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ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΡΗΓΕΣ

 Ιαματικζσ πηγζσ: ονομάηονται οι πθγζσ τα νερά των οποίων ζχουν 
κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. Τα ιαματικά νερά πθγάηουν μζςα από πετρϊματα και 
κατά τθ διαδρομι τουσ μζχρι τθν επιφάνεια τθσ Γθσ, αποκτοφν τα μεταλλικά 
ςυςτατικά τουσ ςτα οποία οφείλεται και θ κεραπευτικι τουσ δράςθ.

 Οι κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ των νερϊν αυτϊν ιταν γνωςτζσ από τα ιςτορικά 
χρόνια. Ο Ηρόδοτοσ φζρεται να είναι ο πρϊτοσ που παρατιρθςε τθν 
κεραπευτικι τουσ επίδραςθ ςτον άνκρωπο, ενϊ ο Ιπποκράτθσ ιταν ο πρϊτοσ 
που αςχολικθκε ςυςτθματικά με το αντικείμενο, κατθγοριοποίθςε τισ πθγζσ 
και κατζγραψε τισ αςκζνειεσ ςτισ οποίεσ είχαν ευεργετικι επίδραςθ.

 Ανάλογα με τθ ςφνκεςθ των μεταλλικϊν νερϊν τουσ, οι ιαματικζσ πθγζσ 
μποροφν να οριςκοφν ωσ αλκαλικζσ, ςιδθροφχεσ, κειοφχεσ, ραδιενεργζσ κλπ. Η 
κεραπευτικι τουσ δράςθ είναι τριπλισ φφςεωσ: μθχανικι, κερμικι και χθμικι. 
Η μθχανικι δράςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθν άνωςθ και ςτθν υδροςτατικι πίεςθ. 
Η κερμικι δράςθ οφείλεται ςτθ διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ νεροφ και 
ανκρϊπινου ςϊματοσ. Η χθμικι δράςθ οφείλεται ςτθν επαφι του δζρματοσ με 
τα μεταλλικά ςτοιχεία του νεροφ κακϊσ και ςτθν διείςδυςι 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


 Ανάλογα με το είδοσ τθσ υδροκεραπείασ, ζχουμε τθν εςωτερική 
υδροθεραπεία, όταν τα ιαματικά νερά χρθςιμοποιοφνται για πόςθ 
(ποςικεραπεία) και τθν εξωτερική υδροθεραπεία, όταν τα ιαματικά 
νερά χρθςιμοποιοφνται για λουτρό (λουτροκεραπεία).

 Κάποιεσ από τισ αςκζνειεσ ςτισ οποίεσ υπάρχει κετικι επίδραςθ των 
ιαματικϊν πθγϊν είναι διάφορεσ δερματικζσ πακιςεισ, αρτθριακι 
υπζρταςθ, αναπνευςτικζσ πακιςεισ, ρευματικζσ πακιςεισ κλπ. Επειδι 
υπάρχουν και αντενδείξεισ ςτθν υδροκεραπεία, θ χριςθ των 
ιαματικϊν πθγϊν πρζπει να γίνεται φςτερα από τθν ςφμφωνθ γνϊμθ 
γιατροφ και ακολουκϊντασ αυςτθρά τουσ κανόνεσ που κα υποδείξει.

 Στθν Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 200 ιαματικζσ πθγζσ. Σε λειτουργία 
βρίςκονται περίπου 70, 45 εκ των οποίων λειτουργοφν υπό τθν 
αρμοδιότθτα του ΕΟΤ. Οι πιο φθμιςμζνεσ από αυτζσ για τισ 
κεραπευτικζσ τουσ ιδιότθτεσ είναι οι ιαματικζσ πθγζσ των Καμμζνων
Βοφρλων, τθσ Αιδθψοφ και τθσ Ικαρίασ, λόγω τθσ 

 ραδιενεργοφ ςφνκεςθσ των νερϊν τουσ. Στθ Λζςβο ςυναντάται, 
επίςθσ, θ κερμότερθ πθγι ςτον κόςμο (92,5° C). Ρολλζσ ιαματικζσ 
πθγζσ ςτθν Ελλάδα παραμζνουν αναξιοποίθτεσ ι γίνεται προςπάκεια 
αξιοποίθςισ τουσ, όπωσ οι Ιαματικζσ Ρθγζσ Ξάνκθσ.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9F%CE%A4
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%88%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%9E%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%82


ΙΑΜΑΣΙΚΕΠΘΓΕΑΙΣΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑ

 Η Ελλάδα είναι μία από τισ πλουςιότερεσ χϊρεσ ςε φυςικζσ πθγζσ.
Ρθγαία νερά αναβλφηουν ςτθ χϊρα μασ από 752 διαφορετικά γεωγραφικά 
ςθμεία.
Η Αιτωλοακαρνανία διακζτει πολλζσ ιαματικζσ πθγζσ οι πιο γνωςτζσ από αυτζσ 
που διακζτουν εγκαταςτάςεισ είναι: 

 Τα λουτρά Τρφφου (Άγιοσ Βάρβαροσ) του Διμου Ακτίου - Βόνιτςασ.

