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ΕΗΤΤΑ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  

• To 2009 στις Βρυξέλλες, Ιδρύεται ως διεθνής μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός η ΕΗΤΤΑ 

• ΣΤΟΧΟΙ 

• Σύσταση ενός μόνιμου Ευρωπαϊκού οργανισμού για τη 
δημιουργία ενός δικτύου πόλεων - με αναγνωρισμένη 
παράδοση λουτροπόλεων και πλούσια κληρονομιά - με 
σκοπό να ενισχύσουν την ιστορία τους και να διατηρήσουν 
και να προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά τους, 
αναπτύσσοντας παράλληλα δημιουργικές και καινοτόμες 
πολιτικές προώθησης και ενίσχυσης τους 

  



ΕΗΤΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

• Το 2010 αναγνωρίζεται ως «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική 
Διαδρομή των ιστορικών Λουτροπόλεων της Ευρώπης» 
και είναι μια από τις 29 πολιτιστικές Διαδρομές που έχουν 
αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης (47 Κράτη-μέλη) 

 
• Η αναγνώρισή της κάθε πολιτιστικής διαδρομής 

στηρίζεται στην προστασία και διατήρηση της κοινής 
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης (ακίνητη, κινητή 
και άϋλη δηλ. τις γνώσεις τις παραδόσεις, τις αξίες), έχει 
στόχο την ανάπτυξη του πολιτισμού αλλά και του 
Πολιτιστικού τουρισμού στο πλαίσιο επιπλέον του 
νέου σχεδίου ενθάρρυνσης του διασυνοριακού 
τουρισμού με «προορισμό την Ευρώπη» το οποίο 
ενισχύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από 
τα προγράμματά της   



 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΗΤΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ 

ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  

• Στήριξη της διευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ 
λουτροπόλεων και ιαματικών πηγών 

•  Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών ανάμεσα σε 
οργανισμούς, διοικητικούς και/ή πολιτιστικούς και 
κοινωνικοοικονομικούς φορείς 

• Ενθάρρυνση της δικτύωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε στενή 
συνεργασία με  τους Ευρωπαϊκούς φορείς και με τη στήριξη 
των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

• Υλοποίηση Ευρωπαϊκών δράσεων και Δημιουργία μίας 
Ευρωπαϊκής διαδρομής λουτροπόλεων 
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• Ενθάρρυνση, προώθηση, ολοκλήρωση και ανάπτυξη 
έρευνας, ανάλυσης, μελετών  και στατιστικών στον 
τομέα των ιαματικών πηγών, κυρίως πάνω στην 
ιστορία και την καλλιτεχνική και πολιτιστική 
κληρονομιά, καθώς και το νομικό και καταστατικό 
πλαίσιο αυτής της κληρονομιάς  

• Στήριξη και διαφύλαξη της αρχιτεκτονικής και 
καλλιτεχνικής κληρονομιάς των ιαματικών πηγών και 
ένταξή της στις αναπτυξιακές πολιτικές των 
λουτροπόλεων. 



ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

•  αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των Ευρωπαϊκών 
λουτροπόλεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
προκειμένου να συγκεντρωθούν πόροι για την 
ενίσχυση του εισοδήματος και της κληρονομιάς τους 

•  ενθάρρυνση της ενιαίας ανάπτυξης των 
λουτροπόλεων και προστασία της πολιτιστικής και 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς τους μέσα από την 
ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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•  θέσπιση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχευμένων 
νόμων, στρατηγικών και καταλόγων για την προστασία της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των λουτροπόλεων, και 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης με έργα, ομιλίες και δίκτυα, 
για τις πιθανότητες που προσφέρει το νομοθετικό πλαίσιο, οι 
στρατηγικές και οι διαθέσιμοι πόροι σε Ευρωπαϊκό, εθνικό 
και/ή τοπικό επίπεδο γύρω από την προστασία, διαφύλαξη, 
αποκατάσταση και προώθηση της αρχιτεκτονικής και 
καλλιτεχνικής κληρονομιάς των λουτροπόλεων.  

•  σχεδιασμός και προώθηση ενός Ευρωπαϊκού τουριστικού 
προϊόντος που θα απευθύνεται στη διεθνή αγορά (Αμερική, 
Ασία, Αυστραλία κτλ.), και θα μπορεί να αποφέρει 
οικονομικά οφέλη στις λουτροπόλεις. 



ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΗΤΤΑ  

 

Η ΕΗΤΤΑ αποτελείται από 3 διαφορετικές 
κατηγορίες μελών:  

•  Ιδρυτικά μέλη   

• Ενεργά μέλη   

• Συνδεδεμένα μέλη 



ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

• Τα ιδρυτικά μέλη είναι λουτροπόλεις και έχουν το 
δικαίωμα και την υποχρέωση να συμμετέχουν 
στην οργάνωση δράσεων και στη διαχείριση και 
ανάπτυξη του Οργανισμού και είναι : 

•  Vichy - Γαλλία  

• Acqui Τherme – Ιταλία  

• Bath -Αγγλία 

• Ourense –Ισπανία  

• Salsomaggiore Therme -Ιταλία 

• Spa - Βέλγιο 



Λουτρόπολη 

• χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε πόλη, ανεξαρτήτως 
μεγέθους ή αριθμού κατοίκων, η οποία έχει 
υπαχθεί στον ορισμό της λουτρόπολης  

• αναπτύσσει παραδοσιακά δράσεις 
λουτροθεραπείας που διαμόρφωσαν την 
ανάπτυξη, την αρχιτεκτονική, τον τουρισμό, και το 
τουριστικό, πολιτισμικό και κοινωνικο-οικονομικό 
προφίλ της 

•  συνδέεται με την εκμετάλλευση ιαματικών πηγών 
και μεταλλικών νερών. 



ιδρυτικά μέλη-λουτροπόλεις - χαρακτηριστικά 

• Εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ιαματικού νερού (το 
εμφιαλωμένο νερό δεν είναι κριτήριο), μεταξύ αυτών 
ιστορικό κέντρο ιαματικών λουτρών/ ευεξίας σε λειτουργία 

• Αρχιτεκτονική ιαματική κληρονομιά τουλάχιστον από τον 
19ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένων ενός ή περισσότερων 
κτιρίων (σχετικά με τα ιαματικά λουτρά) χαρακτηρισμένα 
ως Ιστορικά Κτίρια 

• Παράδοση σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες: θέατρο, καζίνο, συναυλίες κτλ 

• Άριστη ξενοδοχειακή υποδομή και επαρκή αριθμό κλινών, 
αντάξια του πλεονεκτήματος της πόλης   



ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ 

• Τα ενεργά μέλη είναι 26 λουτροπόλεις που έχουν 
ιδρυθεί σύμφωνα με τους νόμους και τα έθιμα της 
χώρας τους και δεσμεύονται να εμπλέκονται σε 
δράσεις που εξυπηρετούν τους σκοπούς του 
Οργανισμού. 

• Αυτά τα μέλη πρέπει να καταβάλλουν το ετήσιο 
τέλος συνδρομής στον Οργανισμό και έχουν 
δικαίωμα να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των 
στόχων και τη λειτουργία του Οργανισμού. 



ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ ΕΙΝΑΙ  

    Tα ακόλουθα, στα οποία συνεχώς προστίθενται νέα, μετά από εισήγηση 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου και απόφαση της Γεν. Συνέλευσης 

Le Monte –Dore   (Fr.)            Montecatini Therme (It.) 
 Royat- Chamalieres (Fr.)         Karlovy Vary (Cze.) 
Chatel-Guyon  (Fr.)                  Techirghiol (Rom.) 
La Bourboule  (Fr.)                   Daruvar (Croat.) 
Bagnole –de-l’Orne (Fr.)           Budapert (Hung.) 
Luchon (Fr.)                              Bursa (Turk.) 
Cauterets(Fr.) 
Enghien-les-Bains(Fr.) 
Evian (Fr.) 
Baden-Baden (Germ.) 
Wiesbaden (Germ.) 
Fuigi   (It.) 



ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 

• Με πρόταση του Εκτελεστικού Συμβουλίου και απόφαση της  Γενικής 
Συνέλευσης  

 
• Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που στηρίζουν άμεσα ή έμμεσα τα 

ενδιαφέροντα των ιστορικών λουτροπόλεων,  παρέχοντας οικονομική 
στήριξη ή υπηρεσίες συμβουλευτικής, συντονίζοντας ερευνητικές δράσεις 
ή συμβάλλοντας στη διάδοση των αποτελεσμάτων και εντάσσοντας αυτές 
σε ένα δίκτυο. 

