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Θέμα: «Καλαμάκια ροφήματος κατασκευασμένα από χιτίνη. Είναι εφικτό;» 

 

Τα καλαμάκια ροφήματος αποτελούν αναμφίβολα το πιο εύχρηστο και ευρέως χρησιμοποιούμενο 

υλικό από τους ανθρώπους. Καλαμάκια μικρού μεγέθους και διαμέτρου για παγωμένο καφέ 

(φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο), καλαμάκια σπαστά μεσαίου μεγέθους και διαμέτρου για 

φραπέ, χυμούς και αναψυκτικά καθώς και καλαμάκια σπαστά μεγάλου μεγέθους και διαμέτρου για 

milk-shake και γρανίτες συνθέτουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι απολαμβάνουν σήμερα τα 

ροφήματά τους (Εικόνα 1). 

  

 

Εικόνα 1: Καλαμάκια ροφήματος 

 
Από τι υλικό όμως είναι φτιαγμένα,  ή τουλάχιστον ήταν, τα καλαμάκια ροφήματος; Μα φυσικά από 

πλαστικό. Το  πρώτο καλαμάκι ροφήματος κατασκευάστηκε από τον Αμερικανό Μάρβιν Στόουν το 

1888 και ήταν χάρτινο ενώ από το 1960 και έπειτα τα σύγχρονα καλαμάκια κατασκευάζονται από 

πλαστικό [1]. Η ραγδαία εξάπλωση των συνθετικών πολυμερών οδήγησε από τότε μέχρι σήμερα, 

σε μια άνευ προηγουμένου ρύπανση και οικολογική καταστροφή του πλανήτη μας. Λόγω της μη 

αποικοδόμησής τους, τόνοι πλαστικών παραμένουν για χρόνια στο έδαφος και στο νερό με 

ανυπολόγιστες επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της γης. Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί 

το πλαστικό καλαμάκι που βρέθηκε σφηνωμένο στη μύτη της θαλάσσιας χελώνας Lepidochelys 

olivacea [2]. Όπως ήταν φυσικό μετά από εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες και πιέσεις των κρατών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οριστικοποίησε την απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης το 2021 

[3]. Τα πλαστικά καλαμάκια πέρασαν στην ιστορία και αντικαταστάθηκαν από χάρτινα, γυάλινα, 
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μεταλλικά, μπαμπού, αχύρου και σιλικόνης καλαμάκια [4]. Τα υλικά αυτά είτε είναι βιοδιασπώμενα, 

αν μιλάμε για μιας χρήσης, είτε πλένονται και επαναχρησιμοποιούνται. Το γεγονός αυτό επέφερε 

στους ανθρώπους ανάμεικτα συναισθήματα. Άλλοι χάρηκαν και άλλοι λυπήθηκαν. Οι μεν χάρηκαν 

γιατί επιτέλους σώζεται ο πλανήτης αλλά και γιατί άρχισε να καλλιεργείται περιβαλλοντική 

συνείδηση. Οι δε λυπήθηκαν γιατί δεν είναι η ίδια αίσθηση του να πίνεις από πλαστικό καλαμάκι 

σε σχέση με τα υπόλοιπα. Το χάρτινο λιώνει γρήγορα, το μεταλλικό και το γυάλινο είναι σκληρά 

και ανελαστικά μη μπορώντας να προσαρμόσεις τα χείλη σου πάνω τους, ώστε να έχεις τη 

μέγιστη απόλαυση. Επιπλέον, θα πρέπει να τα κουβαλάς μαζί σου αφού δεν είναι μιας χρήσης. 

Υπάρχει λύση γι’ αυτό; Μπορούν να ικανοποιηθούν και οι δύο κατηγορίες ανθρώπων; Η 

απάντηση και στα δύο ερωτήματα είναι η χιτίνη. Αυτό το σπουδαίο φυσικό πολυμερές μπορεί να 

αποτελέσει στο εγγύς μέλλον την πρώτη ύλη από την οποία μπορούν να κατασκευαστούν τα 

καλαμάκια ροφήματος.  

