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1. ΓΕΝΙΚΑ

Το 2006, κατόπιν αιτήσεως του Δήμου Σταγείρων-Ακάνθου (σημερινoύ Δήμου Αριστοτέλη), η 
παραλία του Στρατωνίου χαρακτηρίστηκε ”ακτή κολύμβησης” και έλαβε το όνομα “Κεντρική πλαζ
Στρατωνίου” με κωδικό GRBW109056017. Από το 2010 μέχρι και φέτος, 2017, η παραλία 
Στρατωνίου τιμάται κάθε χρόνο με τη Γαλάζια Σημαία, το πλέον αναγνωρισμένο διεθνές σύμβολο 
ποιότητας για οργανωμένες ακτές κολύμβησης και μαρίνες και  μάλιστα με τρία αστέρια: “Ύδατα 
κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας”. 

Όμως το Στρατώνι έχει ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο ιστορικό που αμφιβάλλουμε αν είναι γνωστό 
στις υπηρεσίες και τις οργανώσεις που απονέμουν τις διακρίσεις ποιότητας. Τμήμα της 
βραβευμένης παραλίας Στρατωνίου αποτελείται από τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα 
(τέλματα) που από το 1953 μέχρι το 1983 απέρριπτε απευθείας στη θάλασσα το εργοστασίου 
εμπλουτισμού μεταλλευμάτων στο βόρειο άκρο του οικισμού. Πλήθος επιστημονικών μελετών 
έχουν διαπιστώσει σοβαρή ρύπανση του εδαφικού υλικού της παραλιακής ζώνης του Στρατωνίου
και των ιζημάτων του θαλασσίου πυθμένα από βαρέα μέταλλα ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη 
δημόσια υγεία. Οι ίδιες μελέτες δείχνουν οτι η ρύπανση αυτή δεν έχει επηρεάσει τις υπόλοιπες 
ακτές κολύμβησης του κόλπου της Ιερισσού. Παρ' οτι η βιομηχανική μονάδα του Στρατωνίου 
απορρίπτει πλέον στη θάλασσα μόνο επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, τα στερεά απόβλητα που 
διατέθηκαν εκεί κατά το παρελθόν δεν έχουν εξαφανιστεί, ανιχνεύονται στις ειδικές αναλύσεις 
και ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη υγεία. Η ρύπανση του όρμου Στρατωνίου 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα καθώς τα υγρά απόβλητα που διαθέτει σήμερα στη θάλασσα η 
εταιρεία Ελληνικός Χρυσός είναι ανεπαρκώς επεξεργασμένα με αποτέλεσμα τη συνεχή 
επιβάρυνση των υδάτων με βαρέα μέταλλα και άλλους ρύπους.

Το ζήτημα αυτό αποσιωπάται συστηματικά από τις τοπικές αρχές που ζητούν τη βράβευση της 
συγκεκριμένης παραλίας ενώ τα κριτήρια ποιότητας υδάτων κολύμβησης που θέτει η οδηγία 
2006/7/ΕΚ δεν περιλαμβάνουν μετρήσεις βαρέων μετάλλων. Η ανεπάρκεια του θεσμικού 
πλαισίου επέτρεψε τη βράβευση μιας “πλαζ” η οποία, κατά την άποψή μας, δεν θα έπρεπε καν 
να περιλαμβάνεται στους καταλόγους του ΥΠΕΝ με τις ακτές κολύμβησης και να αξιολογείται ως 
τέτοια, διότι υπάρχει ολόκληρη σειρά μελετών που τεκμηριώνει τη ρύπανση της συγκεκριμένης 
παραλίας και την επικινδυνότητα της για τη δημόσια υγεία. 

Στις 15.5.2017 η ΕΕΠΦ ανακοίνωσε οτι η κεντρική πλαζ Στρατωνίου είναι και για το 2017 μια από 
τις βραβευμένες παραλίες. Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας  θεωρούμε οτι είναι 
απολύτως επείγον να διερευνηθεί εκ νέου η καταλληλότητα της συγκεκριμένης παραλίας για 
κολύμβηση αλλά και για όλες τις χρήσεις αναψυχής που έχουν αναπτυχθεί εκεί.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ “ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΖ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ”

Στην ειδική σελίδα για την πλαζ Στρατωνίου του Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης1 
αναφέρεται το εξής:

“Πιέσεις / Υγρά απόβλητα

Στην άμεση περιοχή της ακτής εντοπίστηκε βιομηχανική μονάδα που δραστηριοποιείται 
στη μεταλλευτική και τη μεταλλουργική βιομηχανία. Τα υγρά απόβλητα της μονάδας είναι 

1 http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109056017 
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πρακτικά τα υπόγεια νερά των μεταλλείων και ενδέχεται να περιέχουν αιωρούμενα 
στερεά, ανόργανες διαλυμένες ενώσεις (βαρέα μέταλλα, χρώμιο κ.α.) και οργανικές 
ενώσεις (φαινόλες, ξανθογονικά άλατα). H μονάδα διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας 
των υγρών αποβλήτων της, η απόρριψη των οποίων δε σχετίζεται άμεσα με την ακτή 
κολύμβησης. Με προϋπόθεση την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας 
σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων δεν αναμένεται επιβάρυνση της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης.”

Η περιγραφή αυτή αγνοεί η αποσιωπά τη σημαντικότερη πληροφορία σχετικά με τη 
συγκεκριμένη παραλία, που είναι ο τρόπος σχηματισμού της. 

ΕΙΚΟΝΑ 1:  Κεντρική Πλαζ Στρατωνίου  GRBW109056017

Το Στρατώνι βρίσκεται εξ'ολοκλήρου μέσα στη Βιομηχανική Περιοχή Υψηλής Όχλησης που 
ορίστηκε με το ΠΔ6 18.10.1979 (ΦΕΚ 614/Δ/31.10.1979). Η βιομηχανική μονάδα στο βόρειο άκρο 
της παραλίας Στρατωνίου είναι το εργοστάσιο εμπλουτισμού μεταλλευμάτων που παράγει 
συμπυκνώματα γαληνίτη (μολύβδου-αργύρου) και σφαλερίτη (ψευδαργύρου) και σήμερα ανήκει
στην εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός”. Από τη δεκαετία του '50 όταν εγκαταστάθηκε στη θέση αυτή 
το πρώτο εργοστάσιο εμπλουτισμού, τα στερεά απόβλητα του εργοστασίου (τέλματα 
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εμπλουτισμού)  απορρίπτονταν απευθείας στη θάλασσα, μπροστά από το εργοστάσιο. Το 
γεγονός είναι καλά γνωστό και έχει καταγραφεί σε σειρά επιστημονικών μελετών που 
διερεύνησαν τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής (Stamats Ν. et al., 2002, 
F.K. Pappa et al., 2016 και άλλες, βλ. στη συνέχεια, παρ. 5). 

Μέχρι το 1983 που σταμάτησε αυτή η πρακτική και ξεκίνησε η απόθεση των θειούχων τελμάτων 
εμπλουτισμού στην ξηρά, εκτιμάται ότι περίπου 8 εκατ. κ.μ.  είχαν απορριφθεί στη θαλάσσια 
περιοχή Στρατωνίου, εκ των οποίων 500.000 κ.μ. είχαν αποτεθεί στην παραλία του Στρατωνίου
(TVX, 1997). Ο θαλάσσιος πυθμένας καλύφθηκε από ένα στρώμα αποβλήτων, ενώ ο οικισμός 
Στρατωνίου απέκτησε μια τεχνητή παραλία από επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα μέσου 
πλάτους 100 μέτρων, με υψηλότατες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων. Το όποιο πιθανά θετικό 
(οπτικά) αποτέλεσμα έχει η περιοδική κάλυψη των αποβλήτων της παραλίας με υγιή άμμο από 
τις τοπικές αρχές είναι μόνο προσωρινό. Οι επιπτώσεις της απόρριψης των τελμάτων 
εμπλουτισμού στη θάλασσα θεωρούνται μη αναστρέψιμες και για τη μερική έστω αντιμετώπισή 
τους απαιτούνται δραστικά μέτρα, όπως αυτα που είχαν περιγραφεί παλαιότερα από την TVX 
Hellas (βλ. παρ. 9). Αυτή είναι η “κεντρική πλαζ Στρατωνίου”.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2: Το βόρειο τμήμα της πλαζ Στρατωνίου και το εργοστάσιο εμπλουτισμού, 2006

Γύρω στο 1983 ξεκίνησε και η κατεργασία των υγρών αποβλήτων (δηλαδή των όξινων νερών του 
μεταλλείου) σε ειδική μονάδα δίπλα στο εργοστάσιο εμπλουτισμού. Η θάλασσα μπροστά στον 
οικισμό, που μέχρι τότε ήταν διαρκώς κόκκινη, λόγω της περιεκτικότητας των νερών μεταλλείου 
σε οξείδια του σιδήρου, εκτός από βαρέα μέταλλα,  απέκτησε για πρώτη φορά “φυσιολογικό” 
χρώμα. Η απαγόρευση κολύμβησης που είχε επιβληθεί το 1980, αποσύρθηκε το 1986 και έκτοτε 
ξεχάστηκε, αν και διατηρήθηκε η απαγόρευση αλιείας (βλ. παρ. 4). 

