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ΕΙΑΓΩΓΗ

• Για αρκετό καιρό μάηευα  κοχφλια   από τισ παραλίεσ  που 
πιγαινα  και πάντα ςκεφτόμουν τθν δθμιουργία  ενόσ 
ζργου.Είχα διαβάςει αρκετά για τθν ιςτορία αυτϊν των 
μικροςκοπικϊν ηϊων και αιςκανόμουν  περιζργεια γα αυτά. 
Εξελίςςονται εδϊ και 570.000,000, χρόνια  και υπιρξαν 
μάρτυρεσ όλων των αλλαγϊν που πζραςε ο πλανιτθσ,πολφ
πριν οι κάλαςςεσ γίνουν αυτζσ που ξζρουμε ςιμερα και πολφ 
πριν τθν εμφάνιςθ άλλων ειδϊν.
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Η  ΚΕΨΗ

• κζφτθκα να κάνω ζνα γλυπτό με κοχφλια , κζλοντασ 
να αναδείξω τθν φυςικότθτα του υλικοφ αυτοφ.Θα
πάρω ζνα ξφλινο τελάρο ,κα βάλω μζςα γφψο και κα 
τοποκετιςω μζςα τα κοχφλια.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ  ΚΟΧΥΛΙΑ
•

• Σα  κοχφλια είναι τα κελφφθ μζςα ςτα οποία 
ηουν ηωντανοί οργανιςμοί .Σο κφριο ςυςτατικό 
τουσ είναι το ανκρακικό αςβζςτιο και θ 
κογχυολίνθ, μια πρωτεΐνθ που εκκρίνεται από 
τθν εξωτερικι επιφάνεια τουσ και  ενϊνει τουσ 
κρυςτάλλουσ αςβεςτίτθ και αραγωνίτθ,ενόσ 
άλλου ςυςτατικοφ του ανκρακικοφ αςβεςτίου. 
Οι διαςτάςεισ των οςτράκων/κοχυλιϊν, μπορεί 
να κυμαίνονται από 50 εκ.μζχρι και κλάςματοσ 
του χιλιοςτοφ.
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Ο ΔΙΑΧΩΡΙΜΟ ΣΟΤ ΟΡΟΤ

O  διαχωρισμός  ςτον  όρο  ‘κοχφλια θ όςτρακα’ αποδίδεται 
εκτόσ από τον εξωτερικό ςκελετό , ςτον ηϊντα αυτό 
κακαυτό τον οργανιςμό  που φζρει κοχφλι θ όςτρακο και 
με αυτι τθν διευρυμζνθ ζννοια  τα εννοοφμε  όταν 
αναφερόμαςτε ςε αυτά. Σα  κοχφλια και τα όςτρακα 
γενικότερα περιλαμβάνουν  ζναν τεράςτιο αρικμό 
ειδϊν.Ενασ μεγάλοσ αρικμόσ από τζτοια  είτε ηωντανά είτε 
νεκρά  αποτελοφν αντικείμενο διεκνοφσ εμπορίου , 
καλφπτουν διάφορεσ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ που ζχουν 
διαμορφωκεί από αρχαιοτάτων χρόνων και αφοροφν τθν 
διατροφι ,διακόςμθςθ κ.α. και είναι ζνασ από τουσ 
κφριουσ λόγουσ που οδιγθςε μερικά από τα είδθ αυτά ςε 
κίνδυνο προσ εξαφάνιςθ
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Τι είναι τα μαλάκια. Οι ηωντανοί οργανιςμοί που ηουν μζςα ςε 
κοχφλια και όςτρακα λζγονται μαλάκια.Αποτελοφν μία από τισ πιο 
πολφμορφεσ και πετυχθμζνεσ ηωικζσ ομάδεσ και περιλαμβάνει ηϊα 
φαινομενικά  ανόμοια ,όπωσ οι γυμνοςάλιαγκεσ, τα ςτρείδια ,τα 
χτζνια,οι ςουπιζσ,τα χταπόδια και οι ναυτίλοι. Παρουςιάηουν μεγάλθ 
ποικιλία ςτο μζγεκοσ [τα μικρότερα μόλισ που φαίνονται,ενϊ το 
γιγάντιο καλαμάρι ξεπερνάει ςε μζγεκοσ τα 20 μζτρα και θ τριδάκνθ
,ςε βάροσ, τα 250 κιλά]. Εχουν ζνα μαλακό ενιαίο ςϊμα που 
καταλιγει ςε κεφάλι [ ςτουσ τυπικοφσ εκπροςϊπουσ τθσ ομάδασ] και 
μια μεγάλθ μάηα 
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•
ςπλάχνων που ςτθρίηεται ςε ζνα μυϊδεσ πόδι.  Ζουν ςε κάλαςςεσ 
,ςε ποτάμια  και ςε λίμνεσ.  Περιλαμβάνουν περιςςότερα από 
130.000 είδθ τα περιςςότερα από τα οποία ςυναντοφνται ςτισ 
ςτεριζσ  και μόλισ το 1\3 ςτθν κάλαςςα . Εμφανίςκθκαν  ςτο 
ιςτορικό προςκινιο τθσ ηωισ πριν από 570.000.000 χρόνια ςτον 
παλαιοηωικό αιϊνα , ςτθν Κάμβριο περίοδο και αποτελοφν τον 
καλφτερο κακοδθγθτι για τθν μελζτθ τθσ ιςτορίασ τθσ εξζλιξθσ 
του πλανιτθ.



ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΑΓΑΝ ΣΗΝ 
ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΜΟΣΑΞΙΕ
• Οι καινοτομίες που ειςιγαγαν οι οργανιςμοί αυτοί, ςτθν 

ιςτορία τθσ εξζλιξθσ των ειδϊν ιταν ςθμαντικζσ

• 1.Ανοικτό κυκλοφοριακό με τθν καρδιά ωσ αντλία

• 2.Ανάπτυξθ  αναπνευςτικϊν οργάνων

• 3. Ανεπτυγμζνο  οφκαλμό, ςτα κεφαλόποδα
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Τα γαζηερόποδα 
[GASTROPODA]

• Είναι  μαλάκια με απλό όςτρακο. Περιλαμβάνουν  τα 
γνωςτά μασ ςαλιγκάρια και τουσ γυμνοςάλιαγκεσ και 
είναι θ αρχαιότερθ και πιο ποικιλόμορφθ ομάδα 
μαλακίων.Αν και τα παλαιότερα μζλθ ιταν 
αποκλειςτικά καλάςςια  ,τα 20000 ςθμερινά είδθ ηουν 
ςε μια μεγάλθ ποικιλία τφπων περιβάλλοντοσ από τουσ 
τροπικοφσ μζχρι τουσ πόλουσ και ςε υψόμετρο 5000 
μζτρων ωσ βάκοσ 5.500 μζτρων κάτω από τθν 
επιφάνεια τθσ κάλαςςασ.
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Σα πιο ςυνθκιςμζνα είναι τα γαςτερόποδα, τα δίκυρα 
και τα κεφαλόποδα.



• Τα  δίθυρα   [BIVALVIA]

• Σα  μαλάκια με δφο όςτρακα λζγονται  δίκυρα.Είναι τα 
γνωςτά μασ μφδια.υνδζονται μεταξφ τουσ ςτθν μία άκρθ με 
ζνα κλείκρο ζτςι ϊςτε από τθν μια να μποροφν να κλείνουν 
ςφιχτά όταν κινδυνεφουν και από τθν άλλθ να ανοίγουν 
διάπλατα όταν κζλουν να αναπνεφςουν θ να πάρουν τθν 
τροφι τουσ.Σα περιςςότερα ηουν ςτθν κάλαςςα.

• Τα κεθαλόποδα [CEPHALOPODA]
• Εμφανίςκθκαν ςτθν  κάμβριο περίοδο, αλλά δεν εξελίχτθκαν  

παρά ςτθν ορδοβίκιο.λίγο αργότερα .Είναι θ πιο εξελιγμζνθ 
τάξθ μαλακίων και περιλαμβάνει μορφζσ όπωσ τα 
καλαμάρια,οι ναυτίλοι και τα χταπόδια ,κακϊσ και τουσ 
εξαφανιςμζνουσ αμμωνίτεσ και βελεμνίτεσ.Είναι καλάςςια 
ηϊα.Αντίκετα από τα άλλα μαλάκια που είναι αργοκίνθτα ,τα 
κεφαλόποδα ζχουν ευκινθςία αρπακτικοφ. 

•
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ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ
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Είναι θ πιο διαδεδομζνθ ζνωςθ του αςβεςτίου ςτθ φφςθ και 
τθν ςυναντοφμε ςε τρείσ μορφζσ α .ςε κρυςταλλικι –
αςβεςτίτθσ β. κρυςταλλοφυζσ-μάρμαρο και γ.Αμορφο - ςε 
αυτι τθν μορφι που καλφπτει  ςχεδόν όλθ τθν επιφάνεια τθσ 
γθσ ανικουν ο αςβεςτόλικοσ ,ο δολομίτθσ, θ κιμωλία , 
μαργαριτάρια ,κοράλλια, τςόφλια αβγϊν αλλά και 
ςταλαγμίτεσ και ςταλακτίτεσ των ςπθλαίων.  Είναι ανόργανο 
άλασ με χθμικό τφπο CaCO3 .Παράγεται για εκατομμφρια 
χρόνια,  ακόμα και ςιμερα από οςτρακόδερμα  ωσ ςυςτατικό 
του εξωςκελετοφ τουσ.Επίςθσ αυτι θ ουςία ςυςςωρεφεται 
ςτουσ κοραλλιογενείσ υφάλουσ και αποτελεί το κφριο 
ςυςτατικό τουσ.



