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1. Η εισαγωγή ουσιών, άμεσα ή έμμεσα από ανθρώπινες δραστηριότητες στο θαλάσσιο περιβάλλον 

To ΕΛΚΕΘΕ για το ναυάγιο του "ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ"  
Μετά τη βύθιση του αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» την Κυριακή 10/09/2017 στην 
περιοχή νοτιοδυτικά της νησίδας Αταλάντη στο Σαρωνικό κόλπο, ακολούθησε διαρροή πετρελαιοειδών, 
που έπληξε μεγάλο μέρος του θαλάσσιου οικοσυστήματος του κόλπου και κυρίως την ακτογραμμή της 
ανατολικής Σαλαμίνας και από την Πειραϊκή μέχρι και τη Γλυφάδα. 
20/9 Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ http://www.hcmr.gr/el/news/  
 
 

Ναυάγιο που περίμενε να συμβεί 
«Ναυάγιο που περίμενε να συμβεί» χαρακτηρίζουν ναυτιλιακοί κύκλοι το πλοίο «Αγία Ζώνη ΙΙ», 
καυτηριάζοντας παράλληλα το ελεγκτικό σύστημα της χώρας που επιτρέπει σε τέτοια πλοία να εκτελούν 
τόσο υψηλού ρίσκου υπηρεσίες όπως είναι η πετρέλευση (bunkering). Και επικαλούνται τόσο το ιστορικό 
του πλοίου όσο και το γεγονός ότι επιτρέπεται, ενώ φέρει την ελληνική σημαία, να του χορηγηθεί το 
αξιόπλοο χωρίς ενδελεχείς ελέγχους από ειδικούς όπως είναι οι νηογνώμονες. Ανεξάρτητα δηλαδή από 
τις πραγματικές αιτίες της βύθισής του, αυτό το πλοίο, ισχυρίζονται πολλοί, δεν έπρεπε να είναι στη 
θάλασσα. 
16.09.2017  
Πηγή: http://www.kathimerini.gr/926842/article/epikairothta/ellada/nayagio-poy-perimene-na-symvei-lene--gia-to-
agia-zwnh-ii  
 
 

Σαρωνικός SOS: Όσα θέλεις να ξέρεις 
Τι συνέβη; 
Τα ξημερώματα της Κυριακής (10/9) βούλιαξε για άγνωστους λόγους το δεξαμενόπλοιο Αγία Ζώνη ΙΙ 
(ιδιοκτησίας FOS petroleum) νοτιοδυτικά της βραχονησίδας Αταλάντης, κοντά στην Ψυτάλλεια. Το 
δεξαμενόπλοιο είχε φορτίο 2.200 τόνους μαζούτ και 340 τόνους ναυτιλιακά καύσιμα και – σύμφωνα με το 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ) – η διαρροή αφορά στο 5% (δηλαδή 135 τόνοι) του φορτίου. 
Ωστόσο, είναι πιθανόν η ποσότητα που διέρρευσε να είναι μεγαλύτερη. Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης 
ότι οι εργασίες στεγανοποίησης του πλοίου (απόλυτη προτεραιότητα) ολοκληρώθηκαν στις 12/9 και οι 
εργασίες απάντλησης ξεκίνησαν μετά (δεν είναι σαφές ακριβώς πότε). 
Αν και η ποσότητα που διέρρευσε θεωρείται πολύ μικρή (συγκριτικά με άλλα θαλάσσια πετρελαϊκά 
ατυχήματα), το σημείο του ναυαγίου ήταν δίπλα στο ΥΕΝ και ο καιρός για επιχειρήσεις περιορισμού της 
ρύπανσης ιδανικός, η πετρελαιοκηλίδα έπληξε ένα μεγάλο μέρος του Σαρωνικού. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι 
την Τετάρτη 14/09 η ρύπανση εξαπλώθηκε 21 χλμ μακριά από το σημείο που βυθίστηκε το “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ”. 
Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά 
στην αντιμετώπιση του ατυχήματος. Η ρύπανση ξεκίνησε από την Σαλαμίνα (Σελήνια έως Κυνοσούρα) και 
όταν άλλαξε η κατεύθυνση του ανέμου  επεκτάθηκε στη Φρεαττύδα και τις παραλίες των Νοτίων 
Προαστίων, καθώς κηλίδες πετρελαίου εμφανίστηκαν και στο Καβούρι. Η Σαλαμίνα, η Γλυφάδα και το 
Ελληνικό είναι πιθανότατα οι περιοχές με το μεγαλύτερο πρόβλημα. 
15-9-2017 Πηγή: Greenpeace 
 http://www.greenpeace.org/greece/el/news/2017/saronikos-oil-qa/  

