
Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
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Οι Νηογνώµονες και ο ρόλος τους στη Ναυτιλία 

Η λέξη νηογνώμονας είναι σύνθετη, προέρχεται από 

τις λέξεις «ναυς» (πλοίο) και «γνώμων» και 

σημαίνει αυτός που γνωρίζει και ελέγχει τα πλοία. 

Νηογνώμονες ονομάζονται οι οργανισμοί 

ταξινόμησης/κατάταξης των πλοίων, η διεθνής τους 

ονομασία είναι “Classification Societies”, ενώ 

πολλοί από αυτούς είναι Εταιρικά Μέλη της 

HELMEPA. Σε αυτό το άρθρο του «Περισκόπιου των 

Ναυτίλων» θα προσπαθήσουμε να δούμε 

περιληπτικά τι είναι οι νηογνώμονες και ποιος είναι 

ο ρόλος τους στη ναυτιλία. Σημαντικό είναι ότι 

στους οργανισμούς αυτούς εργάζονται ναυπηγοί 

και άλλοι μηχανικοί, κάτι που σίγουρα ενδιαφέρει 

πολλούς από τους «Ναυτίλους» της HELMEPA. 

 

Πρόκειται για ιδιωτικούς οργανισμούς που είναι 

αναγνωρισμένοι από το κράτος, με σκοπό τους την 

επιθεώρηση και κατάταξη των πλοίων σε διάφορες 

κατηγορίες/κλάσεις, ανάλογα με το ναυπηγικό 

σχεδιασμό τους, τον εξοπλισμό τους, την κατάσταση 

που βρίσκονται και το πόσο ασφαλή είναι. Οι 

νηογνώμονες ήταν και είναι βασικός πυλώνας της 

ναυτιλιακής βιομηχανίας όσον αφορά στην 

ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και παίζουν 

πολύ σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της 

ναυτιλιακής κοινότητας για συνεχή εξέλιξη και 

βελτίωση. 

 

Η ανάγκη δημιουργίας τέτοιων οργανισμών έγινε 

φανερή από τους αρχαίους χρόνους και τις απαρχές 

της ναυτιλίας. Ήδη από την αρχαία Ελλάδα και 

ιδιαίτερα στο λιμάνι του Πειραιά, ξεκίνησαν να 

λειτουργούν τέτοιου τύπου οργανισμοί, ενώ 

αντίστοιχοι -με διάφορες παραλλαγές- 

λειτούργησαν και κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα 

αλλά και πιο μετά μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα, 

όταν στη Μεγάλη Βρετανία ιδρύθηκε το 1760 ο 

πρώτος με διεθνή επιρροή νηογνώμονας, ο Lloyd’s 

Register of Shipping (σήμερα Lloyd’s Register). Οι 

υπεύθυνοι του Lloyd’s Register είχαν από τότε 

θεσπίσει κανονισμούς για την κατάταξη των ξύλινων 

πλοίων σε κλάσεις και ειδικοί επιθεωρητές εξέδιδαν 

πιστοποιητικά για την αξιοπλοΐα τους (κατά πόσο 

μπορούν να πλεύσουν με ασφάλεια). 

Υπό την αιγίδα της 
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Η εξέλιξη και η για πολλά χρόνια καθολική 

επικράτηση του Lloyd’s Register of Shipping, 

οφείλεται κυρίως στη βρετανική θαλασσοκρατορία 

την περίοδο εκείνη. Είναι γεγονός πως εκείνα τα 

χρόνια η αγγλική επίδραση σε όλα τα ναυτικά 

ζητήματα υπήρξε τόσο σημαντική, ώστε ακόμα και η 

ναυπηγική θεωρούνταν «αγγλικό» δημιούργημα, 

ενώ τα Αγγλικά είχαν καθιερωθεί ως η διεθνής 

ναυτική γλώσσα, πολλά χρόνια πριν επικρατήσουν 

διεθνώς στη διπλωματία, στις επιστήμες, στο 

εμπόριο και στον τουρισμό.  

 

Αυτό βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι η 

ναυτιλία των άλλων χωρών δεν προόδευε. Έτσι 

λοιπόν, το 1828 Βέλγοι ασφαλιστές ίδρυσαν στην 

Αμβέρσα το «Γραφείο πληροφοριών για τη 

θαλάσσια ασφάλιση», το οποίο έγινε γνωστό με τη 

δεύτερη ονομασία του “Bureau Veritas”, την οποία 

πήρε το 1829, ενώ το 1930 η έδρα του μεταφέρθηκε 

στο Παρίσι. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν σειρά 

από άλλους μεγάλους νηογνώμονες όπως ο Ιταλικός 

“RINA” το 1861, ο Αμερικάνικος “American Bureau 

of Shipping” το 1862, ο Νορβηγικός “Det Norske 

Veritas” το 1864 και ο Γερμανικός “Germanischer 

Lloyd” το 1867. Οι οργανισμοί αυτοί συνεχίζουν 

μέχρι και σήμερα.  

