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44::  τταα  δδίίκκττυυαα

ΗΗ““ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη””  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  ήήτταανν  ((ππααγγκκόόσσµµιιαα))  ττοο
εεππόόµµεεννοο  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟ  ΚΚΟΟΛΛΠΠΟΟ  γγιιαα  ττοονν  σσφφεεττεερριισσµµόό  ττωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν

ααννααγγκκώώνν,,  µµεεττάά  ττοο  εεµµππόόρριιοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννωωνν..  ΚΚιι  ααυυττόό  γγιιαα  δδύύοο  λλόόγγοουυςς::
αα))  ΌΌσσοο  τταα  δδίίκκττυυαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  ππααρρααµµέέννοουυνν  δδηηµµόόσσιιαα  κκααιι  οοιι  υυππεεύύθθυυννοοιι

φφρροοννττίίζζοουυνν  ττηηνν  κκααττάάσστταασσήή  ττοουυςς,,  ““λλεειιττοουυρργγοούύνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά””  ππρροοςς
ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο  //  ππόόσσιιµµοο,,  κκααιι  δδεενν  ααφφήήννοουυνν  ττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  νναα  ππεεττύύ--
χχοουυνν  τταα  αακκόόµµαα  µµεεγγααλλύύττεερραα  κκέέρρδδηη  πποουυ  οοννεειιρρεεύύοοννττααιι  οοιι  µµέέττοοχχοοιι  κκααιι  οοιι
cceeoo  ττοουυςς..  ΚΚααιι
ββ))  ΒΒάάζζοοννττααςς  χχέέρριι  κκααιι  σστταα  δδίίκκττυυαα  οοιι  έέµµπποορροοιι  ννεερροούύ  γγίίννοοννττααιι  οοιι  ααππόό--

λλυυττοοιι  κκυυρρίίααρρχχοοιι  ττηηςς  ζζωωήήςς,,  οοππόόττεε  ““ππααίίζζοουυνν””  µµεε  ττιιςς  ττιιµµέέςς  χχωωρρίίςς  ααννττίί--
ππααλλοο..  ((ΕΕκκττόόςς  ααππόό  εεµµάάςς  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς!!!!!!))

ΟΟιι  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεειιςς  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  έέχχοουυνν  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ππααγγ--
κκόόσσµµιιαα  ππρριινν  µµεερριικκέέςς  δδεεκκααεεττίίεεςς..  ΣΣυυχχννάά  ήήτταανν  //  εείίννααιι  µµέέρροοςς  ττωωνν

““ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν  δδοοµµιικκήήςς  ππρροοσσααρρµµοογγήήςς””  πποουυ  εεπποοππττεεύύοοννττααιι  ααππ’’  ττοο  ∆∆ΝΝΤΤ
((ττοο  οοπποοίίοο  κκααιι  σσττηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  λλεειιττοουυρργγεείί  σσαανν  πποολλιιοορρ--
κκηηττιικκόόςς  κκρριιόόςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν......))..  
ΚΚααιι  εεππεειιδδήή  οο  σσττόόχχοοςς  ττωωνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ((όόπποοιιοο  ππαα--

ρρααµµύύθθιι  κκιι  αανν  πποουυλλιιέέττααιι))  εείίννααιι  έέννααςς,,  ηη  όόσσοο  ππιιοο  µµεεγγάάλληη  κκεερρδδοοφφοορρίίαα  γγίί--
ννεεττααιι,,  σσχχεεδδόόνν  ππααννττοούύ  ((εείίττεε  σσττηηνν  ΑΑγγγγλλίίαα  εείίττεε  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  ττοουυ  ““ττρρίί--
ττοουυ  κκόόσσµµοουυ””))  µµεεττάά  ττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  σσυυµµββααίίννοουυνν  τταα  εεξξήήςς::
--  ααννεεββααίίννοουυνν  θθεεααµµααττιικκάά  οοιι  ττιιµµέέςς  ττοουυ  ννεερροούύ··
--  κκααθθώώςς  οοιι  ππιιοο  ααδδύύννααττοοιι  οοιικκοοννοοµµιικκάά  δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  ααννττααππεεξξέέλλ--

θθοουυνν,,  µµεειιώώννοουυνν  σσηηµµααννττιικκάά  ττηη  χχρρήήσσηη  ννεερροούύ  ((::  ππλλέέννοουυνν  τταα  κκααττσσααρροο--
λλιικκάά  ξξααννάά  κκααιι  ξξααννάά  σσττοο  ίίδδιιοο  ννεερρόό,,  κκάάννοουυνν  µµππάάννιιοο  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς
δδυυοο  κκααιι  ττρρεειιςς  άάττοοµµαα  ττοο  ίίδδιιοο  ννεερρόό,,  ππλλέέννοουυνν  τταα  ρροούύχχαα  ττοουυςς  ππιιοο  ααρρααιιάά))
µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηνν  δδρρααµµααττιικκήή  εεππιιδδεείίννωωσσηη  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ττοουυςς··
--  οοιι  δδιιαακκοοππέέςς  ύύδδρρεευυσσηηςς  γγιιαα  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς  εεξξόόφφλληησσηηςς  ήή  ααππλλήήρρωω--

ττοουυςς  λλοογγααρριιαασσµµοούύςς  γγίίννοοννττααιι  ττοο  κκύύρριιοο  όόππλλοο  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν,,  οοδδηηγγώώνν--
ττααςς  σσεε  ααππεελλππιισσίίαα  πποολλύύ  κκόόσσµµοο··
--  οοιι  ((σσυυννήήθθωωςς))  πποολλυυδδιιααφφηηµµιισσµµέέννεεςς  ““εεππεεννδδύύσσεειιςς  σστταα  δδίίκκττυυαα””  ττωωνν

ννέέωωνν  ιιδδιιοοκκττηηττώώνν  ήή  δδεενν  γγίίννοοννττααιι  πποοττέέ  ήή  γγίίννοοννττααιι  µµεε  εεππιιδδοοττήήσσεειιςς  ττωωνν
κκρρααττώώνν  κκααιι  µµεε  εεξξααιιρρεεττιικκάά  εευυννοοϊϊκκάά  δδάάννεειιαα  ττωωνν  ττρρααππεεζζώώνν......  ΟΟππόόττεε  εείί--
ττεε  ηη  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  ννεερροούύ  χχεειιρροοττεερρεεύύεειι,,  εείίττεε  οοιι  ““εεππεεννδδύύσσεειιςς””  ππλληηρρώώ--
ννοοννττααιι  ξξααννάά  ααππ’’  ττοουυςς  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοουυςς..

ΕΕννάάννττιιαα  σσ’’  ααυυττέέςς  ττιιςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  έέχχοουυνν  ξξεεσσππάάσσεειι  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς
δδεεκκααεεττίίεεςς  σσκκλληηρροοίί  ααλλλλάά  ααπποοφφαασσιισσττιικκοοίί  ααγγώώννεεςς  σσεε  δδιιάάφφοορραα  σσηη--

µµεείίαα  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  γγιιαα  νναα  ξξααννααππεερράάσσοουυνν  τταα  δδίίκκττυυαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  σσεε  δδηηµµόό--
σσιιαα  ιιδδιιοοκκττηησσίίαα..  ΟΟιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ήήτταανν  ννιικκηηφφόόρροοιι..
ΌΌµµωωςς  δδεενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  ππεερριιµµέέννοουυµµεε  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  ττοο  κκαακκόό,,  εείίττεε  σσττηη

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((ΕΕΥΥΑΑΘΘ))  εείίττεε  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ((ΕΕΥΥ∆∆ΑΑΠΠ))!!......

οοιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς

Όπως συµβαίνει σε κάθε κοινωνική ανάγκη που ιδιωτικοποιείται,
για να γίνει η ικανοποίησή της εµπόρευµα που πρέπει να αγο-

ραστεί και να πληρωθεί (νοσοκοµεία, εκπαίδευση, ηλεκτροδότηση,
υπεραστικοί δρόµοι) έτσι και το εµπόριο του νερού ∆∆ΕΕΝΝ  ΚΚΤΤΥΥΠΠΑΑΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ
ΙΙ∆∆ΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΕΕΣΣ..  Αυτοί που θα κτυπηθούν απ’ την ιδιωτικοποίηση
της ΕΥΑΘ και της ΕΥ∆ΑΠ θα είναι όσοι και όσες βρίσκονται, από οι-
κονοµική άποψη, στα “χαµηλά” της κοινωνικής πυραµίδας. Εργάτες,
µισθωτοί µε χαµηλούς µισθούς, άνεργοι, συνταξιούχοι µε µικρές
συντάξεις. 
Εκείνοι που γεµίζουν πισίνες ή ποτίζουν αυλές µε γκαζόν, δεν θα

έχουν πρόβληµα: έχουν λεφτά. Όπως συµβαίνει παντού έτσι και στην
περίπτωση του νερού οι κοινωνικές ανάγκες είναι ΑΝΑΓΚΕΣ µε κε-
φαλαία γράµµατα για εκείνους κι εκείνες που σαν αυτόνοµοι ονοµά-
ζουµε σύγχρονη εργατική τάξη. 

Ηκυβέρνηση, φυσικά, προσπαθεί να κατευνάσει εκ των προτέρων
τις αντιδράσεις. “Οι τιµές του νερού” (λένε οι εκπρόσωποί της)

“θα µείνουν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης”... Α χα!!! Όπως ακρι-
βώς συµβαίνει µε τις τιµές του ρεύµατος, ή µε την κατάσταση των
νοσοκοµείων - έτσι δεν είναι; Κάτι χειρότερο από κοροϊδία: ποιός θα
αγοράσει σήµερα την ΕΥΑΘ και αύριο την ΕΥ∆ΑΠ εάν δεν έχει εκ των
προτέρων κανονίσει (µε κάθε κυβέρνηση...) τα κέρδη του; Είναι δυ-
νατόν οι έλληνες εργολάβοι, που θα είναι βασικοί συνεταίροι και µέ-
τοχοι στις ιδιωτικές ΕΥΑΘ και ΕΥ∆ΑΠ, οι οποίοι τα έχουν βρει µέχρι
τώρα µια χαρά µε όλες τις κυβερνήσεις, να τα χαλάσουν για αυτήν
την µπίζνα;
Κι ύστερα, στους λογαριασµούς του νερού, µπορεί οι τιµές του να

ανεβαίνουν “σιγά σιγά”, αλλά τα “τέλη αποχέτευσης” να ανέβουν
απότοµα... Επειδή “πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην αποχέτευση”
(απ’ τους καινούργιους ιδιοκτήτες) και άλλα παρόµοια...

ΗΗιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  //  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  ππρρέέππεειι
νναα  εεµµπποοδδιισσττεείί  οοππωωσσδδήήπποοττεε..  

ΕΕίίννααιι  έένναα  κκρρίίσσιιµµοο  ββήήµµαα,,  ααλλλλάά  µµόόννοο  ττοο  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  ββήήµµαα..  ΗΗ  υυππέέρραασσππιισσηη
ττοουυ  ννεερροούύ  σσαανν  δδηηµµόόσσιιοουυ  ααγγααθθοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  κκττυυππήήσσεειι  κκααιι  ττηηνν  ““κκααρρ--
δδιιάά””  ττοουυ  εεµµπποορρίίοουυ,,  δδηηλλααδδήή  ττηηνν  κκααττααννάάλλωωσσηη  ττοουυ  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοουυ..  ΗΗ
ααππααίίττηησσηη  γγιιαα  κκααλλήήςς  πποοιιόόττηηττααςς  δδηηµµόόσσιιαα  σσυυσσττήήµµαατταα  ύύδδρρεευυσσηηςς,,  γγιιαα  δδηη--
µµόόσσιιεεςς  ββρρύύσσεεςς  σσττιιςς  ππόόλλεειιςς,,  κκααιι  ηη  δδιιααρρκκήήςς  υυππεεννθθύύµµιισσηη  ττοουυ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ
ΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΟΟ  εείίννααιι  ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο,,  ππρρέέππεειι  νναα  µµπποουυνν  σσττηηνν  ηηµµεερρήήσσιιαα  δδιιάά--
ττααξξηη..
∆ιαφορετικά οι έµποροι νερού θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν εκ-

µεταλλευόµενοι τις ανάγκες µας. Και θα περιµένουν κάποια καλύτε-
ρη στιγµή για να βάλουν στο χέρι τα δίκτυα...

wwwwww..aauuttoonnoommiiaa..ggrr εερργγααττιικκήή  ααυυττοοννοοµµίίαα
σσυυµµββοούύλλιιοο  γγιιαα  ττηηνν

ΑΑθθήήνναα ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη



11::  ττοο  ννεερρόό......

Είναι γνώσεις εγκυκλοπαιδικές, που έχουν τώρα δραµατική αξία:
το νερό καλύπτει το 70% του πλανήτη Γη (χώρια η άγνωστη πο-

σότητα των υπόγειων υδάτων). Το καθαρό νερό των βροχών που πέ-
φτει κάθε χρόνο υπολογίζεται σε 40.000 έως 50.000 κυβικά χιλιό-
µετρα. 
Τοο  ννεερρόό  δδεενν  κκαατταασσττρρέέφφεεττααιι!!  Η ποσότητά του στον πλανήτη παρα-

µένει σταθερή. Ο κύκλος της εξάτµισης, των νεφών, των βροχών,
των παγετώνων, οι θάλασσες, τα ποτάµια, οι λίµνες στην επιφάνεια
ή υπόγεια, όλα αυτά αποτελούν διαφορετικές µορφές του νερού.
ΌΌµµωωςς  κκααννεείίςς  δδεενν  κκαατταασσκκεευυάάζζεειι  ννεερρόό!!

Εκείνο που διαφοροποιείται είναι τα είδη - και τα µεγέθη - της
χρήσης του νερού. Η δραστηριότητα στην οποία χρησιµοποιεί-

ται η µεγαλύτερη ποσότητα του παγκόσµια διαθέσιµου καθαρού νε-
ρού (τα 2/3) είναι η γεωργία. Η αγροτική παραγωγή, για πότισµα. Το
µισό απ’ αυτό νερό, δηλαδή το 1/3 της παγκόσµιας γεωργικής χρή-
σης νερού, αφορά τρεις µονάχα καλλιέργειες: του βαµβακιού, του σι-
ταριού και του ρυζιού.

Οδεύτερος στη σειρά χρήστης νερού, είναι η βιοµηχανία. Ένα αυ-
τοκίνητο, για την κατασκευή του, (απ’ την αρχική φάση της επε-

ξεργασία των µετάλλων και των πλαστικών ως την τελική κατασκευή
των εξαρτηµάτων) χρησιµοποιεί 148,5 τόνους νερό! Η κατασκευή
ενός µονάχα µικροτσίπ χρειάζεται 38 λίτρα νερό. Ένα µεσαίου µεγέ-
θους εργοστάσιο κατασκευής µικροτσίπ χρειάζεται κάθε µήνα 190 χι-
λιάδες τόνους νερό! Αυτή η ποσότητα ισοδυναµεί µε τις ανάγκες
ύδρευσης µιας µικρής πόλης 20.000 κατοίκων.

Ηχρήση του νερού για πόση και για υγιεινή (πλύσιµο σωµάτων,
ρούχων, λάτζα κλπ) είναι η σηµαντικά µικρότερη. Όµως είναι

εκείνη που γίνεται άµεσα αισθητή στον καθένα και στην καθεµιά µας.
ΤΤ οο   νν εε ρρ όό   ( µ α ζ ί  µ ε  τ ο ν  α έ ρ α )  εε ίί νν αα ιι   οο ιι   µµ οο νν αα δδ ιι κκ έέ ςς
αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ εε ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   ““ ππ ρρ ώώ ττ εε ςς   ύύ λλ εε ςς ””   γγ ιι αα   ττ ιι ςς
οο ππ οο ίί εε ςς   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι ,,   κκ αα ιι   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   υυ ππ άά ρρ ξξ εε ιι
υυ ππ οο κκ αα ττ άά σσ τταα ττ οο !!
Αυτό σηµαίνει ότι όποιος καταφέρει να βάλει στο χέρι το νερό µιας

περιοχής, είναι ο πραγµατικός κύριος της ζωής (της ανθρώπινης και
όχι µόνο) σ’ αυτήν την περιοχή!!!

33::  τταα  κκέέρρδδηη......

Το εµπόριο εµφιαλωµένου πόσιµου νερού ήταν το πρώτο µεγάλο
κύµα εκµετάλλευσης και κερδοφορίας, που έχει γίνει πια απόλυ-

τα αποδεκτό. Είτε επειδή τα δίκτυα ύδρευσης εγκαταλείφθηκαν σκό-
πιµα (απ’ τα κράτη, τους δήµους) στην παρακµή, οπότε η ποιότητα
του νερού τους έπεσε, είτε επειδή τα εµφιαλωµένα νερά διαφηµί-
στηκαν σαν “υγιεινά”, “εµπλουτισµένα” κλπ, το εµπόριο εµφιαλωµέ-
νων έγινε µια τεράστια παγκόσµια µπίζνα, της οποίας αφεντικά είναι
(όπως και στα ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης) µια χούφτα µεγάλες εται-
ρείες: οι γαλλικές Suez, Vivendi και Saur, η αγγλογερµανική RWE-
Thames, η αµερικανική Bechtel, και η Nestle. Οι δύο πρώτες ελέγ-
χουν περισσότερο από τα 2/3 της αγοράς και δραστηριοποιούνται σε
περισσότερες από 150 χώρες µε περισσότερους από 200 εκατοµµύ-
ρια καταναλωτές.
Πόσο µεγάλα είναι τα κέρδη στο εµπόριο εµφιαλωµένων; Μια απλή

συγκριτική έρευνα το καλοκαίρι του 2013 (στην Αθήνα) έδειξε ότι:
- το δηµόσια παρεχόµενο νερό του δικτύου έχει 0,4138 ευρώ το κυ-

βικό (τα 1000 λίτρα) για κατανάλωση έως 16,5 κυβικά, και 0,6471
ευρώ το κυβικό απ’ τα 16,5 κυβικά και πάνω. Αυτό σηµαίνει: από
0,0004138 ευρώ έως 0,00006471 ευρώ το λίτρο, τιµή για το νερό
της βρύσης.
- οι τιµές του εµφιαλωµένου κυµαίνονται από 0,5 ευρώ το µισό λί-

τρο (στα περίπτερα) έως κατώτερη τιµή 1,5 ευρώ η συσκευασία των
9 λίτρων (6Χ1,5) στα σούπερ µάρκετ. Που σηµαίνει από 1 ευρώ (πε-
ρίπτερα) έως 0,166 ευρώ το λίτρο (κατώτατη σούπερ µάρκετ).

Αυτές οι τιµές δείχνουν ότι ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο  πποουυλλιιέέττααιι  (στην κα-
λύτερη των περιπτώσεων) 225566,,55  φφοορρέέςς  αακκρριιββόόττεερραα έέωωςς  (στη

χειρότερη) 22441166  φφοορρέέςς  αακκρριιββόόττεερραα ααππ’’  ττοο  ννεερρόό  ττηηςς  ββρρύύσσηηςς!!!!!!  Εάν
αρέσουν οι επί τοις εκατό αναγωγές: το εµφιαλωµένο είναι από
2255..665500%% έως 224411..660000%%  αακκρριιββόόττεερροο απ’ το νερό της βρύσης!!!!
Αυτό συµβαίνει ελεύθερα, δηµόσια, µε την αποδοχή των πελατών,

και χωρίς κανείς να διαµαρτύρεται για την ληστεία! Κι όµως: µια τό-
σο απίστευτη κερδοφορία µέσω του εµφιαλωµένου προδιαγράφει το
µέγεθος των κερδών που επιδιώκουν εκείνοι (οι ίδιες παγκόσµιες
εταιρείες ή θυγατρικές τους) που θέλουν να βάλουν στο χέρι και τα
δίκτυα ύδρευσης (Θεσσαλονίκης και Αθήνας προς το παρόν).
Σε µια στιγµή ειλικρίνειας ο πρόεδρος της Perrier (της γνωστής γαλ-

λικής εταιρείας νερού) είχε δηλώσει:
... Εκείνο που µε εντυπωσίασε ήταν ... ότι αυτό που χρειάζεται

να κάνεις είναι απλά να βγάλεις το νερό απ’ το έδαφος... Και
ύστερα µπορείς να το πουλήσεις ακριβότερα απ’ το κρασί, το γά-
λα ή το πετρέλαιο...
ΑΑκκρριιββώώςς::  ττοο  εεµµππόόρριιοο  ννεερροούύ  έέχχεειι  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  φφοορρέέςς  πποολλλλααππλλάάσσιιαα

κκεερρδδοοφφοορρίίαα  ααππ’’  ττοο  εεµµππόόρριιοο  ππεεττρρεελλααίίοουυ!!

