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ΣΥΝΟΨΗ 

 Το νερό θεωρείται πηγή ισχύος για την επιστήµη των ∆ιεθνών Σχέσεων. Το 

νερό αναδεικνύει ή καταδικάζει πολιτισµούς σε ανάπτυξη ή παρακµή. Οι 

σπουδαιότεροι πολιτισµοί αναπτύχθηκαν δίπλα σε υδάτινους πόρους. Εξαιτίας, 

όµως, τόσο διαφόρων φυσικών φαινοµένων (π.χ. µεταβολή του κλίµατος), αλλά 

και ανθρωπίνων δραστηριοτήτων (π.χ. αύξηση του πληθυσµού, της 

παραγωγικότητας, ανύψωση του βιοτικού επιπέδου κ.λπ.), η ανακύκλωση των 

υδάτινων πόρων από τη φύση καθίσταται συχνά προβληµατική και απρόβλεπτη, 

σε τοπικό ή παγκόσµιο επίπεδο. Έτσι, τα θέµατα που αφορούν στη διαχείρισή 

τους αποκτούν στρατηγική σηµασία για την ανάπτυξη κρατών ή περιοχών που 

καθορίζουν τη διαµόρφωση των πολιτικών τους, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου 

υφίσταται έντονος ανταγωνισµός, όπως είναι η Μέση Ανατολή. 

 Το µέλλον προδιαγράφεται µάλλον δυσοίωνο, περιορίζοντας τις 

οποιεσδήποτε ελπίδες ειρηνικής διευθέτησης και σταθερότητας στην περιοχή. Σε 

αυτό συµβάλλουν τα µέγιστα οι ανταγωνιστικές τάσεις για περιφερειακή ηγεµονία 

τόσο εκ µέρους των ίδιων των κρατών όσο και εκ µέρους των εξωτερικών 

δρώντων, καθώς και η αδυναµία των διεθνών και περιφερειακών οργανισµών να 

επιληφθούν των δυσεπίλυτων προβληµάτων που µαστίζουν τη συγκεκριµένη 

περιοχή. Αναφορικά µε το τι µέλλει γενέσθαι, αυτό επαφίεται στην ευχέρεια των 

κρατών αυτών καθ’ αυτών, αλλά και στη θέληση των τρίτων παραγόντων να 

επιτρέψουν την όποια ανάπτυξη στην περιοχή. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 «∆εν έχει γεύση, χρώµα και άρωµα. ∆εν πιάνεται, αλλά εµπνέει την τέχνη, 

διατηρώντας το παντοτινό του µυστήριο. ∆εν είναι απλώς αναγκαίο στη ζωή, είναι η 

ίδια η ζωή. Μας γεµίζει µε µια ευγνωµοσύνη που υπερβαίνει την απόλαυση των 

αισθήσεων».1 Αποτελεί το βασικό συντελεστή της ζωής και έναν από τους 

σηµαντικότερους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της ανθρωπότητας. Ο 

καθοριστικός ρόλος του, τόσο στην επιβίωση όσο και στην οικονοµική ανάπτυξη, 

το καθιστά αιτία πολιτικοδιπλωµατικών και στρατιωτικών αντιπαραθέσεων. Ο 

«γαλάζιος χρυσός» στο µέλλον θα καταστεί ρυθµιστικός παράγοντας της ειρήνης ή 

«casus belli» σε περιοχές που παρουσιάζουν λειψυδρία; 

 Για να φανεί η σηµασία του νερού αρκεί µόνο να σηµειωθεί ότι το ποσοτικά 

µεγαλύτερο τµήµα της σωµατικής υπόστασης του ανθρώπου –συγκεκριµένα σε 

ποσοστό 78 έως 82% περίπου- είναι νερό. Επίσης, το νερό ως φυσικό στοιχείο 

κυριαρχεί στη Γη, καθώς καλύπτει το 70% της επιφάνειας του πλανήτη. Βέβαια, 

από τα υδάτινα αποθέµατα που υπάρχουν, το 97% είναι αλµυρό νερό, ενώ από το 

υπόλοιπο 3%, το οποίο είναι γλυκό και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµο, το 79% αφορά 

σε παγετώνες, το 20% σε υπόγεια ύδατα και µόνο το 1% αντιστοιχεί σε 

επιφανειακά νερά.2 Όπως, µάλιστα, χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ιωάννης 

Βαρβιτσιώτης: «Αν υποτεθεί ότι ο πλανήτης έχει το µέγεθος ενός πορτοκαλιού, το 

διαθέσιµο για χρήση από τον άνθρωπο νερό ισοδυναµεί µε το κεφάλι µιας 

καρφίτσας».3  

 Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι οι ανεπαρκείς ποσότητες  του κατάλληλου προς 

χρήση νερού για τον άνθρωπο έχουν διαµορφώσει τέτοιες συνθήκες,  ώστε να 

έχουν επηρεάσει άµεσα την πορεία των λαών και των πολιτισµών. Σύµφωνα µε 

πολιτικούς επιστήµονες, τα πρώτα οργανωµένα σύνολα δηµιουργήθηκαν µε 

γνώµονα τη δυνατότητα εκµετάλλευσης και αξιοποίησης των κατάλληλων προς 

χρήση υδάτων. Τα παραπάνω σύνολα είναι γνωστά ως «υδραυλικές κοινωνίες», 

δηλαδή σύνολα τα οποία στήριξαν την οργάνωσή τους στη δυνατότητα 

                                                           
1
 Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Οι Tρεις Aπειλές του Aιώνα. Aθήνα: Καστανιώτης, 1998, σ. 79. 

2
 Wikipedia. Νερό. https://el.wikipedia.org/wiki/Νερό (πρόσβαση Σεπτέµβριος 6, 2016). 

3
 Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Οι Tρεις Aπειλές του Aιώνα. σ. 81. 



2 
 

εκµετάλλευσης και αξιοποίησης του κεφαλαιώδους σηµασίας αγαθού για τον 

άνθρωπο, του νερού.4  

 Παρά την φυσική σπανιότητα του διαθέσιµου προς χρήση νερού, επί αιώνες 

αυτό θεωρούνταν ένας ανεξάντλητος και ελάχιστα δαπανηρός πόρος, ο οποίος, 

λόγω αυτού του χαρακτηριστικού του, άφηνε περιθώρια για την χωρίς φειδώ 

χρήση του, που συχνά έφτανε στα όρια κατασπατάλησής του. Ωστόσο, η 

σηµαντική ελάττωση των υδάτινων αποθεµάτων σε πολλές περιοχές του πλανήτη, 

σε συνδυασµό µε τη διαπίστωση ότι η άναρχη εκµετάλλευση ενός επιφανειακού ή 

υπόγειου αποθέµατος προκαλούσε λειψυδρία, οδήγησε από τα µέσα της δεκαετίας 

του 1970 στη συνειδητοποίηση ότι το νερό αποτελεί στην πραγµατικότητα έναν 

οικονοµικό πόρο, δηλαδή έναν πόρο που σπανίζει, ακριβώς όπως και τα ορυκτά, 

και για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε ορθολογική διαχείριση, η οποία θα 

αποτρέπει την αλόγιστη κατασπατάλησή του.5 

 Η Μέση Ανατολή και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου είναι µια περιοχή που ενώνει τρεις ηπείρους και συγκεκριµένα την 

Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το διαχωριστικό 

σηµείο µεταξύ του Ινδικού Ωκεανού και της Μεσογείου. Στην ουσία εξαιτίας της 

γεωγραφικής της θέσης είναι το σηµείο επαφής Ανατολής – ∆ύσης, Βορρά – 

Νότου και θεωρείται από τις πλέον ενδιαφέρουσες και στρατηγικής σηµασίας 

περιοχές. Εποµένως, είναι ο χώρος που εµπερικλείει την Αραβική Χερσόνησο, 

χώρες γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και την Κύπρο.6  

 Η µελέτη του µεσανατολικού χώρου είναι δύσκολο εγχείρηµα, αφενός λόγω 

των ιδιαζόντων γεωµορφολογικών του χαρακτηριστικών και αφετέρου λόγω του 

πολιτισµικού υπόβαθρου και της κουλτούρας που διακρίνει τον πληθυσµό του, η 

οποία διαφέρει ριζικά από τη δυτικοευρωπαϊκή φιλοσοφία. Ακολουθώντας τη ρήση 

του Ναπολέοντα Βοναπάρτη ότι «η πολιτική ενός κράτους βρίσκεται στη 

                                                           
4
 ∆ηµήτριος Κοσµίδης. Η Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή. Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας-Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών-∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (∆ΕΣ-ΒΣΑΣ-Α∆ΙΣΠΟ), Αλµυρός, Ιανουάριος 2016, https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/ 
2159/18698/6/KosmidisDimitriosMsc2016.pdf (πρόσβαση Οκτώβριος 27, 2016), σ.1. 
5
 Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Οι Τρεις Απειλές του Αιώνα.  σ. 80-81. 

6
 Wikipedia. Μέση Ανατολή. https://el.wikipedia.org/wiki/Μέση_Ανατολή (Πρόσβαση 6 

Σεπτέµβριος 6, 2016).  



3 
 

γεωγραφία του», πολυάριθµοι µελετητές θεωρούν τη γεωγραφία ως το µοναδικό 

και ασφαλέστερο εργαλείο της πολιτικής ανάλυσης.7 

 Αυτό οφείλεται στη χρήση της γεωγραφίας ως αναλυτικού εργαλείου των 

διεθνών κοινωνικών, οικονοµικών, δηµογραφικών και πολιτισµικών δυναµικών του 

εκάστοτε χώρου, όπως και των συσχετισµών ισχύος των εθνοκρατικών δρώντων. 

Άλλωστε κατά τον Harold και Margaret Sprout: «η γεωγραφία επηρεάζει όλα τα 

άυλα και υλικά φαινόµενα που εκδηλώνουν εδαφικές διαστάσεις και παραλλαγές 

στην επιφάνεια της Γης ή σε σχέση µε αυτήν».8 

 Το νερό, λοιπόν, αποτελεί για τη Μέση Ανατολή πολύτιµο αγαθό, καθότι 

πρόκειται για µία γεωγραφική περιοχή η οποία παρουσιάζει συνεχή µείωση στους 

υδάτινους πόρους, οι οποίοι ούτως ή άλλως ποτέ δεν ήταν αρκετοί. Η ατέρµονη 

προσπάθεια διασφάλισης επάρκειας του «γαλάζιου χρυσού» επηρεάζει σε µεγάλο 

βαθµό το πλαίσιο των γεωπολιτικών ισορροπιών στη συγκεκριµένη περιοχή. Στη 

διαµόρφωση αυτών των ισορροπιών, ανάµεσα σε χώρες που έχουν πρόσβαση σε 

υδάτινους πόρους από τη µία πλευρά και σε εκείνες που διεκδικούν πρόσβαση 

από την άλλη πλευρά, είναι εµφανές ότι οι συγκρουσιακές σχέσεις και οι διαµάχες 

είναι αναµενόµενες. 

 Τα υδάτινα αποθέµατα στη Μέση Ανατολή διαδραµατίζουν ένα ιδιαίτερο 

ρόλο για τις χώρες της περιοχής, έχουν ξεχωριστή σπουδαιότητα και επιδρούν 

στις εξελίξεις της κοινωνίας και της πολιτικής µε έναν ιδιαίτερα καθοριστικό τρόπο. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες γεωγραφικές και κλιµατολογικές συνθήκες, οι 

οποίες δεν ευνοούν τη φυσική δηµιουργία και διατήρηση υδάτινων πόρων και 

αντιθέτως ευνοούν τη δηµιουργία συνθηκών σπανιότητας για τους υδάτινους 

πόρους, το νερό συνιστά έναν πολύτιµο φυσικό πόρο που βρίσκεται σε 

ανεπάρκεια και µερικές φορές ακόµη και σε έλλειψη. Το νερό ενσωµάτωνε 

διαχρονικά πάντοτε µία στρατηγική αξία στην πορεία της ιστορικής διαδροµής της 

ανθρωπότητας. Αποτελεί πολύτιµο φυσικό αγαθό σε κάθε γεωγραφική περιοχή 

της γης και σε κάθε κοινωνία. Όµως, ιδιαίτερα το νερό στη Μέση Ανατολή, εκ της 

πολυτιµότητάς του ως αγαθό, έχει επενδυθεί µε ιδιαίτερη πολιτική σηµασία. Εκ της 

                                                           
7
 James E. Dougherty. Ανταγωνιστικές Θεωρίες ∆ιεθνών Σχέσεων. Αθήνα: Παπαζήσης, 1992, σ. 

52. 
8
 Harold Sprout. An Εcological Paradigm for the Study of International Politics. New Jersey: 

Princeton, 1968, σ. 37.  
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σηµαντικότητάς του για την ίδια τη διαβίωση στην περιοχή αυτή, ενδείκνυται για τη 

χρήση του ως εργαλείου υψηλής πολιτικής και για τη χρησιµοποίησή του για την 

επίτευξη στόχων εξωτερικής πολιτικής.9 

 Η έλλειψη υδάτινων πόρων στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασµό, µε την 

ασαφή και σε ορισµένες περιπτώσεις ανύπαρκτη νοµοθετική ρύθµιση, σε επίπεδο 

∆ιεθνούς ∆ικαίου, των θεµάτων που άπτονται της διακρατικής συνεκµετάλλευσης 

υδάτινων πόρων, έχει ως αποτέλεσµα τη διαχρονική εξέλιξη 

πολιτικοδιπλωµατικών επαφών για επίλυση των κατά περίπτωση διαφορών, οι 

οποίες σε κάποιες περιπτώσεις εκτροχιάστηκαν και οδήγησαν σε στρατιωτικές 

συγκρούσεις, περιπλέκοντας ακόµη περισσότερο το κουβάρι των ευαίσθητων 

διακρατικών σχέσεων αυτής της περιοχής.10 

 Εποµένως, στην παρούσα εργασία εξετάζεται η σχέση του νερού και της 

εξωτερικής πολιτικής στις χώρες της Μέσης Ανατολής, η οποία θεωρείται σε 

θέµατα διαχείρισης υδάτων ως µία από εκείνες τις περιοχές του κόσµου όπου 

παρατηρείται σοβαρή έλλειψη υδάτινων πόρων, είτε ως αποτέλεσµα µειωµένης 

βροχόπτωσης είτε µόλυνσης των επιφανειακών υδάτων είτε και λόγω σπατάλης 

που οφείλεται σε ανθρώπινη κακοδιαχείριση. Για την περιοχή που εξετάζουµε, το 

νερό αποτελεί ένα ζητούµενο στοιχείο και αυτό λόγω της σπανιότητάς του, η οποία 

οφείλεται στα ιδιαίτερα γεωγραφικά και κλιµατολογικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής. Ειδικότερα, η σχέση του νερού διερευνάται στις περιπτώσεις εκείνες, 

όπου ανακύπτουν σηµαντικές διασυνοριακές διαφορές και ζητήµατα διακρατικών 

σχέσεων, ώστε να καταδειχθεί ο ρόλος του, ως εργαλείο πολιτικής, αλλά και η 

επίδρασή του στη διαµόρφωσή της. Οι υδάτινοι πόροι είναι δυνατό να 

αποτελέσουν στο µέλλον αιτία προστριβών και συγκρούσεων ανάµεσα σε χώρες 

που διαθέτουν πλεόνασµα τέτοιων πόρων από τη µια και σε εκείνες τις χώρες 

όπου υπάρχει σοβαρή έλλειψη από την άλλη. 

 Ειδικότερα, σκοπός του παρόντος πονήµατος είναι: 

                                                           
9
 Παναγιώτης Ζ. Σκιαδάς. Η Σχέση των Υδάτινων Πόρων µε την Εξωτερική Πολιτική στη Μέση 

Ανατολή: Οι ∆ιεθνείς Σχέσεις και τα Υδροπολιτικά ∆εδοµένα. Αθήνα: Gutenberg, 2011, σ.16. 
10

 Ιωάννης Θ. Μάζης. Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή (Αραβικές χώρες – Ισραήλ – 

Τουρκία). Αθήνα: Τροχαλία, 1996, σ. 41-54. 
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 1. Η καταγραφή της σπουδαιότητας του νερού τόσο σε παγκόσµιο όσο και 

σε τοπικό επίπεδο και της εξελικτικής πορείας των διαθέσιµων αποθεµάτων. 

 2. Η περιπτωσιολογική µελέτη των υδάτινων οδών του Τίγρη και του 

Ευφράτη ως ένα ενιαίο υδρογεωπολιτικό σύστηµα, του Ιορδάνη και του Νείλου. 

 3. Η ανάλυση και ο προσδιορισµός του προβλήµατος της υφιστάµενης 

κατάστασης των υδάτινων πόρων στη Μέση Ανατολή, των πιθανών 

προσεγγίσεων και διαφορών των χωρών στη διαχείριση των υδάτινων 

αποθεµάτων και της επίδρασης της γεωπολιτικής αξίας στο παγκόσµιο 

περιβάλλον των τελευταίων δεκαετιών. 

 4. Η διερεύνηση της σχέσης του νερού, ως φυσικού πόρου στη Μέση 

Ανατολή, µε την εξωτερική πολιτική και κατά πόσο η ύπαρξη αυτού του φυσικού 

πόρου επηρεάζει τις πολιτικές αποφάσεις για τη σταθερότητα στην περιοχή. 

 5. Η ανάλυση της γεωπολιτικής διάστασης του ζητήµατος διαχρονικά, 

µέσα από τη συνοπτική παρουσίαση του διεθνούς νοµικού πλαισίου, των θέσεων 

και δράσεων των κρατών της περιοχής και η εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων 

σχετικά µε τις επιπτώσεις στην περιοχή, αλλά και πώς µπορούν να θιχθούν τα 

ελληνικά εθνικά συµφέροντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «1»: ΟΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1 ΟΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

1.1.1. H Ενεστώσα Κατάσταση 

 Το νερό είναι ένα κεντρικό θέµα, το οποίο βρίσκεται σε κυρίαρχη θέση στην  

πολιτική πολλών χωρών. Συναντάται σε µεγάλη ποικιλία και για το λόγο αυτό του 

αποδίδονται πολλές χρήσεις, όπως για πόση και άρδευση, ως κύριο παράγοντα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και άλλων βιοµηχανικών χρήσεων, για την 

υγιεινή των ανθρώπων και των ζώων, ως µέσο ψύξης, αποχετευτικού 

συστήµατος, για τουριστικές δραστηριότητες και αναψυχή. Το νερό είναι 

αναπόσπαστο µέρος της φύσης. Έχει τη δυνατότητα να συνδυαστεί µε έντονα 

καιρικά φαινόµενα και να προκαλέσει στον άνθρωπο, αλλά και στο περιβάλλον 

ευρύτερα, µεγάλες ζηµιές και καταστροφές, γεγονός το οποίο ο άνθρωπος 

προσπαθεί να αποτρέψει.11   

 H ασφάλεια επίσης, καθώς και η ίδια η ύπαρξη των κρατών, εξαρτάται 

άµεσα από τους υδάτινους πόρους. Η ασφάλεια και η ύπαρξη των κρατών 

βρίσκεται σε συνάρτηση µε θέµατα εθνικού συµφέροντος, διευθέτησης των µεταξύ 

τους σχέσεων, ζητήµατα δηµογραφικής φύσεως, θέµατα αγροτικής και οικονοµικής 

ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, το νερό έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει και να 

διαµορφώνει την εσωτερική και εξωτερική πολιτική των κρατών.12 Σε ορισµένες 

χώρες τα ζητήµατα του νερού αντιµετωπίζονται ως «χαµηλής» πολιτικής, αλλά στη 

Μέση Ανατολή, που θα εξετάσουµε στο Κεφάλαιο «2», θεωρούνται εξαιρετικής 

σηµασίας και οι πολιτικές που αφορούν το νερό αντιµετωπίζονται ως πολιτικές 

υψίστης βαρύτητας.13 

 Το ζήτηµα της κατανοµής και εκµετάλλευσης των υδάτινων πόρων είναι 

πολύπλευρο και πολύπλοκο καθιστώντας το νερό πρωτεύουσας σηµασίας αγαθό 

για την επιβίωση των ατόµων, άρα και των κρατών. Πέραν της βιολογικής του 

χρησιµότητας, πρόκειται για αγαθό το οποίο επηρεάζει εξίσου την οικονοµία και 

                                                           
11

 ∆ηµήτριος Κοσµίδης. Η Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή. σ.5.  
12

 ibid.  
13

 Arnon Soffer. Rivers of Fire. The Conflict over Water in the Middle East. Lanham: Rowman & 
Littlefield Publishers, INC, 1999, σ.38. 
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τελικά την πολιτική, αλλά και µέσο πίεσης στην άσκηση διπλωµατίας14 σε 

διακρατικό επίπεδο.15 

 Η καλπάζουσα οικολογική καταστροφή εξαιτίας της ανθρώπινης 

δραστηριότητας µετά τη βιοµηχανική επανάσταση, σε συνάρτηση µε την 

υπερβολική αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού, έχουν συντελέσει δραµατικά στη 

µείωση του υδροφόρου ορίζοντα. Το 1995, ο Ισµαήλ Σεραγκελντίν, 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».16 

 Η παγκόσµια κατανάλωση του πόσιµου νερού απορροφάται κατά 69% από 

τη γεωργία, 23% από τη βιοµηχανία και µόλις το 8% από αστικές χρήσεις, µε 

κάποιες διακυµάνσεις στα παραπάνω ποσοστά, αναλόγως του επιπέδου 

βιοµηχανικής και γεωργικής ανάπτυξης των κρατών.17 Συνιστά γεγονός ότι η 

γεωγραφική κατανοµή των υδάτινων αποθεµάτων στον πλανήτη σε σχέση µε την 

πυκνότητα του πληθυσµού ανά περιοχή δεν είναι αρµονική ούτε ανάλογη µε τις 

εκάστοτε ανάγκες. 

 Περίπου τα τρία τέταρτα της επιφάνειας του πλανήτη καλύπτονται από 

ύδατα. Ωστόσο, το 98-99% αυτής της ποσότητας κρίνεται ως ακατάλληλο για 

οικιακή, βιοµηχανική και αρδευτική χρήση, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του 

σε άλατα. Το εναποµείναν 1% περίπου της συνολικής ποσότητας νερού είναι 

κατανεµηµένο µε εξαιρετική ανισότητα.18 

 Αρκεί να αναφέρει κανείς το γεγονός ότι δεκαπέντε από τα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και άλλες οχτώ χώρες19 µοιράζονται τα δύο τρίτα του 

συνόλου των υδάτινων πόρων. Αντίθετα, χρόνια προβλήµατα λειψυδρίας 

                                                           
14

 Υδροδιπλωµατία. 
15

 Aaron T. Wolf. Transboundary Waters. Shared Waters: Conflict and Cooperation, 2007, 
http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/abst_docs/wolf_2007_shared_waters.pdf 
(πρόσβαση Σεπτέµβριος 8, 2016), σ. 15. 
16

 Ρένα ∆ηµητρίου, Για το Νερό ο Επόµενος Πόλεµος;. ΤΑ ΝΕΑ, 2000, 
http://www.tanea.gr/PrintArticle/article=4118941&iid=2 (πρόσβαση Σεπτέµβριος 8, 2016).  
17

 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Χρήσεις του Nερού. 

http://www.bio.auth.gr/river/river/theory/unit4/chapter3.htm (πρόσβαση  Σεπτέµβριος 8, 2016). 
18

  UN-Water, 148 Countries Share at Least a River Basin with Neighbors.   
http://www.unwater.org/statistics/statistics-detail/en/c/211758/ (πρόσβαση Σεπτέµβριος 8, 2016). 
19

 Βραζιλία, Ρωσία, Καναδάς, ΗΠΑ, Κίνα, Ινδονησία, Ινδία και Κολοµβία. 
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συναντώνται σε περιοχές, όπως η Βόρεια Αφρική, η υποσαχάρια περιοχή, η Μέση 

Ανατολή κ.α. Σύµφωνα µε δήλωση της αντιπροσωπείας της ∆ιεθνούς Τράπεζας, 

εκτιµάται ότι όταν τα αποθέµατα νερού µειώνονται σε ποσότητες κάτω των 2.000 

κυβικών µέτρων ετησίως ανά άτοµο, απαιτούνται µεγάλες επενδύσεις για την 

ικανοποίηση της ζήτησης, ενώ όταν η ποσότητα µειώνεται κάτω από τα 1.000 

κυβικά µέτρα, τότε πρέπει να εφαρµοσθούν δυσχερείς κοινωνικές και οικονοµικές 

προσαρµογές.20 

 Στην τελευταία αυτή κατάσταση εκτιµάται ότι βρίσκονται 232 εκατοµµύρια 

άνθρωποι σε 26 χώρες, ενώ 400 εκατοµµύρια αντιµετωπίζουν «αγωνία νερού», 

αφού ο ρυθµός κατανάλωσης είναι σαφώς µεγαλύτερος από το ρυθµό αύξησης 

της προσφοράς.21 Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Τράπεζα, 80 χώρες που αντιστοιχούν 

στο 40% του παγκόσµιου πληθυσµού αντιµετωπίζουν προβλήµατα ανεφοδιασµού 

και υγειονοµικής ποιότητας.  

 Το πρόβληµα των υδάτινων πόρων οξύνεται ολοένα και περισσότερο µε το 

πέρασµα του χρόνου. Αυτό οφείλεται πρωτίστως στην αλµατώδη αύξηση του 

πληθυσµού. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο παγκόσµιος πληθυσµός αριθµούσε 1,5 

δισεκατοµµύριο ανθρώπους, ενώ αναµένεται να αγγίξει τα δέκα δισεκατοµµύρια 

έως τα µέσα του 21ου αιώνα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήµερα, η 

κατανάλωση νερού επταπλασιάστηκε, ενώ η διαθέσιµη ποσότητα ανά κάτοικο 

µειώθηκε κατά 40% από το 1970 έως τώρα. Το θέµα  εντείνεται από την εκρηκτική 

αστικοποίηση που αναµένεται να τινάξει στα ύψη τη ζήτηση νερού σε ορισµένες 

περιοχές, καθώς και από την εντατικοποίηση των καλλιεργειών µε βάση την 

άρδευση, η οποία σήµερα στηρίζεται στο 73% του γλυκού νερού σε παγκόσµια 

κλίµακα.22 

 Σύµφωνα µε κάποιους ερευνητές, προσπαθώντας να τονίσουν τη 

στρατηγική του αξία, το νερό µπορεί και πρέπει να συγκριθεί ως αγαθό ύψιστης 

σηµασίας, µε το πετρέλαιο. Και τα δύο αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 

ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι µη ανανεώσιµα και για την αναπλήρωσή τους 

                                                           
20

 Jean-Paul Besset. Στοίχηµα Ειρήνης και Ευηµερίας για τον 21
ο
 Αιώνα. Αθήνα: Παπαζήσης, 

1999, σ. 156 
21

 Γεώργιος Κ. Στουρνάρας. Με το Νερό στον 21
ο
 Αιώνα. 2007, Ελληνική Επιτροπή 

Υδρογεωλογίας, http://www.iah-hellas.gr/index.php/GR/articles/details/9-article-001 (πρόσβαση 
Σεπτέµβριος 10, 2016).  
22

 Jean-Paul Besset. Στοίχηµα Eιρήνης και Eυηµερίας για τον 21
ο
 Αιώνα. σ. 156. 
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απαιτούνται µεγάλες οικονοµικές επενδύσεις. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι το 

νερό µπορεί να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα για την εξαγωγή πετρελαίου, 

καθώς σήµερα απαιτούνται περίπου 1,5 βαρέλια νερού για την εξαγωγή ενός 

βαρελιού πετρελαίου.23 

 Η κατηγοριοποίηση των διενέξεων για τους υδάτινους πόρους είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη, σύµφωνα µε τον Πίτερ Γκλάικ, ερευνητή του Pacific Institute of 

Oklahoma, ο οποίος µελέτησε για αρκετά χρόνια το συγκεκριµένο θέµα. Οι εν 

λόγω διενέξεις µπορούν να διαχωριστούν όπως παρακάτω:24  

 α. Έλεγχος των υδάτινων αποθεµάτων (Control of Water Resources), 

κατά την οποία ο έλεγχος και η πρόσβαση αποτελούν την αιτία των εντάσεων. 

 β. Στρατιωτικό εργαλείο (Military Tool), όπου τα αποθέµατα νερού, τα 

συστήµατα ύδρευσης ή άλλα έργα (π.χ. φράγµατα), χρησιµοποιούνται ως όπλο 

κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης. 

 γ. Πολιτικό εργαλείο (Political Tool), όπου οι υδάτινοι πόροι και τα έργα 

χρησιµοποιούνται ως πολιτικό και διαπραγµατευτικό µέσο πίεσης. 

 δ. Τροµοκρατία (Terrorism), όπου οι υδάτινοι πόροι, τα αποθέµατα νερού 

ή τα συστήµατα ύδρευσης είναι είτε οι στόχοι ή τα εργαλεία της βίας και του 

καταναγκασµού από µη κρατικούς δρώντες-τροµοκράτες. 

 ε. Στρατιωτικός στόχος (Military Target), όπου τα αποθέµατα νερού, τα 

συστήµατα ύδρευσης ή άλλα έργα (π.χ. φράγµατα), χρησιµοποιούνται ως στόχος 

κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης. 

 στ. Αναπτυξιακός παράγοντας (Development Disputes), όπου οι υδάτινοι 

πόροι αποτελούν το µήλο της έριδας µεταξύ των µερών της αντιπαράθεσης, µε 

απώτερο σκοπό την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. 

                                                           
23

 Robert Istok και Tomas Koziak. Geopolitical Context of Providing Water Resources. 2006: 
University of Presov, http://www.unipo.sk/public.media/12484/Geopolitical%20context% 
20of%20the%20issues%20of%20providing%20water%20resources.pdf (πρόσβαση Σεπτέµβριος 
10, 2016). 
24

 Pacific Institute. Water Conflict Chronology List, http://www2.worldwater.org/conflict/list/ 
(πρόσβαση Σεπτέµβριος 10, 2016). 
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 Συνοψίζοντας, οι προβλέψεις των ειδικών σε θέµατα υδάτινων πόρων κάθε 

άλλο παρά αισιόδοξες είναι. Ακόµη και στο άµεσο µέλλον –διάστηµα λιγότερο µιας 

γενεάς- ο αριθµός των ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα εφοδιάζονται µε επαρκή 

ποσότητα γλυκού νερού εκτιµάται ότι θα ανέλθει στο 1,5 δισεκατοµµύριο. Έχει 

γίνει αντιληπτό ότι το νερό συνιστά ένα φυσικό πόρο, για τον οποίο δεν υπάρχει 

υποκατάστατο τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για την οικονοµία. Καθώς 

σταδιακά µετατρέπεται σε αγαθό σπάνιο και πολύτιµο, είναι πιθανό να αποκτήσει 

στρατηγικό χαρακτήρα και να χρησιµοποιηθεί ως µέσο πίεσης ή σε χειρότερη 

περίπτωση ως όπλο για την επιβολή συγκεκριµένων πολιτικών. 

1.1.2. Αίτια Έλλειψης Υδάτινων Πόρων 

 Ως βασικά αίτια έλλειψης των υδάτινων πόρων, µπορούν να αναφερθούν τα 

ακόλουθα:25 

 α. Η εκρηκτική αύξηση του πληθυσµού, ιδίως τους τελευταίους δύο 

αιώνες. 

 β. Η καταστροφή των δασών, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η 

συγκράτηση των όµβριων υδάτων. 

 γ. Η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, λόγω του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, µε αποτέλεσµα την εξάτµιση και την απώλεια µεγάλων ποσοτήτων 

νερού. 

 δ. Η ρύπανση του εδάφους, υπεδάφους, της ατµόσφαιρας και των υδάτων 

(ρύπανση – µόλυνση ποταµών, λιµνών, πηγών, υδροφόρου ορίζοντα). 

1.1.3. Ο Γεωπολιτικός Ρόλος του Νερού 

 Μελετώντας τις αιτίες εµπόλεµων διαµαχών σε τοπικό επίπεδο, 

διαπιστώνουµε αρχικά ότι είναι αρκετά συχνότερες από τις αντίστοιχες 

διακρατικές. Οι λόγοι για κάτι τέτοιο αφορούν πρώτα από όλα την ποικιλία 

διεκδικήσεων, οι οποίες συνδέονται µε πηγές, γεωτρήσεις, πηγάδια και ποτάµια, 

καθώς και πλήθος άλλων υδατικών συστηµάτων. Οι κυριότερες εστίες 

                                                           
25

 Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Οι Τρεις Απειλές του Αιώνα.  σ. 90. 
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συγκρούσεων αφορούν ποτάµια, όπου οι αντιπαραθέσεις είναι οξυµένες, ειδικά 

στις περιπτώσεις που γειτνιάζουν πολλές τοπικές κοινότητες µε έντονη πολιτιστική 

και πληθυσµιακή ανοµοιογένεια. Ο ρόλος του νερού, λοιπόν, είναι ιδιαίτερα 

καθοριστικός τόσο στην επιβίωση όσο και στην οικονοµική ανάπτυξη και την 

κοινωνική πρόοδο των λαών και αυτό είναι ένας σηµαντικός παράγοντας, που 

καθιστά τους υδάτινους πόρους καταλύτες στις περιφερειακές συγκρούσεις.26 

 Oι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις που διαχρονικά και ιστορικά έχουν 

καταγραφεί στην προσπάθεια διεκδίκησης, εκµετάλλευσης και αξιοποίησης των 

διασυνοριακών πηγών νερού µπορούν να εντοπιστούν σε µια σειρά από λόγους, 

όπως είναι οι αµφισβητήσεις συνόρων, οι θρησκευτικές διαφωνίες, θέµατα 

οικονοµικού ανταγωνισµού και ιστορικές διαφορές.27 

 Το ζήτηµα ελέγχου και κατοχής των υδάτινων αποθεµάτων θέτει σε 

λειτουργία δύο κοινωνικώς αρχετυπικούς νόµους, καθολικής ισχύος, οι οποίοι 

διέπουν την πολιτική πρακτική των λαών και των κυβερνήσεων αντιστοίχως, 

εµποδίζοντας τις εξελίξεις να οδηγηθούν στις δέουσες λογικές ρυθµίσεις:28 

 α. Σε ότι αφορά στις ηγεσίες πρόκειται ή για το όραµα της «περιφερειακής 

δύναµης» ή για τη δυσµενή εξέλιξη της πιθανής «εξαρτησιακής υποτέλειας». 

 β. Σε ότι αφορά στους λαούς πρόκειται για το φόβο της στέρησης του 

αγαθού αυτού από το οποίο ξεπήδησε η ίδια η ζωή, κάποτε, στην αυγή του 

χρόνου.  