 

Παράλληλα, το 1870 ιδρύεται στην Ελλάδα ο 

πρώτος ελληνικός νηογνώμονας με την ονομασία 

«Αρχάγγελος». Ο εμπνευστής και δημιουργός του 

ήταν ο Ιωάννης Σκαλτσούνης, που το 1854 είχε 

εγκαθιδρύσει την ναυτασφαλιστική εταιρεία ο 

«Αρχάγγελος» στην Κεφαλονιά. Ο «Ελληνικός 

Νηογνώμων Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1919 και συνεχίζει τη 

λειτουργία του μέχρι και σήμερα. Ήταν η συνέχεια 

της “Veritas Hellenique et Reglements de 

Classification des Navires”, η οποία ιδρύθηκε το 

1870 από την “Banque Maritime Archange”.  

 

Παρά τις διάφορες δυσκολίες και προβλήματα που 

αντιμετώπισε, ο Ελληνικός Νηογνώμονας 

κατόρθωσε να επιβιώσει, να αναπτυχθεί και να 

αποκτήσει εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση στον 

τομέα της επιθεώρησης και κατάταξης των πλοίων.  

 

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τι είναι οι 

νηογνώμονες και ποιες είναι οι ανάγκες που τους 

καθιέρωσαν στη ναυτιλιακή βιομηχανία. 

Ο νηογνώμονας είναι ένας ναυτιλιακός τεχνικός 

οργανισμός που δημιουργεί κανονισμούς 

ασφάλειας, σχετικά με τη ναυπήγηση των πλοίων 

και τον εξοπλισμό τους και τα κατατάσσει σε κλάση 

(classification). Με ειδικά εκπαιδευμένους 

επιθεωρητές (surveyors), ο νηογνώμονας τα 

παρακολουθεί σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, με 

περιοδικές αλλά και με έκτακτες επιθεωρήσεις. 

 

Η ανάγκη ελέγχου του κατά πόσο τα πλοία μπορούν 

να ταξιδεύουν με ασφάλεια, αλλά και η διαρκώς 

εξελισσόμενη τεχνολογία έκαναν απαραίτητη την 

ανάγκη δημιουργίας αυτών των ειδικών 

οργανισμών. Ουσιαστικά, οι νηογνώμονες 

προωθούν τη συνεπή εφαρμογή προδιαγραφών και 

κανονισμών ναυπήγησης και συντήρησης των 

πλοίων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την 

ασφάλεια στη θάλασσα. Τα πιστοποιητικά που 

εκδίδουν για ένα πλοίο είναι απαραίτητα για τη 

ναύλωση (ενοικίαση), ασφάλιση, αλλά και την 

πώλησή του. 

 

Ο νηογνώμονας παρακολουθεί το πλοίο από την 

κατασκευή του, σύμφωνα με τη σύμβαση που 

υπογράφει με το ναυπηγείο ή τον ιδιοκτήτη του 

πλοίου. Επιθεωρεί τα υλικά, τις διαστάσεις του 

πλοίου, την αντοχή και τη δυνατότητα για ασφαλή 

μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών. 

Απονέμοντας την κλάση, ο νηογνώμονας πιστοποιεί 

ότι το συγκεκριμένο πλοίο ακολουθεί και εφαρμόζει 

(Συνεχίζεται �) 
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συγκεκριμένους τεχνικούς κανονισμούς που έχει 

θεσπίσει. Οι τεχνικοί αυτοί κανονισμοί 

δημιουργούνται από εξειδικευμένο προσωπικό 

(ναυπηγούς και μηχανολόγους) του νηογνώμονα και 

αποτελούν προϊόν εφαρμοσμένης επιστημονικής 

γνώσης, έρευνας και εμπειρίας.  

 

Η διατήρηση της κλάσης του πλοίου θεωρείται 

εξίσου σημαντική με την απονομή της. Για τον λόγο 

αυτό, τα πλοία περνούν από τακτικές και έκτακτες 

επιθεωρήσεις που ως στόχο έχουν την εξασφάλιση 

και διατήρηση της αξιοπλοΐας τους. Τις 

επιθεωρήσεις αυτές διενεργεί ο νηογνώμονας και 

κάθε φορά παρέχει το σχετικό πιστοποιητικό για την 

καλή κατάσταση του πλοίου.  

