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 Abstract  
 

Water is the source of all life, without it nothing can survive. But at the same time, as it is 
unequally distributed on the planet earth, water may be a rare natural resource when it is not 
well managed. As a primary building block of life, water has the power to destroy as well as 
to create. The significance of water manifests itself in the practices and beliefs of many 
religions. Water washes away impurities, it can make a person clean, externally and 
spiritually. The sharing of water was one of the first elements in the progress towards 
communal living, and rivers have always had great cultural and spiritual significance. Rivers 
have played a critical role in the history of mankind. They have been used for centuries to 
connect people through their navigable channels. Moreover, the water resources supplied 
by rivers, satisfying manifold human needs, have promoted the development of the most 
ancient civilisations along river banks. The historic value of transboundary water systems as 
part of a people’s or a region’s cultural heritage cannot be ignored when devising means for 
exploiting or sharing them. In the last few decades, the demand for water and the 
consequent development of water installations have significantly increased and the vital 
importance of water and water installations for the health and survival of people has been 
increasingly recognised. In addition, trends such as climate change or global warming make 
access to natural resources one of the most important challenges of the twenty first century. 

Water in relation to war can be seen from many perspectives and should be analysed 
under different angles. Water can be the object of international negotiations or may be a 
cause of war. In time of armed conflict water becomes the means of survival for populations 
to be protected or indeed, a weapon. But just as war is a destructive and negative 
phenomenon regardless of its causes such as religion, control over a territory or over 
resources, relations between water and war, though extremely complex, are mostly seen 
through the same prism. The former being affected by the latter or being the cause of the 
latter. A popular myth often heard today, is that the next big wars will be over water. “The 
waters of the Nile will be the cause of the next war in our region, not politics” said Boutros 
Boutros Ghali, a former Secretary General of the United Nations.  

Having said that, one has to admit that the interaction between water and war is far more 
complex than it seems and cannot be considered only in negative terms. With the very high 
numbers of international watercourses which are shared between countries, water and its 
use is undoubtedly a cause of tension and often strains relations between countries. Water 
remains a security concern for many countries, it has been used as a weapon in conflicts 
and water systems have often been targets within conflicts, which have nothing directly to 
do with water. But it may also foster cooperation. A burning issue remains the question of 
the status of water during armed conflicts especially one of protection afforded by 
international law. To build answers to this question, it is necessary to rely on a 
multidisciplinary approach, each discipline contributing to bringing elements to these 
debates.  
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1. Το νερό ως φυσικός πόρος 
 

1.1 Πλανήτης νερό [1] 
 
 ∆εν είναι τυχαίο ότι ο πλανήτης στον οποίο ζούµε έχει χαρακτηριστεί ως υδάτινος πλανήτης. 

Βλέποντας από το διάστηµα, είναι το µπλε χρώµα του νερού και το άσπρο από τα φορτωµένα µε 
υγρασία σύννεφα που κάνουν τη γη να ξεχωρίζει από τους άλλους πλανήτες. 
Η έκταση της γης είναι 520 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα. Από αυτά, τα 365 δηλαδή ένα 
ποσοστό 71%, καλύπτονται από νερό. Από αυτό το νερό το 97% είναι το νερό των ωκεανών το 
οποίο είναι αλµυρό και δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Το νερό των ωκεανών όµως βοηθάει στη 
ρύθµιση του κλίµατος του πλανήτη, διαλύει απόβλητα από τις δραστηριότητές µας (εργοστάσια 
κλπ) και βέβαια είναι ο µεγαλύτερος τόπος διαµονής και διαβίωσης πολλών ζωντανών 
οργανισµών του πλανήτη µας (πίνακας1.1). 
Άρα µόνο ένα ποσοστό περίπου 3% είναι γλυκό νερό το οποίο κατά τα 2/3 του βρίσκεται 

αποθηκεµένο στις περιοχές των πάγων, στα χιονισµένα βουνά, στα ποτάµια, τις λίµνες και µέσα 
στη γη µε αποτέλεσµα ο άνθρωπος να µην έχει πρόσβαση σε αυτό. Το υπόλοιπο 1/3 µένει για να 
το καταναλώσουµε καθηµερινά. ∆ηλαδή αυτό το 1% το χρησιµοποιούµε για τη γεωργία, τη 
βιοµηχανία αλλά και τις καθηµερινές µας ανάγκες. 

 
Πίνακας 1.1   Ποσοστά επί τοις εκατό του όγκου των υδάτων στον πλανήτη Γη  

 
 

1.2  Χρησιµότητα του νερού [2] 
 

 Η άχρωµη και συνήθως άοσµη και άγευστη υγρή υπό κανονικές συνθήκες πιέσεως και 
θερµοκρασίας χηµική ένωση 2 ατόµων υδρογόνου και 1 ατόµου οξυγόνου (χηµικός τύπος Η2Ο) 
που αποτελεί το κύριο συστατικό των λιµνών, ποταµών και θαλασσών, το 70% του ανθρώπινου 
οργανισµού και απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή και ανάπτυξη όλων των φυτικών και ζωικών 
οργανισµών. Σε στερεή κατάσταση έχει την µορφή πάγου, σε αέρια κατάσταση έχει την µορφή 
υδρατµών.  

 Αποτελεί το κύριο συστατικό των οργανισµών του πλανήτη µας. Το 60% του βάρους ενός 
δέντρου αντιστοιχεί σε νερό, ενώ στα περισσότερα ζώα και φυτά το 65% είναι νερό. Καθένας µας 
χρειάζεται καθηµερινά κάποιες ποσότητες νερού για να ζήσει. Πολύ µεγάλες όµως ποσότητες 
χρειάζονται για να έχουµε την τροφή µας ή για να ικανοποιήσουµε άλλες ανάγκες µας. 

 Τα γλυκά ή φρέσκα ή εσωτερικά νερά είναι πολύ σπουδαία για τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου. Η έλλειψη του νερούiv σε πολλές περιοχές του πλανήτη µας είναι υπεύθυνη για το 
θάνατο πολλών συνανθρώπων µας, γιατί στην έλλειψη του νερούiv οφείλεται η αδυναµία 
παραγωγής τροφίµων. 
  Σε κάθε περιοχή του πλανήτη, όπου υπάρχει ζωή, υπάρχει και νερό. Ακόµα και στους πιο 
ξερούς αµµόλοφους των ερήµων υπάρχει κάποια ποσότητα νερού προσκολληµένη στις 
επιφάνειες των κόκκων της άµµου. Το συναντάµε σε τρεις µορφές. Το βρίσκουµε δηλαδή σε 
στερεή µορφή (πάγος), σε υγρή (νερό) και σε αέρια µορφή (υδρατµοί). 
Το νερό είναι κοινή περιουσία. Αυτό σηµαίνει ότι δεν ανήκει σε κάποιον αλλά είναι διαθέσιµο για 

τον καθένα στην πηγή του. Είναι δηλαδή κοινό αγαθό και η ελεύθερη πρόσβαση στο νερό είναι 
δικαίωµα όλων. 
Αν µπορούσαµε να κατανείµουµε οµοιόµορφα τ' αποθέµατα του νερού σ' όλη την επιφάνεια του 

πλανήτη µας θα δηµιουργήσουµε έναν υδάτινο µανδύα βάθους 2,7 χιλιοµέτρων.  
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Όµως η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Είναι ανισοµερώς µοιρασµένο από τη φύση στην 
επιφάνεια του πλανήτη, τόσο ανάµεσα στους πληθυσµούς όσο και στην κατανοµή της χρήσης του 
ανά τοµείς. Το 1999, το πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) αναφέρει 
ότι 200 επιστήµονες σε 50 χώρες του κόσµου πιστοποίησαν πως η λειψυδρία θα είναι ένα από τα 
δύο µεγαλύτερα προβλήµατα της νέας χιλιετίας.  
∆ύο είναι τα σηµαντικά προβλήµατα που αφορούν το νερό. Το πρώτο από αυτά είναι το 

πρόβληµα των αποθεµάτων που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες, κυρίως του 
νότιου ηµισφαιρίου, και το δεύτερο το πρόβληµα της ποιότητας του νερού, που υποβαθµίζεται. Η 
σωστή διαχείριση του νερού µπορεί να αντιµετωπίσει αυτά τα προβλήµατα. Στόχοι της 
διαχείρισης αυτής είναι η εξασφάλιση νερού (σε ποσότητα αλλά και ποιότητα) και η προστασία 
του νερού από τη ρύπανση.  
Σήµερα, σε παγκόσµιο επίπεδο, ένας στους τρεις ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση σε καθαρό 

νερό και ένας στους δύο στερείται συνθηκών υγιεινής διαβίωσης. 
 

1.3 Κατανοµή νερού [2] 
 
Για ν' αντιµετωπίσουµε ένα πρόβληµα, το πρώτο που κάνουµε είναι να βάλουµε κάτω τα 

δεδοµένα. Με τη βοήθεια διαγραµµάτων φαίνεται πιο παραστατικά το πρόβληµα και κατά 
συνέπεια τα διαθέσιµα ποσοστά του γλυκού νερού του πλανήτη γη.  

 
Το νερό καλύπτει το 70% της επιφάνειας της Γης και κατανέµεται ως εξής :  
 
Ωκεανοί (αλµυρά νερά): 97%  
Γλυκά νερά: 3%  
 
Το Γλυκό νερό κατανέµεται ως έξης (∆ιάγραµµα 1.1):  
 
Παγετώνες: 79%  
Υπόγεια νερά: 20% 
Επιφανειακά νερά: 1% 

 
 

 
 

∆ιάγραµµα 1.1  Κατανοµή του γλυκού νερού σε ποσοστό επί τοις εκατό σε επίπεδο πλανήτη 

Και τα επιφανειακά νερά είναι µοιρασµένα στο γήινο πίνακα ως εξής (∆ιάγραµµα 1.2): επί τοις % 

Λίµνες: 52%  

Υγρασία εδάφους: 38%  
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Υδρατµοί: 8%  

Ποτάµια: 2%  

 

∆ιάγραµµα 1.2  Κατανοµή των επιφανειακών νερών σε ποσοστό επί τοις εκατό σε επίπεδο 
πλανήτη 

 
Αλλά και τα 2/3 του ανθρώπινου σώµατος είναι νερό. ∆εν είναι τυχαίο ότι ο άνθρωπος δεν 

µπορεί να ζήσει πάνω από µία εβδοµάδα χωρίς νερό. Το νερό υπάρχει, επίσης στα φυτά και στα 
ζώα. Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν ζωντανοί οργανισµοί. Π.χ., ένα κοτόπουλο αποτελείται από 
νερό σε ποσοστό 74%, ένα σκαθάρι σε ποσοστό 48% και µία ρέγκα σε ποσοστό 67%.  

'Αν υποθέταµε ότι ο πλανήτης έχει το µέγεθος πορτοκαλιού, το διαθέσιµο νερό θα είχε το 
µέγεθος του κεφαλιού µιας καρφίτσας'', σύµφωνα µε τον Lothaire Zilliox διευθυντή του ινστιτούτου 
µηχανικής των ρευστών στο Στρασβούργο. 

1.4 Ο υδρολογικός κύκλος του νερού [2] 

Ο υδρολογικός κύκλος (εικόνα 1.1) του νερού επιβάλλει, για δισεκατοµµύρια χρόνια, τη συνεχή 
µετάβασή του από τους ωκεανούς στην ατµόσφαιρα, από την ατµόσφαιρα στην επιφάνεια της γης 
και πάλι στους ωκεανούς. Αυτός ο συνεχώς επαναλαµβανόµενος κύκλος περιλαµβάνει 3 φάσεις: 
εξάτµιση, ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα (βροχή, χιόνι, χαλάζι κ.λπ.), ροή στην επιφάνεια του 
εδάφους και διείσδυση στο υπέδαφος. 

 Το νερό στον πλανήτη θεωρείται ένας ανανεώσιµος φυσικός πόρος. Αυτό ισχύει και στα 
επιµέρους υδατικά αποθέµατα, δηλαδή για τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Παρόλα αυτά όµως, 
σε χώρες µε έντονη ξηρασία µέσα στο υδρολογικό έτος, τα διαθέσιµα αποθέµατα είναι 
περιορισµένα και µη ανανεώσιµα, µε µηδενική τροφοδοσία και αυξηµένη ζήτηση.  
Οι κλιµατικές συνθήκες είναι εκείνος ο παράγοντας που κάνει το νερό να είναι ανισοµερώς 

κατανεµηµένο στον πλανήτη. ∆έκα χώρες µοιράζονται το 60% των αποθεµάτων του γλυκού 
νερού, στην κορυφή των οποίων είναι η Βραζιλία, η Ρωσία και η Κίνα. Εικοσιεννέα άλλες χώρες, 
κυρίως της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, βρίσκονται διαρκώς σε καθεστώς έλλειψης νερού. Η 
ξηρασία σε χώρες της Αφρικής και της Κεντρικής Ασίας είναι ένας βασικός κλιµατικός παράγοντας 
που οδηγεί σε αδυναµία τροφοδότησης των υδάτινων δεξαµενών. 
Στις χώρες αυτές η εξάτµιση είναι µεγαλύτερη από τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα. Στην 

Αφρική ανά 1.000 ml βροχής που πέφτει, εξατµίζονται 1.500 ml, κάτι που δεν συµβαίνει, για 
παράδειγµα, στη νότια Χιλή, λόγω διαφορετικών κλιµατικών συνθηκών. 
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Εικόνα 1.1  Σχηµατική περιγραφή του υδρολογικού κύκλου του νερού 

1.5 Χρήση νερού [2] 

Στον 20ο αιώνας εκτιµάται ότι οι απαιτήσεις σε νερό έχουν κατά µέσο όρο περίπου 
δεκαπλασιάστηκαν κατά την διάρκειά του, γεγονός που σηµαίνει ότι η αύξηση της ζήτησης του 
νερού είναι κατά µέσο όρο 3 φορές πιο γρήγορη από την αύξηση του πληθυσµού.  
Αυτό αποτελεί βασική αιτία για το πρόβληµα των αποθεµάτων του νερού. Επίσης, η βελτίωση 

του επιπέδου ζωής, η έντονη εξάπλωση των πόλεων, η µεγάλη ανάπτυξη της βιοµηχανίας και της 
γεωργίας έχουν ως αποτέλεσµα αυξηµένες απαιτήσεις για νερό, σε συνδυασµό µε την αλόγιστη 
σπατάλη του.  

 Συγκεκριµένα, η κατανοµή της χρήσης νερού ανά τοµείς παγκοσµίως έχει ως εξής (διάγραµµα 
1.3): η γεωργία καταναλώνει το 82%, η βιοµηχανία το 8% και µόνο 10% προορίζεται για οικιακή 
κατανάλωση. 

 

  
∆ιάγραµµα 1.3  Επί τοις εκατό καταναλώσεις νερού σε επίπεδο πλανήτη 

 
Ανισοµερής είναι και η κατανάλωση νερού από τους κατοίκους του πλανήτη (διάγραµµα 1.4). 

Κατά µέσο όρο ένας Αµερικανός καταναλώνει 700 λίτρα ηµερησίως, ένας Ευρωπαίος 200, ένας 
Ισραηλινός 260, ένας Παλαιστίνιος 70, ένας Αφρικανός 30 και ένας κάτοικος της Αϊτής 20. 
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∆ιάγραµµα 1.4  Μέσο όρο κατανάλωσης λίτρων ηµερησίως από τους κατοίκους του πλανήτη 

1.6 ∆ιαµάχες για το νερό [2] 

Σε περιοχές όπου λίµνες και ποτάµια εκτείνονται σε περισσότερες από µία χώρες, κυριαρχούν 
έντονοι τοπικοί ανταγωνισµοί, πραγµατικοί '' πόλεµοι νερού ''.  
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τα ποτάµια Νείλος, Νίγηρας, Ζαµβέζης, Τίγρης, 

Ευφράτης, Γάγγης, Ινδός.  
Το νερό του Νείλου διεκδικούν η Αιθιοπία, η Αίγυπτος και το Σουδάν, χώρες τις οποίες διασχίζει. 

Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, το 1991 το Κάιρο ήταν έτοιµο να χρησιµοποιήσει βία για να 
προστατέψει την πρόσβασή του στα νερά του Νείλου. 
Η διεκδίκηση των νερών του ποταµού Ινδού είναι µια από τις αιτίες των διενέξεων µεταξύ Ινδίας 

και Πακιστάν. Αν ο πληθυσµός σε αυτές τις χώρες συνεχίσει να αυξάνεται, οι ανταγωνισµοί για το 
νερό θα ενταθούν. 
∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το θέµα της διαχείρισης του νερού της περιοχής, περιλαµβάνεται 

και στις σηµερινές διαπραγµατεύσεις µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων αλλά και στις συζητήσεις 
µεταξύ Ισραηλινών και Σύριων. 

1.61 Τι αναµένεται στο µέλλον [2] 

Όπως φαίνεται, τα στατιστικά στοιχεία είναι απαισιόδοξα όσον αφορά τα αποθέµατα του 
νερού αλλά και την ποιότητά του. Για τις δύο επόµενες δεκαετίες αναµένεται αύξηση της 
χρήσης κατά 40%. Στη χειρότερη κατάσταση θα βρεθούν ορισµένες περιοχές της Αφρικής 
και της Ασίας που θα έχουν να αντιµετωπίσουν εκτός από τη δίψα, την πείνα και τη φτώχεια. 
Μία αναφορά που παρουσιάστηκε στο δεύτερο παγκόσµιο forum για το νερό, που έγινε 
στην Ολλανδία τον περασµένο Μάρτιο, επισηµαίνει ότι η σηµερινή κρίση θα επιδεινωθεί και 
θα πλήξει ακόµα περισσότερα εκατοµµύρια ανθρώπων αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα 
µέτρα.  
Ο παρακάτω πίνακας είναι µέρος της έρευνας του Πανεπιστηµίου των Ηνωµένων. Πολιτειών 
John Hopkins και αναδεικνύει την αυξανόµενη έλλειψη νερούa, τα επόµενα 20 χρόνια σε 
ευαίσθητες περιοχές του πλανήτη µε µικρά αποθέµατα νερού σήµερα (πίνακας 1.2). Στον 
οποίο φαίνεται η αυξανόµενη έλλειψη νερούa σε συνδυασµό µε το µέγεθος και την ανάπτυξη 
του πληθυσµού. 
Η πολυπλοκότητα του προβλήµατος, η ανταγωνιστικότητα των χρήσεων, το πεπερασµένο 

διαθέσιµο υδατικό δυναµικό, η επιδεκτικότητα των υδάτινων όγκων στη ρύπανση, κάνει 
απαραίτητο τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση συνδυασµένης υδατικής διαχείρισης. 
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  Πολλές χώρες που αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβληµα λειψυδρίας, έχουν στραφεί 
στις νέες τεχνολογίες που υπόσχονται καθαρό νερό µέσα από διαδικασίες αφαλάτωσης και 
ανακύκλωσής του. Στο Ισραήλ ύστερα από επεξεργασία οδηγείται στην άρδευση το 80% 
των υγρών λυµάτων. Οι ερευνητές που ασχολούνται µε τέτοιες τεχνικές, υποστηρίζουν ότι 
είναι τεχνικά δυνατό ''οποιοδήποτε νερό'' να γίνει πόσιµο. Πράγµα που υποδηλώνει ότι µία 
χώρα µε έλλειψη νερούa για να γίνει µία χώρα µε περίσσευµα δεν αρκούν µόνο τα 
αποθέµατα αλλά πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη αξιοποίηση. 

 
Πίνακας 1.2   Πληθυσµός κατανάλωση νερού κατά κεφαλή το 1995 και που  
αναµένεται να φτάσουν το 2025 µε βάση τον ρυθµό ανάπτυξης του 1998 

 

 
 

1.7 Με ποιο τρόπο διαχειριζόµαστε το νερό σήµερα [1] 
  

 Τα τελευταία χρόνια η κατανάλωση του νερού έχει αυξηθεί λόγω της τεχνολογικής εξέτασης 
και της αύξησης του πληθυσµού. Το περισσότερο νερό καταναλώνεται στις γεωργικές 
καλλιέργειες. ∆εύτερη σε κατανάλωση είναι η βιοµηχανία και τρίτη στη σειρά η κατανάλωση στα 
σπίτια (πίνακας 1.3).  

Πίνακας 1.3   Επί τοις εκατό κατανάλωση νερού σε επίπεδο πλανήτη 
 

 

1.71 Το νερό στη Γεωργία [2] 

Πρόκειται για την παραγωγική διαδικασία που από αρχαιοτάτων χρόνων µας προσφέρει 
την τροφή. 

 Στη χώρα µας, από τα 20 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερό που καταναλώνονται για 
όλες τις χρήσεις κάθε χρόνο, η γεωργία καταναλώνει το 80 - 85%. Ένα από τα παράλογα 
αυτής της ιστορίας: για να παραχθούν τα αγροτικά προϊόντα που πετούνται στις χωµατερές 
(επειδή οι τιµές τους στην αγορά δεν είναι συµφέρουσες), καταναλώνονται 150 εκατοµµύρια 
τόνοι νερό ανά έτος. Όσο νερό απαιτείται δηλαδή για την ύδρευση µιας πόλης 1,6 
εκατοµµυρίων κατοίκων.  

 Τα φυτοφάρµακα και τα χηµικά λιπάσµατα τα “καταπίνει” το έδαφος και καταλήγουν στα 
νερά, υπόγεια και επιφανειακά, που µε τη σειρά τους προκαλούν αρνητικές συνέπειες στην 
ανθρώπινη υγεία. 
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1.72 Το νερό στις πόλεις [2] 

Σοβαρό είναι και το πρόβληµα της παροχής και διανοµής του νερού. Έχει υπολογιστεί ότι 
οι διαρροές του δικτύου ύδρευσης, το οποίο είναι παλαιό και κακώς συντηρηµένο, 
αποτελούν περισσότερο από το 35% του νερού που προορίζεται για οικιακή χρήση. Πιο 
συγκεκριµένα, για την Αττική το δίκτυο φθάνει τα 8.000 χιλιόµετρα και οι εργασίες για την 
αποκατάστασή του, οι οποίες αναµένεται να ολοκληρωθούν το 2008, θα κοστίσουν 
60.000.000 εκατοµµύρια ευρώ. Τότε, υπολογίζεται ότι οι διαρροές δεν θα ξεπερνούν το 
15%. 

1.8 Η αειφόρος διαχείριση ως µοναδική λύση [3] 

Το νερό ως φυσικός πόρος έχει καταλήξει να είναι περιζήτητο οικονοµικό αγαθό και η διαχείρισή 
του κινδυνεύει να µετατραπεί σε σοβαρό οικουµενικό πρόβληµα. Ολοένα και συχνότερα οι σε 
γεωγραφική και εποχιακή βάση διαθέσιµες ποσότητες νερού δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις 
αντίστοιχες ανάγκες. Αυτή η αντιστοιχία οδηγεί σε υπερεκµετάλλευση και εξάντληση των 
αποθεµάτων προκαλώντας µάλιστα συγκρούσεις µεταξύ ανταγωνιστικών χρηστών ή και κρατών. 
Ακόµη και όταν είναι άφθονο, το νερό ρυπαίνεται και κατασπαταλάται. Όλοι οι αρνητικοί αυτοί 
παράγοντες διακυβεύουν τον εφοδιασµό, την περιβαλλοντική ισορροπία και την ποιότητα της 
ζωής του καθενός. 
Η αειφόρος διαχείριση των υδατικών πόρων, στόχος πρωταρχικής σηµασίας, απαιτεί 

σηµαντικές επιστηµονικές και τεχνολογικές προσπάθειες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
υλοποιηθούν χωρίς διεθνή και πολυεπιστηµονική συνεργασία µεταξύ των ερευνητών. Αυτό που 
επιδιώκεται δεν είναι καθόλου απλό: κατανόηση των πολύπλοκων µηχανισµών του φυσικού 
κύκλου του νερού, αξιολόγηση των µέσων διαφύλαξης των πόρων και προστασία της ποιότητάς 
του, ανάπτυξη των καταλληλότερων και οικονοµικότερων τεχνολογιών ελέγχου και καθαρισµού 
και καταπολέµηση της σπατάλης. Σε όλα αυτά τα επίπεδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει 
φιλόδοξα έργα τα οποία διεξάγουν από κοινού συνεργαζόµενες οµάδες από διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες. 
Οι τεχνολογίες του νερού, τοµέας στον οποίο η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία τυγχάνει παγκόσµιας 

αναγνώρισης, συµβάλλουν στην προώθηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων και στη δηµιουργία 
θέσεων απασχόλησης. Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει κοινή πολιτική 
για το νερό η οποία τίθεται σε εφαρµογή µέσω οδηγιών που προστατεύουν τον απαραίτητο αυτό 
πόρο.  
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2. Η κατάσταση σε όλο τον κόσµο  
 
Ο πληθυσµός της γης τριπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα. Η κατανάλωση 

γλυκού νερού επταπλασιάστηκε. Από το 1970, η διαθέσιµη ποσότητα νερού ανά άνθρωπο µειώθηκε 
κατά 40% και 2 στους πέντε κατοίκους του πλανήτη µας αντιµετωπίζουν δυσκολίες εφοδιασµού σε 
νερό. Ο αριθµός των ανθρώπων που υποφέρουν από την έλλειψη νερούa θα φτάσει σε 25 χρόνια τα 
τρία δισεκατοµµύρια από 600 εκατοµµύρια που είναι σήµερα, εκτός αν ληφθούν επείγοντα µέτρα, 
ανακοίνωσαν εµπειρογνώµονες του θέµατος κατά τη διάρκεια της ετήσιας διάσκεψης για τους 
υδάτινους πόρους που πραγµατοποιείται στη Στοκχόλµη.  
Περίπου 1,2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν σήµερα πρόσβαση σε πόσιµο ασφαλές νερό και 

µέχρι το 2025 θα έχουν φτάσει τα 2,3 δισεκατοµµύρια, αν δεν γίνουν ουσιαστικές επενδύσεις ώστε να 
αυξηθούν τα αποθέµατα, δήλωσε ο Ισµαήλ Σεραγκέλντιν, αντιπρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζαςqq 
και πρόεδρος της Παγκόσµιας Επιτροπής για το Νερό, που έχει έδρα τη Μασσαλία. 

 Ο ίδιος τόνισε πως το κόστος για να αποκτήσουν όλοι πρόσβαση σε πόσιµο νερό µέχρι το 2010 
υπολογίζεται, σε παγκόσµιο επίπεδο, από 31 έως 35 δισεκατοµµύρια δολάρια τον χρόνο. Οι φτωχές 
αναπτυσσόµενες χώρες είναι απίθανο να βρουν τα χρήµατα που απαιτούνται, παρά τη διεθνή 
βοήθεια που τους προσφέρεται.  
Οι φτωχοί στον αναπτυσσόµενο κόσµο πληρώνουν, κατά µέσο όρο, δώδεκα φορές περισσότερο 

για ένα λίτρο νερό απ' ότι οι άλλοι και τις περισσότερες φορές το νερό αυτό είναι βρώµικο ή 
µολυσµένο. 

2.1 Σε ευρωπαϊκή κλίµακα [3] 

 Tο φαινόµενο αυτό της ανεπάρκειας παρατηρείται βέβαια και στην Ευρώπη. Στο ένα τρίτο της 
ηπείρου, σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούν ετησίως λιγότερο από 5.000 κυβικά µέτρα και αυτό όχι 
µόνο στις περιοχές της µεσογείου αλλά και σε ορισµένες βόρειες χώρες που είναι ιδιαίτερα 
πυκνοκατοικηµένες και εκβιοµηχανισµένες.  

 Το 54% του νερού καταναλώνεται από τη βιοµηχανία, 26% από τη γεωργία και 20% για οικιακή 
χρήση, αν και η µέση αυτή κατανοµή µπορεί να διαφέρει σηµαντικά από τη µια χώρα στην άλλη. 
Σε πολλές περιοχές οι ασκούµενες πιέσεις από την αυξανόµενη ζήτηση νερού προκαλούν 
υπερεκµετάλλευση των τοπικών αποθεµάτων. Εξάλλου, 20 ευρωπαϊκές χώρες εξαρτώνται για 
ποσοστό µεγαλύτερο του 10% των αναγκών τους, από το νερό ποταµών των γειτονικών τους 
κρατών και το ποσοστό αυτό φθάνει το 75% στην περίπτωση των Κάτω Χωρών και του 
Λουξεµβούργου. 

  Το νερό, ένα πολύτιµο αγαθό, το αντικείµενο ρύπανσης, κατασπατάλησης, διαφιλονικίας, 
υπερεκµετάλλευσης σε όλη την οικουµένη. Αν η διεθνής κοινότητα δεν λάβει σοβαρά και 
επείγοντα µέτρα για τη διαφύλαξη αυτού του ζωτικής σηµασίας πόρου κινδυνεύει να 
αντιµετωπίσει τεράστια προβλήµατα τόσο σε οικολογικό όσο και οικονοµικό και πολιτικό ακόµη 
επίπεδο ήδη από τις αρχές του επόµενου αιώνα. 
Ενόψει αυτής της προκλήσεως, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ευρωπαϊκές πολύεπιστηµονικές 

κοινοπραξίες που συµβάλλουν στην επίτευξη σηµαντικής προόδου όσον αφορά την προστασία 
των πόρων, τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, την καταπολέµηση της σπατάλης καθώς και την 
κατανόηση των πολύπλοκων µηχανισµών του φυσικού κύκλου του νερού. 
Οι δράσεις αυτές δεν αφορούν µόνο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε έναν τοµέα όπου η 

ευρωπαϊκή τεχνογνωσία τυγχάνει παγκόσµιας αναγνώρισης, η Κοινότητα στηρίζει έρευνες για την 
αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων που ανακύπτουν στα σύνορά της στην Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη και στη λεκάνη της Μεσογείου καθώς και σε άλλες ηπείρους, την Αφρική και 
την Ασία. 

 
2.2 Το νερό σε αριθµούς  

 
2.21 O όγκος νερού στον πλανήτη     
• Τα 2/3 του πλανήτη καλύπτονται από νερό .Ο συνολικός όγκος του νερού στη Γη 

είναι 1.350 εκατοµµύρια κυβικά χιλιόµετρα [4] (πίνακας 1.4).  
• Από το 3% του γλυκού νερού στον πλανήτη[5], περισσότερο από το µισό, τα 2/3  

βρίσκεται εγκλωβισµένο στα χιόνια ή τους πάγους.  
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• Από αυτό που µένει, περίπου το 20% είναι σε αποµακρυσµένες περιοχές, και ένα 
µεγάλο µέρος του υπολοίπου φθάνει σε λάθος χρόνο και τόπο, ως µουσώνες και 
πληµµύρες.  
• Το νερό που µπορεί να αντλήσει ο άνθρωπος αντιστοιχεί στο 0,01066% της 

υδρόσφαιρας και αντιστοιχεί στο 0,008% του νερού του πλανήτη 
Κανείς δεν ξέρει τον ακριβή όγκο των υπόγειων νερών. Υπολογίζεται µεταξύ 8 και 60 εκατ. 

κυβικών χιλιοµέτρων και παραµένει στις υπόγειες δεξαµενές για 1.400 χρόνια.  
 

Πίνακας 1.4   Κατανοµή όγκων νερού σε κυβικά χιλιόµετρα σε επίπεδο πλανήτη  
 

 
 
2.22 Οι επιπτώσεις της έλλειψης νερού στις µέρες µας  

  Σύµφωνα µε φετινή έκθεση του ΟΗΕ, ένας στους έξι ανθρώπους στον πλανήτη ζει χωρίς 
µόνιµη πρόσβαση σε πόσιµο και ασφαλές νερό. ∆ηλαδή το ένα τρίτο του παγκόσµιου 
πληθυσµού ζει σε περιοχές που δεν υπάρχει αρκετό νερό (συµπεριλαµβανοµένων και 
µερικών περιοχών της Νότιας Ιταλίας) ή και καθόλου νερό για να καλύψει τις ανάγκες του. 
Ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι στον πλανήτη δεν έχουν πόσιµο νερό και Οι αρρώστιες 
εξαπλώνονται λόγω της κακής ποιότητας του νερού [6] (εικόνα 2.2) 
 

 
 

Εικόνα 2.2 Στην ιρακινή επαρχία της Ντιγιάλα το µικρό αγόρι δεν έχει δει  
ποτέ νερό να τρέχει άφθονο. Το Ιράκ, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ,  

θα υποφέρει εφέτος από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 100 ετών[8] 
 
  Σήµερα, και κάθε ηµέρα, περισσότερα από 30.000 παιδιά πεθαίνουν πριν φθάνουν στα 
πέµπτα γενέθλιά τους, σκοτώνονται είτε από την πείνα είτε από τις εύκολα-αποτρέψιµες 
ασθένειες. Ενώ σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, µόνο το έτος 2000, 1,3 
εκατοµµύρια παιδιά έχασαν τη ζωή τους από νοσήµατα που σχετίζονται µε την έλλειψη 
πόσιµου ή καθαρού νερού 

 
2.23 Η σηµασία του νερού για την επιβίωση του ανθρώπου [7] 

  Αν και δεν περιέχει θρεπτικά συστατικά, το νερό που αντιπροσωπεύει το 65% του 
ανθρώπινου σώµατος, είναι ουσιώδες για τη ζωή: µεταφέρει θρεπτικές ουσίες στα όργανα 
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και τους ιστούς που τις χρειάζονται. ∆ιατηρεί τον όγκο του αίµατος και βοηθά στη ρύθµιση 
της θερµοκρασίας του σώµατος. Τα 2/3 περίπου του νερού περιέχονται στα κύτταρα του 
σώµατος ενώ το 1/3 περίπου βρίσκεται στα αιµοφόρα αγγεία και µία µικρή ποσότητα 
βρίσκεται µεταξύ των κυττάρων και παρέχει ελαστικότητα στους ιστούς. Το νερό παρέχεται 
µε τη λήψη τροφίµων και ποτών. Επί πλέον, οι µεταβολικές διαδικασίες που εµπλέκονται 
στην παραγωγή ενεργείας δηµιουργούν στον οργανισµό 0.5 περίπου λίτρα νερού 
καθηµερινά. 

  Καθηµερινά απαιτούνται δύο λίτρα νερού για την αναπλήρωση της απώλειας που 
προκαλείται από την αναπνοή, την εφίδρωση και την αποβολή υγρών και στερεών. Η 
εφίδρωση προκαλείται από την αύξηση της σωµατικής θερµοκρασίας λόγω υψηλών 
εξωτερικών θερµοκρασιών ή έντονης σωµατικής άσκησης. Τα κύτταρα του εγκεφάλου που 
ελέγχουν την εφίδρωση ενεργοποιούνται και οι ιδρωτοποιοί αδένες εκκρίνουν νερό στο 
δέρµα όπου και εξατµίζεται, µειώνοντας τη θερµοκρασία του σώµατος. Η διαδικασία αυτή 
αυξάνει τη συγκέντρωση αλατιού στο αίµα, προκαλώντας την αίσθηση της δίψας. Αν δεν 
αναπληρωθεί το νερό οι κανονικές σωµατικές λειτουργίες καταρρέουν. 

  Οι επιστήµονες δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τη δίψα, αλλά φαίνεται ότι και ο εγκέφαλος 
ανταποκρίνεται σε µηνύµατα από το στόµα, το λάρυγγα, το στοµάχι και πιθανώς το έντερο 
όσον αφορά στην ποσότητα και το είδος των υγρών που έχουν ληφθεί. Τα µηνύµατα αυτά 
ακυρώνουν την αίσθηση της δίψας. Στους ηλικιωµένους ανθρώπους οι µηχανισµοί που 
δηµιουργούν την αίσθηση αυτή είναι λιγότερο αποτελεσµατικοί, εποµένως έχει σηµασία να 
λαµβάνουν τακτικά υγρά για πρόληψη της αφυδάτωσης. 

   Ένας άνθρωπος χρειάζεται περίπου 70 λίτρα καθαρό, γλυκό νερό, την ηµέρα. Σε 55 
χώρες του κόσµου, όµως, η αναλογία νερού ανά κάτοικο είναι πολύ χαµηλότερη. Στο Τσαντ, 
τη Νιγηρία ή το Μαλί, η καθηµερινή ατοµική κατανάλωση δεν ξεπερνά τα 10 λίτρα. 
 
2.24 Ανισότητα στη χρήση [4] 
 

  Ένα ποσοστό 9% του παγκόσµιου πληθυσµού καταναλώνει τα 3/4 του διαθέσιµου 
αποθέµατος. Οι υπόλοιποι δίνουν µάχες για τον έλεγχο ποταµών και λιµνών. Η τεχνολογία 
είναι σύµµαχος εκείνων που αντέχουν να την πληρώσουν. 
Επενδύσεις, διαφορές στην κατανάλωση νερού ή ακόµη και στο ύψος των βροχοπτώσεων 

διακρίνουν πλέον τους πλούσιους από τους φτωχούς: ένας Αµερικανός καταναλώνει 300 
φορές περισσότερο νερό απ' ότι ένας κάτοικος της Γκάνας, κι ένας Ευρωπαίος 70 φορές 
περισσότερο. Αντί για 30 κυβικά µέτρα νερού τον χρόνο που αντιστοιχούν σ' έναν Αιγύπτιο, 
ο Έλληνας απολαµβάνει περίπου 3.000 κυβικά µέτρα ενώ ο Ισλανδός 708.000 κυβικά 
µέτρα. Στην Αφρική, τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Αµερική, εκεί όπου οι βροχές είναι 
σπάνιες, έχουν ήδη ξεσπάσει πολιτικές ή στρατιωτικές διαµάχες για τον έλεγχο του νερού, 
ενώ οι πλουσιότερες σε νερό χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν, η Ρωσία και ο 
Καναδάς παλεύουν να διατηρήσουν την αυτάρκειά τους. Σήµερα είναι γνωστό ότι 
τουλάχιστον 214 ποτάµια διασχίζουν δύο ή περισσότερες χώρες, αλλά δεν υπάρχει 
αποτελεσµατικό νοµικό πλαίσιο που να διέπει τη χρήση των υδάτων. 

 Η παγκόσµια κατανάλωση νερού είναι 4000 κυβικά χιλιόµετρα τον χρόνο, που ισοδυναµεί 
µε το 10% των ανανεώσιµων διαθέσιµων πηγών. Αυτό το θεωρητικό πλεόνασµα σε 
υδάτινους πόρους έρχεται σε αντίθεση µε µία πολύ διαφορετική πραγµατικότητα, στην 
οποία οι βροχοπτώσεις και η χρήση του νερού διαφέρουν σηµαντικά από περιοχή σε 
περιοχή. Αυτό το θεωρητικό πλεόνασµα σε υδάτινους πόρους έρχεται σε αντίθεση µε µία 
πολύ διαφορετική πραγµατικότητα, στην οποία οι βροχοπτώσεις και η χρήση του νερού 
διαφέρουν σηµαντικά από περιοχή σε περιοχή. Η ασιατική ήπειρος µόνο χρησιµοποιεί 50% 
των υδάτινων πόρων του πλανήτη. Η παροχή νερού είναι µέγιστη στην Λατινική Αµερική και 
ελάχιστη στην Βόρειο Αφρική και στην Εγγύς Ανατολή. Η βόρειος Αµερική είναι από τους 
µεγαλύτερους «καταναλωτές» νερού. Οι µεγαλύτερες ποσότητες γλυκού νερού 
χρησιµοποιούνται στην γεωργία και ακολουθούν η κατανάλωση για οικιακή και βιοµηχανική 
χρήση. Ο «πόλεµος του νερού», δηλαδή ο ανταγωνισµός για τον έλεγχο των υδάτινων 
πόρων, γίνεται ολοένα και σηµαντικότερος παράγοντας στις διεθνείς διενέξεις. Σε µερικές 
περιοχές του κόσµου το νερό µπορεί σε λίγα χρόνια να γίνει ότι είναι σήµερα το πετρέλαιο. 
Που σηµαίνει ότι οι ανισότητες, η πάλη των τάξεων θα συµβολίζονται πια µε τις δυνάµεις της 
χηµικής ένωσης του υδρογόνου µε το οξυγόνο ΄΄το νέο χρυσάφι΄΄ το οποίο ήδη έχει 
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πυροδοτήσει δεκάδες διαµάχες σε όλο τον πλανήτη, γεγονός που προµηνύει οικονοµική και 
πολιτική αστάθεια. Στην πραγµατικότητα το 40% περίπου του παγκόσµιου πληθυσµού 
εξαρτάται από συστήµατα ποταµών που µοιράζονται µεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών. 
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3. Ο πόλεµος του νερού [8] 
 
 «Ο κόσµος πρέπει να δηµιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε δισεκατοµµύρια άνθρωποι που 
δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό να την αποκτήσουν, αλλά και να αντιµετωπίσει τη ρύπανση 
που απειλεί τους ωκεανούς», τόνισε ο Κλάους Τόπφερ, επικεφαλής του Προγράµµατος των 
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) µιλώντας σε εκπροσώπους από 158 χώρες που 
συµµετείχαν σε διεθνές φόρουµ για το θέµα αυτό στο νησί Τσεζού της Νότιας Κορέας. 
«Ακόµα έχουµε πολλά προβλήµατα που συνδέονται µε το νερό και θα είναι σχεδόν κοινός 
παρανοµαστής όλων µας αν πούµε ότι ο επόµενος πόλεµος θα γίνει για το νερό. Περίπου 5.000 
παιδιά πεθαίνουν κάθε µέρα από ασθένειες που συνδέονται µε την έλλειψη πόσιµου νερού», 
επισήµανε ο ίδιος στο τριήµερο φόρουµ που διοργάνωσε ο ΟΗΕ (εικόνα 3.1). 

 

 
 

Εικόνα 3.1  Μια Αφρικανή χρειάζεται να περπατήσει πολλά χιλιόµετρα  στην έρηµο για να µεταφέρει 
λίγα λίτρα νερό στη οικογένεια της  

 
  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πριν δυο χρόνια περίπου, µια οµάδα µαϊµούδων σε ένα χωριό 
της Κένυας επιτέθηκε σε χωρικούς εποφθαλµιώντας το πόσιµο νερό τους. Συγκεκριµένα, τη στιγµή 
που οι χωρικοί αντλούσαν πόσιµο νερό για το χωριό από τρία βυτία, οι διψασµένες µαϊµούδες 
άρχισαν να τους δαγκώνουν, να τους χτυπούν και να τους πετούν πέτρες προκειµένου να τους 
αποµακρύνουν από το πολυπόθητο νερό. Οι χωρικοί τράπηκαν σε φυγή αλλά επέστρεψαν λίγη ώρα 
αργότερα οπλισµένοι µε µαχαίρια και τσεκούρια για να αντεπιτεθούν. Μετά από µια δίωρη µάχη σώµα 
µε σώµα, 10 τραυµατισµένους χωρικούς και 18 νεκρές µαϊµούδες, τα ζώα υποχώρησαν και οι 
άνθρωποι κέρδισαν το νερό . 

  Η σηµασία του νερού είναι τόσο µεγάλη για την επιβίωση του ανθρώπου ώστε οι συρράξεις για 
την κυριαρχία επί των υδάτινων πόρων, και µάλιστα µεταξύ ανθρώπων, φαίνεται πως θα 
αποτελέσουν τη µελλοντική καθηµερινότητα κάποιων λαών. Και αυτό γιατί ενώ ο πληθυσµός του 
πλανήτη αυξάνεται ραγδαία, η Γη δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του ανθρώπου σε 
νερό οι οποίες θα αυξηθούν κατά 40% µέσα στην επόµενη εικοσαετία.  

  Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και για την Ευρώπη και τις ΗΠΑ επισηµαίνοντας πως 
τα παγκόσµια αποθέµατα υπόγειων υδάτων εξαντλούνται µε περίπου διπλάσιο ρυθµό απ’ ότι 
ανανεώνονται. Κύρια αιτία είναι οι τεράστιες ανάγκες των µεγαλουπόλεων και της γεωργίας και η 
συνεχιζόµενη µόλυνσή τους από απόβλητα και φυτοφάρµακα. Σύµφωνα µε µελέτες της Ε.Ε. το 20% 
των επιφανειακών υδάτων στις χώρες – µέλη απειλείται σοβαρά από ρύπανση, ενώ 60% των 
ευρωπαϊκών πόλεων κάνουν υπερεκµετάλλευση των πόρων των υπόγειων νερών τους.  

  Σήµερα είναι γνωστό ότι τουλάχιστον 214 ποτάµια διασχίζουν δύο ή περισσότερες χώρες, αλλά 
δεν υπάρχει αποτελεσµατικό νοµικό πλαίσιο που να διέπει τη χρήση των υδάτων.  

   Το 1995, ο Ισµαήλ Σεραγκελτνίν, αντιπρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζας, είχε κάνει µια 
δυσοίωνη πρόβλεψη, λέγοντας ότι "πολλοί από τους πολέµους αυτού του αιώνα έγιναν για το 
πετρέλαιο, αλλά οι πόλεµοι του επόµενου αιώνα θα γίνουν για το νερό".  

 
3.1 Αιτίες πρόκλησης πολέµων [7] 
 
Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι στον πλανήτη λόγω της µείωσης των αποθεµάτων νερού θα 

ξεσπάσει σύντοµα µια σειρά από "πολέµους του νερού", καθώς κάθε κράτος θα προσπαθήσει ν' 
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αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο των πολύτιµων αποθεµάτων. Ήδη στην Αραβική Χερσόνησο, 
στην Κύπρο, στο Ισραήλ, στην Ιορδανία, στη Μάλτα και στη ∆υτική Όχθη τα αποθέµατα γλυκού 
νερού της επιφάνειας και του υπεδάφους τελειώνουν. 
Μια από τις αιτίες δηµιουργίας πολιτικής έντασης είναι ότι κάποιες χώρες αντλούν σε 

υπερβολικό βαθµό το νερό ποταµών, οι οποίοι στη συνέχεια διασχίζουν κι άλλες χώρες. "Σ' 
ολόκληρο τον κόσµο υπάρχουν πάνω από 214 ποταµοί που περνούν από τουλάχιστον δύο 
χώρες. Όµως, δεν µπορεί να επιβληθεί κανένας κανονισµός που να καθορίζει τη διανοµή και τη 
χρήση αυτών των διεθνών υδάτων", αναφέρει η Σάντρα Πόστελ, η οποία εργάζεται ως βασική 
ερευνήτρια στην αµερικανική περιβαλλοντολογική οργάνωση Worldwatch Institute. 
  
3.2 Οι πιο πιθανοί "πόλεµοι του νερού" [7] 
  
Η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης έχει καθορίσει περισσότερα από εβδοµήντα πιθανά σηµεία 

συρράξεων µε αιτία το νερό. Σ' αυτά περιλαµβάνονται τα εξής (εικόνα 3.2): 

1. Ο ποταµός Κολούµπια (σύγκρουση µεταξύ Καναδά και ΗΠΑ 
2. Ο ποταµός Κολοράντο (σύγκρουση µεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ).  
3. Ο ποταµός Σενέπας (σύγκρουση µεταξύ Ισηµερινού και Περού) 
4. Ο ποταµός Σενεγάλης (σύγκρουση µεταξύ Μαυριτανίας και Σενεγάλης )  
5. Ο ποταµός Ζαµβέζης (σύγκρουση µεταξύ Ζάµπια, Ζιµπάµπουε και Μποτσουάνα) 
6. Οι πηγές στην έρηµο Σαχάρα (Αντίδραση Αιγύπτου, Τσαντ, Νίγηρα, και Σουδάν) 
7. Ο ποταµός Νείλος (σύγκρουση µεταξύ Αιγύπτου και Αιθιοπίας). 
8. Ο ποταµός Τάγος (σύγκρουση µεταξύ Τάγο και Ντουέρο)  
9. Ο ποταµός Σύρ Ντάρια (σύγκρουση µεταξύ Ουζµπεκιστάν, Τατζικιστάν και 

Καζακστάν ) 
10. Ο ποταµός Γάγγης (σύγκρουση µεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές). 
11. Ο ποταµός Ιορδάνης (σύγκρουση µεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας). 
12. Οι ποταµοί Τίγρης και Ευφράτης (σύγκρουση µεταξύ Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ). 
13. Ο ποταµός Μεκόνγκ (σύγκρουση µεταξύ Καµπότζης, Λάος, Ταϊλάνδης και Βιετνάµ). 

 

Εικόνα 3.2  Οι σηµαντικότερες διαµάχες για το νερό σε όλο τον κόσµο 
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3.21 Περιοχές µε έντονες διαµάχες στις µέρες µας [8] 
 

3.211 Ασία  

Στην Μέση Ανατολή  
Η περιοχή της µέσης Ανατολής καταλαµβάνεται κυρίως από ερήµους, ο πληθυσµός της 

συνεχώς αυξάνεται και οι ελάχιστοι υδάτινοι πόροι συνεχώς µειώνονται.  
Η Μέση Ανατολή αναµένεται ότι θα είναι µια από τις πρώτες περιοχές στον πλανήτη 

όπου θα δηµιουργηθεί ένταση σχετικά µε το νερό. Ο πρώην Ισραηλινός πρόεδρος Γιτζάκ 
Ράµπιν δήλωσε κάποτε ότι ακόµα κι αν δεν υπήρχε άλλη αιτία, το νερό θα αρκούσε για να 
προκαλέσει πόλεµο µεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Ύστερα από µια 
συνάντηση µε τους αρχηγούς της Ιορδανίας, του Ισραήλ και τις παλαιστινιακές Αρχές, ο 
πρώην Σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γκορµπατσόφ προέβλεψε ότι σύντοµα θα ξεσπάσει 
πόλεµος για το νερό στη Μέση Ανατολή. Όπως δήλωσε, "όλοι οι ηγέτες συµφωνούν αν 
δεν αλλάξουν τα δεδοµένα, µέσα σε δέκα έως δεκαπέντε χρόνια θα ξεσπάσει µια 
σύγκρουση χειρότερη από τη σηµερινή". 

  Οι αρχές στα εδάφη της Παλαιστινιακής Αυτοδιοίκησης, του Ισραήλ, της Ιορδανίας, του 
Λιβάνου και της Συρίας, εφοδιάζονται µε νερό αποκλειστικά σχεδόν από τους ποταµούς 
Ιορδάνη και Γιαρµούκ. Το Ισραήλ, η κυβέρνηση του οποίου χρησιµοποίησε το µονοπώλιό 
της στο νερό για να θέσει τους Παλαιστινίους υπό τον έλεγχό της, θα αρχίσει ν' 
αντιµετωπίζει τις πρώτες ελλείψεις νερού ήδη από τον επόµενο χρόνο .Οι Εβραίοι έποικοι 
στα κατεχόµενα εξαρτώνται από τις υπόγειες πηγές που βρίσκονται σε περιοχές που 
διεκδικούνται από τρίτους. Στη Λωρίδα της Γάζας, οι υπόγειοι υδάτινοι πόροι εξαντλούνται 
και το επίπεδό τους µειώνεται κατά 15-20 εκατοστά το χρόνο, ενώ η ποιότητα του πόσιµου 
νερού που αντλείται συνεχώς χειροτερεύει, λόγω της πρόσµειξής του µε θαλασσινό νερό. 
Τα Υψώµατα του Γκολάν, που αποτελούν τη δεξαµενή νερού της Μέσης Ανατολής, είναι 
αυτήν τη στιγµή αντικείµενο σκληρών και κρίσιµων διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ισραήλ και 
Συρίας, Παλιότερα η περιοχή ανήκε στη Συρία, όµως το Ισραήλ αρνείται να την επιστρέψει 
λόγω της σηµασίας της στο πρόβληµα του νερού, τη στιγµή που η αποχώρηση των 
Ισραηλινών από το Λίβανο θα ξεκινήσει λίγο πριν από τον ερχόµενο Ιούλιο, και αυτό µόνο 
εφόσον µειωθούν οι επιπτώσεις που θα έχει για το εβραϊκό κράτος η απώλεια των 
υδάτινων πόρων από τον ποταµό Λιτάνι που περνά από τη "ζώνη ασφαλείας".  
Το επίπεδο της Νεκράς Θάλασσας έπεσε περισσότερο από τα εννέα µέτρα, κυρίως 

λόγω µιας συµφωνίας µεταξύ του Ισραήλ και της Ιορδανίας, το 1981, ν' αυξήσουν οι 
Ιορδανοί τις ποσότητες νερού που αντλούν από τον Ιορδάνη. Αυτός ο κάποτε ορµητικός 
ποταµός µεταβλήθηκε πλέον σ' έναν αξιολύπητο οχετό (εικόνα 3.3). 
Στην Τουρκία είναι γνωστή η τεράστια πολιτική σηµασία που έχει το έργο του µεγάλου 

φράγµατος της Ανατολίας, το οποίο εκτρέπει τα νερά του Τίγρη και του Ευφράτη και 
µπορεί να "στραγγαλίσει" κυριολεκτικά από τη λειψυδρία τόσο τη Συρία, όσο και το Ιράκ. Η 
Τουρκία κινδυνεύει να προκαλέσει πόλεµο µε τη Συρία και το Ιράκ µε το Πρόγραµµα 
Νοτιοανατολικής Ανατολίας. Είναι ένα δίκτυο από 13 φράγµατα (υπό κατασκευή), το οποίο 
θα περιορίσει σηµαντικά τη ροή του Τίγρη και του Ευφράτη, ποταµών που διέρχονται κι 
από τις δύο χώρες.  
Στην υπόλοιπη Ασία η πρόσβαση στο νερό αποτελεί εξίσου µεγάλο πρόβληµα και για 

τους λαούς της Ασίας. Στη νότια Ασία, από τον ποταµό Γάγγη εξαρτάται η ζωή ενός 
δισεκατοµµυρίου Ινδών και κατοίκων του Μπαγκλαντές, ενώ πέντε χώρες της κεντρικής 
Ασίας (Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκµενιστάν και Ουζµπεκιστάν) 
"µοιράζονται" τα νερά των ποταµών Αµού Νταριά και Σιρ Νταριά, που πηγάζουν από τη 
διψασµένη πλέον Λίµνη Αράλη, της οποίας η έκταση έχει µειωθεί στο µισό, ενώ έχει χάσει 
τα τρία τέταρτα του υδάτινου όγκου της, µε τροµακτικές επιπτώσεις στα τρία εκατοµµύρια 
ανθρώπους που κατοικούν στις όχθες 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. 

  Στην Ινδοκίνα, η ένταση έχει πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις καθώς η Κίνα, η Ταϊλάνδη 
και το Λάος προχωρούν σε κατασκευές γιγαντιαίων φραγµάτων τα οποία θα προκαλέσουν 
εκτροπές υδάτων των ποταµών της περιοχής του Μεκόνγκ, που θα προκαλέσουν 
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τροµακτικές οικολογικές καταστροφές στην Καµπότζη και το Βιετνάµ και θα αλλάξουν τη 
ζωή προς το χειρότερο60 εκατοµµυρίων ανθρώπων.  

 Και 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 επίκειται µελλοντικές 
συγκρούσεις. 

 

 
 

Εικόνα 3.3  ∆ορυφορική Εικόνα του Ποταµού Ιορδάνη 

3.212 Αφρική  
 

Σύµφωνα µε το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα του ΟΗΕ (UNEP), η Αφρική είναι η 
ήπειρος που αντιµετωπίζει το δριµύτερο πρόβληµα έλλειψης πόσιµου νερού στον 
κόσµο. Αξίζει να σηµειωθεί, εξάλλου, ότι στην Αφρική ανήκουν οι 19 από τις 25 χώρες 
του κόσµου µε το µεγαλύτερο ποσοστό πληθυσµών χωρίς πρόσβαση σε ασφαλές 
πόσιµο νερό.  
Οι βορειοαφρικανικές χώρες στις οποίες η έλλειψη νερούa αποτελεί σε µεγαλύτερο 

βαθµό αιτία πολιτικής αστάθειας είναι η Αλγερία και η Τυνησία, όπου η κατανάλωση 
νερού ξεπερνά κατά 10% τα υπάρχοντα αποθέµατα. Η Αίγυπτος, η Αιθιοπία και το 
Σουδάν ανήκουν στην οµάδα των οκτώ πλέον "διψασµένων" χωρών που βρέχονται 
από το Νείλο. Το πρόβληµα θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στην Αίγυπτο, όπου σε 
τριάντα χρόνια τα 67 εκατοµµύρια του πληθυσµού της θα έχουν ξεπεράσει τα 100. Στη 
δε Αιθιοπία, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ, οκτώ εκατοµµύρια άνθρωποι αναµένεται να 
αντιµετωπίσουν φοβερό λιµό φέτος, λόγω της ξηρασίας.  

3.3 Τι αναµένεται στο µέλλον [9] 

Το 1999 το πρόγραµµα περιβάλλοντος Ηνωµένων Εθνών (UNEP) ανέφερε ότι 200 επιστήµονες 
σε 50 χώρες είχαν προσδιορίσει την έλλειψη νερούa ως ένα από τα δύο πιο ανησυχητικά 
προβλήµατα για τη νέα χιλιετία (χάρτης 3.1). 
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Χάρτης 3.1   G.I.S. Χάρτης στον οποίο φαίνεται η σχέση των περιοχών µε έντονα προβλήµατα 
λειψυδρίας και των περιοχών των επίκαιρων διαµαχών 

 
Τη δεκαετία του 1950, ο αριθµός των χωρών που αντιµετώπιζαν προβλήµατα νερού δεν 

ξεπερνούσε τις πέντε. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, 26 από τις χώρες µε πληθυσµό άνω των 300 
εκατοµµυρίων υπέφεραν από τη λειψυδρία, ενώ το 2050 ο αριθµός των χωρών αυτών αναµένεται να 
φθάσει τις 56 (διάγραµµα 3.1 ).  
Σύµφωνα µε ένα από τα πιθανά σενάρια για το µέλλον Στις επόµενες δεκαετίες προβλέπεται 

ραγδαία αύξηση του πληθυσµού. Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Επιτροπή για το Νερό, Τα έξι 
δισεκατοµµύρια κάτοικοι του πλανήτη µας αναµένεται, µέχρι το 2025, να γίνουν εννέα 
δισεκατοµµύρια. για να καλύψουµε τις ανάγκες του πληθυσµού απαιτείται αύξηση των αποθεµάτων 
του γλυκού νερού κατά 20%. Όµως αυτά αντί να αυξάνονται µειώνονται συνεχώς. Μέχρι το 2050 τα 
δύο τρίτα του πλανήτη θα αντιµετωπίσουν εντονότατα προβλήµατα λειψυδρίας (διάγραµµα 3.2).  
Εκτός από τις περιοχές που, λόγω της γεωγραφικής θέσης τους, υποφέρουν αιώνες τώρα από την 

έλλειψη νερούa, η ρύπανση του περιβάλλοντος (και των νερών, παράλληλα), καθώς και η 
κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, αναµένεται να δηµιουργήσουν έντονα προβλήµατα ακόµη και σε 
περιοχές που σήµερα θεωρούνται «ασφαλείς».  
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∆ιάγραµµα 3.1  Αύξηση που αναµένεται µέχρι το 20025 του αριθµού χωρών µε έλλειψη νερού  
 

 

∆ιάγραµµα 3.2   Αύξηση των δισεκατοµµυρίων κατοίκων των χωρών που αντιµετωπίζουν  
προβλήµατα έλλειψης νερού και water stressο που αναµένεται µέχρι το 20025 
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4.Νερό και ασφάλεια στον αναπτυσσόµενο κόσµο [10] 
 
Οι υδάτινοι πόροι πάντα ήταν σηµαντικό στοιχείο διεθνών σχέσεων και εθνικής ασφάλειας. Από το 

1780 Π.Χ. ο βασιλιάς Hammurabi της Βαβυλώνας είχε έναν νόµο ο οποίος έλεγε ότι «αν κάποιος 
ανοίξει ένα χαντάκι για να ποτίσει τη συγκοµιδή του, αλλά είναι απρόσεκτος, και το νερό πληµµυρίσει 
το χωράφι του γείτονα του, έπειτα θα πληρώσει το καλαµπόκι του γείτονά του για την απώλειά που 
του προκάλεσε".  

 Πιο πρόσφατα, οι παγκόσµιοι ηγέτες προειδοποίησαν ότι ελλείψεις και οι διαφωνίες για το νερό και 
τη χρήση του µπορούν να είναι αιτία ξεσπάσµατος βίαιων συγκρούσεων. Το 1985, Boutros Boutros 
Ghali, προηγούµενος Γενικός Γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών προειδοποίησε ότι "Ο επόµενος 
πόλεµος στη Μέση Ανατολή θα γίνει για το νερό και όχι την πολιτική." Σε πολλές περιοχές του 
κόσµου σήµερα, η πίεση του πληθυσµού έχει κλιµακώσει τον ανταγωνισµό για την πρόσβαση στον 
καθαρισµό νερού για οικιακή χρήση, γεωργία, και βιοµηχανική παραγωγή. Γεγονός που µε την 
πάροδο του Χρόνου αναµένεται να γίνει ολοένα πιο έντονο αφού η χρήση νερού αυξάνεται ραγδαία 
µε την πάροδο του χρόνου αν κρίνουµε από τον προηγούµενο αιώνα (διάγραµµα 4.1).  

 

 
 

∆ιάγραµµα 4.1 Ραγδαία αύξηση της ποσότητας νερού που καταναλώνεται 
 και η σχέση µεταξύ των διαφορετικών χρηστών 

 
Έχει προβλεφθεί ότι σε χώρες όπου η έλλειψη νερούa είναι µεγάλη και αυξάνεται συνεχώς το νερό 

δρα σαν ένα πολύ σηµαντικό κίνητρο για ξέσπασµα πόλεµου όπως ήταν στο παρελθόν ο χρυσός, το 
έδαφος, και το πετρέλαιο. Και η βασική αιτία όλων είναι ότι η ανθρώπινη φυλή δεν είναι δυνατό να 
περιµένει µία ατελείωτη παροχή από µία περιορισµένη ποσότητα νερού στον κόσµο . 
Οι ποταµοί Νείλος, Ιορδανής, Τίγρης, και Ευφράτης της µέσης ανατολής είναι οι πρωταρχικές 

εµφανείς ανησυχίες που αφορούν την ασφάλεια του νερού, αλλά άλλες προσελκύουν αυξανόµενη 
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προσοχή, όπως Ποταµός Οκαβανγκο στη Νότια Αφρική, ο Γάγγης στην Ινδία και ο Μεκονγκ στη 
Νοτιοανατολική Ασία.  
Το καταστροφικό σκεπτικό ότι οι πόλεµοι σχετικά µε το νερό είναι αναπόφευκτοι καταλήγει µόνο σε 

χαµένες ευκαιρίες για τη χρησιµοποίηση ζητηµάτων των υδάτινων πόρων ως µέσο προώθησης της 
συνεργασίας µεταξύ των λαών και των εθνών. Η πραγµατικότητα είναι ότι τέτοια συνεργασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη και, σε πολλές περιπτώσεις είναι εντυπωσιακά επιτυχηµένες.  

 
 
4.1 Περιπτώσεις στις οποίες αποφεύχθηκε ο πόλεµος 

 
 4.11 Ο Νείλος  
 

Η Αίγυπτος, το Σουδάν, και η Αιθιοπία είναι πρωταρχικά παραδείγµατα εθνών που θα 
µπορούσαν να έχουν έρθει στο χείλος του πολέµου εξαιτίας των συγκρούσεων σχετικά µε τη 
χρήση του Νείλου. Εντούτοις, από το 1997, το Πρόγραµµα ανάπτυξης των ενωµένων εθνών 
και τα πρωτοποριακά πλάνα της Παγκόσµιας τράπεζαςqq έχουν ενθαρρύνει αυτά και άλλα 
έθνη να εργάζονται µαζί για να προσδιορίσουν τις ανάγκες σε νερό και να επινοήσουν µέσα 
για να µοιραστούν τα ύδατα του Νείλου. Οι ακαδηµαϊκές µελέτες έχουν έρθει σε ένα 
παρόµοιο συµπέρασµα: από τις 1.700 αλληλεπιδράσεις ανάµεσα σε κράτη για τις 
διασυνοριακές λεκάνες που εµφανίστηκαν µεταξύ 1946 και 1999, καµία δεν οδήγησε σε 
έναν επίσηµο πόλεµο. Αναφέρθηκε ότι µόνο 37 οδήγησαν σε στρατιωτική δράση 
οποιοιδήποτε είδους, και µόνο 56 σε "εχθροπραξίες". Ενώ υπήρξε "λεκτική εχθρότητα" σε 
414 περιπτώσεις, αυτές ξεπεράστηκαν αριθµητικά από τις 628 περιπτώσεις που δόθηκε η 
"λεκτική αλληλοϋποστήριξη." Μόλις πάνω από 600 των αλληλεπιδράσεων οδήγησαν σε 
πολύπλευρες ή διµερείς συµφωνίες ή διεθνείς συνθήκες.  

Ο Aaron Wolf ο οποίος συντονίζει τη «βάση δεδοµένων διαφωνιών που σχετίζονται µε 
τα διασυνοριακά νερά»  συµφωνεί ότι " στην πραγµατική ιστορία η συνεργασία υπερισχύει". 
Κίνδυνος της πραγµατικής βίας σε ζητήµατα υδάτων είναι πιθανότερο να εµφανιστεί όταν 
υπάρχει µια ξαφνική αλλαγή στην κατάσταση όσον αφορά το νερό, όπως, παραδείγµατος 
χάριν, όταν ένα νέο φράγµα καταλήγει στη µετατόπιση ενός συνόλου ανθρώπων. Υπάρχει 
επίσης αυξανόµενος κίνδυνος της σύγκρουσης όταν οι οργανισµοί δεν είναι σε ισχύ ή είναι 
πάρα πολύ αδύνατοι για να διαπραγµατευτούν επιτυχώς ζητήµατα υδάτων. Ακόµη και σε 
αυτές τις περιπτώσεις, όµως ,µπορεί να υπάρξει συνεργασία .  
 
4.12 Το δέλτα του Okavango.  
 
Στην περιοχή του ∆έλτα του Okavango, οι κυβερνήσεις της Μποτσουάνας, της Αγκόλας,  

και της Ναµίµπια είναι σε συνεργασία µε διεθνείς οργανώσεις, χορηγούς, και την κοινωνία 
πολιτών για να αναπτυχθεί ένα πλάνο διαχείρισης. Ένας από τους µεγαλύτερους και 
σηµαντικότερους υγρότοπουςrr στον κόσµο, στο δέλτα κατοικούν πάνω από 140.000 
άνθρωποι, οι µισοί από τους οποίους µένουν σε χωριά µε λιγότερους από 500 κατοίκους και 
οι πόροι ζωής τους εξαρτώνται από το νερό του δέλτα . Το δέλτα του Okavango είναι επίσης 
ένας από τους σηµαντικότερους παγκόσµιους προορισµούς για τους τουρίστες που τους 
ελκύει η οικολογία. Η χωρίς διαχείριση και η ανεξέλεγκτη επέκταση των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων και κτιρίων, η ασαφή ιδιοκτησία των πόρων, και η αυξανόµενη χρήση των 
υδάτινων πόρων για άρδευση απειλεί το χαρακτήρα του δέλτα και την παραγωγικότητα της 
λεκάνης συνολικά. Επειδή οι κυβερνήσεις που αντιµετωπίζουν αυτά τα πεπλεγµένα 
προβλήµατα έχουν αποδυναµωθεί από τα πολλά έτη εµφύλιων συγκρούσεων και την 
έλλειψη ικανοποιητικών ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων, ενθαρρύνουν τη συµµετοχή 
της κοινωνίας πολιτών στις διαπραγµατεύσεις και έχουν εγκαταλείψει µερικές από τις 
προσπάθειες ανάπτυξης που τις έχουν τυπικά αναλάβει οι οργανισµοί της κυβέρνησης για 
αυτούς. Οι οποίοι έχουν το προτέρηµα να δρουν οργανωµένα και σε συνεργασία µε άλλους 
οργανισµούς της ίδιας η της «αντίπαλης» χώρας .Οπότε η πρόσβαση σε διαφορά στοιχεία 
και δεδοµένα για την διαµαχόµενη υδρολογική λεκάνη είναι, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι 
αµοιβαία. Γεγονός που συντελεί στην ενίσχυση επίλυσης µελλοντικών ή παροντικών 
ζητηµάτων νερού αν και εφόσον τα στοιχεία που µοιράζονται είναι αποδεκτά ως αξιόπιστα 
και σηµαντικά. 
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4.13 Μέση Ανατολή 
 
Η συνεργασία για ζητήµατα υδάτων είναι κοινή ακόµη και στη Μέση Ανατολή, ακόµα και 

όταν η έλλειψη υγειών σχέσεων µεταξύ του Ισραήλ, Ιορδανίας, Συρίας, Λιβάνου, και 
Παλαιστινιακής αρχής συντελούν στην µη λειτουργία επίσηµων µηχανισµών για 
διαπραγµατεύσεις. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για ειρήνη στη δεκαετία του '90, το 
νερό ήταν ένα βασικό στοιχείο των διαπραγµατεύσεων, αν και ο Τύπος δεν το προώθησε 
ποτέ ως σηµαντικό όπως άλλα ζητήµατα, όπως οι πρόσφυγες, η γη και οι πράξεις 
τροµοκρατίας. Κατά συνέπεια, ακόµα και όταν οι συζητήσεις ειρήνης απέτυχαν, τεχνικό 
προσωπικό από όλες τις χώρες συνέχισε να συνεργάζεται σε πρακτικά ζητήµατα για τη 
χρήση νερού, µε τη σύµφωνη γνώµη των κυβερνήσεών τους, επειδή τα αµοιβαία οφέλη που 
πραγµατοποιούνται είναι αρκετά σηµαντικά. 
  

Συµπέρασµα  
 
Οι πόλεµοι για το νερό είναι σπάνιοι, αλλά απαιτείται αύξηση της συνεργασίας εξαιτίας της ραγδαίας 
αύξησης της ζήτησης νερού. Το µόνο καταγεγραµµένο γεγονός πολέµου για το νερό συνέβη 4.500 
έτη πριν µεταξύ των δύο Μεσοποτάµιων πόλεων κρατών Lagash και Umma. Μεταξύ των ετών 805 
και 1984,σε αντίθεση, περισσότερο από 3.600 συνθήκες σχετικά µε το νερό υπογραφτήκαν. Τα δύο 
τρίτα των 1.831 έχουν καταγράφουν διεθνή γεγονότα σχετικά µε το νερό που συνέβησαν σε όλο τον 
κόσµο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών είχαν σαν αποτέλεσµα τη συνεργασία και την 
υπογραφή 157 συνθηκών για το νερό. Εντούτοις, η δυνατότητα για σύγκρουση παραµένει, και η 
δυνατότητα των µελλοντικών "πολέµων νερού" δεν µπορεί να αγνοηθεί. Οι δηµιουργικές 
προσπάθειες συνεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω πρέπει να συνεχιστούν και επεκταθούν 
αφού οι πόλεµοι νερού αποφεύγονται.  
 
.  
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5.Οι παγκόσµιες διεθνείς συµφωνίες για το νερό [11] 
 

5.1 Ιστορικές εξελίξεις και µελλοντικές ευκαιρίες  
 
  Η αύξηση πληθυσµού, η οικονοµική ανάπτυξη, και οι µεταβαλλόµενες τοπικές αξίες έχουν 

εντείνει τον ανταγωνισµό σχετικά µε τους παγκόσµιους υδάτινους πόρους, και οδηγούν σε 
προβλέψεις για αύξηση µελλοντικών συγκρούσεων σχετικά µε τις µοιραζόµενες παροχές νερού. 
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στη διεθνή κοινότητα είναι η δυνατότητα για σύγκρουση µέσα στις 263 
διεθνείς υδρολογικές λεκάνες σε όλο τον κόσµο. Για να µετριάσει η πιθανότητα της σύγκρουσης 
καθώς επίσης και για να επιλύσει τις υπάρχουσες διαφωνίες, η διεθνής κοινότητα έχει επινοήσει 
τις αρχές για τη διαχείριση διεθνών καναλιών. Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα, αυτές 
οι αρχές είχαν ξεκαθαριστεί και πρόσφατα, έχουν κωδικοποιήσει στη Συνθήκη Ηνωµένων Εθνών 
του 1997 σχετικά µε το νόµο των µη-ναυτιλιακών χρήσεων των διεθνών καναλιών. Επιπλέον, οι 
κοινότητες υδρολογικών λεκανών, που στηρίζονται στην πλούσια ιστορία συνθηκών τους, έχουν 
επιταχύνει την ανάπτυξη των συνεταιριστικών οργανισµών για να διαχειριστούν τα συστήµατα 
διεθνών ποταµών που ανήκουν σε δύο ή παραπάνω χώρες.  

 Ο παρακάτω άτλαντας χρησιµεύει να τεκµηριώσει τις εξελίξεις στη διαχείριση των διεθνών 
υδρολογικών λεκανών ποταµών κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα. Χρησιµοποιώντας 
ιστορικά έγγραφα, στατιστικές αναλύσεις, και τεχνολογία χαρτογράφησης κατάστασης προόδου, ο 
άτλαντας παρουσιάζει µια γραφική και κειµενική ανάλυση των παγκόσµιων διεθνών υδρολογικών 
λεκανών και των σχετικών συµφωνιών. Ο άτλαντας αρχίζει µε µια συζήτηση των περιπλοκών της 
διασυνοριακής διαχείρισης υδάτων και των παραγόντων που επηρεάζουν τις οµο-παρόχθιες 
σχέσεις σχετικά µε τους υδάτινους πόρους. Οι ιστορικές εξελίξεις στους διεθνείς οργανισµούς 
υδάτων συζητούνται έπειτα σε παγκόσµια κλίµακα και σε κλίµακα υδρολογικών λεκανών µαζί µε 
µια ανάλυση των µελλοντικών ευκαιριών δηµιουργίας οργανισµών.  

 
5.2 Οι διεθνείς υδρολογικές λεκάνες σε όλο τον κόσµο  

 
Όπως διευκρινίζεται στο χάρτη 5.1, υπάρχουν αυτήν την περίοδο 263 ποταµοί οπού είναι 

κάθετοι είτε οροθετούν τα διεθνή πολιτικά όρια. Γεωγραφικά, η Ευρώπη ακολουθεί το µεγαλύτερο 
αριθµό διεθνών υδρολογικών λεκανών (69), από την Αφρική (59), την Ασία (57), τη Βόρεια 
Αµερική (40), και τη Νότια Αµερική (38) (χάρτης 5.1). Οι απόλυτοι αριθµοί διεθνών υδρολογικών 
λεκανών, καθώς επίσης και τα έθνη µέσω των οποίων διαπερνούν, αλλάζουν κατά τη διάρκεια 
του χρόνου σε ανταπόκριση µε τις αλλαγές στον παγκόσµιο πολιτικό χάρτη.  

