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ΤΟΞΙΚΕΣΤΟΞΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣΟΥΣΙΕΣ
ΣΤΟΣΤΟ ΝΕΡΟΝΕΡΟ ΤΟΥΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥΚΗΦΙΣΟΥ

ΕβρένογλουΕβρένογλου –– ΠαρτσινεβέλουΠαρτσινεβέλου ΛευκοθέαΛευκοθέα
ΕπιστημονικόςΕπιστημονικός ΣυνεργάτηςΣυνεργάτης ΕΕ..ΣΣ..ΔΔ..ΥΥ..

ΑθήναΑθήνα, , ΜάρτιοςΜάρτιος 20082008

Ο ποταμός Κηφισός αναπαριστάται στό αριστερό άκρο στο δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα
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ΟΟ κύριοςκύριος κλάδοςκλάδος τουτου
ΚηφισούΚηφισού, , οο οποίοςοποίος
έχειέχει μιαμια γενικήγενική
κατεύθυνσηκατεύθυνση απόαπό
βορράβορρά προςπρος νότονότο, , 
είναιείναι αποδέκτηςαποδέκτης τηςτης
παροχήςπαροχής ενόςενός
σημαντικούσημαντικού αριθμούαριθμού
συμβαλλόντωνσυμβαλλόντων
ρεμάτωνρεμάτων. . 
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ΗΗ άναρχηάναρχη οικιστικήοικιστική επέκτασηεπέκταση απόαπό
τιςτις αρχέςαρχές τουτου 2020ουου αιώνααιώνα, , χωρίςχωρίς
κανόνεςκανόνες γιαγια τηντην προστασίαπροστασία καικαι
τητη διαχείρισηδιαχείριση τουτου φυσικούφυσικού
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος είχεείχε ωςως
αποτέλεσμααποτέλεσμα τηντην εξαφάνισηεξαφάνιση τουτου
μεγαλύτερουμεγαλύτερου μέρουςμέρους τουτου
δικτύουδικτύου τωντων ρεμάτωνρεμάτων ..

ΑπόΑπό τηντην μίαμία πλευράπλευρά ηη εντατικήεντατική
εκμετάλλευσηεκμετάλλευση ιδιοκτησιώνιδιοκτησιών καικαι
απόαπό τηντην άλληάλλη ηη ανεξέλεγκτηανεξέλεγκτη
διάθεσηδιάθεση υγρώνυγρών αποβλήτωναποβλήτων καικαι
στερεώνστερεών απορριμμάτωναπορριμμάτων
οδήγησανοδήγησαν στηνστην υποβάθμισήυποβάθμισή
τουςτους..

Κηφισός – Γέφυρα Κολοκυνθούς 1904

Φωτογραφία της Κολοκυνθού ( Ποτάμι Κηφισός ) 
στις αρχές του 20ου αιώνα
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ΈτσιΈτσι, , στονστον ΚηφισόΚηφισό καταλήγουνκαταλήγουν
βιομηχανικάβιομηχανικά καικαι αστικάαστικά υγράυγρά
απόβλητααπόβλητα, , σκουπίδιασκουπίδια τωντων
περιοίκωνπεριοίκων ((καικαι ιδιαίτεραιδιαίτερα κατάκατά
τητη διάρκειαδιάρκεια απεργίαςαπεργίας τωντων
δημοτικώνδημοτικών υπαλλήλωνυπαλλήλων
καθαριότηταςκαθαριότητας), ), μεγάλαμεγάλα καικαι
άχρησταάχρηστα αντικείμενααντικείμενα όπωςόπως ππ..χχ. . 
λάστιχαλάστιχα αυτοκινήτωναυτοκινήτων καικαι
παλιέςπαλιές συσκευέςσυσκευές, , ρυπαίνονταςρυπαίνοντας
συγχρόνωςσυγχρόνως σεσε έναένα πολύπολύ μεγάλομεγάλο
βαθμόβαθμό καικαι τιςτις παραλίεςπαραλίες απόαπό τοτο
ΦαληρικόΦαληρικό ΔέλταΔέλτα μέχριμέχρι καικαι τοτο
ΠέραμαΠέραμα..

