
Θέμα 3ο 

Πώς επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία η 

κατάσταση του θαλάσσιου και παράκτιου 

περιβάλλοντος;  



Το καθαρό περιβάλλον είναι 

απαραίτητο για την ανθρώπινη υγεία 

και ευεξία. Ωστόσο, η αλληλεπίδραση 

μεταξύ του περιβάλλοντος και της 

ανθρώπινης υγείας είναι πολύ 

περίπλοκη και είναι δύσκολο να 

εκτιμηθεί.  

 

Συνεπώς, η χρήση της αρχής της 

προφύλαξης καθίσταται ιδιαιτέρως 

χρήσιμη. Οι πιο γνωστές 

επιπτώσεις για την υγεία 

σχετίζονται με τη μόλυνση του 

ατμοσφαιρικού αέρα, την ποιότητα 

του νερού και την ανεπαρκή 

αποχέτευση. 

 



  ΙΣΤΟΡΙΚΑ: 

Στην αρχαία Eλλάδα, ο Iπποκράτης ήταν 

ο πρώτος που ασχολήθηκε με τις 

θεραπευτικές ιδιότητες του θαλασσινού 

νερού. Ήδη όμως από την εποχή του 

Ηρόδοτου αναφέρεται η χρήση της 

θαλασσοθεραπείας στην αντιμετώπιση 

ορισμένων παθήσεων. Στην Κω, τον 4ο 

αιώνα π. X., ο Ιπποκράτης ιδρύει στην 

ιδιαίτερή του πατρίδα το σημαντικότερο 

από τα 300 συνολικά Ασκληπιεία της 

αρχαίας Ελλάδας, σε ένα εντυπωσιακό 

τοπίο γεμάτο κυπαρίσσια και πεύκα, 

αλλά με θέα στη θάλασσα. Οι 

θεραπευτικές ιδιότητες του θαλασσινού 

νερού ήταν γνωστές ήδη από την εποχή 

του θεμελιωτή της ιατρικής επιστήμης 

και πατέρα της υδροθεραπείας. Το 

μαρτυρά η δομή του Ασκληπιείου, όπου 

κρήνες, δεξαμενές θαλασσινού νερού και 

λουτρά είχαν την τιμητική τους.  

 



Επίσης, ιστορικά συγγράμματα 

αναφέρουν τη θαλασσοθεραπεία 

ως μέθοδο αντιμετώπισης 

ασθενειών, από την εποχή του 

Ηροδότου και του Ευριπίδη. Το 

θαλασσινό νερό, πολύ 

περισσότερο από το κοινό 

πόσιμο νερό, θεωρείται από 

αρχαιοτάτων χρόνων άριστο 

μέσο κάθαρσης. «Θάλασσα 

κλύζει πάντα των αθρώπων 

κακά» αναφέρει χαρακτηριστικά ο 

Ευριπίδης στην τραγωδία του 

Ιφιγένεια η εν Ταύροις, δηλαδή 

«η θάλασσα καθαρίζει όλα τα 

κακά των ανθρώπων».  

 

 

  

  

Το αρχαίο απόφθεγμα έγινε σύγχρονη μέθοδος εναλλακτικής θεραπείας όταν στα 1899 

ένας Γάλλος επιστήμονας ο Ρενέ Κουίντον, ανακάλυψε επιστημονικές βάσεις στην αρχαία 

θεραπεία της θαλασσοθεραπείας. Ο Γάλλος επιστήμονας, απέδειξε επιστημονικά ότι το 

θαλασσινό νερό έχει την ίδια σύσταση µε το πλάσμα του αίματος. Λίγο αργότερα 

δημιουργήθηκαν τα πρώτα κέντρα θεραπευτικής αγωγής με βάση το θαλασσινό νερό.  



Τα πολύτιμα συστατικά που περιέχει η 

θάλασσα 

 Χαρακτηρίζεται από πολύ 

περιορισμένες αλλαγές στις 

φυσικές και χημικές ιδιότητες 

και στις εποχικές 

διακυμάνσεις στη 

θερμοκρασία (από 0-30°C) και 

στην περιεκτικότητα σε αλάτι. 

Επιπλέον, μέσω του 

φυτοπλαγκτόν, η θάλασσα 

μας προμηθεύει με οξυγόνο, 

αφού δεσμεύει το διοξείδιο 

του άνθρακα. 

 

  Η απόδειξη ότι η θάλασσα αποτελεί πηγή ζωής βασίζεται στη γενική 

συγκρότηση της σύγχρονης πανίδας, αλλά κυρίως στην ομοιότητα της χημικής 

σύστασης των σωματικών υγρών του ανθρώπινου οργανισμού και του 

θαλασσινού νερού. 



