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Δελτίο Τύπου 12-02-2017
«Ραγδαία πτώση, πάνω από 60% των λούσεων»
ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Την ετήσια χρονιάτικη εκδήλωση πραγματοποίησε στην κοσμική ταβέρνα Θερμαϊς
στην Θέρμη με την παρουσία εκατοντάδων μελών και φίλων από όλη την Ελλάδα του
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας.
Κατά την συνεδρίαση ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ανέστης
Αναστασιάδης παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές
λουτροπόλεις, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της αναγνώρισης και παρουσίασε
τις ποικίλες δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό που ανέπτυξε το 2016 ο
Πανελλήνιος Σύλλογος.
Εξέφρασε την ανησυχία του για την κατακόρυφη πτώση των λούσεων. Όπως
επισήμανε, «οι λούσεις που παλιότερα ξεπερνούσαν τα 3 εκατ. σήμερα εξαιτίας της
κρίσης και της περικοπής του λουτρικού επιδόματος, σημείωσαν ραγδαία πτώση,
πάνω από 60% ενώ στις γειτονικές μας χώρες η λουτροθεραπεία ανθεί και οι
οικονομίες αυτών των περιοχών αναπτύσσονται».
Αναφέρθηκε, επίσης στο μεγάλο απών Ντίνο Γκουτζέλη, στον οποίο και ήταν
αφιερωμένη η ετήσια εκδήλωση, σημειώνοντάς ότι «λείπει το μεγάλο του πάθος, με
το οποίο αγαπούσε αυτόν τον σύλλογο και την δουλειά που κάναμε και δυστυχώς
σήμερα δεν είναι κοντά μας».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων η Περιφερειακή
Σύμβουλος Νίοβη Παυλίδου, ο πρώην υπουργός Γιάννης Μαγκριώτης, οι πολιτευτές
Αναστάσιος Κοκόγιας (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) και Γεώργιος Τσαούσης (ΠΟΤΑΜΙ), ο
σύμβουλος του Ε.Ε.Θ. Αλέκος Αναστασιάδης, κ.α.
Η διοίκηση του Πανελλήνιου Συλλόγου ευχαριστούν τα λουτρά Λαγκαδά, τα λουτρά
Αγίας Παρασκευής, τα ιαματικά λουτρά Πικρολίμνης «Κωνσταντίνος Βενετάκης», το
υδροθεραπευτήριο «loutraki Thermal» SPA Κορίνθου, τα λουτρά Σιδηροκάστρου, τα
λουτρά Χανοπούλου στην Άρτα, τα λουτρά Λουτρακίου (Πόζαρ), τα λουτρά
Άγκιστρου (χαμάμ ξενοδοχείο), το ξενοδοχείο «ΚΩΣΤΗΣ» στα λουτρά Άγκιστρου,
τα ατμολουτρά Αμάραντου Κόνιτσας, τα λουτρά Θερμών Νιγρίτας, Ξενονας
Καλλίνικος λουτρά Πόζαρ. Λουτρά Πλατύστομου- το τουριστικό γραφείο
Herodotous-Τours, η βιομηχανία νερού «Μπέλες» στο Άγκιστρο του Παναγιώτη
Άκογλαν, το μίνι γκολφ -καφέ στο Αγγελοχώρι του Γιάννη Ιορδανίδη, το κατάστημα
ΝΑΣΤΗΣ Α.Ε., το κατάστημα Φύση –Βότανα –Μπαχαρικά, το κατάστημα
υφασμάτων «ΓΕΩΡΓΙΑ» της Έφης Λίτα, η εταιρία Amelie S ‘Fashion του Παύλου
Λαμπρίδη, το φαρμακείο της Κυριακής Κωνσταντινίδου στη Θέρμη Βενιζέλου 18 τα
Σ.Μ. Μασούτης και το κομμωτήριο της «Τούλας» στην Τούμπα για τις προσφορές
τους.
(Επισυνάπτεται η ομιλία του προέδρου Ανέστη Αναστασιάδη)

«Κάθε χρόνο εδώ και 12 χρόνια, που ιδρύσαμε το Σύλλογο μας, πραγματοποιούμε
αυτήν την εκδήλωση προκειμένου να έρθουμε σε επαφή με τα μέλη μας αλλά και με
τους φίλους του συλλόγου μας σε όλη την Ελλάδα άλλα και του πολυάριθμους
φίλους μας στο εξωτερικό οι οποίοι είναι θαυμαστές των ιαματικών πηγών της χώρας
μας.
