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                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Για οποιαδήποτε χώρα το νερό αποτελεί τον πυρήνα της ανθρώπινης αλληλεξάρτη-

σης καθώς διασχίζει πολιτικά σύνορα µε τη µορφή ποταµών, λιµνών και υπογείων 

ρεµάτων. Οι χώρες θεσπίζουν νόµους για τη διαχείριση των υδάτων σε εθνικό επί-

πεδο, ενώ σε διακρατικό επίπεδο το νοµικό πλαίσιο είναι ελλειπές. Το γεγονός αυτό 

καθιστά τη διαχείριση της αλληλεξάρτησης ένα πρόβληµα ιδιαίτερα σύνθετο και 

δισεπίλυτο, µε αποτέλεσµα οι διενέξεις και οι συγκρούσεις µε αφορµή το νερό να 

είναι πολλές τόσο σε τοπικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο. 

Καθώς τα κράτη συνεχίζουν να προβάλλουν ανταγωνιστικές διεκδικήσεις, αυξάνο-

νται και οι εµπόλεµες διαµάχες, κάτι το οποίο είναι γεγονός όχι µόνο στη σύγχρονη 

ιστορία, αλλά ακόµα και χιλιετίες πίσω. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι όσο περνούν 

τα χρόνια η ανισότητα στην κατανοµή του νερού διευρύνεται σε παγκόσµιο επίπε-

δο, και αυτό το στοιχείο είναι ενδεικτικό για το πόσο πιθανό είναι το σενάριο µελ-

λοντικών πολέµων  µε αιτία τη διεκδίκηση υδατικών αποθεµάτων. 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία επιχειρείται µια καταγραφή των εµπόλεµων 

διαµαχών για το νερό σε παγκόσµιο επίπεδο καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορίας κα-

θώς και των κύριων αιτιών που οδήγησαν σε αυτές.  Ακόµα, αναλύεται διεξοδικά η 

περίπτωση της λεκάνης απορροής του ποταµού Νείλου,γίνεται αναφορά στο υπάρ-

χον και στα παλαιότερα θεσµικά πλαίσια και παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά 

των υδάτινων συνιστωσών του.  
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                                                 ABSTRACT 

 

For any country the water is at the core of human interdependence as it crosses po-

litical boundaries in the form of rivers, lakes and underground streams. Countries 

enact laws for water management at the national level, while transnational legal 

framework is deficient. This makes the management of interdependence  a problem 

very complex and intractable, resulting in disputes and conflicts on the occasion 

water to many both local and transnational level. 

As states continue to rely  on competing claims, rising and war conflicts, which is 

true not only in modern  history, but even millenniums back. It is no coincidence 

that as the years go by the inequality in the distribution of water expands globally, 

and this element is indicative of how likely the scenario of future wars cause claim-

ing aquifers. 

In this project we try to document  an inventory of belligerent conflict over water in 

the world throughout history and the main causes that led to them. Still, thoroughly 

analyzed the case of the basin of the River Nile, referring to the existing and previ-

ous institutional frameworks and presents the characteristics of water components. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 

 

 1.1 Γενικά 

 Για οποιαδήποτε χώρα το νερό αποτελεί κοµβικό οικονοµικό πόρο τόσο για την 

επιβίωση των κατοίκων όσο και για την ανάπτυξή της συνολικότερα. Αποτελεί µια 

κοινή πηγή που εξυπηρετεί τη γεωργία, τη βιοµηχανία, τα νοικοκυριά και το 

περιβάλλον. Επίσης, αποτελεί µια από τις πιο ανανεώσιµες φυσικές πηγές στη γη και 

η σταθερότητά του είναι από τα πιο σηµαντικά του χαρακτηριστικά, καθώς είναι 

ενδεικτικό ότι οι ποσότητές του παραµένουν ίδιες εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Ο 

συνολικός όγκος του νερού εκτιµάται ότι είναι 1.36*109 km3, εκ των οποίων το 97% 

βρίσκεται στις θάλασσες και στους ωκεανούς, ενώ το 2% βρίσκεται σε παγωµένη 

µορφή στους πόλους. 

 Οι υδατικοί πόροι θεωρούνται ένας σηµαντικός παράγοντας για τη διαβίωση 

του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών. Είναι από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες στη γεωργική παραγωγή, καθώς υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη, όπως 

η ευρύτερη περιοχή του αραβικού κόσµου, όπου περισσότερο από το 80% του 

συνόλου των επιφανειακών υδατικών πόρων χρησιµοποιείται µόνο στην αρδευόµενη 

γεωργία. Έτσι ήταν σηµαντικό να γίνει ανάπτυξη των υδατικών πολιτικών για την 

καθοδήγηση της χρήσης των υδάτων µε στόχο τη µείωση των χαµένων ποσοτήτων µε 

όλους τους πιθανούς τρόπους και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των χρήσεών 

τους µε στόχο την ιδανική εκµετάλλευση των υδατικών πόρων (Αντρά, 2010). 

 Οι άνθρωποι οφείλουν να καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες για να βρουν 

και να διατηρήσουν το νερό. Υπάρχουν χώρες που προσπαθούν να επεκτείνουν την 

επικράτειά τους για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα µεγάλο ποτάµι και να το 

εκτρέψουν προς όφελός τους. Σε ορισµένες εκτεταµένες χώρες όπως οι Ηνωµένες 

Πολιτείες, οι µεγάλες πόλεις επιβουλεύονται το νερό των ορεινών ή των 

αραιοκατοικηµένων περιοχών και έχουν επιδοθεί σε άγριο ανταγωνισµό για την 

εξασφάλιση αυτού του φυσικού πόρου. Έτσι κατασκευάζονται µεγάλα και επιµήκη 

υδραγωγεία ώστε να έχουν πρόσβαση στο νερό που χρειάζονται. 

Το γεγονός ότι τα υδατικά συστήµατα συναντώνται σε όλα τα γεωγραφικά 
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µήκη και πλάτη της Γης, έχει ως αποτέλεσµα στην πλειοψηφία των χωρών του 

πλανήτη να υπάρχουν αντικρουόµενα οικονοµικά συµφέροντα ως προς την 

αξιοποίηση των υδατικών πόρων. Κάτι τέτοιο εντείνεται από το γεγονός ότι το νερό 

αποτελεί το υπέρτατο µεταναστευτικό αγαθό. Οι χώρες µπορούν να νοµοθετούν για 

το νερό θεωρώντας το εθνικό κτήµα, αλλά το αγαθό αυτό διασχίζει πολιτικά σύνορα 

χωρίς διαβατήριο µε τη µορφή ποταµών, λιµνών και υπογείων ρεµάτων. Ενδεικτικό 

της γεωγραφικής αυτής κατάστασης είναι ότι οι διεθνείς υδρολογικές λεκάνες –

συµπεριλαµβανοµένων λιµνών και ρηχών νερών, που µοιράζονται παραπάνω από µία 

χώρα- καλύπτουν σχεδόν τη µισή επιφάνεια της ξηράς της Γης. Συνολικά, 

καταγράφονται σε παγκόσµιο επίπεδο 263 υδρολογικές λεκάνες, από τις οποίες 59 

είναι στην Αφρική, 57 στην Ασία, 69 στην Ευρώπη, 40 στη Βόρεια Αµερική και 38 

στη Νότια Αµερική. Επίσης, περισσότερο από το 40% των κρατών βρίσκονται εντός 

διασυνοριακών υδάτινων ζωνών. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι το νερό που 

χρησιµοποιείται ετησίως υπερβαίνει το 20% του συνολικού εσωτερικού ανανεώσιµου 

αποθέµατος σε πόσιµο νερό. Η αίσθηση που υπάρχει σε πολύ κόσµο ότι το νερό είναι 

ένα αγαθό σε αφθονία είναι σίγουρα λανθασµένη καθώς µπορεί να καλύπτει περίπου 

το 70% της επιφάνειας της Γης, ωστόσο ένα πολύ µικρό ποσοστό του νερού είναι 

κατάλληλο για χρήση. Τα ποτάµια 39 χωρών, µε συνολικό πληθυσµό 800 

εκατοµµυρίων, τουλάχιστον κατά το ήµισυ πηγάζουν πέρα από τα σύνορα των χωρών 

αυτών. Το Ιράκ και η Συρία βασίζονται όσον αφορά το µεγαλύτερο ποσοστό των 

αποθεµάτων τους σε νερό στους ποταµούς Τίγρη και Ευφράτη οι οποίοι πηγάζουν 

στην Τουρκία. 

Επίσης, το 91% των ποταµών που ρέουν εντός των συνόρων του 

Μπαγκλαντές και στηρίζουν κατ’ εξοχήν το αρδευτικό σύστηµα της χώρας ξεκινούν 

από την Ινδία. Οι αγρότες του Μπαγκλαντές, χώρα η οποία ανήκει στη λεκάνη των 

ποταµών Γάγγη και Βραχµαπούτρα, είναι οι τελευταίοι που χρησιµοποιούν αυτό το 

νερό που έχει διασχίσει χιλιάδες µίλια αλλά και τα σύνορα πέντε χωρών. Αντίστοιχα, 

η Αίγυπτος εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από εξωτερικές ποτάµιες ροές που 

καταλήγουν στο Νείλο αλλά πηγάζουν στην Αιθιοπία. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ακόµα και ήπιες αλλαγές στη χρήση του νερού 

ανάντη µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά όλες τις πλευρές της ανθρώπινης 

ανάπτυξης. Οι προτεραιότητες κάθε χώρας σχετικά µε τη χρήση του νερού των 

ποταµών της ποικίλλουν ανάλογα µε τη θέση της χώρας στη ροή των ποταµών. Το 
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ένα πέµπτο της αρδεύσιµης γης της Τουρκίας βρίσκεται στις οκτώ νοτιοανατολικές 

επαρχίες όπου πηγάζουν ο Τίγρης και ο Ευφράτης, καθιστώντας ιδιαίτερα σηµαντικό 

το σχέδιο για την κατασκευή φραγµάτων στην περιοχή αυτή. Παράλληλα όµως, το 

40% του πληθυσµού της Συρίας ζει στην περιοχή γύρω από τον Ευφράτη, ενώ οι δύο 

ποταµοί διασχίζουν τις δύο πολυπληθέστερες πόλεις του Ιράκ, τη Βαγδάτη και τη 

Βασόρα. Η διαχείριση των ποτάµιων διεκδικήσεων µε τρόπο που εξυπηρετεί την 

ισορροπία µεταξύ εθνικών συµφερόντων και ευρύτερων ευθυνών απαιτεί το 

συντονισµό των πολιτικών εξουσιών. 

Η χρήση και αξιοποίηση του νερού αποτελεί διεθνές ζήτηµα και απασχολεί 

την παγκόσµια κοινότητα καθώς η κατανοµή του χαρακτηρίζεται από ανισότητα τόσο 

στο χώρο όσο και στο χρόνο. Στο βαθµό που κάθε χώρα επιδιώκει την κατοχύρωση 

οικονοµικών οφελών, δηµιουργείται ανταγωνισµός προκαλώντας συγκρουόµενα 

συµφέροντα τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσµα εµπόλεµες 

διαµάχες για τη χρήση νερού, τόσο διακρατικές όσο και εµφύλιες. 

 

1.2 Οι χρήσεις του νερού 

 Οι κυριότεροι παράγοντες στους οποίους οφείλονται οι αλλαγές στο υδατικό 

περιβάλλον είναι αυτοί που χαρακτηρίζονται ως οι «µεγαλύτεροι χρήστες» και 

«καταναλώτριες δυνάµεις» του νερού. Προς το παρόν, η βιοµηχανία απορροφά το 

23% της παγκόσµιας κατανάλωσης νερού, η γεωργία το 69%, ενώ ένα 8% 

απορροφάται από αστικές χρήσεις (Livernash and Seligman, 1992). 

 Η κατανοµή του νερού στις τρεις αυτές δραστηριότητες εξαρτάται από το 

βαθµό και το είδος της ανάπτυξης µιας χώρας. Στις βιοµηχανικές χώρες, όπως η 

Αγγλία και η Γερµανία, το µεγαλύτερο ποσοστό του διαθέσιµου νερού διοχετεύεται 

στη βιοµηχανία. Αντίθετα, στις γεωργικές χώρες που η γεωργία τους στηρίζεται στις 

αρδευόµενες καλλιέργειες, το περισσότερο νερό διοχετεύεται στη γεωργία. 

 

1.2.1 Άρδευση 

Παγκόσµια, οι αρδεύοµενες εκτάσεις αποτελούν το 12% των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων. Οι µεγαλύτερες αρδευόµενες εκτάσεις του κόσµου 

βρίσκονται στη Ασία (Κίνα, Ινδία, Πακιστάν) και τη Β. Αµερική (ΗΠΑ). To έτος 
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2000 το ποσοστό του νερού που χρησιµοποιήθηκε για άρδευση παγκόσµια µειώθηκε 

κάτω από την πίεση των αυξανόµενων απαιτήσεων της βιοµηχανίας, αλλά και της µη 

αειφορικής (µη βιώσιµης) εκµετάλλευσής του, η οποία και αποτελεί την πιο 

συνηθισµένη κατάσταση σήµερα σε παγκόσµια κλίµακα (Belgger, 1990). 

Η κατασκευή δικτύων άρδευσης, η εισαγωγή νέων µορφών τεχνολογίας στην 

άντληση και η έλλειψη συστήµατος κοστολόγησης του αρδευτικού νερού έχουν 

δηµιουργήσει την εντύπωση πως το νερό είναι ένας φυσικός πόρος χωρίς τέλος. Αυτή 

η αντίληψη δυστυχώς υπάρχει ακόµη στο αναπτυξιακό πρότυπο το οποίο 

ακολουθείται σε πολλές χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τα συστήµατα 

άρδευσης που χρησιµοποιούνται σήµερα στη χώρα µας είναι τα εξής τρία: 

• Επιφανειακή άρδευση. 

• Τεχνητή βροχή (σωλήνες και εκτοξευτήρες νερού). 

• Μικροάρδευση (στάγδην άρδευση, εκτοξευτήριο χαµηλής πίεσης) η οποία 

είναι η πιο οικονοµική στην κατανάλωση νερού. 

Τα δηµόσια δίκτυα άρδευσης χρησιµοποιούν κυρίως τις δύο πρώτες µεθόδους 

και ελάχιστα την τρίτη, ενώ τα ιδιωτικά δίκτυα χρησιµοποιούν την τρίτη µέθοδο σε 

πολύ µεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 90%). Αυτή η πρακτική φαίνεται να κερδίζει 

συνεχώς έδαφος (Κουβέλης κ.α., 1994). 

 

1.2.2 Βιοµηχανία 

 Μεγάλες ποσότητες νερού χρησιµοποιούνται από τη βιοµηχανία. Μερικοί 

βιοµηχανικοί κλάδοι δεν είναι πολύ σηµαντικοί για την επιβίωση, αλλά χρησιµεύουν 

για να προσφέρουν στον άνθρωπο αγαθά και υπηρεσίες που θεωρούνται σήµερα 

«σήµα κατατεθέν» του πολιτισµού µας. 

 Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα ανεπτυγµένα κράτη και λόγω της σηµαντικής 

τεχνολογικής ανάπτυξης, γίνονται σηµαντικές προσπάθειες για τη µείωση της 

κατανάλωσης νερού για βιοµηχανική χρήση καθώς και τη µείωση παραγωγής 

βιοµηχανικών αποβλήτων. Οι προσπάθειες αυτές καταρχήν ενισχύονται από τους 

αυστηρούς κανονισµούς και περιορισµούς που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία και 

τις οδηγίες που εκδίδονται αλλά και από την κλιµακωτή τιµολόγηση της 

κατανάλωσης και την ανάπτυξη περιβαλλοντικής και κοινωνικής συνείδησης. 
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1.2.3 Αστική χρήση 

Στις χρήσεις αυτές περιλαµβάνεται το νερό για: πόσιµο, την προετοιµασία του 

φαγητού, την υγιεινή και τις κοινόχρηστες χρήσεις του νερού (θέρµανση, σιντριβάνια, 

πισίνες κλπ). Η αύξηση της κατά άτοµο κατανάλωσης είναι ενδεικτική της ανόδου 

του βιοτικού επιπέδου. 

Η αύξηση του πληθυσµού είναι ένας από τους λόγους για την αύξηση της ζήτησης. 

Ένας άλλος είναι η αλλαγή στη χωρική κατανοµή του πληθυσµού. Η αστικοποίηση 

οδηγεί στη συγκεντρωµένη ζήτηση του πληθυσµού µέσω της τοπικής αύξησης της 

πυκνότητας του πληθυσµού. Παρά την διεθνή προσπάθεια για ανάπτυξη έργων 

επεξεργασίας νερού που έγινε τη δεκαετία του ΄80 (∆ιεθνής δεκαετία προµήθειας και 

επεξεργασίας νερού), η πρόοδος στο τέλος του διαστήµατος δεν ήταν επαρκής. Ο 

πληθυσµός που δεν είχε πρόσβαση σε πόσιµο νερό ελαττώθηκε κατά το ένα τρίτο, 

αλλά πάλι το πρόβληµα παρέµενε σε περισσότερους από 1,2 δισεκατοµµύρια, ή το 

23% του παγκόσµιου πληθυσµού. Σχετικά µεγαλύτερη πρόοδος παρατηρήθηκε στις 

αγροτικές περιοχές, όπου ο πληθυσµός µε πρόβληµα υδροδότησης µειώθηκε από 1,6 

δισεκατοµµύρια άτοµα σε 1 δισεκατοµµύριο άτοµα. Αλλά ο αγροτικός πληθυσµός 

συνέχισε να βρίσκεται πίσω από τον αστικό, 37% µη εξυπηρετούµενος έναντι 18% 

του αστικού πληθυσµού ((FAO, 1994). 

∆ιεθνώς, οι καταναλώσεις για αστικές και δηµοτικές χρήσεις καλύπτουν το 8% του 

συνόλου. Το ποσοστό αυτό είχε εκτιµηθεί ότι θα αυξανόταν πολύ έως και 

διπλασιασµού από αυτό του 1980 και θα έφτανε το 11% της ολικής χρήσης. Η 

απότοµη αύξηση του πληθυσµού ειδικά στις χώρες του τρίτου κόσµου θεωρείται 

υπεύθυνη για την αύξηση ( FAO, 1994). 

 Ο κάθε άνθρωπος χρειάζεται περίπου 5 λίτρα νερού την ηµέρα για να πιει και 

να µαγειρέψει, σύµφωνα µε τον WHO, αλλά για να διατηρείται καθαρός και σε καλή 

υγεία χρειάζεται περίπου 30 λίτρα την ηµέρα (11 m3 τον χρόνο) . 

Συγκριτικά οι καταναλώσεις ανά άτοµο για αστικές και δηµοτικές χρήσεις κατά FAO 

(1994) είναι: 

Παγκόσµια: 52 m3 /year 

Αφρική: 17 m3 /year 
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Ασία: 31 m3 /year 

Νότια/Κεντρική Αµερική: 167 m3 /year 

Βόρεια Αµερική: 86 m3 /year 

Ευρώπη: 92 m3 /year 

Πρώην Σοβιετική Ένωση: 90 m3 /year 

Τα παραπάνω µεγέθη αφορούν τη χρήση ανεξαρτήτως ποιότητας νερού που 

χρησιµοποιείται. 

 

1.2.4 Παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας 

 Το 1996, το 18,4% της παγκόσµιας ηλεκτρικής ενέργειας προέρχονταν από 

υδροηλεκτρική ενέργεια. Σήµερα, η υδροηλεκτρική ενέργεια, µαζί µε την αιολική, 

θεωρείται η µόνη µορφή ενέργειας που είναι ανανεώσιµη και οικονοµικά βιώσιµη. 

Στο γράφηµα 1.1 αποτυπώνεται ο καταµερισµός του νερού στη γεωργία, τη 

βιοµηχανία και την οικιακή χρήση. 

 

Γράφηµα 1.1: Κατανοµή νερού ανάλογα µε τη χρήση (Πηγή πρωτογενών δεδοµένων: 

FAO-AQUASTAT) 

 

1.3 Αντικείµενο και δοµή της εργασίας 

Το θέµα που εξετάζεται στην παρούσα διπλωµατική εργασία είναι ποιες είναι οι 
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βαθύτερες αιτίες που οδήγησαν σε συγκρουσιακά γεγονότα για το νερό, και πως οι 

αιτίες αυτές συνδέονται µε µια σειρά από άλλους παράγοντες, πολιτικούς, 

οικονοµικούς και ευρύτερους στρατηγικής φύσεως. Επίσης, τα παραπάνω στοιχεία 

εξειδικεύονται στην περίπτωση του Νείλου, καθώς η λεκάνη απορροής του 

συγκεκριµένου ποταµού παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς τα νερά του τα 

µοιράζονται 10 χώρες, ενώ στο τέλος της εργασίας γίνονται και εκτιµήσεις για το 

ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για εµπόλεµες διαµάχες στο αµέσως επόµενο 

χρονικό διάστηµα. 

Η δοµή της παρούσας εργασίας έχει διαµορφωθεί για την πραγµατοποίηση αυτού του 

στόχου και παρουσιάζει την ακόλουθη µορφή: 

Κεφάλαιο πρώτο: Εισαγωγή 

Κεφάλαιο δεύτερο: Παρουσιάζονται τα κυριότερα αίτια που οδήγησαν τόσο σε 

διακρατικά όσο και σε τοπικά συγκρουσιακά γεγονότα για το νερό, µε βάση όσα 

γεγονότα έχουν καταγραφεί ιστορικά µέχρι σήµερα. Επίσης, γίνεται µια αναφορά στο 

πως η έλλειψη σαφούς θεσµικού πλαισίου για τα διασυνοριακά υδάτινα συστήµατα 

τροφοδοτεί την ένταση και τις διαµάχες µεταξύ των κρατών. 

Κεφάλαιο τρίτο: Γίνεται µια αναλυτική καταγραφή των συγκρούσεων που έχουν 

συµβεί από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα και συνδέονται άµεσα µε το νερό. Με βάση 

τις πληροφορίες αυτές, παρουσιάζονται και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σε 

σχέση µε τις διαµάχες ανά ήπειρο και ανά χώρα. 

Κεφάλαιο τέταρτο: Παρουσιάζεται η περίπτωση του Νείλου. Αιτιολογείται γιατί 

έγινε επιλογή της συγκεκριµένης λεκάνης απορροής σε αυτή τη διπλωµατική εργασία 

και δίνονται στοιχεία για όλες τις υδάτινες συνιστώσες του ποταµού. Επίσης, γίνεται 

αναφορά σε όλες τις θεσµικές συµφωνίες που έχουν γίνει για το ποτάµι και το πώς 

αυτές ευνοούν σε προκλητικό βαθµό την Αίγυπτο, ενώ παρουσιάζονται και αναλυτικά 

υδρολογικά στοιχεία για τις χώρες που µοιράζονται τα νερά του ποταµού, µέσω των 

οποίων οδηγούµαστε σε πιο άµεσα συµπεράσµατα για τη συνολική ροή του ποταµού. 

Κεφάλαιο πέµπτο: Η παρουσίαση των συµπερασµάτων που προκύπτουν από το 

σύνολο της διπλωµατικής εργασίας. Επίσης, γίνεται µια εκτίµηση για τις «θερµές» 

περιοχές που θα µας απασχολήσουν στο µέλλον και στις οποίες είναι πολύ πιθανό το 

ενδεχόµενο ενός νέου πολέµου άµεσα συνδεδεµένου µε το νερό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Γενικό πλαίσιο- Τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν σε 
διαµάχες για το νερό 

 

2.1 Εισαγωγή 

Το φάσµα του αυξανόµενου διακρατικού ανταγωνισµού για το νερό έχει προκαλέσει 

δηµόσια αντιπαράθεση µεταξύ αντίπαλων στρατοπέδων. Κάποιοι προβλέπουν 

µελλοντικούς πολέµους για το νερό καθώς τα κράτη συνεχίζουν να προβάλλουν 

ανταγωνιστικές διεκδικήσεις. Κάποιοι άλλοι επισηµαίνουν ότι εδώ και 4.000 χρόνια 

στη µεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων οι αντιπαλότητες δεν κατέληξαν σε 

συγκρούσεις. Είναι γεγονός ότι ιστορικά παραδείγµατα αποδεικνύουν ότι το νερό 

σπάνια αποτέλεσε βασική αιτία για διακρατικές ένοπλες συγκρούσεις, καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις αποτελούσε ισχυρό χαρτί στο τραπέζι των 

διαπραγµατεύσεων και εποµένως µέσο-και όχι αιτία- διεξαγωγής πολέµων. Κάτι 

τέτοιο ήταν ακόµα πιο συχνό φαινόµενο, στις περιπτώσεις που µοιράζονταν υδατικά 

συστήµατα χώρες µε σαφή διαφορά οικονοµικής, πολιτικής και διπλωµατικής ισχύος. 

Το ζήτηµα που εξετάζεται σε πρώτη φάση είναι η δυνατότητα του νερού να 

πυροδοτήσει ευρύτερες διαµάχες. Στη ροή της ιστορίας οι κυβερνήσεις κατέληγαν 

συνήθως σε ευρηµατικές και συνεργατικές λύσεις στα προβλήµατα διαχείρισης 

διασυνοριακών νερών. Όταν τα κράτη επιλέγουν τη σύγκρουση είναι συνήθως για 

λιγότερο σηµαντικούς λόγους από το νερό. Παρόλα αυτά τα διασυνοριακά νερά 

σχεδόν πάντα δηµιουργούν κάποια ένταση µεταξύ των κοινωνιών που συνδέουν. 

Αυτές οι εντάσεις δεν µπορούν να εξεταστούν µεµονωµένα. Εξαρτώνται από 

παράγοντες ευρύτερους από τις διακρατικές σχέσεις, όπως η εθνική ασφάλεια, η 

οικονοµική επέκταση και η ανεκτικότητα του περιβάλλοντος. 

Επίσης, το παραπάνω ζήτηµα γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστούµε ότι το 

νερό συνδέεται άµεσα και µε την αξιοποίηση άλλων πόρων κοµβικών για την 

ανάπτυξη της οικονοµίας πολλών χωρών. Για παράδειγµα, χαρακτηριστικό είναι ότι 

το νερό είναι πολύ πιθανόν να αποτελέσει τον περιοριστικό παράγοντα για την 

εξαγωγή πετρελαίου καθώς θα απαιτείται περίπου 1,5 bpd (barrels per day) νερού για 

την εξαγωγή 1 bpd πετρελαίου. Κάτι τέτοιο, σε συνδυασµό µε τη διαρκή έλλειψη σε 

αποθέµατα νερού παγκοσµίως, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η παραγωγή και η 
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διοχέτευση πετρελαίου θα επηρεαστεί καθοριστικά από τη διαθεσιµότητα των 

υδατικών πόρων. Ακόµα, ένα στοιχείο που έρχεται να επιβεβαιώσει το παραπάνω, 

είναι ότι την ίδια στιγµή αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες σε νερό µε προοπτική να 

εξαπλασιαστούν µέχρι το 2035. Ουσιαστικά δηλαδή, µε το πέρασµα των χρόνων θα 

είναι όλο και πιο δύσκολο να γίνει η κατάλληλη κατανοµή νερού ειδικά µεταξύ 

χωρών που µοιράζονται υδατικά συστήµατα. 

Από εκεί και πέρα η πρόκληση είναι σε ένα βαθµό σίγουρα θεσµική. Ο ανταγωνισµός 

για το νερό εντός των συνόρων µιας χώρας µπορεί να προκαλέσει συγκρουόµενα 

συµφέροντα, φέρνοντας τους πολιτικούς αντιµέτωπους µε ζητήµατα αµεροληψίας, 

ανθρώπινης ανάπτυξης και καταπολέµησης της φτώχειας. Οι εθνικοί θεσµοί και τα 

εθνικά νοµοθετικά σώµατα παρέχουν µηχανισµούς αντιµετώπισης αυτών των 

ζητηµάτων, οι οποίοι ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις είτε δεν είναι κοινωνικά δίκαιοι 

είτε είναι ασαφείς µε αποτέλεσµα να µη λειτουργούν ως µηχανισµοί απόσβεσης των 

πιθανών εντάσεων. Όσον αφορά όµως στα διασυνοριακά νερά δεν υπάρχει 

αντίστοιχη θεσµική υποδοµή και το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις. Όσο το νερό 

σταδιακά εκλείπει σε σχέση µε τη ζήτηση, ο διασυνοριακός ανταγωνισµός για τα 

κοινά ποτάµια και τις υπόλοιπες πηγές υδατικών πόρων θα αυξάνεται. Χωρίς 

θεσµικούς µηχανισµούς αντιµετώπισης αυτών των διασυνοριακών προβληµάτων, ο 

ανταγωνισµός έχει οδηγήσει και µπορεί και στο µέλλον δυνητικά να οδηγήσει σε 

καταστροφικές συγκρούσεις. 

 

2.2 Αιτίες διακρατικών συγκρουσιακών γεγονότων για το νερό 

Τα διασυνοριακά ποτάµια µπορούν να αποτελέσουν πάντα αιτία για ανταγωνισµό 

µεταξύ των χωρών που τα µοιράζονται. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην αγγλική 

γλώσσα, καθώς η λέξη rival, που έχει τη σηµασία του ανταγωνισµού, έχει τη ρίζα της 

στη λατινική λέξη rivalis, που σηµαίνει µοιράζοµαι τον ίδιο ποταµό µε κάποιον 

άλλον. Οι παρόχθιες χώρες είναι συχνά και αυτές ανταγωνιστές όσον αφορά στον 

ποταµό τον οποίο µοιράζονται, και κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

κρίση στις σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών κρατών. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η 

έννοια «κρίση» για ζητήµατα υδατικών πόρων έχει τελείως διαφορετική σηµασία από 

εκείνη που χρησιµοποιείται στις διεθνείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τη στρατηγική 

της διάσταση. Ωστόσο υπάρχουν σηµεία επαφής µεταξύ των δύο εννοιών, τα οποία ο 
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αναγνώστης αντιλαµβάνεται εύκολα. Η έννοια «κρίση» προέρχεται στην υδατική της 

µορφή, από εκείνο το πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο συνθετικό γνώρισµα σχετικά µε 

το πρόβληµα του νερού στην περιοχή. 

` Έτσι, εκτός από την σπανιότητα και το πεπερασµένο των υδατικών πόρων και 

τη χαµηλή ποιότητα των υδάτων, το χάσµα µεταξύ πόρων και αναγκών σε κάποιες 

γειτονικές χώρες, και η περιφερειακή φιλοδοξία µερικών άλλων χωρών µέσω της 

χρήσης των κοινών υδάτων, καθώς και άλλοι παράγοντες συνεργάζονται, 

συµπλέκονται και διασταυρώνονται δηµιουργώντας ένα σύνολο διληµµάτων και 

προβληµάτων που επεκτείνονται από το παρελθόν περνώντας και στο παρόν και που 

αναµένεται να συνεχίσουν και στο µέλλον (Yves Lacoste, 2007). 

Ένας από τους παράγοντες που έχουν επηρεάσει σε πολύ µεγάλο βαθµό την 

δηµιουργία συγκρούσεων για το νερό είναι η τεράστια αύξηση του πληθυσµού κατά 

τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 20ου αιώνα. Ενώ τη δεκαετία του 1950 υπήρχαν 2 

δις άνθρωποι, σήµερα, ο παγκόσµιος πληθυσµός ανέρχεται στα 6 και θα φτάσει τα 8 

δις το 2020. Επιπλέον, σε όλες τις χώρες, ο πληθυσµός συγκεντρώνεται ολοένα και 

περισσότερο στις πόλεις. Όµως, εδώ τα προβλήµατα του νερού τίθενται µε τελείως 

διαφορετικό τρόπο απ΄ότι συνέβαινε στην ύπαιθρο. Ενώ κάθε χωριό ή µικρή πόλη 

µπορεί να βρει στα περίχωρά της το νερό που χρειάζεται, για τις µεγάλες πόλεις αυτό 

δεν είναι διόλου εύκολο, ακόµα κι αν τις διασχίζει ένα µεγάλο ποτάµι, καθώς τα νερά 

του είναι συχνά γεµάτα ρύπους. Συνεπώς, οι πόλεις οφείλουν να εξασφαλίζουν το 

νερό που χρειάζονται συλλέγοντάς το από αποµακρυσµένες περιοχές. 

Από εκεί και πέρα, η ανησυχία για την επάρκεια των υδατικών πόρων του πλανήτη 

δεν οφείλεται µόνο σε αυτήν την τεράστια αύξηση του πληθυσµού, αλλά και στην 

προοπτική των σοβαρών κλιµατικών διακυµάνσεων. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου, 

δηλαδή η αύξηση της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα 

που εκλύεται από την καύση τεράστιων ποσοτήτων άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, θα επιφέρει µια αισθητή αύξηση των µέσων θερµοκρασιών. Αυτή η εξέλιξη 

πιθανόν να προκαλέσει σηµαντικές κλιµατικές διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια των 

ερχόµενων δεκαετιών. Η υπόθεση που προκαλεί τις περισσότερες ανησυχίες είναι η 

επέκταση των άνυδρων ζωνών σε περιοχές οι οποίες είναι σήµερα εξαιρετικά 

πυκνοκατοικηµένες. 

Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη σπουδαιότητα του νερού για την εθνική ανάπτυξη, γίνεται 
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αντιληπτό πως η κάθε χώρα έχει τη δική της εθνική ατζέντα πάνω στην εκµετάλλευση 

των διασυνοριακών ποταµών. Θεωρητικά, το σηµείο εκκίνησης για προώθηση 

οποιασδήποτε πρακτικής για συνεργασία (και εποµένως για αποφυγή συγκρούσεων) 

πρέπει να είναι η παραδοχή ότι οι κυρίαρχες χώρες έχουν προφανή, 

πραγµατοποιήσιµα και ‘έννοµα’ σχέδια για την αποκόµιση των µέγιστων οφελών από 

την εκµετάλλευση των διασυνοριακών ποταµών. Κάτι τέτοιο βέβαια, όπως θα δούµε 

και στην συνέχεια αυτής της διπλωµατικής εργασίας δεν ανταποκρίνεται πάντα στην 

πραγµατικότητα, και σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί και στο αντίθετο αποτέλεσµα 

εντείνοντας τις συγκρούσεις. 

Κάτι τέτοιο είναι άµεση σύνδεση του γεγονότος ότι σε περιπτώσεις υδατικών 

συστηµάτων των οποίων τα νερά µοιράζονται πολλές χώρες, εξασφαλίζονται κάποιες 

συνθήκες συνεργασίας µεταξύ των γειτονικών κρατών προκειµένου να αποφευχθούν 

γεγονότα που θα οδηγήσουν σε συγκρούσεις. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι 

κυβερνήσεις αλλά και ο περισσότερος κόσµος θεωρούν τα ποτάµια που ρέουν εντός 

των συνόρων των χωρών τους εθνικό κτήµα. Νοµικά και θεσµικά, αυτό είναι σε ένα 

βαθµό ακριβές. Αλλά ένα µεγάλο ποσοστό αυτού που θεωρείται εθνική ιδιοκτησία 

είναι στην πραγµατικότητα διεθνές αγαθό. Για τον παραπάνω λόγο κατοχυρώνονται 

διεθνείς συµφωνίες, ως εργαλείο για την αποφυγή περαιτέρω βίαιων καταστάσεων 

µεταξύ των κρατών. 

Το ζήτηµα που εξετάζεται εδώ είναι τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν σε εµπόλεµες 

διαµάχες τόσο µεταξύ χωρών όσο και µεταξύ τοπικών κοινωνιών. Ταυτόχρονα, 

µελετάται ποιοι είναι οι βασικοί οικονοµικοί τοµείς που αποτέλεσαν µήλον της έριδος 

µεταξύ των διεκδικητών αντικρουόµενων συµφερόντων, καθώς και η διασπορά 

αυτών των διαµαχών σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Κατ’ αρχάς, σε διακρατικό επίπεδο οι εντάσεις συνδέονται κατά κύριο λόγο µε 

γεγονότα που οδήγησαν σε απότοµη αύξηση της ζήτησης του νερού και κατά 

συνέπεια σε άµεση έλλειψη του αγαθού σε πολλές περιοχές της Γης. Τέτοιες αιτίες 

είναι ενδεικτικά η αύξηση του πληθυσµού της Γης, η εντατικοποίηση της γεωργίας 

καθώς και της βιοµηχανίας και του τουρισµού. Σηµαντικό ρόλο έχουν παίξει επίσης 

και οι κλιµατικές διακυµάνσεις εξαιτίας των ανθρώπινων παρεµβάσεων στο φυσικό 

περιβάλλον. Η συνεχόµενη αύξηση της µέσης θερµοκρασίας δηµιουργεί µεγαλύτερη 

ανάγκη νερό, ενώ την ίδια στιγµή ακραία καιρικά φαινόµενα καθιστούν το αγαθό 
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πολύ πιο δυσεύρετο όπως οι ξηρασίες και η καταστροφή καλλιεργειών. 

Επιπροσθέτως, µια ακόµη πίεση στους υδατικούς πόρους που επηρεάζει πολλές 

φορές την επάρκειά τους -και εποµένως τη ζήτηση του νερού- είναι η αλλαγή των 

χρήσεων γης. Ως αλλαγή χρήσεων γης νοούνται τόσο οι αλλαγές που προκαλούνται 

από ανθρωπογενή παρέµβαση (καλλιέργειες, αστικοποίηση κτλ) όσο και αυτές που 

προκαλούνται από φυσικά αίτια (π.χ. πυρκαγιές). Οι αλλαγές χρήσεων γης δρουν 

καταλυτικά στον κύκλο του νερού, µεταβάλλοντας το ποσό του νερού που 

κατακρατείται, διηθείται και απορρέει επιφανειακά και υπόγεια. Για παράδειγµα, αν 

σε µια περιοχή συµβεί πυρκαγιά, τότε λόγω της καταστροφής των δέντρων τα όµβρια 

δεν συγκρατούνται πλέον το ίδιο εύκολα µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο ποσοστό τους 

να απορρέει επιφανειακά. Αυτό, έχει ως αποτέλεσµα να προκαλείται µεγάλη 

διάβρωση και ταυτόχρονα να αποτρέπεται ο εµπλουτισµός των υπόγειων υδάτων µε 

επίπτωση την κατάργηση πηγών και αντλήσεων. 

Στην πορεία των αιώνων, αποδεικνύεται ότι δύο είναι οι συνηθισµένες περιπτώσεις 

που οδηγούν σε διακρατική εµπόλεµη διαµάχη για το νερό. 

Στην πρώτη περίπτωση, έχουµε τις περιπτώσεις χωρών που εκµεταλλεύονται 

αποθέµατα νερού κοινού υδατικού συστήµατος. Σε αυτήν την περίπτωση, πολλές 

φορές εφαρµοζόταν το δίκαιο του ισχυρότερου, όπου συχνά η απόληξη ήταν η 

στέρηση του νερού και η καταπίεση πολύ µεγάλης µερίδας πληθυσµών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η διακοπή της ύδρευσης του νερού το 1999 

στο Κόσοβο από Σέρβους µηχανικούς, όπου η µεγάλη φτώχεια των κατοίκων σε 

συνδυασµό µε την ένθερµη κατάσταση στην περιοχή λόγω των πολέµων, είχε ως 

αποτέλεσµα επίδειξη δύναµης εις βάρος των κατοίκων στερώντας τους το αγαθό του 

νερού. Πρόκειται για περιστατικό ξεκάθαρης επίδειξης δύναµης προς ασθενέστερο 

κράτος, το οποίο µάλιστα συνδέεται µε διευρυµένους διεθνείς παράγοντες, καθώς η 

ενέργεια έγινε µε γνώµονα την εφαρµογή των σχεδίων του ΝΑΤΟ στην περιοχή. 

 Αντίστοιχο περιστατικό αποτέλεσε και την ίδια χρονιά η καταστροφή όλου 

του συστήµατος αγωγών ύδρευσης στην πόλη Λουσάκα της Ζάµπια, όπου είχε ως 

αποτέλεσµα περίπου τρία εκατοµµύρια κάτοικοι να µείνουν χωρίς νερό. Θεωρείται 

δεδοµένο ότι η µεγάλη φτώχεια στη χώρα της Ζάµπια και συνολικά η µειονεκτική 

οικονοµική της θέση σίγουρα αποτελούσε πόλο έλξης για πολλά γειτονικά κράτη 

προκειµένου να επιβληθούν µε σκοπό την αποκόµιση δικών τους προνοµίων τόσο 
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οικονοµικών όσο και ευρύτερα διπλωµατικών και γεωγραφικών. 

 Τα δύο παραπάνω παραδείγµατα, αποδεικνύουν ότι σε µεγάλο βαθµό οι 

σκοπιµότητες που κρύβονται πίσω από τις εµπόλεµες διαµάχες είναι άµεσα πολιτικές 

και ουσιαστικά συνδέονται µε ένα πλήθος παραγόντων που είναι κοµβικοί για την 

στρατηγική εξασφάλιση κάθε χώρας. 

 Στη συγκεκριµένη εργασία θα γίνει πιο εξειδικευµένη αναφορά στα επόµενα 

κεφάλαια στην περίπτωση του ποταµού Νείλου του οποίου τα νερά µοιράζονται 

συνολικά 10 χώρες. Ανέκαθεν η Αίγυπτος ήταν η κυρίαρχη δύναµη και προσπαθούσε 

µε κάθε τρόπο να επιβάλλει τους δικούς της κανόνες στον τρόπο αξιοποίησης των 

νερών του Νείλου ακόµα και αν αυτό συνεπαγόταν στρατιωτικές επεµβάσεις. Μια 

τέτοια περίπτωση ήταν και η επέµβαση της Αιγύπτου το 1958 στο Σουδάν µε 

ιδιαίτερα ισχυρό στρατιωτικό εξοπλισµό που αποσκοπούσε στην επικράτησή της στα 

εδάφη που υπάρχει αµφισβήτηση για τη χώρα που ανήκουν. Τέτοια παραδείγµατα 

επίδειξης δύναµης από την πλευρά της Αιγύπτου για τα νερά του Νείλου είναι συχνά 

και θα αναφερθούν εκτενώς και στα επόµενα κεφάλαια της εργασίας. 

