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Ναυάγιο Αγία Ζώνη ΙΙ‐ Καμία ανοχή στην περιβαλλοντική υποβάθμιση της πόλης μας
Στις 10/09/17, στις 2.30 π.μ. το υπέργηρο πλοίο Αγία Ζώνη ΙΙ ( κατασκευής 1972) βυθίστηκε υπερφορτωμένο με
μαζούτ στο αγκυροβόλιο της θαλάσσιας περιοχής της Σαλαμίνας. Το αποτέλεσμα , μια τεράστια οικολογική
καταστροφή.
Τα μέσα που διατέθηκαν αποδείχθηκαν αναντίστοιχα για το μέγεθος της καταστροφής αυτής. Δεν έγινε
πρόσκρουση ,ούτε υπήρχε θαλασσοταραχή. Παράλληλα, πάνω στο πλοίο βρίσκονταν 2 από τα 11 μέλη του
πληρώματος, σαφώς λιγότερα από τον προβλεπόμενο αριθμό. Η εταιρία δηλώνει πως το πλοίο ήταν αξιόπλοο ,τα
πιστοποιητικά του σε ισχύ , είχε υποβληθεί σε όλους τους ελέγχους που απαιτούνται από την νομοθεσία, ενώ ήταν
ασφαλισμένο για ζημιές έναντι τρίτων.
Παρ’ όλα αυτά το ερώτημα παραμένει : Πως γίνεται να βουλιάζει ένα πλοίο χωρίς εμφανή εξωτερική αιτία ,
προκαλώντας ένα τέτοιο οικολογικό έγκλημα;
H εταιρία έχει κάθε λόγο να μην υπεισέρχεται στην ουσία. Οι απαντήσεις όμως πρέπει να δοθούν από τις
ελεγκτικές αρχές.
Το πρόβλημα είναι στα χέρια της κυβέρνησης . Πρέπει μπροστά σε μια τέτοια καταστροφή το μαχαίρι να
φτάσει στο κόκαλο. Να δοθούν πειστικές απαντήσεις . Να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν . Να υπάρξει
παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Να παρθούν έμπρακτα ουσιαστικά μέτρα άμεσης αποκατάστασης των
ζημιών, αποζημίωσης των πληγέντων ,μέτρα για να αποτραπεί ανάλογο καταστροφικό ατύχημα στο μέλλον.
Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει ένα διαχρονικό καθεστώς ασυδοσίας . Ναυάγια στον βυθό, παροπλισμένα, το
λαθρεμπόριο καυσίμων οργιάζει ,εικονικοί έλεγχοι, παρατάσεις αξιοπλοΪας με τον μανδύα της νομιμότητας σε
υπέργηρα πλοία με σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία τους.
Απαιτούνται τομές στο νομοθετικό ,διοικητικό ,&εποπτικό σύστημα.
Το ναυάγιο να λειτουργήσει ως καταλύτης για επίσπευση αναγκαίων αλλαγών. Για την ναυσιπλοϊα. Την
πάταξη του λαθρεμπορίου. Για ενίσχυση των εξοπλισμών και υποδομών αντιμετώπισης ανάλογων
καταστροφών. Γενικότερα την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Για
την αδιάβλητη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.
Ταυτόχρονα, το ίδιο χρονικό διάστημα μεταφέρθηκε το πλοίο Blue Star Patmos για δεξαμενισμό στην πλωτή
δεξαμενή του ΟΛΠ στο Πέραμα , μετά την προσάραξη του στην ‘Ιο και το εκτεταμένο ρήγμα στον πυθμένα του.
Ο κίνδυνος νέας θαλάσσιας μόλυνσης από τα πετρελαιοειδή που παρέμεναν στις δεξαμενές του πλοίου που είχαν
υποστεί ρήγμα ήταν μεγάλος κατά τον δεξαμενισμό του πλοίου. Η άμεση παρέμβαση του Δημάρχου Περάματος
που έγινε για την αποτροπή νέας θαλάσσιας μόλυνσης ήταν επιβεβλημένη προκειμένου να παρθούν όλα τα
αναγκαία μέτρα.

Η αρνητική στάση της διοίκησης του ΟΛΠ που δεν επέτρεψε την είσοδο συνεργείου της ΕΡΤ στον χώρο της πλωτής
δεξαμενής, όπου υπήρχε ένα τέτοιο πρόβλημα και ενδεχομένως η δημοσιοποίηση του να βοηθούσε να παρθούν
τα αναγκαία μέτρα είναι απαράδεκτη και δημιουργεί κακό προηγούμενο με ευρύτερη σημασία.
Το αποτέλεσμα της άντλησης των πετρελαιοειδών μετά τον δεξαμενισμό του πλοίου, όπου υπήρξε έστω και μικρή
διαφυγή πετρελαιοειδών προκαλώντας εκτός των άλλων ζημιές στα διπλανά σκάφη αναδεικνύει τον κίνδυνο που
υπήρξε.
Ο Δήμος Περάματος στα διοικητικά του όρια αντιμετωπίζει πρόσθετα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα και
κινδύνους. Με την παραμονή
των εγκαταστάσεων
πετρελαιοειδών
(καζανιών) και το ενδεχόμενο
επαναλειτουργίας εγκαταστάσεων που είχαν πάψει να λειτουργούν για πολλά χρόνια.
Απαιτούμε να μην ξαναλειτουργήσει καμία ανενεργή εγκατάσταση .Να απομακρυνθούν άμεσα όλες οι
εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών από την πόλη μας.
Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της με κάθε πρόσφορο μέσον για τη αποτροπή αρνητικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία του λιμανιού και της ΝΕΖ για την τήρηση όλων των
προβλεπόμενων μέτρων προστασίας της πόλης από αυτές τις δραστηριότητες. Αυτή μας η προσπάθεια δεν έρχεται
σε αντίθεση με την ταυτόχρονη επιδίωξη για παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της ΝΕΖ και του
Λιμανιού που θα με σεβασμό στο περιβάλλον, στην ασφάλεια των εργαζομένων και στην τήρηση των
προβλεπόμενων μέτρων.
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