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Βόρειο και Νότιο Πολικό Σέλας: Ένα εντυπωσιακό υπερθέαµα της φύσης 

Το Βόρειο και το Νότιο Σέλας είναι από τα 

πιο εντυπωσιακά φαινόμενα της φύσης: 

ένα μυστηριώδες, πολύχρωμο υπερθέαμα 

στο οποίο ο νυχτερινός ουρανός ξαφνικά 

φωτίζεται με μια θαυμαστή λάμψη και η 

φύση δημιουργεί τη δική της μοναδική 

θεατρική παράσταση. Το φαινόμενο, που 

είναι γνωστό και ως “Merry Dancers”, 

μπορεί να διαρκέσει από λίγα 

δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά και όσοι 

είχαν την τύχη να το δουν μιλούν για μια 

αξέχαστη εμπειρία. 

 

Το Σέλας, του οποίου η λατινική ονομασία 

είναι Aurora και αναφέρεται στην ανατολή 

του ηλίου ή στη ρωμαϊκή θεά της αυγής, 

είναι το φωτεινό ουράνιο φαινόμενο που 

συμβαίνει στα ανώτερα στρώματα της 

ατμόσφαιρας και παρατηρείται κυρίως στις 

πολικές περιοχές, τόσο στο Βόρειο όσο και 

στο Νότιο ημισφαίριο και ανάλογα 

αποκαλείται Βόρειο ή Νότιο Σέλας. 

Σέλας στη λίμνη Chena στην Αλάσκα 

(Credit & Copyright: Bud Kuenzli) 

 

Πώς εξηγείται αυτό το μοναδικό 

φαινόμενο; 

 

Το Σέλας συμβαίνει όταν ηλεκτρόνια που 

προέρχονται από ρεύματα φορτισμένων 

σωματιδίων από τον Ήλιο αλληλεπιδρούν 

με στοιχεία στην ατμόσφαιρα της Γης. Αυτά 

τα ρεύματα, που καλούνται σήμερα 

ηλιακός άνεμος ή ηλιακή καταιγίδα, είναι 

ανάλογα ισχυρά με τη δραστηριότητα του 

Ηλίου και οι ταχύτητές τους φτάνουν μέχρι 

τα 1.600.000 χλμ την ώρα. Όταν 

πλησιάσουν τη Γη, περίπου 40 ώρες μετά 

την έξοδό τους από τον Ήλιο, τα 

φ ο ρ τ ι σ μ έ ν α  α υ τ ά  σ ω μ α τ ί δ ι α 

(αποτελούμενα κυρίως από πυρήνες 

υδρογόνου και ηλεκτρόνια) εκτρέπονται 

από το μαγνητικό πεδίο της Γης. Τα μεν 

ηλεκτρόνια εγκλωβίζονται γύρω από τους 

μαγνητικούς πόλους, οι δε πυρήνες του 

υδρογόνου διεισδύουν μέσα στην 

ατμόσφαιρα κοντά στους μαγνητικούς 

πόλους και αν έχουν αρκετή ενέργεια 

φτάνουν και μέχρι το έδαφος. 

Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρόνια που έχουν 

διεισδύσει στα υψηλότερα στρώματα 

διεγείρουν τα άτομα του οξυγόνου και του 

αζώτου που υπάρχουν σε υψόμετρο από 

30 έως 300 χλμ πάνω από την επιφάνεια 

της Γης. Η διέγερση αυτή γίνεται όταν 

μετατοπιστούν τα ηλεκτρόνια αυτών των 

ατόμων, τα οποία όμως όταν επανέλθουν 

στην αρχική τους κατάσταση εκπέμπουν 

φως, το χρώμα του οποίου εξαρτάται από 

το άτομο που «χτυπήθηκε» και από το 

υψόμετρο της συνάντησης: 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ: οξυγόνο, έως 250 χλμ υψόμετρο 

ΚΟΚΚΙΝΟ: οξυγόνο, πάνω από 250 χλμ 

υψόμετρο 

ΜΠΛΕ: άζωτο, έως 100 χλμ υψόμετρο 

ΜΩΒ:  άζωτο, πάνω από 100 χλμ υψόμετρο 

 

Όλες οι μαγνητικές και ηλεκτρικές δυνάμεις 

αντιδρούν μεταξύ τους σε συνεχώς 

μεταβαλλόμενους συνδυασμούς. Αυτές οι 

μετατοπίσεις και οι αλλαγές μπορούν να 

θεωρηθούν ως ο «χορός» του Σέλαος που 

κινείται μαζί με τα ατμοσφαιρικά ρεύματα 

και μετατρέπουν αυτό το φαινόμενο σε ένα 

φαντασμαγορικό θέαμα. 