Το θαλασσινό νερό περιέχει και τα 92 μεταλλικά στοιχεία που βρίσκονται στη 

φύση και στον οργανισμό μας. Και ειδικότερα: 

 

 

 
Ιώδιο: 

Σταθεροποιεί το 

μεταβολισμό και 

επεμβαίνει 

επιβοηθητικά 

στην ανάπτυξη. 

 

Μαγνήσιο: Είναι 

απαραίτητο τόσο για τη 

μυϊκή όσο και για τη 

νευρική δραστηριότητα 

του οργανισμού, για τη 

σταθεροποίηση της 

θερμοκρασίας σώματος, 

καθώς και για τη δομή 

των οστών. 

Ασβέστιο: 

Απόλυτα 

αναγκαίο για 

την πήξη του 

αίματος και για 

τη μετάδοση 

των νευρικών 

ερεθισμάτων. 

Νάτριο: Βοηθά στην 

ενυδάτωση των  

κυττάρων, αφού 

παρακρατεί νερό 

στο εσωτερικό των 

μυών. 



 
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 :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 και άλλες παθήσεις του 

αναπνευστικού συστήματος. Βελτιώνει σημαντικά την αναπνευστική λειτουργία, ενώ είναι 

ιδιαίτερα αποτελεσματική στις κρίσεις του άσθματος και της αλλεργικής ρινίτιδας. Ωφελημένα 

από τη θαλασσινή αύρα βγαίνουν και τα άτομα με χρόνια ιγμορίτιδα, καθώς τους βοηθά στην 

αποσυμφόρηση του ρινικού συστήματος. 

 

 

 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 



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

συνδυασμό με το θαλασσινό νερό καθίσταται ευεργετική για 

ορισμένες δερματικές παθήσεις όπως η κνίδωση, το ατοπικό έκζεμα 

και η ψωρίαση, 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, σεροτονίνη, μελατονίνη, τρυπταμίνη, 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. 

 



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 ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΩΝ : Το νερό της θάλασσας είναι ιδιαίτερα 

ευεργετικό σε παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος και όπως έχει 

αποδειχτεί, τα άτομα που κολυμπούν συστηματικά απαλλάσσονται 

από τέτοιου είδους ενοχλήσεις. Aν το θαλασσινό νερό θερμανθεί 

στους 38ο βαθμούς Κελσίου, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη θεραπεία 

διαφόρων μορφών ρευματισμών, αφού βοηθά τις αρθρώσεις να 

ξαναβρούν την ελαστικότητά τους. 



 

 
9)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. 

 

10)ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ : Το δέρμα μας ανακτά τη λάμψη και τη φρεσκάδα του. Tα θαλάσσια άλατα 

απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας, ενώ ταυτόχρονα το μαγνήσιο ενυδατώνει το 

δέρμα και βελτιώνει την τραχιά εμφάνιση της επιδερμίδας. Αποκαθιστά το κολλαγόνο. Τα φύκια 

είναι πλούσια σε ιχνοστοιχεία, μέταλλα, πρωτεΐνες και βιταμίνες και χρησιμοποιούνται για την 

ενυδάτωση της επιδερμίδας, της προστατίας από φλεγμονές, της προφύλαξης από τις 

ελεύθερες ρίζες και από τη διατήρηση της ελαστικότητάς της καθυστερώντας τη γήρανση. 

 



 

 

 

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ:ΠΛΑΣΤΙΚΑ 

Στη Μεσόγειο ζουν κατά μέσο όρο 450 εκατ. άνθρωποι, ενώ υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025 ο αριθμός 

αυτός θα έχει φτάσει τα 520 εκατ., εκ των οποίων τα 150 θα είναι συγκεντρωμένα σε παράκτιες 

περιοχές ή κοντά σε αυτές. Επιπλέον, η Μεσόγειος είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός που 

κάθε χρόνο προσελκύει περίπου 1 εκατ. επισκέπτες. Ωστόσο, εκτός από αυτή τη μαζική εισροή 

επισκεπτών, η Μεσόγειος και οι ακτές της φιλοξενούν και μοναδικά οικοσυστήματα, φυτά και ζώα, με 

τη ρύπανση να αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες απειλές. 

