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Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι 

 
Φυσικοί πόροι ονομάζονται τα γήινα φυσικά υλικά όταν αυτά βρίσκονται στην 

αυθεντική τους κατάσταση. Ως ιαματικοί φυσικοί πόροι χαρακτηρίζονται εκείνοι που 

μέσα από την πρακτική εμπειρία του παρελθόντος ή τη σύγχρονη επιστημονική 

εμπειρία έχουν την ικανότητα να ασκούν ιδιαίτερες βιολογικές δράσεις οι οποίες 

αξιοποιούνται στη θεραπεία. Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες: 

• Υγρά (θερμά ή ψυχρά μεταλλικά νερά πηγών ή γεωτρήσεων) 

• Στερεά (πηλοειδή ανόργανα, οργανικά ή μεικτά5) 

Οι υγροί φυσικοί πόροι (Ιαματικά ύδατα) αποτελούν τους περισσότερο 

διαδεδομένους και αξιοποιημένους πόρους από την αρχαιότητα έως σήμερα και είναι 

αυτοί στους οποίους θα εστιάσει κατά κύριο λόγο η παρούσα έρευνα. Για το λόγο 

αυτό κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά 

τους. Τα νερά των φυσικών ή ιαματικών πηγών-πόρων είναι νερά, που πηγάζουν 

μέσα από πετρώματα και βράχους και αναβλύζουν από τα έγκατα της γης. Πρόκειται, 

δηλαδή, για μεταλλικά νερά, που περιέχουν διαλυμένα μεταλλικά στοιχεία, όπως 

νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, ράδιο, σίδηρο, ιώδιο, φώσφορο και θείο, ή και 

αέρια, όπως, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο, άζωτο, οξυγόνο και υδρογόνο. Τα 

νερά αυτά, ανάλογα με τα συστατικά που περιέχουν, έχουν διαφορετικό βαθμό 

οξύτητας, με αποτέλεσμα να διακρίνονται σε όξινα, αλκαλικά και ουδέτερα. Ακόμα, 

η θερμοκρασία των φυσικών πηγών ποικίλει ανά περιοχή, με μέγιστη τιμή να ξεπερνά 

αυτή των 60 οC.7 Η δημιουργία μεταλλικών νερών αποτελεί μια κυκλική διαδικασία 

με την εξής πορεία: Επιφανειακά ύδατα, όπως το χιόνι, η βροχή και η θάλασσα, 

εισχωρούν στο υπέδαφος μέσω ρωγμών η πόρων, όπου σχηματίζουν υπόγειες 

δεξαμενές (ταμιευτήρες). Οι δεξαμενές αυτές με την σειρά τους ανατροφοδοτούν 

πηγές στην επιφάνεια της γης λόγω της υπερχείλισης τους ή λόγω ρωγμών. Κατά την 

κυκλική αυτή πορεία το νερό περνάει ή και παραμένει μέσα σε πετρώματα 

αποσπώντας ένα μέρος από τα συστατικά τους και συσσωρεύοντας μεταλλικά ιόντα. 

Με αυτό τον τρόπο αποκτούν το μεταλλικό τους χαρακτήρα. 

 

 

 Υδροθεραπεία 

 
Ο όρος Υδροθεραπεία (ύδωρ + θεραπεία) αναφέρεται στη θεραπευτική αγωγή που 

στηρίζεται στη χρήση του Ιαματικού Νερού και η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση 

των φυσικών και χημικών αναγκών του ανθρώπινου οργανισμού. Η μορφή, ο τρόπος, 

η διάρκεια και η συχνότητα της θεραπείας είναι αυτά που καθορίζουν τα 

αποτελέσματα της. Η χρήση των ιαματικών υδάτων για θεραπευτικούς σκοπούς 

ανάγεται στα βάθη των χρόνων με πρώτη την Αρχαία Ελλάδα. Έτσι, τον 5ο π.Χ. αι. ο 

Ηρόδοτος αναφέρει τις πηγές αυτές, ενώ στη συνέχεια ο Ιπποκράτη (460-375 π.Χ.), 

που θεωρείται θεμελιωτής της ιατρικής επιστήμης και πατέρας της υδροθεραπείας, 

ασχολήθηκε με τα διάφορα είδη φυσικών νερών και τα διέκρινε στις εξής κατηγορίες: 

τα ελώδη, εννοώντας τα νερά που υπάρχουν στα έλη και στις λίμνες, τα όμβρια, που 

σχηματίζονται από τη βροχή και τα μεταλλικά, εκείνα, δηλαδή, που ανα- βλύζουν 

από πετρώματα. Τα μεταλλικά νερά, σύμφωνα με τον Ιπποκράτη είναι θερμά και 
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περιέχουν μεταλλικά στοιχεία, όπως, σίδηρο, χαλκό, αργυρό, χρυσό, θείο και άλλα. 

Ακόμα, αναφορές σε υδροθεραπεία είναι γνωστές από την Αγία Γραφή αλλά και από 

την Ρωμαϊκή και Βυζαντινή εποχή. Αναφέρονται χαρακτηριστικά ονόματα των 

γιατρών που ασχολήθηκαν την περίοδο αυτή, όπως είναι του Ηρόφιλου, του 

Ερασίστρατου, του Ασκληπιάδη, του Αγαθίνου του Γαληνού, του Ορειβάσιου και 

άλλων πολλών. Την ίδια εποχή χτίζονται τα γνωστά ιστορικά μνημεία αρχιτεκτονικής 

σε όλη την Ευρώπη, τα ρωμαϊκά λουτρά. Η Υδροθεραπεία εφαρμόζεται ευρέως τους 

δύο τελευταίους αιώνες και στην Ευρώπη, σε χώρες που διαθέτουν ιαματικές πηγές, 

όπως είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η 

Ελλάδα και άλλες, με την ανέγερση νέων υδροθεραπευτηρίων στη θέση παλαιότερων 

λουτρών. Μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο μάλιστα έγιναν ανακαινίσεις και ιδρύσεις 

νέων εγκαταστάσεων των οποίων η λειτουργία εναρμονίζεται με τις σύγχρονες 

ιατρικές αντιλήψεις για την ωφελιμότητα της Ιαματικής Λουτροθεραπείας. Η 

Υδροθεραπεία αποτελεί μια ευρεία θεραπεία και περιλαμβάνει τις εξής μορφές: 

 

Εσωτερική υδροθεραπεία 

1. Ποσιθεραπεία, η οποία επιτυγχάνεται με την πόση ποσότητας Ιαματικού Νερού με 

συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε αρκετά Ιαματικά Νερά αποδίδεται δράση 

διουρητική. 

2. Εισπνοθεραπεία, η οποία βασίζεται στη μετατροπή των Ιαματικών Νερών σε 

μορφή σταγονιδίων και στην εκμετάλλευση των αερίων τα οποία περιέχονται σε 

αυτά. Η διεθνής ορολογία είναι “spa therapy” ή “medical hydrology”. Οι εισπνοές 

γίνονται με τη βοήθεια ειδικών συσκευών. 

 

 

Εξωτερική υδροθεραπεία 

1. Λουτροθεραπεία ή Ιαματικό Λουτρό, το οποίο γίνεται με την εμβάπτιση του 

σώματος σε ατομικό λουτήρα ή πισίνα με Ιαματικό Νερό. Το λουτρό ασκεί 

βιολογικές επιδράσεις μέσω των διαφόρων χαρακτηριστικών των Ιαματικών Νερών . 

