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τσαρός, καλεί τους καταναλωτές να είναι προ-
σεκτικοί στην κατανάλωση ψαριών και οστρα-
κοειδών έως ότου υπάρξουν ασφαλείς μετρή-
σεις ότι δεν έχουν μολυνθεί από τα καύσιμα που 
διέρρευσαν από το πλοίο στη Σαλαμίνα. «Μην 
τρώτε ψάρια και θαλασσινά από τον Σαρωνι-
κό μέχρι να γίνουν οι μετρήσεις. Η κατανάλω-
ση μολυσμένων ψαριών μπορεί να προκαλέσει 
γαστρεντερικές διαταραχές, βλάβες στο συκώτι 
λόγω τοξικότητας, προβλήματα στο ανοσοποιη-
τικό κ.ά. Επομένως σε καμία περίπτωση δεν πρέ-

πει να καταναλώνονται ψάρια που έχουν πια-
στεί σε απόσταση μικρότερη από 1.000 μέτρα 
από τις ακτές. Στον Τάμεση από ανάλογο ατύ-
χημα χρειάστηκαν 30 χρόνια για να καθαρίσει 
το οικοσύστημα. Δυστυχώς, πρόκειται για μια 
χρονοβόρα διαδικασία», λέει χαρακτηριστικά. 

«Πρέπει να περιμένουμε», αναφέρει από την 
πλευρά της η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος 
του ΚΕΕΛΠΝΟ, Τζένη Κρεμαστινού, σχετικά με 
την κατανάλωση ψαριών από τον Αργοσαρω-
νικό. «Ας μην είμαστε υπερβολικοί. Δεν νομίζω 
ότι υπάρχει άνθρωπος που θα θελήσει να ψα-

ρέψει στην περιοχή. Οι πολίτες πρέπει να είμα-
στε προσεκτικοί, καθώς ο κίνδυνος για τη δημό-
σια υγεία είναι άμεσος. Αυτό, όμως, δεν σημαί-
νει ότι δεν μπορούμε να καταναλώνουμε ψάρια 
από την ευρύτερη περιοχή, π.χ. από τον Ευβο-
ϊκό ή τις Κυκλάδες. Ας μη φτάσουμε στο άλλο 
άκρο», σχολιάζει.   

Την πεποίθηση ότι θα χρειαστούν χρόνια για 
την πλήρη αποκατάσταση του οικοσυστήμα-
τος από την πετρελαιορύπανση εκφράζει και 
ο Γιώργος Παξιμάδης, υπεύθυνος θαλάσσιων 
ερευνών του WWF, λέγοντας χαρακτηριστικά: 
«Οι τοξικές επιπτώσεις τόσο για τον άνθρωπο 
όσο και για το οικοσύστημα είναι άμεσες, αλλά 
και χρόνιες. Παρατηρείται θάνατος από ασφυ-
ξία θαλάσσιων οργανισμών της χλωρίδας και 
της πανίδας, παρεμπόδιση της ανάπτυξης και 
της αναπαραγωγής τους, αλλαγή φυσιολογίας 
και συμπεριφοράς, ενώ μέσω της βιοσυσσώ-
ρευσης τοξικές ουσίες περνούν μέσω της τρο-
φικής αλυσίδας και στον άνθρωπο». 

H απάντηση του υπουργείου  
Με ανακοίνωση του, το βράδυ της περασμένης 
Παρασκευής, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων διευκρίνιζε ότι «οι ζώνες πα-
ραγωγής μαλακίων (π.χ. μύδια, στρείδια, χτέ-
νια κ.λπ.) βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχουν 
επηρεαστεί από τη διαρροή καυσίμων». Ωστόσο, 
για προληπτικούς λόγους, οι κατά τόπους κτη-
νιατρικές υπηρεσίες διενεργούν δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους. Οπως επισημαίνεται, το υπουρ-
γείο και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων 
(ΕΦΕΤ) «είναι σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετω-
πιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει 
στην αγροτοδιατροφική αλυσίδα».

Με ψυχραιΜια αντιμετωπίζουν οι ξενοδόχοι τις πρώτες επιπτώσεις που έχει προ-
καλέσει η πετρελαιοκηλίδα στην παραλιακή ζώνη της Αττικής και περιγράφουν, μι-
λώντας στη Realnews, την έντονη δυσαρέσκεια των πελατών τους. «Εχουμε ενη-
μερώσει τους επισκέπτες του ξενοδοχείου μας για την κατάσταση που επικρατεί, 
τους αποθαρρύνουμε να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα που είναι μπροστά στη μο-
νάδα και τους προτείνουμε παραλίες που είναι μετά τη Βάρκιζα. Ωστόσο, κάποιοι 
τουρίστες που πήγαν στη θάλασσα, γύρισαν με πίσσα στα πόδια τους και έκαναν 
παράπονα. Εχουν θορυβηθεί πολύ από την πορεία της πετρελαιοκηλίδας και μι-
λούν για ολιγωρία του κρατικού μηχανισμού», εξηγεί ο Στράτος Φαλιέρος, διευ-
θυντής του ξενοδοχείου «Oasis» που βρίσκεται στη Γλυφάδα.