 

 
 
 

Χάρτης 5.1  ∆ιεθνείς υδρολογικές λεκάνες ποταµών όπως σκιαγράφεται από το πρόγραµµα 
βάσης δεδοµένων διαφωνιών για διασυνοριακά ύδατα, του κρατικού πανεπιστήµιου του 

Όρεγκον, 2000 
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Όταν πραγµατοποιούνται αλλαγές στα πολιτικά όρια, µπορεί να υπάρξει η δηµιουργία ή η 

διάλυση των διεθνών υδρολογικών λεκανών των ποταµών. Στη δεκαετία του '90, παραδείγµατος 
χάριν, η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας οδήγησε στη "διεθνοποίηση" 
διάφορων υδρολογικών λεκανών (π.χ. αυτή του Dnieper, του Don, και της υδρολογική λεκάνη του 
Βόλγα) καθώς επίσης και στις αλλαγές στην πολιτική σύνθεση των υπαρχουσών διεθνών 
υδρολογικών λεκανών (π.χ., του ∆ούναβη, του Ob, και της υδρολογικής λεκάνη της θάλασσας της 
Αράλης) (χάρτης 5.2). Αντίθετα, η ενοποίηση και της Γερµανίας και της Υεµένης το 1990 οδήγησε 
στη "εθνοποίηση" δύο υδρολογικών λεκανών που στο παρελθόν ήταν διεθνείς, η Weser και η 
Tiban αντίστοιχα.  

 

 

Χάρτης 5.2 "διεθνοποίηση" διάφορων υδρολογικών λεκανών 

Σχετικά µε τον καθαρό αριθµό υδρολογικών λεκανών που εµπλέκονται, η σηµασία των διεθνών 
υδάτινων οδών στον κόσµο αντανακλάται περισσότερο στη φυσική έκτασή τους και τους 
άφθονους πόρους τους. Οι παγκόσµιες υδρολογικές λεκάνες 263 διεθνών ποταµών αποτελούν 
σχεδόν το µισό της επιφάνειας του εδάφους της γης, παράγουν κατά προσέγγιση το 60% της 
παγκόσµιας ροής γλυκού νερού και είναι οίκος περίπου του 40% του παγκόσµιου πληθυσµού. 
Είναι η πολιτική σύνθεση αυτών των κοινών συστηµάτων υδάτων η οποία όµως δίνει έµφαση στις 
ευπάθειές τους. Συνολικά 145 χώρες συνεισφέρουν έδαφος σε διεθνείς υδρολογικές λεκάνες. 
Τριάντα τρία έθνη, συµπεριλαµβανοµένων αρκετά µεγάλων χωρών όπως η Βολιβία, το Τσαντ, η 
λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό, της Νιγηρίας, και της Ζάµπια, έχουν περισσότερο από 95% του 
εδάφους τους µέσα στα υδρολογικά όρια µιας ή περισσότερων διεθνών υδρολογικών λεκανών. 
Ίσως ακόµα σηµαντικότερος είναι ο αριθµός χωρών που µοιράζονται ορισµένες µεµονωµένες 
υδρολογικές λεκάνες. Ο ∆ούναβης, παραδείγµατος χάριν, έχει δεκαεπτά παρόχθια κράτη. Το 
Κονγκό, ο Νίγηρας, ο Νείλος, ο Ρήνος, και Ζαµβέζης κάθε ένας µοιράζονται από περισσότερες 
από εννέα χώρες ενώ οι υδρολογικές λεκάνες του Αµαζονίου, της θάλασσα της Αράλης, του 
Γάγγη-Βραχµαπούτρα- Meghna, του Ιορδάνης, του Kura-Araks, του LA Plata, της λίµνης Τσαντ, 
του Μekong, του Neman, του Tarim, του Τίγρης-Ευφράτης- Shatt al Arab, του Vistula, και του 
Βόλγα περιέχουν στο έδαφος τους τουλάχιστον πέντε κυρίαρχα έθνη (Wolf, 1999).  

5.3 Η δυναµική της διαχείρισης διεθνών υδρολογικών λεκανών ποταµών  
 
Οι σύνθετες φυσικές, πολιτικές, και ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις µέσα στις διεθνείς 

υδρολογικές λεκάνες ποταµών µπορούν να καταστήσουν τη διαχείριση αυτών των κοινών 
συστηµάτων υδάτων ιδιαίτερα δύσκολη. Τα ζητήµατα της αυξανόµενης έλλειψης ύδατος, της 
υποβιβασµένης ποιότητας νερού, της ταχείας ανάπτυξης πληθυσµών, της µονοµερούς ανάπτυξης 
ύδατος, και των ανώµαλων επιπέδων οικονοµικής ανάπτυξης αναφέρονται συνήθως ως 
ενδεχοµένως αποδιοργανωτικοί παράγοντες στις οµο-παρόχθιες σχέσεις σχετικά µε το νερό. Ο 
συνδυασµός αυτών των παραγόντων έχει οδηγήσει τους ακαδηµαϊκούς και τους σχεδιαστές 
πολιτικής να προειδοποιήσουν για επικείµενες συγκρούσεις σχετικά µε τους κοινούς υδάτινους 
πόρους.  
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  Παρά αυτά τα φαινοµενικά τροµερά εµπόδια, εντούτοις, τα οµο-παρόχθια κράτη έχουν 
καταδείξει µια αξιοπρόσεκτη δυνατότητα να συνεργαστούν σχετικά µε τις παροχές του νερού που 
µοιράζονται. Στη µεγαλύτερη ποσοτική µελέτη της σύγκρουσης και συνεργασίας για το νερό, οι 
ερευνητές στο κρατικό πανεπιστήµιο του Όρεγκον διαπίστωσαν ότι οι συνεταιριστικές 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των παρόχθιων κρατών κατά τη διάρκεια των προηγούµενων πενήντα 
ετών είναι διπλάσιες των αρνητικών αλληλεπιδράσεων. Από το 1948, στα ιστορικά έγγραφα 
αρχείων υπάρχουν µόνο 37 γεγονότα οξειών, βίαιων συγκρούσεων σχετικά µε το νερό (30 αυτών 
των γεγονότων ήταν µεταξύ του Ισραήλ και ο ενός ή περισσοτέρων των γειτόνων του, η τελευταίο 
σύγκρουση εµφανίστηκε το 1970), ενώ κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, περίπου 295 
διεθνείς συµφωνίες για το νερό συζητήθηκαν και υπεγράφησαν. Επιπλέον, οι ακραίες 
συγκρούσεις σχετικά µε το νερό περιορίστηκαν σε δύο ζητήµατα : την παροχή νερού και την 
υποδοµή, ενώ τα κράτη των υδρολογικών λεκανών υπέγραψαν τις συνθήκες για το νερό σχετικά 
µε µια σειρά ζητηµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της ποσότητας και ποιότητας νερού, της 
οικονοµικής ανάπτυξης, και της υδροηλεκτρικής ενέργειας.  
Το νερό µπορεί να ενεργήσει δεδοµένου ως µια πηγή ασυµφωνίας, δηλαδή στις διαφωνίες 

σχετικά µε το νερό µπορεί να γίνουν οι καλές σχέσεις κακές και κακές σχέσεις χειρότερες .Το 
νερό, παραδείγµατος χάριν, ήταν το τελευταίο και το πιο εχθρικό ζήτηµα που επιλύθηκε στις 
διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τη Συνθήκη του 1994 της ειρήνης µεταξύ του Ισραήλ και της 
Ιορδανίας και, στο Ησραηλινοπαλαιστινιακό πλαίσιο, οι συζητήσεις σχετικά µε το νερό 
µεταφέρθηκαν στις διαπραγµατεύσεις "τελικής θέσης" µαζί µε τέτοια άλλα αµφισβητούµενα 
ζητήµατα όπως την κατάσταση στην Ιερουσαλήµ και το δικαίωµα της επιστροφής για τους 
Παλαιστινίους πρόσφυγες. Πολύ πιο διαδεδοµένα είναι παραδείγµατα όπου το νερό έχει 
χρησιµεύσει ως ένας ενοποιητικός παράγοντας, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν σχετικά ισχυροί θεσµοί 
όπως οι συνθήκες . Η καθιέρωση της Επιτροπής ύδατος Indus το 1960 µεταξύ της Ινδίας και του 
Πακιστάν, παραδείγµατος χάριν, ενθάρρυνε την εντυπωσιακά ελαστική διµερή συνεργασία 
σχετικά µε το νερό, παρά τους δύο πολέµους και τις συνεχόµενες πολιτικές αναταραχές µεταξύ 
των δύο κρατών. Η Επιτροπή ποταµών Μekong, που καθιερώθηκε το 1957 µεταξύ των 
τεσσάρων χαµηλότερων παρόχθιων κρατών της Ταϊλάνδης, της Καµπότζης, του Βιετνάµ, και του 
Λάος, ξεπέρασε επίσης τις ακραίες πολιτικές συνθήκες και κατέληξε στη συνεχή ανταλλαγή 
στοιχείων σχετικά µε το νερό από τα κράτη µέλη, ακόµη και κατά τη διάρκεια του πολέµου του 
Βιετνάµ.  
Κατά συνέπεια, η δηµιουργία και η συντήρηση των διεθνών οργανισµών για το νερό µπορούν 

να διαδραµατίσουν έναν ζωτικής σηµασίας ρόλο στις προσπάθειες µετριασµού συγκρούσεων. 
Στην πραγµατικότητα, η παρουσία ή η απουσία οργανισµών έχει αποδειχθεί ένας από τους 
σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τις οµο-παρόχθιες σχέσεις µε βάση το νερό, που 
υπερβαίνουν τέτοιες παραδοσιακά αναφερόµενες µεταβλητές όπως το κλίµα, τη διαθεσιµότητα 
ύδατος, την πυκνότητα πληθυσµού, τον πολιτικό προσανατολισµό, και τα επίπεδα οικονοµικής 
ανάπτυξης. Επιπλέον, το ιστορικό αρχείο δείχνει µια αυξανόµενη πιθανότητα της σύγκρουσης 
στις υδρολογικές λεκάνες που στερούνται οργανισµούς που µπορούν να προσαρµόσουν τους 
πολιτικούς, υδρολογικούς, ή άλλους όρους αλλαγής υδρολογικών λεκανών. Όπου οι διεθνείς 
οργανισµοί για το νερό υπάρχουν, οι σχέσεις µεταξύ των παρόχθιων κρατών είναι γενικά 
περισσότερο συνεταιριστικές άπαυτες τις υδρολογικές λεκάνες χωρίς συνθήκες ή άλλους 
συνεταιριστικούς µηχανισµούς για τη διαχείριση του νερού . 

5.4 Θεσµικές εξελίξεις στη διαχείριση του διεθνές γλυκού νερού  

Αναγνωρίζοντας τα οφέλη των συνεταιριστικών πλαισίων για τη διαχείριση των υδάτων, οι 
φορείς χάραξης πολιτικής έχουν συµµετάσχει σε προσπάθειες δηµιουργίας οργανισµών κατά τη 
διάρκεια του προηγούµενου αιώνα σε µια σειρά γεωγραφικών κλιµάκων. Συνολικά, η διεθνής 
κοινότητα έχει αναπτύξει τις κατευθυντήριες αρχές και τους νόµους για τη διεθνή διαχείριση του 
γλυκού νερού. Σε µια λεπτότερη κλίµακα, οι τοπικοί οργανισµοί και οι µεµονωµένες κυβερνήσεις 
έχουν αναπτύξει πρωτόκολλα και συνθήκες που ρυθµίζουν τη διαχείριση και την προστασία των 
συγκεκριµένων διεθνών οργανισµών για το νερό. Μαζί, αυτές οι εξελίξεις έχουν ενθαρρύνει τη 
µεγαλύτερη κατανόηση και έχουν προωθήσει έναν στόχο συντονισµένης διαχείρισης µέσα στις 
παγκόσµιες διεθνείς υδρολογικές λεκάνες.  
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5.41 Αρχές της διεθνούς διαχείρισης του γλυκού νερού  
 
Για να προληφθούν πιθανές συγκρούσεις και να επιλυθούν οι υπάρχουσες διαφωνίες, η 

διεθνής κοινότητα έχει στρέψει ιδιαίτερη προσοχή στον 20ό αιώνα στην ανάπτυξη και το 
ξεκαθάρισµα των αρχών της διεθνούς διαχείρισης γλυκού νερού . Ο Οργανισµός ∆ιεθνούς 
∆ικαίου (Institute of International Law, IIL) δηµοσίευσε ένα σύνολο βασικών προτάσεων στη 
∆ιακήρυξη της Μαδρίτης του 1911 σχετικά µε το διεθνή κανονισµό για τη χρήση των διεθνών 
καναλιών για λόγους εκτός από τη ναυσιπλοΐα. Σε αυτές τις συστάσεις περιλαµβάνεται η 
αποθάρρυνση από το IIL για τις µονοµερείς αλλαγές υδρολογικών λεκανών και τις 
επιβλαβείς τροποποιήσεις των διεθνών ποταµών, υποστηρίζοντας τη δηµιουργία των 
κοινών επιτροπών υδάτων. Σύµφωνα µε αυτή τη στρατηγική, Ο Οργανισµός ∆ιεθνών 
Νόµων (International Law Association) ανέπτυξε τους Κανόνες του Ελσίνκι το 1966 στις 
χρήσεις των υδάτων των διεθνών ποταµών. Οι Κανόνες του Ελσίνκι περιγράφουν αρχές 
σχετικά µε τη "δίκαιη χρησιµοποίηση" των κοινών καναλιών και τη δέσµευση να µην 
προκληθεί "ουσιαστική ζηµία" στα οµο-παρόχθια κράτη (Caponera, 1985).  
Τέσσερα έτη αργότερα, το 1970, τα Ηνωµένα Έθνη ανάθεσαν στο νοµικό συµβουλευτικό 

όργανό τους, την Επιτροπή διεθνών νόµων (ILC) να κωδικοποιήσουν το νόµο σχετικά µε τις 
χρήσεις µη-πλοήγησης των διεθνών καναλιών. Το 1997, το καθήκον του ILC ολοκληρώθηκε 
µε την υιοθέτηση από τη Γενικής Συνέλευσης Ηνωµένων Εθνών της Συνθήκης σχετικά µε το 
Νόµο των Χρήσεων Μη-Πλοήγησης των ∆ιεθνών Καναλιών (United Nations General 
Assembly’s adoption of the Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of 
International Watercourses )(Συνθήκη των Η.Ε), οι οποίες συστηµατοποίησαν τις αρχές της 
"δίκαιης και λογικής χρησιµοποίησης" και της "υποχρέωσης να µην προκαλέσουν σηµαντική 
ζηµιά" και θέσπισαν πλαίσιο για την ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών, την προστασία 
και τη συντήρηση των κοινών οργανισµών για το νερό, τη δηµιουργία των κοινών 
µηχανισµών διαχείρισης, και την τακτοποίηση των διαφωνιών (Wouters, 2000).  
Παρά το γεγονός ότι 103 χώρες ενέκριναν το ψήφισµα των Ηνωµένων Εθνών εγκρίνοντας 

το έγγραφο, η ολοκληρωτική πρακτικότητα της Συνθήκης των Η.Ε έχει τεθεί υπό 
αµφισβήτηση λόγω της ασαφούς και µερικές φορές αντιφατικής γλώσσας της και της αργής 
προόδου που έχει σηµειωθεί προς την επικύρωσή της (χάρτης 5.3).  

 

 
 

Χάρτης 5.3   Στις 21 Μαΐου 1997, η γενική συνέλευση Ηνωµένων Εθνών υιοθέτησε τη 
Συνθήκη Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το νόµο χρήσεων µη πλοήγησης των διεθνών 

καναλιών µε 103 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 27 αποχές. Για να φέρουν το έγγραφο σε ισχύ, 
35 όργανα επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης, ή προσθήκης είναι απαραίτητα. Μέχρι 
σήµερα, µόνο 12 χώρες έχουν επικυρώσει ή συγκαταθέσει να δεσµευθούν (αποδοχή, 

έγκριση ή προσθήκη) µε τη συµφωνία. 
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Εντούτοις, ενώ η ρητή έγκριση της Συνθήκης των Η.Ε µπορεί να αποδειχθεί δύσκολη, η 
υποστήριξη των αρχών διαχείρισης διεθνών υδάτων που περιέχει είναι σαφώς εµφανής 
µέσω τέτοιων διεθνών ∆ιακηρύξεων όπως τις ∆ιακηρύξεις του 1972 της διάσκεψης 
Ηνωµένων Εθνών σχετικά µε το ανθρώπινο περιβάλλον, τις ∆ιακηρύξεις του 1977 και τα 
ψηφίσµατα της ∆ιάσκεψης Υδάτων Ηνωµένων Εθνών (United Nations Water Conference), 
της ∆ιακήρυξης του ∆ουβλίνου το1992 από τη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη σχετικά µε το νερό και το 
περιβάλλον, και της δεύτερης υπουργικής δήλωσης του φόρουµ παγκόσµιου νερού του 
2000. 

5.42 Τοπικές συµφωνίες  

Οι πρωτοβουλίες των τοπικών οργανώσεων έχουν χρησιµεύσει περαιτέρω στο να 
ενθαρρύνουν την οµο-παρόχθια συνεργασία. Μέσω της δηµιουργίας συγκεκριµένων 
οδηγιών ανά περιοχή, οι πολυεθνικοί οργανισµοί όπως ο Οργανισµός Οικονοµικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η νότια αφρικανική 
Κοινότητα ανάπτυξης (SADC) έχουν διατυπώσει τις συµφωνίες και τα πρωτόκολλα που 
υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες συνεργασίας των υδάτινων πόρων. Στη δεκαετία του '70, το 
Συµβούλιο του OECD, παραδείγµατος χάριν, εξέδωσε µια σειρά συστάσεων σχετικά µε τη 
διαχείριση και την προστασία των διασυνοριακών πόρων σχετικών µε τους διεθνείς 
ποταµούς. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν αντιµετωπίσει τα τοπικά ζητήµατα υδάτων 
µέσω τέτοιων συµφωνιών όπως τη Συνθήκη σχετικά µε την Εκτίµηση της Περιβαλλοντικής 
Επίδρασης σε ένα ∆ιασυνοριακό Πλαίσιο (Convention on Environmental Impact Assessment 
in a Transboundary Context) (1991) και τη Συνθήκη σχετικά µε την προστασία και τη χρήση 
των διασυνοριακών καναλιών και των διεθνών λιµνών (Convention on the Protection and 
Use of Transboundary Watercourses and International Lakes ) (1992). Οµοίως, στο νότιο 
αφρικανικό πλαίσιο, τα κράτη µέλη της SADC, έχουν καθιερώσει το πρωτόκολλο σχετικά µε 
τα Κοινά Κανάλια στη Νοτιοαφρικανική Κοινότητα Ανάπτυξης (Protocol on Shared 
Watercourses in the Southern African Development Community) (2000).  

5.43 Συνθήκες υδρολογικών λεκανών  
 
Ενώ οι προσπάθειες παγκόσµιας και τοπικής κλίµακας έχουν χρησιµεύσει πράγµατι για να 

ενθαρρύνουν τη µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ των κρατών των υδρολογικών λεκανών, σε 
κλίµακα υδρολογικής λεκάνης είναι εκεί όπου βρίσκονται οι µέγιστες εξελίξεις στη 
συνεταιριστική διαχείριση υδάτων. Η ιστορία των διεθνών συνθηκών για το νερό 
χρονολογείται από το 2500 π.Χ., οι δύο Σουµεριανές πόλεις κράτη Lagash και Umma 
κατέληξαν σε µια συµφωνία έβαλε τέλος σε µια διαφωνία κατά µήκος του ποταµού Τίγρη. 
Από τότε ένα µεγάλο µέρος συνθηκών για το νερό έχει εξελιχθεί. Ο Τροφικός και Γεωργικός 
Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών (Food and Agricultural Organization of the United 
Nations) έχει τεκµηριώσει περισσότερες από 3600 διεθνείς συνθήκες για το νερό που 
χρονολογούνται από το 805 έως το 1984. Αν και η µεγάλη πλειοψηφία αυτών των 
συµφωνιών αφορά ζητήµατα ναυσιπλοΐας, ένας αυξανόµενος αριθµός συµφωνιών 
σχετίζεται µε το νερό ως περιορισµένο και αναλώσιµο πόρο και όχι για ζητήµατα 
ναυσιπλοΐας, σχηµατισµού συνόρων ή σχετικά µε τα την αλιεία . Σε αυτήν την τελευταία 
κατηγορία περιλαµβάνονται περισσότερες από 400 συµφωνίες για το νερό που 
υπογράφηκαν από το 1820, όπως εκτίθενται λεπτοµερώς στις Συνθήκες και τις σχετικές 
Συµφωνίες (Treaties and Related Agreements). Μια αναθεώρηση των διατάξεων που 
περιέχονται σε αυτές τις συµφωνίες δίνει έµφαση σε διάφορες θετικές τάσεις στη διεθνή 
διαχείριση υδρολογικών λεκανών ποταµών κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα. Κατ' 
αρχήν, οι υδρολογικοί δεσµοί που διαµορφώνονται από τις διεθνείς υδρολογικές λεκάνες σε 
όλο τον κόσµο δηµιουργούν κοινά ενδιαφέροντα µεταξύ των οµο-παρόχθιων κρατών σε 
κάθε υδρολογική λεκάνη . Η γεωργία, η βιοµηχανία, η αναψυχή, η υδροηλεκτρική ενέργεια, ο 
έλεγχος πληµµυρών, η περιβαλλοντική ακεραιότητα, και η ανθρώπινη υγεία όλες συνδέονται 
µέχρι ενός ορισµένου βαθµού µέσα σε µια διεθνή υδρολογική λεκάνη . Ενώ µεµονωµένες 
περιοχές ή χώρες µπορεί να είχαν εκµεταλλευτεί την παρόχθια θέση ή την κυριαρχία τους 
κατά περιόδους καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, τα κράτη υδρολογικών λεκανών επιπλέον 
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έχουν καταδείξει µια αξιοπρόσεκτη δυνατότητα να κεφαλαιοποιήσουν συνεταιριστικά τα 
κοινά ενδιαφέροντα τους και να εστιάσουν όχι µόνο στο τµήµα των κοινών υδάτινων πόρων, 
αλλά στα ευρύτερα οφέλη από τη χρήση ή τον έλεγχό τους. Ως τµήµα της συµφωνίας του 
ποταµού Μεκονγ το 1957, παραδείγµατος χάριν, η Ταϊλάνδη συµφώνησε να παρέχει 
οικονοµική ενίσχυση για ένα υδροηλεκτρικό πρόγραµµα στο Λάος σε αντάλλαγµα ενός 
ποσοστού της επακόλουθης ηλεκτρικής παραγωγής. Μέσω της συµφωνίας προγραµµάτων 
για το νερό των ορεινών περιοχών του Λεσόθο (Lesotho Highlands Water Project 
Agreement) το 1986, η Νότια Αφρική υποστηρίζει τη χρηµατοδότηση µιας υδροηλεκτρικής 
εγκατάστασης από εκτρεπόµενο νερό και να λάβει σε αντάλλαγµα τα δικαιώµατα στο 
πόσιµο νερό για το βιοµηχανικό κέντρο της στην επαρχία Gauteng. Οµοίως, στο πλαίσιο της 
συµφωνίας του 1998 για τη χρήση των πόρων ύδρευσης και ενέργειας της υδρολογικής 
λεκάνης Syr Darya, το Ουζµπεκιστάν και το Καζακστάν έδωσαν αποζηµίωση σε µετρητά στη 
∆ηµοκρατία του Κιρτζισταν για τη µεταφορά της υπερβολικής ενέργειας που παράγεται κατά 
τη διάρκεια της εποχής αύξησης.  
∆εύτερον, τα κράτη των υδρολογικών λεκανών έχουν εκδηλώσει πολλή δηµιουργικότητα 

στη διατύπωση των διατάξεων των συνθηκών που έχουν να κάνουν µε τις µοναδικές 
υδρολογικές, πολιτικές, και πολιτιστικές τοποθετήσεις των µεµονωµένων υδρολογικών 
λεκανών τους. Μια συµφωνία του 1969 µεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Πορτογαλίας για 
τον ποταµό Kunene, παραδείγµατος χάριν, επιτρέπει τις "ανθρωπιστικές" εκτροπές µόνο για 
τις ανθρώπινες και ζωικές ανάγκες στη νοτιοδυτική Αφρική, ως τµήµα µεγαλύτερου 
προγράµµατος για την υδροηλεκτρική ενέργεια. Ως τµήµα της Συνθήκης της ειρήνης του 
1994, η Ιορδανία αποθηκεύει το νερό σε µια ισραηλινή λίµνη ενώ το Ισραήλ νοικιάζει 
ιορδανικό έδαφος και πηγάδια. Η Ινδία, στο πλαίσιο µιας συµφωνίας του 1966 µε το Νεπάλ, 
φυτεύει τα δέντρα κατά µήκος του ρεύµατος του ποτάµιού, µέσα στα σύνορα του Νεπάλ για 
να προστατεύσει τα δικά της αποθέµατα νερού . Σε µια συµφωνία του 1964 το Ιράκ "δίνει" 
νερό στο Κουβέιτ, "στην αδελφοσύνη," χωρίς αποζηµίωση. Σε ένα παράδειγµα µε τις 
ιδιαίτερα τοπικές επιπτώσεις, µια συµφωνία του 1957 µεταξύ του Ιράν και της ΕΣΣ∆ 
περιλαµβάνει µια πρόταση που επιτρέπει συνεργασία στην αναγνώριση πτωµάτων που 
βρίσκονται στους κοινούς ποταµούς τους. 
Τρίτον, οι όροι και οι προτεραιότητες µέσα σε µια υδρολογική λεκάνη µπορούν να 

αλλάξουν αρκετά κατά τη διάρκεια του χρόνου, γεγονός που απαιτεί κάποιο βαθµό ευελιξίας 
στους θεσµούς που δηµιουργούνται για να διαχειριστούν τα κοινά συστήµατα υδάτων. Ενώ 
απαιτείται περαιτέρω πρόοδος σε αυτήν τον τοµέα, υπάρχουν παραδείγµατα για την 
ενσωµάτωση των διατάξεων στις συµφωνίες υδρολογικών λεκανών για να προσαρµοστούν 
οι µεταβαλλόµενες ανάγκες και τα κόστη. Η συµφωνία του 1987 για το πρόγραµµα δράσης 
για την περιβαλλοντικά υγιή διαχείριση του κοινού συστήµατος του ποταµού Ζαµβέζη, 
επιτρέπει τη µελλοντική προσθήκη των πρόσθετων παρόχθιων κρατών στη συνθήκη. Άλλα 
παραδείγµατα των συνθηκών µε ευελιξία ενσωµάτωσης περιλαµβάνουν τύπους κατανοµής 
υδάτων που ερµηνεύουν τις υδρολογικές διακυµάνσεις ή τις µεταβαλλόµενες ανάγκες και τα 
κόστη, όπως τη Συνθήκη του 1996 µεταξύ της Ινδίας και του Μπαγκλαντές στη διανοµή των 
υδάτων του Γάγγη στο Farakka, τη συµφωνία για τα νερά των ορεινών περιοχών του 
Lesotho το 1986, και τη Συνθήκη υδρολογικών λεκανών του ποταµού Komati το 1992 
µεταξύ της Νότιας Αφρικής και της Σουαζιλάνδης.  
Μια τελική ξεχωριστή ανάπτυξη στο αρχείο συνθηκών του 20ού αιώνα είναι η ύπαρξη 

δεσµών για παραπάνω από ένα φυσικό πόρο, που αποτελεσµατικά διευρύνει τα οφέλη. Αν 
και τέτοιοι δεσµοί είναι περιορισµένοι σε αριθµό πρέπει να εξετάζονται σε διεθνείς 
συµφωνίες για το νερό για να αυξηθεί η δυνατότητα εύρεσης λύσης θετικού απολογισµού. 
Ενώ οι χώρες έχουν µεταχειριστεί παραδοσιακά το νερό χωριστά από άλλα διασυνοριακά 
ζητήµατα, υπάρχει ένας αριθµός παραδειγµάτων στα οποία οι διαπραγµατεύσεις 
συνδέθηκαν ρητά µε άλλα ζητήµατα. Όπως στις συνθήκες που ολοκληρώθηκαν το 1959 και 
το 1966, η Ινδία και το Νεπάλ, συνδύασαν προγράµµατα σχετικά µε την άρδευση, την 
υδροηλεκτρική ενέργεια, τη ναυσιπλοΐα, την αλιεία, και την αναδάσωση. Περισσότερα 
εκτεταµένα παραδείγµατα µπορούν να βρεθούν στη Μέση Ανατολή, όπου οι συµφωνίες του 
1994 και του 1995 µεταξύ του Ισραήλ-Ιορδανίας και Ισραήλ -Παλαιστινιακής αρχής, 
αντίστοιχα, ενσωµατώνουν το νερό µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο για την ειρήνη στην 
περιοχή.  
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5.44 Μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης θεσµών 

Ενώ µια αναθεώρηση των συµφωνιών για το νερό του προηγούµενου αιώνα δίνει έµφαση 
σε διάφορες θετικές εξελίξεις, οι θεσµικές ευπάθειες παραµένουν. Ειδικότερα, 158 των 263 
παγκόσµιων διεθνών υδρολογικών λεκανών στερούνται οποιοδήποτε τύπο συνεταιριστικού 
πλαισίου διαχείρισης. Επιπλέον, από τις 106 των υδρολογικών λεκανών µε οργανισµούς για 
το νερό, περίπου τα δύο τρίτα αυτών έχουν τρία ή περισσότερα παρόχθια κράτη, όµως 
λιγότερο από το 20% των συνοδευτικών συµφωνιών είναι αµοιβαίες. Επιπλέον, παρά την 
πρόσφατη πρόοδο που αναφέρεται ανωτέρω, οι συνθήκες µε ουσιαστικές αναφορές στη 
διαχείριση ποιότητας νερού, τον έλεγχο και την αξιολόγηση, την συγκρούσεων, τη δηµόσια 
συµµετοχή, και τις εύκαµπτες µεθόδους κατανοµής, παραµένουν να υπολείπονται. Κατά 
συνέπεια, οι περισσότερες υπάρχουσες διεθνείς συµφωνίες για το νερό συνεχίζουν να 
στερούνται εργαλεία απαραίτητα για να προωθήσουν τη µακροπρόθεσµη, ολιστική 
διαχείριση του νερού.  

Συµπεραίνοντας από την εµπειρία δηµιουργίας συνθηκών του προηγούµενου αιώνα, οι 
ακόλουθες συµβουλές θα µπορούσαν να βοηθήσουν τις διεθνείς, τις τοπικές περιφερειακές, 
και τις κοινότητες υδρολογικών λεκανών δεδοµένου ότι επεκτείνουν και φιλτράρουν τις 
συνεταιριστικές δοµές διαχείρισης των υδάτων τους.  

1. Ευπροσάρµοστη δοµή διαχείρισης. Οι αποτελεσµατικές θεσµικές δοµές διαχείρισης 
ενσωµατώνουν ένα ορισµένο επίπεδο ευελιξίας, που επιτρέπει τη δηµόσια συνεισφορά, τις 
µεταβαλλόµενες προτεραιότητες υδρολογικών λεκανών, και τις νέες τεχνολογίες 
πληροφοριών και ελέγχου. Η προσαρµοστικότητα των δοµών διαχείρισης πρέπει επίσης να 
επεκταθεί στα παρόχθια κράτη που δεν συµµετέχουν µε την ενσωµάτωση διατάξεων που 
καλύπτουν τις ανάγκες, τα δικαιώµατα, και την πιθανή προσθήκη τους.  

2. Σαφή και ευέλικτα κριτήρια για την κατανοµή και την ποιότητα των υδάτων. Οι κατανοµές, 
που είναι στην καρδιά των περισσότερων διαφωνιών για το νερό, είναι µια λειτουργία της 
ποσότητας και της ποιότητας του νερού, καθώς επίσης και τα πολιτικά διατάγµατα. Κατά 
συνέπεια, οι αποτελεσµατικοί οργανισµοί πρέπει να προσδιορίσουν τα σαφή προγράµµατα 
κατανοµής και τα στάνταρ της ποιότητας νερού που προβλέπουν ταυτόχρονα τα ακραία 
υδρολογικά γεγονότα, τη νέα αντίληψη της δυναµικής υδρολογικών λεκανών, και τις 
µεταβαλλόµενες κοινωνικές αξίες. Επιπλέον, τα παρόχθια κράτη µπορούν να καθορήσουν 
τις προτεραιότητες των χρήσεων σε όλη την υδρολογική λεκάνη. Γεγονός είναι ότι υπάρχουν 
καταγεγραµµένα παραδείγµατα ζητηµάτων νερού µπορεί όχι µόνο να βοηθήσει στην 
αποτροπή των διά-παρόχθιων συγκρούσεων σχετικά µε τη χρήση ύδατος, αλλά και να 
προστατεύσει την περιβαλλοντική υγεία της υδρολογικής λεκάνης συνολικά.  

3. ∆ίκαιη διανοµή των οφελών. Αυτή η έννοια, αν και λεπτά διαφορετική από τη δίκαιη χρήση 
ή κατανοµή, είναι η ρίζα για µερικούς από τους επιτυχηµένους οργανισµούς σε όλο τον 
κόσµο. Η ιδέα αφορά τη διανοµή των οφελών από τη χρήση των υδάτων, είτε από την 
υδροηλεκτρική ενέργεια, τη γεωργία, την οικονοµική ανάπτυξη, την αισθητική, είτε από τη 
συντήρηση των υγιών υδρόβιων οικοσυστηµάτων, όχι από τα οφέλη του ίδιου του νερού. Η 
διανοµή των οφελών χρήσης υδάτων επιτρέπει τις συµφωνίες θετικού απολογισµού, ενώ 
χωρίζοντας το ίδιο το νερό επιτρέπει µόνο νικητές και ηττηµένους.  

4. Λεπτοµερείς µηχανισµοί επίλυσης διαµαχών . Πολλές υδρολογικές λεκάνες συνεχίζουν να 
αντιµετωπίζουν διαφωνίες ακόµα και µετά την διαπραγµάτευση και την υπογραφή µιας 
συνθήκης. Κατά συνέπεια, η ενσωµάτωση των σαφών µηχανισµών για την επίλυση 
διαµαχών είναι µια προϋπόθεση για την αποτελεσµατική, µακροπρόθεσµη διαχείριση 
υδρολογικών λεκανών.  
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5.5 Θεµατικοί χάρτες 

 Απεικόνιση της χωρικής µεταβλητότητας 
Η χωρική µεταβλητότητα είναι στην καρδιά της γεωγραφίας, ένας τοµέας που αφιερώνεται στην 

κατανόηση του που τα πράγµατα είναι και γιατί. Είναι επίσης ένα κρίσιµο συστατικό στην 
κατανόηση πολλών σύνθετων συστηµάτων, ιδιαίτερα εκείνων που περιλαµβάνουν τις 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ εξαιρετικά ανόµοιων συνόλων δυνάµεων.  
Τα συστήµατα υδάτων, παραδείγµατος χάριν, µπορούν να ενεργήσουν σαν δύναµη ενός 

ενοποιητικού πόρου, έτσι είναι ειρωνικό σε σηµείο γελοιότητας ότι η εκπαίδευση, η διαχείριση, και 
οι διαπραγµατεύσεις για το νερό είναι χωρισµένες. Για να αξιολογηθούν αληθινά οι υδάτινοι πόροι 
υπό την πιο ολιστική έννοιά τους, κάποιος πρέπει να περιλάβει τις πολλές πτυχές του 
υδρολογικού κύκλου, από τη µετεωρολογία, την υδρολογία επιφάνειας, τις εδαφολογικές 
επιστήµες, τα υπόγεια νερά, τη λιµνολογία, τα υδρόβια οικοσυστήµατα. Και αυτό είναι ακριβώς το 
φυσικό σύστηµα. Κάποιος πρέπει επίσης να έχει µια ακέραια αίσθηση των ανθρώπινων 
διαστάσεων, από τα οικονοµικά ως το νόµο στην ηθική στην αισθητική στην κοινωνιολογία και την 
ανθρωπολογία. Τα πανεπιστήµια και οι οργανισµοί διαχείρισης απλά δεν οργανώνονται σύµφωνα 
µε αυτούς τους γνώµονες, συχνά είναι χωρισµένοι στο σηµείο όπου ακόµη και το νερό και τα 
υπόγεια νερά επιφάνειας, η ποιότητα και η ποσότητα, είναι χωρισµένα σαν να µην είναι 
περίπλοκα συσχετισµένα. 
Ευτυχώς, η φύση µας έχει δώσει µια µονάδα για ανάλυση στην οποία όλα αυτά τα τµήµατα 

συγχωνεύονται από την υδρολογική λεκάνη ποταµών. ∆υστυχώς, πολλοί αναλυτές έχουν µια 
τάση να αγνοήσουν αυτήν την υδρο-κεντρική µονάδα, ειδικά όταν περιλαµβάνει 
κοινωνικοοικονοµικές ή γεωπολιτικές µεταβλητές, υπέρ των µονάδων για τις οποίες κάποιος 
µπορεί πραγµατικά να βρει στοιχεία, ειδικότερα το έθνος-κράτος. Το γεγονός ότι τα ζητήµατα των 
υδάτινων πόρων φανερώνονται µέσα στις υδρολογικές λεκάνες, ενώ οι αναλύσεις είναι συχνά 
βασισµένες στα σύνορα χωρών, µπορεί να οδηγήσει σε θεµελιώδεις παρανοήσεις. Για 
παράδειγµα η ευρύτατα αναφεροµένη µονάδα µέτρησης για τη διαχείριση υδάτινων πόρων του 
Malin Falkenmark δείκτης Water Stressb (1989). Αυτόν τον δείκτη, που διαιρεί τον όγκο των 
διαθέσιµων υδάτινων πόρων για κάθε χώρα από τον πληθυσµό της, αρχικά χρησιµοποιούταν 
µόνο για προκαταρκτικούς, συγκριτικούς λόγους.  
Στο πάνω τµήµα του χάρτη 5.4 παρουσιάζεται η υδρολογική λεκάνη ποταµών µοιρασµένη σε 

δύο έθνη, κανένα από τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα " water stressedb " τουλάχιστον εάν αξιολογείται 
σε εθνική βάση. Ακόµα, όπως παρουσιάζεται στο χαµηλότερο αριθµό, όταν κατανέµουµε τα 
στοιχεία ανά υδρολογική λεκάνη και περιλαµβάνουµε περαιτέρω τη χωρική µεταβλητότητα (σε 
αυτήν την περίπτωση, των κατακρηµνισµάτων), λαµβάνουµε µια ακριβέστερη εικόνα των 
εντάσεων χαµηλότερο ποταµό Κολοράντο, τον οποίο µοιράζονται οι Ηνωµένες Πολιτείες και το 
Μεξικό (χάρτης 5.4).  

 
 

Χάρτης 5.4  Χωρική διακύµανση κατακρηµνισµάτων 
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 Με το να προσαρµόσουµε µερικά διαφορετικά σύνολα στοιχείων µέσα σε ένα γεωγραφικό 

σύστηµα πληροφοριών (GIS), που ενοποιείται από την υδρολογική λεκάνη ενός ποταµού, κάποια 
µπορεί συχνά να αυξήσουν την κατανόηση των σύνθετων συστηµάτων στην εργασία. Η εικόνα 
5.1, παραδείγµατος χάριν, βάζει από πάνω τον κοινωνικό δείκτη Water Stressb του Ohlsson 
("Water Stressb" που σταθµίζεται ουσιαστικά για το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης από έναν 
παράγοντα βασισµένο στον ανθρώπινο δείκτη ανάπτυξης HDI του UNDP), στο µέσο στρώµα, 
πάνω από την τοπογραφία (παρουσιάζει που είναι τα headwatersc, οι περιοχές φραγµάτων, και 
πού εκτίνεται το γεωργικό έδαφος), στο πιο κάτω στρώµα, για την υδρολογική λεκάνη του Γάγγη- 
Βραχµαπούτρα. Αυτά τα δύο στρώµατα στοιχείων µας επιτρέπουν µόνο την απεικόνιση 
παραστάσεων των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της θέσης των headwatersc, της οικονοµικής 
ανάπτυξης, της εθνικής έλλειψης ύδατος, των πιθανών περιοχών φραγµάτων και του γεωργικού 
εδάφους και ίσως ως αποτέλεσµα αυτών των αλληλεπιδράσεων είναι να µας επιτραπεί να 
αποκτήσουµε κάποια επίγνωση για την ψήφο κάθε χώρας της υδρολογικής λεκάνης στη γενική 
συνέλευση των Η.Ε για τη Συνθήκη του 1997 σχετικά µε το νόµο της Μη-χρήσεων Ναυσιπλοΐας 
των ∆ιεθνών Καναλιών (UN General Assembly on the 1997 Convention on the Law of the Non-
Navigational Uses of International Watercourses) που αντιπροσωπεύονται στο κορυφαίο στρώµα 
(εικόνα 5.1) . 

 

Εικόνα 5.1  GIS και απεικόνιση: από κάτω προς τα επάνω είναι τα στρώµατα τοπογραφία, 
κοινωνικός δείκτης ΄΄ Water Stressb ΄΄, και οι ψήφοι των χωρών για τη Συνθήκη των Η.Ε του 
1997. Τα πράσινα κράτη που ψηφίσαν "ναι," τα κόκκινα ψήφισαν "όχι," τα ροζ "απείχαν," και 

τα κράτη µε λευκό ήταν απόντα. 

Για να βρεθεί η σχέση της παραπάνω GIS απεικόνισης µε τις συνθήκες πρέπει να 
παρατηρήσουµε ότι στο παγκόσµιο αρχείο των διαπραγµατεύσεων για το νερό πολλές 
διαπραγµατεύσεις αρχίζουν µε τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν βάση για τις αρχικές θέσεις τους στα 
πλαίσια των δικαιωµάτων η αίσθηση ότι µια παρόχθια χώρα έχει δικαίωµα σε µια ορισµένη 
κατανοµή βασισµένη στην υδρογραφία ή τη χρονολογία της χρήσης. Τα παρόχθια κράτη που 
βρίσκονται ανάντη στους ποταµούς επικαλούνται συχνά κάποια παραλλαγή του δόγµατος 
Harmon, που υποστηρίζει ότι τα δικαιώµατα για το νερό ξεκινούν εκεί που το νερό πηγάζει. Τα 
παρόχθια κράτη που βρίσκονται προς στις εκβολές των ποταµών συχνά υποστηρίζουν την 
απόλυτη ακεραιότητα ποταµών, που απαιτούν δικαιώµατα σε ένα ανενόχλητο σύστηµα ή σε ένα 
εξωτικό ρεύµα, και απαιτούν ιστορικά δικαιώµατα βασισµένα στην ιστορία χρήσης τους.  
Σχεδόν σε όλες οι διαφωνίες έχουν επιλυθεί, ιδιαίτερα στα ξηρά ή εξωτικά ρεύµατα, οι θεωρίες 

που χρησιµοποιούνται για τις διαπραγµατεύσεις δεν βασίζονται στα δικαιώµατα, ούτε στη σχετική 
υδρογραφία, ούτε συγκεκριµένα στη χρονολογία της χρήσης αλλά µάλλον βασίζονται στις 
ανάγκες. Οι ανάγκες καθορίζονται από το αρδεύσιµο έδαφος, τον πληθυσµό, ή τις απαιτήσεις 
ενός συγκεκριµένου προγράµµατος. Περιστασιακά, οι σπάνιες συµφωνίες υπερβαίνουν των 
αναγκών, στα ελλοχεύοντα κίνητρα που επηρεάζουν τη µεµονωµένη και πολιτική συµπεριφορά, 
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όπως το πολιτικό κεφάλαιο που κερδίζεται µέσω της αντιµετώπισης ενός ιδιαίτερου συνόλου 
συστατικών ζητηµάτων για το νερό .  
Με άλλα λόγια, η διαδικασία της επίλυσης διαµαχών περιλαµβάνει την κατανόηση των 

χαρακτηριστικών µιας υδρολογικής λεκάνης, σε όλη της την βιοφυσική, κοινωνικοοικονοµική, και 
γεωπολιτική πολυπλοκότητα, και έπειτα τον προσδιορισµό της δυνατότητας για τις λύσεις θετικού 
απολογισµού βασισµένες στα ανόµοια συµφέροντα κάθε συµβαλλόµενου µέρους. Περιστασιακά, 
αυτή η περιεκτική προσέγγιση έχει επιτρέψει στα παρόχθια κράτη να κινηθούν µακριά από την 
εξέταση του νερού ως ένα προϊόν που διαιρείται (το οποίο είναι µια µηδενική προσέγγιση 
βασισµένη στα δικαιώµατα) αλλά να αναπτύξουν µια προσέγγιση που διαθέτει δίκαια όχι το νερό, 
αλλά τα οφέλη που προήλθαν από αυτό (µία θετική, περιεκτική προσέγγιση, όπως φαίνεται 
κατωτέρω):  

•Οι συµφωνίες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της συµφωνίας συνοριακών υδάτων (Boundary 
Waters Agreement) µεταξύ του Καναδά και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, 
παραδείγµατος χάριν, κατανέµουν όχι το νερό, αλλά τα ίσα οφέλη, που καθορίζονται συνήθως 
από την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και τον έλεγχο πληµµυρών. Αυτή η κατανοµή των 
οφελών οδηγεί στη φαινοµενικά περίεργη ρύθµιση ότι η δύναµη µπορεί να εξαχθεί από την 
υδρολογική λεκάνη για το κέρδος, αλλά το ίδιο το νερό δεν µπορεί. Στη συνθήκη του 1964 στην 
Κολούµπια, µια ρύθµιση επιλύθηκε όπου οι Ηνωµένες Πολιτείες καθορίστηκε να πληρώνουν τον 
Καναδά για τα οφέλη του ελέγχου πληµµυρών και στον Καναδά χορηγήθηκαν τα δικαιώµατα να 
εκτρέψει το νερό µεταξύ του ποταµού Κολούµπια και του Kootenai για παραγωγή υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. Οι ευεργετικές χρήσεις σχετικά µε τη φύση εκτίθενται σε µια συµφωνία του 1950 για το 
Niagara, ο οποίος παρέχει µεγαλύτερη ροή στους διάσηµους καταρράχτες. Κατά τη διάρκεια της 
ώρας επίδειξης το καλοκαίρι, όπου τα δολάρια των τουριστών αξίζουν περισσότερο ανά κυβικό 
µέτρο από την εναλλακτική χρήση για παραγωγή υδροηλεκτρική ενέργειας.  

•Το 1957, η δηµιουργία της Επιτροπής Μεκονκγ για το συντονισµό των ερευνών για τη 
χαµηλότερη υδρολογική λεκάνη Μεκονκγ (Μεκόνγκ Committee for Coordination of Investigations 
of the Lower Μεκόνγκ Basin ) ήταν το πρώτο παράδειγµα της συµµετοχής των Η.Ε σε ένα 
πρόγραµµα για να αναπτυχθεί µια διεθνής υδρολογική λεκάνη ποταµών. Η νέα συµφωνία 
Μεκόνγκ υπεγράφη το 1995, µετά από µια σχετικά µικρή χρονική περίοδο διαπραγµάτευσης που 
επωφελήθηκε από την κοινή βάση δεδοµένων, τις από παλιά καθιερωµένες σχέσεις, και την 
οικειότητα των βασικών φορέων µε τις παροχές της σχετικής διεθνούς νοµολογίας. Η συµφωνία 
Μεκόνγκ δηλώνει σαφώς την αµοιβαία υποχρέωση για συνεργασία. Καθιερώνει τη Επιτροπή του 
ποταµού Μεκόνγκ ως διεθνές σώµα που εφαρµόζει τη συµφωνία και επιδιώκει τη συνεργασία σε 
όλες τις πτυχές της διαχείρισης υδατίνων πόρων.  

•Παρά τους τρεις πολέµους και τις πολυάριθµες αψιµαχίες από το 1948, η Ινδία και το Πακιστάν, 
µε την υποστήριξη Παγκόσµιας Τράπεζαςqq, έχουν κατορθώσει να διαπραγµατευτούν και να 
εφαρµόσουν µια σύνθετη συνθήκη για τη διανοµή των υδάτων του συστήµατος του Ινδού 
ποταµού . Η Συνθήκη για το νερό του Ινδού υπογράφηκε τελικά το 1960, Κατά τη διάρκεια των 
περιόδων εχθρότητας, καµία πλευρά δεν στόχευσε στις εγκαταστάσεις για το νερό της άλλης ούτε 
προσπάθησε να αναστατώσει τις ήδη διαπραγµατευµένες ρυθµίσεις για τη διαχείριση του νερού.  

•Η πολιτική θέληση για να επιτευχθεί µια συµφωνία για το εύρος µίας υδρολογικής λεκάνης και 
ένα πλαίσιο µακροπρόθεσµης συνεργασίας εκ µέρους των δέκα παρόχθιων κρατών της 
υδρολογικής λεκάνης του Νείλου µαζεύει δύναµη. Το 1992, οι αντιπρόσωποι και των δέκα κρατών 
συµφώνησαν σχετικά µε ένα πρόγραµµα δράσης υδρολογικών λεκανών των ποταµών του 
Νείλου, µε στόχο ένα συνεταιριστικό σχέδιο για τη διαχείριση του Νείλου. Το 1995, η Παγκόσµια 
Τράπεζαqq, µαζί µε το UNDP και την Καναδική ∆ιεθνή Αντιπροσωπεία Ανάπτυξης (Canadian 
International Development Agency), δέχτηκε το αίτηµα από τα παρόχθια κράτη του Νείλου να 
δοθεί η ώθηση στο πρόγραµµα. Το 1999, η πρωτοβουλία υδρολογικών λεκανών του Νείλου (Nile 
Basin Initiative) προωθήθηκε, µε τις συµµετοχές όλων των κρατών των υδρολογικών λεκανών. Η 
διεθνής κοινότητα έχει διευκολύνει έναν συνεχιζόµενο διάλογο µεταξύ των παρόχθιων κρατών της 
υδρολογικής λεκάνης του Νείλου, για να αναπτύξει µια διαδικασία κοινού προγραµµατισµού και 
ικανότητας δηµιουργίας ενός Οργανισµού . 

•Η Συνθήκη του ∆ούναβη είναι µια ζωτικής σηµασίας νοµική συνέχεια µιας παράδοσης τοπικής 
διαχείρισης κατά µήκος του ∆ούναβη που χρονολογεί 140 έτη. Σαν έγγραφο, παρέχει ένα νοµικό 
πλαίσιο για την ολοκληρωµένη διαχείριση του υδροκρίτηd και την προστασία του περιβάλλοντος 
κατά µήκος µιας υδάτινης οδού µε διαδεδοµένη δυνατότητα για δηµιουργία διαφωνιών. Το 
Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα για τον Ποταµό ∆ούναβη (The Environmental Program for the 
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Danube River) ενθαρρύνει ενεργά τη συµµετοχή κοινού και του NGOe σε όλη τη διαδικασία 
προγραµµατισµού. Αυτή η δυναµική συµµετοχή µπορεί να βοηθήσει στον αποκλεισµό των 
µελλοντικών διαφωνών µέσα στις χώρες και κατά συνέπεια, διεθνώς.  

•Ακόµη και ενώ το Ισραήλ και η Ιορδανία ήταν νόµιµα στον πόλεµο, οι Ισραηλινοί και Ιορδανοί 
ανώτεροι υπάλληλοι προγραµµάτων για το νερό συναντήθηκαν αρκετές φορές ετησίως." Κατά 
συνέπεια, όταν υπογράφηκε η Συνθήκη ειρήνης Ιορδανία-Ισραήλ το 1994, ήταν δυνατό να 
περιληφθεί ένα καλά ανεπτυγµένο παράρτηµα αναγνωρίζοντας ότι, τα "ζητήµατα για το νερό κατά 
µήκος όλων των συνόρων τους πρέπει να εξεταστούν στο σύνολό τους."  
Μέρος της διαδικασίας προσδιορισµού των επιλογών για τα κοινά κέρδη είναι "απλή" 

απεικόνιση. Κάποιος πρέπει να είναι σε θέση να δει και τη χωρική ποικιλοµορφία των 
προβληµάτων, και τις ενοποιητικές δυνάµεις του υδροκρίτηd για να είναι σε θέση να αρχίσει να 
κατανοεί τις αµοιβαία ευεργετικές ανταλλαγές. Με αυτό το στόχο, περιλαµβάνονται οι ακόλουθοι 
παγκόσµιοι θεµατικοί χάρτες. Αυτοί οι δέκα χάρτες περιλαµβάνουν µερικά παραδοσιακά 
υδρολογικά στοιχεία, και µερικά λιγότερο παραδοσιακά (καθώς επίσης και λιγότερο υδρολογικά), 
χωρίζονται στο χώρο αλλά ενοποιούνται από µια σκιαγράφηση, τη διεθνή υδρολογική λεκάνη 
ποταµών. Με την ελπίδα ότι βλέποντας µερικές φορές τις γνωστές πληροφορίες µέσα σε αυτές τις 
νέες σκιαγραφήσεις, αυτοί οι χάρτες µπορούν να βοηθήσουν να προκαλέσουν µερικές νέες 
προσεγγίσεις σε ένα πρόβληµα τόσο παλαιό όσο η ιστορία . Οπότε τίθεται το ερώτηµα αν το πώς 
µοιραζόµαστε αυτόν τον κρίσιµο πόρο στον οποίο στηρίζονται όλα σχετίζεται µε όσα εµείς 
κάνουµε.  

 
Χάρτης 5.5  Αριθµός συµφωνιών ανά διεθνή υδρολογική λεκάνη ποταµών 
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Χάρτης 5.6   Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κεφαλήν 
 

 
Χάρτης 5.7  συνεισφορά πληθυσµού 
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Χάρτης 5.8   Πυκνότητα πληθυσµούf ανά διεθνή υδρολογική λεκάνη ποταµών 
 

 
Χάρτης 5.9   Κλιµατολογικές περιοχές 

 
 

 
Χάρτης 5.10   Κάλυψη εδάφους και χρήση 
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Χάρτης 5.11   Περιοχές µε άρδευση, την περίοδο 1995 

 

 
Χάρτης 5.12  Πυκνότητα φραγµάτων ανά διεθνή υδρολογική λεκάνη ποταµών  

 

 
Χάρτης 5.13  Μέση ετήσια απορροή 
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Χάρτης 5.14  Water Stressb ανά διεθνή υδρολογική λεκάνη ποταµών 

5.6 Συνθήκες και συµφωνίες σχετικά µε αυτέςg 

Οι συνθήκες που περιλαµβάνονται συντάχθηκαν ως τµήµα της βάσης δεδοµένων διαµαχών 
που γίνονται για τα διασυνοριακά ύδατα (Transboundary Freshwater Dispute Database TFDD) 
στο κρατικό πανεπιστήµιο του Όρεγκον σε συνεργασία µε την Οργάνωση για τα Τρόφιµα και τη 
Γεωργία των Ηνωµένων Εθνών (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Τα 
έγγραφα που συµπεριλαµβάνονται είναι συνθήκες ή άλλες διεθνείς συµφωνίες σχετικά µε τους 
διεθνείς υδάτινους πόρους, όπου η ανησυχία είναι το νερό ως σπάνιος ή αναλώσιµος πόρος, η 
ποσότητα που διαχειρίζεται, ή ένα οικοσύστηµα που βελτιώνεται ή που διατηρείται. Οι συνθήκες 
σχετικά µε τα δικαιώµατα ναυσιπλοΐας και τα δασµολόγια, το τµήµα των δικαιωµάτων αλιείας, και 
την περιγραφή των ποταµών ως σύνορα ή άλλες εδαφικές ανησυχίες δεν περιλαµβάνονται. Εκτός 
αν το γλυκό νερό σαν πόρος αναφέρεται επίσης στο έγγραφο, οι φυσικές αλλαγές γίνονται στο 
σύστηµα ποταµών που να έχουν αντίκτυπο στην υδρολογία του ίδιου του συστήµατος ποταµών 
(π.χ., εκβάθυνση της κοίτης του ποταµού για να βελτιώσουν τη ναυσιπλοΐα, ευθυγράµµιση της 
πορείας των ποταµών).  

Υδρολογική λεκάνη Συνθήκης  

Προσδιορίζει την υδρολογική λεκάνη ή υπουδρολογικές λεκάνες που αναφέρονται συγκεκριµένα 
στο έγγραφο. Εάν ένα έγγραφο ισχύει για όλες τις υδρολογικές λεκάνες κοινές µεταξύ αυτών που 
υπογράφουν, αλλά κανένας ποταµός ή υδρολογική λεκάνη δεν αναφέρεται συγκεκριµένα, η 
συνθήκη υδρολογικής λεκάνης παρατίθεται ως "σύνορα ή κοινά ύδατα". Για τα σύνορα ή τα κοινά 
ύδατα, µια συνθήκη παρατίθεται κάτω από όλες τις υδρολογικές λεκάνες της TFDD κοινές µεταξύ 
εκείνων που έχουν υπογράψει. Ένα έγγραφο µπορεί εποµένως να υπάρχει κάτω από 
πολλαπλάσιες λεκάνες.  

Ηµεροµηνία  

 Η ηµεροµηνία δείχνει συνήθως την ηµεροµηνία κατά την οποία το έγγραφο υπογράφηκε. Εάν 
τέτοιες πληροφορίες ήταν µη διαθέσιµες, η επόµενη επιλογή θα ήταν η ηµεροµηνία της έναρξης 
ισχύος, και ακολουθείται η ηµεροµηνία επικύρωσης. Για τις συµφωνίες που αποτελούνται από µια 
σειρά επιστολών ή σηµειώσεων γραµµένων σε διαφορετικές ηµεροµηνίες, η πιο πρόσφατη 
ηµεροµηνία χρησιµοποιήθηκε. Οι ηµεροµηνίες αντιπροσωπεύονται µε ένα σχήµα Μήνας µέρα 
χρόνος.  

Υπογράφοντες  
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  Αυτός ο τοµέας απαριθµεί αυτούς που υπογράφουν στη συµφωνία.  

Όνοµα Συνθήκης ή συµφωνίας  

Το πλήρες επίσηµο όνοµα του εγγράφου ή της καλύτερης προσέγγισης αυτού. Ο τόπος που 
υπογράφτηκε η συνθήκη συµπεριλαµβάνεται συχνά ως τµήµα του ονόµατος . Οι τίτλοι 
συµφωνίας, ανεξάρτητα από τη γλώσσα της πηγής του εγγράφου, παρατίθενται στα αγγλικά. Όχι 
όλοι οι τίτλοι είναι επίσηµες αγγλικές µεταφράσεις.  

5.61 Αφρική  
Πίνακας 5.1nn   Λίστα διεθνών υδρολογικών λεκανών ποταµών µε συµφωνίες 

 
Congo/Zairel 
Corubal 

Gambia 
Gash 

Incomatiq 

Juba-Shibeli Kunene Lake Chadv 
Limpopo 

Maputow Niger 
Nilebb 

Okavango 
Orangeee 

Ruvumagg Senegal Umbeluzi 
Volta Zambezimm  

 

 
Χάρτης 5.15   ∆ιεθνείς υδρολογικές λεκάνες ποταµών στην Αφρική µε συνθήκες για ζητήµατα 

νερού 
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5.62 Ασία  
Πίνακας 5.2 nn   Λίστα διεθνών υδρολογικών λεκανών ποταµών µε συµφωνίες 

 
Amuri 

An Nahr Al Kabir
Aral Seaj 

Asi/Orontes 
Atrakk 

Fenney 
Fly 

Ganges-Brahmaputra-Meghnap

Har Us Nur 
Helmand 

Ili/Kunes He 
Indusr 

Jenisej/Yenisey 
Jordans 

Karnaphuli 
Kura-Arakst 

Lake Ubsa-Nur Mekongy 

Nahr El Kebir Obcc 
Oral/Uraldd 

Pu Lun T'o 

Sepik Tigris-Euphrates-Shatt al Arabjj  
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διευρυµένη περιοχή 

 
 

Χάρτης 5.16 ∆ιεθνείς υδρολογικές λεκάνες ποταµών στην Ασία µε συνθήκες για ζητήµατα 
νερού 
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5.63 Ευρώπη  

Πίνακας 5.3 nn   Λίστα διεθνών υδρολογικών λεκανών ποταµών µε συµφωνίες: 

Bidasoa Danubem 
Daugavan 
Dnieper 

Dniestero 
Don 

Douro/Duero 

Ebro 
Elbe 

Garonne 
Glama 

Guadiana 

Isonzo Kemi 
Klaralven 
Kogilnik 

Lake Prespa 
Lava/Pregel 

Lima 

Maritsa 
Minho/Miño 

Näätämo 
Narvaz 

Nemanaa 
Nestos 

Oder/Odra 
Olanga 

Oulu 

Pasvik 
Po 

Rhineff 
Rhone 
Roia 

Saratahh 
Schelde 
Seine 

Strumaii 

Tagus/Tejo 
Tana 

Torne/Tornealven 
Tuloma 

Vardarkk 
Vistula/Wist

Volgall 
Vuoksa 

 

Χάρτης 5.17  ∆ιεθνείς υδρολογικές λεκάνες ποταµών στην Ευρώπη µε τις συνθήκες για ζητήµατα 
νερού 

5.64 Αµερική  
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5.641 Βόρεια Αµερική 
 

Πίνακας 5.4 nn  Λίστα διεθνών υδρολογικών λεκανών ποταµών µε συµφωνίες 
 

Artibonite Candelaria 
Coatan Achute 

Colorado 
Columbia 

Fraser 

Grijalva Hondo Lempa 
Massacre 
Mississippi 

Nelson-Saskatchewan Paz 
Pedernales

Rio Bravo/Rio Grande San Juan 
Skagit 

St. Croix 
St. John 

St. Lawrence 
Suchiate 

Tijuana

 

 

Χάρτης 5.18 ∆ιεθνείς υδρολογικές λεκάνες ποταµών στη Βόρεια Αµερική µε τις συνθήκες για 
ζητήµατα νερού 

 
5.642 Κεντρική Αµερική  
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Χάρτης 5.19   ∆ιεθνείς υδρολογικές λεκάνες ποταµών στην κεµτρική Αµερική µε τις συνθήκες για 

ζητήµατα νερού 
 

5.643 Καραϊβική 
 

 
Χάρτης 5.20  ∆ιεθνείς υδρολογικές λεκάνες ποταµών στην Καραϊβική µε τις συνθήκες για 

ζητήµατα νερού 
 
 

5.644 Νότια Αµερική 
 

Πίνακας 5.5 nn  Λίστα διεθνών υδρολογικών λεκανών ποταµών µε συµφωνίες: 
 

Amazonh Chuy La Platau 
Lagoon Mirim 
Lake Titicaca-Poopo 
System 

Maronix   
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Χάρτης 5.21  ∆ιεθνείς υδρολογικές λεκάνες ποταµών στη Νότια Αµερική µε τις συνθήκες 

νερού  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

6. Επίκαιρες διαµάχες νερού  
 

6.1 ∆ιαµάχη µεταξύ Αµερικής Μεξικού  
 

Σε όλο τον κόσµο, η αυξανόµενη αύξηση πληθυσµών και η έλλειψη του νερούiv σε ορισµένες 
γεωγραφικές περιοχές έχουν δυνατότητα να προωθήσουν την κοινωνική ανησυχία, την πολιτική 
σύγκρουση, και ακόµη και τη βία. Τα Ηνωµένα Έθνη έχουν αναφέρει ότι πάνω από 80% των 
χωρών παγκοσµίως έχουν ανεπαρκή συστήµατα κατανοµής νερού, 40% των προσπαθειών του 
παγκόσµιου πληθυσµού δυσκολεύεται να ικανοποιήσει τις βασικές καθηµερινές ανάγκες σε νερό, οι 
παροχές νερού παντού απειλούνται από τη µόλυνση, την έλλειψη επαρκούς υποδοµής για το νερό, 
και την κακοδιαχείριση. Σε τοπικό επίπεδο στη µεγαλύτερη περιοχή παραµεθόριων περιοχών, 
υπάρχουν αυξανόµενες εντάσεις σχετικά µε τη χρήση (ή την κακή χρήση) του νερού, της ρύπανσης, 
και της δίκαιης κατανοµής που θα µπορούσαν πιθανά να οδηγήσουν σε εχθρότητες και στη 
σύγκρουση στο εγγύς µέλλον. Η αβεβαιότητα της προσφοράς και της ζήτησης ύδατος σε αυτόν τον 
αιώνα προκύπτει ως πιθανή πηγή σύγκρουσης και µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών και του 
Μεξικού και µεταξύ οικιακών, βιοµηχανικών, και γεωργικών χρηστών από κάθε πλευρά των 
συνόρων. Σε µια ηµιάγονη περιοχή όπως τις παραµεθόριες περιοχές ΗΠΑ-Μεξικό, η διαχείριση του 
ουσιαστικού πόρου, του νερού είναι δύσκολη. Η βαθµιαία αυξανόµενη συνεργασία στα ζητήµατα 
νερού µεταξύ του Μεξικού και των ΗΠΑ υπόσχεται τη δυνατότητα για δηµιουργικές και δίκαιες 
λύσεις στην κατάσταση, αλλά πολλές προκλήσεις παραµένουν.  

 
Σύµφωνα µε το Irasema Coronado, University [12] 
 
Στις πρόσφατες δεκαετίες τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικό έχουν δοκιµαστεί σε µια δραµατική αύξηση του 

πληθυσµού, η οποία απεικονίζεται στην κατανάλωση νερού. Η χρήση νερού από τις περιοχές των 
συνόρων της Αµερικής κυµαίνεται από περισσότερα από 20 δισεκατοµµύρια γαλόνια ηµερησίως 
στην Καλιφορνία σε περίπου δύο δισεκατοµµύρια γαλόνια ανά ηµέρα στο Νέο Μεξικό και 
περιλαµβάνει συνολικά περισσότερο από το ένα τρίτο της χρήσης όλου του γλυκού νερού στις 
Ηνωµένες Πολιτείες. Η γεωργία παραµένει ο µεγαλύτερος τοπικός χρήστης νερού, µια ιστορική 
τάση που απεικονίζεται σε ένα νοµικό πλαίσιο που ασφαλίζει την πρόσβαση αγροτών στο νερό για 
άρδευση .Ο λόγος είναι απλός: η άρδευση για τη γεωργία είναι µια σηµαντική οικονοµική µηχανή 
για την περιοχή. Παραδείγµατος χάριν, στο Coachella και τις αυτοκρατορικές κοιλάδες (Baja 
Καλιφόρνια και Καλιφόρνια, αντίστοιχα), η γεωργία παράγει περισσότερα από 1,4 δισεκατοµµύρια$ 
ετήσιο εισόδηµα. Από την αµερικανική πλευρά, αυτήν την περίοδο καθιερωµένα δικαιώµατα νερού 
εξασφαλίζουν την διανοµή µέσω της κυβέρνησης από χτισµένα φράγµατα και υδραγωγεία σχεδόν 
το 25% της ετήσιας ροής του ποταµού του Κολοράντο στους γεωργικούς χρήστες. Αλλά δεδοµένου 
ότι οι πόλεις των συνόρων έχουν αυξηθεί σε µέγεθος και δεδοµένου ότι η βιοµηχανία έχει 
µεταναστεύσει στην περιοχή, η ζήτηση νερού έχει αυξηθεί, και το πεδίο των φορέων που παλεύουν 
για ένα κοµµάτι της πίτας του νερού έχει επεκταθεί. Οι περιβαλλοντολόγοι παραπονιούνται ότι η 
εκτροπή του νερού για γεωργική χρήση σηµαίνει ότι οι κάτοικοι και η άγρια φύση υποφέρει, οι 
βιοµήχανοι υποστηρίζουν ότι η βιοµηχανία είναι το οικονοµικό µέλλον της περιοχής και απαιτεί να 
αλλάξουν οι πρακτικές διαχείρισης του νερού ,για να φανεί ο ισχυρισµός τους. Οι αγρότες 
παραπονιούνται ότι οι οικονοµικοί πόροι τους πνίγονται και οι κυβερνήσεις πόλεων αγωνίζονται να 
βρουν τις νέες πηγές πόσιµου νερού για τους γρήγορα αυξανόµενους πληθυσµούς τους. Οι 
συγκρούσεις µεταξύ των ενδιαφερόµενων οµάδων, και των πόλεων και µεταξύ του Μεξικού και των 
ΗΠΑ θα γίνουν εντονότερες δεδοµένου ότι ο πληθυσµός των συνόρων συνεχίζει να αυξάνεται. Ένα 
έργο για το οποίο υπάρχει η κύρια διαφωνία µεταξύ Η.Π.Α. και Μεξικό είναι το φράγµα Amistad 
(εικόνα 6.1) 
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Εικόνα 6.1   ∆ιεθνές πρόγραµµα φραγµάτων και δεξαµενών Amistad: Κατασκευασµένο από 
τις ΗΠΑ και το Μεξικό στο πλαίσιο της Συνθήκης για το νερό του 1944, Το Amistad βρίσκεται 
περίπου 12 µίλια πάνω από το Del Ρίο, TX /CiudadAcuna, Coah. Κάθε κυβέρνηση καθόρισε 
την ικανότητα αποθήκευσης που απαιτείται από τη δεξαµενή, µε συνέπεια το οι Ηνωµένες 
πολιτείες να κατέχουν το 56,2% και το Μεξικού 43,8% της δυνατότητας αποθεµάτων του 

Amistad 
 

6.11 Ο ποταµός Κολοράντο  
 
Τα ποσοστά αύξησης στις τρεις χαµηλότερες πολιτείες της υδρολογικής λεκάνης του 

ποταµού Κολοράντο (Αριζόνα, Καλιφόρνια, και Νεβάδα) είναι µεταξύ των υψηλοτέρων στη 
χώρα, και µέχρι το έτος 2020, αναµένεται ότι ο πληθυσµός των χαµηλότερων υδρολογικών 
λεκανών που εξαρτιέται από την άντληση νερού από τον Κολοράντο θα έχει αυξηθεί σε 
πάνω από 38 εκατοµµύρια ανθρώπους. Ο πληθυσµός χρηστών στο Μεξικό αναµένεται 
επίσης να αυξηθεί περίπου 91% κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου .Ενώ οι 
απαιτήσεις νερού στις ανώτερες υδρολογικές λεκάνες του ποταµού και στην Αριζόνα που 
καθορίστηκαν στη Συµφωνία του Ποταµού Κολοράντο (Colorado River Compact)αυξήθηκαν, 
η Καλιφορνία θα χάσει την πρόσβαση στο πρόσθετο νερό που ήταν σε θέση να 
χρησιµοποιήσει και θα ήταν παραπάνω από την κατανοµή της τα τελευταία χρόνια. 
Επιπλέον, η συµφωνία δηµιουργήθηκε σε µια περίοδο άτυπων υγρών συνθηκών και 
υποθέτει µια µέση ροή υψηλότερη από τον αριθµό που προτάθηκε από τις πρόσφατες 
µελέτες. Επιπλέον, το 1945 το Μεξικό απέκτησε δικαιώµατα σε 1,5 εκατοµµύριο acre-feetpp 
νερό του ποταµού Κολοράντο ανά έτος (περίπου 10% της ροής του ποταµού) σε αυτό που 
δίνεται σήµερα η ανώτερη προτεραιότητα σύµφωνα µε τη συµφωνία. Αλλά κατά τη διάρκεια 
των χρόνων της εξαιρετικής ξηρασίας η συνθήκη επιτρέπει τις µειώσεις σε κατανοµή 
ανάλογες προς τις µειώσεις της αµερικανικής καταναλωτικής χρήσης. Εντούτοις, η συνθήκη 
δεν καθορίζει τη "σπάνια ξηρασία" ή τις "καταναλωτικές χρήσεις" (διάγραµµα 6.1). Όλοι 
αυτοί οι παράγοντες προµηνούν την αυξανόµενη σύγκρουση για το νερό του ποταµού 
Κολοράντο. 

 
6.12 Ο Ρίο Grande/Rio Bravo  
 
Όσο αναφορά τη δυνατότητα για σύγκρουση για τους φυσικούς πόρους (για τη χρήση 

νερού ειδικά) ο Ρίο Grande ή EL Rνo Bravo del Norte (όπως είναι γνωστός στο Μεξικό) 
(χάρτης 6.1) είναι µια ενδιαφέρουσα περιπτωσιολογική µελέτη για το πώς ο ανταγωνισµός ή 
οι υδάτινοι πόροι επηρεάζουν τους πολίτες, τις κοινότητες, τα κράτη, τα έθνη, και τα 
διαφορετικά επιχειρησιακά ενδιαφέροντα ενάντια σε άλλα. Αρχίζοντας στην αµερικανική 
πολιτεία του Κολοράντο, ο Ρίο Grande ρέει δια µέσο του Νέου Μεξικού, σχηµατίζει τα 
σύνορα του Τέξας, και καταλήγει στον κόλπο του Μεξικού, και παρέχει µε πόσιµο νερό κατά 
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µήκος της πορείας του πάνω από 13 εκατοµµύρια ανθρώπους που περιλαµβάνονται οι 
ιθαγενείς Αµερικανοί Pueblos µέχρι και βιοµηχανικές πόλεις όπως το Μοντερρέυ και το 
Μεξικό. Είναι ο πέµπτος µακρύτερος ποταµός στη Βόρεια Αµερική και, µαζί µε τους 
παραπόταµούς του, χρησιµεύει ως η κύρια πηγή νερού της παραµεθόριας περιοχής του 
Τέξας και του Μεξικού. Η κοιλάδα ποταµών είναι επίσης µια θέση όπου αναπτύσσεται µια 
πλούσια πολιτιστική ποικιλοµορφία και που παρέχει το βιότοπο για διάφορα απειλούµενα 
υπό εξαφάνιση είδη φυτών και ζώων.  

