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Καλησπέρα και από εμένα , 

Ευχαριστώ πολύ το προεδρείο , τον πρόεδρο που μας κάλεσε για αυτήν την ωραία 

συνάντηση. Εγώ θα αναλάβω να σας γνωρίσω έναν καινούριο όρο , παλιό όρο αλλά οι 

περισσότεροι δεν τον γνωρίζομε, την ποσιθεραπεία. Δηλαδή πως μπορούμε από το νερό 

που πίνουμε  να θεραπευτούμε. Λέγομαι Γιάννης Χιώτης είμαι χειρουργός  ορθοπεδικός 

στο νοσοκομείο Υγεία , είμαι διευθυντής του Athens North Clinicκαι η σχέση μου με την 

ιαματική είναι επειδή είμαι ιδρυτικό μέλος στη ακαδημία ιαματικής ιατρικής στην Ελλάδα 

μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Κουσκούκη που έτυχε να τον γνωρίζω από το πανεπιστήμιο 

20 χρόνια μαζί. Ιαματικά κούτα γνωστά από την αρχαιότητα ως θεραπευτικά , προάγουν 

την ευεξία.  

   Οι αρχαίοι πιστεύανε ότι ήταν θεότητες οι πηγές οι οποίες βγάζανε χυμούς προς τα έξω 

και πήγαιναν οι λουόμενοι και μέσα από αυτές θεραπεύονταν. Αργότερα βέβαια η 

επιστήμη απέδειξε ότι η παρουσία μεταλλικών αλάτων , ειδικές ουσίες και ιχνοστοιχεία 

βοήθησαν στην θεραπεία των λουόμενων. Στην Ελλάδα έχουμε την ευτυχία να έχουμε 

πολλές πηγές , με τα ξανά να κρατάνε τα πρωτεία. Από αυτές περίπου το 1/5 είναι 

πιστοποιημένες όσον αφορά την ιδιότητα τους. Ελάχιστες μάλλον καμία επενδυτικά δεν 

έχει αξιοποιηθεί όπως το εξωτερικό. 

   Κατά την διάρκεια μιας θεραπείας τι αποτελέσματα έχουμε; Έχουμε τα 

περιβαλλοντολογικά ερεθίσματα διότι αυτός ο οποίος θα αλλάξει περιβάλλον θα πάει στην 

πόλη , θα πάει στο βουνό ή σε μια θάλασσα να κάνει ιαματικά Λουτρά , αμέσως αλλάζει το 

περιβάλλον του έρχεται μια ευεξία , μια αλλαγή στις συνήθειες. Μέσα από τα λουτρά 

έχουμε τα θερμικά ερεθίσματα που κάνουν αγγειοδιαστολή , έχουμε τα μηχανικά οι 

στρόβιλοι του νερού κάνουν ένα υδρομασάζ στο σώμα και το χημικό ερέθισμα μέσω των 

χημικών στοιχείων που περνάει δια του δέρματος. Έχουν γίνει μελέτες όπου ειδικά σε 

λασπόλουτρα , όπου δείξανε τις περιεκτικότητες του θείου στις αρθρώσεις. Κάνοντας 

λούσεις ή λασπόλουτρα θειούχα αυξάνοντας το θείο στις αρθρώσεις όπου είναι το βασικό 

συστατικό των αρθρώσεων.  

   Εκτός της λουτροθεραπείας , έχουμε και κάποιες άλλες θεραπείες μέσα των ιαματικών 

λουτρών. Είναι η εισπνοθεραπεία το νερό που εισπνέουμε, την ποσιθεραπεία το νερό που 

πίνουμε και την Πυλοθεραπεία δηλαδή τα γνωστά λασπόλουτρα. Ο Αριστοτέλης τι είπε; 

«Ζωτικότερων γης ύδωρ» , το σημαντικότερο πάνω στην γη είναι το νερό , χώρος αυτό 

πεθαίνουμε. Η ποσιθεραπεία είναι η εισαγωγή υγρών από την πόση και μόνο , στο 

σύστημα δρα θεραπευτικά. Αυτό οφείλεται σε μεταλλικά άλατα και διαφορά αλλά 

στοιχεία, τα οποία μέσω της κυκλοφορίας φτάνουν στα διαφορά κύτταρα και ασκούν 

φαρμακοδυναμική και βιολογική επίδραση. Πλειάδα μεταλλικών στοιχείων βρίσκονται στο 

