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οικονοµία ΞΑΝΘΗ 2014
ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΕΛΕΟΣ! 
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΤΕ! 
Οι δήµαρχοι και αυτοί που «δήθεν» προστατεύον 
τον πολίτη ασκώντας «εξουσία» , πρέπει κάποια 
στιγµή να καταλάβουν ότι… το «κουκούλωµα» 
είναι πάντοτε προσωρινό. Έτσι έγινε και µε το 
νερό της Ξάνθης. Οι πολίτες προς το παρόν 
µπερδεύτηκαν, αλλά µέσα τους υπάρχει πάντοτε 
η αµφιβολία. 
Πρέπει όµως να το ψάχνουν. 
Η ιστορία µε την Ξάνθη µας θυµίζει µια άλλη 
πρόσφατη (2010) ιστορία-µια που το ΠΑΚΟΕ 
στα 34 χρόνια που λειτουργεί έχει ζήσει πάµπολ-
λες τέτοιες ιστορίες-όταν ο τότε βουλευτής 
Μανιάτης , καθώς και ο δήµαρχος  Ναυπλίου 
στέκονταν αδιάφοροι, όταν εµείς φωνάζαµε ότι 
το πόσιµο νερό της πόλης είναι ακατάλληλο-για 
άλλη µια φορά ο σηµερινός υπουργός ΠΕΚΑ 
έλεγε στους πολίτες του Ναυπλίου να µην 
ανησυχούν. Το αποτέλεσµα ήταν να καταλήξουν 
στο νοσοκοµείο µέσα σε µια εβδοµάδα 500 
άνθρωποι –µεταξύ αυτών και 220 παιδιά- από 
δυσεντερία ,εξαιτίας του νερού. Αυτά για την 
ιστορία, κύριοι «εξουσιαστές» της Ξάνθης. 
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ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ «ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟ 
1. Γιατί κύριοι τόσα χρόνια …µετά το 2003 δεν ανακοινώνετε  ΤΑ ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣΤΕ ότι πραγµατοποιείτε 
σε διάφορα «δήθεν» εργαστήρια;

2. Γιατί αφήνετε τους πολίτες της Ξάνθης τελείως ανενηµέρωτους στο 
τόσο σοβαρό θέµα της ποιότητας του πόσιµου νερού; Γιατί δεν απαλλάσ-
σετε τους κατοίκους από ύποπτες πηγές υδροδότησης;
Όταν απαντήσετε στους «εξουσιαζόµενούς» σας στα παραπάνω ερωτήµατα, 
τότε ελπίζουµε να µπορείτε να τους κοιτάξετε στα µάτια παρακαλώντας 
για την ψήφο τους. 

ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ορθή επανάληψη του από 25/06/2013 υπ’αρ. 7544α εγγράφου)

α/α Σηµείο ∆ειγµατοληψίας Κολοβακτηρίδια  
cfc/100 ml νερού Όριο

1 Ταβέρνα «Παλαιά Πόλις» 5 0
2 Καφετέρια «Formula» 0 0
3 5ο γυµνάσιο Ξάνθης 0 0
4 4ο δηµοτικό σχολείο Ξάνθης 4 0
5 Νέστος Hotel 0 0

ΟΙΚΟνοµία - ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΑΚΟΕ (8σελιδο ένθετο): Υπεύθυνος έκδοσης: Παναγιώτης Χριστοδουλάκης • Eπιµέλεια Ύλης: Βίκυ ∆ιακουµοπούλου 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 28, 10683 Αθήνα • Τηλ: 210 810 0804-805, 210 8101 609 - Fax 210 723 0505 

Email: pakoe@pakoe.gr- pakoe@tee.gr, www.pakoe.gr 
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Τα μοναδικά επίσημα στοιχεία που έχουν 
δει το φως της δημοσιότητας για τον Δήμο 
της Ξάνθης είναι εκείνα που αναφέρονται 
στην ύδρευση του Νομού Ξάνθης σε έκθεση 
που συνέταξε η Δ/νση Υγείας και που αφο-
ρούσε  την περίοδο 2003, επί Νομαρχίας 
Γιώργου Παυλίδη. 

