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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Όπως είναι γνωστό στις 5 Απpιλίου 2007 βυθίστηκε το κρουαζιερόπλοιο «SEA DIAMOND» 
στον όρμο Αθηνιός στη θαλάσσια περιοχή της καλντέρας στη νήσο Θήρα (Σαντορίνη). Συνέπεια 
του ατυχήματος 1]ταν η σταδιακή διαρροή στο θαλάσσιο χώρο ενός μέρους από τη συνολική 
ποσότητα των καυσίμων του που ήταν περίπου 450 τόνοι, ενώ κάποιες ποσότητες ρυπογόνων 
ουσιών εξακολουθούν να παραμένουν στο βυθισμένο πλοίο . 

Το ΕΛΚΕΘΕ ύστερα από αίτημα του τότε Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ξεκίνησε 
συστηματικές μετρήσεις στην ευρύτερη Θαλάσσια περιοχή έτσι ώστε να παρακολουθείται η 
ποιότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος της περιοχής, να καταγράφονται άμεσα οι τυχόν 
επιπτώσεις από το ναυάγιο και επομένως να διασφαλίζεται η προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 14 δειγματοληψίες στην περιοχή με την 
πρώτη τον Μάιο του 2007 και την τελευταία το Μάιο του 20 12. 

Στην παρούσα εργασία αναλύθηκαν θαλάσσια ατυχήματα, η ρύπανση που προκλήθηκε από 

αυτά καθώς και οι μέθοδοι αντιμετώπισής τους . Επίσης παρουσιάστηκαν μέθοδοι ανέλκυσης 

ναυαγίων όπου επισημάνθηκε η υπάρχουσα εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο 
τον κόσμο . Δόθηκε έμφαση στο ναυάγιο του «SEADIAMOND» και πραγματοποιήθηκε μια 
γενιΚΙ] εκτίμηση για την κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος μετά τη συμπλήρωση πέντε 

ετών από το ατύχημα. 

Λέξεις - Κλειδιά: Σαντορίνη, Ναυάγιο, SeaDiamo11d, Ρύπανση Θαλασσών, Ανέλκυση 
Ναυαγίων. 
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ABSTRACT 

Οη April 5, 2007, tl1e cruise ship SEA DIAMOND sank offthe isiand ofThera (Santorini) ίη the 
Gulf of Athinios. As a result, part of its fuel load of approximately 450 tons gradually leaked 
into the sea, whi le quantities ofpollutants still remain ίη the wreck . 

The Hellenic Centre for Maι·ine Researcl1 (HCMR), at the request of tl1e Merchant Marine 
Ministry, began a systematic survey of the surroιιnding waters ίη order to n1011itor the qωility of 
the maι·ine ecosystem, to record the direct effects of the shipwreck and tl1ereby pιυtect tl1e 
marine eηνίωηιηeηt. Το date, 14 samplings have been taken, the tirst ίη May 2007, the latest ίη 
May201 2. 

This dissertation undertakes an analysis of maritime accidents and resulting po llιιti on as well as 
the methods ιιsed to deal with then1. Jt also presents means of salvaging wrecks οη the basis ot' 
cιιrrent experience both ίη Greece and ίη otl1er parts ot'the world . Emphasis is placed όη the case 
ot' the SEA DIAMOND, along wit l1 a general evaluation of the condition of the ιηarine 
ecosystem Ί'ίνe years after the accident. 

Kcy Worιls: Santorini , shipwreck, Sea Diamond, marine pollution, salvage. 

ΒΙΒΛΙΟΘΚΚ Ι-ι 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η θάλασσα, είτε με τη μορφή των ωκεανών είτε με τη μορφή κλειστών θαλασσών όπως η 
Μεσόγειος, παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή και στην ανάπτυξη του πλανήτη μας. Στην ύπαρξη 
της θάλασσας, μέσω του φυτοπλαγκτόν οφείλεται το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής οξυγόνου 
της ατμόσφαιρας, η θερμική ισορροπία του πλανήτη μας, η παραγωγ11 «καθαρής τροφής», η 
ναυτιλία και η συνεισφορά της στις μεταφορές, στο εμπόριο , στην παραγωγή και διακίνηση 
πολιτισμού και τέλος στην αναψυχή. Καθημερινά διακινούνται περίπου 160,000,000 βαρέλια 
πετρελαίου από τα κύρια κέντρα παραγωγής (Λατινική Αμερική, Μέση ανατολ11) , προς τα 
σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα (Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ιαπωνία) . Ένα σημαντικό 
ποσοστό του διακινούμενου πετρελαίου καταλήγει με διάφορους τρόπούς (αφερματισμός , 
ατυχήματα, ναυάγια, πολεμικές επιχειρήσεις) στις θάλασσες και τους ωκεανούς, επιβαρύνοντας 
τα τοπικά οικοσυστήματα. 

Η Θαλάσσια ρύπανση από ναυάγια είναι ένα υπαρκτό σοβαρό πρόβλημα και απασχολεί τους 
δ ιεθνείς οργανισμούς και τις χώρες που βρέχονται από ωκεανούς και Θάλασσες. Διεθνείς 
συμβάσcις και εθνικές νομοθεσίες Θέτουν αυστηρούς κανόνες και λαμβάνουν αυστηρά μέτρα 
για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης αλλά ατυχ1Ίματα εξακολουθούν να υπάρχουν 
και πολύ μεγάλος αριθμός ναυαγίων αρκετές φορές με επικίνδυνα φορτία εξακολουθούν να 
βρίσκονται στους θαλάσσιους και ωκεάνιους βυθούς. 

Οι κύριες επιπτώσεις από τα ναυάγια είναι : 

• Κατά και με τη βύθισή τους καταστρέφουν πολλούς τύπους βιότοπων 

• Απελευθερώνουν πετρέλαιο και άλλους ρύπους 

• Εμποδίζουν τη ναυσιπλοtα 

• Αποτρέπουν άλλες χρήσεις των Θαλασσίων και παράκτιων βιότοπων 

• Παγιδεύουν την άγρ ια φύση 

• Απειλούν τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια 

• Αποτελούν χώρους όπου έχουν διατεθεί παράνομα πετρέλαιο και άλλα 
επικίνδυνα υλικά και ουσίες 

• Αποτελούν στοιχεία αισθητικής υποβάθμισης του περιβάλλοντος με επιπτώσεις 
εξ' αυτού στην τοπική χρήση του Θαλάσσιου περιβάλλοντος και συνεπώς στηv 
τοπική ο ικονομία. 

Η Ελλάδα ως χώρα που πανταχόθεν βρέχεται από θάλασσα και ως χώρα με ιστορία στη 
ναυσιπλοtα χιλιετιών προσμετρά σημαντικό αριθμό ναυαγίων και το SeaDiamond είναι ένα εξ' 
αυτών. Το MSDiamond 1Ίταν κρουαζιερόπλοιο της LouisHellenicCruiseLines. 
Κατασκευάσθηκε το 1986 στο ναυπηγείο Yalmet της Φινλανδίας γ ια τη BirkaLine ως 

MSBirkaJ>rincess. Το σκάφος βυθίστηκε στις 6 Απριλίου 2007 μετά από προσάραξη κοντά 
στην καλντέρα της Σαντορίνης. 
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ΣΚΟΠΟΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Σκοπός της μελέτης είναι ο ποιοτικός και ο ποσοτικός χαρακτηρισμός των επικινδύνων και 
τοξικών ουσιών και παραγόντων από το. ναυάγιο του SEA DIAMOND. Απώτερο σκοπό 
αποτέλεσε φυσικά η εκτίμηση των τωρινών, αλλά και μελλοντικών περιβαλλοντικών συνεπειών 
έτσι ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία αποκατάστασης της 
περιοχής του κόλπου της Καλντέρας . Η ανάπτυξη μιας σωστής βάσης δεδομένων, λαμβάνοντας 
υπόψη όλες τις. επιπτώσεις από την επικρατούσα ανεξέλεγκτη απελευθέρωση επικίνδυνων 
ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον, ήταν επιτακτική ανάγκη και βασική προϋπόθεση της 
μελέτης . Με τις δειγματοληψίες, τις αναλύσεις, τις μελέτες τοξικότητας, και τις πειραματικές 
δοκιμές για τη προσομοίωση φυσικοχημικών και όχι μόνο φαινομένων σε εργαστηριακή 
κλίμακα, έλαβε χώρα όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας 
αναφορικά με τη σταδιακή απελευθέρωση των επικινδύνων και τοξικών ουσιών από το ναυάγιο . 
Εξετάστηκε η οικολογική και όχι μόνο ζημιά που μπορεί να επέλθει στον κόλπο της Καλντέρας, 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανές συνέπειες μιας εν δυνάμει πηγής ρύπανσης που αποτελείτο 
ναυάγιο . Με γνώμονα πάντα την προστασία του Θαλάσσιου οικοσυστήματος, ιδ ιαίτερη έμφαση 

στα πλαίσια της μελέτης δόθηκε στην περίπτωση παραμονής του ναυαγίου στο βυθό της 
Καλντέρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ. 

1.1 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Τα αwχήματα στη θάλασσα προκαλούν όχι μόνο ανθρώπινες απώλειες, αλλά περιβαλλοντικές 

και οικονομικές καταστροφές. Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν το δεύτερο υψηλότερο βαθμό 

κινδύνου μετά τις αεροπορικές. Αυτό aνάγκασε ·το Διεθνή Θαλάσσιο Οργανισμό (ΙΜΟ) να 
πραγματοποιήσει μια εκτενή μελέτη των αwχημάτων εν πλώ, των αιτιών τους και του κόστους 
τους στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον . Από τα συμπεράσματα της μελέτης, προέκυψε 

άτι το 80% των αwχημάτων οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Ο !ΜΟ διατύπωσε τις 

τροποποιήσεις του 1994 στη διεθν1j Συνθήκη για την ασφάλεια ζωής εν πλώ (SOLAS) που 
ενσωματώθηκε την 111 Ιουλίου 1998 στα πρόwπα της πιστοποίησης, κατάρτισης και της 
επιτήρησης l 995 , ως διεθνής κώδικας διοικητικής ασφάλειας (ISM). 

Οι κυριότερες αιτίες των θαλασσίων αwχημάτων μπορουν να συνοψισθούν στις εξ1iς, κατά 
αλφαβητική σειρά: 

• Απροσεξία πληρώματος κατά τις φορτοεκφορτώσεις. · 

• Βλάβες συστημάτων πλοήγησης. 

• Βλάβες εγκαταστάσεως πρόωσης. 

Ελλιπής συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. 

• Ελλιπής συντήρηση μεταλλικής κατασκευής. 

• Καιρικά φαινόμενα. 

• Λανθασμένοι ανθρώπινοι χειρισμοί. 

• Πυρκαγιές . 

• Προσαράξεις. 

• Συγκρούσεις . 

Πέρα από τις παραπάνω αιτίες, σημαντικό ρόλο παίζει και η περιοχή όπου πλέουν τα πλοία . Για 
παράδειγμα, στη Μεσόγειο υπάρχουν κάποιες κρίσιμες περιοχές κινδύνου όσον αφορά στις 

συγκρούσεις, όπως είναι τα στενά των Δαρδανελίων, τα Τούρκικα στενά, το στενό της Messina 
μεταξύ της Σικελίας και της ηπειρωτικ11ς Ιταλίας και το στενό του Γιβραλτάρ. 
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Μερικά από τα μέτρα που λαμβάνονται για να μειώσουν τον κίνδυνο των συγκρούσεων εκεί, 
είναι η απαγόρευση της αλιείας , η απαγόρευση σε οποιοδήποτε σκάφος να αγκυροβολήσει, 

καθώς και η διέλευση των σκαφών από ειδικές ναυτικές γραμμές (π.χ. στην περίπτωση του 
Βοσπόρου και του στενού του Γιβραλτάρ). Όμως, τα περισσότερα ατυχήματα έγιναν μέσα ή 
πολύ κοντά στα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου, κυρίως στη νότια Ελλάδα, τη βόρεια 
Ιταλία και τη νότια Γαλλία. 

Τα θαλάσσια ατυχ11ματα θεωρούνται τόσο σημαντικά λοιπόν και τραβούν την παγκόσμια 
προσοχή των ανθρώπων, διότι εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες που μπορεί να υπάρξουν σε 
κάποιες περιπτώσεις, συνήθως εμπεριέχουν και τραγικές, για το περιβάλλον και κατ' επέκταση 

για τον ίδιο τον άνθρωπο, συνέπειες λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης. Με το όρο θαλάσσια 

ρύπανση χαρακτηρίζεται η άμεση ή έμμεση εισαγωγή διαφόρων ουσιών στο . θαλάσσιο 
περιβάλλον από τον άνθρωπο, που μπορεί να έχουν επιζήμιες επιπτώσεις, όπως επιβάρυνση της 

θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, μεγάλους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, παρεμπόδιση 
πολλών θαλάσσιων δραστηριοτήτων και μείωση του επιπέδου ποιότητας της χρ~]σης και του 

πλούτου των θαλάσσιων υδάτων. Από τις διάφορες πηγές θαλάσσιας ρύπανσης, τα ναυτιλιακά 
απόβλητα και η ρύπανση από θαλάσσια ατυχήματα κατέχουν το 12%. 

Η έκχυση πετρελαίου στη θάλασσα είναι μία από τις χειρότερες μορφές ρύπανσης των 

θαλάσσιων υδάτων. Κάθε χρόνο εξορύσσονται 3 δισ. τόνοι αργού πετρελαίου και το μισό αυτής 
της ποσότητας μεταφέρεται διά θαλάσσης με αποτέλεσμα 3 περίπου εκατ. τόνοι να χύνονται στη 
θάλασσα. Από την ποσότητα αυτή μόνο το 15% οφείλεται σε ατυχ11ματα δεξαμενόπλοιων. Ο 
παγκόσμιος στόλος όμως συνεχώς μεγαλώνει, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η πιθανότητα 

της ρύπανσης. Στη Μεσόγειο υπολογίζεται ότι διακινούνται 360-370 εκατ. τόνοι πετρελαιοειδών 
κάθε χρόνο κάτι που αντιπροσωπεύει το 20-25% της ετήσιας παγκόσμιας διακίνησης 

πετρελαιοειδών με .πλοία. Γενικότερα το 30% του παγκόσμιου όγκου μεταφορών με πλοία 
κατευθύνεται σε Μεσογειακά λιμάνια ή διασχίζει τη Μεσόγειο. 

Τα μέτρα πρόληψης της ρύπανσης παρουσιάζουν δυσκολίες εφαρμογής και μέχρι τώρα δεν 
έχουν μειώσει αποτελεσματικά τα ατυχ1]ματα και τις επιπτώσεις αυτών. Ωστόσο, τα περιστατικά 

μεγάλων πετρελαιοκηλίδων δεν είναι συχνά. Η πλειοψηφία των πετρελαιοκηλίδων από 
ατυχήματα ανέρχονται περίπου στον 1 τόνο πετρελαίου. Οι μεγαλύτερες πετρελαιοκηλίδες που 
προκαλούνται από ατυχήματα των δεξαμενοπλοίων (tanker), αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% 
του ολικού φορτίου. 

1.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Η ρύπανση πετρελαίου, όπως αναφέρθηκε, προκύπτει από τη διαρροή του πετρελαίου, από 

εκπομπές, εκχύσεις ή απόβλητα αποχέτευσης κατά την παραγωγή και μεταφορά του αργού 
πετρελαίου, από τον καθαρισμό των πετρελαιοχημικών εργοστασίων, καθώς και τις παράνομες 

αποβολές από τα πλοία 
Υπάρχουν περισσότερες από 300 διαφορετικές χημικές ενώσεις στο πετρέλαιο, το μεγαλύτερο 
ποσοστό από τις οποίες είναι υδρογονάνθρακες. Το αργό πετρέλαιο εξαπλώνεται ταχύτατα στην 
Θαλάσσια επιφάνεια καλύπτοντας τεράστιες εκτάσεις (πχ. 1 λίτρο πετρελαίου είναι δυνατόν να 
καλύψει την έκταση ενός στρέμματος). 
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Μετά την έκχυση πετρελαίου στη θάλασσα, η πετρελαιοκηλίδα που σχηματίζεται υφίσταται την 
επίδραση διαφόρων διεργασιών, οι οποίες αλλοιώνουν την σύστασή της. Τα πτητικά συστατικά 
του πετρελαίου , που αποτελούν το 25% της ποσότητάς του, εξατμίζονται με την πάροδο 
μερικών ωρών ή ημερών. Τα υπόλοιπα συστατικά του σχηματίζουν σφαιρίδια πίσσας που 
παραμένουν στην επιφάνεια και ένα τμήμα τους εποικοδομείτε από διάφορους 
μικροοργανισμούς. Μετά την πάροδο 3 μηνών παραμένει στη θάλασσα το 15% του αρχικού 
πετρελαίου, το οποίο σταδιακά καταλήγει στις ακτές με την μορφή σφαιριδίων πίσσας . 

Οι συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει μια πετρελαιοκηλίδα εξαρτώνται από το είδος του 
πετρελαίου που διαφεύγει, τις καιρικές συνθήκες και την ευαισθησία της τοποθεσίας . Το 

οικοσύστημα επανέρχεται με φυσικούς ρυθμούς που εξαρτώνται από το μέγεθος και την 
τοξικότητα του πετρελαίου. Αυτός ο ρυθμός μπορεί να επιταχυνθεί με ανθρώπινες προσπάθειες . 
Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις της απόρριψης ποσοτήτων πετρελαίου σε θαλάσσια ύδατα είναι : 

• Η μείωση της διαπερατότητας του φωτός, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η φωτοσυνθετική 
ικανότητα των υποθαλασσίων φυτών. 

• 1-1 μείωση της διαπερατότητας του ατμοσφαιρικού οξυγόνου στο υδάτινο σώμα, με αρνητικές 
επιδράσεις στη θαλάσσια οικολογία. 

• Ο μαζικός θάνατος πτηνών. Τα φτερά των πτηνών καλύπτοντα με πετρέλαιο , συγκολλούνται, 
με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η πλεύση και το πέταγμά τους και να μειώνεται η θερμική 

μόνωση του σώματός τους από το ψυχρό νερό . Το φαινόμενο αυτό οδηγεί στην ασφυξία και το 

θάνατό τους. Αν το φτέρωμα των πουλιών καλυφθεί με πετρελαιοειδή , τα πουλιά απειλούνται 

με θάνατο , ιδ ιαίτερα αν δεν μπορούν να πετάξουν για να βρουν τροφή . Τα θαλάσσια θηλαστικά 

αντίθετα δεν είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε αυτήν την μορφή ρύπανσης. 
• Η καταστροφ11 φυκιών και υποθαλάσσιων φυτών. 

• Η τοξική δράση των ορισμένων ενώσεων του πετρελαίου (π .χ. πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων). Οι τοξικές αυτές ουσίες συσσωρεύονται μέσω της τροφι1<11ς αλυσίδας σε 
ανώτερους ζωικούς οργανισμούς και στον άνθρωπο. 

• Η αγορά ·αλιευμάτων δέχεται μεγάλο πλήγμα. Ακόμα και οι μικρές συγκεντρώσεις 
υδρογονανθράκων προσδίδουν μια χαρακτηριστική δυσάρεστη γεύση στα αλιεύματα που τελικά 

οδηγεί στην απαγόρευση της διάθεmΊς τους στο εμπόριο. 
• Η αισθητική ρύπανση, που προκαλείται από την απόθεση σφαιριδίων πίσσας στις ακτές, έχει 

οικονομικές επιδράσεις στις παράκτίες τουριστικές περιοχές . 

Όμως τα ορατά αποτελέσματα δεν είναι πάντα τα πιο σοβαρά. Σε μικρές ακόμα συγκεντρώσεις 

τα πετρελαιοειδή μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη τη βιολογία και την τροφι1<11 αλυσίδα; από 

το πλαγκτόν και τις προνύμφες μέχρι τα ψάρια, τα οστρακοειδή και τα πουλιά. Ακόμα και η 

απλ11 επαφ11 με το πετρέλαιο προκαλεί στα οστρακοειδή, αναπνευστικά προβλήματα και κακή 
απορρόφηση της τροφ11ς. Τα ψάρια μπορεί να εγκαταλείψουν την περιοχή αν διαταραχθεί η 
τροφική αλυσίδα . Έστω και ελάχιστη παρουσία πετρελαιοειδών επηρεάζει την δυνατότητα 
αναπαραγωγ11ς των ψαριών . Η παρουσία των πετρελαιοειδών μπορεί να φτάσει μέχρι το πιάτο 

μας, απειλώντας την υγεία μας, αν τα ψάρια και τα οστρακοειδή προσροφήσουν πετρελαιοειδή. 
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1.3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Μια από τις συνηθισμένες επιπτώσεις σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο , είναι το πλήγμα που 
δέχεται ο τουρισμός. Πέρα από την θάλασσα, από την ρύπανση πλήττονται συνήθως και οι πιο 
προσιτές ακτές στον τόπο του ατυχήματος. Και συνήθως τέτοιες περιοχές λόγω της 
γεωγραφικής τους θέσης έχουν αυξημένη τουριστική ανάπτυξη . Σε τέτοιες περιοχές υπάρχουν 
δηλαδή συνήθως ξενοδοχειακές μονάδες, καταστήματα και διάφορες τουριστικές επιχειρήσε ις. 
Ρυπαίνοντας επομένως αυτές τις περιοχές, πολλές φορές ανεπανόρθωτα, χάνουν την φυσική 
τους ομορφιά και την αίγλη τους και παύουν να αποτελούν τον πόλο έλξης για τους τουρίστες. 
Αυτό θα έχει ως συνέπεια όλες οι παραπάνω τουριστικές επιχειρήσεις να δεχτούν μεγάλο 
πλήγμα, το οποίο θα μπορούσε να πάρει ακόμη και εθνικές διαστάσεις, αν ληφθεί υπόψη ότι για 
κάποιες χώρες ο τουρισμός αποτελεί βασικό έσοδο της οικονομίας τους. 

Επίσης στις παραθαλάσσιες περιοχές που έχουν ρυπανθεί θα πρέπει να σταματήσει η αλιεία ή 
τουλάχιστον θα μειωθεί σημαντικά, λόγω των σοβαρότατων οικολογικών προβλημάτων που θα 
αντιμετωπίζει η περιοχή , όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Ακόμη και η ανοικοδόμηση κατοικιών σε αυτές τις περιοχές θα σταματήσει πιθανόν, καθώς το 
μέρος θα χάσε ι σημαντικά από την προηγούμενη αίγλη του. 

Τέλος, θα μπορούσαν να αναφερθούν οι «απώλειες ευζωίας», δηλαδ1) οι χαρές και οι συνήθειες 
του παρελθόντος που στερούνται κάποιοι άνθρωποι και οι οποίες δεν καλύπτονται από 
αποζημιώσεις. Τέτοιες ήταν οι απώλειες που προέκυψαν από τη διακοπή του ψαρέματος των 
ιδιωτών από τις ακτές που επηρεάστηκαν από την πετρελαιοκηλίδα, από τη διακοπή της 
κολύμβησης στη θάλασσα, ακόμη και η ευδαιμονία που προκαλούσε μια βόλτα στην περιοχή. 
Ένας τρόπος υπολογισμού των απωλειών ευζωίας είναι υποθέτοντας ότι το πλεόνασμα των 
κατοίκων της περιοχής θα ισούται των εξόδων που κάνει ο τουρίστας κάθε μέρα. Γνωρίζοντας 
επίσης την συχνότητα των επισκέψεων στον τόπο καθώς και τις μέρες που δεν υπάρχει 
περίπτωση κάποιος να επισκεφθε ί το μέρος, κάνουμε εύκολα τους υπολογισμούς μας. 

