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Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από 15 χρόνια εξορθολογίζεται η θέση της Χημείας στο εξεταστικό σύστημα, κερδίσαμε μια μάχη που κράτησε 2 χρόνια, απέναντι σε αυτούς που επιθυμούσαν να φιμώσουν και να εξαφανίσουν την επιστήμη μας. Από τις 12 Μαΐου δικαιού-μαστε μετά από 15 χρόνια να χαμογελάμε, όχι μόνο για το σήμερα, αλλά για το αύριο. Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο την επαναφορά του δίωρου μαθήματος Χημείας Κατεύθυνσης της Β Λυκείου, την πρώτη ανάθεση στους Χημικούς του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών της Α΄ Γυμνασίου καθώς μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών είναι αντικείμενο της Χημείας. Αύξηση των ωρών στη Β και Γ τάξη του Γυμνασίου του μονόωρου μαθήματος της Χημείας. Τέλος, είναι σημαντικό έλ-λειμμα για τον σύγχρονο πολίτη η έλλειψη της Χημείας στο πλαίσιο της Γενικής Παιδείας της Γ Λυκείου και γενικότερα η έλλειψη ενός μαθήματος Φυσικών Επιστημών, το οποίο θα μελετούσε σφαιρικά και διεπιστημονικά σύγχρονα θέματα που απασχολούν τον πολίτη του 21ου αιώνα.

Ήταν το 2000 που η «μεταρρύθμιση Αρσένη» οδήγησε στην ανεργία πολλούς συναδέλφους, τότε πήγαμε στην ΕΕΧ να ρω-τήσουμε τι έκαναν και τι θα κάνουν, την απάντηση που λάβαμε την γνωρίζει ο κλάδος εδώ και χρόνια. Τότε είπαμε «εμείς θα κάνουμε» και συμμετείχαμε στα κοινά της ΕΕΧ, με όνειρο και σκοπό να προσφέρουμε ανιδιοτελώς, ώστε να μην αντικρύσουν οι συνάδελφοι του μέλλοντος ανάλογες συμπεριφορές. Στην πορεία κάναμε λάθη, αλλά ποτέ σκόπιμα. Η μοίρα το έφερε μετά από 13 χρόνια να αναλάβω τη θέση του Προέδρου της Δ.Ε. της ΕΕΧ και να μου δοθεί η ευκαιρία να παλέψω για το μέλλον, ένα μέλλον που θέλησαν να μας στερήσουν. Από το 2013 μέχρι σήμερα είχαμε τρία νομοθετήματα για την Παιδεία. Το πρώτο του 4186/13 (Υπουργία Αρβανιτόπουλου) μας οδήγησε σε αμυντική στάση απέναντι στους πληροφορικούς που επιτέθηκαν στην επιστήμη μας, τα καταφέραμε, αλλά φαινόταν ότι κάτι θα άλλαζε... Στο δεύτερο διαπιστώσαμε τι θα πει η νοοτροπία που διέλυσε την χώρα μας η νοοτροπία των ημετέρων και των δικών τους παιδιών, δε γράφω περισσότερα για ευνόητους λόγους, αν και θα μπορούσα να γράψω βιβλίο. Την υπαναχώρηση του κ. Λοβέρδου από το «ξερό» διαζευκτικό «Χημεία ή Πλη-ροφορική», μετά από τρομερή προσπάθεια, ας αρκεστείτε σε αυτό, την χαρήκαμε περισσότερο από όλα, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία. Πλέον έχει ψηφιστεί ένα σύστημα δίκαιο και ας φωνάζουν κάποιοι, καθώς έχουν απωλέσει τα κίβδηλα προνόμια του παρελθόντος. Ευχαριστώ το Θεό που μου επέτρεψε να συμβάλλω σε αυτήν την επιτυχία, που μας έδωσε την ευκαιρία να ανατρέψουμε μια αδικία ετών. Δεν τελειώσαμε, τώρα αρχίζουμε, έχουμε πολλή δουλειά ακόμη σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Προσωπικά είναι σίγουρο ότι δεν θα συνεχίσω από τη θέση του Προέδρου της ΕΕΧ, για πολλούς λόγους, κυρίως όμως γιατί πρέπει νέοι άνθρωποι, όχι μόνο σε ηλικία αλλά κυρίως σε μυαλά, να πάρουν το μέλλον στα δικά τους χέρια, για να μην επιτρέψουν σε κανένα να τους πει ότι δεν νοιάζεται για το πρόβλημα τους. Η ημέρα ψήφισης του Νομοσχεδίου ήταν μια από τις καλύτερες της ζωής μου και την χρωστάω, στον Φώτη, στη Φιλλένια, στον Γιώργο από την Κοζάνη, στον Παύλο και τον Χρήστο από την Κατερίνη, στον Άρη, στον Αντώνη, στον Θανάση, στον Τάσο, στον Λάμπρο στον Μαρίνο και τόσους άλλους που ανιδιοτελώς βοήθησαν με ατέλειωτες ώρες δουλειάς και προσφοράς. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Συναδελφικά
Ο εκδότης
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Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α  

Με αφορμή τις σημαντικές εκκρεμότητες που υπάρχουν σε ότι αφορά 
στην Εκπαιδευτική διαδικασία και τις αποφάσεις που είναι επείγον να 
λάβει η ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ σχετικά με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
η Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) θεω-
ρεί καθήκον και υποχρέωσή της τόσο απέναντι στην πολιτεία, της οποίας 
αποτελεί θεσμικό Σύμβουλο, όσο και απέναντι στους μαθητές, τις οικογέ-
νειές τους και στους συναδέλφους χημικούς να παρέμβει καταθέτοντας 
τις απόψεις της.
Η ΕΕΧ έχει πληροφορηθεί με μεγάλη ικανοποίηση από τα ΜΜΕ για την 
πρόθεση της νέας ηγεσίας του Υπουργείου να ξεκινήσει εκτεταμένο διά-
λογο με την Εκπαιδευτική κοινότητα και τους θεσμικούς συνομιλητές από 
το καλοκαίρι του 2015, με στόχο την εκπόνηση ενός νέου Εκπαιδευτικού 
συστήματος και στην ίδια λογική ήδη έχει προσκαλέσει τις υπόλοιπες Επι-
στημονικές Ενώσεις σε συνεργασία, ώστε να προσέλθουν στο διάλογο με 
επεξεργασμένες και, αν καταστεί δυνατό, κοινές προτάσεις.
Είναι γνωστό στην Εκπαιδευτική κοινότητα ότι κάθε αλλαγή στο εξετα-
στικό πρέπει να είναι εγκαίρως γνωστή για την Α΄ Λυκείου εκείνης τη 
χρονιάς, έτσι ώστε να μην αιφνιδιάζονται οι μαθητές. 
Η ΕΕΧ εκτιμά όμως ότι για τις εξετάσεις του 2016, οι οποίες αφορούν στη 
σημερινή Β Λυκείου, και του 2017, οι οποίες αφορούν στη σημερινή Α 
Λυκείου, και για τις οποίες δεν είναι ορθό να υπάρξουν σοβαρές αλλαγές, 
οι οποίες θα αιφνιδιάσουν και θα διαταράξουν το σχεδιασμό των μαθη-
τών, υπάρχουν ακόμη πολλές εκκρεμότητες που πρέπει να διευκρινι-
στούν άμεσα και συγκεκριμένα να ανακοινωθεί:

1. Αν θα υπάρξει διορθωτική κίνηση που θα οδηγήσει σε άνοιγ-
μα δεύτερου πεδίου για τους μαθητές, οι οποίοι το επιθυμούν. 
Η ΕΕΧ έχει επεξεργαστεί και προτείνει σχέδιο σύμφωνα με το 
οποίο οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν να διδαχθούν ένα πέ-
μπτο μάθημα, το οποίο αν επιλέξουν να εξεταστούν πανελλαδι-
κά θα τους δίνει τη δυνατότητα να δηλώσουν τμήματα και από 
ένα δεύτερο πεδίο (ΕΠΕ). Η πρόταση αυτή έχει το πλεονέκτημα 

να μην επιβαρύνει τους μαθητές που έχουν εντοπίσει τα ενδια-
φέροντα τους σε ένα πεδίο και ταυτόχρονα να δίνει τη δυνατό-
τητα σε αυτούς που ενδιαφέρονται για τμήματα που ανήκουν σε 
δυο ΕΠΕ. Επίσης, διασώζει πεδία που έχουν πολύ λίγες επιλο-
γές, όπως το 5ο πεδίο των Παιδαγωγικών Επιστημών.

2. Ποια τμήματα και σχολές ανήκουν σε κάθε ΕΠΕ και σε ποιο 
μάθημα δίνεται ο συντελεστής βαρύτητας για καθένα ή καθε-
μία. Επίσης, μετά την αδυναμία της ΑΔΙΠ να προσδιορίσει ποια 
τμήματα, εκτός των τμημάτων της Πληροφορικής, θα πρέπει να 
εξετάζονται στο μάθημα της Πληροφορικής για την εισαγωγή 
στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να ανα-
κοινωθεί ότι με βάση το νόμο 4186/13 η Χημεία  έχει το γενικό 
προνόμιο για όλες τις άλλες σχολές, εκτός αυτών στις οποίες 
αναφέρθηκε ρητά η ΑΔΙΠ.

3. Αν θα ισχύσουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που ανα-
κοινώθηκαν τον Ιανουάριο του 2015, και, αν ναι, αν θα υπάρ-
ξουν διορθωτικές παρεμβάσεις.

Στην εξαιρετικά δύσκολη σημερινή συγκυρία κατά την οποία η Ελλάδα 
και οι Έλληνες ζουν μια πρωτόγνωρη οικονομική, κοινωνική, αλλά και 
ηθική κρίση, η ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ καλείται να επιδείξει νέο ήθος και 
νέα πρακτική, μακριά από τις εξωθεσμικές πρακτικές, την ευνοιοκρατία 
και την εξυπηρέτηση των συντεχνιακών συμφερόντων των προκατόχων 
της, λειτουργώντας με διαφανείς διαδικασίες και λαμβάνοντας αποφά-
σεις μετά από διάλογο με τους θεσμικούς της συνομιλητές, τις Επιστημο-
νικές Ενώσεις.
Η ΕΕΧ έχει τη θέληση, την τεχνογνωσία, τις θέσεις και προτάσεις και το 
θεσμικό ρόλο που απαιτείται, ώστε να συνδράμει την ηγεσία του ΥΠΟ-
ΠΑΙΘ στα θέματα που αφορούν στην Επιστήμη της Χημείας, όπως τα Ανα-
λυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα της Χημείας και το εξεταστικό, όπως 
ήδη έχει ενημερώσει με επιστολές στις οποίες ζητά επίμονα συνάντηση.

Η  Ε.Ε.Χ. μελέτησε με προσοχή τις εξαγγελίες 
του ΥΠΟΠΑΙΘ σχετικά με τις αλλαγές στο εξε-
ταστικό για τη μεταβατική περίοδο 2015-2017, 
τόσο ως προς το σκεπτικό, όσο και ως προς 
τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την στήριξη 
του.
Σε ότι αφορά στο σκεπτικό, η ΕΕΧ είναι απόλυ-
τα σύμφωνη με τις θέσεις του Υπουργείου για 
την ανάγκη διεύρυνσης των επιλογών των μα-

θητών, για τη διάσωση του επιστημονικού πε-
δίου των Παιδαγωγικών Επιστημών, καθώς 
και με τη βασική αρχή ότι οι μαθητές –υπο-
ψήφιοι δεν πρέπει να αιφνιδιάζονται, επιση-
μαίνει όμως ότι για μια ακόμη φορά δεν έχουν 
κληθεί να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση και 
τη λήψη αποφάσεων οι θεσμικοί συνομιλητές 
του, δηλαδή οι Επιστημονικές Ενώσεις.
Σε ότι αφορά στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, ο 

αρχικός σχεδιασμός των ομάδων προσανατο-
λισμού φαίνεται σε γενικές γραμμές ορθολο-
γικός και δίκαιος, αν και είναι θεμελιώδες για 
την ακριβή εκτίμηση να ανακοινωθούν άμεσα 
το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα τμήματα και οι 
σχολές κάθε ομάδας προσανατολισμού και οι 
συντελεστές βαρύτητας κατά τμήμα. 
Η ΕΕΧ εκτιμά ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία 
τα οποία πρέπει να συζητηθούν και να βελτι-

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡώΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑνΑΚΟΙνώΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΠΑΙΘ γΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕξΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Δελτία τύπου
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Η  Ε.Ε.Χ. αναγκάζεται να επανέλθει στο μεταβατικό εξεταστικό σύστημα 
το οποίο ανακοίνωσε η ηγεσία του ΥΠΟΠΑΙΘ, μετά από ενημερωτικά 
δελτία τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας και με αντιεπιστημονι-
κό και στενά συντεχνιακό τρόπο επιχειρούν έμμεσα να επαναφέρουν 
την «Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ», μέσω της οποίας χιλιάδες φοιτητών 
των Θετικών Σχολών εισήχθησαν χωρίς γνώσεις Χημείας ακόμη και 
στα Χημικά Τμήματα, τις Πολυτεχνικές σχολές, τις Γεωπονικές Σχολές, 
τις σχολές Περιβάλλοντος, Τεχνολογίας Τροφίμων κ.ά.
Το ΥΠΟΠΑΙΘ για πρώτη φορά στην ιστορία των εξεταστικών συστημά-
των κατέθεσε ένα συμπαγές σκεπτικό στο οποίο στήριξε τις αλλαγές 
που προτίθεται να κάνει. Η Ε.Ε.Χ. ήδη έχει τοποθετηθεί σχετικά με το 
σκεπτικό αυτό εκτιμώντας ότι: 

• είναι αυστηρά προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση των 
αναγκών των μαθητών (διεύρυνση επιλογών των μαθητών- 
εξορθολογισμός των πεδίων),

• προσπαθεί, και με βελτιώσεις μπορεί να το επιτύχει πλήρως, 
να μην κάνει εκπτώσεις στη γνωστική υποδομή των υποψή-
φιων φοιτητών ( όπως για παράδειγμα η παντελής έλλειψη 
γνώσεων Χημείας των φοιτητών που εισέρχονταν επί 15 
χρόνια στις σχολές Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
από την Τεχνολογική Κατεύθυνση ΙΙ),

• λαμβάνει υπόψη του τη διεθνή εμπειρία για τα προαπαι-
τούμενα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι 
τις προσπάθειες των διάφορων κλάδων να διευρύνουν το 
εργασιακό τους πεδίο, κυρίως στην αγορά των φροντιστη-
ρίων ( είναι προφανές ότι στην επιλογή των μαθημάτων 
έχουν ληφθεί υπόψη τόσο τα Αμερικανικά SAT: https://sat.
collegeboard.org στα οποία δεν υπάρχει καμία άλλη εξέταση 
εκτός των βασικών επιστημών, όσο και οι απαιτήσεις εξέτα-
σης των μεγάλων Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Πανεπι-

στημίων, οι οποίες είναι στη διάθεση της Ε.Ε.Χ.).
• κάνει μεγάλη προσπάθεια να μη διαταράξει τις εργασιακές 

ισορροπίες στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης και γι΄αυ-
τό δημιουργεί εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για ορισμένα 
μαθήματα, αναντίστοιχες της διεθνούς εμπειρίας.

Η Ε.Ε.Χ. έχοντας σταθερό προσανατολισμό το όφελος της Εκπαίδευ-
σης, των μαθητών και των οικογενειών τους, παρότι είναι η μοναδική 
Επιστήμη η οποία έχει απώλεια ωρών στο Λύκειο, τοποθετήθηκε αρ-
χικά θετικά απέναντι στις αλλαγές και προσέφερε την τεχνογνωσία και 
τη βοήθειά της για βελτιώσεις. 
Με μεγάλη έκπληξη και λύπη είδε επίσημες ανακοινώσεις οι οποίες 
στο όνομα εξασφάλισης περισσότερων ωρών, κυρίως σε φροντιστη-
ριακά μαθήματα, προτείνουν λύσεις όπως την εισαγωγή στις σχολές 
Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών από την 3η ομάδα προσανατο-
λισμού, των Οικονομικών Επιστημών, χωρίς Χημεία, δηλαδή μία νέα 
Τεχνολογική Κατεύθυνση. Πέρα από αυτό καθαυτό το γεγονός ότι μια 
τέτοια μονομερής ανακοίνωση δεν είναι σύμφωνη με τις προσπάθειες 
συνεργασίας των Επιστημών στις οποίες η ΕΕΧ πρωτοστάτησε, η θέση 
αυτή είναι αντιεπιστημονική και αντιπαιδαγωγική. Κατά την εκτίμησή 
μας οι Επιστημονικές Ενώσεις οφείλουν πρωτίστως να θεραπεύουν 
τον Επιστημονικό τρόπο σκέψης, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες 
των μαθητών και της κοινωνίας και δευτερευόντως τα στενά συμφέ-
ροντα των μελών τους και γι΄αυτό οι ευκαιριακές συνεργασίες στη 
βάση μπακάλικων υπολογισμών μόνο ζημιά μπορούν να επιφέρουν 
στην αξιοπιστία τους.
Η Ε.Ε.Χ. επαναβεβαιώνει την πίστη και την προσήλωσή της στις θε-
σμικές διεργασίες που στόχο έχουν τη βελτίωση της Εκπαίδευσης και 
τη σταθερή διάθεσή της να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις προς 
αυτή την κατεύθυνση. 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡγΑνώΘΗΚΕ γΙΑ νΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΣ 
ΑνΑγΚΕΣ Τών ΜΑΘΗΤών ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙνώνΙΑΣ 

ωθούν, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα να 
δηλώνονται οι σχολές Υγείας από υποψήφι-
ους της Α και Γ ομάδας προσανατολισμού, οι 
οποίοι δεν έχουν καμία υποδομή σε Φυσική, 
Χημεία και Βιολογία Κατεύθυνσης. 
Παρόλα αυτά, η μελέτη που εκπονήθηκε από 
το Υπουργείο σχετικά με το εξεταστικό, θερα-
πεύει παθογένειες και στρεβλώσεις ετών, που 
απέκλειαν βασικές επιστήμες από την εκπαί-

δευση δημιουργώντας «εύκολες» διόδους, 
όπως η Τεχνολογική ΙΙ. Εκφράζουμε τη βεβαι-
ότητα ότι η νέα ηγεσία του Υπουργείου δεν θα 
ενδώσει σε συντεχνιακές πιέσεις, όπως συνέ-
βη στο πρόσφατο παρελθόν. 
Η Ε.Ε.Χ., παρά το γεγονός ότι η Χημεία για μία 
ακόμη φορά είναι η μόνη Επιστήμη που έχει 
απώλειες ωρών στο Λύκειο σε σχέση με το 
προηγούμενο σύστημα και ειδικές δυσκολίες 

στη διαχείριση της ύλης, διότι έχει απολέσει 
2 ώρες Κατεύθυνσης στη Β Λυκείου,  έχει τη 
θέληση να στηρίξει κάθε πρόταση που εξορ-
θολογίζει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 
ταυτόχρονα έχει το ανθρώπινο δυναμικό και 
την τεχνογνωσία να συμβάλει με προτάσεις 
και λύσεις στη βελτίωση της.

	 	 	 	 	 						Για	τη	Διοικούσα	Επιτροπή	της	ΕΕΧ
	 	 Ο	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	 	 	 	 	 	 	 Ο	ΓΕΝΙΚΟΣ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
	 							Δρ.	ΑΘ.	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ		 	 	 	 	 	 		ΜΙΧΑΗΛ	ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ
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Το 2ο Athens Science Festival διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό ορ-
γανισμό “Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo” και το Βρετανικό Συμ-

βούλιο, το Υπουργείο Παιδείας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
το Αστεροσκοπείο και άλλα μεγάλα εκπαιδευτικά 

και ερευνητικά ιδρύματα, πραγματοποιήθηκε 
στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων από 

την Τετάρτη  18 Μαρτίου  έως την Κυριακή 
22 Μαρτίου, υπό την αιγίδα του Δήμου και 
προσέλκυσε περισσότερους από 20.000 
επισκέπτες όλων των ηλικιακών ομάδων.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) συμ-
μετείχε ως συνδιοργανωτής στο 2ο Φεστι-
βάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας της Αθή-

νας  όλες τις ημέρες με πέντε πρωτότυπες 
δράσεις με στόχο την ανάδειξη του ρόλου 

της Επιστήμης της Χημείας στην καθημερινή 
ζωή και τη μύηση των μαθητών στη μαγεία της 

Επιστήμης. 
Το σύνολο των εκδηλώσεων της ΕΕΧ στο φεστιβάλ συ-

ντόνισε η κ. Φιλλένια Σιδέρη μέλος της ΔΕ, η οποία είχε και την 
ευθύνη της διοργάνωσης. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν ο Αντιπρό-
εδρος της ΕΕΧ, κ. Λάμπρος Φαρμάκης και ο Ταμίας, κ. Φώτης Μακρυ-
πούλιας.
Την Τετάρτη 18/3 και το Σάββατο 21/3, οι συνάδελφοι κ. Αντώνης Χρονά-
κης και Στέφανος  Ντούλας καταχειροκροτήθηκαν από παιδιά Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου για τα εντυπωσιακά πειράματα που παρουσίασαν, 
στο πλαίσιο της δράσης:  “Δράσεις και Αντιδράσεις Χημείας της ΕΕΧ με 

χρώματα, ήχους και αρώματα”, αλλά και για τη «χημεία» τους με το εν-
θουσιώδες κοινό. 
Την Πέμπτη 19/3 και το Σάββατο 21/3, ο συνάδελφος κ. Μαρίνος Ιωάννου 
και 23 μαθητές της Ελληνογαλλικής σχολής  Πειραιά Jeanne d’  Arc,  στο 
πλαίσιο της δράσης «Η Χημεία προσέχει το δέρμα την ομορφιά και την 
υγιεινή σας: Φτιάχνοντας κρέμες, σαπούνια και αντισηπτικά», εντυπωσί-
ασαν όχι μόνο τους μαθητές, αλλά και τους γονείς με την επιδεξιότητα με 
την οποία παρασκεύαζαν μπροστά στα μάτια τους όμορφα φυσικά σα-
πούνια, αντισηπτικά και φυσική κρέμα και μαλακτικό για τα χείλη. Ακόμη 
πιο θετική εντύπωση προκάλεσαν οι γνώσεις των μαθητριών για τα προ-
ϊόντα, η εμπεριστατωμένη ενημέρωση που παρείχαν σε όποιον ενδιαφε-
ρόταν και οι καλαίσθητες συσκευασίες που είχαν επιλέξει. 
Την Παρασκευή 20/3 οι συνάδελφοι κ. Ιωάννα Νομικού και κ. Πέννυ Στε-
φανίδου  και 18 μαθητές του 2ου Γυμνασίου Παλλήνης στο πλαίσιο της 
δράσης «Πειράματα Χημείας για μικρά και μεγάλα παιδιά»,  συνδύασαν 
τη Χημεία με την τέχνη κατασκευάζοντας χαριτωμένα κοσμήματα από 
γάλα,  με τη μαγεία των χρωμάτων κατασκευάζοντας ένα ουράνιο τόξο 
από γάλα, έδειξαν ένα αυτοκίνητο τεχνολογίας υδρογόνου και άλλα εντυ-
πωσιακά πειράματα. Οι γνώσεις  Χημείας,  η αγάπη για την επιστήμη και 
η υπομονή με την οποία έδειχναν το διαδραστικό παιχνίδι «who is who” 
στους μαθητές- επισκέπτες  των μικρών μαθητών και μαθητριών που 
συμμετείχαν ξάφνιασαν τους πάντες ευχάριστα. 
Τέλος την Κυριακή 21/3 οι συνάδελφοι κ. Γεωργία Μανώλη  και κ. Νίκος 
Ζήκος στο πλαίσιο της δράσης «Παίζοντας με τη Χημεία» έδειξαν όμορ-
φες  και εύκολες παρασκευές και εντυπωσιακά πειράματα και προσέλ-
κυσαν γύρω τους ένα πολυπληθές κοινό, το οποίο δεν τους επέτρεπε να 
φύγουν παρά μόνο όταν πια δεν είχαν άλλα  υλικά. 

