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Λιγότερα δίχτυα, περισσότεροι ιππόκαμποι: Ένας τόνος δίχτυα φαντάσματα ανασύρθηκε
από το βυθό στο Στρατώνι Χαλκιδικής

Περισσότερα του ενός τόνου δίχτυα φαντάσματα ανασύρθηκαν από το βυθό στο Στρατώνι
Χαλκιδικής την περασμένη εβδομάδα από τη Ghost Fishing Greece και τη Healthy Seas, που
σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Στρατωνίου, με τη συμμετοχή των καταδυτικών
ομάδων AquaTec και UFR Team και της καταδυτικής σχολής NGUE (Northern Greece
Underwater Explorers), υλοποίησαν 3 καταδύσεις σε ύφαλο κοντά σε μία από τις ελάχιστες
αποικίες ιππόκαμπων στην Ελλάδα.
Από το Στρατώνι τα δίχτυα θα μεταφερθούν στη ΔIΟΠΑΣ ΑΕ, εταιρία που συνεργάζεται με
τη Healthy Seas για τη συλλογή των άχρηστων διχτυών, στη συνέχεια θα καθαριστούν από
τη Nofir για να καταλήξουν σε εργοστάσιο της Aquafil, όπου θα μετατραπούν σε υψηλής
ποιότητας νήμα ECONYL®, τη βάση για νέα βιώσιμα προϊόντα όπως μαγιό, χαλιά κ.α.
Ο Νίκος Καρατζάς, υπεύθυνος της Ghost Fishing Greece αναφέρει: «Η δράση υλοποιήθηκε
με επιτυχία χάρη στη στήριξη της κοινότητας. Με ομαδική δουλειά καταφέραμε να
καθαρίσουμε τον ύφαλο από ένα μεγάλο κομμάτι διχτυού, ενώ ακόμα περισσότερο
απομένει στο βυθό.»
Η ομάδα, που αποτελούνταν από 6 δύτες, απομάκρυνε περίπου το 30% των διχτυών που
κάλυπταν το συγκεκριμένο ύφαλο, ενώ λίγο πιο πέρα ένας ακόμα ύφαλος είναι καλυμμένος
από δίχτυα, που εκτιμάται ότι βρίσκονται εκεί 3-4 χρόνια. Καθώς αυτή ήταν η τελευταία
δράση τους για το 2018, η Ghost Fishing Greece και η Healthy Seas σκοπεύουν να
επιστρέψουν στο σημείο του χρόνου να για ολοκληρώσουν την αποστολή τους.
Ο Νίκος Ζαγοράκης, Πρόεδρος της Κοινότητας Στρατωνίου δήλωσε: «Η δράση που
πραγματοποιήθηκε ήταν πολύ θετική για το Στρατώνι, καθώς ανέδειξε τον πλούτο που
βρίσκεται μέσα η θάλασσα. Ευχαριστούμε τους δύτες για την εξαιρετική δουλειά που
έκαναν για την προστασία του τόπου μας, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες.»
H Ηealthy Seas, προκειμένου να ενισχύσει το περιβαλλοντικό έργο της στην περιοχή,
παράλληλα με την καταδυτική δράση υλοποίησε το πρωτότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Στο Βάθος Δίχτυ» στο Πνευματικό Κέντρο Στρατωνιου για τα παιδιά της κοινότητας.
«Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος τα παιδιά του χωριού μας έμαθαν για το έργο
που έγινε στο βυθό και ότι ο καθένας από εμάς αν θέλει μπορεί να προστατεύσει ο
περιβάλλον. Ελπίζουμε την επόμενη φορά το πρόγραμμα να υλοποιηθει και στα όμορα
χωριά», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Νίκος Ζαγοράκης.

Κάθε χρόνο, περίπου 640.000 τόνοι αλιευτικών εργαλείων αφήνονται στις θάλασσες και
τους ωκεανούς. Δίχτυα φαντάσματα αποκαλούνται τα αλιευτικά δίχτυα που απορρίπτονται,
χάνονται ή εγκαταλείπονται στη θάλασσα, καθώς συνεχίζουν να αλιεύουν ψάρια και άλλα
θαλάσσια ζώα χωρίς την ανθρώπινη συμμετοχή. Εκατομμύρια θαλάσσια ζώα, όπως
καρχαρίες, δελφίνια φώκιες και χελώνες, υποφέρουν λόγω της εμπλοκής τους σε αυτά τα
δίχτυα, τα οποία προκαλούν σοβαρούς τραυματισμούς και τελικά το θάνατο.
Η πρωτοβουλία Healthy Seas δραστηριοποιείται εδώ και 5 χρόνια στην Ολλανδία, το
Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, σε συνεργασία με
εθελοντές δύτες και αλιείς έχουν συγκεντρωθεί 375 τόνοι αλιευτικών διχτυών από τις
θάλασσες και από τη στεριά, που ισοδυναμεί με το βάρος δύο γαλάζιων φαλαινών.

Φωτογραφίες:
https://www.dropbox.com/sh/bcp4a6y7rju2dmx/AABmT088NntDjDo3YT40HdyVa?dl=0
Για περισσότερες πληροφορίες:
Νίκος Καρατζάς
Ghost Fishing Greece
Τηλ .: 6977432626
Email: nikosbrt@gmail.com
Τζένη Ιωάννου
Healthy Seas
Τηλ .: 6974992349
Email: jenny.ioannou@healthyseas.org

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.
www.ghostfishing.org
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.
www.healthyseas.org

