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     ΠΔΡΙΛΗΦΗ      

Η διά βίος μάθηζη εμπεπιέσει ηην άηςπη γνώζη, ηην ςποζςνείδηηη μάθηζη, η οποία 

καηακηάηαι καθημεπινά μέζα από ηιρ πποκλήζειρ μιαρ μεηαβιομησανικήρ κοινωνίαρ. 

Μία από αςηέρ ακούει ζηο όνομα Βιομησανικά Αηςσήμαηα Μεγάληρ Έκηαζηρ 

(ΒΑΜΔ),ηα οποία επιθέποςν καηαζηποθικέρ επιπηώζειρ ζηο θςζικό και ανθπωπογενέρ 

πεπιβάλλον. Σςγκεκπιμένα, ηα ναςάγια Prestige και Sea Diamond αναδεικνύοςν ηη 

ζοβαπόηηηα ηων ΒΑΜΔ και ηην αναγκαιόηηηα ηηρ ύπαπξηρ ενεπγών πολιηών. Η 

οξύηηηα ηων ζςνεπειών αςηών ηων αηςσημάηων αθύπνιζε ηιρ ζςνειδήζειρ ηων πολιηών 

και ηοςρ οδήγηζε ζε ενεπγό δπάζη, γεγονόρ πος αποηελεί διαπκήρ διαδικαζία διά βίος 

μάθηζηρ. 
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        ΔΙΑΓΧΓΗ  

     H παξνχζα έξεπλα επηδηψθεη λα ζπλδέζεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ κεηά 

ηα δχν ζεκαληηθά λαπάγηα, ηνπ Prestige θαη ηνπ Sea Diamond  κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηά βίνπ κάζεζεο. Απηή ε θηλεηνπνίεζε, πνπ είρε θαη έρεη ιατθφ ραξαθηήξα θαη 

ζηεξίδεηαη ζηελ αθχπληζε ησλ ζπλεηδήζεσλ θαη ζηελ πξναπαηηνχκελε επίγλσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ ΒΑΜΔ (Βηνκεραληθά Αηπρήκαηα Μεγάιεο Έθηαζεο), ζπληζηά 

δηαξθή δηαδηθαζία δηά βίνπ κάζεζεο. Κείκελα πνπ δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηχπν, 

ζπιιαιεηήξηα πνπ νξγαλψλνληαη απφ εζεινληέο, επηζηνιέο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

φινπο ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη δηάινγνη κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα κε ζθνπφ 

λα ρπζεί άπιεην θσο ζηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

άλζξσπν εμαηηίαο ηεο πξφθιεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ βηνκεραληθψλ αηπρεκάησλ, 

νδεγνχλ ζηελ θαζεκεξηλή άηππε γλψζε ηελ νπνία απνθηνχλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο.  

     Παξάιιεια, νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα 

θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο φπσο ε νξγαλσηηθφηεηα, ε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη ε 
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ζπλεξγαηηθφηεηα, θαζψο ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ καζηίδνπλ ηελ θνηλσλία 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε απηψλ ησλ αξεηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα εκπεηξηθή έξεπλα, ε 

νπνία ζηεξίρζεθε ζηε ζπγθέληξσζε πιηθνχ απφ ηνλ ηχπν, ειεθηξνληθφ θαη έληππν 

θαη απφ ην πξνζσπηθφ αξρείν ησλ θαηνίθσλ πνπ έιαβαλ θαη ιακβάλνπλ αθφκα κέξνο 

ζηηο θηλεηνπνηήζεηο. 

      Γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ θάζε αηπρήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

επηρεηξείηαη κηα απνηίκεζε ηεο δξάζεο, ηεο εκπινθήο δειαδή κε ηελ θνηλσλία θαη 

ηελ πνιηηηθή εμνπζία, ησλ πνιηηψλ, κε ζθνπφ λα πξνζηαηεπηεί ην θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο βχζηζεο ησλ πινίσλ. Μειεηψληαη 

νη δειψζεηο ,ηα δειηία ηχπνπ θαη ηα θπιιάδηα πνπ δεκνζηεχηεθαλ, θαζψο θαη φιεο νη 

θηλεηνπνηήζεηο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο ζε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο πνπ 

δεκηνχξγεζαλ νη ίδηνη νη πνιίηεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Sea Diamond, αθνχ 

θαηαγξάθεθαλ, θαηεγνξηνπνηήζεθαλ αλά έηνο γηα λα είλαη εκθαλήο θαη ε πξφνδνο 

πνπ ζπληειέζηεθε σο πξνο ηελ απνδνρή ησλ αηηεκάησλ ηνπο. 

