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Δελτίο  Τύπου  251 / 1-3-2018 

Θέμα  :  Τι τρέχει με το νερό στη Σάμο; 

 

 

Το ΠΑΚΟΕ δέχτηκε καταγγελίες κατοίκων της κοινότητας Αγίων Θεοδώρων 

σχετικά με το πρόβλημα του νερού που υπάρχει εδώ και χρόνια στην περιοχή τους. 

Πηγή υδροδότησης του χωριού αποτελεί μια γεώτρηση που λόγω της παλαιότητάς 

της δεν προσφέρει επάρκεια νερού με αποτέλεσμα τις διακοπές της υδροδότησης 

κατά τους θερινούς μήνες. Σύμφωνα με τους κατοίκους, η προηγούμενη δημοτική 

αρχή είχε ξεκινήσει εργασίες νέας γεώτρησης οι οποίες στη συνέχεια σταμάτησαν 

λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Παρά την αντικατάσταση της παλιάς μηχανής 

άντλησης νερού με καινούρια, το πρόβλημα της μειωμένης παροχής νερού 

συνεχίζεται. Το πιο δυσάρεστο όμως, ήταν η ανίχνευση αρσενικού και αντιμονίου 

πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, σε δείγματα νερού που στάλθηκαν από τους 

κατοίκους προς εξέταση σε εξουσιοδοτημένο χημικό εργαστήριο.  
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Οι υπηρεσίες του Δήμου, προηγουμένως, είχαν κάνει κι αυτές αναλύσεις και 

διαπίστωσαν την υψηλή συγκέντρωση αρσενικού στο νερό, αλλά όχι και του 

αντιμονίου, και για το λόγο αυτό έγινε τοποθέτηση φίλτρων. Σύμφωνα με την 

καταγγελίες των κατοίκων, τα φίλτρα αυτά παρέμειναν ανενεργά. 
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Μετά από κάποιο διάστημα το μηχάνημα άντλησης ξεκίνησε να βγάζει νερό αλλά 

όχι ικανό να καλύψει τις ανάγκες του χωριού. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο 

Δήμος ενώ είχε υποσχεθεί τη δωρεάν διανομή εμφιαλωμένου νερού – και για 

κάποιο διάστημα το έπραξε – δεν προχώρησε σε αυτήν την ενέργεια με 

αποτέλεσμα οι κάτοικοι του χωριού να παίρνουν νερό από πηγές άλλων χωριών ή 

να αγοράζουν εμφιαλωμένα. 
 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:pakoe@pakoe.gr
http://www.pakoe.gr/


 
 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ  OIKOEN   

ΟΙΚΟ-ΓΗ 

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Tηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609 

        e-mail: pakoe@pakoe.gr,  www.pakoe.gr 

                       Members of:  United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM 

 
 

5 

 

 
 

 

 

Με τις καταγγελίες τους, οι κάτοικοι ζητούν να πάρουν απαντήσεις σε βασικά 

ερωτήματα όπως: 

 

α) ποια είναι η περιεκτικότητα του αρσενικού και του αντιμονίου στο νερό; 

β) ποιοι έβαλαν τα φίλτρα, γιατί τα έβαλαν εφόσον δεν πληρούν το σκοπό 

τοποθέτησής τους και ποιοι τα πλήρωσαν; 

γ) γιατί ο Δήμος σταμάτησε τη χορήγηση εμφιαλωμένου νερού σε σύντομο χρονικό 

διάστημα; 

δ) ποιος είναι αρμόδιος να τους ενημερώσει σε ποιο σημείο βρίσκονται τα πράγματα; 

mailto:pakoe@pakoe.gr
http://www.pakoe.gr/


 
 

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 ΚΕΚ ΠΑΚΟΕ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ  OIKOEN   

ΟΙΚΟ-ΓΗ 

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Tηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609 

        e-mail: pakoe@pakoe.gr,  www.pakoe.gr 

                       Members of:  United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM 

 
 

6 

 

 
 

 

Εμείς ως ΠΑΚΟΕ, συναισθανόμενοι την αγωνία των κατοίκων για το κατά πόσο 

είναι ασφαλές το νερό, στείλαμε επιστολή στον Δήμαρχο Σάμου ζητώντας του να 

μας αποσταλούν πρόσφατα στοιχεία της υπόθεσης, έτσι ώστε να μπορέσει το 

επιστημονικό μας συνεργείο να τα μελετήσει, παράλληλα με την 

προγραμματιζόμενη επίσκεψή του στο νησί. 
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Το ΠΑΚΟΕ πιστεύει πως στην Ελλάδα του σήμερα, είναι ανεπίτρεπτο να 

διακινδυνεύουν οι άνθρωποι την υγεία τους μόνο και μόνο πίνοντας απλά νερό, 

εξαιτίας της αδιαφορίας των εκάστοτε δημοτικών αρχόντων. Το ζητούμενο 

δεν είναι να ρίχνονται ευθύνες σε πρώην Τοπικές Αυτοδιοικήσεις ή σε 

προέδρους κοινοτήτων, αλλά να μπορέσει η σημερινή Δημοτική Αρχή του 

νησιού, να ενημερώσει τους πολίτες της σχετικά με την ποιότητα του νερού, 

και να πάρει μέτρα έτσι ώστε αυτό το τόσο σημαντικό αγαθό, να μπορούν να 

το απολαμβάνουν όλοι χωρίς φόβο και κίνδυνο για την υγεία τους. Ο 

σημερινός Δήμαρχος πρέπει να γνωρίζει ότι η Διοίκηση συνεχίζεται και οι 

ευθύνες του είναι ίδιες όπως της προηγούμενης. Περιμένουμε να μας 

αποσταλεί άμεσα απάντηση στην επιστολή που του στείλαμε στις 23 

Φεβρουαρίου 2018. Το ΠΑΚΟΕ στηρίζει τις προσπάθειες των κατοίκων του 

νησιού, και είναι πρόθυμο να σταθεί δίπλα τους με ελέγχους και αναλύσεις 

ποιότητας του νερού, ανάδειξης του προβλήματος στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης και προχωρώντας σε καταγγελία στην Εισαγγελία της Σάμου για 

την αδιαφορία της σημερινής Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα των 

κατοίκων. 

 

 

 

 

Από τη Γραμματεία του ΠΑΚΟΕ 
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