4: τα δίκτυα

Η

“ιδιωτικοποίηση” των δικτύων ύδρευσης ήταν (παγκόσµια) το
επόµενο ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ για τον σφετερισµό των κοινωνικών
αναγκών, µετά το εµπόριο εµφιαλωµένων. Κι αυτό για δύο λόγους:
α) Όσο τα δίκτυα ύδρευσης παραµένουν δηµόσια και οι υπεύθυνοι
φροντίζουν την κατάστασή τους, “λειτουργούν ανταγωνιστικά” προς
το εµφιαλωµένο / πόσιµο, και δεν αφήνουν τις εταιρείες να πετύχουν τα ακόµα µεγαλύτερα κέρδη που ονειρεύονται οι µέτοχοι και οι
ceo τους. Και
β) Βάζοντας χέρι και στα δίκτυα οι έµποροι νερού γίνονται οι απόλυτοι κυρίαρχοι της ζωής, οπότε “παίζουν” µε τις τιµές χωρίς αντίπαλο. (Εκτός από εµάς τους ίδιους!!!)

Ο

ι ιδιωτικοποιήσεις των δικτύων ύδρευσης έχουν ξεκινήσει παγκόσµια πριν µερικές δεκαετίες. Συχνά ήταν / είναι µέρος των
“προγραµµάτων δοµικής προσαρµογής” που εποπτεύονται απ’ το ∆ΝΤ
(το οποίο και στη συγκεκριµένη περίπτωση λειτουργεί σαν πολιορκητικός κριός των επιχειρήσεων...).
Και επειδή ο στόχος των ιδιωτικοποιήσεων των δικτύων (όποιο παραµύθι κι αν πουλιέται) είναι ένας, η όσο πιο µεγάλη κερδοφορία γίνεται, σχεδόν παντού (είτε στην Αγγλία είτε σε περιοχές του “τρίτου κόσµου”) µετά την ιδιωτικοποίηση συµβαίνουν τα εξής:
- ανεβαίνουν θεαµατικά οι τιµές του νερού·
- κ αθώς οι πιο αδύνατ οι οικ ονοµικά δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν, µειώνουν σηµαντικά τη χρήση νερού (: πλένουν τα κατσαρολικά ξανά και ξανά στο ίδιο νερό, κάνουν µπάνιο χρησιµοποιώντας
δυο και τρεις άτοµα το ίδιο νερό, πλένουν τα ρούχα τους πιο αραιά)
µε αποτέλεσµα την δραµατική επιδείνωση της υγείας τους·
- οι διακοπές ύδρευσης για καθυστερήσεις εξόφλησης ή απλήρωτους λογαριασµούς γίνονται το κύριο όπλο των εταιρειών, οδηγώντας σε απελπισία πολύ κόσµο·
- οι (συνήθως) πολυδιαφηµισµένες “επενδύσεις στα δίκτυα” των
νέων ιδιοκτητών ή δεν γίνονται ποτέ ή γίνονται µε επιδοτήσεις των
κρατών και µε εξαιρετικά ευνοϊκά δάνεια των τραπεζών... Οπότε είτε η ποιότητα του νερού χειροτερεύει, είτε οι “επενδύσεις” πληρώνονται ξανά απ’ τους φορολογούµενους.

Ε

νάντια σ’ αυτές τις καταστάσεις έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες
δεκαετίες σκληροί αλλά αποφασιστικοί αγώνες σε διάφορα σηµεία του κόσµου για να ξαναπεράσουν τα δίκτυα ύδρευσης σε δηµόσια ιδιοκτησία. Οι περισσότεροι ήταν νικηφόροι.
Όµως δεν χρειάζεται να περιµένουµε για να γίνει το κακό, είτε στη
Θεσσαλονίκη (ΕΥΑΘ) είτε στην Αθήνα (ΕΥ∆ΑΠ)!...

Ιδιωτικοποίηση
σηµαίνει εµπόριο...

οι κοινωνικές ανάγκες

Ό

πως συµβαίνει σε κάθε κοινωνική ανάγκη που ιδιωτικοποιείται,
για να γίνει η ικανοποίησή της εµπόρευµα που πρέπει να αγοραστεί και να πληρωθεί (νοσοκοµεία, εκπαίδευση, ηλεκτροδότηση,
υπεραστικοί δρόµοι) έτσι και το εµπόριο του νερού ∆ΕΝ ΚΤΥΠΑΕΙ ΤΟ
Ι∆ΙΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ. Αυτοί που θα κτυπηθούν απ’ την ιδιωτικοποίηση
της ΕΥΑΘ και της ΕΥ∆ΑΠ θα είναι όσοι και όσες βρίσκονται, από οικονοµική 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 κεφαλαία γράµµατα για εκείνους κι εκείνες που σαν αυτόνοµοι ονοµάζουµε σύγχρονη εργατική τάξη.

