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Με την καταβολή 136 ευρώ η κάθε οικογένεια της Θεσσαλονίκης μπορεί να συμμετέχει στην
εξαγορά της ΕΥΑΘ και η διαχείριση του νερού να παραμείνει στα χέρια του λαού της πόλης.

"136 ευρώ, τόσα αντιστοιχούν σε κάθε υδρόμετρο συμπολίτη μας για να γίνει... συμμέτοχος
στην διαχείριση και την ποιότητα του νερού που πίνει. 136 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενα με τα
550.000 υδρόμετρα που έχει ...
εγκατεστημένα η ΕΥΑΘ, αντιστοιχούν στην τιμή πώλησης της εταιρείας στις πολυεθνικές
του νερού. 136 ευρώ είναι το ποσό που, έτσι κι αλλιώς, θα πληρώσουμε όταν
ιδιωτικοποιηθεί η ΕΥΑΘ, λόγο των αυξήσεων στα τιμολόγια", αναφέρει στην ιδρυτική
ανακοίνωσή της η "Κίνηση 136", που συστήθηκε την περασμένη εβδομάδα, με σκοπό να
ενεργοποιήσει τους Θεσσαλονικείς να εξαγοράσουν οι ίδιοι την ΕΥΑΘ.

Συγκεκριμένα, την περασμένη Τετάρτη δημιουργήθηκε η «Κίνηση 136», που σκοπό έχει την
εξαγορά της ΕΥΑΘ από τους ίδιους τους πολίτες, "για να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό
το ζήτημα", όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το Σωματείο Εργαζομένων στην ΕΥΑΘ συμμετέχει στην «Κίνηση136» και κάνει γνωστό πως
η "Κίνηση136" είναι ανοιχτή στον κάθε ένα από τους Θεσσαλονικείς, που δε θέλει απλά
παρακολουθεί τα γεγονότα, που δεν θέλει να αποφασίζουν άλλοι για την ποιότητα του
νερού που πίνει αυτός και τα παιδιά του.
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Η ίδρυση της "Κίνησης 136"

Στην πρώτη, ιδρυτική ανακοίνωσή της η "Κίνηση 136" αναφέρει:
"Ακόμη και το νερό που πίνουμε έχει γίνει πεδίο κερδοσκοπίας. Δεν έχει μείνει πλέον ιερό
και όσιο. Υπό το βάρος των εξελίξεων και έχοντας γνώση της παγκόσμιας εμπειρίας, οι
εργαζόμενοι της εταιρείας ύδρευσης αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.),
συλλογικότητες της πόλης και απλοί πολίτες συνεδριάσαμε την Τετάρτη, 10 Αυγούστου
2011, και αποφασίσαμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να αφήσουμε οποιονδήποτε να παίζει
με το νερό που πίνουμε εμείς και οι οικογένειές μας.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα συμφέρον, εγχώριο ή ξένο, να κερδοσκοπήσει από το νερό
μας και να κάνει παιχνίδια με την δημόσια υγεία και το περιβάλλον της περιοχής μας. Το
ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΕΥΑΘ είναι πλέον θέμα δράσης των πολιτών της
Θεσσαλονίκης.

Αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις σε ένα κοινό αγώνα με την ονομασία «Κίνηση 136»,
που σκοπό έχει:

1. Την εξαγορά από τους πολίτες του 40% και της διαχείρισης (management) της ΕΥΑΘ.

2. Τον κοινωνικό έλεγχο του νερού της πόλης

3. Την δημοκρατική λειτουργία της εταιρείας.

4. Τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της εταιρείας, σε συνδυασμό με την άσκηση κοινωνικής
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πολιτικής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στον αγώνα αυτό καλούμε να συμμετέχεις έμπρακτα. Με 136 ευρώ εφάπαξ ανά
υδρόμετρο/οικογένεια μπορούμε να σταματήσουμε τις πολυεθνικές και να γίνουμε εμείς
κύριοι του νερού μας. Αυτό σημαίνει ότι έχοντας την διαχείριση της ΕΥΑΘ θα
αποφασίζουμε όλοι μαζί αν χρειάζεται να αυξηθούν τα τιμολόγια ή όχι. Θα αποφασίζουμε
όλοι μαζί για την ποιότητα του νερού μας και της προστασίας του περιβάλλοντος από την
λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού.

Κάθε συμμετοχή, ακόμη και αν τα χρήματα που θα συνεισφέρει είναι πολλαπλάσια των 136
ευρώ, ισοδυναμεί με μία ψήφο. Έτσι διασφαλίζουμε την πραγματική ισότητα και
δημοκρατία, άσχετα με την οικονομική ευχέρεια του κάθε πολίτη.
Τελικός σκοπός μας είναι να βγει η ΕΥΑΘ Α.Ε. από το χρηματιστήριο και την κερδοσκοπία.
Τελικός στόχος μας είναι η άριστη ποιότητα νερού που θα κάνει τον κάθε πολίτη να
αντικαταστήσει το εμφιαλωμένο νερό στο τραπέζι του με μια απλή κανάτα που θα γεμίζει
σε μηδαμινή τιμή από την βρύση του. Η άριστη λειτουργία των εγκαταστάσεων
επεξεργασίας λυμάτων για ένα καλύτερο περιβάλλον και έναν Θερμαϊκό ζωντανό και
καθαρό.

Η «Κίνηση 136» είναι ανεξάρτητη από κομματικούς μηχανισμούς και δεν κηδεμονεύεται.
Στηρίζεται στην αφιλοκερδή συνδρομή πολιτών της Θεσσαλονίκης και μέσα σε αυτήν
μπορούν να λειτουργήσουν όλοι όσοι ασπάζονται τις αρχές της, με σχέσεις ισότητας σε
ένα Δημοκρατικό περιβάλλον όπου η Δημοκρατία δεν είναι απλά λέξη.

Η «Κίνηση 136» διέπεται από τις παραπάνω αρχές και σε καλεί να γίνεις μέρος της".
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