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ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ



ΓΕΩΛΟΓΙΑ
• Τα νερά από βροχές, χιόνια, τη θάλασσα 

εισέρχονται στη γη και πραγματοποιούν 
καθοδική πορεία σε μεγάλο βάθος. Εκεί 
θερμαίνονται, και κατά την επαφή τους με τα 
πετρώματα αποκτούν χημικά στοιχεία και 
άλλες ιδιότητες.



Στη συνέχεια πραγματοποιούν ανοδική 
πορεία για να βρεθούν και πάλι στην 
επιφάνεια της γης ολοκληρώνοντας τον κύκλο 
τους αναβλύζοντας με δύναμη ή 
σχηματίζοντας μια ήρεμη και πολλές φορές 
πολύχρωμη θερμή υδατοπηγή.



ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
• Η θερμότητα της γης οφείλεται στη διάσπαση 

των ραδιενεργών ισοτόπων του ουρανίου, 
του θορίου, του καλίου και άλλων στοιχείων. 
Η µάζα της γης είναι πολύ µεγάλη σε σχέση 
µε την επιφάνειά της και καλύπτεται από 
υλικά χαµηλής θερµικής αγωγιµότητας, µε 
αποτέλεσµα η θερµότητά της να συγκρατείται 
στο εσωτερικό της.



• Σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας 
υπάρχουν θερμές πηγές. Οι θερμές πηγές 
μεταφέρουν θερμότητα από το εσωτερικό 
της γης στην επιφάνεια με μορφή άμεσα 
αξιοποιήσιμη (ζεστό νερό, ή ατμό).



• Η γεωθερµική ενέργεια προέρχεται από το 
εσωτερικό της γης είτε µέσω ηφαιστειακών 
εκροών είτε µέσω ρηγµάτων του υπεδάφους, 
που αναβλύζουν ατµούς και θερµό νερό.



• 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.



ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

• Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 200 ιαματικές πηγές. 
Σε λειτουργία βρίσκονται περίπου 70, 45 εκ των οποίων 
λειτουργούν υπό την αρμοδιότητα του ΕΟΤ. Οι πιο 
φημισμένες από αυτές για τις θεραπευτικές τους 
ιδιότητες είναι οι ιαματικές πηγές των Καμένων 
Βούρλων, της Αιδηψού και της Ικαρίας, λόγω 
της ραδιενεργού σύνθεσης των νερών τους. 
Στη Λέσβο συναντάται, επίσης, η θερμότερη πηγή στον 
κόσμο (92,5° C).



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

• Ο Ηρόδοτος είναι ο πρώτος παρατηρητής των 
ιαματικών νερών και συνιστά τη 
λουτροθεραπεία, ενώ ο Ιπποκράτης καθορίζει 
τις παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυται η 
χρήση των ιαματικών νερών



Η ιαματική λουτροθεραπεία εφαρμόζεται σε 
ένα μεγάλο αριθμό ασθενειών από τα 
περισσότερα συστήματα .Μερικές από τις 
παθήσεις στις οποίες εφαρμόζεται η ιαματική 
λουτροθεραπεία είναι οι ακόλουθες: 

• Ρευματικές παθήσεις 

• Παθήσεις κυκλοφορικού συστήματος 

• Παθήσεις δερματικές

• Παθήσεις γυναικολογικές 

• Παθήσεις περιφερικών νεύρων


