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Ο όρος του τίτλου (στα αγγλικά water grabbing) χρησιμοποιείται
διεθνώς για να ορίσει την κατάσταση, στην οποία ισχυροί
παράγοντες, δημόσιοι ή ιδιωτικοί, αποκτούν τον έλεγχο ή
ανακατανέμουν τη χρήση υδάτινων πόρων για τους δικούς τους
σκοπούς σε βάρος των τοπικών κοινοτήτων και των
οικοσυστημάτων, στα οποία έχει βασιστεί η ζωή τους. Πρόκειται
για έναν πλανητικό πόλεμο με αποκορυφώματα την εκδίωξη
πληθυσμών λόγω της κατασκευής μεγάλων φραγμάτων, την
ιδιωτικοποίηση των αποθεμάτων του νερού και των δικτύων
ύδρευσης, την υποβάθμιση και μόλυνση του νερού εξαιτίας
βιομηχανικών, μεταλλευτικών και βιομηχανικής κλίμακας
αγροτικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο των πηγών και των
διασυνοριακών υδάτων για στρατιωτικούς και οικονομικούς
λόγους.
Δεν είναι τυχαίο που η παγκόσμια κλιματική αλλαγή βιώνεται
κατά κύριο λόγο είτε ως πλημμύρα είτε ως ξηρασία, συνδέεται
δηλαδή άμεσα με τη διαταραχή του θαυμαστού υδρολογικού κύκλου
της φύσης. Στη χώρα μας λίγο-πολύ όλα αυτά τα μέτωπα είναι
ανοιχτά. Θα περιοριστώ σε μια, εκ των πραγμάτων άνιση λόγω του
περιορισμένου χώρου, αναφορά με έμφαση στα λιγότερο
συζητημένα.

Α. Ιδιωτικοποίηση πόσιμου νερού (εταιριών
ύδρευσης & υπόγειων υδάτων)
Κλιμακώνεται η στρατηγική της ιδιωτικοποίησης, με τη μέθοδο
ΣΔΙΤ, των δύο μεγάλων κρατικών εταιριών ύδρευσης, της ΕΥΔΑΠ
της Αθήνας και της ΕΥΑΘ της Θεσσαλονίκης, χωρίς προς το παρόν
να γνωρίζουμε, σε ποιο βαθμό το «επενδυτικό ενδιαφέρον» θα
επεκταθεί στα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης των υπολοίπων μεγάλων

πόλεων. Ένα σημαντικό ποσοστό των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και η
πλειοψηφία της ΕΥΑΘ έχουν μεταβιβαστεί στο Υπερταμείο
Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), το οποίο άνοιξε πρόσφατα τη
διαδικασία αναζήτησης «στρατηγικού επενδυτή» για την πώλησή
τους. Το θέμα προφανώς δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά του
ιδιώτη, ίσως ούτε καν κυρίως με τον έλεγχο του μάνατζμεντ, όσο
κυρίως με το μοίρασμα των πολλών παράπλευρων εργολαβιών.
Πρόκειται ασφαλώς για το πιο κρίσιμο μέτωπο της περιόδου, που
δεν αφορά μόνο τους Αθηναίους και τους Θεσσαλονικείς, οι
οποίοι, ας μην το ξεχνάμε, έδωσαν και έναν μεγάλο αγώνα πριν
από 3 χρόνια με το δημοψήφισμα εναντίον της ιδιωτικοποίησης.
Ενώ όμως γι’ αυτές τις εξελίξεις μαθαίνουμε αναλυτικά, μια
άλλη ιδιωτικοποίηση προχωράει «στα μουλωχτά». Είναι αυτή των
φυσικών αποθεμάτων πόσιμου νερού, δηλ. των υπόγειων υδάτων,
που παραχωρούνται αφειδώς στη βιομηχανία εμφιάλωσης.
Τις τελευταίες δεκαετίες, το εμφιαλωμένο νερό, από είδος
πολυτελείας και καταναλωτική συνήθεια των εύπορων στρωμάτων,
έχει μετατραπεί σε τρόπο ζωής για μεγάλες μερίδες του
πληθυσμού. Δεν είναι μόνο οι ακριβές διαφημιστικές καμπάνιες ή
ο ρόλος του τουρισμού, δεν είναι ούτε καν μόνο η κακή
διαχείριση και η απαξίωση των δημόσιων δικτύων. Η βασική αιτία
της εξάπλωσης είναι το νομοθετικό καθεστώς για τη συγκεκριμένη
επιχειρηματική δραστηριότητα και το κόστος της πρώτης ύλης,
που χρησιμοποιεί.
Μέχρι σήμερα, η μόνη ανταποδοτική υποχρέωση των βιομηχανιών
εμφιάλωσης είναι η καταβολή ενός τέλους προς τον αντίστοιχο
Δήμο, στα διοικητικά όρια του οποίου γίνεται η γεώτρηση. Το
ύψος αυτού του τέλους έχει παραμείνει επί δεκαετίες σταθερά
ελάχιστο ενώ το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά έκανε ακόμα ένα
«δωράκι» προς το ενδιαφερόμενο κεφάλαιο, θεσμοθετώντας τον
υπολογισμό του τέλους όχι επί των αντλούμενων αλλά επί των
πωλούμενων ποσοτήτων (ν. 4255/2014). Δηλαδή η άντληση για
χορηγίες, δηλ. για διαφημιστική πολιτική, ή για «μαύρες
πωλήσεις» είναι εντελώς δωρεάν ενώ το τέλος για τις
«κανονικές» πωλήσεις παραμένει ασήμαντο. Δεν είναι λοιπόν

