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ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ιαματικές πηγές ονομάζονται οι πηγές τα νερά
των οποίων έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Τα
ιαματικά νερά πηγάζουν μέσα από πετρώματα και
κατά τη διαδρομή τους μέχρι την επιφάνεια της Γης,
αποκτούν τα μεταλλικά συστατικά τους στα οποία
οφείλεται και η θεραπευτική τους δράση.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες των νερών αυτών
ήταν γνωστές από τα ιστορικά χρόνια.

Ο Ηρόδοτος φέρεται να είναι ο πρώτος που
παρατήρησε την θεραπευτική τους επίδραση στον
άνθρωπο, ενώ ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που
ασχολήθηκε συστηματικά με το αντικείμενο,
κατηγοριοποίησε τις πηγές και κατέγραψε τις
ασθένειες στις οποίες είχαν ευεργετική επίδραση.

Ανάλογα με τη σύνθεση των μεταλλικών νερών
τους, οι ιαματικές πηγές μπορούν να ορισθούν ως
αλκαλικές, σιδηρούχες, θειούχες, ραδιενεργές κλπ.
Η θεραπευτική τους δράση είναι τριπλής φύσεως:
μηχανική, θερμική και χημική. Η μηχανική δράση
οφείλεται κυρίως στην άνωση και
στην υδροστατική πίεση. Η θερμική δράση
οφείλεται στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ
νερού και ανθρώπινου σώματος και η χημική δράση
οφείλεται στην επαφή του δέρματος με τα
μεταλλικά στοιχεία του νερού καθώς και στην
διείσδυσή τους σε αυτό.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
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Η Ελλάδα είναι προικισμένη με πολλές
φυσικές μεταλλικές και γεωθερμικές πηγές που
αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας
υγείας. Οι θεραπευτικές τους ιδιότητες έχουν
αναγνωριστεί ήδη από τους αρχαίους χρόνους,
προσφέροντας ευκαιρίες ίασης από διάφορες
ασθένειες με φυσικό τρόπο (υδροθεραπεία).

Οι θερμικές πηγές συνδέονται άμεσα με την
βελτίωση της ψυχικής και της φυσικής υγείας και σε
πολλές περιπτώσεις αυτές οι φυσικές πηγές
αποτέλεσαν τον πυρήνα της τουριστικής ανάπτυξης.

Η αυξανόμενη ζήτηση για εμπειρίες
πραγματικής υγείας και τρόπου ζωής βασιζόμενες
σε φυσικές μεταλλικές και γεωθερμικές πηγές
δημιούργησε την ευκαιρία στην Ελλάδα να
μετατραπεί σε έναν διεθνή προορισμό ευεξίας.

Ανάλογα με το είδος της υδροθεραπείας,
έχουμε την εσωτερική υδροθεραπεία, όταν τα
ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται για πόση
(ποσιθεραπεία) και την εξωτερική υδροθεραπεία,
όταν τα ιαματικά νερά χρησιμοποιούνται για
λουτροθεραπεία).
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Κάποιες από τις ασθένειες στις οποίες
υπάρχει θετική επίδραση των ιαματικών πηγών
είναι διάφορες δερματικές παθήσεις,
αρτηριακή υπέρταση, αναπνευστικές παθήσεις,
ρευματικές παθήσεις κλπ. Επειδή υπάρχουν και
αντενδείξεις στην υδροθεραπεία, η χρήση των
ιαματικών πηγών πρέπει να γίνεται ύστερα από
την σύμφωνη γνώμη γιατρού και
ακολουθώντας αυστηρά τους κανόνες που θα
υποδείξει.

Η αξία του νερού είναι αδιαμφισβήτητη
διαμέσου των αιώνων. Η Ελλάδα συγκατα-
λέγεται στις προνομιούχες χώρες που η φύση
τους χάρισε όχι μόνο τοπία με πλούσιες
εναλλαγές, αλλά και πηγές με θεραπευτικές
ιδιότητες.

Οι ιαματικοί φυσικοί πόροι είναι
διάσπαρτοι στην ελληνική επικράτεια, ενώ τα
νερά των συγκεκριμένων πηγών διαφέρουν
από τα συνηθισμένα είτε λόγω της υψηλής τους
θερμοκρασίας, είτε λόγω της παρουσίας
σπάνιων δραστικών συστατικών.