 

 
 

∆ιάγραµµα 6.1  διαφορετικές χρήσεις νερού σε ποσοστό επί τοις εκατό στις δυτικές Η.Π.Α.  
τα έτη 1960 και 1990 

 

 
 

Χάρτης 6.1  Η υδρολογική λεκάνη του ποταµού Ρίο Γκράντε 
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Ο ανταγωνισµός και για την επιφάνεια και για το υπόγειο νερό κυριεύει σε όλη την 
υδρολογική λεκάνη ποταµών, δηµιουργώντας τη δυνατότητα για σύγκρουση για τους 
υδάτινους πόρους που αυξάνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Riο Grande-Rio Bravo 
διαγράφει τα διεθνή σύνορα µεταξύ του Τέξας και του Μεξικού. Η πολιτεία του Τέξας 
µοιράζεται τα σύνορά της µε τέσσερεις µεξικάνικες πολιτείες: Chihuahua, Coahuila,Nuevo 
Leon, και Tamaulipas. 
Προς το παρόν, οι κάτοικοι σε αυτήν την άγονη παραµεθόρια περιοχή µαλώνουν για 

ζητήµατα ποιότητας και ποσότητας νερού που προκαλούνται από έναν αυξανόµενο 
πληθυσµό και από τη γρήγορη εκβιοµηχάνιση στο βόρειο Μεξικό. Εξήντα χιλιάδες acre-
feetpp του νερού του ποταµού διατίθενται στο Μεξικό στο πλαίσιο της Μεξικάνικης Συνθήκης 
Νερού (MWT) του 1906. Η διανοµή στα σύνορα γίνεται στο Φορτ Quitman, στο Τέξας. Η 
συνθήκη του 1906 προβλέπει τη διανοµή του νερού κατά τη διάρκεια των ελλείψεων, αλλά 
αφήνει τον ακριβή καθορισµό "της έλλειψης" ασαφή. ∆εν κάνει επίσης καµία αναφορά στα 
υπόγεια νερά. Το Μεξικό χρησιµοποιεί αυτήν την περίοδο την κατανοµή του για τη γεωργία 
και εάν αλλάξει την κατανοµή για οικιακή χρήση, τότε µπορεί να προκύψει σύγκρουση για 
την αλατότητα του νερού που µεταφέρεται στο Φορτ Quitman, δεδοµένου ότι η γεωργία στις 
Η.Π.Α. συµβάλλει στα υψηλά επίπεδα αλατότητας στο νερό του Ρίο Grande. Βόρεια των 
συνόρων, τα ύδατα του Ρίο Grande διατίθενται µεταξύ των πολιτειών του Κολοράντο, του 
Τέξας, και του Νέου Μεξικού σύµφωνα µε τα συµφωνία του Ρίο Grande, το οποίο εγγυάται 
σε κάθε πολιτεία ένα ορισµένο ποσοστό της ροής του ποταµού. Εντούτοις, η συµφωνία έχει 
ερµηνευθεί διαφορετικά από διάφορες πλευρές, και οι διαφωνίες έχουν οδηγήσει σε 
παρατραβηγµένες αντιδικίες .Οι διαµάχες µεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού και µεταξύ των 
πολιτειών των ΗΠΑ για νερό του ΡίοGrande υπάρχουν βεβαίως και θα συνεχίσουν πιθανώς 
να υπάρχουν για αρκετό καιρό ακόµα. Ένα µεγάλο µέρος αυτής της σύγκρουσης είναι 
µεταξύ των οµάδων χρηστών της µίας ‘η της άλλης πλευράς των συνόρων και δεν 
εµφανίζεται απαραίτητα κατά µήκος των συνόρων. Παραδείγµατος χάριν, στο Μεξικό οι 
αγροτικοί χρήστες ανταγωνίζονται όλο και περισσότερο µε την αυξανόµενη χρήση των 
βιοµηχανικών κέντρων όπως το Μοντερρέυ ενώ στις ΗΠΑ, αυξάνεται η σύγκρουση µεταξύ 
του Νέου Μεξικού και του Τέξας για τη χρήση των προµηθειών υπόγειου νερού της τοπικής 
επιφάνειας (πίνακας 6.1). Οι Τεξανοί αισθάνονται απειλή και από τους χρήστες νερού στο 
Κολοράντο και το Νέο Μεξικό που βρίσκονται ανάντη των Μεξικανών χρηστών νερού σε 
καιρό µεγάλης ξηρασίας τα προβλήµατα για το νερό θα είναι συνδυασµένα . Οι Κοινότητες 
στη χαµηλότερη κοιλάδα ανησυχούν για την υπερβολική χρήση και τη ρύπανση νερού στο 
δυτικό Τέξας καθώς επίσης και στο Μεξικό, και οι κοινότητες του Eagle Pass και του 
Λαρέντο ανησυχούν για τον πιθανό αντίκτυπο της κακής χρήσης νερού στην περιοχή EL 
Paso- Ciudad Juarez.  
 

Πίνακας 6.1   Χρήση ανά κατηγορία στις πολιτείες των µεξικανοαµερικανικών συνόρων 
 

 
 

 
6.13 Βασικά ζητήµατα  
 
Άνιση πρόσβαση στο νερό.  
 
Η πρόσβαση στο νερό δεν είναι βεβαίως δίκαιη στην παραµεθόρια περιοχή. Αν και η 

πλειοψηφία των κατοίκων στις ΗΠΑ έχει άφθονη πρόσβαση σε αυτόν τον πόρο, οι κάτοικοι 
και στο Τέξας και στο βόρειο Μεξικό αγωνίζονται καθηµερινά να ικανοποιήσουν τις βασικές 
ανάγκες τους για νερό. Υπάρχει, εντούτοις, ένας προνοµιούχος τοµέας που είναι σε θέση να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες ύδατός του ανεξάρτητα από την πλευρά των συνόρων στα οποία 
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κατοικούν, οι εταιρίες είναι καταρχήν µεταξύ αυτής της προνοµιούχου οµάδας. 
Παραδείγµατος χάριν, στο Piedras Negras, και την Coahuila, υπάρχει ένα εργοστάσιο που 
παράγει πάνω από 21.000 ζευγάρια εσωρούχων µε µόνιµες στάµπες ηµερησίως. Το υλικό 
πρέπει να περάσει από µια επιµεληµένη διαδικασία προκειµένου να γίνει "µόνιµή στάµπα" 
και, αξιολύπητα, εκείνη η διαδικασία απαιτεί υπερβολική ποσότητα νερού. Οι εγκαταστάσεις 
του εργοστασίου είναι δέκα πλυντήρια ρούχων τεράστιων διαστάσεων, αλλά όταν 
ρωτήθηκαν οι διευθυντές των εργοστασίων εάν έχουν ποτέ προβλήµατα σχετικά µε το νερό, 
η απάντηση ήταν "όχι, ποτέ." Ακόµα ακριβώς µερικά τετράγωνα µακριά από αυτό το 
βιοµηχανικό πάρκο είναι ένας οικισµός που παλεύει µε το πρόβληµα της έλλειψης  πόσιµου 
νερού µεταξύ πολλών άλλων ζητηµάτων. 
 Εύλογο είναι το ερώτηµα αν θα έπρεπε οι ιδιωτικές πολυεθνικές εταιρίες να έχουν 
απεριόριστη πρόσβαση στο νερό ενώ οι κάτοικοι δεν µπορούν ακόµη και να ικανοποιήσουν 
τις βασικές ανάγκες τους για νερό; ∆υστυχώς, αυτή η κατάσταση δεν είναι ένα ασυνήθιστο 
περιστατικό στα σύνορα. Οι ευάλωτοι πληθυσµοί σε διάφορες παροικίες έχουν τροµερές 
ανάγκες σχετικά µε την πρόσβαση στο πόσιµο νερό. Οι επιχειρησιακές προτεραιότητες 
επιβάλλονται ενάντια στις δηµόσιες προτεραιότητες σε αυτό το πλαίσιο και είναι γνωστή η 
απάντηση στο ποιος βγαίνει κερδισµένος και ποιος χαµένος. 
 
Προσεκτική διαχείριση εναντία στην πολιτική.  
 
Οι συγκρούσεις νερού µπορούν επίσης να πάρουν διαφορετικές διαστάσεις, µε τις 

αποφάσεις διαχείρισης που περιορίζονται στους στενούς πολιτικούς στόχους. 
Παραδείγµατος χάριν, οι πολιτείες NuevoLeon και Tamaulipas συµµετείχαν σε µια διαµάχη 
νερού για την πρόσβαση στο αποθηκεµένο νερό στο φράγµα EL Cuchillo, που βρίσκεται στο 
ποταµό SAN Juan, έναν παραπόταµο του Riο Grande/Rio Bravo. Όταν το φράγµα 
κατασκευάστηκε, οι αγρότες στο Tamaulipas υποτίθεται ότι θα λάµβαναν κάποιο από το 
αποθηκεµένο νερό. Αλλά η πολιτεία Nuevo Leon, στην οποία η δεξαµενή βρίσκεται, 
αρνήθηκε επειδή η πόλη του Μοντερρέυ, που έχει µια µακροχρόνια ιστορία προβληµάτων 
παροχής νερού και διανοµής, έπρεπε να αυξήσει τον ανεφοδιασµό ύδατός της. Τελικά, µια 
συµφωνία επιτεύχθηκε αλλά όχι χωρίς την επέµβαση Comision Nacional Del Agua και του 
µεξικάνικου δικαστικού συστήµατος και τους επηρεάζοντες βιοµηχάνους του Μοντερρέυ που 
νίκησαν παρόλες τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν από τους αγροτικούς χρήστες στο 
εικοστό έκτο τµήµα άρδευσης του Μεξικό (Mexico’s 26th Irrigation District). Τώρα ένα νέο 
φράγµα πρόκειται να χτιστεί σε ανταπόκριση των καταγγελιών και της πολιτική πίεση από τη 
εικοστή έκτη περιοχή, αλλά εκείνο το φράγµα στη συνέχεια πιθανώς να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στην πρόσβαση νερού για τους κτηνοτρόφους κοντά στο Ciudad Mier. Σε ένα 
άλλο παράδειγµα, µερικά έτη πριν η πόλη του Λαρέντο στο Τέξας, άρχισε ένα πρόγραµµα 
συντήρησης νερού που θεωρήθηκε ευρέως από τους κρατούντες της πόλης ως αρκετά 
επιτυχές. Οι χρήστες νερού µείωναν πραγµατικά το ποσό νερού που κατανάλωναν. Αλλά 
αυτό οδήγησε σε χαµηλότερους λογαριασµούς νερού, και τα χρηµατοκιβώτια των πόλεων 
επηρεάστηκαν αρνητικά. Έτσι το πρόγραµµα συντήρησης νερού σταµάτησε, επειδή οι 
κρατούντες της πόλης ανησύχησαν για το έλλειµµα στον προϋπολογισµό και επίσης επειδή 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το νερό που σωνόταν από την προσεγµένη διαχείριση 
"όπως και να’χει επρόκειτο να χυθεί στον κόλπο του Μεξικού."  
 
Επαναλαµβανόµενη ξηρασία.  
 
Η ξηρασία που µαστίζει την παραµεθόρια περιοχή κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 

συνεχίζει αµείωτη. Από την 1 Ιουνίου 1999, εννέα πολιτείες στο βόρειο µισό του Μεξικό 
έχουν αναγγελθεί ως περιοχές καταστροφής, και τα φράγµατα και οι δεξαµενές στην 
περιοχή είναι κάτω σε έναν µέσο όρο 19 τοις εκατό της χωρητικότητας τους .Αυτή η 
εκτεταµένη ξηρασία, που συνδυάζεται µε την υπεράντληση των υπόγειων νερών, έχει 
οδηγήσει τους αγρότες να σκάψουν όλο και πιο βαθύτερα φρεάτια. Αυτό έχει αυξήσει τις 
δαπάνες τους σε µία εποχή που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταπεξέλθουν στην πίστωση 
τραπεζών λόγω της οικονοµικής κρίσης του ∆εκεµβρίου του 1994. Κατ' εκτίµηση 20 
δισεκατοµµύρια$ από τα 72 δισεκατοµµύρια$ που οι ιδιωτικές µεξικάνικες τράπεζες κρατούν 
σε απλήρωτα δάνεια προέρχονται από το γεωργικό τοµέα. Οι αγρότες παραπονιούνται για 
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τα υψηλά επιτόκια και κατηγορούν τις τράπεζες ότι κατασχέτουν πολύ γρήγορα. Επιπλέον, 
οι κτηνοτρόφοι βοοειδών και στις δύο πλευρές των συνόρων έχουν επηρεαστεί αρνητικά 
λόγω της ξηρασίας. Τα βοοειδή πεθαίνουν και στο Τέξας και στο βόρειο Μεξικό λόγω του 
περιορισµένου ποσού διαθέσιµου εδάφους για βοσκή. Η ανάπτυξη της τροφής για τα 
βοοειδή απαιτεί επίσης την κατανάλωση νερού. Κατά συνέπεια, τα αγροτικά ενδιαφέροντα 
στο Μεξικό και τις Ηνωµένες Πολιτείες µπλέκονται µε την έντονη σύγκρουση για χρήση 
νερού ενώ προσπαθούν να ανταπεξέλθουν οικονοµικά. Κατά τη διάρκεια αρκετών 
τελευταίων ετών, η ξηρασία έχει συνθέσει το πρόβληµα της πρόσβασης στο νερό και έχει 
µεγαλώσει τη δυνατότητα για συγκρούσεις. Το 1996, παραδείγµατος χάριν, ο κυβερνήτης 
του Τέξας George Bush παραπονέθηκε ότι οι µεξικάνικοι γεωπόνοι υπεραντλούσαν το νερό 
από τον Ρίο Grande (χάρτης 6.2). Οι ανησυχίες του ήταν διπλές: ότι το Μεξικό εξήγε το νερό 
παραβιάζοντας τις υπάρχουσες συµφωνίες νερού και ότι τα ενδιαφέροντα της καλλιέργειας 
στο Τέξας επηρεαζόταν. Παρά την προηγούµενη φιλική διάθεσή του προς το Μεξικό, ο 
Μπους εξέθεσε µια σοβαρή ανησυχία για την αντιληπτή κακή χρήση του νερού και έδειξε ότι 
θα ήταν ακλόνητος στις διαπραγµατεύσεις του µε τις µεξικάνικες αρχές σε αυτό το ζήτηµα. 

 

 
Χάρτης 6.2   Σύστηµα υδροφορέα του Ρίο Γκράντε 

 
6.14 Πίσω από τη διαφωνία Συνθήκης ύδατος ΗΠΑ-Μεξικό [13]  
 
Το Μεξικό οφείλει στις Ηνωµένες Πολιτείες περίπου 450 δισεκατοµµύρια γαλόνια νερού 

υπό τους όρους µιας συνθήκης του 1944 για την κατανοµή του νερού του Ρίο Grande 
(εικόνα 6.5) . Από το 1992, το Μεξικό χρωστάει αρκετή ποσότητα νερού η οποία απαιτείται 
από τους Αµερικάνους. Οι αγρότες του Τέξας στη χαµηλότερη κοιλάδα του ΡίοGrande, που 
εξαρτώνται από το νερό του ποταµού για να ποτίσουν τις συγκοµιδές τους, έχουν χτυπηθεί 
σκληρά από τη συσσώρευση του χρέους νερού του Μεξικού. Τα ξεραµένα χωράφια και τα 
χαντάκια άρδευσης έχουν τραβήξει την προσοχή των ανώτερων κρατικών υπαλλήλων.  

 
∆ιατάξεις της Συµφωνίας  
  
Το 1944, οι Ηνωµένες Πολιτείες και το Μεξικό υπέγραψαν µια συνθήκη που στόχευε στην 

κατανοµή των υδάτων του Ρίο Grande µεταξύ του Fort Quitman στην Κοµητεία Hudspeth 
νοτιοανατολικά του Ελ Πάσο και του κόλπου του Μεξικού, καθώς επίσης και των υδάτων του 
ποταµού Κολοράντο και Tijuana κατά µήκος των συνόρων Καλιφόρνια-Μεξικό. Κατάντη 
προς τη φορά του ρεύµατος από το Fort Quitman, η συνθήκη γενικά κατανέµει σε κάθε 
χώρα όλα τα νερά των αντίστοιχων παραπόταµών τους στον Ρίο Grande, εκτός από το Ρίο 



 56

Conchos του Μεξικού, το Ρίο Σαν Ντιέγκο, το Ρίο SAN Rodrigo, το Ρίο Escondido, το Ρίο 
Salado, και το Las Vacas Arroyo. Η συνθήκη διανέµει στις Ηνωµένες Πολιτείες το ένα τρίτο 
που ρέει στο Ρίο Grande από αυτούς τους έξι παραπόταµους (χάρτης 6.3) 

 
 

 
Χάρτης 6.3  Παραπόταµοι που καλύπτονται από τη Συνθήκη ΗΠΑ Μεξικό του 1944 

 
Σε αντάλλαγµα, το Μεξικό πρόκειται να λάβει 1,5 εκατοµµύριο acre-feetpp νερού κάθε έτος από 

τον ποταµό του Κολοράντο, ο οποίος στραγγίζει στο Μεξικό στα σύνορα Καλιφορνίας-Αριζόνα 
αφού έχει τρέξει διά µέσο των νοτιοδυτικών Ηνωµένων Πολιτειών. Η διεθνής Επιτροπή συνόρων 
και ύδατος (IBWC) επιτηρεί την κατανοµή του ύδατος από τον Ρίο Grande µεταξύ των δύο 
χωρών. Το τµήµα IBWC, που περιλαµβάνεται από τις ΗΠΑ και Το Μεξικό, χειρίζεται τους 
σταθµούς µετρήσεων στον ποταµό που µετρούν το ποσό του ύδατος που ρέει, επίσης το ποσό 
ύδατος που εισάγεται τον ποταµό από τους µεµονωµένους παραπόταµους, όπως εκείνους που 
προσδιορίζονται στη συνθήκη του 1944. Κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος από το Fort 
Quitman, οι Pecos και Devil ποταµοί ρέουν στο Ρίο Grande από την πλευρά του Τέξας, αλλά η 
πλειοψηφία της ροής του ποταµού προέρχεται από τους µεξικάνικους παραπόταµους. Οι ειδικοί 
του IBWC από το Μεξικού και τις ΗΠΑ συναντιόνται κάθε εβδοµάδα για να συγκρίνουν και να 
τακτοποιήσουν τα δεδοµένα ροής ρευµάτων και ποταµών και για να λογοδοτήσουν για το νερό 
που αποθηκεύεται στις διεθνείς δεξαµενές του Ρίο Grande. Η µέση ετήσια κατανοµή του Μεξικού 
από τους έξι παραποτάµους που προσδιορίζονται στη συνθήκη πρέπει να είναι τουλάχιστον 
350.000 acre-feetpp, που αντιστοιχεί σε πενταετείς κύκλους. Εάν το Μεξικό δεν µπορεί να 
παραδώσει το απαραίτητο ελάχιστο για έναν πενταετή κύκλο λόγω της ασυνήθιστης ξηρασίας ή 
ενός σοβαρού ατυχήµατος στην υποδοµή των έξι παραπόταµων, το Μεξικό πρέπει να καλύψει το 
έλλειµµα κατά τη διάρκεια του ακόλουθου πενταετούς κύκλου. Η συνθήκη δεν καθορίζει τη 
"ασυνήθιστη ξηρασία". Η συνθήκη κατανέµει σε κάθε χώρα το µισό νερό του Ρίο Grande από τους 
παραπόταµους που δεν προσδιορίζονται στη συνθήκη του 1944. Συχνά αποκαλούµενη "νερό 
50/50," αυτή η µερίδα του Ρίο Grande αποτελείται πρώτιστα από την αµέτρητη απορροή νερού 
καταιγίδων που εισάγεται τον ποταµό κατά τη διάρκεια των περιόδων σηµαντικών 
βροχοπτώσεων. Η συνθήκη απαιτεί επίσης την κοινή κατασκευή τουλάχιστον δύο φραγµάτων 
αποθήκευσης κατά µήκος του ποταµού. Αυτά τα φράγµατα τώρα είναι οι δεξαµενές Amistad και 



 57

Falcon, που ολοκληρώθηκαν το 1953 και το 1969 αντίστοιχα. Οι Ηνωµένες Πολιτείες και το 
Μεξικό έχουν η κάθε χώρα ικανότητα αποθήκευσης ύδατος και στις δύο δεξαµενές. Το IBWC 
χειρίζεται τα φράγµατα και υπολογίζει το µερίδιο του ύδατος κάθε χώρας που αποθηκεύεται στις 
δεξαµενές. Η συνθήκη ορίζει ότι ένας νέος πενταετής κύκλος αρχίζει όταν γεµίζουν και οι δύο 
δεξαµενές µε το µερίδιο των Η.Π.Α. Τον Οκτώβριο του 1992, στην αρχή του πενταετούς κύκλου 
του 1992-1997 το Μεξικό όφειλε στις Ηνωµένες Πολιτείες περίπου 1 εκατοµµύριο acre-feetpp 
νερού στο τέλος του κύκλου 1992-1997. Σύµφωνα µε την εξαίρεση για την ασυνήθιστη ξηρασίας, 
η συνθήκη απαιτεί το έλλειµµα να καλυφθεί µέχρι τον Οκτώβριο του 2002. Όµως, το χρέος νερού 
του Μεξικού έχει συνεχίσει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πενταετούς κύκλου 
αποταµίευσης . Μέχρι τον Οκτώβριο του 2001, το Μεξικό επιπλέον χρωστούσε σχεδόν 400.000 
acre-feetpp νερού επιπλέον. Η γραµµατεία ξένων υποθέσεων του Μεξικού βεβαιώνει ότι η 
συνθήκη δεν απαιτεί το Μεξικό να ξεπληρώσει τα συνολικά 1,4 εκατοµµύρια acrefeet µέχρι το 
2002. Σύµφωνα µε τη γραµµατεία, µόνο το έλλειµµα από τον κύκλο αποταµίευσης του 1992-1997 
πρέπει να ξεπληρωθεί µέχρι τον Οκτώβριο του 2002, και οποιοδήποτε έλλειµµα που υφίσταται 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος κύκλου θα ήταν οφειλόµενο στο τέλος του επόµενου κύκλου, το 
2007, Οι Ηνωµένες πολιτείες διαφωνούν µε εκείνη την ερµηνεία, και υποστηρίζουν ότι η συνθήκη 
απαιτεί ότι το έλλειµµα του τρέχοντος κύκλου πρέπει να καλυφθεί µε το έλλειµµα από τον κύκλο 
του 1992-1997 µέχρι την προθεσµία του 2002. Κατά συνέπεια, ακόµα κι αν το Μεξικό καλύψει το 
ελάχιστο απαιτούµενο των 350.000 acre-feetpp αυτό το έτος, ακόµα θα όφειλε περίπου 1,4 
εκατοµµύρια acre-feetpp τον Οκτώβριο του 2002. Στο Τέρµα του τρέχοντος κύκλου τον Οκτώβριο, 
το αµερικανικό IBWC και το Μεξικανικό τµήµα αναµένονται να κάνουν έναν τελικό προσδιορισµό 
του ποσού χρέους που αυξήθηκε κατά τη διάρκεια 1997-2002.  
Παρόλες τις προσπάθειες και τις διαπραγµατεύσεις το µόνο γνωστό είναι ότι χωρίς σηµαντικές 
βροχοπτώσεις ή επιστροφή ενός ουσιαστικού µέρους του χρέος νερού του Μεξικού, είναι αδύνατη. 

6.2 ∆ιαµάχες στην Κεντρική και Νότια Αµερική [14] 

Φράγµατα για ενέργεια, φράγµατα για άρδευση, φράγµατα για την ανάπτυξη. Οι αρµόδιοι για το 
σχεδιασµό της ενεργείας της λατινικής Αµερικής έχουν εξετάσει όλες τις πιθανές περιοχές και 
όλους τους πιθανούς λόγους στα σχέδιά τους για να δηµιουργήσουν φράγµατα στους ποταµούς 
της περιοχής. Υπάρχει ακόµη και ένας εφιάλτης ενός σχεδιαγράµµατος από το ίδρυµα Hudson το 
οποίο εδρεύει στην Αµερική για να δηµιουργηθεί φράγµα στον Αµαζόνιο και τους παραπόταµούς 
του, ως τµήµα ενός σχεδίου εποχής Ψυχρού Πολέµου για να δηµιουργηθούν µια σειρά "µεγάλων 
λιµνών" στις οποίες οι άνθρωποι που θα µένουν στις ακτές θα είναι άνθρωποι από όλο τον κόσµο 
οι οποίοι θα έψαχναν καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικού πολέµου.  
Τα τεράστια φράγµατα έγιναν επιβλητικά µνηµεία στους στρατιωτικούς δικτάτορες που πήραν 

δια της βίας τη δύναµη στη λατινική Αµερική κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60, του 70 και του 
80, τα διαβόητα φράγµατα της δεκαετίας του '80 ` όπως Itaipα, Guri, Tucurui και Yacyretα έγιναν 
τα κεντρικά τεµάχια των φιλόδοξων σχεδίων για να επεκτείνουν τις βιοµηχανίες µεταλλείας –και 
ενέργειας. Άναψαν επίσης τις ηλεκτρικές λάµπες φωτισµού στις φτωχογειτονιές γύρω από 
Asuncisn και το Sao Paulo όπου τα θύµατα των πολέµων αγροτικού εδάφους βρήκαν καταφύγιο.  
Πολλοί από τους ποταµούς της περιοχής εξαφανίστηκαν από αυτά τα προγράµµατα, που 

µετατράπηκαν σε σκάλες νεκρών λιµνών, αλλά τα στρατιωτικά καθεστώτα ήταν ικανοποιηµένα 
εφόσον συνέχισαν τα δολάρια να ρέουν ελεύθερα στα κιβώτιά τους. Εν τω µεταξύ, το χρέος της 
λατινικής Αµερικής στις ξένες τράπεζες αυξανόταν σε ραγδαίο ρυθµό. Ενώ η Παγκόσµια 
Τράπεζαqq έψαχνε άλλο τρόπο, οι απατεώνες που εµπορεύτηκαν τα εκατοµµύρια των δολαρίων 
σε ανύπαρκτο χάλυβα και τσιµέντο, ανυψώθηκαν για να γίνουν γερουσιαστές και Πρόεδροι, 
κατόπιν δανείστηκαν ακόµη περισσότερα χρήµατα για τον επόµενο κύκλο των άχαρων και 
αχρήστων δραστηριοτήτων. Οι προµηθευτές εξοπλισµού και οι σύµβουλοι εφαρµοσµένης 
µηχανικής από το Τόκιο και το Όσλο πούλησαν ακριβά τις υπηρεσίες τους, ενώ περνούσαν 
αµαρκάριστους φακέλους στους δηµόσιους ανώτερους υπαλλήλους ως εκτίµηση για τη 
συνεργασία τους.  
Το φράγµα Yacyretα έφτασε 10 δισεκατοµµύρια$ σε χρέος, το Itaipu 20 δισεκατοµµύρια$. 

Τουλάχιστον 40 τοις εκατό του ογκώδους ξένου χρέους της Βραζιλίας συνάφθηκε για τις 
επενδύσεις στον ηλεκτρικό τοµέα. Οι δικτάτορες πρέπει να ήξεραν ότι δεν επρόκειτο να ήταν 
κοντά για να δουν τους λογαριασµούς να γίνουν οφειλόµενοι. Εκατοµµύρια ανθρώπων 
αποµακρύνθηκαν βίαια από τα σπίτια τους δεδοµένου ότι τα εδάφη τους ήταν πληµµυρισµένα. 
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Στερηµένοι από τους πόρους ζωής, οι προµήθειες τροφίµων τους µειώθηκαν, το νερό τους 
µολύνθηκε, αυτοί οι συνήθως αγροτικοί άνθρωποι ωθήθηκαν περαιτέρω στην ένδεια από αυτές 
τις αποκαλούµενες "µηχανές της ανάπτυξης." Οι συγκλονιστικές εικόνες διαµορφώνουν ένα 
απαίσιο λεύκωµα αποκοµµάτων της περιοχής του φράγµατος, όπου οι πίθηκοι ουρλιάζουν στα 
αυξανόµενα νερά, τα εκατοµµύρια των εκταρίων των τροπικών δασών και άλλα κρίσιµα 
οικοσυστήµατα πνίγονται στο το στάσιµο µαύρο νερό, ιθαγενείς οικογένειες που οδηγούνται 
µακριά από τις παλαιές κοινότητες και επανεγκαταστούνται σε άθλιους καταυλισµούς, τα ψάρια 
επιπλέουν µε την κοιλία επάνω, και µισθώνονται γκάγκστερ για να κρατήσουν τους αντιπάλους 
του προγράµµατος να βγουν στους δρόµους για στη διαµαρτυρία.  
Η διαφωνίες συντριφτήκαν άγρια από διάφορα γεγονότα που επέβαλαν την σιωπή. Στη 

Γουατεµάλα, οι αντίπαλοι των φραγµάτων Chixoy δολοφονήθηκαν. Στην Παραγουάη, η αστυνοµία 
χτύπησε καταληψίες που έφτιαξαν προσωρινές καλύβες στην ακτή της δεξαµενής Yacyretα. Στην 
Κολοµβία, η κυριαρχία ενάντια στους αντιπάλους φραγµάτων συνεχίζεται, µε βάναυσες 
δολοφονίες ιθαγενών ηγετών.  
Η κοινωνία άρχισε να γίνεται πιο ξύπνια στα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από τα µεγάλα 

φράγµατα, και να τα βλέπει ως σύµβολα της πολιτικής καταστολής που η περιοχή είχε υποστεί, 
και για να αντιµετωπίσει το αποθαρρυντικό γεγονός στο τέλος, θα πλήρωναν το λογαριασµό. Η 
βλάστηση της δηµοκρατίας στη λατινική Αµερική επιβεβαιώθηκε ζωντανά από τις τηλεοπτικές 
εικόνες µίας γυναίκας πολεµίστρια της φυλής Kayapo που στρέφει τη λεπίδα του µεγάλου 
µαχαιριού της στο µάγουλο ενός διευθυντή επιχείρηση παραγωγής ενέργειας στην Altamira και 
από χιλιάδες αγρότες στο νότο της Βραζιλίας που τολµούν να καταλάβουν τις περιοχές 
φραγµάτων και τα γραφεία της ηλεκτρικής επιχείρησης κατά τη διάρκεια της οικοδόµησης του 
Itaipa.  
Οι περιβαλλοντικοί κανονισµοί κάνουν τώρα τη διαδικασία σχεδιασµού και έγκρισης ενός 

φράγµατος αυστηρότερη και εποµένως περισσότερο δαπανηρή. Στις απαραίτητες δηµόσιες 
ακροάσεις, οι κοινότητες κινητοποιούνται για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο σφετερισµό 
των υδάτινων πόρων τους από τις πολυεθνικές εταιρίες και τις εθνικές οικονοµικές οµάδες. Οι 
ιδιωτικές επιχειρήσεις από όλο τον κόσµο ενδιαφέρονται για την αγορά των κρατικών ηλεκτρικών 
επιχειρήσεων, αλλά µόνο εάν η βοήθεια εθνικών κυβερνήσεων χρηµατοδοτεί την εξαγορά 
επιχειρήσεων. Περίπου 38 τοις εκατό του κόστους του ηλεκτρικού τοµέα της Βραζιλίας έχουν 
χρηµατοδοτηθεί "προς ιδιωτικοποίηση" από τα δάνεια από την Τράπεζα Εθνικής Ανάπτυξης της 
χώρας.  
∆εδοµένου ότι τα τελευταία φράγµατα από τη δεκαετία του '80 ολοκληρώνονται τώρα χρόνια 

µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία και δισεκατοµµύρια πάνω από τον προϋπολογισµό, όσοι 
χτίζουν φράγµατα λένε ότι έχουν µάθει από τα λάθη τους αναγνωρίζοντας τις µελέτες που δεν 
έγιναν ποτέ, σχέδια επανεγκατάστασης που δεν είναι πλήρη, δεξαµενές που ήταν κακώς 
προγραµµατισµένες. Ακόµα, τα µεγάλα φράγµατα παραµένουν η πιο ορατή εκδήλωση της 
πολιτικής και οικονοµικής δύναµης σε µια περιοχή όπου οι πολιτικοί κερδίζουν ψήφους που 
βασίζονται στην κλίµακα των έργων που χτίζουν. Τα µεγάλα φράγµατα συνεχίζουν να 
προάγονται, να προγραµµατίζονται και να χτίζονται στην περιοχή. Σύµφωνα µε τους αναλυτές 
βιοµηχανίας, οι ηγέτες υδροηλεκτρικού δυναµικού στη λατινική Αµερική είναι η Βραζιλία, η 
Βενεζουέλα, και η Αργεντινή.  
Ακόµη και µε την αρνητική οικονοµική ανάπτυξη, υπάρχει συνέχεια στην παρουσίαση ενός 

φάσµατος ενεργειακής κρίσης και κινδύνου µπλακαουτ για να δικαιολογήσουν µια επιστροφή στη 
µεγάλη εποχή φραγµάτων. Έχουν καθορίσει άθικτα συστήµατα ποταµών χιλιόµετρα µακριά από 
τα πληθυσµιακά κέντρα για να θυσιαστούν για την ανάπτυξη φραγµάτων. Η λατινική Αµερική 
συνεχίζει να παραµένει εύφορο έδαφος για τους βόρειους κατασκευαστές φραγµάτων που δεν 
µπορούν πλέον να πουλήσουν την υδρο τεχνολογία τους στις ίδιες τους τις χώρες, όπου οι 
περισσότεροι σηµαντικοί ποταµοί είναι ήδη φραγµένοι και η αυξανόµενη περιβαλλοντική 
συνείδηση έχει αναγκάσει τα µεγάλα φράγµατα να έχουν σταµατήσει να ευνοούνται. Έθνη όπως η 
Βολιβία, απελπισµένη για τα έσοδα εξαγωγών, αρχίζουν να προσφέρονται ως ενεργειακές 
αποικίες για να παράγουν υδροηλεκτρική ενέργεια στις γειτονικές χώρες. Επιπλέον η Παραγουάη 
αυτοπροβάλλεται ως το "Κουβέιτ της υδροηλεκτρικής ενέργειας " στη δεκαετία του '80. 
Η µαινόµενη διεθνή διαµάχη για τις δαπάνες και τα κέρδη των µεγάλων φραγµάτων δεν έχει 

φθάσει ακόµα στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στη λατινική Αµερική. Αλλά η διαµάχη 
διευρύνεται, δεδοµένου ότι οι ψαράδες και οι ιθαγενείς που αντιστάθηκαν στα προηγούµενα 
φράγµατα ενώνονται τώρα µε τους κατοίκους πόλεων που έχουν συνειδητοποιήσει ότι 
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στηρίζονται και αυτοί στους καθαρούς και υγιείς ποταµούς. Οι οµάδες των πολιτών έχουν αρχίσει 
να αποκτούν την τεχνική ιδέα για να είναι σε θέση να αντικρούσουν τον ισχυρισµό της 
βιοµηχανίας ότι τα φράγµατα προωθούν την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 
Πολλές από τις διαµάχες φραγµάτων περιλαµβάνουν τα εύθραυστα οικοσυστήµατα που 

αναγνωρίζονται για τη σηµασία τους σε όλο τον κόσµο. Περιλαµβάνουν τους ιθαγενείς 
πληθυσµούς που έχουν ενηµερωθεί για τα συνταγµατικά και νόµιµα δικαιώµατά τους, και άλλους 
παραδοσιακούς πληθυσµούς που αποφάσισαν να µην µετακινηθούν από τα εδάφη που οι 
πρόγονοί τους έχουν καταλάβει για αιώνες. Πολλές από αυτές τις διαµάχες φραγµάτων δεν είναι 
ακόµα στις οθόνες ραντάρ των ακτιβιστών και των δηµοσιογράφων, αλλά θα εµφανίζονται όλο και 
περισσότεροι στο µέλλον στο µέλλον.  
Αυτές οι διαµάχες φραγµάτων θα φέρουν αναµφισβήτητα στο φως τις καλύτερες εναλλακτικές 

λύσεις στα αµφισβητηµένα σχέδια και πληροφορίες που µπορούν ίσως να διαµορφώσουν την 
καθιέρωση ενός νέου ενεργειακού µέλλοντος για τη λατινική Αµερική. Οι δυνάµεις που είναι 
αντίθετες στην κατασκευή φραγµάτων θα αποκοπούν από την εργασία τους αφού παλεύουν υπέρ 
των εναλλακτικών λύσεων και ενάντια στα καταστρεπτικά προγράµµατα ποταµών. Παρά τον 
τροπικό ήλιο της ηπείρου και τους γερούς ανέµους στις µη αναπτυχθείσες παράκτιες πεδιάδες, οι 
εµπειρογνώµονες για θέµατα ενέργειας στην περιοχή λένε ότι οι νέες πηγές ενέργειας είναι ακόµα 
έτη µακριά από την ύπαρξη εφικτών εναλλακτικών λύσεων. Και τα έθνη της λατινικής Αµερικής 
µόνο τώρα αρχίζουν να προσπαθούν να διαχειριστούν την απαίτηση για την ενέργεια, ιδιαίτερα 
από τις λαίµαργες ενεργειακά βιοµηχανίες. Υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος, και ο χρόνος να 
επιδιωχθεί είναι τώρα. Στην εποχή της ιδιωτικοποίησης, τα µεγάλα φράγµατα γίνονται ακόµα 
δυσκολότερο να χρηµατοδοτηθούν χωρίς µεγάλες δηµόσιες επιχορηγήσεις. Με την επένδυση 
µόνο ενός κλάσµατος των πόρων που δίνονται αυτήν την περίοδο για κατασκευή φραγµάτων, οι 
κυβερνήσεις της περιοχής και οι διεθνείς αντιπροσωπείες βοήθειας µπορούν να προετοιµάζουν το 
έδαφος προς µια ενεργειακή πορεία που φείδεται τους ποταµούς της περιοχής, και τον αέρα της. 

6.21 Σχέδιο Πουέµπλα Παναµά (ΡΡΡ) 

Τα φράγµατα που προγραµµατίζονται σε µυστικότητα (ο ακριβής αριθµός τους ακόµα 
άγνωστος) απειλούν τους ποταµούς και εκείνους που εξαρτώνται από αυτούς στην 
Κεντρική Αµερική και το Μεξικό. Ως τµήµα του µαζικού προγράµµατος περιφερειακής 
ανάπτυξης για την περιοχή, γνωστού ως σχέδιο Πουέµπλα Παναµάς (PPP),τα φράγµατα 
προορίζονται να τροφοδοτήσουν την επέκταση της συνθήκης ελευθέρου εµπορίου της 
Νότιας Αµερικής ΄΄North America Free Trade Agreement’’ σε ολόκληρο δυτικό ηµισφαίριο.  
Τον Μάρτιο του 2002, το πρώτο φόρουµ για τα φράγµατα της κεντρικής Αµερικής (First 

Mesoamerican Forum on Dams) µε 300 ανθρώπους πληγέντες από φράγµατα και 
ακτιβιστές από το Μεξικό και την Κεντρική Αµερική. Στη συνεδρίαση στη Γουατεµάλα 
συζητηθήκαν πια είναι τα λίγα γνωστά για το σχέδιο Πουέµπλα Παναµάς .  
Το σίγουρο είναι ότι οι τοπικές κοινότητες θεωρούν ότι δεν θα είναι οι δικαιούχοι των 

προγραµµάτων του PPP και ότι θα χάσουν τους φυσικούς πόρους από τους οποίους 
εξαρτώνται, όπως τα εδάφη και οι ποταµοί τους. Οι υπερασπιστές του PPP υποστηρίζουν 
ότι ο αρχικός στόχος του είναι να αυξηθεί η ποιότητα ζωής για τις περιοχές 64 
εκατοµµύριων κατοίκων παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια και σύνδεση στο δίκτυο, καθώς 
και οικονοµική και εµπορική αύξηση. Οι Κοινότητες ανησυχούν δικαίως, όµως για το 
συστηµατικό αποκλεισµό των αγροτικών πληθυσµών από τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, τις επιδράσεις στα οικοσυστήµατα, τις κοινότητες και τις τοπικές οικονοµίες, 
και την αναπόφευκτη κατασκευή των πολυάριθµων µεγάλων υδροηλεκτρικών φραγµάτων 
µε τα οποία το πρόγραµµα συνδέεται.  
Σύµφωνα µε τη ∆ιάαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB), µόνο το 8% του δυναµικού 

της υδροηλεκτρικής ενέργειας της Κεντρικής Αµερικής έχει αναπτυχθεί, και οι φορείς 
χάραξης πολιτικής µε ενθουσιασµό παρατηρούν τους ποταµούς της περιοχής ως πηγή 
ενέργειας για το φυσικό σχέδιο υποδοµής (PPP). Η επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής 
ενέργειας, ένα από τα σηµαντικότερα προγράµµατα του (PPP) θα αποτελείται από γραµµή 
µετάδοσης 1800 χλµ µεταξύ της Γουατεµάλα και του Παναµά που προορισµένη για να 
κάνει εισαγωγή και εξαγωγή ενέργειας περιοχή µέχρι το έτος 2006.  

Ένας κατάλογος µερικών προτεινόµενων και υπό κατασκευή φραγµάτων είναι:  
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• Πέντε φράγµατα στον ποταµό Usumacinta (µεταξύ των: Γουατεµάλα/Μεξικό)  
• Φράγµατα Itzantϊn, La Parota, Copainala και EL Cajon στο Μεξικό  
• Φράγµα Λα Maroma στο Ελ Σαλβαδόρ  
• Φράγµατα EL Chaparral και EL Tigre (µεταξύ των: Ελ Σαλβαδόρ/Ονδούρα)  
• Chulac, Xalala, Serchil, Oregano, Santa Maria II, Camaton και el Palmar φράγµατα 

Γουατεµάλα  
•  Susuma, Patuka 2, Patuca 3, και φράγµατα Los Lanitos στην Ονδούρα  
• Φράγµα Chalillo στο Belize 
• Tabasará, Bonyic, Guaλaca, Los Añiles, Chiriqui, Santa Maria, Pando και  
• Φράγµατα Montelirio στον Παναµά  
• Pacuare και φράγµατα Boruca στην Κόστα Ρίκα  
• 13 µεγάλα υδρολογικά προγράµµατα που προσδιορίζονται ως πολλά υποσχόµενα 

για τη Νικαράγουα 

6.22 Ποταµός Xingu, Βραζιλία 

Ο ποταµός Xingu, 1.230 µίλια (1.979 χλµ.) σε µήκος, ρέει από την τροπική σαβάνα του 
κεντρικού Mato Grosso, στην Βραζιλία προς τα νότια του Αµαζόνιου . Η λεκάνη του καλύπτει 
µια περιοχή 531.000 km² έχει 14.000 ιθαγενείς, από εννέα ξεχωριστές εθνικές οµάδες, που 
ζουν κατά µήκος του Xingu. Το 1989, µια διεθνής κινητοποίηση, που οδηγήθηκε από τους 
ινδιάνους Kavapo σταµάτησαν την κρατική εταιρία ηλεκτρισµού Eletronorte να κατασκευάσει 
ένα σύµπλεγµα έξι φραγµάτων στον Xingu. Τώρα η Eletronorte χρησιµοποιεί τη νέα 
στρατηγική για να προτείνει την κατασκευή ενός τεράστιου φράγµατος στο Xingu, 
αποκαλούµενο Belo Monte. Οι αντίπαλοι του Belo Monte λένε ότι το φράγµα θα είναι 
ιδιαίτερα ανεπαρκές, και οι τουρµπίνες του θα σταµατούν τους τρεις µήνες χαµηλότερης 
ροής ρευµάτων, και ότι τα αναπόφευκτα σχέδια για το δίκτυο πολλαπλών φραγµάτων 
ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος του ποταµού θα έρθει πάλι στο προσκήνιο. Αυτά τα 
φράγµατα θα είχαν επιπτώσεις άµεσα στο ιθαγενές πάρκο Xingu και σε άλλα ιθαγενή 
αποθέµατα στο τροπικό δάσος του Αµαζόνιου.  

6.23 Araguaia & Tocantins ποταµοί, Βραζιλία   

Οι ποταµοί Araguaia και Tocantins, εκτίνονται στα 767.000 km², ρέουν από το κεντρικό 
οροπέδιο µε κατεύθυνση προς το νότο στο νότιο κανάλι του Αµαζόνιου ακριβώς πριν το 
Belιm. Ο Tocantins είναι ο ποταµός, µε σχετικά καθαρό νερό, ενώ ο Araguaia είναι ένας 
ποταµός πληµµυρών, µε ένα κυµατοειδή βυθό και λασπώδη ύδατα, λόγω του ουσιαστικού 
φορτίου ιζηµάτων του. Οι δύο ποταµοί συγκλίνουν στο Maraba, στη Βραζιλία.  

Υπάρχουν δύο κύριες απειλές στο σύστηµα Araguaia Tocantins, οι οποίες θα µπορούσαν 
να σηµάνουν το θάνατο του ποταµού και της υδρόβιας ζωής του. Το σχέδιο της βραζιλιανής 
κυβέρνησης είναι να διαχωρίσει και να ανατινάξει προεξοχές βράχων κατά µήκος 1.782 χλµ 
του Araguaia και του παραπόταµού του, του ποταµού DAS Mortes, καθώς επίσης και των 
τµηµάτων του Tocantins για να κατασκευάσει µια βιοµηχανική υδάτινη οδό, ή "hidrovia" για 
να χαµηλώσει το κόστος εξαγωγής σόγιας . Το άλλο είναι ένα σχέδιο για να κατασκευαστεί 
µια "σκάλα" 14 µεγάλων υδροηλεκτρικών φραγµάτων κατά µήκος των δύο ποταµών. Κατά 
µήκος του ποταµού ζουν 11 ξεχωριστές ιθαγενείς εθνικές οµάδες, που συµπληρώνουν 
συνολικά περισσότερους από 14.000 ανθρώπους. Η λεκάνη είναι ιδιαίτερα πλούσια σε είδη 
ψαριών, µε περίπου ήδη 300 προσδιορισµένα. 

6.24 Φράγµα Chalillo [15] 
 
Οι περιβαλλοντικοί εκστρατεύοντες λένε ότι το φράγµα θα απειλούσε τα σπάνια είδη και 

θα έθετε έναν σοβαρό κίνδυνο για τις κοινότητες που βρίσκονται κατάντη προς τη φορά του 
ρεύµατος. Λένε ότι το φράγµα θα παραγάγει επίσης λίγη ηλεκτρική ενέργεια για να αξίζει τον 
κόπο να κατασκευαστεί, και θεωρούν ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι για τον ενεργειακό 
ανεφοδιασµό της χώρας. Οι υποστηριχτές του φράγµατος λένε ότι είναι η οικονοµικότερη 
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επιλογή για το Belize (εικόνα 6.2) και θα ελαττώσουν την εξάρτηση του από τη µεξικάνικη 
ενέργεια. Ο πρόκληση στο χτίσιµο του 50-µέτρου σε ύψος φράγµα Chalillo έρχεται από τον 
οργανισµό µη κυβερνητικών οργανώσεων (Bacongo) του Belize. 

 

 
 

Εικόνα 6.2  πώς αναµένεται να φαίνεται το Φράγµα Chalillo 
 

 Ζητά από το συµβούλιο να απορρίψει την έγκριση του φράγµατος από την κυβέρνηση του 
Belize, και για να διατάξει τις µελέτες για την ασφάλειά του και τις επιδράσεις του, ενώ η 
κατασκευή του σταµατάει στο µεταξύ 
Το φράγµα πρόκειται να χτιστεί στον ανώτερο ποταµό Macal, µια από τις µεγαλύτερες 

ανενόχλητες περιοχές της αγρίας ζωής που έχει µείνει στην Κεντρική Αµερική, από την 
Becol, µία θυγατρική εταιρία στο Belize µιας καναδικής πολυεθνικής, της Fortis Inc. Ο 
οργανισµός Bacongo υποστηρίζει ότι η εκτίµηση της περιβαλλοντικής επίδρασης του 
φράγµατος, που ολοκληρώθηκε από το εταιρία του Λονδίνου Amec, ήταν πολύ 
ελαττωµατική .  
Ακόµα :  

• η συµφωνία µεταξύ της κυβέρνησης του Belize και της Fortis θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
αύξηση το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας  

• Η Amec προσδιόρισε λανθασµένα το βράχο επί του τόπου φραγµάτων ως γρανίτη, αν και 
είναι µαλακότεροι ψαµµίτες και σχιστόλιθοι  

• οι γραµµές ρηγµάτων κοντά στην περιοχή φραγµάτων αφαιρέθηκαν από τους χάρτες που 
υποβλήθηκαν στην κυβέρνηση  

•  Οι υδρολογικές µελέτες της Amec για τον Macal ήταν ανεπαρκείς: Σύµφωνα µε αυτές, την 
περίοδο προπτώσεων το ύψος ολόκληρης της ροής του ποταµού, θεωρείται ότι χωρούσε σε 
τέσσερις µικρούς σωλήνες.  
Ο ανώτερος Macal είναι οίκος για διάφορα σπάνια και απειλούµενα υπό εξαφάνιση είδη, 
συµπεριλαµβανοµένου του tapir, το εθνικό ζώο της Belize .  
Μερικοί ζωολόγοι θεωρούν ότι έχει µια υψηλή πυκνότητα των µεγάλων αιλουροειδών, 
συµπεριλαµβανοµένων των ιαγουάρων, ocelots και των pumas.  

 
Ανίκανος να µεταναστεύσει  
 
Είναι το µόνο γνωστό έδαφος αναπαραγωγής στην Belize ενός σπάνιου υποείδους του 

ερυθρού macaw, µε 1.000 επιζώντες παγκοσµίως.  
Ο Sharon Matola, ο ιδρυτής του ζωολογικού κήπου της Belize και ένα µέλος της Bacongo, 

είπε στις ειδήσεις του BBC on-line: "Εάν το φράγµα χτιστεί θα πληµµυρίσει την περιοχή 
φωλεών των macaw (εικόνα 6.3).  
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Εικόνα 6.3  Ερυθρό macaw :Μόνο 200 ζουν στην περιοχή Belize 
 
"Αυτό θα σηµάνει τελικά την εξάλειψή τους από το Belize, όπου υπάρχουν µόνο 200, 

επειδή δεν χτίζουν τις φωλιές παρά µόνο σε τρύπες από ζωντανά δέντρα τα, και τα δέντρα 
που επιλέγουν δεν εµφανίζονται πουθενά αλλού στη χώρα. "Το να περιµένουµε τα macaws 
να κινηθούν αλλού είναι να πούµε στους πιγκουΐνους να συνηθίσουν σε θερµότερο καιρό. 
"Τα tapirs χρειάζονται την ειδική βλάστηση που βρίσκεται στην περιοχή, φυτά που 
αναπτύσσονται στον πλήρη ήλιο και έχουν λίγες τοξίνες αλλά αφθονούν σε διατροφή. "Και 
εάν τα tapirs φύγουν, δεν θα υπάρχει τίποτα να προσελκύσει τα αρπακτικά ζώα όπως τους 
ιαγουάρους στην περιοχή (εικόνα 6.4). 

 
 

Εικόνα 6.4  Οι ιαγουάροι προσελκύονται από τα tapirs 
 
 "Το φράγµα δεν θα δώσει στην Belize ενεργειακή ασφάλεια αλλά θα παραγάγει αρκετή 

δύναµη να λειτουργήσουν τρία µεγάλα ξενοδοχεία. "Θα µπορούσαν να καούν τα απόβλητα 
καλάµων ζάχαρης, τα οποία είναι άφθονα, ή θα µπορούσαν να συνεχίσουν τη γραµµή 
µεταφοράς ρεύµατος από το Μεξικό, ή να ενωθούν µε το νέο δίκτυο Κεντρικής Αµερικής που 
προγραµµατίζεται." 

6.25 Υδρολογική λεκάνη των ποταµών Παραγουάη και Parana 

 Οι ποταµοί Παραγουάη και Parana είναι οι κύριες κοίτες αυτού που ονοµάζεται 
υδρολογική λεκάνη ποταµών La Plata, δεύτερη µεγαλύτερη της Νότιας Αµερικής µετά από 
τoν Αµαζόνιο  (2.800.000 km²), που ρέει διάµεσο της Βραζιλίας, της Βολιβίας, της 
Παραγουάης, της Αργεντινής, και της Ουρουγουάης. Ο Parana γεννιέται στις ορεινές 
περιοχές της ανατολικής Βραζιλίας, ενώ Ο Παραγουάη ρέει από Mato Grosso και την 
περιοχή Chaco. Ο Parana ρέει για 4.695 χλµ (σχεδόν 3.000 µίλια), και αδειάζει στην εκβολή 
Λα Plata κοντά στο Μπουένος Aιρες και το Μοντεβίδεο. 
Υπάρχουν 130 φράγµατα πάνω από 10 µέτρων σε ύψος στη λεκάνη Parana, που έχει 

επιπτώσεις στον Parana και στους παραποτάµους του (το Grande, τον Paranaνba, τον 
Tiete, τον Paranapanema, και τον Iguanu). Αφ' ετέρου, ο Παραγουάη δεν έχει κανένα 
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φράγµα, και είναι η κεντρική αρτηρία του Pantanal, το µεγαλύτερο οικοσύστηµα παγκοσµίως 
τροπικών υγρότοπωνrr.  
Οι κύριες απειλές στο σύστηµα του Παραγουάη Parana είναι σχέδια από τις κυβερνήσεις 

της περιοχής που καναλιζάρουν 2.100 µίλια των ποταµών για µια βιοµηχανική υδάτινη οδό, 
ή hidrovia όπως την ονοµάζουν για να χαµηλώσουν το κόστος εξαγωγής σόγιας, και τα 
σχέδια για τα νέα υδροηλεκτρικά φράγµατα, συµπεριλαµβανοµένου του φράγµατος Corpus 
στον ποταµό Parana (Αργεντινή/Παραγουάη) και της αύξησης της δεξαµενής φραγµάτων 
Yacyretα (Αργεντινή/Paraguay) στο τελικό επίπεδο σχεδίου της. 
Το Hidrovia είναι ένα σχέδιο από τις πέντε χώρες της λεκάνης La Plata για να µετατραπεί 

η φυσική υδάτινη οδό των ποταµών Παραγουάη και Parana σε µια βιοµηχανική υδάτινη οδό. 
Στο πλαίσιο του αρχικού σχεδίου που αναπτύχθηκε το 1997 από την ∆ιακυβερνητική 
επιτροπή του Hidrovia (CIH), µε την υποστήριξη από τη ∆ιάαµερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης 
(Inter–American Development) και του προγράµµατος ανάπτυξης Ηνωµένων Εθνών 
(Development Programme ) οι αλλαγές ποταµών θα συµπεριελάµβαναν εκβάθυνση, 
αφαίρεση βράχων και δόµησης καναλιών και θα είχαν πραγµατοποιηθεί σε εκατοντάδες 
περιοχές κατά µήκος του συστήµατος ποταµών, σε µήκος 3.400 χλµ από το Cáceres, Mato 
Grosso, στη Βραζιλία ως το Nueva Palmira, στην Ουρουγουάη. Στο Pantanal βρίσκονται οι 
µεγαλύτεροι τροπικοί υγρότοποιrr παγκοσµίως για τους οποίους οι επιστήµονες έχουν 
προβλέψει ότι, ακόµη και µε µια µικρή πτώση στον ποταµό Παραγουάη από την 
καναλοποίηση ποταµών, το Pantanal θα έχανε τις µεγάλες εκτάσεις των οικοσυστηµάτων 
υγρότοπωνrr.  
Οι αρχικές µελέτες αποκλείσθηκαν ευρέως, ως αποτέλεσµα των κριτικών ανεξάρτητων 

τεχνικών, και ο συνασπισµός Rios Vivos διαδραµάτισε έναν βασικό ρόλο, όχι µόνο στη 
διάδοση των τεχνικών ενστάσεων στο πρόγραµµα, αλλά και στη βοήθεια να οργανωθεί ένας 
συνασπισµός που ευρύνθηκε σε περιβαλλοντικές, κοινωνικές, και οργανώσεις ιθαγενών που 
συζήτησαν εναλλακτικές λύσεις στο hidrovia σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων σε όλη την 
περιοχή. 
Η µορφή που το hidrovia θα πάρει είναι ακόµα αβέβαιη. Η εταιρία ανάπτυξης των Άνδεων 

(CAF) έχει παράσχει στην CIH 940.000$ για τις νέες µελέτες, για να " συµπληρώσει" τις 
αρχικές µελέτες. Αυτές οι µελέτες, που αναµένονταν να ολοκληρωθούν µέχρι τον 
Φεβρουάριο του 2004 θα ανέλυαν την εκβάθυνση και την αφαίρεση βράχων απαραίτητων 
να εγγυηθούν το πέρασµα συνοδειών φορτηγίδων µέσω 23 "κρίσιµων" περασµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων στο κανάλι Tamengo (Βολιβία) και µεταξύ Corumba και του 
ποταµού Apa στο Pantanal. 

6.26 Φράγµα Salto Caxias [16]  

Το κέντρο της συζήτησης, όπως πάντα, είναι η φαινοµενικά πολωµένη  
σύγκρουση µεταξύ των αναγκών για µια καθαρή πηγή ενέργειας και της µαζικής 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής ζηµίας που τα φράγµατα µπορούν να προκαλέσουν.  
Αλλά η σύντοµη ιστορία του φράγµατος Salto Caxias στη Βραζιλία προτείνει ότι αυτή η 

ανάγκη δεν είναι πάντα το βασικό θέµα.  
Αν και η εργασία κατασκευής για το φράγµα στην πολιτεία του Παράνα ήταν τελειωµένη 

τρία έτη πριν, µόνο τώρα έχει έρθει στην επιφάνεια ολόκληρο το πλάνο.  
Παράγει τώρα 6% όλης της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιµοποιείται στη χώρα (εικόνα 

6.5).  
∆ιανοµή οφελών  
Όταν η βραζιλιάνικη κρατική επιχείρηση ενέργειας Companhia Paranaese de Energia 

(Copel) αποφάσισε να χτίσει το φράγµα στις αρχές της δεκαετίας του '90, 600 οικογένειες 
που ζουν κοντά στον ποταµό Iguacu αντιµετώπισαν το βίαιη έξωση (πράγµα το οποίο είναι 
ένα από τα πολλά ζητήµατα που κάνουν τα φράγµατα ένα τέτοιο αµφισβητούµενο θέµα). 
Αλλά αντί απλά να τους διατάξει για να επανεγκατασταθούν, η βραζιλιανή κυβέρνηση 
δοκίµασε µια διαφορετική προσέγγιση. Οι επηρεασθείσες οικογένειες διαµόρφωσαν έναν 
NGOe, την Επιτροπή των Επηρεασθέντων Ανθρώπων από την Κατασκευή Φραγµάτων 
στον Ποταµό Iguassu (Crabi), Τότε ο Copel άρχισε τις συζητήσεις µε τον Οκτώβριο του 
1993, τρία έτη πριν αρχίσει το χτίσιµο.  
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Σύµφωνα µε τον Jose Camilo, πρόεδρο της Crabi δόθηκε απλά επανεγκατάσταση, σε 
αγροκτήµατα καλύτερα από τα παλαιά. 600 οικογένειες επανεγκαταστούνται τώρα σε 19 
αγροκτήµατα αφού η κυβέρνηση θέλησε να αποφύγουν µια αγροτική οµαδική αντίσταση .  
Αλλά καθώς επίσης και αντιµετωπίζοντας τα κοινωνικά προβλήµατα που συνδέθηκαν µε 

το κτίσιµο των φραγµάτων, η κυβέρνηση επιδίωξε να περιορίσει την πιθανή περιβαλλοντική 
ζηµία.  

 

 
 

Εικόνα 6.5  Παράγει τώρα 6% όλης της ηλεκτρικής ενέργειας 
που χρησιµοποιείται στη χώρα. 

 
Προετοιµασία εδάφους  
Η κυβέρνηση έπρεπε να αγοράσει τις περιοχές στις οποίες τα αγροκτήµατα θα πήγαιναν, 

και πήρε έτσι την ευκαιρία να βάλει σε ισχύ διάφορες οδηγίες που στόχευσαν στην αλλαγή 
των περιβαλλοντικών επιβλαβών µεθόδων καλλιέργειας που χρησιµοποιούταν .Το χώµα, 
παραδείγµατος χάριν, προετοιµάστηκε χρησιµοποιώντας τις εναλλακτικές λύσεις εκτός τα 
φυτοφάρµακα. Η κυβέρνηση φύτεψε επίσης 600.000 δέντρα στις περιοχές όπου οι 
προηγούµενοι ιδιοκτήτες είχαν βλάψει το έδαφος, καθώς επίσης και αγοράζοντας περαιτέρω 
350 εκτάρια για να µετατραπούν σε εθνικό πάρκο. Οµοίως, ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης 
άρχισε και πήρε 980 σπουδαστές για να τους διδάξει για την διατήρηση περιβάλλοντος, και 
τις παραδοσιακές µεθόδους ίασης ασθενειών που επίσης αναβαθµίστηκαν.  Οπότε η 
συνεργασία ήταν ουσιαστική στην επίτευξη της επιτυχίας.  
Μακροπρόθεσµα αποτελέσµατα  
Εντούτοις, ενώ το Salto Caxias θα παρείχε φαινοµενικά ένα πλαίσιο για τα καλύτερα 

προγράµµατα φραγµάτων, το ζήτηµα παραµένει ένα από τα πιο φλέγοντα του κόσµου. Και 
αν και ένα µεγάλο µέρος του γύρω περιβάλλοντος µπορεί να είχε ωφεληθεί ως αποτέλεσµα 
της κατασκευής του φράγµατος, οι ανησυχίες παραµένουν για τις µακροπρόθεσµες 
συνέπειες για τον ίδιο τον ποταµό Iguacu 

 6.27 Υδρολογική λεκάνη του ποταµού Sinϊ [14] 

Το φράγµα Urrα  
 
Το υδροηλεκτρικό πρόγραµµα φραγµάτων Urrα (340MW) µε δεξαµενή 7.400 εκταρίων 

βρίσκεται πάνω από τον ποταµό Sinϊ στο τµήµα Oc Κόρδοβα στην Κολοµβία. Το κόστος 
προγράµµατος ήταν 800 εκατοµµύρια$ ($200 εκατοµµύρια περισσότερο από το εκτιµώµενο 
κόστος) και 40% της χρηµατοδότησης ήρθαν από την κολοµβιανή κυβέρνηση και 60% από 
τα διεθνή δάνεια, συµπεριλαµβανοµένου του Καναδικού οργανισµού εξαγωγής 
αναπτυξιακών εταιριών (Canadian agency Export Development Corporation), του 
Nordbanken από την Σουηδία και της Σκανδιναβικής Τράπεζας Επενδύσεων (Nordic 
Investment Bank). Η Σουηδική κατασκευαστική εταιρία Skanska, που έλαβε τις εγγυήσεις 
έχτισε το πρόγραµµα σε συνεργασία µε την κολοµβιανή επιχείρηση Conciviles. Η 
περιβαλλοντική άδεια για την κατασκευή εγκρίθηκε το 1993, η κατασκευή άρχισε το 1994, το 
γέµισµα της δεξαµενής άρχισε το 1999 και οι διαδικασίες άρχισαν το 2000. Το φράγµα 
ικανοποιεί 4% της εσωτερικής ενεργειακής απαίτησης που υπολογίζεται το 2002 σε 14.398 
MW  
Οι κοινότητες που επηρεάστηκαν από το Urrα στην υψηλότερη λεκάνη του Sinϊ ήταν οι 

ιθαγενείς Embera Katio, και στη χαµηλότερη λεκάνη του ποταµού Sinϊ οι αγρότες και οι 
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αλιευτικές κοινότητες, όπως και οι ιθαγενείς Zenu. Και άλλοι πληθυσµοί επηρεάστηκαν 
επίσης όπως οι αγρότες που έζησαν στην περιοχή της δεξαµενής και κοντά στην περιοχή 
φραγµάτων, και οι πληθυσµοί αγροτών που κατέλαβαν τα εδάφη οι οποίοι δικάστηκαν στο 
Embera–Katνos µετά από τις διαπραγµατεύσεις µε την επιχείρηση και την κυβέρνηση. Η 
ένωση της αλιευτικών και αγροτικών κοινοτήτων των µεγάλων υγρότοπωνrr Lorica 
υπολογίζει ότι σχεδόν 70.000 άνθρωποι άµεσα πλήχθηκαν από το Urrα. Η κατασκευή αυτού 
του φράγµατος συνδέεται µε τις δολοφονίες πολλών ιθαγενών ηγετών και ενεργών 
στελεχών που αντιτέθηκαν στο πρόγραµµα, και σήµερα οι κοινότητες απειλούνται ακόµα. 

 
 6.28 Biobνo  
 
Ο ποταµός Biobνo πηγάζει από τις λίµνες Icalma και Galletue στις Άνδεις, ρέει µέσω των 

απότοµων και στενών φαραγγιών και των δασών των πεύκων αροκάρια, περνάει µέσω 
γεωργικών εδαφών και τις πόλεων, έως ότου φθάνει στον ειρηνικό ωκεανό, 380 χλµ από την 
πηγή του. 
Ο υδροκρίτηςd του έχει έναν εµβαδόν επιφάνειας 24.260 τετραγωνικών χιλιοµέτρων και 

είναι 380 χλµ σε µήκος .Πάνω από ένα εκατοµµύριο άνθρωποι χρησιµοποιούν τους πόρους 
του Biobνo για πόσιµο και νερό άρδευσης, για αναψυχή, και για αλιεία. Η ENDESA, η 
µεγαλύτερη ιδιωτική επιχείρηση στη Χιλή, προγραµµατίζει να κατασκευάσει έξι 
υδροηλεκτρικά φράγµατα στο Biobνo. Το πρώτο από αυτά, Pangue, ολοκληρώθηκε το 
1996, Η ENDESA λέει τώρα ότι θα συνεχίσει µε την κατασκευή του Ralco, το µεγαλύτερο 
των φραγµάτων του Biobνo, στις αρχές του 1999, το Ralco θα ήταν φράγµα 155 µετρά σε 
ύψος µε µια δεξαµενή 3.400 εκταρίων, που θα µετατόπιζε περισσότερους από 600 
ανθρώπους, συµπεριλαµβανοµένων 400 ιθαγενών Pehuenches. Το φράγµα θα πληµµύριζε 
πάνω από 70 χλµ της κοιλάδας του ποταµού, πληµµυρίζοντας το πλούσια ποικίλο δάσος 
και την άγρια φύση του. Ο ανώτερος Biobνo, η περιοχή του προτεινόµενου φράγµατος, είναι 
σπίτι για τους παραδοσιακότερους ιθαγενείς ανθρώπους της Χιλής, τους Pehuenche. Ένας 
σηµαντικός αριθµός ιθαγενών οικογενειών αρνιούνται να αφήσουν τις παραδοσιακές 
πατρίδες τους στον ανώτερο Biobνo. Αυτό θα αναγκάσει πιθανώς µια µάχη δικαστηρίων 
µεταξύ των ιθαγενών της Χιλής (µε σκοπό να προστατεύσουν τα εδάφη του ιθαγενούς 
πληθυσµού της Χιλής) και του Ηλεκτρικού Νόµου της Χιλής (που ίσχυε κατά τη διάρκεια του 
καθεστώτος Pinochet, ο νόµος δίνει την εξουσιοδότηση σε οποιοδήποτε πρόγραµµα που 
παρέχει ενέργεια για τη χώρα).  

6.29 Περιοχή Chixoy  

Ένα χρέος απλήρωτο  

Ποτέ διστακτική να εξαναγκάσει την επιστροφή δανείων για προγράµµατα που έχει 
χρηµατοδοτήσει (ακόµη και αποτυχηµένα προγράµµατα), η Παγκόσµια Τράπεζαqq αρνείται 
την πληρωµή των χρεών της. Στην περίπτωση του φράγµατος Chixoy, είναι ένα χρέος 
αίµατος (εικόνα 6.6).   

 

 
 

Εικόνα 6.6  Ένας ιερέας Μάγιας κρατά έναν σταυρό µε τις ηλικίες των µελών της 
οικογένειάς του που σκοτώθηκαν σε µια σφαγή του Ρίο Νέγκρο της δεκαετίας του '80 στη 
Γουατεµάλα. Τα τελευταία χρόνια οι επιζώντες της σφαγής του Ρίο Νέγκρο έχουν γίνει 
κεντρικοί δράστες στις προσπάθειες να τεκµηριωθούν τα εγκλήµατα ανθρώπινων 

δικαιωµάτων και να επιδιωχθεί µία σηµαντική λύση. 
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  Το 1982, η Παγκόσµια Τράπεζαqq σχηµάτισε µια οµάδα µε µια βάναυση δικτατορία στη 
Γουατεµάλα που ήταν γνωστή για την έναρξη πόλεµου εξαφανισµού κοινοτήτων Μάγια. Το 
χωριό του Ρίο Νέγκρο στάθηκε στο δρόµο των σχεδίων της Τράπεζας να κατασκευάσει ένα 
υδροηλεκτρικό φράγµα. Αφότου αρνήθηκαν τα χωριά να επανεγκατασταθούν από τα 
προγονικά εδάφη τους, η τράπεζα έστρεψε αλλού το βλέµµα της όταν κατάσφαξε ο στρατός 
περίπου 400 Μάγια, κυρίως γυναίκες και παιδιά. 

 Παρά την αποστολή των πολυάριθµων αποστολών για να επιτηρήσουν ανάγκασαν το 
πρόγραµµα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, η τράπεζα αποσιώπησε τη σφαγή έως το 
1996, όταν οµάδες ανθρώπινων δικαιωµάτων πίεζαν να αποκαλυφθεί το ζήτηµα. Μετά από 
εσωτερική έρευνα της Τράπεζας απαλλάχθηκαν από την ευθύνη του προγράµµατος. 
Περαιτέρω, οι ανώτεροι υπάλληλοι Τράπεζας υποστηρίζουν ότι για περισσότερο από µία 
δεκαετία ένα πρόγραµµα παρέχει στις περιοχές που υπέφεραν τέτοιες σφαγές 
αποκατάσταση του βιοτικού επίπεδου τους, σε σχέση µε αυτό του 1980, πράγµα που 
µετρίασε αρκετά το τραύµα των επιζώντων.  

H µόνη επιστροφή χρέους που µπορεί να επικυρωθεί είναι µε την ύπαρξη διεθνούς 
εκστρατείας που θεωρεί την Παγκόσµια Τράπεζαqq υπεύθυνη για να πληρώσει τις 
επιδιορθώσεις για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει µε τη χρηµατοδότηση των 
φραγµάτων και άλλου είδους “άχαρης ανάπτυξης ".  

 
6.3 Μέση ανατολή [17] 

 
 H Μέση Ανατολή διψά. Είναι µια περιοχή, όπου το νερό αποτελεί στρατηγικό απόθεµα και για 

το λόγο αυτόν όποιος ελέγχει τους υδάτινους πόρους βρίσκεται σε θέση ισχύος, πολιτικά, 
στρατηγικά, διπλωµατικά και οικονοµικά (εικόνα 6.7).  

 

 
 
Εικόνα 6.7  Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι στην µέση ανατολή το νερό και όχι το πετρέλαιο θα 

είναι η πηγή συγκρούσεων των επόµενων πολέµων. 
 
Τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι αντλούν γλυκό νερό από υπόγειες πηγές που 

βρίσκονται στη ∆υτική Όχθη. Με τη λειψυδρία που πλήττει την περιοχή και τις συνεχώς 
αυξανόµενες ανάγκες για πόσιµο νερό, το Ισραήλ έχει αναγκαστεί να σκέφτεται λύσεις, όπως τη 
µεταφορά νερού από το εξωτερικό (Τουρκία). 
Σήµερα, Παλαιστίνιοι, Ισραηλινοί, Ιορδανοί, Λιβανέζοι και Σύριοι εφοδιάζονται µε νερό 

αποκλειστικά σχεδόν από τους ποταµούς Ιορδάνη και Γιαρµούκ, ενώ οι Εβραίοι έποικοι στα 
κατεχόµενα εξαρτώνται από τις υπόγειες πηγές που βρίσκονται σε παλαιστινιακές περιοχές. Στη 
Λωρίδα της Γάζας, οι υπόγειοι υδάτινοι πόροι εξαντλούνται και το επίπεδό τους µειώνεται κατά 
15-20 εκατοστά το χρόνο, ενώ η ποιότητα του πόσιµου νερού που αντλείται συνεχώς 
χειροτερεύει, λόγω της πρόσµειξής του µε θαλασσινό νερό (εικόνα 6.8). Τα Υψώµατα του Γκολάν, 
που αποτελούν τη δεξαµενή νερού της Μέσης Ανατολής, είναι αυτήν τη στιγµή αντικείµενο 
σκληρών και κρίσιµων διαπραγµατεύσεων µεταξύ Ισραήλ και Συρίας. 
Το πρόβληµα που αντιµετωπίζει το Ισραήλ είναι ότι δεν µπορεί να επιστρέψει στους 

Παλαιστίνιους περιοχές, όπου υπάρχουν υπόγειες πηγές. Ή τουλάχιστον, εάν το κάνει, θα πρέπει 
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να εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές. Οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ 
χρησιµοποιεί το 80% του νερού της περιοχής και ζητούν δικαιότερη κατανοµή του. Και όπως είναι 
φυσικό, φοβούνται ότι, εάν το Ισραήλ διατηρήσει τον έλεγχο των υδάτινων πόρων στη ∆υτική 
Όχθη, τότε θα µπορεί να τους εκβιάζει ανά πάσα στιγµή. 

 

 
 

Εικόνα 6.8  Παλαιστίνια προσπαθεί να αντλήσει νερό από το ξερό πηγάδι 
 
 Ο πόλεµος τού αύριο στη «γειτονιά» µας δεν θα είναι ούτε πυρηνικός ούτε χηµικός, αλλά 

πόλεµος... νερού [18]. «Σαν αυτούς που ζούµε ήδη, χωρίς να το αντιλαµβανόµαστε», αναφέρει ο 
∆ρ Αµικάµ Ναχµάνι, από το Πανεπιστήµιο Bar-Ilan του Ισραήλ. Σε µία διάλεξη που διοργανώνει 
το Ινστιτούτο ∆ιεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστηµίου αναφέρει ότι «ΠΟΛΕΜΟΙ... νερού 
έχουν ξεσπάσει ήδη στη Μέση Ανατολή», σηµειώνει ο ∆ρ Ναχµάνι. «Η διαµάχη µεταξύ Τουρκίας 
και του κουρδικού ΡΚΚ είναι στην πραγµατικότητα πόλεµος µεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Με 
µήλον της έριδος το νερό του Ευφράτη». Γνωρίζει την κάθε λεπτοµέρεια του θέµατος που «καίει» 
τη Μέση Ανατολή ο ∆ρ Αµικάµ Ναχµάνι την χαρακτηρίζει ως «πιο σοβαρή κρίση που µαστίζει την 
περιοχή, για το µεγαλύτερο πολιτικό, οικονοµικό και, ίσως, στρατιωτικό πρόβληµα του 21ου 
αιώνα (εικόνα 6.9) 

 

Εικόνα 6.9   ∆ρ Αµικάµ Ναχµάνι 

Στις περιοχές της ερήµου όπου µεγάλωσε και ζει ο ∆ρ Ναχµάνι το πρόβληµα είναι σήµερα 
εντονότερο από ποτέ. «Η έλλειψη είναι αληθινή, δεν µπορούµε να την αγνοήσουµε. Κάθε 
άνθρωπος που γεννιέται στη Μέση Ανατολή χρειάζεται 1.100 κυβικά νερού τον χρόνο». Τους 
υδάτινους πόρους της Μέσης Ανατολής τους διεκδικούν πολλοί... ιδιοκτήτες. Ο Τίγρης και ο 
Ευφράτης ξεκινούν από την Τουρκία, περνούν µέσα από τη Συρία και καταλήγουν στο Ιράκ. Οι 
πηγές του Ιορδάνη ποταµού βρίσκονται στον Λίβανο, τη Συρία και το Ισραήλ· το νερό του φτάνει 
µέχρι τη ∆υτική Όχθη, τα εδάφη των Παλαιστινίων. Ενδείξεις για τον κίνδυνο υπάρχουν, αρκεί να 
µπορέσει να τις αποκωδικοποιήσει κανείς, υποστηρίζει ο Ισραηλινός καθηγητής. «Ελάχιστοι 
γνωρίζουν πως όταν ξέσπασε ο πόλεµος του Κόλπου, το 1990, και ο Σαντάµ δήλωσε πως τα 
πετρέλαια του Κουβέιτ ανήκουν στο Ιράκ, η Τουρκία αντέδρασε έντονα.  
Στην Άγκυρα φοβήθηκαν πως ίσως στο µέλλον ο Χουσεΐν να υποστηρίξει το ίδιο και για το νερό 

της Τουρκίας».  
Το να δοθεί λύση στο πρόβληµα της έλλειψης νερού στη Μέση Ανατολή, είναι από τις 

µεγαλύτερες περιπέτειες τόσο για τις τοπικές κυβερνήσεις όσο και για τη διεθνή πολιτική. «Τα 
προβλήµατα είναι καταρχήν εσωτερικά. Αφορούν, το αν οι κυβερνήσεις θα έχουν το θάρρος να 
τιµολογήσουν το νερό». Σε διεθνές επίπεδο, ο προβληµατισµός είναι επίσης έντονος. 
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 «Το έργο υποδοµής που απαιτείται για να µεταφέρουµε νερό από την Τουρκία στη Μέση 
Ανατολή, είναι τεράστιο και το κόστος είναι υπέρογκο».  
Ιδανική λύση δεν υπάρχει και η µόνη πιθανή λύση θα πρέπει να είναι ένας συνδυασµός από 

πολλές µικρές λύσεις, Τα κράτη της Μέσης Ανατολής θα πρέπει να αρχίσουν να αφαλατώνουν το 
θαλασσινό νερό. Ακόµη κι αυτή η πρακτική όµως, δεν λύνει ως διά µαγείας το πρόβληµα. Το 
κόστος θα είναι απαγορευτικό για τις γεωργικές καλλιέργειες». 

