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Σαπούνι 
Ιστορική αναδρομή 

Πρώιμη ιστορία 

Οι πρώτες καταγραφές στοιχείων για την παραγωγή υλικών που μοιάζουν με σαπούνι χρονολογούνται 
γύρω στο 2800 π.Χ. στην αρχαία Βαβυλώνα. Ένας τύπος για σαπούνι που αποτελείται από νερό, 
αλκάλια, και έλαιο κάσιας βρέθηκε "γραμμένη" σε πήλινο δίσκο στη Βαβυλώνα γύρω στο 2200 π.Χ. Ο 
πάπυρος Ebers (Αίγυπτος, 1550 π.Χ.) δείχνει ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι λούζονταν τακτικά και συνδύαζαν 
έλαια ζωικά και φυτικά με αλκαλικά άλατα για να δημιουργήσουν κάτι που έμοιαζε με σαπούνι. 
Αιγυπτιακά έγγραφα αναφέρουν ότι ουσία παρόμοια με σαπούνι χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία 
μαλλιού για ύφανση. 

Σύμφωνα με το μύθο το σαπούνι προέρχεται από την Αρχαία Ελλάδα και πήρε το όνομά  του από την 
ποιήτρια Σαπφώ. Η σαπωνοποιία λέγετε ότι εφευρέθηκε στη Λέσβο κατά τύχη όταν οι βροχές 

παρέσυραν το ζωικό λίπος και τις στάχτες (υπολείμματα από θυσίες ζώων στους αρχαίους θεούς) και 
έδωσαν στο ποτάμι ένα κιτρινωπό χρώμα. Τότε οι νοικοκυρές που έπλενα τα ρούχα τους εκεί 
παρατήρησαν ότι αυτά καθάριζαν καλύτερα. 

Το σαπούνι ως μέσο καθαρισμού έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, όπου οι άνθρωποι παρατήρησαν 
ότι οι στάχτες από το ξύλο που χρησιμοποιούσαν για τις θυσίες των ζώων σε συνδυασμό με το νερό της 
βροχής (μια πρώτη μορφή αλισίβας δηλαδή) και το λίπος από τα υπολείμματα των θυσιασμένων ζώων 
παρήγαγαν ένα κίτρινο μείγμα, το οποίο καθάριζε. Το σαπούνι είναι επομένως αποτέλεσμα υλικών που 
υπάρχουν στη φύση και για πολλά χρόνια αποτέλεσε μέσο οικονομικής συναλλαγής των ανθρώπων, 
αντίστοιχο του νομίσματος. 

Ο Γαληνός περιγράφει την παρασκευή σαπουνιού με τη χρήση αλυσίβας και αναφέρει πως 
χρησιμοποιείται στο πλύσιμο για να παρασύρει τις ακαθαρσίες τόσο από το σώμα όσο και από τα ρούχα. 
Σύμφωνα με τον Γαληνό, καλύτερα σαπούνια ήταν τα Γερμανικά, με τα Γαλατικά να ακολουθούν. 

 

Μεσαίωνας - Αναγέννηση 

Οι σαπωνοποιοί στη Νάπολι είχαν δημιουργήσει συντεχνία κατά τα τέλη του 6ου αιώνα, ενώ κατά τον 
8ο αιώνα η σαπωνοποιία ήταν πολύ γνωστή τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ισπανία. Τα καπιτουλάρια 
(διατάγματα) των Μεροβιγγείων De Villis, περί το 800 μ.Χ., αναφέρουν το σαπούνι ως ένα από τα 
προϊόντα που πρέπει να καταγράφουν οι εκπρόσωποι της βασιλικής περιουσίας. Η σαπωνοποιία 
αναφέρεται τόσο ως "γυναικεία εργασία" αλλά και ως ενασχόληση "ικανών τεχνιτών" στους οποίους 
εντάσσονταν οι ξυλουργοί, οι κτίστες και οι αρτοποιοί. 

Στην Γαλλία κατά το δεύτερο ήμισυ του 15ου αιώνα η ημι-βιομηχανική σαπωνοποιία είχε συγκεντρωθεί 
σε ορισμένα κέντρα της Προβηγκίας, όπως η Τουλόν, η Ιέρ και η Μασσαλία, από τα οποία εφοδιαζόταν 



όλη η χώρα. Η παραγωγή, μάλιστα, της Μασσαλίας, σε δύο εργοστάσια, έτεινε να εκτοπίσει όλα τα 
υπόλοιπα κέντρα. Στην Αγγλία η παραγωγή σαπουνιού γινόταν σχεδόν αποκλειστικά στο Λονδίνο. 

Από τον 16ο αιώνα και ύστερα άρχισαν να παράγονται στην Ευρώπη πιο εκλεπτυσμένα σαπούνια, με 
χρήση φυτικών ελαίων και όχι ζωικών λιπών. Πολλά από αυτά παράγονται ακόμη και σήμερα, είτε από 
βιομηχανίες είτε από οικοτέχνες. 