Παρακάτω ακολουθούν σε αλφαβητική σειρά 

κάποιοι από τους γνωστότερους και 

σημαντικότερους σύγχρονους νηογνώμονες, πολλοί 

από τους οποίους είναι και μέλη της HELMEPA: 

 

• Ο αμερικάνικος “American Bureau of 

Shipping” (ABS), μέλος της HELMEPA 

• Ο γαλλικός “Bureau Veritas” (BV), μέλος της 

HELMEPA 

• Ο κινέζικος “China Classification Society” (CCS), 

• Ο DNV GL που προέκυψε μετά τη συγχώνευση 

του νορβηγικού “Det Norske Veritas” (DNV) με 

το γερμανικό “Germanischer Lloyd” (GL) και 

είναι μέλος της HELMEPA 

• Ο ινδικός “Indian Register of Shipping” (IRS), 

• Ο κορεάτικος “Korean Register of Shipping” (KR), 

• Ο βρετανικός “Lloyd's Register” (LR), μέλος της 

HELMEPA 

• Ο ιαπωνικός “Nippon Kaiji Kyokai” (NK), 

• Ο ιταλικός “Registro Italiano Navale” (RINA), 

μέλος της HELMEPA 

• Ο ρωσικός “Russian Maritime Register of 

Shipping” (RS) 

 

Επίσης, όπως αναφέραμε παραπάνω, μέχρι σήμερα 

λειτουργεί και ο Ελληνικός Νηογνώμονας “Hellenic 

Register of Shipping” (HRS) και αυτός μέλος της 

HELMEPA.  

 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι κάποιοι 

από τους παραπάνω νηογνώμονες δημιούργησαν το 

1968 στο Αμβούργο τη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων 

(International Association of Classification Societies - 

IACS), η οποία σήμερα έχει μέλη της δώδεκα 

διεθνώς αναγνωρισμένους νηογνώμονες και έδρα 

το Λονδίνο. Ο IACS είναι κύριος συνεργάτης με 

συμβουλευτικό χαρακτήρα, του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 

Πηγές: 
 

• Πτυχιακή Εργασία «Νηογνώμονες, Ναυτασφαλιστές» Θ. Νανιόπουλος, 2014, Α.Ε.Ν. Μακεδονίας 

• https://el.wikipedia.org/wiki/Νηογνώμονας  

• https://el.wikipedia.org/wiki/Διεθνής_Ένωση_Νηογνωμόνων 

• http://www.sailing-info.gr/articles/sailing/1753-2012-03-27-11-31-06  

• http://marehist.gr/gr/sources/05.04.01  

• http://hrs.gr/default.aspx?lang=gr  

• https://el.wikipedia.org/wiki/Κλάση_πλοίου 
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H ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ένα σημαντικό τομέα 

που καλύπτει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για 

τροφή παγκοσμίως. Τα άγρια ιχθυοαποθέματα 

μειώνονται δραματικά και ταυτόχρονα ο 

παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία, άρα και 

η ζήτηση για τροφή. Η ιχθυοκαλλιέργεια θεωρείται 

από τις πλέον φιλικές προς το ευρύτερο περιβάλλον 

πρακτικές παραγωγής προϊόντων διατροφής.  Τα 

προϊόντα της αποτελούν την αποδοτικότερη μέθοδο 

παραγωγής ζωικής πρωτεΐνης (σχέση 

χορηγούμενης / παραγόμενης πρωτεΐνης),  ενώ κατ’ 

αναλογία τελικού προϊόντος, η παραγωγή τους 

απαιτεί  λιγότερη χρήση ενέργειας και νερού, σε 

σχέση με τα εναλλακτικά ή/και ανταγωνιστικά 

παραγόμενα προϊόντα διατροφής (βοοειδή, χοιρινά, 

πουλερικά, όσπρια, δημητριακά κλπ). Για 

παράδειγμα, απαιτείται περίπου 1 κιλό τροφής για 

να παραχθεί ένα κιλό εκτρεφόμενου ψαριού, 1,7 

κιλά για το κοτόπουλο, σχεδόν 3 κιλά για το χοιρινό 

και σχεδόν 7 κιλά για το μοσχάρι. Το ψάρι 

ιχθυοκαλλιέργειας αποτελεί δηλαδή μια πολύ καλή 

πηγή ζωικών πρωτεϊνών για να καλυφθούν οι 

ανάγκες του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού, με 

σχετικά μικρές απαιτήσεις από τους φυσικούς 

πόρους του πλανήτη μας. Διαβάστε περισσότερα 

στο παρακάτω άρθρο του National Geographic: 

http://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/aquaculture/ 

Παρ’ όλα αυτά, η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ένα 

ανοικτό, διαπερατό σύστημα με εισροές και εκροές 

που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Παρακάτω θα δούμε τα σημαντικότερα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που μπορούν να 

προκληθούν από τις ιχθυοκαλλιέργειες. 