Εδώ φαίνεται πως συναντάμε μεγάλο…
παράδοξο: ενώ η έκθεση αρχικά αναφέρει 
πως «η ποιότητα του νερού από μικροβιο-
λογική άποψη βρίσκεται σε καλό επίπεδο», 
στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας μετρήσεων 
που μας δείχνει… πόσο ικανοποιητικό τελικά 
είναι το επίπεδο αυτό. 

Και μπορεί μόνο τα 39 από τα συνολικά 347 
δείγματα που εξετάστηκαν το 2003 να μην 
εκπληρώνουν τους όρους, όμως οι υπερβάσεις 
των επιτρεπτών ορίων για αυτές τις περιοχές 
είναι πάρα πολύ μεγάλες. Συγκεκριμένα, με 
ανώτατο όριο το 10 για τα ολικά βακτήρια, 
σε πολλά δείγματα (Ν.Μορσίνη, Πετροχώρι, 
ΒΙΟΠΕ) οι τιμές αγγίζουν και ξεπερνούν τα 
100, ενώ οι οικισμοί ΒΙΠΕ, Κιμμέρια, Ξάνθη 
και Εκτενεπόλ, έφτασαν τα 400, 200, 360 και 
200 αντίστοιχα. Και στην περιοχή της Λεύκης 
όμως, το νερό δε βρέθηκε μόνο επιβαρυμένο 
με ολικά βακτήρια πολύ περισσότερα (100) 
του επιτρεπτού ορίου, αλλά εντοπίστηκαν 

ολικά κολοβακτηριοειδή και κολοβακτηριο-
ειδή κοπράνων 52 και 41 αντίστοιχα, όταν το 
όριο για τις συγκεκριμένες κατηγορίες είναι 
το μηδέν (0)! Η έκθεση κατέληγε στο συμπέ-
ρασμα ότι σε ορισμένους δήμους και κοινότη-
τες του ευρύτερου νομού της Ξάνθης εξακο-
λουθούσαν να υπάρχουν προβλήματα όσον 
αφορά την ποιότητα του πόσιμου νερού, ενώ 
τόνιζε την ανάγκη για συνολική αναβάθμιση 
της ποιότητας του παρεχόμενου νερού προς 
τους πολίτες του Νομού Ξάνθης, αλλά και 
την υποχρέωση δήμων, κοινοτήτων κλπ να 
διενεργούν οι ίδιοι δειγματοληψίες για την 
εξέταση του νερού τους. 

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΠΑΝΩ ΣΕ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Και πώς «αναβαθμίζει» την ποιότητα του παρεχόμενου νερού η ΔΕΥ-

ΑΞ; Σκάβοντας πάνω σε νεκροταφεία ή σκουπιδότοπους.
 «Εθνικό θέμα δυστυχώς δημιούργησαν οι «ανασκαφές» Τσέπελη 

στην Παλιά Πόλη και σε βακούφικο οικόπεδο όπου παλιότερα ήταν το 
παλιό νεκροταφείο των μουσουλμάνων, με το πρόσχημα της κατασκευ-
ής μικρής δεξαμενής της ΔΕΥΑΞ που όμως… άνοιξε το δρόμο σε σκα-
πτικό μηχάνημα που έβαλε ο ‘υπαρχηγός’ του δήμαρχου Ξάνθης, ώστε 
να σκαφτεί όλο το βουνό στην οδό Τέρμα υδραγωγείου και να ξεριζω-
θούν δεκάδες δέντρα!!!»

ΔΕΥΑΞ: «ΔΙΑΜΑΝΤΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ-
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ» 
ΠΑΚΟΕ: ΝΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΤΑ ΜΟΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΤΟ 2013

«Ο κύριος Χριστοδουλάκης αναφέρει στον Μαχητή ότι 
είναι παράνομο να λειτουργούν γεωτρήσεις μέσα σε σκου-
πιδότοπους ή παλιά νεκροταφεία. Θα πρέπει να παρέμβει 
η Εισαγγελική Αρχή.»
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού στις 22 Μαρτίου, το ΠΑΚΟΕ αναρτά 

στην ιστοσελίδα του Δελτίο Τύπου στο οποίο επισημαίνει, όπως κάθε χρόνο, τα 
προβλήματα που εντοπίζονται στο πόσιμο νερό της χώρας, όπου αναφέρει αρκε-
τές περιοχές με προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης και στην ποιότητα του πόσι-
μου νερού. 

