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Περίληψη

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το νερό της
Θεσσαλονίκης και της ανακύκλωσης του. Απευθύνεται στους μαθητές των Α΄, Β΄
και Γ’ Τάξεων του Λυκείου.Οι πληροφορίες που δίνονται στοχεύουν στην
ενημέρωση των μαθητών όσον αφορα τα παραπάνω θέματα. Η εργασία αυτή
πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των Γεωργιάννας Γερονικολάου και
Ελευθερίας Τράντου και εντάσσεται στον κύκλο του Περιβάλλοντος και της
Αειφόρους Ανάπτυξης.
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Εισαγωγή
Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό που µας παρέχει η φύση. Αποτελεί

αναμφισβήτητα σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση, την
ίδια τη ζωή. Η άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού στο Πολεοδομικό Συγκρότημα
Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Για τη διασφάλισή
της εκτελούνται συνεχείς κι εντατικοί έλεγχοι στο δίκτυο διανομής και στις πηγές
υδροληψίας.

Τα οφέλη από τη χρήση του βιολογικού καθαρισμού και την
επαναχρησιμοποίηση του νερού, είναι πολλαπλά: περιβαλλοντικά, υγιεινής,αλλά
και οικονομικά.
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Ενότητα 1η:Το νερό στην πόλη μας

Από που έρχεται το νερό;

Πριν από λίγα χρόνια σε ορισμένες περιοχές, το πόσιμο νερό προερχόταν 

από πηγάδια και πηγές. Σε ορισμένες χώρες ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει 

πρόσβαση του πληθυσμού σε σταθερή βάση σε πόσιμο νερό. Σήμερα, 

βέβαια, όταν μιλάμε για πόσιμο νερό το μυαλό μας πηγαίνει είτε στη βρύση, 

είτε σε ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό.

Από πού όμως παίρνουμε το νερό που φτάνει στη βρύση μας;
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Παλιότερα, αρκούσε μια γεώτρηση ή το άνοιγμα ενός πηγαδιού για

να προμηθευτούν οι άνθρωποι το νερό που έπιναν.

Στην σημερινή εποχή όμως,αρκεί μόνο να ανοίξουμε την βρύση.
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Το νερό στη Θεσσαλονίκη είναι... η Εταιρεία Ύδρευσης 

& Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.)!

• H ΕΥΑΘ φροντίζει να καθαρίζει το νερό που χρησιμοποιεί ο διαρκώς 

αυξανόμενος πληθυσμός της περιοχής ευθύνης της, ώστε να επιστρέφει 

καθαρισμένο πίσω στη φύση.

Η διαδρομή του νερού είναι η εξής:
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Η ιδέα της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκμονα ξεκινά από τη δεκαετία 
του ΄70. H ιδέα αυτή αρχικά απορρίφθηκε γιατί το κόστος καθαρισμού του ποτάμιου νερό 
ώστε αυτό να γίνει πόσιμο είναι πάρα πολύ  μεγάλο.

Έτσι επιλέχθηκε η λύση μεταφοράς νερού στην πόλη από τις πηγές της Αραβησού.

Η Αραβησός άρχισε να τροφοδοτεί τη Θεσσαλονίκη με το πολύτιμο αυτό αγαθό το 
1978 και έτσι πόλη έλυσε μερικά το πρόβλημα της. Η συνεχιζόμενη όμως πληθυσμιακή 
αύξηση της πόλης καθώς και η εξάντληση των αποθεμάτων του νερού των πηγών 
Αραβησού έκαναν και πάλι επίκαιρη την ιδέα υδροδότησης από τον Αλιάκμονα

Έτσι από το 1992 ξεκίνησε και πάλι η μελέτη και η κατασκευή των έργων για τη 
μεταφορά και τον καθαρισμό του νερού του ποταμού και ήδη από το 2003 κάποιες 
περιοχές τη Θεσσαλονίκης υδρεύονται από τον Αλιάκμονα. Οι πηγές της Αραβησού  
συνεχίζουν να δίνουν νερό στην πόλη και θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν με νερό τους 
Θεσσαλονικείς και στο μέλλον δρώντας κυρίως επικουρικά τις περιόδους μεγάλης ζήτησης 
όπως για παράδειγμα τα καλοκαίρια.
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Διαδικασία καθαρισμού του νερού,του ποταμού Αλιάκμονα:
• ΠΡΟΟΖΟΝΩΣΗ: Διοχετεύεται όζον 1 έως 2mg/l για την απομάκρυνση των οργανικών ενώσεων καθώς το όζον έχει την 

ιδιότητα να διασπά τις μακρομοριακές ενώσεις σε απλούστερες που είναι ευκολότερο να κατακρατηθούν.

• ΔΙΟΡΘΩΣΗ PH: Το PH του νερού ρυθμίζεται στο 6,8 με προσθήκη θειικού οξέος, ώστε να διευκολυνθούν οι περαιτέρω 

διαδικασίες καθαρισμού.

• ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ: Το νερό οδηγείται σε δεξαμενές. Εκεί προστίθεται διάλυμα θειικού αργιλίου που έχει την ιδιότητα να 

΄΄κροκιδώνει΄΄ δηλαδή να ενσωματώνει τα αιωρούμενα στερεά.

• ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ-ΚΑΘΙΖΗΣΗ: Το νερό οδηγείται στις δεξαμενές κροκίδωσης-καθίζησης. Εκεί με τη βοήθεια του θειικού 

αργιλίου ένα μέρος των στερεών ανεπιθύμητων προσμίξεων κροκιδώνεται και ΄΄καθιζάνει΄΄ δηλαδή κατακάθεται ενώ το 

καθαρότερο επιφανειακό νερό απομακρύνεται από τις δεξαμενές κροκίδωσης με υπερχείλιση για να οδηγηθεί στα φίλτρα άμμου. 

• ΔΙΥΛΙΣΗ-ΦΙΛΤΡΑ ΑΜΜΟΥ: Ακολουθεί μηχανική διαδικασία διύλισης του νερού. Το νερό περνά μέσα από παχύ στρώμα 

άμμου και διαυγάζει ακόμη περισσότερο καθώς η άμμος συγκρατεί στερεά υπολείμματα που έχουν μείνει σ’ αυτό. 

• ΟΖΟΝΩΣΗ:  Γίνεται με τη βοήθεια του όζοντος η διάσπαση των φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που μπορεί να υπάρχουν στο 

νερό σε άλλες απλούστερες οργανικές ενώσεις που μπορούν να κατακρατηθούν από τα φίλτρα ενεργού άνθρακα.

• ΔΙΥΛΙΣΗ-ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ:  Ο ενεργός άνθρακας κατακρατά όχι μόνο τα προϊόντα διάσπασης 

φυτοφαρμάκων της προηγούμενης διαδικασίας μα και κάθε οργανικό φορτίο,  και άλλα στερεά υπολείμματα που μπορεί να έχουν 

περάσει τις προηγούμενες διαδικασίες καθαρισμού. Το νερό έχει πλέον την επιθυμητή διαύγεια. 

• ΧΛΩΡΙΩΣΗ: Προστίθεται στο νερό χλώριο για την απομάκρυνση μικροοργανισμών παθογόνων για τον άνθρωπο.

• ΡΥΘΜΙΣΗ PH: Το PH του νερού επαναρυθμίζεται στην τιμή 7,6 πριν δοθεί στην κατανάλωση. Η τιμή αυτή θεωρείται ιδανική. 

Η ρύθμιση γίνεται με προσθήκη υδρασβέστου στο νερό

Δεξαμενή κροκίδωσης

Φίλτρο άμμου

Φίλτρο ενεργού άνθρακα
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• Το επεξεργασμένο νερό φτάνει σε δεξαμενές που υπάρχουν σε διάφορα 

ψηλά σημεία της πόλης μας.

Από εκεί, ένα επίσης μεγάλο δίκτυο σωληνώσεων που συνολικά το μήκος 

τους ξεπερνάει τα επτά εκατομμύρια μέτρα φέρνει το νερό στα σπίτια μας.

• Περίπου 145 λίτρα καταναλώνονται καθημερινά στην τουαλέτα, το μπάνιο, 

την περιποίηση του σώματος, το πλύσιμο ρούχων ή πιάτων, την καθαριότητα 

του σπιτιού και το πότισμα των λουλουδιών.Από εκεί λοιπόν,το 

χρησιμοποιημένο πλέον νερό μεταφέρεται μεσω των αποχετευτικών αγωγών 

(οι σωληνώσεις μέσα από τις οποίες κινείται το χρησιμοποιημένο νερό σε 

υπόγειο δίκτυο, διαφορετικό από το δίκτυο ύδρευσης) στον βιολογικό 

καθαρισμό.
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Ενότητα 2η:Ανακύκλωση του Νερού

• συλλέγονται μέσα από μεγάλο δίκτυο σωλήνων

• περνούν μέσα από σχάρες για να κρατηθούν τα «χοντρά»

• τους αφαιρούνται τα λίπη μέσα σε ειδικές δεξαμενές

• σε άλλες δεξαμενές κατακάθεται η λάσπη

• ό,τι περισσεύει «παίρνει» αέρα, οξυγόνο

• σε ειδικές δεξαμενές σκοτώνονται τα μικρόβια

• απομακρύνεται η υγρασία για να γίνει το υπόλειμμα σαν χώμα

• τα επεξεργασμένα, καθαρισμένα λύματα «περνούν» με υποθαλάσσιο 

αγωγό στο Θερμαϊκό κόλπο

Αστικά λύματα και βιομηχανικά απόβλητα περιέχουν συχνά επικίνδυνες 

ουσίες, επιβλαβείς για την υγεία και τα οικοσυστήματα. 