 

•  Εισαγωγή μη ενδημικών ειδών 

 

Πολλά από τα ψάρια που χρησιμοποιούνται σε 

ιχθυοκαλλιέργειες για εμπορικούς λόγους, 

ορισμένες φορές «δραπετεύουν» και εξαπλώνονται 

στο θαλάσσιο περιβάλλον. Όταν εισάγονται νέα 

είδη ψαριών, υπάρχει ο κίνδυνος να διαφύγουν και 

να εγκατασταθούν στο τοπικό οικοσύστημα 

διώχνοντας άλλα ενδημικά είδη και 

καταλαμβάνοντας την θέση τους στην τροφική 

αλυσίδα. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της 

κατάστασης είναι ο κόλπος της Καλλονής στη 

Λέσβο, όπου το μύδι της Χαλάστρας (Θερμαϊκού) 

που εισήχθη για καλλιέργεια τείνει να εδραιωθεί 

στην περιοχή, διώχνοντας τα ενδημικά είδη 

δίθυρων μαλακίων και δημιουργώντας πολλά 

προβλήματα στο τοπικό οικοσύστημα. Η εισαγωγή 

νέων ειδών για καλλιέργεια λοιπόν πρέπει να είναι 

αποτέλεσμα προσεγμένης μελέτης, αν και είναι 

αρκετά δύσκολο να προβλέψει κανείς τις συνέπειες 

από την εισαγωγή ενός είδους σε μια περιοχή. 

 

•  Απόβλητα από τα ιχθυοτροφεία 

 

Τα απόβλητα αυτά κατά κύριο λόγο είναι: 

- Οι απώλειες των τροφών 

- Τα περιττώματα και οι απεκκρίσεις των 

εκτρεφόμενων οργανισμών 

- Τα διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα 

 

Η γνώση της σύστασης και της ποσότητας των 

αποβλήτων είναι πολύ σημαντική. Η σύνθεση των 

ιχθυοτροφών είναι κατά κύριο λόγο πρωτεΐνες 46-

51%, υδατάνθρακες 18%, και λιπίδια 14-17%. Οι 

τροφές περιέχουν και ποσότητες βιταμινών, 

φωσφόρου, χρωστικές και μερικές φορές 

θεραπευτικά συστατικά. Η τροφή και τα 

περιττώματα που διαφεύγουν, καθιζάνουν στον 

πυθμένα γύρω από τα ιχθυοτροφεία, 

εμπλουτίζοντάς τον με οργανική ύλη. Η καθίζηση 

αυτών των οργανικών αποβλήτων έχει ως 

αποτέλεσμα την αποικοδόμηση του οργανικού 

υλικού από μικρόβια, την εξάντληση του οξυγόνου 

και τη δημιουργία ευτροφικών συνθηκών. Επίσης, 

μπορεί να αυξηθεί η ποσότητα των αιωρούμενων 

στερεών, με συνέπεια τη μείωση της διαφάνειας 

των νερών. 

Στις ιχθυοκαλλιέργειες χρησιμοποιούνται πολλά 

φαρμακευτικά σκευάσματα και χημικές ουσίες για 

τον έλεγχο ασθενειών, παρασίτων, φυκών ή και 

ανώτερων φυτών. Η χορήγηση αντιβιοτικών για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση διάφορων 

(Συνεχίζεται �) 
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ιχθυοτροφή, είτε εκκρίνεται από τα ψάρια ως 

πλεόνασμα στις απαιτήσεις τους. 

 

Επίσης, η εισροή μετάλλων μπορεί να προέλθει από 

τις χημικές ουσίες (υφαλοχρώματα) που 

χρησιμοποιούνται στους κλωβούς και τα δίχτυα των 

ιχθυοτροφείων. Το πλούσιο με οργανικό υλικό 

περιβάλλον γύρω από τους κλωβούς ευνοεί την 

ανάπτυξη και επικόλληση άλλων οργανισμών πάνω 

σε αυτές τις μονάδες. Η συνεχής επικάθιση στα 

δίχτυα και στους κλωβούς μπορεί να απειλήσει τη 

δομή των κλωβών, αλλά και να προκαλέσει έλλειψη 

οξυγόνου στα ψάρια, λόγω της μείωσης της ροής 

νερού μέσα από τα δίχτυα. Για την αντιμετώπιση 

αυτού του προβλήματος, γίνεται χρήση 

υφαλοχρωμάτων που βασίζονται στο χαλκό, με 

ανεπιθύμητες επιπτώσεις στους φυσικούς ή στους 

εκτρεφόμενους οργανισμούς. 

 

Ωστόσο, οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία και 

η ανάπτυξη πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων 

υπόσχονται να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα που προέρχονται από τις 

ιχθυοκαλλιέργειες. Για παράδειγμα, τεχνητοί 

ύφαλοι κάτω από τα ιχθυοτροφεία μπορούν να 

δεσμεύουν τα απόβλητα των ψαριών, παρέχοντας 

ταυτόχρονα τροφή και καταφύγιο σε είδη που 

τρέφονται με τα απόβλητα των ψαριών. 