 

 

 

Σύμφωνα με τη μελέτη του WWF, στη Μεσόγειο, τα πλαστικά αποτελούν το 95% των σκουπιδιών που 

εντοπίζονται στις θάλασσες, τόσο στον βυθό της θάλασσας, όσο και στις ακτές. Η ρύπανση αυτή 

προέρχεται κυρίως από την Τουρκία και την Ισπανία, και σε δεύτερη φάση, από την Ιταλία, την 

Αίγυπτο, τη Γαλλία και την Ελλάδα, με τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή να ευθύνονται 

για την ετήσια αύξηση κατά 40% των απορριμμάτων που καταλήγουν στη Μεσόγειο Θάλασσα. 

 



Τα μεγάλα πλαστικά κομμάτια τραυματίζουν, προκαλούν ασφυξία και συχνά θάνατο στα ζώα της 

θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων εμβληματικών ειδών που είτε προστατεύονται 

από το νόμο, είτε κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως είναι οι θαλάσσιες χελώνες ή τα θαλάσσια 

θηλαστικά. Ωστόσο, τα μικροπλαστικά, τα μικρά δηλαδή εκείνα θραύσματα πλαστικού, είναι αυτά 

που βρίσκονται σε πραγματική αφθονία στη Μεσόγειο. 

 

Όταν δε, εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα αποτελούν απειλή όχι μόνο για 

έναν μεγάλο αριθμό ειδών, αλλά και για την ανθρώπινη υγεία. 

 

 

 

«Οι επιπτώσεις της ρύπανσης από πλαστικά στη Μεσόγειο γίνονται αισθητές σε παγκόσμια κλίμακα, 

προκαλώντας σοβαρά προβλήματα τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην υγεία των ανθρώπων. Αν η 

αύξηση των πλαστικών απορριμμάτων συνεχιστεί, αυτό θα πλήξει την παγκόσμια φήμη της 

Μεσογείου ως τουριστικό προορισμό και ως περιοχή με πλούσια αλιευτική παράδοση, με 

συντριπτικές συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες που στηρίζουν την επιβίωσή τους σε αυτούς τους 

τομείς. Όλα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν στην άμεση λήψη δράσεων που θα συμβάλλουν στην 

προστασία της Μεσογείου» 

https://www.youtube.com/watch?v=y8e6VCIj4p
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΡΥΠΑΝΣΗ:ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΕΣ 
Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις που μπορεί 

να έχει στον άνθρωπο αυτή η θαλάσσια 

ρύπανση, οι επιστήμονες ξεκινούν με την 

επισήμανση ότι αυτές σχετίζονται καταρχήν 

από το πόσο επηρεάζεται η ψυχολογία των 

κατοίκων στις πληγείσες από την 

πετρελαιοκηλίδα περιοχές. 

Πώς γίνεται αυτό; Η θάλασσα 

που αντικρύζουν δεν είναι πια 

ίδια. Και μόνο η αλλαγή στην 

εικόνα της, τους επηρεάζει. 

Για πολλούς, το κολύμπι ή η 

βόλτα στην παραλία ήταν μια 

ανέξοδη διέξοδος από την 

καθημερινότητα και τώρα ούτε 

αυτό δεν μπορούν να έχουν. 

Πάμε τώρα να δούμε πώς 

επηρεάζει οργανικά τον 

άνθρωπο. 

 

 



Αναπνευστικά προβλήματα 

 

Τα συμπτώματα, σύμφωνα με τους ειδικούς,  είναι έντονα σε όσους περπατήσουν κοντά στην 

ακτογραμμή. 

Τώρα, στο πόσο μακριά μπορούν να «ταξιδέψουν» αυτά τα αέρια, δεν μπορεί να απαντήσει κανείς 

με σιγουρά καθώς εξαρτάται από τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή. 

 

 

 

Από τις χημικές αντιδράσεις του πετρελαίου που έχει φτάσει στις ακτές, εκλύονται διάφορα αέρια 

όπως το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, όπως 

άσθμα και ΧΑΠ, μπορεί να επιβαρυνθούν. 

«Επηρεάζεται τόσο η σύσταση και η ποιότητα του νερού της περιοχής όσο και εν μέρει η 

ατμόσφαιρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι που μένουν σε αυτές τις περιοχές μπορεί να 

έχουν κάποια όχληση από την παραγωγή κάποιων αερίων. Άνθρωποι ευάλωτοι, κυρίως της τρίτης 

ηλικίας μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα»  

 

 

http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/30696/dioxeidio-toy-anthraka
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/30696/dioxeidio-toy-anthraka


Διατροφική Αλυσίδα 

 

 
 

Η εξάπλωση των 

πετρελαιοειδών δεν θα 

δημιουργήσει προβλήματα μόνο 

στην υγεία των κατοίκων στις 

περιοχές που έχουν μολυνθεί. 

