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μια χοροκεατρικι παράςταςθ για το ΝΕΡΟ
πλατεία Αγίου Τίτου, Σάββατο 28 Μαρτίου 2015, ϊρα: 21:00
Σφμφωνα με τθ Γενικι Συνζλευςθ του ΟΘΕ το 2010: «Το δικαίωμα ςτο αςφαλζσ και
κακαρό πόςιμο νερό και ςτθν υγιεινι αποτελεί ανκρϊπινο δικαίωμα ουςιϊδεσ για
τθν πλιρθ απόλαυςθ τθσ ηωισ και όλων των ανκρωπίνων δικαιωμάτων».
Ωςτόςο, πάνω από ζνα διςεκατομμφριο άνκρωποι, δθλαδι ζνασ ςτουσ επτά
ανκρϊπουσ ςτον πλανιτθ, δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε αςφαλζσ πόςιμο νερό.
"κι είμαςτε όλοι μικρά νθςιά ενόσ υδάτινου πλανιτθ"
Κακθμερινά ςε τοφτο τον πλανιτθ πεκαίνουν περίπου 2.000 παιδιά θλικίασ κάτω
των πζντε ετϊν από διαρροϊκζσ αςκζνειεσ και από αυτοφσ τουσ κανάτουσ περίπου
1.800 ςυνδζονται με το νερό και τθν υγιεινι.
"κι είμαςτε όλοι μικρά νθςιά ενόσ υδάτινου πλανιτθ"
Κάκε 22 Μαρτίου, Παγκόςμια Θμζρα Νεροφ, διαβάηουμε, ενθμερωνόμαςτε,
ευαιςκθτοποιοφμαςτε, κλιβόμαςτε με τισ ςτατιςτικζσ, διαδθλϊνουμε υπζρ του
δικαιϊματοσ ςτο νερό, διατυμπανίηουμε ότι το νερό είναι αναπαλλοτρίωτο δθμόςιο
αλλά και οικολογικό αγακό, απαραίτθτο για τθ ηωι, τθν ανκρϊπινθ κοινωνία και τα
οικοςυςτιματα.
Θ δυναμικι τθσ πορείασ των γεγονότων και τθσ όλθσ κατάςταςθσ, κάκε άλλο δείχνει
παρά φρόνθςθ. Μάλλον για περιφρόνθςθ όλων αυτϊν των "αυτονόθτων" αγακϊν
που για πολλοφσ ζχουν πάψει να είναι αυτονόθτα. Ποιόσ κα περίμενε να
ςτεροφνται το κακαρό νερό διςεκατομμφρια πλάςματα πάνω ςε αυτόν τον πλανιτθ
και να ματϊνουν για μια γουλιά 'λευκό χρυςό'; Ποιόσ κα το πιςτζψει ότι ο επόμενοσ
παγκόςμιοσ πόλεμοσ δε κα γίνει οφτε για το χρυςάφι, οφτε για το πετρζλαιο, οφτε
για τθν τροφι, μα για το νερό;
Πόλεμοσ για το νερό πάνω ςτον υδάτινο πλανιτθ!
Πάνω ς' αυτόν τον υδάτινο πλανιτθ, από τθ Χιλι και τθ Βολιβία ωσ το Διδυμότειχο,
κι από το Ντθτρόιτ ωσ τθ Νότια Αςία, το εξ οριςμοφ «αγακό» δεν είναι πια αγακό. Σ’
αυτιν τθν κρίςθ του νεροφ θ υπερκατανάλωςθ του δυτικοφ κόςμου οξφνει το
πρόβλθμα ακόμα περιςςότερο. Πάνω από το 80% του νεροφ που αντλείται ςε όλον
τον πλανιτθ δε χρθςιμοποιείται ουςιαςτικά. Απλά, όπωσ λζνε τα Θνωμζνα Ζκνθ,
ζχουμε μάκει να το ςπαταλάμε άςκοπα.
"γνωςτζ φίλε κι άγνωςτε, εςφ που ζτριβεσ με μανία τα πεηοδρόμια και τα πατϊματα
να τα κακαρίςεισ με νερό και χλωρίνθ πεσ μου τϊρα τί χθμικό κα ξεπλφνει ποτζ τθν
ψυχι μασ γι' αυτά που κάναμε; μα και γι' αυτά που δεν κάναμε;
κι εςφ που γυάλιηεσ με τισ ϊρεσ, τθν καινοφρια ςου μθχανάρα με νερό και ςαποφνι,
πεσ μου τϊρα πόςο δφςκολο είναι να γυαλίςεισ και λίγο το μυαλό ςου;

αλλά κι εςφ που ζχυνεσ τα μπουκάλια το νερό όπου να 'ναι, ι άφθνεσ τθ βρφςθ να
τρζχει και το λάςτιχο να χλιμιντρίηει ξερνϊντασ νερό, νερό με τισ ϊρεσ τισ
ατζλειωτεσ, λεσ και τίποτα δεν τελειϊνει...