 

Σύγχρονη εποχή 

Μέχρι την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης η σαπωνοποιία ήταν κλάδος σχετικά μικρής κλίμακας 
και τα παραγόμενα σαπούνια ήταν "σκληρά". Το 1789, όμως, ο Άντριου Πίαρς (Andrew Pears) 
παρασκεύασε στο Λονδίνο ένα σχεδόν διάφανο σαπούνι, ενώ ο γαμπρός του Τόμας Μπάρατ (Thomas J. 
Barratt) ίδρυσε το 1862 εργοστάσιο σαπουνιών στο Άιλγουερθ (Isleworth). Ακολούθησαν και άλλοι 
κατασκευαστές τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και υιοθετήθηκαν νέες 
πρακτικές προώθησης του προϊόντος, όπως του Μπέντζαμιν Μπάμπιτ (Benjamin T. Babbitt) που 
διένειμε δωρεάν δείγματα των σαπουνιών του. Οι αδελφοί Ουίλιαμ και Τζέιμς Λέβερ δημιούργησαν το 
1886 μια μικρή βιομηχανία σαπουνιών με την επωνυμία "Lever Brothers", η οποία υπάρχει και σήμερα 
- από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του χώρου - υπό την επωνυμία "Unilever". Η εταιρεία αυτή 
υπήρξε πρωτοπόρος ως προς την ανάληψη μεγάλων εκστρατειών διαφήμισης και προώθησης των 
προϊόντων της. 

Με το χρόνο τα σαπούνια εξελίχτηκαν αποκτώντας χρώμα και αρωματίστηκαν (μερικές φορές με πολύ 
έντονα αρώματα), ενώ κυκλοφορούν σήμερα και υπό μορφή υγρού (υγρό σαπούνι). 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται και σήμερα αρκετές εταιρείες παραγωγής σαπουνιών όπως η Ελαϊδα 
στη Λάρισα από το 1913 καθώς και άλλοι (Παπουτσάνης, Γ. Μαλικούτης - "Αρκάδι" κτλ.) ενώ μια από 
τις πλέον γνωστές στην εποχή της εταιρεία ήταν η "Αλεπουδέλης", ιδιοκτησία της οικογένειας του 
ποιητή Οδυσσέα Ελύτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παρασκευή 

Το σαπούνι παρασκευάζεται με αντίδραση λιπών ή ελαίων (τριγλυκεριδίων) με ένα καυστικό άλκαλι 
(υδροξείδιο του νατρίου, υδροξείδιο του καλίου ή υδροξείδιο του λιθίου). Το τελικό προϊόν είναι η 
γλυκερίνη και το σαπούνι, όπως δείχνει η αντίδραση: 

 

 

 

Η πιο πάνω αντίδραση είναι σχηματική, καθώς στην πράξη χρησιμοποιούνται περισσότερα του ενός 
τριγλυκερίδια, ενώ σε μερικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και μίγμα από καυστικό νάτριο και 
καυστικό κάλιο. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται σαπωνοποίηση των λιπών ή ελαίων και υπάρχουν δύο 
τύποι: Η εν θερμώ σαπωνοποίηση (με βρασμό ή χωρίς) και η εν ψυχρώ σαπωνοποίηση. Το παραπροϊόν 
της σαπωνοποίησης, η γλυκερίνη, απομακρύνεται κατά τη βιομηχανική παρασκευή και αποτελεί 
σημαντική πρώτη ύλη στην χημική βιομηχανία. 

Η βιομηχανική παραγωγή σαπουνιού γίνεται με συνεχή διαδικασία, δηλαδή προστίθενται συνεχώς λίπη 
και καυστικά αλκάλια και απομακρύνονται τα προϊόντα. Στην παραγωγή μικρότερης κλίμακας, σε 
οικοτεχνίες ή από ερασιτέχνες, η διαδικασία αυτή γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο και δεν είναι 
συνεχής. 

Η εν ψυχρώ διαδικασία συνήθως δεν χρησιμοποιείται στην βιομηχανία, αλλά από τους οικοτέχνες: Η 
αντίδραση σαπωνοποίησης πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες δωματίου και η γλυκερίνη δεν 
απομακρύνεται από το τελικό προϊόν αλλά αποτελεί συστατικό του (σαπούνια γλυκερίνης). Η 
αντίδραση συνήθως διαρκεί πολλές ημέρες και όταν θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί το προϊόν 
τοποθετείται σε τύπους (καλούπια) και αφήνεται να στερεοποιηθεί. 

Στην εν θερμώ παραγωγή οι θερμοκρασίες ποικίλλουν: Μπορεί να είναι παραπλήσιες με τα σημεία 
βρασμού των συστατικών (μέθοδος ημιβρασμού) ή όλα τα συστατικά να είναι σε θερμοκρασία βρασμού 
(άνω των 100 ο C).  Η μέθοδος ημιβρασμού χρησιμοποιείται τόσο στη βιομηχανία - κυρίως μικρής 
κλίμακας - για την βιομηχανική παρασκευή σαπουνιών γλυκερίνης όσο και από τους οικοτέχνες. Η 
μέθοδος βρασμού είναι συνεχής διαδικασία, η γλυκερίνη απομακρύνεται από το τελικό προϊόν και 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη βιομηχανία μεγάλης κλίμακας. 