2. Πηλοθεραπεία ή Ιλυοθεραπεία ή Λασπόλουτρα, η οποία βασίζεται στη χρήση 

ώριμου πηλού με ολική ή μερική εφαρμογή (εμβάπτιση σώματος ή με επάλειψη). Η 

θεραπευτική δράση του πηλού είναι διπλή: ασκεί δράση τοπική (στην επιφάνεια του 

δέρματος) και γενική (σε διάφορες λειτουργίες, χάρις σε ουσίες που διεισδύουν μέσα 

στον οργανισμό). 

 

 

Ιαματικός Τουρισμός 

 
Ο Ιαματικός, ή αλλιώς Θεραπευτικός Τουρισμός, ο οποίος ανήκει στην ευρύτερη 

κατηγορία του Τουρισμού Υγείας, βρίσκει ολοένα και πιο πρόσφορο έδαφος τα 

τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αποτελεί μία 

εναλλακτική μορφή τουρισμού, η οποία αποσκοπεί στην ίαση φροντίδα της 

σωματικής και ψυχικής υγείας. Το ευρύτερο πεδίο των θεραπευτικών αλλά και 

προληπτικών εφαρμογών για την υγεία μέσω της χρήσης φυσικών ιαματικών πόρων 

περιγράφεται με τον όρο Θερμαλισμός. Ο Θεραπευτικός Τουρισμός έχει ιδιαίτερα 

σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα. Είναι η μορφή Τουρισμού που υφίσταται τις 

λιγότερες αρνητικές επιδράσεις από τυχόν δυσμενείς συγκυρίες και πραγματοποιείται 

καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Σήμερα λειτουργούν πολλά κέντρα Τουρισμού 

Υγείας στην Κεντρική Ευρώπη, όπως στην Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, 
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Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ολλανδία, Φιλανδία και Σουηδία. 

Επίσης λειτουργούν πολλά τέτοια κέντρα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπου 

ο ιαματικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της οικονομίας τους π.χ. 

Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία, Ρω-σία, Γιουγκοσλαβία και Βουλγαρία. Η 

Ελλάδα είναι πλούσια σε ιαματικές πηγές με νερά που έχουν ποικίλη φυσικοχημική 

σύσταση και ενδείκνυνται για εφαρμογή στη σύγχρονη φυσική υδροθεραπεία. Σε 

όλες τις ιαματικές πηγές που λειτουργούν στην Ελλάδα συναντάται μόνο η μορφή της 

θεραπείας και όχι η προσφορά υπηρεσιών που έχουν σχέση με την αναζωογόνηση 

του οργανισμού. Δηλαδή, τα κέντρα που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι κέντρα 

ιαματικού τουρισμού και όχι κέντρα τουρισμού υγείας. Οι μορφές υδροθεραπείας που 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα είναι η λουτροθεραπεία, η πη-λοθεραπεία, η 

ποσιθεραπεία και η εισπνοθεραπεία. Η υδροθεραπεία μπορεί να είναι είτε εσωτερική 

είτε εξωτερική. Σε ορισμένες από τις ιαματικές πηγές στην Ελλάδα, που έχουν 

σύγχρονο εξοπλισμό εφαρμόζονται και οι νέες μέθοδοι της λουτροθεραπείας όπως 

καταιονήσεις, υδρομαλάξεις, υδροκινησιοθεραπεία, ασκήσεις γυμναστικής, 

φυσιοθεραπεία κ.α. 

 

 
 

Τα Βυζαντινα Λουτρά  

 
Την περίοδο αυτή οι πεποιθήσεις του Χριστιανισμού βρίσκονται στον αντίποδα της 

λουτροθεραπείας όχι μόνο τον Ιαματικής αλλά και κάθε είδους καθαριότητας. Τον 2ο 

αι. μ.Χ. αμφισβητείται η ύπαρξη των λουτρών και η λουτρική διαδικασία έχει δεχτεί 

αυστηρή κριτική. Μάλιστα, οι εκκλησιαστικοί πατέρες στιγματίζουν τα λουτρά των 

εθνικών και φτάνουν στην υπερβολή της αλουσίας, ώστε η ρυπαρότητα να θεωρείται 
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αρετή και ευλάβεια για τους πιστούς. Παρόλα αυτά με την μεταφορά της έδρας στην 

Κωνσταντινούπολη αλλά και την βαθιά ριζωμένη λουτρική διαδικασία τα λουτρά 

αναβιώνουν την αίγλη των ρωμαϊκών προτύπων. Η Εκκλησία εν τέλει υιοθετεί την 

χρήση τους, με πολλά μάλιστα μοναστήρια να περιλαμβάνουν και να παρέχουν στους 

πολίτες τις λουτρικές εγκαταστάσεις έναντι αμοιβής ως οικονομική ενίσχυση. Από 

όσα αναφέρθηκαν, θεωρείται ότι στην βυζαντινή περίοδο, η χρήση των λουτρών είχε 

τόσο οπαδούς όσο και αρνητές. Αυτό ωστόσο, δεν εμπόδισε την ανέγερση λουτρικών 

εγκαταστάσεων, τα γνωστά βαλανεία (ή κατά τους βυζαντινούς, λούσμα)16 οι οποίες 

διακρίνονταν στις εξής κατηγορίες: 

• Τα δημόσια λουτρά, που προορίζονταν κυρίως για άπορους πολίτες και τη δαπάνη 

τους αναλάμβανε η πολιτεία ή χορηγούνταν από πλούσιους ιδιώτες. Τα λουτρά αυτά 

χωροθετούνταν στα κέντρα των πόλεων. 

• Τα ιδιωτικά λουτρά, όπου χρησιμοποιούνταν από εύπορους και χωροθετούνταν 

κυρίως στους κήπους αλλά και στα δωμάτια των κατοικιών τους. 

• Τα θεραπευτικά λουτρά, που κτίζονταν σε προάστια και σε περιοχές όπου υπήρχαν 

θερμές πηγές. 

• Τα μοναστηριακά λουτρά, όπου γίνονταν χρήση θερμού ιαματικού νερού και 

διετίθεντο σε ασθενείς έναντι αμοιβής. Τα βυζαντινά λουτρά έχουν ανάλογη 

τυπολογία με τις μικρές ρωμαϊκές θέρμες. Έτσι διακρίνεται η τριπλή 

διαμερισματοποίηση τον πρώτον οίκον (ψυχρολούσιον) , τον μέσον οίκον 

(χλιαροψύχριον)  και τον τρίτον οίκον (θερμόν). Ο εξοπλισμός των λουτρικών 

εγκαταστάσεων περιλάμβανε τα εξής: 

• το χάλκωμα ή χαλκίον: δοχείο στο οποίο θερμαινόταν το νερό πάνω σε πυρίμαχα 

τούβλα 

• τον κάδο, καδίον, σίτλα: δοχείο με το οποίο χυνόταν το νερό στον λουόμενο 

• το βαρέλλιον ή βούτις: δοχείο στο οποίο αποθηκεύονταν νερό 

• το πύελο ή ασάρινθο ή μάκρα ή εμβατή: λουτήρας με αρκετό βάθος, ώστε να 

καλύπτεται ο λουόμενος 

• τη θερμορρόη: κρουνός με σχήμα κεφαλής ζώου ή ανθρώπου 

• τη κλάπαι ή σκάμνα: ξύλινα βάθρα για να κάθονται οι λουόμενοι 

• τα ψάθια: σανίδες για να περπατούν οι λουόμενοι και να μην πατούν στο δάπεδο. 

