
Τα έμαθες; Πουλάνε και το νερό!  
Ποτάμια, λίμνες και υπόγεια ύδατα θα καταλήξουν 
σε ξένες εταιρείες, σε επιχειρήσεις που θεωρούν 
το νερό επένδυση με σκοπό το κέρδος. Το νερό 
που πίνουμε δεν θεωρείται πια αναφαίρετο 
δικαίωμα, αλλά εμπορεύσιμο προϊόν! Σύμφωνα 
με τα σχέδιά τους, η ΔΕΥΑΚ της πόλης μας, οι πηγές 
του Ολύμπου, ρέματα όπως αυτό του Ορλιά και οι 
γεωτρήσεις, θα ανήκουν πλέον σε πολυεθνικές, σε 
«επενδυτές» όπως η «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 
Α.Ε.». 

Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει, πως αν είσαι 
αγρότης δεν θα μπορείς να ποτίσεις το χωράφι 
σου, ακόμα και αν αυτό βρίσκεται στις όχθες του 
ποταμού, διότι το ποτάμι θα ανήκει σε αυτούς. 

Θα το ανεχτούμε και αυτό; Εμείς λέμε όχι! Αυτά 
τα σχέδια της κυβέρνησης αποτελούν για εμάς 
αιτία κοινωνικής εξέγερσης, διότι αποσκοπούν 
στον απόλυτο έλεγχο και την ιδιωτικοποίηση της 
διαχείρισης του νερού και της τροφής. 

Αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και 
να αντισταθούμε, με στόχο την ενημέρωση της 
κοινής γνώμης και τη διασύνδεση φορέων και 
πολιτών που επιφυλάσσονται για το δικαίωμα 
μιας ιδιωτικής εταιρίας να έχει τον έλεγχο ενός 
δημόσιου αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση 
ανθρώπων, φυτών και ζώων.

Οργανώσαμε την ομάδα «Το νερό σαν τα μάτια 
σου», στην οποία συμμετέχω κι εγώ και σου 
προτείνω να την στηρίξεις αφιερώνοντας μία ώρα 
από το χρόνο σου.   

Την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, στις 21:00 το βράδυ 
στην αυλή του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης θα 
προβάλουμε το ντοκιμαντέρ «Πωλείται ζωή» 
και σου ζητώ να είσαι κι εσύ μαζί μας. Τίποτε 
περισσότερο! 

Σε ευχαριστώ που διάβασες τις παραπάνω  
γραμμές και τώρα σου ζητώ να απαντήσεις: Θα 
συμμετέχεις; Ναι ή Όχι; Αν ναι, τότε θα τα πούμε 
την Τετάρτη. Αν όχι, τότε θα σε παρακαλέσω να 
μην κάνεις ξανά κουβέντα μαζί μου για το πόσο 
άσχημα είναι τα πράγματα, γιατί δεν θα μπορέσω 
να σε ακούσω. 

Από «Το νερό σαν τα μάτια σου» 

Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας 
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