Η Ένωση Ελλήνων χημικών στο 2ο Φεστιβάλ 
Επιστήμης και Καινοτομίας 

Μικροί επιστήμονες με 
επιχειρηματικό δαιμόνιο 
απο την Jeanne D’ Arc

Οι κ.κ. Α. Χρονάκης και Σ. Ντούλας εν δράσει

Το αδιαχώρητο στους πάγκους με τα διαδραστικά 
εργαστηριακά  παιγνίδια των κ.κ. Χαραλαμπάτου, 
Πάγκαλου και Γαβρίλη
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Η 11η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από το 1995 
ως η Πανελλήνια ημέρα χημείας
Η Χημεία είναι η βασική επιστήμη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των πολιτών, μελετά και συνθέτει νέα 
υλικά, ανακαλύπτει νέες ενώσεις, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής, την προστασία της 
υγείας ατομικής και δημόσιας και με εξειδικευμένους ελέγχους διασφαλίζει την ποιότητα των αγαθών, τη δημόσια υγεία και την προστασία 
του περιβάλλοντος.  
Η Χημεία είναι εκείνη η επιστήμη που μελετάει την ίδια τη ζωή και τις μεταβολές της από το μακρόκοσμο μέχρι το μικρόκοσμο. Ερμηνεύει 
τη δομή του φυσικού κόσμου αλλά και των κινδύνων που το απειλούν. Εφοδιάζει με γνώση όχι μόνο τον θετικό επιστήμονα αλλά και τον 
αυριανό πολίτη  γιατί η κατανόησή της είναι το όχημα για την ανάπτυξη της συνείδησης που οφείλει να έχει ο πολίτης του 21ου αιώνα προ-
κειμένου να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει με επιτυχία την περιβαλλοντική και τις καταναλωτικές κρίσεις και να αποκτήσει τη δυνατότητα 
να μετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων. 
Η Χημεία συντελεί καθοριστικά στη διαμόρφωση κοσμοαντίληψης.
Στη σημερινή εποχή κατά την οποία συνεχώς ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία, η 
Ένωση Ελλήνων Χημικών παρακολουθεί και παρεμβαίνει προς όφελος των πολιτών για όλα τα ζητήματα. 
Παρότι οι προκλήσεις του 21ου αιώνα έχουν άμεση σχέση με τη Χημεία, ο μαθητής που εγκαταλείπει το σχολείο στο τέλος της υποχρεω-
τικής εκπαίδευσης (γυμνάσιο) έχει ελάχιστες γνώσεις Χημείας, γιατί η Χημεία είναι μονόωρο μάθημα στη Β και Γ Γυμνασίου, και μόλις το 
2013, η Πολιτεία αποκατέστησε ένα λάθος 15 ετών που είχε ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή «χημική» υποδομή χιλιάδων νεοεισερχομένων 
φοιτητών και τη συνεπαγόμενη διαμαρτυρία εκατοντάδων Τμημάτων ΑΕΙ, σχετικά με τη δυνατότητα αποφοίτησης τους. 
Είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσουμε ως κοινωνία, ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, η οικονομική και η τεχνολογική ανά-
πτυξη και επομένως η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της επιστήμης της 
Χημείας και των εφαρμογών της στη χώρα μας.
Η Πανελλήνια ημέρα Χημείας έχει ως στόχους, την υπόμνηση σε όλους μας της τεράστιας σημασίας  της Επιστήμης για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον, της συμβολής της στην οικοδόμηση του σύγχρονου κόσμου, του έργου που έχουν επιτελέσει οι Έλληνες χημικοί προσφέρο-
ντας επί μακρά σειρά ετών τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία μέσα από τους τομείς της ευθύνης τους, αλλά και την ανάδειξη του ρόλου που 
μπορεί να έχει η Χημεία στην οικοδόμηση ενός καλύτερου αύριο.

Δαμιανός Αγαπαλίδης
Μέλος της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Κυκλάδων
Πρόεδρος Συνδέσμου Συνταξιούχων ΤΕΑΧ

Ταυτόχρονα στο χώρο αποθήκη οι συνάδελφοι κ. Ηλίας Γαβρίλης, κ. 
Σπύρος Πάγκαλος και κ. Λιάνα Χαραλαμπάτου είχαν γίνει αντικείμενο 
διενέξεων για το ποιο παιδί θα καταφέρει να πάρει μέρος στα διαδραστι-
κά εργαστηριακά  παιγνίδια για παιδιά: «Ηλεκτροχημική γραφή» και «Τα 
κουλουράκια του Πάσχα» που παρουσίαζαν  εκπροσωπώντας την ΕΕΧ.  
Παράλληλα με τις δράσεις της ΕΕΧ και πολλοί μεμονωμένοι συνάδελφοι 
από σχολεία, αλλά και καθηγητές άλλων ειδικοτήτων παρουσίαζαν ενδι-

αφέροντα πειράματα Χημείας αναδεικνύοντας τη Χημεία σε πρωταγωνί-
στρια του Φεστιβάλ. 
 
Φιλλένια Σιδέρη

Μαθητές και μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Παλλήνης έτοιμοι για 
… όλα στη Χημεία

Ηφαίστεια, Χλαπάτσες και άλλα εντυπωσιακά 
απο την κ. Μανώλη και τον κ. Ζήκο
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νΕΡΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ
General Chemistry
Darrell	D.	Ebbing	WAYNE STATE UNIVERSITY
Steven	D.	Gammon	UNIVERSITY OF IDAHO

Επιμέλεια: Αγγελική	Κατσαφούρου,	Συνταξιούχος Χημικός Ιδιωτικού τομέα

Νερό	(μια	ιδιαίτερη	ουσία	για	τον	πλανήτη	Γη)

Το νερό είναι η μοναδική ουσία (εκτός από το πετρέλαιο) που βρίσκε-
ται στη γη σε σημαντικές ποσότητες. Εξάλλου, το υγρό αυτό μετατρέ-
πεται εύκολα κάτω από γήινες συνθήκες σε στερεά και  αέρια μορφή. 
Το νερό έχει διάφορες ασυνήθιστες ιδιότητες που το κάνουν να ξεχω-
ρίζει από άλλες ουσίες. Για παράδειγμα η στερεά του φάση, ο πάγος, 
έχει μικρότερη πυκνότητα από το υγρό νερό, ενώ για τις περισσότερες 
ουσίες η στερεά φάση είναι πυκνότερη από την υγρή. Επί πλέον το 
νερό έχει ασυνήθιστα μεγάλη θερμοχωρητικότητα. Αυτές είναι με-
ρικές από τις ιδιότητες που θεωρούνται σημαντικές στον καθορισμό 
συνθηκών, ευνοϊκών για την ύπαρξη ζωής. Πράγματι είναι δύσκολο 
να φανταστούμε ζωή χωρίς νερό.
Οι ασυνήθιστες ιδιότητες του νερού συνδέονται εν πολλοίς με την 
ικανότητά του να σχηματίζει δεσμούς υδρογόνου. Για παράδειγμα ο 
πάγος είναι λιγότερο πυκνός από το υγρό νερό επειδή ο πάγος έχει 
μια ανοικτή δομή κυριαρχούμενη από δεσμούς υδρογόνου (Σχήμα 1). 

Κάθε άτομο οξυγόνου στη δομή του πάγου περι-
βάλλεται τετραεδρικά από τέσσερα άτο-

μα υδρογόνου: δύο που βρίσκονται 
πολύ κοντά του και συνδέονται 

ομοιοπολικά με αυτό δίνοντας 
το μόριο H2O και δύο άλλα 

που βρίσκονται μακρύ-
τερα και συγκρατούνται 
με δεσμούς υδρογόνου. 
Οι τετραεδρικές γωνί-
ες δίνουν αφορμή για 
μια τρισδιάστατη δομή 
η οποία εμπεριέχει κε-
νούς χώρους. Όταν ο πά-

γος λιώνει, σπάνε δεσμοί 
υδρογόνου, η δομή του 

πάγου καταρρέει και τα μόρια 
νερού έρχονται πιο κοντά με-

ταξύ τους, οπότε η πυκνότητα της 
υγρής φάσης μεγαλώνει.

Αλλά και στο υγρό νερό έχουμε μεγάλο 

αριθμό δεσμών υδρογόνου. Υπολογίζεται ότι μόνο το 15% περίπου των 
δεσμών υδρογόνου σπάει όταν ο πάγος λιώνει. Θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε το υγρό νερό ως αποτελούμενο από παγοειδή συγκρο-
τήματα (cluster) στα οποία συνέχεια σπάνε και σχηματίζονται δεσμοί 
υδρογόνου, με αποτέλεσμα κάποια συγκροτήματα να εξαφανίζονται 
και κάποια νέα να δημιουργούνται. Αυτό το μοντέλο του υγρού νερού 
το συναντάμε μερικές φορές με το όνομα «ταλαντευόμενο συγκρότη-
μα» (flickering cluster).
Καθώς η θερμοκρασία ανέρχεται από τους 0 °C, τα συγκροτήματα 
τείνουν να καταρρεύσουν περαιτέρω, δίνοντας τη θέση τους σε μια 
ακόμα πιο συμπαγή φάση. ‘Έτσι η πυκνότητα μεγαλώνει (Σχήμα 2).
 Όμως όπως κανονικά συμβαίνει με κάθε υγρό όταν η θερμοκρασία 
ανέρχεται, τα μόρια αρχίζουν να κινούνται και να δονούνται ταχύτερα, 
οπότε ο χώρος που καταλαμβάνεται από ένα μόριο μεγαλώνει. Για τα 
περισσότερα υγρά, αυτό, οδηγεί σε μια συνεχή ελάττωση της πυκνό-
τητας με αύξηση της θερμοκρασίας. Στο νερό, το κανονικό αυτό φαι-
νόμενο αντισταθμίζεται από την αύξηση της πυκνότητας που έχουμε 
λόγω διάσπασης δεσμών υδρογόνου, όμως στους 4 °C το κανονικό 
φαινόμενο αρχίζει να επικρατεί. Το νερό δείχνει μια μέγιστη πυκνότητα 
στους 4 °C και γίνεται λιγότερο πυκνό σε υψηλότερες θερμοκρασίες.
Η ασυνήθιστα μεγάλη θερμότητα εξάτμισης του νερού ασκεί μια 
σημαντική επίδραση στον καιρό πάνω στη γη. Η εξάτμιση επιφα-
νειακών υδάτων απορροφά περισσότερο από το 30% της ηλιακής 
ενέργειας που φθάνει στην επιφάνεια της γης. Η ενέργεια αυτή ελευ-
θερώνεται όταν οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και η κατάληξη μπο-
ρεί να είναι καταιγίδες και τυφώνες. Το νερό που πέφτει πάνω στην 
επιφάνεια της γης ξαναγεμίζει τις πηγές γλυκού νερού. Ο φυσικός 
αυτός κύκλος του νερού από τους ωκεανούς στις πηγές γλυκού νε-
ρού και η επιστροφή του στους ωκεανούς ονομάζεται υδρολογικός 
κύκλος (Σχήμα 3).
Παρόλο που η εξάτμιση και η συμπύκνωση του νερού παίζουν κυρί-
αρχο ρόλο στον καιρό του πλανήτη μας, υπάρχουν και άλλες σπουδαί-
ες ιδιότητες. Η εξαιρετικά μεγάλη θερμοχωρητικότητα των υδάτινων 
όγκων ασκεί μια σημαντική επίδραση μετριασμού της θερμοκρασίας 
του περιβάλλοντος με το να θερμαίνει ψυχρές μάζες αέρα τον χει-
μώνα και να ψύχει θερμές αέριες μάζες  το καλοκαίρι. Μολονότι οι 
ωκεανοί    παγκοσμίως είναι πιο σημαντικοί, εν τούτοις και οι λίμνες 
στην ενδοχώρα ασκούν ιδιαίτερη επίδραση. Για παράδειγμα οι μεγά-

Σχήμα 3
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λες λίμνες (Great Lakes) δίνουν στο Ντιτρόϊτ (Η.Π.Α.) έναν περισσό-
τερο υποφερτό χειμώνα σε σχέση με πόλεις που βρίσκονται κάπου 
νοτιότερα αλλά όχι κοντά σε λίμνες.
Το γεγονός ότι ο πάγος είναι λιγότερο πυκνός από το νερό σημαίνει 
ότι κατά την πήξη, ο πάγος σχηματίζεται στην κορυφή του υγρού. 
Αυτό έχει σημαντικές προεκτάσεις τόσο για τον καιρό όσο και για τα 
υδρόβια ζώα. Όταν επάνω στην μάζα του νερού σχηματίζεται πάγος, 
τότε αυτός μονώνει το υποκείμενο υγρό από 
τον ψυχρό αέρα και περιορίζει την παραπέρα 
πήξη του νερού. Από αυτό εξαρτάται η επιβί-
ωση των ψαριών τον χειμώνα. Ας δούμε τι 
θα συνέβαινε σε μια λίμνη αν ο πάγος ήταν 
πυκνότερος από το νερό. Ο πάγος θα πάγω-
νε το νερό από τον πυθμένα προς τα πάνω. 
Χωρίς μονωτική ασπίδα στην επιφάνειά της, 
η λίμνη θα μετατρεπόταν όλη σε πάγο σκο-
τώνοντας κάθε υδρόβιο ζώο. Το λιώσιμο των 
πάγων που αρχίζει την άνοιξη θα διαρκούσε 
περισσότερο, αφού η μονωτική δράση του 
επιφανειακού νερού θα επιβράδυνε την τήξη 
του πάγου στο βυθό της λίμνης. 
Οι ιδιότητες του νερού ως διαλύτης είναι επί-
σης ασυνήθιστες. Το νερό είναι και πολική ου-
σία και μόριο που σχηματίζει δεσμούς υδρο-
γόνου. Ως αποτέλεσμα, το νερό διαλύει πολλές 
ουσίες, στις οποίες στις οποίες συμπεριλαμβά-
νονται ιοντικές και πολικές ενώσεις. Οι ιδιότη-
τες αυτές αναδεικνύουν το νερό ως τον πρώτο 
διαλύτη, βιολογικά και βιομηχανικά.
Λόγω των διαλυτικών του ιδιοτήτων, το φυσι-
κό νερό περιέχει πάντοτε διαλελυμένα υλικά, 
ιδίως ιοντικές ουσίες. Το σκληρό νερό περιέχει 
μεταλλικά ιόντα Ca2+ και Mg2+. Τα ιόντα αυτά 

αντιδρούν με τα σαπούνια, τα οποία είναι άλατα του στεατικού οξέος και 
άλλων παρόμοιων οργανικών οξέων, παράγοντας πηκτά ιζήματα αλά-
των του ασβεστίου και του μαγνησίου. Τέτοια ιζήματα προσκολλώνται 
σε ρούχα και μπανιέρες. Η απομάκρυνση των ιόντων Ca2+ και Mg2+ από 
το σκληρό νερό αναφέρεται ως αποσκλήρυνση του νερού.  
Το νερό συνήθως αποσκληρύνεται μέσω ιονανταλλαγής.  Ιονανταλλα-
γή είναι μια διεργασία κατά την οποία ένα υδατικό διάλυμα διέρχεται 
από μια στήλη υλικού που αντικαθιστά ένα είδος ιόντων του διαλύ-
ματος με ένα άλλο είδος ιόντων. Οι οικιακοί και οι εμπορικοί απο-
σκληρυντές νερού περιέχουν κατιοανταλλακτικές ρητίνες, οι οποίες 
είναι αδιάλυτες μακρομοριακές ουσίες (ουσίες αποτελούμενες από 
γιγαντιαία μόρια) ενωμένες χημικά με αρνητικά φορτισμένες ομάδες. 
Τα αρνητικά φορτία αντισταθμίζονται από ιόντα όπως Να+. Όταν μέσα 
από μια τέτοια στήλη περάσει σκληρό νερό που περιέχει ιόντα Ca2+, τα 
ιόντα Να+ της ρητίνης αντικαθίστανται από ιόντα Ca2+. 

2NaR(s) + Ca2+ (aq)                                CaR2(s) +2Na+(aq)  

(R- =  ανιόν της ιονανταλλακτικής ρητίνης)

Το νερό που εξέρχεται τώρα από την στήλη περιέχει ιόντα Να+ στην 
θέση των ιόντων Ca2+ και άρα έχει αποσκληρυνθεί. Όταν η ρητίνη έχει 
μετατραπεί πλήρως στο μετά ασβεστίου άλας, μπορεί να αναγεννηθεί, 
αν μέσα από την στήλη περάσουμε πυκνό διάλυμα NaCl, προκειμένου 
να αντιστρέψουμε την παραπάνω αντίδραση. 

Σχήμα 2: Πυκνότητα νερού έναντι θερμοκρασίας.
Το νερό εμφανίζει μέγιστη πυκνότητα στους 4 °C.

Σχήμα 3:
Ο υδρολογικός κύκλος.
Το νερό των ωκεανών εξατμίζεται σχηματίζοντας νέφη. Κατόπιν, με κατακρημνίσματα (βροχή, χιόνι) 
από τα νέφη αναπληρώνονται οι πηγές του γλυκού νερού. Το νερό από αυτές τις πηγές επιστρέφει 
τελικά στους ωκεανούς μέσω επιφανειακής απορροής, μέσω ποταμών ή ως υπόγειο νερό.
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Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ  

Μπορεί μια θεατρική παράσταση να συνδέσει τη χημεία με το θέατρο 
και να κάνει την επιστήμη πιο κατανοητή για τα παιδιά και τους εφήβους;   
Η νομπελίστρια φυσικός και χημικός Μαρία Κιουρί, ίσως η σπουδαιό-
τερη γυναίκα επιστήμονας που έζησε ποτέ, συνήθιζε να λέει, αναφερό-
μενη στον φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει, πως «δεν υπάρχει τίποτε 
που πρέπει να φοβόμαστε, μόνο να προσπαθούμε να κατανοήσουμε». 
Αυτός είναι ο ρόλος της επιστήμης. Να δίνει απαντήσεις σε όσα συμβαί-
νουν γύρω μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Με τον   ίδιο τρόπο 
λειτουργεί και το θέατρο απέναντι στη φύση του ανθρώπου. Προσπαθεί 
να την κατανοήσει, να δώσει απαντήσεις σε αυτά που συμβαίνουν μέσα 
μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
Πώς, όμως, συνδέεται το θέατρο με την επιστήμη; Πώς μεταδίδoνται το 
πάθος και η περιέργεια για την ανακάλυψη; Με ποιον τρόπο μπορεί το 
θέατρο να επιστρατεύσει το χιούμορ και την ψυχαγωγία για να κάνει την 
επιστήμη πιο προσιτή σε όλους, ιδιαίτερα στα παιδιά;
Mια σειρά από αντίστοιχα ερωτήματα κυοφορούνταν για καιρό στο μυαλό 
του χημικού, συγγραφέα, ηθοποιού και διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη Γουλέ, ενός ανθρώπου που από τις 
πρώτες κουβέντες μαζί του καταλαβαίνεις πως είναι μοιρασμένος ανά-
μεσα στην ιδιότητα του επιστήμονα και αυτή του καλλιτέχνη. Έχει μάθει να 
έλκεται από την έμπνευση και τη δημιουργία, απ’ όπου κι αν πηγάζει. Αυ-
τές οι σκέψεις ήταν που γέννησαν τελικά το Θεατρόνιο, μια φρέσκια, δρα-
στήρια, ζωντανή και πολύ ταλαντούχα ομάδα που αποτελείται από νέους, 

καταρτισμένους επιστήμονες, επαγγελματίες παιδαγωγούς και χαρισμα-
τικούς καλλιτέχνες, όπως η σκηνοθέτις και θεατροπαιδαγωγός Δέσποι-
να Μαραγκουδάκη, η χορογράφος Μαρία Αντωνίου, οι ηθοποιοί Στέλιος 
Γιαννακός, Έμμυ Μαυρίκα και Μάρδη Μηλιαρά και η ενδυματολόγος 
Μαίρη Τριανταφύλλου. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε και τη συνεισφορά 
της εκπαιδευτικού Ναταλίας Λύτρα. Η Ναταλία Λύτρα είναι χημικός, με 
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη «Διδακτική της Χημείας και Νέες 
Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» στην κατεύθυνση «Διδακτική της Χημείας» 
του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επιμεληθεί όλη 
την παράσταση, εφαρμόζοντας στην πράξη τις γνώσεις του μεταπτυχια-
κού της. «Το Θεατρόνιο είναι ομάδα. μια ομάδα θεατρική και επιστημονική 
μαζί. Πώς να μην τα καταφέρεις, όταν έχεις δίπλα σου υπέροχους συνο-
δοιπόρους και χαρισματικούς ανθρώπους-προσωπικότητες; Πώς να μη 
χαμογελάς, όταν έχεις μια ομάδα σαν αυτή;» θα πει γεμάτος ενθουσιασμό 
ο ιδρυτής της Γιάννης Γουλές.
Οι ιδέες, η έμπνευση, το μεράκι και η συνεργασία όλων αυτών των δι-
αφορετικών χαρακτήρων οδήγησαν σύντομα στην πρώτη ολοκληρω-
μένη εκπαιδευτική δράση. Πρόκειται για μια διαδραστική παράσταση 
επιστημονικού θεάτρου για μαθητές από την Ε’ Δημοτικού μέχρι το Λύ-
κειο που έχει τίτλο «Θέμα Χημείας» και αποτελείται από τέσσερα μέρη: 
το διαδραστικό κομμάτι, τα πειράματα χημείας, το θεατρικό έργο και μια 
ανοιχτή συζήτηση με τους μαθητές. Την μουσική της παράστασης επι-
μελείται ο μοναδικός Γιάννης Ζουγανέλης.