Η χρονιά που πέρασε ήταν άλλη μία χρονιά κρίσης, χρονιά μιζέριας και χρονιά
πολίτικης αβεβαιότητας, όπως συμβαίνει εδώ και 7 χρόνια. Στα πλαίσια αυτά οι
λούσεις που παλιότερα ξεπερνούσαν τα 3 εκατ. σήμερα εξαιτίας της κρίσης και της
περικοπής του λουτρικού επιδόματος, σημείωσαν ραγδαία πτώση, πάνω από 60%
ενώ στις γειτονικές μας χώρες η λουτροθεραπεία ανθεί και οι οικονομίες αυτών των
περιοχών αναπτύσσονται.
Όπως γνωρίζετε οι στόχοι του Συλλόγου μας είναι η ανάπτυξη και προβολή σε όλους
τους τομείς, όπως ο θεραπευτικός τουρισμός, η θέρμανση χώρων, τα θερμοκήπια κ.α.
και πάντα σε συνεργασία με τους άλλους φορείς, Δήμους, Περιφέρειες, οργανισμούς
κλπ που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα.
Τα προηγούμενα χρόνια που οι περισσότεροι Έλληνες αλλά και Ευρωπαίοι έπαιρναν
το λουτρικό επίδομα όλες οι λουτροπόλεις στην χώρα μας είχαν ως στόχο την
ανάπτυξη τους και μάλιστα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Συνεργασία με Ευρωπαϊκές λουτροπόλεις
Ένα θέμα που μας απασχόλησε δυναμικά το 2016 ήταν η συνεργασία μας με
Ευρωπαϊκές λουτροπόλεις για ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας σε όλους τους
τομείς, άλλα κυρίως για να γνωρίσουμε εμείς τις ευρωπαϊκές λουτροπόλεις και τον
τρόπο που λειτουργούν.
Παράλληλα να αναδείξουμε τον πλούτο της χωρά μας, να προβάλουμε τις δίκες μας
λουτροπόλεις που είναι οι καλύτερες σε όλο τον κόσμο και να αυξήσουμε το ρεύμα
των επισκέψεων στις δίκες μας λουτροπόλεις.
Επίσκεψη στην Βουλγαρία
Στα πλαίσια αυτά αρχίσαμε τις επιστέψεις στην Ευρώπη από την γειτονική
Βουλγαρία στις 10.11.2016. Εκεί είχαμε αρκετές επαφές με παράγοντες της Σόφιας
και με έλληνες που έχουν πλέον έδρα την Βουλγαρία όπως την Best Fount του
αναπληρωτή πρόεδρου μας Νώντα Όχονα που πάντα μας βοηθά να έχουμε τέτοιες
επαφές.
Επισκεφτήκαμε τα Λουτρά Santanski που είναι μια λουτρόπολη ανταγωνιστική των
δικών μας λουτροπόλεων και κυρίως του Αγκίστρου, Σιδηροκάστρου και
Απολλώνιας.
Ανταλλάξαμε απόψεις γύρω από τον θεραπευτικό τουρισμό και είδαμε από κοντά τις
δίκες τους λουτρικές εγκαταστάσεις για να ξέρουμε στο εξής σε τι είναι
ανταγωνιστικές με τις δίκες μας λουτροπόλεις
Προγραμματίζουμε στην νέα μας χρονιά 2017 να επισκεφτούμε τις λουτροπόλεις της
Ρουμανίας και της Αυστρίας αν βέβαια τα οικονομικά μας το επιτρέψουν μιας και
γνωρίζετε ο σύλλογος μας από την ίδρυση του δεν έχει πάρει από πουθενά καμιά
οικονομική ενίσχυση και από κανένα κρατικό η δημοτικό φορέα μιας και οικονομική
κρίση δεν το επιτρέπει.
Παλιούρι της Χαλκιδικής
Στην χρονιά που μας πέρασε η μόνη μεγάλη επένδυση που έγινε στον θεραπευτικό
τουρισμού ήταν στο Παλιούρι της Χαλκιδικής, όπου σε μια έκταση 500 στρεμμάτων
κατασκευάστηκε από Έλληνα της Ρωσίας ξενοδοχείο 5 αστέρων και παράλληλα
σύγχρονες λουτρικές εγκαταστάσεις. Από την πλευρά μας, ως Πανελλήνιος Σύλλογος
Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας ήμασταν από τους πρώτους
επισκέπτες.