Συµπληρωµατικά, οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις σε µία χώρα σίγουρα επηρεάζουν 

καθοριστικά στο τι στάση θα κρατήσει η γειτονική της. 

Για παράδειγµα, η κοινωνική εξέγερση που πραγµατοποιήθηκε στην Συρία το 2012 

είναι κάτι που δεν αφήνει αδιάφορη την Τουρκία και την αναγκάζει να παρακολουθεί 

έντονα τις εξελίξεις στην εσωτερική ζωή της γειτονικής χώρας µε τις συνέπειες 

µάλιστα να είναι άµεσες. Ήδη ένα κοµµάτι των Σύρων έχει µεταναστεύσει στην 

Τουρκία λόγω της έλλειψης πολιτικής σταθερότητας στη χώρα τους. Από αυτό το 

γεγονός µπορούµε να καταλάβουµε ότι το ζήτηµα της µετανάστευσης είναι 

συνδεδεµένο µε τις εµπόλεµες διακρατικές διαµάχες για το νερό και µπορεί να 

αποτελεί ένα έµµεσο αίτιο που οδηγεί σε αυτές. Σε περιοχές ιδιαίτερα ένθερµες, ένα 

συγκρουσιακό γεγονός στο ‘όνοµα του νερού’ θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την 

εισροή µαζικών µεταναστευτικών κυµάτων προκειµένου να αξιοποιηθούν οι 

στρατηγικές στοχεύσεις των επιχειρήσεων και των µεγάλων βιοµηχανιών για 

δηµιουργία φτηνού εργατικού δυναµικού. 

Στη δεύτερη περίπτωση, έχουµε περιπτώσεις όπου γειτονικές χώρες επιδιώκουν την 

αξιοποίηση υδατικών συστηµάτων για τελείως διαφορετική χρήση. 
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  Για παράδειγµα, χώρες που συλλέγουν νερό για λειτουργία υδροηλεκτρικών 

έργων όταν γειτνιάζουν µε χώρες που έχουν µεγάλη ανάγκη για το νερό για τη χρήση 

του σε αγροκαλλιέργειες. Πρέπει να τονιστεί ότι ο τοµέας της άρδευσης είναι από 

τους πλέον ευαίσθητους για συγκρούσεις, καθώς η έλλειψη του νερού συνεπάγεται τη 

µείωση της παραγωγής των αγροτικών αγαθών. Το µεγαλύτερο µέρος των 

πληθυσµών που ζουν από την αρδευόµενη γεωργία ζουν σε κοιλάδες που διασχίζονται 

από υδατικά ρεύµατα τα οποία πηγάζουν από βουνά αρκετά ψηλά ώστε να δέχονται 

άφθονες βροχές και χιονοπτώσεις. Αυτό συµβαίνει στην περίπτωση των 

παραποτάµιων οάσεων που διαδέχονται η µία την άλλη, σε παράλληλη γραµµή, στις 

επικλινείς πεδιάδες που σχηµατίζονται στους πρόποδες των τεράστιων οροσειρών της 

κεντρικής Ασίας. Το ίδιο συµβαίνει και στην κοιλάδα του Ινδού ποταµού, ο οποίος 

πηγάζει από τα Ιµαλάια και διασχίζει τις ερήµους του Πακιστάν. 

Σε όλες τις περιπτώσεις εµπόλεµων διαµαχών που συνδέονταν και µε την άρδευση, τα 

αποτελέσµατα ήταν άµεσα και οδυνηρά για τους πληθυσµούς, καθώς η φτώχεια 

επεκτάθηκε µε ταχύτατους ρυθµούς. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

πενταετής εµπόλεµη διαµάχη (1962-1967) µεταξύ Βραζιλίας και Παραγουάης για την 

εκµετάλλευση των νερών του ποταµού Παρανά. Και οι δύο χώρες επιδίωκαν διαρκώς 

την αξιοποίηση των νερών του συγκεκριµένου ποταµού για χρήση σε µια σειρά από 

οικονοµικούς τοµείς (µεταξύ των οποίων και η άρδευση). Η αδυναµία εξασφάλισης 

ελάχιστων συνθηκών συνεννόησης και συνεργασίας µεταξύ των δύο χωρών οδήγησε 

σε αυτή τη µακράς διάρκειας εµπόλεµη διαµάχη η οποία είχε προφανώς έντονες και 

δυσάρεστες συνέπειες. 

Σε σχέση µε τον τοµέα της άρδευσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι από την αρχαιότητα 

αποτελούσε κοµβική εστία συγκρούσεων και φαίνεται και από πολλά ιστορικά 

παραδείγµατα. Στην αρχαιότητα, όπου οι αγροτικές καλλιέργειες ήταν τοµέας 

κοµβικός για την επιβίωση και την οικονοµική ανάπτυξη, η διεκδίκηση και η 

εκµετάλλευση εδαφών αγροκαλλιεργειών οδηγούσε σε εµπόλεµες καταστάσεις, όπως 

για παράδειγµα στη Βαβυλώνα το 695 π.Χ. και µεταξύ Αρµενίας και Ασσυρίας το 720 

π.Χ. (τα παραδείγµατα είναι ενδεικτικά). Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι τα µέσα αγροτικής παραγωγής ήταν περιορισµένα εκείνα τα χρόνια είχαν 

ως αναπόφευκτο αποτέλεσµα αρκετές διακρατικές διαµάχες. 

Από εκεί και πέρα ένα στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς σε σχέση µε τις 
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διακρατικές εµπόλεµες διαµάχες είναι ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

επικεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Χαρακτηριστικό είναι 

ότι τα τελευταία 60 χρόνια έχουν καταγραφεί 37 περιπτώσεις βίας µεταξύ κρατών, εκ 

των οποίων οι 30 ήταν στη Μέση Ανατολή. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία 

ως προς το που εντοπίζονται γεωγραφικά οι πιο ένθερµες περιοχές για συγκρούσεις, 

κάτι για το οποίο θα τονιστούν περισσότερα στη συνέχεια του κεφαλαίου. 

Συνοπτικά λοιπόν, σε σχέση µε τις διακρατικές συγκρούσεις για το νερό, µπορούµε 

να πούµε το εξής: 

Τα αίτια που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι πανοµοιότυπα σε όλες περίπου τις 

περιοχές του πλανήτη, κάτι το οποίο οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο ότι οι 

περισσότερες χώρες διαφωνούν στον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζονται τους κοινούς 

τους υδατικούς πόρους. Πρόκειται για διαφορές οι οποίες δε είναι απλά δογµατικές 

αλλά σχετίζονται άµεσα µε διεκδικήσεις τις οποίες, η κάθε χώρα από την πλευρά της, 

θεωρεί νόµιµες και απαραίτητες για την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών τους. 

Παραπάνω από το 80% των διακρατικών διενέξεων, είχε ως κύριο στοιχείο την 

επιβολή µιας οικονοµικά και στρατιωτικά ισχυρότερης χώρας απέναντι στην 

ασθενέστερη γειτονική της (worldwater.org/chronology). Οι ποταµοί διασχίζουν 

χώρες που χαρακτηρίζονται από µεγάλες ανοµοιότητες όσον αφορά στον πλούτο, τη 

δύναµη και τη διαπραγµατευτική ικανότητα. Ακόµα, υπάρχει απόλυτη ασυµµετρία 

κατά µήκος πολλών διασυνοριακών ποταµών, σε µερικές περιπτώσεις µε έναν µόνο 

πρωταγωνιστή: την Αίγυπτο στη λεκάνη του Νείλου, την Ινδία στις πηγές του Γάγγη, 

το Ισραήλ στον Ιορδάνη ποταµό, την Τουρκία στη λεκάνη απορροής του Τίγρη και 

του Ευφράτη. Σε περιπτώσεις διακρατικών σχέσεων που χαρακτηρίζονται από 

ασυµµετρία δυνάµεων είναι πολύ δύσκολη η εγκαθίδρυση εµπιστοσύνης. 

Όπως θα αναφερθούµε αναλυτικότερα και στο κεφάλαιο 5 των συµπερασµάτων, το 

90% των συγκρουσιακών γεγονότων έχουν ως αφορµή – και όχι ως αιτία – το νερό 

(worldwater.org/chronology). 

Σε ένα µεγάλο ποσοστό, τα πιο ακραία γεγονότα συγκρούσεων είχαν ως στόχευση 

µεγάλα έργα υποδοµής (π.χ. φράγµατα, ταµιευτήρες), λόγω της ιδιαίτερης αξίας των 

έργων αυτών για την οικονοµία των χωρών. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 

το 50% των εµπόλεµων διαµαχών συνδέονταν άµεσα µε έργα υποδοµής 
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(worldwater.org/chronology). 

Η ποιότητα του νερού επιτελεί καθοριστικό στη διεξαγωγή εµπόλεµων διαµαχών. 

Είναι ενδεικτικό ότι στη συντριπτική πλειοψηφία –παραπάνω από το 80%- των 

περιπτώσεων που ανεγέρθηκε κάποια µεγάλη βιοµηχανική µονάδα κοντά σε 

διακρατικό υδάτινο σύστηµα, στο αµέσως επόµενο διάστηµα συνέβη διένεξη µεταξύ 

κρατών. 

Ιστορικά, έχει αποδειχτεί ότι η ανισότητα στην κατανοµή του νερού που ισχύει σε 

παγκόσµιο επίπεδο, αποτελεί ένα µόνιµο µηχανισµό δηµιουργίας εντάσεων. 

Η µη συµµετοχή πολλών χωρών σε πρωτοβουλίες για διαχείριση λεκανών, 

δηµιουργεί πιο δύσκολες συνθήκες για την επίλυση των προβληµάτων. Η αντίληψη 

όσον αφορά στα προνόµια που προκύπτουν από τη συµµετοχή σε πολυµερείς 

πρωτοβουλίες διαχείρισης λεκανών επηρεάζεται από την ισχύ των µελών. Για 

παράδειγµα,το γεγονός ότι η Κίνα δεν είναι µέλος της Επιτροπής του Ποταµού 

Μεκόνγκ εκλαµβάνεται από κάποιες χώρες ως πηγή πιθανής αδυναµίας της 

επιτροπής. Η Επιτροπή του Μεκόνγκ δεν αποτελεί ένα χρήσιµο φορέα 

διαπραγµατεύσεων πάνω στο ζήτηµα εξαιτίας της απουσίας της Κίνας (Τσιρόπουλος, 

2010). 

Στον πίνακα 2.1, αποτυπώνονται συνοπτικά οι αιτιές που οδήγησαν σε συγκρούσεις 

κρατών για το νερό καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά και οι περιοχές που 

εµφανίστηκαν (worldwater.org/chronology). 

Πίνακας 2.1: Αιτίες διακρατικών συγκρούσεων για το νερό και αντίστοιχα ποσοστά 

και περιοχές εντοπισµού 

Αιτίες   Ποσοστό Περιοχές εντοπισµού 

Έργα υποδοµής (φράγµατα) 35% Βραζιλία 

Έργα υποδοµής (κανάλια) 15% Λατινική Αµερική, ΗΠΑ 

Ποσότητα νερού 30% Ασία, Αφρική 

Ποιότητα νερού 20% Σε όλες τις ηπείρους 
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 2.3 Αιτίες τοπικών συγκρουσιακών γεγονότων για το νερό 

Μελετώντας τις αιτίες εµπόλεµων διαµαχών σε τοπικό επίπεδο, διαπιστώνουµε 

αρχικά ότι είναι αρκετά συχνότερες από τις αντίστοιχες διακρατικές. Οι λόγοι για 

κάτι τέτοιο αφορούν πρώτα απ’ όλα την ποικιλία των διεκδικήσεων οι οποίες 

συνδέονται µε πηγές, γεωτρήσεις, πηγάδια και ποτάµια καθώς και πλήθος άλλων 

µικρών υδατικών συστηµάτων. Οι κυριότερες εστίες συγκρούσεων αφορούν ποτάµια 

όπου οι αντιπαραθέσεις είναι ιδιαίτερα οξυµένες ειδικά στις περιπτώσεις που 

γειτνιάζουν πολλές τοπικές κοινότητες µε έντονη πολιτιστική και πληθυσµιακή 

ανοµοιογένεια. Για παράδειγµα στο Σουδάν, όπου υπάρχουν σε όλη την επικράτειά 

του δεκάδες φυλές, έχουν καταγραφεί στο παρελθόν πολλές διαµάχες µεταξύ τοπικών 

πληθυσµών που σε ορισµένες περιπτώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες. Σίγουρα η 

πληθυσµιακή ανοµοιογένεια της περιοχής αποτέλεσε ένα επιπλέον εµπόδιο στην 

προσπάθεια για εξεύρεση κοινής λύσης και αντιµετώπισης εντάσεων που προέκυπταν 

ειδικά σε περιόδους µεγάλης έλλειψης νερού στην περιοχή. Είναι επίσης 

χαρακτηριστικό ότι η ξηρασία σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε βασική αιτία για να 

ξεσπάσουν εµπόλεµες διαµάχες, καθώς σε περιοχές που πλήττονταν από αυτήν το 

νερό αποτελούσε κοµβική –και συχνά µοναδική- πηγή ζωής. 

Στο κοµµάτι αυτό, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της κοιλάδας του ποταµού Όµο 

στην Αιθιοπία, όπου κατοικείται από πολλές αφρικανικές φυλές µε ρίζες εκατοντάδων 

ή χιλιάδων χρόνων. Εδώ και χρόνια πολλές από τις φυλές αυτές βρίσκονται σε 

εµπόλεµη κατάσταση µεταξύ τους εξαιτίας της διαµάχης για την πρόσβαση στο λίγο 

νερό της περιοχής. Στις αρχές του 2006, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 

πάνω από 20 τραυµατίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν ανάµεσα στα µέλη των 

οµάδων Μαρεχέν και Ματζερετίν. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν λόγω της 

παρατεταµένης ξηρασίας που δυσκόλευε την εξεύρεση νερού. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 

για δεκαετίες οι δύο φυλές συνυπήρχαν αρµονικά µέχρι την εµφάνιση της χειρότερης 

εδώ και σαράντα χρόνια ξηρασίας που έπληξε την περιοχή της Ανατολικής Αφρικής 

και καθιστά το νερό σπάνια πηγή ζωής. 

 Μάλιστα, οι περιπτώσεις και µεταναστεύσεων ολόκληρων φυλών λόγω της 

ξηρασίας και της µεγάλης έλλειψης νερού είναι ένα φαινόµενο που έχει παρατηρηθεί, 

όπως στο προηγούµενο παράδειγµα της Αιθιοπίας, όπου µία από τις δύο φυλές 

αναγκάστηκε να προχωρήσει σε µετανάστευση µετά από τα πολλαπλά συγκρουσιακά 
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γεγονότα. Οι εσωτερικές µεταναστεύσεις είναι από τις πλέον συχνές απολήξεις των 

τοπικών διαµαχών για το νερό, και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στο 

παρελθόν όπου οι κοµβικοί οικονοµικοί πόροι ήταν οι υδάτινοι το αποτέλεσµα ήταν 

να ερηµωθούν πληθυσµιακά ολόκληρα χωριά και συνοικίες. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι 

σε ορισµένες περιπτώσεις τα συγκρουσιακά γεγονότα σε τοπικό επίπεδο µπορεί να 

έχουν εξίσου άµεσες συνέπειες µε τα αντίστοιχα διακρατικών διαµαχών. 

Επίσης, σε τοπικό επίπεδο έντονες διαµάχες έχουν παρατηρηθεί ιστορικά σε περιοχές 

όπου είναι ανεπτυγµένο το µουσουλµανικό στοιχείο. Στις περιοχές αυτές, υπάρχει 

πληθώρα µουσουλµανικών κοινοτήτων και ειδικά όταν η φτώχεια καταγράφεται σε 

πολύ υψηλά ποσοστά του πληθυσµού (π.χ. Πακιστάν) τότε το φαινόµενο των 

διαµαχών για τη διεκδίκηση των νερών ενός ποταµού ή κάποιας άλλης πηγής υπήρξε 

αρκετά συχνό και οι εκδηλώσεις εχθρότητας µεταξύ των διαφορετικών τοπικών 

πληθυσµών ήταν ιδιαίτερα φανατισµένες. ∆ε θα πρέπει να παραβλέπουµε ότι στις 

περιοχές αυτές η τήρηση παραδόσεων και εθίµων αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη 

αυστηρότητα και σκληρότητα και εποµένως µια πιθανή παράβλεψη κάποιων 

συµφωνιών και κανόνων που σχετίζονται µε τη διατήρηση των υδάτων σίγουρα 

µπορεί αυτόµατα να σηµάνει τη διεξαγωγή συγκρούσεων. 

Σε ότι αφορά το τοπικό επίπεδο, ένας παράγοντας που αξίζει ιδιαίτερης προσοχής 

γιατί έχει αποτελέσει συχνά εστία έντασης είναι το περιβαλλοντικό ζήτηµα. Στο 

βαθµό που σε κοντινές κοινότητες τόσο τα γεωγραφικά όρια όσο και οι όροι χρήσης 

του νερού δεν είναι σαφώς καθορισµένοι, αντιλαµβανόµαστε ότι οποιαδήποτε 

εκδήλωση φαινοµένου µόλυνσης του νερού είναι πολύ εύκολο να αποτελέσει αιτία 

αντιπαράθεσης καθώς η απόδοση ευθυνών θα αποτελέσει το επίκεντρο της 

συζήτησης και κατ’ επέκταση και των διενέξεων. Σε αυτό το σηµείο, θα πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψιν και η παράµετρος ότι µια ενδεχόµενη µόλυνση νερού έχει περαιτέρω 

επιρροές σε οικονοµικούς τοµείς µια τοπικής κοινότητας ή κωµόπολης. Για 

παράδειγµα αν τα νερά ενός ποταµού µολυνθούν, τότε εκτός από την 

ακαταλληλότητα του νερού για τους κατοίκους, δηµιουργείται πρόβληµα και µε την 

πανίδα όπου έχουµε πιθανούς θανάτους ζώων και κατ’ επέκταση υποβάθµιση της 

κτηνοτροφίας, ουσιαστικά δηλαδή το αποτέλεσµα είναι µια αλυσίδα επιζήµιων 

γεγονότων για την τοπική οικονοµία. 

Επίσης, ανέκαθεν οι τοπικές κοινότητες επιδίωκαν την κατοχύρωση κάποιων έργων 
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υποδοµής µε κοµβική σηµασία για τους νοµούς και τις γύρω γεωγραφικές περιοχές 

(π.χ. κανάλια, φράγµατα) τα οποία πέρα από την οικονοµική τους βαρύτητα µπορούν 

να αξιοποιηθούν και ως αξιοθέατα για την προσέλκυση του ευρύτερου ντόπιου 

πληθυσµού. Πολλές φορές τα έργα αυτά αποτέλεσαν µεγάλο αντικείµενο συζήτησης 

και διεκδικήσεων, καθώς πέρα από την πρακτική τους αξία για την επιβίωση των 

πληθυσµών διεκδικήθηκαν και από διοικητικές και πολιτικές προσωπικότητες µε 

στόχο τη διεύρυνση της κοινωνικής τους απήχησης. Στα πλαίσια αυτά, 

αντιλαµβανόµαστε ότι η κατασκευή έργων υποδοµής αποτέλεσε ένα ακανθώδες 

σηµείο στο οποίο ενεπλάκησαν µια σειρά από παράγοντες και συµφέροντα, κάτι το 

οποίο προφανώς οδήγησε και σε συγκρουσιακά γεγονότα. Σε αυτό το σηµείο, αξίζει 

να σηµειωθεί ότι από πολλές µελέτες και στατιστικές καταγραφές που έχουν γίνει 

έχει βρεθεί ότι τα έργα υποδοµής αποτελούν συχνά βασικό αίτιο για δηµιουργία 

εµπόλεµων διαµαχών κυρίως σε επίπεδο διακρατικό αλλά και τοπικό. Για το στοιχείο 

αυτό όµως θα αναφερθούµε εκτενέστερα στο τελευταίο κεφάλαιο, αυτό των 

συµπερασµάτων. 

Ένα χρήσιµο συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε σχετικά µε τις τοπικές 

συγκρούσεις για τη διεκδίκηση νερού, είναι ότι πολλές φορές οι διαφορετικές 

πολιτικές που ακολουθούσαν οι γειτονικές κοινότητες ή δήµοι συνδεόταν µε 

τοµεακούς ανταγωνισµούς και κινδύνους σχετικά µε τις κοινωνικοοικονοµικές 

χρήσεις και λειτουργίες οικοσυστηµάτων. Κάτι τέτοιο, σε πολλές περιπτώσεις 

µεταφραζόταν και σε µεγάλη σύγκρουση και διαµάχη προκειµένου – για παράδειγµα- 

να αποκτηθούν τα κατάλληλα κονδύλια από το αρµόδιο υπουργείο ώστε οι υδάτινοι 

πόροι να αξιοποιηθούν για κοινωνικές και περιβαλλοντικές χρήσεις. 

Συγκεντρωτικά, σε σχέση µε τις τοπικές συγκρούσεις για το νερό, µπορούµε να 

αναφέρουµε τα εξής σηµεία: 

Εντοπίζονται κυρίως σε χώρες µε µεγάλη πληθυσµιακή ανοµοιογένεια, τόσο ως προς 

τη γλωσσική διάλεκτο, όσο και ως προς τις πολιτισµικές συνήθειες. 

Τα υδάτινα συστήµατα σε πολλές τοπικές κοινωνίες έχουν κοµβικό ρόλο για την 

οικονοµία τους, µε αποτέλεσµα µια πιθανή µόλυνσή τους να πυροδοτήσει 

συγκρούσεις και διενέξεις. Κάτι τέτοιο καταγράφεται σε ποσοστό 50% 

(worldwater.org/chronology). 
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Οι ασάφειες στα γεωγραφικά όρια των υδάτινων συστηµάτων είναι παρά πολύ 

µεγάλες, µε αποτέλεσµα οι διενέξεις µεταξύ των πληθυσµών και των τοπικών 

διοικήσεων να ξεσπάνε πολύ εύκολα, ακόµα και όταν δε δοθούν σοβαρές αφορµές. 

Έχουν πολύ µεγάλο πλήθος αριθµητικά, καθώς υπάρχει ποικιλία διεκδικήσεων 

(πηγές, γεωτρήσεις, πηγάδια κ.ά.). 

Στον πίνακα 2.2, παρουσιάζονται συγκεντρωµένες οι αιτίες των τοπικών 

συγκρουσιακών γεγονότων και τα αντίστοιχα ποσοστά που εµφανίζονται 

(worldwater.org/chronology). 

Πίνακας 2.2: Καταγραφή αιτιών τοπικών συγκρούσεων για το νερό καθώς και των 

ποσοστών και των περιοχών εµφάνισής τους 

Αιτίες Ποσοστά 

εµφάνισης 

Περιοχές εντοπισµού 

Κοινές πηγές (ποτάµια, πηγάδια) 55% Μικρές κοινότητες και 

χωριά 

Περιβαλλοντικό ζήτηµα (επιπτώσεις 

σε χλωρίδα, πανίδα) 

30% Μικρές κοινότητες και 

χωριά 

Πολιτιστικές ιδιαιτερότητες 15% Φυλές µε γλωσσική και 

πληθυσµιακή ανοµοιογένεια

 

2.4 Το ζήτηµα της ποιότητας του νερού 

  Προσπαθώντας να προσδιορίσουµε µεγαλύτερη πληθώρα αιτιών που οδηγούν 

σε εµπόλεµες διαµάχες για το νερό, σίγουρα µια βασική αναφορά θα πρέπει να γίνει 

και στο ζήτηµα της κατοχύρωσης της ποιότητας του νερού. Σε µια σειρά από περιοχές 

στον πλανήτη –όπως για παράδειγµα στην περίπτωση του Νείλου στον αραβικό 

κόσµο που θα εξετάσουµε στο κεφάλαιο 4- το νερό δεν έχει πρόβληµα µόνο ως προς 

την σπανιότητα αλλά κυρίως ως προς την ποιότητα, η οποία υποβαθµίζεται και το 

µετατρέπει σε ακατάλληλο για διαφορετικούς λόγους. Το πρόβληµα του νερού ισχύει 

για το σύνολο των υδατικών πόρων στον αραβικό κόσµο αλλά και παγκοσµίως, 

καθώς η ροή πολλών ποταµών πιάνει µια σειρά από σύνορα και χώρες. Για 
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παράδειγµα, µεγάλα ποτάµια όπως ο Νείλος και ο Ευφράτης πηγάζουν από µη 

αραβικές χώρες (γειτονικές χώρες) και ρέουν και εκβάλουν σε αραβικές χώρες, 

γεγονός που προσφέρει στις χώρες από όπου πηγάζουν τα ποτάµια γεωπολιτικό 

στρατηγικό πλεονέκτηµα απέναντι στις αραβικές χώρες (Αντρά, 2010). 

Επιπλέον, η ιδανική εκµετάλλευση των υπόγειων υδάτων και των βροχοπτώσεων 

απαιτεί τεράστιες επενδύσεις για τη δηµιουργία των εξοπλισµών και των 

απαραίτητων έργων για τέτοιου είδους εκµετάλλευση, ενώ τα έργα αφαλάτωσης 

χρειάζονται, εκτός από τεράστιες επενδύσεις, και αναβαθµισµένη τεχνολογία. Έτσι ο 

κάθε πόρος έχει το δικό του πρόβληµα και το πρόβληµα των υδάτων γίνεται ένα 

πολυδιάστατο ζήτηµα, για την αντιµετώπιση του οποίου χρειάζονται σύγχρονοι 

θεσµικοί µηχανισµοί που ίσως να µην είναι διαθέσιµοι µέχρι σήµερα. 

  Ως µια πρώτη αναφορά, πρέπει να πούµε ότι το αίτιο της ρύπανσης έχει πολύ 

µεγάλη βαρύτητα, καθώς αρκεί να σκεφτεί κανείς πως µελέτες έχουν αποδείξει ότι οι 

ασθένειες που προκαλούνται από το µολυσµένο νερό οδηγούν σε θανάτους πολύ 

περισσότερους απότι ακόµα και οι εµπόλεµες διαµάχες. Το στοιχείο αυτό θα µας 

χρησιµεύσει και θα αναλυθεί πολύ στο κεφάλαιο των συµπερασµάτων, όπου θα γίνει 

παράθεση και πιο εκτενών στοιχείων και µελετών για την αναγκαιότητα της ύπαρξης 

καλής ποιότητας νερού προκειµένου να αποφεύγονται εµπόλεµες διαµάχες. 

Σίγουρα ένας παράγοντας που οδηγεί σε ένθερµες καταστάσεις είναι η δηµιουργία 

µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων σε περιοχές που συνορεύουν µε υδατικά συστήµατα. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι πολλά τα παραδείγµατα όπου ξέσπασαν διαµάχες ως 

προς τη δυνατότητα αποφυγής εκτεταµένης ρύπανσης του νερού, µε τους κατοίκους 

να πρωτοστατούν σε πολλές περιπτώσεις. Στη συγκεκριµένη περίπτωση τα αίτια που 

οδηγούσαν σε διαµάχες έκρυβαν σε µεγάλο βαθµό πολιτικά κίνητρα, καθώς απέναντι 

στην επιθυµία των κατοίκων για µια πιο υγιή ζωή, υψωνόντουσαν ως αντίβαρα τα 

µεγάλα οικονοµικά κίνητρα πολυεθνικών εταιρειών (συχνά πετρελαϊκών και όχι 

µόνο) που έκαναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν τη δηµιουργία βιοµηχανικών 

µονάδων. Από έρευνες των τελευταίων χρόνων, αποδεικνύεται ότι µεγάλες ποσότητες 

ανεπεξέργαστων λυµάτων και αποβλήτων διατίθενται σε υδατικά συστήµατα µε 

αποτέλεσµα να µολύνονται τεράστιες ποσότητες νερού τόσο από βιοµηχανικά όσο 

και από γεωργικά απόβλητα. Αυτό το στοιχείο είναι ενδεικτικό γιατί η δηµιουργία 

µιας µεγάλης µονάδας κοντά στο νερό µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο τεράστιας 
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συζήτησης, διεκδικήσεων αλλά και διενέξεων. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι ειδικά η 

ρύπανση των υδροφόρων οριζόντων είναι µεγάλο πρόβληµα καθώς συνεπάγεται 

µεγάλη ρύπανση σε όλα τα επιµέρους υδατικά συστήµατα, όπως ποταµούς, λίµνες και 

θάλασσες. Κάτι τέτοιο έχει σε πολλές περιπτώσεις οδυνηρές συνέπειες καθώς τα 

προβλήµατα υγείας που δηµιουργούνται από τις επιµέρους ασθένειες είναι 

διαχρονικής διαρκείας. Επίσης, οι επιπτώσεις πολλές φορές είναι ραγδαίες σε 

πολλούς τοµείς της οικονοµίας, όπως η κτηνοτροφία, η αλιεία, η άρδευση και 

εποµένως οι λόγοι για διεκδικήσεις και συγκρούσεις αυξάνονται σε µεγάλο βαθµό. 

Η ποιότητα του νερού είναι ένας παράγοντας κοµβικός για τα συγκρουσιακά 

γεγονότα µεταξύ κρατών, αλλά ακόµα µεγαλύτερη είναι η βαρύτητά του σε τοπικό 

επίπεδο. Για παράδειγµα, τα ρυπασµένα νερά ποταµών που γειτνιάζουν σε πολλές 

κωµοπόλεις ή χωριά, αποτέλεσαν πολλές φορές ζήτηµα ακανθώδες που δύσκολα ήταν 

αντιµετωπίσιµο και πολλές φορές είχε ως αποτέλεσµα βίαιες συγκρούσεις µεταξύ των 

κατοίκων. Ειδικά σε περιπτώσεις χωριών που η κτηνοτροφία αποτελούσε τοµέα 

ζωτικής σηµασίας για την οικονοµία των κοινοτήτων οι διαµάχες ήταν ιδιαίτερα 

έντονες και δεκάδες. 

Είναι δεδοµένο λοιπόν ότι ενδεχόµενες περιβαλλοντικές καταστροφές αποτελούν 

καταλύτη για τη συνεργασία χωρών που πλήττονται από ρυπασµένα νερά και 

εποµένως είναι παράγοντας που µπορεί να οδηγήσει σε εµπόλεµες διαµάχες µεταξύ 

κρατών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η λεκάνη του ∆νείπερου, όπου 

παραπάνω από τη µισή την κατέχει η Ουκρανία. Η ραγδαία βιοµηχανοποίηση έχει 

ασκήσει έντονη πίεση και λιγότερο από το ένα πέµπτο των υδάτων που ρέουν 

διαµέσου της Ουκρανίας φτάνουν τελικά στη Μαύρη Θάλασσα. Η ρύπανση είχε 

αποκτήσει ενδηµικά χαρακτηριστικά λόγω της υπέρµετρης χρήσης λιπασµάτων και 

της ανεξέλεγκτης ρίψης αποβλήτων ουρανίου. Κάτι τέτοιο οδηγούσε σε συγκρούσεις 

µεταξύ Ουκρανίας και των υπόλοιπων χωρών που µοιράζονται τα νερά του 

∆νείπερου, δηλαδή της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Για να ανταποκριθούν οι 

κυβερνήσεις στην πρόκληση της βελτίωσης της ποιότητας των νερών των ποταµών 

έπρεπε να συµβεί η καταστροφή στο Τισέρνοµπιλ, η οποία είχε σαν αποτέλεσµα την 

απελευθέρωση ραδιενεργού Καισίου στους ταµιευτήρες και την αύξηση της 

πιθανότητας έκθεσης στη ραδιενέργεια µέχρι την Μαύρη Θάλασσα (Τσιρόπουλος, 
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2010). 

Σε αυτό το σηµείο, καλό θα είναι να αναφέρουµε ότι ακόµα και σε αυτές τις 

περιπτώσεις τα πολιτικά κίνητρα ήταν αυτά που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 

πορεία των εξελίξεων. Η συνεργασία επιχειρηµατιών µε τους τοπικούς άρχοντες για 

την εξασφάλιση οικονοµικών κινήτρων, είχε ως αποτέλεσµα πολλές φορές να έρθει 

σε δεύτερη µοίρα ο ανθρώπινος παράγοντας και µάλιστα το χειρότερο είναι οι 

διενέξεις έγιναν σε πολλές περιπτώσεις αποκλειστικά µεταξύ των κατοίκων χωρίς να 

αποδοθούν ευθύνες στους πραγµατικούς υπαίτιους. 

 

2.5 Το ελληνικό ζήτηµα 

 Η γεωγραφική κατανοµή των υδατικών πόρων στην Ελλάδα βασίζεται στο ετήσιο 

ανανεώσιµο υδατικό δυναµικό, µε εξαίρεση τις υδρολογικές περιοχές οι οποίες 

δέχονται νερά από άλλες χώρες. Από τις υδρολογικές περιοχές η Αττική, η οποία 

παρουσιάζει την υψηλότερη συγκέντρωση πληθυσµού, είναι ιδιαίτερα φτωχή σε 

υδατικούς πόρους. Το ίδιο συµβαίνει και µε πολλά από τα νησιά του Αιγαίου όπου το 

µέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι µικρότερο της αντίστοιχης µέσης τιµής του ελλαδικού 

χώρου. Με την αύξηση του τουρισµού κατά τις ξηρές εποχές, η διαθεσιµότητα νερού 

πέφτει σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Οι Κυκλάδες, τα ∆ωδεκάνησα και η Ανατολική 

(κυρίως) Κρήτη αντιµετωπίζουν το µεγαλύτερο πρόβληµα. Ακραία παραδείγµατα 

ανορθολογικής χρήσης του νερού που συνδέονται µε τον τουρισµό στα νησιά είναι η 

δηµιουργία ιδιαίτερα υδροβόρων εγκαταστάσεων όπως οι πισίνες και τα γήπεδα 

γκολφ. 

   Σύµφωνα µε υπολογισµούς οι επιφανειακοί υδάτινοι πόροι συνεισφέρουν στο 

65% της άρδευσης ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από υπόγεια νερά. Κάθε χρόνο η 

συνολική αρδευόµενη έκταση αυξάνεται και η ζήτηση για νερό γίνεται ολοένα και πιο 

πιεστική. Οι νέες µορφές τεχνολογίας επιτρέπουν την άντληση νερού από καρστικούς 

υδροφόρους ορίζοντες σε µεγάλα βάθη. Η έλλειψη επιφανειακών υδάτων αυξάνει τη 

ζήτηση για υπόγεια ύδατα, γεγονός το οποίο συχνά οδηγεί σε υπεράντληση σε πολλές 

περιοχές της Ελλάδας. Σε πολλές περιπτώσεις οι γεωτρήσεις για νερό είναι 

παράνοµες (σύµφωνα µε εκτιµήσεις των τοπικών υπηρεσιών του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης, στη Θεσσαλία υπήρχαν περίπου 20.000 παράνοµα πηγάδια 
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στις αρχές της δεκαετίας του 1990). 

 Μία συνολική σύγκριση της ποσότητας διαθέσιµου νερού και της συνολικής ζήτησης 

µπορεί να προκαλέσει την εντύπωση πως το νερό είναι άφθονο στην Ελλάδα. Όταν 

όµως κάποιος δεν χρησιµοποιήσει συνολικούς αριθµούς θα διαπιστώσει πως δεν είναι 

αυτή η πραγµατικότητα. Παρά το γεγονός πως η Ελλάδα έχει τη µεγαλύτερη κατά 

κεφαλήν παροχή νερού από όλες τις Μεσογειακές χώρες µέλη του ΟΟΣΑ (6.653 m3 

ανά κάτοικο – τιµή 2007 – WorldResourcesInstitute - Earthtrends), υπάρχουν 

σηµαντικές παράµετροι οι οποίες στοιχειοθετούν την κρίση. Ένα από αυτά είναι η 

κατανοµή της παροχής και της ζήτησης νερού ανάλογα µε τη χρονική περίοδο και την 

περιοχή. Υπάρχουν περιοχές µε µεγάλα αποθέµατα νερού και άλλες µε έντονες 

ελλείψεις. Αυτό συµβαίνει επειδή η γεωγραφική κατανοµή του πληθυσµού και των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων δεν συµβαδίζουν µε τη διαθεσιµότητα του νερού. Η 

έντονη αστικοποίηση κατά την περίοδο 1960-1980, ο πολλαπλασιασµός των 

τουριστικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και η αύξηση του µέσου 

εισοδήµατος και της υποδοµής έχει επιφέρει σηµαντική αύξηση της ζήτησης νερού σε 

µικρές περιοχές. 

 

2.5.1 Συγκρούσεις για το νερό στην Ελλάδα 

Κάνοντας πιο συγκεκριµένη αναφορά για τα εγχώρια δεδοµένα, πρέπει να 

αναφέρουµε ότι ειδικά σε περιοχές µε υψηλά επίπεδα φτώχειας όπου τα νερά ενός 

ποταµιού ή λίµνης ήταν καθοριστικά για την επιβίωση των κατοίκων, οι συγκρούσεις 

µεταξύ τοπικών κοινοτήτων δεν ήταν σπάνιο φαινόµενο. Χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις αποτελούν τα Γιάννινα όπου στο παρελθόν ποσότητες λυµάτων µόλυναν 

τα νερά του ποταµού Βοϊδοµάτη µε αποτέλεσµα να προκαλούνται ασθένειες στους 

κατοίκους και να πλήττεται άµεσα η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής 

(Νοέµβρης,2001). Οι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων στην προσπάθειά τους να 

αντιµετωπίσουν την κατάσταση, βρέθηκαν αδύναµοι µπροστά στα συµφέροντα και 

στις συµµαχίες των τοπικών βιοµηχάνων µε αποτέλεσµα η διχόνοια και οι 

συγκρούσεις να ξεσπάσουν µεταξύ των πληθυσµών. 

Αντίστοιχη κατάσταση παρατηρείται εδώ και χρόνια στον ποταµό Ασωπό, που 

διατρέχει τα σύνορα των νοµών Αττικής και Βοιωτίας. Τα νερά του ποταµού έχουν 
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µολυνθεί έντονα λόγω των ακατέργαστων λυµάτων που διοχετεύονται µε παράνοµους 

υπόγειους αγωγούς από τις βιοµηχανικές µονάδες της ευρύτερης περιοχής. Η 

ποσότητα των τοξικών λυµάτων στο ποτάµι αυξάνεται διαρκώς εδώ και χρόνια, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία των κατοίκων της 

ευρύτερης περιοχής και το περιβάλλον να έχει υποστεί βλάβες σε τέτοιο βαθµό, όπου 

αν η κατάσταση συνεχιστεί θα είναι ανεπανόρθωτες.  Το γεγονός αυτό δεν είναι 

τυχαίο, αλλά οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στα προβλήµατα διαχείρισης του νερού τα 

οποία παρατηρούνται σε πολλές περιοχές της χώρα. 

 

2.5.2 Ελληνικά διασυνοριακά ποτάµια 

Μιλώντας πιο συνολικά για τα ελληνικά διασυνοριακά ποτάµια, σηµαντικά 

προβλήµατα που µπορεί στο µέλλον να οξύνουν την αντιπαράθεση µε γειτονικές 

χώρες παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές ο Έβρος, ο Νέστος, ο Στρυµόνας, ο Αξιός 

(Βαρδάρης) και ο Αώος. 

Στον πίνακα 2.3, παρουσιάζονται πέντε ελληνικά διασυνοριακά ποτάµια και τα 

αντίστοιχα προβλήµατα ρύπανσής τους. 

Πίνακας 2.3: Ελληνικά διασυνοριακά ποτάµια και ρύπανση σε αυτά 

Ποτάµι Πρόβληµα ρύπανσης 
Έβρος Υψηλά επίπεδα νιτρικών και αµ-

µωνιακών αλάτων 
Νέστος Υψηλά επίπεδα νιτρικών αλάτων 
Στρυµώνας Λιπάσµατα και βιοµηχανικά από-

βλητα 
Αξιός Βιοµηχανικά απόβλητα, αστικά 

λύµατα 
Αώος ∆εν έχει πρόβληµα ρύπανσης 

  

Στον Έβρο, το µεγαλύτερο από τα διασυνοριακά ποτάµια της Ελλάδας, καταλήγουν 

βαρέα µέταλλα από απόβλητα µεταλλευτικών δραστηριοτήτων της Βουλγαρίας 

καθώς και από βιοµηχανίες της Τουρκίας. Τα επίπεδα νιτρικών, νιτρωδών, 

αµµωνιακών αλάτων και ολικού φωσφόρου είναι εξαιρετικά υψηλά στο σηµείο 

εισόδου του ποταµού στην Ελλάδα, ενώ µεγάλη είναι η συµβολή των γεωργικών και 

κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων στη ρύπανση των υδάτων του. Έντονο είναι και το 
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πρόβληµα των πληµµυρών, η αντιµετώπιση του οποίου καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη 

λόγω της συµµετοχής και των τριών γειτονικών κρατών (Τσιρόπουλος, 2010). 

Παρόµοια, αν και λιγότερο έντονα, είναι τα προβλήµατα στο Νέστο, ο οποίος 

εισέρχεται και αυτός ρυπασµένος από τη Βουλγαρία, µε τα επίπεδα, όµως, των 

νιτρικών να είναι πέντε µε δέκα φορές χαµηλότερα από αυτά του Έβρου. 