 

         Η έννοια ηης διά βίοσ μάθηζης 

     Ζ Δπξσπατθή Έλσζε νξίδεη ηε δηά βίνπ κάζεζε σο εμήο: «Κάζε καζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αλαιακβάλεηαη θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ εθνδίσλ, ζην πιαίζην κηαο 

πξνζσπηθήο, θνηλσληθήο νπηηθήο θαη/ή κηαο νπηηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απαζρφιεζε» (European Commission, Com (2001) 678).  

     H δηά βίνπ κάζεζε εκπεξηέρεη θαη ηελ άηππε γλψζε, ηελ θαζεκεξηλή θαη 

ζπλήζσο ππνζπλείδεηε κάζεζε, ηελ νπνία θαη πξέπεη λα κεγηζηνπνηήζνπκε. 

Απνθαιχπηεη ηελ έλλνηα κηαο θπζηθήο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαη θάλεη έληνλν ην 

γεγνλφο φηη ε κάζεζε ζπκβαίλεη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα θαη κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο θάζε θνξά. Αλαδεηθλχεη καζεζηαθέο πξνηάζεηο θαη ελζαξξχλεη φινπο ηνπο 

πνιίηεο λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηέο. Ζ δηά βίνπ κάζεζε δελ είλαη κηα ελαιιαθηηθή 

κνξθή εθπαίδεπζεο. Απνηειεί κηα κεζνδνινγηθή αξρή γηα ηελ παξνρή θαη ζπκκεηνρή 

ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο (Rogers, 2005). Δθηφο ινηπφλ ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ πνπ 

έρνπκε απνθηήζεη (π.ρ. πηπρίν θαη ηερληθέο γλψζεηο) ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπκε θαη 

λα αλαπηχζζνπκε ζπλερψο λέεο δεμηφηεηεο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο δηά βίνπ 

κάζεζεο. Μεξηθέο απφ ηηο δεμηφηεηεο απηέο είλαη: επηθνηλσλία, νξγαλσηηθφηεηα, 

θαηλνηνκία, αλάιεςε πξσηνβνπιίαο, θξηηηθή ζθέςε, αθαηξεηηθή ηθαλφηεηα, 

ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα εμεχξεζεο ιχζεσλ.  

     Πξφζβαζε ζηε δηά βίνπ κάζεζε κπνξνχκε λα έρνπκε κέζα απφ πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα πνιινί είλαη νη επηκνξθνχκελνη ζηα 

Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή ζηα Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη κε ηκήκαηα ηνπ αλνηρηνχ παλεπηζηεκίνπ κέζσ εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ ζρνιείσλ δεχηεξεο επθαηξίαο. Γηά βίνπ κάζεζε φκσο απνηειεί 

θαη ε κειέηε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ε παξαθνινχζεζε επηκνξθσηηθψλ εθπνκπψλ θαη 

εηδήζεσλ, ε επίζθεςε ζε κνπζεία, πνιηηηζηηθά θέληξα θαη ηφπνπο πεξηβαιινληηθνχ 

ελδηαθέξνληνο.  



     ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΜΔΓΑΛΗ ΔΚΣΑΗ 

     Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε εθηεηακέλε εθαξκνγή ηεο ζε νξηζκέλνπο 

θιάδνπο, φπσο ε ρεκηθή βηνκεραλία νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία πξφζζεησλ θηλδχλσλ 

απφ ζνβαξά ηερλνινγηθά αηπρήκαηα ηα νπνία είλαη γλσζηά κε ηνλ φξν Βηνκεραληθά 

Αηπρήκαηα Μεγάιεο Έθηαζεο (ΒΑΜΔ) (Γεσξγηάδνπ, 2008).  

     Σηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νλφκαηα πφιεσλ, φπσο Seveso, Flixborough, 

Mexico City, Bhopal, θ.ά. έρνπλ γίλεη ζπλψλπκα κε βαξχηαηεο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζε αλζξψπηλεο δσέο. ηε ρψξα καο έρνπλ ζπκβεί αξθεηά αηπρήκαηα 

κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο, φπσο ε ππξθαγηά ζηελ Jet Oil ζηε Θεζζαινλίθε (1987), ην 

αηχρεκα ζηελ ΠΔΣΡΟΛΑ (1992) κε 14 λεθξνχο θαη 24 ηξαπκαηίεο, ην αηχρεκα ζηελ 

ΔΚΟ ζηε Θεζζαινλίθε (1998) κε 4 λεθξνχο θ.ά. (Γεσξγηάδνπ,2001). 

