
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-12-2016 

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ βασισμένοι στην ομόφωνη απόφαση της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ αλλά κυρίως στην αντίθεσή 

μας στη μεγάλη κλοπή. Και η μεγάλη κλοπή δεν είναι τα 40.000.000 που θέλουν να πάρουν ως δώρο οι 

μέτοχοι της ΕΥΔΑΠ. 

Η μεγάλη κλοπή είναι τα δις που κλέβουν 7 χρόνια  τώρα κυβερνήσεις-ΕΕ-ΔΝΤ-ιδιωτικά συμφέροντα-

τραπεζίτες. 

 Δημόσιο χρέος. 

 Μνημόνια 

 300 ευρώ στους συνταξιούχους είναι δημοσιονομική εκτροπή και ζητούνται ισοδύναμα.  

 Άποροι, φτωχοί, οικονομικά, κοινωνικά και υγειονομικά αδύναμοι χωρίς νερό 

 50.000 Ευρώ το δήθεν δωρεάν νερό 

 66.000.000 ρευστότητα από τις ουρές των διακανονισμών  

Και κυρίως: 

 Μνημονιακό προαπαιτούμενο για ιδιωτικοποίηση του Νερού. 

 Επιστροφή κεφαλαίου 

 Πώληση του 11% της ΕΥΔΑΠ και του 23% της ΕΥΑΘ 

 Πέρασμα στο υπερταμείο 

 ΣΔΙΤ – εκχώρηση μάνατζμεντ 

 Εργολαβοποίοηση-προμηθειοποίηση-ελαστικές σχέσεις εργασίας κλπ. 

Και γιατί όλα αυτά; Όπως αποδεοκνύουν τα  παγκόσμια παραδείγματα ιδιωτικοποιήσεων: 

 Αύξηση τιμής στο Παρίσι 256%  στη Μανίλα έφτασε το 800% 

 Μείωση ποιότητας Φλίντ ΗΠΑ – Πίτσμποyργκ (Veolia) 

 Επιβάρυνση περιβάλλοντος Μπουένος Άιρες 

 Απαξίωση υποδομών Παρίσι μετα από 23 χρόνια. 

 Κρυφοί όροι κλοπή Βερολίνο Ιδιωτικοποίηση με μειοψηφικό πακέτο και Εγγυημένο κέρδος 1 Δις 

εξαγορά. 

 Απολύσεις Βουκουρέστι 7000 θέσεις εργασίας χάθηκαν 

 Επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού Βρετανία 

 

Η ΟΜΕ μπορεί να επιτρέψει τη διεξαγωγή της ΓΣ: 

Μόνο αν αποφασιστεί:  

1) 12.000.000 εκατομμύρια Ευρώ για πρόσληψη εντός του Ιανουαρίου 1.000 εργαζομένων, με 1.000 

Ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.  

2) 7.000.000 Ευρώ για κοινωνικό τιμολόγιο ώστε να μην υπάρχει πολίτης της Αττικής που αδυνατεί και 

του κόβεται το νερό. Ενημέρωση-ειδοποίηση. 

3) 2.000.000 Ευρώ για να ανοίξουν δημόσιες  βρύσες σε όλες τις πλατείες της Αττικής. 

4) 1.000.000 Ευρώ για αγορά γυάλινων κανατών και μπουκαλιών τα οποία θα διατεθούν σε όλα τα 

σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να εμπεδωθεί η καταλληλόλητα, η ανωτερότητα και η 

αναγκαιότητα για νερό βρύσης. 

5) 10.000.000 Ευρώ άμεση διάθεση σε επενδύσεις έργων βελτίωσης υποδομών υδρευσης-αποχέτευσης. 

(π.χ. οικισμός ΠΛΑΤΩΝ)  

 



Δε μπορεί να δοθεί δώρο 4.000.000 στο κ. Paulson τη στιγμή που πεινάνε και διψάνε παιδιά και ετοιμάζεται 

το νερό για εμπόρευμα. 