Πηγή διαρκούς ρύπανσης αποτελεί ο αγωγός απόρριψης των υγρών αποβλήτων στη θάλασσα 
μετα την κατεργασία τους, ο οποίος απέχει μόλις 350 μέτρα από την πλαζ με τη Γαλάζια Σημαία. 
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'Όπως διαπίστωσαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και θα αναφερθεί ειδικά στη συνέχεια (βλ. 
παρ. 7), η εκμεταλλεύτρια εταιρεία συστηματικά παραβιάζει τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη μέχρι σήμερα “τροφοδοσία” της 
θαλάσσιας περιοχής Στρατωνίου με αρσενικό και βαρέα τοξικά μέταλλα. Κατά συνέπεια η φράση 
“Με προϋπόθεση την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας σχετικά με τη διάθεση 
αποβλήτων δεν αναμένεται επιβάρυνση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης” είναι μόνο μια 
ευχή που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Άλλες πηγές βέβαιης ή πιθανής τοξικής 
επιβάρυνσης του όρμου Στρατωνίου αναφέρονται στην παρ. 8.

Το 2006 ο τοπικός Δήμαρχος αποφάσισε να αγνοήσει το κακό ιστορικό και  με τη συνεργασία του 
τοπικού Λιμεναρχείου χαρακτήρισαν επισήμως την παραλία Στρατωνίου “ακτή κολύμβησης”. Το 
2010, ο ίδιος Δήμαρχος επεδίωξε και πήρε για το Στρατώνι την πρώτη Γαλάζια Σημαία. Η 
αντιπολίτευση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε επισημάνει τότε ότι «τυχόν αποκάλυψη της 
αλήθειας για την παραλία Στρατωνίου θα συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες 13 Γαλάζιες Σημαίες 
του Δήμου, σαν αμφισβήτηση της αξιοπιστίας τους». Οι βραβεύσεις συνεχίστηκαν και με τους 
επόμενους Δημάρχους και μέχρι σήμερα. Το 2013 και ενώ η “πλαζ Στρατωνίου” έπαιρνε την 
τέταρτη Γαλάζια Σημαία της, το Δημοτικό Συμβούλιο Αριστοτέλη ενέκρινε την υλοποίηση 
προγράμματος  αποκατάστασης  και ανάπλασης της παραλιακής ζώνης από την Ελληνικός 
Χρυσός, “με στόχο την απόδοση του χώρου στην τοπική κοινωνία για κοινόχρηστες και 
κοινωφελείς χρήσεις”, ομολογώντας εμμέσως οτι η παραλία στην κατάσταση που βρισκόταν 
τότε και βρίσκεται μέχρι σήμερα ήταν ακατάλληλη για χρήση από το κοινό.

3. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά
σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. Τα αποτελέσματά του «Προγράμματος παρακολούθησης
ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας» δημοσιεύονται και κοινοποιούνται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το “Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης της Ελλάδας” που καταρτίζεται
βάσει του Προγράμματος Παρακολούθησης από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων  του Υπουργείου
Περιβαλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κατά τόπους Περιφερειακές υπηρεσίες
αποτελεί – υποτίθεται – τον απόλυτο οδηγό καθαρότητας των Ελληνικών ακτών. 

Στις “Συχνές Ερωτήσεις” του ιστοτόπου του Μητρώου Ταυτοτήτητων2 διαβάζουμε οτι οι
παρακολουθούμενες από το πρόγραμμα παράμετροι είναι:

- Μικροβιολογικές Παράμετροι:

Εντερόκοκκοι - Intestnal enterococci (cfu/100 ml) και

Κολοβακτηρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml)

- Οπτικά Παρακολουθούμενες Παράμετροι:

Κατάλοιπα πίσσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα.

Το Πρόγραμμα παρακολουθεί τις ακτές ΜΟΝΟ για μικροβιολογικές παραμέτρους και όχι για
βαρέα μέταλλα ή για άλλους ρύπους, επειδή αυτές ακριβώς είναι οι απαιτήσεις της Οδηγίας
2006/7/ΕΚ. Για άγνωστο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Εληνικές αρχές θεωρούν οτι η μόνη

2 http://www.bathingwaterprofiles.gr/faq 
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πιθανή απειλή για τη δημόσια υγεία είναι τα κολοβακτηρίδια και οι εντερόκοκκοι. Το πρόγραμμα
αυτό είναι απολύτως ανεπαρκές για να ανιχνεύσει βαρέα μέταλλα, είτε σε διαλελυμένη μορφή
στο  νερό είτε σε αδιάλυτη στο ίζημα του πυθμένα. Οι επιστήμονες τονίζουν σημειώνουν οτι κάτω
από διαφορες συνθήκες, φυσικές, χημικές ή βιολογικές, μπορεί να προκληθεί
επαναδιαλυτοποίηση των μετάλλων από τα ιζήματα στη στήλη του ύδατος και να γίνουν έτσι
βιοδιαθέσιμα. Για το λόγο αυτό, τα ρυπασμένα με βαρέα μέταλλα ιζήματα αποτελούν
δευτερογενή πηγή ρύπων, ακόμα και οταν σταματήσει η αιτία (φυσική ή ανθρωπογενής) που
προκάλεσε τη ρύπανση. Σημειώνουμε δε οτι τα μέταλλα που μετρώνται σε υψηλές
περιεκτικότητες στα παράκτια ιζήματα του Στρατωνίου - κάδμιο, μόλυβδος, ψευδάργυρος,
αρσενικό, χαλκός  - είναι από τα πλέον επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. 

Τις μετρήσεις μικροβιολογικών παραμέτρων του Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης
χρησιμοποιεί και το “Πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία”, συμπληρώνοντας τα κριτήρια ποιότητας της
ακτής με προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πληροφόρησης, συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης,  ναυαγοσωστικά, πρώτες βοήθειες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις.

Τυπικά, τα κριτήρια πληρούνται. Από εγκαταστάσεις είναι πλήρως εξοπλισμένη η παραλία του
Στρατωνίου και από το 1983 δεν απορρίπτονται πλέον εκεί στερά απόβλητα (μόνον υγρά). Αλλά
οι τοπικές αρχές του Δήμου Αριστοτέλη που την πρότειναν για βράβευση με Γαλάζια Σημαία,
“παρέλειψαν” να αναφέρουν οτι σε αυτή τη θάλασσα απορρίπτονταν επι 30 ολόκληρα χρονια
επικίνδυνα τοξικά απόβλητα και οτι κάτω από το επιφανειακό στρώμα άμμου βρίσκεται
σιδηροπυρίτης, λειοτριβημένος και ποτισμένος με τοξικά χημικά. Και έτσι η παραλία Στρατωνίου
χαρακτηρίζεται “εξαιρετικής ποιότητας” και βραβεύεται με τρία αστέρια - γιατί αν έχεις
πνευμονία και εξεταστείς για χοληστερίνη, προφανώς οι εξετάσεις δεν θα δείξουν τίποτα
ανησυχητικό. 

Η αναφορά “με προϋπόθεση την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων (σ.σ. της μονάδας
εμπλουτισμού της Ελληνικός Χρυσός) σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων δεν αναμένεται
επιβάρυνση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης” είναι τουλάχιστον ειρωνική. Τα απόβλητα
της εν λόγω μονάδας δεν περιέχουν κολοβακτηρίδια, περιέχουν όμως τοξικά βαρέα μέταλλα και
η εταιρεία αποδεδειγμένα παραβιάζει τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους  (παρ. 7)
προκαλώντας “ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος”. Αλλά αν οι παραβάσεις αυτές
έχουν επιπτώσεις στην ακτή κολύμβησης που βρίσκεται σε τόσο μικρή απόσταση (350 μ.) δεν θα
το μάθουμε γιατί την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία την απασχολούν μόνο οι μικροβιολογικοί
παράγοντες. 

4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ

Προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία, ο «Eιδικός Κανονισμός Λιμένα Στρατωνίου» (ΦΕΚ
407Β’/25.04.1980) έθεσε τους εξής περιορισμούς:

“'Αρθρο 26 

Απαγορεύεται γενικώς η αλιεία οποιουδήποτε αλιευτικού σκάφους στις εξής περιοχές: α)
από εγκαταστάσεις της Εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ δυτικώς κατά μήκος της ακτής 
1000 μ. μέχρι της θαλάσσιας περιοχής Κουρί και μέχρι αποστάσεως ενός (1) ναυτικού 
μιλίου.