     Βηνκεραληθφ Αηχρεκα Μεγάιεο Έθηαζεο νξίδεηαη έλα ζπκβάλ, φπσο ε δηάρπζε 

επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ε ππξθαγηά ή ε έθξεμε πνπ έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεγάιεο 

έθηαζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε αλεμέιεγθηε αλάπηπμε κηαο βηνκεραληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Έλα ηέηνην αηχρεκα πξνθαιεί κεγάινπο θηλδχλνπο, άκεζνπο ή 

απψηεξνπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη αζθάιεηα, εληφο ή εθηφο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ή/θαη γηα ην πεξηβάιινλ (Γεσξγηάδνπ, 2008).  

     Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΒΑΜΔ είλαη:(α) κεγάινο αξηζκφο λεθξψλ θαη 

ηξαπκαηηψλ γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη εηδηθή λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε,(β) κεγάιε 

πηζαλφηεηα γηα επέθηαζε ησλ επηπηψζεσλ θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ κηαο 

εγθαηάζηαζεο,(γ) κεγάιε πηζαλφηεηα γηα δεκηνπξγία αιπζηδσηψλ αηπρεκάησλ 

(θαηλφκελν domino),(δ) κεγάιεο νδηθέο αξηεξίεο είλαη ζπλήζσο ζηε δψλε ησλ 

επηπηψζεσλ,(ε) αξθεηέο θνξέο απαηηείηαη ε εθθέλσζε πιεζπζκνχ ζε κεγάιε 

απφζηαζε γχξσ απφ ην αηχρεκα,(ζη) γηα ηελ αληηκεηψπηζε απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία 

πνιιψλ νκάδσλ παξέκβαζεο (ππξνζβεζηηθή, ηξνραία, αζζελνθφξα, ηνπηθέο 

αξρέο),(δ) θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ (Γεσξγηάδνπ, 2001). 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπλέπεηεο ελφο ΒΑΜΔ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ζε κηα επηθίλδπλε βηνκεραληθή πεξηνρή κπνξεί λα είλαη: ζάλαηνη, 

εγθαχκαηα, αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα, βιάβεο ζηα ηχκπαλα, θπζηθνί ηξαπκαηηζκνί 

απφ βίαηε κεηαηφπηζε ζψκαηνο ή απφ εθηηλάμεηο ζξαπζκάησλ θαη θαηαξξεχζεηο 

θηηξίσλ, ελνριήζεηο ζηα κάηηα, ηνμηθέο δειεηεξηάζεηο, θ.ά. Οη ζπλέπεηεο γηα ην 

πεξηβάιινλ κπνξεί λα είλαη θαηαζηξνθέο απφ θαχζε, θαηαζηξνθέο απφ ππεξπίεζε, 

ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηνπ εδάθνπο (αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο, θηίξηα, 

αληηθείκελα), ξχπαλζε λεξψλ (ιίκλεο, ξέκαηα, πδξνθφξνη νξίδνληεο) θ.ά. 

     ε λνκνζεηηθφ επίπεδν γηα ην δήηεκα ησλ ΒΑΜΔ ε Δπξσπατθή Έλσζε 

εμέδσζε ηελ Οδεγία 82/501/EC (Seveso) ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην 1982 θαη ην 

1987, ελψ ην 1996 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ Οδεγία 96/82/EC, γλσζηή θαη σο 

Seveso II, "γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε επηθίλδπλεο 

νπζίεο". Ζ ελαξκφληζε ηεο ρψξαο καο κε ηελ Οδεγία Seveso θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ηεο έγηλε κε ηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΚΤΑ) 18187/272/1988 θαη 

77119/4607/1993. Πξφζθαηα έγηλε ε ελαξκφληζε κε ηε Seveso II κε ηελ ΚΤΑ 

5697/590 (Φ.Δ.Κ. 405/Β/29-3-2000), "Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη φξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ απφ αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή 

κνλάδεο ιφγσ χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ".  Με βάζε ηελ απφθαζε απηή ηίζεηαη 



κηα ζεηξά κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζε απηή, απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη ηηο 

Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ησλ ΒΑΜΔ θαη ηελ εηνηκφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ζε πεξίπησζε πνπ έλα ηέηνην αηχρεκα ζπκβεί. (Γεσξγηάδνπ, 2010). 

     ΣΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΟΤ PRESTIGE 

     ηηο  13 Ννεκβξίνπ 2002 ην πεηξειαηνθφξν Prestige μεθίλεζε απφ ην ιηκάλη ηεο 

Αγίαο Πεηξνχπνιεο κε 77.000 ηφλνπο πεηξειαίνπ κε πξννξηζκφ ηελ ηγθαπνχξε. 