Στην επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας, ενημερωθήκαμε ότι με την γεώτρηση που
πραγματοποίησαν στην περιοχή βρέθηκε ιαματικό νερό και σε χρόνο ρεκόρ από την
αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Τουρισμού έγινε και η αναγνώριση των
θεραπευτικών ιδιοτήτων που έχει αυτή η νέα μονάδα. Η επιχείρηση απέχει λίγα
χιλιόμετρα από τα λουτρά της Άγιας Παρασκευής.
Σουρωτή Α.Ε.
Το 2016 επισκεφτήκαμε την βιομηχανική μονάδα εμφιάλωσης Σουρωτή Α.Ε. Μια
ιστορική μονάδα που το 2016 συμπλήρωσε 100 χρόνια ζωής. Σε μια επίσκεψή μας
κόψαμε και την βασιλόπιτα του Δ.Σ. για το 2016.
Θέλω εδώ να σας ενημερώσω ότι η μονάδα δεν άντεξε στην χρονιά που πέρασε την
οικονομική κρίση και πέρασε σήμερα από τα χέρια των 1400 μικρομέτοχων στα χέρια
ιδιώτη, του γνωστού Ιβάν Σαββίδη.
Εμείς από το 1983, με τον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας μέχρι το
1987 δώσαμε αγώνες με τους κατοίκους της Σουρωτής και με τον σημερινό πρόεδρο
της επιχείρησης και τότε πρόεδρο της Κοινότητας Γιώργο Λόλα αυτή η μονάδα να
περάσει από τους ιδιώτες στην τότε Κοινότητα κάτι που έγινε αργότερα.
Σήμερα μετά από 30 περίπου χρόνια η μονάδα αυτή περνά ξανά στα χεριά ιδιώτη με
τις ευχές μας αυτή η ιστορική μονάδα να στεριώσει για τους 140 εργαζομένους και
κυρίως για την ανάπτυξη της περιοχής που ήταν και είναι ο μεγάλος στόχος
Λουτρά Θέρμης
Άλλη πρόταση που ανακοινώθηκε ήταν το ενδιαφέρον του επενδύτη της Σουρωτής
ήταν για τα 500 στρέμματα των λουτρών Θέρμης του δήμου Θεσσαλονίκης, κάτι που
στο δημοτικό συμβούλιο το διέψευσε ο Αντιδήμαρχος κύριος Παππάς.
Αυτά τα λουτρά εδώ και 8 χρόνια είναι κλειστά και όλη η περιοχή σήμερα θυμίζει
μια περιοχή τέλειας εγκατάλειψης ενώ αν είχε ανεπτύχθη θα έδινε ζωή σε όλη την
περιοχή και αυτό δεν βαρύνει μόνο τον Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά έχει ευθύνη και ο
δήμος Θέρμης που είναι στα δικά του όρια.
Εμείς κατά καιρούς κάναμε αρκετές προτάσεις για την αξιοποίησης αυτής της
λουτρόπολης με την μεταφορά της ΔΕΘ, το παιδιατρικό νοσοκομείο κ.α. με
παράλληλη αξιοποίηση των λουτρικών εγκαταστάσεων.
Λουτρά της Λήμνου
Άλλη επίσκεψη μας ήταν στα Λουτρά της Λήμνου από τον Αντιπρόεδρο Αχιλλέα
Μεταλούλη και την επιστημονική μας συνεργάτη Δέσποινα Παπαδοπούλου. Εκεί
είδαμε από κοντά τα προβλήματα στα νησιά και την ανάπτυξη που έχει αυτή η
περιοχή της νησιώτικης Ελλάδας.
Σημειώνω ότι η ανάπτυξη στα νησιά συνδέει τον θεραπευτικό τουρισμό με την
θαλασσοθεραπεία. Εδώ θέλουμε να τονίσουμε πόσο βοηθά τον θεραπευτικό μας
τουρισμό να συνδυάσουμε τα λουτρά και τη θάλασσα κυρίως στα νησιά μας.
Σημειώνω, επίσης ότι ο πρωθυπουργός στην επίσκεψη του, στις 13-12-2016 στα
λουτρά της Νισύρου υποσχέθηκε ότι οι ιαματικές πηγές στην χώρα μας θα
αξιοποιηθούν, ελπίζουμε να μην παραμείνει μόνο υπόσχεση.