Άρθρο 27 
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Απαγορεύεται η αλιεία οστρακοειδών και εχινοδέρμων καθ’ολην την διάρκεια του έτους 
στις ανωτέρω περιοχές οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν ως μολυσμένες».

Άρθρο 33

Απαγορεύεται η κολύμβηση και η λήψη θαλασσίου λουτρού στη θαλάσσια περιοχή του
όρμου Στρατωνίου, της οποίας τα ύδατα χαρακτηρίσθηκαν μολυσμένα, και σε ακτίνα 1000
μ. από του σημείου εκβολής των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού μεταλλευμάτων της
Α.Ε.Ε.Χ.Π. και Λιπασμάτων Μεταλλεία Κασσάνδρας”.

Με τον νεότερο και ισχύοντα “Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Ιερισσού” (ΦΕΚ 912 Β'/29.12.1986) που 
περιλαμβάνει και το Στρατώνι, διατηρήθηκε  απαράλλαχτη η απαγόρευση αλιείας ενώ το άρθρο 
33 τροποποιήθηκε ως εξής:

“α) Απαγορεύεται η κολύμβηση και η λήψη θαλάσσιου λουτρού στη θαλάσσια περιοχή 
της παραλίας Στρατωνίου, σε ακτίνα (200) διακοσίων μέτρων από το σημείο εκβολής του 
αγωγού της στοάς 53 των εγκαταστάσεων ξηράς της ΑΕΕΧΠ και ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ προκειμένου να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία.

β) Με φροντίδα της κοινότητας Στρατωνίου να τοποθετηθούν ενδεικτικές πινακίδες για 
την ενημέρωση των λουομένων”.

Η ακατανόητη διατύπωση της νέας απαγόρευσης κολύμβησης (η στοά 53 απέχει περισσότερα 
από 200 μέτρα από τη θάλασσα) ισοδυναμεί με κατάργηση της απαγόρευσης. Δεν στάθηκε 
δυνατό να εντοπίσουμε τα επιστημονικά δεδομένα βάσει των οποίων κρίθηκε οτι δεν υφίσταται 
πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγείας από τα απόβλητα της παραλίας. Τουναντίον, το σύνολο 
των μεταγενέστερων μελετών υποδεικνύει οτι το πρόβλημα είναι υπαρκτό και πρέπει να 
διερευνηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι για τον τοπικό πληθυσμό και τους επισκέπτες-τουρίστες. Η 
γενική απαγόρευση αλιείας και συλλογής οστρακοειδών και εχινοδέρμων από τη ρυπασμένη 
θαλάσσια περιοχή του Στρατωνίου περιλαμβάνεται μέχρι σήμερα στις “ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ” που 
εκδίδει η Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής3 

ΕΙΚΟΝΑ 2: Ισχύουσες απαγορεύσεις Αλιείας

3 http://www.hcg.gr/alieia/etisies/xronikes.php 
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5. ΡΥΠΑΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3: Πλαζ Στρατωνίου, Σεπτέμβριος 2016

H ρύπανση των παράκτιων ιζημάτων του βορειοδυτικού τμήματος του κόλπου της Ιερισσού 
(όρμος Στρατωνίου) με βαρέα μέταλλα, ως αποτέλεσμα της απόρριψης των στερεών και υγρών 
αποβλήτων του εργοστασίου εμπλουτισμού, καταγράφεται από τις πρώτες σχετικές μελέτες των 
δεκαετιών '80-'90 (Sakellariadou, 1987, Sakellariadou, 1991; Konispoliats and Perissorats, 1987) 
και επιβεβαιώνεται από την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία. Ενδεικτικά:

1) «Ρύπανση από βαρέα μέταλλα του Στρυμονικού και του κόλπου της Ιερισσού, βόρειο 
Αιγαίο»4, Σταμάτης Ν., Ιωαννίδου Δ.,  Χριστοφορίδης Αχ., Κουτράκης Εμμ. (2002)

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι το εξής:

«H περιοχή με την υψηλότερη ρύπανση από μόλυβδο (Pb), ψευδάργυρο (Zn) και
χαλκό (Cu) είναι ο βυθός κοντά στις εγκαταστάσεις φόρτωσης της μεταλλευτικής
δραστηριότητας (εργοστάσιο επίπλευσης) στον όρμο του Στρατωνίου. Ειδικότερα, η
βορειοδυτική πλευρά του κόλπου της Ιερισσού είναι ένα από τα πλέον ρυπασμένα με
μόλυβδο και ψευδάργυρο παράκτια οικοσυστήματα στην ανατολική Μεσόγειο».

Οι υψηλότερες τιμές και των τριών μετάλλων βρέθηκαν στο σταθμό δειγματοληψίας αρ. 33,
μπροστά στη σκάλα φόρτωσης του εργοστασίου εμπλουτισμού και το σημείο απόρριψης των
υγρών αποβλήτων στη θάλασσα, γεγονός που, κατά τους συγγραφείς, υποδεικνύει οτι η πηγή της
ρύπανσης είναι τα υγρά απόβλητα του μεταλλείου. Ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις
παρουσιάζουν και τα ιζήματα του σταθμού 31, μπροστά στην “πλαζ” Στρατωνίου. Οι χαμηλότερες
τιμές και για τα τρία μέταλλα είναι στην περιοχή της Ιερισσού (σταθμός 30).

4 Sediment Pollution by Heavy metals in the Strymonikos and Ierissos Gulf, North Aegean sea, Greece, Stamatis N, 
Ioannidou D, Christoforidis A, Koutrakis E, 2002
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2)   “Ρύπανση ιζημάτων με ραδιονουκλίδια και τοξικά μέταλλα στον κόλπο της Ιερισσού,
Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα”, Φ.Κ. Παππά, Χ. Τσαμπάρης κ.α., 20135

3) «Ραδιενέργεια και συγκεντρώσεις μετάλλων σε θαλάσσια ιζήματα σχετιζόμενα με
μεταλλευτικές δραστηριότητες στον Κόλπο της Ιερισσού, Βόρειο Αιγαίο, Ελλάδα»6, Φ.Κ.
Παππά, Χ. Τσαμπάρης κ.α., 2016 

Οι ερευνητές υπολόγισαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις τοξικών μετάλλων στα ιζήματα της
παράκτιας ζώνης του Στρατωνίου και ειδικά κοντά στο εργοστάσιο εμπλουτισμού . Διαπίστωσαν
επίσης την ύπαρξη αυξημένων - αλλά όχι επικίνδυνων - συγκεντρώσεων ραδιενεργών στοιχείων,
oυρανίου και ραδίου. H χωρική κατανομή της ρύπανσης μαρτυρά τη βασική πηγή της ρύπανσης
που είναι το εργοστάσιο εμπλουτισμού.

«Οι συγκεντρώσεις μετάλλων (αρσενικού As, χαλκού Cu, ψευδαργύρου Zn, μολύβδου Pb,
μαγγανίου Mn) δίπλα και κοντά στην περιοχή της σκάλας φόρτωσης βρέθηκαν μέχρι και 3
τάξεις μεγέθους (1000 φορές) υψηλότερες από αυτές στο σημείο αναφοράς (Ιερισσό). Οι
συγκεντρώσεις όλων των μετάλλων (εκτός του  χαλκού Cu) βρέθηκαν να ξεπερνούν κατά
πολύ τις οριακές τιμές που θέτουν κρατικοί οργανισμοί στην Αμερική, την Αυστραλία και
το Οντάριο».

Εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε αρσενικό (4094 ppm), ψευδάργυρο (4078 ppm), μόλυβδο
(1641 ppm) και μαγγάνιο (25982 ppm) παρουσιάζει το δείγμα που πάρθηκε δίπλα από τη σκάλα
φόρτωσης της Ελληνικός Χρυσός και τα δείγματα της ευρύτερης περιοχής του λιμένα Στρατωνίου
(“πλαζ” Στρατωνίου). Oι συγκεντρώσεις όλων των μετάλλων παραμένουν αυξημένες στις εκβολές
του Κοκκινόλακκα και πέφτουν σε χαμηλά επίπεδα στο λιμάνι της Ιερισσού (σημείο αναφοράς).

3) "Mελέτη των συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων σε ιζήματα του κόλπου της Ιερισσού",
Ορέστης Λουκιπούδης, 2014, μεταπτυχιακή διατριβή7. 

"Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν πολύ υψηλά επίπεδα ρύπανσης στα
επιφανειακά ιζήματα όλων των δειγμάτων στον κόλπο της Ιερισσού, και ειδικότερα στην
περιοχή κοντά στον οικισμό του Στρατωνίου, με εξαίρεση την περιοχή μπροστά από την
Ιερισσό όπου τα ιζήματα χαρακτηρίζονται ως μη ρυπασμένα."

Τα ιζήματα που ελήφθησαν μπροστά από το Στρατώνι και την “πλαζ” με τη Γαλάζια Σημαία
κατατάσσονται στην κατηγορία των πολύ ισχυρά ρυπασμένων ιζημάτων. Οι συγκεντρώσεις που
ανιχνεύθηκαν είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτές που μέτρησαν οι Φ.Κ. Παππά κ.α., 2012.

4) “Συγκεντρώσεις βάσης βαρέων μετάλλων στους μαλακούς ιστούς της patella sp. από το
παράκτιο περιβάλλον του Στρατωνίου, ΒΑ Ελλάδα”8, Ευ. Κελεπερτζής κ.α., 2013

Οι συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων (Pb, Zn, Cu) σε πεταλίδες του όρμου Στρατωνίου είναι
υψηλές σε σύγκριση με άλλες περιοχές του Eλλαδικού χώρου αλλά και σε μη ρυπασμένες

5 Sediment pollution by radionuclides and toxic metals in the Ierissos Gulf, North Aegean Sea, Greece, F.K. Pappa, C.
Tsabaris, H. Kaberi, C.Zeri, E. Androulakaki, I.Pashalidis, A. Ioannidou,  M. Kokkoris,  G. Eleftheriou,  D.L. 
Patiris, R. Vlastou, 2013

6 Radioactivity and metal concentrations in marine sediments associated with mining activities in Ierissos Gulf, North 
Aegean Sea, Greece,  F.K. Pappa, b, C. Tsabaris, A. Ioannidou, D.L. Patiris, H. Kaberi, I. Pashalidis, G. Eleftheriou,
E.G. Androulakaki, R. Vlastou (2016)

7 http://ppva.civil.auth.gr/content/members/dipl/2013-14/d13_14_12.html    
8 "Ηeavy metals baseline concentrations in soft tissues of patella sp.from the stratoni coastal environment, NE 

Greece", Ε. Kelepertzis et. al., 2013
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περιοχές της Μεσογείου.

Πρέπει να τονιστεί οτι σε όλες τις ανωτέρω μελέτες, η παραλία της Ιερισσού που βρίσκεται σε
απόσταση 9 χλμ από το Στρατώνι εμφανίζεται μη ρυπασμένη, μη επιβαρυμένη από βαρέα
μέταλλα και γι'αυτό λαμβάνεται ως σημείο αναφοράς.

6. Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΣΤΙΣ ΜΠΕ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εταιρειών (της Ελληνικός Χρυσός και της TVX Hellas 
που εκμεταλλεύτηκε τα μεταλλεία στο διάστημα 1996-2003) δεν αξιολογούνται βέβαια ως 
αξιόπιστες πηγές επιστημονικών δεδομένων διότι εξυπηρετούν διάφορες σκοπιμότητες, όπως 
την αδειοδότηση, την αποποίηση ευθυνών για πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή την 
αποφυγή εκτέλεσης δαπανηρών έργων αποκατάστασης (όπως φαίνεται οτι έχει κάνει η 
Ελληνικός Χρυσός). Ωστόσο έχει ενδιαφέρον οτι η TVX, στη “Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου” του 1997 περιέγραψε την κατάσταση 
της παραλιακής ζώνης του Στρατωνίου ακριβώς όπως την αποτύπωσαν οι μεταγενέστερες 
επιστημονικές έρευνες:

α.   Η παραλία του Στρατωνίου στη ΜΠΕ της TVX (1997)

ΜΠΕ TVX σελ.7-13, 14, 15:

«Τμήμα της παραλιακής ζώνης του Στρατωνίου, μήκους 900 μ. και πλάτους 125 μ.
περίπου, και η παραλία στην περιοχή της εκβολής του ρέματος Καρβουνόσκαλα
συνίστανται κατά κύριο λόγο από τέλματα εμπλουτισμού ενώ μέρος των τελμάτων έχει
εξαπλωθεί και στο θαλάσσιο πυθμένα του κόλπου της Ιερισσού.

Η ρύπανση της περιοχής στις παραλίες Στρατωνίου και Καρβουνόσκαλας αξιολογείται
ως ιδιαίτερα υψηλή σε σύγκριση με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ποιότητας των εδαφών.
Το στοιχείο που παρουσιάζει την μεγαλύτερη υπέρβαση είναι το αρσενικό (As), με
συγκεντρώσεις συστηματικά υπερδεκαπλάσιες των επιτρεπόμενων ορίων για
βιομηχανικές περιοχές. Ακολουθούν ο μόλυβδος (Pb), ο ψευδάργυρος (Zn) και το
αντιμόνιο (Se), με συγκεντρώσεις μεταξύ δύο και δέκα φορές μεγαλύτερες του ορίου
βιομηχανικής χρήσης για τα περισσότερα δείγματα. Τέλος υπερβάσεις μετρήθηκαν και για
τα στοιχεία κάδμιο (Cd), μαγγάνιο (Mn), υδράργυρο (Hg), αντιμόνιο (Se), ενώ όλα τα άλλα
μέταλλα κυμαίνονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις, που ικανοποιούν τις αυστηρότερες
προδιαγραφές ποιότητας για χρήση κατοικίας/αναψυχής.

Σημειώνεται βέβαια οτι τα κριτήρια ποιότητας, όσον αφορά τις επιτρεπόμενες
συγκεντρώσεις τοξικών στοιχείων στα εδάφη, έχουν τεθεί για να καλύψουν την
δυσμενέστερη περίπτωση κατά την οποία η συνολική ποσότητα των στοιχείων βρίσκεται
σε ευδιάλυτη και άμεσα βιοδιαθέσιμη μορφή. Στην περίπτωση της παραλίας Στρατωνίου
εκτιμάται οτι μέρος μόνον του As και των βαρέων μετάλλων βρίσκεται σε άμεσα
βιοδιαθέσιμη μορφή...

Παρά την πιθανή υπερεκτίμηση των κινδύνων με βάση τα πρότυπα ποιότητας των
εδαφών, οι επιπτώσεις από την απόρριψη των τελμάτων στην παραλία κρίνονται ως
ισχυρά αρνητικές κυρίως λόγω των πολλαπλών δραστηριοτήτων και χρήσεων γης που
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έχουν αναπτυχθεί στη συγκεκριμένη ζώνη, όπως πάρκο αναψυχής, παιδική χαρά, γήπεδα
άθλησης κλπ. Σε αυτούς τους χώρους είναι περισσότερο αυξημένοι οι κίνδυνοι
πρόσληψης των ρύπων από τον ανθρώπινο πληθυσμό. Σύμφωνα με διεθνή μοντέλα
ανάλυσης επικινδυνότητας (Integrated Risk Informaton Systems (IRIS), US EPA, 1993,
Contaminated Soil (CSOIL), Ber6b, 1993, κλπ), η σημαντικότερη οδός πρόσληψης είναι η
κατάποση ρυπασμένου εδάφους, ιδιαίτερα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η πρόσφατη εξυγίανση του εδάφους στην παιδική χαρά και το πάρκο αναψυχής της
παραλίας Στρατωνίου είναι ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία του παιδικού
πληθυσμού, δεν αποτελεί όμως ριζική λύση του προβλήματος».

ΜΠΕ TVX σελ.7-33, 34:

«Σημειώνεται οτι η διαλυτοποίηση των μετάλλων που βρίσκονται σε ικανό βάθος πέραν
της επίδρασης των κυμάτων είναι περιορισμένη λόγων των αναερόβιων συνθηκών που
επικρατούν στα βάθη αυτά. Εκτιμάται όμως οτι η ποιότητα των θαλασσίων νερών
επηρεάζεται δυσμενώς στην παραλιακή ζώνη όπου τα ρυπασμένα ιζήματα ευρίσκονται
υπό την επίδραση των κυμάτων και στην οποία επικρατούν αερόβιες συνθήκες. 

Εκτιμάται ότι κατά την περίοδο 1927 έως 1983 περίπου 12 εκ. τόνοι τελμάτων
εμπλουτισμού διατέθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Στρατωνίου. Ο όγκος των τελμάτων
αυτών είναι της τάξης των 8 εκατ. κ.μ.  και έχουν εξαπλωθεί σε μια έκταση 40 τετρ. χλμ. -
70 τετρ. χλμ. στον κόλπο της Ιερισσού με πάχος 15 εκ. περίπου κατά μέσο όρο. Από τον
συνολικό όγκο απόθεσης των 8 περίπου εκ. κ.μ. εκτιμάται ότι 500.000 κ.μ. έχουν
αποτεθεί στην παραλία του Στρατωνίου και τις δυο άλλες μικρές παραλίες νότια του
Στρατωνίου».

