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Τα ξενικά είδη στη Μεσόγειο Θάλασσα 

Σε μερικές δεκαετίες θα αναγνωρίζουμε τη 

Μεσόγειο όπως την ξέρουμε σήμερα; Πολλοί 

επιστήμονες φοβούνται πως όχι, εκτός εάν ληφθούν 

πιο δραστικά μέτρα για την προστασία της. Η 

εισβολή ξενικών θαλάσσιων ειδών από τη ναυτιλία, 

τις ιχθυοκαλλιέργειες, το εμπόριο ειδών ενυδρείου, 

αλλά κυρίως η είσοδός τους από τη Διώρυγα του 

Σουέζ, βάζει σε κίνδυνο τη μοναδική βιοποικιλότητα 

της Μεσογείου, πλήττει την αλιεία και συχνά 

απειλεί τη δημόσια υγεία. 

 

Η κερκόπορτα της Ανατολικής Μεσογείου είναι το 

Σουέζ. Όταν διανοίχτηκε το 1869, το βάθος της 

έφθανε τα 8 µέτρα και το πλάτος της κυμαινόταν 

από 60 έως 100 µμέτρα. Σήμερα το κανάλι έχει 

βάθος 24 µέτρα και πλάτος πάνω από 300 µέτρα. 

Εξαιτίας του µμεγάλου πλάτους της διώρυγας, ο 

αριθμός των ψαριών και των θαλάσσιων 

οργανισμών που εισβάλλουν από την Ερυθρά 

Θάλασσα έχει ξεπεράσει τα 1000 είδη. Από τα είδη 

αυτά, τα 83 είναι ψάρια και τα υπόλοιπα διάφοροι 

οργανισμοί όπως σουπιές, χταπόδια, καρκινοειδή, 

μαλάκια και φύκια. 

 

Άλλος σημαντικός παράγοντας που έχει οδηγήσει 

στην αύξηση των ξενικών ειδών, είναι η κλιματική 

αλλαγή. Επιστημονικά δεδομένα που έχουν 

συγκεντρωθεί υποδεικνύουν ότι τα τελευταία 50 

χρόνια η µμέση θερμοκρασία της Ανατολικής 

Μεσογείου έχει αυξηθεί κατά 1,1 βαθμό Κελσίου. 

 

Η κλιματική αλλαγή έχει παίξει καθοριστικό ρόλο 

στην επιδείνωση του προβλήματος της εισβολής 

ξενικών ειδών στη Μεσόγειο, καθώς όσο 

θερμαίνονται τα νερά της Μεσογείου τόσο πιο 

φιλικό γίνεται το περιβάλλον για να ζήσουν εδώ τα 

θερμόφιλα είδη της Ερυθράς θάλασσας. Επίσης οι 

επιστήμονες βρήκαν ότι περίπου 60 ξενικά είδη, 

κυρίως φυκιών, έχουν εισαχθεί στην Μεσόγειο 

εξαιτίας των ιχθυοκαλλιεργειών, κυρίως στις ακτές 

της Βενετίας και της νοτιοδυτικής Γαλλίας. 

 

Μια τόσο µεγάλη εισβολή ειδών δεν θα μπορούσε, 

όπως είναι φυσικό, να μην προκαλέσει αναστάτωση 

στο θαλάσσιο οικοσύστημα και μεγάλο 

ανταγωνισμό µε τα ενδημικά είδη. 
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(Συνεχίζεται �) 

προκαλέσει ζημιά στην παράκτια αλιεία, όπως 

επίσης και στην ισορροπία του οικοσυστήματος. Η 

τρομπέτα, μάλιστα, δεν περιορίστηκε µόνο στην 

παράκτια ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά 

έφθασε ακόμη και στο Γιβραλτάρ.  

 

 

 

 

 

Fistularia commersonii 

 

Από την άλλη, ο γνωστός λαγοκέφαλος, που 

απαγορεύεται να καταναλωθεί επειδή έχει µια 

τοξίνη στα αναπαραγωγικά όργανα και το έντερο 

ικανή να προκαλέσει µυϊκή παράλυση σε όποιον τον 

φάει, καταβροχθίζει µεγάλες ποσότητες από 

σουπιές και χταπόδια. Επιπλέον ο λαγοκέφαλος δεν 

έχει περιοριστεί µόνο στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

και τη θάλασσα της Λεβαντίνης νότια της Ρόδου, 

αλλά έχει εξορµήσει µέχρι τη Χαλκιδική, ενώ έχει 

περάσει και στο Ιόνιο. 

 

Σχηματικά, μπαίνοντας στη Μεσόγειο, τα είδη αυτά 

ακολουθούν μια πορεία αντίστροφη από αυτή των 

δεικτών του ρολογιού, κινούνται προς το Ισραήλ, 

περνούν στις ακτές της Τουρκίας και τέλος 

εισέρχονται στο Αιγαίο. Το Αιγαίο πέλαγος αποτελεί 

φραγμό, με αποτέλεσμα ένας μικρός αριθμός από 

αυτά τα είδη να εξαπλώνεται στη δυτική Μεσόγειο, 

καθώς η ελληνική χερσόνησος, τα μεγάλα βάθη 

μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης και μεταξύ 

Κρήτης και των ακτών της Αφρικής, αποτελούν 

ακόμα εμπόδιο για τα παράκτια εισβολικά είδη. 