Βξέζεθε ζε θαηαηγίδα ζηηο βνξεηνδπηηθέο αθηέο ηεο Ηζπαλίαο, ζηελ Costa da Morte  

θαη πξνθιήζεθε ξήγκα ζηε κεηαιιηθή θαηαζθεπή ηνπ. Ο έιεγρνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ πξνζέγγηζή ηνπ απφ ξπκνπιθά έδεημε φηη ε δεκηά ήηαλ 

πνιχ κεγάιε θαη ην πινίν θηλδχλεπε ζνβαξά. Απηφ νδήγεζε ην Γεληθφ Γηεπζπληή 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ηεο Ηζπαλίαο λα δηαηάμεη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πινίνπ 

ηνπιάρηζηνλ 120 κίιηα καθξηά απφ ηηο αθηέο, ζηέιλνληαο κάιηζηα ην πνιεκηθφ πινίν 

‘Cataluna’ λα βεβαηψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο . Έηζη θαζψο ην πινίν δέρηεθε 

απαλσηά ρηππήκαηα γηα 30 αθφκε ψξεο απφ ηεξάζηηα θχκαηα θφπεθε ζηα δχν, ην 

πξσί ηεο 19εο Ννεκβξίνπ  θαη 4 κεγάιεο πεηξειαηνθειίδεο θηλήζεθαλ πξνο ηηο αθηέο 

ηεο Ηζπαλίαο (Proyect, 2002). 

     Ζ πεηξειαηνθειίδα ηνπ Prestige ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο πην θαηαζηξνθηθέο 

ζηελ ηζηνξία ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ζε νηθνινγηθφ θαη θνηλσληθφ – νηθνλνκηθφ 

επίπεδν. Γλσξίδνπκε φηη ην δεμακελφπινην Prestige έραζε ην κεγαιχηεξν απφ ην 

θνξηίν πεηξειαίνπ ηηο πξψηεο εκέξεο πξηλ ηειηθά βπζηζηεί κεηά απφ κηα καθξά θαη 

αθαλφληζηε κεηαθίλεζε 6 εκεξψλ. πλνιηθά 64.000 ηφλνη πεηξειαίνπ δηέξξεπζαλ, 

60% πεξηζζφηεξν απφ φζν αξρηθά είρε εθηηκεζεί. Δπεηδή ην δεμακελφπινην 

παξαζχξζεθε απφ ηα παξάθηηα χδαηα ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα εμαηηίαο ησλ αλέκσλ, 

αθνχ πξνεγνπκέλσο απέξξηςε ην θνξηίν ηνπ, νη πεηξειαηνθειίδεο θαηά δηαδνρηθά 

θχκαηα πξαθηηθά έθζαζαλ ζην ζχλνιν ηεο Ηζπαληθήο βφξεηαο αθηνγξακκήο, θαζψο 

επίζεο εμαπιψζεθαλ ζηηο Βξεηαληθέο θαη Γαιιηθέο αθηέο. Ζ πεηξειαηνθειίδα 

πξνμέλεζε ξχπαλζε ζε ζπλνιηθά 3.000 ρηιηφκεηξα αθηνγξακκήο (Γηαζέζηκν ζην 

δηθηπαθφ ηφπν : http://wwf.fi/mediabank/1085.pdf). 

     Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ Ρrestige έγηλαλ ηεξάζηηεο πξνζπάζεηεο απφ 

πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, ηηο αξρέο, ηα Παλεπηζηήκηα θαη πνιινχο εζεινληέο γηα 

λα δηαζσζεί ε παλίδα. Ζ SEO/Birdlife ηνπνζέηεζε ρηιηάδεο εζεινληέο γηα λα 

θαζαξίζεη ηελ πιεγείζα αθηνγξακκή θαη εμέδηδε κεληαίεο αλαθνξέο κε ζηφρν ηελ 

εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πεηξειαηνθειίδαο ζηε δσή ησλ πηελψλ. Υηιηάδεο 

εζεινληέο νξγαλψζεθαλ κε ζηφρν ηελ απνξξχπαλζε ηεο πιεγείζαο αθηνγξακκήο .Ζ 

καδηθή εθζηξαηεία ήηαλ επηηπρεκέλε θαη ηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα θαζαξίζηεθαλ φρη 

κφλν απφ ηελ πεηξειαηνθειίδα αιιά θαη απφ ηε ζπζζσξεπκέλε ζπλήζε ξχπαλζε. 

Έλα ρξφλν κεηά ε Γαιηθία είρε πεξηζζφηεξεο Γαιάδηεο εκαίεο γηα ηηο παξαιίεο ηεο 

ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε (SEO/Birdlife, Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ 

ηφπν:htpp://www.seo.org/2002/prestige).  

