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Παρά τισ τεράςτιεσ προόδουσ τθσ τεχνολογίασ και τθσ επιςτιμθσ που κα μποροφςαν να 

αντιμετωπίςουν το ςφνολο των προβλθμάτων, για μια ακόμα χρονιά θ Παγκόςμια Ημζρα 

Νεροφ βρίςκει εκατοντάδεσ εκατομμφρια ανκρϊπουσ χωρίσ πρόςβαςθ ςε κακαρό νερό, 

ςχεδόν το μιςό πλθκυςμό του πλανιτθ να ςτερείται εγκαταςτάςεων υγιεινισ και 

εκατομμφρια ανκρϊπουσ να πεκαίνουν κάκε χρόνο λόγω ζλλειψθσ νεροφ και υγιεινισ. Η 

παγκόςμια αγορά νεροφ εκτιμάται ςε περιςςότερα από 300 δις. δολάρια ετθςίωσ, με 

ςθμαντικζσ τάςεισ ανόδου που ςυνοδεφεται με αφξθςθ τθσ δαπάνθσ τθσ λαϊκισ οικογζνειασ 

για το νερό, οδθγϊντασ εκατομμφρια λαϊκϊν ςτρωμάτων ςε ςτζρθςθ επαρκοφσ και φκθνισ 

πρόςβαςθσ ςτο πολφτιμο αυτό αγακό. Ο ζνοχοσ είναι το καπιταλιςτικό ςφςτθμα, όπου το 

νερό, τα τρόφιμα, θ γθ, τα δαςικά οικοςυςτιματα, αποτελοφν εμπορεφματα, ελζγχονται 

και αναπτφςςονται με γνϊμονα τθ κερδοφορία των μονοπωλίων. 

 

Η διαχείριςθ των υδάτων αποτελεί επίςθσ, παράγοντα αντικζςεων και ανταγωνιςμϊν 

μεταξφ των αςτικϊν τάξεων ςτισ περιοχζσ που υπάρχουν διαςυνοριακά ι ςυνοριακά 

ποτάμια, λίμνεσ και παράκτια νερά τα οποία δεν γνωρίηουν ςφνορα. Χρθςιμοποιείται ωσ 

πρόφαςθ για επεμβάςεισ. 

 

Ιμπεριαλιςτικοί οργανιςμοί και αςτοί αναλυτζσ, ιςχυρίηονται παραπλανθτικά ότι θ 

λειψυδρία φταίει για τουσ πρόςφυγεσ. ε παγκόςμιο επίπεδο εντοπίηονται διεκνείσ 

διαςυνοριακζσ λεκάνεσ απορροισ, οι οποίεσ μπορεί να αποτελζςουν αιτία ςυγκροφςεων. 

Οι περιοχζσ αυτζσ, επθρεάηουν το 40% του παγκόςμιου πλθκυςμοφ και 145 κράτθ. 

 

Η παρζμβαςθ των ιμπεριαλιςτϊν και των διεκνϊν ιμπεριαλιςτικϊν ςυμμαχιϊν τουσ για τον 

ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ του νεροφ είναι ςε εξζλιξθ. Η όξυνςθ των αντικζςεων για τα 

ηθτιματα αυτά και θ επζκταςθ τουσ μπορεί να πάρουν το χαρακτιρα και πολεμικϊν 

ςυγκροφςεων. 

 

Διαμάχεσ και αντιπαρακζςεισ για τθν κατοχι των υδάτινων πόρων καταγράφονται ιδθ ςτθν 

Αφρικι τθ Μζςθ Ανατολι, (Σουρκία με τθ υρία και το Ιράκ, Ιςραιλ με Παλαιςτίνθ και 

υρία). Η κατάςταςθ είναι ιδιαίτερα δφςκολθ για το υριακό λαό, ο οποίοσ πλιττεται 

ςκλθρά όχι μόνο από τισ πολεμικζσ ςυγκροφςεισ, αλλά και από τθν ζλλειψθ νεροφ ενϊ 

ςοβαρότατεσ είναι οι ςυνζπειεσ ςτθ γεωργία και ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 

τα Βαλκάνια τα προβλιματα που ςυνδζονται με τουσ υδατικοφσ πόρουσ και το περιβάλλον 

παραμζνουν ζντονα λόγω τθσ καταςτροφισ ζργων υποδομισ όλα τα προθγοφμενα χρόνια. 



 

Αντίκετα με τθν κυριαρχοφςα αντίλθψθ που εμφανίηει τθν αγορά ωσ κεραπαινίδα και των 

υδάτων, οι μονοπωλιακοί όμιλοι, που παράγουν με κριτιριο το ποςοςτό κζρδουσ τουσ, 

δθλθτθριάηουν τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, μαηί και το πόςιμο νερό. 