Εµπόριο σηµαίνει
ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ!

Η

κυβέρνηση, 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 ακριβώς 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 δυνατόν οι έλληνες εργολάβοι, που θα είναι βασικοί συνεταίροι και µέτοχοι 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...

Η

ιδιωτικοποίηση των δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης πρέπει
να εµποδιστεί οπωσδήποτε.
Είναι ένα κρίσιµο βήµα, αλλά µόνο το ΠΡΩΤΟ βήµα. Η υπέρασπιση
του νερού σαν δηµόσιου αγαθού πρέπει να κτυπήσει και την “καρδιά” του εµπορίου, δηλαδή την κατανάλωση του εµφιαλωµένου. Η
απαίτηση για καλής ποιότητας δηµόσια συστήµατα ύδρευσης, για δηµ ό σ ι ε ς β ρ ύ σ ε ς σ τ ι ς π ό λ ε ι ς , κα ι η δ ι α ρ κή ς υ π ε ν θύ µ ι σ η τ ο υ Π Ο Σ Ο
ΑΚΡΙΒΟ είναι το εµφιαλωµένο, πρέπει να µπουν στην ηµερήσια διάταξη.
∆ιαφορετικά οι έµποροι νερού θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν εκµεταλλευόµενοι τις ανάγκες µας. Και θα περιµένουν κάποια καλύτερη στιγµή για να βάλουν στο χέρι τα δίκτυα...
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2: το εµπόριο

3: τα κέρδη...

ια να µπορεί κάποιος να πουλάει κάτι βγάζοντας κέρδος, πρέπει αυτό το “κάτι” να είναι σχετικά σπάνιο. Να µην υπάρχει
εύκολα διαθέσιµο. Για να υπάρχει εµπόριο νερού πρέπει να υπάρχ ει έ λ λ ε ι ψ η , σ π α ν ι ό τ η τα ν ε ρ ο ύ . Π ώ ς ε ί ν α ι , ό µ ω ς δ υ ν α τό ν , ν α
υπάρχει έλλειψη, σπανιότητα, σε κάτι που είναι παγκόσµια διαθέσιµο και στην ίδια σταθερή ποσότητα απ’ τα βάθη των αιώνων;

ο εµπόριο εµφιαλωµένου πόσιµου νερού ήταν το πρώτο µεγάλο
κύµα εκµετάλλευσης και κερδοφορίας, που έχει γίνει πια απόλυτα αποδεκτό. Είτε επειδή τα δίκτυα ύδρευσης εγκαταλείφθηκαν σκόπιµα (απ’ τα κράτη, τους δήµους) στην παρακµή, οπότε η ποιότητα
του νερού τους έπεσε, είτε επειδή τα εµφιαλωµένα νερά διαφηµίστηκαν σαν “υγιεινά”, “εµπλουτισµένα” κλπ, το εµπόριο εµφιαλωµένων έγινε µια τεράστια παγκόσµια µπίζνα, της οποίας αφεντικά είναι
(όπως και στα ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης) µια χούφτα µεγάλες εταιρείες: οι γαλλικές Suez, Vivendi και Saur, η αγγλογερµανική RWEThames, η αµερικανική Bechtel, και η Nestle. Οι δύο πρώτες ελέγχουν περισσότερο από τα 2/3 της αγοράς και δραστηριοποιούνται σε
περισσότερες από 150 χώρες µε περισσότερους από 200 εκατοµµύρια 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 κυβικό (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 λίτρο (στα περίπτερα) έως κατώτερη τιµή 1,5 ευρώ η συσκευασία των
9 λίτρων (6Χ1,5) στα σούπερ µάρκετ. Που σηµαίνει από 1 ευρώ (περίπτερα) έως 0,166 ευρώ το λίτρο (κατώτατη σούπερ µάρκετ).

1: το νερό...

Ε

ίναι γνώσεις εγκυκλοπαιδικές, που έχουν τώρα δραµατική αξία:
το νερό καλύπτει το 70% του πλανήτη Γη (χώρια η άγνωστη ποσότητα των υπόγειων υδάτων). Το καθαρό νερό των βροχών που πέφτει κάθε χρόνο υπολογίζεται σε 40.000 έως 50.000 κυβικά χιλιόµετρα.
ο νερό δεν καταστρέφεται! Η ποσότητά του στον πλανήτη παραΤο
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.
Όµως κανείς δεν κατασκευάζει νερό!