νερό. Και εδώ σε αυτόν τον πίνακα θα δείτε ποσά στοιχεία υπάρχουν σε ένα νερό. Ο 

τελευταίος πίνακας μας δείχνει αυτά που υπάρχουν και στις ποσότητες τους. Βέβαια το 



νερό μπορεί να δρα  είτε δια μέσω ενός στοιχείου που έχει είτε της ολότητας αυτού. Και 

έβαλα τις περισσότερες φορές ότι η δραστική στάση εκδηλώνεται μακροχρόνια , δηλαδή 

πρέπει να πίνουμε πολύ νερό για να δούμε αποτέλεσμα πλην εξαιρέσεων όπως είναι τα 

θείονατριουχα και τα θειομαγνητικά , πέρα τα οποία άπαξ και τ α πιούμε λειτουργούν ως 

καθαρκτικά. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχουμε μια καλή λειτουργία της καρδιάς , 

καλύτερη λειτουργία του ήπατος και των νεφρών προκειμένου να καούμε χρήση 

θεραπευτικής ποσιθεραπείας. Διότι αυξάνουν την διούρηση αυξάνει τη την πεπτική 

λειτουργία , ρυθμίζουν την λειτουργία της ουροδόχους κύστεως και βελτιώνουν την 

εντερική λειτουργία.  

   Το ιαματικό νερό συνήθως είναι υπό τόνο , και όταν είναι υπότονο τραβάει υγρά από το 

μέσος σώμα προς την κυκλοφορία και από εκεί προς τον ουρήθρα για την διούρηση . Όποτε  

κάνουν ένα πλύσιμο του οργανισμού. Γρήγορη διέλευση του νερού από τις χοληφόρους 

πόρους, από τους υδροφόρους  οδούς που συμπαρασύρουν μαζί τους άλατα και μικρούς 

λίθους ( άμμο και πέτρες από την χολή μέχρι τα νεφρά). Το ανθρακικό οξύ που περιέχεται 

σε πολλά ιαματικά νερά προκαλεί διέγερση της διαδικασίας του στομάχου , αύξηση της 

εκρηκτικής λειτουργίας. Το ίδιο ανθρακικό οξύ προκαλεί και αύξηση περιστατικών 

κινήσεως του εντέρου άρα δρα κατά της δυσπεψίας και κατά της δυσκοιλιότητας. Επίσης 

έχουν μια άλλη ιδιότητα όταν εισάγουμε ένα μέταλλο μπορεί ο οργανισμός αυτόματα να 

αποβάλλει κάποιο άλλο μέταλλο μέσω της ποσιθεραπείας. Όπως για παράδειγμα η 

εισαγωγή του βρωμίου προκαλεί την απώλεια του χλωρίου του νατρίου η εισαγωγή του 

καλίου και αντίστοιχα η εισαγωγή του ασβεστίου την εκδίωξη του μαγνησίου. Έτσι λοιπόν 

μέσω της ποσιθεραπείας ρυθμίζουμε διαφορά αλλά συστατικά και ισορροπίες στο σώμα 

μας. 

     Ακόμη είναι δυνατόν μια μεταλλική ουσία που θα εισάγουμε να αναστείλει την αναβολή 

άλλων ουσιών. Αποδείχθηκε ότι τα χλωριούχα πχ το ανθρακικό  νάτριο , κάλλιο επιφέρουν 

κατακράτηση του ασβεστίου που εμείς το θέλουμε στην οστεοπόρωση , σε ασθενείς που 

έχουν συγγενή υπερασβεστιουρία. Και να πάμε στο πιο πρακτικό , θα σας δείξω δυο 

μελέτες από το 1998 από την Ιταλία που δημοσιεύθηκαν στο ιατρικό περιοδικό το οποίο 

μας δείχνει χαρακτηριστικά τις δράσεις της πόσης του ιαματικού νερού πάνω στον 

οργανισμό. Η πρώτη μελέτη έδειξε πως η πόση του ιαματικού νερού επέδρασε πάνω στους 

εργάτες οι οποίο  είχαν γαστρεντερολογικά προβλήματα. Και έδειξε λοιπόν ότι η θεραπεία 

με ιταλικό νερό καθόριζε μια εκπληκτικά σημαντική βελτίωση σε συμπτώματα του 

γαστρεντερολογικού σωλήνα. Η θεραπεία με ιταλικό νερό μείωσε τη λήψη γαστρεντερικών 

φαρμάκων όπως είναι διαφορά φάρμακα που παίρνουμε για το στομάχι όταν δεν νιώθουμε 

καλά. Και βέβαια μείωσε τις ημέρες αποχής από την εργασία.  