 

Στις ελληνικές θάλασσες 

 

Στην Ελλάδα τα ξενικά είδη ψαριών τα οποία έχουν 

προκαλέσει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις είναι οι 

Γερμανοί και οι Αγριόσαλπες, δύο είδη του γένους 

Siganus. Είναι φυτοφάγα είδη και λόγω της 

παρουσίας τους στις νότιες περιοχές του Αιγαίου, 

εκεί που παλιά υπήρχε πλούσια κάλυψη από 

συστάδες φυκών, σήμερα αυτό που παρατηρεί 

κανείς είναι γυμνό βράχο. Αυτό αποτελεί σημαντικό 

πρόβλημα καθώς τα φύκια προσφέρουν τροφή, 

καταφύγιο και υποστηρίζουν μια πολύ πλούσια 

βιοποικιλότητα, η οποία είναι σημαντική και για την 

αλιεία. 

Τα είδη που εισέρχονται στη Μεσόγειο Θάλασσα 

μετά τη διάνοιξη της Διώρυγας του Σουέζ το 1869 

ονομάζονται Λεσσεψιανοί μετανάστες – προς τιμήν 

του Φερντινάρντ ντε Λεσσέψ, αρχιτέκτονα και 

υπεύθυνου του έργου της διώρυγας του Σουέζ – και 

η παρουσία τους στη γειτονιά μας δεν είναι νέο 

φαινόμενο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η διώρυγα του Σουέζ ανοίγει δίοδο για τους 

θαλάσσιους οργανισμούς από τον Ινδικό Ωκεανό και 

την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. 

Συγκεκριμένα, η εικόνα δείχνει την «εισβολή» 

της μέδουσας Rhopilema nomadica 

κυρίως στις ακτές του Ισραήλ 

 

Ενδεικτικά, το 1924 έκανε την εμφάνισή του στη 

Μεσόγειο το ψάρι Αγριόσαλπα και το 1931 το ψάρι, 

το οποίο στην Ελλάδα αποκαλούμε, Γερμανός, γιατί 

ο εντοπισμός του στην Κρήτη συνέπεσε με τη 

γερμανική κατοχή. Το 1976 έγινε η πρώτη 

καταγραφή της μέδουσας Rhopilema nomadica στη 

Μεσόγειο, της οποίας το τσίμπημα είναι επώδυνο 

και η παρουσία της σήμερα είναι έντονη στις ακτές 

του Ισραήλ, διώχνοντας τους τουρίστες από τις 

παραλίες και φράζοντας τους αγωγούς που 

διοχετεύουν νερό για την ψύξη των σταθμών 

παραγωγής ενέργειας και για τη λειτουργία των 

μονάδων αφαλάτωσης. 

 

 

 

 

 

 

 

Αγριόσαλπα λευκή (Siganus rivulatus). Πριν το 

μαγείρεμα, τα 3 πρώτα πτερύγια της ράχης πρέπει 

να αφαιρεθούν γιατί έχουν τοξικές ουσίες 

 

Η τρομπέτα (Fistularia commersonii) είναι ένα από 

γνωστότερα ξενικά είδη. Τυγχάνει να είναι το 

μεγαλύτερο σε μήκος από τους ξενικούς εισβολείς, 

φθάνει έως και 1,5 μέτρο και είναι ιχθυοφάγο. 

Τρέφεται µε τους γόνους άλλων ψαριών που έχουν 

μεγάλη εμπορική αξία και θα μπορούσε να 



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

3 

Στην Κρήτη οι αλιείς αντιμετωπίζουν και ένα 

ακόμα, μεγαλύτερο πρόβλημα, τη μεγάλη 

εξάπλωση του τοξικού Λαγοκέφαλου. Το είδος 

αυτό πιάνεται σε μεγάλες ποσότητες από διάφορα 

αλιευτικά εργαλεία, προκαλώντας ζημιές και στις 

ψαριές και στα εργαλεία. Ο Λαγοκέφαλος είναι 

ανώτερος θηρευτής και τρέφεται με πολλά είδη 

ψαριών εμπορικής σημασίας, μειώνοντας έτσι 

τους πληθυσμούς τους, ενώ έχει πολύ κοφτερά 

δόντια και σκίζει τα δίχτυα των ψαράδων για να 

κλέψει την ψαριά. 

Αφίσα του Δικτύου Εργαστηρίων του 

Πανεπιστημίου Πατρών – Oceanus 

σε συνεργασία με τον Δήμο Πάρου για ενημέρωση 

επισκεπτών και αλιέων για τον τοξικό λαγοκέφαλο 

 

Ένας πρόσφατος επισκέπτης των ελληνικών 

θαλασσών, που πρωτοεμφανίστηκε το καλοκαίρι 

 

του 2015 στη Ρόδο, είναι το εντυπωσιακό 

Λεοντόψαρο με τα δηλητηριώδη αγκάθια. Σύμφωνα 

με τους επιστήμονες το Λεσσεψιανό αυτό είδος 

ήρθε για να μείνει και αναμένεται τα επόμενα έτη 

να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη Μεσόγειο. 