Υπό την αιγίδα της 
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Στο παρακάτω βίντεο αποτυπώνεται το φως από το 

Βόρειο Σέλας στα μαγευτικά τοπία της Βόρειας 

Νορβηγίας: http://vimeo.com/113094940 

 

Από ποιες περιοχές του κόσμου είναι ορατό το 

φαινόμενο; 

 

Αν το φαινόμενο αυτό σας κίνησε την περιέργεια 

και θέλετε να το θαυμάσετε από κοντά, θα πρέπει 

να ετοιμαστείτε για ένα μακρύ ταξίδι! Τα 

περισσότερα Σέλα λαμβάνουν χώρα σε μια ζώνη 

γνωστή ως πολική και το κέντρο της απέχει από 

τους πόλους 10 μοίρες, ενώ ακριβώς πάνω από τους 

πόλους εμφανίζονται πολύ σπανιότερα. Το 

φαινόμενο φαίνεται πιο καθαρά τη νύχτα, σε 

σκοτεινό ουρανό. Το κέντρο π.χ. της ζώνης 

εμφάνισης του Βόρειου Σέλαος βρίσκεται κοντά στη 

βορειοδυτική ακτή της Γροιλανδίας και άρα πιο 

κοντά στην Αμερικανική ήπειρο παρά στην Ευρώπη. 

Γι’ αυτό το λόγο, η ζώνη αυτή εκτείνεται μέχρι 

γεωγραφικό πλάτος 57° προς τον Καναδά, ενώ στην 

Ευρώπη μέχρι τις 77°. Έτσι όσο νοτιότερα 

κινούμαστε από αυτή τη ζώνη τόσο σπανιότερη 

γίνεται και η εμφάνιση του φαινομένου. Στη Βόρεια 

Αμερική τα καλύτερα μέρη για την παρατήρηση του 

φαινομένου βρίσκονται στις βορειοδυτικές περιοχές 

του Καναδά και στην Αλάσκα. Το φαινόμενο είναι 

επίσης ορατό από τις ακτές βόρεια της Σιβηρίας, 

καθώς επίσης και από τη βόρεια Νορβηγία, τη 

βόρεια Φινλανδία, τη βόρεια Σουηδία και την 

Ισλανδία. Σέλας εμφανίζεται και στο νότιο 

ημισφαίριο, αλλά είναι σπάνια ορατό από τους 

ανθρώπους διότι είναι συγκεντρωμένο σε ένα 

δακτύλιο γύρω από την Ανταρκτική και το νότιο 

Ινδικό Ωκεανό. 

 

 

 

 

Νότιο Σέλας όπως φωτογραφήθηκε από δορυφόρο της 

NASA στις 11 Σεπτεμβρίου 2005 

 

Στην ιστοσελίδα του Γεωφυσικού Ινστιτούτου του 

Πανεπιστημίου της Αλάσκα Fairbanks, υπάρχουν 

προβλέψεις που ανανεώνονται συνεχώς για τις 

περιοχές παρατήρησης του Σέλαος: 

http://www.gi.alaska.edu/AuroraForecast 

Ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο στο «κυνήγι» του 

Σέλαος είναι η ιστοσελίδα του Aurora Service 

Europe, όπου υπάρχουν πληροφορίες για το που, 

πότε και με ποιον τρόπο τα Σέλα θα είναι ορατά: 

http://www.aurora-service.eu/ 

 

Ιστορικές θεωρίες, λαογραφία και μύθοι 

 