• Οι λουτροπόλεις, οργανισμοί ή άλλοι φορείς των οποίων το αντικείμενο ή 
οι δραστηριότητες ωφελούν την ανάπτυξη των λουτροπόλεων και της 
κληρονομιάς τους. 

• Αυτά τα μέλη, τα οποία συμμετέχουν στον Οργανισμό και/ή στις δράσεις 
του και έχουν σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο, συμβάλλουν χρηματικά ή 
σε είδος στη λειτουργία του Οργανισμού. 



ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΣΗΜΕΡΑ  

• Η Διαδρομή των πόλεων των νερών του Massif 
Central στη Γαλλία 

 

• Η Θερμαλιστική και Κλιματική Ομοσπονδία της 
Γαλλίας  

 

• Η Εθνική Ενωση Θερμαλιστικών Δήμων της 
Ιταλίας    



ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΗΜΕΡΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΜΕ 

ΕΗΤΤΑ  

Υγεία 
Φροντίδα-κούρα-ευζωϊα-δημόσια υγεία-επιστημονική και ιατρική έρευνα –εφευρέσεις 

περιβάλλον στοχασμού 

Πολιτιστική κληρονομιά  

• Υλική: κινητή και ακίνητη   

• Άϋλη: οι γνώσεις, ο πολιτισμός των συμπεριφορών και παραδόσεων   

• γεωλογική-υδρολογική-τοπίο – περιβάλλον  

• Ιατρική: υλικά /διαδικασίες  

Πολιτιστική δράση  

• Εκθέσεις, Φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Τουρισμός  
• Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμός 

• Μεγάλες εκδρομές /θεματικές και ταξίδια ευρωπαϊκά 

• Τουρισμός υγείας-ήπια ιατρική-ήπιος τουρισμό 

• Οικολογικά προϊόντα και σωστή διατροφή (slow food) 

 



 

ENGHIEN –LES –BAINS 

(ILE –DE FRANCE)  

 

Μοναδικό SPA της περιοχής 

του Παρισιού του Ομίλου 

Barriere  

 

1Ο ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

    14 Ιουνίου 2013  

         ΘΕΜΑ 

«Αόρατες πόλεις» 

Ψηφιακός πολιτισμός  

και ανάπτυξη της 

Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς: 

Προκλήσεις- κλειδιά για 

τις Λουτροπόλεις της 

Ευρώπης 

 

 

 

 



CAUTERETS 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ 

GRIFFONS  

 
•ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΤΟ 1932 

•ΑΝΑΣΤΗΛΩΘΗΚΕ ΤΟ1986 

•ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ 

ΜΟΝΤΕΡΝΟ  ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΑΡΜΟΝΙΚΑ  

ΣΕ ΕΝΑ ΠΕΤΡΩΔΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

-LUCHON /ΟΙ ΘΕΡΜΕΣ ΤΟΥ 

CHAMPERT 

•ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ  

•ΠΟΛΛΑΠΛΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛ ΚΑΙ 

ΕΠΙΡΡΟΩΝ 

 

 



ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ VICHY 

 

•ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΦΗΜΗ 

•ΕΛΚΕΙ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΕΣ  

•ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ  

ΠΡΟΣΩΠΑ  

-ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΤΟΥ 1ΟΥ  

-ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ 

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 15ΟΥ  

-ΤΗ ΜΑΝΤΑΜ SEVIGNE 

-ΤΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΤHΣ 

ANGOULEME 

 

-Το Παλάτι των συνεδρίων 

(άνω) 

-Ο Νέο-βυζαντινός τρούλος 

των Λουτρών /μεγάλη 

θερμαλιστική εγκατάσταση 

(κάτω) 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΗΓΗ» 

ΠΗΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: 

ΤΑ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Συντονιστής:Η Ένωση των 

Πόλεων των Νερών του 

Massif Central  
 Συνεργασία 9 ευρωπαϊκών 

πόλεων μελών της       

 ΕΗΤΤΑ  

1. Το Κέντρο Τεχνών της 

enghien-les-Bains (Fr) 

2. Η πόλη Του Βath (R.uni) 

3. Η πόλη Acqui Terme (It.) 

