
 
Πως επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία η κατάσταση 

του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος; 

 
 

                                                     Των μαθητών: 

 

     Βαξεβάνης Σταύρος                                           Λυσσαρίδης Θοδωρής  

    Μαρκόπουλος Σπύρος                                       Καλαρευθέρης Γιώργος 

    Ζάσκας Στράτος                                                  Ζαφειρίου Δημήτρης 

    Ρήγας Δημήτρης  

 



            

 

          Αρχικά ο όρος θαλάσσιο περιβάλλον περιλαμβάνει την παράκτια 

περιοχή και την παρακείμενη σε αυτήν θαλάσσια ζώνη, τις εκβολές των 

ποταμών, το τμήμα της ανοιχτής θάλασσας, τον θαλάσσιο πυθμένα και, 

τέλος, όλα τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η θάλασσα αποτελεί θεμέλιο 

λίθο της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας, καθώς συνδέεται με 

πλήθος ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως τον τουρισμό, το εμπόριο, 

τη θαλάσσια βιοτεχνολογία, την αλιεία, τη ναυσιπλοΐα, την παραγωγή 

ενέργειας και πόσιμου νερού  και την υποθαλάσσια επικοινωνία. Η 

θάλασσα, επιπρόσθετα, έχει θαυματουργές επιδράσεις στην υγεία μας. 

Η απεραντοσύνη της θάλασσας έκρυβε πάντοτε θεραπευτικές ιδιότητες, 

καθώς το θαλασσινό νερό είναι δύναμη ζωής. Μας διεγείρει, μας 

ανανεώνει, μας αναζωογονεί και μας προστατεύει. Το αλμυρό νερό, η 

άμμος, ο ήλιος, το θαλασσινό αεράκι και η λάσπη δεν είναι μόνο 

συνώνυμα της ξεκούρασης, αλλά πανάκεια για πολλές, μικρές και συχνά 

επίπονες ενοχλήσεις, προσφέρουν αναρίθμητες ευεργετικές ιδιότητες 

στο δέρμα, στην κυκλοφορία, αλλά και στον οργανισμό συνολικά. 





          Τα μπάνια στη θάλασσα δεν αποτελούν μόνο μια μορφή 

διασκέδασης. Η σύσταση του θαλασσινού νερού συμβάλλει 

στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων υγείας, ενώ προσφέρει και 

ένα αίσθημα αναζωογόνησης και ευεξίας. Οι θεραπευτικές ιδιότητες είναι 

οι εξής: 

 

 

1) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ : Το κολύμπι σε θαλασσινό νερό 

μπορεί να διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα μας, μια 

και η είσοδος και η έξοδος από το νερό ισοδυναμεί με ένα είδος 

καρδιαγγειακής γυμναστικής.  





2) ΤΟΞΙΝΕΣ (είναι μικρά μόρια, πεπτίδια, ή πρωτεΐνες που μπορούν να 

προκαλέσουν ασθένειες με επαφή ή με απορρόφηση από σωματικούς 

ιστούς)  : Ευνοείται η αποβολή των συσσωρευμένων τοξινών από τον 

οργανισμό.   
              

                                                           

3) ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : Το θαλασσινό νερό περιέχει ζωτικά 

στοιχεία, βιταμίνες, ανόργανα άλατα, ιχνοστοιχεία, αμινοξέα και 

ζωντανούς μικροοργανισμούς ,που μπορούν να παράγουν αντιβιοτική 

και αντιβακτηριακή δράση συμβάλλοντας στην ορθή λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Τα συστατικά του θαλασσινού νερού 

απορροφώνται εύκολα και χρησιμοποιούνται από το σώμα μας, ενώ 

κολυμπάμε.  







4) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ : Οι εισπνοές στη θάλασσα γίνονται πιο 

βαθιές, οι σφυγμοί μας επιταχύνονται καταπολεμώντας το άσθμα, τη 

βρογχίτιδα (είναι η λοίμωξη των αεραγωγών μεγάλου και μεσαίου 

μεγέθους του πνεύμονα) και άλλες παθήσεις του αναπνευστικού 

συστήματος. Βελτιώνει σημαντικά την αναπνευστική λειτουργία, ενώ 

είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στις κρίσεις του άσθματος και της 

αλλεργικής ρινίτιδας (είναι φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου, η οποία 

προκαλείται από αλλεργίες ή άλλους παράγοντες, όπως ο καπνός του 

τσιγάρου, οι αλλαγές της θερμοκρασίας κ.λ.π.). Ωφελημένα από τη 

θαλασσινή αύρα βγαίνουν και τα άτομα με χρόνια ιγμορίτιδα 

(είναι φλεγμονή των παραρρινίων κόλπων, η οποία μπορεί να οφείλεται 

σε λοίμωξη, αλλεργία) , καθώς τους βοηθά στην αποσυμφόρηση του 

ρινικού συστήματος. 

 

  

5)ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Η έκθεση στον ήλιο (με προσοχή),  σε 

συνδυασμό με το θαλασσινό νερό  καθίσταται ευεργετική για ορισμένες 

δερματικές παθήσεις όπως η κνίδωση, ενώ η υπεριώδης ακτινοβολία 

αποκαθιστά την ξηροδερμία.  







