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Κύπριοι θέλουν να καθαρίσουν τον Θερμαϊκό –
Κατέθεσαν πρόταση στον δήμο
/ Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός

Σύμφωνα με εκπροσώπους κυπριακής εταιρείας η μέθοδος απορρύπανσης έχει
εφαρμοστεί με επιτυχία σε λιμενική περιοχή της Κύπρου.

Αν και είναι ένα από τα σημαντικότερα στολίδια της Θεσσαλονίκης, ο Θερμαϊκός
κόλπος είναι υποβαθμισμένος εξαιτίας της ρύπανσης, που προκαλείται από
λύματα, χημικά και απόβλητα. Αποτέλεσμα της υποβάθμισης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος είναι και η ερυθρά παλίρροια που παρουσιάζεται συχνά πλέον στα
νερά της Θεσσαλονίκης και συνοδεύεται από έντονη δυσοσμία.
Την απάντηση στο πρόβλημα της ρύπανσης του Θερμαϊκού υποστηρίζει ότι
διαθέτει μία εταιρεία από την Κύπρο, η οποία κατέθεσε πρόταση το προηγούμενο
χρονικό διάστημα στον δήμο Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για την εταιρεία VTW, η οποία, όπως αναφέρει έχει εφαρμόσει τη
μέθοδό της με επιτυχία σε λιμενική περιοχή της Κύπρου.
Η εταιρεία υπόσχεται με την εφαρμογή της μεθόδου της, απορρύπανση του
Θερμαϊκού κόλπου, σε τέτοιο επίπεδο, που θα μπορούν πλέον να καταταγούν όλες
οι θαλάσσιες περιοχές του Θερμαϊκού κόλπου σε καθεστώς Γαλάζιας Σημαίας.
Οι εκπρόσωποι της VTW είχαν για το θέμα συνάντηση με τον αντιδήμαρχο
Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Θανάση Παππά, στον οποίο
παρουσίασαν την πρότασή τους.
Η εταιρεία, πριν την κατάθεση της πρότασης, είχε επεξεργαστεί δείγμα ιζήματος,
το οποίο είχε ληφθεί έξω από τα όρια του λιμανιού Θεσσαλονίκης, τον Οκτώβριο
του 2018 και το οποίο είχε κοινοποιηθεί στους ίδιους από το Ελληνικό Κέντρο
Βιοτόπων Υδροτόπων.
Η VTW, η οποία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες επεξεργασίας νερού, αναφέρει
πως με την ρίψη ενός συγκεκριμένου υλικού, μπορεί να προχωρήσει στην
απορρύπανση του νερών του Θερμαϊκού κόλπου, συμπεριλαμβανομένου και του
λιμανιού Θεσσαλονίκης, από οργανική ύλη καθώς και την επαναφορά της
βιοποικιλότητας της περιοχής.
Σύμφωνα με την πρόταση η δράση του υλικού που προτείνεται για την
αποκατάσταση της περιοχής, δεν περιορίζεται μόνο στη βιολογική επεξεργασία,
αλλά αποτελεί συνδυασμό φυσικοχημικής και βιολογικής επεξεργασίας.
Οι εκπρόσωποι της εταιρείας κάνουν λόγο για τρία στάδια της δράσης. Το πρώτο
για την απορρύπανση του θαλάσσιου νερού στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το
δεύτερο του Θερμαϊκού κόλπου και το τρίτο την περίοδο της συντήρησης.
Η VTW μάλιστα ξεκαθαρίζει πως λόγω του ότι τα νερά του Θερμαϊκού ρυπαίνονται
συνεχώς και αδιάκοπα από τους τέσσερις ποταμούς και από τα καράβια, εάν δεν
γίνει ενδεδειγμένη συντήρηση τότε οι δείκτες θα επανέλθουν στα αρχικά επίπεδα

ρύπανσης.
Παππάς: Ο Δήμος θα είναι αρωγός σε οποιαδήποτε απόφαση για την προστασία του
Θερμαϊκού
Μετά την κατάθεση της πρότασης και μετά την εξέτασή της από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και
Καθαριότητας

Θανάσης

Παππάς

απέστειλε

επιστολή

προς

όλους

τους

εμπλεκόμενους φορείς.
Ο κ. Παππάς, αφού επισημαίνει, ότι η οποιαδήποτε σχετική πρόταση κατατίθεται
στον δήμο εξετάζεται πάντα θετικά, καλεί τους φορείς «να εξετάσουν και οι ίδιοι
με τη σειρά τους την πρόταση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους».
«Ο Δήμος θα είναι αρωγός σε οποιαδήποτε εμπεριστατωμένη και ορθή απόφαση
για την προστασία του Θερμαϊκού. O Δήμος είναι στη διάθεση όλων για την
οποιαδήποτε συνεργασία ή για κοινή συνάντηση ώστε με τον καλύτερο τρόπο να
αντιμετωπίσουμε το θέμα και να διαχειριστούμε την υποβληθείσα πρόταση»,
τονίζει.
Η επιστολή του κ. Παππά είχε αποδέκτες τον υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη
Φάμελλο, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αποστολο Τζιτζικώστα, το
Υπουργείο Εσωτερικών/ τμήμα Μακεδονίας – Θράκης καθώς και τον Οργανισμό
Λιμένος Θεσσαλονίκης.
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