Ε

κείνο που διαφοροποιείται είναι τα είδη - και τα µεγέθη - της
χρήσης του νερού. Η δραστηριότητα στην οποία χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη ποσότητα του παγκόσµια διαθέσιµου καθαρού νερού (τα 2/3) είναι η γεωργία. Η αγροτική παραγωγή, για πότισµα. Το
µισό απ’ αυτό νερό, δηλαδή το 1/3 της παγκόσµιας γεωργικής χρήσης νερού, αφορά τρεις µονάχα καλλιέργειες: του βαµβακιού, του σιταριού και του ρυζιού.

Ο

δεύτερος στη σειρά χρήστης νερού, είναι η βιοµηχανία. Ένα αυτοκίνητο, για την κατασκευή του, (απ’ την αρχική φάση της επεξεργασία 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 µεγέθους εργοστάσιο κατασκευής µικροτσίπ χρειάζεται κάθε µήνα 190 χιλιάδες τόνους νερό! Αυτή η ποσότητα ισοδυναµεί µε τις ανάγκες
ύδρευσης µιας µικρής πόλης 20.000 κατοίκων.

Η

χρήση 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.
Το νερό (µαζί µε τον αέρα) είναι οι µοναδικές
απαραίτητες για την ζωή “πρώτες ύλες” για τις
οποίες δεν υπάρχει, και δεν µπορεί να υπάρξει
υποκατάστατο!
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!!!

Γ

Μ

πορεί να υπάρξει έλλειψη νερού, επειδή δηµιουργείται σαν
τέτοια! Ειδικά σε ότι αφορά, το κ α θ α ρ ό , π ό σ ι µ ο νερό.
Παγκόσµια τρεις είναι οι τρόποι κατασκευής της έλλειψης καθαρού, πόσιµου νερού, που αποτελεί τη βάση του εµπορίου:
- Μέσω και εξαιτίας της µόλυνσης του νερού, την οποία κάνουν
οι δυο µεγαλύτερες χρήσεις του, η γεωργική (φυτοφάρµακα, λιπάσµατα) και η βιοµηχανική (τοξικά, βαρέα µετάλλα, κλπ).
- Μέσω των µεγάλων αστικών συγκεντρώσεων: όσο πιο µεγάλη
είναι µια πόλη τόσο πιθανότερο είναι να υπάρχει έλλειψη επαρκών ποσοτήτων καθαρού, πόσιµου νερού για τους κατοίκους της.
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν τα µ α ζ ι κ ά τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά θ έ ρ ε τ ρ α , τα οποία 99 φορές στις 100 δηµιουργούνται σε τόπους που
δεν διαθέτουν αποθέµατα νερού για να συντηρήσουν χιλιάδες µονοµιάς συγκεντρωµένους τουρίστες...
- Μέσω της µη συντήρησης και της εγκατάλειψης των συστηµάτων ύδρευσης (των πόλεων), οπότε υπάρχουν µεγάλες διαρροές.

Ο

ι πολύ παλιοί έµποροι νερού ήταν οι “νερουλάδες”: αυτοί,
δηλαδή, που µετέφεραν νερό από µακρινές πηγές. Πληρώνονταν για την µεταφορά του νερού.
Όµως τα 40, 50 τελευταία χρόνια το εµπόριο νερού παγκόσµια
έχει αλλάξει εντελώς µορφή. Και έχει οργανωθεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποφέρει τεράστια κέρδη στους εµπόρους. Υπάρχουν
δύο µεγάλοι κλάδοι κερδοφορίας:
- το εµφιαλωµένο (επιτραπέζιο) νερό·
- τα δίκτυα ύδρευσης των πόλεων.

Τ

Α

υτές οι τιµές δείχνουν ότι το εµφιαλωµένο πουλιέται (στην καλύτερη των περιπτώσεων) 256,5 φορές ακριβότ ερα έως (στη
χειρότερη) 2416 φορές ακριβότερα απ’ το νερό της βρύσης!!! Εάν
αρέσουν οι επί τοις εκατό αναγωγές: το εµφιαλωµένο είναι από
25.650% έως 241.600% ακριβότερο 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 τόσο 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 γαλλικής 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 γάλα ή το πετρέλαιο...
Ακριβώς: το εµπόριο νερού έχει εκατοντάδες φορές πολλαπλάσια
κερδοφορία απ’ το εµπόριο πετρελαίου!
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το νερό καλύπτει το 70% του πλανήτη Γη (χώρια η άγνωστη ποσότητα των υπόγειων υδάτων). Το καθαρό νερό των βροχών που πέφτει κάθε χρόνο υπολογίζεται σε 40.000 έως 50.000 κυβικά χιλιόµετρα.
ο νερό δεν καταστρέφεται! Η ποσότητά του στον πλανήτη παραΤο
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.
Όµως κανείς δεν κατασκευάζει νερό!

