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ΕΕ: «Κόκκινη κάρτα» στην ιδιωτικοποίηση του νερού 

Ακτιβιστές της Right2Water συγκέντρωσαν 1,5 εκατ. υπογραφές 

Το πόσιμο νερό δεν θα ιδιωτικοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

εισακούγοντας μια πρωτοβουλία ακτιβιστών που συγκέντρωσε ευρεία υποστήριξη από μέρους των πολιτών. 

Μέρος της μάχης της «Right2Water» είναι και η Ελλάδα, που συνεργάζεται με την οργάνωση «Κίνηση 136». 

Η Right2Water, μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία πασχίζει η πρόσβαση 

στο πόσιμο νερό και στα δίκτυα αποχέτευσης να αναγνωριστεί ως ανθρώπινο 

δικαίωμα, συγκέντρωσε 1,5 εκατ. υπογραφές αξιώνοντας από την ΕΕ να μην 

προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, 

όπως φέρεται να σχεδίαζε "μυστικά", σύμφωνα με δημοσιεύματα. Το θέμα 

είχε προκαλέσει κατακραυγή στη Γερμανία.  

Η ιδιωτικοποίηση του πόσιμου νερού "δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις (της ΕΕ), 

δεν υπήρξε ποτέ πραγματικότητα", επέμεινε ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα 

εσωτερικής αγοράς Μισέλ Μπαρνιέ.  

Ανέφερε ότι αντιλαμβάνεται γιατί «οι πολίτες είναι τόσο θυμωμένοι και αναστατωμένοι, όταν τους λένε ότι το 

πόσιμο νερό θα μπορούσε να ιδιωτικοποιηθεί, παρά τη θέληση τους». «Ελπίζω ότι το ότι η Επιτροπή «ακούει» 

θα καθησυχάσει τους πολίτες. Κι εγώ ο ίδιος θα αντιδρούσα σε μια τέτοια περίπτωση», δήλωσε 

χαρακτηριστικά ο Μπαρνιέ.  

Μέρος της μάχης της «Right2Water» είναι και η Ελλάδα, μια χώρα όπου υπάρχει η πρόθεση ιδιωτικοποιήσεων 

στο νερό. Η οργάνωση συνεργάζεται με την ελληνική οργάνωση «Κίνηση 136» που απαρτίζεται από 

κοινωνικά κινήματα της Θεσσαλονίκης και παλεύει κατά της ιδιωτικοποίησης του αγαθού.  

Το θέμα ανέκυψε διότι το νερό αναφέρθηκε ως ένα πεδίο ανάμεσα σε διάφορα άλλα για τα οποία η Επιτροπή 

επεδίωκε να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο και να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια, όσον αφορά τις 

επιχειρήσεις του κλάδου.  

Ο Μπαρνιέ είπε πως πρόκειται να εισηγηθεί να αποσυρθεί το πόσιμο νερό από τον κατάλογο αυτό επειδή "είναι 

καθήκον μας να λαμβάνουμε υπόψη ανησυχίες που εκφράζουν τόσοι πολλοί πολίτες".  

Ο επίτροπος πρόσθεσε ότι αντιλαμβάνεται τους λόγους "που εξαγριώνουν και 

αναστατώνουν τους πολίτες όταν τους λένε ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης μπορεί 
να ιδιωτικοποιηθούν παρά τη θέλησή τους".  

Η Επιτροπή επικρίνεται συχνά για έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης και διότι δεν 

λαμβάνει υπόψη τους πολίτες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων αφού τα μέλη της 

διορίζονται με πολιτικά κριτήρια και δεν εκλέγονται.  

"Ελπίζω η απόφαση αυτή να καθησυχάσει τους πολίτες και να στείλει το μήνυμα πως η Επιτροπή (τους) ακούει", είπε ο 

Μπαρνιέ.  

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, που αποτελεί ένα μέσο για την υποβολή αιτημάτων στην ΕΕ, θεσπίστηκε πριν από 

ένα χρόνο. 
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Εξοικονόμηση νερού στο σχολείο 
 

Ας βάλουμε ένα στόχο... να μειώσουμε την κατανάλωση νερού κατά 20%!  

 
Ζητήστε έναν πρόσφατο λογαριασμό της ΕΥΔΑΠ και αφού βρείτε πόσο νερό καταναλώνεται στο σχολείο, υπολογίστε σε 

λίτρα το 20%. 

 

Το σχολείο σας μπορεί να το καταφέρει και να γίνει παράδειγμα  
 

Πρώτα, όμως, χρειάζεται να κάνετε έναν προσεκτικό έλεγχο στο προαύλιο και τις τουαλέτες του σχολείου, για να 

εξακριβώσετε τι ακριβώς συμβαίνει! Γίνεται σωστά η χρήση του νερού ή υπάρχουν βρύσες που στάζουν και καζανάκια 
που τρέχουν; 

 

Χωριστείτε σε ομάδες και αναλάβετε κάθε ομάδα χωριστά αυτούς τους χώρους του σχολείου. Μετρήστε, καταγράψτε 
σημειώσεις και συζητήστε μεταξύ σας τις παρατηρήσεις σας! 