τυχαίο που οι ντόπιοι «βαρόνοι του νερού»:
– αποσπούν ένα μεγάλο μερίδιο της ελληνικής αγοράς, έχουν
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και παρουσιάζουν διαρκώς και
νέα προϊόντα, μπύρες, κόλες κ.λπ.
– ακολουθούν μια επιθετική πολιτική αύξησης των αντλούμενων
ποσοτήτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κίνδυνοι για την
επάρκεια του φυσικού πόρου για τα δημόσια δίκτυα και την
κατοχύρωσή του για τις επόμενες γενιές.
– μέσω των χορηγιών εξασφαλίζουν ευρεία κοινωνική συναίνεση
ενώ διατηρούν σχέσεις στοργής με το πολιτικό σύστημα, το
κεντρικό και το εκάστοτε τοπικό.
Είναι προφανές ότι απαιτείται η αντιστροφή αυτής της πορείας.
Και εκτός από την αλλαγή του ν. 4255/2014, που μέχρι στιγμής
δεν τον έχει «πειράξει» η κυβέρνηση Τσίπρα, παρά τις
προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, χρειάζεται να διεκδικήσουμε
μια πολιτική «επιστροφής» στο νερό της βρύσης με δωρεάν
πρόσβαση στο πόσιμο νερό για τους πολίτες τόσο με καταψύκτες
στις δημόσιες υπηρεσίες όσο και με βρύσες στους κοινόχρηστους
χώρους (πλατείες, παιδικές χαρές κ.λπ.), σε συνδυασμό βεβαίως
με στρατηγικές εξοικονόμησης του νερού, περιορισμού της
σπατάλης και διαμόρφωσης «υδατικής» συνείδησης στους πολίτες».

Β. Επίθεση στα ποτάμια
Η υποβάθμισή τους από τη χρήση τους ως αποδεκτών αποβλήτων
κάθε είδους περιλαμβάνει πολλά παραδείγματα. Το κλασικό για τα
βιομηχανικά απόβλητα είναι ασφαλώς η ρύπανση του Ασωπού, που,
εκτός από περιβαλλοντικά προβλήματα, έχει προκαλέσει και
ασθένειες και θανάτους, δηλ. σοβαρές παραβιάσεις του
δικαιώματος στην υγεία. Ο Ασωπός έχει την ατυχία να διαρρέει
τη βιομηχανική περιοχή της Θήβας και, ούτε λίγο ούτε πολύ, 15
εταιρίες, βρέθηκαν να τον επιβαρύνουν με εξασθενές χρώμιο και
μόλυβδο. Η εντατική αγροτική εκμετάλλευση έχει καταστρέψει τον
Πηνειό ενώ οι εξορύξεις της Χαλκιδικής επιφυλάσσουν την ίδια