1.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ 

Καθώς το πετρέλαιο διαρρέει στη Θάλασσα, έχει την τάση να εξαπλώνεται οριζόντια υπό τις 
δυνάμεις επιφανειακής τάσης και συνεκτικότητας, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζουν επίσης και οι 
δυνάμεις βαρύτητας. 
Τα τελευταία τριάντα χρόνια η τεχνολογία αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης από τα 
προϊόντα του πετρελαίου έχει παρουσιάσει σημαντική πρόοδο, τόσο σε αποδοτικότητα όσο · και 
στη συμπίεση του κόστους. Οι κυριότερες εν χρήσει μέθοδοι είναι: 

Α)Ο μηχανικός καθαρισμός (περισυλλογή) 
Β)Ο χημικός καθαρισμός 

Γ)Η επιτόπια καύση 
Δ)Το πρόγραμμα «CLEANMAG» 



• ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

Πρόκειται για την πλέον γνωστή και πολύπλοκη μέθοδο . Πρακτικά είναι ο μηχανικός 
διαχωρισμός του μείγματος ύδωρ-πετρέλαιο από την επιφάνεια με απομάκρυνση του ύδατος και 
επαναχρησιμοποίηση του πετρελαίου . Περιλαμβάνει τις περισσότερες δυνατότητες επέμβασης 

σ' ένα παρόμοιο περιστατικό, δίνοντας υπό προϋποθέσεις τις καλύτερες λύσεις. Η διαδικασία 
επέμβασης συνίσταται στον περιορισμό της πετρελαιοκηλίδας με κατάλληλα πλωτά φράγματα 

και την επεξεργασία του επιφανειακού θαλάσσιου νερού , με σκοπό το διαχωρισμό του 

πετρελαίου από αυτό . Συχνά τα χρησιμοποιούμενα φράγματα έχουν την ικανότητα 

απορρόφησης σημαντικών ποσοτήτων πετρελαίου, συντελώντας στον περαιτέρω καθαρισμό της 

περιοχής. Αν και η εν λόγω μέθοδος θεωρείται η καθαρότερη και πλέον περιβαλλοντικά φιλική , 

ωστόσο απαιτεί σημαντικό κόστος εξοπλισμού, σοβαρή και έμπειρη διαχείριση , καθώς και χώρο 
αποθήκευσης και πρόσθεσης επεξεργασίας του αντλούμενου πετρελαίου . Επιπλέον, η μέθοδος 
αυτή επηρεάζεται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες, παρουσιάζοντας περιορισμένη 
αποδοτικότητα για ανέμους εντάσεως 4°8 , καθώς και για περιπτώσεις λεπτών 
πετρελαιοκηλίδων. Βέβαια, η εφαρμογή της μεθόδου μπορεί να γίνει ακόμα και αν το πετρέλαιο 

έχει υποστεί μερική γήρανση , όμως σοβαρό μειονέκτημα είναι ο σημαντικός χρόνος που 

μεσολαβεί για την οργάνωση και προσέγγιση της ομάδας δράσης στο σημείο του ατυχήματος. 

• ΧΗΜΙΚΑ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΑ 

Ο διασκορπισμός του πετρελαίου είναι μία φυσική διαδικασία που ακολουθεί την είσοδό του 

στο θαλασσινό νερό . Το γεγονός έδωσε την πρώτη ιδέα για τη δημιουργία ουσιών που θα 

επιτάχυναν τη φυσική διαδικασία του διασκορπισμού του πετρελαίου, δηλαδ1Ί τα χημικά 
διασκορπιστικά. Τα διασκορπιστικά είναι μείγματα από οργανικούς διαλύτες, που δρουν μεταξύ 
νερού και πετρελαιοειδών και μειώνουν τη μεταξύ τους επιφανειακή τάση. Τα πρώτα χημικά 
διασκορπιστικά που χρησιμοποιήθηκαν τη δεκαετία του '60 αποτελούνταν από αρωματικούς 
υδρογονάνθρακες, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα τοξικοί, προκαλώντας επικίνδυνες επιπτώσεις στο 

θαλάσσιο οικοσύστημα. Τα σημερινά χημικά διασκορπιστικά, αποκαλούμεvα <<τρίτης 
γενιάς>>, δεν είναι τόσο τοξικά και εφαρμόζονται τόσο από πλωτά μέσα όσο και από 

αεροσκάφη .Επιπλέον , η απόδοση τους ευνοείται από τον κυματισμό της Θάλασσας, δηλαδή 
εμφανίζουν αυξημένη αποδοτικότητα εκεί που οι υπόλοιπες μέθοδοι αδυνατούν να 
ανταπεξέλθουν. Παράλληλα, εφόσον υπάρχει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο , αποτελούν τη 

ταχύτερη μέθοδο απορρύπανσης. Εντούτοις, τα χημικά διασκορπιστικά δεν καταστρέφουν το 
πετρέλαιο, με αποτέλεσμα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να επανεμφανίζονται τμήματα 
της κηλίδας, ενώ επιβαρύνουν και τα ίδια με την παρουσία τους το τοπικό οικοσύστημα. 
Επιπρόσθετα, η δραστικότητά τους μειώνεται με την πάροδο του χρόνου παραμονής του 

πετρελαίου στη Θάλασσα, ενώ καθίστανται αδρανή σε χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 5°C) 
και για παχύρευστα κλάσματα του πετρελαίου με ιξώδες μεγαλύτερο των 2000 cSt. Ειδική 
κατηγορία των διασκορπιστικών αποτελούν τα βιογενή επιφανειακά διασκορπιστικά, τα οποία 
βρίσκονται, βέβαια, σε πειραματικό στάδιο. Η αρχή δράσης τους βασίζεται στην τροφοδοσία 
των σαπροφυτικών και ετεροτροφικών βακτηριδίων, τα οποία υλοποιούν τη βιοαποικοδόμηση 
του πετρελαίου, με ρίζες φωσφορικών αλάτων και οξυγόνου, ώστε να επιταχύνεται ο 
πολλαπλασιασμός τους και να ενισχύεται η δραστικότητα τους. 
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• ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΚΑ ΥΣΗ 

Η επί τόπου καύση των πετρελαιοκηλίδων είναι η πιο συχνή μέθοδος αντιμετώπισης των 
εκτεταμένων κυρίως περιστατικών ρύπανσης. Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της μεθόδου 
είναι η ύπαρξη πυρίμαχων φραγμάτων, ώστε να περιορίζεται η έκταση του ρυπαντή και να 
αυξάνεται το πάχος της κηλίδας, που δεν πρέπει να είναι μικρότερο από μερικά χιλιοστά . 
Παράλληλα, η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική (έως και 99%) στην πρώτη φάση του 
ατυχήματος, προτού δηλαδή εξατμισθούν τα εύφλεκτα συστατικά του πετρελαίου ή εξελιχθεί το 
φαινόμενο της γ~Ίρανσης της κηλίδας. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα 
της μεθόδου είναι οι καιρικές συνθήκες, καθώς και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και οι 
ισχυροί άνεμοι καθιστούν αδύνατη τη διαδικασία εξωτερικής ανάφλεξης. 

Αντίθετα, εάν η καύση αρχίσει, οι καιρικές συνθ1Ίκες δεν επηρεάζουν σημαντικά την εξέλιξη 
της. Τέλος, απαιτείται άριστος συντονισμός της επιχείρησης με ισχυρά και κατάλληλα 
εξοπλισμένα σκάφη, ενώ η καύση του πετρελαίου επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με αέριους 
ρυπαντές . Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται με τη μηχανική περισυλλογή των κατάλοιπων της 
καύσης. 

• το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CLEANMAG» 

Στην προσπάθεια ανάπτυξης σύγχρονων, οικονομικών και περιβαλλοντικών συμβατών μεθόδων 
απορρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοκηλίδες εντάσσεται το «CLEANMAG», το οποίο 
είναι Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που ·χρηματοδοτήθηκε από την J J 'l Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και εκπονήθηκε στο Τμήμα Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ 
Πειραιά. Στα πλαίσια του έργου αυτού αναπτύχθηκε ένα νέο μαγνητικό υλικό απορρόφησης του 
πετρελαίου, με τις ακόλουθες ιδιότητες: 

~ Είναι κοκκώδες και πλαστικό, 

~ Είναι ολεοφιλικό και υδροφοβικό (απορροφά μόνο το πετρέλαιο και όχι το νερό) , 

).>- Είναι μαγνητικό και μπορεί να συλλεχθεί χρησιμοποιώντας μόνιμα μαγνητισμένους 
μεταφορικούς ιμάντες, 

~ Είναι ανακυκλώσιμο, 
)... Απορροφά 100% το πετρέλαιο από το νερό και τέλος, 

).>- Μειώνει το κόστος των διεργασιών καθαρισμού και τον κίνδυνο περεταίρω ρύπανσης 

των ακτών. 

Η κηλίδα «ψεκάζεται» με το πορώδες υλικό σε μορφή κόκκων. Αμέσως μόλις το υλικό του 
«CLEANMAG» έλθει σε επαφή με το πετρέλαιο , το πετρέλαιο απορροφάται σε αναλογία μέχρι 
και 6 κιλών πετρελαίου ανά κιλό υλικού. Το υλικό μαζί με το πετρέλαιο που έχει απορροφήσει, 
συλλέγεται τελικά με μαγνήτες. Το πετρέλαιο μπορεί μετά να διαχωριστεί από το υλικό, το 
οποίο σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα που έχει αναπτύξει τη μέθοδο, είναι έτοιμο να 
επαναχρησιμοποιηθεί. Εναλλακτικά, το · υλικό που έχει απορροφήσει το πετρέλαιο μπορεί να 
γίνει στερεό βιομηχανικό καύσιμο. 
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1.5 ΚΟΣΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ 

Στις οικονομικές συνέπειες πρέπει να συνυπολογιστεί και το κόστος του καθαρισμού . Είναι 
σχεδόν αδύνατον να υπολογιστεί το κόστος αυτό βάσει της ποσότητας του πετρελαίου που έχει 
χυθεί, καθώς ποτέ δύο πετρελαιοκηλίδες δεν είναι ίδιες. 
Ως προς τον καθαρισμό των ακτογραμμών, θεωρείται γενικά ότι: 

• Η καλύτερη προσέγγιση σε μερικές περιπτώσεις είναι να αφεθεί το φυσικό περιβάλλον να 
αποκατασταθεί από μόνο του . Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι επιχειρήσεις καθαρισμού των 
ακτογραμμών συχνά προκαλούν μεγαλύτερη περιβαλλοντική ζημία απ ' ότι αν η 
πετρελαιοκηλίδα είχε αφεθεί. Πολύ συχνά η αισθητική και η πίεση του κόσμου να δοθούν 
άμεσα λύσεις, υπερνικόύν τις μακροχρόνιες λύσεις που είναι προτιμότερες . 
• Ο πιο δύσκολος τύπος ακτής για να καθαριστεί είναι η βραχώδης παραλία ή αυτή με τα 
βότσαλα. Το πετρέλαιο διαπερνά ανάμεσα στις πέτρες. 
• Ο ρυθμός του φυσικού αυτο-καθαρισμού σε μια παραλία εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα 
των κυμάτων και το βαθμό όπου η παραλία είναι εκτεθειμένη σε αυτά. Όσο πιο δυνατά είναι τα 
κύματα και όσο πιο εκτεθειμένη είναι η ακτή , τόσο πιο εύκολα διαλύεται το πετρέλαιο. 
• Χρησιμοποιώντας βαρύ εξοπλισμό και πολύ προσωπικό πάνω σε μια παραλία, μπορεί να 
προκληθεί βαθύτερη διείσδυση του πετρελαίου στην άμμο ή στα χαλίκια, απ ' ότι σε κανονικές 
συνθήκες. Αυτή η ενέργεια, μάλιστα, ενδέχεται να βλάψει επίσης την ευαίσθητη χλωρίδα και 
πανίδα της περιοχής, όσο και η έκθεσή τους στο πετρέλαιο, εξαιτίας της χρήσης σωλήνων νερού 
υψηλής πιέσεως ή της χρήσης χημικών. 

Ως προς τον ρυθμό εξάπλωσης, η επιχείρηση καθαρισμού που απαιτείται στην περίπτωση μιας 
απλής μεγάλης απελευθέρωσης πετρελαίου μπορεί να είναι λογική και να έχει ολοκληρωθεί σε 
κάποιες εβδομάδες. Η ίδια ποσότητα πετρελαίου που χάνεται για μερικούς μ~Ίνες από ένα 
χαλασμένο σκάφος κοντά στις ακτές, μπορεί να απαιτήσει εκτενέστερο καθαρισμό. 

Όλοι οι καθαρισμοί, κι ιδ ιαίτερα οι καθαρισμοί των ακτών θα πρέπει συνεχώς να. εκτιμούνται 
για να διασφαλίσουν ότι παραμένουν οι κατάλληλοι όσο οι συνθήκες αλλάζουν . Μόλις μια 
επιχείρηση αρχίζει να φαίνεται αναποτελεσματική, πιθανή να προκαλέσει ανεπίτρεπτα 
επιπρόσθετη ζημιά σε περιβαλλοντικές ή οικονομικές πηγές, ή το κόστος να αρχίζει να ξεπερνά 
τα όρια, θα πρέπει να σταματ1Ίσε ι. 

Τα πρότυπα καθαρισμού που τίθενται, ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και από περιοχή σε 
περιοχή και συνήθως συνδέονται με την φύση της ρυπασμένης ακτογραμμής, την χρησιμότητά 
της και τις εθνικές συμπεριφορές . Δηλαδή , παραλίες που έχουν ρυπανθεί λίγο πριν την περίοδο 
των διακοπών συν1)θως θα πρέπει να καθαριστούν γρ1Ίγορα σε υψηλό επίπεδο , έτσι ώστε να 
επιτραπεί η χρήση τους και να μην πληγεί το εισόδημα όσων ασχολούνται με τον τουρισμό . 
Αυτό επιβάλλει πιο σκληρές τεχνικές, όπως μπουλντόζες σε αμμώδεις παραλίες και πλύσιμο 
υψηλής πιέσεως σε γειτονικά βράχια, ακόμη και με τον κίνδυνο να προκαλέσουν επιπλέον 
περιβαλλοντική ζημιά . 

Αντίθετα, βάλτοι και έλη που έχουν μεγάλη οικολογική σημασία θα πρέπει καλύτερα να 
αφεθούν να αυτοκαθαριστούν, λαμβάνοντας υπόψη την ευαισθησία τους σε φυσικές διαταραχές, 
όπως θα τους προκαλούσε μια επιχείρηση καθαρισμού . 

Η απόφαση του να μην προχωρήσουν σε καθαρισμό οι αρμόδιες αρχές είναι δύσκολη λόγω της 
θύελλας αντιδράσεων που θα προκαλέσουν στην κοινή γνώμη και στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης . 

Τότε αναλαμβάνεται δράση ακόμη και όταν υπάρχει η τεχνική άποψη ότι είναι απίθανο να 
υπάρξει κάποιο κέρδος από αυτήν. 

Η σχέση κόστους - αποτελεσματικότητας σε καθαρισμό στην θάλασσα εξαρτάται από 
διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου της φύσεως του ατυχήματος,όπως τη 
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διαθεσιμότητα εκπαιδευμένου προσωπικού, απαιτούμενος εξοπλισμός και υλικά, ο αριθμός των 

σκαφών, αεροσκαφών και πιθανόν το πιο σημαντικό, την αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού 
και του ελέγχου τέτοιων επιχειρήσεων καθαρισμού. 

Ο καθαρισμός των ακτών είναι συνήθως πιο φθηνός από μια αντίστοιχη επιχείρηση στην 
Θάλασσα, διότι βασίζεται σε χειρονακτικές μεθόδους αποκατάστασης και σε άμεσα 
διατεθειμένους εξοπλισμούς. 

Αντίθετα, ο παράκτιος καθαρισμός απαιτεί ακριβό εξοπλισμό, σκάφη , αεροσκάφη και 
εκπαιδευμένους χειριστές. Το κόστος εξαρτάται επίσης από το πόσο εκτεν11ς Θα είναι ο 
καθαρισμός ώστε να επανέλθει η ρυπασμένη περιοχή σε αποδεκτά επίπεδα. 

Συνιστώσες ως προς το κόστος: 

Το κόστος καθαρισμού επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως: 

• Το είδος του προϊόντος που χύθηκε. 
• Η τοποθεσία και η χρονική στιγμή που λαμβάνει χώρα η πετρελαιοκηλίδα . 

• Η επίδραση σε ευαίσθητες περιοχές. 
• Τα όρια ευθύνης στο συγκεκριμένο μέρος. 
• Οι τοπικοί και εθνικοί νόμοι. 
• Οι τεχνικές καθαρισμού που έχουν αναληφθεί. 
• Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων καθαρισμού. 
• Ο ανθρώπινος παράγοντας. 

Οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας απ' όλους τους παραπάνω 

είναι η τοποθεσία . Ακόμη και μια σχετικά μικρή πετρελαιοκηλίδα σε μια «ακατάλληλη» 
περιοχή ή χρόνο, όπως π.χ. κοντά σε ένα ευαίσθητο βιότοπο όπου υπάρχουν πουλιά, 1] κοντά σε 
μια παραλία κατά τη διάρκεια υψηλής τουριστικής περιόδου, Θα στοίχιζε πολύ για να 

καθαριστεί. 

Το είδος επίσης του πετρελαίου που χύθηκε, είναι σημαντικός παράγοντας που καθορίζει την 

σοβαρότητα και κατά επέκταση το κόστος μιας πετρελαιοκηλίδας. Η πορεία και οι συνέπειες 

που προκαλεί το κάθε είδος πετρελαίου , και επομένως οι απαιτήσεις για καθαρισμό που 
δημιουργεί, εξαρτώνται καταρχήν από τον συνδυασμό των φυσικών και χημικών ιδιοτ11των των 

συστατικών του . Γενικά, τα πιο ελαφριά προϊόντα (π.χ. gasoline, diesel) δεν παραμένουν στην 
επιφάνεια της Θάλασσας για πολύ, λόγω της γρήγορης απορρόφησης των συστατικών τους κα ι 

της ευκολiας με την οποία διασκορπίζονται με φυσικό τρόπο στη Θάλασσα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, το κόστος καθαρισμού είναι πολύ χαμηλό και εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα 
του πετρελαίου . Στον αντίποδα βρίσκονται τα βαριά καύσιμα, τα οποία έχουν την ιδ ιότητα να 

ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις και δεν διαλύονται . Επομένως, ο καθαρισμός τέτοιων 

πετρελαιοκηλίδων μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολος λόγω της μεγάλης έκτασης τους και Θα 
είναι δαπανηρός. Τα συγκεκριμένα προβλ1]ματα αυτού του είδους πετρελαίου είναι και ο λόγος 
που πετρελαιοκηλίδες από καύσιμα από πλοία πέραν των τάνκερ, τραβούν την προσοχή. 
Επίσης οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων καθαρισμού, 

όπως είναι οι άνεμοι, τα κύματα και το βάθος του νερού μπορούν να βοηθήσουν 1] το αντίθετο, 
τις επιχειρήσεις καθαρισμού. Πέραν του ότι κάποιες πετρελαιοκηλίδες εξαφανίζονται με φυσικό 
τρόπο, υπάρχουν και περιπτώσεις που λίγα πράγματα μπορούν να γίνουν ως προς τον 

καθαρισμό λόγω κακών καιρικών συνθηκών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ, 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ. 

2.1 ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ 

Γενικά υπάρχουν δυο κατηγορίες απωλειών: 

• Οι απώλειες που χρίζουν άμεσης παρέμβασης για τον έλεγχο και περιορισμό της ζημιάς. 
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι προσαράξεις, οι συγκρούσεις, οι φωτιές και οι 
εκκρήξεις , οι βλάβες των μηχανημάτων και οι ρίζες της γάστρας. 

• Οι απώλειες που δε χρειάζονται άμεση επέμβαση . Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 
βυθίσεις και οι ανατροπές. 

Σε όλες τις περιπτώσε ις απωλειών υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης του περιβάλλοντος, παράγοντας 
που εισάγει μεγάλη πολυπλοκότητα στη διαδικασία του salνage Οι τεχνικές λεπτομέρειες και το 
κόστος μιάς διαδικασίας salνage, όπως επίσης και η πιθανότητα επιτυχίας της μεταφοράς σε 
κάποιο ναυπηγείο και το κόστος των επισκευών, αποτελούν τα βασικά κριτήρια απόφασης για 
το αν πρέπε ι να γίνει το salνage. 

Το salνage επιχειρείται μόνο στην περίπτωση που το πλοίο βρίσκεται σε ρηχά νερά. Η απώλεια 
της αξίας του πλοίου αλλά και το κόστος και η πολυπλοκότητα της ανέλκυσης πλοίων που 
βρίσκονται σε μεγάλο βάθος, καθιστούν τη διαδικασία ασύμορφη οικονομικά. 

2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ 

Υπάρχουν τρε ις μέθοδο ι για την ανέλκυση των πλοίων : 

• Η ανάκτηση της άνωσης. 

• Η ανέλκυση με τη βοήθεια εξωτερικής άντωσης, δηλαδή χρησιμοποιώντας μπουλόνια ή 
ποντόνια . 

• Η ανέλκυση με μηχανικά μέσα. 

ΑΝΆΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΣΙ-ΙΣ 

Η ανάκτηση της άνωσης γίνεται σε δύο βήματα. Το πρώτο είναι να επαναφερθεί η στεγνότητα 
της γάστρας ή μέρος αυτής. Το δεύτερο βήμα είναι η αφαίρεση του νερού. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του νερού προσδιορίζει και τη μέθοδο στεγανοποίησης της 
γάστρας. Το νερό μπορεί να αφαιρεθεί με χρήση αντλιών ή να εκτοπιστεί χρησιμοποιώντας 
πεπιεσμένο αέρα. Ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί στη μέθοδο αυτή 
είναι αφενός τα προβλήματα της διαμήκους και εγκάρσιας ευστάθειας, που οφείλονται στις 



ελέυθερες επιφάνειες που δημιουργόυνται, αφετέρου τα προβλήματα στην τοπική και διαμ1Ίκη 
αντοχή , που οφείλονται στην αλλαγή της κατανομής της άντωσης, καθώς το πλοίο ανεβαίνε ι 
στην επιφάνεια. 

ΑΝΕΛΚ ΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΉΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΩΣΗΣ 

Ιστορικά τα ποντόνια ήταν ο καλύτερος τρόπος για την παραγωγή μεγάλων κάθετων δυνάμεων. 

Το μέγεθος της κάθετης δύναμης είναι συνάρτηση του όγκου του ποντονίου μείον το βάρος του. 

Με την άυξηση του βάρους του πλοίου που θέλουμε να ανελκύσουμε αυξάνει είτε το μέγεθος 

των ποντονίων, είτε ο αριθμός τους . Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι η δυσκολία στην 

πρόσδεση και στο χειρισμό των μονάδων. 

