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1. Εισαγωγή 

Τα σπίτια που κατοικούµε κατακλύζονται από δεκάδες χηµικές ενώσεις. Σε 

κάθε δωµάτιο υπάρχει µια πληθώρα ουσιών, τις οποίες χρησιµοποιούµε ή ερχόµαστε σε 

επαφή µαζί τους συνειδητά ή ασυνείδητα. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης, η οποία ονοµάζεται 

«Οικιακά Χηµικά» και στην οποία έγινε µια προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν τα 

χηµικά όχι µε βάση τη δοµή, τα στοιχεία, ή τη φυσική τους κατάσταση, αλλά µε βάση 

το δωµάτιο στο οποίο τις συναντάµε. Με αυτό το τρόπο κατατάξαµε τις χηµικές ουσίες 

µ’ έναν εναλλακτικό τρόπο, σε χηµικά της κουζίνας, του µπάνιου, του σαλονιού, του 

γραφείου, του υπνοδωµατίου και του µπαλκονιού. 

Στην εν λόγω εργασία, καταγράφονται οι σηµαντικότερες και πιο συχνά 

απαντώµενες χηµικές ουσίες, που «κρύβονται» µέσα σε προϊόντα και αντικείµενα της 

κουζίνας. Επίσης, όπου αυτό είναι εφικτό, προτείνονται εναλλακτικές πράσινες λύσεις 

προς αντικατάστασή τους. 

 

 

2. Αποτελέσµατα – Συζήτηση 

2. 1. Απορρυπαντικά πιάτων  

Τα απορρυπαντικά ή υγρά πιάτων είναι συνήθως εξαιρετικά αφρώδη µίγµατα 

επιφανειοδραστικών ουσιών, οι οποίες δεν προκαλούν ερεθισµό του δέρµατος και 

χρησιµοποιούνται κυρίως για το πλύσιµο των µαγειρικών σκευών. 

Η µειωµένη επιφανειακή τάση του νερού πλυσίµατος, καθώς και η αύξηση της 

διαλυτότητας των συγχρόνων µιγµάτων επιφανειοδραστικών ουσιών, στοχεύουν την 

γρήγορη αποµάκρυνση των απορρυπαντικών πάνω από τα µαγειρικά σκεύη.  

Τα απορρυπαντικά ως επιφανειοδραστικές ουσίες, περιέχουν περίπου 5 - 15 % 

ανιονικά τασιενεργά και λιγότερο από  5 %  µη-ιονικά τασιενεργά. Περιέχουν 

επιφανειοδραστικές ουσίες όπως: ∆ωδεκαβενζοσουλφονικό νάτριο (LAS), 

κοκαµιδοπροπυλοβεταϊνη (CAPB), λαουρυλοθειικό νάτριο και λαουρυλοθειικό 

µαγνήσιο. Επίσης, περιέχουν αρώµατα (λεµονένιο, κίτρο, κ.λπ.), προσαρµογείς του pH 

(κιτρικό νάτριο) και συντηρητικά.  

 

Πράσινη Λύση 

Η Πράσινη Χηµεία επιλέγει πάντα τις πιο φιλικές για την υγεία µας και το 

περιβάλλον λύσεις. Ειδικά για το πλύσιµο των πιάτων, µπορούµε να καταφύγουµε στην 

εναλλακτική λύση ενός απόλυτα φυσικού τρόπου, δηλαδή να διαλύσουµε λίγο σαπούνι 

σε ζεστό νερό και προκειµένου για τα λίπη και τις µυρωδιές να προσθέτουµε λίγο ξύδι, 

που δρα ως άριστο αποσµητικό.  

 

2. 2.  Καθαριστικά φούρνου 

Τα περισσότερα χηµικά καθαριστικά φούρνου βασίζονται στην αλισίβα. Η 
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αλισίβα είναι ένα αλκαλικό διάλυµα, που παρασκευάζεται µε το βράσιµο του νερού 

µαζί µε στάχτη από καµένα ξύλα. Έχει καθαριστικές ιδιότητες λόγω του ανθρακικού 

καλίου, που προσλαµβάνει από τη στάχτη και το οποίο υδρολύει τα έλαια και τα λίπη 

προς σάπωνα.  

