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Το πάθημα της Θεσσαλονίκης, να γίνει μάθημα. 

Το νερό είναι κοινό αγαθό, ανθρώπινο δικαίωμα και όχι εμπόρευμα 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν για αρκετές μέρες χωρίς νερό στη Θεσσαλονίκη, λόγω της θραύσης κεντρικού 

αγωγού στο δίκτυο ύδρευσης. Το μαρτύριο της έλλειψης του νερού, θα είχε αποφευχθεί οι διοικήσεις της ΕΥΑΘ είχαν 

υλοποιήσει τις εδώ και χρόνια προγραμματισμένες επενδύσεις στο δίκτυο. 

Όλες οι, πρώην και νυν, μνημονιακές κυβερνήσεις, ψήφιζαν και εφάρμοζαν νόμους που υποχρέωναν στη μεί-

ωση των μισθών των εργαζομένων, στη διανομή υπερκερδών στους μετόχους, στην κοστολόγηση του νερού ώς εμπο-

ρεύματος. Αλλά κανένα νόμο δεν ψήφισαν για να επιβάλλουν την συντήρηση και βελτίωση των υποδομών, ώστε να 

αποτραπεί η παραμικρή πιθανότητα στέρησης του νερού στους πολίτες. 

Από την πρώτη στιγμή, ακάματοι οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ, έδωσαν τη μάχη της αποκατάστασης της βλάβης. 

Την ίδια περίοδο τόσο οι πλασιέ της ιδιωτικοποίησης του νερού, όπως ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και οι κον-

δυλοφόροι του νεοφιλελευθερισμού, όσο και οι κυβερνητικοί οπαδοί της «κρατικής» ιδιωτικοποίησης μέσω του Υπερ-

ταμείου, βρήκαν την ευκαιρία για να πουλήσουν την κομματική προεκλογική τους πραμάτεια, ώστε να κρύψουν τις 

τεράστιες ευθύνες για την ταλαιπωρία των πολιτών οι οποίες ανήκουν αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Είναι δυσάρεστο να επιβεβαιώνεσαι, όταν οι πολίτες ταλαιπωρούνται. Αλλά το κίνημα για το δημόσιο νερό, οι 

εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις ύδρευσης και οι συλλογικότητες των πολιτών, εδώ και χρόνια φωνάζουμε: «το νερό είναι 

κοινό αγαθό, ανθρώπινο δικαίωμα και όχι εμπόρευμα». Ότι η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του κύκλου του νερού 

οδηγεί μαθηματικά στην αποθέωση των οικονομικών δεικτών και την απαξίωση των υποδομών και όχι στη βελτίωση 

των υπηρεσιών 

Ας γίνει το πάθημα, μάθημα: Αποδέσμευση, τώρα, των επιχειρήσεων ύδρευσης από το Υπερταμείο και το χρη-

ματιστήριο, μεταφορά τους κατά 100% στο δημόσιο με καθοριστικό έλεγχο των πολιτών και των εργαζομένων, ολό-

πλευρος προσανατολισμός της λειτουργίας τους στην καθολική πρόσβαση όλων σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ύ-

δρευσης και αποχέτευσης. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το Πάσχα του 2018 βρίσκει τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, για μια ακόμη χρονιά, να ανεβαίνουν 

το Γολγοθά της λιτότητας. Η Ανάσταση, παρά τις παραδοσιακές κυβερνητικές υποσχέσεις, δεν πρόκειται να έρθει από 

τους Πόντιους Πιλάτους, αλλά από τους αγωνιζόμενους για αλληλεγγύη, ανθρωπιά, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. 

 

Ευχόμαστε σε όλους και σε όλες Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και καλή δύναμη. 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 