 

Αντίστοιχα, τα απόβλητα που παρασύρονται από τα 

ρεύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

τροφή μυδιών και φυκιών, συμβάλλοντας στη 

μείωση λοιμώξεων, ενώ τα φύκια μπορούν να 

χορηγηθούν σε εκτρεφόμενα ψάρια ως πηγή 

ωμέγα-3, μειώνοντας την ανάγκη για άγρια ψάρια. 

 

Με καλές πρακτικές καλλιέργειας, τα ψάρια 

εκτροφής μπορούν να αποτελέσουν μία ασφαλή, 

βιώσιμη και θρεπτική πηγή θαλασσινών που μπορεί 

να απαλλάξει από την πίεση τα άγρια 

ιχθυοαποθέματα. 

λοιμωδών ασθενειών είναι πια μια συνήθης τακτική 

στις ιχθυοκαλλιέργειες. Χρησιμοποιούνται ευρέως 

σε όλες τις φάσεις της καλλιέργειας, από το αυγό 

έως και το εμπορεύσιμο μέγεθος. Από τις 

χρησιμοποιούμενες ποσότητες, μόνο το 25-30% 

προσλαμβάνεται από τα ψάρια. Το φάρμακο 

συγκεντρώνεται στους ιστούς του οργανισμού και 

χρειάζεται μετά την χορήγησή του κάποιο χρονικό 

διάστημα για την πλήρη αποβολή και 

αποικοδόμησή του. Για την πώληση του προϊόντος 

που έχει υποστεί θεραπεία με αντιβιοτικά πρέπει να 

μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα που 

ονομάζεται χρόνος αναμονής. 

 

Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί ότι το κόστος από την 

χρησιμοποίηση αντιβιοτικών είναι αρκετά μεγάλο 

ώστε να αναγκάζει τους παραγωγούς να μειώνουν 

στο ελάχιστο δυνατό την χορήγησή τους. Εκτός των 

αντιβιοτικών, υπάρχει και ένα πλήθος άλλων 

χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στις 

ιχθυοκαλλιέργειες, όπως είναι τα αναισθητικά, τα 

αντιπαρασιτικά και τα διάφορα φυτοκτόνα. 

 

•  Εισροές μετάλλων 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ενδιαφέρον 

για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό μετάλλων 

σε περιοχές ιχθυοκαλλιεργειών. Τα μέταλλα 

εισάγονται κυρίως με τις ιχθυοτροφές, τις εκκρίσεις 

και τα περιττώματα των ψαριών. Τα ιχθυάλευρα και 

τα ιχθυέλαια που αποτελούν την πρώτη ύλη για τις 

ιχθυοτροφές, παράγονται κυρίως από μικρά 

πελαγικά ψάρια, αλλά και από απόβλητα της κοπής 

των ψαριών του εμπορίου λιανικής και περιέχουν 

μέταλλα και άλλα στοιχεία τα οποία μεταφέρονται 

στην ιχθυοτροφή. 

 

Οι βιομηχανικές ιχθυοτροφές συμπληρώνονται με 

μίγματα θρεπτικών, αλλά και με ανόργανα 

πρόσθετα που περιέχουν μέταλλα. Ορισμένα 

ιχνοστοιχεία, όπως χαλκός (Cu), ψευδάργυρος (Zn), 

σίδηρος (Fe) και μαγγάνιο (Mn) είναι απαραίτητα 

για την υγεία των ψαριών και εξυπηρετούν 

σημαντικές λειτουργίες των κυττάρων. Παρόλο που 

αυτά τα στοιχεία μπορούν να απορροφηθούν από 

τα ψάρια μέσω του νερού, κατά κύριο λόγο 

προσλαμβάνονται από τα διατροφικά 

συμπληρώματα. Οι περισσότερες δίαιτες 

συμπληρώνονται με μίγματα μετάλλων, αλλά είναι 

συχνά υπερδοσολογιμένες και η επιπλέον ποσότητα 

καθιζάνει στον πυθμένα ως αχρησιμοποίητη 

Πηγές: 
 

• Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας 

http://www.alieia.minagric.gr/node/6 

• Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών - http://fgm.com.gr/index.php 

• Διδακτορική διατριβή – Μέταλλα και ιχθυοκαλλιέργειες: Επιπτώσειες στο ίζημα, στο βένθος και στους ιχθύες 

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/29318#page/26/mode/1up 

• Europe Food Information Council 

http://www.eufic.org/article/el/artid/Farmed_fish-a_healthy_and_sustainable_choice/ 
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Κίνδυνοι και προστασία 

Η αλίευση του μαύρου κοραλλιού 

πραγματοποιείται εδώ και αιώνες από μεγάλο 

αριθμό ανθρώπων (όπως π.χ. από σφουγγαράδες 

στην Ερυθρά θάλασσα
8
), μεταξύ άλλων για να 

χρησιμοποιείται ως φυλαχτό, λόγω της βαθιάς 

πίστης ότι έχει τη δύναμη να αποτρέπει το κακό. 

