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                        Πρόλογος 

 

Στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας με θέμα «Οι 

ιαματικές πηγές στην Ελλάδα», μας ανατέθηκε ως 

υποδιαίρεση το τίτλου αυτού, ο «Θερμαλισμός και 

τουρισμός». Στόχος της εργασίας μας, να 

αποδείξουμε την άμεση σχέση του θερμαλισμού με 

τον τουρισμό. 
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 Εισαγωγή στην έννοια του Θερμαλισμού 

 

 

Γενικά, η έννοια του Θερμαλισμού περιλαμβάνει το 

σύνολο των δραστηριοτήτων του Ιαματικού Τουρισμού, 

μαζί με τις διευρυμένες δραστηριότητες αναψυχής και 

αναζωογόνησης, που μπορούν να έχουν και μη ασθενείς 

τουρίστες, που επισκέπτονται τις Ιαματικές Πηγές. Ακόμη, 

περιλαμβάνει την ενεργειακή αξιοποίηση των 

θερμομεταλλικών νερών, τη γενικότερη χρήση της 

γεωθερμικής ενέργειας και τη χρήση των μεταλλικών 

νερών. Από την άποψη του τουρισμού οι δύο έννοιες 

χρησιμοποιούνται αδιακρίτως. 

Ιαματικά ονομάζονται τα νερά των φυσικών ή ιαματικών 

πηγών, που πηγάζουν μέσα από πετρώματα και βράχους 

και βγαίνουν από τα έγκατα της γης. Ονομάζονται και 

μεταλλικά από τα διαλυμένα μεταλλικά συστατικά που 

περιέχουν στη σύστασή τους. Τα πιο συχνά περιεχόμενα 

υδατοδιαλυτά μεταλλικά στοιχεία των νερών αυτών είναι 

το νάτριο, το κάλιο, το ασβέστιο, το μαγνήσιο, το ράδιο, ο 

σίδηρος, το ιώδιο, το φώσφορο και το θείο. Επίσης 

περιέχονται και αέρια, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το 

υδρόθειο, το άζωτο, το οξυγόνο και το υδρογόνο, που 

δίνουν και τη χαρακτηριστική οσμή, που διακρίνει τα νερά 

της κάθε περιοχής. Ανάλογα δε με το βαθμό οξύτητας των 

νερών (όξινα, αλκαλικά ή ουδέτερα) χαρακτηρίζεται 

αντίστοιχα και η πηγή, ως θειούχος αλκαλική, 
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χλωρονατριούχος, οξυπηγή, ραδιούχος κ.λπ. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό των ιαματικών νερών είναι η θερμοκρασία, 

που μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 70 βαθμούς Κελσίου 

ή ακόμη περισσότερο. 

Οι θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών 

αποδίδονται στα μεταλλικά άλατα και στις μεταξύ τους 

ενώσεις, καθώς και σε ορισμένες κολλοειδείς ουσίες που 

εμπεριέχονται στη σύστασή τους και στη διάσπαση των 

αερίων. Άλλες έρευνες αποδίδουν τη θεραπευτική ιδιότητα 

των ιαματικών νερών στην ακτινοβολία (ραδιενέργεια), την 

οποία αντλούν από τα βάθη της γης. Σύμφωνα όμως με 

μια πιο σύγχρονη αντίληψη, η υδροθεραπεία περιέχει την 

έννοια μιας ερεθιστικής θεραπείας σε ορισμένα όργανα, 

όπως το ιώδιο στο θυρεοειδή αδένα και το θείο στους 

αρθρικούς χόνδρους. 

Σήμερα ο ρόλος των ιαματικών νερών 

επαναπροσδιορίζεται εκτός από την ιατρική και στην 

κοσμητολογία για την παρασκευή καλλυντικών και 

δερματολογικών προϊόντων, για την ενυδάτωση του 

δέρματος, την αντιμετώπιση της λιπαρότητας και της 

ακμής, της ατοπικής δερματίτιδας, των εκζεμάτων, της 

ψωρίασης, των εγκαυμάτων κ.λπ. 
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Ιστορία των ιαματικών πηγών 

 