κι εςφ που μπάηωςεσ το ποτάμι για να χτίςεισ όπου γουςτάρεισ, ι ςκζπαςεσ το
πθγάδι γιατί δε ςε ςυνζφερε, και πάει λζγοντασ..."
Και όχι μόνον αυτό: τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ το νερό ζχει μετατραπεί ςε ζνα
εμπορεφςιμο και ςυχνά ιδιαίτερα ακριβό προϊόν. Υπολογίηεται πωσ 200
διςεκατομμφρια μπουκάλια εμφιαλωμζνου νεροφ το χρόνο πωλοφνται παγκοςμίωσ
αφινοντασ τεράςτια κζρδθ ςτισ βιομθχανίεσ. Θ κατανάλωςθ εμφιαλωμζνου νεροφ
κρφβει ακόμα ζναν περιβαλλοντικό και κοινωνικό κίνδυνο: θ εμπορικι
εκμετάλλευςθ των πθγϊν και των ποταμϊν από τισ εταιρείεσ ςτερεί πολφτιμο νερό
που κα μποροφςε να διανεμθκεί δωρεάν μζςα από το δθμόςιο δίκτυο. Ταυτόχρονα,
ςε διαφορετικζσ μεταξφ τουσ χϊρεσ όπωσ Βρετανία, Καναδάσ, Αυςτραλία, Νζα
Ηθλανδία, Χιλι, Βολιβία, Αργεντινι, Μαρόκο, Νότια Αφρικι, θ ιδιωτικοποίθςθ του
πόςιμου νεροφ οδιγθςε ςε πτϊςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ ποιότθτασ του,
εγκατάλειψθ των υποδομϊν διανομισ, πολλαπλαςιαςμό των τιμϊν και των
νοικοκυριϊν που υφίςτανται διακοπι, και τζλοσ, ςε κοινωνικζσ εξεγζρςεισ.
Το νερό ιδιωτικοποιείται, γίνεται εμπορεφςιμο αγακό και κοςτολογείται ενϊ τα
αποκζματα μειϊνονται παγκοςμίωσ. Οι μόνοι κερδιςμζνοι είναι οι μεγάλεσ
πολυεκνικζσ εταιρείεσ για το κζρδοσ των οποίων γινόμαςτε όλοι τα εξιλαςτιρια
κφματα.
Για ποιό κζρδοσ μιλάμε αλικεια, όταν πλζον κινδυνεφει θ ίδια θ ηωι όλων μασ;
Ξεχνάμε ότι οι ποςότθτεσ νεροφ ςτον πλανιτθ είναι ςτακερζσ, δεν αυξάνονται,
μόνον ανακυκλϊνονται; Ξεχνάμε ότι θ μόλυνςθ κακιςτά τθν ανανζωςι τουσ
τρομακτικά δφςκολθ;
Το πρϊτο και πολυτιμότερο αγακό, θ πθγι τθσ ηωισ, το ςθμαντικότερο ςυςτατικό
του ανκρϊπινου οργανιςμοφ και γενικά όλου του ηωικοφ και φυτικοφ βαςιλείου,
κεότθτα ςτθ μυκολογία όλων των πολιτιςμϊν με τθν εςωτερικι κεραπευτικι του
δφναμθ, ταυτιςμζνο με τθν ιςτορία του ανκρϊπου και τθν ίδια τθ ηωι πάνω ςτθ γθ,
το νερό απειλείται από παντοφ. Κανζνα ηωντανό ον πάνω ς' αυτόν τον πλανιτθ δε
μπορεί να ηιςει χωρίσ αυτό.
Το νερό βρίςκεται εδϊ πριν από εμάσ, από πάντα, φζρει ηωι και μνιμθ, αλλάηει
ςχιμα και μορφι, ρζει, δθμιουργεί οικοςυςτιματα ακόμα κι από το πουκενά!
Βρίςκεται μζςα, ζξω μασ, παντοφ, όμωσ όχι για πάντα!
"και φοβάμαι πωσ ςφντομα ςτουσ καιροφσ που ηοφμε το μόνο υγρό ςτοιχείο που δε
κα χρεωκϊ, κα 'ναι τα δάκρυά μου κι θ αλμφρα τουσ που κα καταδιϊκει κάκε φωνι
που δεν ζβγαλα και κάκε λεθλαςία που ςυνζβθκε κι εγϊ αδιαφόρθςα..."

