Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ,
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ
ΚΑΙ
…ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΟΣ
Το ιστορικό της επίσκεψης στο Πήλιο και το Βόλο ακτιβιστών
για το νερό από το Νότιο Ημισφαίριο.
Ήλθαν στην Ελλάδα και στο Βόλο στο πλαίσιο μιας καμπάνιας με
την ονομασία Rights 4 Water (R4W)από τα τέσσερα άκρα του
νοτίου ημισφαίριου. Σκοπός της άφιξής τους η ζωντανή επαφή με
το πρόβλημα του νερού στην περιοχή μας. Ο Αντρές από το
Εκουαδόρ, ο Αστίκ από τον Άγ.Μαυρίκιο. η Λάουρα από την
Ουρουγουάη και η Μαρία-Νταιάνα από την νότια Ινδία, στην
τριήμερη σχεδόν παραμονή τους εδώ είδαν και μίλησαν με αρκετό
κόσμο, επισκέφτηκαν πηγές σε χωριά του Πηλίου και όταν έφυγαν
πήραν μαζί τους μια πολύ καλή πληροφόρηση για τη διαχείριση
του νερού.
Μονόπλευρη ωστόσο, καθότι η προσπάθεια να προσεγγίσουν την
ΔΕΥΑΜΒ για να καταγράψουν και την άλλη άποψη έπεσε στο κενό.
Ήταν αυτή η η μοναδική κακή εμπειρία, όπως μας είπαν, που
κουβαλάνε στις αποσκευές τους και μια πικρή γεύση από
συμπεριφορά τύπου ΔΕΥΑΜΒ απέναντι στους πολίτες γενικά.

Η Κίνηση οργάνωσε ένα γεμάτο διήμερο που ξεκίνησε με ξενάγηση
στην πηγή της Κρύας Βρύσης, την πηγή των Σταγιατών και
συνεχίστηκε στην Πορταριά στην πηγή της Μάνας. Το απόγευμα
συναντήθηκαν στο πρώην Δημοτικό Σχολείο των Σταγιατών με
κατοίκους του χωριού από τους οποίους πήραν συνέντευξη και
άκουσαν τους προβληματισμούς
διαχείριση του.
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Την επόμενη μέρα πήγαμε στα
Χάνια και την πηγή του
Σανατόριου, στη Δράκεια όπου συζήτησαν με τον τοπικό πρόεδρο
και κατοίκους στην πλατεία του χωριού και στον Άγ. Βλάση ,στις
πηγές του Άη Γιάννη παρέα με την πρόεδρο του χωριού. Το βράδυ
παρουσίασαν τα προβλήματα του νερού στις δικές τους χώρες, στο
Χώρο των Κινημάτων στο Βόλο σε ανοικτή εκδήλωση την οποία
παραβρέθηκε αρκετός κόσμος.
Τέλος την επόμενη μέρα έδωσαν συνέντευξη στην τοπική ΕΡΑ, την
τελευταία μέρα της λειτουργίας της σε κινηματική βάση στην
οποία μίλησαν, περιληπτικά βέβαια, για τις εντυπώσεις που
αποκόμισαν από την επίσκεψή τους σχετικά με το νερό, τους
ανθρώπους και το περιβάλλον γενικότερα.

Από την πλευρά τους εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι σε όλα
τα χωριά οι κάτοικοι μιλούσαν ακριβώς για τα ίδια πράγματα σε
σχέση με το νερό και με το ίδιο πάθος. Αυτό βοήθησε να
αποκομίσουν μια σαφή και σφαιρική εικόνα για το πρόβλημα, την
οποία κατέγραψαν με λεπτομέρεια.
Μας δόθηκε η ευκαιρία για μια ακόμη φορά να διαπιστώσουμε ότι
τα προβλήματα της διαχείρισης του νερού είναι ίδια παντού πάνω
στον μικρό πλανήτη μας. Οι μεγάλες διαρροές των δικτύωνπου
χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για ιδιωτικοποίηση και εμφιάλωση,
η μόλυνση των πηγών από βιομηχανικές δραστηριότητες, η
εξάντληση των υδροφόρων οριζόντων από την εντατική
καλλιέργεια, η καταστροφική για το περιβάλλον δραστηριότητα
εξορύξεων πολύτιμων μετάλλων και πετρελαίου, οι εκτροπές των
ποταμών και τα φράγματα, είναι οι συνήθεις αιτίες για την
ποιοτική υποβάθμιση του νερού, πόσιμου και αρδευτικού καθώς
και για τη δραστική μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων.
Επίσης κοινός σε όλο τον κόσμο αρνητικός παρανομαστής είναι οι
πολιτικές που ακολουθούν οι κυβερνήσεις, οι οποίες ακόμη και
στις περιπτώσεις που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστερές,
καταφεύγουν σε συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες και το
ιδιωτικό κεφάλαιο που εκμεταλεύονται τους φυσικούς πόρους και
τον ορυκτό πλούτο σε βάρος των τοπικών κοινωνιών και του
περιβάλλοντος, του νερού συμπεριλαμβανομένου.