Πρόκειται για ένα αχόρταγο ιχθυοφάγο είδος που 

κάνει μεγάλη ζημιά στον γόνο των άλλων ψαριών, 

ενώ στην περιοχή της Φλόριντα των ΗΠΑ και της 

Καραϊβικής έχει προκαλέσει ήδη μεγάλες ζημιές. 

 

Το λεοντόψαρο ανήκει στην ίδια οικογένεια με τη 

σκορπίνα και τη δράκαινα, είναι δηλαδή βρώσιμο, 

αρκεί να κοπούν τα δηλητηριώδη αγκάθια, που έχει 

στη ράχη και τα πλευρικά του πτερύγια. 

Περισσότερο προσεκτικοί πρέπει να είναι οι αλιείς, 

καθώς το δηλητήριο των αγκαθιών μπορεί να τους 

προκαλέσει πόνο ή παράλυση στα χέρια, με τα 

οποία θα έρθει σε επαφή. 

 

Σημαντικό ρόλο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην έρευνα 

για τα ξενικά είδη στη Μεσόγειο διαδραματίζει το 

σύστημα online πληροφόρησης European Alien 

Species Information Network-EASIN που ανέπτυξε 

το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος του Κοινού 

Ερευνητικού Κέντρου (JRC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και το οποίο επιτρέπει μια αξιολόγηση της 

εξάπλωσης των ξενικών ειδών. Εκεί οι ερευνητές 

έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν στοιχεία για τα 

περίπου 1000 ξενικά είδη, που συνολικά έχει 

καταγράψει η συγκεκριμένη επιστημονική 

πλατφόρμα μέχρι σήμερα και να αξιολογήσουν τις 

επιπτώσεις των ειδών στην τροφική αλυσίδα και 

στα οικοσυστήματα. 

 

Πηγές: 

 

https://www.tanea.gr/2011/05/30/greece/900-eisboleis-sti-mesogeio/  

https://www.kathimerini.gr/848552/article/epikairothta/perivallon/eisvoleis-apo-to-soyez-kyrieyoyn-th-mesogeio  

https://www.protothema.gr/environment/article/414628/hiliades-xenika-eidi-ehoun-eisvalei-sti-mesogeio/  

http://greenapple.gr/2018/07/03/%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CF%8C%CF%87%CE%B8%CE%BF%

CE%BD%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%

CE%AC%CE%B4%CE%B1/  
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ενώ φιλοξενούν πολυάριθμα είδη οργανισμών. Τα 

κελπ απαιτούν πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά 

νερό με θερμοκρασίες μεταξύ 6 και 14 ° C. 

Χαρακτηριστικό τους είναι ο πολύ υψηλός ρυθμός 

ανάπτυξης - τα γένη Macrocystis και Nereocystis 

μπορούν να αναπτυχθούν τόσο γρήγορα - μισό 

μέτρο την ημέρα -, φθάνοντας τελικά σε 30 έως 80 

μέτρα. 

 

Αναπτύσσονται σε «υποβρύχια δάση» σε ρηχούς 

ωκεανούς, κυρίως στις εύκρατες ζώνες. Περιέχουν 

κίτρινες χρωστικές ιδιαίτερα την φυκοξανθίνη που 

τους δίνει χρώματα από ελαιοπράσινο μέχρι 

σκούρο καφέ. Σε αντίθεση με τα κορμόφυτα, στα 

οποία διακρίνονται σαφώς διαφοροποιημένες οι 

ρίζες, ο βλαστός και τα φύλλα, τα κελπ 

αποτελούνται από τους μίσχους και τους θαλλούς. 

Οι θαλλοί αναπτύσσονται προς την επιφάνεια της 

θάλασσας και αποκτούν λογχοειδή φύλλα, 

ψάχνοντας το φως του ήλιου, ενώ οι μίσχοι 

προσκολλούνται σφιχτά γύρω από τους βράχους 

για να συγκρατήσουν τα φυτά στη θέση τους. 

Καθώς αυτοί οι μίσχοι μεγαλώνουν, σχηματίζουν 

θυσάνους και είναι γνωστοί σαν άγκιστρα. Ο 

θαλλός μπορεί να ζήσει μόνο έξι μήνες και τότε 

ένας καινούριος αναπτύσσεται από το άγκιστρο. 

Ολόκληρο το φυτό κελπ μπορεί να ζήσει για πέντε 

ή περισσότερα χρόνια. 