 

 

http://erevna.minedu.gov.gr/index.php/gr/neaka-m/1565-to-2
http://www.hcmr.gr/el/news/
http://www.kathimerini.gr/926842/article/epikairothta/ellada/nayagio-poy-perimene-na-symvei-lene--gia-to-agia-zwnh-ii
http://www.kathimerini.gr/926842/article/epikairothta/ellada/nayagio-poy-perimene-na-symvei-lene--gia-to-agia-zwnh-ii
http://www.greenpeace.org/greece/el/news/2017/saronikos-oil-qa/
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2. Έχει δυσμενείς ή/και επικίνδυνες επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς 
 

Δελτίο Τύπου για τη ρύπανση στο Σαρωνικό  
Οι επιπτώσεις της  ρύπανσης από πετρελαιοειδή στο θαλάσσιο περιβάλλον εξαρτώνται από την ποσότητα 
και τον τύπο του πετρελαίου που διέρρευσε και από το ρυθμό αποικοδόμησής  του, ο οποίος εξαρτάται 
με τη σειρά του από πάρα πολλούς παράγοντες κυρίως μετεωρολογικούς και ωκεανογραφικούς.  
Οι άμεσες συνέπειες είναι τοξικές επιδράσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς ή ασφυκτικός θάνατός 
τους, ενώ η καταβύθιση μέρους του πετρελαίου στο θαλάσσιο βυθό προκαλεί σημαντικές διαταραχές 
στους οργανισμούς που ζουν εκεί,  χωρίς  να  αποκλείονται  και  φαινόμενα  βιοσυσσώρευσης  μέσω  του 
τροφικού πλέγματος.  
Ο χρόνος αποκατάστασης του οικοσυστήματος ποικίλλει και εξαρτάται από την ποσότητα που διέρρευσε, 
το είδος, τη διασπορά, τα μέτρα απορρύπανσης, την ποσότητα του πετρελαίου που θα επικαθίσει στον 
θαλάσσιο πυθμένα και τις υδροδυναμικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. 
20/9 Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ http://www.hcmr.gr/el/wp-content/uploads/2017/09/Deltio-Typou-HCMR-19.09.2017.pdf  

 
Οι επιπτώσεις από τη ρύπανση του Σαρωνικού 
«Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στα σημεία που έχουν πληγεί κατευθείαν από την πετρελαιοκηλίδα όπου 
πιθανότατα υπάρχουν πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις υδρογονανθράκων σημαίνει ότι θα έχουμε 
καταστροφή των θαλάσσιων οργανισμών, διατάραξη του οικοσυστήματος, και ίσως ανοξία. Είναι πιθανόν 
να υπάρχουν διάφορες παρενέργειες, ανάλογα με την ποσότητα του πετρελαίου που έχει διαρρεύσει. 
Υπάρχουν και πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις οι οποίες θα προκληθούν αν κάποιοι από τους 
υδρογονάνθρακες φτάσουν στον θαλάσσιο πυθμένα. Αν γίνει αυτό θα επηρεαστεί το οικοσύστημα του 
πυθμένα και μέσω αυτού υπάρχει περίπτωση να περάσουν και στην τροφική αλυσίδα», υπογραμμίζει ο κ. 
Χατζηανέστης, διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων 
Ερευνών. 
Με τις φυσικές διαδικασίες καθαρισμού της θάλασσας οι υδρογονάνθρακες διασπώνται ακόμα και αν 
κανένας δεν κάνει τίποτε, καταλήγει ο κ. Χατζηανέστης. Επομένως, μοιραία θα διασπαστούν τους 
επόμενους 3-4 μήνες σε ποσοστό περίπου 75%. Ωστόσο, ένα 25% μπορεί να φτάσει στα ιζήματα, όπου οι 
διαδικασίες φυσικού καθαρισμού δεν λειτουργούν, άρα οι ουσίες αυτές θα παραμείνουν εκεί για πολλά 
χρόνια, διαταράσσοντας το οικοσύστημα. 
16/9/2017 Πηγή: http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-tou-saronikou  