Τα πάντα στη ζωή 
είναι «θέμα χημείας»
Βας.	Καψάλης,	Δημοσιογράφος
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Στο διαδραστικό μέρος, οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά 
σε βιωματικές δραστηριότητες με επίκεντρο τη Χημεία. Πιο συγκεκρι-
μένα, καλούνται να ερευνήσουν θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης με 
ολιστικό τρόπο. Πώς η πίεση επηρεάζει τα χημικά μόρια; Πώς η πίεση 
επηρεάζει τις ανθρώπινες σχέσεις και τις αποφάσεις που καλούμαστε 
να πάρουμε; Εδώ κάπου υπεισέρχεται και η υπόθεση του θεατρικού 
έργου, που αντιμετωπίζει με χιούμορ και συγκίνηση το επαγγελματικό 
δίλημμα ενός εφήβου, του Φίλιππου. Θέμα του έργου; Ο Φίλιππος έχει 
ταλέντο στο μπάσκετ. Θέλει να υπογράψει συμβόλαιο με μια ομάδα και 
να γίνει μεγάλος αθλητής. Ο πατέρας του όμως, ιδιοκτήτης βιομηχανίας 
χημικών, έχει άλλα σχέδια και τον πιέζει να μην πραγματοποιήσει τα 
όνειρά του.
Δύο είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά αυτής της πρωτότυπης εκ-
παιδευτικής δράσης: το πρώτο αφορά την ικανότητά της να προσαρμό-
ζεται κάθε φορά στη σχολική βαθμίδα που απευθύνεται, λαμβάνοντας 
υπόψη τη διδακτέα ύλη καθώς και τους διδακτικούς στόχους που αντι-
στοιχούν σε κάθε τάξη. Για παράδειγμα, οι μαθητές της Β’ Γυμνασίου 
σωματοποιούν τις φυσικές καταστάσεις της ύλης (στερεό, υγρό, αέριο) 
και παράλληλα αναρωτιούνται: «Τι χημικός τύπος είσαι; Στερεός, υγρός 
ή αέριος;» μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τεχνι-
κές του θεάτρου, ενώ στο Λύκειο οι μαθητές μπαίνουν στη διαδικασία 
να αναρωτηθούν αν οι χημικές αντιδράσεις που διαβάζουν κάθε μέρα 
στις σελίδες του βιβλίου της χημείας έχουν αναλογίες στην καθημερινή 
τους ζωή. 
Το δεύτερο, και ίσως πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της παράστασης, 
είναι ότι το «Θέμα Χημείας» έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά 
ως προς τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και όχι να τον υποκατα-
στήσει. Ενεργεί μεθοδικά και προσεγγίζει τη γνώση με ποικίλους τρό-
πους, με στόχο να ενεργοποιήσει μαθητές όλων των επιπέδων, ακόμα 
και παιδιά με ιδιαιτερότητες, διάσπαση προσοχής ή χαμηλές επιδόσεις 
στα μαθήματα φυσικών επιστημών. Και το κάνει με τρόπους που ο πε-
ριορισμένος χρόνος μαθήματος μέσα σε μια τάξη με πολλούς μαθητές, 
όπου ο δάσκαλος ή ο καθηγητής τρέχει να καλύψει τη διδακτέα ύλη της 
χρονιάς, δεν επιτρέπει. Μέσα από πειράματα και θεατρικούς αυτοσχε-
διασμούς τα παιδιά συλλέγουν ερεθίσματα, σκέφτονται, θέτουν τα δικά 
τους ερωτήματα, βγάζουν τα συμπεράσματά τους και μέσα από αυτή τη 
διαδικασία καταφέρνουν να καλλιεργήσουν ποικίλες μορφές νοημοσύ-
νης, όπως η κιναισθητική, η μουσική, η χωρική, η ενδοπροσωπική κ.ά. 
Στο τέλος δεν μαθαίνουν απλώς ότι η επιστήμη συνδέεται με την τέχνη 
αλλά ότι χωρίς αυτά τα πολύτιμα εργαλεία στο πλάι του ο άνθρωπος δεν 
θα μπορούσε ν’ απαντήσει ούτε στο «γιατί», ούτε στο «πώς». 
Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και 
του τμήματος Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και μέχρι σήμερα έχει παρουσιαστεί σε σχολεία όπως το 
Α’ & Β’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, στο 1ο Λύκειο Ταύρου, στο 11ο 
Γυμνάσιο Ιλίου, στο «Athens Science Festival» καθώς στην Τεχνόπολη 
του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Κυριακές στην 
Τεχνόπολη».
Δείτε περισσότερα για το Θεατρόνιο στο https://vimeo.com/122315036.
Θεατρόνιο, Βεργοβίτσης 8-10, Γκύζη, 210 6470003 , theatronio@gmail.
com, http://www.theatronio.gr
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1.	Εισαγωγή
Η ρύπανση των υδάτων (επιφα-

νειακών και υπόγειων) είναι 
ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα των σύγχρο-
νων κοινωνιών, τόσο του 
αναπτυγμένου, όσο και του 
αναπτυσσόμενου κόσμου. 
Αναλογιζόμενοι όχι μόνο 
τη βιολογική εξάρτηση του 
ανθρώπου, των ζώων και 

των φυτών από το νερό, 
αλλά και την εξάρτηση των 

δραστηριοτήτων του ανθρώπου 
από την ποιότητα του νερού κατα-

νοούμε πόσο μεγάλης σημασίας εί-
ναι η διατήρηση της ποιότητας των υδα-

τικών συστημάτων αλλά και η κατανόηση των 
φυσικοχημικών και βιολογικών διεργασιών οι οποίες 

επιδρούν και καθορίζουν την καθαρότητα ή μη των υδάτων. 
Η σύσταση των υδάτων είναι δυνατόν να μεταβληθεί εξαιτίας φυσικών 
φαινομένων, όπως εκρήξεις ηφαιστείων, σεισμοί, καταρρακτώδεις 
βροχές, ή να επηρεαστεί από την ορυκτολογική σύσταση των πετρω-
μάτων με τα οποία ήλθε σε επαφή κατά την κίνησή του, όμως ο χαρα-
κτηρισμός ενός υδατικού συστήματος ως ρυπασμένο σημαίνει  ότι το 
συγκεκριμένο σύστημα βρίσκεται σε τέτοια ποιοτική κατάσταση ώστε 
δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που προορίζεται, και 
δεν εννοείται μόνο χρήση από τον άνθρωπο αλλά και η υποστήριξη των 
βιοκοινωνιών του και η διατήρηση του ρόλου του στο οικοσύστημα που 
ανήκει. 
Πλήθος ρύπων απειλούν την ποιότητα των υδατικών συστημάτων οι 
οποίοι εισέρχονται σε αυτά εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Χημικοί και βιολογικοί ρύποι έχουν τον πρώτο ρόλο αλλά υπάρχουν και 
δραστηριότητες οι οποίες μεταβάλλουν φυσικές ιδιότητες των συστημά-
των-αποδεκτών επηρεάζοντας έτσι τις φυσικές, χημικές και βιολογικές 

διεργασίες που συμβαίνουν με αποτέλεσμα την πρόκληση σημαντικών 
διαταραχών στο σύστημα. Ως τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να ανα-
φερθεί η θερμική ρύπανση. 
Η ρύπανση των υδάτων πάντως δεν είναι φαινόμενο μόνο των σύγχρο-
νων κοινωνιών. Κατά το Μεσαίωνα χιλιάδες άνθρωποι πέθαναν στην 
Ευρώπη από τυφοειδή πυρετό και χολέρα ενώ και στις περιόδους, οι 
οποίες τοποθετούνται χρονικά στην αρχαιότητα, τότε που η καταλληλό-
τητα του νερού ελέγχονταν με οπτικά κριτήρια και επιστράτευση των 
αισθήσεων (ύπαρξη στερεών, χρώση, οσμή, κλπ) έχει αποδειχθεί ότι 
υπήρχαν υποδομές τέτοιες που να επιτρέπουν την κατανάλωση νερού 
το οποίο προέρχονταν από τη βροχή ή από υδατικά συστήματα μετά από 
κατεργασία. Έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι στο Παλάτι της Φαιστού 
κατά τη διάρκεια της Ύστερης Μινωικής Περιόδου (1900-1700 π.Χ.) ο 
καθαρισμός του νερού γίνονταν με συστήματα καθίζησης και τη χρήση 
φίλτρων άμμου (Lyrintzis and Angelakis, 2006). 
     Η συστηματική μελέτη της κατάστασης των υδάτων και, στη συνέχεια, 
η εφαρμογή δράσεων και μέτρων για την προστασία ή τη βελτίωση της 
ποιότητάς τους υποδεικνύει το διαχωρισμό σε επιφανειακά (π.χ. λίμνες, 
υδρορεύματα) και σε υπόγεια υδατικά συστήματα. Μολονότι οι ρύποι οι 
οποίοι απειλούν και τις δύο αυτές κατηγορίες είναι σχεδόν οι ίδιοι, εν 
τούτοις είναι διαφορετικός ο τρόπος εισόδου των ρύπων αυτών στα συ-
στήματα, οι επιδράσεις που ασκούν, τα αποτελέσματα που έχουν, αλλά 
και οι διεργασίες εξασθένησης/απομάκρυνσης τους. Επίσης συχνά, αν 
και όχι πάντα,  είναι διαφορετικές οι αιτίες που προκαλούν τη ρύπανση 
των συστημάτων. Για παράδειγμα η υπερβολική λίπανση των εδαφών 
με νιτρικά λιπάσματα μπορεί να προκαλέσει ρύπανση και στις δύο κατη-
γορίες των υδατικών συστημάτων, ενώ οι σηπτικές υπόγειες δεξαμενές 
επηρεάζουν κυρίως τα υπόγεια ύδατα.
Η ποιότητα των υδάτων επιβαρύνεται δυσμενώς από τη διοχέτευση σε 
αυτά ουσιών ανόργανης και οργανικής φύσης. Η διοχέτευση των ουσι-
ών γίνεται άμεσα μέσω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (π.χ. ανεξέλε-
γκτη ή ημι-ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων) είτε έμμεσα με φυσικές 
διεργασίες (π.χ. επιφανειακή απορροή υδάτων στα οποία εκχυλίζονται 
ή διαλύονται ρυπαντικά συστατικά, χημικές αντιδράσεις και έκπλυση 
νερού σε κατασκευαστικά υλικά με αποτέλεσμα τη διαλυτοποίηση με-

Ρύπανση επιφανειακών και 
υπόγειων νερών
πηγές, συμπεριφορά και τύχη των ρύπων
Ντούλα	Μαρία,	M.Sc., Ph. D
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών
Σοφ. Βενιζέλου 1, 14123 Λυκόβρυση, e-mail:mdoula@otenet.gr
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τάλλων σε αυτό, διαβρωτική δράση του νερού σε μεταλλικές κατασκευ-
ές κλπ.). 
Η επιβάρυνση της ποιότητας των υδάτων επιφέρει πλήθος αλληλεξαρ-
τούμενων επιδράσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν 
ως εξής: 
- Οικολογικές: όταν οι ρύποι προκαλούν δυσμενείς διαταραχές στη λει-
τουργία των υδατικών οικοσυστημάτων 
- Αισθητικές: όταν η ρύπανση γίνεται αιτία για την ανάπτυξη δυσάρε-
στων οσμών, χρωματισμού και θολότητας του υδάτινου αποδέκτη 
- Υγιεινολογικές: όταν το νερό γίνεται φορέας παθογένειας και τοξικότη-
τας για τον άνθρωπο και τα ζώα που χρησιμοποιούν είτε το ίδιο για πόση 
είτε τους υδρόβιους οργανισμούς για τροφή.

2.	Αίτια	ρύπανσης	επιφανειακών	υδάτων
Τα επιφανειακά υδατικά συστήματα γίνονται συχνά αποδέκτες ρυπαντι-
κού φορτίου που προέρχεται από σημειακές, διάχυτες (μη-σημειακές 
ή αλλιώς παντορροϊκές) ή λανθάνουσες πηγές. Οι σημειακές πηγές 
είναι για παράδειγμα απευθείας απόθεση αποβλήτων (βιομηχανικών, 
αστικών, κτηνοτροφικών κλπ) και είναι αναγνωρίσιμες και ελέγξιμες. Οι 
διάχυτες αντίθετα οφείλονται στις δραστηριότητες μιας περιοχής, και όχι 
μόνον, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
ενός συστήματος. Οι απορροές γεωργικών εκτάσεων, μεταλλείων, χω-
ματερών καθώς επίσης και υπόγεια ύδατα που τροφοδοτούν το συστή-
ματα αυτά και τα οποία έχουν υποστεί επιβάρυνση κατά την πορεία τους 
στην ίδια ή άλλη περιοχή, όξινες κατακρημνίσεις (π.χ. όξινη βροχή) είναι 
παραδείγματα διάχυτης ρύπανσης. Το είδος αυτό της επιβάρυνσης είναι 
μη ελέγξιμο και προφανώς ο περιορισμός του πιο δύσκολος.
Ως λανθάνουσα πηγή ρύπανσης μπορεί να αναφερθεί η αερομεταφορά 
ρύπων, η οποία ιδιαίτερα στις βιομηχανικές και αστικές περιοχές θεω-
ρείται ιδιαίτερα σημαντική. Αιωρούμενα σωματίδια ποικίλης σύστασης, 
χαρακτηριστική της περιοχής, μπορεί να αποτεθούν στα επιφανειακά 
συστήματα και να επηρεάσουν την ισορροπία του (Καλλέργης, 2004).
3.	Αίτια	ρύπανσης	υπόγειων	υδάτων	
Σχεδόν όλες οι δραστηριότητες των ανθρώπων που συμβαίνουν στην 
επιφάνεια και κάτω από αυτή μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 
ποιότητα του υπόγειου ύδατος. Και στην περίπτωση των υπόγειων υδά-
των η ρύπανση μπορεί να είναι σημειακή ή διάχυτη. 
Επιβάρυνση του υπόγειου ύδατος μπορεί να επιφέρουν η διάθεση στε-
ρεών και υγρών αποβλήτων στο έδαφος, τα σηπτικά συστήματα, οι γε-
ωτρήσεις έκχυσης αποβλήτων, οι απορροές χωματερών, μεταλλείων, 
γεωργικών εκτάσεων, τα ατυχήματα στις υπεδάφιες δεξαμενές υγρών 
καυσίμων ή αποβλήτων (Καλλέργης, 2004). 
Φυσικός εμπλουτισμός / επιβάρυνση των υπόγειων υδάτων από με-
ταλλικά κυρίως στοιχεία μπορεί να γίνει λόγω διάλυσης στο νερό της 
βροχής μετάλλων χαρακτηριστικών των πετρωμάτων της περιοχής, 
τα οποία κινούνται μέσα από το έδαφος και φθάνουν στον υδροφόρο 
(Καλλέργης, 2004).
Το έδαφος σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις βρίσκεται ανάμεσα στην 
πηγή ρύπανσης και στον τελικό αποδέκτη. Πολλούς από τους ρύπους 
μπορεί να τους κατακρατήσει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, τη 
σύστασή του καθώς επίσης και τη φύση του ρύπου, όπως αναλυτικά 

παρουσιάζεται σε επόμενη παράγραφο. Η συνεχής επιβάρυνση καθιστά 
το έδαφος μη ικανό να ανταποκριθεί, υποβαθμίζοντας συγχρόνως την 
ποιότητά του και τις λειτουργίες του συνολικά.
Οι δραστηριότητες απόθεσης αποβλήτων, ιδίως όταν αυτές γίνονται 
ανεξέλεγκτα, μπορούν να  προκαλέσουν ρύπανση και επιφανειακών 
και υπόγειων υδάτων συγχρόνως. Ένα παράδειγμα που συμβαίνει δυ-
στυχώς σε όλη την Κρήτη, αλλά και αλλού, είναι η απόθεση αποβλήτων 
ελαιοτριβείων σε μεγάλους λάκκους σκαμμένους στο χώμα. Τα από-
βλητα αποθέτονται στους λάκκους, οι οποίοι ονομάζονται εξατμισο-δε-
ξαμενές αν και κανένα από τα χαρακτηριστικά τους δεν συνάδει με 
τον όρο δεξαμενή, και αφήνονται προς εξάτμιση. Εξαιτίας του μεγάλου 
όγκου των αποβλήτων τα οποία παράγονται σε μικρό χρονικό διάστημα 
μετά τη συγκομιδή, οι λάκκοι γεμίζουν γρήγορα, το υδατικό τους μέρος 
δεν προλαβαίνει να εξατμιστεί ενώ καινούριοι όγκοι αποβλήτων απο-
θέτονται καθημερινά. Το αποτέλεσμα είναι υπερχείλιση των λάκκων με 
τα απόβλητα πολύ συχνά να κατευθύνονται σε κοντινά υδρορεύματα, 
ποτάμια ή λίμνες. Ουσίες, κυρίως οργανικές οι οποίες περιέχονται στα 
απόβλητα διηθούνται αργά μέσα από το έδαφος όπου και βιοαποδο-
μούνται. Η επί χρόνια συνεχιζόμενη απόρριψη αποβλήτων έχει υπο-
βαθμίσει το έδαφος το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αδυνατεί πλέον να 
συνεισφέρει στη εξασθένιση των ρύπων. Στην Εικόνα 1 φαίνεται χώρος 
απόθεσης αποβλήτων ελαιουργείων στο Ρέθυμνο όπου υπάρχουν δύο 
λάκκοι, κοντά ο ένας στον άλλον. Απόθεση στην περιοχή γίνεται συνε-
χώς τα τελευταία 13 χρόνια. 

4.	Ρύποι	και	παράμετροι	ποιότητας	υδάτων	
Τα υδάτινα συστήματα, όπως αναφέρθηκε, είναι δυνατόν να επηρεα-
στούν από πλήθος φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων με συ-
νέπεια οι ρύποι που κάθε φορά ευθύνονται για την υποβάθμιση της 
ποιότητας των συστημάτων να είναι διαφορετικοί από περιοχή σε πε-
ριοχή ανάλογα με τις κατά τόπους δραστηριότητες και τη διαχείριση 
των διαθέσιμων υδατικών πόρων, η δε πίεση που ασκούν εξαρτάται 
από την ένταση και έκταση των δραστηριοτήτων. Ο χαρακτηρισμός της 

Εικόνα 1. Εξατμισο-δεξαμενές απόθεσης υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων στην 
Κρήτη.
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κατάστασης στην οποία βρίσκεται ένα υδατικό σύστημα, επιφανειακό ή 
υπόγειο, γίνεται με προσδιορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών του, 
της συγκέντρωσης των ρύπων (συμπεριλαμβανομένων και των παθο-
γόνων μικροοργανισμών) και της μεταβολής αυτών με το χρόνο και την 
ένταση της δραστηριότητας που τους εισήγαγε στο σύστημα, της επί-
πτωσης στους υδρόβιους οργανισμούς και της γενικής κατάστασης του 
περιβάλλοντος στο οποίο αυτό το σύστημα ανήκει.
Οι κύριες φυσικές, χημικές και βιολογικές παράμετροι που εξετάζονται 
είναι: 
 
4.1 Φυσικές παράμετροι 
pΗ : Η τιμή του ρΗ στα ύδατα είναι σε άμεση συνάρτηση με το είδος των 
χημικών ουσιών που περιέχονται σε αυτά, ενώ ρυθμίζει τους μηχανι-
σμούς των αντιδράσεων και επιταχύνει ή παρεμποδίζει τις βιοχημικές 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα. Γενικά, τα ποτάμια και οι λίμνες έχουν 
ελαφρώς ή περισσότερο όξινο pH (τιμές γύρω στο 5 ή χαμηλότερα) χω-
ρίς αυτό να οφείλεται σε τυχόν πρόβλημα όξινων κατακρημνίσεων. Σε 
περιπτώσεις επηρεασμού ενός υδάτινου συστήματος από όξινες κατα-
κρημνίσεις, το pH μπορεί να κατέβει και κάτω από την τιμή 2 ειδικά 
σε περιοχές που δε διαθέτουν ανθρακικά πετρώματα τα οποία εξουδε-
τερώνουν τα Η+ του όξινου περιβάλλοντος αυξάνοντας παράλληλα τη 
διάλυση διαφόρων ορυκτών:

CaCO3 + H+ Ca2+ + H2CO3     Ca2+ + CO2 + H2O       (1)

Συνέπεια της οξίνισης μιας λίμνης, για παράδειγμα, είναι ο άμεσος 
θάνατος των φυκών, των ασπόνδυλων, των αμφίβιων και τελικά των 
ψαριών που ζουν στην περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία λί-
μνης με κρυστάλλινο, η οποία όμως είναι νεκρή. Περισσότερες από 200 
λίμνες στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης στερούνται ψαριών, ενώ 7000 
λίμνες στο Οντάριο του Καναδά είναι τόσο όξινες ώστε τα περισσότερα 
είδη ψαριών έχουν πεθάνει.

Χρώμα : Η εμφάνιση χρώματος στα υδατικά συστήματα τα καθιστά ακα-
τάλληλα για πόση αλλά και για άλλες χρήσεις (βιομηχανία, ιχθυοκαλ-
λιέργεια κ.λπ.). Είναι αποτέλεσμα της παρουσίας μεταλλικών αλάτων, 
οργανικών ενώσεων και άλλων διαλυτών κολλοειδών στερεών και 
αποτελεί έμμεσο δείκτη του βαθμού ρύπανσής τους.  Επιπλέον, ο χρω-
ματισμός των υδάτων εμποδίζει τη διέλευση του φωτός και επομένως 
τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης των αυτότροφων οργανισμών. 

