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Οικολογικό νήμα βγαλμένο από τη θάλασσα του Αργοσαρωνικού 
 
Aπό το 2016, η θαλάσσια περιοχή γύρω από τη νήσο Πάτροκλος αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος για 
τη διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση Healthy Seas και τους εθελοντές δύτες της Ghost Diving. Ο λόγος 
είναι οι τόνοι άχρηστων διχτυών που έχουν εγκαταλειφθεί μέσα στο βυθό από παλιά μονάδα 
ιχθυοκαλλιέργειας. Η περιοχή ανήκει στη δίκτυο προστατευόμενων περιοχών ΝΑΤURA 2000 ενώ 
επίσης προστατεύτεται εξαιτιάς της ιστορικής και αρχαιολογικής της σημασίας. 
 
Υπολογίζεται ότι 640.000 τόνοι αλιευτικών εργαλείων χάνονται ή εγκαταλείπονται στις θάλασσες και 
τους ωκεανούς κάθε χρόνο. Τα δίχτυα, που μοιάζουν σχεδόν αόρατα μέσα στο νερό, συνεχίζουν να 
παγιδεύουν και να σκοτώνουν θαλάσσια ζώα, υποβαθμίζουν το περιβάλλον και ρυπαίνουν τη 
θάλασσα με μικροπλαστικά. 
 
Στις 2 και 5 Δεκεμβρίου, ομάδα δυτών από την Ελλάδα, την Ολλανδία και την Αγγλία, κατάφεραν να 
ανασύρουν συνολικά 3 τόνους «δίχτυα φαντάσματα» από τον Αργοσαρωνικό. Οι επτά ειδικά 
εκπαιδευμένοι εθελοντές χρειάστηκαν 2 καταδύσεις διάρκειας 60΄ η καθεμία για να απεμπλέξουν 
και να ανασύρουν τα δίχτυα από το βυθό, στην επιφάνεια. Στο πλαίσιο της δράσης, κινητοποιήθηκαν 
αλιείς της περιοχής που βοήθησαν στη συλλογή των διχτυών και τη διακομιδή τους στο σημείο 
συλλογής, στο Λαύριο, απ’ όπου σύντομα θα μεταφερθούν για καθαρισμό και επεξεργασία. 
 
«Το υποθαλάσσιο περιβάλλον βάλλεται όσο ποτέ άλλοτε, από προκλήσεις και κινδύνους που 
υποβαθμίζουν τη θαλάσσια ζωή και κατ’ επέκταση, την ποιότητα ζωής μας. Ως δύτες, είναι χρέος μας 
να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να μειώσουμε τις εστίες κινδύνου που δημιουργούνται  από τα 
εγκαταλελειμμένα θανάσιμα αυτά αλιευτικά εργαλεία και να τα απομακρύνουμε από τις θάλασσές 
μας,» είπε ο Νίκος Βαρδάκας, συντονιστής της εθελοντικής ομάδας Ghost Diving Greece. «Οι δράσεις 
μας αποτελούν ομαδική και συλλογική προσπάθεια. Η συμμετοχή όλο και περισσότερων εθελοντών 
δυτών είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία τους. Θα θέλαμε να ενθαρρύνουμε ακόμη 
περισσότερους δύτες να μοιραστούμε μαζί το σημαντικό αυτό έργο αλλά και την συναρπαστική 
εμπειρία,» πρόσθεσε. 
 
Τα δίχτυα που ανασύρθηκαν στις 2 και 5 Δεκεμβρίου είναι φτιαγμένα από νάιλον και αποτελούν 
ιδανική «πρώτη ύλη» για την εταιρία Aquafil η οποία θα τα ανακυκλώσει, μαζί με άλλα νάιλον 
απορρίμματα, σε υψηλής ποιότητας νήμα ECONYL®. Το νήμα αυτό χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή βιώσιμων προϊόντων όπως κάλτσες, αξεσουάρ, μαγιό, χαλιά, κ.ά.  
 
Στην Ελλάδα, η Healthy Seas συνεργάζεται από το 2017 με τη startup βιώσιμης αλιείας, Eναλεία, η 
οποία είναι υπεύθυνη για τους σταθμούς συλλογής των διχτυών και υποστηρίζει έμπρακτα δράσεις 
πρόληψης θαλάσσιας ρύπανσης με αλιείς. 
 
 

https://www.facebook.com/ghostnetsgr
https://www.aquafil.com/
https://www.econyl.com/
https://enaleia.com/


 

Σημειώσεις προς Συντάκτες 
  
Σχετικά με τη Healthy Seas 
 
Η περιβαλλοντική οργάνωση Healthy Seas έχει στόχο την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τις 
θάλασσες, ειδικότερα τα δίχτυα αλιείας και την ανακύκλωσή τους σε κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα. Τα ανακτημένα δίχτυα θα ανακυκλωθούν από την Aquafil, μαζί με άλλα νάιλον 
απορρίμματα, σε νήμα ECONYL®, μια υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για τη 
δημιουργία νέων προϊόντων, όπως κάλτσες, μαγιό ή χαλιά. Aπό το 2013, η Healthy Seas έχει 
συγκεντρώσει περισσότερους από 585 τόνους άχρηστα δίχτυα και τα έχει προωθήσει προς 
ανακύκλωση. 
https://www.healthyseas.org/ 
 
Σχετικά με τη Ghost Diving 
  
H Ghost Diving Foundation είναι διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση 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. Στην Ελλάδα, η ομάδα λειτουργεί με 
το όνομα Ghost Diving Greece. 
 
https://www.facebook.com/ghostnetsgr 
 
 
Επικοινωνία 
 
Τζένη Ιωάννου 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Healthy Seas 
jenny.ioannou@healthyseas.org 
6974992349 
 
Press Kit 
Φωτογραφίες: https://www.dropbox.com/sh/6p1inpzsd44biim/AACyGrZ4Qibp3rnMcjlTxraea?dl=0 
Βίντεο 
υποβρύχιο: https://www.dropbox.com/s/g87fq87et5hpdz8/202112%20Ghost%20Diving%20Greece%
2C%20Patroklos%20-%20Press%20Reel.mp4?dl=0 
Βίντεο drone: https://www.dropbox.com/s/rjlaooucpiuoz8n/clip.mp4?dl=0 
 

Νίκος Βαρδάκας 
Συντονιστής, Ghost Diving Greece 
info@ghostdiving.gr 
6976103254 
 

https://www.healthyseas.org/
https://www.facebook.com/ghostnetsgr
https://www.healthyseas.org/assets/uploads/2021/09/HealthySeas_Press-Kit_2021-web.pdf
https://www.dropbox.com/sh/6p1inpzsd44biim/AACyGrZ4Qibp3rnMcjlTxraea?dl=0
https://lc4.shjtrk.com/test-email/redirect?r=https://www.dropbox.com/s/g87fq87et5hpdz8/202112%20Ghost%20Diving%20Greece,%20Patroklos%20-%20Press%20Reel.mp4?dl=0
https://lc4.shjtrk.com/test-email/redirect?r=https://www.dropbox.com/s/g87fq87et5hpdz8/202112%20Ghost%20Diving%20Greece,%20Patroklos%20-%20Press%20Reel.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rjlaooucpiuoz8n/clip.mp4?dl=0
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