 
Οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα του Σαρωνικού 
 Περίπου σε ένα μήνα, οπότε και θα ολοκληρωθεί ένας πρώτος κύκλος των αναλύσεων που κάνει το 
ΕΛΚΕΘΕ, θα είναι σε θέση το Κέντρο να έχει μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το ποιες 
είναι οι επιπτώσεις από την πετρελαιοκηλίδα του «Αγία Ζώνη ΙΙ» στο οικοσύστημα του Σαρωνικού.  
Οι επιστήμονες του Κέντρου πήραν δείγματα την προηγούμενη εβδομάδα με το ωκεανογραφικό σκάφος 
«Αιγαίο» με στόχο να διαπιστωθεί ποια είναι η κατάσταση του βυθού και πόσο έχει επηρεαστεί η 
βιοποικιλότητα.  
«Μία πρώτη εκτίμηση που να είναι έγκυρη θα έχουμε περίπου σε ένα μήνα», δήλωσε ο διευθυντής 
Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, Γιάννης Χατζηανέστης και προσέθεσε ότι οι επιστήμονες πήραν δείγματα από όλον 
τον νοτιοανατολικό Σαρωνικό, δηλαδή από τον κόμβο της Ελευσίνας και κάτω μέχρι την 
Ανάβυσσο. «Πήραμε και δείγματα νερού από διάφορα βάθη και δείγματα λάσπης του βυθού με στόχο να 
διαπιστωθεί ποια είναι η κατάσταση του βυθού και πόσο έχει επηρεαστεί η βιοποικιλότητα». 
Το «Αιγαίο» έλαβε δείγματα ξεκινώντας από βάθος 20 μέτρων και πιο κάτω.  
«Το πρόβλημα της ρύπανσης στα ανοικτά είναι σαφώς μικρότερο. Με το μάτι δεν υπήρχαν ορατές κηλίδες 

http://www.hcmr.gr/el/wp-content/uploads/2017/09/Deltio-Typou-HCMR-19.09.2017.pdf
http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-tou-saronikou
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ή ορατά υπολείμματα στην επιφάνεια», παρατηρεί ο κ. Χατζηανέστης. Είχαν προηγηθεί στις αρχές της 
προηγούμενης εβδομάδας λήψεις δειγμάτων παράκτια 
Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ: Σε ένα μήνα η πρώτη εκτίμηση των ελέγχων για τα ψάρια του Σαρωνικού |  iefimerida.gr 