                 Είναι γνωστό ότι η χρήση των ιαματικών πηγών 

και η ευεργετική τους δράση για την ανθρώπινη υγεία 

ξεκινά ουσιαστικά από την αρχαία Ελλάδα και τους 

Ομηρικούς χρόνους. Κατά την παράδοση, ο Ηρόδοτος 

(484-410 π.Χ.) παρατήρησε για πρώτη φορά την 

ευεργετική επίδραση των νερών στον οργανισμό και 

περιέγραψε αρκετές ιαματικές πηγές, δίνοντας το έναυσμα 

και σε άλλους μελετητές αργότερα. Η λουτροθεραπεία, 

σύμφωνα με τη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, κατείχε 

κεντρικό ρόλο όχι μόνο στην προσωπική ζωή του αρχαίου 

Έλληνα, ανεξάρτητα από την κοινωνική του θέση, αλλά 

και στην ίδια την κοινωνική ζωή της αρχαίας Ελλάδας, 

αφού οι πηγές τους χάριζαν τα θεϊκά δώρα της υγείας, της 

ευεξίας, της ομορφιάς και του σθένους. Σύμφωνα με 

μαρτυρίες του Πλούταρχου και του Παυσανία, τα 

Ασκληπιεία, που είχαν ιδρυθεί σε 100 περίπου περιοχές 

με ιαματικές πηγές, αποτελούσαν "ναούς υγείας", όπου 

συνέρεαν όσοι επιθυμούσαν να θεραπευτούν ή να 
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ανακουφιστούν, κάνοντας θερμά ή ψυχρά λουτρά με την 

επίβλεψη ιερέων και γιατρών. 

          Ωστόσο η υδροθεραπευτική τέχνη οφείλει την 

ανάπτυξη και διάδοσή της στον Ιπποκράτη (460-375 

π.Χ.), πατέρα της Ιατρικής και της Υδροθεραπείας, χάρη 

στον οποίο δημιουργήθηκε ένας αυτόνομος κλάδος 

θεραπευτικής αγωγής, η Ιαματική Υδροθεραπεία, που 

εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Σημαντικά μνημεία 

(κτίσματα, έργα τέχνης κ.ά.), που φτάνουν μέχρι τις μέρες 

μας, από διάφορες ιστορικές περιόδους της Ελλάδας, 

αποτελούν μαρτυρίες ενός πολιτισμού που προάσπιζε την 

ανθρώπινη υγεία όχι μόνο μέσω της φροντίδας του 

σώματος αλλά πάνω από όλα φρόντιζε για την ψυχική και 

πνευματική ευφορία. Ο σύγχρονος Θερμαλισμός στην 

Ελλάδα, αρχίζει όταν, από την κυβέρνηση του 

Καποδίστρια, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις Ιαματικές 

Πηγές, ενώ επί βασιλείας του Όθωνα, το 1830, ιδρύθηκε 

το πρώτο ελληνικό υδροθεραπευτήριο στην Κύθνο, που 

έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη πολλών 

λουτροπόλεων. 

 

 

              Λίγα λόγια για τις πηγές 

 

Η υδροθεραπεία διακρίνεται σε δύο είδη: 

 

1. Η εσωτερική, η οποία περιλαμβάνει: 
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o Την ποσιθεραπεία, η οποία επιτυγχάνεται με την 

πόση ιαματικών νερών με συγκεκριμένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, ενώ σε αρκετά ιαματικά νερά αποδίδεται 

διουρητική δράση. Ενδείκνυται για τη θεραπεία παθήσεων 

ουροποιητικού, νεφρών και πεπτικού συστήματος, όπως η 

νεφρολιθίαση, χολολιθίαση, χρόνια χολοκυστίτιδα και 

δυσκινησία χοληφόρων, παθήσεων στομάχου και 

εντέρων, καθώς και παθήσεων ήπατος και χοληδόχου 

κύστης. Η εφαρμογή της έχει συνήθως διάρκεια 3-4 

εβδομάδων με άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα. 

o Την εισπνοθεραπεία, η οποία γίνεται με εισπνοή των 

αερίων ή των σταγονιδίων των μεταλλικών νερών, με τη 

βοήθεια ειδικών συσκευών. Βασίζεται στη μετατροπή των 

ιαματικών νερών σε μορφή σταγονιδίων και στην 

εκμετάλλευση των αερίων τα οποία περιέχονται σε αυτά. 

Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση παθήσεων του 

αναπνευστικού συστήματος, όπως βρογχικό άσθμα και 

χρόνια βρογχίτιδα. 

o Τις πλύσεις (στοματικές, ρινικές, γυναικολογικές). 

2. Η εξωτερική, η οποία περιλαμβάνει: 

 

o Τη λουτροθεραπεία, η οποία πραγματοποιείται με 

την εμβάπτιση του σώματος σε ατομικό λουτήρα ή πισίνα 

με ιαματικό νερό. Ένας κύκλος θεραπείας διαρκεί 

συνήθως 2 εβδομάδες, με ένα λουτρό την ημέρα, μετά 

από ολοκληρωμένη πέψη και ακολούθως ανάπαυση των 

λουομένων για 30 περίπου λεπτά. Ενδείκνυται για τη 

θεραπεία δερματολογικών παθήσεων (έκζεμα, κνησμοί, 

ψωρίαση, νεανική ακμή, ιχθύαση, βλάβες βλεννογόνων 

και εγκαύματα), χρόνιων ρευματικών παθήσεων και 
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αρθροπαθήσεων, για τη θεραπεία των οποίων 

χρησιμοποιούνται επίσης και η λασποθεραπεία και η 

κινησιοθεραπεία, παθήσεων του νευρικού συστήματος, 

καθώς και για τη θεραπεία γυναικολογικών παθήσεων, 

όπως κολπίτιδες και διαταραχές εμμήνου ρύσης. 

o Τις καταιονήσεις (για ορισμένο χρόνο το σώμα 

δέχεται το θερμομεταλλικό νερό με υψηλή ή χαμηλή 

πίεση). 

o Τις υδρομαλάξεις, οι οποίες γίνονται με εφαρμογή 

πίεσης στο ανθρώπινο σώμα, ενώ αυτό βρίσκεται μέσα 

στα ιαματικά νερά. Ενδείκνυνται σε περιπτώσεις 

μετατραυματικής θεραπείας, καταγμάτων και κακώσεων, 

αρθροπαθειών, οσφυαλγίας, ισχαιμίας, 

σπονδυλαρθρίτιδας και σπαστικών παραλύσεων. 

o Την υδροκινησιοθεραπεία (συνδυασμός 

λουτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας, ενώ το σώμα 

βρίσκεται στο νερό) 

o Την πηλοθεραπεία ή λασποθεραπεία (εφαρμογή 

πηλού ή λάσπης, που έχει "ωριμάσει", σε πάσχοντα 

σημεία του σώματος, με εμβάπτιση του σώματος σε αυτόν 

ή ολική ή μερική επάλειψη), για τη θεραπεία παθήσεων 

του μυοσκελετικού συστήματος και δερματικών 

παθήσεων. 
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          Οφέλη ιαματικών νερών 

 

Στις ρευματοπαθειες  

Η πλειονότητα των λουομένων επισκέπτεται τις 

ιαματικές πηγές -κυρίως με ραδιούχα θερμά νερά- 

για την ανακούφιση από τις ρευματοπάθειες 

(ρευματοειδή αρθρίτιδα, αρθρίτιδα ώμου, γόνατος 

κλπ.). Μάλιστα, σε μελέτη του Υδροθεραπευτηρίου 

Λουτρακίου διαπιστώθηκε ότι, μετά τις 21 ημέρες 

θεραπείας, οι λουόμενοι με ρευματοπάθειες 

ανέφεραν μείωση του πόνου και αύξηση της 

κινητικότητας του πάσχοντος μέλους.  
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Στις Δερματοπαθειες  

Το έκζεμα και η ψωρίαση είναι οι κυριότερες 

δερματοπάθειες για τις οποίες γίνεται 

λουτροθεραπεία (κυρίως με νατριούχα, μέτριας 

περιεκτικότητας σε ράδιο νερά). Σύμφωνα μάλιστα 

με ανακοίνωση των ιταλικών Πανεπιστημίων της 

Νάπολης και της Πάρμας, μετά από 4ετή 

παρακολούθηση 50 λουομένων με ψωρίαση, 

παρατηρήθηκε μείωση της ερυθρότητας καθώς και 

των ψωριασικών πλακών του δέρματός τους.  