ΑνεξέλεγκτηΑνεξέλεγκτη εναπόθεσηεναπόθεση στερεώνστερεών απορριμμάτωναπορριμμάτων

Σαρωνικός Κόλπος
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ΦαρμακοβιομηχανίεςΦαρμακοβιομηχανίες, , βιομηχανίεςβιομηχανίες
τροφίμωντροφίμων καικαι ποτώνποτών, , 
αλλαντοβιομηχανίεςαλλαντοβιομηχανίες, , βαφείαβαφεία, , 
υφαντουργείαυφαντουργεία, , χημικάχημικά
εργαστήριαεργαστήρια, , μαρμαράδικαμαρμαράδικα, , 
τσιμεντάδικατσιμεντάδικα, , στιλβωτήριαστιλβωτήρια, , 
κτηνοτροφικέςκτηνοτροφικές μονάδεςμονάδες, , 
βυρσοδεψίαβυρσοδεψία είναιείναι ορισμένεςορισμένες
κατηγορίεςκατηγορίες βιομηχανιώνβιομηχανιών πουπου
βρίσκονταιβρίσκονται κατάκατά μήκοςμήκος τουτου
ΚηφισούΚηφισού καικαι τοτο ρυπαίνουνρυπαίνουν
ανεξέλεγκταανεξέλεγκτα..

ΤαΤα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων υγρώνυγρών
βιομηχανικώνβιομηχανικών αποβλήτωναποβλήτων
εξαρτώνταιεξαρτώνται απόαπό τηντην παραγωγικήπαραγωγική
διαδικασίαδιαδικασία τηςτης κάθεκάθε βιομηχανίαςβιομηχανίας..
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ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά ΥγρώνΥγρών ΒιομηχανικώνΒιομηχανικών ΑποβλήτωνΑποβλήτων

ΥψηλόΥψηλό οργανικόοργανικό φορτίοφορτίο καικαι αιωρούμενωναιωρούμενων
στερεώνστερεών, , λάδιαλάδια καικαι λίπηλίπη..

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία βρώσιμωνβρώσιμων
λαδιώνλαδιών

ΜεγάλεςΜεγάλες συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις στερεώνστερεών, , βαρέαβαρέα μέταλλαμέταλλα
όπωςόπως ππ..χχ. . κάδμιοκάδμιο..

ΤσιμεντάδικαΤσιμεντάδικα

ΥψηλήΥψηλή συγκέντρωσησυγκέντρωση αδρανώναδρανών στερεώνστερεών..ΜαρμαράδικαΜαρμαράδικα

ΥψηλόΥψηλό BODBOD55 καικαι οργανικάοργανικά στερεάστερεά, , υψηλέςυψηλές
συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις αζωτούχωναζωτούχων ενώσεωνενώσεων..

ΚτηνοτροφικέςΚτηνοτροφικές μονάδεςμονάδες

ΘειικόΘειικό οξύοξύ, , χαλκόςχαλκός, , σίδηροςσίδηρος, , ψευδάργυροςψευδάργυρος, , 
κάδμιοκάδμιο, , νικέλιονικέλιο, , χρώμιοχρώμιο, , κυανιούχεςκυανιούχες ενώσειςενώσεις..

ΕπιμεταλλωτήριαΕπιμεταλλωτήρια,,
ΣτιλβωτήριαΣτιλβωτήρια

ΥψηλόΥψηλό BODBOD55, , υψηλάυψηλά ολικάολικά στερεάστερεά, , σκληρότητασκληρότητα, , 
θειούχαθειούχα, , χρώμιοχρώμιο..

ΒυρσοδεψίαΒυρσοδεψία

ΥψηλόΥψηλό BODBOD55, , φαινόλεςφαινόλες, , χρώμιοχρώμιο, , υψηλόυψηλό pH, pH, υψηλήυψηλή
θερμοκρασίαθερμοκρασία καικαι αιωρούμενααιωρούμενα στερεάστερεά..

ΥφαντουργείαΥφαντουργεία

ΥψηλόΥψηλό BODBOD55 καικαι οργανικάοργανικά στερεάστερεά, , μεμε άζωτοάζωτο καικαι
ζυμωμέναζυμωμένα άμυλαάμυλα..

