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  «Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηή ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, 

ηα επεμεξγάζζεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο 
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ΤΝΟΦΗ 

  Γηα νπνηαδήπνηε ρψξα ην λεξφ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο αλζξψπηλεο 

αιιειεμάξηεζεο θαζψο δηαζρίδεη πνιηηηθά ζχλνξα κε ηε κνξθή πνηακψλ, ιηκλψλ 

θαη ππνγείσλ ξεκάησλ. Οη ρψξεο ζεζπίδνπλ λφκνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ 

ζε εζληθφ επίπεδν, ελψ ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν ην λνκηθφ πιαίζην είλαη ειιηπέο. Σν 

γεγνλφο θαζηζηά ηε δηαρείξηζε ηεο αιιειεμάξηεζεο έλα πξφβιεκα ηδηαίηεξα 

ζχλζεην θαη δηζεπίιπην, κε απνηέιεζκα νη δηελέμεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο κε αθνξκή 

ην λεξφ λα είλαη πνιιέο ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν. 

 Καζψο ηα θξάηε ζπλερίδνπλ λα πξνβάιινπλ αληαγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο, 

απμάλνληαη θαη νη εκπφιεκεο δηακάρεο, θάηη ην νπνίν είλαη γεγνλφο φρη κφλν ζηε 

ζχγρξνλε ηζηνξία, αιιά αθφκα θαη ρηιηεηίεο πίζσ. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη φζν 

πεξλνχλ ηα ρξφληα ε αληζφηεηα ζηελ θαηαλνκή ηνπ λεξνχ δηεπξχλεηαη ζε 

παγθφζκην επίπεδν, θαη απηφ ην ζηνηρείν είλαη ελδεηθηηθφ γηα ην πφζν πηζαλφ είλαη 

ην ζελάξην κειινληηθψλ πνιέκσλ κε αηηία ηε δηεθδίθεζε πδαηηθψλ απνζεκάησλ.
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 «Γελ έρεη γεύζε, ρξώκα θαη άξσκα. Γελ πηάλεηαη, αιιά εκπλέεη ηελ ηέρλε, 

δηαηεξώληαο ην παληνηηλό ηνπ κπζηήξην. Γελ είλαη απιώο αλαγθαίν ζηε δσή, είλαη ε 

ίδηα ε δσή.Μαο γεκίδεη κε κηα επγλσκνζύλε πνπ ππεξβαίλεη ηελ απόιαπζε ησλ 

αηζζήζεσλ».1 

 Γηα νπνηαδήπνηε ρψξα ην λεξφ απνηειεί θνκβηθφ νηθνλνκηθφ πφξν ηφζν γηα 

ηελεπηβίσζε ησλ θαηνίθσλ φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηεο ζπλνιηθφηεξα. Απνηειεί 

κηαθνηλή πεγή πνπ εμππεξεηεί ηε γεσξγία, ηε βηνκεραλία, ηα λνηθνθπξηά θαη 

ηνπεξηβάιινλ. Δπίζεο, απνηειεί κηα απφ ηηο πην αλαλεψζηκεο θπζηθέο πεγέο ζηε 

γε θαηε ζηαζεξφηεηά ηνπ είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο 

είλαηελδεηθηηθφ φηη νη πνζφηεηέο ηνπ παξακέλνπλ ίδηεο εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα. 

 Ο θαζνξηζηηθφο ξφινο ηνπ, ηφζν ζηελ επηβίσζε φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ην θαζηζηά αηηία πνιηηηθνδηπισκαηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ. Ο «γαιάδηνο ρξπζφο» ζην κέιινλ ζα θαηαζηεί ξπζκηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο εηξήλεο ή «casusbelli» ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ιεηςπδξία; 

 Γηα λα θαλεί ε ζεκαζία ηνπ λεξνχ αξθεί κφλν λα ζεκεησζεί φηη ην πνζνηηθά 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζσκαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ –ζπγθεθξηκέλα ζε 

πνζνζηφ 78 έσο 82%πεξίπνπ- είλαη λεξφ. Δπίζεο, ην λεξφ σο θπζηθφ ζηνηρείν 

θπξηαξρεί ζηε Γε, θαζψο θαιχπηεη ην 70% ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε. Βέβαηα, 

απφ ηα πδάηηλα απνζέκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη αλέξρνληαη ζε 1.36*109 km3, ην 

97% είλαη αικπξφ λεξφ, ελψ απφ ην ππφινηπν 3%, ην νπνίν είλαη γιπθφ θαη 

νηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκν, ην 79% αθνξά ζε παγεηψλεο, ην 20% ζε ππφγεηα 

χδαηα θαη κφλν ην 1% αληηζηνηρεί ζε επηθαλεηαθά λεξά.2Όπσο, κάιηζηα, 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Ησάλλεο Βαξβηηζηψηεο:«Αλ ππνηεζεί όηη ν πιαλήηεο 

έρεη ην κέγεζνο ελόο πνξηνθαιηνύ, ην δηαζέζηκν γηα ρξήζε από ηνλ άλζξσπν λεξό 

ηζνδπλακεί κε ην θεθάιη κηαο θαξθίηζαο».3 

 Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη νη αλεπαξθείο πνζφηεηεο  ηνπ θαηάιιεινπ πξνο 

ρξήζε λεξνχ γηα ηνλ άλζξσπν έρνπλ δηακνξθψζεη ηέηνηεο ζπλζήθεο,  ψζηε λα 

έρνπλ επεξεάζεη άκεζα ηελ πνξεία ησλ ιαψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ. χκθσλα κε 

                                                           
1
 Ησάλλεο Βαξβηηζηψηεο. Οη TξεηοAπεηιέο ηνπ Aηώλα.Aζήλα: Καζηαληψηεο, 1998, ζ. 79. 

2
 Wikipedia.Νεξό. https://el.wikipedia.org/wiki/Νεξφ (πξφζβαζε επηέκβξηνο 6, 2016). 

3
 Ησάλλεο Βαξβηηζηψηεο. Οη TξεηοAπεηιέο ηνπ Aηώλα. ζ.81. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Νερό
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πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο, ηα πξψηα νξγαλσκέλα ζχλνια δεκηνπξγήζεθαλ κε 

γλψκνλα ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ θαηάιιεισλ πξνο 

ρξήζε πδάησλ. Σα παξαπάλσ ζχλνια είλαη γλσζηά σο «πδξαπιηθέο θνηλσλίεο», 

δειαδή ζχλνια ηα νπνία ζηήξημαλ ηελ νξγάλσζή ηνπο ζηε δπλαηφηεηα 

εθκεηάιιεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο αγαζνχ γηα ηνλ 

άλζξσπν, ηνπ λεξνχ.4 

 Παξά ηελ θπζηθή ζπαληφηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο ρξήζε λεξνχ, επί αηψλεο 

απηφ ζεσξνχληαλ έλαο αλεμάληιεηνο θαη ειάρηζηα δαπαλεξφο πφξνο, ν νπνίνο, 

ιφγσ απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ, άθελε πεξηζψξηα γηα ηελ ρσξίο θεηδψ 

ρξήζε ηνπ, πνπ ζπρλά έθηαλε ζηα φξηα θαηαζπαηάιεζήο ηνπ. Χζηφζν, ε 

ζεκαληηθή ειάηησζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαπίζησζε φηη ε άλαξρε εθκεηάιιεπζε ελφο επηθαλεηαθνχ ή 

ππφγεηνπ απνζέκαηνο πξνθαινχζε ιεηςπδξία, νδήγεζε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ην λεξφ απνηειεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαλ 

νηθνλνκηθφ πφξν, δειαδή έλαλ πφξν πνπ ζπαλίδεη, αθξηβψο φπσο θαη ηα νξπθηά, 

θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππφθεηηαη ζε νξζνινγηθή δηαρείξηζε, ε νπνία ζα 

απνηξέπεη ηελ αιφγηζηε θαηαζπαηάιεζή ηνπ.5  

 Ζ κειέηε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Αηγχπηνπ ζε ζρέζε κε ηα λεξά ηνπ 

Νείινπ, είλαη δχζθνιν εγρείξεκα, αθελφο ιφγσ ησλ ηδηαδφλησλ γεσκνξθνινγηθψλ 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ θαη ηεο 

θνπιηνχξαο πνπ δηαθξίλεη ηνπο πιεζπζκνχο ησλ ρσξψλ πνπ δηέξρεηαη ν Νείινο 

πνηακφο ηνπ, ε νπνία δηαθέξεη ξηδηθά απφ ηε δπηηθνεπξσπατθή θηινζνθία.  

 Σν λεξφ, ινηπφλ, απνηειεί γηα ηελ Αίγππην πνιχηηκν αγαζφ, θαζφηη 

πξφθεηηαη γηα κία γεσγξαθηθή πεξηνρή ε νπνία παξνπζηάδεη ζπλερή κείσζε ζηνπο 

πδάηηλνπο πφξνπο, νη νπνίνη νχησο ή άιισο πνηέ δελ ήηαλ αξθεηνί. Ζ αηέξκνλε 

πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο επάξθεηαο ηνπ «γαιάδηνπ ρξπζνχ» επεξεάδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ην πιαίζην ησλ γεσπνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. ηε 

δηακφξθσζε απηψλ ησλ ηζνξξνπηψλ, αλάκεζα ζε ρψξεο πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

                                                           
4
 Γεκήηξηνο Κνζκίδεο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Αικπξφο, Ηαλνπάξηνο 2016, https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/ 
2159/18698/6/KosmidisDimitriosMsc2016.pdf (πξφζβαζε Οθηψβξηνο 27, 2016), ζ.1. 
5
 Ησάλλεο Βαξβηηζηψηεο. Οη Σξεηο Απεηιέο ηνπ Αηώλα.  ζ.80-81. 

https://dspace.lib.uom.gr/
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πδάηηλνπο πφξνπο απφ ηε κία πιεπξά θαη ζε εθείλεο πνπ δηεθδηθνχλ πξφζβαζε 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη εκθαλέο φηη νη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο θαη νη δηακάρεο 

είλαη αλακελφκελεο. 

 Σα πδάηηλα απνζέκαηα ζηελ Αίγππην δηαδξακαηίδνπλ έλα ηδηαίηεξν ξφιν γηα 

ηηο ρψξεο πνπ δηέξρεηαη ν Νείινο, έρνπλ μερσξηζηή ζπνπδαηφηεηα θαη επηδξνχλ 

ζηηο εμειίμεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πνιηηηθήο κε έλαλ ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφ ηξφπν. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, νη 

νπνίεο δελ επλννχλ ηε θπζηθή δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε πδάηηλσλ πφξσλ θαη 

αληηζέησο επλννχλ ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζπαληφηεηαο γηα ηνπο πδάηηλνπο 

πφξνπο, ην λεξφ ζπληζηά έλαλ πνιχηηκν θπζηθφ πφξν πνπ βξίζθεηαη ζε 

αλεπάξθεηα θαη κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη ζε έιιεηςε. Σν λεξφ ελζσκάησλε 

δηαρξνληθά πάληνηε κία ζηξαηεγηθή αμία ζηελ πνξεία ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηεο 

αλζξσπφηεηαο. Απνηειεί πνιχηηκν θπζηθφ αγαζφ ζε θάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

ηεο γεο θαη ζε θάζε θνηλσλία. Όκσο, ηδηαίηεξα ην λεξφ ζηελ Αίγππην, εθ ηεο 

πνιπηηκφηεηάο ηνπ σο αγαζφ, έρεη επελδπζεί κε ηδηαίηεξε πνιηηηθή ζεκαζία. Δθ ηεο 

ζεκαληηθφηεηάο ηνπ γηα ηελ ίδηα ηε δηαβίσζε ζηελ πεξηνρή απηή, ελδείθλπηαη γηα ηε 

ρξήζε ηνπ σο εξγαιείνπ πςειήο πνιηηηθήο θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ζηφρσλ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.6 

 Ζ έιιεηςε πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ Αίγππην, ζε ζπλδπαζκφ, κε ηελ αζαθή θαη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλχπαξθηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ζε επίπεδν Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ, ησλ ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεθκεηάιιεπζεο πδάηηλσλ 

πφξσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαρξνληθή εμέιημε πνιηηηθνδηπισκαηηθψλ επαθψλ 

γηα επίιπζε ησλ θαηά πεξίπησζε δηαθνξψλ, νη νπνίεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

εθηξνρηάζηεθαλ θαη νδήγεζαλ ζε ζηξαηησηηθέο ζπγθξνχζεηο, πεξηπιέθνληαο αθφκε 

πεξηζζφηεξν ην θνπβάξη ησλ επαίζζεησλ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ απηήο ηεο 

πεξηνρήο.7 

 ηελ  παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε ζρέζε ηνπ λεξνχ θαη ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Αηγχπηνπ θαη θαηαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηνπ λεξνχ αλαθνξηθά  κε ηηο 

πεξηπηψζεηο εθείλεο, φπνπ αλαθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαζπλνξηαθέο δηαθνξέο θαη 

                                                           
6
 Παλαγηψηεο Ε. θηαδάο.Ζ ρέζε ησλ Τδάηηλσλ Πόξσλ κε ηελ Δμσηεξηθή Πνιηηηθή ζηε Μέζε 

Αλαηνιή: Οη Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηα Τδξνπνιηηηθά Γεδνκέλα. Αζήλα: Gutenberg, 2011, ζ.16. 
7
 Ησάλλεο Θ. Μάδεο.Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή (Αξαβηθέο ρώξεο – Ηζξαήι – 

Σνπξθία). Αζήλα: Σξνραιία, 1996, ζ. 41-54. 
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δεηήκαηα δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ, ψζηε λα θαηαδεηρζεί ν ξφινο ηνπ, ζηελ επίδξαζε 

θαη δηακφξθσζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

 Δηδηθφηεξα, ζθνπφο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο είλαη8: 

 1. Ζ αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ λεξνχ ζε παγθφζκην θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν θαη ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ησλ δηαζέζηκσλ απνζεκάησλ. 

 2. Ζ πεξηπησζηνινγηθή κειέηε ησλ πδάηηλσλ νδψλ ηνπ Νείινπ πνηακνχ. 

 3. Ζ αλάιπζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζηελ Αίγππην. 

 4. Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηνπ λεξνχ, σο θπζηθνχ πφξνπ ζηελ Αίγππην, 

κε ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή. 

 5. Ζ αλάιπζε ηεο γεσπνιηηηθήο δηάζηαζεο ηνπ δεηήκαηνο δηαρξνληθά, 

κέζα απφ ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ δηεζλνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ, ησλ ζέζεσλ 

θαη δξάζεσλ ησλ θξαηψλ ηεο πεξηνρήο θαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή, αιιά θαη πψο κπνξνχλ λα ζηρζνχλ ηα 

ειιεληθά εζληθά ζπκθέξνληα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.4 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ «1»: ΟΙ ΤΓΑΣΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1.1 ΟΙ ΤΓΑΣΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΟΥΗ 

1.1.1. H Δλεζηώζα Καηάζηαζε 

 Σν λεξφ είλαη έλα θεληξηθφ ζέκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε θπξίαξρε ζέζε ζηελ  

πνιηηηθή πνιιψλ ρσξψλ. πλαληάηαη ζε κεγάιε πνηθηιία θαη γηα ην ιφγν απηφ ηνπ 

απνδίδνληαη πνιιέο ρξήζεηο, φπσο γηα πφζε θαη άξδεπζε, σο θχξην παξάγνληα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αιιά θαη άιισλ βηνκεραληθψλ ρξήζεσλ, γηα ηελ 

πγηεηλή ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ, σο κέζν ςχμεο, απνρεηεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, γηα ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαςπρή. Σν λεξφ είλαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θχζεο. Έρεη ηε δπλαηφηεηαλα ζπλδπαζηεί κε έληνλα 

θαηξηθά θαηλφκελα θαη λα πξνθαιέζεη ζηνλ άλζξσπν, αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ 

επξχηεξα, κεγάιεο δεκηέο θαη θαηαζηξνθέο, γεγνλφο ην νπνίν ν άλζξσπνο 

πξνζπαζεί λα απνηξέςεη.9 

 H αζθάιεηα επίζεο, θαζψο θαη ε ίδηα ε χπαξμε ησλ θξαηψλ, εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο. Ζ αζθάιεηα θαη ε χπαξμε ησλ θξαηψλ 

βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ζέκαηα εζληθνχ ζπκθέξνληνο, δηεπζέηεζεο ησλ κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεσλ, δεηήκαηα δεκνγξαθηθήοθχζεσο, ζέκαηα αγξνηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Με άιια ιφγηα, ην λεξφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδεη θαη λα 

δηακνξθψλεη ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πνιηηηθή ησλ θξαηψλ.10 ε νξηζκέλεο 

ρψξεο ηα δεηήκαηα ηνπ λεξνχ αληηκεησπίδνληαη σο «ρακειήο» πνιηηηθήο, αιιά 

ζηελ Αίγππην, πνπ ζα εμεηάζνπκε ζην Κεθάιαην «2», ζεσξνχληαη εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο θαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ην λεξφ αληηκεησπίδνληαη σο πνιηηηθέο 

πςίζηεο βαξχηεηαο.11 

 Σν δήηεκα ηεο θαηαλνκήο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ είλαη 

πνιχπιεπξν θαη πνιχπινθν θαζηζηψληαο ην λεξφ πξσηεχνπζαο ζεκαζίαο αγαζφ 

γηα ηελ επηβίσζε ησλ αηφκσλ, άξα θαη ησλ θξαηψλ. Πέξαλ ηεο βηνινγηθήο ηνπ 

ρξεζηκφηεηαο, πξφθεηηαη γηα αγαζφ ην νπνίν επεξεάδεη εμίζνπ ηελ νηθνλνκία θαη 

                                                           
9
 Γεκήηξηνο Κνζκίδεο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. ζ.5.  

10
 ibid. 

11
 ArnonSoffer. Rivers of Fire.The Conflict over Water in the Middle East.Lanham: Rowman& 

Littlefield Publishers, INC, 1999, ζ.38. 
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ηειηθά ηελ πνιηηηθή, αιιάθαη κέζν πίεζεο ζηελ άζθεζε δηπισκαηίαο12 ζε 

δηαθξαηηθφ επίπεδν.13 

 Ζ θαιπάδνπζα νηθνινγηθή θαηαζηξνθή εμαηηίαο ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, έρνπλ ζπληειέζεη δξακαηηθά ζηε 

κείσζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Σν 1995, ν Ηζκαήι εξαγθειληίλ, αληηπξφεδξνο 

ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, είρε θάλεη κηα δπζνίσλε πξφβιεςε, ιέγνληαο φηη: 

«Πνιινί απφ ηνπο πνιέκνπο απηνχ ηνπ αηψλα έγηλαλ γηα ην πεηξέιαην, αιιά νη 

πφιεκνη ηνπ επφκελνπ αηψλα ζα γίλνπλ γηα ην λεξφ».14 

 Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ απνξξνθάηαη θαηά 69% απφ 

ηε γεσξγία, 23% απφ ηε βηνκεραλία θαη κφιηο ην 8% απφ αζηηθέο ρξήζεηο, κε 

θάπνηεο δηαθπκάλζεηο ζηα παξαπάλσ πνζνζηά, αλαιφγσο ηνπ επηπέδνπ 

βηνκεραληθήο θαη γεσξγηθήο αλάπηπμεο ησλ θξαηψλ.15πληζηά γεγνλφο φηη ε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ ζηνλ πιαλήηε ζε ζρέζε κε ηελ 

ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ αλά πεξηνρή δελ είλαη αξκνληθή νχηε αλάινγε κε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο16. 

 Πεξίπνπ ηα ηξία ηέηαξηα ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε θαιχπηνληαη απφ 

χδαηα. Χζηφζν, ην 98-99% απηήο ηεο πνζφηεηαο θξίλεηαη σο αθαηάιιειν γηα 

νηθηαθή, βηνκεραληθή θαη αξδεπηηθή ρξήζε, ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπ 

ζε άιαηα. Σν ελαπνκείλαλ 1% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο λεξνχ είλαη 

θαηαλεκεκέλν κε εμαηξεηηθή αληζφηεηα.17 

                                                           
12

 Τδξνδηπισκαηία. 
13

 Aaron T. Wolf.Transboundary Waters. Shared Waters: Conflict and Cooperation, 2007, 
http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/abst_docs/wolf_2007_shared_waters.pdf 
(πξφζβαζεεπηέκβξηνο 8, 2016), ζ. 15. 
14

 Ρέλα Γεκεηξίνπ, Γηα ην Νεξό ν Δπόκελνο Πόιεκνο;.ΣΑ ΝΔΑ,2000, 
http://www.tanea.gr/PrintArticle/article=4118941&iid=2 (πξφζβαζε επηέκβξηνο 8, 2016). 
15

 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο,Υξήζεηο ηνπ Nεξνύ. 

http://www.bio.auth.gr/river/river/theory/unit4/chapter3.htm (πξφζβαζε  επηέκβξηνο 8, 2016). 
16 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.7 
17

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

http://www.tanea.gr/PrintArticle/article=4118941&iid=2
http://www.bio.auth.gr/river/river/theory/unit4/chapter3.htm
http://www.unwater.org/statistics/statistics-detail/en/c/211758/
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 Αξθεί λα αλαθέξεη θαλείο ην γεγνλφο φηη δεθαπέληε απφ ηα θξάηε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη άιιεο νρηψ ρψξεο18 κνηξάδνληαη ηα δχν ηξίηα ηνπ 

ζπλφινπ ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Αληίζεηα, ρξφληα πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο 

ζπλαληψληαη ζε πεξηνρέο, φπσο ε Βφξεηα Αθξηθή, ε ππνζαράξηα πεξηνρή, ε Μέζε 

Αλαηνιή θ.α. χκθσλα κε δήισζε ηεο αληηπξνζσπείαο ηεο Γηεζλνχο Σξάπεδαο, 

εθηηκάηαη φηη φηαλ ηα απνζέκαηα λεξνχ κεηψλνληαη ζε πνζφηεηεο θάησ ησλ 2.000 

θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο αλά άηνκν, απαηηνχληαη κεγάιεο επελδχζεηο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο, ελψ φηαλ ε πνζφηεηα κεηψλεηαη θάησ απφ ηα 1.000 

θπβηθά κέηξα, ηφηε πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ δπζρεξείο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

πξνζαξκνγέο.19 

 ηελ ηειεπηαία απηή θαηάζηαζε εθηηκάηαη φηη βξίζθνληαη 232 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ζε 26 ρψξεο, ελψ 400 εθαηνκκχξηα αληηκεησπίδνπλ «αγσλία λεξνχ», 

αθνχ ν ξπζκφο θαηαλάισζεο είλαη ζαθψο κεγαιχηεξνο απφ ην ξπζκφ αχμεζεο 

ηεο πξνζθνξάο.20 χκθσλα κε ηε Γηεζλή Σξάπεδα, 80 ρψξεο πνπ αληηζηνηρνχλ 

ζην 40% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα αλεθνδηαζκνχ 

θαη πγεηνλνκηθήο πνηφηεηαο21. 

 Σν πξφβιεκα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ νμχλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Απηφ νθείιεηαη πξσηίζησο ζηελ αικαηψδε αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο αξηζκνχζε 1,5 

δηζεθαηνκκχξην αλζξψπνπο, ελψ αλακέλεηαη λα αγγίμεη ηα δέθα δηζεθαηνκκχξηα 

έσο ηα κέζα ηνπ 21νπ αηψλα. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα έσο ζήκεξα, ε 

θαηαλάισζε λεξνχ επηαπιαζηάζηεθε, ελψ ε δηαζέζηκε πνζφηεηα αλά θάηνηθν 

κεηψζεθε θαηά 40% απφ ην 1970 έσο ηψξα. Σν ζέκα  εληείλεηαη απφ ηελ εθξεθηηθή 

αζηηθνπνίεζε πνπ αλακέλεηαη λα ηηλάμεη ζηα χςε ηε δήηεζε λεξνχ ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο, θαζψο θαη απφ ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ κε βάζε ηελ 

                                                           
18

 Βξαδηιία, Ρσζία, Καλαδάο, ΖΠΑ, Κίλα, Ηλδνλεζία, Ηλδία θαη Κνινκβία. 
19

 Jean-PaulBesset. ηνίρεκα Δηξήλεο θαη Δπεκεξίαο γηα ηνλ 21
ν
Αηώλα. Αζήλα: Παπαδήζεο, 1999, 

ζ. 156 
20

 Γεψξγηνο Κ.ηνπξλάξαο.Με ην Νεξό ζηνλ 21
ν
 Αηώλα. 2007, Διιεληθή Δπηηξνπή 

Τδξνγεσινγίαο, http://www.iah-hellas.gr/index.php/GR/articles/details/9-article-001 (πξφζβαζε 
επηέκβξηνο 10, 2016). 
21 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.8 

 

http://www.iah-hellas.gr/index.php/GR/articles/details/9-article-001
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άξδεπζε, ε νπνία ζήκεξα ζηεξίδεηαη ζην 73% ηνπ γιπθνχ λεξνχ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα.22 

 χκθσλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο, πξνζπαζψληαο λα ηνλίζνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπ αμία, ην λεξφ κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπγθξηζεί σο αγαζφ χςηζηεο 

ζεκαζίαο, κε ην πεηξέιαην. Καη ηα δχν απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη κε αλαλεψζηκα θαη γηα ηελ αλαπιήξσζή ηνπο 

απαηηνχληαη κεγάιεο νηθνλνκηθέο επελδχζεηο23. Δπίζεο, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 

λεξφ κπνξεί λα απνηειέζεη πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμαγσγή πεηξειαίνπ, 

θαζψο ζήκεξα απαηηνχληαη πεξίπνπ 1,5 βαξέιηα λεξνχ γηα ηελ εμαγσγή ελφο 

βαξειηνχ πεηξειαίνπ.24 

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δηελέμεσλ γηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο είλαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιε, ζχκθσλα κε ηνλ Πίηεξ Γθιάηθ, εξεπλεηή ηνπ 

PacificInstituteofOklahoma, ν νπνίνο κειέηεζε γηα αξθεηά ρξφληα ην ζπγθεθξηκέλν 

ζέκα. Οη ελ ιφγσ δηελέμεηο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ φπσο παξαθάησ:25 

 α. Έιεγρνο ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ (ControlofWaterResources), θαηά 

ηελ νπνία ν έιεγρνο θαη ε πξφζβαζε απνηεινχλ ηελ αηηία ησλ εληάζεσλ. 