Ε

κείνο που διαφοροποιείται είναι τα είδη - και τα µεγέθη - της
χρήσης του νερού. Η δραστηριότητα στην οποία χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη ποσότητα του παγκόσµια διαθέσιµου καθαρού νερού (τα 2/3) είναι η γεωργία. Η αγροτική παραγωγή, για πότισµα. Το
µισό απ’ αυτό νερό, δηλαδή το 1/3 της παγκόσµιας γεωργικής χρήσης νερού, αφορά τρεις µονάχα καλλιέργειες: του βαµβακιού, του σιταριού και του ρυζιού.

Ο

δεύτερος στη σειρά χρήστης νερού, είναι η βιοµηχανία. Ένα αυτοκίνητο, για την κατασκευή του, (απ’ την αρχική φάση της επεξεργασία 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 µεγέθους εργοστάσιο κατασκευής µικροτσίπ χρειάζεται κάθε µήνα 190 χιλιάδες τόνους νερό! Αυτή η ποσότητα ισοδυναµεί µε τις ανάγκες
ύδρευσης µιας µικρής πόλης 20.000 κατοίκων.

Η

χρήση 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.
Το νερό (µαζί µε τον αέρα) είναι οι µοναδικές
απαραίτητες για την ζωή “πρώτες ύλες” για τις
οποίες δεν υπάρχει, και δεν µπορεί να υπάρξει
υποκατάστατο!
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!!!

Γ

Μ

πορεί να υπάρξει έλλειψη νερού, επειδή δηµιουργείται σαν
τέτοια! Ειδικά σε ότι αφορά, το κ α θ α ρ ό , π ό σ ι µ ο νερό.
Παγκόσµια τρεις είναι οι τρόποι κατασκευής της έλλειψης καθαρού, πόσιµου νερού, που αποτελεί τη βάση του εµπορίου:
- Μέσω και εξαιτίας της µόλυνσης του νερού, την οποία κάνουν
οι δυο µεγαλύτερες χρήσεις του, η γεωργική (φυτοφάρµακα, λιπάσµατα) και η βιοµηχανική (τοξικά, βαρέα µετάλλα, κλπ).
- Μέσω των µεγάλων αστικών συγκεντρώσεων: όσο πιο µεγάλη
είναι µια πόλη τόσο πιθανότερο είναι να υπάρχει έλλειψη επαρκών ποσοτήτων καθαρού, πόσιµου νερού για τους κατοίκους της.
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν τα µ α ζ ι κ ά τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά θ έ ρ ε τ ρ α , τα οποία 99 φορές στις 100 δηµιουργούνται σε τόπους που
δεν διαθέτουν αποθέµατα νερού για να συντηρήσουν χιλιάδες µονοµιάς συγκεντρωµένους τουρίστες...
- Μέσω της µη συντήρησης και της εγκατάλειψης των συστηµάτων ύδρευσης (των πόλεων), οπότε υπάρχουν µεγάλες διαρροές.

Ο

ι πολύ παλιοί έµποροι νερού ήταν οι “νερουλάδες”: αυτοί,
δηλαδή, που µετέφεραν νερό από µακρινές πηγές. Πληρώνονταν για την µεταφορά του νερού.
Όµως τα 40, 50 τελευταία χρόνια το εµπόριο νερού παγκόσµια
έχει αλλάξει εντελώς µορφή. Και έχει οργανωθεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποφέρει τεράστια κέρδη στους εµπόρους. Υπάρχουν
δύο µεγάλοι κλάδοι κερδοφορίας:
- το εµφιαλωµένο (επιτραπέζιο) νερό·
- τα δίκτυα ύδρευσης των πόλεων.