ΖυθοποιίαΖυθοποιία καικαι ποτοποιίαποτοποιία

ΥψηλόΥψηλό BODBOD55, , πολλάπολλά αιωρούμενααιωρούμενα καικαι διαλυμέναδιαλυμένα
στερεάστερεά, , αντιβιοτικάαντιβιοτικά, , βιταμίνεςβιταμίνες..

ΦαρμακευτικάΦαρμακευτικά προϊόνταπροϊόντα

ΠοιοτικάΠοιοτικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικάΒιομηχανίαΒιομηχανία

Industrial Water Pollution, Origins, Characteristics and Treatment
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ΟιΟι σημαντικότεροισημαντικότεροι κίνδυνοικίνδυνοι απόαπό
τηντην ανεξέλεγκτηανεξέλεγκτη διάθεσηδιάθεση
στερεώνστερεών απορριμμάτωναπορριμμάτων είναιείναι::

1.1. ΚίνδυνοςΚίνδυνος πυρκαγιάςπυρκαγιάς μεμε
αποτέλεσμααποτέλεσμα διάφοραδιάφορα τοξικάτοξικά
αέριααέρια νανα καταλήγουνκαταλήγουν στονστον
ατμοσφαιρικόατμοσφαιρικό αέρααέρα: : διοξίνεςδιοξίνες, , 
PAHsPAHs, PCBs, PCBs, , HCHC, , κκ..αα..

2.2. ΠαραγωγήΠαραγωγή στραγγισμάτωνστραγγισμάτων πουπου
συνήθωςσυνήθως έχουνέχουν μεγάλεςμεγάλες
συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις βαρέωνβαρέων
μετάλλωνμετάλλων: : μόλυβδομόλυβδο, , κάδμιοκάδμιο, , 
υδράργυρουδράργυρο..

3.3. ΜεταφοράΜεταφορά τοξικώντοξικών αερίωναερίων σεσε
γειτονικέςγειτονικές καλλιέργειεςκαλλιέργειες καικαι
στονστον αέρααέρα κατοικημένωνκατοικημένων
περιοχώνπεριοχών..

Ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απορριμμάτων
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ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ΒΙΟΜΕΓΕΘΥΝΣΗΒΙΟΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΕΜΜΟΝΩΝΕΜΜΟΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝΡΥΠΩΝ ((POPsPOPs))

ΒιοσυσσώρευσηΒιοσυσσώρευση
ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση τηςτης
χημικήςχημικής ουσίαςουσίας μέσαμέσα
στονστον οργανισμόοργανισμό μετάμετά απόαπό
περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική έκθεσηέκθεση

ΒιομεγέθυνσηΒιομεγέθυνση
ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση τηςτης
χημικήςχημικής ουσίαςουσίας κατάκατά
μήκοςμήκος τηςτης τροφικήςτροφικής
αλυσίδαςαλυσίδας

Environmental ChemistryEnvironmental Chemistry
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ΤΡΟΠΟΙΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΧΗΜΙΚΩΝΧΗΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝΕΝΩΣΕΩΝ

OrganophosphorusOrganophosphorus pesticides in the environmentpesticides in the environment
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ΠολυχλωριομένεςΠολυχλωριομένες ενώσειςενώσεις όπωςόπως διοξίνεςδιοξίνες,,
PCBPCB’’ss καικαι εντομοκτόναεντομοκτόνα, , βαρέαβαρέα μέταλλαμέταλλα, , 
είναιείναι ουσίεςουσίες πουπου προκαλούνπροκαλούν
ενδοκρινικέςενδοκρινικές διαταραχέςδιαταραχές στονστον άνθρωποάνθρωπο. . 

