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το μερίδιο που καταλαμ-
βάνει το φυσικό μεταλ-
λικό νερό στην αγορά 
εμφιαλωμένου νερού. 

70,6%

Πίνετε νερό από τη βρύση ή 
εμφιαλωμένο;
www.e-tipos.com/life

Εφτασε η Ωρα της Γης

Της ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Πού θα βρίσκεστε, μεταξύ 8 και 9 
μ.μ., το Σάββατο 29 Μαρτίου; Ακόμη 
κι αν… παντρεύεστε, ζητήστε να σβή-
σουν τα φώτα και ας γίνει η γαμήλια 
τελετή υπό το φως των κεριών! Δεν 
πρόκειται για κάποια τρελή ιδέα, keep 
reading. Κλείνοντας τους διακόπτες 
της ΔΕΗ, γιορτάζετε την Ωρα της Γης, 
μαζί με εκατομμύρια ανθρώπους σε 
αμέτρητες πόλεις του κόσμου. Με-
ταξύ αυτών η μικρή Αίγινα, ενώ από 
τη μεγάλη Αθήνα ο Δήμος Αχαρνών. 
Αλλά οι τυπικές επισημότητες είναι 
άχρηστες αν εμείς θέλουμε να γιορ-
τάσουμε.   

Η Ωρα της Γης (Earth Hour) - ή 
καλύτερα της ανθρωπότητας -  απέ-
κτησε παγκόσμια διάσταση, μετά το 
εντυπωσιακό αποτέλεσμα που έδω-
σε σε εξοικονόμηση ενέργειας και 
μείωση εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα το περσινό εγχείρημα του 
Σίδνεϊ. Στις 31 Μαρτίου 2007, 7.30 μ.μ., 
οι κάτοικοι και 2.100 επιχειρήσεις της 
αυστραλιανής μεγαλούπολης έκλει-
σαν τα φώτα, απολαμβάνοντας μια 
ώρα απρόσμενα όμορφη. Τα μνημεία 
της πόλης σκοτείνιασαν, οι γάμοι που 
συνέπεσαν χρονικά τελέσθηκαν στο 
ημίφως των κεριών κι αυτή η μια 
ώρα μείωσε την κατανάλωση του 
ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10,2%, 
μέγεθος ισοδύναμο με την απουσία 
48.000 αυτοκινήτων από τους δρό-
μους. Σκοπός η κινητοποίηση των πο-
λιτών, η ευαισθητοποίηση στο φλέ-
γον ζήτημα της υπερθέρμανσης της 
Γης και η υιοθέτηση ανάλογου τρό-
που ζωής στον πλανήτη που ακόμα, 
δυστυχώς, αγαπάμε να πληγώνουμε, 
αψηφώντας το ζοφερό μας μέλλον. 
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF 
ανέλαβε τότε την πρωτοβουλία της 

εκστρατείας και το συνέχισε για το 
φετινό πρώτο παγκόσμιο εορτασμό 
σε Καναδά και Δανία. Στις υπόλοιπες 
χώρες η διαδικασία ξεκίνησε επίση-
μα από τους δήμους (σε συνεργασία 
με το  WWF) – κάτι που δεν συμβαίνει 
στην Ελλάδα. Αιτία η έλλειψη οργά-
νωσης σε επίπεδο τοπικών αρχών 
αφενός και επιχειρησιακής οργάνω-
σης του ελληνικού WWF αφετέρου, 
το οποίο θα περιοριστεί σε μια απλή 
πρόσκληση συμμετοχής του κόσμου 
στην ιστοσελίδα του τελευταία στιγ-
μή, (Παρασκευή). Οσο για τις επίση-
μες αρχές, άγνωστες οι βουλές τους.
Επαφίεται, συνεπώς, στην προσω-
πική ευαισθησία του καθενός. Και 
επειδή, ως γνωστόν, «ένας κούκος δε 
φέρνει την άνοιξη», ελάτε να ενώσου-
με τις δυνάμεις μας. Στο κάτω κάτω 
της γραφής, ας δώσουμε ένα μάθη-
μα στους ιθύνοντες που ξέχασαν (;) 
να συμμετάσχουν… 

Φωτεινή εξαίρεση στην Ελλάδα το 
παράδειγμα της Αίγινας, που παίρνει 
επίσημα μέρος στον εορτασμό της 
Ωρας της Γης, ύστερα από πρωτοβου-
λία ανεξάρτητης ομάδας εθελοντών, 
με κεντρικό σύνθημα «Σβήνουμε τα 
φώτα για μια ώρα και κάνουμε τη δι-
αφορά» και σειρά εκδηλώσεων, από 
16 μέχρι 29 Μαρτίου. 

