ΣΙ ΝΕΡΟ ΝΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΝΟΤΜΕ ;
Σν λεξό είλαη βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο απαξαίηεην γηα ηελ θαιή
ιεηηνπξγία καο. Πξέπεη λα πιεξνί θάπνηεο πξνδηαγξαθέο γηα λα είλαη θαηάιιειν γηα
αλζξώπηλε θαηαλάισζε. Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ειέγρνπλ ηαθηηθά ηα
λεξά θαη όρη ζπάληα βξίζθνπλ εκθηαισκέλα λεξά αθαηάιιεια. Φπζηθά απηό δελ
είλαη πξόβιεκα κόλν ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνύ, αθαηάιιεια ηξόθηκα αλεπξίζθνληαη
γεληθά. ηελ Κύπξν νη θαηαλαισηέο θαίλεηαη λα πξνηηκνύλ ην εκθηαισκέλν λεξό
ιόγσ ηεο γεύζεο ηνπ(δελ πεξηέρεη ριώξην) θαη επεηδή πηζηεύνπλ όηη είλαη πην πγηεηλό.
Έηζη είλαη ηα πξάκαηα όκσο;
Σν λεξό ηεο πδαηνπξνκήζεηαο έξρεηαη από λεξό πνπ ππάξρεη ζηα θξάγκαηα ,
δηϋιίδεηαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θαη αθνύ πξνζηεζεί ριώξην
δίλεηαη ζηηο πδαηνπξνκήζεηεο γηα λα θηάζεη ζην ζπίηηα καο κέζσ ππόγεησλ
ζσιελώζεσλ. Πεξηέρεη αξθεηά από ηα ηρλνζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκόο καο
όπσο Αζβέζηην θαη Φσζθόξν, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δνληηώλ
θαη θνθάισλ καο. ε θάπνηεο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ έρεη πξνζηεζεί θαη ην
ηρλνζηνηρείν Φζόξην, ελέξγεηα πνπ απνηειεί έμνρν κέζν κείσζεο ηεο νδνληηθήο
ηεξεδόλαο. Η πηζαλόηεηα λα αλαπηπρζνύλ κηθξνβηαθνί νξγαληζκνί ζην λεξό ηαπηό
είλαη εμαηξεηηθά κηθξή θαη ιόγσ ηεο πξόζκεημεο Υισξίνπ ζην λεξό πνπ δίλεη θαη κηα
κηθξή αιιαγή ζηε γεύζε αιιά θαη ιόγσ ηεο ζπλερνύο ξνήο ηνπ λεξνύ ζηηο ζσιήλεο.
Σν εκθηαισκέλν λεξό από ηελ άιιε ελώ είλαη νινθάζαξν θαη γάξγαξν ηελ ζηηγκή
ηεο εκθηάισζεο θαη θπζηθά ρσξίο ηελ γεύζε ηνπ ρισξίνπ, κεηνλεθηεί ζε άιια
ζεκεία. πλήζσο έρεη κηθξόηεξεο πνζόηεηεο Αζβεζηίνπ ,Φσζθόξνπ, Φζνξίνπ από ην
λεξό ηεο πόιεο θαη απηό εμαξηάηαη από ηηο πεγέο πνπ αληινύληαη ηα λεξά. Εάλ έρεηε
παξαηεξήζεη νη βνπλίζηνη ζπληνπίηεο καο έρνπλ ζπλήζσο πξνβιήκαηα κε ηα δόληηα
ηνπο θαη απηό νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζην λεξό ηνπο. Από ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε
εκθηάισζε ην λεξό απηό ζεσξείηαη ζηάζηκν θαη αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ
ρώξνπ αξρίδνπλ λα εθθνιάπηνληαη ηα ειάρηζηα κηθξόβηα πνπ ππήξραλ ζην λεξό.
Μέρξη απηό λα θαηαλαισζεί από εκάο, ζπαηαιηέηαη αξθεηόο ρξόλνο πνπ επεξεάδεη
ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ. Εάλ έρεηε παξαηεξήζεη ζηελ εμσηεξηθή
επηθάλεηα ησλ πιαζηηθώλ κπνπθαιώλ αλαθέξεηαη «Φπιάζζεηαη ζε ζθηεξό θαη
δξνζεξό κέξνο».Πόζνη από εκάο εηδηθά ην Καινθαίξη πνπ αλαπηύζζνληαη ςειέο
ζεξκνθξαζίεο θπιάηηηνπκε ην λεξό ζην ςπγείν ακέζσο κόιηο ην αγνξάζνπκε ; Όιε
ηελ πνζόηεηα πνπ αγνξάζακε … .
πκβνπιή ζε όζνπο επηζπκνύλ λα θαηαλαιώλνπλ εκθηαισκέλα λα αγνξάδνπλ κόλν
απηό πνπ ζα ηνπνζεηήζνπλ ζην ςπγείν ηνπο θαη κόλν ιίγα κπνπθάιηα ηε θνξά.
Επηπιένλ ην πιαζηηθό πνπ θαηαζθεπάδνληαη είλαη έλα άιιν αδύλακν ζεκείν, εηδηθά
εάλ δελ απνζεθεύνληαη ζσζηά .
Η επηινγή ηνπ πόζηκνπ λεξνύ έγθεηηαη ζε εκάο ηνπο θαηαλαισηέο αιιά πξέπεη λα
γλσξίδνπκε όια ηα δεδνκέλα πξηλ επηιέμνπκε νηηδήπνηε γηα λα ην θαηαλαιώζνπκε.
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