ΑΝΕΛΚ ΥΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΆ ΜΕΣΑ 

Στην ανέλκυση με μηχανικά μέσα οι φυσικές δυνάμεις, στην περίπτωση μας η άντωση , 

αντικαθίστανται με μηχανικές δυνάμεις. Υπάρχουν διαφόρων ειδών μέσα για αυτή την μέθοδο 

ανέλκυσης, τα οποία είναι : 

1. Δύο πλωτές εξέδρες με ανυψωτικά μέσα που ενώνονται μεταξύ τους μέσω δοκών, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 1. Ανέλκυση με τη βοήθεια πλωτών εξεδρών. [1] 
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2. Το Sheer Leg. 

3. Οι πλωτοί γερανοί (Derrick) 

Εικόνα 2.Πλωτός γερανός. (3] 
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Τα δύο πρώτα μέσα είναι αποκλειστικά μηχανήματα για ανελκύσεις και χρησιμοποιούνται 
πλέον σπάνια. Από την άλλη , ενώ οι γερανοί χρησιμοποιούνται κυρίως στις offshore 
κατασκευές, μπορούν να αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία στην ανέλκυση πλοίων. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα βήματα που απαιτούνται για την πλ1)ρη μελέτη μίας 
επιχείρησης ανέλκυσης. 

α/α Βήμα Πεοιγοαφή 

1 Εκτίμηση της κατάστασης Συλλογή πληροφοριών για την τομοθεσία, την 

κατάσταση του σκάφους, το βάθος στο οποίο 

2 Μελέτη σκοπιμότητας 

βρίσκεται, τη μορφολογία του βυθού στην πεοιοχή . 

Η απομάκρυνση του σκάφους από το βυθό κρίνεται 
αναγκαία όταν υπάρχε ι κίνδυνος ρύπανσης, όταν το 
ναυάγιο αποτελεί κίνδυνο για τη ΝαυσιπλοΊα, στην 
περίπτωση ανάκτησης τμήματος του φορτίου , στην 
περίπτωση λεπτομερούς μελέτης των αιτιώμ του 

ατυχήματος. 

3 Υπολογισμός βάρους Ακριβής υπολογισμός του εκτοπίσματος του σκάφους 
τη στιγμή του ατυχήματος. Το βάρος του σκάφους 
προσαυξάνεται ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής του 
στο βυθό, λόγω κατακαθίσεων υλικών διαλυμένων στη 
στήλη του νερού και λόγω ανάπτυξης 
μικοοοογανισμών στην επιφάνεια του. 

4 Επιλογή της μεθόδου Ι-1 μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το 
συνολικό βάρος, το βάθος στο οποίο βρίσκεται το 
σκάφος αλλά και τον τύπο του σκάφους. 

5 Επιλογή των μέσων Πλήρης προσδιορισμός των μηχανημάτων, των 

εξαρτημάτων, του ανθρώπινου δυναμικού και των 

σκαφών που θα yρησιμοποιηθούν. 

6 Περιβαλλοντικοί παράγοντες Συλλογή πληροφοριών για τις καιρικές συνθήκες και 
την κατάσταση της θάλασσας της περιοχ1)ς . Οι 
παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τον προγραμματισμό της 
επιχείρησης. 

7 Προορισμός Επιλογή της τοποθεσίας στην οποία θα μεταφερθεί το 
σκάφοc μετά την ανέλκυση . 

8 Ποογραμματισμός Κατάοτιση λεπτομερούς χοονοδιαγράμματοc 
9 Ανάλυση Κόστους Κατάοτιση προυπολογισμόυ της επιχείοηc. 

Πίνακας 1. Βηματα για τη μελετη ανελκυσης. 
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2.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Περίπτωση Volgonieff 
1999- Τουρκία, θάλασσα του Μαρμαρά. 

Η συνολική εκτιμώμενη ποσότητα βαρέος πετρελαίου που υπήρχε μέσα στο ναυάγιο ήταν 4500 
τόνοι . Το πλοίο παρασύρθηκε στην ακτή (Νότια της Κωσταντινούπολης) , όπου έσπασε σε 2 
μέρη. Το πλωριό τμήμα βυθίστηκε σε βάθος 29 μέτρων, περιέχοντας 2000 τόνους πετρελαίου 
μέσα στις 4 δεξαμενές του. Οι δύτες αφού τεμάχισαν το τμήμα σε 2 μικρότερα, έκαναν τις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να ανελκυστεί απο γερανό, πράγμα που έγινε. Μετά την ανέλκυση 
τους ακολούθησε εκκένωση των δεξαμενών σε βοηθητική φορτηγίδα που έσπευσε στην περιοχή 
για τον σκοπό αυτό. 

Περίπτωση της φορτηγίδας lnving Whale 
Το Irwing Whale ναυπηγήθηκε το 1966 στο Saint John Shipbuilding & Dry Dock Co., Ltd . For 
J.D lι-ving Limited, στο Saint John, New Brunswick. Η φορτηγίδα σχεδιάστηκε για να μεταφέρει 
διαφόρων τύπων oi l cargo στις 8 δεξαμενές του, αλλα και deck caΓgo, όπως ξυλέια. Το lrving 
Whale έχει 82.3 m (270ft) μήκος, 17 .7 m (58ft) πλάτος και 5m ( l 6.5ft) βύθισμα. 

Κατάσταση του πλοίου (199 5) 

Το lrνing Whale βρισκόταν στον πυθμένα της θάλασσας, του κόλπου St. LawΓence περίπου 60 
kιη βορειοανατολικά του Nortl1 Point, Prince Edward Island και 100 km νοτιοδυτικά του Sles
de-la-Madeleine , σε βάθος 67m. Η θερμοκρασία του νερού κοντά στο ναυάγιο είναι γύρω στους 
0°C .Οι εκτιμώμενες ποσότητες ρυπαντών που παρέμεναν στο ναυάγιο είναι περίπου 3100 τόνοι 
Bunker 'C ' oi l . Η φορτηγίδα είχε διαρρο1] σε 3 από τις συνολικά 16 δεξαμενές φορτίου (κυρίως 
μέσω των εξαεριστικών), με ένα ρυθμό περίπου 20 λίτρα\ημέρα. 

Το l rνing Whale βυθίστηκε το Σεπτέμβριο του 1970 σε διεθνη ύδατα. Η βύθιση του πλοίου 
αποδόθηκε σε δυο πιθανές αιτίες βυθίστηκε είτε λόγω μεγάλης συγκέντρωσης ποσοτήτων νερού 
στο πρυμναίο τμήμα αποθήκευσης φορτίου, είτε λόγω εισροής υδάτων στο engine rοοιη 
διαμέσου μιας ανοικτής πόρτας, σε συνδυασμό με τις κακές καιρ ικές · συνθ1]κες που 
επικρατούσαν. Το πλοίο βυθίστηκε αργά, με την πρύμνη πρώτα. Μετά απο αρκετές ώρες 

προοδευτικά κατακλύσθηκαν και οι υπόλοιποι χώροι, m]ρε μία σχεδόν κάθετη κλίση σε σχέση 
με τον πυθμένα και η πρύμνη άγγιζε πλέον στο λασπώδες υπόστρωμα του βυθού . Η απώλεια της 
πλευστότητας, προκάλεσε μια κάμψη του πλοίου προς την πρύμνη καθώς η πλώρη βυθιζόταν 
και το πλοίο κατέληγε στο βυθό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μικρή απώλεια σε διαμ11κη 
αντοχή. του lι-ving Whale. 

Μέχρι το 1995, περίπου 1.100 τόνοι πετρελάιου είχαν διαρρεύσει από τη φορτηγίδα, με 
αποτέλεσμα να παραμείνουν στα αμπάρια του πλοίου 3 .100 τόνοι . Μετά την πάροδο σχεδόν 25 
χρόνων από τη βύθιση του αποφασίστηκε (αφού είχε διαπιστωθεί δ ιαρροή και μόλυνση της 
ευρύτερης περιοχής), ότι ήταν απαραίτητο το ναυάγιο να απομακρυνθεί από το βυθό του κόλπου 
St. Lawrence. 

Οι σύμβουλοι του CCG, το MAREX Intemational Limited και CED Consultants Limited, 
κλ~]θηκαν να εξετάσουν και να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις από τις τρεις επιλογές 

• Καμία προσπάθεια (do-nothing). 
• Ανέλκυση της φορτηγίδας. 

• Η απάντληση του φορτίου . 
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Η μακράς διάρκειας αλλά και αναπόφευκτη διαρροή του πετρελαίου από το πλοίο, οδήγησε την 
CCGστον αποκλεισμό της «do-nothing» επιλογής. Τελικά, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 
επιλογές ανέλκυσης και απάντλησης ήταν βιώσιμες .Εντούτοις, οι σύμβουλοι Θεώρησαν ότι 
υπάρχει λιγότερος κίνδυνος για ρύπανση και ανθρώπινα ατυχήματα σε μια επιχείρηση 
ανέλκυσης . Επίσης, ο χρόνος που απαιτείται, είναι περίπου ο μισός του χρόνου που απαιτείται 
για μια επιχείρηση απάντλησης, και μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια σεζόν. 

Επιλογή ανέλκυσης - Πλεονεκτήματα 
• Η επιλογή ανέλκυσης εξαλείφε ι εντελώς το πρόβλημα, αφού φορτηγίδα και πετρέλαιο 

απομακρύνονται. 

• Υπάρχει χαμηλός κίνδυνος απροσδόκητης-ακούσιας-ρύπανσης: 

• Η ανέλκυση είναι εφικτή σύμφωνα με την ικανότητα του σύγχρονου εξοπλισμού και την 
αντοχή της γάστρας να αντισταθεί στις επιβληθείσες δυνάμεις ανύψωσης. 

• Η εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί σε 42 ημέρες, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος 
για 40 τοις εκατό λιγότερου χρόνου. Αυτό το χρονικό πλαίσιο, είναι λιγότερο απ το μισό 
από το διαθέσιμο βέλτιστο ετήσιο ετήσιο χρονικό περιθώριο Ιουνίου - Αυγούστου , όπου 
επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες . 

• Ο χρόνος κατάδυσης για την επιχείρηση είναι λιγότερος απο το μισό αυτού που 
απαιτείται για την επιλογή απάντλησης και περιλαμβάνει λιγότερους δύτες. Μικρότερη 
έκθεση σε κατάδυση σημαίνει επίσης χαμηλότερο κίνδυνο ατυχημάτων κατάδυσης ή 

ακόμα και απώλειας ζωής. 
• Το πετρtλαιο, που tχ ι μια Θερμοκρασία ροιιr - point στους6° , Θα παραμείνει σε - 1° c 

ώστε να μη ρέει εύκολα σε περίπτωση αποτυχίας των συναρμολογ1Ίσcων 1) 

δευτερεύουσας ζημιάς στη γάστρα. Επιπλέον, το πετρέλαιο επιπλέε ι σε ένα μαξ ιλάρι 
νερού στις δεξαμενές και δεν είναι σε επαφή με το κατώτατο εξωτερικό περίβλημα, όπου 
μπορε ί να υπάρχει κρυμμένη ζημία. 

• Το ναυάγιο μπορεί να μεταφερθεί σε κατάλληλη Θέση μέσα σε ένα βυθιζόμενο σκάφος, 
11 μια φορτηγίδα για άντληση και καθαρισμό δεξαμενών υπό ελεγχόμενες συνθήκες . 

• Τα $1 Ο εκατομμύρια κόστος είναι λιγότερα από τα μισά αυτών της επιλογής 
απάντλησης. Ο κίνδυνος κλιμάκωσης δαπανών ελαχιστοποιείται, αφού η επιχείρηση 
μπορεί να ολοκληρωθε ί σε μια σεζόν. 

Επιλογή ανέλκυσης - Μειονεκτήματα 
• Ι-1 καταστροφική αστοχία της γάστρας είχε ανακύψει ώς ζήτημα, αλλα απορρίφθηκε 

λόγω της χαμηλής έντασης των αν:υψωτικών δυνάμεων. . 

• Η τοπική αστοχία της γάστρας ή των εξαρτημάτων (πόρτες, σωλήνες αέρα) έπρεπε να 
διευθετηθεί με τη λήψη πρόσθετων προφυλάξεων. 

• Λόγω των απαιτήσεων εξοπλισμού, αυτή η επιλογή Θα είχε μεγάλη αναλογία ξένου 
εξοπλισμού , δεδομένου ότι τέτοιος εξειδικευμένος εξοπλισμός δεν ήταν δ ιαθέσιμος στον 
Καναδά . 

Επιλογή απάντλησης - Πλεονεκτήματα 
• Η άντληση με χρήση της συμβατικής τεχνολογίας είναι αποδεδειγμένη. 

• Είναι μια αργή αλλά ασφαλής διαδικασία, με περιορισμένο ενδεχόμενο ρύπανσης, ως 
αποτέλεσμα της επιχείρησης. 

• Η επιλογ~) αυτή Θα μπορούσε να έχει υψηλή περιεκτικότητα σε καναδικό ανθρώπινο 
δυναμικό και εξοπλισμό 
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Επιλογή απάντλησης - Μειονεκτήματα 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

Η φορτηγίδα δεν είναι εφικτό να εκκενωθεί ολοκληρωτικά. Μια άγνωστη ποσότητα 
' clingage' της τάξης των 230-300 τόνων, θα παραμείνουν στο εσωτερικό των 
δεξαμενών. Ένα κρύο οριακό στρώμα πετρελαίου, θα παραμείνε ι ανεξάρτητα από τη 
θερμότητα που εισάγει στη δεξαμενή, λόγω της θερμοκρασίας των περιβαλλόντων 
υδάτων, -1 ° C. 
Αυτό το πετρέλαιο τελικά θα διαρρεύσει από το κύτος λόγω γενικής διάβρωσης κύτους, 
ή νωρίτερα, σε τομείς της τοπικής επιταχυνόμενης διάβρωσης. Αναμένεται ότι η διαρροή 
,λόγω καθολικής σημειακής διάβρωσης, μπορεί να εμφανιστεί σε 30-40 χρόνια. 
Τοπική επιταχυνόμενη διάβρωση (pitting), μπορεί να προκαλέσει διαρροή ακόμα και σε 
χρόνο μιας δεκαετίας. Η απελευθέρωση του πετρελαίου μέσω του καθολικά πορώδους 
κύτους, δε θα είναι στιγμιαία, αλλά μάλλον θα είνα ι σταδιακή και χρόνια και μεγαλύτερη 
σε μέγεθος από τη διαρροή που παρατηρήθηκε κατά τη βύθιση του πλοίου. 

Οι 230-300 τόνοι του πετρελαίου που αφήνονται στη φορτηγίδα είναι σημαντικοί και 
κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει μια πραγματική ή αντιληπτή ανάγκη να ανελκυστεί η 
φορτηγίδα. Η άσκηση της επιλογής ανέλκυσης, εκτός από την επιλογή άντλησης, θα 
οδηγούσε σε ένα συμπληρωματικό ουσιαστικό κόστος 1 Ο εκατομμυρίων. 

Το χρονικό δ ιάστημα για την επιλογή άντλησης υπολογίζεται γύρωστις90 ημέρες και 
αυτό αντιπροσωπεύει το συνολικά διαθέσιμο καιρικό παράθυρο. Εάν υπάρξει χαμένος 
χρόνος, ή εάν τα κατ' εκτίμηση ποσοστά άντλησης είναι πάρα πολύ αισιόδοξα, μπορεί να 
είναι απαραίτητο να επεκταθεί η επιχείρηση με επιπλέον διάρκεια τουλάχιστον δύο 
σεζόν ή δύο ετών. Μια επιχείρηση δύο σεζόν θα περιλάβει πρόσθετη κινητοποιήση 
(mobilization) και αποστράτευση (demobilization) και θα διπλασιάσει αυτόματα τις 
εκτιμώμενες δαπάνες σε περίπου $50 εκατομμύρια. Η εμπειρία της Γαλλίας με το M.V 
Tanio οδήγησε σε μια περισσότερο απο τετραπλή αύξηση στις δαπάνες. 
Οι εργασίες κατάδυσης που συνδέονται με αυτήν την επιλογή , είναι πολύ απαιτητικές 
τόσο στον χρόνο υποβρυχίως, όσο και στην επιδεξιότητα των δύτων. Στους ανθρώπινους 
όρους, ο αυξανόμενος χρόνος έκθεσης δύτων θα μπορούσε να περιλάβει υψηλότερο 
κίνδυνο ατυχημάτων κατάδυσης ή απώλειας ζωής. 

Εξοπλισμός 
• Το CCGS Sir William Alexander, το οποίο είναι ένα κυβερνητικό πλοίο που 

χρησιμοποιήθηκε ως το Command Vessel κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων . 

... 
-

., . • • • 
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• Το Boabarge 9, είναι ένα ωκεανοπόρο deck cargo barge, το οποίο μαζί με το 

Cheasapeake , βοήθησε στην ανέλκυση του Irwing Whale από τον πυθμένα του 
ωκεανού. Το 400* 100 ποδών πλοίο, χρησίμευσε επίσης ως diνing support νesse l κατά τη 

διάρκεια των επιχειρήσεων και παρείχε πλήρεις υπηρεσίες στέγασης, τοσο στην ομάδα 
δυτών, όσο και στην ομάδα ανέλκυσης. Το Boarbarge 9, αποτέλεσε σημαντικό κρίκο 
στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος, καθώς με τις 4 μεγάλες άγκυρες των 12 τόνων που 
δ ιέθετε σε κάθε γωνία του, κατόρθωνε να παραμένει ιδιαιτέρως σταθερό και να 

αντιστέκεται σε μεγάλες θαλασσοταραχές, μεγιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο το χρόνο 

εργασίας. 

• Το Chesapeake είναι ένα shearleg derrick barge, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε 

συνδυασμό με το Boabarge 9 στην ανέλκυση του lrving Whale στην επιφάνεια. Το 

Chesapeake τοποθετήθηκε σε μια θέση 90 μοιρών γωνία ως προς την πλώρη του Irνing 
Whale 

Εικόνα 4. Το Chesapeake. [5] 

• Το boabarge 10, είναι ένα 122 μέτρων ημιβυθιζόμενο ωκεανοπόρο cargo barge το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε στο τελευταίο στάδιο της ανέλκυσης του ναυαγίου. Το Boabarge 1 Ο, 
αφού 'σαβουρώθηκε', οδηγήθηκε με προσοχή κάτω από το lrνing Whale (το οποίο είχε 
ανελκυστεί και βρισκόταν λίγα μέτρα κάτω απο την επιφάνεια της Θάλασσας). Στη 

συνέχεια 'ξεσαβουρώνοντας ' τη φορτηγίδα, έγινε δυνατή η πλήρης ανέλκυση του 

ναυαγίου . Να σημειωθεί οτι το Boabarge 1 Ο ήταν εφοδιασμένο με δεξαμενές 
αποθήκευσης και περιοριστικά φράγματα, ώστε να μπορεί να συγκρατήσει κάθε διαρροή 
ρυπαντή μέσα απο το ναυάγιο και να αποφευχθεί η μόλυνση του Θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 5 .Το Boabarge 10. [6] 

2.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥ IRVING WHALE 

Στάδιο 1 
Δύο συμπλέγματα συρματόσχοινων περνάνε κάτω απο τη γάστρα του ναυαγίου και 
τοποθετούνται στο πρυμναίο και πρωραίο τμήμα αντίστοιχα. Τα συρματόσχοινα συνδέονται 
στην επιφάνεια με τα πλοία Boabarge 9 και Chesapeake όπως φαίνεται στο σχήμα, ενώ το semi
submersible Boabarge 1 Ο φτάνει και αγκυροβολεί λίγο μακρύτερα. 

1 Chesapealιe 

ΒΟΑ9 ΒΟΑ10 

ιrιιιιg Wbalι 

Σχήμα 2.Σύνδεση του ναυαγίου με γερανούς στην επιφάνεια. [7] 
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Στάδιο 2 
Το Irνing Whale, το οποίο είχε μέσα στο νερό βάρος λιγότερο απο 800 τόνους, ξεκινά να 
ανελκύεται τώρα με έναν πολύ ελεγχόμενο τρόπο . Όταν έχει σηκωθεί περίπου 6 πόδια απο τον 
πυθμένα του ωκεανού, πραγματοποιείται επιθεώρηση με τη χρήση ενός υποβρύχιου οχήματος 
CR?V), ενώ βίντεο και φωτογραφίες μελετώνται από τους ειδικούς για τη διάσωση που 
βρισκονται στο Boabarge 9. Ταυτόχρονα μετριέται η παραμόρφωση της γάστρας και 
επιβεβαιώνεται οτι δεν υπάρχει καμία σημαντική ζημιά και ότι είναι ασφαλές να συνεχιστεί η 
ανέλκυση. 

2 
Chesapealιe 

ΒΟΑ9 ΒΟΑ10 

ιnιng8alι 

Σχήμα 3 .Φάση ανέλκυσης του lrνing Whale. [8] 

Ενώ η ανέλκυση συνεχίζεται, ένα σύστημα αισθητήρων taut wire χρησιμοποιείται σε ολόκληρο 
το κύτος,, ώστε να παρακολουθεί τις πιθανές παραμορφώσεις της γάστρας. Το τηλεχειριζόμενο 
όχημα ελέγχει συνεχώς τα σύρματα και αισθητήρες πίεσης και βάθους, που είναι 
εγκατεστημένοι στις άκρες του πλοίου και διασφαλίζουν ότι η καρίνα είναι σε πλήρως οριζόντια 
θέση. Εάν υπάρξει ένδειξη απρόβλεπτου προβλήματος, η επιχείρηση μπορεί να διακοπεί, για να 
γίνε ι νέα αξιολόγηση, ανά πάσα στιγμή. Η ανέλκυση από το θαλάσσιο πυθμένα στην επιφάνεια, 
διήρκησε περίπου 2 ώρες. 

Στάδιο 3 
Σε αυτή τη φάση, το Irνing Whale έχει φτάσει κ~ι κρατείται ακριβώς κάτω απο την επιφάνεια 
της θάλασσας. Το Boabarge 10 πλησιάζει και γεμιζοντας τα ballast tanks του, βυθίζεται ως ένα 
επίπεδο ακριβώς κάτω απο το Irνing Whale. Με σκοπό να μειωθούν κάπως τα φορτία που 
λαμβάνουν τα συρματόσχοινα, αντλούνται ποσότητες νερού απο διαμερίσματα που βρίσκονται 
πρώραθεν και πρύμνηθεν. Δείγματα νερού από τους εσωτερικούς χώρους του πλοίου 
λαμβάνονται και αναλύονται σε εργαστήρια στο Dartmouth. Σε όσα διαμερίσματα το νερό δεν 
ήταν μολυσμένο, αυτό ριχνόταν πίσω στη θάλασσα, ενώ σε ό~α διαμερί~ματα είχε αναμιχθεί με 
ρυπαντή , ανλήτο στη φορτηγίδα, έτσι ώ~τε να μετα~ερθει στην ξηρα και να επεξεργαστεί 
καταλλήλως. Η διαδικασία αυτή κράτησε γυρω στις 1 Ο ωρες. 
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3 Chesapeake 
Ιrving Whale 

--""Δ 1,ΑΤ1 \ 
~~'881'8 

ΒΟΑ9 
ΒΟΑ10 

Σχήμα 4.Το Irνing Whale φτάνει κοντά στην επιφάνεια . [9] 

Στάδιο 4 
Το Boabarge 10 τοποθετείται ακριβώς κάτω απο το Irνing Whale, το οποίο συνεχίζει να 

συγκρατείται από τα συρματόσχοινα. 