«Οι επιπτώσεις από τα τέλματα που διατέθηκαν στο παρελθόν στην ευρύτερη θαλάσσια
περιοχή Στρατωνίου εκτιμώνται ως μη αναστρέψιμες». 

β.   Η παραλία του Στρατωνίου στη ΜΠΕ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ (2010)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «Μελέτη απογραφής κατάστασης περιβάλλοντος περιοχής Μεταλλείων 
Κασσάνδρας», σελ. 1-56:

«Τα παράκτια ιζήματα και εδάφη της παραλιακής ζώνης παρουσιάζονται κατά θέσεις 
ρυπασμένα έως πολύ ρυπασμένα για τα στοιχεία Pb, Zn, Cu, Mn, As, Cd, V από την 
περιοχή αμέσως νότια του Στρατωνίου έως την περιοχή του ακρωτηρίου Κλεισούρι. Το 
υπόλοιπο τμήμα της παραλιακής ζώνης νότια του Κλεισουρίου μέχρι την πόλη της 
Ιερισσού δεν εμφανίζει ρύπανση. Όσον αφορά στην ποιότητα των παράκτιων ιζημάτων 
του Στρατωνίου, είναι γνωστό πως η παραλία του εν λόγω Δημοτικού Διαμερίσματος έχει
σχηματιστεί κατά κύριο λόγο από την απόθεση στερεών αποβλήτων του εργοστασίου 
εμπλουτισμού (τέλματα εμπλουτισμού). Τα τέλματα διατίθεντο απεθείας στον κόλπο του 
Δημοτικού Διαμερίσματος από τη δεκαετία του 1950 έως το 1983. Πάνω από τα τέλματα 
έχει αποτεθεί από τον κυματισμό της θάλασσας μία στρώση αμμώδους υλικού 
μεταβλητού πάχους. Από στοιχεία δειγματοληψίας του Απριλίου 1995 προκύπτει ότι κοντά
στις εγκαταστάσεις φόρτωσης Στρατωνίου υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις 
μετάλλων στο θαλάσσιο ίζημα».

Κατά την Ελληνικός Χρυσός δηλαδή, η ρύπανση των ιζημάτων με βαρέα μέταλλα είναι υπαρκτή 
κοντά στις εγκαταστάσεις φόρτωσης και  ανιχνεύεται ξανά νότια του Στρατωνίου, αφήνοντας 
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ανεπηρέαστη την παραλία με τη “Γαλάζια Σημαία”! Πριν από το ακρωτήρι Κλεισούρι υπάρχει 
πράγματι μία πηγή ρύπανσης των υδάτων (και των ιζημάτων) με βαρέα μέταλλα και αυτή είναι οι
εκβολές του ρέματος Κοκκινόλακκα που μεταφέρει επιβαρυμένα νερά μεταλλείου από την 
περιοχή των υπόγειων μεταλλευτικών έργων Μαντέμ Λάκκου – Μαύρων Πετρών.9 Η Ελληνικός 
Χρυσός έχει εγκαταστήσει μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων στην περιοχή του 
Μαντέμ Λάκκου, πριν την εκβολή τους στο ρέμα Κοκκινόλακκα. Όμως παραβιάζει τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους διαθέτοντας στο ρέμα απόβλητα ανεπαρκώς 
επεξεργασμένα, με φυσικοχημικές παραμέτρους και συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων που 
υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια  (βλ. παρ. 7). Ακόμα κι έτσι, οι συγκεντρώσεις μετάλλων 
που μετρώνται στα ιζήματα της περιοχής του Κοκκινόλακκα είναι μία ολόκληρη τάξη μεγέθους 
χαμηλότερη από αυτές που μετρώνται μπροστά στο Στρατώνι (Φ.Κ. Παππά, 2013, 2016).

Η Ελληνικός Χρυσός φαίνεται οτι έχει τους δικούς της λόγους να ισχυρίζεται οτι δεν υπάρχει 
ρύπανση στην παραλιακή ζώνη του Στρατωνίου. Η θεωρία όμως αυτή δεν υποστηρίζεται από τις 
επιστημονικές μελέτες που διαπιστώνουν ισχυρή επιβάρυνση των παράκτιων ιζημάτων με βαρέα 
μέταλλα, ακριβώς μπροστά στον οικισμό. 

7. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Με την ΚΥΑ 201745/2011 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των “Μεταλλευτικών-
Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας” η Πολιτεία έθεσε αυστηρά κριτήρια 
ποιότητας για τα υγρά απόβλητα που απορρίπονται από τις δυο μονάδες επεξεργασίας 
αποβλήτων της Ελληνικός Χρυσός - του Στρατωνίου, 350 μ. από την “πλαζ Στρατωνίου” με τη 
Γαλάζια Σημαία και του Μαντέμ Λάκκου. Κατά το Μητρώο Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης  για 
την “Κεντρική πλαζ Στρατωνίου” με κωδικό GRBW109056017  : “Με προϋπόθεση την τήρηση των 
Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας (σ.σ. εμπλουτισμού μεταλλευμάτων του Στρατωνίου) 
σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων δεν αναμένεται επιβάρυνση της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης”. 

Όπως διαπίστωσαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, οι σχετικοί όροι της ΚΥΑ δεν τηρούνται.

Η απόρριψη «μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων» στη θαλάσσια περιοχή 
Στρατωνίου και η επακόλουθη ρύπανση των υδάτων και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ήταν 
η μία από τις 12 παραβάσεις της νομοθεσίας που διαπίστωσαν οι Επιθεωρητές στις 
Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου και το Υποέργο Μαύρων Πετρών και για τις οποίες το 
ΥΠΕΝ επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός10:

«Παράβαση 3η: Διάθεση μη επαρκώς επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

Από τα αποτελέσματα αναλύσεων σε δείγματα επεξεργασμένων νερών από τις
μονάδες κατεργασίας νερών μεταλλείου Στρατωνίου (στο σημείο εκβολής στη
θάλασσα) και Μαντέμ Λάκκου (πριν την εκβολή στο ρέμα Κοκκινόλακκα) που
ελήφθησαν από την υπηρεσία, αλλά και που λαμβάνονταν και αναλύονταν από την
εταιρεία, προέκυψαν υπερβάσεις των ορίων διάθεσης υγρών αποβλήτων, κατά

9 Kelepertzis, E., Argyraki, A., Daftsis, E., 2012. Geochemical signature of surface water and stream sediments of a 
mineralized drainage basin at NE Chalkidiki, Greece: a pre-mining survey

10 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αρ. πρωτ. 14504/30.9.2015 http://library.antigoldgr.org/2015/10/12/πράξη-
βεβαίωσης-παράβασης-της-ελληνι/ 
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παράβαση των όρων δ2.200 και β2.β της ΚΥΑ Εγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
201745/2011 και του άρθρου 1 του νόμου 1650/1986.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράβαση συνιστά ρύπανση των επιφανειακών υδάτων
και υποβάθμιση του περιβάλλοντος«.

Οι υπερβάσεις αφορούν τόσο στις συγκεντρώσεις αρσενικού (As) και βαρέων μετάλλων –
μολύβδου (Pb), ψευδαργύρου (Zn), μαγγανίου (Mn), καδμίου (Cd) – όσο και σε άλλες
παραμέτρους ποιότητας, όπως το pH, τα αιωρούμενα στερεά κ.α.

Σχετική με τα ανωτέρω είναι και η: 

“Παράβαση 4η: Ελλιπής παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων των υγρών
αποβλήτων

Η εταιρεία δεν παρακολουθεί την ποιότητα των υγρών αποβλήτων σύμφωνα με τα όρια
και τις εξεταζόμενες παραμέτρους του όρου β2.β της ΚΥΑ ΕΠΟ”.

Όπως τονίζουν οι Επιθεωρητές:

«Απόρροια της ελλιπούς και μη ορθής παρακολούθησης των ποιοτικών
παραμέτρων από την εταιρεία είναι η ρύπανση των επιφανειακών νερών , χωρίς
αυτό να γίνεται αντιληπτό από την εταιρεία και χωρίς στη συνέχεια να αναφέρεται
στις αρμόδιες αρχές δια των εκθέσεων παρακολούθησης των ποιοτικών
παραμέτρων».

Η ανεπαρκής επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σημαίνει οτι υπάρχει μια διαρκής
«τροφοδότηση» της θάλασσας του Στρατωνίου με βαρέα μέταλλα που όμως δεν ανιχνεύονται
από το τραγικά ανεπαρκές Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Κολύμβησης που
παρακολουθεί μόνο κολοβακτηρίδια και εντερόκοκκους.