Οσμή : Η οσμή του νερού οφείλεται σε πτητικές ενώσεις που εισέρχο-
νται στα συστήματα ή δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της αποδόμησης 
της οργανικής ύλης, της παρουσίας αλγών, προϊόντων διάβρωσης με-
τάλλων και χημικών βιομηχανικής και γεωργικής προέλευσης. 

Διαλυμένο οξυγόνο : Η περιεκτικότητα των υδατικών συστημάτων σε 
διαλυμένο οξυγόνο είναι μία πολύ σημαντική παράμετρος και δείκτης 
της ρυπαντικής επιβάρυνσης που έχει επέλθει σε αυτά. Το διαλυμένο 
οξυγόνο είναι το βασικότερο και ζωτικότερο στοιχείο για τη διατήρη-
ση και εξέλιξη της ζωής στα υδάτινα οικοσυστήματα. Προσλαμβάνεται 

από τους παραγωγούς οργανισμούς (συνθέτουν οργανική ύλη από 
ανόργανα συστατικά μέσω της φωτοσύνθεσης) και τους καταναλωτές 
(χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας τη χημική ενέργεια που βρίσκεται 
δεσμευμένη μέσα σε οργανικές ουσίες άλλων ζωντανών οργανισμών) 
για την αναπνοή τους, αλλά και από τα αερόβια βακτήρια για τη διάσπα-
ση της οργανικής ύλης (Σίσκος και Σκούλλος, 1992). 
Η τιμή του διαλυμένου οξυγόνου σε ένα υδατικό σύστημα υφίσταται με-
ταβολές με τη θερμοκρασία, το βάθος , την ώρα της ημέρας αλλά γενικά 
αυτές οι μεταβολές βρίσκονται στα πλαίσια της φυσικής μεταβολής και 
λειτουργίας του συστήματος. Η απόθεση ποσοτήτων οργανικής-βιοα-
ποδομούμενης  ύλης στα επιφανειακά νερά προκαλεί την κατανάλωση 
του διαλυμένου οξυγόνου από τους μικροοργανισμούς για τη διάσπασή 
της , αλλά και ανάπτυξη ανοξικών συνθηκών με χρήση και αναγωγή 
οξυγονούχων ριζών, όπως νιτρικών, νιτρωδών και θειικών που αντί-
στοιχα μετατρέπονται σε αμμωνία και θειούχα ή υδρόθειο, σύμφωνα με 
τις αντιδράσεις (Σίσκος και Σκούλλος, 1992)

                       
CH2O + O2   CO2 + H2O  (2)

                                  
(CH2O)x(NH3)ψ                          CO2 + NH3 +N2 + H2O                                                                (3)

                                 
(CH2O)x(NH3)ψ  CO2 + NH3 +S2- + H2O                                                      (4)

(σημ. οι παραπάνω αντιδράσεις είναι ποιοτικές).
Τα αστικά λύματα όπως και συγκεκριμένες κατηγορίες υγρών βιομη-
χανικών αποβλήτων περιέχουν σημαντικές συγκεντρώσεις οργανικού 
φορτίου, αμμωνιακού και οργανικού αζώτου. Η μη αποτελεσματική 
επεξεργασία τους πριν την τελική τους διάθεση, οδηγεί σε αντίστοιχη 
αύξηση των συγκεντρώσεων των ενώσεων αυτών στα φυσικά ύδατα 
όπου λαμβάνουν χώρα οι εξής διεργασίες: Το οργανικό άζωτο μετατρέ-
πεται σε αμμωνιακά ιόντα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμο για νιτροποί-
ηση (μετατροπή σε νιτρικά): 

NH4+ + 2O2                        NO3- + 2H+ +H2O  (5)

Η διαδικασία αυτή απαιτεί την κατανάλωση σημαντικών ποσοτήτων δι-
αλυμένου οξυγόνου. Επίσης, το άζωτο και ο φώσφορος που περιέχο-
νται στα λύματα, ως θρεπτικά συστατικά, ενεργοποιούν την παραγωγή 
νέας ζωντανής οργανικής ύλης στον υδάτινο αποδέκτη η οποία μετά 
την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής της αποσυντίθεται καταναλώνοντας 
διαλυμένο οξυγόνο. 

Στερεά: Τα στερεά που απαντώνται στα ύδατα μπορούν να ταξινομηθούν 
σε επιμέρους κατηγορίες: 
*Αιωρούμενα στερεά 
Τα αιωρούμενα στερεά (λεπτομερή σωματίδια και κολλοειδή) είναι 
ανόργανης ή οργανικής φύσης και έχουν είτε φυσική είτε ανθρωπογε-
νή προέλευση. Η παρουσία τους στα ύδατα οδηγεί στη δημιουργία θο-

μικροοργανισμοί

 HNO3

SO42-

θειοβακτήρια     

Α Ρ Θ Ρ Ο  
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λότητας η οποία εκτρέπει ή απορροφά το ηλιακό φως. Συνέπεια του γε-
γονότος αυτού, πέρα από την αισθητική υποβάθμιση του νερού, είναι η 
παρεμπόδιση της διέλευσης του ηλιακού φωτός και ο περιορισμός των 
διαδικασιών φωτοσύνθεσης και παραγωγής του φυτοπλαγκτόν. Ακόμη, 
τα αιωρούμενα στερεά μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς την ανά-
πτυξη των υδρόβιων οργανισμών και να παρέχουν προστασία στους 
παθογόνους μικροοργανισμούς έναντι των διαδικασιών καταστροφής 
τους, ενώ επηρεάζουν τη μεταφορά συστατικών, όπως του οξυγόνου, 
μεταξύ ατμόσφαιρας και νερού. 
*Διαλυμένα στερεά 
Τα διαλυμένα στερεά οφείλονται στην παρουσία κυρίως ευδιάλυτων 
ανόργανων αλάτων όπως χλωριούχα, θειικά, νιτρικά, νιτρώδη, αμμω-
νιακά κ.λπ. Η προέλευσή τους μπορεί να είναι φυσική ή ανθρωπογε-
νείς. Μερικοί κανονισμοί πόσιμου νερού συνιστούν ή επιβάλλουν ανώ-
τατο όριο για την ολική συγκέντρωση των διαλυμένων στερεών, όμως 
τα προβλήματα που δημιουργούν τα στερεά αυτά οφείλονται περισσότε-
ρο στα ειδικά χημικά χαρακτηριστικά των ενώσεων που τα αποτελούν 
παρά στην ολική συγκέντρωσή τους. 
*Καθιζάνοντα στερεά 
Τα καθιζάνοντα στερεά σχηματίζουν πυθμενική ιλύ η οποία μπορεί να 
προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στους πληθυσμούς των ασπόνδυ-
λων οργανισμών και να φράξει πυθμενικά στρώματα χαλικιού, σημεία 
όπου τα ψάρια αποθέτουν τα αυγά τους. Η παρουσία τους σε υδάτινα 
συστήματα που χρησιμοποιούνται για άρδευση καλλιεργειών έχει σαν 
αποτέλεσμα την απόθεση αλάτων στις δεξαμενές και τους αγωγούς 
αποθήκευσης και μεταφοράς του νερού, την αλάτωση των εδαφών, την 
παρεμπόδιση διείσδυσης του νερού και του ατμοσφαιρικού αέρα στα 
κατώτερα εδαφικά στρώματα, ενώ σχηματίζουν αλατούχες επιστρώ-
σεις στα φύλλα των φυτών παρεμποδίζοντας τη διαδικασία της φωτο-
σύνθεσης. 
*Ολικά στερεά 
Το σύνολο των στερεών που υπάρχουν στα ύδατα (αιωρούμενα, διαλυ-
μένα, καθιζάνοντα) αποτελούν τα ολικά στερεά, η μέτρηση των οποίων 
παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο επιβάρυνσης 
που έχει υποστεί ο υδατικός αποδέκτης. 
4.2. Χημικές παράμετροι 
Ένας μεγάλος αριθμός οργανικών ενώσεων εμφανίζεται στα ύδατα ως 
αποτέλεσμα ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (απόθεση αποβλήτων, 
χρήση φυτοφαρμάκων, ατυχήματα). Η παρουσία τους προκαλεί σειρά 
σημαντικών προβλημάτων, π.χ. κατανάλωση οξυγόνου από τους μι-
κροοργανισμούς για τη βιοαποικοδόμησή τους, δημιουργία ανοξικών 
συνθήκες, τοξικότητα. Η συνύπαρξη τους με θρεπτικά συστατικά συντε-
λεί στην επικράτηση αναερόβιων συνθηκών που συνεπάγεται τη θανά-
τωση υδρόβιων οργανισμών. 
Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός κάθε οργανικής ένωσης ξε-
χωριστά είναι δύσκολος και ιδιαίτερα δαπανηρός, λόγω της ύπαρξης 
μεγάλου αριθμού οργανικών ενώσεων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποι-
είται ο προσδιορισμός τριών παραμέτρων οι οποίες μπορούν να παρέ-
χουν σημαντικές πληροφορίες για το είδος και το επίπεδο του οργανι-
κού φορτίου στα ύδατα: 
Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο: Το Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο 

(Biochemical Oxygen Demand – BOD) είναι το 
οξυγόνο που απαιτείται για τη διάσπαση 
του δυνητικά βιοαποδομήσιμου κλά-
σματος του συνολικού οργανικού 
φορτίου που υπάρχει στα ύδατα ή 
τα απόβλητα, με τη βοήθεια των 
μικροοργανισμών, σε u μέρες 
(BODu). Δεδομένου ότι η βιο-
χημική αποδόμηση είναι μία 
βραδεία διαδικασία η οποία 
ολοκληρώνεται σε μεγάλα 
χρονικά διαστήματα, με-
τράται συνήθως το οξυγόνο 
που καταναλώνεται εντός 
των πρώτων πέντε ημερών 
από την έναρξή της (BOD5). Το 
BOD5 αποτελεί βασική παράμε-
τρο για το σχεδιασμό και έλεγχο 
της λειτουργίας μονάδων βιολογι-
κής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 
. 
Η τιμή BOD5 =1ppm είναι χαρακτηριστική 
των αφόρτιστων φυσικών υδάτων, ενώ όταν η 
τιμή πλησιάζει τα 5ppm τα σύστημα χαρακτηρίζεται ρυ-
πασμένο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα απόβλητα βιομηχανιών κατερ-
γασίας τροφίμων, σφαγείων κλπ. έχουν τιμές BOD5 από 200 έως πολ-
λές χιλιάδες ppm (Σίσκος και Σκούλλος, 1992). 
Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο : Το Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο 
(Chemical Oxygen Demand - COD) είναι η παράμετρος που προσδι-
ορίζει έμμεσα το συνολικό οργανικό φορτίο που υπάρχει στα ύδατα ή 
τα απόβλητα (βιοαποδομήσιμο και μη). Συγκεκριμένα, προσδιορίζει το 
οξυγόνο που απαιτείται για την πλήρη διάσπαση-οξείδωση του συνολι-
κού οργανικού φορτίου προς σχηματισμό νερού και διοξειδίου του άν-
θρακα. Η οξείδωση πραγματοποιείται με ισχυρά οξειδωτικά μέσα, υπό 
όξινες συνθήκες και λόγω του γεγονότος ότι ορισμένες οργανικές ενώ-
σεις είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στις διαδικασίες πλήρους οξείδωσής 
τους (π.χ. αρωματικές ενώσεις), η διεργασία αναπτύσσεται παρουσία 
καταλύτη. Το COD όπως και το BOD αποτελεί βασική παράμετρο για το 
σχεδιασμό και έλεγχο της λειτουργίας μονάδων βιολογικής επεξεργα-
σίας υγρών αποβλήτων 
Ολικός Οργανικός Άνθρακας : Ο Ολικός Οργανικός Άνθρακας (Total 
Organic Carbon – TOC) είναι παράμετρος άμεσης μέτρησης του συνο-
λικού οργανικού άνθρακα που περιέχεται στα ύδατα και τα απόβλητα, 
ανεξάρτητα από το είδος των ενώσεων στις οποίες περιέχεται. Ως εκ 
τούτου παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και 
το επίπεδο ρύπανσης των υδάτων ως προς την παρουσία οργανικών 
συστατικών. 
4.3. Βιολογικές παράμετροι
Μία σημαντική κατηγορία παραμέτρων που υποβαθμίζει την ποιότητα 
των υδάτων, δημιουργώντας προβλήματα μόλυνσης και κινδύνους για 
τη δημόσια υγεία είναι η παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών όπως 
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είναι τα βακτήρια τύφου, δυσεντερίας, χολέρας και διάφοροι ιοί, κυρίως 
αυτοί της λοιμώδους ηπατίτιδας και της πολυομυελίτιδας. 
Κύρια πηγή μόλυνσης των υδάτων είναι τα αστικά λύματα, τα κτηνο-
τροφικά απόβλητα και τα περιττώματα των ζώων και των ανθρώπων 
που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Οι παθογόνοι μικρο-
οργανισμοί βρίσκονται στο νερό σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις και η 
ανίχνευσή τους είναι πολύ δύσκολη. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται 
ως οργανισμοί ενδεικτικοί της μόλυνσης των υδάτων τα κολοβακτηρί-
δια, τα οποία δεν είναι γενικά παθογόνα, αλλά εκκρίνονται από τον άν-
θρωπο με ρυθμούς που κυμαίνονται από 100x109 – 400x109 ανά άτομο 
ημερησίως. 
Μια ομάδα κολοβακτηριδίων, τα κολοβακτηρίδια περιττωμάτων, ανα-
πτύσσονται μόνο στο πεπτικό σύστημα και έτσι η παρουσία τους στο 
νερό δηλώνει μόλυνση και συνεπώς δυνητική παθογένεια. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό των κολοβακτηριδίων που τα καθιστά 
ως κατάλληλο δείκτη για την ύπαρξη πιθανής 

παθογένειας στα ύδατα, είναι το γεγονός ότι 
η απολύμανση του νερού τα καταστρέφει, 

γενικά, δυσκολότερα σε σύγκριση με τα 
παθογόνα βακτήρια. Έτσι, η εξάλειψη 
των κολοβακτηριδίων εξασφαλίζει 
και την παράλληλη εξάλειψη των 
παθογόνων βακτηριδίων. Δεν ισχύ-
ει όμως το ίδιο και για τους ιούς, δε-
δομένου ότι δεν υπάρχει άμεση και 
πλήρης συσχέτισή τους με τα κολο-
βακτηρίδια και απαιτείται η διενέρ-

γεια πιο εξειδικευμένων αναλύσεων 
για τον προσδιορισμό τους (Σίσκος και 

Σκούλλος, 1992).

Πάντως θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για 
τον έλεγχο της ποιότητας ενός υδατικού συστή-

ματος θα πρέπει να επιλεγεί εκείνος ο τύπος ελέγχου 
και εκείνες οι παράμετροι που θα συνάδουν με τους ειδικούς στό-

χους και λόγους για τους οποίους γίνεται ο έλεγχος. Οι κυριότεροι τύποι 
ελέγχου που περιλαμβάνουν αντίστοιχες ομάδες παραμέτρων είναι (Σί-
σκος και Σκούλλος, 1990):

1. Φυσικές παρατηρήσεις και οργανοληπτικοί έλεγχοι που περι-
λαμβάνουν μακροσκοπική παρατήρηση (θολερότητα, χρώμα, 
παρουσία φυκών, κηλίδων, αφρών, κλπ). Από ένα τέτοιο τύπο 
ελέγχου είναι δυνατόν να προκύψουν πολλές χρήσιμες ποιο-
τικές πληροφορίες.

2. Γενικός φυσικοχημικός έλεγχος. Περιλαμβάνει παραμέτρους 
όπως στερεά (όπως αναλύθηκαν παραπάνω), αλατότητα, πυ-
κνότητα, ηλεκτρική αγωγιμότητα, σκληρότητα, οξύτητα/αλκα-
λικότητα, BOD, COD, TOC, κλπ.

3. Ειδικοί χημικοί έλεγχοι  οι οποίοι περιλαμβάνουν παραμέ-
τρους όπως διαλυμένο οξυγόνο, θρεπτικά συστατικά (αμ-
μωνία, νιτρικά, νιτρώδη, οργανικό/ολικό άζωτο, φωσφορι-

κά, ορθοφωσφορικά, πολυφωσφορικά, οργανικό φώσφορο, 
πυριτικά), θειϊκά και θειούχα, λιπαρές ύλες, πετρελαιοειδή, 
απορρυπαντικά, φαινόλες, κυανίδια, φυτοφάρμακα, βαρέα 
μέταλλα, κλπ.

4. Ραδιολογικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει κυρίως μέ-
τρηση α- και β- ακτινοβολίας, μέτρηση διαφόρων ραδιοϊσο-
τόπων.

5. Μικροβιολογικός έλεγχος. Περιλαμβάνει προσδιορισμό κολο-
βακτηριδίων, κολοβακτηριοειδών και σειράς μικροβίων.

6. Ειδικοί έλεγχοι για συγκεκριμένες πληροφορίες και μηχανι-
σμούς που περιλαμβάνουν μαγνητικές παραμέτρους σε ιζή-
ματα και αιωρούμενα σωματίδια, κοκκομετρικοί, ορυκτολογι-
κοί, βιολογικοί, τοξικολογικοί και λοιποί προσδιορισμοί.

4.4. Ρύποι επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
Για τη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία των υδρόβιων μικροοργα-
νισμών, ξεκινώντας από το φυτοπλαγκτόν, απαιτούνται διάφορα θρε-
πτικά συστατικά τα κυριότερα των οποίων είναι το άζωτο και ο φώσφο-
ρος αλλά και το πυρίτιο για τους οργανισμούς με πυριτικό σκελετό. Τα 
θρεπτικά συστατικά, όπως οι ενώσεις του αζώτου και του φωσφόρου 
χρησιμοποιούνται στη φωτοσυνθετική διεργασία και ενσωματώνονται 
στους ιστούς. Εφόσον η φωτοσύνθεση λαμβάνει χώρα στην ευφωτική 
ζώνη, οι περισσότερες διακυμάνσεις των θρεπτικών συστατικών παρα-
τηρούνται σε αυτή την περιοχή. Οι καταναλωτές οργανισμοί τρέφονται 
από τους παραγωγούς οργανισμούς και τρέφουν με τη σειρά τους άλ-
λους καταναλωτές. Οι οργανισμοί αυτοί αποβάλλουν με την απέκκρι-
ση ένα ποσό θρεπτικών συστατικών αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των 
θρεπτικών συστατικών ελευθερώνεται μετά την καταστροφή/αποσύν-
θεση των νεκρών κυττάρων των οργανισμών, η οποία συμβαίνει στην 
περιοχή των βυθών. Μερικά ακόμα στοιχεία  τα οποία έχουν βιολογι-
κή σημασία για τους οργανισμούς αφού απαντούν στα ενζυμικά τους 
συστήματα είναι ο σίδηρος, το μαγνήσιο, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, το 
κοβάλτιο και το μολυβδαίνιο. 
Η παρουσία θρεπτικών συστατικών είναι προφανώς απαραίτητη για τη 
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας ενός συστήματος, η παρουσία 
τους όμως σε υψηλές συγκεντρώσεις καθιστά τα θρεπτικά αυτά στοι-
χεία ρύπους.
 Χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία οποιασδήποτε χημικής 
ουσίας στα επιφανειακά ή τα υπόγεια νερά, ανάλογα με τις δραστηριό-
τητες που αναπτύσσονται σε μία περιοχή και των ιδιαίτερων γεωμορ-
φολογικών χαρακτηριστικών που μπορεί να επηρεάζουν το σύστημα,  
αναφέρονται στη συνέχεια κάποια παραδείγματα ρύπων που συνηθέ-
στερα απαντώνται στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

•Αμμωνία-νιτρικά – νιτρώδη – αμμωνιακά 
Η παρουσία NH

3/NO3
-/NO2

-/NH4
+ στα ύδατα αποτελεί ένδειξη ρύπαν-

σης η οποία προέρχεται κυρίως από γεωργικές αλλά και βιομηχανι-
κές δραστηριότητες. Η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων αμμωνίας 
υποδηλώνει πρόσφατη ρύπανση ενώ οι υψηλές συγκεντρώσεις νι-
τρικών, που αποτελούν και το τελικό προϊόν της οξείδωσης της αμ-