ΕλάττωσηΕλάττωση τηςτης κινητικότηταςκινητικότητας καικαι τουτου
αριθμούαριθμού σπερματοζωαρίωνσπερματοζωαρίων, , κρυψορχίακρυψορχία, , 
υποσπαδίαυποσπαδία, , ενδομητρίωσηενδομητρίωση, , 
καρκινογένεσηκαρκινογένεση, , ανωμαλίεςανωμαλίες στοστο
εμμηνορροϊκόεμμηνορροϊκό κύκλοκύκλο, , τερατογενέσειςτερατογενέσεις, , 
δερματικέςδερματικές βλάβεςβλάβες, , καθυστέρησηκαθυστέρηση στηνστην
ενδομήτριαενδομήτρια ανάπτυξηανάπτυξη είναιείναι επιπτώσειςεπιπτώσεις
πουπου έχουνέχουν παρατηρηθείπαρατηρηθεί μετάμετά απόαπό
έκθεσηέκθεση σεσε ενδοκρινικούςενδοκρινικούς διαταράκτεςδιαταράκτες..
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ΗΗ διοξίνηδιοξίνη 2,3,7,82,3,7,8 TCDD TCDD 
έχειέχει μιαμια πολύπολύ μεγάλημεγάλη
συγγένειασυγγένεια μεμε τοντον
υποδοχέαυποδοχέα τωντων
αρωματικώναρωματικών
υδρογονανθράκωνυδρογονανθράκων ––AhAh--
σεσε σχέσησχέση μεμε τατα άλλαάλλα είδηείδη
διοξινώνδιοξινών. . ΗΗ ένωσηένωση αυτήαυτή
αποτελείαποτελεί τοτο πρώτοπρώτο βήμαβήμα
τηςτης τοξικήςτοξικής δράσηςδράσης τηςτης
διοξίνηςδιοξίνης πουπου μπορείμπορεί νανα
προκαλέσειπροκαλέσει μιαμια σειράσειρά
απόαπό διαδοχικέςδιαδοχικές
διαφορετικέςδιαφορετικές βιοχημικέςβιοχημικές
καικαι κυτταρικέςκυτταρικές
αντιδράσειςαντιδράσεις..

Persistent Organic Pollutants in human and wildlifePersistent Organic Pollutants in human and wildlife
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ΠαράδειγμαΠαράδειγμα δηλητηρίασηςδηλητηρίασης απόαπό διοξίνηδιοξίνη τουτου
Victor Victor YushchenkoYushchenko

ΧαρακτηριστικήΧαρακτηριστική εικόναεικόνα χλωρακμήςχλωρακμής μετάμετά απόαπό
έκθεσηέκθεση σεσε διοξίνηδιοξίνη
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ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις απόαπό τητη χρήσηχρήση τηςτης διοξίνηςδιοξίνης Agent Orange Agent Orange 
κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τουτου πολέμουπολέμου στοστο VietnamVietnam
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ΜελανήΜελανή χρώσηχρώση τουτου δέρματοςδέρματος σεσε παιδιάπαιδιά πουπου γεννήθηκανγεννήθηκαν απόαπό
μητέρεςμητέρες πουπου δηλητηριάστηκανδηλητηριάστηκαν απόαπό PCBs PCBs ((YushoYusho disease disease ήή
CocaCoca--Cola babiesCola babies))
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ΚΑΔΜΙΟΚΑΔΜΙΟ
ΟιΟι κυριότεροικυριότεροι τρόποιτρόποι εισαγωγήςεισαγωγής τουτου στοστο
περιβάλλονπεριβάλλον είναιείναι μέσωμέσω τηςτης βιομηχανικήςβιομηχανικής
δραστηριότηταςδραστηριότητας ((μεταλλουργικέςμεταλλουργικές εργασίεςεργασίες, , 
ηλεκτροεπιμεταλλώσειςηλεκτροεπιμεταλλώσεις καικαι παραγωγήπαραγωγή
χρωμάτωνχρωμάτων) ) καικαι τητη διάθεσηδιάθεση υγρώνυγρών
βιομηχανικώνβιομηχανικών αποβλήτωναποβλήτων..

ΤαΤα όργαναόργανα πουπου επηρεάζονταιεπηρεάζονται περισσότεροπερισσότερο απόαπό
τοτο CdCd είναιείναι οιοι πνεύμονεςπνεύμονες καικαι οιοι νεφροίνεφροί. . ΣεΣε
χρόνιαχρόνια έκθεσηέκθεση, , τοτο CdCd αθροίζεταιαθροίζεται στοστο σώμασώμα
ιδιαίτεραιδιαίτερα στουςστους νεφρούςνεφρούς, , στοστο θυρεοειδήθυρεοειδή
αδένααδένα καικαι τοτο ήπαρήπαρ..