Ο Στρυµόνας, ενώ εισέρχεται στην Ελλάδα µηδενικά ρυπασµένος, επιβαρύνεται 

έντονα από τη χρήση λιπασµάτων και από βιοµηχανικά απόβλητα µονάδων της 

περιοχής των Σερρών, εδώ και δεκαετίες, παρά τη συνεχή προειδοποίηση ειδικών και 

επιστηµόνων. Σηµειωτέον πως µόνο στο ελληνικό τµήµα της λεκάνης απορροής του 

ποταµού υπάρχουν 261 βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν επικίνδυνες 

ουσίες (Τσιρόπουλος, 2010). 

Ο Αξιός, εισέρχεται, κι αυτός, ρυπασµένος από την ΠΓ∆Μ, αλλά κατά την καθοδική 

του ροή από τα ελληνικά σύνορα, δέχεται επιπλέον την επιβάρυνση από βιοµηχανικά 

απόβλητα, αστικά λύµατα, ενώ υπάρχει και έντονη αγροτική δραστηριότητα, µε 

υδροβόρες καλλιέργειες και χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων 

(Τσιρόπουλος,2010). 

Ο Αώος είναι ο µόνος διασυνοριακός ποταµός που πηγάζει σε ελληνικό έδαφος και 

εκβάλλει εκτός Ελλάδος –στην Αδριατική- και ο µόνος που δεν παρουσιάζει 

πρόβληµα ρύπανσης. Εδώ το πρόβληµα µεταφέρεται στη γειτονική Αλβανία, η οποία 

στερείται το 5% της παροχής του ποταµού λόγω εκτροπής του για τη λειτουργία 

υδροηλεκτρικού έργου. 

Συνολικά, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη σύναψης διακρατικών συµφωνιών για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων ρύπανσης και πληµµυρών, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση του Έβρου, ενώ την παρούσα στιγµή ο Αξιός αποτελεί το πιο σηµαντικό 

θέµα σε ότι αφορά τις συµφωνίες σχετικά µε τα διακρατικά νερά. Συνεπώς, είναι 

δεδοµένο ότι και στη χώρα µας υπάρχουν διασυνοριακά ποτάµια που µπορεί στο 

µέλλον να αποτελέσουν αφορµή για διενέξεις και να τεθεί άµεσα το ζήτηµα 

κατάλληλης διαχείρισής τους, προκειµένου να αποφευχθούν συγκρουσιακά γεγονότα 

µε τις γειτονικές χώρες. 
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2.6 Το πρόβληµα της ποσότητας και της κατανοµής του νερού παγκοσµίως 

Εκτός από τη µόλυνση του νερού, οι κλιµατικές αλλαγές εξαιτίας των ανθρώπινων 

παρεµβάσεων, η επέµβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον αλλά και οι 

εκτεταµένες ξηρασίες έχουν κάνει σχεδόν δυσεύρετο το καθαρό πόσιµο νερό. 

Αναλυτές προβλέπουν ότι µέχρι το 2025 περισσότεροι από 1.8 δισεκατοµµύρια 

άνθρωποι θα ζουν σε περιοχές όπου το καθαρό νερό θα σπανίζει (Yves Lacoste, 

2007). Ήδη έχει αρχίσει να εκδηλώνεται µια παγκόσµια κρίση νερού. 

Κοµβικός παράγοντας για τη δηµιουργία εµπόλεµων διαµαχών αποτελεί η ποσότητα 

και αξιοποίηση µεγάλης µερίδας του νερού των εκάστοτε συστηµάτων από τα 

αντίστοιχα γειτονικά κράτη. Μια πρώτη αναφορά έγινε στο πρώτο κεφάλαιο σε 

σχέση µε τη µεγάλη ανισότητα που πολλές φορές υπάρχει ως προς την κατανοµή του 

φυσικού πλούτου που αντιστοιχεί στα νερά ποταµών που µοιράζονται πολλές χώρες. 

Πέρα από την περίπτωση του Νείλου που αναφέρθηκε πριν και θα αναλυθεί και 

παρακάτω, είναι πολλοί οι ποταµοί στον πλανήτη όπου επικρατεί αντίστοιχη 

κατάσταση ανισότητας. Για παράδειγµα, ο Ινδός ποταµός αποτελεί τον πιο σπουδαίο 

φυσικό πόρο για την οικονοµία του Πακιστάν, τα νερά του οποίου πηγάζουν από 

µεγάλο µέρος και της Ινδίας. Το γεγονός ότι η περίπτωση αυτή µοιάζει µε την 

αντίστοιχη του Νείλου φαίνεται από το ότι το 1960 υπεγράφη συνθήκη µεταξύ των 

δύο χωρών η οποία ορίζει την κατανοµή των νερών των 6 ποταµών που κατεβαίνουν 

από το Θιβέτ, µέσω της Ινδίας. Η Ινδία έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη ροή των 

ποταµών και ουσιαστικά να καταδικάσει το Πακιστάν σε λειψυδρία. Αυτή η απειλή 

στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων είχε αποτελέσει εργαλείο εφάµιλλο της 

πυρηνικής ισχύος των δύο χωρών. 

Τη δεκαετία του ’80 η διαχείριση των υδάτων του Ευφράτη αποτελούσε µόνιµη πηγή 

έντασης µεταξύ Τουρκίας, Ιράκ και Συρίας. Επίσης στη Μέση Ανατολή, η διαχείριση 

των υδατικών πόρων είναι µια από τις πιο σοβαρές πηγές έντασης µεταξύ Ισραήλ 

αφενός, Παλαιστινίων και Συρίας αφετέρου. Πρόκειται για την πλέον ένθερµη 

περιοχή για το νερό παγκοσµίως, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και ιστορικά καθώς 

από αιώνες πριν αποτελούσε το επίκεντρο πολλών διακρατικών διενέξεων και 

διαµαχών. Επίσης, είναι µια περιοχή η οποία είναι πολύ πιθανό να µας απασχολήσει 

και στο µέλλον, κάτι για το οποίο θα αναφερθούµε πιο συγκεκριµένα στο κεφάλαιο 

των συµπερασµάτων. 
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Η πρόσβαση στο νερό αποτελεί εξίσου µεγάλο πρόβληµα και για τους λαούς της 

Ασίας. Η Ινδία και το Μπαγκλαντές διεκδικούν χωρίς αµοιβαίες υποχωρήσεις τον 

ποταµό Γάγγη, ενώ στην Κεντρική Ασία πέντε χώρες διεκδικούν τους ποταµούς Αµού 

Νταριά και Σιρ Νταριά, που εκβάλουν στη λίµνη Αράλη. Η κατάχρηση του νερού 

αυτών των ποταµών οδήγησε στη µείωση κατά το ήµισυ της επιφάνειας που κάλυπτε 

η Αράλη και στην ελάττωση, κατά τα τρία τέταρτα, του υδάτινου όγκου της. Στα 

εδάφη που ήρθαν στην επιφάνεια, εκεί όπου βρίσκονταν παλιότερα οι όχθες µιας από 

τις µεγαλύτερες λίµνες στον κόσµο, σήµερα ζουν µε µεγάλες δυσκολίες τρία 

εκατοµµύρια άνθρωποι. 

 

Ακόµη, ο ποταµός Μεκόνγκ απειλείται από φράγµατα που κατασκευάζονται στην 

Κίνα και στο Λάος, όπως κι από τα προγράµµατα άρδευσης που πραγµατοποιεί η 

Ταϊλάνδη. Οι κυβερνήσεις της Καµπότζης και του Βιετνάµ ήδη προειδοποιούν ότι 

επίκεινται µελλοντικές συγκρούσεις (atlaswikigr.wetpaint.com). 

Από τα παραπάνω παραδείγµατα διαπιστώνουµε ότι το ζήτηµα της ποσότητας 

συνδέεται µε στρατηγικά συµφέροντα των κρατών, συνεπώς  πολύ συχνά είναι 

δυσεπίλυτο για ολόκληρες δεκαετίες και άρα πιθανή αιτία σύγκρουσης. Ενδεικτικό 

είναι ότι οι διεθνείς συµφωνίες που χρησιµοποιούνται ως εργαλεία εκεχειρίας είτε 

είναι ξεκάθαρα προνοµιακές για ορισµένα κράτη (πχ Αίγυπτος) είτε σε πολλές 

περιπτώσεις εντελώς ασαφείς ως προς το διαχωρισµό εθνικού κτήµατος και διεθνούς 

αγαθού. Σε αυτό το ζήτηµα πρέπει να επισηµάνουµε ότι πολλές χώρες διαφωνούν 

κάθετα στον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τους κοινούς τους υδατικούς 

πόρους. Για παράδειγµα, η Ινδία βλέπει τους ποταµούς Γάγγη και Βραχµαπούτρα ως 

εθνικό της κτήµα. Το Μπαγκλαντές θεωρεί τους ίδιους ποταµούς ως διεκδικήσιµο 

αγαθό, χρησιµοποιώντας ως βασικό επιχείρηµα παρελθούσα χρήση των νερών αυτών. 

Οι διαφορές αυτές σχετίζονται άµεσα µε διεκδικήσεις τις οποίες και οι δύο χώρες, 

κάθε µία από την πλευρά της, θεωρούν νόµιµες και απαραίτητες για την ανάπτυξη 

των εθνικών στρατηγικών τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι εθνικές στρατηγικές 

αγνοούν σε µεγάλο βαθµό την ανάγκη για κοινή διαχείριση και χρήση των υδάτων. 

Αναµφισβήτητα κάτι που θα διευκόλυνε την επίλυση του προβλήµατος θα ήταν η 

υπογραφή συµφωνιών µε πιο ξεκάθαρη και σαφή τοποθέτηση στα ζητήµατα 

γεωγραφικών και υδατικών ορίων καθώς και µε έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα 

και όχι µόνο στο δίκαιο του ισχυρότερου. 
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Σε σχέση µε την ποσότητα του νερού πρέπει να επισηµάνουµε ότι το πότε και το 

πόσο νερό απελευθερώνεται από τους ανάντη χρήστες έχει σηµαντικές επιπτώσεις 

κατάντη. Για παράδειγµα, οι αγρότες σε µια χώρα κατάντη στη ροή του ποταµού 

µπορεί να χρειαστούν νερό για άρδευση, ενώ ταυτόχρονα µια χώρα ανάντη µπορεί να 

το συλλέγει σε έργα υδροληψίας (π.χ. ταµιευτήρες). Το φαινόµενο αυτό εντοπίζεται 

συχνά σε χώρες της Κεντρικής Ασίας, όπου και για το λόγο αυτό υπήρχαν στο 

παρελθόν συγκρουσιακά γεγονότα τόσο τοπικά όσο και µεταξύ κρατών. Επίκεντρο 

των διενέξεων αποτελούσε η χώρα του Τουρκµενιστάν όπου και το νερό αποτελεί το 

βασικό µέσο για την επιβίωση των κατοίκων της και την οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας και ο τοµέας της άρδευσης είναι ο κυριότερος οικονοµικός τοµέας. 

Ειδικότερα στο παρελθόν, έχουν καταγραφεί γεγονότα που αποδεικνύουν ότι η 

αξιοποίηση υδροηλεκτρικής ενέργειας ήταν ένα ζήτηµα ιδιαίτερα ακανθώδες και 

πολλά ισχυρά κράτη το διεκδικούσαν σε µεγάλο βαθµό. Για παράδειγµα, κατά το 2ο 

Παγκόσµιο Πόλεµο οι στρατιωτικές δυνάµεις Γερµανίας και Ρωσίας ήρθαν σε 

σύρραξη. Την ίδια στιγµή, στόχευαν από κοινού στην εκµετάλλευση της 

υδροηλεκτρικής ενέργειας που αποτελούσε µεγάλο πλούτο του ποταµού ∆νείπερου 

της Ουκρανίας. Επίσης, οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί της Σοβιετικής Ένωσης 

υπέστησαν τεράστιες βλάβες την περίοδο 1941-1944 λόγω των πολλαπλών 

εµπόλεµων γεγονότων µε τη Γερµανία. Το συγκεκριµένα παραδείγµατα 

επιβεβαιώνουν και πάλι ότι οι συγκρούσεις για το νερό πάντα έκρυβαν βαθιά 

πολιτικά κίνητρα τα οποία έβγαιναν στην επιφάνεια ειδικά σε περιπτώσεις χωρών µε 

µεγάλη γεωπολιτική δύναµη. Από τα µέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι το κύριο 

κίνητρο ήταν η επιβολή στρατιωτικής ισχύος (worldwater.org/chronology). 

Από εκεί και πέρα, σε σχέση µε την ποσότητα του νερού σίγουρα η µεγάλη ανισότητα 

που ισχύει παγκοσµίως στην κατανοµή των υδάτων σίγουρα αποτελούσε βασική αιτία 

εµπόλεµων διαµαχών και είναι πιθανόν και στο µέλλον να οδηγήσει σε συγκρουσιακά 

γεγονότα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις βιοµηχανικές χώρες το 100% έχει πρόσβαση 

σε πόσιµο νερό για την κάλυψη των αναγκών του, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 80-

85% στις χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής και φτάνει στο 50-60% στην 

υποσαχάρια Αφρική. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι –σύµφωνα µε στατιστικές έρευνες- 

ο µέσος Βορειο-Αµερικανός καταναλώνει περίπου 6 φορές περισσότερο νερό από το 

µέσο Ινδό και 30 φορές από το µέσο Κενιάτης. 
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Στον πίνακα 2.4 παρατίθεται η κατανάλωση του νερού σε διάφορες χώρες του 

πλανήτη σύµφωνα µε έρευνα η οποία καταγράφηκε το 2000. 

Πίνακας 2.4 

Η κατανάλωση νερού σε διάφορες χώρες του πλανήτη το 2000 – Κατανοµή ανά τοµέα 

χρήσης– (Πηγή: FAO-AQUASTAT) 

Χώρα  Πληθυσµός 

(εκατοµµύρια) 

Συνολική 

κατανάλωση 

νερού (106 

m3) 

Κατανάλωση 

ανά άτοµο 

(κυβ. µέτρα / 

άτοµο) 

Ποσοστό 

οικιακής 

χρήσης 

(%) 

Ποσοστό 

γεωργικής 

χρήσης 

(%) 

Ποσοστό 

βιοµηχανικής 

χρήσης (%)

 

Ελλάδα  11.048.000  7.760  702  16,4  80,5  3,22 

Γερµανία  82.507.000  47.000  570  12,3  19,8  67,9 

Ην. 

Βασίλειο 

59.305.000  9.540  161  21,7  2,94  75,4 

Ιταλία  57.880.000  44.400  767  18,2  45,1  36,7 

Πολωνία  38.612.000  16.200  420  13  8,33  78,7 

Κένυα  32.040.000  1.580  49  29,7  63,9  6,33 

Καµερούν  15.455.000  990  64  18,2  73,7  8,08 

Ινδία  1.054.373.000  646.000  613  8,09  86,5  5,45 

Ιράν  67.587.000  88.500  1.309  5,08  93,8  1,13 

Ιαπωνία  127.525.000  88.400  693  19,7  62,5  17,9 

Παραγουάη  5.740.000  490  85  20,4  71,4  8,16 

ΗΠΑ  289.821.000  479.000  1.654  12,7  41,3  46 

Μεξικό  102.946.000  78.200  760  17,4  77,1  5,48 

 

Επίσης, στον πίνακα 2.4 παρουσιάζονται εκφάνσεις του προβλήµατος της ποσότητας 

του νερού καθώς και ορισµένες χώρες στις οποίες είναι πιο χαρακτηριστικές αυτές οι 

εκφάνσεις. 

 

Πίνακας 2.5: Εκφάνσεις του προβλήµατος της ποσότητας του νερού παγκοσµίως και 

χαρακτηριστικές περιοχές που εντοπίζονται. 

 Εκφάνσεις προβλήµατος πο-  Περιοχές εντοπισµού 



38 
 

σότητας νερού 
Σύνδεση µε στρατηγικά συµ-
φέροντα κρατών 

Αίγυπτος, Ινδία, Μπαγκλαντές 

Έλλειψη πολιτικής διαχείρισης 
υδάτων 

Σε όλες τις ηπείρους 

Απελευθέρωση νερού από τους 
χρήστες ανάντη 

Κεντρική Ασία 

Μεγάλη ανισότητα παγκοσµίως Ασία, Μέση Ανατολή 
 

 

Κοιτάζοντας την κατανοµή του πόσιµου ύδατος γεωγραφικά, διαπιστώνουµε µεγάλη 

ανοµοιογένεια στην κατανοµή του πόσιµου ύδατος µεταξύ των ηπείρων. Για 

παράδειγµα, η Λατινική Αµερική διαθέτει 12 φορές περισσότερο πόσιµο νερό από τη 

Νότια Ασία. Στη Βραζιλία και στον Καναδά υπάρχει πλεόνασµα στα αποθέµατα 

νερού ενώ στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή τα αποθέµατα νερού δεν 

επαρκούν ούτε για να καλύψουν βασικές ανάγκες των πληθυσµών. Στη Μέση 

Ανατολή υπάρχει µόλις το 1% του γλυκού νερού του κόσµου για να το µοιραστεί εκεί 

το 5% του παγκόσµιου πληθυσµού. Επίσης, σε πολλές χώρες τα αποθέµατα είναι 

εντελώς δυσανάλογα µε την ποσότητα που πληθυσµού. 

 Η Κίνα είναι χώρα µε πληθυσµό περίπου 1 δισεκατοµµύριο ανθρώπους, ωστόσο 

κατά περιόδους τα αποθέµατα του νερού δεν επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις 

ανάγκες ούτε του µισού πληθυσµού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ανταγωνισµός δεν 

περιορίζεται µόνο στις αναπτυσσόµενες χώρες. Για παράδειγµα, καθώς οι ποταµοί 

Κολοράντο και Ρίο Γκράντε έχουν υποχωρήσει σε χαµηλότερες περιοχές λόγω 

εκτροπών για βιοµηχανική, αγροτική και αστική χρήση, στο Μεξικό δε φτάνει παρά 

ένα µικρό µέρος τους. Η κατάσταση αυτή αποτελεί πηγή έντασης και µακροχρόνιων 

διαπραγµατεύσεων µεταξύ του Μεξικού και των ΗΠΑ. 

Επίσης, αυτό το οποίο πρέπει να επισηµάνουµε είναι παρά το ότι ζούµε στο 21ο 

αιώνα, υπάρχουν πολλές περιοχές της Γης όπου µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού έχει 

ελάχιστη πρόσβαση στο πόσιµο νερό. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στις 

χώρες του Ειρηνικού και της Νότιας Ασίας, όπου αντίστοιχα µόλις το 21% και το 

23% του πληθυσµού έχει πρόσβαση στο νερό στην κατοικία του ενώ συνολικά το 65 

% του πληθυσµού ζει ακόµα χωρίς νερό. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού έχει οικονοµική 

δύναµη αλλά διαπιστώνεται ότι καµιά αναπτυσσόµενη χώρα στην περιοχή δεν µπορεί 
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να θεωρηθεί ασφαλής στο θέµα της παροχής νερού. Την ίδια στιγµή, υπάρχουν χώρες 

όπου κατέχουν µεγάλη ποσότητα αποθεµάτων νερού τα οποία φτάνουν και 

περισσεύουν για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσµού τους. 

Στον πίνακα 2.6 παρουσιάζονται ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα χωρών όπου 

υπάρχει µεγάλη ανισότητα στην κατανοµή του νερού. 

Πίνακας 2.6: Ενδεικτικά παραδείγµατα χωρών µε µεγάλη ανισότητα στην κατανοµή 

του νερού  

Περιοχές Αριθµητικά στοιχεία 

Λατινική Αµερική 12 φορές περισσότερο πόσιµο νερό από τη 

Νότιο Ασία 

Μέση Ανατολή Υποπενταπλάσια ποσότητα πόσιµου νερού 

σε σχέση µε τις ανθρώπινες ανάγκες 

Νότια Ασία 65% του πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση σε 

νερό 

Κίνα Μεγάλη έλλειψη σε αποθέµατα νερού 

Βραζίλια, Καναδάς Πλεόνασµα σε αποθέµατα νερού 

  

 Συνολικά, η κακοδιαχείριση των διασυνοριακών ποτάµιων λεκανών απειλεί την 

ασφάλεια των κοινωνιών µε µερικούς πολύ άµεσους τρόπους. Τα ποτάµια που 

στερεύουν επηρεάζουν τη γεωργία και την αλιεία, η υποβάθµιση της ποιότητας του 

νερού έχει επιβλαβείς συνέπειες για την δηµόσια υγεία και οι απρόβλεπτες 

διαταραχές στη ροή των υδάτων µεγεθύνουν τις επιπτώσεις των ξηρασιών και των 

πληµµυρών. 

Το ζήτηµα της ανισότητας δεν τίθεται µόνο µεταξύ χωρών, αλλά και µεταξύ περιοχών 

της ίδιας χώρας. Ακόµα και σε µικρότερο, τοπικό επίπεδο, υπάρχουν συχνά 

διαφορετικές απόψεις για τη χρήση του νερού που σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν 

σε διενέξεις. Η ρύπανση του νερού από τη χρήση του στη βιοµηχανία, η εξάντλησή 

του κατά τις περιόδους τουριστικής αιχµής, η εκτροπή ποταµών για την κάλυψη των 
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αναγκών άρδευσης, η αποξήρανση λιµνών και υγροτόπων και η κατασκευή µεγάλων 

τεχνητών έργων βρίσκουν αντίθετους άλλους ανθρώπους που εξαρτώνται από τους 

ίδιους υδατικούς πόρους. 

Επίσης, η γεωγραφική ανισοκατανοµή δηµιουργεί διχόνοιες µεταξύ αγροτικών 

περιοχών, αλλά και µεταξύ πόλεων και υπαίθρου. Η συγκέντρωση του πληθυσµού 

στις µεγαλουπόλεις δηµιούργησε την ανάγκη για περισσότερο νερό, εξαντλώντας 

ταυτόχρονα τα αποθέµατα των κοντινών περιοχών και µολύνοντας συχνά τα 

εναποµείναντα ύδατα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στη χώρα µας, η Αττική δεσµεύει 

υδατικούς πόρους µιας πολύ µεγάλης περιοχής (Μαραθώνα, Υλίκη, Μόρνος, 

Εύηνος). Όλοι οι παραπάνω παράγοντες που αναφέρθηκαν είναι δεδοµένο ότι 

αποτελούν µηχανισµούς εντάσεων για τη διεκδίκηση του νερού, καθώς όσο υπάρχει 

έλλειψη νερού και κυρίως όσο δεν ικανοποιούνται βασικές ανθρώπινες ανάγκες σε 

πολλές περιοχές τόσο η διχόνοια όσο και οι συγκρούσεις είναι φαινόµενα 

αναπόφευκτα. 

Ένα τελευταίο στοιχείο που πρέπει να προσθέσουµε σε σχέση µε τα αίτια που 

οδηγούν σε διακρατικές εµπόλεµες διαµάχες για το νερό είναι και η εφαρµογή 

εξωτερικών σχεδίων καινοτοµιών και ανάπτυξης και το κατά πόσο αυτά είναι εξίσου 

εφαρµόσιµα στις γειτονικές χώρες. Πιο συγκεκριµένα, σε µερικές περιπτώσεις η 

υιοθέτηση των εναλλακτικών πηγών (επεξεργασία νερού και επαναχρησιµοποίηση, 

αφαλάτωση, εισαγωγές νερού, εµπόριο ύδατος σε κάψουλες κτλ) θεωρείται ότι θα 

απελευθερώσουν πίεση, όµως στην ουσία και αυτές εξαρτώνται από τις διαθέσιµες 

ευκαιρίες και ικανότητες κάλυψης του κόστους για κάθε εναλλακτική επιλογή. 

Μερικές πλουσιότερες χώρες που υποφέρουν από την έλλειψη νερού, έχουν καλύψει 

µέρος των ελλείψεων µε αυτά τα µέσα, ενώ οι φτωχότερες χώρες αντιµετωπίζουν 

περιορισµούς στην υιοθέτησή τους. 

Οι εντάσεις µεταξύ των χωρών µπορούν επίσης να προέλθουν κατά τη µεταφορά της 

τεχνολογίας στα ήδη χρησιµοποιούµενα τοπικά εργαλεία. Αυτά θεωρούνται συνήθως 

ως ξεπερασµένα και εγκαταλείπονται, ενώ τα νέα εισάγονται άµεσα, χωρίς 

οποιαδήποτε δοκιµαστική ή προοδευτική προσαρµογή µέσα στα τοπικά πλαίσια. 

Μαζί µε την τεχνολογία, η παραδοσιακή γνώση και τα κοινωνικά συστήµατα 

οργάνωσης, θεωρούνται αυτόµατα ξεπερασµένα και αντικαθίστανται χωρίς δισταγµό 

από τα ξένα. 
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Συγκεφαλαιώνοντας σχετικά µε τα αίτια που οδηγούν σε εµπόλεµες διαµάχες για το 

νερό, αυτό που θα µπορούσαµε να πούµε είναι ότι τα κυριότερα συγκρουσιακά 

γεγονότα- ειδικά τα τελευταία 60 χρόνια- εντοπίζονται κυρίως σε δύο ηπείρους, στην 

Ασία και στην Αφρική. Πιο συγκεκριµένα η περιοχή της Μέσης Ανατολής (η οποία 

περιλαµβάνει χώρες της βόρειας Αφρικής και της δυτικής Ασίας) αποτελεί το 

επίκεντρο των εµπόλεµων καταστάσεων σε συντριπτικό ποσοστό της τάξεως του 

80%. Είναι ενδεικτικό ότι από τα 37 καταγεγραµµένα πολεµικά γεγονότα τις 

τελευταίες έξη δεκαετίες τα 30 έχουν εντοπιστεί στην περιοχή αυτή. Ακόµα, πρέπει 

να αναφέρουµε ότι το νερό είναι ένα υπερπολύτιµο αγαθό για τη Μέση Ανατολή, και 

η Τουρκία έχει κάνει τα πάντα για να το στερήσει από τους Νότιους γείτονές της. 22 

φράγµατα έχουν κατασκευαστεί από το 1992 στον Τίγρη και στον Ευφράτη, 

παρέχοντας νερό και ηλεκτρισµό στην Ανατολία, αλλά προκαλώντας τη γκρίνια των 

Σύρων. Επίσης τα γεγονότα αυτά ήταν και τα πλέον επώδυνα για τους λαούς µε 

πληθώρα τραυµατιών και νεκρών. 

Επίσης, ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η πλειοψηφία των χωρών της Μέσης 

Ανατολής που έχει συµµετάσχει σε συγκρουσιακά γεγονότα αποτελούν εδώ και 

πολλές δεκαετίες µια µόνιµη πηγή κινδύνου για νέες διενέξεις µε αφορµή – ή και 

αιτία- το νερό, έστω και αν τα γεγονότα που καταγράφονται ιστορικά είναι 

περιορισµένα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι χώρες αυτές βρίσκονται σε ζώνες 

αµφιλεγόµενες τόσο ως προς τα γεωγραφικά τους όρια όσο και ως προς τα αποθέµατα 

του φυσικού τους πλούτου. 

Συνεπώς, έχει σηµασία να πούµε συµπερασµατικά ότι η Μέση Ανατολή, µε τις 

αυξηµένες οικονοµικές δυνατότητες των πετρελαιοπαραγωγών κρατών να συντηρούν 

υπερεξοπλισµένους στρατούς, δηµιουργούν µία στρατιωτική κουλτούρα στην επίλυση 

τέτοιων διαφορών και καθιστούν τον κίνδυνο της σύγκρουσης ιδιαίτερα αυξηµένο. Η 

χρήση βίας προς επίλυση διακρατικών διαφορών στη Μέση Ανατολή αποτελεί τον 

κανόνα παρά την εξαίρεση. Η έλλειψη πετρελαίου δεν µπορούσε να αποτελέσει αιτία 

που θα µπορούσε να οδηγήσει ένα κράτος σε σύγκρουση, η έλλειψη όµως νερού, 

κάτω από τέτοιες συνθήκες, είναι αρκετή να σπρώξει ένα κράτος σε πόλεµο. Η 

ζωτικότητα του νερού στη Μέση Ανατολή καθώς επίσης και η σταδιακή µετατροπή 

του σε στρατηγικό εργαλείο διακρατικών σχέσεων επιβάλλουν την ανάγκη 

διαµόρφωσης ενός πλαισίου συνεργασίας των ενδιαφεροµένων κρατών προκειµένου 

να αποφευχθεί ένας νέος φαύλος κύκλος αιµατοχυσίας στη Μέση Ανατολή. 
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Σε σχέση µε την Ευρώπη, τα αντίστοιχα συµβάντα είναι πολύ πιο περιορισµένα και 

µάλιστα είναι οριακά µηδαµινά µετά το τέλος του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου, η 

διάρκεια του οποίου σηµαδεύτηκε από έντονες εµπόλεµες καταστάσεις κυρίως 

µεταξύ Γερµανίας και Σοβιετικής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 30% των 

διακρατικών συγκρούσεων στο ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

είχε ως βασικούς πρωταγωνιστές τις δύο παραπάνω χώρες, ενώ τις δεκαετίες που 

ακολούθησαν τα αντίστοιχα γεγονότα στη Γηραιά Ήπειρο ήταν πολύ λιγότερα απ’ ότι 

τη δεκαετία του ’40. Τα γεγονότα αυτά είχαν αντίκτυπο κυρίως στα συστήµατα 

ύδρευσης των χωρών ενώ µετά τη δεκαετία του 40 µόλις πριν από λίγα χρόνια 

εντοπίζονται κάποια θερµά περιστατικά στην περιοχή του Κοσσόβου 

(worldwater.org/chronology). 

Επίσης, σε σχέση µε την Ευρωπαϊκή ήπειρο, αξίζει να επισηµάνουµε ότι Έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο στην αντιµετώπιση της λειψυδρίας και των 

ξηρασιών, αναφέρει ότι ήδη ορισµένα κράτη µέλη µαστίζονται από την µόνιµη 

λειψυδρία. Επίσης, αναφέρει ότι παρά τις εντονότερες βροχοπτώσεις στις χώρες του 

ευρωπαϊκού νότου τα τελευταία χρόνια, σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, χρειάζεται 

να καταβληθούν µεγαλύτερες προσπάθειες για την αναστολή και αντιστροφή της 

υπερεκµετάλλευσης των περιορισµένων υδάτινων πόρων της Ευρώπης. 

Στην έκθεση προτείνονται µεταξύ των άλλων, ως µέθοδοι διασφάλισης της ποιότητας 

του νερού στην Ευρώπη, την εφαρµογή αποτελεσµατικής πολιτικής τιµολόγησης των 

υδάτων, καθώς και τη λήψη µέτρων για την αποδοτικότητα και την εξοικονόµηση του 

νερού. 

Η λειψυδρία και οι ξηρασίες έχουν δηµιουργήσει µεγάλα προβλήµατα ακόµα στη 

Τσεχία, Γαλλία και το Βέλγιο, µε την κλιµατική αλλαγή να επιδεινώνει την 

κατάσταση. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πίεσε τα κράτη µέλη να υιοθετήσουν επιλογές πολιτικής, 

όπως την τιµολόγηση του νερού, και η λήψη µέτρων εξοικονόµησης του 

νερού.Εκφράζονται ανησυχίες για την καθυστέρηση εφαρµογής της οδηγίας για τα 

ύδατα στα κράτη-µέλη, τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από τη λειψυδρία.Με 

πρόγραµµα της Κοµισιόν από το 2010, η Επιτροπή επικεντρώνεται στις δυνατότητες 

εξοικονόµησης νερού στα κτίρια, στον περιορισµό των διαρροών και στην απόδοση 

της χρήσης του νερού στη γεωργία. 
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Στις ηπείρους της Αµερικής και της Αφρικής, είναι πολύ λίγα τα περιστατικά 

συγκρούσεων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες, αν και ήταν ιδιαίτερα 

έντονα. Αφορούσαν κυρίως την περιοχή του Νείλου (µεταξύ Αιγύπτου και Σουδάν), 

το µεγάλο πόλεµο µεταξύ Βραζιλίας και Παραγουάης, καθώς και εντάσεις µεταξύ 

φτωχών χωρών όπως αυτές µεταξύ Αιθιοπίας-Σοµαλία, Αγκόλας-Νότιας Αφρικής και 

Εκουαδόρ-Περού. 

Από εκεί και πέρα, έχει σηµασία ότι διαχρονικά συγκεκριµένες χώρες έχουν συνδεθεί 

µε τις εµπόλεµες διαµάχες γύρω από το νερό, όπως τουλάχιστον έχουν αποτυπωθεί σε 

ιστορικές καταγραφές. Για παράδειγµα η Αίγυπτος και το Ισραήλ είναι δύο χώρες που 

πρωτοστατούν όσο λίγες σε τέτοια γεγονότα και πολλές φορές µε ιδιαίτερα 

επεκτατικές βλέψεις έναντι των γειτονικών τους χωρών. Αρκεί να αναφέρει κανείς ότι 

τα συγκρουσιακά γεγονότα στα οποία έχουν συµµετάσχει συνολικά οι δύο αυτές 

χώρες είναι περίπου υπερδιπλάσια από όσα έχουν συµµετάσχει χώρες της γειτονικής 

γεωγραφικής τους περιοχής. Προφανώς κάτι τέτοιο µόνο τυχαίο δεν µπορεί να 

θεωρηθεί καθώς τόσο η Αίγυπτος όσο και το Ισραήλ είναι χώρες που προσπαθούν να 

εκµεταλλευτούν στο έπακρον την ισχυρή στρατιωτική και διπλωµατική τους θέση 

προκειµένου να αξιοποιήσουν όσο περισσότερο γίνεται το φυσικό πλούτο που 

αντιστοιχεί στα νερά των ποταµών που τους διασχίζουν. 

Ειδικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, τα συγκρουσιακά γεγονότα στα οποία 

συµµετείχε το Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα αυξηµένα, και µάλιστα στα µισά από αυτά 

προχώρησε σε ακραίες επιλογές που οδήγησαν στην καταπίεση των λαών των 

γειτονικών κρατών (π.χ. διακοπή νερού στη Συρία και στο Λίβανο το 1982). Τα 

υψώµατα του Γκολάν, που κατέχει το Ισραήλ µετά τον πόλεµο του 1967 από τη 

Συρία, αποτελούν µέρος της λεκάνης απορροή της λίµνης Γαλιλαίας (Κινερέτ) της 

µεγαλύτερης επιφανειακής πηγής νερού του Ισραήλ που τροφοδοτεί µε υδάτινους 

πόρους το Εθνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Νερού. Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό της 

δυναµικής που κατέχει το Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία 45 χρόνια και 

πως προσπαθεί να την αξιοποιήσει. Στην πλειοψηφία των συγκρούσεων ο έτερος 

πρωταγωνιστής ήταν ο Λίβανος ενώ και οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ Λιβάνου και 

Συρίας δεν είχαν πάντα αίσιο τέλος. 

Για το κράτος-κολοσσό των ΗΠΑ, αυτό που µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η 

γεωγραφική της θέση της κατοχύρωνε σε αρκετές περιπτώσεις επάρκεια αποθεµάτων 
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νερού ωστόσο έχει φανεί ότι από το 1950 και µετά τουλάχιστον µια φορά τη δεκαετία 

συµµετείχε σε εµπόλεµες διαµάχες για το νερό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

διαµάχη ήταν περισσότερο εργαλείο στα πλαίσια ενός ευρύτερου πολεµικού 

γεγονότος, όπως για παράδειγµα κατά τη διάρκεια του πολέµου στο Βιετνάµ ή του 

πολέµου µε την Ιαπωνία. Είναι γεγονός πάντως ότι σε αυτά τα γεγονότα οι ΗΠΑ 

είχαν σχεδόν πάντα καθολική υπεροχή. 

Επιπροσθέτως, χώρες που παραδοσιακά συµµετείχαν σε τέτοια γεγονότα είναι η 

Τουρκία, η οποία µαζί µε Ιράκ και Συρία είναι εδώ και δεκαετίες σε διαρκείς 

συγκρούσεις οι οποίες συχνά είναι κοµβικές τόσο για την κατοχύρωση αποθεµάτων 

νερού όσο και για την εµπέδωση της πολιτικής και στρατιωτικής τους κυριαρχίας. 

Ειδικά η Τουρκία και η Συρία βρίσκονται στα µαχαίρια εδώ και 73 χρόνια, και 

σίγουρα στην παρούσα φάση όπου η Συρία είναι πιο αδύναµη και πιο αποµονωµένη 

από ποτέ είναι δεδοµένο ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να το εκµεταλλευτεί. 

Συνοψίζοντας σε σχέση µε τις αιτίες των εµπόλεµων διαµαχών για το νερό, µπορούµε 

να πούµε ότι οι περισσότερες διαµάχες σχετίζονταν µε αλλαγές στην παροχή των 

υδάτινων ροών και µε τη δηµιουργία νέων υποδοµών. Επίσης, όπως αναφέρθηκε 

αρκετές φορές προηγουµένως το νερό στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν η αφορµή 

και όχι η αιτία για να ξεσπάσει ένα συγκρουσιακό γεγονός, γι αυτό και δεν είναι 

τυχαίο ότι πολλές περιπτώσεις οι διενέξεις µεταξύ κρατών έχουν αποφευχθεί. 

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 1228 κινήσεις συνεργασίας, ενώ από τις 507 

καταγεγραµµένες συγκρούσεις, πάνω από τα δύο τρίτα αφορούσαν σε σχετικά ήπια 

λεκτικά επεισόδια (Τσιρόπουλος, 2010). 

 

.2.6.1 Η µετανάστευση εξαιτίας του νερού 

Η αφθονία του φυσικού αυτού πόρου και η προσπάθεια κάλυψης των αδιάκοπα 

αυξανόµενων αναγκών του ανθρώπου οδήγησε στην αλόγιστη χρήση του. Σήµερα, η 

έλλειψη του νερού µπορεί να αποτελέσει το πιο σοβαρό εµπόδιο για την ανάπτυξη σε 

πολλές περιοχές. Περισσότεροι από 1 δις κάτοικοι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό 

νερό ενώ η µεγάλη έλλειψη πόσιµου νερού οδηγεί σε κύµατα προσφύγων σε πολλές 

περιοχές του πλανήτη. 

Σε σχέση µε το ζήτηµα των προσφύγων, αξίζει να τονιστεί ότι είναι ένα κοινωνικό 

φαινόµενο που συνδέεται άµεσα µε το νερό σε πολλές περιοχές του πλανήτη. Για 
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παράδειγµα, το 2012 στην επαρχία του Άνω Νείλου, περίπου 35.000 πρόσφυγες 

διέσχισαν τα σύνορα µέσα σε τρεις βδοµάδες για να βρεθούν µπροστά σε 

συνωστισµένους προσφυγικούς καταυλισµούς όπου καταβάλλεται σκληρή 

προσπάθεια για την παροχή νερού στους 70.000 πρόσφυγες της περιοχής. Οι 

νεοαφιχθέντες συγκεντρώνονταν αρχικά σε προσωρινές εγκαταστάσεις αλλά το νερό 

εξαντλήθηκε και τελικά 15.000 πρόσφυγες που παρέµεναν στην περιοχή 

κατευθύνθηκαν µαζικά προς την πλησιέστερη περιοχή µε νερό η οποία βρισκόταν σε 

απόσταση 25 km. 

Στην επαρχία Γιούνιτι, ο προσφυγικός καταυλισµός Ίδα (Yida) επεκτάθηκε σηµαντικά 

το καλοκαίρι του 2012, καθώς φιλοξένησε συνολικά πάνω από 50.000 πρόσφυγες µε 

περίπου 1.000 πρόσφυγες να καταφθάνουν καθηµερινά τους µήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο. Η τεράστια έλλειψη σε πόσιµο νερό που διακρίνεται στις περιοχές αυτές 

αποτελεί το διαρκή πυροδότη µεταναστεύσεων κάτι το οποίο είναι ένα µόνιµο 

φαινόµενο στις επαρχίες του Σουδάν. 

Πριν από µερικές βδοµάδες, περίπου 50.000 Σουδανοί βρέθηκαν πρόσφυγες στο 

νοτιοανατολικό Τσαντ µέσα σε λίγες µέρες. ∆ιέφυγαν, έπειτα από νέες συγκρούσεις 

που σηµειώθηκαν ανάµεσα σε φυλές στην περιοχή του Νταρφούρ, συγκρούσεις οι 

οποίες σχετίζονται άµεσα µε τη διεκδίκηση νερού που βρίσκεται σε ποτάµια της 

περιοχής. Πρόκειται για τοπικές συγκρούσεις, οι οποίες είναι από τις πλέον έντονες 

και επιζήµιες. Οι µάχες επεκτάθηκαν, καθώς η κάθε πλευρά δέχθηκε ενισχύσεις από 

συµµαχικές φυλές, και έγιναν πιο σφοδρές, µε ολόκληρα χωριά να έχουν καταστραφεί 

ολοσχερώς. Συνολικά, 74.000 πρόσφυγες έχουν καταφύγει στο Τσαντ τους 

τελευταίους δύο µήνες. 