Α Ρ Θ Ρ Ο  
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μωνίας και γενικά των αζωτούχων ενώσεων, υποδηλώνει ρύπανση 
μεγαλύτερης διάρκειας. 
Αζωτούχες ενώσεις (κυρίως με τη μορφή της αμμωνίας και των αμ-
μωνιακών) βρίσκονται σε χαμηλές συγκεντρώσεις σε όλα τα επιφα-
νειακά ύδατα και σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα αστικά λύματα 
και σε απόβλητα συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων ως αποτέ-
λεσμα της υδρόλυσης της ουρίας και της αποδόμησης αζωτούχων 
ενώσεων. 
Τα νιτρώδη είναι ενώσεις ασταθείς και βραχύβιες. Βρίσκονται σε 
πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στα φυσικά ύδατα και η συγκέντρωσή 
τους συνεχώς μειώνεται λόγω οξείδωσής τους προς νιτρικά. Απα-
ντώνται στα νερά ψύξης βιομηχανικών μονάδων, όπου προστίθενται 
ως αντιδιαβρωτικό μέσο, σε απόβλητα συγκεκριμένων βιομηχανι-
κών κλάδων και στα αστικά λύματα. Θεωρούνται επικίνδυνα για τους 
οργανισμούς δεδομένου ότι σε όξινο περιβάλλον, αντιδρούν με τις 
δευτεροταγείς αμίνες σχηματίζοντας νιτροζαμίνες που είναι δυνητικά 
καρκινογόνες. 
Τα νιτρικά αποτελούν την ανώτατη οξειδωτική βαθμίδα των ενώσε-
ων του αζώτου, είναι θερμοδυναμικώς σταθερά και οι μεταβολές 
της συγκέντρωσής τους στα ύδατα οφείλονται κυρίως σε βιοχημικές 
δράσεις. Στον οργανισμό ανάγονται προς νιτρώδη και σχηματίζουν 
σταθερές ενώσεις με την αιμογλοβίνη του αίματος εμποδίζοντας τη 
μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται με-
θαιμογλοβιναιμία και επηρεάζει κυρίως τα βρέφη (κυάνωση-blue 
baby syndrome). 
Στο όξινο περιβάλλον του στομάχου των οργανισμών ενδέχεται να με-
τατραπούν σε νιτροζαμίνες. 
Εκτός από τα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα, μία ακόμα σημαντική 
πηγή νιτρικών για τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα είναι η χρήση 
αζωτούχων λιπασμάτων. Η εντατική λίπανση έχει σαν αποτέλεσμα την 
παρουσία στο έδαφος μεγάλων ποσοτήτων ΝΟ3- τα οποία καταλήγουν 
στα επιφανειακά ύδατα λόγο απορροής και στα υπόγεια λόγω στράγ-
γισης. 
Η έκπλυση των νιτρικών από το γεωργικό έδαφος δεν είναι νέο φαι-
νόμενο. Σχετικές έρευνες που έγιναν πριν εμφανιστούν και εφαρμο-
στούν τα λιπάσματα, απέδειξαν ότι η συγκέντρωση των νιτρικών στα 
υπόγεια νερά ήταν πολλές φορές πολλαπλάσια της ανώτατης επι-
τρεπτής των 50ppm που καθιέρωσε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(Siegel, 1972). Το φαινόμενο αυτό πάντως θεωρείται φυσιολογικό δι-
ότι όπως είναι γνωστό το γεωργικό έδαφος, ανάλογα με την οργανική 
ουσία, περιέχει 100-1000 Kg άζωτο ανά στρέμμα , το οποίο σχεδόν 
εξολοκλήρου ( 98%) βρίσκεται με τη μορφή οργανικών ενώσεων 
(αμινοξέα, αμινοσάκχαρα, ασπαραγίνη, γλουταμίνη, πουρίνες, κλπ). 
Από αυτές τις ποσότητες ανοργανοποιείται από τους μικροοργανι-
σμούς του εδάφους κάθε χρόνο, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες 
και το είδος του εδάφους, ποσοστό 1-3% προς αμμωνιακά ιόντα και 
στη συνέχεια, μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες, προς νιτρικά ιόντα. 
Τα νιτρικά, καθώς είναι ευδιάλυτα και παρουσιάζουν μεγάλη κινητικό-
τητα κινούνται προς τα κατώτερα στρώματα του εδάφους και τελικά 
φθάνουν στον υδροφόρο ορίζοντα (Νικολαϊδης, 2005). Οι μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις νιτρικών πάντως φαίνεται να προέρχονται από εδάφη 

που βρίσκονται σε αγρανάπαυση, όπως έχουν δείξει κάποιες μελέτες 
(Low και Armitage, 1970). Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι η υπερ-
βολική λίπανση των καλλιεργειών αυξάνει και την έκπλυση νιτρικών 
από το έδαφος. Κάθε λίπανση αζώτου που εφαρμόζεται πέρα από τις 
ανάγκες των φυτών μπορεί να εκπλυθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
50% (Γκαντίδης και συνεργ., 1989). Σε πολλές περιπτώσεις το άζωτο 
που περιέχεται στα υπόγεια νερά έχει ως κύρια πηγή προέλευσης, όχι 
τα ανόργανα λιπάσματα, αλλά την οργανική λίπανση μέσα από τη δι-
εργασία ανοργανοποίησης του χούμου (Γκαντίδης και συνεργ., 1989).  

•Φωσφορικά 
Οι βασικές μορφές του φωσφόρου είναι τα διάφορα ανόργανα φω-
σφορικά άλατα και ιδιαίτερα τα ορθοφωσφορικά. Έτσι στα φυσικά 
ύδατα το μεγαλύτερο ποσοστό του φωσφόρου βρίσκεται με τη μορ-
φή των μονόξινων φωσφορικών, το 10% περίπου ως φωσφορικά και 
μόλις το 1% περίπου ως δισόξινα φωσφορικά. Πυροφωσφορικά και 
πολυφωσφορικά απαντώνται στις λίμνες, τα ποτάμια, στις εκβολές πο-
ταμών και στα παραλιακά ύδατα ως αποτέλεσμα κυρίως της χρήσης 
από τους ανθρώπους απορρυπαντικών. Ένα σημαντικό τμήμα των δι-
αλυτών ενώσεων του φωσφόρου προέρχεται επίσης από οργανικές 
ενώσεις. Σημαντική πηγή φωσφορικών ενώσεων για τα επιφανειακά 
ύδατα είναι επίσης τα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα. 
Τα απορρυπαντικά είναι ένας από τους κύριους παράγοντες ρύπανσης 
των επιφανειακών υδάτων και ως τέτοιος έχει προσελκύσει την προ-
σοχή επιστημόνων, περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και κατανα-
λωτών. Εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που δημιουργούν έχουν 
γίνει αντικείμενο μελέτης τα τελευταία χρόνια και έχουν, θα μπορού-
σαμε να πούμε, βελτιωθεί σε σχέση με την αρχική μορφή τους που 
εμφανίστηκε πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου. Οι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση των 
ρύπων από τις επιφάνειες, πχ. τα υφάσματα, έχουν ένα πολικό και 
ένα μη πολικό άκρο. Με το μη πολικό τους άκρο μπορούν να διαλύ-
ονται εύκολα σε υδρόφοβες ενώσεις (λίπη, έλαια, υδρογονάνθρακες) 
σχηματίζοντας μικκύλια. Τα πολικά άκρα τους σχηματίζουν δεσμούς 
υδρογόνου με τα μόρια του νερού και το σύμπλεγμα αυτό με μηχανική 
δράση (π.χ. τρίψιμο) μεταφέρεται στην υδατική φάση ως γαλάκτωμα 
και απομακρύνεται (Σίσκος και Σκούλλος, 1992). Το ενεργό μόριο απο-
τελείται από μία μη διακλαδισμένη οργανική αλυσίδα (σχετικά εύκολα 
βιοαποδομήσιμη) και μια σουλφονική ομάδα σαν πολικό άκρο.  Ουσί-
ες που βοηθούν στην απορρυπαντική δράση του κυρίως μορίου προ-
στίθενται στα παρασκευάσματα και ονομάζονται προσθετικά (builders) 
είναι δε το πυροφωσφορικό νάτριο (Na

4P2O7) και το τριπολυφωσφορι-
κό νάτριο (Na5P3O10). Τα προσθετικά με υδρόλυση δίνουν φωσφορικά 
(Davidsohn and Milwidsky, 1987):

P3O10
5- + 2H2O                   2HPO4

2- + H2PO4
- (6)

Μεγάλες ποσότητες φωσφορικών στα επιφανειακά ύδατα προκαλούν 
σοβαρότατο πρόβλημα ευτροφισμού. Τα φωσφορικά άλατα είναι θρε-
πτικά συστατικά για την  ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν και των φυκών. 
Επειδή όμως στη φύση τα φωσφορικά άλατα είναι περιορισμένα, πε-
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ριορισμένη είναι και η ανάπτυξη των παραγωγών οργανισμών μέσα 
σε ένα υδάτινο σύστημα. Η αύξηση της συγκέντρωσης των φωσφο-
ρικών προκαλεί την υπέρμετρη ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν και των 
φυκών με σοβαρότατες επιπτώσεις για το σύστημα (ανοξικές συνθή-
κες, παραγωγή τοξικών αερίων). Όταν οι οργανισμοί αυτοί πεθαίνουν 
συσσωρεύονται στο βυθό και καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες 
διαλυμένου οξυγόνου για τη  αποικοδόμησή τους με αποτέλεσμα 
να μεταβάλλεται η σύνθεση της βιοκοινωνίας του πυθμένα και τε-
λικά να επικρατεί ένα άσπρο στρώμα από θειοβακτήρια. (European 
Environment Agency, 2003)
Η χρήση τεράστιων ποσοτήτων απορρυπαντικών διεθνώς επέφερε 
ως συνέπεια την αύξηση του τόσο του οργανικού άνθρακα σε πολλά 
υδατικά συστήματα όσο και τη συσσώρευση φωσφορικών. Ως πα-
ράπλευρο προκαλούμενο πρόβλημα που προκαλείται από τη χρήση 
των απορρυπαντικών είναι η αύξηση στους υδάτινους αποδέκτες των 
συγκεντρώσεων καδμίου και αρσενικού τα οποία υπάρχουν σαν φυ-
σικές προσμίξεις στους φωσφορίτες από τους οποίους προέρχεται το 
φωσφορικό οξύ και τα άλατά του που χρησιμοποιούνται στα πρόσθετα 
των απορρυπαντικών (Σίσκος και Σκούλλος, 1992). 
Τα φωσφορικά άλατα που προέρχονται από γεωργική ρύπανση (χρή-
ση φωσφορικών λιπασμάτων) φτάνουν στους υδάτινους αποδέκτες 
μέσω επιφανειακών απορροών ή στράγγισης, όπως και τα νιτρικά. Θα 
πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι η γεωργία δεν είναι στην πραγμα-
τικότητα σημαντικός παράγοντας για την  αύξηση των φωσφορικών 
στα υδάτινα συστήματα μια και η έκπλυση του φωσφόρου από τα γε-
ωργικά εδάφη είναι πραγματικά μηδαμινή.
Πειράματα έχουν αποδείξει ότι στα εδάφη σπάνια παρατηρείται έκ-
πλυση φωσφόρου μεγαλύτερη από τα 2Kg P2O5/στρεμμα/έτος (όταν 
η αντίστοιχη έκπλυση των νιτρικών μπορεί να φθάσει και τα 200 Kg 
Ν/στρέμμα/έτος ή και μεγαλύτερη) η οποία εξαρτάται από το είδος 
και τη δεσμευτική ικανότητα του εδάφους καθώς και την ποσότητα 
του νερού διήθησης (Armstrong και Rohlick, 1970). Τα εδάφη περι-
έχουν 60-300Kg ολικό φώσφορο/στρέμμα, ο οποίος στο μεγαλύτερο 
ποσοστό του είναι δεσμευμένος σε δυσδιάλυτες ενώσεις ασβεστίου, 
σιδήρου, αργιλίου ή είναι δεσμευμένος στα οξείδιά τους και στα αρ-
γιλικά ορυκτά. Με τον ίδιο τρόπο δεσμεύεται και ο Ρ των λιπασμάτων 

στα περισσότερα εδάφη, με εξαίρεση τα οργανικά εδάφη με χαμηλό 
pH. Στα αμμώδη εδάφη παρατηρείται επίσης αυξημένη συγκέντρω-
ση φωσφορικών αλλά στα βαθύτερα στρώματα και μετά την πάροδο 
δεκαετιών (Bauman, 1981). Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι 
ο φώσφορος μπορεί να φθάσει στα επιφανειακά ύδατα μέσω της δι-
άβρωσης και των επιφανειακών απορροών, σε ποσότητες όμως που 
δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν. Σημαντικό ρόλο στις συγκεντρώ-
σεις του φωσφόρου παίζουν η κλίση και ο τρόπος καλλιέργειας του 
εδάφους, το είδος των φυτών, η πυκνότητα της βλάστησης, η ένταση 
των βροχοπτώσεων καθώς και η ύπαρξη ή όχι αναβαθμίδων, κλαδο-
φρακτών, χέρσων ζωνών, κλπ. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό του φωσφόρου που απαντάται στα επιφανει-
ακά νερά προέρχεται από τα αστικά λύματα, στα οποία ο φώσφορος 
των απορρυπαντικών συμμετέχει σε ποσοστό που μπορεί να φθάνει 
και το 50%. Σε τοπική κλίμακα επιβάρυνση ασκούν τα φωσφορικά 
άλατα βιομηχανιών καθώς και απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων. 
Στα υδάτινα συστήματα που δεν επηρεάζονται από άλλες πηγές ρύ-
πανσης., η διάβρωση του εδάφους μπορεί να συμβάλει στην επιβά-
ρυνσή τους μέχρι και 50% ως προς το φώσφορο και ακόμη μεγαλύ-
τερο ως προς το άζωτο. Από αυτήν την επιβάρυνση το μεγαλύτερο 
ποσοστό πάντως θεωρείται ότι δεν έχει καμία σχέση με τη λίπανση 
(Albert και συνεργ., 1978).

•Χλωριόντα 
Τα χλωριόντα αποτελούν μία από τις κύριες κατηγορίες ανόργανων 
συστατικών των φυσικών υδάτων και η συγκέντρωσή τους ποικίλει 
ανάλογα με την κατηγορία και την προέλευσή τους. Αυξημένες συ-
γκεντρώσεις χλωριούχων συστατικών στα υπόγεια ύδατα είναι σο-
βαρή ένδειξη ρύπανσης των υδάτων αυτών από χώρους τελικής δι-
άθεσης στερεών αποβλήτων. Σημειώνεται επίσης ότι η συγκέντρωση 
των χλωριόντων στους φυσικούς αποδέκτες δεν επηρεάζεται από 
τους μηχανισμούς απορρύπανσης που λαμβάνουν χώρα (Σίσκος και 
Σκούλλος, 1992). 

•Θειικά 
Από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια στη βιομηχανία εί-
ναι το θειικό οξύ, ο θειούχος σίδηρος και άλλα θειούχα και θειικά άλατα. 

Εικόνα 2. Βυθός ευτροφικής λί-
μνης με αναπτυγμένο στρώμα 
θειοβακτηρίων.

Α Ρ Θ Ρ Ο  
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Το γεγονός αυτό οδηγεί στην παρουσία σημαντικών ποσοτήτων θειού-
χων και θειικών στα παραγόμενα απόβλητα και στην περίπτωση που 
δεν λαμβάνει χώρα αποτελεσματική απομάκρυνσή τους, ρυπαίνουν 
τα φυσικά ύδατα στα οποία καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα. Τονίζεται ότι 
η ύπαρξη αερόβιων συνθηκών ευνοεί τη μετατροπή των θειωδών σε 
θειικά, ενώ η ύπαρξη αναερόβιων συνθηκών την αντίστροφη αντίδρα-
ση (Σίσκος και Σκούλλος, 1992). 

•Βαρέα μέταλλα 
-Σίδηρος 

Ο σίδηρος αποτελεί σε μικρές ποσότητες, απαραίτητο συστατικό για 
την ανάπτυξη των οργανισμών. Υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου πα-
ρατηρούνται συνήθως στα υπόγεια ύδατα λόγω της διέλευσής τους 
από πετρώματα πλούσια σε άλατα σιδήρου. Συνεχής κατανάλωση νε-
ρού με μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο μπορεί να προκαλέσει στον 
άνθρωπο και ειδικότερα στα παιδιά, βλάβες στους ιστούς. Επίσης, 
υπόγεια ύδατα πλούσια σε σίδηρο, όταν εξέρχονται στην επιφάνεια 
του εδάφους γίνονται θολά λόγω οξείδωσης του δισθενούς σιδήρου 
σε τρισθενή ο οποίος σχηματίζει ένα κολλοειδές ίζημα. Πηγές σιδήρου 
είναι τα απόβλητα που προέρχονται από μεταλλευτικές δραστηριότη-
τες και μονάδες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων (αποξείδωση 
σιδηρούχων επιφανειών). 

-Ψευδάργυρος 
Σε μικρές ποσότητες αποτελεί απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την αποτε-
λεσματική δράση ορισμένων ενζύμων στον οργανισμό του ανθρώπου 
και των ζώων. Η μέση ημερήσια κατανάλωση ψευδαργύρου μέσω 
των τροφών είναι της τάξης των 4 – 15mg, ενώ ημερήσιες δόσεις με-
γαλύτερες των 150mg προκαλούν απορύθμιση του μεταβολισμού του 
σιδήρου και του χαλκού στον ανθρώπινο οργανισμό, χωρίς όμως να 
έχει επιβεβαιωθεί η πρόκληση κάποιας μόνιμης βλάβης. Πηγές ρύ-
πανσης από ψευδάργυρο είναι τα απόβλητα που προέρχονται από με-
ταλλευτικές δραστηριότητες, επιμεταλλωτήρια καθώς και η διάβρωση 
γαλβανισμένων σωλήνων. Η παρουσία του Zn συνήθως συνοδεύεται 
από την παρουσία του Cd το οποίο αποτελεί πρόσμιξη του μεταλλεύ-
ματός του ZnS (Fergusson, 1990).

-Χαλκός 
Ο χαλκός σε μικρές ποσότητες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αν-
θρώπινο μεταβολισμό και ειδικότερα στην παραγωγή των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων. Επίσης συμβάλλει στην απελευθέρωση του σιδήρου 
που βρίσκεται στους ιστούς, στην ανάπτυξη των οστών και στη σω-
στή λειτουργία του νευρικού συστήματος. Η υπερβολική λήψη χαλκού 
από τον άνθρωπο εκδηλώνεται με ερεθισμό των βλεννογόνων, αγγει-
ακά προβλήματα και ερεθισμό του νευρικού και γαστρεντερικού συ-
στήματος. Κύριες πηγές χαλκού είναι τα απόβλητα που προέρχονται 
από τα επιμεταλλωτήρια, την ηλεκτρονική βιομηχανία και τη βιομηχα-
νία παραγωγής ηλεκτρικών καλωδίων (Fergusson, 1990). 

-Κάδμιο 
Το κάδμιο είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέταλλα με ημιπερίοδο 
ζωής στον ανθρώπινο οργανισμό από 10 έως 30 έτη. Χρησιμοποιεί-
ται στην κατασκευή συσσωρευτών, ξηρών μπαταριών, χρωμάτων 
και πλαστικών. Ο άνθρωπος λαμβάνει το κάδμιο μέσω της αναπνοής 

και της τροφής, ενώ ένα μέρος της προσλαμβανόμενης ποσότητας 
αποβάλλεται από τον οργανισμό. Εναποτίθεται κυρίως στο ήπαρ, τα 
νεφρά, το θυρεοειδή αλλά και σε άλλα όργανα προκαλώντας σοβαρές 
παθήσεις. 
Σημαντική πηγή για τα εδάφη είναι η χρήση φωσφορικών λιπασμά-
των, όπου το μέταλλο περιέχεται ως πρόσμιξη. Το Cd προσροφάται 
σε μικρότερο βαθμό από το έδαφος σε σχέση με άλλα μέταλλα και για 
το λόγο αυτό είναι περισσότερο ευκίνητο και συνεπώς βιοδιαθέσιμο 
(Harte και συνεργ., 1991). 

-Χρώμιο 
Το χρώμιο στη φύση βρίσκεται με δύο μορφές, ως τρισθενές Cr(III) και 
ως εξασθενές Cr(VI), με το δεύτερο να είναι σημαντικά πιο τοξικό από 
το πρώτο. Το τρισθενές χρώμιο είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για το 
μεταβολισμό των σακχάρων και των λιπιδίων και συντελεί στην πρό-
ληψη του διαβήτη και της αρτηριοσκλήρυνσης. Το χρώμιο στα φυσικά 
ύδατα όμως απαντάται συνήθως με τη μορφή Cr(VI) και είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνο, αφού σε συγκεντρώσεις της τάξης των 10mg/Kg βάρους 
προκαλεί νέκρωση ιστών και νεφρική ανεπάρκεια, ενώ χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις προκαλούν ερεθισμό του γαστρικού και εντερικού 
βλεννογόνου. Το Cr(III) έχει βρεθεί να είναι πιο ταξικό για τα ψάρια, 
κυρίως το σολομό, σε σύγκριση με το Cr(VI). Συγκεντρώσεις Cr(III) από 
0.2-5μg/ml έχουν αποδειχθεί τοξικές για διάφορα είδη ψαριών. Το 
χρώμιο περιέχεται στα απόβλητα από βιομηχανικές δραστηριότητες 
αφού χρησιμοποιείται ως συστατικό κραμάτων, ως προστατευτικό δι-
άβρωσης μετάλλων και ως μέσο για την προστασία αντλιών και εναλ-
λακτών θερμότητας. Τα αστικά απόβλητα είναι δυνατόν να περιέχουν 
συγκεντρώσεις Cr < 0.7 μg/ml κυρίως σαν εξασθενές χρώμιο και 
είναι ιδιαίτερα τοξικά για πολλά θαλάσσια ζώα, άλγη και μικροοργα-
νισμούς, ενώ αναγωγή του Cr(III) σε Cr(VI) μπορεί να συμβεί παρου-
σία οργανικών ενώσεων (Langard, 1980). Πολλές φορές συμβαίνουν 
διαρροές από υπεδάφιες δεξαμενές αποθήκευσης αποβλήτων που 
περιέχουν ενώσεις του χρωμίου προκαλώντας σημαντική ρύπανση 
υπόγειων υδάτων.

-Νικέλιο 
Το νικέλιο περιέχεται σε απόβλητα επιμεταλλωτηρίων και γενικά βι-
ομηχανιών κατεργασίας μετάλλων. Στον άνθρωπο μπορεί να προ-
καλέσει αλλεργικές δερματίτιδες και άσθμα. Έρευνες έδειξαν ότι τα 
περισσότερα προβλήματα προκαλούνται από παράγωγα του νικελίου 
όπως το οξείδιο του νικελίου και τα κρυσταλλικά του σύμπλοκα π.χ. 
Ni

3S2 (Fergusson, 1990). 
-Κασσίτερος 

Ο κασσίτερος χρησιμοποιείται σε κράματα και ως προστατευτική επι-
κάλυψη άλλων μετάλλων. Τα άλατά του όταν έρθουν σε επαφή με το 
αίμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα και μπορεί να προκαλέσουν παράλυ-
ση, προβλήματα στο νευρικό σύστημα και το ήπαρ (Fergusson, 1990).. 