     Ζ πεηξειαηνθειίδα ηνπ Prestige νδήγεζε ζε ηαρεία παξέκβαζε απφ πνιιέο 

θνηλσληθέο νξγαλψζεηο θαη είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηεξάζηηα δεκφζηα θαηαθξαπγή κε 

καδηθέο δηαδειψζεηο θαη ηε βειηίσζε ηεο Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ κεηαθνξψλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ. Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ αλέδεημε ην κείδνλ 

ζέκα ηεο ιήςεο θαη εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αληηκεηψπηζε 



λαπηηθψλ αηπρεκάησλ θαη πεξηζηαηηθψλ ξχπαλζεο απφ πεηξειαηνεηδή. Πξνέθπςε 

έλαο νπζηαζηηθφο δηάινγνο ησλ θξαηηθψλ αξρψλ, ησλ ΜΜΔ, ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ 

θνξέσλ θαη ησλ πνιηηψλ, ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζαιαζζψλ 

(Proyect, 2002). 

     ε κία επνρή φπνπ φιεο νη ρψξεο, αθφκα θαη νη ιεγφκελεο αλαπηπζζφκελεο, 

πξνζπαζνχλ λα αλαδεηρζνχλ κέζα απφ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ πξνβνιή ηνπ 

θπζηθνχ ηνπο πινχηνπ, είλαη εχινγν λα αλαξσηεζνχκε, εάλ ζηελ Διιάδα, ηεο νπνίαο 

ε νηθνλνκία εμαξηάηαη άκεζα απφ ην Αηγαίν πέιαγνο πνπ ηελ πεξηβάιιεη,  είκαζηε ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζνπκε έλα έθηαθην ζαιάζζην πεξηζηαηηθφ. Γελ πξέπεη άιισζηε λα 

μερλάκε φηη ην Αηγαίν δηαπιέεηαη εηεζίσο απφ πεξηζζφηεξα απφ 60.000 εκπνξηθά 

πινία, εθ ησλ νπνίσλ ηα 6.000 είλαη πεηξειαηνθφξα πνπ κεηαθέξνπλ απφ 100.000 

έσο 200.000 ηφλνπο βαξηά πεηξειαηνεηδή. 

ΣΟ ΑΣΤΥΗΜΑ ΣΟΤ SEA DIAMOND  

     Σε Μεγάιε Πέκπηε, 5 Απξηιίνπ ηνπ 2007, ην θξνπαδηεξφπινην «Sea Diamond» 

μεθίλεζε απφ ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ κε πξννξηζκφ ηε αληνξίλε. Καηά ηελ πνξεία 

ηνπ ην πινίν πξνζέθξνπζε ζε μέξα θνληά ζηελ πιψξε ηνπ, κε ηε δεμηά ηνπ πιεπξά  

θαη άξρηζε λα "κπάδεη" λεξά. Σν πινίν πήξε κεγάιε θιίζε θαη δφζεθε εληνιή 

εγθαηάιεηςήο ηνπ. Με ηε βνήζεηα ξπκνπιθψλ έγηλε ε εθθέλσζε ηνπ πινίνπ απφ 

επηβάηεο θαη πιήξσκα θαη ην πινίν κεηαθέξζεθε ζηα «Παιηά Οξπρεία Καξαγηψξγε», 

ζηελ «παξαιία Σζεθνχξα», φπνπ θαη πξνζάξαμε κε ηελ πιψξε. Σειηθά ην S.D. 

βπζίζηεθε ζηηο 7:00 ηα μεκεξψκαηα ηεο Παξαζθεπήο, 6 Απξηιίνπ 2007.Απφ ηνπο 

επηβάηεο, δχν Γάιινη, παηέξαο θαη θφξε, θεξχρζεθαλ «ζε αθάλεηα» απφ γαιιηθφ 

δηθαζηήξην, θαζψο κε ηε ζχγθξνπζε ην δεχηεξν θαηάζηξσκα ήηαλ απξνζπέιαζην 

απφ ηελ εηζξνή ησλ πδάησλ (πληνληζηηθή Δπηηξνπή Αγψλα Θεξαίσλ Πνιηηψλ, 

2011). 

     ε άξζξν ηνπ ν δηεπζπληήο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θαιάζζηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Έξεπλαο Αηγαίνπ, επίηηκνο εξεπλεηήο Θαιάζζηαο Βηνινγίαο, αλαθέξεη φηη ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λαπαγίνπ έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη εθηφο απφ 

ην πεηξέιαην θαη ην καδνχη, ε ζάιαζζα ζα επηβαξπλζεί κε δεθάδεο άιιεο νπζίεο. Σν 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζηελ αλακελφκελε δηαξξνή ακηάληνπ ζηε 

ζάιαζζα. Σν θξνπαδηεξφπινην ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν πξηλ απφ 20 θαη πιένλ ρξφληα - 

επνρή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο ην θαξθηλνγφλν πιηθφ. ην ηέινο αλαθέξεηαη 

φηη ε άληιεζε ηνπ πεηξειαίνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε.  

