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Στόχος  της  μελέτης  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  ήταν  ο  ποιοτικός  και  ο  ποσοτικός 

χαρακτηρισμός των επικινδύνων και τοξικών ουσιών και παραγόντων από το ναυάγιο του 

SEA  DIAMOND.  Απώτερο  σκοπό  αποτέλεσε  φυσικά  η  εκτίμηση  των  τωρινών,  αλλά  και 

μελλοντικών  περιβαλλοντικών  συνεπειών  έτσι  ώστε  να  μπορέσει  να  ακολουθήσει  μια 

συγκεκριμένη μεθοδολογία αποκατάστασης της περιοχής του κόλπου της Καλντέρας. 

Η ανάπτυξη μιας σωστής βάσης δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιπτώσεις από 

την  επικρατούσα  ανεξέλεγκτη  απελευθέρωση  επικίνδυνων  ουσιών  στο  θαλάσσιο 

περιβάλλον, ήταν επιτακτική ανάγκη και βασική προϋπόθεση της μελέτης. 

Με  τις  δειγματοληψίες,  τις  αναλύσεις,  τις  μελέτες  τοξικότητας,  τη  χρήση  τρισδιάστατου 

λογισμικού και τις πειραματικές δοκιμές για τη προσομοίωση φυσικοχημικών και όχι μόνο 

φαινομένων σε εργαστηριακή κλίμακα, έλαβε χώρα όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτίμηση 

του βαθμού επικινδυνότητας αναφορικά με τη σταδιακή απελευθέρωση των επικινδύνων 

και τοξικών ουσιών από το ναυάγιο. 

Εξετάστηκε  η  οικολογική  και  όχι  μόνο  ζημιά  που  μπορεί  να  επέλθει  στον  κόλπο  της 

Καλντέρας,  λαμβάνοντας  υπόψη  όλες  τις  πιθανές  συνέπειες  μιας  εν  δυνάμει  πηγής 

ρύπανσης  που  αποτελεί  το  ναυάγιο.  Με  γνώμονα  πάντα  την  προστασία  του  θαλάσσιου 

οικοσυστήματος,  ιδιαίτερη  έμφαση  στα  πλαίσια  της  μελέτης  δόθηκε  στην  περίπτωση 

παραμονής του ναυαγίου στο βυθό της Καλντέρας. 

Στη  μελέτη  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης  έχει  καταβληθεί  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  για  την 

αποφυγή  κάθε  είδους αβάσιμης  και  μη  τεκμηριωμένης  κινδυνολογίας.  Ταυτόχρονα όμως 

καμία πτυχή οποιασδήποτε πιθανής περιβαλλοντικής επίπτωσης δεν έχει αποσιωπηθεί. 

 

Χανιά, Φεβρουάριος 2011 

Ευάγγελος Γιδαράκος  
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Η  μελέτη  που  εκπονήθηκε  από  το  Εργαστήριο  Διαχείρισης  Τοξικών  και  Επικινδύνων 

Αποβλήτων  του  Τμήματος Μηχανικών  Περιβάλλοντος  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης    με  τη 

συνεργασία  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  Κυκλάδων,  συμπεριλαμβάνει  μεταξύ  άλλων 

τα ακόλουθα: 

1. Ποιοτική  και  ποσοτική  ανάλυση  των  επικινδύνων  και  τοξικών  ουσιών  που 

περιέχονται στο ναυάγιο και τα οποία αποτελούν μια εν δυνάμει σημαντική πηγή 

ρύπανσης για το τοπικό οικοσύστημα και έμμεση απειλή για τη δημόσια υγεία. Η 

ανάλυση έγινε με βάση  τα διαθέσιμα στοιχεία και σύγκριση με πλοία παρόμοιου 

τύπου και ηλικίας με το Sea Diamond.  

 

2. Δειγματοληψίες  για  τη  μέτρηση  επιλεγμένων  ρύπων  (στη  θαλάσσια  στήλη,  σε 

ιζήματα  του  πυθμένα  και  σε  ζώντες  οργανισμούς).  Συγκεκριμένα,  οι 

δειγματοληψίες  πραγματοποιήθηκαν  στη  θαλάσσια  στήλη  σε  διάφορα  βάθη,  στα 

επιφανειακά  βενθικά  ιζήματα,  με  τη  χρήση  ειδικού  εξοπλισμού  καθώς  και  στους 

ιστούς  βρώσιμων,  βενθικών  και  βενθοπελαγικών  κυρίως,  ψαριών  και 

οστρακοειδών.  Οι  δειγματοληψίες  πραγματοποιήθηκαν  σε  διάστημα  ενός  έτους 

(01.01‐31.12.10) ανά τρίμηνο (συνολικά 4 σειρές).   

 

3. Ποσοτικοποίηση των αναλύσεων και εκτίμηση των αποτελεσμάτων. 

 

4. Πειραματικές  δοκιμές  για  την  προσομοίωση  φυσικοχημικών  φαινομένων  σε 

εργαστηριακή κλίμακα. Αναφέρουμε δυο παραδείγματα:  

 

 Δοκιμές οικοτοξικότητας της βαφής των υφάλων του πλοίου (antifouling paint) 

με  ενδεικτικούς  τύπους  βαφών  (που  αντιπροσωπεύουν  τον  ακριβή  τύπο  της 

βαφής  του  πλοίου)  και  περιέχουν  τις  βιοκτόνες  ουσίες  (Cu2O  και  ZnPT2)  που 

αναφέρονται  στο  Green  Passport  του  πλοίου,  σε  θαλάσσιους  οργανισμούς 

Artemia salina.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 



  V 

 
 Δοκιμές οικοτοξικότητας κονιορτοποιημένου μείγματος επιμέρους συστατικών 

από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (πλακέτες Η/Υ, καθοδικοί σωλήνες, 

μπαταρίες κλπ), ενδεικτικές αυτών που περιέχονται στο Sea Diamond.  

 

5. Εκτίμηση  της  σταδιακής  απελευθέρωσης  επικινδύνων  και  τοξικών  ουσιών  με 

βάση την παρούσα κατάσταση του ναυαγίου και περιβαλλοντική «τύχη» αυτών. 

Η  διαδικασία  αυτή  είναι  ιδιαίτερα  δύσκολη  αφού  λαμβάνεται  υπόψη  πλήθος 

παραμέτρων  άλλων  με  γνωστή  συμπεριφορά  (π.χ.  πίεση,  θερμοκρασία  υδάτινου 

περιβάλλοντος,  αλατότητα,  ρυθμός  διάβρωσης,  κλπ)  και  άλλων  με  καθαρά 

στοχαστική  (π.χ. υποθαλάσσια   ρεύματα,  τα οποία ενδεχομένως να μετακινήσουν 

το  ναυάγιο  και  να  οδηγήσουν  σε  μαζική  απελευθέρωση  ρύπων).  Αναφορικά  με 

αυτό  το  κομμάτι  της  μελέτης  έγινε  χρήση  τρισδιάστατου  λογισμικού  το  οποίο 

προσομοιάζει την πηγή ρύπανσης και την ανάλογη συμπεριφορά της. 

 

6. Εκτίμηση  τωρινών αλλά  και  επερχόμενων περιβαλλοντικών  επιπτώσεων με  την 

επικουρία εμπειρογνώμων του εξωτερικού. 

  
 

Σημείωση: Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα περιληπτική αναφορά των κυριότερων συμπερασμάτων. 

Εκτενής ανάλυση όλων των ανώτερων σημείων γίνεται στην ολοκληρωμένη μελέτη, 

η οποία θα παραδοθεί μέχρι 31.03.2011. 
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Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

1. ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΟ SEA DIAMOND 

 

 

Τον  πρώτο  στόχο  της  μελέτης  του  Εργαστηρίου  Διαχείρισης  Τοξικών  και  Επικινδύνων 

Αποβλήτων  του  Πολυτεχνείου  Κρήτης,  αφορούσε  στην  καταγραφή  και  ποσοτικοποίηση 

των εν δυνάμει τοξικών και επικινδύνων ουσιών που περιέχονται στο ναυάγιο του Κ/Ζ Sea 

Diamond.  Η  καταγραφή  αυτή  πραγματοποιήθηκε  χωρίς  να  ληφθούν  υπόψη  ορισμένα 

πιθανά  περιεχόμενα  του  ναυαγίου,  εξαιτίας  της  μη  διαθεσιμότητας  των  ανάλογων 

στοιχείων και δεδομένων από διάφορους φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το 

ναυάγιο. Με βάση αυτή την ιδιαιτερότητα, η οποία παρακωλύει έως ένα βαθμό το έργο της 

ομάδας  μελέτης,  παρατίθεται  η  καταγραφή  των  ποσοτήτων  μετάλλων  και  οργανικών 

ρύπων που εκτιμάται ότι περιέχονται στο ναυάγιο (Πίνακας 1). 

Οι  εκτιμώμενες  ποσότητες  μετάλλων  εντοπίζονται  κυρίως  σε  δομικά  μέρη  του  πλοίου 

(μεταλλικός  σκελετός,  υφαλοχρώματα,  θυσιαζόμενες  άνοδοι,  κλπ),  καθώς  και  στον 

ηλεκτρομηχανολογικό  εξοπλισμό.  Εκτιμώνται  συγκριτικά  υψηλές  ποσότητες  ορισμένων 

στοιχείων  και  ιδίως  σιδήρου,  μαγγανίου,  χαλκού  και  ψευδαργύρου.  Σε  μικρότερες 

ποσότητες  εντοπίζονται  ορισμένα  άλλα  μέταλλα  όπως  μόλυβδος,  χρώμιο,  νικέλιο, 

αλουμίνιο,  βανάδιο  και  μολυβδαίνιο,  ενώ  σε  συγκριτικά  μικρές  υδράργυρος  και  κάδμιο. 

Ωστόσο,  όπως  θα  παρουσιαστεί  στη  πορεία  της  παρούσας  μελέτης,  η  περιβαλλοντική 

επίπτωση από την απελευθέρωση βαρέων μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον, δεν είναι 

ευθέως ανάλογη της αποδεσμευόμενης ποσότητας. Μικρές ποσότητες ορισμένων βαρέων 

μετάλλων από περιβαλλοντικής απόψεως είναι πιο επικίνδυνες σε σχέση με μεγαλύτερες 

ποσότητες λιγότερο επικίνδυνων μετάλλων.  

Εκτός  των  ποσοτήτων  που  εμφανίζονται,  μέσα  στο  ναυάγιο  του  πλοίου  περιέχονται  ως 

εκτιμάται  και  πλήθος  άλλων,  οι  οποίες  ωστόσο  δεν  κατέστη  δυνατό  να  εκτιμηθούν, 

ελλείψει  ορισμένων  δεδομένων  του  πλοίου.  Δεν  γίνεται  λόγος  για  παράδειγμα  για  τις 

διάφορες σωληνώσεις και βαλβίδες του πλοίου, οι οποίες περιέχουν σημαντική ποσότητα 

μετάλλων. Για να εκτιμηθεί το μήκος και μέσω αυτού το συνολικό βάρος των σωληνώσεων, 

απαιτούνται αναλυτικές κατόψεις του μηχανοστασίου.  
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Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας ποσοτήτων μετάλλων που περιέχονται στα διάφορα ηλεκτρομηχανολογικά & δομικά μέρη του πλοίου (ποσότητες σε kg).  