 
Η πολιτική του νερού στη Μέση Ανατολή [20] 
 

Το νερό είναι η πλέον πολύτιµη φυσική πηγή στη Μέση Ανατολή, πολυτιµότερη ακόµη και του 
πετρελαίου, του επονοµαζόµενου «µαύρου χρυσού». 
Η σπανιότητα αυτού του τόσο πολύτιµου φυσικού στοιχείου στην περιοχή έχει οδηγήσει σε 

συγκρούσεις και εντάσεις και έχει αναχθεί σε στρατηγικό παράγοντα για την επίλυση της αραβο-
ισραηλινής διένεξης. 

 
Αίγυπτοςss: Το Κάιρο προειδοποίησε το 1991 ότι θα καταφύγει έως και στη χρήση βίας 

προκειµένου να προστατεύσει τα νερά του Νείλου. Η προειδοποίηση αυτή της Αιγύπτου 
στρέφονταν κυρίως κατά τω γειτόνων της, της Αιθιοπίας και του Σουδάν. Οι ανάγκες της χώρας 
σε νερό αυξάνονται, όπως άλλωστε και ο πληθυσµός της, που έχει φτάσει αισίως τα 60 
εκατοµµύρια. 
Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι: Ένας από τους βασικότερους παράγοντες της αραβο-ισραηλινής 

διένεξης είναι το νερό. Η ∆υτική Όχθη είναι µια από τις πλουσιότερες σε υδάτινους πόρους 
περιοχές. Οι Παλαιστίνιοι υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ χρησιµοποιεί το 80% του νερού της ∆υτικής 
Όχθης και ζητούν τη δικαιότερη κατανοµή του. 
Λίβανος: Η Βηρυτός έχει επανειληµµένα κατηγορήσει τους Ισραηλινούς για βλέψεις στο νερό 

του ποταµού Litani. Αυτός θεωρούνταν από τη λιβανέζικη πλευρά ως ένας από τους βασικούς 
λόγους που οι Ισραηλινοί διατηρούσαν έως πρόσφατα κατοχική στρατιωτική δύναµη στο Νότιο 
Λίβανο. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, αρνείται ωστόσο κατηγορηµατικά τα όσα υποστηρίζει ο 
Λίβανος. 
Συρία: Η Συρία υποστηρίζει παράλληλα ότι οι Ισραηλινοί δεν αποχωρούν από τα Υψίπεδα του 

Γκολάν πλατό στρατηγικής σηµασίας που κατέλαβε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέµου του 
αραβο-ισραηλινού πολέµου του 1967 λόγω της επιθυµία τους να εκµεταλλευτούν τους υδάτινους 
πόρους της περιοχής. 
Τουρκία: Η Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός από τους πλέον αµφιλεγόµενους «υδάτινους 

πολέµους» στη Μέση Ανατολή, αυτού της εκµετάλλευσης των νερών του Ευφράτη. Από το 1984, 
η Τουρκία κατασκευάζει µια σειρά φραγµάτων και υδροηλεκτρικών σταθµών, στο πλαίσιο του 
φιλόδοξου σχεδίου GAP. Τόσο η Συρία όσο και το Ιράκ έχουν επανειληµµένα εκφράσει τη 
δυσαρέσκειά τους για τα τουρκικά σχέδια, υποστηρίζοντας ότι τους αποστερούν το νόµιµο 
δικαίωµά τους στα νερά του ποταµού. ∆εδοµένης µάλιστα της ταραχώδους σχέσης µεταξύ της 
Συρίας και της Τουρκίας, το πρόβληµα του νερού αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. 
Πολιτικοί αναλυτές εκτιµούν ότι µακροπρόθεσµα, η καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων 

της Μέσης Ανατολής θα συµβάλει στην εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της 
ασφάλειας στην περιοχή. 
Το νερό είναι ένα από τα βασικά θέµατα στην ατζέντα των ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων για 

την επίλυση του Μεσανατολικού. Θεωρείται µάλιστα, όπως το καθεστώς της Ιερουσαλήµ, τον 
διαµοιρασµό της γης και την επιστροφή των προσφύγων, ένας από τους ρυθµιστικούς 
παράγοντες της διαµάχης. 

 
6.31 Οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας-Ιράκ 
 
Περιληπτικά η διαφωνία έχει ως εξής : 
 
Τίγρης – Ευφράτης (χάρτης 6.4) 

 Μοιρασµένοι µεταξύ της Τουρκίας, Συρία, Ιράκ  
 Τα τουρκικά προγράµµατα έδωσαν κίνητρο αναζήτηση της συµφωνίας  

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από τη µονοµερή ανάπτυξη (ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος )  
Απόψεις κάθε χώρας:  
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 Ιράκ: Ιστορικά δικαιώµατα  
 Συρία: Κοινός πόρος  
 Τουρκία: Λογική & δίκαιη διαχείριση   

 
 

 
 

Χάρτης 6.4 [19]   Χάρτης της µέσης ανατολής στον οποίο φαίνονται στα σύνορα 
 Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ οι ποταµοί Τίγρης και Ευφράτης 

 
  Η διαµάχη Άγκυρας-∆αµασκού για τα νερά του Τίγρη και του Ευφράτη έχει οδηγήσει τις 

δυο πλευρές αρκετές φορές στο χείλος του πολέµου και παρά την υπογραφή ενός 
πρωτοκόλλου (1987) που διασφαλίζει την πρόσβαση της Συρίας στα νερά του Ευφράτη, 
διάφορες τουρκικές ενέργειες που αποσκοπούν στην ωφελιµότερη για την Άγκυρα 
εκµετάλλευση των δύο ποταµών, έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της ∆αµασκού. 
Στο επίκεντρο του προβλήµατος βρίσκεται λοιπόν ο φιλόδοξο υδρευτικό έργο της 

Τουρκίας, το Σχέδιο της Μεγάλης Ανατολίας (Greater Anatolia Project- GAP), δηµιουργία 
του εκλιπόντος πρωθυπουργού, Τουργκούτ Οζάλ. Η αρχική σύλληψη του σχεδίου 
προέβλεπε την ύδρευση µιας ευρείας περιοχής της πιο αποµονωµένης µεριάς της τουρκικής 
επικράτειας, προκειµένου να αυξηθεί σηµαντικά η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας και 
να βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων της περιοχής. Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου 
απαιτούνταν η κατασκευή 22 φραγµάτων και 19 υδροηλεκτρικών σταθµών παραγωγής 
ενέργειας τόσο στον Τίγρη όσο και στον Ευφράτη. Αυτό όµως θα σήµαινε την αλλαγή της 
ροής του νερού στη Συρία και το Ιράκ. 

 Σύµφωνα µε τους πρώτους υπολογισµούς, το GAP (εικόνα 6.10) θα στοίχιζε στη Συρία το 
40% της ροής του Ευφράτη και στο Ιράκ το 90%. Το µεγαλύτερο ποσοστό του νερού θα 
επέστρεφε στους ποταµούς, αφού όµως είχε χρησιµοποιηθεί πρώτα για την άρδευση των 
τουρκικών αγροτεµαχίων, γεγονός που όπως υποστηρίζουν οι Άραβες του αγροτικού 
πληθυσµού των χωρών τους, αφού το νερό θα ήταν πλέον πολύ αλµυρό και µολυσµένο.  
Το εν λόγω σχέδιο έχει ήδη προχωρήσει πολύ και η Τουρκία µελετά την κατασκευή ενός 

άλλου φράγµατος, αυτό του Ιλισού. Με κόστος 1,5 δισ. δολάρια είναι το µεγαλύτερο έργο 
που προωθεί η ‘Άγκυρα, αλλά λόγω της διαµάχης της µε τη Συρία και το Ιράκ, η Παγκόσµια 
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Τράπεζαqq έχει αρνηθεί τη χρηµατοδότησή του. Η τουρκική κυβέρνηση έχει στραφεί στον 
Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), αλλά και σε χώρες όπως η 
Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Σουηδία για να µπορέσει να προχωρήσει στην υλοποίηση των 
σχεδίων της. Οι επικριτές του σχεδίου στη Βαγδάτη και τη ∆αµασκό υποστηρίζουν ότι το 
φράγµα του Ιλισού θα µειώσει κατά πολύ την ικανότητα αυτό-καθαρισµού του Τίγρη και 
ενδέχεται να συµβάλει στην ανάπτυξη της ελονοσίας και άλλων τροπικών ασθενειών.  

 

 
 

Εικόνα 6.10  Αεροφωτογραφία του σχεδίου Φραγµάτων GAP  
 

Όπως υποστηρίζουν, υπολείµµατα από πόλεις όπως το Ντιγιάρµπακιρ και το Μπάτµαν 
καταλήγουν στον Τίγρη, ενώ η Τουρκία λέει ότι έχει σχεδιαστεί η κατασκευή εργοστασίων 
επεξεργασίας υπολειµµάτων στο Ντιγιάρµπακιρ, έργο που θα χρηµατοδοτήσει η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων. Πριν από τρία χρόνια, η τουρκική πλευρά είχε αρνηθεί να υπογράψει 
µια διεθνή συνθήκη για τη χρήση των ποταµών και από τότε η κατάσταση µε τις όµορές της 
αραβικές χώρες έχει επιδεινωθεί. Τώρα µάλιστα, µε την κατασκευή του ύψους 135 µέτρων 
φράγµατος του Ιλισού, η εξεύρεση “κοινού εδάφους” για την επίλυση του προβλήµατος 
θεωρείται ουτοπία. Βαγδάτη και ∆αµασκός υποστηρίζουν ότι το νέο φράγµα έρχεται σε 
αντίθεση µε τη συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών για το νερό που η Τουρκία είχε αρνηθεί να 
υπογράψει πριν από τρία χρόνια αλλά και πέντε σχετικές οδηγίες της Παγκόσµιας 
Τράπεζαςqq. 

  Συρία και Ιράκ έχουν ωστόσο και άλλα ανοιχτά “µέτωπα”, γεγονός που δεν τους 
επιτρέπει να ασχοληθούν αποκλειστικά µε την κρίσιµη υπόθεση του νερού. Η Συρία 
βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση µε το Ισραήλ για τα Υψίπεδα του Γκολάν, ενώ το Ιράκ 
έχει να αντιµετωπίσει τις σοβαρές συνέπειες των κυρώσεων που του έχουν επιβάλει τα 
Ηνωµένα Έθνη για την εισβολή στο Κουβέιτ. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Τουρκία προσβλέπουν πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής 

για να λύσουν το πρόβληµα της ανοµβρίας που τις ταλαιπωρεί, µε χαρακτηριστικότερο 
παράδειγµα αυτό της Ιορδανίας. 
Στην Τουρκία έχει στραφεί για να εξασφαλίσει νερό και το Ισραήλ. Στις 26 Ιανουαρίου, η 

Εταιρεία Υδάτων της Τουρκίας ανακοίνωσε την υπογραφή µιας αρχικής συµφωνίας µε το 
Ισραήλ σχετικά µε την εξαγωγή νερού. Οι όροι της τελικής συµφωνίας θα οριστικοποιηθούν 
µέσω διαπραγµατεύσεων µέσα στους προσεχείς µήνες. 

6.311 Η τουρκική άποψη 

"Όπως το πετρέλαιο ανήκει στους Άραβες αδελφούς µας, έτσι και το νερό ανήκει 
στην Τουρκία", επεσήµανε ο Τούρκος υπουργός Επικρατείας κ. Ραµαζάν Μιρζάογλου 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Συρία. Η φράση αυτή συνοψίζει 
χαρακτηριστικά τη σπουδαιότητα των υδάτινων πόρων ως γεωπολιτικού παράγοντα 
στην ευρεία περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά κυρίως την ιδιαίτερη σηµασία που η 
τουρκική εξωτερική πολιτική προσδίδει στον παράγοντα αυτό.  
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Ο τουρκικός τύπος, τους τελευταίους µήνες, αναφέρεται καθηµερινά σχεδόν στο 
θέµα του νερού, αντανακλώντας τις αναζωπυρωµένες ανησυχίες των τουρκικών 
πολιτικών και διπλωµατικών κύκλων για το θέµα αυτό.                                       

     Ανησυχίες που προέρχονται από τα παρασκήνια των ειρηνευτικών 
διαπραγµατεύσεων στη Μέση Ανατολή, αφού ένα από τα τέσσερα βασικά θέµατα που 
συζητήθηκαν στις συναντήσεις µεταξύ Ισραηλινών και Σύριων, τον προηγούµενο µήνα 
στην Ουάσιγκτον, ήταν, για µια ακόµη φορά, και το θέµα των υδάτινων πόρων.  
Τα υψώµατα Γκολάν, που το Ισραήλ κατέχει από το 1967, είναι πολύ πλούσια σε 

νερό, και το Τελ Αβίβ έχει συνδέσει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευµάτων 
από την περιοχή µε τις ενδεχόµενες παραχωρήσεις που η Συρία διατίθεται να κάνει, 
προκειµένου να εξασφαλίσει στο Ισραήλ την πρόσβαση στις πηγές των υψωµάτων.  
Η Συρία, ωστόσο, έχει επανειληµµένα δηλώσει ότι είναι έτοιµη να κάνει κάποιες 

σηµαντικές παραχωρήσεις στους Ισραηλινούς µόνο αν µπορέσει να εξασφαλίσει 
κάποια άλλη πηγή υδάτινων πόρων, στρέφοντας έτσι την προσοχή των συντελεστών 
της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Τουρκία.  
Όταν το 1996 πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες ειρηνευτικές συνοµιλίες µεταξύ 

Ισραηλινών και Σύριων στην Ουάσιγκτον, το θέµα των τουρκικών υδάτινων πόρων και 
η πιθανή εµπλοκή τους στην ειρηνευτική διαδικασία έκανε την πρώτη παρασκηνιακή 
του εµφάνιση. Οι συνοµιλίες δεν κατέληξαν πουθενά, αλλά το θέµα του τουρκικού 
νερού είχε πια εµπλακεί στην µεσανατολική ειρήνη, ανοίγοντας ένα από τα κουτιά της 
Πανδώρας για την τουρκική διπλωµατία.  

 
Η τουρκική θέση [21]  
 
Το νερό, λόγω της φύσεώς του, είναι ένα θέµα που δεν περιορίζεται µόνο στις 

σχέσεις µεταξύ Ισραήλ και Συρίας, αλλά έχει µια περιφερειακή διάσταση και 
περιλαµβάνει έτσι και την Τουρκία στη διαδικασία εξεύρεσης λύσεων για το 
Μεσανατολικό, δήλωσε στις 12 του περασµένου Ιανουαρίου, εν µέσω των τελευταίων 
ισραηλοσυριακών συνοµιλιών, ο εκπρόσωπος του Στέητ Ντηπάρτµεντ κ. Τζέηµς 
Ρούµπιν.  
Η αντίδραση της Τουρκίας ήταν ταχύτατη: ο Αµερικανός πρέσβης στην Άγκυρα κ. 

Μαρκ Πάρρις εκλήθη στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, όπου Τούρκοι διπλωµάτες 
τού εξέθεσαν και του εξήγησαν την τουρκική πολιτική όσον αφορά τους υδάτινους 
πόρους.  
Υποστηρίζουµε την ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή, αλλά η ειρήνη δεν µπορεί 

να επιτευχθεί µε το τουρκικό νερό, σχολίασαν διπλωµατικοί κύκλοι του τουρκικού 
υπουργείου Εξωτερικών τονίζοντας ότι η Τουρκία εµµένει στη θέση της, δεν δέχεται 
καµία διαπραγµάτευση για το νερό της.  
Το µόνο που η Τουρκία µπορεί να δεχθεί είναι η πώληση του νερού των ποταµών 

Μαναβγκάτ (Μanavgat), Σευχάν (Seyhan) και Τζευχάν (Ceyhan). Αν η πώληση του 
νερού των ποταµών αυτών µπορεί να βοηθήσει την ειρηνευτική διαδικασία, η Τουρκία 
είναι έτοιµη να την προωθήσει, αλλά αυτό είναι ένα αυστηρά εµπορικό θέµα, 
επεσήµαναν επανειληµµένως οι ίδιοι κύκλοι, αποκλείοντας σαφώς κάθε προοπτική 
διαπραγµάτευσης για το νερό των ποταµών Τίγρη και Ευφράτη.  
Οι τρεις αυτοί ποταµοί βρίσκονται σε τουρκικό έδαφος και εκβάλλουν στις 

νοτιοανατολικές τουρκικές όχθες της Μεσογείου, όχι µακριά από το λιµάνι Τζευχάν και 
την Αττάλεια. Το 1987, ο τότε πρωθυπουργός κ. Τουργκούτ Οζάλ, είχε ξεκινήσει ένα 
πρόγραµµα εκµετάλλευσης των υδάτινων πόρων των ποταµών αυτών µε προοπτική 
την πώληση νερού µέσω ενός αγωγού που θα µετέφερε το νερό αυτό σε όλες τις 
χώρες της Μέσης Ανατολής, συµπεριλαµβανοµένου και του Ισραήλ.  
Ο στρατηγικός αυτός χαρακτήρας του νερού στη Μέση Ανατολή δεν επέτρεψε στο 

µεγαλεπήβολο αυτό πρόγραµµα, µε το όνοµα Υδάτινο Πρόγραµµα Ειρήνης, να 
προχωρήσει, αφού, παρόλο το πιθανότατα χαµηλό κόστος αγοράς του νερού, καµία 
χώρα δεν ήθελε να εισέλθει σε µια διαδικασία εξάρτησης ούτε από την χώρα πώλησης, 
την Τουρκία, ούτε από τις υπόλοιπες χώρες από τις οποίες θα διερχόταν ο αγωγός.  
Μέσα σε γενικότερο κλίµα έντονης ανησυχίας της τουρκικής διπλωµατίας για το 

ενδεχόµενο εµπλοκής των τουρκικών υδάτινων πόρων στο Μεσανατολικό, ο 
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εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών κ. Σερµέτ Ατάτζανλι, σε σχετικές 
του δηλώσεις, αποκλείοντας ωστόσο οποιαδήποτε διαπραγµάτευση για το νερό του 
Ευφράτη και του Τίγρη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο πώλησης του νερού των τριών 
άλλων τουρκικών ποταµών.  

 
Το Υδάτινο Πρόγραµµα Ειρήνης  
 
Ο τουρκικός τύπος, αρπάζοντας την ευκαιρία, επανάφερε το Υδάτινο Πρόγραµµα 

Ειρήνης στο προσκήνιο της δηµοσιότητας και άρχισε να αναφέρεται καθηµερινά 
σχεδόν στην διπλωµατία του νερού. Αλλά και οι πρόσφατες επίσηµες επισκέψεις 
πολλών ξένων αξιωµατούχων στην Τουρκία, όπως του υπουργού Υδάτινων Πόρων 
της Ιορδανίας κ. Κεµάλ Μαχαντίν και του υπαρχηγού του Γενικού Επιτελείου του 
Ισραήλ κ. Ουζί Νταγιάν, ο οποίος επισκέφθηκε τον ποταµό Μάναβγκατ, έδωσαν 
µεγάλη διάσταση στο ενδεχόµενο πώλησης του νερού από τις εγκαταστάσεις 
εκµετάλλευσης υδάτινων πόρων του ποταµού αυτού.  
Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας κ. Τζουµχούρ Ερσουµέρ τόνισε, σε σχετικές του 

δηλώσεις, ότι µε τις εγκαταστάσεις του ποταµού Μάναβγκατ η Τουρκία έχει τη 
δυνατότητα να προσφέρει στην αγορά 180 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού το χρόνο.  
Ωστόσο, ενώ ήταν πρόεδρος Τουρκίας ο Σουλειµάν Ντεµιρέλ, επεµβαίνοντας, 

κατόπιν της γκάφας του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, όπως σχολίασε ο 
τουρκικός τύπος, επέσυρε την προσοχή των Τούρκων ειδικών υδάτινων πόρων στο 
γεγονός ότι η Τουρκία δεν πρέπει να προβεί στην εµπορική εκµετάλλευση του νερού 
των ποταµών Σευχάν και Τζευχάν.  
Αν σήµερα η Τουρκία πει ότι είναι διατεθειµένη να διαθέσει στην αγορά το νερό των 

ποταµών Τζευχάν και Σευχάν, µπορεί αύριο να µην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της, αφού το νερό αυτό µπορεί να χρειαστεί για τις εγχώριες ανάγκες, 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ντεµιρέλ, που είναι ειδικός στα θέµατα υδάτινων πόρων.  
Βάζοντας έτσι τα πράγµατα στη θέση τους, ο τότε Τούρκος πρόεδρος, 

προσπαθώντας να µην αφήσει πολλά περιθώρια σε µια πιθανή εµπλοκή των υδάτινων 
πόρων της Τουρκίας στην µεσανατολική ειρήνη, σκληραίνει τη στάση της Άγκυρας και 
προωθεί ακόµα πιο πολύ στο προσκήνιο της διπλωµατίας του νερού τις διαφορές 
µεταξύ της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράκ στο θέµα αυτό.  
Άλλωστε, το Πρόγραµµα Νοτιοανατολικής Ανατολίας (GΑΡ), µε το περίφηµο φράγµα 

Ατατούρκ, η πολιτική της Άγκυρας στην νοτιοανατολική Τουρκία και το πολύπλοκο 
νοµικό καθεστώς των υδάτινων πόρων των ποταµών Τίγρη και Ευφράτη, είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένα µε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή καθώς και µε τις σχέσεις 
της Άγκυρας µε την ∆αµασκό και την Βαγδάτη.  
Το νερό είναι µια σηµαντική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, που 

πολλοί χαρακτηρίζουν ως υδάτινη υπερδύναµη στην περιοχή, και ενδέχεται να 
προωθηθεί ακόµα περισσότερο στο διεθνές πολιτικό προσκήνιο, αφού το θέµα των 
υδάτινων πόρων της Μέσης Ανατολής δεν έχει ακόµα ουσιαστικά βρει τη λύση του.  
 
Το φράγµα του Ιλισού και η τοπική άποψη [22] 
 
Στην κατασκευή του φράγµατος θα υπάρχει συµµετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στην 

κατασκευή ενός αµφισβητούµενου φράγµατος στην Τουρκία πράγµα που είναι ακόµα 
µια φορά υπό διερεύνηση. 

 Αν και οι διαµάχες είναι πικρές τα θέµατα περιπλέκονται και το ερώτηµα που 
επικρατεί είναι αν θα πρέπει η Τουρκία να χτίσει ένα τεράστιο νέο φράγµα για να 
παραγάγει ηλεκτρική ενέργεια. Η τουρκική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το της οι σχέδιο 
της για το αποκαλούµενο φράγµα του Ιλισού νοτιοανατολικά της χώρας θα είναι 
ζωτικός καταλύτης στην παραµεληµένη περιοχή. Μια τεράστια συνεργασία 
πολυεθνικών επιχειρήσεων εφαρµοσµένης µηχανικής πρόκειται να αρχίσει την 
κατασκευή. Μια βρετανική επιχείρηση εφαρµοσµένης µηχανικής, Balfour Beatty, είναι 
µια από διάφορες διεθνείς εταιρίες που συµµετέχουν στα σχέδια κατασκευής.  Οι 
ανάδοχοι και οι τουρκικές αρχές λένε ότι αυτό το πρόγραµµα θα είναι ένα πρότυπο της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής προσοχής. Υπόσχονται ότι το φράγµα χτίζεται κατά 
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µήκος της κοιλάδας του ποταµού Τίγρη, και µια βαθιά δεξαµενή αναγείρεται πίσω από 
αυτό, όσο για τους 15.000-20.000 άνθρωποι που θα αναγκαστούν να κινηθούν από τα 
σπίτια τους θα επανεγκατασταθούν προσεκτικά. Θα προσφερθεί αποζηµίωση. Τα 
ιστορικά µνηµεία και τα πιο νέα συντρίµµια θα διασωθούν. Και όσο για τους φόβους ότι 
το φράγµα θα γίνει ένα διεθνές σηµείο ανάφλεξης µε τις χώρες κατάντη προς τη φορά 
του ρεύµατος, τη Συρία και το Ιράκ να λαµβάνουν λιγότερο νερό, οι ιθύνοντες 
δεσµεύονται ότι το σχέδιο του φράγµατος θα το καταστήσει αδύνατο να συγκρατήσει 
νερό, και οπωσδήποτε η Τουρκία δεν θα ήθελε ποτέ.  

 Τοπική άποψη  
 Η πόλη Hasankeyf (εικόνα 6.11), είναι µια µικρή αλλά αρχαία πόλη τοποθετηµένη 

στις όχθες του Τίγρη. Κανένας ξέρει πόσο καιρό η Hasankeyf είναι εκεί εγκατεστηµένη. 
Μερικοί λένε ότι υπάρχουν στοιχεία της κατοίκισης φτάνουν µέχρι 11.000 έτη. Αυτό 
που κανένας δεν αµφισβητεί είναι ότι η πόλη έχει δει κύµατα ανθρωπότητας όπως οι 
Ρωµαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Πέρσες, οι Seljuk Τούρκοι, οι Μονγκόλοι. Και τον 14ο αιώνα 
ήρθαν οι προγονοί των σύγχρονων Κούρδων. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι Κούρδοι 
αντιτίθενται στο προγραµµατισµένο φράγµα τόσο δυνατά, που το καλούν ακόµα µια 
επίθεση στον πολιτισµό τους.  

 

 
 

Εικόνα 6.11   Η πόλη Hasankeyf και η κοιλάδα που πρόκειται να εξαφανιστεί, 
σύµφωνα µε τα τωρινά σχέδια του Φράγµατος του Ιλισού 

 
  Η πόλη περιέχει µερικά εντυπωσιακά όµορφα κατάλοιπα παλαιοτέρων πολιτισµών. 

Στην πόλη αυτή υπάρχει πέτρινο µονοπάτι που συνδέει την περιοχή ενός 
εγκαταλειµµένου µουσουλµανικού τεµένους µε ένα κάστρο µε πέτρινες πόρτες και 
πλαίσια που φέρουν περίκοµψες αραβικές επιγραφές (εικόνα 6.12). Κατά µήκος του 
ποταµού είναι ένας µικρός πύργος, κοµψά διακοσµηµένος µε τα τυρκουάζ κεραµίδια, ο 
οποίος αποδείχθηκε ότι είναι ένα µαυσωλείο για έναν µεσαιωνικό µουσουλµάνου 
βασιλιά. Όλα όµως τα παραπάνω αξιοθέατα θα πληµµύριζαν και το µόνο που θα 
φαινόταν θα ήταν η κορυφή του κεντρικού µιναρέ της πόλης. Επιπλέον επειδή η 
περιοχή είναι ένα τουριστικό θέρετρο στο οποίο βρίσκουν δουλειά πολλοί άνθρωποι 
προτιµούν την ανάδειξη της περιοχής από το χτίσιµο του φράγµατος. 
Αν και η ελεύθερη οµιλία δεν ενθαρρύνεται και κανείς δεν θα µπορούσε να είναι 

επικριτικός δηµοσίως Οι τοπικοί άνθρωποι αντιδρούν σε αυτό το σχέδιο. Αν και µία 
υπόσχεση της βρετανικής κυβέρνησης ήταν ότι εκείνοι που επηρεάζονται από το 
φράγµα πρέπει να ερωτηθούν πρώτα. Τώρα αφού οι πραγµατοποιούντες εκστρατεία 
ενάντια στο φράγµα λένε ότι δεν µπορεί ποτέ να υπάρξει µια πραγµατική αξιολόγηση 
της κοινής γνώµης. Η βρετανική κυβέρνηση λέει ότι "προτίθεται" να παρέχει µια 
οικονοµική εγγύηση για να επιτραπεί στο πρόγραµµα να συνεχιστεί.  
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Εικόνα 6.12  Χαραγµένα σχέδια σε έναεγκαταλειµµένο µουσουλµανικό τέµενος 
 

  
6.32 Σχέσεις Ιορδανίας Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής.[20] 
 
Η λεκάνη του Ιορδάνη αποτελεί “µήλον της έριδος” για τους λαούς της περιοχής. Το νερό 

είναι ένα από τα βασικά σηµεία τριβής στις σχέσεις Ισραήλ-Ιορδανίας, καθώς παρά την 
υπογραφή της ειρηνευτικής συµφωνίας µεταξύ των δυο χωρών (1994), η οποία παρέχει τις 
βασικές κατευθύνσεις που διέπουν την κατανοµή των νερών του Ιορδάνη και του Γιαρµούκ, 
η λειψυδρία προκαλεί διαµάχες.  
Κάθε καλοκαίρι, η Ιορδανία αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα µε την έλλειψη νερούa, µε 

αποτέλεσµα πολλές περιοχές της πρωτεύουσας αλλά και άλλων πόλεων να µένουν αρκετές 
ηµέρες χωρίς νερό.  
Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ καλύπτει µεν τις άµεσες ανάγκες του, αλλά τα 

αποθέµατα νερού δεν είναι αρκετά για ανάπτυξη της γεωργίας αλλά και αρκετών τοµέων της 
βιοµηχανίας.  
Το νερό θεωρείται επίσης µιας από τις λεγόµενες “ασυµβίβαστες διαφορές” στις σχέσεις 

Ισραηλινών-Παλαιστινίων, λόγω κυρίως της εξάρτησης και των δυο από τα υπόγεια νερά της 
∆υτικής Όχθης. Κάθε προσπάθεια συνεργασίας µεταξύ των δυο πλευρών στο συγκεκριµένο 
θέµα έπεσε στο κενό. Ακόµη και το παράρτηµα εκείνο της Εσωτερικής Συµφωνίας του ’95, 
που καθορίζει την κατανοµή του νερού µεταξύ των δυο λαών, δεν είναι αρκετό για να 
επιλύσει το πρόβληµα.  
Οι χώρες της υδρολογικής λεκάνης (χάρτης 6.5)και το επί τοις εκατό ποσοστό της 

συνολικής έκτασης που καταλαµβάνει κάθε χώρα στην υδρολογική λεκάνη :  
 Ιορδανία (48,44%)  

 
 Ισραήλ (21,35%)  

 
 ∆υτική Όχθη (7.4%)  

 
 Υψίπεδα Γκολάν (3,54%)  

 
 Συρία (11,54%)  

 
 Λίβανος (1,34%)  

 
 Αίγυπτος (6,39%)  

 
Πληθυσµός υδρολογικής λεκάνης:  

 περίπου 13,3 εκατοµµύρια  
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Χάρτης 6.5   Η υδρολογική λεκάνη του ποταµού Ιορδάνη η οποία χαρακτηρίζεται από 
µονοµερή ανάπτυξη (στην µέση της λεκάνης ) και τη διεθνή σύγκρουση 

 
Τόσο λιγοστές είναι οι παροχές νερού της περιοχής όπου µερικοί έχουν προβλέψει ότι θα 

είναι οι περιοχές µε νερό και όχι πετρέλαιο οι οποίες θα προκαλέσουν τον επόµενο πόλεµο 
στη Μέση Ανατολή. 
   Η Μέση Ανατολή έχει τις χαµηλότερες κατά κεφαλήν παροχές νερού στον κόσµο και είναι 
στη µέση της χειρότερης ξηρασίας των τελευταίων 60 ετών. Μερικές περιοχές είναι 
καλύτερες από άλλες, αλλά στην επιβαρυµένη Λωρίδα της γάζας, παραδείγµατος χάριν, οι 
Παλαιστίνιοι έχουν πρόσβαση στο νερό 50 φορές λιγότερη από τους περισσότερους 
Αµερικανούς. 
   Η θάλασσα της Γαλιλαίας είναι από µόνη της ένα πρόβληµα. Το επίπεδο των υδάτων που 
περιέχει είναι αρκετά κάτω από την κόκκινη γραµµή (το σηµάδι κάτω από το οποίο η 
περαιτέρω άντληση θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει µια απειλή) (χάρτης 6.6 ).   
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Χάρτης 6.6   Τρισδιάστατος υψοµετρικός Χάρτης της περιοχής διαµαχών 

 
  Πέρυσι, οι ισραηλινοί αγρότες είχαν µείωση στην κατανοµή των υδάτων τους κατά 
περισσότερο από 50%, παραδόξως η εσωτερική χρήση ήταν απρόσβλητη. Το αυτόµατο 
πότισµα κάθε κήπου συνέχισε να λειτουργεί σαν να µην σύµβαινε τίποτα. Πράγµα που 
σηµαίνει ότι ο Ισραηλινός Λαός δεν έχει ενηµερωθεί ποτέ για το τι σηµαίνει οικονοµία νερού. 
  Στις εβραϊκές συνοικίες οι οποίες διασκορπίζονται στους άγονους λόφους της ∆υτικής 
Όχθης. Οι Ισραηλίτες από την Αµερική και τη Μεγάλη Βρετανία κάνουν το καλύτερό δυνατόν 
για να αναδηµιουργήσουν τις προαστιακές ζωές που άφησαν πίσω. Και κανένα προάστιο 
δεν είναι πλήρες χωρίς χορτοτάπητες και µια πισίνα. 
 Οι Παλαιστίνιοι, µάλλον πιο εξοικειωµένοι µε την προσεχτική διαχείριση των φυσικών 
πόρων του εδάφους, τα καταφέρνουν χωρίς αυτές τις εισαγόµενες πολυτέλειες.  
  Χαρακτηριστικό περίπτωση που δείχνει άγνοια για την ύπαρξη της έννοιας «οικονοµία 
νερού» ή «έλλειψη νερούa» είναι το γεγονός ότι σε κάποια επίθεση του Ισραηλινού στρατού 
Στη Ράφα, οι ισραηλινές δυνάµεις συναγωνίστηκαν σε µανία τις δυνάµεις τις φύσης [23]. 
  Κατεστραµµένα σπίτια. Ισοπεδωµένα αυτοκίνητα. Ξεριζωµένα δέντρα. Γκρεµισµένα 
θερµοκήπια. ∆ρόµοι πληµµυρισµένοι από τους υπονόµους. «Σαν να έγινε σεισµός» (εικόνα 
6.13) Μόλις αποχώρησαν τα τεθωρακισµένα από τις συνοικίες Τελ Σουλτάν και Μπραζίλ, οι 
κάτοικοι πολιόρκησαν τους δηµοσιογράφους ζητώντας ακριβώς αυτό: «Νερό, λίγο νερό».     
 

 
 

Εικόνα 6.13   H αποχώρηση. Αφού πρώτα σκόρπησαν την καταστροφή στη Ράφα, οι 
Ισραηλινοί στρατιώτες αποσύρθηκαν γελώντας στην καλύτερη περίπτωση από ανακούφιση 
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Από τότε που ξεκίνησε η επιχείρηση «Ουράνιο Τόξο», η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση 
είχαν διακοπεί στην περιοχή. Οι ζηµιές θα αργήσουν να αποκατασταθούν. Και τίποτε δεν 
αποκλείει την επιστροφή των Ισραηλινών, που εγκατέλειψαν µεν τη Ράφα, άφησαν ωστόσο 
να διαρρεύσει ότι θα πάρουν απλώς «µια βαθιά ανάσα». 

6.321 Νεκρά Θάλασσα [24] 

Η Νεκρά Θάλασσα αργοπεθαίνει αφού συρρικνώνεται συνεχώς µε την υπέρµετρη 
άντληση νερού για τη βιοµηχανική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Σε αυτό το 
µέρος κάποτε τα αλατούχα νερά κάλυπταν το τοπίο, οι επισκέπτες τοποθετούν σήµερα 
τις πολυθρόνες τους. Τα ξενοδοχεία που άλλοτε έφταναν στην άκρη της Θάλασσας, 
σήµερα απέχουν εκατοντάδες µέτρα. Περίπου το ένα τρίτο αυτού του µοναδικού στον 
κόσµο θαλάσσιου κοιτάσµατος έχει ήδη χαθεί. Η υπέρµετρη άντληση νερού για τη 
βιοµηχανική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής έχει προσβάλει, ίσως και 
ανεπανόρθωτα, το φαινόµενο της Νεκράς Θάλασσας που χωρίζει το Ισραήλ και την 
Ιορδανία. Αν η συρρίκνωση συνεχιστεί, µαζί µε το υποβλητικό τοπίο, θα χαθεί και ένα 
από τα σπανιότερα οικοσυστήµατα του πλανήτη.  
Η εκστρατεία διάσωσης της έχει αρχίσει από κάποιους περιβαλλοντολόγους που 

υποστηρίζουν ότι οι συµφωνίες ειρήνης για την επίλυση του Μεσανατολικού µπορεί να 
ενθαρρύνουν τον τουρισµό, άρα και τα κατασκευαστικά έργα, ωστόσο επιταχύνουν τη 
µείωση της θαλάσσιας περιοχής. Άλλοι, περισσότερο αισιόδοξοι, αντιπαραθέτουν ότι 
βάσει των συγκεκριµένων συµφωνιών, πρώην εχθροί µπορούν κάλλιστα να 
συνεργαστούν για πρώτη φορά σε µια αποστολή διάσωσης της Νεκράς Θάλασσας.  

  Όσο αναφορά την άγρια ζωή της περιοχής η Νεκρά Θάλασσα, στα 1.350 πόδια 
(405 µέτρα) κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, λόγω ακριβώς της ποσότητας 
αλατιού που περιέχει δεν µπορεί να υποστηρίξει ζωή, όµως ο περιβάλλον χώρος 
βρίθει από σπάνια λουλούδια και άγρια ζώα. Ίβηξ, λεοπαρδάλεις καθώς και ύραξ είναι 
µερικά µόνο από τα ζώα που απειλούνται µε αφανισµό και βρίσκουν εκπροσώπους 
τους στην περιοχή. «Η Νεκρά Θάλασσα αποτελεί σταυροδρόµι της βιοποικιλότητας 
,ιδιαίτερα όσον αφορά τη χλωρίδα», επισηµαίνει ο Γκίντον Μπρόµπεργκ, επικεφαλής 
του παραρτήµατος στη Μέση Ανατολή, των Φίλων της Γης (Friends of the Earth). Η 
κυριότερη πηγή που διοχετεύει µε νερό τη Νεκρά Θάλασσα είναι ο Ιορδάνης Ποταµός, 
όµως µόνο το 10% του ποταµού εκβάλλει σήµερα στη Θάλασσα. Το υπόλοιπο έχει 
εκτραπεί από την Ιορδανία, τη Συρία, το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή για 
αρδευτικά έργα και άλλες χρήσεις. Ο Μπρόµπεργκ τονίζει επίσης ότι η κατασκευή 
ξενοδοχείων και τα µεταλλεία ποτάσας που εκµεταλλεύονται το Ισραήλ και η Ιορδανία 
έχουν επίσης συµβάλει στη συρρίκνωση της Θάλασσας από τα 47 µίλια (76 
χιλιόµετρα) µήκος, στα 34 (55 χιλιόµετρα). 

  Η ξηρασία που έπληξε φέτος την περιοχή σε συνδυασµό και µε το γενικότερο 
πρόβληµα ελλείψεως νερού στη Μέση Ανατολή έχουν κάνει τα πράγµατα χειρότερα. Οι 
βροχοπτώσεις του περασµένου χειµώνα υπολογίζονται στο µισό του µέσου όρου, 
σύµφωνα µε τον Μάικλ Μπάιθ, γεωλόγο στο υπουργείο Υποδοµής του Ισραήλ, ο 
οποίος παρακολουθεί τη Νεκρά Θάλασσα από το 1975. Ο ίδιος τονίζει ότι, εφόσον 
διατηρηθούν οι παρούσες συνθήκες, η στάθµη του νερού θα πέσει στα 1.700 πόδια 
(510 µέτρα) κάτω από το επίπεδο της θάλασσας στα επόµενα 200 χρόνια.        

  Πολλές λύσεις έχουν κατατεθεί, αρκετές από τις οποίες απορρίφθηκαν. Η 
δηµιουργία ενός καναλιού στη Μεσόγειο ή στην Ερυθρά Θάλασσα στοιχίζει αρκετά, 
περίπου 5-6 δισεκατοµµύρια δολάρια, µη συµπεριλαµβανοµένου του ετήσιου κόστους 
λειτουργίας, ενώ θα έπληττε και το περιβάλλον.  

  Είναι επίσης δύσκολο να µειωθεί η άντληση. Βάσει της συµφωνίας ειρήνης που 
υπεγράφη µεταξύ Ισραήλ - Ιορδανίας, δύο δισεκατοµµύρια κυβικά πόδια (56,6 
εκατοµµύρια κυβικά µέτρα) νερό από τον Ιορδάνη Ποταµό διοχετεύονται ετησίως στην 
Ιορδανία.  Η προσπάθεια του Ισραήλ να περιορίσει αυτό τον όγκο νερού, ξεσήκωσε 
αντιδράσεις στην ιορδανική πλευρά. 

  Το µόνο που µένει είναι να κηρυχθεί ως προστατευµένη περιοχή .Ο Νταβίντ Κατζ, 
συντονιστής του έργου των Φίλων της Γης, δηλώνει ότι «η ειρήνη» είχε καλές και κακές 
συνέπειες στο περιβάλλον. Η σταθερότητα στην περιοχή έφερε περισσότερους 
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τουρίστες και προώθησε τη βιοµηχανική ανάπτυξη ενώ άνοιξε την πόρτα τής 
συνεργασίας ανάµεσα στις κυβερνήσεις. Οι Φίλοι της Γης εκστρατεύουν στο Ισραήλ και 
στην Ιορδανία, προκειµένου να κηρυχθεί η Νεκρά Θάλασσα προστατευµένη περιοχή, 
γεγονός που θα ωθήσει στη συστηµατοποίηση της χρήσης του σπάνιου νερού µε 
βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και συνθήκες. Ο Μπόµπεργκ συµφωνεί, λέγοντας ότι θα 
έπρεπε να ορισθεί µια «κόκκινη γραµµή». Αν η στάθµη του νερού πέσει κάτω από το 
σηµερινό όριο, οι κυβερνήσεις θα αναγκαστούν να προβούν σε συγκεκριµένες 
ενέργειες. Στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, τον πλέον σηµαντικό υδάτινο πόρο για το 
Ισραήλ, έχει ήδη χαραχθεί «κόκκινη γραµµή». Οι περιβαλλοντολόγοι έχουν επισηµάνει 
ότι ο κίνδυνος πλανάται απειλητικά. Και είναι απαισιόδοξοι. «Η Νεκρά Θάλασσα 
αργοπεθαίνει», προειδοποιούν.  

 

6.33 Ιράκ [26] 

Το Ιράκ προς το παρών παρέχει ένα ακραίο παράδειγµα ζητηµάτων ανεφοδιασµού νερού, 
έλλειψης, και κακοδιαχείρισης, τα όποια, αν και όχι η αιτία, έχει επιδεινωθεί από εσωτερικές 
και διεθνείς συγκρούσεις. Ο κατάλογος από τις δυσκολίες που πρέπει να υπερνικούνται 
προκειµένου να ανοικοδοµηθεί είναι πολύ µεγάλος: Περιλαµβάνει καταστραµµένες 
εγκαταστάσεις εργασίας, χαλασµένη και εποµένως επικίνδυνη υποδοµή, περιορισµένα 
κεφάλαια, περιορισµένες επικοινωνίες, σοβαρά θέµατα ασφαλείας, και αναταραγµένες 
δηµόσιες υπηρεσίες. Άλλα θέµατα που χρειάζονται να εξετασθούν κάτω από αυτούς τους 
όρους συµπεριλαµβάνουν:  
• Ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεις, καθιέρωση µιας εθνικής πολιτικής για την 

κατανοµή υδάτων. 
• Εξέταση κατανοµής διασυνοριακών υδάτων µε Τουρκία, Ιράν, και Συρία . 
• Αξιολόγηση εθνικών απαιτήσεων και διαθεσιµότητας σε νερό. 
• Εργασία για να αποκατασταθούν οι ελώδεις περιοχές. 
• Επισκευή και αναδηµιουργία σταθµών άντλησης  
• Βελτίωση της ασφάλειας των υπαρχόντων φραγµάτων και τοποθέτηση και 

κατασκευή νέων. 
• Αποκατάσταση αρδευτικών συστηµάτων. 
Η προηγούµενη και παρούσα κατάσταση στο Ιράκ δίνει έµφαση σε έναν σηµαντικό 

παράγοντα για την επιτυχία συνεταιριστικών προσπαθειών για να διευθετηθούν ζητήµατα 
χρήσης νερού: η ανάγκη για διαφάνεια.  
Οι δυσκολίες αφθονούν όταν το νερό θεωρείται ως ζήτηµα εθνικής ασφάλειας και τα 

γεγονότα που σχετίζονται µε τη χρήση του κρατούνται ως κρατικά µυστικά, όπως συνέβη 
στο Ιράκ υπό την κυριαρχία του Σαντάµ Χουσεΐν. Όταν οι πληροφορίες µοιράζονται 
ελεύθερα τότε τα προβλήµατα είναι ευκολότερο να λυθούν. Επιτυχία στην επίλυση 
ζητηµάτων νερού ενισχύονται περαιτέρω όταν τα δεδοµένα που µοιράζονται είναι αποδεκτά, 
αξιόπιστα και σηµαντικά, οπότε η ικανότητα οργανισµών να αναπτύξουν και να ελέγξουν τα 
χρήσιµα στοιχεία είναι επίσης σηµαντική.  
Η σύγχρονη εικόνα του Ιράκ φέρνει στο νου πολέµους και καταστροφές. Πριν από πολλά 

χρόνια η κατάσταση ήταν εντελώς διαφορετική (εικόνα 6.14). Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι 
οι αρχαίοι λαοί της Μεσογείου συνέδεαν τον κήπο της Εδέµ µε την πεδιάδα που απλώνεται 
γύρω από το σηµείο όπου ο Τίγρης συναντά τον Ευφράτη.  

 

 
 

Εικόνα 6.14   Κάπως έτσι θεωρείται  ήταν η περιοχή του ∆έλτα 
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 Πριν από χιλιάδες χρόνια, οι δύο ποταµοί σχηµάτιζαν ένα έλος που πληµµύριζε µε νερό 
την πεδιάδα, µετατρέποντας την στο µεγαλύτερο υγροβιότοπο της Ευρασίας. Η έκτασή του 
έφτανε τα 8.000 τετραγωνικά χιλιόµετρα ενώ σε βροχερές περιόδους ξεπερνούσε τα 20.000. 
Ο επίγειος παράδεισος αποτέλεσε επί πολλούς αιώνες το καταφύγιο πολυάριθµων ζώων. 
Ωστόσο τα δραµατικά γεγονότα στην εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποµάκρυναν 
πολλά είδη πτηνών και µικρών θηλαστικών. Τόσο τα φλαµίνγκο όσο και µερικά σπάνια είδη 
πελεκάνου, κορµοράνου και πάπιας έχασαν έναν από τους σηµαντικότερους 
αποδηµητικούς σταθµούς τους. Με εξαφάνιση απειλείται πλέον η ενυδρίδα της Ασίας καθώς 
και διάφορα είδη χελώνας τα οποία ζούσαν στα έλη. Το νερό, το πολυτιµότερο αγαθό σε µια 
χώρα όπου κυριαρχούν η στέπα και η έρηµος, άρχισε να µολύνεται και οι πηγές σταδιακά 
στερεύουν. 

 
      Ο πρώτος Πόλεµος νερού 
 
   Χάρη στον υδρόγειο πλούτο της, η περιοχή ήταν από τις πρώτες που κατοικήθηκαν στη 

Μέση Ανατολή. Εδώ έζησαν και ανέπτυξαν τον πολισµό τους οι µαντάν, οι Άραβες των 
ελών, οι οποίοι κατάγονται από τους αρχαίους Σουµέριους. Με την πάροδο των ετών, µόλις 
το 10% αυτού του πλούσιου οικοσυστήµατος έµεινε ανέπαφο. Το υπόλοιπο αποξηραθήκε 
και µεταµορφώθηκε σε µια αχανή έρηµο. Στην περιβαλλοντική καταστροφή συνέβαλαν 
ασφαλώς και οι πρόσφατες πολεµικές συγκρούσεις στο Ιράκ. Μάλιστα σε πολλές από αυτές 
το νερό χρησιµοποιήθηκε ως στρατηγικό όπλο. Άλλωστε το µεγαλύτερο τµήµα της λεκάνης 
του Ευφράτη ανήκει στην πολύπαθη ασιατική χώρα. Το συνολικό µήκος του ποταµού φτάνει 
τα 3.000 χιλιόµετρα και βρίσκεται κατά 40% στο ιρακινό έδαφος, κατά 28% στο τουρκικό, 
κατά 17% στο συριακό και κατά 15% στο σαουδαραβικό. Ανάλογες συνθήκες 
κατακερµατισµού επικρατούν στη λεκάνη του Τίγρη, ο οποίος έχει µήκος 1.950 χιλιόµετρα 
κατά 54% ανήκει στο ιρακινό έδαφος, κατά 34% στο ιρανικό, κατά 12% στο τουρκικό και 
κατά 0,2% στο συριακό. ∆εδοµένης της αξίας του "διαφανούς χρυσού", τις τελευταίες 
δεκαετίες οι χώρες της περιοχής προχωρούν στην εξαντλητική βιοµηχανική εκµετάλλευση 
των υδάτων των δύο ποταµών.  

 
      Τα πρώτα Φράγµατα 
 
   Το Ιράκ ήταν η πρώτη χώρα η οποία κατασκεύασε φράγµατα, συγκεκριµένα από το 

1914, περίοδο κατά την οποία ήταν υποταγµένο στη Μεγάλη Βρετανία. Από τις αρχές της 
δεκαετίας του '60, άρχισαν να χτίζονται φράγµατα και στην Τουρκία και τη Συρία µε στόχο να 
αντιµετωπιστούν οι πληµµύρες και να ενισχυθεί η άρδευση. Το φράγµα του Ατατούρκ, που 
κατασκευάστηκε το 1992, είναι από τα µεγαλύτερα στον κόσµο, µε ύψος 184 και µήκος 
1.800 µέτρα. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα µείωσε σηµαντικά τη ροή του νερού στον 
Ευφράτη µετατρέποντας πολλά από τα έλη σε πεδιάδες. Σύµφωνα µε επιστηµονικές 
εκτιµήσεις, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι πλέον µόνιµες. Ακόµα κι αν έφτανε ξανά το 
νερό στις αποξηραµένες ζώνες, µόλις ένα ποσοστό της τάξης του 15 -20% των ελών θα 
επανερχόταν στην αρχική του κατάσταση. Στην επιδείνωση της κατάστασης συνέβαλε ο 
πόλεµος ανάµεσα στο Ιράν και Ιράκ (1980-1988). Τότε ο στρατός του Σαντάµ Χουσεΐν έκανε 
χρήση χηµικών αερίων, προκειµένου να εξουδετερώσει τον "εχθρό" που κρυβόταν στους 
καλαµιώνες του Αλ Χάβιτζε κατά µήκος των συνόρων µε το Ιράν. Στη διάρκεια του πρώτου 
πολέµου του Κόλπου (1990-1991) σηµειώθηκαν και πάλι σοβαρές οικολογικές 
καταστροφές. 

   
Η αποκατάσταση 
  
   Τα τελευταία χρόνια, γίνονται έντονες προσπάθειες για τη διάσωση του φυσικού 

πλούτου της περιοχής, παρότι µεσολάβησε ο πόλεµος του 2003. Το Eden again -σηµαίνει 
Ξανά παράδεισος-. Όχι τυχαία. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα που παρουσίασε το ίδρυµα 
Iraq Foundation µε µέλη εξόριστους Ιρακινούς και µε έδρα τις ΗΠΑ. Η οργάνωση, µε τη 
βοήθεια µηχανικών, οικολόγων, υδρολόγων και γεωλόγων επιχειρεί να αποκαταστήσει τα 
έλη. Πρωτού προχωρήσει σε συγκεκριµένες επεµβάσεις, µελετά εκτενώς ολόκληρη την 
περιοχή. Προς το παρόν διεξάγονται έρευνες για να εξακριβωθεί ο βαθµός της ρύπανσης 
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των υδάτων και των εδαφών, ο οποίος µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα κρίνεται ιδιαίτερα 
υψηλός. Εφόσον ολοκληρωθούν οι µελέτες, τα έλη θα χωριστούν σε στεγανά διαµερίσµατα, 
ώστε το νερό να περνά από το ένα διαµέρισµα στο επόµενο. Με τη συγκεκριµένη µέθοδο οι 
ειδικοί ελπίζουν ότι σταδιακά θα περιορίσουν τη ρύπανση των υδάτων. Στη συνέχεια θα 
προχωρήσουν µε τη βοήθεια αντλιών στη διαπλάτυνση της ελώδους περιοχής.  
Ένα τµήµα του έλους που βρίσκεται στις βορειοδυτικές περιοχές του Χαούρ αλ Αουντά 

έχει ήδη αρχίσει να επανέρχεται στην αρχική του µορφή γιατί διακόπηκε η λειτουργία της 
αντλίας αποστράγγισης των υδάτων. Περίπου 50 τετραγωνικά χιλιόµετρα ερήµου 
µετατράπηκαν και πάλι σε λάσπη, ενώ σταδιακά αναπτύσσεται και η βλάστηση. Να 
µιλήσουµε για θαύµα; Ασφαλώς όχι. Το έδαφος των περιοχών όπου υπάρχουν έλη διαθέτει 
ένα είδος µνήµης αφού η εναλλαγή ξηρών και υγρών ζωνών είναι φυσική διαδικασία. Οι 
σπόροι των φυτών προσαρµόζονται στις σκληρές συνθήκες επιβίωσης και κατορθώνουν να 
αναγεννηθούν ακόµα και µετά από µακρές περιόδους ξηρασίας.  
Η λειψυδρία ωστόσο δεν είναι το µοναδικό πρόβληµα το οποίο καλούνται να επιλύσουν οι 

επιστήµονες. Η εξάτµιση των υγρών, που προκάλεσαν οι υψηλές καλοκαιρινές 
θερµοκρασίες, αύξησε κατά τόπους το επίπεδο της αλατότητας του εδάφους, τα οποίο 
πλησίασε επικίνδυνα το αντίστοιχο του θαλασσινού νερού. Τα καλάµια δεν µπορούν να 
προσαρµοστούν σε τόσο υψηλά επίπεδα αλατότητας και ξεραίνονται. Ορατός ωστόσο είναι 
και ο κίνδυνος το νερό να ενεργοποιήσει δηλητηριώδεις ουσίες παγιδευµένες στο έδαφος. 
Για παράδειγµα, όταν το θειάφι, το οποίο χρησιµοποιήθηκε ως χηµικό όπλο, ενωθεί µε το 
νερό, δηµιουργεί το θειικό οξύ, το οποίο καταστρέφει τα φυτά. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, η 
ρύπανση των υδάτινων πόρων θα είναι οριστική.  

 
 Η επιστροφή των µαντάν 
 
  Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι µαντάν που είχαν καταφύγει στα νότια, 

προσπαθούν να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 
ΟΗΕ, ο οποίος έχει την ευθύνη της ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Ιράκ, περίπου 50.000 
Άραβες των ελών που είχαν περάσει στο Ιράν, ζητούν να γυρίσουν στα σπίτια τους. Η 
επιστροφή των προσφύγων ωστόσο µπορεί να δηµιουργήσει µια νέα αναταραχή στο Ιράκ, 
καθώς θα εγείρει το ζήτηµα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα εδάφη τους. Θεωρητικά, η 
αποκατάσταση των ελών θα ενισχύσει την αγροτική παραγωγή και τις ιχθυοκαλλιέργειες, 
συνεισφέροντας στην ιρακινή οικονοµία. Εκτιµάται ότι η αλιεία και η καλλιέργεια ρυζιού, 
κριθαριού και χουρµά αποφέρουν στη χώρα πάνω από 600 εκατοµµύρια δολάρια το χρόνο. 
Ωστόσο η αναφορά του ΟΗΕ φέρνει στο φως ένα επιπλέον σηµαντικό στοιχείο. Στο 
υπέδαφος των ελών εντοπίζεται το 50% των επιβεβαιωµένων αποθεµάτων πετρελαίου του 
Ιράκ, µιας χώρας που στον πίνακα κατάταξης των πετρελαιοπαραγωγών χωρών κατέχει τη 
δεύτερη θέση, µετά τη Σαουδική Αραβία. Γιατί λοιπόν να νοιαστούν οι υπεύθυνοι για τους 
άτυχους απόγονους των Σουµέριων; 

6.4 Αφρική 

Πιθανοί πόλεµοι για το νερό στην Αφρική  
 
Οι κύριες συγκρούσεις στην Αφρική κατά τη διάρκεια των επόµενων 25 ετών θα µπορούσαν να 

είναι για το πολυτιµότερο αγαθό το νερό, ενώ οι χώρες παλεύουν για την πρόσβαση στους 
λιγοστούς πόρους.  
Οι "πόλεµοι νερού" [31] είναι πιθανοί σε περιοχές όπου οι ποταµοί και οι λίµνες µοιράζονται από 

περισσότερες από µια χώρες, σύµφωνα µε µια αναφορά του προγράµµατος ανάπτυξης των Η.Ε. 
(U.N.P.D.).  
Τα κρίσιµα σηµεία είναι οι λεκάνες του Νείλου, του Νίγηρα, Volta και Ζαµβέζη (χάρτης 6.7).  
Έχει προβλεφθεί ότι η αύξηση πληθυσµών και η οικονοµική ανάπτυξη θα οδηγήσει σε διάρκεια 

25 ετών σχεδόν έναν από τους δύο ανθρώπους στην Αφρική να ζει σε χώρες που αντιµετωπίζουν 
την έλλειψη νερούa και ότι µέχρι το 2025, επιπλέον 12 χώρες της Αφρικής θα ενωθούν µε τις 13 
που πάσχουν ήδη από έλλειψη νερούa. 
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Χάρτης 6.7   G.I.S. απεικόνιση των περιοχών µε τις  σηµαντικότερες διαµάχες στην Αφρικανική 
Ήπειρο 

 
∆ιαµάχες και συγκρούσεις στην Αφρική [29] 
 
 Μετά από την ανεξαρτησία τους, οι χώρες της Αφρικής επεξεργάστηκαν πολιτικά συστήµατα 

που µεταφράζουν, λίγο πολύ, τη δυτική έννοια του έθνους- κράτους. Κάνοντας το, εθνοποίησαν τη 
"φύση". Οποιαδήποτε ποσότητα νερού συµβαίνει να είναι στο έδαφος µίας χώρας αντιµετωπίζεται 
ως θέµα εθνικής κυριαρχίας. Κατά ένα µεγάλο µέρος, ένα τέτοιο σύστηµα έχει αποδειχθεί 
ανεπαρκές για την επίλυση της εσωτερικής σύγκρουσης και µια τέτοια τοποθέτηση µπορεί να 
οδηγήσει σε σύγκρουση εξαιτίας του νερού . Ευτυχώς, οι συµφωνίες συνεργασίας αρχίζουν να 
προκύπτουν όπως στην υδρολογική λεκάνη του Νίγηρα και την υδρολογική λεκάνη Okavango. 
Ακόµα ανήσυχη είναι η υδρολογική λεκάνη του Νείλου όπου η Αίγυπτος, ιστορικά, έχει επιδείξει 
µια επιθετική τοποθέτηση. 

 Είναι ώρα να µετατοπιστεί η προσοχή από τη δηµογραφία στη γεωγραφία, δηλαδή από το 
έθνος στην περιοχή. Οι υδρολογικές λεκάνες ποταµών προσφέρουν µία φυσική ευκαιρία για µια 
τέτοια διακρατική συνεργασία. Και αυτός ο τύπος συνεργασίας µπορεί τελικά να βοηθήσει να 
επαναπροσδιοριστούν οι τοπικές συγκρούσεις και να ξανασχεδιαστούν λύσεις για τα εσωτερικά 
προβλήµατα.  

 
Οι αφρικανικές συγκρούσεις είναι παράλογες  
 
Πολλές αφρικανικές συγκρούσεις περιγράφονται ως υποχώρηση από τον πολιτισµό: η φυλετική 

κάθαρση που συνεχίζεται στο Darfur του Σουδάν, η σφαγή του 1994 800.000 ανθρώπων στη 
Ρουάντα κυρίως µε µεγάλα µαχαίρια και ραβδιά, η κοπή χεριών και ποδιών κατά τη διάρκεια του 
εµφύλιου πολέµου στη Σιέρα Λεόνε. Υπάρχει υπολογισµός και προγραµµατισµός πίσω από 
εκείνες τις πράξεις. Η ισχυρή ανάγκη του ελέγχου πετρελαίου και οι υδάτινοι πόροι. Σε 
πυκνοκατοικηµένες περιοχές ο ανταγωνισµός για χώρο είναι ένα θέµα επιβίωσης. Όπου οι 
άνθρωποι κατοικούν και καλλιεργούν σε χωράφια διαµαντιών, η κοπή άκρων και χεριών είναι, για 
τους δράστες, µια εγγύηση ότι οι αγρότες δεν θα επιστρέψουν ποτέ.  

 
• Πρωτόγονη νοηµοσύνη 
 
Αυτή είναι άλλη µια εσφαλµένη εκτίµηση της αφρικανικής σύγκρουσης. Οι ηγέτες δεν είναι 

πρωτόγονοι. Είναι συνήθως καλά εκπαιδευµένοι ή/και περιβάλλονται από τους µορφωµένους 
ανθρώπους. Ο Charles Taylor ήταν εκπαιδευµένος στις ΗΠΑ .Προηγούµενοι αποικιακοί 
στρατιωτικοί ανώτεροι υπάλληλοι όπως ο Bokassa, (κεντρική Αφρική), ο Idi Amin (Ουγκάντα) και 
ο Eyadema (Τόγκο) παίρνουν ή έπαιρναν συµβουλές από όλα τα είδη εµπειρογνωµόνων.  

 
• Εθνική έχθρα  
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Έχουµε ακούσει επίσης διαµάχες πολιτισµών: είµαστε µάρτυρες σε τόσες πολλές συγκρούσεις 
στην Αφρική επειδή τα αποικιακά σύνορα έχουν βάλει µαζί ανθρώπους που τους χώριζαν πολλά, 
και χώρισαν άνθρωποι που ζούσαν από κοινού. Εντούτοις, οι Hutu και οι Tutsi µπορούν να 
ζήσουν ειρηνικά σε προσφυγικά στρατόπεδα ή στις Βρυξέλλες αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει στις 
χώρες τους . Παραδείγµατα όπως αυτό είναι πολυάριθµα. Οι εθνικές διαµάχες δεν είναι πειστικές . 
Η εθνική σύγκρουση δεν είναι αναπόφευκτη. Το πραγµατικό ζήτηµα είναι το πολιτικό περιβάλλον 
στο οποίο εκείνοι οι τύποι συγκρούσεων εµφανίζονται. Πώς τους µετασχηµατίζονται ή πώς 
µπορεί να δηµιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον που προσφέρει τα καλύτερα στον άνθρωπο έχει να 
κάνει µε την δηµιουργία οικονοµικής ανάπτυξης ,και την συνεργασία των κρατών της υδρολογικής 
λεκάνης και όχι µε την εστίαση στα σύνορα ενός κράτους .  
Οι Ρωµαίοι συνήθιζαν να έχουν µια λέξη, rivus, που σηµαίνει ρεύµα. Από εκείνη την ρίζα ήρθε 

όχι µόνο η λέξη ποταµός (river), αλλά και η λέξη ανταγωνιστής (rival). Οι άνθρωποι που 
µοιράζονται το ίδιο ρεύµα είναι πιθανό συγκρουστούν ακόµα κι αν το νερό είναι άφθονο. Και η 
κακή σχέση έχει επιπτώσεις στον τρόπο που σχετίζονται αναµεταξύ τους σε περιόδους έλλειψης. 
Αντίθετα, όταν µπορούν να συνεργαστούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, εκείνη η 
εργασιακή σχέση µπορεί να εµφανίσει άλλες πτυχές της σχέσης τους.  

 
Αφρικανικοί ποταµοί  
 
Στην Αφρική, 60 τοις εκατό της ηπείρου καλύπτεται από διασυνοριακές υδρολογικές λεκάνες 

ποταµών. Εντούτοις, περίπου το ένα τρίτο του πληθυσµού (300 εκατοµµύρια άνθρωποι) ζει κάτω 
από µια κατάσταση έλλειψης ύδατος. Προβλέπεται ότι µέχρι το 2025 ότι η κατανοµή του νερού θα 
διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στις διακρατικές σχέσεις σε συνδυασµό µε την αύξηση του 
πληθυσµού την επαναλαµβανόµενη ξηρασία και την πείνα σε µερικά µέρη της ηπείρου . 
Αν εστιάσουµε στη βορειοανατολική µερίδα της Αφρικής, το ποσοστό αύξησης πληθυσµών είναι 

3,2 τοις εκατό ετησίως στην Αιθιοπία, 2,6 τοις εκατό στην Ουγκάντα, και2,2 τοις εκατό στην Κένυα 
και το Σουδάν ενώ το παγκόσµιο µέσο ποσοστό είναι 0,8 τοις εκατό. Σε πραγµατικούς αριθµούς, 
το οποίο σηµαίνει: Ο πληθυσµός της Αιθιοπίας θα αυξηθεί από 62 εκατοµµύρια το 1998 σε κατ' 
εκτίµηση 212 εκατοµµύρια το 2050, µια αύξηση 150 εκατοµµυρίων, αυτός της Ουγκάντας από 21 
έως 66 εκατοµµύρια, στην ίδια περίοδο, και οι πληθυσµοί της Κένυας και του Σουδάν κάθε ένας 
θα αυξηθούν από τα 29 εκατοµµύρια στα 66 εκατοµµύρια. Σε αυτό το ποσοστό, ο συνολικός 
πληθυσµός της υδρολογική λεκάνης του Νείλου συµπεριλαµβανοµένης της Αιγύπτου θα δει µια 
προσθήκη 300 εκατοµµύριων ανθρώπων µεταξύ 2000 και 2050 . Η Αίγυπτος από µόνη της είναι 
η ίδια είναι µια ειδική περίπτωση. Κατά την διάρκεια της ανεξαρτησίας το 1922, ο πληθυσµός του 
ήταν περίπου 13,5 εκατοµµύρια µέχρι το 1960 ήταν 30 εκατοµµύρια και, το 1998, ο πληθυσµός 
είχε αυξηθεί σε 66 εκατοµµύρια. Ο πληθυσµός της Αιγύπτου αναµένεται για να φθάσει σε 95 
εκατοµµύρια µέχρι το 2025. Με το όλο της καλλιεργήσιµο έδαφος ήδη καλλιεργούµενο, η 
επείγουσα ανάγκη της µετατροπής της ερήµου σε καλλιεργήσιµη περιοχή και η εξασφάλισης ενός 
αξιόπιστου ανεφοδιασµού του πόσιµου νερού είναι απλά εµφανής. 
Η Αφρική είναι ιδιαίτερα τρωτή στις γεωπολιτικές επιπτώσεις των υδρολογικών 

διαφοροποιήσεων. Τα σύνορα είναι αποικιακές κληρονοµιές. Συνεπώς, κάθε χώρα της Αφρικής 
έχει, τουλάχιστον, ένα κοινό ποταµό. Λίγοι από αυτούς τους ποταµούς ρυθµίζονται από κοινού 
αποτελεσµατικά. Υπάρχουν τουλάχιστον 34 ποταµοί κοινοί σε δύο χώρες (ουσιαστικά οι µισοί 
από τους διεθνείς ποταµούς της ηπείρου) 28 κοινοί σε τρεις ή περισσότερες χώρες. Οι δέκα από 
τις διεθνείς υδρολογικές λεκάνες ποταµών (Ο Κογκό, Ο Ιmpopo, Ο Νίγηρας, ο Νείλος, Ο Ogooue, 
Ο Okavango, Orange, Ο Senegal, Ο Volta και Ο Ζαµβέζης) µοιράζονται από τέσσερις ή 
περισσότερες χώρες. Ο Νείλος µοιράζεται από 10 παρόχθια κράτη: Μπουρούντι, ∆ηµοκρατία του 
Κογκό, Αίγυπτος, Ερυθραία, Αιθιοπία, Κένυα, Ρουάντα, Σουδάν, Τανζανία και Ουγκάντα. Ένας 
άλλος τρόπος να αξιολογηθούν οι δυνατότητες για τη διαµάχη εξαιτίας του νερού είναι να ριχτεί 
µια κοντινή µατιά στον αριθµό διεθνών ποταµών µέσα στις µεµονωµένες χώρες. Κάθε χώρα έχει 
τουλάχιστον έναν διεθνή ποταµό, 41 από αυτές έχουν δύο ή περισσότερους και 15 έχουν πέντε ή 
περισσότερους . Η Γουινέα ειδικότερα έχει 14 διεθνείς ποταµούς Η Ακτή του Ελεφαντοστού έχει 9 
και τη Μοζαµβίκη επίσης 9. Για να χαρτογραφηθούν οι ζώνες µε πιθανές συγκρούσεις εξαιτίας του 
νερού, κάποιος πρέπει να εξετάσει αφ' ενός τις χώρες που έχουν µια υψηλή συγκέντρωση των 
διεθνών ποταµών και, αφ' ετέρου, τις υδρολογικές λεκάνες ποταµών που µοιράζονται από πολλές 
χώρες. Όταν όλοι τίθενται µαζί, το δίκτυο των αφρικανικών διεθνών ποταµών δένει σχεδόν όλα τα 
αφρικανικά έθνη από κοινού. Η αφρικάνικη υδρολογία µόνο είναι µια σαφής και παρούσα βάση 
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για µια αφρικανική ένωση. Αλλά για να γίνει αυτό, οι χώρες χρειάζονται µια νέα γενεά του 
διπλωµατικού προσωπικού σε ποσότητα και ποιότητα . 

 ∆εν είναι εύκολο να συζητηθεί η διαχείριση ενός ενιαίου διεθνούς ποταµού. Είναι ακόµη και πιο 
προκλητικό όταν κάποιος έχει περισσότερους από έναν τέτοιους ποταµούς να διαπραγµατευτεί 
και να διαχειριστεί. Ελλείψει τέτοιου νέου ύφους της συνεργασίας, που διευκολύνεται ή όχι από τις 
εξωτερικές οργανώσεις όπως η Παγκόσµια Τράπεζαqq, οι κυρίαρχες τοπικές οικονοµίες 
(Αίγυπτος, Νιγηρία και Νότια Αφρική παραδείγµατος χάριν) τείνουν να επιδείξουν ηγεµονικές 
συµπεριφορές. Υπό τον όρο ότι η αφρικανική οικονοµία είναι κατά ένα µεγάλο µέρος αγροτική, όχι 
µόνο είναι διπλωµατικό το προσωπικό που απαιτείται αλλά χρειάζονται και στερεές δοµές 
διαχείρισης. Το ζήτηµα είναι όχι µόνο για την ποσότητα (ποιος το παίρνει) αλλά και για την 
ποιότητα (Ποιος παίρνει τι;). Τα συµφέροντα κοινοτήτων που βρίσκονται κατάντη του ρεύµατος 
του ποταµού δεν είναι τα ίδια µε εκείνων που ζουν ανάντη στο ρεύµα του ποταµού. Ο καλύτερος 
τρόπος να εξεταστεί µια τέτοια κατάσταση είναι να καθιερωθεί µια εργασιακή σχέση προ-κρίσης 
µεταξύ των κοινοτήτων και των κρατών. 

 

6.41 Αίγυπτος- Σουδάν- Αιθιοπία [20] 

 Οι κατά καιρούς προβληµατικές σχέσεις της Αιγύπτου µε το Σουδάν και την 
Αιθιοπία οφείλονται κυρίως στον Νείλο (χάρτης 6.8). 

Χώρες υδρολογικής λεκάνης του Νείλου  
 Μπουρούντι  
 ∆ηµοκρατία του Κονγκό  
 Αίγυπτος  
 Ερυθραία  
 Αιθιοπία  
 Κένυα  
 Ρουάντα  
 Σουδάν  
 Τανζανία  
 Ουγκάντα  

Χαρακτηρίζεται από την µονοµερή ανάπτυξη (κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος) και την 
διεθνή σύγκρουση  
 

Η δυσχερής θέση της Αιθιοπίας δείχνει τι µπορεί να συµβεί όταν τα πηγάδια ξεραθούν. Σε 
µια χώρα βασανισµένη από εµφύλιο πόλεµο και περιοδικές ξηρασίες, περισσότερο από 1 
εκ. άνθρωποι λιµοκτονούσαν κατά την περασµένη δεκαετία και εκατοµµύρια υποσιτίζονταν. 
Οι Αιθίοπες ελπίζουν να ανακουφίσουν τη δυσµενή λόγω ξηρασίας κατάστασή τους κάποια 
µέρα παροχετεύοντας νερό από τον Νείλο ποταµό, ένας κλάδος του οποίου πηγάζει στη 
χώρα τους. Αλλά αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση της Αιθιοπίας µε το Σουδάν 
και την Αίγυπτο, που επίσης χρειάζονται τα νερά του Νείλου. Για την Αιθιοπία, που δέκα 
χρόνια µετά την αποµάκρυνση του καθεστώτος Μενγκίστου από την εξουσία (1991) δεν έχει 
κατορθώσει ακόµη να αποκτήσει πολιτική σταθερότητα, το νερό αποτελεί παράγοντα 
στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας, η οποία δεν έχει ούτε την απαιτούµενη 
οικονοµική σταθερότητα ούτε εκείνες τις προοπτικές που θα καθιστούσαν δυνατή την 
υλοποίηση έργων αφαλάτωσης.  
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Χάρτης 6.8   G.I.S. χάρτης της Υδρολογικής λεκάνης του Νείλου στον οποίο 
 µε πράσινο χρώµα είναι ο υδροκρίτης του 

    
Το ίδιο ισχύει και για το Σουδάν, που τα τελευταία χρόνια, ακροβατώντας σε τεντωµένο 

σκοινί στο πολιτικό πεδίο, έχει αρχίσει να επιδεικνύει επικίνδυνες επεκτατικές τάσεις ως 
προς τον Νείλο. Όλα αυτά, σε συνδυασµό και µε τη σκληρή στάση του Καΐρου στο θέµα της 
χρήσης των νερών του συγκεκριµένου ποταµού, έχει προκαλέσει εντάσεις κατά µήκος της 
Μέσης Ανατολής και των βόρειων ακτών της Αφρικής. 

