
Για την παρέμβαση στην ΕΥΔΑΠ και την προσπάθεια τρομοκράτησης  

 

Σήμερα, 19/1 το πρωί, η Συνέλευση Αδιαμεσολάβητης Δράσης ΒΚΠΖ μαζί με αλληλέγγυο κόσμο 

προχωρήσαμε σε παρέμβαση στην ΕΥΔΑΠ (Σατωβριάνδου 12, Αθήνα) με σκοπό να διαμαρτυρηθούμε για 

την αποστολή προειδοποιητικού σημειώματος διακοπής παροχής νερού από την εταιρία σε συντρόφισσά μας. 

Είχε προηγηθεί από την συντρόφισσα αίτηση για διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμου που της είχε 

επιβάλει η εταιρία, μη έχοντας η ίδια την δυνατότητα να ανταποκριθεί. Η παρέμβαση είχε και χαρακτήρα 

αντιπληροφόρησης καθώς σύντροφοι και συντρόφισσες παραμένανε κατά την διάρκειά της με πανό στο 

δρόμο και μοιράζανε κείμενα.  

Στο δια ταύτα, όταν απαιτήσαμε να ενημερωθούμε από την προϊσταμένη Έλενα Ράμπια για την αίτηση 

διαγραφής των προσαυξήσεων, ζητώντας και τον λόγο για την επιστολή εκφοβισμού της εταιρίας, μας είπε 

να περιμένουμε και επέστρεψε με ένα χαρτί το οποίο μας ενημέρωνε ότι μια αόρατη επιτροπή είχε απορρίψει 

την αίτηση. Το χαρτί αυτό δεν είχε καμία πληροφορία για το ποια είναι αυτή η επιτροπή, πότε συνεδρίασε 

και κανένα αριθμό απόφασης. Ήταν προφανές για μας ότι αυτό είναι ένα εφεύρημα της εταιρίας για να 

ξεμπερδεύει άμεσα με τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων που δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν.  

Γι’ αυτό το λόγο της κάναμε γνωστό ότι για μας αυτό το χαρτί αποτελεί μια απάτη και απαιτήσαμε να 

ενημερωθούμε για το ποια είναι αυτή η επιτροπή και πότε λαμβάνει τις αποφάσεις της, χωρίς ωστόσο να 

λάβουμε κάποια απάντηση παρά μόνο την απειλή για την κλήση των security της εταιρίας. Την ίδια στιγμή 

κάναμε εκ νέου αίτηση για διαγραφή αυτή τη φορά όλου του ποσού, και υποσχεθήκαμε να επιστρέψουμε πάλι 

για να μάθουμε για την θετική έκβασή της. 

Βγαίνοντας από το κτίριο και αφού η παρέμβαση είχε λάβει τέλος, άμεσα εμφανίστηκαν δυνάμεις των ΔΙΑΣ, 

πεζοί μπάτσοι, ασφαλίτες και μια διμοιρία ΥΜΕΤ περικυκλώνοντάς μας. Οι μόνοι που έλειπαν ήταν τα ΜΑΤ 

και τα ΕΚΑΜ. Στις διαμαρτυρίες μας για αυτή την άσκηση τρομοκρατίας η απάντηση ήταν τα περιπολικά 

που καταφθάνανε για την προσαγωγή μας στην ΓΑΔΑ, όπως μας έγινε γνωστό και αφού είχαμε ήδη 

ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρχε περίπτωση να δείξουμε τις ταυτότητές μας. Όταν φτάσανε τα περιπολικά, 

αρνηθήκαμε να μπούμε σε αυτά και τονίσαμε ότι αν είναι να μας πάρουν από το σημείο, αυτό θα γίνει μόνο 

με συλλογικούς όρους. Τελικά, με όλες τις δυνάμεις γύρω μας μεταφερθήκαμε μαζί πεζοί στο Α.Τ Ομονοίας 

όπου μας έγινε εξακρίβωση στοιχείων και αφεθήκαμε ελεύθεροι. 

Είναι σαφές ότι στη συγκυρία του αριστερού success story, είναι απαραίτητη και μια κεντρική πολιτική για 

τάξη και ασφάλεια, όπου κάθε φωνή αντίστασης και διεκδίκησης, από τις κινητοποιήσεις για τις βασικές μας 

ανάγκες μέχρι τους αγώνες στα κέντρα κράτησης μεταναστών, θα καταπνίγεται. Από την πλευρά μας δεν 

έχουμε παρά να δηλώσουμε ότι τέτοιες ενέργειες εκφοβισμού μας πεισμώνουν και μας κάνουν να 

σκεφτόμαστε για το πώς θα κάνουμε τους αγώνες μας πιο δυναμικούς και αποτελεσματικούς. 
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