Επίσης, γνωστά λουτρικά αντικείμενα θεωρούνταν το ξύστρον ή ξύστρα, τα προσόψια 

και υφάσματα που περιτύλιγαν το σώμα, τα διάφορα δοχεία αρωματικών ελαίων, οι 

μυροθήκες, καθώς και κλινοσκεπάσματα. Ακόμα, το προσωπικό που εξυπηρετούσε το 

λουτρικό συγκρότημα ήταν το εξής: 

• ο βαλανεύς ή βαλανευτής: ο διευθύνων τα λουτρά 

• ο εγκαύστης ή καμινάρης: κατώτερος υπάλληλος που άναβε το καμίνι του λουτρο 

• ο περιχύτης ή παραχύτης ή λουτράρης ή λούστης: κατώτερος υπάλληλος που 

περιέλουε και απόπλυνε λουόμενο και άδειαζε τα απόνερα 

• ο εμβατάριος: κατώτερος υπάλληλος, υπεύθυνος της εμβατής 

• ο πρωτεμβατάριος: υπεύθυνος του βασιλικού λουτρού 

• οι καψάριοι ή βαστακταί: αυτοί που μετέφεραν και φύλαγαν τα λουτρικά είδη(στα 

βασιλικά λουτρά) 

Η διαδικασία του λουτρού τη βυζαντινή περίοδο διέφερε από τη ρωμαϊκή. Εκτός από 

τους κύριους χώρους που προορίζονταν για το λούσιμο, και τους βοηθητικούς χώρους 

υγιεινής, υπήρχαν και τα περίπτερα που οδηγούσαν στα αποδυτήρια όπου οι 

λουόμενοι έδιναν τα ενδύματά τους, τα οποία φύλαγαν κατώτεροι υπάλληλοι. Οι 

λουόμενοι πριν από το θερμό λουτρό αλείφονταν με έλαια ή άλλες αρωματικές 

ουσίες, προκειμένου να φυλάξουν το δέρμα τους. Περιχύνονταν με χλιαρό νερό και 

έπειτα περνούσαν στο θερμό εφιδρωτικό λουτρό, όπου αμέσως οι δούλοι ή οι 
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παραχύτες τους έτριβαν με το σπαρτίον (σφουγγάρι από σπάρτα) και σμίγμα 

(σαπώνιον ή σαπούνιν). Κατόπιν ο λουόμενος έπαιρνε το ψυχρό λουτρό και μετά την 

επάλειψη με μύρα, ντύνονταν με τα λουτρικά ρούχα και ανέβαινε στο ησυχαστήριο 

και αναψυκτήριο. Τα βυζαντινά θερμόλουτρα διέθεταν και δεύτερο όροφο, στον 

οποίο  συγκεντρώνονταν οι λουόμενοι για χαλάρωση και ανάπαυση πάνω σε 

ανάκλιντρα. Η συμμετοχή στα λουτρά επέβαλε την καταβολή πληρωμής, το λεγόμενο 

βαλανικό αντίτιμο, ενώ υπήρχαν και δημόσια δωρεάν λουτρά. Επιπλέον, για τη 

μεγαλύτερη εξασφάλιση εσόδων, γύρω από τα μεγάλα λουτρικά συγκροτήματα, που 

είχαν τις περισσότερες φορές τετραγωνική διάταξη, λειτουργούσε εμπορική στοά η 

οποία στέγαζε περίπτερα που πλήρωναν ενοίκιο. Αρχικά, όπως και στους ρωμαϊκούς 

χρόνους, τα λουτρά ήταν μικτά, ενώ στη συνέχεια διαχωρίστηκαν σε τμήματα για 

άνδρες και γυναίκες, τα γνωστά ως δίδυμα. Αυτά παρουσίαζαν συμμετρία και είχαν 

κοινή υπόκαυστη εγκατάσταση, η οποία διανεμόταν με ορθογωνικούς εντοιχισμένους 

σωλήνες στους διάφορους χώρους και μέσα απ’ αυτούς διερχόταν ο θερμός αέρας, 

όπως ακριβώς και στις ρωμαϊκές θέρμες. Στον τομέα της οικοδομικής διακρίνεται η 

συστηματική χρήση τούβλων, τρούλων χωρίς αψίδες, σφαιρικών τριγώνων και η 

προτίμηση της χρωματιστής διακόσμησης, που περιλάμβανε χρωματιστά 

επιχρίσματα, ορθομαρμαρώσεις, μονολιθικούς κίονες, ψηφιδωτά με παραστάσεις 

θαλάσσιων ζώων, ανθέων, καρπών, φυτών, πουλιών αλλά και μυθολογικά θέματα και 

αστερισμοί. Επίσης, σε πολλά σημεία απεικονίζονται εγγεγραμμένοι σταυροί και 

ζωγραφική αγίων εικόνων. Ο φωτισμός των λουτρών στις ρωμαϊκές θέρμες γινόταν 

από μικρά ανοίγματα. Ο τρόπος αυτός υιοθετήθηκε από τους βυζαντινούς, οι οποίοι 

μετέτρεψαν τα ανοίγματα σε μικρά παράθυρα που τοποθετούνταν ψηλά στο κτίσμα 

αλλά μόνο στους δευτερεύοντες χώρους, ενώ για τους χώρους των λουτήρων 

 

 
 

Τα Λουτρά τον 20ο αιώνα 

Οι αρχές του 20ου αι. έφεραν με την σειρά τους πολλές αλλαγές στο πολιτικό, 

οικονομικό και κοινωνικό προσκήνιο. Η εμφάνιση κινημάτων όπως είναι ο γαλλικός 

κονστρουκτιβισμός, ο γερμανικός εξπρεσιονισμός και το κίνημα της Νέας Τέχνης 

επηρέασε τα λουτρικά κέντρα τόσο λειτουργικά όσο και μορφολογικά. Η νέα 

βιομηχανική αστική τάξη αντιμετώπισε την λουτροθεραπεία ως μία κοινωνική, 

σωματική και ψυχαγωγική ανάγκη με αποτέλεσμα την ραγδαία ανάπτυξη της 

υδροθεραπείας (ή θερμαλισμού, όπως έχει πλέον επικρατήσει). Τα νέα λουτρικά 
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κέντρα παρουσιάζουν δια- φοροποιήσεις στη λειτουργία αλλά και στον οικοδομικό 

ρυθμό. Οι συμμετρικές κατόψεις αντικαθιστώνται από γραμμικές διατάξεις (που 

εξυπηρετούν την ατομική θεραπεία) ή από περίκεντρες γύρω από δαιδαλώδη αίθρια. 