Αποηίμηζη ηοσ πρώηοσ έηοσς μεηά ηο νασάγιο (2008) 

     Οη θάηνηθνη ηεο αληνξίλεο, αθνχ δηαπίζησζαλ φηη ε εηαηξεία δελ δξνκνινγεί 

δηαδηθαζίεο αλέιθπζεο ηνπ λαπαγίνπ, απνθαζίδνπλ λα νξγαλσζνχλ θαη λα 

πξνζηαηεχζνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ ηνπο. πγθξνηνχλ κηα δηθή ηνπο 

Δπηηξνπή πνπ ζα ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Οη ζπγθεληξψζεηο δηακαξηπξίαο έρνπλ 

δηπιφ ζηφρν. Απφ ηε κηα, λα ελεκεξψζνπλ ην ζχλνιν ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη ησλ 

πνιηηψλ ηεο ρψξαο γηα ηε ζνβαξφηεηα ηνπ δεηήκαηνο  θαη απφ ηελ άιιε  λα ζηείινπλ 

έλα μεθάζαξν κήλπκα ζηελ εηαηξεία. Οη αληηδξάζεηο δε  ζα ζηακαηήζνπλ, αλ ε ίδηα 

δελ αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηεο. χιινγνη θαη νξγαλψζεηο επηζηξαηεχνπλ φια ηα λνκηθά 

επηρεηξήκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ν «ξππαίλσλ» πιεξψλεη θαη αλ δελ ην θάλεη 



άκεζα, ηελ επζχλε γηα ηε απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη ην 

Γεκφζην ( Καξακαλψθ, 2008). 

     Με ηελ πξναλαθεξζείζα αξρή επζπγξακκίδεηαη θαη ην Δπξσπατθφ Γίθαην. Δθηφο 

απφ ηελ εθθιεζία θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ην βάξνο ηνπ αγψλα ζεθψλεη θαη ε 

καζεηηθή θνηλφηεηα. Γίλεη ην δπλακηθφ παξφλ ζηηο ζπγθεληξψζεηο θαη δηελεξγεί 

έξεπλεο, ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ νπνίσλ εληζρχνπλ ηηο ζέζεηο ησλ αληνξηληψλ. Οη 

ηνπηθνί θνξείο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηηο δηακαξηπξίεο αιιά απεπζχλνληαη ζηνπο 

εηδηθνχο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε λαππεγηθνχο νίθνπο γηα λα ηνπο εθηηκήζνπλ ην θφζηνο 

ηεο αλέιθπζεο. Ζ εηαηξεία θάησ απφ ηελ πίεζε απηψλ ησλ θηλεηνπνηήζεσλ 

αλαγθάδεηαη λα ηνπνζεηεζεί κε δεκφζηεο δειψζεηο. Δπηθαιείηαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

ΔΛΚΔΘΔ, ζχκθσλα κε ηα νπνία δε ζπληξέρεη ιφγνο αλεζπρίαο θαη ππνγξακκίδεη φηη 

δαπαλά κεγάια ρξεκαηηθά πνζά γηα ηελ απνηξνπή ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ηνπ λαπαγίνπ. Κάπνηεο θνξέο αθνινπζεί κηα πην επηζεηηθή πνιηηηθή, ζηέιλνληαο 

εμψδηθα ζε νξγαλψζεηο πνπ ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηεο ηε δπζθεκνχλ.  Όιεο απηέο 

ηηο ελέξγεηεο θαιχπηνπλ ηα ειεθηξνληθά θαη έληππα κέζα ελεκέξσζεο, δίλνληαο βήκα 

ηφζν ζηε κία φζν θαη ζηελ άιιε πιεπξά.  Απφ ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, γίλεηαη ζαθέο 

φηη ν αγψλαο πνπ δηεμάγεηαη είλαη ιατθφο, θαζψο ην αίηεκα ηεο αλέιθπζεο ηνπ 

λαπαγίνπ εθθξάδεη ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ηεο αληνξίλεο.  

        Αποηίμηζη ηοσ δεύηεροσ έηοσς μεηά ηο νασάγιο (2009) 

     Οη αληνξηληνί επηρεηξνχλ έλα ζεκαληηθφ άλνηγκα ηνπ αγψλα ηνπο κε ηελ 

επίζθεςή ηνπο ζηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο. ηφρνο ησλ θαηνίθσλ είλαη ην ζέκα 

ηνπ Sea Diamond λα ππεξβεί ηα ηνπηθά φξηα. Ζ δήισζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο δηθαηψλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, αθνχ ε ππφζεζε ηεο αλέιθπζεο ηνπ S.D 

ραξαθηεξίδεηαη εζληθφ δήηεκα. (Κάηνηθνη ηεο αληνξίλεο, (2009). Έληππν: Ζ 

αλέιθπζε ηνπ Sea Diamond είλαη εθηθηή θαη πξέπεη λα γίλεη!!!, Θήξα).  