 Fe Mn Cr Hg Cd Pb Μο Ni Zn Al Cu 

Μπλόκ μηχανών  116.487,5-117.950 125-625          

Στροφαλοφόροι άξονες  44.072-44.801 343-457 229-503    55-460     

Διωστήρες  7.939,9-8.044 62-82 57-90    12-20     

Έδρανα ολισθήσεως             

Έμβολα μηχανών  6.667.5-6.739 7-35          

Κεφάλες κυλίνδρων  20.480-21.250           

Χιτώνια  9.896,2-10.020,8 11-53          

Βαλβίδες εισαγωγής  max 532  max 130     max 58    

Βαλβίδες εκκίνησης  max 177,3  max 43,2     max 19,2    

Προπέλες  167-566 max 1770      max 708 max 5.522 139-1558 8.073-11.470 

Βαλβίδες πίεσης  max 65,1  max 15,9     max 7,1    

Βαλβίδες αντεπιστροφής  159,9-191,2  40,28-44,9     17,9-19,9    

Απλές βαλβίδες  5.741,5-6.085,5 7,1-37,1          

Βαλβίδες αλλαγής ροής  170,4-261,1 - 46,1-59     20,5-26,2    

Εναλλάκτες θερμότητας  6744,9-6828,9 7,2-36,2          

Θυσιαζόμενες άνοδοι          1.168,8-1.559 1,18-7,85  

Υφαλοχρώματα          47  970 

Ηλεκτρ(ον)ικός εξοπλισμός     0,075-0,08 0,6-1 1.140-1.260      

Καύσιμα      12,5 23  50 2 13,11 2 

Μεταλλικός σκελετός πλοίου  14.405-14.408·103   58.000-101.500          

Σύνολο  14.625-14.629·103 
58.562- 
104.595 

372-86 0,075-0,08 13-13,5 1.160-1.280 67-180 88 - 890 1.170 – 7.130 140-1.565 8.075 – 12.440 
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Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

 
Επίσης,  αν  το  κύκλωμα  ψύξης  των  μηχανών  και  των  περιφερειακών  τους  χρησιμοποιεί 

θαλασσινό  νερό  ως  ψυκτικό  μέσο,  οι  σωληνώσεις  θα  ενσωματώνουν  και  σημαντική 

ποσότητα  θυσιαζόμενων  ανόδων.  Εξάλλου,  οι  ποσότητες  χαλκού  είναι  σίγουρα  πολύ 

υψηλότερες  από  αυτές  που  εμφανίζονται  στον  Πίνακα  1,  αφού  σημαντική  ποσότητα 

χαλκού περιέχεται στα τυλίγματα των βοηθητικών μηχανών και των διάφορων ηλεκτρικών 

κινητήρων, καθώς και της βοηθητικής γεννήτριας, ενώ μεγάλη ποσότητα χαλκού περιέχεται 

στα  χιλιάδες  μέτρα  καλωδιώσεων. Μια ακόμη  πηγή  βαρέων μετάλλων,  είναι  τα  καύσιμα 

και  λιπαντικά,  τα  οποία περιέχουν  σε  ίχνη ποσότητες αλουμινίου  και ψευδαργύρου,  ενώ 

εξάλλου,  ο  τύπος  βαρέως  καυσίμου  που  χρησιμοποιούνταν  στο  πλοίο  περιέχει  μεταξύ 

άλλων  κάδμιο,  χαλκό  και  μόλυβδο.  Ακόμη,  στους  λοιπούς  λειτουργικούς  χώρους  του 

πλοίου, πέραν του μηχανοστασίου, εντοπίζονται σε μικρές ποσότητες μέταλλα και κράματα 

μετάλλων για πληθώρα χρήσεων. Ενδεικτικά μόνον αναφέρονται: 

 Ανοξείδωτα  μεταλλικά  υλικά  σε  χώρους  υγιεινής  και  διάφορα  επιχρωμιωμένα  ή 

επινικελωμένα μεταλλικά υλικά σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους  

 Σημαντικές  ποσότητες  PVC  στις  καλωδιώσεις,  το  οποίο  περιέχει  Cd  στους 

σταθεροποιητές  

 Βαφές  άνωθεν  της  ίσαλου  γραμμής,  οι  οποίες  συχνά  αποτελούνται  από  χρωμικό 

ψευδάργυρο  ή  ψευδαργυρούχο  primer  με  πρόσθετα  φωσφορικού  ψευδάργυρου 

(Zn(H2PO4)2) ή σκόνης Zn. 

 

Ο κατάλογος του Πίνακα 2 είναι πρακτικά ατελείωτος και δεν μπορούν να καταγραφούν σε 

καμία  περίπτωση  όλες  οι  ποσότητες,  δεδομένου  μάλιστα  ότι  δεν  υπάρχουν  καθόλου 

διαθέσιμα στοιχεία. Για κάποια μέταλλα οι ποσότητες που δεν ήταν δυνατό να εκτιμηθούν 

θεωρείται ότι  είναι πολλαπλάσιες των παρατιθέμενων στον Πίνακα 1. Παρά ταύτα, προς 

αποφυγήν  εξαγωγής  αυθαίρετων  ή  ασαφών  συμπερασμάτων  δεν  συμπεριλήφθησαν  στη 

συνέχεια της παρούσης.    
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Πίνακας 2: Μέρη & συσκευές του πλοίου, η σύσταση & οι  ποσότητες των οποίων δεν ήταν 
δυνατόν να εκτιμηθούν & τα μέταλλα που περιέχουν. 

 

Προέλευση  Pb  Cd Zn Fe Al Ni Cu  Cr 

Heavy Fuel Oil  +  +  +    +  +  +   

Βαφές  +    +          + 

Μηχανές‐Κινητήρες        +      +   

Καλωδιώσεις              +   

PVC    +             

Σωληνώσεις              +   

Διάφορες Βαλβίδες      +      +  +  + 

Διάφορες Συσκευές      +  +  +  +  +  + 

 

 

Το Green Passport συντάχθηκε με βάση στοιχεία που παρείχε η πλοιοκτήτρια εταιρεία και 

αποτελεί  σοβαρό  πεδίο  έντασης,  καθώς,  όπως  προκύπτει,  απουσιάζουν  από  τη  λίστα 

εκείνες  οι  ουσίες  που  με  βάση  τον  Διεθνή  Οργανισμό  Θαλάσσιας  Προστασίας  (ΙΜΟ) 

θεωρούνται  πολύ  επικίνδυνες  για  το  περιβάλλον,  όπως  ο  αμίαντος,  τα  πολυχλωριωμένα 

διφαινύλια (PCBs), τα κασσιτερωμένα χρώματα κ.α. 

Πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  μόνον  ο  Νηογνώμονας  είναι  σε  θέση  να  επιβεβαιώσει  την 

απουσία ή μη αυτών των υλικών. 
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2. ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΣΤΗΛΗ & ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ 

 

 

 

Οι  θέσεις  δειγματοληψίας  κατά  τη  διάρκεια  των  τεσσάρων  δειγματοληψιών  του 

Πολυτεχνείου  Κρήτης  επιλέχθηκαν  κατά  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  αποδώσουν 

αντιπροσωπευτικά  αποτελέσματα  σχετικά  με  ενδεχόμενη  ρύπανση  προερχόμενη  από  το 

MS Sea Diamond. Η δειγματοληψία ύδατος από τη θαλάσσια στήλη επικεντρώθηκε γύρω 

από το ναυάγιο, χωρίς να περιοριστεί αποκλειστικά σε αυτό (Εικόνα 1), ενώ συλλέχθηκαν 

δείγματα  ιζημάτων  από  πέντε  θέσεις  σε  διαφορετικές  αποστάσεις  και  διευθύνσεις  γύρω 

από το ναυάγιο (Εικόνα 2).  

 

Εικόνα 1: Θέσεις δειγματοληψίας ύδατος (1η & 2η δειγματοληψία).   
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Εικόνα 2: Θέσεις δειγματοληψίας ιζημάτων.  

 

Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών στη θαλάσσια στήλη, δείχνουν ότι προς το παρόν 

εμφανίζονται λίγα σημάδια επιβάρυνσης,  ενώ επιπλέον δεν διαφαίνεται κάποια αυξητική 

τάση στις συγκεντρώσεις  των βαρέων μετάλλων που μελετήθηκαν  (Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, 

Cr,  Fe,  Mn).  Συγκρινόμενα  βάσει  προδιαγραφών  ποιότητας  υδάτων,  υπερβάσεις 

σημειώθηκαν  στο  ~16%  των  δειγμάτων,  οφειλόμενες  σχεδόν  αποκλειστικά  σε  υψηλές 

συγκεντρώσεις  καδμίου  και  μολύβδου.  Η  μέτρηση  όμως  κάποιων  πολύ  αυξημένων 

συγκεντρώσεων  μολύβδου  και  καδμίου  πλησίον  του  ναυαγίου,  εάν  δεν  οφείλονται  σε 

τυχαίους παράγοντες, είναι λίαν ανησυχητικές. 

 

Οι  τιμές  μολύβδου  στη  θαλάσσια  στήλη  της  Καλντέρας  κυμάνθηκαν  κατά  τις  πρώτες 

δειγματοληψίες  σε  λογικές  τιμές  για  παράκτιες  περιοχές  της Μεσογείου,  αν  και  κάποιες 

υψηλές τιμές είναι συγκρίσιμες με μετρηθείσες συγκεντρώσεις σε επιβαρημένες περιοχές. 

Σε θέσεις  της 3ης  δειγματοληψίας προσδιορίσθηκαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις Pb  (1,2‐

6,5 mg/lt) και Cd (1,3‐6,5 mg/lt). Το γεγονός αυτό εγείρει ιδιαίτερη ανησυχία καθότι οι τιμές 

αυτές είναι πολύ υψηλότερες από τιμές που δίδονται στη βιβλιογραφία. Συνάμα ξεπερνούν 

κατά πολύ θεσμοθετημένα όρια ποιότητας υδάτων.  
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Πιθανό  είναι  κατά  τη  γνώμη  μας  για  τα  εν  λόγω  δείγματα  οι  υψηλές  συγκεντρώσεις Pb, 

όπως στην περίπτωση του Cd, να οφείλονται σε επιπλέοντα, μη εμφανή, διαρρέοντα εκ του 

Κ/Ζ  υπολείμματα  υδρογονανθράκων  (sheens)  τα  οποία  κατά  την  άνωθεν  κίνησή  των 

διέφυγαν από το αντιρρυπαντικό φράγμα και μικρά τμήματα των οποίων θα μπορούσαν να 

έχουν διασπαρθεί στη θαλάσσια στήλη.  