4. H πόλη του Fiugi (It.) 

5. Mediateque Valery- 

Larbaud-Μουσείο της 

Πόλης Vichy (Fr) 

6. Το Γραφείο Τουρισμού 

(Royat-Chamalieres- Fr) 

7. Το Γραφείο Τουρισμού του 

SPA Βελγίου  

8. Η πόλη της Ourense (Esp) 

9. H πόλη του Baden-

baden(All.) 

 

 

 

 

•   



Οι Στόχοι του Source Project 

• Να ευαισθητοποιήσει τους ευρωπαίους πολίτες για την 
πλούσια και πολύμορφη και κοινή πολιτιστική κληρονομιά 
των λουτροπόλεων  

• Να ενθαρρύνει τους κατοίκους των λουτροπόλεων να 
εφεύρουν σύγχρονους τρόπους προσέγγισης αυτής  της 

πολιτιστικής κληρονομιάς σε ευρεία συνεργασία με τους 
εκλεγμένους εκπροσώπους της πόλης, τους καλλιτέχνες, 
τους επαγγελματίες του τουρισμού, του πολιτισμού και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοποιώντας όλα τα 
πλεονεκτήματα-κλειδιά της περιοχής τους   

  



ΒΙΣΣΥ 

• Η πόλη –καρδιά του Source Project 

• Περιλαμβάνει 4 κατηγορίες δράσεων: 

• Τα καφέ της Ευρώπης  

• Τα φεστιβάλ και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις  

• Το διαδραστικό Μυθιστόρημα 

• Το Διεθνές Κέντρο Θερμαλιστικής 
Κληρονομιάς “Valery Larbaud” 

 

 



Τα Καφέ Ευρώπης  
 Οργανώθηκαν από το 2013 έως σήμερα στις παρακάτω 

λουτροπόλεις 

1. Enghien-Les-Bains, Γαλλία    -14 Ιουνίου 2013 

2. Ourense, Ισπανία                   - 19 Σεπτεμβρίου 2013 

3. Royat Chamalieres, Γαλλία    - 14 Νοεμβρίου 2013 

4. Baden – Baden, Γερμανία      - 17 Απριλίου 2014 

5. Spa, Βέλγιο                             -  8 Ιουνίου 2014 

6. Fiuggi, Ιταλία                           -  26 Ιουλίου 2014 

7. Acqui Terme, Ιταλία                 - 18 Οκτωβρίου 2014 

8. Bath, Ην. Βασίλειο                   -  5 Μαρτίου  2015 

 

 



LA BOURBOULE 

 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΘΕΡΜΕΣ 

 

ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ 

ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΗΝ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΣΤΟΥΣ 4 ΜΙΚΡΟΥΣ 

ΘΟΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΚΕΠΗΣ ΚΑΙ 

ΣΕ ΈΝΑ ΤΡΟΥΛΛΟ ΝΕΟ-

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΥΛ ΑΠΟ 

ΖΙΝΚ  

 

ΟΙ ΘΕΡΜΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤ –

DORE 

 

•ΕΊΝΑΙ ΝΕΟ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 

ΣΤΥΛ  

•ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΕΣ ΩΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 



 

Royat-Chamalieres  

 
To Grand Hotel του οποίου το Χώλ 
είναι διακοσμημένο με τζαμαρία 
art deco  
 

 

 3ο ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 14 Νοεμβρίου 2013 

         ΘΕΜΑ 

   Περιήγηση,  

 άλλα Μονοπάτια  

 δια μέσου της Ευρώπης: 

 Διαδρομές και Μνήμη 

 

 

 

 



 

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MASSIF 

CENTRALE ΓΑΛΛΙΑΣ 

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 

ΓΑΛΛΙΑΣ 

 

17 ΠΟΛΕΙΣ - SPA  

ΣΕ 5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ:  

 

•LIMOUSIN 

•BOURGOGNE 

•RHONE –ALPES  

•AUVERGNE  

•MIDI - PYRENEES 



 BATH 
ΠΟΛΗ -ΤΟΠΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ UNESCO  

ΑΠΟ ΤΟ 1987, 

ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

ΡΩΜΑΪΚΟΥ –ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΥ 

ΡΥΘΜΟΥ 

 

ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΡΟΥΑΣΣΑΝ ΤΟΥ 

BATH 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΘΗΣΑΥΡΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

Η ΠΙΣΙΝΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΩΝ 

ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΤΗ ΣΚΕΠΗ ΤΟΥ SPA-

ΘΕΡΜΕΣ ΜΠΑΘ ΔΙΝΕΙ ΘΕΑ 

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΛΟΦΩΝ 

ΤΗΕ ΠΟΛΗΣ 

 

