Νιτρικά και βαρέα µέταλλα επιβαρύνουν το
νερό
Νιτρικά και βαρέα µέταλλα επιβαρύνουν το πόσιµο
νερό που πίνουν οι Θεσσαλοί, παρά το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια έχουν γίνει «άλµατα» από τις
εκάστοτε διοικήσεις των ∆ήµων για τη διασφάλιση της
ποιότητας του υπέρτατου αγαθού που φθάνει στις
βρύσες των θεσσαλικών νοικοκυριών. Το πρόβληµα
των νιτρικών σε περιοχές από Φάρσαλα έως
Βελεστίνο και Αλµυρό και η παρουσία βαρέων µετάλλων στα δίκτυα ύδρευσης της παραλιακής ζώνης
από το Πήλιο έως το Στεφανοβίκειο και τη Μελιβοία, επιτάσσουν τη λήψη επιπλέον µέτρων και
ορθολογικότερης διαχείρισης των υδάτων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.
Σηµαντικά στοιχεία για την ποιότητα του πόσιµου νερού στη Θεσσαλία, παρουσίασε χθες, ο χηµικός
µηχανικός και διευθυντής των χηµικών εργαστηρίων, κ. Αλέξανδρος Γούναρης, στο πλαίσιο ηµερίδας
των Συλλόγων Χηµικών Μηχανικών Μαγνησίας και Κεντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας, που
πραγµατοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο «Valis» στην Αγριά.
Στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, που αφορούν σε 2.500 αναλύσεις δειγµάτων νερού ετησίως σε όλη
τη Θεσσαλία, στο πλαίσιο της ελεγκτικής και δοκιµαστικής παρακολούθησης της ποιότητας των νερών
στα δίκτυα ύδρευσης από τους ∆ήµους, καταδεικνύουν θεαµατική αύξηση της ποιότητας του νερού από
υγειονοµικής άποψης, όµως συνεχίζει να υφίσταται πρόβληµα σε ό,τι αφορά τις χηµικές παραµέτρους
και τα βαρέα µέταλλα.
Σύµφωνα µε τον κ. Γούναρη, η εφαρµογή του Καποδίστρια, αποτέλεσε ορόσηµο στη βελτίωση της
υγειονοµικής ποιότητας του πόσιµου νερού στη Θεσσαλία. Η καλύτερη οργάνωση των ∆ήµων ως προς
τον καθαρισµό και έλεγχο των υδραγωγείων αλλά και ως προς την αντικατάσταση των δικτύων
ύδρευσης, έδωσαν τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα. ∆εύτερο µεγάλο σκαλοπάτι ως προς τη διασφάλιση
της υγειονοµικής ποιότητας του νερού, αποτέλεσε το 2007, οπότε και εισαγγελικές παρεµβάσεις και
προκαταρκτικές εξετάσεις για την ποιότητα του νερού, έδρασαν καταλυτικά στην ενεργοποίηση των
δήµων. «Ενώ πριν το 2005, τα δείγµατα νερού σε ποσοστό από 65% έως 70% δεν πληρούσαν τις
υγειονοµικές προδιαγραφές σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, από το 2007 και έπειτα το ποσοστό
αυτό περιορίστηκε κάτω από το 30%», ανέφερε ο κ. Γούναρης.
Η συστηµατική χλωρίωση του νερού, ο έλεγχος, συντήρηση και καθαρισµός των υδραγωγείων και
δικτύων ύδρευσης, καθιστά το νερό ασφαλές στα µεγάλα αστικά κέντρα σε όλη τη Θεσσαλία. Όχι όµως

και στους µικρούς δήµους, όπου δυστυχώς η απολύµανση του νερού δεν εφαρµόζεται έως και σήµερα
συστηµατικά. «Πολλά υδρευτικά δίκτυα σε µικρούς δήµους δεν χλωριώνονται επαρκώς», επισήµανε ο κ.
Γούναρης.
Τα σηµαντικότερα όµως προβλήµατα, εντοπίζονται στο σκέλος της χηµικής ποιότητας του πόσιµου
νερού στη Θεσσαλία. Περιοχές όπως τα Φάρσαλα, το Βελεστίνο και ο Αλµυρός, έχουν να
αντιµετωπίσουν το πρόβληµα των νιτρικών. Και µολονότι µετά την ανάδειξη του προβλήµατος, η
συγκέντρωση των νιτρικών στα δίκτυα ύδρευσης, µειώθηκε κάτω από το 70%, αυτό δεν σηµαίνει ότι και
τα υπόγεια νερά, παρουσιάζουν αντίστοιχη εικόνα. «Η µείωση στα δίκτυα έγινε µετά από
συστηµατοποίηση των ελέγχων και αλλαγή των πηγών υδροληψίας. Αντιθέτως, στα υπόγεια νερά τα
νιτρικά αυξήθηκαν και φαίνεται ότι τα προγράµµατα αντιµετώπισης της νιτρορύπανσης ή πάρθηκαν σε
λάθος κατεύθυνση ή ήταν αναποτελεσµατικά», υπογράµµισε ο κ. Γούναρης.
Μικρότερα προβλήµατα, εντοπίζονται και ως προς τα βαρέα µέταλλα, που φαίνεται να «κρύβουν»
υδρευτικά δίκτυα, ιδίως παραλιακά, στον άξονα Πηλίου- Στεφανοβικείου µέχρι και Μελιβοία. Η
συγκεκριµένη ζώνη εµφανίζει γεωτρήσεις µε υψηλούς δείκτες σε αρσενικό και χρώµιο. «Στις
περισσότερες περιπτώσεις τα προβλήµατα δεν είναι µεγάλα. Οι υπερβάσεις είναι πολύ µικρές και το
φαινόµενο δεν είναι ανησυχητικό, δεδοµένου ότι τα όρια, µετά την εναρµόνιση της εθνικής µε την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία έχουν κατέβει πολύ προς τα κάτω», παρατήρησε ο ίδιος.
«Οι υδάτινοι πόροι της Θεσσαλίας, χρήζουν σωστής διαχείρισης. Εάν το κάνουµε αυτό έχουµε τη
δυνατότητα να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα που απασχολεί το θεσσαλικό κάµπο, ανεξάρτητα από την
ενίσχυση ή όχι των επιφανειακών νερών από µέρος του Αχελώου», κατέληξε ο κ. Γούναρης.
Χαιρετισµό στην ηµερίδα, απηύθυνε ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.∆. Θανάσης Νάκος και ο Κώστας
Χαλέβας, ως εκπρόσωπος του περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
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