8. ΑΛΛΕΣ (ΒΕΒΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ) ΠΗΓΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

α. Αστοχίες του συστήματος συλλογής των όξινων νερών

Οι πηγές ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν περιορίζονται στα στερεά απόβλητα που 
έχουν διατεθεί στη θάλασσα και στα υγρά απόβλητα που συνεχίζουν να διατίθενται στη 
θάλασσα, ανεπαρκώς επεξεργασμένα. Σημαντική ρύπανση προκαλείται και από τα γεγονότα της 
έκλυσης ανεπεξέργαστων νερών μεταλλείου που “βάφουν” τη θάλασσα κόκκινη, όπως αυτό του
Δεκεμβρίου 2002 (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1, 4).

Αυτά τα “επεισόδια” ρύπανσης οφείλονται στην ανεπάρκεια του συστήματος συλλογής και 
κατεργασίας των όξινων νερών από τις υπόγειες στοές. Δεν είναι ούτε σπάνια ούτε 
“μεμονωμένα”, αλλά ούτε αναφέρονται ούτε καταγράφονται. Κάτοικοι της περιοχής έχουν συχνά
καταγράψει τη θάλασσα του Στρατωνίου κόκκινη, σε ημέρα όπου δεν υπήρξε ιδιαίτερη 
βροχόπτωση, αλλά ακόμα και κόκκινα νερά να ρέουν μέσα στον οικισμό του Στρατωνίου προς τη 
θάλασσα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5).
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4: Στρατώνι, 14-12-2002

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5: Στρατώνι. 15-6-201211

11 Ενεργοί Πολίτες Δ.Ε. Αρναίας, 15-6-2012 http://enpoarneas.blogspot.gr/2012/06/blog-post_4805.html 
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β. Στέγαστρο προσωρινής αποθήκευσης συμπυκνωμάτων και σκάλα φόρτωσης

Εκτός από τα απόβλητα της διαδικασίας, ”επικίνδυνα” είναι ακόμα και τα παραγόμενα 
εμπορεύσιμα προϊόντα, δηλαδή τα συμπυκνώματα γαληνίτη (θειούχος μόλυβδος) και σφαλερίτη 
(θειούχος ψευδάργυρος). Όπως επισημαίνουν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στην υπ'αριθ. 
14504/2015 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά το μεταλλείο Μαύρων Πετρών και τις 
Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Στρατωνίου της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός:

“Παράβαση 1η: Η εταιρεία δεν παρέθεσε στην εγκεκριμένη ΜΠΕ όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία σχετικά με θέματα επικινδυνότητας των παραγόμενων προϊόντων (σφαλερίτη 
και γαληνίτη) και κατά συνέπεια δεν προβλέφθηκαν επαρκή μέτρα για τον ασφαλή 
χειρισμό τους προκειμένου να αποτρέπεται η ρύπανση περιβάλλοντος και να 
διασφαλίζεται η προστασία της ανθρώπινης υγείας”. 

Η εταιρεία στη ΜΠΕ απέφυγε να χαρακτηρίσει “επικίνδυνα” τα συμπυκνώματα και παρά το οτι 
για την παράβαση αυτή της έχει επιβληθεί πρόστιμο, μέχρι σήμερα δεν τα διαχειρίζεται ως 
επικίνδυνα αλλά ως αδρανή. Τα επικίνδυνα αυτά υλικά αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα 
μεγάλο υπόστεγο έκτασης περίπου 7.000 τ.μ., ανοιχτό από όλες τις πλευρές, ακριβώς επάνω στη 
θάλασσα και 200 μόλις μέτρα από τη βραβευμένη πλαζ.

Η ακαταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου ακόμα και για προσωρινή απόθεση επικίνδυνων 
υλικών γίνεται φανερή από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων υπ' αριθ.  
212619/05.03.2013 της αποθήκης στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, την οποία είχε μισθώσει 
η Ελληνικός Χρυσός για να αποθηκεύει προσωρινά αυτά τα συμπυκνώματα πριν την φόρτωσή 
τους σε κοντέινερ για εξαγωγή από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης12. Κατά την απόφαση, η εν λόγω 
αποθήκη κατατάσσεται στην Κατηγορία Α, Υποκατηγορία 1. Υψηλή Όχληση: “Εγκαταστάσεις 
παντός είδους αποθήκευσης τοξικών και επικινδύνων ουσιών” των ΚΥΑ 15393/2332/02, ΚΥΑ 
145799/05 & ΚΥΑ 13727/03 σχετικά με την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων. Επιπλέον “υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση 
της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες»” (Οδηγία Seveso II –ΚΥΑ 12044/2007). 

Ενώ λοιπόν η αποθήκη αυτή, στην οποία αποθηκεύονταν προσωρινά μικρές μόνο ποσότητες 
(μέχρι 1.000 τόνοι) των επικίνδυνων προϊόντων (συμπυκνωμάτων) της Ελληνικός Χρυσός,  
χαρακτηρίστηκε “εγκατάσταση Seveso” και προβλέφθηκαν για αυτήν ειδικοί όροι προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας, του φυσικού περιβάλλοντος και της ασφάλειας εντός και εκτός της 
μονάδας, ως και μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου και την αντιμετώπιση ατυχήματος μεγάλης
έκτασης (ΒΑΜΕ), στο Στρατώνι η εταιρεία διαχειρίζεται αυτά τα ίδια συμπυκνώματα ως αδρανή 
και απολύτως ακίνδυνα (χωρητικότητα του στεγασμένου χώρου στην παραλία 70.000 τόνοι). 

Είναι προφανές οτι το στέγαστρο στην παραλία του Στρατωνίου δεν πληρεί καμία από τις 
προϋποθέσεις ασφαλείας της ΚΥΑ 12044/2007 ή της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/2009 για τη 
διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, αφού ακόμα και η θέση του είναι 
απαγορευτική για την αποθήκευση τέτοιου είδους προϊόντων. Είναι επίσης προφανές οτι είναι 
παράλογο μια τέτοια εγκατάσταση να βρίσκεται σε απόσταση 200 μέτρων από μια ακτή όπου ο 
κόσμος κάνει αμέριμνος μπάνιο. 

12 Εγκριση Περιβαλλοντικων Ορων για τη λειτουργία της μονάδας αποθηκευσης εμπορευμάτων και ορυκτων υλων 
της "BALKAN LOGISTICS Ε.Π.Ε." που είναι εγκαταστημενη στη Β’ Φάση της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στη Σίνδο 
του δημου ∆ελτα του Ν. Θεσσαλονίκης http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΔΦ0-ΕΑΩ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6: Πλαζ Στρατωνίου, στέγαστρο συμπυκνωμάτων & σκάλα φόρτωσης, Φεβρουάριος 2013

Στην περιοχή γύρω από την άκρη της σκάλας φόρτωσης είναι λογικό να έπεφταν και να πέφτουν 
ακόμα συμπυκνώματα κατά τις φορτώσεις («φύρα»).

γ. Ρέματα Καρβουνόσκαλας, Αργυρώ και Πόρτο

Η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο Στρατώνι πιθανότατα επιβαρύνεται περαιτέρω 
από τα νερά των ρεμάτων που καταλήγουν στον όρμο επιβαρυμένα με οξύτητα και βαρέα 
μέταλλα. Ειδικά το ρέμα της Καρβουνόσκαλας που συλλέγει επιφανειακά νερά από την περιοχή 
της “στοάς 53” και των αποθέσεων σιδηροπυρίτη της “πλατείας Καρρά” αναφέρεται ως 
ρυπασμένο, τόσο στη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός όσο και σε αυτήν της TVX.

ΕΙΚΟΝΑ 3: Υδατορεύματα της περιοχής Στρατωνίου
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MΠΕ Ελληνικός Χρυσός, 2010:

“Οι ολικές συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων (Pb, Zn, Cu, Cd, Fe, Mn) που 
προσδιορίστηκαν στο εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας καθώς στο 
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ επιβεβαιώνουν την παρουσία 
ρύπανσης στη συνολική επιφάνεια της λεκάνης απορροής του Ρέματος Καρβουνόσκαλα 
που διαρρέει των οικισμό. Η εν λόγω ρύπανση οφείλεται εν μέρει στις φυσικές διεργασίες 
της αποσάθρωσης των μεταλλοφόρων πετρωμάτων της περιοχής και εν’ μέρει στην 
υπάρχουσα μεταλλευτική δραστηριότητα.” 

ΜΠΕ TVX, 1997:

“Το ρέμα Καρβουνόσκαλα παρουσιάζει όξινο χαρακτήρα στην πηγή του και σε όλο το 
μήκος της διαδρομής του (pH<6) και αυξημένες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων όπως 
Fe, Zn, Mn, Pb, Cu, Cd και θειϊκών, πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο για απορρίψεις 
βιομηχανικών αποβλήτων στο Νομό Χαλκιδικής.