  8ο ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

    6-9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015  

 ΘΕΜΑ 

      ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,   

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΥΤΟΠΙΑ  

 



 

ΟΙ ΘΕΡΜΕΣ ΤΟΥ 

SPA    ΒΕΛΓΙΟΥ 

  
ΕIΝΑΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΣΑΝ ΤΗ 

ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ 

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΜΕ 

ΚΑΖΙΝΟ ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ 

ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΛΑΙΟ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ 

 

 Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟ 

 
 

 5ο ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

      8 Ιουνίου 2014 

 

        ΘΕΜΑ  

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ  

ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ     

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»  

 

 

 

 

 



ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  

 

Η ΠΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠO 150 

ΘΕΡΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΊΝΑΙ Ο ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣ 

ΘΕΡΜΑΛΙΣΤΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

 

•Η ΠΙΣΙΝΑ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 

GELLERT, 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΜΕΝΗ ΜΕ 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΜΩΣΑΙΚΑ 

 

•ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ 

ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ 

SZCHENYI, TOY 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 

ΘΕΡΜΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΗΣ 

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 

 



 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚARLOVY VARY 
 

Η ΠΟΛΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΤΟ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «Α», ΜΙΑ 

ΑΠΟ ΤΙΣ 13 ΠΙΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

 

 

MARIANSKE LANZE- 

ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

 



 
TECHIRGHIOL 
 
Η λίμνη Techirghiol μπήκε στον 
χάρτη της χώρας το 1893 και 
αναπτύχθηκε σαν λουτρόπολη 
μετά το 1912 
 
 
 
Το 1920 άρχισε να γίνεται μια 
τουριστικά και λαϊκή πόλη 
εξαιτίας της φημισμένης 
θεραπευτικής λάσπης και του 
αλμυρού νερού της  



 

Οurense-Λουτρόπολη της 

Ισπανίας με κτίριο 

εμπνευσμένο από την 

Ιαπωνική αρχιτεκτονική 

 

2οΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

19 Σεπτεμβρίου 2013 

 

 ΘΕΜΑ 

 

«ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

 

 

 



MONTECATINI 
THERME  

 
 

Η μεγάλη 
αρχιτεκτονική 
ανάπτυξη της πόλης 
ανάγεται στον 20ο 
αιώνα, όταν 
κτίσθηκαν ή 
ανανεώθηκαν τα 
θερμαλιστικά κτίρια, 
τα πάρκα και οι 
τουριστικές 
εγκαταστάσεις  
        



   Baden –Baden 
 
Το θέατρο εγκαινιάσθηκε το 
1862 με την πρεμιέρα της 
Όπερας “Beatrice et 
Benedict” από τον Έκτορα 
Μπερλιόζ 
 
 
4ο Καφέ της Ευρώπης  
17 Απριλίου 2014 
 
 ΘΕΜΑ 
 
«Οι Λουτροπόλεις του 19ου 
αιώνα ως τόποι Μουσικής 
Έμπνευσης  
 
 
 



DARUVAR 
 
- Πάρκο Spa 
 
Σήμερα ο Θερμαλιστικός 
σταθμός του Daruvar έχει μια 
μακρά ιστορία. Οι Ρωμαίοι 
που χρησιμοποιούσαν τα 
θερμά λουτρά τα ονόμαζαν ο 
τόπος των Acquae Balissae.  
Δίπλα  στον θερμαλιστικό 
σταθμό του Ivan βρέθηκαν 
πύλες, είσοδοι  και άλλα 
ευρήματα, που απεδείκνυαν 
την ύπαρξη ιερού  
 
-Το θερμαλιστικό πάρκο  
 Acquae Balissae 



ΠΡΟΥΣΣΑ  
 
Κοντά στην περιοχή 
Μαρμαράς, που είναι η 4η 
μεγαλύτερη Επαρχία της 
Τουρκίας. 
 Η ιστορία των λουτρών 
ανάγεται στο 6500 π.χ. 
Μετά τη Ρωμαϊκή και 
Βυζαντινή περίοδο γίνεται 
πρωτεύουσα της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας για 130 χρόνια. 
Κατά την οθωμανική περίοδο 
επισκευάζονται τα βυζαντινά 
λουτρά  και χτίζονται 
καινούργια 