Κατόπιν τούτου, δεχτήκαμε τηλεφώνημα από τον κ. Βαγγέλη Βασιλειάδη, 
δημοσιογράφο του Ρ/Σ Ξάνθη FM 100, o oποίος θέλησε να μάθει περισσότερα 
για το τι ακριβώς συμβαίνει με το νερό στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης και 
έτσι ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕ, Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, παραχώρησε τηλε-
φωνική συνέντευξη στην εκπομπή Σχολιάζοντας την καθημερινότητα στην οποία 
ξεκαθάρισε πως, μετά από δειγματοληπτικές μετρήσεις (32 δείγματα συνολικά) 
στις οποίες προχώρησε το ΠΑΚΟΕ τον περασμένο Ιούνιο σε Ξάνθη, Σταυρούπο-

λη, Παρανέστι, Χρυσούπολη και λίμνη Βιστωνίδας, διαπιστώθηκε ότι σε ποσοστό 
45% στην Ξάνθη και 60% στη Σταυρούπολη περίπου, το νερό ήταν μπλεγμένο 
με κολοβακτηρίδια και το δίκτυο με βοθρολύματα. 

«Το νερό δεν πρέπει να έχει μέσα ούτε ένα κολοβακτηρίδιο και εμείς 
εντοπίσαμε από δέκα. 

Σε μερικά δείγματα, γύρω στο 10%, βρέθηκαν ολικό χρώμιο και νικέλιο, βαριά 
μέταλλα δηλαδή, μικρό ποσοστό μεν, αλλά πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Εσείς 
πληρώνετε το νερό που πίνετε και πρέπει να είναι καθαρό. Δέκα ίνες αμίαντου να 
πάνε στο ποτήρι είναι ικανές να δημιουργήσουν καρκίνο και φυσικά είναι μεγάλο 
πρόβλημα», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλάκης, τη στιγμή που πρόσφατα έχει ανακι-
νηθεί εκ νέου η χρήση αμιαντοσωλήνων σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης της 
περιοχής, ακόμη και σε γειτονιές της Παλαιάς Πόλης της Ξάνθης.

ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ 

Ύστερα από όλα αυτά και μετά και από καταγγελίες πολιτών, το ΠΑΚΟΕ πραγμα-
τοποιεί τον περασμένο Ιούνιο στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης έρευνα σχετικά με 
ποιότητα του πόσιμου νερού, η οποία διαπίστωσε στο δήμο της Ξάνθης την ύπαρξη 
κολοβακτηριδίων άνω του επιτρεπτού ορίου σε δύο από τα πέντε σημεία δειγματο-
ληψίας, δείχνοντας είτε πρόβλημα στο εσωτερικό δίκτυο των σημείων αυτών ή στο 
δίκτυο της πόλης ευρύτερα. Τότε το ΠΑΚΟΕ είχε στείλει ηλεκτρονικά, με το υπ’άρ. 
έγγραφο 7544α (25/06/2013) τα αποτελέσματα της έκθεσης μικροβιολογικών 
αναλύσεων στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας, αλλά ουδέποτε λάβαμε 
κάποια απάντηση ή είχαμε κάποια ενημέρωση ότι το θέμα αρχίζει να διερευνάται. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε ύστερα από καταγγελί-
ες κατοίκων της περιοχής, παρατίθενται παρακάτω.