ΤοΤο 1947 1947 στηνστην ΙαπωνίαΙαπωνία, , απόβλητααπόβλητα ενόςενός
μεταλλείουμεταλλείου κατέληξανκατέληξαν στοστο ποταμόποταμό JintsuJintsu τατα
νεράνερά τουτου οποίουοποίου χρησιμοποιούντανχρησιμοποιούνταν γιαγια τηντην
άρδευσηάρδευση ορυζώνωνορυζώνων.. ΕκδηλώθηκανΕκδηλώθηκαν στοστο
πληθυσμόπληθυσμό σοβαρέςσοβαρές παθήσειςπαθήσεις σεσε διάφοραδιάφορα
όργαναόργανα καικαι ηη ασθένειαασθένεια αυτήαυτή ονομάστηκεονομάστηκε
ItaiItai--IItaitai..

ΤοΤο CdCd θεωρείταιθεωρείται ωςως καρκινογόνοκαρκινογόνο καικαι μελέτεςμελέτες τοτο
συνδέουνσυνδέουν μεμε καρκίνοκαρκίνο τουτου πνεύμοναπνεύμονα καικαι τουτου
προστάτηπροστάτη..

Environmental ChemistryEnvironmental Chemistry

ΜητέραΜητέρα πουπου κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια κύησηςκύησης
εκτέθηκεεκτέθηκε σεσε μεγάλεςμεγάλες συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις
καδμίουκαδμίου καικαι γέννησεγέννησε γκρίζογκρίζο μωρόμωρό
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ΑσθένειαΑσθένεια ITAIITAI--ITAIITAI
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ΤαΤα συμπτώματασυμπτώματα τηςτης χρόνιαςχρόνιας δηλητηριάσεωςδηλητηριάσεως μεμε
HgHg είναιείναι πιοπιο συχνάσυχνά καικαι κυρίωςκυρίως επηρεάζεταιεπηρεάζεται
τοτο ΚΝΣΚΝΣ, , τηντην όρασηόραση, , τηντην ακοήακοή, , τηντην αφήαφή, , τηντην
κινητικότητακινητικότητα καικαι τουςτους νεφρούςνεφρούς. . ΜεΜε τηντην
βιοσυγκέντρωσηβιοσυγκέντρωση καικαι βιομεγέθυνσηβιομεγέθυνση
συγκεντρώνεταισυγκεντρώνεται περισσότεροπερισσότερο στουςστους
οργανισμούςοργανισμούς στηνστην κορυφήκορυφή τηςτης τροφικήςτροφικής
πυραμίδαςπυραμίδας..

ΣεΣε σοβαρέςσοβαρές περιπτώσειςπεριπτώσεις, , παραλήρημαπαραλήρημα καικαι
παραισθήσειςπαραισθήσεις μπορείμπορεί νανα συμβούνσυμβούν. . ΤοΤο στάδιοστάδιο
αυτόαυτό καλείταικαλείται ""MadMad HattersHatters' ' DiseaseDisease" " γιατίγιατί
στονστον 1919οο αιώνααιώνα χρησιμοποιούσανχρησιμοποιούσαν τοντον HgHg γιαγια
τηντην κατασκευήκατασκευή καπέλωνκαπέλων..

ΧαρακτηριστικόΧαρακτηριστικό παράδειγμαπαράδειγμα μαζικήςμαζικής
δηλητηρίασηςδηλητηρίασης απόαπό μεθυλοϋδράργυρομεθυλοϋδράργυρο είναιείναι ηη
περίπτωσηπερίπτωση τηςτης MinamataMinamata ηη οποίαοποία
προκλήθηκεπροκλήθηκε απόαπό τατα απόβλητααπόβλητα εργοστασίουεργοστασίου
πλαστικώνπλαστικών ((ΙαπωνίαΙαπωνία, 1956)., 1956).

Environmental ChemistryEnvironmental Chemistry

Νόσος της Minamata

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ
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ΟΟ μόλυβδοςμόλυβδος, , είναιείναι ευρέωςευρέως διαδεδομένοςδιαδεδομένος στοστο
φλοιόφλοιό τηςτης γηςγης καικαι συνήθωςσυνήθως βρίσκεταιβρίσκεται μεμε τηντην
μορφήμορφή κραμάτωνκραμάτων μεμε άλλαάλλα μέταλλαμέταλλα. . ΤαΤα
φυσικάφυσικά νεράνερά συνήθωςσυνήθως περιέχουνπεριέχουν μέχριμέχρι 55μμg/lg/l..