Μεμονωμένες οι ακυρώσεις
Για την επιτακτική ανάγκη να καθαριστούν οι ακτές από το Φάληρο έως το Κα-
βούρι και να περιοριστεί η ζημιά που έχει ήδη προκληθεί κάνει λόγο ο πρόεδρος 
της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού, Αλέξανδρος Βα-
σιλικός. «Οσο περνούν οι ημέρες, τόσο περισσότερες είναι οι ερωτήσεις που κά-
νουν οι τουρίστες. Πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. Οσο πιο γρήγο-
ρα αντιμετωπιστεί, τόσο μικρότερη θα είναι η ζημιά για τους επιχειρηματίες, όχι 
μόνο τους ξενοδόχους, αλλά και για όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλά-
δο της εστίασης», τονίζει. 

Ανησυχία προκαλούν, την ίδια στιγμή, οι μεμονωμένες ακυρώσεις κρατήσεων, αλ-
λά και το γεγονός ότι κάποιοι επισκέπτες αποχώρησαν πριν από την προβλεπόμενη 
ημερομηνία αναχώρησής τους μην μπορώντας να αντέξουν τη δυσοσμία. «Προς 
το παρόν δεν έχουμε έντονο κύμα φυγής. Δεν έχουμε φτάσει στην καταστροφή, 
ωστόσο μειώνονται οι κρατήσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα, σε μια περί-
οδο που παραδοσιακά τα ξενοδοχεία του νομού καταγράφουν υψηλή πληρότη-
τα», προσθέτει ο Αλ. Βασιλικός. «Εχουν περάσει 6 ημέρες από το συμβάν, αν πε-
ράσουν άλλες 6 κι εμείς δεν έχουμε αντιμετωπίσει την κατάσταση, η ζημιά δεν θα 
είναι διπλάσια, αλλά δεκαπλάσια». Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στην 
περιοχή του παραλιακού μετώπου όπου έχει φτάσει η πετρελαιοκηλίδα δραστη-
ριοποιούνται περίπου 50-60 ξενοδοχειακές μονάδες, με τους επιχειρηματίες να 
ευελπιστούν ότι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου δεν θα επηρεάσουν 
την πορεία της επόμενης καλοκαιρινής σεζόν. «Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, 
ελπίζω ότι μέσα σε έναν μήνα θα έχει ξεχαστεί το συμβάν και δεν θα πάρει μεγα-
λύτερη έκταση. Προχθές επικοινώνησε ένας Αμερικανός τουρίστας που πρόκει-
ται να ταξιδέψει στην Τζια και ρωτούσε αν το νησί έχει επηρεαστεί από την πετρε-
λαιοκηλίδα. Μπορεί σε εμάς να ακούγεται αστείο, ωστόσο όσοι ταξιδεύουν από 
μακρινές χώρες δεν έχουν αντίληψη των αποστάσεων», εξηγεί ο Αλ. Βασιλικός.
Προβληματισμένοι εμφανίζονται, πάντως, οι επιχειρηματίες του τουρισμού και για 
την κίνηση των επόμενων ημερών και σε επίπεδο εσωτερικού τουρισμού, καθώς 
πολλοί είναι εκείνοι που επισκέπτονται τα ξενοδοχεία και τους χώρους εστίασης 
της παραλιακής μέσα στο Σαββατοκύριακο. «Οι επιπτώσεις θα φανούν μέσα στην 
επόμενη εβδομάδα. Η δυσοσμία είναι έντονη και είμαστε μουδιασμένοι. Τη Δευ-
τέρα θα έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης, καθώς τα Σαββατοκύριακα η 
κίνηση είναι μεγαλύτερη», υποστηρίζουν.

Εύα ΟιΚΟνΟμαΚη 

Πίσσες στα πόδια 
των λουόμενων!

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

«Πολλά ψάρια έχουν ήδη 
μεταναστεύσει. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν έχουν μο-
λυνθεί» τονίζει ο καθηγητής 
Βιολογίας Β. Μιχαηλίδης