-Μόλυβδος 
Ο μόλυβδος εισέρχεται στα υδάτινα συστήματα με τους τρόπους που 
ακολουθούν και οι άλλοι ρύποι αλλά σημαντικότερος θεωρείται η 
αερομεταφορά. Σήμερα, σαν κύρια πηγή μολύβδου στα υδατικά συ-
στήματα αναγνωρίζεται η χρήση αντικροτικών ουσιών στις βενζίνες. 
Από τις εκπομπές των βενζινοκίνητων οχημάτων υπολογίζεται ότι από 
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το αρχικά εκπεμπόμενο ποσό μολύβδου το μισό περίπου κατακρη-
μνίζεται αμέσως μετά την παραγωγή του ενώ το υπόλοιπο μπορεί να 
μεταφερθεί με τη βοήθεια του αέρα σε μακρινές αποστάσεις και να 
αποτεθεί όπου και όποτε οι συνθήκες είναι ή γίνουν ευνοϊκές. Ο μό-
λυβδος επεμβαίνει στη λειτουργία ενός ευρέως φάσματος ενζύμων, 
με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνος για όλους τους οργανισμούς. Εν-
δεικτικά για τον άνθρωπο έχουν αναφερθεί επιδράσεις στο νευρικό 
σύστημα, το ήπαρ και στην αναπαραγωγή ακόμη και σε περιπτώσεις 
έκθεσης μικρής διάρκειας. Κύριες πηγές μολύβδου είναι τα απόβλητα 
επιμεταλλωτηρίων, βιομηχανιών παραγωγής μπαταριών και χρωμά-
των. Με τη μορφή του τετρα-αιθυλο-μολύβδου χρησιμοποιείται ως 
πρόσθετο για αντικροτική δράση στη βενζίνη, έχει μεγαλύτερη τοξι-
κότητα σε σχέση με τον στοιχειακό μόλυβδο και λόγω της εκτεταμέ-
νης χρήσης του πλήττει πολλά υδάτινα συστήματα. Μεγάλο μέρος του 
τετρα-αιθυλο-μολύβδου που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα καταλήγει 
στα συστήματα αυτά με αερομεταφορά.

-Υδράργυρος
Οι κυριότερες δραστηριότητες που προκαλούν ρυπάνεις από υδράρ-
γυρο είναι κατά σειρά η ηλεκτρολυτική παρασκευή αέριου χλωρίου 
και καυστικού νατρίου, η κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών και λυ-
χνιών υπαίθριων κυρίως χώρων, η χρησιμοποίησή του σε μυκη-
τοκτόνα, φυτοφάρμακα, χρώματα και φαρμακευτικά σκευάσματα, 
σε θερμόμετρα και άλλα παρόμοια όργανα, σε αμαλγάματα για κα-
ταλύσεις, στη βιομηχανία χάρτου, τα εργαστήρια και τα οδοντιατρικά 
σκευάσματα (Σίσκος και Σκούλλος, 1992).  Η ρύπανση από υδράργυρο 
μπορεί να είναι τοπική εξαιτίας των παραπάνω δραστηριοτήτων αλλά 
και διάχυτη. Όσον αφορά τη διάχυτη ρύπανση έχει αποδειχθεί ότι τα 
τελευταία 40 χρόνια οι αποθέσεις υδραργύρου στους πάγους της Γροι-
λανδίας, μακριά δηλαδή από τις πηγές εισόδου υδραργύρου, έχουν 
σχεδόν διπλασιαστεί. Αυτό συμβαίνει, σύμφωνα με μελέτες, εξαιτίας 
της αύξησης της φυσικής απελευθέρωσης πτητικών ενώσεων του 
υδραργύρου από το στερεό φλοιό της γης. Η αυξανόμενη χρήση του 
υδραργύρου και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (χρήση νέων με-
θόδων γεωργίας,, βαθύτερη μηχανική όργωση, χρήση λιπασμάτων, 
φυτοφαρμάκων) αύξησαν την περιεκτικότητα του στερεού φλοιού της 
γης σε υδράργυρο. 
Εξαιτίας βιολογικών διεργασιών (βιομεθυλίωση) ο υδράργυρος με-
τατρέπεται σε διμέθυλοϋδράργυρο. Η ένωση αυτή, καθώς και ο με-
θυλ-υδράργυρος, είναι εξαιρετικά πτητικές και μετά την εισαγωγή 
τους στην ατμόσφαιρα διασπώνται προς στοιχειακό υδράργυρο. Είναι 
επίσης εξαιρετικά τοξικές για τους υδρόβιους και χερσαίους οργανι-
σμούς και παρουσιάζουν μεγάλη δυνατότητα βιοσυσσώρευσης. 
Το φυτοπλαγκτόν και το ζωοπλαγκτόν μπορεί να περιέχουν σημαντικά 
υψηλές τιμές υδραργύρου οι οποίες πάντως εξαρτώνται από την πε-
ριοχή, το είδος των οργανισμών, τις τοπικές συγκεντρώσεις υδραργύ-
ρου, τη θερμοκρασία, κλπ. Το μεγαλύτερο ποσοστό του υδραργύρου 
βρίσκεται σε ανόργανες μορφές σε αντίθεση με τα ψάρια που  βρίσκε-
ται με τη μορφή του μέθυλοϋδράργυρου.  
Η βιομεθυλίωση του υδραργύρου λαμβάνει χώρα σαν διεργασία απο-
τοξίνωσης των μικροοργανισμών που καταναλώνουν κυρίως οργανι-
κή ύλη και συμπτωματικά έρχονται σε επαφή με ιόντα υδραργύρου. 

Όταν η οργανική σωματιδιακή ύλη καταβυθιστεί συμπαρασύρει και 
σημαντικές ποσότητες υδραργύρου στα ιζήματα. Όταν στα ιζήματα 
αυτά αναπτυχθούν αναερόβιες συνθήκες κατά τη διάρκεια της διά-
σπασης της οργανικής ύλης σχηματίζεται θειούχος υδράργυρος ο 
οποίος και παραμένει δεσμευμένος εκεί (Σίσκος και Σκούλλος, 1992). 
Ο στοιχειακός υδράργυρος και οι ανόργανες ενώσεις του συσσωρεύ-
ονται κυρίως στα νεφρά από όπου αποβάλλονται με τα ούρα σε σχε-
τικά μικρό χρονικό διάστημα. Όταν οι συγκεντρώσεις είναι μεγάλες ο 
χρόνος που απαιτείται για την απομάκρυνση είναι αρκετός ώστε να 
συμβεί διάχυση του στοιχειακού υδραργύρου μέσω των πνευμόνων 
στο αίμα και στη συνέχεια στον εγκέφαλο προκαλώντας σοβαρές βλά-
βες στο ΚΝΣ.
Οι οργανικές ενώσεις του υδραργύρου διακρίνονται σε άρυλο- και 
άλκυλο παράγωγα. Τα πρώτα διασπώνται σχετικά εύκολα δίνοντας 
ανόργανο υδράργυρο, ενώ τα δεύτερα είναι πολύ περισσότερο τοξικά 
και επικίνδυνα γιατί διασπώνται και αποβάλλονται δύσκολα, ενώ συσ-
σωρεύονται στον εγκέφαλο (Fergusson, 1990). 

Θα πρέπει πάντως να τονισθεί ότι η τοξικότητα των μετάλλων και ιχνο-
στοιχείων στους υδρόβιους οργανισμούς προσδιορίζεται από την ενερ-
γότητα των ελεύθερων ιόντων τους και όχι από την ολική διαλυτή τους 
συγκέντρωση (Νικολαϊδης, 2005). Έτσι  η δημιουργία συμπλόκων μειώ-
νει την τοξικότητα των βαρέων μετάλλων. Ως υποκαταστάτες μπορούν 
να δράσουν ανόργανα στοιχεία ή ρίζες (ΝΗ

3, CN-, Cl-, κ.α) και οργανικά 
μόρια (αμινοξέα, χουμικές ενώσεις, οργανικές ουσίες που παράγονται 
από το πλαγκτόν). 
•Φυτοφάρμακα
Τα φυτοφάρμακα διακρίνονται στα εντομοκτόνα και τα ζιζανιοκτόνα και 
είναι διαφόρων χημικών μορφών, όπως (Alloway and Ayres, 1993):
α. οργανοχλωριωμένες ενώσεις. Διακρίνονται περαιτέρω σε χλωρο-
φαινύλια, όπως το DDT (το οποίο έχει παγκοσμίως απαγορευτεί) και τα 
χλωροδιένια με κυριότερους εκπροσώπους την Αλδρίνη (Aldrin) και τη 
Διελδρίνη (Dieldrin) οι οποίες έχουν επίσης απαγορευτεί στις χώρες της 
ΕΕ και των ΗΠΑ. 
Οι οργανοχλωριομένες ενώσεις έχουν ημιπερίοδο ζωής στα εδάφη από 
2 έως 4 χρόνια, περίοδος πάντως που εξαρτάται από την ηλιοφάνεια 
μια και είναι φωτοδιασπώμενα και τη θερμοκρασία που επικρατεί στην 
περιοχή. 
β. οργανοφωσφορικές ενώσεις, οι οποίες περιέχουν και θείο, με εκ-
προσώπους το παραθείο και το μαλαθείο. Και τα δύο χαρακτηρίζονται 
από μεγάλη τοξικότητα αλλά διασπώνται γρήγορα στα εδάφη (ημιπερίο-
δος ζωής διάρκειας λίγων εβδομάδων).
γ. καρβαμιδικές ενώσεις όπως οι Sevin ή Carboxyl, Atrazine και 
Simazine. Παρόλο που έχουν μικρή ημιπερίοδο (περίπου μία εβδο-
μάδα) οι μικροοργανισμοί του εδάφους αντικαθιστούν ένα άτομο Cl με 
υδροξύλιο στον δακτύλιό τους και αυξάνουν τη διαλυτότητά τους στο 
νερό (Cremlyn, 1991). 
Τα φυτοφάρμακα είναι δυνατόν να εισέλθουν στα υδατικά συστήματα, 
επιφανειακά και υπόγεια μέσω επιφανειακών απορροών από γεωργι-
κά εδάφη, διήθηση μέσω του εδάφους, αλλά και με αερομεταφορά κατά 
τη διάρκεια ή μετά από την περίοδο ψεκασμών.
Τα εντομοκτόνα είναι ενώσεις που μπορούν να επιδράσουν πάνω σε 
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όλους τους τύπους των βιοκοινοτήτων ακόμα και σε εκείνους που δεν 
αποτελούν τους στόχους τους, ενώ πολλά από αυτά είναι ανθεκτικά 
στην αποσύνθεση και βελτιώνουν την αντοχή τους και την αποτελεσμα-
τικότητά τους όταν διατεθούν στο περιβάλλον.
Τα περισσότερα από τα παρασιτοκτόνα επιδρούν στο νευρικό σύστημα 
των οργανισμών . Γενικά οι οργανοχλωριούχες ενώσεις είναι, για τους 
περισσότερους οργανισμούς, πιο τοξικές από τις οργανοφωσφορούχες 
και τα εντομοκτόνα είναι πιο τοξικά από τα ζιζανιοκτόνα (Καλλέργης, 
2004).  
Σημαντικό είναι να επισημάνουμε ότι ρύπανση από φυτοφάρμακα δεν 
παρατηρείται μόνο στις αγροτικές περιοχές αλλά και στις αστικές. Μελέ-
τη των Norben-King και συνεργ. (1989) απέδειξε ότι η χρήση βιοκτόνων 
από τους κατοίκους πόλεων στις ΗΠΑ είχε σαν αποτέλεσμα να βρεθούν 
σημαντικές ποσότητες βιοκτόνων σε 7230 από τα 23227 δείγματα υγρών 
αστικών αποβλήτων τα οποία διοχετεύονται σε επιφανειακά ύδατα. 

•Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB’s)
Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (Polychlorinated Biphenyls-PCB’s) 
είναι ενώσεις πολύ χρήσιμες σε πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες 
και αυτό γιατί παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες όπως χαμηλή τάση 
ατμών, υψηλή διηλεκτρική σταθερά (καλοί διαλύτες), σταθερότητα σε 
θερμική ή φωτοχημική διάσπαση και παλαίωση, μικρό συντελεστή 
συμπιεστότητας και ανάφλεξης, κλπ. Βρίσκουν ευρύ φάσμα χρήσεων 
ως πλαστικοποιητές, διαυγαστικά, στη μεταφορά θερμότητας μετασχη-
ματιστών και άλλων ηλεκτρικών οργάνων, επικαλυπτικά επιφανειών, 
κόλλες, μελάνια, διασκορπιστικά φυτοφαρμάκων, κ.α. Παρασκευάστη-
καν για πρώτη φορά βιομηχανικά το 1929 από την αμερικάνικη εταιρεία 
Monsato Chemical Corporation και η χρήση τους ήταν εκτεταμένη, μέ-
χρις ότου αποδειχθεί ότι ήταν ιδιαίτερα επιβλαβή για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον. Το 1970 η αμερικάνικη παραγωγή είχε φθάσει στο ζενίθ 
με 7x104 τόνους PCB’s ενώ η παγκόσμια παραγωγή πιστεύεται ότι υπε-
ρέβαινε 2-3 φορές την αμερικάνικη παραγωγή. Από το 1970 και μετά η 
χρήση τους περιορίστηκε σε κλειστά συστήματα αλλά συχνά δημιουρ-
γούνται προβλήματα από διαρροές και απόβλητα διαφόρων άλλων βι-
ομηχανιών τα οποία είναι πλούσια σε PCB’s (Alloway and Ayres, 1993).
Η μεγάλη σταθερότητα των ενώσεων αυτών στο περιβάλλον εμποδίζει 
την καταστροφή τους ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται αποτεφρω-
τήρες. Έτσι το 80% της ετήσιας παραγωγής φθάνει τελικά αδιάσπαστο 
στο περιβάλλον. Τα PCB’s θεωρούνται υπεύθυνα για νεοπλασίες στον 
άνθρωπο, ανώμαλη χρώση του δέρματος, ανίατες πληγές στο δέρμα, 
εμετούς, μόνιμη κόπωση, αρρυθμίες, κ.α. 

•Λίπη – έλαια 
Τα έλαια προέρχονται κυρίως από τα λουτρά έκπλυσης που χρησιμο-
ποιούνται σε διάφορες βιομηχανίες κατά τις διαδικασίες καθαρισμού, 
από υγρά μηχανών κλπ. Ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις ελαίων στα 
ύδατα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα γεύσης και οσμής, ενώ η 
παρουσία τους σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις προκαλούν ασφυξία και 
θανάτωση των υδρόβιων οργανισμών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο 
ότι σχηματίζουν στρώμα γύρω από το πλαγκτόν και τους οργανισμούς 
που βρίσκονται σε μεγάλο βάθος όπως επίσης και στην επιφάνεια των 

υδατικών αποδεκτών, παρεμποδίζοντας τις διαδικασίες αερισμού και 
φωτοσύνθεσης. Ο σχηματισμός των λεπτών και μεταφερόμενων στρω-
μάτων οφείλεται στο ότι τα έλαια είναι πιο ελαφρά από το νερό και σχη-
ματίζουν ξεχωριστή διακριτή στιβάδα. 
Στα φυσικά ύδατα εύκρατων και τροπικών ζωνών, τα έλαια χαμηλού 
ιξώδους βιοαποδομούνται ή/και πολυμερίζονται σε σημαντικό βαθμό 
ενώ σε ψυχρά ύδατα ο ρυθμός αποδόμησης είναι πολύ αργός. Αντίθετα, 
τα έλαια υψηλού ιξώδους όπως και αυτά που περιέχουν υψηλό πο-
σοστό κεριού γενικά δεν αποδομούνται. Oι διεργασίες βιοαποδόμησης 
των ελαίων ενδέχεται να οδηγήσουν σε μείωση του διαλυμένου οξυγό-
νου γεγονός το οποίο σε συνδυασμό με την τοξικότητα που παρουσιά-
ζουν ορισμένες κατηγορίες ελαίων μπορεί να προκαλέσει θανάτωση σε 
πολλά υδρόβια είδη (Alloway and Ayres, 1993). 

•Κυανιούχα 
Τα κυανιούχα είναι μία από τις πιο επικίνδυνες ομάδες ενώσεων και 
μπορεί να περιέχονται σε σημαντικές ποσότητες στα απόβλητα διαφό-
ρων βιομηχανικών μονάδων. Οι πιο διαδεδομένες κυανιούχες ενώσεις 
που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία είναι τα κυανιούχα άλατα νατρί-
ου και καλίου τα οποία βρίσκουν εφαρμογή στην εξόρυξη μεταλλευ-
μάτων ψευδαργύρου, χρυσού, αργύρου και μολύβδου, σε διεργασίες 
επιμεταλλώσεων, στον καθαρισμό των μετάλλων, στη θερμική επεξερ-
γασία μετάλλων κλπ. Επίσης χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στην 
παρασκευή βαφών, εντομοκτόνων και απολυμαντικών. Tο κυανιούχο 
ασβέστιο χρησιμοποιείται ευρέως ως απολυμαντικό, παρά το γεγονός 
ότι απελευθερώνεται υδροκυάνιο όταν έρθει σε επαφή με τον ατμο-
σφαιρικό αέρα. 

•Φθόριο
Το φθόριο είναι ένα στοιχείο που βρίσκεται στο χερσαίο περιβάλλον, 
σε φυτά, εδάφη και ύδατα. Η συγκέντρωσή του εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την ορυκτολογική σύσταση των εδαφών. Ορυκτά της αργί-
λου, όπως ο βιοτίτης και ο μοσχοβίτης μπορεί να περιέχουν διάφορα 
ποσοστά φθορίου (Edmunds and Smedley, 2003). Άλλες πιθανές πηγές 
που επιβαρύνουν το έδαφος και τα ύδατα με το στοιχείο αυτό είναι η 
επικάθιση αέριων ρύπων, η καύση γαιανθράκων και τα F-εντομοκτόνα. 
Στα επιφανειακά ύδατα θεωρείται ως ανώτατη η τιμή του 1,5 ppm, που 
είναι το όριο για το πόσιμο ύδωρ (Οδ.98/83/ΕΕ). Το φθόριο εκτιμάται ότι 
έχει ανταγωνιστική δράση με άλλα στοιχεία (κυρίως το Ca) και προκα-
λεί σοβαρά προβλήματα στο μεταβολισμό των ζωντανών οργανισμών 
(Geeson et al., 1997).
Υψηλές συγκεντρώσεις φθορίου απαντώνται σε υδατικά συστήματα κο-
ντά σε βιομηχανικές ζώνες ή σε περιοχές όπου τα εδάφη καλλιεργούνται 
εντατικά και δέχονται μεγάλες ποσότητες φωσφορικών λιπασμάτων.

4.5. Θερμική Ρύπανση 
Θερμική ρύπανση ενός υδάτινου αποδέκτη είναι η αύξηση της θερμο-
κρασίας του, ως αποτέλεσμα της διοχέτευσης σε αυτόν νερού υψηλής 
θερμοκρασίας (συνήθως νερού που χρησιμοποιήθηκε για ψυκτικούς 
σκοπούς από σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες παραγωγικές 
διαδικασίες) 
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Η θερμική ρύπανση μπορεί να επιδράσει με πολλούς τρόπους στη λει-
τουργία των υδατικών οικοσυστημάτων. 
Πιο συγκεκριμένα: 
ι. ενδέχεται να ευνοήσει την ανάπτυξη ενός είδους αλγών σε βάρος 
άλλου είδους, διαταράσσοντας την ισορροπία του αντίστοιχου οικοσυ-
στήματος 
ιι. με την αύξηση της θερμοκρασίας επιταχύνεται η βιοαποδόμηση των 
οργανικών ουσιών με αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης σε οξυγόνο και 
παράλληλη μείωση της διαλυτότητάς του στο νερό, γεγονός που δυσχε-
ραίνει την ανάπτυξη και δράση των υδρόβιων οργανισμών. 
      Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, δεν επι-
τρέπεται η αύξηση της θερμοκρασίας των γλυκών νερών περισσότερο 
από 1.5οC και 3οC στο 98% του χρόνου προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
διαβίωση σαλμονίδων και κυπρινόδων, αντίστοιχα (Σίσκος και Σκούλ-
λος, 1992). 