 

Στο μυοσκελετικό σύστημα 

Οι λουόμενοι με οσφυαλγία και ισχιαλγία 

αναφέρουν υποχώρηση του πόνου και βελτίωση 

της κινητικότητάς τους, ενώ οι πάσχοντες από 

αυχενικό σύνδρομο αναφέρουν επιπλέον και 

μείωση της κεφαλαλγίας, σύμφωνα με τα στοιχεία 

του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρακίου. Δεν είναι 

τυχαίο, άλλωστε, ότι στην Ιταλία τα μεγάλα κέντρα 

αθλητικής αποκατάστασης βρίσκονται σε χώρους 

ιαματικών πηγών.  

 

Στο άσθμα  

Σύμφωνα με μελέτη του ιταλικού Πανεπιστημίου της 

Πάρμας σε 1.514 λουομένους, διαπιστώθηκε ότι τη 
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χρονιά μετά την εισπνοθεραπεία ιαματικού νερού 

(κυρίως θειούχου νερού χωρίς ραδόνιο) μειώθηκε 

από 95% σε 39% το ποσοστό όσων είχαν ανάγκη 

λήψης εισπνεόμενων φαρμάκων. Στη χώρα μας δεν 

είναι ανεπτυγμένη η εισπνοθεραπεία, εν αντιθέσει 

με την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Ιταλία, όπου 

συνταγογραφείται από τους γιατρούς σε ενηλίκους 

και παιδιά.  

 

Στις πέτρες στα νεφρά  

Ήδη από το 1957 είχε ανακοινωθεί σε ελληνικό 

ιατρικό συμπόσιο ότι η ποσιθεραπεία με το νερό 

του Λουτρακίου διαλύει τις πέτρες στα νεφρά, 

διευκολύνοντας την αποβολή τους από τον 

οργανισμό. Παρόμοια δράση έχει παρατηρηθεί και 

για τις πέτρες στη χολή (πάντως, η ποσιθεραπεία 

απαγορεύεται όταν υπάρχει έλκος του στομάχου ή 

του βολβού του δωδεκαδακτύλου).  

 

Στην υπερταση  

Σύμφωνα με μελέτες των Πανεπιστημίων της 

Νάπολης και του Μιλάνου, η λουτροθεραπεία 

επιφέρει μείωση της πίεσης, λόγω της 

αγγειοδιαστολής που προκαλεί. Επίσης, σε μελέτη 

του Υδροθεραπευτηρίου Λουτρακίου σε 45 

λουομένους με υπέρταση, ηλικίας από 40 έως 90 
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χρόνων, διαπιστώθηκε ότι η πίεσή τους είτε δεν 

μεταβλήθηκε είτε μειώθηκε.  

 

Στη Χοληστερινη  

Στις θερμαλιστικές θεραπείες ανήκει και η 

πηλοθεραπεία (ανάμειξη φυσικού αργίλου με 

ιαματικό νερό). Σύμφωνα μάλιστα με τις πρώτες 

ανακοινώσεις του τμήματος Χημείας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, φαίνεται ότι η 

πηλοθεραπεία δεν ανακουφίζει μόνο το 

μυοσκελετικό σύστημα και τις δερματοπάθειες, αλλά 

μειώνει και τη χοληστερίνη! Ωστόσο, ο τρόπος 

δράσης του πηλού ακόμη διερευνάται. Πάντως, στο 

ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ιταλική μελέτη του 

Πανεπιστημίου της Πάρμας σε 90 ασθενείς, 37-86 

ετών, με μυοσκελετικά προβλήματα (διαπιστώθηκε, 

δηλαδή, μείωση του πόνου, ελάττωση της πίεσης 

και της χοληστερίνης). Στη χώρα μας πηλοθεραπεία 

γίνεται σε περιοχές όπου υπάρχει φυσικός πηλός 

(Κρηνίδες Καβάλας, Πικρολίμνη Θεσ σαλονίκης), 

αλλά και σε σύγχρονα υδροθεραπευτήρια (π.χ. 

Λουτράκι Κορινθίας).  