Τ

Α

υτές οι τιµές δείχνουν ότι το εµφιαλωµένο πουλιέται (στην καλύτερη των περιπτώσεων) 256,5 φορές ακριβότ ερα έως (στη
χειρότερη) 2416 φορές ακριβότερα απ’ το νερό της βρύσης!!! Εάν
αρέσουν οι επί τοις εκατό αναγωγές: το εµφιαλωµένο είναι από
25.650% έως 241.600% ακριβότερο 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 τόσο 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 γαλλικής 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 γάλα ή το πετρέλαιο...
Ακριβώς: το εµπόριο νερού έχει εκατοντάδες φορές πολλαπλάσια
κερδοφορία απ’ το εµπόριο πετρελαίου!

2: το εµπόριο

3: τα κέρδη...

ια να µπορεί κάποιος να πουλάει κάτι βγάζοντας κέρδος, πρέπει αυτό το “κάτι” να είναι σχετικά σπάνιο. Να µην υπάρχει
εύκολα διαθέσιµο. Για να υπάρχει εµπόριο νερού πρέπει να υπάρχ ει έ λ λ ε ι ψ η , σ π α ν ι ό τ η τα ν ε ρ ο ύ . Π ώ ς ε ί ν α ι , ό µ ω ς δ υ ν α τό ν , ν α
υπάρχει έλλειψη, σπανιότητα, σε κάτι που είναι παγκόσµια διαθέσιµο και στην ίδια σταθερή ποσότητα απ’ τα βάθη των αιώνων;

ο εµπόριο εµφιαλωµένου πόσιµου νερού ήταν το πρώτο µεγάλο
κύµα εκµετάλλευσης και κερδοφορίας, που έχει γίνει πια απόλυτα αποδεκτό. Είτε επειδή τα δίκτυα ύδρευσης εγκαταλείφθηκαν σκόπιµα (απ’ τα κράτη, τους δήµους) στην παρακµή, οπότε η ποιότητα
του νερού τους έπεσε, είτε επειδή τα εµφιαλωµένα νερά διαφηµίστηκαν σαν “υγιεινά”, “εµπλουτισµένα” κλπ, το εµπόριο εµφιαλωµένων έγινε µια τεράστια παγκόσµια µπίζνα, της οποίας αφεντικά είναι
(όπως και στα ιδιωτικά δίκτυα ύδρευσης) µια χούφτα µεγάλες εταιρείες: οι γαλλικές Suez, Vivendi και Saur, η αγγλογερµανική RWEThames, η αµερικανική Bechtel, και η Nestle. Οι δύο πρώτες ελέγχουν περισσότερο από τα 2/3 της αγοράς και δραστηριοποιούνται σε
περισσότερες από 150 χώρες µε περισσότερους από 200 εκατοµµύρια 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 κυβικό (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 λίτρο (στα περίπτερα) έως κατώτερη τιµή 1,5 ευρώ η συσκευασία των
9 λίτρων (6Χ1,5) στα σούπερ µάρκετ. Που σηµαίνει από 1 ευρώ (περίπτερα) έως 0,166 ευρώ το λίτρο (κατώτατη σούπερ µάρκετ).

1: το νερό...

Ε

ίναι γνώσεις εγκυκλοπαιδικές, που έχουν τώρα δραµατική αξία:
το νερό καλύπτει το 70% του πλανήτη Γη (χώρια η άγνωστη ποσότητα των υπόγειων υδάτων). Το καθαρό νερό των βροχών που πέφτει κάθε χρόνο υπολογίζεται σε 40.000 έως 50.000 κυβικά χιλιόµετρα.
ο νερό δεν καταστρέφεται! Η ποσότητά του στον πλανήτη παραΤο
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.
Όµως κανείς δεν κατασκευάζει νερό!

Ε

κείνο που διαφοροποιείται είναι τα είδη - και τα µεγέθη - της
χρήσης του νερού. Η δραστηριότητα στην οποία χρησιµοποιείται η µεγαλύτερη ποσότητα του παγκόσµια διαθέσιµου καθαρού νερού (τα 2/3) είναι η γεωργία. Η αγροτική παραγωγή, για πότισµα. Το
µισό απ’ αυτό νερό, δηλαδή το 1/3 της παγκόσµιας γεωργικής χρήσης νερού, αφορά τρεις µονάχα καλλιέργειες: του βαµβακιού, του σιταριού και του ρυζιού.

Ο

δεύτερος στη σειρά χρήστης νερού, είναι η βιοµηχανία. Ένα αυτοκίνητο, για την κατασκευή του, (απ’ την αρχική φάση της επεξεργασία 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 µεγέθους εργοστάσιο κατασκευής µικροτσίπ χρειάζεται κάθε µήνα 190 χιλιάδες τόνους νερό! Αυτή η ποσότητα ισοδυναµεί µε τις ανάγκες
ύδρευσης µιας µικρής πόλης 20.000 κατοίκων.

