
36

κοινωνια Δικαστική έρευνα

Realnews www.real.gr κυριακη 29 ιουλιου 2018

g.choraitis@realnews.gr

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ

Σ
το «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πει-
ραιά έχουν μπει καταγγελίες για ένα κα-
λοστημένο παιχνίδι με έπαθλο πολλά εκα-

τομμύρια για τον «νικητή» γύρω από την επι-
χείρηση απορρύπανσης μετά το ναυάγιο του 
«Αγία Ζώνη» τον Σεπτέμβριο του 2017.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
οι εν λόγω καταγγελίες κάνουν λόγο για μια 
εσκεμμένη οικολογική καταστροφή με απώτε-
ρο σκοπό το κέρδος. Και στην υπόθεση φαί-
νεται να συμμετέχουν υπάλληλοι ταμείων και 
ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς και κρατικοί 
λειτουργοί που με πράξεις ή παραλείψεις τους 
«διευκόλυναν» γνωστό επιχειρηματία, ο οποί-
ος δραστηριοποιείται στον χώρο της απορρύ-
πανσης. Το αξιοσημείωτο, όπως λέγεται, είναι 
ότι ο συγκεκριμένος, που έχει αναλάβει ουκ ολί-
γα ναυάγια έως τώρα εισπράττοντας εκατομ-
μύρια ευρώ κάθε φορά, φροντίζει σε κάποιες 
περιπτώσεις, μεταξύ αυτών και στο συμβάν με 
το «Αγία Ζώνη», όχι να μειώνει, αλλά να μεγε-
θύνει τη ζημιά ούτως ώστε να αυξάνονται ανα-
λόγως και τα κονδύλια που εισπράττει. Οι ίδιες 
πηγές επισημαίνουν ότι, αν και στον χώρο της 
απορρύπανσης δραστηριοποιούνται κι άλλες 
εταιρείες, κατά «περίεργο» τρόπο κάθε φορά 
η «δουλειά» καταλήγει στον ίδιο επιχειρηματία.

Ειδικά στην περίπτωση του «Αγία Ζώνη» ανα-
φέρεται ότι, ενώ συνέβη στην περιοχή του λι-
μανιού του Πειραιά και θα μπορούσε η ρύ-
πανση να περιοριστεί εκεί, εξαιτίας της «μυ-
στηριώδους» αρχικής καθυστέρησης, αυτή 
εξαπλώθηκε σχεδόν μέχρι τις ακτές του Σου-
νίου. Οπως εξηγούν, το ναυάγιο σημειώθηκε 
στις 10 Σεπτεμβρίου στις 2:45 στα δυτικά του 
λιμανιού του Πειραιά. Και αυτό που προκαλεί 
εύλογα ερωτήματα είναι το γεγονός ότι η συν-
δρομή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) ζητήθηκε στις 
13 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή, τέσσερις ημέρες με-
τά το ναυάγιο και όχι όταν έγινε αντιληπτό το 
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συμβάν, ώστε να περιοριστεί η πετρελαιοκηλίδα.
Ως γνωστόν, ο EMSA διαθέτει ένα δίκτυο ειδικών απορρυ-

παντικών πλοίων για τον περιορισμό και την καταπολέμηση 
πετρελαιοκηλίδων, μέσω συμβάσεων με εμπορικούς φορείς. 
Τα συμβεβλημένα πλοία του EMSA, πραγματοποιώντας τις 
συνήθεις εμπορικές τους δραστηριότητες, οφείλουν να βρί-
σκονται σε κατάσταση αναμονής-ετοιμότητας.