ΜεγαλύτερεςΜεγαλύτερες συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις οφείλονταιοφείλονται σεσε
απόβλητααπόβλητα ορυχείωνορυχείων καικαι βιομηχανιώνβιομηχανιών..

ΠαρεμποδίζειΠαρεμποδίζει τοτο σχηματισμόσχηματισμό αιμοσφαιρίνηςαιμοσφαιρίνης
καικαι τηντην λήψηλήψη τουτου ΙωδίουΙωδίου απόαπό τοντον θυρεοειδήθυρεοειδή
αδένααδένα..

ΟΟ μεταβολισμόςμεταβολισμός τουτου PbPb είναιείναι παρόμοιοςπαρόμοιος μεμε
αυτόναυτόν τουτου CaCa. . ΑποτίθεταιΑποτίθεται σταστα οστάοστά όπουόπου
αντικαθιστάαντικαθιστά τατα ιόνταιόντα CaCa2+2+, , μεμε τατα οποίαοποία έχειέχει
τοτο ίδιοίδιο μέγεθοςμέγεθος..

ΕπίσηςΕπίσης προκαλείπροκαλεί νευρομυϊκέςνευρομυϊκές διαταραχέςδιαταραχές, , 
μείωσημείωση τουτου IQIQ κυρίωςκυρίως τωντων μικρώνμικρών παιδιώνπαιδιών, , 
διαταραχέςδιαταραχές στουςστους νεφρούςνεφρούς, , στοστο ήπαρήπαρ, , ΓΕΣΓΕΣ, , 
ΚΝΣΚΝΣ. . 

Environmental ChemistryEnvironmental Chemistry

ΧαρακτηριστικήΧαρακτηριστική εικόναεικόνα
μολυβδίασηςμολυβδίασης μεμε πτώσηπτώση καρπούκαρπού

ΜΟΛΥΒΔΟΣΜΟΛΥΒΔΟΣ
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ΕΞΑΣΘΕΝΕΣΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟΧΡΩΜΙΟ ((CrCr+6+6))

ΤοΤο εξασθενέςεξασθενές χρώμιοχρώμιο (Cr(Cr+6+6) ) είναιείναι έναένα
παραπροπαραπροϊϊόνόν τηςτης βιομηχανίαςβιομηχανίας videotapesvideotapes, , 
συντηρητικώνσυντηρητικών ξύλουξύλου επιμεταλλωτήριαεπιμεταλλωτήρια, , 
χρωστικώνχρωστικών, , καικαι βαφώνβαφών. . ΑποτελείΑποτελεί έναένα
θανατηφόροθανατηφόρο ρύπορύπο πουπου προκαλείπροκαλεί καρκίνοκαρκίνο καικαι
μίαμία μακράμακρά λίσταλίστα σοβαρώνσοβαρών ασθενειώνασθενειών απόαπό
δερματικάδερματικά έλκηέλκη μέχριμέχρι διάτρησηδιάτρηση τωντων ωτικώνωτικών
τυμπάνωντυμπάνων καικαι βλάβηβλάβη τωντων νεφρώννεφρών..

ΠροβλήματαΠροβλήματα υγείαςυγείας ανθρώπωνανθρώπων πουπου εκτέθηκανεκτέθηκαν
στοστο CCrr+6+6 περιλαμβάνουνπεριλαμβάνουν καρκίνοκαρκίνο ήπατοςήπατος, , 
νεφρικήνεφρική ανεπάρκειαανεπάρκεια αναπνευστικήαναπνευστική
δυσφορίαδυσφορία, , κυκλοφορικέςκυκλοφορικές καικαι ΓΕΣΓΕΣ
διαταραχέςδιαταραχές, , προβλήματαπροβλήματα αναπαραγωγήςαναπαραγωγής
καρκίνοκαρκίνο τουτου εγκεφάλουεγκεφάλου καικαι διαφόρωνδιαφόρων
οργάνωνοργάνων τουτου σώματοςσώματος..