 



Τρόποι δράσης 

Όταν χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, το σαπούνι δρα ως επιφανειοδραστική ουσία σε συνδυασμό 
με το νερό. Ο καθαρισμός δράσης αυτού του μείγματος οφείλεται στη δράση των μικκυλίων, 
μικροσκοπικών "σφαιρών" με την εξωτερική επιφάνειά τους καλυμμένη από πολικές υδρόφιλες ομάδες, 
που περισφίγγουν μια λιπόφιλη ομάδα σε μορφή θύλακα και μπορούν να περιβάλλουν τα σωματίδια 
λίπους, που αποτελούν τον ρύπο, προκαλώντας τη διάλυσή τους στο νερό. Η λιπόφιλη ομάδα 
αποτελείται από την μακρά αλυσίδα του λιπαρού οξέος. Με άλλα λόγια, ενώ κανονικά λάδι και το νερό 
δεν αναμιγνύονται, η προσθήκη του σαπουνιού επιτρέπει στις λιπαρής σύστασης ενώσεις να διαλυθούν 
στο νερό και να απομακρυνθούν από την επιφάνεια που έχουν ρυπάνει. Τα συνθετικά απορρυπαντικά 
λειτουργούν με παρόμοιους μηχανισμούς με τα σαπούνια. 

 

Κατηγορίες 

Ανάλογα με τα αλκάλια 

Τα αλκαλιμέταλλα που χρησιμοποιούνται καθορίζουν τον τύπο του σαπουνιού που παράγεται. Τα 
σαπούνια που δημιουργούνται από υδροξείδιο του νατρίου είναι σταθερά, ενώ σαπούνια που 
προέρχονται από υδροξείδιο του καλίου είναι πιο ήπια ή συχνά υγρά.                               

Ιστορικά, υδροξείδιο του καλίου εξαγόταν από τις στάχτες της φτέρης, των φυκιών ή άλλων φυτών.  

Ανάλογα με τα λιπαρά οξέα 

Τα σαπούνια είναι παράγωγα των λιπαρών οξέων. Παραδοσιακά χρησιμοποιούνται τριγλυκερίδια 
(έλαια και λίπη). Τριγλυκερίδια είναι η χημική ονομασία των τριεστέρων των λιπαρών οξέων με 
γλυκερίνη. Τα συνηθέστερα φυτικά έλαια που χρησιμοποιούνται στην σαπωνοποιία είναι το 
φοινικέλαιο, το λάδι καρύδας και το ελαιόλαδο. Τα σπορέλαια δίνουν πιο μαλακά και πιο ήπια 
σαπούνια. Το σαπούνι από αγνό ελαιόλαδο (μερικές φορές αποκαλείται σαπούνι Καστίλλης ή σαπούνι 
Μασσαλίας) φημίζεται για την εξαιρετική του ηπιότητα.  

 

 

 

 

 

 

 



Κατηγορίες απορρυπαντικών 

 

Τα απορρυπαντικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. 

 Προσωπικής  χρήσης  

 Οικιακής χρήσης  

 

Προσωπικής χρήσης  

• Οδοντόκρεμες 

• Αφρόλουτρα 

• Σαμπουάν 

 

Οικιακής χρήσης  

• Πλυντηρίου 

• Τζαμιών 

• Αποφρακτικά 

 

 

• Οδοντόκρεμα 

 Η οδοντόκρεμα  είναι μια πάστα συσκευασμένη συνήθως σε σωληνάριο, για να καθαρίσει και να  
διατηρήσει την αισθητική και την υγεία των δοντιών. 

 

Ανάλογα με τις ανάγκες των καταναλωτών ποικίλουν και τα είδη τους. 

 με φθόριο (κατά της τερηδόνας) 
 κατά της ουλίτιδας 

 κατά της πέτρας 

 ολοκληρωμένης προστασίας 

 για ευαίσθητα δόντια 

 για λευκά δόντια 

 για παιδιά 

 φαρμακευτικές  

 με βότανα 

 χωρίς φθόριο 

 για ομοιοπαθητική 

 

 

http://www.dontiastoma.gr/info/hygiene/typoi-odontokremas.htm%231
http://www.dontiastoma.gr/info/hygiene/typoi-odontokremas.htm%232
http://www.dontiastoma.gr/info/hygiene/typoi-odontokremas.htm%233
http://www.dontiastoma.gr/info/hygiene/typoi-odontokremas.htm%234
http://www.dontiastoma.gr/info/hygiene/typoi-odontokremas.htm%235
http://www.dontiastoma.gr/info/hygiene/typoi-odontokremas.htm%236


• Αφρόλουτρα 

Υγρό αρωματικό σαπούνι που σχηματίζει πολύ αφρό για το πλύσιμο του σώματος . 

Η κατανάλωση από τους χρήστες γίνεται ανάλογα με το πώς κάθε σώμα αντιδρά στις χημικές ουσίες 
των αφρόλουτρων. 