4 
Ιrving Whale Chesapeake 

Σχήμα 5 .Το ΒΟΑΙΟ τοποθετείται κάτω από το lrνing Whale. [10] 

Στάδιο 5 
Στην πέμπτη και τελευταία φάση της επιχείρησης αδειάζουν τα bal\ast tanks του Boabarge 1 Ο 
και σιγά σιγά ανυψώνεται σηκώνοντας μαζί και το ναυάγιο . Μόλις το Irνing Whale ασφαλίζεται 
πάνω στο κατάστρωμα της μεγάλης φορτηγίδας, αυτή ξεκινάει τη μεταφορά του στο Χάλιφαξ. 
Εκεί , το Boabarge 1 Ο ξαναβυθίζεται γεμίζοντας τα bal\ast tanks του και έτσι το ναυάγιο τώρα 
επιπλέει ξανα και οδηγείται στον τελικό του προορισμό που είναι η δεξαμενή Scotia των 
ναυπηγείων του Χάλιφαξ. 
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5 
Ιrving Whale 

ΒΟΑ9 ΒΟΑ10 

hale ψοpτώγετα ι πάνω στο Β Λ ι ο . ( ι ι J 

2.5 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ TRICOLOR 

Η βύθιση 
Το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2002 περίπου στις 2.30 Α.Μ, το Tricolor, ενα ιαπωνικής 
κατασκευής πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων, καταχωρημένο στο Tronsberg (Νορβηγία), 
συγκρούστηκε με το Containership Kariba. Το Tricolor βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε βάθος 
30 μέτρων, στο Pas-de-Calais, 20 μίλια βορειοδυτικά του Dunkirk. Μετέφερε 2.862 νέα 
αυτοκίνητα πολυτελείας και 77 εμπορευματοκιβώτια. Το ναυάγιο καταλήγει στο βυθό με τη μια 
πλευρά. 

Το Tricolor μετέφερε 1.990 τόνους βαρέως πετρελαίου(ΙFΟ 380), ένα προϊόν μέσου ιξώδους 

(cSt 380 50°C), 200 μ3 πετρελαίου diesel και 25 λιπαντικών ελαίων. Τα συντρίμμια 

αντιπροσώπευαν έναν κίνδυνο για τη ναυσιπλοί:α και μια πιθανή πηγή ρύπανσης. Το Prefecture 
maritime ot· the Channel/North sea area πήρε αμέσως μέτρα έκτακτης ανάγκης και ζήτησε 
βοήθεια από εμπειρογνώμονες του Cedre 
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Εικόνα 7 .Το ναυάγιο του Tricolor. [13] 

φThe Tr lcolor, δ 50 -000 
tonne νesse l tδ rry Ι no 
neδrly 3,000 luxury 
cars, t eaνes Zeebruooe 
for Sout ham ρton . 

[!] κar ι b a, a Bahamas · 
re9 1ste red contιιιner 
shιp, Ιeιι νes Antνι er p 

for the French port 
of Le Η ιι ν re . 

3 The tw o sh1ps co l l Ι d e ιn 
th1ck foo ot Ο ι3ΟG~ΙΤ on 
14 December. w 1th1n 90 
m ι nutcs the Trιcolor has 
sunk ι n sh allO\Y νιat er, but 
the crew are safe . 

Σχήμα 7.Το σημείο του ναυαγίου. [14] 

Η εταιρεία διάσωσης Smit, που κινητοποιήθηκε από τον πλοικτήτη , έστειλε τη φορτηγίδα 
Deurloo στην περιοχή , εξοπλισμένη με μέσα επέμβασης (ένας γερανός 30 τόνων, δεξαμενή 30μ3 

, 600 μέτρα Ro-boom 1100 και τρείς υδραυλικές αντλίες) για γρήγορη εκκένωση των δεξαμενών 
πετρελαίου του Tricolor, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος ρύπανσης. Οι 
διαδικασίες άντλησης άρχισαν στις 21 Δεκεμβρίου 2002 και τελείωσαν στις 17 Φεβρουαρίου 
2003. 1700 από τα 2200 μ3 καυσίμων που μετέφερε το Tricolor ανακτήθηκαν . Μία πρόσκληση 
για την απομάκρυνση του πλοίου είχε εκδοθεί από την πλοικτήρια εταιρεία στις 17 Ιανουαρίου , 
στην οποία ανταποκρίθηκαν τρεις εταιρίες . Η σύμβαση δόθηκε στην κοινοπραξία «Combinatie 
Berging Trico lor» και υπεγράφη στις 11 Απριλίου . Μέχρι το τέλος του Ιουνίου , ολοκληρώθηκαν 
οι εργασίες αξιολόγησης της γάστρας και ο σχεδιασμός μιας υποβρύχιας χαρτογράφισης της 
περιοχής γύρω από το ναυάγιο. Καθορίστηκαν τα σημεία πρόσδεσης για ανάκτηση των 

τμημάτων με τη βοήθεια γερανών. Το επόμενο στάδιο αφορούσε τη θέσπιση συστήματος κοπής. 
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Κοπή του ναυαγίου 

Δύο εγκαταστάσεις γεώτηρησης ενεργοποιήσαν το διαμεντένιας-αιχμής σύστημα καλωδίων που 
εμπρόκειτο να κόψει το ro-ro ferry σε εννέα μέρη. Δύο σκάφη που ναυαλώνονται από τον 
πλοικτήτη , συμβάλλουν στην επιτήρηση αυτής της ειδικής περιοχής και της ενισχυμένης 

θαλάσσιας ασφάλειας γύρω απο τα συντρίμμια. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές και κανένα 
τεχνικό πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε, κάτι που βοήθησε στην κοπή του πρώτου μέρους του 
Tricolor σε 5 ημέρες. Αυτό το τμήμα έπειτα φορτώθηκε επάνω στη φορτηγίδα Giant IV. Για την 
αποφυγή οποιασδήποτε πιθανής ρύπανσης κατά τη διάρκεια των εργασιών κοπής, ο πλοικτήτης 

παρέταξε το αντιρρυπαντικό σκάφος Union Beaνer στην περιοχή. 

Crane 
Platform 

Plat orm 

τ ιl 
2:5r.-ι 

Σχήμα 8.Διαδικασία κοπής Tricolor. [15] 

Το ναυάγιο κόπηκε σε 9 τμήματα των περίπου 2.000-3.000 τόνων με τη βοήθεια του ειδικά 
σχεδιασμένου συρμάτινου συστήματος κοπής, ίδιο με αυτό χρησιμοποιήθηκε για την άρση του 
ρωσικού υποβρηχίου Κουρσκ. Κάθε τμήμα του ναυαγίου συμπεριλαμβανομένου του φορτίου 
στο εσωτερικό του, ανελκύεται με τη βοήθεια δύο γερανοφόρων φορτηγίδων Sheerleg, με 
ανυψωτική ικανότητα υπερδιπλάσια του βάρους μου καλούνται να ανελκύσουν . Στη συνέχεια, 

κάθε τμήμα τοποθετείται πάνω σε μια φορτηγίδα μεταφοράς και μεταφέρεται σε έναν ειδικά 

σχεδιασμένο χώρο υποδοχής στην ακτή για την περαιτέρω διάθεση. 

Σχήμα 9 . Απεικόνιση της διάταξης και συνεργασίας γερανών και φορτηγίδας. [ 16] 

Οι δύο πλωτοί γερανοί χρειάστηκαν περίπου 12 ώρες για την άρση των 3.000 τόνων πρύμνη , 
συμπεριλαμβανομένων μέρος του μηχανοστασίου, την έλικα και ένα μέρος του φορτίου του 

Tricolor από τη θέση ηρεμίας περίπου 35 γιάρδες κάτω απο την επιφάνεια, σε μία απο τις πιο 
πολυσύχναστες θαλάσσιες οδούς του για τον κόσμο. Η απομάκρυνση των υπολειμμάτων στο 
double hull του πλοίου ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου 2004. Η δεξιά εξέδρα ανέλαβε τότε 
δράση και τα συντρίμμια αφαιρέθηκαν, ενώ η εξόρυξη των υπολοίπων τμημάτων 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη αρπαγή και διήρκεσε 
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. αρκετους μηνες. 

Τελος, η επιχείρηση καθαρισμού άρχισε, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα και ο βαρύς εξοπλισμός 
να ανασυρθεί από το βυθό της θάλασσας στην επιφάνεια. 

2.6 ΑΠΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ 

Ο τρόπος αυτός για την αντιμετώπιση θαλάσσιων ατυχημάτων που σχετίζονται με ρύπανση δεν 
είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος. Η χρησιμοποιήση του έχει περιοριστεί σε μικρά σκάφη, τα οποία 
περιέχουν μικρές, μη αντλήσιμες ποσότητες ρυπαντή. 

Περίπτωση του cargo νessel 'Pallas ' 1998- Γερμανία 
Το general cargo 'Pallas', προσάραξε σε αμμώδη βυθό κοντά στο νησί Amrun, μια περιοχή που 
χαρακτηρίζεται από μεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον, αφού αποτελεί βιότοπο για σπάνια είδη 
θαλασσοπουλιών. Ο σκοπός της επιχείρησης ήταν η αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής στο 
περιβάλλον μετά την απάντληση των καυσίμων από το πλοίο. Μετά το πέρας των εργασιών 
απομάκρυνσης των πετρελειοειδών, οι εκτιμώμενες παραμένουσες ποσότητες ρυπαντή 
υπολογίζονταν σε μερικούς τόνους. Ακολούθησε για το λόγο αυτό επιχείρηση γεμίσματος με 
σκυρόδεμα όλων των δεξαμενών, ώστε αφενός κάποιες απο τις παραμένουσες ποσότητες να 
οδηγηθούν έξω από αυτές και αφετέρου, να παγιδευτούν οι μικρές παραμένουσες ποσότητες 
που δεν ήταν δυνατόν να εξελιχθούν από το πλοίο . Στη συνέχεια, το Pallas κόπηκε σε μικρότερα 
μέρη και θάφτηκε μερικώς κάτω απο μεγάλους ογκόλιθους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η κίνηση 
του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΟΙΟΥ 

Το Sea Diamond ήταν το καινούριο υπερπολυτελές «ποστάλι» της ναυτιλιακής εταιρείας Louis 
Cruises Lines, του εφοπλιστιΊ Κωστάκη Λοtζου. Το κρουαζιερόπλοιο Sea Diamond, 
κατασκευασμένο στη Φινλανδία, το 1986, έχει χωρητικότητα 22.412 τόνους και διέθετε 584 
πολυτελείς καμπίνες, στις οποίες μπορούσαν να φιλοξενηθούν 1.537 επιβάτες. Ναυπηγήθηκε το 
1986, ανακαινίστηκε το 1999, ενώ ύψωσε την ελληνική σημαία το 2006. Χαρακτηριζόταν για 
τους άνετους χώρους και τα σύγχρονα συστήματα τα οποία ικανοποιούσαν και τις πιο 
αυξημένες απαιτήσεις των επιβατών, καθώς διέθετε, μεταξύ άλλων, 3 εστιατόρια, σαλόνι 
παραστάσεων, χώρους διασκέδασης, παιδότοπους και αίθουσες συνεδριάσεων, ενώ η εσωτερικ1Ί 
πισίνα, με κέντρο αισθητικής spa, συμπλήρωνε την ικανοποίηση του ταξιδ ιωτικού κοινού στο 

μέγιστο. 

Το νέο απόκτημα της Louis αποτελούσε ένα ακόμη βήμα προς την υλοποίηση του στόχου για 
ανάδειξη του Πειραιά ως κομβικού κέντρου κρουαζιέρας στη Μεσόγειο. Το Sea Diamond 
στοίχισε στη Loυis Crυises Lines περισσότερα από 32 εκατ . δολάρια . Μαζί με τα υπόλοιπα 
δώδεκα κρουαζιερόπλοια, εκ των οποίων τρία έχουν υψωμένη τη γαλανόλευκη , απασχολώντας 
πάνω από 500 Έλληνες ναυτικούς, ήταν το «καμάρι» του στόλου του Κύπριου εφοπλιστι) , ο 
οποίος, ως φαίνεται, επιχειρεί αναγέννηση της ελληνι1<1~ς κρουαζιέρας . 
Βέβαια μετά το τραγικό ατύχημα στις 5 Απριλίου 2007 βγήκαν στι1ν επιφάνεια στοιχεία για το 
κρουαζιερόπλοιο και την πλοιοκτήτρια εταιρεία που αποδεικνύουν ότι η εταιρεία είχε κάποια 
προβλήματα. Η εταιρεία Loυis Crιιise Lines, που φέρεται ως πλοιοκτι)τρια του Sea Diamond, 
παραμένει «άφαντη» καθώς το πλοίο είναι ιδιοκτησίας μιας εταιρείας που εδρεύει στις ν~Ίσους 
Μάρσαλ, με την επωνυμία «Elona Maritime». Την ίδια ώρα, το Sea Dia111ond εμφανίζεται 
υποθηκευμένο για περισσότερα χρΊ)ματα α.πό όσα το έχει ασφαλίσει η Loυis Cιυise Lines. 
Για το βυθισμένο κρουαζιερόπλοιο είναι εγγεγραμμένες στα βιβλία υποθηκών του νηολογίου 
Πειραιώς δυο υποθήκες υπέρ της -γερμανικών συμφερόντων- τράπεζας «DVB Bank», που 
εδρεύει στη Νέα Υόρ1<11. Η πρώτη υποθήκη είναι για 47 εκ. δολάρια και έχει ημερομηνία 
εγγραφής τις 28.4.2006, ενώ η δεύτερη για 20 εκ. δολάρια και είναι εγγεγραμμένη τον 

Φεβρουάριο του 2007. 
Σύμφωνα με τους όρους των συμβολαίων υποθήκης, όλες οι ασφάλειες του πλοίου είναι 
εκχωρημένες στην ενυπόθηκη τράπεζα. «Το πλοίο είναι υποθηκευμένο για 47 εκ. δολάρια», 
εξηγεί ο κ . Στυλιανός Παπανδρεόπουλος, ο δικηγόρος που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του 
δήμου , του Επαρχείου και του Λιμενικού Ταμείου Θήρας στις νομικές διαδικασίες που έχουν 
κινήσει κατά της πλοιοκτι)τριας του Sea Diamond. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες θα 
εισπράξουν την αποζημίωση του πλοίου και μάλιστα η πλοιοκτ1)τρια θα χρωστάει και τη 

διαφορά από τα 47 μέχρ ι τα 67 εκατομμύρια δολάρια που είναι οι υποθήκες. 
Φερόμενη διαχειρίστρια του πλοίου είναι η αλλοδαπή εταιρεία CORE MARINE L ΤΟ, η οποία 
εδρεύει στην Μονρόβια της Λιβερίας, εγκατεστημένη στη χώρα μας με τις διατάξεις του Α.Ν 
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89/1967 (ΦΕΚ 59/2002). 
Μέτοχοι της πλοιοκτήτριας εταιρείας είναι οι εταιρείες με την επωνυμία ROSEBA Υ 
SHIPHOLDINGS S.A. και L YRA INTERNA TIONAL CORP. Εκπρόσωπος των δύο μετόχων 
εταιρειών φέρεται ο Γιώργος Κουμπενάς. Τα πλοία φέρονται με αλλοδαπούς πλοιοκτι)τες για 

λόγους επιχειρησιακής εκμετάλλευσης. 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από έναν από τους πλέον έγκυρους νηογνώμονες παγκοσμίως, τον 
DNV Νορβηγίας, η τελευταία ετήσια επιθεώρηση του Sea Diaιnond πραγματοποη)θηκε πριν 
από λιγότερο από ένα μήνα του ατυχήματος, την 9η Μαρτίου 2007, στον Πειραιά. Άλλες πηγές 
λένε πως το πιστοποιητικό ασφάλειας του πλοίου, είχε λήξει μία εβδομάδα πριν το ναυάγιο και 

ότι το πλοίο πήρε παράταση για ένα ακόμη Ι 5νθήμερο, έως τον επόμενο έλεγχο. 
Το πλοίο πραγματοποιούσε ?ήμερη κρουαζιέρα Πειραιάς-Μύκονος-Κουσάντασι-Πάτμος
Ρόδος-Ηράκλειο-Σαντορίνη και τερματισμό στο λιμάνι του Πειραιά όπου θα κατέπλεε το πρωί 
της Μεγάλης Παρασκευής. 

3.2ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Το ατύχημα συνέβη κάτω από , αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρά τον πολύ καλό καιρό. Η Lοιιίs 
Hellenic Crιιises υποστηρίζει, ότι η πρόσκρουση του Sea Diamond στον ύφαλο έγινε μεταξύ 
15:45 και 15:50, ο ι λεμβούχο ι όμως έχουν καταγράψει στα ημερολόγια τους ώρα πρόσκρουσης 

15:30 με 15:40, οπότε και είδαν το κρουαζιερόπλοιο να έχει πάρει κλίση. Ακόμη, η εταιρεία 
υποστηρίζε ι ότι ο ασυρματιστής του Sea Diamond ενημέρωσε τον θάλαμο επιχειρήσεων του 
Υπουργείου ΕμποριΚΙ)ς Ναυτιλίας στις 16:05, το υπουργείο όμως έχει καταγράψει, ότι m)ρε 
σ1Ίμα στις 16:08. Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία ο πλοίαρχος τι1ν ενημέρωσε για το 
συμβάν στις 16:07 και επίσημα το υπουργείο στις 16:35, δηλαδή 28 λεπτά .αργότερα. 

Το πλοίο προσέκρουσε σε "ξέρα" , που δεν ήταν χαρτογραφημένη, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί ρήγμα στα ύφαλα και να εισρεύσει νερό πάνω ακριβώς από τα καταστρώματα 2 
και 3 όπου υπήρχαν καμπίνες επιβατών, οι οποίοι ανέβηκαν στο κατάστρωμα 4. 

Η αρχική κλίση , σύμφωνα με το ΥΕΝ , ήταν 12 μοίρες δεξιά, με συνέπεια, ο πλοίαρχος να 
διατάξει την εγκατάλειψη του σκάφους. Το πλοίο τελικά δεν μπόρεσε, προφανώς λόγω τι1ς 
έκτασης της ζημιάς, να διατι1ρήσει την πλευστότητά του με αποτέλεσμα να βυθιστεί στις 2:30 
τα ξημερώματα της Μ. Παρασκευής 

3.3 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Άμεση ήταν η κινητοποίηση σωστικών μέσων από τι1ν Αθήνα, το Ηράκλειο και τη Ρόδο, για την 
παροχή βοήθειας. Δίπλα στο πλοίο βρέθηκαν επιβατηγά οχηματαγωγά της Β\ιιe Star Ferries, ένα 
ρυμουλκό, δύο άλλα κρουαζιερόπλοια και σχεδόν το σύνολο των πλωτών μέσων του νησιού που 
βρισκόταν στο λιμάνι. Από την πρώτη στιγμή το υπουργείο Εθνικής Άμυνας κινητοποίησε δύο 
φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού, δύο πυραυλάκατους, τρία ελικόπτερα Σικόρσκι, δύο Σούπερ 
Πούμα, ένα ελικόπτερο Αγκουστα Μπελ και ένα αεροσκάφος C-130, ενώ με εντολή του 
υπουργού Δημόσιας Τάξης τέθηκε σε επιφυλακή η αστυνομία και όλα τα στρατιωτικά 
νοσοκομεία. 

Η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου καθώς και του πληρώματος 
διήρκεσε περίπου δύο ώρες και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Μ.Πέμπτης. 
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Κατά την επιχείρηση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. 
Το αρχικό σχέδιο ήταν να παραμείνουν στο πλοίο περίπου 50 μέλη του πληρώματος ώστε να 
πραγμ_ατοποιούσαν τις απαιτούμενες ενέργειες για την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου στο λιμάνι. 
Τε~ικα πάνω στο πλοίο έμειναν 23 άτομα, δηλαδή το προσωπικό ασφαλείας . Τότε ανέλαβε 
δραση το ρυμουλκό και ένας ψαράς με το αλιευτικό του, ο Πέτρος Καραμολέγκος, που ήξερε 
την περιοχή και θα οδηγούσε το πλοίο, προκειμένου να προσαράξει στα ρηχά. Το πλοίο 
ρυ~ουλκήθηκε σε ασφαλή, υπήνεμο, όρμο της Σαντορίνης, για να το επιθεωρήσουν δύτες με το 
πρ~το φως της ημέρας ωστόσο, ήταν σίγουρο ότι το πλοίο θα βούλιαζε γιατί είχε πάρε ι μεγάλη 
κλιση και έτσι απομακρύνθηκαν όλοι. 
Ο πρό~δρος της Ένωσης Λεμβούχων - ναυπηγός Κ. Γ. Κανακάρης, έκανε δηλώσεις στην έγκυρη 
αθηνα_ική εφημερίδα «Καθημερινή» για όσα συνέβησαν από τη στιγμή της πρόσκρουσης του 
Sea Dιamond έως ότου το πλοίο βυθίστηκε στα νερά της Καλντέρας. 

«Το πλοίο από το σημείο που χτύπησε με δικά του μέσα μπήκε στον όρμο των Φηρών. Κατά τη 
διαδικασία της μετακίνησης, μπήκε νερό στις μηχανές οι οποίες σταμάτησαν και το πλοίο έμεινε 
α~βέρνητο. Στις 3.40 μ.μ. είχε πάρει μεγάλη κλίση και ειδοποιήθηκαν όλα τα σκάφη να πάνε 
διπλα του. 4.1 Ο επικοινωνεί το Λιμεναρχείο μαζί μου και μας λέε ι ότι το πλοίο έχει δώσει 
εγκατάλειψη. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία διάσωσης του κόσμου. Το πλοίο όμως είναι 
α1C'1Jβέρνητο κα ι παρ ' όλο που δεν είχε θάλασσα, πλησιάζει συνέχεια στη στεριά. Έρχεται το 
φεριμπότ που κάνε ι την διαδρομή Θτ)ρα - Θηρασία {; ω ε κάβο και τράβηξε το πλοίο για να το 
απ μα pύ ει απ ον βράχο . Απλώς το τράβηξε από τα βράχια, δεν είχε όμως την απαιτούμενη 
ιπποδ ' ναμη γ ια να το ις υμαντάρει. Το πλοίο κατέβα ε βαp ε μ τη βαρύ fl; άt δεν 
μπορούσε να τις ξανανεβάσε ι γ ιατί · ν λc ιτ υργούσαν τα ηλε τρ ικά και τα υδραυλι~ςά τ υ 
συσηΊματα. Εμείς παίρναμε τον κόσμο από τις βάρκες και από τις ανεμόσκαλες . Lτο μεταξύ 
Ψάχναμε να βρούμε το ρυμουλκό «Λέων» της εταιρείας Γοβδέλας, που κάνει εργασίες στο 
~ιμάνι. Το πλήρωμα του ρυμουλκού, όμως ήταν μέσα στο Blue Star και έφευγε για Πάσχα . 
Ε ιδοπο ιε ίται, το BJue S ta ι· κα ι επιστρέφει στη Σαντορίνη . Το κρουαζιερόπλοιο και πάλι έβγαινε 
προς τα έξω. 

Ο κόσμος έβγαινε με τις ανεμόσκαλες, γιατί οι βάρκες είχαν τελεϊώσει. Όμως ο ρυθμός ήταν 
αργός κα ι ήταν και επικίνδυνο . Έτσι θέλαμε ο καταπέλτης από το φέρι να ακουμπήσει σε αυτόν 
του πλοίου για να μεταφερθούν γρήγορα οι άνθρωποι. Για να γίνε ι αυτό έπρεπε να 

σταθεροποιηθεί το πλοίο . 