2.7 ∆ιεθνείς Συµφωνίες/ Θεσµικό Πλαίσιο 

Ο βαθµός δυσκολίας της σύνταξης θεσµικού πλαισίου κατάλληλου για αποφυγή 

διενέξεων και εντάσεων γίνεται αντιληπτός αν αναλογιστούµε τα κριτήρια µε τα 

οποία καθορίζεται ένα σύστηµα διεθνών υδάτων. Πιο συγκεκριµένα, ο όρος σύστηµα 

διεθνών υδάτων - ο οποίος αντικατέστησε την περιγραφή διεθνής ποταµός- 

αναφέρεται στα ύδατα τα οποία συνδέονται µεταξύ τους σε φυσική λεκάνη µέχρι την 

προέκταση οποιουδήποτε τµήµατος αυτών των υδάτων εντός δύο ή περισσοτέρων 

χωρών. Το σύστηµα διεθνών υδάτων περιλαµβάνει την κύρια ροή του ποταµού και 

τους παραποτάµους του, είτε τους αναπτυξιακούς (τις πηγές) είτε τους διανεµητικούς 
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(εκβολές). Η λεκάνη του ποταµού αναφέρεται στη γεωγραφική και φυσική ένωση που 

διαµορφώνει τη ροή των υδάτων και προσδιορίζει την ποσότητα και την ποιότητα 

των υδάτων. Στη σύγχρονη διεθνής νοµολογία αρκεί ένας εκ των παραποτάµων του 

ποταµού (το σύστηµα των υδάτων) να είναι διεθνής για να θεωρείται η λεκάνη του 

διεθνής. 

Η διαδικασία ρύθµισης των διεθνών υδάτων υπόκειται στις γενικές αρχές του 

διεθνούς δικαίου είτε είναι γραπτές, είτε είναι σταθερά έθιµα. Ωστόσο, εάν υπήρχαν 

ειδικές διµερείς ή συλλογικές συµφωνίες ανάµεσα στις χώρες του διεθνούς 

συστήµατος υδάτων που σχετίζονται µε την οργάνωση των µεριδίων των χωρών του 

συστήµατος ή µε οποιοδήποτε ζήτηµα εκµετάλλευσης τους συστήµατος όπως η 

ναυτιλία τότε αυτές οι συµφωνίες έχουν προτεραιότητα στην εφαρµογή όπως 

προβλέπει ο νοµικός κανόνας «Το ιδιωτικό υπερισχύει του γενικού». 

Τα διεθνή συστήµατα υδάτων θεωρούνται τµήµα της χερσαίας περιοχής που 

καλύπτονται από ύδατα στις περιοχές των χωρών που διαπερνούν ή χωρίζονται 

µεταξύ τους και υπόκεινται στις αρχές της « κυριαρχίας», δηλαδή στο σεβασµό της 

κυριαρχίας των χωρών και στην ελευθερία τους στη διαχείριση, καθώς και στην αρχή 

της «ισότητας στην κυριαρχία», σύµφωνα µε την οποία η κάθε χώρα ασκεί τα 

δικαιώµατά της στην περιοχή της µε απόλυτη ελευθερία υπό την προϋπόθεση να 

δεσµεύεται και να σέβεται τα δικαιώµατα των άλλων χωρών στις δικές τους περιοχές. 

Αυτό το σηµείο από µόνο του είναι αρκετό για να καταλάβει κανείς πόσο σύνθετο και 

δισεπίλυτο µπορεί να γίνει το ζήτηµα διαχείρισης διασυνοριακών υδάτινων 

οικοσυστηµάτων ειδικά όταν τα νερά τα µοιράζονται πολλές χώρες ταυτόχρονα. 

Και αν η «αρχή του Χαρµόν», σύµφωνα µε την οποία υπάρχει απόλυτη και πλήρης 

κυριαρχία της χώρας πάνω στο τµήµα του διεθνούς ποταµού που περνάει από την 

περιοχή της έτσι ώστε να µπορεί να τον εκµεταλλεύεται όπως η ίδια ορίζει χωρίς να 

λαµβάνει υπόψη της τα συµφέροντα των άλλων είχε δεχτεί κάποια νοµολογική 

αποδοχή τον δέκατο ένατο και τον εικοστό αιώνα, τότε η σύγχρονη νοµολογία τον 

δέκατο ένατο και τον εικοστό αιώνα συµφωνεί στο ότι οι εξουσίες των χωρών στα 

διεθνή υδατικά συστήµατα είναι περιορισµένες, και ότι η εκµετάλλευση από τις 

χώρες του τµήµατος που βρίσκεται στα εδάφη τους προϋποθέτει τη µη πρόκληση 

ζηµίας για τις υπόλοιπες χώρες του συστήµατος καθώς και την ανάγκη συµφωνίας για 

το κόστος της εκµετάλλευσης η οποία θίγει τα δικαιώµατα των άλλων. 
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Στο κεφάλαιο 4 της διπλωµατικής εργασίας θα εξεταστεί πιο αναλυτικά η περίπτωση 

του ποταµού Νείλου, ο οποίος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα της παραπάνω 

περίπτωσης. Για τον ποταµό αυτό υπεγράφη η οµώνυµη συµφωνία το 1929 µεταξύ 

της Αιγύπτου και της Βρετανίας για λογαριασµό των αποικιών της στο Σουδάν και µε 

αυτήν καθορίστηκαν τα ποσοστά των υδάτων που µπορούν να εκµεταλλεύονται οι 

χώρες που διασχίζει ο ποταµός. Σήµερα όµως οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές 

καθώς άµεσο ενδιαφέρον για τα νερά του ποταµού έχουν συνολικά 10 χώρες οι 

οποίες θα αναφερθούν στο επόµενο κεφάλαιο. Το στοιχείο το οποίο έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον είναι ότι πλέον –παρά την εξασφάλιση της ∆ιεθνούς Συµφωνίας του 

Νείλου- ουσιαστικά µία είναι η χώρα που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για 

τη διαχείριση των υδάτων. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι για να αντλήσουν νερό από 

την Βικτόρια η Κένυα, η Ουγκάντα και η Τανζανία , στο έδαφος των οποίων 

βρίσκεται η µεγαλύτερη λίµνη της Αφρικής, θα πρέπει να πάρουν άδεια από την 

κυβέρνηση του Καίρου η οποία βρίσκεται 6000 χιλιόµετρα µακριά. 

 Επί της ουσίας δηλαδή, υπάρχει µια συµφωνία η οποία δίνει το δικαίωµα σε µια 

χώρα να ελέγχει οριακά τα πάντα που αφορούν την αξιοποίηση των νερών του 

Νείλου και µπορεί να επιβληθεί ανά πάσα στιγµή αξιοποιώντας την στρατιωτική της 

ισχύ, αν κρίνει ότι θίγονται ή κινδυνεύουν τα συµφέροντά της. Στη συνέχεια αυτού 

του κεφαλαίου θα αναφερθούν και παραδείγµατα που αποδεικνύουν ότι η 

κατοχύρωση µιας συµφωνίας σε καµία περίπτωση δεν εγγυάται την ειρήνη και την 

οµαλότητα, αλλά πολλές φορές µπορεί να φέρει και το αντίθετο αποτέλεσµα καθώς 

δηµιουργεί µεγάλη ανισότητα στην εκµετάλλευση του φυσικού πλούτου που 

παρέχουν τα νερά ενός ποταµού. 

 

 

2.7.1 Αρχές διεθνούς δικαίου 

Ο νοµικός χειρισµός των συστηµάτων των διεθνών υδάτων βασίζεται στις αρχές του 

διεθνούς δικαίου οι οποίες δηµιουργήθηκαν µέσω εθίµων και τις οποίες επιβεβαίωσαν 

οι διεθνείς συνθήκες και οι δικαστικές αποφάσεις. Το συµβούλιο του διεθνούς δικαίου 

είχε επιβεβαιώσει τέσσερις από τις αρχές αυτές, κατά τη διάρκεια της τεσσαρακοστής 

όγδοης συνέλευσής του, η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1958, οι 
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οποίες και είναι οι εξής: 

Κάθε σύστηµα ποταµών και λιµνών που ανήκει σε µια λεκάνη απορροής πρέπει να 

αντιµετωπίζεται ως µια ενότητα και όχι ως ξεχωριστό τµήµα. 

Εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες τις οποίες αναφέρουν συµβάσεις ή άλλα µέσα ή 

δεσµευτικό έθιµο των ενδιαφεροµένων πλευρών, η κάθε χώρα που συνορεύει µε το 

σύστηµα έχει το δικαίωµα λογικού και ίσου µεριδίου στις εκµεταλλεύσεις των 

υδάτων της λεκάνης απορροής. 

Οι χώρες που συµµετέχουν στη λεκάνη πρέπει να σέβονται τα νόµιµα δικαιώµατα των 

άλλων χωρών που συµµετέχουν σε αυτή. 

Η δέσµευση των χωρών που συµµετέχουν στη λεκάνη να σέβονται τα δικαιώµατα 

των εταίρων τους, περιλαµβάνει την αποτροπή εκείνων των οποίων έχουν αναλάβει 

την ευθύνη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου, από την υπέρβαση των 

νόµιµων δικαιωµάτων των υπόλοιπων χωρών που συµµετέχουν στη λεκάνη. 

Εκτός από τις τέσσερις προαναφερθείσες αρχές, οι οργανωτικές αρχές της 

εκµετάλλευσης των υδατικών συστηµάτων είναι οι εξής (Αντρά, 2010): 

Η προστασία των κατακτηθέντων δικαιωµάτων. Τα «κατακτηθέντα δικαιώµατα» 

σηµαίνουν επαναλαµβανόµενη εκµετάλλευση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα χωρίς 

αντίρρηση από τις άλλες χώρες του διεθνούς υδατικού συστήµατος. Η σύγχρονη 

νοµολογία προσθέτει στην εκµετάλλευση αυτή, προκειµένου να αποτελεί 

κατακτηµένο δικαίωµα, το καθήκον της προστασίας να είναι ωφέλιµο και λογικό. 

Η δέσµευση για πραγµατοποίηση διαβουλεύσεων κατά την υλοποίηση έργων 

σχετικών µε τι διεθνές σύστηµα υδάτων έτσι ώστε να υποχρεούται η κάθε χώρα όταν 

εκµεταλλεύεται το τµήµα που βρίσκεται εντός των συνόρων της και το οποίο 

επηρεάζει τις άλλες γειτονικές χώρες να διαβουλεύεται µε αυτές. 

Η απαγόρευση σε οποιαδήποτε χώρα να ασκήσει τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης του 

υδατικού συστήµατος παρά µόνο αν συµφωνήσουν οι χώρες του συστήµατος. 

Η απαγόρευση της επιζήµιας εκµετάλλευσης, καθώς δε µπορεί οποιαδήποτε χώρα του 

υδατικού συστήµατος να µονοπωλεί την εκµετάλλευση του τµήµατος το οποίο 

βρίσκεται εντός των συνόρων της κατά τέτοιο τρόπο που να ζηµιώνει τους άλλους, σε 



49 
 

εφαρµογή της αρχής της µη κατάχρησης στη χρήση του δικαιώµατος. 

Με βάση την εµπειρία από τις διεθνείς συµφωνίες, πρέπει να επισηµάνουµε ότι δίκαιο 

µερίδιο δε σηµαίνει ισότιµο µερίδιο, αλλά οι ανάγκες της κάθε χώρας από τις χώρες 

της λεκάνης για ύδατα σε οικονοµικό και κοινωνικό επίπεδο είναι η αρχή µε την 

οποία ορίζεται το µερίδιο όλων των χωρών. Επίσης, µε τον όρο «ωφέλιµες χρήσεις» 

εννοούνται εκείνες οι χρήσεις οι οποίες πρέπει να προσφέρουν οικονοµικά και 

κοινωνικά οφέλη στη χώρα που πραγµατοποιεί τη χρήση. Το λογικό ή δίκαιο µερίδιο 

ορίζεται µε βάση σχετικούς –για κάθε περίπτωση- παράγοντες, ορισµένοι εκ των 

οποίων είναι η γεωγραφία και η υδρολογία της λεκάνης, οι κλιµατικές συνθήκες, οι 

προηγούµενες και τωρινές χρήσεις των υδάτων της λεκάνης, οι οικονοµικές και 

κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων της κάθε χώρας, ο αριθµός των κατοίκων που 

εξαρτώνται από τα ύδατα της λεκάνης σε κάθε χώρα που συµµετέχει σε αυτή κ.ά. Οι 

σχετικοί παράγοντες λαµβάνονται υπ ‘όψιν στο σύνολό τους , µε τον ορισµό του 

αναλογικού βάρους του καθένα από αυτούς µε τη σηµαντικότητά τους σε σύγκριση 

µε άλλους παράγοντες. 

 

2.7.2 Η οδηγία πλαίσιο για τα νερά (2000/60) 

Επιπροσθέτως, πρέπει να αναφέρουµε ότι τα τελευταία χρόνια η βάση του θεσµικού 

πλαισίου για τη διαχείριση κοινών διασυνοριακών υδάτων είναι η οδηγία πλαίσιο για 

τα νερά (2000/60) , η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για τον καθορισµό 

συγκεκριµένης πολιτικής η οποία αφ’ ενός θα διαφυλάσσει τα συµφέροντα και τα 

δικαιώµατα των κρατών σε σχέση µε την αξιοποίηση των υδατικών πόρων, αφ’ 

ετέρου θα διαµορφώσει τις καταλληλότερες δυνατές συνθήκες προκειµένου να 

αποφευχθούν εντάσεις µεταξύ γειτονικών χωρών που µοιράζονται διασυνοριακά 

υδάτινα οικοσυστήµατα. Το στοιχείο που µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα από τη 

συγκεκριµένη οδηγία είναι ότι η διαχείριση των κοινών διασυνοριακών υδάτων 

γίνεται σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού –όπως ούτως ή άλλως γινόταν και τις 

προηγούµενες δεκαετίες- κάτι το οποίο συνεπάγεται µια σειρά από απαραίτητες 

ενέργειες για κάθε χώρα, όπως η εναρµόνιση εθνικής νοµοθεσίας, ο προσδιορισµός 

των λεκανών απορροής καθώς και ο καθορισµός των αρµόδιων φορέων. Επίσης, 

κρίνεται αναγκαία η ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε περιοχής λεκάνης 

απορροής, η µελέτη των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στα ύδατα, η 
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λειτουργία προγραµµάτων παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων καθώς και η 

δηµοσίευση των σχεδίων διαχείρισης. 

Η διαχείριση κοινών διασυνοριακών ποτάµιων συστηµάτων σε επίπεδο λεκάνης 

απορροής αποσκοπεί στην καλύτερη διευθέτηση των ζητηµάτων που µπορεί να 

προκύψουν από την προσπάθεια για επιµερισµό των υδάτινων πόρων. Ενδεικτικό 

είναι ότι στο διάστηµα 1820-2007 υπογράφηκαν περίπου 450 συµφωνίες για διεθνή 

ύδατα, δείγµα ότι αυτού του τύπου η διαχείριση αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την 

αποφυγή διενέξεων και συγκρούσεων.  Οι συµφωνίες αυτές εµπλέκουν τις χώρες που 

αντιστοιχούν στις λεκάνες απορροής και περιλαµβάνουν µέτρα κατανοµής των 

υδάτινων πόρων, µηχανισµούς για την πρόληψη των εντάσεων και στοιχεία πιο σαφή 

σε σχέση µε το νερό. Επίσης, καθορίζουν τα δικαιώµατα των εµπλεκόµενων χωρών 

καθώς και το πώς µπορούν να αξιοποιήσουν ακόµα και να κοστολογήσουν τους 

υδάτινους πόρους, ενώ το κύριο ερώτηµα το οποίο επιδιώκουν να απαντήσουν είναι 

το αν το νερό αποτελεί στις µέρες µας µια σπάνια ή αναλώσιµη πηγή, κάτι το οποίο 

προφανώς σχετίζεται άµεσα και µε τις χώρες µεταξύ των οποίων υπογράφεται η 

συµφωνία. Ακόµη, στις συµφωνίες αυτές καθορίζονται και όρια που σχετίζονται µε 

άλλους παράγοντες της οικονοµίας, όπως για παράδειγµα τα αλιευτικά δικαιώµατα, οι 

κανόνες προστασίας των υδρολογικών κύκλων στα ποτάµια συστήµατα κ.ά. Τέλος, 

γίνονται αναφορές και σε ζητήµατα περιβαλλοντικής προστασίας καθώς και σε 

ορισµένες περιπτώσεις για τα δικαιώµατα των χωρών στη διαχείριση πόρων των 

παραποτάµιων οικολογικών συστηµάτων. 

Επιπλέον, ένα στοιχείο το οποίο αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς είναι ότι περίπου δύο 

δισεκατοµµύρια άνθρωποι εξαρτώνται από υπόγεια ύδατα τα οποία 

συµπεριλαµβάνουν 273 διεθνούς υδροφορείς. Η αναφορά αυτή και µόνο είναι 

ενδεικτική για το πόσο σύνθετο και δύσκολο είναι το ζήτηµα της διαχείρισης των 

κοινών διασυνοριακών υδατικών συστηµάτων αλλά και ταυτόχρονα φαίνεται και 

πόσο αναγκαίο είναι να αντιµετωπιστεί καθώς από αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

η επιβίωση δισεκατοµµυρίων κατοίκων σε όλο τον πλανήτη. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι η έλλειψη νοµοθεσίας δηµιουργεί προβλήµατα όχι µόνο 

στην κατανοµή των υδάτινων πόρων, αλλά και στην διατήρηση της ποιότητάς του. Η 

έλλειψη θεσµικού πλαισίου που να θέτει σαφείς κανόνες σεβασµού στην προστασία 

των υδάτινων πόρων, έχει ως αποτέλεσµα σε πολλές περιπτώσεις η έλλειψη 
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συνεργασίας στη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων να επιφέρει µια σειρά από 

περιβαλλοντικές καταστροφές. Για παράδειγµα, η διοχέτευση υγρών αποβλήτων από 

εργοστάσια κατεργασίας µετάλλου και χηµικών στους ποταµούς Ίλις και Ίρτις έχει 

καταστήσει τα νερά τους σχεδόν ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 

πολλές περιοχές του Καζακστάν. Παρόµοια προβλήµατα έχουν ανακύψει στη λεκάνη 

Κούρα Αράκ, στα εδάφη της Αρµενίας, του Αζερµπαϊτζάν και της Γεωργίας. Η 

λεκάνη συντηρεί 6,2 εκατοµµύρια ανθρώπους στην πυκνότερη συγκέντρωση 

οικιστικών και βιοµηχανικών περιοχών στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου. Η 

ανεπαρκής νοµοθεσία σε τοπικό επίπεδο, ο αποσπασµατικός έλεγχος των υδάτων και 

η έλλειψη περιφερειακών µηχανισµών συνεργασίας- ζητήµατα τα οποία δεν µπορούν 

να επιλυθούν µεµονωµένα- καθιστούν τη µόλυνση των υδάτων ένα σοβαρότατο 

πρόβληµα και για τις τρεις χώρες. 

Στον πίνακα 2.7 παρουσιάζονται επιγραµµατικά τα χαρακτηριστικά της Οδηγίας 

2000/60 για το νερό, και κυρίως οι τοµείς τους οποίους πραγµατεύεται και επιδιώκει 

να δώσει λύση. 

          Πίνακας 2.7: Χαρακτηριστικά οδηγίας 2000/60 για το νερό 

Χαρακτηριστικά Οδηγίας 2000/60 Υποχρεώσεις κρατών-µελών 
∆ιαχείριση σε επίπεδο λεκάνης 
απορροής 

Προσδιορισµός λεκανών απορ-
ροής 

Αποτελεί τη βάση του θεσµικού 
πλαισίου για τη διαχείριση των 
υδάτων 

Εναρµόνιση εθνικής νοµοθεσίας 

Καθορίζει την αξιοποίηση των 
υδατικών πόρων 

Καθορισµός αρµόδιων φορέων 

Στοχεύει στην αποφυγή των εντά-
σεων για το νερό 

Μελέτη επιπτώσεων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στα ύδατα 

 

 

 

 

2.7.3 ∆υσκολίες και προβλήµατα εφαρµογής της Οδηγίας 2000/60 

Η εφαρµογή της οδηγίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η δυσκολία της εφαρµογής της 

πηγάζει – µεταξύ άλλων- και από τις αρχές που εµπεριέχονται στην Οδηγία και που 
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διέπουν τους υδατικούς πόρους και τις σχέσεις τους τόσο µε το περιβάλλον όσο και 

µε τους σχετικούς τοµείς δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα σε αυτό. 

Στη διαχείριση των υδατικών πόρων εµπλέκονται φορείς και διοικητικές αρχές µε 

διαφορετικούς ρόλους, αρµοδιότητες, ευθύνες και ενδιαφέροντα. Αυτή η ποικιλία 

αρµοδιοτήτων είναι συχνά ο κυριότερος παράγοντας κακής διαχείρισης και για τον 

λόγο αυτό είναι απαραίτητη µια περισσότερο ολιστική προσέγγιση στις πρακτικές 

διαχείρισης. Στην περίπτωση διασυνοριακών λεκανών, θα πρέπει να προσθέσει κανείς 

και την αναγκαιότητα δηµιουργίας συνεργασιών ανάµεσα σε χώρες, τη σύσταση 

συµπληρωµατικών συµφωνιών καθώς και την επικαιροποίηση µε γνώµονα Οδηγία 

αυτών που ήδη βρίσκονται σε ισχύ και επηρεάζουν τη διαχείριση. 

Μια άλλη παράµετρος που είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη είναι η κλίµακα για την 

λήψη αποφάσεων και σύνταξη διαχειριστικών µέτρων. Κάποιες ενέργειες οφείλουν 

να γίνουν σε επίπεδο λεκάνης ( για παράδειγµα συνεργασία φορέων αντιπληµµυρικής 

προστασίας, υδροδότησης και προστασίας του περιβάλλοντος), κάποιες σε εθνικό 

επίπεδο (εναρµόνιση της Κοινοτικής Οδηγίας µε την εθνική νοµοθεσία), και 

ορισµένες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ( για παράδειγµα εναρµόνιση της Κοινοτικής 

Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, CAP). Σε κάθε 

περίπτωση η προσαρµογή των διαχειριστικών και σχεδιαστικών ενεργειών στην 

κατάλληλη κλίµακα είναι µια αρχή αναγκαία να εφαρµοστεί σε όλες τις συνιστώσες 

της Οδηγίας κατά τρόπο κατακόρυφο, τόσο από τη βάση προς την κορυφή ( για 

παράδειγµα να συντονιστούν οι ενέργειες σε τοπικό επίπεδο κατά τρόπο 

αποτελεσµατικό ώστε συνδυαστικά να επιτευχθεί ο στόχος της «καλής κατάστασης» 

των υδάτων σε επίπεδο λεκάνης) όσο και κατά τον αντίστροφο τρόπο 

(www.survey.ntua.gr/environ). 

Στον πίνακα 2.8 καταγράφονται όλες οι δυσκολίες στην προσπάθεια εφαρµογής της 

οδηγίας 2000/60. 

      Πίνακας 2.8: Καταγραφή δυσκολιών εφαρµογής της οδηγίας 2000/60 

         

∆υσκολίες εφαρµογής  Οδη-
γίας 2000/60 

Καθήκοντα που προκύπτουν για 
τα κράτη-µέλη 

Σύνδεση υδατικών πόρων µε 
περιβάλλον και δραστηριό-

Καθορισµός συγκεκριµένων ρό-
λων σε µια σειρά από διοικητικές 
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τητες αρχές  
Εµπλοκή µιας σειράς φορέ-
ων 

Καθορισµός στοχευµένης πολιτι-
κής για διοικητικούς και κοινωνι-
κούς φορείς 

∆ιαφορετική κλίµακα λήψης 
αποφάσεων ( επίπεδο λεκά-
νης, εθνικό επίπεδο, ευρω-
παϊκό επίπεδο) 

Προσδιορισµός συγκεκριµένου 
επιπέδου ( κατά κανόνα λεκάνης 
απορροής αν είναι δυνατό) 

 

                     

 

2.7.4 Συµπεράσµατα για τη διεθνή νοµοθεσία 

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρθηκαν και αφορούν τις διεθνείς νοµοθεσίες, αξίζει 

να τονίσουµε τα εξής σηµεία: 

Οι περισσότερες συµφωνίες όχι µόνο δεν επιλύουν το πρόβληµα αλλά σε 

περισσότερες από τις µισές περιπτώσεις αναπαράγουν τις εντάσεις, καθώς 

εξασφαλίζουν προκλητικά πολλά δικαιώµατα σε κάποιες χώρες (πολύ συχνά µόνο σε 

µία) σε σχέση µε τις γειτονικές τους που βρίσκονται σε κοινά διασυνοριακά ποτάµια 

συστήµατα. Χαρακτηριστικότατο είναι το παράδειγµα της Αιγύπτου, η οποία – όπως 

θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 4 – αξιοποιεί το σύνολο των υδάτινων πόρων του ποταµού 

Νείλου παρά το γεγονός ότι «συνεισφέρει» στον ποταµό µε µηδαµινή βροχόπτωση. 

Σε παραπάνω από το 80% και πλέον των νοµοθετικών ρυθµίσεων, υπάρχουν 

τεράστιες ασάφειες οι οποίες δεν συµβάλλουν σε µια καλύτερη διαχείριση και 

αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Οι ασάφειες αυτές, ερµηνεύονται από την κάθε 

χώρα µε τον τρόπο που ευνοεί την προώθηση των δικών της οικονοµικών 

συµφερόντων σε σχέση µε την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων, κάτι το οποίο έχει 

ως αποτέλεσµα την έλλειψη διακρατικής συνεργασίας σε πολλές περιπτώσεις. 

Μέχρι σήµερα έχει καταγραφεί µικρή προσπάθεια εµβάθυνσης στις διακρατικές 

συνεργασίες προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι για µια ευρύτερου φάσµατος 

ανθρώπινη ανάπτυξη, γεγονός που υπογραµµίζεται και από την περιορισµένη 

συµµετοχή από γεωγραφικής άποψης: στις 157 από τις 263 διεθνείς υδρολογικές 

λεκάνες υπάρχει παντελής απουσία πλαισίου συνεργασίας (Τσιρόπουλος, 2010). 



54 
 

Όπου υπάρχουν πλαίσια συνεργασίας συνήθως αφορούν δύο µόνο από τους 

εµπλεκόµενους φορείς και όχι το σύνολο αυτών. Περίπου στα δύο τρίτα των 106 

λεκανών στις οποίες υπάρχει κάποια διαχειριστική αρχή, συµµετέχουν τρεις ή 

περισσότερες παρόχθιες χώρες, παρόλα αυτά όµως λιγότερο από το ένα πέµπτο των 

συµφωνιών που έχουν υπογραφεί αφορούν όλους τους συµµετέχοντες. Πολλές φορές, 

ακόµα και λεκάνες µε πολλές παρόχθιες χώρες διαχειρίζονται µέσω διµερών 

συµφωνιών ( Τσιρόπουλος, 2010). 

Οι περισσότερες προσπάθειες για συνεργασία χαρακτηρίζονται από έλλειψη βάθους. 

Οι κυβερνήσεις τείνουν να διαπραγµατεύονται συµφωνίες µε πολύ συγκεκριµένους 

όρους καταµερισµού των προνοµίων, π.χ. πάνω σε ζητήµατα υδροηλεκτρικής 

ενέργειας ή ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εξωτερικοί 

παράγοντες ήταν αυτοί που ώθησαν τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν µινιµαλιστικές 

στρατηγικές συνεργασίας. 

Καταλήγοντας, εκτός από τα πραγµατικά γεωγραφικά και ιστορικά γεγονότα που 

σχετίζονται µε τα ύδατα, υπάρχουν και παράγοντες οι οποίοι απορρέουν από τις αρχές 

του διεθνούς δικαίου και συµβάλλουν στην διαµόρφωση του γενικού πλαισίου της 

υδατικής εικόνας. Παρακάτω επιβεβαιώνουµε τους ουσιαστικούς παράγοντες µου 

σχετίζονται µε το διεθνές δίκαιο και µε τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται το 

υδατικό ζήτηµα: 

Η οργάνωση των διεθνών υδάτων υπόκειται στις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, 

είτε είναι γραπτές είτε παγιωµένες ως έθιµο. Η επεξεργασία των «συστηµάτων των 

διεθνών υδάτων» αναπτύχθηκε από την «αρχή του Χάρµον», σύµφωνα µε την οποία 

υπάρχει απόλυτη και πλήρης κυριαρχία της χώρας στο τµήµα του διεθνούς ποταµού 

που περνάει από την περιοχή της, η οποία και επικρατούσε στη διεθνή νοµολογία 

κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Οι σύγχρονες αρχές επικυρώθηκαν από την 

επιτροπή του διεθνούς δικαίου κατά τη τεσσαρακοστή όγδοη συνεδρίαση ( Νέα 

Υόρκη 1958) και µε την αρχή του Ελσίνκι (1966). 

Η σηµασία των αποφάσεων του συνεδρίου για τα ύδατα, το οποίο πραγµατοποιήθηκε 

στην Αργεντινή το Μάρτη του 1977 κατά τη διαχείριση του ζητήµατος των υδάτων 

στα κατεχόµενα παλαιστινιακά εδάφη, όπου επιβεβαιώθηκε το αµετάκλητο δικαίωµα 

των λαών και των χωρών που βρίσκονται υπό ξένη κατοχή, στον αγώνα τους για την 

ανάκτηση αποτελεσµατικής εξουσίας στους υδατικούς τους πόρους. Επίσης, 
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επιβεβαίωσαν την ανάγκη κατεύθυνσης των έργων ανάπτυξης των υδατικών πόρων 

που βρίσκονται στα εδάφη υπό κατοχή και ξένο έλεγχο ή σε εδάφη όπου υπάρχουν 

εµφανείς φυλετικές διακρίσεις , προς το συµφέρον των ιθαγενών κατοίκων, καθώς 

και την καταγγελία οποιωνδήποτε διαφορετικών πολιτικών ή διαδικασιών που οι 

κατοχικές χώρες υιοθετούν ( Αντρά, 2010). 

Η ανάγκη νοµικής µελέτης των υδατικών πόρων στην περιοχή του Νείλου είναι µια 

συνεχής και διαρκής ανάγκη, η οποία απαιτεί κινητοποίηση των νοµικών εµπειριών 

των κρατών τη ευρύτερης περιοχής ( κυρίως του Νείλου), για την απόκρουση 

οποιωνδήποτε κινδύνων µπορεί να προκύψουν από αλλαγές στις ισχύουσες αρχές ή 

από την πρόσθεση νέων αρχών και ερµηνειών στα υπάρχοντα και πιθανά δικαιώµατα 

της λεκάνης απορροής του Νείλου. 

 

2.8 Επιγραµµατική αποτύπωση των αιτιών των εµπόλεµων διαµαχών για το νερό 

Επιγραµµατικά λοιπόν, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι βαθύτερες αιτίες που οδηγούν 

σε διακρατικές διαµάχες για το νερό, είναι οι εξής: 

Η αλµατώδης αύξηση των ποσοτήτων µολυσµένου νερού σε παγκόσµιο επίπεδο. Η 

αύξηση είναι σε τέτοιο βαθµό, που έχει ως αποτέλεσµα οι θάνατοι από ασθένειες που 

προκαλούνται από το µολυσµένο νερό να είναι περίπου τριπλάσιοι σε σύγκριση µε 

τους αντίστοιχους που οφείλονται σε εµπόλεµα γεγονότα. 

Περισσότερο από το 30% των συγκρουσιακών γεγονότων, είναι αποτέλεσµα της 

εξασφάλισης µεγάλων έργων υποδοµής (φράγµατα, κανάλια κ.ά.), τα οποία εκτός από 

οικονοµικό έχουν και µεγάλο τουριστικό όφελος για τις χώρες που µοιράζονται τα 

νερά υδάτινων συστηµάτων (worldwater.org/chronology). 

Ένα περίπου 10% των συγκρουσιακών γεγονότων είναι αποτέλεσµα της µεγάλης 

έλλειψης νερού που υπάρχει σε πολλές περιοχές του πλανήτη αλλά και συνολικά της 

αυξανόµενης ανισότητας που χαρακτηρίζει την κατανοµή του νερού παγκοσµίως. 

Η µεγάλη ασάφεια που χαρακτηρίζει τα θεσµικά πλαίσια και τις διεθνέις συµφωνίες, 

έχουν ως αποτέλεσµα η κάθε χώρα – σε πολλές περιπτώσεις- να διεκδικεί το νερό και 

να το αντιµετωπίζει ως καθαρά εθνικό της κτήµα, κάτι το οποίο πολλές φορές 

αποτελεί τροφοδότη εντάσεων και διενέξεων. 
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Η τεράστια δηµογραφική έκρηξη, σε συνδυασµό µε τις απότοµες κλιµατικές 

διακυµάνσεις σε όλο τον πλανήτη, καθιστούν πιο έντονο από ποτέ το πρόβληµα της 

λειψυδρίας και κατ’επέκταση δηµιουργείται πολύ µεγάλη ανάγκη σε πολλά κράτη για 

διεκδίκηση και αξιοποίηση υδατικών πόρων. 

Σε σχέση µε τις τοπικές συγκρούσεις για το νερό, τα αίτια είναι σε µεγάλο βαθµό τα 

ίδια µε τα παραπάνω, ωστόσο οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι ειδικά το 

περιβαλλοντικό ζήτηµα αποτελεί στη συντριπτική πλειοψηφία το µεγάλο «βαρίδι» για 

την αντιµετώπιση των διενέξεων που συνδέονταν µε το νερό. Κάτι τέτοιο, συνδέεται 

µε τις επιπτώσεις του µολυσµένου νερού στην ανθρώπινη υγεία αλλά και σε άλλους 

τοµείς, όπως η κτηνοτροφία και η άρδευση. 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ιστορική καταγραφή συγκρούσεων για το νερό 

3.1 Εµπόλεµες διαµάχες στην προ Χριστού περίοδο 

Μελετώντας τη βάση δεδοµένων καταγραφής (worldwater.org/chronology) όλων των 

συγκρούσεων που έχουν γίνει µε αιτία – ή αφορµή- το νερό διαπιστώνουµε ότι 

ανέκαθεν η βαρύτητα που έχει το νερό ως αγαθό και η σηµασία του για την 

ανθρώπινη ζωή αποτελούσαν βασικούς τροφοδότες για τη δηµιουργία διενέξεων και 

εντάσεων τόσο σε διακρατικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Στις διάφορες µυθολογίες 

αναφέρονται περιστατικά τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία και υποδηλώνουν 

κίνητρα για τη διεκδίκηση του νερού τα οποία διαπιστώνουµε εξίσου και στη 

σηµερινή εποχή. 

Το πρώτο συγκρουσιακό περιστατικό µε βαθιά πολιτικά κίνητρα καταγράφεται 

περίπου το 2500 π.Χ., όπου ο βασιλιάς του Λαγκάς προκειµένου να εξασφαλίσει τα 

µεγαλύτερα αποθέµατα νερού από τα κανάλια που είχαν δηµιουργηθεί στα σύνορα 

της περιοχής, προχώρησε σε µια κίνηση καταπίεσης γειτονικού πληθυσµού, καθώς 
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διέκοψε την παροχή νερού στους κατοίκους της κοντινής κωµόπολης του Γκίρσου, η 

οποία είχε το νερό αποκλειστικό µέσο επιβίωσης των κατοίκων της. Επρόκειτο για 

κίνηση η οποία δείχνει ότι το νερό ακόµα και εκείνες τις εποχές χρησιµοποιούταν ως 

εργαλείο για την κατοχύρωση πολιτικών και στρατιωτικών πλεονεκτηµάτων. Πολλά 

αντίστοιχα περιστατικά έχουν σηµειωθεί και στη χιλιετία από το 1000-2000 π.Χ. σε 

χώρες όπου είχαν τον έλεγχο διασυνοριακών υδάτων, όπως για παράδειγµα το Ισραήλ 

και η Βαβυλωνία. 

Βλέποντας πιο συνολικά το ιστορικό φάσµα των συγκρουσιακών γεγονότων για το 

νερό διαπιστώνουµε ότι ειδικά τη χιλιετία 0-1000 π.Χ. τα γεγονότα αυτά ήταν όλο και 

πιο πυκνά και σε ορισµένες περιπτώσεις αρκετά επώδυνα για τους συµµετέχοντες 

πληθυσµούς. Ειδικά στις χώρες που υπήρχαν εγκαθιδρυµένα αυτοκρατορικά 

καθεστώτα, είναι πολλά τα περιστατικά επιβολής µε στρατιωτικούς όρους, 

προκειµένου να κατοχυρωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη µε πολύτιµους 

υδατικούς πόρους. Από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί η 

αυτοκρατορία της Ρώµης, όπου επί Καίσαρα (περίπου το 50 π.Χ.) προχώρησε σε 

πολλές πολιορκίες – εκµεταλλευόµενη τη πληθώρα στρατιωτικών µονάδων που είχε 

οργανώσει την εποχή εκείνη- προκειµένου να ελέγξει περιοχές µε σηµαντικά υδάτινα 

αποθέµατα. 

Σε σχέση µε τα ελληνικά δεδοµένα, από εκείνη τη χιλιετία σίγουρα ξεχωρίζει η 

περίοδος του Πελοποννησιακού πολέµου, όπου περίπου το 430 π.Χ. ξέσπασε 

τεράστια επιδηµία πανούκλας η οποία εξαπλώθηκε σε όλη την πόλη των Αθηνών. Οι 

Σπαρτιάτες κατηγορήθηκαν ότι προκάλεσαν µόλυνση στο νερό που περιεχόταν στο 

υδρευτικό δίκτυο του Πειραιά, το οποίο τροφοδοτούσε στο µεγαλύτερο βαθµό την 

Αθήνα εκείνη την εποχή. Πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο αν όντως αληθεύει, 

αποτελεί από τα πλέον ακραία ιστορικά τόσο για τη χώρα µας όσο και παγκοσµίως, 

καθώς πρόκειται για επιχείρηση εξόντωσης του πληθυσµού ολόκληρης πόλης. 

Επίσης, δείχνει ότι οι ακραίες ενέργειες αποτελούσαν και εκείνα τα χρόνια επιλογές 

όχι µόνο σε διακρατικές διαµάχες αλλά και σε εµφύλιες, καθώς οι Σπαρτιάτες είχαν 

τον πλέον ισχυρό στρατό στην ελληνική επικράτεια και αυτό ακριβώς προσπαθούσαν 

να εκµεταλλευτούν. 

Σε αυτό το σηµείο, αξίζει να σηµειωθεί ότι ειδικά για τις καταγραφές σε γεγονότα 

που αφορούν την προ Χριστού περίοδο, οι ιστορικές πηγές αφορούν κυρίως κείµενα 
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που συντάχθηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια, εποµένως σίγουρα υπάρχει αµφιβολία σε 

σχέση µε το µέγεθος της αξιοπιστίας τους. Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι 

πολλά από αυτά τα περιστατικά επαληθεύονται από πολλές πηγές και σε πολλές 

διαφορετικές χώρες, εποµένως αξίζει τόσο να αναφερθούν όσο και να εξεταστεί η 

βαθύτερη σηµασία τους και τα πιθανά κίνητρα που οδήγησαν σε αυτά. 

Σε σχέση µε την περίοδο αυτή, ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται στα συγκρουσιακά 

γεγονότα στη Βαβυλωνία τα οποία διήρκεσαν περίπου 30 χρόνια (558-528 π.Χ.) και 

αποτελούν το πιο µακροσκελές – σε διάρκεια- γεγονός που συνδέεται µε το νερό 

εκείνη την περίοδο. Η βασική αιτία ήταν η διαχείριση και η αξιοποίηση των νερών 

ενός παραποτάµου του ποταµού Τίγρη, ο οποίος αποτελούσε µεγάλη πηγή 

τροφοδότησης νερού για την περιοχή. Η πηγή για το γεγονός αυτό προέρχεται από 

κείµενα του Ηροδότου, ο οποίος καταπιανόταν πολύ µε ζητήµατα γύρω από τη 

διεκδίκηση νερού, και γι ‘αυτό δεν είναι τυχαίο πως πολλά στοιχεία εκείνης της 

περιόδου προέρχονται από δικά του κείµενα.  Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά τη 

διάρκεια αυτών των 30 ετών στη Βαβυλωνία, πάλι µε βάση ιστορικές αναφορές του 

Ηροδότου, υπήρχε έντονη κινητικότητα για αξιοποίηση µέρους του νερού του 

ποταµού Ευφράτη. Το γεγονός ότι η Βαβυλωνία εµπλέκεται σε περιστατικά που 

αφορούν δύο τόσο µεγάλους ποταµούς, αποδεικνύει ότι αποτελούσε από τις πλέον 

ισχυρές στρατιωτικές δυνάµεις εκείνης της περιόδου, και γι ‘ αυτό δεν είναι τυχαίο 

ότι προσπαθούσε να εκµεταλλευτεί διαρκώς αυτό το πλεονέκτηµα για να 

κατοχυρώσει τα συµφέροντά της ως προς τη διεκδίκηση του νερού. Επίσης, η µεγάλη 

χρονική διάρκεια αυτών των γεγονότων αποδεικνύει αυτό που τονίστηκε στην αρχή 

της διπλωµατικής εργασίας, ότι δηλαδή το νερό ανέκαθεν αποτελούσε κοµβικό πόρο 

ζωής και σίγουρα πυροδότη ευρύτερων διεκδικήσεων για τα κράτη και τις 

κυβερνήσεις τους ακόµα και όταν αναφερόµαστε τόσες χιλιάδες χρόνια πίσω. 

Ένα στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς είναι ότι γεωγραφικά οι περιοχές που 

αποτελούσαν το επίκεντρο πολλών εµπόλεµων διαµαχών δεν έχουν πολύ µεγάλη 

διαφοροποίηση στην πορεία των χιλιετιών και των αιώνων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

η περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και χώρες όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ και το 

Ιράν αποτελούσαν και χιλιετίες πίσω πρωταγωνιστές σε πολλά συγκρουσιακά 

γεγονότα που συνδέονταν µε το νερό. Το γεγονός αυτό µας οδηγεί σε ένα 

συµπέρασµα που θα αναλυθεί εκτενώς και στο τελευταίο κεφάλαιο, ότι δηλαδή σε 

διασυνοριακό επίπεδο ανέκαθεν ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί η τοµή µεταξύ 
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διαφορετικών κρατών ως προς τον τρόπο κοινής διαχείρισης υδατικών συστηµάτων, 

κάτι το οποίο θα περιόριζε και τις διενέξεις. 

  Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι παραδοσιακά, οι 

περιοχές που αποτελούσαν εστία διακρατικών αντιπαραθέσεων ήταν χώρες µε 

ιδιαίτερα ανεπτυγµένο το πολιτιστικό στοιχείο, όπως για παράδειγµα η Αίγυπτος και 

η Βαβυλωνία. Οι χώρες αυτές, είχαν δεδοµένη δυναµική απέναντι στις γειτονικές 

τους χώρες, καθώς προκαλούσαν το παγκόσµιο ενδιαφέρον και εποµένως είχαν πολύ 

ισχυρά µέσα για να διαπραγµατευτούν απέναντι στους έτερους διεκδικητές των 

υδατικών πόρων. Επίσης, στις περιοχές αυτές έχουν συµβεί και µερικές από τις 

µακροβιότερες εµπόλεµες διαµάχες για το νερό, όπως στη Βαβυλωνία όπου διήρκεσε 

συνολικά 23 χρόνια (705-682 π.Χ.) µε στόχο τη διεκδίκηση ενός βασικού καναλιού 

άρδευσης νερού (worldwater.org/chronology). Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει κάτι το 

οποίο αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, ότι δηλαδή ακόµα και ιστορικά βασική 

αιτία συγκρούσεων για το νερό αποτελούσαν τα έργα υποδοµής. 

Αντίστοιχα, το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και από τον πόλεµο στον Ευφράτη που 

ξεκίνησε το 605 π.Χ. και διήρκεσε συνολικά 43 χρόνια (ο µεγαλύτερος σε διάρκεια) 

µε πρωταγωνίστρια και πάλι τη Βαβυλωνία. Το επίκεντρο της διεκδίκησης ήταν 

κανάλια νερού στο συγκεκριµένο ποταµό, οι υδάτινοι πόροι του οποίου διεκδικούνται 

εδώ και χιλιετίες από όλα τα κράτη που γειτνιάζουν γεωγραφικά. 

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναφέρουµε ότι ακόµα και η τεχνογνωσία σε ζητήµατα 

που αφορούσαν τον τρόπο αξιοποίησης του νερού έχει µια ιδιαίτερη σηµασία τόσο ως 

προς τη µελέτη της όσο και σε σχέση µε την ιδιαίτερη δυναµική που µπορεί να είχε 

κάθε χώρα πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο πρώτος 

εποχιακός ταµιευτήρας στην ιστορία είχε χτιστεί στην Αίγυπτο από τους Φαραώ (την 

εποχή του Αµενχοτέπ Γ’), οι οποίοι χρησιµοποιούσαν εργαλεία ανύψωσης των 

υδάτων όπως ο υδροτροχός και η χειροκίνητη αντλία. Επιπλέον, οι Βαβυλώνιοι 

αποτελούσαν πρωτοπορία ως προς τη µελέτη για τα ύδατα, καθώς στην εποχή τους 

είχε εµφανιστεί το πρώτο γραπτό κείµενο το οποίο ρύθµιζε τη χρήση του νερού. Στον 

Κώδικα του Χαµουραµπί αναφέρεται «Το νερό χρησιµοποιείται πρωτίστως για 

πόσιµο από τους ανθρώπους και από τα ζώα και στην οικιακή χρήση και µετά στην 

άρδευση και τέλος στη ναυτιλία». Το κείµενο αυτό ίσως αντανακλά το βαθµό 

επίδρασης της ύπαρξης της λεκάνης του Τίγρη και του Ευφράτη στο Ιράκ και την 
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επιρροή αυτών στη ζωή των κατοίκων, γεγονός που δικαιολογεί και την ύπαρξη 

αυτού του κειµένου. 

Οι Πέρσες, οι Έλληνες και οι Ρωµαίοι οι οποίοι κυβερνούσαν την περιοχή γνώριζαν 

το νερό ως µέσο ενέργειας για τη λειτουργία των µύλων του σιταριού. Επίσης, οι 

Ναυατιανοί, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην έρηµο της Ανατολικής Ιορδανίας στα 

τέλη του 2ου αιώνα π .Χ . κατέγραψαν καινοτόµα µηχανικά έργα στην ιστορία της 

αραβικής άρδευσης, όπου έχτιζαν υδαταποθήκες, άντλησαν υπόγεια ύδατα και 

έσκαψαν λίµνες. Επιπλέον, το φράγµα «Μάρεµπ» της Υεµένης είχε χτιστεί τον 8ο 

αιώνα π .Χ. για την αντιµετώπιση της υπερχείλισης και τη συγκέντρωση των υδάτων, 

ενώ οι πρώτοι γεωργοί στις περιοχές Ασίρ και Ταχάµα έχτιζαν χωµάτινα προσωρινά 

και µόνιµα φράγµατα (τα Οκούµ) µερικά από τα οποία υπάρχουν µέχρι και σήµερα µε 

την ηλικία τους να φτάνει τα χίλια διακόσια έτη. 

Στο λεξικό (αλ- Μουχίτ) ο όρος µηχανικός ορίζεται και ως «εκτιµητής υπονόµων που 

σκάβονται». Η εµφάνιση του όρου ίσως αποδεικνύει την άνθηση των επιστηµονικών 

κέντρων στο Κάιρο, τη ∆αµασκό και τη Βαγδάτη µετά την πτώση της Ρωµαϊκής 

κυριαρχίας από την περιοχή. 

Τελευταίο στοιχείο που χρήζει ιδιαίτερης σηµασίας για την προ Χριστού περίοδο, 

είναι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εµπόλεµες διαµάχες που καταγράφηκαν πέρα από 

το περιστατικό µε τους Σπαρτιάτες που αναφέρθηκε προηγουµένως, είναι µηδαµινές. 

Κάτι τέτοιο βρίσκει µια λογική εξήγηση στο γεγονός ότι στην Ευρώπη οι ποταµοί που 

αποτελούν εστία διεκδίκησης πολλών διαφορετικών είναι ελάχιστοι συγκριτικά µε τις 

ηπείρους της Ασίας και της Αφρικής. 

Συµπερασµατικά, για τις εµπόλεµες διαµάχες στην προ Χριστού περίοδο, µπορούµε 

να αναφέρουµε τα εξής σηµεία: 

Το 80% των συγκρουσιακών γεγονότων για το νερό, έχει ως επίκεντρο χώρες µε πολύ 

µεγάλη πολιτισµική ανάπτυξη την περίοδο εκείνη (π.χ. Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Ρώµη 

κ.ά). 

Πάνω από το 60% των γεγονότων έχει ως επίκεντρο την περιοχή της Μέσης 

Ανατολής. 

Τα µισά -και πλέον- εµπόλεµα γεγονότα αφορούσαν την επιβολή καταπίεσης ενός 
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ισχυρότερου κράτους προς το γειτονικά ασθενέστερο, και µάλιστα σε πολλές 

περιπτώσεις µε ακραίο τρόπο. 

Το γεωγραφικό εύρος των συγκρουσιακών γεγονότων είναι πολύ µικρότερο σε σχέση 

µε το αντίστοιχο στη µετά Χριστού περίοδο, κάτι το οποίο όµως πιθανό να οφείλεται 

και στις ελλιπείς ιστορικές πηγές συγκριτικά µε τις επόµενες χιλιετίες. 

Στην προ Χριστού περίοδο, είναι πολλές – συνολικά εννιά - οι διακρατικές 

συγκρούσεις µε µεγάλη χρονική διάρκεια που φτάνει ακόµα και τα 43 χρόνια. 

Στον πίνακα 3.1 καταγράφονται µερικά από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά στην 

προ Χριστού περίοδο και η χρονολογία τους. 

Πίνακας 3.1: Περιστατικά διαµαχών στην προ Χριστού περίοδο 

Περιστατικά Χρονολογία(π.Χ.) 
∆ιακοπή παροχής νερού στο 
Γκίρσου 

2.500 

Πελοποννησιακός πόλεµος 430 
Βαβυλωνία 558-528 

 

 

3.2 Εµπόλεµες διαµάχες στη µετά Χριστού περίοδο 

Στη µετά Χριστού περίοδο υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία που αξίζει να 

τονιστούν, τόσο σε σχέση µε την εξέλιξη των εµπόλεµων διαµαχών όσο και ως προς 

τα αίτια τα οποία οδήγησαν σε αυτές λαµβάνοντας υπόψη και την τεχνολογική 

εξέλιξη αλλά και τη διαφοροποίηση της οικονοµικής και της πολιτικής ισχύος 

συνολικά σε πολλές χώρες σε παγκόσµιο επίπεδο. Επίσης, έχει σηµασία σε κάθε 

περίπτωση να αποτιµάται η βαρύτητα που έχει το νερό ως οικονοµικός πόρος για τη 

ζωή των κατοίκων της κάθε χώρας αλλά και το πόσο σηµαντική είναι η έλλειψή του 

ειδικά σε αποθέµατα πόσιµου νερού, κάτι που επισηµάνθηκε προηγουµένως στο 

κεφάλαιο 1. 

Κάνοντας εποµένως µια σύντοµη ιστορική αναδροµή σε αυτήν την περίοδο, 

διαπιστώνουµε ότι την πρώτη χιλιετία τα συγκρουσιακά γεγονότα που καταγράφηκαν 

µεταξύ διαφορετικών κρατών ήταν πολύ περιορισµένα σε αριθµό, ίσως τα λιγότερα 

από όλες τις χιλιετίες. Από τη βάση δεδοµένων µόλις 2 γεγονότα έχουν αναφερθεί, το 
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ένα στη Γαλλία και το άλλο και το άλλο µεταξύ Γότθων και Ρωµαίων. Τα ελλειπή 

στοιχεία για αυτή τη χιλιετία αφ’ ενός αποδεικνύουν ότι δεν ήταν εξίσου εύκολο να 

βρεθούν αντίστοιχες πηγές για το ζήτηµα του νερού, αφ’ ετέρου εκείνα τα χρόνια 

ενδεχοµένως οι διεκδικήσεις από τις χώρες που µοιράζονται τα διασυνοριακά ποτάµια 

– ειδικά από τις πιο αδύναµες χώρες- να ήταν πολύ περιορισµένες για λόγους 

στρατιωτικής αδυναµίας και όχι µόνο. 

Αντίθετα µε την πρώτη χιλιετία, τη δεύτερη τα συγκρουσιακά γεγονότα που έχουν 

καταγραφεί είναι πάρα πολλά και µάλιστα κάποια από αυτά είναι µεταξύ πολύ 

ισχυρών κρατών. Ειδικά κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα τα περιστατικά είναι πάρα 

πολλά και µάλιστα τις περισσότερες φορές το νερό επιδιώχθηκε να αξιοποιηθεί ως 

εργαλείο για τη διεύρυνση στρατιωτικών σχεδίων. Κάτι τέτοιο εξηγείται πρώτα 

απόλα από το γεγονός ότι στον αιώνα αυτόν έγιναν δύο παγκόσµιοι πόλεµοι, 

εποµένως πολλές χώρες και ειδικά οι πιο δυνατές στρατιωτικά επιδίωκαν να 

κατοχυρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα εδαφικά και οικονοµικά προνόµια έναντι 

των αντιπάλων τους. Ταυτόχρονα, πολλές χώρες που εξαρτώνταν σε µεγάλο βαθµό 

οικονοµικά από το νερό δέχτηκαν ακραία και εγκληµατικά µέτρα επιβολής τα οποία 

είχαν ως αποτέλεσµα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού τους να βρεθεί σε χαµηλότερα 

επίπεδα φτώχειας. Ειδικά η δεκαετία του ’40 χαρακτηρίζεται από πληθώρα τέτοιων 

γεγονότων κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου µε τη συµµετοχή 

χωρών µε µεγάλη στρατιωτική δύναµη, όπως η Γερµανία, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ 

(worldwater.org/chronology). 

Για τη συγκεκριµένη δεκαετία χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεµο µεταξύ 

ΗΠΑ και Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια του 2ου παγκοσµίου πολέµου, όπου εκατέρωθεν 

υπήρχε διεκδίκηση πολλών σηµείων παροχής νερού τα οποία ήταν κοµβικά για τα 

δύο κράτη. Στον πόλεµο αυτό χρησιµοποιήθηκαν πολεµικοί εξοπλισµοί ιδιαίτερα 

πρωτοποριακοί για την εποχή καθώς και οι δύο χώρες-δυστυχώς- το αντιµετώπισαν 

σαν µια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δοκιµάσουν τα στρατιωτικά τους εργαλεία και το 

πώς θα µπορούσαν να τα αξιοποιήσουν σε όλη τη διάρκεια του πολέµου. 

Από εκεί και πέρα, τις επόµενες δεκαετίες τα συγκρουσιακά γεγονότα µεταξύ κρατών 

είναι εξίσου πυκνά και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικά αν τα εξετάσει 

κανείς σε σχέση µε πορεία της δυναµικής πολλών κρατών στον παγκόσµιο χάρτη. Ο 

πόλεµος του 1950 µεταξύ ΗΠΑ και Κορέας µε στόχο τη διεκδίκηση κεντρικών 
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φραγµάτων, αποτελεί από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα συγκρουσιακών 

γεγονότων εκείνης της εποχής µε επίκεντρο το νερό. Τα φράγµατα αυτά αποτελούσαν 

έργα κοµβικά για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων του ποταµού Άµνοκ και 

ταυτόχρονα ήταν µια προσπάθεια για διεκδίκηση εδαφικών περιοχών από την πλευρά 

των ΗΠΑ. Ο πόλεµος αυτός αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για τις σχέσεις µεταξύ των 

δύο χωρών καθώς πυροδότησε επιπλέον διενέξεις και συγκρούσεις τα επόµενα 

χρόνια, πολλές από τις οποίες ήταν και ιδιαίτερα σκληρές. 

Τη δεκαετία του ’60 πραγµατοποιείται ο µεγαλύτερος -σε διάρκεια- πόλεµος µε 

επίκεντρο το νερό µεταξύ Βραζιλίας και Παραγουάης ο οποίος ξεκίνησε το 1962 και 

έληξε πέντε χρόνια αργότερα. Η κύρια αιτία ήταν τα νερά του ποταµού Παρανά, η 

διεκδίκηση των οποίων δηµιούργησε πολύ µεγάλες εµπόλεµες διαµάχες µεταξύ των 

δύο χωρών µε πολύ δυσµενείς συνέπειες και µε προφανή την επιβάρυνση στις σχέσεις 

των δύο χωρών ακόµα και σήµερα. Επίσης αξίζει να τονιστεί ότι η διάρκεια του 

πολέµου ήταν πολύ µεγάλη παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες δεν είναι από τις 

πρώτες στην παγκόσµια κατάταξη µε τις πανίσχυρες στρατιωτικά χώρες, κάτι το 

οποίο υποδηλώνει ότι τα συγκρουσιακά γεγονότα είχαν σε µεγάλο βαθµό ως αιτία – 

και όχι ως αφορµή όπως συµβαίνει συχνά- το νερό. Επίσης, το 1970 τα νερά του 

ποταµού Παρανά έγιναν το κέντρο των διεκδικήσεων τριών χωρών, της Αργεντινής, 

της Βραζιλίας και της Παραγουάης, καθώς η Αργεντινή θεωρούσε ότι η διαχείριση 

των νερών από τις άλλες δύο χώρες δηµιουργούσε ρύπανση στα νερά του ποταµού 

που αξιοποιούσε. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη σύγκρουση των τριών 

χωρών, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σπάνιο καθώς από τα παραδείγµατα που έχουν 

ήδη αναφερθεί µέχρι στιγµής, στα περισσότερα γεγονότα εµπλέκονται δύο χώρες 

(worldwater.org/chronology). 

Από τους µεγαλύτερους σε διάρκεια πολέµους ήταν και αυτός µεταξύ Αιθιοπίας και 

Σοµαλίας, καθώς ξεκίνησε το 1963 και σταµάτησε το 1965. Οι δύο χώρες 

διεκδικούσαν πολλά συνοριακά εδάφη τα οποία ήταν εντόνως αµφισβητούµενα λόγω 

και της έλλειψης κάποιας επαρκούς νοµοθεσίας που να διασφαλίζει τα συµφέροντα 

των δύο χωρών και τα όρια των διεκδικήσεων. Οι συγκρούσεις ειδικά στα σύνορα 

των δύο χωρών ήταν έντονες και διαρκείς µε πολλά θύµατα εκατέρωθεν. Πρόκειται 

για ένα πόλεµο ο οποίος διεύρυνε ακόµα περισσότερο το ήδη υψηλό επίπεδο 

φτώχειας τους, γι ‘αυτό και οι επιπτώσεις στις οικονοµίες τους είναι ακόµα ιδιαίτερα 

εµφανείς. Ένα συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε µε βάση αυτό το γεγονός είναι 



64 
 

ότι παρά το πέρασµα των αιώνων και των χιλιετιών υπάρχουν ακόµα πολλές χώρες 

στον πλανήτη οι οποίες θα έφταναν εύκολα στην επιλογή του πολέµου προκειµένου 

να εξασφαλίσουν τα αποθέµατά τους σε νερό, ειδικά όταν αποτελεί κοµβικό πόρο για 

την επιβίωση των κατοίκων τους. Επίσης, πρέπει να τονίσουµε ότι στις χώρες αυτές 

τα φαινόµενα των µεταναστεύσεων διευρύνονταν διαρκώς, καθώς οι υδατικοί πόροι 

αποτελούσαν κοµβική πηγή ζωής, λόγω της πολύ µεγάλης ξηρασίας καθώς και του 

πολύ υψηλού επιπέδου φτώχειας που βιώνουν οι πληθυσµοί τους. 

Από εκεί και πέρα, από τη δεκαετία του ’70 και µετά η διαρκής άνοδος των ΗΠΑ σε 

στρατιωτικό και οικονοµικό επίπεδο παγκοσµίως, έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνονται 

τα διακρατικά συγκρουσιακά γεγονότα µε αφορµή το νερό. Οι πόλεµοι που 

προκάλεσαν οι ΗΠΑ στο όνοµα της «πάταξης της τροµοκρατίας» ήταν ήδη σε 

εξέλιξη το 1972 σε πολλές πολιτείες και εποµένως µια νέα µορφή εµπόλεµης 

αντιπαράθεσης ήρθε στο προσκήνιο. Τέτοιου τύπου εµπόλεµα γεγονότα µε 

πρωταγωνιστή τις ΗΠΑ έγιναν και τα επόµενα χρόνια όπως το 1984, όπου είναι 

ενδεικτικό ότι µέλη θρησκευτικών οργανώσεων µόλυναν σύστηµα παροχής νερού 

προκαλώντας σαλµονέλα σε ένα σηµαντικό µέρος πληθυσµού κωµοπόλεων. 

Πρόκειται για περιστατικό το οποίο αποδεικνύει ότι είναι διαχρονικά τα µέτρα 

επιβολής καταπίεσης σε µαζικούς πληθυσµούς µε στόχο την εξυπηρέτηση πολιτικών 

και οικονοµικών σκοπιµοτήτων. 

Επιπλέον, είναι συχνό φαινόµενο τα συγκρουσιακά γεγονότα µεταξύ χωρών που 

παραδοσιακά βρίσκονταν σε διένεξη λόγω γεωγραφικής γειτνίασης και συνεπώς 

διεκδικούσαν από κοινού πολλές εδαφικές περιοχές άρα και υδάτινα οικοσυστήµατα. 

Από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελεί ο πόλεµος µεταξύ Ιράν και 

Ιράκ το 1981, όπου το Ιράν κατηγορούσε τη γειτονική του χώρα για ανατίναξη 

εργοστασίου υδροηλεκτρικής ενέργειας µε στόχο την επίδειξη δύναµης. Ιστορικά, 

έχουν καταγραφεί πολλές συγκρούσεις µεταξύ των δύο χωρών µε αφορµή το νερό, 

ενώ σε πολλές περιπτώσεις το Ιράκ είχε τη στήριξη διεθνών δυνάµεων όπως των 

ΗΠΑ.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις χωρών όπως το Ιράν και το Ιράκ, οι 

ιδιαιτερότητες των πολιτικών καθεστώτων έχουν κοµβική σηµασία και για την 

εξέλιξη των διεκδικήσεων των υδατικών πόρων. Για παράδειγµα, το δικτατορικά 

καθεστώτα που κυριαρχούσαν και στις δύο χώρες είχαν ως αποτέλεσµα την έλλειψη 
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στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Εποµένως, ειδικά στην περίπτωση του Ιράν 

που αποτελούσε και την πιο αδύναµη οικονοµικά και στρατιωτικά χώρα, η επιβολή 

µέτρων για τη µη διεκδίκηση νερού αποτελούσε τεράστιο πλήγµα για την επιβίωση 

των κατοίκων του. 

Επίσης, ένα στοιχείο ιδιαίτερα σηµαντικό ήταν και ο θρησκευτικός φανατισµός που 

κυριαρχεί σε αυτές τις χώρες. Οι κάτοικοι είναι πολύ φανατισµένοι και αυτό σίγουρα 

είναι στοιχείο που µπορεί να αναπαράγει εντάσεις ειδικά όταν πλήττονται τα δίκαια 

δικαιώµατά τους για τη διεκδίκηση αγαθών όπως είναι το νερό. Επίσης, ο 

θρησκευτικός φανατισµός πολλές φορές οδηγεί σε συγκρουσιακά γεγονότα µε ακόµα 

πιο άµεσο τρόπο. Για παράδειγµα, το 1993 υπάρχουν µια σειρά από δηµοσιογραφικές 

αναφορές που αναφέρουν ότι σε συνάντηση φονταµενταλιστών που έγινε στην 

Τεχεράνη, αποφασίστηκε η µόλυνση των εγκαταστάσεων προµηθειών νερού των 

γειτονικών ∆υτικών χωρών, ως απάντηση στο φόβο για πιθανές επιθέσεις σε 

ισλαµικές οργανώσεις. Ουσιαστικά, επρόκειτο για µια καθαρή κίνηση µίσους που ως 

πηγή της είχε τη θρησκευτική µισαλλοδοξία. 

Πάντως ένα στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς είναι ότι σε µεγάλο βαθµό τον 

20ο αιώνα και ειδικά όσο πλησιάζουµε στην έναρξη της τρίτης χιλιετίας, τα 

συγκρουσιακά γεγονότα που συνδέονται µε το νερό, έχουν ως βασικό κίνητρο την 

δηµιουργία έκρυθµης κατάστασης και κλίµατος τροµοκρατίας, ειδικά σε χώρες που 

επεξεργάζονται τη δηµιουργία νέων πολεµικών εξοπλισµών, όπως οι ΗΠΑ, το Ιράκ, η 

Ρωσία. 

Αν επικεντρωθούµε λίγο παραπάνω στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, σε 

µεγάλο βαθµό τα γεγονότα είναι στην περιοχή της Γιουγκοσλαβίας και του Κοσσόβου 

λόγω και του πολέµου το 1999. Στη µεγάλη τους πλειοψηφία τα συγκρουσιακά 

γεγονότα χαρακτηρίζονταν από µέτρα ακραίας επιβολής εις βάρος των πληθυσµών µε 

προφανή στόχευση τον εκβιασµό και την επίδειξη δύναµης. Τα πλέον πρωτοφανή από 

αυτά είναι το 1999, όπου το ΝΑΤΟ προχώρησε σε καταστροφή του συστήµατος 

ύδρευσης του Βελιγραδίου. Η κίνηση αυτή ήρθε να συµπληρωθεί από την ανατίναξη 

της γέφυρας της πόλης Ντανούµπ, προκειµένου να διακοπεί η δυνατότητα 

τροφοδότησης στους κατοίκους της σε περίοδο πολέµου. Τα γεγονότα δείχνουν 

ξεκάθαρα ότι σε εµπόλεµες καταστάσεις υπήρχε εµπλοκή και διεθνών οργανισµών 

εποµένως πολλές χώρες ενδιαφέρονταν για την κατοχύρωση εδαφικών προνοµίων, 
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ακόµα και αν αυτές δεν γειτνίαζαν γεωγραφικά (όπως οι ΗΠΑ). Επίσης, είναι 

χαρακτηριστικό ότι το νερό ειδικά σε περιόδους όξυνσης των διακρατικών διαµαχών, 

αποτελεί το κυριότερο εργαλείο που χρησιµοποιείται µε καθαρά εκβιαστικό τρόπο 

προκειµένου να εξαναγκαστεί κάποιο από τα εµπόλεµα στρατόπεδα σε υποχώρηση 

και σε αποδοχή των όρων του αντιπάλου. 

Εξίσου χαρακτηριστικό γεγονός αποτελεί το κόψιµο της παροχής νερού προς την 

πόλη Πρίστινα του Κοσσόβου από Σέρβους µηχανικούς το 1999, όπου και πάλι η 

ενέργεια αυτή έγινε µε εντολή και µε κατεύθυνση από το ΝΑΤΟ. Την ίδια χρονιά, 

κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του πολέµου και των βοµβαρδισµών, υπήρξαν πολλά 

περιστατικά αντίστοιχης επίδειξης δύναµης ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι βλάβες που 

υπέστησαν υδρευτικοί εξοπλισµοί από τους βοµβαρδισµούς όπως για παράδειγµα τα 

υδραγωγεία ήταν ανεπανόρθωτες µε αποτέλεσµα της µη τροφοδότησης πληθυσµού 

σε πολλές πόλεις να υπάρχει για πολύ καιρό. 

Από εκεί και πέρα, στην πρώτη δεκαετία της τρίτης χιλιετίας σίγουρα η χώρα που 

πρωταγωνιστεί σε πολλά εµπόλεµα γεγονότα που συνδέονται µε το νερό είναι οι 

ΗΠΑ και αυτό δε θα µπορούσε να µην έχει σχέση µε τις εξελίξεις στο µέτωπο που 

υπάρχει µε τις αραβικές χώρες. Το 2003, η Αλ Κάϊντα επιδίωξε να µολύνει µια σειρά 

από υδρευτικά δίκτυα σε πόλεις της Αµερικής ως απάντηση στους βοµβαρδισµούς 

του Αφγανιστάν από τις δυνάµεις του ΝΑΤΟ και του αµερικανικού στρατού. Επίσης, 

το 2002 είχαν παρατηρηθεί εστίες µολυσµένου νερού στο Κολοράντο όπου 

πιθανολογείται ότι αποτελούσαν αντίποινα από ισλαµικές οργανώσεις. 

Σίγουρα, υπάρχουν πολλές περιοχές του πλανήτη όπου τα συγκρουσιακά γεγονότα 

κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για παράδειγµα, 

οι πόλεµοι στην Αιθιοπία και στην Κένυα το 2004 και 2005 αντιστοίχως, 

αποδεικνύουν ότι για ορισµένες χώρες του πλανήτη ακόµα και στον 21ο αιώνα τα 

αποθέµατα του νερού εξακολουθούν να αποτελούν βασικότατο πόρο ζωής. Οι χώρες 

αυτές αποτελούν εστίες πολέµου για το νερό εδώ και αιώνες, κάτι το οποίο εξηγείται 

εύκολα καθώς πέρα από τη µεγάλη φτώχεια και την έλλειψη νερού, πολύ µεγάλη 

ποσότητα των υδατικών πόρων τους είναι ρυπασµένη. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται 

και από το γεγονός ότι και το 2005 και το 2006 συνεχίστηκαν τα συγκρουσιακά 

γεγονότα µεταξύ των χωρών αυτών, όπου µάλιστα στο δεύτερο ο πόλεµος έγινε 

µεταξύ των δύο χωρών και πάνω από 40 άτοµα έχασαν τη ζωή τους. 
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Επίσης, ένα στοιχείο το οποίο έχει µεγάλη σηµασία σε επίπεδο ιστορικής καταγραφής 

είναι ότι πολλά γεωγραφικά κέντρα, εξακολουθούν να αποτελούν εστίες εντάσεων για 

το νερό εδώ και πολλούς αιώνες. Για παράδειγµα, το Ισραήλ είναι διαρκώς σε 

αντιπαράθεση για υδατικά αποθέµατα µε το Λίβανο, όπου µάλιστα το 2006 έγινε και 

πάλι συγκρουσιακό γεγονός µεταξύ των δύο χωρών µε την ενεργό συµµετοχή της 

οργάνωσης Χεζµπολάχ. Αντίστοιχα περιστατικά συµβαίνουν διαρκώς ειδικά τα 

τελευταία 20 χρόνια µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης λόγω των γεγονότων στη Γάζα. 

Για τη διαρκή επανάληψη των παραπάνω περιστατικών µε πρωταγωνίστριες τις ίδιες 

χώρες θα µπορούσε κανείς να δώσε πολλές ερµηνείες. Το βασικό είναι ότι οι 

επεκτατικές βλέψεις του Ισραήλ και η στρατιωτική ασυδοσία που χαρακτηρίζει τις 

κυβερνήσεις του έχουν ως αποτέλεσµα αυτές τις συγκρούσεις, ενώ ταυτόχρονα η 

ουσιαστική έλλειψη νοµοθεσίας που να κατοχυρώνει έστω και στοιχειωδώς τις 

γειτονικές χώρες επιφέρει τεράστια καταπάτηση στοιχειωδών ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των κατοίκων των γειτονικών χωρών. 

Στην ήπειρο της Αφρικής, έχουν συµβεί πολλές συγκρούσεις για το νερό οι οποίες 

έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Γεγονός µε ιδιαίτερη σηµασία έχει καταγραφεί το 2007, 

καθώς συµµετείχαν σε αυτό τρεις χώρες, η Γκάνα, η Ακτή Ελεφαντοστού και η 

Μπουρκίνα Φάσο. Η αιτία ήταν η διεκδίκηση µεγάλων εκτάσεων που αξιοποιούνταν 

οι υδάτινοι πόροι τόσο για άρδευση όσο και για κτηνοτροφία. Η ένταση και η 

εξάπλωση του πολέµου ήταν τόσο έντονες που οι κάτοικοι πολλών περιοχών 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να µεταναστεύσουν. Επρόκειτο 

για ένα πολεµικό γεγονός µε κοµβική σηµασία για το µέλλον και την οικονοµική 

εξέλιξη των τριών χωρών καθώς από τότε τόσο η φτώχεια όσο και η ανεργία έχουν 

αυξηθεί µε ραγδαίους ρυθµούς. 

Επίσης, στην Αφρική έχουν καταγραφεί επαναλαµβανόµενες εντάσεις από τη 

δεκαετία του ’70 και µετά, όπου σε πολλές περιπτώσεις ενεπλάκησαν χώρες µε 

υψηλότατο επίπεδο φτώχειας και τεράστια εξαθλίωση. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτελούν η σύγκρουση το 1981-1982 µεταξύ Αγκόλας και Ναµίµπια, 

όπου κατά τη διάρκεια των εντάσεων µια σειρά από φράγµατα αλλά κυρίως κεντρικά 

συστήµατα αγωγών ύδρευσης αποτελούσαν στρατηγικούς στόχους και των δύο 

χωρών µε αποτέλεσµα οι διενέξεις και οι συγκρούσεις να είναι ιδιαίτερα εκτενείς και 

να υπάρχουν και ανθρώπινα θύµατα και από τις δύο πλευρές. 
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Το πιο χαρακτηριστικό συγκρουσιακό γεγονός που έχει καταγραφεί στην Αφρική –

από άποψη µεγάλου αριθµού εµπλεκόµενων χωρών- είναι αυτό που συνέβη τη 

δεκαετία του ’80 µεταξύ Ροδεσίας, Ζιµπάµπουε, Σουδάν, Μοζαµβίκης και Νότιας 

Αφρικής. Η αιτία ήταν η διεκδίκηση µιας σειράς γραµµών µεταφοράς ενέργειας, κάτι 

το οποίο είχε ως αποτέλεσµα ο πόλεµος να κρατήσει αρκετά χρόνια. Τελικά, το κύριο 

φράγµα που διεκδικούταν από τις χώρες ανατινάχθηκε από την εθνική αντίσταση της 

Μοζαµβίκης, καθώς το κύριο αίτηµά τους ήταν η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και 

θεωρούσαν ότι οι υπόλοιπες χώρε χρησιµοποιούσαν τα έργα υποδοµής νερού για να 

τους επιβληθούν συνολικά. Ουσιαστικά, επρόκειτο για ένα συγκρουσιακό γεγονός µε 

πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, τόσο ως προς τις εµπλεκόµενες χώρες όσο και ως προς τα 

διαφορετικά πολιτικά και οικονοµικά κίνητρα που υπήρχαν. 

Από εκεί και πέρα, έχει ιδιαίτερη σηµασία να δούµε πως έχουν εξελιχθεί οι εµπόλεµες 

διαµάχες στην ήπειρο της Ασίας, όπου ήδη έχουν γίνει κάποιες αναφορές για τις 

συγκρούσεις στις οποίες συµµετείχε η Κίνα. Η συγκεκριµένη χώρα, λόγω του 

τεράστιου πληθυσµού της είναι δεδοµένο ότι και στο µέλλον θα βρεθεί 

πρωταγωνίστρια σε εµπόλεµες διαµάχες για το νερό, καθώς εκτός από την τεράστια 

ανάγκη για εύρεση αποθεµάτων νερού είναι δεδοµένο ότι υπάρχει µεγάλο πρόβληµα 

στην εξασφάλιση πόσιµου νερού. Επίσης, η Κίνα σε µεγάλο µέρος της έκτασής της 

έχει πολλά φράγµατα και γενικά µια σειρά από έργα υποδοµής τα οποία δεν είναι 

πάντα εύκολο – λόγω και της µεγάλης ανεργίας που υπάρχει σε πολλές επαρχίες της- 

να συντηρήσει και να διατηρήσει και εποµένως αποτελούν συχνά πόλο έλξης για 

πολλές γειτονικές χώρες. Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά γεγονότα που έχουν 

καταγραφεί και συνδέονται µε το νερό, έγινε τον Αύγουστο του 1992 στα Κινέζικα 

χωριά, όπου µεγάλη έκρηξη βόµβας κατέστρεψε κανάλια άρδευση µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργηθούν µεγάλες πληµµύρες και να υπάρξουν σηµαντικές οικονοµικές 

απώλειες. Τη δεκαετία του ’90 η βία συνεχίστηκε µε ακόµα πιο έντονους ρυθµούς, 

καθώς οι βοµβιστικές επιθέσεις συνεχίστηκαν, οι ανθρώπινες απώλειες 

πολλαπλασιάστηκαν και η περίοδος αυτή γράφτηκε µε µαύρα γράµµατα στην ιστορία 

της χώρας. 

Το συγκρουσιακό γεγονός µε τη µεγαλύτερη διάρκεια στην ιστορία της Ασιατικής 

ηπείρου είναι αυτό που έγινε στο Ιράκ και διήρκεσε συνολικά 7 χρόνια (1993-2000). 

Πιο συγκεκριµένα, ο δικτάτορας της χώρας Σαντάµ Χουσεΐν προκειµένου να 

κατευνάσει τις διαφωνίες και τις αντιστάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησής του, 
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προχώρησε σε µόλυνση του υδρευτικού συστήµατος σε περιοχές όπου κατοικούσαν 

Σιίτες µουσουλµάνοι, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσµα µεγάλες επιπτώσεις στην 

υγεία των κατοίκων, καθώς µια σειρά από ασθένειες και µολύνσεις επιβάρυναν την 

υγεία τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συµβούλιο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα καταδίκασαν αυτή την ενέργεια και όρισαν µέρα πένθους για τη χρήση 

και την αξιοποίηση του νερού. 

Αναµφισβήτητα, ξεχωριστό ενδιαφέρον στην ήπειρο της Ασίας παρουσιάζουν τα 

συγκρουσιακά γεγονότα µεταξύ Ιράκ και Συρίας. Τα πλέον χαρακτηριστικά που έχουν 

καταγραφεί είναι αυτά του 1974 και 1975, όπου στην πρώτη περίπτωση το Ιράκ 

προχώρησε σε µια τεράστια στρατιωτική επιχείρηση ανατινάζοντας ένα από τα 

µεγαλύτερα φράγµατα στη Συρία, κάτι το οποίο είχε τεράστιες οικονοµικές 

επιπτώσεις στη χώρα αυτή. Η επίσηµη δικαιολογία της Ιρακινής κυβέρνησης ήταν ότι 

το φράγµα αυτό περιόριζε τη ροή των νερών του ποταµού Ευφράτη προς το Ιράκ, 

στην πραγµατικότητα όµως επρόκειτο για µια κίνηση που αποσκοπούσε σε επίδειξη 

δύναµης και εκφοβισµό της Συρίας, καθώς το Ιράκ από παλιά είχε επεκτατικές 

βλέψεις στην ευρύτερη περιοχή. 

Παρόµοια ήταν και το γεγονός που καταγράφηκε την αµέσως επόµενη χρονιά, καθώς 

οι Ιρακινοί διαµαρτύρονταν πάλι για περιορισµό τους στη δυνατότητα αξιοποίησης 

των νερών του Ευφράτη και µάλιστα κατέθεσαν διάβηµα διαµαρτυρίας στην Αραβική 

Ένωση. Από τη µεριά της η κυβέρνηση της Συρίας ισχυρίστηκε ότι µεγάλο κοµµάτι 

των υδάτινων πόρων που δικαιούται στον Ευφράτη ποταµό δεν µπορεί καν να τα 

αξιοποιήσει και επίσης κατηγόρησε το Ιράκ ότι διαρκώς προχωράει σκοπίµως σε 

κινήσεις που µολύνουν τα νερά που διαχειρίζεται, δηµιουργώντας έκρυθµες 

καταστάσεις. 

Σε σχέση µε την ήπειρο της Ωκεανίας, ελάχιστα είναι τα συγκρουσιακά γεγονότα που 

έχουν καταγραφεί και συνδέονται µε το νερό και τα περισσότερα από αυτά δεν ήταν 

καν διακρατικά. Το γεγονός αυτό εξηγείται από το ότι η συγκεκριµένη ήπειρος έχει 

ελάχιστες χώρες σε σχέση µε τις υπόλοιπες (µόλις τρεις), ενώ η µεγαλύτερή της 

έκταση καλύπτεται από την Αυστραλία, που είναι µια χώρα µε πολύ καλό επίπεδο 

διαβίωσης των κατοίκων της (από τα υψηλότερα στον κόσµο) και µε τα περισσότερα 

υδάτινα οικοσυστήµατά της να µην είναι διασυνοριακά. Ουσιαστικά, πρόκειται για 

την ήπειρο η οποία ουδέποτε διαχρονικά απασχόλησε για ζητήµατα διενέξεων πάνω 
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στο νερό, γι’αυτό και ποτέ δεν τέθηκε ζήτηµα έλλειψης νερού στους κατοίκους της 

Ωκεανίας. 

Τέλος, σε σχέση µε την ήπειρο της Αµερικής, ήδη αναφέρθηκαν στην αρχή του 

κεφαλαίου αυτού µια σειρά από εµπόλεµα γεγονότα όπου µάλιστα κάποια από αυτά 

ήταν και πρωτοφανή στην παγκόσµια ιστορία. Αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που αξίζει 

να επισηµάνουµε για την ήπειρο αυτή, είναι ότι σχεδόν όλες οι χώρες που 

περιλαµβάνει γεωγραφικά έχουν συµµετάσχει σε συγκρουσιακά γεγονότα µε αφορµή 

το νερό. Το στοιχείο αυτό αφορά τόσο περιοχές της Κεντρικής όσο και της Λατινικής 

Αµερικής και συνδέεται µε χώρες και ισχυρές αλλά και ασθενέστερες οικονοµικά 

(π.χ. Βολιβία και Αργεντινή). Τα δεδοµένα αυτά, αιτιολογούνται κυρίως από την 

έντονη γεωγραφική γειτνίαση που παρατηρείται στην ήπειρο αυτή, η οποία έχει ως 

αποτέλεσµα να είναι µεγάλος ο αριθµός των διασυνοριακών ποτάµιων συστηµάτων. 

Το µεγάλο επίπεδο φτώχειας που καταγράφεται σε πολλές χώρες της ηπείρου, όπως η 

Βραζιλία και η Αργεντινή, καθιστούν το νερό κοµβικό για την ανάπτυξη της 

οικονοµίας τους και εποµένως µέσο για τη διεξαγωγή πολέµων. Στο σηµείο αυτό, 

είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι σε πολλές χώρες της Λατινικής Αµερικής η 

κτηνοτροφία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη, κάτι που συνεπάγεται την ευρύτερη 

εξάρτηση της οικονοµίας των χωρών αυτών από την αξιοποίηση του νερού. 

 Επίσης, η ανάδειξη των ΗΠΑ σε οικονοµικό κολοσσό του πλανήτη εδώ και πολλές 

δεκαετίες, επέφερε µια σειρά από πολέµους οι οποίοι είχαν ως αφορµή το νερό, το 

οποίο χρησιµοποιήθηκε στην προσπάθεια των ΗΠΑ να επεκτείνουν τα οικονοµικά 

τους συµφέροντα σε πολλές χώρες του πλανήτη, ακόµα και αν αυτό είχε πολλές 

φορές ως αποτέλεσµα –όπως στην περίπτωση του Σεράγεβο που αναφέρθηκε 

προηγουµένως- την εξόντωση ολόκληρων πληθυσµών. 