 

 Για ευαίσθητες περιοχές 

 Για μωρά  

 Για ξηρό δέρμα 

 Για λιπαρό δέρμα 

 Οικολογικά 

 Οργανικά  

 Για Εγκύους 

 Για τον κνησμό 

 Για ακμή 

 Για ατοπική δερματίτιδα 

 Για έκζεμα 

 Αντιαλλεργικά 

 Αντισηπτικά 

 Αντιμικροβιακά 

 

• Σαμπουάν 

Το σαμπουάν είναι ένα προϊόν καθαρισμού των μαλλιών από διάφορα κατάλοιπα λιπαρών και άλλων 
ουσιών. 

Υπάρχουν είδη όπως: 

 Χωρίς χημικά (φυτικά) 
 Επαγγελματικά 

 Τριχόπτωσης 

 ξηροδερμίας 

 Λιπαρότητας 

 Πιτυρίδας 

 Για μωρά 

 Για ψείρες 

 για βαθύ καθαρισμό 

 Ενυδατικό 

 για απαλά μαλλιά 

 για δυνατά μαλλιά 

 για βαμμένα μαλλιά 

 

 



• Απορρυπαντικά Πλυντηρίου ρούχων 

Μια από τις πιο συχνές εφαρμογές απορρυπαντικών είναι για πλύσιμο ρούχων . Οι συνθέσεις 
είναι περίπλοκες και αντανακλούν τις διαφορετικές απαιτήσεις και την πολύ ανταγωνιστική 
αγορά. Τα απορρυπαντικά πλυντηρίου περιέχουν αποσκληρυντικά νερού, ένζυμα , αρώματα και 
πολλά άλλα συστατικά  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Συνταγή για καθαριστικό πιάτων   

ΥΛΙΚΑ 

200gr σαπούνι λευκό ή πράσινο 

10 σταγόνες αιθέριο έλαιο λεβάντας  

8 σταγόνες 

4 σταγόνες αιθέριο έλαιο ευκάλυπτο 

1 άδειο μπουκάλι  

Ζεστό νερό  

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

Διαλύουμε το σαπούνι στο νερό ώστε να δημιουργηθεί ένα σχετικά πυκνό διάλυμα και το αφήνουμε μια 
μέρα. Την επόμενη το ανακατεύουμε και ρίχνουμε τα αιθέρια έλαια. Κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε 
το ανακινούμε. 

 

 

• Τζαμιών 

Περιέχουν, μέχρι 40% οινόπνευμα, επιφανειοδραστικές ουσίες – κυρίως αμμωνία, που είναι επικίνδυνη 
για τα μάτια. 

Άλλα καθαριστικά, για τα τζάμια, περιέχουν υδροξείδιο του καλίου θειικό ή φωσφορικό νάτριο και 
οξικό οξύ. 

 



Φυσικό καθαριστικό για τα τζάμια 

Τι θα χρειαστείτε 2 φλ. νερό + 2 φλ. λευκό ξίδι + 3 κ.σ. χυμό λεμονιού + 3-4 σταγόνες αιθέριο έλαιο 
περγαμόντο (ή κάποιο της επιλογής σας) + ένα δοχείο για σπρέι (θα το βρείτε σε καταστήματα με είδη 
μαγειρικής) 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Αποφρακτικά 

 

Ξεβουλώνει γρήγορα σωληνώσεις, νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, νεροχύτες, διαλύοντας συσσωρευμένα 
λίπη, αποφάγια, πουρί, τρίχες, χαρτιά, πανιά κ.ά. Χρησιμοποιείται τακτικά για τη βελτίωση της ροής του 
νερού στις σωληνώσεις, αποσυνθέτοντας τις οργανικές ουσίες και τα λίπη.  

 

Περιέχουν ισχυρά αλκαλικά (30-100% υδροξείδιο του καλίου ή του νατρίου) με ρινίσματα αλουμινίου ή 
μαγνησίου για να αναπτύσσεται θερμότητα, μέχρι 80 βαθμούς Κελσίου. 
Τα αλκαλικά είναι πολύ καυστικά για το δέρμα και τα παραγόμενα αέρια, από την απόφραξη είναι 
ιδιαίτερα τοξικά. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Χλωρίνη 
Μία από τις πιο γνωστές χλωρίνες του εμπορίου περιλαμβάνει: 5% λευκαντικούς παράγοντες με 
βάση το χλώριο, μη ιονικά τασιενεργά, κατιονικά τασιενεργά, σαπούνι, άρωμα,, απολυμαντικός 
παράγοντας: υποχλωριώδες νάτριο 4,5,g στα 100g. Βασική πρώτη ύλη της χλωρίνης, δηλαδή, δεν είναι 
το χλώριο, αλλά το υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl).  

 

Το γεγονός ότι το μόριο του υποχλωριώδους νατρίου περιέχει χλώριο, δε συνεπάγεται κάποιον κίνδυνο 
σχετικό με το χλώριο, καθώς υπάρχουν πολλές ουσίες που περιέχουν στο μόριό τους χλώριο και είναι 
ακίνδυνες.  

 

Η χρήση της πρέπει να γίνεται με προσοχή.  Οι αναθυμιάσεις της μπορεί να προκαλέσουν σε κάποιους 
αναπνευστικά προβλήματα, ενώ η επαφή με το δέρμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κάποιον ερεθισμό 
ή άλλα δερματικά προβλήματα. Η ανάμιξή της δε, με άλλα καθαριστικά, όπως ξύδι, αμμωνία και 
απορρυπαντικά πλυντηρίου, μπορεί να δώσει τοξικά αποτελέσματα.  