««ΕλαφρότερεςΕλαφρότερες »» παρενέργειεςπαρενέργειες αναφέρονταιαναφέρονται
όπωςόπως ρινορραγίεςρινορραγίες, , κεφαλαλγίεςκεφαλαλγίες, , καλοήθειςκαλοήθεις
όγκοιόγκοι..

ΤοΤο puzzle puzzle τωντων τοξικώντοξικών χημικώνχημικών ουσιώνουσιών

Environmental ChemistryEnvironmental Chemistry
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ΝΙΚΕΛΙΟΝΙΚΕΛΙΟ
ΟιΟι δερματικέςδερματικές βλάβεςβλάβες είναιείναι οιοι πιοπιο κοινέςκοινές
επιπτώσειςεπιπτώσεις στουςστους ανθρώπουςανθρώπους μετάμετά απόαπό
έκθεσηέκθεση στοστο νικέλιονικέλιο..

ΤοΤο ανθρακικόανθρακικό νικέλιονικέλιο μπορείμπορεί νανα προκαλέσειπροκαλέσει
καρκίνοκαρκίνο στουςστους πνεύμονεςπνεύμονες. . ΗΗ EPA EPA έχειέχει τοτο
κατατάξεικατατάξει στηνστην κατηγορίακατηγορία ΒΒ2, 2, ωςως πιθανόπιθανό
καρκινογόνοκαρκινογόνο. . ΕπίσηςΕπίσης, , μετάμετά απόαπό έκθεσηέκθεση
ατόμωνατόμων γιαγια μικρόμικρό χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα
αναφέρθηκαναναφέρθηκαν πνευμονικήπνευμονική ίωσηίωση καικαι ρινικόρινικό
οίδημαοίδημα..

ΓαστρεντερικάΓαστρεντερικά καικαι νευρολογικάνευρολογικά συμπτώματασυμπτώματα
αναφέρθηκαναναφέρθηκαν σεσε εργάτεςεργάτες πουπου είχανείχαν
καταναλώσεικαταναλώσει νερόνερό πουπου περιείχεπεριείχε χλωριούχοχλωριούχο
νικέλιονικέλιο. . 

ΔερματικήΔερματική βλάβηβλάβη απόαπό άμεσηάμεση επαφήεπαφή

Environmental ChemistryEnvironmental Chemistry
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΗΗ παράνομηπαράνομη διάθεσηδιάθεση βιομηχανικώνβιομηχανικών καικαι
αστικώναστικών υγρώνυγρών αποβλήτωναποβλήτων στονστον
ΚηφισόΚηφισό αυξήθηκεαυξήθηκε μετάμετά απόαπό τηντην
μετατροπήμετατροπή τουτου σεσε λεωφόρολεωφόρο ταχείαςταχείας
κυκλοφορίαςκυκλοφορίας. . 

ΗΗ βιομηχανικήβιομηχανική, , τεχνολογικήτεχνολογική καικαι
γεωργικήγεωργική δραστηριότηταδραστηριότητα
αποτελούναποτελούν σημαντικούςσημαντικούς
παράγοντεςπαράγοντες ρύπανσηςρύπανσης τουτου ΚηφισούΚηφισού
απόαπό βαρέαβαρέα μέταλλαμέταλλα καικαι οργανικέςοργανικές
ενώσειςενώσεις ((απόρριψηαπόρριψη βιομηχανικώνβιομηχανικών
αποβλήτωναποβλήτων, , εμπλουτισμόεμπλουτισμό καικαι
παραγωγήπαραγωγή μεταλλικώνμεταλλικών
αντικειμένωναντικειμένων, , χρήσηχρήση λιπασμάτωνλιπασμάτων, , 
κλπκλπ).).
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ΗΗ καύσηκαύση τωντων στερεώνστερεών απορριμμάτωναπορριμμάτων
αποτελείαποτελεί μιαμια σημαντικήσημαντική πηγήπηγή
οργανοχλωριομένωνοργανοχλωριομένων ουσιώνουσιών πουπου
καταλήγουνκαταλήγουν στηνστην ατμόσφαιραατμόσφαιρα καικαι
πουπου τελικάτελικά εναποτίθονταιεναποτίθονται στοστο έδαφοςέδαφος
καικαι σταστα νεράνερά..