Προσπαθώντας να κωδικοποιήσουµε τα στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει για τη 

µετά Χριστού περίοδο, θα µπορούσαµε να πούµε τα εξής: 

Οι χώρες µε προηγµένη τεχνογνωσία ήταν αυτές που συνήθως προκαλούσαν το 

εµπόλεµο γεγονός, προφανώς γιατί µπορούσαν να αξιοποιήσουν τη δυναµική τους 

έναντι των γειτονικών κρατών. Για αυτό το λόγο, δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες 

διεθνείς συµφωνίες εξασφάλιζαν προνόµια για ένα από τα κράτη που µοιράζονταν τα 

νερά των διακρατικών ποταµών. 
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Με το πέρασµα των δεκαετιών και των αιώνων, οι διακρατικές διενέξεις 

εξαπλώνονταν όλο και περισσότερο στο σύνολο των χωρών και των ηπείρων. Κάτι 

τέτοιο έρχεται σε άµεση σύνδεση µε το γεγονός ότι –όπως αναφέρθηκε και στο 

κεφάλαιο 1- είναι πάρα πολλά τα διακρατικά ποτάµια συστήµατα και εποµένως είναι 

πολλές οι χώρες παγκοσµίως που διεκδικούν από κοινού υδάτινους πόρους. 

Παραπάνω από το 50% των συγκρούσεων εντοπίζεται στις ηπείρους της Ασίας και 

της Αφρικής (worldwater.org/chronology). Οι συγκεκριµένες ήπειροι έχουν µερικές 

από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη, εποµένως το νερό είναι αγαθό κοµβικό για 

την επιβίωση των κατοίκων τους. Επίσης, η τεράστια ξηρασία που επικρατεί ειδικά 

σε πολλές χώρες της Αφρικής, έρχεται να δικαιολογήσει τον πολύ µεγάλο αριθµό 

συγκρουσιακών γεγονότων. 

Στην Ευρώπη, οι εµπόλεµες διαµάχες αποτελούν το 10% του συνόλου των διαµαχών. 

Κάτι τέτοιο, δικαιολογείται από το γεγονός ότι η συγκεκριµένη ήπειρος έχει πολύ 

λιγότερα διασυνοριακά ποτάµια από τις υπόλοιπες ηπείρους. 

Οι ΗΠΑ, ειδικά στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, αποτελούν τον πυροδότη πολλών 

διενέξεων σε πολλές ηπείρους, σε πολλές εκ των οποίων επέβαλλαν µε ακραίο τρόπο 

τα στρατιωτικά τους εργαλεία, προκαλώντας ανυπολόγιστες ανθρώπινες απώλειες. 

Το 15-20% των συγκρούσεων, έχει ως επίκεντρο τη Λατινική Αµερική, λόγω των 

πολλών διασυνοριακών ποτάµιων συστηµάτων στην περιοχή αυτή 

(worldwater.org/chronology). Μάλιστα, οι περισσότερες χώρες της συγκεκριµένης 

ευρύτερης περιοχής έχουν εµπλακεί σε διενέξεις, πολλές εκ των οποίων ήταν 

ιδιαίτερα έντονες. 

 

3.3 Ιστορικές συγκρούσεις για το νερό από άποψη γεωγραφικού ενδιαφέροντος 

Α)  Αν και πρόκειται για πολύ µικρά εδάφη και για µάλλον ασήµαντους υδάτινους 

πόρους, η αντιπαράθεση στο νερό ανάµεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη είναι πολύ 

έντονη. Εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης γεωπολιτικής σύγκρουσης ανάµεσα 

στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, οι οποίοι διεκδικούν τα ιστορικά τους 

εδάφη. Η αντιπαράθεση για το νερό εντείνεται από τα γεωλογικά δεδοµένα, στα 

οποία περιλαµβάνεται η αφθονία αλατιού στην περιοχή, µε χαρακτηριστικότερο 
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παράδειγµα τον υψηλό βαθµό αλατότητας της Νεκράς Θάλασσας. Οι µοναδικοί 

υδροφόροι ορίζοντες που δεν παρουσιάζουν υψηλή αλατότητα βρίσκονται στα 

υψώµατα του Γκολάν, απ΄όπου κατεβαίνουν µικρά υδάτινα ρεύµατα προς τη λίµνη 

Τιβεριάδα ( Yves Lacoste,2007). 

Μετά από σφοδρές µάχες το 1967, οι Ισραηλινοί απέκτησαν τον έλεγχο του Γκολάν, 

του πραγµατικού υδροφορέα της περιοχής. Έκτοτε, αρνούνται να το επιστρέψουν στη 

Συρία, φοβούµενοι ότι θα διακόψει την τροφοδοσία της Τιβεριάδας µε νερό. Όµως, η 

λίµνη αυτή αποτελεί το κοµβικό σηµείο ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης του 

Ισραήλ. Η ισραηλινή κυβέρνηση ελέγχει όλους τους υδατικούς πόρους , ακόµα και 

εκείνους της ∆υτικής Όχθης, η οποία ωστόσο αναγνωρίστηκε το 1993 µε τις 

Συµφωνίες του Όσλο ως έδαφος της «Παλαιστινιακής Αρχής» και θα αποτελέσει το 

µελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης. Ο έλεγχος των Ισραηλινών ασκείται επίσης και 

στους υδροφόρους ορίζοντες. Η κατανοµή του νερού ανάµεσα σε Ισραηλινούς και 

Παλαιστινίους είναι εξαιρετικά άνιση: οι τελευταίοι δεν λαµβάνουν σχεδόν καθόλου 

νερό µε το πρόσχηµα ότι δε διαθέτουν σχεδόν καθόλου αρδευόµενες καλλιέργειες, 

και το µεγαλύτερο µέρος του διαθέσιµου νερού δίνεται στους Ισραηλινούς, καθώς 

ορισµένοι από αυτούς διαθέτουν σηµαντικές εκτάσεις καλλιεργειών, που αρδεύονται 

ή ποτίζονται από τη βροχή. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, οι διαθέσιµοι υδατικοί πόροι 

είναι περιορισµένοι και η υδραυλική διαµάχη ανάµεσα στους δύο λαούς είναι απλά 

µία από τις όψεις της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης που τους χωρίζει εδώ και πάνω 

από 50 χρόνια. 

B)  Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει µια παλαιότερη γεωπολιτική διαµάχη που 

οδήγησε την Τουρκία σε αντιπαράθεση µε τους Άραβες γείτονές της. Πιο 

συγκεκριµένα, η Άγκυρα κατηγορεί τη Συρία ότι το 1916, κατά τη διάρκεια του 

Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου, παρακινούµενη από τους Βρετανούς, της έδωσε µια 

πισώπλατη µαχαιριά όταν πυροδότησε την «αραβική εξέγερση», τη στιγµή που µέχρι 

τότε η Οθωµανική Αυτοκρατορία είχε προστατεύσει τον αραβικό κόσµο από το 

δυτικό ιµπεριαλισµό. Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι ο Μουσταφά Κεµάλ, ιδρυτής της 

σύγχρονης Τουρκίας, για να κάνει ακόµα εντονότερη τη ρήξη των Τούρκων µε τους 

Άραβες, επέβαλε – χωρίς να υπάρξει ιδιαίτερη αντίδραση από τους συµπολίτες του- 

την εγκατάλειψη του αραβικού αλφαβήτου και της γραφής από τα δεξιά προς τα 

αριστερά και την αντικατάστασή τους από το λατινικό αλφάβητο και τη γραφή από τα 

αριστερά προς τα δεξιά . 
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Μετά την ανεξαρτητοποίησή της το 1945, η Συρία δεν έπαψε να διεκδικεί το σαντζάκ 

της Αλεξανδρέτας. Αυτή η µικρή περιφέρεια αποκτά σήµερα ακόµα µεγαλύτερη 

στρατηγική σηµασία καθώς στον κόλπο της Αλεξανδρέτας θα καταλήξει ο 

πετρελαιαγωγός που θα µεταφέρει στη Μεσόγειο, µέσω της Ανατολικής Τουρκίας, το 

πετρέλαιο του Μπακού και των υπολοίπων κοιτασµάτων που ανακαλύφθηκαν 

πρόσφατα στην περιοχή της Κασπίας. 

Συνεπώς, δεν λείπουν οι αιτίες των γεωπολιτικών εντάσεων ανάµεσα στα κράτη που 

µοιράζονται τη λεκάνη του Τίγρη και του Ευφράτη. Σε τελικά ανάλυση, ακόµα 

περισσότερο και από την ανεπάρκεια των υδατικών πόρων, τα αίτια της 

αντιπαράθεσης για την κατανοµή της παροχής των ποταµών οφείλονται σε εντάσεις 

οι οποίες είναι κατά πολύ προγενέστερες από την κατασκευή των φραγµάτων από την 

Τουρκία. Βέβαια, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι, στην πραγµατικότητα, υπάρχει 

πολύ νερό. Πράγµατι, ο Ταύρος είναι µια µεγάλη οροσειρά, µε µήκος που υπερβαίνει 

τα 1.000 χλµ., µε κορυφές που ξεπερνούν τα 3.000µ. εκτεθειµένη σε µεγάλο βαθµό 

στα χαµηλά βαροµετρικά που περνούν από τη Μεσόγειο, µε αποτέλεσµα να δέχεται 

πολλές χιονοπτώσεις το χειµώνα. 

 

3.4 Συµπεράσµατα από την καταγραφή των ιστορικών συγκρουσιακών 

γεγονότων 

Με βάση τα ιστορικά δεδοµένα που αναφέρθηκαν στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, 

µπορούµε να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα σχετικά µε τις συγκρούσεις που 

συνδέονται µε το νερό, τα οποία είναι τα εξής: 

Τα συγκρουσιακά γεγονότα εκτείνονταν γεωγραφικά σε όλο το εύρος του πλανήτη, 

από την αρχαιότητα έως και σήµερα, κάτι το οποίο αποδεικνύει τη -διαχρονικά- 

τεράστια σηµασία του νερού για τον άνθρωπο. 

Οι ήπειροι της Ασίας και της Αφρικής αποτελούν τα κέντρα των συγκρούσεων σε ένα 

πολύ µεγάλο ποσοστό, σε παραπάνω από το 80% των περιπτώσεων, καθώς τα 

µεγαλύτερα διασυνοριακά ποτάµια συστήµατα εντοπίζονται σε αυτές τις δύο 

ηπείρους (worldwater.org/chronology). 

Την τελευταία πεντηκονταετία περίπου, οι ΗΠΑ µπήκαν πολύ δυναµικά στο 
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προσκήνιο, πρωταγωνιστώντας σε πολλές συγκρούσεις µε στόχο την επέκταση της 

οικονοµικής τους κυριαρχίας (worldwater.org/chronology). 

Πολύ µεγάλο ποσοστό των συγκρουσιακών γεγονότων – της τάξεως του 40% - έχει 

διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Οι χώρες του Ισραήλ, της Συρίας και της Αιγύπτου αποτελούν µόνιµους 

πρωταγωνιστές αυτών των γεγονότων εδώ και χιλιετίες, λόγω της γεωπολιτικής 

ανισότητας που τις χαρακτηρίζει σε σχέση µε τις περιοχές της γεωγραφικής τους 

γειτνίασης. Επίσης, τα υδατικά περιβάλλοντα στα οποία τοποθετούνται γεωγραφικά 

οι χώρες αυτές έχουν εντελώς ασαφή όρια, µε αποτέλεσµα οι διακρατικές διενέξεις να 

είναι διαχρονικό φαινόµενο. 

Σε σηµαντικό ποσοστό (παραπάνω από 50%) οι συγκρούσεις είχαν υποκινητή µία 

χώρα πολύ ισχυρότερη οικονοµικά και στρατιωτικά σε σχέση µε την γειτονική 

ασθενέστερή της. Η ασυµµετρία δυνάµεων µεταξύ γειτονικών χωρών έχει ως 

αποτέλεσµα το νερό να χρησιµοποιείται πάντα για πολιτικές σκοπιµότητες που συχνά 

κατέληξαν σε εµπόλεµα γεγονότα.  

Οι διακρατικές συγκρούσεις, είχαν -σε ορισµένες περιπτώσεις- ως µέσο 

αντιπαράθεσης  δυναµικές ενέργειες βίας (π.χ. καταστροφή φραγµάτων). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η περίπτωση του Νείλου 

 

4.1 Αιτιολόγηση επιλογής της συγκεκριµένης λεκάνης απορροής 

Ο Νείλος είναι ο µεγαλύτερος σε µήκος ποταµός της Αφρικής, αλλά και στον κόσµο. 

Πηγάζει νότια του Ισηµερινού και ρέοντας προς Βορρά δια µέσου της 

βορειοανατολικής Αφρικής εκβάλλει στη Μεσόγειο Θάλασσα. Έχει µήκος περίπου 

6.648 km και αποστραγγίζει έκταση που υπολογίζεται σε 3.349.000 km2. 

  Η φύση έχει οργανώσει στο Νείλο µεγάλο µέρος του γεωγραφικού έργου, όπου οι 

βροχοπτώσεις είναι για τις πηγές και στη συνέχεια η βροχή µειώνεται σταθερά όπως 

κατευθυνόµαστε προς το βορρά και αυξάνεται προς το νότο. Έτσι, η γεωργία η οποία 

εξαρτάται από τη βροχή είναι απόλυτη και ολοκληρωµένη στο πλαίσιο των πηγών 

είτε στην Ουγκάντα είτε στην Αιθιοπία είτε στο νότιο Σουδάν, σε αντίθεση µε την 

απόλυτη και ολοκληρωµένη αρδευόµενη περιοχή στην Αίγυπτο. Επίσης, το πλαίσιο 

των πηγών – λόγω της γεωγραφικής του σύνθεσης ως πανύψηλα υψίπεδα µε έντονες 

βροχοπτώσεις- αποκτάει το πλεονέκτηµα της δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρισµού, 

όπου µπορεί να υποστηρίζει κανείς ότι « οι βροχές είναι για τις πηγές και η άρδευση 

είναι για την εκβολή, η γεωργία που εξαρτάται από τη βροχή και η βόσκηση είναι για 

τις πηγές, η αρδευόµενη γεωργία είναι για την εκβολή, ο ηλεκτρισµός για τις πηγές 

και το ύδωρ για την εκβολή ή µε άλλα λόγια, ο ηλεκτρισµός είναι για την Ουγκάντα 

και την Αιθιοπία και το νερό είναι για την Αίγυπτο και εν µέρει για το Σουδάν». 

Εποµένως, κάνοντας µια αρχική σύνοψη των αιτιών που µας οδήγησαν στην επιλογή 

της συγκεκριµένης λεκάνης απορροής, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε τα εξής: 

Ο µεγάλος αριθµός των χωρών που αντιστοιχούν στη λεκάνη απορροής είναι 

ενδεικτικός της βαρύτητας και της συνθετότατης επίλυσης του προβλήµατος της 

δίκαιης κατανοµής και διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε διασυνοριακά ποτάµια 

συστήµατα. 

Το τεράστιο επίπεδο φτώχειας που παρατηρείται στις 8 από τις 10 χώρες που 

αντιστοιχούν στη λεκάνη απορροής του Νείλου, καθιστά το πρόβληµα της κατανοµής 

ακόµα πιο δύσκολο και ταυτόχρονα αναδεικνύει τη σηµασία που έχει για τις χώρες 

αυτές η αξιοποίηση του νερού για την επιβίωση των κατοίκων τους. Την ίδια στιγµή, 
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το στοιχείο αυτό θέτει άµεσα προς διερεύνηση τα τεράστια οφέλη που έχει ιστορικά 

αποκοµίσει η Αίγυπτος από την αξιοποίηση των νερών του Νείλου, και κυρίως την 

ανισότητα µε την οποία κάτι τέτοιο έχει γίνει εις βάρος των υπόλοιπων γειτονικών 

κρατών. 

Η τεράστια έλλειψη σε αποθέµατα νερού που παρατηρείται στις χώρες αυτές 

επιβεβαιώνει την παραπάνω αναγκαιότητα ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύει πόσο ασαφές 

και κοινωνικά άδικο είναι το θεσµικό πλαίσιο της συµφωνίας του Νείλου, κάτι για το 

οποίο θα µιλήσουµε στο αµέσως επόµενο υποκεφάλαιο. 

Από τις πληθυσµιακές καταγραφές και µελέτες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα και στις 

10 χώρες του Νείλου, θεωρείται δεδοµένο ότι σε περίπου 10-15 χρόνια θα επέλθει 

µεγάλη αύξηση της ζήτησης του νερού λόγω και της δεδοµένης µεγάλης αύξησης των 

πληθυσµών των χωρών. Κάτι τέτοιο αποτελεί ουσιαστικά προειδοποίηση για άµεση 

προσπάθεια συνεργασίας και επίλυσης του προβλήµατος της κατανοµής και 

αξιοποίησης του νερού, ενώ µας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουµε σε πρόβλεψη 

για πιθανά µελλοντικά συγκρουσιακά γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή, κάτι για το 

οποίο θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της 

διπλωµατικής εργασίας. 

 

4.1.1 ∆ιαθεσιµότητα και αξιοποίηση υδατικών πόρων στην Αφρική 

Σε πολλά από τα κύρια ποτάµια της Αφρικής, έχουν κατασκευαστεί φράγµατα για 

άρδευση, για παραγωγή ενέργειας και για έλεγχο των πληµµυρών. 

Η εκµετάλλευση των υδατικών πόρων στην Αφρική – και κατ ΄επέκταση και στο 

Νείλο- δεν έγινε, κατά κανόνα, µε βάση τη συνολική διαχείριση της λεκάνης 

απορροής ενός ποταµού, αλλά δίνοντας προτεραιότητα σε ιδιωτικά αναπτυξιακά έργα 

τα οποία είχαν αλληλοσυγκρουόµενους σκοπούς. Οι Αφρικανικές κυβερνήσεις και οι 

προσφερόµενοι χορηγοί, χρηµατοδότησαν πολλά από τα δαπανηρά έργα στην ήπειρο 

τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Τα έργα αυτά ήταν έργα ευρείας κλίµακας και οι 

στόχοι που έθεταν ήταν: 

Η αύξηση επιπέδου παραγωγής τροφής 

Να γίνει καλλιεργήσιµη η γη η οποία εθεωρείτο άχρηστη 
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Η αύξηση παραγωγής των καλλιεργειών από εξαγωγή, έτσι ώστε να αυξηθούν τα 

κέρδη από συνάλλαγµα 

Η κάλυψη των αναγκών ενέργειας της βιοµηχανίας και των αστικών εγκαταστάσεων 

Η καταπολέµηση της ξηρασίας και των µεγάλων περιόδων χωρίς βροχή, οι οποίες 

οξύνουν το πρόβληµα της διατροφικής ανασφάλειας. 

Η ικανοποίηση ανάγκης σε νερό του αστικού και αγροτικού πληθυσµού 

 Πολλά έργα στην Αφρική, είτε υπολειτουργούν είτε έχουν αποτύχει να εκπληρώσουν 

τον αρχικό τους σκοπό, συχνά µε καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον. Σε 

πολλές περιπτώσεις, έχει ωφεληθεί ένα µικρό τµήµα µόνο του πληθυσµού. Μερικές 

από τις αιτίες των χαµηλών αποτελεσµάτων είναι η κακή οργάνωση και ο σχεδιασµός 

και η έλλειψη συµµετοχής των κύριων µετόχων στη διαµόρφωση πολιτικής και 

διαχείρισης του έργου (Rahmato, 1999). 

Η απώλεια της παραδοσιακής γεωργίας και γης για βοσκή, η εκτόπιση και 

µετατόπιση πληθυσµού, η µακροχρόνια και πολλές φορές ανεπανόρθωτη καταστροφή 

του περιβάλλοντος, ο αυξηµένος κίνδυνος υγείας, και η επέµβαση στη φυσική ροή 

των ποταµών επηρεάζοντας τις κατάντη περιοχές είναι µερικά από τα κόστη που οι 

κοινωνίες αναγκάζονται να πληρώσουν λόγω της αποτυχίας των υδατικών έργων 

µεγάλης έκτασης (Adams, 1992). 

 

4.2 Τα κατασκευασµένα έργα στο Νείλο 

Αναµφισβήτητα, ο Νείλος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση µε τα έργα που 

έχουν κατασκευαστεί σε αυτόν, καθώς µπορούµε να συλλέξουµε πληροφορίες και να 

οδηγηθούµε και σε κάποια συµπεράσµατα ως προς την κατανοµή του νερού στα 

διάφορα τµήµατά του. Από τα πιο χαρακτηριστικά κατασκευασµένα έργα είναι τα 

εξής: 

 

Ταµιευτήρας Αουέν 

Είχε χτιστεί στην έξοδο της λίµνης Βικτώριας ( δύο µίλια µακριά) το 1954, όπου είχε 
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προηγηθεί και συµφωνία µεταξύ Αιγύπτου και Αγγλίας. Η Αίγυπτος είχε συµµετάσχει 

στην κατασκευή του πληρώνοντας 4500000 δολλάρια στην κυβέρνηση της 

Ουγκάντας τα οποία αντιπροσώπευαν το µερίδιό της στα έξοδα κατασκευής του 

φράγµατος και είναι το µοναδικό τµήµα το οποίο είχε χτιστεί από το σχέδιο συνεχούς 

αποθήκευσης το οποίο είχε υιοθετήσει η αιγυπτιακή κυβέρνηση, η οποία δεν είχε 

οποιοδήποτε όφελος από τη συµµετοχή στο έργο αυτό παρά µόνο ως ένα τµήµα 

γενικού σχεδίου το οποίο οι αιγύπτιοι αρµόδιοι τότε ήθελαν να πραγµατοποιήσουν, 

και είναι η κατασκευή του ταµιευτήρα Άλµπερτ και του καναλιού Γόγκελι. 

Το φράγµα αλ- Ρουσέρς 

Το κατασκεύασε η κυβέρνηση του Σουδάν στο Γαλάζιο Νείλο το 1964 για την 

αποθήκευση 3*109m3 , µε την προϋπόθεση να επιτραπεί να υψωθεί για την 

αφοµοίωση 7*109m3 , υλοποιώντας τη συµφωνία του 1959 µε την οποία ρυθµίζονται 

τα ύδατα του Νείλου. Η ∆ιεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η 

κυβέρνηση της ∆υτικής Γερµανίας είχαν χρηµατοδοτήσει την κατασκευή του µε το 

ποσό των 18.000.000 δολλαρίων. 

Ταµιευτήρας του Ασουάν 

Ο ταµιευτήρας του Ασουάν κατασκευάστηκε το 1902 µε χωρητικότητα 1* 109m3. 

Όταν αυξήθηκαν οι καλοκαιρινές καλλιέργειες η ανάγκη για την αύξηση του 

αποθέµατος έγινε µεγαλύτερη, µε αποτέλεσµα να αποφασιστεί να ανυψωθεί το 

φράγµα δύο φορές. Η πρώτη έγινε το 1912 και η δεύτερη το 1933, και έτσι η 

χωρητικότητά του πενταπλασιάστηκε. Μετά την ανέγερση της δεξαµενής του Ασουάν 

παρέµεινε µια σειρά από θυροφράγµατα στο Νείλο για την εκµετάλλευση των 

υδάτων των δεξαµενών και πίσω από το κάθε θυρόφραγµα ανοίχτηκαν κανάλια για τη 

µεταφορά των υδάτων του αποθέµατος πίσω τους. Οι ποσότητες των υδάτων τις 

οποίες κέρδισε η Αίγυπτος από το έργο αυτό της επέτρεπαν να πραγµατοποιεί κάθετη 

επέκταση (κάθετη επέκταση σηµαίνει αύξηση των καλλιεργειών που καλλιεργούνται 

το χρόνο σε αντίθεση µε την οριζόντια επέκταση η οποία σηµαίνει αύξηση της 

έκτασης των καλλιεργηµένων εδαφών) στη γεωργία µε τα εργαλεία τα οποία η 

Αίγυπτος δεν είχε γνωρίσει ποτέ στην ιστορία της. 

Το συγκεκριµένο έργο έχει πάρα πολλές θετικές επιπτώσεις τόσο για την Αίγυπτο όσο 

και για τον Νείλο γενικότερα. Ενδεικτικά, ορισµένες είναι οι εξής: 
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Παρέχει µια σταθερή πηγή νερού για τον πληθυσµό της Αιγύπτου. 

Βοηθάει στον έλεγχο των πληµµυρών του ποταµού Νείλου. 

Επιτρέπει πολλές καλλιέργειες µέσα στον ίδιο χρόνο, αντί για µια µόνο καλλιέργεια. 

Το εργοστάσιο υδροηλεκτρικής ενέργειας παράγει περίπου το µισό του συνόλου της 

ηλεκτρικής ενέργειας της Αιγύπτου. 

Επέτρεψε την καλλιέργεια περισσότερης παραποτάµιας γης, γύρω από το ποταµό 

Νείλο. 

Αυξήθηκε το γεωργικό εισόδηµα κατά 200%. 

∆ηµιουργήθηκε η λίµνη Νάσερ, µία από τις µεγαλύτερες τεχνητές λίµνες στον κόσµο. 

Η λίµνη ονοµάστηκε έτσι προς τιµήν του Αιγύπτιου προέδρου ΓκαµάλΆµπντελΝάσερ 

και είχε σκοπό την ψυχαγωγία και την επέκταση των αλιευτικών δραστηριοτήτων των 

εσωτερικών περιοχών. 

Αυξήθηκαν οι δυνατότητες για τουρισµό κατά µήκος του ποταµού Νείλου και σε όλη 

την Αίγυπτο. 

 

4-Το φράγµα Αλ- Άλι 

Η κατασκευή του φράγµατος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1960, τελείωσε το 1970 και 

το 1971 εγκαινιάστηκε επισήµως. Εχει πλάτος στη βάση 980 m, αποτελείται από 

αργιλικό πυρήνα τον οποίο καλύπτουν στρώµατα από στοιβάδες γρανίτη και άµµου, 

ενώ το στηρίζει ένα οριζόντιο κάλυµµα ψιλής άµµου η οποία εµποδίζει τη διαρροή 

των υδάτων. Στο σώµα του πυρήνα ενσωµατώθηκαν τα δύο φράγµατα εκτροπής, το 

µπροστινό και το πίσω τα οποία είχαν κατασκευαστεί µε στόχο την εκτροπή της 

πορείας του ποταµού. 

Το ύψος του φράγµατος είναι 196 m ενώ η ψηλότερη στάθµη για τη συγκράτηση των 

υδάτων µπροστά του είναι 182 µέτρα. Το κανάλι στην αριστερή πλευρά του ποταµού 

είχε κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει την αποµάκρυνση του 

πλεονάσµατος από τη στάθµη αυτή µε ανώτατη δυνατότητα διοχέτευσης ύψους 

2400m3/s. Στην ανώτατη στάθµη αποθήκευσης τα ύδατα τα οποία είναι 

εγκλωβισµένα µπροστά στο υψηλό φράγµα, διαµορφώνουν µια µεγάλη τεχνητή λίµνη 

µήκους 500 kmµε το µέσο πλάτος της να είναι 12 km ενώ το εµβαδόν της είναι 6500 
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km2 (Λίµνη Νάσερ). 

Τα αποθηκευµένα ύδατα στη λίµνη του φράγµατος (τη λίµνη του Νάσερ) σύµφωνα µε 

τη συµφωνία του 1959 µοιράζονται µεταξύ Αιγύπτου και Σουδάν. Έτσι, η Αίγυπτος 

αποκτάει 7,5* 109m3 ετησίως ενώ το Σουδάν αποκτάει 14,5* 109m3 , ετησίως. 

Επιπλέον, ο σταθµός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας παράγει ηλεκτρική ενέργεια η 

οποία εκτιµάται ότι είναι 1010 kwh. 

Το φράγµα Τζάµπαλ αλ- Αουλιγιά 

Κατασκευάστηκε το 1937 στο Λευκό Νείλο, µε στόχο την ετήσια αποθήκευση ύψους 

2*109m3 για τη συµπλήρωση της καλοκαιρινής άρδευσης της Αιγύπτου όπου 

παρακρατούνται περισσότερο από 3*109m3 εκ των οποίων εξατµίζονται περίπου το 

1/3. Μετά την κατασκευή του ψηλού φράγµατος και το γέµισµά του το 1975 η 

αιγυπτιακή κυβέρνηση παρέδωσε τη διοίκηση του φράγµατος Τζάµπαλ αλ – Αουλιγιά 

στην κυβέρνηση του Σουδάν το 1977 στην οποία έκτοτε ανήκει. 

Το φράγµα Χασµ αλ- Κάργια 

Το είχε κατασκευάσει η κυβέρνηση του Σουδάν στον ποταµό Άτµπαρα το 1964 µε 

στόχο την αποθήκευση 1,2* 109mγια την άρδευση των εδαφών της περιοχής Χάλφα 

αλ- Τζαντίντα στην οποία οι κάτοικοι είχαν µεταναστεύσει από την Χάλφα αλ- 

Καντίµα, καθώς και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εκτιµάται να 

είναι 7.000 Kw/ hr. 

 

4.3 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής του Νείλου 

Η ονοµασία Νείλος είναι ελληνική και πιθανόν προέρχεται από τη σηµιτική ρίζα 

νάχαλ που σηµαίνει κοιλάδα ή ποτάµια κοιλάδα. Το γεγονός ότι ο Νείλος, σε 

αντίθεση µε άλλους µεγάλους ποταµούς, ρέει από τα νότια προς τα βόρεια, υπήρξε 

άλυτο µυστήριο για τους αρχαίους Έλληνες και Αιγύπτιους, κάτι το οποίο 

εξακολουθεί να ισχύει µέχρι σήµερα. 

∆εδοµένων των ευαίσθητων πολιτικών συνθηκών όσον αφορά στα διακρατικά 

ποτάµια, θα είχε σηµασία προκειµένου να εξετάσουµε τόσο τη δυσκολία του 

ζητήµατος των εµπόλεµων διαµαχών για το νερό όσο και την ανάγκη για εξεύρεση 
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λύσης και διαχείρισης της κατάστασης, να επιλεγεί µια λεκάνη απορροής της οποίας 

οι υδάτινοι πόροι αποτελούν πόλο έλξης για πολλά κράτη καθώς το αντίστοιχο 

ποτάµι διασχίζει πολλές χώρες. Στη βάση αυτή, ο Νείλος περιλαµβάνονται στη 

λεκάνη απορροής του είναι το Μπουρούντι, το Σουδάν, η Αίγυπτος, η Ουγκάντα, η 

Ρουάντα, η Τανζανία, το Κονγκό, η Κένυα, η Αιθιοπία και η Ερυθραία. 

Ο Νείλος είναι η γεωπολιτική ραχοκοκαλιά της βορειοδυτικής Αφρικής και ο 

ιστορικός µοχλός ανάπτυξης ορισµένων παγκόσµιας εµβέλειας πολιτισµών, όπως ο 

πασίγνωστος για τα επιτεύγµατά του πολιτισµός της Αρχαίας Αιγύπτου. Ταυτόχρονα 

είναι ένας γεωφυσικός κολοσσός, καθώς είναι ο µακρύτερος ποταµός της Γης µε 

συνολικό µήκος 6.695 χιλιόµετρα. 

Η λεκάνη απορροής του Νείλου αποτελεί νευραλγικής σηµασίας γεωπολιτική 

περιφέρεια, καθώς στην άνυδρη –λόγω Σαχάρας- επικράτεια της βόρειας Αφρικής, ο 

Νείλος αρδεύει µια τεράστια έκταση που υπολογίζεται σε 3.5 εκατοµµύρια 

τετραγωνικά χιλιόµετρα, σχεδόν το 10% των εδαφών της Μαύρης Ηπείρου. Η 

πολύτιµη αυτή λεκάνη απορροής που διαχρονικά αποτελεί τον ζωοδότη πολλών 

λαών, δεν περιορίζεται στις χώρες που διασχίζει ο ποταµός, οι οποίες είναι το 

Μπουρούντι, απ όπου πηγάζει η πιο αποµακρυσµένη πηγή του Λευκού Νείλου, η 

Ουγκάντα µε τις πηγές της τεράστιας σε έκταση και όγκο λίµνης Βικτόρια, το Σουδάν 

και η Αίγυπτος. Το υδατικό δυναµικό της λεκάνης απορροής είναι πολύ σηµαντικό 

και για τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες που ευνοούνται από τα νερά του ποταµού. 

Ένα από τα χρόνια ζητήµατα, που παράγει η µόνιµη διαµάχη µεταξύ των 

ενδιαφερόµενων και επιβεβαιώνει τη µεγάλη γεωπολιτική αξία του ποταµού, είναι το 

οξύ πρόβληµα της δίκαιης κατανοµής του τεράστιου υδατικού πλούτου του Νείλου, 

µεταξύ των χωρών που διαρρέει. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο ΟΗΕ έχει αναλύσει -σε 

δηµόσιες µάλιστα διεργασίες- πιθανά σενάρια πολέµων µεταξύ ενδιαφερόµενων 

χωρών για την κατανοµή των υδατικών πόρων του Νείλου. Η διεθνής κοινότητα, 

έχοντας υπ ΄όψιν τη στενότητα του νερού στην επίµαχη ζώνη, προτρέπει τους 

ενδιαφεροµένους να κινηθούν προς την κατεύθυνση της εξοικονόµησης νερού στην 

άρδευση και της εφαρµογής συστηµάτων ανάκτησης νερού, όπως η λειτουργία 

βιολογικών καθαρισµών. 

Η Σπουδαιότητα της Ετήσιας Πληµµύρας. Ένα µοναδικό χαρακτηριστικό αυτού 

του µεγάλου ποταµού είναι η τακτικότητα µε την οποία υψώνεται η στάθµη του κάθε 
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χρόνο και το ότι, εξαιτίας αυτής της ανύψωσης, τα νερά του πληµµυρίζουν τις όχθες 

του που είναι γεµάτες µε αγροτικά χωριά. Το φαινόµενο αυτό προκαλείται από τις 

δυνατές εποχιακές βροχές (καθώς και από το λιώσιµο του χιονιού από τα βουνά) στην 

Αιθιοπία, που µετατρέπουν τον Γαλάζιο Νείλο σε ορµητικό ρεύµα το οποίο 

κατέρχεται προς τη συµβολή του µε τον Λευκό Νείλο, παρασύροντας πλούσια λάσπη 

από τα υψίπεδα της Αιθιοπίας. Ο ποταµός Ατµπάρα προσθέτει και αυτός την 

αυξηµένη ροή του και ο Νείλος διογκώνεται. Ως αποτέλεσµα, πριν από την 

κατασκευή του Μεγάλου Φράγµατος του Ασουάν, η στάθµη του ποταµού άρχιζε να 

υψώνεται στην Αίγυπτο από τον Ιούνιο, έφτανε στο µέγιστο σηµείο της τον 

Σεπτέµβριο και στη συνέχεια έπεφτε σταδιακά. Καθώς υποχωρούσαν τα νερά, 

απέθεταν πίσω τους εξαιρετικά εύφορο χώµα υπό τη µορφή λεπτού στρώµατος 

λάσπης. 

Σε µια ουσιαστικά άνυδρη χώρα, η αιγυπτιακή γεωργία εξαρτόταν αποκλειστικά από 

αυτές τις ετήσιες πληµµύρες των πεδινών περιοχών. Η ανεπαρκής ανύψωση της 

στάθµης ισοδυναµούσε µε ξηρασία, και το αποτέλεσµα ήταν να υπάρχει πείνα. 

Αντιθέτως, η υπερβολική ανύψωση προκαλούσε ζηµιές στα αρδευτικά έργα (καθώς 

και στα σπίτια). 

Η ανησυχία των Αιγυπτίων για µια επιθυµητή στάθµη ανύψωσης γίνεται φανερή από 

τα Νειλόµετρα (δείκτες µε τους οποίους µετρούσαν τη στάθµη του ποταµού) που 

έχουν ανακαλυφτεί σε αρχαίες τοποθεσίες. Χωρίς αυτές τις πληµµύρες, η έρηµος, που 

δεν βρισκόταν ποτέ πολύ µακριά, θα έσφιγγε τον κλοιό της και από τις δύο πλευρές 

φτάνοντας µέχρι τις όχθες του ποταµού. Ωστόσο, µε λίγες εξαιρέσεις, η ανύψωση και 

η πτώση της στάθµης του Νείλου χαρακτηρίζονταν από τέτοια τακτικότητα ώστε σε 

όλη την ιστορία της η Αίγυπτος ήταν γνωστή για τις άφθονες σοδειές της και τον 

αγροτικό της πλούτο. 

Βροχοπτώσεις: Η πλειοψηφία των εδαφών του αραβικού κόσµου – εποµένως και του 

Νείλου- βρίσκονται στην ξηρή και στην ηµίξηρη περιοχή, στις οποίες ο µέσος όρος 

βροχοπτώσεων είναι λιγότερος από 300 mm το χρόνο. Έτσι, αν η πιθανότητα κατά 

66% να πετύχει η καλλιέργεια συνδέεται µε το µέσο όρο των βροχοπτώσεων που 

φτάνει τα 400 mm το χρόνο υπό την προϋπόθεση να µοιράζονται οµοιόµορφα, η 

πιθανότητα αυτή µειώνεται όταν ο µέσος όρος κυµαίνεται µεταξύ 250-400 mm το 

χρόνο. Συνεπώς, η εκτίµηση σύµφωνα µε την οποία ορίζεται η ποσότητα των βροχών 

που µπορούν να εκµεταλλεύονται σε ποσοστό 15% στο επίπεδο του αραβικού 
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κόσµου φαίνεται να είναι η πλέον ορθή (Αντρά, 2010). 

Υπόγειοι υδατικοί πόροι: Η λεκάνη των υπόγειων υδάτων ορίζεται ως « στρώµα ή 

στρώµατα τα οποία περιλαµβάνουν υπόγεια ύδατα που σχηµατίστηκαν τοπογραφικά 

ή συνθετικά έτσι ώστε να µπορούν να αποθηκεύουν ένα συγκεκριµένο όγκο υδάτων. 

Επιπλέον, τα ύδατα αυτά µπορούν να µετακινούνται λόγω της διαπερατότητας των 

στρωµάτων που σχηµατίζουν τη λεκάνη». 

Στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Νείλου, διακρίνονται δύο είδη 

στρωµάτων: 

Στρώµατα µε ανανεώσιµους και αναφέρονται στους πόρους εκείνους των οποίων η 

µακρόχρονη εκµετάλλευση δε συνεπάγεται οποιαδήποτε πτώση του επιπέδου των 

υπόγειων υδάτων σε αυτά. 

Στρώµατα µε πόρους από την περίοδο του πλειστόκαινου. Πρόκειται για τους πόρους 

των οποίων η εκµετάλλευση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα συνεπάγεται πτώση του 

επιπέδου των υπόγειων υδάτων, όπως εκείνα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της 

αραβικής χερσονήσου και τη µεγάλη έρηµο, λόγω του γεγονότος ότι η ποσότητα µε 

την οποία τροφοδοτούνται τα διάφορα εκείνα στρώµατα στις ξηρές περιοχές του 

αραβικού κόσµου είναι πολύ µικρή ( Αντρά, 2010). 

Το συνολικό απόθεµα των υδάτων στις υπόγειες λεκάνες είναι 3,15* 109m3 , και το 

απόθεµα αυτό τροφοδοτείται µε ποσοστό 0,003% και βρίσκεται σε µια σειρά από 

υπόγειες λεκάνες του αραβικού κόσµου, από τις οποίες στη λεκάνη του ∆έλτα του 

Νείλου (Αίγυπτος) βρίσκεται απόθεµα 300*109 κυβικά µέτρα, ενώ η ετήσια 

τροφοδότησή του εκτιµάται ότι είναι 2600* 106 κυβικά µέτρα. 

Άρδευση στην ευρύτερη περιοχή του Νείλου: Ο Νείλος αποτελεί από τις πλέον 

διάσηµες περιπτώσεις ποταµών στον τοµέα της άρδευσης. Τα νερά του δεν πηγάζουν 

από µεγάλες οροσειρές, αλλά από µακρινές περιοχές που δέχονται υψηλές 

βροχοπτώσεις καθώς βρίσκονται κάτω από τον Ισηµερινό. 

Πιθανότατα η γεωργία, έκανε την εµφάνισή της στο Νείλο πριν από περίπου 15.000 

χρόνια και για πολλούς αιώνες, οι τεχνικές άρδευσης παρέµειναν σε µεγάλο βαθµό 

στοιχειώδεις. Οι αγρότες περιορίζονταν στην καλλιέργεια των αγρών που 

κατακλύζονταν από τα νερά των πληµµυρισµένων ποταµών. Επρόκειτο για 

καλοκαιρινές πληµµύρες, οι οποίες οφείλονταν στις βροχοπτώσεις νότια του 

Ισηµερινού. Οι αγρότες, στην καλύτερη περίπτωση έσκαβαν αυλάκια για να 
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απλώσουν τα νερά της πληµµύρας στις γειτονικές επιφάνειες, τις οποίες είχαν 

ισοπεδώσει στοιχειωδώς. 

Κατά τη διάρκεια των αρχών του 19ου αιώνα άρχισαν στην Αίγυπτο έργα µεγάλης 

εµβέλειας που επέτρεψαν τη συγκράτηση ενός µέρους των υδάτων του ποταµού. Με 

τα φράγµατα που κατασκευάστηκαν µε πρωτοβουλία του ηγεµόνα ΜωχάµετΆλυ 

έγινε δυνατόν να επιµηκυνθεί η περίοδος άρδευσης και να επιτυγχάνονται δύο 

συγκοµιδές αντί για µία. Επίσης, εκτός από την καλλιέργεια των τροφίµων, 

επιθυµούσε να επιδοθεί η χώρα του και στην καλλιέργεια βαµβακιού, ώστε να 

διαθέτει νέους οικονοµικούς πόρους για να επιχειρήσει τον εκσυγχρονισµό της. 