 
6.411 Η κατάσταση στην υδρολογική λεκάνη του Νείλου [29] 
 
Ο Νείλος είναι ο µακρύτερος ποταµός στον κόσµο. ∆ιαπερνά 10 κράτη, από την 
ισηµερινή Αφρική στο Νότο ως τη Μεσόγειο στο Βορρά της ηπείρου µε µήκος περίπου 
6.800 χιλιόµετρα. Η λεκάνη του µεγάλου ποταµού καλύπτει 3.350.000 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα, δηλαδή, 10 τοις εκατό του ηπειρωτικού εδάφους της ηπείρου, που 
κατοικείται από το 40 τοις εκατό του πληθυσµού της Αφρικής (εικόνα 6.15). 
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Εικόνα 6.15  Αριστερά είναι µια φωτογραφία του Νείλου τo ηλιοβασίλεµα  
 ενώ δεξιά σε µια φωτογραφία φαίνονται κάποιες από τις δραστηριότητες την ηµέρα 

 
 "Εάν το τρέχον ποσοστό αύξησης πληθυσµών της υδρολογικής λεκάνης του Νείλου 
παραµείνει αµετάβλητο στο άµεσο µέλλον, το οποίο έχει µεγάλη πιθανότητα να συµβεί, 
ο συνολικός πληθυσµός της υδρολογικής λεκάνης θα αναρριχηθεί στα 859 
εκατοµµύρια µέχρι το έτος 2025 ενώ ήταν µόνο 245 εκατοµµύρια το 1990"(χάρτης 6.9). 
 

 
 

Χάρτης 6.9 [28]   G.I.S. Χάρτης πυκνότητας πληθυσµού στην υδρολογική λεκάνη του Νείλου 
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Στο παρόν και το µέλλον, τα παρόχθια κράτη του Νείλου θα βιώσουν την έλλειψη 

ύδατος. Οι γείτονες της Αιγύπτου στη µεσόγειο δηλαδή η Λιβύη, η Τυνησία, η Αλγερία 
και το Μαρόκο καθώς επίσης και οι γείτονες στη µέση ανατολή θα βιώσουν επίσης την 
ίδια κατάσταση. Όµως η κατάσταση της Αιγύπτου αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Καταρχήν, 
"µε το 98 τοις εκατό της χώρας να είναι έρηµος, ο αυξανόµενος πληθυσµός 
συγκεντρώνεται στο 2 τοις εκατό τα γης". ∆εύτερον, η Αίγυπτος είναι η πρώτη 
οικονοµική και στρατιωτική δύναµη στην περιοχή. Κατά συνέπεια, Η Αίγυπτος προτιµά 
να ασκήσει τον έλεγχο από το να επιδιώξει τη συνεργασία στη διαχείριση των υδάτων 
του Νείλου. Η ιστορία της σύγχρονης Αιγύπτου σε σχέση µε τη χρήση του ποταµού 
είναι περισσότερο αντιµετώπιση του ζητήµατος µέσω απειλής και εκφοβισµού. 
∆εύτερον, η Αίγυπτος είναι η πρώτη οικονοµική και στρατιωτική δύναµη στην περιοχή. 
Κατά συνέπεια, Η Αίγυπτος τείνει να ασκήσει τον έλεγχο παρά για να επιδιώξει τη 
συνεργασία στη διαχείριση των υδάτων του Νείλου. Είναι αρκετά αξιοπρόσεκτο ότι, το 
1979, µετά από την υπογραφή της συνθήκης ειρήνης µε το Ισραήλ, ο Πρόεδρος Anwar 
Sadat δήλωσε: "Το µόνο θέµα που θα µπορούσε να οδηγήσει την Αίγυπτο σε πόλεµο 
είναι το νερό". Λίγο περισσότερο από µία δεκαετία αργότερα, το 1990, ο Boutros 
Boutros Ghali, και έπειτα ο Υπουργός του κράτους για τις εξωτερικές υποθέσεις, 
έκαναν την ίδια ασαφή απειλή "Η εθνική ασφάλεια της Αιγύπτου, η οποία βασίζεται στο 
νερό του Νείλου, είναι στο χέρι των άλλων χωρών της Αφρικής". Πράγµατι, η Αίγυπτος 
χρειάστηκε την ειρήνη µε το Ισραήλ προκειµένου να είναι σε θέση προστατεύσει τα πιο 
ζωτικής σηµασίας συµφέροντα εθνικής ασφάλειάς που έχει για την Αφρική: 
Α) Ο Anwar Sadat υποσχέθηκε τον ∆εκέµβριο του 1979 να κατασκευάσει ένα κανάλι 
στην έρηµο Negev και να µεταφέρει περίπου 365 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού του 
Νείλου ετησίως στο Ισραήλ  
Β) Αργότερα, σε µια οµιλία το ∆εκεµβρίου 1993, ο κυβερνήτης του βόρειου Sinai, 
στρατηγός Mounier Shash, πρότεινε τα σχέδια για έναν παρόµοιο σκοπό, γι’αυτό το 
λόγο οι αυξανόµενες φήµες για την παροχή του νερού του Νείλου στο Ισραήλ και την 
Παλαιστίνη µπορεί να υλοποιούν εντάσεις . Οι οποίες µπορεί να ελαττώνονται 
Παλαιστίνη αλλά είναι πιθανό να αυξηθούν µέσα η κοιλάδα του Νείλου.  
    Ο Νείλος, πηγή ζωής, είναι επίσης πηγή σύγκρουσης. Αφότου τελείωσε το 
βρετανικό προτεκτοράτο το 1922, η Αιγυπτιακή κυβέρνηση αφέθηκε µε µια σηµαντική 
ανησυχία, τη χρήση του Νείλου από το Σουδάν . Αυτή η ανησυχία εντάθηκε όταν, το 
1954, παρουσίασε το Σουδάν τα σχέδια για ένα φράγµα στον µπλε Νείλο για επέκταση 
της άρδευσης στο Gezira και την παροχή υδροηλεκτρικής ενέργειας για το Χαρτούµ - 
Οµντουρµάν. Οι Αιγύπτιοι είδαν το φράγµα Roseires κατά την διάρκεια εντάσεων για 
την πλήρη χρήση του σχεδιασµένου φράγµατος Aswan. Οι εντάσεις παρέµειναν ακόµα 
και αφού το Σουδάν έγινε ανεξάρτητο το 1956. Το φράγµα Roseires ολοκληρώθηκε 
τελικά το 1966 µε οικονοµική βοήθεια από την Παγκόσµια Τράπεζαqq και τη ∆υτική 
Γερµανία. Μετά από την αντίστοιχη ανεξαρτησία τους, Τανγκανίκα, Η Ουγκάντα, η 
Ρουάντα, το Μπουρούντι και το Κογκό-Ζαΐρ θεώρησαν τη µερίδα του ποταµού που 
άνηκε σε αυτούς ως θέµα εθνικής κυριαρχίας. Η προηγούµενη αποικιακή δύναµη, η 
Μεγάλη Βρετανία, δεν ήταν σε καµία θέση να δώσει συµβουλές για την καλύτερη 
δυνατή χρήση του Νείλου ποταµού. Αν και δηµοσιεύτηκε µία Έκθεση σχετικά µε το 
Σχέδιο της κοιλάδας του Νείλου στο Χαρτούµ το 1958 (ένα αποκορύφωµα µελετών 
πενήντα ετών για την Υδρολογία του Νείλου από τους Βρετανούς συµβούλους) 
επίµενε ότι έπρεπε να αντιµετωπιστεί το σύνολο της κοιλάδας του Νείλου σαν µία 
υδρολογική ενότητα. Προφανώς η πολιτική είναι δυσκολότερη από την επιστήµη. Και ο 
φόβος για το Κάιρο, που είναι πραγµατικός, µεταφράζει εύκολα στους υπολογισµούς 
εθνικής ασφάλειας.  
Με απούσες τις συµφωνίες συνεργασίας, τρεις στρατηγικές επιλογές παραµένουν για 
την Αίγυπτο: 

• Μία  είναι να απολαύσει µια οικονοµία προβολής δύναµης, δηλαδή, µε την υποστήριξη 
των εσωτερικών διαµαχών σε µια περιοχή γεµάτη εµφυλίους πολέµους και κοινοτικές 
διαµάχες. Σχεδόν όλα τα παρόχθια κράτη µολύνονται από τους εµφύλιους πολέµους, 
κοινοτικές διαµάχες ή ροή προσφύγων. Αυτή η κατάσταση είναι µια αναπηρία για την 
οικονοµική ανάπτυξη συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων για διαχείριση του νερού 
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του Νείλου. Το Μπουρούντι, Η Ερυθραία, η Αιθιοπία, η Κένυα, η Ρουάντα, το Σουδάν, 
η Τανζανία (µε έναν σύντοµο πόλεµο ενάντια στο καθεστώς Idi Amin Dada), Η 
Ουγκάντα και η λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό όλες επηρεάζονται, σε διάφορους 
βαθµούς, από µια κατάσταση χρόνιας αστάθειας. Στην πραγµατική πολιτική, είναι στο 
συµφέρον της Αιγύπτου η κατάσταση να παραµένει ως έχει αφού, τα παρόχθια κράτη 
έχουν από µόνα τους αναπτύξει ολέθριες συνήθειες υποστηρίζοντας τις επαναστατικές 
οµάδες των γειτόνων τους. Για παράδειγµα το 1960, η Αιθιοπία επέτρεψε στους 
ισραηλινούς εµπειρογνώµονες να διασχίσουν τα σύνορα του Σουδάν και να 
καθιερώσουν δεσµούς (κατά διαστήµατα για µία περίοδο τριών δεκαετιών ) µε τους 
αντάρτες που παλεύουν ενάντια Χαρτούµ. Η Αιθιοπία η ίδια παραπονέθηκε ότι το 
Σουδάν και άλλες (απροσδιόριστες) αραβικές χώρες υποστήριζαν τους επαναστάτες 
στην Ερυθραία και το µέτωπο απελευθέρωσης Oromo στη νοτιοδυτική Αιθιοπία. Αυτήν 
την περίοδο, αναφέρεται ότι η Ουγκάντα έχει υποστηρίξει στο Σουδανέζικο δηµοφιλή 
στρατό απελευθέρωσης (SPLA) του νότιου Σουδάν και ότι το Σουδάν, για να 
ανταποδώσει, υποστηρίζει τον Στρατό αντίστασης Λόρδου (LRA) στη βόρεια 
Ουγκάντα. Προφανώς, καταλαβαίνοντας το πλεονέκτηµά της µέσα σ’ αυτή την 
παρούσα κατάσταση η Αίγυπτος επιδίωξε να διαιωνίσει την προνοµιούχο θέση της στο 
Νείλο µε τη βοήθεια των αντικυβερνητικών δυνάµεων στις γειτονικές χώρες. Αυτό 
συνεπάγεται την υποστήριξη του σοµαλικού στρατευµένου εθνικοαπελευθερωτικού 
αγώνα στην περιοχή Ogaden της Αιθιοπίας, και των επαναστατών του σουδανέζικου 
δηµοφιλούς στρατού απελευθέρωσης (SPLA) στο νότιο Σουδάν. Ο εµφύλιος πόλεµος 
στο Σουδάν οδηγείται από τις προσπάθειες του Karthoum να διατηρηθεί ο έλεγχος του 
άσπρου Νείλου (στο νότο) και των πρόσφατα αναπτυγµένων πετρελαιοπηγών σε 
κεντρική περιοχή του Σουδάν. "Παρόλο που ο ψυχρός πόλεµος έχει τελειώσει, η 
περιοριστική επιρροή των υπερδυνάµεων είναι ανύπαρκτη ,και έτσι οι τοπικές 
δυνάµεις όπως την Αίγυπτος, το Σουδάν, και η Αιθιοπία έχουν περισσότερο ελεύθερο 
χώρο να αναζητήσουν αυτά που θεωρούν κρίσιµα εθνικά συµφέροντα, όπως έδειξαν 
εµφανώς από τον καταστρεπτικό πόλεµος µεταξύ της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας την 
περίοδο 1998-2000".  
Οι άλλες δύο επιλογές στη διάθεση της Αιγύπτου είναι άµεσες στρατιωτικές ενέργειες.  

• Η πρώτη είναι η ανάπτυξη µια Πολεµικής Αεροπορία ικανή να διεξάγει επιχειρήσεις σε 
όλη την περιοχή. Εάν και όταν η υπάρχει ανάγκη, αυτή η αεροπορική δύναµη που 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο να βοµβαρδίσει φράγµατα και άλλες εγκαταστάσεις 
πιθανών να έχει επιπτώσεις στη διαθεσιµότητα του νερού του Νείλου στον αιγυπτιακό 
πληθυσµό. Η Αίγυπτος απείλησε το 1978, όταν ανήγγειλε η Αιθιοπία τα σχέδια για 
χρήση του νερού του Νείλου για ένα εσωτερικό πλάνο εσωτερικής άρδευσης . Στην 
τρέχουσα παρούσα κατάσταση, µια τέτοια πολιτική είναι κατά ένα µεγάλο µέρος 
εκτελέσιµη. Η Αίγυπτος κατέχει εκατοντάδες σύγχρονα αµερικανικά και γαλλικά 
µαχητικά αεροπλάνα . Αν και αυτή η αρµάδα είναι κατώτερη του Ισραήλ, µε του οποίου 
δεν συγκρίνεται καµία από τις παρόχθιες χώρες. 

• Η δεύτερη επιλογή είναι η κατάληψη. Εκείνη η δυνατότητα εκδηλώθηκε πραγµατικά 
όταν, το 1994, οι δυνάµεις της πήγαν στην περιοχή Halayeb διαµαχόµενη 
παραµεθόρια περιοχή στην Κόκκινη Θάλασσα που καταλήφθηκε από το Σουδάν.  
Ειρωνικά, η αποκατάσταση της ειρήνης µέσα στις παρόχθιες χώρες µπορεί µόνο να 
αυξήσει την ένταση στην κοιλάδα του Νείλου. Οι συζητήσεις για ειρήνη είναι εν εξελίξει 
σε ισχύ πολλές περιοχές : στο Σουδάν και την περιοχή των Μεγάλων Λιµνών (Great 
Lakes ) υπάρχει µια εύθραυστη συµφωνία ειρήνης µεταξύ της Αιθιοπίας και της 
Ερυθραίας από το 2000. Όταν επικρατεί ειρήνη, κατόπιν ακολουθεί η οικονοµική 
ανάπτυξη και περισσότερο νερό απαιτείται. Πράγµατι, Η Αιθιοπία έχει αναγγείλει τα 
φιλόδοξα σχέδια για εκτροπή του νερού του µπλε Νείλου σε νέοαναπτυσσόµενες 
γεωργικές περιοχές . Η Ουγκάντα εξετάζει νέα υδροηλεκτρικά προγράµµατα. Το 
Σουδάν έχει εκδηλώσει προθέσεις να αντλήσει περισσότερο νερό από τον ποταµό. Εν 
τω µεταξύ, το Χαρτούµ ήταν απασχοληµένο αυξάνοντας της στρατιωτική ικανότητα του 
µε τη βοήθεια από το Ιράν και το Ιράκ του Σαντάµ µε επιπλέον συστήµατα όπλων από 
την Κίνα και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Με τις πρόσφατες αλλαγές στη διαµόρφωση 
των συµµάχων του, και τις αποστασίες και τους διαχωρισµούς µέσα στις τάξεις των 
οµάδων αντίστασης, η κατάσταση µπορεί να είναι έτοιµη για επίλυση των 
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συγκρούσεων στο σουδανέζικο εµφύλιο πόλεµο (όµως αυτή η ευκαιρία µπορεί να 
χαθεί µε την παρούσα ανάπτυξη στο Drafur). Με την προοπτική της ειρήνης, η 
σουδανέζικη κυβέρνηση θα είναι σε θέση για να συνεχίσει µε τα εκτενή προγράµµατα 
για το νερό, ιδιαίτερα µε ένα νέο φράγµα στη Dongola, στο βόρειο Χαρτούµ. Σε µια 
συνεχιζόµενη ατµόσφαιρα απειλής και δεδοµένη την στρατιωτική ανωτερότητα της 
Αιγύπτου, ένα άλλο σενάριο µπορεί να προκύψει συµφωνά µε το οποίο να 
αναπτυχθούν αντιαιγυπτιακές συµµαχίες. 
Μια δήλωση του Boutros Boutros Ghali το 1989 φαίνεται να προτείνει µια κατανόηση 
της κατάστασης σύγκρουσης: "Αυτό που είναι χειρότερο είναι ότι κάθε χώρα του 
Νείλου αναµένει διαφορετικό οφέλη από τον έλεγχο και τη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων. Οι άλλες αφρικανικές οι χώρες δεν έχουν φθάσει στο επίπεδο γεωργίας µέσω 
της άρδευσης που έχουµε εµείς, και εποµένως δεν είναι το ίδιο ενδιαφερόµενες για το 
πρόβληµα της έλλειψης ύδατος. Είναι η κλασσική διαφορά στις συµπεριφορές που 
υπάρχουν µεταξύ των χώρων που βρίσκονται ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος και 
των χωρών κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος στον ίδιο διεθνές ποταµό".  
 
6.412 Ιστορία συνεργασίας στην κοιλάδα του Νείλου. 
 
Με την εξαίρεση της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας το 1998-2000, οι παρόχθιες χώρες 

δεν έχουν ανοιχτά αλληλοκατηγορηθεί ως εχθροί. Επιπλέον, έχουν υπάρξει πολλές 
προσπάθειες συνεργασίας στην κοιλάδα του Νείλου υπό µορφή συµφωνιών, 
οργανώσεις υδρολογικών λεκανών, επιτροπές και "πρωτοβουλίες ".  
Το 1929, η συµφωνία της Κοιλάδας του Νείλου (Nile Valley Agreement) µεταξύ της 

Αιγύπτου και του Σουδάν ήταν να ρυθµιστεί ο προγραµµατισµός και η χρήση του 
νερού. Το Μεγάλο φράγµα Aswan είχε τις επιπτώσεις στο Σουδάν 
συµπεριλαµβανοµένης της επανεγκατάστασης 50.000 Nubians των οποίων οι τόποι 
αναµένονταν να πληµµυριστούν. Τα σουδανέζικα σχέδια αναστατώσαν την Αίγυπτο 
και είχαν δυσµενείς επιπτώσεις στις διµερείς σχέσεις τους. Μια συµφωνία του 1959 για 
πλήρης χρησιµοποίηση των υδάτων του Νείλου ήταν µια προσπάθεια να αναθερµανθεί 
εκείνη η εχθρική σχέση. Μια κοινή επιτροπή καθιερώθηκε για να εποπτεύσει όλες τις 
εργασιακές ρυθµίσεις για τα µελλοντικά σχέδια στην υδρολογική λεκάνη. ∆ύο 
ελαττώµατα όµως χαρακτηρίζουν αυτή την συµφωνία του 1959. Καταρχήν, απέτυχε να 
περιλάβει τα άλλα παρόχθια κράτη. ∆εύτερον, ήταν πάρα πολύ “άκαµπτη” δηλαδή 
απέτυχε να συµπεριλάβει τροποποιήσεις όπως κλιµατολογικούς όρους, δηµογραφική 
αύξηση, οικονοµικές και στρατιωτικές καταστάσεις που ήταν σίγουρο ότι θα 
εξελίσσονταν. Παραδείγµατος χάριν, αυτή η συµφωνία δεδοµένου ότι από µια ετήσια 
ροή 84 δισεκατοµµυρίων κυβικών µετρητών (bcm), στην Αίγυπτο θα διατίθονταν 55,5 
bcm του νερού του Νείλου ετησίως (περίπου τα δύο τρίτα του κατ' εκτίµηση µέσου 
όρου) και Το Σουδάν θα λάµβανε 18,5 bcm το χρόνο. Η υπόλοιπη ροή των 10 bcm το 
χρόνο αντιπροσώπευε την υποτιθέµενη εξάτµιση και τις απώλειες µέσω κατεισδυσης 
στη λίµνη Nasser.  
Το 1977, παρόχθιες χώρες του Kagera (ένας σηµαντικός παραπόταµος του Νείλου), 

δηλαδή, Το Μπουρούντι, η Ρουάντα, η Τανζανία, και η Ουγκάντα, δηµιούργησαν µια 
οργάνωση υδρολογικής λεκάνης. Η Αίγυπτος δοκίµασε να δηµιουργήσει ανεπιτυχώς 
έναν οργανισµό ευρείας υδρολογικής λεκάνης. Αυτή η αποτυχία µπορεί να φανεί, εν 
µέρει, σαν συνέπεια των εµφύλιων πολέµων στο Μπουρούντι, την Αιθιοπία, τη 
Ρουάντα, το Σουδάν και ιδιαίτερα, λόγω των πολιτικών εντάσεων µεταξύ του Σουδάν 
και της Αιγύπτου. Το 1992, Η πρωτοβουλία της υδρολογικής λεκάνη του Νείλου 
προωθήθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο Υποθέσεων Νερού των κρατών της 
υδρολογικής λεκάνης του Νείλου για να προωθηθεί η Συνεργασία και η Ανάπτυξη στην 
κοιλάδα (COM). Μία Τεχνική Επιτροπή συνεργασίας για την Προώθηση της 
Ανάπτυξης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος της υδρολογικής λεκάνης του 
Νείλου (TECCONILE) περιλαµβάνει έξι από τα παρόχθια κράτη, τη Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
του Κονγκό, της Αιγύπτου, της Ρουάντα, του Σουδάν, της Τανζανίας και της 
Ουγκάντας. Ο TECCONILE πρόκειται να βοηθήσει τα συµµετέχοντα κράτη στις 
προσπάθειες ανάπτυξής τους, µε σκοπό να εξασφαλίσει µία ολοκληρωµένη 
προσέγγιση µε ένα αειφόρο τρόπο. 
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     6.413 Εκτροπή Νείλου [30] 

Ο Νείλος (χάρτης 6.10) είναι ο µακρύτερος ποταµός στον κόσµο, µε µήκος 6.695 χλµ 
από τον πιο αποµακρυσµένο ποταµό τροφοδότησής του στο Μπουρούντι έως το 
σηµείο που χύνεται στην µεσόγειο. Ο Νείλος πηγάζει στην λίµνη Βικτώρια, και ρέει 
βόρεια δια µέσου των περισσοτέρων χωρών της δυτικής Αφρικής. Οι βαριές 
βροχοπτώσεις αναγκάζουν το Νείλο να πληµµυρίζει κάθε καλοκαίρι, ενώ ο ποταµός 
φθάνει στην µικρότερή του ένταση µεταξύ του Ιανουαρίου και του Μαΐου. 

 

 
 

Χάρτης 6.10 [27]   G.I.S. Χάρτης  της υδρολογικής λεκάνης του Νείλου µε διευρυµένες την 
περιοχή που πηγάζει (αριστερά γωνία) και την περιοχή που εκβάλει (δεξιά πάνω γωνία). 

  
 Το πρώτο φράγµα στο Νείλο, το Φράγµα του Aswān, χτίστηκε το 1902 και τέθηκα σε 

λειτουργία το 1936. Το Μεγάλο Φράγµα του Aswāntt µαζεύει τόσο νερό ώστε να 
δηµιουργεί µια από τις παγκοσµίως µεγαλύτερες δεξαµενές, τη Λίµνη Nasseruu . Μια 
αρνητική πτυχή του φράγµατος είναι η µείωση της ροής του ιζήµατος στον χαµηλότερο 
Νείλο, από τον οποίο εξαρτάται η γονιµότητα εκείνης της περιοχής . Το φράγµα 
Makwar, τώρα αποκαλούµενος Sannār Φράγµα, χτίστηκε κατά µήκος του µπλε Νείλο 
νότια του Χαρτούµ µετά από τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο για να παρέχει νερό 
αποθήκευσης για τις φυτείες βαµβακιού στο Σουδάν. Ένα φράγµα στο Jabal Awliya 
κατασκευάστηκε στον άσπρο Νείλο νότια του Χαρτούµ το 1937.  
Οι Αιγύπτιοι σχεδιάζουν να εκτρέψουν τον µεγάλο ποταµό, ανοίγοντας ένα κανάλι 

που θα ξεκινά από την Άνω Αίγυπτο, θα διασχίζει την έρηµο και θα εκβάλλει στη 
Μεσόγειο δυτικά της Αλεξάνδρειας . 
Το µεγαλεπήβολο έργο αναγγέλθηκε από τον πρόεδρο της Αιγύπτου Χόσνι 

Μουµπάρακ .Η χώρα θα εκτρέψει τον Νείλο δηµιουργώντας ένα κανάλι που θα ξεκινά 
από το Αµπου Σίµπελ της Ανω Αιγύπτου, θα συνδέει τις οάσεις του Μπαρίς, του 
Καργκέχ, της Ντάκλα και της Φαραφρά και θα εκβάλλει στη Μεσόγειο, δυτικά της 
Αλεξάνδρειας. Αν η ιδέα υλοποιηθεί, θα πρόκειται για το δεύτερο φαραωνικό έργο που 
θα εκτελεστεί στην Αίγυπτο κατά τη µεταπολεµική περίοδο. Το πρώτο ήταν το Μεγάλο 
Φράγµα στο Ασουάν που άρχισε να κτίζεται το 1960 και ολοκληρώθηκε το 1971, 
δηµιουργώντας ως το 1975 την τεχνητή λίµνη Νάσερ, µήκους 500 χλµ., που ξεκινά 
από το Ασουάν, προχωρεί 300 χλµ. νοτιοδυτικά, ως το Αµπου Σίµπελ, και καταλήγει 
στο Σουδάν.  

 Όταν ξεκίνησε η κατασκευή του Μεγάλου Φράγµατος στο Ασουάν εκφράστηκαν και 
τότε αµφιβολίες και όµως το Φράγµα έγινε. Βέβαια το έργο αυτό είναι πολύ πιο 
πολύπλοκο. Το κυριότερο πρόβληµα ωστόσο είναι πολιτικό. Οι αµερικανικές 
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υπηρεσίες εκτιµούν ότι ο Μουµπάρακ, αν εν τω µεταξύ δεν επικρατήσουν οι 
ισλαµιστές, θα παραµείνει στην εξουσία το πολύ άλλα δέκα χρόνια. Η θέση των ΗΠΑ 
εδώ είναι εντελώς ιδιόµορφη. Υποτίθεται ότι διαδεχθήκαν τους Ρώσους, αλλά ποιο το 
αποτέλεσµα; Ξοδεύουν ετησίως 2 δισ. δολάρια σ' αυτή τη χώρα και η αµερικανική 
πρεσβεία του Καΐρου µοιάζει µε φρούριο που φυλάσσεται καλύτερα και από το Φορτ 
Νοξ. Οι υπάλληλοι εργάζονται και ζουν µέσα σε τείχη και για να βγει εκτός κτιρίου ο 
πρέσβης ένα επιτελείο ανθρώπων σχεδιάζει το δροµολόγιό του. Χειρότερα και από 
φυλακή. Ο Νάσερ έφτιαξε το Μεγάλο Φράγµα. Ο Σαντάτ υπήρξε ο αρχιτέκτονας της 
ειρήνης µε το Ισραήλ και του ανοίγµατος προς τη ∆ύση. Ο Μουµπάρακ θέλει να 
αφήσει και αυτός κάτι "ιστορικό" πίσω του. ‘’Να εκτρέψει το Νείλο’’ 

Η άποψη της κυβέρνησης  

Το έργο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους επενδυτές και σύντοµα θα εκδηλωθεί το 
ενδιαφέρον των αραβικών χωρών, από τις οποίες αναµένονται και οι επενδύσεις. Το 
έργο θα δώσει λύσεις στο θέµα της απασχόλησης των νέων και θα βοηθήσει στην 
πολιτική σταθερότητα και στην εξάλειψη της τροµοκρατίας, εξαιτίας της οποίας το 
ποσό που χάνει ετησίως η Αίγυπτος σε τουριστικό συνάλλαγµα αγγίζει το 1 δισ. 
∆ολάρια. 
Η νέα κοιλάδα που θα δηµιουργήσει η εκτροπή του Νείλου θα δώσει τη δυνατότητα 

να αποσυµφορηθεί πληθυσµιακά το ∆έλτα του ποταµού, ότι θα γίνει καλύτερη χρήση 
των υδάτινων πόρων της χώρας, ότι θα βελτιωθούν οι καλλιέργειες µε την 
ορθολογικότερη κατανοµή τους και την επιλογή των πλέον προσοδοφόρων προϊόντων 
και επιπλέον ότι θα βελτιωθεί η ποιότητα της αγροτικής παραγωγής µε τον περιορισµό 
στη χρήση των λιπασµάτων. Από την άλλη πλευρά ωστόσο οι αντιρρήσεις των 
οικολόγων είναι εξίσου σοβαρές αφού, όπως υποστηρίζουν, οι δραστικές αλλαγές στις 
καλλιέργειες υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργήσουν ανεπανόρθωτες ζηµιές στο 
οικοσύστηµα. Ήδη οι επιπτώσεις από το Μεγάλο Φράγµα και τη λίµνη Νάσερ είναι κάτι 
περισσότερο από σοβαρές αφού:  
Εξαιτίας της συγκράτησης των νερών του Νείλου µπορεί µεν να σταµάτησαν οι 

πληµµύρες του ποταµού (ιδιαίτερα στην Άνω Αίγυπτο) και ο υδροφόρος ορίζοντας 
κάτω από τη Σαχάρα να έχει επεκταθεί ως την Αλγερία, ωστόσο τα νερά του ποταµού 
στο ∆έλτα δεν έχουν τη δύναµη να µεταφέρουν τα ιζήµατα στη θάλασσα. Αυτό, σε 
συνδυασµό µε την άνοδο της στάθµης των νερών της Μεσογείου, έχει αποτέλεσµα τη 
διάβρωση των ακτών της χώρας κατά ένα µέτρο τον χρόνο και την είσοδο της 
θάλασσας στην εύφορη περιοχή του ∆έλτα, η οποία µεταφέρει αλάτι καταστρέφοντας 
ετησίως το 10% της συνολικής αγροτικής παραγωγής. Ένας «δεύτερος Νείλος» θα 
µπορούσε να κάνει τα πράγµατα ακόµη χειρότερα.  
Αν και ο υφυπουργός αρδεύσεων Μαχµούτ Αµπού Σαΐντ υπεύθυνος για τον 

«καινούργιο Νείλο», ισχυρίζεται ότι ∆εν πρόκειται να ελαττωθεί η ταχύτητα ροής του 
Νείλου. Τονίζει µε έµφαση ότι το κύριο πρόβληµα είναι η κακή άρδευση που γίνεται µε 
τα νερά του Νείλου, η σπατάλη του νερού, που χάνεται είτε για καλλιέργειες οι οποίες 
απαιτούν πολύ νερό, όπως του ρυζιού, είτε γιατί χρησιµοποιούνται πολύ µεγαλύτερες 
ποσότητες από αυτές που απαιτεί κάθε καλλιέργεια. Για το πρόβληµα της διάβρωσης 
στο ∆έλτα αισιοδοξεί ότι θα αντιµετωπισθεί µε τη βελτίωση των έργων υποδοµής, των 
καναλιών, των σωληνώσεων και της ροής του ποταµού.  

Ακόµα εκτιµά ότι  

• θα αυξηθεί η καλλιεργήσιµη γη κατά 10% σε µια χώρα µε πληθυσµό 63 εκατ., το 95% 
των οποίων ζει στην κοιλάδα του Νείλου, που το πλάτος της σε κανένα σηµείο δεν 
ξεπερνά τα 20 χλµ.  

• Το ποσοστό της ανεργίας, το οποίο σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία είναι σήµερα 
10,15%, θα µειωθεί.  

• Με τη δηµιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας η χώρα θα αποκτήσει πολιτική 
σταθερότητα.  
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• Η γη που θα παραδοθεί στις καλλιέργειες θα είναι καλής ποιότητας και δεν θα 
χρειάζονται λιπάσµατα, όπως λ.χ. συµβαίνει σήµερα για την περιοχή γύρω από το 
Ασουάν και τη λίµνη Νάσερ. 

•  Τα αγροτικά προϊόντα θα είναι περισσότερα, φθηνότερα και υγιεινότερα.  

Η πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου περιλαµβάνει το κτίσιµο ενός ηλεκτρικού 
σταθµού, ο οποίος θα ανυψώσει τα νερά που θα προέλθουν από τη λίµνη Νάσερ στα 
15 µέτρα και τα οποία θα χυθούν, στη συνέχεια, στο νέο κανάλι. Παράλληλα θα 
προχωρούν τα έργα διάνοιξης του καναλιού.  
Στη δεύτερη φάση και αφού ολοκληρωθούν τα έργα υποδοµής: θα κατασκευασθούν 

αυτοκινητόδροµος και παράπλευροι οδικοί άξονες ανάµεσα στον «παλιό» και στον 
«νέο Νείλο», θα κτισθούν 24 καινούργιες πόλεις και, µόλις αποπερατωθούν τα 
αναγκαία έργα υποδοµής, θα ενοποιηθεί το σύστηµα της άρδευσης, δηλαδή των 
υπόγειων υδάτων των οάσεων από τη µια και του καναλιού από την άλλη. 
Υπολογίζεται ότι για τις ανάγκες αυτής της νέας κοιλάδας θα χρειασθούν 10 δισ. 
κυβικά µέτρα νερού.  
Επιπλέον υποστηρίζει ότι «Το νερό είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα. Το έργο αυτό 

είναι έργο του επόµενου αιώνα και για την αποπεράτωσή του θα χρειασθούν 15-20 
χρόνια» και ότι «Τα έργα έχουν ήδη αρχίσει και αυτή τη στιγµή εργάζονται 1.000 
περίπου άνθρωποι, ενώ έχουν ήδη µεταφερθεί στην περιοχή των εργασιών (την 
Τούσκα) 250 σκαπτικά µηχανήµατα».  

Στην περιοχή των έργων 

Στην περιοχή των έργων βρίσκεται η αρχαία κοίτη του Νείλου, από όπου περνούσε 
το ποτάµι εκατοµµύρια χρόνια πριν από την εµφάνιση του ανθρώπου. Σύµφωνα µε 
τους επιστήµονες, ένα τεκτονικό φαινόµενο εξέτρεψε τον ποταµό ανατολικότερα, στη 
σηµερινή κοίτη του. Το έδαφος εδώ είναι «ταπεινωµένο» και στις αεροφωτογραφίες 
διακρίνεται η αρχαία πορεία του ποταµού. Τώρα ο άνθρωπος διανοίγει την αρχαία 
κοίτη για να χυθούν εκεί τα νερά ενός «καινούργιου Νείλου».  

Η πολιτική διάσταση  

Στο Ασουάν στο νοτιότερο άκρο της Αιγύπτου, κοντά στο Σουδάν, όπου εδώ και 
χρόνια µαίνεται ένας αιµατηρός εµφύλιος πόλεµος και τη χώρα κυβερνά ένα τυραννικό 
ισλαµικό καθεστώς ανίκανο να αντιµετωπίσει το φάσµα µιας εθνικής καταστροφής. Τα 
νερά του Νείλου που εισέρχονται στην Αίγυπτο προέρχονται κατά 85% από τα βόρεια 
υψώµατα της Αιθιοπίας. Είναι τα καθαρότερα νερά, του Κυανού Νείλου. Τα υπόλοιπα, 
τα νερά του Λευκού Νείλου, προέρχονται από το Σουδάν. Η προφορική συµφωνία 
ανάµεσα στις τρεις χώρες εµφανίζει τόσες ιδιαιτερότητες ώστε ακόµη και οι ειδικοί 
δίνουν αντιφατικές ερµηνείες. Λ.χ., η Αίγυπτος δικαιούται να χρησιµοποιεί ετησίως 55,5 
δισ. κυβικά µέτρα νερού, αλλά η ποσότητα που εισρέει στη χώρα είναι πολύ 
µεγαλύτερη αφού το νερό από τον Λευκό Νείλο είναι αυξηµένο σε ποσότητα εξαιτίας 
της αδυναµίας του Σουδάν να ελέγξει τη ροή του και να εκµεταλλευθεί την ποσότητα 
που δικαιούται. Από τα 18 δισ. κυβικά µέτρα νερού που του αναλογούν, το Σουδάν 
χρησιµοποιεί σήµερα µόνο τα 4-5 δισ. Η Αιθιοπία αποδέχεται σιωπηρώς την 
προφορική συµφωνία, αλλά δεν την επικυρώνει. Εξάλλου, εξαιτίας του εµφυλίου, στο 
Σουδάν έχει σταµατήσει το πρόγραµµα του καναλιού Τζον Κλέι, που θα αύξανε την 
ποσότητα των νερών του Λευκού Νείλου κατά 5,5 δισ. κυβικά µέτρα νερού τον χρόνο 
διοχετεύοντας στον Νείλο τα νερά µικρών ποταµών. Η ισορροπία είναι τόσο 
εύθραυστη ώστε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου και γενικός 
γραµµατέας των Ηνωµένων Εθνών Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι έκανε πριν από µερικά 
χρόνια µια εµπρηστική δήλωση. Αυτός ο µετριοπαθής κόπτης, αλλά και σκληρός 
διαπραγµατευτής της ειρήνης µε το Ισραήλ στη δεκαετία του '70, είπε: «Ο επόµενος 
πόλεµος στην περιοχή µας θα είναι για τα νερά του Νείλου».  



 92

Ο εµφύλιος πόλεµος στο Νότιο Σουδάν εκφράζει ουσιαστικά τη σύγκρουση του 
αραβικού Βορρά µε τον αφρικανικό Νότο. Μολονότι η διάταξη του πληθυσµού της 
Αιγύπτου κατά µήκος του Νείλου ευνοεί τη συνεκτικότητα και τον πολιτικό και 
στρατιωτικό έλεγχο της χώρας, οι ισλαµιστές, που το κέντρο της δύναµής τους 
βρίσκεται στο Ασιούτ, µια πόλη ιστορικής σηµασίας µεταξύ του Καΐρου και του Λούξορ, 
αποκτούν στην Αίγυπτο όλο και περισσότερους οπαδούς.  
Το φαινόµενο έχει τις εξηγήσεις του: Από το 1821, όταν την Αίγυπτο κυβερνούσε ο 

Μεχµέτ Αλή, ως το 1975, όταν ολοκληρώθηκε η λίµνη Νάσερ, το ποσοστό 
καλλιεργήσιµης γης ανά κάτοικο µειώθηκε κατά 80%. Στα τέλη του προηγούµενου 
αιώνα η Αίγυπτος αριθµούσε 10 εκατ. κατοίκους. Το 1960 είχε φθάσει τα 26 εκατ. Ο 
πληθυσµός της είναι τώρα 63 εκατ. και µε τον σηµερινό µέσο ρυθµό αύξησης 2,5% 
υπολογίζεται ότι το 2020 θα έχει φθάσει στα 100 εκατ. κατοίκους. Η πληθυσµιακή αυτή 
έκρηξη µπορεί να οδηγήσει σε καταστροφές βιβλικών διαστάσεων, που θα είναι 
αδύνατον να αντιµετωπισθούν από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Στον σεισµό του 1992, 
λ.χ., οι κάτοικοι του Καΐρου, το οποίο έχει πληθυσµό 13 εκατ. και καλύπτεται από 
αποχέτευση µόνο κατά 40%, έλαβαν βοήθεια όχι από την κυβέρνηση και τις τοπικές 
αρχές αλλά από τα τζαµιά.  

Η άποψη της αντιπολίτευσης  

Ο ηγέτης του αριστερού κόµµατος Ταγκάµο της αντιπολίτευσης, Σέιτ Αλ Ριφάτ. Το 
Ταγκάµο έχει επτά έδρες στη Βουλή και µεγάλη επιρροή στους Νουβίους 
Υποστηρίζει ότι «το κόµµα τους δεν είναι εναντίον του έργου, αλλά υπάρχουν κάποια 

πράγµατα τα οποία πρέπει να ειπωθούν όπως για το νέο ∆έλτα (στις εκβολές του 
«δεύτερου Νείλου») το δέλτα είναι τρίγωνο. Μιλούν επίσης για "νότια κοιλάδα" του 
Νείλου. Η νότια κοιλάδα του Νείλου είναι το Βόρειο Σουδάν» είπε γελώντας. «Αυτά 
όσον αφορά τα ονόµατα».  
Στο ερώτηµα πώς διασφαλίζεται η προφορική συµφωνία για τα 55,5 δισ. κυβικά 

µέτρα νερού ετησίως που δικαιούται η Αίγυπτος, πώς διανέµεται το νερό ανά κάτοικο, 
τι καλλιέργειες θα πρέπει να προκριθούν, πώς θα υλοποιηθεί το έργο. Η γνώµη του 
Ριφάτ είναι ότι υπάρχει προχειρότητα. ∆εν έχουν απαντηθεί κρίσιµα ερωτήµατα, όπως 
λ.χ. το ποσοστό απώλειας νερού λόγω της εξάτµισης. Τα θέµατα υποδοµής: όπως η 
διαµονή των εργατών, τα σχολεία, τα νοσοκοµεία, η κατανοµή του νερού δεν έχουν 
καν τεθεί. Ο «δεύτερος Νείλος» ανοίγεται µακριά από τις κατοικηµένες περιοχές και 
µόλις τώρα άρχισαν να καταρτίζονται οι επιµέρους µελέτες και να συζητούνται από 
ειδικούς τα προβλήµατα του έργου στο Πανεπιστήµιο του Καΐρου. Επιπλέον η 
υλοποίησή του συνεπάγεται µεταφορά τεχνικού εξοπλισµού και εργαλείων από τη 
χερσόνησο του Σινά, όπου αναπτύσσονται άλλα έργα, στην Τούσκα. Οπότε υπάρχουν 
αναπάντητα ερωτήµατα όπως «ποιο είναι το κόστος ανά κυβικό µέτρο αρδεύσιµου 
νερού στον "καινούργιο Νείλο;"» ∆εδοµένου ότι το νερό πρέπει να ανεβεί ψηλά, στα 15 
µέτρα, µε χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Και η Σαουδική Αραβία παράγει σιτάρι αλλά της 
στοιχίζει πολύ ακριβότερα από ότι αν το εισήγε από την Ισλανδία».  
Η κυβέρνηση εκτιµά το συνολικό κόστος όλων των έργων περίπου στα 100 δισ. 

δολάρια. Από αυτά, το 60% υπολογίζει ότι θα προέλθει από αραβικές πηγές. (Πράγµα 
που σηµαίνει βεβαίως ότι οι χώρες του Περσικού Κόλπου θα αποφασίσουν, σε 
συνεργασία µε την Παγκόσµια Τράπεζαqq, να µεταφέρουν πετροδολάρια από τις 
δυτικές χώρες στην Αίγυπτο). Το υπόλοιπο 40% θα έλθει από τη ∆ύση. Ο 
υφυπουργός Αρδεύσεων µου είπε ότι ήδη δύο µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι του 
Κουβέιτ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο και να τους κατονοµάσει.  

   

6.42 Η υδρολογική λεκάνη του Volta [32] 

Η υδρολογική λεκάνη του Volta είναι µια από τις φτωχότερες περιοχές στην Αφρική. 
Μοιράζεται από έξι δυτικά αφρικανικά κράτη, αλλά πάνω από το 80% της περιοχής 
επιφάνειας βρίσκεται στη Burkina Faso και την Γκάνα. Με λίγους άλλους φυσικούς πόρους 
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διαθέσιµους, η γεωργία µε αρδεύσιµο νερό από τη βροχή είναι η κύρια βάση ανάπτυξης για 
τους ανθρώπους της υδρολογικής λεκάνης. Τα ποσοστά αύξησης πληθυσµού είναι σχεδόν 
3%, τοποθετώντας την αυξανόµενη πίεση στο έδαφος και τους υδάτινους πόρους. Η 
βελτιωµένη γεωργική ανάπτυξη ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος, στη Burkina Faso, 
εξαρτάται από την ανάπτυξη των επιφανειακών υδάτινων πόρων, τέτοια προγράµµατα 
ανάπτυξης έργων νερού θα µπορούσαν να ασκήσουν επίδραση στη διαθεσιµότητα του 
ύδατος κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος, ειδικότερα στην περιοχή του φράγµατος 
Akosombo στο οποίο η Γκάνα στηρίζεται για σχεδόν όλο τον ενεργειακό ανεφοδιασµό της. 
Οι χαµηλές στάθµες νερού στο φράγµα το 1998 προκάλεσαν µια σηµαντική ενεργειακή 
κρίση στην Γκάνα, για την οποία πολλοί κατηγόρησαν την Burkina Faso για τα 
προγράµµατα νερού που έχει αλλά µπορεί να είχαν προκληθεί καθαρά από την αναξιόπιστη 
και την ελάχιστα κατανοητή µεταβλητότητα βροχοπτώσεων. Μια επίµονη µείωση στις 
βροχοπτώσεις τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινώσει πολύ τις ελλείψεις και τον ανταγωνισµό 
για νερό στην υδρολογική λεκάνη. Η ανεπαρκής επικοινωνία µεταξύ των δύο χωρών 
αποτρέπει αυτήν την περίοδο την επαρκή συνεργασία είτε στην κατανόηση είτε τη διαχείριση 
αυτού του κοινού πόρου, πράγµα που θα µπορούσε να εµποδίσει τις πιθανότητες ειρηνικής 
επίλυσης οποιονδήποτε µελλοντικών συγκρούσεων. ∆εδοµένου ότι η Γκάνα προετοιµάζεται 
να αρχίσει ένα άλλο πρόγραµµα φραγµάτων στο Bui, και την περιβαλλόµενη από ξηρά 
Burkina Faso κοιτάζει σαφώς τους ποταµούς Volta ως πηγή δυνατότητας ανάπτυξης, 
καθόλου χρόνος δεν πρέπει να χαθεί στην ενθάρρυνση του διαλόγου και του συντονισµού 
µεταξύ των δύο γειτόνων, και των άλλων χωρών γύρω από την υδρολογική λεκάνη . 
∆ιαφορετικά, η βαριά εµπιστοσύνη της Γκάνας στον ποταµό για ενέργεια, και η ανάγκη της 
Burkina Faso για περισσότερο νερό για άρδευση θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα 
αδιέξοδο και να συγκρατήσει την ανάπτυξη και ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος και 
κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος. Αυτό το γεγονός έχει λάβει πρόσφατα την προσοχή 
της διεθνούς κοινότητας, η οποία αρχίζει τώρα ένα σηµαντικό διακυβερνητικό πρόγραµµα 
για να προωθηθεί η περιφερειακή συνεργασία. Το Πρόγραµµα Ειρήνης µέσω του Νερού 
από τον Πράσινο Σταυρό (Green Cross Water for Peace project) τοποθετείται µεµονωµένα 
για να εξασφαλίσει την πλήρη και ενεργό συµµετοχή των αστικών αντιπροσώπων την 
κοινωνίας σε όλη τη λεκάνη για να δηµιουργηθούν κανόνες για την λεκάνη, συµφωνίες και 
πολιτικές διαχείρισης. Αυτό είναι ο κύριος στόχος αυτού του προγράµµατος.  

  
Υπόβαθρο  
 
 Η υδρογραφική λεκάνη του ποταµού Volta (χάρτης 6.11) καλύπτει µια περιοχή επιφάνειας 

περίπου 414.000 km2, και περικλείει έξι χώρες της δυτικής Αφρικής: Μπενίν, Burkina Faso, 
Ακτή Ελεφαντοστού, Μαλί, Γκάνα και Τόγκο. Ο συνολικός πληθυσµός της υδρολογικής 
λεκάνης υπολογίζεται αυτήν την περίοδο στα 14 εκατοµµύρια κατοίκους, αλλά η περιοχή 
είναι υπό υψηλή δηµογραφική πίεση, µε ένα ποσοστό αύξησης που υπολογίζεται κατά 2,9% 
ετησίως. Τα εξαιρετικά χαµηλά εισοδήµατα ενός µεγάλου µέρους του πληθυσµού έχει ως 
αποτέλεσµα την υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης και κατά 
συνέπεια σοβαρές επιπτώσεις στη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής.  
Από όλους τους φυσικούς πόρους της υδρολογικής λεκάνης, οι υδάτινοι πόροι αποτελούν 

το κύριο οικονοµικό ενδιαφέρον γύρω από το οποίο η ανάπτυξη των διαφορετικών τοµέων 
της οικονοµίας των χωρών πρέπει να χτιστεί, δυστυχώς αυτό επίσης σηµαίνει ότι το νερό 
είναι το στοιχείο γύρω από το οποίο υπάρχουν πιθανές συγκρούσεις µεταξύ των 
διαφορετικών εµπλεκοµένων κρατών .  
Οι βροχοπτώσεις στην υδρολογική λεκάνη ποικίλλουν από το Βορρά στο νότο µεταξύ 400 

mm. στο βόρειο τµήµα της Burkina Faso σε 1800 mm στην παράκτια ζώνη. Η ετήσια µέση 
εξατµισοδιαπνοήvv ποικίλλει από 2500 mm. στο Βορρά της υδρολογικής λεκάνης  σε 1800 
mm. στην παράκτια ζώνη. Οι κύριες υδάτινες οδοί είναι: ο Mouhoun (µαύρος Volta), ο 
Nakambι (άσπρος Volta), ο Nazinon (κόκκινος Volta), ο Sourou, ο Sissili, ο Oti, και ο 
Pendjari.  
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Χάρτης 6.11   Υδρολογική λεκάνη του ποταµού Volta 
 

Οι σηµαντικότερες πόλεις σε κατανάλωση ύδατος της υδρολογικής λεκάνης είναι η Bobo- 
Dioulasso και η Ouagadougou στη Burkina Faso, η Bolgatanga, η Τamalι και η Kumassi 
στην Γκάνα, η Natitingou στο Μπενίν και η Sokodι στο Τόγκο. Η ασφαλής παροχή νερού 
τους εξασφαλίζεται γενικά από έναν συνδυασµό επιφανειακών και υπογείων υδάτινων 
πόρων.  
Η δυνατή περιοχή αρδεύσιµων εδαφών ολόκληρης της υδρολογικής λεκάνης  είναι όπως 

ακολουθεί ( πίνακας 6.2): 
 

Πίνακας 6.2   Εκτάρια περιοχής ανά κράτος που µπορεί να αρδευτεί 
 

 

Η σηµαντικότερη υποδοµή για την κινητοποίηση των υδάτινων πόρων επιφάνειας και της 
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας είναι:  

• Το έργο Sourou, στη Burkina Faso (300x106 m3)  
• Το φράγµα Ziga, Burkina Faso (200x106 m3)  
• Το φράγµα Kompienga, στη Burkina Faso (2 050x106 m3)  
• Το φράγµα Bagrι, Burkina Faso (1 700x106 m3)  
• Το φράγµα Akosombo, στη Γκάνα (150 000x106 m3)  
• Το φράγµα Kpong, Γκάνα (θα καθοριστεί).  
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Το φράγµα Akosombo είναι κατά πολύ το µεγαλύτερο στην υδρολογική λεκάνη, η 
κατασκευή του οποίου δηµιούργησε τη λίµνη Volta, µια τεράστια τεχνητή λίµνη που έχει 
αλλάξει εντελώς τη φυσική ροή του ποταµού και έχει προκαλέσει µία πληθώρα 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβληµάτων, πολλά από τα οποία είναι ακόµα εκκρεµή. 
Η Γκάνα προγραµµατίζει τώρα να χτίσει ένα άλλο µεγάλο και πολύ επίµαχο φράγµα στη Bui. 
Ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος η Burkina Faso η οποία είναι οικονοµικά και 
βιοµηχανικά λιγότερο αναπτυγµένη από την Γκάνα, αλλά πρόσφατα έχει χτίσει και έχει 
προτείνει να χτίσει περισσότερα φράγµατα, ιδιαίτερα για λόγους άρδευσης. Αυτό είναι µια 
πιθανή πηγή έντονης σύγκρουσης δεδοµένου ότι η Γκάνα απορρίπτει οποιαδήποτε σχέδια 
που θα µειώσουν τον όγκο του νερού που φθάνει στο Akosombo – από την οποία 
εξαρτώνται για σχεδόν όλες τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Είναι κρίσιµο ότι όλα τα 
µελλοντικά σχέδια συζήτιουνται κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο µεταξύ των κρατών της 
υδρολογικής λεκάνης πριν από την κατασκευή τους, και ότι οι οµοπαρόχθιοι συµφωνούν µε 
τις αρχές και τους καθοριστικούς παράγοντες που θα παράσχουν τη βάση για τη µελλοντική 
ανάπτυξη των υδάτινων πόρων. ∆εδοµένου ότι ο πληθυσµός αυξάνεται και τα 
κατακρυµνήσµατα ελαττώνονται, η πίεση για νερό θα αυξηθεί και τέτοιες συµφωνίες θα είναι 
ουσιαστικές στην παρεµπόδιση των συγκρούσεων. 

Κύρια προβλήµατα  

Μετά από τη διαδοχική περίοδο ξηρασίας των τελευταίων δεκαετιών, και κάτω από την 
επίδραση της αυξανόµενης δηµογραφικής πίεσης, αρκετά διάφορες οικολογικές ισορροπίες 
απειλούνται. Ο αντίκτυπος του συνδυασµού παραγόντων κλίµατος και της αύξησης του 
πληθυσµού στην εκµετάλλευση των υδάτων της υδρολογικής λεκάνης είναι αξιοσηµείωτος :  

• Στην υποβάθµιση των υδάτινων πόρων µετά από τη µειωτική αλλαγή του κλίµατος 
και την αύξηση της ζήτησης  

• Στη ζηµία της ποιότητας των υδάτινων πόρων από την αυξανόµενη χρήση όλο και 
περισσότερων χηµικών προϊόντων (φυτοφάρµακα, χηµικά λιπάσµατα, κ.λπ....)  

• Στην αποξήρανση των υγρών ζωνών  
• Στην αποκοπή των οδών νερού λόγω της επιτάχυνσης διαφορετικών τύπων 

διαβρώσεων  
• Στην εξαφάνιση µερικών φυτικών και ζωικών ειδών σε µερικές ζώνες και η εµφάνιση 

µη αυτοχθόνων ειδών γύρω από τις εγκαταστάσεις διαχείρισης υδάτων (φράγµατα τεχνητές 
λίµνες) και τις υδάτινες οδούς ύδατος  

• Στην αποψίλωση των δασών που επιφέρει ζηµία στο έδαφος και επιδρά στην 
απώλεια βιοποικιλότητας  

 
Στα κύρια προβλήµατα σχετικά µε τους υδάτινους πόρους µέσα στην υδρολογική λεκάνη 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή λαµβάνοντας υπόψη τις άµεσες και έµµεσες επιδράσεις 
τους στις χώρες που είναι:  

1. Η ποσοτική µείωση των υδάτινων πόρων εξαιτίας της ελάττωσης 
βροχοπτώσεων που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, που 
έχουν επίσης αντίκτυπο στη βέλτιστη πλήρωση των δεξαµενών στην υδρολογική λεκάνη και 
που διακινδυνεύουν τους στόχους που ορίστηκαν αρχικά για αυτά τα έργα (ηλεκτρική 
παραγωγή, παροχή πόσιµου ύδατος, άρδευση, κλπ) 

2. Η αλλαγή του υδρολογικού συστήµατος των υδάτινων οδών την υδρολογικής 
λεκάνης µετά από την κατασκευή των µεγάλων έργων υποδοµής, τα οποία µπορούν να 
είναι αιτία πληµµυρών, ασφυξίας των φυτώνww και ασθενειών που γέννιουνται στο νερό  

3. Η εξάπλωση των υδρόβιων φυτών σ περιοχές µεγάλων προγραµµάτων 
νερού, προκαλούν προβλήµατα στις υδάτινες οδούς της υδρολογικής λεκάνης  

4.  Η µόλυνση του ύδατος από τα οικιακά απόβλητα, κυρίως ως αποτέλεσµα της 
επιταχυνόµενης και ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των πόλεων της υδρολογικής λεκάνης  

5.  Η µη ύπαρξη των κατάλληλων νοµικών και θεσµικών συµφωνιών και των 
µηχανισµών για την διαχείριση των κοινών υδάτινων πόρων  



 96

6.  Η έλλειψη συµµετοχής της κοινωνίας πολιτών στη ζωτικής σηµασίας 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά µε το νερό.  

Χαρακτηρισµός των πιθανών συγκρούσεων  

Εάν οι παρατηρηθείσες τάσεις κλίµατος συνεχιστούν, τα κοινωνικοοικονοµικά 
χαρακτηριστικά της υδρολογικής λεκάνης  (υψηλή αύξηση πληθυσµών, ισχυρή πίεση στους 
φυσικούς πόρους και ένδεια) θα µπορούσαν να µετατρέψουν τα ανωτέρω προσδιορισµένα 
προβλήµατα σε σοβαρές συγκρούσεις µεταξύ των χωρών που µοιράζονται τους υδάτινους 
πόρους της υδρολογικής λεκάνης .  
Η µειωµένη διαθεσιµότητα του γλυκού νερού στην υδρολογική λεκάνη είναι ήδη ένα 

σηµαντικό ζήτηµα µεταξύ της Burkina Faso και της Γκάνας, οι οποίες καταλαµβάνουν µαζί 
περισσότερο από το 80% της υδρολογικής λεκάνης και, σε µικρότερο βαθµό, µεταξύ της 
Burkina Faso και του Τόγκο.  
Μετά από τις πρωτοεµφανισθείσες χαµηλές βροχοπτώσεις στην υδρολογική λεκάνη το 

1997, η απουσία του κατάλληλου πλαισίου συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ των 
κρατών οδήγησε άµεσα σε συγκρουόµενες σχέσεις µεταξύ των ανάντη προς τη φορά του 
ρεύµατος και των κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος χωρών, στην υποδαύλιση αµοιβαίας 
υποψίας και των ανακριβών εκθέσεων των δραστηριοτήτων των διαφορετικών παρόχθιων 
κρατών. 
Η τρέχουσα ανάλυση της κατάστασης της υδρολογικής λεκάνης δείχνει ότι οι ανωτέρω 

προσδιορισµένες πιθανές συγκρούσεις είναι θέµα για µια µεγάλη συναίνεση από τις χώρες 
της υδρολογικής λεκάνης και η κύρια λύση βρίσκεται στην ιδιότητα των χωρών να 
οργανώσουν τους κατάλληλους µηχανισµούς και πλαίσια για να αποκτήσουν µεγαλύτερη 
γνώση των προβληµάτων της φύσης και τα απαραίτητα εργαλεία για µια αµοιβαία 
συµφέρουσα και κοινή διαχείριση των υδάτινων πόρων.  
Εποµένως προγραµµατίζεται η λειτουργία και η καθιέρωση ενός πλαισίου συντονισµού και 

συνεργασίας µεταξύ των χωρών της υδρολογικής λεκάνης ώστε να εγγυηθεί η βιώσιµη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων προς όφελος των πληθυσµών της υδρολογικής λεκάνης. Η 
εστίαση του σχεδίου του Πράσινου Σταυρού θα είναι να διευκολυνθεί η συµµετοχή και η 
συνειδητοποίηση της κοινωνίας πολιτών σε όλα τα κράτη της υδρολογικής λεκάνης για 
αυτήν την διαδικασία.  
Κατευθύνσεις προτεραιότητας της επέµβασης για µια βιώσιµη επίλυση των 

προβληµάτων της υδρολογικής λεκάνης   
Οι κατευθύνσεις προτεραιότητας της επέµβασης στοχεύουν στην πρόληψη των πιθανών 

συγκρούσεων που µπορούν να προκύψουν από τη διανοµή των υδάτινων πόρων της 
υδρολογικής λεκάνης µεταξύ των κρατών και να ενθαρρύνουν την εφαρµογή της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων της υδρολογικής λεκάνης. Αυτές οι 
κατευθύνσεις είναι οι ακόλουθες:  
1. Η δηµιουργία µόνιµων πληροφοριών που µοιράζονται το µηχανισµό για τους κοινούς 
υδάτινους πόρους για την αξιολόγηση της διαθεσιµότητας, των αναγκών και των κινδύνων 
(πληµµύρες, ξηρασία, ασθένεια, κλπ)  
2. Η ανάπτυξη µιας στρατηγικής για να καταπολεµηθεί ο πολλαπλασιασµός των µη 
αυτοχθόνων φυτών  
3. Η ανάπτυξη ενός συστήµατος για να ελέγχεται η οικιακή ρύπανση στις µεγάλες πόλεις της 
υδρολογικής λεκάνης και κάποια µέσα για να µειωθούν τα δυσµενή αποτελέσµατα στους 
υδάτινους πόρους  
4. Η καθιέρωση ενός πλαισίου συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ τους, για παράδειγµα 
διάφορες πρωτοβουλίες αναπτύσσονται στην περιφέρεια µε σκοπό την εύρεση των 
κατάλληλων λύσεων στα προβλήµατα που προσδιορίζονται σε επίπεδο υδρολογικής 
λεκάνης .  
Η πρόληψη των συγκρούσεων, η προώθηση του διαλόγου µεταξύ όλων όσων ωφελούνται 
από τους κοινούς υδάτινους πόρους στο επίπεδο µιας ή περισσότερων χωρών είναι οι 
κύριοι στόχοι του Πράσινου Σταυρού. Το πρόγραµµα “νερό για την ειρήνη” στην υδρολογική 
λεκάνη του Volta υπάρχει ελπίδα να είναι ο αρχιτέκτονας των νέων και ενταµένων καναλιών 
επικοινωνίας µεταξύ των αντιπροσώπων της αστικής κοινωνίας και των κυβερνήσεων των 
παρόχθιων κρατών δεδοµένου ότι διαπραγµατεύονται την κατεύθυνση της συνεταιριστικής 
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διαχείρισης ύδατος στην υδρολογική λεκάνη. Είναι σηµαντικό ότι οι άνθρωποι έχουν φωνή 
και ρόλο σε αυτήν την διαδικασία από την αρχή.  

Γενικός στόχος  

Ο κύριος στόχος του προγράµµατος είναι η προώθηση της δηµόσιας συµµετοχής στην 
καθιέρωση της κοινής διαχείρισης των υδάτινων πόρων της υδρολογικής λεκάνης του Volta.  

Συγκεκριµένοι στόχοι  

• Να δοθεί µια καλύτερη κατανόηση των υδάτινων πόρων της υδρολογικής λεκάνης και των 
διασυνοριακών προβληµάτων.  

• Η καθιέρωση ενός µηχανισµού που επιτρέπει στους πολιτικούς ιθύνοντες να λάβουν υπόψη 
τις φιλοδοξίες, τις ανάγκες και τις ανησυχίες της κοινωνίας πολιτών της υδρολογική λεκάνη 
στην επεξεργασία των αξόνων της συνεργασίας.  
 
∆ραστηριότητες  
1. Επεξεργασία και εφαρµογή ενός προγράµµατος ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και 
επικοινωνίας για τους υδάτινους πόρους της υδρολογικής λεκάνης  βασισµένο στα 
διασυνοριακά προβλήµατα και τις συγκρούσεις. Αυτό θα στοχεύσει στους τοπικούς 
ανθρώπους, στις αγροτικές και αστικές περιοχές, ιδιαίτερα στις γυναίκες, τους αγρότες και 
άλλες οµάδες ιδιαίτερα εξαρτώµενες από την πρόσβαση στις αξιόπιστες και ασφαλείς 
παροχές νερού. Οι πληροφορίες θα µοιράζονται µεταξύ των οµάδων στις διαφορετικές 
χώρες, οι οποίες θα ενηµερώνονται για τις δεσµεύσεις και τα κατορθώµατα των γειτόνων 
τους .(εικόνα 6.16).  
2. Συντονισµός µιας συνεδρίασης που συλλέγει τους εµπειρογνώµονες και τους 
αντιπροσώπους της κοινωνίας πολιτών από όλη την λεκάνη που θα συµφωνούσαν τελικά 
µε µια ∆ιακήρυξη των λαών της υδρολογικής λεκάνης .  
3. Συντονισµός µιας συνεδρίασης που καλεί τους πολιτικούς ιθύνοντες και τους 
αντιπροσώπους της κοινωνίας πολιτών των κρατών της υδρολογικής λεκάνης του Volta να 
µοιραστούν τις δηλώσεις και τις απόψεις της αστικής κοινωνίας µε τις κυβερνήσεις και τους 
διεθνείς οργανισµούς που εµπλέκονται στην υδρολογική λεκάνη του Volta. 
4. Η προετοιµασία µιας αναφοράς και ενός συνόλου συστάσεων βασισµένων στις ανωτέρω 
διαβουλεύσεις και την έρευνα, να παρουσιαστούν στο Τρίτο παγκόσµιο Φόρουµ για το Νερό 
και να προταθούν στις κυβερνήσεις στην περιοχή. 
 

 

 
 

Εικόνα 6.16  Προς το παρόν έτσι παρέχεται το νερό του ποταµού  Βόλτα στις υπανάπτυκτες 
περιοχές 
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6.43 Η Υδρολογική λεκάνη του Νίγηρα [33] 
 
Το αρχικό όνοµα του ποταµού του Νίγηρα (χάρτης 6.12) ήταν "'egerou nigereou ", το 

οποίο σηµαίνει το "ποταµός των ποταµών". Αυτό δόθηκε από την φυλή της ερήµου Tuareg 
για να εκφραστεί ο εξαιρετικός χαρακτήρας που απέδιδαν στον ποταµό. Ο ποταµός Νίγηρας 
έχει συνολικό µήκος περίπου 4.100 χλµ είναι ο τρίτος µακρύτερος ποταµός στην Αφρική και 
ο µακρύτερος και µεγαλύτερος ποταµός στη δυτική Αφρική.  

 

 
 

Χάρτης 6.12   G.I.S. Χάρτης της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Νίγηρα. 

Το Μαλί και η Νιγηρία εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον ποταµό Νίγηρα για τους 
υδάτινους πόρους τους (διάγραµµα 6.2) 

 

 

∆ιάγραµµα 6.2  Ποσοστό επί τοις εκατό των χωρών που τα σύνορά του βρίσκονται 
µέσα στην υδρολογική λεκάνη του Νίγηρα 
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Ο σφυγµός της δυτικής Αφρικής  

Ο ποταµός Νίγηρας και η υδρολογική λεκάνη του διαµορφώνουν έναν διάδροµο 
παραγωγικότητας που, για χιλιάδες έτη, έχει παράσχει στους ανθρώπους µία πλούσια 
διαβίωση και έκανε την ανθρώπινη επιβίωση πιθανή ακόµη και σε περιόδους της ξηρασίας. 
Τα λιβάδια στην πεδιάδα πληµµυρών του ποταµού υποστήριξαν τα οικόσιτα ζώα και την 
άγρια φύση. Οι άνθρωποι καλλιέργησαν κεχρί, ρύζι και λαχανικά, ψάρεψαν, κυνήγησαν και 
µάζεψαν άγρια φυτά και τα χρησιµοποίησαν ως τρόφιµα και γιατρικά. Ο ποταµός Νίγηρας 
έχει υποστηρίξει επίσης µια αξιοπρόσεκτη ποικιλοµορφία της άγριας φύσης 
συµπεριλαµβανοµένων σχεδόν 250 ειδών ψαριών γλυκού νερού, των οποίων 20 δεν 
βρίσκονται πουθενά αλλού στη γη. Στις πεδιάδες πληµµυρών και στους υγρότοπουςrr του 
δέλτα υπάρχουν ποικίλα συναρπαστικά ζώα συµπεριλαµβανοµένων των γερανών µε µαύρη 
κορόνα(black-crowned cranes), ένα τοπικό σύµβολο οµορφιάς και εξουσίας, καθώς επίσης 
και εκατοντάδες χιλιάδες µεταναστευτικών πουλιών. Οι θαλάσσιοι ελέφαντες οι ιπποπόταµοι 
και οι κροκόδειλοι είναι ακόµα παρόντες. Το δέλτα του ποταµού Νίγηρα περιέχει το 
µεγαλύτερο δάσος µαγγροβίων (τύπος θάµνου) της δυτικής Αφρικής.  

Ένα τοπίο υπό πίεση  

Ο ποταµός και το έδαφος που στραγγίζει απειλούνται τώρα από τις µη αποδεκτές χρήσεις 
των πόρων και την αύξηση πληθυσµών. Οι ροή του ποταµού µειώνεται την ίδια στιγµή που 
η πίεση αλιείας αυξάνεται. Αυτό οδηγεί σε ραγδαία πτώση στην αλιεία του Νίγηρα. Το 1985 
ο ποταµός στέγνωσε εντελώς για αρκετές εβδοµάδες στη Malanville στη ∆ηµοκρατία του 
Μπενίν. Η αποψίλωση των δασών η καλλιέργεια των εύθραυστων χωµάτων οδηγούν στην 
εδαφολογική διάβρωση µε συνέπεια τη συγκέντρωση ιζήµατος στα κανάλια του ποταµού. 
Οι αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον απειλούν επίσης το οικοσύστηµα ποταµών του 

Νίγηρα. ∆ηλαδή τα φράγµατα που αλλάζουν δραστικά τη ροή ποταµών, βοηθούν το ίζηµα 
να ενισχυθεί και καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον των υγρότοπωνrr. Η άρδευση των 
πεδιάδων πληµµυρών για καλλιέργεια καταστρέφει τους βιότοπους για τα ψάρια, τα οικόσιτα 
ζώα και την άγρια φύση. Τα λύµατα και άλλοι ρύποι αυξάνονται στον ποταµό. Ο 
συνδυασµός αυτών των αλλαγών στο περιβάλλον του ποταµού δηµιουργεί τους ιδανικούς 
όρους για τη διάδοση του υδάτινου υάκινθου, ένα εισαχθέν είδος που πνίγει τα κανάλια 
ποταµών. Ο υδάτινος υάκινθος µπορεί επίσης να αυξήσει τις απώλειες ύδατος από τις 
δεξαµενές λόγω εξάτµισης µέχρι δέκα φορές.  
  Η συνεχιζόµενη αύξηση του πληθυσµού θα ασκήσει την αυξανόµενη πίεση στο νερό και 
της υπηρεσίες υγιεινής που καταβάλλονται ήδη. Η µελλοντική ανάπτυξη στην υδρολογική 
λεκάνη του Νίγηρα είναι πιθανό να αυξήσει τα προβλήµατα µεταξύ των φτωχών εθνών της 
υδρολογικής λεκάνης ενώ ανταγωνίζονται για τον έλεγχο του νερού. Υπάρχουν ανησυχίες 
ότι αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε έναν πόλεµο του νερού µεταξύ των χωρών του 
Νίγηρα και της Νιγηρίας. 

Προς το ασφαλές µέλλον για την υδρολογική λεκάνη ποταµών του Νίγηρα  

Η ασφάλεια ενός µεγάλου µέρους της δυτικής Αφρικής εξαρτάται κατά ένα µεγάλο µέρος 
από τη βιώσιµη και δίκαιη διαχείριση του ποταµού Νίγηρα και της υδρολογικής λεκάνης του. 
Αυτή είναι ζωτικής σηµασίας για το περιβάλλον, την οικονοµία και την ειρήνη στην περιοχή. 
Οπότε χρειάζονται σοφές επιλογές για τη χρήση των πόρων του, βασισµένη σε µια 
κατανόηση για το πώς να διατηρηθεί το οικοσύστηµα ποταµών µακροπρόθεσµα. Η παροχή 
του ύδατος για την καλλιέργεια ή για τη βιοµηχανία εις βάρος των οικοσυστηµάτων του 
νερού µπορεί να φέρει βραχυπρόθεσµα κέρδη, αλλά είναι επιβλαβής για το µακροπρόθεσµο 
ενδιαφέρον όλων. Αυτό γίνεται επειδή όταν στεγνώνουν οι υγρότοποιrr και οι ποταµοί, οι 
άνθρωποι δεν θα έχουν να στραφούν πουθενά αλλού για νερό.  
Τα µέτρα που µπορούν να βοηθήσουν να αποκατασταθεί η βιώσιµη χρήση του ποταµού 

και των πόρων του περιλαµβάνουν:  
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• αποκατάσταση των βιοτόπων, αρχίζοντας στην υδρολογική λεκάνη ποταµών µε διαχείριση 
που αυξάνει την κάλυψη βλάστησης και µειώνει την εδαφολογική διάβρωση  

• η προσαρµογή των οικονοµικών δραστηριοτήτων στους φυσικούς ρυθµούς του ποταµού 
µπορεί πολύ να µαθευτεί από τις παραδοσιακές χρήσεις των πόρων  

• η σωστή λειτουργία των υπαρχόντων φραγµάτων έτσι ώστε οι απελευθερώσεις νερού από 
τα φράγµατα να είναι όπως την προϋπάρχουσα φυσική ροή του ποταµού  

• αυξανόµενη συνειδητοποίηση µεταξύ των ανθρώπων που εξαρτώνται από τον ποταµό για 
µία σειρά των φυσικών λειτουργιών του Νίγηρα  

• βελτίωση της πρόσβασης στο ασφαλές νερό και της επαρκούς υγιεινής στους ανθρώπους 
στην υδρολογική λεκάνη του Νίγηρα  

• βελτίωση της δυνατότητας των εθνικών µη κυβερνητικών οργανώσεων στο Μαλί, το Νίγηρα 
και τη Νιγηρία για να διαχειριστούν προγράµµατα ενίσχυσης της βιώσιµης χρήσης του 
ποταµού και των τοπικών κοινοτήτων τους.  
 
