
Πώς επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία η 

κατάσταση του θαλάσσιου και 

παράκτιου 

περιβάλλοντος; 



Μόλυνση της θάλασσας και της 

παράκτιας ζώνης από: 

● Τον άνθρωπο  

● Τις ανθρώπινες ενέργειες 

● Την ρίψη σκουπιδιών και χημικών ουσιών  

 





Καθημερινά πετάμε σκουπίδια στην άμμο και οι  

βλαβερές ουσίες που μένουν απορροφούνται μέσω των 

κυμάτων πάνε στη θάλασσα και μολύνεται αυτή και τα 

ψάρια. Επιπρόσθετα υπάρχουν πολλά αδέσποτα ζώα τα 

οποία μολύνουν την άμμο με τις βιολογικές τους 

ανάγκες. 

Από την μόλυνση, ακόμη, εμποδίζεται η αναπαραγωγή 

μερικών ζώων. Μία για παράδειγμα σακούλα μπορεί 

να περαστεί για μέδουσα και να γίνει τροφή μίας 

χελώνας η οποία όταν την φάει, είναι καταδικασμένη 

σε θάνατο.  





Το πετρέλαιο είναι μία από τις κύριες μορφές 

ρύπανσης της θάλασσας, ο άνθρωπος όμως, 

ευθύνεται μόνο κατά 8% εξαιτίας των 

ατυχημάτων των πετρελαιοφόρων. 



Πολλές παράκτιες περιοχές ειδικά κοντά σε 

αστικά κέντρα υποφέρουν. Κυρίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες που λόγω οικονομικής 

ανικανότητας υπάρχει ή μηδενική ή ανεπαρκής 

χρήση διάσπασης των λημμάτων, τα 

απορρίμματα πέφτουν στη θάλασσα με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται η νεκρή ζώνη.  





Στην υγειά του ανθρώπου αυτό μπορεί να 

προκαλέσει διάφορα προβληματα. Αρχικά, οι 

άνθρωποι κολυμπώντας στη θάλασσα μπορούν 

να αποκτήσουν προβλήματα δερματολογικά ή 

λοιμώξεις λόγω της ρύπανσης. Ή όπως 

προαναφέρθηκε, λόγω των βιολογικών αναγκών 

των αδέσποτων ζώων στην άμμο, μπορούν και 

πάλι να προκληθούν δερματολογικές παθήσεις, 

όταν ο ανθρωπος έρχεται σε επαφή με την άμμο. 





Ένα δεύτερο πρόβλημα που μπορεί να 

δημιουργηθεί στην υγεία του ανθρώπου 

οφείλεται από την θαλάσσια τροφή που 

καταναλώνει ο ίδιος η οποία έχει 

μολυνθεί εξαιτίας του. Μεγάλα ψάρια 

τρέφονται με μικρότερα τα οποία έχουν 

τραφεί ήδη με θαλάσσιους οργανισμούς 

ή θαλάσσια χλωρίδα μολυσμένη.  





Επιπλέον τα ψάρια παίρνουν οξυγόνο 

από το νερό το οποίο έχει βλαβερές 

χημικές ουσίες και επηρεάζεται η υγεία 

των ψαριών. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι 

τρέφονται με θαλασσινά έχει ως 

αποτέλεσμα μακρόχρονια να 

επηρεάζεται και η δική τους υγεία. 





Πρέπει να φροντίζουμε για την 

καθαριότητα της θάλασσας και της 

παράκτιας ζώνης 

● Για την χλωρίδα και την πανίδα  

● Για τον τουρισμό  

● Για εμάς και τα παιδιά μας  

 



Οι μαθητές... 
 

Κουκουτόλια Ελπίδα 

Λυμπέρης Σιδερής 

Μαυρόπουλος Δημήτρης 

Παναγιωτίδου Θεοδοσία 

Σιδηρόπουλος Αντρέας 

Τριανταφυλλίδου Ελευθερία 

Τσιαρός Δημήτρης 

 