Η TVX μας δίνει πληροφορίες και για τα δυο μικρότερα ρέματα που καταλήγουν στον όρμο 
Στρατωνίου, το ρέμα της Αργυρούς και το Πόρτο:

“Το ρέμα Αργυρούς επηρεάζεται αρνητικά από την όξινη έκπλυση μιας απόθεσης στείρων 
που έχει γίνει στην κοίτη του, στο ύψος που διασταυρώνεται με τον παλιό δρόμο 
Στρατωνίου-Ολυμπιάδας.

...Η ποιότητα των νερών του Πόρτο παραμένει εντός των προβλεπόμενων ορίων κατά 
μήκος όλης της κοίτης του. Σημειώνεται οτι κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, ο 
σωρός των στείρων που αποτέθηκε στο παρελθόν εντός της κοίτης του στο ύψος της 
πλατείας του παλιού τριβείου και προήλθε από καθαρισμούς του μεταλλεύματος είναι 
πιθανό να υπόκειται σε μηχανισμούς οξείδωσης και να αποδεσμεύει βαρέα μέταλλα”.

Τα παραπάνω ταιριάζουν απόλυτα με αυτά που διηγούνται παλιοί μεταλλωρύχοι: οτι η 
Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. απέθετε συμπυκνώματα, τέλματα, στείρα και άλλα “εν γένει” απόβλητα όπου 
έβρισκε κι όπου τη βόλευε, κατά κανόνα γύρω από τον οικισμό του Στρατωνίου, χωρίς καμία 
πρόβλεψη για προστασία του περιβάλλοντος ή την υγεία των κατοίκων. Σωροί θειούχων 
“στείρων”  είχαν αποτεθεί μέσα στις κοίτες των ρεμάτων Αργυρούς και Πόρτο. Σε κανένα από τα 
τρία ρέματα από τις περιοχές που αναφέρονται παραπάνω δεν έχει γίνει οποιοδήποτε έργο 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

Όταν, στις 10 Φεβρουαρίου 2010, το Στρατώνι χτυπήθηκε από μια μεγάλη θεομηνία, τα ρέματα 
της περιοχής μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους και το ρέμα της Αργυρούς “έθαψε” τμήμα
του Στρατωνίου με φερτά υλικά. Όμως μαζί με την κοινή λάσπη και τα συνήθη φερτά υλικά που 
κουβαλάνε τα ρέματα στη διάρκεια παρόμοιων πλημμυρικών φαινομένων, το ρέμα της 
Αργυρούς έφερε μαζί του στείρα μεταλλείου – που έχουν χαρακτηριστική εμφάνιση, γνωστή σε 
όλους τους κατοίκους της περιοχής – και όξινα νερά.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων και επισκεπτών του Στρατωνίου κατά τις πρώτες 1-2 μέρες έκαναν 
λόγο για “νερά που έκαιγαν και βρωμούσαν θειάφι”. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7: Στρατώνι, Φεβρουάριος 2010

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 8: Στρατώνι, Φεβρουάριος 2010
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 9: Στρατώνι, Φεβρουάριος 2010

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10: Το “επεισόδιο” της 10-2-2010. Φαίνονται αριστερά η εκβολή του ρέματος
Καρβουνόσκαλα, δεξιά το ρέμα  της Αργυρούς και πώς επηρεάζουν την “ακτή κολύμβησης”
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Η Ομάδα εργασίας του ΤΕΕ που ήρθε στην περιοχή έβγαλε ένα πόρισμα σχετικά με τα ΑΙΤΙΑ της 
φυσικής καταστροφής, όμως  απέφυγε να ανοίξει το θέμα του του χημισμού των υλικών που οι 
χείμαρροι κατέβασαν στο Στρατώνι13. Οι κάτοικοι του Στρατωνίου δεν θέλησαν να μάθουν για να
μην πληγεί η μεταλλευτική δραστηριότητα και η “Γαλάζια Σημαία” του χωριού τους. Καμία 
περαιτέρω έρευνα δεν έγινε και το θέμα κουκουλώθηκε ταχύτατα.

9. “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ” ΤΗΣ ΡΥΠΑΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Μια ιδέα των σημαντικών επεμβάσεων που είναι απαραίτητες για τη μερική αποκατάσταση της 
παραλιακής ζώνης του Στρατωνίου δίνει η ΜΠΕ της TVX του 1997 (σελ. 8-5):

«Η αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης συνιστά ένα κρίσιμο ζήτημα και σχετίζεται
άμεσα με τη δυνατότητα εξυγίανσης του θαλάσσιου πυθμένα. Η συνολική απομάκρυνση
των τελμάτων από τον κόλπο Ιερισσού δεν είναι πρακτικά εφικτή. Θα πρέπει να εξετασθεί
κατά πόσον είναι οικονομοτεχνικά εφικτό να εφαρμοσθούν ειδικά για την παραλιακή ζώνη
του Στρατωνίου διάφορές εναλλακτικές μέθοδοι αποκατάστασης όπως π.χ.:

 Η απομάκρυνση του εδαφικού υλικού σε μεγάλο βάθος (3 μ.) από την παραλία και από τη 
ζώνη επιρροής των κυμάτων και αντικατάστασή του με υγιές υλικό.

 Η απομάκρυνση λεπτού στρώματος εδαφικού υλικού (1 μ. περίπου) από την παραλία και 
τη ζώνη επιρροής των κυμάτων. σταθεροποίηση / δέσμευση του υποστρώματος (2-3 μ.) με
τσιμέντο και ασβέστη και αντικατάσταση του επάνω στρώματος με υγιές υλικό.

 Κατασκευή τοιχίου (τύπου κυματοθραύστη) κατά μήκος της παραλίας, απομάκρυνση 
υλικού από την παραλία και αποκατάσταση με υγιές υλικό. Το τοιχίο θα εμποδίζει τη 
μεταφορά ρυπασμένου υλικού από τη ζώνη επιρροής των κυμάτων στην παραλία».

Και στη ΜΠΕ της Ελληνικός Χρυσός (2010), κεφ. 7.10.1.3 «Παράκτια υδατικά συστήματα 
Στρατωνίου», σελ. 7.10-13 έως 7.10-16 αναφέρεται:

“Σημαντικότερη παρέμβαση από περιβαλλοντικής πλευράς αποτελεί η διαχείριση των 
υλικών-ιζημάτων του πυθμένα. Δεδομένου ότι σε προηγούμενες χρονικές περιόδους η 
διάθεση των μεταλλευτικών αποβλήτων της περιοχής γινόταν και στη θάλασσα, είναι 
αναμενόμενο τα θαλάσσια ιζήματα να είναι έντονα επιβαρυμένα  και θα πρέπει να 
υποστούν διαχείριση ως να ήταν απόβλητα”.

Με την ΚΥΑ ΕΠΟ 201745/2011 (όρος δ3.67), η Ελληνικός Χρυσός υποχρεώνεται να εκτελέσει 
ουσιαστικά έργα αποκατάστασης του παραλιακού μετώπου Στρατωνίου (το οποίο ήδη 
βραβευόταν με τη “Γαλάζια Σημαία”) και μάλιστα άμεσα:

“Ειδικά για το παραλιακό μέτωπο Στρατωνίου, η οριστική έκταση και το βάθος του 
εδαφικού μανδύα προς αποκατάσταση να καθοριστεί άμεσα και μετά από έρευνα και 
δοκιμές στην περιοχή εγκατάστασης ή απόθεσης, προκειμένου να καθοριστούν τα τυχόν 
επιβαρυμένα εδαφικά σώματα τα οποία θα πρέπει να αποκατασταθούν. Τεχνική Έκθεση 

13 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΤΗΣ  10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΣΤΟ 
ΣΤΡΑΤΩΝΙ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ομάδα Εργασίας ΤΕΕ, Ιούνιος 2010 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/OMADESERGASIAS/oe_stratoni.pdf 
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με τα αποτελέσματα της έρευνας, των δοκιμών και των εργασιών αποκατάστασης θα 
πρέπει να υποβληθεί και να εγκριθεί από την Επιτροπή του όρου δ1.39 πριν την έναρξη 
των εργασιών αποκατάστασης”.

Το πρόβλημα της ρύπανσης της παραλίας Στρατωνίου ήταν λοιπόν γνωστό στο αρμόδιο 
Υπουργείο, αλλά όχι στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων που την χαρακτήριζε “ακτή κολύμβησης” 
και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας. 