22::  ττοο  εεµµππόόρριιοο

ΓΓιιαα  νναα  µµπποορρεείί  κκάάπποοιιοοςς  νναα  πποουυλλάάεειι  κκάάττιι  ββγγάάζζοοννττααςς  κκέέρρδδοοςς,,  ππρρέέ--
ππεειι  ααυυττόό  ττοο  ““κκάάττιι””  νναα  εείίννααιι  σσχχεεττιικκάά  σσππάάννιιοο..  ΝΝαα  µµηηνν  υυππάάρρχχεειι

εεύύκκοολλαα  δδιιααθθέέσσιιµµοο..  ΓΓιιαα  νναα  υυππάάρρχχεειι  εεµµππόόρριιοο  ννεερροούύ  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρ--
χχεειι  έέλλλλεειιψψηη,,  σσππααννιιόόττηητταα  ννεερροούύ..  ΠΠώώςς  εείίννααιι,,  όόµµωωςς  δδυυννααττόόνν,,  νναα
υυππάάρρχχεειι  έέλλλλεειιψψηη,,  σσππααννιιόόττηητταα,,  σσεε  κκάάττιι  πποουυ  εείίννααιι  ππααγγκκόόσσµµιιαα  δδιιαα--
θθέέσσιιµµοο  κκααιι  σσττηηνν  ίίδδιιαα  σσττααθθεερρήή  πποοσσόόττηητταα  ααππ’’  τταα  ββάάθθηη  ττωωνν  ααιιώώννωωνν;;

ΜΜπποορρεείί  νναα  υυππάάρρξξεειι  έέλλλλεειιψψηη  ννεερροούύ,,  εεππεειιδδήή  δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  σσαανν
ττέέττοοιιαα!!  ΕΕιιδδιικκάά  σσεε  όόττιι  ααφφοορράά,,  ττοο κκ αα θθ αα ρρόό ,,   ππ όόσσ ιι µµ οο ννεερρόό..

ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ττρρεειιςς  εείίννααιι  οοιι  ττρρόόπποοιι  κκαατταασσκκεευυήήςς  ττηηςς  έέλλλλεειιψψηηςς  κκααθθαα--
ρροούύ,,  ππόόσσιιµµοουυ  ννεερροούύ,,  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ττηη  ββάάσσηη  ττοουυ  εεµµπποορρίίοουυ::
--  ΜΜέέσσωω  κκααιι  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  µµόόλλυυννσσηηςς  ττοουυ  ννεερροούύ,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκάάννοουυνν

οοιι  δδυυοο  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  χχρρήήσσεειιςς  ττοουυ,,  ηη  γγεεωωρργγιικκήή  ((φφυυττοοφφάάρρµµαακκαα,,  λλιι--
ππάάσσµµαατταα))  κκααιι  ηη  ββιιοοµµηηχχααννιικκήή  ((ττοοξξιικκάά,,  ββααρρέέαα  µµεεττάάλλλλαα,,  κκλλππ))..  
--  ΜΜέέσσωω  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν  αασσττιικκώώνν  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεεωωνν::  όόσσοο  ππιιοο  µµεεγγάάλληη

εείίννααιι  µµιιαα  ππόόλληη  ττόόσσοο  ππιιθθααννόόττεερροο  εείίννααιι  νναα  υυππάάρρχχεειι  έέλλλλεειιψψηη  εεππααρρ--
κκώώνν  πποοσσοοττήήττωωνν  κκααθθααρροούύ,,  ππόόσσιιµµοουυ  ννεερροούύ  γγιιαα  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς..
ΣΣττηηνν  ίίδδιιαα  κκααττηηγγοορρίίαα  ααννήήκκοουυνν  τταα  µµ αα ζζ ιι κκ άά   ττ οο υυ ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   θθ έέ ρρ εε --
ττ ρραα ,,   τταα  οοπποοίίαα  9999  φφοορρέέςς  σσττιιςς  110000  δδηηµµιιοουυρργγοούύννττααιι  σσεε  ττόόπποουυςς  πποουυ
δδεενν  δδιιααθθέέττοουυνν  ααπποοθθέέµµαατταα  ννεερροούύ  γγιιαα  νναα  σσυυννττηηρρήήσσοουυνν  χχιιλλιιάάδδεεςς  µµοο--
ννοοµµιιάάςς  σσυυγγκκεεννττρρωωµµέέννοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς......
--  ΜΜέέσσωω  ττηηςς  µµηη  σσυυννττήήρρηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  εεγγκκααττάάλλεειιψψηηςς  ττωωνν  σσυυσσττηηµµάά--

ττωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  ((ττωωνν  ππόόλλεεωωνν)),,  οοππόόττεε  υυππάάρρχχοουυνν  µµεεγγάάλλεεςς  δδιιααρρρροοέέςς..

ΟΟιι  πποολλύύ  ππααλλιιοοίί  έέµµπποορροοιι  ννεερροούύ  ήήτταανν  οοιι  ““ννεερροουυλλάάδδεεςς””::  ααυυττοοίί,,
δδηηλλααδδήή,,  πποουυ  µµεεττέέφφεερραανν  ννεερρόό  ααππόό  µµαακκρριιννέέςς  ππηηγγέέςς..  ΠΠλληηρρώώ--

ννοονντταανν  γγιιαα  ττηηνν  µµεεττααφφοορράά  ττοουυ  ννεερροούύ..
ΌΌµµωωςς  τταα  4400,,  5500  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ττοο  εεµµππόόρριιοο  ννεερροούύ  ππααγγκκόόσσµµιιαα

έέχχεειι  ααλλλλάάξξεειι  εεννττεελλώώςς  µµοορρφφήή..  ΚΚααιι  έέχχεειι  οορργγααννωωθθεείί  µµεε  ττέέττοοιιοονν  ττρρόό--
πποο  ώώσσττεε  νναα  ααπποοφφέέρρεειι  ττεερράάσσττιιαα  κκέέρρδδηη  σσττοουυςς  εεµµππόόρροουυςς..  ΥΥππάάρρχχοουυνν
δδύύοο  µµεεγγάάλλοοιι  κκλλάάδδοοιι  κκεερρδδοοφφοορρίίααςς::
--  ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο  ((εεππιιττρρααππέέζζιιοο))  ννεερρόό··
--  τταα  δδίίκκττυυαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  ττωωνν  ππόόλλεεωωνν..  



11::  ττοο  ννεερρόό......

Είναι γνώσεις εγκυκλοπαιδικές, που έχουν τώρα δραµατική αξία:
το νερό καλύπτει το 70% του πλανήτη Γη (χώρια η άγνωστη πο-

σότητα των υπόγειων υδάτων). Το καθαρό νερό των βροχών που πέ-
φτει κάθε χρόνο υπολογίζεται σε 40.000 έως 50.000 κυβικά χιλιό-
µετρα. 
Τοο  ννεερρόό  δδεενν  κκαατταασσττρρέέφφεεττααιι!!  Η ποσότητά του στον πλανήτη παρα-

µένει σταθερή. Ο κύκλος της εξάτµισης, των νεφών, των βροχών,
των παγετώνων, οι θάλασσες, τα ποτάµια, οι λίµνες στην επιφάνεια
ή υπόγεια, όλα αυτά αποτελούν διαφορετικές µορφές του νερού.
ΌΌµµωωςς  κκααννεείίςς  δδεενν  κκαατταασσκκεευυάάζζεειι  ννεερρόό!!

Εκείνο που διαφοροποιείται είναι τα είδη - και τα µεγέθη - της
χρήσης του νερού. Η δραστηριότητα στην οποία χρησιµοποιεί-

ται η µεγαλύτερη ποσότητα του παγκόσµια διαθέσιµου καθαρού νε-
ρού (τα 2/3) είναι η γεωργία. Η αγροτική παραγωγή, για πότισµα. Το
µισό απ’ αυτό νερό, δηλαδή το 1/3 της παγκόσµιας γεωργικής χρή-
σης νερού, αφορά τρεις µονάχα καλλιέργειες: του βαµβακιού, του σι-
ταριού και του ρυζιού.

Οδεύτερος στη σειρά χρήστης νερού, είναι η βιοµηχανία. Ένα αυ-
τοκίνητο, για την κατασκευή του, (απ’ την αρχική φάση της επε-

ξεργασία των µετάλλων και των πλαστικών ως την τελική κατασκευή
των εξαρτηµάτων) χρησιµοποιεί 148,5 τόνους νερό! Η κατασκευή
ενός µονάχα µικροτσίπ χρειάζεται 38 λίτρα νερό. Ένα µεσαίου µεγέ-
θους εργοστάσιο κατασκευής µικροτσίπ χρειάζεται κάθε µήνα 190 χι-
λιάδες τόνους νερό! Αυτή η ποσότητα ισοδυναµεί µε τις ανάγκες
ύδρευσης µιας µικρής πόλης 20.000 κατοίκων.

Ηχρήση του νερού για πόση και για υγιεινή (πλύσιµο σωµάτων,
ρούχων, λάτζα κλπ) είναι η σηµαντικά µικρότερη. Όµως είναι

εκείνη που γίνεται άµεσα αισθητή στον καθένα και στην καθεµιά µας.
ΤΤ οο   νν εε ρρ όό   ( µ α ζ ί  µ ε  τ ο ν  α έ ρ α )  εε ίί νν αα ιι   οο ιι   µµ οο νν αα δδ ιι κκ έέ ςς
αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ εε ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   ““ ππ ρρ ώώ ττ εε ςς   ύύ λλ εε ςς ””   γγ ιι αα   ττ ιι ςς
οο ππ οο ίί εε ςς   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι ,,   κκ αα ιι   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   υυ ππ άά ρρ ξξ εε ιι
υυ ππ οο κκ αα ττ άά σσ τταα ττ οο !!
Αυτό σηµαίνει ότι όποιος καταφέρει να βάλει στο χέρι το νερό µιας

περιοχής, είναι ο πραγµατικός κύριος της ζωής (της ανθρώπινης και
όχι µόνο) σ’ αυτήν την περιοχή!!!

33::  τταα  κκέέρρδδηη......