 
Οι επιπτώσεις από τη ρύπανση στο Σαρωνικό  
«Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα υδατοδιαλυτά συστατικά του αργού πετρελαίου και των διυλισμένων 
προϊόντων του περιέχουν µια ποικιλία ενώσεων που είναι τοξικές για ένα ευρύ φάσµα θαλασσίων 
οργανισµών. Αναφέρουν επίσης ότι τα αυγά, οι προνύµφες των ψαριών και τα νεαρά άτοµα είναι πιο 
ευαίσθητα στη ρύπανση από πετρελαιοειδή, δεδομένου ότι το πετρέλαιο προκαλεί διαταραχές στη 
φυσιολογία και τη συµπεριφορά των οργανισµών, καθώς και ανωµαλίες στην ανάπτυξη των ψαριών. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ακόμα και ίχνη πετρελαίου στο νερό επηρεάζουν τη συµπεριφορά των 
θαλασσίων οργανισµών και τους ρυθµούς αφοµοίωσης της τροφής», τονίζει ο κ. Δημοσθενόπουλος, 
προϊστάμενος Διαιτολογικού Τμήματος ΓΝΑ «Λαϊκό». 
16/9/2017 Πηγή: http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-tou-saronikou  

 
Τι να κάνω αν βρω κάποιο ζώο μέσα στο πετρέλαιο; 
Αν εντοπίσεις πουλί ή άλλο ζώο σε πετρέλαιο μην το αφήσεις να ξαναμπεί στο νερό. 
1. Μπες ανάμεσα στη θάλασσα και σε αυτό, κύκλωσέ το, πιάστο με κάποιο πανί ή πετσέτα 
2. Βρες ένα κουτί για να το μεταφέρεις, άνοιξε τρύπες αρκετά μεγάλες για να περνάει αέρας και να μην 

κινδυνεύει το ζώο από τις αναθυμιάσεις. 
3. Για πουλιά, επικοινώνησε άμεσα με την ΑΝΙΜΑ, 2109510075 & 6972664675 
4. Για θαλάσσιες χελώνες, επικοινώνησε με τον ΑΡΧΕΛΩΝ, 210 5231342, 210 89 82 600 
 
Είναι επικίνδυνο για εμένα να έρθω σε επαφή με το πετρέλαιο; 
Ναι, η επαφή με πετρέλαιο μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα ή ερεθισμό του δέρματος και των ματιών σου. 
Επικίνδυνες για την υγεία είναι επίσης οι αναθυμιάσεις από το πετρέλαιο. 
 
15-9-2017 Πηγή: Greenpeace http://www.greenpeace.org/greece/el/news/2017/saronikos-oil-qa/  

Ο κ. Ρηγόπουλος εξηγεί πως «δεν υπάρχει διαδερμική απορρόφηση του μαζούτ. Αυτό σημαίνει ότι οι 
επικίνδυνες ουσίες δεν περνούν από το δέρμα στον οργανισμό. Όμως θα πρέπει να αποφεύγεται η 
εισπνοή και η από λάθος κατάποση του μολυσμένου νερού. Κανένας σώφρων άνθρωπος δεν θα πάει να 
μπει στη θάλασσα αυτή», εκτιμά ο καθηγητής δερματολογίας. 

16/9/2017 Πηγή: http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-tou-saronikou  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ  
Ταυτόχρονα, είναι συγκινητική και ελπιδοφόρα η διάθεση πολλών πολιτών και φορέων της πόλης μας να 
συνδράμουν εθελοντικά στην προσπάθεια καθαρισμού και προστασίας του παραλιακού μας μετώπου, γι’ 
αυτό και τους ευχαριστώ ολόθερμα. 
Δεδομένου ότι κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν χρειάζεται, παρακαλούμε να μην καθαρίζετε εθελοντικά 
και να μην προσεγγίζετε την παραλία. Η διαχείριση των πετρελαϊκών αποβλήτων απαιτεί συγκεκριμένη 
διαδικασία, ειδική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας, διαφορετικά εγκυμονεί πιθανούς κινδύνους 
για την ανθρώπινη υγεία.  
Εφόσον απαιτηθεί εθελοντική συμμετοχή πολιτών, ο Δήμος μας θα καλέσει οργανωμένα τους Αλιμιώτες 
να συνδράμουν, διανέμοντας και τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας και κατάλληλες οδηγίες. 
14-9-2017   
Πηγή: Δήμος Αλίμου http://www.alimos.gov.gr/el-gr/News.aspx?ElementId=72c9e752-deca-4111-9d58-ced1e5c85a78  