Καμένα Βούρλα
Η επόμενη επίσκεψη που πραγματοποιήσαμε ήταν στα Καμένα Βούρλα, όπου
υπάρχει η γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα «Γαλήνη», που και μας φιλοξένησε. Εκεί
επισκεφτήκαμε πολλές από τις διάσπαρτες ιαματικές πηγές που έχει η περιοχή.
Διαπιστώσαμε τα προβλήματα της περιοχής, ήρθαμε σε επαφή με τον δήμο της
περιοχής και προτείναμε λύσεις.
Λίγο μακρύτερα είναι τα ξακουστά λουτρά των Θερμοπυλών που εδώ και 5 χρόνια
είναι κλειστά και στα υπάρχοντα δυο παραδοσιακά ξενοδοχεία κατοικούν πλέον
πρόσφυγες από την Σύρια.

Δίκια μας πρόταση ήταν και είναι ότι οι πηγές που έχει η παραπάνω λουτρόπολη θα
μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί με 3-4 εξωτερικές πισίνες, όπου θα μπορούν να
κάνουν τα μπάνια χιλιάδες έλληνες και ξένοι που κάθε μέρα σταματούν στην
ιστορική αυτή περιοχή.
Αμύνταιο
Επισπευτήκαμε, ακόμη την περιοχή του δήμου Αμυνταίου και ήρθαμε σε επαφή με
τον Δήμο της περιοχής και εξετάσαμε αν μπορεί στην περιοχή να αναπτυχθεί ο
θεραπευτικός τουρισμός.
Εκεί έχουμε τα ανθρακούχα μεταλλικά νερά του Ξινού Νερού, τα οποία είναι από τα
καλυτέρα ανθρακούχα νερά της χώρας μας. Στην περιοχή λειτουργεί και μια μικρή
μονάδα εμφιάλωσης αυτού του αγαθού.
Πρόταση μας ήταν και είναι να γίνει μια σύγχρονη μονάδα εμφιάλωσης του
ανθρακούχου μεταλλικού νερού.
Λουτρά Ελευθερών Καβαλάς
Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής τουρισμού Ανέστης Βασιλειάδης πραγματοποίησε
επίσκεψη στα λουτρά Ελευθερών Καβαλάς, όπου ξανά διαπιστώσαμε την πλήρη
εγκατάλειψη αυτής της ιστορικής μονάδας. Η πληροφορία που έχουμε από την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης ότι ετοιμάζετε επένδυση για κέντρο
αποκατάσταση και σύγχρονη λουτρόπολη κάτι που μέχρι σήμερα δεν βλέπουμε να
προχωρά.
Λουτρά Αγκίστρου, Σιδηροκάστρου
Δύο επισκέψεις πραγματοποιήσαμε στα λουτρά Αγκίστρου και Σιδηροκάστρου του
δήμου Σιντικής των Σερρών καθώς και στην μονάδα εμφιάλωσης νερού «Μπέλλες»
στο Άγκιστρο μετά από πρόσκληση του Παναγιώτη Άκογλαν, του προέδρου της
λουτρόπολης Λευτέρη Μπάδα και του προεδρείου των λουτρών Σιδηροκάστρου όπου
ανταλλάξαμε απόψεις για παραπέρα ανάπτυξη των δυο λουτροπόλεων, όπως για
παράδειγμα αν μπορεί η λουτρόπολη Αγκίστρου να αποκτήσει εξωτερικές πισινές
κ.α.
Νέα Λουτρά Απολλωνίας
Άλλο ένα μεγάλο θέμα που μας ταλαιπωρεί εδώ και 15 χρόνια είναι η εγκατάλειψη
των νέων εγκαταστάσεων των Λουτρών Απολλωνίας, οι οποίες κατασκευάστηκαν με
προγράμματα των ΜΟΠ και στοίχισαν 24 εκατ. Ευρώ. Δυστυχώς σήμερα αυτή η
τεράστια επένδυση με ευθύνη του δήμου Βόλβης και της Τράπεζας Πειραιώς, που
αντιμάχονται, έχει καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Για αυτό το μεγάλο έγκλημα παρά και τη δική μας καταγγελία που έγινε εδώ και 4
χρόνια δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα.
