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20 εκατ. τουρίστες προσελκύει ο ιαματικός τουρισμός στην Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα μόλις
2 εκατ.
Στην Ιταλία, ο λεγόμενος ιαματικός τουρισμός προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 20 εκατ.
επισκέπτες, σε λουτροπόλεις-«μαμούθ», ορισμένες από τις οποίες συγκεντρώνουν μέχρι
και 2000 καταλύματα στην περιφέρειά τους έκαστη!

Στην Ελλάδα, αντίθετα, παρά την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα των υδάτων των ιαματικών
πηγών, ο θεραπευτικός τουρισμός «κερδίζει» μόλις 2 εκατ. επισκέπτες, «εκ των οποίων
μόνο 5000-6000 είναι ξένοι και αυτοί τις επισκέπτονται παρεμπιπτόντως, επειδή κατά τις
διακοπές τους τις εντόπισαν κάπου τυχαία», εξηγεί στο ΑΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου
Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδος, Ανέστης Αναστασιάδης. Όπως επισημαίνει,
τα στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα των ιταλικών λουτροπόλεων προέρχονται
από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών.

«Όσοι ξένοι τουρίστες επισκέπτονται τις ελληνικές λουτροπόλεις το κάνουν τους
καλοκαιρινούς μήνες, σαν ένα είδος εκδρομής, πχ. από Χαλκιδική στα λουτρά της Αριδαίας
ή της Αγίας Παρασκευής. Το ίδιο συμβαίνει και στις λουτροπόλεις των νησιών μας, που τα
καλοκαίρια έχουμε γενικό τουρισμό και κάπου-κάπου επισκέπτονται οι ξένοι τις ιαματικές
πηγές μας για να τις θαυμάσουν. Όταν, όμως, διαπιστώνουν τις υποδομές των λουτρών,
αρκετοί από αυτούς απλά δεν ξανάρχονται», συνεχίζει ο κ.Αναστασιάδης.

Η σοβαρή έλλειψη υποδομών αποτελεί -σύμφωνα με τον κ.Αναστασιάδη- ένα βασικό
πρόβλημα των ελληνικών λουτροπόλεων. Ένα άλλο θέμα σχετίζεται με τα νομικά ζητήματα,
που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές λουτροπόλεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί
επισήμως ως προς την ποιότητα των ιαματικών νερών τους, όπως θα έπρεπε με βάση τη
σχετική νομοθεσία.
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«Εδώ και δυο χρόνια φωνάζουμε σχετικά με τη νομιμότητα των ελληνικών λουτροπόλεων,
μιας και ο νόμος Πετραλιά προέβλεπε ότι στη διάρκεια τριών ετών από τη δημοσίευσή του
(σ.σ. ψηφίστηκε το 2006), θα έπρεπε όλες οι λουτροπόλεις να αναγνωριστούν ως ιαματικές
πηγές ή όχι. Κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, αν και στην Ιατρική σχολή του Α.Π.Θ.
κάτι πάει να γίνει αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι το χειροπιαστό», σημειώνει ο
κ.Αναστασιάδης.

Πτώση 60% στην επισκεψιμότητα των νέων, ενώ λειτουργούν κανονικά μόνο 80 από τις 720
ιαματικές πηγές!

Η νομοθεσία, όμως και η έλλειψη υποδομών, δεν είναι, δυστυχώς, το μοναδικό πρόβλημα
των ελληνικών λουτροπόλεων. «Αν προχωρήσει ο σχεδιασμός για την κατάργηση του
λουτρικού επιδόματος, όπως ακούγεται, ο θεραπευτικός τουρισμός στην Ελλάδα θα μειωθεί
ακόμη περισσότερο», εκτιμά ο κ.Αναστασιάδης και προσθέτει ότι τον φετινό χειμώνα η
επισκεψιμότητα νέων ανθρώπων στις ελληνικές ιαματικές πηγές υπολογίζεται ότι μειώθηκε
κατά σχεδόν 60%. Οι δε μεγαλύτεροι σε ηλικία τουρίστες, συνήθως συνταξιούχοι, δεν θα
μπορούν να επισκέπτονται τα λουτρά εν μέσω κρίσης, αν πάψουν να λαμβάνουν το επίδομα.

Πρόσθετο πρόβλημα είναι η ελλιπής στελέχωση των ελληνικών λουτροπόλεων με ιατρικό
και παραϊατρικό προσωπικό, «αλλά και γενικότερα με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό,
που πολλές φορές είναι εντελώς ανειδίκευτο και ακατάλληλο».

Σήμερα σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ.Αναστασιάδη, «οι ιαματικές πηγές που
λειτουργούν κανονικά υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνούν τις 80 από τις 720 που έχουν
εντοπιστεί, αν και το συγκεκριμένο στοιχείο αναφέρεται με κάποια επιφύλαξη. Δυστυχώς
όμως τίποτε από αυτό το ΕΣΠΑ δεν δόθηκε για να αλλάξει η κατάσταση και αυτό είναι
απαράδεκτο». ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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