Για του λόγου το αληθές…
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 Στη συνέχεια, ο κ. Βασιλειάδης, με έγγραφο του στις 26 Μαρ-
τίου 2014, ζητά από το ΠΑΚΟΕ την κοινοποίηση των αποτελε-
σμάτων των ερευνών για την περιοχή της Ξάνθης και έτσι στις 2 
Απριλίου του στέλνουμε την έκθεση μικροβιολογικών αναλύσε-
ων η οποία προωθείται στον τύπο. 
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ΤΣΕΠΕΛΗΣ: «Η ΔΕΥΑΞ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ»
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 3ο ραδιο-

φωνικό πρόγραμμα Ξάνθης, ισχυρίστηκε πως η ΔΕΥΑΞ πραγματοποιεί καθη-
μερινές αναλύσεις που είναι καταγεγραμμένες από τον αρμόδιο προϊστάμε-
νο χημικό και ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως τόσο το ΙΓΜΕ, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όσο και το Ιδιωτικό Ινστιτούτο της Αλεξανδρού-

πολης,για περαιτέρω μικροβιολογικές εξετάσεις, είναι φορείς που εμπλέκο-
νται στον έλεγχο της ποιότητας του νερού της ευρύτερης περιοχής, τα απο-
τελέσματα του οποίου φέρουν τις υπογραφές των αρμόδιων επιστημόνων 
και των αντίστοιχων εργαστηρίων, κατηγορώντας το ΠΑΚΟΕ ότι κάνει δηλώ-
σεις «ελαφρά τη καρδία», κινδυνολογώντας εις βάρος του Ξανθιώτη πολίτη.

«Έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία σχετικά με 
την ποιότητα του νερού, με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ 
τόσο εντός του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και δια 
του Τύπου να εμφανίζεται καθησυχαστικός χαρα-
κτηρίζοντας μάλιστα το πόσιμο νερό της περιοχής 
«διαμάντι», ενώ ανέφερε πως η νομική υπηρεσία 
της ΔΕΥΑΞ ανέλαβε να πάρει στα χέρια της την 
έρευνα του ΠΑΚΟΕ. 
Ωστόσο, παρά τις ως τώρα αόριστες αναφορές 
σχετικά με τις μετρήσεις γύρω από την ποιότητα 
του νερού δεν έχουν κοινοποιηθεί δημοσίως σχε-
τικά αποτελέσματα, παρά μόνο υπάρχουν παραπο-
μπές προφορικές σε ελέγχους του ΙΓΜΕ του ΑΠΘ 
και ενός πιστοποιημένου εργαστηρίου απ΄την Αλε-
ξανδρούπολη. Ο κ. Χριστοδουλάκης,μιλώντας στον 
Ρ/Σ ΞΑΝΘΗ FM 100 και ερωτηθείς σχετικά με το 
αν έχει σταλεί έγγραφο αίτημα ή εξώδικο από τη 
ΔΕΥΑΞ προς το ΠΑΚΟΕ για τα στοιχεία του επίμα-
χου ελέγχου, ξεκαθαρίζειπως ‘μέχρι αυτή τη στιγ-
μή δεν έχουμε λάβει τίποτα’.».
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Η ΔΕΥΑΞ ΜΑΣ 
ΣΤΕΛΝΕΙ - ΤΟ 

ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ  

ΩΣ ΕΚΕΙΝΗ  
ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ-ΕΞΩΔΙΚΟ

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΞ σε μια προσπάθεια να καλύψει τις πράξεις και τις 
παραλείψεις της, να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη και να πλή-
ξει το κύρος και την αξιοπιστία τόσο της έρευνάς του ΠΑΚΟΕ όσο και της 
υπόστασή του, απέστειλε την από 29.03.2014 εξώδικη δήλωση πρόσκλη-
ση διαμαρτυρίας. Στο εν λόγω έγγραφο, το οποίο έφτασε σε εμάς στις 2 
Απριλίου, κατασυκοφαντεί το ΠΑΚΟΕ καθόσον ισχυρίζεται ότι η έρευνά 
μας είναι ψευδής, αναξιόπιστη, ύποπτη, ότι η στάση μας υπαγορεύεται 
από σκοπιμότητα και ότι έγινε με μυστικότητα. Η ΔΕΥΑΞ αντίθετα δεν έχει 
παρουσιάσει μέχρι και σήμερα όπως υποχρεούται καμία ανάλογη μελέτη 
που να αποδεικνύει το αντίθετο από τους ισχυρισμούς του ΠΑΚΟΕ, παρά 
αρκείται σε συκοφαντικούς, προσβλητικούς και εξυβριστικούς ισχυρισμούς 
για το ΠΑΚΟΕ, προφανώς εξαιτίας έλλειψης επιχειρημάτων. 

