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Τα τελευταία έξι χρόνια η χώρα μας έχει μπει στη δυσκολότερη φάση της από τη μεταπολεμική 
περίοδο. Κι ενώ επί δεκαετίες διανύαμε περιόδους ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου, ακολουθώντας 
κοινωνικά φιλελεύθερη πολιτική και στραμμένοι στη Δύση, το 2009 με την αλλαγή της κυβέρνησης η χώρα μας 
μπήκε στον κυκεώνα των μνημονίων με όλα όσα αυτό συνεπάγεται: ανεργία, φτώχεια, μείωση μισθών και 
συντάξεων, υπέρ φορολόγηση.  Μέσα από την κρίση και τα μνημόνια ορισμένοι βρήκαν την ευκαιρία και 
επωφελήθηκαν.  Για παράδειγμα σχήματα όπως ο Συνασπισμός, αργότερα ΣΥΡΙΖΑ, που επί χρόνια σερνόταν σε 
ποσοστά της τάξης του 3 - 4% που δεν του εξασφάλιζαν πάντα την είσοδό του στη Βουλή, χωρίς σαφή και 
συγκροτημένη ιδεολογία και με μόνο όχημα τον αντιμνημονιακό μανδύα, αύξησαν τα ποσοστά τους 
εκμεταλλευόμενοι και την πτώση του ΠΑΣΟΚ.  Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα για το πώς το 30% των 
ψηφοφόρων, που καθορίζει το εκλογικό αποτέλεσμα, μετακινείται από χώρο σε χώρο, άσχετα από ιδεολογία 
και από το «λεφτά υπάρχουν» πηγαίνει στο «υπόσχομαι να τα δώσω όλα σε όλους χωρίς να έχω χρήματα» του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Με τον ίδιο τρόπο ξεφύτρωσε και η κομματική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΥΔΑΠ.  Σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ 
καλωσορίζουμε την «νέα» αυτή προσπάθεια, αλλά πόσο νέα είναι τελικά; Σε ποιους χώρους βρισκόσασταν 
όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην ΕΥΔΑΠ;  Μήπως ήσασταν στο τότε ισχυρό ΠΑΣΟΚ ή καταλήξατε εδώ μετά τη 
διαγραφή σας από το ΚΚΕ;  Στην προσπάθειά σας να διεισδύσετε και στο συνδικαλιστικό κομμάτι, 
δημιουργήσατε το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ, την τελευταία τριετία μόλις, μαζί με όλες τις συνιστώσες του.  Όπως ακριβώς 
ο ΣΥΡΙΖΑ επεδίωκε πάντα τη δημιουργία καταστροφολογίας και πανικού μέσα από συκοφαντίες και ψεύδη, 
απειλές, εκβιασμούς και τσάμπα μαγκιές, έτσι ακριβώς και το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ, κουβαλώντας την κομματική τους 
ταυτότητα και όχι τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα, δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν τίποτα θετικό για τους 
εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ τα τελευταία χρόνια.  Ακόμα και στις δύσκολες μάχες που έδιναν οι εργαζόμενοι 
για τα αιτήματά τους παρέμειναν αμέτοχοι ή και αρνητικοί γιατί συνεχώς επένδυαν στην καταστροφή αφού 
μόνο μέσα από την καταστροφή ελπίζουν ότι θα πάρουν κάποτε την εξουσία.  Η βασική τους ενασχόληση 
είναι, κρυβόμενοι πίσω από ανώνυμες καταγγελίες, να κατασυκοφαντούν και να δυσφημούν δημιουργώντας 
προβλήματα στην Εταιρεία και στους Εργαζόμενους.  Κανείς δεν ξεχνά την αναστάτωση που δημιούργησαν 
στη διαδικασία πρόσληψης των φοιτητών το Καλοκαίρι.  Αλλά και στις ανακοινώσεις τους καταγγέλλουν 
ειρωνικά κάθε παροχή προς τους συναδέλφους όπως το γάλα, τα τροφεία κλπ.  Φαίνεται ότι σε αυτούς 
περισσεύουν χρήματα.   Συνειδητά επέλεξαν να στραφούν ενάντια στην ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, στους Εκπροσώπους των 
Εργαζομένων και στις υπόλοιπες παρατάξεις.  Δε δίστασαν να χαρακτηρίσουν «στρουμφάκια» όλους τους 
συναδέλφους της ΕΥΔΑΠ που μετείχαν στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ, ποιοι οι 5 «συνδικαλιστές» του ΣΕΚΕΣ που 
ενώ ανέβηκαν με την ΟΜΕ, προτίμησαν να «διαμαρτυρηθούν» με το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ. 