5.	Τύχη	των	ρύπων	στα	υδάτινα	συστήματα.	Ο	ρόλος	του	εδάφους
Οι διαδικασίες που καταρχήν λαμβάνουν χώρα με την είσοδο του ρύ-
που σε ένα υδατικό σύστημα και συντελούν στην εξασθένισή του όσον 
αφορά την πίεσή του στο σύστημα, είναι η αραίωση και η διασπορά. 
Εκτός από τις φυσικές αυτές διαδικασίες, μία σειρά ακόμα διαδικασιών, 
χημικών και βιολογικών,  καθορίζουν την τύχη των ρύπων στα υδατικά 
συστήματα (Καλλέργης, 2004) . 
Αυτές είναι
1. ρόφηση από τα ιζήματα και απομάκρυνση με την απόθεση στον πυθ-
μένα. Αναλόγως του τρόπου δέσμευσης,  άλλα στοιχεία (Η+, Ca2+, Na+, 
κ.α) εισέρχονται στο υδατικό σύστημα από τη στερεή φάση. Στα φυσι-
κά συστήματα οι διαδικασίες αυτές είτε είναι αντιστρεπτές, οπότε ένα 
στοιχείο που θα δεσμευθεί σε μία επιφάνεια θα πάρει τη θέση κάποιου 
άλλου το οποίο θα εισέλθει στην υγρή φάση, είτε μη αντιστρεπτές οπότε 
ο ρύπος θα δεσμευθεί στη στερεή φάση δημιουργώντας ομοιοπολικούς 
δεσμούς κάτι που κάνει την εγκατάλειψη της θέσης δύσκολη. Και σε 
αυτήν την περίπτωση όμως κάποιο άλλο στοιχείο, συνήθως Η+, απο-
μακρύνθηκε από τη θέση του προκειμένου να δημιουργηθεί ο δεσμός 
αυτός. 
2. εκρόφηση του ρύπου από τη στερεή φάση και επανεισόδός του στην 
υδατική φάση. 
3. βιοσυμπύκνωση και βιομεγέθυνση στην τροφική αλυσίδα
4. υδρόλυση ή συμπλοκοποίηση των ρύπων με στοιχεία που υπάρχουν 
στο νερό με ταυτόχρονη εξασθένιση της τοξικότητά τους
Προκειμένου για οργανικούς ρύπους έχουμε επιπλέον
1. βιολογικός μετασχηματισμός σε ενδιάμεσες οργανικές ενώσεις ή βι-
οαποδόμηση και πλήρη εξασθένιση
2. εξαέρωση προς την ατμόσφαιρα
3. φωτόλυση 

Το έδαφος, όπως και τα ιζήματα του πυθμένα, κατέχει έναν πολύ ση-
μαντικό ρόλο στην εξασθένιση και κατακράτηση διαφόρων κατηγορι-
ών ρύπων, για το λόγο αυτό άλλωστε χαρακτηρίζεται ως ένα τεράστιο 
φίλτρο. 
Εξαιτίας του γεγονότος ότι στο έδαφος βρίσκονται πλήθος οργανικών και 

ανόργανων ενώσεων οι οποίες, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρα-
τούν, φέρουν είτε αρνητικό είτε θετικό φορτίο, φορτισμένα σωματίδια 
είναι δυνατόν να δεσμευθούν σε αυτές τις θέσεις και να παραμείνουν 
εκεί, να ακινητοποιηθούν δηλαδή, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η 
περαιτέρω κίνησή τους και συνεπώς η διαθεσιμότητά τους στα φυτά/
ζώα αλλά και η κίνησή τους προς τα υδατικά συστήματα. Επειδή όμως 
υπάρχουν περισσότεροι του ενός τρόποι δέσμευσης των ρύπων στα 
εδαφικά συστατικά οι οποίοι επηρεάζονται όχι μόνο από τη φύση του 
ρύπου αλλά και από την παρουσία άλλων ουσιών και στοιχείων , ρύ-
πων ή μη, η δέσμευση ενός μετάλλου για παράδειγμα μπορεί να συμβεί 
κάτω από κάποιες συνθήκες, αν όμως οι συνθήκες αυτές αλλάξουν εί-
ναι δυνατόν το μέταλλο αυτό να αποδεσμευτεί και να επιστρέψει στην 
υδατική φάση του εδάφους. 
Πηγές φορτίου σε ένα έδαφος είναι τα αργιλοπυριτικά ορυκτά, τα οξεί-
δια του σιδήρου και αργιλίου καθώς και οι οργανικές ουσίες. 
Τα αργιλοπυριτικά ορυκτά και τα οξείδια Fe/Al φέρουν μόνιμο αρνητικό 
φορτίο το οποίο εξαρτάται από τις συνθήκες σχηματισμού τους και ένα 
μεταβλητό φορτίο το οποίο οφείλεται στην παρουσία υδροξυλιόντων 
στις επιφάνειές τους (εσωτερικές και εξωτερικές) και το οποίο ανάλογα 
με το pH μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό. 
Αν παραστήσουμε ως S το κεντρικό μεταλλικό άτομο των ορυκτών και 
οξειδίων, δηλαδή το S να είναι Si ή Al ή Fe, οι ομάδες που θα καθορί-
ζουν το μεταβλητό φορτίο θα παρασταθούν αντίστοιχα ως  S-OH και το 
φορτίο τους θα καθορίζεται από το pH, δηλαδή :

 S-OH + Haq+    S-OH2+                                                          (7)

 S-OH + OH-    S-O- + H2O                                                       (8)

Το μεταβλητό φορτίο παίζει το σπουδαιότερο ρόλο στη δέσμευση ρύ-
πων διότι στις θέσεις αρνητικού φορτίου ( S-O-) μπορούν να δεσμευ-
τούν θετικά φορτισμένοι ρύποι (π.χ. βαρέα μέταλλα : Mz+) ενώ στις θε-
τικές θέσεις ( S-OH2+) δεσμεύονται ρύποι με αρνητικό φορτίο, όπως 
φαίνεται και στις αντιδράσεις που ακολουθούν (Stumm, 1991):

 S-OH + Μz+    S-OMz-1 + H+                                                   (9)
                                                   
 S-O- + Mz+    S-O- . . . Mz+                                                    (10)

 S-OH2
+ + Ln-    S-OH2

+ . . .  Ln-                                               (11)
                     
 S-OH2+ + Ln-    S-L(-n+1) + H2O                                              (12)

Στις αντιδράσεις (9) και (12) οι ρύποι (Μz+ και Ln-) σχηματίζουν ομοιοπο-
λικό δεσμό με τις ενεργές ομάδες του ορυκτού (σύμπλοκα εσωτερικής 
σφαίρας), ενώ στις αντιδράσεις (10) και (11) οι ρύποι συγκρατούνται στις 
ενεργές θέσεις με ηλεκτροστατικές δυνάμεις (σύμπλοκα εξωτερικής 
σφαίρας). 
Στα σύμπλοκα εξωτερικής σφαίρας τα συγκρατούμενο ιόν είναι δυνα-
τόν να εγκαταλείψει τη θέση του, την οποία καταλαμβάνει ένα άλλο ομό-
σημο ιόν και να εισέλθει ξανά στο εδαφικό διάλυμα. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  
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Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ιονανταλλαγή και μπορεί να παρασταθεί 
ως εξής (Doula, 2006):

    ( S-O-)2 . . . C
n+

3-n + Mz+    ( S-O-)2 . . . M
z+ + (3-n)Cn+ (13)

ως C συμβολίζεται ένα αντισταθμιστικό ιόν με φορτίο n+ (n = 1 ή 2)
Η οργανική ουσία του εδάφους φέρει φορτίο εξαρτώμενο από το pH 
λόγω ύπαρξης όξινων ή βασικών ομάδων στις οργανικές ουσίες π.χ. 
–COOH, -OH, -NH2.
                        
Θα πρέπει να τονιστεί πάντως ότι οι χημικές συνθήκες που επικρατούν 
συνήθως σε ένα εδαφικό σύστημα ευνοούν την επικράτηση αρνητικού 
φορτίου στα συστατικά του με αποτέλεσμα η δέσμευση μετάλλων να είναι 
ευκολότερη ενώ των ανιοντικών ρύπων (π.χ. νιτρικών) δυσκολότερη. 

6.	Προστασία	και	αποκατάσταση	υδατικών	συστημάτων

Η αποκατάσταση ενός υδατικού συστήματος, επιφανειακού ή υπόγειου 
πρέπει να προσβλέπει σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήμα-
τος. Αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τον λεπτομερή έλεγχο της ποιότητας 
και του όγκου των υδάτων,  την καταγραφή των αλλαγών της σύστασης 
και του όγκου με το χρόνο, τον προσδιορισμό των κλιματικών συνθηκών 
και ανθρωπογενών παραγόντων που επιδρούν ποιοτικά και ποσοτικά, 
την καταγραφή των μελών της βιοκοινωνίας και της επιφερόμενης μετα-
βολής των ισορροπιών μεταξύ των ειδών, προσδιορισμός των δραστη-
ριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του συστήματος καθώς και σημειακών 
και μη πηγών ρύπανσης, παρελθοντικές, παρούσες και μελλοντικές χρή-
σεις του νερού των συστημάτων. 

Έχοντας χαρακτηρίσει κατά το δυνατόν πλήρως το υδατικό σύστημα και 
προσδιορίσει τις πηγές ρύπανσης είναι δυνατόν να εφαρμοστούν ανάλο-
γες τακτικές προστασίας και αποκατάστασης του. 
Η προστασία περιλαμβάνει δράσεις (συμπεριλαμβανομένων και των 
νομοθετικών) και μέτρα (συμπεριλαμβανομένων και των πειθαρχικών) 
αποτροπής εισόδου των ρύπων στο σύστημα με πεδίο εφαρμογής τις βι-
ομηχανίες, τις βιοτεχνίες, τα σημεία απόρριψης αποβλήτων/απορριμμά-
των, τις καλλιεργητικές πρακτικές κλπ. 
Η αποκατάσταση ενός συστήματος μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισ-
σότερες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα απομά-
κρυνση ιζημάτων, συγκομιδή ζιζανίων, τεχνητός αερισμός, απομάκρυν-
ση φυτοφαρμάκων, χρήση φίλτρων (permeable barriers).  
Απαιτείται βέβαια και η κατάστρωση ενός διαχειριστικού σχεδίου το 
οποίο θα επιτρέπει την αειφορική χρήση του συστήματος και συνεπώς τη 
μελλοντική προστασία του.(EPA,2008)
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η προσπάθεια πολλών επιστημόνων να 
αναπτύξουν συστήματα καθαρισμού κυρίως υπόγειων και πόσιμων υδά-
των με χρήση φθηνών και φυσικών μέσων. 
Η πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια χρησιμοποίησης διαφορε-
τικών από την άμμο, φίλτρων  χρονολογείται το 1827 (http://www.
survivalunlimited.com/waterfilters/berkfldhistory.htm) όταν ο Henry 
Doulton χρησιμοποίησε για πρώτη φορά κεραμικά φίλτρα για την απο-
μάκρυνση βακτηριδίων από το πόσιμο νερό. Από τότε πολλά ορυκτά 
έχουν χρησιμοποιηθεί ως προσροφητικά υλικά για διάφορους ρύπους, 
ανόργανους και οργανικούς. Ιδιαίτερης προσοχής έχουν τύχει τα πυριτικά 
ορυκτά και ιδιαίτερα οι ζεόλιθοι. Εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι ακίν-
δυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον αλλά και των ιδιοτήτων τους 
(θερμική και χημική σταθερότητα, προσροφητική ικανότητα, δυνατότητα 
εύκολης αναγέννησης και επαναχρησιμοποίησης, χαμηλό κόστος) έχουν 
χρησιμοποιηθεί τόσο σε μεγάλη κλίμακα (πραγματικά συστήματα) όσο και 
σε πλήθος ερευνητικών μελετών (Doula, 2007). Από τους ζεόλιθους που 
έχουν χρησιμοποιηθεί, ο κλινοπτιλολίτης (φυσικός ζεόλιθος) έχει αποδει-
χθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό πόσιμου ύδατος και 
υπόγειου μια και εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλη προσροφητική ικανότητα 
βαρέων μετάλλων και αμμωνιακών ιόντων, προκαλεί αναγωγή της ορ-
γανικής ύλης και ελαττώνει σημαντικά τη σκληρότητα του ύδατος (Burtica 
και συνεργ., 1997). 
     Παραδοσιακά η απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων από το νερό γί-
νεται με προσρόφηση σε ενεργοποιημένο άνθρακα, αντίστροφη όσμωση, 
χημική καθίζηση αλλά και ιονανταλλαγή. Η δράση των ζεόλιθων στηρίζε-
ται στην ιονανταλλαγή και στη δημιουργία συμπλόκων εσωτερικής σφαί-
ρας των ρύπων με τις δραστικές ομάδες των επιφανειών του ορυκτού 
(Langmuir, 1997).
Στην πράξη έχουν κατασκευαστεί εγκαταστάσεις ανά την υφήλιο για την 
επεξεργασία νερού από ποταμούς και υπόγειους ταμιευτήρες με χρήση 
κλινοπτιλολίτη. Ως παραδείγματα αναφέρονται οι πόλεις Ντένβερ, Λόγγαν 
(ΗΠΑ), Βουδαπέστη, και πόλεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας (Ames, 
1967; Tarasevich, 1993; Mumpton, 1999).
    Μεγάλη είναι η εκλεκτικότητα του κλινοπτιλολίτη και στα ραδιενερ-
γά στοιχεία. Μετά το ατύχημα στο Τσερνομπίλ, και την εκπομπή  137Cs, 
134Cs, 90Sr, 89Sr στην ατμόσφαιρα, εδαφικά και υδατικά συστήματα δέ-

Εικόνα 3. Σχηματική παράσταση συμπλόκου εξωτερικής (Na+) και εσωτερικής 
σφαίρας (Fe2+).
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χθηκαν μεγάλες συγκεντρώσεις ραδιενεργών στοιχείων. Σχεδόν 500,000 
τόνοι ζεόλιθου που περιείχε κυρίως κλινοπτιλολίτη χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατασκευή προστατευτικών «φραγμάτων» - φίλτρων (barriers) 
αλλά και εφαρμογή στο έδαφος με σκοπό την ελάττωση των συγκεντρώ-
σεων των ραδιενεργών στοιχείων η οποία ήταν πραγματικά δραστική 
(Chelishchev, 1993). Στον ποταμό Dnieper (δεύτερος μεγαλύτερος ποτα-
μός στην Ουκρανία) χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός κλινοπτιλολίτη 
σε σκόνη και θειικού αργιλίου ενώ στη συνέχεια ακολούθησε διήθηση 
μέσα από φίλτρο κλινοπτιλολίτη με θεαματική ελάττωση των ραδιενερ-
γών ρύπων (Yu and Tarasevich, 1996).
Τα φίλτρα από ζεόλιθο μπορούν να εγκατασταθούν τόσο σε επιφανειακά 
όσο και σε υπόγεια υδατικά συστήματα. Το νερό περνά μέσα από το φίλ-
τρο, το οποίο έχει τις σωστές διαστάσεις και περιέχει την ενδεδειγμένη 
ποσότητα προσροφητικού υλικού, κατά τη διέλευση κατακρατούνται οι 
ρύποι, εξέρχεται και συνεχίζει τη φυσική ροή του. Στην Εικόνα 5(α) δίνεται 
μία σχηματική αναπαράσταση της λειτουργίας ενός τέτοιου φίλτρου και 
στην 5(β) ένα σύστημα που έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Όρεγγον 
(ΗΠΑ).

7.	Παραδείγματα	επιπτώσεων	ρύπανσης	υδατικών	συστημάτων	στον	
ανθρώπινο	πληθυσμό	
Στη συνέχεια δίνονται παραδείγματα περιοχών, τρεις από τις οποίες έχουν 
καταγραφεί στη λίστα των δέκα πιο ρυπασμένων περιοχών του κόσμου 
(Biology4u, 2006), και αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα ρύπανσης επι-
φανειακών και υπόγειων υδάτινων συστημάτων.
1. Ένα από τα πλέον γνωστά περιστατικά δηλητηρίασης πληθυσμού από 

υδράργυρο είναι αυτό του κόλπου της Minimata και της πόλης Niigata 
στην Ιαπωνία το 1953 και 1965 αντίστοιχα, τα οποία προκάλεσαν δε-
κάδες θανάτους, εκατοντάδες πολύ ισχυρές και χιλιάδες ελαφρότερης 
μορφής αλλοιώσεις του νευροφυτικού συστήματος των κατοίκων. 
Πηγή υδραργύρου ήταν ένα εργοστάσιο παραγωγής ρητινών πολυ-

βινυλοχλωριδίου (PVC), οκτανόλης και διοκτυλοφθαλικών με χρήση 
ακεταλδεϋδης της εταιρείας Chisso. Δύο διαφορετικές ενώσεις του 
υδραργύρου χρησιμοποιούνταν στην παραγωγική διαδικασία : χλω-
ριούχος υδράργυρος (ΙΙ)-HgCl2 και θειικός υδράργυρος (ΙΙ)-HgSO4. 
Το πρόβλημα δεν προήλθε από αυτές καθ’ αυτές τις ανόργανες ενώ-
σεις του υδραργύρου αλλά από τα στερεά και υγρά απόβλητα του 
εργοστασίου τα οποία κατέληγαν στον κόλπο μέσω ενός παρακείμε-
νου ποταμού. Τα απόβλητα ήταν πλούσια σε οργανικές ενώσεις του 
υδραργύρου που παράγονταν σαν παραπροϊόντα της σύνθεσης της 
ακεταλδεϋδης, όπως ο χλωρομεθυλουδράργυρος (Cl-Hg-CH3). Η 
ένωση αυτή έφθανε στους κατοίκους μέσω της τροφής τους η οποία 
αποτελούνταν στο μεγάλο μέρος της από τα ψάρια και τα οστρακοειδή 
της περιοχής. Όπως έχει αποδειχθεί τα ψάρια εκλεκτικά δεσμεύουν 
χλωρομεθυλουδράργυρο από το νερό διότι αυτή είναι η κύρια μορφή 
με την οποία φυσιολογικά βρίσκεται ο υδράργυρος στους ιστούς τους 
(Σίσκος και Σκούλλος, 1992). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1953 που πρωτοεμφανίστηκαν τα συ-
μπτώματα της ασθένειας «Minimata», όπως ονομάσθηκε, και από το 
1959 που προσδιορίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου στα 
ψάρια του κόλπου, μόλις το 1963 συνειδητοποιήθηκε το γεγονός ότι η 
δραστική τοξική ουσία ήταν ο χλωρομεθυλουδράργυρος.

2. Η Κάμπγουε είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ζάμπια, έχει πε-
ρίπου 250.000 κατοίκους και βρίσκεται 150 χλμ βόρεια της πρωτεύ-
ουσας Λουζάκα. Μαζί με έξι άλλες πόλεις βρίσκονται σε μία περιοχή 
πλούσια σε ορυκτά μεταλλεύματα. Το 1902 η ανακάλυψη κοιτασμάτων 
μολύβδου,    οδήγησε στη δημιουργία πολλών μεταλλείων και μο-
νάδων επεξεργασίας του μεταλλεύματος το οποίο περιείχε θειούχα, 
πυριτικά, ανθρακικά άλατα του μολύβδου, καθώς και οξείδιά του. Η 
ανεξέλεγκτη εξορυκτική δραστηριότητα και οι διεργασίες καθαρισμού 
του μεταλλεύματος συνεχίστηκαν ως το 1994, οπότε οι εργασίες στην 
περιοχή σταμάτησαν. Η ρύπανση όμως που προκλήθηκε  στο έδαφος 

Εικόνα 5. Σχηματική αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας φίλτρου από ζεόλιθο για 
τον καθαρισμό υπόγειου υδάτινου συστήματος (α), και κατασκευή και εγκατάσταση 
φίλτρου στο Όρεγγον (β). (Bowman και συνεργ., 1999)

Εικόνα 4:  Επεξεργασία νερού από ποταμό στο Ντένβερ με στήλες γεμάτες κλνοπτι-
λολίτη (Mumpton, 1997)

                  (α)                                                                        (β)
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και στο νερό της περιοχής ήταν τεράστια. Οι συγκεντρώσεις μολύβδου 
που έχουν καταγραφεί κυμαίνονται στα 2400 mg/kg ενώ στο έδαφος 
έχει ανιχνευθεί διασπορά Pb, Cd, Cu και Zn σε έκταση μεγαλύτερη των 
20 km από την περιοχή εξόρυξης και κατεργασίας του μεταλλεύμα-
τος. Η κατάσταση επιβαρύνεται από την ύπαρξη μιας υδάτινης οδού 
που διασχίζει την πόλη και η οποία στο παρελθόν χρησιμοποιείτο για 
την απομάκρυνση των παραπροϊόντων της επεξεργασίας του μεταλ-
λεύματος από τα εργοστάσια. Επειδή η πρόσβαση στα νερά της είναι 
ελεύθερη, πολλά παιδιά λούζονται με το νερό αυτό. Υπάρχουν επίσης 
πολλά παιδιά που παίζουν στους σωρούς σκουριάς που έχουν απο-
τεθεί στην περιοχή και νεαροί άνδρες, που αναζητούν στα παλιά ορυ-
χεία υπολείμματα μετάλλων προς πώληση και είναι χαρακτηριστικό ότι 
οι συγκεντρώσεις των μετάλλων στο αίμα των παιδιών της περιοχής 
βρέθηκαν να είναι 5 με 10 φορές μεγαλύτερες από τα επιτρεπόμενα 
όρια. Πρόσληψη μολύβδου γίνεται βέβαια και με την εισπνοή της σκό-
νης που έχει κατακαθίσει σε όλη την περιοχή.

3.  Η πόλη Λίνφεν με περίπου 200.000 κατοίκους βρίσκεται στην επαρ-
χία Shanxi που αποτελεί την καρδιά της τεράστιας και επεκτεινόμενης 
βιομηχανίας άνθρακα της Κίνας, καθώς καλύπτει τα 2/3 των ενεργει-
ακών αναγκών της χώρας. Το Λίνφεν είναι μεταξύ των περισσότερο 
ρυπασμένων πόλεων της επαρχίας και έχει γίνει στο παρελθόν θέμα 
της παγκόσμιας ειδησεογραφίας, εξαιτίας των ακραίων επεισοδίων 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα οποία πλήττεται. Η ανάγκη της Κίνας 
για περισσότερη ενέργεια έχει επιτρέψει τη λειτουργία παράνομων και 
ανεξέλεγκτων ορυχείων στην περιοχή, αλλά και χαλυβουργείων και 
εργοστασίων καθαρισμού της πίσσας. Οι δραστηριότητες αυτές εκτός 
της ρύπανσης καταναλώνουν και τεράστια ποσά νερού, με αποτέλε-
σμα η περιοχή να έχει καταστεί άνυδρη και τελείως ακατάλληλη για 
καλλιέργεια. Προκειμένου μάλιστα να καλυφθούν οι ανάγκες της βιο-
μηχανίας για νερό, οι κάτοικοι όλης της επαρχίας υδρεύονται ορισμέ-
νες μόνο ώρες της ημέρας. Οι κάτοικοι του Λίνφεν υποφέρουν από 
σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω της ρύπανσης. Οι βρογχίτιδες, οι 
καρκίνοι του πνεύμονα και τα περιστατικά δηλητηρίασης παιδιών από 
το Μόλυβδο, αποτελούν συχνότατα προβλήματα υγείας των κατοίκων 
της πόλης, ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός θανάτων, αποδίδεται στο 
υψηλά επίπεδα διοξειδίου του θείου που υπάρχουν στην ατμόσφαι-
ρα. Η ύπαρξη αρσενικού στο νερό που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι ως 
πόσιμο προκαλεί σοβαρές δηλητηριάσεις. Μεταξύ των συμπτωμάτων 
που προκαλεί η μακροχρόνια έκθεση στο As περιλαμβάνονται τα έλκη 
του δέρματος, αγγειακά νοσήματα, υπέρταση, γάγγραινα και υψηλός 
κίνδυνος για καρκίνο. Μελέτες για την ποιότητα του πόσιμου νερού της 
περιοχής έδειξαν ότι το 52% των διαθέσιμων υδάτινων πόρων είναι 
επικίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. 

