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ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΕ ΠΟΛΛΟYΣ ∆HΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. ΧΑΝIΩΝ
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Ελέγχου Ποιότητα
ι δήµοι θα
πρέπει
ν’
ακολουθούν
πιστά τις οδηγίες που
τους δίνονται για να
παραµείνει σε υψηλό
ποιοτικό επίπεδο, τόσο το πόσιµο νερό
που παρέχουν στους
δηµότες τους, όσο και
τα επιφανειακά και τα
υπόγεια νερά αλλά
και τα νερά της θάλασσας, που βρίσκονται στα όριά τους.
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Σε ορισµένους δήµους του
Ν. Χανίων, που δεν διαθέτουν
εξειδικευµένο και κατάλληλο
προσωπικό έχουν εµφανισθεί
σε ορισµένα σηµεία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες, κάποια προβλήµατα ρύπανσης και µόλυνσης των νερών. Επίσης έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο να φεύγει
το νερό καθαρό από την πηγή
ή τη γεώτρηση και στην συνέχεια να φθάνει στις βρύσες
των καταναλωτών, έχοντας
ξεφύγει από τα όρια της
ασφάλειας.
Οι περιπτώσεις αυτές δεν
είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές
αλλά είναι ενδεικτικές ότι
υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα σε κάποια σηµεία δικτύων ύδρευσης και σε κάποιους ποταµούς ή θάλασσες.
Αυτά τόνισε στο «ν.Κ.» ο
υπεύθυνος του Εργαστηρίου
Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων και

Καθηγητής του Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Παραρτήµατος
Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης Γιώργος Σταυρουλάκης, επισηµαίνοντας παράλληλα ότι «ο ρόλος του Εργαστηρίου είναι να
παρέχει όλη εκείνη την πληροφόρηση, ώστε να µπορούν
οι δήµοι να την χρησιµοποιήσουν ως εργαλείο, για ν’ αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα
τα οποία υπάρχουν στα όριά
τους.
Το Εργαστήριο υλοποιεί
ελέγχους σε υπόγεια και επιφανειακά νερά (λίµνες, ποτάµια γεωτρήσεις, πηγές), παρακολουθεί συνεχώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πηγών πόσιµου νερού, των δικτύων ύδρευσης και των νερών κολύµβησης, και εντοπίζει σηµεία ρύπανσης και µόλυνσης υδατικών πόρων».
Σε ό,τι αφορά τα επιφανειακά νερά των ποταµών του
νοµού ο κ. Σταυρουλάκης
υπογράµµισε ότι «υπάρχει
µία συνολική ευθύνη για την
µόλυνσή τους, καθώς και οι
δήµοι θα πρέπει να παρακολουθούν αν ρίχνονται λύµατα
σ’ αυτά, αλλά και οι κάτοικοι
θα πρέπει να προσέχουν. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ν’
αποφεύγεται η ρίψη σκουπιδιών ή η διαρροή λυµάτων
κοντά στις όχθες των ποταµών, γιατί οι καταστάσεις αυτές επιβαρύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και σ’ επόµενη

φάση επιβαρύνουν και την
παράκτια ζώνη, δηλαδή περιοχές τις οποίες επισκέπτονται λουόµενοι, στις οποίες εκβάλλουν οι ποταµοί.
Μάλιστα σε συγκεκριµένο
ερευνητικό έργο, που υλοποίησε το Εργαστήριο, και τα
αποτελέσµατά του τέθηκαν
υπ’ όψη των αρµοδίων, παρατηρήθηκε επιβάρυνση παραθαλάσσιας περιοχής από την
εκβολή ποταµού, που βρίσκονταν σε απόσταση µικρότερη από 500 µέτρων, καθώς
ο ποταµός αυτός είχε λύµατα. Τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται κυρίως το καλοκαίρι, που δεν υπάρχει ροή
των νερών».
Ο κ. Σταυρουλάκης ισχυρίσθηκε εξάλλου, ερωτώµενος
αν παρατηρήθηκαν απ’ τους
ελέγχους που έγιναν σε νερά
διαφόρων περιοχών κίνδυνοι
για τη δηµόσια υγεία, ότι
«πραγµατικά έχουν εντοπισθεί σηµειακές πηγές ρύπανσης και µόλυνσης, ιδιαίτερα
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, και ο ρόλος του Εργαστηρίου, εφ’ όσον είναι συµβουλευτικός, προχώρησε
στην ενηµέρωση των αρµόδιων δήµων και επέστησε την
προσοχή σ’ όλους τους φορείς, και ιδιαίτερα στους
επαγγελµατίες, που δραστηριοποιούνται σε τουριστικούς
δήµους, ν’ ακολουθούν πιστά
τις υποδείξεις των δηµοτικών
αρχών, ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον και κατ’
επέκταση το τουριστικό προ-

ϊόν, που οι ίδιοι
διαχειρίζονται».
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «σε
γενικές γραµµές πάντως τα
νερά του Ν. Χανίων, είτε αυτά
είναι επιφανειακά, είτε είναι
υπόγεια, είτε τρέχουν στις
βρύσες των καταναλωτών είναι σε καλή κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν προβλήµατα,
που έχουν εντοπισθεί, αλλά
αυτά είναι τοπικά.
Κάθε φορά θα πρέπει να
λαµβάνονται τα κατάλληλα

µέτρα θα πρέπει να υπάρχει
κατ’ αρχήν η παρακολούθηση
και φυσικά από κει και πέρα η
προστασία, ώστε να διατηρηθεί αυτό το φυσικό αγαθό».
Ο κ. Σταυρουλάκης διενεργεί τακτικούς ελέγχους σ’
επιφανειακά νερά και σε παράκτιες περιοχές, αλλά και σε
πόσιµα νερά, µετά από την
ανάθεση αυτού του έργου
από διάφορους δήµους του
νοµού.
Επίσης προτείνει µέτρα

στους δήµους για την αποφυγή των όποιων προβληµάτων.
Στους δήµους συνιστάται να
διατηρούν σε καλή κατάσταση το δίκτυο ύδρευσης και να
βρίσκεται σε υψηλό ποιοτικό
επίπεδο το νερό, που φθάνει
στους καταναλωτές τους.
Πάντως το κυριότερο πρόβληµα που εµφανίζεται στο
πόσιµο νερό είναι ότι δεν επιτυγχάνεται η κατάλληλη
χλωρίωση. Τα προβλήµατα
επίσης παρουσιάζονται τόσο
στις πηγές, όσο και στις δεξαµενές, που διατηρούν οι δήµοι, αλλά και στα δίκτυα που
υπάρχουν στις περιοχές
τους.
Μ.Π.
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