Στη διαδρομή για Θεσσαλονίκη πέταξαν τη συνδικαλιστική τους ταυτότητα και έβαλαν την κομματική.  
Ψηφίζουν ενότητα και κατεβαίνουν στις δράσεις με τις συνιστώσες.  Αναφέρθηκαν με συκοφαντικό τρόπο και 
ανακρίβειες στους Εκπροσώπους Εργαζομένων σε πολλές ανακοινώσεις τους προσπαθώντας να 
δημιουργήσουν σύγχυση. Με τη γενικότερη στάση τους είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν μεγάλα 
προβλήματα στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης του 2015. 

Εμείς όλα αυτά τα χρόνια παραμένουμε σταθεροί στην ιδεολογία μας, με δυνατό λόγο και δράση.  Δεν 
μας πτοούν ούτε απειλές, ούτε εκβιασμοί ούτε η ποινικοποίηση που προσπαθούν να επιβάλουν.   

Η ΕΚΟ ΕΥΔΑΠ ήταν και είναι δίπλα σε όλους τους συναδέλφους που μοιράζονται τα πιστεύω και την 
ιδεολογία μας.  Όποια θέση κι αν κατέχουν μέσα στην ΕΥΔΑΠ, δεν πρέπει να παίρνουν στα σοβαρά τις απειλές 
και τους εκβιασμούς του ΣΥΡΙΖΑ-ΣΕΚΕΣ.  Είμαστε σίγουροι ότι και άλλα στελέχη, που έχουν γνώση, εμπειρία 
και επάρκεια μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Εταιρείας.   



Η ύπαρξή τους οφείλεται αποκλειστικά στα μνημόνια που έχουν ημερομηνία λήξης.  Σε αυτό άλλωστε 
οφείλεται και η μεταστροφή τους το τελευταίο εξάμηνο.  Στο δρόμο για την εξουσία ξέχασαν ότι δήθεν θα 
καταργήσουν τα μνημόνια, ξέχασαν τις δηλώσεις τους για έξοδο από το ΝΑΤΟ, βρήκαν τον «ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό» τους και «ανακάλυψαν» την ανάγκη για παραμονή της χώρας στο ευρώ.  Εκλιπαρούν να 
γίνουν συνομιλητές αυτών που μέχρι χθες κατάγγελλαν ως τοκογλύφους: Μέρκελ, Σόιμπλε, Ντράγκι, 
Στουρνάρα και  επιδιώκουν τώρα τη στήριξη των συμφερόντων-διαπλεκόμενων όπως Γ. Αγγελοπούλου – ΣΕΒ- 
Δασκαλόπουλου.  Όλα τα πήραν πίσω.  Στο μόνο που παραμένουν πιστοί είναι ο λαϊκισμός και η δημαγωγία.  

Έφτασε μέχρι και ο άθεος αρχηγός τους να επισκέπτεται υποκριτικά τον Αρχιεπίσκοπο, το Άγιο Όρος, 
ως και στον Πάπα της Ρώμης  πήγε για να πάρει την ευλογία της εξουσίας.  Όσες μετάνοιες και ψεύτικες 
προσευχές κι αν κάνει δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κυβέρνηση. 

Σε όσες Περιφέρειες ή Δήμους, κατάφεραν να εκλεγούν, μέσα σε μόλις τρεις μήνες υπέγραψαν  αυτά 
που ως αντιπολίτευση καταγγέλλανε, εξαπατώντας τους πολίτες που τους στήριξαν.  Η κ. Δούρου τράβηξε το 
δρόμο της εξουσίας, εγκαταλείποντας τις καθαρίστριες να συνεχίσουν τη δικιά τους μοναχική πορεία και 
πέταξε με ευκολία τα κόκκινα γάντια.  Δεν πήρε όμως και τη σκούπα να καθαρίσει κανένα φρεάτιο.  Στην 
πρώτη φθινοπωρινή μπόρα πνίγηκε το Λεκανοπέδιο, ενώ ο «πανέτοιμος» μηχανισμός της δεν κατάφερε ούτε 
τις αιτήσεις αποζημίωσης των πληγέντων πολιτών να συγκεντρώσει.  Αν ο ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφέρεια δεν 
κατάφερε να οργανωθεί σε 120 μέρες, πόσα χρόνια θα χρειαζόταν αν ποτέ γινόταν κυβέρνηση;  Ο κ. 
Μητρόπουλος, άλλος δήθεν αριστερός με πλούσια τσέπη, δήλωσε ότι θα στήσει αντίσκηνο έξω από την 
Καγκελαρία αν τυχόν δεν τους δεχτεί η Μέρκελ.  Δε μας λέει πρώτα τι έκανε με το πόθεν έσχες του;  Εύγε 
σύντροφε και σε σένα και στους υπόλοιπους συντρόφους σου: Τσουκαλά (που έλαβε την αποζημίωση του 1 
εκατ. ευρώ) και Τσακαλώτου (με τις επενδύσεις στα ξένα Funds J.B. Morgan κλπ.).  Με τι θράσος εκβιάζουν 
τώρα τους Έλληνες ότι αν δεν έχουν αυτοδυναμία θα συνεχίσουν την μνημονιακή πολιτική;   