Στον 20ο αιώνα, η δηµογραφική αύξηση προκάλεσε την τεράστια αύξηση του 

πληθυσµού των οάσεων, οι οποίες ήταν ήδη πολύ πυκνοκατοικηµένες. Η κοιλάδα του 

Νείλου αποτελεί την πιο διάσηµη περίπτωση. Ενώ το 1900 ο πληθυσµός της 

Αιγύπτου δεν ξεπερνούσε τα 10 εκατοµµύρια, το 1965 είχε περάσει τα 25 

εκατοµµύρια και σήµερα φθάνει τα 65. Η πλειονότητά του έχει συγκεντρωθεί στην 

κοιλάδα του Νείλου. Η κατασκευή του µεγάλου φράγµατος του Ασουάν επέτρεψε τη 

δηµιουργία ενός ταµιευτήρα 60.000 τ.χλµ, της λίµνης Νάσερ, η οποία έχει µήκος 

400χλµ. Χάρη στο φράγµα του Ασουάν έγινε δυνατή η εντατικοποίηση της γεωργίας 

και η εξασφάλιση του ανεφοδιασµού των πόλεων µε τρόφιµα ( YvesLacoste, 2007). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µεγάλα φράγµατα σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν τις 

επικρίσεις των οικολόγων, οι οποίοι ισχυρίζονται πως αυτά τα µεγάλα τεχνικά έργα 

«διαταράσσουν την ισορροπία της φύσης». Βέβαια δεν µπορεί να φανταστεί κανείς 

πως -χωρίς αυτά τα φράγµατα- θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί η τεράστια αύξηση 

του πληθυσµού στις άνυδρες και ήδη πυκνοκατοικηµένες κοιλάδες. Ωστόσο, η 

απόκτηση περισσότερου νερού για την εντατικοποίηση της άρδευσης δεν είναι 

πανάκεια. Πράγµατι, στις ξηρές περιοχές, τα εδάφη που δέχονται υπερβολικά µεγάλες 

ποσότητες νερού παρουσιάζουν σύντοµα συµπτώµατα αλάτωσης, τα οποία ενδέχεται 

µακροπρόθεσµα να καταστήσουν άγονες τις καλλιεργούµενες σήµερα εκτάσεις. Αυτό 

το φαινόµενο οφείλεται στην εξάτµιση του νερού που συµπαρασύρει άλατα του 

υφάλµυρου υδροφόρου ορίζοντα που βρίσκεται σε µεγάλο βάθος. 

 

4.4 Στοιχεία για τις επιµέρους χώρες της λεκάνης απορροής 
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4.4.1- Η Αίγυπτος 

α-Οι παρόντες πόροι και οι ανάγκες 

Κάνοντας µια πρώτη αναφορά στους παρόντες πόρους και στις ανάγκες της 

Αιγύπτου, πρέπει να πούµε ότι το σύνολο των υδατικών πόρων της Αιγύπτου για το 

έτος 1990 ήταν 63,5 * 109 m3, εκ των οποίων τα 55,5 *109 m3,τα οποία 

αντιπροσωπεύουν το µερίδιο και το κεκτηµένο δικαίωµα της Αιγύπτου στα ύδατα του 

Νείλου όπως προβλέπεται στη συµφωνία του 1959 ενώ η ποσότητα των υπόγειων 

υδάτων εκτιµάται στα 3,1* 109 m3 , από τα οποία το περίπου το 85% είναι µη 

ανανεώσιµα βαθειά υπόγεια ύδατα. Οι µη συµβατικοί πόροι ( επεξεργασµένα ύδατα) 

είναι 4,9* 109 m3 , εκ των οποίων το 96% προέρχεται από την επεξεργασία των 

αγροτικών λυµάτων. Η ποσότητα των αφαλατωµένων υδάτων είναι 0.2* 109 m3 και 

άρα το ποσοστό των ανανεώσιµων υδατικών πόρων από το σύνολο των πόρων είναι 

92% ( η έκθεση της ∆ιεθνούς Τράπεζας το ορίζει σε 97% , απ όπου φαίνεται ότι οι 

εκθέσεις της σχετικά µε τους συµβατικούς πόρους είναι µικρότερες από την 

πραγµατικότητα). 

Οι υδατικοί πόρου καλύπτουν επί του παρόντος τις ανάγκες της οι οποίες είναι 57,4* 

109 m3, εκ των οποίων 1,3* 109m3 προορίζονται για πόσιµο και για οικιακή χρήση, 

6,4* 109m3 προορίζονται για τη βιοµηχανία ενώ η κατανάλωση για τη γεωργία είναι 

49,7* 109m3 (84% του συνόλου των υδατικών αναγκών).Το µερίδιο του κάθε ατόµου 

από τους διαθέσιµους πόρους είναι 1221 m ετησίως, ποσότητα η οποία υπερβαίνει 

την οριζόµενη στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης (1000 m) κατά 20% περίπου. 

Το σύνολο των υδατικών πόρων για την Αίγυπτο το 2000, όταν ο πληθυσµός της ήταν 

62.000.000 άνθρωποι, ήταν 74,09* 109 m3 , µε αύξηση της τάξεως του 14% σε σχέση 

µε το 1990. Οι πηγές αυτού του νέου υδατικού πόρου ανέρχονται στην ποσότητα των 

2* 109 m3 που είναι η αύξηση του µεριδίου της Αιγύπτου από τα ύδατα του Νείλου 

(µετά την ολοκλήρωση του έργου του καναλιού Γόγκλι το οποίο στην παρούσα φάση 

βρίσκεται σε αναστολή λόγω πολιτικής αστάθειας στο νότιο Σουδάν, και 4,3* 109m3 , 

µη ανανεώσιµων υπόγειων υδάτων και 2,3* 109 m3 ανανεώσιµων υπόγειων υδάτων 

στο ∆έλτα και στην κοιλάδα του Νείλου. Καθώς η δυνατότητα αφαλάτωσης 

αυξάνεται τόσο που να παράγει µια αύξηση της τάσης των 0,03* 109 m3 , οι 

προσπάθειες και η επεξεργασία των αγροτικών και των αστικών λυµάτων µπορεί να 

επιτυγχάνουν την πρόσθεση των 2,3 *10 9 m3 . 
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Παρατηρούµε ότι η ποσότητα των ανανεώσιµων πόρων σε σχέση µε το σύνολο των 

πόρων µειώνεται στο 84%, ενώ οι υδατικές ανάγκες της Αιγύπτου για το 2000 ήταν 

70,5* 109 m3, καθώς η ζήτηση για νερό αυξάνεται για διάφορες χρήσεις ανάλογα µε 

την πληθυσµιακή αύξηση. Έτσι, η ποσότητα των υδάτων που προορίζονται για 

πόσιµο και για τις ανάγκες των νοικοκυριών αυξάνεται σε 4,5* 109 m3 , µε αύξηση 

1,4* 109 m3 για το έτος 1990, ενώ η απαιτούµενη ποσότητα υδάτων για τη βιοµηχανία 

αυξάνεται σε 6,1* 109 m3για το έτος 1990 και οι ανάγκες του γεωργικού τοµέα είναι 

59,9* 109 m3 , µε αύξηση 10,2* 109 m3για το έτος 1990. 

β- Οι µακροχρόνιες υδατικές ανάγκες και οι πόροι 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, ο πληθυσµός της Αιγύπτου το 2025 θα φτάσει τα 

86.000.000. κάτι που συνεπάγεται ότι οι υδατικοί πόροι οι οποίοι παραµένουν 

σταθεροί 74,5* 109 m3 , σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 2000, θα είναι ανίκανοι να 

ανταποκριθούν στις υδατικές ανάγκες για διάφορες χρήσεις, οι οποίες και εκτιµάται 

ότι είναι περίπου 103,25 10 m . Επίσης, το µερίδιο του ατόµου από τους πόρους 

µειώνεται σε 637 m . Έτσι το χάσµα (Α) (οι πόροι – οι ανάγκες) εµφανίζουν ένα 

αρνητικό αποτέλεσµα ύψους 29,2 *109 m3 , και το χάσµα (Β) ( οι πόροι – οι ανάγκες 

µε βάση το µερίδιο του ατόµου 1000 m) 11,95* 109 m3 . 

Τα χάσµατα (Α), (Β) επιδεινώνονται όταν ο πληθυσµός φτάνει τα 120.000.000 άτοµα 

το οποίο είναι το υποθετικό µέγεθος της σταθερότητας του πληθυσµού, όπου το 

χάσµα (Α) παρουσιάζει έλλειµµα 62,26* 109 m3 , και το χάσµα (Β) παρουσιάζει 

έλλειµµα παρουσιάζει έλλειµµα 45,26 *109 m3 . Το υποθετικό αυτό µέγεθος της 

σταθερότητας του πληθυσµού και τα χάσµατα που συνεπάγονται εκτιµάται ότι θα 

συµβούν το 2051 αν οι τιµές της πληθυσµιακής αύξησης συνεχίσουν να είναι 

σταθερές. 

4.4.2 Το Σουδάν 

α- Οι παρούσες ανάγκες και οι πόροι στο Σουδάν 

Ο πληθυσµός του Σουδάν το έτος 1990 ήταν 25.000.000 κάτοικοι και το σύνολο των 

υδατικών του πόρων ήταν 22,3* 109 m3 , όλα από παραδοσιακούς πόρους, εκ των 

οποίων οι επιφανειακοί πόροι αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µερίδιο. Από το 

µεγάλο αυτό µερίδιο, τα αποκτηθέντα ύδατα του Νείλου που ανήκουν στο Σουδάν, τα 

οποία είναι 18,5 10 m , θεωρούνται ο βασικός συντελεστής παρόλο που το Σουδάν 
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χρησιµοποιεί µόνο 14,5* 109 m3, ενώ συµβάλλουν και οι εποχιακές κοιλάδες καθώς 

και τα υπόγεια ύδατα. Τα προαναφερθέντα ποσά κάλυπταν τη δεδοµένη περίοδο τις 

υδατικές ανάγκες του Σουδάν, ωστόσο, αν χρησιµοποιήσουµε το κριτήριο της 

σταθερότητας των υδάτων βρίσκουµε ότι το µερίδιο του ατόµου από τους πόρους 

είναι 892 m3 ανά έτος, µε έλλειµµα 108 m3ανά έτος από το όριο της υδατικής 

σταθερότητας. 

Β- Οι ανάγκες και οι πόροι µακροπρόθεσµα 

Οι πόροι του Σουδάν θα παραµείνουν σταθεροί ( παρά τις δυνατότητες αύξησής τους, 

ωστόσο οι απαιτούµενες επενδύσεις είναι πολύ µεγάλες) το 2025 όταν ο πληθυσµός 

εκτιµάται ότι θα φτάσει τους 55.000.000 κατοίκους. Ταυτόχρονα, οι ανάγκες 

ανέρχονται στα 34,04*109 m3 , γεγονός που δηµιουργεί ένα χάσµα 9,47*109 m3 , ενώ 

το έλλειµµα επιδεινώνεται µε το κριτήριο της υδατικής σταθερότητας ώσπου να 

φτάσει σε 20,7*109 m3 . 

4.4.3 – Οι άλλες χώρες της λεκάνης του Νείλου 

Α Η Αιθιοπία 

Ο πληθυσµός της Αιθιοπίας σύµφωνα µε την απογραφή του 1998 είναι 48.000.000, 

ενώ το σύνολο των διαθέσιµων υδατικών πόρων είναι 150* 109 m3 , τα οποία 

προέρχονται εξολοκλήρου από τους ανανεώσιµους συµβατικούς πόρους και 

κατανέµονται ως εξής: 

Το 27% από τις βροχοπτώσεις που πέφτουν σε διάφορες περιοχές ( υψώµατα-

πεδιάδες) των οποίων ο βαθµός πτώσης είναι 1000 mm τουλάχιστον. 

Το 11% από υπόγεια ύδατα. 

Το 62% από τα ύδατα των ποταµών συµπεριλαµβανοµένου και του Νείλου ποταµού. 

Στην Αιθιοπία, η οποία γίνεται όλο και πιο επιρρεπής στην ξηρασία, η συγκέντρωση 

του πληθυσµού είναι σχετικά υψηλή και η γεωργία δε µπορεί να ανταποκριθεί στις 

αυξανόµενες ανάγκες, χωρίς την υποστήριξη αρδευτικών έργων. Οι βροχοπτώσεις 

είναι ανεπαρκείς και µε µεγάλες διακυµάνσεις ως προς τη συχνότητα, την ένταση και 

την εποχιακή κατανοµή τους, γι’ αυτό και τα έργα ανάπτυξης υδατικών πόρων είναι 

απαραίτητα για να σταθεροποιήσουν τη γεωργική παραγωγή και να προάγουν τη 
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διατροφική ασφάλεια. Η ανάπτυξη των υδατικών πόρων έγινε µε σκοπό την 

ανάπτυξη της γεωργίας και την ύδρευση του πληθυσµού. 

 

Β Η Κένυα 

 Ο πληθυσµός της Κένυας σύµφωνα µε την απογραφή του 1989 είναι 

25.000.000, ενώ το σύνολο των διαθέσιµων υδατικών πόρων είναι 22*109 m3 , όλα 

από συµβατικούς ανανεώσιµους πόρους οι οποίοι κατανέµονται ως εξής 

Περίπου το 70% από βροχοπτώσεις, οι οποίες πέφτουν καθ ΄όλη τη διάρκεια 

παρατεταµένης περιόδου βροχών. Καλύπτουν το 15% της έκτασης της Κένυας, ενώ 

αρκούν για τη γεωργία (750 mm) κυρίως στις γειτονικές περιοχές της λίµνης 

Βικτώριας. 

 

Γ- Η Τανζανία 

Το σύνολο των διαθέσιµων υδάτων στην Τανζανία είναι 76*109 m3 , το οποίο είναι 

εξολοκλήρου προερχόµενο από τους ανανεώσιµους παραδοσιακούς πόρους. Ο 

πληθυσµός ο οποίος ζει µε τους πόρους αυτούς σύµφωνα µε τη στατιστική του 1988 

είναι 24.000.000 άτοµα, ενώ τα διαθέσιµα ύδατα µοιράζονται ως εξής 

 

Το 40% από βροχοπτώσεις οι οποίες διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Το 21% της 

έκτασης της Τανζανίας δέχεται ένα µέσο όρο βροχοπτώσεων που ξεπερνάει τα 750 

mm, ενώ όχι παραπάνω από 3% της έκτασης της Τανζανίας δέχεται 1250 mm ( µέσος 

όρος βροχοπτώσεων). 

Το 18% από τα ύδατα των ποταµών. Υπάρχουν επίσης και µόνιµοι ποταµοί στην 

Τανζανία, εκ των οποίων ο µεγαλύτερος είναι ο ποταµός (Ριόφτζι) ο οποίος αρδεύει 

τα νότια υψώµατα και το µεγαλύτερο µέρος της νότιας Τανζανίας µε µέση παροχή 

1133 m3/s και συνεπώς θεωρείται από τα µεγαλύτερα ποτάµια της Αφρικής, η οποία 

έχει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της άρδευσης. Επιπλέον, 

υπάρχουν οι ποταµοί Ουάι, Μπενζάνι και αλ- Ρούφο οι οποίοι εκβάλουν στον Ινδικό 

ωκεανό. Ο ποταµός Μπενζάνι ο οποίος έχει πράγµατι αναπτυχθεί, παρέχει ηλεκτρική 
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ενέργεια σε µεγάλο αριθµό πόλεων της Τανζανίας. 

 Το 42% από υπόγεια ύδατα. 

 

∆ Η Ουγκάντα 

Ο πληθυσµός της Ουγκάντας σύµφωνα µε την απογραφή του 1980 ήταν 12.800.000 

άτοµα, ενώ το έτος 1990 είχε ανέλθει στα 18.180.000 άτοµα. 

Οι διαθέσιµοι υδατικοί πόροι στην Τανζανία είναι οι εξής: 

-34*109 m3από βροχοπτώσεις οι οποίες πέφτουν µε διαφορετική πυκνότητα η οποία 

κυµαίνεται µεταξύ 2000 mmετησίως, και που πέφτουν σε µια µικρή περιοχή στα 

βουνά τα οποία εφοδιάζουν τη λίµνη Βικτώρια και 1250mmετησίως οι οποίες 

πέφτουν στα δυτικά υψώµατα και τις ανατολικές περιοχές και νότια του κέντρου, ενώ 

ο µέσος όρος των βροχοπτώσεων είναι λιγότερος από το όριο που επιτρέπει την 

καλλιέργεια στις περισσότερες δυτικές περιοχές και στο κέντρο της Ουγκάντας καθώς 

και βορειοανατολικά. 

-19* 109 m3από τα ύδατα των ποταµών όπου οι λίµνες των γλυκών υδάτων καλύπτουν 

44081 km από την έκταση της Ουγκάντας η οποία είναι 241139 km . 

Οι λίµνες αυτές ( Έντουαρντ, Βικτώρια, Άλµπερτ) οι οποίες είναι κοινές µε τις 

γειτονικές χώρες της Ουγκάντας ενώνονται µε µια οµάδα ποταµών. 

 

4.5 Η φτώχεια στις χώρες της λεκάνης απορροής του Νείλου 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον σε σχέση µε τη λεκάνη απορροής του Νείλου παρουσιάζει το 

υψηλότατο επίπεδο φτώχειας που παρατηρείται στις 8 από τις 10 χώρες που 

περιλαµβάνονται σε αυτήν. Πιο συγκεκριµένα, µε εξαίρεση την Αίγυπτο και το 

Σουδάν, οι υπόλοιπες 8 χώρες που αναφέρθηκαν στο υποκεφάλαιο 3.1.1 

κατατάσσονται µέσα στις 40 φτωχότερες χώρες στον κόσµο σε όλες τις έρευνες που 

έχουν γίνει παγκοσµίως τα τελευταία 50 χρόνια. Το στοιχείο αυτό µπορεί να µας 

οδηγήσει σε µια σειρά από συµπεράσµατα, τόσο σε σχέση µε το ενδιαφέρον για την 

εξέταση της συγκεκριµένης περιοχής όσο και σε σχέση µε την γεωπολιτική ανισότητα 
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που µπορεί να χαρακτηρίζει τις χώρες αυτές συγκριτικά κυρίως µε την Αίγυπτο, κάτι 

το οποίο θα το αναλύσουµε εκτενώς στο υποκεφάλαιο 3.2. 

Το βέβαιο είναι ότι η µεγάλη έλλειψη οικονοµικών πόρων στις χώρες αυτές συνδέεται 

άµεσα µε την τεράστια έλλειψη νερού που τις χαρακτηρίζει, η οποία εντείνεται σε 

πολλές περιόδους και λόγω της µεγάλης ξηρασίας που παρατηρείται. Οι 8 χώρες που 

κατατάσσονται στις 40 φτωχότερες του κόσµου είναι δεδοµένο ότι βρίσκονται ακόµα 

ψηλότερα στις χώρες µε έλλειψη σε αποθέµατα νερού. Κάτι τέτοιο, σε συνδυασµό µε 

το γεγονός ότι η µετάδοση µολυσµατικών ασθενειών στην ήπειρο της Αφρικής είναι 

πιο εκτεταµένη από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο, καθιστά το ζήτηµα της δίκαιης 

κατανοµής του νερού σε όλες τις χώρες της λεκάνης του Νείλου όχι µόνο δίκαιο αλλά 

και κοινωνικά αναγκαίο. 

 

4.6 Συγκρούσεις για το νερό του Νείλου 

Οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες των διαφόρων πρωταγωνιστών µπορεί άραγε να 

οδηγήσουν σε έναν πόλεµο για το νερό. Το 1875 η Αίγυπτος και η Αιθιοπία 

συγκρούστηκαν, εν µέρει εξαιτίας µιας διένεξης σχετικά µε τον Νείλο. Οι 

αξιωµατούχοι δεν θέλουν να πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο θα ξανασυµβεί. Το Κάιρο δεν 

µπορεί να αρνείται αιωνίως τη διανοµή των νερών του Νείλου. Τα τελευταία χρόνια, 

ωστόσο, η χρήση του Νείλου και των υδάτων του για την ανάπτυξη έχει γίνει κάτι το 

µήλο της έριδος µεταξύ των 10 χωρών που µοιράζονται λεκάνης απορροής της - το 

Μπουρούντι, τη Ρουάντα, τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό (Λ∆Κ), την Τανζανία, 

Κένυα, Ουγκάντα, Αιθιοπία, την Ερυθραία, το Σουδάν και την Αίγυπτο. Η ένταση 

προέρχεται εν µέρει από δύο συµφωνίες που υπογράφηκαν κατά την εποχή της 

αποικιοκρατίας το 1929 και το 1959 για την πλήρη αξιοποίηση του Νείλου - που 

έδωσε την Αίγυπτο και το Σουδάν εκτεταµένα δικαιώµατα πάνω στη χρήση του 

ποταµού. Περιφερειακοί αναλυτές λένε ότι η Αίγυπτος και το Σουδάν, από την άλλη 

πλευρά, διστάζουν να επαναδιαπραγµατευθούν τις συνθήκες και αυτό έχει ως 

συνέπεια, κατά καιρούς, τις τεταµένες σχέσεις µεταξύ των άνω και κάτω-παρόχθια 

κράτη. 

 

4.7 Η συµφωνία του Νείλου (1929) 
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Όπως αναφέρθηκε συνοπτικά και στο κεφάλαιο 1 η συµφωνία του Νείλου υπεγράφη 

το 1929 µεταξύ Αιγύπτου και Βρετανίας για λογαριασµό των αποικιών της στο 

Σουδάν και µε αυτήν καθορίστηκαν τα ποσοστά των υδάτων που µπορούσαν να 

εκµεταλλεύονται οι χώρες που διασχίζει ο ποταµός. Σήµερα οι συνθήκες είναι 

τελείως διαφορετικές και το θέµα έχει ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον από τότε καθώς 

10 χώρες µοιράζονται τα νερά του συγκεκριµένου ποταµού, κάτι που σηµαίνει ότι το 

θέµα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων έχει καθοριστικό ρόλο όχι µόνο για τις 

σχέσεις µεταξύ των χωρών αυτών αλλά και για την εσωτερική πολιτική ζωή κάθε 

χώρας ξεχωριστά. 

Η ισχύουσα συµφωνία κατοχυρώνει ουσιαστικά πλήρη ηγεµονία στην Αίγυπτο ως 

προς τον έλεγχο των αποφάσεων και δηµιουργεί µεγάλη ανισοκατανοµή ως προς την 

αξιοποίηση των αποθεµάτων νερού. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόµα και για την 

άντληση από τη µεγαλύτερη λίµνη της Αφρικής (τη Βικτώρια) η κυβέρνηση της 

Αιγύπτου έχει την απόλυτη δικαιοδοσία στο να δώσει την άδεια στις υπόλοιπες χώρες 

παρά το γεγονός ότι το Κάιρο απέχει περίπου 6.000 χιλιόµετρα από τη λίµνη. Σε 

ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα, ο έλεγχος της Αιγύπτου είναι τόσο µεγάλος που 

ουσιαστικά λαµβάνει χαρακτηριστικά κατοχικής δύναµης. Για παράδειγµα, η Κένυα 

είναι υποχρεωµένη να κάνει εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από την Αίγυπτο, επειδή 

µεγάλο τµήµα των υδάτινων πόρων της Κένυας το εκµεταλλεύεται – και µάλιστα µε 

σαφή θεσµική κάλυψη που της παρέχει η συµφωνία του Νείλου- η Αίγυπτος. 

Ενδεικτική της δυναµικής που έχει η Αίγυπτος απέναντι στις υπόλοιπες χώρες οι 

οποίες µοιράζονται τα νερά του Νείλου είναι η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός 

Φυσικών Πόρων της Αιγύπτου όταν ρωτήθηκε για πιθανή διαµαρτυρία των 

υπολοίπων χωρών στη διεθνή κοινότητα προκειµένου να εξασφαλίσουν καλύτερους 

όρους συµφωνίας, όπου είπε πως οποιαδήποτε τέτοια κίνηση ισοδυναµεί µε κήρυξη 

πολέµου και πως σε αυτήν την περίπτωση η Αίγυπτος θα απαντήσει άµεσα µε 

πολιτικά και οικονοµικά µέτρα. 

Η Αίγυπτος παίρνει από το Νείλο το 98% του νερού που χρειάζεται για όλες τις 

χρήσεις της. Για τα 70.000.000 των κατοίκων της – τα οποία προβλέπεται να γίνουν 

85.000.000 τα επόµενα 25 χρόνια- η πρόσβαση στο νερό είναι ζήτηµα κοµβικής 

σηµασίας. Το γεγονός αυτό προσπαθεί να αξιοποιήσει διαρκώς η Αίγυπτος και 

εκµεταλλευόµενη την τεράστια στρατιωτική και διπλωµατική της δύναµη σε σχέση 
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µε τις υπόλοιπες χώρες, απειλεί διαρκώς όποιον επιθυµεί µια πιο δίκαιη κατανοµή 

των υδατικών πόρων. 

Η Αίγυπτος απολαµβάνει τα πλούτη που της προσφέρει ο Νείλος εδώ και πολλά 

χρόνια. Τώρα όµως οι πιο φτωχές χώρες τις οποίες διαρρέει ο µεγαλύτερος ποταµός 

της Αφρικής αντιδρούν, διεκδικώντας τα δικαιώµατά τους και αυτό το στοιχείο 

παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον γι ΄ αυτό και θα αναλυθεί τόσο σε αυτό όσο και στο 

επόµενο κεφάλαιο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Σε πρώτη φάση, είναι 

σηµαντικό να δούµε κάποιες κατά καιρούς συµφωνίες που έχουν εξασφαλιστεί 

προκειµένου να βγάλουµε συµπεράσµατα για το πώς γινόταν µέχρι τώρα η κατανοµή 

των υδάτινων πόρων του Νείλου και το πόσο αυτή επηρεάζει τη διαχείριση των 

διασυνοριακών υδάτων οδηγώντας σε εντάσεις και πιθανές µελλοντικές διενέξεις. 

Η συγκεκριµένη συµφωνία υπεγράφη στις 7 Μάη του 1929 µεταξύ των κυβερνήσεων 

της Αιγύπτου και αυτής του Ηνωµένου Βασιλείου µε βασικό σκοπό την κατανοµή 

των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής του Νείλου για αρδευτική τους 

αξιοποίηση. Συνοπτικά οι βασικές συνθήκες που καταγράφονται στην παραπάνω 

συµφωνία είναι οι εξής: 

 

Η φυσική ροή του ποταµού θα χρησιµοποιείται για ένα µεγάλο διάστηµα του χρόνου 

– το οποίο µάλιστα αντιστοιχεί στην περίοδο της ξηρασίας (από τις 19 Γενάρη µέχρι 

τις 15 Ιούλη)- από την Αίγυπτο, ενώ στο υπόλοιπο διάστηµα η οποιαδήποτε 

αξιοποίηση των υδάτινων πόρων από το Σουδάν θα κατοχυρώνεται αφού υπάρξει η 

απόλυτη συναίνεση της κυβέρνησης του Καΐρου. 

Ο οργανωτικός και διοικητικός χειρισµός των φραγµάτων που έχουν κατασκευαστεί 

στην ευρύτερη περιοχή του Νείλου τίθεται στη δικαιοδοσία των γειτονικών χωρών 

τους αλλά µε πολύ συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και κυρίως µε σαφή καθορισµό 

των ποσοτήτων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για άντληση από το καθένα. 

Τα δικαιώµατα του Σουδάν σε άντληση νερού περιορίζονται ουσιαστικά κυρίως κατά 

το µήνα Γενάρη µέσα στη διάρκεια του χρόνου και υπολογίζονται περίπου σε 

ποσότητα 117.000.000 κυβικών µέτρων. Ουσιαστικά, αν αναλογιστούµε ότι το 

Σουδάν είναι η δεύτερη ισχυρότερη χώρα από αυτές που µοιράζονται τα νερά του 

Νείλου, αντιλαµβανόµαστε τη δυναµική και τα οφέλη της Αιγύπτου από την 

αξιοποίηση των υδάτινων πόρων σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. 

Η δυνατότητα και η δικαιοδοσία της Αιγύπτου να παρεµβαίνει ελεύθερα στα εδάφη 
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του Νείλου που µοιράζεται από κοινού µε άλλες γειτονικές χώρες όπως η Κένυα και η 

Ουγκάντα είναι σαφής και ουσιαστικά µέσα από το συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο 

επεκτείνονται τα κυριαρχικά δικαιώµατα της Αιγύπτου. 

Η συµφωνία του Νείλου επιδιώκει να θέσει ένα σαφές πλαίσιο αξιοποίησης των 

υδατικών πόρων κυρίως για τον τοµέα της άρδευσης, και ταυτόχρονα να επιλύσει τα 

όποια τυχόν προβλήµατα προκύψουν στη διαχείριση του ζητήµατος αυτού. 

Προφανώς, απαραίτητο στοιχείο σε τέτοιου είδους συµφωνίες είναι να υπάρχει 

αµοιβαία εµπιστοσύνη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο να αναπτυχθεί ειδικά από τη 

στιγµή που µία χώρα – η Αίγυπτος- έχει την πλήρη ουσιαστικά δικαιοδοσία να 

ελέγχει τα νερά του Νείλου. 

Η συµφωνία του Νείλου αποσκοπεί – εκτός των άλλων- να δηµιουργηθεί το 

κατάλληλο πεδίο προκειµένου να συλλεχτούν κατάλληλες πληροφορίες για να 

δηµιουργηθούν βάσεις περαιτέρω υδρολογικών δεδοµένων και αναλύσεων που θα 

είναι υπερπολύτιµες για επιπλέον µελέτες σε όλες τι χώρες που µοιράζονται τα νερά 

του ποταµού. 

Η Αίγυπτος είχε το δικαίωµα να κάνει οποιοδήποτε έργο στο ποτάµι χωρίς να πάρει 

τη σύµφωνη γνώµη κανενός από τα υπόλοιπα κράτη. 

Η Αίγυπτος είχε το δικαίωµα να εµποδίσει την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου 

σε άλλο κράτος, αν έκρινε ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τα συµφέροντά της. 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία, επιβεβαιώνεται η άποψη ότι η συµφωνία του 1929 

επικύρωσε τα τεράστια προνόµια της Αιγύπτου και πρόκειται για ένα νοµικό εργαλείο 

που χαρακτηρίζεται από έντονη κοινωνικά αδικία προς τους πληθυσµούς των 

υπόλοιπων χωρών. Κάτι τέτοιο γίνεται ακόµα πιο εύκολα κατανοητό αν 

αναλογιστούµε τη δεδοµένη µεγάλη ξηρασία που επικρατεί σε πολλές από τις χώρες, 

όπως η Τανζανία και η Ουγκάντα, και οδηγεί σε µεγαλύτερη ανάγκη για εύρεση 

νερού. 

Ουσιαστικά δηλαδή, η αγγλική αποικιοκρατία που κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο 

έχριζε το αιγυπτιακό κράτος απόλυτο αφεντικό του ποταµού, δίνοντας στο Σουδάν 

ελάχιστα ψίχουλα, και σε όλα τα υπόλοιπα κράτη απολύτως τίποτα. Πρόκειται για µια 

σκανδαλωδώς ευνοϊκή για το αιγυπτιακό κράτος συµφωνία η οποία του εξασφαλίζει 

την εν λευκώ εκµετάλλευση του Νείλου και κυρίως του χαρίζει απλόχερα τεράστιες 

δυνατότητες για την ανάπτυξη της γεωργίας και κυρίως στο προς εξαγωγή µπαµπάκι 

του. 
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4.8 Ο ρόλος της Αιθιοπίας στις συγκρούσεις 

  Η Αιθιοπία είναι από τις χώρες της λεκάνης απορροής του Νείλου που έχει 

ξεχωριστό ρόλο στις συγκρούσεις οι οποίες λαµβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή. 

Πιο συγκεκριµένα, πολύ µεγάλο ποσοστό (περίπου το 50%) του νερού προέρχεται 

από τις βροχοπτώσεις στην Αιθιοπία, ωστόσο τα δικαιώµατα που έχει στη διαχείριση 

του νερού του ποταµού είναι µηδαµινά. Κάτι τέτοιο την καθιστά επίκεντρο των 

στόχων των ισχυρών κρατών – και κυρίως της Αιγύπτου- διότι λόγω του υψηλού 

επιπέδου φτώχειας είναι µια χώρα εύκολα εκµεταλλεύσιµη. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο που επιβεβαιώνει τα παραπάνω, είναι ότι η Αίγυπτος – αν 

και χαρακτηρίζεται από µηδαµινές βροχοπτώσεις- αξιοποιεί την πλειοψηφία των 

υδάτινων πόρων του Νείλου. Στο ίδιο µήκος κύµατος, το Σουδάν έχει πολύ 

περισσότερα προνόµια από την Αιθιοπία στη διαχείριση των υδάτινων αποθεµάτων. 

Τα παραπάνω δεδοµένα, έχουν ως αποτέλεσµα µεγάλο µέρος των συγκρούσεων στην 

ευρύτερη περιοχή να έχουν ως επίκεντρο την Αντίς Αµπέµπα, γεγονός το οποίο 

παρατηρείται εδώ και πολλές δεκαετίες, από τότε που στο Νείλο υπήρχε καθεστώς 

αποικιοκρατίας σε πολλές χώρες µέχρι και σήµερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Μερικές συµφωνίες για το Νείλο 

 Θα µελετήσουµε παρακάτω ορισµένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

διακρατικών συµφωνιών: 

Η πρώτη απόπειρα συνεργασίας για τα νερά του Νείλου έγινε το 1891, όταν η 

Αίγυπτος και το Σουδάν ήταν υπό Βρετανική ∆ιοίκηση και η Ερυθραία ήταν υπό 

Ιταλική κατοχή. Υπογράφηκε τότε στη Ρώµη η πρώτη συµφωνία που αφορούσε την 
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οριοθέτηση της λεκάνης µεταξύ των τριών κρατών. 

 Το 1902 η Βρετανία (ως εκπρόσωπος της Αιγύπτου και του Σουδάν) και η Αιθιοπία 

υπέγραψαν στην Αντίς Αµπέµπα συµφωνία για την διατήρηση σταθερής παροχής του 

Νείλου. Η συγκεκριµένη συµφωνία αφορούσε – εκτός των άλλων – και την 

οριοθέτηση των συνόρων ανάµεσα σε πολλές γειτονικές χώρες όπως Σουδάν, 

Αιθιοπία και Ερυθραία. 

 Το 1906 ακολούθησε συµφωνία µεταξύ Βελγίου (που κατείχε το Κονγκό) και 

Βρετανίας που υπογράφηκε στο Λονδίνο. 

Το 1925 η Βρετανία και η Ιταλία υπέγραψαν δεύτερη συµφωνία µε την οποία όµως 

διαφώνησε η Αιθιοπία και απευθύνθηκε στην Κοινωνία των Εθνών. 

 Το 1929 υπογράφηκε συµφωνία µεταξύ Αιγύπτου που είχε αποκτήσει την 

ανεξαρτησία της και Βρετανίας που εκπροσωπούσε την Ουγκάντα, την Κένυα, την 

Τανζανία και το Σουδάν και έδινε 48 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού στην 

Αίγυπτο και µόνο 4 δισεκατοµµύρια στο Σουδάν. 

Το 1959 όταν και οι δύο χώρες ήταν πλέον ανεξάρτητες υπογράφηκε συµφωνία 

µεταξύ Αιγύπτου και Σουδάν για την "πλήρη χρησιµοποίηση των νερών του Νείλου" 

και οι ποσότητες του νερού κατανεµήθηκαν δικαιότερα. Το Σουδάν πήρε 18,5 

δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα και η Αίγυπτος 55,5 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα µε 

άµεσο αποτέλεσµα την κατασκευή του φράγµατος του Ασουάν. Η Αίγυπτος 

αποζηµίωσε το Σουδάν επειδή η λίµνη Νάσερ που δηµιουργήθηκε από το φράγµα 

κάλυψε και εδάφη της χώρας αυτής. Στις συµφωνίες αυτές δε συµµετείχαν τα κράτη 

του άνω ρου του Νείλου και ήδη από το 1957 η Αιθιοπία αντέδρασε δηλώνοντας ότι 

θα προχωρήσει µόνη της στη διαχείριση του νερού του τµήµατος της λεκάνης που 

ανήκε στο έδαφος της. Η προσπάθεια των κρατών της λεκάνης να πετύχουν την 

οικονοµική ανάπτυξη και η σταδιακή βελτίωση της πολιτικής κατάστασης στην 

περιοχή οδήγησαν τα ενδιαφερόµενα κράτη µετά το 1960 στη σύναψη πολυµερών 

πλέον συµφωνιών. 

Το 1986 µε πρωτοβουλία της επιτροπής διαχείρισης του ποταµού Μεκόγκ και του 

UNDPέγινε στο Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης συνάντηση εκπροσώπων από οκτώ χώρες 

της λεκάνης του Νείλου µε σκοπό µέσα από την εµπειρία της διαχείρισης του Μεκόγκ 

να προχωρήσουν σε αντίστοιχη προσπάθεια κοινής διαχείρισης της λεκάνης του 

Νείλου. Έτσι το 1992 άρχισαν στο Κάιρο διαπραγµατεύσεις µε σκοπό την εκπόνηση 

ενός συνολικού σχεδίου εκµετάλλευσης των υδατικών πόρων της λεκάνης. 

Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν η δηµιουργία της "Πρωτοβουλίας για τη 
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λεκάνη του Νείλου" το 1999. Η Πρωτοβουλία µε τη βοήθεια της Παγκόσµιας 

Τράπεζας, του UNDP, του Καναδικού ∆ιεθνούς Γραφείου για την Ανάπτυξη και της 

Οικονοµικής Επιτροπής για την Αφρική, προχώρησε στην κατάρτιση σχεδίων και 

δράσεων για το σύνολο αλλά και επί µέρους τµήµατα της λεκάνης. Το 2000 

αντιπροσωπείες ειδικών από όλα τα κράτη της λεκάνης 

προχώρησαν στην δηµιουργία του "Πλαισίου Συνεργασίας" που περιλαµβάνει γενικές 

αρχές, δικαιώµατα και υποχρεώσεις των κρατών. Το πλαίσιο έγινε δεκτό και 

επικυρώθηκε από τους αρµόδιους Υπουργούς και αποτελεί τον "Οδικό Χάρτη" της 

συνεργασίας των κρατών της λεκάνης. Απ' όσα εκτέθηκαν παραπάνω είναι φανερό, 

ότι σε µια περιοχή µε έντονα πολιτικά προβλήµατα και τεταµένες κατά το παρελθόν 

σχέσεις µεταξύ των κρατών, η προσπάθεια για την ανάπτυξη µπορεί να οδηγήσει σε 

συνεργασίες προς όφελος όλων των ενδιαφεροµένων µερών. Ο ρόλος του διεθνούς 

παράγοντα, παρά το γεγονός ότι η αποικιοκρατία στην περιοχή είχε αφήσει 

δυσάρεστα κατάλοιπα, υπήρξε καταλυτικός στην προσπάθεια αυτή και σε συνδυασµό 

µε τη διάθεση των κρατών για συνεργασία, συνέβαλε στην επίτευξη συµφωνίας 

συνεργασίας για την από κοινού διαχείριση της λεκάνης. 

 

4.10 Η συµφωνία του 1959 

 

Το 1959 η αιγυπτιακή και η σουδανική κυβέρνηση µπορούσαν να συνεννοηθούν από 

µόνες τους αλλά και πάλι δεν υπήρχε χώρος για άλλους. Συγκεντρωτικά, τα σηµεία τα 

οποία συµφωνήθηκαν είναι τα εξής: 

Η ετήσια ποσότητα νερού του Νείλου είναι 84.000.000.000 κυβικά µέτρα νερού, από 

τα οποία περίπου το 70% θα πήγαινε στην Αίγυπτο, ένα περίπου 20% στο Σουδάν και 

το υπόλοιπα στα άλλα κράτη της λεκάνης απορροής του ποταµού. 

Η Αίγυπτος µπορεί να κατασκευάσει υψηλό φράγµα στο Ασουάν, στο οποίο µπορεί 

να αποθηκευτεί ολόκληρη η ετήσια ροή του Νείλου 

Το Σουδάν θα κατασκευάσει το φράγµα Rosaries καθώς και άλλα έργα για άρδευση 

και υδροηλεκτρική παραγωγή, αλλά µόνο όσο επιτρέπει το µερίδιό του στο νερό. 

Σε περίπτωση αξιώσεων στο νερό από άλλα κράτη, θα αντιµετωπιστεί το ζήτηµα από 

κοινού από τις δύο κυβερνήσεις. 

Αν οι αξιώσεις αυτές τύχουν διεθνής αναγνώρισης, τότε το ποσό νερού που θα πρέπει 

να δοθεί σε άλλα κράτη θα πρέπει να αφαιρεθεί οµοιόµορφα από το αιγυπτιακό και το 

σουδανικό µερίδιο. 
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Εποµένως, η συµφωνία του 1959 διαµόρφωνε ενός είδους αιγυπτοσουδανικού 

«καρτέλ του Νείλου», που µονοπωλούσε το ποτάµι, εµποδίζοντας όσο θα ήταν 

δυνατό οποιαδήποτε οργανωµένη χρήση του νερού από τις χώρες των πηγών του. Για 

παράδειγµα, το έδαφος της Αιθιοπίας συγκεντρώνει υπό τη µορφή πηγών το 80% της 

συνολικής ροής του Νείλου, και ωστόσο η Αιθιοπία αποκλειόταν από κάθε χρήση του 

νερού. Φυσικά, η συµφωνία του 1959 δεν ήταν υποχρεωτική για την Αντίς Αµπέµπα, 

αφού δε φέρει πουθενά την υπογραφή της. Κάτι τέτοιο είχε σαν συνέπεια από τη 

δεκαετία του ΄90 το αιθιοπικό κράτος να την αγνοήσει, βελτιώνοντας την άρδευση 

των εδαφών του αλλά και τις υδροηλεκτρικές υποδοµές του. 