ΟιΟι μεγάλεςμεγάλες συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις αζωτούχωναζωτούχων
ενώσεωνενώσεων σταστα νεράνερά τουτου ΚηφισούΚηφισού
εκδηλώνουνεκδηλώνουν ότιότι στοστο ποτάμιποτάμι
καταλήγουνκαταλήγουν στραγγίσματαστραγγίσματα απόαπό
γεωργικέςγεωργικές δραστηριότητεςδραστηριότητες ήή καικαι
αστικώναστικών λυμάτωνλυμάτων, , γεγονόςγεγονός πουπου
επιφέρειεπιφέρει σημαντικάσημαντικά προβλήματαπροβλήματα
ρύπανσηςρύπανσης τουτου ΣαρωνικούΣαρωνικού πουπου μπορείμπορεί
νανα επηρεάσειεπηρεάσει τόσοτόσο τατα υδρόβιαυδρόβια ζώαζώα
όσοόσο καικαι τοτο οικοσύστημαοικοσύστημα..
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ΣτιγμιαίεςΣτιγμιαίες μετρήσειςμετρήσεις πουπου κατάκατά
καιρούςκαιρούς έχουνέχουν γίνειγίνει απόαπό τηντην
ΔΔ//νσηνση ΠεριβΠεριβ//κούκού ΣχεδιασμούΣχεδιασμού
τουτου ΥΠΥΠ..ΧΩΧΩ..ΔΔ..ΕΕ. . δενδεν δίνουνδίνουν τηντην
πραγματικήπραγματική εικόναεικόνα τιςτις
κατάστασηςκατάστασης στηνστην οποίαοποία
βρίσκεταιβρίσκεται όχιόχι μόνομόνο οο ΚηφισόςΚηφισός, , 
αλλάαλλά όλοόλο τοτο οικοσύστημαοικοσύστημα πουπου
συνδέεταισυνδέεται μεμε αυτόαυτό..
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ΗΗ μελλοντικήμελλοντική έρευναέρευνα σχετικάσχετικά μεμε τοντον ΚηφισόΚηφισό θαθα
πρέπειπρέπει νανα αναζητήσειαναζητήσει απαντήσειςαπαντήσεις σταστα κατώτερακατώτερα
βασικάβασικά πεδίαπεδία: : 

ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι χημικέςχημικές ουσίεςουσίες πουπου
υποβαθμίζουνυποβαθμίζουν τατα ποιοτικάποιοτικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
τουτου καικαι απόαπό πουπου προέρχονταιπροέρχονται;;

ΠοιαΠοια είναιείναι ηη μεθοδολογίαμεθοδολογία πουπου θαθα
ακολουθηθείακολουθηθεί γιαγια τηντην εξυγίανσήεξυγίανσή τουτου;;



20/3/200820/3/2008 3333



20/3/200820/3/2008 3434

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.1. Endocrine disrupters Environmental Health and Policies. NicolopoEndocrine disrupters Environmental Health and Policies. Nicolopoulouulou--
Stamati P., Hens L. and Howard C.V. (Stamati P., Hens L. and Howard C.V. (edseds), 2001), 2001

2.2. Environment and Health, EEA Report No 10/2005Environment and Health, EEA Report No 10/2005
3.3. WHO, Guidelines for DrinkingWHO, Guidelines for Drinking--water Quality 2003water Quality 2003
4.4. OrganophosphorusOrganophosphorus pesticides in the environment. pesticides in the environment. VermiereVermiere T., T., 

McPhailMcPhail R. and Waters W., WHO, 2001R. and Waters W., WHO, 2001
5.5. Industrial Water Pollution. Origins, Characteristics, and TreatmIndustrial Water Pollution. Origins, Characteristics, and Treatment. ent. 

NemerowNemerow N. L.N. L.
6.6. PersistantPersistant Organic Pollutants in human and wildlife. Ross P.S, Organic Pollutants in human and wildlife. Ross P.S, 

BirnbaumBirnbaum L.S., WHO, 2001L.S., WHO, 2001
7.7. Environment and Health, EEA Report No 10/2005Environment and Health, EEA Report No 10/2005
8.8. Environmental Chemistry. Baird C. and Environmental Chemistry. Baird C. and CannCann M., 2004M., 2004



20/3/200820/3/2008 3535

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