μοίρα στα νερά της περιοχής.
Ωστόσο, θα αφιερώσω το πιο μεγάλο μέρος του κειμένου στα
σχέδια εντατικής εκμετάλλευσης, κυρίως υδροηλεκτρικής, με την
κατασκευή φραγμάτων και τις εκτροπές, που διακόπτουν τον
φυσικό κύκλο του νερού και προκαλούν σοβαρές και ανεπίστρεπτες
αρνητικές συνέπειες. Ο βασικός μύθος της τεχνοκρατικής
ιδεολογίας είναι ο αφορισμός ότι το νερό των ποταμών χύνεται
«αναξιοποίητο» στη θάλασσα και επομένως πρέπει να
«αξιοποιηθεί».
Όμως η επιστήμη μάς λέει ότι ένα ποτάμι δεν είναι μόνο το νερό
αλλά και η ζωή που κουβαλάει μαζί του, το απόθεμα της
βιοποικιλότητας, οικοσυστήματα και οργανισμοί, χλωρίδα και
πανίδα, τοπία και ανθρώπινες συνήθειες αιώνων.
«Τα ποτάμια είναι οι ταχυδρόμοι των βουνών», όπως λέει ο
ποιητής Γιάννης Δάλλας.
Συνεπώς ένα πρώτο κρίσιμο ζήτημα είναι να ξεπεράσουμε την
αντίληψη του «ποταμιού – καναλιού» και να προσανατολίσουμε την
άσκηση των όποιων οικονομικών δραστηριοτήτων στον σεβασμό της
φυσικής ροής του ως τμήμα του υδατικού κύκλου.
Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα περίπου 170 φράγματα με ύψος
μεγαλύτερο από 15 μέτρα, που αποτελεί το όριο μεταξύ μικρών
και μεγάλων φραγμάτων, σύμφωνα με το οικολογικό κίνημα.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το κριτήριο αυτής της διάκρισης δεν
είναι το ύψος του φράγματος αλλά η ισχύς της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας, που στην Ελλάδα είναι 15 MW, αν και πριν
από 20 χρόνια ήταν 5, ενώ στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.
είναι 8 MW. Από αυτά, τα 15 έχουν ύψος πάνω από 70 μέτρα και,
αν εξαιρέσουμε τα φράγματα του Μόρνου και του Εύηνου, που
έχουν θυσιαστεί για την υδροδότηση της Αθήνας, είναι
υδροηλεκτρικά. Τα 2 είναι στον Νέστο (του Θησαυρού με 172μ.
είναι το ψηλότερο στην Ελλάδα), 3 στον Αλιάκμονα, 4 στον
Αχελώο και τους παραποτάμους του (των Κρεμαστών είναι το
μεγαλύτερο σε έκταση με 80 χιλιάδες στρέμματα), και 5 ο το

ημιτελές της Μεσοχώρας, 1 στον Άραχθο, 1 στις πηγές του Αώου
και 1 στο Σμόκοβο, σε παραπόταμο του Πηνειού.
Οι αρνητικές συνέπειες των μεγάλων φραγμάτων έχουν τεκμηριωθεί
από τη διεθνή επιστημονική έρευνα:
– καταστρέφουν τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα
– κατακρατούν τη λάσπη με τα οργανικά συστατικά (διότι ένα
ποτάμι δεν είναι μόνο νερό αλλά και οργανικό φορτίο),
υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού για τη γεωργία, χαμηλώνουν
τους υδροφόρους ορίζοντες και αλατώνουν τα εδάφη στις εκβολές
– αλλάζουν το κλίμα, αυξάνουν την υγρασία και εκλύουν μεθάνιο
από την παγιδευμένη βλάστηση, που συμβάλλει στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου (το 1,3% της παγκόσμιας συμβολής)
– καταστρέφουν ποτάμια, τοπία, ανθρώπινους οικισμούς και
μνήμες
– εγκυμονούν διαρκείς κινδύνους κατολισθήσεων και πλημμυρών
– απαιτούν ένα μεγάλο κόστος μετεγκατάστασης πληθυσμών και
κυρίως διαχείρισης των κινδύνων, το οποίο βέβαια δεν πληρώνουν
οι κατασκευαστές αλλά το κοινωνικό σύνολο.
Παρά το γεγονός ότι οι παραπάνω συνέπειες ισχύουν ανεξάρτητα
από τη μορφή της ιδιοκτησίας τους, ένα βασικό επιχείρημα των
υποστηρικτών τους είναι ότι τα υδροηλεκτρικά φράγματα της ΔΕΗ
βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο. Το πραγματικό ερώτημα είναι
βεβαίως «μέχρι πότε», καθώς η πώληση μονάδων της ΔΕΗ
αναμένεται, αργά ή γρήγορα, να επεκταθεί και σ’ αυτά, κάτι που
ήδη επιχείρησε το 2014 η κυβέρνηση Σαμαρά με το σχέδιο της
«μικρής ΔΕΗ». Συνεπώς, ο πολιτικός στόχος ενάντια σε νέα
φράγματα συνδέεται με την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης των
παλιών, που θα είναι σ’ αυτή την περίπτωση τριπλή (νερού,
ενέργειας και δημόσιας γης γύρω από τους ταμιευτήρες).
Το κύριο μέτωπο της περιόδου βρίσκεται ασφαλώς στον Αχελώο και
στον αγώνα ενάντια στην ολοκλήρωση του φράγματος της