6.44 Το δέλτα του Okavango [14]  
 
Ο ποταµός Okavango (χάρτης 6.13) πηγάζει στις ορεινές περιοχές της Αγκόλα και ρέει για 

περισσότερο από 1000 µίλια, που περνούν µέσω της Ναµίµπια πριν µπει στην Μποτσουάνα 
και διαµορφώνει το δέλτα του Okavango. Το δέλτα του Okavango είναι ένας πλούσιος και 
ποικίλος βιότοπος 15.000 km2 τετραγωνικών χιλιοµέτρων για χιλιάδες θηλαστικά, πουλιά, 
ψάρια και άλλα ζώα. Στηρίζει τις δεκάδες χιλιάδες κατοίκων του δέλτα και την αυξανόµενη 
βιοµηχανία οικοτουρισµού . Η βιωσιµότητα της υδρολογικής λεκάνης του Okavango είναι σε 
άµεση σύνδεση µε τις ευκαιρίες να προωθηθεί η υγιής διαχείριση των πόρων του και των 
απειλών που τίθενται από τις εξαγωγές νερού και την ανάπτυξη παραγωγής υδροηλεκτρικής 
ενέργειας. Η κυβέρνηση της Ναµίµπια προγραµµατίζει να εξαγάγει το νερό από τον ποταµό 
Okavango ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος του δέλτα για να παρέχει τον αυξανόµενο 
πληθυσµό στο Windhoek που απειλεί το µέλλον του δέλτα, και επιπλέον να κατασκευάσει 
ένα φράγµα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στους καταρράχτες Popa, λιγότερο από 
50 χιλιόµετρα ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος από την Μποτσουάνα. Η κυβέρνηση της 
Αγκόλα έχει προτείνει περισσότερα από δέκα φράγµατα και άλλες αξιοποιήσεις για τα 
headwatersc του Okavango. 
Ευτυχώς, τα τρία κράτη της υδρολογικής λεκάνης έχουν διαµορφώσει τη µόνιµη Επιτροπή 

λεκανών ποταµών Okavango (OKACOM) το 1994, µε σκοπό την προώθηση της βιώσιµης 
διαχείρισης της υδρολογική λεκάνης του ποταµού µέσω της ανάπτυξης και της εφαρµογής 
ενός περιεκτικού σχεδίου διαχείρισης όλου του εύρους της υδρολογικής λεκάνης. Η πρώτη 
φάση αυτής της διαδικασίας, µια διασυνοριακή διαγνωστική αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί, 
και η δεύτερη φάση, ένα στρατηγικό περιβαλλοντικό πρόγραµµα αναµένεται να αρχίσει το 
2001. Το περιβαλλοντικό πρόγραµµα θα βάλει τις βάσεις για την εργασία και την ανάπτυξη 
του σχεδίου διαχείρισης. Ενώ η έκβαση αυτής της προσπάθειας δεν είναι σίγουρη, παρέχει 
όµως µια ευκαιρία να βελτιωθεί η διαχείριση του Okavango.  
Αναγνωρίζοντας την ευκαιρία που παρουσιάστηκε από την OKACOM για τις τρέχουσες 

απειλές στον πόρο και τις κοινότητες που εξαρτώνται από αυτόν, ο ΙRN δούλεψε µε τους 
NGOse και τις κοινότητες για την ανάπτυξη ενός προγράµµατος που λέγεται ΄΄ κάθε ποταµός 
έχει τους ανθρώπους του ΄΄ και προωθεί της συνδιαχείριση της υδρολογικής λεκάνης του 
Okavango. Το ΚΑΘΕ ΠΟΤΑΜΟΥ πρόγραµµα (Every River) έχει δύο στόχους: 1) το χτίσιµο 
της ικανότητας των παρόχθιων κοινοτήτων να διαχειριστούν τους πόρους του ποταµού 
Okavango, και 2) να διευκολύνει την κοινοτική συµµετοχή στις διαδικασίες 
προγραµµατισµού και διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης του Okavango, όπως η 
διαδικασία προγραµµατισµού όλου του εύρους της υδρολογικής λεκάνης του OKACOM και 
η διαδικασία προγραµµατισµού κυβερνητικής διαχείρισης του δέλτα της Μποτσουάνα. Οι 
συνεργάτες στο ΚΑΘΕ ΠΟΤΑΜΟΥ (Every River) πρόγραµµα είναι: η οµάδα συνδέσµου 
Okavango (OLG), ένας συνασπισµός NGOse, που διαµορφώθηκε το 1996 για να 
προστατεύσει τον ποταµό Okavango και το δέλτα σε ανταπόκριση των απειλών συντίθεται 
από την Κοινωνία συντήρησης της Καλαχάρι, το Ίδρυµα φύσης της Ναµίµπια, το Ερευνητικό 
ίδρυµα ερήµων της Ναµίµπια, το Ίδρυµα Rossing, την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη Φυσικών 
Πόρων και ∆ιατήρησης της Φύσης, και την IUCN –Μποτσουάνα. 
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Χάρτης 6.13   [34]  G.I.S. Χάρτης της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Οκαβάνγκο 
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Το Every River πρόγραµµα θα ολοκληρώσει την αρχική φάση του προγράµµατος µε µια 

οικολογικοκοινωνική έρευνα µέχρι το τέλος του 2000. Η κοινωνικοοικολογική έρευνα 
περιλαµβάνει τη συνεδρίαση µε τις παρόχθιες κοινότητες για να κερδίσει µια καλύτερη 
κατανόηση για τα ζητήµατα όπως το πώς αλληλεπιδρούν µε τον φυσικό πόρο και ποιες είναι 
οι σύντοµες και µακροπρόθεσµες ανάγκες και οι ελπίδες τους για αυτόν τον πόρο. Αυτή η 
φάση θα θέσει τις βάσεις για το υπόλοιπο του προγράµµατος, το οποίο θα περιλάβει την 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που απευθύνονται στις ανάγκες των κοινοτήτων, και το 
όραµα για ανάπτυξη των µηχανισµών παροχής ευκαιριών που περιλαµβάνονται στη 
διαχείριση των πόρων από τους οποίους εξαρτώνται όλοι οι οµοπαρόχθιοι λαοί  

6.45 ∆ιαµάχη στο φράγµα Mphanda Nkuwa του Ποταµού Ζαµβέζη [14] 

Ο Ζαµβέζης (χάρτης 6.14) είναι ένα από τα συστήµατα ποταµών στην Αφρική µε µεγάλη 
πυκνότητα φραγµάτων. Περισσότερα από 30 µεγάλα φράγµατα έχουν κατασκευαστεί ήδη σε 
όλη τη λεκάνη του, µε µεγάλο κόστος στους τοπικούς ανθρώπους και την άγρια φύση.  
Αυτές οι επιδράσεις είναι ιδιαίτερα σκληρές στη Μοζαµβίκη, όπου το γιγαντιαίο φράγµα 

Cahora Bassa µετατόπισε τις δεκάδες χιλιάδων ανθρώπων, και υποβίβασε σοβαρά τις 
πεδιάδες πληµµυρών και την αλιεία κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος (εικόνα 6.17).  
 

 
 

Εικόνα 6.17  Πεδιάδες πληµµυρών 
 

Τώρα, η κυβέρνηση της Μοζαµβίκης προτείνει να χτίσει ένα φράγµα στην Mphanda 
Nkuwa, ακριβώς κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος από το φράγµα Cahora Bassa 
(χάρτης 6.15). Υπολογίζεται ότι το φράγµα θα παρήγαγε 1,300MW ηλεκτρικής ενέργειας, 
αλλά αυτή η ενέργεια θα ερχόταν σε µια υψηλή τιµή.  
  Εκτός από τη µετατόπιση 1.400 αγροτών, το φράγµα Mphanda Nkuwa θα διακινδύνευε τις 
τρέχουσες προσπάθειες για να αποκατασταθεί η ιστορική αφθονία του χαµηλότερου 
Ζαµβέζη µε την απελευθέρωση περισσότερων φυσικότερων ροών από τα υπάρχοντα 
φράγµατα. 

 Εάν το Mphanda Nkuwa χτιστεί, θα απαιτήσει το Cahora Bassa να λειτουργεί σύµφωνα 
µε τα τρέχοντα καταστρεπτικά σχέδια απελευθέρωσής νερού, και θα καταστήσει την κατάντη 
προς τη φορά του ρεύµατος αποκατάσταση πολύ δύσκολη να επιτύχει. Το Mphanda Nkuwa 
θα µπορούσε επίσης να επιδεινώσει την κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος 
περιβαλλοντική ζηµία µε την πρόκληση των καθηµερινών διακυµάνσεων στο επίπεδο 
ποταµών. Αυτές οι µικρές πληµµύρες  προβλέπεται να πληµµυρίσουν στους κήπους 
τροφίµων στις όχθες του ποταµού και να διαβρώσουν οικολογικά σηµαντικούς αµµόλοφους 
(αναλυτικότερα περιγράφονται παρακάτω). Το πρόγραµµα 2 δισεκατοµµυρίων $ θέτει 
επίσης σε σηµαντικό οικονοµικό κίνδυνο τη Μοζαµβίκη, ένα από τα παγκοσµίως φτωχότερα 
έθνη. Εάν για το πρόγραµµα Mphanda Nkuwa είναι δύσκολο να βρεθούν αγοραστές για την 
ηλεκτρική ενέργειά του (ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζεται αυτήν την περίοδο από το 
ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος φράγµα Cahora Bassa, το οποίο έχει αναγκαστεί να 
πουλήσει τη δύναµή του στη Νότια Αφρική κάτω του κόστους), είναι ασαφές ποιος θα 
πληρώσει τα σπασµένα .  
Οι φτωχοί αγρότες της Μοζαµβίκης έχουν απελπιστικά ανάγκη την ηλεκτρικής ενέργειας, 

αλλά, λόγω του υψηλού κόστους του δικτύου µετάδοσης, το Mphanda Nkuwa δεν θα 
συµβάλει σηµαντικά στον αγροτική ηλεκτροδότηση. Οι µικρότερες, αποκεντρωµένες 
επιλογές θα ανταποκρίνονταν καλύτερα στις ανάγκες της αγροτικής πλειοψηφίας της 
Μοζαµβίκης.  
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Χάρτης 6.14 [35]   G.I.S. χάρτης της υδρολογικής λεκάνης του Ποταµού Ζαµβέζη 
 
 

 
 

Χάρτης 6.15   Χάρτης µε την περιοχή ανέγερσης του φράγµατος Mphanda Nkuwa στον 
ποταµό Ζαµβέζη 

Η µοζαµβκάνικη περιβαλλοντική οµάδα Livaningo ζητά από την κυβέρνηση να παγώσει το 
πρόγραµµα έως ότου ολοκληρωθεί και συζητηθεί δηµόσια µια λεπτοµερής αξιολόγηση των 
ενεργειακών επιλογών όλης της Μοζαµβίκης όπως διευκρινίζεται στην παγκόσµια Επιτροπή 
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για τα φράγµατα (World Commission on Dams). Αυτό είναι το πρώτο βήµα ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι ενεργειακές ανάγκες των Μοζαµβικανών είναι σε συµφωνία µε τα 
ελάχιστα ανθρώπινα, περιβαλλοντικά, και οικονοµικά κόστη .  

Επιδράσεις από τις µικρές πληµµύρες που επηρεάζονται από το φράγµα  

Προτείνεται ότι µία από τις δύο τουρµπίνες παραγωγής ενέργειας του Mphanda Nkuwa θα 
χρησιµοποιούταν περιοδικά για να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια της ώρες µέγιστης 
ενεργειακής ζήτησης στην Νότια Αφρική τον µεγάλο γείτονα της Μοζαµβίκης. Αυτή η 
λειτουργούσα πρακτική θα προκαλούσε τις καθηµερινές διακυµάνσεις στα επίπεδα ποταµών 
κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος, που κυµαίνονται σε µέγεθος από 0,5 έως 2,8 µέτρα 
ανάλογα µε την εγγύτητα στο φράγµα. Οι επιδράσεις αυτών των αλλαγών στο επίπεδο 
ποταµών θα γίνονταν αισθητές για πάνω από 100 µίλια κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος 
και θα είχαν επιπτώσεις σε χιλιάδες ανθρώπους που είναι εξαρτώµενοι από τον ποταµό για 
τους πόρους ζωής τους . Η εκτίµηση της περιβαλλοντικής επίδρασης Mphanda Nkuwa 
(Mphanda Nkuwa Environmental Impact Assessment) προειδοποιεί, "η λειτουργία κατά 
διαστήµατα των στροβίλων θα παραβιάσει τα δικαιώµατα των ανθρώπων για καθαρό νερό, 
για ψάρεµα, για ασφαλές ταξίδι, και για το καλλιεργήσιµο έδαφος υποχώρησης 
πληµµυρών."  
Στην Μοζαµβίκη έγινε εξοµοίωση αυτών των µικρών πληµµυρών τον Ιούνιο του 2001 µε 

την απελευθέρωση του νερού από το ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος φράγµα Cahora 
Bassa. Τα ύδατα αύξησης διαβρώσαν την βλάστηση από την όχθη του ποταµού σε όλη τη 
διάρκεια του τεσσάρων ηµερών πειράµατος. Εάν το Mphanda Nkuwa χτιστεί και 
χρησιµοποιηθεί µε αυτό τον τρόπο, θα έβαζε το παραγωγικότερο γεωργικό έδαφος της 
περιοχής σε κίνδυνο πληµµύρας και διάβρωσης. Οι υπάρχοντες αγρότες στην κοιλάδα του 
Ζαµβέζη εξαρτώνται κατά µεγάλο βαθµό στους κήπους στις όχθες του ποταµού ("έδαφος 
baixa") για την ασφάλεια τροφίµων. Επιπλέον, οι καθηµερινές διακυµάνσεις θα περιέπλεκαν 
περαιτέρω τη ζωή για τους κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος πληθυσµούς κάνοντας την 
αλιεία και τη ναυσιπλοΐα δυσκολότερη. Οι αµµόλοφοι, που παρέχουν σηµαντικό βιότοπο για 
την άγρια φύση, βρίσκονται κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος (συµπεριλαµβανοµένου 
του σπάνιου αφρικανικού πουλιού Skimmer) θα διαβρώνονταν σοβαρά από αυτές τις µίνι 
πληµµύρες. Τα ψάρια και τα πολυάριθµα ασπόνδυλα είδη θα µπορούσαν είτε άµεσα να 
επηρεαστούν µε την πληµµύρα είτε µέσω της απώλειας βιότοπων. Οι εµπειρογνώµονες 
επίσης φοβούνται ότι οι κάλαµοι (ένα σηµαντικό υλικό για κτίσιµο κτηρίων και σκαφών) και 
µερικά σπάνια είδη φυτών θα διακινδυνεύονταν.  

6.46 ∆ιαµάχες στο Λεσόθο [14] 

Η νότια Αφρική είναι, σε γενικές γραµµές ένα ξηρό µέρος. Το νερό είναι ίσως ο 
πολυτιµότερος πόρος της περιοχής, η ίδια πηγή της ζωής. Και όµως η ζωή της περιοχής 
που δίνει την πηγή νερού, τους ποταµούς και παραπόταµους είναι όλο και περισσότερο υπό 
την απειλή ανεπαρκών σχεδίων ανάπτυξης. Το ∆ιεθνές ∆ίκτυο Ποταµών (IRNxx) άρχισε τη 
δράση του στη νότια Αφρική στις αρχές της δεκαετίας του '90 Πρόγραµµα νερού ορεινών 
περιοχών του Λεσόθο (LHWP), το µεγαλύτερο έργο υποδοµής υπό κατασκευή για την 
ήπειρο. Από τότε, το πεδίο της εργασίας του IRNxx στην περιοχή έχει επεκταθεί για να 
περιλάβει επίσης τα ζητήµατα ποταµών και φραγµάτων σε πολλά µέρη της Αφρικής.  

  Στο Λεσόθο, υπάρχει συνεργασία και µε NGOse και µε τις κοινότητες για να εξασφαλιστεί 
ότι οι αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον και στις κοινότητες ελαχιστοποιούνται, και ότι τα 
υποσχόµενα οφέλη του προγράµµατος παρέχονται στις επηρεαζόµενες κοινότητες . Στη 
Νότια Αφρική, ένας από τους στόχους του IRNxx είναι να υποστηριχθούν οι προσπάθειες 
των αστικών οµάδων κοινωνίας να πιέσουν τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση να εξασφαλίσει 
ότι οι στρατηγικές συντήρησης και διαχείρισης απαίτησης νερού υιοθετούνται πλήρως 
προτού να αναληφθούν περαιτέρω φράγµατα του LHWP. Κάποια φράγµατα έχουν 
αναβληθεί για µερικά έτη, αλλά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα από τα 
υπάρχοντα φράγµατα συνεχίζουν να είναι µια εστίαση της εργασίας του IRNxx. 
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Ο Oragne ποταµός πηγάζει στα υψηλά βουνά του Λεσόθο, το οποίο είναι ένα 
µικροσκοπικό περιβαλλόµενο από ξηρά έθνος που περιβάλλεται εντελώς από τη Νότια 
Αφρική. Οι αγροτικές ορεινές κοινότητες συγκεντρώνουν τα ζώα τους στις ανώµαλες 
υδροκριτικές γραµµές των βουνών, υπερήφανοι από την δυνατότητά τους να επιζήσουν των 
σκληρών συνθηκών (εικόνα 6.18). Οι λεκάνες απορροής των βουνών τους είναι εύκολο να 
γίνουν λίµνες καθώς το µαζικό LHWP συνεχίζει. Το κατ' εκτίµηση 8 δισεκατοµµυρίων US$ 
πρόγραµµα έχει ως σκοπό να εκτρέψει το νερό από τον Oragne ποταµό στην αστική και 
βιοµηχανική περιοχή Gauteng στη Νότια Αφρική µέσω µιας σειράς φραγµάτων και 
σηράγγων που λειτουργούν µέσω των βουνών.  

 

 
 

Εικόνα 6.18  Κάτοικοι του Λεσόθο 
 

 Το πρώτο φράγµα στο πολυφραγµατικό σχέδιο (αποκαλούµενο Katse) είναι έτοιµο και το 
δεύτερο συνεχίζει. Οι πύλες του φράγµατος Katse έκλεισαν στα τέλη του 1995, παρά το 
γεγονός ότι τα κρίσιµα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν επιπτώσεις σε 
περίπου 20.000 ανθρώπους Basotho παραµένουν άλυτα.  

 Το δεύτερο φράγµα, αποκαλούµενο Mohale, είναι τώρα εν εξελίξει, παρά το γεγονός ότι οι 
εµπειρογνώµονες συντήρησης νερού στη Νότια Αφρική έχουν δηλώσει ότι τα περαιτέρω 
φράγµατα θα µπορούσαν να αναβληθούν εάν τα µέτρα "απαιτούµενης διαχείρισης " 
εφαρµόζονται. Τα σχεδία από τον προµηθευτή νερού, Rand Water, δείχνουν ότι το φράγµα 
Mohale θα µπορούσε να καθυστερήσει µέχρι µερικά έτη µε µια µείωση 10 τοις εκατό στην 
κατανάλωση, ή µέχρι 17 έτη µε µειώσεις 40 τοις εκατό που θεωρούνται είναι επιτεύξιµες.  
Οι κριτικοί φοβούνται ότι η συνέχεια του φράγµατος προτού να απαιτηθεί το νερό θα 

αναβάλει τα προγράµµατα διαχείρισης απαίτησης, και µη αναγκαία θα αυξηθεί το κόστος 
του νερού σε µία εποχή που η κυβέρνηση αναλαµβάνει τη δαπανηρή επιχείρηση της 
βελτίωσης της υπηρεσίας νερού σε εκατοµµύρια νοτιοαφρικανικούς δήµους. 
 
 6.47 ∆ιαµάχες στους καταρράχτες Bujagalin [14] 
 
Στην Ουγκάντα, ένα φράγµα παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας που προτείνεται για το 

Νείλο κοντά στη λίµνη Βικτώρια έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον διαφόρων NGOse που πιέζουν 
την κυβέρνησή τους για να ερευνήσουν τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για το φράγµα 
στους καταρράχτες του Bujagali, το οποίο είναι µια σηµαντική πολιτιστική περιοχή µεγάλης 
φυσικής οµορφιάς . 
Η εταιρία AES µε έδρα τις ΗΠΑ η, ο µεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στον 

κόσµο µε ενεργητικό 11 δισεκατοµµυρίων $, είναι αυτήν την περίοδο έτοιµη για να λάβει µια 
µερική εγγύηση κινδύνου από την IDA και τα δάνεια από το IFC για να κατασκευάσει ένα 
φράγµα 520 εκατοµµύρια US$ κοντά στους καταρράχτες Bujagali στο Νείλο. Το φράγµα θα 
δηµιουργούσε µια κοινωνικά και περιβαλλοντικά καταστρεπτική δεξαµενή, και θα έπνιγε του 
θεαµατικούς καταρράχτες Bujagali. Χειρότερα, η δύναµη του προγράµµατος δεν θα 
ικανοποιούσε τις ανάγκες της µεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσµού της χώρας. Το 
πρόγραµµα ήταν υπό εξέταση για µια έρευνα δωροδοκίας από τα µέσα του 2002, αλλά τον 
Απρίλιο του 2003 η έρευνα τελείωσε, επιτρέποντας στην Παγκόσµια Τράπεζαqq να αρχίσει 
στο πρόγραµµα πάλι µετά από την παύση πολλών µηνών. Το τµήµα ιδιωτικών επενδύσεων 
της Παγκόσµιας Τράπεζαςqq, το IFC, είναι ο σηµαντικότερος δανειστής για το πρόγραµµα, 
αλλά οι διάφορες ευρωπαϊκές πιστωτικές αντιπροσωπείες εξαγωγής επίσης υποστηρίζουν 
τα έργα στους καταρράχτες Bujagali.  
Οι τοπικοί οικολόγοι θεωρούν ότι το φράγµα θα βλάψει τις πιθανότητες της Ουγκάντας να 

ακολουθήσει τις αληθινές ανανεώσιµες ενέργειες όπως ηλιακή και τον αιολική, και 
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επισηµαίνουν ότι αυτό το πρόγραµµα δεν θα κάνει τίποτα για να βοηθήσει τα 95% του 
πληθυσµού της Ουγκάντας που δεν συνδέονται µε το εθνικό δίκτυο. Εκτός από το ότι θα 
επηρεαστούν οι πόροι ζωής περίπου 6.800 ανθρώπων, η δεξαµενή αναµένεται να αυξήσει 
τις σοβαρές ασθένειες που προέρχονται από το νερό όπως η ελονοσία και η 
schistosomiasis. Η δηµιουργία µιας δεξαµενής θα µπορούσε επίσης µόνιµα να βλάψει την 
αλιεία. Το πρόγραµµα θα βάλει κάτω από την επιφάνεια του νερού µόνιµα το ιδιαίτερα 
παραγωγικό γεωργικό έδαφος στις όχθες του ποταµού καθώς επίσης και τα νησιά µε 
πλούσια βιοποικιλότητα (εικόνα 6.19). Οι µετατοπισµένοι λαοί θα αυξήσουν την πίεση στο 
έδαφος κοντά στη δεξαµενή, µε συνέπεια την περαιτέρω υποβάθµιση και την αποδάσωση 
του υδροκρίτηd και µια απώλεια στην εδαφολογική παραγωγικότητα. Το πρόγραµµα θα 
πνίξει επίσης τους καταρράχτες Bujagali, που κάτοικοι της Ουγκάντα θεωρούν έναν εθνικό 
θησαυρό. Ο τουρισµός γύρω από την περιοχή Bujagali προσφέρει µεγάλη δυνατότητα στην 
αναπτυσσόµενη βιοµηχανία τουρισµού της Ουγκάντας.  

 
  
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 6.19   ∆είγµα της πλούσιας βιοποικιλότητας  
 
Η AES περιφρονεί τους ισχυρισµούς των τοπικών ενεργών στελεχών ενάντια στο 

πρόγραµµα, αλλά θα πιεστεί σκληρά για να επιδείξει πώς το πρόγραµµα φραγµάτων τους 
θα βοηθήσει να λυθούν µερικά περιβαλλοντικά προβλήµατα που θεωρούνται ως τα 
µεγαλύτερα της Ουγκάντας. Οι NGOse πιέζουν για ένα βιώσιµο πρόγραµµα καυσόξυλων 
καθώς επίσης και για ένα πρόγραµµα φωτοβολταϊκών, που θα µπορούσαν να 
διαµορφωθούν σύµφωνα µε την εµπειρία της Κένυας, η οποία είναι ιδιαίτερα πετυχηµένη σε 
αυτόν τον τοµέα, και να ωθηθούν αποδοτικά µέτρα µείωσης διαρροής ενέργειας στο 
υπάρχον σύστηµα (που υπολογίζεται ότι έχει απώλειες ενέργειας µέχρι 40%). 
Τα ενεργά στελέχη θεωρούν ότι µια δέσµευση για τη µεγάλη υδροηλεκτρική ενέργεια 

µπορεί τώρα να αποκλείσει την Ουγκάντα από τη συνέχιση µιας τέτοιας πορείας, και είναι 
πεπεισµένοι ότι όλα γίνονται εις βάρος της αγροτικής φτώχιας, όπως έχει γίνει µε τα µεγάλα 
φράγµατα όλης της Αφρικής.  

6.48 ∆ιαµάχες στον Ποταµό Epupa [14] 

Στη Ναµίµπια, οι προσπάθειες του IRNxx έχουν εστιάσει στην αποκάλυψη των 
οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δαπανών προτεινόµενου Φράγµατος 
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στον Epupa, το οποίο θα πληµµύριζε τα εδάφη της 
φυλής Himba µε αποτέλεσµα το πρόγραµµα Epupa εµφανίζεται να έχει αναβληθεί επ’ 
αόριστο (εικόνα 6.20).  

 

 
 

Εικόνα 6.20  φυλή Himba 
 
Ο ποταµός Kunene είναι ένας από τους πέντε ολοετείς ποταµούς στην άνυνδρη Ναµίµπια, 

και θεωρείται πολύτιµος πόρος από εκείνους που ζουν κοντά σε αυτόν. Ο ποταµός έχει 
στηρίξει από καιρό τους ηµι–νοµαδικούς ανθρώπους Himba, οι οποίοι είναι ένας από πιο 
πετυχηµένους κτηνοτροφικούς λαούς της Αφρικής. Η κυβέρνηση της Ναµίµπια 
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προγραµµατίζει αυτήν την περίοδο ένα τεράστιο υδροηλεκτρικό σχέδιο στο Kunene που θα 
κατάστρεφε τους Himba και το οικοσύστηµα του ποταµού. Η δεξαµενή του φράγµατος θα 
εξάτµιζε δύο φορές περισσότερο νερό από αυτό που ολόκληρη η χώρα χρησιµοποιεί κάθε 
έτος .Και θα ήταν ένα σηµαντικό ζήτηµα σε µια χώρα που πάσχει συνεχώς από ξηρασία και 
έλλειψη νερούa . Εάν χτιζόταν το πρόγραµµα θα πληµµύριζαν 250 τετραγωνικά µιλιά του 
εδάφους που κατοικείται από τις φυλές Himba και θα είχε επιπτώσεις σε χιλιάδες 
ανθρώπους . Η δεξαµενή θα πληµµύριζε τα προγονικά νεκροταφεία καθώς επίσης και τους 
σηµαντικούς βοσκοτόπους της ξηράς περιόδου για τους οποίους κανένας κατάλληλος 
αντικατάστασης δεν υπάρχει. Οι Himba θεωρούν ότι η οικοδόµηση του φράγµατος θα 
καταστρέψει τους πόρους ζωής και τον πολιτισµό τους. Παρά την ύπαρξη των αρκετά 
µεγάλων περιοχών µε υγραέριο της ακτής της Ναµίµπια, που θα µπορούσαν να παράγουν 
περισσότερη από την χρειαζούµενη ενέργεια για τη Ναµίµπια, καθώς επίσης και την µεγάλη 
δυνατότητα για ηλιακή και αιολική ενέργεια, η κυβέρνηση φαίνεται προσηλωµένη στην 
οικοδόµηση του σχεδίου.  

 
6.5 Χώρες της πρώην Σοβιετική Ένωσης  

Η έρηµος… Αράλη [36] 

 Η Ρωσία διαθέτει τεράστια αποθέµατα νερού. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 
µολυσµένων νερών της λίµνης Βαϊκάλης στην ανατολική Σιβηρία ή της σχεδόν αποξηραµένης 
πλέον λίµνης Αράλης (εικόνα 6.21). Το πρόβληµα θάλασσας της Αράλης έχει γίνει τώρα η πλέον 
πασίγνωστη, οικολογική καταστροφή προκαλούµενη από τον άνθρωπο.  
Η τέταρτη παγκόσµια µεγαλύτερη εγχώρια θάλασσα έχει στερέψει κατά 60% και η αλατότητα 

του νερού της θάλασσας αυξήθηκε από 1% σε 11%, Περισσότερο από 27.000 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα του αποξηραµένου βυθού της θάλασσας σκορπίζει µέσω του ανέµου περίπου 200.000 
τόνους αλάτι και των χηµικές ουσίες σε περισσότερα από 500 χιλιόµετρα από τη θάλασσα. 

 

 
 
Εικόνα 6.21  Η θάλασσα της Αράλη είναι µια από τις πιο γνωστές περιπτώσεις «πολέµου για 

επιβίωση. 
 
Όλα τα αρδευόµενα εδάφη γύρω από τη ζώνη καταστροφής που επηρεάστηκαν από τις 

περιβαλλοντικές αλλαγές και που έχασαν την ποιότητά τους. Προς το παρόν 60% όλων των 
αρδευόµενων εδαφών της κεντρικής Ασίας είναι αλατοποιηµένα και µε πολύ χαµηλή γονιµότητα. 
Μεγάλες αρδευόµενες εκτάσεις γίνονται έρηµοι, ή παθαίνουν ΄΄ασφυξίαww΄΄ µε αποτέλεσµα να 
είναι µη παραγωγικές. Από το 1996 ως το 1999 στην περιοχή Μπουχάρα χάθηκαν 13.000 εκτάρια 
του αρδευόµενου εδάφους (εικόνα 6.22).  
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Εικόνα 6.22  Η λίµνη Αράλη το 1992(πάνω) και το 1994 (κάτω) 
 

 Όπως υπογράµµισε ο εκπρόσωπός της Αλεξέι Κισιλιόφ, οι οικολογικές οργανώσεις της χώρας 
προσπαθούν να διδαχθούν από την αναπότρεπτη καταστροφή που άρχισε να γίνεται ορατή στη 
δεκαετία του '60 στη λίµνη Αράλη της κεντρικής Ασίας, στα σύνορα Καζακστάν και Ουζµπεκιστάν 
(χάρτης 6.15). 
Ως αποτέλεσµα της υπερκαλλιέργειας και της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσµού της 

περιοχής η εισροή υδάτων από τους ποταµούς Αµού Νταριά και Σιρ Νταριά σχεδόν µηδενίστηκε 
και η στάθµη της τέταρτης έως τότε µεγαλύτερης λίµνης στον κόσµο άρχισε να πέφτει από 20 έως 
90 εκατοστά ετησίως. 

 

 
 

Χάρτης 6.15 [37]  Πέντε έθνη της κεντρικής Ασίας µοιράζονται τους αυστηρά  
σηµαντικούς υδάτινους πόρους της θάλασσας της Αράλης 

 
Σήµερα η λίµνη έχει χάσει πάνω από το 75% του όγκου των υδάτων της, έχει χωριστεί στα δύο 

σε µια απέλπιδα προσπάθεια να διασωθεί τµήµα της και αντικαθίσταται σταδιακά από την έρηµο 
Αραλκούµ. 

 Η έρηµος σκορπίζει στην ευρύτερη περιοχή 100 εκατοµµύρια τόνους δηλητηριασµένης από 
χηµικά και λιπάσµατα σκόνη. 
Η ταχύτατη αποξήρανση της Αράλης έχει οδηγήσει σε ραγδαία αλλαγή του κλίµατος σε 

ολόκληρη τη κεντρική Ασία. 
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Οι χειµώνες έγιναν πιο βαριοί και µακρόχρονοι, τα καλοκαίρια πιο σύντοµα και ζεστά, µε τη 
θερµοκρασία να φτάνει πλέον τους 49 βαθµούς Κελσίου. 
Όµως η εκδίκηση της λίµνης δεν περιορίζεται στη γειτονιά της. Τα ανθρωπογενή δηλητήρια του 

άλλοτε βυθού της διαχέονται στην παγκόσµια ατµόσφαιρα, µε αποτέλεσµα παρασιτοκτόνα της 
Αράλης να ανιχνεύονται στους παγετώνες της Γροιλανδίας, τα δάση της κεντρικής και βόρειας 
Ευρώπης, ακόµα και στο αίµα των πιγκουΐνων της Ανταρκτικής. 

6.51 Ποταµοί Syr Darya, Amu Darya  

Υδρολογική Λεκάνη του ποταµού Amudarya [38]  

Κατά µήκος των 2.400 χιλιοµέτρου του, ο ποταµός Amudarya (χάρτης 6.16) διαµορφώνει 
τα σύνορα κατά ένα µεγάλο µέρος µεταξύ του Ουζµπεκιστάν και του Τουρκµενιστάν. Η 
υδρολογική λεκάνη του ποταµού Amudarya καλύπτει συνολικά το έδαφος του 
Τουρκµενιστάν µέρος του Τατζικιστάν και του Ουζµπεκιστάν, του Κιργιζιστάν και του 
Αφγανιστάν .Τα έτη που έφθανε στη θάλασσα, Τροφοδοτούσε το νότιο "µεγάλο" τµήµα της 
θάλασσας της Αράλης . Οι παρόχθιοι λαοί του Amudarya είναι το Αφγανιστάν, το Ιράν και το 
Τατζικιστάν, το Τουρκµενιστάν, το Ουζµπεκιστάν και το Κιργιζιστάν. Οι σηµαντικοί 
παραπόταµοί του περιλαµβάνουν τους ποταµούς Pyanj, Sukhandaryo, και Vakhsh. Ενώ 
συµβάλλουν λιγότερο στους υδάτινους πόρους της λεκάνης, το Τουρκµενιστάν και το 
Ουζµπεκιστάν είναι οι σηµαντικότεροι χρήστες του ύδατος της λεκάνης.  
Όταν και εάν το Αφγανιστάν σταθεροποιηθεί και η οικονοµία του βόρειου Αφγανιστάν 

αρχίζει να απαιτεί την αυξανόµενη χρήση των υδάτινων πόρων της λεκάνης, αυτή η χρήση, 
που είναι ιστορικά µόνο ένα έκτο των έξι τοις εκατό που συµβάλλει στη ροή του Amudarya, 
µπορεί να οδηγήσει στη σύγκρουση µε τους κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος οµοπαρόχθιους 
λαούς οι οποίοι αντιµετωπίζουν ήδη αυστηρά έλλειψη νερούa . Οµοίως ενώ το Τατζικιστάν 
σταθεροποιείται µετά από τον εµφύλιο πόλεµό του, επίσης θα απαιτήσει κατά πάσα πιθανότητα 
αυξανόµενη χρήση των υδάτινων πόρων της υδρολογικής λεκάνης.  

 

 

 Χάρτης 6.16   [40] G.I.S. χάρτης της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Amudarya 

Εντούτοις, οι µέγιστες παρούσες εντάσεις είναι µεταξύ του Τουρκµενιστάν και του 
Ουζµπεκιστάν όσον αφορά τον Amudarya. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου ανεξαρτησίας, 
έχουν κυκλοφορήσει φήµες για έναν µικρής κλίµακας µυστικό πολέµου µεταξύ αυτών των δύο 
κρατών για τους πόρους του ποταµού. Κατά τη διάρκεια των ετών, έχουν υπάρξει επιστηµονικές 
αναφορές ότι τα στρατεύµατα του Ουζµπεκιστάν παίρνουν µε τη βία τον έλεγχο των 
εγκαταστάσεων ελέγχου ύδατος στην όχθη του ποταµού από τη µεριά του Τουρκµενιστάν, και 
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το 2001, υπήρξαν εκθέσεις µιας σφαγής ενός µεγάλου αριθµού στρατευµάτων του 
Ουζµπεκιστάν στο Τουρκµενιστάν. Ενώ αυτές οι εκθέσεις είναι κατά ένα µεγάλο µέρος 
αβάσιµες, είναι στο ελάχιστο προδιατεθειµένες να υποβόσκουν εντάσεις µεταξύ αυτών των 
δύο κρατών. 

Αναµφισβήτητα µέσα στην περιοχή οι εντάσεις αυτές εντείνονται ολοένα και 
περισσότερο. Το 1999, το Τουρκµενιστάν ανήγγειλε τα σχέδια κατασκευής µιας µεγάλης 
τεχνητής λίµνη στην έρηµο Kara-Kum µέσω της κατασκευής µιας ογκώδους νέας εκτροπής 
των υδάτων του Amudarya. Πράγµατι, το πρόγραµµα θα αποτελέσει την µοναδική µεγαλύτερη 
µεταφορά υδάτων έξω από την υδρολογική λεκάνη, στην περιοχή και εάν όλα πάνε σύµφωνα 
µε το σχέδιο, θα δηµιουργηθεί µια λίµνη µε εµβαδόν 2.000 τετραγωνικών χιλιοµέτρων, ή το κατά 
προσέγγιση το µισό µέγεθος της Μεγάλης Σωλτ Λέηκ, καθώς επίσης και θα 
τετραπλασιαστεί η περιοχή εδάφους που αρδεύεται και καλλιεργείται στο Τουρκµενιστάν. 

Η κατασκευή αυτής της "χρυσής λίµνης" προχωρά γρήγορα. Από το καλοκαίρι του 2000 
και συνεχίζοντας στο 2001, τα επίπεδα στις περιοχές εκβολής του Amudarya είχαν µειωθεί 
καταφανώς. Στις τελικές εκβολές του ποταµού, στην περιοχή Karakalpakstan του 
Ουζµπεκιστάν, το έλλειµµα του ύδατος είναι τόσο σοβαρό όπου το 2000 σαράντα πέντε τοις 
εκατό της συγκοµιδής χάθηκαν σε εκείνη την περιοχή. Το 2001, οι αυξανόµενοι αριθµοί 
ανθρώπων και στο Karakalpakstan και το Khorezm στερήθηκαν και το νερό άρδευσης και το 
πόσιµο νερό και µεγάλοι αριθµοί των κατοίκων της περιοχής προσπαθούσαν να φύγουν 
στις γειτονικές περιοχές του Τουρκµενιστάν και του Καζακστάν. 

Οι κίνδυνοι ασφάλειας έµφυτοι στις ενέργειες του Τουρκµενιστάν, στην κορφή της ήδη 
παράλογης κατάστασης στη λεκάνη, θα έπρεπε να είναι σαφείς. Όχι µόνο υπάρχει ήδη 
σύγκρουση µεταξύ τουλάχιστον δύο κρατών στην περιοχή, αλλά και τα πιο υπανάπτυκτα 
κράτη ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος µπορούν µόνο να αναπτυχθούν µέσω της 
επιδεινούµενης αυτής κατάστασης, και οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες αρχίζουν ήδη να 
περνούν τα σύνορα. 

Τέλος, η λεκάνη Amudarya περιέχει επίσης µια µοναδική απειλή στην ασφάλειά της υπό 
τη µορφή ενός ασταθούς και απέραντου φυσικού φράγµατος στα βουνά Pamir. Το 1911, ένας 
σεισµός 50 φορές ισχυρότερος από τον τουρκικό σεισµό του 1999 "ανάγκασε ένα κοµµάτι 2,2 
κυβικών χιλιοµέτρων της οροσειράς Muzkol να αποκολληθεί και να κλείσει ολόκληρο το πλάτος 
της κοιλάδας Murgab" στο Τατζικιστάν και να δηµιουργηθεί η λίµνη Sarez.  Οι εµπειρογνώµονες 
στην περιοχή τώρα προειδοποιούν ότι αυτό το φυσικό φράγµα αποδυναµώνεται και θα 
µπορούσε να σπάσει, ελευθερώνοντας 17 κυβικά χιλιόµετρα νερού στον ποταµό Pyanj βάζοντας 
σε κίνδυνο εκατοµµύρια ανθρώπους. 
 
 
H υδρολογική λεκάνη του ποταµού Syrdarya [38] 

Κατά µήκος του µήκους 2.500 χιλιοµέτρου του, ο ποταµός Syrdarya (χάρτης 6.17) διασχίζει το 
Κιργιζιστάν, το Τατζικιστάν, το Ουζµπεκιστάν, και το Καζακστάν, και οι σηµαντικοί 
παραπόταµοι του περιλαµβάνουν τους ποταµούς Naryn, Karadarya, Keles, και Chirchik. Στα 
έτη που έφθανε στη θάλασσα της ARAL, τροφοδοτούσε το βόρειο ΄΄µικρό΄΄ τµήµα της . Είναι 
ένας ακόµα πιο έντονα ρυθµισµένος ποταµός, σε ότι έχει να κάνει µε τη ροή του, από τον 
Amudarya, µε πολλές υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, µεγάλες δεξαµενές, και 
δευτερεύοντα κανάλια που ευθυγραµµίζουν αυτόν και τους παραπόταµους του .  
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Χάρτης 6.17 [39]   G.I.S. χάρτης υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Syrdarya 

 

Η Σοβιετική Ένωση κατασκεύασε µια µαζική υδροηλεκτρική εγκατάσταση, Toktogul (εικόνα 
6.23), στον Naryn/ Syrdarya στο Κιργιζιστάν, το οποίο είναι η αρχή του ογκώδους συνόλου 
προγραµµάτων νερού στον ποταµό. Το νερό που ελευθερώνεται από το Toktogul περνά από 
το Τατζικιστάν και το Ουζµπεκιστάν και διάφορες άλλες φραγµένες δεξαµενές και κανάλια πριν 
ρεύσει στο Καζακστάν. 

 

 
 

Εικόνα 6.23 [39]  ∆εξαµενή Toktogul : µε συνολική ικανότητα αποθήκευσης 19.5 km3 

νερού. 

 
Το Toktogul είναι τώρα ένα σηµαντικό σηµείο διαµάχης µεταξύ του Κιργιζιστάν και των 

κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος κρατών. Όταν κατασκευάστηκαν οι εγκαταστάσεις στη 
δεκαετία του '70, ο αρχικός σκοπός ήταν να διευκολυνθεί η άρδευση. Εκείνη την περίοδο, οι 
ενεργειακές ανάγκες του Κυργίτζ της Σοβιετικής Ένωσης καλυπτόταν από τις εισαγωγές 
γειτονικών δηµοκρατιών. Από την ανεξαρτησία, οι γείτονες έχουν απαιτήσει να πληρώσει το 
Κιργιζιστάν για τις εισαγωγές υγρών καυσίµων του, ενώ το Κιργιζιστάν έχει πληρώσει 
µονοµερώς τον ετήσιο λογαριασµό 25 εκατοµµυρίων$ για τη συντήρηση του Toktogul, τη 
µεγαλύτερη τεχνητή δεξαµενή στη λεκάνη θάλασσας της Αράλης, και τη σχετική υποδοµή. Με 
την ανεξαρτησία, και µε τέτοιες εισαγωγές που απαιτούν τώρα τις κύριες δαπάνες, το 
Κιργιζιστάν έχει προσηλωθεί όλο και περισσότερο στη δυνατότητα του Toktogul όχι ως ενίσχυση 
για την άρδευση των τριών κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος δηµοκρατιών, αλλά ως µέσο 
για να καλυφθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις του Κιργιζιστάν. Όλο και περισσότερο, το 
Κιργιζιστάν έχει ευνοήσει το συγχρονισµό στις απελευθερώσεις νερού για να διευκολύνει 
αυτόν τον τελευταίο στόχο. 
Το Κιργιζιστάν προτιµά να ελευθερώσει νερό από αυτήν την δεξαµενή κατά τη διάρκεια του 

χειµώνα προκειµένου να καλύψει ανάγκες για θέρµανση όπως και άλλες ενεργειακές ανάγκες 
της χώρας κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής. Το Καζακστάν και το Ουζµπεκιστάν, αφ' 
ετέρου, στηρίζονται σε εκείνο το νερό για να ποτίσουν το βαµβάκι και άλλες συγκοµιδές κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το Καζακστάν, επιπλέον, συνεχίζει να προγραµµατίζει για το 
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αρκετό νερό που παραµένει στο Syrdarya ποταµό να παραδίδει τις αξιόλογες ποσότητες ύδατος 
στη ΄΄µικρή΄΄ Αράλη µε σκοπό να την καταστήσει  οικονοµικά παραγωγική σε ότι έχει να κάνει 
µε την αλιεία .Το Καζακστάν υπέγραψε συµφωνία δανείου 64,5 εκατοµµυρίων $ µε την 
Παγκόσµια Τράπεζαqq για το πρώτο στάδιο αυτού του σχεδίου "Ελέγχου του Syrdarya και του 
βόρειου τµήµατος της θάλασσας της Αράλης " το 2001. 
Αρχίζοντας το 1995, και διευκολυµένοι οικονοµικά από ένα πρόγραµµα τεχνικής βοήθειας 

των Ενωµένων Πολιτειών, τα παρόχθια κράτη του Syrdarya άρχισαν να συνάπτουν 
διάφορες συµφωνίες χρήσης ύδατος, που στόχευαν στην ανάπτυξη ενός περιεκτικού 
συστήµατος κατανοµής νερού για την υδρολογική λεκάνη. Εντούτοις, ο στόχοι αυτών των οι 
συµφωνιών έχουν περιοριστεί αρκετά και είναι αρκετά µη δεσµευτικοί µε αποτέλεσµα να έχουν 
αυξηθεί οι εντάσεις µεταξύ των παρόχθιων κρατών, ειδικά υπό το φως της πρόσφατης 
ξηρασίας στην κεντρική Ασία.  

Παραδείγµατος χάριν, αντί της εξασφάλισης της σταθερότητας της γεωργικής βάσης του 
Καζακστάν, αυτές οι συµφωνίες δεν απέτρεψαν την απώλεια περισσότερο από το είκοσι τοις 
εκατό της συγκοµιδής βαµβακιού του 2000 λόγω της έλλειψης ύδατος, από τη σηµαντικότερη 
γεωργική νότια περιοχή του Καζακστάν . 
Το παρόν σύστηµα του Syrdarya απαιτεί τα παρόχθια κράτη να συµµετέχουν σε νέες 

συµφωνίες κατανοµής ύδατος κάθε χρόνο. Αυτή η διαδικασία ενθαρρύνει τη στρατηγική 
συµπεριφορά εκ µέρους των κρατών και οδηγεί, ετησίως, σε συνεχόµενες συναλλαγές. Όπως το 
2001,όπου τα κράτη ήταν ανίκανα να επιτύχουν τη συµφωνία από την αρχή, ή να τη 
διατηρήσουν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου της εποχής άρδευσης (1 Απριλίου έως τις 
1) Οκτωβρίου ή, διαδοχικά, την εποχή θέρµανσης (1 Οκτωβρίου έως τις 1 Απριλίου). 

Συνεπώς, µέσα στη λεκάνη Syrdarya, η εξαντλητική χρήση των υδάτινων πόρων 
βρίσκεται πίσω από τον κίνδυνο σύγκρουσης µεταξύ όλων των παρόχθιων λαών στη 
λεκάνη. Επιπλέον, οι επιθυµητές εναλλακτικές χρήσεις των στοιχείων συµπεριφοράς της 
υδρολογικής λεκάνης και η ανάγκη να ισορροπήσουν µεταξύ των αντιφατικών χρήσεων 
ενέργειας και άρδευσης επιδεινώνουν τον κίνδυνο. 

∆εδοµένου ότι η λεκάνη Syrdarya περιέχει την κοιλάδα Ferghana, η οποία είναι το πιο 
ευαίσθητο µέρος της σύγχρονης κεντρικής Ασίας από την άποψη της εθνικής βίας, 
παρουσιάζει µια ειδική περίπτωση της σύγκρουσης. Η φύση της σύγκρουσης µεταξύ του 
Τουρκµενιστάν και του Ουζµπεκιστάν κατά µήκος του Amudarya πηγάζει ουσιαστικά σε µια 
µηδενική προσπάθεια µεταξύ δύο κυβερνήσεων. Αντίθετα, στην κοιλάδα Ferghana, τα κράτη 
που εµπλέκονται δεν µπορούν να χειριστούν επιδέξια τις αντιδράσεις των πολιτών τους, 
στους οποίους δεν απεικονίζονται οι ανησυχίες των κρατών τους . Κατά συνέπεια, οι 
συγκρούσεις για το νερό στη λεκάνη Syrdarya παρουσιάζουν την υψηλότερη πιθανότητα να 
προκαλέσουν ένα είδος αυθόρµητης βίας στην κεντρική Ασία που υποβιβάζει τη θεµελιώδη 
ικανότητα όλων των κρατών που παίρνουν µέρος σε µια τέτοια σύγκρουση. 

 

6.52 Η κρίση στη θάλασσας της Αράλης [41] 
 

 Η θάλασσα της Αράλης κεντρική Ασία ήταν µια φορά µια από τις πιο εύφορες περιοχές 
παγκοσµίως και η τέταρτη µεγαλύτερη λίµνη στη γη. Αλλά η ακαθάριστη οικονοµική 
κακοδιαχείριση την µετέτρεψε γρήγορα σε τοξική έρηµο. 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών η θάλασσα της ARAL έχει συρρικνωθεί σε ένα 
κλάσµα του προηγούµενου µεγέθους της. Οι κεντρικές ασιατικές δηµοκρατίες του 
Καζακστάν, του Ουζµπεκιστάν, Kyrgystan, του Τατζικιστάν και του Τουρκµενιστάν 
εξαρτώνται από τη θάλασσα για την επιβίωση τους .  
Μέχρι το έτος 2015 η θάλασσα της ARAL θα µπορούσε συνολικά να εξαφανιστεί (εικόνα 

6.24). 
Τα προβλήµατα άρχισαν όταν η πρώην Σοβιετική Ένωση έκανε το Καζακστάν τον κύριο 

παραγωγό βαµβακιού (εικόνα 6.25) ,φυτό το οποίο χρειάζεται πολύ νερό.  
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Εικόνα 6.24 [44] Τα νερά της θάλασσας της Αράλης υποχωρούν 
 
  

 
 

Εικόνα 6.25  Το νερό εκτράπηκε για να ποτίσει χωράφια βαµβακιού 
  
Οι τοπικοί άνθρωποι ανησύχησαν για τη ζηµία στο περιβάλλον που προκλήθηκε µε την 

ανάπτυξη µόνο µιας συγκοµιδής. Η Σοβιετική Ένωση υποσχέθηκε να εκτρέψει χιλιάδες µίλια 
ποταµών από τη Σιβηρία για να τροφοδοτήσει την υποχωρούσα θάλασσα, αλλά τα σχέδια 
δεν πραγµατοποιήθηκαν ποτέ.  
Ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού Martin Faller είπε: "Σκεφτόµαστε ότι είναι πολύ 

σηµαντικό να βοηθήσουµε τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή της θάλασσας της 
Αράλης. Όπου όλοι επηρεάζονται από την περιβαλλοντική υποβάθµιση. Ο Ερυθρός 
Σταυρός θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους να τα καταφέρουν µε τις καθηµερινές ζωές 
τους."  
Ο ανταποκριτής του BBC Louise Hidalgo στο Καζακστάν λέει ότι το πιο καταπληκτικό 

πράγµα για την καταστροφή είναι ότι δεν πρόκειται για κανένα ατύχηµα.  
"Οι σοβιετικοί αρµόδιοι για το σχεδιασµό που µοιραία εξέτρεψαν τους ποταµούς, οι οποίοι 

τροφοδοτούσαν την θάλασσα ,µε σκοπό να ποτίσουν τα απέραντα χωράφια βαµβακιού της 
κεντρικής Ασίας µε αποτέλεσµα να αποξηραθεί αρκετά. Είτε δεν συνειδητοποίησαν τις 
συνέπειες από την εξαφάνιση της Αράλης ή απλά δεν νοιάστηκαν ."  
Από το 1968 το επίπεδο της θάλασσας της Αράλης έχει µειωθεί κατά περισσότερο από 

16m και το νότιο µισό της έχει συρρικνωθεί κατά 150km. Οι δύο κύριοι λιµένες αλιείας είναι 
τώρα ξηροί, και βρίσκονται δεκάδες χιλιόµετρα µακριά από το νερό.  
Το κλίµα επίσης έχει αλλάξει (εικόνα 6.24). Άµµος µε αλάτι και σκόνη από τα εκτεθειµένα 

ιζήµατα λάσπης σκορπίζεται µε τους ανέµους σε όλη την περιοχή, προκαλώντας ζηµιά 
στους ανθρώπους και τη γεωργία. Τα φυτοφάρµακα και τα λιπάσµατα (εικόνα 6.25), που 
συνήθιζαν να τροφοδοτούν τα χωράφια βαµβακιού, έχουν βρεθεί στο νερό και στα κανάλια 
άρδευσης, δηλητηριάζοντας τα τρόφιµα και το πόσιµο νερό. 
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Ο ανταποκριτής BBC ανέφερε: "Το ανθρώπινο κόστος αυτής της καταστροφής είναι 

υψηλό και οι περιοχές γύρω από τη θάλασσα της Αράλης έχουν τώρα τα υψηλότερα 
ποσοστά θανάτων και θνησιµότητας νηπίων από όλη την πρώην Σοβιετική Ένωση. Σχεδόν 
όλες οι έγκυες γυναίκες είναι αναιµικές και ο κατάλογος των προβληµάτων υγείας 
συνεχίζεται."  

 Ένας από τους κύριους στόχους στο µέλλον είναι να πειστεί το Καζακστάν και το 
Ουζµπεκιστάν, οι χώρες γύρω από τη θάλασσα, να χρησιµοποιούν λιγότερο ύδωρ. Αλλά οι 
χώρες, που έγιναν ανεξάρτητες από τη Σοβιετική Ένωση το 1991, αγωνίζονται να 
κρατήσουν το µερίδιό τους από το νερό που έχει µείνει και δεν έχουν καµία συντονισµένη 
πολιτική  

 
Η επιστροφή της θάλασσας της Αράλης [42] 
 
  Ο λιµένας Aralsk βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Αράλης, στη δυτική άκρη του Καζακστάν.  
 Έως ότου ήρθαν οι κοµµουνιστές, οι Καζακστανοί ήταν συνήθως νοµάδες που κινούνταν 

ξέγνοιαστα σε όλο το απέραντο τοπίο και αναζητούσαν νερού για τα κοπάδια τους. Οι 
Σοβιετικοί τους ανάγκασαν για να εγκατασταθούν ενώ δεκαετίες χιλιάδες διαβίωναν 
αλιεύοντας και κυνηγώντας στα πολύβλαστα έλη και τα δάση γύρω από την θάλασσα της 
Αράλης .  
Αλλά σε µια γενιά, όλα αυτά εξαφανίστηκαν.  
Τα πλοία και τα αλιευτικά σκάφη τώρα σκουριάζουν στον “ βυθό” (εικόνα 6.26) που 

βρισκόταν το δραστήριο λιµάνι Aralsk και όπως η θάλασσα υποχώρησε πέρα από τον 
ορίζοντα, µαζί της τα τοπικά εργοστάσια έπαψαν να λειτουργούν.  
Η Αράλη ήταν το µεγαλύτερο υδάτινο σώµα της Κασπίας θάλασσας και του ειρηνικού 

ωκεανού. Τώρα στα µίλια της ερήµου που ήταν η θάλασσα, οι άνεµοι προκαλούν δεινές 
καταιγίδες µε αλάτι (εικόνα 6.27), φυτοφάρµακα και άµµο.  
Για χρόνια, οι άνθρωποι στο Aralsk ζητούν απεγνωσµένα για κάποια δύναµη τόσο ισχυρή 

όσο ήταν η Μόσχα που επρόκειτο να έρθει και να εξοµαλύνει την κατάσταση. Ο καθένας 
πάνω από 30 θα σας πει πώς ήταν. Πώς τα παιδιά έπαιζαν στην άκρη του νερού ενώ οι 
πατέρες τους ψάρευαν στη θάλασσα(εικόνα 6.28).  
Τώρα, όλα έχουν χαθεί, η Αράλη ,η Σοβιετική Ένωση και µε τους οι πόροι ζωής και το 

µέλλον τους. Ακόµη και το κλίµα έχει αλλάξει. Ο Χειµώνας είναι µακρύτερος, τα καλοκαίρια 
πιο σύντοµα. Για τους νέους η Αράλη είναι απλά µια ιστορία.  
Κατά διαστήµατα, αλλοδαποί όρµισαν να αξιολογήσουν την κατάσταση και να συντάξουν 

εκθέσεις προόδου. Οι ντόπιοι αστειεύονται ότι εάν ο καθενός που έρχεται να µελετήσει την 
Αράλη είχε φέρει έναν κουβά νερό, η θάλασσα θα ήταν γεµάτη ήδη. Εν τω µεταξύ, όλοι 
έχουν φύγει χωρίς να κατηγορήσουν κανένα και χωρίς να στραφούν σε κανένα µέχρι τώρα.  

 

 
 

Εικόνα 6.25 
Τα φυτοφάρµακα 
δηλητηριάζουν το 
πόσιµο νερό 

 

 
 

Εικόνα 6.24 
Το αλάτι και η σκόνη 

διασκορπίζονται µέσο του 
ανέµου σε όλη την 

περιοχή 
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Ο Aleshbaye Avdigazeavich (εικόνα 6.29) δήµαρχος του Aralsk. Λέει ότι ήταν ανώφελο να 
περιµένει τον κόσµο να ενεργήσει. "Έπρεπε να κάνουµε κάτι. Θα πρέπει να δείτε µόνοι σας 
αλλά η θάλασσα επιστρέφει ". 
Και πράγµατι, έτσι φαίνεται ότι να είναι. Στα δώδεκα χιλιόµετρα του Aralsk, µεταξύ των 

σκελετών των παλαιών αλιευτικών σκαφών, ένα µικρό ρυάκι µε νερό σέρνεται αργά προς τα 
βόρεια στους αµµόλοφους µε κρούστα από αλάτι. Ο δηµάρχου µε ενθουσιασµό λέει 
"Κοιτάξτε πώς το γρασίδι αυξάνεται πάλι, εδώ το χώµα είναι υγρό, άρα νερό υπάρχει από 
κάτω ".  
Στους επόµενους µερικούς µήνες, θα φθάσει πίσω στο λιµάνι Aralsk.  
Πρέπει κάποιος να ταξιδέψει περισσότερα από 100 χιλιόµετρα νότια, κατά µήκος υγρών 

βρώµικων µονοπατιών για να δει το λόγο για αυτό το προφανές θαύµα. Εκεί, στη µέση της 
Αράλης ,µέσα από τα ξηρά χαντάκια άρδευσης, και τα σπιτιών που καταπίνονται από την 
άµµο, οι εκσκαφείς (εικόνα 6.30) φέρνουν πυρετωδώς άµµο και λάσπη σε ένα ανάχωµα 14 
χιλιοµέτρων που πραγµατοποιείται κατά µήκος του πυθµένα της θάλασσας.  

 

 
 

Εικόνα 6.26  Τα πλοία σκουριάζουν προσαραγµένα πολλά µίλια µακριά από την θάλασσα 
που υποχωρεί όλο και περισσότερο. 

 

 
 

Εικόνα 6.27  Το αλάτι καλύπτει τη γη όπως ο πάγος 
  

 
 

Εικόνα 6.28  Ψάρια ανθεκτικά στο αλάτι έχουν εισαχθεί πρόσφατα στη θάλασσα της Αράλης. 
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Εικόνα 6.29  Ο δήµαρχος Aleshbaye Avdigazeavich του Aralsk λέει ότι εκεί σύντοµα θα 
υπάρξει νερό 

 
  

 
 

Εικόνα 6.30  Χρησιµοποιώντας τόνους χώµατος, χτίζεται αργά ένα φράγµα 
 
Η ιδέα είναι απλή. Η µικρή βόρεια ARAL, που χωρίστηκε πολύ καιρό πριν από την πολύ 

µεγαλύτερη νότια λεκάνη, τροφοδοτείται από τον ποταµό Syr Darya το Jaxartes των 
αρχαίων χρόνων. Σύµφωνα µε τις εξηγήσεις του δηµάρχου αν κρατούνται εκείνα τα νερά και 
ενισχυθεί η µικρή Αράλη, µπορεί να σταµατήσει η εξάτµιση που έχει καταδικάσει τόσο 
µεγάλο µέρος του υπολοίπου της θάλασσας.  
Προς το παρόν, φαίνεται να λειτουργεί. Μία πλευρά του φράγµατος είναι άγονη άµµος 

αποβλήτων, επικαλυµµένη µε αλάτι και χιόνι µέχρι εκεί που φτάνει το µάτι. Σε αντίθεση στην 
άλλη πλευρά υπάρχει νερό.  
Όλοι ξέρουν ότι θα χρειαστεί περισσότερο από ένα µικρό ανάχωµα άµµου για να σώσει 

πραγµατικά ακόµη και αυτό το µικρό µέρος της Αράλης. ∆ύο φορές, τα κοµµάτια του 
φράγµατος έχουν παρασυρθεί από τον άνεµο.  
Οι σοβιετικοί αρµόδιοι ήξεραν τις δεκαετίες πριν από το σχεδιασµό αυτής της ογκώδους 

άρδευσης που τόσο καταστροφικά αιµορράγησε την Αράλη για να γίνουν κολοσσιαίες οι 
συγκοµιδές του βαµβακιού στις ερήµους της κεντρικής Ασίας, θα στέγνωνε τελικά η 
θάλασσα. Παρασκεύασαν ακόµη και ένα µεγάλο σχέδιο για να εκτρέψουν τους ποταµούς 
της Σιβηρίας για να προσπαθήσουν να κάνουν την Αράλη ολόκληρη ξανά. Οι κυνικοί 
ρωτούν, πώς µπορεί ένα  

µικρό και εύθραυστο φράγµα να αντιστρέψει τόσα πολλά έτη απροσεξίας ενώ τα τεράστια 
προγράµµατα άρδευσης συνεχίζονται ακόµα.  
Εάν η τίποτα δεν έχει γίνει από την κατασκευή του φράγµατος. Τουλάχιστον φέρνει 

ελπίδα, κάτι που είναι µέχρι τώρα σπάνιο στην περιοχή όσο οι βροχοπτώσεις.  
Οι κάτοικοι πιστεύουν ότι η θάλασσα επιστρέφει, ότι ο λαός τους µπορεί να έχει πάλι 

εργασία, τα παιδιά τους µέλλον και µια ηµέρα η θάλασσα θα επιστρέψει στο Aralsk  
 
Στο Ουζµπεκιστάν [43] 
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Σαράντα έτη πριν, ο Muynak (χάρτης 6.18) ήταν ένας λιµένας αλιείας γεµάτος 
δραστηριότητα .Σήµερα το νερό έχει υποχωρήσει τόσο πολύ, όπου δεν υπάρχει ούτε 
σταγόνα όσο φτάνει το µάτι.   

 
 
Χάρτης 6.18    Στο χάρτη  οποίο µε κόκκινο χρώµα είναι το µέρος που βρισκόταν ο λιµένας 

Muynak 
 

Όταν η πρώην Σοβιετική Ένωση εξέτρεψε το Amu Dariya και το Syrdariya για να αυξηθεί 
το βαµβάκι στην έρηµο, δηµιούργησαν µια οικολογική και ανθρώπινη καταστροφή.  
Για να εκτιµηθεί η κλίµακα της ζηµίας που έχει γίνει πρέπει κανείς να αναπνεύσει τον αέρα 

της περιοχής.  
Αυτό που ήταν η τέταρτη µεγαλύτερη εσωτερική θάλασσα µοιάζει τώρα περισσότερο µε 

έρηµο .  
Αυτό που µοιάζει µε είναι χιόνι στον πρώην βυθό είναι πραγµατικά αλάτι. Οι άνεµοι το 

σκορπίζουν µέχρι τα Ιµαλάϊα.  
Ένας αναλυτής από την οργάνωση που ιδρύθηκε από πέντε πλησιέστερες χώρες στην 

πρώην θάλασσα είπε ότι µε την αλλαγή των µεθόδων καλλιέργειας, έχει επιβραδυνθεί ο 
ρυθµός συρρίκνωσης.  
Θα περάσουν πολλά χρόνια όµως για να αρχίσει να αυξάνεται ότι έχει αποµείνει από την 

θάλασσα. Και όλα αυτά έγιναν στο όνοµα της καλλιέργειας του βαµβακιού το οποίο δεν ήταν 
δυνατό να αναπτυχθεί φυσικά. 
Η Σοβιετική Ένωση που ανέπτυξε τις τεράστιες φυτείες εδώ παραµένει να είναι η κύρια 

πηγή εισοδήµατος για τις πρόσφατα ανεξάρτητες δηµοκρατίες. Η αλλαγή είναι δύσκολη, 
αλλά πρέπει να γίνει. Μίλια µακριά από τη θάλασσα της Αράλης, το έδαφος έχει µία κρούστα 
άλατος.  
Οι δεκαετίες εντατικής άρδευσης έχουν κατεβάσει τη στάθµη υπογείου νερού και έχουν 

φέρει στην επιφάνεια τα άλατα που συγκρατούσε το χώµα . 
  
Η ασθένεια είναι διαδεδοµένη 
 
Η ανθρώπινη δυστυχία είναι τεράστια. Υπάρχουν πολλά θύµατα φυµατίωσης, η οποία 

είναι διαδεδοµένη και σε αύξηση στο υπόλοιπο του πληθυσµού.  
Οι καρκίνοι (εικόνα 6.31), ασθένειες πνευµόνων και η θνησιµότητα νηπίων είναι 30 φορές 

υψηλότερα επειδή το πόσιµο νερό είναι υπερβολικά µολυσµένο µε αλάτι, λιπάσµατα και 
φυτοφάρµακα παραγωγής βαµβακιού.  
Ο Rim Abdulovich Giniyatullin της διεθνούς αντιπροσωπείας για το πρόγραµµα της 

θάλασσας της Αράλης (I.A.A.S.P.) ελπίζει ότι ο υπόλοιπος κόσµος µπορεί να πάρει 
µαθήµατα από την τραγωδία της θάλασσας της Αράλης.  

"Μην επιτρέψτε την κακή χρήση νερού" προειδοποιεί.  
"Να είστε προσεκτικοί για πόσο χρησιµοποιείτε, και σταµατήστε πριν αρχίσει να στερεύει η 

πηγή."  
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Εικόνα 6.31 Η φυµατίωση ο καρκίνος και η θνησιµότητα νηπίων είναι πολύ διαδεδοµένες 
ασθένειες 

 
Η οικογένεια Utegenova ζει στον Muynak. Ένας από αυτούς εργάζεται αλλά µόνο µε 

µειωµένο ωράριο.  
Οι εργασίες και τα τρόφιµα πέθαναν µε τη θάλασσα. Οι Utegenovas είναι συνεχώς 

πεινασµένοι και άρρωστοι.  
Το τσάι τους είναι αλµυρό λόγω του µολυσµένου νερού. Σκότωσε τον πατέρα τους που 

πέθανε 10 χρόνια πριν από καρκίνο του οισοφάγου.  
Η Zulayho (εικόνα 6.32), που είναι έγκυος, χρειάζεται περισσότερο νερό. Όπως το 80% των 

µελλοντικών µητέρων, είναι και αυτή πιθανώς αναιµική.  
Ξέρει ότι εάν το παιδί της επιζήσει, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι άρρωστο (εικόνα 6.33).  

 
 

 
 

Εικόνα 6.32  Το µωρό της Zulayho είναι πιθανό να µην είναι υγειές 
 

 
 

Εικόνα 6.33  Η θνησιµότητα νηπίων είναι µεταξύ των υψηλοτέρων στον κόσµο 
 

Λέει πως ξέρει ότι το νερό δεν είναι καλό και ότι αν τα παιδιά της αρρωστήσουν θα τα πάει 
στους γιατρούς. Ακόµα λέει ότι οτιδήποτε κάνει ο γιατρός είναι δώρον άδωρον γιατί τα 
παιδιά πάλι πρέπει ακόµα να πιούν αυτό το νερό 
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Ο Ερυθρός Σταυρός και η Κόκκινη Ηµισέληνος έχουν αρχίσει να φέρνουν τρόφιµα στους 
πιο άπορους. Το ρύζι, το αλεύρι και το λάδι συµπληρώνουν µια πενιχρή διατροφή.  
Αυτές οι οργανώσεις είναι ικανές να βοηθήσουν µόνο το 10% εκείνων που ζουν κάτω από 

το όριο της ένδειας σε µια φτωχή χώρα.  
Η Νίνα Nobel του Ερυθρού Σταυρού λέει ότι ελπίζει ότι θα βοηθήσει να µειωθούν µερικές 

ασθένειες ,ιδιαίτερα η φυµατίωση,"   
Το ανοσοποιητικό σύστηµα αποδυναµώνεται λόγω της φτωχής διατροφής. Οι άνθρωποι 

γίνονται πολύ τρωτοί.  
Οπότε αυτές οι µεγάλες οικογένειες ζουν σε πολύ κακές συνθήκες και η φυµατίωση 

διαδίδεται πολύ γρήγορα."  
 
Ψυχρό µέλλον  
 
Τα παιδιά στον Muynak (εικόνα 6.34) έχουν κάνει µια παιδική χαρά από τα συντρίµµια των 

σκαφών που θα τους παρείχαν τρόφιµα και ένα µέλλον .  
 

 
 

Εικόνα 6.34 Τα παιδιά παίζουν σε ένα νεκροταφείο σκαφών στη θάλασσα της Αράλης 
 
Μέσα στο νεκροταφείου πλοίων, και στα οξειδωµένα κατάλοιπα του αλιευτικού στόλου, 

υπάρχει η ανησυχία ότι κανένας δεν θα µάθαινε από αυτό που έχει συµβεί στη θάλασσα της 
Αράλης και τους ανθρώπους της. Γιατί κανένας δεν εξέτασε επιστηµονικά αυτό που οι 
εναλλακτικές µέθοδοι καλλιέργειας θα έκαναν στην περιοχή.  
Θα µπορούσε εύκολα λοιπόν να συµβεί επανειληµµένως.   
Περίπου 3000 µίλια από τη Χάγη, το Παγκόσµιο Φόρουµ Νερού (World Water Forum) θα 

προσπαθήσει απεγνωσµένα να αλλάξει το ψυχρό όραµα του µέλλοντος εκατοµµύριων 
ανθρώπων παγκοσµίως.  

6.6  Ινδία  

6.61 ∆ιεθνείς διαµάχες της Ινδίας [25] 
 

Σε όλη την Ινδία (χάρτης 6.19), το Πακιστάν, το Νεπάλ, και το Μπαγκλαντές λόγω 
έλλειψης νερού προκαλούνται όλο και περισσότερες συγκρούσεις. Αν και οι πόροι γλυκού 
νερού είναι άφθονοι, δεν κατανέµονται σωστά στις ξηρότερες περιοχές που υπάρχει 
τροµερή ανάγκη για νερό. 

 Για το λόγο ότι το γλυκό νερό ρυπαίνεται απεριόριστα, ο εφοδιασµός του καθαρού νερού 
γίνεται σπάνια για την πλειοψηφεία των ανθρώπων οπότε εντάσεις µπορούν εύκολα να 
προκληθούν (εικόνα 6.35). 
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Χάρτης 6.19 [45]    Χάρτης µε τις σηµαντικότερες υδρολογικές λεκάνες ποταµών στην 
Ινδία 

 
 
 Η υδρολογική λεκάνη του Ινδού (χάρτης 6.20) ποταµού είναι ένα πεδίο σύγκρουσης 

µεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν. Εκτείνεται 1.800 µίλια, ο ποταµός και οι παραπόταµοί 
του αποτελούν µαζί ένα από τα µεγαλύτερα κανάλια άρδευσης στον κόσµο. Η λεκάνη 
παρέχει νερό στα εκατοµµύρια των ανθρώπων στη βορειοδυτική Ινδία και το Πακιστάν. Τα 
φράγµατα και τα κανάλια που χτίστηκαν προκειµένου να παραχθεί υδροηλεκτρική ενέργεια 
και άρδευση στέγνωσαν πολλά ρυάκια του ποταµού Ινδού. Τα υδάτινα έργα έχουν επιπλέον 
προκαλέσει µετατόπιση των ανθρώπων και έχουν συµβάλει στην καταστροφή του 
οικοσυστήµατος στην πεδιάδα του Ινδού.  

 

 
 
Εικόνα 6.35 Η Ινδία είναι µία από τις χώρες που τα προβλήµατα του νερού προκαλούνται 

από κακοδιαχείριση και όχι τόσο από έλλειψη υδάτινων πόρων 
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Χάρτης 6.20   Χάρτης της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Ινδού 
 
Τα τµήµατα των υδάτων των υδρολογικών λεκανών των ποταµών έχουν δηµιουργήσει την 

τριβή µεταξύ των χωρών της Νότιας Ασίας, και µεταξύ των κρατών και των επαρχιών τους. 
Οι υπεράντληση του υπόγειου υδροφορέα που γίνεται από κάθε κεντρική περιοχή ή επαρχία 
έχουν οδηγήσει στην έλλειψη παροχών νερού στις παράκτιες περιοχές του Πακιστάν 
(διαµάχη για το νερό του ποταµού Ινδού). Ο ποταµός Γάγγης είναι εδώ και καιρό πεδίο 
διαµάχης µεταξύ Ινδίας και Μπαγκλαντές (διάγραµµα 6.3). Οι δύο περιοχές µοιράζονται ένα 
κοινό σύστηµα ποταµών, που διαµορφώνεται µε την ένωση του Bhagirathi και του 
Alaknanda 

 

 
 

∆ιάγραµµα 6.3   Καθορισµένη παροχή νερού στο Μπαγκλαντές 
σύµφωνα µε τις διάφορες συµφωνίες 
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Ο ποταµός Γάγγης κατέχει ισχυρή οικονοµική και θρησκευτική σηµασία. Ο Γάγγης 
ποταµός ως πηγή νερού είναι λόγος έντονων διαφωνιών µεταξύ της Ινδίας και 
Μπαγκλαντές. Με την αυξανόµενη ζήτηση νερού στην Καλκούτα για τη βιοµηχανική και 
οικιακή χρήση, και τη χρήση άρδευσης στην ινδική πολιτεία της δυτικής Βεγγάλης, οι 
συγκρούσεις ύδατος µεταξύ των δύο χωρών έχουν αυξηθεί. Με τα µεγάλα ποσά ρύπανσης 
σε αυτό το σύστηµα ποταµών, το διαθέσιµο νερό είναι ανθυγιεινό (εικόνα 6.36) και µπορεί 
να αυξήσει τις ασθένειες, καθώς επίσης και να προκαλέσει µαζική µετανάστευση.  

 

 
 

Εικόνα 6.36 Η ρύπανση του ποταµού Γάγγη κάνει τους υδάτινους πόρους ανθυγιεινούς.        
Ένας παραπάνω λόγος εξάπλωσης ασθενειών είναι οι µαζικές προσευχές µέσα στα 

µολυσµένα νερά  
 

6.611 Υδρολογική λεκάνη του ποταµού Γάγγη [47] 
Ενώ ευλογείται µε µια αφθονία υδάτινων πόρων, ένα µεγάλο µέρος των προβληµάτων 

διαχείρισης της ινδικής υποηπείρου συµβαίνει εξαιτίας των δραµατικών εποχιακών 
παραλλαγών στις βροχοπτώσεις. Αυτό το πρόβληµα διαχείρισης συντίθεται µε τη 
δηµιουργία των νέων εθνικών συνόρων σε όλη την περιοχή. Έτσι έχουν δηµιουργηθεί 
προβλήµατα µεταξύ της Ινδίας και του Μπαγκλαντές, για τα ύδατα του ποταµού Γάγγη 
(χάρτης 6.21).  
Ο Γάγγης και οι παραπόταµοι του βρίσκονται κυρίως στο Νεπάλ και στην Ινδία, όπου το 

χιόνι και οι βροχοπτώσεις είναι εντονότερες .Η ροή αυξάνεται κατάντη προς τη φορά του 
ρεύµατος παρόλο που τα ετήσια κατακρυµνήσµατα είναι λιγότερα, ενώ ρέει ο ποταµός στο 
Μπαγκλαντές, τις προ 1971 ανατολικές επαρχίες της οµοσπονδίας του Πακιστάν, και προς 
τον κόλπο της Βεγγάλης.  
Στις 29 Οκτωβρίου 1951, το Πακιστάν επίσηµα έστρεψε την προσοχή της Ινδίας στις 

εκθέσεις των ινδικών σχεδίων για να χτιστεί ένα φράγµα στη Farakka, περίπου 17 
χιλιόµετρα από τα σύνορα. Το φράγµα θα εξέτρεπε σύµφωνα µε τις υπάρχουσες 
πληροφορίες 50.000 cusecsxx από τον Γάγγη στον παραπόταµο Bhagirathi-Hooghly, για 
να εξασφαλιστεί ελεύθερη ροή στον κόλπο της Καλκούτας, η οποία θα βελτίωνε την 
πλοϊµότητα για το λιµένα της πόλης κατά τη διάρκεια των ξηρών µηνών και θα κρατούσε 
το αλµυρό νερό από την παροχή νερού της πόλης. Στις 8 Μαρτίου 1952, η ινδική 
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κυβέρνηση αποκρίθηκε ότι το πρόγραµµα ήταν µόνο υπό προκαταρκτική έρευνα, και ότι 
το ενδιαφέρον ήταν "υποθετικό".  