Το ΠΑΚΟΕ για την παράνομη αυτή συμπεριφορά της ΔΕΥΑΞ  
απάντησε  αποστέλλοντας επιστολή στον νόμιμο εκπρόσωπο 
της, Μανώλη Τσέπελη,να σταματήσει να την συκοφαντεί και 
να παρουσιάσει στους συμπολίτες του τα δικά του αποτελέ-
σματα. Επιπλέον έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη για την απο-
κατάσταση της τιμής και της υπόληψής του για την κατασυκο-
φάντησή του από τη ΔΕΥΑΞ, καθώς το ΠΑΚΟΕ δεν έχει ουδεμία 
πολιτική ή άλλη εξάρτηση ούτε από τοπικούς ή άλλους παρά-
γοντες ούτε υπηρετεί οποιαδήποτε συμφέροντα. 
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2-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ:  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Το πράγμα έφτασε μέχρι τη Βουλή, όταν ο βουλευτής των ΑΝ.ΕΛ., 

Τέρενς Κουίκ, έθεσε το θέμα ζητώντας την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της 
Εισαγγελίας, αλλά και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν ερώτηση στους 
υπουργούς ΠΕΚΑ, Εσωτερικών, 
Υγείας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων σχετικά με την ποι-
ότητα του νερού, τα έργα υπο-
δομής και τις ανεπάρκειες του 
δικτύου ύδρευσης στην Ξάν-
θη, ζητώντας από την ελλη-
νική κυβέρνηση να ξεκαθαρί-
σει ποια μέτρα θα λάβει για 
την προστασία των πολιτών, 
ύστερα από τη δημόσια ανα-
φορά του ΠΑΚΟΕ, αλλά και 
να αιτιολογήσει το λόγο των διαπιστωμένων πολύ συχνών βλαβών και 
διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου Ξάνθης, απαντώντας ταυ-
τόχρονα αν έχει αντικατασταθεί το σύνολο των ακατάλληλων σωλη-
νώσεων του δικτύου. 

Να σημειωθεί πως,τουλάχιστον μέχρι το 2011, το σύνολο της πόλης 
υδροδοτούνταν από σωλήνες αμιάντου, παρά την από το 2005 απαγό-
ρευση χρήσης, σύμφωνα με την κοινοτική Οδηγία 1999/77/ΕΚ. 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ ΤΟ 
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ ΞΑΝ-
ΘΗΣ«ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑ-
ΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΕΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ 
ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»

Ο Βουλευτής Επικρατείας των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ Τέρενς Κουίκ, έκανε την εξής δήλωση:

«Σχεδόν το σύνολο των Πανελλαδικών ΜΜΕ, αλλά 
και της Ξάνθης, ασχολείται με το μείζον θέμα της ακα-
ταλληλότητας του πόσιμου νερού της Ξάνθης.

Λογικό, όταν μιλάμε για κολοβακτηρίδια με τα οποία 
ποτίζονται ακόμα και παιδιά δημοτικού σχολείου.

Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του ΠΑΚΟΕ 
και εμπλέκουν τον νυν Περιφερειάρχη Άρη Γιαννακί-
δη, καθώς κατηγορείται ότι εγνώριζε εγγράφως για το 
θέμα και δεν αντέδρασε ως όφειλε, για να προστατεύ-
σει τη δημόσια υγεία.

Ζητώ την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Εισαγγελίας.
Επίσης για το θέμα καταθέτω ΑΜΕΣΑ Ερώτηση στη 

Βουλή και τους αρμόδιους Υπουργούς, την οποία και 
δίνω στη δημοσιότητα»

ΤΕΡΕΝΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
ΥΠΕΚΑ ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ
κ. κ. Υπουργοί,
Χωρίς άλλα σχόλια, σας παραθέτω έκθεση ΠΑΚΟΕ 

που είδε το φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνεται 
ως προς την αυθεντικότητά της από τον πρόεδρο της 
ΠΑΚΟΕ κ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης.

