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Εδώ και 10 μήνες αγωνίζομαι να συλλέξω κάτω 
από μια πλατφόρμα τις μετρήσεις για την ποιότητα 
των υδάτων κολύμβησης που διεξάγει το 
Υπουργείο Τουρισμού υπό την αιγίδα του 
θεσμού "Γαλάζια Σημαία" για περίπου 1500 
ελληνικές παραλίες. Ο θεσμός παίρνει για κάθε 
παραλία έξι φορές το χρόνο δείγματα από τον 
Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει ότι 
έχουμε υλικό για 1500 παραλίες χ 6 μήνες = 9000 
μετρήσεις ανά μέγεθος και έτος που μετράμε. 
Επειδή αναλύονται δυο μεγέθη 
(κολοβακτηριοειδή και  εντερόκοκκοι) 
φτάνουμε στις 9000 χ 2 = 18000 δείγματα ανά 
έτος. Η έρευνα που έγινε  ασχολείται με  την 
περίοδο 2014/2019, δηλ. για  συνολικά έξι χρόνια 
έχουμε 18000 χ 6 = 108.000 δείγματα. Σε τούτο το 
project δεν μας ενδιαφέρει πως χορηγείται  η 
Γαλάζια Σημαία στις διάφορες παραλίες, μας 
ενδιαφέρουν μόνο η ρύπανση των υδάτων 
με  κολοβακτηριοειδή και  εντερόκοκκους που 
μετράει το Υπουργείο. Η εφαρμογή σχεδιάσθηκε 
με διάφορα    λογισμικά συστήματα μόνο για την  
περιοχή ΑΜΘ  με κέντρο βάρους τη Θάσο.  Το 
αποτέλεσμα είναι ένα εργαλείο το οποίο  από τη 
μια πλευρά  βοηθάει  την  παρακολούθηση της 
ποιότητας των υδάτων στις 56 παραλίες της ΑΜΘ 
αλλά και ζωγραφίζει ταυτόχρονα μια  διαχρονική 
καθαρότητα και διαφάνεια του καθεστώτος στο 
οποίο  βρίσκονται οι παραλίες μας. 
 
Ο στόχος της μελέτης είναι στην ουσία πολύ  
απλός: Η δημιουργία διαφάνειας στη ρύπανση 
των υδάτων που κολυμπούμε από δυο 
μικροβιολογικά μεγέθη: Κολοβακτηριοειδή και 
εντεροκόκκους!  
 
Πως το  επιτυγχάνουμε αυτό; Απλά 
χρησιμοποιώντας αλγορίθμους για τη 
συγκέντρωση του υλικού του Υπουργείου και 
υπολογίζοντας από τις μετρήσεις της Γαλάζιας 
Σημαίας δείκτες οι οποίοι  μας δείχνουν την 
ποιότητα των υδάτων. Ο σκοπός αυτών των  
δεικτών είναι: 

 Πρώτον η διαλεύκανση του μεσοσταθμικού 
βαθμού της σχετικής ρύπανσης ανάμεσα  

 

 στις περιοχές και παραλίες, δηλ. ποιες 
είναι οι παραλίες με τη βέλτιστη/χείριστη  
μεσοσταθμική ρύπανση σε 
κολοβακτηριοειδή ή εντεροκόκκους. 

 

 Δεύτερον ο υπολογισμός του 
πραγματικού ρίσκου ρύπανσης που 
διατρέχαμε όταν κολυμπούσαμε, δηλ. 
ιχνηλατούμε τις παραλίες στις οποίες 
μετρήθηκαν στην περίοδο 2014-2019 τιμές 
πάνω από τα όρια που θέτουν οι 
υγειονομικές υπηρεσίες. Αλλά και στις 
παραλίες που πληρούν τις προδιαγραφές 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, εξακολουθεί 
να υπάρχει μετρήσιμος κίνδυνος 
ασθένειας λόγω των ανωτέρω 
μικροβιολογικών μολυσματικών 
παραγόντων. Η έρευνα κάλυψε αυτή την 
υπόθεση εργασίας υπολογίζοντας εκτός 
από τις μετρήσεις πάνω από το όριο  και 
έναν ξεχωριστό δείκτη ο οποίος καλύπτει 
και μετρήσεις με  τιμές  μέχρι  20% κάτω 
από το όριο(ζώνη ασφαλείας). 