Η

χρήση 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.
Το νερό (µαζί µε τον αέρα) είναι οι µοναδικές
απαραίτητες για την ζωή “πρώτες ύλες” για τις
οποίες δεν υπάρχει, και δεν µπορεί να υπάρξει
υποκατάστατο!
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!!!

Γ

Μ

πορεί να υπάρξει έλλειψη νερού, επειδή δηµιουργείται σαν
τέτοια! Ειδικά σε ότι αφορά, το κ α θ α ρ ό , π ό σ ι µ ο νερό.
Παγκόσµια τρεις είναι οι τρόποι κατασκευής της έλλειψης καθαρού, πόσιµου νερού, που αποτελεί τη βάση του εµπορίου:
- Μέσω και εξαιτίας της µόλυνσης του νερού, την οποία κάνουν
οι δυο µεγαλύτερες χρήσεις του, η γεωργική (φυτοφάρµακα, λιπάσµατα) και η βιοµηχανική (τοξικά, βαρέα µετάλλα, κλπ).
- Μέσω των µεγάλων αστικών συγκεντρώσεων: όσο πιο µεγάλη
είναι µια πόλη τόσο πιθανότερο είναι να υπάρχει έλλειψη επαρκών ποσοτήτων καθαρού, πόσιµου νερού για τους κατοίκους της.
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν τα µ α ζ ι κ ά τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά θ έ ρ ε τ ρ α , τα οποία 99 φορές στις 100 δηµιουργούνται σε τόπους που
δεν διαθέτουν αποθέµατα νερού για να συντηρήσουν χιλιάδες µονοµιάς συγκεντρωµένους τουρίστες...
- Μέσω της µη συντήρησης και της εγκατάλειψης των συστηµάτων ύδρευσης (των πόλεων), οπότε υπάρχουν µεγάλες διαρροές.

Ο

ι πολύ παλιοί έµποροι νερού ήταν οι “νερουλάδες”: αυτοί,
δηλαδή, που µετέφεραν νερό από µακρινές πηγές. Πληρώνονταν για την µεταφορά του νερού.
Όµως τα 40, 50 τελευταία χρόνια το εµπόριο νερού παγκόσµια
έχει αλλάξει εντελώς µορφή. Και έχει οργανωθεί µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποφέρει τεράστια κέρδη στους εµπόρους. Υπάρχουν
δύο µεγάλοι κλάδοι κερδοφορίας:
- το εµφιαλωµένο (επιτραπέζιο) νερό·
- τα δίκτυα ύδρευσης των πόλεων.

Τ

Α

υτές οι τιµές δείχνουν ότι το εµφιαλωµένο πουλιέται (στην καλύτερη των περιπτώσεων) 256,5 φορές ακριβότ ερα έως (στη
χειρότερη) 2416 φορές ακριβότερα απ’ το νερό της βρύσης!!! Εάν
αρέσουν οι επί τοις εκατό αναγωγές: το εµφιαλωµένο είναι από
25.650% έως 241.600% ακριβότερο 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 τόσο 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 γαλλικής 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 γάλα ή το πετρέλαιο...
Ακριβώς: το εµπόριο νερού έχει εκατοντάδες φορές πολλαπλάσια
κερδοφορία απ’ το εµπόριο πετρελαίου!

4: τα δίκτυα

Η

“ιδιωτικοποίηση” των δικτύων ύδρευσης ήταν (παγκόσµια) το
επόµενο ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ για τον σφετερισµό των κοινωνικών
αναγκών, µετά το εµπόριο εµφιαλωµένων. Κι αυτό για δύο λόγους:
α) Όσο τα δίκτυα ύδρευσης παραµένουν δηµόσια και οι υπεύθυνοι
φροντίζουν την κατάστασή τους, “λειτουργούν ανταγωνιστικά” προς
το εµφιαλωµένο / πόσιµο, και δεν αφήνουν τις εταιρείες να πετύχουν τα ακόµα µεγαλύτερα κέρδη που ονειρεύονται οι µέτοχοι και οι
ceo τους. Και
β) Βάζοντας χέρι και στα δίκτυα οι έµποροι νερού γίνονται οι απόλυτοι κυρίαρχοι της ζωής, οπότε “παίζουν” µε τις τιµές χωρίς αντίπαλο. (Εκτός από εµάς τους ίδιους!!!)