Τι είναι όμως η χιτίνη και ποια τα πλεονεκτήματα της ώστε να την καθιστούν ιδανική για να 

παρασκευάζονται καλαμάκια μιας χρήσης; Η χιτίνη είναι ένα φυσικό πολυμερές που βρίσκεται σε 

αφθονία στη φύση καθώς αποτελεί το συστατικό του εξωσκελετού των οστρακόδερμων και των 

εντόμων (Εικόνα 2). Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πού πήρε αυτή την ονομασία καθώς προέρχεται 

από την λέξη χιτώνας που υποδεικνύει την ένδυση που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι. Έτσι και η 

ουσία αυτή χρησιμοποιείται από τα αρθρόποδα για τη κατασκευή του εξωτερικού τους 

περιβλήματος. Μαζί με την κυτταρίνη αποτελούν τους πιο διαδεδομένους δομικούς 

πολυσακχαρίτες που υπάρχουν στη φύση. 

 

 

Εικόνα 2: Χιτινούχος εξωσκελετός τζίτζικα 

 
Στις μέρες μας η χιτίνη έχει αρκετές χρήσεις εξαιτίας της ανθεκτικότητάς της, της μη αλλεργιογόνου 

δράσης της καθώς επίσης και του πιο σημαντικού στοιχείου που τη διακρίνει, το ότι είναι 

βιοδιασπώμενη. Η ιατρική επιστήμη χρησιμοποιεί τη χιτίνη στην κατασκευή ραμμάτων. Με την 

επούλωση της πληγής δε χρειάζεται η αφαίρεση των ραμμάτων αυτών που χρησιμοποιήθηκαν 

στη συρραφή, γιατί σταδιακά αποικοδομούνται [5]. Πρόσφατα, επιστήμονες από το Ινστιτούτο 
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Τεχνολογίας της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να δημιουργήσουν ένα φιλμ 

παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται στις συσκευασίες των τροφίμων, ανέπτυξαν μια μέθοδο η 

οποία αποδείχθηκε άκρως αποτελεσματική. Ανέμειξαν νανοΐνες χιτίνης και νανοκρυστάλλους 

κυτταρίνης με νερό για να δημιουργήσουν δύο διαφορετικά διαλύματα. Στη συνέχεια ψέκασαν σε 

μια επιφάνεια διαδοχικές στρώσεις από το κάθε διάλυμα και τις άφησαν να στεγνώσουν. Το υλικό 

που προέκυψε είναι εύκαμπτο, ανθεκτικό και διάφανο, όπως τα φιλμ από πλαστικό, αλλά έχει ένα 

τεράστιο πλεονέκτημα. Επειδή είναι οργανικής προέλευσης, μπορεί να κομποστοποιηθεί. Κατά 

την άποψη των δημιουργών του, το νέο «βιοπλαστικό» μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές 

συσκευασίες τροφίμων και ποτών [6]. Εμείς λέμε: «Γιατί όχι και για καλαμάκια ροφήματος;» Ίσως 

μάλιστα το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι άκρως θεαματικό ως προς την ομοιότητα με το 

συνθετικό πλαστικό σε θέματα υφής και ελαστικότητας. Προς το παρόν τα πιο κοντινά σε 

ομοιότητα είναι τα βιοδιασπώμενα καλαμάκια PLA (πολυγαλακτικού οξέος) που παρασκευάζονται 

από άμυλο καλαμποκιού. Μοναδικό τους μειονέκτημα είναι το εύκολο σπάσιμό τους όταν πιεστούν 

με τα δάκτυλα. Τα καλαμάκια κατασκευασμένα από χιτίνη είναι δυνατό να υπερκεράσουν αυτό το 

εμπόδιο και να αποτελέσουν τον ιδανικό αντικαταστάτη του πλαστικού.  

Είναι εφικτό; Άποψή μας, είναι θέμα χρόνου να γίνει πραγματικότητα. 
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