Το εµπόριο εµφιαλωµένου πόσιµου νερού ήταν το πρώτο µεγάλο
κύµα εκµετάλλευσης και κερδοφορίας, που έχει γίνει πια απόλυ-

τα αποδεκτό. Είτε επειδή τα δίκτυα ύδρευσης εγκαταλείφθηκαν σκό-
πιµα (απ’ τα κράτη, τους δήµους) στην παρακµή, οπότε η ποιότητα
του νερού τους έπεσε, είτε επειδή τα εµφιαλωµένα νερά διαφηµί-
στηκαν σαν “υγιεινά”, “εµπλουτισµένα” κλπ, το εµπόριο εµφιαλωµέ-
νων έγινε µια τεράστια παγκόσµια µπίζνα, της οποίας αφεντικά είναι
(όπως και στα ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης) µια χούφτα µεγάλες εται-
ρείες: οι γαλλικές Suez, Vivendi και Saur, η αγγλογερµανική RWE-
Thames, η αµερικανική Bechtel, και η Nestle. Οι δύο πρώτες ελέγ-
χουν περισσότερο από τα 2/3 της αγοράς και δραστηριοποιούνται σε
περισσότερες από 150 χώρες µε περισσότερους από 200 εκατοµµύ-
ρια καταναλωτές.
Πόσο µεγάλα είναι τα κέρδη στο εµπόριο εµφιαλωµένων; Μια απλή

συγκριτική έρευνα το καλοκαίρι του 2013 (στην Αθήνα) έδειξε ότι:
- το δηµόσια παρεχόµενο νερό του δικτύου έχει 0,4138 ευρώ το κυ-

βικό (τα 1000 λίτρα) για κατανάλωση έως 16,5 κυβικά, και 0,6471
ευρώ το κυβικό απ’ τα 16,5 κυβικά και πάνω. Αυτό σηµαίνει: από
0,0004138 ευρώ έως 0,00006471 ευρώ το λίτρο, τιµή για το νερό
της βρύσης.
- οι τιµές του εµφιαλωµένου κυµαίνονται από 0,5 ευρώ το µισό λί-

τρο (στα περίπτερα) έως κατώτερη τιµή 1,5 ευρώ η συσκευασία των
9 λίτρων (6Χ1,5) στα σούπερ µάρκετ. Που σηµαίνει από 1 ευρώ (πε-
ρίπτερα) έως 0,166 ευρώ το λίτρο (κατώτατη σούπερ µάρκετ).

Αυτές οι τιµές δείχνουν ότι ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο  πποουυλλιιέέττααιι  (στην κα-
λύτερη των περιπτώσεων) 225566,,55  φφοορρέέςς  αακκρριιββόόττεερραα έέωωςς  (στη

χειρότερη) 22441166  φφοορρέέςς  αακκρριιββόόττεερραα ααππ’’  ττοο  ννεερρόό  ττηηςς  ββρρύύσσηηςς!!!!!!  Εάν
αρέσουν οι επί τοις εκατό αναγωγές: το εµφιαλωµένο είναι από
2255..665500%% έως 224411..660000%%  αακκρριιββόόττεερροο απ’ το νερό της βρύσης!!!!
Αυτό συµβαίνει ελεύθερα, δηµόσια, µε την αποδοχή των πελατών,

και χωρίς κανείς να διαµαρτύρεται για την ληστεία! Κι όµως: µια τό-
σο απίστευτη κερδοφορία µέσω του εµφιαλωµένου προδιαγράφει το
µέγεθος των κερδών που επιδιώκουν εκείνοι (οι ίδιες παγκόσµιες
εταιρείες ή θυγατρικές τους) που θέλουν να βάλουν στο χέρι και τα
δίκτυα ύδρευσης (Θεσσαλονίκης και Αθήνας προς το παρόν).
Σε µια στιγµή ειλικρίνειας ο πρόεδρος της Perrier (της γνωστής γαλ-

λικής εταιρείας νερού) είχε δηλώσει:
... Εκείνο που µε εντυπωσίασε ήταν ... ότι αυτό που χρειάζεται

να κάνεις είναι απλά να βγάλεις το νερό απ’ το έδαφος... Και
ύστερα µπορείς να το πουλήσεις ακριβότερα απ’ το κρασί, το γά-
λα ή το πετρέλαιο...
ΑΑκκρριιββώώςς::  ττοο  εεµµππόόρριιοο  ννεερροούύ  έέχχεειι  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  φφοορρέέςς  πποολλλλααππλλάάσσιιαα

κκεερρδδοοφφοορρίίαα  ααππ’’  ττοο  εεµµππόόρριιοο  ππεεττρρεελλααίίοουυ!!

22::  ττοο  εεµµππόόρριιοο

ΓΓιιαα  νναα  µµπποορρεείί  κκάάπποοιιοοςς  νναα  πποουυλλάάεειι  κκάάττιι  ββγγάάζζοοννττααςς  κκέέρρδδοοςς,,  ππρρέέ--
ππεειι  ααυυττόό  ττοο  ““κκάάττιι””  νναα  εείίννααιι  σσχχεεττιικκάά  σσππάάννιιοο..  ΝΝαα  µµηηνν  υυππάάρρχχεειι

εεύύκκοολλαα  δδιιααθθέέσσιιµµοο..  ΓΓιιαα  νναα  υυππάάρρχχεειι  εεµµππόόρριιοο  ννεερροούύ  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρ--
χχεειι  έέλλλλεειιψψηη,,  σσππααννιιόόττηητταα  ννεερροούύ..  ΠΠώώςς  εείίννααιι,,  όόµµωωςς  δδυυννααττόόνν,,  νναα
υυππάάρρχχεειι  έέλλλλεειιψψηη,,  σσππααννιιόόττηητταα,,  σσεε  κκάάττιι  πποουυ  εείίννααιι  ππααγγκκόόσσµµιιαα  δδιιαα--
θθέέσσιιµµοο  κκααιι  σσττηηνν  ίίδδιιαα  σσττααθθεερρήή  πποοσσόόττηητταα  ααππ’’  τταα  ββάάθθηη  ττωωνν  ααιιώώννωωνν;;

ΜΜπποορρεείί  νναα  υυππάάρρξξεειι  έέλλλλεειιψψηη  ννεερροούύ,,  εεππεειιδδήή  δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  σσαανν
ττέέττοοιιαα!!  ΕΕιιδδιικκάά  σσεε  όόττιι  ααφφοορράά,,  ττοο κκ αα θθ αα ρρόό ,,   ππ όόσσ ιι µµ οο ννεερρόό..

ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ττρρεειιςς  εείίννααιι  οοιι  ττρρόόπποοιι  κκαατταασσκκεευυήήςς  ττηηςς  έέλλλλεειιψψηηςς  κκααθθαα--
ρροούύ,,  ππόόσσιιµµοουυ  ννεερροούύ,,  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ττηη  ββάάσσηη  ττοουυ  εεµµπποορρίίοουυ::
--  ΜΜέέσσωω  κκααιι  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  µµόόλλυυννσσηηςς  ττοουυ  ννεερροούύ,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκάάννοουυνν

οοιι  δδυυοο  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  χχρρήήσσεειιςς  ττοουυ,,  ηη  γγεεωωρργγιικκήή  ((φφυυττοοφφάάρρµµαακκαα,,  λλιι--
ππάάσσµµαατταα))  κκααιι  ηη  ββιιοοµµηηχχααννιικκήή  ((ττοοξξιικκάά,,  ββααρρέέαα  µµεεττάάλλλλαα,,  κκλλππ))..  
--  ΜΜέέσσωω  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν  αασσττιικκώώνν  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεεωωνν::  όόσσοο  ππιιοο  µµεεγγάάλληη

εείίννααιι  µµιιαα  ππόόλληη  ττόόσσοο  ππιιθθααννόόττεερροο  εείίννααιι  νναα  υυππάάρρχχεειι  έέλλλλεειιψψηη  εεππααρρ--
κκώώνν  πποοσσοοττήήττωωνν  κκααθθααρροούύ,,  ππόόσσιιµµοουυ  ννεερροούύ  γγιιαα  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς..
ΣΣττηηνν  ίίδδιιαα  κκααττηηγγοορρίίαα  ααννήήκκοουυνν  τταα  µµ αα ζζ ιι κκ άά   ττ οο υυ ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   θθ έέ ρρ εε --
ττ ρραα ,,   τταα  οοπποοίίαα  9999  φφοορρέέςς  σσττιιςς  110000  δδηηµµιιοουυρργγοούύννττααιι  σσεε  ττόόπποουυςς  πποουυ
δδεενν  δδιιααθθέέττοουυνν  ααπποοθθέέµµαατταα  ννεερροούύ  γγιιαα  νναα  σσυυννττηηρρήήσσοουυνν  χχιιλλιιάάδδεεςς  µµοο--
ννοοµµιιάάςς  σσυυγγκκεεννττρρωωµµέέννοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς......
--  ΜΜέέσσωω  ττηηςς  µµηη  σσυυννττήήρρηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  εεγγκκααττάάλλεειιψψηηςς  ττωωνν  σσυυσσττηηµµάά--

ττωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  ((ττωωνν  ππόόλλεεωωνν)),,  οοππόόττεε  υυππάάρρχχοουυνν  µµεεγγάάλλεεςς  δδιιααρρρροοέέςς..

ΟΟιι  πποολλύύ  ππααλλιιοοίί  έέµµπποορροοιι  ννεερροούύ  ήήτταανν  οοιι  ““ννεερροουυλλάάδδεεςς””::  ααυυττοοίί,,
δδηηλλααδδήή,,  πποουυ  µµεεττέέφφεερραανν  ννεερρόό  ααππόό  µµαακκρριιννέέςς  ππηηγγέέςς..  ΠΠλληηρρώώ--

ννοονντταανν  γγιιαα  ττηηνν  µµεεττααφφοορράά  ττοουυ  ννεερροούύ..
ΌΌµµωωςς  τταα  4400,,  5500  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ττοο  εεµµππόόρριιοο  ννεερροούύ  ππααγγκκόόσσµµιιαα

έέχχεειι  ααλλλλάάξξεειι  εεννττεελλώώςς  µµοορρφφήή..  ΚΚααιι  έέχχεειι  οορργγααννωωθθεείί  µµεε  ττέέττοοιιοονν  ττρρόό--
πποο  ώώσσττεε  νναα  ααπποοφφέέρρεειι  ττεερράάσσττιιαα  κκέέρρδδηη  σσττοουυςς  εεµµππόόρροουυςς..  ΥΥππάάρρχχοουυνν
δδύύοο  µµεεγγάάλλοοιι  κκλλάάδδοοιι  κκεερρδδοοφφοορρίίααςς::
--  ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο  ((εεππιιττρρααππέέζζιιοο))  ννεερρόό··
--  τταα  δδίίκκττυυαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  ττωωνν  ππόόλλεεωωνν..  