 

Η προςταςία του περιβάλλοντοσ που επικαλοφνται είναι υποκριτικι. τισ ςθμερινζσ 

ςυνκικεσ ανάπτυξθσ τθσ τεχνολογίασ και τθσ επιςτιμθσ, υπάρχει πλικοσ από τεχνολογικζσ 

λφςεισ που επιτρζπουν τθν εξοικονόμθςθ τθσ κατανάλωςθσ νεροφ και διαςφαλίηουν τθν 

καλι κατάςταςθ των υδατικϊν ςωμάτων χωρίσ επιβάρυνςθ των λαϊκϊν ςτρωμάτων. 

 

Διαχρονικά θ πολιτικι τθσ ΕΕ για το νερό, που ζχει ςυνδιαμορφωκεί με όλεσ τισ αςτικζσ 

κυβερνιςεισ, προωκεί τθν παραπζρα εμπορευματοποίθςθ και τθν απελευκζρωςθ τθσ 

διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων. 

 

Η πολιτικι αυτι ζχει άμεςεσ ςυνζπειεσ ςτα εργατικά λαϊκά ςτρϊματα. Οδθγεί ευκζωσ ςε 

νζα αντιλαϊκι πολιτικι τιμολόγθςθσ του νεροφ ενϊ τμιμα τθσ είναι το ςχζδιο δικεν 

προςταςίασ των ευρωπαϊκϊν υδάτων. Η ΕΕ αξιοποιεί τθν κατάςταςθ και τθν ανάγκθ 

προςταςίασ του υδατικοφ περιβάλλοντοσ ωσ εργαλεία για να προωκιςει τθν αντιλαϊκι 

πολιτικι, ιδιαίτερα ςτον αγροτικό τομζα και ςτθ λαϊκι κατανάλωςθ ςτισ πόλεισ. 

 

Η κυβζρνθςθ του ΤΡΙΖΑ εμφανίηεται να αντιπαλεφει τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ ΕΤΔΑΠ, τθσ 

ΕΤΑΘ. τθ πραγματικότθτα, ο ΤΡΙΖΑ αντιπαλεφοντασ μια ςυγκεκριμζνθ μορφι 

ιδιωτικοποίθςθσ, προτάςςει μια άλλθ που εξυπθρετεί εξίςου το μεγάλο κεφάλαιο. Με το 

τρίτο μνθμόνιο, προωκείται θ πϊλθςθ ςθμαντικοφ τμιματοσ του μετοχικοφ κεφαλαίου των 

επιχειριςεων φδρευςθσ, που κα ζχει άμεςο αρνθτικό αποτζλεςμα ςτο κόςτοσ φδρευςθσ 

για τα λαϊκά ςτρϊματα και ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ των εργαηόμενων. Η 

εμπορευματοποίθςθ του νεροφ μπορεί να προχωριςει κερδοφόρα για τα μονοπϊλια 

ακόμα και αν διατθρθκοφν τα δίκτυα διανομισ υπό δθμόςιο ι δθμοτικό ζλεγχο, που 

προτείνει ο ΤΡΙΖΑ, με τθν εμπορευματοποίθςθ όλων των άλλων κερδοφόρων πλευρϊν τθσ 

διαχείριςθσ του νεροφ, από τθ ςυντιρθςθ των δικτφων μζχρι τθν καταςκευι τουσ. 

υγχρόνωσ, θ ανταποδοτικότθτα, θ ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ, κα μεταφζρουν ςτισ πλάτεσ 

των λαϊκϊν καταναλωτϊν το ςφνολο των βαρϊν. 

 

Σο ΚΚΕ, ςτον αντίποδα αυτισ τθσ πολιτικισ, αντιμετωπίηει το νερό ωσ κοινωνικό αγακό, θ 

διαχείριςι του οποίου προσ όφελοσ του λαοφ μπορεί να γίνει μόνο με τθν προχπόκεςθ 

ενόσ ριηικά διαφορετικοφ δρόμου ανάπτυξθσ, με κοινωνικοποιθμζνα τα ςυγκεντρωμζνα 

μζςα παραγωγισ, επιςτθμονικό κεντρικό ςχεδιαςμό τθσ οικονομίασ και εργατικό ζλεγχο. ' 

αυτό το πλαίςιο ο Ενιαίοσ Κρατικόσ Φορζασ Διαχείριςθσ του νεροφ κα ςχεδιάηει, κα 



υλοποιεί και κα ελζγχει τθ διαχείριςθ του νεροφ, με γνϊμονα το ςφνολο των κοινωνικϊν 

αναγκϊν. Η μοναδικι ελπιδοφόρα διζξοδοσ είναι ο δρόμοσ τθσ εργατικισ εξουςίασ. Για να 

ανοίξει αυτόσ ο δρόμοσ, οι ςθμερινοί αγϊνεσ ενάντια ςε κάκε μορφι άμεςθσ ι ζμμεςθσ 

ιδιωτικοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ του νεροφ, οι αγϊνεσ για φκθνό ποιοτικό νερό για όλουσ 

τουσ εργαηόμενουσ, για πλιρθ ςτακερι εργαςία των εργαηόμενων ςτον κλάδο, με 

διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων τουσ, πρζπει να ςτοχεφουν ςτθ ςυνολικι ανατροπι τθσ 

πολιτικισ εμπορευματοποίθςθσ του νεροφ. 