Ο

ι ιδιωτικοποιήσεις των δικτύων ύδρευσης έχουν ξεκινήσει παγκόσµια πριν µερικές δεκαετίες. Συχνά ήταν / είναι µέρος των
“προγραµµάτων δοµικής προσαρµογής” που εποπτεύονται απ’ το ∆ΝΤ
(το οποίο και στη συγκεκριµένη περίπτωση λειτουργεί σαν πολιορκητικός κριός των επιχειρήσεων...).
Και επειδή ο στόχος των ιδιωτικοποιήσεων των δικτύων (όποιο παραµύθι κι αν πουλιέται) είναι ένας, η όσο πιο µεγάλη κερδοφορία γίνεται, σχεδόν παντού (είτε στην Αγγλία είτε σε περιοχές του “τρίτου κόσµου”) µετά την ιδιωτικοποίηση συµβαίνουν τα εξής:
- ανεβαίνουν θεαµατικά οι τιµές του νερού·
- κ αθώς οι πιο αδύνατ οι οικ ονοµικά δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν, µειώνουν σηµαντικά τη χρήση νερού (: πλένουν τα κατσαρολικά ξανά και ξανά στο ίδιο νερό, κάνουν µπάνιο χρησιµοποιώντας
δυο και τρεις άτοµα το ίδιο νερό, πλένουν τα ρούχα τους πιο αραιά)
µε αποτέλεσµα την δραµατική επιδείνωση της υγείας τους·
- οι διακοπές ύδρευσης για καθυστερήσεις εξόφλησης ή απλήρωτους λογαριασµούς γίνονται το κύριο όπλο των εταιρειών, οδηγώντας σε απελπισία πολύ κόσµο·
- οι (συνήθως) πολυδιαφηµισµένες “επενδύσεις στα δίκτυα” των
νέων ιδιοκτητών ή δεν γίνονται ποτέ ή γίνονται µε επιδοτήσεις των
κρατών και µε εξαιρετικά ευνοϊκά δάνεια των τραπεζών... Οπότε είτε η ποιότητα του νερού χειροτερεύει, είτε οι “επενδύσεις” πληρώνονται ξανά απ’ τους φορολογούµενους.

Ε

νάντια σ’ αυτές τις καταστάσεις έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες
δεκαετίες σκληροί αλλά αποφασιστικοί αγώνες σε διάφορα σηµεία του κόσµου για να ξαναπεράσουν τα δίκτυα ύδρευσης σε δηµόσια ιδιοκτησία. Οι περισσότεροι ήταν νικηφόροι.
Όµως δεν χρειάζεται να περιµένουµε για να γίνει το κακό, είτε στη
Θεσσαλονίκη (ΕΥΑΘ) είτε στην Αθήνα (ΕΥ∆ΑΠ)!...

Ιδιωτικοποίηση
σηµαίνει εµπόριο...

οι κοινωνικές ανάγκες

Ό

πως συµβαίνει σε κάθε κοινωνική ανάγκη που ιδιωτικοποιείται,
για να γίνει η ικανοποίησή της εµπόρευµα που πρέπει να αγοραστεί και να πληρωθεί (νοσοκοµεία, εκπαίδευση, ηλεκτροδότηση,
υπεραστικοί δρόµοι) έτσι και το εµπόριο του νερού ∆ΕΝ ΚΤΥΠΑΕΙ ΤΟ
Ι∆ΙΟ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ. Αυτοί που θα κτυπηθούν απ’ την ιδιωτικοποίηση
της ΕΥΑΘ και της ΕΥ∆ΑΠ θα είναι όσοι και όσες βρίσκονται, από οικονοµική 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 κεφαλαία γράµµατα για εκείνους κι εκείνες που σαν αυτόνοµοι ονοµάζουµε σύγχρονη εργατική τάξη.

Εµπόριο σηµαίνει
ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ!

Η

κυβέρνηση, 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 ακριβώς 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 δυνατόν οι έλληνες εργολάβοι, που θα είναι βασικοί συνεταίροι και µέτοχοι 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...

Η

ιδιωτικοποίηση των δικτύων ύδρευσης / αποχέτευσης πρέπει
να εµποδιστεί οπωσδήποτε.
Είναι ένα κρίσιµο βήµα, αλλά µόνο το ΠΡΩΤΟ βήµα. Η υπέρασπιση
του νερού σαν δηµόσιου αγαθού πρέπει να κτυπήσει και την “καρδιά” του εµπορίου, δηλαδή την κατανάλωση του εµφιαλωµένου. Η
απαίτηση για καλής ποιότητας δηµόσια συστήµατα ύδρευσης, για δηµ ό σ ι ε ς β ρ ύ σ ε ς σ τ ι ς π ό λ ε ι ς , κα ι η δ ι α ρ κή ς υ π ε ν θύ µ ι σ η τ ο υ Π Ο Σ Ο
ΑΚΡΙΒΟ είναι το εµφιαλωµένο, πρέπει να µπουν στην ηµερήσια διάταξη.
∆ιαφορετικά οι έµποροι νερού θα συνεχίσουν να θησαυρίζουν εκµεταλλευόµενοι τις ανάγκες µας. Και θα περιµένουν κάποια καλύτερη στιγµή για να βάλουν στο χέρι τα δίκτυα...
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4: τα δίκτυα