• Αποτελεί και βαςικι ουςία οριςμζνων ορυκτϊν όπωσ 
του αςβεςτίτθ και του μαρμάρου .αν υλικό είναι 
άςπρο και πορϊδεσ ςε κανονικζσ ςυνκικεσ, γενικά 
ςκλθρό αλλά εφκραςτο και οι ιδιότθτεσ του αλλάηουν 
ανάλογα με τθν μορφι που ςυναντάται-ςκόνθ,πζτρωμα
[αςβεςτόλικοσ],ορυκτό[αςβεςτίτθσ].Είναι το βαςικό 
ςυςτατικό του ςοβά που χρθςιμοποιείται ςτισ 
οικοδομζσ όπωσ επίςθσ και τθσ κιμωλίασ.Επίςθσ το 
βρίςκουμε ωσ προςκετικό τροφϊν αλλά και ωσ 
χρωςτικι ςτο λευκό χρϊμα.
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ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ  ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

• Θα χρθςιμοποιιςω ξφλο για το 
τελάρο,μελαμίνθ, για το πίςω μζροσ του 
,γφψο οικοδομικό  τον οποίο αναμιγνφω με 
πλαςτικό γφψο για να μθν παγϊνει γριγορα 
και να αλείφεται εφκολα, θλεκτρικι ςζγα για 
τθν κοπι του ξφλου ,ξυλόκολλα και καρφιά για 
τισ ενϊςεισ.

28/10/2014 13



ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  ΚΑΣΑΚΕΤΗ  ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

• 1.Ξεκινάω τθν καταςκευι .Θα χρθςιμοποιιςω  
ξφλο 
ειδικό για τελάρωμα καμβά  ηωγραφικισ.

Ξφλο τφπου ϋγλομπζ’
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• Επιλζγω προςεκτικά τισ διαςτάςεισ του 
τελάρου. Πρζπει να είναι 30 επί 30.Μετά 
ξεκινάω τθν καταςκευι του,κόβοντασ το ξφλο 
με θλεκτρικό πριόνι και προςζχοντασ να το 
κόβω ίςια
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• Για να κολλιςω τα κομμάτια μεταξφ τουσ 
χρθςιμοποιϊ πρϊτα ξυλόκολλα  για τθν πρϊτθ 
ζνωςθ.Προςζχω ςτθν καταςκευι του 
τελάρου να είναι εντελϊσ   τετράγωνο και όχι 
ςτραβό και παραμορφωμζνο  γεγονόσ που κα 
κατζςτρεφε τθν τελικι  εικόνα  του ζργου
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• τθν ςυνζχεια επιλζγω το υλικό για το πίςω 
μζροσ του τελάρου .Θα πάρω ζνα κομμάτι 
μελαμίνθσ  τθν οποία κόβω προςεκτικά με το 
πριόνι ςτισ ακριβείσ διαςτάςεισ του ζργουτθν
ςυνζχεια τθν  καρφϊνω από τθν πίςω πλευρά 
του τελάρου και το τελάρο           
ολοκλθρϊνεται
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• υνεχίηω  ανακατεφοντασ γφψο με νερό ςε ζνα 
πλαςτικό δοχείο  και το ανακατεφω.  Μετά το 
τοποκετϊ και μπαίνω ςτθν τελικι  
διαδικαςία,αυτιν,τθσ τελικισ τοποκζτθςθσ 
των οςτράκων
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• τθν ςυνζχεια το βάφω περιμετρικά                     
και το ζργο είναι ζτοιμο
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ΛΕΞΙΚΟ  ΚΟΧΤΛΙΩΝ  ΣΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΘΑΛΑΩΝ                 

• 63.Phalium saburon.50 mm.πάνιο.Ηλεία[Κατάκολο].Ζεί ςε αρκετό βάκοσ 
50-100 μζτρα.Χαρακτθριςτικό του οι παράλλθλεσ ςειρζσ κθλίδων ςτο όςτρακο 
του.

• 64.Phalium granulatum undulatum 70-100 
mm.Κοινό.Παγαςθτικόσ,Ηλεία ,Ιεράπετρα,Θερμαικόσ,Ευβοικόσ,ςε βάκοσ 30-100 
μζτρα 

• 65.Galeodea echinophora 60-80mm. Λίγο κοινό.Μεςςθνιακόσ,Ηλεία
,Κφμθ ,Ευβοικόσ,αρωνικόσ.Βάκοσ 20-80μζτρα.

