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Περίληψη: Θερµαλισµός είναι ένα σύνολο δράσεων, οργανωµένων και αλληλοσυµπληρούµενων, 
µε κυρίαρχο στοιχείο αυτό της χρήσης των Ιαµατικών Φυσικών Πόρων. Η Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση ως εκπαιδευτική – παιδαγωγική διαδικασία µε τη διεπιστηµονικότητα - 
διαθεµατικότητα που τη χαρακτηρίζει και τη συνολική µεθοδολογία της, προσεγγίζει µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τους λουτροτόπους, συνδέοντας  τη γνώση µε την εµπειρία, το βίωµα µε 
τον προβληµατισµό και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση, για δράση και δυνατότητα συµµετοχής 
στη λήψη των αποφάσεων για την ανάδειξη και την προστασία αυτού του πολύτιµου φυσικού 
πλούτου (θερµαλιστικό περιβάλλον), αλλά και για τη βιώσιµη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 
∆ιερευνούµε τη δυνατότητα προσέγγισης του θέµατος µέσα από την Π.Ε., ανοίγοντας το σχολείο 
στη ζωή και στην κοινωνία, αφού στο σχολικό αναλυτικό πρόγραµµα αναφέρονται ελάχιστα 
σχετικά µε το θέµα. 
 
Σκοπός της εργασίας: Η εξαγωγή συµπερασµάτων για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση του 
θέµατος µέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αλλά και τη δυνατότητα πληρέστερης 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράµµατα Π.Ε. µε θέµα τον Θερµαλισµό.  
 
Θεωρητικά: Η χρήση των Ιαµατικών νερών ως µέσο καθαρισµού αλλά και θεραπείας του 
ανθρωπίνου σώµατος ανάγεται στα πολύ παλιά χρόνια. Στον Ευρωπαϊκό χώρο οι αρχαίοι Έλληνες 
και οι Ρωµαίοι δηµιούργησαν την πολιτιστική παράδοση της λουτροθεραπείας. Μετά από πολλές 
διαφοροποιήσεις, στους επόµενους αιώνες, κατέληξε στον θεραπευτικό τουρισµό, ο οποίος 
εντοπίζεται ως ειδικό κοινωνικό φαινόµενο από τα µέσα του 19ου µέχρι τον 20ό αιώνα.   
 Από τη δεκαετία του ’60 αρχίζει σε όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο η σταδιακή επαναλειτουργία 
των λουτροπόλεων, µε τον επαναπροσδιορισµό της µορφής, της λειτουργίας και της δοµής τους 
(οικονοµικής, πολιτικής και πολιτισµικής). 
Ο θεωρητικός προβληµατισµός γύρω από τη λουτροθεραπεία αναδεικνύει ένα νέο είδος τουρισµού, 
µια νέα δραστηριότητα για τον άνθρωπο της προβληµατικής πόλης, µε σαφή κατεύθυνση προς έναν 
κοινωνικο - θεραπευτικό τουρισµό, που δεν συντελεί µόνο στην πρόληψη ή στην αντιµετώπιση 
ορισµένων ασθενειών, αλλά και σε ένα νέο φυσικό τρόπο σωµατικής και ψυχικής ανανέωσης 
δυνάµεων. 
 Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, η ανάπτυξη των Ιαµατικών πηγών της 
Ευρώπης φάνηκε να απαιτεί ολοκληρωµένες µελέτες, που ως ένα σηµείο ανέλυαν και συσχέτιζαν 
όλα τα στοιχεία του συστήµατος της λουτροθεραπείας και της ψυχαγωγίας, ενταγµένα όµως στη 
λογική της τοπικής, της περιφερειακής και της εθνικής ανάπτυξης.  
 Σήµερα, το περιβάλλον µιας Ιαµατικής πηγής συγκροτείται ως ολότητα από τα οικολογικά 
και κοινωνικά στοιχεία ή όπως αλλιώς θα λέγαµε, ως ένα οικοκοινωνικό σύστηµα το οποίο 
διαχρονικά οργανώνεται και εξελίσσεται µε βάση τις βιοφυσικές και κοινωνικές διαδικασίες. Αυτό 
το περιβάλλον που λειτουργεί ως χώρος Ιαµατικού τουρισµού ονοµάζεται «θερµαλιστικό 
περιβάλλον» κι αυτό γιατί η κύρια δραστηριότητα που ασκείται σ΄ αυτό είναι ο 
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«θερµαλισµός».Μια έννοια που αναφέρεται σε έναν χώρο όπου ο άνθρωπος ασκεί και αναπτύσσει 
µια σειρά από δράσεις και σχέσεις µε τους Ιαµατικούς φυσικούς πόρους, µε σκοπό την πρόληψη, 
τη θεραπεία και την αναζωογόνηση και που για ορισµένη χρονική διάρκεια συνιστούν έναν 
ιδιαίτερο τρόπο ζωής, µια µορφή εναλλακτικού τουρισµού.  
 Ο χώρος λοιπόν αυτός, που παραπάνω ονοµάσαµε θερµαλιστικό περιβάλλον, για να 
λειτουργεί απρόσκοπτα πρέπει να πληροί ορισµένες προϋποθέσεις, όπως: υγιές περιβάλλον, κλίµα, 
Ιαµατικό νερό, φυσικό τοπίο κλπ. Επίσης να δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την υιοθέτηση 
στάσεων και συµπεριφορών που αφορούν όχι µόνο τη σωµατική και την ψυχική υγεία των 
επισκεπτών, αλλά επιπλέον την προστασία και τη διατήρηση του ευρύτερου περιβάλλοντος.  
 Η προσπάθειά µας να προσεγγίσουµε το θερµαλιστικό περιβάλλον της χώρας µας µέσα από 
την Π.Ε. γίνεται επειδή οι Ιαµατικές πηγές: 