6) ΧΑΛΑΡΩΣΗ: Ο ήχος των κυμάτων επηρεάζει τον εγκέφαλο μεταφέροντάς 

μας σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης του μυαλού και του σώματος. Το 

μαγνήσιο, το λίθιο και το βρώμιο βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων 

ορισμένων ουσιών στον εγκέφαλο, οι οποίες εμπλέκονται στην παθογένεση 

πολλών συναισθηματικών διαταραχών. Δεν είναι τυχαίο, το ότι το να ζει κάποιος 

κοντά στη θάλασσα, από μόνο του φαίνεται να επηρεάζει, τα επίπεδα του 

στρες. Ο ήχος της θάλασσας φαίνεται να μπορεί να αλλάζει το ρυθμό των 

εγκεφαλικών κυμάτων οδηγώντας μας σε ένα βαθύ διαλογιστικό επίπεδο. Μέσα 

από αυτό αναζωογονείται το μυαλό και το σώμα μας.Ακόμα και ο φρέσκος 

αέρας της θάλασσας μας κάνει καλό αφού είναι φορτισμένος με πληθώρα 

αρνητικών ιόντων.  Τα αρνητικά ιόντα καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και 

βοηθούν στην οξυγόνωση του εγκεφάλου μας.  

 

 

7) ΑΣΚΗΣΗ: Στο νερό οι μύες καταφέρνουν να εργάζονται δίχως το βάρος του 

σώματος, οπότε είναι η ιδανική περίπτωση για να ασκηθούμε, χωρίς να 

καταβάλλουμε ιδιαίτερο κόπο. Ο άνθρωπος μέσα στο νερό αισθάνεται µόνο το 

10% του βάρους του! Έτσι μειώνεται και η καταπόνηση των αρθρώσεων που 

στηρίζουν το σώμα, ισχία, γόνατα, λεκάνη, σπονδυλική στήλη και ταυτόχρονα 

μειώνεται και η πίεση στους μυς, τένοντες και συνδέσμους. 
 







8) ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΫΠΝΙΑΣ : Το θαλασσινό νερό περιέχει πολλά ανόργανα 

άλατα που δρουν ως φυσικά υπναγωγά, που βελτιώνουν την ποιότητα 

του ύπνου και αντιμετωπίζουν την αϋπνία.  

 

 

9) ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ : Το δέρμα μας ανακτά τη λάμψη και τη φρεσκάδα 

του. Τα θαλάσσια άλατα απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα της 

επιδερμίδας, ενώ ταυτόχρονα το μαγνήσιο ενυδατώνει το δέρμα και 

βελτιώνει την τραχιά εμφάνιση της επιδερμίδας. Αποκαθιστά, επίσης, το 

κολλαγόνο. Τα φύκια είναι πλούσια σε ιχνοστοιχεία, μέταλλα, πρωτεΐνες 

και βιταμίνες και χρησιμοποιούνται για την ενυδάτωση της επιδερμίδας, 

της προστασίας από φλεγμονές, της προφύλαξης από τις ελεύθερες 

ρίζες και από τη διατήρηση της ελαστικότητάς της, καθυστερώντας τη 

γήρανση.  







          Υπάρχουν όμως και ορισμένες περιπτώσεις, όπου η 

θαλασσοθεραπεία όχι μόνο δεν είναι αποτελεσματική, αλλά μπορεί να 

δημιουργήσει βλάβες. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου το άτομο πάσχει 

από: 

 

 

1) νεφρική ανεπάρκεια, διότι η ζέστη και η αύξηση της εξάτμισης 

υγρών θα υπέβαλλε σε στρες τα νεφρά.   





2) προβλήματα στην καρδιά, τα οποία δεν έχουν σταθεροποιηθεί ή 

ρυθμιστεί, διότι το θαλάσσιο κλίμα διεγείρει τη λειτουργία της καρδιάς και 

μπορεί, κατά συνέπεια, να επιδεινώσει τα συμπτώματα.  

 

 

3) ιδιαίτερες δερματικές παθήσεις, διότι το αλμυρό νερό η άμμος και ο 

ήλιος μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς.  







4) δυσλειτουργίες του θυρεοειδή, ο οποίος αν υποβληθεί στην υψηλή 

συγκέντρωση ιωδίου που χαρακτηρίζει το θαλάσσιο περιβάλλον, θα 

απορυθμιστεί ακόμη περισσότερο.  

 

 

5) σοβαρή αναιμία ή όταν το άτομο αναρρώνει από σοβαρή πάθηση 

και είναι πολύ εξασθενημένο.  







          Για να ισχύσουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει το περιβάλλον, και 

κατά επέκταση το θαλάσσιο, να μην είναι μολυσμένο, διότι μέσω 

διαφόρων παραγόντων, τα μολυσμένα αντικείμενα από το περιβάλλον 

καταλήγουν σε αυτό. Αν η θάλασσα δεν είναι μολυσμένη και προσφέρει 

όλες τις παραπάνω θετικές επιπτώσεις, τότε ούτε το παράκτιο 

περιβάλλον δεν θα είναι μολυσμένο και το αποτέλεσμα που θα προκύψει 

θα είναι οι αντιμετώπιση πολλών και διάφορων ασθενειών, που οδηγούν 

στην βελτίωση της ανθρώπινης υγείας.   
 