Μεσοχώρας, το οποίο, παρά το γεγονός ότι προβάλλεται από
κυβερνητικά στελέχη και τεχνικά λόμπυ ως «αυτόνομο» ΥΗ, στην
πραγματικότητα αποτελεί, κατ’ εφαρμογή της πάντα
αποτελεσματικής μεθόδου της «σαλαμοποίησης», το πρώτο βήμα για
την εκτροπή μεγάλου μέρους του υδάτινου δυναμικού του ποταμού
στη Θεσσαλία. Η έκβαση της μάχης θα κριθεί από την ικανότητα
πανελλαδικής κινητοποίησης αλλά και διάψευσης του μύθου του
«ολοκληρωμένου» έργου (στην πραγματικότητα απαιτεί ακόμη 140
εκ. ευρώ).
Δεν στερούνται πάντως σημασίας οι εξελίξεις που αφορούν τον
Αώο, τον μοναδικό ποταμό που «εξάγει» η Ελλάδα και ταυτόχρονα
τον τελευταίο μεγάλο ποταμό της Ευρώπης που ρέει ανεμπόδιστα
προς τη θάλασσα (αν εξαιρέσουμε βεβαίως το φράγμα της ΔΕΗ στις
πηγές του). Τα ελληνικά σχέδια προβλέπουν τη μερική εκτροπή
του προς την Παμβώτιδα λίμνη των Ιωαννίνων ενώ τα χειρότερα
αλβανικά, ούτε λίγο ούτε πολύ 8, υδροηλεκτρικά φράγματα κατά
μήκος του. Στην έκκληση εκατοντάδων επιστημόνων να αποτραπεί η
καταστροφή, η κυβέρνηση Ράμα απάντησε ότι «μια αναπτυσσόμενη
χώρα δεν μπορεί να μείνει μουσείο». Η αναπτυξιολαγνική
χυδαιότητα είναι η ίδια παντού!
Το αντι-φραγματικό κίνημα πάντως έχει πλούσιο παρελθόν στην
Ελλάδα. Εκτός από τον Αχελώο, μνημονεύω και τον 10χρονο
νικηφόρο αγώνα στον Άραχθο, που απέτρεψε την κατασκευή του
φράγματος του Αγίου Νικολάου, έδωσε αυτοπεποίθηση στους
κατοίκους και ενέπνευσε πολλές μικρότερες κινήσεις στην
περιοχή.

Γ. Υποβάθμιση των υγροτόπων
Το τρίτο μεγάλο μέτωπο αφορά στους υγροτόπους και κυρίως τις
ελληνικές λίμνες, οι οποίες, αφού επιβίωσαν για χιλιάδες
χρόνια, όχι μόνο διατηρώντας τη βιοποικιλότητα και
δημιουργώντας μοναδικά τοπία αλλά και διατρέφοντάς τους
ανθρώπους όποτε χρειάστηκε (λ.χ. στην πείνα της Γερμανικής
Κατοχής), θυσιάζονται με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία 60
στις εκάστοτε ανάγκες του κυρίαρχου παραγωγικού και

καταναλωτικού μοντέλου και κυρίως:
– για την αύξηση της αγροτικής γης (π.χ. η αποξήρανση της
Κάρλας, της Αγουλινίτσας, της μισής Αμβρακίας, της Λαψίστας
κ.λπ.) και την επέκταση των αρδευτικών δικτύων
– για την αποχέτευση αστικών λυμάτων και πάσης φύσεως
αγροτικών αποβλήτων (το κλασικό παράδειγμα είναι ο τοξικός
βάλτος της Κορώνειας, αλλά και οι περισσότερες από τις
υπόλοιπες αργοπεθαίνουν)
– και τα τελευταία χρόνια, που χρειάζεται γη για
οικοπεδοποίηση, δηλαδή για παραγωγή υπεραξίας, για τουριστική
ανάπτυξη (ο μεγάλος κίνδυνος αφορά στα υγρολίβαδα γύρω από τις
λίμνες, τις πιο κρίσιμες δηλ. εκτάσεις για την οικολογική τους
ισορροπία, που συρρικνώνονται με διοικητικές πράξεις και
καταπατήσεις).
Σταθερά υποβαθμισμένη είναι και η κατάσταση των 10 παράκτιων
υγροτόπων διεθνούς σημασίας, οι οποίοι υποτίθεται
προστατεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ.

ότι

Όπως μας υπενθυμίζει η Βαντάνα Σίβα, το νερό, που αποτελεί το
70% του πλανήτη αλλά και του σώματός μας, έχει τα δικά του
δικαιώματα – να ρέει ελεύθερα και χωρίς ρύπανση και να
ανανεώνεται μέσω του υδρολογικού κύκλου. Υπό αυτή την έννοια,
το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό είναι τμήμα των δικαιωμάτων της
φύσης και ο αγώνας για την προστασία του υδρολογικού κύκλου
είναι ταυτόχρονα και αγώνας για το ανθρώπινο δικαίωμα στο
νερό.
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