
 

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: «Με ευθύνη του Δημάρχου, η κοινωνική αναταραχή στους Σταγιάτες Βόλου» 

  

Στις 17 Απριλίου 2020, Μεγάλη Παρασκευή και εν μέσω καραντίνας, η Δημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), κατόπιν εντολής του Δημάρχου Βόλου, κ. Αχιλλέα Μπέου, 
απέκοψε την ύδρευση για το χωριό Σταγιάτες από την πηγή της Κρύας Βρύσης και τη συνέδεσε με το δίκτυο του 
χωριού της Πορταριάς.  

Με εντελώς πραξικοπηματικό τρόπο, χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση με τους κατοίκους ή τον πρόεδρο της 
κοινότητας, ο Δήμαρχος Βόλου προχώρησε σε μία ακόμη κίνηση που γνώριζε ότι θα προκαλέσει σοβαρές και 
εύλογες αντιδράσεις.  

Ο Δήμαρχος Βόλου οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του για την κατάσταση που ο ίδιος δημιούργησε. Οι 
ευθύνες για την εγκατάλειψη του δικτύου, τη μη συντήρηση ετών, και την υπερχλωρίωση βαρύνουν 
αποκλειστικά τη δημοτική αρχή και τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΜΒ, και όχι τους κατοίκους που αναγκάστηκαν να 
διαχειριστούν οι ίδιοι τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τις αποφάσεις των αρχών.  

Άλλωστε ήταν η ΔΕΥΑΜΒ που αποχώρησε από την ύδρευση και άρδευση των κοινοτικών διαμερισμάτων στο 
δήμο του Βόλου, ενέργεια εντελώς ακατάληπτη καθώς συνιστά βασική της υποχρέωση.  

Δεδομένου ότι οι ευθύνες για την κακοδιαχείριση και χρεοκοπία της ΔΕΥΑΜΒ βαρύνουν τον Πρόεδρο της 
εταιρείας και τον Δήμο,  στην περίπτωση δε αυτή, οι ευθύνες συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του κ. Μπέου, ο 
οποίος μέχρι προσφάτως κατείχε και τα δύο αξιώματα.  

Δεδομένου ότι το κλίμα το πυροδοτεί ο απαράδεκτος, πέρα από κάθε λογική και ευπρέπεια, λόγος του 
Δημάρχου, ο οποίος προκαλεί διαρκώς το δημόσιο αίσθημα και οδηγεί τα πράγματα σε ρήξη. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ποινικά κολάσιμη, υβριστική και χυδαία επίθεση του Δημάρχου στον μουσικό Αλκίνοο 
Ιωαννίδη και τους κατοίκους των Σταγιατων. 

Δεδομένης της δήλωσης του νέου προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ στις 23 Ιανουαρίου στα τοπικά μέσα στην οποία 
αναφέρει για την πηγή της Κρύας Βρύσης:  «Γιατί λοιπόν να μην εκμεταλλευτούμε τις πηγές του ξακουστού σε 
όλον τον κόσμο Πηλίου και να μην εμφιαλώσουμε το άριστης ποιότητας νερό του, ώστε να πωλείται σε όλη την 
Ελλάδα;» 

Με γνώμονα την κοινωνική ειρήνη, τη διατήρηση της φυσιογνωμίας των κοινοτήτων, της ανάπτυξης που 
σέβεται το φυσικό περιβάλλον, την ιστορία και τους κατοίκους, με γνώμονα ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, 
που δεν μπορεί και δεν πρέπει να ιδιωτικοποιείται. 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

1. Θα παρέμβει ο Υπουργός για να προστατεύσει την κοινωνική ειρήνη στην περιοχή από τον μοναδικό 
υπαίτιο για τη διατάραξή της, τον Δήμαρχο Βόλου, κ, Μπέο;  

2. Θα παρέμβει ο Υπουργός να διασώσει την ΔΕΥΑΜΒ από την κακοδιαχείρηση της διοίκησης του 
Αχιλλέα Μπέου που την οδηγεί σε πλήρη απαξίωση με στόχο την ιδιωτικοποίηση; Δεσμεύεται να 
αποκαταστήσει τη λειτουργία της άρδευσης και να επανακοινοτικοποιήσει την ύδρευση;  

 

Ο ερωτών Βουλευτής  

Κρίτων Αρσένης 
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