 
Σχετικά με πρώτον παράγοντα, τις 
μεσοσταθμικές μετρήσεις,  πρέπει να σημειωθεί 
ότι όλες οι μεσοσταθμικές μετρήσεις σε όλες 
τις περιοχές της ΑΜΘ ήταν ΚΑΤΩ από τα 
όρια που θέτει ο νομοθέτης. Αυτή είναι η 
καλή είδηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπήρχαν και μετρήσεις πάνω από τα όρια. Η 
κακή είδηση είναι ότι τα αποτελέσματα  των 
αναλύσεων δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για 
τη Θάσο. Όταν παρατηρούμε τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα κατά περιοχή διαπιστώνουμε ότι 
η Θάσος σχετικά με τα κολοβακτηριοειδή 
βρίσκεται μεσοσταθμικά  στην κορυφή της 
ρύπανσης στη περιοχή ΑΜΘ με 89.72% πάνω 
από το μέσο όρο. Όταν  μπαίναμε στο νερό σε 
μια χρονική στιγμή στην περίοδο 2014/2019 η 
πιθανότητα να συναντούσαμε έναν μεγάλο 
αριθμό από κολοβακτηριοειδή ήταν στην Θάσο 
πολύ μεγαλύτερη από ότι στις άλλες περιοχές. 
Ο μέσος όρος ρύπανσης στην Θάσο  σε 
κολοβακτηριοειδή ήταν π.χ. στην περίοδο 
2014/2019 10,4 φορές μεγαλύτερος  από ότι  
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στη βέλτιστη περιοχή Symbolo Coast (Αμμόλοφοι, 
Πύργος, Ocean view). Και οι δυο περιοχές, 
Θάσος και Symbolo Coast,  ήταν  κατά μέσο 
όρο κάτω από τα όρια που ορίζει ο νομοθέτης.  
 
Όσο αφορά τον δεύτερό δείκτη, δηλ. τις μετρήσεις 
που βρέθηκαν πάνω από τα όρια, παρατηρούμε 
την ίδια εικόνα: Ο μέσος κίνδυνος να βρεθεί μια 
παραλία  όπου το λιγότερο ένα από τα δυο 
μικροβιολογικά μεγέθη που μετράμε να βρισκότανε  
πάνω από τα επιτρεπτά όρια είναι στη Θάσο  με 
3,92% ο υψηλότερος στη περιοχή ΑΜΘ στην 
εξαετία 2014-2019. Πιο άνιση είναι η κατανομή 
της ρύπανσης ανάμεσα στις παραλίες της 
Θάσου στην ίδια περίοδο. Σε επίπεδο παραλίας 
ο  κίνδυνος να συναντούσαμε το λιγότερο ένα 
μέγεθος από τα δύο που αναλύουμε  πάνω από τα 
όρια   ήταν π.χ. στο Ποτό 10,8% ενώ  στο Λιμένα 
0%. Αυτό σημαίνει ότι στα 100 άτομα που μπήκαν 
στο νερό στην περίοδο 2014/2019 στη Θάσο 
περίπου τα 4 κολύμπησαν σε νερά υψηλοτέρα των 
ορίων ενώ στον Ποτό ο αριθμός αυτός πλησιάζει 
τα 11 άτομα, στον δε Λιμένα δεν βρέθηκε κανένας. 
Οι αριθμοί που υπολογίζονται λαμβάνοντας υπ  
όψη και τη ζώνη ασφάλειας είναι φυσικά 
υψηλότεροι. Διαπιστώνουμε ότι η διαφοροποίηση 
από παραλία σε παραλία  είναι τεράστια. Το hot 
spot της ρύπανσης στην περιοχή ΑΜΘ και φυσικά 
και στη Θάσο  ο είναι χωρίς αμφισβήτηση ο Ποτός.  
Εδώ φαίνονται καθαρά τα ίχνη της έλλειψης 
βιολογικού στο Νότο. Οι μετρήσεις είναι 
αμείλικτες. Τα δείγματα του Ποτού όπως και αυτά 
από Λιμενάρια, Λίμνη Ραχωνίου και Μακρύαμμο 
συντελούν να έχει η Θάσος την πρωτιά στη 
ρύπανση από κολοβακτηριοειδή στην περιοχή 
ΑΜΘ. 
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι άλλοι παράγοντες εκτός 
των μικροβιολογικών μετρήσεων, π.χ. 
υπερτουρισμός της περιοχής, βαθμός προτίμησης 
όπως φυσικά φαινόμενα π.χ. θαλάσσια ρεύματα 
αλλά και η  καταστροφή του ορεινού όγκου, τα 
λύματα που κατεβάζουν οι λάκκοι κτλ. δεν 
αναλύονται. Εδώ μας ενδιαφέρει μόνο η ποιότητα 
των υδάτων την ώρα που ελήφθη το δείγμα και 
τίποτα άλλο. Η ανάλυση είναι σαν ένας 
καθρέφτης που δείχνει μια εικόνα. Γιατί η 
εικόνα είναι „αυτή που είναι“ ας μας το 
εξηγήσουν οι ειδικοί επιστήμονες.  
 