Τα νερά αυτά χαρακτηρίζονται ως
μεταλλικά εξαιτίας της θερμοκρασίας ή της
γενικής τους χημικής σύστασης. Εκτός από τις
ψυχρές μεταλλικές πηγές τις οποίες και
σχηματίζουν υπάρχουν και οι θερμοπηγές που
πάνω τους οικοδομήθηκε ένας κλάδος
θεραπευτικής αγωγής, η ιαματική υδροθερα-
πεία.
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Η υδροθεραπεία είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την αντιμετώπιση πολλαπλών
παθήσεων, όπως είναι τα αρθριτικά και οι
ρευματοπάθειες. Ενδέχεται να είναι δύο
ειδών: εσωτερική, και να περιλαμβάνει την
ποσιθεραπεία, εισπνοθεραπεία και τις
πλύσεις (στοματικές, ρινικές, γυναικολογικές)
και εξωτερική και να περιλαμβάνει τα
λουτρά, τις υδρομαλάξεις, την υδροκινησιο-
θεραπεία και την πηλοθεραπεία.

Η γεωγραφική κατανομή των πηγών δεν
είναι τυχαία. Έτσι, η εμφάνιση ιαματικών
πηγών όπως του Καϊάφα, της Κυλλήνης και
του Λαγκαδά συνδέεται με τεκτονικά
γεγονότα, ενώ οι πηγές των Μεθάνων, της
Μήλου, της Λέσβου, της Σαμοθράκης, της
Λήμνου και άλλων συνδέουν την ύπαρξή τους
με ηφαιστειακές δραστηριότητες.

Τα ιαματικά λουτρά της Ελλάδας
αποτελούν μέρος του Εθνικού μας πλούτου,
ενώ τις θεραπευτικές τους ιδιότητες φαίνεται
πως είχαν ανακαλύψει από νωρίς οι αρχαίοι
μας πρόγονοι.
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Στις Μυκήνες κατασκευάστηκαν τα
πρώτα δημόσια λουτρά με το όνομα «
βαλανεία».

Επίσης, ο μεγάλος χορικός ποιητής
της αρχαιότητας Πίνδαρος εξύμνησε τα
θερμά "των νυμφών λουτρά" επειδή
συνέβαλλαν τόσο στην καθαρότητα του
σώματος όσο και στην τόνωσή του.

Στα Ασκληπιεία, όπως ονομάζονταν
οι ναοί που ήταν συγχρόνως λατρευτικά
και θεραπευτικά κέντρα και ήταν
αφιερωμένα στον Ασκληπιό, οι ιερείς -
θεραπευτές βοηθούσαν όσους έπασχαν
από ψυχο-σωματικές διαταραχές.

Τέλος, ο Ιπποκράτης ο Κώος ήταν ο
πρώτος που αναφέρθηκε στην
υδροθεραπεία και στη θεραπευτική
χρήση των λουτρών κάνοντας μια
ορθολογική προσέγγιση και χωρίς να
αποδίδει τις ιαματικές ιδιότητες σε
υπερφυσικές, μαγικές ή άλλες δυνάμεις.
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Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα η
υδροθεραπεία πλήττεται, ενώ στις αρχές του
16ου αι. το ενδιαφέρον επανέρχεται.

Στην Ευρώπη του 19ου αιώνα αρχίζει η
εντατική αξιοποίηση ιαματικών πηγών για
θεραπευτικούς λόγους, ενώ την ίδια εποχή
ξεκινάει η εκμετάλλευσή τους και στην Ελλάδα
με βασικό υποκινητή τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Μερικές από τις ιστορικές λουτροπόλεις
είναι η Αιδηψός, που ο Στράβων ο Αθηναίος
και ο Πλούταρχος την περιγράφουν ως τόπο
που συνδυάζει τη διασκέδαση και τη
θεραπευτική αγωγή και το Λουτράκι που
χαρακτηρίζεται ως η μητρόπολη του ελληνικού
θερμαλισμού.
` Ιδιαιτέρως γνωστές είναι και οι ιαματικές
πηγές του Αμάραντου, καθώς και οι
θερμοπηγές της Καλλιθέας Ρόδου.