 β. ηξαηησηηθφ εξγαιείν (MilitaryTool), φπνπ ηα απνζέκαηα λεξνχ, ηα 

ζπζηήκαηα χδξεπζεο ή άιια έξγα (π.ρ. θξάγκαηα), ρξεζηκνπνηνχληαη σο φπιν 

θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχξξαμεο. 

 γ. Πνιηηηθφ εξγαιείν (PoliticalTool), φπνπ νη πδάηηλνη πφξνη θαη ηα έξγα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πνιηηηθφ θαη δηαπξαγκαηεπηηθφ κέζν πίεζεο. 

 δ. Σξνκνθξαηία (Terrorism), φπνπ νη πδάηηλνη πφξνη, ηα απνζέκαηα λεξνχ 

ή ηα ζπζηήκαηα χδξεπζεο είλαη είηε νη ζηφρνη ή ηα εξγαιεία ηεο βίαο θαη ηνπ 

θαηαλαγθαζκνχ απφ κε θξαηηθνχο δξψληεο-ηξνκνθξάηεο. 

                                                           
22

 Jean-PaulBesset. ηνίρεκα Eηξήλεο θαη Eπεκεξίαο γηα ηνλ 21
ν
 Αηώλα. ζ. 156. 

23 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.9 
24

 Robert Istokθαη 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 (πξφζβαζεεπηέκβξηνο 
10, 2016). 
25

 Pacific Institute. Water Conflict Chronology List,http://www2.worldwater.org/conflict/list/ 
(πξφζβαζεεπηέκβξηνο 10, 2016). 

http://www.unipo.sk/public.media/12484/Geopolitical%20context%25%2020of%20the%20issues%20of%20providing%20water%20resources.pdf
http://www.unipo.sk/public.media/12484/Geopolitical%20context%25%2020of%20the%20issues%20of%20providing%20water%20resources.pdf
http://www2.worldwater.org/conflict/list/
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 ε. ηξαηησηηθφο ζηφρνο (MilitaryTarget), φπνπ ηα απνζέκαηα λεξνχ, ηα 

ζπζηήκαηα χδξεπζεο ή άιια έξγα (π.ρ. θξάγκαηα), ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζηφρνο 

θαηά ηε δηάξθεηα έλνπιεο ζχξξαμεο. 

 ζη. Αλαπηπμηαθφο παξάγνληαο (DevelopmentDisputes), φπνπ νη πδάηηλνη 

πφξνη απνηεινχλ ην κήιν ηεο έξηδαο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο αληηπαξάζεζεο, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. 

 πλνςίδνληαο, νη πξνβιέςεηο ησλ εηδηθψλ ζε ζέκαηα πδάηηλσλ πφξσλ θάζε 

άιιν παξά αηζηφδνμεο είλαη. Αθφκε θαη ζην άκεζν κέιινλ –δηάζηεκα ιηγφηεξν κηαο 

γελεάο- ν αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίνη δελ ζα εθνδηάδνληαη κε επαξθή 

πνζφηεηα γιπθνχ λεξνχ εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζην 1,5 δηζεθαηνκκχξην. Έρεη 

γίλεη αληηιεπηφ φηη ην λεξφ ζπληζηά έλα θπζηθφ πφξν, γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη 

ππνθαηάζηαην ηφζν γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία. Καζψο 

ζηαδηαθά κεηαηξέπεηαη ζε αγαζφ ζπάλην θαη πνιχηηκν, είλαη πηζαλφ λα απνθηήζεη 

ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν πίεζεο ή ζε ρεηξφηεξε 

πεξίπησζε σο φπιν γηα ηελ επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ26. 

1.1.2. Αίηηα Έιιεηςεο Τδάηηλσλ Πόξσλ 

 Χο βαζηθά αίηηα έιιεηςεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα 

αθφινπζα:27 

 α. Ζ εθξεθηηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηδίσο ηνπο ηειεπηαίνπο δχν 

αηψλεο. 

 β. Ζ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηή ε 

ζπγθξάηεζε ησλ φκβξησλ πδάησλ. 

 γ. Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε, ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ εμάηκηζε θαη ηελ απψιεηα κεγάισλ πνζνηήησλ 

λεξνχ. 

                                                           
26 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.10 
27

 Ησάλλεο Βαξβηηζηψηεο. Οη Σξεηο Απεηιέο ηνπ Αηώλα.  ζ.90. 
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 δ. Ζ ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο, ππεδάθνπο, ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ πδάησλ 

(ξχπαλζε – κφιπλζε πνηακψλ, ιηκλψλ, πεγψλ, πδξνθφξνπ νξίδνληα). 

1.1.3. Ο Γεσπνιηηηθόο Ρόινο ηνπ Νεξνύ 

 Μειεηψληαο ηηο αηηίεο εκπφιεκσλ δηακαρψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

δηαπηζηψλνπκε αξρηθά φηη είλαηαξθεηά ζπρλφηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο δηαθξαηηθέο. 

Οη ιφγνη γηα θάηη ηέηνην αθνξνχλ πξψηα απφ φια ηελ πνηθηιία δηεθδηθήζεσλ, νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κε πεγέο, γεσηξήζεηο, πεγάδηα θαη πνηάκηα, θαζψο θαη πιήζνο 

άιισλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη θπξηφηεξεο εζηίεο ζπγθξνχζεσλ αθνξνχλ 

πνηάκηα, φπνπ νη αληηπαξαζέζεηο είλαη νμπκέλεο, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

γεηηληάδνπλ πνιιέο ηνπηθέο θνηλφηεηεο κε έληνλε πνιηηηζηηθή θαη πιεζπζκηαθή 

αλνκνηνγέλεηα.Ο ξφινο ηνπ λεξνχ, ινηπφλ, είλαη ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφο ηφζν ζηελ 

επηβίσζε φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή πξφνδν ησλ ιαψλ 

θαη απηφ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, πνπ θαζηζηά ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο 

θαηαιχηεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο.28 

 Oη αληηπαξαζέζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ δηαρξνληθά θαη ηζηνξηθά έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηελ πξνζπάζεηα δηεθδίθεζεο, εθκεηάιιεπζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πεγψλ λεξνχ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζε κηα ζεηξά απφ ιφγνπο, 

φπσο είλαη νη ακθηζβεηήζεηο ζπλφξσλ, νη ζξεζθεπηηθέο δηαθσλίεο, ζέκαηα 

νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηζηνξηθέο δηαθνξέο.29 

 Σν δήηεκα ειέγρνπ θαη θαηνρήο ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ ζέηεη ζε 

ιεηηνπξγία δχν θνηλσληθψο αξρεηππηθνχο λφκνπο, θαζνιηθήο ηζρχνο, νη νπνίνη 

δηέπνπλ ηελ πνιηηηθή πξαθηηθή ησλ ιαψλ θαη ησλ θπβεξλήζεσλ αληηζηνίρσο, 

εκπνδίδνληαο ηηο εμειίμεηο λα νδεγεζνχλ ζηηο δένπζεο ινγηθέο ξπζκίζεηο:30 

 α. ε φηη αθνξά ζηηο εγεζίεο πξφθεηηαη ή γηα ην φξακα ηεο «πεξηθεξεηαθήο 

δχλακεο» ή γηα ηε δπζκελή εμέιημε ηεο πηζαλήο «εμαξηεζηαθήο ππνηέιεηαο». 

                                                           
28

 Γεκήηξηνο Ζιίαο. Γηακάρεο γηα ην Νεξό. Ζ Πεξίπησζε ηνπ Νείινπ. Δζληθφ Μεηζφβην 
Πνιπηερλείν – ρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ – Σνκέαο Τδαηηθψλ Πφξσλ, Αζήλα, 2013, 
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/handle/123456789/8419/iliasd_conflicts.pdf?sequence=1,ζ. 25. 
29

 ibid. ζ. 56-57. 
30

 Ησάλλεο Θ. Μάδεο.Γεσπνιηηηθή ησλ πδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή(Αξαβηθέο ρώξεο – Ηζξαήι – 

Σνπξθία).ζ. 33. 
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 β. ε φηη αθνξά ζηνπο ιανχο πξφθεηηαη γηα ην θφβν ηεο ζηέξεζεο ηνπ 

αγαζνχ απηνχ απφ ην νπνίν μεπήδεζε ε ίδηα ε δσή, θάπνηε, ζηελ απγή ηνπ 

ρξφλνπ. 

1.1.4. Γηεζλείο ρέζεηο θαη Νεξό: Τδξνεγεκνλία ζηηο Τδάηηλεο Λεθάλεο 

 Tα παξφρζηα θξάηε δνθηκάδνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο αλαπφθεπθηα ζε απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε «πδάηηλεο ιεθάλεο». Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ελδηαθεξφκελα 

θξάηε αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ. Γηαρξνληθά, νη ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θάησ ξνπ ηνπ 

πνηακνχ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεχνληαη ηα χδαηα ησλ πνηακψλ, 

εθκεηαιιεπφκελεο ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ πεδηλνχ θαη γφληκνπ εδάθνπο 

ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ην Ηξάθ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Σίγξε 

θαη ηνπ Δπθξάηε θαη ε Αίγππηνο γηα ην Νείιν. Σν πξφβιεκα, φκσο, εληνπίδεηαη θαη 

νμχλεηαη φηαλ νη ρψξεο-θάηνρνη ησλ πεγψλ, φπσο είλαη ε Σνπξθία ζηελ 

πεξίπησζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πνηακψλ Σίγξε θαη Δπθξάηε, αξρίδνπλ λα ηηο 

πεξηνξίδνπλ θπξίσο κε ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ 

πδάησλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθαιεί ηδηαίηεξε αλεζπρία ζηηο ρψξεο ηνπ θάησ ξνπ 

ηνπ πνηακνχ θαη απηφο είλαη ίζσο ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο πνπ δνθηκάδεη ηηο 

ζρέζεηο ησλ παξφρζησλ θξαηψλ, θαζψο νη ρψξεο απηέο αλεζπρνχλ γηα 

ελδερφκελεο πεξηφδνπο αλνκβξίαο ζε πεξίπησζε πεξηνξηζκνχ ησλ πεγψλ ή 

αληίζεηα ζε πεξηφδνπο παξαηεηακέλεο πιεκκχξαο ζε πεξίπησζε απνδέζκεπζεο 

κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ.31 Δμαηηίαο απηνχ, ινηπφλ, ηα θξάηε ζηνλ θάησ ξνπ 

κπνξεί λα αληηδξάζνπλ ζην δηαθαηλφκελν «δίιεκκα αζθαιείαο» πνπ 

δεκηνπξγείηαη.32 

 Όια ηα πξναλαθεξζέληα κπνξνχλ λα σζήζνπλ ηα θξάηε ζηε δεκηνπξγία 

ζπκκαρηψλ απέλαληη ζηηο πδξνεγεκνληθέο δπλάκεηο κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

«εμσηεξηθή ηνπο ελδπλάκσζε»,33 δειαδή ηα θξάηε επηδεηνχλ κηα θαηάζηαζε θαη 

ηζνξξνπίαο ηεο ηζρχνο απέλαληη ζηηο εγεκνληθέο δπλάκεηο κέζσ δεκηνπξγίαο 

ζπκκαρηψλ.34Οη επξηζθφκελεο ζην πάλσ κέξνο ηεο ξνήο ελφο πνηακνχ ρψξεο 

                                                           
31

 Γεκήηξηνο Κνζκίδεο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζ. 15-16. 
32

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

 External Balancing. 
34

 ΖιίαοΗ. Κνπζθνπβέιεο. Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο. Σ‘.Αζήλα: Πνηφηεηα, 2004, ζ. 190. 
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αληηκεησπίδνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη έπνληαη ζηε ρξήζε απηνχ ζε ζρέζε κε ηηο 

ρψξεο ηνπ θάησ ξνπ, αιιά εθκεηαιιεχνληαη ην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη ε γεσγξαθία, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ. Σν λεξφ, ινηπφλ ζπληζηά 

παξάγνληα ηζρχνο γηα ηα θξάηε, εθ ησλ νπνίσλ απηά ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ 

άλσ ξνπ ηνπ πνηακνχ ιεηηνπξγνχλ αλεκπφδηζηα, πηνζεηψληαο εγεκνληθή 

ζπκπεξηθνξά ζηε ρξήζε, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ 

παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξίδεηαη σο εγεκνληθή, δηφηη ηα θξάηε απηά δε 

ιακβάλνπλ ππφςε ηε γλψκε, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ησλ ππφινηπσλ 

θξαηψλ.35 

 Σν κέγεζνο ηεο πδξνεγεκνλίαο πνπ έλα θξάηνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αζθεί, 

εμαξηάηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο:36 

 α. Σελ ηζρχ πνπ δηαζέηεη ζε ζηξαηησηηθά κέζα («ζθιεξή» ηζρχο). 

 β. Σελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ζπλνρή. 

 γ. Σε ζέζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ πδάηηλε νδφ επί ηεο νπνίαο αζθεί 

εγεκνλία. 

 δ. Σελ νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο πδάηηλεο νδνχ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έλα θξάηνο, ην νπνίν ειέγρεη ηηο πεγέο κηαο πδάηηλεο 

νδνχ, ζπκπεξηθέξεηαη κε φξνπο πδξνεγεκνληθήο πνιηηηθήο, ηζρχεη γεληθψο ε αξρή 

φηη «ηα θξάηε πνπ ειέγρνπλ ηηο πεγέο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηζρύ γηα λα απνθηήζνπλ 

πεξηζζόηεξν λεξό».37 Ζ αληηεγεκνληθή ζηξαηεγηθή δελ είλαη εχθνιν λα πηνζεηεζεί 

απέλαληη ζηηο πδξνεγεκνληθέο δπλάκεηο, ε Αίγππηνο ζην πδξνγεσπνιηηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Νείινπ, θαίλεηαη λα είλαη ε ρψξα πνπ δηαζέηεη ηε κεγαιχηεξε ηζρχ. 

Απηφ βέβαηα δελ είλαη απίζαλν, αλ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη ρψξεο 

πξνβνχλ ζηελ αλαδήηεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο ή απνηξνπήο κέζσ ζπκκαρηψλ, 

επηδηψθνληαο, δειαδή ηελ εμσηεξηθή ηνπο ελδπλάκσζε.38Σα θξάηε, ινηπφλ, πνπ 

                                                           
35

 Γεκήηξηνο Κνζκίδεο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζ. 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 (πξφζβαζεεπηέκβξηνο 10, 2016). 
37

 Kai WegerichθαηJeroen Warner.The Politics of Water: Α Survey. NewYork: Routledge, 2010, ζ. 
52. 
38

 Γεκήηξηνο Κνζκίδεο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζ. 17. 

https://www.soas.ac.uk/water/publications/papers/file38411.pdf
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ειέγρνπλ ηνλ θάησ ξνπ δελ είλαη ηειείσο αλππεξάζπηζηα, φπσο απνδεηθλχεηαη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο Αηγχπηνπ, ε νπνία απνηειεί ηελ εγεκνληθή δχλακε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Νείινπ, θαζψο θαη ηεο Οιιαλδίαο, σο εμέρνληνο παίθηε ζηα 

ηζρχνληα θαζεζηψηα ζην Ρήλν θαη ηε Βφξεηα Θάιαζζα.39H «θαηεγνξία» θάπνηνπ 

θξάηνπο σο πδξνεγεκφλα αλακέλεηαη λα απνδνζεί φηαλ ην θξάηνο, ην νπνίν 

θαηέρεη ηηο πεγέο ηηο πδάηηλεο ιεθάλεο, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο κε κεγάιε 

παξεκβαηηθφηεηα επί ηεο ιεθάλεο, ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα ππφινηπα 

θξάηε40. 

1.2. TO ΓΙΔΘΝΔ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΤΓΑΣΙΝΟΤ ΠΟΡΟΤ 

1.2.1. Η Αλάγθε γηα Γηεζλή πλεξγαζία 

 Αξρίδεη λα θεξδίδεη έδαθνο ε ηδέα φηη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ πνπ κνηξάδνληαη θνηλέο πδξνινγηθέο ιεθάλεο κηα αληίιεςε ζπλεξγαζίαο 

θαη ζπλέξγεηαο γηα ηε δηαρείξηζε, ηελ αμηνπνίεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

δηαζέζηκσλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ.ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηα νθέιε θαη 

ηα απνηειέζκαηα είλαη πάληνηε πνιιαπιάζηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο κνλνκεξψλ 

πξνζπαζεηψλ ησλ θξαηψλ γηα εθκεηάιιεπζε ησλ πδάηηλσλ δηαζπλνξηαθψλ 

πφξσλ.41 

 ηε ζχγρξνλε επνρή ν ξπζκφο κείσζεο ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ είλαη 

κεγάινο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, φπσο είλαη νη 

παξαηεηακέλεο μεξαζίεο είηε ζηε ξαγδαία αχμεζε ηεο αλαδήηεζεο ηνπ λεξνχ, γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε έρνπλ πξναλαθεξζεί. πλεπψο, παξαηεξνχκε φηη ε αλάγθε 

γηα δηεζλή ζπλεξγαζία θαζίζηαηαη πιένλ επηηαθηηθή. Απφ ηελ επνρή ηνπ 

Καξινκάγλνπ θαη ηελ ηζηνξηθή πξψηε δηαθξαηηθή ζπκθσλία πνπ ππνγξάθεθε ην 

805 κ.Υ. ζε έλα κνλαζηήξη θαη αθνξνχζε ηα δηθαηψκαηα πιεχζεο ζηνλ πνηακφ 

Ρήλν, έσο θαη ζήκεξα, πεξηζζφηεξεο απφ 3.800 δηαθξαηηθέο ή θαη πνιπθξαηηθέο 

                                                           
39

 Jeroen Warner. ‗‘Contested Hydrogemony: Hydraulic Control and Security in Turkey‘‘, Water 
Alternatives, October 2008: ζ. 274-275. 
40 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.14 
41

 Evan Vlachos. ΠεξίΤδξνδηπισκαηίαο.ΟηΓηεζλείοΓηακάρεοθαη νη πγθξνύζεηο γηα ην Νεξό.TO 

BHMA, 12 Ννεκβξίνπ 2000, http://www.to vima.gr/culture/article/?aid=127855 
(πξφζβαζεεπηέκβξηνο 11, 2016). 
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ζπκθσλίεο έρνπλ ππνγξαθεί γηα ηε δηεπζέηεζε δηεζλψλ πδαηηθψλ πξνβιεκάησλ.42 

ηε ζεκεξηλή επνρή ζπλαληψληαη 260 επξχηεξεο πδξνινγηθέο ιεθάλεο, ηηο νπνίεο 

κνηξάδνληαη δχν ή θαη πεξηζζφηεξα θξάηε. Σν ζεκαληηθφ δεδνκέλν είλαη φηη ζε 

απηέο ηηο ηδηαίηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο δεη ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο. Αλ 

ζηα παξαπάλσ, ζπκπεξηιεθζεί ε ζπλερψο απμαλφκελε δεκηνπξγία λέσλ θξαηψλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα  λέσλ ζπλφξσλ, ηδίσο κεηά ηε ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ν 

αξηζκφο ησλ δηαζπλνξηαθψλ ιεθαλψλ αλακέλεηαη λα απμεζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν.43 

 Όπσο είλαη γλσζηφ, ηα ζχλνξα ησλ θξαηψλ δελ είλαη δπλαηφ λα 

ζπκπίπηνπλ απφιπηα κε ηα θπζηθά γεσγξαθηθά φξηα ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ. 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ην παξαπάλσ ζέκα έρεη απνηειέζεη θεληξηθφ 

ζεκείν ζε κηα επξεία ζεηξά πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο δπζρέξεηεο 

ηνπ θνηλνχ ζρεδηαζκνχ, ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

θνηλή θαη δίθαηε αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Σν φιν 

πνιχπινθν ζχζηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θνηλφ ζρεδηαζκφ, ζπληνληζκφ θαη 

νξγάλσζε ζηελ δίθαηε θαηαλνκή, αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ νλνκάζηεθε «νιηζηηθή» δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.44 Σα θξάηε 

νδεγνχληαη είηε ζε κεηαμχ ηνπο ζπγθξνχζεηο είηε ζε ζπλεξγαζία γηα ηε δηεπζέηεζε 

ησλ δηαθνξψλ ηνπο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ θνηλψλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ. 

Σφζν νη ζπγθξνχζεηο φζν θαη ε ζπλεξγαζία απνηεινχλ ηελ έθθξαζε ηεο 

αλαδήηεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ θαη ην 

ζπληνληζκφ, θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε λέσλ κεζφδσλ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ 

δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη απφ ηε γεσγξαθηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηαρσξίδεη ηα 

ζχλνξα ησλ θξαηψλ θαη ηα θπζηθά φξηα ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ.45 

1.2.2. Αξρέο γηα ηε Γηεπζέηεζε Γηελέμεσλ 

 Ζ θχξηα αηηία ησλ πξνβιεκάησλ θνηλήο ρξήζεο ησλ δηεζλψλ πνηακψλ είλαη 

ε αλάγθε ζπκβηβαζκνχ ησλ ρσξψλ επί ζεκάησλ εδαθηθήο θπξηαξρίαο. Απηφ ην 

γεγνλφο ζπληέιεζε ζηελ πηνζέηεζε ηξηψλ βαζηθψλ αξρψλ απφ ηε δηεζλή 

                                                           
42

 ibid. 
43

 ibid. 
44

 Dagmara Stoerring. Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε ησλ Τδάησλ, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Ηνχληνο 
2016, http://www.europarl.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.4.html (πξφζβαζε, 
επηέκβξηνο 11, 2016). 
45

 Evan Vlachos. Πεξί Τδξνδηπισκαηίαο. Οη Γηεζλείο Γηακάρεο θαη νη πγθξνύζεηο γηα ην Νεξό. 

http://www.europarl.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.4.4.html
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θνηλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνιακβάλεη αιιά θαη λα επηιχεη δηεζλείο 

ζπγθξνχζεηο:46 

 α. Κάζε θξάηνο έρεη ηελ απόιπηε θπξηαξρία επί ησλ ηκεκάησλ ησλ 

δηεζλώλ πνηακώλ πνπ δηέξρνληαη από ηελ επηθξάηεηά ηνπ. Ζ αξρή απηή, 

γλσζηή θαη σο Γφγκα Υάξκνλ (Harmon), εμαγγέιζεθε ζηηο ΖΠΑ ην 1895 θαη είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα κεηαμχ ησλ ΖΠΑ 

θαη ηνπ Μεμηθνχ γηα ηε δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ επί ηνπ πνηακνχ Ρίν Γθξάληε (Rio 

Grande). χκθσλα, ινηπφλ κε ην ελ ιφγσ δφγκα, νη ΖΠΑ είραλ ηελ απφιπηε 

εζληθή θπξηαξρία ηνπ εδάθνπο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηκεκάησλ ησλ 

δηεζλψλ πνηακψλ, γηα ην ηκήκα πνπ δηέζρηδε ην έδαθνο ησλ ΖΠΑ. Σν 1906, έηνο 

θαηά ην νπνίν ππνγξάθεθε ε ζρεηηθή πλζήθε γηα ηνλ πνηακφ Ρίν Γθξάληε, νη 

ΖΠΑ απνθήξπμαλ ην ελ ιφγσ δφγκα. Παξ‘ φια απηά παξακέλεη ζην δηεζλέο 

ζηεξέσκα θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ, θαηά θχξην ιφγν, νη ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

άλσ ξνπ ηνπ πνηακνχ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηεθκεξηψζνπλ δηθαηψκαηα επί 

ησλ πνηακψλ, ηηο πεγέο ησλ νπνίσλ θαηέρνπλ.47 

 β. Τπάξρεη πιήξεο εδαθηθή ελνπνίεζε επί ηεο πδξνινγηθήο ιεθάλεο 

πνηακνύ πνπ δηαξξέεη ηηο δηάθνξεο ρώξεο. Με ηελ αξρή απηή θαζνξίδεηαη φηη ε 

ιεθάλε απνξξνήο ελφο πνηακνχ ή πδξνγεσπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ζεσξείηαη έλα 

αδηαίξεην ζχλνιν, αλεμάξηεηα αλ αλήθεη ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Ζ αξρή 

απηή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηελ επίιπζε δηαθνξψλ, ζηηο νπνίεο ηα θξάηε πνπ 

βξίζθνληαη ζηνλ θάησ ξνπ ηνπ πνηακνχ (θαηάληε θξάηε) ρξεζηκνπνηνχλ ην λεξφ 

ηνπ πνηακνχ, δίρσο φκσο λα ζπλεηζθέξνπλ ζην πδάηηλν δπλακηθφ, ελψ ηα θξάηε 

πνπ βξίζθνληαη ζηνλ άλσ ξνπ ηνπ πνηακνχ (αλάληε θξάηε) λαη κελ θαηείραλ ηηο 

πεγέο ηνπ, αιιά δελ κπνξνχζαλ λα επηθαιεζηνχλ ηζηνξηθά δηθαηψκαηα ζηε ρξήζε 

ηνπ. Ζ αξρή απηή ινηπφλ θαζνξίδεη φηη ην ζχλνιν ησλ παξφρζησλ θξαηψλ έρνπλ 

ίζα δηθαηψκαηα ζηε ρξήζε ηνπ πνηακνχ, αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ ζπλεηζθνξάο 

ζην πδάηηλν δπλακηθφ απηνχ.48 

 γ. Όια ηα παξόρζηα θξάηε δηθαηνύληαη λα κνηξαζηνύλ κε ηα 

ππόινηπα ηελ εθκεηάιιεπζε ελόο πνηακνύ. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, ην 

παξφρζην θξάηνο θαηνρπξψλεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζε έξγα εθκεηάιιεπζεο, 

                                                           
46

 ArnonSoffer. Rivers of Fire.The Conflict over Water in the Middle East.1999, ζ. 47. 
47

 Γεκήηξηνο Κνζκίδεο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζ. 31. 
48

 Γεκήηξηνο Κνζκίδεο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζ. 31. 
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πξνεγνπκέλσο φκσο ζα πξέπεη λα έρεη ιάβεη ηε ζπκθσλία θαη ηε ζπγθαηάζεζε 

ησλ ινηπψλ παξφρζησλ θξαηψλ. Ζ αξρή απηή είλαη γλσζηή θαη σο «ε αξρή ηεο 

εχινγεο θαη ηζφηηκεο ρξήζεο». Ζ αξρή απηή θαζνξίδεη φηη ηα θπξηαξρηθά 

δηθαηψκαηα επί ελφο πνηακνχ ππφθεηληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δίθαηεο ρξήζεο θαη 

θαηαλνκήο. Χο βαζηθή πξνυπφζεζε, ηα θξάηε δελ ζα πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα ή ζε ελέξγεηεο, ην απνηέιεζκα ησλ νπνίσλ ζα είλαη επηδήκην 

γηα ηα ππφινηπα παξφρζηα θξάηε. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα θξάηε πξέπεη λα 

πξνβαίλνπλ ζε ακνηβαίεο ζπκθσλίεο αλαθνξηθά κε ηε δίθαηε ρξήζε θαη θαηαλνκή 

ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ.49 

 Μειεηψληαο πξνζεθηηθά ηηο παξαπάλσ αξρέο, παξαηεξνχκε φηη, ζχκθσλα 

κε ηελ πξψηε αξρή, ην θξάηνο δηαηεξεί απφιπηα θαη θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ζηε 

ρξήζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απφ ηκήκα ηνπ πνηακνχ πνπ δηέξρεηαη απφ απηφ, ελψ 

αληίζεηα νη ππφινηπεο αξρέο πεξηνξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα.50Λφγσ ηεο 

αζάθεηαο θαη ηεο αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ πξναλαθεξφκελσλ αξρψλ, ππάξρεη 

αδπλακία επίιπζεο δηαθνξψλ κε βάζε απηέο ηηο αξρέο φηαλ έλα θξάηνο αξλείηαη 

λα παξαηηεζεί ή λα ππαλαρσξήζεη επί ησλ θπξηαξρηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ51. 

 Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ γεληθέο αξρέο, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο άιιεο, νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ γηα λα απνζνβήζνπλ ή λα 

πξνιάβνπλ ζπγθξνχζεηο:52 

 α. Η αξρή ηεο ακνηβαίαο ρξήζεο: Έλα θξάηνο έρεη ην δηθαίσκα λα 

πξνβάιιεη αληηζέζεηο θαη δηαθσλίεο ζε κηα ζπκθσλία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

πδάηηλσλ πφξσλ, φηαλ απφ ηελ ππφ δηακφξθσζε ζπκθσλία γίλεηαη νξαηφ φηη ην 

θξάηνο δε ζα ιάβεη αληαπνδνηηθά νθέιε απφ ηα άιια θξάηε. Ζ αξρή απηή αθνξά 

θαηά θχξην ιφγν ηα αλάληε θξάηε, ηα νπνία ιφγσ ηνπ φηη έπνληαη ζηε ρξήζε ηνπ 

πνηακνχ, δεηνχλ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά αληαιιάγκαηα απφ ηα θαηάληε θξάηε, 

                                                           
49

 ibid. ζ. 31-32. 
50

 ibid. ζ. 32. 
51 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.17 
52

 NuritKliot. Water Resources and Conflict in the Middle East. London: Routledge, 1994, ζ.74. 
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πξνθεηκέλνπ ηα δεχηεξα λα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη 

απξφζθνπηα ηνπο πδάηηλνπο πφξνπο.53 

 β. Η αξρή ηεο δηαζύλδεζεο (linkageprinciple): Πξνθεηκέλνπ έλα θξάηνο 

λα δηεθδηθήζεη θαη λα επηηχρεη ζπκθσλία γηα ηε ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, 

κπνξεί λα πξνβεί ζηε δηεθδίθεζε αληαιιαγκάησλ ζε άιινπο ηνκείο απφ ηα 

ππφινηπα παξφρζηα θξάηε, φπσο ιφγνπ ράξηλ ε παξνρή πξνλνκίσλ ζην εκπφξην 

κε ηα γεηηνληθά θξάηε.54 

 γ. Η αξρή ηεο εηθόλαο (imageprinciple):Έλα παξφρζην θξάηνο κπνξεί 

λα αθνινπζήζεη κία ηαθηηθή ππαλαρψξεζεο ζε ζέκαηα θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ 

ζηελ αμηνπνίεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ πνπ δηέξρνληαη απφ απηφ, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία ηεο εηθφλαοηνπ «θαινχ γείηνλα» απέλαληη ζηα 

ππφινηπα παξφρζηα θξάηε. ηελ πεξίπησζε απηή ν ζηφρνο ηνπ θξάηνπο είλαη ε 

απνθφκηζε νθειψλ ζε θάπνηνλ άιιν ηνκέα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αζθάιεηα 

ησλ ζπλφξσλ.55 

1.2.3 Σν Γηεζλέο Ννκηθό Πιαίζην 

 Όπσο πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθε, πξψηε θνξά ην 1895 ηέζεθε ζέκα 

θπξηαξρίαο επί ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ελφο πνηακνχ, κεηαμχ ΖΠΑ θαη Μεμηθνχ, 

αλαθνξηθά κε ηα δηθαηψκαηα ζηα λεξά ηνπ πνηακνχ Ρίν Γθξάληε. Οη ΖΠΑ 

εμήγγεηιαλ ην Γφγκα Harmon, ην νπνίν πξνέβιεπε απφιπηε θπξηαξρία ησλ ΖΠΑ 

επί ηνπ εδάθνπο ηνπο θαη θαη‘ επέθηαζε επί ησλ ηκεκάησλ ησλ δηεζλψλ πνηακψλ, 

ηα νπνία βξίζθνληαη εληφο ηεο επηθξάηεηάο ησλ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ηπρφλ επηπηψζεηο επί ησλ παξφρζησλ ρσξψλ ζηνλ θάησ ξνπ ησλ πνηακψλ.56 

 Σειηθά, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ ην 1906, 

ην δφγκα δελ ζπκπεξηιήθζεθε ζηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο, φκσο ε επίδξαζή ηνπ 

δηεζλψο ήηαλ ηφζν έληνλε, πνπ ζε αξθεηέο αλάινγεο πεξηπηψζεηο κέρξη θαη 

                                                           
53

 Γεκήηξηνο Κνζκίδεο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζ. 33. 
54

 ibid. 
55

 ibid. ζ.33-34. 
56

 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  
(πξφζβαζεεπηέκβξηνο 11, 2016) 
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ζήκεξα, ρψξεο επξηζθφκελεο ζηνλ άλσ ξνπ ηνπ πνηακνχ, ην επηθαινχληαη γηα λα 

ηεθκεξηψζνπλ θαη λα θαηνρπξψζνπλ ηα δηθά ηνπο δηθαηψκαηα57. 

 Σν 1958, ζηε χλνδν ηεο Έλσζεο Γηεζλνχο Γηθαίνπ58 ζηε Νέα Τφξθε, 

ζπκθσλήζεθε φηη ηα πνηάκηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο εληαίεο 

νληφηεηεο θαη επνκέλσο νη παξφρζηεο ρψξεο νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ γηα 

ζέκαηα δηαρείξηζήο ηνπο. Καηά ηε αληίζηνηρε ζχλνδν ηνπ 1966 ζην Διζίλθη, ην 

απνηέιεζκα ήηαλ κηα ζεηξά νδεγηψλ θαη αξρψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλάινγσλ 

δεηεκάησλ, γλσζηέο θαη σο «Καλφλεο ηνπ Διζίλθη». 

 Ζ αξρή βέβαηα ησλ αξρψλ απηψλ ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ 

παξφρζησλ θξαηψλ, θαζψο δελ απνηεινχλ δηεζλή θαλφλα δηθαίνπ. Ο ξφινο ηνπο 

είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο θαη δελ ππάξρεη θάπνηα δηεζλήο ζπκθσλία, ε νπνία λα 

ξπζκίδεη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.59 

 H Γηεζλήο χκβαζε ηνπ 1997 γηα ην δίθαην ησλ Δθηφο Ναπζηπινΐαο 

Υξήζεσλ ησλ Γηεζλψλ Τδάηηλσλ Πεγψλ θσδηθνπνίεζε θαη αλέδεημε ηηο αξρέο πνπ 

πξέπεη λα δηέπνπλ ηε ρξήζε δηαζπλνξηαθψλ πδάησλ, φπσο ηελ ηζφηηκε θαη ινγηθή 

αμηνπνίεζε θαη ηελ ππνρξέσζε κε πξφθιεζεο ζεκαληηθήο βιάβεο θαη 

εγθαζίδξπζε έλα πιαίζην γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δεκηνπξγία θνηλψλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ.60 

 H παξαπάλσ ζχκβαζε ηέζεθε ζε ηζρχ κφιηο ζηηο 17 Απγνχζηνπ 2014, 

έρνληαο επηθπξσζεί κφλν απφ 36 ρψξεο, παξφηη ην γεγνλφο φηη 103 θξάηε ηελ 

ελέθξηλαλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ.   

                                                           
57 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.19 
58

 International Law Association (ILA). 
59

 Μάξηνο – Αλέζηεο Κατηαηδήο,. Ζ εκαζία ηνπ Νεξνύ ζηνλ 21
ν
 Αηώλα: Γηπισκαηία, πγθξνύζεηο 

θαη Γεσπνιηηηθέο Ηζνξξνπίεο,Foreign Affairs: The Helenic Edition, 24 Μαΐνπ 2016, 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70818/marios-anestis-kaitatzis/i-simasia-toy-neroy-ston-21o-
aiona (πξφζβαζε επηέκβξηνο 11, 2016). 
60

 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 (πξφζβαζεεπηέκβξηνο 
11, 2016). 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/70818/marios-anestis-kaitatzis/i-simasia-toy-neroy-ston-21o-aiona
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70818/marios-anestis-kaitatzis/i-simasia-toy-neroy-ston-21o-aiona


19 
 

 Tα θχξηα ζεκεία ηεο χκβαζεο πεξηέρνληαη ζηα Μέξε I, II, IIIθαη IV. ην 

άξζξν 2 ηνπ Μέξνπο Η πξνζδηνξίδνληαη νη φξνη «watercourse» θαη «international 

watercourse». Χο «πδάηηλε νδφο» («watercourse»), ινηπφλ, θαιείηαη «έλα ζύζηεκα 

από ππέξγεηα θαη επίγεηα ύδαηα, ηα νπνία ιόγσ ηεο θπζηθήο ηνπο ζρέζεο, 

αληηκεησπίδνληαη σο κία εληαία νιόηεηα θαη θπζηνινγηθά ξένπλ πξνο έλαλ θνηλό 

ηεξκαηηθό πξννξηζκό». Αληίζηνηρα, σο «δηεζλήο πδάηηλε νδφο» («international 

watercourse») νλνκάδεηαη ε «πδάηηλε νδόο ηεο νπνίαο ηα κέξε εληνπίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά θξάηε».61 

 πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν V, ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο 

χκβαζεο, δηαηππψλεηαη φηη «θάζε θξάηνο ηεο ιεθάλεο δηθαηνχηαη εύινγν θαη 

ηζόηηκν (reasonable and equitable) κεξίδην ζηηο επ‘ σθειεία ρξήζεηο (beneficial 

uses) ησλ πδάησλ κηαο δηεζλνχο ιεθάλεο απνξξνήο. ην άξζξν VI, γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ νξίδνπλ πνην είλαη απηφ ην εχινγν θαη ηζφηηκν 

κεξίδην γηα ηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. Δπίζεο, ζην άξζξν V δηαηππψλεηαη επίζεο 

θαη ε αξρή ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο, φπνπ ηα θξάηε ζα πξέπεη ζπκκεηέρνπλ 

ζηε ρξήζε, πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ δηεζλψλ πδάηηλσλ νδψλ κε ηξφπν 

εχινγν θαη ηζφηηκφ.62 

 Σξεηο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνη νξγαληζκνί έρνπλ εθπνλήζεη εκπεηξηθέο 

κειέηεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γεληθνί θαλνληζκνί θαη ξπζκίζεηο 

γηα ηηο εθηφο λαπζηπινΐαο ρξήζεηο ησλ δηεζλψλ πδάησλ:63 

 α. Σν Ηλζηηηνχην Γηεζλνχο Γηθαίνπ (Institute of International Law – IIL) 

 β. Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Γηθαίνπ (International Law Association – ΗLA), ν 

νπνίνο κάιηζηα ελέθξηλε ην 1966 θαη εμέδσζε ηνπο Καλνληζκνχο ζηηο Υξήζεηο 

Γηαθξαηηθψλ Πνηακψλ ηνπ Διζίλθη (Helsinki Rules on the Uses of International 

Rivers) θαη ηέινο, 

                                                           
61

 Stephen McCaffrey. Convention on the Law of non-Navigational Uses of International 
Watercourse.21 Μαΐνπ 1997, Audiovisual Library of International 
Law.http://legal.un.org/avl/ha/clnuiw/clnuiw.html (πξφζβαζεεπηέκβξηνο 11, 2016)   
62

 United Nations, Office of Legal Affairs (OLA). Convention on the Law of non-Navigational Uses 
of International Watercourses 1997.(πξφζβαζε επηέκβξηνο 11, 2016). 
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 Evan Vlachos. ΠεξίΤδξνδηπισκαηίαο. Οη Γηεζλείο Γηακάρεο θαη νη πγθξνύζεηο γηα ην Νεξό. 
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 γ. Ζ Γηεζλήο Δπηηξνπή Γηθαίνπ (Ηnternational Law Commision–ILC), έλαο 

αλεμάξηεηνο λνκηθφο Οξγαληζκφο ηνπ ΟΖΔ, ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ην 1970 ε 

πξνεηνηκαζία κηαο έγθπξεο ζεηξάο θαλνληζκψλ πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζνχλ απφ 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Σν 1974 ε ILCνινθιήξσζε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ «Δθηφο Ναπζηπινΐαο Υξήζεσλ ησλ Γηεζλψλ Τδάησλ» θαη 

εηζεγήζεθε ηελ έγθξηζή ηνπο κε ηε κνξθή Γηεζλνχο πλζήθεο. 

 Σν Γηεζλέο Γίθαην, ινηπφλ, σο κέζν δηεπζέηεζεο θαη ξχζκηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ ησ πδάηηλσλ απνζεκάησλ, παξακέλεη ππνηππψδεο θαη ζρεηηθά 

αλαπνηειεζκαηηθφ εάλ δελ πθίζηαληαη επηκέξνπο δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο, νη νπνίεο είηε δελ ππάξρνπλ είηε δελ εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ 

πξνβιέςεψλ ηνπο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ, νη 

δηεζλείο ξπζκίζεηο δελ έρνπλ λνκηθφ έξεηζκα εθφζνλ δελ πθίζηαηαη παγησκέλν 

ζχζηεκα δηεζλψλ θαλφλσλ, πνπ λα δηέπνπλ ηα ζέκαηα ησλ «δηεζλψλ πνηακψλ» 

θαη επνκέλσο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε εθαξκνγή ηνπο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ησλ παξφρζησλ ρσξψλ64. 

1.2.4. Αξρέο Τδξνδηπισκαηίαο 

 ήκεξα νη ππάξρνπζεο λνκηθέο πξνζεγγίζεηο δηεπξχλνληαη κε ζθνπφ λα 

ελζσκαηψζνπλ λένπο, επηπξφζζεηνπο κεραληζκνχο θαη κεζφδνπο γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ θαη ηε δηεπζέηεζε ζπγθξνχζεσλ, νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ζε δηαθξαηηθέο πδξνινγηθέο ιεθάλεο. Βξηζθφκαζηε, ινηπφλ, ζηα 

ίρλε κηαο λέαο γεληάο δηπισκαηίαο, ηεο απνθαινχκελεο πεξηβαιινληηθήο 

δηπισκαηίαο ή πδξνδηπισκαηίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα μερσξηζηφ θιάδν πνπ 

βξίζθεηαη κεηαμχ δηπισκαηίαο θαη δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. Οη πέληε βαζηθέο 

αξρέο απφ ηηο νπνίεο δηέπεηαη ε πδξνδηπισκαηία είλαη:65 

 α. Ζ αξρή ησλ δηεζλψλ πδάησλ θαη ε παξαδνρή χπαξμεο δηεζλψλ 

πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

                                                           
64 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.21 
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 β. Ζ αξρή ηεο νξζνινγηθήο θαη δίθαηεο ρξήζεο ηνπ λεξνχ, κία αξρή πνπ 

ππξνδφηεζε αηέξκνλεο ζπδεηήζεηο γηα νξηζκνχο ησλ ελλνηψλ ηνπ νξζνινγηζκνχ 

θαη ηεο δηθαηνζχλεο. 

 γ. Ζ ππνρξέσζε ηεο κε πξφθιεζεο βιάβεο θαη ηεο επίδεημεο επηκέιεηαο 

θαη θξνληίδαο ζηε ρξήζε δηεζλψλ πδάησλ. 

 δ. Ζ αξρή ηεο ελεκέξσζεο ησλ άιισλ πιεπξψλ θαη ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 

πξνθεηκέλνπ πεξί λέσλ ζρεδίσλ επέκβαζεο ζε δηεζλή χδαηα. 

 ε. Ζ ππνρξέσζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ππνρξέσζεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ. 

 Ζ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηαρείξηζε 

δηαθξαηηθψλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ επηηπγράλεηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ 

αθφινπζσλ ηξηψλ βεκάησλ:66 

 α. Καη‘ αξράο κέζσ ηεο «πδξνδηπισκαηίαο», κε ηελ έλλνηα ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ θαη ηεο 

πξνψζεζεο πξνζπαζεηψλ γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζην πλεχκα ησλ 

δηεζλψλ αξρψλ θαη ζπλζεθψλ. 

 β. Μέζσ ηεο αλαγλψξηζεο θαη πάιη ηεο αμίαο ηεο «πξνζέγγηζεο ηεο 

πδξνινγηθήο ιεθάλεο» σο ηεο πιένλ βαζηθήο θαη έγθπξεο κνλάδαο επίιπζεο ησλ 

πδαηηθψλ πξνβιεκάησλ, κε ηελ έλλνηα ηεο επαηζζεζίαο ζηηο αιιειεμαξηήζεηο ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ. 

 γ. Καη ηέινο, κέζσ ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκηνπξγίαο πεξηζζφηεξν ζηέξεσλ πδαηηθψλ ζεζκψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ «2»: ΣΟ ΤΓΡΟΓΔΧΠΟΛΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΟΤ ΝΔΙΛΟΤ 

2.1. Η ΓΔΧΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΝΔΙΛΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ 

2.1.1.  Γεληθά ζηνηρεία γηα ην Νείιν 

  Ο Νείινο πνηακφο ζεσξείηαη κηα ζχλζεζε ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ 

επηθνηλσλία αλεμαξηήησλ ιεθαλψλ κεηαμχ ηνπο, κε πνηακνχο νη νπνίνη 

ζρεκαηίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επνρήο ησλ βξνρνπηψζεσλ, ε νπνία 

αθνινχζεζε ηελ ππνρψξεζε ησλ πάγσλ ηεο επνρήο ησλ παγεηψλσλ δέθα 

ρηιηάδεο ρξφληα πεξίπνπ πξηλ67. 

 Ο Νείινο έρεη κήθνο 6825 km θαη είλαη ν πην καθξχο πνηακφο ζηνλ θφζκν, 

ελψ ε έθηαζε ηεο ιεθάλεο ηνπ είλαη πεξίπνπ 3*106 km2. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Νείινπ, ν θιαζηθφο ηξφπνο δηαίξεζεο δελ εθαξκφδεηαη, 

αιιά κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηξεηο πιαηηέο πδαηηθέο πεξηνρέο ή ηχπνπο πεξηνρψλ68: 

   α)   ζηελ πεγή δηνρέηεπζεο ε νπνία βξίζθεηαη ζην πςίπεδν ησλ 

ιηκλψλ θαη ζηελ Αηζηνπία,  

   β)   ζηεζπλέρεηα ζηελ θπξίσο ξνή, ην πέξαζκα, ή ηελ πεξηνρή 

πεξάζκαηνο «ην νπδάλ» 

   γ)    θαη ηέινο, ζηελ εθβνιή ή ζηελ πεξηνρή ηεο ππνδνρήο, ηελ 

«Αίγππην». 

 Ο Νείινο δέρεηαη ηα χδαηά ηνπ απφ δχν θχξηεο πεγέο: ε πξψηε είλαη ε 

πεξηνρή ησληξνπηθψλ ιηκλψλ θαη ε δεχηεξε είλαη ην Αηζηνπηθφ πςίπεδν. 

 Οη ηξνπηθέο πεγέο πεξηιακβάλνπλ ηα ξεχκαηα ησλ πνηακψλ θαη ηηο ιίκλεο 

πνπβξίζθνληαη ζην πςίπεδν ησλ πνηακψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ δχν νκάδεο: 
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ε πξψηεείλαη ε νκάδα ηεο ιίκλεο Βηθηψξηαο θαη ε δεχηεξε είλαη ε νκάδα ηνπ 

Άικπεξη. ηελπξψηε νκάδα πεξηιακβάλνληαη ε ιεθάλε ηεο ιίκλεο Βηθηψξηαο θαη ε 

ιεθάλε ηεο ιίκλεο Κηφγθα ησλ νπνίσλ ηα χδαηα ζπζζσξεχνληαη ζην Νείιν ηεο 

Βηθηψξηαο, ελψ εδεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ηηο δχν ιεθάλεο ησλ ιηκλψλ Σδσξηδ 

θαη Έληνπαξλη θαη ηε ιεθάλε ηνπ πνηακνχ εκιίθη, ν νπνίνο ζπλδέεη ηηο ιίκλεο 

Έληνπαξλη θαη Άικπεξη, θαζψο θαη ηε ιεθάλε ηεο ιίκλεο Άικπεξη απφ ηελ νπνία 

εμέξρεηαη ν Νείινο Άικπεξη, θαη απφ ηα χδαηα ηνπ Άικπεξη θαη ηα χδαηα ησλ 

ρεηκάξξσλ ζηηο δχν ηνππιεπξέο ζρεκαηίδεηαη ην ζχλνιν ηνπ πνηακνχ ν νπνίνο 

θαηεθνξίδεη πξνο ηε Νηκφιε, φπνπ ν πνηακφο αλαγλσξίδεηαη σο Μπαρξ Αι-

Σδακπάι69. 

 ρεηηθά κε ηηο αηζηνπηθέο πεγέο, ππάξρνπλ ηξείο βαζηθνί παξαπφηακνη: ν 

πνηακφο νπκπάη, ν γαιάδηνο Νείινο θαη ν πνηακφο Άηκπαξα. Υάξε ζηνπο ηξεηο 

απηνχο παξαπνηάκνπο ε ξνή ηνπ Νείινπ ζπλερίδεη κέρξη ηε Μεζφγεην70.  

 Ο πνηακφο αι-νπκπάη ζρεκαηίδεηαη φηαλ ζπλαληψληαη νη δχν 

παξαπφηακνη «Μπεκπνχξ» θαη «Πάνπεξ», ελψ ν γαιάδηνο Νείινο μεθηλάεη απφ ηε 

ιίκλε Σάλα, ηεο νπνίαο ην χςνοείλαη 1840 m, ελψ ε έθηαζή ηεο είλαη 3060 km2. Ο 

γαιάδηνο Νείινο θαηεπζχλεηαηλνηηναλαηνιηθά ζηελ αξρή θαη ζηε ζπλέρεηα 

πεξηζηξέθεηαη κηζφ θχθιν πξηλ θαηέβεηβνξεηνδπηηθά ζηηο πεδηάδεο ηνπ νπδάλ. Ο 

γαιάδηνο Νείινο ζεσξείηαη ν κεγαιχηεξνοπαξαπφηακνο ηνπ Νείινπ θαη ν πην 

άθζνλνο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλπαξαπνηάκσλ κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδέεηαη. Ο πνηακφο αι-Άηκπαξα πεγάδεη απφ ηα πςψκαηα πνπ βξίζθνληαη 

βφξεηα ηεο ιίκλεο Σάλα, θαηεπζχλεηαη βνξεηνδπηηθά γηα λα ζπλαληήζεη ην «Ννχβην 

Νείιν», φπσο νλνκάδεηαη ην ηκήκα απφ ην Υαξηνχκ κέρξη ηνΑζνπάλ θαη ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηα έμη κηθξά πνηάκηα ηα νπνία ζεσξνχληαη ηαπιένλ ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ννχβηνπ Νείινπ71.  