 

http://www.iefimerida.gr/news/364938/elkethe-se-ena-mina-i-proti-ektimisi-ton-eleghon-gia-ta-psaria-toy-saronikoy#ixzz4wSCJVoAg
http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-tou-saronikou
http://www.greenpeace.org/greece/el/news/2017/saronikos-oil-qa/
http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-tou-saronikou
http://www.alimos.gov.gr/el-gr/News.aspx?ElementId=72c9e752-deca-4111-9d58-ced1e5c85a78
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3. Παρεμποδίζει παραγωγικές δραστηριότητες 

«Η ίδια ποσότητα πετρελαίου μεσοπέλαγα έχει περιορισμένες επιπτώσεις. Αλλά η ίδια ποσότητα σε ένα 
μέρος σαν κι αυτό σε μια αστικοποιημένη περιοχή όπου οι άνθρωποι ζουν από τη θάλασσα έχει μεγάλες 
επιπτώσεις. Δεν έχει ξανασυμβεί στην Ελλάδα μια ρύπανση η οποία να πλήξει σε τέτοια έκταση τόσο 
πυκνοκατοικημένες περιοχές» .   

Ροντόλφο Τζοβαννίνι Αξιωματικός EMSA 
Πηγή: Οι κυνηγοί της κηλίδας. Βίντεο «Κ» www.kathimerini.gr/927042/gallery/multimedia/vinteo-k/oi-kynhgoi-ths-khlidas  

«Για τα ψάρια το ένα θέμα είναι αν επλήγησαν κατευθείαν από την πετρελαιοκηλίδα, κάτι το οποίο δεν 
μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς αλλά φαίνεται, καθώς τα ψάρια μυρίζουν και το άλλο θέμα είναι μέσω της 
τροφικής αλυσίδας, κάτι το οποίο θέλει χρόνο και αυτό θα το μελετήσουμε και θα το δούμε, αλλά ακόμα 
δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα μέσω της τροφικής αλυσίδας», υποστηρίζει ο διευθυντής Ερευνών 
του ΕΛΚΕΘΕ.  

…Οι ίδιες οι εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στον Αγ. Κοσμά έχουν υποστεί βλάβη 
εξαιτίας της συσσώρευσης μεγάλων ποσοτήτων πίσσας στα σημεία που γίνεται άντληση θαλασσινού 
νερού. 

Πάντως, όπως εξηγεί ο κ. Χατζηανέστης το πετρέλαιο περνά πιο δύσκολα στην τροφική αλυσίδα από ότι 
άλλες ουσίες. «Αυτό εξαρτάται από την ποσότητα, από το πόσο μαζεύτηκε και από το πόσο βαρύ ή 
ελαφρύ είναι και όπως βλέπουμε αυτό είναι βαρύ, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες δηλαδή», 
καταλήγει. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ: Σε ένα μήνα η πρώτη εκτίμηση των ελέγχων για τα ψάρια του Σαρωνικού | iefimerida.gr  

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Γιώργο Γαβρίλη, οι κτηνιατρικές 
υπηρεσίες της Περιφέρειας ελέγχουν καθημερινά τα αλιεύματα. Αυτή την εποχή γίνεται αλίευση δύο 
ειδών, με γρι-γρι και παράκτια. Τα γρι-γρι ψαρεύουν σε απόσταση πέντε μιλίων από τις ακτές. Οι έλεγχοι 
μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι έχει σταματήσει η παράκτια αλιεία δηλαδή η αλιεία σε απόσταση 3-4 
μιλίων από τις ακτές, ενώ οι έλεγχοι στα αλιεύματα των γρι-γρι έχει δείξει ότι δεν υπάρχει καμία μόλυνση. 