Δέ?αμε λο ιπόν την πρύμνη του πλοίου σε μια μεγάλη ~έστρα στη στ~ριά, ή~θε το ρυ~ουλκό και 
ιφατ~γε την πλώρη μπροστά και το πλοίο σταθερ~ποιηθηκε. Σ~ αυτην τη φα~ το φερι πήρε τα 
500 ατομα . Στις 6.30 τελείωσε η επιχείρηση της διασωσης, τελειωσε και η δικη μας η δουλειά. » 

~μέσως μετά το συμβάν το υπουργείο Τουριστι~ς Ανάπτυξη? και ο ΕΟΤ ενε~γοποιήθηκαν 
αμεσα προκειμένου να εξασφαλίσουν την φιλοξενια των επιβατων του κρουαζιεροπλοιου μέχρι 

την αναχώρηση και των τελευταίων τουριστών. , , , , 
Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το συμβάν, η υπουργος ,Τουριστικης Αναπτυ~ης Φανη Πάλλη
Γlετραλιά επικοινώνησε με τους προέδρους των ξενο~οχων και ~ων εσ:ιατορων Σαντορίνης ( 
Κ.Κ . Φύτρος και Κ.Γ.Αγγελόπουλος αντίστοιχα) απο τους οποιους ζη;~1σε να ανοίξουν τα 
ξενοδοχεία και τα εστιατόρια του νησιού, με έ~οδα του υπουργειου,, προκειμ,ένου να 
φιλοξενήσουν και να σιτίσουν τους τουρίστες που επεβαιναν σ~ο κρουαζιεροπλοιο, οπως και 
έγινε . Επίσης, εντολή δόθηκε και στον υπεύθυνο του Γ~αφειου ΕΟΤ ,στην Σαντορίνη να 
παρακολουθεί την υλοποίηση των ενεργειών για την φιλοξενια των τουριστων. 

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, έφθασαν στο νησί η Γενική Γραμματέας του υπουργείου 
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~ουρι~τικής Ανάπτυξης Μαρία Γιαννίρη και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Αθανάσιος 
Χ~κο_νομου, οι . οποίοι συμμετείχαν σε ~σκεψη. με τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας 

ραλαμ_πο Κοκκινο και τους τοπικους φορεις, για την αντιμετώπιση των άμεσων 
προβ.ληματων των τουριστών ενώ κατόπιν επισκέφθηκαν τα εστιατόρια που δειπνούσαν οι 
τουριστες. 

Στη συνέχεια οι Γενικοί Γραμματείς του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και του ΕΟΤ 
~αρακολούθησαν την διαδικασία επιβίβασης των τουριστών στα κρουαζιερόπλοια, τα οποία 
εφθασαν στο νησί για να τους παραλάβουν, και τους συνόδευσαν, ως τον Πειραιά. 
Επισ~μαίνεται ότι στον Πειραιά βρίσκονταν από πολύ νωρίς το πρωί η κ. Πετραλιά η οποία 
~ποδεχθηκε τους τουρίστες και συνομίλησε με τους περισσότερους από αυτούς. Ι-Ι υπουργός 
Ε συριστικής Ανάπτυξης, στη συνέχεια, επικοινώνησε με τους προέδρους του Ξενοδοχειακού 
· πιμελητηρίου Ελλάδος Γεράσιμο Φωκά και της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών Γιώργο Τσακίρη, 
προκειμένου να μεριμνήσουν για την φιλοξενία των τουριστών στην Αθήνα, έως ότου 
αναχωρήσουν για τις πατρίδες τους. 
Σημειώνεται ότι οι δύο Γενικοί Γραμματείς και στελέχη του ΕΟΤ επέβλεψαν την απρόσκοπτη 
εγκατάσταση των τουριστών σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Την Κυριακή του Πάσχα 
διοργανώθηκε πασχαλινό τραπέζι για τους ψιλοξενούμενους τουρίστες ενώ στελέχη του 
υπουργείου και του ΕΟΤ βρίσκονταν στα ξενοδοχεία που διέμειναν οι τουρίστες. 

Με τη πάροδο των ωρών, διαπιστώθηκε ότι αγνοούνται δύο Γάλλοι, ένας 45χρονος άνδρας και η 
Ι 6χρονη κόρη του . Νωρίς το πρωί της Μ.Παρασκευής έδεσε στο λιμάνι του Πειραιά το πρώτο 
π~οίο που μετέφερε του πρώτους επιβάτες του Sea Diaιnond από την Σαντορίνη. Στο πλοίο αυτό 
ειχε επιβιβαστεί και μια Γαλλίδα τουρίστρια η οποία βρίσκεται μαζί με το γιο της. Κατά δήλωσή 
της_ έχει χάσει την επαφή με τον σύζυγο και την κόρη της που ταξίδευαν με το Sea Diaιnond 
αφοτου είχε ολοκληρωθε ί η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου . 
Αναφορικά με την απώλεια των δύο Γάλλων, σημειώνεται ότι η «πρώτη πληροφορία έφθασε 
στις 8 το βράδυ και αμέσως μετά 0 πλοίαρχος με τρία άλλα άτομα προσπάθησαν να κατέβουν 
στο κατάστρωμα Νο 2 αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί είχε γεμίσει με νερά». Το ζευγάρι των 
Γάλλων και η κόρη τους που βρίσκονταν στην καμπίνα που γέμισε με νερά σάστισαν και 
~~ρέμειναν εκε ί, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, για αρκε;11 ώρα. . . 
Συμφωνα με αξιόπιστες πηγές, στην κατάθεσή της στις Αρχες η Γαλλιδα ειπε πως βρίσκονταν 
στο ~ο κατάστρωμα, η ίδια, 0 σύζυγός της και η κόρη ;~1ς, ενώ ο γιο~ τους είχε κατέβε ι στην 
καμπινα τους . Κάποια στιγμΊ1 , όπως η ίδια κατέθεσε, κατεβηκαν και οι αλλοι τρεις, προκειμένου 
~~ π~ρουν μπουφάν και ζακέτες και να ξανανέβο~ν επάνω . '?ταν κατέβησ~ν κάτω, ο γιος τους 
ιχε_ηδη φύγει και το ζευγάρι αντιλήφθηκε νοτισμενη τη μοκετ~ κα~ τηλεφ~νησε στη ρεσεψιόν, 

Χωρ.ις να πάρει όμως ουσιαστική απάντηση. Ο Γάλλος κ~ι η συζυγο~ τ~υ πιστευαν πως ί?ως τα 
νερα προέρχονταν από την παρακείμενη σάουνα. Το νερο, σ_την αρ~η, εφτανε στο~ς 5 ποντους, 
μετά στους 10 και στη συνέχεια στους 20-30 πόντους. Οι Γαλλοι σ~σ~ισαν και ανε~ασαν μόνο 
τα πράγματά τους από το κάτω κρεβάτι στο επάνω, για να μη βραχο~ν. Οταν το ζευγαρι πήγε να 
αν~ίξει την πόρτα, χρειάστηκε τεράστια προσπ~θεια για να :ο κανει ~αι από τον. διάδρομο 
μ~ηκαν μέσα και άλλα νερά. Η γυναίκα βγήκε κα~οντας βου~ια ~τα νερα και η _ορμη τους την 
πηγε κοντά σε σκάλα, που την ανέβασε τελικά επανω. Η μητερα ηθε~, προφανω_ς, να βρει τον 
γιο της. ο πατε'ρ . αν και πίστευε πως θα την ακολουθουσαν, δεν ανεβηκαν επάνω 

ας και η κορη , . . 
Ποτέ. Καθοριστικός χρόνος για τον χαμό των δύο Γά.λλων ηταν ο χρο~ος σαστιμ~ρας, άγνοιας 
του πραγμα . δ . λλ . και το σοκ που υπεστησαν και δεν εφυγαν αμεσως από την 

τικου κιν υνου α α , . . 
καμπίνα τους! Η Γαλλίδα, πάντως, μίλησε από την πρωτη σ;ιγμη στονξ υ~εζυθυνο τουθ γκρουπ για 
τον άνδρα . Για τον Γάλλο και την κορη του ε ετα εται η πι ανότητα να 

της και την κορη τους. . · λ · 
~γκλωβίστηκαν εντός 11 εκτός καμπίνας μέσα στα νερα, χωρις να αποκ ειεται και οποιαδ11ποτε 

αλλη εκδοχή . . , , . 
Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας είπε ότι σωστικα συνεργεια προσπαθουν να εντοπισουν 
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~~~~δ 2 αyν ούμενου~. Στο σημείο του ναυαγίου, σύμφωνα πάντα με το ΥΕΝ, έχουν 'δ 
τ δ~θε ι εξειδ,ικευμενο ι βατραχάνΟpωπο ι, ο ι ποίο ι, όμως, μέχρι στιγμής δεν έχ υν εντοπ~ε; 
ους υο αγνοουμενους. 

3.4 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 

1-Ι πρώτη α ' ' s υ · d ' Τ · · υτοψια στο ναυαγιο του ea ιamon εγινε την ριτη απο το καταδυτικό σκάφος 

«Φιλία» με την ειδική ρομποτική .κάμερα ROV, στην οποία οι Αρχές εναποθέτουν τις ελπίδες 
~?υς γξια να φ?>τιστούν τα τραγικά λάθη, που οδήγησαν στο ναυάγιο. Οι δύτες κάνουν λόγο για 
ια ε ~ιρετικα δύσκολη επιχείρηση, καθώς το κουφάρι βρίσκεται σε βάθος J 70 μέτρων ενώ 

αιωρουνται κάβοι και καλώδια, που μπορεί να καταστρέψουν την κάμερα. Το κο~φάρι 
~νΙοπ~στηκε σε μέσο βάθος 127-130 μέτρων. 
ε ικα η αποστολή βιντεοσκόπησης του ναυαγίου ολοκληρώθηκε με τη βοήθεια του 

~λεκατ~υθυνόμενου υποβρυχίου «Max Roνer ROV». Οι ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου 
α~ασσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) διαθέτουν βίντεο συνολικής διάρκειας 12 ωρών, το οποίο 

~προκειτο τις επόμενες ώρες να παραδοθεί στον ανακριτή. Ο πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ κ. Γ. 
.~όνης επισήμανε ότι «Καλούμαστε να δώσουμε απαντήσεις σε 30 ερωτήματα που μας 

τε ηκαν από τον ανακριτή. "Εχουμε ολοκληρώσε ι με μεγάλη προσοχή το 90% του έργου μας» . 

'?σοv αφορά στην κατάσταση του ναυαγίου, ο πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ κ. Χρόνης αποκάλυψε 
οτ~ το πάνω κατάστρωμα και η γέφυρα του κρουαζιερόπλοιου (εκεί όπου εικάζεται ότι 
βρισκεται το «μαύρο κουτί») είναι πλήρως κατεστραμμένα, όπως επίσης ολόκληρη η αριστερή 
πλευρά του Sea Diamond. Όπως δήλωσε: 
~Η κατάσταση είναι χαοτιισΊ εκεί κάτω, το πλοίο βυθιζόμενο πήρε τούμπες» . 
δΣ~ο ονομαζόμενο «μαύρο κουτί» έχουν καταγραφεί όλες οι κινήσεις του σκάφους, καθώς και 0 
ιαλογος πλοιάρχου και λιμεναρχείου κατά την πρόσκρουση και αμέσως μετά κα ι εκτιμάται ότι 

θα βοηθήσουν να δοθούν απαντήσεις σε αρκετά «γκρίζα σημεία». 

Όσον αφορά στην αναμενόμενη ρύπανση εξ' αιτίας του ναυαγίου ο κ. Γ. Χρόνης όπως είχε 
~ποστηρίξε ι πως η κατάσταση προς το παρόν ελέγχεται ορ~ακά, ~ανείς ωσ:ό~ο δε~ μπορούσε 
α προβλέψει τι θα συνέβαινε σε 2 ή 3 ημέρες. Και τουτο διο~ μπορ~ι εως τωρα να μη 
σημειώνεται διαρροή καυσίμου, μια πιθανή μετατόπιση του ναυαγιου ω~τοσο. μπορεί να έχει 
καταστροφικές συνέπειες και πρόσθεσε ότι η απάντληση του πετρελαιου ειναι εφικτή, με 
δεδο · · · δ ξ · λ p · . μεvο ότι αντίστοιχες προσπάθειες, όπως εκεινη ~ου εγινε ~το ε αμε~οπ ~ιο « _restιge», το 
οποιο είχε ακινητοποιηθεί σε βάθος 2.000 μέτρων, ειχε στεφθει με επιτυχια. Ποσο μαλλον τώρα 
που το Sea Diaιηond βρίσκεται σε βάθος 130 μέτρων. 

3·5 ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ KOYTI 

~-ο πρωί της Παρασκευής 13104;07 εντοπίστηκε το «1-ιαύρο κουτί» του κρουαζιερόπλοιου στη 
,.,εφυρα του βυθισμένου σκάφους. . . . . . . 
ι ο ση' μα . . κουτί» ειχε εντοπιστει απο το απογευμα της Πεμπτης 

που εκπεμπε ι το <ψαυρο . . . . 
12/04/07 . Π . . και οπτικη' καταγραφη του απο το ρομποτικο σκαφος. Στα . , ενω την αρασκευη εγινε . . . 
Χερια τω Α . β . . το μεσημέρι του Σαββατου το «μαυρο κουτι» του Sea 

ν ρχων ρισκεται απο 
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Diamond, το οποίο αναμένεται να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που σχετίζονται με 

το ναυάγιο. 

Οι επιχειρήσεις του ρομποτικού σκάφους άρχισε στις 1 Ο το πρωί και επαναλήφθηκαν μετά τη 
βελτίωση των καιρικών συνθηκών στο Αιγαίο και την εξασθένηση των ανέμων. Τελικά 
ολοκληρώθηκε με την παρουσία εισαγγελέα και μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες. 
Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας αναφέρεται πως η ανάκτηση του 
«μαύρου κουτιού», από βάθος περίπου 85 μέτρων, πραγματοποιήθηκε μόνο με μηχανικά μέσα 
από το ρομποτικό υποβρύχιο ROV-MAXROVER του ΕΛΚΕΘΕ. 
Αρχικώς, το ειδικό ρομπότ χρησιμοποίησε τους ηλεκτρονικούς βραχίονές του για να το 

παραλάβει , αλλά αυτό δεν καταστεί δυνατόν με την πρώτη προσπάθεια. Τελικά το «μαύρο 
κουτί» ανακτήθηκε άθικτο χωρίς την βοήθεια εξειδικευμένων δυτών. Αναμένεται να δώσει 
απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων για το χειρισμό του δυστυχήματος, ιδιαίτερα για τα όσα 
συνέβησαν κατά το διάστημα από την εκκένωση του Sea Diamond έως τη βύθισ~Ί του, καθώς 
περιέχει όλα τα στοιχεία από τη στιγμή της πρόσκρουσης και έπειτα. 

Μετά την ανέλκυσή του, το «μαύρο κουτί» παραδόθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια η 
κασέτα καταγραφής εξετάστηκε από ειδικούς τεχνικούς, εκπροσώπους των ασφαλιστικών 
εταιριών, του Λιμενικού Σώματος και της πλοιοκτήτριας εταιρίας. 

Επιπλέον, η Εισαγγελία Νάξου προτίθεται να ζητήσει την άρση του απορρήτου των κινητών 
τηλεφώνων τόσο του πλοιάρχου του κρουαζιερόπλοιου, όσο και εκπροσώπων της εταιρίας, οι 
οποίοι κατά τη στιγμή του ατυχήματος είχαν επικοινωνία μεταξύ τους. 

Το λεγόμενο «μαύρο κουτί» του πλοίου έχει μεταφερθεί στο ειδικό εργαστήριο της Φλώριδας 
των ΗΠΑ, όπου έχουν μεταβεί και αντεισαγγελέας της Νάξου και δύο αξιωματικοί του 
Λιμενικού Σώματος. Η μεταφορά έγινε μέσα σε ειδική συσκευασία, σύμφωνα με τις οδηγίες π~υ 
είχαν δοθεί από το εργαστήριο , και μαζί μετέβησαν ο αντεισαγγελέας της Νάξου και δυο 
αξιωματικοί του Λιμενικού. 

Το «μαύρο κουτί», που η επίσημη ονομασία του είναι Voyage Data Recorder (VDR
Καταγραφέας Δεδομένων Ταξιδιού), θα «άνοιγε» στο ειδικό εργαστήριο και τα δεδομένα που 
υπάρχουν σε αυτό θα είναι πλέον στη διάθεση των αρχών. 

Το υλικό που θα αποκωδικοποιηθεί, θα παραληφθεί από τον εισαγγελικό λειτουργό και τους δύο 
αξιωματικούς του ΛΣ και θα αποτελέσει βασικό στοιχείο της δικογραφίας, αφού αναμένεται ν~ 
«φωτίσει» τις κρίσιμες στιγμές πριν από την πρόσκρουση αλλά και μετά την εγκατάλειψη απο 
τους επιβάτες μέχρ ι τη βύθιση. Οι εισαγγελικές και λιμενικές Αρχές περιμένουν ενδιαφέροντα 
στοιχεία καθώς σύμφωνα με τις δυνατότητες του VDR μπορούν να αποκωδικοποιηθούν 
πρωτίστως η πορεία του πλοίου, οι εντολές που δόθηκαν από τη «γέφυρα» προς το 
μηχανοστάσιο και πότε αυτές εκτελέστηκαν, η ταχύτητα και γενικότερα οι συνομιλίες που έχουν 
γίνει από τα μέσα επικοινωνίας του πλοίου αλλά και μεταξύ των αξιωματικών που βρίσκονταν 
στη «γέφυρα» και στα «φτερά» του πλοίου όσο και οι συνομιλίες του πλοίου με τις Αρχές και 
την πλοιοκτήτρια εταιρεία . 

Ωστόσο , ειδικοί διατυπώνουν ερωτηματικά για το εάν θα υπάρχουν, τελικά, καταγεγραμμένα 
όλα τα αναγκαία δεδομένα που θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων, δεδομένου ότι 
από την πρόσκρουση του πλοίου μέχρι τη βύθιmΊ του μεσολάβησαν περισσότερες από 14 ώρες. 

36 



3.6 ΑΙΤΙΑ, οι ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΚΑΣΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ειδικο ί και μη ειδικοί αναρωτιούνται γιατί βυθίστηκε στη Σαντορίνη το κρουαζιερόπλοιο Sea 
Diamond. 
Κανείς μέχρι τώρα δεν είπε την εκδοχή που κατά πάσα πιθανότητα θα αποκαλύψει το «μαύρο 
κουτί» . 

Οι πρώτες εικασίες θέλουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να γίνονταν παράνομες εργασίες (από 
συνεργείο «μαύρης εργασίας») για να δημιουργηθεί γυμναστήριο στο μπροστινό τμήμα του 

πλοίου . 

Το συνεργείο κατά πάσα πιθανότητα είχε κόψει τα ηλεκτρικά κυκλώματα από τα πλευρικά 
προπελάκια (που βοηθούν το πλοίο να κάνει ελιγμούς) . 
Η διακοπ1Ί των κυκλωμάτων ήταν εν αγνοία του καπετάνιου με αποτέλεσμα ο καπετάνιος να 
έχει την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει τους ελιγμούς ακριβείας που απαιτούvται για να περάσει 
από το ηφαίστειο της Σαντορίνης. 
Αργότερα όμως αποδείχθηκε πως ένα λάθος στη χαρτογράφηση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας 
Ελλάδας ήταν κατά την πλοιοκτήτρια εταιρεία Louis Hel\enic Cruises υπεύθυνο για τη βύθιση 
του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond στο λιμάνι της Σαντορίνης πέρσι τον Απρίλιο. 
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο διευθυντής επιχειρήσεων πλοίων της εταιρείας, κ. 
Γιώργος Κουμπενάς, ενώ στο χάρτη της υδρογραφικής υπηρεσίας ο ύφαλος (στον οποίον 
προσέκρουσε το πλοίο) αποτυπώνεται στα 57 μέτρα από την ακτή, στην πραγματικότητα 
βρίσκεται στα 13 1 μέτρα από την ακτή. Συγχρόνως, ενώ σύμφωνα με τον χάρτη ο ύφαλος 
παρουσιάζεται σε βάθος 18 έως 22 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, στην πραγματικότητα -όπως 
είπε- βρίσκεται σε βάθος μικρότερο των πέντε μέτρων . Καθώς το βύθισμα του πλοίου 1Ίταν 6,10 
μέτρα, το δυστύχημα ήταν μοιραίο. Εάν ο χάρτης ήταν σωστός το πλοίο θα είχε περάσει και δεν 
θα είχε προσκρούσει, σημείωσε ο κ. Κουμπενάς. 

Τη νέα χαρτογράφηση έκανε η εξειδικευμένη σε μετρήσεις και χαρτογράφηση εταιρεία 'ΆΚ~Ι 
ENGIN \ΞERING" , ύστερα από αίτημα των ενδιαφερομένων μερών . Όπως σημείωσε ο νομικος 
σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιώργος Ιατρίδης -Ρουμαντάνης, τα νέα πορίσματα έφθασαν .στην 
εταιρεία και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες κρατικές αρχές (εισαγγέλευα Παρου , 
λιμεναρχείο Σαντορίνης και υδρογραφική υπηρεσία) . 

Σε ερώτημα των δημοσιογράφων γιατί προσέκρουσε το συγκεκριμένο πλοίο , αφού όλα τα πλ~ία 
με τους ίδιους υδρογραφικούς χάρτες δουλεύουν, ο κ. Κουμπενάς απάντησε ότι σε κάθε ταξιδ~ 
οι χειρισμοί των πλοιάρχων είναι διαφορετικοί και σημείωσε την περίπτωση . σοβαρου 
αντίστοιχου ατυχήματος στις ΗΠΑ. Όσον αφορά στο θέμα των αποζημιώσεων που 
ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη καταβάλει για το πλοίο που βυθίστηκε και συνεχίζου.ν να 
καταβάλλουν για τη ρύπανση που προκλήθηκε, τους επιβάτες κ.λ.π., ο κ. \ατρ~δης
Ρουμαντάνης σημείωσε ότι στην περίπτωση των Η.Π.Α., όπου το δυστύχημα και πάλι οφειλετο 
σε λανθασμένη χαρτογράφηση, τις αποζημιώσεις κατέβαλε τελικά το αμερικανικό κράτος και 
ανακλήθηκαν όλα τα πρόστιμα για τη ρύπανση του ποταμού όπου έγινε τα ατύχημα. 
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3·7 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ 

Δεν είναι λίγο , , 
, ι ωστοσο εκεινοι που υποστηρίζουν πως πίσω από ' λ , 

:~~~ί~:αι αΚ:~ τ~ό~μ:~~~:αν τ:;; εl~;::ας~~~οιτηκτ~ ::~α ~αι το ~ν~ε~~μ~~ατητ;~ρ:κ~~~~~ 
κατέγραψε τ λ , " , κω ικοποιηση των δεδομένων 

ο εγομενο μαύρο κουτί" του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND. που 

Σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Ναυτιλίας οι ε π , 
εργαστηρίου οι οποίοι προέβησαν στην αποκωδι~οποί σμ εφ?γνωμονε~ του αμερικανικού 
~άνω ~ε χαρτογραφημένο ύφαλο, με πολύ καλές καφικiς ~~~~~:;~~ι::ς ,~να πλοίο ξ~συρε 
οργανα του σε λειτουργία. 0 α τα απαραιτητα 

Τρία τουλάχι;τον σημεία από τα στοιχεία που αναλύθηκαν κλήθηκε να εξηγήσε λ , 
του κρουαζιερόπλοιου τόσο στο Συμβούλιο Ναυτικών Ατυχημάτων όσο και σι οΕπ οιαρχλ?ς 
της Νάξου . ' τη ισαγγε ια 

3
·
8 ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΤΟΥ SEA DIAMOND ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 

~ελ α~ορμή το ατύχημα της βύθισης του κρουαζιερόπλοιου Sea Diaωond στον κόλπο της 
ερ: ν:ερας της Σαντορίνης, ο Ευρωβουλευτής του ΥΝ Δημήτρης Παπαδημούλης κατέθεσε τρεις 
Μ τησε ις στην Επιτροπή. 