11::  ττοο  ννεερρόό......

Είναι γνώσεις εγκυκλοπαιδικές, που έχουν τώρα δραµατική αξία:
το νερό καλύπτει το 70% του πλανήτη Γη (χώρια η άγνωστη πο-

σότητα των υπόγειων υδάτων). Το καθαρό νερό των βροχών που πέ-
φτει κάθε χρόνο υπολογίζεται σε 40.000 έως 50.000 κυβικά χιλιό-
µετρα. 
Τοο  ννεερρόό  δδεενν  κκαατταασσττρρέέφφεεττααιι!!  Η ποσότητά του στον πλανήτη παρα-

µένει σταθερή. Ο κύκλος της εξάτµισης, των νεφών, των βροχών,
των παγετώνων, οι θάλασσες, τα ποτάµια, οι λίµνες στην επιφάνεια
ή υπόγεια, όλα αυτά αποτελούν διαφορετικές µορφές του νερού.
ΌΌµµωωςς  κκααννεείίςς  δδεενν  κκαατταασσκκεευυάάζζεειι  ννεερρόό!!

Εκείνο που διαφοροποιείται είναι τα είδη - και τα µεγέθη - της
χρήσης του νερού. Η δραστηριότητα στην οποία χρησιµοποιεί-

ται η µεγαλύτερη ποσότητα του παγκόσµια διαθέσιµου καθαρού νε-
ρού (τα 2/3) είναι η γεωργία. Η αγροτική παραγωγή, για πότισµα. Το
µισό απ’ αυτό νερό, δηλαδή το 1/3 της παγκόσµιας γεωργικής χρή-
σης νερού, αφορά τρεις µονάχα καλλιέργειες: του βαµβακιού, του σι-
ταριού και του ρυζιού.

Οδεύτερος στη σειρά χρήστης νερού, είναι η βιοµηχανία. Ένα αυ-
τοκίνητο, για την κατασκευή του, (απ’ την αρχική φάση της επε-

ξεργασία των µετάλλων και των πλαστικών ως την τελική κατασκευή
των εξαρτηµάτων) χρησιµοποιεί 148,5 τόνους νερό! Η κατασκευή
ενός µονάχα µικροτσίπ χρειάζεται 38 λίτρα νερό. Ένα µεσαίου µεγέ-
θους εργοστάσιο κατασκευής µικροτσίπ χρειάζεται κάθε µήνα 190 χι-
λιάδες τόνους νερό! Αυτή η ποσότητα ισοδυναµεί µε τις ανάγκες
ύδρευσης µιας µικρής πόλης 20.000 κατοίκων.

Ηχρήση του νερού για πόση και για υγιεινή (πλύσιµο σωµάτων,
ρούχων, λάτζα κλπ) είναι η σηµαντικά µικρότερη. Όµως είναι

εκείνη που γίνεται άµεσα αισθητή στον καθένα και στην καθεµιά µας.
ΤΤ οο   νν εε ρρ όό   ( µ α ζ ί  µ ε  τ ο ν  α έ ρ α )  εε ίί νν αα ιι   οο ιι   µµ οο νν αα δδ ιι κκ έέ ςς
αα ππ αα ρρ αα ίί ττ ηη ττ εε ςς   γγ ιι αα   ττ ηη νν   ζζ ωω ήή   ““ ππ ρρ ώώ ττ εε ςς   ύύ λλ εε ςς ””   γγ ιι αα   ττ ιι ςς
οο ππ οο ίί εε ςς   δδ εε νν   υυ ππ άά ρρ χχ εε ιι ,,   κκ αα ιι   δδ εε νν   µµ ππ οο ρρ εε ίί   νν αα   υυ ππ άά ρρ ξξ εε ιι
υυ ππ οο κκ αα ττ άά σσ τταα ττ οο !!
Αυτό σηµαίνει ότι όποιος καταφέρει να βάλει στο χέρι το νερό µιας

περιοχής, είναι ο πραγµατικός κύριος της ζωής (της ανθρώπινης και
όχι µόνο) σ’ αυτήν την περιοχή!!!

33::  τταα  κκέέρρδδηη......

Το εµπόριο εµφιαλωµένου πόσιµου νερού ήταν το πρώτο µεγάλο
κύµα εκµετάλλευσης και κερδοφορίας, που έχει γίνει πια απόλυ-

τα αποδεκτό. Είτε επειδή τα δίκτυα ύδρευσης εγκαταλείφθηκαν σκό-
πιµα (απ’ τα κράτη, τους δήµους) στην παρακµή, οπότε η ποιότητα
του νερού τους έπεσε, είτε επειδή τα εµφιαλωµένα νερά διαφηµί-
στηκαν σαν “υγιεινά”, “εµπλουτισµένα” κλπ, το εµπόριο εµφιαλωµέ-
νων έγινε µια τεράστια παγκόσµια µπίζνα, της οποίας αφεντικά είναι
(όπως και στα ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης) µια χούφτα µεγάλες εται-
ρείες: οι γαλλικές Suez, Vivendi και Saur, η αγγλογερµανική RWE-
Thames, η αµερικανική Bechtel, και η Nestle. Οι δύο πρώτες ελέγ-
χουν περισσότερο από τα 2/3 της αγοράς και δραστηριοποιούνται σε
περισσότερες από 150 χώρες µε περισσότερους από 200 εκατοµµύ-
ρια καταναλωτές.
Πόσο µεγάλα είναι τα κέρδη στο εµπόριο εµφιαλωµένων; Μια απλή

συγκριτική έρευνα το καλοκαίρι του 2013 (στην Αθήνα) έδειξε ότι:
- το δηµόσια παρεχόµενο νερό του δικτύου έχει 0,4138 ευρώ το κυ-

βικό (τα 1000 λίτρα) για κατανάλωση έως 16,5 κυβικά, και 0,6471
ευρώ το κυβικό απ’ τα 16,5 κυβικά και πάνω. Αυτό σηµαίνει: από
0,0004138 ευρώ έως 0,00006471 ευρώ το λίτρο, τιµή για το νερό
της βρύσης.
- οι τιµές του εµφιαλωµένου κυµαίνονται από 0,5 ευρώ το µισό λί-

τρο (στα περίπτερα) έως κατώτερη τιµή 1,5 ευρώ η συσκευασία των
9 λίτρων (6Χ1,5) στα σούπερ µάρκετ. Που σηµαίνει από 1 ευρώ (πε-
ρίπτερα) έως 0,166 ευρώ το λίτρο (κατώτατη σούπερ µάρκετ).

Αυτές οι τιµές δείχνουν ότι ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο  πποουυλλιιέέττααιι  (στην κα-
λύτερη των περιπτώσεων) 225566,,55  φφοορρέέςς  αακκρριιββόόττεερραα έέωωςς  (στη

χειρότερη) 22441166  φφοορρέέςς  αακκρριιββόόττεερραα ααππ’’  ττοο  ννεερρόό  ττηηςς  ββρρύύσσηηςς!!!!!!  Εάν
αρέσουν οι επί τοις εκατό αναγωγές: το εµφιαλωµένο είναι από
2255..665500%% έως 224411..660000%%  αακκρριιββόόττεερροο απ’ το νερό της βρύσης!!!!
Αυτό συµβαίνει ελεύθερα, δηµόσια, µε την αποδοχή των πελατών,

και χωρίς κανείς να διαµαρτύρεται για την ληστεία! Κι όµως: µια τό-
σο απίστευτη κερδοφορία µέσω του εµφιαλωµένου προδιαγράφει το
µέγεθος των κερδών που επιδιώκουν εκείνοι (οι ίδιες παγκόσµιες
εταιρείες ή θυγατρικές τους) που θέλουν να βάλουν στο χέρι και τα
δίκτυα ύδρευσης (Θεσσαλονίκης και Αθήνας προς το παρόν).
Σε µια στιγµή ειλικρίνειας ο πρόεδρος της Perrier (της γνωστής γαλ-

λικής εταιρείας νερού) είχε δηλώσει:
... Εκείνο που µε εντυπωσίασε ήταν ... ότι αυτό που χρειάζεται

να κάνεις είναι απλά να βγάλεις το νερό απ’ το έδαφος... Και
ύστερα µπορείς να το πουλήσεις ακριβότερα απ’ το κρασί, το γά-
λα ή το πετρέλαιο...
ΑΑκκρριιββώώςς::  ττοο  εεµµππόόρριιοο  ννεερροούύ  έέχχεειι  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  φφοορρέέςς  πποολλλλααππλλάάσσιιαα

κκεερρδδοοφφοορρίίαα  ααππ’’  ττοο  εεµµππόόρριιοο  ππεεττρρεελλααίίοουυ!!

22::  ττοο  εεµµππόόρριιοο

ΓΓιιαα  νναα  µµπποορρεείί  κκάάπποοιιοοςς  νναα  πποουυλλάάεειι  κκάάττιι  ββγγάάζζοοννττααςς  κκέέρρδδοοςς,,  ππρρέέ--
ππεειι  ααυυττόό  ττοο  ““κκάάττιι””  νναα  εείίννααιι  σσχχεεττιικκάά  σσππάάννιιοο..  ΝΝαα  µµηηνν  υυππάάρρχχεειι

εεύύκκοολλαα  δδιιααθθέέσσιιµµοο..  ΓΓιιαα  νναα  υυππάάρρχχεειι  εεµµππόόρριιοο  ννεερροούύ  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρ--
χχεειι  έέλλλλεειιψψηη,,  σσππααννιιόόττηητταα  ννεερροούύ..  ΠΠώώςς  εείίννααιι,,  όόµµωωςς  δδυυννααττόόνν,,  νναα
υυππάάρρχχεειι  έέλλλλεειιψψηη,,  σσππααννιιόόττηητταα,,  σσεε  κκάάττιι  πποουυ  εείίννααιι  ππααγγκκόόσσµµιιαα  δδιιαα--
θθέέσσιιµµοο  κκααιι  σσττηηνν  ίίδδιιαα  σσττααθθεερρήή  πποοσσόόττηητταα  ααππ’’  τταα  ββάάθθηη  ττωωνν  ααιιώώννωωνν;;

ΜΜπποορρεείί  νναα  υυππάάρρξξεειι  έέλλλλεειιψψηη  ννεερροούύ,,  εεππεειιδδήή  δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  σσαανν
ττέέττοοιιαα!!  ΕΕιιδδιικκάά  σσεε  όόττιι  ααφφοορράά,,  ττοο κκ αα θθ αα ρρόό ,,   ππ όόσσ ιι µµ οο ννεερρόό..

ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ττρρεειιςς  εείίννααιι  οοιι  ττρρόόπποοιι  κκαατταασσκκεευυήήςς  ττηηςς  έέλλλλεειιψψηηςς  κκααθθαα--
ρροούύ,,  ππόόσσιιµµοουυ  ννεερροούύ,,  πποουυ  ααπποοττεελλεείί  ττηη  ββάάσσηη  ττοουυ  εεµµπποορρίίοουυ::
--  ΜΜέέσσωω  κκααιι  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς  µµόόλλυυννσσηηςς  ττοουυ  ννεερροούύ,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  κκάάννοουυνν

οοιι  δδυυοο  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  χχρρήήσσεειιςς  ττοουυ,,  ηη  γγεεωωρργγιικκήή  ((φφυυττοοφφάάρρµµαακκαα,,  λλιι--
ππάάσσµµαατταα))  κκααιι  ηη  ββιιοοµµηηχχααννιικκήή  ((ττοοξξιικκάά,,  ββααρρέέαα  µµεεττάάλλλλαα,,  κκλλππ))..  
--  ΜΜέέσσωω  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν  αασσττιικκώώνν  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεεωωνν::  όόσσοο  ππιιοο  µµεεγγάάλληη

εείίννααιι  µµιιαα  ππόόλληη  ττόόσσοο  ππιιθθααννόόττεερροο  εείίννααιι  νναα  υυππάάρρχχεειι  έέλλλλεειιψψηη  εεππααρρ--
κκώώνν  πποοσσοοττήήττωωνν  κκααθθααρροούύ,,  ππόόσσιιµµοουυ  ννεερροούύ  γγιιαα  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς..
ΣΣττηηνν  ίίδδιιαα  κκααττηηγγοορρίίαα  ααννήήκκοουυνν  τταα  µµ αα ζζ ιι κκ άά   ττ οο υυ ρρ ιι σσ ττ ιι κκ άά   θθ έέ ρρ εε --
ττ ρραα ,,   τταα  οοπποοίίαα  9999  φφοορρέέςς  σσττιιςς  110000  δδηηµµιιοουυρργγοούύννττααιι  σσεε  ττόόπποουυςς  πποουυ
δδεενν  δδιιααθθέέττοουυνν  ααπποοθθέέµµαατταα  ννεερροούύ  γγιιαα  νναα  σσυυννττηηρρήήσσοουυνν  χχιιλλιιάάδδεεςς  µµοο--
ννοοµµιιάάςς  σσυυγγκκεεννττρρωωµµέέννοουυςς  ττοουυρρίίσσττεεςς......
--  ΜΜέέσσωω  ττηηςς  µµηη  σσυυννττήήρρηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  εεγγκκααττάάλλεειιψψηηςς  ττωωνν  σσυυσσττηηµµάά--

ττωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  ((ττωωνν  ππόόλλεεωωνν)),,  οοππόόττεε  υυππάάρρχχοουυνν  µµεεγγάάλλεεςς  δδιιααρρρροοέέςς..

ΟΟιι  πποολλύύ  ππααλλιιοοίί  έέµµπποορροοιι  ννεερροούύ  ήήτταανν  οοιι  ““ννεερροουυλλάάδδεεςς””::  ααυυττοοίί,,
δδηηλλααδδήή,,  πποουυ  µµεεττέέφφεερραανν  ννεερρόό  ααππόό  µµαακκρριιννέέςς  ππηηγγέέςς..  ΠΠλληηρρώώ--

ννοονντταανν  γγιιαα  ττηηνν  µµεεττααφφοορράά  ττοουυ  ννεερροούύ..
ΌΌµµωωςς  τταα  4400,,  5500  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ττοο  εεµµππόόρριιοο  ννεερροούύ  ππααγγκκόόσσµµιιαα

έέχχεειι  ααλλλλάάξξεειι  εεννττεελλώώςς  µµοορρφφήή..  ΚΚααιι  έέχχεειι  οορργγααννωωθθεείί  µµεε  ττέέττοοιιοονν  ττρρόό--
πποο  ώώσσττεε  νναα  ααπποοφφέέρρεειι  ττεερράάσσττιιαα  κκέέρρδδηη  σσττοουυςς  εεµµππόόρροουυςς..  ΥΥππάάρρχχοουυνν
δδύύοο  µµεεγγάάλλοοιι  κκλλάάδδοοιι  κκεερρδδοοφφοορρίίααςς::
--  ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο  ((εεππιιττρρααππέέζζιιοο))  ννεερρόό··
--  τταα  δδίίκκττυυαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  ττωωνν  ππόόλλεεωωνν..  



όχι το νερο!

Ιδιωτικοποίηση
σηµαίνει εµπόριο...

Εµπόριο σηµαίνει
ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ!

ααυυττόόννοοµµοοιι

44::  τταα  δδίίκκττυυαα

ΗΗ““ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη””  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  ήήτταανν  ((ππααγγκκόόσσµµιιαα))  ττοο
εεππόόµµεεννοο  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟ  ΚΚΟΟΛΛΠΠΟΟ  γγιιαα  ττοονν  σσφφεεττεερριισσµµόό  ττωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν

ααννααγγκκώώνν,,  µµεεττάά  ττοο  εεµµππόόρριιοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννωωνν..  ΚΚιι  ααυυττόό  γγιιαα  δδύύοο  λλόόγγοουυςς::
αα))  ΌΌσσοο  τταα  δδίίκκττυυαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  ππααρρααµµέέννοουυνν  δδηηµµόόσσιιαα  κκααιι  οοιι  υυππεεύύθθυυννοοιι

φφρροοννττίίζζοουυνν  ττηηνν  κκααττάάσστταασσήή  ττοουυςς,,  ““λλεειιττοουυρργγοούύνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά””  ππρροοςς
ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο  //  ππόόσσιιµµοο,,  κκααιι  δδεενν  ααφφήήννοουυνν  ττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  νναα  ππεεττύύ--
χχοουυνν  τταα  αακκόόµµαα  µµεεγγααλλύύττεερραα  κκέέρρδδηη  πποουυ  οοννεειιρρεεύύοοννττααιι  οοιι  µµέέττοοχχοοιι  κκααιι  οοιι
cceeoo  ττοουυςς..  ΚΚααιι
ββ))  ΒΒάάζζοοννττααςς  χχέέρριι  κκααιι  σστταα  δδίίκκττυυαα  οοιι  έέµµπποορροοιι  ννεερροούύ  γγίίννοοννττααιι  οοιι  ααππόό--

λλυυττοοιι  κκυυρρίίααρρχχοοιι  ττηηςς  ζζωωήήςς,,  οοππόόττεε  ““ππααίίζζοουυνν””  µµεε  ττιιςς  ττιιµµέέςς  χχωωρρίίςς  ααννττίί--
ππααλλοο..  ((ΕΕκκττόόςς  ααππόό  εεµµάάςς  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς!!!!!!))

ΟΟιι  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεειιςς  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  έέχχοουυνν  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ππααγγ--
κκόόσσµµιιαα  ππρριινν  µµεερριικκέέςς  δδεεκκααεεττίίεεςς..  ΣΣυυχχννάά  ήήτταανν  //  εείίννααιι  µµέέρροοςς  ττωωνν

““ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν  δδοοµµιικκήήςς  ππρροοσσααρρµµοογγήήςς””  πποουυ  εεπποοππττεεύύοοννττααιι  ααππ’’  ττοο  ∆∆ΝΝΤΤ
((ττοο  οοπποοίίοο  κκααιι  σσττηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  λλεειιττοουυρργγεείί  σσαανν  πποολλιιοορρ--
κκηηττιικκόόςς  κκρριιόόςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν......))..  
ΚΚααιι  εεππεειιδδήή  οο  σσττόόχχοοςς  ττωωνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ((όόπποοιιοο  ππαα--

ρρααµµύύθθιι  κκιι  αανν  πποουυλλιιέέττααιι))  εείίννααιι  έέννααςς,,  ηη  όόσσοο  ππιιοο  µµεεγγάάλληη  κκεερρδδοοφφοορρίίαα  γγίί--
ννεεττααιι,,  σσχχεεδδόόνν  ππααννττοούύ  ((εείίττεε  σσττηηνν  ΑΑγγγγλλίίαα  εείίττεε  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  ττοουυ  ““ττρρίί--
ττοουυ  κκόόσσµµοουυ””))  µµεεττάά  ττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  σσυυµµββααίίννοουυνν  τταα  εεξξήήςς::
--  ααννεεββααίίννοουυνν  θθεεααµµααττιικκάά  οοιι  ττιιµµέέςς  ττοουυ  ννεερροούύ··
--  κκααθθώώςς  οοιι  ππιιοο  ααδδύύννααττοοιι  οοιικκοοννοοµµιικκάά  δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  ααννττααππεεξξέέλλ--

θθοουυνν,,  µµεειιώώννοουυνν  σσηηµµααννττιικκάά  ττηη  χχρρήήσσηη  ννεερροούύ  ((::  ππλλέέννοουυνν  τταα  κκααττσσααρροο--
λλιικκάά  ξξααννάά  κκααιι  ξξααννάά  σσττοο  ίίδδιιοο  ννεερρόό,,  κκάάννοουυνν  µµππάάννιιοο  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς
δδυυοο  κκααιι  ττρρεειιςς  άάττοοµµαα  ττοο  ίίδδιιοο  ννεερρόό,,  ππλλέέννοουυνν  τταα  ρροούύχχαα  ττοουυςς  ππιιοο  ααρρααιιάά))
µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηνν  δδρρααµµααττιικκήή  εεππιιδδεείίννωωσσηη  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ττοουυςς··
--  οοιι  δδιιαακκοοππέέςς  ύύδδρρεευυσσηηςς  γγιιαα  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς  εεξξόόφφλληησσηηςς  ήή  ααππλλήήρρωω--

ττοουυςς  λλοογγααρριιαασσµµοούύςς  γγίίννοοννττααιι  ττοο  κκύύρριιοο  όόππλλοο  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν,,  οοδδηηγγώώνν--
ττααςς  σσεε  ααππεελλππιισσίίαα  πποολλύύ  κκόόσσµµοο··
--  οοιι  ((σσυυννήήθθωωςς))  πποολλυυδδιιααφφηηµµιισσµµέέννεεςς  ““εεππεεννδδύύσσεειιςς  σστταα  δδίίκκττυυαα””  ττωωνν

ννέέωωνν  ιιδδιιοοκκττηηττώώνν  ήή  δδεενν  γγίίννοοννττααιι  πποοττέέ  ήή  γγίίννοοννττααιι  µµεε  εεππιιδδοοττήήσσεειιςς  ττωωνν
κκρρααττώώνν  κκααιι  µµεε  εεξξααιιρρεεττιικκάά  εευυννοοϊϊκκάά  δδάάννεειιαα  ττωωνν  ττρρααππεεζζώώνν......  ΟΟππόόττεε  εείί--
ττεε  ηη  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  ννεερροούύ  χχεειιρροοττεερρεεύύεειι,,  εείίττεε  οοιι  ““εεππεεννδδύύσσεειιςς””  ππλληηρρώώ--
ννοοννττααιι  ξξααννάά  ααππ’’  ττοουυςς  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοουυςς..