Πηγή:http://www.athina984.gr/2017/09/19/rypansi-ke-sti-saronida-epiveveoni-to-elkethe-synechizonte-i-digmatolipsies-se-olo-
to-paraliako-metopo/ 

Σαλαμίνα, η μάχη με την κηλίδα  
«Είναι απίστευτο. Δηλαδή το βλέπαμε κι όχι κλαίγαμε μεταφορικά, κλαίγαμε στ’ αλήθεια. Βλέπαμε την 
καταστροφή μας. Έχω να πάω να δουλέψω 17 μέρες. Κι έπεται συνέχεια, δεν είναι μόνο οι δεκαεφτά 
μέρες. Απ΄ ό,τι άκουσα σήμερα σε ένα μήνα θα βγουν τ’ αποτελέσματα να μας πουν για τη μόλυνση εδώ 
της θάλασσας, τι γίνεται. Δεν ξέρω, δε ξέρω…» 
17.09.2017 Πηγή: Σαλαμίνα, η μάχη με την κηλίδα. Βίντεο «Κ» 
Πηγή: http://www.kathimerini.gr/929042/gallery/multimedia/vinteo-k/salamina-h-maxh-me-thn-khlida  
 

  

http://www.kathimerini.gr/927042/gallery/multimedia/vinteo-k/oi-kynhgoi-ths-khlidas
http://www.iefimerida.gr/news/364938/elkethe-se-ena-mina-i-proti-ektimisi-ton-eleghon-gia-ta-psaria-toy-saronikoy#ixzz4wSCJVoAg
http://www.athina984.gr/2017/09/19/rypansi-ke-sti-saronida-epiveveoni-to-elkethe-synechizonte-i-digmatolipsies-se-olo-to-paraliako-metopo/
http://www.athina984.gr/2017/09/19/rypansi-ke-sti-saronida-epiveveoni-to-elkethe-synechizonte-i-digmatolipsies-se-olo-to-paraliako-metopo/
http://www.kathimerini.gr/929042/gallery/multimedia/vinteo-k/salamina-h-maxh-me-thn-khlida
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 Μαρτυρία 1: «Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή πήρα μια πέτρα και την έριξα στη θάλασσα και δε 

βούλιαξε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη ποσότητα μαζούτ δέχθηκε ο χώρος. Αν ερχόσασταν ένα 

μήνα πριν θα βλέπατε τις ξαπλώστρες που φαίνονται πίσω μου, διατεταγμένες στην παραλία με τις 

ομπρέλες και τον κόσμο να απολαμβάνει το μπάνιο και  τον  καφέ του .Δυστυχώς αυτό πλέον δεν 

υφίσταται»  

Μαρτυρία 2: «Υπήρχε μεγάλη θλίψη, μεγάλη στενοχώρια, μεγάλη απογοήτευση και χωρίς να ξέρουμε 

ποιο θα είναι το αύριο. Γιατί το αύριο είναι το σημαντικότερο, από δω και πέρα τι θα γίνει. Πώς θα 

βοηθηθούν οι καταστηματάρχες, η περιοχή, οι πολίτες, το τοπίο μας να καθαριστεί και να 

αποκατασταθεί.» 

Πηγή: Σαλαμίνα, η μάχη με την κηλίδα. Βίντεο «Κ» 
http://www.kathimerini.gr/929042/gallery/multimedia/vinteo-k/salamina-h-maxh-me-thn-khlida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kathimerini.gr/929042/gallery/multimedia/vinteo-k/salamina-h-maxh-me-thn-khlida


6 
 

4. Αλλοιώνει την ποιότητα του θαλασσινού νερού για διάφορες χρήσεις και υποβιβάζει τη δυνατότητα 

χρήσης του για ψυχαγωγικούς σκοπούς   

Όχι κολύμπι στις περιοχές που έχουν μολυνθεί 

Να αποφεύγουν την κολύμβηση σε περιοχές που έχουν μολυνθεί από την πετρελαιοκηλίδα συστήνει ο 
καθηγητής Δερματολογίας Δημήτρης Ρηγόπουλος, δ/της του αντίστοιχου τμήματος στο νοσοκομείο 
«Α.Συγγρός», «είναι αυτονόητο πως θα πρέπει να μην κολυμπήσει κανείς στις περιοχές που έχουν 
μολυνθεί, έως ότου υπάρξει πλήρης απορρύπανση, διαδικασία για την οποία μπορεί να απαιτηθεί πολύς 
χρόνος, όπως εκτιμούν και οι περιβαλλοντολόγοι». 

