
Καθαρισμός του Θερμαϊκού από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
 

Το  ειδικό  σκάφος  “Ποσειδών”  θα  κάνει  καταγάλανα  τα  νερά  του Θερμαϊκού  Κόλπου στη 
Θεσσαλονίκη, αποτελώντας το πρώτο Μόνιμο Κέντρο Εποπτείας και Παρακολούθησης του 
θαλάσσιου μετώπου της συμπρωτεύουσας. 

Όπως  αναφέρεται  σε  σχετική  ανακοίνωση,  σε  μια  προσπάθεια  να  ακτινογραφήσει  το 
πραγματικό  μέγεθος  της  ρύπανσης  και  των  προβλημάτων  του  Κόλπου,  o  Δήμος 
Θεσσαλονίκης  σε  συνεργασία  με  το  ΕΛΚΕΘΕ  απευθύνθηκε  στο  Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο 
επιχειρώντας να επαναφέρει το ενδιαφέρον για την εποπτεία της θαλάσσιας περιοχής της 
συμπρωτεύουσας  και  κατόπιν  ολόκληρου  του  Θερμαϊκού,  τα  προβλήματα  στον  οποίο 
παραμένουν σε «χρόνια εκκρεμότητα». 

Σχολιάζοντας  την  πρωτοβουλία  ο  Δήμαρχος  Θεσσαλονίκης  κύριος  Γιάννης  Μπουτάρης 
δήλωσε:  «Η  κοινωνική  ευαισθησία  και  η  πολύτιμη  συμβολή  του  Προέδρου  του 
Ταχυδρομικού  Ταμιευτηρίου,  κυρίου  Κλέωνα  Παπαδόπουλου,  για  την  αναβάθμιση  και 
διαμόρφωση  του  ειδικού σκάφους “ΠΟΣΕΙΔΩΝ”  και  την παροχή  εξοπλισμού εργαστηρίου 
με  σκοπό  τη  δημιουργία  του  Μόνιμου  Κέντρου  Εποπτείας  και  Παρακολούθησης  του 
θαλάσσιου  περιβάλλοντος  της  Θεσσαλονίκης,  συμβάλλει  ουσιαστικά  στον  καθημερινό 
καθαρισμό  του  όρμου  της  πόλης,  αποτελώντας  ένα  σημαντικό  βήμα  για  την  ουσιαστική 
αντιμετώπιση του ιδιαίτερα σοβαρού προβλήματος της ρύπανσης του Θερμαϊκού Κόλπου». 
 
«Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων δημιούργησε για 
πρώτη  φορά  σε  επίπεδο  Φορέα  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  πρόγραμμα  μόνιμης 
παρακολούθησης του Όρμου της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, που σε 
συνδυασμό  με  τη  συντήρηση  του  σκάφους  «Ποσειδών»,  συμβάλλουν  αποφασιστικά 
στην  ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας στο χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα της ρύπανσης 
και  του  ευτροφισμού  του Θερμαϊκού  Κόλπου.  Σε  αυτά  τα πρώτα βήματα η  συμβολή  του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Hellenic Post Bank, υπήρξε καθοριστική. Το όραμά μας βρήκε 
την  υποστήριξη  και  την  πίστη  που  του  άξιζε  και  έτσι  σήμερα  μπορούμε  να  είμαστε 
περήφανοι  όχι  μόνο  για  τη  δημιουργία  ενός  σύγχρονου  εργαστηρίου  και  ενός 
αναβαθμισμένου σκάφους, αλλά και γιατί αποδείξαμε ότι το έργο για το περιβάλλον είναι 
υπόθεση  συλλογική  και  μόνο  έτσι  μπορεί  να  φέρνει  αποτελέσματα»  πρόσθεσε  ο 
Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης κύριος Κωνσταντίνος Ζέρβας. 

Με  σκοπό  τον  καθημερινό  καθαρισμό  των  νερών  για  την  ουσιαστική  αντιμετώπιση  του 
ιδιαίτερα  σοβαρού  προβλήματος  της  παραθαλάσσιας  ρύπανσης,  η  Τράπεζα  ανέλαβε  την 
υποστήριξη του πρωτοποριακού προγράμματος. 

Το σκάφος θα συγκεντρώνει σε συνεχή βάση δεδομένα από το φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον,  θα  τα  αξιολογεί  και  στη  συνέχεια  θα  κινητοποιεί  τους  φορείς  για  πιθανές 
δυσμενείς  εξελίξεις  ώστε  να  λαμβάνονται  μέτρα.  Έμφαση  θα  δοθεί  στο  φαινόμενο  του 
ευτροφισμού  που  σύμφωνα  με  τους  ειδικούς  κάνει  αισθητή  την  παρουσία  του  την 
τελευταία πενταετία. 

Ντυμένος με τα χρώματα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ο «Ποσειδών» αναβαθμίστηκε 
εξοπλίστηκε και ετοιμάζεται να πιάσει πολύ σύντομα δουλειά, ώστε να πραγματοποιεί τις 



αναγκαίες δειγματοληψίες προσθέτοντας με  την αισθητική  του μια  γραφική πινελιά στον 
κόλπο της συμπρωτεύουσας. 

Ήδη  έχει  καταστρωθεί  πλάνο  παρακολούθησης  των  νερών  από  τις  παλιές  εκβολές  του 
Αξιού  (Παλιομάνα)  έως  και  το  Μικρό  Καραμπουρνάκι,  ενώ  έχουν  προσδιοριστεί  πέντε 
σταθμοί  μέτρησης.  Σε  αυτούς  θα  μελετώνται  θερμοκρασία,  αλατότητα  και  οξυγόνο, 
θρεπτικά  άλατα,  χλωροφύλλη  και  μετεωρολογικά  δεδομένα.  Το  πρόγραμμα  θα 
συμπληρωθεί  από  μετρήσεις  πληθυσμών  φυτοπλαγκτού,  ποσοτικού  και  ποιοτικού 
προσδιορισμού  του  σωματιδιακού  υλικού  και  άλλες  εξειδικευμένες  μετρήσεις  που  θα 
γίνονται στα εργαστήρια του ΕΛΚΕΘΕ. 
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