 

Στις Γυναικειες φλεγμονες  

Τα ιαματικά νερά θεωρούνται ευεργετικά για τις 

γυναικείες φλεγμονές, αν και η δράση τους αυτή δεν 
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έχει μελετηθεί εκτενώς. Σε μελέτη, πάντως, των 

Πανεπιστημίων της Πάδοβας και της Πάρμας σε 50 

γυναίκες -εκ των οποίων οι μισές έκαναν 

λουτροθεραπεία και οι άλλες μισές έπαιρναν αγωγή 

για φλεγμονές, όπως η σαλπιγγίτιδα, η τραχηλίτιδα 

και η κολπίτιδα-, διαπιστώθηκε ότι τα λουτρά ήταν 

εξίσου θεραπευτικά με τα φάρμακα.  

 

 

 

 

 

Πηγές ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού 

 

Στη σημερινή εποχή, με τις νέες τάσεις περί 

ολιστικής ιατρικής, η παραδοσιακή λουτροθεραπεία 

έλαβε τη μορφή του Ιαματικού Τουρισμού και 

απευθύνεται όχι μόνο σε ασθενείς-τουρίστες αλλά 

και στους συνοδούς τους, καθώς και σε άτομα υγιή, 

που επιθυμούν να συνδυάσουν τις διακοπές τους 

με υπηρεσίες πρόληψης, διατήρησης ή βελτίωσης 

της υγείας τους μέσω προγραμμάτων ολικής 

αναζωογόνησης και χαλάρωσης σε σωματικό, 

πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο. Σε ένα 

ποικίλο και υγιεινό φυσικό περιβάλλον, αισθητικά 
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ωραίο και ασφαλές, ο επισκέπτης φροντίζει για την 

προσωπική του υγεία, ενώ παράλληλα, διοχετεύει 

τον ελεύθερο χρόνο του σε άλλες υγιεινές συνήθειες 

και ευχάριστες δραστηριότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Βιβλιογραφία 

-Έκδοση «Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι και 

Θερμαλισμός» (Θεσσαλονίκη 2008) του Δρ. 

Υδρογεωλογίας ΑΠΘ, Ζήση Αγγελίδη, παραθέτουμε 

από το Β’ Μέρος «Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι»: 

Κεφ. 1 «Έννοιες και Ορισμοί» 

Κεφ. 2 «Γεωγραφική κατανομή των ψυχρών και 

θερμών ιαματικών πηγών στον Ελληνικό χώρο» (με 

μεταγενέστερες της έκδοσης προσθήκες) 
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http://www.vita.gr/ygeia/article/11513/thermalismos-

o-therapeytikos-toyrismos/ 

 

http://www.healthpages.gr/portal/page/portal/1535/F

ullstory?ArticleID=864 

 

www.thermalsprings.gr  

 

 

 

 

 

                       Παράρτημα 

 

Έννοιες και Ορισμοί 

Ιαματικοί Φυσικοί Πόροι: Με την έννοια ιαματικοί 

φυσικοί πόροι αναφερόμαστε σε όλα 

εκείνα τα γήινα φυσικά υλικά που στην αυθεντική 

τους κατάσταση (δηλαδή χωρίς αλλαγή ή 

μετατροπή των φυσικών ή χημικών τους 

χαρακτηριστικών) εμφανίζουν ή και αποδεικνύουν 

μέσα 

http://www.vita.gr/ygeia/article/11513/thermalismos-o-therapeytikos-toyrismos/
http://www.vita.gr/ygeia/article/11513/thermalismos-o-therapeytikos-toyrismos/
http://www.healthpages.gr/portal/page/portal/1535/Fullstory?ArticleID=864
http://www.healthpages.gr/portal/page/portal/1535/Fullstory?ArticleID=864
http://www.thermalsprings.gr/
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από την πρακτική εμπειρία του παρελθόντος ή τη 

σύγχρονη επιστημονική εμπειρία την ικανότητα 

να ασκούν ιδιαίτερες βιολογικές δράσεις, οι οποίες 

και αξιοποιούνται στη θεραπεία. 

Κατηγορίες ιαματικών φυσικών πόρων 

1. Στερεά που είναι τα πηλοειδή. Μπορεί να είναι 

ανόργανα, οργανικά, ή μικτά. 

2. Υγρά που είναι νερά αυτοφυών πηγών ή 

γεωτρήσεων. 