16/9/2017 Πηγή: http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-tou-saronikou  

Ανακοίνωση για την κολύμβηση  από το ΚΕΛΠΝΟ 
 «Συνιστάται από το κλιμάκιο, σε πρώτο χρόνο, η αποφυγή της κολύμβησης και η έκθεση σε περιοχές με 
ρύπανση», καταλήγει η σύντομη ανακοίνωση του κλιμάκιου του ΚΕΛΠΝΟ μετά την αυτοψία που 
πραγματοποίησε στις παράκτιες περιοχές της Πειραϊκής, του Παλαιού Φαλήρου, της Γλυφάδας και της 
Βούλας, για να αξιολογήσει το πρόβλημα της ρύπανσης που έχει προκληθεί και να διερευνήσει τις 
πιθανές επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. 
16/9/2017 Προσαρμογή κειμένου από: http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-
tou-saronikou  

 
Σαλαμίνα, η μάχη με την κηλίδα  
Μαρτυρία 1:  «Ένα μαύρο στη θάλασσα που είχε καλύψει τελείως το μπλε, το γαλάζιο, το καθαρό της 
θάλασσας». 
Μαρτυρία 2:  «Φανταστείτε ότι κάποια στιγμή πήρα μια πέτρα και την έριξα στη θάλασσα και δε 
βούλιαξε. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλη ποσότητα μαζούτ δέχθηκε ο χώρος. Αν ερχόσασταν ένα 
μήνα πριν θα βλέπατε τις ξαπλώστρες που φαίνονται πίσω μου, διατεταγμένες στην παραλία με τις 
ομπρέλες και τον κόσμο να απολαμβάνει το μπάνιο και  τον  καφέ του .Δυστυχώς αυτό πλέον δεν 
υφίσταται»  
Μαρτυρία 3:  «Υπήρχε μεγάλη θλίψη, μεγάλη στενοχώρια, μεγάλη απογοήτευση και χωρίς να ξέρουμε 
ποιο θα είναι το αύριο. Γιατί το αύριο είναι το σημαντικότερο, από δω και πέρα τι θα γίνει. Πώς θα 
βοηθηθούν οι καταστηματάρχες, η περιοχή, οι πολίτες, το τοπίο μας να καθαριστεί και να 
αποκατασταθεί.» 
Μαρτυρία 4: «Προσπαθήσαμε πάρα πολλά χρόνια να καθαρίσει για να μπορούν τα παιδιά μας να 
κάνουνε μπάνιο. Τα τελευταία χρόνια είχαμε καταφέρει να έχουμε μια θάλασσα καθαρή και μια περιοχή 
καθαρή και τώρα πια φοβάμαι ότι δύσκολα θα το ξαναδούμε. Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα περάσει 
ένας μήνας, άντε δύο και η υπόθεση θα ξεχαστεί»   
17.09.2017 Πηγή: Σαλαμίνα, η μάχη με την κηλίδα. Βίντεο  «Κ» 
Πηγή: http://www.kathimerini.gr/929042/gallery/multimedia/vinteo-k/salamina-h-maxh-me-thn-khlida  
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΛΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ 
Ο Δήμος μας συμμετέχει ανελλιπώς σε όλες τις συνεδριάσεις Υπουργείων και φορέων για το ζήτημα, 
παρακολουθεί και συντονίζει καθημερινά όλες τις εργασίες απορρύπανσης και καταθέτει τις προτάσεις 
και τις επισημάνσεις του για την κατάσταση. 
Παρόλο που η εικόνα της ακτογραμμής μας έχει βελτιωθεί θεαματικά, παρακαλούμε όλους τους πολίτες 
να σεβαστούν την απαγόρευση του Υπουργείου Υγείας και να μην κολυμπάνε στην θάλασσα, μέχρι να 
υπάρξει νεότερη Απόφαση του Υπουργείου, που θα επιτρέπει την κολύμβηση με ασφάλεια.  