Αφορά την ανίχνευση κολοβακτηριδίων στο πόσι-

μο νερό τόσο της Ξάνθης όσο και της Σταυρούπολης, 
θέμα που έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ήταν λογικό τα πάμπολλα δημοσιεύματα να δημι-
ουργήσουν έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία 
σχετικά με την ποιότητα του νερού, με τον πρόεδρο 
της ΔΕΥΑΞ να εμφανίζεται - όπως πληροφορούμαι - 
καθησυχαστικός, χαρακτηρίζοντας μάλιστα το πόσιμο 
νερό της περιοχής... «διαμάντι».

Ωστόσο παρά τις έως τώρα αόριστες αναφορές 
σχετικά με τις μετρήσεις γύρω από την ποιότητα του 
νερού δεν έχουν κοινοποιηθεί σχετικά αποτελέσμα-
τα, παρά μόνο υπάρχουν παραπομπές προφορικές σε 
ελέγχους του ΙΓΜΕ του ΑΠΘ και ενός πιστοποιημένου 
εργαστηρίου από την Αλεξανδρούπολη.

Η έκθεση έχει ως εξής:
«ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ  

ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ
Το κείμενο αυτό αποτελεί τμήμα της έρευνας που 

έγινε από τις 09/06/2013 έως τις 20/06/2013 στην 
ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης όπου ελήφθησαν 32 
δείγματα και απεστάλη ηλεκτρονικά στον περιφερει-
άρχη Ανατολικής Μακεδονίας στις 25/06/2013 με το 
υπ’ αρ. 7544α έγγραφο του ΠΑΚΟΕ.

1. Δειγματοληψίες
Τα δείγματα που αναφέρονται στο συνημμένο πάρ-

θηκαν στις 11 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, του 2013 από τις 
10 π. μ. ως τις 12 μ. μ. με όλους τους ενδεδειγμένους 
κανόνες της Ε.Ε. και στάλθηκαν αμέσως σε ψυγείο στα 
πιστοποιημένα εργαστήρια του ΠΑΚΟΕ για αναλύσεις. 
Τα σημεία δειγματοληψίας ήταν πέντε και συγκεκριμέ-
να ήταν τα εξής: ταβέρνα «Παλαιά Πόλις», καφετέρια 
«Formula», 5ο γυμνάσιο Ξάνθης, 4ο δημοτικό σχολείο 
Ξάνθης και Νέστος Hotel.

2. Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν το πρωί της 12ης 

Ιουνίου του 2013 και τα αποτελέσματα εξήχθησαν στις 
15 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο .

3. Αποτελέσματα

α/α Σημείο 
Δειγματοληψίας

Κολοβακτηρίδια   
cfc/100 ml νερού Όριο

1 Ταβέρνα «Παλαιά Πόλις» 5 0

2 Καφετέρια «Formula» 0 0

3 5ο γυμνάσιο Ξάνθης 0 0

4 4ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης 4 0

5 Νέστος Hotel 0 0

Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι σε δύο δείγμα-
τα υπάρχει πρόβλημα στο δίκτυο της πόλης ή στο εσωτερι-
κό δίκτυο των σημείων δειγματοληψίας.

Η νομοθεσία που ισχύει για την ποιότητα νερού ανθρώ-
πινης κατανάλωσης είναι η παρακάτω:

1. ΚΥΑ Υ2/2600/2001
2. Υ2/Γ.Π.ΟΙΚ/79305/08/08/2002
3. Υ.Α. ΔΥΓ2/80825/05/2006
4. ΔΥΓ2/ΓΠ.ΟΙΚ 38295/26-04-2007
Στην προαναφερόμενη νομοθεσία περιγράφονται σαφώς 