    Η δεύτερη μελέτη η ποια είναι καθαρά κλινική και αφορά την λειτουργία της χολής σε 

αλκοολικούς ανθρώπους. Πήραμε 20 αλκοολικούς οι οποίοι πήραν ήδη θεραπεία για τον 

αλκοολισμό τους χώρισε σε 2 ομάδες. Στην μια τους έδινε νερό καθαρό και στην άλλη 

μεταλλικό νερό από την Πάρμα και έδειξε ότι η δεύτερη ομάδα στις 2  εβδομάδες είχε 

μείωση του όγκου της χολής άρα έφευγε  η φλεγμονή από την χολή συγκριτικά με την 2 

ομάδα η πρώτη ομάδα δεν είχε καμία επίδραση. Και στην Τρίτη εβδομάδα είχε και μείωση 

των τρανεμένων όποτε βλέπουμε ότι και εργαστηριακά βελτιωνόταν αυτός ο ασθενής. Τα 

μεταλλικά νερά χωρίζονται σε 2 ομάδες. Έχουμε τα ο λίγο μεταλλικά τα οποία έχουν ένα 



στέρεο υπόλοιπο μικρότερο των 200 milligram % , είναι συνήθως όξυνα και η δράση της 

αποδίδεται στην υποτονικότητα. Και υπάρχουν και τα μέτριο μεταλλικά τα οποίος έχουν 

στέρεο υπόλοιπο πάνω από 500-1000 milligram. 

Και θα πάμε σε ακόμα πιο πρακτικό θέμα, επειδή η ποσιθεραπεία δεν είναι κάτι 

ονειρεμένο δεν είναι κάτι που βρίσκουμε στο φαρμακείο το βρίσκουμε και στο σούπερ 

μάρκετ. Στην Ελλάδα έχουμε την ευτυχία να έχουμε 2 καλά μεταλλικά νερά. Το πρώτο είναι 

από μια οξύ πηγή υδρανθρακική η οποία βρίσκεται στην Φλώρινα. Το οποίο έχει ενδείξεις 

όσον αφορά τις πεπτικές καταστάσεις την ψαμμίαση την άμμο δηλαδή και την λιθίαση , 

χολή και νεφρά στις χρονιές φλεγμονές των οδών την δυσκοιλιότητα και την ελαφρά 

ηπατοπάθεια. Αντενδείκνυται σε βαριά χρόνια ηπατοπάθεια , υπερτροφία του προστάτη 

και του στομάχου. Το δεύτερο επιτραπέζιο νερό το οποίο βρίσκουμε από ελληνικές πηγές 

κάθε αυτό είναι από την Άνδρο το οποίο έχει ένδειξη στις λιθιάσεις, τις ψαμμιάσεις στην 

κρυσταλωρία , γαστρεντερικές διαταραχές , παθήσεις του στομάχου και της ουροδόχου 

κύστης , Εκζεματοειδείς δερματίτιδα και αυτά έχουν αντένδειξη στη βαριά και χρόνια 

ηπατοπάθεια. 

   Τέλος θέλω να πω ότι η ιαματική ποσιθεραπεία αποτελεί μέρος της συμπληρωματικής 

θεραπείας και όχι της εναλλακτικής με μεγάλο μέλλον και επενδυτικό και θεραπευτικό. 

Απαίτηση είναι των ημερών για α προώθηση μια δομή το ιαματικό της νερό ως προς την 

ποσιθεραπεία τις τακτοποιημένες κλινικές μελέτες όπως κάνουν οι Ιταλοί. Παίρνουν το 

νερό μια πηγής και κλινικά βλέπουν σε ποιους πραγματικά κάνουν καλό και σε ποιους όχι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