Μείζονος σημασίας αλλαγή είναι επίσης και η συγχώνευση των ξενοδοχειακών 

μονάδων στα υδροθεραπευτήρια που δημιούργησε ένα νέο κτιριολογικό τύπο. Ο 

πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όμως, σήμανε πολλές αλλαγές για τη περίοδο αυτή. Η 

ελευθερία στη χρήση οικοδομικών ρυθμών πριν το πόλεμο έδωσε αργότερα τη θέση 

του σε πιο εργονομικές αναζητήσεις στους κτιριακούς τύπους. Ωστόσο, οι μεταβολές 

αυτές δεν επηρέασαν τα λουτρικά κέντρα, τα οποία συνέχισαν να φαντάζουν ως 

παλάτια που παρείχαν ψυχοσωματική ευεξία, αγαθό που καλύπτεται μέχρι και 

σήμερα με τον ‘’θεραπευτικό- τουρισμό’’. Στην ενίσχυση του τουρισμού αυτού 

συνέβαλε και η χορήγηση αδειών με πλήρεις αποδοχές (1928) και το επίδομα 

‘’λουτροθεραπείας και αεροθεραπείας’’. Την ίδια περίοδο η εκτίναξη των 

τεχνολογικών επιτευγμάτων (που είχαν ήδη ξεκινήσει από τον 19ο αι.) βελτίωσε την 

ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων. Η τελειοποίηση της κεντρικής 

θέρμανσης που παρείχε θερμική ομοιομορφία, ο εξαερισμός με μηχανήματα και 

αεραγωγούς και το φωτισμός επέβαλαν άλλα κριτήρια και προδιαγραφές στην 

σύνθεση των λουτρικών χώρων. Με την έναρξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου η 

λουτροθεραπεία γνωρίζει έντονη κάμψη (1944-1955). Η προσοχή πλέον στρέφεται 

στην ανασυγκρότηση κατεστραμμένων πόλεων το ταχύτερο δυνατό, ενώ τα πολυτελή 

λουτρικά κέντρα με τις ξενοδοχειακές μονάδες και τα πάρκα αποτελούν δυσβάστακτο 

οικονομικό φορτίο για τα κράτη. Μόνο κάποια κατάφεραν να επιβιώσουν, ενώ τα 

υπόλοιπα (και όσα δεν κατέρρευσαν) αναστηλώθηκαν στη δεκαετία του ΄80. Ο 

άνθρωπός πλέον αναζητά την ελευθερία και την δημοκρατία και διεκδικεί τα 

δικαιώματα του. Αυτό έδωσε με την σειρά του ώθηση σε τουριστικά ρεύματα, 

συμπεριλαμβανομένου και του θεραπευτικού τουρισμού (1955). Έτσι, σιγά σιγά οι 

λουτροπόλεις αναβιώνουν, ιδιαίτερα σε χώρες που δεν επηρεάστηκαν από το πόλεμο, 

όπως η Ελβετία. Τα παλιά λουτρικά κέντρα ανακαινίζονται και επεκτείνονται, ενώ 

αναγείρονται και καινούρια στα νέα πολεοδομικά, λειτουργικά, εργονομικά και 

τεχνολογικά δεδομένα. Παράλληλα, γίνεται μία προσπάθεια για την προώθηση των 

επιστημονικών γνώσεων στους τομείς όπως είναι η ιατρική, η βαλνεολογία, η τεχνική 

γνώση των λουτρών, η χημεία, η γεωλογία, η φυσική αλλά και σε κλάδους της 

ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται 

ένας ελεγχόμενος μηχανισμός που να έχει τη δυνατότητα να εξελίξει τα διάφορα είδη 

της υδροθεραπείας και να εντείνει την αλληλεπίδραση χρήστη-περιβάλλοντος. Στο 

πλαίσιο αυτό εγγράφεται και η πρωτοβουλία για την οργάνωση του Διεθνούς 

Συνδέσμου Λουτρών, του οποίου στόχος ήταν η εξάπλωση της γνώσης και της 

κατανόησης του γί- γνεσθαι των ιαματικών λουτρών στον διεθνή χώρο. Η ανάγκη για 

επιστημονική θεώρηση του Ιαματικού Τουρισμού έγινε εντονότερη και με 

την αλλαγή του τρόπου ζωής του ανθρώπου. Η υπερβολική ανάπτυξη των 

τεχνολογικών δεδομένων, η συνεχής χρήση του αυτοκινήτου, το διαρκώς αυξανόμενο 

κυκλοφοριακό πρόβλημα, το καθημερινό άγχος κτλ, οδήγησε όλο και περισσότερο σε 

βλάβες στο ψυχοκινητικό σύστημα του ανθρώπου. Ο δείκτης της δημόσιας υγείας, 

παρόλη την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής, χειροτέρευσε αισθητά και οι ρευματικές 

παθήσεις αυξήθηκαν κατακόρυφα. Η ζήτηση για λουτροθεραπεία επομένως 

αυξανόταν και έπρεπε να λειτουργεί με επιστημονικά κριτήρια. Με όλα αυτά τα νέα 

δεδομένα και με την επιβεβαίωση ότι τα ιαματικά κέντρα πρέπει να διαθέτουν τόσο 

ιατρικά κριτήρια όσο και ψυχαγωγικά ξεκινά μια περίοδος μεγάλης ανοικοδόμησης 

λουτρικών κέντρων και λουτροπόλεων, άλλοτε στον κρατικό και άλλοτε στον 

ιδιωτικό τομέα. Έτσι, στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι., η διατύπωση του νέου 
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ιδεολογικού μοντέλου του ιαματικού τουρισμού ανατρέχει, ως ένα βαθμό, στις ρίζες 

της γέννησής του, δηλαδή στην αρχαία ελληνορωμαϊκή ιδέα. Επομένως, απορρέει το 

συμπέρασμα ότι στους χώρους των λουτρικών εγκαταστάσεων επιδιώκεται τόσο η 

αναζωογόνηση των βιολογικών όσο και των ψυχικών λειτουργιών του ανθρώπινου 

οργανισμού σε ένα πολύπλευρο και πολυδιάστατο περιβάλλον. 

 

Οι Ιαματικές Πηγές της Ελλάδας 

 
Η Ελλάδα διαθέτει μία μακραίωνη πορεία στην ιστορία των λουτρών, όπως είδαμε 

παραπάνω. Την επιστημονική, ωστόσο, προσέγγιση και τις χημικές αναλύσεις των 

ιαματικών πηγών της την απέκτησε μόλις το 1830, με πρώτη την Κύθνο, όπου ιατροί 

μελέτησαν τις πηγές της. Την συνέχεια εξασφάλισε ο Καποδίστριας προσπαθώντας 

να οργανώσει τα λουτρά στο νεοσύστατο τότε κράτος, ενώ αργότερα στην περίοδο 

του Όθωνα αρχίζουν να καταγράφονται οι πηγές και να γίνονται αναλύσεις των 

νερών. Το 1918 ιδρύεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπηρεσία ιαματικών πηγών 

στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ενώ το 1936 τα ιαματικά ύδατα αναλαμβάνει το 

Υπουργείο Τύπου και Τουρισμού. Αργότερα, το 1945 περιήλθαν στην Γενική 

Γραμματεία Τουρισμού, ενώ από το 1950 υπάγονται στον Ελληνικό Οργανισμό 

Τουρισμού. Τέλος, το 1983 συστήνεται ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων 

Ιαματικών Πηγών Ελλάδας που συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Επομένως, η Ελλάδα, 