Πετρελαϊκά υπολείμματα εκλυόμενα εκ του Κ/Ζ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε Pb και Cd. 

Συνάμα,  σε  πλείστες  θέσεις  εγγύς  του  ναυαγίου  κατά  τις  δειγματοληψίες  Αυγούστου  και 

Νοεμβρίου 2010 προσδιορίσθηκαν κατ’ επανάληψη συγκεντρώσεις μολύβδου μεταξύ 3‐10 

ppb, οι οποίες, ως προγηουμένως, θεωρούμε ότι οφείλονται στην «απώλεια» μολύβδου εκ 

του ανερχόμενου προς την επιφάνεια καυσίμου. Εφόσον η διαρροή πετρελαιοειδών εκ του 

Κ/Ζ  συνεχίζεται,  η  ανίχνευση  υψηλών  τιμών  Cd  και  ιδίως  Pb  στη  θαλάσσια  στήλη 

υπολογίζεται ότι θα εξακολουθήσει. 

Μέχρι στιγμής οι συγκεντρώσεις χαλκού κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι υψηλές 

συγκεντρώσεις  που  καταγράφηκαν  σε  μεμονωμένα  δείγματα  πιθανόν  να  μπορούν  να 

αποδοθούν σε τυχαίους παράγοντες. O χαλκός εντοπίζεται σίγουρα σε μεγάλες ποσότητες 

στο  ναυάγιο,  ήτοι  π.χ.  στα  κράματα  των  προπελών,  το  υφαλόχρωμα  του  σκάφους,  ενώ 

μεγάλες  ποσότητες  αυτού  δεν  κατέστη  δυνατό  καν  να  εκτιμηθούν.  Δεδομένου  ότι  η 

διάβρωση των κραμάτων χαλκού είναι πολύ αργή διεργασία, αναμένεται η απελευθέρωση 

εκ  του  ναυαγίου  ολοένα  αυξανόμενων  ποσοτήτων  χαλκού,  χωρίς  όμως  μέχρι  στιγμής  να 

μπορεί  να  ειπωθεί  ότι  μια  τέτοια  επιβάρυνση  της  θαλάσσιας  στήλης  μπορεί  να  καταστεί 

ιδιαίτερα επιζήμια.  

Ο  μέσος  όρος  των  μετρημένων  τιμών  Zn  κοντά  στην  περιοχή  του  ναυαγίου  δεν  είναι 

υψηλός, όμως προσδιορίσθηκαν αυξημένες τιμές σε αρκετά σημεία της θαλάσσιας στήλης 

έως και πάνω από 58 ppb, ιδίως σε σταθμούς κοντινούς στο ναυάγιο. Ο Zn (όπως και ο Cu) 

εντοπίζεται σίγουρα σε ικανές ποσότητες στο ναυάγιο, ήτοι στις θυσιαζόμενες ανόδους, το 

υφαλόχρωμα  του  σκάφους,  πιθανώς  στις  προπέλες,  ενώ  ποσότητες  αυτού  δεν  κατέστη 

δυνατό  καν  να  εκτιμηθούν.  Η  συνεχής  απελευθέρωση  εκ  του  ναυαγίου  ποσοτήτων 

ψευδαργύρου είναι βεβαία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να μπορεί να ειπωθεί ότι, όπως και 

στην περίπτωση του Cu, μια τέτοια επιβάρυνση της θαλάσσιας στήλης μπορεί να καταστεί 

ανησυχητική, αναλογιζόμενοι και  τη συνεισφορά υπολοίπων πηγών Zn στην περιοχή  (π.χ. 

κρουαζιερόπλοια, Ε/Γ‐Ο/Γ πλοία). 
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Έχει  ήδη  αναφερθεί  ότι  στο  ναυάγιο  του  πλοίου  περιέχονται  ιδιαίτερα  σημαντικές 

ποσότητες  σιδήρου.  Το  επίπεδο  επιβάρυνσης  της  θαλάσσιας  στήλης  στην  περιοχή  της 

Καλντέρας  σε  Fe  είναι  χαμηλό.  Μεμονωμένα  μέγιστα  συγκεντρώσεων  δύνανται  να 

αποδοθούν  μερικώς  έστω  στην  απελευθέρωση  Fe  από  το  ναυάγιο  ως  αποτέλεσμα  της 

διάβρωσης των μεταλλικών κατασκευών του.  

 

Υδράργυρος  εκτιμάται  ότι  εντοπίζεται  σε  ιδιαίτερα  μικρή  ποσότητα  στο  ναυάγιο  του  Sea 

Diamond,  ενώ  ανιχνεύθηκε  σε  τέσσερα  μόνο  δείγματα  νερού  σε  τιμές  πολύ  χαμηλές.  Η 

ηφαιστειακή  δραστηριότητα  θεωρείται  σημαντική  πηγή  εισροών  υδραργύρου  στο 

θαλάσσιο  περιβάλλον,  παρότι  βέβαια  η  παρουσία  του  στη  θαλάσσια  στήλη  συχνά 

περιορίζεται  πλησίον  της  πηγής  έκλυσής  του.  Η  μέση  τιμή  των  συγκεντρώσεων  νικελίου 

είναι  σε  φυσιολογικά  επίπεδα.  Παρότι  πιθανότατα  στο  HFO  περιέχεται  Ni,  πέραν 

μεμονωμένων μεγίστων, δεν υπάρχει ουδείς λόγος ανησυχίας αναφορικά με τη θαλάσσια 

στήλη.  Επίσης,  Cr  ανιχνεύθηκε  σε  ελάχιστες  περιπτώσεις  και  δεν  φαίνεται  να  αποτελεί 

παράγοντα  ανησυχίας  για  το  θαλάσσιο  περιβάλλον  της  Καλντέρας,  ενώ  και  οι  τιμές 

μαγγανίου που καταγράφηκαν θεωρούνται φυσιολογικές. 

 

Επιπλέον, αξιολογήθηκαν τα αποτελέσματα που αφορούν σε επιφανειακά βενθικά ιζήματα 

της περιοχής. Σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν ο υδράργυρος ήταν κάτω από το LOQ1, 

ήτοι  η  περιεκτικότητα  υδραργύρου  στα  ιζήματα  της  Καλντέρας  πλησίον  του  Κ/Ζ 

τουλάχιστον είναι ασήμαντη, παρόλη την υδροθερμική δραστηριότητα της περιοχής. Όσον 

αφορά  το  Ni,  οι  μετρήσεις  στα  ιζήματα  της  περιοχής  δεν  υποδεικνύουν  την  ύπαρξη 

επιβάρυνσής  τους  μέχρι  σήμερα  με  το  συγκεκριμένο  μέταλλο,  ενώ  οι  συγκεντρώσεις 

χρωμίου  ήταν  χαμηλότερες  από  ή  ανάλογες  με  προηγούμενες  μετρήσεις  στην  περιοχή. 

Συνεπώς, παρότι στο ναυάγιο του Κ/Ζ εκτιμάται ότι υφίστανται ποσότητες Cr, δεν υπάρχει 

καμία ένδειξη ρύπανσης οφειλόμενη στο μέταλλο αυτό, και δεν αναμένεται και στο άμεσο 

τουλάχιστον μέλλον.  

 

 

                                                            
1 LOQ: Limit of Quantitation, ήτοι όριο ποσοτικοποίησης. Το κατώτατο όριο ακριβούς ποσοτικής 
μετρήσεως.  
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Οι τιμές σιδήρου που καταγράφηκαν (1,6‐2,7 % w/w), κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα 

αναφορικά  με  το  γεωλογικό  υπόβαθρο  της  περιοχής  όπως  αναλύθηκε  σε  προηγούμενα. 

Όμως, είναι γενικά δύσκολο να εκτιμηθεί η ανθρωπογενής συνεισφορά στον εμπλουτισμό 

των ιζημάτων με σίδηρο, ιδιαίτερα όταν η συγκέντρωση υποβάθρου είναι υψηλή, παρότι τα 

υδροθερμικά φρεάτια της Καλντέρας είναι απομακρυσμένα από το σημείο  του ναυαγίου. 

Βάσει του ότι τα ιόντα σιδήρου δεν μετατρέπονται εξολοκλήρου σε σκωρία πολύ πιθανά θα 

αυξηθεί  ο  Fe  ως  αποτέλεσμα  της  διάβρωσης  των  σιδηρών  κατασκευών  του  MS  Sea 

Diamond. Συμπεράσματα ανάλογα με αυτά που αναφέρθηκαν για το σίδηρο,  ισχύουν και 

για την περίπτωση του μαγγανίου. 

 

Χαλκός περιέχεται σε πλήθος αντικειμένων/συσκευών στο βυθισμένο πλοίο σε ποσότητες 

που  δύνανται,  αλλά  και  σε  μεγάλες  ποσότητες  που  δεν  δύνανται  να  επιβεβαιωθούν.  Οι 

μετρήσεις δείχνουν σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις Cu στα  ιζήματα πλησίον του Κ/Ζ σε 

σχέση  με  παλαιότερες  και  πρόσφατες  μετρήσεις.  Είναι  βέβαιο  ότι  τουλάχιστον  σε  ένα 

βαθμό  τα  ιζήματα  εγγύς  του  ναυαγίου  θα  υποστούν  ρύπανση  από  Cu  λόγω  διάβρωσης 

μερών  του  ναυαγίου  αποτελούμενα  από  Cu  ή  κράματά  του  ή  εκχύλισης  Cu2O  εκ  του 

υφαλοχρώματος,  όπως  άλλωστε  αναμένεται,  και  έχει  καταδειχθεί  και  σε  περιπτώσεις 

άλλων βυθισμένων πλοίων.  Το HFO  επίσης δύναται να έχει επιβαρύνει  τα  ιζήματα με Cu, 

καθότι τα υπολείμματα πετρελαιοειδών περιέχουν Cu τον οποίο δύνανται να «απολέσουν» 

πριν τη συλλογή των από το αντιρρυπαντικό φράγμα.  

 

Οι  μετρήσεις  της  παρούσας  δείχνουν  ότι  η  μέση  τιμή  της  συγκέντρωσης  του  Zn  στα 

δείγματα  ιζημάτων,  κυμάνθηκε  στα  ίδια  περίπου  σε  σχέση  με  παλαιότερες  ή  πρόσφατες 

μετρήσεις  στην  περιοχή,  και  σε  λίαν  χαμηλότερα  σε  σχέση  με  ρυπασμένες  θαλάσσιες 

περιοχές. Πάντως, όπως και στην περίπτωση του Cu, είναι βέβαιο ότι  τουλάχιστον σε ένα 

βαθμό  τα  ιζήματα  εγγύς  του  ναυαγίου  θα  υποστούν  ρύπανση  από  Zn  λόγω  διάβρωσης 

μερών  του  ναυαγίου  αποτελούμενα  από  Zn  (θυσιαζόμενες  άνοδοι)  ή  εκχύλισης 

πυριθειόνης του ψευδαργύρου εκ του υφαλοχρώματος, ομοίως όπως και για τον χαλκό.  
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Κάδμιο δεν έχει προσδιοριστεί στα βενθικά ιζήματα της Καλντέρας σε παλαιότερες μελέτες. 