• 66.Tonna galea 15-25 cm.Κοινό. Καβάλα,κφροσ ,Χίοσ, 
Λακωνικόσ,Μεςςθνιακόσ,Ευβοικόσ.Βάκοσ 50-100 μζτρα.Σο ογκοδζςτερο
γαςτερόποδο των Ελλθνικϊν καλαςςϊν.
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• 67. Charonia tritonis uariegata. 25-30 
cm.Κοινό.Δωδεκάνθςοσ,Λακωνικόσ κόλποσ.Βάκοσ 200-400 μζτρα.Από τα 
ωραιότερα κοχφλια των Ελλθνικϊν καλαςςϊν.

• 68. Charonia tritonis tritonis.πάνιο .20cm. Βαι Λαςικίου.Και αυτό 
από τα ωραιότερα

• 69.Ranella gigantean 15-20 cm.Λίγο ςπάνιο.Κόλποσ Κφμθσ, κφροσ, ςε 
βάκοσ 100 μζτρα ,αλλά αναφζρεται και ςε βάκθ 1000 μζτρων.
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• 70.Murex branderis.60-90 mm.Κοινό.Κόλποσ Κφμθσ και 
Ευβοικόσ,Αργολικόσ,Μεςςθνιακόσ αρωνικόσ.Βάκοσ 60-90 μζτρα.

• 71.Murex tribulus 75 mm.Πολφ ςπάνιο.Ρόδοσ.Βάκοσ μζχρι 10 μζτρα

• 72.Trunkulariopsis trunkulus.50-80 mm.Πολφ κοινό.Βάκοσ ζωσ 50-60 
μζτρα

• 73.Ocenebra orinacca..Λίγο ςπάνιο.αρωνικόσ ,Ευβοικόσ,Χανιά.Βάκοσ ζωσ 
50 μζτρα

• 74Ocenebra edwarsi.18mm.Λίγο ςπάνιο.Αργολικόσ,Κορινκιακόσ ,άμοσ

• 75.Muricopsis cristatus.25mm.Κοινό.Χανιά,Κυκλάδεσ.5-20μζτρα βάκοσ

• 76.Trophonopsis sp.25mm.πάνιο.Κφμθ,Ηλεία

• 77.Thais haemastoma.60-70mm.Λίγο κοινό.Ηλεία,Κυκλάδεσ,ςε μικρό 
βάκοσ
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• 112.Modiolus barbatus 40-50mm.αρωνικόσ, 
Ευβοικόσ,Θερμαικόσ,Μαλιακόσ,ηεί ςε μικρό βάκοσ

• 113.Modiolus Adriaticus.45mm.πάνιο Ερμιόνθ ,Ηλεία

• 114.Mytilus galloprovincialis50-70mm.To γνωςτό μφδι.Πολφ κοινό. Βάκοσ 
20-30 μζτρα.

• 115.Lithophaga lithophaga .70mm.Χανιά,Λακωνικόσ.Ζει ςε τρφπεσ βράχων 
που ανοίγει το ίδιο

• 116.Pinna nobilis.30-70cm.Κοινό.βρίςκεται καμμζνθ μζςα ςτθν άμμο του 
βυκοφ ςε βάκοσ ζωσ 50 μζτρα.

• 117.Pinctada radiate.60mm.πάνιο.Ρόδοσ.Είδοσ τροπικό τθσ Ερυκράσ 
Θάλαςςασ που πζραςε και ςτθν Μεςόγειο .Βάκοσ μζχρι 30 μζτρα

•
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118.Pecten jacoboeus 60-80mm.Κοινό .Πάροσ, Κφμθ, Μεςςθνιακόσ 
.Βάκοσ50-80μζτρα

• 119.Proteopecten glaber 40-60mm.Ευβοικόσ ,Μυτιλινθ .Πολφμορφο  
είδοσ.

• 120.Aequipectem opercularis.40-70mm.Κοινό.Μαλιακόσ,Χαλκιδικι
,Θερμαικόσ,βάκοσ ζωσ 200 μζτρα.

• 121.Chlamys varia 30-50mm.Λίγο κοινό.Μαλιακόσ,αρωνικόσ.Ζει ςε μικρά 
αλλά και ςε μεγάλα βάκθ

• 122.Manupecten pesfelis.40mm.πάνιο.Βάκοσ 50-80μζτρα.

• 123.Peplum clavatum.22mm.πάνιο.Ευβοικόσ,50-80 μζτρα

• 124.Chlamys myltistriata.20-35mm.Κοινό,Μεςςθνιακόσ,αρωνικόσ 50-80 
μζτρα

• 125.Flexopecten flexuosus.30mm.πάνιο.Χαλκίδα.Ζει ςε μεγάλα βάκθ
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