
 
 Ποίοι οι ηρόποι αποθσγής τλφρίφζης ηοσ πόζιμοσ νερού Δύο προϋποθέζεις: 

Προζηαζία γύρφ από ηην σδροληυία και άριζηο δίκησο.  

Απολύμανζη ηνπ λεξνύ νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ 
βξίζθνληαη ζην λεξό ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πξόθιεζε αζζελεηώλ από ηε 

ρξήζε ηνπ. Τα απνιπκαληηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα είλαη ην ριώξην, ην δηνμείδην ηνπ 

ρισξίνπ, νη ρισξακίλεο, ην όδνλ θαη ε ππεξηώδεο αθηηλνβνιία. Αθόκα θαη ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ ε απνιύκαλζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε όδνληνο ή ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ζην ηέινο 
πξνζηίζεηαη κηθξή πνζόηεηα ρισξίνπ πνπ ηαμηδεύεη ζην δίθηπν ύδξεπζεο κέρξη ηηο βξύζεο 

ησλ θαηαλαισηώλ. Σηόρνο ηεο πξνζζήθεο ηνπ ρισξίνπ κεηά ηελ απνιύκαλζε είλαη ε 

θαηαπνιέκεζε ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ηνηρώκαηα ησλ ζσιήλσλ ηνπ 
δηθηύνπ ύδξεπζεο. Τν ριώξην είλαη κηα ρεκηθή νπζία ηελ νπνία θαηαπίλνπλ θαζεκεξηλά 

δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη ζε όιν ηνλ θόζκν κε ζηόρν λα απνθύγνπλ πξνβιήκαηα πγείαο από 

πηζαλή παξνπζία επηθίλδπλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζην πόζηκν λεξό. Θα κπνξνύζε λα εηπσζεί 
όηη πξόθεηηαη γηα πξνιεπηηθό θάξκαθν πνπ παίξλεη θαλείο ζε όιε ηνπ ηε δσή γηα λα απνθύγεη 

κηα πηζαλή αζζέλεηα, ε νπνία κπνξεί θαη λα κελ εκθαληζηεί πνηέ. Έρεη επηβεβαησζεί 

επηζηεκνληθά όηη ην ριώξην πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, ηδηαίηεξα ζε 

κεγάιεο δόζεηο. Παξά ην γεγνλόο απηό, ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα σο απνιπκαληηθό ζην 
πόζηκν λεξό, επεηδή ν θίλδπλνο από ηνπο κηθξννξγαληζκνύο (κεξηθέο θνξέο ζάλαηνο) είλαη 

κεγαιύηεξνο από ηηο παξελέξγεηεο ηνπ ρισξίνπ (πξόθεηηαη γηα ηε ζεσξία ηνπ κηθξόηεξνπ 

θαθνύ). Παξαθάησ δίλνληαη δύν παξαδείγκαηα πόιεσλ πνπ δελ ρισξηώλνπλ ην πόζηκν λεξό. 
Τν πόζηκν λεξό ηνπ Μνλαρνύ πξνέξρεηαη από πεγέο πνπ βξίζθνληαη ζηηο θνξπθέο ησλ 

Άιπεσλ θαη θηάλεη ζηελ πόιε κε θπζηθή ξνή. Είλαη ηόζν θαιήο πνηόηεηαο (ην δεύηεξν 

θαιύηεξν ζηελ Επξώπε) πνπ πθίζηαηαη θακία επεμεξγαζία, νύηε θαλ ρισξίσζε. Η κέζε 

εκεξήζηα θαηαλάισζε είλαη 320.000 θ.κ. Τν λεξό ηνπ Βεξνιίλνπ πξνέξρεηαη από γεσηξήζεηο 
θαη είλαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο. Υθίζηαηαη κόλν αεξηζκό θαη ηαρεία δηύιηζε ρσξίο ηελ 

πξνζζήθε θακίαο ρεκηθήο νπζίαο, ελώ δελ πθίζηαηαη ρισξίσζε. Ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

κέζνδνο πξνζηαζίαο ησλ πεγώλ ηνπ Μνλάρνπ. Η εηαηξεία ύδξεπζεο ηεο πόιεο μεθίλεζε ην 
1992 έλα πξσηνπνξηαθό πηινηηθό πξόγξακκα πξνζηαζίαο ησλ πεγώλ. Η εηαηξεία ππέγξαςε 