Κίνδυνο διατρέχει όλη κοινότητα 

καθώς μέσω των αλιευμάτων 

μπορούν να φτάσουν τοξικές 

ουσίες στα πιάτα μας.Για να μην 

συμβεί αυτό οι αλιείς δεν θα 

πρέπει να ψαρέψουν στην 

ευρύτερη περιοχή από μερικούς 

μήνες ίσως και χρόνια. 



Όλα τα αλιεύματα τα οποία μπορούν να έρθουν σε επαφή με 

τέτοιου είδους πετρελαϊκά κλάσματα - είτε ελαφριά είτε βαριά - 

υπάρχει πιθανότητα να βιοσυσσωρευτούν στους οργανισμούς, 

για παράδειγμα στα ψάρια. Αυτή η συσσώρευση συνήθως 

περιλαμβάνει υδρογονάνθρακες, κατά κύριο λόγο τους 

κορεσμένους και τους αρωματικούς. Σε αυτή την περίπτωση 

υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι τέτοιου είδους 

υδρογονάνθρακες, όπως είναι η βενζίνη, καθώς και διάφορες 

φαινόλες που μπορεί να υπάρχουν σε αυτά κλάσματα που θα 

καταποθούν από τα ψάρια, να περάσουν στον άνθρωπο και να 

προκαλέσουν διάφορα είδη τοξικότητας. 

 



Λουόμενοι 

 

Η σοβαρότητα της θαλάσσιας 

μόλυνσης είναι συνάρτηση όχι 

μόνο της έκτασης αλλά και του 

είδους του πετρελαίου.Γι’ αυτό 

τον λόγο θα πρέπει να γίνει 

καθαρισμός σε βάθος όλων 

των παράκτιων περιοχών που 

έχουν πληγεί. 

 

Από την στιγμή που η πετρελαιοκηλίδα θα φτάσει σε μια ακτή, το πιο πιθανό είναι να υποστούν 

τα βαριά σφαιρίδια του πετρελαίου μια καταβύθιση. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλες ποσότητες θα 

υπάρχουν μέσα στα ιζήματα των παράκτιων περιοχών και ανάλογα με τα καιρικά φαινόμενα, 

μπορεί εποχιακά να επιστρέφουν στο υδάτινο περιβάλλον, εκεί δηλαδή που κάνουν μπάνιο οι 

λουόμενοι. Άρα για χρονικό διάστημα μερικών ετών αυτές οι περιοχές που έχουν υποστεί αυτού 

του είδους την ρύπανση θα είναι ακατάλληλες για κολύμβηση 

 

http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/10464/molynsi
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/66868/petrelaiokhlides


Τι θα συμβεί σε περίπτωση δεν γίνει 

βαθύς καθαρισμός και παραμείνουν 

βαριά σφαιρίδια του πετρελαίου στα 

ιζήματα; 

 

Με τον καιρό, πετρέλαιο και νερό θα γίνουν ένα. 

Επίσης θα υποστούν μια βιοχημική αποικοδόμηση 

με αποτέλεσμα να έχουμε μια συνεχόμενη 

διεργασία σε αυτές τις περιοχές. Ακόμη και να 

φαίνεται καθαρή μια περιοχή δεν μας εγγυάται 

κανείς ότι δεν θα εμφανιστούν με το πέρας του 

χρόνου, ακόμη και ετών, τέτοια κλάσματα 

πετρελαίου 

 



Οι επιστήμονες καλούν τους πολίτες να μην κάνουν καμιά απερισκεψία και βουτήξουν 

στα νερά του Σαρωνικού καθώς όταν υπάρχει μια τόσο εκτεταμένη μόλυνση οι λουόμενοι 

διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν από προβλήματα στους οφθαλμούς, 

δερματολογικά μέχρι επιδείνωση χρονίων παθήσεων. 

 

Για παράδειγμα ένας άνθρωπος που πάσχει από κάποια μορφή αναιμίας 

θα ήταν ρίσκο να κολυμπήσει σε τέτοια νερά διότι μπορεί να γίνουν πιο 

έντονα τα συμπτώματα της ασθενείας του. Οι υδρογονάνθρακες που 

υπάρχουν στο πετρέλαιο έχουν την ικανότητα να προκαλούν διάφορες 

μεταλλάξεις και να καταστρέφουν ιστούς. Άρα οποιαδήποτε επαφή ή 

κατάποση νερού θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική για ορισμένα 

όργανα 

 



ΓΡΑΜΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΟΛΓΑ 

ΜΟΣΧΟΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 