 Σέινο, ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ Νείινπ, «ν Μεγάινο Νείινο», επεθηείλεηαη 

απφ ην Αζνπάλ θαη θαηαιήγεη ζηεΜεζφγεην. 
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 Δπίζεο, ν Νείινο πνηακφο σο έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνηακνχο ηνπ 

θφζκνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα αλζξσπηζηηθή ή πνιηηηθή έλσζε. Ζ θχζε 

έρεη νξγαλψζεηζην Νείιν κεγάιν κέξνο ηνπ γεσγξαθηθνχ έξγνπ, φπνπ νη 

βξνρνπηψζεηο είλαη γηα ηηο πεγέο θαη ζηε ζπλέρεηα ε βξνρή κεηψλεηαη ζηαζεξά 

φπσο θαηεπζπλφκαζηε πξνο ηνβνξξά θαη απμάλεηαη πξνο ην λφην. Έηζη, ε γεσξγία 

ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε βξνρή είλαη απφιπηε θαη νινθιεξσκέλε ζην πιαίζην ησλ 

πεγψλ είηε ζηελ Οπγθάληα είηε ζην λφηην νπδάλ είηε ζηελ Αηζηνπία, ζε αληίζεζε 

κε ηελ απφιπηε θαη νινθιεξσκέλε αξδεπφκελε γεσξγία ζηελ Αίγππην. Δπίζεο, ην 

πιαίζην ησλ πεγψλ – ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπ ζχλζεζεο σο παλχςεια 

πςίπεδα κε έληνλεο βξνρνπηψζεηο –απνθηάεη ην πιενλέθηεκα ηεο δπλαηφηεηαο 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ, φπνπ κπνξεί λαππνζηεξίδεη θαλείο φηη «νη βξνρέο είλαη 

γηα ηηο πεγέο θαη ε άξδεπζε είλαη γηα ηελεθβνιή, ε γεσξγία πνπ εμαξηάηαη απφ ηε 

βξνρή θαη ε βφζθεζε είλαη γηα ηηο πεγέο, εαξδεπφκελε γεσξγία είλαη γηα ηελ 

εθβνιή, ν ειεθηξηζκφο γηα ηηο πεγέο θαη ην χδσξ γηα ηελ εθβνιή ή κε άιια ιφγηα, ν 

ειεθηξηζκφο είλαη γηα ηελ Οπγθάληα θαη ηελ Αηζηνπία θαη ην λεξφ είλαη γηα ηελ 

Αίγππην θαη ελ κέξεη γηα ην νπδάλ72. 

 Όζνλ αθνξά ηα θαηαζθεπαζκέλα ζην Νείιν έξγα, απηά είλαη ηα εμήο: 

 α)  Σακηεπηήξαο Ανπέλ73 

 Δίρε ρηηζηεί ζηελ έμνδν ηεο ιίκλεο Βηθηψξηαο (δχν κίιηα πην καθξηά) ην 

1954, φπνπ είρε πξνεγεζεί θαη ζπκθσλία κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη Αγγιίαο. Ζ 

Αίγππηνο είρε ζπκκεηάζρεη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ πιεξψλνληαο 4500000 £ ζηελ 

θπβέξλεζε ηεο Οπγθάληαο ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ ην κεξίδηφ ηεο ζηα έμνδα 

θαηαζθεπήο ηνπ θξάγκαηνο θαη είλαη ην κνλαδηθφ ηκήκα ην νπνίν είρε ρηηζηεί απφ 

ην ζρέδην ζπλερνχο απνζήθεπζεο ην νπνίν είρε πηνζεηήζεη ε αηγππηηαθή 

θπβέξλεζε, ε νπνία δελ είρε νπνηνδήπνηε φθεινο απφ ηε ζπκκεηνρή ζην έξγν 

απηφ παξά κφλν σο έλα ηκήκ αγεληθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν νη αηγχπηηνη αξκφδηνη ηφηε 

ήζειαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ,θαη είλαη ε θαηαζθεπή ηνπ ηακηεπηήξα Άικπεξη θαη 

ηνπ θαλαιηνχ Γφγθειη. 
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 β)  Σν θξάγκα λαξ74 

 Σν είρε θαηαζθεπάζεη ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ ην 1925 ζην Γαιάδην Νείιν 

κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα βακβαθηνχ ζηα εδάθε ηεο πεξηνρή αι-Σδαδίξα ζην 

νπδάλ. Ζ ζπκθσλία ηνπ 1929 πεξηέιαβε ην θξάγκα απηφ. 

 γ)  Σν θξάγκα Σδάκπαι αι-Ανπιηγηά75 

 Καηαζθεπάζηεθε ην 1937 ζην Λεπθφ Νείιν, κε ζηφρν ηελ εηήζηα 

απνζήθεπζε χςνπο2 *109 m3 γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο θαινθαηξηλήο άξδεπζεο ηεο 

Αηγχπηνπ φπνππαξαθξαηνχληαη πεξηζζφηεξν απφ 3 *109 m3 εθ ησλ νπνίσλ 

εμαηκίδνληαη 1*109 m3. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ςεινχ θξάγκαηνο θαη ην γέκηζκά 

ηνπ ην 1975 ε αηγππηηαθή θπβέξλεζε παξέδσζε ηε δηνίθεζε ηνπ θξάγκαηνο 

Σδάκπαι αι-Ανπιηγηά ζηελ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ ην 1977 ζηελ νπνία έθηνηε 

αλήθεη. 

 δ)  Σν θξάγκα αι-Ρνπζέξο76 

 Σν θαηαζθεχαζε ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ ζην Γαιάδην Νείιν ην 1964 γηα 

ηελ απνζήθεπζε 3 *109 m3 κε ηελ πξνυπφζεζε λα επηηξαπεί λα πςσζεί γηα ηελ 

αθνκνίσζε 7 *109 m3 πινπνηψληαο ηε ζπκθσλία ηνπ 1959 κε ηελ νπνία 

ξπζκίδνληαη ηα χδαηα ηνπ Νείινπ. Ζ Γηεζλήο Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη 

Αλάπηπμεο θαη εθπβέξλεζε ηεο δπηηθήο Γεξκαλίαο είραλ ρξεκαηνδνηήζεη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ κε ην πνζφ ησλ 18.000.000 £. 

 ε)  Σν θξάγκα Υαζκ αι-Κάξγηα77 

Σν είρε θαηαζθεπάζεη ε θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ ζηνλ πνηακφ Άηκπαξα ην 1964 κε 

ζηφρν ηελ απνζήθεπζε 1,2 *109 m3 γηα ηελ άξδεπζε ησλ εδαθψλ ηεο πεξηνρήο 

Υάιθα αι-Σδαληίληα ζηελ νπνία νη θάηνηθνη είραλ κεηαλαζηεχζεη απφ ηελ Υάιθα 

αι-Καληίκα, θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία εθηηκάηαη 

λα είλαη 7.000 kW/ hr. 
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 ζη)  Σακηεπηήξαο ηνπ Αζνπάλ78 

 Ο ηακηεπηήξαο ηνπ Αζνπάλ ηνλ νπνίνλ είρε θαηαζθεπάζεη ν Άγγινο 

κεραληθφο Γνπίιηακ Οπίιθνμ ζεσξείηαη ε κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζηα έξγα δηαξθνχο 

άξδεπζεο(επνρηαθήο). Ο ηακηεπηήξαο είρε θαηαζθεπαζηεί ην 1902 κε ρσξεηηθφηεηα 

1 *109 m3.Όηαλ απμήζεθαλ νη θαινθαηξηλέο θαιιηέξγεηεο ε αλάγθε γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ απνζέκαηνο έγηλε κεγαιχηεξε, κε απνηέιεζκα λα απνθαζηζηεί λα αλπςσζεί 

ην θξάγκα δχν θνξέο. Ζ πξψηε έγηλε ην 1912 θαη ε δεχηεξε ην 1933, θαη έηζη 

ερσξεηηθφηεηά ηνπ έθηαζε ηα 5,2 *109 m3. Μεηά ηελ αλέγεξζε ηεο δεμακελήο ηνπ 

Αζνπάλ παξέκεηλε κηα ζεηξά απφ ζπξνθξάγκαηα ζην Νείιν γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζεησλ πδάησλ ησλ δεμακελψλ (Εέθηη 1903, Ίζλα 1909, Ναηδ‘ Υακάληη 

1930) θαη πίζσ απφ ην θάζε ζπξνθξάγκα αλνίρηεθαλ θαλάιηα γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ πδάησλ ηνπ απνζέκαηνο πίζσ ηνπο. Οη πνζφηεηεο ησλ πδάησλ ηηο νπνίεο 

θέξδηζε ε Αίγππηνο απφην έξγν απηφ ηεο επέηξεπαλ λα πξαγκαηνπνηεί θάζεηε 

επέθηαζε (θάζεηε επέθηαζε ζεκαίλεη αχμεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ 

θαιιηεξγνχληαη ην ρξφλν ζε αληίζεζε κε ηελ νξηδφληηα επέθηαζε ε νπνία ζεκαίλεη 

αχμεζε ηεο έθηαζεο ησλ θαιιηεξγεκέλσλ εδαθψλ) ζηε γεσξγία κε εξγαιεία ηα 

νπνία ε Αίγππηνο δελ είρε γλσξίζεη πνηέ ζηελ ηζηνξία ηεο. 

 δ)  Σν θξάγκα Αι-Άιη79 

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1960, ηειείσζε ην 

1970θαη ην 1971 εγθαηληάζηεθε επηζήκσο. Ζ θαηαζθεπή έγηλε ζε δχν ζηάδηα: ζην 

πξψην ζηάδην έγηλε εθηξνπή ηνπ πνηακνχ θαη ε θαηαζθεπή δχν θξαγκάησλ κε ην 

πιάηνο ηνπ ξεχκαηνο γηα λα απνθαιπθζεί ν ππζκέλαο ηνπ πνηακνχ (έγηλε ην Μάην 

ηνπ 1946) θαηζην δεχηεξν ζηάδην θαηαζθεπάζηεθε ην ίδην ην θξάγκα. Πξφθεηηαη γηα 

νηθνδφκεκαηνπ νπνίνπ ην πιάηνο ζηε βάζε είλαη 980 m, απνηειείηαη απφ αξγηιηθφ 

ππξήλα ηνλ νπνίν θαιχπηνπλ ζηξψκαηα απφ ζηνηβάδεο γξαλίηε θαη άκκνπ, ελψ ην 

ζηεξίδεη έλανξηδφληην θάιπκκα ςηιήο άκκνπ ε νπνία εκπνδίδεη ηε δηαξξνή ησλ 

πδάησλ. ην ζψκα ηνπ ππξήλα ελζσκαηψζεθαλ ηα δχν θξάγκαηα εθηξνπήο, ην 

κπξνζηηλφ θαη ηνπίζσ ηα νπνία είραλ θαηαζθεπαζηεί κε ζηφρν ηελ εθηξνπή ηεο 
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πνξείαο ηνπ πνηακνχ.Σν χςνο ηνπ θξάγκαηνο είλαη 196 m (11 m απφ ηε ζηάζκε 

ηνπ ππζκέλα θαη 85 mπάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο) ελψ ε ςειφηεξε 

ζηάζκε γηα ηελ ζπγθξάηεζεησλ πδάησλ κπξνζηά ηνπ είλαη 182 κέηξα. Σν θαλάιη 

ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνππνηακνχ είρε θαηαζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε 

λα επηηξέπεη ηελαπνκάθξπλζε ηνπ πιενλάζκαηνο απφ ηε ζηάζκε απηή κε αλψηαηε 

δπλαηφηεηαδηνρέηεπζεο χςνπο 2400 m3/s. ηελ αλψηαηε ζηάζκε απνζήθεπζεο ηα 

χδαηα ηα νπνίαείλαη εγθισβηζκέλα κπξνζηά ζην πςειφ θξάγκα, δηακνξθψλνπλ 

κηα κεγάιε ηερλεηήιίκλε κήθνπο 500 km κε ην κέζν πιάηνο ηεο λα είλαη 12 km 

ελψ ην εκβαδφλ ηεο είλαη6500 km2 (Λίκλε Νάζεξ). Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο 

απνζεθεπηηθήο ιεθάλεο είλαη 162 *109 m3. 

 Σα απνζεθεπκέλα χδαηα ζηε ιίκλε ηνπ θξάγκαηνο (ηε ιίκλε ηνπ Νάζεξ) 

ζχκθσλα κε ηε ζπκθσλία ηνπ 1959 κνηξάδνληαη κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη νπδάλ. 

Έηζη, εΑίγππηνο απνθηάεη 7,5 *109 m3 εηεζίσο ελψ ην νπδάλ απνθηάεη 14,5 *109 

m3εηεζίσο. Δπηπιένλ, ν ζηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξάγεη 

ειεθηξηθήελέξγεηα ε νπνία εθηηκάηαη φηη είλαη 10 *109 kWh80. 

 ε)  Σα έξγα ζπλερνύο απνζήθεπζεο ζηηο πάλσ πεξηνρέο ηνπ 

Νείινπ81 

 Σα έξγα ζπλερνχο απνζήθεπζεο πέξαζαλ απφ δχν ζηάδηα:  

    1)  Σν πξψην, ην νπνίναπαζρφιεζε ην πξψην κηζφ ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα, φπνπ ην έξγν εμαζθάιηζεο ησλ πδάησλ ηεο ζπλερνχο απνζήθεπζεο 

ζπλδεφηαλ κε ηε ξχζκηζε ησλ πδάησλ ζηηο πεγέοηνπ Νείινπ, γηα ηε ξχζκηζε ηεο 

ξνήο ηνπο ζηνπο ηφηε βαζηθνχο σθεινχκελνπο(Αίγππην θαη νπδάλ). Σν πξψην 

έξγν ην νπνίν είρε εηνηκάζεη ν ζεξ Γνπίιηακ Γαξζίλην 1904 βαζηδφηαλ ζηελ 

θαηαζθεπή θξάγκαηνο ζηελ έμνδν ηεο ιίκλεο Άικπεξη θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

ιίκλεο γηα ζπλερή απνζήθεπζε, θαζψο θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θαλαιηψλ ηνπ 

κπαρξ αι-Εαξάθ θαη ηελ επέθηαζή ηεο γηα ηε κείσζε ηεο απψιεηαο ζηελ πεξηνρή 
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ηνπ θξάγκαηνο, γηα λα κπνξέζνπλ ηα χδαηα πνπ ζα απνζεθεχνληαη ζηε ίκλε λα 

θηάλνπλ ζην θάησ κέξνο ηνπ πνηακνχ.Σν δεχηεξν έξγν ζην ζηάδην απηφ ζεσξείηαη 

ην έξγν Μαθληφλαιλη (ην 1920) ην νπνίνπεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή δχν 

ηακηεπηήξσλ γηα ηελ επνρηαθή απνζήθεπζε ζηελ πεξηνρή λαξ (ζην Γαιάδην 

Νείιν) θαη ζηελ πεξηνρή Σδάκπαι αι-Ανπιηγηά ζην Λεπθφ Νείιν λφηηα ηνπ Υαξηνχκ 

θαζψο θαη ζπξνθξάγκαηα γηα ηε ξχζκηζε ησλ πδάησλ ζηελ πεξηνρή Ναληδ‘ 

Υακάληη θαη ηελ θαηαζθεπή θαλαιηνχ εθηξνπήο ζηελπεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο ζην 

λφηην νπδάλ θαη ηελ εθηξνπή ησλ δχν ιηκλψλ Σάλα θαη Άικπεξη ζε δχν 

ηακηεπηήξεο γηα ηε ζπλερή απνζήθεπζε.  

 Όζνλ αθνξά ην πην ζεκαληηθφ έξγν, είλαη ην έξγν «Υεξζη, Μπιάθ θαη 

ακίθα» κεηνλ ηίηιν «ε δηαηήξεζε ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ ζην κέιινλ». ηφρνο 

ηνπ έξγνπαπηνχ ήηαλ ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηξνπηθψλ ιηκλψλ γηα ηε ζπλερή 

απνζήθεπζε ησλπδάησλ φπνπ ε πνζφηεηα ησλ πδξαηκψλ κεηψλεηαη θαη νη βξνρέο 

αληηθαζηζηνχλ ηηο πνζφηεηεο πνπ εμαηκίδνληαη ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη 

πξνζρψζεηο. Ζ ιίκλε Άικπεξη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο απφηνκεο θαηεθνξηθέο 

παξαιίεο ηεο θαη ηε κηθξή ηνπο επηθάλεηα ζε ζρέζε κε ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπο. Γηα 

απηφ είλαη νη πιένλ θαηάιιειεοιίκλεο γηα απνζήθεπζε, δηφηη ε απψιεηεο είλαη 

κηθξέο ζε ζρέζε κε ηε κνλάδαρσξεηηθφηεηαο. Ζ απνζήθεπζε ησλ πδάησλ ζηηο 

ηξνπηθέο ιίκλεο ζπλδέεηαη κε ηελαλαγθαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπο ζηα δάζε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ θξάγκαηνο κέζσ ελφο θαλαιηνχ ζην νπνίν ηα χδαηα εθηξέπνληαη, 

ελψ ε έμνδφο ηνπο ζα βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Γθφγθιη (θαλάιη Γθφγθιη) 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξεη ηα χδαηα θνληά ζηελ πεξηνρή Μειθάι82. 

  Ζ Αίγππηνο θαη ην νπδάλ είραλ ζπκθσλήζεη ην 1974 ζηελ έλαξμε απηνχ 

ηνπ ηκήκαηνο ηνπ νπνίνπ ε πινπνίεζε μεθίλεζε ην 1978, αιιά ην έξγν ζηακάηεζε 

ην 1984 ιφγσ ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ ζην λφηην νπδάλ. Δίρε ζπκθσλεζείλα 

κνηξάδνληαη ηα χδαηα εμίζνπ κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη νπδάλ (1,9 *109 m3 ζηελ θάζε 

ρψξα) ελψ ε πνζφηεηα απηή απμάλεηαη ζε 7 *109 m3 (3,5 *109 m3 ζηελ θάζε 

ρψξα) κφιηο νινθιεξσζεί ην δεχηεξν ζηάδην ηνπ έξγνπ83.  
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 Ο ηακηεπηήξαο Σάλα ζεσξείηαη απφ ηα πην ζεκαληηθά έξγα ζπλερνχο 

απνζήθεπζεο.Δίρε ζρεδηαζηεί ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηνπ θξάγκαηνο ζηελ έμνδν 

ηεο ιίκλεο Σάλα έηζη ψζηε λα αλέβεη ε ζηάζκε γηα έλα κέηξν ζην πξψην ζηάδην θαη 

δχν κέηξα ζην δεχηεξν ζηάδην, φπνπ ην πξψην ζηάδην ζα εμαζθάιηδε κεηά ηε 

δηαξξνή ζηελ Αίγππην 2,1 *109 m3, ελψ ην δεχηεξν ζηάδην ζα εμαζθάιηδε 1,4 *109 

m3 ζην νπδάλ. Δπηπιένλ, ε Αηζηνπία ζα σθεινχηαλ ζηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο 

θαη ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ84.  

 Τπάξρεη θαη δεχηεξν ζηάδην ηνπ έξγνπ «Υεξζη, Μπιάθ θαη ακίθα» πνπ 

πεξηιακβάλεη έξγα ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απψιεηαο πδάησλ 

ζηε ιεθάλε αι-νπκπάη θαη ηε Μπαρξ αι-Γαδάι. Σα έξγα απηά, σζηφζν, δελ 

έρνπλκειεηεζεί ιεπηνκεξψο κέρξη ηψξα. 

    2)  ε φηη αθνξά ζην δεχηεξν ζηάδην ησλ έξγσλ ζπλερνχο 

απνζήθεπζεο, απηφ μεθίλεζεκαδί κε ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Ηνπιίνπ 

1952, φπνπ ηα έξγα ζπλερνχοαπνζήθεπζεο εζηίαδαλ ζηελ θαηαζθεπή δεμακελψλ 

θαη θαλαιηψλ εθηξνπήο εληφο ησλζπλφξσλ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ νπδάλ θαη ηελ 

εγθαηάιεηςε ησλ έξγσλ ζηηο πάλσ πεξηνρέο ηνπ Νείινπ85. 

2.1.2. Σν δήηεκα ηνπ Νείινπ από Αηγππηηαθή πιεπξά 

 ηελ καθξηλή πνξεία ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, κεγάια πνηάκηα έρνπλ 

θαιιηεξγήζεη πνιηηηζκνχο. Πνιιέο ρψξεο νθείινπλ ηφζν ηε ζπλέρηζε θαη ηε 

δηαβίσζε ησλ ιαψλ ηνπο ζε πνηάκηα. Δπνκέλσο, έλαο πνηακφο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κηα θπζηθή θαη πδξνινγηθή κνλάδα πνπ δεκηνπξγεί 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Ο πνηακφο Νείινο είλαη έλαο απφ ηνπο 

κεγάινπο δηεζλείο πνηακνχο ηνπ θφζκνπ86. Απφ ηελ αξραηφηεηα, ε Αίγππηνο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ Νείιν. Ο Έιιελαο ηζηνξηθφο Ζξφδνηνο έγξαςε: "Ζ Αίγππηνο 

είλαη ην δψξν ηνπ Νείινπ". Πξάγκαηη, αλ δελ ππήξρε ν Νείινο, ε Αίγππηνο ζα είρε 

παξακείλεη κηα ηεξάζηηα έξεκνο ρσξίο βιάζηεζε, φπσο ε Ληβχε ζηε δπηηθή 
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πιεπξά ηεο Αηγχπηνπ θαη ε ανπδηθή Αξαβία ζηα αλαηνιηθά87. Απηέο νη ηξεηο 

ρψξεο είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζην ίδην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη δελ δέρνληαη ζρεδφλ 

θακία βξνρφπησζε, αιιά ν Νείινο έρεη θάλεη φιε ηε δηαθνξά γηα ηελ Αίγππην. Ζ 

Αίγππηνο έρεη πξνζπαζήζεη απφ θαηξφ λα δηαηεξήζεη θαιέο ζρέζεηο κε ηηο άιιεο 

παξάθηηεο ρψξεο ηνπ Νείινπ, εηδηθά κε απηέο ηνπ Αλαηνιηθνχ Νείινπ, φπσο 

απνδεηθλχεη ε ζπκθσλία ηνπ 1959 κε ην νπδάλ θαη ε ζπκθσλία ηνπ 1993 

πιαηζίνπ γηα ηελ πνιηηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Αηζηνπία. Με ηελ αιιαγή ηζρχνο ζηελ 

Αηζηνπία ην Μάην ηνπ 1991, μεθίλεζε κηα λέα επνρή δηαιφγνπ. Οη εγέηεο ηεο 

Αηγχπηνπ, ηεο Αηζηνπίαο θαη ηνπ νπδάλ ζπκθψλεζαλ ακνηβαία ζην φξακά ηνπο 

φηη ν Νείινο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ ησλ ιαψλ ηεο 

πεξηνρήο. Ζ ζπλεξγαζία έρεη εγθξηζεί γηα ηελ εμαζθάιηζε βηψζηκεο αλάπηπμεο.  

 2.1.2.1. Νεξό : Η επάισηε θαηάζηαζε ηεο Αηγύπηνπ 

 Δπεηδή είλαη ε πεγή ηνπ 96% ησλ αλαλεψζηκσλ γιπθψλ πδάησλ ηεο ρψξαο, ν 

Νείινο απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο βησζηκφηεηαο ηεο Αηγχπηνπ. Οη αλάγθεο ζε 

λεξφ θαη γε απμάλνληαη ξαγδαία ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο 

εθβηνκεράληζεο, ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο απαζρφιεζεο. Οη 

δηαζέζηκνη πφξνη γεο θαη λεξνχ είλαη πεξηνξηζκέλνη, ζπλεπψο κηα ζπληνληζκέλε 

πξνζπάζεηα γηα θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο 

ρψξαο έρεη θαηαζηεί εζληθή πξνηεξαηφηεηα88. 

Ζ απεξηφξηζηε ρξήζε ηνπ λεξνχ, ζηελ νπνία έρνπλ ζπλεζίζεη νη Αηγχπηηνη αλά 

ηνπο αηψλεο, δελ είλαη πιένλ δπλαηή. Τπάξρνπλ νξηζκέλεο πξννπηηθέο αχμεζεο 

ηεο πξνζθνξάο, αιιά κφλν κε απμεκέλν θφζηνο θαη κε δήηεζε πνπ πξννξίδεηαη λα 

απμεζεί89. Ζ δηαζεζηκφηεηα λεξνχ αλά θάηνηθν είλαη ζήκεξα κφιηο θάησ απφ 1.000 

m3 / έηνο, αξηζκφο πνπ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, είλαη ίζνο κε ηε ρξφληα 

έιιεηςε λεξνχ. Με ηελ πξνβιεπφκελε πιεζπζκηαθή αλάπηπμε ηεο Αηγχπηνπ, ε 

θαηά θεθαιήλ δηαζεζηκφηεηα χδαηνο ζα κπνξνχζε λα κεησζεί ζηα 500 m3 / έηνο 

(απφιπηε έιιεηςε) κέρξη ην έηνο 2025. Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη ε πνζφηεηα 

λεξνχ είλαη ζηελά αιιειέλδεηεο. Δάλ ε παξνρή λεξνχ παξακείλεη ζηαζεξή ή 

κεησζεί, ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ζα επηδεηλσζεί. Ζ ράξαμε κέηξσλ κεηξηαζκνχ 

απαηηεί αμηφπηζηε γλψζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο, ησλ πηζαλψλ βειηηψζεσλ 
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θαη ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηβνιή ησλ πθηζηάκελσλ 

λφκσλ. Ζ ηξέρνπζα αμηνιφγεζε δείρλεη φηη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπ Νείινπ είλαη 

γεληθά απνδεθηή, εθηφο απφ νξηζκέλα βηνκεραληθά ιχκαηα θαη ρψξνπο δηάζεζεο90. 