ζπκθσλία κε ηνπο αγξόηεο ώζηε όιεο νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ζηελ πεξηνρή λα είλαη θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ. Έρεη θαζνξηζηεί κέγηζηνο αξηζκόο δώσλ αλά λνηθνθπξηό θαη δελ 
επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηερλεηώλ δσνηξνθώλ παξά κόλν θπζηθή ηξνθή ηεο πεξηνρήο. Επίζεο 

δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ ζηηο θαιιηέξγεηεο, παξά κόλν 

θνπξηά από ηα δώα ηεο πεξηνρήο. Τα παξαγόκελα νηθνινγηθά πξντόληα δηαθηλνύληαη από ηνλ 

ζπλεηαηξηζκό ησλ αγξνηώλ πνύ κεηέρνπλ ζην πξόγξακκα. Η εηαηξεία ύδξεπζεο εληζρύεη 
νηθνλνκηθά ηνπο αγξόηεο θαη ηα ρξήκαηα απηά πξνέξρνληαη από εηδηθό ηέινο πνπ επηβάιιεηαη 

ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ λεξνύ. Τν κέηξν είλαη ζσζηό, επεηδή ε κε πξνζηαζία ησλ πεγώλ ζα 

νδεγνύζε ζε ξύπαλζε ηνπ λεξνύ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα γηα λα θαηαζηεί πόζηκν ζα έπξεπε λα 
ππνζηεί πνιύπινθε επεμεξγαζία κε ηελ ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ. Έηζη νη θαηαλαισηέο ζα 

πιήξσλαλ πεξηζζόηεξα ρξήκαηα θαη ζα είραλ λεξό ρεηξόηεξεο πνηόηεηαο από ην ζεκεξηλό 

πνπ είλαη εμαηξεηηθό. Πξόθεηηαη γηα ελδηαθέξνλ πξόγξακκα νηθνινγηθήο αλάπηπμεο κε 
επξύηεξεο ζεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ πνηόηεηα δσήο ηεο πεξηνρήο. Σηηο δύν 

παξαπάλσ πόιεηο δελ είλαη απαξαίηεηε ε ρισξίσζε, επεηδή θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο ηνπ 

λεξνύ είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. Σην Βεξνιίλν π.ρ. όια ηα εμαξηήκαηα ηνπ δηθηύνπ 

ύδξεπζεο ειέγρνληαη θάζε ρξόλν θαη γίλεηαη ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο δηαξξνώλ 
[ρξεζηκνπνηνύληαη θαη εηδηθέο θάκεξεο]. Η ζπρλόηεηα ειέγρνπ ησλ δηαξξνώλ ζηνπο θύξηνπο 

αγσγνύο είλαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα. Τα παξαπάλσ κέηξα έρνπλ σο απνηέιεζκα νη δηαξξνέο 

ηνπ δηθηύνπ λα βξίζθνληαη ζην 5%. Τν πνζνζηό απηό είλαη ην κηθξόηεξν δπλαηό πνύ κπνξεί 
λα επηηεπρζεί ζε δίθηπν ύδξεπζεο.  

Σσμπέραζμα  

Για τθν απαλλαγι του πόςιμου νεροφ από το χλϊριο απαιτοφνται δυο προχποκζςεισ. 
Η πρϊτθ είναι θ δθμιουργία ηϊνθσ προςταςίασ γφρω από τθν υδρολθψία και ο αυςτθρόσ 
ζλεγχοσ όλων των δραςτθριοτιτων μζςα ς αυτιν για τθν αποφυγι τθσ ρφπανςθσ. Η δεφτερθ 



προχπόκεςθ είναι θ διατιρθςθ του δικτφου φδρευςθσ ςε άριςτθ κατάςταςθ. Προςοχι 
όμωσ. Αν και οι δφο παραπάνω προχποκζςεισ δεν ικανοποιοφνται απόλυτα, θ χλωρίωςθ 
είναι άκρωσ απαραίτθτθ. Θα υπάρξει άραγε ανάλογο παράδειγμα ςτθ χϊρα μασ, ποφ κα 
εξαςφαλίςει ςτουσ πολίτεσ νερό καλισ ποιότθτασ και απαλλαγμζνο από το χλϊριο 


