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ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΙΧΤΥ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΑΝΑΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΘΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών, στις 8 Ιουνίου, μια διεθνής ομάδα από 8
εθελοντές δύτες από την Ολλανδία, τη Γαλλία και την Ελλάδα έλαβαν μέρος σε μια εξαιρετικά
απαιτητική κατάδυση για την αφαίρεση χαμένων ή εγκαταλελειμμένων διχτυών (που είναι
γνωστά και ως δίχτυα φαντάσματα) στη Σαντορίνη. Η αποστολή κατόρθωσε να καθαρίσει τη
θάλασσα από ένα τεράστιο δίχτυ περίπου 150 μέτρων, στο οποίο μπλεκόντουσαν θαλάσσια ζώα
καταλήγοντας σε βασανιστικό θάνατο. Επιπλέον, τα νάιλον δίχτυα χάνουν συνεχώς μικροσκοπικά
κομμάτια που ονομάζονται μικροπλαστικά τα οποία αποτελούν σοβαρή απειλή για την
ανθρώπινη υγεία καθώς καταλήγουν στην τροφική μας αλυσίδα.
Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Healthy Seas μαζί με τους Cousteau Divers, το Ghost Fishing
και το τοπικό κέντρο καταδύσεων Atlantis Οία. Η Ιταλική κατασκευάστρια εταιρία υφασμάτων,
Carvico S.p.A. ήταν ο αποκλειστικός χορηγός της εκδήλωσης. Η κατάδυση μεταδόθηκε σε
πραγματική ροή σε όλο τον κόσμο για εκπαιδευτικούς σκοπούς ενώ ο Pierre-Yves Cousteau,
ιδρυτής των Cousteau Divers, περιέγραφε την αποστολή από το βυθό. Παρόμοιο εγχείρημα δεν
έχει επαναληφθεί ποτέ στο παρελθόν.
Ο Pascal van Erp, ιδρυτής του Ghost Fishing, ηγήθηκε της επιχείρησης απομάκρυνσης των
διχτυών: «Η υποθαλάσσια γεωμορφολογία της Σαντορίνης διαμορφώθηκε πριν χιλιάδες χρόνια
από την ηφαιστειακή έκρηξη. Η Καλντέρα όπου βρέθηκαν τα δίχτυα είναι ουσιαστικά μια
γιγαντιαία λιμνοθάλασσα με πολύ απότομα σημεία που φτάνουν γρήγορα σε βάθος 400 μέτρων.
Επομένως, η αποστολή απομάκρυνσης χρειαζόταν πολύ αυστηρό σχεδιασμό κατάδυσης και
ομαδική εργασία για την ασφαλή απομάκρυνση των αλιευτικών διχτυών από το νερό. Μεγάλη
πρόκληση αποτέλεσε επίσης η διεξαγωγή της μετάδοσης της κατάδυσης σε πραγματική ροή με
επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης, την οποία βγάλαμε εις πέρας χάρη στις υπερπροσπάθειες μια
εξαιρετικής ομάδας».
Αφού ανασυρθήκαν τα δίχτυα από το βυθό, τοποθετήθηκαν με ασφάλεια σε μεγάλους σάκους
και θα μεταφερθούν σε μια εγκατάσταση καθαρισμού. Έπειτα, θα παραδοθούν στην Aquafil, η
οποία θα τα μετατρέψει σε νήμα ECONYL® που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί από την Carvico
για την παραγωγή υφασμάτων για μαγιό.
Ο Pierre-Yves Cousteau εδώ και πολλά χρόνια υπερασπίζεται την ανάγκη προστασίας του
θαλάσσιου περιβάλλοντος της Σαντορίνης και την ίδρυση μιας Προστατευόμενης Θαλάσσιας
Περιοχής: "Η συνεργασία στη Σαντορίνη με το Healthy Seas, το Ghost Fishing και το Atlantis Oία
ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση στην προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος έκαναν δυνατή την επιτυχημένη απομάκρυνση του εγκαταλελειμμένου διχτυού.
Ελπίζουμε ότι αυτή η δράση θα βοηθήσει τους ανθρώπους στη Σαντορίνη και παντού στον κόσμο

να καταλάβουν την κρίσιμη κατάσταση των θαλασσών και να ενωθούν ώστε να σταματήσουν την
καταστροφή τους. "
Η πρωτοβουλία Healthy Seas δραστηριοποιείται εδώ και 5 χρόνια στην Ολλανδία, το Βέλγιο, το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε
συνεργασία με εθελοντές δύτες και αλιείς έχουν συγκεντρώσει 375 τόνους αλιευτικών διχτυών
από τις θάλασσες και από τη στεριά, που ισούται με το βάρος 2 γαλάζιων φαλαινών.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Θήρας και του Μουσείου Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας.