 Ειδικότερα, όπως θα αναλυθεί στο παρακάτω Κεφάλαιο, στη Μέση Ανατολή 

τα προβλήµατα είναι πιο έντονα, επειδή το 50% του πληθυσµού εξαρτάται από 

νερό που πηγάζει από άλλο κράτος και επιπλέον υπάρχουν άλυτα στρατηγικά 

προβλήµατα στην περιοχή, όπως είναι το Παλαιστινιακό29, οι σχέσεις Ισραήλ – 

Ιορδανίας – Συρίας καθώς και οι σχέσεις Τουρκίας – Συρίας – Ιράκ. Τελικά, η 

                                                           
26

 ∆ηµήτριος Ηλίας. ∆ιαµάχες για το Νερό. Η Περίπτωση του Νείλου. Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο – Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Τοµέας Υδατικών Πόρων, Αθήνα, 2013, 
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/handle/123456789/8419/iliasd_conflicts.pdf?sequence=1, σ. 25. 
27

  ibid. σ. 56-57. 
28

 Ιωάννης Θ. Μάζης. Γεωπολιτική των υδάτων στη Μέση Ανατολή (Αραβικές χώρες – Ισραήλ – 

Τουρκία). σ. 33. 
29

 Στην ειρηνευτική διαδικασία σπουδαίος παράγοντας αποτελεί το γεγονός ότι το Ισραήλ αντλεί το 
40%των υδάτων του από τα κατεχόµενα. Επίσης, τα υψίπεδα του Γκολάν συνιστούν «πύργο νερού 
της Μέσης Ανατολής» και αποτελούν επίσης κρίσιµο παράγοντα στις συνοµιλίες Ισραήλ – Συρίας. 
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Μέση Ανατολή καταναλώνει πολύ περισσότερο νερό απ’ ότι διαθέτει, καθιστώντας 

το «είδος πολυτελείας». Αξίζει να σηµειωθεί ότι Σουηδοί υδρολόγοι εκτίµησαν 

πρόσφατα ότι η άρδευση νερού από τους ποταµούς Τίγρη και Ευφράτη είναι τόσο 

µεγάλη ώστε το 2040 δε θα φτάνουν πλέον µέχρι τη θάλασσα.30 

1.1.4. ∆ιεθνείς Σχέσεις και Νερό: Υδροηγεµονία στις Υδάτινες Λεκάνες 

 Tα παρόχθια κράτη δοκιµάζουν τις σχέσεις τους αναπόφευκτα σε αυτό που 

ονοµάζουµε «υδάτινες λεκάνες». Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα ενδιαφερόµενα 

κράτη αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες στην εκµετάλλευση και αξιοποίηση των 

υδάτινων πόρων. ∆ιαχρονικά, οι χώρες που βρίσκονται στον κάτω ρου του 

ποταµού έχουν τη δυνατότητα να εκµεταλλεύονται τα ύδατα των ποταµών, 

εκµεταλλευόµενες το σηµαντικό πλεονέκτηµα του πεδινού και γόνιµου εδάφους 

τους. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν το Ιράκ στην περίπτωση του Τίγρη 

και του Ευφράτη και η Αίγυπτος για το Νείλο. Το πρόβληµα, όµως, εντοπίζεται και 

οξύνεται όταν οι χώρες-κάτοχοι των πηγών, όπως είναι η Τουρκία στην 

περίπτωση των προαναφερθέντων ποταµών Τίγρη και Ευφράτη, αρχίζουν να τις 

περιορίζουν κυρίως µε την κατασκευή τεχνικών έργων εκµετάλλευσης των 

υδάτων. Το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις χώρες του κάτω ρου 

του ποταµού και αυτός είναι ίσως ο σηµαντικότερος λόγος που δοκιµάζει τις 

σχέσεις των παρόχθιων κρατών, καθώς οι χώρες αυτές ανησυχούν για 

ενδεχόµενες περιόδους ανοµβρίας σε περίπτωση περιορισµού των πηγών ή 

αντίθετα σε περιόδους παρατεταµένης πληµµύρας σε περίπτωση αποδέσµευσης 

µεγάλων ποσοτήτων νερού.31 Εξαιτίας αυτού, λοιπόν, τα κράτη στον κάτω ρου 

µπορεί να αντιδράσουν στο διαφαινόµενο «δίληµµα ασφαλείας» που 

δηµιουργείται.32 

 Όλα τα προαναφερθέντα µπορούν να ωθήσουν τα κράτη στη δηµιουργία 

συµµαχιών απέναντι στις υδροηγεµονικές δυνάµεις µε απώτερο στόχο την 

«εξωτερική τους ενδυνάµωση»,33 δηλαδή τα κράτη επιζητούν µια κατάσταση και 

                                                           
30

 James Fergusson. The World will be Soon at War Over Water., Newsweek, 24 Απριλίου 2015, 
http://europe.newsweek.com/world-will-soon-be-war-over-water-324328?rm=eu (πρόσβαση 
Σεπτέµβριος 10, 2016). 
31

 ∆ηµήτριος Κοσµίδης. Η Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή, σ. 15-16. 
32

 Paul Williams. ‘’Global (Mis)Governance of Reginal Water Relations’’. International Politics, 
Vol.40, March 2003: σ. 152. 
33

 External Balancing.  
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ισορροπίας της ισχύος απέναντι στις ηγεµονικές δυνάµεις –υδροηγεµονικές στην 

περίπτωση της Μέσης Ανατολής- µέσω δηµιουργίας συµµαχιών.34 Οι 

ευρισκόµενες στο πάνω µέρος της ροής ενός ποταµού χώρες αντιµετωπίζουν το 

µειονέκτηµα ότι έπονται στη χρήση αυτού σε σχέση µε τις χώρες του κάτω ρου, 

αλλά εκµεταλλεύονται το σηµαντικό πλεονέκτηµα που τους προσφέρει η 

γεωγραφία, αναφορικά µε τη χρήση του. Το νερό, λοιπόν συνιστά παράγοντα 

ισχύος για τα κράτη, εκ των οποίων αυτά τα οποία βρίσκονται στον άνω ρου του 

ποταµού λειτουργούν ανεµπόδιστα, υιοθετώντας ηγεµονική συµπεριφορά στη 

χρήση, εκµετάλλευση και αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Η παραπάνω 

συµπεριφορά χαρακτηρίζεται ως ηγεµονική, διότι τα κράτη αυτά δε λαµβάνουν 

υπόψη τη γνώµη, αλλά πολύ περισσότερο τις ανάγκες των υπόλοιπων κρατών.35 

 Το µέγεθος της υδροηγεµονίας που ένα κράτος έχει την ικανότητα να ασκεί, 

εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:36  

 α. Την ισχύ που διαθέτει σε στρατιωτικά µέσα («σκληρή» ισχύς). 

 β. Την εσωτερική πολιτική σταθερότητα και συνοχή. 

 γ. Τη θέση του σε σχέση µε την υδάτινη οδό επί της οποίας ασκεί 

ηγεµονία. 

 δ. Την οικονοµική και τεχνολογική ικανότητα του κράτους για την 

εκµετάλλευση της υδάτινης οδού. 

 Στις περιπτώσεις που ένα κράτος, το οποίο ελέγχει τις πηγές µιας υδάτινης 

οδού, συµπεριφέρεται µε όρους υδροηγεµονικής πολιτικής, ισχύει γενικώς η αρχή 

ότι «τα κράτη που ελέγχουν τις πηγές χρησιµοποιούν την ισχύ για να αποκτήσουν 

περισσότερο νερό».37 Η αντιηγεµονική στρατηγική δεν είναι εύκολο να υιοθετηθεί 

απέναντι στις υδροηγεµονικές δυνάµεις, την ώρα µάλιστα που στην περίπτωση 

της Μέσης Ανατολής, η Τουρκία στο υδρογεωπολιτικό σύστηµα του Τίγρη και του 

Ευφράτη, το Ισραήλ στο υδρογεωπολιτικό σύστηµα του Ιορδάνη-Γιαρµούκ-Λιτανί 

                                                           
34

  Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης. Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις. ΣΤ’. Αθήνα: Ποιότητα, 2004, σ. 190. 
35

 ∆ηµήτριος Κοσµίδης. Η Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή, σ. 16. 
36

 Mark Zeitun. Hydro-hegemony Theory, Prepared for the First Workshop on Hydro-hegemony, 
https://www.soas.ac.uk/water/publications/papers/file38411.pdf (πρόσβαση Σεπτέµβριος 10, 2016). 
37

 Kai Wegerich και Jeroen Warner. The Politics of Water: Α Survey. New York: Routledge, 2010, 
σ. 52. 
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και η Αίγυπτος στο υδρογεωπολιτικό σύστηµα του Νείλου, φαίνεται να είναι οι 

χώρες που διαθέτουν τη µεγαλύτερη ισχύ. Αυτό βέβαια δεν είναι απίθανο, αν 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι χώρες προβούν στην αναζήτηση της ισορροπίας 

ισχύος ή αποτροπής µέσω συµµαχιών, επιδιώκοντας, δηλαδή την εξωτερική τους 

ενδυνάµωση.38 Τα κράτη, λοιπόν, που ελέγχουν τον κάτω ρου δεν είναι τελείως 

ανυπεράσπιστα, όπως αποδεικνύεται στην περίπτωση της Αιγύπτου, η οποία 

αποτελεί την ηγεµονική δύναµη στην περίπτωση του Νείλου, καθώς και της 

Ολλανδίας, ως εξέχοντος παίκτη στα ισχύοντα καθεστώτα στο Ρήνο και τη Βόρεια 

Θάλασσα.39 H «κατηγορία» κάποιου κράτους ως υδροηγεµόνα αναµένεται να 

αποδοθεί όταν το κράτος, το οποίο κατέχει τις πηγές τις υδάτινης λεκάνης, 

αναλαµβάνει πρωτοβουλίες µε µεγάλη παρεµβατικότητα επί της λεκάνης, χωρίς να 

λαµβάνει υπόψη του τα υπόλοιπα κράτη. 

1.2. TO ∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Υ∆ΑΤΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

1.2.1. Η Ανάγκη για ∆ιεθνή Συνεργασία 

 Αρχίζει να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί µεταξύ των 

κρατών που µοιράζονται κοινές υδρολογικές λεκάνες µια αντίληψη συνεργασίας 

και συνέργειας για τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την προστασία των 

διαθέσιµων υδατικών αποθεµάτων. Στην περίπτωση της συνεργασίας τα οφέλη 

και τα αποτελέσµατα είναι πάντοτε πολλαπλάσια από τις περιπτώσεις µονοµερών 

προσπαθειών των κρατών για εκµετάλλευση των υδάτινων διασυνοριακών 

πόρων.40  

 Στη σύγχρονη εποχή ο ρυθµός µείωσης των υδατικών αποθεµάτων είναι 

µεγάλος. Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε σε ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως είναι οι 

παρατεταµένες ξηρασίες είτε στη ραγδαία αύξηση της αναζήτησης του νερού, για 

τους λόγους που ήδη έχουν προαναφερθεί στο προηγούµενο Κεφάλαιο. Συνεπώς, 

παρατηρούµε ότι η ανάγκη για διεθνή συνεργασία καθίσταται πλέον επιτακτική. 

Από την εποχή του Καρλοµάγνου και την ιστορική πρώτη διακρατική συµφωνία 

                                                           
38

  ∆ηµήτριος Κοσµίδης. Η Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή, σ. 17. 
39

 Jeroen Warner. ‘’Contested Hydrogemony: Hydraulic Control and Security in Turkey’’, Water 
Alternatives, October 2008: σ. 274-275. 
40

 Evan Vlachos. Περί Υδροδιπλωµατίας. Οι ∆ιεθνείς ∆ιαµάχες και οι Συγκρούσεις για το Νερό. TO 

BHMA, 12 Νοεµβρίου 2000, http://www.to vima.gr/culture/article/?aid=127855 (πρόσβαση 
Σεπτέµβριος 11, 2016). 
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που υπογράφηκε το 805 µ.Χ. σε ένα µοναστήρι και αφορούσε τα δικαιώµατα 

πλεύσης στον ποταµό Ρήνο, έως και σήµερα, περισσότερες από 3.800 

διακρατικές ή και πολυκρατικές συµφωνίες έχουν υπογραφεί για τη διευθέτηση 

διεθνών υδατικών προβληµάτων.41 Στη σηµερινή εποχή συναντώνται 260 

ευρύτερες υδρολογικές λεκάνες, τις οποίες µοιράζονται δύο ή και περισσότερα 

κράτη. Το σηµαντικό δεδοµένο είναι ότι σε αυτές τις ιδιαίτερες γεωγραφικές 

περιοχές ζει το 40% του πληθυσµού της Γης. Αν στα παραπάνω, συµπεριληφθεί η 

συνεχώς αυξανόµενη δηµιουργία νέων κρατών και κατά συνέπεια  νέων συνόρων, 

ιδίως µετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου, ο αριθµός των διασυνοριακών λεκανών 

αναµένεται να αυξηθεί ακόµη περισσότερο.42  

 Όπως είναι γνωστό, τα σύνορα των κρατών δεν είναι δυνατό να 

συµπίπτουν απόλυτα µε τα φυσικά γεωγραφικά όρια των υδρολογικών λεκανών. 

Σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, το παραπάνω θέµα έχει αποτελέσει κεντρικό 

σηµείο σε µια ευρεία σειρά προβληµάτων που έχουν να κάνουν µε τις δυσχέρειες 

του κοινού σχεδιασµού, του συντονισµού και της οργάνωσης αναφορικά µε την 

κοινή και δίκαιη αξιοποίηση και εκµετάλλευση των υδάτινων πόρων. Το όλο 

πολύπλοκο σύστηµα που σχετίζεται µε τον κοινό σχεδιασµό, συντονισµό και 

οργάνωση στην δίκαιη κατανοµή, αξιοποίηση και εκµετάλλευση των υδάτινων 

πόρων ονοµάστηκε «ολιστική» διαχείριση των υδάτινων πόρων.43 Τα κράτη 

οδηγούνται είτε σε µεταξύ τους συγκρούσεις είτε σε συνεργασία για τη διευθέτηση 

των διαφορών τους σε θέµατα διαχείρισης των κοινών υδρολογικών λεκανών. 

Τόσο οι συγκρούσεις όσο και η συνεργασία αποτελούν την έκφραση της 

αναζήτησης για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας στο σχεδιασµό και το 

συντονισµό, καθώς και στην προώθηση νέων µεθόδων για τη διευθέτηση των 

διαφορών που αναφύονται από τη γεωγραφική πραγµατικότητα που διαχωρίζει τα 

σύνορα των κρατών και τα φυσικά όρια των υδρολογικών λεκανών.44 

 

 

                                                           
41

 ibid. 
42

  ibid. 
43

 Dagmara Stoerring. Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδάτων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιούνιος 
2016, http://www.europarl.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.4.html (πρόσβαση, 
Σεπτέµβριος 11, 2016). 
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1.2.2. Αρχές για τη ∆ιευθέτηση ∆ιενέξεων 

 Η κύρια αιτία των προβληµάτων κοινής χρήσης των διεθνών ποταµών είναι 

η ανάγκη συµβιβασµού των χωρών επί θεµάτων εδαφικής κυριαρχίας. Αυτό το 

γεγονός συντέλεσε στην υιοθέτηση τριών βασικών αρχών από τη διεθνή 

κοινότητα, προκειµένου να προλαµβάνει αλλά και να επιλύει διεθνείς 

συγκρούσεις:45  

 α. Κάθε κράτος έχει την απόλυτη κυριαρχία επί των τµηµάτων των 

διεθνών ποταµών που διέρχονται από την επικράτειά του. Η αρχή αυτή, 

γνωστή και ως ∆όγµα Χάρµον (Harmon), εξαγγέλθηκε στις ΗΠΑ το 1895 και είναι 

συνδεδεµένη µε τις διαπραγµατεύσεις, οι οποίες έλαβαν χώρα µεταξύ των ΗΠΑ 

και του Μεξικού για τη διεκδίκηση δικαιωµάτων επί του ποταµού Ρίο Γκράντε (Rio 

Grande). Σύµφωνα, λοιπόν µε το εν λόγω δόγµα, οι ΗΠΑ είχαν την απόλυτη 

εθνική κυριαρχία του εδάφους τους, συµπεριλαµβανοµένων και των τµηµάτων των 

διεθνών ποταµών, για το τµήµα που διέσχιζε το έδαφος των ΗΠΑ. Το 1906, έτος 

κατά το οποίο υπογράφηκε η σχετική Συνθήκη για τον ποταµό Ρίο Γκράντε, οι 

ΗΠΑ αποκήρυξαν το εν λόγω δόγµα. Παρ’ όλα αυτά παραµένει στο διεθνές 

στερέωµα και το χρησιµοποιούν, κατά κύριο λόγο, οι χώρες που βρίσκονται στον 

άνω ρου του ποταµού, στην προσπάθειά τους να τεκµηριώσουν δικαιώµατα επί 

των ποταµών, τις πηγές των οποίων κατέχουν.46 

 β. Υπάρχει πλήρης εδαφική ενοποίηση επί της υδρολογικής λεκάνης 

ποταµού που διαρρέει τις διάφορες χώρες. Με την αρχή αυτή καθορίζεται ότι η 

λεκάνη απορροής ενός ποταµού ή υδρογεωπολιτικού συστήµατος θεωρείται ένα 

αδιαίρετο σύνολο, ανεξάρτητα αν ανήκει σε δύο ή περισσότερες χώρες. Η αρχή 

αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην επίλυση διαφορών, στις οποίες τα κράτη που 

βρίσκονται στον κάτω ρου του ποταµού (κατάντη κράτη) χρησιµοποιούν το νερό 

του ποταµού, δίχως όµως να συνεισφέρουν στο υδάτινο δυναµικό, ενώ τα κράτη 

που βρίσκονται στον άνω ρου του ποταµού (ανάντη κράτη) ναι µεν κατείχαν τις 

πηγές του, αλλά δεν µπορούσαν να επικαλεστούν ιστορικά δικαιώµατα στη χρήση 

του. Η αρχή αυτή λοιπόν καθορίζει ότι το σύνολο των παρόχθιων κρατών έχουν 

                                                           
45

  Arnon Soffer. Rivers of Fire. The Conflict over Water in the Middle East. 1999, σ. 47. 
46

 ∆ηµήτριος Κοσµίδης. Η Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή, σ. 31. 
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ίσα δικαιώµατα στη χρήση του ποταµού, ανεξαρτήτως του βαθµού συνεισφοράς 

στο υδάτινο δυναµικό αυτού.47 

 γ. Όλα τα παρόχθια κράτη δικαιούνται να µοιραστούν µε τα 

υπόλοιπα την εκµετάλλευση ενός ποταµού. Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, το 

παρόχθιο κράτος κατοχυρώνει το δικαίωµα να προβαίνει σε έργα εκµετάλλευσης, 

προηγουµένως όµως θα πρέπει να έχει λάβει τη συµφωνία και τη συγκατάθεση 

των λοιπών παρόχθιων κρατών. Η αρχή αυτή είναι γνωστή και ως «η αρχή της 

εύλογης και ισότιµης χρήσης». Η αρχή αυτή καθορίζει ότι τα κυριαρχικά 

δικαιώµατα επί ενός ποταµού υπόκεινται στον περιορισµό της δίκαιης χρήσης και 

κατανοµής. Ως βασική προϋπόθεση, τα κράτη δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε 

κατασκευαστικά έργα ή σε ενέργειες, το αποτέλεσµα των οποίων θα είναι επιζήµιο 

για τα υπόλοιπα παρόχθια κράτη. Για το λόγο αυτό, τα κράτη πρέπει να 

προβαίνουν σε αµοιβαίες συµφωνίες αναφορικά µε τη δίκαιη χρήση και κατανοµή 

των υδατικών αποθεµάτων.48 

 Μελετώντας προσεκτικά τις παραπάνω αρχές, παρατηρούµε ότι, σύµφωνα 

µε την πρώτη αρχή, το κράτος διατηρεί απόλυτα και κυριαρχικά δικαιώµατα στη 

χρήση των υδάτινων πόρων από τµήµα του ποταµού που διέρχεται από αυτό, ενώ 

αντίθετα οι υπόλοιπες αρχές περιορίζουν το συγκεκριµένο δικαίωµα.49 Λόγω της 

ασάφειας και της ασυµφωνίας µεταξύ των προαναφερόµενων αρχών, υπάρχει 

αδυναµία επίλυσης διαφορών µε βάση αυτές τις αρχές όταν ένα κράτος αρνείται 

να παραιτηθεί ή να υπαναχωρήσει επί των κυριαρχικών του δικαιωµάτων. 

 Εκτός από τις παραπάνω γενικές αρχές, υπάρχουν και κάποιες άλλες, οι 

οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών για να αποσοβήσουν ή να 

προλάβουν συγκρούσεις:50 

 α. Η αρχή της αµοιβαίας χρήσης: Ένα κράτος έχει το δικαίωµα να 

προβάλλει αντιθέσεις και διαφωνίες σε µια συµφωνία για την εκµετάλλευση των 

υδάτινων πόρων, όταν από την υπό διαµόρφωση συµφωνία γίνεται ορατό ότι το 

κράτος δε θα λάβει ανταποδοτικά οφέλη από τα άλλα κράτη. Η αρχή αυτή αφορά 

                                                           
47

 ∆ηµήτριος Κοσµίδης. Η Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή, σ. 31. 
48

 ibid. σ. 31-32. 
49

 ibid. σ. 32. 
50

 Nurit Kliot. Water Resources and Conflict in the Middle East. London: Routledge, 1994, σ.74.  
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κατά κύριο λόγο τα ανάντη κράτη, τα οποία λόγω του ότι έπονται στη χρήση του 

ποταµού, ζητούν οικονοµικά και πολιτικά ανταλλάγµατα από τα κατάντη κράτη, 

προκειµένου τα δεύτερα να µπορούν να εκµεταλλεύονται και να διαχειρίζονται 

απρόσκοπτα τους υδάτινους πόρους.51   

 β. Η αρχή της διασύνδεσης (linkage principle): Προκειµένου ένα 

κράτος να διεκδικήσει και να επιτύχει συµφωνία για τη χρήση των υδατικών 

πόρων, µπορεί να προβεί στη διεκδίκηση ανταλλαγµάτων σε άλλους τοµείς από τα 

υπόλοιπα παρόχθια κράτη, όπως λόγου χάριν η παροχή προνοµίων στο εµπόριο 

µε τα γειτονικά κράτη.52  

 γ. Η αρχή της εικόνας (image principle): Ένα παρόχθιο κράτος µπορεί 

να ακολουθήσει µία τακτική υπαναχώρησης σε θέµατα κυριαρχικών δικαιωµάτων 

στην αξιοποίηση και εκµετάλλευση των υδάτων που διέρχονται από αυτό, µε 

απώτερο στόχο τη δηµιουργία της εικόνας του «καλού γείτονα» απέναντι στα 

υπόλοιπα παρόχθια κράτη. Στην περίπτωση αυτή ο στόχος του κράτους είναι η 

αποκόµιση οφελών σε κάποιον άλλο τοµέα, όπως για παράδειγµα στην ασφάλεια 

των συνόρων.53 

1.2.3 Το ∆ιεθνές Νοµικό Πλαίσιο 

 Όπως προηγουµένως αναφέρθηκε, πρώτη φορά το 1895 τέθηκε θέµα 

κυριαρχίας επί των υδάτινων πόρων ενός ποταµού, µεταξύ ΗΠΑ και Μεξικού, 

αναφορικά µε τα δικαιώµατα στα νερά του ποταµού Ρίο Γκράντε. Οι ΗΠΑ 

εξήγγειλαν το ∆όγµα Harmon, το οποίο προέβλεπε απόλυτη κυριαρχία των ΗΠΑ 

επί του εδάφους τους και κατ’ επέκταση επί των τµηµάτων των διεθνών ποταµών, 

τα οποία βρίσκονται εντός της επικράτειάς των, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι 

τυχόν επιπτώσεις επί των παρόχθιων χωρών στον κάτω ρου των ποταµών.54 

 Τελικά, κατά την υπογραφή της συµφωνίας µεταξύ των δύο χωρών το 1906, 

το δόγµα δεν συµπεριλήφθηκε στους όρους της συµφωνίας, όµως η επίδρασή του 
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 ∆ηµήτριος Κοσµίδης. Η Γεωπολιτική των Υδάτων στη Μέση Ανατολή, σ. 33. 
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 ibid. 
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  ibid. σ.33-34. 
54

 Stephen McCaffrey. The Harmon Doctrine One Hundred Years Later: Βuried, not Praised, 
School of Law, http://www.lawschool.unm.edu/nrj/volumes/36/3/05_mccaffrey_harmon.pdf 
(πρόσβαση Σεπτέµβριος 11, 2016) 
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διεθνώς ήταν τόσο έντονη, που σε αρκετές ανάλογες περιπτώσεις µέχρι και 

σήµερα, χώρες ευρισκόµενες στον άνω ρου του ποταµού, το επικαλούνται για να 

τεκµηριώσουν και να κατοχυρώσουν τα δικά τους δικαιώµατα. 

 Το 1958, στη Σύνοδο της Ένωσης ∆ιεθνούς ∆ικαίου55 στη Νέα Υόρκη, 

συµφωνήθηκε ότι τα ποτάµια συστήµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως ενιαίες 

οντότητες και εποµένως οι παρόχθιες χώρες οφείλουν να συνεργαστούν για 

θέµατα διαχείρισής τους. Κατά τη αντίστοιχη σύνοδο του 1966 στο Ελσίνκι, το 

αποτέλεσµα ήταν µια σειρά οδηγιών και αρχών για την αντιµετώπιση ανάλογων 

ζητηµάτων, γνωστές και ως «Κανόνες του Ελσίνκι». 

 Η αρχή βέβαια των αρχών αυτών εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των 

παρόχθιων κρατών, καθώς δεν αποτελούν διεθνή κανόνα δικαίου. Ο ρόλος τους 

είναι η διευκόλυνση της συνεννόησης µεταξύ των κρατών που αντιµετωπίζουν 

αντίστοιχες περιπτώσεις και δεν υπάρχει κάποια διεθνής συµφωνία, η οποία να 

ρυθµίζει το συγκεκριµένο ζήτηµα.56 

 H ∆ιεθνής Σύµβαση του 1997 για το δίκαιο των Εκτός Ναυσιπλοΐας 

Χρήσεων των ∆ιεθνών Υδάτινων Πηγών κωδικοποίησε και ανέδειξε τις αρχές που 

πρέπει να διέπουν τη χρήση διασυνοριακών υδάτων, όπως την ισότιµη και λογική 

αξιοποίηση και την υποχρέωση µη πρόκλησης σηµαντικής βλάβης και 

εγκαθίδρυσε ένα πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών, την προστασία και τη 

δηµιουργία κοινών διαχειριστικών αρχών για την επίλυση των διαφορών.57 

 H παραπάνω σύµβαση τέθηκε σε ισχύ µόλις στις 17 Αυγούστου 2014, 

έχοντας επικυρωθεί µόνο από 36 χώρες, παρά το γεγονός ότι 103 κράτη την 

ενέκριναν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το κείµενο της Σύµβασης έχει δεχτεί 

κριτική λόγω των ασαφειών και των «θολών» σηµείων του.  

 Tα κύρια σηµεία της Σύµβασης περιέχονται στα Μέρη I, II, III και IV. Στο 

άρθρο 2 του Μέρους Ι προσδιορίζονται οι όροι «watercourse» και «international 
                                                           
55

 International Law Association (ILA). 
56

 Μάριος - Ανέστης Καϊτατζής,. Η Σηµασία του Νερού στον 21
ο
 Αιώνα: ∆ιπλωµατία, Συγκρούσεις 

και Γεωπολιτικές Ισορροπίες, Foreign Affairs: The Helenic Edition, 24 Μαΐου 2016, 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70818/marios-anestis-kaitatzis/i-simasia-toy-neroy-ston-21o-
aiona (πρόσβαση Σεπτέµβριος 11, 2016). 
57

 United Nations, Office of Legal Affairs (OLA). Convention on the Law of non-Navigational Uses 

of International Watercourses 1997. http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/English/conventions/ 
8_3_1997.pdf (πρόσβαση Σεπτέµβριος 11, 2016).   
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watercourse». Ως «υδάτινη οδός» («watercourse»), λοιπόν, καλείται «ένα σύστηµα 

από υπέργεια και επίγεια ύδατα, τα οποία λόγω της φυσικής τους σχέσης, 

αντιµετωπίζονται ως µία ενιαία ολότητα και φυσιολογικά ρέουν προς έναν κοινό 

τερµατικό προορισµό». Αντίστοιχα, ως «διεθνής υδάτινη οδός» («international 

watercourse») ονοµάζεται η «υδάτινη οδός της οποίας τα µέρη εντοπίζονται σε 

διαφορετικά κράτη».58 

 Συγκεκριµένα, στο άρθρο V, το οποίο αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο της 

Σύµβασης, διατυπώνεται ότι «κάθε κράτος της λεκάνης δικαιούται εύλογο και 

ισότιµο (reasonable and equitable) µερίδιο στις επ’ ωφελεία χρήσεις (beneficial 

uses) των υδάτων µιας διεθνούς λεκάνης απορροής. Στο άρθρο VI, γίνεται λόγος 

για τους παράγοντες εκείνους που ορίζουν ποιο είναι αυτό το εύλογο και ισότιµο 

µερίδιο για την εκάστοτε περίπτωση. Επίσης, στο άρθρο V διατυπώνεται επίσης 

και η αρχή της ισότιµης συµµετοχής, όπου τα κράτη θα πρέπει συµµετέχουν 

στη χρήση, προστασία και ανάπτυξη των διεθνών υδάτινων οδών µε τρόπο 

εύλογο και ισότιµό.59 

 Τρεις διεθνώς αναγνωρισµένοι οργανισµοί έχουν εκπονήσει εµπειρικές 

µελέτες, σύµφωνα µε τις οποίες έχουν σχεδιαστεί γενικοί κανονισµοί και ρυθµίσεις 

για τις εκτός ναυσιπλοΐας χρήσεις των διεθνών υδάτων:60  

 α. Το Ινστιτούτο ∆ιεθνούς ∆ικαίου (Institute of International Law – IIL) 

 β. Ο ∆ιεθνής Οργανισµός ∆ικαίου (International Law Association – ΙLA), ο 

οποίος µάλιστα ενέκρινε το 1966 και εξέδωσε τους Κανονισµούς στις Χρήσεις 

∆ιακρατικών Ποταµών του Ελσίνκι (Helsinki Rules on the Uses of International 

Rivers) και τέλος, 

 γ. Η ∆ιεθνής Επιτροπή ∆ικαίου (Ιnternational Law Commision – ILC), ένας 

ανεξάρτητος νοµικός Οργανισµός του ΟΗΕ, στον οποίο ανατέθηκε το 1970 η 

προετοιµασία µιας έγκυρης σειράς κανονισµών προκειµένου να υιοθετηθούν από 
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τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών. Το 1974 η ILC ολοκλήρωσε την 

επεξεργασία των «Εκτός Ναυσιπλοΐας Χρήσεων των ∆ιεθνών Υδάτων» και 

εισηγήθηκε την έγκρισή τους µε τη µορφή ∆ιεθνούς Συνθήκης. 

 Το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, λοιπόν, ως µέσο διευθέτησης και ρύθµισης των 

προβληµάτων τω υδάτινων αποθεµάτων, παραµένει υποτυπώδες και σχετικά 

αναποτελεσµατικό εάν δεν υφίστανται επιµέρους διµερείς ή πολυµερείς 

συµφωνίες, οι οποίες είτε δεν υπάρχουν είτε δεν εφαρµόζονται στο σύνολο των 

προβλέψεών τους µεταξύ των εµπλεκόµενων χωρών της περιοχής. Επιπλέον, οι 

διεθνείς ρυθµίσεις δεν έχουν νοµικό έρεισµα εφόσον δεν υφίσταται παγιωµένο 

σύστηµα διεθνών κανόνων, που να διέπουν τα θέµατα των «διεθνών ποταµών» 

και εποµένως, όπως προαναφέρθηκε, η εφαρµογή τους εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια των παρόχθιων χωρών. 

1.2.4. Αρχές Υδροδιπλωµατίας 

 Σήµερα οι υπάρχουσες νοµικές προσεγγίσεις διευρύνονται µε σκοπό να 

ενσωµατώσουν νέους, επιπρόσθετους µηχανισµούς και µεθόδους για τη 

διαχείριση των υδάτινων αποθεµάτων και τη διευθέτηση συγκρούσεων, οι οποίες 

αναπτύσσονται σε διακρατικές υδρολογικές λεκάνες. Βρισκόµαστε, λοιπόν, στα 

ίχνη µιας νέας γενιάς διπλωµατίας, της αποκαλούµενης περιβαλλοντικής 

διπλωµατίας ή υδροδιπλωµατίας. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό κλάδο που 

βρίσκεται µεταξύ διπλωµατίας και διαχείρισης υδατικών πόρων. Οι πέντε βασικές 

αρχές από τις οποίες διέπεται η υδροδιπλωµατία είναι:61  

 α. Η αρχή των διεθνών υδάτων και η παραδοχή ύπαρξης διεθνών 

υδατικών συστηµάτων. 

 β. Η αρχή της ορθολογικής και δίκαιης χρήσης του νερού, µία αρχή που 

πυροδότησε ατέρµονες συζητήσεις για ορισµούς των εννοιών του ορθολογισµού 

και της δικαιοσύνης. 

 γ. Η υποχρέωση της µη πρόκλησης βλάβης και της επίδειξης επιµέλειας 

και φροντίδας στη χρήση διεθνών υδάτων. 
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 δ. Η αρχή της ενηµέρωσης των άλλων πλευρών και της διαπραγµάτευσης 

προκειµένου περί νέων σχεδίων επέµβασης σε διεθνή ύδατα. 

 ε. Η υποχρέωση της συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της 

υποχρέωσης ανταλλαγής πληροφοριών και δεδοµένων. 

 Η επίλυση των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά τη διαχείριση 

διακρατικών υδρολογικών λεκανών επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση των 

ακόλουθων τριών βηµάτων:62  

 α. Κατ’ αρχάς µέσω της «υδροδιπλωµατίας», µε την έννοια της 

κατανόησης των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών και της 

προώθησης προσπαθειών για τη διευθέτηση των συγκρούσεων στο πνεύµα των 

διεθνών αρχών και συνθηκών. 

 β. Μέσω της αναγνώρισης και πάλι της αξίας της «προσέγγισης της 

υδρολογικής λεκάνης» ως της πλέον βασικής και έγκυρης µονάδας επίλυσης των 

υδατικών προβληµάτων, µε την έννοια της ευαισθησίας στις αλληλεξαρτήσεις των 

οικοσυστηµάτων. 