 

Τα λιβάδια που σχηματίζονται από τα κελπ 

σφύζουν από ζωή. Ένα και μόνο ώριμο φυτό κελπ 

μπορεί να συντηρήσει πάνω από ένα εκατομμύριο 

οργανισμούς. Συνολικά, υπολογίζεται ότι 800 είδη 

ζουν μέσα και γύρω από τα λιβάδια των κελπ 

χρησιμοποιώντας το φυτό σαν τροφή, κατοικία, και 

περιοχή κυνηγιού. Αστερίες, θαλάσσιες ανεμώνες, 

μέδουσες, σμέρνες και πολλά ψάρια συχνάζουν 

στις συστάδες που σχηματίζονται από το κελπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται �) 

Τα εντυπωσιακά υποθαλάσσια δάση των κελπ 

 

Ίσως έχετε δει φωτογραφίες από τα μεγάλα 

μακριά φύκια που σχηματίζουν ολόκληρα δάση 

μέσα στη θάλασσα και δίνουν την αίσθηση ενός 

υποβρύχιου βασιλείου… Στο παρακάτω βίντεο 

πάρτε μια γεύση από αυτά τα πολύ εντυπωσιακά 

δάση των κελπ και στη συνέχεια θα μιλήσουμε για 

τα χαρακτηριστικά τους, τα οικοσυστήματα που 

σχηματίζουν, καθώς και τη χρήση τους στην 

ιατρική, τη διατροφή, ακόμα και στην παραγωγή 

βιοκαυσίμων. https://www.youtube.com/watch?

v=ZQb9ZFWfNZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάσος κελπ στο Ενυδρείο Monterey Bay 

 

Κελπ ονομάζονται τα μεγάλα φαιοφύκη που 

ανήκουν στις τάξεις  Λαμιναριώδη (Laminariales) 

και Φυκώδη (Fucales). Αποτελούν σημαντικά 

οικοσυστήματα, καθώς εμφανίζουν μεγάλη 

παραγωγικότητα και περίπλοκη βιολογική δομή, 

Παγκόσμια κατανομή δασών κελπ 
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να περάσει περισσότερο ηλιακό φως, το οποίο 

επιταχύνει την ανάπτυξη καινούριων θαλλών. 

 

Το κελπ έχει μπει στη ζωή μας, πολύ περισσότερο 

απ’ όσο φανταζόμαστε, καθώς χρησιμοποιείται 

για την παραγωγή πολλών προϊόντων: οδοντόκρε-

μες, σαμπουάν, dressing σαλάτας, κέικ, γαλακτο-

κομικά προϊόντα, κατεψυγμένα τρόφιμα, ακόμη 

και φαρμακευτικά προϊόντα. 

 

Υγεία και διατροφή 

 

Τα κελπ παρέχουν εντυπωσιακά οφέλη στον οργα-

νισμό όπως υψηλές ποσότητες ιωδίου, καλίου, 

μαγνησίου, ασβεστίου και σιδήρου, καθώς και 

βιταμίνες (Α, Β1, Β2, C, D και Ε), αντιοξειδωτικά, 

φυτοθρεπτικά συστατικά, αμινοξέα, ωμέγα-3 λι-

παρά και φυτικές ίνες. Πολλά τρόφιμα περιέχουν 

ιώδιο, αλλά κανένα δεν παρουσιάζει την τεράστια 

περιεκτικότητα που βρίσκουμε στο κελπ: μια κου-

ταλιά σούπας παρέχει 500%  της συνιστώμενης 

διαιτητικής τιμής αναφοράς. 

 

Το Kombu, ένα είδος κελπ του Ειρηνικού, είναι ένα 

πολύ σημαντικό συστατικό για την κινεζική, ιαπω-

νική και κορεατική κουζίνα. Χρησιμοποιείται για 

να δώσει γεύση σε ζωμούς και σούπες ή σαν γαρ-

νιτούρα για το ρύζι και άλλα τρόφιμα. Χρησιμο-

ποιείται επίσης για να μαλακώσει τα φασόλια 

κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και συμβάλει 

στη μετατροπή των μη αφομοιώσιμων σακχάρων 

κι έτσι στη μείωση 

του φουσκώματος. 

   

   

  

   

  

 

   

  

 Αποξηραμένο kombu 

 

Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει σε εργαστηριακές 

δοκιμές ότι το αλγινικό άλας, η διαλυτή φυτική 

ουσία στο κελπ, ήταν το καλύτερο στο να αποτρέ-

πει την απορρόφηση 

λίπους σε σχέση με τις 

κοινές θεραπείες αδυ-

νατίσματος. Ως πρό-

σθετο τροφίμων, μπο-

ρεί να χρησιμοποιηθεί 

για τη μείωση της α-

πορρόφησης του λί-

πους και κατά συνέ-

πεια της παχυσαρκίας. 

 

Τι μπορεί όμως να απειλεί αυτά τα πολύ εντυπωσιακά 

υποβρύχια δάση; Οι κοινότητες των κελπ αναπτύσσο-

νται σε σκληρά υποστρώμα-

τα κατά μήκος των ακτών. 

Εκεί επικρατούν ψυχρά 

ρεύματα που είναι πλούσια 

σε θρεπτικά άλατα. Η υπε-

ραλίευση κοντά στις ακτές 

οδηγεί τα δάση των κελπ σε 

υποβάθμιση, καθώς επίσης 

και τα θερμά ρεύματα, τα 

δυνατά κύματα, η ρύπανση 

και τα ξενικά είδη. 

