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Πρόληψη και θεραπεία
ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ και οι αρρυθμίες 
στον επιχειρησιακό σχεδιασμό στην υπόθεση του 
ναυαγίου του «Αγία Ζώνη ΙΙ» είναι κάτι παραπάνω 
από προφανείς. Ακόμη και αν πολλοί επιχειρούν να 
κρυφτούν πίσω από το δάχτυλό τους, είναι βέβαιο ότι 
υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές και υπηρεσιακές ευ-
θύνες για την ολιγωρία και τις καθυστερήσεις που εί-
χαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν με δηλητήριο 
οι ακτές της Αττικής. Ομως, ακόμη και αν αυτές απο-
δοθούν, το πρόβλημα δεν λύνεται. Η μόλυνση του 
Σαρωνικού από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο, αλλά 
και το θέμα με τις τοξικές βόμβες στον βυθό της θά-
λασσας που φέρνει στην επιφάνεια με το σημερινό 

ρεπορτάζ της η Realnews, αναδεικνύουν ένα ακόμη 
μεγαλύτερο, θεσμικού χαρακτήρα, πρόβλημα: Την 
αδυναμία του κράτους να λειτουργήσει ορθά, ώστε 
να προστατεύσει τα συμφέροντα των πολιτών του και 
τη δημόσια υγεία. Οι πολιτικές ηγεσίες και ο κρατικός 
μηχανισμός δεν πρέπει να αξιολογούνται μόνο για 
τον τρόπο αντίδρασής τους μετά από μία καταστρο-
φή. Πρέπει να κρίνονται και για την ικανότητά τους 
να μεριμνούν εκ των προτέρων και να λαμβάνουν μέ-
τρα θωράκισης ώστε να την αποτρέπουν. Αλλωστε, 
είναι γνωστό ότι η σωστή πρόληψη είναι καλύτερη 
από τη θεραπεία, ιδιαίτερα όταν οι θεράποντες ιατροί 
είναι… κομπογιαννίτες.
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η άποψη

Τοξικές 
βόµβες 
στον βυθό!
Περισσότερα από 400 ναυάγια
στις ελληνικές θάλασσες, τα 54 εκ
των οποίων βρίσκονται στον Σαρωνικό, 
ρυπαίνουν τον βυθό µε βαρέα µέταλλα

Μ
ε µια ανυπολόγιστου µεγέθους περι-
βαλλοντική ζηµιά βρίσκεται αντιµέ-
τωπο το ελληνικό θαλάσσιο οικοσύ-

στηµα, καθώς η µη ανέλκυση των πλοίων που 
έχουν βυθιστεί εδώ και δεκαετίες έχει ως απο-
τέλεσµα τη µετατροπή του ελληνικού βυθού σε 
ένα απέραντο νεκροταφείο ναυαγίων. Επιστή-
µονες αλλά και αξιωµατούχοι του υπουργείου 
Ναυτιλίας εκτιµούν ότι οι ελληνικές θάλασσες 
είναι διάσπαρτες µε περισσότερα από 400 ναυ-
άγια, τα οποία χρονολογούνται από την επο-
χή του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου κι έπειτα. Από 
αυτά, τα 54 βυθισµένα πλοία βρίσκονται στον 
κόλπο του Σαρωνικού. Στα κουφάρια των βυ-
θισµένων πλοίων βρίσκονται ακόµη παγιδευ-
µένοι χιλιάδες τόνοι καυσίµων. Η µεγαλύτερη 
απειλή, ωστόσο, προκύπτει από τις δηλητηρι-
ώδεις χηµικές ενώσεις που εκλύουν τα ναυά-
για. Πρόκειται για τα τοξικά βαρέα µέταλλα, 
τα οποία απελευθερώνονται σιγά-σιγά, καθώς 
τα ναυάγια αποσυντίθενται. Αυτές οι ουσίες, 
όπως το κάδµιο, ο µόλυβδος και ο υδράργυ-
ρος, έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στη θα-
λάσσια τροφική αλυσίδα και, κατά συνέπεια, 
ακόµα και στον ανθρώπινο οργανισµό, µέσω 
της κατανάλωσης αλιευµάτων. 

Το µέγεθος της καταστροφής
Η εκτίµηση για την ύπαρξη 400 ναυαγίων στον 
βυθό των ελληνικών θαλασσών ανήκει στους 
επιστήµονες του Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γε-
ωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πα-
νεπιστηµίου Πατρών. «Τα πλοία µε σηµαντι-

κό ρυπογόνο χαρακτήρα χρονολογούνται µε-
τά το 1940. Σύµφωνα µε τις έρευνές µας, στις 
ελληνικές θάλασσες αναπαύονται άνω των 400 
ναυαγίων από την εποχή αυτή µέχρι σήµερα», 
έχει δηλώσει στη Realnews ο καθηγητής Γενι-
κής Θαλάσσιας Γεωλογίας Γιώργος Παπαθεο-
δώρου. Χαρακτηριστική περίπτωση ρυπογό-
νου ναυαγίου που δεν ανελκύθηκε ποτέ είναι 
το περιβόητο «Irenes Serenade», που βυθίστη-
κε στα ανοιχτά της Πύλου το 1980, µεταφέρο-
ντας συνολικά 102.660 τόνους πετρελαίου. Το 
ναυάγιο του δεξαµενόπλοιου εξακολουθεί να 
βρίσκεται στον βυθό 37 χρόνια µετά και κανείς 
δεν γνωρίζει τη ρύπανση που έχει προκαλέσει. 