Κατά τις δειγματοληψίες ιζημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, ήταν κάτω από το LOQ (<0.2 

mg/kg  dw2)  στο  ~70%  των  δειγμάτων.  Συνάμα  όμως,  το  εν  τέταρτο  των  δειγμάτων 

εμφάνισαν υψηλές τιμές (3,8 – 17 mg/kg) οι οποίες είναι συγκρίσιμες μόνον με τιμές που 

προσδιορίσθηκαν  π.χ.  για  τους  λιμένες  Πειραιά  και  Αλεξανδρούπολης,  καθώς  και  τον 

Θερμαϊκό κόλπο. Και οι τρεις αυτές περιοχές, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό η καθεμιά, 

υπόκεινται  στην  πίεση  ανθρωπογενών  πηγών  ρύπανσης.  Μιας  και  στο MS  Sea Diamond 

από τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις οι ποσότητες καδμίου εκ του σκελετού ή  των συσκευών 

του πλοίου είναι ασήμαντες, δεδομένου του προσδιορισμού στη θαλάσσια στήλη κάποιων 

υψηλών συγκεντρώσεων Cd, πιστεύεται ότι υψηλές συγκεντρώσεις καδμίου οφείλονται σε 

«απώλεια»  Cd  εκ  του  ανερχόμενου  προς  την  επιφάνεια  διαρρέοντος  HFO.  Υπολείμματα 

πετρελαιοειδών εκλυόμενα εκ του Κ/Ζ έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε Cd. Υπολογίζεται ότι 

εφόσον  η  διαρροή  πετρελαιοειδών  εκ  του  Κ/Ζ  συνεχίζεται,  η  ανίχνευση  υψηλών  τιμών 

καδμίου σε επιφανειακά ιζήματα πλησίον τουλάχιστον του ναυαγίου θα εξακολουθήσει και 

μάλιστα σε ιδιαίτερο βαθμό. 

 

Ο  εμπλουτισμός  βέβαια  ιζημάτων  πλησίον  του  ναυαγίου  ίσως  οφείλεται  σε  άλλα 

κατασκευαστικά στοιχεία που Κ/Ζ που δεν κατέστη δυνατό να εκτιμηθούν.   Όπως και στο 

Cd,  οι  μετρήσεις  Pb  δείχνουν  ότι  οι  συγκεντρώσεις  του  στα  ιζήματα  κυμάνθηκαν  σε 

υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με παλαιότερες μετρήσεις στην Καλντέρα. Επίσης, σε κάποια 

δείγματα  οι  συγκεντρώσεις  είναι  συγκρίσιμες  με  συγκεντρώσεις  σε  ιζήματα  περιοχών 

δεχόμενες  έντονες  ανθρωπογενείς  πηγές  ρύπανσης,  ενώ  είναι  υψηλότερες  από  περιοχές 

θεωρούμενες  μη  ρυπασμένες.  Από  τις  μέχρι  στιγμής  εκτιμήσεις  οι  ποσότητες  Pb  εκ  του 

σκελετού  ή  των  συσκευών  του  MS  Sea  Diamond  είναι  μικρές.  Δεδομένου  του 

προσδιορισμού  στη  θαλάσσια  στήλη  υψηλών  τιμών  Pb,  υψηλές  συγκεντρώσεις 

αποδίδονται σε απώλεια Pb εκ διαρρέοντος HFO. Υπολείμματα πετρελαιοειδών εκ του Κ/Ζ 

έχουν  υψηλή  περιεκτικότητα  σε  Pb.  Θεωρείται  βέβαιο  ότι  εφόσον  η  διαρροή 

πετρελαιοειδών  εκ  του  πλοίου  συνεχίζεται,  η  ανίχνευση  υψηλών  τιμών  μολύβδου  σε 

ιζήματα πλησίον τουλάχιστον του ναυαγίου θα εξακολουθήσει.  

 

 

                                                            
2 mg/kg dw: χιλιοστόγραμμα ανά χιλιόγραμμο ξηρού βάρους (dry weight).   
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Η  χρήση  δεικτών  μόλυνσης  ιζημάτων  για  την  επιπλέον  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων 

κατέληξε σε ενδιαφέροντα πορίσματα. Η μέση τιμή των EF3 για το μόλυβδο είναι 4,23, ενώ 

το  εύρος  τιμών  κυμαίνεται  μεταξύ  0,46‐8,83.  Τούτο  καταδεικνύει  έντονη  ανθρωπογενή 

ρύπανση των εν λόγω ιζημάτων με μόλυβδο. Η αυτή παρατήρηση δύναται να λάβει χώρα 

και  για  τον  χαλκό,  με  μέση  τιμή  EF  1,82.  Όσον  αφορά  τα  Ni  και  Zn,  οι  συντελεστές 

κυμαίνονται πλησίον της μονάδας. Οι μεγαλύτερες τιμές EF  για το μόλυβδο εμφανίζονται 

για τα δείγματα της θέσης SD1 (σε απόσταση 326 m από το ναυάγιο, Ν‐ΝΑ αυτού) με την 

αμέσως μεγαλύτερη επιβάρυνση να έχουν δεχθεί οι πλησιέστερες στο ναυάγιο θέσεις SD2 

και SD3. Οι βορειότερες του ναυαγίου θέσεις SD4 και SD5 παρουσιάζουν τους μικρότερους 

συντελεστές εμπλουτισμού για όλα τα υπό εξέταση μέταλλα. Οι μεγαλύτερες τιμές EF για το 

χαλκό εμφανίζονται για τα δείγματα των θέσεων SD2 (σε απόσταση 161 m από το ναυάγιο), 

SD3 (σε απόσταση 145 m από το ναυάγιο), οι οποίες είναι και οι πλησιέστερες στο ναυάγιο 

θέσεις,  και η SD1.  Για τον ψευδάργυρο,  ελαφρώς πιο επιβαρυμένα εμφανίζονται  ξανά τα 

ιζήματα της θέσεως SD1.  

 

Οι  θέσεις  SD1,  SD2  και  SD3  εμφανίζουν  επίσης  τους  μεγαλύτερους  δείκτες  mCd
4, 

κατατάσσονται ως μέτρια ρυπασμένες, με τον βαθμό ρύπανσης της SD1 να φτάνει την τιμή 

8,96, (πολύ κοντά στο 10 που αφορά σημαντική ρύπανση), οφειλόμενο κυρίως στον  1SD
fC 5 

του  μολύβδου  και  δευτερευόντως  των  Cu  και  Zn.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  επιμέρους 

συντελεστές  i
fC   για  τα  μόλυβδο  και  χαλκό  εμφανίζουν  κατά  μέσο  όρο  τιμές  αρκετά 

μεγαλύτερες  του  ένα.  Ο  συνολικός  τροποποιημένος  συντελεστής  ρύπανσης  ΣmCd  είναι 

σχετικά χαμηλός, ήτοι η συνολική περιοχή κατατάσσεται ως μέτρια ρυπασμένη. Όμως, για 

τον Pb περισσότερο, αλλά και για το χαλκό, προκύπτει σαφής ένδειξη υψηλής επιβάρυνσης 

των  ιζημάτων.  Η  επιβάρυνση  σε  μέταλλα  προερχόμενα  από  μεταλλικές  κατασκευές 

εξαρτάται από  την  κατανομή ρευμάτων μιας περιοχής.  Για  τα μέταλλα Pb, Cu, Zn,  για  τα 

οποία προκύπτει σαφέστερη ένδειξη επιβάρυνσης των ιζημάτων, η θέση η οποία βρίσκεται 

Ν‐ΝΑ  του  ναυαγίου  εμφανίζει  τους  μεγαλύτερους  συντελεστές  EF  και  mCd,  ήτοι  τη 

μεγαλύτερη  επιβάρυνση,  ακολουθούμενη  «κατά  πόδας»  από  τους  πλησιέστερους  στο 

ναυάγιο σταθμούς SD2 και SD3.  

 

                                                            
3 EF: Enrichment Factor, συντελεστής εμπλουτισμού  
4 mCd: modified degree of contamination, τροποποιημένος βαθμός ρύπανσης  
5 Cf: contamination factor, συντελεστής ρύπανσης  
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Η  Καλντέρα  δεν  υπόκειται  σε  δράση  έντονων  ρευμάτων,  ενώ  οι  κύριοι  πνέοντες  άνεμοι 

στην  περιοχή  είναι  βόρειοι.  Συνεπώς,  επιφανειακά  ρεύματα  δημιουργούν  ροή  προς  το 

νότο,  και  εφόσον μεγάλο μέρος  του μολύβδου οφείλεται στο διαρρέον HFO,  ο μόλυβδος 

(αλλά και τα Cu, Zn, όχι όμως πιθανότατα λόγω του HFO) διασπείρεται κυρίως προς νότο, 

ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση σε σχέση με τους εγγύτερους σταθμούς SD2 και SD3. 

Αντιθέτως,  οι  βορειότερες  θέσεις  SD4  και  SD5  παρουσιάζουν  το  χαμηλότερο  βαθμό 

ρύπανσης και χαρακτηρίζονται «χαμηλά» ρυπασμένες. 

 

Σημαντικό  μέρος  των  δειγμάτων  ιζημάτων  συσχετίζεται  με  περιστασιακές  τοξικές 

επιδράσεις σε βενθικούς οργανισμούς. Λόγω των σε αυτά μετρούμενων συγκεντρώσεων Cu 

και Pb στο 30,3 και 24,2%  των δειγμάτων προσδιορίσθηκαν τιμές των μεταξύ των ERL και 

ERM6,  αντίστοιχα,  καθώς  και  στο  48,4  και  38,7%  τιμές  των  μεταξύ  των  TEL  και  PEL7, 

αντίστοιχα.  Ανησυχητικό  όμως  είναι  το  γεγονός  ότι  στο  9,1%  και  25,8%  των  ιζημάτων 

εμφανίστηκαν  τιμές  καδμίου  μεγαλύτερες  από  το  ERM  και  PEL,  αντίστοιχα,  ήτοι  ο  τιμές 

αυτές μπορούν να συνδεθούν με συχνές τοξικές επιδράσεις στους βενθικούς οργανισμούς. 