είναι μία πλούσια χώρα σε φυσικές πηγές. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) υπάρχουν καταγεγραμμένες 822 

Πηγές Θερμομεταλλικών Νερών, από τις οποίες μόνο οι 752 έχουν δυνατότητα να 

αξιοποιηθούν. Σήμερα από τις 752 αυτές πηγές χρησιμοποιούνται οι 348, δηλαδή το 

42%, σε μεγάλο ή μικρό βαθμό, ενώ μόνο οι 77 είναι επίσημα ανακηρυγμένες. Οι 

περισσότερες πηγές βρίσκονται στα νησιά και είναι 229. Ακολουθεί η Στερεά Ελλάδα 

με 156 πηγές, η Μακεδονία με 115, η Πελοπόννησος με 114, η Θεσσαλία με 57, η 

΄Ηπειρος με 56 και η Θράκη με 25. Η γεωγραφική κατανομή των πηγών δεν είναι 

τυχαία αλλά συνδέεται είτε με τεκτονικά γεγονότα, όπως, για παράδειγμα, στις περι- 

πτώσεις των πηγών του Καϊάφα, της Κυλλήνης και του Λαγκαδά, είτε με 

ηφαιστειακές δραστηριότητες όπως, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις των πηγών των 

Μεθάνων, της Μήλου, της Λέσβου, της Σαμοθράκης και της Λήμνου που 

συναντώνται σε περιοχές ηφαιστειακού τόξου. Ακόμα, υπάρχουν πηγές που 

εμφανίζονται και σε ορεινές ζώνες. Σύμφωνα με στοιχεία του Ε.Ο.Τ. οι ιαματικές 

πηγές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις πηγές τουριστικής σημασίας, που έχουν 

οργανωθεί κάτω από τον Ε.Ο.Τ., και αυτές τις πηγές ιστορικής σημασίας που έχουν 

παραχωρηθεί σε δήμους και κοινότητες και λειτουργούν στοιχειωδώς. Στην Ελλάδα 

μόνο 18 πηγές χαρακτηρίζονται ως τουριστικής σημασίας, ενώ 47 τοπικής, διότι 

λείπουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις και ο ανάλογος τεχνικός εξοπλισμός για την 

διευκόλυνση των χρηστών. Στις επόμενες σελίδες θα παρουσιαστούν εκείνα τα 

λουτρικά συγκροτήματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και που απαντώνται 

χωρικά μόνο στην στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος. 
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Λουτρά Λαγκαδά  

 

 
 
Τα λουτρά Λαγκαδά ανήκουν στο Δήμο του Λαγκαδά, 18 χλμ μακριά από την πόλη 

της Θεσσαλονίκης. Έχουν μία μακραίωνη πορεία που ξεκινά από τον 10ο αι. και 

συνεχίζει μέχρι και σήμερα. Οι πρώτες εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας στην περιοχή 

του Λαγκαδά, χρονολογούνται από το 900 μ.Χ. και φέρονται να κατασκευάσθηκαν 

από τον στρατιωτικό γιατρό του Βυζαντίου Ιουστινιανό, δίπλα στη λίμνη που πήρε το 

όνομα Κορώνεια, από τη μητέρα του Ασκληπιού, θεού της Ιατρικής και της Υγείας. 

Τα λουτρά του Λαγκαδά αποτελούν αρχαιολογικό μνημείο καθώς διαθέτουν δύο 

βυζαντινούς ομαδικούς λουτήρες του 900 και του 1400 μ.Χ. οι οποίοι σώζονται μέχρι 

και σήμερα. Ο πρώτος ονομάζεται ‘’Ιουστινιανός’’ και διαθέτει θόλο και μαρμάρινες 

βρύσες, ενώ ο δεύτερος ‘’Μυγδονία’’. Και οι δύο μαζί αποτελούν σημαντικό 

βυζαντινό κτίσμα λουτρικής χρήσης στον Βόρειο ελλαδικό χώρο, ενώ είναι και από 

τα ελάχιστα μνημεία που διατηρούν την αρχική τους χρήση. Μια παράδοση αναφέρει 

ότι τα λουτρά ήταν γνωστά από την εποχή του Μέγα Κωνσταντίνου όπου ο 

αυτοκράτορας με τη μητέρα του Αγία Ελένη, λούστηκαν στις πηγές για να 

θεραπευτούν. Σύμφωνα με βιβλιογραφικές πηγές, ο πυθ- 

μένας του βυζαντινού λουτήρα αποτελούνταν από λεπτή άμμο, στον οποίο 

ανοίχτηκαν τρις οπές μετά το σεισμό της 5ης Ιουλίου του 1902. Την ζημιά κλήθηκε 

να διορθώσει ο αρχιτέκτονας Ξενοφών Παιωνίδης, ο οποίος κατασκεύασε ξύλινη 

σχάρα που υπάρχει και σήμερα .Για την ύπαρξη των ιαματικών πηγών και την χρήση 

τους μιλάνε πολλές βιβλιογραφικές αναφορές. Το 1670 γεωγράφοι και περιηγητές 

αναφέρονται στις Βυζαντινές αυτές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα στον μαρμάρινο 

ομαδικό λουτήρα. Πιο συγκεκριμένα, ο Τούρκος περιηγητής Εβλιά Τσελεμπί μετά 

από επίσκεψη του, παραθέτει την οθωμανική αρχιτεκτονική μορφή των οξυκόρυφων 

τόξων στο εσωτερικό των δύο λουτήρων η οποία φανερώνει τις επεμβάσεις κατά την 

εποχή της Τουρκοκρατίας και αποτελεί ένδειξη για την διαρκή χρήση των λουτρών 

από την εποχή που κατασκευάστηκαν. Η συστηματική, ωστόσο, οργάνωση των 
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λουτρών άρχισε το 1925. Την περίοδο από το 1920 έως το 1938 πολλοί έλληνες και 

ξένοι επιστήμονες μελετάν τα λουτρά, ενώ τότε γίνονται και οι πρώτες έρευνες για 

την χημική ποιότητα και τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού, καθώς και γεωλογικές 

αναλύσεις. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τα λουτρά του Λαγκαδά 

συγκαταλέγονται στις πέντε μεγαλύτερες λουτροπόλεις της χώρας. Εκτός από τους 

δύο βυζαντινούς λουτήρες που αναφέρθηκαν τα λουτρά περιλαμβάνουν ένα πλήθος 

από άλλους χώρους. Ανάμεσα σε αυτά είναι: η ‘’Κορώνεια’’, που αποτελεί σύγχρονο 

ομαδικό λουτήρα ιδιωτικής χρήσης, η ‘’Θερμία Άρτεμις’’, που αποτελεί αίθουσα 

ειδικών παθήσεων, 25 ατομικοι και ομαδικοί λουτήρες μικρού μεγέθους, 23 ατομικά 

και ομαδικά δωμάτια υδρομασάζ, δύο εξωτερικές πισίνες Ολυμπιακών 

προδιαγραφών, αίθουσες μασάζ και αμμόλουτρο, ιατρείο, φυσιοθεραπευτήριο, 

αποδυτήρια με τους απαραίτητους υγρούς χώρους, βοηθητικοί χώροι καθώς και 

γήπεδα τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου. Ακόμα, λειτουργούν αναψυκτήριο, 

ξενοδοχείο (ο ‘’Μέγας Αλέξανδρος’’), εστιατόριο και κήποι. Το 1924 γίνονται οι 

πρώτες αξιόπιστες φυσικοχημικές παρατηρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ως πρότυπο 

και σήμερα, από τον χημικό και διευθυντή του Γενικού Χημείου του Κράτους Μ. 