   Μια θαλάσσια ανεμώνη κι  

   ένας αστερίας σε δάσος κελπ 

 

Επίσης, τα κελπ καταστρέφονται από την υπερβολική 

βόσκηση, που γίνεται από άλλους φυτοφάγους οργα-

νισμούς και κυρίως από αχινούς. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγμα είναι τα δάση του κελπ στην Καλιφόρνια 

που στα τέλη της δεκαετίας του 1950 απειλούνταν με 

εξαφάνιση, λόγω της αύξησης του πληθυσμού των 

αχινών. Η 

υ π ε ρ β ο λ ι κ ή 

αλίευση της 

θ α λ ά σ σ ι α ς 

ε ν υ δ ρ ί δ α ς , 

ενός θαλάσσι-

ου θηλαστι-

κού που τρέ-

φεται κυρίως 

με θαλάσσια 

α σ π ό ν δ υ λ α 

όπως αχινοί, διατάραξε την οικολογική ισορροπία στα 

λιβάδια του κελπ. Οι αχινοί, που ήταν πια ελεύθεροι 

να ικανοποιούν την όρεξή τους σε βάρος του κελπ, 

άρχισαν να αναπαράγονται ανεξέλεγκτα και καταβρό-

χθιζαν μεγάλο μέρος από τα δάση του κελπ. Ευτυχώς, 

η παρέμβαση και πάλι του ανθρώπου έδωσε τη λύση. 

Η ενυδρίδα κατατάχθηκε στα είδη υπό εξαφάνιση, 

τέθηκε υπό προστασία και αυξήθηκε σε αριθμό, με 

αποτέλεσμα οι αχινοί να μειωθούν και τα δάση του 

κελπ να επανέλθουν. 

 

Όταν τα κελπ από τους ωκεανούς …βγαίνουν στη 

στεριά! 

 

Στα παραγωγικά λιβάδια του κελπ, ο «θερισμός» μπο-

ρεί να γίνει τρεις φορές το χρόνο. Η συλλογή μπορεί 

να γίνει είτε με το χέρι ή με σύγχρονα σκάφη τα οποία 

προχωρούν με την πρύμνη ανάμεσα στα λιβάδια, κό-

βοντας τους θαλλούς σε βάθος ενός μέτρου κάτω από 

την επιφάνεια. Αυτού του είδους η συλλογή δεν κατα-

στρέφει τα δάση, καθώς η αναπαραγωγή του κελπ 

λαμβάνει χώρα στα κατώτερα μέρη του φυτού. Η απο-

μάκρυνση του πυκνού επιπλέοντος θαλλού επιτρέπει 

(Συνεχίζεται �) 
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 Ένας πολυσακχαρίτης των κελπ αποδείχτηκε εργαστη-

ριακά ότι έχει ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα και 

προωθεί τη σύνθεση του κολλαγόνου, γι’ αυτό το λό-

γο αποτελεί αποτελεσματικό συστατικό των μελλοντι-

κών καλλυντικών. 

 

Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης του ιωδίου, το κελπ 

έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της βρογχοκή-

λης, δηλαδή της διεύρυνσης του θυρεοειδούς αδένα 

που προκαλείται από την έλλειψη ιωδίου. 

 

Η σκόνη αλγινικού άλατος χρησιμοποιείται επίσης 

συχνά στην οδοντιατρική και την ορθοδοντική για την 

παραγωγή καλουπιών για τεχνητές οδοντοστοιχίες. 

 

Εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

 

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλα-

γής και της αυξημένης ποσότητας αερίων του θερμο-

κηπίου από τα ορυκτά καύσιμα, γίνεται μια προσπά-

θεια εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Το 

κελπ έχει υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και η αποσύνθεσή 

του είναι αρκετά αποτελεσματική για την παραγωγή 

μεθανίου και σακχάρων που μπορούν να μετατρα-

πούν σε αιθανόλη. Ακόμη, μελετάται η δημιουργία 

ενός συστήματος συλλογής υδροκινητικής ενέργειας 

στο οποίο θα αξιοποιείται η κίνηση των κελπ, εξαιτίας 

του κυματισμού, για την παραγωγή φτηνής και βιώσι-

μης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Σημαντικό πλεονέκτημα της παραγωγής βιοκαυσίμων 

από κελπ (σε αντίθεση πχ με τα βιοκαύσιμα από αρα-

βόσιτο, σόγια κλπ) είναι το γεγονός ότι αποφεύγει το 

ηθικό δίλλημα “Food vs fuel” – «Τρόφιμα εναντίον 

καυσίμων» σχετικά με τον κίνδυνο μετατροπής γεωρ-

γικών εκτάσεων σε καλλιέργειες  για την παραγωγή 

βιοκαυσίμων εις βάρος της προσφοράς τροφίμων για 

τον πληθυσμό του πλανήτη. 

 

 

Παραγωγή προϊόντων και βιομηχανία 

 

Το αλγινικό άλας χρησιμοποιείται για τη συ-

μπύκνωση προϊόντων όπως τα παγωτά, τα ζε-

λέ, και η οδοντόκρεμα. Πολλοί ζυθοποιοί χρη-

σιμοποιούν παράγωγά τουγια να κάνουν τον 

αφρό της μπύρας πιο παχύρευστο ώστε να 

διαρκεί περισσότερο. Μέρος της γεύσης και 

της σύστασης του σοκολατούχου γάλακτος και 

των γλασαρισμένων ντόνατς οφείλεται στο 

αλγινικό άλας. 