 

 Η χλωρίνη είναι απολυμαντικό και όχι καθαριστικό. Κάνει μια καταπληκτική δουλειά στο να σκοτώνει 
τα μικρόβια. Απομακρύνει τους λεκέδες. Όμως στην πραγματικότητα, η χλωρίνη δεν καθαρίζει τη 
βρωμιά και τα υπολείμματα από τις επιφάνειες. Για να καταφέρεις κάτι τέτοιο, θα πρέπει να τις τρίψεις 
και να τις ξεπλύνεις πολύ καλά. 

 

Δεν είναι καθαριστικό γενικής χρήσης! 
 

Πoυ δεν χρησιμοποιούμε χλωρίνη: 
Στα αντικείμενα από ασήμι, ανοξείδωτα, και από αλουμίνιο γιατί θα τα μαυρίσουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πως τη φτιάχνω; 

Στο παιχνίδι της παρασκευής εναλλακτικής χλωρίνης συμμετέχουν πολλοί “παίκτες”, μερικοί από τους 
οποίους είναι: 

• – Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) 
• – Χυμός λεμονιού 

• – Μαγειρική σόδα 

• – Ξύδι 
• – Κιτρικό οξύ 

• – Αιθέριο έλαιο λεμονιού 

Γνωρίζατε ότι… 

Η χλωρίνη σκοτώνει τα μικρόβια και να καθαρίζει τους λεκέδες, αλλά έχει και παρενέργειες στην υγεία 
των παιδιών. 

Το συμπέρασμα πολλών ερευνών ήταν ότι όσο περισσότερο ένα παιδί εκτίθεται στη χλωρίνη, τόσο 
συχνότερα παθαίνει κάποια λοίμωξη. 

Ιδιαίτερα, γρίπη και αμυγδαλίτιδα. 

Από έρευνες προέκυψε ότι ο κίνδυνος λοίμωξης ήταν αυξημένος 18% κατά μέσο όρο μεταξύ των 
παιδιών, που στο σπίτι γίνεται χρήση χλωρίνης. 

Η χώρα με τις λιγότερες παιδικές λοιμώξεις ήταν η Φινλανδία, όπου γινόταν και η μικρότερη χρήση της 
χλωρίνης. 

Χλωρίνη και τα ρούχα 

Το συγκεκριμένο απορρυπαντικό καταστρέφει όποιο ύφασμα και αν ακουμπήσει και σίγουρα έχεις 
έρθει αντιμέτωπη με το συγκεκριμένο λεκέ που όσο και αν προσπάθησες δεν μπορείς να τον αφαιρέσεις. 

Μόλις πέσει χλωρίνη σε κάποιο ύφασμα, σπεύσε να ρίξεις πάνω στο λεκέ αρκετή ποσότητα 
οινοπνεύματος. Άφησε το να δράσει για 15-20 λεπτά και μετά ξέπλυνε με νερό. 

Άλλος ένας τρόπος να εμποδίσεις την… καταστροφική δράση της χλωρίνης, είναι να ρίξεις λευκό ξύδι 
μόλις γίνει η ζημιά. Άφησε το να δράσει και έπειτα πλύνε κανονικά το ρούχο σου. 

 

 

 

 



Οι επιπτώσεις των απορρυπαντικών στο 
περιβάλλον και την υγεία μας  

Τα απορρυπαντικά και τα καθαριστικά υλικά είναι προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης που σε 
σύντομο χρονικό διάστημα μετά την αγορά τους καταλήγουν διαμέσου των αποχετευτικών συστημάτων 
στο υδάτινο περιβάλλον (υπόγεια νερά, θάλασσα, λίμνες, ποτάμια κλπ) ή αφού περάσουν από βιολογικό 
καθαρισμό ως λίπασμα εδάφους ή εκεί που δε προβλέπεται απ’ ευθείας στο έδαφος. Είναι πολύ 
σπουδαίο, τόσο για το χειρισμό όσο και για την επιλογή αυτών των προϊόντων, να γνωρίζουμε τα 
προβλήματα που δημιουργεί αυτή η κατάληξη.  

Είναι όμως εξίσου σπουδαίο, να γνωρίζουμε εάν και κατά πόσο επιβαρύνουν το περιβάλλον και την 
υγεία των εργαζομένων στους χώρους παραγωγής των πρώτων υλών ή των ίδιων των προϊόντων, να 
γνωρίζουμε κατά πόσο επιδρούν άμεσα ή έμμεσα στην υγεία μας τόσο με την επαφή όσο και με την 
εισπνοή. Είτε η υγεία μας είτε κάποιες ευαισθησίες μας είναι συνήθως ο πρωταρχικός λόγος που μας 
θέτει κριτικά απέναντι σ’ αυτά τα προϊόντα. Δε πρέπει όμως να υποτιμηθούν οι άλλοι παράγοντες, όπως 
οι περιβαλλοντικές συνέπειες, που σε τελική ανάλυση έχουν να κάνουν  και πάλι με την υγεία. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  

Τα απορρυπαντικά περιέχουν οργανικές ενώσεις οι οποίες 
διοχετεύονται στον υδάτινο φορέα και τον καταστρέφουν 
σε ποσοστό από 50%.Οι οργανικές ενώσεις μόλις 
διαλυθούν στο νερό γίνονται τροφή για τους 
μικροοργανισμούς (ευτροφισμός) καταναλώνοντας 
παράλληλα και το διαλυμένο οξυγόνο του φορέα.  