Περτέση. Τα λουτρά του Λαγκαδά διαθέτουν τόσο ιαματικό νερό (μεσόθερμο, 

ολιγομεταλλικό, υποτονικό) με θερμοκρασία στους 39 οC, όσο και ιαματικό πηλό. 

Ενδείκνυται για ρευματοπάθειες, αρθροπάθειες, δερματοπάθειες, νεφρολογικές και 

γυναικολογικές παθήσεις. 

 

 

 

Λουτρά Νέας Απολλωνίας  

 

 
 

 
Η Ιαματική Πηγή της Νέας Απολλωνίας βρίσκεται στον οικισμό Λουτρά Απολλωνίας 

του Δήμου Νέας Απολλωνίας στο Νομό Θεσσαλονίκης, στη νότια πλευρά της λίμνης 

Βόλβη. Η παλιά λουτρόπολη, που βρίσκεται εκεί, θε- ωρείται μία από τις καλύτερες 

στην Ελλάδα, ενώ λειτουργούν και σύγχρονες υδροθεραπευτικές εγκαταστάσεις. Από 
αναφορές του Στράβωνα είναι γνωστό ότι τα Λουτρά της Νέας Απολλωνίας 

οικίστηκαν από τον Βασιλιά της Μακεδονίας, Φίλιππο τον Α΄, τον 5ο π.Χ. αι. Η 
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ύπαρξη του λουτρού σηματοδοτεί την ιαματική χρήση των θερμών πηγών ήδη από 

τον 16ο αιώνα, γεγονός που αποδεικνύεται από το κτίριο ιαματικού λουτρού που 

σώζεται στη νότια όχθη της Βόλβης, του οποίου τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά το 

ανάγουν στην συγκεκριμένη περίοδο. Πρόκειται για κτίσμα του Βεζίρη Sokolli 

Muhammad Pasha, ο οποίος ίδρυσε το χάνι, το τζαμί και το λουτρό στην γειτονική 

Παζαρία (σημερινή Απολλωνία), μεταξύ των 1566-1574. Από αρχιτεκτονική άποψη 

το κτίσμα διαθέτει οκτάπλευρη κάτοψη (πλευράς 4,80μ.) με μέγιστο εσωτερικό ύψος 

τα 4 μ. Διατηρεί σχεδόν όλη την τοιχοδομία του, εκτός από την ασπίδα της 

καλύψεως, η οποία είναι χτισμένη με οπτοπλίνθους σε αργολιθοδομή. Η ασπίδα της 

στέγης, της οποίας σώζεται μόνο η γέννεση, στηριζόταν πάνω σε 16πλευρο τύμπανο 

(πλευράς 2,10 μ.) και ήταν κτισμένη με επάλληλες εκφορικές στρώσεις οπτοπλίνθων. 

Πιθανώς, ήταν επικαλυμμένη με πλάκες μολύβδου και είχε τις συνήθεις μικρές 

πολυγωνικές αστεροειδείς φωτιστικές οπές. Η παντελής έλλειψη ρωγμών στο 

περίκεντρο αυτό κτίριο δείχνει ότι η καταστροφή του δεν οφείλεται σε σεισμική 

καταπόνηση. Η εσωτερική όψη της τοιχοποιίας είναι εμφανής λόγω της κατάρρευσης 

των επιχρισμάτων, ενώ ακόμα διακρίνονται οι οξυκόρυφες κόγχες που ανοίγονται σε 

κάθε πλευρά του οκταπλεύρου και η οκτάπλευρη καταχωμένη στο δάπεδο δεξαμενή. 

Οι πηγές της Νέας Απολλωνίας ανακηρύχθηκαν το 1920 ως ιαματικές και 

παραχωρήθηκαν στην τότε κοινότητα Νέας Απολλωνίας. Στην απογραφή που 

πραγματοποίησε η διεύθυνση ιαματικών πηγών το 1930, οι πηγές διαχωρίστηκαν 

στην πηγή των Λουτρών (με θερμοκρασία 49-50 οC) και στην πηγή του ερειπωμένου 

βυζαντινού λουτήρα (38 οC). Ακόμα, σύμφωνα με τα στοιχεία των αναλύσεων του 

ΕΟΤ και του ΑΠΘ, που χορηγήθηκαν το 1987 από την ΕΤΒΑ στους μελετητές, η 

πηγή Λουτρών χαρακτηρίζεται σαν αλκαλική θειοπηγή, ενώ η πηγή Βυζαντινού 

Λουτήρος σαν αλκαλική θερμοπηγή. Η ολοκληρωμένη ανάλυση του ιαματικού νερού 

της πηγής έγινε το 1991 από το Γερμανικό Ινστιτούτο FRESENIUS, Taunusstein – 

Neuhof σύμφωνα με την οποία το νερό χαρακτηρίστηκε ως θειονατριούχο – 

υδροανθρακικό. Η λουτρόπολη διέπεται από ειδικό καθεστώς ΖΟΕ και εντάσσεται 

στις προστατευόμενες περιοχές των συνθηκών Ramsar & Natura 2000, ενώ 

διοικητικά ανήκει στο Τοπικό Διαμέρισμα Απολλωνίας του Δήμου Νέας Απολλωνίας 

(από το 1970). Τα τελευταία χρόνια τα Λουτρά αναβαθμίζονται συνεχώς με 

αποτέλεσμα να κυριαρχούν σήμερα στο χώρο των Ιαματικών Λουτρών της Χώρας. 

Οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν είναι: υδροθεραπευτήριο με ομαδικούς και 

ατομικούς λουτήρες, εισπνοθεραπευτήριο, χαμάμ, υδρομασάζ και αερομασάζ, 

σάουνα και δεξαμενές κινησιοθεραπείας και στροβιλισμού. Ακόμα, υπάρχουν 

εστιατόρια, καταλύματα, ιατρείο και λοιποί βοηθητικοί χώροι και χώροι υποδοχής. 

Τα ιαματικά νερά της Νέας Απολλωνίας χα- ρακτηρίζονται ως υπέρθερμα, 

ολιγομεταλλικά και υποτονικά. Ενδείκνυνται για ρευματικές, αρθριτικές και 

γυναικολογικές παθήσεις καθώς και παθήσεις των νεφρών. 
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Λουτρά Θέρμης  

 

 
 

Τα Λουτρά Σέδες, ή Θέρμης όπως είναι ευρύτερα γνωστά βρίσκονται 20 χλμ 

νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, σε μία πυκνοφυτεμένη έκταση 500 στρεμμάτων. 