Πολλοί επιστήμονες και ερευνητές έχουν ασχοληθεί 

με την παρατήρηση του Σέλαος και έχουν 

προσπαθήσει να το εξηγήσουν. Η συσχέτιση του 

φαινομένου με το μαγνητικό πεδίο της Γης 

αναφέρθηκε κατά την αρχαιότητα από τον Πυθέα 

και στη σύγχρονη εποχή από τους Σουηδούς 

αστρονόμους Olof Hiorter και Anders Celsius. Οι δύο 

Σουηδοί επιστήμονες περιέγραψαν το 1741 

ενδείξεις ότι μεγάλες μαγνητικές διακυμάνσεις 

συνέβαιναν με την εμφάνιση του Σέλαος. Αργότερα 

έγινε αντιληπτό ότι μεγάλα ηλεκτρικά ρεύματα 

σχετίζονταν με το Σέλας, καθώς κινούνταν προς το 

σημείο απ’ όπου προερχόταν το φως του Σέλαος. 

 

Βέβαια, υπάρχουν και πολλές παρωχημένες 

θεωρίες, προλήψεις και μύθοι που σχετίζονται με 

την εμφάνιση του φαινομένου και έχουν 

διατυπωθεί ανά τους αιώνες. Στη Μεσαιωνική 

Ευρώπη το Σέλας θεωρούταν ως θεϊκό σημάδι, ενώ 

η φυλή Cree στην Βόρεια Αμερική αποκαλούσε το 

φαινόμενο «Ο Χορός των Πνευμάτων». 

 

Στη Νορβηγική μυθολογία αναφέρεται πως το 

Βόρειο Σέλας προερχόταν από την αντανάκλαση του 

φωτός πάνω στις πανοπλίες και τις ασπίδες που 

κρατούσαν οι Βαλκυρίες, οι οποίες ήταν 

πολεμοχαρείς παρθένες που ίππευαν φτερωτά 

άλογα στον ουρανό. 

 

Οι Σουηδοί πίστευαν πως ήταν αντανακλάσεις από 

τις δάδες που κρατούσαν οι Λάπωνες ψάχνοντας 

τους Ταράνδους τους, ενώ οι Εσκιμώοι πίστευαν 

πως είναι οι ψυχές των νεκρών που αναζητούν τους 

δικούς τους. Έτσι κατά τη διάρκεια του φαινομένου 

δεν μιλούσαν ούτε σφύριζαν από το φόβο μην 

κατέβει το Σέλας χαμηλά και τους αρπάξει 

αναγνωρίζοντάς τους από τη φωνή. 

 

Ο κατάλογος με τις εξηγήσεις που έδιναν οι 

άνθρωποι για να εξηγήσουν το Σέλας είναι πολύ 

μακρύς και περιλαμβάνει μύθους από τη Νέα 

Ζηλανδία μέχρι τη Φινλανδία και τη Γροιλανδία. 

 

Σύγχρονα πειράματα και μελέτες 

 

Ο David Malin, βρετανο-αυστραλός αστρονόμος και 

φωτογράφος πρωτοστάτησε στην αποτύπωση του 

Σέλαος, χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα στην 

αστρονομική φωτογραφία και επανασυνδέοντας τις 

(Συνεχίζεται �) 
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εικόνες στο εργαστήριο για να δημιουργήσει την 

οπτική απεικόνιση με μεγαλύτερη ακρίβεια. 

 

Για τη μελέτη του φαινομένου το 1958, όταν ακόμα 

δεν είχαν απαγορευτεί οι πυρηνικές δοκιμές, 

σχεδιάστηκε ένα πείραμα με τη χρήση τριών 

πυρηνικών εκρήξεων. Συγκεκριμένα, εκτοξεύθηκαν 

τρεις μικρές ατομικές βόμβες στο Νότιο Ατλαντικό 

Ωκεανό σε ύψος 500 χλμ. Σε ένα λεπτό αμέσως μετά 

την έκρηξη εμφανίστηκε στο βόρειο ημισφαίριο 

άλλο Σέλας, γεγονός που σήμαινε πως τα 

ηλεκτρόνια της έκρηξης, μετά από ένα πολύ 

γρήγορο ταξίδι σε ύψος 4.000 χλμ πάνω από την 

επιφάνεια της Γης, ξαναγύρισαν και δημιούργησαν 

τεχνητό Σέλας σε απόσταση πολλών χιλιάδων 

χιλιομέτρων από το σημείο της έκρηξης. Μάλιστα 

υπολογίστηκε πως για αρκετές ώρες αυτά τα 

ηλεκτρόνια ταξίδευαν εκατομμύρια φορές από το 

Βόρειο στο Νότιο Πόλο και αντίστροφα μέσα στο 

μαγνητικό πεδίο της Γης . 