ποιες δειγματοληψίες και αναλύσεις σε δίκτυα ύδρευσης 
απατούνται ανάλογα με τον πληθυσμό δήμου, δημοτικού 
διαμερίσματος και δημοτικής κοινότητας σε Καλλικρατικούς 
δήμους.  Επίσης τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει 
να αναρτώνται στη διαύγεια των δήμων για την ενημέρω-
ση των πολιτών.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ»
Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

1. Έχετε ενημερωθεί για την υπόθεση; Εάν ΝΑΙ, τί έχετε πράξει;
2. Εάν δεν έχετε ενημερωθεί, τώρα που σας γνωστοποιώ το 
θέμα, ποιες θα είναι οι άμεσες ενέργειές σας;
3.  Ανεξάρτητα από την παρέμβαση της Εισαγγελίας που ζητώ 
ως Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ποιές θα είναι οι δικές 
σας έρευνες για την ανακάλυψη των υπευθύνων που ποτίζουν 
κολοβακτηρίδια στα παιδιά μας; Ποιές ΕΔΕ και άλλες έρευνες 
θα διατάξετε, ώστε  να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες, ακό-
μα και για παράληψη καθήκοντος, αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο;

Ο ερωτών Βουλευτής
Τέρενς - Νικόλαος Κουίκ

Ερώτηση ΚΟΥΙΚ: Σκάνδαλο με το πόσιμο νερό της Ξάνθης
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Τα βασικά ερωτήματα του ΠΑΚΟΕ προς τους «εξουσιαστές» της Περιφέρειας και του δήμου Ξάνθης είναι: 
☑  Γιατί κύριοι τόσα χρόνια …μετά το 2003 δεν ανακοινώνετε  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΣ-

ΤΕ ότι πραγματοποιείτε σε διάφορα «δήθεν» εργαστήρια;

☑  Γιατί αφήνετε τους πολίτες της Ξάνθης τελείως ανενημέρωτους στο τόσο σοβαρό θέμα της ποιότητας του πόσιμου νερού; 
Γιατί δεν απαλλάσσετε τους κατοίκους από ύποπτες πηγές υδροδότησης;

☑  Όταν απαντήσετε στους «εξουσιαζόμενούς» σας στα παραπάνω ερωτήματα, τότε ελπίζουμε να μπορείτε να τους κοιτά-
ξετε στα μάτια παρακαλώντας για την ψήφο τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ:  
«ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

ΔΕΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έσπευσε να απαντή-
σει, με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 3 Απριλίου 2014 προς τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης ενημερώνοντας πως:
1.  Ουδέποτε πρωτοκολλήθηκε σε υπηρεσία της Περιφέρειας ή στο Γρα-

φείο Περιφερειάρχη έγγραφο της ΜΚΟ ΠΑΚΟΕ.
2.  Κανένα ηλεκτρονικό μήνυμα δεν περιήλθε στο Γραφείο Περιφερει-

άρχη τον μήνα Ιούνιο 2013.
3.  Το έτος 2013 πραγματοποιήθηκαν από την υπηρεσία σε διάφορα 

σημεία της πόλης, 61 δειγματοληψίες και το έτος 2014 (μέχρι σήμε-
ρα) περίπου 20, χωρίς να εντοπιστούν προβλήματα ή νερά επικίν-
δυνα για τη Δημόσια Υγεία. Παρόμοια ενημέρωση έχουν λάβει από 
τη Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

«ΚΑΥΤΗ» ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ (ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ 
- ΧΑΡΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑΞ  

ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΕΠΕΛΗ!
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ! Μετά τον Κουϊκ και  ο ΣΥΡΙΖΑ «στριμώχνει» άγρια τον 

Τσέπελη!
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
-Ποια μέτρα θα λάβουν για την προστασία των πολιτών μετά  από τη δημό-

σια αναφορά του προέδρου του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών;
-Ποιο είναι  το συνολικό ύψος των δανείων που έχει συνάψει η ΔΕΥΑΞ από 

το 2010 και σε πόσα από αυτά ο δήμος Ξάνθης παρουσιάζεται ως εγγυητής;
ΚΑΙ ο ΣΥΡΙΖΑ "στριμώχνει" άγρια τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ ΜΑΝΩΛΗ ΤΣΕ-