Η εφαρμογή λειτουργεί λοιπόν σαν ένας 
“καθρέφτης“ και δείχνει ότι κάναμε και ότι δεν 
κάναμε την εξαετία 2014/2019. Λυπήθηκα πολύ 
όταν για πρώτη φορά είδα την εικόνα της Θάσου 
και περισσότερο όταν την σύγκρινα με την εικόνα 
των γειτονικών περιοχών ΑΜΘ.  Ο  
υπερτουρισμός, η έλλειψη βιολογικού στη  

Νότια Θάσο αλλά και  οι άλλες παράνομες 
δραστηριότητες στα βουνά όπως και η μη 
διαχείριση των απόβλητων αφήνουν εδώ 
και χρόνια τα ίχνη τους στους αριθμούς που 
μετράμε. Και αυτοί οι αριθμοί οδηγούν τη 
Θάσο αργά αλλά σταδιακά σε μια σχετική 
κρεμάλα στην τουριστική αγορά της 
περιοχής ΑΜΘ. Η μεγάλη αναγκαιότητα 
αποπεράτωσης του βιολογικού στη Νότια 
Θάσο μετριέται με αριθμούς.  
 

Οι πρόσφατες πλημύρες σίγουρα δεν 
καλυτερεύσαν την κατάσταση. Η επίδραση της 
καταστροφής αυτής δεν μετρήθηκε ακόμα. Οι 
λατομικές δραστηριότητες αντί να λιγοστεύουν 
εντείνονται με τις καινούργιες άδειες που 
χορηγούνται. Μη γελιόμαστε, οι 
δραστηριότητες στα βουνά δεν αφήνουν 
ανεπηρέαστες τις παραλίες και τον υπόλοιπο 
υδροφόρο ορίζοντα. Όλα αυτά είναι 
συγκοινωνούντα δοχεία σε σχέση με το 
τελικό αποτέλεσμα.  Έχουν δίκαιο όσοι 
αγωνίζονται για μια αειφόρο εκμετάλλευση της 
χερσαίας ζώνης. Αυτά τα σημάδια δείχνουν ότι 
βαδίζουμε προς μια χειροτέρευση της 
ποιότητας των υδάτων. Καιρός είναι να 
αντιληφθεί ο πληθυσμός του νησιού και κυρίως 
οι επαγγελματίες του τουρισμού αυτές τις 
αρνητικές επιπτώσεις στη  δουλειά τους αλλά 
και στο φυσικό περιβάλλον. Οι tour operators 
ξέρουν να διαβάζουν. Οι ξενοδόχοι μας δεν 
μπορούν; Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν 
οι ξενοδόχοι του Νότου. Παραλίες όπως στη 
Σκάλα Μαριών ούτε καν μετριούνται. Είναι 
τυχαίο; Ξέρουμε τι κατεβάζει ο λάκκος;  Αυτά 
και πολλά άλλα μηνύματα θα λάβει ο 
αναγνώστης από την εφαρμογή, αυτός είναι 
άλλωστε και ο στόχος της εφαρμογής: Δηλαδή 
η ερμηνεία της σχετικότητας των αριθμών και η 
επιχειρηματολογία στο επίπεδο του „ακριβώς“ 
και όχι του „περίπου“ και κατά συνέπεια η 
ποσοστοποίηση και διαχείριση του ρίσκου. 
 