 Τα λουτρά Στάχτθσ ( Καλλιρόθσ ) του Διμου Ναυπακτίασ

 Τα λουτρά Μυρτιάσ (Κόκκινο Στεφάνι) του Διμου Θζρμου.

 Τα λουτρά Κρεμαςτϊν ( Μπαλκϊνα ) του Διμου Αγρινίου

 Τα λουτρά Μουρςτιάνου ( Χζλοβα Μπανιϊτθ ) του Διμου Μεςολογγίου.

Υπάρχουν και άλλεσ πθγζσ ςτθν Αιτωλοακαρνανία λιγότερο γνωςτζσ όπωσ:

 Στο Λιςτζκι ιγανίου, ςτον Αγραπιδόκαμπο ςτθ ίηα, ςτο Χαλκιόπουλο Ινάχου, 
ςτο Βρωμονζρι Ραναιτωλίου και ςτα Μπάνια Μφτικα.





ΡΗΓΗ ΚΕΜΑΣΤΩΝ ΒΑΛΤΟΥ

 Στθ κζςθ Γριά Μαρία τθσ κοινότθτασ Αλευράδα του Διμου Αγρινίου 
βρίςκεται θ ιαματικι πθγι που χαρακτθρίςτθκε ωσ ιαματικι το 
1920.
Η ονομαηόμενθ ςιμερα πθγι Μπαλκϊνα βρίςκεται ςτθ βόρεια 
πλευρά τθσ κοίτθσ του ποταμοφ Αχελϊου, ςε απόςταςθ 3 περίπου 
και κατάντθ του φράγματοσ Κρεμαςτϊν και εντόσ τθσ λεκάνθσ του 
φράγματοσ Καςτρακίου



ΡΗΓΗ ΚΕΜΑΣΤΩΝ



ΡΗΓΗ ΤΥΦΟΥ

 Η τοποκεςία όπου βρίςκεται θ πθγι Τρφφου - «Άγιοσ 
Βάρβαροσ», είναι καταπλθκτικι μζςα ςε ζνα καταπράςινο 
περιβάλλον ςε υψόμετρο 220 μζτρων. από τθν πθγι αναβλφηει 
μεταλλικό νερό με χαρακτθριςτικι οςμι υδρογονανκράκων..
Η πρόςβαςθ γίνεται από τον κεντρικό δρόμο Αμφιλοχίασ-
Βόνιτςασ



ΡΗΓΗ ΤΥΦΟΥ



ΛΟΥΤΑ ΜΥΤΙΑΣ 

 Βρίςκονται ςτθ βορειανατολικι 
παραλία τθσ λίμνθσ Τριχωνίδασ, 
γνωςτά με το όνομα «Κόκκινο 
Στεφάνι», από το χρϊμα του 
βράχου που ςε κάκε 
θλιοβαςίλεμα γίνεται κόκκινοσ 
και ςτεφανϊνει τα λουτρά.
Η πθγι είναι από τισ πρϊτεσ 
ςτον ελλθνικό χϊρο που 
ανακθρφχκθκε επιςιμωσ ωσ 
ιαματικι και αναφζρεται ωσ 
πθγι κειοφχοσ ψυχρι, με 
κερμοκραςία 20°.



ΡΗΓΗ ΜΟΥΣΤΙΑΝΝΟΥ

 Οι πθγζσ βρίςκονται δίπλα ςτθ λίμνθ 
Λυςιμαχεία και ιταν γνωςτζσ από τθν 
αρχαιότθτα. Βρίςκονταν κοντά ςτθν 
αρχαία πόλθ τθσ Αιτωλίασ με το όνομα 
Υρία, θ οποία μετονομάςτθκε ςτισ 
αρχζσ του 3ου π.χ. αιϊνα προσ τιμιν 
του βαςιλιά Λυςίμαχου ςε Λυςιμάχεια.
Ανικαν ςτο βαςιλιά Λυςίμαχο, ενϊ 
φιλοξζνθςαν τον βαςιλιά τθσ 
Μακεδονίασ Φίλιππο κακϊσ και τθν 
κόρθ του Ρτολεμαίου βαςιλιά τθσ 
Αιγφπτου και μετζπειτα βαςίλιςςα τθσ 

Αιγφπτου Αρςινόθ.