Μεγάλη είναι επίσης, ακόμη και σήμερα, η 

οικονομική του αξία χάρη στο μαύρο και στιλπνό 

του χρώμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σε πολλές 

παράκτιες περιοχές ανά τον κόσμο, να αποτελεί 

πρώτη ύλη για την κατασκευή εντυπωσιακών και 

πολύτιμων χειροτεχνημάτων, όπως κοσμημάτων και 

κομπολογιών. Το γεγονός αυτό αυξάνει την 

εμπορική ζήτηση  του μαύρου κοραλλιού, 

οδηγώντας σε υπεραλίευσή του –  κάτι που σε 

συνδυασμό με τους φυσικούς κινδύνους που 

απειλούν γενικά τους κοραλλιογενείς υφάλους, 

αποτελεί τον κύριο λόγο εξαφάνισής του. 

Υπολογίζεται ότι το 20% των αποικιών του έχει 

καταστραφεί, χωρίς να διαφαίνονται περιθώρια 

ανάκαμψης, ενώ το 24% βρίσκεται σε άμεσο 

κίνδυνο.
9
 

 

Το Αντιπαθές συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα II 

της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο των 

Απειλούμενων με Εξαφάνιση Ειδών της Άγριας 

Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), σύμφωνα με την 

οποία η εμπορική διακίνηση του συγκεκριμένου 

είδους, καθώς και των υπόλοιπων 32.500 

προστατευόμενων ειδών, πρέπει να διεξάγεται σε 

συγκεκριμένες ποσότητες και να ρυθμίζεται από 

ορισμένους κανονισμούς με στόχο την προστασία 

του. Επιπλέον, οι περιοχές στις οποίες ευδοκιμεί το 

μαύρο κοράλλι ανήκουν στις Θαλάσσιες 

Προστατευόμενες Περιοχές (MPAs), στις οποίες 

εξασφαλίζεται η  φροντίδα και η διατήρηση αυτών 

των μοναδικών και μαγευτικών οικοσυστημάτων.
10 

 

Γιούσουρι σε μαργαριταρένιο περιδέραιο 

(https://www.etsy.com/listing/31718984/black-coral-pearl-necklace) 

 

Γενικά στοιχεία 

Το γιούσουρι αποτελεί ένα είδος κοραλλιού, 

λιγότερο γνωστό σε σχέση με το κόκκινο κοράλλι, 

του οποίου η ονομασία ανάγεται  στην  τουρκική 

και αραβική λέξη yusur (γιουσέρ)
1
 που σημαίνει 

«μαύρο κοράλλι». Η επιστημονική του ονομασία 

είναι Αντιπαθές (Antipathes). Ανήκει στην  ομάδα  

των Αντιπαθαρίων (Antipatharia), στην υφομοταξία 

των Εξακοραλλίων και στην ομοταξία των 

Ανθοζώων.  

 

Τα γιούσουρι είναι αγκαθωτά και συνήθως μαύρα 

κοράλλια που σχηματίζουν αποικίες στα βαθιά, 

σκοτεινά και γεμάτα με ρεύματα νερά των τροπικών 

και υποτροπικών θαλασσών. Οι αποικίες τους 

φέρουν έναν κεράτινο άξονα από τον οποίο 

προβάλλουν μικροσκοπικοί πολύποδες.
2
  

 

Η επιφάνεια του σώματός τους καλύπτεται από  

βλεφαρίδες οι οποίες πάλλονται και κατευθύνουν 

έτσι προς το στόμα τους  ρεύματα νερού με  

τροφικούς  μικροοργανισμούς. Ο μαύρος άξονας-

σκελετός της αποικίας, ανάλογα με το είδος, έχει 

σχήμα ράβδου, φτερού ή διακλαδιζόμενου δέντρου 

και μπορεί να επιβιώσει για περισσότερο από 70 

χρόνια.
3
 Το μήκος του φτάνει τα 2 με 3 μέτρα και η 

διάμετρός του τα 15 εκατοστά.  