Η μελέτη χρησιμοποιεί τις μετρήσεις της 

Γαλάζιας Σημαίας και με αλγορίθμους  

υπολογίζει  δείκτες, π.χ. μέσους όρους, 

μέγιστες τιμές που μετρήθηκαν, ανάλυση ανά 

έτος ή μήνα όπως και δείκτες ρίσκου ανά 

χρονικό διάστημα, περιοχή και παραλία. 

Όποιος έχει προβλήματα με τους αριθμούς 

που μετρήθηκαν μπορεί να απευθυνθεί στο 

θεσμό „Γαλάζια Σημαία“ του Υπουργείου 

Τουρισμού. Το Υπουργείο μετράει, όχι η 

εφαρμογή. Η εφαρμογή δεν αμφισβητεί τις 

μετρήσεις του Υπουργείου αλλά ούτε και 

εξετάζει εάν τα όρια που θέτουν οι 

υγειονομικές υπηρεσίες είναι σωστά.  
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Επιπλέον όπως αναφέρθηκα και πιο πριν  η 

παρούσα εφαρμογή αναλύει τα ποσοτικά 

αποτελέσματα των δειγμάτων. Μερικές 

πληροφορίες για τις  συνθήκες λήψης των 

δειγμάτων (καιρικές συνθήκες, απόσταση του 

δείγματος από την παραλία κτλ.) μπορεί κανείς να 

βρει στην ιστοσελίδα του  θεσμού „Γαλάζια Σημαία.  
 
Από τι αποτελείται η μελέτη; 
 

1. Την παρούσα εισαγωγή, μια γενική 
περιγραφή του προβλήματος  
 

2. Αποτελέσματα, εδώ περιγράφονται σε ένα 
ντοκουμέντο τα βασικά αποτελέσματα και 
οι διαπιστώσεις 

 
3. Εγχειρίδιο του Χρήστη (δηλ. πώς να 

κινηθεί ο χρήστης στην εφαρμογή) 
 
4. InfoGraphics, Βασικά αποτελέσματα σε 

μορφή καρτών 
 
5. Εφαρμογή. Παρουσίαση όλων των 

δεικτών ρύπανσης στην περιοχή ΑΜΘ 
μέχρι και το τελευταίο δείγμα ανά παραλία 
από το 2014 έως το 2019. Οι τίτλοι στην 
εφαρμογή είναι και στα Αγγλικά, τα 
ντοκουμέντα προς το παρόν μόνο στα 
Ελληνικά. 

  
 

  
Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος 
προτείνεται η μελέτη των πηγών με τη σειρά 
που αναφέρονται.  
 

Δεν είναι εύκολο, πολύπλοκα θέματα που 
βασίζονται σε χιλιάδες μετρήσεις, να τα 
τεμαχίσει κάνεις σε μορφή “μπουκιάς“ και να 
τα τοποθετήσει στο τραπέζι για κατανάλωση. 
Έκανα ότι μπορούσα. Το καλύτερο είναι να 
βγάλει ο κάθε αναγνώστης μόνος του τα 
συμπεράσματα. 
 
Επειδή το project έγινε σε τελείως εθελοντική 
βάση η υπολογιστική δύναμή που νοικιάστηκε 
είναι για ευνόητους λόγους μικρή. Για αυτό το 
λόγο μπορεί η εφαρμογή να είναι αργή όταν 
ταυτόχρονα υπάρχει πρόσβαση από πολλούς 
χρήστες στο σύστημα… ΥΠΟΜΟΝΗ ! 
 
 
Σε όλους τους Ενδιαφερομένους Καλή 
Ανάγνωση 
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