Αν και η αξία των ιαματικών πηγών είναι
αναμφισβήτητη εντούτοις τις τελευταίες
δεκαετίες έχουν εγκαταλειφθεί. Οι εγκα-
ταστάσεις δεν εκσυγχρονίζονται, οι πολίτες δεν
ενημερώνονται σωστά, ενώ η βαρύτητα
συγκεντρώνεται γύρω από τα φάρμακα ως το
πιο άμεσο και αποτελεσματικό μέσο
θεραπείας.
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Η λανθασμένη εντύπωση ότι τα ιαματικά
ύδατα ενδείκνυνται μόνο για παθήσεις
ηλικιωμένων αποθαρρύνει τον κόσμο από τον
θερμαλισμό και του στερεί μια ιαματική
μέθοδο ίασης που όχι μόνο θεραπεύει αλλά
συγχρόνως ψυχαγωγεί.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΕΣ  ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Στην Ελλάδα αφθονούν οι θερμές
ιαματικές πηγές. Οι σπουδαιότερες απ' αυτές
κατά τοπικό διαμέρισμα είναι:

Μακεδονία: Των Ελευθερών, της
Καβάλας, του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, της
Νιγρίτας Σερρών, του Σέδες Θεσσαλονίκης, του
Βελβενδού Κοζάνης, του Σιδηρόκαστρου Σερρών,
του Ξυνού Νερού Φλώρινας.

Θράκη: της Σαμοθράκης.
Ήπειρο: των Καβασίλων Ιωαννίνων και

του Βρωμονερίου Κόνιτσας.
Στερεά Ελλάδα: Της Βουλιαγμένης

Αττικής, της Υπάτης, του Πλατύστομου
Φθιώτιδας, των Καμένων Βούρλων Λοκρίδας, της
Αιδηψού Εύβοιας, της Αίγινας, των Θερμοπυλών
Φθιώτιδας κ.α.
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Θεσσαλία: του Τσάγεζι, της
Δρανίτσας, του Σμοκόβου Καρδίτσας.

Πελοπόννησο: των Μεθάνων, του
Λουτρακίου Κορινθίας , της
Κυλλήνης Ηλείας , του Καϊάφα

Ολυμπίαςκ.ά.
Κρήτη: της Λέντας Ηρακλείου.

Νησιά του Αιγαίου: της Θερμής
Λέσβου , του Πολυχνίτου Λέσβου , της
Κεράμου Χίου, της Κουρνού Λήμνου.

Κυκλάδες: της Κύθνου , της Σάριζας
Άνδρου.

Οι θερμότερες απ' αυτές είναι του
Πολυχνίτου Λέσβου (87° C). Της
Αιδηψού κυμαίνονται μεταξύ 65°C-78°
C. Οι πιο ραδιενεργές είναι των
Καμένων Βούρλων.



Λίμνη Βουλιαγμένης 



Καμένα Βούρλα



Κρηνίδες Καβάλας



Λουτράκι



Λουτρά Πόζαρ



Λουτράκι Περαχώρα



Παρανέστι Δράμας



Αιδηψώς



Αιδηψώς



Αιδηψώς
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Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 200
ιαματικές πηγές. Σε λειτουργία βρίσκονται
περίπου 70, 45 εκ των οποίων λειτουργούν υπό
την αρμοδιότητα του ΕΟΤ. Πολλές ιαματικές
πηγές στην Ελλάδα παραμένουν αναξιοποίητες
ή γίνεται προσπάθεια αξιοποίησής τους, όπως
οι Ιαματικές Πηγές Ξάνθης.

Eπίσημα αναγνωρισμένες από την
Ειδική Επιτροπή Προστασίας Φυσικών
Ιαματικών Πόρων είναι οι εξής:
Λίμνης Βουλιαγμένης, Καμένων Βούρλων,
Κρηνίδες Καβάλας, Λουτράκι, Πόζαρ,
Σουρωτή και
Θέρμη (Θεσσαλονίκη)Κάνιστρα, Καλλιθέα (Ρ
όδος), Λουτράκι,
Περαχώρα(Κόρινθος), Παρανέστι (Δράμα),
Γιάλτρα Αιδηψού,
Χανόπουλος(Άρτα), Ν.Απολλωνία (Βόλβη), Π
απαϊωάννου (Αιδηψός)
και Τραϊανούπολη (Έβρος).