Από την Ευρώπη συμμετέχουν: 
Βρετανία, (20 πόλεις), Ιρλανδία (13), 
Δανία (έντεκα), Πολωνία (τέσσερις), 
Ιταλία, Ισπανία, Ελβετία, Φινλανδία, 
Νέα Ζηλανδία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, 
Ρουμανία, ολόκληρη η Αυστραλία και 
ο Καναδάς, 29 πόλεις των ΗΠΑ, χώρες  
της  Μ. Ανατολής και της Λατινικής 
Αμερικής, αλλά και τα απομακρυσμέ-
να νησιά Τουβαλού της Ωκεανίας. 

 mpapadimitriou@e-tipos.com

Το Σάββατο μεγάλες πόλεις του κόσμου κλείνουν 
τα φώτα για μία ώρα. Την Ελλάδα εκπροσωπούν -
δυστυχώς- μόνο η Αίγινα και ο Δήμος Αχαρνών.

«Η έλλειψη ευαισθησίας 
από πλευράς επίσημων 
φορέων δεν μας σταματά. 
Στην Αίγινα ο δήμος συμ-
μετείχε με μια ανακοίνω-
ση. Οι πολίτες κινητοποι-
ούνται και απόδειξη είναι 
ο αριθμός των επισκέψεων 
της ιστοσελίδας, που ξε-
πέρασε τις 20.000 σε μια 
εβδομάδα, ενώ από όλη 
την Ελλάδα εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον. Αυτό δίνει 
ένα αισιόδοξο μήνυμα και 
επιβεβαιώνει τη δύναμη 
των πολιτών και την αξία 
της κίνησης.»
ΕΛΕΝΗ ΣΚΡΕΚΟΥ, 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ BLOG ΤΗΣ ΩΡΑΣ 
ΤΗΣ ΓΗΣ 

«Σε έλλειψη χρημάτων και 
χρόνου οφείλεται η απου-
σία μας από τη διοργάνωση 
της ελληνικής συμμετοχής. 
Στις περισσότερες πόλεις 
του κόσμου ο εορτασμός 
είναι μια πρωτοβουλία των 
δήμων, όπως και η ενημέ-
ρωση μέσω των ΜΜΕ, σε 
συνεργασία, βέβαια, με το 
WWF και διαφημιστικές 
εταιρίες. Θα ανεβάσουμε, 
πάντως, στην ιστοσελίδα 
μας ανακοίνωση για ενη-
μέρωση των μελών και των 
φίλων μας.»
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΛΗΘΑΡΑΣ, 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ WWF 
ΕΛΛΑΣ 

«Οι περιβαλλοντικές μας 
ανησυχίες  δεν θα αφήσουν 
κανέναν αμέτοχο. Ας αφιε-
ρώσουμε μια ώρα από τη 
ζωή μας για τον πλανήτη.»
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΦΩΤΙΑΔΗΣ, 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Περιοχές

Α’ κινδύνου
■ Περιοχή γύρω από τον 
Ασωπό – από τα Οινόφυτα 
έως τον Ωρωπό
■Περιοχή Θριασίου

Β’ κινδύνου γενικά 
■περιοχές που βρίσκονται 
γύρω από χωματερές
■περιοχές με έντονη βιομη-
χανική δραστηριότητα
■αγροτικές περιοχές όπου 
υπάρχουν αγροτικές καλλι-
έργειες και υψηλή νιτρορύ-
πανση (π.χ. Θεσσαλία)

Πηγή: Αν. καθηγητής Μιχάλης 
Δασενάκης – Εργαστήριο Χη-
μείας Περιβάλλοντος – Τμήμα 
Χημείας - Πανεπιστήμιο Αθη-
νών