Για να καθαριστούν στο βιολογικό καθαρισμό:

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν τρεις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού:

στη Σίνδο,

στη Νέα Μηχανιώνα και

στη Βιομηχανική Περιοχή.
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Ένας άλλος τρόπος ανακύκλωσης του νερού είναι τα όμβρια 
ύδατα.

Η τσιμεντοποίηση των ανοιχτών χώρων προκαλεί κατά τη διάρκεια των 

βροχοπτώσεων 

πολύ σοβαρές πλημμύρες, λόγω της μικρής δυνατότητας απορρόφησης νερού 

από το έδαφος.

Οι υπόγειοι αγωγοί όμβριων υδάτων συλλέγουν το νερό της βροχής από τα 

ανοίγματα που υπάρχουν 

στο πλάι των δρόμων και το οδηγούν σε ποτάμια / θάλασσα, ώστε να 

αποφεύγονται οι πλημμύρες. 

Το βρόχινο νερό είναι πολλές φορές ρυπασμένο, γιατί συμπαρασύρει 

υπολείμματα λαδιών και βενζί-

νης από τα αυτοκίνητα , φυτοφάρμακα από κήπους και καλλιέργειες ή άλλες 

ακαθαρ-

σίες στους δρόμους. 

Σε ορισμένες πόλεις το δίκτυο των όμβριων υδάτων είναι ξεχωριστό από το 

δίκτυο της αποχέτευσης. 

Σε άλλες πόλεις, τα όμβρια ύδατα διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης.
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Ανακύκλωση ημι-ακάθαρτων νερών («γκρίζα νερά»)

Νερά τα οποία είναι ημι-ακάθαρτα (προέρχονται από το νιπτήρα, το

νεροχύτη, το μπάνιο, το πλυντήριο ρούχων), αλλά όχι ακάθαρτα (δεν

προέρχονται από την λεκάνη της τουαλέτας) ονομάζονται "γκρίζα νερά".

Τα ημι-ακάθαρτα νερά χρησιμοποιούνται για επιλεγμένες χρήσεις (κυρίως

στην τουαλέτα), για αστικές χρήσεις (στις οικοδομές) και για άρδευση

(κήπων, πάρκων, ταρατσόκηπων), υποκαθιστώντας τη χρήση του πόσιμου

καθαρού νερού, όπου δεν είναι απαραίτητη η υψηλή ποιότητά του. 
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Επαναχρησιμοποίηση νερού από βιολογικούς καθαρισμούς

Τα νερά από τους βιολογικούς καθαρισμούς στη χώρα μας - όπου

γίνονται-καταλήγουν σε ποσοστό 45 % στη θάλασσα, 32% σε 

χειμάρρους, 12% σε ποτάμια και 7% στο έδαφος.

Η επαναχρησιμοποίηση αυτών των νερών 

εξαρτάται από δύο παράγοντες:
• Σωστή λειτουργία και συνεχή παρακολούθηση της αποδοτικότητας των συστημάτων 

επεξεργασίας λυμάτων, ώστε η ποιότητα του βιολογικώς καθαρισμένου νερού να  είναι 

στο πλαίσιο των προδιαγραφών που έχουν τεθεί.ία κατάλληλων υποδομών, όπως π.χ. 

διπλά δίκτυα για τη χωριστή μεταφορά του νερού από βιολογικούς καθαρισμούς, ώστε να 

μην επηρεάζεται η ποιότητα του πόσιμου νερού.

• Κατάλληλη ενημέρωση του κοινού, πλήρη τεκμηρίωση και διάθεση αξιόπιστων 

στοιχείων από ανεξάρτητους φορείς, ώστε να αποκτηθεί εμπιστοσύνη σε θέματα χρήσης 

νερού από βιολογικούς καθαρισμούς.
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Συμπεράσματα-Επίλογος

Συνοψίζοντας λοιπόν,η κατανάλωση του νερού είναι πολύ σημαντική,τόσο

για την υγεία του ανθρώπου,όσο και για την καθημερινή του ζωή.

Σε βάθος χρόνου, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κατάλληλα

διπλά δίκτυα, ώστε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να

διανέμεται στους χρήστες που θα ήθελαν να το αξιοποιήσουν, π.χ. σε

καζανάκια, στις τουαλέτες ξενοδοχείων και κατοικιών, σε συνεργεία

αυτοκινήτων, σε δήμους για το πότισμα πάρκων, σε πλυντήρια

αυτοκινήτων, οικοδομές, βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες.
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Βιβλιογραφία

• http://www.watersave.gr/site/content/view/19/34/

• ΕΥΑΘ Α.Ε.

http://www.eyath.gr/swift.jsp?CMCCode=1010&extLang=

• Ydrefsi thessalonikis.doc http://2gym-malak.thess.sch.gr

• http://www.watersave.gr/site/images/stories/PDFs/10ekp.pdf

• http://www.pure-

hersonissos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=58
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