Η Healthy Seas και οι Cousteau Divers θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το χορηγό και τους
υποστηρικτές της δράσης/εκδήλωσης στη Σαντορίνη: Carvico SpA, Aquafil SpA, Seascape
Subsea Technology BV, NanoCosmos, Oia Sunset Cruise, Σύλλογο Ψαράδων Θήρας, Σύλλογο
Προστατευόμενης Περιοχής Σαντορίνης, Δημοτικό Σχολείο Οίας, Λιμεναρχείο Σαντορίνης,
Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Φωτογραφίες και Press kit διαθέσιμα εδώ:
https://www.dropbox.com/sh/60dht7src4xzo66/AAA-jMeuNnFEq319twDX8bcTa?dl=0
Βίντεο διαθέσιμο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=glMs0eti5Tw&t=1s

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τζένη Ιωάννου
Healthy Seas
Τηλ .: 6974992349
Email: jenny.ioannou@healthyseas.org

Σχετικά με το Healthy Seas
Η πρωτοβουλία 'Healthy Seas, a Journey from Waste to Wear' έχει στόχο την απομάκρυνση των
απορριμμάτων από τις θάλασσες, ειδικότερα τα δίχτυα αλιείας και την ανακύκλωσή τους σε
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Τα ανακτημένα αλιευτικά δίχτυα θα μετατραπούν και θα
αναγεννηθούν από την Aquafil σε νήμα ECONYL®, μια υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων προϊόντων, όπως κάλτσες, μαγιό ή χαλιά.
Τα αλιευτικά δίχτυα που απορρίπτονται, χάνονται ή εγκαταλείπονται καλούνται μερικές φορές
"δίχτυα φάντασμα", καθώς συνεχίζουν να αλιεύουν ψάρια και άλλα θαλάσσια ζώα χωρίς την
ανθρώπινη συμμετοχή. Εκατομμύρια θαλάσσιων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των καρχαριών,
των δελφινιών, της φώκιας και των χελωνών, υποφέρουν λόγω της εμπλοκής τους σε αυτά τα

δίχτυα, τα οποία τους προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς και τελικά το θάνατο. Κάθε χρόνο,
περίπου 640.000 τόνοι αλιευτικών εργαλείων αφήνονται στις θάλασσες και τους ωκεανούς μας.
Είναι πλαστικά απορρίμματα που παραμένουν στη θάλασσα για εκατοντάδες χρόνια και δε
βιοδιασπόνται.
Σχετικά με τους Cousteau Divers
Η Cousteau Divers είναι μια μη κερδοσκοπική παγκόσμια κοινότητα ενωμένων δυτών και
καταδυτικών κέντρων για τη μελέτη και την προστασία της θαλάσσιας ζωής. Ιδρύθηκε το 2009.
Σχετικά με την Carvico
Η Carvico SpA είναι μια ιταλική εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας που ιδρύθηκε το 1962 και
εξειδικεύεται στην παραγωγή εξαιρετικών υφασμάτων για μαγιό, αθλητικά ρούχα και ενδύματα.
Η Carvico έχει ως αποστολή τη διάθεση στην αγορά μιας συλλογής από καινοτόμα προϊόντα
υψηλής απόδοσης, τα οποία είναι επίσης φιλικά προς το περιβάλλον. Οι εφαρμοζόμενες
περιβαλλοντικές πολιτικές επικεντρώνονται στην υγεία και την ευημερία του προσωπικού της
εταιρείας, των τοπικών κοινωνιών και του παγκόσμιου οικοσυστήματος.
Ghost Fishing
Το Ghost Fishing Foundation είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός εθελοντών
τεχνικών δυτών που αναλαμβάνει, υποστηρίζει και προωθεί πρωτοβουλίες ανάσυρσης
εγκαταλελειμμένων διχτών στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Από το 2012 έχει διεξάγει
καταδύσεις έρευνας και απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων διχτυών στη Βόρεια Θάλασσα,
Αδριατική, Αιγαίο, Μεσόγειο και στον Ειρηνικό Ωκεανό σε συνεργασία με πολλές
περιβαλλοντικές οργανώσεις και με την υποστήριξη μιας συνεχόμενα αυξανόμενης ομάδας
εθελοντών τεχνικών δυτών.
Αtlantis Dive Center
To καταδυτικό κέντρο Atlantis στην Οία της Σαντορίνης είναι μέλος των PADI, SSI και ANDI, των
πλέον έμπιστων καταδυτικών οργανώσεων σε διεθνές επίπεδο. Ο ιδρυτής του, Απόστολος
Στυλιανόπουλος, είναι μέλος των δυτών του Κουστό (Cousteau Divers) και το Atlantis ένα από τα
ελάχιστα καταδυτικά κέντρα Cousteau στον κόσμο. Απόδειξη της δέσμευσής τους στην
προστασία του περιβάλλοντος είναι η αδιάκοπη υποστήριξη της δημιουργίας της θαλάσσιας
προστατευόμενης περιοχής της Σαντορίνης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
www.healthyseas.org/save-your-breath-santorini/
www.cousteaudivers.org
www.ghostfishing.org
www.atlantisoia.com
www.carvico.com
www.econyl.com
www.aquafil.com