 
 

Έρευνα: Έλεγχος και κατάσταση λειτουργίας στις τουαλέτες  

των κοριτσιών 
Πόσες βρύσες υπάρχουν 
στις τουαλέτες των 

κοριτσιών; 

 Πόσα καζανάκια 
υπάρχουν 

στις τουαλέτες των 

κοριτσιών; 

 

Πόσες βρύσες λειτουργούν 
κανονικά; 

 Πόσα καζανάκια 
λειτουργούν 

κανονικά; 

 

Πόσες βρύσες στάζουν;  

 

 Πόσα καζανάκια στάζουν;  

Από πόσες βρύσες λείπουν 

εξαρτήματα; 

 

 Από πόσα καζανάκια 

λείπουν 

εξαρτήματα; 

 

Πόσες βρύσες χρειάζονται 

επισκευή; 
 Πόσα καζανάκια 

χρειάζονται 

επισκευή; 

 

Πόσες βρύσες πρέπει να 
αντικατασταθούν; 

 Πόσα καζανάκια πρέπει 
να αντικατασταθούν; 

 

 

Έρευνα: Έλεγχος και κατάσταση λειτουργίας στις τουαλέτες  

των αγοριών 
Πόσες βρύσες υπάρχουν 
στις τουαλέτες των 

αγοριών; 

 Πόσα καζανάκια 
υπάρχουν 

στις τουαλέτες των 

αγοριών; 

 

Πόσες βρύσες λειτουργούν 
κανονικά; 

 Πόσα καζανάκια 
λειτουργούν 

κανονικά; 

 

Πόσες βρύσες στάζουν;  

 

 Πόσα καζανάκια στάζουν;  

Από πόσες βρύσες λείπουν 

εξαρτήματα; 

 

 Από πόσα καζανάκια 

λείπουν 

εξαρτήματα; 

 

Πόσες βρύσες χρειάζονται  Πόσα καζανάκια  
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επισκευή; χρειάζονται 

επισκευή; 

Πόσες βρύσες πρέπει να 
αντικατασταθούν; 

 Πόσα καζανάκια πρέπει 
να αντικατασταθούν; 

 

 

Έρευνα: Έλεγχος και κατάσταση λειτουργίας στις τουαλέτες  

των καθηγητών 
Πόσες βρύσες υπάρχουν 
στις τουαλέτες των 

καθηγητών; 

 Πόσα καζανάκια 
υπάρχουν 

στις τουαλέτες των 

καθηγητών; 

 

Πόσες βρύσες λειτουργούν 
κανονικά; 

 Πόσα καζανάκια 
λειτουργούν 

κανονικά; 

 

Πόσες βρύσες στάζουν;  

 

 Πόσα καζανάκια  
στάζουν; 

 

 

Από πόσες βρύσες λείπουν 

εξαρτήματα; 
 Από πόσα καζανάκια 

λείπουν 
εξαρτήματα; 

 

Πόσες βρύσες χρειάζονται 

επισκευή; 
 Πόσα καζανάκια 

χρειάζονται 

επισκευή; 

 

Πόσες βρύσες πρέπει να 

αντικατασταθούν; 
 Πόσα καζανάκια πρέπει  

να 

αντικατασταθούν; 

 

 

Δραστηριότητα 
• Γνωρίζουμε ότι η μικρότερη σταγόνα από μια βρύση που στάζει μπορεί να σπαταλήσει περίπου 3 λίτρα νερού ανά 

ημέρα. 
Υπολογίστε, τώρα, πόσα λίτρα νερού σπαταλούνται σε ένα μήνα (30 ημέρες) από τις βρύσες στο προαύλιό σας, που 

στάζουν (εάν στάζουν)! 

 

Πείραμα 
Θέλετε να μάθετε αν χάνουν νερό τα καζανάκια του σχολείου σας; 

Γίνετε ανιχνευτές διαρροών νερού! Ανοίξτε το καπάκι από τα καζανάκια και ρίξτε μερικές σταγόνες πράσινης μπογιάς. 

Περιμένετε να περάσει λίγη ώρα, περίπου 15 λεπτά και μετά κοιτάξτε στις λεκάνες της τουαλέτας. 
Αν δείτε να τρέχει πράσινο νερό, πάει να πει πως μόλις ανακαλύψατε μια διαρροή! 

 

Δραστηριότητα 
• Υπάρχει ένας απλός τρόπος να ελέγξετε για διαρροές στο δίκτυο του σχολείου! 

Ρωτήστε πού βρίσκεται ο μετρητής στο σχολείο και σημειώστε την ένδειξη, πριν κλείσει το σχολείο για το 

Σαββατοκύριακο. Μόλις γυρίσετε τη Δευτέρα το πρωί, σημειώστε πάλι την ένδειξη. 

Υπάρχει διαφορά από την προηγούμενη; 
 

Συνεχίστε την έρευνα στο χώρο του σχολείου! Χρειάζεται να συγκεντρώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες! 

• Ρωτήστε την καθαρίστρια του σχολείου να σας πει αν εκείνη εντοπίζει κάποια προβλήματα από τη χρήση του νερού 
στις τουαλέτες. Κρατήστε σημειώσεις. 

 

• Ρωτήστε το διευθυντή του σχολείου να σας πει πόσο συχνά γίνεται έλεγχος, επιδιορθώσεις ή αλλαγές στις τουαλέτες 
του σχολείου! 

 

• Επισκεφτείτε το κυλικείο του σχολείου και ρωτήστε, αν εντοπίζουν κάποιο πρόβλημα από τη χρήση του νερού. Με την 

ευκαιρία, ρωτήστε και πόσα μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού πουλάνε περίπου το μήνα! 