ΕΕννάάννττιιαα  σσ’’  ααυυττέέςς  ττιιςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  έέχχοουυνν  ξξεεσσππάάσσεειι  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς
δδεεκκααεεττίίεεςς  σσκκλληηρροοίί  ααλλλλάά  ααπποοφφαασσιισσττιικκοοίί  ααγγώώννεεςς  σσεε  δδιιάάφφοορραα  σσηη--

µµεείίαα  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  γγιιαα  νναα  ξξααννααππεερράάσσοουυνν  τταα  δδίίκκττυυαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  σσεε  δδηηµµόό--
σσιιαα  ιιδδιιοοκκττηησσίίαα..  ΟΟιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ήήτταανν  ννιικκηηφφόόρροοιι..
ΌΌµµωωςς  δδεενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  ππεερριιµµέέννοουυµµεε  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  ττοο  κκαακκόό,,  εείίττεε  σσττηη

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((ΕΕΥΥΑΑΘΘ))  εείίττεε  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ((ΕΕΥΥ∆∆ΑΑΠΠ))!!......

οοιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς

Όπως συµβαίνει σε κάθε κοινωνική ανάγκη που ιδιωτικοποιείται,
για να γίνει η ικανοποίησή της εµπόρευµα που πρέπει να αγο-

ραστεί και να πληρωθεί (νοσοκοµεία, εκπαίδευση, ηλεκτροδότηση,
υπεραστικοί δρόµοι) έτσι και το εµπόριο του νερού ∆∆ΕΕΝΝ  ΚΚΤΤΥΥΠΠΑΑΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ
ΙΙ∆∆ΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΕΕΣΣ..  Αυτοί που θα κτυπηθούν απ’ την ιδιωτικοποίηση
της ΕΥΑΘ και της ΕΥ∆ΑΠ θα είναι όσοι και όσες βρίσκονται, από οι-
κονοµική άποψη, στα “χαµηλά” της κοινωνικής πυραµίδας. Εργάτες,
µισθωτοί µε χαµηλούς µισθούς, άνεργοι, συνταξιούχοι µε µικρές
συντάξεις. 
Εκείνοι που γεµίζουν πισίνες ή ποτίζουν αυλές µε γκαζόν, δεν θα

έχουν πρόβληµα: έχουν λεφτά. Όπως συµβαίνει παντού έτσι και στην
περίπτωση του νερού οι κοινωνικές ανάγκες είναι ΑΝΑΓΚΕΣ µε κε-
φαλαία γράµµατα για εκείνους κι εκείνες που σαν αυτόνοµοι ονοµά-
ζουµε σύγχρονη εργατική τάξη. 

Ηκυβέρνηση, φυσικά, προσπαθεί να κατευνάσει εκ των προτέρων
τις αντιδράσεις. “Οι τιµές του νερού” (λένε οι εκπρόσωποί της)

“θα µείνουν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης”... Α χα!!! Όπως ακρι-
βώς συµβαίνει µε τις τιµές του ρεύµατος, ή µε την κατάσταση των
νοσοκοµείων - έτσι δεν είναι; Κάτι χειρότερο από κοροϊδία: ποιός θα
αγοράσει σήµερα την ΕΥΑΘ και αύριο την ΕΥ∆ΑΠ εάν δεν έχει εκ των
προτέρων κανονίσει (µε κάθε κυβέρνηση...) τα κέρδη του; Είναι δυ-
νατόν οι έλληνες εργολάβοι, που θα είναι βασικοί συνεταίροι και µέ-
τοχοι στις ιδιωτικές ΕΥΑΘ και ΕΥ∆ΑΠ, οι οποίοι τα έχουν βρει µέχρι
τώρα µια χαρά µε όλες τις κυβερνήσεις, να τα χαλάσουν για αυτήν
την µπίζνα;
Κι ύστερα, στους λογαριασµούς του νερού, µπορεί οι τιµές του να

ανεβαίνουν “σιγά σιγά”, αλλά τα “τέλη αποχέτευσης” να ανέβουν
απότοµα... Επειδή “πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην αποχέτευση”
(απ’ τους καινούργιους ιδιοκτήτες) και άλλα παρόµοια...

ΗΗιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  //  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  ππρρέέππεειι
νναα  εεµµπποοδδιισσττεείί  οοππωωσσδδήήπποοττεε..  

ΕΕίίννααιι  έένναα  κκρρίίσσιιµµοο  ββήήµµαα,,  ααλλλλάά  µµόόννοο  ττοο  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  ββήήµµαα..  ΗΗ  υυππέέρραασσππιισσηη
ττοουυ  ννεερροούύ  σσαανν  δδηηµµόόσσιιοουυ  ααγγααθθοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  κκττυυππήήσσεειι  κκααιι  ττηηνν  ““κκααρρ--
δδιιάά””  ττοουυ  εεµµπποορρίίοουυ,,  δδηηλλααδδήή  ττηηνν  κκααττααννάάλλωωσσηη  ττοουυ  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοουυ..  ΗΗ
ααππααίίττηησσηη  γγιιαα  κκααλλήήςς  πποοιιόόττηηττααςς  δδηηµµόόσσιιαα  σσυυσσττήήµµαατταα  ύύδδρρεευυσσηηςς,,  γγιιαα  δδηη--
µµόόσσιιεεςς  ββρρύύσσεεςς  σσττιιςς  ππόόλλεειιςς,,  κκααιι  ηη  δδιιααρρκκήήςς  υυππεεννθθύύµµιισσηη  ττοουυ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ
ΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΟΟ  εείίννααιι  ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο,,  ππρρέέππεειι  νναα  µµπποουυνν  σσττηηνν  ηηµµεερρήήσσιιαα  δδιιάά--
ττααξξηη..
∆ιαφορετικά οι έµποροι νερού θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν εκ-

µεταλλευόµενοι τις ανάγκες µας. Και θα περιµένουν κάποια καλύτε-
ρη στιγµή για να βάλουν στο χέρι τα δίκτυα...

wwwwww..aauuttoonnoommiiaa..ggrr εερργγααττιικκήή  ααυυττοοννοοµµίίαα
σσυυµµββοούύλλιιοο  γγιιαα  ττηηνν

ΑΑθθήήνναα ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη



όχι το νερο!

Ιδιωτικοποίηση
σηµαίνει εµπόριο...

Εµπόριο σηµαίνει
ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ!

ααυυττόόννοοµµοοιι

44::  τταα  δδίίκκττυυαα

ΗΗ““ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη””  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  ήήτταανν  ((ππααγγκκόόσσµµιιαα))  ττοο
εεππόόµµεεννοο  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟ  ΚΚΟΟΛΛΠΠΟΟ  γγιιαα  ττοονν  σσφφεεττεερριισσµµόό  ττωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν

ααννααγγκκώώνν,,  µµεεττάά  ττοο  εεµµππόόρριιοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννωωνν..  ΚΚιι  ααυυττόό  γγιιαα  δδύύοο  λλόόγγοουυςς::
αα))  ΌΌσσοο  τταα  δδίίκκττυυαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  ππααρρααµµέέννοουυνν  δδηηµµόόσσιιαα  κκααιι  οοιι  υυππεεύύθθυυννοοιι

φφρροοννττίίζζοουυνν  ττηηνν  κκααττάάσστταασσήή  ττοουυςς,,  ““λλεειιττοουυρργγοούύνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά””  ππρροοςς
ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο  //  ππόόσσιιµµοο,,  κκααιι  δδεενν  ααφφήήννοουυνν  ττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  νναα  ππεεττύύ--
χχοουυνν  τταα  αακκόόµµαα  µµεεγγααλλύύττεερραα  κκέέρρδδηη  πποουυ  οοννεειιρρεεύύοοννττααιι  οοιι  µµέέττοοχχοοιι  κκααιι  οοιι
cceeoo  ττοουυςς..  ΚΚααιι
ββ))  ΒΒάάζζοοννττααςς  χχέέρριι  κκααιι  σστταα  δδίίκκττυυαα  οοιι  έέµµπποορροοιι  ννεερροούύ  γγίίννοοννττααιι  οοιι  ααππόό--

λλυυττοοιι  κκυυρρίίααρρχχοοιι  ττηηςς  ζζωωήήςς,,  οοππόόττεε  ““ππααίίζζοουυνν””  µµεε  ττιιςς  ττιιµµέέςς  χχωωρρίίςς  ααννττίί--
ππααλλοο..  ((ΕΕκκττόόςς  ααππόό  εεµµάάςς  ττοουυςς  ίίδδιιοουυςς!!!!!!))