 Ζ πνηφηεηα ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ πδάησλ είλαη ιηγφηεξν απνδεθηή ιφγσ ηεο 

ππεξβνιηθήο ρξήζεο γεσξγηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Σα ιχκαηα θαη ηα βηνκεραληθά 

απφβιεηα δηαηίζεληαη κέζσ απνρεηεχζεσλ, κε απνηέιεζκα λα απεηιείηαη ε 

πηζαλφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ε εκθάληζε ελφο θηλδχλνπ γηα ηελ πγεία 

ζηνπο αγξφηεο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ χδαηνο ηεο Αηγχπηνπ θαη ε επάισηε ζέζε ηεο 

απαηηνχλ λα δηεξεπλεζνχλ ηα αθφινπζα δεηήκαηα91: α) ε δηαζεζηκφηεηα χδαηνο β) 

ε κεηαβιεηφηεηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο χδαηνο γ) ε θαηαλάισζε χδαηνο δ) ε εηήζηα 

απφζπξζε λεξνχ θαη ε) πψο επηηπγράλεηαη ε ηζνξξνπία ηνπ λεξνχ. 

 Οη θχξηνη πδαηηθνί πφξνη ζηελ Αίγππην πξνέξρνληαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο. Οη 

ιεθάλεο ηνπ άλσ Νείινπ πνπ ζπκβάιινπλ ζην Νείιν θαη εθθνξηψλνληαη ζην 

Αζνπάλ πεξηιακβάλνπλ ην Λεπθφ Νείιν, ηνλ Γαιάδην Νείιν θαη ηνλ πνηακφ 

Αηκπάξα. Γηα ηελ πεξίνδν 1871/1872 έσο 1998/1999, ν κέζνο θπζηθφο φγθνο πνπ 

ξέεη ζην Aswan εθηηκάηαη ζε 88,350 km3 εηεζίσο (MWRI, 2000). Ο κέγηζηνο φγθνο 

είλαη πεξίπνπ 142,378 km3 / έηνο, φπσο κεηξήζεθε ην 1878-1879. ν ειάρηζηνο 

φγθνο είλαη πεξίπνπ 45,879 km3 / έηνο, κεηξνχκελνο ζην έηνο 1913-1914. Ζ 

δηαθχκαλζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ ζην Aswan αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ 

ηππηθή απφθιηζε γηα ηελ ίδηα πεξίνδν φπσο παξαπάλσ θαη εθηηκάηαη φηη είλαη 

15,705 km3 / έηνο92. 

 Ζ θαηαλάισζε θαιιηεξγεηψλ είλαη ε πνζφηεηα λεξνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ 

ηηο θαιιηέξγεηεο κέζσ ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο. Σν πνζφ απηφ πνηθίιιεη απφ ηε κηα 

θαιιηέξγεηα ζηελ άιιε θαη επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ππνινγίδεηαη φηη 

είλαη πεξίπνπ 48,820 km3 / έηνο. Ζ δεκνηηθή θαηαλάισζε λεξνχ είλαη ε πνζφηεηα 

λεξνχ πνπ δελ επηζηξέθεη ζην ζχζηεκα. Υάλεηαη κέζα απφ αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε εθίδξσζε θαη ππνινγίδεηαη λα είλαη πεξίπνπ 0,920 km3 / 
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έηνο. Γηα βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

λεξνχ ράλεηαη κέζσ ηεο εμάηκηζεο θαη εθηηκάηαη φηη είλαη πεξίπνπ 0,450 km3 / 

έηνο93. 

 Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα λεξνχ πνπ εθηξέπεηαη γηα γεσξγηθή ρξήζε πεξηιακβάλεη 

ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμαηκηζνδηαπλνή, ηε κεηαθνξά θαη ηηο 

απψιεηεο εθαξκνγψλ ηφζν ζην δίθηπν άξδεπζεο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα λεξνχ πνπ εθηξέπεηαη εηεζίσο γηα ηε 

γεσξγία ζηελ Αίγππην εθηηκάηαη φηη είλαη πεξίπνπ 54 km3. Σν πνζφ απηφ δελ 

πξνέξρεηαη κφλν απφ ην Νείιν, αιιά θαη απφ ηελ εθρχιηζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ 

θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ απνζηξαγγηζηηθψλ απνβιήησλ. Ζ απνκάθξπλζε 

ησλ δεκνηηθψλ πδάησλ πεξηιακβάλεη παξνρέο λεξνχ ηφζν γηα αζηηθέο πεξηνρέο 

φζν θαη γηα αγξνηηθά ρσξηά. Μεξηθά απφ απηά ηα χδαηα πξνέξρνληαη απφ ην 

ζχζηεκα ηνπ Νείινπ, είηε κέζσ θαλαιηψλ είηε απεπζείαο απφ ην πνηάκη. Tν 

ππφινηπν πξνέξρεηαη απφ πεγέο ππνγείσλ πδάησλ. Ζ ζπλνιηθή εηήζηα 

θαηαλάισζε λεξνχ ησλ δήκσλ εθηηκάηαη φηη είλαη πεξίπνπ 4,54 km3. Ζ απφζπξζε 

λεξνχ γηα ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα εθηηκάηαη φηη είλαη πεξίπνπ 7,5 km3 / έηνο. 

Πεξίπνπ ην 6% απηνχ ηνπ πνζνχ θαηαλαιψλεηαη. ην ππφινηπν επηζηξέθεη ζην 

ζχζηεκα, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (MWRI, 2000). 

Ο θχξηνο ζηχινο ηνπ Νείινπ θαη ηκήκα ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηφζν γηα ηνπξηζηηθέο θξνπαδηέξεο κεηαμχ Αζνπάλ θαη Λνχμνξ φζν θαη γηα ηε 

κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ κεηαμχ άλσ θαη θάησ Αηγχπηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ θιεηζίκαηνο ηνπ ρεηκψλα (πεξίπνπ 3 εβδνκάδεο), πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ειάρηζηε απειεπζέξσζε απφ ην Aswan High Dam, πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξεζνχλ επαξθή επίπεδα πδάησλ γηα λαπζηπινΐα. Απηή ε πνζφηεηα λεξνχ 

εθηηκάηαη φηη είλαη πεξίπνπ 0,26 km3 / έηνο94. 

 ηελ Αίγππην ε ιεθάλε ηνπ Νείινπ είλαη έλα θιεηζηφ ζχζηεκα ζην νπνίν νη 

εηζξνέο θαη νη εθξνέο φγθνπ λεξνχ πξέπεη λα είλαη ηζνξξνπεκέλεο95. Αλ 

εμαηξέζνπκε ηηο κηθξέο πνζφηεηεο βξνρνπηψζεσλ ζηε βφξεηα αθηή θαη ηηο βαζηέο 

δεμακελέο ππνγείσλ πδάησλ, ε απειεπζέξσζε λεξνχ απφ ην Aswan High Dam 

είλαη ε κνλαδηθή εηζξνή ζην ζχζηεκα. χκθσλα κε ηε πκθσλία γηα ην Νεξφ ηνπ 
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Νείινπ κε ην νπδάλ (πκθσλία, 1959), ην κεξίδην ηεο Αηγχπηνπ ζην λεξφ είλαη 

ζρεηηθά πςειφ ιφγσ ηεο αλαθχθισζεο λεξνχ θαηά κήθνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ ηε 

ζπλνιηθή πνζφηεηα λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξίπνπ 

12,97 km3 / έηνο πξνέξρνληαη απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο 

απνζηξάγγηζεο, 4,8 km3 / έηνο απφ ππφγεηα χδαηα πνπ εμάγνληαη απφ 

αλαλεψζηκνπο πδξνθνξείο ζηελ θνηιάδα θαη ην δέιηα θαη 0,7 km3 / έηνο απφ ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. Ζ βαζηθή πηπρή ηεο πκθσλίαο 

ηνπ 1959 κε ην νπδάλ είλαη φηη έγηλε δεθηή ε αξρή ησλ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ 

θαη φηη ην λεξφ κνηξάζηεθε βάζεη ελφο ιφγνπ (αλάινγα κε ηε κέζε ξνή) θαη φρη κε 

έλα ζηαζεξφ πνζφ96. 

 Ζ Αίγππηνο εμαξηάηαη απφ ην Νείιν γηα ην λεξφ ηεο, αιιά ε πεγή ηεο βξίζθεηαη 

έμσ απφ ηα ζχλνξα ηεο Αηγχπηνπ97. Οη αηγππηηαθέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνλ Νείιν 

είλαη, επνκέλσο, ζέκα εζληθήο αζθάιεηαο θαη δήηεκα ―δσήο ή ζαλάηνπ‖. ε κηα 

πξφζθαηα δεκνζηεπκέλε ζπλέληεπμε κε ηνλ Γξ. Mahmoud Abu Zeid, ηνλ Τπνπξγφ 

Τδαηηθψλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, δήισζε φηη "κηα ζηαγφλα λεξνχ γίλεηαη φιν θαη πην 

πνιχηηκε απφ κηα ζηαγφλα αίκαηνο", αλαθεξφκελε ζαθψο ζηε ζπαληφηεηα λεξνχ 

πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε Αίγππηνο ηα επφκελα ρξφληα. Ο ππνπξγφο πξφζζεζε: "Ο 

πνηακφο ηνπ Νείινπ κνηξάδεηαη αλάκεζα ζε δέθα ρψξεο, ε Αίγππηνο είλαη ε 

ηειεπηαία ζηε θνξά ηνπ ξέκαηνο. Καη απηνί πνπ είλαη ρακειφηεξα ζηε θνξά ηνπ 

ξέκαηνο παίξλνπλ φ, ηη έρεη απνκείλεη αθνχ φινη νη άιινη απνζπάζνπλ απηφ πνπ 

ζέινπλ. Σν πξφζθαηα δεκνζηεπκέλν έγγξαθν πνιηηηθήο ηεο, γηα ηα χδαηα 

ππνγξακκίδεη ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο: "Οη πδάηηλνη πφξνη ζηελ Αίγππην 

ζεσξνχληαη πεξηνξηζκέλνη ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηαρεία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

απμάλεηαη ζπλερψο. Ζ αηγππηηαθή κεξίδα ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ είλαη 55,5 km3 

εηεζίσο, φπσο ζπκθσλήζεθε κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ νπδάλ ζηε ζπκθσλία 

ηνπ 1959. Σν κεξίδην αλά άηνκν γηα φιεο ηηο ρξήζεηο λεξνχ ζηελ Αίγππην 

ππνινγίδεηαη ζε 2,5 m3 / εκέξα. ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα, απηφ ζεσξείηαη 

φηη βξίζθεηαη θνληά ζηε γξακκή ηεο θηψρεηαο. "(MWRI, 2000). Μέζα ζην έγγξαθν 

πνιηηηθήο γηα ηα χδαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο 

θξίζηκεο θαηάζηαζεο κε ηε βειηίσζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 
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δήηεζεο πνπ ζα επηηχρνπλ ηα επηζπκεηά ζρέδηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο κέρξη ην έηνο 

201798. 

2.1.2.2.  Πνιηηηθή πδάησλ ηεο Αηγύπηνπ έσο ην 2017 

 Δλφςεη ηεο έληνλεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, ε δηαηππσκέλε πνιηηηθή γηα ηα χδαηα 

πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Αίγππηνο ζα δηαθπιάμεη ηνπο πφξνπο ηεο 

ζην κέιινλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαιχηεξα ηνπο πφξνπο 

απηνχο99. Ο γεληθφο ζηφρνο πνιηηηθήο είλαη λα αμηνπνηεζνχλ νη δηαζέζηκνη 

ζπκβαηηθνί θαη κε ζπκβαηηθνί πδάηηλνη πφξνη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Ζ πνιηηηθή 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε ηξεηο κεγάιεο πηπρέο: δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο, αλάπηπμε 

πφξσλ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ράξαμε κηαο πνιηηηθήο γηα ην λεξφ γηα 

ηνλ 21ν αηψλα απαηηεί κηα ζεκαληηθή αιιαγή απφ ην θιαζηθφ παξάδεηγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζε έλα λέν 

πξφηππν. Οη δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ πδαηηθψλ πφξσλ απαηηνχλ ηελ εθαξκνγή κηαο νινθιεξσκέλεο 

πξνζέγγηζεο απφ ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο. Ζ ρξήζε νηθνινγηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ σο νξηαθψλ ζπλζεθψλ γηα ην ζχζηεκα 

ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. Έρεη πηνζεηεζεί έλαο 

δηεπηζηεκνληθφο δηάινγνο ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πνιηηηθήο100. Έκθαζε 

δίλεηαη ζε: α) αχμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, β) αληηθαηάζηαζε 

ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνζφηεηαο λεξνχ κε δηαρείξηζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, γ) εληζρπκέλε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, δ) ηδησηηθνπνίεζε θαη απνδνηηθφηεξνο πξννδεπηηθφηεξνο 

ξφινο ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, θαη ε) δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δηακφξθσζεο πνιηηηθήο θαη γεληθή δεκφζηα έγθξηζε101.  

Οη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ηεο δήηεζεο λεξνχ βαζίδνληαη ζηε ιήςε κέηξσλ φζνλ 

αθνξά102: α) ηε βέιηηζηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, β) ηελ ειαρηζηνπνίεζε 
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ησλ απσιεηψλ λεξνχ, γ) ηε βειηίσζε ηεο άξδεπζεο, δ) ηελ θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο, 

ε) ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαιιηέξγεηαο, ζη) βέιηηζηε ρξήζε ππνγείσλ πδάησλ, δ) ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε γεσξγηθψλ απνζηξαγγηζηηθψλ πδάησλ θαη ε) ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ.  

Όζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, νη ζηξαηεγηθέο 

επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ θνηλά έξγα πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ λεξνχ ηεο ρψξαο (δειαδή εηζξνή 

θαη εθξνή λεξνχ) απφ ηνλ Νείιν. Παξαδείγκαηα είλαη ηα ζρέδηα γηα ηε κείσζε ησλ 

απσιεηψλ χδαηνο ζε πεξηνρέο κε βιάζηεζε ζην λφηην νπδάλ, φπσο νη ιίκλεο 

Gabal θαη Zaraf (Jonglei 1 θαη 2) θαη ηα έξγα Machar Marshes. Δάλ πινπνηεζνχλ 

απηά ηα έξγα, ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ην κεξίδην λεξνχ γηα θάζε ρψξα θαηά 9 

km3 / έηνο. Χζηφζν, ε πινπνίεζε απηψλ ησλ έξγσλ έρεη ζηακαηήζεη απφ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1983 ιφγσ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζην λφηην νπδάλ, φπνπ πξφθεηηαη λα 

νινθιεξσζεί ην έξγν Jonglei 1. Ζ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ γίλεηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν κηα άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο ιχζεο. Απφ ην 1976 ππάξρεη 

έλα «Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο ηεο Πνηφηεηαο ησλ Τδάησλ» γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ζέζεσλ θαη πεγψλ ξχπαλζεο. Σν πξφγξακκα απηφ έρεη επεθηαζεί πξφζθαηα ψζηε 

λα πεξηιακβάλεη λεξφ απνρέηεπζεο θαη ππφγεηα χδαηα103. 

2.1.2.3.  Πξσηνβνπιία ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ 

 Οη αθηέο ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ έρνπλ θάλεη έλα ηζηνξηθφ βήκα πξνο ηε 

ζπλεξγαζία γηα ηελ ίδξπζε ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο ιεθάλε ηνπ Νείινπ (NBI)104. Ζ 

πξσηνβνπιία, πνπ μεθίλεζε επίζεκα ην Φεβξνπάξην ηνπ 1999, είλαη έλαο 

κεηαβαηηθφο ζεζκηθφο κεραληζκφο πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο παξάθηηεο ρψξεο ηνπ 

Νείινπ θαη παξέρεη έλα επξχ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ NBI θαζνδεγείηαη απφ 

έλα θνηλφ φξακα "λα επηηχρεη κηα βηψζηκε θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο 

δίθαηεο αμηνπνίεζεο θαη επσθεινχο ρξήζεο ησλ θνηλψλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο 

ιεθάλεο ηνπ Νείινπ". Σν ζρέδην απηφ ζα ππνζηεξίδεηαη λνκηθά θαη ζεζκηθά απφ 

έλα πλεηαηξηζηηθφ Πιαίζην, ην νπνίν θαζνξίδεη ηε δίθαηε ρξήζε ησλ πδάησλ ηνπ 
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Νείινπ, θαζψο θαη ηελ επζχλε γηα ζπλεξγαζία ζηελ αλάπηπμε θαη πξνζηαζία ησλ 

πφξσλ. Ζ ΝΒΗ απνηειείηαη απφ ην πκβνχιην Τπνπξγψλ Τδαηηθψλ Τπνζέζεσλ 

ησλ θξαηψλ ιεθάλεο ηνπ Νείινπ (Nile-COM). Μηα Σερληθή πκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή (Nile-TAC) θαη κηα Γξακκαηεία (Nile-SEC) πνπ βξίζθνληαη ζην Entebbe, 

Οπγθάληα, ππνζηεξίδνπλ ην Nile-COM105. 

 Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο ΝΒΗ είλαη106: 

 - Ζ αλάπηπμε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ κε βηψζηκν θαη 

δίθαην ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επεκεξία, ε αζθάιεηα θαη ε εηξήλε 

γηα φινπο ηνπο ιανχο ηεο.  

- Ζ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ θαη ηεο βέιηηζηεο 

ρξήζεο ησλ πφξσλ.  

- Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο θνηλήο δξάζεο κεηαμχ ησλ παξάθηησλ 

ρσξψλ θαη επηδίσμε θεξδνθφξσλ θεξδψλ.  

- Ζ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο · θαη 

- Ζ επηβεβαίσζε φηη ην πξφγξακκα θηλείηαη απφ ην ζρεδηαζκφ ζηε δξάζε. 

 Ζ (ΝΒΗ) έρεη μεθηλήζεη έλα ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα δξάζεο γηα λα κεηαηξέςεη ην 

θνηλφ φξακα ζε δξάζε. Απηφ πεξηιακβάλεη δχν ζπκπιεξσκαηηθέο ζπληζηψζεο: Σν 

Πξφγξακκα Κνηλνχ Οξάκαηνο (SVP) θαη ην Δπηθνπξηθφ Πξφγξακκα Γξάζεο 

(SAP)107. 

Σν Πξφγξακκα Κνηλνχ Οξάκαηνο (SVP).  

Σν Πξφγξακκα Κνηλνχ Οξάκαηνο πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζέκαηα:  

- πλεξγαηηθφ πιαίζην (ρέδην D3, ζε εμέιημε)  

- Δλίζρπζε εκπηζηνζχλεο θαη ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ  

- Κνηλσληθννηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη ηνκεαθή αλάιπζε  

- Πξνγξακκαηηζκφο αλάπηπμεο θαη επελδχζεσλ 
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Πξφγξακκα επηθνπξηθήο δξάζεο (SAP)108. ην πιαίζην ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, 

ηα πξνγξάκκαηα επηθνπξηθψλ δξάζεσλ ζα απνηεινχληαη απφ αλαπηπμηαθά έξγα 

ζε επίπεδν επηκέξνπο ιεθαλψλ, φπνπ ζπκκεηέρνπλ δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

Δλψ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο ζα αληηκεησπίζνπλ νηηδήπνηε πξέπεη λα γίλεη ζε 

ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ε πξφθιεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο είλαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο κε δηαζπλνξηαθά απνηειέζκαηα. 

εκαληηθφ επίθεληξν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δλεξγεηαθήο Γξάζεο ηνπ Αλαηνιηθνχ 

Νείινπ (ENSAP) είλαη ν εληνπηζκφο θαη ε αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ ζρεδίσλ «win-

win» πνπ παξέρνπλ νξαηά απνηειέζκαηα θαη θνηλά νθέιε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη 

ρψξεο ENSAP (Αηγχπηνπ, Αηζηνπίαο θαη νπδάλ) έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξεο 

πξνηάζεηο γηα εμέηαζε ζην πξψην πξφγξακκα ENSAP πνπ έρνπλ ηνκεαθφ 

ραξαθηήξα, εζηηάδνληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηνπ 

εκπνξίνπ, ηεο γεσξγίαο θαη ηεο άξδεπζεο, δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ109. 

Σν κέγεζνο, ε πνιππινθφηεηα θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ ηερληθψλ θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ πεξηνρή ππαγνξεχνπλ επίζεο ηελ 

αλάγθε γηα κεζνδνινγίεο θαη αλαιπηηθά εξγαιεία, φπσο κνληέια πνπ βνεζνχλ 

ζηνλ εληνπηζκφ ελαιιαθηηθψλ πνξεηψλ αλάπηπμεο, πνζνηηθνπνηνχλ ηα πηζαλά 

νθέιε θαη επηπηψζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ, θαη παξνρή γεληθήο 

θαζνδήγεζεο ζηνλ επελδπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Οη ρψξεο ηνπ αλαηνιηθνχ Νείινπ 

αλαγλσξίδνπλ ηψξα φηη έλα κνληέιν ζρεδηαζκνχ, ηδηαίηεξα έλα πνπ αλαπηχρζεθε 

απφ θνηλνχ, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο ελφο 

πεξηθεξεηαθνχ, νινθιεξσκέλνπ, πνιπεηνχο αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Έλα 

κνληέιν ζρεδηαζκνχ ηνπ αλαηνιηθνχ Νείινπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζεζκηθήο θαη αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο, κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζηέξεε βάζε γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε πεξηθεξεηαθή βάζε110. 

 Οη δηαζθέςεηο ηνπ Νείινπ ηνπ 2002, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαιχηεξν 

πεξηβάιινλ γηα κάζεζε θαη εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα 

παξάθηηα θξάηε ηνπ Νείινπ111. Απηφ νθείιεηαη ζηε ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία 
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δηαιφγνπ θαη αληαλαθιαζηηθήο ζπλνκηιίαο, ε νπνία αλακθίβνια ζπλέβαιε 

ζεκαληηθά ζηελ ζπλαηλεηηθή αλνηθνδφκεζε. Οη δηαζθέςεηο πηνζέηεζαλ κηα 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε, πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε ζπλάληεζε ζπλδέεηαη κε ηηο άιιεο 

κε κηα ζεηξά ζεκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ 

απνηειέζκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλαίλεζεο. Κάζε ζέκα έρεη ηε 

δηθή ηνπ ιεηηνπξγία κέζα ζηελ αθνινπζία. Απηφ βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη θάζε 

ιεηηνπξγία αληηζηνηρεί ζε κηα μερσξηζηή θάζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ - 

είηε γηα ζπλεξγαηηθή δξάζε είηε γηα δηαρείξηζε πδάηηλσλ πφξσλ θαη γηα αεηθφξν 

αλάπηπμε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρνπλ θαζνξηζηεί ηα ζέκαηα ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία έρεη σο απνηέιεζκα κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζην 

ζηφρν, φπσο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην θάζκα ησλ δηαδνρηθψλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ112:  

– Aswan, Egypt (1993) ―Getting Started‖  

– Khartoum, The Sudan (1994) ―The Vision Ahead‖  

– Arusha, Tanzania (1995) ―Taking Off‖  

– Kampala, Uganda (1996) ―An Action Plan‖  

– Addis Ababa, Ethiopia (1997) ―Basis for Cooperation‖ 

 – Kigali, Rwanda (1998) ―Benefits for all‖  

– Cairo, Egypt (1999) ―A Shared Vision‖  

– Addis Ababa, Ethiopia (2000) ―Priorities for the Millennium‖  

– Nairobi, Kenya (2002) ―Building a Nile Basin Community 

Ζ απνθνξχθσζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απνδείρζεθε ίζσο θαιχηεξα ζηελ 

δηάζθεςε ηνπ 1999 ζην Κάηξν, ζηελ νπνία εγθξίζεθε ην «Κνηλφ φξακα γηα ην έηνο 

2025»113. 

 Παξφιν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζην επίπεδν ENSAP, πνιιέο 

θσλέο ζηηο ρψξεο ηνπ Νείινπ ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ πνπ απνθαινχλ "status quo" 

εμαθνινπζεί λα επλνεί κφλν ηηο ρακειφηεξεο ζηε ξνή ηνπ Νείινπ ρψξεο, ηελ 
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Αίγππην θαη ην νπδάλ. Με βάζε ηε δηαδηθαζία δηαιφγνπ θαη ζπδήηεζεο ηεο ΝΒΗ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζεσξήζεθε φηη εμαθνινπζνχλ λα είλαη αλνηθηά ηα εμήο ζέκαηα114:  

- πθηζηάκελεο ζπκθσλίεο πνπ ακθηζβεηνχληαη απφ ηηο ρψξεο ηνπ άλσ Νείινπ  

- πξνεγνχκελε θνηλνπνίεζε θαη δηαβνχιεπζε  

- ηα θπζηθά θαη ηζηνξηθά δηθαηψκαηα (δειαδή ε Αίγππηνο είλαη ζρεδφλ εμ 

νινθιήξνπ εμαξηψκελε απφ ην Νείιν θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ηδηαίηεξα επάισηε).  

- Λεηηνπξγία ηεο αξρήο ηεο δίθαηεο ρξεζηκνπνίεζεο  

- Ζ αξρή ηεο «κε πξφθιεζεο ζεκαληηθήο δεκίαο» ηζνξξνπεκέλεο κε ηελ 

«δίθαηε ρξεζηκνπνίεζε» 

Υσξίο λα πξνδηθάδεηαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ ζπλερηδφκελσλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη ήδε έλα λνκηθφ πιαίζην γηα 

ηε ξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Νείινπ. Βαζίδεηαη ζε δηκεξείο ζπκθσλίεο πνπ 

ζπλάπηνληαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ Νείινπ, ην εζηκηθφ δίθαην θαη ην δηεζλέο δίθαην. 

Απηέο νη λνκηθέο ζπκθσλίεο ηζρχνπλ γηα πνιιά ρξφληα, αλ θαη νξηζκέλνη πνιηηηθνί 

θαη αθαδεκατθνί ακθηζβεηνχλ ηελ εγθπξφηεηά ηνπο115:  

- Τπάξρνπλ πνιιέο δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ιεθάλεο ηνπ 

Νείινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νκάδαο ηνπ Αλαηνιηθνχ Νείινπ. Απηέο νη 

ζπκθσλίεο πξέπεη λα ζεσξεζνχλ φηη έρνπλ εδαθηθφ (δειαδή πξαγκαηηθφ) 

ραξαθηήξα. 

