
Περιβαλλοντική Επίσκεψη στις Θερμές Πηγές στα Λ. Αιδηψού 

 

                                           

Μια φορά και ένα καιρό ήταν η … 

«Ελλοπία» των Ιώνων στις «Ηροδότου Ιστορίες», ο «Αιδεψός» στα «Μετεωρολογικά» του 

Αριστοτέλη, η Αedepso στις «Νaturalis Hstoriae» του Πλίνιου, η Αιδηψός στα «Γεωγραφικά» 

του Στράβωνα, «Της Ευβοίας ο Αιδηψός συ τα θερμά» του Πλουτάρχου, ο Λειψός της 

λαϊκής παράδοσης και το Ληψό του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, δεν είναι παρά μιας 

μακρόχρονης ιστορίας αναφορές στην ίδια πόλη, στη Λουτρόπολη της Αιδηψού.  

Παραμένει άγνωστο το πότε και από ποιους κτίστηκε, το βέβαιο είναι ότι τα θερμά νερά της 

ήταν γνωστά πριν από τον 4ο π.Χ. αιώνα, αφού σύμφωνα με τις περιγραφές του Στράβωνα, 

ονομαζόταν «Θερμά Ηρακλέους».  

Η περιοχή της Αιδηψού έχει μια ξεχωριστή θέση στη μυθολογία. Η θεά Αθηνά ζήτησε από 

το θεό της φωτιάς, Ήφαιστο, να φέρει στην επιφάνεια της γης νερά θερμά, νερά να 

ξεκουράζουν, νερά να γιατρεύουν, ώστε ο προστατευόμενος της, ο μυθικός ήρωας Ηρακλής 

να έρχεται να ξεκουράζεται μετά από κάθε άθλο. 

 

                                

 

Ο θεός Ήφαιστος δεν χάλασε το χατίρι της αγαπημένης του αδερφής. Χτύπησε με το θεϊκό 

σφυρί του τα έγκατα της γης και αμέσως ξεπήδησαν τα θερμά ιαματικά νερά…  

      

 

 

 

 



Και εμείς:  η Δρίτσα Μαίρη  

 

τάξη του 1
ου

 Δημοτικού Ιστιαίας

           

 

Μαγεμένοι από την μυθολογία και την ιστορία…

Θαμπωμένοι από το χρώμα των νερών…

Γοητευμένοι από την «δυναμή» τους…

Αρχίσαμε με να περπατάμε στα μονοπάτια του ιαματικού νερού… Στα πλαίσια του 

περιβαλλοντικού μας προγράμματος

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον 

Mάθησης  & Δημόσιας Υγείας

προσπάθεια μας με την ενημέρωση προς τα παιδιά και όχι μόνο

Αλλά και στον Κο Γεώργιο Σκουρτανιώτη για την υπέροχη ξενάγηση στο 

 

 

 

 

στα Λ. Αιδηψού που μας έβαλε με τις πληροφορίες του στον «κόσμο» του Θερμαλισμού

βέβαια ευχαριστίες πολλές στη 

Ντελκή όπου με τον φακό του 

Το ταξίδι μας μόλις άρχισε…

Δρίτσα Μαίρη  μαζί με την Αρβανιτόγιαννη Μάχη  και  τους μαθητές της ΣΤ 

Δημοτικού Ιστιαίας.   

                                 

Μαγεμένοι από την μυθολογία και την ιστορία… 

Θαμπωμένοι από το χρώμα των νερών… 

Γοητευμένοι από την «δυναμή» τους… 

με να περπατάμε στα μονοπάτια του ιαματικού νερού… Στα πλαίσια του 

προγράμματος «Και όμως το νερό είναι ζωντανό…» 

στον  Δήμο Ιστιαίας  και στον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Bίου 

& Δημόσιας Υγείας  Κο Γιάννη Μαρινά που αμέσως τάχθηκε αρωγός στην 

προσπάθεια μας με την ενημέρωση προς τα παιδιά και όχι μόνο…  

Αλλά και στον Κο Γεώργιο Σκουρτανιώτη για την υπέροχη ξενάγηση στο 9 Queens Spa Hotel

          

στα Λ. Αιδηψού που μας έβαλε με τις πληροφορίες του στον «κόσμο» του Θερμαλισμού

ευχαριστίες πολλές στη δημοσιογράφο και εκπαιδευτικό της πόλης μας Κα Πάρις 

Ντελκή όπου με τον φακό του  « τράβηξε» το υπέροχο βίντεο για χάρη των νερών…

μας μόλις άρχισε… 

και  τους μαθητές της ΣΤ  

 

με να περπατάμε στα μονοπάτια του ιαματικού νερού… Στα πλαίσια του 

 

Παιδείας, Δια Bίου 

που αμέσως τάχθηκε αρωγός στην 

9 Queens Spa Hotel  

 

στα Λ. Αιδηψού που μας έβαλε με τις πληροφορίες του στον «κόσμο» του Θερμαλισμού και 

δημοσιογράφο και εκπαιδευτικό της πόλης μας Κα Πάρις 

« τράβηξε» το υπέροχο βίντεο για χάρη των νερών… 



 

 

  

        

 

 

                          