Όταν η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου γίνει 
μικρότερη από μια ορισμένη τιμή τότε ανατρέπεται η 
ισορροπία του οικοσυστήματος με αρνητικά 
αποτελέσματα για αυτό, όπως το θάνατο 
της υποθαλάσσιας ζωής στο συγκεκριμένο 
σημείο. Επίσης παρατηρείται δυσκολία στη μεταφορά 
οξυγόνου και του ηλιακού φωτός που είναι απαραίτητα για 
την αναπαραγωγή της ζωής στον υδάτινο φορέα.  

Τα μόρια που δεν βιοδιασπούνται συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του νερού σε θάλασσες, ποταμούς 
και λίμνες, σχηματίζοντας μια αδιάσπαστη κρούστα από αφρό και σωματίδια, που εκτός από την 
αντιαισθητική και βρώμικη όψη που δίνουν, παρεμποδίζουν την διάχυση οξυγόνου στο νερό με 
αποτέλεσμα να πεθαίνουν τα ψάρια και ένα σωρό άλλοι ζωντανοί οργανισμοί.  

 

 



 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:  

Οι νοικοκυρές οι οποίες δεν κάνουν σωστή χρήση των απορρυπαντικών λόγου χάριν η μίξη της 
χλωρίνης με άλλα καθαριστηκά παθαίνουν «χλωριοακμή», που εκδηλώνεται με κοκκίνισμα του 
δέρματος, έντονη φαγούρα και πυώδη σπυράκια.  

Τα καθαριστικά τζαμιών περιέχουν, μέχρι 40% οινόπνευμα, επιφανειοδραστικές ουσίες , κυρίως 
αμμωνία, που είναι επικίνδυνη για τα μάτια. 

Τα αλκαλικά είναι πολύ καυστικά για το δέρμα και τα παραγόμενα αέρια, από την απόφραξη είναι 
ιδιαίτερα τοξικά.  

Η ταυτόχρονη «απελευθέρωση» του χλωρίου με τη 
φορμαλδεϋδη και τις χημικές αρωματικές ουσίες 
δημιουργεί τοξικότατα αέρια. (Το 1918, στον Α’ 
Παγκόσμιο πόλεμο πέθαναν 85,000 στρατιώτες από 
χημικά αέρια, που ως βάση είχαν το χλώριο). Εξάλλου, 
«γνωστός» είναι ο βήχας και το άσθμα των καθαριστριών. 

 Οι τοξικές επιδράσεις που μπορούν να προκύψουν από τα 
απορρυπαντικά είναι διάφορες. Καταρχήν είναι τοξικές 
επιδράσεις από το υπερβορικό νάτριο, που είναι σχεδόν το 
αποκλειστικό λευκαντικό τους. Το βόριο είναι πολύ τοξικό 
για τον άνθρωπο, επιδρά πάνω στο κεντρικό νευρικό 
σύστημα, ενώ παρατεταμένη πρόσληψη μπορεί να 
οδηγήσει σ’ ένα κλινικό σύνδρομο που είναι γνωστό σαν 
βορισμός. 

Πιο επικίνδυνη για την υγεία είναι η δράση των ενζύμων. Περισσότερο εκτεθειμένοι είναι βέβαια αυτοί 
που εργάζονται στις σχετικές βιομηχανίες, όμως εκτεθειμένες είναι οι νοικοκυρές, που δέχονται ένζυμα 
με την αναπνοή όταν βάζουν τη σκόνη του απορρυπαντικού στο πλυντήριο, και από το πλύσιμο στο 
χέρι.. Και τέλος βέβαια όλοι μας, αν και σε μικρότερο βαθμό, φορώντας ρούχα που πλύθηκαν με 
απορρυπαντικά που περιείχαν ένζυμα. Τα συμπτώματα σε όσους βρίσκονται εκτεθειμένοι σε υψηλές 
συγκεντρώσεις είναι δυσκολία στην αναπνοή, που μπορεί να διαρκέσει ολόκληρες βδομάδες, πόνοι ή 
σφίξιμο στο στήθος και ενδείξεις πυρετού. Τα αλλεργικά άτομα παρουσιάζουν πιο έντονα τα παραπάνω 
συμπτώματα ή είναι πολύ ήπια, συνήθως δερματικές αλλεργίες. Όμως επίδραση υπάρχει. 

Αν και η επιστροφή στο παραδοσιακό σαπούνι για τον καθαρισμό ρούχων φαίνεται προς το παρόν 
ανέφικτη, εκτός και αν προσαρμοστεί κατάλληλα η τεχνολογία κατασκευής πλυντηρίων, μπορούμε 
πολύ εύκολα να το χρησιμοποιούμε για τον ατομικό μας καθαρισμό. Είναι πιο φτηνό, πιο ακίνδυνο από 
τα διάφορα σαμπουάν που κυκλοφορούν στην αγορά και δεν επιβαρύνει καθόλου σχεδόν το 
περιβάλλον. 

