«ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ» (του
Σάκη Αποστολάκη)
Οι δήμοι της Θεσσαλονικής
δραστηριοποιούνται εν όψει του
δημοψηφίσματος
Προσωπική του υπόθεση έχει κάνει
τον
αγώνα
κατά
της
ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ ο
Γερμανός
ακτιβιστής
Κλάους
Κίτσταϊνερ, που είχε βρεθεί στη
Θεσσαλονίκη στις αρχές Απριλίου
για να ευαισθητοποιήσει και να προειδοποιήσει τους
Θεσσαλονικείς για τις συνέπειες της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ
στη ζωή τους.

Υπόθεσή τους κάνουν οι Θεσσαλονικείς τη μάχη για το νερό. Οπως
και ο Γερμανός ακτιβιστής, που στέλνει μήνυμα συμπαράστασης
από το Βερολίνο Ο Κ. Κίτσταϊνερ φωτογραφήθηκε το περασμένο
Σάββατο μπροστά στην πύλη του Βρανδεμβούργου, στο Βερολίνο,
φορώντας ένα μπλουζάκι του συντονιστικού «SOSτε το Νερό» και
κρατώντας στο χέρι του ένα από τα φυλλάδια του συντονιστικού,
με τα οποία καλεί τους Θεσσαλονικείς να συμμετάσχουν στο
δημοψήφισμα που θα γίνει στις 18 Μαΐου και να ψηφίσουν «όχι»
στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ.
Ομως ο Γερμανός ακτιβιστής, μέλος της οργάνωσης «Berliner
Wassertisch», που διοργάνωσε το δημοψήφισμα και κατάφερε να
επαναδημοτικοποιήσει το νερό του Βερολίνου, δεν μένει μόνο
στις φωτογραφίες. Οπως λέει, θα έρθει και πάλι στη
Θεσσαλονίκη, στις 6 Μαΐου και θα παραμείνει για δύο εβδομάδες,
με σκοπό να βοηθήσει το «SOSτε το Νερό» με όποιες δυνατότητες
έχει, στη προετοιμασία και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος κατά
της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ.

Οι δήμοι
Στη Θεσσαλονίκη, 20 μέρες πριν από το τόσο σημαντικό
δημοψήφισμα, κάτι φαίνεται να κινείται από πλευράς δήμων σε
επίπεδο προετοιμασίας. Επειτα από την εκδήλωση που διοργάνωσε
ο κεντρικός δήμος την περασμένη Πέμπτη προς αναζήτηση
εθελοντών, τώρα και ο Δήμος Ωραιοκάστρου, με ανακοίνωσή του,
καλεί φορείς, συλλόγους, οργανώσεις, αλλά και τους δημότες του
να προσέλθουν και να εργαστούν εθελοντικά για την προετοιμασία
του δημοψηφίσματος και για την ενημέρωση του κόσμου.
Βασικός στόχος της προσπάθειας είναι η ενεργοποίηση όσο το
δυνατόν περισσότερων Θεσσαλονικέων και η συμμετοχή τους στην
προετοιμασία και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος, προκειμένου να
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή οργάνωση της διαδικασίας. Οσοι
εθελοντές επιθυμούν
δημοψηφίσματος στο

να συνδράμουν στη
Δήμο Ωραιοκάστρου

διεξαγωγή του
καλούνται να

επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στους αριθμούς 2313-304008 και
6977-355230.
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει από τη πλευρά του και ο
υποψήφιος δήμαρχος Ελευθερίου – Κορδελιού – Ευόσμου, με την
παράταξη «Ενωτική Ριζοσπαστική
Ανέστης Βασιλειάδης.

Κίνηση

Ενεργών

Πολιτών»,

Οπως λέει, περίπου 700 οικογένειες στο συγκεκριμένο δήμο
έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στο χειμώνα επειδή
αδυνατούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Υπενθυμίζει μάλιστα την πρόσφατη τραγωδία που συνέβη στο δήμο,
όταν διαμέρισμα πήρε φωτιά από μαγκάλι που είχε ανάψει η
οικογένεια για να ζεσταθεί, επειδή δεν είχε ρεύμα, με
αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα. «Πολλές από αυτές τις
οικογένειες δεν μπορούν να πληρώσουν και το νερό, αλλά η ΕΥΑΘ
δεν τους το κόβει», λέει ο Α. Βασιλειάδης. Και υπογραμμίζει τη
διεθνή εμπειρία, σύμφωνα με την οποία, όπου ιδιωτικοποιήθηκε η
ύδρευση, η τιμή του νερού αυξήθηκε έως και 400%, ενώ η
ποιότητά του μειώθηκε. Και καλεί τους πολίτες να πάρουν μέρος
στο δημοψήφισμα, στις 18 Μαΐου, και να ψηφίσουν «όχι» στην
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ.
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