 
 

BAGNOLES DE L’ORNE   
 
 
Άποψη επί της λίμνης και του 
Καζίνο 
 
 
 
 
Το Δημαρχείο βρίσκεται μέσα 
στον Πύργο του Bagnoles de 
l’Orne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

        FIUGGI 
  H εντυπωσιακή είσοδος των 

Πηγών Bonifacio VIIIa που 
κτίσθηκαν το 1911 σε ρυθμό 
Art Nouveau 
 
6o Καφέ της Ευρώπης  
     26 Ιουλίου 2014 
 
        ΘΕΜΑ 
Το καφέ-Σινεμά: 
 Η Σύνδεση των 
Λουτροπόλεων με τον 
κινηματογράφο,  
τα ιστορικά πρόσωπα και τις 
προσωπικότητες του 
 



Salsomaggiore Terme 
 

To Palazzo Therme Berzieri 
βρίσκεται στο κέντρο της 
πόλης.  
 
Πρόκειται για ένα 
μνημειώδες κτίριο που 
χτιζόταν 10 χρόνια και 
εγκαινιάσθηκε το 1923. 
Μοναδικό παράδειγμα της 
Art Deco του αρχιτέκτονα 
Ugo Giusti to 1912 
αφιερωμένο στον γιατρό 
Lorenzo Berzieri    



ΑCQUI TERME  
 
Το spa “Lago delle Sorgenti” 
Βρίσκεται μέσα στο ιστορικό 
κτίριο της οικογένειας 
Gonzaga και στη συνέχεια της 
βασιλικής οικογένειας της 
Savoie. Τα ιαματικά νερά και 
τα λουτρά λάσπης ανάγονται 
στην Ρωμαϊκή εποχή 
 
7ο Καφέ της Ευρώπης  
18 Οκτωβρίου 2014 
 
 ΘΕΜΑ  
Ιστορική Λογοτεχνία στα Spa 
και στις Λουτροπόλεις της 
Ευρώπης   



ABANO TERME 
 
Η είσοδος στα παλαιά 
λουτρά, με τις κολώνες 
κορινθιακού ρυθμού, 
σχεδιάσθηκε το 1825 από 
τον Giuseppe Jappelli για 
την επίσκεψη του 
Αυτοκράτορα της Αυστρίας 

Franz του I  
 
Μontegrotto Therme 
Villa Draghi 
 



 
 

BAD HOMBURG 
 
 
Μπαρόκ Κάστρο που κτίσθηκε 
κατά το 1678-1686 
 
 
 
 
 
 
Το Kaiser –Wilhelms-Bad,  
που κτίσθηκε το 1890 στον ένα 
όροφο παρέχει διάφορες 
θεραπευτικές δυνατότητες 



Συμμετοχή της Ελλάδος στο Δίκτυο ΕΗΤΤΑ  

• Ο Δήμαρχος της Λουτρόπολης Montecatini Therme, Δρ.  Giuseppe 
BELLANDI και Πρόεδρος της ΕΗΤΤΑ, ο οποίος με εξουσιοδότησε, επίσημα, 
να εκπροσωπώ το Δίκτυο στην Ελλάδα, θεωρεί ότι η Ελλάδα αποτελεί την 
κοιτίδα των Ιαματικών Πηγών της Ευρώπης. Γι΄αυτό τον λόγο οι 
λουτροπόλεις  της, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, πρέπει να φιγουράρουν 
στον Χάρτη των Λουτροπόλεων της Ευρώπης που προωθούνται από την 
ΕΗΤΤΑ ως τουριστικοί προορισμοί .  

• Με τη συνεργασία του Γεν. Γραμματέα της ΣΔΙΠΕ κ. Μ. Δανά και την 
βούληση του Προέδρου κ. Ι. Καραγιάννη, Δημάρχου Λαγκαδά, που τους 
ευχαριστώ θερμά, έχουν λάβει όλα τα μέλη του ΣΔΙΠΕ το Ντοσσιέ 
υποψηφιότητας της ΕΗΤΤΑ το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί (γαλλιικά, 
αγγλικά ), αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, που τίθενται. 

• Είμαι στη διάθεση όλων, εθελοντικά-χωρίς αμοιβή, να βοηθήσω στην 
υποβολή των υποψηφιοτήτων των λουτροπόλεων. 

•                       Σας Ευχαριστώ     