 γ. Και τέλος, µέσω της ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, 

συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας περισσότερο στέρεων υδατικών θεσµών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «2»: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

2.1. Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

2.1.1. Η Γεωπολιτική ∆ιάσταση των Υδάτινων Πόρων στη Μέση Ανατολή 

 Γεωπολιτικά, η Μέση Ανατολή προσδιορίζεται αποκλειστικά από τη 

γεωγραφική της θέση στην υδρόγειο και από την πολιτική σηµασία που αποκτά 

στη διεθνή πολιτική η συγκεκριµένη περιοχή της ∆υτικής Ασίας. Περικλείεται από 

τα Στενά του Βοσπόρου, τη ∆ιώρυγα του Σουέζ και τα Στενά του Ορµούζ 

(Hormuz), διαθέτει πλούσια ενεργειακά αποθέµατα πετρελαίου και φυσικού αερίου 

και επιπροσθέτως βρίσκεται στο γεωγραφικό σηµείο συνάντησης των τριών 

ηπείρων, γειτνιάζοντας µε την περιοχή του Καυκάσου, την Κασπία Θάλασσα, τις 

στέπες της ∆υτικής Ασίας και την Ινδική Χερσόνησο.63 Ανέκαθεν η περιοχή αυτή 

θεωρούνταν µία από τις πιο ενδιαφέρουσες του κόσµου, µαζί µε των Βαλκανίων, 

ίσως το επίκεντρο της παγκόσµιας ιστορίας.64 

 Η γεωπολιτική αξία της Μέσης Ανατολής είναι µεγάλη για τη διεθνή 

πολιτική.65 Τα τεράστια ενεργειακά αποθέµατα αύξησαν ακόµη περισσότερο τη 

γεωπολιτική σηµασία του µεσανατολικού χώρου. Η Μέση Ανατολή, λόγω των 

ιδιαίτερων και µοναδικών χαρακτηριστικών της, τα οποία σχετίζονται µε τη 

γεωγραφία της, τα πετρελαϊκά αποθέµατα και τον έλεγχο των σηµαντικότερων 

θαλάσσιων οδών του διεθνούς εµπορίου, αποτελεί ουσιαστικά µια ξεχωριστή 

γεωπολιτική περιοχή. Σε αυτόν τον ειδικό χώρο που κατέχει η Μέση Ανατολή, οι 

υδάτινοι πόροι διαδραµατίζουν ιδιαίτερο ρόλο για τις χώρες της περιοχής, έχουν 

ξεχωριστή σπουδαιότητα και επιδρούν στις εξελίξεις της κοινωνίας και της 

πολιτικής µε ένα ιδιαίτερο και καθοριστικό τρόπο. Και αυτό συµβαίνει, διότι µπορεί 

να πηγάζουν από µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, αλλά στη συνέχεια 

εντοπίζονται και καταλήγουν σε διαφορετική, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν 

σηµαντικά ζητήµατα ως προς την εκµετάλλευσή τους. Το γεγονός αυτό δηµιουργεί 
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από µόνο του ένα στοιχείο πολυπλοκότητας ως προς τον έλεγχο και την 

αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. 

 Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες γεωγραφικές και 

κλιµατολογικές συνθήκες, οι οποίες δεν ευνοούν τη φυσική δηµιουργία και 

διατήρηση των υδάτινων αποθεµάτων.66 Αντιθέτως, ευνοούν τη δηµιουργία 

συνθηκών έλλειψης. Ειδικότερα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στην υδρόγειο, 

χαρακτηρίζεται από την ξηρασία µεγάλων τµηµάτων της, το ζεστό κλίµα και τη 

συχνή εµφάνιση υψηλών θερµοκρασιών και καύσωνα. Μορφολογικά, 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µεγάλων άνυδρων εκτάσεων και εκτεταµένων 

ερήµων. Ουσιαστικά, αποτελεί τη γέφυρα ανάµεσα στην Άπω Ανατολή και τη 

∆ύση, καθώς και ανάµεσα στη Μεσόγειο και τον Ινδικό Ωκεανό. 

 Σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή παρατηρούνται είτε αθροιστικά είτε 

µεµονωµένα, ορισµένα στοιχεία, τα οποία καθιστούν ιδιαίτερα οξύ το θέµα 

έλλειψης επαρκών υδάτινων πόρων και κάνουν επιτακτικότερη την αντιµετώπισή 

του, δίνοντάς του ταυτόχρονα και πιο έντονη πολιτική διάσταση στο εσωτερικό των 

τοπικών κοινωνιών. Τα στοιχεία αυτά είναι ο γρήγορος ρυθµός αύξησης του 

πληθυσµού, η διαβίωση σηµαντικών τµηµάτων του πληθυσµού στα όρια της 

φτώχειας ή κάτω από το επίπεδο φτώχειας, η κακή ποιότητα στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων των συνθηκών υγιεινής και διανοµής των υπαρχόντων υδάτων, η 

περιορισµένη δυνατότητα πρόσβασης σε πόσιµο νερό για σηµαντικό τµήµα του 

πληθυσµού, η αύξηση των σχετικών περιόδων ανοµβρίας, η επιµήκυνση των 

χρονικών περιόδων ξηρασίας, η χειροτέρευση της ποιότητας των 

καλλιεργούµενων εδαφών, η µείωση των δασικών εκτάσεων, η φυσική ύπαρξη 

µεγάλων ερηµικών εκτάσεων, η παρατηρούµενη ερηµοποίηση των 

καλλιεργήσιµων γαιών και η έλλειψη της απαραίτητης τεχνογνωσίας για 

αποτελεσµατική διαχείριση των υπαρχόντων υδάτινων πόρων και της βελτίωσης, 
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όπου απαιτείται, της ποιότητάς τους.67 Όλα αυτά τα δεδοµένα αποτελούν 

ανησυχητικές πραγµατικότητες και ανευρισκόµενα ταυτόχρονα περισσότερα του 

ενός, αποτελούν έναν άκρως απειλητικό συνδυασµό, ο οποίος υποσκάπτει το 

µέλλον των κοινωνιών όπου αυτά παρατηρούνται. 

 Η φυσική λοιπόν προσφορά του νερού εξαρτάται από δηµογραφικούς 

παράγοντες, την άνοδο του πληθυσµού και σχετίζεται µε τη χρήση του νερού σε 

όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της οικονοµίας για αγροτική χρήση, οικιακή 

κατανάλωση, βιοµηχανική παραγωγή και για παραγωγή υδροηλεκτρικής 

ενέργειας. Η ανισορροπία µεταξύ προσφοράς και αναζήτησης υδάτινων πόρων 

οξύνουν την πολιτική διάσταση ελέγχου του νερού, σε συνδυασµό µε την 

πληθυσµιακή αύξηση της περιοχής και την ανεπάρκεια της τοπικής παραγωγής 

τροφίµων, παράγοντες οι οποίοι συµβάλλουν στην αύξηση της στρατηγικής 

αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Το νερό είναι συνδεδεµένο µε την εδαφική 

ασφάλεια, ιδιαίτερα σε περιόδους σπανιότητας, δεδοµένου ότι τα εµπλεκόµενα 

κράτη έχουν την επιθυµία να ελέγξουν και να εκµεταλλευτούν το έδαφος, στο 

οποίο υπάρχουν υδάτινοι πόροι, ειδικά όταν διεκδικούν την ίδια πηγή ύδατος, 

όπως συµβαίνει σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής. 

 Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η γεωγραφική διαφορά ανάµεσα στην 

κατοχή αποθεµάτων υδρογονανθράκων και σε αυτή των υδάτινων πόρων. Στην 

περίπτωση των αποθεµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτά βρίσκονται 

µέσα σε σαφή γεωγραφικά πλαίσια, σε καθορισµένες γεωγραφικές κοιλότητες του 

υπεδάφους ή του θαλάσσιου πυθµένα. Αντιθέτως, οι υδάτινοι πόροι ακολουθούν 

κατά κανόνα τη ροή του ανάγλυφου της επιφάνειας και κατευθύνονται από τα 

υψηλότερα προς τα χαµηλότερα γεωγραφικά σηµεία. ∆εν υπάρχει φυσικός τρόπος 

περιορισµού της κίνησης των ποτάµιων υδάτων στην επιφάνεια του εδάφους, 

εκτός από τον περιορισµό σε κάποια συγκεκριµένη περιοχή, ως αποτέλεσµα 

τεχνικού έργου από ανθρώπινη δραστηριότητα. 

 Η κατανόηση του στρατηγικού ρόλου στη Μέση Ανατολή και η αξιολόγηση 

της χρήσης του στην εξωτερική πολιτική των κρατών της περιοχής σχετίζεται µε τη 

θεώρηση ορισµένων γεωπολιτικών παραγόντων. Το νερό, ως πολιτικό όπλο, 
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χρησιµοποιείται ως εργαλείο αποτροπής ή αιτία πολέµου ή ακόµη δύναται να 

αποτελέσει ένα άξονα µιας διακρατικής συνεργασίας στην περιοχή. Γίνεται, 

λοιπόν, σαφές ότι, δεδοµένης αυτής της σηµασίας, η Μέση Ανατολή ήταν και 

συνεχίζει να είναι η περιοχή έντονου διπλωµατικού και γεωστρατηγικού 

ανταγωνισµού. Και αυτό γιατί το νερό αποτελεί στρατηγικό απόθεµα και ως εκ 

τούτου, όποιος ελέγχει τους υδάτινους πόρους βρίσκεται σε θέση ισχύος πολιτικά, 

στρατηγικά, διπλωµατικά και οικονοµικά. 

2.1.2. Κρίσεις στη Μέση Ανατολή για τα Ύδατα 

 Η Μέση Ανατολή έχει βιώσει πλήθος συγκρούσεων που αφορούν στη 

χρήση των διεθνών ποταµών. Οι πιο βίαιες συγκρούσεις έχουν να κάνουν µε τη 

διαχείριση των υδάτων του Ιορδάνη ποταµού και των παραποτάµων του, λόγω 

των µεγάλων αναγκών για νερό σε µια γεωγραφική περιοχή όπου το ποτάµιο 

σύστηµα έχει περιορισµένες δυνατότητες παροχής στις χώρες του 

αραβοϊσραηλινού κόσµου. Επίσης, και το σύστηµα των ποταµών Τίγρη και 

Ευφράτη έχει επίσης προκαλέσει σοβαρές εντάσεις µεταξύ των τριών 

ενδιαφερόµενων χωρών, δηλαδή της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράκ, εξαιτίας 

των διαφορετικών λεκανών απορροής, οι οποίες συνδέονται και επηρεάζουν η µία 

την άλλη.68  

 H καταγραφή των επεισοδίων αυτών, τα οποία χρονολογούνται στο δεύτερο 

ήµισυ του αιώνα που έφυγε, τονίζει ακόµη περισσότερο τη στρατηγική 

σπουδαιότητα του νερού. Τα επεισόδια αυτά, είτε κατέληξαν σε ένοπλη διαµάχη 

είτε όχι, µαρτυρούν πόσο ζωτικής σηµασίας είναι για την περιοχή το νερό, ώστε η 

έλλειψη ικανοποιητικών αποθεµάτων να έχει ωθήσει τους ηγέτες της Μέσης 

Ανατολής στη σύναψη επιπόλαιων συµφωνιών, οι οποίες δηµιουργούν έντονες 

αντιπαραθέσεις. 

 Ορισµένες από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δηµιουργήθηκαν εντάσεις 

στη Μέση Ανατολή αναφέρονται εν συντοµία στη συνέχεια. 

 

                                                           
68

 Peter Rogers και Peter Lydon. Water in Arab World. Cambridge: Harvard University Press, 
1994, σ. 104.  



27 
 

 α. Ιορδάνης 

   (1) Το έτος 1948, κατά τη διάρκεια του πρώτου άραβο-ισραηλινού 

πολέµου οι Άραβες επέβαλαν τη διακοπή της παροχής νερού στη ∆υτική 

Ιερουσαλήµ.69 

   (2) Η δεύτερη σοβαρή κρίση έλαβε χώρα το 1951 ανάµεσα στο 

Ισραήλ, την Ιορδανία και τη Συρία, όταν η Ιορδανία ανακοίνωσε δηµόσια το σχέδιό 

της να αρδεύσει την κοιλάδα του Ιορδάνη αντλώντας από τον ποταµό Γιαρµούκ. Οι 

Ισραηλινοί απάντησαν αρχίζοντας αποστράγγιση των ελών Χιουλέν (Hulen), τα 

οποία βρίσκονταν στην αποστρατικοποιηµένη ζώνη ανάµεσα στο Ισραήλ και τη 

Συρία. Σταδιακά προέκυψαν ανάµεσα στις δύο χώρες και συνοριακές αψιµαχίες.70 

   (3) Το έτος 1953 οι διπλωµατικές σχέσεις των παραπάνω χωρών 

δοκιµάστηκαν, όταν το Ισραήλ ξεκινά την κατασκευή του δικού του Εθνικού 

Υδάτινου Μεταφορέα71 για να µεταφέρει νερό από τα βόρεια της θάλασσας της 

Γαλιλαίας, έξω από την κοιλάδα του Ιορδάνη, στην έρηµο Νεγκέβ (Negev), για 

άρδευση. Οι συριακές στρατιωτικές ενέργειες κατά µήκος των συνόρων και η 

διεθνής αποδοκιµασία οδηγούν το Ισραήλ στη µεταφορά της ποσότητας που πήρε 

στη θάλασσα της Γαλιλαίας.72 

   (4) Περίπου µια δεκαετία αργότερα, το 1965-1966, µεταξύ Ισραήλ και 

Συρίας ανταλλάσσονται πυρά για το λεγόµενο παναραβικό σχέδιο73, προκειµένου 

να παροχετεύσουν τις πηγές του Ιορδάνη ποταµού και ενδεχοµένως να 

προκαταλάβουν τον Εθνικό Υδάτινο Μεταφορέα των Ισραηλινών. Κατόπιν αυτού, 

η Συρία ανακόπτει την κατασκευή της εκτροπής, που ετοίµαζε τον Ιούλιο του 

1966.74 

   (5) Το έτος 1967 το Ισραήλ καταστρέφει τις αραβικές εργασίες για την 

εκτροπή των πηγών του Ιορδάνη ποταµού. Κατά τη διάρκεια του αραβοϊσραηλινού 
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πολέµου που ακολούθησε τον Ιούνιο του 1967, το Ισραήλ καταλαµβάνει τα 

υψίπεδα του Γκολάν, µε τον παραπόταµο Μπάνιας στα σύνορα µε τη Συρία, και τη 

∆υτική Όχθη.75 

   (6) Το έτος 1969 το Ισραήλ, υποπτευόµενο ότι η Ιορδανία εκτρέπει 

κατά πολύ τον ποταµό Γιαρµούκ, οργανώνει δύο επιδροµές για να διαλύσει το 

πρόσφατα κατασκευασµένο Ανατολικό Γκορ Κανάλι. Ωστόσο, µυστικές 

διαπραγµατεύσεις µετά από την εµπλοκή των ΗΠΑ οδηγούν σε συµφωνία το έτος 

1970.76  

 β. Τίγρης και Ευφράτης 

   (1) Tο έτος 1974  προκλήθηκε στρατιωτική ένταση χωρίς να φτάσει σε 

ένοπλη διαµάχη, καθώς το Ιράκ απειλεί να βοµβαρδίσει το φράγµα al-Thawra στη 

Συρία, όπως και συγκεντρωτικές στρατιές κατά µήκος των συνόρων, δηλώνοντας 

ότι το φράγµα είχε µειώσει τη ροή του ποταµού Ευφράτη στο Ιράκ.77 

   (2) Το έτος 1975, καθώς τα φράγµατα γέµισαν κατά τη διάρκεια µιας 

χρονιάς χαµηλής ροής για τον Ευφράτη, οι Ιρακινοί διατείνονται ότι η ροή που 

φτάνει στην περιοχή είναι «ανυπόφορη» και ζητά από τον Αραβικό Σύνδεσµο 

(Arab League) να επέµβει. Οι Σύριοι διακήρυξαν ότι λαµβάνουν λιγότερο από το 

µισό της κανονικής ροής του ποταµού και αποχωρούν από µια αραβική τεχνική 

επιτροπή που είχε συσταθεί για να µεσολαβήσει στη διαµάχη.78  

   (3) Τον Μάιο του ίδιου έτους η Συρία κλείνει τους αεροδιαδρόµους της 

για τις πτήσεις των Ιρακινών και ταυτόχρονα οι Σύριοι µε τους Ιρακινούς 

µεταφέρουν στρατεύµατα στα κοινά σύνορά τους. Ωστόσο, µετά από επιτυχή 

παρέµβαση της Σαουδικής Αραβίας, η ένταση καταπραΰνεται.79 

   (4) Το έτος 1981, το Ιράν φαίνεται να έχει βοµβαρδίσει µια 

υδροηλεκτρική µονάδα στην περιοχή των Κούρδων του Ιράκ, µε συνέπεια να 
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αναχαιτίσει µεγάλες ποσότητες νερού που προοριζόταν για το Ιράκ κατά τη 

διάρκεια του ιρανο-ιρακινού πολέµου.80 

   (5) Κατά την περίοδο του πολέµου Ιράν - Ιράκ (1980-1988), το Ιράν 

εκτρέπει ποσότητες νερού στην προσπάθεια να κατακλύσει ιρακινές αµυντικές 

θέσεις.81 

   (6) Τη δεκαετία του 1980, η Τουρκία, υπό τον Τουργκούτ Οζάλ82, 

άρχισε να κατασκευάζει το γνωστό Σχέδιο της Μεγάλης Ανατολίας, ευρύτερα 

γνωστό ως GAP.83 Μέχρι σήµερα έχουν κατασκευαστεί 22 φράγµατα, 19 

υδροηλεκτρικά εργοστάσια και δύο τούνελ άρδευσης στον Ευφράτη, τον Τίγρη και 

τους παραποτάµους τους. Για την Τουρκία, το GAP θεωρήθηκε ως ένα βασικό 

εργαλείο ανάπτυξης της «ευαίσθητης» περιοχής της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Ο 

GAP αποτέλεσε άλλο ένα πρόβληµα, το οποίο προστέθηκε στη λίστα των 

προβληµάτων στις ήδη δύσκολες σχέσεις µεταξύ της Τουρκίας και της Συρίας. 

   (7) Το έτος 1990 η ροή του Ευφράτη διακόπτεται για ένα µήνα, καθώς 

η Τουρκία ολοκλήρωσε την κατασκευή του φράγµατος Ατατουρκ84, µέρος του 

GAP. Η Συρία και το Ιράκ διαµαρτύρονται ότι η Τουρκία πλέον διαθέτει ένα 

σηµαντικό όπλο στα χέρια της, το οποίο της δίνει τη δυνατότητα σε περιόδους 

έντασης-κρίσης ή πολέµου να το χρησιµοποιήσει εναντίον τους, µε τις όποιες 

καταστροφικές συνέπειες µπορεί να προκαλέσει είτε ο περιορισµός είτε η 

ανεξέλεγκτη αποδέσµευση των υδάτων. Στα µέσα του έτους 1990, ο Τούρκος 

Πρόεδρος Τουργκούτ Οζάλ απειλεί να περιορίσει τη ροή νερού στη Συρία, ώστε να 

την αναγκάσει να αποσύρει τη βοήθεια και υποστήριξη στους Κούρδους αντάρτες, 

οι οποίοι δρούσαν στη νότια Τουρκία.85 
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   (8) Το έτος 1991 ξεκίνησαν οι συζητήσεις στα Ηνωµένα Έθνη σχετικά 

µε τη χρήση του φράγµατος Ατατούρκ στην Τουρκία για την διακοπή της ροής από 

τον Ευφράτη στο Ιράκ.86 

   (9) Το έτος 1998, η Τουρκία απείλησε µε διακοπή της ροής του 

Ευφράτη µετά από απαίτηση της για εκδίωξη του ηγέτη του Κουρδικού Εργατικού 

Κόµµατος (PKK), Αµπντουλάχ Οτζαλάν, από τη ∆αµασκό87. 

   (10) Από το 2002 έως το 2011 παρατηρείται µια σηµαντική βελτίωση 

στις σχέσεις µεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Ωστόσο, από το 2011 κι έπειτα, µετά το 

ξέσπασµα του συριακού εµφύλιου πολέµου και την εµφάνιση νέων, κυρίως µη 

κρατικών, δρώντων στο περιφερειακό διεθνές σύστηµα της Μέσης Ανατολής, 

όπως η ISIS και οι Κουρδικές οντότητες στα σύνορα της Τουρκίας, της Συρίας και 

του Ιράκ,88 η διαχείριση των υδάτινων πόρων στη συγκεκριµένη περιοχή είναι 

πιθανόν να αποτελέσει προτεραιότητα των ενδιαφερόµενων κρατών και ίσως αιτία 

ανάφλεξης στις µεταξύ τους σχέσεις. 

 γ. Νείλος 

   (1) Από όλες τις παραποτάµιες χώρες του Νείλου, η Αίγυπτος είναι η 

χώρα αυτή που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη εξάρτηση από τον ποταµό, όπως και 

αυτή που έχει εξασφαλίσει µία «ηγεµονική θέση», τόσο λόγω των ιστορικών 

γεγονότων όσο και της πολιτικής και στρατιωτικής της ισχύος. Ωστόσο, η 

ηγεµονική θέση της Αιγύπτου αµφισβητείται όλο και περισσότερο τα τελευταία 

χρόνια από τα υπόλοιπα παραποτάµια κράτη. 

   (2) Η Αίγυπτος έχει προσπαθήσει να διατηρήσει την ηγεµονική της 

θέση σε σχέση µε τα νερά του Νείλου, χρησιµοποιώντας κάθε πολιτικό και 

διπλωµατικό µέσο και ακόµη απειλώντας µε τη χρήση βίας. Οι κυριότερες 

αντιπαραθέσεις αφορούν τις τρεις κυριότερες από τις έντεκα παραποτάµιες χώρες, 

οι οποίες είναι η Αίγυπτος, το Σουδάν και η Αιθιοπία. Χαρακτηριστική είναι η 
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δήλωση του Αιγύπτιου Προέδρου Σάντατ το 1979: «Το µόνο ζήτηµα που θα 

µπορούσε να οδηγήσει  την Αίγυπτο ξανά σε πόλεµο είναι το νερό».89 

   (3) Το 2010, οι λοιπές παραποτάµιες χώρες, λόγω της µεγάλης 

αστάθειας που προέκυψε στην Αίγυπτο µετά την εµφάνιση της Αραβικής Άνοιξης 

κατέληξαν στην υπογραφή της «Συµφωνίας – Πλαίσιο Συνεργασίας της Λεκάνης 

του Νείλου».90 H Αίγυπτος και το Σουδάν ωστόσο αρνήθηκαν να υπογράψουν τη 

συγκεκριµένη συµφωνία.91 

   (4) Τον Απρίλιο του 2011 η Αιθιοπία ξεκίνησε την κατασκευή του 

Μεγάλου Αιθιοπικού Φράγµατος Αναγέννησης92. Η αντίδραση της Αιγύπτου 

αρχικά ήταν αρνητική, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται και στη δήλωση του 

Αιγύπτιου Προέδρου Mohammed Morsi: «Η Αίγυπτος είναι δώρο του Νείλου και ο 

Νείλος δώρο της Αιγύπτου».93 

 Κλείνοντας, παρατηρούµε ότι η διαχείριση των υδάτινων πόρων στην 

ιδιαίτερα ταραγµένη, αλλά και ενδιαφέρουσα περιοχή της Μέσης Ανατολής 

επηρέασε και θα συνεχίσει να επηρεάζει τις σχέσεις των ενδιαφερόµενων 

παρόχθιων κρατών, καθώς τα αποθέµατα του σηµαντικού αυτού αγαθού 

µειώνονται δραµατικά σε παγκόσµια κλίµακα. 

2.2. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ 

ΑΝΑΤΟΛΗ – ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Υ∆ΑΤΙΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

2.2.1. Γενικά 

 Με τον όρο υδάτινοι πόροι εννοούµε το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται 

στη φύση και χρησιµεύουν στον άνθρωπο για την επιβίωσή του. Χωρίζονται σε 

επιφανειακούς και υπόγειους υδάτινους πόρους και σε αυτούς περιλαµβάνονται τα 
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επιφανειακά υπόγεια νερά, τα νερά των πηγών, τα ιαµατικά νερά, αλλά και τα υγρά 

απόβλητα.94 

 Ενδεικτικό της πρωταρχικής σηµασίας που έχει το νερό για τη ζωή, είναι το 

αξιοσηµείωτο γεγονός, σύµφωνα µε πρόσφατες ανακοινώσεις στα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), ότι ανακαλύφθηκε η ύπαρξη νερού στον πλανήτη Άρη, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση του επιστηµονικού ενδιαφέροντος για την ύπαρξη ζωής 

στο γειτονικό πλανήτη.95 

 Οι προσβάσιµες στον άνθρωπο πηγές υδάτινων πόρων, οι οποίες στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι περιορισµένες, είναι οι παρακάτω:96 

 α. Οι βροχοπτώσεις. 

 β. Οι ποταµοί, οι οποίοι συνιστούν τρία υδρογεωπολιτικά συστήµατα και 

αποτελούν το «µήλο της έριδας» µεταξύ των κρατών από τα οποία διέρχονται. 

 γ. Οι υδροφόροι ορίζοντες (υπάρχοντα ύδατα και πορώδη πετρώµατα). 

 δ. Το αφαλατωµένο νερό. 

 Από τις παραπάνω πηγές ύδατος, τα τρία πιο σηµαντικά υδρογεωπολιτικά 

συστήµατα (ή υδροσυστήµατα), των οποίων ο στρατηγικός ρόλος για την περιοχή 

είναι πολύ σηµαντικός και ο έλεγχος των υδάτινων αυτών πόρων έχει γίνει ζήτηµα 

εθνικής ασφάλειας των κρατών της περιοχής είναι: 

 α. Το σύστηµα των ποταµών Τίγρη – Ευφράτη, το οποίο επηρεάζει τις 

σχέσεις της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράκ. 

 β. Το σύστηµα των ποταµών Ιορδάνη – Γιαρµούκ – Λιτανί, το οποίο 

επηρεάζει τις σχέσεις του Ισραήλ, της Ιορδανίας, της Συρίας, του Λιβάνου και της 

Παλαιστίνης στα κατεχόµενα από το Ισραήλ εδάφη. 
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 γ. Το σύστηµα του ποταµού Νείλου, το οποίο επηρεάζει κυρίως τις 

σχέσεις µεταξύ της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας, του Σουδάν. 

2.2.2. ∆ιαθεσιµότητα – Σηµαντικότητα Υδάτινων Πόρων 

 Οι ποσότητες νερού που υπάρχουν σε όλες τις µορφές του –υγρή, 

παγωµένη και αέρια- αντιστοιχούν στο 71% της επιφάνειας του πλανήτη, εκ των 

οποίων µόλις το 2% είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις.97 Όπως ήδη έχει 

αναφερθεί, αν υποτεθεί ότι ο πλανήτης αντιστοιχεί µε ένα πορτοκάλι, το διαθέσιµο 

για χρήση νερό αντιστοιχεί µε το κεφάλι µιας καρφίτσας.98 Εκτός αυτού, η άνιση 

κατανοµή του γλυκού νερού δηµιουργεί ανισορροπίες σε γεωγραφικές περιοχές 

του πλανήτη, µεταξύ των οποίων η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, στις 

οποίες οι διαθέσιµες ποσότητες είναι πολύ λιγότερες από αυτές που αναγκαιούν. 

 Είναι εµφανές ότι η ανεπάρκεια των υδάτινων πόρων σε περιοχές όπως η 

Μέση Ανατολή, σε συνδυασµό µε τη ανορθόδοξη εκµετάλλευση των αποθεµάτων, 

έχει καταστήσει το νερό σε «οικονοµικό πόρο», δηλαδή ένα αγαθό το οποίο 

σπανίζει. Η λειψυδρία στη Μέση Ανατολή οφείλεται κυρίως στους παρακάτω 

λόγους:99  

 α. Στην αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη και στη µείωση των 

βροχοπτώσεων, που οδηγούν µοιραία στη µείωση της ετήσιας απορροής των 

ποταµών και στη δηµιουργία ξηρασίας. 

 β. Στη ραγδαία αύξηση του πληθυσµού100 µε συνεπακόλουθο την 

αντίστοιχη αύξηση της υδατικής κατανάλωσης, η οποία δεν αναπληρώνεται 

επαρκώς και οδηγεί στη σταδιακή εξάντληση των υδάτινων αποθεµάτων. 

 γ. Στην έλλειψη βιολογικών χηµικών συστηµάτων καθαρισµού των 

λυµάτων, µε αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών ποσοτήτων καθαρού και 
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εµπλουτισµένου νερού άρδευσης, οι οποίες θα πρέπει να τυγχάνουν 

ορθολογιστικής εκµετάλλευσης. 

 δ. Στη ρύπανση της υδρόσφαιρας101, της ατµόσφαιρας, του εδάφους και 

του υπεδάφους µε την αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, η οποία 

οδηγεί στην αχρήστευση σηµαντικών ποσοτήτων νερού. 

 Η σηµαντικότητα του «γαλάζιου χρυσού» στη Μέση Ανατολή και ο 

γεωπολιτικός του ρόλος αναδεικνύονται, αν αναλογισθεί κανείς το γεγονός ότι αυτή 

η περιοχή των 300 εκατοµµυρίων κατοίκων παρουσιάζει έλλειµµα υδάτινων 

πόρων της τάξης του 30%, το οποίο αναµένεται ότι θα αυξηθεί τα επόµενα χρόνια 

στο 50%. Επιπλέον, το 50% των κατοίκων της εξαρτάται από υδάτινους πόρους, 

οι οποίοι προέρχονται από άλλα κράτη. Τα νερά των ποταµών Τίγρη και Ευφράτη 

διεκδικούν η Τουρκία, η Συρία και το Ιράκ, ενώ τα νερά των ποταµών Ιορδάνη, 

Γιαρµούκ και Λιτανί, καθώς και τους υπόγειους υδάτινους πόρους της ∆υτικής 

Όχθης και της Γάζας διεκδικούν το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, η Ιορδανία, η Συρία και ο 

Λίβανος. Τα νερά του ποταµού Νείλου διεκδικούν έντεκα χώρες102, εκ των οποίων 

η Αίγυπτος, το Σουδάν και η Αιθιοπία έχουν εµπλακεί στις κυριότερες διαµάχες 

µεταξύ τους.  

 Αν στην παραπάνω συλλογιστική προστεθεί ο ισλαµικός φονταµενταλισµός 

και η έκρυθµη εσωτερική κατάσταση των ενδιαφερόµενων κρατών, µε συνέπεια 

την παγίωση ενός ασταθούς περιβάλλοντος, τότε αποκρυσταλλώνεται ο 

γεωπολιτικός του ρόλος. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 1985, ο τότε Υπουργός 

Εξωτερικών της Αιγύπτου και µετέπειτα Γενικός Γραµµατέας του ΟΗΕ Μπούτρος 

Γκάλι (Butros Galli), δήλωσε ότι: «Ο επόµενος πόλεµος στην περιοχή µας θα 

οφείλεται στα νερά και όχι στην πολιτική».103 

 Σε κάθε περίπτωση, τα τρία υδρογεωπολιτικά συστήµατα της περιοχής, 

καθώς και οι υδροφόροι ορίζοντες, αποτελούν τις εν δυνάµει πηγές υδάτινων 
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πόρων, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύονται και σε εθνικές πηγές ισχύος για τα κράτη 

που έχουν πρόσβαση και κυρίως ασκούν έλεγχο σε αυτές. 

2.2.3. Το Υδρογεωπολιτικό Σύστηµα των Ποταµών Τίγρη και Ευφράτη 

2.2.3.1. Γενικά  

 Όταν αναφερόµαστε σε διασυνοριακά προβλήµατα διαχείρισης των 

υδάτινων πόρων στη Μέση Ανατολή, το µυαλό µας πάει πρώτα στους ποταµούς 

Τίγρη και Ευφράτη. Το 1920, µε τη διάλυση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, η 

Βρετανία και η Γαλλία καθόρισαν το βόρειο σύνορο της Συρίας και του Ιράκ, κοντά 

στον 37ο παράλληλο. Υδρολογικά, ωστόσο, η Τουρκία διατήρησε τον κυρίαρχο 

έλεγχο επί της υδροδότησης των δύο νέων κρατών, καθόσον οι δύο ποταµοί 

πηγάζουν από το έδαφος της Τουρκίας.104 Ο Ευφράτης105 είναι ένας διεθνής 

ποταµός, τον οποίο µοιράζονται η Τουρκία, η Συρία και το Ιράκ. Ο Τίγρης106 ορίζει 

µία διεθνή ποτάµια λεκάνη, την οποία µοιράζονται η Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν, ενώ 

µικρότερο τµήµα της κατέχει η Συρία. 

2.2.3.2. Ο Ευφράτης 

 Ο Ευφράτης πηγάζει από τα βουνά της Ανατολικής Τουρκίας (Βόρειο 

Κουρδιστάν), µεταξύ της λίµνης Βαν και της Μαύρης Θάλασσας και στη συνέχεια 

ρέοντας πρώτα νοτιοανατολικά και µετά νοτιοδυτικά, εισβάλει στη Συρία, όπου ρέει 

για 260 χιλιόµετρα. Στο Ιράκ ο ποταµός ρέει για 350 χιλιόµετρα µέχρι που φτάνει 

στο Ραµαντί, όπου ενώνεται µε το γιγαντιαίο δέλτα του Τίγρη-Ευφράτη.107 Ιστορικά 

ο Ευφράτης πήρε το όνοµά του από τη σουµεριακή διάλεκτο και ονοµάστηκε 

Μπουρανούν (Buranun) και είναι ένας διεθνής ποταµός, τον οποίον µοιράζονται η 

Τουρκία, η Συρία και το Ιράκ. Πρόκειται για το µεγαλύτερο ποτάµι της Ν∆ Ασίας µε 

µήκος 2.700 χιλιόµετρα και ετήσια ποσότητα που φτάνει τα 35,9 δισεκατοµµύρια 

κυβικά µέτρα. Μπαίνοντας στη Συρία από το σηµείο Καρακαµίς, ο Ευφράτης 

συνεχίζει τη νοτιοανατολική του πορεία και ενώνεται µετά από 230 χιλιόµετρα µε 
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δύο παραποτάµους, τον Μπαλίχ και στη συνέχεια το Χαµπούρ. Και οι δύο αυτοί 

παραπόταµοι πηγάζουν από την Τουρκία και αποτελούν το τελευταίο υδάτινο 

παρακλάδι που συµβάλλει στον Ευφράτη. Ο ποταµός, ρέοντας από το Νταΰρ αλ-

Ζουρ προς τα ιρακινά σύνορα εισέρχεται πλέον στο Ιράκ στο σηµείο αλ-Καγιέµ. 

Μπαίνοντας στο Ιράκ, ο Ευφράτης για 350 χιλιόµετρα ρέει προς το Ραµαντί, όπου 

και ενώνεται µε το γιγαντιαίο δέλτα του Τίγρη και του Ευφράτη. Οι δύο ποταµοί 

κυλούν µέσα από τα αναχώµατα και το επίπεδό τους είναι υψηλότερο από τις 

γειτονικές πεδιάδες, οι οποίες έχουν υποστεί έντονη καθίζηση. Η µορφολογία 

αυτή, εξαιτίας των κατακλίσεών της αποτελεί αληθινό κίνδυνο για τις πόλεις 

Βαγδάτη και Βασόρα. Το δέλτα σχηµατίζεται από τον Τίγρη, το Χαρούµ και τον 

Ευφράτη και το τελευταίο τµήµα του ποταµού µεταβάλλεται σε µία τεράστια 

βαλτώδη έκταση µε αλατούχες λίµνες. Όσον αφορά το Ιράκ, ο ποταµός διασχίζει 

µια έκταση 1.060 περίπου χιλιοµέτρων πριν εκβάλλει στη θάλασσα, γεγονός που 

διαµορφώνει το υπάρχον κλίµα στη λεκάνη απορροής.108 

2.2.3.3. Ο Τίγρης 

 Το όνοµα του ποταµού Τίγρη προήλθε κι αυτό από τη σουµεριακή διάλεκτο, 

όπου τον ονόµαζαν Idigna και Τίγρης από τον Ηρόδοτο έως και σήµερα. Είναι ο 

δεύτερος µεγαλύτερος ποταµός της νοτιοδυτικής Ασίας µε µήκος 1.840 χιλιόµετρα. 