 

Η άμεση αιτία του ιονισμού και της διέγερσης των 

ατμοσφαιρικών σωματιδίων που οδηγούν στην 

εμφάνιση του Σέλαος επιβεβαιώθηκε το 1960 σε 

μια πρωτοποριακή πτήση ενός πυραύλου από τον 

Καναδά. Από τότε, μια εκτενής συλλογή μετρήσεων 

έχει αποκτηθεί με συνεχώς βελτιωμένη ανάλυση 

από πολλές ερευνητικές ομάδες που χρησιμοποιούν 

πυραύλους και δορυφόρους για να διασχίσουν τη 

ζώνη του Σέλαος. 

 

Η αποστολή THEMIS (The Time History of Events and 

Macroscale Interactions during Substorms) 

περιελάμβανε τη χρησιμοποίηση 5 δορυφόρων της 

NASA, για να μελετήσει τα μαγνητικά φαινόμενα 

που προκαλούν την εμφάνιση του Σέλαος στους 

πόλους της Γης. 

Η εκτόξευση του THEMIS στην κορυφή του πυραύλου 

Delta II 7925 από το σταθμό Cape Canaveral 

Η αποστολή ξεκίνησε το 2007 και ο επικεφαλής 

Έλληνας ερευνητής Δρ. Βασίλης Αγγελόπουλος από 

το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, δήλωσε ότι «τα 

δεδομένα μας δείχνουν σαφώς και για πρώτη φορά 

ότι η μαγνητική επανασύνδεση δίνει την ώθηση για 

την εμφάνιση του Σέλαος». Η αποστολή αυτή 

προσδιορίζει για πρώτη φορά πότε και που ξεκινάει 

η ηλιακή καταιγίδα, καθορίζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο αλληλεπιδρούν τα σωματίδια, τροφο-

δοτώντας τη δημιουργία του Σέλαος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την αποστολή 

THEMIS βρίσκονται στην παρακάτω ιστοσελίδα: 

http://themis.ssl.berkeley.edu/index.shtml 

 

Η εμφάνιση του Σέλαος είναι ένα φαινόμενο που με 

την τεράστια ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων 

καταδεικνύει για μια ακόμα φορά τη δύναμη και 

την ομορφιά της φύσης. Πρόκειται για ένα από τα 

ωραιότερα θεάματα και προσφέρει μια μοναδική 

εμπειρία σε όποιον το αντικρύσει. 

Πηγές: 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Aurora 

• http://www.northernlightscentre.ca/northernlights.html 

• http://cse.ssl.berkeley.edu/artemis/mission-overview.html 
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(Συνεχίζεται �) 

Οι φώκιες Weddell είναι το μοναδικό είδος του 

γένους Leptonychotes που προτιμά τους 

παράκτιους οικοτόπους πάνω σε επιπλέοντα 

κομμάτια πάγου, αν και τον περισσότερο χρόνο 

τον περνά κάτω από τον πάγο της Ανταρκτικής. 

Ανακαλύφθηκαν το 1820 από το Βρετανό 

καπετάνιο James Weddell από τον οποίο πήραν και 

το όνομά τους.  

 

Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός του είδους ανέρχεται 

σήμερα στις 800.000. Η αφθονία του πληθυσμού 

της φώκιας αυτής έχει βοηθήσει τον άνθρωπο ώστε 

να τις μελετήσει αρκετά. Δεν μεταναστεύουν συχνά 

και μπορούμε να τις συναντήσουμε μόλις μερικά 

μίλια μακριά από την περιοχή που γεννήθηκαν. 