- Σν Γηεζλέο Γηθαζηήξην δήισζε ζηελ πξφζθαηε απφθαζή ηνπ ζρεηηθά κε ηα 

δηεζλή χδαηα φηη: «Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Γηθαησκάησλ, ζηα ζρφιηά ηεο ζρεηηθά κε 

ηα ζρέδηα άξζξσλ γηα ηε δηαδνρή ησλ θξαηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο, πνπ 

εγθξίζεθαλ θαηά ηελ εηθνζηή έβδνκε ζχλνδν, σο έρνπλ ηφζν ζην παξαδνζηαθφ 

δφγκα φζν θαη ζηε ζχγρξνλε άπνςε σο αλεπεξέαζηεο απφ κηα ζεηξά θξαηψλ» 

(επίζεκα πξαθηηθά ηεο δηάζθεςεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηε δηαδνρή ησλ 

θξαηψλ ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο, ηφκνο III A / CONF 80/16 Add .2 Σν άξζξν 12, 
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ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη απηή ηελ αξρή, ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε ζηε 

χκβαζε ηεο Βηέλλεο ηνπ 1987116. 

- Τπάξρνπλ θαζηεξσκέλνη ζπλήζεηο θαλφλεο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ησλ δηεζλψλ 

πδάησλ.  

- Λακβάλνληαο ππφςε ηα δηεζλή έζηκα, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πνιχ θαιά 

εδξαησκέλεο πξαθηηθέο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε πεξηθεξεηαθψλ ζπλήζσλ 

θαλφλσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ αλαηνιηθνχ Νείινπ, απηά ππνζηεξίδνληαη απφ 

ζπλερείο πξαθηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο117. 

 Ζ άξζε ηνπ θφβνπ θαη ε νηθνδφκεζε ηεο εκπηζηνζχλεο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο παξαγσγηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

ρσξψλ. Απηφ κπνξεί λα πξνσζεζεί κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ νηθνδφκεζεο 

εκπηζηνζχλεο πνπ πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ. Σν ENTRO (Σερληθφ Πεξηθεξεηαθφ 

Γξαθείν ηνπ Αλαηνιηθνχ Νείινπ), ην νπνίν ηδξχζεθε κε απφθαζε ηεο ENCOM, 

πξνζθέξεη έλα εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα γηα ην πψο ε νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ θξαηψλ κπνξεί λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα εληζρπκέλε 

ζπλεξγαζία. Σν δηαπεξηθεξεηαθφ εκπφξην, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηα 

θνηλά έξγα δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ζα έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νηθνδφκεζε 

πεξηζζφηεξεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ Πηεξίαο ηνπ Νείινπ. Σα ζρέδηα 

πνπ μεθίλεζαλ κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο είλαη εμ νξηζκνχ 

καθξνπξφζεζκα θαη απαηηνχλ ηδηαίηεξε θξνληίδα, ηαιέλην θαη πείξα, θαζψο θαη 

ζπλέρηζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ππαιιήισλ118.  

Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ κέζσ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο ζρεηηθά 

κε ηηο επηπηψζεηο ησλ λέσλ θάζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ παξάθηησλ ρσξψλ 

ζα είλαη θαζνξηζηηθή. Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί «θαλφλεο» πνπ έρνπλ απνθηήζεη 

γεληθή απνδνρή119:  

- Αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ακνηβαία, άθζνλε θαη κε 

θαιή πίζηε κεηαμχ φισλ ησλ παξάθηησλ θξαηψλ.  
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- Απαηηνχληαη δηαβνπιεχζεηο πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή πδξαπιηθψλ έξγσλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ βιάβε ζε άιιεο πνιηηείεο ζπλ-ιεθάλεο. 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ηεο 

ζθέςεο. Έρεη γίλεη ηψξα ε θνηλή άπνςε φηη: «Γελ ππάξρεη αζθάιεηα γιπθνχ λεξνχ 

ρσξίο ζεκαληηθή αιιαγή ζηε ζθέςε. (...) Δίλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζνχλ 

θαηαζηάζεηο δηεξγαζηψλ δηαδξαζηηθήο κάζεζεο. ε κάζεζε γηα λα αθνχεη είλαη ηφζν 

ζεκαληηθή φζν θαη ν απην-πξνβιεκαηηζκφο. Μηα θνηλή γιψζζα πξέπεη λα 

επηηεπρζεί κέζσ ηεο ακνηβαίαο εθπαίδεπζεο ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ηνπ θνηλνχ»120. 

2.1.3. Η ιεθάλε ηνπ Νείινπ 

2.1.3.1. Η Φηώρεηα ζηηο Υώξεο ηεο Λεθάλεο Απνξξνήο ηνπ Νείινπ 

 Ξερσξηζηφ ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Νείινπ 

παξνπζηάδεη ην πςειφηαην επίπεδν θηψρεηαο πνπ παξαηεξείηαη ζηηο 8 απφ ηηο 11 

ρψξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε εμαίξεζε ηελ Αίγππην 

θαη ην νπδάλ, νη ππφινηπεο ρψξεο, πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, θαηαηάζζνληαη 

κέζα ζηηο 40 θησρφηεξεο ρψξεο ζηνλ θφζκν ζε φιεο ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη 

παγθνζκίσο ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα.121 Σν ζηνηρείν απηφ κπνξεί λα καο 

νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά απφ ζπκπεξάζκαηα, ηφζν ζε ζρέζε κε ην ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ εμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο φζν θαη ζε ζρέζε κε ηε γεσπνιηηηθή 

αληζφηεηα πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξίδεη ηηο ρψξεο απηέο, ζπγθξηηηθά θπξίσο κε ηελ 

Αίγππην122. 

 Σν βέβαην είλαη φηη ε έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηηο ρψξεο απηέο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ηεξάζηηα έιιεηςε λεξνχ πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη, ε νπνία 

εληείλεηαη ζε πνιιέο πεξηφδνπο θαη ιφγσ ηεο κεγάιεο μεξαζίαο πνπ παξαηεξείηαη. 

Οη ρψξεο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο 40 θησρφηεξεο ηνπ θφζκνπ είλαη δεδνκέλν φηη 

βξίζθνληαη αθφκε ςειφηεξα ζηηο ρψξεο κε έιιεηςε ζε απνζέκαηα λεξνχ.123 Κάηη 
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ηέηνην, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε κεηάδνζε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ 

ζηελ ήπεηξν ηεο Αθξηθήο είλαη πην εθηεηακέλε απφ νπνηαδήπνηε άιιε ήπεηξν, 

θαζηζηά ην δήηεκα ηεο δίθαηεο θαηαλνκήο ηνπ λεξνχ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ιεθάλεο 

ηνπ Νείινπ, φρη κφλν δίθαην αιιά θαη θνηλσληθά αλαγθαίν124. 

2.1.3.2. Ιζηνξηθέο Γηακάρεο γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Τδάησλ ηνπ Νείινπ 

 Οη δηαξθψο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ πξσηαγσληζηψλ κπνξεί 

ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε έλαλ πφιεκν γηα ην λεξφ. Σν 1875, ε Αίγππηνο θαη 

ε Αηζηνπία ζπγθξνχζηεθαλ ελ κέξεη εμαηηίαο κηαο δηέλεμεο ζρεηηθά κε ην Νείιν.Σν 

Κάηξν δελ κπνξεί λα αξλείηαη αησλίσο ηε δηαλνκή ησλ λεξψλ ηνπ Νείινπ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, σζηφζν, ε ρξήζε ηνπ Νείινπ θαη ησλ πδάησλ ηνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε έρεη γίλεη ην κήιν ηεο έξηδαο κεηαμχ ησλ 11 ρσξψλ πνπ κνηξάδνληαη ηε 

ιεθάλε απνξξνήο ηνπ. Ζ έληαζε πξνέξρεηαη ελ κέξεη απφ δχν ζπκθσλίεο, νη 

νπνίεο ππνγξάθεθαλ θαηά ηελ επνρή ηεο απνηθηνθξαηίαο, ην 1929 θαη ην 1959, γηα 

ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ Νείινπ, πνπ έδσζε ζηελ Αίγππην θαη ην νπδάλ 

εθηεηακέλα δηθαηψκαηα αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηνπ πνηακνχ.125 Πεξηθεξεηαθνί 

αλαιπηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε Αίγππηνο θαη ην νπδάλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

δηζηάδνπλ λα επαλαδηαπξαγκαηεπζνχλ ηηο ζπλζήθεο θη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα, 

θαηά θαηξνχο, ηηο ηεηακέλεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ άλσ θαη θάησ παξφρζησλ θξαηψλ. 

2.1.3.3. Σα λεξά ηνπ Νείινπ θαη ε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Αηγύπηνπ 

 Ο κεγαιχηεξνο πνηακφο ζε κήθνο ηνπ θφζκνπ απνηειεί ηε κφλε πεγή 

χδαηνο γηα ηελ Αίγππην, εμ νπ θαη ε ιαηξεία ησλ Αηγππηίσλ γηα ην Νείιν θαηά ηα 

αξραία ρξφληα. Οη Αηγχπηηνη έρνπλ θξνληίζεη λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ πνηακφ ζην 

έπαθξν, ρηίδνληαο πνιιά θξάγκαηα θαη αξδεπηηθέο θαηαζθεπέο απφ ηελ επνρή ηνπ 

Μσάκεζ Αιή Παζά ην 1849 έσο ην θξάγκα ηνπ Αζνπάλ ην 1970, ην νπνίν 

εγθαηληάζηεθε θαηά ηελ πξνεδξία Νάζεξ ιίγν πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ, δεκηνπξγψληαο 
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παξάιιεια κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηερλεηέο ιίκλεο ηνπ θφζκνπ, ηε ιίκλε Νάζεξ, 

ε νπνία ζα εμαζθάιηδε ηελ επάξθεηα ζε λεξφ ζε πεξηφδνπο μεξαζίαο.126 

 Οη δηαδνρηθέο εγεζίεο ηεο Αηγχπηνπ έρνπλ επηθεληξσζεί ζε έλα πιήζνο γεσ-

ζηξαηεγηθψλ εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ψζηε λα δηαβεβαηψζνπλ ηελ ειεχζεξε ξνή ηνπ 

λεξνχ ηνπ Νείινπ. Απηέο νη πνιηηηθέο πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ ηέζζεξα 

ζεκειηψδε εζληθά ζπκθέξνληα127: 

 Ζ πξνζηαζία ησλ λφηησλ ζπλφξσλ ηεο Αηγχπηνπ 

 Ζ πξνζηαζία ηεο λνηηφηεξεο πεξηνρήο ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο ξνήο ηνπ λεξνχ ηνπ Νείινπ 

 Ζ εμαζθάιηζε ησλ δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Αηγχπηνπ ζηελ πεξηνρή 

 ε απηφ ην γεληθφ πιαίζην, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ν Νείινο πνηακφο 

αληηζηνηρεί ζην θεληξηθφ πεξηβαιινληνινγηθφ παξάγνληα, ν νπνίνο επεξεάδεη ηελ 

αληηιεπηή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Αηγχπηνπ. πγθεθξηκέλα, ε Αηγππηηαθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή επεξεάδεηαη απφ ηνπο γεσ-ζηξαηεγηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο «Λεθάλεο ηνπ Νείινπ» θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παξφρζησλ 

θξαηψλ. Σα φξηα πνπ απαξηίδνπλ ηνπο γεσγξαθηθνχο παξάγνληαη ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ θαη λα ππνηηκεζνχλ (Heikal 1978: 715). Απηφ 

κπνξεί λα απνδνζεί ζε δχν παξάγνληεο: πξψηνλ, ν πνηακφο ελψλεη δέθα 

Αθξηθαληθά θξάηε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αηγχπηνπ κε επηπηψζεηο ζηηο γεσ-

ζηξαηεγηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη λνκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

Κάηξν θαη ησλ ρσξψλ ηεο ιεθάλεο128. 

 Όπσο αλαδεηθλχεηαη ν Νείινο ήηαλ θαη είλαη ε κνλαδηθή πεγή ηεο θνηιάδαο 

απφ αξραηνηάηνπο θαηξνχο. Ο Νείινο πξνκεζεχεη 55,5 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά 

κέηξα εηεζίσο. Σα ππφγεηα χδαηα παξέρνπλ κφλν 4,8 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά 

κέηξα εηεζίσο. Αληηζέησο, ην κεξίδην απφ ηελ αθαιάησζε λεξνχ είλαη ακειεηέν 
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(κφλν 0,03 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα). Οη αληηζπκβαηηθέο πεγέο λεξνχ φπσο 

ηεο αγξνηηθήο απνρέηεπζεο θαη ηεο επεμεξγαζίαο λεξνχ απφ ηελ πγεηνλνκηθή 

απνξξνή παξέρνπλ κφλν 4,6 δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα129. 

Πίλαθαο 1: Οη ζπλνιηθέο πεγέο λεξνχ 

Πεγέο Νεξφ ζε θπβηθά ρηιηφκεηξα 

Νείινο πνηακφο 55,50 

Τπφγεηα χδαηα 4,80 

Αθαιάησζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ 0,03 

Αληηζπκβαηηθέο κέζνδνη 4,70 

πλνιν 65,03 

Πεγή: Abdel Hay A. Farrag, ―The Hydraulic and Hydrochemical Impacts of the Nile 

System on the Groundwater in Upper Egypt‖, AssuitUniveristy Bulletin, 

Environmental Resources, Vol. 8 No. 1, March 2005) 

  Ζ Αηγππηηαθή αγξνηηθή πνιηηηθή θαζνδεγείηαη απφ κηα πιεζψξα 

ππνθείκελσλ αξρψλ (MOA 2000)130: 

 ηαζεξή αθαίξεζε ησλ θξαηηθψλ ειέγρσλ ζηηο γεσξγηθέο ηηκέο παξαγσγήο, 

ζηηο θαιιηεξγήζηκεο πεξηνρέο θαη ζηηο αλαινγίεο πξνκεζεηψλ. 

 Αχμεζε ηεο ηηκνιφγεζεο ηεο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ψζηε λα 

αληηκεησπίζεη ηηο δηεζλείο ηηκέο. 

 Αθαίξεζε ησλ επηδνηήζεσλ ησλ γεσξγηθψλ εηζθνξψλ. 

 Αθαίξεζε ησλ θξαηηθψλ δαζκψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηηο εηζαγσγέο, 

εμαγσγέο θαη δηαθίλεζε γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ ψζηε λα ζπκκνξθψλνληαη κε 

ηελ Κχξηα Σξάπεδα Αλάπηπμεο θαη Αγξνηηθήο Πίζηεο (PBDAC) 

                                                           
129
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 Αθαίξεζε ησλ θξαηηθψλ δαζκψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ εηζαγσγή θαη 

εμαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ. 

 ηαδηαθή εθηξνπή ηνπ ξφινπ ηεο PBDAC ζηελ ρξεκαηνδφηεζε 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο αγξνθαιιηεξγεηψλ. 

 Πεξηνξηζκφο ζηελ θξαηηθή ηδηνθηεζία θαιιηεξγήζηκεο γεο θαη πψιεζε λέαο 

γεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 

 Πεξηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνθαιιηέξγεηαο (Ministry of 

Agriculture–MOA) ζε έξεπλα αγξνθαιιηέξγεηαο θαη πνιηηηθέο επέθηαζεο θαη 

νηθνλνκίαο. 

 Γηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηφο εθκίζζσζεο γεο. 

 Γηακφξθσζε ησλ επηηνθίσλ ψζηε λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηα εκπνξηθά 

επηηφθηα. 

 Παξαηεξεηέο ηεο αλάπηπμεο ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

ηεο «Λεθάλεο ηνπ Νείινπ» έρνπλ ζεκεηψζεη ηηο πνιπάξηζκεο πξνζπάζεηεο πνπ 

έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο λα ρξεζηκνπνηεζεί ν Νείινο σο πνιηηηθφ φπιν ελάληηα 

ζηελ Αίγππην. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αξραηφηεηα, νη θάηνηθνη ηεο Αβεζζπλίαο 

ζπρλά απεηινχζαλ λα εμαιείςνπλ αξθεηνχο απφ ηνπο δηθνχο ηνπο 

Μνπζνπικάλνπο εθηξέπνληαο ηελ πνξεία ηνπ Νείινπ καθξηά απφ ηελ Αίγππην έηζη 

ψζηε νη Αηγχπηηνη λα ιηκνθηνλήζνπλ. Οη άξρνληεο ηεο Αβεζζπλίαο δηθαηνινγνχζαλ 

ηηο πξάμεηο ηνπο σο εθδίθεζε απέλαληη ζηνπο Αηγχπηηνπο γηα ηελ κεηαρείξηζε πνπ 

είραλ ελάληηα ζηνπο Κφπηεο θαη ηνπο ζξεζθεπηηθνχο εγέηεο ηνπο131. 

 Χζηφζν, ην παηρλίδη ηεο πνιηηηθήο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ε ρξήζε ηνπ σο 

φπιν αληηπαξάζεζεο παξνπζηάζηεθε κε ηελ άθημε ηεο κνληέξλαο απνηθηνθξαηίαο 

θαη κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ε νπνία επαχμεζε ηελ ζεκαζία ηνπ λεξνχ σο 

παξάγνληα ηνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ ησλ παξφρζησλ θξαηψλ. Οη Πνξηνγάινη 

ζθφπεπαλ λα θπξηαξρήζνπλ ζηηο πεγέο ηνπ Νείινπ ψζηε λα απνδπλακψζνπλ ηελ 

Αίγππην, αθνχ πξψηα είραλ θαηαθέξεη λα ηξέςνπλ ηηο δηεζλείο εκπνξηθέο νδνχο 

ζην Αθξσηήξη ηεο Καιήο Διπίδνο απφ ηελ Δξπζξά Θάιαζζα. Γηα λα επηηχρνπλ 
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απηφ ηνλ ζηφρν, νη Πνξηνγάινη πξνζπάζεζαλ λα πείζνπλ ηνλ βαζηιηά ηεο 

Αβεζζπλίαο λα ζθάςεη έλαλ ρείκαξξν πνπ ζα επεθηείλεηαη απφ ηεο πεγέο ηνπ 

Μπιε Νείινπ – ν νπνίνο είλαη ν βαζηθφο παξαπφηακνο ηνπ Νείινπ – πξνο ηελ 

Δξπζξά Θάιαζζα, ζηεξψληαο απφ ηελ Αίγππην ηα πνιχηηκα λεξά ηνπ Νείινπ κε 

φιεο ηηο αληίμνεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ιαφ ηεο Αηγχπηνπ132. 

 Οη Βξεηαλνί θιεξνλφκεζαλ απηή ηελ απνηθηαθή πνιηηηθή απφ ηνπο 

Πνξηνγάινπο θαη πξνζπάζεζαλ λα πινπνηήζνπλ ηηο ίδηεο ζθεπσξίεο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Βξεηαλνί κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ Βαζηιηάδσλ ηεο Μπνπγθάληα 

ζηελ Οπγθάληα θαη ηνλ Απηνθξάηνξα ηεο Αηζηνπίαο, επηδίσμαλ ζηξαηεγηθέο 

αληίζεηεο ζηα ζπκθέξνληα ηεο Αηγχπηνπ. Όηαλ νη Βξεηαλνί πξνζπάζεζαλ λα 

απνθηήζνπλ δηεζλή απνδνρή κε ηνπο ηνπηθνχο άξρνληεο, θπξίσο απηφλ ηεο 

Αηζηνπίαο, κε ζθνπφ λα δηαηεξήζνπλ ην status quo ζην εξψηεκα ηνπ Νείινπ, νη 

απφπεηξεο λα απνθιείζνπλ ηελ Αίγππην παξέκεηλαλ σο επηηαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηνπ Λνλδίλνπ. Έηζη ην λεξφ παξέκεηλε ην θχξην κέζν ηεο Βξεηαλίαο ζηνλ αγψλα 

ηεο κε ηελ Αίγππην θαη ην νπδάλ κεηά ην 1882. Πξάγκαηη, νη Βξεηαλνί 

πξνζπάζεζαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο δχν ζηφρνπο, λα απεηιήζνπλ ηελ Αηγππηηαθή 

πνιηηηθή εθκεηάιιεπζεο ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ ελψ βξηζθφηαλ ππφ ηελ θπξηαξρία 

ηνπο θαη λα απνθιείζνπλ ην νπδάλ απφ ηελ Αίγππην133. Γηα λα επηηχρνπλ απηνχο 

ηνπο ζηφρνπο, ε Βξεηαληθή απνηθηαθή δηαρείξηζε επηθεληξψζεθε ζηελ θαηαζθεπή 

θξαγκάησλ θαη άιισλ πδξφβησλ πξνγξακκάησλ ζην νπδάλ θαη απνηξέπνληαο 

ηηο θαηαζθεπέο ζηελ Αίγππην κε απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζε ηεο Αηγχπηνπ134. 

 ε γεληθέο γξακκέο ε ξνή ηνπ Νείινπ πξνο ηελ Αίγππην έρεη παξακείλεη 

ζηαζεξή. Πνηέο είλαη φκσο νη ζπλέπεηεο ησλ απνπεηξψλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ν 

Νείινο σο πνιηηηθφ φπιν θαηά ηεο Αηγχπηνπ; Αθφκα θη αλ ππνζέζνπκε πσο 

ππήξραλ ζνβαξέο απφπεηξεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ν Νείινο σο εξγαιείν πνιηηηθήο 

δηακάρεο ζηελ Αίγππην, ε βαξχηεηα απηψλ ηνλ απνπεηξψλ δελ πξέπεη λα 

ππνηηκεζεί κεηαμχ ησλ παξφρζησλ θξαηψλ ηνπ Νείινπ135. 
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 Οξηζκέλα ζεκεία αλαθνξάο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε. Πξψηνλ, ν 

δηεζλήο λφκνο γηα ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο δεζκεχζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε δηεζλέο 

ζχζηεκα πνηακψλ θαη απνρεηεχζεσλ. Όζνλ αθνξά ηνπο λφκηκνπο ηζρπξηζκνχο, 

έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ πδάησλ 

ησλ δηεζλψλ πνηακψλ απφ ηα θξάηε κέιε πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο, 

απξφζθνπηα θαη ηαπηφρξνλα, είλαη νπζηψδεο. Οη θξίζεηο απφ ηα παξάθηηα θξάηε 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηελ νηθνλνκία, ηε δσή ησλ αλζξψπσλ θαη ην κέγεζνο θαη 

ηελ απφζηαζε πνπ δηαζρίδεη ν πνηακφο ζηα ζχλνξα ησλ παξάθηησλ θξαηψλ136. 

 Έλα παξάθηην θξάηνο πξέπεη λα ππνρξεσζεί λα κελ πξνβεί ζε θακία 

ελέξγεηα ή λα θηλήζεη νπνηαδήπνηε ελαιιαγή πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθή δεκηά ζε νπνηνδήπνηε άιιν θξάηνο ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ.  

 πγθεθξηκέλα, νπνηαδήπνηε απφπεηξα ρεηξηζκνχ ηνπ λεξνχ ηνπ Νείινπ πνπ 

ζα επεξέαδε ηα ζπκθέξνληα ηεο Αηγχπηνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί αληίζεηε 

πξνο ην πλεχκα ησλ Αηγππηηαθψλ-Βξεηαληθψλ θαη ησλ Αηγππηηαθψλ Νφκσλ ηνπ 

1959137. 

 Γεχηεξνλ, νη πεξηζζφηεξεο παξάθηηεο ρψξεο δελ είλαη εμίζνπ εμαξηεκέλεο 

απφ ηα λεξά ηνπ πνηακνχ Νείινπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ Αίγππην. Ζ Αίγππηνο 

εμαξηάηαη απφ ηα λεξά ηνπ πνηακνχ Νείινπ γηα ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή επηβίσζή 

ηεο φζν θακία άιιε ρψξα ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ. Απηφ πνπ είλαη επίζεο 

ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί είλαη φηη ηα Αηζηνπηθά πςίπεδα, κε ηα ηεξάζηηα θπζηθά ηνπο 

πιεκκπξηθά χδαηα πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνλ πνηακφ Νείιν, είλαη ηέηνηνπ είδνπο πνπ 

θαζηζηνχλ αδηαλφεην ηνλ έιεγρν ησλ ζαξσηηθψλ πδάησλ138. 

 Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη φηη παξά 

ηα ιίγα πεξηζηαηηθά, νη ηζηνξηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ Αίγππην θαη ηελ Αηζηνπία, 

παξέκεηλαλ εγθάξδηεο. Έρεη ππνζηεξηρζεί απφ κεξηθνχο κειεηεηέο φηη ν 

θαζνξηζκφο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Καΐξνπ  δίδεη εμαηξεηηθή βαξχηεηα ζηε 

ζρέζε κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη νπδάλ θαζψο θαη ησλ άιισλ παξάθηησλ θξαηψλ 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Νείινπ. ε ζχγθξηζε κε ηηο 
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κεζνγεηαθέο ρψξεο ηνπ Βνξξά θαη ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ε Αηγππηηαθή εμσηεξηθή 

πνιηηηθή έλαληη ηνπ νπδάλ θαη ηνπ λφηνπ γεληθά ήηαλ έλα ζεκείν αδπλακίαο. Ίζσο 

απηή ε ππεξβνιηθή ζεκαζία εμεγεί επίζεο φηη ε Αηγππηηαθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ζε 

απηνχο ηνπο ηνκείο, εθηφο απφ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Mohammad Ali (θαη κεξηθνχο 

απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ) λα ειέγμεη ην νπδάλ θαη ηνλ άλσ Νείιν, δελ ήηαλ 

επεθηαηηθή, αιιά ακπληηθή πνπ είρε σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ επξσπατθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ139. 