Ο Τίγρης ορίζει µία διεθνή ποτάµιο λεκάνη, την οποία µοιράζονται η Τουρκία, το 

Ιράκ, το Ιράν, ενώ µικρότερο τµήµα της κατέχει η Συρία. Αναλυτικότερα, ο Τίγρης, 

όπως και ο Ευφράτης, πηγάζει από τα ψηλά βουνά της Ανατολικής Τουρκίας, 

αλλά η κύρια συµβολή στον ποταµό προέρχεται από τους παραπόταµους στο 

Ιράκ. 

 Ο Τίγρης ακολουθεί µια νοτιοανατολική πορεία κατά µήκος της Τουρκίας ως 

την πόλη Τσιζρέ, όπου διαµορφώνει τα σύνορα ανάµεσα στην Τουρκία και τη 

Συρία πριν φτάσει στο Ιράκ. ∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι ο Τίγρης σχηµατίζει τα 

σύνορα µεταξύ Τουρκίας και Συρίας, καθώς επίσης και Ιράκ και Συρίας. Ο πρώτος 

µητρικός κλάδος του ονοµάζεται Τίγρης και πηγάζει κοντά στο Ντιγιαρµπακίρ σε 

υψόµετρο που κυµαίνεται µεταξύ των 1.000 και 1.500 µέτρων, ενώ ο Μπατµάν 
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Σου, ο οποίος προέρχεται από τις αποστραγγίσεις µιας περιοχής, σε υψόµετρο 

2.000 – 4.000 µέτρων. Οι δύο ποτάµιοι κλάδοι ενώνονται κοντά στο Σεφάν και 

ενιαίος πλέον ο Τίγρης φτάνει µετά από περίπου 100 χιλιόµετρα στα σύνορα της 

Συρίας. Ο Τίγρης σχηµατίζει τα σύνορα µεταξύ Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ, ενώ τα 

σύνορα είναι τέτοια, που η Συρία θα µπορούσε να απαιτήσει το καθεστώς 

παρόχθιου κράτους µε δικαιώµατα εκµετάλλευσης των υδάτων του ποταµού.109 

 Τελικά, ο Τίγρης ενώνεται µε τον Ευφράτη βόρεια της Βασόρας, για να 

σχηµατίσουν µαζί τον Σατ αλ-Άραµπ. Το ενοποιηµένο ρεύµα, ο Σατ αλ-Άραµπ, 

έχει εύρος της τάξης των 800 έως 1.000 µέτρων. Καθώς όµως η Συρία, η Τουρκία 

και το Ιράκ µοιράζονται και τους δύο ποταµούς, εθιµοτυπικά πλέον οι δύο λεκάνες 

αντιµετωπίζονται ως µία ενιαία. Τη διεθνή κατανοµή της κυρίως κοίτης του 

Ευφράτη, µήκους 3.000 χιλιοµέτρων, την µοιράζονται το Ιράκ (36%), η Συρία 

(23%) και η Τουρκία (41%).110 

 Το ποτάµιο σύστηµα των ποταµών Τίγρη και Ευφράτη έχει τα ακόλουθα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:111  

 α. Οι δύο ποταµοί µοιράζονται από κοινού στην Τουρκία, τη Συρία και το 

Ιράκ. Μπορεί να αξιοποιηθεί το χαρακτηριστικό αυτό για τη δίκαιη κατανοµή των 

υδάτων τους, παραχωρώντας τα ύδατα του Ευφράτη σε µία παραποτάµια χώρα 

και τα ύδατα του Τίγρη και των παραποτάµων του στις άλλες δύο παρόχθιες 

χώρες. 

 β. Οι σχέσεις µεταξύ της Συρίας, της Τουρκίας και του Ιράκ στο παρελθόν 

έχουν διέλθει στιγµές µεγάλης κρίσης και έντασης, γεγονός το οποίο παρακωλύει 

τις οποιεσδήποτε διαπραγµατεύσεις προς επίτευξη συµφωνιών υπό το πνεύµα 

αµοιβαίας εµπιστοσύνης. 

 γ. Το Ιράκ, όπως και η Συρία, διεκδικεί δικαιώµατα επί των υδάτων του 

Τίγρη και του Ευφράτη, αφού θεωρεί ότι έχει διαδεχθεί τον αρχαίο πολιτισµό της 

Μεσοποταµίας, έναν πολιτισµό που άκµασε στις όχθες των ποταµών. 
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 δ. Το Ιράκ, όπως και η Συρία, είναι µία ξηρή παραποτάµια χώρα στο 

κατάντη, η οποία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα ύδατα των ποταµών 

Ευφράτη και Τίγρη. 

 Τέλος, η Τουρκία, η οποία αποτελεί αυτή τη στιγµή τη δεσπόζουσα 

γεωπολιτική και ηγεµονική δύναµη στην κοιλάδα του Τίγρη και του Ευφράτη, έχει 

στο έδαφός της τις πηγές του µεγαλύτερου τµήµατος των υδάτων των δύο 

ποταµών.112 

 Συµπερασµατικά, αξίζει να τονιστεί ότι οι ποταµοί Τίγρης και Ευφράτης 

αποτέλεσαν την κοιτίδα για πρώιµους πολιτισµούς που αναπτύχθηκαν στην 

περιοχή της Μεσοποταµίας, καθώς στις όχθες τους χτίστηκαν πολλές και 

σηµαντικές πόλεις, ενώ η άρδευση των υδάτων τους αποτέλεσε σηµαντικό 

πλεονέκτηµα για τους κατοίκους της περιοχής, καθώς τους έδωσε έναυσµα για την 

προώθηση της γεωργίας, την ανάπτυξη των επιστηµών, καθώς και άλλων 

σηµαντικών δραστηριοτήτων. 

2.2.3.4. Η Τουρκία, οι Θέσεις και η Πολιτική της 

 Η Τουρκία, λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της πολιτισµικής της 

ταυτότητας, ανήκει στο υποσύστηµα της Μέσης Ανατολής. Μετά από τη λήξη του 

Ψυχρού Πολέµου και τη µείωση της στρατηγικής της αξίας ως πρώτης γραµµής 

άµυνας του ΝΑΤΟ έναντι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, η Τουρκία άρχισε να 

επαναπροσδιορίζει το διεθνή ρόλο της, επιδιώκοντας την ενεργότερη συµµετοχή 

και την αναζήτηση ηγεµονικού ρόλου στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη 

Μέση Ανατολή, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να αναβαθµίσει το ρόλο της και στη 

∆ύση µε τον πολυπόθητο, αλλά µακροπρόθεσµο στόχο της ένταξής της στην ΕΕ. 

 Η Τουρκία θεωρεί ότι δικαιούται πιο µεγάλες ποσότητες νερού για δική της 

χρήση, σε αντίθεση µε τις άλλες χώρες που θα πρέπει να έχουν συγκεκριµένα 

όρια και απαιτήσεις, όντας µόνο αποδέκτες της φυσικής ροής των υδάτων. 

Επισηµαίνεται ότι η Τουρκία θεωρεί τους ποταµούς Τίγρη και Ευφράτη 

«διασυνοριακούς ποταµούς»113 και όχι «διεθνείς»114, καθώς δεν δέχεται την έννοια 
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της «ποτάµιας λίµνης» ως ενιαίου όλου που υπερτερεί της έννοιας και του 

δικαιώµατος της «κρατικής κυριαρχίας» των παρόχθιων κρατών.115 

 Ταυτόχρονα, ο σχεδιασµός υδροηλεκτρικών προγραµµάτων αποσκοπεί 

στην παραγωγή φθηνής ενέργειας, δεδοµένου ότι εισάγεται το 50% της 

απαιτούµενης ενέργειας για την οικονοµία της χώρας, όπως επίσης και το 25% της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε εισαγόµενα καύσιµα. Ο Τίγρης και ο 

Ευφράτης παράγουν το 40% του υδροηλεκτρικού δυναµικού της χώρας. 

 Να σηµειωθεί ότι η Τουρκία υποστηρίζει ότι δεν διαθέτει υδάτινες ποσότητες 

αντίστοιχες µε τις ανάγκες της, παρά το γεγονός ότι διαθέτει περισσότερους 

πόρους από τους γείτονές της.116 Επίσης, επιµένει ότι αποδίδει στις γείτονες 

χώρες το νερό που τους αναλογεί, ενώ διατείνεται ότι σέβεται την αρχή να µη 

δηµιουργήσει οποιαδήποτε ζηµιά στις χώρες, τις οποίες διατρέχουν τα ποτάµια και 

ότι δε χρησιµοποιεί καµία απολύτως τεχνική πίεση.117 

 Όπως ήδη έχει αναφερθεί και θα αναλυθεί περαιτέρω, η Τουρκία προωθεί 

ένα µεγαλόπνοο αναπτυξιακό πρόγραµµα για τη Νοτιοανατολική Τουρκία, 

αποκαλούµενο ως GAP.118 Το εν λόγω πρόγραµµα, πέραν της οικονοµικής του 

πλευράς, αποτελεί και ένα σηµαντικό µέσο διπλωµατικής πίεσης για την επίλυση 

της πολιτικής πτυχής του Κουρδικού ζητήµατος, το οποίο είναι ζωτικής σηµασίας 

για τα τουρκικά συµφέροντα. Επίσης, συνιστά σύµβολο του τουρκικού εθνικισµού, 

αφού κατόπιν άρνησης των διεθνών πιστωτικών φορέων για χρηµατοδότηση του 

έργου, η υλοποίησή του πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε τουρκικά κεφάλαια. 

Στόχος του GAP είναι η µείωση της οικονοµικής ανισότητας µεταξύ 

Νοτιοανατολικής και ∆υτικής Τουρκίας και η επίτευξη κοινωνικής και πολιτικής 

σταθερότητας σε µια περιοχή 5,2 εκατοµµυρίων κατοίκων, δηλαδή του 9,2% του 

πληθυσµού της χώρας. 

 Η Τουρκία µελετά την κατασκευή ενός άλλου φράγµατος, αυτό του Ιλισού 

(Ilisu) στον ποταµό Τίγρη µε κόστος 1,5 δισεκατοµµύρια δολάρια, το οποίο είναι το 
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µεγαλύτερο έργο που προωθεί η Άγκυρα, αλλά λόγω της διαµάχης της µε το Ιράκ 

και τη Συρία, η Παγκόσµια Τράπεζα έχει αρνηθεί τη χρηµατοδότησή του. Οι 

επικριτές του σχεδίου στη Βαγδάτη και τη ∆αµασκό υποστηρίζουν ότι το φράγµα 

του Ιλισού θα µειώσει κατά πολύ την ικανότητα αυτοκαθαρισµού του Τίγρη και 

ενδέχεται να συµβάλλει στην ανάπτυξη της ελονοσίας και άλλων τροπικών 

ασθενειών.119 Το συγκεκριµένο φράγµα θα υποχρεώσει περίπου 30.000 

Κούρδους να µετακινηθούν από τις εστίες τους.120 

 Όλα τα παραπάνω φανερώνουν τη δυναµική του µεγαλόπνοου αυτού 

σχεδίου και το αντίκτυπο που έχει στις γειτονικές χώρες, αφού η κατασκευή του 

καταγγέλθηκε από όλα τα αραβικά µέσα ενηµέρωσης, ως επιθετική ενέργεια 

εναντίον του αραβικού κόσµου.121 Η Τουρκία, λοιπόν, µε τη σύλληψη και 

κατασκευή µεγαλόπνοων σχεδίων προσπαθεί, όπως διατείνεται, να συµβάλλει 

στην ειρήνη και συνεργασία στην περιοχή. Ωστόσο, οι γειτονικές χώρες 

αµφισβητούν τις προτάσεις της, οι οποίες πρώτα και κύρια προωθούν τα 

οικονοµικά και κυρίως εθνικά τους συµφέροντα. Οι άµεσα θιγόµενες χώρες από 

αυτή την πολιτική είναι η Συρία και το Ιράκ.  

2.2.3.5. Η Συρία, οι Θέσεις και η Πολιτική της 

 Ένα πάγιο πρόβληµά της Συρίας το οποίο της δηµιουργεί προβλήµατα µε 

τα γειτονικά κράτη, είναι ο συνδυασµός του ξηρού κλίµατος µε την ανεπάρκεια των 

υδάτινων πόρων. Ο Ευφράτης είναι η σηµαντικότερη πηγή τροφοδοσίας σε νερό 

και η εκµετάλλευσή του είναι πολύ σηµαντική για τη χώρα. 

 Η αρδευόµενη γεωργία καταναλώνει το µεγαλύτερο µέρος των υδάτινων 

αποθεµάτων της χώρας και το οποίο υπολογίζεται σε 8,8 δισεκατοµµύρια κυβικά 

µέτρα ανά έτος, αφού η τελευταία ακολουθεί µια στρατηγική αυτάρκειας σε 

τρόφιµα για τον πρόσθετο λόγο ότι της εξασφαλίζει ένα ελάχιστο (minimum) 
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ισχύος, προκειµένου να καταστεί περιφερειακή δύναµη στην περιοχή.122 Πολύ 

µεγαλύτερη σηµασία για τη ∆αµασκό, όµως έχει η χρήση των υδάτων του 

Ευφράτη για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. 

 Για τους λόγους αυτούς η Συρία έχει προβεί στη δηµιουργία µιας σειράς 

φραγµάτων µε σκοπό να βελτιώσει τα υδάτινα αποθέµατά της. Συγκεκριµένα, 

έχουν κατασκευαστεί τρία φράγµατα από τη ∆αµασκό στον Ευφράτη ποταµό, µε 

σηµαντικότερο το φράγµα Τάµπκα (Τabka). 

 H Συρία διατείνεται ότι, αφού κάθε χώρα αποδέκτης διατυπώσει τις ανάγκες 

της σε νερό και αφού γίνει η προσµέτρηση των δυνατοτήτων υδροδότησης του 

κάθε ποταµού, η κατανοµή να γίνεται βάσει των καταγεγραµµένων µονάδων. Αν, 

όµως, η συνολική ποσότητα νερού, που απαιτεί κάθε χώρα και την προβάλλει ως 

αναγκαία, υπερβαίνει τα υδάτινα αποθέµατα του κάθε ποταµού, τότε η διανοµή της 

υπερβάλλουσας ποσότητας να διανέµεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε 

χώρας.123 Γενικά, η Συρία κατηγορεί την Τουρκία ότι εντάσσει τη διαχείριση των 

υδάτων της στα πλαίσια µιας επιθετικής πολιτικής, ώστε να αποκτήσει ηγεµονική 

θέση στην περιοχή.124 

2.2.3.6. Οι Υδάτινοι Πόροι της Συρίας 

 Στο υδρογεωπολιτικό σύστηµα του Τίγρη και του Ευφράτη η Συρία είναι 

παρόχθιο κράτος µόνο στον Ευφράτη. Κατέχει το 17% της ποτάµιας λεκάνης του, 

το 24% της κοίτης του και συνεισφέρει µε 2% στα νερά του, µέσω των 

παραποτάµων του Ευφράτη, Χαµπούρ και Μπαλίχ. Το µεγαλύτερο µέρος των 

υδάτινων διαθεσίµων καταναλώνεται στην αρδευόµενη γεωργία, ενώ η στρατηγική 

της τροφικής αυτάρκειας συνιστά προτεραιότητα για τη συριακή πολιτική για τον 

πρόσθετο λόγο ότι της εξασφαλίζει ένα minimum ισχύος, προκειµένου να καταστεί 

περιφερειακή δύναµη στην περιοχή.125  
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 Με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της αρδευόµενης καλλιέργειας, έχουν 

κατασκευαστεί 3 φράγµατα τα οποία είναι:126 

 α. Το φράγµα Τάµπκα, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1975, έχει 

χωρητικότητα 11,6 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα και υδροηλεκτρική ικανότητα ίση 

µε 800 MW. Από το φράγµα αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας της Συρίας, αλλά µια σειρά προβληµάτων το έχουν 

καταστήσει αναξιόπιστο σύστηµα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Ενδεικτικό είναι 

ότι µε την πτώση της παροχής του Ευφράτη, συνήθως µε τουρκική υπαιτιότητα,  

σηµειώνεται ανεπάρκεια παροχής ισχύος, µε συνέπεια διακοπές της παροχής 

ηλεκτρισµού, για τις µεγάλες πόλεις της Συρίας. Παρόµοια αποτελέσµατα 

εµφανίζονται και κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, όπου η παροχή του νερού είναι 

χαµηλή. 

 β. Το φράγµα Αλ-Μπάαθ, το οποίο είναι κυρίως ρυθµιστικό και µπορεί να 

παράγει 64 MW. 

 γ. Το φράγµα Τισρίν, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1991 και είναι κατά κύριο 

λόγο υδροηλεκτρικό µε ικανότητα 1,6 MW. 

 Παράλληλα µε τα προγράµµατα για την άρδευση στην κοιλάδα του 

Ευφράτη, η Συρία υλοποιεί και άλλα έργα που αφορούν άλλους παραποτάµους. 

Έχουν κατασκευαστεί στον ποταµό Ορόντη, το οποίο είναι το φράγµα του 

Ρουστάν και αυτό του Χιλφάγια – Μεαρντέχ, τα οποία προµηθεύουν µε ηλεκτρικό 

ρεύµα τις πόλεις Χοµς και Χάµα. Επίσης, κατασκευάστηκαν ακόµη δύο φράγµατα 

µε σκοπό τη ρύθµιση της ακανόνιστης ροής του και την περαιτέρω µείωση της 

παροχής του προς την Τουρκία. Μετά τη Συµφωνία του 1972 µεταξύ Συρίας και 

Λιβάνου για την κατανοµή των υδάτων διεξάγονται συνοµιλίες για την υλοποίηση 

ενός κοινού προγράµµατος ανάπτυξης της κοιλάδας του Ορόντη.127 

 Τα εξαγγελόµενα προγράµµατα πέραν του ανέφικτου χαρακτήρα τους, 

λόγω των πολύ υψηλών στόχων που θέτουν, ενδέχεται να αντιµετωπίσουν 

δυσχέρεια στην υλοποίησή τους λόγω της σταδιακής ολοκλήρωσης του τουρκικού 
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προγράµµατος GAP128, καθώς προβλέπονται δραστικές µειώσεις στην παροχή 

υδάτων των ποταµών Τίγρη και Ευφράτη. 

2.2.3.7. Η Κρίση των Υδάτων στις Σχέσεις Τουρκίας – Συρίας 

 Οι σχέσεις της Τουρκίας και της Συρίας χαρακτηρίζονται διαχρονικά από 

εχθρότητα και καχυποψία µε βασικά σηµεία τριβής την εκµετάλλευση των υδάτων 

και το Κουρδικό ζήτηµα. Η Τουρκία εκµεταλλευόµενη το στρατηγικό πλεονέκτηµα 

που της προσδίδουν οι δύο ποταµοί, όχι µόνο προωθεί το σχεδιασµό της για 

πολύπλευρη χρησιµοποίηση των υδάτων µε την κατασκευή µεγάλου αριθµού 

φραγµάτων, αλλά αξιοποιεί τον έλεγχο της ροής των ποταµών ως διπλωµατικό 

όπλο πίεσης κατά της Συρίας, αλλά και του Ιράκ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό 

µε τα αυξανόµενα περιβαλλοντολογικά προβλήµατα και την αύξηση του 

πληθυσµού, έχουν καταστήσει την Τουρκία βασικό παίχτη της υδροδιπλωµατίας 

στην περιοχή.129  

 Σηµείο καµπής στις σχέσεις τους αποτέλεσε το ζήτηµα της κυριότητας του 

Χατάι130, περιοχή στα βορειοδυτικά της Συρίας συνορεύουσα µε την Τουρκία, µε 

πληθυσµό τουρκικής, αλλά και αραβικής καταγωγής, µε συριακή εθνική 

συνείδηση.131 Η περιοχή αυτή δόθηκε στην Τουρκία από τη Γαλλία το 1936 πριν 

την ανεξαρτητοποίηση της Συρίας το 1943, µε αντάλλαγµα το δικαίωµα χρήσης 

αεροπορικών βάσεων της δεύτερης, κάτι το οποίο η Συρία έκτοτε δεν αποδέχεται. 

Η υπόψη περιοχή διαθέτει αξιόλογους υδάτινους πόρους, απαραίτητους για την 

κάλυψη µέρους των αναγκών της Συρίας. Επιπλέον, στην περιοχή αυτή, καταλήγει 

ο ποταµός Ορόντης, ο οποίος ρέει εντός συριακού εδάφους και για τη Συρία 

θεωρείται εθνικός, σε προέκταση των παραπάνω διεκδικήσεων, σε αντίθεση µε 

την Τουρκία, η οποία αξιώνει το διεθνή χαρακτήρα του. Η Συρία αρνείται κάθε 

αναγνώρισή του ως διεθνή ποταµού, µε αποτέλεσµα να εκµεταλλεύεται άµεσα µε 

υδραυλικά έργα τα υδάτινα αυτά αποθέµατα, αφήνοντας ένα µικρό ποσοστό για το 

                                                           
128

 Greater Anatolia Project. 
129

 Παναγιώτης Ζ. Σκιαδάς. Η Σχέση των Υδάτινων Πόρων µε την Εξωτερική Πολιτική στη Μέση 
Ανατολή: Οι ∆ιεθνείς Σχέσεις και τα Υδροπολιτικά ∆εδοµένα. σ. 188. 
130

 Σαντζάκιο της Αλεξανδρέττας. 
131

 Παναγιώτης Σκιαδάς. Η Χρήση των Υδάτινων Πόρων ως Εργαλείο Υψηλής Πολιτικής. ΕΑ∆∆,  
Αθήνα, Σεπτέµβριος 2009, http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/19194#page/1/mode/2up, σελ. 
269 (πρόσβαση Σεπτέµβριος 13, 2016).    



44 
 

Χατάι, προκαλώντας την αντίδραση της Άγκυρας για διευθέτηση132. Η Συρία 

δηλώνει ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει εκτός κι αν τεθεί θέµα «Ευφράτη» για 

όλα τα παρόχθια κράτη.133  

 Η Τουρκία το 1964 πρότεινε στη Συρία µια συµφωνία για όλα τα κοινά 

ύδατα ποταµών που διατρέχουν και τις δύο χώρες και ιδιαίτερα για την κατανοµή 

του ποταµού Ορόντη (Άσι), ο οποίος διαρρέει το Λίβανο, τη Συρία και την 

Τουρκία.134 Η άρνηση, όµως της ∆αµασκού έπρεπε να θεωρείται δεδοµένη και 

αναµενόµενη από την Άγκυρα, εφόσον πιθανή αποδοχή της θα σήµαινε για τη 

∆αµασκό την de facto αναγνώριση της τουρκικής επικυριαρχίας επί της 

διεκδικούµενης από τη Συρία περιοχής του Χατάι. 

 Η αντιπρόταση της ∆αµασκού ανέφερε την κατά πρώτον σύναψη διµερούς 

τούρκο-συριακής συµφωνίας για την κατανοµή των υδάτων του Ευφράτη και 

κατόπιν ανάλογης συµφωνίας για τα νερά του Ορόντη. Ο Τίγρης δεν παρουσίασε 

ιδιαίτερα προβλήµατα στις σχέσεις των δύο χωρών, διότι η Τουρκία αποδέχεται το 

«διεθνές» καθεστώς του και δεν αντιδρά µάλλον για την ισοµερή κατανοµή των 

υδάτων του κατά µήκος των τουρκο-συριακών συνόρων. 

 Η ∆αµασκός, η οποία επιµένει στις διεκδικήσεις επί του Σαντζάκιου της 

Αλεξανδρέττας, δεν κατάφερε να επιτύχει ικανοποιητική ρύθµιση σχετικά µε τα 

νερά του Ευφράτη. Επιπλέον, µετά τη διάσπαση του κόµµατος Μπάαθ το 1996, 

∆αµασκός και Βαγδάτη ενεπλάκησαν σε έναν ανταγωνισµό για τον οποίο η 

υπόθεση της κατανοµής των νερών αποτελούσε περισσότερο πρόφαση παρά 

αντικειµενικό στόχο, γεγονός που αποδείχτηκε µε την κρίση του 1974 στη διάρκεια  

της κατασκευής από τη Συρία του φράγµατος της Τάµπκα. 

 Το πρωτόκολλο οικονοµικής συνεργασίας του 1987 αποτέλεσε µια γέφυρα 

συνεργασίας, όπου η Τουρκία δεσµεύτηκε να απελευθερώνει 500 m3/sec νερό, 

ποσότητα όχι αρκετή, αναγκάζοντας τη Συρία, µε την αφορµή της διακοπής των 
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νερών του Ευφράτη για την πλήρωση του φράγµατος Ατατούρκ, να προβεί σε 

καταγγελία στον Αραβικό Σύνδεσµο και διάβηµα.135 

 Η Συρία, υπό τη µορφή αντιποίνων για την προαναφερθείσα τουρκική 

συµπεριφορά, υποστήριξε µε οποιονδήποτε τρόπο το παράνοµο κουρδικό 

εργατικό κόµµα PKK για την περίοδο 1985 – 1998. Η συριακή αυτή δράση ήταν 

αγκάθι στις σχέσεις των δύο κρατών. Το 1992 οι χώρες υπέγραψαν σύµφωνο 

ασφαλείας µε το οποίο ουσιαστικά η Τουρκία συνέδεσε τη διασυνοριακή ασφάλεια 

µε την κατανοµή των υδάτων, χωρίς ωστόσο να το εφαρµόζει απόλυτα.136 

 Οι διαταραγµένες διπλωµατικές θέσεις µεταξύ των δύο χωρών 

αντικατοπτρίζονται το 1993, όταν ο τότε πρωθυπουργός της Τουρκίας Σουλεϊµάν 

Ντεµιρέλ, στα πλαίσια επίσκεψης στη ∆αµασκό δήλωσε ότι «αν η Συρία επιθυµεί 

διαµοιρασµό των υδάτων, δεν υπάρχει λόγος να µην αποδεχθεί και διαµοιρασµό 

των πετρελαίων µε τους γείτονές της.»137 Τελικά το 1998, κάτω από την απειλή 

πολέµου, η Συρία υποχρεώθηκε στον τερµατισµό κάθε βοήθειας στο ΡΚΚ και στον 

ηγέτη του Οτσαλάν.   

 Τα στρατηγικά συµφέροντα της Τουρκίας βασίζονται στις αρχές 

Νταβούτογλου, που αναφέρουν ότι η Συρία και η Τουρκία αποτελούν την πύλη για 

το Νότο και ότι υπάρχει η δυνατότητα για σύναψη εµπορικών και οικονοµικών 

σχέσεων εν µέσω διενέξεων µε αφορµή τα υδάτινα ύδατα. Ο αγωγός της 

«Ειρήνης», µε τον οποίο θα ασχοληθούµε στην παρακάτω ενότητα του παρόντος 

Κεφαλαίου, εργαλείο της οικονοµικής διπλωµατίας, θα µπορεί να µεταφέρει νερό, 

εξυπηρετώντας τη Συρία και άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής. Η επιδίωξη του 

σχεδίου, που ήταν να αυξηθεί η πολιτική επιρροή στα εν λόγω κράτη, δεν έτυχε 

της αναµενόµενης θετικής αποδοχής, γιατί δηµιούργησε φοβικά σύνδροµα και 

σχέσεις ισχύος διαφορετικές πιθανόν από τις ήδη καθορισµένες γεωπολιτικά. 
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2.2.3.8. Το Ιράκ, οι Θέσεις και η Πολιτική του 

 Το Ιράκ σήµερα, µετά την πτώση του Σαντάµ Χουσεΐν, βρίσκεται ουσιαστικά 

υπό αµερικανική κατοχή και κανείς δεν µπορεί να προδικάσει το µέλλον του. Πέρα 

από όλα αυτά όµως, είναι µία χώρα ιδιαιτέρως πλούσια και µάλιστα η δεύτερη 

χώρα του OPEC138 σε αποθέµατα αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην 

εξαγωγή των οποίων έχει στηρίξει την οικονοµία της. 

 Το Ιράκ είναι σχετικά φτωχό σε υδάτινα αποθέµατα, γεγονός που το 

καθιστά απόλυτα εξαρτηµένο από τα νερά του Τίγρη και του Ευφράτη. Το βασικό 

πρόβληµα της χώρας δεν είναι τόσο η ποσότητα όσο η ποιότητα του νερού. Τα 

σοβαρά προβλήµατα διαχείρισης των αποθεµάτων σε συνδυασµό µε την 

υπερβολική συγκέντρωση αλατούχων στοιχείων παρεµπόδισαν την εφαρµογή 

αποδοτικών προγραµµάτων άρδευσης της περιοχής. 

 Οι αεροπορικοί βοµβαρδισµοί των συµµαχικών δυνάµεων στο έδαφος του 

Ιράκ κατέστρεψαν το µεγαλύτερο µέρος των υδραυλικών έργων υποδοµής της 

χώρας και έπληξαν σοβαρά τη γεωργική παραγωγή. Τα φράγµατα Σαντάµ και 

Σαµάρα τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Οι καταστροφές, που επήλθαν στα φράγµατα, 

στους σταθµούς αντλήσεως και καθαρισµού του νερού και στους υδροηλεκτρικούς 

σταθµούς, είχαν σοβαρότατες συνέπειες στους τοµείς παραγωγής ενέργειας, 

τροφίµων και πόσιµου ύδατος.139 

 Η θέση του Ιράκ για την εξεύρεση λύσης αναφορικά µε το ζήτηµα των 

υδάτινων πόρων είναι υπέρ της διανοµής τους µέσω µιας µαθηµατικής 

φόρµουλας. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει τα εξής:140 

 α. Καθένα από τα κράτη-αποδέκτες θα ειδοποιεί για τις ανάγκες του σε 

νερό, αλλά και για τις κατασκευές ή τα φράγµατα που πρόκειται να υλοποιήσει. 

 β. Τα δεδοµένα που αφορούν του δύο ποταµούς θα ανταλλάσσονται. 
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 γ. Εφόσον συγκεντρωθούν όλα τα δεδοµένα, η «Κοινή Τεχνική 

Επιτροπή»141, θα υπολογίζει τις απαιτήσεις σε νερό για τα σχέδια προς 

υλοποίηση, τις κατασκευές που προγραµµατίζονται και τις κατασκευές που έχουν 

εγκριθεί. Οι αποφάσεις αυτές θα λαµβάνονται χωριστά. 

 Οι προτάσεις του Ιράκ ουσιαστικά στηρίζονται σε µαθηµατική φόρµουλα, 

ενώ συχνά αναφέρεται σε αυτές η έλλειψη διεθνούς νοµοθετικής ρύθµισης του 

µεγάλου προβλήµατος, το οποίο σχετίζεται µε µια δικαιότερη κατανοµή των 

υδάτινων πόρων της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράκ διαµαρτυρήθηκε για την 

πρόθεση κατασκευής και τελικά για την κατασκευή φραγµάτων στον Τίγρη και 

στον Ευφράτη, υποστηρίζοντας ότι εξαιτίας τους θα δηµιουργηθούν «σοβαρές 

επιπτώσεις» στην παροχή υδάτων στο Ιράκ και στη Συρία. Το Ιράκ, σε συνεργασία 

µε τη Συρία, υποστήριξε ότι η παροχή υδάτων από την Τουρκία δεν είναι 

ικανοποιητική, καθώς οι δύο χώρες βασίζονται ουσιαστικά στους δύο ποταµούς 

για την παροχή νερού, για οικιακή και γεωργική χρήση, καθώς και για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

2.2.3.9. Οι Υδάτινοι Πόροι του Ιράκ 

 Το Ιράκ είναι σχετικά φτωχό σε υδάτινα αποθέµατα, γεγονός που το 

καθιστά απόλυτα εξαρτηµένο από τα νερά του Τίγρη και του Ευφράτη. Σε ιρακινό 

έδαφος βρίσκεται το 40% της λεκάνης του Ευφράτη και περισσότερο από το 1/3 

της κοίτης του ποταµού, αλλά η συνεισφορά του είναι µηδενική. Το σύνολο των 

διαθέσιµων υδάτων του Ιράκ έχει περιοριστεί σηµαντικά λόγω κατακράτησης των 

υδάτων από την Τουρκία και τη Συρία από το 1990 και µετά και αναµένεται 

περαιτέρω µείωση, καθώς η πολιτική διαχείρισης των υδάτινων πόρων επιβάλλει 

τη δηµιουργία φραγµάτων.142  

 Πριν από τον Πόλεµο του Κόλπου, το Ιράκ προωθούσε υδρολογικά 

προγράµµατα στους κυρίως ποταµούς του και τους παραποτάµους του, µε 

σηµαντικότερο το πρόγραµµα του καναλιού Tharthar, το οποίο προβλεπόταν να 

κατευθύνει νερό από τον Τίγρη σε αυτό το κανάλι και σε περίπτωση ανάγκης από 

εκεί στον Ευφράτη. Τέτοια σχέδια, όµως εγκυµονούν κινδύνους εξαιτίας της 
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µείωσης παροχής ύδατος εκ µέρους της Τουρκίας και της Συρίας. Την ίδια περίοδο 

εκπονήθηκαν µελέτες για την κατασκευή υδατοδεξαµενών µε σκοπό την 

εξισορρόπηση της κυµαινόµενης παροχής των ποταµών Τίγρη και Ευφράτη. Τα 

ανωτέρω σχέδια γίνονται ευκολότερα κατανοητά, αν ληφθούν υπόψη οι φόβοι του 

Ιράκ ότι το GAP και τα υδρολογικά προγράµµατα της Συρίας θα έχουν ως 

συνέπεια τη µείωση κατά 2/3 της παροχής του Ευφράτη.143 

 Με σκοπό τον έλεγχο των υδάτινων πόρων των κύριων ποταµών του Ιράκ, 

προωθείται η κατασκευή µιας µεγάλης σειράς φραγµάτων. Σαφής προτεραιότητα 

αποδίδεται στο φράγµα Μπέκµε, το οποίο συνιστά σχεδιαζόµενο έργο 

προϋπολογισµού 1.600 εκατοµµυρίων δολαρίων και θεωρείται µία από τις 

µεγαλύτερες µη στρατιωτικές συµβάσεις δηµοσίων έργων που υπεγράφησαν στο 

Ιράκ. Το λιθόρριπτο φράγµα προβλέπεται να γίνει ένα από τα µεγαλύτερα του 

κόσµου, µε αιχµή που φτάνει τα 204 µέτρα, µήκος 600 µέτρα και αποθηκευτική 

ικανότητα να αγγίζει τα 33 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα. Προβλέπεται να 

κατασκευαστεί στα άγονα ορεινά εδάφη του ιρακινού Κουρδιστάν στο 

βορειοανατολικό τµήµα της χώρας που απέχει µόνο σαράντα χιλιόµετρα από τα 

σύνορα.144 

 Ένα ακόµη πρόγραµµα, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, 

είναι η κατασκευή ενός τρίτου ποταµού, µήκους 565 χιλιοµέτρων, µεταξύ του Τίγρη 

και του Ευφράτη και έχει ως σκοπό τη µείωση της περιεκτικότητας σε αλατούχα 

του νερού σε µία ευρεία ζώνη αγροτικών εδαφών, την οποία και θα διασχίζει. Ο 

βασικός στόχος του έργου ήταν πολιτικός, καθώς η άρδευση των νότιων περιοχών 

των ελών επρόκειτο να πλήξει την τοπική σιιτική κοινότητα και του «Άραβες των 

ελών» που ζουν στην περιοχή του νότιου Ιράκ. 