 

Στη βιομηχανία το αλγινικό άλας έχει εφαρμο-

γή στα παρακάτω: 

 

• Παραγωγή σαπουνιού 

• Παραγωγή γυαλιού 

• Επίστρωση του χαρτιού για βελτίωση της 

εκτυπωτικής εμφάνισης 

• Κατασκευή λαδόχαρτου 

• Διαποτισμός υφασμάτων ώστε αυτά να 

μην καίγονται εύκολα 

• Εμπλουτισμός των χρωμάτων της υφα-

ντουργικής 

• Κολλητικές ουσίες 

• Προϊόντα καουτσούκ 

• Υλικά σοβατίσματος 

• Γυαλιστικά αυτοκινήτων 

 

Φαρμακολογία και Ιατρική 

 

Πολλά είδη κελπ μελετώνται, καθώς τα χημικά 

π α ρ ά γ ω γ α  τ ο υ ς  ε ί ν α ι  χ ρ ή σ ι μ α 

στη φαρμακολογία. Χαρακτηριστικό παράδειγ-

μα αποτελούν τα είδη του γένους Laminaria, 

χημικές ουσίες 

των οποίων χρησι-

μοποιούνται ευ-

ρέως για θεραπεί-

α δηλητηρίασης 

από βαρέα μέταλ-

λα, καρκίνου και 

καρδιοαγγειακών 

νοσημάτων.  

 

Πηγές: 

 

https://oceanservice.noaa.gov/facts/pplkelp.html 

https://oceanconservancy.org/blog/2019/04/26/what-is-a-kelp-forest/ 

https://www.sandiegoreader.com/news/1978/nov/09/cover-the-forests-below/# 

https://sp-bpr-en-prod-cdnep.azureedge.net/published/2018/11/12/Kelp-harvesting/SB%2018-75.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kelp 
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(Συνεχίζεται �) 

Σε αυτό το τεύχος, η Ναυτίλος της ΗELMEPA, 

Μαριλίτα Συμνιανάκη, μοιράζεται μαζί μας την 

εμπειρία της ως εθελόντρια της HELMEPA, 

μιλώντας για την αγάπη της για τη θάλασσα  

και τη ναυτιλία. 

 

- Είσαι δόκιμος οικονομικός αξιωματικός 

Εμπορικού Ναυτικού. Μίλησέ μας για τις 

σπουδές που ακολούθησες, τα καθήκοντα σου 

στο πλοίο, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις του 

επαγγέλματος, καθώς και για την ικανοποίηση 

που λαμβάνεις από αυτό. 

 

Σπουδασα Οικονομικά στον Τομέα Διοίκησης 

Οικονομίας Στέλεχος Επιχειρήσεων στο Ι. ΙΕΚ 

ΆΛΦΑ Πειραιά το 2012-2014. Mετά το δίπλωμα 

των οικονομικών σπουδών φοίτησα με πολλή 

αγάπη και ζήλο στον Τομέα της Ναυτιλίας  

κατακτώντας 3 πτυχία: από το Πανεπιστήμιο των 

Ιωαννίνων το πτυχίο εξειδίκευσης «Κανονισμοί 

και Απαιτήσεις ασφαλείας στα Επιβατηγά/

Οχηματαγωγά  Πλοία» - 2016 με άριστα, από το 

Mediterranean College την Βρετανική 

Πιστοποίηση NCFE-2017 και το Εxecutive 

Diploma in Shipping - 2018, ενώ φέτος 

ολοκλήρωσα τις Ναυτικές μου Σπουδές 

αποκτώντας Πιστοποιητικό Σωστικών/

Πυροσβεστικών Μέσων από  την ΑΕΝ 

Ασπροπύργου. Επίσης, είμαι κάτοχος των 

Πιστοποιητικών RO/RO και SSO A+B από το 

ειδικό  σχολείο ΚΕΣΕΝ. 

 

Τα καθήκοντά μου στο πλοίο είναι η 

εξυπηρέτηση των επιβατών. Ο βασικός ρόλος 

είναι η κάλυψη των αναγκών, η παροχή 

ασφάλειας καθώς και η οικονομική διαχείριση 

του πλοίου. Το Λογιστήριο του πλοίου αποτελεί 

βασικό πυλώνα. Ημερησίως εκτελούνται αρκετές 

ενέργειες όσον αφορά στην επιβατική κίνηση, 

στην τροφοδοσία του πλοίου κ.α. 

 

Σχετικά με τις δυσκολίες… Οι δυσκολίες πάντα 

θα υπάρχουν στο χώρο της θάλασσας 

ανεξαρτήτως θέσης ή ειδικότητας. Η βασική 

δυσκολία που αντιμετωπίζει ένας ναυτικός είναι 

η έλλειψη της οικογένειας. Γνωρίζω πώς είναι να 

λείπεις από το σπίτι  για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Βέβαια γι’ αυτή την επιλογή μου ποτέ 

δεν μετάνιωσα. Επίσης, αντιμετωπίζεις τη 

μοναξιά όπου κι αν βρίσκεσαι. Βέβαια υπάρχουν 

Συνέντευξη από Ναυτίλο της HELMEPA 

και θετικά, όπως για παράδειγμα η συνεργασία. 