Σήµερα, ισχυρά αλκαλικά διαλύµατα, όπως η καυστική σόδα ή ΝaOH, η 

καυστική ποτάσα ή ΚOH και το ανθρακικό νάτριο, Na2CO3, (στάχτη σόδας), 

αποτελούν τα βασικά συστατικά των χηµικών καθαριστικών, που κυκλοφορούν στο 

εµπόριο για τον καθαρισµό των φούρνων. 

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που ενέχει η χρήση αυτών των καθαριστικών είναι πολλοί. 

Η αλισίβα µπορεί να είναι επιβλαβής ή σε περίπτωση κατάποσης θανατηφόρα. Η 

αντίδρασή της µε το νερό είναι ισχυρά εξώθερµη και η θερµότητα που εκλύεται µπορεί 

να προκαλέσει εγκαύµατα ή ανάφλεξη εύφλεκτων σωµατιδίων. 

Για τον ασφαλή χειρισµό των παραπάνω διαλυµάτων και την αποφυγή 

τραυµατισµών απαιτούνται µέσα ατοµικής προστασίας, όπως γυαλιά ασφαλείας, 

ανθεκτικά γάντια, καθώς και επαρκής εξαερισµός των χώρων φύλαξης. 

  

Πράσινη Λύση 

Η καλύτερη λύση για την αποφυγή των παραπάνω κινδύνων είναι η παρασκευή 

εναλλακτικών φυσικών καθαριστικών του φούρνου από εµάς. Για παράδειγµα,  

µπορούµε να τοποθετήσουµε σε ένα ρηχό τηγάνι (όχι αλουµινένιο) 50 mL αµµωνίας 

και να προσθέτουµε νερό, µέχρι να καλυφθεί ο πάτος του. Σε ζεστό φούρνο 

τοποθετούµε το τηγάνι, οπότε οι βρωµιές θα µαλακώσουν και ο φούρνος καθαρίζεται 

εύκολα µε µια βούρτσα και µαγειρική σόδα (NaHCO3).  

 

2.3. Ακαρεοκτόνα και εντοµοκτόνα 

 Οι κατσαρίδες, τα κουνούπια και τα µυρµήγκια είναι τα συνήθη ακάρεα ή 

έντοµα, που συναντάµε στην κουζίνα. 

Στα συνθετικά ακαρεοκτόνα οικιακής χρήσεως περιέχονται κυρίως συνθετικά 

πυρεθροειδή (pyrethroid), χηµικές ενώσεις παρόµοιες µε τις φυσικές πυρεθρίνες. Στις 

χαµηλές συγκεντρώσεις, που χρησιµοποιούνται, έχουν και εντοµοαπωθητικές ιδιότητες 

και είναι γενικά ακίνδυνα για τον άνθρωπο. Συνήθως αποσυντίθενται από την ηλιακή 

ακτινοβολία και την ατµόσφαιρα σε µία ή δύο ηµέρες οπότε δεν µπορούν να 

εισχωρήσουν στο έδαφος και να επηρεάζουν σηµαντικά την ποιότητα των υπόγειων 

υδάτων. Τα πυρεθροειδή ωστόσο είναι τοξικά για τα ψάρια και για άλλους υδρόβιους 

οργανισµούς. Σε εξαιρετικά µικρές ποσότητες (2 ppt) είναι θανατηφόρα για τις 

κατσαρίδες και τις µύγες. Στους ανθρώπους µεταβολίζονται γρήγορα από τις πρωτεΐνες 

του ήπατος προς διάφορα καρβοξυλικά οξέα, τα οποία αποβάλλονται µε τα ούρα.  

Γνωστά πυρεθροειδή, που χρησιµοποιούνται ως εντοµοκτόνα είναι οι αλεθρίνες 

(allethrins), η συφλουθρίνη (cyfluthrin), η περµεθρίνη (permethrin), η τετραµεθρίνη 

(tetramethrin), η συπερµεθρίνη (cypermethrin) και η ιµιπροθρίνη (imiprothrin). 

Οι αλεθρίνες έχουν δοµή, που µοιάζει µε τη δοµή µιας χηµικής ουσίας που 

βρίσκεται στο χρυσάνθεµο. Οι πρώτες αλεθρίνες παρασκευάστηκαν στις ΗΠΑ το 1949. 