 

Η απόλυτη κυριαρχία κατά κύριο λόγο της Αιγύπτου και δευτερευόντως του Σουδάν 

πάνω στη χρήση των νερών του Νείλου άρχισε να γίνεται όλο και µεγαλύτερο 

πρόβληµα όσο οι πληθυσµοί (και κατά συνέπεια οι ανάγκες σε νερό για αγροτική 

χρήση αλλά και για βιοµηχανική, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτροπαραγωγής) των 

κρατών των πηγών του µεγάλωναν. Αλλά δεν ήταν και δεν είναι αυτή η µοναδική 

διάσταση. Το νερό έχει γίνει «αντικείµενο» ενός ιδιαίτερα ενός πλέγµατος 

(πρωτοκοσµικών) βιοµηχανιών, που ξεκινούν από την εµφιάλωση και το εµπόριο 

πόσιµου νερού, και φτάνουν στον αστικό σχεδιασµό, στη « διαχείριση» των δικτύων 

υδροδότησης των πόλεων, των έργων αποχέτευσης κλπ. 

 

Ο συνδυασµός αυτών των δύο παραγόντων, αφ ενός των συµφερόντων των κρατών 

του Νείλου, που βρίσκονταν έξω από κάθε δικαίωµα χρήσης εξαιτίας των ρυθµίσεων 

του 1929 και του 1959, και αφ’ ετέρου των συµφερόντων των υδροbusiness γέννησε 

την ‘πρωτοβουλία για τη λεκάνη του Νείλου’ (NileBasinInitiative) που σχηµατίστηκε 

στις αρχές του 1999 σαν διαρκής σύσκεψη υπουργών από δέκα αφρικανικά κράτη µε 

αντικείµενο µια δικαιότερη συµφωνία. Η ερυθραία που έχει ελάχιστες πηγές του 

Νείλου και ήταν σε πόλεµο µε την αιθιοπία σχεδόν ως το 2000, αποχώρησε σχεδόν 

από την αρχή. 

∆ίπλα από τις υπουργικές συνόδους, αναπτύχθηκε ένα νεφέλωµα από µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, εταιρείες συµβούλων και γραφεία ειδικών- ενώ την υψηλή 

εποπτεία των διαπραγµατεύσεων ανέλαβε η Παγκόσµια τράπεζα µε «βοηθούς» την 

αφρικανική τράπεζα ανάπτυξης, µια σειρά από µη κυβερνητικές οργανώσεις, µια 

οργάνωση «γεφύρωσης» ιδιωτικών συµφερόντων καθώς και πληθώρα κρατών όπως 
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καναδάς , δανία, νορβηγία, σουηδία, φινλανδία, ιταλία, γερµανία µε µεγάλη εµπειρία 

και τεχνογνωσία στο αντικείµενο. Ουσιαστικά πρόκειται για κράτη που είναι πρώην 

αποικιοκράτες της Αφρικής και χώρες µε ισχυρές βιοµηχανίες νερού. 

 

 

 

4.10.1 Συµπεράσµατα για τα θεσµικά πλαίσια που αφορούν τον ποταµό Νείλο 

Σχετικά µε τα θεσµικά πλαίσια που έχουν καταγραφεί και αφορούν στη διαχείριση 

των νερών της λεκάνης απορροής του Νείλου, µπορούµε να καταλήξουµε στα εξής 

συµπεράσµατα: 

 

∆ιαχρονικά, η Αίγυπτος απολάµβανε τεράστια προνόµια στο επίπεδο της διαχείρισης 

των υδάτων, σε σχέση µε όλες τις υπόλοιπες χώρες της λεκάνης. 

 

Εδώ και 8 –περίπου- δεκαετίες, όλα τα έργα που κατασκευαστεί στην ευρύτερη 

περιοχή του Νείλου, έχουν ως βασικό ρυθµιστή τις παροχές στις υδάτινες συνιστώσες 

της Αιγύπτου, γι αυτό και είναι η χώρα που έχει αναλάβει σχεδόν όλα τα έργα στην 

περιοχή. 

 
Όλοι οι νόµοι που θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε εφαρµογή, χαρακτηρίζονταν από 

κοινωνική αδικία, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι 8 από τις 10 χώρες της λεκάνης 

απορροής είναι µέσα στις φτωχότερες στον κόσµο και ωστόσο είχαν και έχουν 

ελάχιστες δικαιοδοσίες στη διαχείριση των υδάτων. 

Η µόνο χώρα – εκτός της Αιγύπτου- που είχε ένα στοιχειώδες µερίδιο στην 

αξιοποίηση των υδάτινων πόρων είναι το Σουδάν, όπου και πάλι τα προνόµιά του 

ήταν ελάχιστα σε σχέση µε αυτά της Αιγύπτου. 

Η Αιθιοπία, παρά το γεγονός ότι συνεισφέρει σε πολύ µεγάλο ποσοστό στη λεκάνη 

απορροής ( περίπου το 45% του νερού της λεκάνης απορροής προέρχεται από τις 

βροχοπτώσεις της Αιθιοπίας), έχει µηδαµινά δικαιώµατα στην αξιοποίηση και 

διαχείριση των υδάτινων πόρων. 

 

 4.11 Υδρολογικά στοιχεία για τις εµπλεκόµενες χώρες του Νείλου 

 

Σε πρώτη φάση, έχει σηµασία να παραθέσουµε κάποια στοιχεία σε σχέση µε την 
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κατακρήµνιση και την απορροή που παρατηρείται στο Νείλο, καθώς µε αυτόν τον 

τρόπο θα σχηµατίσουµε καλύτερη εικόνα για τη ροή του νερού τόσο στα επιµέρους 

υδάτινα συστήµατα όσο και συνολικά στις χώρες της λεκάνης απορροής. 

Για το σκοπό αυτό, σε πολλές έρευνες καταγράφεται σύνολο στοιχείων για την 

κατακρήµνιση και την απορροή σε µια σειρά από υδάτινα συστήµατα που βρίσκονται 

στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροή του Νείλου, όπως η λίµνη Βικτώρια, ο 

µπλε Νείλος, το κεντρικό Σουδάν κ.ά. 

 

Τα στοιχεία αντιστοιχούν σε µια χρονοσειρά πλάτους 40 ετών, και καταγράφονται 

τόσο αριθµητικά όσο και σε ποσοστιαία κλίµακα ( UniversityofEastAnglia, Norwich, 

1993). 

 

 

 

 

  

 

 

 

4.11.1 Σουδάν 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα διάφορα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί και 

αφορούν τις ανάγκες των διαφόρων πληθυσµών σε νερό καθώς και συνολικά τη 

διακύµανση της κατανοµής του νερού στις χώρες της λεκάνης απορροής. Πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι πολλά από τα στοιχεία αυτά αποτελούν πολύτιµα εργαλεία µελέτης 

στην προσπάθεια να γίνουν προβλέψεις για την αύξηση της ζήτησης του νερού στο 

µέλλον τόσο στο Νείλο όσο και παγκοσµίως, εποµένως είναι συνολικά πολύ 

σηµαντική η παρουσίαση και η µελέτη τους. 

 

Σε πρώτη φάση, παρουσιάζεται η ζήτηση του νερού στο κράτος του Σουδάν για όλους 

τους µήνες του χρόνου από το 1912 µέχρι το 1975. Η κύρια πηγή συµπερασµάτων 

αποτελεί η ετήσια ζήτηση όπως καταγράφεται στην τελευταία στήλη των πινάκων 

που δίνονται αµέσως παρακάτω. Οι πίνακες αυτοί, αποτελούν προϊόν µελετών που 

έχουν γίνει στο µεγαλύτερο µέρος του γεωγραφικού πλάτους του Σουδάν και είναι σε 

µεγάλο βαθµό αξιόπιστοι, ειδικά αν αναλογιστούµε το µεγάλο µέγεθος της 
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στατιστικής χρονοσειράς τους. 

 

 

 

Κάνοντας µια πιο αναλυτική µελέτη των στοιχείων που καταγράφονται στους 

παραπάνω πίνακες µπορούµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα σε σχέση µε τη 

ζήτηση και την κατανοµή του νερού στο Σουδάν, που είναι και η δεύτερη ισχυρότερη 

χώρα της λεκάνης απορροής και η µόνο που έχει κατοχυρώσει ένα στοιχειώδες 

επίπεδο συνεργασίας µε την Αίγυπτο. Συγκεντρωτικά, µπορούµε να πούµε τα εξής: 

Όπως είναι λογικό, τους µήνες των υψηλότερων θερµοκρασιών και της µεγάλης 

ξηρασίας, η ζήτηση νερού αυξάνεται ραγδαία και µάλιστα µε βάση και το έντονο 

τροπικό κλίµα της χώρας, φτάνει σε επίπεδα σχεδόν τετραπλάσια από τη µέση ετήσια. 

Η µέση ετήσια ζήτηση στο διάστηµα των 63 χρόνων που γίνεται η µελέτη, κυµαίνεται 

γύρω από ένα συγκεκριµένο διάστηµα τιµών – τουλάχιστον για τα περισσότερα 

χρόνια- που αντιστοιχεί αριθµητικά περίπου σε 2.500-2.700 κυβικά µέτρα. 

Οι δύο δεκαετίες που η µέση ετήσια ζήτηση ανέβηκε σχεδόν κατακόρυφα ήταν αυτές 

του ΄30 και του ΄50. Τη δεκαετία του ’30 σηµειώθηκε στην υποσαχάρια ζώνη – που 

περιλαµβάνει και το κεντρικό και βόρειο Σουδάν- εκτεταµένη ξηρασία η οποία 

είχεκαι ως άµεση συνέπεια τη δηµιουργία των καταιγίδων σκόνης. Τη δεκαετία του 

΄50 σηµειώθηκε η µεγαλύτερη αύξηση στη µέση θερµοκρασία του πλανήτη σε σχέση 

µε την περίοδο που εξετάζουµε ( δεκαετίες ΄10 έως και ΄70). Συνεπώς, τα παραπάνω 

στοιχεία αιτιολογούν την αύξηση της ζήτησης τις δύο συγκεκριµένες δεκαετίες. 

Το 1955 ξεκίνησε εµφύλιος πόλεµος στο Σουδάν, ο οποίος διήρκεσε έως το 1972. 

Κάτι τέτοιο αιτιολογεί γιατί σε πολλές χρονιές µέσα σε αυτήν την περίοδο η µέση 

ετήσια ζήτηση ήταν ανεβασµένη σε σχέση µε τα υπόλοιπα έτη. 

 

4.11.2 Αίγυπτος 

Η Αίγυπτος, όπως έχει αναφερθεί και στα προηγούµενα κεφάλαια της παρούσας 

διπλωµατικής εργασίας είναι η χώρα µε την απόλυτη δικαιοδοσία στη λεκάνη του 

Νείλου και ταυτόχρονα έχει πολύ µεγάλη διπλωµατική και στρατιωτική δυναµική σε 

σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της λεκάνης. Ενδεικτικό είναι ότι η περίφηµη 
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συµφωνία του Νείλου ( 1929) αναγνώριζε ότι η δεύτερη χώρα που είχε δικαιώµατα 

στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων ήταν το Σουδάν, µε µόλις υποδωδεκαπλάσια 

ποσότητα αποθεµάτων νερού σε σχέση µε την Αίγυπτο. 

Παρακάτω, επισυνάπτονται διαγράµµατα που καταγράφουν την ετήσια ζήτηση για 

ένα πολύ µεγάλο διάστηµα (από το 1869 έως το 1984) και τα οποία µας δίνουν τη 

δυνατότητα να κατανοήσουµε το µέγεθος της ζήτησης του νερού σε µια χώρα, η 

οποία έχει πληθώρα αποθεµάτων νερού και ταυτόχρονα το κλίµα είναι ιδιαίτερα 

τροπικό, άρα υπάρχει αυξηµένη ζήτηση. 

Με βάση το διάγραµµα 1 ( στον οριζόντιο άξονα απεικονίζεται η σειρά των 116 ετών 

στην οποία αντιστοιχεί η περίοδος µελέτης), καταλήγουµε για την Αίγυπτο σε µερικά 

συµπεράσµατα: 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες υπάρχει εµφανής πτώση της µέσης ετήσιας ζήτησης, 

κάτι το οποίο ενδεχοµένως να εξηγείται από 

Τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο υπάρχει πολύ µεγάλη διαφορά σε σχέση µε 

τους αµέσους προηγούµενους και επόµενους µήνες. Το στοιχείο αυτό παρατηρείται 

σε όλη τη χρονική περίοδο της µελέτης και προφανώς έχει να κάνει µε την 

καλοκαιρινή περίοδο της Αιγύπτου. 

Επίσης, τις δεκαετίες του ΄10 και του ΄60 παρατηρείται µια κατακόρυφη (της τάξεως 

του 60%) πτώση της µέσης ετήσιας ζήτησης, κάτι το οποίο εξηγείται από την έντονη 

ξηρασία που παρατηρήθηκε εκείνη την περίοδο. 

 

 

Στο διάγραµµα 4.1, υπάρχει συλλογή πληροφοριών από τον ταµιευτήρα του Ασουάν, 

και αντιστοιχεί σε ένα µεγάλο µέρος του γεωγραφικού µήκους και πλάτους της 

Αιγύπτου. 
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∆ιάγραµµα 4.1: Συλλογή πληροφοριών από τον ταµιευτήρα του Ασουάν 

Στο διάγραµµα 4.2 που επισυνάπτεται, αποτυπώνεται η εξέλιξη του µεγέθους της 

ζήτησης κατά τους δώδεκα µήνες του έτους. Τα άµεσα συµπεράσµατα στα οποία 

µπορούµε να καταλήξουµε είναι τα εξής: 

Από το Γενάρη µέχρι τον Ιούλη η ζήτησα η κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα µε ίδιες 

περίπου τιµές σε αυτό το εφτάµηνο ( µεταξύ 1000 και 2000 m3), ενώ αυξάνεται 

κατακόρυφα τους επόµενους δύο µήνες (σχεδόντετραπλασιάζεται). 

Τους τελευταίους µήνες του χρόνου, λόγω της πτώσης της µέσης θερµοκρασίας, η 

ζήτηση σηµειώνει κατακόρυφη πτώση ωστόσο η τιµής είναι αρκετά πιο υψηλή σε 

σύγκριση µε τους πρώτους µήνες του χρόνου ( σχεδόν διπλάσια). 
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∆ιάγραµµα 4.2: Εξέλιξη του µεγέθους της ζήτησης µέσα στη διάρκεια του χρόνου 

 

 

4.11.3 Συµπεράσµατα για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά του Νείλου 

Με βάση τα παραπάνω, καθώς και τα στοιχεία που προέκυψαν από πιο µελέτες 

(UniversityofEastAnglia, Norwich ,1993) µπορούµε να καταλήξουµε σε κάποια πιο 

συγκεκριµένα συµπεράσµατα σε σχέση µε τα υδρολογικά δεδοµένα στη λεκάνη 

απορροής του Νείλου, τα οποία είναι τα εξής: 

Η λεκάνη του Νείλου παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία κλιµατικών, υδρολογικών και 

φυσικών χαρακτηριστικών που καθιστούν τη µελέτη αυτή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 

και ταυτόχρονα σύνθετη. Κάτι τέτοιο έχει ως αποτέλεσµα – για τις ανάγκες των 

στατιστικών καταγραφών και µελετών- να δηµιουργήθηκαν νέα µοντέλα 

προσοµοίωσης προκειµένου να εξεταστούν οι εισροές και οι εκροέςστο κύριο ρου του 

Νείλου αλλά και σε άλλα τµήµατά του και υδάτινα συστήµατα όπως ο Λευκός 

Νείλος, η λίµνη Βικτώρια κ.ά. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι µόλις από το 1898 και 

µετά άρχισαν να δηµιουργούνται νέα µοντέλα και προσοµοιώµατα για να καλυφθούν 
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οι ανάγκες των παραπάνω µελετών. 

Τα φαινόµενα της κατακρήµνισης, της εξάτµισης και της απορροής παρουσιάζουν 

µεγάλη διακύµανση στη λεκάνη τόσο ανά χώρα όσο και ανά υδάτινο σύστηµα. Έχει 

αποδειχτεί – µε βάση τα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί- ότι ειδικά η απορροή είναι 

πολύ πιο ευαίσθητη στις θερµοκρασιακές µεταβολές σε σχέση µε τα άλλα δύο 

φαινόµενα, ενώ συνολικά παρατηρείται το φαινόµενο υπερκορεσµού του εδάφους τις 

χρονιές που υπάρχει ανεβασµένο ποσοστό της υγρασίας. 

Το φαινόµενο της κατακρήµνισης έχει εµφανείς επιπτώσεις στο σύνολο των ροών του 

ποταµού Νείλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Αίγυπτος αναγκάστηκε να 

χρησιµοποιήσει µικρότερη ποσότητα νερού για άρδευση απ΄’ότι υπολόγιζε µετά τη 

συµφωνία του 1959, ακριβώς γιατί είχε απώλειες λόγω του φαινοµένου της 

κατακρήµνισης.Επίσης, σηµαντικός παράγοντας είναι και οι κλιµατικές αλλαγές, που 

σίγουρα επηρεάζουν όλα τα φυσικά φαινόµενα και συνεπώς και τη ροή του ποταµού. 

Στα διαγράµµατα 4.3 και 4.4 αποτυπώνονται σε χάρτες µια σειρά από υδάτινες 

συνιστώσες του Νείλου καθώς και υδρολογικά στοιχεία που αντιστοιχούν σε αυτές 

µετά από συλλογή µια σειράς µελετών. 
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 4.12 Ολοκληρωµένη προσέγγιση στην αξιοποίηση του νερού του Νείλου 

Σε χώρες όπως αυτές που περιλαµβάνονται στη λεκάνη απορροής του Νείλου,όπου 

υπάρχει εκτεταµένη ξηρασία και άλλες περιβαλλοντικές κρίσεις, και η απώλεια ζωής 

από ελλείψεις τροφών και άλλες καταστροφές είναι υψηλές, πρέπει να δοθεί 

περισσότερο βάρος στα κοινωνικά οφέλη, τα οποία, επειδή συχνά δεν είναι ποσοτικά 

, δεν συµπεριλαµβάνονται στην εκτίµηση των έργων. Τα έργα κρίνονται επιτυχή όταν 

προάγουν την ασφάλεια τροφής, όταν συνεισφέρουν στην µείωση της φτώχειας, 

αυξάνουν τις ευκαιρίες εργασίας, ή προάγουν µε άλλους τρόπους την αγροτική 

πρόνοια. 

Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε το νέο τρόπο σκέψης στον σχεδιασµό των υδατικών 

πόρων στην Αφρική και το Νείλο, δεν απορρίπτονται τα µεγάλα έργα, µε την 

προϋπόθεση ότι είναι προσεκτικά σχεδιασµένα, λαµβάνοντας υπ΄ όψιν όλα τα 

σχετικά προβλήµατα, ότι δε έχουν αντίθετα αποτελέσµατα στις τοπικές κοινότητες ή 

στο περιβάλλον, και τα οφέλη τους µοιραζονται στον τριγύρω πληθυσµό. 

Όµως, κατά γενική οµολογία, τα µικρά έργα έχουν περισσότερα πλεονεκτήµατα, είναι 

λιγότερο δαπανηρά και υποστηρίζονται καλύτερα γι΄αυτό και θα πρέπει να δοθεί 

µεγαλύτερη έµφαση σε αυτά. Επιπλέον, η νέα θεωρία ισχυροποιεί την περίπτωση 

ιδιοκτησίας και διαχείρισης των έργων από την τοπική κοινότητα. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η παραπάνω ανάλυση αφορά στην Αφρική και τις 

περισσότερες χώρες του Νείλου, όπου το επίπεδο φτώχειας είναι πάρα πολύ υψηλό, 

και δεν επεκτείνεται σε προηγµένες χώρες, όπως π.χ. οι Ευρωπαϊκές, όπου η 

υπάρχουσα τεχνογνωσία αποτρέπει ή ελαχιστοποιεί τις βλαβερές συνέπειες των 

µεγάλων έργων αποθήκευσης νερού και το υπάρχον επίπεδο γνώσης καθιστά τη 

λειτουργία αυτών των έργων αποτελεσµατική και επιτυχηµένη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  Συµπεράσµατα 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας ήταν η καταγραφή των βαθύτερων 

αιτιών που οδηγούν σε συγκρουσιακά γεγονότα για το νερό -τόσο σε διακρατικό 

επίπεδο όσο και σε τοπικό- καθώς και πως τα γεγονότα αυτά συνδέονται µε 

πολιτικούς, οικονοµικούς και στρατηγικούς παράγοντες. Επίσης, παρατίθενται 

στοιχεία από διεθνείς συµφωνίες µεταξύ των εµπλεκόµενων κρατών, όσον αφορά στη 

διαχείριση των κοινών διασυνοριακών ποτάµιων συστηµάτων. 

  Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν αναλυτικά µια σειρά από εµπόλεµες διαµάχες, 

τόσο στην προ Χριστού όσο και στη µετά Χριστού περίοδο, προκειµένου να 

αποτυπωθεί η τεράστια και διαχρονική αξία του αγαθού του νερού για τον άνθρωπο, 

καθώς και το σύνολο των επιπτώσεων που αντιµετώπισαν οι λαοί λόγω των 

διαµαχών. 

Κατόπιν, παρουσιάζονται µια σειρά από εξειδικευµένα στοιχεία για την περίπτωση 

του Νείλου, καθώς η συγκεκριµένη λεκάνη απορροής του ποταµού παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον, ενώ δίνονται και πολλά υδρολογικά στοιχεία που αφορούν τις 

επιµέρους χώρες του Νείλου καθώς και τις υδάτινες συνιστώσες του. Επίσης, 

καταγράφονται λεπτοµέρειες που αφορούν τις συγκρούσεις για τα νερά του ποταµού, 

αλλά και το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά την αξιοποίηση των υδάτινων 

πόρων του. 

Τα κύρια συµπεράσµατα που προέκυψαν είναι τα παρακάτω: 

1) Περισσότερο από το 40% των κρατών βρίσκονται εντός ζωνών µε άγχος για το 

νερό, ενώ συνολικά καταγράφονται σε παγκόσµιο επίπεδο 263 διασυνοριακές 

λεκάνες (Αφρική 59, Ευρώπη 69, Ασία 57, Βόρεια Αµερική 40, Νότια Αµερική 38) 

και 39 χώρες, των οποίων τα ποτάµια τουλάχιστον κατά το ήµισυ πηγάζουν πέρα από 

τα σύνορα των χωρών αυτών. Με βάση τα στοιχεία αυτά, γίνεται εµφανές το µέγεθος 

της υδρολογικής αλληλεξάρτησης. 

2)  Είναι λανθασµένη η αίσθηση ότι το νερό είναι ένα αγαθό σε αφθονία, καθώς 

µπορεί να καλύπτει το 70% τη επιφάνειας της Γης, αλλά ένα πολύ µικρό ποσοστό 

αυτού είναι κατάλληλο για χρήση και ακόµα πιο µικρό είναι το ποσοστό του πόσιµου 
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νερού. 

3) Τρεις είναι οι κυριότεροι λόγοι διαµάχης για το νερό: 

Η ποσότητα που επιδιώκουν οι χώρες (περιοχές) ανάντη. 

Η ποσότητα που επιδιώκουν οι χώρε (περιοχές) κατάντη. 

Η µόλυνση του νερού. 

4)  Το νερό, αποτελεί συνήθως την αφορµή για διεξαγωγή πολέµων και όχι την 

αιτία. Συχνότερα, αξιοποιείται το νερό στις διαπραγµατεύσεις ως µέσο πολιτικής 

πίεσης για την κατοχύρωση συµφωνιών οικονοµικής – και όχι µόνο- φύσεως. Το 

γεγονός αυτό καταγράφεται σε ποσοστό 90%, και αφορά το σύνολο των χωρών 

παγκοσµίως. Επίσης, µε το πέρασµα των δεκαετιών και των αιώνων παρατηρείται 

εξάπλωση των συγκρουσιακών γεγονότων σε χώρες και ηπείρους. 

5)  Τα διακρατικά συγκρουσιακά γεγονότα που συνδέονται µε το νερό, 

εξυπηρετούν σε µεγάλο βαθµό πολιτικές σκοπιµότητες που συχνά συνοδεύτηκαν από 

ακραία επιβολή µέτρων σε φτωχούς και καταπιεζόµενους πληθυσµούς, όπως για 

παράδειγµα η διακοπή ύδρευσης. Επίσης, σε ορισµένες περιοχές όπως η Μέση 

Ανατολή- η χρήση βίας προς επίλυση των διακρατικών διαφορών που σχετίζονται και 

µε το νερό, αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. 

6)  Μεγάλο ποσοστό- 30%- των συγκρουσιακών γεγονότων σχετίζεται µε 

διεκδίκηση και αξιοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής ( φράγµατα, κανάλια) µε 

µεγάλο οικονοµικό όφελος για τις χώρες που µοιράζονται τα υδάτινα συστήµατα. 

7)  Το µολυσµένο νερό, έχει τεράστιες και οδυνηρές επιπτώσεις για τον άνθρωπο 

σε παγκόσµιο επίπεδο, καθώς οι θάνατοι από τις ασθένειες που προκαλεί είναι πολύ 

περισσότεροι από αυτούς που οφείλονται σε εµπόλεµες διαµάχες. 

8)  Η µεγάλη δηµογραφική έκρηξη παγκοσµίως, σε συνδυασµό µε τις κλιµατικές 

διακυµάνσεις, καθιστούν εντονότατο το πρόβληµα της λειψυδρίας και εποµένως 

εντείνονται οι διεκδικήσεις για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων , τόσο 

διακρατικά όσο και τοπικά. Η κατάσταση δυσχεραίνεται από την αυξανόµενη 

ανισότητα που χαρακτηρίζει την κατανοµή του νερού παγκοσµίως. 

9)  Η µεγάλη ασάφεια που χαρακτηρίζει τα θεσµικά πλαίσια και τις διεθνείς 
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συµφωνίες, έχουν ως αποτέλεσµα η κάθε χώρα- σε πολλές περιπτώσεις- να διεκδικεί 

το νερό και να το αντιµετωπίζει ως καθαρό εθνικό της κτήµα, κάτι το οποίο 

τροφοδοτεί εντάσεις και διενέξεις, καθώς το νερό αποτελεί το υπέρτατο 

«µεταναστευτικό» αγαθό. 

10)  Η πληθυσµιακή ανοµοιογένεια, κυρίως στο ζήτηµα της γλωσσικής διαλέκτου, 

αποτελεί βασικό πυροδότη συγκρούσεων για το νερό σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, η 

ποικιλία διεκδικήσεων είναι µεγαλύτερη συγκριτικά µε το διακρατικό επίπεδο (πηγές, 

γεωτρήσεις, πηγάδια). 

11)  Σε τοπικό επίπεδο, τα υδάτινα συστήµατα έχουν κοµβικό ρόλο για την 

οικονοµία των κοινωνιών, µε αποτέλεσµα οποιαδήποτε πιθανή µόλυνση του νερού να 

έχει πολύ µεγάλες επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και σε άλλους τοµείς 

της οικονοµίας, όπως η άρδευση και η κτηνοτροφία. 

12) Στην προ Χριστού περίοδο, το 80% των συγκρουσιακών γεγονότων έχει ως 

επίκεντρο χώρες µε µεγάλη πολιτισµική ανάπτυξη (π.χ. Αίγυπτος, Βαβυλώνα, Ρώµη 

κ.ά.),από το οποίο γίνεται εµφανές ότι πολλές χώρες αξιοποιούσαν την κοινωνική 

τους δυναµική. Επίσης, πάνω από το 60% των συγκρούσεων έχει ως επίκεντρο την 

ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, λόγω του ισχυρού στρατού και της έντονης 

γεωγραφικής γειτνίασης που παραδοσιακά χαρακτήριζαν την περιοχή. 

13)  Στη µετά Χριστού περίοδο, το παραπάνω από το 50% των συγκρουσιακών 

γεγονότων για το νερό εντοπίζεται στις ηπείρους της Ασίας και της Αφρικής, λόγω 

της έντονης φτώχειας που καθιστά το νερό αναγκαίο οικονοµικό πόρο. Αντίθετα, στην 

Ευρώπη, οι διαµάχες περιορίζονται σε ένα περίπου 10% του συνόλου. 

14)  Η οικονοµική γιγαντοποίηση των ΗΠΑ σε παγκόσµιο επίπεδο, ειδικά στο 

δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, είχε ως αποτέλεσµα την πυροδότηση πολλών διενέξεων 

και διακρατικών συγκρούσεων. 

15)  Το θεσµικό πλαίσιο όλων των συµφωνιών για το Νείλο είναι κοινωνικά άδικο, 

καθώς δίνει τη δυνατότητα στην Αίγυπτο να αξιοποιεί περίπου το 70% των υδάτινων 

πόρων του ποταµού (µέσω της κατασκευής του υψηλού φράγµατος του Ασουάν, 

αποθηκεύεται το µεγαλύτερο µέρος της ετήσιας ροής του Νείλου) καθώς και να 

εµποδίζει την κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργο σε άλλο κράτος, ενώ η 

«συνεισφορά» της σε νερό µέσω της βροχόπτωσης είναι οριακά µηδαµινή. Την ίδια 
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στιγµή, η Αιθιοπία «προσφέρει» σε νερό περίπου το 45% µέσω βροχόπτωσης, αλλά 

τα αποθέµατα που αξιοποιεί είναι περίπου µηδαµινά. Η κοινωνική αδικία εντείνεται, 

αν αναλογιστούµε ότι οι 8 από τις 10 χώρες που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής 

του Νείλου είναι από τις φτωχότερες στον κόσµο. 

16)  Η λεκάνη του Νείλου, παρουσιάζει πολύ µεγάλη ποικιλία κλιµατικών, 

υδρολογικών και φυσικών χαρακτηριστικών. Επίσης, τα φαινόµενα της 

κατακρήµνισης, της απορροής και της εξάτµισης παρουσιάζουν πολύ µεγάλη 

διακύµανση στις χώρες της λεκάνης. Σε σχέση µε τις επιµέρους χώρες της λεκάνης 

απορροής, αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέση ετήσια ζήτηση τόσο στην Αίγυπτο όσο και 

στο Σουδάν, αυξάνεται τους µήνες των υψηλότερων θερµοκρασιών και της µεγάλης 

ξηρασίας. 

17) Με βάση την εµπειρία του παρελθόντος (η οποία καταγράφηκε και στα κεφάλαια 

2 και 3 της παρούσας διπλωµατικής εργασίας) τα µέρη όπου αναµένονται εµπόλεµες 

διαµάχες για το νερό το αµέσως επόµενο διάστηµα, δηλαδή από το 2014 και µετά 

είναι τα εξής: 

α) Η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπου τα κράτη της Τουρκίας, της 

Συρίας και του Ιράκ, διεκδικούν διαρκώς τα νερά του Τίγρη και του Ευφράτη 

β) Οι χώρες του Ισραήλ και της Ιορδανίας, οι οποίες µάχονται για τους υδάτινους 

πόρους του Ιορδάνη ποταµού. 

γ) Η Αίγυπτος και η Αιθιοπία, µε επίκεντρο της αντιπαράθεσης τα νερά του ποταµού 

Νείλου. 

δ) Το Μπαγκλαντές και η Ινδία, που αντιπαρατίθενται για τα νερά του Γάγγη. 
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                                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ( Α ) 

 

Basin Name Total area of basin(sq. 
km * 1000)  

Number of countries in 
the basin 

Congo/Zire 3691,0 13 
Nile 3031,7 13 
Lake Chad 2388,7 9 
Niger 2113,2 11 
Zambezi 1385,3 9 
Orange 945,5 4 
Juba-Shibeli 803,5 3 
Okavango 706,9 4 
Qued Bod Naimi 500,0 2 
Senegal 436,0 4 
Limpopo 414,8 4 
Volta 412,8 6 
Ogooue 223,0 4 
Lake Turkana 206,9 5 
Cuvelai/Etosha 167,4 2 
Awash 154,9 3 
Ruvuma 151,7 3 
Sabhi 115,7 2 
Kunene 110,0 2 
Dra 96,4 2 
Guir 78,9 2 
Komoe 78,1 4 
Gambia 69,9 3 
Sassandra 68,2 2 
 

                       Πίνακας 1: ∆ιασυνοριακές λεκάνες της Αφρικής 
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Basin Name  Total area of basin(sq. 
km * 1000) 

Number of countries in 
the basin 

Ob 2950,8 4 
Jenisej/Yenisey 2557,8 2 
Amur 2085,9 4 
Ganges-Brahmaputra 1634,9 8 
Meghna 1231,4 8 
Aral Sea 1138,8 7 
Indus 1051,6 6 
Tarim 900,0 2 
Beilun 789,0 6 
Tigris- Euphrates 787,8 6 
Mekong 600,0 2 
Astara Chay 600,0 2 
Wadi Al Izziyah 417,8 2 
Bei Jiang/His 404,2 4 
Irrawaddy 400,0 2 
Pandaruan 353,5 3 
Helmand 311,0 2 
Oral/Ural 244,0 3 
Salween 193,2 3 
Kura Araks 185,3 6 
Har Us Nur 161,2 3 
Ili/Kunes He 157,1 3 
Red/Song Hong 92,6 3 
Hari/Harirud 89,9 3 
Tami 89,0 2 
Pu Lun To 73,4 4 
Sepik 64,6 2 
Fly 62,8 2 
Lake Ubsa-Nur 60,9 2 
Murgab 60,0 2 
Bangau 50,9 2 
Yalu 42,8 2 
Jordan 38,7 7 
Terek 37,9 2 
Asi/Orontes 36,5 3 
Kowi E Namaksar 35,3 2 
Han Atrakt 34,2 2 
Dasht 33,4 2 
Ca/Song Koi 31,0 2 
Kaladan 30,5 2 
Ma 30,3 2 
Tumen 29,1 2 
Saigon 25,1 2 
Koruh 22,1 2 
                                         

                                    Πίνακας 2: ∆ιασυνοριακές λεκάνες της Ασίας                
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Basin Name Total area of basin (sq. km 
* 1000) 

Number of countries in the 
basin 

Volga 1554,9  3 
Yser 900,0  2 
Elancik 900,0  2 
Danube 790,1  17 
Velaka 700,0  2 
Rezvaya 700,0  2 
Prohladnaja 600,0  2 
Roia 600,0  2 
Dnieper 516,3  3 
Bidasoa 500,0  2 
Don 425,6  2 
Castletown 400,0  2 
Jacobs 400,0  2 
Fane 200,0  2 
Vistula/ Wista 194,0  5 
Rhine 172,9  9 
Elbe 132,2  4 
Oder/Odra 122,4  4 
Rhone 100,2  3 
Douro/Duero 98,9  2 
Neman 90,3  5 
Po 87,1  4 
Ebro 85,8  3 
Seine 85,7  3 
Tagus/Tejo 77,9  2 
Guadiana 67,9  2 
Vuoksa 62,7  2 
Dniester 62,0  3 
Flurry 60,0  2 
Daugava 58,7  4 
Garonne 55,8  3 
Kemi 55,7  3 
Narva 53,0  4 
Klaralven 51,0  2 
Maritsa 49,6  3 
Glama 43,0  2 
Torne/Tornealven 37,3  3 
Vardar 32,4  3 
  

                                 Πίνακας 3: ∆ιασυνοριακές λεκάνες της Ευρώπης 
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Basin Name Total area of basin (sq. 
km * 1000) 

Number of countries in 
the basin 

Mississippi 3226,3 2 
 1109,4 2 
St. Lawrence 1055,2 2 
Yukon 829,7 2 
Massacre 800,0 2 
Columbia 668,4 2 
Rio Grande ( North Amer-
ican) 

656,1 2 

Colorado 655,0 2 
Pedernales 400,0 2 
Fraser 239,7 2 
Grijalva 126,8 3 
Yaqui 74,7 2 
Stikine 50,9 2 
St.John 47,7 2 
San Juan 42,2 2 
Alsek 28,4 2 
Coco/Segovia 25,4 2 
Taku 18,1 2 
Lempa 18,0 3 
Motaqua 16,1 2 
Hondo 14,6 2 
Candelaria 12,8 2 
Belize 11,5 2 
Artibonite 8,8 2 
Skagit 8,0 2 
Choluteca 7,4 2 
Firth 6,0 2 
Negro 5,8 2 
St.Croix 4,6 2 
Tijuana 4,4 2 
Chilkat 3,8 2 
Changuinola 3,2 2 
Sixaola 2,9 2 
Goascoran 2,8 2 
Whiting 2,6 2 
Paz 2,2 2 
Sarstun 2,1 2 
Coatan Achute 2,0 2 
Chiriqui 1,7 2 
                                                                                                                                                                                          

                    Πίνακας 4: ∆ιασυνοριακές λεκάνες της Βόρειας Αµερικής 
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Basin Name Total area of basin (sq. km 
* 1000) 

Number of countries in the 
basin 

Amazon 5883,4 9 
La Plata 2954,5 5 
Orinoco 927,4 3 
Comau 900,0 2 
Jurado 700,0 2 
Mataje 700,0 2 
San Martin 700,0 2 
Cullen 600,0 2 
Avilles 300,0 2 
Essequilbo 239,5 4 
Chuy 200,0 2 
Lake Titicaca 111,8 3 
Maroni 65,0 3 
Lagoon Mirim 55,0 2 
Corantijn 41,8 3 
Catatumbo 31,0 2 
Baker 30,8 2 
Cansoso 23,5 2 
Oiapoque 23,3 2 
Patia 21,3 2 
Chira 15,7 2 
Valdivia 15,0 2 
Pascua 13,7 2 
Aysen 13,6 2 
Palena 13,3 2 
Mira 12,1 2 
Gallegos 11,6 2 
Yelcho 11,1 2 
Puelo 8,4 2 
Rio Grande 8,0 2 
Seno Union 6,5 2 
Amacuro 5,6 3 
Tumbes- Poyango 5,0 2 
Zarumilla 4,3 2 
 

                  Πίνακας 5: ∆ιασυνοριακές λεκάνες της Νότιας Αµερικής 
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                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ( Β )  

 

 

    

                       Εικόνα 1: Οι 10 χώρες της λεκάνης απορροής του Νείλου 
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             Εικόνα 2: Απεικόνιση συνοριακών υδάτινων συνιστωσών του Νείλου  

 

                        

                          Εικόνα 3: Χάρτης της Αιγύπτου 
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                                                 Εικόνα 4: Χάρτης του Σουδάν 
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                         Εικόνα 5:  Πλήρης χάρτης µε τις υδάτινες συνιστώσες του Νείλου 
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                                          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ( Γ )             

   

Year  Jan Feb  Mar Apr May Jun Jul 

1876  2116 1791  1441 945 724 887 3106 

1877  1833 1264  944 767 972 2639 5899 
1878  1373 946  679 543 466 509 2135 
1879  2874 2401  2135 1847 1698 1990 3957 
1880  2624 2266  1818 1331 1067 1141 3546 
1881  1784 1322  993 756 690 763 1851 
1882  1829 1343  884 655 552 536 1523 
1883  1874 1525  1254 868 668 709 2710 
1884  2083 1756  1444 1030 851 879 1773 

1885  1933 1467  948 702 560 570 3061 

1886  1500 1020  813 694 668 771 1892 

1887  1859 1331  910 675 698 968 3065 

1888  2064 1348  948 756 660 709 1579 

1889  1135 777  619 524 477 516 1874 

1890  1639 1058  731 551 474 617 2191 

1891  2116 1405  869 659 604 1203 2131 

1892  1941 1344  862 6113 500 532 2105 

1893  2486 2149  1881 1685 1000 814 1840 

1894  2012 1450  918 713 690 829 2856 

1895  2531 2087  1758 1315 1052 1003 2893 

1896  2396 1927  1407 1030 888 895 2650 
1897  2613 2021  1508 1064 903 1041 2150 
1898  1736 1359  907 694 593 586 1493 
1899  2255 1922  1612 1153 828 810 1795 
1900  798 607  466 393 395 543 1441 

              

 Πίνακας 1: Στοιχεία της ζήτησης νερού για αρκετά έτη, όπως καταγράφεται στην       
Αίγυπτο 
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Year  Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul 

1931  1336,789  945,8421  648,1404 566,6491 621,9825 972,9825  2591,193 
1932  1330,953  938,9737  638,4439 561,6719 625,7281 996,1228  2660,639 
1933  1325,116  932,1053  628,7474 556,6947 629,4737 1019,263  2730,084 
1934  1319,279  925,2368  619,0509 551,7175 633,2193 1042,404  2799,53 
1935  1313,442  918,3684  609,3544 546,7404 636,9649 1065,544  2868,975 
1936  1307,605  911,5  599,6579 541,7632 640,7105 1088,684  2938,421 
1937  1301,768  904,6316  589,9614 536,786 644,4561 1111,825  3007,867 
1938  1295,932  897,7632  580,2649 531,8088 648,2018 1134,965  3077,312 
1939  1290,095  890,8947  570,5684 526,8316 651,9474 1158,105  3146,758 

1940  1284,258  884,0263  560,8719 521,8544 655,693 1181,246  3216,204 

1941  1278,421  877,1579  551,1754 516,8772 659,4386 1204,386  3285,649 
1942  1272,584  870,2895  541,4789 511,9 663,1842 1227,526  3355,095 
1943  1266,747  863,4211  531,7825 506,9228 666,9298 1250,667  3424,54 
1944  1260,911  856,5526  522,086 501,9456 670,6754 1273,807  3493,986 
1945  1255,074  849,6842  512,3895 496,9684 674,4211 1296,947  3563,432 
1946  1249,237  842,8158  502,693 491,9912 678,1667 1320,088  3632,877 
1947  1243,4  835,9474  492,9965 487,014 681,9123 1343,228  3702,323 
1948  1237,563  829,0789  483,3 482,0368 685,6579 1366,368  3771,768 

1949  1231,726  822,2105  473,6035 477,0596 689,4035 1389,509  3841,214 

 

Πίνακας 2: Στοιχεία της ζήτησης του νερού για αρκετά έτη, όπως αυτή καταγράφεται 
στο Σουδάν               
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