
Το ξέπατε ότι…… 

Δεν μποπούμε να ζήσοςμε σωπίρ τα βακτήπια 

 

 Φηινμελνύκε εθαηνκκύξηα βαθηήξηα ζην δέξκα καο, ζηε κύηε καο, 

ζην ζηόκα καο θαη ζην πεπηηθό καο ζύζηεκα.  

 Πάλσ από 500 είδε απνηεινύλ ηε θπζηνινγηθή καο ρισξίδα. - 25 

είδε δνπλ ζην ζηόκα καο.  

 Έλα θπβηθό εθαηνζηό ζάιηνπ πεξηέρεη 40 εθαηνκκύξηα βαθηεξηαθά 

θύηηαξα.  
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 βαθηήξηα δνπλ ζην έληεξν καο.  

Γηα λα αθξηβνινγνύκε, ην ζηόκα, ην ζηνκάρη, ην έληεξν είλαη κέξε 

ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηάο καο, δηόηη αλ θαη επξίζθνληαη κέζα ζην ζώκα 

καο, είλαη ζε επαθή κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη θαζώο ε ηξνθή 

πεξλά ζηνλ εζσηεξηθό βιελλώδε ρηηώλα ηνπ εληέξνπ, ηα βαθηήξηα 

κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ εθεί θαη λα πνιιαπιαζηαζηνύλ. Καη ελώ 

γελληόκαζηε ζηείξνη (ρσξίο βαθηήξηα), κέζα ζε ιίγεο ώξεο καο 

απνηθίδνπλ θαη πνηέ μαλά δε ζα δνύκε κόλνη.  

 Χσξίο ηα βαθηήξηα δε κπνξνύκε λα επηβηώζνπκε. Απηά 

ζπκβάιινπλ ζηελ πέςε ηεο ηξνθήο καο, παξάγνπλ βηηακίλεο θαη 

θαηαιακβάλνπλ ην ρώξν, πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα θαηειάκβαλαλ άιια 

παζνγόλα βαθηήξηα. Απηό ην απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζκνύ, θαίλεηαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ιακβάλνπκε αληηβηνηηθό γηα κία βαθηεξηαθή ινίκσμε. Η 

δηάξξνηα απνηειεί έλα αλεπηζύκεην ζύκπησκα, θαζώο ηα ‘‘μέλα’’ 

βαθηήξηα θαηαιακβάλνπλ ην ρώξν εθείλσλ πνπ επεξεάζηεθαλ από ην 

αληηβηνηηθό. Επηπιένλ… 

           Οι πόλειρ τος μέλλοντορ θα υωτίζονται από βακτήπια; 

Οη επηζηήκνλεο επελδύνπλ ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ βηνθσζθνξηζκνύ. 

Τν θσο ηνπ κέιινληνο ζα πξνέξρεηαη όρη από ιάκπεο αιιά από 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο! Η ηδηόηεηα ηνπ βηνθσζθνξηζκνύ έρεη 

παξαηεξεζεί ζε νξγαληζκνύο εδώ θαη πνιιά ρξόληα αιιά πιένλ νη 



επηζηήκνλεο «επελδύνπλ» ζε απηή σο κηα ζεκαληηθή πεγή παξνρήο 

θσηεηλήο ελέξγεηαο γηα ην κέιινλ. 

Η λενθπήο εηαηξεία Glowee απνθάζηζε λα θάλεη πξάμε ηε λέα απηή 

ηερλνινγία. Καη πνηα θαηαιιειόηεξε πόιε από ηελ Πόιε ηνπ Φσηόο, ην 

Παξίζη; 

Ήδε ε εηαηξεία άξρηζε λα δηαζέηεη βηνθσζθνξηθνύο ιακπηήξεο κε 

βαθηήξηα γηα ηνλ θσηηζκό βηηξηλώλ θαηαζηεκάησλ θαη πηλαθίδσλ ζηνπο 

δξόκνπο. 

Σηόρνο ηεο Glowee είλαη, ζύκθσλα κε ηνπο ηδξπηέο ηεο, λα κεηώζνπλ ηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Παξίζη θαηά 20%. 

Η βηνθσηαύγεηα ή αιιηώο ζηνλ βηνθσηηζκόο, είλαη ην θσο πνπ 

εθπέκπεηαη από δηάθνξνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο όπσο ηα βαθηήξηα, νη 

κύθεηεο, νη ππγνιακπίδεο θαη ζαιάζζηα είδε. Ο θσζθνξηζκόο απηόο 

νθείιεηαη ζηελ νμείδσζε ηεο πξσηεΐλεο ινπζηθεξίλεο, κέζσ ηνπ ελδύκνπ 

ινπζηθεξάζε. 

Έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο πιαγθηόλ, ην Noctiluca scintillans, εθπέκπεη 

θσο όηαλ επεξεάδεηαη κε κεραληθό ηξόπν –γηα παξάδεηγκα, από έλα 

πινίν ή έλαλ θνιπκβεηή–, νπόηε εθδειώλεηαη έληνλε βηνθσηαύγεηα ζηε 

ζάιαζζα. 

 



 

 

 