2.2.3.10 Η Κρίση των Υδάτων στις Σχέσεις Τουρκίας – Ιράκ 

 Η διαχείριση των υδάτινων πόρων του Τίγρη και του Ευφράτη για την 

Τουρκία αποτελεί αναµφισβήτητα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής και διπλωµατικός 

                                                           
143

 ibid. σ. 34.  
144

 Ιωάννης Θ. Μάζης., Γεωπολιτική των Yδάτων στη Μέση Ανατολή (Αραβικές χώρες – Ισραήλ – 
Τουρκία), σ. 180. 



49 
 

µοχλός πίεσης. Το ζήτηµα µιας από κοινού διαχείρισης υδάτινων πόρων τίθεται 

ως αντικείµενο σε µια σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ Τουρκίας και Ιράκ.145 

 Σηµεία καµπής στη διπλωµατία των υδάτων των δύο χωρών υπήρξαν, το 

1923, καθώς υπάρχει ρήτρα στη Συνθήκη της Λωζάννης, όπου η Τουρκία 

υποχρεούται να συµβουλεύεται το Ιράκ πριν προβεί σε οποιοδήποτε έργο και το 

1946 µε το Σύµφωνο Φιλίας και Καλής Γειτονίας των δύο χωρών.146 

 Η περίοδος 1980-1988 χαρακτηρίζεται από εκτενή διµερή συνεργασία, 

όπως ο αγωγός πετρελαίου διαµέσου τουρκικού εδάφους και η αδειοδότηση της 

εισόδου τουρκικών στρατευµάτων εντός ιρακινού εδάφους147 για καταδίωξη 

αντάρτικων οργανώσεων του Βορείου Ιράκ, µε την υπογραφή πρωτοκόλλου για 

δηµιουργία τριµερούς τεχνικής επιτροπής, όπου η Τουρκία αναγνωρίζει τα 

δικαιώµατα και συµφέροντα άλλων παρόχθιων κρατών.148 

 Το 1988, µετά την εφαρµογή του GAP από την Τουρκία, το Ιράκ αντιδρά 

λόγω αναµενόµενης αποµείωσης της ποσότητας των λαµβανοµένων υδάτων.149 Η 

Τουρκία υπόσχεται αύξηση της ροής προκειµένου να µην επηρεαστεί η γεωργική 

ανάπτυξη του Ιράκ και το Ιράκ απειλεί µε διεθνοποίηση του προβλήµατος. Η 

περίοδος µετά το 1990 χαρακτηρίζεται ψυχρή, λόγω της αντιιρανικής συµµαχίας 

της Τουρκίας στον Πόλεµο του Κόλπου, τη διακοπή της ροής του αγωγού 

πετρελαίου και την απαγόρευση εισόδου τουρκικών στρατευµάτων εντός ιρακινού 

εδάφους. Τέλος, το 1995, το Ιράκ επιζητεί µέσω του Αραβικού Συνδέσµου 

µεσολάβηση για το θέµα των υδάτων χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσµατα. 

 Η Τουρκία, πιστή στο δόγµα της απόλυτης εθνικής κυριαρχίας, σκοπεύει να 

διατηρήσει τα εχέγγυα που της προσφέρει το γεωπολιτικό αυτό πλεονέκτηµα 

έναντι του Ιράκ. Με µια δυναµική εξωτερική πολιτική, εκµεταλλευόµενη τις 

γεωγραφικές αδυναµίες των γειτόνων και πολιτικές συγκυρίες του ευρύτερου 
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συµπλόκου150 και έχοντας ενστερνιστεί το ρόλο της υδάτινης υπερδύναµης, θα 

προσπαθήσει να έχει µια οικονοµική πρωτοκαθεδρία στην περιοχή, ενώ πολιτικά 

να αντιµετωπίσει κουρδικά αυτονοµιστικά κινήµατα και να έχει βλέψεις στην 

περιοχή της Μοσούλης.151 

2.2.3.11. Η Κρίση των Υδάτων στις Σχέσεις Συρίας – Ιράκ 

 Έµφορτο µε δυσπιστία και αντιπαλότητα θα σκιαγραφούσε κάποιος το 

παρελθόν των δύο χωρών στο πέρασµα των δεκαετιών, µε κυριότερα σηµεία 

τριβής την ένταξη της Συρίας το 1958 στην Ενωµένη Αραβική ∆ηµοκρατία µαζί µε 

την Αίγυπτο, όταν το Ιράκ ήταν µε την Ιορδανία, την ιδεολογική ρήξη εντός του 

κόµµατος Μπάαθ δηµιουργώντας δύο τάσεις το 1960, και τέλος την προσχώρηση 

της Συρίας στην αντιιρακινή συµµαχία στον πόλεµο Ιράν – Ιράκ την περίοδο 1980-

1988 και στον πόλεµο του Περσικού την περίοδο 1990-1991.152 

 Η κρίση των υδάτων στην περιοχή και ο κατασκευαστικός υδραυλικός 

αναβρασµός που ακολούθησε όξυναν τις σχέσεις των δύο χωρών. Η Συρία 

ισχυρίζεται ότι λαµβάνει µικρή ποσότητα ύδατος και υποβαθµισµένη ποιοτικά, µε 

ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αγροτική ανάπτυξη και στη γενικότερη οικονοµική 

ευµάρεια της χώρας, αφορµή για µια ένοπλη σύρραξη στην περιοχή.153 

 Το 1975 έχουµε την πρώτη κρίση, µε την ΕΣΣ∆ να µεσολαβεί για µια 

προσωρινή, όπως αποδείχθηκε λύση του υδάτινου προβλήµατος µε τη 

συµπληρωµατική χορήγηση υδάτινης ποσότητας στη Συριακή πλευρά.154 

 Το σχέδιο GAP της Τουρκίας ήταν εκείνο που συνάσπισε τα δύο κράτη για 

από κοινού ενέργειες ενάντια στα σχέδια της Τουρκίας. Μετά τον πόλεµο του 

Κόλπου, το 1992, το Ιράκ αιτήθηκε τη µεσολάβηση του Αραβικού Συνδέσµου για 

την επίτευξη τριµερούς συµφωνίας (Τουρκία – Συρία – Ιράκ) χωρίς 
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αποτελέσµατα.155 Αργότερα, το ψήφισµα 5553/1996 της Συνόδου του Αραβικού 

Συνδέσµου, ως συνισταµένη µιας κοινής προσπάθειας για προστασία των 

δικαιωµάτων των δύο χωρών σχετικά µε τις επιπτώσεις εφαρµογής του GAP, 

σηµατοδοτεί τη χάραξη πολιτικής συνεργασίας και ενιαίου µετώπου απέναντι στην 

Τουρκία.156 

2.2.3.12. Το Κουρδικό Ζήτηµα 

 Η δηµιουργία κουρδικού κράτους αποτελεί, κατά πολλούς πλέον, µη 

αναστρέψιµη διαδικασία. Η Συρία, λόγω της απόλυτης εξάρτησής της από τα νερά 

του Ευφράτη κυρίως και του Τίγρη βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόµι. Από τη 

µία έχει κάθε λόγο να δηµιουργήσει ένα ασφαλές υπόβαθρο κουρδο-συριακών 

σχέσεων, ελπίζοντας σε καλύτερες προϋποθέσεις στο θέµα της κατανοµής των 

υδάτων, αλλά και σε επίπεδο τεχνολογίας, εξοπλισµού και εµπορίου, από την 

άλλη όµως κινδυνεύει να χάσει µέρος των εδαφών της στο βόρειο τµήµα τη 

χώρας.157 Σε µια τέτοια περίπτωση, το Ισραήλ θα προσπαθήσει να συγκαταλεχθεί 

στους βασικούς οικονοµικούς και στρατηγικούς εταίρους του νέου κράτους, 

εγγράφοντας υποθήκες στα υδάτινα και πετρελαϊκά του αποθέµατα και 

αποκτώντας ένα γεωπολιτικό σύµµαχο στην καρδιά του αραβοπερσικού 

συνασπισµού της περιοχής, αφαιρώντας ανάλογο πλεονέκτηµα από τη Συρία. 

Ένας µελλοντικός διαµελισµός της Τουρκίας, υπέρ ενός Κουρδικού κράτους, υπό 

την απόλυτη επιρροή των ΗΠΑ και του Ισραήλ, θα έδινε τον πλήρη έλεγχο των 

υδάτων –αλλά και των πετρελαίων του Ιράκ- της Μέσης Ανατολής, µε σοβαρές 

επιπτώσεις για το γεωπολιτικό χάρτη ολόκληρης της περιοχής και της Κεντρικής 

Ασίας.158 

 

 
                                                           
155

 Ιωάννης Θ. Μάζης. Γεωπολιτική των Yδάτων στη Μέση Ανατολή (Αραβικές χώρες – Ισραήλ – 
Τουρκία), σ. 275. 
156

 Σονµέζογλου Φαρούκ. Μύθοι και Πραγµατικότητα: Ανάλυση της Τουρκικής Εξωτερικής 
Πολιτικής.  σ. 261. 
157

 Η παρούσα κατάσταση (2016) στη Συρία απαιτεί την εξειδικευµένη επικαιροποίηση των 
γεωπολιτικών αναλύσεων στην περιοχή. 
158

 Όµηρος Φωτιάδης. Το Σχέδιο «Γιαχούντι Ούρφα» στη Μέση Ανατολή: Ο Νέος Γεωπολιτικός 
Χάρτης – Ο Ρόλος των ΗΠΑ, των Κούρδων και του Ισραήλ. Ινφογνώµων Πολιτικά, 23 Ιουλίου 2010, 
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2010/07/blog-spot_3646.html (πρόσβαση Σεπτέµβριος 18, 
2016).  



52 
 

2.2.3.13. Η Εµφάνιση της ISIS 

 Η τροµοκρατική οργάνωση ISIS επιθυµεί τη δηµιουργία κράτους στην 

περιοχή και αναπόφευκτα διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην περιοχή. Η ISIS 

έχει ως έδρα την περιοχή Ράκκα (Raqqah) περίπου 40 χιλιόµετρα κάτω από τον 

Ευφράτη, στο µεγαλύτερο φράγµα της Συρίας. Επίσης, έχει δώσει σκληρές µάχες 

για τον έλεγχο του µεγαλύτερου φράγµατος στο Ιράκ, στη Μοσούλη, ενώ µαχητές 

της έχουν καταλάβει δύο άλλα φράγµατα κατά µήκος του Ευφράτη, ένα στη 

Φαλούτζα και το άλλο στη Χαντίθα.159 

 Η ISIS έχει κατηγορήσει την τουρκική κυβέρνηση για εσκεµµένη µείωση των 

υδάτων του Ευφράτη, δια στόµατος Αµπού Μόσα, ο οποίος δήλωσε ότι 

«Προσεύχοµαι στο Θεό ότι ο αποστάτης160 θα επανεξετάσει τις αποφάσεις του, 

γιατί αν δεν τις επανεξετάσει τώρα, θα το επανεξετάσουµε εµείς για αυτούς µε την 

απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης.»161  

2.2.4. Το Υδρογεωπολιτικό Σύστηµα Ιορδάνη – Γιαρµούκ – Λιτανί  

2.2.4.1. Γενικά 

 Το υδρογεωπολιτικό σύστηµα των ποταµών Ιορδάνη, Γιαρµούκ και Λιτανί 

είναι αυτό το οποίο δεσπόζει στην καρδιά της Μέσης Ανατολής και του οποίου η 

κατανοµή των υδάτινων πόρων φαντάζει ανέφικτη, καθώς έχει συσχετιστεί άµεσα 

µε τις πολιτικές διαφορές µεταξύ Αράβων και Εβραίων. Οι περιοχές οι οποίες 

περιλαµβάνονται σε αυτό το σύστηµα είναι το Ισραήλ, η Ιορδανία, η νοτιοδυτική 

Συρία, ο νότιος Λίβανος και τα ελεγχόµενα από το Ισραήλ εδάφη.162 Ο κεντρικός 

άξονας του ποτάµιου συστήµατος της περιοχής είναι ο Ιορδάνης. Οι 

διεκδικούµενες ποσότητες νερού σε αυτόν τον «υδρογεωπολιτικό άξονα» είναι 

µικρές, αλλά σηµαντικές και τα εµπλεκόµενα κράτη είχαν και εξακολουθούν να 

έχουν σηµαντικές διαφορές πολιτικής, θρησκευτικής και ιστορικής φύσης, οι 
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οποίες δεν τους επιτρέπουν να βρουν µια κοινά αποδεκτή και επωφελή για όλους 

λύση σε ότι αφορά στη διανοµή και χρήση τους. 

2.2.4.2. Ο Ιορδάνης 

 Ο Ιορδάνης ποταµός σχηµατίζεται από τους ποταµούς Νταν, Χασµπανί και 

Μπανιάς. Πηγάζει από την περιοχή κοντά στη λίµνη Τιβεριάδα και τα υψώµατα του 

Γκολάν, στην περιοχή µεταξύ Λιβάνου, Συρίας και Ισραήλ, ενώ εκβάλλει στη 

Νεκρά Θάλασσα. Αποτελεί το φυσικό σύνορο µεταξύ Ισραήλ – Συρίας, Ισραήλ – 

Ιορδανίας και Ιορδανίας – ∆υτικής Όχθης. Οι ανάγκες της περιοχής σε νερό είναι 

τόσο µεγάλες και η άντληση τόσο έντονη, ώστε τελικά µόνο ένα µικρό ποσοστό 

του νερού του Ιορδάνη καταλήγει στη Νεκρά Θάλασσα. Ο Νταν είναι ο 

µεγαλύτερος από τους τρεις ποταµούς και ρέει εξ’ ολοκλήρου σε ισραηλινό 

έδαφος. Ο ποταµός αντιπροσωπεύει το 50% της περιοχής του άνω ρου του 

Ιορδάνη. Ο Χασµπανί πηγάζει από το νότιο Λίβανο και συγκεκριµένα από τις 

πηγές Χασµπαγιά και Ουαζανί, εκ των οποίων η δεύτερη θα µπορούσε να 

θεωρηθεί συριακή, αφού πριν τον πόλεµο των Έξι Ηµερών η περιοχή άνηκε στη 

Συρία και όχι στο Λίβανο.163 Ο Μπανιάς πηγάζει ένα χιλιόµετρο βορειότερα από 

τα σύνορα Ισραήλ – Συρίας, όπως αυτά ήταν διαµορφωµένα πριν από τον πόλεµο 

του 1967. Ο ποταµός Μπανιάς, ο οποίος βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο µετά τον 

Πόλεµο των Έξι Ηµερών του 1967, πηγάζει από τη Συρία και διασχίζει τα 

υψώµατα του Γκολάν, µε αποτέλεσµα να τελεί υπό καθεστώς διευθέτησης. Οι τρεις 

ποταµοί συνδέονται εντός του Ισραήλ και σχηµατίζουν τον Ιορδάνη ποταµό. Ο 

Ιορδάνης ποταµός (άνω Ιορδάνης) καταλήγει αρχικά στη λίµνη Κινερέτ.164 Από τις 

εκβολές της λίµνης Κινερέτ συνεχίζει ο κάτω ρους του Ιορδάνη και δέκα χιλιόµετρα 

παρακάτω συναντά τον ποταµό Γιαρµούκ.165 

2.2.4.3. Ο Γιαρµούκ 

 Ο Γιαρµούκ θεωρείται ο µεγαλύτερος παραπόταµος του «ποταµού των 

θαυµάτων», πηγάζει από τη Συρία, σχηµατίζει τα σύνορα Ιορδανίας – Συρίας σε 
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απόσταση 40 χιλιοµέτρων και ακολούθως τα σύνορα Ισραήλ – Ιορδανίας για 12 

χιλιόµετρα. Ο Ιορδάνης ποταµός καταλήγει στη Νεκρά Θάλασσα και έχει µήκος 

330 χιλιόµετρα από την πιο µακρινή πηγή του Χασµπανί. Παρέχει 60 εκατοµµύρια 

κυβικά µέτρα νερού, το οποίο, ως επί το πλείστο έχει υψηλό βαθµό 

περιεκτικότητας σε αλάτι, κυρίως στον κάτω ρου του ποταµού.166 

2.2.4.4. Ο Λιτανί 

 Ο ποταµός Λιτανί ρέει εξ’ ολοκλήρου εντός του Λιβανικού εδάφους, 

διασχίζοντας από την κοιλάδα Μπεκαά µέχρι τις ακτές της χώρας στη Μεσόγειο. Η 

µέση ετήσια παροχή του είναι της τάξης των 700 - 900 εκατοµµυρίων κυβικών 

µέτρων, ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι µερικά τµήµατά του βρίσκονται στο εσωτερικό 

της Ισραηλινής ζώνης ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου.167 

2.2.4.5. Οι Υδάτινοι Πόροι της ∆υτικής Όχθης και της Γάζας 

 Επιπρόσθετα, λόγω της ιδιοµορφίας των διαχρονικά ταραγµένων σχέσεων 

µεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, αξίζει να αναφερθεί ότι οι υδάτινοι πόροι 

της ∆υτικής Όχθης και της Γάζας παρέχουν ποσότητες νερού, οι οποίες 

ανέρχονται σε 630 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα ετησίως. Αυτές οι ποσότητες 

καλύπτουν τις ανάγκες των Παλαιστινίων, ύψους 120 εκατοµµυρίων κυβικών 

µέτρων και µεγάλο µέρος των αναγκών του Ισραήλ, το οποίο σε περιόδους 

λειψυδρίας ανέρχεται στο 1/3 των συνολικών του αναγκών. Συγκεκριµένα, η 

βόρεια λεκάνη του Σεχέµ Γκιλµπόα168 έχει υπολογιζόµενα αποθέµατα περίπου 140 

εκατοµµύρια κυβικά µέτρα, µέρος των οποίων είναι υφάλµυρο. Τέλος, η 

σηµαντικότερη λεκάνη είναι η βόρεια λεκάνη του Γιαρκόν - Τανινίµ169 µε δυναµικό 

360 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων, εκ των οποίων 40 κυβικά µέτρα είναι 

υφάλµυρο και αποτελεί µια υδάτινη πηγή εντατικής εκµετάλλευσης από το 

Ισραήλ.170  
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2.2.4.6. Οι Υδάτινοι Πόροι της Συρίας 

 Ένα από τα καίρια ζητήµατα που παρεµποδίζει την οµαλοποίηση των 

σχέσεων της Συρίας µε τους γείτονές της είναι το θέµα των υδάτινων πόρων. Στο 

υδρογεωπολιτικό σύστηµα Ιορδάνη – Λιτανί συµµετέχει ως παρόχθιο κράτος στον 

ποταµό Γιαρµούκ. Από το 1975 και µετά, η Συρία εντατικοποίησε την 

εκµετάλλευση του ποταµού Γιαρµούκ για αρδευτικούς σκοπούς. Προς την 

κατεύθυνση αυτή έχουν προγραµµατιστεί 25 σχέδια για την τόνωση της τοπικής 

οικονοµίας. Αυτή η ενέργεια ανησύχησε την Ιορδανία, η οποία βασίζεται σε µεγάλο 

βαθµό στα υδάτινα αποθέµατα του Γιαρµούκ. Επιπρόσθετα, η δηµιουργία του 

Φράγµατος της Ειρήνης, η οποία θα µπορούσε να διευκολύνει τη συνεργασία των 

δύο χωρών, πάγωσε λόγω ισραηλινών παρεµβολών.171 

 Αναφορικά µε τον ποταµό Γιαρµούκ, αναφέρεται ότι έως τώρα δεν έχει γίνει 

ορθολογική και αποδοτική χρήση των υδάτων του. Μέσα στο 1999 ολοκληρώθηκε 

και το φράγµα Μπάσελ αλ-Άσαντ στον ποταµό Χαµπούρ, το οποίο συνιστά 

χρήσιµο εργαλείο για την ισορροπία των υδάτινων πόρων στη Συρία. Παρά τις 

όποιες καθυστερήσεις, η ολοκλήρωση του φράγµατος αποτελεί το πρώτο στάδιο 

για την αξιοποίησης της κοιλάδας Χαµπούρ για αρδευτικούς σκοπούς µε τη χρήση 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων αποθεµάτων. 

2.2.4.7. Το Ισραήλ, οι Θέσεις και η Πολιτική του 

 Από τη γέννησή του, το Ισραήλ περιστοιχιζόταν από κράτη εχθρικά και 

συνεχίζει να παραµένει ξένο σώµα προς το περιβάλλον της Μέσης Ανατολής, 

«αγκάθι» στην καρδιά του αραβικού έθνους και του Ισλάµ. Ένα από τα κύρια 

θέµατα στις ειρηνευτικές συνοµιλίες αφορά στη διευθέτηση των υδάτινων πόρων 

της περιοχής, που στην πλειοψηφία τους βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή και 

διεκδικούνται από τους Παλαιστινίους. Όπως τονίζει η Μary Μorris, «το Ισραήλ δεν 

µπορεί απλώς να δώσει πίσω την υπό τη στρατιωτική του κατοχή Παλαιστινιακή γη 

µε αντάλλαγµα την ειρήνη, δίχως πολιτικές ενδείξεις και αποδείξεις για την 

ασφάλειά του. Σε περίπτωση που το Ισραήλ παρέδιδε τα Κατεχόµενα εδάφη στη 

                                                           
171

 Ιωάννης Θ. Μάζης, Γεωπολιτική των Yδάτων στη Μέση Ανατολή (Αραβικές χώρες – Ισραήλ – 
Τουρκία), σ. 62. 



56 
 

∆υτική Όχθη, θα σήµαινε ότι παραδίδει το 30 έως 40% των αναγκών του σε νερό 

και ίσως το 50% των µελλοντικών του αναγκών».172 

 H κυβέρνηση Νετανιάχου επέτεινε το πρόβληµα, δηµιουργώντας Εβραϊκούς 

οικισµούς (Jewish settlements) στα Κατεχόµενα. Επιπρόσθετα, παρατηρείται οι 

Άραβες να αγοράζουν το νερό της περιοχής τους από ισραηλινή εταιρεία.173 Ως εκ 

τούτου, ο έλεγχος των υδάτινων πόρων στα Κατεχόµενα ανήκει αποκλειστικά 

στους Ισραηλινούς, οι οποίοι δεν διστάζουν να διακόψουν την παροχή νερού στη 

Γάζα και στη ∆υτική Όχθη, οξύνοντας ακόµη περισσότερο τα ήδη οξυµένα 

προβλήµατα. 

 Το Ισραήλ, ως νεοσύστατο κράτος, στερείτο υδάτινων αποθεµάτων 

επαρκών για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων του. Η κοιλάδα µεταξύ των 

ποταµών Ιορδάνη και Γιαρµούκ βρισκόταν εκείνη την εποχή υπό τον έλεγχο 

τεσσάρων κρατών, γεγονός που καθιστούσε πολύ δύσκολη την εκµετάλλευση των 

υδάτινων αυτών πόρων. Η ηγεσία του αποφάσισε να επιλύσει δυναµικά αυτό το 

πρόβληµα επιβίωσης. Το 1948 κατέλαβε την πηγή του Νταν στο Λίβανο, το 1967 

κατέλαβε την πηγή του Μπανιάς στα Υψίπεδα του Γκολάν, που συνιστά µια από 

τις βασικές πηγές του Ιορδάνη και το 1976 προσάρτησε τις πηγές του Χασµπανί 

στο Νότιο Λίβανο. 

 Ως ανεπτυγµένο κράτος αντιµετωπίζει έντονα προβλήµατα 

υπερκατανάλωσης, τα οποία το έχουν καταστήσει ελλειµµατικό ως προς το 

διακυβευόµενο αγαθό. Για το λόγο αυτό, έχουν περικοπεί οι επιδοτήσεις για τη 

χρήση νερού προς τους αγρότες, ενώ γίνονται αρκετά επιτυχηµένες προσπάθειες 

εισαγωγής και καθιέρωσης εναλλακτικών µεθόδων χρήσης των υδάτινων πόρων, 

όπως είναι η ανακύκλωση του νερού των υπονόµων, η αφαλάτωση, η συλλογή 

των υδάτων των πληµµυρών, η εκµετάλλευση των εποχιακά ρεόντων υδάτων και 

ο βοµβαρδισµός νεφών µε ιωδιούχο άργυρο. Όπως φαίνεται, το Ισραήλ µάλλον 

κλίνει προς τη λύση της αφαλάτωσης, καθώς η αφαλάτωση θεωρείται ως η µόνη 

ρεαλιστική λύση. 
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2.2.4.8. Οι Παλαιστινιακές Θέσεις και η Υδρολογική Κατάσταση στα 

«Κατεχόµενα» 

 Η Παλαιστίνη, µη όντας ακόµη  ανεξάρτητο κράτος, δε διαθέτει µια 

ολοκληρωµένη πολιτική σχετικά µε την υδροδότηση των περιοχών που 

κατοικούνται από συµπαγείς αραβικούς πληθυσµούς. Στηρίζεται στη Ισραηλινή 

κρατική πολιτική. Ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια που αντιµετωπίζει είναι και 

το γεγονός της έλλειψης µιας καθαρά θεσµοθετηµένης Παλαιστινιακής κρατικής 

οντότητας µε πλήρη εκπροσώπηση στα διεθνή θεσµικά όργανα.174 

 Η κατάσταση της διανοµής του νερού στη ∆υτική Όχθη αντικατοπτρίζει τις 

σχέσεις κυριαρχίας και εξάρτησης και είναι χαρακτηριστικό ότι οι Παλαιστίνιοι της 

∆υτικής Όχθης το 2002 κατανάλωσαν 119 κυβικά µέτρα, ως ετήσια κατά κεφαλήν 

ποσότητα, ενώ αντίστοιχα οι Ισραηλινοί 354 κυβικά µέτρα.175 

 Η ανάγκη για επαρκείς υδάτινους πόρους εµφανίζεται και στη Λωρίδα της 

Γάζας, όπου η συνολική τροφοδοσία σε νερό της περιοχής υπολογίζεται σε 130 

εκατοµµύρια κυβικά µέτρα ετησίως, προερχόµενη από παράκτιους υδροφόρους 

ορίζοντες, οι οποίοι λόγω υπεράντλησης κατά τη διάρκεια της αιγυπτιακής 

κατοχής, έχουν ρυπανθεί σοβαρά µε θαλασσινό νερό.176 

 Αν και η Λωρίδα της Γάζας δεν περιλαµβάνεται στο Ισραηλινό αρδευτικό 

σύστηµα, ωστόσο οι εκάστοτε επιβληθέντες περιορισµοί είχαν ως αποτέλεσµα τη 

µείωση των αρδευόµενων εκτάσεων και ειδικά της καλλιέργειας οπωρικών, που 

συνιστά σηµαντική πηγή του συνολικού εισοδήµατος. Υπάρχει, λοιπόν, επείγουσα 

ανάγκη εξεύρεσης συµπληρωµατικών πηγών προµήθειας σε νερό είτε 

αφαλατωµένο είτε εισαγόµενο. 

2.2.4.9. Ο Λίβανος, οι Θέσεις και η Πολιτική του 

 Ο Λίβανος, παρά το γεγονός ότι υδρογραφικά είναι το πιο ευνοηµένο 

κράτος της περιοχής, καθώς διέθετε τον Λιτανί και άλλους καθ’ ολοκληρία εθνικούς 
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ποταµούς177, επλήγη από έναν καταστροφικό πόλεµο από το 1975 έως το 1990, 

που άφησε έντονα τα ίχνη του και σε ότι αφορά την πρόσβαση και παροχή 

επαρκών υδάτινων διαθεσίµων υδάτων στο πληθυσµό του, ενώ το 1982 «έχασε» 

τον πλούσιο σε υδάτινους πόρους Νότιο Λίβανο, όπου και βρισκόταν ο Λιτανί. Ο 

Λίβανος, ο οποίος κατά τη δεκαετία του 1950 και του 1960 υπήρξε η «Ελβετία της 

Μέσης Ανατολής», οργάνωσε ένα υδροηλεκτρικό πρόγραµµα ευρισκόµενο στο 

ποτάµιο σύστηµα Λιτανί-Αβαλί, όπου και κατασκευάστηκε και το φράγµα Καραούν 

το 1966, που του προσέφερε τεράστια οφέλη. Κατάφερε έτσι να εκµεταλλευτεί σε 

µεγάλο βαθµό το «υδάτινο δυναµικό» των εδαφών του, αλλά ο εµφύλιος πόλεµος 

δεν του επέτρεψε να ολοκληρώσει το σχεδιασµό του σε ότι αφορά τον αγροτικό, 

αστικό και βιοµηχανικό τοµέα.178 

 Η εµπλοκή του Λιβάνου στα υδρογεωπολιτικά συστήµατα της Μέσης 

Ανατολής οφείλεται κατ’ αρχάς στον ποταµό Λιτανί και στη συνέχεια στις πηγές 

των ποταµών που συγκροτούν τον άνω ρου του Ιορδάνη και οι οποίες βρίσκονται 

στο Νότιο Λίβανο. Από αυτά, τα τρία είναι διεθνείς ποταµοί, Ο Αλ Κεµπίρ, ο 

Ορόντης, για τον οποίο έχουν εκδηλωθεί έντονες αντιπαραθέσεις µεταξύ Συρίας 

και Λιβάνου και ο ποταµός Χασµπανί. Οι τέσσερις αυτοί ποταµοί 

αντιπροσωπεύουν το 36% της συνολικής παροχής επιφανειακών και υπόγειων 

υδάτων της χώρας. Οι υπόλοιπες πηγές ύδατος προέρχονται από εποχικούς 

χείµαρρους, αλλά µένουν αναξιοποίητες καθώς ο Λίβανος δε διαθέτει τις 

κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης νερού.179 

 Σε γενικές γραµµές, ο Λίβανος δεν αντιµετωπίζει άµεση ανάγκη παροχής 

ύδατος, καθώς η καταναλωθείσα ποσότητα είναι µικρότερη από τη συνολική 

διαθέσιµη. Το πρόβληµα έγκειται στη µη κατάλληλη αξιοποίηση των υφιστάµενων 

διαθέσιµων υδάτινων πόρων. Με δεδοµένο ότι οι γείτονες χώρες του Λιβάνου 

παρουσιάζουν ελλείψεις σε υδάτινους πόρους, εκτιµάται ότι είναι πιθανή µια 

µελλοντική αντιπαράθεση, η οποία µπορεί να οδηγήσει ακόµη και στη χρήση βίας. 
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2.2.4.10. Η Ιορδανία, οι Θέσεις και η Πολιτική της 

 Η Ιορδανία ταλανίζεται από σωρεία προβληµάτων, όπως οι οικονοµικές 

δυσχέρειες λόγω έλλειψης πλουτοπαραγωγικών πόρων, οι πολιτικές κρίσεις που 

συχνά οδηγούσαν σε θέσπιση στρατιωτικού νόµου και οι κοινωνικές διαφορές µε 

µείζον θέµα αυτό των Παλαιστινίων, µε αποτέλεσµα να διατηρείται µετά βίας, λόγω 

ενός µίγµατος καταναγκασµού και προσωπικής νοµιµοποίησης του βασιλιά 

Χουσεΐν. Η εµπλοκή της Ιορδανίας στα περιφερειακά και διεθνή δρώµενα, υπήρξε 

περιορισµένη καθώς αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση εξαρτηµένου κράτους, 

καθώς η οικονοµία της στηρίζεται απόλυτα στη Σαουδική Αραβία, τις άλλες 

πετρελαιοµοναρχίες του Περσικού Κόλπου και στις ΗΠΑ. 

 Η Ιορδανία βρίσκεται σε ιδιαίτερα δεινή θέση, διότι µοιράζεται όλα τα 

υδάτινα αποθέµατά της, ακόµη και τα υπόγεια, µε τα γειτονικά της κράτη. 

Συγκεκριµένα, µοιράζεται τους ποταµούς Ιορδάνη και Γιαρµούκ µε το Ισραήλ και 

µε τη Συρία, ενώ µε το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία µοιράζεται τα υπόγεια υδάτινά 

τους αποθέµατα. Μάλιστα, από αυτή τη συννοµή ευνοούνται οι γείτονές της. 

Προβλήµατα συνιστούν οι διοικητικές αδυναµίες, η ανεπάρκεια των 

εγκαταστάσεων αποθήκευσης νερού, η βιοµηχανική ρύπανση του νερού και η 

ακατάλληλη πολιτική προσδιορισµού των τιµών του νερού. Ειδικά ως προς το 

τελευταίο, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι καλλιεργητές απολαµβάνουν σηµαντική 

επιχορήγηση στην κατανάλωση νερού, ως κίνητρο για να αυξήσουν την παραγωγή 

τους.180 

 Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι σήµερα στη χώρα αυτή εφαρµόζονται 

αυστηροί περιορισµοί στην υδροδότηση, ενώ παράλληλα άρχισε να συζητείται και 

η ιδέα αγοράς νερού από την Τουρκία. Το νερό αυτό δύναται εναλλακτικά να 

φτάσει στην Ιορδανία είτε µέσω του ισραηλινού λιµανιού της Χάιφα ή και µέσω 

Συρίας ή απευθείας διά θαλάσσης έως το λιµάνι της Άκαµπα. Το όλο θέµα έχει 

συζητηθεί κατά τις επισκέψεις του βασιλιά Αµπντάλλα στην Τουρκία και εκείνη του 

Ιορδανού Υπουργού Υδάτων και Άρδευσης, Κεµάλ Μαχαντίν.181 Ο βασιλιάς, 

πάντως προσκάλεσε τους Τούρκους επιχειρηµατίες να εµπλακούν σε διάφορα 
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υδατικά έργα που εκτελούνταν στην ίδια την Ιορδανία. Οι ποσότητες που 

συζητούνται θα φτάνου τα 50 µε 60 εκατοµµύρια τόνους ετησίως. 

2.2.4.11. Η Κρίση των Υδάτων στις Σχέσεις Ισραήλ – Ιορδανίας – Συρίας – 

Λιβάνου – Παλαιστίνης 

 Μία παρατεταµένη ξηρασία στη δεκαετία του ’80 στάθηκε αφορµή για τη 

µετάβαση από την αντιπαράθεση στη συνεργασία. Μετά από περίοδο ελάχιστων 

βροχοπτώσεων, η στάθµη του νερού είχε κατεβεί σε επικίνδυνα επίπεδα, τα 

πηγάδια είχαν στερέψει και η θάλασσα της Γαλιλαίας, η οποία κάλυπτε το 1/3 των 

υδάτινων αναγκών του Ισραήλ, είχε φτάσει στο κατώτατο σηµείο των τελευταίων 

60 χρόνων. 

 Για την εν λόγω περιοχή των Κατεχοµένων έχουν διατυπωθεί κάποιες 

βασικές αρχές από δύο ∆ιεθνείς Συνθήκες, τις διεθνείς ρυθµίσεις της Χάγης του 

1907 και την τέταρτη Συνθήκη της Γενεύης του 1949. Έχει, λοιπόν καθοριστεί ότι οι 

δυνάµεις κατοχής έχουν απλώς µία de facto εξουσία και όχι το δικαίωµα της 

αυτοδυναµίας στην υπό κατάληψη περιοχή.182 

 Οι διατάξεις της Χάγης συνιστούν απλά ένα «δεσµευτικό αντικείµενο για όλα 

τα έθνη» και στο Ισραήλ, παρόλο που δεν έχει κυρώσει τις εν λόγω διατάξεις, 

έχουν γίνει αποδεκτές από το Ανώτατο ∆ικαστήριο της χώρας σε δύο 

περιπτώσεις. Στους κόλπους, ωστόσο, της διεθνούς κοινότητας και των ∆ιεθνών 

Οργανισµών έχει γίνει αποδεκτή η εφαρµογή της Σύµβασης στην Παλαιστινιακή 

∆υτική Όχθη, στη Λωρίδα της Γάζας και στην Ανατολική Ιερουσαλήµ.183 

 Η ισραηλινή πολιτική στο ζήτηµα του νερού συναντά και θεσµικά εµπόδια. 