Τα Λουτρά πήραν το όνομα τους από την περιοχή Σέδες (σημερινή Θέρμη) και έγιναν 

γνωστά για τις θειούχες ιαματικές πηγές της.32 Στην περιοχή της Θέρμης, από την 

οποία πήρε το όνομα του ο Θερμαϊκός κόλπος, βρέθηκαν ίχνη νεολιθικού οικισμού 

(5000 π.Χ.), ενώ κατά την περίοδο των αρχαίων χρόνων και της κλασσικής 

αρχαιότητας αναπτύχθηκε η αρχαία πόλη, Στην περιοχή σώζονται ακόμα οι 

εγκαταστάσεις τριών τρούλαιων λουτρών, μαρμάρινα τμήματα και έξι υπαίθριοι 

μαρμάρινοι ατομικοί λουτήρες. Οι τελευταίοι είναι διατεταγμένοι σε δυο σειρές, 

συμμετρικά ως προς ένα διάδρομο, που κατέληγε σε μονόχωρο ομαδικό λουτήρα, ο 

οποίος λειτουργεί και σήμερα με άλλα όμως προκτίσματα. Ακόμα, διασώζονται 

παλιές κρήνες και τμήματα από τις πτέρυγες ενός περίκλειστου χώρου διαμονής, οι 

οποίες αναφέρονται ως ‘’χάνι’’ σε συνοδευτικό σκαρίφημα εγγράφου που υπάρχει 

στο αρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ένα από τα τρία λουτρά που διασώζονται είναι 

το περίκεντρο κτίριο που έχει την εξής διάταξη: στο κέντρο υπάρχει κυκλικός 

ομαδικός λουτήρας που περιβάλλεται από κιονο- 

στοιχία σε σχήμα κανονικού οκταγώνου και στηρίζει τον μεγάλο θόλο. Στην 

περιφέρεια που στεγάζεται με χαμηλή επικλινή στέγη, διατάσσονται χώροι για 

απόδυση και ανάπαυση, οι οποίοι διακόπτονται στη δυτική πλευρά του οκταγώνου 

για να πάρουν τη θέση τους οι χώροι υγιεινής. Στην ανατολική πλευρά, όπου 

βρίσκεται η είσοδος, υπάρχει ο ορθογώνιος χώρος αναμονής. Ακόμα, σε άμεση 

επικοινωνία με το χώρο που περιβάλει το λουτήρα, υπάρχει μικρός ορθογώνιος χώρος 

χαμηλού ύψους που λειτουργούσε ως αποχωρητήριο. Ακόμα, ο λουτήρας αποτελεί 

παράδειγμα λουτρού που το νερό αναβλύζει από τον πυθμένα και το επίπεδο κίνησης 

του εκτείνεται 
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Λουτρά Αγίας Παρασκευής  

 

 
 

Η Αγία Παρασκευή ανήκει στο Δήμο Παλλήνης του νομού Χαλκιδικής. Οι ιαματικές 

πηγές της βρίσκονται στον οικισμό Λουτρά, ο οποίος και πήρε το όνομα του από τις 

θεραπευτικές αυτές πηγές. Εκεί ιδρύθηκε το σύγχρονο υδροθεραπευτήριο ‘’Αγία 

Παρασκευή’’. Όσον αφορά την περιοχή, η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στην 

ενδοχώρα της Κασσάνδρας και πήρε το όνομά της από την ομώνυμη εκκλησία, που 

βρίσκεται στις παρυφές του χωριού. Η ‘’Αγία’’ (όπως την αποκαλούνοι κάτοικοι της 

περιοχής) καταστράφηκε τρεις φορές πριν και κατά την διάρκεια της επανάστασης 

του 1821. Από το χωριό αυτό κατάγονταν σημαντικές προσωπικότητες, ανάμεσα τους 

και οι Μακεδονομάχοι Κωνσταντίνος Σαραφιανός, Κωνσταντίνος Καραγιώργης και ο 

αγωνιστής της επανάστασης του 1821, Χριστόδουλος Δημητρίου. Στα Λουτρά 

υπάρχουν διάφορες πηγές. Η πρώτη πηγή ανακαλύφθηκε από ένα γεωργό, ο οποίος 

έψαχνε να βρει θειάφι για να ραντίσει τα αμπέλια του. Μετά το τέλος τους Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου οι κάτοικοι της περιοχής ανατίναξαν τα βράχια με δυναμίτη 

και ξεπήδησε ζεστό (39 οC) υδροθειούχο νερό από το ηφαίστειο. Έτσι, 

δημιουργήθηκε η νέα Θερμοπηγή, η οποία αρχικά ονομάστηκε πηγή Αγίου Νικολάου 

και μετέπειτα Αγίας Παρασκευής. Στην τοποθεσία των πηγών, τα πρώτα χρόνια 

δημιουργήθηκε ένα μικρό παράπηγμαμε δύο αίθουσες και το 2000 χτίστηκε το νέο 

σύγχρονο κτίριο. Τα λουτρά της Αγίας Παρασκευής, όπως και όλες οι ιαματικές 

πηγές της χώρας, ανήκουν στον EOT, ο οποίος όμως παραχώρησε την εκμετάλλευσή 

τους στην τοπική Κοινότητα. Έτσι, αναπτύχθηκε μια μικρή Λουτρόπολη, ενώ η πηγή 

αφιερώθηκε στη χάρη της Ζωοδόχου πηγής και ανακατασκευάστηκε το εκκλησάκι 

της. Το υπερσύγχρονο υδροθεραπευτήριο (SPA) φημίζεται για τις θεραπευτικές του 

ιδιότητες και διαθέτει πισίνες (εσωτερική και εξωτερική), σάουνα, χαμάμ (δύο), 

κατεωνιστήρες, αίθουσες για φυσικοθεραπεία (υδρο-)μασάζ (ατομικά και ομαδικά) 

για θεραπεία και αναζωογόνηση. Ακόμα, διαθέτει ιατρείο, χώρους υποδοχής και 

άλλους δευτερεύοντες, ξενοδοχειακές μονάδες, εστίαση και αναψυκτήρια. Το 
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ιαματικό νερό της Αγ. Παρασκευής χαρακτηρίζεται ως μεσόθερμο, μεταλλικό και 

υπερτονικό με (φυσική) θερμοκρασία στους 37,5-39 οC. Ακόμα, σύμφωνα με το 

Ινστιτούτο Μεταλλειολογίας και Κλιματοφυσιολογίας του Πανεπιστημίου του 

Φράιμπουργκ της Δ. Γερμανίας, για την αξιοποίηση των θερμομεταλλικών πηγών, 

ορίζεται ότι το νερό των πηγών ενδείκνυται για τις παρακάτω παθήσεις: παθήσεις 

οστών, αρθρώσεων και μυών αλλά και δερματικές, ουρολογικές και γυναικολογικές 

παθήσεις. 