Η Μαρία από την Ινδία μας μίλησε για έντονη αστικοποίηση,
εγκατάλειψη της περιφέρειας και παντελή έλλειψη συστημάτων
επεξεργασίας ακαθάρτων, με αποτέλεσμα να μολύνονται τα ποτάμια
από τα οποία κυρίως οι κάτοικοι προμηθεύονται πόσιμο νερό και
αρδεύουν τα χωράφια. Η γυναίκες στην Ινδία έχουν παραδοσιακά
επιφορτισθεί με το καθήκον της διασφάλισης του απαιτούμενου
πόσιμου νερού και το κάνουν περπατώντας πολλά χιλιόμετρα κάθε
μέρα και αφιερώνοντας την μισή μέρα για τη δουλειά αυτή.
Ο Αστίκ, παρά το ότι προέρχεται από μια χώρα σε μέγεθος ίση με
την μισή Κρήτη η οποία διαθέτει αρκετό νερό, μας μίλησε για
πρόβλημα σε σχέση με τους χιλιάδες άστεγους καταληψίες κτηρίων
οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα ύδρευσης και εξυπηρετούνται από
τις γειτονιές στις οποίες μένουν.
Τα πράγματα στη νότια Αμερική σχετικά με το νερό παίρνουν
άγρια μορφή. Ο Αντρές από το Εκουαδόρ αναφέρθηκε στις
πολιτικές που ακολουθεί η αριστερή κυβέρνηση της χώρας, η
οποία διευκολύνει τις πολυεθνικές μέσα από ένα διαβρωμένο
πολιτικό σύστημα, να αλωνίζουν στον τομέα της εξόρυξης χρυσού
και χαλκού καθώς και στην πετρελαιοβιομηχανία. Αυτές οι
δραστηριότητες δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους υπόγειους
υδροφόρους ορίζοντες και στα ποτάμια, κυρίως στον Αμαζόνιο από
όπου ξεριζώνονται άγνωστες μέχρι σήμερα κοινότητες αυτόχθονων.

Οι μεγάλες πόλεις δεν διαθέτουν βιολογικούς καθαρισμούς ενώ τα
δίκτυα παρουσιάζουν μεγάλες διαρροές. Η λύσεις περιορίζονται
τελικά σε μόνον μία, με καταστροφικά αποτελέσματα: φράγματα
και εκτροπές ποταμών.

Στην Ουρουγουάη η Λάουρα βιώνει την αριστερή-για τρίτη συνεχή
περίοδο- διακυβέρνηση η οποία παρότι κατάφερε να ανακουφίσει
οικονομικά τους πολύ φτωχούς, στράφηκε προς την έξωθεν
«βοήθεια» για επενδύσεις, ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας
και της ανάπτυξης γενικότερα. Δηλαδή με την είσοδο στη χώρα
πολυεθνικών κυρίως στον τομέα των εξορύξεων χρυσού και χαλκού.
Αποτέλεσμα η μόλυνση των ποταμών από όπου κυρίως παίρνουν το
πόσιμο νερό. Παρουσίασε μάλιστα και μία εντυπωσιακή φωτό που
έλαβε μέσω του διαδικτύου, με ένα κανάτι γεμάτο νερό χρώματος
μπορντώ από τη βρύση του σπιτιού της! Οι Ουρουγουανοί
διαμαρτύρονται για την κατάσταση αυτή, όπως και στο Εκουαδόρ,
κάνοντας μεγάλες διαδηλώσεις στο Μοντεβιδέο στις οποίες
συμμετέχουν και ιθαγενείς διανύοντας εκατοντάδες χιλιόμετρα
πάνω στα άλογά τους!

Ίδιες λογικές παντού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου.
Λαθεμένες επιλογές από τις κυρίαρχες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις
( άσχετα με το πως αυτοπροσιορίζονται πολιτικά) του κάθε
τόπου, επικεντρωμένες στη αλόγιστη και ασύδωτη βιομηχανική
ανάπτυξη.
Το πληροφοριακό υλικό που συγκέντρωσαν οι τέσσερις επισκέπτες
μας θα χρησιμοποιηθεί στην καμπάνια για τον δημόσιο χαρακτήρα
του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ερχόμενη Άνοιξη στην
Ιταλία θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ευρήματα τους
και να θέσουν τα ιδιαίτερα σοβαρά εκείνα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κόσμος σε σχέση με το νερό στις χώρες που
συμμετέχουν. Παρόμοιες ομάδες εργάζονται στο ίδιο πλαίσιο στην
Ιταλία και σε χώρες του Νότιου ημισφαίριου.

Πέρα από την υπόθεση του νερού, ήταν για μας που βοηθήσαμε στο
έργο της συγκεκριμένης ομάδας, μια εξαιρετική εμπειρία. Ζήσαμε
κάποιες μέρες με τέσσερα νέα παιδιά με θρησκευτικές,
πολιτιστικές, εθνικές διαφορετικότητες και ιδιαιτερότητες και
διαπιστώσαμε ζωντανά το μικρό μέγεθος αυτού του πλανήτη, που ο
σύγχρονος άνθρωπος κάνει ότι μπορεί για να τον καταστρέψει.
«Οι πράξεις σου θα καθορίσουν το δικό σου μέλλον, όχι το δικό
μου. Εγώ είμαι η φύση και θα συνεχίσω να υπάρχω. Εγώ είμαι
προετοιμασμένη για να εξελιχθώ. Εσύ?» (Από τη σειρά δίλεπτων
ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η φύση μιλάει».)