Παράλληλα, ο ∆ηµοσθένης Μπακόπουλος, 
διοικητής της ∆ηµόσιας Αρχής Λιµένων του 

υπουργείου Ναυτιλίας, αναφέρει ότι µόνο στον Σαρωνικό έχουν µετρηθεί 54 
ναυάγια. Μιλώντας στην «R», ο κ. Μπακόπουλος αποκαλύπτει την έλλειψη µέ-
ριµνας που υπάρχει από όλους τους συναρµόδιους φορείς για την καταγραφή 
των ναυαγίων και των επιπτώσεών τους. Οταν ο ίδιος αναζήτησε τη λίστα των 
χαρτογραφηµένων ναυαγίων, ο διοικητής της ∆ηµόσιας Αρχής Λιµένων δια-
πίστωσε έκπληκτος ότι δεν υπήρχε καµία καταγραφή, παρά µόνο διάσπαρτα 
στοιχεία σε λιµεναρχεία και οργανισµούς. «Εχουµε 26 χαρτογραφηµένα ναυά-
για στον Πειραιά και 28 στον κόλπο της Ελευσίνας. Επιπλέον, είναι πολύ σηµα-
ντικός ο αριθµός των δυνητικών ναυαγίων, διότι πρόκειται για πλοία παροπλι-
σµένα, που δεν µπορείς να είσαι σίγουρος ότι τον επόµενο µήνα δεν θα µετα-
τραπούν σε ναυάγια». 

Ο λόγος για τον οποίο τα βυθισµένα πλοία στην Ελλάδα δεν ανελκύονται ποτέ 
δεν είναι άλλος από την πολύχρονη αδιαφορία των αρµόδιων υπηρεσιών, αλ-
λά και την εξυπηρέτηση συµφερόντων. «Χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της 
κουλτούρας είναι το ναυάγιο του “Corfu Island”, που είναι 30 χρόνια στον βυ-
θό, σε µικρό βάθος, αµέσως µπροστά στην προβλήτα 2 στο Πέραµα. Μάλιστα, 
έχει πέσει πάνω σε άλλο ναυάγιο, τη φορτηγίδα “Ευαγγελία”. Είναι εκεί 30 χρό-
νια, χωρίς κανένας να έχει ασχοληθεί σοβαρά µε την ανέλκυσή του, χωρίς να 
έχουν πληρώσει φράγκο οι ιδιοκτήτες του, οι πράκτορές του ή οι ασφαλιστικές 

του εταιρείες», λέει ο ∆. Μπακόπουλος, καταγ-
γέλλοντας επίσης ότι, εκτός από το πρόσφατο 
ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ», υπάρχουν κι άλλα 
πλοία που συνεχίζουν να ρυπαίνουν τον βυθό 
του Σαρωνικού. «Υπάρχει ένα δεξαµενόπλοιο 
που έχει βουλιάξει στην Ελευσίνα και το φορ-
τίο του είναι ακόµα εκεί. Πρόκειται για το δε-
ξαµενόπλοιο “Ιωάννη ς”, που µετέφερε πίσσα 
και το επικίνδυνο φορτίο του δεν απαντλήθη-
κε ποτέ», τονίζει ο διοικητής της ∆ηµόσιας Αρ-
χής Λιµένων. 

Τεχνάσµατα 
Αίσθηση προκαλεί το «κόλπο» που χρησιµο-
ποιούν οι πλοιοκτήτες και οι ασφαλιστικές εται-
ρείες για να αποφεύγουν να πληρώνουν τα τέ-
λη ναυαγίου και έτσι το κόστος να µεταφέρε-
ται στις πλάτες των πολιτών, µέσω του κρατι-
κού κορβανά: «Σε περίπτωση βύθισης πλοίου, 
οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του λιµένα απο-
φάσιζαν να επιβάλουν τέλη ναυαγίου. Τι γινό-
ταν, όµως, στην πράξη; Το ναυάγιο µεταβιβα-
ζόταν σε κάποιον που είναι αναξιόχρεος - π.χ. 
έχω περίπτωση ναυαγίου που άνοιξα τον φά-
κελό του και είδα ότι µεταβιβάστηκε σε καρκι-
νοπαθή που πέθανε µερικούς µήνες µετά», επι-
σηµαίνει ο ∆. Μπακόπουλος. 

Από την πλευρά τους, οι επιστήµονες εκ-
φράζουν µεγάλη ανησυχία, ειδικά για τις επι-
πτώσεις των ναυαγίων που µένουν στον βυ-
θό για πολλές δεκαετίες. «Εκτός από τα καύσι-
µά τους ή το πετρέλαιο που µεταφέρουν, όλα 
αυτά τα πλοία διαθέτουν επικίνδυνα βαρέα µέ-
ταλλα λόγω των συσκευών και του εξοπλισµού 
τους», δηλώνει ο Γιάννης Χατζηανέστης, διευ-
θυντής Ερευνών στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασ-
σίων Ερευνών. «Ξέρουµε ότι υπάρχει επιβά-
ρυνση από τα ναυάγια, ωστόσο δεν µπορού-
µε να τη µετρήσουµε, καθώς συνήθως οι θα-
λάσσιες περιοχές όπου υπάρχουν τα ναυάγια 
επιβαρύνονται και από άλλου είδους δραστη-
ριότητες. Το σίγουρο είναι ότι ειδικά τα βαρέα 
µέταλλα επιβαρύνουν και την τροφική αλυσί-
δα. Τα ναυάγια πρέπει να ανελκύονται», κατα-
λήγει ο Γ. Χατζηανέστης.

Το «Corfu 
Island» βυ-
θίστηκε πριν 
από 30 χρό-
νια, μπροστά 
στην προβλή-
τα 2 του Πε-
ράματος, και 
ακόμα δεν 
έχει ανελκυ-
θεί. Τις φωτο-
γραφίες πα-
ραχώρησε ο 
επαγγελματί-
ας δύτης του 
ΥΕΝ, Γιώργος 
Βαρδάκας