 

Ο μέσος λόγος ERMQ για όλα τα δείγματα ιζημάτων που ελήφθησαν υπολογίσθηκε ίσος με 

0,128,  ενώ ο μέσος  λόγος PELQ8 0,240,  ήτοι  η  συγκεκριμένη περιοχή  εμφανίζει  συνολικά 

χαμηλή‐μέση πιθανότητα  (25‐30%)  εμφάνισης  τοξικών  επιδράσεων λόγω  της αθροιστικής 

δράσης των βαρέων μετάλλων Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, Zn, Cu. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά είχε η 

συγκέντρωση των  ιζημάτων σε κάδμιο, μόλυβδο,  νικέλιο και δευτερευόντως σε χαλκό και 

ψευδάργυρο.  Όσον  αφορά  χρώμιο  και  υδράργυρο  δεν  δύναται  να  υφίσταται  καν  μέχρι 

στιγμής  υποψία  «τοξικής»  ρύπανσης  των  ιζημάτων.  Η  εγγύτερη  στο  ναυάγιο  θέση  SD2 

παρουσιάζει  βάσει  των ERMQ  το  μεγαλύτερο  βαθμό  ρύπανσης,  ακολουθούμενη από  την 

SD1,  η οποία είναι  κατάντη  του πλοίου. Η διαφοροποίηση αυτή σε σχέση με  τους EF  και 

mCd έγκειται στο ότι συμπεριλήφθησαν οι συγκεντρώσεις Cd, οι οποίες εμφάνισαν μέγιστα 

κατά  κύριο  λόγο  στη  θέση  SD2.  Για  το  κάδμιο  και  μόνο,  οι  υψηλοί  2SD
CdERMQ   και 

2SD
CdPELQ  ήταν ίσοι με 0,446 και 1,017, αντίστοιχα. Οι μέγιστοι  1SD

PbERMQ  και  1SD
PbPELQ  

ήταν ίσοι με 0,299 και 0,583, αντίστοιχα.  

 

                                                            
6 ERL και ERM: Effects Range Low και Median, αντίστοιχα  
7 TEL και PEL: Threshold Effects Level και Probable Effects Level, αντίστοιχα  
8 ERMQ και PELQ: mean Effects Range Median Quotient και mean Probable Effects Level Quotient, 
αντίστοιχα.  
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Λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας που εντοπίζεται στην Καλντέρα, θα μπορούσε να 

υποτεθεί ότι παρόλη  την βάσει  των SQGs  πιθανότητα εκδήλωσης περιστασιακών  τοξικών 

επιδράσεων  στο  βένθος,  λόγω  των  συγκεντρώσεων  μολύβδου  και  καδμίου,  οι  βενθικές 

βιοκοινωνίες  της  περιοχής  έχουν  προσαρμοστεί  στις  συγκεκριμένες  συνθήκες,  αφού 

συνάμα  οι  SQGs  δεν  δύναται  να  συμπεριλάβουν  τη  διακύμανση  του  γεωλογικού 

υποβάθρου διαφόρων περιοχών.  

 

Σε συνδυασμό όμως με τις υψηλές τιμές των EF, mCd, PELQ και ERMQ ειδικά για αυτά τα 

δύο  μέταλλα  (αλλά  και  τα  Cu,  Zn)  μια  τέτοια  άποψη  δεν  φαίνεται  να  διαθέτει  επαρκές 

έρεισμα. Συν τοις άλλοις, οι (υψηλές) συγκεντρώσεις καδμίου και μολύβδου υποδεικνύουν 

την  ύπαρξη  πηγής  ρύπανσης  πλησίον  των  σταθμών  SD1,  SD2,  SD3,  με  μοναδικό  πιθανό 

ύποπτο το ναυάγιο του Sea Diamond, ενώ η προερχόμενη εξ αυτού ρύπανση των ιζημάτων 

να  αναμένεται  να  συνεχισθεί  εντονότερη,  όπως  και  να  ανέλθει  σε  ανησυχητικό  βαθμό  η 

αθροιστική πιθανότητα τοξικών επιδράσεων των ιζημάτων στο βένθος (>25%).  

 

Η διάβρωση των μεταλλικών μερών του ναυαγίου είναι σίγουρο ότι έχει  ξεκινήσει και θα 

συνεχιστεί,  ενώ η συνακόλουθη αποδέσμευση πληθώρας μετάλλων στο περιβάλλον είναι 

μια βραδεία διαδικασία. Το γεγονός αυτό όμως δεν αποκλείει την προσεγγιστική εκτίμηση 

και  προσομοίωσή  της. Μια  πρώτη  ενδιαφέρουσα  πληροφορία  που  δύναται  να  εκτιμηθεί 

μέσω της εκτίμησης  του ρυθμού διάβρωσης  του κελύφους  του σκάφους,  είναι ο πιθανός 

χρόνος  κατάρρευσής  του.  Για  αρχικό  πάχος  χρησιμοποιούμενου  ελάσματος  ίσο  με  6,5‐

11mm (αναλόγως του καταστρώματος), προβλέπεται ότι σε χρόνο 40‐70 έτη το πάχος του 

ελάσματος  θα  είναι  πλέον  μικρότερο  των  3‐5 mm  (~50%  του  αρχικού  πάχους).  Υπό  τις 

συνθήκες αυτές, μέρη του σκάφους θα είναι δύσκολο να αντέξουν στις πιέσεις που θα τους 

ασκούνται,  με  συνέπεια  την  πιθανή  τοπική  κατάρρευσή  των.  Εν  συνεχεία,  αυξανόμενη 

απώλεια  πάχους  του  ελάσματος  λόγω  διάβρωσης  αναμένεται  πιθανότατα  να  επιφέρει 

γενική  κατάρρευσή  του.  Σε  κάθε  περίπτωση  οι  εναπομένουσες  στο  ναυάγιο  ποσότητες 

πετρελαιοειδών  και  βαρέων  ελαίων  θα  διαρρεύσουν  ανεξέλεγκτα  στο  νερό,  ενώ  και  η 

διάβρωση και συνακόλουθη αποδέσμευση μετάλλων σε αυτό θα καταστεί εντονότερη.  
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Πέραν  όμως  τούτου,  τοπική  σημειακή  διάβρωση,  λίαν  εντονότερη  του  μέσου  ρυθμού 

διάβρωσης, θα υφίσταται σε πολλά σημεία, επιφέροντας πιθανότατα τη διάνοιξη οπών στο 

κέλυφος του σκάφους. Πετρελαιοειδή που παραμένουν στο Κ/Ζ  (εκτιμήσεις Πολυτεχνείου 

Κρήτης:  >300m3)  έχουν  διασπαρθεί  μεταξύ  των  καταστρωμάτων  και  διαμερισμάτων  του 

σκάφους,  ενώ  παρατηρήθηκε  διαρροή  πετρελαιοειδών  από  σπασμένα  παράθυρα,  πολλά 

καταστρώματα άνωθεν των δεξαμενών καυσίμων. Συνεπεία αυτού, διάτρηση του κελύφους 

του  σκάφους  λόγω  τοπικής  διάβρωσης  σε  σημεία  όπου  υπάρχουν  διασπαρθέντα 

πετρελαιοειδή,  πιθανότατα  θα  επιφέρει  εντονότερη  διαρροή  των  στο  θαλάσσιο 

περιβάλλον.  

Λόγω  διάβρωσης,  υπολογίζεται  ότι  συνολικά  ~4.500  kg  ιόντων  σιδήρου  Fe(II)  και  Fe(III) 

ετησίως «απορρίπτονται» εκ του Κ/Ζ στη θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας, καθώς και ~60‐

80 kg Ζn εκ των θυσιαζόμενων ανόδων του MS Sea Diamond ετησίως, για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον  περίπου  ίσο  με  20  έτη.  Συνάμα,  μερικές  δεκάδες  kg  χαλκού  αναμένεται  να 

αποδεσμεύονται  στο  περιβάλλον  λόγω  των  υφαλοχρωμάτων  και  συσκευών  εκ  κραμάτων 

χαλκού  του  ναυαγίου.  Θεωρείται  ότι  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  μετάλλων  των 

διαβρωνόμενων επιφανειών διαχέεται προς το διαβρωτικό μέσο και εν συνεχεία στην εγγύς 

θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας, και δεν «κατακρατείται» καν πλησίον της διαβρωνόμενης 

μεταλλικής επιφάνειας.  

Οι αποδεσμευόμενες ποσότητες σιδήρου στη θαλάσσια στήλη και  τα  ιζήματα αναμένεται 

βάσει  τρισδιάστατης προσομοίωσης  να προκαλέσουν  ισχυρή αύξηση συγκεντρώσεων στο 

περιβάλλον κοντά στο ναυάγιο. Οι  εκτιμώμενες ποσότητες Fe,  δύνανται να εξηγήσουν τις 

αρκετά  μεγάλες  συγκεντρώσεις  του  σε  μύδια M.  galloprovincialis  και  άγρια  στρείδια  O. 

edulis,  οι  οποίες  θεωρούνται  αρκετά  μεγάλες.  Παρότι  αποτελεί  απαραίτητο  ιχνοστοιχείο, 

σίδηρος  προερχόμενος  εκ  της  διάβρωσης  ναυαγίου  έχει  συσχετισθεί  με  αρνητικές 

επιδράσεις.  H  εγγύς  περιοχή  της  Καλντέρας  εκτιμάται  ότι  θα  υποστεί  μικρότερη 

επιβάρυνση σε χαλκό, εξαιτίας του Κ/Ζ, ενώ η εκτιμώμενη επιβάρυνση των επιφανειακών 

ιζημάτων  βραχυ‐  και  μεσοπρόθεσμα  θεωρείται  ότι  ήδη  διαφαίνεται  μέσω  της  χρήσης 

δεικτών μόλυνσης όπως ο συντελεστής εμπλουτισμού και ο βαθμός ρύπανσης.  Επίσης, οι 

συγκεντρώσεις του σε ιστούς ψαριών και στρειδιών βρέθηκαν γενικά ελαφρά υψηλότερες 

σε  σχέση  με  μη  ρυπασμένες  περιοχές,  τάση  η  οποία  εκτιμάται  ότι  θα  συνεχίζει  να 

επιβαρύνεται. Παρόμοια τάση αναφέρεται και σε βενθικά ψάρια και ασπόνδυλα. 
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Οι συγκεντρώσεις ψευδαργύρου εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα 

σε  σχέση  με  το  Fe  και  υψηλότερα  από  τον  χαλκό,  παρότι  πιστεύεται  ότι  η  περιοχή  της 

Καλντέρας  θα  υποστεί  μικρή  επιβάρυνση  εξαιτίας  του  Κ/Ζ.  Οι  εκτιμώμενες  ποσότητες  Zn 

στην  εγγύτατη  περιοχή  του  πλοίου  δύνανται  να  εξηγήσουν  τις  αρκετά  μεγάλες 

συγκεντρώσεις  του  σε  στρείδια  O.  edulis.  Μέταλλα  όπως  ο  μόλυβδος,  το  κάδμιο  και  ο 

υδράργυρος περιέχονται στο σκάφος σε μικρές ποσότητες σχετιζόμενες με το σκελετό του 

και  τις  διάφορες  συσκευές  που  υπάρχουν  σε  αυτό.  Από  την  άλλη,  προσδιορίσθηκαν  σε 

αρκετές περιπτώσεις  λίαν αυξημένες συγκεντρώσεις  των μετάλλων σε  ιστούς ψαριών και 

στρειδιών  (Hg  σε M. merluccius,  Cd  σε O.  edulis),  υψηλές  συγκεντρώσεις  Cd  και  Pb  στη 

θαλάσσια στήλη και τα ιζήματα. Εκτιμάται ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στα διαρρέοντα εκ 

του  ναυαγίου  εναπομείναντα  πετρελαιοειδή.  Αναλύσεις  μ.α.  και  τέτοιες  ‘’χημικού 

αποτυπώματος’’  (fingerprinting)  σε  διαρρέοντα  εκ  του  ναυαγίου  πισσώδη  υπολείμματα 

κατέδειξαν  υψηλή  περιεκτικότητα  σε Cd  και Pb,  παρέχοντας  ισχυρή  απόδειξη  προς  αυτή 

την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη χρονικά επιβάρυνση της Καλντέρας στα 

μέταλλα αυτά εκ της συνεχιζόμενης διαρροής.  