Οι ενώσεις τους έχουν χαµηλή τοξικότητα για τον άνθρωπο και τα πτηνά και 

χρησιµοποιούνται και στα εντοµοαπωθητικά. Χρησιµοποιούνται επίσης, και ως σπρέι 

για την εξωτερική καταπολέµηση των κουνουπιών. Είναι ωστόσο, ιδιαίτερα τοξικά για 

τα ψάρια και τις µέλισσες. Η έκθεση των εντόµων στα πυρεθροειδή οδηγεί αρχικά στην 

παράλυση του νευρικού συστήµατος και τελικά στο θάνατό τους. 
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Πράσινη Λύση 

Οι κατσαρίδες µπορούν να αντιµετωπιστούν µε βορικό οξύ (Η3ΒΟ3), που 

µπορούµε να προµηθευτούµε από τα φαρµακεία. ∆ηµιουργούµε ένα µίγµα του µε λίγο 

λίπος και το αφήνουµε σε κοµβικά σηµεία µέσα στο σπίτι.  

Ένα άλλο σπιτικό εντοµοκτόνο παράγεται ανακατεύοντας ίσα µέρη µαγειρικής 

σόδας (NaHCO3) και άχνης ζάχαρης, ετοιµάζοντας έτσι ένα γεύµα-παγίδα για τις 

κατσαρίδες. Ο συνδυασµός αυτός είναι θανατηφόρος για αυτές. 

Οι κατσαρίδες επίσης, µισούν τη γεύση της δάφνης και τη µυρωδιά από 

αγγούρι. Μπορούµε µε φυσικό τρόπο να τις αποµακρύνουµε απλώνοντας φύλλα 

δάφνης ή φλούδες από αγγούρι σε µέρη που τριγυρνούν. 

Τέλος, ας γνωρίζουµε ότι µπορούν να επιβιώσουν για µήνες χωρίς τροφή, αλλά 

χρειάζονται καθηµερινά νερό. Μην αφήνετε νερό στο νεροχύτη, σε άπλυτα πιάτα ή σε 

άλλα µέρη του σπιτιού. Το καλύτερο που έχουµε να κάνουµε είναι να τηρούµε 

στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και καθαριότητας στα ντουλάπια της κουζίνας. 

 

2.4. Εντοµοαπωθητικά 

Τα εντοµοαπωθητικά είναι ουσίες, που απλώνονται στο δέρµα, σε ρούχα 

ένδυσης ή άλλες επιφάνειες και αποθαρρύνουν τα έντοµα να πλησιάσουν. Τα ίδια έχουν 

βοηθήσει στην πρόληψη και τον έλεγχο ασθενειών, όπως η ελονοσία, ο ∆άγκειος 

πυρετός, η βουβωνική πανώλη και ο πυρετός του ∆υτικού Νείλου.  

 Τα πιο κοινά εντοµοαπωθητικά είναι το DEET, τα αιθέρια έλαια, η Ικαριδίνη 

(icaridin), η νεπεταλοκτόνη (nepetalactone), το αιθέριο έλαιο σιτρονέλας (citronella 

oil), η περµεθρίνη, το έλαιο Neem, κ.α. 

Το αιθέριο έλαιο σιτρονέλας λαµβάνεται µε απόσταξη από φυτά του γένους 

Cymbopogon και το Andropogon narbus. Εκτός από εντοµοαπωθητικό χρησιµοποιείται 

ευρέως και για τον αρωµατισµό σαπουνιών, αρωµάτων, καλλυντικών, καθώς επίσης και 

σε φυτικά έλαια - φορείς για την αποµάκρυνση των ψειρών της κεφαλής.  

 

Πράσινη Λύση 

Η φύση µας δίνει πολλά φυτά που δρουν ως εντοµοαπωθητικά. Για τα 

κουνούπια: ο βασιλικός, η αψιθιά, το γαρύφαλλο, τα φύλλα κυπαρισσιού. Για τις 

µέλισσες και τα µυρµήγκια: τα φύλλα µέντας, η κανέλλα, ο ευκάλυπτος, το σκόρδο, η 

λεβάντα, το δενδρολίβανο, το θυµάρι, το ελαϊκό οξύ. 