 Οη Αηγχπηηνη, κέζσ ηεο καθξφρξνλεο ηζηνξίαο ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπο, έρνπλ 

θαηαιάβεη ηε ζεκαζία ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ σο αλαπφζπαζην πφξν γηα ηε δσή 

ηνπο θαη δηαηεξνχλ κφλν απφ απηή ηελ άπνςε ζπκθέξνληα ζηηο νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηα ππφινηπα θξάηε ηεο ιεθάλεο. Γηα αηψλεο, ε Αίγππηνο 

εμαζθάιηζε κε φια ηα κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο φηη αξθεηφ λεξφ ξέεη ζηελ 

επηθξάηεηά ηεο140. Ζ Αίγππηνο έρεη θξνπξήζεη απφ νπνηαδήπνηε ερζξηθή δχλακε 

πνπ πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηηο πεγέο ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ ηνπ Νείινπ. 

Δπνκέλσο, ε ζπλεηαηξηζηηθή δηπισκαηία απνηειεί κία απφ ηηο επηινγέο θαη ηνπο 

ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Αηγχπηηνη εγέηεο γηα λα απνηξέςνπλ ερζξηθέο 

απνθάζεηο ελαληίνλ ησλ εζληθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Οη πνιηηηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ νη Αηγχπηηνη εγέηεο θπκαίλνληαλ απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο απφθηεζεο 

πιήξνπο ειέγρνπ θαη επηξξνήο, φπσο απνδεηθλχεηαη θαηά ηελ επνρή ηνπ 

Μνράκαλη Αιί θαη νξηζκέλσλ απφ ηνπο δηαδφρνπο ηνπ θαζψο θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ πξηλ απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1952, ζηελ αδξάλεηα ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο δηπισκαηίαο, κεηά ηελ επαλάζηαζε θπβεξλήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, 

ε Αίγππηνο μεθίλεζε ηελ UNDUGU (αδειθφηεηα), ε νπνία ζπγθέληξσζε φια ηα 

παξάθηηα θξάηε, κε ζηφρν ηελ εμεχξεζε απνδεθηνχ λνκηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πνηακψλ ηνπ Νείινπ141. 

 Πξηλ απφ ηελ αλεμαξηεζία ηεο ην 1922, ηα αηγππηηαθά πδαηηθά ζπκθέξνληα 

θαζνξίδνληαλ θπξίσο απφ ηε Βξεηαλία. Ζ Αίγππηνο έραζε ηελ θπξηαξρία ηεο θαη ηε 

λνκηθή ηεο πξνζσπηθφηεηα πνπ ηεο επέηξεςε λα κηιήζεη σο δηεζλέο λνκηθφ 

πξφζσπν. Όπσο θαη ζε άιιεο απνηθίεο πνπ θπβεξλήζεθαλ απφ ηελ Βξεηαλία (θαη 

                                                           
139  ibid 
140

  ibid 
141 Hamdy A. Hassan and Ahmad Al Rasheedy. The Nile River and Egyptian Foreign Policy 

Interests. Jan 2007. σ.12 



49 
 

άιιεο απνηθηαθέο δπλάκεηο), ε Αίγππηνο επέβαιε ην δηεζλέο δίθαην, κε ην Λνλδίλν 

λα γίλεηαη ην θέληξν ησλ εμσηεξηθψλ ζρέζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο ρψξαο. Ζ 

Αηγππηηαθή πνιηηηθή χδαηνο θαηά ηελ απνηθηαθή πεξίνδν ήηαλ ν ηνκέαο ηεο 

Βξεηαληθήο απνηθηαθήο εμνπζίαο. Οη δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ ππνγξάθεθαλ κεηαμχ 

ηεο Βξεηαλίαο θαη άιισλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ θαηέζηεζαλ ππνρξεσηηθέο γηα 

ηελ Αίγππην θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ αλεμαξηεζία. Απηή είλαη ε γεληθή πξαθηηθή 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

θιεξνλνκηθή δηαδνρή ηνπ θξάηνπο142. 

 Ζ Βξεηαλία δελ ήηαλ ε κφλε απνηθηαθή δχλακε ζηε ιεθάλε ηνπ πνηακνχ 

Νείινπ. Οη ππφινηπεο απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο ηελ επνρή εθείλε πεξηιάκβαλαλ 

ηελ Ηηαιία, ηε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ηε Γεξκαλία. Μεηά ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηελ ζηαδηαθή ιήμε ηεο απνηθηνθξαηίαο, κε ηελ έλαξμε ηεο 

απνθάιπςεο ηεο επξσπατθήο πνιηηηζηηθήο εμνπζίαο ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ηνπ 

ηίηινπ ζε εδάθε ηεο Αθξηθήο, νη Βξεηαλνί απνθάζηζαλ λα εγγπεζνχλ ηα 

Αηγππηηαθά δηθαηψκαηα πάλσ ζην Νείιν, ζρεηηθά κε ηελ επξσπατθή δηεζλή 

λαπζηπινΐα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα βηνκεραληθνχο θαη γεσξγηθνχο ζθνπνχο. Οη 

ζπλζήθεο, γηα παξάδεηγκα, ζεζπίδνπλ δεζκεπηηθνχο θαλφλεο πνπ ειέγρνπλ ηε 

ρξήζε ησλ δηεζλψλ πδάησλ κεηαμχ ησλ παξάθηησλ θξαηψλ. Μεξηθά παξαδείγκαηα 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ λα εμεγήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Βξεηαλίαο λα 

δηεζλνπνηήζεη ηε ρξήζε ηέηνησλ δηεζλή χδαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

πνηακνχ Νείινπ143. 

 Πξψηνλ, ε Βξεηαλία θαη ε Ηηαιία ζπλήςαλ ην πξσηφθνιιν ηεο Ρψκεο ην 

1891, ην νπνίν αθνξνχζε ην ζέκα ηεο ζχλαςεο ζπλφξσλ κεηαμχ Δξπζξαίαο θαη 

νπδάλ. ην πξσηφθνιιν, ε Ηηαιία δεζκεχζεθε λα κελ θαηαζθεπάζεη έξγα ζηνλ 

παξαπφηακν ηνπ Νείινπ Atbara πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ πνζφηεηα 

λεξνχ πνπ ξέεη ζηελ Αίγππην.  

 Γεχηεξνλ, ε ζπκθσλία ηνπ 1902 ζηελ Αληίο Ακπέκπα πνπ ζπλήθζε κεηαμχ 

ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηνπ Menelik II ηεο Αηζηνπίαο δηέπξαμε ηηο δχν ρψξεο λα 

κελ θαηαζθεπάζνπλ νχηε λα επηηξέςνπλ νπνηαδήπνηε θαηαζθεπή πάλσ ζην Μπιε 
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Νείινπ, ηε ιίκλε Tana θαη ηνλ πνηακφ Sobat πνπ ζα επεξέαδε ηε ξνή ησλ πδάησλ 

ηνπο, ησλ κεξψλ θαζψο θαη ηνπ νπδάλ. 

 Σξίηνλ, ε ζπλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ πνπ νινθιεξψζεθε ην 1906 κεηαμχ 

Βξεηαλίαο θαη Βειγίνπ (εμ νλφκαηνο ηνπ βειγηθνχ Κνλγθφ, ηψξα Λατθήο 

Γεκνθξαηίαο ηνπ Κνλγθφ - ΛΓΚ), ην νπνίν πξνέβιεπε, κεηαμχ άιισλ, ηε 

δέζκεπζε ηνπ αλεμάξηεηνπ Κνλγθφ λα κελ ζεζπίζεη ή λα επηηξέςεη ηε ζχζηαζε 

νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπήο ζηνλ ή θνληά ζηνλ πνηακφ Semliki, ν νπνίνο είλαη 

παξαπφηακνο ηνπ Νείινπ, ε νπνία ζα κεηψζεη ηνλ φγθν ησλ πδάησλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζηε ιίκλε Albert. Σέηαξηνλ, ε ηξηκεξήο ζπκθσλία πνπ ζπλήθζε ην 

1906 κεηαμχ Βξεηαλίαο, Γαιιίαο θαη Ηηαιίαο δέζκεπζε επίζεο ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε λα δηαηεξήζνπλ ηελ ελφηεηα ηεο Αηζηνπίαο θαη λα δηαθπιάμνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ ζηε ιεθάλε ηνπ Νείινπ, 

εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηε ξχζκηζε ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Νείινπ θαη ησλ 

παξαπνηάκσλ ηνπ. 

 Ζ ζπκθσλία, κεηαμχ άιισλ, παξελέβε κεηαμχ ηεο ζπκβαιιφκελεο πιεπξάο 

θαη ηεο πξφιεςεο ησλ αλάληε θξαηψλ λα εθηξέςνπλ ηε ξνή ησλ πδάησλ ηνπ 

πνηακνχ Νείινπ ελάληηα ζηα ζπκθέξνληα ησλ απνηθηαθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ 

απνηθηψλ θαζψο θαη ζηελ Αίγππην. Απηέο νη ζπλζήθεο έζεζαλ ηα ζεκέιηα γηα ηα 

λνκηθά κέζα κεηά ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 1929 θαη ηνπ 1959 κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη 

ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ θαη ηνπ νπδάλ αληίζηνηρα. Οη Αηγχπηηνη ππεχζπλνη 

γηα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή έρνπλ επηθαιεζηεί ζηαζεξά ηηο ζπλζήθεο ηνπ 1929 θαη 

ηνπ 1959 απφ ηφηε πνπ έρνπλ επηθπξσζεί απφ ηα κέξε144. 

 Τπνζηεξίρζεθε φηη ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ πνηακνχ Νείινπ 

αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ην νπνίν, απφ ηελ απγή ηεο 

αλεμαξηεζίαο έρεη θπζηθά θαη ηζηνξηθά δηακνξθσκέλε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Αηγχπηνπ.  

 Oη Αηγππηηαθνί γεσζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απφ ην 

1922 έσο ην 1952 ήηαλ145:  
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 Πξψηνλ, ππήξρε ελδηαθέξνλ γηα ηελ θαζηέξσζε εγθάξδησλ δηκεξψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ νπδάλ θαη ηεο Αηγχπηνπ. Οη δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ 

Αηγχπηνπ θαη νπδάλ εμαζθάιηδαλ ηελ αδηάιεηπηε ξνή ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνζηαηεχνληαλ ηα ηζηνξηθά θαη θεθηεκέλα 

δηθαηψκαηα ηεο Αηγχπηνπ. Πξάγκαηη, ε ηδέα δέζκεπζεο ηνπ νπδάλ ζηελ Αίγππην 

είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζηελ αηγππηηαθή πνιηηηθή ηζηνξία, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

επηζπκία γηα ηζηνξηθή νινθιήξσζε κεηαμχ Αηγχπηνπ θαη νπδάλ. πγθεθξηκέλα, ε 

πνιηηηθή βαζίδεηαη ζηελ παιαηά άπνςε φηη φπνηνο ειέγρεη ην νπδάλ, απεηιεί ηελ 

Δπξψπε κε ζηξαηεγηθά ελδηαθέξνληα γηα ην λεξφ. 

 Οη αηγππηηαθν-ζνπδαληθέο ζπλδέζεηο ρξνλνινγνχληαη απφ ην 1899, φηαλ ε 

Βξεηαλία ίδξπζε ζπγθπξηαξρία γηα ηνλ έιεγρν ηνπ λφηηνπ νπδάλ. Σν δήηεκα ηνπ 

νπδάλ έγηλε έλα απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα ζηηο ζρέζεηο Βξεηαλίαο-Αηγχπηνπ θαηά 

ηελ πεξίνδν απηή πξηλ απφ ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1952146. 

 Γεχηεξνλ, ε ζπλζήθε ηνπ αηγππηίν-βξεηαληθνχ πνηακνχ Νείινπ ηνπ 1929 

έιαβε γλψζε ησλ αηγππηηαθψλ ηζηνξηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε ζρέζε κε ηα χδαηα ηνπ 

Νείινπ. Ζ ζπκθσλία ηνπ 1929 πξνέβιεπε ζαθή θαηαλνκή ησλ πδάησλ ηνπ 

πνηακνχ ηνπ Νείινπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλζήθε ελζσκάησζε ηηο αηγππηηαθέο 

ηζηνξηθέο αλάγθεο, αθαηξψληαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ξνήο ηεο ζάιαζζαο απφ 

ην Κάηξν, κέζσ ηεο δηάζεζεο ζηελ Κνπεγράγε, απφ 48 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα, 

γηα εθαηνκκχξηα κεηξεηά γηα ην νπδάλ147. 

 Ζ ζπκθσλία πνπ ζπλάθζεθε ζην Λνλδίλν ην 1934 κεηαμχ ηεο Βξεηαλίαο (εμ 

νλφκαηνο ηεο Σαλγθαλίθα Tanganyika) θαη ηνπ Βειγίνπ (εμ νλφκαηνο ηεο Ρνπάληα 

θαη ηνπ Μπνπξνχληη) ζρεηηθά κε ηνλ πνηακφ Kagera, ν νπνίνο ξέεη ζηε ιίκλε 

Βηθηψξηα, αλαγλψξηζε ηε δίθαηε εθκεηάιιεπζε ηνπ πνηακνχ πνπ δελ ζα εκπφδηδε 

ηα ζπκθέξνληα Σξίησλ, ε Βξεηαλία θαη ε Αίγππηνο ζπλήςαλ επίζεο κηα δηκεξή 

ζπκθσλία ην 1932 ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο δεμακελήο Jabal el Awleya. Ζ 

ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο απηνχ ηνπ έξγνπ εθηηκάηαη ζε 3,5 εθαηνκκχξηα θπβηθά 

κέηξα εηεζίσο148. 
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 Οη κεηαπνιεκηθέο θπβεξλήζεηο έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ πξφζεζε λα 

δηαηεξήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηεο Αηγχπηνπ φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία, ηελ 

πνιηηηθή θαη ηελ αζθάιεηα φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ιεθάλεο ηνπ πνηακνχ 

Νείινπ149. 

  Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε φηη δελ πεξηνξηδφηαλ πιένλ 

ζην ζηελφ πξίζκα ηεο ιεθάλεο ηνπ πνηακνχ Νείινπ, αιιά επηθεληξψζεθε ζηελ 

Αθξηθή θαη ζηνπο θχξηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Ο Πξφεδξνο Gamal Abdel 

Nasser, γηα παξάδεηγκα, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο απφ ηηο νκηιίεο ηνπ, επαλέιαβε ηε 

ζεκαζία ησλ αηγππηηαθψλ ζπκθεξφλησλ φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ιεθάλεο ηνπ 

πνηακνχ Νείινπ, ππνγξακκίδνληαο φηη ν πνηακφο ηνπ Νείινπ ήηαλ κηα «αξηεξία 

ηεο δσήο γηα ηελ παηξίδα καο»150. 

 Παξφια απηά, ε Αηγππηηαθή εμσηεξηθή πνιηηηθή δελ δηακνξθψζεθε 

απνθιεηζηηθά απφ ην δήηεκα ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ. Άιια ζεκαληηθά δεηήκαηα 

πνπ επεξέαζαλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Αηγχπηνπ πεξηιάκβαλαλ151: 

  α) αιιειεγγχε πξνο ηνλ Παιαηζηηληαθφ ιαφ,  

 β) βνήζεηα ζηα αθξηθαληθά θηλήκαηα απειεπζέξσζεο · μεπεξλψληαο ηηο 

πξνζπάζεηεο δηείζδπζεο ηνπ Ηζξαήι ζηελ Αθξηθή θαη  

 γ) ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζηε Νφηηα Αθξηθή.  

 ην πιαίζην απηφ, ε Αίγππηνο έρεη πξνζπαζήζεη κε ηελ πάξνδν ησλ 

ρξφλσλ λα αλαπηχμεη ηηο ζρέζεηο κε ηηο ππφινηπεο Αθξηθαληθέο ρψξεο, ηδηαίηεξα 

ηελ Κέλπα, ην νπδάλ θαη ηελ Οπγθάληα. 

  Όπσο εμήγεζαλ, νη Αηγχπηηνη εγέηεο κεηά ην 1952 ζπλέβαιαλ ζηελ πνιηηηθή 

ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ γεσπνιηηηθψλ ζεσξήζεσλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ πξνσζνχζαλ 

ηνλ ζηφρν ηεο ελζσκάησζεο κεηαμχ ηεο νδαηίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ, θαζψο θαη ηεο 

Αηγχπηνπ, γηα ηελ άξδεπζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηδίσο ζε πεξηνρέο ηεο 
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Βφξεηαο θαη Νφηηαο, νη νπνίεο απφ νξηζκέλεο απφςεηο θαηαηάζζνπλ ην νπδάλ 

ζηελ ίδηα ζέζε κε ηελ Αίγππην152.  

 Σν νπδάλ είλαη ε κνλαδηθή πνηακνθξαηνχκελε ζηε ιεθάλε ηνπ Νείινπ, ε 

νπνία δηαζέηεη ηεξάζηηνπο θπζηθνχο πφξνπο πνπ ζπληζηνχλ θζελή αγξνηηθή 

παξαγσγή, ππεξβαίλνληαο νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε ζηε ιεθάλε ηνπ Νείινπ.  

 Δμαηηίαο ηεο εμάξηεζεο απφ ηα λεξά ηνπ Νείινπ, νη αηγππηηαθνί παξάγνληεο 

ιήςεο απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είραλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ην νπδάλ απφ ην 1952153.  

 Απηφ ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηξία αιιειέλδεηα 

δεηήκαηα154: 

  Πξψηνλ, ιφγσ ηεο επηζπκίαο γηα καθξνρξφληα θαη αλζεθηηθφηεηα ζηελ 

Νήζν, ε Αίγππηνο πεξηέιαβε ζπκθσλία κε ηελ Βξεηαλία ην 1953, ε νπνία δήηεζε 

ηελ αλεμαξηεζία ηνπ νπδάλ ην 1956.  

 Γεχηεξνλ, ε Αίγππηνο ζπλεηδεηνπνίεζε φηη γηα λα ππάξμεη κηα βηψζηκε θαη 

καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ε δηαηήξεζε ηεο 

ζπγθπξηαξρίαο ζην Νφηην νπδάλ ήηαλ ε θαιχηεξε επηινγή. Απηφ ζα εγγπάηαη ηελ 

πξφζβαζε ζηα χδαηα ηνπ Νείινπ πνπ ζα σθειήζεη ηηο δχν ρψξεο. Γηα λα 

εδξαησζνχλ νη δηκεξείο ζρέζεηο κεηαμχ Κάηξν θαη Υαξηνχκ, ηα δχν παξάθηηα θξάηε 

κπήθαλ ζε ζπκθσλία γηα λα ζπλαληεζνχλ κε ηελ Αίγππην. Δληνχηνηο, ην νπδάλ 

ζεσξνχζε φηη ε Σνπξθία πξνηίκεζε ηελ Αίγππην λα πξνσζήζεη κηα άιιε ρψξα, 

πξάγκα πνπ ζα ήηαλ επλντθφ γηα ηηο δχν ρψξεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ πνηακψλ ηνπ Νείινπ. 

 Ζ ζπλζήθε ηνπ 1959 επηβεβαίσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο λνκηθνχο 

ηζηνξηθνχο ηζρπξηζκνχο ηεο Αηγχπηνπ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ πδάησλ ηνπ 

Νείινπ. Ζ ζπλζήθε ελζσκάησζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 1929, ζηηο νπνίεο ρνξεγήζεθαλ 

εηεζίσο ζηελ Αίγππην θαη ζην νπδάλ 48 εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα θαη 4 

εθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα. Ζ ζπλζήθε έζεζε επίζεο ηε βάζε γηα έλα πην 

                                                           
152

 ibid 
153

 ibid 
154 Hamdy A. Hassan and Ahmad Al Rasheedy. The Nile River and Egyptian Foreign Policy 

Interests. Jan 2007. σ.16 



54 
 

νινθιεξσκέλν λνκηθφ πιαίζην πνπ εδξαίσζε ηηο ζρέζεηο Αηγχπηνπ-νπδάλ ζε 

ζρέζε κε ην δήηεκα ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Νείινπ155. 

  Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νξηζκέλα εηδηθά δεηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε ζπλζήθε ηνπ 1959156: 

  Πξψηνλ, ε Αίγππηνο έπξεπε λα θαηαζθεπάζεη έλα ςειφ θξάγκα λφηηα ηνπ 

Αζνπάλ, ελψ ην νπδάλ έπξεπε λα θαηαζθεπάζεη ην θξάγκα Rosiras ζην Γαιάδην 

Νείιν. Σν ςειφ θξάγκα έπξεπε λα παξαδψζεη 14,5 θαη 7,5 εθαηνκκχξηα θπβηθά 

κέηξα λεξνχ ζην νπδάλ θαη ηελ Αίγππην αληίζηνηρα.  

 Γεχηεξνλ, ε ζπλζήθε πξνέβιεπε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν 

ρσξψλ ζην ζέκα ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ.  

 Σξίηνλ, πξνέβιεπε 15 εθαηνκκχξηα αηγππηηαθέο ιίξεο γηα απνδεκίσζε ζην 

νπδάλ κε αληάιιαγκα ηηο απψιεηεο λεξνχ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ θαηαζθεπή 

ηεο ιίκλεο Nasser. 

  Σέηαξηνλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ εζσηεξηθφ εκθχιην πφιεκν ηνπ νπδάλ θαη 

ηηο ηεηακέλεο ζρέζεηο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο πεξηνρήο, ην Κάηξν δηαηεξνχζε 

ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε ην Υαξηνχκ. 

 Λφγσ ησλ εγρψξησλ αλαγθψλ θαη ηεο επηδίσμεο κηαο ξεαιηζηηθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ε Αίγππηνο απέθπγε, ηνπιάρηζηνλ επηζήκσο, ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ νπδάλ ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηνπο λφηηνπο αληάξηεο γηα ην θφβν 

φηη ε ζηήξημε απηή ζα επεξέαδε αξλεηηθά ηα πεξηθεξεηαθά θαη επεηξσηηθά 

ζπκθέξνληα ηνπ Καΐξνπ157.  

 ην γεσπνιηηηθφ θαη ην γεσζηξαηεγηθφ κέησπν, ν ελεξγφο ξφινο πνπ 

δηαδξακάηηζε ε αηγππηηαθή δηπισκαηία ζηελ ακνηβαία θαηαλφεζε κεηαμχ Αηζηνπίαο 

θαη νπδάλ, ν νπνίνο θνξπθψζεθε ζηελ νκαινπνίεζε ησλ ζρέζεσλ ησλ δχν 

ρσξψλ, είλαη αδηακθηζβήηεηνο ηεο κεηξνπνιηηηθήο ζέζεο ηεο Αηγχπηνπ. Οκνίσο, 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη φηη ε εληζρπκέλε θαη επέιηθηε πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη 
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απφ ηελ Αίγππην κε ζεβαζκφ ζηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα θαη ζηηο ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ δελ θαηαδεηθλχεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ Κατξνπ158. 

 Δθηφο απφ ηνλ εκθχιην πφιεκν ζην νπδάλ, ε εζσηεξηθή Αηζηνπηθή 

ζχγθξνπζε κε ην εζληθφ θίλεκα γηα ηνλ ιαφ ηεο Δξπζξαίαο, ν Αηζηνπηθφο-

Δξπζξηθφο πφιεκνο 1998-2000 θαη ε άκεζε δηέλεμε θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Αηζηνπίαο 

ζηε νκαιία ζρεηηθά κε ηελ πεξηνρή ηνπ Ογθαληέλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, 

έρνπλ θαηαζηήζεη απαξαίηεηε ηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε απφ ηελ Αηγππηηαθή 

εμσηεξηθή πνιηηηθή159.  

 πγθεθξηκέλα, νη Αηγχπηηνη δηακνξθσηέο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πηνζέηεζαλ 

ζέζεηο πνπ δελ ππνζηήξηδαλ έλα κέξνο ελαληίνλ ηνπ άιινπ, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

λνκηθέο αμηψζεηο. Ζ απφθαζε ησλ αηγππηηαθψλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο επεξεάδεηαη απφ ηελ επηζπκία λα 

απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε κε ηα θξάηε ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ θαη 

ηδηαίηεξα κε ηελ Αηζηνπία θαη ην νπδάλ160. 

 Ζ αηηηνιφγεζε ηεο αξρήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αθξηθαληθήο 

Δλφηεηαο (ΟΑΔ) ζην Κάηξν ην 1964 θαη έγηλε απνδεθηή απφ ηα θξάηε κέιε εθηφο 

απφ ην Μαξφθν θαη ηε νκαιία, έγηλε ην θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο κεηααπνηθηαθήο 

Αθξηθήο. Οη πξνζπάζεηεο απφθιηζεο απφ απηή ηελ επεηξσηηθή πξαθηηθή ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ε Biafra (Νηγεξία) θαη ε Katanga (Εαΐξ αξγφηεξα ε ΛΓΚ) 

αληηκεησπίζηεθαλ κε αδηάιιαθηε απφξξηςε απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΑΔ. Ζ 

Δξπζξαία είλαη ε κνλαδηθή πεξίπησζε ζηελ Αθξηθή, φπνπ ε πξνζπάζεηά ηεο γηα 

απηνδηάζεζε ην 1993 εγθξίζεθε απφ ηνλ ΟΑΔ161. 