ΠΕΛΗ καταθέτοντας το πόρισμα του ΠΑΚΟΕ για το πόσιμο νερό στη Βουλή 
των Ελλήνων, αλλά ρωτώντας και για τα δάνεια που έχει πάρει η εταιρεία με 
εγγυητή τον Δήμο Ξάνθης που πληρώνει μάλιστα και τις....δόσεις! Αναλυτικά 
η ερώτηση έχει ως εξής:

3.4.2014
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής -Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων - Εσωτερικών - Υγείας
Θέμα: Ποιότητα νερού, έργα υποδομής και ανεπάρκειες δικτύου ύδρευσης 

στην Ξάνθη.
Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευ-

νών σε τοπικό μέσο ενημέρωσης της Ξάνθης, το καλοκαίρι του 2013, κατά τη διάρκεια 
τακτικών ελέγχων του οργανισμού στους υδροφόρους ορίζοντες και στο πόσιμο νερό 
της περιοχής, διαπιστώθηκε πως σε ποσοστό 45% στη Ξάνθη και 60% στη Σταυρούπο-
λη το νερό ήταν φορτισμένο με κολοβακτηρίδια καθώς το δίκτυο ήταν μπλεγμένο με 
βοθρολύματα,  εγείροντας ερωτηματικά για την ποιότητα του νερού που καταναλώνε-
ται από τους πολίτες, και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Εξάλλου,  σημαντικό ζήτημα προκύπτει από το γεγονός πως, τουλάχιστον μέχρι το 
2011, το σύνολο της πόλης υδροδοτούταν από σωλήνες αμιάντου παρά την απαγόρευ-
ση χρήσης ήδη από το 2005 σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 1999/77/ΕΚ. Με δηλώ-
σεις του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ τόνιζε πως η παρουσία αμίαντου στις σωληνώσεις δεν 
εγκυμονούσε κανέναν απολύτως κίνδυνο για τους πολίτες και πως οι εργασίες πλήρους 
αντικατάστασης των ακατάλληλων σωληνώσεων θα ολοκληρώνονταν σε σύντομο  διά-
στημα. Επιπλέον, παρά τα όποια έργα αναβάθμισης του δικτύου, οι περιπτώσεις βλαβών 
είναι πάρα πολύ συχνές, με αποτέλεσμα τις πολύωρες διακοπές υδροδότησης που επη-
ρεάζουν χιλιάδες οικογένειες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση  της Λεύκης του δήμου 
Ξάνθης το 2012, όπου για 15 ημέρες οι κάτοικοι δεν είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

Επειδή είναι αδιανόητο ένα καινούριο (σύμφωνα με τη ΔΕΥΑΞ) δίκτυο να αντιμετω-
πίζει διαρκώς βλάβες, καθιστώντας επισφαλή την υδροδότηση των πολιτών,  

Επειδή η επάρκεια και η καλή ποιότητα του νερού πρέπει να αποτελούν πρώτη προ-
τεραιότητα όλων των φορέων που ασχολούνται με το νερό και ιδιαίτερα των οργανι-
σμών ύδρευσης,

Επειδή το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δικαίωμα και πηγή ζωής,
Επειδή τα βασικά έργα υποδομής οφείλουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 

κοινωνίας,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 
1) Ποια μέτρα θα λάβουν για την προστασία των πολιτών μετά  από τη δημόσια ανα-

φορά του προέδρου του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών;
2) Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι πολύ συχνές βλάβες και διαρροές στο δίκτυο 

ύδρευσης του δήμου Ξάνθης και  έχουν αντικατασταθεί το σύνολο των ακατάλληλων σωλη-
νώσεων του δικτύου;

3) Ποιο είναι είναι  το συνολικό ύψος των δανείων που έχει συνάψει η ΔΕΥΑΞ από το 
2010 και σε πόσα από αυτά ο δήμος Ξάνθης παρουσιάζεται ως εγγυητής; 

Οι ερωτώντες βουλευτές
Χουσεΐν Ζεϊμπέκ

Χαρά Καφαντάρη