 

Κολυμπώντας κάτω από τον πάγο, μπορούν να 

αποφεύγουν τους θηρευτές τους αλλά και τις 

χιονοθύελλες κατά τους χειμερινούς μήνες. 

Μπορούν να καταδυθούν μέχρι τα 610 μέτρα και να 

παραμείνουν εκεί για περίπου μία ώρα, χάρη στις 

υψηλές συγκεντρώσεις μυοσφαιρίνης στους μυς 

τους.  

 

Η κατάδυση τους σε τόσο μεγάλο βάθος επιτρέπει 

στις φώκιες να κολυμπούν συνήθως κάτω από τα 

θηράματά τους, ενώ το φως που εισέρχεται μέσω 

του πάγου από την επιφάνεια τις διευκολύνει να τα 

εντοπίζουν πιο εύκολα.  

 

Ένας εναλλακτικός τρόπος εύρεσης τροφής είναι με 

το φύσημα αέρα σε ρωγμές που υπάρχουν στον 

πάγο. Με αυτόν τον τρόπο, τα μικρά ψάρια κάνουν 

την εμφάνισή τους και οι φώκιες μπορούν να τα 

πιάσουν. Αγαπημένη τους τροφή είναι τα μικρά 

καρκινοειδή, χταπόδια κ.α. 

 

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα όπου το φως δεν 

είναι διαθέσιμο κάτω από τον πάγο, οι φώκιες 

βασίζονται στην αίσθηση της αφής των μουστακιών 

τους που αποτελούν ένα περίπλοκο αισθητήριο 

όργανο με περισσότερες από 500 νευρικές 

απολήξεις που συνδέονται στο ρύγχος τους.  

 

Βέβαια, όπως όλα τα θαλάσσια θηλαστικά, έτσι και 

οι φώκιες Weddell, ανεβαίνουν στην επιφάνεια σε 

τακτά χρονικά διαστήματα για να αναπνεύσουν. 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ανοίγματα στον 

πάγο αναλαμβάνουν οι ίδιες να δημιουργήσουν 

μερικές, χρησιμοποιώντας τα δόντια τους. 

 

Πώς όμως καταφέρνουν και ανιχνεύουν τα μικρά 

κενά στην επιφάνεια του πάγου που τους 

επιτρέπουν να αναπνέουν οξυγόνο; Την απάντηση 

σε αυτή την ερώτηση αναζητούν οι επιστήμονες του 

Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των Ηνωμένων 

Πολιτειών. 

 

Το 1990 όταν, στο πλαίσιο της παρακολούθησης 

τους από ομάδα επιστημόνων που μόλις είχε 

αρχίσει τις έρευνές της στην Ανταρκτική, 

παρατηρήθηκε ότι οι φώκιες επέστρεφαν από τις 

τρύπες από τις οποίες ξεκινούσαν την κατάδυσή 

τους με εξαιρετική ακρίβεια, αυξάνοντας ακόμα 

περισσότερο την περιέργεια των επιστημόνων για 

το πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό. 

Σήμερα, οι επιστήμονες του Εθνικού Ιδρύματος 

Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών πιστεύουν ότι 

Οι φώκιες Weddell κολυµπούν µε πλοηγό τους το µαγνητικό πεδίο της Γης 

Φωτογραφία του Ralph Lee Hopkins 

για το National Geographic 
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οι φώκιες Weddell χρησιμοποιούν το μαγνητικό 

πεδίο της γης ως ένα φυσικό GPS βασιζόμενες στην 

«έκτη τους αίσθηση». 

 

Έτσι, τα επόμενα τρία χρόνια η έρευνα του Εθνικού 

Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ θα εστιάσει στην 

παρακολούθηση και καταγραφή της αλλαγής της 

συμπεριφοράς τους χρησιμοποιώντας έναν ειδικό 

τεχνολογικό εξοπλισμό. Κατά τη χειμερινή περίοδο 

που επικρατεί το σκοτάδι στην Ανταρκτική, οι 

φώκιες θα δοκιμαστούν ελευθερώνοντας τες κάθε 

φορά για 15-20 ημέρες σε διαφορετικά σημεία, 

όπου το μαγνητικό πεδίο έχει προηγουμένως 

χαρτογραφηθεί, ώστε να μπορέσουν οι επιστήμονες 

να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία τα οποία ακολουθούν 

οι φώκιες για τον προσανατολισμό τους και αν 

επικοινωνούν ακουστικά μεταξύ τους για να τα 

μεταδώσουν. 