Σε περίπτωση διαρροής πετρελαίου, το επιλεγμένο πλοίο 
πρέπει να διακόψει τις συνήθεις δραστηριότητές του και να 
τεθεί στη διάθεση του αιτούντος μέρους, πλήρως εξοπλισμέ-
νο για υπηρεσίες περιορισμού και καταπολέμησης της πε-
τρελαιοκηλίδας. Μετά από αίτημα για βοήθεια, ο μέγιστος 
χρόνος για να είναι έτοιμο το πλοίο να συνδράμει στο έργο 
της απορρύπανσης είναι 24 ώρες. Για την ετοιμότητα αυτή, 
ο εκάστοτε εμπορικός φορέας λαμβάνει αποζημίωση χιλιά-
δων δολαρίων την ημέρα. Τέτοια σύμβαση με τον EMSA, έχο-
ντας ως βάση τον Πειραιά, έχει υπογράψει η «περιβαλλοντι-
κή» εταιρεία που συναντάται παντού με ένα συγκεκριμένο 
πλοίο της. Απαντήσεις στο ερώτημα της καθυστέρησης του 
αιτήματος στον EMSA δίνει ο ίδιος ο Οργανισμός, ο οποίος 
αναφέρει σε σημείο ανακοίνωσής του ότι το πλοίο βρισκό-
ταν σε εμπορική αποστολή μέχρι την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου, 
αφήνοντας με αυτό τον τρόπο σαφή υπονοούμενα αμφι-
σβήτησης της δυνατότητας της συγκεκριμένης εταιρείας να 
τηρήσει τον όρο της σύμβασης για μέγιστο χρόνο ανταπό-
κρισης σε 24 ώρες.

Yπερκοστολογήσεις
Οπως καταγγέλλεται, με την καθυστέρηση του παραπάνω αι-
τήματος στον EMSA, προστατεύθηκε η «χρυσοφόρος» σύμ-
βαση της εταιρείας του «οικολόγου» επιχειρηματία και ταυ-
τόχρονα ολοκληρώθηκε η εμπορική του αποστολή. Συγχρό-

νως, η ρύπανση εξαπλώθηκε, ο ίδιος 
ανέλαβε μεγάλο μέρος των εργασι-
ών της απορρύπανσης και τώρα δι-
εκδικεί από τα αρμόδια ταμεία ποσά 
που προκαλούν ίλιγγο και καταγγελί-
ες για υπερκοστολογήσεις των υπηρε-
σιών του, γεγονός που έχει κινητοποι-
ήσει τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές 
και τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρί-
ζουν «πρόσωπα και πράγματα» της 
αγοράς, ο επιχειρηματίας διεκδικεί 
ήδη από τα IOPC Funds και το Γαλά-
ζιο Ταμείο ποσό άνω των 50 εκατ. ευ-
ρώ, ενώ έχει ήδη λάβει μια διόλου ευ-
καταφρόνητη προκαταβολή. Το αξι-
οσημείωτο, δε, είναι πως μέρος του 
ποσού που ζητά αφορά τη διαχείρι-
ση των στερεών αποβλήτων που προ-
έκυψαν από το συγκεκριμένο ναυά-
γιο και τα οποία, ενώ -σύμφωνα με 
τον νόμο- έπρεπε να είχαν παραδο-
θεί στις υπηρεσίες ευκολιών υποδο-
χής του λιμένος Πειραιά για επεξερ-
γασία, μεταφέρθηκαν παράνομα σε 
δική του εταιρεία. Γι’ αυτόν τον λόγο 
εκκρεμεί εκδίκαση αγωγής που έχει 
υποβληθεί από τον Οργανισμό Λιμέ-
νος Πειραιώς σε βάρος της εταιρείας.

Η μέθοδος, όπως καταγγέλλεται, εί-
ναι πάντοτε η ίδια και, έχοντας δεδο-
μένη τη συνεργασία κάποιων «πρό-
θυμων» υπαλλήλων, φαίνεται να απο-
δίδει κάθε φορά. Συγκεκριμένα, μια 
απλή ρύπανση μετατρέπεται με διά-
φορες μεθοδεύσεις σε τεράστια οι-
κολογική καταστροφή, άλλοτε καθυ-
στερώντας σκόπιμα κάθε επέμβαση 
και άλλοτε διασκορπώντας τους συλ-
λεχθέντες ρύπους το βράδυ, ώστε να 
παρουσιάζονται μεγαλύτερες ποσό-
τητες. Αλλωστε, σύμφωνα με τα ίχνη 
GPS, το πλοίο του επιχειρηματία που 
είχε οριστεί για την απορρύπανση με-
τά το συμβάν με το «Αγία Ζώνη» βρι-
σκόταν κοντά στην περιοχή του ναυ-
αγίου πολλές ώρες πριν συνδράμει 
στην επιχείρηση - είχε μάλιστα διέλ-
θει πλησίον του σημείου του ναυαγί-
ου. Οι εντολές ωστόσο του πλοιοκτή-
τη ήταν, σύμφωνα με τους καταγγέλ-
λοντες, να περιμένει.