Οι εµπλεκόµενοι οργανισµοί είχαν προσανατολιστεί στην υιοθέτηση µιας πολιτικής 

ad hoc διαχείρισης κρίσεων, όπως τις ξηρασίες της περιόδου της δεκαετίας του 

1990 και τις πληµµύρες το 1991-1992.184 

 Στις συζητήσεις – διαπραγµατεύσεις των Ισραηλινών µε τους Παλαιστινίους 

το θέµα του νερού έχει αναχθεί σε ιδιάζων ακανθώδη παράγοντα. Από τότε που οι 
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κατεχόµενες περιοχές έχουν γίνει αντικείµενο υπερεκµετάλλευσης, πολλοί 

µελετητές πιστεύουν ότι το νερό είναι αυτό που προδιαγράφει το µέλλον των εν 

λόγω περιοχών και συνεπακόλουθα την ειρήνη και ασφάλεια στην ευρύτερη 

περιοχή.185 

 Η κρίση των νερών µεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ 

Λιβάνου και Συρίας για τις συµφωνίες Orontus και Nahr el Kabir και η συµφωνία 

µεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ σχετικά µε το σχέδιο νερού του Χασµπανί και την πηγή 

Wazzani186, αποδεικνύουν τη σηµασία που έχει η διαχείριση των νερών ως 

καταλύτης για συνεργασία αντί για αιτία συγκρούσεων.187 

2.2.5. Το Υδρογεωπολιτικό Σύστηµα του Νείλου 

2.2.5.1. Γενικά Στοιχεία για τον Ποταµό Νείλο 

 Ο Νείλος είναι ο µεγαλύτερος ποταµός της γης µε µήκος 6.690 χιλιόµετρα. 

Ο υπαρξιακός δεσµός της Αιγύπτου και του Νείλου είναι αιώνιος και αδιάλειπτος 

έως τις µέρες µας. Τον 95% των γεωργικών αναγκών σε νερό στηρίζεται στο 

Νείλο, ενώ το 30% του ηλεκτρισµού προέρχεται από το γιγάντιο φράγµα του 

Ασουάν.188 

 Από αρχαιοτάτων χρόνων, η σπουδαιότητα του Νείλου για την ύπαρξη 

ζωής στη Βορειοδυτική Αφρική είναι αδιαµφισβήτητη, καθώς διατρέχει µία από τις 

πλέον άνυδρες περιοχές του πλανήτη. Ο Νείλος, ο οποίος εκβάλλει στη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αποτελεί την ένωση δύο επιµέρους ποταµών: Του 

Γαλάζιου Νείλου και του Ατµπάρα, οι οποίοι πηγάζουν από τα υψίπεδα της 

Αιθιοπίας, και του Λευκού Νείλου, ο οποίος πηγάζει από τις λίµνες Βικτωρία και 

Αλβέρτου.189 Η λεκάνη απορροής του Νείλου και των τριών συνθετικών ποταµών, 

πέραν της Αιγύπτου, περιλαµβάνει τµήµατα της Τανζανίας, της Κένυας, του 
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Μπουρούντι, της Ρουάντα, του Κονγκό, της Ουγκάντας, της Αιθιοπίας, του 

Σουδάν, του Νοτίου Σουδάν και της Ερυθραίας. Το πόσο έντονη είναι η ανάγκη 

ορθής διαχείρισης των υδάτων του Νείλου φαίνεται από τους πληθυσµούς που 

επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από αυτόν. Οι πληθυσµοί αυτοί το 2001 

ανέρχονταν σε περίπου 300 εκατοµµύρια, την ώρα που το 2025 υπολογίζεται ότι 

θα έχουν διπλασιασθεί.190 

2.2.5.2. Η Φτώχεια στις Χώρες της Λεκάνης Απορροής του Νείλου 

 Ξεχωριστό ενδιαφέρον σε σχέση µε τη λεκάνη απορροής του Νείλου 

παρουσιάζει το υψηλότατο επίπεδο φτώχειας που παρατηρείται στις 8 από τις 11 

χώρες που περιλαµβάνονται σε αυτή. Πιο συγκεκριµένα, µε εξαίρεση την Αίγυπτο 

και το Σουδάν, οι υπόλοιπες χώρες, που αναφέρθηκαν παραπάνω, κατατάσσονται 

µέσα στις 40 φτωχότερες χώρες στον κόσµο σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει 

παγκοσµίως τα τελευταία πενήντα χρόνια.191 Το στοιχείο αυτό µπορεί να µας 

οδηγήσει σε µια σειρά από συµπεράσµατα, τόσο σε σχέση µε το ενδιαφέρον για 

την εξέταση της συγκεκριµένης περιοχής όσο και σε σχέση µε τη γεωπολιτική 

ανισότητα που µπορεί να χαρακτηρίζει τις χώρες αυτές, συγκριτικά κυρίως µε την 

Αίγυπτο. 

 Το βέβαιο είναι ότι η έλλειψη οικονοµικών πόρων στις χώρες αυτές 

συνδέεται άµεσα µε την τεράστια έλλειψη νερού που τις χαρακτηρίζει, η οποία 

εντείνεται σε πολλές περιόδους και λόγω της µεγάλης ξηρασίας που παρατηρείται. 

Οι χώρες που κατατάσσονται στις 40 φτωχότερες του κόσµου είναι δεδοµένο ότι 

βρίσκονται ακόµη ψηλότερα στις χώρες µε έλλειψη σε αποθέµατα νερού.192 Κάτι 

τέτοιο, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η µετάδοση µολυσµατικών ασθενειών 

στην ήπειρο της Αφρικής είναι πιο εκτεταµένη από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο, 

καθιστά το ζήτηµα της δίκαιης κατανοµής του νερού σε όλες τις χώρες της λεκάνης 

του Νείλου, όχι µόνο δίκαιο αλλά και κοινωνικά αναγκαίο. 
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2.2.5.3. Ιστορικές ∆ιαµάχες για τη ∆ιαχείριση των Υδάτων του Νείλου 

 Οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες των διαφόρων πρωταγωνιστών µπορεί 

ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε έναν πόλεµο για το νερό. Το 1875, η Αίγυπτος και 

η Αιθιοπία συγκρούστηκαν εν µέρει εξαιτίας µιας διένεξης σχετικά µε το Νείλο. Το 

Κάιρο δεν µπορεί να αρνείται αιωνίως τη διανοµή των νερών του Νείλου. Τα 

τελευταία χρόνια, ωστόσο, η χρήση του Νείλου και των υδάτων του για την 

ανάπτυξη έχει γίνει το µήλο της έριδας µεταξύ των 11 χωρών που µοιράζονται τη 

λεκάνη απορροής του. Η ένταση προέρχεται εν µέρει από δύο συµφωνίες, οι 

οποίες υπογράφηκαν κατά την εποχή της αποικιοκρατίας, το 1929 και το 1959, για 

την πλήρη αξιοποίηση του Νείλου, που έδωσε στην Αίγυπτο και το Σουδάν 

εκτεταµένα δικαιώµατα αναφορικά µε τη χρήση του ποταµού.193 Περιφερειακοί 

αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Αίγυπτος και το Σουδάν, από την άλλη πλευρά, 

διστάζουν να επαναδιαπραγµατευθούν τις συνθήκες κι αυτό έχει ως συνέπεια, 

κατά καιρούς, τις τεταµένες σχέσεις µεταξύ των άνω και κάτω παρόχθιων κρατών. 

2.2.5.4. Οι Συµφωνίες του 1929 και του 1959 

 Ο Ηρόδοτος είχε αποκαλέσει την Αίγυπτο «δώρο του Νείλου». ∆εν µπορεί 

κανείς να πει ότι αυτή η δήλωση απέχει πολύ από την πραγµατικότητα. Ο 

µεγαλύτερος ποταµός σε µήκος του κόσµου αποτελεί τη µόνη πηγή ύδατος για την 

Αίγυπτο, εξ ου και η λατρεία των Αιγυπτίων για το Νείλο κατά τα αρχαία χρόνια.  

Οι Αιγύπτιοι έχουν φροντίσει να αξιοποιήσουν τον ποταµό στο έπακρο, χτίζοντας 

πολλά φράγµατα και αρδευτικές κατασκευές από την εποχή του Μωάµεθ Αλή 

Πασά το 1849 έως το φράγµα του Ασουάν το 1970, το οποίο εγκαινιάστηκε κατά 

την προεδρία Νάσερ λίγο πριν το θάνατό του, δηµιουργώντας παράλληλα µία από 

τις µεγαλύτερες τεχνητές λίµνες του κόσµου, τη λίµνη Νάσερ, η οποία θα 

εξασφάλιζε την επάρκεια σε νερό σε περιόδους ξηρασίας.194 

 Κατά το παρελθόν οι Αιγύπτιοι προσπάθησαν να εξασφαλίσουν το 

µονοπώλιο στον ποταµό που τους δίνει ζωή. Η πρώτη συνθήκη υπεγράφη το 

1929 µεταξύ Βρετανών και Αιγυπτίων, οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούσαν 
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προτεκτοράτο των πρώτων. Το βαµβάκι που καλλιεργούνταν στις όχθες του 

ποταµού ήταν η πρώτη ύλη για τη βρετανική κλωστοϋφαντουργία, οπότε και η 

σηµασία του ήταν τεράστια. Η συνθήκη έδινε στους Αιγύπτιους το δικαίωµα 

αρνησικυρίας195 σε περίπτωση που κάποια άλλη χώρα του Νείλου προσπαθούσε 

να παρέµβει στη ροή του ποταµού είτε για να αλλοιώσει196 είτε να µειώσει την 

ποσότητα που φτάνει στην Αίγυπτο. Ο φόβος, βέβαια, ήταν κάπως υπερβολικός, 

αν αναλογιστούµε ότι οι Βρετανοί εσκεµµένα είχαν φροντίσει να µετατρέψουν σε 

αποικίες τους τις περισσότερες χώρες από τις οποίες περνούσε ο Νείλος.197 

 Η δεύτερη συµφωνία υπεγράφη το 1959 µεταξύ της Αιγύπτου και του 

πρόσφατα ανεξαρτητοποιηµένου Σουδάν. Η συµπάθεια των δύο καθεστώτων και 

η προσωπική φιλία του Νάσερ µε το Στρατηγό Ιµπραήµ Αµπούντ έπαιξαν το ρόλο 

τους. Στην ουσία, η συµφωνία µοίρασε την ποσότητα του Νείλου µεταξύ τους, µε 

την Αίγυπτο βέβαια να παίρνει τη µερίδα του λέοντος, κάτι που είναι λογικό αν 

σκεφτούµε και τις υψηλές ανάγκες της χώρας σε νερό, σε σχέση µε τον πληθυσµό 

της.198 

2.2.5.5. Η Αίγυπτος, οι Θέσεις και η Πολιτική της 

 Για το θέµα της διαχείρισης των υδάτων κυρίως ενδιαφέρονται οι πλέον 

άνυδρες χώρες, δηλαδή η Αίγυπτος, το Σουδάν και η Αιθιοπία. Ειδικά η Αίγυπτος, 

βασίζει κατά 95% την αγροτική, και όχι µόνο, οικονοµία της στα νερά του Νείλου, 

µε αποτέλεσµα το 1979, στη συµφωνία του Camp David, ο ηγέτης της, Ανουάρ 

Σάντατ, να δηλώσει: «Ο µόνος λόγος που η χώρα µπορεί να οδηγηθεί σε πόλεµο 

µε τους γείτονές της είναι η διαµάχη για το νερό».199 Στόχος της δήλωσης αυτής 

ήταν η Αιθιοπία, η οποία ελέγχει τι 85% των πηγών του Νείλου, αλλά και το 

Σουδάν.  

 Επιπρόσθετα, το 95% του πληθυσµού της χώρας –περίπου 60 

εκατοµµύρια άνθρωποι- είναι συγκεντρωµένοι σε µια περιοχή που 

αντιπροσωπεύει µόνο το 4% της συνολικής έκτασης της χώρας. Σήµερα, το φάσµα 
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του υπερπληθυσµού κάνει ακόµα πιο επίφοβο το ενδεχόµενο λειψυδρίας. 

Σύµφωνα µε υπολογισµούς, το έτος 2000 ο πληθυσµός της Αιγύπτου έφτασε τα 

70 εκατοµµύρια. Το πού και πώς θα ζήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, τη στιγµή 

που είναι βέβαιο ότι τα αποθέµατα ύδατος δεν πρόκειται να αυξηθούν, ενώ 

υπάρχει και η πιθανότητα να µειωθούν, είναι ένα θέµα το οποίο απασχολεί σε 

µεγάλο βαθµό τις παρόχθιες χώρες. Προτάσεις για αλλαγές του τρόπου 

εκµετάλλευσης των υδάτων του Νείλου χάνονται µέσα σε ένα τέλµα, όπου 

λιµνάζουν εθνικές ευαισθησίες, ιστορικές αναδροµές, πολιτικές σκοπιµότητες και 

ενστικτώδης «θυµική» απόρριψη. 

 Στην ιστορία πράγµατι υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν αρκετές 

διαµάχες, οι οποίες όµως δεν έχουν οδηγήσει ποτέ σε πολεµικές συγκρούσεις. 

Από την άλλη, η µόνη Συνθήκη ήταν αυτή που υπήρξε µεταξύ Σουδάν και 

Αιγύπτου το µακρινό 1959, στην οποία δεν ελήφθη υπόψη η άποψη της Αιθιοπίας, 

η οποία µάλλον αδικείται από τη µοιρασιά. Γενικά, πάντως, στην περιοχή επικρατεί 

η διάθεση για συνεργασία παρά για διαµάχη.200 Φαίνεται, όµως ότι αυτό σε µεγάλο 

βαθµό οφείλεται στην αδιαµφισβήτητα κυρίαρχη θέση της Αιγύπτου στην περιοχή. 

 Τέλος, τον Απρίλιο του 2015, η Αίγυπτος και η Αιθιοπία υπέγραψαν µια 

συµφωνία στο µισοχτισµένο φράγµα «Μεγάλη Αναγέννηση»201 στο Γαλάζιο Νείλο, 

η ολοκλήρωση του οποίου αναµένεται εντός του 2017 και το οποίο θα είναι το 

µεγαλύτερο υδροσύστηµα στην Αφρική. Οι ενστάσεις της Αιγύπτου αρχικά ήταν 

τόσο έντονες που τον Ιούνιο του 2013, σε συνεδρίαση του Υπουργικού 

Συµβουλίου, του τότε προέδρου Μοχάµεντ Μόρσι, ακούστηκε σε ζωντανή 

τηλεοπτική µετάδοση συζήτηση για τρόπους καταστροφής του φράγµατος µέσω 

συγκαλυµµένης στήριξης αντικυβερνητικών ανταρτών. Τελικά, φαίνεται να έχει 

επικρατήσει η λογική.202  

2.2.5.6. H Αιθιοπία, οι Θέσεις και η Πολιτική της 

 Πέρα από την Αίγυπτο, όµως, ισχυρή παρουσία στον ποταµό Νείλο 

επιδιώκει και η Αιθιοπία, ως µία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες στο 
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κόσµο. Σήµερα, η Αιθιοπία είναι µέσα στις δέκα χώρες µε το µεγαλύτερο ρυθµό 

δηµογραφικής ανάπτυξης. Ο τωρινός πληθυσµός της είναι 85 εκατοµµύρια, ενώ 

έως το 2050 αναµένεται να ξεπεράσει τα 145 εκατοµµύρια κατοίκους. Γίνεται 

αντιληπτό ότι η ήδη περιορισµένη πρόσβαση σε πόσιµο νερό για τους κατοίκους 

της πρώην Αβησσυνίας επιβαρύνεται µε την αναµενόµενη αύξηση του 

πληθυσµού. Μόνο το 44% του πληθυσµού χρησιµοποιεί πόσιµο νερό, ενώ µόνο 

το 17% έχει πρόσβαση σε ηλεκτρισµό.203  

 Προκειµένου να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωσης, αλλά και να µην 

υπονοµευθεί η αγροτική παραγωγή, που αποτελεί τη βάση της οικονοµίας, καθώς 

συνεισφέρει 41% της οικονοµίας, η Αιθιοπία καλείται να βελτιώσει την πρόσβασή 

της σε υδάτινους πόρους για να καταπολεµήσει τις συχνές ξηρασίες. Ιδιαίτερα οι 

βόρειες περιοχές της Αιθιοπίας ταλαιπωρούνται από τη χειρότερη ξηρασία των 

τελευταίων τριάντα χρόνων. Οι αρχές της Αιθιοπίας θέλουν µεγαλύτερο µερίδιο 

από τα ύδατα του Νείλου, καθώς, παρόλο που διασχίζει το µεγαλύτερο µέρος της 

χώρας, δεν εκµεταλλεύεται επαρκή ποσότητα.204 

 Έτσι, η Αιθιοπία το 2010 πέτυχε την υπογραφή συνθήκης µε την οποία 

αναµορφώνονται οι διαδικασίες διαχείρισης των υδάτων του Νείλου και των 

σχεδίων κατασκευής υδραυλικών έργων. Πρόκειται για τη συνθήκη New Nile 

Cooperative Framework Agreement. Το Μπουρούντι, η Κένυα, η Ουγκάντα, η 

Ρουάντα και η Τανζανία την έχουν ήδη εγκρίνει. Το κείµενο αυτό προβλέπει τη 

δηµιουργία επιτροπής, µε τη συµµετοχή όλων των χωρών που διασχίζει ο Νείλος 

και έχουν υπογράψει τη συνθήκη, και µε αποστολή να εγκρίνει ή να απορρίπτει τα 

σχέδια για µεγάλα υδραυλικά έργα, είτε πρόκειται για κανάλια είτε για οποιοδήποτε 

άλλο έργο που επηρεάζει τη στάθµη, τον όγκο ή την ποσότητα των υδάτων του.205 

 H Αίγυπτος αρνήθηκε να εγκρίνει τη νέα συνθήκη, εάν δε διευκρινιζόταν ότι 

τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να µη τροποποιήσουν το ισχύον καθεστώς 

διαµοιρασµού των υδάτων και ότι αναγνωρίζουν τα «ιστορικά δικαιώµατα» του 

Σουδάν και της Αιγύπτου. Έτσι, η Αίγυπτος θα στερηθεί το δικαίωµα να 
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παρακολουθεί το έργο του Φράγµατος της Αναγέννησης και για πρώτη φορά στην 

ιστορία της το δικαίωµα του veto, το οποίο θεωρούσε δεδοµένο.206 

 Η επιλογή της Αντίς Αµπέµπα για το όνοµα δεν είναι τυχαία. Αυτό που 

διακυβεύεται είναι η αναγέννηση της Αιθιοπίας ως περιφερειακής δύναµης, µε 

χαρακτηριστικά που µέχρι σήµερα της έλειπαν. Μιας Αιθιοπίας ισχυρής, η οποία 

θα διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό γεωπολιτικό ρόλο στις τρεις ζώνες επιρροής 

της: Την Ερυθρά Θάλασσα, τη λεκάνη του Νείλου και την Ανατολική Αφρική.207 

2.2.5.7. To Σουδάν, οι Θέσεις και η Πολιτική του 

 Παρά την πολιτική του αστάθεια, τις συγκρούσεις και την επισιτιστική 

ασφάλεια, το Σουδάν έχει εξελίξει την πολιτική του για το νερό, ούτως ώστε να 

αποκοµίσει περισσότερα οφέλη. Ο αγροτικός τοµέας βασίζεται κατά 90% στο 

Νείλο, ενώ εκεί καταναλώνεται το 97% του νερού. Παράλληλα, προβλέπεται 

ραγδαία αύξηση του πληθυσµού από 43 σε 91 εκατοµµύρια κατοίκους έως το 

2050, γεγονός το οποίο συνεπάγεται υψηλή ζήτηση στο νερό. Σε ίδια κρίσιµη 

κατάσταση έχει περιέλθει και το Νότιο Σουδάν, καθώς µόνο το 50% του 

πληθυσµού έχει πρόσβαση σε ύδατα.208 

 To Σουδάν µαζί µε την Αίγυπτο αντιδρούν στην παραπάνω συµφωνία και 

την απορρίπτουν, διότι θεωρούν ότι πρέπει να έχουν δυναµική παρουσία, λόγω 

της γεωγραφικής εγγύτητας. Η δηµογραφική µεταβολή επηρεάζει αρνητικά την 

οποιαδήποτε συµφωνία, καθώς η αύξηση των υδάτινων πόρων και η 

µεγιστοποίηση του οφέλους θα είναι ζωτικής σηµασίας για την ασφάλεια της 

χώρας.209 

 Γενικά, η στάση και η πολιτική του Σουδάν, αναφορικά µε τη διαχείριση των 

υδάτων του Νείλου, κυρίως µετά την υπογραφή της Συνθήκης του 1959, για την 

οποία η Αιθιοπία διατείνεται ότι αδικείται κατάφορα, φαίνεται ότι ταυτίζεται 

απόλυτα µε της ηγεµονικής χώρας, που είναι η Αίγυπτος. 
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2.2.5.8. Συµπέρασµα 

 Σήµερα ο Νείλος καλύπτει περίπου το 85% των αναγκών της Αιγύπτου σε 

νερό. Όλη η αγροτική παραγωγή της χώρας εξαρτάται για την άρδευσή της από το 

Νείλο. Η Αίγυπτος αντιµετωπίζει µε ανησυχία την εσωτερική αστάθεια στην 

Αιθιοπία και τον ισλαµικό χαρακτήρα του καθεστώτος στο Σουδάν. Το πρόβληµα 

της κατανοµής των νερών του Νείλου ανάµεσα στο Σουδάν και στην Αίγυπτο θα 

οδηγούσε αναπόφευκτα σε µια ένοπλη σύγκρουση, αν το Σουδάν υπερέβαινε την 

αναλογία νερού που του αντιστοιχεί, η οποία καθορίστηκε από τη Συνθήκη του 

1959.  

 Οι προοπτικές συνεργασίας σε θέµατα υδάτινων πόρων είναι µάλλον 

περιορισµένες. Και οι τρεις χώρες θα αντιµετωπίσουν εκτεταµένες περιόδους 

ξηρασίας στο µέλλον και η µόνη ορατή λύση είναι η µείωση της σπατάλης των 

υδάτινων πόρων στον αγροτικό σχεδιασµό.210 

2.3. Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

2.3.1. Η Πολιτική της Τουρκίας και τα Αναπτυξιακά Προγράµµατα 

2.3.1.1. Γενικά 

 Η Τουρκία, γνωρίζοντας ότι διαθέτει τις υδρολογικές προϋποθέσεις για να 

χαρακτηριστεί ως υδάτινη υπερδύναµη, θέλησε να κατοχυρώσει το συγκεκριµένο 

γεγονός µε µια σειρά µεγαλόπνοων υδραυλικών έργων και αναπτυξιακών 

σχεδίων, όπως φράγµατα, δεξαµενές, δίκτυα αγωγών, ελέγχοντας το µείζον των 

ποταµών Τίγρη και Ευφράτη, τα οποία πηγάζουν από το έδαφός της. Έργα 

µεγαλεπήβολα, ώστε να προοιωνίζουν µια τυχόν µελλοντική εξάρτηση της Συρίας 

και του Ιράκ από την Τουρκία, σε ένα τόσο ζωτικό θέµα, όπως το νερό, 

προσβλέποντας σε σηµαντικά ανταλλάγµατα. 
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2.3.1.2. Το Σχέδιο GAP – Greater Anatolia Project 

 Τα έργα αυτά άρχισαν στα µέσα της δεκαετίας του 1970 και βρίσκονται από 

τότε κάτω από την ευθύνη της Υπηρεσίας Υδραυλικών Έργων, την DSI211, η οποία 

ιδρύθηκε µόλις το 1954 και η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Ενέργειας και 

Φυσικών Πόρων. Η πατρότητα του έργου αποδίδεται στον Σουλεϊµάν Ντεµιρέλ, ο 

οποίος µε την ιδιότητα του Υπουργού Ενέργειας το 1953, συνέλαβε την ιδέα και τη 

σκοπιµότητα του έργου, το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί έως το 2030.212 

 H σπουδαιότητα του έργου αντικατοπτρίζεται από το γεγονός ότι το 

πρόγραµµα απαιτεί 32 δισεκατοµµύρια δολάρια της συνολικής χρηµατοδότησης, 

για την ανάπτυξη 13 βασικών σχεδίων, εκ των οποίων τα 7 θα είναι στον Ευφράτη 

και τα 6 στον Τίγρη ποταµό.213 

 Το αρχικό πλάνο προέβλεπε ότι το αρχικό έργο θα ολοκληρωνόταν µέχρι το 

2001, αλλά η Παγκόσµια Τράπεζα και η Σαουδική Αραβία ακύρωσαν τη 

χρηµατοδότηση, διότι η Τουρκία παραβιάζει πέντε βασικές οδηγίες, κυριότερες εκ 

των οποίων θεωρούνται οι οικολογικές και πολιτιστικές αλλοιώσεις. Με το ρυθµό 

των µέχρι σήµερα καθυστερήσεων υπολογίζεται η ολοκλήρωσή του µέχρι το 2030. 

 Το πρόγραµµα αυτό είναι και το µεγαλύτερο και το πλέον φιλόδοξο από 

όσα κατασκευάζονται σήµερα ή έχουν στο παρελθόν κατασκευαστεί στην Τουρκία. 

Η συγκρότησή του χρονολογείται από το 1977 µε την ενοποίηση των ήδη 

εκτελούµενων επιµέρους έργων στην περιοχή αυτή, µε βάση δύο ξεχωριστές 

µελέτες, µία για τον Ευφράτη και µία για τον Τίγρη.214 

 To συνολικό κόστος του αναµένεται να ανέλθει σε 370 τρισεκατοµµύρια 

τουρκικές λίρες σε τιµές του 1993, δηλαδή περίπου 1,1 τρισεκατοµµύρια δολάρια 

και από αυτά έως σήµερα έχουν δαπανηθεί τα 135. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 

την κατασκευή 25 αρδευτικών συστηµάτων, 22 φραγµάτων και 19 µονάδων 
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παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας. Κυριότερα φράγµατα είναι το Ατατούρκ επί 

του Ευφράτη, το οποίο ξεκίνησε το 1983 και ολοκληρώθηκε το 1994, το Κεµπάν 

επίσης επί του Ευφράτη, το οποίο ξεκίνησε το 1964 και ολοκληρώθηκε το 1974 και 

τέλος το Καρακάγια, η κατασκευή του οποίου διήρκησε από το 1976 έως το 

1987.215 

 To σχέδιο GAP αποτελεί ενα µεγαλόπνοο κατασκευαστικό έργο, το οποίο 

είναι το µεγαλύτερο που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται στη γειτονική χώρα. Οι 

επίσηµες τουρκικές θέσεις δηλώνουν ότι τα εν εξελίξει έργα είναι µέρος του 

ειρηνικού και αναπτυξιακού προγράµµατος της χώρας, µε απώτερο στόχο τη 

δηµιουργία συνθηκών κοινωνικής σταθερότητας στην ιδιαίτερα ευαίσθητη και 

διαταραγµένη περιοχή της νοτιοανατολικής Τουρκίας, η οποία χαρακτηρίζεται από 

τις έντονες συγκρούσεις µε τον κουρδικό πληθυσµό, καθώς και µε την εµφάνιση 

της ISIS. Θα συµβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών κυρίως σε αγροτικά προϊόντα 

και θα δηµιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Τα 

παραπάνω αποτελούν µέρος των εθνικών στόχων του προγράµµατος, το σύνολο 

των οποίων περιγράφεται στο «GAP MASTER PLAN», η αρχική σύνταξη του 

οποίου συναντάται στο 1989. Από τότε, έχουν επέλθει αναθεωρήσεις µε την 

εξέλιξη των έργων, όµως ο βασικός του κορµός και προσανατολισµός ουδέποτε 

αλλοιώθηκε.216 Το «GAP MASTER PLAN» προσδιόριζε τέσσερις βασικούς 

στόχους µέχρι το 2005:217 

 α. Ανάπτυξη και διαχείριση των υδάτινων πόρων και του εδάφους για 

σκοπούς άρδευσης, οικιακής κατανάλωσης και βιοµηχανικής χρήσης. 

 β. Βελτίωση της χρήσης της γης µε την εισαγωγή καλύτερων συστηµάτων 

διαχείρισης των καλλιεργειών, καλύτερων αγροτικών πρακτικών και 

προσδιορισµού των καλλιεργειών. 

 γ. Ενθάρρυνση της βιοµηχανίας τυποποίησης και µεταποίησης, 

παρέχοντας έµφαση στην αξιοποίηση τοπικών αγροτικών προϊόντων και µέσων. 
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 δ. Βελτιώσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες και στις αστικές υποδοµές, µε 

σκοπό να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των κατοίκων και να 

προσελκύσουν εξειδικευµένο προσωπικό στην περιοχή. 

 Η τουρκική κυβέρνηση σχεδίασε το µεγάλο αυτό πρόγραµµα στην ΝΑ 

Ανατολία για δύο κυρίως λόγους:218 

 α. Αρχικά η ΝΑ Ανατολία είναι µια περιοχή µε καλούς εδαφικούς και 

υδατικούς πόρους, τους οποίους η Τουρκία θέλει να χρησιµοποιήσει µε το 

καλύτερο δυνατό τρόπο για το καλό όλης της περιοχής και για την ίδια τη χώρα. 

Αυτές οι πηγές υδάτων είναι αυτές που παρέχουν στην Τουρκία τα επιφανειακά 

της ύδατα, τα οποία στη συνέχεια ρέουν προς το Ιράκ και τη Συρία και φτάνουν 

στον Περσικό και στον Αραβικό Κόλπο. 

 β. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η ΝΑ Ανατολία αποτελεί την πιο 

αποµακρυσµένη περιοχή της χώρας µε αποτέλεσµα να υπάρχουν τεράστιες 

οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες της συγκεκριµένης περιοχής και της 

Τουρκίας. Η ανάπτυξη αυτής της περιοχής είναι καθοριστικής σηµασίας για τον 

περιορισµό των οικονοµικών ανισοτήτων ανάµεσα στη ΝΑ Ανατολία και σε άλλα 

µέρη της Τουρκίας. Το πρόγραµµα στους δύο διασυνοριακούς ποταµούς 

αποσκοπούσε στην εξάλειψη των περιφερειακών ανισοτήτων και στην προώθηση 

της ανάπτυξης της κοινωνικής σταθερότητας στην περιοχή αυτή. 

 Κατά την ολοκλήρωση του προγράµµατος προβλέπεται ότι 1,7 εκατοµµύρια 

εκτάρια γης θα είναι αρδευόµενα, µε αποτέλεσµα η συνολική αρδευόµενη γη να 

αυξηθεί από 2,9% στο 22,8% και η αγροτική περιοχή που θα αρδεύεται από τις 

βροχές θα φτάσει στο 7% από 34,3% που ήταν στην αρχή του προγράµµατος. Η 

αρδευόµενη γη θα φτάσει στο 19% της συνολικής αρδεύσιµης γης στην Τουρκία 

και η ηλεκτρική παραγωγή στο 22% του οικονοµικά αξιοποιήσιµου υδροηλεκτρικού 

δυναµικού της χώρας.219 

 Στα πλεονεκτήµατα του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι ότι πολλές 

αγροτικές καλλιέργειες θα διπλασιαστούν ή θα τριπλασιαστούν και η Τουρκία 
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αναµένεται να αποκτήσει αυτονοµία στα τρόφιµα, ενώ παράλληλα θα 

δηµιουργηθούν 3,3 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Το εθνικό εισόδηµα της 

Τουρκίας θα αυξηθεί κατά 12% και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της ΝΑ Ανατολίας 

θα αυξηθεί στο τετραπλάσιο. Επιπλέον, τόσο η αστικοποίηση όσο και η αγροτική 

µετανάστευση θα µειωθούν σηµαντικά.220 

 Ο κύριος προσανατολισµός του GAP εστίαζε στο σχεδιασµό, την κατασκευή 

και τη λειτουργία στοιχείων, όπως τα φράγµατα, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και 

τα αρδευτικά έργα. Αυτός ο επαναπροσδιορισµός-στόχος είχε ως αποτέλεσµα να 

εστιαστεί η στρατηγική της χώρας στην ανάπτυξη των εδαφικών και υδατικών της 

πηγών.221 

 Συγκεκριµένα, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι για τη βιώσιµη ανθρώπινη 

ανάπτυξη και τον κοινωνικό µετασχηµατισµό:222  

 α. Η αύξηση των επενδύσεων στο µέγιστο επίπεδο προκειµένου να 

επιτευχθεί η βελτίωση της οικονοµίας της περιοχής. 

 β. Η ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, ώστε να 

συµβαδίζουν µε τα διεθνή πρότυπα. 

 γ. Η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 δ. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και η δηµιουργία αστικών 

και κοινωνικών δοµών για τη δηµιουργία ενός καλύτερου ανθρώπινου 

περιβάλλοντος. 

 ε. Η ολοκλήρωση της ενδοκοινωνικής και διασυνοριακής πρόσβασης και η 

κάλυψη των δοµικών αγροτικών δοµών για τη βέλτιστη ανάπτυξη του αρδευτικού 

συστήµατος. 

 στ. Η κάλυψη των δοµικών αναγκών για την υπάρχουσα, αλλά και τη νέα 

βιοµηχανία. 
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 ζ. Η προστασία των υδάτων, του εδάφους και του αέρα και των σχετικών 

οικοσυστηµάτων ως βασική προτεραιότητα και 

 η. Η ενίσχυση της κοινωνικής συµµετοχής στη λήψη αποφάσεων και στην 

ολοκλήρωση του προγράµµατος. 

 Με το GAP η Τουρκία θέλει να µετατρέψει τις άγονες και άνυδρες περιοχές 

της ΝΑ Ανατολίας σε πλήρως αρδευόµενες, διατεινόµενη ότι έτσι θα µειώσει τις 

εντάσεις µε τους Κούρδους, µέσω της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης και 

ενσωµάτωσης. Στην ουσία επιθυµεί όχι µόνο να υπερδιπλασιάσει την αγροτική της 

παραγωγή, αλλά και να εξασφαλίσει τη δηµιουργία συγκριτικού κοστολογικού 

πλεονεκτήµατος για τα αγροτικά της προϊόντα και να εξασφαλίσει υπερεπάρκεια 

σε ηλεκτρική ενέργεια, την οποία ήδη πωλεί στους γείτονές της. Η υλοποίηση του 

προγράµµατος θα έχει πολύ δυσµενείς επιπτώσεις για το υδατικό πρόβληµα της 

Συρίας και του Ιράκ, χώρες οι οποίες προσπαθούν να αναπτύξουν τη γεωργία και 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα υπερπληθυσµού, γιατί θα µειωθεί δραµατικά η ροή των 

ποταµών. Υπολογίστηκε ότι στη µεν Συρία θα κοστίσει 40% της ροής του Ευφράτη 

στο δε Ιράκ περίπου το 80%.223 Και ναι µεν το µεγαλύτερο µέρος του νερού θα 

επιστρέφει στους δύο ποταµούς, µετά την άρδευση των τουρκικών εκτάσεων, θα 

είναι όµως µολυσµένο από τα φυτοφάρµακα και τα λιπάσµατα κι επίσης 

αλατοποιηµένο. Για το λόγο αυτό επιµένουν να υπογραφεί συνθήκη για τη δίκαιη 

κατανοµή του νερού, πράγµα το οποίο η Τουρκία το αρνείται. 