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε εκχυλίσµατα αυτών των φυτών ή και 

γλάστρες µε τα ίδια τα φυτά για την αποφυγή των εντόµων, αλλά και την καλαίσθητη, 

«πράσινη» παρουσία κάποιων χώρων του σπιτιού µας. Σε χώρους, που δε θα µας 

ενοχλήσει η µυρωδιά τους, τον ίδιο ρόλο µπορούν να παίξουν το ξύδι και το κρεµµύδι. 

 

2.5. Αλουµινόχαρτα 

Το αλουµινόχαρτο είναι αλουµίνιο (αργίλιο, Al) σε λεπτά φύλλα µετάλλου, µε 

πάχος από 0,006 έως 0,200 mm. Αντικατέστησε το χαρτί από κασσίτερο (Sn), που το 

χρησιµοποιούσαν µέχρι τα µέσα του 20
ου

 αιώνα. Αυτό, γιατί το χαρτί κασσίτερου ήταν 

πιο δύσκαµπτο και δεύτερον, γιατί άφηνε µια γεύση µετάλλου στα φαγητά. 

Όπως συµβαίνει µε όλα τα µεταλλικά αντικείµενα το αλουµινόχαρτο δεν πρέπει 

να µπαίνει στο φούρνο µικροκυµάτων. Η επίδραση των ηλεκτρικών πεδίων των 

µικροκυµάτων προκαλεί συσσώρευση φορτίου στα αιχµηρά σηµεία του αλουµινίου. 

Τότε µπορεί να αποφορτιστεί σε διαφορετικό σηµείο, δηµιουργώντας µια σπίθα. 

Τέλος, το αλουµινόχαρτο χρησιµοποιείται και για την αφαίρεση σκουριάς από 



 

4 

 

 

χάλυβα, αλλά και για το γυάλισµα κάποιων επιφανειών σιδήρου και χάλυβα µε το χέρι.  

 

Πράσινη Λύση 

Όσον αφόρα τη συµβατική παραγωγή του, η συνεχής µέθοδος χύτευσης είναι 

πολύ λιγότερο ενεργοβόρα και είναι η προτιµώµενη διαδικασία. 

Η εκτεταµένη χρήση του αλουµινίου έχει επικριθεί, λόγω του υψηλού κόστους 

εξόρυξης του αλουµινίου (µεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στην επεξεργασία 

του βωξίτη). Το κόστος αυτό µειώνεται µέσω της ανακύκλωσης, µε τη µείωση των 

µεταφορών, λόγω ελαφρύτερων συσκευασιών και από το γεγονός ότι πολλά τρόφιµα, 

που θα είχαν σαπίσει, µπορούν να προστατευθούν χωρίς ψύξη. 

 

3.6. ∆ιαφανείς µεµβράνες 

 Οι διαφανείς σακούλες, που έχουµε για τη φύλαξη κρέατος, φρούτων και 

λαχανικών αποτελούνται από το πολυµερές πολυαιθυλένιο (PE). Είναι το πιο ευρέως 

χρησιµοποιούµενο πλαστικό, µε ετήσια παραγωγή περίπου 80 εκατοµµύρια τόνους. 

Οι εµπορικοί τύποι του PE είναι το HDPE (υψηλής πυκνότητας), και το LDPE 

(χαµηλής πυκνότητας). Οι διαφανείς µεµβράνες είναι φτιαγµένες από LDPE. 

Το HDPE συνήθως ανακυκλώνεται και έχει τον αριθµό «2» ως σύµβολο της 

ανακύκλωσης του. Έχει µικρές διακλαδώσεις, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται 

ισχυρές διαµοριακές δυνάµεις και να είναι πιο ανθεκτικό από το LDPE. Μέσα στο σπίτι 

το συναντάµε σε: πλαστικά τραπέζια, καρέκλες, ποτήρια, πιάτα, σκληρές  σακούλες, 

λάστιχα νερού, υλικά αντιδιαβρωτικής προστασίας κ.α.      

Το LDPE ανακυκλώνεται ευρέως και έχει τον αριθµό «4» ως σύµβολο της 

ανακύκλωσής του. Είναι ανθεκτικό σε θερµοκρασίες µέχρι 80 °C. Έχει εξαιρετική 

αντοχή στα αραιά και πυκνά οξέα, στις βάσεις, τις αλκοόλες και τους εστέρες. 