ΡΗΓΗ ΜΟΥΣΤΙΑΝΝΟΥ



ΛΟΥΤΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 

 Βρίςκονται ςτθν ορεινι Ναυπακτία, και το δθμοτικό 
διαμζριςμα Ρυλινθσ, ονομάηονται δε και λουτρά Καλλιρρόθσ.
Ρολλοί μφκοι αναφζρονται ςε αυτό το ξεχωριςτό τοπίο με τα 
πλατάνια, τθν υφι του χϊματοσ που γίνεται «ςαν ςτάχτθ» 
προφανϊσ από τθν ιδιοςυςταςία του νεροφ.
Για τον ιςτορικό Στράβωνα (65 πΧ-23 μΧ) είναι τα λουτρά του 
Ηρακλζουσ , που αναφζρονται ακόμα και ςτον Πμθρο.
Υποδεικνφεται δε ακόμα και θ κζςθσ όπου οι μυκικοί ιρωεσ 
αναλάμβαναν «ρϊςιν και καλλόσ», κολυμπϊντασ ςτουσ 
ευρφχωρουσ φυςικοφσ λουτιρεσ, που ιταν εγκατεςπαρμζνοι 
ςτθ βάςθ του βουνοφ.
Η πθγι ανακθρφχτθκε ιαματικι το 1920 και το νερό τθσ 
χρθςιμοποιείται για ποςικεραπεία και λουτροκεραπεία.



Η κεραπευτικθ δραςθ των
ιαματικωνλουτρων



 Η κεραπευτικι δράςθ των ιαματικϊν λουτρϊν αν
και είναι γνωςτι από τουσ π.Χ. χρόνουσ ακόμθ και
ςιμερα δεν ζχει διευκρινιςτεί τελείωσ. Οι αρχαίοι
Ζλλθνεσ γνϊριηαν καλά μερικζσ ιδιότθτεσ των
ιαματικϊν νερϊν και λουτρϊν τα οποία
χρθςιμοποιοφςαν όχι μόνο για κεραπευτικοφσ
λόγουσ αλλά και για να διατθροφνται ςε καλι
φυςικι κατάςταςθ. Θεωροφςαν τισ ιαματικζσ πθγζσ
ςαν μυςτθριϊδεισ κεότθτεσ που περιζκλειαν μζςα
τουσ ευεργετικοφσ και κεραπευτικοφσ "χυμοφσ" 
κατάλλθλουσ για τθν κεραπεία των λουομζνων
αςκενϊν. Με τθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ και με τθ
χθμικι ανάλυςθ οι ερευνθτζσ κατζλθξαν ςτο
ςυμπζραςμα ότι οι κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ των
λουτρϊν είναι δυνατόν να αποδοκοφν:

 ςτθν παρουςία μεταλλικϊν αλάτων και ςτθ 
διάςπαςθ τουσ,

 ςε ειδικζσ κολλοειδείσ ουςίεσ και ςε ςπάνια αζρια.



Η διαδικαςια τθσ λουτροκεραπιασ

 Ρριν τθν ζναρξθ κάκε λουτροκεραπείασ πρζπει να
κακοριςτεί θ διάρκεια τθσ, θ κερμοκραςία και θ μορφι του
λουτροφ. Είναι υποχρεωτικι θ ιατρικι εξζταςθ όχι μόνο των
παςχόντων αλλά και των υγιϊν ακόμα ατόμων. Επειδι
ακόμα θ ευεργετικι δράςθ των ιχνοςτοιχείων, που
περιζχονται ςτα κερμομεταλλικά νερά κακϊσ και αν αυτά
περνάνε μζςα από το δζρμα και με ποιό τρόπο δεν είναι
πλιρωσ εξακριβωμζνθ ςαν μοναδικι αποδεκτι δράςθ τθσ
λουτροκεραπείασ είναι αυτι, που πθγάηει από τισ φυςικζσ
ιδιότθτεσ του φυςικοφ νεροφ (άνωςθ, οςμωτικι πίεςθ και
κερμοκραςία). Αυτζσ οι ιδιότθτεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν
κινθςιοκεραπεία, που πρζπει απαραίτθτα να γίνεται μζςα
ςτο νερό κάνουν τθ μζκοδο πολφ αποτελεςματικι ςτθν
αντιμετϊπιςθ πακιςεων του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ. 
Ζτςι λοιπόν θ λουτροκεραπεία είναι μια μορφι
φυςικοκεραπείασ που προκαλεί ςυνικωσ κατά τθν πρϊτθ
εβδομάδα μεγάλεσ τροποποιιςεισ ςτον οργανιςμό και ςτα
πάςχοντα όργανα.



