
 

 

 
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,    
σας αποστέλλουµε το παρακάτω ∆ελτίο Τύπου  

  

  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

  

Κρουαζιέρα πλαστικού στο Αιγαίο από την Οικολογική 
Καταστροφή στην Άνδρο 

  

∆ύο µήνες µετά την εκτεταµένη οικολογική καταστροφή που προκλήθηκε στο παράκτιο 
οικοσύστηµα της Άνδρου από την αποκόλληση και κατολίσθηση παράνοµης 
χωµατερής, το ταξίδι τόνων σκουπιδιών συνεχίζεται. Μεγάλοι όγκοι πλαστικών έχουν φτάσει 
µέχρι τα κεντρικά ∆ωδεκάνησα, προκαλώντας ήδη τεράστια ρύπανση στα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα. 

 
Με τους τελευταίους νοτιάδες τα σκουπίδια διασκορπίζονται σε όλη την παράκτια ζώνη 
του Αιγαίου, ενισχύοντας τους τόνους πλαστικού που έχουν καταλήξει στις παραλίες από 
άλλες πηγές ρύπανσης (παράνοµες χωµατερές, απορροές ποταµών κλπ). 

 
 

  
 
  

  

 
 
∆είτε εδώ βίντεο από τη 
συνεχιζόµενη απόθεση 
απορριµµάτων στη 
Σταυροπέδα. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
∆ύο µήνες µετά, οι ιθύνοντες σιωπούν περιµένοντας ίσως τη θάλασσα να αναλάβει τη 
συγκοµιδή και να απορροφήσει τον µεγαλύτερο όγκο των σκουπιδιών της χωµατερής.  
Το Αρχιπέλαγος ενηµέρωσε από την πρώτη στιγµή την Ειδική Υπηρεσία 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, τον αρµόδιο Εισαγγελέα 
Περιβάλλοντος - και πρόσφατα – τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Potoënik και την Επίτροπο 
Θαλασσίων Υποθέσεων κα ∆αµανάκη, ζητώντας την άµεση διερεύνηση της υπόθεσης. 
 
 
Ωστόσο, η βραδυπορία που έχουν επιδείξει µέχρι σήµερα όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς δεν 
αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Τόσο η συγκεκριµένη 
χωµατερή (ο όγκος που αποκολλήθηκε εκτιµάται σε 200.000 κυβικά περίπου), όσο και 
πληθώρα άλλων που λειτουργούν παράνοµα στις “πίσω αυλές” των νησιών συνιστούν 
τεράστια πηγή κινδύνου για τη δηµόσια υγεία και µόνιµη πηγή ρύπανσης για τα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα του Αιγαίου. 
 

 
 

 
 
 
Χαρακτηριστική 
φωτογραφία από 
απορρίµµατα σε 
θαλάσσια λιβάδια 
Ποσειδωνίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Και ενώ τα ψάρια θα αρχίσουν οσονούπω να διαµαρτύρονται για την ολοένα και αυξανόµενη 
παρουσία των πλαστικών στις ελληνικές θάλασσες, η συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ 
τηρεί σιγή ιχθύος για το θέµα.  
Τα έντυπα µέσα συνεχίζουν να λειτουργούν ως εκπρόσωποι τύπου των µεγαλοεπενδυτών 
των ΑΠΕ, αναπαράγοντας τον «µπαµπούλα» της κλιµατικής αλλαγής, ενισχύοντας την 
αυτοενοχή και προωθώντας τον οδοστρωτήρα της «πράσινης» επιχειρηµατικότητας.  
Η επιλεκτικότητα δε στην προώθηση συγκεκριµένων ειδήσεων είναι εµφανής και πλέον 
αντιληπτή από την πλειονότητα πρώην και νυν αναγνωστών. 
  

Παρόµοια στάση σιωπής κρατούν και οι αστικές περιβαλλοντικές οργανώσεις που 
αναµένουν µε αδηµονία την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν προκειµένου να δικαιολογήσουν 
την παρουσία τους στα οικολογικά δρώµενα. Μία στάση που αποπροσανατολίζει τους 
πολίτες από την πραγµατική πηγή του προβλήµατος και τους αφαιρεί τη δυνατότητα 
εύρεσης αποτελεσµατικών λύσεων. 

 



 
 
 

 

Οι τοπικές κοινωνίες έχουν 
αφεθεί µόνες να 
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα 
µε πρωτοβουλίες καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους. Μακριά 
από πολυδιαφηµισµένες 
καλοκαιρινές καµπάνιες. 
 

 

 

Όταν η πολιτεία έχει παράδοση σε «επιτυχηµένες» επιλογές αναφορικά µε 
παράνοµους χώρους απόθεσης απορριµµάτων (αρχαιολογικοί χώροι, παράκτια 
οικοσυστήµατα κλπ), τότε αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι αποκλείουµε και τις τελευταίες ελπίδες 
πραγµατικής ανάπτυξης. 

Η συγκεκριµένη κατάσταση, πλήττει βάναυσα κάθε έννοια ευνοµούµενου κράτους, προσβάλει 
την πολιτιστική µας κληρονοµιά, ενώ ταυτόχρονα ακυρώνει αυτοµάτως κάθε συγκριτικό 
πλεονέκτηµα της Ελλάδας στον τουριστικό τοµέα σε µία πολύ δύσκολη περίοδο για την 
χώρα.  
 
 
 

 

Πατήστε Ε∆Ω για να δείτε το βίντεο 

  

   

Για το Αρχιπέλαγος, ΙΘΠ  
 
Γιάννης Κουτελίδας  
Συντονιστής Επικοινωνίας 
  



  

Θαλάσσια Ερευνητική Βάση   
Τηλ: 22730 37533, 22730 31862, 6932274235 
Όρµος Μαραθοκάµπου, Σάµος 
Τ.Θ 229, 83 102 

Χερσαία Ερευνητική Βάση    
Τηλ: 22750 41070, 22757 70638  Φαξ: 22750 41070 
Τ.Θ 1, 83 301, Ράχες - Ικαρία      
 
Γραφείο ∆ιεκπεραίωσης   
τηλ 210 8253024  
Μ. Βόδα 89, 10440, Αθήνα 

info@archipelago.gr  
www.archipelago.gr  
 

   
 Επισκεφθείτε τη σελίδα του Αρχιπελάγους στο Facebook, για αµεσότερη επικοινωνία & ενηµέρωση.      

  

  

• Αυτό το e-mail δεν µπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και διαδιακασίες 
διαγραφής από τη λίστα παραληπτών (This e-mail cannot be considered as spam as long as we include: Contact 
information & remove instructions) 

• Εάν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θα θέλατε να διαγραφεί το e-mail σας 
από τη λίστα παραληπτών e-mail, απλά απαντήστε σε αυτό το e-mail µε το θέµα "UNSUBSCRIBE"  (If you have 
somehow gotten in this list by error or for any other reason would like to be removed please 
reply with "UNSUBSCRIBE"in the subject line of your message 

• Αυτό το µήνυµα πληροί τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί διαφηµιστικών µηνυµάτων. Κάθε 
µήνυµα θα πρέπει να φέρει ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα και να δίδεται στον δέκτη η δυνατότητα 
διαγραφής 

  

  

  

  

  

  

 

 