3. Αεριούχα που μπορεί να είναι σπήλαια 

υδρατμών, εκπομπές αερίων, εκπομπές 

υδρατμών, ξηρά σπήλαια. 

4. Σύνθετα. Ως σύνθετος ιαματικός φυσικός πόρος 

θεωρείται από πολλές σχολές 

θερμαλισμού το κλίμα, ιδιαίτερα στον τομέα της 

θαλασσοθεραπείας. 

Ιαματική πηγή είναι φυσική ανάβλυση ή και άντληση 

ιαματικού νερού ή και αερίου, μαζί 

με τα τυχόν έργα υδροληψίας . 

Ιαματικά νερά και ιαματικά αέρια είναι υπόγεια ή 

πηγαία νερά ή και αέρια, που 

αναβλύζουν με φυσικό τρόπο ή λαμβάνονται με 

τεχνικό έργο, τα οποία λόγω των φυσικών ή 
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χημικών τους ιδιοτήτων έχουν ιαματικές ιδιότητες, 

που αναγνωρίζονται βάση του νομικού πλαισίου 

που ορίζει κάθε χώρα. 

Στη χώρα μας αναγνωρίζουμε σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία τον φυσικό πόρο (νερό, 

πηλό, υδρατμούς ).Η αναγνώριση ωστόσο θα 

πρέπει να αφορά το σύνολο της λουτρόπολης, ή 

του 

θέρετρου υγείας συμπεριλαμβανομένων και των 

υποστηρικτικών τους εγκαταστάσεων και όχι μόνο 

τον τοπικό ιαματικό φυσικό πόρο. 

Υδροφόρο σύστημα ιαματικής πηγής είναι το 

πέτρωμα μαζί με τους πόρους, τις ρωγμές ή 

και τα διάκενα, καθώς και με τα εντός αυτών 

δημιουργούμενα και κινούμενα, το νερό, δηλαδή, ή 

και αέριο. Μία ιαματική πηγή μπορεί να προέρχεται 

από περισσότερα υδροφόρα συστήματα. 

Υδρογεωλογική λεκάνη ιαματικής πηγής είναι η 

περιοχή από την οποία: 

α) ανανεώνεται το υπόγειο νερό του υδροφόρου 

συστήματος της ιαματικής πηγής. 

β) κινείται το υπόγειο νερό ή και τα αέρια προς τις 

εγκαταστάσεις απόληψης. 
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γ) προσλαμβάνονται τα διαλυμένα άλατα καθώς και 

τα αέρια. 

Περιοχή προστασίας ιαματικής πηγής είναι η 

περιοχή μέσα στα όρια της οποίας 

ελέγχονται η κατασκευή εγκαταστάσεων, οι 

δραστηριότητες και οι διαδικασίες που μπορεί να 

αποτελέσουν απειλή για την ιαματική πηγή. 

Νερά και αέρια αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών 

αποτελούν φυσικά θεραπευτικά μέσα 

του υπεδάφους. Η θεραπευτική τους δράση 

οφείλεται στην ιδιαίτερη εξατομικευμένη σύστασή 

τους, τα σημαντικότερα συστατικά της οποίας, δεν 

πρέπει να αλλοιωθούν. Η περιοχή προστασίας 

οφείλει να εξασφαλίζει την προστασία της 

ποσότητας και της ποιότητας του ιαματικού νερού. 

Πηγές ρύπανσης είναι κατασκευές, εγκαταστάσεις, 

παραγωγικές δραστηριότητες, χρήσεις 

υλικών ή ενέργειας, χρήσεις γης και κάθε άλλη 

δραστηριότητα ή λειτουργία, που λόγω της φύσης 

τους ή λόγω παραγόμενων υλικών, μπορεί να 

προκαλέσουν αλλοίωση της χημικής σύστασης ή 

και 

των φυσικών ιδιοτήτων των ιαματικών νερών και 

αερίων ή τη μεταβολή της φυσικής τους 
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καθαρότητας. 

3 

Ηλικία του ιαματικού νερού: είναι ο χρόνος 

παραμονής του νερού στο υπέδαφος, δηλαδή 

ο χρόνος που μεσολαβεί από την είσοδο του 

μετεωρικού, θαλασσινού ή άλλης προέλευσης 

νερού 

στο υπέδαφος μέχρι την επανεμφάνισή του στην 

επιφάνεια. 