 Κατά γενικό κανόνα πρζπει να διακόπτεται θ 
λουτροκεραπεία όταν οι μεγάλεσ παροξφνςεισ κατά το 
ζβδομο λουτρό δεν ζχουν υποχωριςει. Η διάρκεια του 
λουτροφ ποικίλει από 15' ζωσ 25'. Η χρονικι διάρκεια 
πρζπει να είναι μικρά κατά τα πρϊτα λουτρά και να 
αυξάνεται βακμιαίωσ. Η δε μζςθ διάρκεια μιασ 
λουτροκεραπείασ είναι τρεισ βδομάδεσ. Τα λουτρά γίνονται 
ςυνικωσ το πρωί ι αργά το απόγευμα και πάντοτε με κενό 
ςτομάχι.

 Ράρα πολλζσ φορζσ τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ κεραπείασ ο 
αςκενισ αρχίηει να αιςκάνεται αδιακεςία, αχπνία, 
κεφαλαλγία, πυρετό ι υποκερμία, ολιγοουρία ι πιο ςπάνια 
πολυουρία. Ακόμα ζχουμε διαταραχζσ ςτο πεπτικό ςφςτθμα 
που ςυνοδεφονται από ανορεξία ζωσ και δυςκοιλιότθτα ι 
διάρροια. Ζχουμε ακόμα επιδείνωςθ των ακριτικϊν πόνων, 
κρίςθ ουρικισ ακρίτιδασ και υπατικζσ αντιδράςεισ. Αυτι τθ 
πρϊτθ φάςθ που χαρακτθρίηει τθν "ιαματικι κρίςθ" ι 
"λουτρικι αντίδραςθ" ακολουκεί μια "κετικι φάςθ", 
ςχετικισ ευεξίασ. Τθ δεφτερθ φάςθ ακολουκεί μια τρίτθ που 
ονομάηεται "ιαματικι κόπωςθ" θ οποία πολλζσ φορζσ 
μπορεί να είναι παρά πολφ πρόωρθ και δεν πρζπει να 
ςυγχζεται με τθν "ιαματικι κρίςθ".



Θεραπειαμε ιαματικεσπθγεσ ςτθν 
γυναικολογια

 Η ςυγκεκριμζνθ κεραπεία ςυνίςταται
ςε χρόνιεσ φλεγμονζσ του γυναικείου
γεννθτικοφ ςυςτιματοσ για τισ οποίεσ
προςδιορίηεται θ πάροδοσ διετίασ
από το αρχικό επειςόδιο τθσ
φλεγμονισ. Εξετάςτθκαν 831 κλινικά
ιςτορικά (ςε ςφνολο 885 
περιπτϊςεων που προςιλκαν ςτισ
ιαματικζσ πθγζσ ςτθν διάρκεια 1975 -
76). Αυτά τα ςτοιχεία τα προμικευςε
το Κζντρο Μελετϊν και Ερευνϊν
(Κ.Μ.Ε.) των ιαματικϊν πθγϊν του
Salsomaggiore.



ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Ή 
ΑΩΣΤΟΥΣ ΕΝΩ ΤΑ ΘΑΛΛΑΣΣΙΑ
ΛΟΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ;



 Η θλικία δεν αποτελεί αντζνδειξθ για 
τθν ιαματικι ι τθ καλάςςια 
λουτροκεραπεία. Επιπρόςκετα οι 
ευεργετικζσ επιδράςεισ των 
ιαματικϊν λουτρϊν αφοροφν και 
τουσ υγιείσ.

 Σε αρκετζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ τα 
ιαματικά λουτρά αντιμετωπίηονται 
ωσ ςθμαντικό ςυςτατικό ςτοιχείο 
μιασ πλοφςιασ ταξιδιωτικισ 
εμπειρίασ.

 Δυςτυχϊσ ςτθν Ελλάδα λανκαςμζνα 
θ ιαματικι λουτροκεραπεία 
κεωρείται από πολλά άτομα 
δραςτθριότθτα για γζρουσ και 
αρρϊςτουσ, ενϊ τα καλάςςια 
λουτρά κεωροφνται δραςτθριότθτα 
για νζουσ και υγιείσ.



Κακθγθτρια: Αρετθ Τςιλιγιαννθ

Διονφςησ Αυδήσ

Χρήςτοσ Κοφγγελησ

Ορζςτησ Καρελάκησ

Δημήτρησ Μπάρησ

Δημήτρησ Καρανίκασ

Κατίνα Βλαχοπάνου

Δημήτρησ Γεωργαλήσ

Λεωνίδασ Καραγεώργοσ

Θρώ Λεγάτου

Θεοδωρήσ Δημητρίου 

Θεοδωρήσ Ηανιάσ

Ζφη Δουροφκη

Αναςταςία Κουρμπνζςη

Κατερίνα Κομπίτςη

Μαρία Καραπιπζρη

Ολυμπία Βλάχου

Ρονάλντο Κοφκη

Μαίρη Βλαχοπάνου

Αναςταςία Κουτςολάμπρου


