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Από την Τρίτη 27/3 η Θεσσαλονίκη δεν υδροδοτείται και ακόμα δεν έχει υπάρξει πλήρης
αποκατάσταση του προβλήματος. Η διακοπή παροχής νερού οφείλεται σε βλάβη στον κεντρικό
αγωγό μεταφοράς του νερού στην πόλη από την Αραβησσό. Ο λόγος είναι η απουσία έργων
συντήρησης στον αγωγό ηλικίας 40 ετών και η ΕΥΑΘ δηλώνει ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα
επανεμφανιστεί παρόμοια βλάβη. Η μερική επαναφορά της υδροδότησης την Παρασκευή, δεν έλυσε
το πρόβλημα, αφού το νερό αποδείχτηκε ότι δεν ήταν καθαρό, ενώ αρκετές περιοχές παραμένουν
ακόμα χωρίς υδροδότηση.
Όλα τα παραπάνω, συμβαίνουν όταν η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η Suez
και η HMG έχουν βάλει στο χέρι πακέτο μετοχών από χρόνια σε υλοποίηση των νόμων της αγοράς
των κυβερνήσεων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ και της κατεύθυνσης των ιδιωτικοποιήσεων της Ε.Ε..
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με βάση τα προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης που ψήφισε τον
Ιανουάριο του 2018 (άρθρο 380 ν. 4512/2018), διαδικασία που αφορά συνολικά 14 Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, περνά το πλειοψηφικό πακέτο του ελληνικού δημοσίου στο
Υπερταμείο (Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) για την «αξιοποίηση» (βλέπε εκχώρηση
σε ιδιώτες) προς εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους.
Η πώληση ενός πακέτου 23% των μετοχών της ΕΥΑΘ είναι δρομολογημένη.
Η ιδιωτικοποίηση επιχειρήσεων παροχής κοινωνικών αγαθών φέρνει καταστροφικές
συνέπειες στην υγεία, το περιβάλλον, τις εργασιακές σχέσεις, τις τιμές για τα λαϊκά
νοικοκυριά. Είτε η ιδιωτικοποίηση προωθείται με τη λειτουργία τους με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια, είτε μέσω του μάνατζμεντ, είτε με την παραχώρηση της ιδιοκτησίας τους.
Οι εταιρείες ύδρευσης είναι στρατηγικής σημασίας για τα λαϊκά συμφέροντα και δεν μπορούν με
κανένα τρόπο και μορφή και για κανένα λόγο να εκχωρούνται σε ιδιωτικά συμφέροντα. Χρειάζεται να
ανήκουν στο δημόσιο και να λειτουργούν με εργατικό και κοινωνικό έλεγχο για όφελος του λαού. Το
νερό είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα.
Απαιτούμε :
●

●

Άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης με νερό που να εξασφαλίζει
την υγεία των κατοίκων.
Η ΕΥΑΘ να επανέλθει σε δημόσια ιδιοκτησία και να λειτουργεί για τις ανάγκες των κατοίκων, με
εργατικό και κοινωνικό έλεγχο.
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