 Η Τουρκία, ως η µόνη χώρα που διαθέτει άφθονους υδάτινους πόρους στην 

ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθίσταται «υδάτινη υπερδύναµη» 

αποκτώντας συνακόλουθα µεγάλη στρατηγική θέση. Άρχισε να κατασκευάζει το 

πρώτο φράγµα στον Ευφράτη ποταµό, το φράγµα Κεµπάν (Keban) στα µέσα της 

δεκαετίας του 1960 έως το 1974. Το δεύτερο φράγµα στον Ευφράτη ήταν το 

Καρακάγια (Karakaya), το οποίο ολοκληρώθηκε το 1988. Αυτό ήταν το πρώτο 

φράγµα που κατασκευάστηκε ως µέρος της υλοποίησης του Σχεδίου 

Νοτιοανατολικής Ανατολίας.224 Όπως και στο φράγµα Keban, ο σκοπός του 

φράγµατος Karakaya ήταν η παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Το τρίτο 
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φράγµα στον ποταµό Ευφράτη ήταν το Φράγµα Ατατούρκ, το πιο σηµαντικό έργο 

του προγράµµατος GAP, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1992. Είχε σχεδιαστεί µε 

σκοπό την αποθήκευση νερού για µεγάλης κλίµακας άρδευση, καθώς και για την 

παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές, όµως, οι τεχνικές παρεµβάσεις 

προκαλούν την ποσοτική µείωση και την ποιοτική υποβάθµιση των παρεχόµενων 

υδάτων του Ευφράτη και του Τίγρη προς τη Συρία και το Ιράκ.  

 Το GAP, πέραν της οικονοµικής του πλευράς, αποτελεί κι ένα σηµαντικό 

µέσο διπλωµατικής πίεσης για την επίλυση της πολιτικής πτυχής του Κουρδικού 

ζητήµατος, το οποίο είναι ζωτικής σηµασίας για τα τουρκικά συµφέροντα. Επίσης, 

συνιστά σύµβολο του τουρκικού εθνικισµού, αφού κατόπιν αρνήσεως των διεθνών 

πιστωτικών φορέων για χρηµατοδότηση του έργου, η υλοποίησή του 

πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε τουρκικά κεφάλαια. Στόχος του GAP είναι η 

µείωση της οικονοµικής ανισότητας µεταξύ της νοτιοανατολικής και της δυτικής 

Τουρκίας και η επίτευξη κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας σε µία περιοχή 5,2 

εκατοµµυρίων κατοίκων, δηλαδή το 9,2% του πληθυσµού της χώρας.225 

 Πέραν του ανωτέρω σχεδίου, στα πλαίσια της ίδιας προσπάθειας να 

αναδειχθεί κυρίαρχος της περιοχής, µέσω των υδάτινων πόρων που διαθέτει, η 

Τουρκία έχει προβεί και σε άλλες πρωτοβουλίες, όπως το «Three Stage Plan» σε 

διάσκεψη Υπουργών το 1990 για κυµαινόµενη κατανοµή των υδάτων των 

ποταµών µε τεχνικά κριτήρια ή το σχέδιο «Αγωγός της Ειρήνης», στο οποίο θα 

αναφερθούµε στη συνέχεια, για µεταφορά νερού από τους παραποτάµους της µε 

αγωγούς ή πλωτά µέσα προς το Ισραήλ, Συρία, Ιορδανία, Κατεχόµενα και τις 

χώρες του Περσικού.226 Καµία προσπάθεια, ωστόσο, δεν έχει βρει ανταπόκριση, 

καθώς η Τουρκία απαιτεί τη συγχρηµατοδότηση του κόστους υλοποίησης των 

έργων, αλλά κυρίως, λόγω της καχυποψίας που γεννά η νέο-οθωµανική της 

πολιτική και ουδείς στην περιοχή θα επιθυµούσε την εξάρτηση της επιβίωσής του 

από την Τουρκία. 
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2.3.1.3 Ο Αγωγός της «Ειρήνης» 

 Το δεύτερο αλλά πιο φιλόδοξο παιχνίδι µε το νερό έχει το ελκυστικό όνοµα 

«Αγωγός της Ειρήνης». Η πρώτη ιδέα για ένα πρόγραµµα εξαγωγής νερού από 

την Τουρκία προς τη Μέση Ανατολή προήλθε το 1987 από τον τότε δυναµικό και 

οραµατιστή πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Τουργκούτ Οζάλ.227 

 Στόχος του έργου ήταν η κατασκευή από τουρκικής πλευράς δύο αγωγών 

παροχής νερού, αντλούµενου από τους ποταµούς Σεϋχάν και Κεϋχάν, εκ των 

οποίων ο ένας, ο δυτικός αγωγός µήκους 2.650 χιλιοµέτρων θα διασχίζει τη Συρία, 

την Ιορδανία και τα Κατεχόµενα εδάφη, αναπτυσσόµενος προς τη σαουδαραβική 

όχθη της Ερυθράς Θάλασσας, ενώ ο άλλος, ο αγωγός του Κόλπου όπως 

ονοµαζόταν, µήκους 3.900 χιλιοµέτρων, θα κατευθυνόταν προς το Κουβέιτ, το 

Μπαχρέιν, το Κατάρ, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Οµάν και τις πόλεις της 

Σαουδικής Αραβίας. Υπήρξε δε και το ενδεχόµενο να τροφοδοτηθούν στο µέλλον 

το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, όταν θα επιλυόταν το άλυτο µέχρι τότε Παλαιστινιακό 

πρόβληµα.228 

 Πάντα, σύµφωνα µε τα σχέδια, η Άγκυρα θέλει να διοχετεύσει 2 

δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού ετησίως. Το κόστος του όλου έργου 

υπολογίζεται στο αστρονοµικό ποσό των 21 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Κι επειδή 

η Τουρκία δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοια ποσά, έχοντας µια προβληµατική 

οικονοµία και κατασκευάζοντας ταυτόχρονα κι άλλα πολυδάπανα έργα, 

προσπαθεί να πείσει τις γειτονικές της χώρες, τις χώρες οι οποίες πρόκειται να 

υδροδοτηθούν, «να βάλουν το χέρι στην τσέπη για το καλό της ειρήνης». ∆ιότι, 

κατά την άποψη της Άγκυρας, η κατασκευή ενός τέτοιου αγωγού θα αποτελέσει 

θεµέλιο στη διατήρηση και την προαγωγή της ειρήνης στην περιοχή. Με ποιον 

τρόπο; Με µια παντοδύναµη Τουρκία, η οποία θα κρατάει τις στρόφιγγες των 

αγωγών του νερού στο χέρι και ανάλογα µε τα εκάστοτε συµφέροντά της θα 

εκβιάζει και θα απαιτεί.229 
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 Οι χώρες της αραβικής χερσονήσου προβληµατίζονται, αφενός µεν για το 

υψηλό κόστος του έργου του αγωγού της «Ειρήνης», που το καθιστά 

απαγορευτικό, αφετέρου δε για το ότι η ολοκλήρωση του προγράµµατος αυτού θα 

οδηγούσε στην επιβολή ενός καθεστώτος εξάρτησης, αν όχι οµηρίας, του 

αραβικού κόσµου, κυρίως των Συρίων. Επίσης, θα κλιµάκωνε µε ρυθµούς 

γεωµετρικής προόδου την τουρκική δυναµική των διεκδικήσεων έναντι της 

πετρελαιοφόρας περιοχής της Μοσούλης. Ταυτόχρονα, παρόµοια προοπτική θα 

ενίσχυε κατακόρυφα τη στρατηγική εξόντωσης του κουρδικού στοιχείου και του 

κουρδικού κινήµατος, το οποίο στις εν λόγω περιοχές αποτελεί την πλειοψηφία σε 

ποσοστό ανώτερο του 60%.230 

 Ειδικότερα η Συρία, µάλλον δε θέλει να ακούσει για τον αγωγό, όσο 

σκέφτεται τις αρνητικές συνέπειες από τον GAP και την αποστράγγιση των 

υδάτινων πόρων της από την Τουρκία. Με τα µέχρι τώρα στοιχεία, ο αγωγός της 

«Ειρήνης» µάλλον ανήκει στο επίπεδο των φυσιολογικών συζητήσεων και η πιο 

πιθανή έκβαση του θέµατος είναι, αν υπολογίσει κανείς και τις τριβές που θα 

προκαλέσει το πρόγραµµα της Νοτιοανατολικής Ανατολίας, ότι θα παραµείνει ένα 

φιλόδοξο σχέδιο. 

 Οι λόγοι για τους οποίους δεν ευοδώθηκε η πραγµατοποίηση του έργου 

αυτού ήταν οι εξής:231 

 α. Οι έντονες αρνητικές αντιδράσεις και η µεγάλη καχυποψία µε την οποία 

αντιµετώπισαν το πρόγραµµα οι ενδιαφερόµενες χώρες. Η πρόσφατη ιστορική 

µνήµη από την υποταγή των Αράβων στους Τούρκους και το παρελθόν της 

οθωµανικής κυριαρχίας επί των Αράβων συνέβαλε πολύ στη δηµιουργία 

αµφιβολιών για τη σκοπιµότητα της τουρκικής διατύπωσης. Οι χώρες αυτές 

εκτίµησαν ότι το τουρκικό σχέδιο για τη δηµιουργία «Αγωγού Ειρήνης» δεν ήταν 

τίποτε άλλο από µία συγκαλυµµένη τουρκική προσπάθεια για εξάρτηση όλων των 

χωρών της περιοχής από τους τουρκικούς υδάτινους πόρους. Το εξέλαβαν ως 

έµµεσο τρόπο για σύνδεσή τους µε δεσµούς εξάρτησης µε την τουρκική εξωτερική 

πολιτική και ως µέθοδο για την εξασφάλιση σταθερών εσόδων από την Τουρκία 
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διαµέσου της πώλησης αρχικά νερού κι αργότερα αγροτικών προϊόντων από το 

πλεόνασµα της γεωργικής περιοχής των περιοχών του GAP. 

 β. Η δεύτερη αιτία, η οποία συνέβαλε αρνητικά στην υλοποίηση της ιδέας 

για τον «Αγωγό της Ειρήνης», είναι το γεγονός ότι το πολιτικό τοπίο στη Μέση 

Ανατολή είναι εξαιρετικά ευάλωτο και ευµετάβλητο και τα πολιτικά δεδοµένα 

επηρεάζονται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Έτσι, η πρόταση που 

είχε υποβληθεί το 1987 δεν µπορούσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στα νέα 

δεδοµένα της δεκαετίας του 1990. Ιδίως, ύστερα από τον πρώτο πόλεµο του 

Περσικού Κόλπου το 1991, είχαν µεταβληθεί αρκετά σηµαντικά τα γεωπολιτικά 

δεδοµένα στο χώρο της Μέσης Ανατολής. 

 γ. Η τρίτη αιτία έχει να κάνει µε τις τεχνικές δυσκολίες και προβλήµατα 

που προέκυψαν κατά το σχεδιασµό του έργου. Οι τεχνικές δυσχέρειες της 

µεταφοράς µε αγωγό πόσιµου νερού σε τόσο µεγάλη απόσταση, διασχίζοντας 

ερήµους, οροσειρές και εδάφη µε διαφορετική γεωγραφική κλίση, απαιτούσαν για 

την υπέρβασή τους µεγάλες επενδύσεις, οι οποίες καθιστούσαν δαπανηρό από 

οικονοµικής πλευράς το όλο εγχείρηµα. Επιπρόσθετα, οι αγωγοί που θα 

µεταφέρουν, λόγω της πολιτικής τους σηµασίας, θα αποτελούσαν σε περίπτωση 

πολέµου άµεσο στόχο και η προφύλαξή τους από εχθρικό πλήγµα θα ήταν 

δυσχερής. Οι αγωγοί νερού θα είναι εξαιρετικά ευάλωτοι σε απόπειρες ανατίναξης 

ή καταστροφής τους από αντάρτικες δυνάµεις ή από στρατιωτικά πλήγµατα άλλων 

χωρών. 

 δ. Η τέταρτη αιτία είναι ότι οι Αραβικές χώρες δυσκολεύονταν να 

συναινέσουν στη συµµετοχή του σε ένα πρόγραµµα υδροδότησης µε τόσο 

φιλόδοξους στόχους και εκτεταµένες αναπτυξιακές προοπτικές, το οποίο θα 

περιλάµβανε και το κράτος του Ισραήλ. Η συµµετοχή των Αραβικών κρατών σε 

επίσηµη µορφή και σε τόσο µεγάλο ποσοστό δέσµευσης σε ένα από κοινού 

πρόγραµµα µε το Ισραήλ αποτελούσε ανασχετικό παράγοντα για την πλειοψηφία 

των αραβικών κρατών. Λαµβάνοντας υπόψη ότι την περίοδο εκείνη δεν είχε, αλλά 

ακόµη και σήµερα δεν έχει, επιλυθεί το Παλαιστινιακό πρόβληµα και επιπλέον 

συνεχίζεται η κατοχή αραβικών εδαφών από το Ισραήλ, ενδεχοµένως η πρόταση 

για την κατασκευή του σχεδίου για τον «Αγωγό της Ειρήνης» να ήταν πρόωρη 
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χρονικά από γεωπολιτική σκοπιά για την πολιτική πραγµατικότητα της Μέσης 

Ανατολής. 

 ε. Η τελευταία αιτία είναι ότι η Τουρκία από το 1992 και µεταγενέστερα 

µετέβαλλε και η ίδια τη στάση της στο θέµα του «Αγωγού της Ειρήνης», που η ίδια 

είχε προτείνει, αναθεωρώντας τη µέχρι τότε ακολουθούµενη πολιτική της στο θέµα 

αυτό. Σε επίσηµες δηλώσεις που έκανε στη Μόσχα τον Ιανουάριο του 1992 και 

υπό την εµπειρία του πρώτου πολέµου του Κόλπου, ο οποίος είχε προηγηθεί το 

1991, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Hilmet Cetin προσπάθησε να αναιρέσει 

δηµόσια την προηγούµενη τουρκική πολιτική στο ζήτηµα των υδάτινων πόρων. 

 Η τουρκική πρόταση για τον «Αγωγό της Ειρήνης» απασχόλησε τη 

διπλωµατία της Μέσης Ανατολής, κυρίως κατά το χρονικό διάστηµα από το 1987 

µέχρι το 1991. Μετά το 1991, και τα στρατιωτικά γεγονότα που µεσολάβησαν µε 

τον πρώτο πόλεµο του Κόλπου, καταδείχθηκε, για γεωπολιτικούς κυρίως λόγους, 

η έλλειψη της δυνατότητας υλοποίησης, ανεξαρτήτως και του µεγάλου κόστους 

κατασκευής, της ιδέας για την κατασκευή ενός αγωγού που θα µεταφέρει τουρκικό 

νερό στις αραβικές χώρες και το Ισραήλ. Η συνειδητοποίηση των σηµαντικών 

γεωπολιτικών προβληµάτων µε τα οποία είναι αλληλένδετη η εφαρµογή της, τα 

οποία την καθιστούσαν ουσιαστικά ανέφικτη, συνέβαλε στην άρση της πρότασης 

αυτής, ως λύσης για το υδρολογικό πρόβληµα της Μέσης Ανατολής από την 

τουρκική διπλωµατία.232 

2.3.1.4. Ο Αγωγός του Αττίλα 

 Σε ότι αφορά τις ανάγκες της «Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της Βόρειας 

Κύπρου–Τ∆ΒΚ», η Τουρκία προχώρησε εντός του 1998 στην πρώτη µεταφορά 

νερού στην Κύπρο µε το σύστηµα «Μέδουσα» και η οποία αποτελεί και οδηγό για 

ευρύτερη χρήση σε ότι αφορά εξαγωγές προς άλλες ενδιαφερόµενες χώρες. Με 

δεδοµένη την έλλειψη νερού στη Bόρεια Κύπρο, έχουν σχεδιαστεί διάφορες 

στρατηγικές για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή της. Η µία λύση που έχει 

προταθεί για την αντιµετώπιση του προβλήµατος είναι η µεταφορά νερού από την 

Τουρκία µε αγωγό ή σε δεξαµενές. 
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 Η µεταφορά νερού έχει δοκιµαστεί ήδη από το 1998 µε δεξαµενές 

µεταφοράς χωρητικότητας 10.000 κυβικών µέτρων και έχει παρατηρηθεί ότι το 

ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 3 Μm3. Αν η χωρητικότητα των µεταφορέων αυξηθεί 

στα 30.000 κυβικά µέτρα, το ετήσιο όφελος ανέρχεται στα 7 Μm3 που θα 

εισάγονται ετησίως και η ποσότητα αυτή είναι η µέγιστη ποσότητα που µπορεί να 

αντληθεί στη Βόρεια Κύπρο.233 Προκειµένου να περιοριστεί η έλλειψη νερού στη 

Νότια Κύπρο υπάρχει η πρόταση να εισαχθεί νερό µέσω σωλήνα από την περιοχή 

Αναµούρ της ΝΑ Τουρκίας, πρόταση που αν ολοκληρωθεί µπορεί να 

εξοικονοµήσει µέχρι 75 Mm3 νερού. 

 Η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης για την κατασκευή υποθαλάσσιου 

αγωγού µεταφοράς νερού από την Τουρκία στην Κύπρο δεν θα πρέπει να 

εκληφθεί ως µία απόφαση του τουρκικού Υπουργείου ∆ασών και Υδάτων, 

προκειµένου να επιλύσει το υδατικό πρόβληµα των κατεχοµένων, αλλά ως µία 

απόφαση η οποία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική στοχοθεσία της Τουρκίας 

στο Κυπριακό. Μπορεί η Άγκυρα να αποκαλεί κι αυτό το έργο «Αγωγό της 

Ειρήνης», η ωµή όµως διατύπωση του Τούρκου Υπουργού ∆ασών και Υδάτων, 

που το χαρακτηρίζει ως «οµφάλιο λώρο», το οποίο θα συνδέσει την Τουρκία µε τα 

κατεχόµενα, συµπυκνώνει στρατηγικά την ουσία του φιλόδοξου τουρκικού 

έργου.234 

 Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία µετατρέπει τη χρήση του νερού σε 

συντελεστή ισχύος για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Η λογική της Τουρκίας 

είναι ανάλογη µε την πετρελαϊκή λογική των Αράβων, δηλαδή στρατηγική χρήση 

του νερού για οικονοµικούς και διπλωµατικούς λόγους σε εποχές που η ζήτησή 

του θα αυξάνεται κατακόρυφα. Σε πρώτη φάση, ο σκοπός της Άγκυρας είναι 

ενίσχυση της εξάρτησης των κατεχόµενων, τόσο σε νερό όσο και σε ηλεκτρισµό. 

Σε συνθήκες µη λύσης του προβλήµατος, αυτό θα µεταφράζεται από τη µία ως 

αύξηση της αρδεύσιµης γης, προκειµένου να γιγαντωθεί η γεωργία στα 
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 Hasan Ali Biçac and Glenn P. Jenkins. Costs and Pricing Policies Related to Transporting 
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κατεχόµενα και, από την άλλη, ως απεξάρτηση των κατεχοµένων από την παροχή 

ηλεκτρισµού εκ µέρους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.235 

 Σε συνθήκες λύσης, τύπου διζωνικής οµοσπονδίας, η Τουρκία θα επιδιώξει 

αυτό που επιδιώκει µε την υδροπολιτική και στις σχέσεις της µε τη Συρία και το 

Ιράκ, δηλαδή να εκµεταλλευτεί τις υδατικές ελλείψεις του ελληνικού συνιστώντος 

κρατιδίου, για να γίνει ο κύριος προµηθευτής ύδατος και τροφίµων προς τους 

Έλληνες, καθώς επίσης και του ηλεκτρισµού, τον οποίο θα πωλεί σε χαµηλή τιµή. 

Αυτό σε βάθος χρόνου θα φέρει αποκλειστικά το ελληνικό συνιστόν κρατίδιο κάτω 

από την εξάρτηση της Τουρκίας. Για το συγκεκριµένο θέµα οι τουρκοκύπριοι, όσο 

ανεξάρτητα κι αν µπορούν να κινηθούν από το στρατηγικό εναγκαλισµό της 

Άγκυρας, δεν θα έχουν κανένα ρόλο να παίξουν.236 

 Όλα αυτά ενισχύονται από τους όρους της σχετικής συµφωνίας για την 

κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού. Μεταξύ άλλων, διαλαµβάνει ρητώς ότι όλα 

τα δικαιώµατα από τις πωλήσεις τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου θα ανήκουν 

αποκλειστικά στο τουρκικό κράτος και όχι στους Τουρκοκυπρίους. Όλα τα έργα 

που θα γίνουν επί κυπριακού εδάφους για την υλοποίηση της µεταφοράς ύδατος, 

π.χ. φράγµατα, αγωγοί κ.λπ, θα ανήκουν στο τουρκικό κράτος και τίποτα από αυτά 

δεν θα ανήκει στους Τουρκοκύπριους.237 

 Επιπλέον, στη συµφωνία καθίσταται σαφές ότι θα διασφαλιστούν τα 

συµφέροντα των ιδιωτικών εταιρειών που θα κατασκευάσουν το έργο. Συνεπώς, η 

διατύπωση του Τούρκου Υπουργού περί «οµφάλιου λώρου» είναι αρκούντως 

αποτιµητική της τουρκικής στρατηγικής στοχοθεσίας στην Κύπρο µέσω της 

υλοποίησης του υποθαλάσσιου αγωγού.238 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «3»:ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ – 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ 

3.1. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

 Η Μέση Ανατολή δεν εντάσσεται σε µία γεωγραφική οντότητα ούτε αποτελεί 

εθνολογικά, φυλετικά ή ακόµη και ιστορικά κάποιον ενιαίο χώρο, ενώ ακόµα και 

πολιτισµικά, υπάρχουν αρκετές διαφορές. Ένα ορατό πρόβληµα του µέλλοντος 

είναι όχι µόνο ο υψηλός ρυθµός πληθυσµιακής αύξησης, αλλά και οι αλλαγές στη 

µορφωτική και οικονοµική διάρθρωση αυτού του πληθυσµού, οι οποίες αποτελούν 

αιτίες ισχυρών κοινωνικών πιέσεων και δύνανται να οδηγήσουν σε σοβαρές 

εντάσεις. Σε µια περιοχή χρόνιας κρίσης, όπως είναι η Μέση Ανατολή, οι υδάτινοι 

πόροι προσλαµβάνουν ένα συµβολικό χαρακτήρα, ο οποίος δυσχεραίνει ακόµη 

περισσότερο τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήµατος.  

 Κατά συνέπεια, οι εντάσεις και οι ρήξεις µεταξύ των µεσανατολικών κρατών, 

µε αντικείµενο τα υδάτινα αποθέµατα, δεν αποτελούν πρόσφατο προϊόν 

δηµογραφικών πιέσεων ή κάποιων συγκεκριµένων ενεργειών του ενός ή του 

άλλου κράτους. Πρόκειται για γεγονότα µε ιστορική διάρκεια και συνέχεια, που 

τους προσδίδουν και την ιδιαιτερότητά τους, αλλά και προσφέρουν µια βάση για 

την ανάλυση και, ίσως, και για την επίλυσή τους. 

 Τα προγράµµατα ανάπτυξης όλων των χωρών της Μέσης Ανατολής, οι 

σύγχρονες δηµογραφικές εξελίξεις και τα σχέδια οικονοµικής ανάπτυξης οδηγούν 

στη βεβαιότητα ότι η σηµασία των υδάτινων πόρων θα αυξηθεί, καθώς αναµένεται 

να αποτελέσει προϊόν ζωτικής σηµασίας στο µέλλον. Αυτό σηµαίνει ότι οι διαφορές 

που προέρχονται από τις ελλείψεις θα συνεχιστούν και πιθανόν θα δηµιουργήσουν 

σχέσεις διαµάχης µεταξύ εκείνων, οι οποίοι θεωρούν ότι κατέχουν περισσότερους 

υδάτινος πόρους και τείνουν να ασκούν έλεγχο, και εκείνων που θεωρούν ότι τους 

λείπουν. Έτσι, δηµιουργούνται προβλήµατα, αλλά και ευκαιρίες στη διεθνή 

πολιτική. Καθώς αυξάνεται η ζήτηση του νερού, η έλλειψη και η κατανοµή του θα 

αποτελέσουν πολύ σύντοµα τα δύο κυριότερα προβλήµατα.239 
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 Η κρίση στον τοµέα των υδάτινων πόρων έχει πολλών ειδών επιπτώσεις. 

Πρώτον, προκαλεί σοβαρή πτώση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας. ∆εύτερον, 

µειώνει την ποιότητα και την ποσότητα της αγροτικής παραγωγής, λόγω της 

ελλιπούς υδροδότησης των καλλιεργειών. Τρίτον, πυροδοτεί πολιτικό αναβρασµό, 

τόσο στο ενδοκρατικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπου η δυνατότητα 

διακοπής της ροής των υδάτων θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µοχλός για 

την άσκηση διπλωµατικής πίεσης.240 

 Το ζήτηµα των υδάτινων πόρων και η επάρκεια του νερού αναδεικνύονται 

σε κοινό σηµείο ανησυχίας όλων των κρατών της Μέσης Ανατολής και η 

αξιοποίηση των υδάτων αποτελεί εθνικό στόχο κάθε χώρας χωριστά. Η 

υλοποίηση, όµως, αυτού του στόχου στο µέλλον συµπλέκεται µε το ενδεχόµενο 

αποτέλεσµα της παρεµπόδισης στην πράξη της µείωσης της ροής των υδάτων 

των ποταµών τους προς τα γειτονικά κράτη, διαµέσου κατασκευής φραγµάτων και 

άλλων ανάλογων τεχνικών υδραυλικών έργων προς εκµετάλλευση.  

 Η γεωπολιτική της Μέσης Ανατολής µετασχηµατίζεται, καθώς η διεθνής 

πολιτική υπόκειται σε σηµαντικές µεταβολές. Αραβικά κράτη, όπως η Αίγυπτος και 

η Ιορδανία, διατηρούν διπλωµατικές σχέσεις µε το Ισραήλ, καθοδηγούµενοι από 

την εξυπηρέτηση του δικού τους εθνικού συµφέροντος, προκειµένου να ρυθµίσουν 

τις µεταξύ τους εδαφικές διαφορές και να αναγνωρίσουν το δικαίωµα σεβασµού 

των συνόρων τους. 

3.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

ΚΑΙ Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 1990 

 Η Μέση Ανατολή είναι µια περιοχή, η οποία έχει τελέσει υπό την κυριαρχία 

των άλλοτε αναπτυγµένων χωρών, ενώ η σταδιακή απελευθέρωση και 

ανεξαρτητοποίησή της241, δε σήµαινε και την πλήρη αποτίναξη του δυτικού 

ελέγχου. Οι χώρες αυτές κατ’ επέκταση διαµόρφωσαν ένα κοινωνικό και πολιτικό 

σύστηµα, ανάλογο των συνθηκών που δηµιούργησε η ιστορική τους 

πραγµατικότητα κατά τη διάρκεια της υποταγής. Είναι γεγονός ότι οι δοµές αυτών 

των κρατών είναι χαλαρές και η κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό τους είναι 

                                                           
240
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ιδιαίτερα έκρυθµη, κυρίως διότι βασίζεται σε µια σειρά έντονων προβληµάτων, 

όπως η πολιτική αστάθεια, η οικονοµική υπανάπτυξη, η ανυπαρξία δηµοκρατικών 

θεσµών και κράτους δικαίου, η µη προστασία των θεµελιωδών ανθρώπινων 

δικαιωµάτων και των µειονοτήτων, η πολιτική εξάρτηση από µεγάλα οικονοµικά 

συµφέροντα, η έλλειψη υποδοµών και ολοκληρωµένων µακροπρόθεσµων 

οικονοµικών προγραµµάτων, καθώς και η έλλειψη της λεγόµενης κοινωνίας των 

πολιτών. 

 Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν ένα περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής 

αστάθειας. Εάν αυτό το στοιχείο συγκεραστεί και µε την ιδιάζουσα στρατηγική 

θέση της Μέσης Ανατολής, η οποία µπορεί να προκαλέσει εντάσεις και να γίνει 

εστία συγκρούσεων, το συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι πρόκειται για µια 

περιοχή ήδη ευάλωτη στις αναταραχές. Έτσι, µία προσπάθεια ανάλυσης των 

αιτιών σύγκρουσης µεταξύ των χωρών αυτών θα ήταν ελλιπής, εάν στηριζόταν 

µόνο στα στοιχεία αυτά και δεν κατευθυνόταν ως προς τη διαθεσιµότητα των 

φυσικών πόρων της περιοχής και ειδικά αυτών που βρίσκονται σε ανεπάρκεια, 

όπως αυτών των υδάτινων πόρων. 

 Η σπανιότητα του νερού αποτελούσε πάντοτε πηγή συγκρούσεων στη 

Μέση Ανατολή, αλλά το πρόβληµα επιδεινώνεται λόγω της ταχύτερης εξάντλησης 

των υδάτινων αποθεµάτων. Πριν από τον πόλεµο των Έξι Ηµερών του Ιουνίου του 

1967, οι ένοπλες συγκρούσεις διεξάγονταν κυρίως µεταξύ Ισραήλ και Συρίας για 

τα νερά του Ιορδάνη. Το πρόβληµα της ποιότητας των υδάτων, το οποίο 

απασχολεί µέχρι σήµερα το βιοµηχανικό κόσµο, εκφράζεται στη Μέση Ανατολή µε 

τη µορφή της ποσότητας του νερού. Κάθε ποσότητα νερού που παίρνουν οι χώρες 

που βρίσκονται στις πηγές του ποταµού, σηµαίνει ότι θα αφαιρείται από τις χώρες 

που βρίσκονται στις εκβολές του. 

 Τα προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν και να προκαλέσουν ζητήµατα 

ασφάλειας ή αστάθειας στην περιοχή είναι η αλόγιστη χρήση των υδάτινων 

αποθεµάτων, η ενδεχόµενη ρύπανσή τους και η µείωση παροχής υδάτινων οδών 

προς µια κατεύθυνση, λόγω εφαρµογής των υδρογεωπολιτικών προγραµµάτων. 

Αυτά, σε συνδυασµό µε τις ήδη υπάρχουσες πολιτικοθρησκευτικές διαφορές και 

διαφωνίες ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα κράτη, µπορούν να οδηγήσουν σε µια 

έκρυθµη κατάσταση. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων θα πρέπει να γίνεται, 
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λοιπόν, σε συνδυασµό µε τη µελέτη των αιτιών και την εξέταση των ιδιαίτερων 

συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. 

 Η επαναφορά στην επικαιρότητα των σεναρίων περί πολέµου για τη χρήση 

των υδάτινων πόρων, συνήθως σε περιόδους κατά τις οποίες βρίσκονται σε 

εξέλιξη διαδικασίες ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, αποδεικνύει ότι η υπόθεση 

αυτή, περισσότερο από το να έχει χαρακτήρα µετατρέψιµο σε πολεµική σύρραξη, 

αποτελεί ένα πεδίο σύγκρουσης διαθέσιµο για διπλωµατικούς χειρισµούς, µε 

στόχο τον επηρεασµό των ενδοπεριφερειακών ισορροπιών.242 Αν µάλιστα, αυτές 

οι αναταραχές και συγκρούσεις προστεθούν στα ήδη σοβαρά και υπάρχοντα 

προβλήµατα των κρατών, τότε το ενδεχόµενο να λάβουν διαστάσεις για τον 

υπόλοιπο κόσµο είναι µεγάλο, καθώς η πλειονότητα των χωρών της Μέσης 

Ανατολής, µε βάση την υπάρχουσα κατάσταση, δεν µπορεί να αντιµετωπίσει 

τέτοια ζητήµατα. 

 Η πορεία των γεγονότων από το τέλος του «ψυχρού» πολέµου το 1989 

µέχρι τις µέρες µας δείχνει ότι δεν υπάρχουν περίοδοι ειρήνης που να εγγυώνται 

ένα ασφαλές περιβάλλον. Η περίοδος µετά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 δεν 

ήταν περίοδος µεγαλύτερης αλληλεξάρτησης ή απελευθέρωσης, αλλά περίοδος 

κατά την οποία κυριάρχησαν µοντέλα περιφερειακής διαµάχης και συµµαχίας 

έναντι του διεθνούς ανταγωνισµού των Μεγάλων ∆υνάµεων. Αυτό ήταν το νόηµα 

του Αυγούστου του 1990, της υποχώρησης της ισραηλινο-παλαιστινιακής 

προσπάθειας για ειρηνευτική συµφωνία, του Σεπτεµβρίου του 2001, αλλά και της 

επέµβασης των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003. 

 Τα µικρά κράτη του Περσικού Κόλπου είναι τόσο ευάλωτα, που δεν 

µπορούν να υπερασπιστούν την επικράτειά τους στην περίπτωση ενός 

γενικευµένου πολέµου και είναι ευνόητο να αναζητούν ένα ισχυρό σύµµαχο, ο 

οποίος θα εγγυηθεί την ακεραιότητα και την ασφάλειά τους. Το ρόλο αυτό 

«προσφέρθηκαν» αρχικά να τον παίξουν οι ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά οι ΗΠΑ, 

λόγω της ιρανικής επανάστασης και του πρώτου πολέµου στον Περσικό, 

«διέρρηξαν» τις άµεσες και έµµεσες συµµαχίες µε το Ιράν και το σανταµικό Ιράκ 

και στράφηκαν στην εξασφάλιση όλο και µεγαλύτερης στρατιωτικής παρουσίας 
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στον Περσικό Κόλπο. Το Ιράν παραµένει ένας από τους κορυφαίους 

γεωπολιτικούς και οικονοµικούς στόχους της εκστρατείας των ΗΠΑ, οι οποίες 

επιθυµούν να το θέσουν υπό την επιρροή τους.243 Η αµερικανική παρουσία 

δηµιούργησε στενούς οικονοµικούς δεσµούς στις χώρες της περιοχής, αλλά και 

δυνατότητα να επεµβαίνει άµεσα σε περίπτωση βίαιης λαϊκής αντίδρασης εναντίον 

των καθεστώτων. Συνεπώς, η ογκώδης αµερικανική στρατιωτική παρουσία δεν 

αποτελεί σε βάθος χρόνου εγγύηση σταθερότητας των δυναστειών του Κόλπου.244 

 Οι βαθύτερες αιτίες της όλης κατάστασης πρέπει να αναζητηθούν στη 

γεωπολιτική και οικονοµική διάσταση του προβλήµατος. Οι περιοχές της κρίσης 

αποτελούν το σταυροδρόµι της Μέσης Ανατολής µε τη λεκάνη της Μεσογείου. Η 

άνυδρη περιοχή που περιβάλλει τη λωρίδα της Γάζας είναι ο δρόµος πρόσβασης 

των πλούσιων σε πηγές ενέργειας αραβικών εδαφών, προς τη ∆ύση και ιδιαίτερα 

στην Ευρώπη. Το Ισραήλ τιθασεύει µε την παρουσία του στην περιοχή τις όποιες 

διαθέσεις για τη ∆ύση των µουσουλµανικών κρατών της περιοχής, παίζοντας το 

ρόλο του «χωροφύλακα» για κράτη, όπως το Ιράκ και τη Λιβύη και εγγυάται την 

απρόσκοπτη παρουσία στρατιωτικών και οικονοµικών συµφερόντων, πρωτίστως 

των ΗΠΑ και δευτερευόντως των λοιπών συµµάχων του. 