 

Τα είδη του μαύρου κοραλλιού είναι πάνω από 200, 

εκ των οποίων  περισσότερα από 15 βρίσκονται στη 

Χαβάη, όπου το εν λόγω κοράλλι έχει αναγνωρισθεί 

ως ο επίσημος πολύτιμος λίθος της πολιτείας.
4
 Ζει 

σε βάθος από 2,5 έως 4.275 μέτρα,
5
 ενώ στα 

ελληνικά νερά ειδικότερα, απαντάται σε βάθη άνω 

των 200 μέτρων.
6
 Ένα βαθύβιο μεσογειακό  είδος  

είναι το  Leiopathes Glaberrima, το οποίο έχει 

σχετικά λείο σώμα και λίγα αγκάθια και 

αναπτύσσεται σε βάθη μεγαλύτερα των 450 

μέτρων.
7    

 

Χάρτης με τα σημεία όπου αναπτύσσεται το γιούσουρι 

(σχέδιο: The Polistes Corporation) 

Πηγή: http://www.discoverlife.org/mp/20m?kind=Antipathes 

ΓΙΟΥΣΟΥΡΙ: Το πολύτιµο µαύρο κοράλλι 

(Συνεχίζεται �) 

Άρθρο από τη Ναυτίλο της HELMEPA, Δήμητρα Παπαναγιώτου, απόφοιτη του Τμήματος Διοίκησης και 

Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας του Δ.Ι.Ε.Κ. Πειραιά 
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Ιστορικές και λογοτεχνικές αναφορές 

 

Το γιούσουρι φαίνεται ότι είναι βαθιά ριζωμένο 

στην  ελληνική ναυτική παράδοση και τη λαογραφία 

ανά τους αιώνες, καθώς και στη θαλασσινή 

πεζογραφία και λογοτεχνία. Λόγω της σπανιότητάς 

του και του στιλπνού μαύρου του χρώματος, πολλοί 

σφουγγαράδες είχαν την έντονη επιθυμία, όταν το 

πρωτοαντίκριζαν στον βυθό, να προσπαθήσουν να 

κόψουν ένα από τα κλαδιά του. Ύστερα λοιπόν από 

κάθε προσπάθεια που έκαναν, διηγούνταν στο 

φιλικό και οικογενειακό τους  περιβάλλον μια 

ιστορία για τις δήθεν μαγικές ιδιότητες και  

δυνάμεις του μαύρου κοραλλιού. Για τους 

ανθρώπους της θάλασσας το γιούσουρι  

αποτελούσε σύμβολο καλοτυχίας, ευημερίας, 

πλούτου και αποτροπής του κακού· οι συμβολισμοί 

αυτοί εξηγούν και την επιστημονική ονομασία του 

(αντιπαθές, από το αντί + πάσχω,
11

 κάτι δηλαδή που 

προφυλάσσει ένα άτομο από τις συμφορές και τα 

κακοπαθήματα). 

 

Η πρώτη ιστορική αναφορά στο Αντιπαθές γίνεται 

τον 1
ο
 αιώνα μ.Χ. από έναν σπουδαίο βοτανολόγο 

και φαρμακολόγο της αρχαιότητας, τον 

Διοσκουρίδη, στο έργο του Περί ύλης ιατρικής 

(Ε΄122). Σε δύο παραγράφους του έργου αυτού ο 

Διοσκουρίδης κάνει λόγο γενικά για τα κοράλλια, 

καθώς και -ειδικότερα- για το μαύρο κοράλλι, 

αναφέροντας ταυτόχρονα και τις φαρμακευτικές 

τους ιδιότητες για τον ανθρώπινο οργανισμό. Στο 

περίφημο βιβλίο Λόγια της πλώρης του πεζογράφου 

Ανδρέα Καρκαβίτσα και συγκεκριμένα στο διήγημα 

«Το Γιούσουρι», οι ναυτικοί και οι σφουγγαράδες 

πιστεύουν ότι το μαύρο αυτό κοράλλι είναι 

«στοιχειωμένο και αθάνατο», ενώ τους προκαλούσε 

φόβο και φρίκη κάθε προσπάθειά τους να κόψουν 

ένα από τα κλαδιά του. Σε άλλα σημεία του 

διηγήματος περιγράφεται από τους ίδιους ως 

«δέντρο, πλάσμα του νερού» και «θρέμμα της 

άμμου», ενώ «εκείνοι που ονειρεύτηκαν να το 

κόψουν, κοιμούνται αξύπνητα στη γη ή και στα 

βάθη της θάλασσας». Μόνο ένας τολμηρός νέος θα 

ξεριζώσει αυτό το μαύρο «θεριό», όμως στο τέλος 

θα του μείνει μοναχά το σχοινί  με το οποίο το είχε 

δέσει - και εκείνο, το γιούσουρι, θα παραμείνει στον 

βυθό της θάλασσας «μεγάλο και θαυμαστό πάντα, 

σκληρό σαν σίδερο, δυνατό σαν λέοντας, ψυχωμένο 

και αθάνατο σαν στοιχειό». Στο έργο του 

κορυφαίου νεοέλληνα λαογράφου Νικολάου Πολίτη 

με τίτλο Παραδόσεις γίνεται αναφορά στο 

γιούσουρι, το οποίο σύμφωνα με μια ναυτική 

παράδοση «είναι ζωντανό πράμα, και για να το 

κόψεις, πρέπει να το βρείς στον ύπνο του», «άμα  

ξυπνήσει, δεν κόβεται», ενώ «όταν έχεις λύπη και το 

κρατάς, σκάει. Έπειτα μαζώνει πάλι».
12 

 