 

Σε  περίπτωση  μάλιστα  ολίσθησης  του  ναυαγίου  θα  επέλθει  λόγω  της  δημιουργίας 

μεγαλύτερων  ρηγματώσεων  στο  κέλυφος  του  πλοίου  εντονότερη  ρύπανση  των  ιζημάτων 

και  της  θαλάσσιας  στήλης  της  περιοχής,  ενώ  στη  χειρότερη  δυνατή  περίπτωση  της 

αποκοπής  του  σκάφους  στα  δύο  θα  επέλθει  σοβαρότερος  ακόμη  αντίκτυπος,  με 

αυξανόμενη  επιβάρυνση  σε  Pb  και  Cd  σε  σχέση  με  τις  σημερινές  συγκεντρώσεις,  ενώ 

πλείστες θέσεις εκτιμάται ότι πλέον θα κατατάσσονται ως οριακά «μέτρια» προς πιθανώς 

«σημαντικά»  ρυπασμένες,  ιδιαίτερα  οι  θέσεις  που  λόγω  επικρατούσας  κυκλοφορίας  των 

υδάτων υφίστανται μεγαλύτερη συγκριτικά επίδραση. 
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3. ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 

 

Το τμήμα αυτό της μελέτης αρχικά βασίστηκε στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών με 

σκοπό την εκτίμηση των ποσοτήτων πετρελαίου που περιέχονται στο βυθισμένο πλοίο, το 

είδος  και  τα  χαρακτηριστικά  του.  Στην  συνέχεια,  έλαβε  χώρα  η  μοντελοποίηση  της 

συμπεριφοράς και διασποράς των πετρελαιοειδών που απελευθερώνονται από το κουφάρι 

του πλοίου στη θαλάσσια στήλη  της Καλντέρας. Η  συγκεκριμένη μοντελοποίηση  έγινε με 

την  χρήση  δύο  εκδοχών  με  σκοπό  να  μελετηθεί  όσο  το  δυνατόν  καλύτερα  η  τύχη  των 

πετρελαιοειδών  στο  θαλάσσιο  περιβάλλον  της  περιοχής,  καθώς  επίσης  κατά  πόσο 

λειτουργεί αποτελεσματικά το αντιρρυπαντικό φράγμα που υπάρχει ακριβώς πάνω από το 

ναυάγιο, στον εγκλωβισμό των ανερχόμενων πετρελαιοειδών. 

 

Όσο  αφορά  την  μοντελοποίηση  της  συμπεριφοράς  του  ρύπου,  χρησιμοποιήθηκε  το 

λογισμικό  Descar  3.2  για  την  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη  και  πιο  ρεαλιστική  μελέτη  της 

συμπεριφοράς  των  πετρελαιοειδών  που  απελευθερώνονται  με  συνεχείς  ρυθμούς  από  το 

κουφάρι  του  Sea  Diamond  στο  θαλάσσιο  περιβάλλον  της  Καλντέρας.  Έγινε  χρήση  δύο 

εκδοχών οι οποίες βασίστηκαν σε κατά προσέγγιση πραγματικά δεδομένα και εκτιμήσεις, 

όσο  αφορά  τους  ρυθμούς  απελευθέρωσης  και  τις  απελευθερωθείσες  ποσότητες 

πετρελαιοειδών.  Τα  συγκεκριμένα  δεδομένα  βασίζονται  στους  ακόλουθους  ρυθμούς 

απελευθέρωσης: 30 λίτρα/ημέρα και 60 λίτρα/ημέρα. 

 

Οι  ρυθμοί  αυτοί  είναι  ιδιαίτερα  χαμηλοί,  ενώ  εκτιμήσεις  που  έχουν  προκύψει  από 

επισκέψεις στον χώρο του ναυαγίου, οδηγούν σε πολύ υψηλότερους ρυθμούς και ανάλογα 

υψηλές ποσότητες απελευθέρωσης,  χωρίς όμως να είναι δυνατή η ποσοτικοποίησή  τους. 

Δεδομένου  ότι  δεν  υπάρχουν  ακριβή  στοιχεία  σχετικά  µε  υδρολογικά  δεδομένα  και 

ταχύτητες θαλάσσιων ρευμάτων για την περιοχή της Καλντέρας της Σαντορίνης, επιλέχθηκε 

για  την  µοντελοποίηση  µία  εξαιρετικά  χαµηλή  τιµή  ταχύτητας  (1  mm/sec)  θαλάσσιου 

ρεύµατος.  
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Τα  αποτελέσµατα  και  για  τα  δύο  σενάρια,  έδειξαν  ότι  ακόµα  και  για  µία  τόσο  χαµηλή 

ταχύτητα  ρεύµατος,  οι  ποσότητες  του  πετρελαίου  που  ανέρχονται  καθηµερινά  από  το 

βάθος των 140 m, δεν συγκεντρώνονται εξ ολοκλήρου στο αντιρρυπαντικό φράγµα, αλλά 

ένα  σηµαντικό  µέρος  τους  διαφεύγει,  σύµφωνα  µε  την  διεύθυνση  του  ρεύµατος  που 

επικρατεί (Εικόνες 3 & 4). Συνεπώς, γίνεται έντονα αντιληπτό ότι σε μεγαλύτερες εντάσεις 

θαλάσσιων ρευμάτων και σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, το αντιρρυπαντικό φράγμα 

που βρίσκεται στην περιοχή καθίσταται αναποτελεσματικό στον εγκλωβισμό μεγαλύτερων 

ποσοτήτων ανερχόμενων πετρελαιοειδών.  

 

Ενδεικτικό  είναι  το  Σχήμα  1,  το  οποίο  παρουσιάζει  την  απελευθέρωση  τόσο  των 

πετρελαιοειδών  όσο  και  άλλων  ρυπογόνων  και  επικίνδυνων  ουσιών  από  την  πηγή 

ρύπανσης το κουφάρι του Sea Diamond. 

 

Εικόνα 3: Συνολική παρουσίαση αποτελεσμάτων πρώτου σεναρίου. 
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Όσον αφορά τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών θαλάσσιας στήλης και  ιζημάτων που 

πραγματοποιήθηκαν  το  χρονικό  διάστημα  ενός  περίπου  έτους  (Ιανουάριος  –  Νοέμβριος 

2010), προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

 Η  θαλάσσια  στήλη  της  ευρύτερης  περιοχής  της  Καλντέρας  δεν  παρουσίασε  ιδιαίτερη 

επιβάρυνση  με  Πετρελαϊκούς  και  Οργανικούς  ρύπους  (TPHs,  PAHs),  καθ’  όλο  το 

διάστημα  παρακολούθησης.  Αντιθέτως,  η  θαλάσσια  στήλη  της  περιοχής  γύρω από  το 

ναυάγιο,  σε  διάφορες  αποστάσεις  και  βάθη,  παρουσίασε    στην  τελευταία 

δειγματοληψία  (Νοεμβρίου) υψηλές  τιμές συγκεντρώσεων Πολυκυκλικών Αρωματικών 

Υδρογονανθράκων  (PAHs)  σε  σύγκριση με αντίστοιχες  άλλων  επιβαρυμένων  περιοχών 

της  Ελλάδας  (π.χ.  Σαρωνικός),  όπως  φαίνεται  και  στον  Πίνακα  3.  Αυτό  δείχνει  ότι 

ποσότητες  πετρελαιοειδών  που  απελευθερώνονται  από  το  κουφάρι  του  πλοίου, 

διαφεύγουν  από  το  αντιρρυπαντικό  φράγμα  και  διασκορπίζονται  στην  ευρύτερη 

περιοχή της Καλντέρας. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι συγκεντρώσεις που ανιχνεύτηκαν στη 

θαλάσσια  στήλη  της  περιοχής  οφείλονται  στο  ναυάγιο  του  Sea Diamond,  καθώς αυτό 

αποτελεί  την  μοναδική  πηγή  πετρελαϊκής  ρύπανσης  στην  περιοχή.  Εξάλλου 

διαπιστώθηκε και με αναλύσεις ‘’χημικού αποτυπώματος’’ (fingerprinting). 

 

 

Εικόνα 4: Συνολική παρουσίαση αποτελεσμάτων πρώτου σεναρίου. 
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Σχήμα 1:  H ακτίνα απελευθέρωσης των πετρελαιοειδών αλλά και άλλων ρυπογόνων και 

επικίνδυνων ουσιών δεν περιορίζεται και εξαρτάται από σημαντικούς παράγοντες όπως τα 

υποθαλάσσια ρεύματα. 

 Τα θαλάσσια επιφανειακά ιζήματα του βυθού της περιοχής ανατολικά του ναυαγίου δεν 

παρουσίασαν  σημαντική  επιβάρυνση  με  Πετρελαϊκούς  και  Οργανικούς  ρύπους  (TPHs, 

PAHs), σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων δειγματοληπτικών ελέγχων 

που  πραγματοποιήθηκαν  στην  περιοχή  (Αύγουστος  –  Νοέμβριος).  Εξαίρεση  αποτελεί 

μία μόνο τιμή συγκέντρωσης Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (PAHs) που 

μετρήθηκε σε ένα ίζημα της περιοχής κατά την δειγματοληψία του Νοεμβρίου.  

Η  συγκεκριμένη  τιμή  θεωρείται  μέτρια  σε  σύγκριση  με  αντίστοιχες  συγκεντρώσεις 

άλλων  περιοχών  της  χώρας  (Σαρωνικός,  λιμάνι  Μυτιλήνης).  Δε  μπορεί  όμως  να 

αξιολογηθεί περαιτέρω, καθώς ανιχνεύτηκε σε ένα μόνο ίζημα της περιοχής. 

