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Οι χιλιάδες τόνοι φύκια που σαπίζουν στο «εγκαταλειμμένο» λιμάνι του Μαθρακίου, 

υγειονομική βόμβα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του 

 

 
 

 

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός που η Λαϊκή Συσπείρωση έχει φέρει το θέμα του -για πολλοστή φορά-

μπαζώματος του «λιμανιού» του Μαθρακίου από χιλιάδες τόνους φύκια, σε συνεδρίαση του Π.Σ. 

Αναλύσαμε με κάθε λεπτομέρεια τα τεράστια προβλήματα που το γεγονός αυτό δημιουργεί στους 

μόνιμους κατοίκους, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού. Τεράστια προβλήματα που αν τα 

προσθέσουμε στα άλλα μόνιμα προβλήματα (ανεπαρκείς συγκοινωνίες, δύσκολος και πανάκριβος 

εφοδιασμός, ανεπαρκής υγειονομική περίθαλψη, ύδρευση, άθλιο οδικό δίκτυο, έλλειψη πυρασφάλειας 

και ζωνών πυροπροστασίας, σοβαρά λάθη στους αναρτημένους δασικούς χάρτες κ.ά.) κάνουν το βίο των 

κατοίκων αβίωτο. 

Το «λιμάνι» αυτό, στην καλύτερη περίπτωση μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει σαν αλιευτικό 

καταφύγιο με πολύ μικρή χωρητικότητα. Μικρή χωρητικότητα που σχεδόν κάθε χρόνο, όμως, 

ελαχιστοποιείται μέχρι εξαφάνισης, αφού με τις πρώτες τρικυμίες του χειμώνα, κυριολεκτικά 

«μπαζώνεται» από εκατοντάδες τόνους φύκια που τα κύματα στοιβάζουν μέσα σε αυτό. Έτσι οι κάτοικοι 

δεν έχουν που να δέσουν τις βάρκες τους, οι ψαράδες τα καΐκια τους, οι δε λιγοστοί τουρίστες που 
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προσεγγίζουν με τα σκάφη τους φεύγουν σαν κυνηγημένοι, αφού αφενός «λιμάνι ακούνε και λιμάνι δεν 

βλέπουν» και αφετέρου η βρώμα και η μπόχα που αναδύεται από τα σάπια φύκια είναι τόσο έντονη που 

δεν τους επιτρέπει να παραμείνουν ούτε για μια στιγμή. Γιατί τα φύκια αυτά, όπως είναι φυσικό, 

σήπονται, αναδύουν οσμές έντονα δυσάρεστες που γίνονται αντιληπτές σε όλο το νησί, αλλά αποτελούν 

και εστίες κουνουπιών και άλλων εντόμων, ενώ λειτουργούν και σαν εκκολαπτήρια κάθε είδους 

παθογόνων μικροβίων, μυκήτων κ.ά. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες με τις υψηλές θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται, η σήψη επιταχύνεται και το «λιμάνι» μοιάζει περισσότερο με ένα τεράστιο ανοικτό βόθρο 

παρά με λιμάνι. Ένας τεράστιος βόθρος που βρωμάει και ζέχνει κάνοντας τη ζωή των κατοίκων 

προβληματική, αλλά και που αποτελεί, εν δυνάμει, μία τεράστια υγειονομική βόμβα που απειλεί την 

υγεία των κατοίκων με διάφορες δερματοπάθειες αλλά και άλλες μολυσματικές αρρώστιες. 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος αντί για λύση του προβλήματος οι κάτοικοι του νησιού 

αντιμετωπίζουν κοροϊδίες και εμπαιγμούς. Όλοι (κυβέρνηση, ΠΙΝ, Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και 

Διαποντίων Νήσων) δηλώνουν αναρμόδιοι για να λύσουν το πρόβλημα. Όλοι δείχνουν υπεύθυνο για τη 

λύση τον ΟΛΚΕ ΑΕ. Ο ΟΛΚΕ, όμως, σαν Ανώνυμη Εταιρεία που είναι ενδιαφέρεται για κέρδη και 

αποφεύγει να χρηματοδοτεί ζημιογόνες επιχειρήσεις, όσο κι αν αυτές είναι ζωτικής σημασίας για ένα νησί 

της περιφέρειας μας. Γιατί, λοιπόν, όλοι αυτοί δεν πίεσαν και δεν πιέζουν τον ΟΛΚΕ ΑΕ να επιτελέσει το 

καθήκον του, όπως είναι υποχρεωμένος να κάμει; 

Από την άλλη όλοι αυτοί -στα λόγια πάντα- έχουν μεγαλόπνοα σχέδια για αυτούς που αποκαλούν 

«Ακρίτες, ταγμένους να φυλάνε Θερμοπύλες». Χρόνια, τώρα, αναφέρονται σε μια μελέτη (φάντασμα;;) του 

Πολυτεχνείου που θα «λύσει οριστικά» το πρόβλημα, ενώ τις τελευταίες μέρες, με πανηγυρισμούς 

μάλιστα, εξαγγέλθηκε από το Δήμο «Έργο που θα έχει στόχο τη μετατροπή του λιμανιού σε μια 

σύγχρονη, έξυπνη μαρίνα»!!! 

Είναι περιττό να αναφέρουμε πως όλες αυτές οι εξαγγελίες αντιμετωπίζονται από τους κατοίκους με 

καχυποψία, ειρωνείες και κλαυσίγελο! 

 

Επερωτάται η κα Περιφερειάρχης και οι αρμόδιοι Αντιπεριφερειάρχες: 

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί ή πρόκειται να προβούν για την επίλυση (προσωρινά και 

οριστικά μέτρα) του τεράστιου αυτού προβλήματος; 

2. Είναι σε γνώση τους οι τεράστιοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, που ελλοχεύουν από τη χρόνια 

σήψη των φυκιών στο λιμάνι του Μαθρακίου; 

3. Αν ναι, σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες (εργαστηριακές εξετάσεις, ψεκασμοί κλπ.) έχουν 

προβεί για να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τους κινδύνους αυτούς; 

4. Αν όχι, σε ποιες άμεσες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι 

αυτοί; 
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