Οι ίδιοι οι οικονομολόγοι τους αναιρούν με δημόσιες δηλώσεις τους, τους ισχυρισμούς τους και 
δηλώνουν: Λαπαβίτσας: «Δεν είναι οικονομικό πρόγραμμα αυτό που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ»,  Βαρουφάκης: «ο 
κ, Τσίπρας το μόνο που μπορεί να υποσχεθεί στον ελληνικό λαό είναι «δάκρυα και αίμα».  Αποφασίστε πρώτα 
μεταξύ σας με ποια συνιστώσα ονειρεύεστε ότι θα κυβερνήσετε:  Τσίπρα, Σταθάκη, Παπαδημούλη, ή με την 
εσωκομματική σας  αντιπολίτευση: Λαφαζάνη, Μηλιό, Στρατούλη; Να χαίρεστε την αριστερά σας.  

Η ΕΚΟ ΕΥΔΑΠ διακρινόταν πάντα για τη συνέπειά λόγων και έργων.  Στόχος μας πάντα ήταν η καλή 
πορεία της ΕΥΔΑΠ που συνεπάγεται όφελος για τους εργαζόμενους και τους πολίτες.  Τα τελευταία δύο χρόνια 
στην ΕΥΔΑΠ, παρά τους μνημονιακούς νόμους, τις μειώσεις των μισθών μας και τη δύσκολη γενικά συγκυρία, 
η Διοίκηση προσπαθεί και επιλύει τα προβλήματα των εργαζομένων και βελτιώνει την πορεία της Εταιρείας:  
κερδοφορία, εξόφληση δανειακών υποχρεώσεων, επίλυση του σοβαρού θέματος του εφάπαξ, των χρόνιων 
δικαστικών διαφορών, του ζητήματος των μετατάξεων που είχαν παγώσει επί σειρά ετών, χορήγηση 
διατακτικών τροφής, ανανέωση του στόλου οχημάτων της Εταιρείας μας, διαύγεια στη λήψη αποφάσεων,  
επένδυση στην επιμόρφωση των εργαζομένων αλλά και πλήθος ευνοϊκών μέτρων (μειωμένα τιμολόγια, 
ρύθμιση δόσεων κλπ) για τις ευπαθείς κοινωνικές  ομάδες των τρίτεκνων, πολύτεκνων, ανέργων, και γενικά 
κάθε τι που μπορεί να βελτιώσει την ζωή όλων μας.   

Η παράταξή μας ανέλαβε την τύχη μιας χώρας σχεδόν χρεοκοπημένης το 2012, στην πιο δύσκολη 
στιγμή, αναλαμβάνοντας όπως πάντα την ευθύνη, αντίθετα με άλλα κόμματα που επέλεξαν το δρόμο της 
φυγής.   

Δώσαμε τη μάχη των σκληρών διαπραγματεύσεων και καταφέραμε να σταθούμε στα πόδια μας, στο 
δρόμο της προόδου και της ανάπτυξης.  Σήμερα ατενίζουμε με περισσότερη αισιοδοξία ένα καλύτερο μέλλον.  
Το επιβεβαιώνουν οι πρόσφατες εκθέσεις εγχώριων και ξένων οργανισμών που αναφέρουν ότι το αμέσως 
επόμενο διάστημα θα υπάρξει μετάβαση σε καθεστώς ανάπτυξης με ταυτόχρονη αποκλιμάκωση του 
ποσοστού της ανεργίας.  Ήρθε η στιγμή οι θυσίες του Ελληνικού λαού να τελειώσουν.  Η  Κυβέρνηση  τώρα 
μπορεί να διορθώσει λάθη και ήδη παίρνει μέτρα για την ανακούφιση όλων μας. 

 Δεν πρέπει να επιτρέψουμε το πισωγύρισμα της χώρας. 

 Δεν πρέπει να πάνε στράφι οι θυσίες μας. 

 Δεν πρέπει να παρασυρθεί κανείς από κούφιες υποσχέσεις, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. 

 

Για το Δ.Σ. της ΕΚΟ Νέας Δημοκρατίας ΕΥΔΑΠ 

Ο Γραμματέας ΕΚΟ ΕΥΔΑΠ 


	Οι ίδιοι οι οικονομολόγοι τους αναιρούν με δημόσιες δηλώσεις τους, τους ισχυρισμούς τους και δηλώνουν: Λαπαβίτσας: «Δεν είναι οικονομικό πρόγραμμα αυτό που παρουσίασε ο ΣΥΡΙΖΑ»,  Βαρουφάκης: «ο κ, Τσίπρας το μόνο που μπορεί να υποσχεθεί στον ελληνικό ...