http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-tou-saronikou
http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-tou-saronikou
http://www.avgi.gr/article/10810/8404801/oi-epiptoseis-ste-zoe-mas-apo-te-rypanse-tou-saronikou
http://www.kathimerini.gr/929042/gallery/multimedia/vinteo-k/salamina-h-maxh-me-thn-khlida
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Για κάθε νεότερη εξέλιξη, θα σας κρατάμε ενήμερους. Στόχος μας, να αποδοθούν οι ακτές το ταχύτερο 
δυνατόν στους πολίτες, καθαρές και πλήρως ασφαλείς για κολύμβηση και ναυταθλητισμό.  
 27-9-2017 Πηγή: http://www.alimos.gov.gr/el-gr/News.aspx?ElementId=87b3619f-66ab-45d8-8d5c-bb954d156ef9  

 

Παραδόθηκαν στο κοινό οι ακτές του δήμου Πειραιά 
Τις παραλίες του Δήμου Πειραιά παρέδωσε σήμερα στο δήμαρχο Γιάννη Μώραλη, η εταιρία που έχει 
αναλάβει τον καθαρισμό της θάλασσας και των ακτών, από την πετρελαιοκηλίδα στο Σαρωνικό Κόλπο 
Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε:  «Είμαστε εδώ στον Πειραιά, στην παραλία της 
Φρεαττύδας, με τους εκπροσώπους του Υπουργείου, του Λιμενικού και της αντιρρυπαντικής εταιρείας, 
προκειμένου να διαπιστώσουμε τα αποτελέσματα της δουλειάς, που έγινε το περασμένο διάστημα, στις 
ακτές της πόλης. Εξετάζοντάς  το  από μακροσκοπικής πλευράς - διότι δεν έχουμε την επιστημονική 
γνώση  και τη δυνατότητα να δούμε κάτι παραπάνω - βλέπουμε πράγματι ότι στις περιοχές που 
επισκεφτήκαμε δεν υπάρχει ρύπανση η οποία υπήρχε και μάλλον η δουλειά που έγινε, έχει θετικά 
αποτελέσματα. …………………………….. 
Επαναλαμβάνω, ότι τα αποτελέσματα - οπτικά -  φαίνεται να είναι θετικά. Θα δούμε φυσικά και τις 
επόμενες βδομάδες και τις μετρήσεις των επιστημονικών οργάνων για τα νερά, που είναι το κρίσιμο, γιατί 
να έχεις παραλίες χωρίς να μπορείς να κολυμπήσεις νομίζω ότι είναι μισή δουλειά. Άρα, περιμένουμε να 
δούμε τα αποτελέσματα και ελπίζουμε σύντομα να αρθεί  και η απαγόρευση της κολύμβησης, ώστε να 
επανέλθουμε στην προηγούμενη κατάσταση».  
Μετά την επιθεώρηση των παραλιών ακολούθησε η υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Επιθεώρησης  Καθαρισμού και Παράδοσης των Ακτών, στο Δημαρχείο Πειραιά. 
 
19-10-2017 Δελτίο Τύπου  
https://www.yen.gr/web/guest/-/paradothekan-sto-koino-oi-aktes-tou-demou-peiraia 

 
 

 

 

 

http://www.alimos.gov.gr/el-gr/News.aspx?ElementId=87b3619f-66ab-45d8-8d5c-bb954d156ef9
https://www.yen.gr/web/guest/-/paradothekan-sto-koino-oi-aktes-tou-demou-peiraia

