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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.



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. 



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.



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)



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). 



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. 



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. 



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.
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