4.  Η πόλη Ρανιπέτ με 3.500.000 κατοίκους βρίσκεται 160 km βόρεια του 
Τσένναϊ, της τέταρτης μεγαλύτερης κατοικημένης περιοχής στην Ιν-
δία. Στο Ρανιπέτ λειτούργησε ένα εργοστάσιο παραγωγής χρωμικού 
νατρίου, και σκόνης βασικού θειικού χρωμίου, που χρησιμοποιείται 
ως δεψική ύλη. Στις δύο δεκαετίες λειτουργίας του εργοστασίου 1,5 
εκατομμύρια τόνοι στερεών αποβλήτων, συσσωρεύτηκαν σε ύψος 5 
μέτρων σε μια έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Η ρύπανση του 
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από τα υγρά απόβλητα της βιο-

μηχανίας αλλά και την επιφανειακή απορροή των 
στερεών αποβλήτων έχουν επηρεάσει τις διαθέ-
σιμες πηγές τροφής και την υγεία των κατοίκων. 
Σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το εργοστάσιο, 
οι πηγές υδροδότησης (φρεάτια, αντλίες) έχουν 
εγκαταλειφθεί εξαιτίας της υψηλής περιεκτι-
κότητας του νερού σε χρώμιο. Η καλλιεργή-
σιμη γη έχει επίσης καταστεί ακατάλληλη ενώ 
με ρύπανση κινδυνεύει και η βασική λεκάνη 
απορροής της περιοχής η οποία είναι και η μονα-
δική πηγή πόσιμου ύδατος. Οι αγρότες της περιοχής 
παραπονούνται ότι τα τοξικά απόβλητα από τα γειτονικά 
βυρσοδεψεία υποβαθμίζουν την γονιμότητα 
των εδαφών, ότι το νερό με το οποίο ποτί-
ζουν τις καλλιέργειές τους μυρίζει άσχημα 
ενώ όταν έρθει σε επαφή με το δέρμα τους, 
τους πονά, όπως το τσίμπημα ενός εντόμου. 
Το 1996 η κυβέρνηση έκλεισε το εργοστάσιο 
παραγωγής χρωμικού νατρίου, ενώ μόλις 
το 2005 ανατέθηκε από την Κυβέρνηση η 
εκπόνηση σχεδίου αποκατάστασης της πε-
ριοχής. 

8.	Σύνθεση
Η ρύπανση των υδάτινων συστημά-
των, επιφανειακών και υπόγειων, 
είναι ένα από τα σημαντικότερα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει στις μέρες μας η 
παγκόσμια κοινότητα. Υπολογίζε-
ται ότι είναι από τις κύριες αιτίες 
θανάτων και ασθενειών ενώ προ-
καλεί περισσότερους από 14,000 
θανάτους ανθρώπων καθημερινά.
Οι δραστηριότητες των ανθρώπων 
αλλά και οι κοινωνικό-οικονομικές κα-
ταστάσεις που επικρατούν σε περιοχές του 
αναπτυσσόμενου κυρίως κόσμου είναι συχνά 
τροχοπέδη στην εξεύρεση λύσεων και αποκατάστα-
ση των συστημάτων.
Η νομοθεσία δεν μπορεί να καλύψει ικανοποιητικά τα κενά στους ελε-
γκτικούς μηχανισμούς. Και ενώ είναι πιο εύκολο να επιβληθούν μέτρα σε 
μεγάλες σημειακές πηγές ρύπανσης (βιομηχανίες) είναι αρκετά δύσκολο 
να βρεθούν και να εναρμονισθούν με τη νομοθεσία μικρές σημειακές 
πηγές ρύπανσης που προκαλούνται συνήθως από τη δράση μικρών μο-
νάδων ή και ατόμων σε περιοχές διασκορπισμένες μέσα σε ένα κράτος. 
Συνεπώς εκτός από το κράτος σημαντική συνεισφορά θα μπορούσαν να 
έχουν οι πολίτες. Για παράδειγμα είναι γνωστό ότι παράνομες απορρίψεις 
αποβλήτων γίνονται σε δύο σημεία στον Κηφισό ποταμό, στη γέφυρα της 
Αγίας Άννης και στο Νέο Φάληρο. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι στο ύψος της 
γέφυρας της Αγίας Άννης τα βιομηχανικά απόβλητα καταλήγουν στον Κη-

Εικόνα 6. Επιπτώσεις 
ρύπανσης των υδά-
των στις πόλεις Λίν-
φεν και Κάμπγουε.
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φισό από παρακηφίσιους αγωγούς, στους οποίους έχουν γίνει παράνο-
μες συνδέσεις. (Έθνος της Κυριακής, 2005). Στην περίπτωση αυτή έχουμε 
παράνομη και συγχρόνως καταστροφική δράση ατόμων που όμως δεν 
ελέγχεται και δεν περιορίζεται από τις τοπικές και κρατικές αρχές. 
Στην περίπτωση των χωματερών πάλι έχουμε την ανεξέλεγκτη, συνεχι-
ζόμενη δράση φορέων της Πολιτείας οι οποίοι γνωρίζουν την κατάσταση 
και τα αποτελέσματα, συνεχίζουν όμως να λειτουργούν τις χωματερές 
χωρίς να έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας του πε-
ριβάλλοντος. Είναι, για παράδειγμα γνωστό ότι τεράστια έκτασης ρύπαν-
ση του υδροφόρου ορίζοντα συντελείται από τις χωματερές, όπου τόνοι 
ρύπων στραγγίζουν μέσω του εδάφους, το οποίο είναι πλέον κορεσμένο 
και δεν μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του ως φίλτρο συγκράτησης 
ρύπων, και καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα από τον οποίο δυστυ-
χώς συχνά υδρεύονται ολόκληρες πόλεις. Αναφερόμενοι στη χωματερή 
των Άνω Λιοσίων στην Αττική, οι μελέτες έχουν δείξει ότι η ρύπανση του 
υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής του Ασπροπύργου και του 
Θριάσιου είναι πλέον οριστική μια και τα αποστραγγίσματα των απορριμ-
μάτων θα τροφοδοτούν για δεκαετίες τον υδροφόρο ορίζοντα. Η μελέτη 
έχει επίσης καταδείξει ότι εκατοντάδες σκουπιδότοποι που βρίσκονται 
στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο έχουν 
επιβαρύνει σε τέτοιο βαθμό το περιβάλλον ώστε οι ρύποι έχουν διεισδύ-
σει μέχρι και 100 μέτρα στο υπέδαφος. (ΤΑ ΝΕΑ, 2006).
Οι αιτίες της ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων είναι 
διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή και ως τέτοιες θα πρέπει να αντι-
μετωπίζονται. Έτσι, στην Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο η μεγαλύτερη πί-
εση που δέχονται τα ύδατα είναι από τα απόβλητα των ελαιοτριβείων, 
στη Θεσσαλία από τα γεωργικά φάρμακα, στην Ήπειρο από τα γεωργικά 
απόβλητα και απόβλητα από βιοτεχνίες επεξεργασίας δερμάτων. Έτσι 
προκειμένου να επιτευχθεί προστασία των επιφανειακών και υπόγειων 
υδάτων απαιτείται έλεγχος όλων εκείνων των παραμέτρων και δράσε-
ων που προκαλούν τη ρύπανση των συστημάτων. Θα πρέπει δηλαδή να 
αντιμετωπίζεται το πρόβλημα εξαλείφοντας την πηγή δημιουργίας τους 
και όχι μόνον με αντιμετώπιση των συνεπειών του, όταν πολλές φορές η 
κατάσταση είναι μη αντιστρεπτή. 
Ένα πολύ καλό παράδειγμα τρόπου σκέψης και δράσης δίνεται από τον 

Μήτσιο (2004) και αφορά τη μελέτη της περιοχή της Ελασσόνας (και όχι 
μόνον) στην οποία καλλιεργούνται κυρίως αραβόσιτος, μηδική, καπνός 
και αμπέλι. Προκειμένου να αποτραπεί η υπερφόρτωση των εδαφών με 
άζωτο και φώσφορο και συνεπώς η ρύπανση υπόγειων και επιφανεια-
κών υδάτων, οι ερευνητές κατέγραψαν τις περιεκτικότητες αζώτου και 
φωσφόρου της περιοχής σε δύο βάθη 0-30cm και 30-60cm και σχεδία-
σαν GIS χάρτες στους οποίους απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις των εδα-
φών της περιοχής στα δύο θρεπτικά αυτά στοιχεία. Με βάση λοιπόν τους 
χάρτες αυτούς είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν, που, και πόση λίπανση 
απαιτείται ελπίζοντας σε μία ορθολογική χρήση λιπασμάτων. 
   Αντίστοιχες μελέτες γίνονται από διάφορες ερευνητικές ομάδες στην 
Ελλάδα, όπως για παράδειγμα αυτή των Διαμαντίδη και συνεργ. (1988) 
και Γάτσιου (2003) οι οποίοι μεταξύ άλλων προσπάθησαν να καταγράψουν 
και τα επίπεδα φθορίου στα επιφανειακά ύδατα του χειμάρρου Ξηριά στο 
Βόλο και στα εδάφη της λεκάνης απορροής του ίδιου χειμάρρου δηλαδή 
της περιοχής της πρώην λίμνης Κάρλας και της πεδιάδας του Βελεστίνου. 
Στην περιοχή υπάρχει βιομηχανική ζώνη, τα δε εδάφη της καλλιεργού-
νται εντατικά και δέχονται μεγάλες ποσότητες φωσφορικών λιπασμάτων. 
Εκτός όμως των ανθρωπογενών παραγόντων συγκεντρώσεις φθορίου 
στα συστήματα της περιοχής οφείλονται και στην αποσάθρωση των πε-
τρωμάτων (ασβεστόλιθοι, ηφαιστειακά και οφιόλιθοι). 
Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων των δειγ-
μάτων των υδάτων του χειμάρρου προκύπτει ότι, το έτος 1999, στα ύδατα 
αυτά οι συγκεντρώσεις του φθορίου κυμάνθηκαν από 0,2 mg/L μέχρι 
8,45 mg/L, το δε έτος 2000 η συγκέντρωση του φθορίου κυμάνθηκε από 
0,1mg/L μέχρι 2,08 mg/L  ενώ συνολικά στο 20% των δειγμάτων προσ-
διορίστηκε τιμή συγκέντρωσης φθορίου μεγαλύτερης του 1,5 mg/L(όριο 
πόσιμου ύδατος). Στα εδάφη της λεκάνης απορροής του εντοπίστηκε επί-
σης φθόριο σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις,  ελάχιστη συγκέντρωση 
8,2 mg/kg (επί ξηρού εδάφους-ξ.ε.)  και μέγιστη  333 mg/kg ξ.ε. (μέση 
τιμή 106,4 mg/kg ξ.ε). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατά τη κατά τη δι-
άρκεια των ετών 1999-2000 που πραγματοποιήθηκε η έρευνα, μεγάλες 
ποσότητες φθορίου οδηγούνταν από τη λεκάνη απορροής του χειμάρρου 
Ξηριά, με τα ύδατα του ανωτέρω χειμάρρου, στον Παγασητικό κόλπο. 
Τέτοιες περιοχές υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα και όχι μόνον. Δεν είναι 

Εικόνα. 7. GIS χάρτες περιεκτικότητας εδαφών σε φώσφορο και άζωτο με τη μορφή νιτρικών της  Ελασσόνας.
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όμως μόνο η αγωνία και η θέληση των επιστημονικών ομάδων για την 
καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων. Απαιτείται η ουσιαστική 
συνδρομή της Πολιτείας η οποία θα πρέπει να εκφράζεται όχι μόνο παρέ-
χοντας τους μηχανισμούς της αλλά υποστηρίζοντας υλικά και οικονομικά 
τις προσπάθειες μέσα βέβαια από συντονισμένες δράσεις.
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Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ	ΤΜΗΜΑ	ΑΤΤΙΚΗΣ	ΚΑΙ	ΚΥΚΛΑ	ΔΩΝ
Επαναπροκήρυξη-Αναβολή σεμιναρίου ISO/IEC 17025

Το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και Κυκλάδων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
(Ε.Ε.Χ.), σε συνεργασία με το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡγΑΣΤΗΡΙών ΣΥΜΦώνΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ Εν ISO/ΙEC 17025:2005

το διήμερο 13-14 Ιουνίου 2015 στα Γραφεία της Ε.Ε.Χ., οδ. Κάνιγγος 27 στην Αθήνα.
Η διοργάνωση αυτή απευθύνεται σε όλους τους επιστήμονες που ασχολούνται με χημικές αναλύσεις και μετρήσεις, και θα ήθελαν να εμπλουτίσουν 
τις γνώσεις τους ή να λύσουν απορίες σχετικά με τις προσεγγίσεις που εισάγονται από την εφαρμογή του προτύπου στην καθημερινή τους εργασία.
Το κόστος του σεμιναρίου (διάρκειας 16 ωρών) περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:
• 150 ευρώ για τα μέλη,
• 200 ευρώ για τα μη μέλη και μη ταμειακώς εντάξει μέλη,
• 100 ευρώ για άνεργους και φοιτητές.(Μέγιστος αριθμός θέσεων 8 επί συνόλου 30)
Δήλωση συμμετοχής (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) θα γίνεται είτε τηλεφωνικά (210 3821524 καθημερινά 09:00-21:00) είτε με αποστολή mail 
στο info@eex.gr ενώ η επιβεβαίωσή της θα γίνεται μέχρι και την Τετάρτη 3-6-2015 με κατάθεση του
κόστους συμμετοχής στα γραφεία της Ε.Ε.Χ..
To ακριβές πρόγραμμα του σεμιναρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ.

Ο Πρόεδρος
Δαμιανός Αγαπαλίδης 

Ο Γενικός Γραμματέας
Χρήστος Νούμτας
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Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ  

ΑΠΟΦΑΣΗ		339/38η	Δ.Ε/	14.1.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα  να δοθεί χορηγία στον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Χημικών Μηχανικών του ύψους των 500,00€ για το 10ο Πανελλήνιο  
Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής που θα διεξαχθεί στην Πά-
τρα από 4 έως 6 Ιουνίου 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ		340/38η	Δ.Ε/	14.1.2015
Εγκρίνεται ομόφωνα  να καλυφθεί το ποσόν των 78,40€ το οποίο αιτεί-
ται ο κ. Ι. Κατσογιάννης για τα έξοδα μετακίνησής του στο εξωτερικό.

ΑΠΟΦΑΣΗ		341/38η	Δ.Ε/	14.1.2015
Εγκρίνεται ομόφωνα  η ανανέωση της σύμβασης των Χημικών Χρο-
νικών με τους ίδιους όρους για 1(ένα) έτος. Η κα. Κ. Τσιμπογιάννη να 
επικοινωνήσει με τον κ. Μύρ. Ρωμανό και να διερευνήσει το θέμα των 
διαφημίσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ		342/38η	Δ.Ε/	14.1.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα  να παραπεμφθεί το θέμα των κ.κ. Ι. Βέρτζου 
– Νομικού Συμβούλου - Ελ. Φισφή (Χημικού) στον Νομικό Σύμβουλο 
της ΕΕΧ και  εξουσιοδοτείται η κα Τρ. Σιδέρη να επικοινωνήσει με τον 
κ. Ι. Βέρτζο

ΑΠΟΦΑΣΗ		343/38η	Δ.Ε/	14.1.2015
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΧ  κ. Αθ. Παπαδόπουλος να επι-
κοινωνήσει με τα Χημικά Τμήματα των Πανεπιστημίων σχετικά με τη 

χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος  οινολόγου σε αποφοίτους 
Τμημάτων Χημείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ		344/38η	Δ.Ε/	14.1.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα  να προκηρυχθούν εκλογές στο Τμήμα Παιδεί-
ας και Χημικής Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ		345/38η	Δ.Ε/	14.1.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα  η μη συμμετοχή της ΕΕΧ στο το 2ο Φεστιβάλ 
Επιστήμης και Καινοτομίας (Athens Science Festival - 17 έως 22 Μαρ-
τίου 2015). Εξουσιοδοτείται η κα. Τρ. Σιδέρη να επικοινωνήσει με την 
κα Ελ. Γραμματικοπούλου.

ΑΠΟΦΑΣΗ		346/38η	Δ.Ε/	14.1.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα  να σταλεί το newsletter που υπέβαλλε - μετά 
τα σχόλια της ΔΕ/ΕΕΧ – η κα Τρ. Σιδέρη σε όλα τα μέλη της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ		347/38η	Δ.Ε/	14.1.2015
Εγκρίνεται ομόφωνα  το κείμενο παρέμβασης της ΕΕΧ σχετικά με την 
Τράπεζα Θεμάτων και τη διδακτέα ύλη – με τις τροποποιήσεις της ΔΕ/
ΕΕΧ  – οι οποίες  προτάθηκαν στο τελικό κείμενο.

ΑΠΟΦΑΣΗ		348/39η	Δ.Ε/	28.1.2015
Εγκρίνονται ομόφωνα:
Α.  Η εξόφληση του κ. Παν. Τσακανίκα  βάσει των σχετικών παραστατι-
κών – ποσό 3.710,91€.
Β. Η προμήθεια και εγκατάσταση μηχανογραφικού εξοπλισμού από την 
εταιρεία ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε. – ποσό 118,00€ +ΦΠΑ.  
Γ.  Οι δαπάνες για πιθανές  μετακινήσεις του Προέδρου της ΕΕΧ για το 
τρίμηνο Ιανουαρίου -Μαρτίου.
Δ. Τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων των κ.κ. Τερζούδη Ζήση, 
Πεφάνη Γ. (του Παν.), Πρωτοπαπά Στ. να αφαιρεθούν από το έτος 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ		349/39η	Δ.Ε/	28.1.2015
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία να γίνει παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδεί-
ας, Πολιτισμού και Θρησκευμάτων σχετικά με τα Προγράμματα Σπου-
δών με επιστολή η οποία θα συνταχθεί από την κα. Τρ. Σιδέρη.

ΑΠΟΦΑΣΗ		350/39η	Δ.Ε/	28.1.2015
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να διερευνήσει η κα Τρ. Σιδέρη τη 
δυνατότητα εκπροσώπησης της ΕΕΧ από τον κ. Αντ. Χρονάκη στο 2o 
Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας στην Αθήνα ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ / 17-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.

Αποφάσεις 38ης ΔΕ/ΕΕχ-14-1-2015 

Αποφάσεις 39ης ΔΕ/ΕΕχ-28-1-2015 
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Χημικά

Χημικά

Χημικά

Χημικά

ΑΠΟΦΑΣΗ		351/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα  με τη σύμφωνη γνώμη του Νομικού Συμβού-
λου να αποσταλούν όλα τα στοιχεία που ζήτησαν το Μετοχικό Ταμείο 
Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

ΑΠΟΦΑΣΗ		352/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα να συνταχθεί από τον Νομικό Σύμβουλο και 
να αποσταλεί σχέδιο υπομνήματος σε ό,τι αφορά τις μηνύσεις κατά των 
εκκαθαριστών.

ΑΠΟΦΑΣΗ		353/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα  να εξοφληθεί το τιμολόγιο της PRUDENTIAL 
με την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο και θα αποσυρθούν τα 
ένδικα μέσα εναντίον της ΕΕΧ. Αναλαμβάνει ο Νομικός Σύμβουλος της 
ΕΕΧ τα περαιτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΗ		354/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία με δεδομένο τον έλεγχο του ΜΤΠΥ και 
τον ενδεχόμενο καταλογισμό που θα οδηγήσει σε αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού της ΕΕΧ για το 2015, η ΔΕ αποφάσισε με ψήφους 5, 
έναντι  2 λευκών την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για την κάλυ-
ψη των αναγκών της ΕΕΧ για μικρότερο χρονικό διάστημα.
Λευκό ψήφισαν  οι κ.κ.: Φ. Μακρυπούλιας – Α. Στεφανίδου. 
Το χρονικό διάστημα προσδιορίζεται σε 6 μήνες με κόστος μικρότερο 
ίσο του 50% του προβλεπόμενου στον προηγούμενο  διαγωνισμό.

ΑΠΟΦΑΣΗ		355/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
Εγκρίνεται ομόφωνα:
Α. Η παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για 
την Οργανωτική Επιτροπή του 29 ου ΠΜΔΧ. Πρόεδρος ορίζεται ο κ. Λ. 
Φαρμάκης.
Β. Ως Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 29 ου ΠΜΔΧ  ορίζε-
ται η κα. Τρ. Σιδέρη.

ΑΠΟΦΑΣΗ		356/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
Εγκρίνεται ομόφωνα η παρουσίαση της κας Τρ. Σιδέρη και οι προτάσεις 
της για το Athens Science Festival.

ΑΠΟΦΑΣΗ		357/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
 Εγκρίνεται ομόφωνα:
Α. Ο απολογισμός της 6ης Συνόδου της 9ης ΣτΑ  (13-14 Δεκεμβρίου 
2014). Ποσό 6.857,48€.
Β. Η κάλυψη των εξόδων μετάβασης, διαμονής και ημερήσιας απο-

ζημίωσης των κ.κ.: Λ. Φαρμάκη, Ν. Κυρίτση, Κ. Τσιμπογιάννη για τη 
μετάβασή τους στη Σάμο  έτσι ώστε να παραστούν σε δικαστική υπό-
θεση της ΕΕΧ.
Γ. Ο προϋπολογισμός για την τελετής βράβευσης των επιτυχόντων μα-
θητών στον 28ο  ΠΜΔΧ  και για την κοπή της πίτας όπως έχει κατατεθεί 
(μπλουζάκια κ.λ.π.). 
Δ. Η κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής του κ. Θεμ. Κουϊμτζή 
– Πρόεδρος Τμ. Περιβάλλοντος ΕΕΧ  - για τη συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ		358/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η ανάρτηση στο site της ΕΕΧ και στα ΧΧ ο σύντομος απολογισμός του 
Δικτύου Πράσινης  Χημείας.
Β. Να διερευνηθεί  με τον κ. Κων. Πούλο η διοργάνωση Ημερίδας για 
την Πράσινη Χημεία.
Γ. Σε πρώτη προσέγγιση  – να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και 
διαμονής του κ. Κων. Πούλου όσον αφορά το Green and Sustainable 
Chemistry Working Party (GSCWP) της EuCheMS,  και να ζητηθούν 
λεπτομέρειες για την ανάλυση του κόστους.

ΑΠΟΦΑΣΗ		359/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
Εγκρίνεται ομόφωνα  η πρόταση του κ. Λ. Φαρμάκη για δημοσίευση 
συνέντευξης των συναδέλφων της  ομάδας «Θεατρόνιο» στα Χημικά 
Χρονικά. 

ΑΠΟΦΑΣΗ		360/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα η κα. Τρ. Σιδέρη να εκπροσωπήσει την ΕΕΧ 
στην εκδήλωση “Ημέρα Επαγγελματικής Eνημέρωσης” (CAREER DAY) 
που διοργανώνεται στα Εκπαιδευτήρια Δούκα  την  Δευτέρα 16  Μαρ-
τίου 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ		361/40η	Δ.Ε/	18.2.2015
Αποφασίζεται ομόφωνα να ανασυρθεί ο φάκελος εγγραφής του κ. Βας. 
Αντωνόπουλου με τα δικαιολογητικά και παράλληλα θα επικοινωνήσει 
μαζί του ο ΓΓ της ΕΕΧ κ. Μιχ. Στρατηγάκης. 

Αποφάσεις 40ης ΔΕ/ΕΕχ-18-2-2015 
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