 

 

 
Χάρτης 6.21 [46] Υδρολογική λεκάνη του ποταµού Γάγγη 

 
Κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών, το Πακιστάν ανταποκρίθηκε περιστασιακά στις 

εκθέσεις των ινδικών σχεδίων για τα προγράµµατα εκτροπής του Γάγγη. Το 1957, και 
πάλι το 1958, το Πακιστάν πρότεινε:  

a. την εξασφάλιση συµβουλευτικών τεχνικών υπηρεσιών ενός σώµατος 
Ηνωµένων Εθνών για να βοηθηθεί ο προγραµµατισµός για τη συνεταιριστική 
ανάπτυξη των ανατολικών συστηµάτων ποταµών  

b. τα προγράµµατα στις δύο χώρες εξετάζονται από κοινού από τους 
εµπειρογνώµονες των δύο χωρών πριν από την εφαρµογή τους και,  

c.   ο Γενικός Γραµµατέας των Η.Ε καλείται για το διορισµό ενός µηχανικού ή 
των µηχανικών που θα συµµετέχουν στις συνεδριάσεις σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων.  

Η Ινδία απέρριψε αυτές τις προτάσεις, αν και συµφωνήθηκε ότι εµπειρογνώµονες 
των υδάτινων πόρων των δύο χωρών πρέπει, "να ανταλλάξουν στοιχεία όσον αφορά 
τα προγράµµατα αµοιβαίων ενδιαφερόντων." Αυτές οι συνεδριάσεις σε επίπεδο 
ειδικών άρχισαν τις 28 Ιουνίου 1960,  

Το πρόβληµα  
Το πρόβληµα για το Γάγγη είναι χαρακτηριστικό συγκρουόµενων ενδιαφερόντων των 

ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος και των κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος 
παρόχθιων λαών. Η Ινδία, ως ανώτερη παρόχθια χώρα, ανέπτυξε σχέδια για εκτροπή 
νερού για άρδευση, για την πλοϊµότητα της, και για την παροχή νερού. Αρχικά το 
Πακιστάν, και µετά το Μπαγκλαντές, έχουν συµφέρον για την προστασία της ιστορικής 
ροής του ποταµού για τις χρήσεις του κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος. Η πιθανή 
διαφωνία µεταξύ της ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος ανάπτυξης και της κατάντη 
προς τη φορά του ρεύµατος ιστορικής χρήσης έθεσε τη βάση για τις προσπάθειες 
αντιµετώπισης συγκρούσεων. 

  Ο πρώτος κύκλος των συνεδριάσεων επιπέδου ειδικών µεταξύ της Ινδίας και του 
Πακιστάν διοργανώθηκε στο Νέο ∆ελχί από 28 ως τις 3 Ιουλίου του 1960, µε τρεις 
ακόµα να ακολουθούν µέχρι το 1962. Ενώ οι συνεδριάσεις ήταν ακόµα υπό εξέλιξη, η 



 124

Ινδία ενηµέρωσε το Πακιστάν στις 30 Ιανουαρίου 1961 ότι είχε αρχίσει η κατασκευή 
του φράγµατος Farakka. Μια σειρά προσπαθειών από το Πακιστάν να 
προγραµµατιστεί µια συνεδρίαση στο επίπεδο υπουργών απορρίφθηκαν αφού οι Ινδοί 
υποστήριζαν ότι µια τέτοια συνεδρίαση δεν θα ήταν χρήσιµη, "έως ότου είναι διαθέσιµα 
όλα τα στοιχεία". Το 1963, οι δύο πλευρές συµφώνησαν να διοργανώσουν µια 
συνεδρίαση σε επίπεδο όσο το δυνατών πιο ειδηµόνων για τον καθορισµό ποια 
στοιχεία ήταν σχετικά και απαραίτητα για τη σύγκληση µιας συνεδρίασης σε επίπεδο 
υπουργών. 
Η συνεδρίαση στην οποία οι ανάγκες στοιχείων επρόκειτο να καθοριστούν, ο 

πέµπτος κύκλος σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων, δεν πραγµατοποιήθηκε µέχρι τις 13 
Μαΐου 1968. Μετά από εκείνη την συνεδρίαση, οι Πακιστανοί κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι η ταχτοποίηση των στοιχείων, και τα συµπεράσµατα που θα 
µπορούσαν να συναχθούν, δεν ήταν δυνατά, αλλά αυτά τα αρκετά στοιχεία ήταν 
παρόλα αυτά διαθέσιµα για τις ουσιαστικές συζητήσεις σε επίπεδο υπουργών. Η Ινδία 
συµφώνησε µόνο για µια σειρά συνεδριάσεων σε ΄΄επίπεδο γραµµατέων΄΄, πριν από 
τη συνεδρίαση σε επίπεδο υπουργών .  
Αυτές οι συνεδριάσεις, στο ΄΄επίπεδο γραµµατέων΄΄, που άρχισαν στις 9 ∆εκεµβρίου 

1968 και ήταν συνολικά πέντε πραγµατοποιήθηκαν σε διάφορες σηµαντικές πόλεις 
µέσα στον Ιουλίου του 1970. Σε όλες αυτές τις συνεδριάσεις, οι διαφορετικές 
στρατηγικές έγιναν προφανείς. Σαν χαµηλότερη παρόχθια χώρα, η πακιστανική 
αίσθηση επείγουσας ανάγκης ήταν µεγαλύτερη, και ο στόχος τους ήταν, "ουσιαστικές 
συζητήσεις στο πλαίσιο για τον καθορισµό µίας δίκαιης κατανοµής υδάτων του Γάγγη 
µεταξύ των δύο χωρών." Η Ινδία αντίθετα, είτε πραγµατικά είτε ως µια τακτική για να 
χρονοτριβήσει, φανέρωσε ανησυχία για την ακρίβεια και την επάρκεια των στοιχείων 
και διαφώνησε ότι µια περιεκτική συµφωνία δεν ήταν δυνατή χωρίς µέχρι τα διαθέσιµα 
στοιχεία να ήταν πλήρη και ακριβή.  
Στην τρίτη συνεδρίαση σε επίπεδο γραµµατέων, το Πακιστάν πρότεινε ότι µια 

συµφωνία πρέπει να παρέχει :  

i.εγγύηση στο Πακιστάν για σταθερά ελάχιστες κατανοµές υδάτων του Γάγγη σε 
µηνιαία βάση σε ένα συµφωνηθέν σηµείο  
ii.κατασκευή και συντήρηση τέτοιων έργων, αν υπάρχουν στην Ινδία όπως µπορεί να 
είναι απαραίτητα σχετικά µε την κατασκευή του φράγµατος του Γάγγη στο Πακιστάν  
iii.σύσταση της µόνιµης Επιτροπής του Γάγγη για να εφαρµόσει τη συµφωνία  
iv.µηχανισµούς και διαδικασία για τον καθορισµό των διαφορών και των διαφωνιών 
που σχετίζονται µε τις διεθνείς χρήσεις.  

Η Ινδία πάλι υποστήριξε ότι µια τέτοια συµφωνία θα µπορούσε µόνο να 
πραγµατοποιηθεί αφότου είχαν συµφωνήσει οι δύο πλευρές µε τα "βασικά τεχνικά 
γεγονότα."  
Η πέµπτη και τελική συνεδρίαση σε ΄΄επιπέδο γραµµατέων΄΄ πραγµατοποιήθηκε στο 

Νέο ∆ελχί από 16 ως 21 Ιουλίου 1970, και κατέληξε σε τρεις προτάσεις συστάσεις:  

i.το σηµείο της παράδοσης των προµηθειών νερού στο Πακιστάν θα είναι στη Farakka  
ii.η δηµιουργία µίας επιτροπής που αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε µια 
από τις δύο χώρες για την εξασφάλιση παράδοσης των συµφωνηθεισών προµηθειών 
στη Farakka είναι αποδεκτή σε γενικές γραµµές  
iii.µια συνεδρίαση θα πραγµατοποιούταν εντός τριών ή έξι µηνών σε επίπεδο που θα 
συµφωνηθεί από τις δύο κυβερνήσεις για να µελετηθεί η ποσότητα νερού που θα 
παρασχεθεί στο Πακιστάν στη Farakka και άλλα εκκρεµή ζητήµατα που σχετίζονται 
ακόµη και µε τους ανατολικούς ποταµούς που είναι περιεχόµενο σε αυτές τις σειρές 
συζητήσεων.  

Λίγα πρακτικά βγήκαν από αυτές τις συζητήσεις, και η Ινδία ολοκλήρωσε την 
κατασκευή του υδατοφράγµατος Farakka το 1970. Το νερό δεν εκτράπηκε επειδή το 
κανάλι τροφοδότησης στο σύστηµα Bhagirathi-Hooghly δεν ολοκληρώθηκε.  
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Το Μπαγκλαντές δηµιουργήθηκε το 1971, και µέχρι τον Μάρτιο του 1972, οι 
κυβερνήσεις της Ινδίας και του Μπαγκλαντές είχαν συµφωνήσει να καθιερώσουν την 
Επιτροπή Κοινών Ινδό-Μπαγκλαντέσιανών ποταµών, "για να αναπτύξουν τα ύδατα 
των ποταµών κοινών για τις δύο χώρες σε συνεταιριστική βάση." Το θέµα του Γάγγη, 
εντούτοις, αποκλείστηκε ρητά, και θα αντιµετωπιζόταν µόνο µεταξύ των δύο 
πρωθυπουργών.  
Για την επίλυση του θέµατος µια συνεδρίαση µεταξύ των πρωθυπουργών έγινε µία 

συνεδρίαση σε επίπεδο υπουργού στις 16 µε 17 Ιουλίου το 1973, όπου οι δύο πλευρές 
συµφώνησαν ότι θα έφτανα σε µια αµοιβαία αποδεκτή λύση για τα ζητήµατα Γάγγη 
πριν να ενεργοποιηθεί το φράγµα Farakka, και ακόµη µια συνεδρίαση µεταξύ των 
υπουργών Εξωτερικών στις 13-15 Φεβρουαρίου 1974, στην οποία αυτή η συµφωνία 
επιβεβαιώθηκε. Οι πρωθυπουργοί της Ινδίας και του Μπαγκλαντές συναντήθηκαν στο 
Νέο ∆ελχί στις 12-16 Μαΐου το 1974 και, σε µια δήλωση στις 16 Μαΐου 1974, αυτοί:  

• παρατήρησαν ότι κατά τη διάρκεια των περιόδων ελάχιστης ροής στο Γάγγη, 
µπορεί να µην υπάρξει αρκετό νερό και για µια ινδική εκτροπή και για τις ανάγκες του 
Μπαγκλαντές  
• συµφώνησαν ότι κατά τη διάρκεια των µηνών χαµηλής ροής, ο Γάγγης θα 

έπρεπε να αυξηθεί για να καλύψει τις απαιτήσεις των δύο χωρών  
• συµφώνησαν ότι ο καθορισµός της βέλτιστης µεθόδου την αύξηση της ροής 

του Γάγγη πρέπει να παραδοθεί από την κοινή Επιτροπή ποταµών  
• εξέφρασαν τον προσδιορισµό τους ότι µια αµοιβαία αποδεκτή κατανοµή 

διαθέσιµου νερού κατά τη διάρκεια των περιόδων ελάχιστης ροής στο Γάγγη θα 
καθοριζόταν προτού να δηµιουργηθεί το πρόγραµµα Farakka.  

Υπήρξαν δύο γενικές προσεγγίσεις στην αύξηση της ροής του Γάγγη που 
παρουσιάστηκε στην Επιτροπή, η οποία καθόριζε τη θέση διαπραγµάτευσης για 
χρόνια:  

1. Αύξηση µέσω των εγκαταστάσεων αποθήκευσης µέσα στη λεκάνη του Γάγγη, 
που προτάθηκε από το Μπαγκλαντές, και,  

2. Αύξηση µέσω της εκτροπής του ύδατος από το Brahmaputra στο Γάγγη στη 
Farakka από ένα κανάλι σύνδεσης, που προτάθηκε από την Ινδία.  

Σε µία σειρά πέντε συνεδριάσεων της Επιτροπής µεταξύ του Ιουνίου του 1974 και 
του Ιανουαρίου του 1975, και µιας συνεδρίασης σε επίπεδο υπουργού τον Απρίλιο του 
1975, οι θέσεις των δύο πλευρών συγχωνεύτηκαν στις εξής: 

  
Θέση του Μπαγκλαντές  

• Υπάρχει επαρκής δυνατότητα αποθήκευσης της ροής της περιόδου των 
µουσώνων στην υδρολογική λεκάνη του Γάγγη για τις ανάγκες των Ινδών . 
• Υπάρχει πρόσθετη αποθήκευση κατά µήκος των headwatersc των 

παραποτάµων του Γάγγη στο Νεπάλ, και εκείνη η χώρα θα έπρεπε να προσεγγιστεί 
για συµµετοχή.  
• Ένα κανάλι τροφοδότησης από το Brahmaputra στο Γάγγη είναι και περιττό και 

θα είχε καταστρεπτικά αποτελέσµατα στο Μπαγκλαντές, του οποίου θα ήταν µαζική η 
επανεγκατάσταση πληθυσµών  
• Οι ινδικές ανάγκες θα ικανοποιούνταν καλύτερα µέσω της τροποποίησης του 

σχεδίου της εκτροπής του νερού του Γάγγη στο Bhagirathi-Hooghly, και της 
κατασκευής µιας σύνδεσης ναυσιπλοΐας από την Καλκούτα στη θάλασσα µέσω της 
Sunderban.  

Θέση της Ινδίας  
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• Οι πρόσθετες δυνατότητες αποθήκευσης της Ινδίας είναι περιορισµένες, και µη 
επαρκείς για να ικανοποιήσουν τις ινδικές αναπτυξιακές ανάγκες  
• Η πιο βιώσιµη επιλογή και για να συµπληρωθεί η χαµηλή ροή του Γάγγη, και 

για την περιφερειακή ανάπτυξη, είναι να αναπτυχθούν σταδιακά µε στόχο το αµοιβαίο 
όφελος ένα κανάλι σύνδεσης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης στο Brahmaputra,  
• Η προσέγγιση του Νεπάλ ή άλλων τρίτων χωρών από την Επιτροπή, για 

συζήτηση του θέµατος τροποποίησης του σχεδίου εκτροπής του Bhagirathi-Hooghly  
• Η κατασκευή ενός χωριστού καναλιού ναυσιπλοΐας που δεν συνδέεται µε το 

θέµα της βέλτιστης ανάπτυξης των υδάτινων πόρων στην περιοχή.  

Σε µια συνεδρίαση επιπέδου υπουργών στη Dhaka µεταξύ 16 και 18 Απριλίου το 
1975, η Ινδία ζήτησε, ενώ οι συζητήσεις συνεχίζονται, να οργανωθεί το κανάλι 
τροφοδότησης στη Farakka κατά τη διάρκεια εκείνης της τρέχουσας περιόδου χαµηλής 
ροής. Οι δύο πλευρές που συµφώνησαν σε µια περιορισµένη δοκιµαστική λειτουργία 
του φράγµατος, µε απελευθερώσεις νερού να ποικίλουν µεταξύ 11.000 και 16.000 
cusecsxx σε περιόδους δέκα ηµερών από τις 21 Απριλίου µέχρι τις 31 Μαΐου το 1975, 
µε το υπόλοιπο της ροής εγγυηµένα να φθάσει στο Μπαγκλαντές. Χωρίς την 
ανανέωση ή τη διαπραγµάτευση µιας νέας συµφωνίας µε το Μπαγκλαντές, η Ινδία 
συνέχισε να εκτρέπει τα ύδατα του Γάγγη στη Farakka µετά από το δοκιµαστική 
λειτουργία, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου ξηρασίας το 1975-76, σε πλήρη 
ικανότητα εκτροπής 40.000 cusecsxx . Οπότε ήταν σοβαρές οι συνέπειες στο 
Μπαγκλαντές ως αποτέλεσµα αυτών των εκτροπών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
αποξήρανση των παραποτάµων, αλατοποίηση κατά µήκος της ακτής, και 
οπισθοδροµήσεις στη γεωργία, την αλιεία, τη ναυσιπλοΐα και τη βιοµηχανία.  
Τέσσερις ακόµα συνεδριάσεις πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ των δύο κρατών µεταξύ 

του Ιουνίου του 1975 και του Ιουνίου του 1976, µε µικρά αποτέλεσµα. Τον Ιανουάριο 
του 1976, το Μπαγκλαντές υπέβαλε µια επίσηµη διαµαρτυρία ενάντια στην Ινδία στη 
γενική συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών όπου, στις 26 Νοεµβρίου 1976, υιοθέτησαν 
µια δήλωση συναίνεσης που ενθαρρύνει τις δύο πλευρές να συναντηθούν επειγόντως 
σε υπουργικό επίπεδο για διαπραγµατεύσεις, "µε σκοπό την άφιξη σε µια δίκαιη και 
γρήγορη συµφωνία" Με έναυσµα τη διεθνή συναίνεση, οι διαπραγµατεύσεις 
ξανάρχισαν στις 16 ∆εκεµβρίου 1976. Σε µια συνεδρίαση στις 18 Απριλίου το 1977, 
επιτεύχθηκε συνεννόηση σε θεµελιώδη ζητήµατα, τα οποία κατέληξαν στην υπογραφή 
της Συµφωνίας Υδάτων του Γάγγη (Ganges Waters Agreement) στις 5 Νοεµβρίου 
1977,  

 
6.62 Εσωτερικά προβλήµατα στην Ινδία 
 
Πολλά µέρη της Ινδίας αντιµετωπίζουν έλλειψη νερούa και το νερό γίνεται όλο και 

περισσότερο ένας σπάνιος πόρος σε αυτές τις περιοχές (χάρτης 6.22). Η αύξηση πληθυσµού, 
η περιβαλλοντική υποβάθµιση, η αστικοποίηση, η βιοµηχανοποίηση και η αναποτελεσµατική 
χρήση των διαθέσιµων υδάτινων πόρων έχουν συµβάλει πάρα πολύ στο πρόβληµα. Στην 
ανεξαρτησία, ο πληθυσµός της Ινδίας ήταν λιγότερο από 400 εκατοµµύρια και η κατά κεφαλήν 
διαθεσιµότητα νερού ήταν πάνω από 5000 m 3 /έτος (Παγκόσµια Τράπεζαqq, 1998). 
Σήµερα, 53 έτη αργότερα, ο πληθυσµός έχει αυξηθεί άνω του δισεκατοµµυρίου και η κατά 

κεφαλήν διαθεσιµότητα νερού έχει µειωθεί σε λιγότερο από 2000 m 3 / έτος. Αν και αυτός ο 
αριθµός δεν είναι πάρα πολύ χαµηλός συγκριτικά µε άλλες χώρες, τα προβλήµατα της 
διαθεσιµότητας νερού στην Ινδία συνδυάζονται περαιτέρω από τις χρονικές και χωρικές 
παραλλαγές. Σε µερικά µέρη της Ινδίας πέφτει ελάχιστη ή καθόλου βροχή, ενώ σε άλλες 
περιοχές πέφτουν αρκετά υψηλά ποσά βροχής, και θα µπορούσαν να επηρεαστούν σοβαρά 
από τις πληµµύρες κατά τη διάρκεια της περιόδου βροχοπτώσεων. Η ροή του ποταµού Γάγγη 
θα µπορούσε να τρέξει κάτω από 40.000 κυβικά πόδια ανά δευτερόλεπτο (cusecs ) κατά τη 
διάρκεια του Μαρτίου και του Απριλίου στο φράγµα Farakka στην πολιτεία της δυτικής Βεγγάλης, 
αλλά η ροή του θα µπορούσε να υπερβεί 200.000 cusecs τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 
προκαλώντας πληµµύρες και καταστροφή. Οµοίως, ο ποταµός Brahmaputra θα µπορούσε να 
θέσει παρόµοιους κινδύνους κατά τη διάρκεια της εποχής νοτιοδυτικού µουσώνα τον Ιούλιο 
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και τον Αύγουστο. Η ξηρασία είναι ένα επαναλαµβανόµενο φαινόµενο και έχει επηρεάσει τα 
τελευταία 3 χρόνια µεγάλες περιοχές του νότου και των βορειοδυτικών πολιτειών της Ινδίας.  

 

 
 
Χάρτης 6.22 [48]   G.I.S. χάρτης µε τις υδρολογικές λεκάνες της κεντρικής και νότιας 

Ινδίας 
 
 Η ανάγκη να παρασχεθούν τα τρόφιµα για τον αυξανόµενο πληθυσµό έχει οδηγήσει σε 

ξαφνική αύξηση της χρήσης νερού από τον τοµέα της άρδευσης στην Ινδία. Η γεωργία είναι ο 
µοναδικός µεγαλύτερος χρήστης νερού, και υπολογίζεται περίπου στο 85% της συνολικής 
χρήσης, και σε µερικές πολιτείες, όπως την κυρίως γεωργική πολιτεία του Punjab, ο αριθµός 
είναι αρκετά υψηλότερος, φθάνοντας στο 95%. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Τράπεζαqq η 
γεωργία` συµβάλλει περίπου κατά 30% στο ΑΕΠ, 60% στην απασχόληση, και είναι η αρχική 
πηγή οικονοµικών πόρων στις αγροτικές περιοχές που αποτελούν το 75% του πληθυσµού της 
Ινδίας, και 80% των φτωχών.  
Κάτω από την οµοσπονδιακή συνταγµατική δοµή της Ινδίας, το νερό είναι, σε γενικές 

γραµµές, ένα πολιτειακό θέµα, µε έναν περιορισµένο, καθορισµένο ρόλο για την κεντρική 
κυβέρνηση. ∆εκαεπτά από τους 18 σηµαντικούς ποταµούς της Ινδίας µοιράζονται από δύο ή 
περισσότερες πολιτείες (Παγκόσµια Τράπεζαqq, 1991). Οι χωρικές και χρονικές παραλλαγές 
των υδάτινων πόρων στην Ινδία, η σταθερά µειωµένη κατά κεφαλήν διαθεσιµότητα νερού, η σε 
µεγάλο βαθµό εξάρτηση από την αρδευόµενη γεωργία, η οµοσπονδιακή συνταγµατική δοµή 
της χώρας, και το γεγονός ότι 17 σηµαντικοί ποταµοί µοιράζονται από δύο ή περισσότερα 
κράτη, έχουν οδηγήσει στις έντονες ανταγωνιστικές απαιτήσεις για νερό µεταξύ των 
διαφορετικών πολιτειών στην Ινδία. Εκείνες οι ανταγωνιστικές απαιτήσεις έχουν καταλήξει σε 
πολλές περιοχές να γίνουν διαφωνίες για τα ύδατα διασυνοριακών ποταµών. Μερικές από 
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αυτές τις διαφωνίες, όπως τη διαφωνία για τον ποταµό Cauvery, έχουν έλθει σε λύση για 
κάποιο καιρό. 

 
Κατασκευή φραγµάτων στην Ινδία [14] 

 
 Για µισό αιώνα ήταν πιστευτό ότι τα µεγάλα φράγµατα θα έσωναν τους πληθυσµούς της 

Ινδίας από την πείνα και την ένδεια. Το αντίθετο έχει συµβεί όχι µόνο στην Ινδία αλλά και σε 
όλη τη Νότια Ασία, όπου τα φράγµατα είναι η πηγή έντονης διαµάχης. Παρά τις επενδύσεις 
των δεκάδων δισεκατοµµυρίων των δολαρίων, τα φράγµατα σπάνια έχουν φτάσει τα 
αναµενόµενα οφέλη τους σε άρδευσης, ηλεκτρική παραγωγής και ελέγχου πληµµυρών. 
Αντίθετα έχουν µετατοπίσει εκατοµµύρια ανθρώπους, κατέστρεψαν δάση και της 
αποδεκάτισαν την αλιεία. Σε ανταπόκριση η µαζική αντίθεση έχει αυξηθεί τόσο ώστε να γίνει 
µια δύναµη που λαµβάνεται υπόψη.  
Με τη βοήθεια του IRNxx ενισχύεται το δίκτυο των ανθρώπων που παλεύουν την 

καταστρεπτική κατασκευή φραγµάτων στη Νότια Ασία και έχει βοηθήσει να ιδρυθεί το 
γραφείο Νότιας Ασίας της ∆ιεθνής Επιτροπής των Φραγµάτων, Ποταµών και Ανθρώπων 
(South Asia office of the International Committee on Dams, Rivers and People). 
Με 4.300 φράγµατα σε λειτουργία, η Ινδία είναι µια από τις σηµαντικές χώρες κατασκευής 

φραγµάτων παγκοσµίως. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, τα µεγάλα φράγµατα έχουν κάτω από 
την επιφάνεια των δεξαµενών τους µια περιοχή συνολικού εµβαδού περίπου 37.500 
τετραγωνικών χιλιοµέτρων και έχουν µετατοπίσει τουλάχιστον 42 εκατοµµύρια ανθρώπους 
στην Ινδία.  
Για δεκαετίες, οι άνθρωποι στην Ινδία έχουν παλέψει εναντίον των φραγµάτων. Μέσω του 

Narmada Bachao Andolan οι χωρικοί είναι αντίθετοι στο µαζικό Αναπτυξιακό Έργο της 
Κοιλάδας Narmada (Narmada Valley Development Project), το οποίο αποτελείται από 
εκατοντάδες φράγµατα και ένα εκτενές σύστηµα άρδευσης και θα οδηγήσει στη µετατόπιση 
εκατοµµυρίων ανθρώπων. Ο IRNxx έχει υποστηρίξει την Κίνηση Αντίστασης στο Χτίσιµο των 
Φραγµάτων στη Narmada  για παραπάνω από µία δεκαετία και συνεχίζει να εργάζεται για 
να κινητοποιηθεί η διεθνή πίεση για να σταµατήσουν αυτά τα καταστρεπτικά σχέδια.  
Η κυβέρνηση της Ινδίας είναι δεσµευµένη σε µια τεράστια επιτάχυνση στην κατασκευή 

φραγµάτων. Τον Μάιο του 2003, ανήγγειλε τα σχέδια για να αυξηθεί την ικανότητα 
υδροηλεκτρικής ενέργειας της χώρας κατά 50.000 µεγαβάτ κατά τη διάρκεια των επόµενων 
δέκα ετών. Τον Ιούλιο του 2004, η Παγκόσµια Τράπεζαqq ανήγγειλε ότι θα παρείχε 
οικονοµική ενίσχυση για τα σχέδια οικοδόµησης φραγµάτων της κυβέρνησης. Ο IRNxx, σε 
συνεργασία µε ένα δίκτυο ενεργών στελεχών και µε µεµονωµένα άτοµα στην Ινδία, αµύνεται 
σθεναρά σε εκείνα τα σχέδια και απαιτεί την ανάπτυξη υποδοµής που θα έχει πρωταρχικό 
στόχο την κάλυψη αναγκών των φτωχών. 

6.621 ∆ιαφωνία για το νερό στον ποταµό Narmada [49] 
 
 O Narmada είναι ο πέµπτος σε µήκος ποταµός στην Ινδία. Πηγάζει στην πολιτεία 

Madhya Pradesh, περνά µέσω των συνόρων της πολιτείας Μaharashtra µε το Gujarat, 
και διασχίζει το Gujarat πριν εκβάλλει στον κόλπο Khambata της Αραβικής θάλασσας. Το 
1965, η ινδική κυβέρνηση ίδρυσε µια επιτροπή για να προετοιµάσει ένα κεντρικό σχέδιο 
για την ανάπτυξη της υδρολογικής λεκάνης του Narmada (χάρτης 6.23) που περιλάµβανε 
τρεις παρόχθιες πολιτείες, καθώς επίσης και τη γειτονική πολιτεία του Rajasthan. Όµως 
οι τρεις παρόχθιες πολιτείες, για ποικίλους λόγους, απέρριψαν το 1968 τις προτάσεις 
της επιτροπής και ζήτησαν από την κεντρική κυβέρνηση να αναφέρει το θέµα σε ένα 
µία επιτροπή κρίσης για διαµάχες νερού. Συνεπώς, η κεντρική κυβέρνηση συνέθεσε 
το 1969 το ∆ικαστήριο ∆ιαφωνιών Νερού του Narmada (Narmada Water Disputes 
Tribunal) . Μετά από 10 έτη συζητήσεων, το δικαστήριο εξέδωσε την δικαστική απόφαση 
τον ∆εκέµβριο του 1979 .  
Το δικαστήριο καθόρισε την ποσότητα των υδάτων του Narmada στην περιοχή 

φραγµάτων Sardar Sarovar που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, µε 75% αξιοπιστία, ως 
28 εκατοµµύρια acre feet (MAF). Το δικαστήριο διέθεσε αυτό το ποσό ως εξής: 18.25 
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MAF για την Madhya Pradesh, 9 MAF για την Gujarat, 0,5 ΜΑF για την Μaharashtra και 
0,25 MAF για την Rajasthan. Επιπλέον, το δικαστήριο αντιµετώπισε διάφορα σχετικά 
ζητήµατα, και η τελική διαταγή περιέλαβε τις αποφάσεις για αυτά. Τα ζητήµατα που 
αντιµετωπίστηκαν περιέλαβαν την ανάλογη κατανοµή νερού σε έτη πλεονάσµατος και έτη 
ελλείµµατος νερού. Περιέλαβαν επίσης την κατασκευή του φράγµατος Sardar Sarovar 
στη Gujarat µε ύψος 138.68 m, και ένα κανάλι 450 km από το φράγµα, που διασχίζει τη 
Gujarat και που τελειώνει στην πολιτεία Rajasthan. Αυτό ήταν ίσως ο λόγος για τον 
οποίο στη Rajasthan διατέθηκαν 0,25 MAF, αν και η Rajasthan δεν είναι παρόχθια στον 
ποταµό Narmada. Η διαταγή εξέτασε την κατανοµή των οφελών ενέργειας από το 
προτεινόµενο φράγµα Sardar Sarovar µεταξύ της Gujarat, της Madhya Pradesh και της 
Μaharashtra, καθώς επίσης και της κατανοµής του κύριου κόστους, του κόστους 
λειτουργίας και συντήρησης, των έργων στο Sardar Sarovar µεταξύ εκείνων των 
πολιτειών αναλογικά προς τα οφέλη ενέργειας που διατίθενται στην κάθε µία. Η 
επανεγκατάσταση και η αποκατάσταση των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή που θα 
βυθιζόταν στις τρεις παρόχθιες πολιτείες που επηρεάζονται από την κατασκευή του 
φράγµατος Sardar Sarovar, καθώς επίσης και η πληρωµή από τη Gujarat στη Madhya 
Pradesh και τη Μaharashtra όλων των δαπανών που προέκυψαν από την απόκτηση του 
εδάφους που βρέθηκε κάτω από την επιφάνεια χειριστήκαν επίσης λεπτοµερώς από τη 
διαταγή.  

 

 
 

Χάρτης 6.23 [50]   Χάρτης των 30 φραγµάτων που βρίσκονται στoν Narmada 
 
Η διαταγή περιέλαβε επίσης λεπτοµερείς διατάξεις για την ίδρυση της Αρχής Ελέγχου 

του Narmada (Narmada Control Authority). Η αρχή θα καθιερωνόταν µε σκοπό την 
εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε την εφαρµογή της δικαστικής απόφασης. Το 
δικαστήριο δήλωσε ότι η διαταγή υπόκειται σε αναθεώρηση µετά από 45 έτη από την 
ηµεροµηνία της δηµοσίευσής της στην επίσηµη εφηµερίδα (δηλ. το έτος 2025).  
Η δικαστική απόφαση ήταν πράγµατι αρκετά περιεκτική. Εκτός από την κατανοµή 

ύδατος, εξέτασε σηµαντικά ζητήµατα όπως ο αριθµός και τα είδη φραγµάτων που 
κατασκευάζονται, και την κατανοµή των κερδών και των δαπανών της ενέργειας που θα 
παράγονταν από το φράγµα Sardar Sarovar. Η διαταγή κατεύθυνε επίσης τα κράτη που 
σχετίζονται να φτιάξουν το µερίδιο κεφαλαίων τους σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 
πρόγραµµα κατασκευής, και για να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να 
ολοκληρωθεί το φράγµα µέσα σε 10 έτη από την ηµεροµηνία της διαταγής.  
Παρόλες τις λεπτοµερείς και τις περιεκτικές παροχές διαταγής, σοβαρά προβλήµατα 

άρχισαν να αναδύονται τα οποία επηρέασαν την εφαρµογή της δικαστικής απόφασης 
από την αρχή. Τα προγράµµατα φραγµάτων και καναλιών στο Sardar Sarovar 
αντιµετώπισαν σηµαντική κριτική λόγω της ανεπαρκούς εκτίµησης της περιβαλλοντικής 
επίδρασης και της αργής εφαρµογής της επανεγκατάστασης και της αποκατάστασης των 
επηρεασθέντων λαών. Το γεγονός ότι ένας µεγάλος αριθµός των επηρεασθέντων 
ανθρώπων είναι διάφορες φυλές προστέθηκε στις περιπλοκές. (Sardar Sarovar, 1992 
Berger, 1993). Το φράγµα Sardar Sarovar που υποτίθεται ότι θα ολοκληρωνόταν σε 10 
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έτη από την ηµεροµηνία της διαταγής, δηλ. το 1989, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα. Με το 
δικαστήριο διαφωνιών νερού του Narmada να µην υπάρχει, δεν έχει υπάρξει καµία 
εξουσία για να εκδικάσει και για να αποκαταστήσει τις διαµάχες που έχουν προκύψει, 
στις οποίες περιλαµβάνονται ισχυρισµοί για παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωµάτων 
όσον αφορά την επανεγκατάσταση και την αποκατάσταση των επηρεασθέντων 
ανθρώπων. Μια τοπική µη κυβερνητική οργάνωση (NGOe) που ονοµάζεται Narmada 
Bachao Andolan (NBA) (που σηµαίνει, στήριξη της κίνησης Narmada) οδήγησε την 
αντίσταση στο πρόγραµµα φραγµάτων Sardar Sarovar, απευθύνθηκε στο ανώτατο 
δικαστήριο της Ινδίας το 1994 για να επιδιώξει την αναθεώρηση του σχεδίου. Το ανώτατο 
δικαστήριο της Ινδίας χρειάστηκε 6 έτη για να παραδώσει την απόφασή του, και τον 
Οκτώβριο του 2000, το ανώτατο δικαστήριο αποµάκρυνε τις αιτήσεις που 
καταπολεµούσαν το πρόγραµµα φραγµάτων και έδωσε την έγκρισή του για την 
ολοκλήρωση των σχεδίων στον ποταµό Narmada. Η κρίση δικαιολογεί την κατασκευή 
των µεγάλων φραγµάτων και καταλήγει µε µια αντιφατική άποψη ότι η ανάπτυξη 
µπορεί να υπερέχει της µετατόπισης ανθρώπων. Μέρη αυτής της απόφασης 
προκαλούνται τώρα από το NBA ενώπιον το ίδιο του ανώτατου δικαστηρίου.  
Αυτή η διαφωνία νερού είναι ίσως η δυσκολότερη όλων των διαφωνιών νερού στην 

Ινδία. Ο κύριος λόγος είναι η εµπλοκή της διαφωνίας µέσα στην προσπάθεια µεταξύ του 
υπερµάχων για την κατασκευή φραγµάτων NGOe και των NGOe που είναι αντίθετοι, όχι 
µόνο στην Ινδία αλλά και στο εξωτερικό της Ινδίας, και η συµµετοχή της Παγκόσµιας 
Τράπεζαςqq στο αρχικό χρηµατοδοτικό σχέδιο του φράγµατος Sardar Sarovar, καθώς 
επίσης και η επόµενη ακύρωση του δανείου τράπεζας .  

6.7 Κίνα [14] 

Οι ποταµοί στην Κίνα στηρίζουν µια απέραντη σειρά βιολογικού και γεωργικού πλούτου. Το 
αλλούβιο χώµα σε πολλές περιοχές είναι τόσο εύφορο που επιτρέπει τουλάχιστον δύο 
συγκοµιδές ετησίως. Σήµερα, οι ποταµοί της Κίνας έχουν υποβιβαστεί από την εδαφολογική 
διάβρωση από την εντατική υλοτοµία, τη ρύπανση και τα µεγάλα υδατοφράγµατα. 
Πριν από το 1949 µόνο είκοσι τρία φράγµατα και δεξαµενές µεγάλης και µέσης κλίµακας 

υπήρξαν στην Κίνα. Στα επόµενα έτη, και ειδικά στα έτη κατά τη διάρκεια και από της Μεγάλης 
Μεταλλαγής προς τα εµπρός (Great Leap Forward) (1958–1960), το κινεζικό Κοµµουνιστικό 
Κόµµα προώθησε σε µεγάλο βαθµό την κατασκευή φραγµάτων και δεξαµενών ως τµήµα των 
εθνικών εκστρατειών. Τα προγράµµατα φραγµάτων έγιναν περισσότερο από ένα άλλο είδος 
προγράµµατος κατασκευής. Η εκστρατεία που προωθεί φράγµατα σε ποτάµια συνδέθηκε µε την 
ανάπτυξη στην χώρα και οι απαίτησε από τους πολίτες να επιδείξουν θετική υποστήριξη και 
πολιτικό ενθουσιασµό για τα προγράµµατα. 
Σήµερα υπάρχουν περισσότερα από 20.000 µεγάλα φράγµατα (υψηλότερα από 15 µέτρα) στην 

Κίνα, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσµο. Τα στοιχεία των τελευταίων 50 
ετών παρουσιάζουν ότι αυτά τα φράγµατα δεν έχουν εγγυηθεί τον έλεγχο πληµµυρών. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις τα φράγµατα είχαν καταστρεπτικές κοινωνικές συνέπειες 
συµπεριλαµβανοµένης της εξαναγκασµένης επανεγκατάστασης πάνω από 10 εκατοµµύριων 
ανθρώπων. Τα φράγµατα στην Κίνα έχουν υποστεί µερικές από τις παγκοσµίως µεγαλύτερες 
αποτυχίες και σε µια περίοδο οι καταρρεύσεις φραγµάτων στην επαρχία Henan προκάλεσαν 
230.000 θανατηφόρα δυστυχήµατα.  

400 εκατοµµύρια άνθρωποι το ένα τρίτο του πληθυσµού της Κίνας, ζει στη λεκάνη ποταµών 
Yangtze. Μια από τις µεγαλύτερες απειλές στον ποταµό Yangtze και οι οικονοµικοί πόροι 
εκατοµµυρίων ανθρώπων είναι το Φράγµα τριών φαραγγιών. Από το 1991, Υπάρχει µία 
εκστρατεία τριών φαραγγιών όπου λειτουργεί για να σταµατήσει τη διεθνή χρηµατοδότηση αυτού 
του σχεδίου. Οπότε από τον IRNxx συλλέγονται και κοινοποιούνται πληροφορίες στα µέσα ανά τον 
κόσµο για τις οικολογικές και τις κοινωνικές επιδράσεις της κατασκευής του φράγµατος. Στις ΗΠΑ, 
ο IRNxx διεξάγει µποϊκοτάρισµα χρηµατοδότησης του Φράγµατος τριών φαραγγιών. 
Ο ποταµός Lancang, επίσης γνωστός ως ανώτερος Μekong (upper Mekong), στην επαρχία 

Yunnan, ένα προτεινόµενο σχέδιο φραγµάτων απειλεί τους πόρους ζωής εκατοµµυρίων στις 
κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος περιοχές της Βιρµανίας, της Ταϊλάνδης, του Λάος, της 
Καµπότζης και του Βιετνάµ. Ο IRNxx ελέγχει και κοινοποιεί τις επιδράσεις του σχεδίου φραγµάτων.  
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Στις ανώτερες πηγές του Yangtze στην επαρχία Sichuan, ένα ζωτικής σηµασίας σύστηµα 
άρδευσης γνωστό ως Dujiangyan και οι γύρω του περιοχές θα έχουν αρνητικές συνέπειες από το 
Πρόγραµµα φραγµάτων Zipingpu. Για πάνω από 2.200 έτη, το νερό που ρέει στον Dujiangyan τον 
καθιστά δυνατό να συντηρεί ένα πληθυσµό σχεδόν πέντε εκατοµµύριων ανθρώπων που ζουν σε 
ακτίνα 40 µε 50 µιλίων, ενώ τους απαλλάσσει από τον κίνδυνο ξηρασίας και πληµµυρών. Με τα 
περιορισµένα και σποραδικά ποσά νερού που ρέουν στον Dujiangyan λόγω του προτεινόµενου 
ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος φράγµατος Zipingpu, οι επιδράσεις κατάντη προς τη φορά 
του ρεύµατος αναµένονται για να είναι τεράστιες. Οπότε ο IRNxx καλεί την Ιαπωνική Τράπεζα για 
∆ιεθνή Συνεργασία (JBIC) και όλα τα ξένα ιδρύµατα χρηµατοδότησης να απέχουν από τη 
χρηµατοδότηση αυτού του προγράµµατος έως ότου οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές εκτιµήσεις 
των συνεπειών είναι ελεύθερες για το κοινό . 
Πιο πρόσφατα, µία ιερή λίµνη στο Θιβέτ Η λίµνη Mugecuo  αντιµετωπίζει την απειλή από την 

κατασκευή ενός φράγµατος . Για χίλια χρόνια, αυτή η οικολογική ακαλλιέργητη περιοχή είναι µια 
πολιτιστική και φυσική περιοχή κληρονοµιάς όχι µόνο για τους τοπικούς Θιβετιανούς και για τους 
Κινέζούς, αλλά για την ανθρωπότητα συνολικά.  

6.71 ∆ιαµάχη τριών φαραγγιών [14] 

 Εάν ολοκληρωθεί το Φράγµα Τριών Φαραγγιών στο Yangtze (εικόνα 6.37) θα είναι το 
µεγαλύτερο υδροηλεκτρικό φράγµα στον κόσµο. Θα είχε έκταση σχεδόν ένα µίλι απέναντι 
και θα ανυψωνόταν 575 πόδια πάνω από τον τρίτο µακρύτερο ποταµό στον κόσµο.  

 

 
 

Εικόνα 6.37  Περιοχή Yangtze 
 
Η δεξαµενή του θα έφτανε πάνω από 350 µίλια ανάντη προς τη φορά του ρεύµατος και θα 

ανάγκαζε τη µετατόπιση πάνω από 1,9 εκατοµµύριων ανθρώπων (εικόνα 6.38). Η 
κατασκευή άρχισε το 1994 και σχεδιάζεται για να χρειαστούν 20 έτη και πάνω από 24 
δισεκατοµµύρια$. 

 

 
 

Εικόνα 6.38  Ο καπνός και η σκόνη φαίνονται αφότου αρχίζουν οι προσπάθειες 
κατεδάφισης στην πόλη Guizhou στην επαρχία Hubei της κεντρικής Κίνας, που έχουν σκοπό 

την διένεξη δρόµου για το πρόγραµµα Φραγµάτων Τριών Φαραγγιών. Μέχρι σήµερα, η 
κατεδάφιση στο Guizhou είναι η µεγαλύτερη 150 µέτρα κάτω από την στάθµη του νερού της 

µελλοντικής δεξαµενής τριών φαραγγιών. 
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Το Μάρτιο του 1989, η ισχυρή αντίθεση πολιτών στο πρόγραµµα στην Κίνα ανάγκασε το 
Συνέδριο των Λαών ( People’s Congress ) να αναστείλει τα σχέδια για το φράγµα, αλλά το 
πρόγραµµα ξανάρχισε γρήγορα από τον Πρωθυπουργό Li Peng. Στις εκστρατείες ενάντια 
στο φράγµα, Ο I.R.N.xx έχει στρέψει την προσοχή του στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιδράσεις του προγράµµατος µαζί µε τις διεθνείς επιχειρήσεις και τις τράπεζες που είναι 
απαραίτητες για την κατασκευή. 

 Το Σεπτέµβριο του 1994, ο IRNxx και ένας συνασπισµός αµερικανικών οµάδων 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωµάτων ενθάρρυναν την αµερικανική 
κυβέρνηση για να παρακρατήσουν την οικονοµική ενίσχυση για τις αµερικανικές 
επιχειρήσεις που ήταν πρόθυµες να προσφέρουν για το πρόγραµµα. Μετά από ένα χρόνο 
και περισσότερο, το Συµβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 
αµερικανική κυβέρνηση πρέπει να µείνει εκτός του αµφισβητούµενου Φράγµατος Τριών 
Φαραγγιών. Το Μάιο του 1996, η αµερικανική Τράπεζα Εισαγωγών –Εξαγωγών (Export–
Import Bank) ανήγγειλε ότι δεν θα εγγύονταν δάνεια στις αµερικανικές επιχειρήσεις που 
αναζητούν συµβάσεις για το φράγµα. Επιπλέον, η Παγκόσµια Τράπεζαqq, παραδοσιακά ο 
µεγαλύτερος χρηµατοδότης των φραγµάτων στις αναπτυσσόµενες χώρες, απέχει επίσης 
από τη χρηµατοδότηση του φράγµατος τριών φαραγγιών. 
Ένα µεγάλο µέρος των αντιπάλων του προγράµµατος είχαν προβλέψει το 1989 ότι 

κατασκευή αντιµετωπίζει προς το παρόν µαζική διαφθορά, ολοένα νεοεµφανιζόµενα έξοδα, 
τεχνολογικά προβλήµατα, σηµαντικές δυσκολίες επανεγκατάστασης.  

6.72 Ποταµός Lancang  

 Ο Mekong (χάρτης 6.24) ποταµός είναι η καρδιά και η ψυχή της ηπειρωτικής 
Νοτιοανατολικής Ασία. Πάνω από 60 εκατοµµύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τον Mekong 
και τους παραπόταµούς του, την τροφή, το νερό, τη µεταφορά και πολλές άλλες πτυχές της 
καθηµερινής ζωής τους.  

 
                               Χαρακτηριστικά: 

Εµβαδόν: 795,000 km2 
Μήκος κεντρικού ρεύµατος :   4,800 k m2 
Μέση αποφόρτιση: 15,000 m3/s 

 
 

Χάρτης 6.24 [51]   Χάρτης της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Mekong 
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Ο ποταµός υποστηρίζει µιας από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως πιο ποικίλη αλιεία, δεύτερη 
µετά τη Βραζιλία και τον ποταµό Αµαζόνιο. Τα σχέδια της Κίνας για χτίσιµο οκτώ µεγάλων 
φραγµάτων στις ανώτερες πηγές του Mekong στην επαρχία Yunnan (γνωστή ως ποταµός 
Lancang στην Κίνα) απειλούν αυτό το σύνθετο οικοσύστηµα.  
Το σχέδιο θα αλλάξει δραστικά τον ποταµό τον φυσικό κύκλο ξηρασίας-πληµµυρών και θα 

εµποδίσει τη µεταφορά του ιζήµατος. Αυτές οι περιβαλλοντικές αλλαγές έχουν επιπτώσεις 
στους πόρους ζωής των εκατοµµυρίων ανθρώπων που ζουν κατάντη προς τη φορά του 
ρεύµατος στη Βιρµανία, την Ταϊλάνδη, το Λάος, την Καµπότζη και το Βιετνάµ. Παρά αυτές 
τις σοβαρές πιθανές επιδράσεις, η κατασκευή των φραγµάτων στον Lancang συνεχίζεται 
από την Κίνα χωρίς την συγκατάθεση των κατάντη προς τη φορά του ρεύµατος γειτόνων, 
και χωρίς οποιαδήποτε πραγµατική αξιολόγηση των πιθανών επιδράσεων στον ποταµό και 
τους λαούς που τον περιβάλλουν (χάρτης 6.25). 
Η Τράπεζα Ανάπτυξης της Κίνας (CDB), αναµένεται να παρέχει το µεγαλύτερο µέρος της 

χρηµατοδότησης για τα φράγµατα στον Lancang. Η CDB συλλέγει τα κεφάλαια διεθνώς µε 
την πώληση οµολόγων. Στο παρελθόν, οι αµερικανικές τράπεζες επενδύσεων, 
συµπεριλαµβανοµένης της Morgan Stanley, και της Credit Suisse First Boston, έχουν 
βοηθήσει στη διευκόλυνση πωλήσεων µέσω της ανάληψης αγοράς οµολόγων της CDB 
αξίας 830 εκατοµµυρίων$ το 1997 και 1999,  

 

Χάρτης 25 [52]   GIS χάρτης της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Μεκόνγκ 
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Η µετοχοποίηση των φραγµάτων του Lancang έχει αλλάξει µε την πάροδο του χρόνου. Η 
κυρίαρχη αναπτυσσόµενη οντότητα για το υπόλοιπο της κατασκευής είναι η εταιρία 
υδροηλεκτρικής ενέργειας  Yunnan Huaneng Lancangjiang Ltd µε ιδιοκτησία του 56%. Η 
εταιρία επένδυσης ανάπτυξης Yunnan έχει 31,4% και η Yunnan Hongta έχει το υπόλοιπο 
12,4%. Η µητρική εταιρία Huaneng Power International είναι µία από τους µεγαλύτερους 
ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας της Κίνας. Ο Li Xiaopeng, ο γιος του προηγούµενου 
Πρωθυπουργού Li Peng, είναι πρόεδρος της οµάδας Huaneng, και στοχεύει να κάνει την 
Huaneng τον κορυφαίο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσµο. 

 

6.73 Λίµνη Mugecuo στην επαρχία Sichuan [14] 

 Πρόσφατα, η ιερή Θιβετιανή λίµνη Mugecuo (εικόνα 6.39) αντιµετωπίζει την απειλή 
κατασκευής φράγµατος. Για πάνω από χίλια έτη, αυτός ο οικολογικός αγριότοπος είναι µια 
πολιτιστική και φυσική περιοχή κληρονοµιάς όχι µόνο για τους τοπικούς Θιβετιανούς και τους 
Κινέζους, αλλά για την ανθρωπότητα συνολικά. Η λίµνη Mugecuo, µαζί µε τις κοντινές πηγές και 
τις λιµνούλες, στηρίζει περισσότερα από 1.000 είδη σπάνιων τροπικών φυτών και 2.000 
ποικιλίες ζώων και πουλιών .  
Οι πνευµατικοί προσκυνητές, οι τουρίστες, οι βοτανολόγοι και οι φωτογράφοι από όλο τον 

κόσµο επισκέπτονται την περιοχή κάθε έτος και η λίµνη είναι µια πνευµατική περιοχή από τους 
προβουδιστικούς χρόνους. Η κατασκευή φράγµατος των υδάτων αυτής της ιερής λίµνης για 
περιορισµένη ηλεκτρική ενέργεια θα υπονόµευε σοβαρά τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά 
της περιοχής. Επιπλέον, οι ανώτεροι υπάλληλοι του προγράµµατος συνεχίζουν µε τα σχέδια 
φραγµάτων αγνοώντας τη γραπτή αντίσταση στο πρόγραµµα. 

 

Εικόνα 6.39  Λίµνη Mugecuo 

6.74 Ποταµός Nujiang Salween  

Ο Nujiang (ποταµός NU) είναι ο τελευταίος διεθνής ποταµός ελεύθερης ροής στην Ασία, και 
µοιράζεται από την Κίνα, την Ταϊλάνδη και τη Βιρµανία. Ο Nujiang στην περιοχή Τριών 
Παραλλήλων Ποταµών (εικόνα 6.40) είναι το επίκεντρο της κινεζικής βιοποικιλότητας. 
Αναγνωρισµένο από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως περιοχή παγκόσµιας κληρονοµιάς, η περιοχή Τριών 
Παραλλήλων Ποταµών είναι γνωστή ως µια από τις πλουσιότερες εύκρατες περιοχές του 
κόσµου. Η περιοχή περιέχει πάνω από 6000 διαφορετικά είδη φυτών και θεωρείται ότι στηρίζει 
πάνω από το 50% των ζωικών ειδών της Κίνας. Τα δάση και οι υγρότοποιrr κατά µήκος του 
ποταµού είναι σπίτι για πολλά διαφορετικά είδη χλωρίδας και πανίδας και περιέχουν περιοχές 
οικολογικής αξίας. Εννέα από τα δέκα τρία προτεινόµενα φράγµατα προγραµµατίζονται στα 
Εθνικά Αποθέµατα της Φύσης και πολύ κοντά στην περιοχή Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. 
Οι ανώτεροι υπάλληλοι από το τοπικό νοµαρχιακό διαµέρισµα του Nujiang στην Κίνα 

προγραµµατίζουν να εγκρίνουν την κατασκευή ενός κυρίου φράγµατος στο Liuku στην επαρχία 
Yunnan. 
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Εικόνα 6.40  Περιοχή Τριών Παραλλήλων Ποταµών 
 
Τα µελλοντικά σχέδια περιλαµβάνουν την ανάπτυξη παραπάνω από δεκατρία µεγάλα 

προγράµµατα υδροηλεκτρικής ενέργειας στον ποταµό Nujiang/Salween (χάρτης 6.26) στην 
Κίνα. Η οµάδα Huadian που έχει βάση της στην Κίνα αναζητάει συµβάσεις κατασκευής. Η 
απόφαση να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια λαµβάνεται χωρίς συσκέψεις µε τους κατάντη 
προς τη φορά του ρεύµατος παρόχθιους κατοίκους στη Βιρµανία και στην Ταϊλάνδη . 
 

 
 

Χάρτης 6.26   GIS Χάρτης της περιοχής ενδιαφέροντος 
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Εκατοµµύρια ανθρώπων εξαρτώνται από τον υδροκρίτηd του ποταµού Nujiang/Salween 
για τους πόρους ζωής τους. Κατά µήκος του ποταµού, η αλιεία είναι µια σηµαντική πηγή 
πρωτεΐνης. Οι θρεπτικές ουσίες που µεταφέρονται από τον ποταµό συντηρούν επίσης τους 
φυτικούς κήπους στην περίοδο ξηρασίας και λιπαίνουν µεγάλες περιοχές καλλιεργήσιµου 
εδάφους. Η κατασκευή φραγµάτων όπως τα προτεινόµενα έχουν δραστικές επικίνδυνες 
επιδράσεις σε όλους αυτούς τους πόρους.  
Η Κίνα στηρίζεται σε µεγάλο ποσοστό στην υδροηλεκτρική ενέργεια για να ικανοποιήσει 

την ανερχόµενη απαίτησή της για ηλεκτρική ενέργεια. Οι ανώτεροι υπάλληλοι 
προγραµµατίζουν να τριπλασιάσουν την εγκατεστηµένη υδροηλεκτρική ικανότητα σε 
270.000 MW µέχρι το 2020. 
Ένας καθηγητής του Κέντρου Έρευνας της Σύγχρονης Κίνας στο πανεπιστήµιο Qinghai 

προτείνει ότι "Αυτή η κατάσταση απαιτεί τη µεταρρύθµιση των κανονισµών που 
κατευθύνουν αυτά τα προγράµµατα τον µηχανισµό για να τεθούν σε εφαρµογή αυτοί οι 
κανονισµοί, Η αξιολόγηση των επιδράσεων του προγράµµατος πρέπει να γίνει από 
ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες και τα ονόµατά τους πρέπει να δηµοσιοποιηθούν. Τα 
σχέδια κατασκευής πρέπει να είναι ελεύθερα στη δηµόσια διερεύνηση, και οι ανώτεροι 
υπάλληλοι που λαµβάνουν τις αποφάσεις που αποδεικνύονται λανθασµένες πρέπει να 
θεωρούνται υπεύθυνοι, " 
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7. Πιθανές Λύσεις  

7.1 Το νερό ως λόγος συνεργασίας 

Το νερό αποτελεί και απειλή και µια ευκαιρία για το σύστηµα των Η.Ε στα πλαίσια της 
επιτροπής Πλαίσιο Υψηλού Επιπέδου Απειλών, Προκλήσεων, και Αλλαγών (High-Level Panel on 
Threats, Challenges, and Change). Η αυξανόµενη έλλειψη του καθαρού γλυκού νερού εµποδίζει 
την ανάπτυξη, υπονοµεύει την ανθρώπινη υγεία, και διαδραµατίζει τους κρίσιµους ρόλους κατά τη 
διάρκεια της συνέχειας της σύγκρουσης µεταξύ και ανάµεσα στα κράτη. Ενώ σπάνια αρχίζει 
πόλεµο µεταξύ των κρατών, η κατανοµή νερού είναι συχνά ένα βασικό κρίσιµο σηµείο για να 
τελειώσει η σύγκρουση και να αναληφθεί η εθνική και τοπική αναδόµηση της ανάπτυξης. Μέσα 
στα κράτη, η έλλειψη νερούa µπορεί να αναλάβει έναν όλο και περισσότερο εριστικό και βίαιο 
ρόλο όταν, παραδείγµατος χάριν, παράγοντες που στηρίζονται στο νερό όπως η αρδευόµενη 
γεωργία δεν µπορεί πλέον να διατηρήσει τους αγροτικούς πόρους ζωής, οδηγώντας στην 
αποσταθεροποίηση των µεταναστευτικών ρευµάτων. Η πρόληψη σύγκρουσης, η επίλυση 
συγκρούσεων, και οι προσπάθειες αναδηµιουργίας µετά τη σύγκρουση αγνοούν το νερό ως 
κίνδυνό σε βασικές περιοχές του κόσµου (Νότια και Ανατολική Αφρική, περιοχή Great Lakes, 
Μέση Ανατολή, κεντρική, νοτιοανατολική και Νότια Ασία). Το νερό έχει αποδειχθεί επίσης µια 
παραγωγική διάβαση στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης, τη συνεργασία, και µία αρχή διαλόγου για 
την αποφυγή συγκρούσεων. Οι περιπτώσεις συνεργασίας είναι παραπάνω από διπλάσιες από τις 
συγκρούσεις από το 1945 ως το 1999. Σε µερικές περιπτώσεις, το νερό παρέχει έναν από τους 
λίγους δρόµους για διάλογο στις ούτως η άλλως ενταµένες διµερείς διαµάχες. Στις πολιτικά 
άστατες περιοχές, το νερό είναι συχνά ουσιαστικό στις διαπραγµατεύσεις τοπικής ανάπτυξης που 
χρησιµεύουν ως εκ των πραγµάτων στρατηγικές για αποφυγή συγκρούσεων. Το σύστηµα των 
Η.Ε και οι συνεργάτες του έχουν έτοιµες ευκαιρίες να κεφαλαιοποιήσουν τις υποσχέσεις 
συνεργασίας για το νερού υπονοµεύοντας την δυνατότητα σύγκρουσής .  

 
7.11 Βία σχετικά µε το νερό [55] 
 
Ακόµα κι αν οι διεθνείς διαφωνίες για ζητήµατα σχετικά µε το νερό δεν προκαλούν τυπικά 

βίαιες συγκρούσεις, έχουν οδηγήσει σε διακρατικές εντάσεις και σε σηµαντικά εµποδιζόµενη 
ανάπτυξη, όπως κατά µήκος του Νείλου, του Μekong, του Ευφράτη, του Amu Darya, του 
Syr Darya, και των ποταµών του Γάγγη. Και ενώ οι συγκρούσεις παραµένουν συχνά 
τοπικές, µπορούν επίσης να επηρεάσουν την σταθερότητα σε εθνικά και περιφερειακά 
επίπεδα. Τα "Υδρολογική λεκάνη σε κίνδυνο” (“Basins at Risk") σχέδια βοηθούν τον 
προσδιορισµό των περιοχών όπου οι υδρολογικοί και πολιτικοί όροι προτείνουν µια 
υψηλότερη πιθανότητα σύγκρουσης για το νερό. Βασισµένο στην εκτενή ανάλυση των 
υδρολογικών λεκανών 263 διεθνών ποταµών παγκοσµίως, το σχέδιο υποθέτει ότι "η 
πιθανότητα της σύγκρουσης αυξάνεται όσο ο βαθµός αλλαγής µέσα στη λεκάνη υπερβαίνει 
την καθιερωµένη ικανότητα απορρόφησης αυτής της αλλαγής" Οι ξαφνικές φυσικές αλλαγές 
ή η µειωµένη καθιερωµένη ικανότητα είναι πιο συµβάλλουσες στις διαφωνίες. 

 Τα βασικά παραδείγµατα περιλαµβάνουν:  
 1)Η ασυντόνιστη ανάπτυξη ενός σηµαντικού έργου που έχει επιπτώσεις στη ροή (όπως 

ένα φράγµα) µε απουσία της συνθήκης ή της επιτροπής  
 2) "διεθνοποιηµένες υδρολογικές λεκάνες " όπως στη µετασοβιετική κεντρική Ασία  
 3) γενική εχθρότητα µεταξύ των συµµετεχόντων. 
  
∆εσµοί νερού και βίας  
 
 
A. Πρόσβαση στις επαρκείς παροχές νερού:  
 
Η σύγκρουση για το νερό είναι πιο πιθανή να εµφανιστεί όταν οι διαφωνίες εµπλέκουν την 

πρόσβαση στο νερό της αρκούσας ποσότητας και της ποιότητας. Ακόµα και όταν οι 
παροχές νερού δεν είναι σοβαρά περιορισµένες, η κατανοµή του νερού µεταξύ των 
διαφορετικών χρηστών και των χρήσεων (γεωργία και αστικοί κάτοικοι, παραδείγµατος 
χάριν) µπορεί να αµφισβητηθεί ιδιαίτερα. Η υποβιβασµένη ποιότητα νερού, που µπορεί να 
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αποτελέσει σοβαρές απειλές για την υγεία και να επιδεινώσει την έλλειψη, είναι επίσης µια 
πηγή ενδεχοµένων βίαιων διαφωνιών. Τέλος, όταν µειώνονται οι παροχές νερού για τις 
ευρέως αρδευόµενες περιοχές είτε από την άποψη της ποσότητας είτε της ποιότητας, 
εκείνες οι πτώσεις µπορούν να παρακινήσουν µεταναστεύσεις που θα µπορούσαν πολιτικά 
να αποσταθεροποιήσουν τις πόλεις ή τις γειτονικές χώρες υποδοχής. 

 
B. Νερό, απώλεια ζωτικών πόρων, και αστική σύγκρουση:  
 
Η σηµασία του νερού στη στήριξη των ανθρώπινων ζωτικών πόρων µπορεί έµµεσα να 

συνδεθεί µε τη σύγκρουση. Το νερό είναι ένας βασικός πόρος για τη γεωργία, η οποία είναι 
παραδοσιακά η µεγαλύτερη πηγή ζωτικών πόρων. Εάν αυτοί οι ζωτικοί πόροι δεν είναι 
πλέον διαθέσιµοι, οι άνθρωποι αναγκάζονται συχνά να ψάξουν για ευκαιρίες εργασίας στις 
πόλεις ή να γυρίσουν σε άλλους, συχνά παράνοµους, τρόπους να βγάλουν τα προς το ζην. 
Η µετανάστευση που προκαλείται από την έλλειψη νερούa, ξαφνικές ξηρασίες και 
πληµµύρες, κατασκευής υποδοµής (φράγµατα), καταστροφές ρύπανσης, ή απώλειας 
ζωτικών πόρων µπορεί να παραγάγει εντάσεις µεταξύ των τοπικών και εισερχόµενων 
κοινοτήτων, ειδικά όταν αυξάνεται η πίεση στους ήδη λιγοστούς πόρους. Και η ένδεια λόγω 
της απώλειας ζωτικών πόρων έχει προσδιοριστεί ως κοινός παρονοµαστής των αιτιών της 
σύγκρουσης στους περισσότερους από τους εµφύλιους πολέµους που προέκυψαν στην 
Αφρική, τη Νότια Ασία, και τη λατινική Αµερική κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.  

 
C. ∆ιαχείριση νερού και σύγκρουση:  
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, όµως, δεν είναι η έλλειψη νερούiv που οδηγεί στη 

σύγκρουση, αλλά ο ανεπαρκής τρόπος που ο πόρος διαχειρίζεται και ελέγχεται. Υπάρχουν 
πολλοί λόγοι για τους οποίους η διαχείριση νερού αποτυγχάνει, στους οποίους 
συµπεριλαµβάνεται η έλλειψη επαρκών οργανισµών νερού, η ανεπαρκή ικανότητα 
διαχείρισης, η έλλειψη διαφάνειας, οι διφορούµενες αρµοδιότητες, οι αποκοµµένες θεσµικές 
δοµές, και η έλλειψη απαραίτητης υποδοµής. Η διαχείριση νερού είναι ιδιαίτερα σύνθετη και 
εξαιρετικά πολιτική. Η εξισορρόπηση ανταγωνιστικών ενδιαφερόντων για την κατανοµή 
νερού και την έλλειψη διαχείρισης νερού απαιτούν ισχυρούς θεσµούς. Μια αξιόπιστη βάση 
δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των µετεωρολογικών, υδρολογικών, και 
κοινωνικοοικονοµικών στοιχείων, είναι ένα θεµελιώδες εργαλείο για τη σκόπιµη και διορατική 
διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ακόµα, οι αξιόπιστες πληροφορίες είναι συχνά δύσκολο να 
ληφθούν, ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες. Περαιτέρω, οι διαφορές µεταξύ της ικανότητας 
των οµοπαρόχθιων λαών να παράγουν, να ερµηνεύσουν, και να νοµιµοποιήσουν τα 
στοιχεία µπορούν να οδηγήσουν στη δυσπιστία και να εµποδίσουν έτσι τη συνεταιριστική 
δράση. Ο διαχωρισµός της λήψης αποφάσεων παράγει συχνά διάφορες προσεγγίσεις 
διαχείρισης που εξυπηρετούν αντιφατικούς στόχους και οδηγούν σε ανταγωνιστικούς 
ισχυρισµούς από διαφορετικούς τοµείς. Και τέτοιοι ισχυρισµοί είναι ακόµα πιθανότερο να 
συµβάλουν στις διαφωνίες στις χώρες όπου δεν υπάρχει κανένα επίσηµο σύστηµα αδειών 
χρήσης νερού, ή όπού η επιβολή και ο έλεγχος είναι ανεπαρκείς. Η διαµάχη επίσης συχνά 
προκύπτει όταν διατυπώνονται οι αποφάσεις διαχείρισης χωρίς ικανοποιητική συµµετοχή 
από τις τοπικές κοινότητες και τους χρήστες νερού, οπότε αποτυχαίνουν να λάβουν υπόψη 
τα τοπικά δικαιώµατα και τις συνήθειες. Οι διαµαρτυρίες είναι ιδιαίτερα πιθανές όταν 
υποψιάζεται το κοινό ότι οι κατανοµές νερού εκτρέπουν τους δηµόσιους πόρους για το 
ιδιωτικό κέρδος ή όταν ορίζονται τα δικαιώµατα χρήσης νερού κατά τρόπο µυστικοπαθή και 
ενδεχοµένως αλλοιωµένο. 

 
Το νερό ως µονοπάτι για την ειρήνη  
 
Η διασυνοριακή συνεργασία γύρω από το νερό, που προέρχεται από µια καθοδήγηση για 

βιώσιµη ανάπτυξη παρά την κοινή πίεση, έχει µια µακροχρόνια και επιτυχή ιστορία. Αυτή η 
αναγκαστική ανάπτυξη παρακινεί τις χώρες να ακολουθήσουν σκληρές, παρατεταµένες 
διαπραγµατεύσεις όπως η Πρωτοβουλία Υδρολογικής Λεκάνης του Νείλου (NBI). 
Ακολουθούν επιθετικά µια στρατηγική νερού µε σκοπό την ειρήνη που µπορεί να παρέχει τα 
µερίσµατα νερού για τους συµµέτοχους. Μπορεί να χτίσει την εµπιστοσύνη και να 



 139

χρησιµεύσει ως µια λεωφόρος για το διάλογο όταν οι συµµέτοχες πλευρές βρίσκονται σε 
αδιέξοδο σε άλλα ζητήµατα. Οι διασυνοριακοί Οργανισµοί νερού έχουν αποδειχθεί 
ευπροσάρµοστοι, ακόµη και όταν η σύγκρουση διεξάγεται για άλλα ζητήµατα. Η στρατηγική 
µπορεί επίσης να καθιερώσει τις συνήθειες συνεργασίας µεταξύ των κρατών, ακόµη και σε 
χώρες µε λίγη εµπειρία (όπως τα κράτη στην κεντρική Ασία στην πρώην Σοβιετική Ένωση).  
Το νερό µπορεί επίσης να είναι ένα βασικό σηµείο κλειδί στη διαπραγµάτευση του τέλους 

µιας σύγκρουσης, ακόµα κι αν το νερό δεν την προκάλεσε. Παραδείγµατος χάριν, ενώ το 
νερό δεν προκάλεσε τους πολέµους µεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν, µια συµφωνία για 
τον ποταµό Indus έχει διαδραµατίσει έναν κεντρικό ρόλο στις πρόσφατες διµερείς 
διαπραγµατεύσεις για να τελειώσει η σύγκρουση. Επιπλέον, η ειρηνοποίηση µέσω των 
ζητηµάτων νερού µπορεί να σφυρηλατήσει τους δεσµούς µεταξύ των ανθρώπων, ή µεταξύ 
εµπειρογνωµόνων. Τέλος, µια στρατηγική νερού µε σκοπό την ειρήνη µπορεί να 
δηµιουργήσει κοινούς τοπικούς στόχους και να θεσµοθετήσει τη συνεργασία σε µια 
ευρύτερη σειρά ζητηµάτων.  

 
7.12 Τα Ηνωµένα Έθνη, οι συγκρούσεις και η συνεργασία για το νερό 
 

 Το νερό είναι ένας δυνατός ενοποιητικός πόρος, αλλά λόγω της σηµαντικότητάς του στην 
ανθρώπινη ζωή και το οικοσύστηµά µας, η διαχείρισή του γενικά διασκορπίζεται µεταξύ των 
γραφείων ιδρυµάτων σε όλο τον κόσµο. Τα Η.Ε δεν είναι καµία εξαίρεση, η 
πραγµατογνωµοσύνη είναι διαδεδοµένη σε όλο το σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων τέτοιων 
οργανισµών όπως η UNDP, η UNEP, η UNESCO, η UNICEF, η FAO, και τις Οικονοµικές 
Επιτροπές των Η.Ε, και των συνεργατών όπως η Παγκόσµια Τράπεζαqq. Ο διαχωρισµός της 
εντυπωσιακής πραγµατογνωµοσύνης έχει αποτρέψει ιστορικά τα Η.Ε από τη λήψη της 
αρχηγίας στον µετριασµό της σύγκρουσης σχετικά µε το νερό. Για να επανορθωθεί αυτό το 
πρόβληµα, το σύστηµα των Η.Ε πρέπει να ενσωµατώσει την πολιτική και να συντονίσει την 
εκτενή αλλά διάχυτη πραγµατογνωµοσύνη του για ζητήµατα συγκρούσεων νερού, και για 
συνεργασία των οργανισµών του.  
Τα Η.Ε πρέπει να αναπτύξουν ένα ενσωµατωµένο, συστηµατικό πρόγραµµα διπλωµατίας 

πρόληψης ζητηµάτων νερού βασισµένο στις τροποποιηµένες εκδόσεις πλαισίου εργασίας 
της Παγκόσµιας Τράπεζαςqq .  
Αυτό το πρόγραµµα : 

1. Θα υποστήριζε την έγκαιρη προειδοποίηση περιοχών µε πιθανότητα συγκρούσεων νερού. 
2. Θα βοηθούσε στην ανάπτυξη ενός συστηµατικού προγράµµατος για τη ικανότητα 

δηµιουργίας οργανισµών µεταξύ των εθνών, συµπεριλαµβανοµένης της συµφιλίωσης των 
εθνικών νοµικών πλαισίων. 

 Όλες αυτές οι προσπάθειες πρέπει να ενσωµατωθούν στους παραδοσιακούς 
οργανισµούς πρόληψης συγκρούσεων, όπως το γραφείο των Η.Ε. για την πρόληψη κρίσης 
και την αποκατάσταση. Τα Η.Ε πρέπει να εξετάσουν διάφορα κενά που εµποδίζουν την 
εφαρµογή αυτού του συστηµατοποιηµένου, ολοκληρωµένου προγράµµατος. Καταρχήν, 
µόνο ένας µικρός αριθµός πεπειραµένων ικανών ειδηµόνων που βοηθούν στην επίλυση 
διαφωνιών νερού θεωρούνται αληθινά ουδέτεροι. Η Παγκόσµια Τράπεζαqq έχει µερικούς, 
αλλά είναι λίγοι στον αριθµό σε άλλους οργανισµούς των Η.Ε. Το σύστηµα των Η.Ε πρέπει 
να επανοικοδοµήσει τη δυνατότητά του µε τη στρατολόγηση και την κατάρτιση 
πεπειραµένων ικανών ειδηµόνων που βοηθούν στην επίλυση διαφωνιών νερού στην 
υδρολογία, στο διεθνές δίκαιο, την τοπική ιστορία, και την πρόληψη συγκρούσεων. 
∆εύτερον, οι ειδήµονες σε παρόµοια θέµατα των Η.Ε. και οι χρηµατοδότες τους πρέπει να 
είναι πρόθυµοι να υποστηρίξουν τις µακροχρόνιες διαδικασίες χωρίς απαίτηση 
βραχυπρόθεσµων ή άµεσα εµφανών αποτελεσµάτων. Η εικοσαετή δέσµευση της 
Παγκόσµιας Τράπεζαςqq για την Πρωτοβουλία Υδρολογικών Λεκανών του Νείλου (ΝΒΙ) είναι 
ένα υποδειγµατικό πρότυπο, το οποίο η Παγκόσµια Τράπεζαqq αναπαράγει και σε άλλες 
αφρικανικές υδρολογικές λεκάνες. Τα Η.Ε. πρέπει να επεκτείνουν αυτό το πρότυπο πέρα 
από την Αφρική και να ενθαρρύνουν ανόµοιους οργανισµούς των Η.Ε να συνεργάζονται σαν 
ισότιµοι συνεργάτες. Τρίτον, για να επιτευχθεί η βιώσιµη εφαρµογή, τα Η.Ε πρέπει να βρουν 
τρόπους να περιλάβουν όλους τους συµµέτοχους σε όλη τη διαδικασία, προκειµένου να 
αντισταθµιστεί η µυστικότητα που παραδοσιακά περιβάλλει τις διαπραγµατεύσεις υψηλού 
επιπέδου. Τέλος, τα Η.Ε πρέπει να επιδιώξουν να ενισχύσουν την ικανότητα των 



 140

συµβαλλόµενων µερών να διαπραγµατευτούν για τα διαµαχόµενα ζητήµατα νερού. Οι 
διαφορές στην ικανότητα και τη γνώση έχουν οδηγήσει συχνά στη δυσπιστία µεταξύ των 
παρόχθιων χωρών, εµποδίζοντας τη συνεταιριστική δράση. Η ενίσχυση των δεξιοτήτων 
διαπραγµάτευσης των λιγότερο ισχυρών οµοπαρόχθιων κρατών µπορεί εποµένως να 
βοηθήσει να αποτραπεί η σύγκρουση, όπως µπορεί και η ενίσχυση της ικανότητάς τους να 
παραγάγουν και να εγκρίνουν σχετικά δεδοµένα. Μια υδρολογική βάση δεδοµένων που 
γίνεται αποδεκτή από όλους τους συµµέτοχους είναι ουσιαστική για οποιεσδήποτε κοινές 
προσπάθειες διαχείρισης, ενώ παράλληλα χτίζεται η εµπιστοσύνη και επιτρέπει στα 
συµβαλλόµενα στην κατανοµή νερού κράτη να αποφασίσουν µε βάση την ίδια αντίληψη της 
κατάστασης. Ακολουθώντας αυτό το ενσωµατωµένο πρόγραµµα, τα Η.Ε πρέπει να 
αποφύγουν να ξαναγυρίσουν στις ιστορικά ανακριβείς τακτικές τρόµου όπως την 
προειδοποίηση για επικείµενους "πολέµους νερού" µεταξύ των κρατών. Αυτό δεν είναι το 
κατάλληλο πλαίσιο για αυτά τα ζητήµατα επειδή:  

1) η πιο οργανωµένη βία από συγκρούσεις νερού εµφανίζεται όχι µεταξύ των κρατών, αλλά και 
στο εσωτερικό σε τοπικό επίπεδο.  

