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Της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ

Τ
ον κίνδυνο η ρύπανση από την πετρελαι-
οκηλίδα στον Σαρωνικό να περάσει στην 
τροφική αλυσίδα µέσω των αλιευµάτων, 

προκαλώντας σηµαντικές επιπτώσεις στην υγεία 
των καταναλωτών, επισηµαίνουν έξι κορυφαίοι 
επιστήµονες. Μιλώντας στη Realnews, απευθύ-
νουν προειδοποίηση στους κατοίκους της Αττι-
κής «να µην καταναλώνουν ψάρια και οστρακο-

ειδή έως ότου γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι», 
οι οποίοι θα πρέπει να επαναλαµβάνονται για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Ο καθηγητής Τοξικολογίας στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας και πρόεδρος της Ελληνικής Εται-
ρείας Τοξικολογίας, ∆ηµήτρης Κουρέτας, το-
νίζει ότι οι ρυπογόνες ουσίες συσσωρεύονται 
στους οργανισµούς που ήρθαν σε επαφή, όπως 
τα ψάρια, και σε αυτή την περίπτωση οι µελέ-
τες δείχνουν ότι τέτοιου είδους υδρογονάνθρα-
κες µπορούν να περάσουν στον άνθρωπο µέ-
σω της διατροφής. «Η κατανάλωση µολυσµέ-
νων ψαριών από τον άνθρωπο µπορεί να προ-
καλέσει διάφορα είδη τοξικότητας, ακόµα και 
την εκδήλωση καρκίνου», σηµειώνει ο κ. Κου-
ρέτας και αναφέρεται στην ανάγκη να αποσα-
φηνιστεί άµεσα από τους αρµόδιους φορείς το 
σύνολο των ουσιών που διέρρευσαν στο θα-
λάσσιο περιβάλλον. 

Οπως λέει, µέχρι στιγµής επισήµως δεν έχει 
διευκρινιστεί αν οι ουσίες που διέρρευσαν από 

το ναυάγιο του πλοίου είναι πετρελαιοειδή ή λάδια ή και τα δυο. 
«Στην πρώτη περίπτωση, οι επιπτώσεις της ρύπανσης είναι βλα-
πτικές µεν αλλά αντιµετωπίσιµες σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, 
καθώς τα πετρελαιοειδή έχουν την τάση να εξατµίζονται σχετι-
κά γρήγορα. Στην περίπτωση, όµως, που διέρρευσαν λάδια, οι 
συνέπειες θα είναι µακροχρόνιες». 

Σε κάθε περίπτωση, όπως εξηγεί ο καθηγητής Τοξικολογίας, 
εκτός από τους ελέγχους που θα πρέπει να γίνουν άµεσα στα θα-
λάσσια είδη της πληγείσας περιοχής, οι διεθνείς κανόνες επιτάσ-
σουν ιατρικούς ελέγχους και στους κατοίκους. «Πρέπει να πά-
ρουµε δείγµα αίµατος από 100 έως 200 ανθρώπους που ζουν 
κοντά στο σηµείο της θαλάσσιας ρύπανσης για να διαπιστώσου-

µε σε ποιες ουσίες έχουν εκτεθεί. Η χώρα µας διαθέτει τα κατάλ-
ληλα εργαστήρια. ∆εν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε την κατά-
σταση µε προχειρότητες. Μέχρι τότε οι αλιείς δεν θα πρέπει να 
ψαρεύουν στην ευρύτερη περιοχή», επισηµαίνει ο κ. Κουρέτας.   

