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ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Στις 29 Αυγούστου 2014 στις κοινότητες Αγίας Βαρβάρας, Πέρα Χωρίου Νήσου και Αλάμπρας το  νερό κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση μετά από εργαστηριακές αναλύσεις του κρατικού χημείου. 

Στην συγκεκριμένη ημερομηνία το υπουργείο υγείας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητούσε από τους κατοίκους όπως διακόψουν την χρήση του νερού για πόση και προετοιμασία του 

φαγητού γιατί μετά από εργαστηριακές εξετάσεις σε δείγματα νερού που λήφθηκαν από τις υγειονομικές υπηρεσίες και το τμήμα αναπτύξεως υδάτων διαπιστώθηκε ότι το πόσιμο νερό 

παρουσίαζε αποκλίσεις από συγκεκριμένες παραμέτρους με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλές για κατανάλωση. Ο διευθυντής του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Κυριάκος Κύρου είπε ότι το 

πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω φθοράς που υπέστη ο αγωγός όταν στοιχεία από την εσωτερική προστατευτική στρώση εισχώρησαν στο νερό και έδωσε οδηγίες όπως αποκατασταθεί 

προσωρινά η παροχή καλής ποιότητας νερού  από τον αγωγό της κοινότητας Τερσεφάνου. To πρόβλημα αποκαταστάθηκε οριστικά στις 30 Οκτωβρίου. Το επεισόδιο προκάλεσε τον κλονισμό 

της εμπιστοσύνης των κατοίκων προς τις αρχές του κράτους, τις κοινοτικές αρχές αλλά και στην καταλληλότητα του νερού της βρύσης. 

 

Πύργος αποσυμπίεσης αγωγών νερού 

Ερωτηματολόγιο που δόθηκε σε κατοίκους των τριών κοινοτήτων  
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ  √  ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                               ΝΑΙ               ΟΧΙ                                                                                                                                        

 1. Γνωρίζετε πιο ήταν το  πρόβλημα που προέκυψε στο πόσιμο νερό της                                                                                

κοινότητας σας κατά τον Αύγουστο 2014;                                                              ……             ……                           

 2.Πιστεύετε ότι το πρόβλημα υπήρχε για αρκετό χρονικό διάστημα προτού                                                            

εντοπιστεί;                                                                                                               ……             ……                           

 3. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα απείλησε την υγεία εσάς και της                                                                                         

οικογένειάς σας;                                                                                                      ……             ……                               

 4. Έχετε προβεί σε καθαρισμό του ντεπόζιτού σας μετά την λήξη του                                                               

προβλήματος;                                                                                                          ……             ……                                             

 5. Χρησιμοποιείται το νερό της βρύσης για να πίνετε;                                           ……             ……                               

     Αν όχι, από πού προμηθεύστε το νερό που πίνετε;  

      …………………………………………………………………………                                                               

 6. Είσαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που οι αρχές του κράτους                                                                                  

αντιμετώπισαν το πρόβλημα;                                                                                  ……             ……                                                                                                            

 7. Είσαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που οι αρχές των κοινοτήτων                                                          

αντιμετώπισαν το πρόβλημα;                                                                                  ……             ……                                          

 8. Πιστεύετε ότι κινδυνεύουν και άλλες κοινότητες από το ίδιο πρόβλημα;            ……             ……  

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

Η ερευνά μας γύρω από το θέμα αυτό έγινε με τους εξής τρόπους:  

• Έρευνα στο διαδίκτυο. 

• Ηλεκτρονική επικοινωνία με το Κρατικό Χημείο. 

• Διενέργεια έρευνας (ερωτηματολόγιο) μεταξύ των κατοίκων των 

κοινοτήτων που επηρεάστηκαν και ανάλυση αποτελεσμάτων . 

• Συνέντευξη από την υπεύθυνη Υγειονομικό Λειτουργό των 

κοινοτήτων Πέρα Χωρίου Νήσου, Αλάμπρας και Αγίας 

Βαρβάρας. 

• Ενημέρωση και συζήτηση με τους κοινοτάρχες και αρμόδιους 

των  κοινοτήτων Πέρα Χωρίου και Νήσου. 

 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Ε Ι Σ :  
 

 Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων πρέπει να ερευνήσει 

αν παρόμοιοι αγωγοί υπάρχουν και σε άλλες 

περιοχές ώστε να προβούν σε άμεσες ενέργειες για 

την προστασία των κατοίκων. 

 Για τις περιοχές που έχουν πληγεί χρειάζεται 

περισσότερη έρευνα, καλύτερη διαχείριση και 

πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών.   

 Προτείνουμε όπως τα περιφερειακά σχολεία  

συνεισφέρουν σε αυτούς τους στόχους μέσα από 

περιβαλλοντικά προγράμματα με κατάλληλες 

εργασίες.  Σε συνεργασία με άλλους οργανωμένους 

φορείς να ενισχύσουν το έργο των Κοινοτικών 

Συμβουλίων. 

 Να γίνουν ενέργειες και μελέτες που θα πείσουν 

τους  κατοίκους των κοινοτήτων για την ποιότητα 

του νερού της βρύσης. 
 

Οι νέοι δημοσιογράφοι σε συνεδρία  με τους αρμόδιους λειτουργούς 

των κοινοτήτων Πέρα Χωρίου και Νήσου  
Συντονισμός ομάδων των δημοσιογράφων με τον υπεύθυνο καθηγητή.  

Παλιοί αγωγοί μεταφοράς νερού προς τα υδραγωγεία των κοινοτήτων μέχρι το  φθινόπωρο 

του 2014 για τους οποίους έχει αρχίσει το έργο αντικατάστασής με νέους αγωγούς 

Υδραγωγείο στο Πέρα Χωριό Αγωγοί μεταφοράς νερού από το υδραγωγείο 

προς τις κατοικίες 

    Η κατάληξη του πόσιμου στα σπίτια 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΘΕΤΙΚΗ Ή 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Ποσοστό % 

Αριθμός ερώτησης 

Συμπεράσματα έρευνας: 
 

 Παρά την ενημέρωση το 30% δεν γνώριζαν το 

πρόβλημα που προέκυψε. 

 Πάνω από 80% πιστεύει ότι το πρόβλημα 

προϋπήρχε πολύ πριν εντοπιστεί.  

 Προκλήθηκε πανικός ανάμεσα στους 

κατοίκους. 

 Πέραν του 85% δεν πίνουν νερό της βρύσης. 

 Στους περισσότερους από τους μισούς 

κατοίκους κλονίστηκε η εμπιστοσύνη στις 

αρχές του κράτους και των κοινοτήτων. 

 Σχεδόν το 80% πιστεύει ότι ίσως κινδυνεύουν 

και άλλες κοινότητες από το ίδιο πρόβλημα. 

 

 