ΟΟιι  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεειιςς  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  έέχχοουυνν  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ππααγγ--
κκόόσσµµιιαα  ππρριινν  µµεερριικκέέςς  δδεεκκααεεττίίεεςς..  ΣΣυυχχννάά  ήήτταανν  //  εείίννααιι  µµέέρροοςς  ττωωνν

““ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν  δδοοµµιικκήήςς  ππρροοσσααρρµµοογγήήςς””  πποουυ  εεπποοππττεεύύοοννττααιι  ααππ’’  ττοο  ∆∆ΝΝΤΤ
((ττοο  οοπποοίίοο  κκααιι  σσττηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  λλεειιττοουυρργγεείί  σσαανν  πποολλιιοορρ--
κκηηττιικκόόςς  κκρριιόόςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν......))..  
ΚΚααιι  εεππεειιδδήή  οο  σσττόόχχοοςς  ττωωνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ((όόπποοιιοο  ππαα--

ρρααµµύύθθιι  κκιι  αανν  πποουυλλιιέέττααιι))  εείίννααιι  έέννααςς,,  ηη  όόσσοο  ππιιοο  µµεεγγάάλληη  κκεερρδδοοφφοορρίίαα  γγίί--
ννεεττααιι,,  σσχχεεδδόόνν  ππααννττοούύ  ((εείίττεε  σσττηηνν  ΑΑγγγγλλίίαα  εείίττεε  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  ττοουυ  ““ττρρίί--
ττοουυ  κκόόσσµµοουυ””))  µµεεττάά  ττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  σσυυµµββααίίννοουυνν  τταα  εεξξήήςς::
--  ααννεεββααίίννοουυνν  θθεεααµµααττιικκάά  οοιι  ττιιµµέέςς  ττοουυ  ννεερροούύ··
--  κκααθθώώςς  οοιι  ππιιοο  ααδδύύννααττοοιι  οοιικκοοννοοµµιικκάά  δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  ααννττααππεεξξέέλλ--

θθοουυνν,,  µµεειιώώννοουυνν  σσηηµµααννττιικκάά  ττηη  χχρρήήσσηη  ννεερροούύ  ((::  ππλλέέννοουυνν  τταα  κκααττσσααρροο--
λλιικκάά  ξξααννάά  κκααιι  ξξααννάά  σσττοο  ίίδδιιοο  ννεερρόό,,  κκάάννοουυνν  µµππάάννιιοο  χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς
δδυυοο  κκααιι  ττρρεειιςς  άάττοοµµαα  ττοο  ίίδδιιοο  ννεερρόό,,  ππλλέέννοουυνν  τταα  ρροούύχχαα  ττοουυςς  ππιιοο  ααρρααιιάά))
µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηνν  δδρρααµµααττιικκήή  εεππιιδδεείίννωωσσηη  ττηηςς  υυγγεείίααςς  ττοουυςς··
--  οοιι  δδιιαακκοοππέέςς  ύύδδρρεευυσσηηςς  γγιιαα  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς  εεξξόόφφλληησσηηςς  ήή  ααππλλήήρρωω--

ττοουυςς  λλοογγααρριιαασσµµοούύςς  γγίίννοοννττααιι  ττοο  κκύύρριιοο  όόππλλοο  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν,,  οοδδηηγγώώνν--
ττααςς  σσεε  ααππεελλππιισσίίαα  πποολλύύ  κκόόσσµµοο··
--  οοιι  ((σσυυννήήθθωωςς))  πποολλυυδδιιααφφηηµµιισσµµέέννεεςς  ““εεππεεννδδύύσσεειιςς  σστταα  δδίίκκττυυαα””  ττωωνν

ννέέωωνν  ιιδδιιοοκκττηηττώώνν  ήή  δδεενν  γγίίννοοννττααιι  πποοττέέ  ήή  γγίίννοοννττααιι  µµεε  εεππιιδδοοττήήσσεειιςς  ττωωνν
κκρρααττώώνν  κκααιι  µµεε  εεξξααιιρρεεττιικκάά  εευυννοοϊϊκκάά  δδάάννεειιαα  ττωωνν  ττρρααππεεζζώώνν......  ΟΟππόόττεε  εείί--
ττεε  ηη  πποοιιόόττηητταα  ττοουυ  ννεερροούύ  χχεειιρροοττεερρεεύύεειι,,  εείίττεε  οοιι  ““εεππεεννδδύύσσεειιςς””  ππλληηρρώώ--
ννοοννττααιι  ξξααννάά  ααππ’’  ττοουυςς  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοουυςς..

ΕΕννάάννττιιαα  σσ’’  ααυυττέέςς  ττιιςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  έέχχοουυνν  ξξεεσσππάάσσεειι  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς
δδεεκκααεεττίίεεςς  σσκκλληηρροοίί  ααλλλλάά  ααπποοφφαασσιισσττιικκοοίί  ααγγώώννεεςς  σσεε  δδιιάάφφοορραα  σσηη--

µµεείίαα  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ  γγιιαα  νναα  ξξααννααππεερράάσσοουυνν  τταα  δδίίκκττυυαα  ύύδδρρεευυσσηηςς  σσεε  δδηηµµόό--
σσιιαα  ιιδδιιοοκκττηησσίίαα..  ΟΟιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ήήτταανν  ννιικκηηφφόόρροοιι..
ΌΌµµωωςς  δδεενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  ππεερριιµµέέννοουυµµεε  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  ττοο  κκαακκόό,,  εείίττεε  σσττηη

ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ((ΕΕΥΥΑΑΘΘ))  εείίττεε  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ((ΕΕΥΥ∆∆ΑΑΠΠ))!!......

οοιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς

Όπως συµβαίνει σε κάθε κοινωνική ανάγκη που ιδιωτικοποιείται,
για να γίνει η ικανοποίησή της εµπόρευµα που πρέπει να αγο-

ραστεί και να πληρωθεί (νοσοκοµεία, εκπαίδευση, ηλεκτροδότηση,
υπεραστικοί δρόµοι) έτσι και το εµπόριο του νερού ∆∆ΕΕΝΝ  ΚΚΤΤΥΥΠΠΑΑΕΕΙΙ  ΤΤΟΟ
ΙΙ∆∆ΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΕΕΣΣ..  Αυτοί που θα κτυπηθούν απ’ την ιδιωτικοποίηση
της ΕΥΑΘ και της ΕΥ∆ΑΠ θα είναι όσοι και όσες βρίσκονται, από οι-
κονοµική άποψη, στα “χαµηλά” της κοινωνικής πυραµίδας. Εργάτες,
µισθωτοί µε χαµηλούς µισθούς, άνεργοι, συνταξιούχοι µε µικρές
συντάξεις. 
Εκείνοι που γεµίζουν πισίνες ή ποτίζουν αυλές µε γκαζόν, δεν θα

έχουν πρόβληµα: έχουν λεφτά. Όπως συµβαίνει παντού έτσι και στην
περίπτωση του νερού οι κοινωνικές ανάγκες είναι ΑΝΑΓΚΕΣ µε κε-
φαλαία γράµµατα για εκείνους κι εκείνες που σαν αυτόνοµοι ονοµά-
ζουµε σύγχρονη εργατική τάξη. 

Ηκυβέρνηση, φυσικά, προσπαθεί να κατευνάσει εκ των προτέρων
τις αντιδράσεις. “Οι τιµές του νερού” (λένε οι εκπρόσωποί της)

“θα µείνουν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης”... Α χα!!! Όπως ακρι-
βώς συµβαίνει µε τις τιµές του ρεύµατος, ή µε την κατάσταση των
νοσοκοµείων - έτσι δεν είναι; Κάτι χειρότερο από κοροϊδία: ποιός θα
αγοράσει σήµερα την ΕΥΑΘ και αύριο την ΕΥ∆ΑΠ εάν δεν έχει εκ των
προτέρων κανονίσει (µε κάθε κυβέρνηση...) τα κέρδη του; Είναι δυ-
νατόν οι έλληνες εργολάβοι, που θα είναι βασικοί συνεταίροι και µέ-
τοχοι στις ιδιωτικές ΕΥΑΘ και ΕΥ∆ΑΠ, οι οποίοι τα έχουν βρει µέχρι
τώρα µια χαρά µε όλες τις κυβερνήσεις, να τα χαλάσουν για αυτήν
την µπίζνα;
Κι ύστερα, στους λογαριασµούς του νερού, µπορεί οι τιµές του να

ανεβαίνουν “σιγά σιγά”, αλλά τα “τέλη αποχέτευσης” να ανέβουν
απότοµα... Επειδή “πρέπει να γίνουν επενδύσεις στην αποχέτευση”
(απ’ τους καινούργιους ιδιοκτήτες) και άλλα παρόµοια...

ΗΗιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  //  ααπποοχχέέττεευυσσηηςς  ππρρέέππεειι
νναα  εεµµπποοδδιισσττεείί  οοππωωσσδδήήπποοττεε..  

ΕΕίίννααιι  έένναα  κκρρίίσσιιµµοο  ββήήµµαα,,  ααλλλλάά  µµόόννοο  ττοο  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  ββήήµµαα..  ΗΗ  υυππέέρραασσππιισσηη
ττοουυ  ννεερροούύ  σσαανν  δδηηµµόόσσιιοουυ  ααγγααθθοούύ  ππρρέέππεειι  νναα  κκττυυππήήσσεειι  κκααιι  ττηηνν  ““κκααρρ--
δδιιάά””  ττοουυ  εεµµπποορρίίοουυ,,  δδηηλλααδδήή  ττηηνν  κκααττααννάάλλωωσσηη  ττοουυ  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοουυ..  ΗΗ
ααππααίίττηησσηη  γγιιαα  κκααλλήήςς  πποοιιόόττηηττααςς  δδηηµµόόσσιιαα  σσυυσσττήήµµαατταα  ύύδδρρεευυσσηηςς,,  γγιιαα  δδηη--
µµόόσσιιεεςς  ββρρύύσσεεςς  σσττιιςς  ππόόλλεειιςς,,  κκααιι  ηη  δδιιααρρκκήήςς  υυππεεννθθύύµµιισσηη  ττοουυ  ΠΠΟΟΣΣΟΟ
ΑΑΚΚΡΡΙΙΒΒΟΟ  εείίννααιι  ττοο  εεµµφφιιααλλωωµµέέννοο,,  ππρρέέππεειι  νναα  µµπποουυνν  σσττηηνν  ηηµµεερρήήσσιιαα  δδιιάά--
ττααξξηη..
∆ιαφορετικά οι έµποροι νερού θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν εκ-

µεταλλευόµενοι τις ανάγκες µας. Και θα περιµένουν κάποια καλύτε-
ρη στιγµή για να βάλουν στο χέρι τα δίκτυα...

wwwwww..aauuttoonnoommiiaa..ggrr εερργγααττιικκήή  ααυυττοοννοοµµίίαα
σσυυµµββοούύλλιιοο  γγιιαα  ττηηνν

ΑΑθθήήνναα ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
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