     Ζ απφθαζε πάλησο γηα ηελ απάληιεζε ησλ πεηξειαηνεηδψλ δε θαίλεηαη λα 

ελψλεη φιεο ηηο πιεπξέο. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα ηεο επνρήο ε ηνπηθή θνηλσλία 

είλαη θαρχπνπηε ηφζν απέλαληη ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο εηαηξείαο φζν θαη απέλαληη 

ζηηο θαιέο πξνζέζεηο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη 

θνβνχληαη πσο θάπνηεο ζεηηθέο θηλήζεηο γίλνληαη είηε γηα ιφγνπο εληππσζηαζκνχ είηε 

γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο θαη φρη γηαηί ππάξρεη ε αηαιάληεπηε βνχιεζε λα ιεθζνχλ 

απνθάζεηο πνπ ζα ιχζνπλ νξηζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ην πξφβιεκα. Ζ μαθληθή 

δηαθνπή ηεο απάληιεζεο επηβεβαηψλεη ηνπο παξαπάλσ θφβνπο ησλ θαηνίθσλ 

(Κάηνηθνη ηεο αληνξίλεο, (2009). Έληππν: Ναπάγην ηνπ Sea Diamond, Θήξα).  

    Αποηίμηζη ηοσ ηρίηοσ έηοσς μεηά ηο νασάγιο (2010) 

     Αλ θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 ε έθζεζε ηνπ ΔΛΚΔΘΔ ζπληζηά ςπρξαηκία ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο αληνξίλεο, νη θηλεηνπνηήζεηο ηνπο θιηκαθψλνληαη. χκθσλα κε ηηο 

έξεπλεο νη ζπγθεληξψζεηο πεηξειατθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ είλαη κηθξέο ζε φια ηα 

βάζε ηεο ζάιαζζαο. Παξάιιεια, φια ηα επηζηεκνληθά ηδξχκαηα ππνγξακκίδνπλ ηελ 

αλάγθε αλέιθπζεο ηνπ λαπαγίνπ. Ζ θνηλσλία ηνπ λεζηνχ επηρεηξεί λα θάλεη γλσζηφ 

ην ζέκα θαη έμσ απφ ηα ζηελά φξηα ηεο ρψξαο καο. Ζ έθδνζε ελφο θπιιαδίνπ ζην 

νπνίν ν μέλνο επηζθέπηεο κπνξεί λα πξνζππνγξάςεη ην αίηεκα ησλ λεζησηψλ γηα ηελ 

άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ λαπαγίνπ δίλεη κηα επξχηεξε δηάζηαζε ζην δήηεκα 

(Κάηνηθνη ηεο αληνξίλεο, 2010).  



     Απηή ε πξνζπάζεηα ζπλαληά ηελ αληίδξαζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ λεζηνχ, νη 

νπνίνη ζε επηζηνιή ηνπο εμεγνχλ φηη απηέο νη ελέξγεηεο βιάπηνπλ ηνλ ειιεληθφ 

ηνπξηζκφ, αθνχ ακθηζβεηνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληφο καο (Γεληθή 

Παλειιαδηθή Οκνζπνλδία Δπηρεηξήζεσλ Σνπξηζκνχ, 2010). Ζ απάληεζε πνπ έιαβαλ 

ήηαλ άκεζε. 

     Οη ζπληάθηεο ηεο δεχηεξεο επηζηνιήο πνπ αθνινχζεζε ηζρπξίζηεθαλ φηη ν αγψλαο 

γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο ηηκά. Δμάιινπ, νη μέλνη επηζθέπηεο 

αληηιακβάλνληαη φηη ε αληίδξαζή ηνπο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν 

παξά ε αληίδξαζε ζε φινπο εθείλνπο πνπ αςεθνχλ ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο θαη φρη 

κφλν δσήο θαη ζπζηάδνπλ ηα πάληα ζην βσκφ ηνπ θέξδνπο (πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

Αγψλα Θεξαίσλ Πνιηηψλ, 2010).  

     Πέξα απφ απηά, ην δίθηπν Μεζφγεηνο SOS αλαθέξεη φηη ε έθζεζε ηνπ 

Αλαθξηηηθνχ πκβνπιίνπ Ναπηηθψλ Αηπρεκάησλ θάλεη ιφγν γηα ακέιεηα ε νπνία 

νδήγεζε ζην λαπάγην. Έλα ζηνηρείν πνπ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηελ εηθφλα ηεο 

εηαηξείαο ζηα κάηηα ηεο θνηλήο γλψκεο.  

     Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ δχν επηζηνιέο ζε δχν πνιηηηθνχο παξάγνληεο 

ηεο ρψξαο. Ζ πξψηε απεπζχλεηαη ζηνλ ππνςήθην Πεξηθεξεηάξρε Ννηίνπ Αηγαίνπ.Ζ 

αλαβάζκηζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ήηαλ 

ε αηηία γηα ηελ πξσηνβνπιία ησλ θαηνίθσλ λα ζπληάμνπλ απηφ ην θείκελν. 

Σαπηφρξνλα, δεηνχλ ζπλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνπο ζπλαξκφδηνπο 

ππνπξγνχο, ππνγξακκίδνληαο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε. Οη ππνρξεψζεηο απηέο νξίδνληαη ηφζν απφ ην εζληθφ φζν θαη απφ ην 

Δπξσπατθφ Γίθαην, αθνχ ε εηαηξεία δελ πξνβαίλεη ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο, ψζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ε δηαηάξαμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

Αγψλα Θεξαίσλ Πνιηηψλ, 2010). 

Αποηίμηζη ηέηαρηοσ έηοσς μεηά ηο νασάγιο (2011) 

     χκθσλα κε δεκνζίεπκα αζελατθήο εθεκεξίδαο, ζηηο αξρέο ηνπ 2011 εθδφζεθε ην 

πφξηζκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζχκθσλα κε ην νπνίν έπξεπε λα ππήξρε ζρέδην 

κειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηνπ λαπαγίνπ. Πξνζζέηεη κάιηζηα φηη είλαη επηηαθηηθφ λα 

ππάξμεη αιιαγή ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, ψζηε λα είλαη ππνρξεσηηθέο νη 

πεξηβαιινληηθέο κειέηεο ζε πεξηπηψζεηο λαπαγίσλ.  

     Σελ ίδηα ρξνληά ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο βιέπεη θαη ε Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ην Πνιπηερλείν ηεο Κξήηεο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη ζαθέο. Ζ 

αλέιθπζε ηνπ λαπαγίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνζνβεζεί ν θίλδπλνο ηεο 

νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο ηεο Καιληέξαο. Οη ζχιινγνη αμηνπνηνχλ φια ηα φπια πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη πξνζθεχγνπλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. Σελ 

θίλεζε ηνπο απηή ηνλίδνπλ φια ηα κέζα ελεκέξσζεο. Αθνινπζνχλ ςεθίζκαηα 

δηακαξηπξίαο πνπ ζηεξίδνληαη απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο ηνπ λεζηνχ. Σέινο, 

αίζζεζε πξνθαιεί ε απφθαζε ηεο αλαθξίηξηαο λα παξαπέκςεη δεθαηξία άηνκα ζηελ 

εηζαγγειία Νάμνπ κε ηδηαίηεξα βαξηέο θαηεγνξίεο γηα ηελ ππφζεζε ηεο βχζηζεο ηνπ 

Sea Diamond. 

     Οη αληνξηληνί μεθίλεζαλ έλαλ αγψλα γηα λα εμαζθαιίζνπλ έλα θαζαξφ 

πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηηο εξρφκελεο γεληέο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 



θαηνίθσλ ζε απηφλ ηνλ αγψλα είλαη θαζνιηθή θαη ζηαζεξή ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Πξνζέγγηζαλ θαη ηηο ηέζζεξηο κνξθέο εμνπζίαο (λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή 

θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο) θαη απέζπαζαλ ζεηηθέο γηα ηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

δειψζεηο απφ θάζε κία απφ απηέο. 

     ΔΠΙΛΟΓΟ 

     Ζ λέα αληίιεςε γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε είλαη νιηζηηθή (ηππηθή, κε ηππηθή θαη 

άηππε) θαη θαζνιηθή (γηα φινπο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο). Ζ πξναλαθεξζείζα 

δηαπίζησζε επηβεβαηψλεηαη ηφζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Prestige φζν θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Sea Diamond. Σα δχν απηά κεγάια Βηνκεραληθά Αηπρήκαηα 

θηλεηνπνίεζαλ ηνπο πνιίηεο. Μέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπο δηεχξπλαλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη θαιιηέξγεζαλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζή ηνπο.  

πλεπψο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη κέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο δηά βίνπ κάζεζεο 

δηακνξθψλνληαη ελεξγνί πνιίηεο κε πεξηβαιινληηθφ ήζνο θαη αίζζεζε 

πεξηβαιινληηθήο επζχλεο. Πνιίηεο ελδπλακσκέλνη κε αμίεο, ψζηε λα 

κεηαζρεκαηηζζεί ε ζθέςε θαη ε πξαθηηθή ηνπο πξνο ηε δηακφξθσζε λέσλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ θνηλσλίαο θαη θχζεο κε ηελ πηνζέηεζε βηψζηκσλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ηξφπνπ 

δσήο 
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