 Εκτός  από  την  θαλάσσια  στήλη  και  τα  επιφανειακά  ιζήματα,  αναλύσεις 

πραγματοποιήθηκαν  και  σε  συλλεγμένα,  τόσο  από  τα  εσωτερικά,  όσο  και  από  τα 

εξωτερικά τοιχώματα του αντιρρυπαντικού φράγματος πισσώδη δείγματα. Οι τιμές των 

συγκεντρώσεων  των  Πετρελαϊκών  Υδρογονανθράκων  (ΤPHs,  PAHs)  που  μετρήθηκαν, 

ήταν  εξαιρετικά  υψηλές  όπως  ήταν  αναμενόμενο  (στερεοποιημένο  πετρέλαιο).  Αυτό 

αποδεικνύει  ότι  ποσότητες  πετρελαιοειδών  ανέρχονται  στην  επιφάνεια  πάνω  από  το 

ναυάγιο με συνεχείς  ρυθμούς  και  τάση αυξητική,  ακόμα  και  σήμερα,  τέσσερα σχεδόν 

χρόνια από τη βύθιση του πλοίου.  
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Πίνακας 3: Συγκεντρώσεις Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων (PAHs) στην θαλάσσια 

στήλη της Καλντέρας και άλλων περιοχών.  

 

 

Σε περίπτωση ολίσθησης του ναυαγίου σε μεγαλύτερα βάθη (π.χ. λόγω σεισμού), πέραν του 

ότι  θα  καταστήσει  την  αναγκαία  ανέλκυση  δυσκολότερη,  ίσως  και  ανέφικτη,  θα  επέλθει 

λόγω της σίγουρης δημιουργίας μεγαλύτερων από  τις ήδη υπάρχουσες ρηγματώσεων στο 

κέλυφος  του  πλοίου  εντονότερη  διαρροή  πετρελαιοειδών,  ενώ  στη  χειρότερη  δυνατή 

περίπτωση  της  αποκοπής  του  σκάφους  στα  δύο  θα  επέλθει  σοβαρός  οικολογικός 

αντίκτυπος, με εντονότατες διαρροές και μεγάλες ζημιές στην αλιεία και τον τουρισμό του 

νησιού.  

 

Οι  συνέπειες  ενός  τέτοιου  συμβάντος  θα  είναι  τόσο  βραχυ‐  όσο  και  μακροπρόθεσμες, 

αναγνωρίσιμες  10  ή  και  20  χρόνια  μετά.  Ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  υπολείμματα 

πετρελαιοειδών  δεν  θα  είναι  ορατά,  τούτο  δεν  σημαίνει  ότι  δεν  θα  επέλθει  οικολογική 

ζημία. Αντιθέτως, υφίστανται στη βιβλιογραφία ανησυχητικές ενδείξεις οι οποίες επήλθαν 

λόγω  π.χ.  των  ατυχημάτων  της  ΒΡ  στον  Κόλπο  του  Μεξικού,  του  Prestige  ανοιχτά  των 

Γαλικιανών  ακτών,  ή  του  Sea  Empress  στις  ουαλικές  ακτές  (χωρίς  να  λαμβάνει  χώρα 

οιαδήποτε  σύγκριση  αναφορικά  με  τις  διαρρέουσες  ποσότητες  πετρελαίου).  Στον 

οικολογικό αντίκτυπο όμως στην Καλντέρα προσδίδεται μοναδικότητα, καθότι μέχρι τώρα 

δεν  έχει  βυθιστεί  ξανά  σε  ένα  κλειστό  κόλπο  και  σε  σχετικά  μικρό  βάθος  ένα 

κρουαζιερόπλοιο με ένα  τόπο πολυποίκιλο μίγμα επικινδύνων ουσιών.  Εξάλλου,  ο κόλπος 

είναι  πολύ  κλειστός,  και  τα  ασθενή  θαλάσσια  ρεύματα  που  επικρατούν  δεν  ευνοούν  τη 

διασπορά των όποιων ρύπων και συνεπώς τον «αυτοκαθαρισμό» της περιοχής.  



ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος  21 

 

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

 

Στην περιοχή της Καλντέρας, το πετρέλαιο και μόνον, ακόμη και σε μικρές ποσότητες μπορεί 

να  προκαλέσει  σειρά  αρνητικών  επιπτώσεων  στους  υδρόβιους  (όχι  όμως  αποκλειστικά) 

οργανισμούς της περιοχής όπως στο φυτο‐ και ζωοπλαγκτόν, αυγά και προνύμφες ψαριών 

που διαβιούν κοντά στην επιφάνεια  της θάλασσας,  καθώς και σε βενθικούς οργανισμούς 

μέσω  αύξησης  της  ευαισθησίας  των  σε  ασθένειες,  δυσλειτουργίες  στην  κυτταρική 

μεμβράνη των ιστών τους κ.α.  

 

Ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  συνεχισθεί  ο  υφιστάμενος  ρυθμός  διαρροής 

πετρελαιοειδών εκ του πλοίου (~30 lt/ημέρα) για μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι βέβαιο 

ότι  θα  λάβει  χώρα  συσσώρευση  πετρελαϊκών  ρύπων,  όσο  και  άλλων  τοξικών  ουσιών, 

πολλώ δε μάλλον εφόσον ο ρυθμός διαρροής καταστεί  εντονότερος ή  το πλοίο κοπεί στα 

δύο, π.χ. λόγω σεισμού.  

 

Αναφορικά  με  τη  μονάδα  αφαλάτωσης  στην  Οία,  μέχρι  στιγμής  ως  όλα  δείχνουν  δεν 

υφίσταται ουδείς κίνδυνος για αυτήν. Μπορεί όμως να προκύψει εφόσον η μέχρι στιγμής 

παρούσα  κατάσταση  τείνει  προς  τις  χειρότερες  εκδοχές  της  εντονότερης  διαρροής  και 

αποδέσμευσης ρύπων από το ναυάγιο.  
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4. ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΣΕ ΖΩΝΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

 

Η  περιβαλλοντική  βαρύτητα  των  βαρέων  μετάλλων ως  ρύπων  προκύπτει  αφενός  από  το 

γεγονός  ότι  δεν  απομακρύνονται  εύκολα  από  το  περιβάλλον  (παραμένοντες  ή  επίμονοι 

ρύποι),  καθιστώντας  μόνιμη  επιβάρυνση  για  ένα  οικοσύστημα  και  αφετέρου  από  το  ότι 

προσλαμβάνονται  και  συσσωρεύονται  σε  σημαντικό  βαθμό  από  τους  θαλάσσιους 

οργανισμούς, προκαλώντας κυρίως χρόνιες ή και οξείες τοξικές επιδράσεις. Κάτω από αυτό 

το πρίσμα, κρίθηκε απαραίτητο να διερευνηθεί εάν και σε ποιο βαθμό έχει επιβαρυνθεί η 

τροφική  αλυσίδα  της  θαλάσσιας  περιοχής  της  Καλντέρας,  μέσω  του  προσδιορισμού  της 

περιεκτικότητας  σε  επιλεγμένα  βαρέα  μέταλλα  των  ιστών  βρώσιμων,  βενθικών  και 

βενθοπελαγικών  κυρίως,  ψαριών  και  οστρακοειδών.  Για  το  σκοπό  αυτό  αναλύθηκαν 

δείγματα  ψαριών  από  την  ευρύτερη  περιοχή  της  Καλντέρας  τα  οποία  συλλέχθηκαν  σε 

τέσσερις φάσεις.  

 

Για  το  κάδμιο,  οι  συγκεντρώσεις  του  στα  δείγματα  ψαριών  είναι  συγκρίσιμες  ή 

χαμηλότερες από τη βιβλιογραφία. Από την άλλη όμως, η συντριπτική πλειονότητα (>90%) 

των στρειδιών ξεπερνά, το επιτρεπτό επίπεδο του κανονισμού 1881/2006/ΕΚ. Η τοποθεσία 

από την οποία αλιεύθηκαν (πάνω σε σχοινί συγκράτησης του αντιρρυπαντικού φράγματος 

του ναυαγίου), προσδίδει ισχυρή ένδειξη σύνδεσης με το ναυάγιο, λαμβάνοντας υπόψη την 

παρατηρούμενη επιβάρυνση ιζημάτων εγγύς του ναυαγίου. Η επιβάρυνση αυτή σε κάδμιο 

είναι  μη  αναμενόμενη  σε  μια  θαλάσσια  περιοχή  η  οποία  δεν  δέχεται  έντονες 

ανθρωπογενείς  επιδράσεις.  Ακόμη,  και  οι  συγκεντρώσεις  μολύβδου  στα  O.  edulis  είναι 

«αδικαιολογήτως»  λίαν  υψηλές,  καταδεικνύοντας  την  επιβάρυνση  που  δέχονται 

πιθανότατα λόγω του διαρρέοντος HFO.  

 

Παραπλήσιο  με  τα  μόλις  αναφερθέντα  πορίσματα  δύναται  να  εξαχθεί  και  για  τον 

ψευδάργυρο,  καθότι  οι  συγκεντρώσεις  του  στα  στρείδια  ήταν  αυξημένες,  ενώ  για  τα 

δείγματα ιχθυών οι τιμές Zn ήταν υψηλότερες της βιβλιογραφίας, με την εξαίρεση των M. 

merluccius,  για  τους  οποίους  είναι  αρκετά  χαμηλότερες  από  τις  συγκεντρώσεις  που 

καταγράφηκαν σε άλλες περιοχές θεωρούμενες ρυπασμένες.  
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Ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα Cu, Fe, Mn  είναι δύσκολο να εξαχθούν,  τόσο λόγω 

του  γεωλογικού  υποβάθρου  της  περιοχής,  όσο  και  της  μη  ανεύρεσης  σχετικής 

βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί όμως το γεγονός ότι σχεδόν στο ένα τρίτο των 

αλιευθέντων ψαριών οι συγκεντρώσεις υδραργύρου ξεπερνούν τα μέγιστα επιτρεπτά όρια 

που θέτει η Κοινοτική Νομοθεσία με τον Κανονισμό 1881/2006/ΕΚ, ενώ στα M. merluccius 

και S. scrofa η αναλογία είναι 60 % και ~40 %, αντίστοιχα.  

 

Ανησυχία θα πρέπει να προκαλέσει επίσης το γεγονός ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 85% της 

προτεινόμενης  επιτρεπτής  από  την  Παγκόσμια  Οργάνωση  Υγείας  εβδομαδιαίας  δόσης 

(PTWI)  υδραργύρου  προκύπτει  από  την  κατανάλωση  41,88  gr/κεφαλήν/ημέρα 

μπακαλιάρων  (το  ποσοστό  αυτό  ανέρχεται  σε  ~45%  για  σκόρπαινες,  και  >30%  για 

σαλούβαρδους). Συν τοις άλλοις, o δείκτης TTHQ9 λαμβάνει τιμές κατά πολύ μεγαλύτερες 

της  μονάδας  στα  δύο  προαναφερθέντα  είδη  (2,09  και  1,14  για  τα M. merluccius  και  S. 