 Για τους λόγους αυτούς η ασφάλεια του Κόλπου, αλλά και γενικότερα της 

µείζονος Μέσης Ανατολής, θα παραµείνει ζωτικό σηµείο ενδιαφέροντος για τη 

στρατηγική της ∆ύσης στον αιώνα που διανύουµε. Το ερώτηµα που τίθεται είναι, τι 

διαστάσεις θα πάρει το Μεσανατολικό και πώς θα αντιδράσουν οι Μεγάλες 

∆υνάµεις σε περίπτωση επέκτασης του προβλήµατος. Ίσως χρειαστεί να 

αναθεωρήσουν το πλαίσιο της εξωτερικής τους πολιτικής στην περιοχή αυτή. 

3.3. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 Η υφιστάµενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, πέραν των επιπτώσεων στα 

κράτη της περιοχής, δεν φαίνεται να αφήνει αδιάφορες τις υπόλοιπες χώρες του 

πλανήτη. Σύµφωνα µε πολλούς αναλυτές, η πιθανή απειλή κατά της ασφάλειας θα 

προέλθει από δηµογραφικούς παράγοντες. Τα στατιστικά στοιχεία δεν αφήνουν 
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καµία αµφιβολία για τη σοβαρότητα του προβλήµατος. Εκτιµάται ότι ο πληθυσµός 

της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής θα είναι σε 25 χρόνια 

υπερδιπλάσιος του σηµερινού.245 Αυτή η δηµογραφική έκρηξη246, αναµένεται να 

επιφέρει πολλά και ποικίλα πολιτικά και κοινωνικά προβλήµατα. 

 Εκτός από τη συνεχή µείωση των υδάτων και την επέκταση της µόλυνσης 

σε επικίνδυνο σηµείο, τα νερά αποτελούν ταυτόχρονα σηµείο έριδος και έντασης 

µεταξύ των χωρών που µοιράζονται τα υδάτινα σύνορα. Η πολυπλοκότητα ενός 

υδάτινου συνόρου, που σχετίζεται µε θέµατα περιβαλλοντολογικά, οικονοµικά, 

πολιτικά και µε θέµατα ασφάλειας, δίνει ιδιαίτερες διαστάσεις, οι οποίες πιθανόν να 

εξελιχθούν σε συρράξεις. Η σταδιακή έλλειψη ενός ιδιαίτερα σοβαρού πόρου, 

όπως είναι το νερό, και οι συνεχείς αντιπαραθέσεις γύρω από την πιθανή κακή 

διαχείριση από τον ένα ή τον άλλο αποδέκτη, οξύνει συνεχώς τις καταστάσεις. 

 Τα οικονοµικά προβλήµατα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου το 

ποσοστό φτώχειας είναι ήδη πολύ υψηλό, είναι η κινητήριος δύναµη για κοινωνικές 

αναταραχές και αντικαθεστωτικές ενέργειες. Μετά τους δύο πολέµους στο 

Αφγανιστάν και στο Ιράκ και τις γεωπολιτικές αλλαγές που αυτοί επέφεραν, έχουν 

ουσιαστικά διαµορφώσει µια νέα κατάσταση µε παγκόσµιες επιπτώσεις. Η 

παρουσία των Αµερικανών, σε συνδυασµό µε το ρωσικό ενδιαφέρον, λόγω κυρίως 

της ενεργειακής σηµασίας της περιοχής, δεν έχουν δηµιουργήσει µέχρις στιγµής 

προϋποθέσεις κάποιας σταθερότητας, η οποία θα διασφαλίζει τα συµφέροντα της 

∆ύσης στην ευρύτερη περιοχή. Είναι σαφές ότι η αµερικανική πολιτική 

εκδηµοκρατισµού της «Ευρύτερης Μέσης Ανατολής» δεν έχει αποδώσει καρπούς 

και το Ιράκ και το Αφγανιστάν, αλλά και η Συρία τα τελευταία χρόνια, έχουν 

εξελιχθεί σε εστίες περιφερειακής αστάθειας.247 
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 Το τροµοκρατικό χτύπηµα στις ΗΠΑ της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 αποτέλεσε 

την αιτία για µια αλλαγή στην αµερικανική οπτική στην περιοχή της νότιας και της 

νοτιοδυτικής Ασίας, η οποία έδινε ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην Ινδία, ως 

θεµατοφύλακα της ειρήνης στον Ινδικό Ωκεανό και την περιφέρειά της και 

ταυτόχρονα έθετε το Πακιστάν υπό ασφυκτική πίεση, για να υποστηρίξει την 

αµερικανική επέµβαση κατά των Ταλιµπάν. Η νέα αυτή οπτική επηρέασε καίρια τη 

θέση της Κεντρικής Ασίας στον πόλεµο κατά της τροµοκρατίας, εγκαινιάζοντας τη 

νέα αµερικανική πολιτική στην περιοχή. Ο πόλεµος στο Αφγανιστάν πέτυχε τους 

πολιτικούς στόχους των Αµερικανών και επιβεβαίωσε την πολιτική τους απόφαση 

για εκτέλεση προληπτικών χτυπηµάτων κατά κρατών και οµάδων, που 

υποθάλπουν ή εκτελούν τροµοκρατία. Οι Αµερικανοί δε φαίνεται να είναι 

διατεθειµένοι να αφήσουν σοβαρές πιθανότητες σε οργανωµένες τροµοκρατικές 

οµάδες να σχεδιάσουν και να εκτελέσουν τροµοκρατικές ενέργειες σε βάρος των 

συµφερόντων τους. 

 Οι διάφορες µορφές του επιθετικού ισλαµικού φονταµενταλισµού, οι οποίες 

αναπτύχθηκαν κατά διαφορετικούς τρόπους σε πολλές αραβικές χώρες, 

αποτελούν φαινόµενο άκρως ανησυχητικό. Ισλαµιστές µαχητές ξένης προέλευσης 

επιχειρούν ένα είδος αντάρτικου εναντίον των αµερικανικών και νατοϊκών 

στρατευµάτων προκαλώντας, αφενός µεν απώλειες και υπονοµεύοντας αφετέρου 

δε οποιαδήποτε προσπάθεια για αποκατάσταση της ειρήνης. ∆υστυχώς, το 

µέλλον δε φαίνεται ευοίωνο. Ο ισλαµικός κίνδυνος, όχι απλά εξακολουθεί να 

υπάρχει, αλλά αποτελεί υπολογίσιµη απειλή. 

 Η απουσία διπλωµατικών σχέσεων του Ισραήλ µε το σύνολο σχεδόν των 

χωρών του αραβικού κόσµου και οι συνεχείς συγκρούσεις αποτελούν την πιο 

σοβαρή και µόνιµη εστία αναταραχής στο χώρο της Μέσης Ανατολής. Η µόνη και 

δυνατή λύση που διαγράφεται σήµερα στο Παλαιστινιακό πρόβληµα είναι εκείνη 

που θα βασίζεται στην αµοιβαία προσέγγιση των δύο πλευρών για εξεύρεση 

βιώσιµης λύσης. Άλλωστε, και η σηµερινή εµπόλεµη κατάσταση στη Συρία δεν 

αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας µη επέκτασης της κρίσης στην περιοχή, ενώ είναι 

εµφανής και η αδυναµία των µεγάλων δυνάµεων για αποκλιµάκωση του πολέµου. 

 Όπως προκύπτει από τη σύντοµη καταγραφή των γεγονότων, η περιοχή 

της Μέσης Ανατολής αποτελεί µία «κινούµενη άµµο», όπου η αστάθεια, η 
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ανασφάλεια και οι ευκαιριακές συµµαχίες ανάµεσα στα κράτη προκύπτουν για την 

προώθηση των συµφερόντων τους, ενώ το διεθνές σύστηµα, περισσότερο από 

κάθε άλλη στιγµή, βρίσκεται σε κατάσταση αναβρασµού µε πολλές εστίες 

αντιπαράθεσης, τις οποίες οι κύριοι δρώντες του παγκόσµιου συστήµατος 

καλούνται να διευθετήσουν. Για την αντιµετώπιση των ανωτέρω κινδύνων 

απαιτείται προσπάθεια, τόσο από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όσο και από 

αυτούς που έχουν συµφέροντα στην περιοχή. Η εµπλοκή των τελευταίων είναι 

ιδιαίτερα κρίσιµη, διότι αυτοί είναι συνήθως δυνάµεις µεγαλύτερης ισχύος και οι 

λύσεις που δίνονται οδηγούν σε προσωρινή µόνο σταθερότητα. 

 Εποµένως, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζουν µόνο τα κράτη 

της περιοχής, αλλά και τον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο, δεδοµένου ότι αποτελούν 

παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά στην περιφερειακή σταθερότητα και 

ασφάλεια. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται να 

προωθήσουν τα συµφέροντα και τις πολιτικές τους στη συγκεκριµένη περιοχή, 

διότι επωφελούνται και οι δύο. Συνεπώς, τα µεγάλα προβλήµατα της Μέσης 

Ανατολής248 δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για το άµεσο µέλλον. Όλα αυτά 

έχουν επιπτώσεις στην οικονοµική και πολιτική κατάσταση των χωρών της 

περιοχής, αναδεικνύοντας και τον ιδιαίτερο ρόλο των υδάτινων πόρων, οι οποίοι, 

όπως προαναφέρθηκε, αποτελούν βασικό παράγοντα στις σχέσεις και τη 

σταθερότητα των χωρών της Μέσης Ανατολής. 

3.4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 ∆εν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η υποβάθµιση και καταστροφή του 

φυσικού περιβάλλοντος θα έχει σηµαντικές αρνητικές συνέπειες για τα κράτη της 

Μέσης Ανατολής και είναι πιθανό να αποτελέσει την αφετηρία για το ξέσπασµα 

διακρατικών συγκρούσεων, καθώς θεωρείται πιθανό τα κράτη να πολεµήσουν για 

το πιο αρχέγονο και βαθιά συµβολικό φυσικό αγαθό. Συγκεκριµένα, οι διαφορές 

στους εθνικούς στόχους, οι οικονοµικές δοµές και τα πολιτικά συστήµατα, σε 

συνδυασµό µε την απουσία ενός διεθνούς οργανισµού επιβολής σε θέµατα 
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περιβάλλοντος, είναι ορισµένοι από τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη διεθνή 

συνεργασία. 

 Η σύγχρονη τροµοκρατία µε τις αεροπειρατείες, τις απαγωγές, τις 

δολοφονίες, τις βοµβιστικές ενέργειες, τους εκβιασµούς και τις δολιοφθορές, 

γεννήθηκε και ανδρώθηκε λόγω της Αραβοϊσραηλινής διένεξης στις αραβικές 

χώρες της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, υιοθετήθηκε από τους Ισλαµιστές 

και αποτελεί σήµερα µια ιδιόµορφη και µείζονα απειλή για την παγκόσµια 

ασφάλεια, αφού χρησιµοποιείται ως µέσο εκβιασµών και πιέσεων, τόσο από 

αυτόνοµες τροµοκρατικές οργανώσεις όσο και από απελευθερωτικά κινήµατα. Πιο 

σηµαντική είναι οι πίεση από τις κρίσεις που αναπτύσσονται από τη δεκαετία του 

1990 και µε τέτοιο τρόπο, που θα µπορούσαν να συνδεθούν µεταξύ τους και να 

ενισχυθούν περαιτέρω. Βεβαίως, η πλειονότητα των κρατών της Μέσης Ανατολής 

δεν θέλει και, σε ορισµένες περιπτώσεις, δεν µπορεί να κάνει πολλά για να 

αντιµετωπίσει τέτοιες απειλές. 

 Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η πιθανότητα προσβολής των υδάτινων 

αποθεµάτων από ασύµµετρες απειλές. Ήδη, υπάρχει αναγνωρισµένο διεθνές 

δίκτυο τροµοκρατών, το οποίο έχει στη ρίζα του φανατικό εξτρεµισµό και έχει 

εκδηλωθεί µέχρι σήµερα σε διάφορες µορφές εναντίον κρατών και συµµαχιών. Το 

δίκτυο αυτό είναι πιθανό να ενεργήσει σε βάρος κρατών που κατέχουν ή 

διαχειρίζονται υδάτινα αποθέµατα στην περιοχή, προκειµένου να δηµιουργήσουν ή 

να αποστερήσουν από αυτά τη δυνατότητα ειρηνικής προσέγγισης και επίλυσης 

διαφορών, µέσα από τη διαχείριση του νερού. 

 Ήδη στο παρελθόν έχουν σηµειωθεί συγκρούσεις εις βάρος πληθυσµών 

χωρών, οι οποίες βρίσκονται κοντά ή διεκδικούν δικαιώµατα στη διαχείριση των 

υδάτινων πόρων. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την πιθανότητα εκτέλεσης 

τροµοκρατικών ενεργειών ακόµη και µε χηµικά ή συµβατικά όπλα, µε 

ανυπολόγιστες συνέπειες σε εκτεταµένες περιοχές, καθόσον τα παράπλευρα 

αποτελέσµατα θα ήταν µεγαλύτερης έκτασης από αυτά της πληγείσας περιοχής. 
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 Μετά την κατάρρευση του Συµφώνου της Βαρσοβίας, πολλά όπλα µαζικής 

καταστροφής περιήλθαν στα χέρια χωρών της Μέσης Ανατολής.249 Η διασπορά 

αυτών των όπλων αποτελεί µια από τις απειλές για την περιφερειακή αλλά και την 

παγκόσµια ασφάλεια στο εγγύς µέλλον. Χώρες µε ηγεµονικές περιφερειακές 

φιλοδοξίες θωρακίζονται µε οπλοστάσια µαζικής καταστροφής, γεγονός το οποίο 

αποτελεί εξέλιξη που δεν αυξάνει µόνο την αδιαλλαξία σε περιφερειακό επίπεδο, 

αλλά παρέχει στις χώρες αυτές ένα πρωτοφανές στη νεότερη Ιστορία περιθώριο 

εναντίωσης στις πιέσεις του διεθνούς παράγοντα. 

 Το Ισραήλ διαθέτει πυραυλικά συστήµατα µέσου βεληνεκούς σε χερσαίες 

βάσεις και σε υποβρύχια µε συµβατική και πυρηνική γόµωση. Σε πολύ κατώτερο 

επίπεδο βρίσκονται οι πυραυλικές ικανότητες της Τεχεράνης µε τις επενδύσεις 

στην ειρηνική πυρηνική τεχνολογία να προαναγγέλλουν ανάλογες οπλικές 

δυνατότητες. Ασαφές παραµένει τι έχει αποµείνει από τα αντίστοιχα οπλοστάσια 

και τεχνογνωσία στο Ιράκ. 

3.5. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΑΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 Αυτή η στρατηγικά αναβαθµισµένη αξία του ζητήµατος του ελέγχου των 

υδάτινων πόρων στη διαµόρφωση των γεωπολιτικών ισορροπιών στην ευαίσθητη 

περιοχή της Μέσης Ανατολής έχει ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα, αφού η χώρα 

µας γειτνιάζει γεωγραφικά µε την περιοχή αυτή, στην οποία κάθε περαιτέρω 

ανάφλεξη είναι φυσικό να έχει αντίκτυπο και στην ίδια. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα 

χρειάζεται να επαγρυπνεί, ώστε να αντιµετωπίσει πιθανές συγκρούσεις µε 

διακύβευµα το νερό στη Μέση Ανατολή. ∆ιότι πρόκειται για µια περιοχή στην 

οποία, λόγω του πετρελαίου, δοκιµάζονται τα συµφέροντα των µεγάλων 

βιοµηχανικών δυνάµεων του κόσµου και συνεπώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος 

οποιαδήποτε σύρραξη να κλιµακωθεί σε περιφερειακό επίπεδο. 

 Ιδιαίτερης δε σηµασίας είναι η ανάδειξη της Τουρκίας, ως χώρα µε 

γεωπολιτικό πλεονέκτηµα στην περιοχή, διότι στο έδαφός της βρίσκονται οι πηγές 

                                                           
249

 Νικόλαος Ζαλώνης. Πόλεµοι στη Μέση Ανατολή: Σύγκρουση Πολιτισµών, Ενδοµουσουλµανική 
∆ιαµάχη ή Ισορροπίες Ισχύος. Πανεπιστήµιο Μακεδονίας-Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών-∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΕΣ-ΒΣΑΣ-Α∆ΙΣΠΟ), Βόλος 2015, 
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/18681/6/ZalonisNikolaosMsc2015.pdf (Πρόσβαση 
Σεπτέµβριος 25, 2016). σ. 104. 
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των ποταµών Τίγρη και Ευφράτη και µπορεί έτσι να ελέγχει τη ροή τους. Τέλος, 

οφείλουµε να επιδεικνύουµε αυξηµένη εγρήγορση στην προσπάθεια δηµιουργίας 

νέων δεδοµένων στο Κυπριακό, µε τις πρόσφατες ενέργειες για την παροχή νερού 

µέσω αγωγού στα Κατεχόµενα, µε το κατά τους Τούρκους «Νερό της Ειρήνης».250 

  

                                                           
250

 In.gr. Eγκαίνια του Αγωγού Νερού για τα Κατεχόµενα, Τετελεσµένο Καταγγέλει η Κύπρος. 17 
Οκτωβρίου 2015, http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500033376 (Πρόσβαση Σεπτέµβριος 25, 
2016). 



92 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «4»: ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

4.1 ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η προσεκτική µελέτη του προβλήµατος των υδάτινων αποθεµάτων, σε 

σχέση µε τις διεθνείς σχέσεις των κρατών στη Μέση Ανατολή και γενικά στη 

νοτιοανατολική Μεσόγειο, µας οδηγεί σε διάφορα συµπεράσµατα. Αρχικά, 

παρατηρούµε ότι οι εντάσεις και οι ρήξεις µεταξύ των µεσανατολικών κρατών, µε 

αντικείµενο τα υδάτινα αποθέµατα, δεν αποτελούν πρόσφατο προϊόν 

δηµογραφικών πιέσεων, όπως παραπάνω αναφέρθηκε, ή κάποιων 

συγκεκριµένων ενεργειών του ενός ή του άλλου κράτους. Πρόκειται για γεγονότα 

µε ιστορική διάρκεια και συνέχεια, τα οποία τους προσδίδουν και την ιδιαιτερότητά 

τους, αλλά επίσης προσφέρουν µία βάση για την ανάλυση και για την επίλυσή 

τους.  

 Το διεθνές δίκαιο, ως µέσο διευθέτησης των προβληµάτων των υδάτινων 

αποθεµάτων, παραµένει υποτυπώδες και αναποτελεσµατικό. Οι διεθνείς ρυθµίσεις 

δεν έχουν νοµικό έρεισµα, εφόσον δεν υφίσταται παγιωµένο σύστηµα διεθνών 

κανόνων. Συνεπώς, το µόνο θεσµικό πλαίσιο που υπάρχει είναι κάποιες 

επιµέρους διµερείς συµφωνίες, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν 

εφαρµόζονται στο σύνολο των προβλέψεών τους µεταξύ των εµπλεκόµενων 

χωρών. 

 Συνολικά, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι το πλέγµα των τουρκο-συριακών 

σχέσεων χαρακτηρίζεται και θα συνεχίσει επί µακρόν να χαρακτηρίζεται από 

ρήξεις του πολιτικού και οικονοµικού ιστού µε επίκεντρο τα νερά του Ευφράτη, του 

Ορόντη, την περιοχή του Χατάι (Αλεξανδρέττα) και το κουρδικό ζήτηµα. Έτσι, 

λοιπόν, η Τουρκία έχοντας το πλεονέκτηµα να ελέγχει τις πηγές του Ευφράτη και 

του Τίγρη και να παρουσιάζεται ως δηµογραφικά και στρατιωτικά ισχυρή δύναµη 

της περιοχής, προσπαθεί να ασκήσει εκβιαστική πολιτική έναντι της Συρίας και του 

Ιράκ, αναζητώντας ως αντάλλαγµα βοήθεια από µέρους των δύο 

προαναφερθέντων κρατών, για την κατάπνιξη της κουρδικής εξέγερσης στα 

σύνορά της, αλλά και στο έδαφος των νοτιοανατολικών περιοχών της, που 

γειτνιάζουν άµεσα µε τα κράτη αυτά. 
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 Ως εκ τούτου, παρατηρούµε ότι οι διµερείς κυρίως ή τριµερείς επιτροπές, οι 

οποίες διαδέχονται η µία την άλλη εδώ και είκοσι περίπου χρόνια µεταξύ της 

Άγκυρας, της ∆αµασκού και της Βαγδάτης, δεν επιτυγχάνουν την εφαρµογή των 

συµπερασµάτων των συνοµιλιών τους και καταλήγουν πάντοτε στην εκ του 

µακρόθεν παρατήρηση της εφαρµογής µέτρων µονοµερούς φύσεως, ληφθέντων 

εκ των πραγµάτων από την τουρκική πλευρά. 

 Βασικά, στη Μέση Ανατολή δύο είναι οι κύριες πηγές έντασης και 

αντιπαραθέσεων. Στη µία πλευρά τοποθετείται η έννοια και η αίσθηση της εθνικής 

κυριαρχίας, καθώς και οι φόβοι για απεµπόληση ή διακύβευσή της. Η απόλυτη 

εθνική αυτάρκεια σε νερό θεωρείται µάλλον ανέφικτο εγχείρηµα και σε κάθε 

περίπτωση ασυµβίβαστη τόσο µε την τροφική αυτάρκεια όσο και µε τους κανόνες 

∆ιεθνούς ∆ικαίου. Κανένα από τα παρόχθια κράτη δεν έχει κατορθώσει τον 

περιορισµό της συνολικής κατανάλωσης ύδατος, ειδικά ως προς τον τοµέα της 

αρδεύσιµης καλλιέργειας. Με βάση αυτά τα δεδοµένα, η Ιορδανία και η Λωρίδα της 

Γάζας αντιµετωπίζουν επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης υδάτινων πόρων, καθώς 

διαθέτουν περιορισµένο έλεγχο στις πηγές παροχής νερού. 

 Αντίθετα, η Συρία και το Ιράκ έχουν µερικό ή απόλυτο έλεγχο σε κάθε 

ποικιλία πηγών ύδατος, αλλά διακατέχονται από βάσιµο φόβο σχετικά µε 

µελλοντικές ελλείψεις στην παροχή νερού. Το Ισραήλ αντιµετωπίζει σοβαρή και 

άµεση έλλειψη προσφοράς νερού, αλλά µε την κατοχή νερού σε περιοχές όπως η 

∆υτική Όχθη και τα Υψώµατα του Γκολάν, εξασφαλίζει ως ένα βαθµό τη διαρκώς 

αυξανόµενη ζήτηση. Η Τουρκία συνιστά τη µοναδική χώρα στην ευρύτερη περιοχή 

που διαθέτει επάρκεια αποθεµάτων µε δυνατότητα ελέγχου των πηγών τους και 

σχετική αυτάρκεια σε ότι αφορά τις τροφικές της ανάγκες, γεγονός το οποίο της 

εξασφαλίζει και έσοδα από εξαγωγές. 

 Αναφορικά µε τα νερά του ποταµού Ιορδάνη, το νερό βρίσκεται σταθερά 

στην ατζέντα των πολυµερών ειρηνευτικών συνοµιλιών, καθώς συνιστά εµπόδιο 

σε ενδεχόµενες εδαφικές παραχωρήσεις εκ µέρους του Ισραήλ, οι οποίες θα 

δροµολογούσαν την επίλυση της αραβοϊσραηλινής διαφοράς. Η µέγιστη 

αναµενόµενη παραχώρηση αποτελείται από την εκατέρωθεν ανταλλαγή 

υδρολογικών στοιχείων και ίσως από την εγκαθίδρυση περιφερειακών τεχνικών 

επιτροπών για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η πρόοδος στην Κοιλάδα του 
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Ιορδάνη υπόκειται στην επίτευξη των συµφωνιών για θέµατα εδαφικών 

διεκδικήσεων και κυριαρχίας, στον καθορισµό των εθνικών και διεθνών συνόρων, 

καθώς και στο βαθµό αυτονοµίας και αυτοδιοίκησης των Παλαιστινίων. 

 Όσον αφορά το Νείλο, το θεσµικό πλαίσιο όλων των συµφωνιών για τον 

ποταµό είναι κοινωνικά άδικο, καθώς παρέχει στην Αίγυπτο τη δυνατότητα να 

αξιοποιεί περίπου το 70% των υδάτινων πόρων του251, καθώς και να εµποδίζει την 

κατασκευή οποιουδήποτε άλλου έργου σε άλλο κράτος, ενώ η «συνεισφορά» της 

σε νερό µέσω της βροχόπτωσης είναι οριακά µηδαµινή. Την ίδια στιγµή, η 

Αιθιοπία «προσφέρει» σε νερό περίπου το 45% µέσω βροχόπτωσης, αλλά τα 

αποθέµατα που αξιοποιεί είναι περίπου µηδαµινά.252 Η κοινωνική αδικία εντείνεται 

αν αναλογιστούµε ότι οι 8 από τις 11 χώρες που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής 

του Νείλου είναι από τις φτωχότερες στον κόσµο. 

 Η λεκάνη του Νείλου παρουσιάζει πολύ µεγάλη ποικιλία κλιµατικών, 

υδρολογικών και φυσικών χαρακτηριστικών. Επίσης, τα φαινόµενα της 

κατακρήµνισης, της απορροής και της εξάτµισης παρουσιάζουν µεγάλη 

διακύµανση στις χώρες της λεκάνης. Σε σχέση µε τις επιµέρους χώρες της 

λεκάνης απορροής αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέση ετήσια ζήτηση, τόσο στην 

Αίγυπτο όσο και στο Σουδάν, αυξάνεται τους µήνες των υψηλότερων 

θερµοκρασιών και της µεγάλης ξηρασίας. 

 Επιπρόσθετα, η αύξηση του πληθυσµού, η εντατικοποίηση της γεωργικής 

παραγωγής, η εκβιοµηχάνιση και η προσπάθεια βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, 

απαιτούν διαρκώς την εξασφάλιση σηµαντικών υδάτινων αποθεµάτων. 

Αποτέλεσµα είναι η κατοχή των υδάτινων πόρων, η διαχείριση και η χρήση τους 

να έχει εξελιχθεί σε σηµαντικό ζήτηµα ασφαλείας και γεωπολιτικών ισορροπιών. 

Είναι βέβαιο ότι οι εντάσεις και οι ρήξεις µεταξύ των κρατών που αναφέρθηκαν, µε 

αντικείµενο το νερό, δεν αποτελούν πρόσφατο προϊόν δηµογραφικών πιέσεων ή 

κάποιων συγκεκριµένων ενεργειών του ενός ή του άλλου κράτους. Πρόκειται για 

γεγονότα µε ιστορική διαδροµή και συνέχεια. 

                                                           
251

 Μέσω της κατασκευής του υψηλού φράγµατος του Ασουάν, αποθηκεύεται το µεγαλύτερο µέρος 
της ροής του Νείλου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. ∆ηµήτριος Ηλίας. ∆ιαµάχες για το Νερό.   
Η Περίπτωση του Νείλου. (Πρόσβαση, Σεπτέµβριος 25, 2016), σ. 109.  
252

 ibid. σ. 99.  
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 Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πολιτικοί αναλυτές οι οποίοι εκτιµούν ότι, 

µακροπρόθεσµα, η καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Μέσης 

Ανατολής θα συµβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της 

ασφάλειας στην περιοχή. ∆υστυχώς, αν και υπάρχει δυνατότητα ειρηνικής 

διευθέτησης του προβλήµατος διαχείρισης του νερού, συνήθως οι πολιτικές 

σκοπιµότητες περιορίζουν τις πιθανότητες εξεύρεσης βιώσιµης λύσης. 

 Αναµένεται, συνεπώς, και στο µέλλον να υπάρξουν διαµάχες ανάµεσα σε 

όσους διαθέτουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στους ζωτικούς υδάτινους πόρους 

και σε εκείνους που τη διεκδικούν εναγωνίως. Το νερό δύναται να αποτελέσει 

casus belli ή µια βάση για συνεργασία και επίλυση των διαφορών. Σε κάθε 

περίπτωση σηµαντικό ρόλο θα διαδραµατίσει η στάση του ισχυρού «παίχτη» στο 

κάθε υδρογεωπολιτικό σύστηµα.253 

4.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 Η αντιµετώπιση των  προβληµάτων που ανακύπτουν από την έλλειψη, 

αλλά κυρίως από τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Μέση Ανατολή, θα 

πρέπει να γίνει µε γνώµονα τη χάραξη και υλοποίηση αποτελεσµατικών εθνικών 

πολιτικών, στηριζόµενων σε λύσεις που προϋποθέτουν κοινά αποδεκτές 

προσεγγίσεις, διότι το πρόβληµα είναι περισσότερο πολιτικό και επιδεινώνεται από 

τις επικρατούσες συνθήκες στην περιοχή. 

 Επιπροσθέτως, θεωρείται επιβεβληµένη η θέσπιση κανόνων ∆ιεθνούς 

∆ικαίου για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργούνται µεταξύ των 

χωρών, που µοιράζονται κοινές υδρολογικές λεκάνες, καθώς η έλλειψη νοµικού 

πλαισίου, αλλά και η αδυναµία των εµπλεκόµενων κρατών για εξεύρεση λύσεων 

επιτείνουν το πρόβληµα. 

 Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των τεχνικών άρδευσης θα βοηθήσει σε 

µια πιο ορθολογική χρήση των υδάτινων αποθεµάτων, αποσκοπώντας στην 

εκµετάλλευση του νερού των βροχοπτώσεων και στη µείωση των απωλειών. 

                                                           
253

 Η Τουρκία στο υδρογεωπολιτικό σύστηµα Τίγρη-Ευφράτη, το Ισραήλ στο υδρογεωπολιτικό 
σύστηµα του Ιορδάνη-Γιαρµούκ-Λιτανί και η Αίγυπτος στο υδρογεωπολιτικό σύστηµα του Νείλου. 
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 Η διαφοροποίηση της αγροτικής παραγωγής και των καλλιεργούµενων 

προϊόντων πρέπει να στηρίζεται σε προηγµένα συστήµατα άρδευσης, όπως για 

παράδειγµα η εκµετάλλευση του ανακυκλούµενου νερού από τις αποχετεύσεις, και 

µε βάση τα διαθέσιµα υδάτινα αποθέµατα. 

 Επίσης, κρίνεται σκόπιµη η µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση µεγάλων 

ποσοτήτων νερού µέσω της εφαρµογής αφαλάτωσης, όπου βέβαια αυτό είναι 

δυνατό, λόγω του υψηλού κόστους. Η αφαλάτωση αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο 

αντιµετώπισης του προβλήµατος. 

 Παράλληλα, η κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, κατόπιν διακρατικών 

συµφωνιών, θα συµβάλλει στην επίλυση της διαχείρισης των υδάτινων 

αποθεµάτων, καθώς θα διευκολύνει τη µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων νερού 

µέσω αγωγών σε περιοχές, όπου τα προβλήµατα είναι εντονότερα. 

 Τέλος, λόγω του γεγονότος ότι το πρόβληµα των υδάτινων πόρων µπορεί 

να προστεθεί στα ήδη υφιστάµενα προβλήµατα της Μέσης Ανατολής, είναι ανάγκη 

η ανάληψη κοινής δράσης των µεγάλων δυνάµεων254 για χάραξη µιας πολιτικής, η 

οποία να είναι ικανή να αποσοβήσει την επέκταση του προβλήµατος στον 

υπόλοιπο κόσµο και να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις ασφαλείας στην ευρύτερη 

περιοχή, συνειδητοποιώντας άπαντες τη ζωτική και ουσιαστική αξία του νερού. 

  

                                                           
254

 ΗΠΑ, Ρωσία, ΕΕ κ.λπ. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Εάν ένας παρατηρητής ατένιζε τη Γη από το διάστηµα, θα την χαρακτήριζε 

ως «γαλάζιο πλανήτη», λόγω του άφθονου νερού που την καλύπτει. Αν όµως, ο 

ίδιος παρατηρητής πλησίαζε στη Γη, θα βρισκόταν µπροστά σε µια µεγάλη 

έκπληξη, αφού σε άλλες περιοχές θα αντίκριζε πληµµύρες και σε άλλες λειψυδρία. 

Είναι, λοιπόν, ανισοµερώς µοιρασµένο από τη φύση το νερό στην επιφάνεια του 

πλανήτη. Ειδικότερα, σε περιοχές όπως της Μέσης Ανατολής, όπου το φαινόµενο 

αυτό είναι ίσως περισσότερο έντονο, η ανεπάρκεια του κατάλληλου προς χρήση 

από τον άνθρωπο νερού, προσδιόρισε σε µεγάλο βαθµό την πορεία των λαών και 

των πολιτισµών. 

 Η γεωστρατηγική θέση της Μέσης Ανατολής, κυρίως µετά το 1990, έχει 

καθορίσει τις τύχες των κρατών της περιοχής, καθώς παρατηρούνται µεγάλες 

εσωτερικές αντιθέσεις, καταπιεστικά καθεστώτα, συχνές εµπόλεµες καταστάσεις, 

όπως σήµερα στη Συρία, και γενικότερα συνθήκες που δεν ευνοούν την οµαλή 

επίλυση βασικών προβληµάτων, ακόµη και ζωτικής σηµασίας, όπως είναι αυτό 

των υδάτινων πόρων. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από ρευστότητα, 

αβεβαιότητα, περιφερειακή αστάθεια και δυσχέρεια πρόβλεψης των εξελίξεων. 

Επιπλέον, είναι ορατός ο κίνδυνος της έλλειψης των υδάτινων πόρων της 

περιοχής, να λάβει διαστάσεις και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, διότι χωρίς τη 

διεθνή συνεργασία, η µείωση των υδάτινων αποθεµάτων θα απειλήσει την 

ευηµερία, την ανάπτυξη και ίσως ακόµη και την παγκόσµια ειρήνη. 

 ∆εν αποτελεί υπερβολή η πρόβλεψη πολλών µελετητών, ότι το ζήτηµα των 

υδάτων περιέχει µία επικίνδυνη δυναµική, που δύναται να οδηγήσει σε 

συγκρούσεις, καθώς η παραχώρηση νερού από ένα κράτος σε ένα άλλο δεν 

αντιµετωπίζεται ως συµβιβασµός και υπό το πρίσµα της ανάπτυξης µιας αµοιβαίας 

επωφελούς συνεργασίας. Αντίθετα, θεωρούνται ενέργειες που προκαλούν 

απώλεια εθνικής ισχύος και µείωση του εθνικού γοήτρου. Η επιβεβαίωση ή όχι των 

παραπάνω ισχυρισµών θα φανεί στο άµεσο µέλλον. 

Σύνολο Λέξεων: 28.797 
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