 

H επιβεβαίωση αυτής της εκδοχής, θα αποτελέσει 

μία σπουδαία ανακάλυψη, καθώς κανένα θαλάσσιο 

θηλαστικό μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιάσει 

τέτοιες δεξιότητες. 

 

Οι φώκιες Weddell προστατεύονται από τη Συνθήκη 

της Ανταρκτικής (The Antarctic Treaty) και τη 

Σύμβαση για τη Διατήρηση της Φώκιας στην 

Ανταρκτική (The Convention for the Conservation of 

Antarctic Seals). 

(Συνεχίζεται �) 

Πηγές: 

• http://nsf.gov/ 

• http://en.wikipedia.org/wiki/Weddell_seal 

• http://animals.nationalgeographic.com/animals/mammals/weddell-seal/ 

Αλάτι είναι η κοινή ονομασία του χλωριούχου 

νατρίου (χημικός τύπος NaCl), το οποίο είναι πολύ 

διαδεδομένο στη φύση και βασικό συστατικό της 

ανθρώπινης διατροφής. Βρίσκεται διαλυμένο στο 

νερό της θάλασσας, αλλά και σε στερεή κατάσταση 

μέσα στη γη ως ορυκτό (ορυκτό αλάτι ή αλίτης).  

 

Το καθαρό αλάτι είναι σώμα στερεό, κρυσταλλικό, 

με ειδικό βάρος 2,165. Τήκεται στους 801°C και 

βράζει στους 1.413°C. Διαλύεται τόσο στο ψυχρό, 

όσο και στο θερμό νερό.  

Το θαλασσινό νερό στους ωκεανούς χαρακτηρίζεται 

από κατά μέσο όρο 3,5% αλατότητα (35g/L). Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε κιλό θαλασσινού νερού (το οποίο 

ισοδυναμεί σε περίπου ένα λίτρο σε όγκο) περιέχει 

περίπου 35 γραμμάρια διαλυμένων αλάτων με 

κυρίαρχο το χλωριούχο νάτριο (NaCl) σε μορφή 

ιόντων Na+, Cl-.  

 

Η περιεκτικότητα του θαλασσινού νερού σε αλάτι 

γενικά κυμαίνεται από 3,1% έως 3,8%, αλλά αυτό 

δεν ισχύει πάντα. Σε περιοχές, όπου το κλίμα είναι 

θερμό και ξηρό, το ποσοστό αυτό αυξάνεται, ενώ 

μειώνεται σε θάλασσες όπου εκβάλλουν πολλοί 

ποταμοί και υπάρχουν πολλές βροχοπτώσεις.  

Τα περισσότερα άλατα των ωκεανών προέρχονται 

από τη διάσπαση των πυριγενών πετρωμάτων του 

φλοιού της γης λόγω καιρικών συνθηκών και της 

διάβρωσης και μέσω των ποταμών μεταφέρονται 

Αλάτι από τη Θάλασσα 

Photo copyright John Weller 
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στη θάλασσα. Επιπλέον αρκετά άλατα των ωκεανών 

έχουν προέλθει μέσω διάλυσης από το βυθό. Άλλες 

πηγές αλάτων είναι τα στερεά και αέρια υλικά που 

μεταφέρονται στη θάλασσα από τα ηφαίστεια. 

Γενικά μπορούμε να πούμε με μία φράση ότι τα 

άλατα της θάλασσας προέρχονται από τη διάβρωση 

των Ηπείρων. 