Τον Αύγουστο 2013 αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αριστοτέλη η “ολοκλήρωση της 
παραχώρησης της δημόσιας έκτασης (ζώνη παλαιού αιγιαλού) της παραλίας Στρατωνίου, έκτασης
39 στρεμμάτων περίπου, από την ΕΤΑΔ Α.Ε. προς το Δήμο Αριστοτέλη” προκειμένου να 
υλοποιηθεί το έργο “Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του οικισμού Στρατωνίου”, σύμφωνα
με σχετική προμελέτη και Master Plan14. Ο τότε αντιδήμαρχος (και πρώην λιμενάρχης 
Στρατωνίου) εισήγαγε το θέμα ως εξής:

    «Δεδομένων των ειδικών συνθηκών δημιουργίας του Δημοσίου ακινήτου στην παραλία 
του οικισμού Στρατωνίου (σ.σ. δηλαδή το μπάζωμα της παραλίας με απόβλητα) και της 
ανάγκης αποκατάστασης  και ανάπλασης του χώρου, συντάχθηκε προμελέτη με κύριο 
στόχο την απόδοση του χώρου στην τοπική κοινωνία για κοινόχρηστες και κοινωφελείς 
χρήσεις…».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αναγνωρίζει οτι τα έργα αποκατάστασης είναι αναγκαία για να μπορέσει 
ο χώρος της παραλίας να αποδοθεί σε κοινή χρήση. Μόνο που η παραλία ήδη χρησιμοποιείται ως
ακτή κολύμβησης, με την ενθάρρυνση και προτροπή των δημοτικών αρχών, οι οποίες όχι μόνο 
δεν  έχουν ενημερώσει τους κατοίκους για τους πιθανούς κινδύνους στην υγεία τους αλλά μέσω 
της διαφήμισης που προσφέρει η Γαλάζια Σημαία, προσελκύουν και τουρίστες.

Το έργο επρόκειτο να κοστίσει 1.080.000 ευρώ και να χρηματοδοτηθεί από την Ελληνικός 
Χρυσός, στα πλαίσια των ανταποδοτικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από τη ΜΠΕ των 
Μεταλλευτικών και Μεταλλουργικών Εγκαταστάσεων Μεταλλείων Κασσάνδρας. Είχαμε 
καταγγείλει τότε οτι επρόκειτο μόνο για ένα έργο “βιτρίνα”15 και για απλό κουκούλωμα του 
σοβαρότατου προβλήματος ρύπανσης της παραλίας με πάρκα και τραπεζοκαθίσματα, χωρίς 
ικανοποιητικά έργα εξυγίανσης του ρυπασμένου εδαφικού υποστρώματος. Εν τέλει ούτε αυτό το 
έργο υλοποιήθηκε.

10. Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Από το 2006, το Στρατώνι προσπαθεί να διαγράψει την ιστορία του. Επάνω στην παραλιακή ζώνη
έχουν δημιουργηθεί χώροι αναψυχής, παιδική χαρά, γήπεδα και αναψυκτήρια. Δήμος, τοπικοί
σύλλογοι και ιστολόγια διαφημίζουν τη “Γαλάζια Σημαία” και προσκαλούν τον κόσμο να απλώσει
την πετσέτα του επάνω στο λεπτό στρώμα άμμου που καλύπτει τα επικίνδυνα απόβλητα και να
βουτήξει στη θάλασσα. 

Να απολαύσουν “άφοβα” την παραλία του Στρατωνίου προτρέπει και ο (πρώην) διευθύνων

14 Aπόσπασμα από  το 12/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριστοτελη 
http://antigoldgr.org/wp-content/uploads/2014/01/%CE%91%CE%99%CE%93%CE%99%CE%91%CE%9B%CE
%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE
%A5.pdf 

15 Παραλία Στρατωνίου: Τα τοξικά απόβλητα κάτω από το χαλί, 13.1.2014 
http://antigoldgr.org/blog/2014/01/13/apokatastasi-paralias/ 
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σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, κ. Στρατουδάκης, δηλώνοντας16: 

«Η παραλία του Στρατωνίου έχει μια ρύπανση από πολύ παλιά, αφού τα μεταλλεία
δούλευαν εδώ επί εκατοντάδες χρόνια. Και όπως γινόταν και σε πολλές περιοχές της
χώρας, τα απόβλητα τα έριχναν στη θάλασσα. Αυτή η ρύπανση όμως έχει ισορροπήσει
μέσα στον χρόνο και δεν είναι πλέον τίποτα το σοβαρό. Δηλαδή η θάλασσα είναι σήμερα
καθαρή με γαλάζιες σημαίες και μπορείς να κολυμπήσεις άφοβα, και άλλωστε μαζεύεται
πολύς κόσμος».

Το οτι “μαζεύεται πολύς κόσμος” δεν αποτελεί φυσικά απόδειξη καθαρότητας μιας ακτής. Από
πού προκύπτει οτι η ρύπανση έχει “ισορροπήσει”; Με βάση ποια επιστημονικά στοιχεία γίνονται
αυτές τις δηλώσεις; 

Η απαγόρευση αλιείας στην παράκτια ζώνη του Στρατωνίου είναι ισχυρή μεν αλλά εδώ και
χρόνια ούτε το τοπικό Λιμεναρχείο ούτε η Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου φροντίζουν για την
εφαρμογή της. Aντιθέτως, υπό την εποπτεία του Λιμεναρχείου διοργανώνονται διαγωνισμοί
αλιείας και μάλιστα παράκτιας. Έχει ελεγχθεί από κάποια αρμόδια κρατική αρχή αν τα ψάρια που
αλιεύονται στην παράκτια ζώνη όπου με νόμο απαγορεύεται η αλιεία είναι κατάλληλα για
ανθρώπινη κατανάλωση;

ΕΙΚΟΝΑ 4: Αφίσα για τον 2ο Διαγωνισμό Παράκτιας Αλιείας στο Στρατώνι, Ιούλιος 2014

16 Πετρος Στρατουδάκης, συνεντευξη στο “ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ” 15.6.2014 http://www.hellas-gold.com/press-
room/egrapsan-gia-emas/75-petros-stratoudakis-i-ependisi-mas-sebetai-to-periballon 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11: Στρατώνι, από τον 1ο Διαγωνισμό Παράκτιας Αλιείας, 2013

ΕΠΕΙΔΗ: 
➢ Η κολυμβητική περίοδος 2017 έχει ήδη ξεκινήσει

➢ Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, η “Κεντρική Πλαζ Στρατωνίου” 
έχει σοβαρότατο πρόβλημα ρύπανσης του εδάφους και των ιζημάτων του πυθμένα με 
βαρέα μέταλλα λόγω της παλαιότερης και σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας

➢ Οι τοπικές αρχές που από το 2010 μέχρι σήμερα ζητούν τη βράβευση της “Κεντρικής Πλαζ 
Στρατωνίου” με τη “Γαλάζια Σημαία” συστηματικά αποσιωπούν το πρόβλημα των βαρέων 
μετάλλων στην παραλία και τα ιζήματα, εκθέτοντας κατοίκους και επισκέπτες σε 
κινδύνους για την υγεία τους

➢ Η επίδραση των βαρέων μετάλλων στον οργανισμό είναι αθροιστική, σωρευτική και 
μπορεί να δείξει τα αποτελέσματά της μετά από χρόνια

➢ Σε μεγαλύτερο κίνδυνο από όλους βρίσκονται τα παιδιά

➢ Το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Υδάτων Κολύμβησης είναι ανεπαρκές για να ανιχνεύσει 
τα βαρέα μέταλλα στα ιζήματα  του κόλπου και να προστατεύσει τη δημόσια υγεία

➢ Από τη βράβευση μιας δυνητικά επικίνδυνης για τη δημόσια υγεία ακτής κινδυνεύει να 
πληγεί όχι μόνο το κύρος του θεσμού της “Γαλάζιας Σημαίας” αλλά και ο Ελληνικός 
Τουρισμός γενικότερα.
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ΖΗΤΟΥΜΕ από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες κοινοποιείται το παρόν:
1. Να ελέγξουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία των όσων καταθέτουμε.

2. Εαν κριθεί οτι όλα τα ανωτέρω δεν αληθεύουν και οτι ορθώς η Κεντρική Πλαζ Στρατωνίου 
χαρακτηρίζεται “ακτή κολύμβησης” και τιμάται με τη “Γαλάζια Σημαία”, να μας 
χορηγηθούν οι  επιστημονικές μελέτες που τεκμηριώνουν αυτή την κρίση.

3. Εαν κριθεί οτι πράγματι αληθεύουν: 

α) να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

β) να δρομολογηθεί μια εξειδικευμένη επιδημιολογική μελέτη στους κατοίκους του 
Στρατωνίου  για να διερευνηθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την παρουσία υψηλών 
συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον του οικισμού.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις όποιες ενέργειές σας.

Με τιμή,

Για το ΠΜΔ

Tόλης Παπαγεωργίου
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