 

 

 

 

 

 

Λουτρά  Αριδαίας 

 
Τα Λουτρά Αριδαίας, η Λουτρά Πόζαρ (Λου- 

τρακίου) όπως είναι ευρύτερα γνωστά, βρί- 

σκονται στην επαρχία Αλμωπίας, 13 χμ. ΒΔ 

της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. Απλώνονται 

στους πρόποδες του όρους Βόρας ( ή Καϊμα- 

κτσαλάν), λίγα χλμ. από τα Ελληνοσκοπιανά 

σύνορα. Η περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες 

του Θερμοπόταμου που διασχίζει την περιο- 

χή με την οργιώδη βλάστηση.14 

Σύμφωνα με θρύλους οι θεραπευτικές ιδιότη- 

τες των Λουτρών Λουτρακίου ήταν γνωστές 

στην εποχή του Μ. Αλεξάνδρου και επί ρω- 

μαϊκής περιόδου. Μάλιστα στην λουτρόπολη 

βρέθηκαν ρωμαϊκά κέρματα, κεραμικά, τείχη 

και άλλα ευρήματα, ενώ επίσης έχουν βρε- 

θεί και παραμένουν θαμμένοι ρωμαϊκοί λου- 

τήρες. Ακόμα, ένας μύθος αναφέρει ότι κατά 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας ένας πασάς 

στην προσπάθεια του να αποτρέψει τους 

πιστούς από τη χρήση των θεραπευτικών 

πηγών, μόλυνε τα νερά βάζοντας μέσα τον 

άρρωστο σκύλο του. Ο δεύτερος θεραπεύ- 

τηκε, αλλά το νερό έχασε τις θεραπευτικές 

του ιδιότητες. Σύμφωνα με μαρτυρίες για να 

θεραπευτεί ένα πιστός αρκεί να παραμείνει 

στην κοίτη του ποταμού και το ιαματικό νερό 

θα πάρει το κακό μαζί του. 

Κατά την διάρκεια των βαλκανικών πολέμων 

και τον A΄ Παγκόσμιο πόλεμο, η χρήση των 

λουτρών πέρασε σε ιδιώτη για παραπάνω 

από 50 χρόνια. Το 1984 παραχωρήθηκαν 

στην κοινότητα Λουτρακίου, ενώ από το 1988 

η διαχείριση του περιήλθε στην δημοτική επι- 

χείρηση ‘’Λουτρά Λουτρακίου’’.15 
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Τα νερά Λουτρακίου ανακηρύχτηκαν ιαμα- 

τικά το 1920. Πρόκειται για πέντε ιαματικές 

πηγές με σταθερή θερμοκρασία στους 37 

οC, που αναβλύζουν σε υψόμετρο 360-390 

μ. κατά μήκους της κοίτης του ποταμού. Οι 

πηγές αυτές δημιουργούνται από το βρόχι- 

νο νερό που εισχωρεί στο έδαφος σε μεγάλο 

βάθος, θερμαίνεται, ανεβαίνει ψηλότερα και 

στην πορεία του εμπλουτίζεται με μέταλλα 

και άλλα συστατικά ιαματικές πηγές είναι οργανωμένες σε 

λουτρόπολη με εξωτερικούς και εσωτερικούς 

χώρους. Οι λουτήρες διακρίνονται σε δύο 

είδη: τις ‘’μπανιέρες’’ χωρητικότητας 3-4 ατό- 

μων και τις ‘’πισίνες’’ χωρητικότητας 20 ατό- 

μων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι τα 

βότσαλα που έχουν στον πάτο και δημιουρ- 

γούν φυσικό στοιχείο. Ακόμα, υπάρχουν μία 

φυσική πισίνα με καταρράκτες, μία εξωτερική, 

δύο χαμάμ, αίθουσες για μασάζ και τζακούζι, 

αποδυτήρια και λοιποί βοηθητικοί χώροι. Το 

ιαματικό νερό διοχετεύεται είτε από αγωγούς 

είτε από τεχνητούς καταρράκτες και παραμέ- 

νει ζεστό με πίεση και συνεχή ανανέωση. Η 

χρήση του νερού ως ποσίμου είναι ελεύθερη, 

από μια κρήνη δίπλα στο εστιατόριο της Δη- 

μοτικής Επιχείρησης των Λουτρών. 

Τις λουτρικές εγκαταστάσεις συμπληρώνουν 

εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία, μαγαζιά 

καθώς και ένα λαογραφικό μουσείο. Ακόμα, 

στην περιοχή έχουν ανακαλυφθεί ένα σύ- 

μπλεγμα από 15 περίπου σπήλαια, με ευρή- 

ματα προϊστορικών χρόνων, τα οποία εκτί- 

θενται στο μουσείο των λουτρών. Η περιοχή 

έχει ανακηρυχτεί ως σπηλαιοπάρκο (Αλμω- 

πίας) και είναι το πρώτο του είδους του στην 

Ελλάδα. 

Τα λουτρά Πόζαρ διαθέτουν ιαματικά νερό 

μεσόθερμο, ολιγομεταλλικό και υποτονικό. 

Ενδείκνυται για ρευματισμούς, αρθρίτιδες, 

γυναικολογικές και δερματολογικές παθήσεις 

και παθήσεις των νεφρών   
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Λουτρά Αγκίστρου 

 

Τα λουτρά του Αγκίστρου βρίσκονται στο 

ακριτικό χωριό Άγκιστρο, λίγα χιλιόμετρα 

από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο νομό 

Σερρών. Ο συνδυασμός του παλαιού λου- 

τρού με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις απο- 

τελεί ένα πολιτισμικό μνημείο για τις Σέρρες 

αλλά και ένας τόπος χαλαρώσης για τους 

επισκέπτες.28 

Οι ιαματικές πηγές στην περιοχή ήταν γνω- 

στές από τα βυζαντινά ακόμη χρόνια. Απόδει- 

ξη αποτελεί το πέτρινο βυζαντινό χαμάμ που 

χρονολογείται περί το 950 με 1100 μ.Χ. Την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας ο τοπικός μπέης 

και το χαρέμι του χρησιμοποιούσαν το χαμάμ 

για προσωπική τους χρήση.29 Πρόκειται για 

ένα ενιαίο χώρο που πραγματοποιείται πα- 

ράλληλη χρήση ιαματικής λούσης και εφί- 

δρωσης. Έχει ορθογώνιο σχήμα, με τετρά- 

γωνο βαθύ λουτήρα στο κεντρικό του τμήμα 

και ημισφαίριο. Στις στενές πλευρές του ορ- 

θογωνίου υπάρχουν ημικυλινδρικές καμάρες 

που διαμορφώνουν βατούς χώρους με έδρα- 

νο (απέναντι από την είσοδο). Απομεινάρια και ίχνη από αυλακώσεις στο έδρανο και 

στο διάδρομο μαρτυρούν ότι οι τεχνίτες της 

εποχής γνώριζαν καλά τις απαραίτητες κατα- 

σκευαστικές λεπτομέρειες. 

Η πρώην κοινότητα Αγκίστρου δημιούργησε 

γύρω από το βυζαντινό χαμάμ εγκαταστά- 

σεις σύγχρονου κέντρου λουτροθεραπείας, 

οι οποίες θεωρούνται από τις καλύτερες της 

Ευρώπης. Το 2010 την διοίκηση ανέλαβε η 
εταιρεία Αναπτυξιακή Αγκίστρου Α.Ε. ύστερα 

από δημοπρασία. Οι εγκαταστάσεις περιλαμ- 

βάνουν 8 πισίνες λουτροθεραπείας, αίθου- 

σες spa, αποδυτήρια και βοηθητικοί χώροι. 

Ακόμα, υπάρχει ξενοδοχείο και χώροι εστία- 

σης και αναψυκτηρίου.30 

Τα ιαματικά νερά Αγκίστρου χαρακτηρίζονται 

ως υπέρθερμα (41 οC), ολιγομεταλλικά και 

υποτονικά. Ενδείκνυνται κυρίως για ρευματι- 

κές και αρθριτικές παθήσεις.   

 