Η

“ιδιωτικοποίηση” των δικτύων ύδρευσης ήταν (παγκόσµια) το
επόµενο ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ για τον σφετερισµό των κοινωνικών
αναγκών, µετά το εµπόριο εµφιαλωµένων. Κι αυτό για δύο λόγους:
α) Όσο τα δίκτυα ύδρευσης παραµένουν δηµόσια και οι υπεύθυνοι
φροντίζουν την κατάστασή τους, “λειτουργούν ανταγωνιστικά” προς
το εµφιαλωµένο / πόσιµο, και δεν αφήνουν τις εταιρείες να πετύχουν τα ακόµα µεγαλύτερα κέρδη που ονειρεύονται οι µέτοχοι και οι
ceo τους. Και
β) Βάζοντας χέρι και στα δίκτυα οι έµποροι νερού γίνονται οι απόλυτοι κυρίαρχοι της ζωής, οπότε “παίζουν” µε τις τιµές χωρίς αντίπαλο. (Εκτός από εµάς τους ίδιους!!!)

Ο

ι ιδιωτικοποιήσεις των δικτύων ύδρευσης έχουν ξεκινήσει παγκόσµια πριν µερικές δεκαετίες. Συχνά ήταν / είναι µέρος των
“προγραµµάτων δοµικής προσαρµογής” που εποπτεύονται απ’ το ∆ΝΤ
(το οποίο και στη συγκεκριµένη περίπτωση λειτουργεί σαν πολιορκητικός κριός των επιχειρήσεων...).
Και επειδή ο στόχος των ιδιωτικοποιήσεων των δικτύων (όποιο παραµύθι κι αν πουλιέται) είναι ένας, η όσο πιο µεγάλη κερδοφορία γίνεται, σχεδόν παντού (είτε στην Αγγλία είτε σε περιοχές του “τρίτου κόσµου”) µετά την ιδιωτικοποίηση συµβαίνουν τα εξής:
- ανεβαίνουν θεαµατικά οι τιµές του νερού·
- κ αθώς οι πιο αδύνατ οι οικ ονοµικά δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν, µειώνουν σηµαντικά τη χρήση νερού (: πλένουν τα κατσαρολικά ξανά και ξανά στο ίδιο νερό, κάνουν µπάνιο χρησιµοποιώντας
δυο και τρεις άτοµα το ίδιο νερό, πλένουν τα ρούχα τους πιο αραιά)
µε αποτέλεσµα την δραµατική επιδείνωση της υγείας τους·
- οι διακοπές ύδρευσης για καθυστερήσεις εξόφλησης ή απλήρωτους λογαριασµούς γίνονται το κύριο όπλο των εταιρειών, οδηγώντας σε απελπισία πολύ κόσµο·
- οι (συνήθως) πολυδιαφηµισµένες “επενδύσεις στα δίκτυα” των
νέων ιδιοκτητών ή δεν γίνονται ποτέ ή γίνονται µε επιδοτήσεις των
κρατών και µε εξαιρετικά ευνοϊκά δάνεια των τραπεζών... Οπότε είτε η ποιότητα του νερού χειροτερεύει, είτε οι “επενδύσεις” πληρώνονται ξανά απ’ τους φορολογούµενους.

Ε

νάντια σ’ αυτές τις καταστάσεις έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες
δεκαετίες σκληροί αλλά αποφασιστικοί αγώνες σε διάφορα σηµεία του κόσµου για να ξαναπεράσουν τα δίκτυα ύδρευσης σε δηµόσια ιδιοκτησία. Οι περισσότεροι ήταν νικηφόροι.
Όµως δεν χρειάζεται να περιµένουµε για να γίνει το κακό, είτε στη
Θεσσαλονίκη (ΕΥΑΘ) είτε στην Αθήνα (ΕΥ∆ΑΠ)!...

Ιδιωτικοποίηση
σηµαίνει εµπόριο...

οι κοινωνικές ανάγκες
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