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Α
νησυχία και στην Ελλάδα έχουν προκαλέσει τα αποτε-
λέσµατα διεθνούς έρευνας, σύµφωνα µε την οποία 
πάνω από το 90% των µπουκαλιών εµφιαλωµένου 

νερού περιέχει µικροσκοπικά κοµµάτια πλαστικού, τα οποία 
«φτάνουν» τελικά στον καταναλωτή. Σύµφωνα µε την έρευ-
να του µη κερδοσκοπικού οργανισµού Orb Media, τα µι-
κροπλαστικά σωµατίδια που εντοπίστηκαν στο εµφιαλω-
µένο νερό είναι σχεδόν διπλάσια σε ποσότητα σε σχέση µε 
αυτά που έχουν βρεθεί στο νερό της βρύσης. Τα ευρήµατα 
προκαλούν έντονο προβληµατισµό, ειδικά στη χώρα µας, 
καθώς η κατανάλωση εµφιαλωµένου νερού είναι πολύ 
µεγάλη, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. 

Στην Ελλάδα
Μιλώντας στη Realnews, Ελληνες επιστήµο-
νες αναφέρουν πως η ανησυχία είναι εύλο-
γη, καθώς τα ίχνη του πλαστικού µπορούν, 
κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, να πε-
ράσουν εύκολα στο νερό, ενώ η συστη-
µατική κατανάλωση δύναται να προ-
καλέσει προβλήµατα στον ανθρώπινο 
οργανισµό. Επιπλέον, κάνουν λόγο για 
ανάγκη αυστηροποίησης των ελέγχων 
και βελτιστοποίησης του τρόπου παρα-
γωγής και αποθήκευσης του εµφιαλω-
µένου νερού. «Στην Ελλάδα θεωρητικά 
γίνονται συχνοί έλεγχοι που περιλαµβά-
νουν και τον εντοπισµό υπολειµµάτων 
πλαστικού. Ωστόσο, κάποιες φορές, δύ-
ναται να υπάρχει αστοχία στη διαδικα-
σία πλαστικοποίησης, η οποία µπορεί 

να οδηγήσει σε αποπολυµερισµό του πλα-
στικού. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει 
τη διάχυση ουσιών µέσα στο νερό», ανα-
φέρει ο καθηγητής Υγιεινής του Πανεπι-
στηµίου Πατρών Μιχάλης Λεοτσινίδης. 

Στη διεθνή έρευνα που πραγµατο-
ποίησαν οι επιστήµονες του Πολιτεια-
κού Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης, 
µε επικεφαλής την καθηγήτρια Χηµεί-
ας Σέρι Μέισον, αναλύθηκαν δείγµα-
τα από 259 µπουκάλια νερού από εν-
νέα χώρες και 11 διαφορετικές µάρ-
κες. Κατά µέσο όρο, εντοπίστηκαν δέ-
κα σωµατίδια πλαστικού µε πλάτος µε-
γαλύτερο µιας ανθρώπινης τρίχας, δη-
λαδή άνω των 100 µικροµέτρων (εκα-
τοµµυριοστών του χιλιοστού). Παράλ-
ληλα, ανιχνεύθηκαν κατά µέσο όρο 314 
µικροσωµατίδια πιθανού µικροπλαστι-
κού για κάθε λίτρο νερού, µε µέγεθος 
το κάθε σωµατίδιο από 6,5 έως 100 µι-
κρόµετρα, ενώ σε ορισµένα άλλα µπου-
κάλια οι συγκεντρώσεις σωµατιδίων έφτα-
ναν έως τα 10.000 κοµµατάκια ανά λίτρο. 
Το πιο συχνό είδος πλαστικού µέσα στα εµ-
φιαλωµένα νερά ήταν το πολυπροπυλένιο, 
αυτό που χρησιµοποιείται και στα πλαστικά 
καπάκια των µπουκαλιών. Σηµειώνεται ότι 

από τα 259 µπουκάλια που ελέγχθηκαν µόνο τα 17 δεν 
περιείχαν καθόλου ίχνη πλαστικών!