A

των υδροφόρων οριζόντων της 
ευρύτερης περιοχής του Ασω-
πού έχουν μολυνθεί με εξασθενές 
χρώμιο από το ποτάμι», τονίζει ο 
δρ υδρογεωλόγος Χ. Σμυρνιώτης, 
από το Ινστιτούτο Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών. 
Την ίδια στιγμή, το Εθνικό Δίκτυο 
Παρακολούθησης των υπόγει-
ων νερών, που δημιουργήθηκε 
στο ΙΓΜΕ στο πλαίσιο του τρίτου 
ΚΠΣ, κινδυνεύει με «εξαφάνιση», 
εξαιτίας της αλλαγής του φορέα 
διαχείρισης των υδάτων (από το 
ΥΠΑΝ στο ΥΠΕΧΩΔΕ). 

Κύρια μόλυνση
Τα αίτια της υποβάθμισης της 
ποιότητας των υπόγειων νερών, 
σύμφωνα με τον δρα υδρογεω-
λόγο Χ. Σμυρνιώτη -  (ΙΓΜΕ) συ-
νοψίζονται στα κάτωθι:
Οικιακά και δημόσια λύματα, 
βιομηχανικά απόβλητα, μεταλ-
λευτικά, βιομηχανικά απόβλητα, 
επιστροφές από άρδευση, υφαλ-
μύρινση λόγω υπεραντλήσεων
νερό ψύξης, στερεά και ημι-
στερεά σκουπίδια, απόρριψη 
ρευστών στο έδαφος ή σε γεω-
τρήσεις, υπαίθριες αποθηκεύ-
σεις, αποπαγοποίηση δρόμων, 
νεκροταφεία

nkarakosta@e-tipos.com

Σε ένα -σημαντικό- ποσοστό το εμ-
φιαλωμένο νερό δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από νερό του δικτύου 
εμπλουτισμένο με μεταλλικά άλα-
τα. 
Σε αυτά ήλθαν εσχάτως να προστε-
θούν και εμπλουτισμοί με συστατι-
κά όπως ασβέστιο, σόγια, βιταμίνες, 
ηλεκτρολύτες και φυτικά εκχυλί-
σματα. 
■ Επιτραπέζιο νερό: Είναι το νερό 
που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη 
κατανάλωση στη βιομηχανία τροφί-
μων και ποτών. Μπορεί να έχει βρε-
θεί στην επιφάνεια ή να έχει υπόγεια 
προέλευση και επιτρέπεται να υπο-
βληθεί σε διάφορες διεργασίες απο-
λύμανσης ώστε να είναι μικροβιολο-
γικά αποδεκτό. Η χρησιμοποιούμενη 
μέθοδος απολύμανσης αναγράφεται 
στην ετικέτα.
■  Φυσικό μεταλλικό νερό: Διακρί-
νεται από το κοινό πόσιμο νερό από: 
α. τη φυσιολογική του σύσταση, 
αφού περιέχει περισσότερα ανόρ-
γανα άλατα, ιχνοστοιχεία ή άλλα συ-
στατικά (π.χ. πλούσιο σε μαγνήσιο, 
φτωχό σε νάτριο, φθοριούχο) και β. 
την αρχική του κατάσταση που δια-
τηρείται άθικτη λόγω της υπόγειας 
προέλευσής του. Στα φυσικά μεταλ-
λικά νερά δεν επιτρέπεται καμία επε-
ξεργασία απολύμανσης.
■  Ανθρακούχο νερό: Διατηρεί όλες 
τις ιδιότητες του φυσικού μεταλλι-
κού νερού. Περιέχει φυσικό ή τεχνη-
τό διοξείδιο του άνθρακα. 
■  Νερό πηγής: Είναι το νερό υπό-
γειας προέλευσης που αντλείται 
από μία ή περισσότερες φυσικές ή 
τεχνητές εξόδους μιας πηγής. Εμφι-
αλώνεται επιτόπου και δεν υπόκειται 
σε επεξεργασία απολύμανσης. 

Είδη 
εμφιαλωμένων

Σε τι διαφέρουν μεταλλικά, 
ανθρακούχα, επιτραπέζια

φορές την ακτογραμ-
μή της χώρας θα 
κάλυπταν οι  Ελληνες 
βάζοντας όρθια τα 
πλαστικά μπουκάλια 
που πετούν κάθε 
χρόνο.4
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