Λουτρά Κυλλήνης
Σε συνέχεια της επίσκεψης μας στα Λουτρά Κυλλήνης προτείναμε στη διοίκηση του
ξενοδοχείου που διαχειρίζεται τα λουτρά, να πραγματοποιηθεί μια ημερίδα
προκειμένου να προβάλουμε την λουτρόπολη και την εισπνο-θεραπεία.
Η πρόταση μας αυτή δεν έγινε δεκτή για την χρονιά που διανύσαμε και μας
προτάθηκε η εκδήλωση αυτή να πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2017 με όλους τους
παραγωγικούς φορείς της περιοχής.
Αναγνώριση
Σχετικά με την διαδικασία αναγνώρισης των Ελληνικών λουτροπόλεων που την
ευθύνη έχει το Υπουργείο Τουρισμού μέσω της αρμόδιας επιτροπής έχουν
αναγνωριστεί μέχρι σήμερα μόνο 34 από της 94 λουτροπόλεις που κατέθεσαν
φάκελο.
Εδώ θέλουμε να τονίσουμε ότι ανάπτυξη χωρίς αναγνώριση δεν γίνετε και όμως

πάνω από 55 φάκελοι για αναγνωρίσει έχουν κολλήσει στο Υπουργείο Τουρισμού και
απορούμε γιατί δεν προχωράει γρήγορα η διαδικασία.
ΕΟΠΥΥ
Μετά τις πολλές κρούσεις και επιστολές μας πριν 2 μήνες είχαμε μια πρόταση για
συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ για να συζητήσουμε αλλά την τελευταία
στιγμή αναβλήθηκε αυτή η συνάντηση. Εμείς ως σύλλογος μετά από αυτήν την
συμπεριφορά του οργανισμού αποστείλαμε γραπτά τις προτάσεις μας προς τον
οργανισμό που είναι υπεύθυνος για το λουτρικό επίδομα, που σήμερα αφορά 15
λούσεις και αυτό με αυστηρά ιατρικά κριτήρια.
Εμείς προτείναμε, αναγνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση του οργανισμού το
λουτρικό επίδομα να διπλασιαστεί προκειμένου οι ασφαλισμένοι να μπορούν να
επισκέπτονται τις ελληνικές λουτροπόλεις.
Πρόσφυγες
Άλλος προβληματισμός μας είναι ότι σήμερα σε αρκετές λουτροπόλεις έχουν
εγκατασταθεί πρόσφυγες και ελπίζουμε ότι θα είναι προσωρινές και όχι μόνιμες γιατί
αυτό δεν βοηθά τον θεραπευτικό μας τουρισμό.
Δράση
Αγαπητή φίλοι στον φετινό μας απολογισμό δεν θέλουμε να ξανάλεμε όλες μας τις
επισκέψεις και την δουλεία που κάνουμε αλλά αναφέρουμε μερικές από αυτές.
Έχουμε επισκεφτεί σχεδόν όλες τις ελληνικές λουτροπόλεις εκτός από ορισμένα
νησιωτικά και προτείναμε λύσεις για κάθε λουτρόπολη.
Για παράδειγμα στα λουτρά Νιγρίτας με την επίσκεψη μας καταφέραμε τουλάχιστον
και αυτή η λουτρόπολη να είναι ανοιχτά όλη την χρονιά.
Προβολή
Για όλη αυτή την δραστηριότητα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σε καθημερινή
βάση βγαίνουν εκδίδονται δελτία τύπου που στέλνουμε σε όλα τα μέσα ενημέρωσης
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος του Πανελλήνιου
Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και λουτροπόλεων Ελλάδας, δηλαδή η προβολή των
ελληνικών λουτροπόλεων και μάλιστα και σε όλο τον παγκόσμιο τύπο.
Τέλος μετά από αυτή την ενημέρωση θέλω από μεριάς του Δ.Σ. να σας ευχαριστήσω
για μια ακόμη φορά που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε.
Ευχαριστούμε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδώ και 12 χρόνια προβάλουν την
δουλεία μας αλλά και το 1055 rock εδώ και δυο χρόνια προβάλει τον σύλλογο μας
εντελώς δωρεάν με διαφημιστικό σποτ.
Σας ευχαριστώ και καλή μας χρονιά»
Ευχαριστούμε για την προβολή, τη μετάδοση και την δημοσίευση.
Για το Γραφείο Τύπου
Αχιλλέας Μεταλούλης
Τηλ. επικ. 6944440224
axmetaloulis@gmail.com