λε ,την πρώτη από αυτές, ζητεί να μάθει αν οι Ελληνικές αρχές ζήτησαν μετά τη βύθιση του 
π οιου και λ , λ , , , 

την επαπε ι ουμενη οικο ογικη καταστροφη, την κινητοποιηση του κοινοτικού 
~ηχανι:'μού πολιτικής προστασίας, δεδομένου ότι οι περιπτώσεις θαλάσσιας ρύπανσης 
εω~ουνται σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ακόμη, ερωτά την Επιτροπή εάν 

Προτιθεται δ , , , 
θ λ , να συγχρηματο οτησει τις επιχεφησεις απορρυπανσης και αποκατάστασης του 
α ασσιου περιβάλλοντος και των ακτών <!τον κόλπο της Καλντέρας. 

Με δεύτερη ερώτηση που κατέθεσε, εστιάζει στην έλλειψη δικτύου ρυμούλκησης με σκάφη 
αγκυροβολημένα στο Αιγαίο και ζητά να πληροφορηθεί εάν ένα τέτοιο σχέδιο έχει υποβληθε ί 
στην ,Επιτροπή από τις ελληνικές αρχές για χρηματοδότηση από τα κοινοτικά κονδύλια, καθώς 
~~ι εαν θα ήταν επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 
ελος, ο Ευρωβουλευτής του ΥΝ καταθέτει ερώτηση με την οποία ζητά να πληροφορηθεί εάν η 

ευρωπαϊκή οδηγία για τους οργανισμούς πιστοποίησης και ελέγχου πλοίων έχει ενσωματωθεί 
στην ελληνική έννομη τάξη, εάν εφαρμόζεται ορθά και εάν οι ελληνικές αρχές έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αυτή εισάγει για την αναγνώριση τέτοιων οργανισμών με βάση 
συγκε~ριμένα κριτήρια, δεδομένου ότι το Sea Diaωond είχε πρόσφατα αξιολογηθεί θετικά από 
νηογνωμοvα καθώς και ότι η Επιτροπή προωθεί νέα, αυστηρότερα μέτρα για την αναγνώριση 
και λειτουργία τους. 

38 



3.9 Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΟΥ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Από τις πρώτες κιόλας στιγμές μετά το ναυάγιο του Sea Οίaιηοηd ο Δήμος Θήρας ζήτησε την 
άμεση απορρύπανση της περιοχής και στη συνέχεια την ανέλκυση του βυθισμένου 

κρουαζιερόπλοιου. 

Το αίτημα των κατοίκων και των φορέων του νησιού ενισχύεται, πλέον, από έκθεση του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, μετά τη δ ιενέργεια υδροληψιών, και τονίζεται ότι δεν 
πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός «μέχρι να εκλείψει η ρυπογόνος πηγή». Συγκεκριμένα, ο Δ~)μος 

Θήρας κατηγορεί την πλοιοκτήτρια εταιρεία ότι αποσιωπά μέρος του γενικού συμπεράσματος 
της μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ, όπου αναφέρεται ότι: «πρέπει να τονισθεί όμως ότ.ι η παρατήρηση 
αυτή (ότι δεν έχουν προκύψει αρνητικές επιπτώσεις από το ναυάγιο στο θαλάσσιο περιβάλλον) 
αφορά τη χρονική περίοδο του ενός μηνός μετά το ατύχημα και δεν μπορεί να προκαταλάβει 
μελλοντικές επιπτώσεις, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι η διαρροή του πετρελαίου 
συνεχίζεται άλλοτε με βραδύτερους ρυθμούς και άλλοτε με ταχύτερους και οι διαδικασίες 
απορρύπανσης όσο και οι διαδικασίες ελέγχου της περιοχής πρέπει να συνεχισθούν με 

σχολαστικότητα μέχρ ι να εκλείψει εξ ολοκλ1)ρου η ρυπογόνος πηγψ> ... 
Στην ανακοίνωση του Δήμου Θήρας τονίζεται ακόμη ότι είναι σαφές πως «δεν πρόκειται να 
εφησυχάσουμε εάν δεν απομακρυνθεί η ρυπογόνος πηγή, με την ανέλκυση του ναυαγίου». 

Κατ' εντολή του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη , ο Γενικός 
Γραμματέας του υπουργείου , Καθηγητής κ. Ιωάννης Τζωάννος, συνοδευόμενος από τον 
Υποναύαρχο κ. Γαλάνη , προήδρευσε τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2007, ευρείας σύσκεψης στη 
Σαντορίνη , παρουσία του Έπαρχου Θήρας, των Δημάρχων και εκπροσώπων φορέων για την 

προστασία του περιβάλλοντος από το ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond. 
Στη συνάντηση που έγινε σε άριστο κλίμα ο κ. Τζωάννος διαβεβαίωσε για άλλη μια φορά τους 
εκπροσώπους των φορέων της Σαντορίνης ότι η πολιτεία θα σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης 
στην προσπάθεια και την πλήρη αποκατάσταση του θαλασσίου περιβάλλοντος και την απόδοσή 
του στους κατοίκους του νησιού στην πριν από το ναυάγιο κατάσταση. 

3.10 Η ΣΗΜΕΡΙΝΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ 

Το ναυάγιο συνεχίζει να βρίσκεται στη θέση όπου κατέληξε μετά τη βύθιση του πλοίου. Τα 
ανώτερα καταστρώματά του φαίνεται να έχουν υποστεί ιδιαίτερα εκτεταμένες ζημιές (λόγω της 
πορείας κατά τη βύθισή του) , ενώ σημαντικό τμήμα από τη γάστρα του πλοίου βρίσκεται σε 
αρκετά καλή κατάσταση . Σημειώνεται ακόμη ότι δεν παρατηρείται καμία απολύτως μετακίνησή 
του ή · ταλάντωση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κίνησης - κά'τι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό γιατί 
πρέπε ι να υπάρχουν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για τα συνεργεία απάντλησης και πιθανής 
ανέλκυσης του πλοίου. Το ναυάγιο κείται σχεδόν παράλληλα με την τοπική ακτογραμμή της 
Καλντέρας σε γωνία περίπου 1650 με την πλώρη του να «αντικρίζει» πρακτικά τον λιμένα του 
Αθηνιού . Το βάθος στην περιοχή του μπροστινού τμ1)ματος του ναυαγίου του Sea Diamond 
είναι στα 126 μέτρα, ενώ το αντίστοιχο βάθος στην πρύμνη του αγγίζει τα 147 μέτρα. Οι 

·δεξαμενές του πλοίου (δεξαμενές που έφεραν πιθανές ρυπογόνες ουσίες, όπως καύσιμο 
πετρέλαιο , λιπαντικά κτλ) εκτιμάται ότι έχουν στο σύνολό τους διαρραγεί με αποτέλεσμα τα 
πετρελαιοειδ1) να μπορούν να «Κινηθούν» μέσα στο ναυάγιο και να έχουν τη δυνατότητα να 
δραπετεύσουν προς τη θαλάσσια στι)λη - το βάθος στο οποίο βρίσκεται το πλοίο σε συνδυασμό 
με την ουσιαστικά μερική πληρότητα των δεξαμενών συνηγορούν και ενισχύουν σαφώς την 
προαναφερόμενη εκτίμηση. 
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~ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΣΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΑΥΑΓΙΩΝ 

4
.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

~ κατ~λογος των θαλάσσιων καταστροφών . στα ανοικτά των ακτών της Ευρώπης είναι 
ιcά στυχως μακρύς: Amoco Cadiz, Erika, Exxon Valdez και Prestige, τα οποία αποτελούν 
πλ π?ιες από τις σοβαρότερες περιπτώσεις. Κάθε χρόνο «χάνονται» στα βάθη της θάλασσας 230 
ζω?ια με τονάζ 1,1 εκατομμύρια grt (gross registered tonnage) παρασύροντας στο θάνατο 1000 
Μ ες_ και προκαλώντας σοβαρές οικολογικές ζημιές. 
ση ετα το _ναυάγιο του Erika στα ανοικτά των ακτών της Βρετάνης το 1999, εισήχθησαν δύο 
θάtαντικες ευ~ωπαϊκές νομοθετικές δέσμες με στόχο να αυξήσουν τα πρότυπα ασφάλειας στη 
πε ασ~α . Ωστοσο, το ναυάγιο του Prestige στα ανοικτά των ακτών της Γαλικίας το 2002 έθεσε 
εξ ραιτερω ερωτήματα και ώθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συγκροτήσει μια ε ιδική 
ιc εταστική επιτροπή για να αναλύσει τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από αυτή τη νέα 
αταστροφ~). 

4
.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «AMOCO CADIZ» 

~να από τα παλιότερα αλλά σημαντικότερα ατυχήματα που έχουν συμβεί, ήταν αυτό του 
fI rnoco Cadiz τον Μάρτιο Ί;ου 1978 που προσάραξε έξω από την Βρετάνη και βυθίστηκε. 

_ερισσότεροι από 220.000 τόνοι από βαρύ πετρέλαιο απελευθερώθηκαν στη θάλασσα και 
ρυπαναν , 80 ίλ , Β , , , , 
δ περιπου Ι μ ια της ακτης της ρετανης, η οποια ε ιναι σημαντικη για τις 

ραστηριότητες του τουρισμού και της αλιείας. Ο καθαρισμός α-παίτησε τη χρήση σημαντικών 
οι~ονομ ικών πόρων u954 και είχε ως αποτέλεσμα έναν μεγάλο αριθμό από δίκες εξαιτίας της 
~rδραση~ που είχε το ατύχημα στο περιβάλλον και την οικονομία της περιοχ1)ς. 

γαλλικη κυβέρνηση , με αφορμή αυτό το δυσάρεστο συμβάν, δημιούργησε νομοθε-σία που 
απαyορεύει την είσοδο για όλα τα πετρελαιοφόρα σε απόσταση επτά μιλίων από τη γαλλιΚΙΊ 
αιc~ εκτός αν έχουν άδε ια να προσεγγίσουν σε γαλλικό λιμένα. Οι αξιώσεις παρουσιάστηκαν 
~ρ~ως ενάντια στον ιδιοκτήτη του φορτίου του An1oco Cadiz, και όχι στον ιδιοκτήτη του 
π οιου . Τον Ιούλιο του 1990, ο αμερικανικός ομο-σπονδιακός δικαση)ς στο Σικάγο του fλινόις 
ασχολήθηκε με την περίπτωση του Amoco και αποφάσισε υπέρ της γαλλικής κυβέρνησης 
εκδ ικ , ζ 
Σαν α ο_ντας αποζημίωση 85 εκατ. US $. , , , , , , 
, παραδειγμα της αξιολόγησης των συνεπειων απο τετοια περιβαλλοντικα ατυχη-ματα, ειν.αι 
οταν με το ατύχημα του Αιηοcο Cadiz, υπήρχε φοβερή μείωση της παρα-γωγής των 
?στρακοειδών και των ψαριών, 0 τουρισμός μειώθηκε κατά πολύ, επίσης επιχειρήσε ις που είχαν 
αμεση σχέση με τον τουρισμό και την αλιεία είχαν πτώση, κα-θώς κα ι οι δουλειές των μεσιτών 
που έδιναν εξοχικά στην περιοχή . 

4·3 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ERΙi<A» 

Το Δεκέμβριο του 1999 το δεξαμενόπλοιο Erika, νηολογίου Μάλτας και μονού κύ-τους, 
βυθίστηκε προκαλώντας πετρελαιοκηλίδα 20 χιλιάδων τόνων αργού πετρελαίου στον Ατλαντικό 
Qιcεανό, ρυπαίνοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτών της Βρετάνης και σκοτώνοντας χιλιάδες 

_πουλιά και ψάρια. , , , , , 
1-Ιταν 6 το πρωί της Ι 2ης Δεκεμβρίου του Ι 999 όταν το γαλλικο κεντρο διασωσης ελαβε ενα 
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επείγον σήμα κινδύνου από το πλήρωμα που ζητούσε να εγκαταλείψει το μαλτέζικο u964 
τάνκερ. Δύο ώρες αργότερα, ώσπου να σπεύσει το πρώτο πλοίο στην περιοχ1Ί όπου 
επικρατούσαν πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες, το "Erika" κόπηκε στα δύο. Η διάσωση των 26 
μελών του πληρώματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία, όχι όμως και η ρυμούλκηση των δύο 
κομματιών του τάνκερ. Το μπροστινό τμήμα του "Erika" βυθίστηκε την ίδια νύχτα προτού 
ακόμη ξεκινήσει η ρυμούλκησή του, ενώ το πρυ-μναίο βυθίστηκε έναν μήνα αργότερα παρά τις 
προσπάθειες για να συγκρατηθεί στην επιφάνεια της θάλασσας. Το αποτέλεσμα ήταν 
τετρακόσια χιλιόμετρα κατεστραμμέ-νων ακτών και μια κατακόρυφη αύξηση της ευρωπαϊΚ11ς 
ευαισθησίας απέναντι στους «επικίνδυνους σκουπιδοτενεκέδες των θαλασσών», όπως 
ονομάζουν οι Γάλλοι τα παλιά και επιρρεπή σε ατυχήματα τάνκερ . Τρείς μήνες μετά το εν λόγω 
ατύχημα, την 21η Μαρτίου του 2000, η Επιτροπή εξέδωσε μια «Ανακοίνωση σχετικά με την 
ασφά-λεια των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου»,. η οποία περιελάμβανε ορισμένες προ
τάσεις συγκεκριμένων δράσεων για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων. Η κατα-στροφή αυτή 
θύμιζε την ιστορική πετρελαιοκηλίδα του Αιηοcο Cadiz έξω από τις α-κτές της Βρετάνης το 
1978. 
Το Erika δεν 1Ίταν προφανής υποψήφιος για καταστροφή. Η πιστοποίησή του 1Ίταν εντάξει και 
είχε υποστεί με επιτυχία αρκετές επιθεωρήσεις. Το συμπέρασμα των ε-μπειρογνώμων 1Ίταν ότι 
τα πλοία μονού κύτους δεν πρόσφεραν επαρκή προστασία, ότι οι μέθοδο ι επιθεώρησης 1Ίταν 
ανεπαρκείς και ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα για το ζήτημα των σημαιών ευκαιρίας. Σε 
απάντηση στα πορίσματα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε δύο νομοθετικές δέσμες, οι 
οποίες έγιναν γνωστές ως Erika 1 και EΙ"ika ΙΙ. 
Μετά το ναυάγιο του "Erika" επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά ότι τα μεγάλα ατυ-χ1Ίματα είναι 
καταλύτες για αλλαγές στη νομοθεσία. Αυτό συνέβη στις ΗΠΑ μετά το ναυάγιο του τάνκερ 
'Έχχοη Valdez" που μόλυνε ανεπανόρθωτα τις ακτές της Αλά-σκας. 
Στην περίπτωση του ναυαγίου του Erika, υmΊρχαν κοινωνικοοικονομικές απώλειες. Τέτοιες 
ήταν οι απώλειες που προέκυψαν από τη διακοπή του ψαρέματος των ιδιωτών από τις ακτές που 
επηρεάστηκαν από την πετρελαιοκηλίδα, οι οποίες υπολογίστηκαν γύρω στα 100 εκατομμύρια 
ευρώ. 

4.4 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΕΧΧΟΝ VALDEZ» 

Το ατύχημα του Εχχοη Valdez συνέβη στις 23 Μαρτίου του 1989. Περίπου 39.000 τόνοι 
ακατέργαστου πετρελαίου απελευθερώθηκαν μέσα στο Prince WilliHm Souι1d , προτού 
απλωθούν στον Κόλπο της Αλάσκα, όπου περίπου 1300 μίλια ακτών ρυπάν-θηκαν . Από τις 
αρχές του 1993, η Εχχοη ξόδεψε 2 δισ. δολάρια για να καθαρίσει την προκύπτουσα διαρροή 
πετρελαίου . \-1 πετρελαιοκηλίδα σκότωσε 3.500 έως 5.500 θα-λάσσιες βίδρες από έναν συνολικό 
πληθυσμό περίπου 35.000 ζώων σε ολόκληρη την περιοχ1Ί . Στους τέσσερις πρώτους μήνες μετά 
την καταστροφή , εντοπίστηκαν περισ-σότερα από 35.000 πτώματα πουλιών, καλυμμένα με 
πετρέλαιο . 
Συνολικά υπολογίζεται ότι πέθαναν 300.000 έως 675.000 θαλασσοπούλια . Δέκα χρό-νια 
αργότερα, το Φεβρουάριο του 1999, μόνο δύο είδη άγριας ζωής - αετοί και βίδρες του ποταμού -
θεωρήθηκε ότι είχαν συνέλθει από τις επιπτώσεις της πετρελαιοκηλί-δας. Οι φώκιες του 
λιμανιού, τρία είδη κορμοράνων, οι πάπιες-αρλεκίνοι, τα περιστέ-ρια και μια οικογένεια 
φαλαινών όρκα δεν είχαν συνέλθει ακόμη . Επίσης, μελέτες έδειξαν ότι ορισμένοι πληθυσμοί 
ψαριών είναι πιθανό να εξακολουθούν να επηρεά-ζονται, ακόμη και από τη σχετικά χαμηλ11 
συγκέντρωση χημικών u949 ενώσεων που περιέχονται στο πετρέλαιο . Παρότι η Εχχοη, 
ιδιοκτήτρια του σκάφους, ισχυρίστηκε ότι η περιοχή καθαρίστηκε πλήρως, θύλακες πετρελαίου 
εξακολουθούν να υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια σε αρκετά σημεία. 
Έντεκα χρόνια αργότερα η Αλάσκα φέρει ακόμη τα σημάδια της οικολογικής κατα-στροφής 



αλλά η Ουάσινγκτον έχει σκληρύνει τη νομοθεσία της και δεν επιτρέπει στα μονοπύθμενα (με 
μονά τοιχώματα) πλοία να δένουν σε αμερικανικά λιμάνια. 

Σε απάντηση στην καταστροφή που δημιουργήθηκε τότε ο αμερικανικός νόμος ρύ-πανσης 
πετρελαίου πέρασε το 1990. Αυτός ο νόμος επέβαλε τους αυστηρούς κανόνες ευθύνης στους 
ιδιοκτήτες πετρελαιοφόρων και απαιτήσεις για πλοία διπλού τοιχώμα-τος. Σημαντικό επίσης 
είναι το γεγονός ότι ο νόμος αυτός προβλέπει αποζημίωση για τις ζημιές στο οικοσύστημα από 
τις διαρροές πετρελαίου βάσει "του κόστους της α-ποκατάστασης, αντικατάστασης, 11 της 
απόκτησης του αντιτίμου των κατεστραμμένων φυσικών πόρων ". 
Το δυστύχημα του Εχχοη Valdez είναι ένα από τα πιο διάσημα περιστατικά διαρροής 
πετρελαίου στη θάλασσα. Δεν είναι, όμως, ένα από τα μεγαλύτερης έκτασης. Σύμφω-να με το 
Κέντρο Πληροφόρησης για τις Πετρελαιοκηλίδες, από το 1960 υmΊρξαν 39 διαρροές πετρελαίου 
από τάνκερ μεγαλύτερης έκτασης. Εάν ληφθούν υπόψη και άλ-λες μορφές ρύπανσης από 
πετρέλαιο - όπως εκείνη κατά τον Πόλεμο του Κόλπου, η έκρηξη μιας πετρελαιοπηγής στο 
Ουζμπεκιστάν το 1992 και η διαρροή του πετρελαι-αγωγού στη Ρωσία το 1994 - το «επεισόδιο» 
Εχχοη Valdez έρχεται μόλις 530 στη σειρά κατάταξης. 

4.5 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «PRESTIGE» 

Τέλος, θα παρουσιαστεί εκτενώς η περίπτωση του ατυχήματος του Prestige, και μέσω αυτού θα 
ξεδιπλωθεί το νομοθετικό και το ασφαλιστικό καθεστώς που αναλύθηκαν προηγουμένως και θα 
βγουν συμπεράσματα για την σημερινή πραγ-ματικότητα. 
Το Νοέμβριο του 2002, το δεξαμενόπλοιο Pι-estige, ιδιοκτησίας μιας offshoι-e λιβερι-ανής 
εταιρείας με σημαία Μπαχάμες, ελληνόκτητο σύμφωνα με δημοσιεύματα, κό-πηκε στη μέση 
ενώ μετέφερε 77.000 τόνους πετρέλαιο (fuel oil) από τη Λιθουανία με προορισμό την 
Σιγκαπούρη. Το πλοίο έχασε την ευστάθειά του λόγω καιρού και βυ-θίστηκε στ' ανοιχτά των 
βορειοδυτικών ακτών της Ισπανίας. Το 26χρονο πλοίο διέθετε μονά τοιχώματα και σύμφωνα με 
ανακοινώνεις των ισπανικών αρχών δεν κατάφερε τα τελευταία χρόνια να ανταποκριθεί στις 
προδιαγραφές για ασφαλή ναυσιπλοtα αφού είχε υποστεί τυπικούς ελέγχους από το 
νηογνώμονα . Κατάφερε, όμως, να αποφύγει τον ελλιμενισμό και τον συνεπακόλουθο έλεγχο σε 
Ευρωπαϊκό λιμάνι, καθώς η φόρτωση του έγινε από πλοίο, μακριά από λιμάνι, και 
ανεφοδιάστηκε ίη transit στην Καλαμάτα και το Γιβραλτάρ. 
Το ναυτικό ατύχημα έγινε κοντά στο επικίνδυνο πέρασμα της Γαλικίας. 
Πριν το πλοίο κοπεί στη μέση είχαν ήδη διαρρεύσει 3 με 4 χιλιάδες τόνοι πετρελαιοειδών από 
δύο δεξαμενές του. Συνολικά, μέχρι σ~Ίμερα φαίνεται ότι έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα 10.000 
- κατ' άλλες εκτιμήσεις 20.000 - τόνοι πετρελαιοειδών. Τα δύο κομμάτια του δεξαμενόπλοιου 
βυθίστηκαν παρασύροντας το υπόλοιπο φορτίο στο βυθό , αλλά άγνωστο παραμένει τι θα γίνει 
αυτό. Οι συνέπε ιες του ατυχήματος ήταν πολύ σοβαρές για την οικολογία της γύρω περιοχής, με 
άμεσες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. 

Η συνολικού μήκους 200 χλμ. πετρελαιοκηλίδα απείλησε μια περιοχή μείζο-νος οικολογιΚΊ1ς 
σημασίας και μια ιδιαίτερα σημαντική ζώνη αλιείας. 

