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Από το 1989 και για µια επταετία πολλές περιοχές της χώρας δοκιµάστηκαν από έντονη και 

έµµονη ξηρασία. Το υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας έφτασε στα όριά του. Όλους µας 

διακατείχε ο εφιάλτης της λειψυδρίας. Είχε προηγηθεί µια περίοδος τεχνητής ευφορίας και 

αίσθησης αφθονίας που οδήγησαν σε κακή διαχείριση των πόρων. Η ξηρασία που 

επακολούθησε, όπου για επτά χρόνια η µέση τιµή των εισροών στους ταµιευτήρες ήταν 

σχεδόν µισή από την αναµενόµενη, φάνταζε απίθανη, σχεδόν αδιανόητη. Με τη σηµερινή µας 

γνώση, τη θεωρούµε ένα ακραίο µεν, αλλά φυσιολογικό φαινόµενο. Όµως, παρότι ήµασταν 

διαχειριστικά και γνωσιολογικά απροετοίµαστοι, τότε τα καταφέραµε πολύ καλά. Μοιάζει 

θαύµα, αλλά έχει µια απλή εξήγηση: τη συνειδητοποίηση του προβλήµατος και τη 

συνεργασία. Συνεργαστήκαµε πανεπιστηµιακοί µε την ΕΥ∆ΑΠ, τότε ∆ηµόσια Επιχείρηση, 

για να κατανοήσουµε το πρόβληµα και να επεξεργαστούµε στρατηγική επίλυσής του. 

Συνεργάστηκε η ΕΥ∆ΑΠ µε το τότε ΥΠΕΧΩ∆Ε, και µε µελετητές και κατασκευαστές, ώστε 

να προωθηθεί µε πρωτόγνωρους ρυθµούς η κατασκευή των έργων Ευήνου. Βοήθησε και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση στη χρηµατοδότηση των έργων. Κυρίως όµως, συνεργάστηκε και 

αντιµετώπισε συνειδητά το πρόβληµα ολόκληρος ο πληθυσµός της Αθήνας. Πετύχαµε όλοι 

µαζί να µειώσουµε την κατανάλωση νερού κατά το 1/3. Χωρίς αυτή τη µείωση, το σύστηµα 

θα µας είχε προδώσει, µε τραγικές συνέπειες για την πόλη. 

 Ο συνειρµός και ο συσχετισµός µε τη σηµερινή έντονη και έµµονη οικονοµική κρίση 

είναι αναπόφευκτος. Η ευφορία, µάλιστα µήνες αφότου είχε ξεσπάσει η διεθνής οικονοµική 

κρίση, και η έλλειψη κατανόησης και προετοιµασίας, έφταναν στο σηµείο να µας 

διαβεβαιώνουν τα πιο επίσηµα χείλη ότι η κρίση δεν µας αφορά. Αυτό που έχουµε τώρα να 

αντιµετωπίσουµε δεν είναι φυσικό φαινόµενο, ούτε, πιστεύω, ήταν απρόβλεπτο. Είναι 

συνέπεια του κατήφορου που έχει πάρει η οικονοµία και πολιτική της χώρας µας εδώ και 

χρόνια. Οι οικονοµικοί δείκτες, µάρτυρες της κακής κατάστασης, ήταν γνωστοί αλλά ούτε οι 

πολιτικοί µας έδιναν σηµασία, ούτε η κοινωνία µας ήθελε να ακούσει ότι αρµενίζουµε 

στραβά. 

 Το 1999, στο πλαίσιο µιας πολιτικής άντλησης οικονοµικών πόρων από πώληση 

δηµόσιας περιουσίας και αγαθών, η ΕΥ∆ΑΠ έπαψε να είναι ∆ηµόσια Επιχείρηση και έγινε 

ανώνυµη εταιρία (ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ), εισηγµένη στο χρηµατιστήριο µε δυνατότητα διάθεσης 

µετοχών µέχρι το 49%. Αυτόµατα, δηµόσιες και δηµοτικές υποδοµές και συγκεκριµένα τα 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, µαζί µε την ευθύνη διαχείρισής τους, πέρασαν από τη 

δηµόσια στην ιδιωτική σφαίρα. Όµως παρέµειναν στην κυριότητα του δηµοσίου οι 
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στρατηγικής σηµασίας υποδοµές, τα φράγµατα και τα υδραγωγεία, τα οποία ανήκουν σε 

ΝΠ∆∆ που ιδρύθηκε τότε µε το  άκοµψο όνοµα «ΕΥ∆ΑΠ Παγίων».      

 Σήµερα βλέπουµε, σαν θεατές (τα κέντρα αποφάσεων δεν βρίσκονται καν στη χώρα 

µας), να προωθείται η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. Ο έλεγχος του 

πλειοψηφικού πακέτου δεν θα ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση αλλά, όπως όλα δείχνουν, σε 

ξένη εταιρία. Ας φανταστούµε τώρα ότι ξαναζούµε ένα επεισόδιο ξηρασίας, ανάλογο µε αυτό 

του 1989-95, µε τις νέες συνθήκες µιας ιδιωτικής, όχι ελληνικής, ΕΥ∆ΑΠ. Πόσο θα 

ανησυχήσει η διοίκηση της εταιρίας; Θα ενδιαφερθεί για την αποφυγή αστοχίας του 

συστήµατος; Ή µήπως θα δει την ξηρασία σαν ευκαιρία για αύξηση των τιµών του νερού και 

των κερδών της; Θα επιδιώξει τη µείωση της κατανάλωσης ή θα θεωρήσει ότι αυτό αντίκειται 

στον εµπορικό χαρακτήρα της και µειώνει τα κέρδη της; Τι µας δείχνει η εµπειρία την 

τελευταία δεκαετία από την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και, κυρίως, τι απέγινε η περίφηµη «διαχείριση της 

ζήτησης» και το παλιό καλό µας σλόγκαν «προσέχουµε για να έχουµε»; Πως θα 

συµπεριφερθεί η ελληνική κυβέρνηση απέναντι στο πρόβληµα και στην εταιρία; Θα βάλει 

ρήτρες για την περίπτωση αστοχίας και θα είναι σε θέση να τις εφαρµόσει; Πως θα 

συµπεριφερθεί ο πληθυσµός της Αθήνας; Θα εµπιστευτεί τα κυβερνητικά και εταιρικά σχέδια 

ή θα αντιτεθεί, οργανωµένα ή άναρχα;  

 Αν και το νερό έχει οικονοµική αξία, η χρήση του δεν είναι υπηρεσία εµπορικού 

χαρακτήρα. Το νερό δεν είναι αγαθό που παράγεται από τον άνθρωπο. Το παρέχει η φύση, σε 

ρυθµούς απρόβλεπτους και καθόλου σταθερούς, εγγυηµένους, ή ελέγξιµους. Γι’ αυτό και η 

διαχείρισή του είναι πολύπλοκη και δεν µπορεί παρά να είναι συλλογική υπόθεση. Χωρίς να 

αποκλείεται η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, δεν µπορεί η ευθύνη της να ανήκει σε αυτόν. 

Χρειάζεται µεγάλη προσοχή: υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγµατα σε διεθνές επίπεδο 

από τις ιδιωτικοποιήσεις στον τοµέα του νερού που κατέληξαν σε φιάσκο (π.χ. στην 

Αργεντινή και άλλες χώρες της Λατινικής Αµερικής).  

 

 