«Ενας βασικός τρόπος µε τον οποίο τα πλαστικά µπο-
ρούν να “µεταναστεύσουν” από τη φιάλη στο νερό εί-
ναι ο κακός τρόπος αποθήκευσής τους. Αν π.χ. µεταφέ-
ρονται µε ανοιχτά φορτηγά ή φυλάσσονται σε χώρους 
όπου δεν υπάρχει προστασία από τον ήλιο και τη θερ-
µοκρασία, τότε ουσίες που ονοµάζονται “πλαστικο-
ποιητές” µεταφέρονται στο νερό», δηλώνει ο καθηγη-
τής του Τµήµατος Θετικών Επιστηµών στο ΤΕΙ Κρήτης 

Κώστας Σαββάκης. «Πρέπει βέβαια και οι ίδιοι οι 
καταναλωτές να προσέχουν. Τα πλαστικά µπου-

κάλια δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται πάνω 
από µία φορά, ενώ δυστυχώς στην Ελλά-

δα πολλοί επιλέγουν να αποθηκεύουν σε 
αυτά, κρασί, λάδι, τσικουδιά κ.λπ. Αυτό 
αυξάνει τον κίνδυνο φθοράς του πλα-
στικού», επισηµαίνει ο Κ. Σαββάκης. 

«Είναι σαφές ότι η νοµοθεσία που 
υπάρχει στη χώρα µας θα πρέπει να 

εφαρµόζεται κατά γράµµα και από 
τις επιχειρήσεις αλλά και από τους 

ελεγκτικούς οργανισµούς, όπως είναι 
ο ΕΦΕΤ. Οι εταιρείες εµφιάλωσης είναι 
υποχρεωµένες να έχουν πρόσφατες 
αναλύσεις, ενώ η υποστελέχωση των 
δηµόσιων υπηρεσιών δεν θα πρέπει 
να αποτελέσει δικαιολογία για ενδε-
χόµενη πληµµελή εφαρµογή του πλαι-
σίου ελέγχων που προβλέπεται», συ-
µπληρώνει ο καθηγητής του Πανεπι-
στηµίου Πατρών Μιχ. Λεοτσινίδης. 

Μικροΐνες 
Την ίδια στιγµή, µια άλλη µελέτη, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε και αυτή 
στις ΗΠΑ, από την οργάνωση Story 
of Stuff, που εξέτασε 19 διαφορετικές 
µάρκες εµφιαλωµένων νερών, βρήκε 
επίσης µεγάλη παρουσία πλαστικών 
µικροϊνών. Ωστόσο, σε αυτή την πε-
ρίπτωση οι ερευνητές υποστήριξαν 
ότι τα µικροπλαστικά µεταφέρονται 
και µέσω του αέρα, µε αποτέλεσµα 
να υπάρχουν στα εργοστάσια εµφι-
άλωσης και να «εισβάλλουν» τελικά 
µέσα στα µπουκάλια.

Με γνώµονα τις νέες έρευνες, 
τα µεγάλα επίπεδα κατανάλωσης 
εµφιαλωµένου νερού που υπάρ-
χουν στη χώρα µας εγείρουν ερω-
τήµατα για τις επιπτώσεις που µπο-
ρεί να έχει η συχνή πρόσληψη µι-
κροπλαστικών από τον ανθρώπι-
νο οργανισµό. Αν και οι καθηγητές 
τονίζουν ότι το καταναλωτικό κοι-
νό δεν πρέπει να καταληφθεί από 
πανικό, επισηµαίνουν ότι ο κίνδυ-
νος είναι υπαρκτός. «Αυτές οι ου-
σίες του πλαστικού δρουν σωρευ-
τικά στον ανθρώπινο οργανισµό, 
δηλαδή έχει σηµασία πόσο συχνά 
καταναλώνεις το εµφιαλωµένο νε-
ρό. Ετσι, υπάρχει το ενδεχόµενο να 
επηρεάσουν τον ανθρώπινο οργα-
νισµό, ενώ κάποιες έρευνες, που δεν 

έχουν επιβεβαιωθεί κατά 100%, µι-
λούν ακόµα και για καρκινογενέσεις», 

καταλήγει ο καθηγητής του ΤΕΙ Κρή-
της Κ. Σαββάκης. 
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