 συνδέονται µε την ιστορία και την παράδοση του τόπου µας και αποτελούν το κλειδί για 
την οικονοµική και τη γενικότερη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών 
 ενεργοποιούν πολλές δραστηριότητες (πολιτικές, κοινωνικές, εµπορικές, διοικητικές, 
εκπαιδευτικές κ.ά.)  
 αναδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της φυσιογνωµίας του τοπικού υδροθερµικού 
περιβάλλοντος, αφού το θερµό νερό αποτελεί έναν ανανεώσιµο φυσικό πόρο, που 
εντάσσεται στο υδάτινο δυναµικό της περιοχής, πολύτιµο για την τοπική και την 
ευρύτερη ανάπτυξη 
 η Π.Ε. ως εκπαιδευτική – παιδαγωγική διαδικασία µε την διεπιστηµονικότητα – 
διαθεµατικότητα που την χαρακτηρίζει και τη συνολική µεθοδολογία της, προσεγγίζει µε 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους λουτροτόπους, συνδέοντας τη γνώση µε την εµπειρία, 
το βίωµα µε τον προβληµατισµό και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση µε τη δυνατότητα 
συµµετοχής στη λήψη των αποφάσεων για τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 

 
Μέθοδος – Αποτελέσµατα: Στην έρευνα µε ερωτηµατολόγια συµµετείχαν 110 µαθητές από ένα 
∆ηµοτικό σχολείο, δύο Γυµνάσια και δύο Λύκεια. Όλοι είχαν υλοποιήσει πρόγραµµα Π.Ε. για τον 
Θερµαλισµό το σχολικό έτος 2003 – 04.   
 Σύµφωνα µε τις απαντήσεις, οι περισσότεροι µαθητές άκουσαν – έµαθαν πρώτη φορά για τα 
Ιαµατικά νερά και τις Λουτροπόλεις στο σχολείο τους και ακολουθεί το στενό οικογενειακό 
περιβάλλον (γονείς, παππούς - γιαγιά). Με αφορµή το συγκεκριµένο πρόγραµµα είχαν την ευκαιρία 
να επισκεφθούν κάποια περιοχή µε Ιαµατικά νερά περισσότερες φορές σε σχέση µε πριν (εκτός 
σχολικών δραστηριοτήτων).  
 Στα σχολικά µαθήµατα (αναλυτικό πρόγραµµα), οι περισσότεροι µαθητές δεν είχαν ποτέ 
ακούσει ή διαβάσει κάτι για τα Ιαµατικά νερά. Οι υπόλοιποι αναφέρουν κυρίως τα µαθήµατα των 
φυσικών επιστηµών και ακολουθούν τα θεωρητικά µαθήµατα. Στη διάρκεια υλοποίησης του 
προγράµµατος έµαθαν αρκετά καινούργια πράγµατα, όπως: για την ιστορία, τη γεωγραφία και τη 
γεωλογία της περιοχής, τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του Ιαµατικού νερού και τις 
θεραπευτικές του ιδιότητες. Για τις ασχολίες των κατοίκων της περιοχής και τα οικονοµικά οφέλη 
από τον Ιαµατικό τουρισµό τα ποσοστά των απαντήσεων δεν ήταν τόσο υψηλά. 
 Τα συναισθήµατα του συνόλου των µαθητών ήταν πολλά και ποικίλα. Είχαν σχέση µε τις 
δραστηριότητες που οι µαθητές υλοποίησαν, µε τις εκδροµές που έκαµαν σε περιοχές µε 
Ιαµατικούς φυσικούς πόρους, εάν αυτοί βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον τους, καθώς επίσης από 
το εάν και κατά πόσο αυτοί µπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.   
 Η πλειοψηφία των µαθητών εντυπωσιάστηκε από το σύνολο των δραστηριοτήτων που 
υλοποίησαν και των εµπειριών που απόκτησαν στη διάρκεια του προγράµµατος, αλλά και από το 
ότι το θερµό νερό µπορεί να συµβάλλει στην τουριστική και τη γενικότερη ανάπτυξη του τόπου 
τους.  
 
Συµπεράσµατα – Συζήτηση: Η έρευνα επιβεβαιώνει ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ανοίγει το 
σχολείο στη ζωή και στην κοινωνία. Καταφέρνει να ενεργοποιήσει πέρα από το επίσηµο σχολικό 
αναλυτικό πρόγραµµα, και το κρυφό αναλυτικό πρόγραµµα που κάθε εκπαιδευτικός κρύβει µέσα 
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του (Hidden Curriculum). Η Π.Ε. κάνει πλουσιότερο τον ψυχικό κόσµο των µαθητών και 
καταφέρνει να τους συγκινήσει. Όµως, τα συγκεκριµένα προγράµµατα για τον Θερµαλισµό 
υστέρησαν λίγο στη µελέτη κοινωνικών και οικονοµικών θεµάτων.  
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