Οι ισχυροί άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν την πετρελαιοκηλίδα προς το 
νεοσύστατο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο των Ατλαντικών νήσων της Γαλικίας, που είναι το 
σημαντικότερο Ισπανικό οικοσύστημα. 

Οι Ισπανικές αρχές έχουν απαγορεύσει την αλιεία σε μήκος Ι 00 χλμ γύρω από τη πόλη La 
Coruna, όπου ο τοπικός πληθυσμός συντηρείται από την αλιεία και τον τουρισμό . Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υποστήριξε την άμεση αποζημίωση των ψαράδων από το Διαρθρωτικό Ταμείο για την 
Αλιεία, από άλλες ευρωπαϊκές καθώς και από εθνικές (ισπανικές) πηγές χρηματοδότησης. 
Παρά την κινητοποίηση αρχών και εθελοντών, η πετρελαιοκηλίδα είχε ρυπάνει ήδη τις ακτές: 
35 χιλιόμετρα ακτών σύμφωνα με τις αρχές ή 200 χιλιόμετρα σύμφωνα με τις ενώσεις αλιέων, 
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~ε άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και την τοπική οικονομία. 
;~ν περι~χή εμφανίστηκαν νεκρά ψάρια. Επίσης, εκατοντάδες θαλασσοπού-λια, κορμοράνοι, r αρ?ι κ.α., παγιδεύτηκαν στην πετρελαιοκηλίδα, ενώ πε-ρισσότερα από 160 από αυτά 

. ιασωθηκαν από διεθνής οργανισμούς. 
Υ στερα από την καταστροφή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να συστήσει προσωριVΊΊ 
~πιτ~οπή για ν~ εξετάσει αυτό και άλλα θαλάσσια ατυχήματα. Οι βουλευ-τές πραγματοποίησαν 
Ε ημοσιε~ ~κροασεις με εμπειρογνώμονες του ναυτιλιακού το-μέα καθώς και συνομιλίες με την 

2~ρωπαικη Επιτροπή και με τις ισπανικές αρχές. Σε έκθεση που εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 
04, το Κοινοβούλιο επέκρινε το χειρισμό της καταστροφής εκ μέρους των ισπανικών αρχών 

;αι ε~δικότερα την απόφασή τους να ρυμουλκήσουν το πλοίο μακριά από τις ακτές τη~ 
Σ αλ~κιας, αντί να το οδηγήσουν σε λιμένα καταφυγής. 
Η υνεπεια τ?υ ατυχήματος ήταν αρκετοί θιγόμενοι να απευθυνθούν στα δικαστήρια. 
λ Γαλλικη Κυβέρνηση και άλλοι 224 ενάγοντες κίνησαν δικαστικό αγώνα εναντίον του 

π οιοκτήτη, του London club και του 1992 Fund σε 15 δικαστήρια στη Γαλλία ζητώντας 

ζαπο~ημίωση συνολικής αξίας περίπου 130 εκατ. Ευρώ, εμπεριέχοντας τα 67,7 εκατ. Ευρώ που 
ητηθηκαν από την Κυβέρνηση . 
Η Πορτογαλία κινήθηκε δικαστικά στην Λισαβόνα εναντίον του πλοιοκτήτη, του London club 
~αι του 1 ?92 Fund, ζητώντας αποζημίωση 4,3 εκατ. ευρώ. 
Δ Ισπανια, τέλος, κινήθηκε νομικά εναντίον του ABS (Αμερικάνικος Νηογνώμονας) σε 
ικαστήριο της Νέας Υόρκης, ισχυριζόμενη ότι ο ABS υπήρξε αμελής κατά την επιθεώρηση 

του Prestige και απέτυχε να διαγνώσει τη διάβρωση, τη μόνιμη παρα-μόρφωση, τα 
ελαττωματικά υλικά και την κόπωση στο σκάφος. Στη βάση των παρα-πάνω η Ισπανία απαίτησε 
αποζημίωση για όλες τις ζημιές που προκλήθηκαν από το ατύχημα, υπολογίζοντάς την αρχικά 
~α ξε~ερνά τα 700 εκατ. US $ και αργότερα υ-πολογίστηκε να ξεπερνά τα 1000 εκατ. US $. 
ελικα, στην διαδικασία που έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά του ABS, ο ABS 

α.νταπαίτησε, ζητώντας από το Ισπανικό Κράτος να τον αποζημιώσει για u972 όποιο ποσό θα 
ειν~ι υποχρεωμένος ο ABS να πληρώσει σύμφωνα με κάθε δικαστική απόφαση εναντίον του, σε 
σχεση με το ατύχημα του Prestige. Ο ABS επίσης ισχυρί-στηκε ότι, εφόσον οι Ηνωμένες 
Πολιτείες δεν ήταν Κράτος Μέλος της CLC και εφό-σον η ρύπανση συνέβη στην Ισπανία, τα 
δικαστήρια των ΗΠΑ δεν ήταν αρμόδια να ασχοληθούν με την υπόθεση . Τον Σεπτέμβριο του 
2ΟΟ6, η Ισπανία ζήτησε να απο-συρθεί η ανταπαίτηση του ABS, λόγω της έλλειψης 
δικαιοδοσίας του δικαστηρίου στο θέμα αυτό. Ομως, εφόσον η Ισπανία μήνυσε τον ABS στο 
δικ~ του τοπικό δικα-στήριο, μόνο ένας λόγος θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απόσυρση 
αυτης της ε-νέργειας. Ο λόγος αυτός είvαι ότι η μη συμβατότητα του να εφαρμόζει κάποιος τον 
τοπικό νόμο των ΗΠΑ (εφόσον οι ΗΠΑ δεν είναι μέλος της CLC) συνδέεται με την άρνηση να 
ε~αρμόζει οποιονδήποτε άλλο ξένο νόμο (π.χ. Ισπανικό νόμο). . 
Συμφωνα με την CLC J 992, το όριο αποζημίωσης που ζητήθηκε στο ατύχημα του Prestιge ήταν 
22.777.986 ευρώ. Στις 28 Μαtου 2003, ο πλοιοκτήτης κατέθεσε το ζη-τούμενο ποσό στο 
Δικαστήριο για την σύσταση του Ταμείου. Το μέγιστο ποσό .απο-ζημίωσης π?υ δόθ~κε από τ~ 
Funct 1992 είναι 171.520.703 ευρώ, περιέχοντας και το ποσο που ουσιαστικα πληρωθηκε απο 
τον πλοιοκτιΊτη και την ασφαλιστική εταιρεία. , . . 
Οι ~ημιές που προκάλεσε το ατύχημα του Prestige δεν. έχου~ εκτιμη~ει σε οριστικο επιπεδο; 
Απο πληροφορίες που δόθηκαν από το J 992 Fund προκυπτει οτι το Μαιο του 2004 η Ισπανι~ 
Κυβέρνηση υπολόγισε ότι η ολική ζημιά στην Ισπανία φτάνει ~το ποσό τ~ν 834,8 εκατ. ευρ~. 
1-Ι Γαλλική Κυβέρ-vηση υπολόγισε την ολική ζημιά στην Γαλλια στο. ποσο των 176 εκατ .. ευρω 
Και η Πορτογαλική Κυβέρνηση υπολόγισε τη ζημιά στη~ Πορτοyαλια στα 3,3 εκατ .. ευρω. Το 
Τ~μείο καθόρισε τις συνολικές ενδεχόμενες αξιώσε~ να ειναι π.εριπου 103~ εκατ. ευ~ω. 
Μεχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2005 το Γραφείο Διαχειρισης Αξιωσεων (Claιms H.a11dl111g Office) 
σ~ν Ισπανία έλαβε 716 αξιώσεις για αποζημίωση της τά~εως των 698 εκατ. ~ρω. . . 
Μεχρι το τελικό κόστος του ατυχήματος να αποφασιστει, για να αποφευχθει η παρα-πανω απο 
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το ζητούμενο πλη ' , , , , , , 
πλ , , ρωμη η η ανιση μεταχειριση των εναγοντων, τα Ταμεια μπορουν μόνο να 
ηρωσουν ενα ποσο ' ' ξ ' 'Ο ' Τ ' ξ ' κά στο απο τις α ιωσεις. ταν τα ορια των α-μειων επερνιουνται σε 

20~~ιες περιπτώσει~, οι αποπληρωμές έγιναν μετά από μα-κριές διαβουλεύσεις . Τον Μάιο του 
τη ' η Εκτελεστικη Επιτροπή του 1992 Fund αποφάσισε ένα επίπεδο αποζημίωσης 15% για 
lσ ν π~τρελαιοκηλίδα του Prestige, το χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία των Ταμείων. Η 
αππανια: Γαλλία και οι άλλες ε-πηρεαζόμενες χώρες συμφώνησαν ότι η αποζημίωση που 
κ οφασιστηκε θα άφηνε ανικανοποίητα τα θύματα της ρύπανσης. Ως συνέπεια αυτού οι Γάλλοι 
α αιζοι Ισ~ανοί αντιπρόσωποι υπέβαλαν την αντίδρασ1) τους στο Ταμείο ως προς τις χαμηλές 
Τ πο ~-μιc;>σεις. Η Εκτελεστική Επιτροπή του 

2~;;5ειου ε~ανε μια ανασκόπηση των επιπέδων αποζημίωσης στη συνέλευση του Μαρτίου του y , ' αλλα ο Διευθυντής δεν μπόρεσε να αυξήσει το ποσοστό πέραν του 15%. 

0 παρχου,ν εκκρεμείς έρευνες εναντίον του καπετάνιου ·του σκάφους και των Ισπανι-κών αρχών. 
τ 7~ετα~ιος κατηγορήθηκε για οικολογική ζημιά και για παραβίαση των Αρχών, και γι 'αυτό 

0 0
'(0 εμεινε φυλακή για μερικούς μήνες. Η απόφαση του δικαστή να φυλακίσει τον 

καπετανιο είναι αντιφατική, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 230 UNCLOS απαγορεύεται η ποινή 
τ~ς φυλάκισης για ρύπανση που προκλήθηκε από ξένα σκάφη . Η μόνη εξαίρεση σε αυτόν τον 
~0t? είναι σε περιπτώσεις παράνομων ενεργειών που προκάλεσαν σοβαρή ρύπανση της 
π~ α?σιας περιοχής. Ο καπετάνιος απελευθερώθηκε τελικά με εγγύηση των 3 εκατ. ευρώ που 
ηρωθηκε από το Ρ&Ι club. 

;αρόμοιες καταστάσεις συνέβησαν με την υπόθεση του Aegean Sea, όπου το Ισπανι-κό Ποινικό 
ικαστήριο απεφάνθη ότι ο ιδιοκτ~)της και ο καπετάνιος ήταν εγκληματικά αμελείς, με 

απο:έλεσμα ο πλοιοκτήτης, η Ισπανική Πολιτεία, το Ρ&Ι club και το IOPCF κρίθηκαν 
~πε~θυνοι. Το ίδιο πόρισμα προέκυψε και στην Γαλλία στην περί-πτωση του EΓika, του οποίου 

0εν εχε ι κλείσε ι ακόμη η υπόθεση, όπως και του Prestige. 
, ι Ισπανικές Αρχές προσέφεραν διάφορους τρόπους υποστ~)ριξης των θυμάτων της ρύπανσης, 
οπως πληρωμές, απαλλαγή από φόρους και ασφάλε ιες . Προέβησαν δηλαδή σε άμεσες 
αποζημιώσε ις για οικονομικές απώλειες σε όσους επηρεάστηκαν από τις απαγορεύσεις αλιείας, 
περιλαμβανομένου εμπόρων θαλασσινών, τοπικούς ψαράδες και όσους είχαν άμεση σχέση με 
τις Ψαραγορές, όπως είναι οι πωλητές δολωμάτων ή οι υπάλληλοι σε ιχθυόσκαλες. Οι 
αποζημιώσε ις ήταν 40 ευρώ την ημέρα σε ψαράδες · και σχετικούς υπαλλήλους, ενώ για αυτούς 
που είχαν σκάφη ανάλογα με το GT των σκαφών τους η αποζημίωση κυμαινόταν μεταξύ των 21 
~ρώ την ημέρα και 4,74 ευρώ ανά τόνο . Οι πληρωμές προορίζονταν αρχικά να διαρκέσουν 6 
μηvες αλλά τελικά διήρκησαν μέχρι το τέλος της απαγόρευσης της αλιείας, δηλαδή μέχρι τις 8 
Οκτωβρίου 2003 . · 

4-.6 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Έως τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας ο αριθμός των ναυτικών ατυχημάτων των ελληνικών 
πλοίων μειώθηκε σημαντικά, ιδιαίτερα μετά το 1984, φθάνοντας το 1995 μόλις στο 25% του 
αριθμού των ατυχημάτων του 1980. 
Παράλληλα όμως συρρικνώθηκε και ο ελληνικός στόλος υπέρ είτε του Ιαπωνικού είτε άλλων 
σημαιών ευκαιρίας. Όμως, δεδομένης της κατά 45% μόνο συρρίκνωσης του ελληνικού στόλου 
την τελευταία δεκαπενταετία, μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό των ναυτικών ατυχημάτων σε 

σχέση με το σύνολο των πλοίων ελληνικής σημαίας. 
Από το σύνολο των ελληνικών ατυχημάτων το 18% συνδέεται άμεσα με τη διακίνηση 
πετρελαίου (καθώς αναφέρεται σε ναυτικά ατυχήματα δεξαμενόπλοιων), ενώ το 70% συνδέεται 
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έμμεσα με τη ρύπανση της θάλασσας με πετρελαιοειδή (αναφέρεται σε φορτηγά πλοία). 
Στις θάλασσες της χώρας μας, εμφανίζεται ο πολύ σημαντικός αριθμός πετρελαιοκηλίδων, 
είκοσι (20) καταγεγραμμένες ενώ στο σύνολό τους, σε ολόκληρο τον κόσμο εμφανίζονται 
καταγεγραμμένες πενήντα (50). Το γεγονός αυτό δικαιολογείται κυρίως λόγω της δεσπόζουσας 
θέσης της χώρας μας στο μηχανισμό θαλάσσιας διακίνησης πετρελαίου από Μαύρη Θάλασσα 
και Μέση Ανατολή. 
Οι κύριες καταγεγραμμένες αιτίες δημιουργίας πετρελαιοκηλίδων είναι κατά σειρά οι 
«λειτουργικές διαδικασίες», η «προσάραξη», η «πυρκαγιά- έκρηξη» και η «σύγκρουση» . Τέλος, 
το 50% των παραγωγών του πετρελαίου που διέρρευσε την περίοδο 1993-1995 στη Μεσόγειο 
ήταν το πετρέλαιο καύσης, το 21 % αργό πετρέλαιο, ενώ το 13% κατατάσσεται στην κατηγορία 
πετρελαίου για μηχανές τύπου «DIESEL», πιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την έμμεση αλλά 
σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση της διαδικασίας παραγωγής ενέργειας από το πετρέλαιο. 
Από τα ανωτέρω είναι προφανής ο κίνδυνος που υφίστανται οι ελληνικές θάλασσες από την 
διακίνηση πετρελαιοειδών, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη την παρουσίαση των κυριότερων 
μεθόδων αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοκηλίδες. 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται εν συντομία το ιστορικό επιλεγμένων μεγάλης έκτασης ναυτικών 
ατυχημάτων με επιπτώσεις σε ελληνικά συμφέροντα, τα οποία συνδέονται με τη διακίνηση 
πετρελαιοειδών στην ευρίηερη περιοχή της Μεσογείου. 

4.7 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤIΣ» 

Στις 2/3/1979 το δεξαμενόπλοιο <<Μεσσηνιακή Φροντίς>> , με σημαία Λιβερίαc;, προερχ?μενο 
από τη Λιβύη και κατευθυνόμενο στη Ρουμανία, προσέκρουσε με την πλώρη στο νησάκι Άγιος 
Παύλος κοντά στον όρμο Καλών Λιμένων του νομού Ηρακλείου και προσάραξε, , με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ρήγματα στα ύφαλα του πλοίου και να διαρρεύσουν σε ενα 
οκτάωρο δεκαέξι χιλιάδες τόνοι πετρελαίου, οι οποίοι και εξαπλώθηκαν στις νότιες άκτές της 
Κρήτης σε μήκος πλέον των επτά ναυτικών μιλίων. Η μέθοδος καταπολέμησης της ρύπανσης 
που χρησιμοποιήθηκε, βασίσθηκε στον ψεκασμό χημικών διασκορπιστικών στην επιφάνεια της 
πετρελαιοκηλίδας. 

4.8 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «ILIAD» 

Με πολλά ερωτηματικά και με έκδηλη την ανησυχία και την αγανάκτηση οι κάτοικοι :11ς Πύ~ου 
είδαν στις 9/ 10/1993 τη θάλασσα να ' μαυρίζει ' και να 'αργοπεθαίνει' από μια με~αλη 
πετρελαιοκηλίδα που έπληξε την περιοχή. Το πετρέλαιο αυτή τη φορά διέρρε~σε απ? το 
ελληνικής σημαίας δεξαμενόπλοιο «ILIAD» που προσέκρουσε σε ύφαλο ανατολι~α της ν~)σου 
Σφακτηρίας, στο ίδιο ακριβώς σημείο που πριν από δεκατρία περίπου χpονια απο το 
δεξαμενόπλοιο «IRENESSERENADE» διέρρευσαν στα ανοικτά της Πύλου σαράντα χιλιάδες 
τόνοι πετρελαίου . 
Τη φορά αυτή σημαντικό ποσοστό των ογδόντα δύο χιλιάδων τόνων που μετέφερε το «ILIAD» 
κατέληξε στις ακτές του όρμου του Ναβαρίνου, καθώς και στις γύρω περιοχές. Χιλιάδ~ς ψάρ~α 
βρέθηκαν νεκρά και οι υπεύθυνοι των ιχθυοκαλλιεργειών αναφέρθηκαν σε οικονομικες ζημιες 
της τάξεως των ενάμιση δισεκατομμυρίων δραχμών. Η αλιεία στην περιοχή, σταμάτησε για 
ακαθόριστο χρονικό διάστημα, ενώ, αντίστοιχα, μηδενίστηκε η τουριστική κίνηση . 
Μ ετά από έρευνα της «GREENPEACE» αποκαλύφθηκε ότι το δεξαμενόπλοιο «ILIAD» ήταν 
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είδη 18 ετών χω , δ λ , , , , 
Μετά δ ' ρ_ις ιπ α τοιχωματα, τα οποια θα μπορουσαν να αποτρέψουν τη καταστροφή. 
του Ν τ~ ι~δοχικα ατυχήματα, επεβλήθη απαγόρευση εισόδου των δεξαμενόπλοιων στον όρμο 
επιβά α αρινου για ανεφοδιασμό, ο οποίος μπορεί να γίνεται και ανοικτά της περιοχής χωρίς 

ρυνση της οικονομία της. 

4
·
9 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ «AEGEANSEA» 

Τα χαρά 
μπει ματ~ της 311211992 το ελληνικό δεξαμενόπλοιο «AEGEANSEA», προσπαθώντας να 
Χιλ , ~ε λι~ανι της Ισπανίας, προσέκρουσε στα βράχια λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. 
πλο~α ες τονοι αργού πετρελαίου διέρρευσαν, ενώ λίγες μέρες αργότερα, φλόγες τύλιξαν το 
ημ . ιο. Ακολούθησε αριθμός εκρήξεων, ενώ το τοξικό σύννεφο καπνού σκέπασε για αρκεtές 
το:ρες το λι~άνι της Λα Κορούνια και ανάγκασε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
ορ ς Ίια περιπου μία εβδομάδα. Το ατύχημα χαρακτηρίσθηκε διπλάσιου μεγέθους από το 
Ταια~ο γι_α το~ κλάδο διακίνησης πετρελαίου ατύχημα «EXXONVALDEZ» στην Αλάσκα. 
έ π ωτα φραγματα που δημιουργήθηκαν για να περισώσουν την κατάσταση, ήταν λίγα και 
Ι1σπ~σαν λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών. 
0 αραλληλα τα χημικά διασκορπιστικά αποδείχθηκαν αποτελεσματικά, ενώ τα θαλάσσια 
μ ~Κοσυστήματα της περιοχής επλήγησαν ανεπανόρθωτα. Οι τοπικές αρχές εκτιμούν τις ζημιές 
έ ονο στις ιχθυοκαλλιέργειες στα τριακόσια εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ενώ η ίδια περιοχή 
'Σ. χε ι υ~οστεί πλήθος σοβαρών ατυχημάτων από το 1970 και μετά. 
α υνο~~ιζοντας βλέπουμε ότι τα θαλάσσια ατυχήματα στην περιοχή της Μεσογείου είναι και 
J~ετα και σημαντικά, ενώ δεν πρέπει να αγνοηθούν και τα σαφώς περισσότερα μικρότερης 
δ ιμα~ας ατυχήματα, περιλαμβανομένων και των «σχεδόν» βυθισμένων πλοίων, τα οποία 
ιαρκως ρυπαίνουν το θαλά_σσιο χώρο .. 