Θεραπευτικός πηλός είναι μίγμα υπέρθερμο ή 

υπερθερμαινόμενο το οποίο προέρχεται από 

την αναλογική πρωτογενή ανάμειξη ή πιο συχνά 

δευτερογενή, ενός στερεού συστατικού, 

κατεξοχήν αργιλικού με φυσικό θερμό νερό και 

χρησιμοποιείται στις λουτροπόλεις ως μέσο 

θεραπευτικής αγωγής. 

Ιαματικός τουρισμός είναι η εναλλακτική εκείνη 

μορφή τουρισμού η οποία αποσκοπεί 

στην ίαση φροντίδα της σωματικής και ψυχικής 

ανθρώπινης υγείας με τη χρήση ιαματικών 

φυσικών πόρων. 

Μονάδες ιαματικής θεραπείας είναι ειδικές 

εγκαταστάσεις με κατάλληλη υποδομή και 
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εξοπλισμό στις οποίες γίνεται χρήση ιαματικών 

φυσικών πόρων υπό ιατρική παρακολούθηση για 

λόγους υγείας (προληπτικούς ή θεραπευτικούς) 

φυσικής αποκατάστασης ή και αναζωογόνησης, 

ιδίως με υδροθεραπεία, εισπνοθεραπεία, 

ρινοπλύσεις, ατμόλουτρα, πηλοθεραπεία, 

καταιονισμούς ή 

άλλες αναγνωρισμένες μεθόδους. 

Θερμαλισμός είναι το ευρύ πεδίο θεραπευτικών και 

προληπτικών για την υγεία 

εφαρμογών, οι οποίες πραγματοποιούνται με τη 

χρήση φυσικών ιαματικών πόρων. Με άλλα λόγια 

ο θερμαλισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων και 

αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων με κυρίαρχο 

στοιχείο, την χρήση των ιαματικών φυσικών πόρων, 

με στόχο την πρόληψη ή/ και διατήρηση ή/ και 

αποκατάσταση της σωματικής ή/ και ψυχικής 

υγείας. 

Θερμαλιστική θεραπεία είναι ένα σύνολο ενεργειών 

και σχέσεων με το ιαματικό νερό, τον 

πηλό, τους υδρατμούς και το περιβάλλον, που 

συγκροτούν, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, σε 

ένα θερμαλιστικό κέντρο, ένα ιδιαίτερο μοντέλο 

ζωής. 
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Θερμαλιστικό κέντρο είναι χώρος, με ιδιαίτερα 

οικολογικά, ιστορικά, πολιτισμικά 

χαρακτηριστικά, στον οποίο ο επισκέπτης φροντίζει 

την προσωπική, σωματική και ψυχική του 

υγεία με τη χρήση ιαματικών φυσικών πόρων. 

Στα θερμαλιστικά κέντρα προωθείται μία 

διευρυμένη εκδοχή της έννοιας της θεραπείας όχι 

μόνο επανορθωτική, ούτε μόνο προληπτική, αλλά 

βασισμένη σε μία στρατηγική προώθησης της 

υγείας. 

Σε ένα όμορφο και υγιεινό περιβάλλον, λειτουργικό, 

αισθητικά όμορφο, κοινωνικά και 

ιστορικά πλούσιο, αρμονικό και ασφαλές, ο 

επισκέπτης φροντίζει την προσωπική του υγεία και 

με 

ευχαρίστηση πειραματίζεται σε υγιεινές συνήθειες, 

συμπεριφορές και στάση ζωής. Ωθείται στην 

ουσία ο επισκέπτης να υιοθετήσει έναν ενεργητικό 

ρόλο και να μην είναι απλά και μόνο παθητικός 

δέκτης θεραπευτικών μεθόδων. Μαθαίνει να 

αξιοποιεί και να αυξάνει τις ατομικές του ικανότητες, 

έτσι ώστε να παίρνει αποφάσεις που αφορούν στην 

ίδια την υγεία του και να αναγνωρίζει το ρόλο 
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και την ευθύνη της δίκης του σωματικής, ψυχικής 

και πνευματικής υγείας. 