 

Η ιστορία του αλατιού είναι συνυφασμένη με την 

ιστορία του ανθρώπου και είναι απαραίτητο για την 

επιβίωση του, όπως και κάθε άλλου ζωντανού 

οργανισμού. Το έμβρυο αναπτύσσεται στο αλμυρό 

αμνιακό υγρό, ενώ το μητρικό γάλα περιέχει και 

αυτό αλάτι. Το αλάτι έχει χρησιμοποιηθεί και για 

εμπορικούς σκοπούς, όπως ως νόμισμα με το οποίο 

γίνονταν αγοραπωλησίες. 

Το θαλασσινό αλάτι είναι πολύ ωφέλιμο για τον 

άνθρωπο, έτσι χρησιμοποιείται στην καθημερινή 

διατροφή του και μια μικρή ποσότητα από αυτό 

πρέπει να λαμβάνεται καθημερινά με τις τροφές. 

Μερικές από τις ευεργετικές ιδιότητες του αλατιού 

περιγράφονται παρακάτω. 

 

Στον ανθρώπινο οργανισμό διευκολύνει την πέψη, 

προκαλεί την έκκριση γαστρικών υγρών, εμποδίζει 

τις ζυμώσεις στο στομάχι και στo έντερο και 

βοηθάει τον μεταβολισμό των τροφών που 

περιέχουν πρωτεΐνες. 

 

Συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό των ερυθρών 

κυττάρων και τα βοηθά να προσλαμβάνουν 

ευκολότερα το οξυγόνο. Επίσης, εμποδίζει την 

αιμόπτυση, δρα σαν καθαρτικό, βοηθά στη 

μεταφορά θρεπτικών συστατικών στα κύτταρα και 

τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. 

 

Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στον καθορισμό 

της καθημερινά απαιτούμενης ποσότητας άλατος 

για κάθε άνθρωπο καθώς η ποσότητα αυτή 

ποικίλλει ανάλογα με τον οργανισμό, την ηλικία και 

τη γενικότερη διατροφή. Μία μέση φυσιολογική 

κατανάλωση άλατος είναι περίπου 5-6 κιλά 

ετησίως. 

 

Η υπερβολική κατανάλωση άλατος είναι δυνατό να 

προκαλέσει παθήσεις και γενικότερα προβλήματα 

στον ανθρώπινο οργανισμό. Έτσι λοιπόν με την 

υπερβολική κατανάλωσή του ο άνθρωπος μπορεί 

να πάθει έλκος, δυσπεψία ή να προκαλέσει 

προβλήματα στα νεφρά του.  

 

Το αλάτι έχει και άλλες ιδιότητες, όπως το ότι 

εμποδίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών, γι' αυτό 

και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα για τη 

συντήρηση διάφορων τροφίμων. Τρόφιμα, όπως τα 

ψάρια και το κρέας παστώνονται με αλάτι για να 

διατηρηθούν σε καλή κατάσταση για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Η διαδικασία αυτή λέγεται 

αλιπάστωση και τα προϊόντα αλίπαστα.  

 

Στην ιατρική χρησιμοποιείται διάλυμα αλατιού 0,9% 

ως φυσιολογικός ορός, καθώς το διάλυμα αυτό έχει 

την ίδια οσμωτική πίεση με το πλάσμα του αίματος.  

 

Τέλος στη γεωργία χρησιμοποιείται για τη βελτίωση 

των καλλιεργειών, αλλά όταν βρίσκεται σε 

ποσότητα μεγαλύτερη του κανονικού, κάνει το 

έδαφος ξερό και άγονο.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η αξία του 

φυσικού θαλασσινού άλατος. Το ανεπεξέργαστο ή 

μη ραφιναρισμένο αλάτι (θαλασσινό αλάτι), 

αποτελείται σε ποσοστό 84% από χλωριούχο νάτριο 

και 16% από μέταλλα, ενώ το ραφιναρισμένο 

αποτελείται σε ποσοστό 97,5% από χλωριούχο 

νάτριο (NaCl) και περίπου 2,5% από χημικά 

πρόσθετα. 

 

Το θαλασσινό αλάτι περιέχει 92 ζωτικής σημασίας 

ιχνοστοιχεία, προωθεί την καλύτερη δυνατή 

βιολογική λειτουργία, τη συντήρηση των κυττάρων 

και βοηθά στην ισορροπία αλλά και στην 

αναπλήρωση όλων των ηλεκτρολυτών του σώματος. 