Παρόμοιες περιγραφές συναντάμε και στο έργο του 

Θέμου Ποταμιάνου Μυστικά της θάλασσας, όπου 

το γιούσουρι είναι «το άγριο δέντρο του βυθού που 

ζει αιώνες, που κοιμάται και ξυπνάει, που κανείς 

δεν τολμάει να το πλησιάσει όταν είναι ξύπνιο».
13

 

Επίσης, στο μυθιστόρημα του Πέτρου Πικρού Η 

λαμπηδόνα του βυθού, όπου σε μια γλαφυρή 

περιγραφή το γιούσουρι σκιαγραφείται ως μαύρο 

κοράλλι «ονειρευτό», σαν «όνειρο απατηλό», 

«πολύκλαδο και μπουμπουκάτο, κομψό, απίθανο 

στη στεριανή την βλάστηση, σαν ψεύτικο, σαν 

άυλο».
14

 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και το 

μυθιστόρημα του Άγγελου Τανάγρα Οι σπογγαλιείς 

του Αιγαίου, όπου περιγράφεται ποιητικά  η ύπαρξη 

ενός «ενάλιου Ολύμπου» στον οποίο βρίσκεται ένα 

άλσος από μαύρα και κόκκινα κοράλλια, ένα 

«ενάλιον άλσος» με  φαντασμαγορική βλάστηση, 

που «από μακρυά ήσαν όνειρον και ιδανικόν, από 

κοντά απλή ύλη».
15

  

                       Είδη μαύρου κοραλλιού (γιούσουρι) 

  Antipathes dichotoma                      Antipathes dendrochristos                    Κλαδιά από γιούσουρι νοτίως της Ν. Ζηλανδίας 

Σημειώσεις: 

1. Γ. Δ. Μπαμπινιώτη: Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, τρίτη έκδοση, Κέ-

ντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε., Αθήνα 2008, σ. 416, λ. «γιούσουρι» 

2. Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ήλιου», Έκδοσις της Εγκυκλοπαιδικής 

Επιθεωρήσεως «Ήλιος», Αθήναι, τόμ.  Ζ΄, σ. 342 , λ. «γιούσουρι» 

3. http://eol.org/pages/41264/overview (αγγλ.) 

4. http://www.statesymbolsusa.org/symbol-official-item/hawaii/state-fish-

aquatic-life-state-gem-gemstone/black-coral (αγγλ.) 

5. http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/06laserline/background/

blackcoral/blackcora l.html  (αγγλ.) 

6. http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kZGjmXj%2BSpg%

3D&tabid=596&language=el-GR 

7. http://eol.org/pages/41264/overview (αγγλ.) 

8. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα, Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος, 

τόμ. 10, 1981, σ. 8, λ. «Αντιπαθάρια» 

9. http://eol.org/pages/41264/overview (αγγλ.) 

10. http://eol.org/pages/41264/overview (αγγλ.) 

11. Πύλη για την ελληνική γλώσσα Lexigram, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

http://www.lexigram.gr/lex/arch/#Hist1 (λ. «αντιπαθές») 

12. Βλ. Ν. Γ. Πολίτη: Παραδόσεις. Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνι-

κού λαού, τόμος πρώτος, γράμματα 1994, σ.228 

13. Βλ. Θ. Ποταμιάνου: Μυστικά της θάλασσας, Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ιωάνν. Δ. 

Κολλάρου & Σίας Α.Ε., 1997, σ. 149 

14. Βλ. Π. Πικρού: Λαμπηδόνα του βυθού, Οίκος Μιχ. Σαλίβερου Α.Ε., 1956, σ. 124,125 

15. Βλ. Ά. Τανάγρα: Οι σπογγαλιείς του Αιγαίου, εκδ. Ι.Ν.Σιδέρης – Αθήναι, έκδοσις 

τρίτη πλήρης, σ. 113 



-> Περιεχόμενα <-

Σ 
Ε 
Λ 
Ι 
∆ 
Α  

8 

� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

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

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Δημήτρης Γιάκος, Ελένη Τσόλκα, 

Δήμητρα Παπαναγιώτου 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

 

Τα links του µήνα: 

♦ Δείτε το ντοκιμαντέρ του Leonardo DiCaprio «Πριν από την πλημμύρα» για την κλιματική αλλαγή 

http://techingreek.com/dite-to-sygklonistiko-ntokimanter-tou-leonardo-di-caprio-apo-to-national-geographic/ 

 

♦ Φωτογραφική συλλογή – Πηγαίνοντας σε μεγάλα βάθη για να φωτίσουμε κρυμμένους υποβρύχιους κόσμους 

http://www.nationalgeographic.com/photography/proof/2016/11/hidden-worlds-underwater-doubilet/ 

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