2) οι “πόλεµοι του νερού” νερού αποθαρρύνουν τη δέσµευση των βασικών αναπτυξιακών και 
περιβαλλοντικών συντρόφων ενώ ευνοούν τις δράσεις ασφάλειας.  

3) δεν οδηγεί εύκολα σε ένα πρόγραµµα δράσης για την πρόληψη σύγκρουσης και την 
ανθρώπινη ανάπτυξη και  

4) δεν χρειάζεται να χρησιµοποιείται η βίαια σύγκρουση για να αποδειχθεί ότι το νερό είναι ένα 
θέµα ζωής και θανάτου.  
Πράγµατι, συµβάλλοντας άµεση ή έµµεσα σε 2-3 εκατοµµύρια θανάτους ετησίως, το 

επικίνδυνο πόσιµο νερό θέτει τα θεµέλια για µία πρόκληση στην ανθρώπινη ασφάλεια.  
 
Σε διεθνές επίπεδο : 
  
Πολλές χώρες χρειάζονται ισχυρότερες εσωτερικές τακτικές για να ρυθµίσουν τη χρήση 

νερού και για να επιτρέψουν την ίση και βιώσιµη διαχείριση των υδάτινων πόρων τους. Τα 
Η.Ε πρέπει να βοηθήσουν να ενισχυθούν τα θεσµικά και νοµικά πλαίσια για τους υδάτινους 
πόρους σε εθνικό επίπεδο. Για να εξασφαλιστεί ότι αυτά τα εθνικά πλαίσια εφαρµόζονται σε 
τοπικό επίπεδο, απαιτείται περισσότερη βοήθεια (π.χ., ανάπτυξη οργανισµών διαχείρισης 
σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης και θεσµοποίηση σε κοινοτικό επίπεδο συνεταιριστικών 
µηχανισµών διαχείρισης). Ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάλυσης, η ικανότητα οικοδόµησης 
για την ολοκληρωµένη διαχείριση νερού και την πρόληψη συγκρούσεων είναι ένας κρίσιµος 
ρόλος των Η.Ε. Η ανάπτυξη της ανθρώπινης, τεχνικής, και διοικητικής ικανότητας να 
παραχθούν και να αναλυθούν δεδοµένα, για να αξιοποιηθούν τα βιώσιµα σχέδια 
διαχείρισης, και να εφαρµοστούν αυτά τα σχέδια είναι απαραίτητη για να επιτραπεί στους 
Οργανισµούς νερού να εκπληρώσουν τους στόχους διαχείρισης τους και για να 
αποτραπούν οι διαφωνίες σχετικά µε το νερό µακροπρόθεσµα. Η δόµηση δυνατότητας 
ύπαρξης ενός συνόλου τεχνικών µεθόδων για το χειρισµό συγκρούσεων (όπως η 
µεσολάβηση και η διευκόλυνση) µεταξύ όλων των συµβαλλοµένων πλευρών, βοηθά στο να 
µετριαστούν οι συγκρούσεις και αποτραπεί η εµφάνιση διαφωνιών κατά τη διάρκεια της 
λήψης αποφάσεων. 

 
Επιλογές:  
 
Ποια µορφή θα µπορούσε να πάρει ένα συστηµατοποιηµένο, ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

προληπτικής διπλωµατίας και νερού; 
 ∆εδοµένου ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες που ασχολούνται µε συγκρούσεις και 

συνεργασίες για το νερό δεν χρηµατοδοτούνται επαρκώς και σπάνια φτάνουν πέρα από το 
επίπεδο σχεδιασµού, η πρόκληση για τη διεθνή κοινότητα είναι να δηµιουργηθεί ένα ταµείο 
για τα διεθνή κεφάλαια σύγκρουσης και συνεργασίας νερού, όπως υπάρχει το Παγκόσµιο 
Ταµείο για το HIV/AIDS, τη φυµατίωση, και την ελονοσία. Ένα τέτοιο κεφάλαιο θα µπορούσε 
να χρησιµοποιήσει το νερό για να υπάρχει εµπιστοσύνη οπότε να αποτραπεί η σύγκρουση, 
να αξιολογηθούν οι δυνατότητες επίλυσης προβληµάτων νερού και σαν αποτέλεσµα να 
µειωθεί ο αριθµός διπλών αµφίπλευρων προσεγγίσεων.  
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 Συµπέρασµα  
 

Με την καθιέρωση ενός προγράµµατος προληπτικής διπλωµατίας που επικεντρώνεται στο 
νερό, τα Η.Ε. θα µπορούσαν να συντονίσουν την εκτενή αλλά διάχυτη πείρα τους. Ένα 
τέτοιο πρόγραµµα θα αξιολογούσε τις υδρολογικές λεκάνες που βρίσκονται σε κίνδυνο και 
θα υποστήριζε την εγκαίρου προειδοποιήσεως διαδικασία για τις περιοχές µε δυνατότητα 
σύγκρουσης. Το πρόγραµµα θα ενίσχυε επίσης τη ικανότητα δηµιουργίας θεσµών µεταξύ 
των εθνών (συµπεριλαµβανοµένης της συµφιλίωσης των εθνικών νοµικών πλαισίων για 
ζητήµατα νερού). Μέσω ενός Παγκόσµιου Ταµείου για το Νερό, τα Η.Ε. θα µπορούσαν να 
βελτιώσουν τις δεξιότητες διαχείρισης και διευκόλυνσης προβληµάτων, να µειωθεί η διπλή 
προσπάθεια (διπλές αµφίπλευρες προσεγγίσεις), και να χρησιµοποιούν το νερό για να 
εδραιώσουν την εµπιστοσύνη και να αποτρέψουν τη σύγκρουση.  

7.2 ∆ιαχείριση υδρολογικής λεκάνης ποταµού ως δρόµος για τη βιώσιµη ανάπτυξη [56] 
 
Η βιωσιµότητα της ανάπτυξης παραµένει µια ακαδηµαϊκή έννοια εκτός αν συνδέεται µε σαφείς 

στόχους που πρέπει να επιτευχθούν σε δεδοµένα εδάφη και στις διαδικασίες διαχείρισης που 
απαιτούνται για να επιτευχθεί. Η διαχείριση των φυσικών πόρων που βρίσκονται µέσα στην περιοχή 
µιας υδρολογικής λεκάνης ενός ποταµού είναι µια πολύτιµη επιλογή για και την καθοδήγηση των 
διαδικασιών συνεργατικής διαχείρισης της ανάπτυξης υπό το φως των περιβαλλοντικών µεταβλητών. 
Προκειµένου να µετατραπούν οι πολιτικές για το περιβάλλον σε υπαρκτές ενέργειες είναι απαραίτητο 
να υπάρξουν οι κατάλληλοι οργανισµοί διαχείρισης, οι οποίοι είναι κανονικά πολυσύνθετοι. Η ίδρυση 
τέτοιων οργανισµών σηµαίνει την δηµιουργία ενός µικτό δηµόσιου και ιδιωτικού συστήµατος που 
πρέπει όχι µόνο να είναι οικονοµικά ανεξάρτητο, προσανατολισµένο κοινωνικά και ευαίσθητο στις 
περιβαλλοντικές απόψεις, αλλά πρέπει επίσης να ενεργεί κατά τρόπο δηµοκρατικό και συµµετοχικό. 
Αυτό το ενδιαφέρον έχει γίνει τώρα µια επιτακτική ανάγκη, λαµβάνοντας υπόψη το µεγαλύτερο 
ανταγωνισµό για την πολλαπλή χρήση νερού και την ανάγκη να ελεγχθεί η ρύπανση των υδάτων και 
να ρυθµιστεί περιβάλλον σωστά. 

 
7.21 Βιώσιµη ανάπτυξη και υδρολογικές λεκάνες ποταµών  

 
Η βιώσιµη ανάπτυξη δεν αναφέρεται σε έναν απτό και ποσοτικά προσδιορίσιµο στόχο 

που επιτυγχάνεται σε µια δεδοµένη χρονική περίοδο, αλλά µάλλον στη δυνατότητα 
διατήρησης της ισορροπίας µεταξύ των παραγόντων που εξηγούν έναν ορισµένο επίπεδο 
ανάπτυξης µεταξύ των ανθρώπινων όντων, ένα επίπεδο που είναι πάντα παροδικό, 
εξελίξιµο και, τουλάχιστον θεωρητικά, πρέπει πάντα να οδηγεί σε µια βελτίωση στην 
ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι έτσι το αποτέλεσµα ενός 
συνόλου αποφάσεων και διαδικασιών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν από τις γενεές 
των ανθρώπινων όντων, κάτω από πάντα µεταβαλλόµενους όρους και συνήθως 
ανεπαρκείς πληροφορίες, υποκείµενη στις αβεβαιότητες και µε στόχους που δεν 
µοιράζονται από έναν πληθυσµό που παρουσιάζει αυξανόµενη τάση στον ατοµικισµό. Μια 
από τις µεγαλύτερες ανησυχίες αυτή τη στιγµή είναι να βρεθούν επιλογές βιώσιµης 
ανάπτυξης που βασίζονται στη δίκαιη και µόνιµη οικονοµική ανάπτυξη. Η σηµασία της 
τελευταίας εκτίµησης έχει µεγαλώσει τα τελευταία χρόνια λόγω της αναγνώρισης ότι 
πολλές υποτιθέµενες πρόοδοι, ειδικά όσο αναφορά τα µεταβαλλόµενα σχέδια παραγωγής, 
έχουν επισκιαστεί εξαιτίας της ζηµίας που προκαλούν στο περιβάλλον. Η µεγαλύτερη 
συνειδητοποίηση και η κατανόηση της ύπαρξης της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας 
µε το περιβάλλον, και της τρωτότητας µορφών ανάπτυξης που δεν το λαµβάνουν υπόψη, 
έχει γίνει περισσότερο σαφή από την προσθήκη στη λέξη "ανάπτυξη" του τροποποιηµένου 
επιθέτου "βιώσιµος". ∆εδοµένου ότι η βιωσιµότητα πρέπει να είναι αυτονόητη στην ίδια 
την έννοια της ανάπτυξης, το επίθετο πρέπει να είναι µόνο µια παροδική προσθήκη που 
θα απαιτηθεί µόνο µέχρι η ζωτική σηµασία που πρέπει να χαρακτηρίζει διαρκώς την 
ανάπτυξη ενσωµατώνεται οριστικά στην έννοια. Αφ' ετέρου, η βιωσιµότητα της ανάπτυξης 
παραµένει µόνο µια ακαδηµαϊκή ιδέα αν η έννοια συνδέεται και µε τους σαφείς στόχους 
που πρέπει να επιτευχθούν µέσα σε µια δεδοµένη περιοχή που περιλαµβάνει τα φυσικά 
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στοιχεία και τους πόρους που απαιτούνται για την επιβίωση της ανθρώπινης φυλής και µε 
τις διαδικασίες διαχείρισης που απαιτούνται για να επιτευχθούν εκείνοι οι στόχοι. 

 Αυτό που δεν γίνεται ως συνήθως είναι να τεθούν οι απαραίτητες βάσεις για τη 
διαχείριση κάθε φυσικού πόρου (όπως το νερό) ή από ορισµένων βασικών φυσικών 
περιοχών όπως οι υδρολογικές λεκάνες ποταµών. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν τεθεί πολύ 
γενικοί στόχοι χωρίς να αποφασιστούν τα σχετικά απαραίτητα βήµατα για την επίτευξη 
τους. 
Οπότε ουσιαστικές πτυχές για να σηµειωθεί πραγµατική πρόοδο στη διαχείριση των 

φυσικών πόρων και το περιβάλλον γενικά είναι οι εξής 
• Τοπική οργάνωση για τη διαχείριση κάθε πόρου και αργότερα του περιβάλλοντος 

γενικά 
• Οργάνωση και κατάρτιση του πληθυσµού 
• Έρευνα για τα οικοσυστήµατα 
• Καθιέρωση συστηµάτων διαχείρισης για τις δεδοµένες περιοχές  
• Ενίσχυση των δηµόσιων ιδρυµάτων (ειδικά τοπικές κυβερνήσεις) για να παρέχουν 

την υποστήριξη για την περιβαλλοντική διαχείριση  
• Συνειδητοποίηση και αύξηση της οικονοµικής αξίας των φυσικών πόρων  
• Τήρηση των απολογισµών φυσικής κληρονοµιάς 
• Και η προετοιµασία κανόνων και όρων λειτουργίας  

.Η διαχείριση των φυσικών πόρων στα πλαίσια της δυναµικής εξέλιξης µιας 
υδρολογικής λεκάνης ενός ποταµού, γενικότερα γνωστής ως διαχείριση υδρολογικής 
λεκάνης ποταµού, είναι µια από τις πιθανές επιλογές για την οργάνωση της συµµετοχής 
των χρηστών των φυσικών πόρων µέσα στη διαδικασία της περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Μια υδρολογική λεκάνη ποταµού τεριάζεται µοναδικά για να χρησιµεύσει ως 
η βάση για το συντονισµό των ενεργειών όλων εκείνων που περιλαµβάνονται στη χρήση 
ενός κοινού πόρου (νερό) και για την αξιολόγηση των µέτρων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης σε εκείνο τον πόρο. Η ποιότητα νερού απεικονίζει κατά ένα µεγάλο µέρος 
την περιβαλλοντική ικανότητα διαχείρισης µέσα στην εν λόγω λεκάνη. Ένα πρώτο βήµα 
προς τη διαχείριση υδρολογικής λεκάνης ποταµού είναι να οροθετηθεί η δράση στη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων που υπάρχουν µέσα στην περιοχή της λεκάνης. Η 
διαχείριση νερού είναι µια σύνθετη διαδικασία µε σκοπό να ελεγχθεί ο κύκλος ενός 
φυσικού πόρου του οποίου η διαθεσιµότητα είναι ακανόνιστη και ανώµαλη κατά τη 
διάρκεια του χρόνου και του χώρου. Επιπλέον, το νερό είναι τρωτό στην επεξεργασία 
που λαµβάνει, δεδοµένου ότι µπορεί εύκολα να µολυνθεί, κατά συνέπεια να 
επηρεάζονται όλες οι πραγµατικές ή δυνατές ακόλουθες χρήσεις του. Ο στόχος αυτής 
της διαδικασίας είναι να λυθούν οι συγκρούσεις µεταξύ των πολλαπλών χρηστών που 
είτε το θέλουν είτε όχι εξαρτώνται από έναν κοινό πόρο. Συνεπώς, ακόµα κι αν µπορούν 
να έχουν τις άδειες ή τα δικαιώµατα χρήσης νερού, παρόλα αυτά αλληλοεξαρτώνται και 
αλληλοεπηρεάζονται. Ο εφοδιασµός προέρχεται συνήθως από ένα κοινό σύστηµα, στο 
οποίο τα πλεονάσµατα και τα απόβλητα νερά επιστρέφονται. Οι επιφανειακοί, οι 
υπόγειοι, οι ατµοσφαιρικοί υδάτινοι πόροι, µαζί µε τις περιοχές όπου το νερό εκτρέπεται 
και επιστρέφεται, κατά συνέπεια σχηµατίζουν µία ενιαία µονάδα. Οι ενέργειες που 
γίνονται έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την 
παραγωγή, έτσι ώστε πρέπει να πλησιάζονται κατά έναν αξιοσηµείωτα τεχνικό τρόπο. 
Το υψηλό κόστος των εργασιών που περιλαµβάνονται, µαζί µε τους µεγάλους χρόνους 
υλοποίησης των υδάτινων προγραµµάτων, καθιστά ακόµα πιο απαραίτητο ότι η 
διαχείριση πρέπει να είναι υπό την φροντίδα των εµπειρογνωµόνων των οποίων η 
διάρκεια αξιώµατος δεν εξαρτάται από πολιτικές αλλαγές. Τέλος, η διαδικασία 
διαχείρισης υδάτων απαιτεί ότι πολλοί διαφορετικοί διαχειριστές πρέπει να ενεργήσουν 
µε έναν συντονισµένο τρόπο παρά τις διαφορές προσέγγισης και του γεγονότος ότι 
µερικοί από τους δεν γνωρίζουν τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους σχετικά µε τον 
υδρολογικό κύκλο. Γι’ αυτό είναι τόσο σηµαντικό να υπάρξουν σταθεροί µηχανισµοί 
συντονισµού και, στο ελάχιστο, ένα µόνιµο κέντρο ή µια αρχή της υδρολογικής λεκάνης 
του ποταµού.  
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7.22 Η έννοια της "ολοκληρωµένης" διαχείρισης σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης 
ποταµού  

 
Σε όλες τις υδρολογικές λεκάνες ποταµών οι άνθρωποι καθηµερινά κάνουν χιλιάδες 

ενέργειες. Το γεγονός ότι εκτελούν αυτές τις ενέργειες δεν υπονοεί ότι είναι αυτόµατα 
µέρος µιας διαδικασίας διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης ενός ποταµού, πόσο 
µάλλον ότι είναι ενσωµατωµένοι. Προκειµένου να αποτελέσουν µέρος µιας 
διαδικασίας διαχείρισης της υδρολογικής λεκάνης ενός ποταµού, τέτοιες 
ενέργειες πρέπει πρώτα να συντονιστούν αναµεταξύ τους µε τον οφειλόµενο 
σεβασµό για την κοινή επίδρασή τους στη δυναµική της υδρολογικής λεκάνης 
ποταµού και των κατοίκων της . ∆εν είναι απαραίτητο, όµως, να συντονιστούν όλες οι 
ενέργειες που εκτελούνται σε µια υδρολογική λεκάνη ποταµού . Μόνο ορισµένες 
ενέργειες πρέπει να υποβληθούν σε αυτήν την διαδικασία, όπως οι αποφάσεις σχετικά 
µε τον έλεγχο πληµµυρών ή την πολλαπλή χρήση του νερού µιας λεκάνης. Τουλάχιστον, 
µερικές ενέργειες αποδίδουν καλύτερα αποτελέσµατα αν συντονίζονται µεταξύ των 
διάφορων δραστών που εµπλέκονται και εάν η δυναµική και τα χαρακτηριστικά µιας 
ευρύτερης περιοχής λαµβάνονται υπόψη από ότι κανονικά συνηθίζεται. Για τη διαδικασία 
ολοκλήρωσης της διαχείρισης του ποταµού σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης, πρέπει να 
εκτελεστούν ενέργειες που αποδίδουν στα οφέλη και των παραγωγικών και των 
περιβαλλοντικών εννοιών λαµβάνοντας υπόψη τη συµπεριφορά της υδρολογικής 
λεκάνης. Επιπλέον, το σύστηµα διαχείρισης πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτραπεί 
στους χρήστες να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων προς όφελος της δικαιοσύνης. Η 
διαχείριση µιας υδρολογικής λεκάνης ενός ποταµού στηρίζεται στο σύνδεσµο δύο 
οµάδων συµπληρωµατικών ενεργειών. Μια οµάδα δράσης να κατευθύνεται προς την 
ανάπτυξη των φυσικών πόρων (χρησιµοποίηση, τη µετατροπή και την κατανάλωση 
τους) που υπάρχουν στην υδρολογική λεκάνη του ποταµού προκειµένου να ωθηθεί η 
οικονοµική ανάπτυξη, και µια δεύτερη οµάδα δράσης να κατευθύνεται προς τη 
διαχείριση τους (τη συντήρηση, τη λήψη και την προστασία τους) µε στόχο την τελική 
εξασφάλιση της βιωσιµότητας. Θα πρέπει να προστεθεί ότι αυτές οι δύο οµάδες δράσης 
πρέπει να ενεργήσουν µε τη συµµετοχή των δραστών. Οι οποίοι είτε είναι κάτοικοι είτε 
άλλες εµπλεκόµενες πλευρές που ενδιαφέρονται για την υδρολογική λεκάνη του 
ποταµού, µε σκοπό την επιδίωξη της δικαιοσύνης. Αυτό θεωρείται αυτονόητο στο στάδιο 
της ολοκληρωµένης διαχείρισης: ολοκληρωµένη διαχείριση (των φυσικών πόρων) 
των υδρολογικών λεκανών ποταµών µε σκοπό την ανθρώπινη ανάπτυξης = 
ανάπτυξη (των φυσικών πόρων) των υδρολογικών λεκανών ποταµών µε σκοπό 
την για οικονοµική ανάπτυξη + τη διαχείριση (των φυσικών πόρων) των 
υδρολογικών λεκανών ποταµών για τους σκοπούς της περιβαλλοντικής 
βιωσιµότητας.  
Οι ενέργειες που περιλαµβάνονται και στην ανάπτυξη και στη διαχείριση µιας 

υδρολογικής λεκάνης ενός ποταµού µπορούν επίσης να διαιρεθούν σε δύο οµάδες:  
• οµάδα τεχνικών ή άµεσων ενεργειών, επίσης γνωστές ως δοµικές ενέργειες ή µέτρα 

(µελέτες, προγράµµατα, εργασίες, λειτουργία, διαχείριση) και  
• οµάδα διαχείρισης ή έµµεσων ενεργειών, επίσης γνωστή ως µη-δοµικά µέτρα 

(χρηµατοδότηση, κριτήρια-ρύθµισης, οργάνωση).  
 
Πρόοδοι προς την ολοκληρωµένη διαχείριση υδρολογικής λεκάνης ενός 

ποταµού  
 
Το θέµα της διαχείρισης υδρολογικής λεκάνης ενός ποταµού έχει συνδεθεί ιστορικά µε 

τις κύριες κουλτούρες και πολιτισµούς που έχουν εξελιχθεί εξαιτίας της διαθεσιµότητας 
του νερού. Οι κάτοικοι των πόλεων, που αποτελούν τον µεγαλύτερο µέρος του 
πληθυσµού σε πολλές χώρες, βαθµιαία έχουν χάσει την εξάρτηση τους από νερό και τις 
υδάτινες οδούς, σε τέτοιο σηµείο που φτάνουν να αγνοούν την ύπαρξη εξάρτησης 
επειδή έχουν πάντα άφθονο νερό στη διάθεσή τους όλη την ώρα. Έχουν περιέλθει 
επίσης στη συνήθεια της απαίτησης να αυξηθεί ο εφοδιασµός νερού, αντί της επιδίωξης 
να µειωθεί η κατανάλωση νερού µέσω της πιο ορθολογικής χρήσης. Ούτε πραγµατικά 
καταλαβαίνουν ότι το νερό είναι ένας λιγοστός πόρος του οποίου η διαθεσιµότητα 
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κυµαίνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου και ότι ο έλεγχος του απαιτεί µεγάλες επενδύσεις 
που πρέπει να προγραµµατιστούν τα προσεχή έτη. Κάθε τόσο, όµως, µια πληµµύρα, µια 
παρατεταµένη ξηρασία ή κάποια κατάφωρη περίπτωση ρύπανσης των υδάτων 
υπενθυµίζουν αυτήν την εξάρτηση, αλλά η επίδραση δεν διαρκεί πάντα αρκετό καιρό για 
να τους αναγκάσει για να οργανωθούν και να λάβουν µέτρα για να ισορροπηθεί η 
παροχή νερού και η απαίτηση µακροπρόθεσµα, και προ πάντων να καθιερωθούν 
σταθερά συστήµατα διαχείρισης µε εγγυηµένη χρηµατοδότηση.  

  

7.3 Αφαλάτωση 

"Νερό, νερό παντού. Ούτε σταγόνα για να πιούµε." Όχι πλέον 
 
Η παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα επενδύει κάθε χρόνο δισεκατοµµύρια δολάρια για έρευνα. 

Πρώτα, για να µάθει τους λεπτούς µηχανισµούς του κύκλου του νερού. Επιστήµονες από κάθε 
γωνιά της Γης έχουν πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία που συγκεντρώνουν οι ΗΠΑ από τον 
Μισισιπή και το Μισούρι, ο Καναδάς από το ΜακΚένσεϊ, η Βραζιλία από τον Αµαζόνιο. 
Επιστρατεύτηκαν δορυφόροι, µε αποστολή να εµβαθύνουν στη συγκεκριµένη έρευνα: 
καταγράφουν το επίπεδο των θαλασσών, την υγρασία των εδαφών, την κίνηση των υδρατµών, 
τον όγκο των πολικών πάγων.  
Ενώ κάποιοι οραµατίζονται την παγκόσµια διαχείριση των µεγαλύτερων ποταµών του κόσµου 

(του Μισισιπή, του Νείλου, του Σενεγάλη, του Νίγηρα, του ∆ούναβη, του Ρήνου), κάποιοι άλλοι 
φιλοδοξούν να αναπληρώσουν το έλλειµµα γλυκού νερού, µε την αφαλάτωση του θαλασσινού. Το 
Κουβέιτ τα κατάφερε. Σήµερα το 75% των αναγκών του καλύπτεται από τα εργοστάσια 
αφαλάτωσης (εικόνα 7.1). 

 
 

Εικόνα 7.1 Εγκαταστάσεις εργοστασίου αφαλάτωσης νερού 
 

 Το µισό της συνολικής ετήσιας παραγωγής αφαλατωµένου νερού παράγεται στον Περσικό 
Κόλπο (Σαουδική Αραβία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Κουβέιτ) και το 12% στις ΗΠΑ. Εκεί 
πληρώνουν µε πετρέλαιο το ακριβό τίµηµα (κάθε κυβικό νερού που παράγεται κοστίζει πάνω από 
ένα δολάριο).  
Η τεχνολογία αναδεικνύεται σε θεότητα του νερού [53]. Εφοδιάζει τα κράτη που έχουν έλλειψη 

(στην Αφρική, τα παραδοσιακά πηγάδια αντικαθίστανται από υδραυλικά γεωτρύπανα, 
εξοπλισµένα µε αντλίες), βοηθά στην εξοικονόµηση νερού ( µε συστήµατα πληροφορικής που 
ρυθµίζουν το πότισµα οι καλλιεργητές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη κυρίως στην Ισπανία κάνουν 
οικονοµία κατά 70%). Προσφέρει επίσης µονάδες βιολογικού καθαρισµού, έξυπνους ραντιστήρες, 
δεξαµενές που συγκεντρώνουν τα οικιακά απόνερα και τα ξαναχρησιµοποιούν σε χρήσεις όπου 
δεν χρειάζεται και τόσο καθαρό νερό (συµβαίνει στην Ιαπωνία), µετατροπείς του βρόχινου νερού 
σε πόσιµο (κοστίζουν ακόµη αρκετά), δίκτυα ανταλλαγής αποβλήτων µεταξύ µεγάλων 
εργοστασιακών µονάδων που τα χρησιµοποιούν ως πρώτες ύλες (έγινε στη ∆ανία, µε µεγάλη 
επιτυχία), αλλά και διαγνωστικές επεµβάσεις στα δίκτυα διανοµής, που προλαµβάνουν 
δυσλειτουργίες και απώλειες. Η τεχνογνωσία του αύριο αναµένεται να τελειοποιήσει τους 
µηχανισµούς φυσικού καθαρισµού των υγρότοπωνrr και φιλτραρίσµατος των απόνερων. 
Πάνω από 58 δισ. ευρώ θα δαπανηθούν σε όλο τον κόσµο τα επόµενα είκοσι χρόνια σε ειδικά 

εργοστάσια και εξοπλισµό. 
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Από την Καλιφόρνια µέχρι την Κίνα, από τη Μεσόγειο µέχρι το Μεξικό, κάθε περιοχή του 
κόσµου αναζητά στους ωκεανούς και το θαλασσινό νερό τις εν δυνάµει πηγές πόσιµου νερού 
(εικόνα 7.2).  

 

 
 

Εικόνα 7.2  Νερό από τη θάλασσα. Καθώς οι εναλλακτικές πηγές νερού γίνονται ακριβότερες, 
 η αφαλάτωση γίνεται όλο και πιο ελκυστική λύση 

 
Οι προµηθευτές νερού από το Λονδίνο ως το Μεξικό κατασκευάζουν εργοστάσια αφαλάτωσης 

για να αντιµετωπίσουν την απειλή του αιώνα: τη λειψυδρία [54]. Το Λονδίνο, συνδέεται 
περισσότερο µε τις βροχοπτώσεις παρά µε την έλλειψη νερούa . Ο κίνδυνος όµως να 
αντιµετωπίσει ανοµβρία στο µέλλον µεγαλώνει όλο και περισσότερο και ένας από τους 
προµηθευτές νερού της πόλης σχεδιάζει να µετατρέψει το θαλασσινό νερό σε πόσιµο.  
Σύµφωνα µε τους «Φαϊνάνσιαλ Τάιµς», η εταιρεία Thames Water αναµένεται να ζητήσει άδεια 

για ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης αξίας 302 εκατοµµυρίων ευρώ στο ∆έλτα του Τάµεση. Το 
πρόβληµα είναι κοινό για πολλές πόλεις. Το ενδεχόµενο θερµότερων και ξηρότερων καλοκαιριών 
σε συνδυασµό µε την πληθυσµιακή αύξηση ασκούν πιέσεις στους προµηθευτές ύδατος. «Ήδη 
χρησιµοποιούµε πάνω από τη µισή ποσότητα βρόχινου νερού. Πρέπει να διερευνήσουµε 
περισσότερο καινοτόµες λύσεις», επισηµαίνει η εταιρεία, ιδιοκτήτης της οποίας είναι ο γερµανικός 
όµιλος κοινής ωφέλειας RWE. 
 Από την Καλιφόρνια µέχρι την Κίνα, από τη Μεσόγειο µέχρι το Μεξικό, κάθε περιοχή του κόσµου 
αναζητά στους ωκεανούς και το θαλασσινό νερό τις εν δυνάµει πηγές πόσιµου νερού. Πάνω από 
58 δισ. ευρώ θα δαπανηθούν σε όλο τον κόσµο τα επόµενα είκοσι χρόνια σε εργοστάσια 
αφαλάτωσης και ειδικό εξοπλισµό, σύµφωνα µε τα Εθνικά Εργαστήρια Σάντια του αµερικανικού 
υπουργείου Ενέργειας.  
  H επεξεργασία θαλασσινού νερού δεν είναι κάτι το καινούργιο. Πλούσια σε πετρέλαιο κράτη της 
Μέσης Ανατολής εφαρµόζουν διαδικασίες αφαλάτωσης για περισσότερο από µισό αιώνα. H 
Σαουδική Αραβία, ο µεγαλύτερος παραγωγός στον κόσµο σε νερό που έχει υποβληθεί σε 
διαδικασία αφαλάτωσης, αντλεί το 70% του πόσιµου νερού της από τη θάλασσα.  
Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία, το ενδιαφέρον για τη συγκεκριµένη τεχνολογία έχει ενισχυθεί 

από το µειωµένο κόστος και τις δυσκολίες να αντιµετωπιστεί η ζήτηση µέσω των συµβατικών 
πηγών. Παρά το γεγονός ότι το κόστος µειώνεται, η αφαλάτωση παραµένει ακριβότερη λύση 
συγκριτικά µε άλλες. Καθώς όµως οι εναλλακτικές πηγές νερού γίνονται ακριβότερες, η 
αφαλάτωση γίνεται όλο και πιο ελκυστική ως λύση. Στη Νότια Καλιφόρνια, το κόστος του νερού 
που αντλείται από τον ποταµό Κολοράντο έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Αν και το 
νερό που προέρχεται από τη διαδικασία αφαλάτωσης κοστίζει ακόµη 50-100% περισσότερο από 
το νερό που προέρχεται από τα ποτάµια, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Ακτών 
της Καλιφόρνιας, κάποιοι προµηθευτές και καταναλωτές εµφανίζονται πρόθυµοι να πληρώσουν 
«πρόσθετο ποσό για νερό που δεν συµβάλλει στην ξηρασία και είναι λιγότερο ευπαθές σε 
έκτακτες καταστάσεις».  
Οι περιβαλλοντολόγοι. Επίσης, πολλοί περιβαλλοντολόγοι επισηµαίνουν πλεονεκτήµατα. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που διαθέτουν, η αφαλάτωση είναι λιγότερο καταστροφική για το 
περιβάλλον, αφού δεν κατασκευάζονται νέα φράγµατα και δεν αντλείται περισσότερο νερό από ότι 
χρειάζεται από τους υδροφόρους ορίζοντες και τα ποτάµια. 
Οι υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις των συγκεκριµένων εργοστασίων θα µπορούσαν να 

µετριαστούν από τις καινοτόµες τεχνολογίες που χρησιµοποιούν την ηλιακή ενέργεια. Μια τέτοια 
µέθοδος «ένα θερµοκήπιο θαλασσινού νερού» χρησιµοποιείται για να παράσχει νερό στο Οµάν. 
Ωστόσο, τεχνολογίες σαν και αυτή βρίσκονται ακόµη σε εµβρυακό στάδιο. 

 
Αφορά κυρίως πλούσιες αλλά άνυδρες χώρες  
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  Μπορεί η αφαλάτωση, που παρέχει µόλις το 3% της παγκόσµιας ποσότητας πόσιµου νερού, να 
αποτελέσει την απάντηση στην ολοένα και αυξανόµενη έλλειψη νερού σε διεθνές επίπεδο; 
Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη, µέχρι το 2050, τουλάχιστον 2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι σε 48 
χώρες θα δοκιµαστούν από την έλλειψη νερού, λόγω της αυξηµένης ζήτησης και των 
αναµενόµενων µεταβολών στο φαινόµενο των βροχοπτώσεων, ως αποτέλεσµα της µεταβολής 
του κλίµατος. Λίγοι είναι οι ειδικοί που πιστεύουν πως τα προβλήµατα των φτωχών χωρών θα 
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν από µια δαπανηρή λύση υψηλής τεχνολογίας. H επιστηµονική 
επιθεώρηση «Nature» επισηµαίνει ότι η παγκόσµια κρίση νερού προκαλείται κυρίως από τις 
απώλειες στον αγροτικό τοµέα και τη µόλυνση του πόσιµου ύδατος, εξαιτίας των πενιχρών µέσων 
υγιεινής. Τονίζει πάντως ότι «εξελιγµένες µέθοδοι όπως τα εργοστάσια αφαλάτωσης που 
λειτουργούν µε ηλιακή ενέργεια έχουν ρόλο να παίξουν, κυρίως σε πλούσιες αλλά άνυδρες 
χώρες».  
Ύστερα από χρόνια ξηρασίας στις δυτικές Ηνωµένες Πολιτείες, επιβάλλεται η ανάπτυξη 

δραστικά εξελιγµένων διαδικασιών αφαλάτωσης. Τα Εργαστήρια Σάντια επισηµαίνουν: «Μόνο µε 
αποτελεσµατικές από άποψη κόστους και αποδοτικές, επαναστατικές τεχνολογίες θα είναι σε 
θέση το έθνος να ανταποκριθεί στις µελλοντικές απαιτήσεις για ασφαλές, συνεχές και προσιτό 
νερό».  
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9. Παραρτήµατα  

a) Η έλλειψη νερού ορίζεται ως λιγότερο από 1.000 κυβικά µέτρα του νερού διαθέσιµα ανά 
άτοµο ετησίως. 

 

b) “water stress” σηµαίνει ότι λιγότερο από 1.500 κυβικά µέτρα του νερού είναι διαθέσιµα 
ανά άτοµο ετησίως.  

 

c) "headwater" είναι νερό η υγρότοπος ο οποίος είναι ανάντη του σηµείου σε µία περιοχή 
που δεν υπερχειλίζουν τα ρεύµατα στην οποία η ετήσια ροή δεν είναι πάνω από 5 
κυβικά πόδια ανά δευτερόλεπτο. 

 

d) Υδροκρίτης. Το όριο µιας λίµνης, ή ποταµού, ή στρώµατος υδροφορέα . Μερικές φορές 
χρησιµοποιείται να αναφερθεί το όριο της υδρολογικής λεκάνης. Μια "υδρολογική λεκάνη 
ποταµών" ορίζεται ως η περιοχή που συµβάλλει υδρολογικά (συµπεριλαµβανοµένης της 
επιφάνειας και των υπόγειων νερών) σε ένα ρεύµα πρώτης τάξεως, το οποίο, στη 
συνέχεια, καθορίζεται από την έξοδό του στον ωκεανό ή σε µια τελική (κλειστή) λίµνη ή 
µια εσωτερική θάλασσα. Κατά συνέπεια, η "υδρολογική λεκάνη ποταµών" είναι 
συνώνυµη µε αυτό που αναφέρεται στις ΗΠΑ ως "υδροκρίτηςxi " και στο Ηνωµένο 
Βασίλειο ως "συλλογή." 

 

e) NGOs είναι µη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

f) Πυκνότητα πληθυσµού σηµαίνει πληθυσµός ανά µονάδα της περιοχής εδάφους 
παραδείγµατος χάριν, άτοµα ανά τετραγωνικό µίλι ή άτοµα ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο 
καλλιεργήσιµου εδάφους 

 

g) Σηµειώσεις για τις υδρολογικές λεκάνες  

Οι συνθήκες ταξινοµούνται αρχικά από την ήπειρο, και έπειτα από τη διεθνή υδρολογική 
λεκάνη, όπως περιγράφεται στο γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών της TFDD. Οι 
συνθήκες που απαριθµούνται κάτω από κάθε διεθνή υδρολογική λεκάνη είτε αναφέρονται 
άµεσα σε εκείνη την διεθνή υδρολογική λεκάνη, σε υπουδρολογικές λεκάνες αυτής. Σε 
περιπτώσεις πολλαπλάσιων ονοµάτων για το ίδιο σύστηµα ποταµών µιας διεθνούς 
υδρολογική λεκάνη ς, µια "/" χωρίζει τα ονόµατα (π.χ., Douro/Duero). Όπου η υδρολογική 
λεκάνη αντιπροσωπεύει τη συµβολή του συνόλου σηµαντικών ποταµών, µια "-" 
χρησιµοποιείται για να χωρίσει τα ονόµατα των διαφορετικών συστηµάτων ποταµών (π.χ., 
Γάγγης- Βραχµαπούτρας- Meghna). Η περιοχή κάθε υδρολογικής λεκάνης και οι παρόχθιες 
χώρες (το µοίρασµα των περιοχών υπολογίστηκε χρησιµοποιώντας ένα γεωγραφικό 
σύστηµα πληροφοριών GIS µε χωρική ανάλυση 1km (Wolf et al. 1999). Οι τιµές κάθε 
περιοχής έχουν στρογγυλευτεί και, κατά συνέπεια, οι αριθµοί για τις περιοχές µέσα σε κάθε 
υδρολογική λεκάνη δεν δίνουν το άθροισµα απαραιτήτως της συνολικής περιοχής για εκείνη 
την υδρολογική λεκάνη . Τα ποσοστά των περιοχών υπολογίστηκαν µε βάση τα µη 
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επεξεργασµένα στοιχεία, και εποµένως δεν απεικονίζουν τη στρογγυλοποίηση των 
περιοχών. Ένας αστερίσκος (*) µετά από το όνοµα µιας υδρολογική λεκάνης TFDD δείχνει 
τις σηµειώσεις στο παράρτηµα Α αφορούν προειδοποιήσεις που συνδέονται µε την άντληση 
αξιών της περιοχής. 

h) Amazon — Τρία τµήµατα των συνόρων µεταξύ του Ισηµερινού και του Περού, ήταν λόγοι 
διαφωνίας, καλύπτουν µία περιοχή πάνω από 324.000 km2 και περιλαµβάνει τις µερίδες των 
ποταµών Αµαζονίου και Maranon. Οι περιοχές του umbes, του Jae'n, και του Maynas 
διεκδικούνται από τον Ισηµερινό και ελέγχονται από το Περού. Τον ∆εκέµβριο του 1998, το 
Περού και ο Ισηµερινός υπέγραψαν κοινή συµφωνία για την εφαρµογή µιας µόνιµης 
πολιτικής ανάπτυξης για την παραµεθόρια περιοχή. Η κοινή επιτροπή δηµιουργήθηκε για να 
καθορίσει το κοινό εδαφικό σύνορο.  

 

i) Amur — ∆ύο τµήµατα µε διαµάχες µεταξύ των συνόρων της Κίνας και Ρωσίας περιµένουν 
να επιλυθούν. Η Κίνα υποστηρίζει ότι το κύριο κανάλι του ποταµού Amur ακολουθείται 
βορειοανατολικά σε ένα σηµείο απέναντι από την πόλη Khabarovsk. Η Ρωσία υποστηρίζει 
ότι η γραµµή που ακολουθεί το κανάλι Kazakevicheva είναι προς τα νοτιοανατολικά στον 
ποταµό Ussuri. Οι δύο χώρες αµφισβητούν τον έλεγχο των νησιών στους ποταµούς Amur 
και Ussuri, Παρόλο που µια συµφωνία το 1987 καθιέρωσε τη γραµµή η οποία περνά µέσω 
των µεσαίων γραµµών των κύριων καναλιών µε ναυσιπλοΐα ή χωρίς. Τα πέντε 
αµφισβητούµενα νησιά στο Amur—Popov, Savelyev, Evrasikha, Nizhne- Petrovskiy και 
Lugovskoy —ανέρχονται σε 3.000 km2 εδάφους. Επίσης στη διαφωνία είναι τα νησιά 
Tarbarov και Bolshoy Ussuriyskiy, που βρίσκονται σε ένα τµήµα συνόρων 30 χιλιοµέτρων 
στη συµβολή των ποταµών Amur και Ussuri, και το νησί Bolshoy, που βρίσκεται στα 
ανώτερα τµήµατα του ποταµού Argun (Biger et Al, 1995 CIA, 1998 IBRU, 1999).  

 

j) Aral Sea — Το µεγαλύτερο µέρος των συνόρων που µοιράζονται µεταξύ της Κίνας και του 
Τατζικιστάν είναι σε διαφωνία, που περιλαµβάνει την περιοχή βουνών Pamir (CIA, 1998 
IBRU, 1999). Το Κιργιζιστάν και το Τατζικιστάν έχουν µια εδαφική διαφωνία σχετικά µε τα 
σύνορά τους στην περιοχή κοιλάδων Isfara . 

 

k) Atrak — Κιργιζιστάν και Τατζικιστάν έχουν εδαφική διαφωνία σχετικά µε τα σύνορα τους 
στην περιοχή κοιλάδων Isfara .  

 

l) Congo/Zaire — Ανεπίσηµα έχει αναφερθεί ότι το ακαθόριστο τµήµα των συνόρων της 
λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό και της Ζάµπια έχει ξεκαθαριστεί. Εποµένως, το τριεθνές 
της λαϊκής ∆ηµοκρατία της Κογκό-Τανζανία-Ζάµπια στη λίµνη Τανγκανίκα δεν µπορεί 
επίσης πλέον να είναι αόριστο (CIA, 1998).  

Ένα µακρύ τµήµα των συνόρων µεταξύ της λαϊκής ∆ηµοκρατίας του Κογκό (Kinshasa) 
και της ∆ηµοκρατίας του Κογκό (Brazzaville) κατά µήκος του ποταµού του Κογκό 
παραµένει ακαθόριστο, δεδοµένου ότι κανένα τµήµα του ποταµού ή των νησιών του δεν 
έχει γίνει (CIA, 1998). 

m) Danube — Οι διαφωνίες βρίσκονται σε εξέλιξη µεταξύ Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της 
Σερβίας, σχετικά µε τις σερβικές εποικηµένες περιοχές. Σύµφωνα µε τη σερβική 
∆ηµοκρατία Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (SRBH), τα εξωτερικά σύνορα χαρακτηρίζονται από τον 
ποταµό Una στη δύση, τον ποταµό Sava στο Βορρά, τα κρατικά σύνορα µε την 
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οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γιουγκοσλαβίας στην ανατολή, και την Κροατία και τη 
σερβική ∆ηµοκρατία Krajina στο νότο .  

Η ανατολική Slavonia, που Σέρβοι κατά τη διάρκεια της εθνικής σύγκρουσης στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία, επιστράφηκε στον κροατικό έλεγχο από τη Μεταβατική ∆ιοίκηση 
των Η.Ε για την Ανατολική Slavonia στις 15 Ιανουαρίου ..1998 .  
Υπό των ορισµών ενός διεθνούς ∆ικαστηρίου (ICJ), η Ουγγαρία και η Σλοβακία 

επρόκειτο να συµφωνήσουν σχετικά µε το µέλλον του συστήµατος φραγµάτων 
Gabcikovo µέχρι τον Μάρτιο του 1998. Η διαφωνία, εντούτοις, πρέπει να επιλυθεί 
ακόµα. Η ολοκλήρωση του συστήµατος φραγµάτων θα άλλαζε τα όρια µεταξύ της 
Ουγγαρίας και της Σλοβακίας που καθιερώνονται στο πλαίσιο της Συνθήκης του 1920 
Trianon.  
Η επιτροπή συνόρων που διαµορφώνεται από την πρώην γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 

της Μακεδονίας της Σερβίας και του Μαυροβουνίου τον Απρίλιο του 1996 για να 
επιλύσει τις διαφορές στη σκιαγράφηση των αµοιβαίων συνόρων τους δεν έχει 
σηµειώσει καµία πρόοδο µέχρι τώρα .  
Η Ρουµανία εξετάζει ορισµένα εδάφη της Μολδαβίας και της Ουκρανία-

συµπεριλαµβανοµένης της Bessarabia (45.600 km2) και της Βόρειας Bukovina -ως µέρη 
της Ρουµανίας από την ιστορία. Αυτό το έδαφος ενσωµατώθηκε στην πρώην Σοβιετική 
Ένωση µετά από το σύµφωνο Molotov - Ribbentrop το 1940 . 
 

n) Daugava — Τα προβλήµατα συνόρων µεταξύ Λευκορωσίας και Λιθουανίας εν µέρει 
βρίσκονται στο γεγονός ότι τα νέα σύνορα είναι διαφορετικά από το παλαιό σοβιετικό 
διοικητικό τµήµα µεταξύ των δύο δηµοκρατιών. Οι τοµείς της διαφωνίας περιλαµβάνουν 
το έδαφος του σιδηροδροµικό σταθµό Adutiskis και το θέρετρο Druskininkai που 
απαιτούνται από τη Λευκορωσία. Η οριοθέτηση των συνόρων µεταξύ Λευκορωσίας και 
Λιθουανίας είναι εν εξελίξει . Η συµφωνία για τα σύνορα µεταξύ Λιθουανίας και Ρωσίας 
του 1997 παραµένει µόνο να επικυρωθεί (CIA, 1998). 

 
o) Dniester — Η Ρουµανία θεωρεί ορισµένα εδάφη της Μολδαβίας και της Ουκρανίας — 

συµπεριλαµβανοµένης της Bessarabia (45.600 km2) και της Βόρειας Bukovina — ως 
µέρη της Ρουµανίας από την ιστορία. Αυτό το έδαφος ενσωµατώθηκε στην πρώην 
Σοβιετική Ένωση µετά από το σύµφωνο Molotov - Ribbentrop το 1940 (CIA, 1998 
Cohen, 1998).  

 
p) Ganges-Brahmaputra-Meghna — Η Ινδία και η Κίνα έχουν µία διαµάχη για περίπου 

83.000 km2, συµπεριλαµβανοµένων τριών από τα τέσσερα πολιτικά τµήµατα της 
Αντιπροσωπείας Βορειοανατολικών Συνόρων (Northeast Frontier Agency) —ο τοµέας 
του Sumdurong Cho. Αυτή η περιοχή εµπίπτει στην υδρολογική λεκάνη Γάγγη- 
Βραχµαπούτρα. Πολλές περιοχές συνόρων µεταξύ Μπαγκλαντές της Ινδίας είναι 
αόριστες. Ένα µεγάλο µέρος των συνόρων µεταξύ των δύο χωρών είναι βασισµένο στις 
διοικητικές µονάδες που δεν µετατοπίζονται µε τους ποταµούς δεδοµένου ότι αλλάζουν 
πορεία ή το επίπεδο κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το έδαφος από αλλούβιο ή από 
"προσροφητικούς άνθρακες (char)" που εκτίνονται όπως ο ποταµός µετατοπίζεται συχνά 
οδηγεί σε στη διαφωνίες, όπου το έδαφος είναι ιδιαίτερα αξιοποιήσιµο για τη γεωργία 
(CIA, 1998 IBRU, 1999). 

 
q) Incomati — Η Σουαζιλάνδη έχει ζητήσει από τη Νότια Αφρική να αρχίσουν 

διαπραγµατεύσεις για µερικά κοντινά νοτιοαφρικανικά εδάφη που εποικούνται από 
Σουζιλανδούς ή που ήταν πολύ καιρό πριν µέρος του σουαζηλανδικού βασιλείου (CIA, 
1998). 

 
r) Indus — Τα σύνορα για τα οποία έχουν γίνει διαµάχες µεταξύ της Κίνας και της Ινδίας 

περιλαµβάνουν περίπου 25.900 km2 στις περιοχές Sang, Demchok, και Aksai στην Κίνα.  
Η Ινδία και το Πακιστάν αµφισβητούν τη θέση της περιοχής Jammu και του Κασµίρ, ένας 
τοµέας περίπου 220.000 τετράγωνων µιλιών (Biger et Al, 1995 CIA, 1998). 
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s) Jordan — Η ∆υτική Όχθη και η Λωρίδα της γάζας έχουν καταληφθεί από το Ισραήλ µε 
εξαίρεση τα εδάφη που είναι υπό τον έλεγχο της παλαιστινιακής αρχής, όπως φαίνεται 
στην προσωρινή συµφωνία του1995 "µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης για τη ∆υτική Όχθη 
και τη Λωρίδα της γάζας," συνήθως αναφέρονται ως “Oslo II”, και στη συµφωνία του 
1998 που υπογράφηκε στο Wye. Η µόνιµη θέση πρόκειται να καθοριστεί κατά τη 
διάρκεια της περαιτέρω διαπραγµάτευσης (CIA, 1998).  
Το Ισραήλ και η Συρία αµφισβητούν τα υψίπεδα Γκολάν, το οποίο διοικείται αυτήν την 

περίοδο από το Ισραήλ (CIA, 1998).  
Τοπογραφικά, η Αίγυπτος είναι παρόχθια στην υδρολογική λεκάνη ποταµών της 

Ιορδανίας. Εντούτοις, το αιγυπτιακό έδαφος δεν συνεισφέρει νερό στην υδρολογική 
λεκάνη, εκτός από τη δυνατότητα από τα διακοπτόµενων χειµάρρων. 

 
t) Kura-Araks — Τα όρια της Κασπίας θάλασσας παραµένουν να καθοριστούν µεταξύ του 

Αζερµπαϊτζάν, του Ιράν, του Καζακστάν, της Ρωσίας, και του Τουρκµενιστάν (CIA, 
1998). 

 
u) La Plata — ∆ύο σύντοµα τµήµατα των συνόρων µεταξύ της Βραζιλίας και της 
Ουρουγουάης είναι σε διαφωνία: η περιοχή Arroio Invernada (Arroyo de la Invernada) 
του Ρίο Quarai (Ρίο Cuareim) και των νησιών στη συµβολή του Ρίο Quarai και του 
ποταµού της Ουρουγουάη (CIA, 1998). 

    Ένα σύντοµο τµήµα συνόρων µεταξύ της Βραζιλίας και της Παραγουάης, ακριβώς 
δυτικά του Salto DAS Sete Quedas (πτώσεις Guaira) στο Ρίο Παράνα, πρέπει ακόµα να 
οριοθετηθεί ακριβώς (CIA, 1998). 

 
v) Lake Chad — Η λίµνη Τσαντ ποικίλλει στο βαθµό µεταξύ των περιόδων βροχής και 

ξηρασίας — από 50.000 έως 20.000 km2 .Η οριοθέτηση των διεθνών συνόρων κοντά 
στη λίµνη Τσαντ είναι πλήρης και αναµένει την επικύρωση από το Καµερούν, το 
Τσαντ, το Νίγηρα, και τη Νιγηρία. Ο καθορισµός των συνόρων των τοµέων που 
περιλαµβάνουν τους ποταµούς που εκβάλουν στη λίµνη Τσαντ περιπλέκεται µε την 
πληµµύρα και την εµφάνιση ή την κάλυψη των νησιών. Η έλλειψη οριοθετηµένων 
ορίων έχει οδηγήσει στα γεγονότα στα σύνορα στο παρελθόν. 

 
w) Maputo — Η Σουαζιλάνδη έχει ζητήσει από τη Νότια Αφρική να αρχίσει τις 

διαπραγµατεύσεις για µερικά κοντινά νοτιοαφρικανικά εδάφη που εποικούνται από 
Σουζιλανδούς ή που ήταν πολύ καιρό πριν µέρος του σουαζηλανδικού βασιλείου. 

 
x) Maroni — Το Σουρινάµ και η γαλλική Γουιάνα είναι σε διαφωνία για την οποία οι 

ανώτεροι παραπόταµοι του ποταµού Maroni προορίστηκαν αρχικά να µεταφέρουν τα 
σύνορα κάτω ως τα βραζιλιάνικα σύνορα. Η περιοχή στην οποία γίνονται ο διαµάχες 
διοικείται από τη Γαλλία ως περιοχή του υπερπόντιου τµήµατος της γαλλικής Γουιάνας 
και διεκδικείται από το Σουρινάµ. Η περιοχή βρίσκεται µεταξύ του Riviere Litani και του 
Riviere Marouini, και τα δύο headwaters του Lawa.  

 
y) Mekong — Τα µέρη των συνόρων µεταξύ της λαϊκής ∆ηµοκρατίας των ανθρώπων του 

Λάος και της Ταϊλάνδης είναι αόριστα, συµπεριλαµβανοµένων των διαφωνιών στον 
κόλπο της Ταϊλάνδης, µια περιοχή ενδεχοµένως που περιέχει πετρέλαιο και φυσικό 
αερίου, και ένα νησί το οποίο είναι κοντά στα σύνορα µεταξύ Cambodian Koh Kong και 
της ταϊλανδικής επαρχίας Trat.  
Τα µέρη των συνόρων µεταξύ του Λάος, της λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Ταϊλάνδης είναι 

αόριστα. Οι δύο χώρες έχουν µια συµφωνία για να οριοθετήσουν τα σύνορα τους, 
αλλά η οριοθεσία ανεστάλη το Φεβρουάριο, το 1998. 

 
z) Narva — Η συµφωνία για τα τεχνικά σύνορα µεταξύ των εσθονικών και ρωσικών 

διαπραγµατευτών το ∆εκεµβρίου 1996 παραµένει µόνο να επικυρωθεί. Η Εσθονία 
απαίτησε πάνω από 2.000 km2 του εδάφους στις περιοχές Narva και Pechory της 
Ρωσίας βασισµένη στα σύνορα καθιερώθηκαν στο πλαίσιο της Συνθήκης ειρήνης του 
1920 Tartu. 
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Η Λετονία απαίτησε το τµήµα Abrene/Pytalovo των συνόρων που εκχωρήθηκαν από 
τη λετονική σοβιετική σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία στη Ρωσία το 1944, βασισµένη στη 
Συνθήκη του 1920 της Ρήγας. Ένα σχέδιο της συνθήκης που οριοθετεί τα σύνορα 
µεταξύ της Λετονίας και της Ρωσίας δεν έχει υπογραφεί. Η περιοχή Abrene/Pytalovo 
διασχίζεται από τον Utroya ποταµό, έναν παραπόταµο του ποταµού Vclikaya. 

 
aa) Neman Τα προβλήµατα συνόρων µεταξύ Λευκορωσίας και της Λιθουανίας υπάρχουν 

εξαιτίας του γεγονότος ότι τα νέα σύνορα είναι διαφορετικά από το παλαιό σοβιετικό 
διοικητικό τµήµα µεταξύ των δύο δηµοκρατιών. Οι τοµείς της διαφωνίας 
περιλαµβάνουν το έδαφος το σιδηροδροµικό σταθµό Adutiskis και το θέρετρο 
Druskininkai που απαιτούνται γύρω από τη Λευκορωσία. Η οριοθέτηση των συνόρων 
µεταξύ Λευκορωσίας και της Λιθουανίας είναι εν εξελίξει.  
Η συµφωνία συνόρων Λιθουανίας και Ρωσίας του 1997 παραµένει να επικυρωθεί.  
 

bb) Νείλος —Τα διοικητικά σύνορα της Αιγύπτου µε το Σουδάν δεν συµπίπτει µε τα διεθνή 
σύνορα και δηµιουργεί το "τρίγωνο Hala'ib," µια άγονη έκταση 20.580 km2 βόρεια της 
22ης παραλλήλου (CIA, 1998).  

cc) Ob — τα Σύνορα της Κασπίας θάλασσας παραµένουν να καθοριστούν µεταξύ του 
Αζερµπαϊτζάν, του Ιράν, του Καζακστάν, της Ρωσίας, και του Τουρκµενιστάν (CIA, 
1998).  

 
dd) Oral/Ural — τα όρια της Κασπίας θάλασσας παραµένουν να καθοριστούν µεταξύ του 

Αζερµπαϊτζάν, του Ιράν, του Καζακστάν, της Ρωσίας, και του Τουρκµενιστάν (CIA, 
1998).  

 
ee) Orange — αν και τοπογραφικά η Μποτσουάνα είναι παρόχθια στην υδρολογική 

λεκάνη του Orange ποταµού, αυτό είναι άγνωστο εάν το έδαφος της Μποτσουάνα 
συνεισφέρει νερό στον Orange ποταµό. Η πολιτική θέση της Μποτσουάνα ως 
παρόχθια στην υδρολογική λεκάνη του Orange ποταµού παραµένει να διευκρινιστεί 
µεταξύ των κρατών της υδρολογικής λεκάνης.  
Η Ναµίµπια και η Νότια Αφρική είναι υπό διαπραγµατεύσεις για να επιβεβαιώσουν 

τις ακριβείς θέσεις των συνόρων τους κατά µήκος του ποταµού Orange.  
 

ff) Ρήνος — ενώ η υδρολογική λεκάνη Μάας είναι τοπογραφικά µέρος της υδρολογική 
λεκάνης του Ρήνου, τα ευρωπαϊκά έθνη τη µεταχειρίζονται ως πολιτικά χωριστή 
υδρολογική λεκάνη.  

 
gg) Ruvuma — Το Μαλάουι είναι σε διαφωνία µε την Τανζανία για τα σύνορα στη λίµνη 

Nyasa (λίµνη Μαλάουι).  
 

hh) Sarata — Η Ρουµανία θεωρεί ορισµένα εδάφη της Μολδαβίας και της Ουκρανίας — 
συµπεριλαµβανοµένης της Bessarabia (45.600 km2) και της Βόρειας Bukovina — ως 
µέρη της Ρουµανίας από την ιστορία. Αυτό το έδαφος ενσωµατώθηκε στην πρώην 
Σοβιετική Ένωση µετά από το σύµφωνο Molotov - Ribbentrop το 1940 .  

 
ii) Struma — η επιτροπή συνόρων που διαµορφώθηκε από την πρώην γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και της Σερβίας Μαυροβούνιου τον Απρίλιο του 1996 για 
να επιλύσει τις διαφορές στη οριοθέτηση των αµοιβαίων συνόρων τους, δεν έχει 
σηµειώσει καµία πρόοδο µέχρι τώρα. 

 
jj) Τίγρης-Εφράτης- Shatt al Arab — Ιράν και Ιράκ υποκατέστησαν τις διπλωµατικές 

σχέσεις το 1990, αλλά η εργασία συνεχίζεται στην ανάπτυξη των γραπτών συµφωνιών 
για την επίλυση σηµαντικών διαφωνιών από τον οκτάχρονο πόλεµό τους, 
συµπεριλαµβανοµένης της οριοθέτησης των συνόρων τους, τους αιχµαλώτους 
πολέµου, και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και της κυριαρχίας σχετικά µε την υδάτινη 
οδό Shatt al Arab. 
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kk) Vardar — η επιτροπή συνόρων που διαµορφώθηκε από την πρώην γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας και της Σερβίας Μαυροβούνιου τον Απρίλιο του 1996 για 
να επιλύσει τις διαφορές στη οριοθέτηση των αµοιβαίων συνόρων τους, δεν έχει 
σηµειώσει καµία πρόοδο µέχρι τώρα.  

 
ll) Ο Βόλγας — τα σύνορα της Κασπίας θάλασσας παραµένει να καθοριστούν µεταξύ 

του Αζερµπαϊτζάν, του Ιράν, του Καζακστάν, της Ρωσίας, και του Τουρκµενιστάν . 
 

mm) Ζαµβέζης — το τετραεθνές µεταξύ της Μποτσουάνα, της Ναµίµπια, της Ζάµπια και 
της Ζιµπάµπουε είναι σε διαφωνία. 
Η διαφωνία µεταξύ της Μποτσουάνα και της Ναµίµπια πέρα από το ακατοίκητο νησί 

Kasikili (Sidudu) στον ποταµό Linyanti (Chobe) είναι προς το παρόν ενώπιον του 
διεθνούς ∆ικαστηρίου. Η Μποτσουάνα και η Ναµίµπια αµφισβητούν επίσης 
τουλάχιστον ένα άλλο νησί στον ποταµό . 

 
nn)  Μόνο οι υδρολογικές λεκάνες µε τις συνθήκες γλυκού νερού ονοµάζονται στους 

χάρτες. (Όταν είναι το έγγραφο σε ηλεκτρονική Μορφή είναι δυνατόν χτυπώντας το 
µάγους στο όνοµα της υδρολογικής λεκάνης που µας ενδιαφέρει είναι δυνατόν να 
εµφανιστούν οι πληροφορίες για εκείνη την υδρολογική λεκάνη ).  

 
oo) ∆είκτης των ονοµάτων υδρολογικών λεκανών  
 

Amazon 
Amur 
An Nahr Al Kabir 
Aral Sea 
Artibonite 
Asi/Orontes 
Atrak 

Basin(s) Unclear 
Bidasoa 

Candelaria 
Chuy 
Coatan Achute 
Colorado 
Columbia 
Congo/Zaire 
Corubal 

Danube 
Daugava 
Dnieper 
Dniester 
Don 
Douro/Duero 

Ebro 
Elbe 

Fenney 
Fly 
Fraser 

Gambia 
Ganges-Brahmaputra-Me
Garonne 
Gash 
General/Regional 
Glama 
Guadiana 
Grijalva 
Groundwater 

Hondo 
Har Us Nur 
Helmand 

Incomati 
Ili/Kunes He 
Indus 
Isonzo 

Jenisej/Yenisey 
Jordan 
Juba-Shibeli 

Karnaphuli 
Kemi 
Klaralven 
Kogilnik 
Kura-Araks 
Kunene 

La Plata 
Lagoon Mirim 
Lake Chad 
Lake Prespa 
Lake Titicaca-P
Lake Ubsa-Nur
Lava-Pregel 
Lima 
Lempa 
Limpopo 

Maputo Näätämo Ob 
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Maritsa 
Maroni 
Massacre 
Mekong 
Minho/Miño 
Mississippi 

Nahr El Kebir 
Narva 
Nelson-Saskatchewan 
Neman 
Nestos 
Niger 
Nile 

Oder/Odra 
Okavango 
Olanga 
Oral/Ural 
Orange 
Oulu 

Pasvik 
Paz 
Pedernales 
Po 
Pu Lun T’o 

No Q's. No R's. 

San Juan 
Sarata 
Schelde 
Seine 
Senegal 
Sepik 
Skagit 
St. Croix 
St. John 
St. Lawrence 
Struma 
Suchiate 

Tagus/Tejo 
Tana 
Tigris-Euphrates-Shatt al
Tijuana 
Torne/Tornealven 
Tuloma 

Umbeluzi 

Vardar 
Vistula/Wista 
Volga 
Volta 
Vuoksa 

No W's. No X's. 

Yaqui Zambezi  
 

pp)  Ένα acre-feet είναι ο όγκος του ύδατος που θα κάλυπτε ένα στρέµµα του εδάφους σε 
ένα βάθος ενός ποδιού, ή περίπου 326.000 γαλόνια 

 

qq) Η Παγκόσµια Τράπεζα δεν είναι µία τράπεζα µε την κοινή. Είναι µια από τις 
ειδικευµένες αντιπροσωπείες των Ηνωµένων Εθνών, και αποτελείται από 184 χώρες 
µέλη. Αυτές οι χώρες είναι από κοινού αρµόδιες για το πώς το ίδρυµα χρηµατοδοτείται 
και το πώς τα χρήµατά του ξοδεύονται. Η Παγκόσµια Τράπεζα κεντρωθεί τις 
προσπάθειές της στην επίτευξη των Στόχων Ανάπτυξης της Χιλιετίας (Millennium 
Development Goals), που συµφωνήθηκαν από τα κράτη µέλη των Η.Ε. το 2000 και που 
στοχεύουν στη µείωση ένδειας. 

 

rr) Οι υγρότοποι είναι περιοχές µε έλη βάλτοι, εδάφους τύρφης, ή νερού επίσης 
περιλαµβάνουν µόνιµες ή προσωρινές περιοχές µε λιµνάζον ή τρεχούµενο νερό που 
είναι φρέσκο, υφάλµυρο, ή θαλασσινό . Οι περιοχές µπορούν δηµιουργηθούν φυσικά ή 
τεχνητά  
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ss) Η Αίγυπτος αν και ανήκει στην µέση ανατολή εξετάζεται στο και κεφάλαιο όπου 
εξετάζονται οι άλλες οµοπαρόχθιες χώρες του Νείλου.  

 

tt) Το µεγάλο φράγµα του Aswān 27 

Το Φράγµα το οποίο µε το νερό που µαζεύει δηµιουργεί µία από τις µεγαλύτερες 
δεξαµενές στον κόσµο. Βρίσκεται στη νότια Αίγυπτο, κοντά στην πόλη Aswan. Η 
κατασκευή του γιγαντιαίου φράγµατος άρχισε το 1960, και το συνολικό κόστος 
υπολογίστηκε σε περισσότερα από 1 δισεκατοµµύρια αµερικάνικα δολάρια. Κατά το ένα 
τρίτο το έργο χρηµατοδοτήθηκε και εντάχθηκε στο χρηµατιστήριο από την Ένωση 
Σοβιετικών Σοσιαλιστών ∆ηµοκρατιών, και 400 σοβιετικοί τεχνικοί απασχολήθηκαν. Ως 
τα µέσα του 1968 η κατασκευή ολοκληρώθηκε. Η τελευταίες 12 τουρµπίνες 
κατασκευασµένες από τους Σοβιετικούς εγκαταστάθηκαν το 1970. Το φράγµα έχει ένα 
ανάχωµα 111 µ σε ύψος και µήκος 3.200 µέτρα . Εκτείνεται σχεδόν σε 1.000 µέτρα δια 
µέσου του ποταµού. Κάτω από την επιφάνειά του ωστόσο υπάρχει ένας υπόγειος τοίχος 
βάθους 140 µέτρων κατασκευασµένος από τσιµέντο, πυριτικά ορυκτά και πέτρα που 
έχουν συµπιεσθεί στις 20 ατµόσφαιρες ώστε να εµποδίζουν τη διέλευση των νερών από 
τη µια στην άλλη πλευρά του φράγµατος. Η αποκαλούµενη λίµνη Nasser προς τιµή του 
Αιγυπτίου Πρόεδρου Gamal Abdel Nasser, η τεχνητή λίµνη που δηµιουργείται από το 
φράγµα καλύπτει µια περιοχή περισσότερα από 480 χλµ σε µήκος και 16 χλµ σε πλάτος 
. Το πρόγραµµα έχει µια παραγωγική ικανότητα 2.100 µεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 
σχηµατισµός της λίµνης Nasser πληµµύρισε πολλά χωριά κατά µήκος του Νείλου.  
Το Μεγάλο Φράγµα Aswan είναι περίπου 6 χλµ (4 mi) ανάντη προς τη φορά του 
ρεύµατος από το φράγµα Aswan, το οποίο ολοκληρώθηκε σε 1902, και οι 
υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις προστέθηκαν το 1960 στο φράγµα Aswan.  
Στην κατασκευή του χρησιµοποιήθηκαν 18 περισσότερες πέτρες από ότι για την 
πυραµίδα του Χέοπος στην Γκίζα. Όταν άρχισε να κτίζεται, η Αίγυπτος είχε πληθυσµό 26 
εκατ. Το φράγµα, µε τις 18 τουρµπίνες του, διπλασίασε την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας της Αιγύπτου και αύξησε κατά 30% την καλλιεργήσιµη γη. Σήµερα θεωρείται 
και τουριστικό αξιοθέατο. 

 
H κατασκευή του Μεγάλου Φράγµατος Aswan στο Νείλο στη δεκαετία του '60 δηµιούργησε τη 
λίµνη Nasser στη νότια Αίγυπτο. Τα ύδατα αύξησης θα είχαν καλύψει τους αρχαίους ναούς Abu 
Simbel εάν ένα διεθνές πρόγραµµα εφαρµοσµένης µηχανικής δεν αναλάµβανε µεταξύ 1964 και 
1968. Η οµάδα αποκόλλησε τους ναούς κόβοντας τους από το βουνό, στους οποίους 
συµπεριλαµβανόταν και τα ογκώδη αγάλµατα του Ραµσή του ∆ευτέρου όπως παρουσιάζεται 
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στην φωτογραφία, και στη συνέχεια τους συναρµολόγησε και τους σύνδεσε εκ νέου ψηλά επάνω 
από τον ποταµό . 

uu) Λίµνη Nasser  

Η µεγάλη δεξαµενή, περίπου 565 χλµ σε µήκος, στον ποταµό Νείλο, πίσω από το 
Μεγάλο φράγµα του Aswān, στη νότια Αίγυπτο και το βόρειο Σουδάν. Ονοµάστηκε από 
τον Gamal Abdel Nasser, Πρόεδρος της Αιγύπτου από το 1956 ως το 1970, η δεξαµενή 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, την αλιεία, και την 
άρδευση . Περίπου 14 τοις εκατό του νερού που περιλαµβάνεται στη λίµνη Nasser 
εξατµίζεται, µειώνοντας την ποσότητα νερού Νείλου κατάντη προς τη φορά του 
ρεύµατος. Προτού να διαµορφωθεί η λίµνη Nasser, η περιοχή ήταν η περιοχή των ναών 
Abu Simbel, οι οποία χτίστηκαν από τον Φαραώ Ramses ΙΙ  το 1200 Π.Χ.. Κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής του µεγάλού φράγµατος Aswan στη δεκαετία του '60 αυτοί οι 
ναοί κινήθηκαν, αλλά πολλά άλλα ιστορικά µνηµεία παρέµειναν κάτω από την επιφάνεια 
του νερού .Επίσης το νερό κάλυψε µια µερίδα των ιστορικών εδαφών του Νούβιων, οι 
οποίοι έζησαν κατά µήκος του Νείλου µεταξύ Aswan Χαρτούµ και Σουδάν, για χιλιάδες 
έτη.  
 

 
 
Η λίµνη Nasser στην Αίγυπτο διαµορφώθηκε από την κατασκευή του υψηλού φράγµατος 

Aswan, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1968, 
 
Οι Νούβιοι είναι µια αφρικανική φυλή µοιρασµένη ανάµεσα στην Αίγυπτο και στο 
Σουδάν, µε δική της γλώσσα και έθιµα, έξυπνη, φιλοµαθής (ακόµη και ο πλέον 
αγράµµατος µιλάει τα «αγγλικά της φελούκας») και µε ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά 
την πολιτισµική της ιδιαιτερότητα. Τα δύο γλωσσικά ιδιώµατα που µιλούν ονοµάζονται 
µατόκι και φατζίτσα, δεν έχουν όµως δικό τους αλφάβητο. Οι Νούβιοι στην Αίγυπτο 
ανέρχονται σε 2 εκατ. περίπου και οι περισσότεροι κατοικούν στην περιοχή του Ασουάν. 
Η δηµιουργία της λίµνης Νάσερ είχε αποτέλεσµα πολλοί από αυτούς να χάσουν τα 
σπίτια και τις περιουσίες τους παίρνοντας ως αντάλλαγµα πολύ µικρότερες κατοικίες και 
λιγότερη γη.  
 

vv)  εξατµισοδιαπνοή (ποσότητα ύδατος που εξατµίζεται από την επιφάνεια του 
παρακείµενου εδάφους και διαπηδά µέσω των πόρων των φυτών κατά τη διάρκεια ενός 
συγκεκριµένου χρόνου) 
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ww) Ασφυξία ΄΄Water logging΄΄ Όταν το νερό χρησιµοποιείται σε ένα χωράφι που δεν 

είναι στραγγίζεται επαρκώς, συσσωρεύεται στη ζώνη ρίζας, και δηµιουργεί 
ακατάλληλους όρους για την αύξηση των φυτών  

 
xx) IRN είναι ένας οργανισµός διαφύλαξης περιβάλλοντος και ανθρωπίνων δικαιωµάτων ο 

οποίος υποστηρίζει τα δικαιώµατα κοινοτήτων που αντιµετωπίζουν τα δυσµενή 
αποτελέσµατα καταστροφικών προγραµµάτων νερού και συνηγορεί για τη διατήρηση και 
την δίκαιη διαχείριση υδάτινων πόρων και ενέργειας 

 
yy) Cusec είναι µονάδα ροής και ένα cusec αντιστοιχεί σε ένα κυβικό πόδι/sec  

 

 
 