Scrofa, αντίστοιχα), αλλά και τα O. edulis για συχνή κατανάλωσή των, καταδεικνύοντας ότι 

μακροχρόνια  κατανάλωσή  των  συνδέεται  με  μεγάλη  πιθανότητα  εκδήλωσης  τοξικών  μη 

καρκινογενών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία. Η διατήρηση της παρούσας κατάστασης 

αναμένεται να επιτείνει επί το χείρον την επιβάρυνση αυτή, μεγαλύτερη χειροτέρευσή της 

όμως θα επέλθει λόγω εντονότερης διαρροής πετρελαιοειδών ή σπασίματος του σκάφους.  

 

Ακόμη  και  σε  περιπτώσεις  σκοπίμως  βυθισμένων  πλοίων  (για  τη  δημιουργία  τεχνητών 

υφάλων),  μετά από  την απογύμνωσή  τους από επικίνδυνες ουσίες  και παρασκευάσματα, 

έχει  παρατηρηθεί  αύξηση  των  συγκεντρώσεων  μετάλλων  σε  παρακείμενα  ιζήματα  και 

ψάρια  της  εγγύς  περιοχής,  πόσο  μάλιστα  σε  ακούσια  ναυάγια  του  μεγέθους  του  Sea 

Diamond.  

 

Εν κατακλείδι, πιστεύεται ότι η έκθεση των υδάτινων οργανισμών της περιοχής σε βαρέα 

μέταλλα είναι πρόδηλη, σε σημείο που να δύναται να προκληθεί ανησυχία. Σε συνδυασμό 

με  τα  ευρήματα που άπτονται  της ύπαρξης  βαρέων μετάλλων στα  ιζήματα  της περιοχής, 

καθίσταται σαφής η εμφανής επιβάρυνση που έχει δεχθεί η περιοχή του ναυαγίου.  

 

                                                            
9 TTHQ: Total Target Hazard Quotient  



ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος  24 

 

Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων 

5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Το  ναυάγιο  του  Sea  Diamond  αποτελεί  μία  σημαντική  περιβαλλοντική  απειλή  για  το 

θαλάσσιο περιβάλλον της Καλντέρας της Σαντορίνης. Η απειλή αυτή υπό συνθήκες δύναται 

να οδηγήσει σε οικολογική καταστροφή. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων 

που πραγματοποιήθηκαν στην θαλάσσια στήλη και στα ιζήματα της περιοχής, καθώς και οι 

παρατηρήσεις από το πεδίο όλο αυτό το διάστημα της μελέτης, καταδεικνύουν την άμεση 

ανάγκη  λήψης  μέτρων  με  σκοπό  την  συνεχή  παρακολούθηση  και  τον  ακριβή  έλεγχο  του 

επιπέδου ρύπανσης της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα: 

 

- Άκρως  αναγκαίο  θεωρείται  ένα  αποτελεσματικό  σύστημα    δειγματοληψιών  και 

αναλύσεων  θαλασσινού  νερού  και  επιφανειακών  ιζημάτων  σε  τακτά  χρονικά 

διαστήματα.  Οι  αναλύσεις  θα  πρέπει  να  αφορούν  πετρελαϊκούς  και  οργανικούς 

ρύπους (TPHs, PAHs), αλλά και σημαντικούς ρύπους όπως τα Βαρέα Μέταλλα. 
 

- Συχνή  συλλογή  οστρακοειδών  και  αλιεία  ψαριών  με  σκοπό  την  μελέτη 

βιοσυσσώρευσης βαρέων μετάλλων στους ιστούς των συγκεκριμένων οργανισμών. 

Όπως  είναι  γνωστό  και  έχει  διαπιστωθεί,  οποιαδήποτε  μεταλλική  συσκευή  που 

υπάρχει στο νερό, αρχίζει να διαβρώνεται με το χρόνο. Έτσι και στην περίπτωση του 

Sea  Diamond,  η  διάβρωση  του  μεταλλικού  σκελετού  του  πλοίου  θα  γίνει 

εντονότερη  με  το  χρόνο,  απελευθερώνοντας  σημαντικές  ποσότητες  Βαρέων 

Μετάλλων στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής.  
 

- Αναγκαία  επίσης  κρίνεται  η  μεγέθυνση  (τουλάχιστον  διπλασιασμός)  του 

υφιστάμενου  αντιρρυπαντικού  φράγματος  έτσι  ώστε  να  συλλέγονται  όσο  το 

δυνατόν  μεγαλύτερες  ποσότητες  ανερχόμενων  από  το  ναυάγιο  πετρελαιοειδών. 

Είναι  εντελώς αδιανόητο με  τις  τεχνολογικές  δυνατότητες που ήδη σε  παγκόσμια 

κλίμακα υφίστανται, η συλλογή πετρελαιοειδών και άλλων ρυπογόνων ουσιών να 

είναι  τόσο  αναποτελεσματική.  Αξίζει  να  σημειωθεί  η  διαφορά  που  υπήρχε  στο 

μέγεθος ‐ διάμετρο του αντιρρυπαντικού φράγματος το έτος 2007 όπου βυθίστηκε 

το Sea Diamond, και σήμερα. Αυτή η διαφορά είναι οφθαλμοφανής στις παρακάτω 

Εικόνες 5 & 6.  
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Στην  πρώτη  απεικονίζεται  το  αντιρρυπαντικό φράγμα  το  έτος 2007,  λίγους  μήνες 

μετά  το  ατύχημα  ενώ  στην  δεύτερη  απεικονίζεται  το  αντιρρυπαντικό  φράγμα 

σήμερα  (διάμετρος  150μέτρα,  πολλαπλάσια  διαρροή).  Οι  καιρικές  συνθήκες  που 

επικρατούν  στην  περιοχή  και  ειδικότερα  εφόσον  πνέουν  ΝΔ  άνεμοι  αξιόλογης 

έντασης καθιστούν την περισυλλογή λίαν δυσχερή. Η πρόβλεψη της αντιμετώπισης 

κάθε μορφής ρύπανσης εκτός του φράγματος είναι αναγκαία, ώστε να είναι άμεση 

η επέμβαση προς περισυλλογή ρυπογόνων ουσιών.  

 

- Η  απάντληση  των  εναπομενουσών  ποσοτήτων  πετρελαιοειδών,  καθώς  και  η 

απομάκρυνση,  περαιτέρω  επικινδύνων  ουσιών  και  παρασκευασμάτων  θεωρείται 

άκρως  αναγκαία10.  Μάλιστα  δε,  οι  συνεχείς  διαρροές  πετρελαιοειδών 

καταδεικνύουν την ανάγκη εκ νέου «χαρτογράφησης» των σημείων διαρροής των.  

 

- Οι  ποσότητες  των  πετρελαιοειδών  που  συλλέγονται  εντός  του  φράγματος  δεν 

μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η  ταυτόχρονη 

χρήση  διασπαρτικών,  διευκολύνουν  μεν  τη  διάσπαση  των  πετρελαιοειδών  στην 

επιφάνεια,  έχουν  όμως  την  τάση  να  “κρύβουν”  τα  πετρελαιοειδή  κάτω  από  την 

επιφάνεια.  Για  τον  λόγο  αυτό  υφίστανται  τεράστιες  ανησυχίες  για  τις 

μακροπρόθεσμες  συνέπειες  των  ουσιών  διασποράς  στους  θαλάσσιους 

οργανισμούς  προκαλώντας  μια  αργή  και  μη  αναστρέψιμη  περιβαλλοντική 

καταστροφή.  

 

 

                                                            
10 Η επιχείρηση απάντλησης του 2009 της Dronic Maritime Ltd πρέπει να χαρακτηριστεί ως εντελώς 
αποτυχημένη. Το μείζον πρόβλημα που προκύπτει είναι το κατά πόσον τα  ‘’επιχειρηθέντα’’ σημεία 
διάτρησης  στο  κουφάρι  έχουν  σφραγισθεί  με  ανάλογες  βαλβίδες  ή  με  μαγνητικά  επιθέματα  ή 
δημιούργησαν  νέες  πηγές  διαρροών.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  παρόλο  που  οι  επιθεωρήσεις  της 
επιχείρησης  απάντλησης  μαγνητοσκοπήθηκαν  και  οι  ‘’ανάλογες  λήψεις  είναι  στη  διάθεση  των 
Υπηρεσιών για κάθε έλεγχο’’ μαζί με άλλα πολύτιμα στοιχεία δεν χορηγήθηκαν από τη ΔΛΤ Θήρας 
στο  Πολυτεχνείο  Κρήτης.  Πληροφορίες  πάντως,  οι  οποίες  δεν  είναι  σε  θέση  να  επαληθευτούν, 
αναφέρουν  ότι  έχουν  παρατηρηθεί  στο  κουφάρι  του  Sea Diamond  ‘’εκτενείς  παραμορφώσεις  και 
ρήγματα πλάτους 50cm’’,  τα οποία προφανώς αποτελούν,  ΄΄λόγω της ανοικτής επικοινωνίας με  τη 
θάλασσα’’, νέες πηγές διαρροών πετρελαιοειδών και άλλων ουσιών.  
Αναφορικά  με  τις  αντληθείσες  ποσότητες  πετρελαιοειδών  υφίσταται  παραπληροφόρηση,  η  οποία 
μπορεί να ανατρέψει τις μέχρι τώρα παραδοχές. 
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Εικόνα 5. Το αντιρρυπαντικό φράγμα πάνω από το Sea Diamond το 2007. 

 

 

Εικόνα 6. Το αντιρρυπαντικό φράγμα πάνω από το Sea Diamond το 2010. 

 

- Απαιτείται  η  κατάρτιση  «Σχεδίου  Εκτάκτων  Περιστάσεων»  από  το  Δ.Λ.Τ.  Θήρας, 

προς  ικανότητα άμεσης ενεργοποίησής  του για  την αντιμετώπιση τυχόν  ξαφνικών 

διαρροών.  Συνάμα  είναι  αναγκαία  η  πρόσκληση  και  υποβολή  οικονομοτεχνικών 

μελετών για την ανέλκυση του ναυαγίου.  
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Βάσει  των  συνολικών  πορισμάτων  της  μέχρι  τώρα  πορείας  της  μελέτης,  θεωρείται  ήδη 

αναγκαίο ότι το ναυάγιο του Sea Diamond θα πρέπει να ανελκυθεί και απομακρυνθεί από 

την περιοχή  της Καλντέρας ή με οιοσδήποτε  τρόπο να εξουδετερωθεί. Η  επιβάρυνση που 

έχει  επιφέρει στην περιοχή  είναι σαφής  και  το μοναδικό  τρόπο αποτροπής  της συνέχισής 

της  αποτελεί  η  απομάκρυνσή  του.  Κάθε  άλλη  καθυστέρηση  ή  ενέργεια  θα  έχει  ως 

αποτέλεσμα την οικολογική και όχι μόνον καταστροφή της Καλντέρας. Από την πολιτεία θα 

πρέπει να απαιτηθεί η εφαρμογή του άρθρου 24  του Συντάγματος για την αποκατάσταση 

της βλάβης του θαλασσίου περιβάλλοντος και την προστασία της υγείας των πολιτών. 

 