Όταν ολοκληρωθεί το έργο και βλέπεις τα 

αποτελέσματα νιώθεις ικανοποίηση γιατί οι 

κόποι σου ανταμείβονται. Γιατί προσφέρεις και 

καθημερινά δίνεις έναν αγώνα τόσο ατομικά όσο 

και ομαδικά. Είσαι ευτυχισμένος όταν κάθε μέρα 

συναντάς  και διαφορετικούς ανθρώπους. Η 

επικοινωνία είναι ένα μεγάλο προσόν. Ακούς 

διάφορες απόψεις. Ο καθένας έχει να σου δώσει 

κι από ένα κομμάτι του εαυτού του. 

 

Όταν είσαι στη θάλασσα έρχεσαι αντιμέτωπος με 

αρκετές καταστάσεις. Τίποτα δεν είναι εύκολο 

και τίποτα δεν είναι δύσκολο. Κυρίως το χειμώνα 

που αντιμετωπίζουμε δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες ο αγώνας που δίνεται από τον 

Πλοίαρχο να φτάσουμε στο λιμάνι είναι αρκετά 

δύσκολος. Υπάρχουν δυσκολίες που 

παρατηρούνται όπως αδυναμία προσέγγισης σε 

ένα λιμάνι λόγω ανέμων. Στην περίοδο του 

καλοκαιριού παρατηρούμε αρκετά υψηλή 

επιβατική κίνηση όπου εκεί είμαστε όλοι stand 

by για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την 

αποφυγή τυχόν προβλημάτων. Αν τις 

απαριθμήσουμε θα δούμε πως για να γίνει 

κάποιος/α ναυτικός θα πρέπει να είναι 

αποφασισμένος/η και καλά προετοιμασμένος/η. 

Καταρχάς πρέπει να νιώθει σιγουριά. Θεωρώ πως 

η Ναυτιλία είναι ένα μεγάλο σχολείο όπου 

συνέχεια μαθαίνεις και εκπαιδεύεσαι. Σε κρατά 

σε εγρήγορση. 

 

Για εμένα είναι μια πρόκληση να ακολουθήσω τη 

Ναυτιλία σε μια οικογένεια αποτελούμενη από 

Μηχανικούς και Πλοιάρχους. Νιώθω ευλογημένη 

που είμαι η μοναδική γυναίκα στην οικογένεια 

που ακολούθησε με πίστη και αφοσίωση το 

δρόμο της θάλασσας. Νιώθω ικανοποίηση όταν οι 

στόχοι μου ολοκληρώνονται επιτυχώς. Η αγάπη 

μου για τη θάλασσα γεννήθηκε από μικρή ηλικία. 

Τα καλοκαίρια τα περνούσα στην Αίγινα. 

Συνδέθηκα με το νησί λόγω της καταγωγής του 

παππού μου. Κάθε φορά που ερχόταν το πλοίο 

από τον Πειραιά, το τότε ΕΛΒΙΡΑ που εκτελούσε 

τη γραμμή Αγία Μαρίνα - Σουβάλα - Πειραιάς, 

έτρεχα στο λιμάνι να το υποδεχτώ. Να πιάσω τους 

κάβους του. Ήμουν δεμένη με αυτό το πλοίο 

παρόλο που δεν είχα την τύχη να ταξιδέψω με 

αυτό. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μέσα μου το 

αίσθημα της αγάπης για τα πλοία. 
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-Τι σημαίνει για εσένα η προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος και ποια η σημασία 

της για την Ελλάδα; 

 

Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να 

ευαισθητοποιηθούμε και να καταβάλλουμε 

μεγάλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι Τοπικοί 

Φορείς θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους για 

την αποκομιδή των απορριμμάτων από τις 

παραλίες. Δυστυχώς, δεν αρκεί μόνο ένα καλάθι 

σε μια παραλία αρκετά τουριστική. Είτε ατομικά 

είτε ομαδικά όλο το χρόνο θα πρέπει να 

«βάζουμε ένα λιθαράκι» να διατηρήσουμε τις 

θάλασσες και τις ακτές μας καθαρές. Πιστεύω 

πως πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση. Για 

έμενα η προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος είναι ακόμη ένα σχολείο που 

μέσα σου ξυπνάει κάποιες ενέργειες και κάποια 

«θέλω». 

 

Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ακόμη έλλειψη 

στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Παρόλο που 

υπάρχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 

έχουν τεθεί σε ισχύ προγράμματα  από τους 

δήμους και τις αρχές σχετικά με την 

ανακύκλωση ρούχων, ηλεκτρικών συσκευών, 

μπαταριών και άλλων υλικών συναντώ 

περιπτώσεις ανθρώπων ακόμη και σήμερα  που 

ρίπτουν χαρτιά και ανακυκλώσιμα υλικά σε 

αρκετά μεγάλες ποσότητες στους συμβατικούς 

κάδους. Είναι θέμα παιδείας και ευαισθησίας. 

Όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε με κάποιον 

τρόπο αρκεί να το θέλουμε πραγματικά και να 

το πιστεύουμε. 

 

-Ποιο ήταν το έναυσμα για την ενασχόλησή σου 

με τις δραστηριότητες της HELMEPA; Τι σε 

παρακίνησε;  

 

Κ α τ α ρ χ ά ς  μ ε  τ ι ς  π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ έ ς 

δραστηριότητες ξεκίνησα από τα σχολικά μου 

χρόνια. Θυμάμαι στην Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος, η οποία γιορτάζεται στις 5 

Ιουνίου, πάντα κάναμε καθαρισμό στη Λίμνη 

Κουμουνδούρου στο Σκαραμαγκά και την 

παραλία στην Ελευσίνα στα πλαίσια 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Από τότε 

άρχισαν να ξυπνάνε μέσα μου τα 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Η απόφαση μου να 

ασχοληθώ με τις δραστηριότητες της HELMEPA 

λαμβάνοντας μέρος κάθε καλοκαίρι στους 

εθελοντικούς καθαρισμούς που διεξάγονται 

στο πλαίσιο των «Ημερών Θάλασσας», 

ξεκίνησε από το 2
ο
 έτος των Ναυτιλιακών 

Σπουδών. Με παρακίνησε η θέληση μου να 

προσφέρω στην προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος ως Ναυτίλος και αργότερα ως 

private employee λόγω της πρακτικής άσκησης 

σε Ναυτιλιακή Εταιρεία. Διαβάζοντας τις 

δράσεις σας και την ιστορία σας χωρίς δεύτερη 

σκέψη αποφάσισα να γίνω ενεργό μέλος.  

 

-Τι εύχεσαι στους υπόλοιπους εθελοντές-

Ναυτίλους της HELMEPA; 

 

Από τα βάθη της καρδιάς μου θα ήθελα να σας 

συγχαρώ για το πλούσιο έργο που προσφέρετε 

καθώς και για τα μηνύματα που μεταδίδετε με 

πυγμή. Τα συναισθήματα που έχει κανείς όταν 

βλέπει σχολεία, τοπικούς φορείς, σωματεία, 

ναυτιλιακές εταιρείες, λιμενικές αρχές κ.α. να 

συμμετέχουν ενεργά με πίστη, αφοσίωση και 

αγάπη σε αυτές τις δράσεις είναι συγκινητικά. 

Ήταν Θείο Δώρο για εμένα που έλαβα μέρος σε 

δύο εθελοντικούς καθαρισμούς μαζί με την 

HELMEPA. Εύχομαι ολόψυχα για τους 

εθελοντές-Ναυτίλους να ακολουθούν τα 

όνειρα τους. Σημασία δεν έχει το ταξίδι αλλά ο 

προορισμός. Αυτές οι ευκαιρίες είναι 

μοναδικές και οι εμπειρίες που αποκτάς σου 

μένουν μέσα σου βαθιά όσα χρόνια κι αν 

περάσουν. Η HELMEPA είναι ένα σχολείο που 

συνδέεται με τη θάλασσα και τη ναυτιλία. 

Μέσα από τα περιβαλλοντικά/ναυτιλιακά 

προγράμματα, καθώς και τα σεμινάρια/

συνέδρια που διεξάγονται μπορεί ο καθένας να 

μάθει ακόμη πιο πολλά είτε για τη ναυτιλία ή 

για την προστασία της θάλασσας. Είμαι 

ευγνώμων σε εσάς και στο έργο σας και νιώθω 

ότι τα επόμενα χρόνια η HELMEPA θα πάει 

ακόμη πιο ψηλά. 

 

Εύχομαι στο μέλλον να συνεχίσω να συμβάλλω 

ΔΥΝΑΜΙΚΑ. 

 

Σας ευχαριστώ έμπρακτα. 

Μαριλίτα Συμνιανάκη  

Δόκιμος Οικονομικός Αξιωματικός Ε.Ν. 
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Τα links του µήνα: 

 

Γίνε ο επόμενος μεγάλος εξερευνητής άγριας ζωής! Κάθε παρατήρηση μπορεί να συμβάλει στη μελέτη της 

βιοποικιλότητας, από την πιο σπάνια πεταλούδα μέχρι το πιο κοινό ζιζάνιο της αυλής! Βάλε τις 

καταγραφές σου στο inaturalist.org και βοήθησε στο να δημιουργηθεί μια μεγάλη βάση δεδομένων με 

όλα τα είδη της βιοποικιλότητας που έχουμε στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες στο Ελληνικό 

Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας https://www.biodiversitygr.org/ 

 

Η ετήσια Έκθεση της ΜΚΟ Ocean Conservancy με ενδιαφέροντα στοιχεία και τα αποτελέσματα της 

περσινής Εκστρατείας του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών που συντονίζει κάθε χρόνο η 

HELMEPA στην Ελλάδα. 

https://oceanconservancy.org/wp-content/uploads/2018/07/Building-A-Clean-Swell.pdf 

 

� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088, 210 93.41.233 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

https://www.facebook.com/Helmepa
mailto: info@helmepacadets.gr