Λήψη αίµατος 
Ψυχραιµία αλλά όχι εφησυχασµό συνιστά προς όλες τις πλευ-
ρές ο καθηγητής Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, Βασίλης Μιχαηλίδης. Οπως σηµειώνει, πρέπει 
άµεσα οι αρµόδιοι φορείς να προχωρήσουν σε εκτεταµένους 
ελέγχους στις πληγείσες περιοχές. «Μόνο µε αυτόν τον τρόπο 
θα έχουµε ξεκάθαρη εικόνα για τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο οι-
κοσύστηµα και πιο συγκεκριµένα στα θαλάσσια είδη. Πρέπει να 
δούµε ποιες ουσίες απορροφήθηκαν από τους οργανισµούς. Και 
γι’ αυτό απαιτείται βιοπαρακολούθηση της περιοχής µε τη λήψη 
δειγµάτων για µεγάλο χρονικό διάστηµα», τονίζει. 

Σύµφωνα µε τον κ. Μιχαηλίδη, πολλοί θαλάσσιοι οργανισµοί 
όταν αντιµετωπίζουν τέτοιες συνθήκες αποµακρύνονται από τα 
σηµεία της ρύπανσης. «Πολλά ψάρια έχουν ήδη µεταναστεύσει. 
Αυτό, βεβαίως, δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν µολυνθεί. Τη µεγαλύ-
τερη ζηµιά έχουν υποστεί οργανισµοί που δεν µπορούν να µε-

τακινηθούν, όπως οστρακοειδή, µύδια, στρεί-
δια, αχιβάδες κ.λπ. Πρέπει, λοιπόν, για κάποιο 
διάστηµα και έως ότου έχουµε τα αποτελέσµα-
τα των ελέγχων να είµαστε προσεκτικοί και να 
αποφεύγουµε προς το παρόν την κατανάλωση 
ψαρικών από την περιοχή. ∆εν χρειάζεται πανι-
κός, αλλά τήρηση των κανόνων».  

Ο Κίµων Χατζηµπίρος, καθηγητής Οικοσυ-
στηµάτων και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος στο 
ΕΜΠ, εξηγεί επιστηµονικά πως η θαλάσσια ρύ-
πανση µπορεί να έχει επιπτώσεις στον άνθρω-
πο µέσω της τροφικής αλυσίδας. «Στο νερό θα 

αναπτυχθούν βακτήρια τα οποία θα πολλα-
πλασιαστούν διότι ευνοούνται από τη ρύπαν-
ση. Με τον τρόπο αυτό η µόλυνση θα επεκτα-
θεί στην τροφική αλυσίδα. Το ζωοπλαγκτόν θα 
καταναλώσει αυτά τα βακτήρια και µε τη σει-
ρά τους τα µικρά ψάρια και οι άλλοι θαλάσσι-
οι οργανισµοί θα καταναλώσουν το πλαγκτόν. 
Τα µικρά ψάρια θα καταναλωθούν από µεγα-
λύτερα, µε αποτέλεσµα η µόλυνση να φθάσει 
στον άνθρωπο», αναφέρει σηµειώνοντας ότι θα 
χρειαστούν χρόνια, ακόµα και δεκαετία, για να 
αποκατασταθεί η ισορροπία του θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος στον Αργοσαρωνικό. 

«Εξάλλου ανάλογα ατυχήµατα έχουν συµβεί 
εκατοντάδες φορές στο παρελθόν, έχουν µελε-
τηθεί οι επιπτώσεις τους και γνωρίζουµε τους 
ρυθµούς µε τους οποίους γίνεται η αφοµοίω-
ση», συµπληρώνει. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο καθηγητής Χη-
µείας και τέως διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου 
Φυσικοχηµείας ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», Νίκος Κα-

«Μην τρώτε ψάρια 
από τον Σαρωνικό 
µέχρι να γίνουν 
οι µετρήσεις»
Τα στάδια της µόλυνσης περιγράφουν αναλυτικά 
στην «R» οι καθηγητές που εξειδικεύονται 
στην ανάλυση και αντιµετώπιση οικολογικών 
καταστροφών. Επισηµαίνουν τους κινδύνους 
για τη δηµόσια υγεία και προειδοποιούν 
για τα µέτρα που πρέπ ει να ληφθούν  
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