 



Τι μπορούμε να κάνουμε;  

1. Να κάνουμε το σπίτι μας πιο υγιεινό & να μειώσουμε την ανάγκη για καθαρισμό. Καλός καθημερινός 
αερισμός του σπιτιού, λιγότερη σκόνη, μη φοράτε τα παπούτσια μέσα στο σπίτι, κρατείστε καθαρά τα 
υπνοδωμάτια γιατί εκεί περνάμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας στο σπίτι  

2. Αντί για τα τοξικά αποσμητικά χώρου, χρησιμοποιούμε φύλλα λεβάντας ή μέντας ή αιθέρια έλαια. Η 
προσπάθεια για φυσικότερο καθαρισμό ωφελεί την υγεία της οικογένειάς μας, ιδιαίτερα μάλιστα των 
παιδιών που η ανάπτυξή τους βλάπτεται από την επαφή με χημικές ουσίες.  

3. Να αγοράζουμε απορρυπαντικά μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Υπάρχουν οικολογικά 
προϊόντα καθαρισμού της τα οποία είναι βιοδιασπώμενα, μικροβιοκτόνα και μυκητοκτόνα, μη τοξικά, 
χωρίς χλώριο, αμμωνία ή φώσφορο. 

4. Απλοποιήστε την ζωή σας & βοηθείστε το περιβάλλον. Τα ποτάμια και τα υπόγεια νερά καθώς και η 
άγρια ζωή ωφελούνται από τη μείωση των χημικών αποβλήτων. (Σχόλιο «τροφής»: Να θυμάστε πως 
δεν υπάρχει κάποια δεξαμενή νερού εκτός γης που να ανανεώνει το νερό που χρησιμοποιούμε… Το 
νερό που καταναλώνουμε είναι αυτό που έχει ανακυκλωθεί μέσω φυσικών διαδικασιών! 
(θάλασσες/λίμνες/ποτάμια –> ατμός –> βροχή/χιόνι –> αποθήκευση σε δεξαμενές για οικιακή χρήση –> 

θάλασσες/λίμνες/ποτάμια και ούτω καθ` εξής. Άρα τα χημικά που τόσο αλόγιστα χρησιμοποιούμε για 
δήθεν καθαριότητα, αργά ή γρήγορα κατά κάποιον τρόπο, καταλήγουν στο ποτήρι μας!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βιολογικοί τρόποι καθαρισμού σώματος 

Χειροποίητη οδοντόκρεμα: αναμιγνύουμε πολύ καλά όλα μαζί τα υλικά. Το λάδι καρύδας, τη 
μαγειρική σόδα, το λάδι μαγνησίου, το ασβέστιο, τη στέβια, το θαλασσινό αλάτι και την μέντα.  

    

Σαμπουάν με ελαιόλαδο, αυγό, λεμόνι και μηλόξυδο: Βάζουμε το λάδι, το αυγό, τον χυμό λεμονιού 
και το μηλόξυδο σε ένα μπλέντερ και ανακατεύουμε καλά. 

 

Έλαια περιποίησης μαλλιών με λεβάντα και τριαντάφυλλο: 
Βάλτε το χαμομήλι σε 1 1/2 φλιτζάνι βραστό νερό για 10 λεπτά. Έπειτα προσθέστε το σαπούνι σε 
νιφάδες και αφήστε το μέχρι να μαλακώσει. 
Τέλος, ανακατέψτε σε γλυκερίνη μέχρι το μείγμα να είναι καλά αναμεμειγμένο. 

 

Σπιτική κρέμα προσώπου με αλόη βέρα: Για την παρασκευή της κρέμας χρειαζόμαστε νερό, gel 
αλόης, βούτυρο κακάο, λανολίνη, μελισσοκέρι, αιθέριο έλαιο και βιταμίνη Ε.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Πράσινες λύσεις καθαρισμού για το σπίτι 
1) Για το καθάρισμα των τζαμιών χρησιμοποιήστε νερό και ξύδι. 

2) Η πορσελάνη μπορεί να καθαριστεί εάν την τρίψουμε απαλά με ένα πανί και αλάτι. 

3) Στον καθαρισμό των σωλήνων βοηθούν τα υπολείμματα του γαλλικού καφέ.   

4) Όταν μουχλιάζει η κουρτίνα του μπάνιου η σόδα με το χλιαρό νερό βοηθάνε. Και για προλάβετε την 
μούχλα αρκεί να τρίψετε το κάτω μέρος της κουρτίνας με baby oil. 

5) Για να απομακρύνετε τα άλατα από το βραστήρα αρκεί να αναμείξετε νερό και ξύδι(σε ίδιες 
ποσότητες). 

6) Εάν θέτε να απομακρύνετε έναν ‘’δύσκολο’’  λεκέ από του φούρνο τρίψτε λίγη κέτσαπ επάνω του 
αφού πρώτα τον έχετε αφήσει να ζεσταθεί για λίγο.  

7) Για τα σημάδια του νερού στο νεροχύτη χρησιμοποιήστε φλούδες από πορτοκάλι.    