Παράγεται στις Αλυκές μέσω της εξάτμισης του 

θαλάσσιου νερού με την επίδραση της θερμότητας 

από τον ήλιο και τον αέρα. Οι αλυκές συνήθως είναι 

κατάλληλα διαμορφωμένα επίπεδα τμήματα κοντά 

στην παραλία. Το έδαφός τους είναι απαραίτητο να 

μην είναι υδατοπερατό και έχουν αργιλικό 

υπόστρωμα το οποίο συγκρατεί το νερό.  

 

Αποτελούνται από αβαθείς δεξαμενές που 

διαιρούνται σε επιμέρους διαμερίσματα και μέσα σε 

αυτές κυκλοφορεί θαλασσινό νερό, το οποίο μετά την 

εξάτμισή του αφήνει το αλάτι που περιείχε. Το αλάτι 

(Συνεχίζεται �) 
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� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Δημήτρης Γιάκος, Ελένη Τσόλκα, 

Σταματική Αντωνάκου 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

που λαμβάνεται από τις δεξαμενές, πριν περάσει στην 

κατανάλωση, υφίσταται κατάλληλη κατεργασία για 

να καθαριστεί. Οι αλυκές είναι συνήθως ιδανικά μέρη 

για τη συγκέντρωση αποδημητικών πτηνών και έτσι 

σε αρκετές περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως 

προστατευόμενες περιοχές. 

 

Έως τις αρχές του 20ού αιώνα, υπήρχαν αλυκές σε 

παράκτιες περιοχές όλης της Ελλάδας, σε πληθώρα 

θέσεων διαφορετικής έκτασης, τύπου και 

δυναµικότητας. Οι αλυκές ήταν πολυάριθµες στην 

Πελοπόννησο, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, 

κυρίως σε µικρούς βραχώδεις θύλακες, όπου µε 

απλή εξάτµιση του θαλασσινού νερού, χωρίς την 

παρέµβαση του ανθρώπου, παράγονταν µικρές 

ποσότητες άλατος για χρήση σε τοπική κλίµακα.  

 

Σήµερα, η δραστηριότητα αυτή εστιάζεται σε οκτώ 

µεγάλες εκµηχανισµένες αλυκές (Αιτωλοακαρνα-

νία, Λέσβο, Μακεδονία και Θράκη), ενώ η 

δραστηριότητα σε θύλακες και µικρές 

λιµνοθάλασσες αποτελεί πλέον παρελθόν, εκτός 

λίγων εξαιρέσεων. 

 

Τα links του µήνα: 

♦ Ocean Spiral: Η υποθαλάσσια πόλη του μέλλοντος 

 http://www.shimz.co.jp/english/theme/dream/oceanspiral.html 

 

♦ Προστέθηκε άλλο ένα νησί στα 176 του Βασιλείου της Τόνγκα μετά από έκρηξη ηφαιστείου: 

 http://www.naftemporiki.gr/story/903474/tongka-ekriksi-ifaisteiou-dimiourgei-neo-nisi 

 http://bcove.me/jh4jza96 

 

♦ Μάθετε για τα ηφαίστεια μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι του Discovery News. Δημιουργήστε το δικό σας 

ηφαίστειο και παρακολουθείστε το να εκρήγνυται! 

 http://news.discovery.com/games/volcano-explorer.htm 

Πηγές: 

• http://el.wikipedia.org/wiki/Αλυκή 

• http://www.saltworks.gr/index.html 

• http://www.medidiatrofi.gr/φυσικό-ανεπεξέργαστο-θαλασσινό-αλάτ/ 

• http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=16676 

• http://el.wikipedia.org/wiki/Αλάτι 

• http://www.sinomarin.gr/sr_1.htm 

• http://www.ipedia.gr/ 

• «Η Γεωγραφία της Αλοπηγικής Δραστηριότητας στην Ελλάδα», Αναστασία Δαλάκα και Θεοδώρα Πετανίδου, 

διαθέσιμο στο: http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=6315 

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

