
Μόλυνση του περιβάλλοντος από ατύχημα με
πετρελαιοκηλίδα

Η πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό κόλπο οφείλεται στη
βύθιση ενός μικρού δεξαμενόπλοιου στις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Το
Αγία Ζώνη ΙΙ βρισκόταν στα νοτιοδυτικά της νησίδας Αταλάντης,
όταν βυθίστηκε, ενώ σε αυτό επέβαιναν δύο άτομα που
διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Η
πετρελαιοκηλίδα ρύπανε τις ακτές της Αττικής από τη Σαλαμίνα
μέχρι τη Γλυφάδα.

Το Αγία Ζώνη ΙΙ κατασκευάστηκε το 1972, είχε χωρητικότητα
πάνω από 3.000 τόνους ενώ το μήκος του ήταν 95 μέτρα και το
πλάτος του 13,7 μέτρα. Σύμφωνα με καταγγελία της Πανελλήνιας
Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, η κατασκευή είχε πολλά
προβλήματα στο μηχανοστάσιο και οι επιδιορθώσεις τους ήταν
πρόχειρες.

Το δεξαμενόπλοιο βυθίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 10
Σεπτεμβρίου 2017, στις 02:45, την ώρα που 9 από τα 11 άτομα του
πληρώματος απουσίαζαν. Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
ανέφερε την ίδια ημέρα ότι το δεξαμενόπλοιο μετέφερε από τα
διυλιστήρια του Ασπρόπυργου 2.200 τόνους καυσίμου και 370
τόνους καυσίμου για ναυτιλιακές χρήσεις. Οι καιρικές συνθήκες
μπορεί να ήταν ευνοϊκές, ωστόσο η προχειρότητα των μεγάλων
οπών που επισκευάστηκαν, οδήγησαν στην εισροή υδάτων εντός
του πλοίου και την πλήρη βύθιση του.

Οι περιοχές που επηρεάστηκαν είναι η Σαλαμίνα, η Γλυφάδα
και μέρος του Πειραιά. Είχε δημιουργηθεί μεγάλη ανησυχία για την
ποιότητα του νερού στους παραλιακούς δήμους της Αττικής. Εκτός
από τις εικόνες με το «μαύρο» νερό, σε όλη την παραλιακή ζώνη
έντονη ήταν η μυρωδιά του πετρελαίου. Στο δήμο Σαρωνικού που
περιλαμβάνει τις παραλίες Γαλάζια Ακτή, Λαγονήσι, Σαρωνίδα,
Ανάβυσσο και Παλαιά Φώκαια, λόγω του ναυαγίου είχαν
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εμφανιστεί συμπαγείς μάζες πίσσας οι οποίες έβγαιναν στις ακτές.
Η Greenpeace αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η πίσσα στις παραλίες
καταστρέφει τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς, ενώ έχει
υπολογιστεί ότι απαιτούνται 2-3 χρόνια για να αποκατασταθεί
μερικώς η παράκτια χλωρίδα.

Στη Γλυφάδα η κινητοποίηση ήταν μεγάλη. Τοποθετήθηκε
πλωτό φράγμα, έγινε ρίψη αντιρρυπαντικού υλικού (μια ουσία που
διαλύει το πετρέλαιο), στήθηκε απόχη και ειδικές απορροφητικές
πετσέτες. Παράλληλα, ένα ειδικό σκάφος βοήθησε στον καθαρισμό
των υδάτων. Μήνες μετά, είχε αρθεί η απαγόρευση κολύμβησης,
μετά από τις προσπάθειες δήμων και αρμόδιων φορέων. Άλλωστε,
οι λουόμενοι κατέκλυζαν ήδη τις παραλίες στα νότια της Αττικής.
Τελικά, απονεμήθηκε Γαλάζια Σημαία στην παραλία του δήμου.
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