Αντίθετα, περιορισµένη αντίσταση έχει σε αλειφατικούς και αρωµατικούς 

υδρογονάνθρακες, πετρελαιοειδή και οξειδωτικά µέσα. 

Εκτός από τις διαφανείς µεµβράνες χρησιµοποιείται σε διάφορα εξαρτήµατα 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως οι σκληροί δίσκοι, κάρτες οθόνης και µονάδων 

οπτικών δίσκων, σε δοχεία, σωλήνες, πλαστικές σακούλες σκουπιδιών κ.α. 

 

Πράσινη Λύση 

Στο εµπόριο κυκλοφορούν πολυµερή φύλλα από άµυλο πατάτας και 

καλαµποκιού. Φύλλα αµύλου από άµυλο πατάτας παρασκευάστηκαν και σε εργασία 

που εκπονήθηκε στο Τµήµα Χηµείας του Α.Π.Θ. στα πλαίσια του µεταπτυχιακού 

προγράµµατος σπουδών ∆ιΧηΝΕΤ (2005). 

Επίσης, διαφανείς µεµβράνες από βρώσιµα υλικά (γάλα, καλαµπόκι, σιτάρι, 

πατάτες, φύκια, φρούτα και λαχανικά), οι οποίες έχουν αντιµικροβιακή δράση, 

δηµιουργήθηκαν, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως υλικά συσκευασίας τροφίµων, 

στο πλαίσιο µελέτης που εκπονήθηκε στη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ (2009 και 2010). 

 

2.7. Υγραέριο 

Ο όρος υγραέριο αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται από µίγµα των 

υδρογονανθράκων: προπάνιο, προπένιο, n-βουτάνιο, ισοβουτάνιο, µεθυλοπροπένιο, 

βουτένιο και αιθάνιο. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί σε συνήθεις συνθήκες είναι αέρια, τα 

οποία όµως υπό πίεση υγροποιούνται, ώστε να µεταφέρονται και να αποθηκεύονται. 

Το υγροποιηµένο αέριο πετρελαίου, γνωστό και µε τον αντίστοιχο διεθνή όρο 

LPG (liquified petroleum gas), αποτελείται από ελαφρά κλάσµατα αργού πετρελαίου. 
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Κυρίως ως LPG αναφέρουµε ένα µίγµα προπανίου και βουτανίου σε υψηλή πίεση, που 

βρίσκεται στις γνωστές φιάλες camping gaz (γκαζάκια). 

Η αναλογία προπανίου-βουτανίου µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε την εποχή, 

δηλαδή να εµφανίζεται πιο πολύ προπάνιο το χειµώνα, και αντίθετα, πιο πολύ βουτάνιο 

το καλοκαίρι. 

Η χαρακτηριστική µυρωδιά από το ανοιγµένο γκαζάκι δεν προέρχεται από το 

προπάνιο ή το βουτάνιο, αλλά από την ένωση CH3CH2SH (αιθανοθειόλη), που 

προστίθεται, ως µάρτυρας, σε µικρή ποσότητα στο γκαζάκι, έτσι ώστε να γίνονται 

εύκολα αντιληπτές τυχόν διαρροές. 

 

 

3. Συµπεράσµατα  
Κάθε χηµικός έχει καθήκον, όχι µόνο να εφαρµόζει την επιστήµη του 

χρησιµοποιώντας τα θετικά της, αλλά και να αναδεικνύει την φωτεινή πλευρά του 

φεγγαριού. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι θα πρέπει να ξεπεράσουµε το 

ψυχολογικό φράγµα µεταξύ του «καλού φυσικού» και του «κακού συνθετικού 

χηµικού», καθώς και µια πιθανή αίσθηση χηµειοφοβείας. Η συµπεριφορά µιας χηµικής 

ουσίας εξαρτάται από τη δοµή και το σύνολο των ιδιοτήτων της και όχι από την 

προέλευσή της. 

Η πρότασή µας είναι η αντικατάσταση των τοξικών χηµικών µε άλλα που δεν 

είναι τοξικά (πράσινη σύνθεση), η µη-αλόγιστη χρήση και η κατάλληλη προφύλαξη 

από αυτά όπου δεν µπορούν να αντικατασταθούν. 
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