
SEA   DIAMOND 

7,5 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ 



SEA DIAMOND 
“MS Birka princess”, της Valmet, Φινλανδία, 1984 

Αγορά από την Louis Hellenic Cruise Lines, ονομασία 
ως “Sea Diamond”  

Ναυάγιο στον όρμο Φη- 
ρών της Σαντορίνης στις 
5-6 Απριλίου 2007, έπειτα 
από βλάβη στις μηχανές 
και λάθος χειρισμό του 
καπετάνιου, με δύο  
Γάλλους αγνοούμενους, 
πατέρα (45 ετών) και κόρη 
(16 ετών)   



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

• Το ναυάγιο παραμένει 7+ χρόνια μετά το συμβάν στο χείλος  ενός 
υποθαλάσσιου γκρεμού, κρεμασμένο από την προπέλλα(!) ενώ οι 
κυβερνητικές αρχές αποφεύγουν να  αντιμετωπί-                                
σουν το πρόβλημα με τον απαιτούμενο επαγγελ-                     
ματισμό. 

• Από τις πρώτες εβδομάδες του ναυαγίου έχουν αρχίσει να 
ηλεκτρολύονται τα μεταλλικά μέρη. 

• Όταν το πλοίο «γλιστρήσει» στο γκρεμό είναι πιθανό το κουφάρι 
να «σπάσει» και οι τοξικές ουσίες του πλοίου να μολύνουν όλη 
την περιοχή. 

 

 



• Ουσίες που περιέχονται στο πλοίο και υπάρχει 
κίνδυνος να μολύνουν το θαλάσσιο οικοσύστημα   
της «Καλντέρας»: 

 τοξικά υγρά στο δίκτυο των σωληνώσεων και των συστημάτων ψύξης 

 μεγάλες ποσότητες αμιάντου (οι ίνες του είναι καρκινογόνες) 

 υδράργυρος 

 αρσενικό 

 ραδιενεργές ουσίες (στους ανιχνευτές καπνού)  

 μόλυβδος 

 ηλεκτρολύτες  (στις μπαταρίες) 

 PCb’s  (=διοξίνες: υπεύθυνες για καρκινογενέσεις) 

 κασσιτερωμένα χρώματα   

 

 



Η «αντιμετώπιση» από την πολιτεία… 

• Αντί να ανελκυστεί το ναυάγιο, γίνονται συνεχείς καθαρισμοί, 
το κόστος τον οποίων θα υπερβεί σε μικρό χρονικό διάστημα το 
συνολικό κόστος μιας ανέλκυσης. 

• Αντλήθηκαν 929 κυβικά μέτρα μείγματος νερού και ρυπογόνων 
ουσιών με κόστος 6.000.000 ευρώ. 

• Χρησιμοποιούνται υδατοφράγματα. 

Σήμερα 



Οι αντιδράσεις του τοπικού πληθυσμού 

 Μαθητές διαδηλώνουν για την ανέλκυση  
      του ναυαγίου. 

 Αφίσες για την ανέλκυση του ναυαγίου. 



Η αντίστοιχη περίπτωση 
“Costa Concordia” 

• To “Costa Concordia” ναυάγησε                                                                    
το 2012 στις ανατολικές ακτές                                                                  
της Ιταλίας και ανελκύθηκε άμε-                                                   
σα με κόστος της πλοιοκτήτριας                                                       
εταιρίας, κάτι που δεν είναι                                                             
ικανή να επιβάλλει η ελληνική                                                        
πλευρά στην ελληνική εταιρία                                                 
«Louis Hellenic Cruise Lines»,                                                           
στην οποία ανήκει το «Sea Diamond». 



ΤΕΛΟΣ 

Γιώργος Αγγέλης, Γ΄1   21.12.2014 