8) Για τυχόν σημάδια στους τοίχους το τρίψιμο με οδοντόκρεμα βοηθάει.  

9) Σε περίπτωση που κάποιο κουζινικό σκεύος έχει σκουριάσει βάλτε το σε μία λεκάνη με κάμποσο 
αλάτι και ζεστό νερό.  

10) Αν μετά από την επαφή με κρεμμύδι ή σκόρδο τρίψτε τα χέρια σας με μαγειρική σόδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οδηγίες χρήσης απορρυπαντικών 

Κατά τη χρήση απορρυπαντικών, προσέχουμε τους παρακάτω συνδυασμούς: 

1)Χλωρίνη και οινόπνευμα 

 

α) Ο συνδυασμός αυτών των δύο χημικών ουσιών παράγει χλωροφόρμιο και υδροχλωρικό οξύ.  

β) Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο νευρικό σύστημα, τους πνεύμονες, τα νεφρά, τα μάτια και το 
δέρμα. 

γ) Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα του χλωροφορμίου μπορεί να προκαλέσουν ζάλη, ναυτία, απώλεια 
συνείδησης, ακόμη και τον θάνατο. 
 

2) Χλωρίνη και αμμωνία 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Θα σχηματίσει τοξικά αέρια που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο αναπνευστικό σύστημα.  

β) Επιπλέον, οι υψηλές συγκεντρώσεις αμμωνίας και χλωραμίνης, ένα ιδιαίτερα τοξικό αέριο, 
σχηματίζουν επίσης μια πολύ επικίνδυνη εκρηκτική ύλη. 



 

3) Χλωρίνη και ξύδι  

 

 

α) Προσθέτοντας ένα ασθενές οξύ σε χλωρίνη, σχηματίζονται τοξικά αέρια που μπορεί να οδηγήσουν 
σε σοβαρά χημικά εγκαύματα στα μάτια και βλάβη στους πνεύμονες. 
 

 

4) Χλωρίνη και άλλα προϊόντα καθαρισμού 

 

 

  

α) Χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης, όπως καθαριστικά τζαμιών, καθαριστικά τουαλέτας και 
απορρυπαντικά πιάτων δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύονται με χλωρίνη γιατί  ο συνδυασμός παράγει 
αέριο χλώριο.  

β) Ακόμα και η ελάχιστη έκθεση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά αναπνευστικά και οφθαλμικά 
προβλήματα. 
 

 

 



5) Μαγειρική σόδα και ξύδι 

 

 

 

α) Το ξίδι είναι όξινο, ενώ η μαγειρική σόδα είναι μία ασθενής βάση, έτσι όταν αναμιχθούν μαζί αντιδρούν 
και εξουδετερώνει το ένα το άλλο, παράγοντας κυρίως νερό και καθιστώντας το διάλυμα σχεδόν άχρηστο.  

β) Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι ότι ο συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει έκρηξη αν τα ανακατέψουμε σε 
ένα κλειστό δοχείο. 
 

6) Ξίδι και υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυζενέ) 
 

 

 

α) Όταν βάζετε αυτά τα δύο προϊόντα μαζί σε ένα δοχείο δημιουργούν υπεροξικό οξύ, το οποίο, σε υψηλές 
συγκεντρώσεις, μπορεί να ερεθίσει ακόμα και να βλάψει το δέρμα, τα μάτια, το λαιμό, τη μύτη και τους 
πνεύμονες. 
 

 



7) Προϊόντα καθαρισμού διαφορετικών εμπορικών σημάτων 

 

 

 

Ποτέ δεν ξέρεις αν το μείγμα με δύο διαφορετικά προϊόντα καθαρισμού θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα. 
Κάθε φόρμουλα  είναι μοναδική και η ανάμιξη τους μπορεί να οδηγήσει σε μια αβέβαιη και επικίνδυνη 
χημική αντίδραση.  

 

8) Αποφρακτικό και αποφρακτικό 

Ποτέ μην αναμίξετε αυτά τα δύο μαζί, ούτε να ρίξετε το ένα και μετά το άλλο, επειδή πρόκειται για πολύ 
ισχυρές φόρμουλες που μπορεί και να ανατιναχθούν εάν συνδυαστούν. 

 

 

Πρώτα η ασφάλεια! Γι’ αυτό μην ξεχνάτε: 

 Διατηρήστε τα προϊόντα καθαρισμού στην αρχική τους συσκευασία με τις  αρχικές ετικέτες τους.  

 

 Σταματήστε να χρησιμοποιείτε ή τουλάχιστον προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε λιγότερη χλωρίνη και 
αμμωνία στο σπίτι σας.  

 

 Εάν χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή αμμωνία, φροντίστε να ξεπλένετε καλά με άφθονο νερό. 
 

 Μην αναμιγνύετε ποτέ χλωρίνη με άλλα οικιακά προϊόντα καθαρισμού.  

 

 

 Διατηρήστε τα πρότυπα ασφαλείας και ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες όπως υποδεικνύονται από τον 
κατασκευαστή.  

 

 Κρατήστε όλα τα προϊόντα καθαρισμού μακριά από παιδιά 
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