4-10 Η ΠΕΡ'ΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ« ΔΥΣΤΟΣ» · 

Το ~/Γ Δ ΥΣΤΟΣ ήταν ελληνικό εμπορικό φορτηγό πλοίο (Φ/Γ), τύπου "μπαλκ κάριερ", που 
βυθιστηκε στις 29 Δεκεμβρίου του 1996. 'Ηταν νηολογημένομένο στο νηολόγιο Πειραιώς με 
;ριθμό Ν .Π . 8204. Είχε ολικό μήκος 100 μέτρα, χωρητικότητα ολική 4.045 κόρους και καθαρά 
1 

· 2Ο5 κόρους και μεταφορική ικανότητα 5.600 τόνων "χύδην φορτίου" . Είχε ναυπηγηθεί το 
970 και το προηγούμενο όνομά του πριν ν ' αγορασθεί ήταν "ΜΙΝΑ ENTREGO". 'Ηταν 

ΧΡονοναυλομένο από την ΑΓΕΤ - Ηρακλης για μεταφορικές ανάγκες της με ειδική διασκευ1) 
μεταφοράς "χύμα" τσιμέντου.Στις 26 Δεκεμβρίου του 1996, επομένη των Χριστουγέννων και 

-~ερί ώρα 14.00, το Φ/Γ Δ ΥΣΤΟΣ, με Πλοίαρχο τον Ιωάννη Τσιτσιρίκη και με πλήρωμα 21 
λληνες ναυτικούς, απέπλευσε άπό τις εγκαταστάσεις ΑΓΕΤ-Ηρακλής Βόλου, έμφορτο, με 

5
-3 00 περίπου τόνους τσιμέντο, με προορισμό τις εγκαταστάσεις λιμένος Δραπετσώνας στον 

Πειραιά. Λόγω όμως των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, γύρω στις 18.00, 
προσέγγισε σε νότιο όρμο της Σκιάθου. Παραμένοντας εκεί δύο ημέρες και συνεχιζομέων των 
ΒΑ. θυελλωδών ανέμων και κατάστασης. θαλάσσης τρικυμιώδης ο Πλοίαρχος αποφάσισε 
πιθανώς και πιεζόμενος και από το πλήρωμα, προκειμένου Πρωτοχρονιά να κάνουν στα σπίτια 
τους, να αποπλεύσει και να συνεχίσει το ταξίδι για Πειραιά. Στις 20.00 ώρα περίπου ήταν η 
τελευταία επικοινωνία που είχε το Φ/Γ Δ ΥΣΤΟΣ με το εμπορικό M/S (μότορσιπ) ΛΕΝΑ. Το 
πρωί της επομένης και περί ώρα 05.15 το πλοίο Δ ΥΣΤΟΣ εντοπίσθηκε ανεστραμμένο να 
επιπλέε ι από το Αλιευτικό Α/Κ Σαρωνικός, 3,5 νaυτικά μίλια ανατολικά από την Κύμη όπου και 
δ ιέσωσε τον δόκιμο πλοίαρχο Χρήστο Αναγνώστου. Στο ναυάγιο αυτό έχασαν την ζωή τους 20 
επιβαίνοντες που βρέθηκαν στη συνέχεια πνιγμένοι μέσα στο πλοίο ο Πλοίαρχος, ο 
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Υποπλοίαρχος, ο Ανθυποπλοίαρχος, ο Ραδιοτηλεγραφητής, οι Α' , Β ' και Γ Μηχανικοί, 9 
ναύτες, 1 Λιπαντής, ο Μάγειρας, ο βοηθός Θαλαμηπόλου, η σύζυγος του Α ' Μηχανικού και η 

κόρη του Α ' Μηχανικού, η σύζυγος του Β ' Μηχανικού ενώ αργότερα βρέθηκαν από το Ρ/Κ 
Ανήλικης που είχε σπεύσει στη περιοχή ένας ναύτης, ένας λιπαντής και ο έτερος Γ Μηχανικός. 
Από την έρευνα των πραγματογνωμόνων ως αιτία του ναυαγίου Θεωρήθηκε αναμφίβολα η 

μετατόπιση φορτίου η οποία και επέφερε την αύτανδρη ανατροπή του πλοίου. Πιθανοί λόγοι 
που εξετάσθηκαν και Θεωρήθηκαν ως υπαίτιοι της μετατόπισης του φορτίου 1]ταν: 

α) Να συνέβη σβήσιμο της μηχανής, κοινώς λεγόμενο μπλακ-άουτ (Black-oυt) με συνέπεια να 

"διπλαρώσει" κοινώς το πλοίο στον υφιστάμενο κυματισμό με επακόλουθο τον μεγάλο 
διατοιχισμό κοινώς μπότζι ή 

β) Να συνέβη απώλεια πρόωσης, δηλαδή να προκλήθηκε κοινώς ξενέρισμα της προπέλας λόγω 
μεγάλου προνευστασμού, κοινώς λεγόμενο σκαμπανεύασμα και να βρέθηκε το πλοίο έρμαιο 
των πλευρικών κυμάτων, ή 

γ) Να συνέβη απώλεια χειρισμού πηδαλίου, που σημαίνει ότι μπρορεί να κόλλησε κοινώς το 
τιμόνι, γεγονός που συμβαίνει τακτικά σε πλοία κυρίως σε γρήγορες και απότομες αλλαγές 
κλίσης του πηδαλίου, ή τέλος 

δ) Να συνέβη λάθος στροφή (κλίση πηδαλίου) και κατά διεύθυνση και κατά μέγεθος αριστερά 
αντί δεξιά, στραβοτιμονιά κοινώς, λαμβάνοντας υπ ' όψη την πορεία του πλοίου και την 

διεύθυνση του υφιστάμενου στη περιοχή κυματισμού που να επέφερε τον μοιραίο διατοιχισμό. 

Στο πλοίο από την πρώτη στιγμ11 της βύθισης του ανέβηκαν μέλη του λιμενικού και επί πολλές 
ώρες προσπαθούσαν να "ακούσουν" αν υm1ρχαν επιζώντες σε κάποιο · από τα τμ1]ματα του 
ναυαγίου χωρίς όμως τελικά να καταφέρουν κάτι. Το πλοίο τελικά ρυμουλΚ1]θηκε λίγο έξω από 

· το λιμάνι της Κύμης όπου και τελικά βυθίστηκε.Το ναυάγιο του Δύστος βρίσκεται σε απόσταση 
4 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι της Κύμης, ξαπλωμένο με την δεξιά του πλευρά πάνω σε 
αμμώδη-λασπώδη βυθό με μέγιστο βάθος 38 μέτρων.Είναι σχεδόν καλυμμένο στο σύνολο του 
από σχοινιά κα:ι δίχτυα κάνοντας την επίσκεψη σε αυτό αρκετά δύσκολη. ΕντυπωσιαΚl] είναι και 
η συγκέντρωση φυτικών οργανισμών που σε συνδυασμό με τα ισχυρά ρεύματα της περιοχ~]ς 
έχουν αναπτυχθεί σε βαθμό δυσανάλογο σε σχέση με τον χρόνο που βρίσκεται το ναυάγιο στον 
βυθό.Το ναυάγιο είναι προσβάσιμο σε σχεδόν το σύνολο των χώρων του και προσφέρει την 
δυνατότητα για μερικές εντυπωσιακές διεισδύσεις. Ο χώρος της γέφυρας είναι προσβάσιμος 
χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή καθώς "κρέμονται" από παντού αντικείμενα αρκετά από 
τα οποία είναι βαριά και αιχμηρά. Προσβάσιμος είναι και ο χώρος του μηχανοστασίου στο 
σύνολο του αλλά και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή καθώς έχει αρκετές διακλαδώσεις που 
μπορούν να δυσκολέψουν πολύ την επιστροφή. Το τσιμεντάδικο πλοίο Δ ΥΣΤΟΣ δεν έπεσε 
Θύμα της κακοκαιρίας.Βρισκόταν καιρό πριν σε προδιαγεγραμμένη πορεία ναυαγίου, με 
αποστολή να φέρει μερικές ακόμα χιλιάδες εκατομμύρια ματωμένα δολάρια στα ταμεία των 
εφοπλιστών. Με τίμημα τη ζωή 17 ναυτικών και τριών μελών των οικογενειών τους, που 
προστέθηκαν στη ματωμένη λίστα των Θυμάτων του αδίστακτου εφοπλιστικού κεφαλαίου.Η 
κακοκαιρία 1]ταν μόνο το πρόσχημα για το έγκλημα.Η βιασύνη, με την οποία, ο υπουργός των 
εφοπλιστών Στ. Σουμάκης έσπευσε να υιοθετήσει την εντολή των αφεντικών.του, να κηρυχθεί 
εκ του ασφαλούς ένοχος ο νεκρός καπετάνιος του Δ ΥΣΤΟΣ, ενοχή που, αν κατοχυρωθεί, φέρνει 
στο εφοπλιστικό ταμείο ακέραιη την αποζημίωση από την ασφάλεια, καταχωρήθηκε, ήδη, στη 
συνείδηση του ναυτικού κόσμου ως η ομολογία των πραγματικών ενόχων . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

5.1 οι ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Στις άμεσες προτεραιότητες για τη Σαντορίνη ήταν ένας σταθμός απορρύπανσης. Σύμφωνα με 

τον πρόεδρο της Ένωσης Λεμβούχων του νησιού, κ. Μάκη Κανακάρη, η λειτουργία του είναι 
απαραίτητη , αφού και στα δύο λιμάνια του νησιού φτάνουν εκατοντάδες κρουαζιερόπλοια κάθε 
χρόνο . 

Από την ημέρα του ατυχήματος, η Louis Hellenic Cruises προχώρησε άμεσα στην εκμίσθωση 
υπηρεσιών εταιρίας που εξειδικεύεται στην πρόληψη και αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, 
όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της η πλοιοκτήτρια εταιρία του Sea DianΊond , το οποίο 
παραμένει στο βυθό του λιμανιού της Σαντορίνης με 400 τόνους καυσίμων. 
Η εν λόγω εταιρία, συμπληρώνει η Louis, μια από τις πλέον αναγνωρισμένες του κλάδου στην 
Ανατολική Μεσόγειο, βρίσκεται στη Σαντορίνη από την πρώτη κιόλας ημέρα και είναι γενικά 
αποδεκτό ότι το έργο που επιτελεί μέχρι σήμερα είναι αποτελεσματικό. Παρά το τεράστιο 
οικονομικό κόστος που η καθημερινή αυτή επιχείρηση συνεπάγεται, έχει γίνει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, πάντοτε σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, για την αποτροπ1Ί 
οποιωνδήποτε επιπτώσεων στο περιβάλλον και σε οιουσδήποτε τρίτους . Σαν αποτέλεσμα έχουν 
αποφευχθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον που έχουν παρουσιαστεί σε άλλα, παρόμοια συμβάντα . 

Η Louis Hellenic Cruises έχει επίσης προχωρήσει "χωρίς καμία καθυστέρηση στην εκμίσθωση 
υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου, της London Offshore Const!ltants Ltd, η οποία χαίρει 
ιδιαίτερης αναγνώρισης διεθνώς, με σκοπό να εξετάσει την επιτευξιμότητα απάντλησης των 
εναπομενόντων καυσίμων από τις δεξαμενές του πλοίου (η πλειοψηφία των οποίων έχει 1Ίδη 
αναδυθεί και περισυλλεγεί)" . Η Louis εκμίσθωσε επίσης τις υπηρεσίες του Ελληνικού Κέντρο~ 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ .Θ.Ε.) όπου με την βοήθεια εξειδικευμένου ρομποτικου 
υποβρύχιου οχήματος, λήφθηκαν φωτογραφίες υψηλ1Ίς ευκρίνειας από το ναυάγιο και την 
ακριβή του θέση. Το υλικό αυτό εξετάζεται από την London Otϊshore Consιιltants Ltd και 
άλλους εξειδικευμένους συμβούλους με στόχο να υπάρξει τελικ1Ί γνωμάτευση για το εάν μια 
τέτοια επικίνδυνη επιχείρηση θα ήταν εφικτή, δεδομένης της ζημιάς που υπέστη το πλοίο κατά 
τη βύθιση του σε βάθος 350 περίπου ποδών . 

'Ολα τα πιο πάνω γεγονότα αποδ~ικνύουν εμπράκτως την προσήλωση της Loιιi s Hellen~c 
Cnιises στην διαφύλαξη της προστασίας του περιβάλλοντος. Άλλωστε, η Lοιιίs εδώ και μερικες 
δεκαετίες έχει μεταφέρει χιλιάδες επιβάτες κάθε εβδομάδα στο νησί της Σαντορίνης και 
συνεχίζει να το πράττει και επομένως συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες των κατοίκων για τη 
διαφύλαξη του περιβάλλοντος. 

Τα μέλη της 'Ενωσης Λεμβούχων Σαντορίνης ήταν αυτά που άπλωσαν το πρώτο προστατευτικό 
δίχτυ γύρω από το Sea ΟίaηΊοηd , πέραν του γεγονότος ότι κινητοποιήθηκαν άμεσα για την 
ασφαλή μεταφορά των επιβατών στο λιμάνι. 
Από συνεργεία απορρύπανσης γίνεται προσπάθεια περισυλλογής των καυσίμων με τη χρ1ψη 
πλωτών φραγμάτων, αλλά όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, μικρές κηλίδες 
«ξεφεύγουν» από τα φράγματα και σε κάποιες περιπτώσεις «χτυπάνε» τις ακτές. 
Στις πρώτες μέρες εργασιών, η αναμενόμενη ισχυροποίηση των βόρειων ανέμων έγινε η αιτία 
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να «ξεφύγο , , 
του λ , υν» απο τα φραγματα πετρελαιοειδή, που διαφεύγουν από τις 3 «δεξαμενές ημέρας» 
κα π , οιου και να «σχηματιστούν» δύο κηλίδες. Σε έκταση δεκάδων ναυτικών μιλίων, βόρε ια 
διάι νοτια από το σημείο του ναυαγίου του Sea Diamond, στη Σαντορίνη, η θάλασσα έχε ι 
ακ ~παρτες μαύρες κηλίδες, νεκρά ψάρια και θαλασσοπούλια ξεβράζονται στα βράχια, ενώ οι 
απ ;ες σε πολλά σημεία ε ίναι μαύρες από την πίσσα και το μαζούτ. Η Greenpeace υπολογίζει ότι 
ρυ 0 :~ς συνεχόμενες διαρροές πετρελαίου περισυλλέγεται μόνο το 15 έως 20%, ενώ το υπόλοιπο 
π παινε ι ανεξέλεγκτα. Η μια κηλίδα εντοπίστηκε λίγο νοτιότερα από το σημείο του ναυαγίου, 
ά~~ς το λιμάνι του Αθηνιού και η άλλη στον όρμο των Φηρών, απ όπου περισυλλέγησαν από 
0 ρ~ς του Λιμενικού Σώματος 8 οικόσιτες πάπιες «μαυρισμένες» από τα πετρελαιοειδή. 
α ι ,ει ικοί εκτιμούν, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι από αυτές τις δεξαμενές έχουν διαρρεύσει 
α πο την ημέρα του ναυαγίου περίπου 150 τόνοι καταλοίπων, που έχουν περισυλλεγεί από τα 

· δ πορρυπαντικά σκάφη . Το θετικό είναι ότι ακόμα δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή από τις 
εξαμ~νές, όπου υπάρχουν περίπου 450 τόνοι μαζούτ. Παράλληλα με τις εργασίες στη θάλασσα, 

;υνεχι~ονται με εντατικούς ρυθμούς και οι εργασίες για τον καθαρισμό των ακτών. Οσον αφορά 
τη ρυπανση της θαλάσσιας περιοχής του Αθηνιού, το ΥΕΝ ανακοίνωσε ότι 1Ίδη έχε ι 

~ξρρυπανθεί το 60% των ελαφρών πετρελαιοειδών που ανήλθαν στην επιφάνε ια ενώ στις 
ε αμενές του Sea Diamond υπάρχουν αποθηκευμένοι 41 Ο τόνοι ντίζελ. 

Όπ,ως εξήγησε στο <<'Εθνος» ο κ. Μιχάλης Θεοδωρόπουλος, από το Δίκτυο «Μεσόγειος SOS», 
απο το ναυάγιο του πλοίου υπάρχουν πολλές δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
που προκαλούνται: 
·Από τα πετρελαιοειδ11' τα οποία επηρεάζουν είτε την επιβίωση είτε την αναπαραγωγή των 
Ψα , ' 
•Α ρ~ων και περ~άνε στην τροφική αλυσίδα. , , , , , 
δ ,πο τα χημικα, που υπάρχουν στο πλοιο, απο απορρυπαντικα, ψυγεια, τηλεορασε ις και 
ιαφορες άλλες συσκευασίες. . 

·Από την ύπαρξη τυχόν αμίαντου στο πλοίο, που θα έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 

Απ~ τις υδροληψίες που τι:iλικά πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό ~ιάστημα ~έχρι κ~ι έναν ,μήνα 
μετα το ναυάγιο διαπιστώθηκε πως από τη διαρροή πετρελαιοειδων οι επιπτωσεις στο θαλασσιο 
~ερι~άλλον ήταν μικρές και τα μέτρα που λήφθηκαν, απέδωσαν. , , , 
ό στοσο, οι μελλοντικές επιπτώσε ις από τη συνεχιζομενη διαρρ?η δεν ~πορει να πρ?βλεφθο~ν, 
Πως και ο ι επιπτώσε ις στο θαλάσσιο οικοσύστήμα από τις διαφορες αλλες ρυπογονες ουσιες 

στο πλοίο. 

Γι α~τό οι φορείς της Θήρας έχουν ζητήσει τη συνέχιση των υ~ρολ~ψιών, ώστε να υπά~χει 
σαφης εικόνα της κατάστασης ενώ ταυτόχρονα κινούνται σε πολλα επιπεδα για να προχωρησει 
το συν , ' 

τομοτερο η ανέλκυση του ναυαγιου 

49 



S.z Η ΜΕΘΟΔΟΣ «CLEANMAG» 

Την ώ?α που τα «πιράνχας» προσπαθούσαν να απορρυπάνουν τον χώρο πάνω από το ναυάγιο, 
~τον ορμο των Φηρών, ο καθηγητής Επιστήμης των Υλικών στο Φυσικό Τμήμα του ΤΕΙ 
ειραιώς κ. Γιώργος ΝικολαΙδης περισυνέλεξε με μια δική του μέθοδο μια μικρ1) 

;ετρελαιοκηλίδα. Το «πείραμα», που έγινε παρουσία των λεμβούχων, είχε απόλυτη επιτυχία και 
ΙΊ α ~πορούσε να εφαρμοστεί και στην υπόλοιπη περιοχή. 
ροκειται για μία μέθοδο η οποία στηρίζεται στο Cleanmag, δηλαδή ένα πορώδες και 

~~γνητικό υλικό το οποίο έχε ι την ικανότητα να απορροφά μόνο έλαια και πετρέλαιο . 
. υμφωνα με τον κ. Νικολαtδη, το υλικό δεν είναι τοξικό και ανακυκλώνεται. 
~δη για την εφαρμογή της το ΤΕΙ είχε κατασκευάσει ειδικό σκάφος και παρότι τα πειράματα 
ειχαν επιτυχία, το συγκεκριμένο πλοίο αυτή τη στιγμή σαπίζει στην Ελευσίνα, αν και οι · 
λεμ~ούχο ι της Σαντορίνης το είχαν ζητήσει για το νησί με την υποχρέωση να το συντηρούν. 
Η μεθοδος του κ. ΝικολαΤδη από το 1995 έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και βεβαίως 
στους αρμόδιους κατά καιρούς υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι απένειμαν 
τα εύσημα στον κ. ΝικολαΤδη. 
«Πρόκειται για μια πατέντα που μπορεί να δώσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της 
θαλάσσιας ρύπανσης. Κάποιος υπεύθυνος θα πρέπε ι να το εξετάσε ι επιστημονικά. Δεν μπορεί ο 
l.M.O., ο Οργανισμός Διεθνούς Ναυτιλίας, να βραβεύει τη μέθοδο κι εδώ κάποιοι να την 
α!"'οούν», λέει ο κ. Νικολαί"δης. Ο ίδιος εκτιμά ότι αν το σκάφος ήταν στη Σαντορίνη μέσα σε 
πεντε μέρες η κηλίδα θα είχε αντιμετωπιστεί. 
«Το Sea Diaιηond είναι μια βραδυφλεγής βόμβα. Αν το αφήσουν εκεί, στο μέλλον θα μας 
κοστίζει πολύ περισσότερο απ' ότι ο καθαρισμός και η ανέλκυσή του» είπε χαρακτηριστικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η ?ύπανση του περιβάλλοντος από τα θαλάσσια ατυχήματα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό 
προβλημα εξαιτίας της σοβαρότητας των συνεπειών του στο φυσικό, στο κοινωνικό και στο 
οικονομικό περιβάλλον, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παρά το γεγονός ότι 
τα τε~ταία χρόνια τα ατυχήματα, τόσο από πλευράς συχνότητας όσο και από πλευράς 
σοβα~οτητας, παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία, η πιθανότητα εκδήλωσης ενός τέτοιου 
συ~βαντος εξακολουθεί να είναι σοβαρή . Σε αυτό συμβάλλουν δύο παράμετροι: 
Πρω;ον το ανθρώπινο σφάλμα, ο σοβαρότερος και συνηθέστερος παράγοντας πρόκλησης ενός 
ατυχηματος και δεύτερον η αύξηση του διακινούμενου φορτίου χρόνο με το χρόνο. 
Σ~. βάση των παραπάνω, είναι προφανές ότι θα πρέπε ι να αναζητηθεί και να υιοθετηθεί ένα 
πλαισιο αφενός πρόληψης των ατυχημάτων και αφετέρου αποκατάστασης της ζημιάς και 
αποζημίωσης των θιγόμενων μερών σε περίπτωση εκδήλωσης ενός ατυχήματος. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά μεγέθη των περιβαλλοντικών καταστροφών των 
θαλασσίων ατυχημάτων και την πολυπλοκότητα και τη διαφορετικότητα του θεσμικού πλαισίου 
που ισχύε ι για τις αποζημιώσεις, η παροχή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων για την κάλυψη της 
π~ριβαλλοντικής ευθύνης μέσω ασφαλιστικών φορέων είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα 
μερη . 

~Ι καταπολέμηση της πετρελαϊκής ρύπανσης μετά το ατύχημα του Sea Diamond σε μια περιοχή 
οπως είναι η Καλντέρα στη Σαντορίνη απαίτησε και εξακολουθεί να απαιτεί, συντονισμένες 
δράσεις και ενέργε ιες. 

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕ/ΔJ 

Είναι αναγκαία η απομάκρυνση του ναυαγίου από την περιοχή της Καλντέρας. Η επιβάρυνση 
στην περιοχή είναι ήδη σαφής και κάθε καθυστέρηση θα έχει ως αποτέλεσμα την οικολογικι] 
καταστροφή της περιοχής. Επισημαίνεται πως η διάβρωση του πλοίου έχε ι σαφώς ξεκινήσει, θα 
συνεχιστεί με σταθερούς ρυθμούς και στο μέλλον θα λάβουν χώρα ανεξέλεγκτες διαρροές 
επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον της Καλντέρας. Στην πίεση των J 5 bar, που βρίσκεται προς 
το παρόν το ναυάγιο, έχουν ήδη σπάσει σωλήνcς από λάμπες φθορισμού και τηλεοράσεις . Η 
συγκεκριμένη πιθανή οικολογική καταστροφή έχει τη μοναδικότητα πως δεν έχε ι ξαναβυθιστεί 
ένα τέτοιο κρουαζιερόπλοιο με τόσο τοξικό μείγμα ουσιών, σε μικρό σχετικά βάθος και σε 
κλειστό κόλπο. Τα θαλάσσια ρεύματα της Καλντέρας δε βοηθούν τη διασπορά της ρύπανσης. Οι 
συνέπειες θα είναι μετρήσιμες σε J 0-20 χρόνια και υπάρχουν αντίστοιχα δείγματα 
καταστροφής, όπως αυτό ανάλογου ναυαγίου του 'Έχχοη Valdez" στον κόλπο Prince WiJJia1η 
Sοιιηd της Αλάσκας το J 989 που μετράται σήμερα η αποσύνθεσή του. . 

Είναι απαραίτητο πλέον η παγκόσμια ναυτιλία να κινηθεί σε δρόμους περισσότερο 
οικολογικούς και να δρά με γνώμονα τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η πρόληψη 
είναι χωρίς αμφιβολία η καλύτερη θεραπεία. Όταν παρ'όλα αυτά συμβαίνουν ατυχήματα 
μπορούμε να αισιοδοξούμε οτι η συντρηπτική πλειοψηφεία τους θα αντιμετωπίζεται με 

επιτυχία. Ο συνδυασμός της γνώσης, της εμπειρίας και της τεχνολογίας μπορούν να το 
εγγυηθούν. 

Βάσει των συνολικών πορισμάτων της μέχρι τώρα πορείας της μελέτης, θεωρείται ήδη αναγκαίο 
ότι το ναυάγιο του Sea Diamond θα πρέπει να ανελκυθεί και απομακρυνθεί από την περιοχή της 
Καλντέρας 1] με οπωσδήποτε τρόπο να εξουδετερωθεί. Η επιβάρυνση που έχει επιφέρει είναι 
σαφής και .το μοναδικό τρόπο αποτροπής της συνεχισής της αποτελεί η απομακρυνm] του. Κάθε 
άλλη καθυστέρηση ή ενέργεια θα έχει ως αποτέλεσμα την οικολογική και όχι μόνο καταστροφή 
της Καλντέρας. 
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