 Ζ πηνζέηεζε ζπλεξγαζίαο δηπισκαηίαο πξνο άιια θξάηε ηεο ιεθάλεο ηνπ 

Νείινπ δελ ζεκαίλεη φηη ε Αίγππηνο δελ είλαη δηαηεζεηκέλε λα ρξεζηκνπνηήζεη άιια 

κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο ζηελ 

πεξηνρή. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε Αίγππηνο έρεη θαηαδείμεη ηελ εηνηκφηεηά ηεο λα 

πξνρσξήζεη ζε πφιεκν, εάλ ε θαηάζηαζε ην δηθαηνινγεί. Γηα παξάδεηγκα, ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1970, φηαλ ε Αηζηνπία πξνζπάζεζε λα πινπνηήζεη έξγα ζην κπιε ηνπ 
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Νείινπ ρσξίο δηαβνπιεχζεηο κε άιια πνηάκηα θξάηε, ε Αίγππηνο πξνεηδνπνίεζε 

ηελ Αληίο Ακπέκπα ελάληηα ζε ηέηνηεο απνζηαζεξνπνηεηηθέο ελέξγεηεο. Ζ Αίγππηνο 

θαηέζηεζε ζαθέο ζηελ Αηζηνπία φηη ην Κάηξν ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα πάεη ζηνλ 

πφιεκν γηα λα πξνζηαηέςεη ηα εζληθά ηνπ ζπκθέξνληα162. 

  Σα ζπκθέξνληα ηεο Αηγχπηνπ ζην νπδάλ επηθεληξψλνληαη ζηελ επηζπκία 

γηα ζηαζεξφηεηα ζην Υαξηνχκ. πγθεθξηκέλα, νη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο ζηελ 

Αίγππην αζρνιήζεθαλ κε πηζαλνχο ερζξηθνχο εγέηεο πνπ αλέιαβαλ ηελ εγεζία 

ζην νπδάλ. Οκνίσο, νη εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο απεηιέο γηα ηε ζηαζεξφηεηα ζην 

νπδάλ αληηκεησπίδνληαη κε κεγάιε αλεζπρία απφ ηνπο Αηγχπηηνπο παξάγνληεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο163. 

 Σέινο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2015, ε Αίγππηνο θαη ε Αηζηνπία ππέγξαςαλ κηα 

ζπκθσλία ζην κηζνρηηζκέλν θξάγκα «Μεγάιε Αλαγέλλεζε»164 ζην Γαιάδην Νείιν, 

ε νινθιήξσζε ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη εληφο ηνπ 2017 θαη ην νπνίν ζα είλαη ην 

κεγαιχηεξν πδξνζχζηεκα ζηελ Αθξηθή. Οη ελζηάζεηο ηεο Αηγχπηνπ αξρηθά ήηαλ 

ηφζν έληνλεο πνπ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηνπ ηφηε πξνέδξνπ Μνράκελη Μφξζη, αθνχζηεθε ζε δσληαλή 

ηειενπηηθή κεηάδνζε ζπδήηεζε γηα ηξφπνπο θαηαζηξνθήο ηνπ θξάγκαηνο κέζσ 

ζπγθαιπκκέλεο ζηήξημεο αληηθπβεξλεηηθψλ αληαξηψλ. Σειηθά, θαίλεηαη λα έρεη 

επηθξαηήζεη ε ινγηθή.165 

2.1.3.4 H Αηζηνπία, νη Θέζεηο θαη ε Πνιηηηθή ηεο 

 Πέξα απφ ηελ Αίγππην, φκσο, ηζρπξή παξνπζία ζηνλ πνηακφ Νείιν 

επηδηψθεη θαη ε Αηζηνπία, σο κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζην 

θφζκν. ήκεξα, ε Αηζηνπία είλαη κέζα ζηηο δέθα ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν ξπζκφ 

δεκνγξαθηθήο αλάπηπμεο. Ο ησξηλφο πιεζπζκφο ηεο είλαη 85 εθαηνκκχξηα, ελψ 

έσο ην 2050 αλακέλεηαη λα μεπεξάζεη ηα 145 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο. Γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε ήδε πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ γηα ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο πξψελ Αβεζζπλίαο επηβαξχλεηαη κε ηελ αλακελφκελε αχμεζε ηνπ 
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πιεζπζκνχ. Μφλν ην 44% ηνπ πιεζπζκνχ ρξεζηκνπνηεί πφζηκν λεξφ, ελψ κφλν 

ην 17% έρεη πξφζβαζε ζε ειεθηξηζκφ.166 

 Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην επίπεδν δηαβίσζεο, αιιά θαη λα κελ 

ππνλνκεπζεί ε αγξνηηθή παξαγσγή, πνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο 

ζπλεηζθέξεη 41% ηεο νηθνλνκίαο, ε Αηζηνπία θαιείηαη λα βειηηψζεη ηελ πξφζβαζή 

ηεο ζε πδάηηλνπο πφξνπο γηα λα θαηαπνιεκήζεη ηηο ζπρλέο μεξαζίεο. Ηδηαίηεξα νη 

βφξεηεο πεξηνρέο ηεο Αηζηνπίαο ηαιαηπσξνχληαη απφ ηε ρεηξφηεξε μεξαζία ησλ 

ηειεπηαίσλ ηξηάληα ρξφλσλ. Οη αξρέο ηεο Αηζηνπίαο ζέινπλ κεγαιχηεξν κεξίδην 

απφ ηα χδαηα ηνπ Νείινπ, θαζψο, παξφιν πνπ δηαζρίδεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ρψξαο, δελ εθκεηαιιεχεηαη επαξθή πνζφηεηα.167 

 Έηζη, ε Αηζηνπία ην 2010 πέηπρε ηελ ππνγξαθή ζπλζήθεο κε ηελ νπνία 

αλακνξθψλνληαη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ θαη ησλ 

ζρεδίσλ θαηαζθεπήο πδξαπιηθψλ έξγσλ. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλζήθε New Nile 

Cooperative Framework Agreement. Σν Μπνπξνχληη, ε Κέλπα, ε Οπγθάληα, ε 

Ρνπάληα θαη ε Σαλδαλία ηελ έρνπλ ήδε εγθξίλεη. Σν θείκελν απηφ πξνβιέπεη ηε 

δεκηνπξγία επηηξνπήο, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ρσξψλ πνπ δηαζρίδεη ν Νείινο 

θαη έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπλζήθε, θαη κε απνζηνιή λα εγθξίλεη ή λα απνξξίπηεη ηα 

ζρέδηα γηα κεγάια πδξαπιηθά έξγα, είηε πξφθεηηαη γηα θαλάιηα είηε γηα νπνηνδήπνηε 

άιιν έξγν πνπ επεξεάδεη ηε ζηάζκε, ηνλ φγθν ή ηελ πνζφηεηα ησλ πδάησλ ηνπ.168 

 H Αίγππηνο αξλήζεθε λα εγθξίλεη ηε λέα ζπλζήθε, εάλ δε δηεπθξηληδφηαλ φηη 

ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη λα κε ηξνπνπνηήζνπλ ην ηζρχνλ θαζεζηψο 

δηακνηξαζκνχ ησλ πδάησλ θαη φηη αλαγλσξίδνπλ ηα «ηζηνξηθά δηθαηψκαηα» ηνπ 

νπδάλ θαη ηεο Αηγχπηνπ. Έηζη, ε Αίγππηνο ζα ζηεξεζεί ην δηθαίσκα λα 

παξαθνινπζεί ην έξγν ηνπ Φξάγκαηνο ηεο Αλαγέλλεζεο θαη γηα πξψηε θνξά ζηελ 

ηζηνξία ηεο ην δηθαίσκα ηνπ veto, ην νπνίν ζεσξνχζε δεδνκέλν.169 

 Ζ επηινγή ηεο Αληίο Ακπέκπα γηα ην φλνκα δελ είλαη ηπραία. Απηφ πνπ 

δηαθπβεχεηαη είλαη ε αλαγέλλεζε ηεο Αηζηνπίαο σο πεξηθεξεηαθήο δχλακεο, κε 
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ραξαθηεξηζηηθά πνπ κέρξη ζήκεξα ηεο έιεηπαλ. Μηαο Αηζηνπίαο ηζρπξήο, ε νπνία 

ζα δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ γεσπνιηηηθφ ξφιν ζηηο ηξεηο δψλεο επηξξνήο 

ηεο: Σελ Δξπζξά Θάιαζζα, ηε ιεθάλε ηνπ Νείινπ θαη ηελ Αλαηνιηθή Αθξηθή.170 

2.1.3.5 To νπδάλ, νη Θέζεηο θαη ε Πνιηηηθή ηνπ 

 Παξά ηελ πνιηηηθή ηνπ αζηάζεηα, ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηελ επηζηηηζηηθή 

αζθάιεηα, ην νπδάλ έρεη εμειίμεη ηελ πνιηηηθή ηνπ γηα ην λεξφ, νχησο ψζηε λα 

απνθνκίζεη πεξηζζφηεξα νθέιε. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο βαζίδεηαη θαηά 90% ζην 

Νείιν, ελψ εθεί θαηαλαιψλεηαη ην 97% ηνπ λεξνχ. Παξάιιεια, πξνβιέπεηαη 

ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ 43 ζε 91 εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο έσο ην 

2050, γεγνλφο ην νπνίν ζπλεπάγεηαη πςειή δήηεζε ζην λεξφ. ε ίδηα θξίζηκε 

θαηάζηαζε έρεη πεξηέιζεη θαη ην Νφηην νπδάλ, θαζψο κφλν ην 50% ηνπ 

πιεζπζκνχ έρεη πξφζβαζε ζε χδαηα.171 

 To νπδάλ καδί κε ηελ Αίγππην αληηδξνχλ ζηελ παξαπάλσ ζπκθσλία 

(ζπλζήθε New Nile Cooperative Framework Agreement)  θαη ηελ απνξξίπηνπλ, 

δηφηη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα έρνπλ δπλακηθή παξνπζία, ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο 

εγγχηεηαο. Ζ δεκνγξαθηθή κεηαβνιή επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ νπνηαδήπνηε 

ζπκθσλία, θαζψο ε αχμεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

νθέινπο ζα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο.172 

 Γεληθά, ε ζηάζε θαη ε πνιηηηθή ηνπ νπδάλ, αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

πδάησλ ηνπ Νείινπ, θπξίσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ 1959, γηα ηελ 

νπνία ε Αηζηνπία δηαηείλεηαη φηη αδηθείηαη θαηάθνξα, θαίλεηαη φηη ηαπηίδεηαη 

απφιπηα κε ηεο εγεκνληθήο ρψξαο, πνπ είλαη ε Αίγππηνο173. 
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2.2 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ο πνηακφο Νείινο, ε κφλε ζεκαληηθή πεγή λεξνχ γηα ηε ρψξα, 

δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηε δσή ηεο Αηγχπηνπ.  

 ε ζχγθξηζε κε ηα άιια παξαπνηάκηα θξάηε, ε Αίγππηνο είλαη ε κφλε ρψξα 

πνπ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα λεξά ηνπ πνηακνχ Νείινπ, θαζηζηψληαο ην 

Κάηξν επάισην ζε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηε ξνή ηνπ 

Νείινπ.  

 Ο πνηακφο Νείινο ζα είλαη πάληα ε παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Αηγχπηνπ έλαληη ησλ θξαηψλ ηεο ιεθάλεο. Σν δήηεκα ηνπ 

χδαηνο ηνπ πνηακνχ ηνπ Νείινπ θαη ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ επηβίσζε ησλ ιαψλ ηεο 

Αηγχπηνπ ήηαλ ζαθέο ζην κπαιφ φισλ ησλ πνιηηηθψλ εγεηψλ ζην Κάηξν ζην 

βαζκφ πνπ δελ ππήξρε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ δηνηθήζεσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ174.  

 Καηά ηελ απνηθηαθή πεξίνδν έγηλαλ δηάθνξεο πξνζπάζεηεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην λεξφ ηνπ Νείινπ σο πνιηηηθφ φπιν θαηά ηεο Αηγχπηνπ. Χζηφζν, 

απηέο νη πξνζπάζεηεο δελ θαηάθεξαλ πνηέ λα ππνλνκεχζνπλ ηε δσή ησλ 

Αηγππηίσλ.  

 Τπνζηεξίδνπκε φηη ε αηγππηηαθή δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο ησλ πδάησλ ηνπ πνηακνχ Νείινπ είλαη ζχκθσλε κε ηε γεληθή 

πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη ζε νπνηνδήπνηε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν απνρεηεπηηθφ 

ζχζηεκα.  

 Ζ θαιχηεξε επηινγή ζηε ιεθάλε ηνπ πνηακνχ Νείινπ είλαη ηα θξάηε ηεο 

πεξηνρήο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπλεηαηξηζηηθή δηπισκαηία γηα λα θαζηεξψζνπλ 

έλα νινθιεξσκέλν λνκηθφ θαζεζηψο επηδεθηηθφ αμηνπνίεζεο ησλ πδάησλ. 
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  πγθεθξηκέλα, ε ζηαζεξφηεηα ζηελ πεξηνρή ζηε Νέα Υηιηεηία εμαξηάηαη απφ 

ηε ζχλαςε ελφο δηαξθνχο λνκηθνχ θαζεζηψηνο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ πνηακνχ 

Νείινπ, ην νπνίν είλαη απνδεθηφ απφ φια ηα παξάθηηα θξάηε175. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ «3»:ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΑΙΓΤΠΣΟΤ 

ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.1. ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΝΔΙΛΟΤ ΣΗΝ ΔΤΡΤΣΔΡΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ 

ΑΙΓΤΠΣΟΤ 

 Ηζηνξηθά, ε Αίγππηνο ζεσξείηαη σο Αθξηθαληθφ θξάηνο θαη φρη σο Αξαβηθφ. 

Ζ Φαξασληθή Αίγππηνο δελ ήηαλ ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα Αθξηθαληθφ θξάηνο 

θαη νη ζρέζεηο ηεο κε ρψξεο ηηο θεληξηθήο Αθξηθήο έρνπλ ζπλερηζηεί αθφκα. 

 Δίλαη εθηθηφ λα δνχκε ηηο γεσπνιηηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ 

ρσξψλ πνπ απαξηίδνπλ ην «Κέξαο ηεο Αθξηθήο» θαη ηελ «Λεθάλε ηνπ Νείινπ» κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζεσξεζνχλ παξαγσγηθέο γηα ηελ ζπλεξγαζία ελ θαηξψ 

εηξήλεο, αιιά θαη σο ζεκείν πίεζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα απεηιήζεη ηελ 

Αηγππηηαθή νληφηεηα ζε πεξίπησζε πνιέκνπ176. 

 Ζ πξψηε πηπρή απηψλ ησλ ζρέζεσλ γελλήζεθε φηαλ ε Κφθθηλε Θάιαζζα 

έγηλε κηα ζεκαληηθή δηεζλήο πδάηηλε νδφο θαη ην θέληξν ησλ δηεζλψλ 

ζπκθεξφλησλ. Έηζη έγηλε αλαγθαία ε ζπλεξγαζία ηεο Αηγχπηνπ θαη ησλ Αξαβηθψλ 

θαη Αθξηθαληθψλ θξαηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ αθηνγξακκή απηήο ηεο ζάιαζζαο. 

 Ζ δεχηεξε πηπρή επηβιήζεθε απφ ηηο πδάηηλεο πεγέο ηνπ Νείινπ κηαο θαη ε 

Αίγππηνο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηφλ γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζε 

πφζηκν λεξφ. Ζ Αηζηνπία δηεθδηθεί ην κνλνπψιην θαηαλαιψλνληαο ην 80 ηνηο εθαηφ 

απηψλ ησλ πεγψλ. Απηφ ην γεγνλφο έρεη ζέζεη έλαλ κφληκν ζθνπφ ζηελ Αηγππηηαθή 

εγεζία λα εμαζθαιίζεη ηελ ξνή ησλ λεξψλ ηνπ Νείινπ. 

 Ζ ηξίηε πηπρή έρεη ζρέζε κε ηνλ Νείιν σο δηεζλέο πνηακφ ν νπνίνο 

δηαζρίδεη ηα ζχλνξα έληεθα θξαηψλ ηεο «Λεθάλεο ηνπ Νείινπ». Σέηνηα είλαη ε 

δηεζλήο θχζε ηνπ Νείινπ πνπ παξνπζηάδεη κηα ηεξάζηηα δνθηκαζία θαη απαηηεί ηελ 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ παξφρζησλ ρσξψλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ 

θαη ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο ρξήζεο ηνπο. 

                                                           
176 Hamdy A. Hassan and Ahmad Al Rasheedy. The Nile River and Egyptian Foreign Policy 

Interests. Jan 2007. σ.1 

 



62 
 

 Ζ ηέηαξηε πηπρή αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ θχζε ησλ παξαηεηακέλσλ 

δηακαρψλ κεηαμχ ησλ Αθξηθαληθψλ ρσξψλ ηνπο «Κέξαηνο ηεο Αθξηθήο» θαη ηεο 

Αλαηνιηθήο Αθξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ νπδάλ, ηεο νκαιίαο θαη ηεο Βφξεηαο 

Οπγθάληαο. 

 Πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςηλ καο θαη ηηο πηζαλφηεηεο γηα κειινληηθνχο 

πνιέκνπο γηα ην λεξφ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο έλαο 

κειινληηθφο πφιεκνο ζηελ Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

βαζηζηεί ζε δηακάρεο γηα πδάηηλνπο πφξνπο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο απηή ε 

πηζαλφηεηα αζθεί πίεζε ζηελ Αηγππηηαθή εγεζία σο έλα ζέκα εζληθήο αζθάιεηαο, 

γηαηί φρη κφλν απεηιεί ηνλ θξαηηθφ νξγαληζκφ αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ ηεο 

Αηγχπηνπ177. 

 Ο Νείινο πνηακφο είλαη ε θχξηα αξηεξία ηεο δσήο ζηελ Αίγππην. Δίλαη απφ 

κφλνο ηνπ δσή. Απηφ ην βαζηθφ γεγνλφο δελ ηζρχεη κε ηελ ίδηα βαξχηεηα γηα ηηο 

ππφινηπεο παξφρζηεο ρψξεο ηνπ Νείινπ. Έλαο γλσζηφο Αηγχπηηνο ζπγγξαθέαο 

πεξηέγξαςε ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Αηγχπηνπ ζρεηηθά κε ην Νείιν ιέγνληαο 

πσο: «ν πξψηνο πνιηηηζκφο ήηαλ ην θξνχην ηεο θαιφηπρεο γεσγξαθηθήο έλσζεο 

ηνπ Νείινπ κε ηελ Αίγππην θη έηζη εάλ ε ηζηνξία ήηαλ ν παηέξαο ησλ Αηγππηίσλ θαη 

ε Αίγππηνο ε κεηέξα ηνπ θφζκνπ, ηφηε ν Νείινο είλαη ν πξν-πξνπάππνπο ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ»178. 

 Πξάγκαηη, ν Νείινο έρεη δηακνξθψζεη ηελ δσή, ηηο ζπλήζεηεο θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ Αηγππηηαθνχ ιανχ αλά ηνπο αηψλεο θαη κέζσ ησλ πεξηνδηθψλ 

πιεκκπξψλ ηνπ ήηαλ κηα αλαδσνγφλεζε ηνπ θχθινπ δσήο. Ο πξψελ 

πξσζππνπξγφο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, Οπίλζηνλ Σζφξηζηι, παξνκνίσζε ηνλ 

Νείιν κε έλα ηεξάζηην θνηληθφδεληξν πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ θεληξηθή Αθξηθή 

ζηηο ιίκλεο Κίνγθα, Άικπεξη θαη Βηθηψξηα, ηνλ ςειφ θνξκφ ηνπ ζην νπδάλ θαη ηελ 

Αίγππην θαη ην πξάζηλν θπιιψδεο κέξνο ζηελ Βφξεηα Αίγππην. Αλ θφςεηο ηηο ξίδεο, 

ηφηε ην θπιιψδεο κέξνο ζα μεξαζεί θαη νιφθιεξν ην δέληξν ζα πεζάλεη179. 
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 Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο κηα απφ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο απεηιέο γηα 

ηελ εζληθή αζθάιεηα ηεο Αηγχπηνπ είλαη ε πξνέιεπζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ πνπ 

βξίζθνληαη πέξα απφ ηα Αηγππηηαθά ζχλνξα. Σν βφξεην ηκήκα ηεο θνηιάδαο ηνπ 

Νείινπ είλαη κηα πινχζηα αγξνηηθή πεξηνρή ή νπνία βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηα 

λεξά ηνπ πνηακνχ. Ζ ιεθάλε ηνπ Νείινπ απαξηίδεηαη απφ 11 θξάηε ηα νπνία 

πάζρνπλ απφ ππεξπιεζπζκφ ηα νπνία αλαγθάδνληαη λα επεθηαζνχλ αγξνηηθά. 

Έηζη πξνθχπηεη ην πξφβιεκα ηεο νξγάλσζεο, δηαθίλεζεο θαη επέλδπζεο πδάηηλσλ 

πφξσλ. Ζ ιχζε είλαη εθηθηή κφλν κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ηεξαζηίσλ θξαγκάησλ 

ηα νπνία ειέγρνπλ ηελ ξνή ηνπ λεξνχ. Σα θξάγκαηα απηά είλαη φκσο δίθνπν 

καραίξη εηδηθά γηα ηελ Αίγππην. Δπηηξέπνπλ ζηα θξάηε ηεο ιεθάλεο λα κνηξάδνληαη 

ην λεξφ βάζεη φζσλ έρνπλ ζπκθσλεζεί, αιιά επηηξέπεη ζε απηά ηα θξάηε λα 

ειέγρνπλ, σο έλα ζεκείν, ηε ξνή ηνπ λεξνχ180. 

 Δπηπξνζζέησο, ε βαξχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ λεξνχ ηνπ Νείινπ 

απμάλεηαη ζε εδαθηθέο ζρέζεηο γηα ηα θξάηε ηεο ιεθάλεο γηα κηα πιεζψξα ιφγσλ. 

Γελ ππάξρεη πξαγκαηηθή νξγάλσζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο ιεθάλεο ψζηε λα 

επηηξέςεη έλαλ δηάινγν πνπ ζα δηακφξθσλε ηελ δηαλνκή θαη δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ 

ηνπ Νείινπ. Δπίζεο, ππάξρεη πξαγκαηηθφο ζπλαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

απηέο γηα ηελ παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ 

εμαγσγή ηνπο, φπσο ην βακβάθη ην νπνίν ρξεηάδεηαη ηεξάζηηα πνζφηεηα λεξνχ. 

Σέινο, νη ζπλερφκελεο ερζξφηεηεο θαη δηακάρεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο «Λεθάλεο 

ηνπ Νείινπ» θαη νη εκθχιηνη έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα αζηάζεηαο θαη ζπρλήο 

εθκεηάιιεπζεο απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο κε απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο181. 

 Έρνληαο φια απηά ππφςηλ, ε ζεκαζία ηνπ λεξνχ ηνπ Νείινπ γηα ηελ Αίγππην 

δελ κπνξεί λα ππνηηκεζεί. Αξρηθά, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ Τπνπξγείνπ 

Άξδεπζεο θαη Τδάηηλσλ Πφξσλ ηεο Αηγχπηνπ, ν Νείινο πξνκεζεχεη ην 94 ηνηο 

εθαηφ ησλ ζπλνιηθψλ πδάηηλσλ πφξσλ ηεο ρψξαο. Ζ Αίγππηνο θαηαιακβάλεη κηα 

έθηαζε 1.001.450 η ρικ, απφ ηα νπνία πεξηζζφηεξα απφ 326.000 η ρικ ή ην 33 

ηνηο εθαηφ αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο «Λεθάλεο ηνπ Νείινπ» (FAO 1997). Σν 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Αηγχπηνπ πνπ θαηνηθεί ζηελ «Λεθάλε ηνπ Νείινπ» 
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αληηζηνηρεί ζην 85 ηνηο εθαηφ θαη μεπεξλάεη φιεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ιεθάλεο 

φπσο ε Οπγθάληα (75 ηνηο εθαηφ), ην νπδάλ (74 ηνηο εθαηφ) θαη ε Ρνπάληα (72 

ηνηο εθαηφ)182. 

 Δπίζεο, ε Αίγππηνο είλαη απαζρνιεκέλε κε ηελ έιιεηςε πδάηηλσλ πφξσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη ηελ πηνζέηεζε πξνγξακκάησλ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Σα λεξά ηνπ Νείινπ ζεσξνχληαη ε θχξηα πεγή άξδεπζεο. 

Ο πνηακφο επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιινπο ζθνπνχο φπσο ε κεηαθνξά, ε 

βηνκεραλία θαη ν ηνπξηζκφο. Τπνινγίδεηαη πσο ε αχμεζε πιεζπζκψλ ζε ηξία 

θξάηε ηεο «Λεθάλεο ηνπ Νείινπ», ηελ Αίγππην, ην νπδάλ θαη ηελ Αηζηνπία, ζα 

μεπεξάζεη ηα 200 εθαηνκκχξηα ην έηνο 2015 πνπ ζεκαίλεη ηελ αχμεζε δήηεζεο γηα 

ην λεξφ ηνπ Νείινπ. Με ηηο ηζρχνπζεο πνιηηηθέο γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ, είλαη 

ινγηθφ πσο θαη ηα ηξία απηά θξάηε ζα πξνζπαζήζνπλ λα απμήζνπλ ηα κεξίδηα 

ηνπο εηο βάξνο άιισλ183. 

 Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο είλαη θξίζηκε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

Αηγππηηαθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξά ην λεξφ. Δάλ αλαινγηζηνχκε πσο νη πδάηηλεο 

πεγέο ηεο Αηγχπηνπ πξνέξρνληαη πέξα απφ ηα ζχλνξά ηεο, ε αχμεζε απηψλ ησλ 

πεγψλ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ηα ππφινηπα θξάηε ηνπ Νείινπ. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία πσο απηή 

ε θαηάζηαζε αλαγθάδεη ηελ Αίγππην λα κπεη ζε κηα πνιχ ζνβαξή θαη επάισηε 

ζέζε ψζηε λα ζρεδηάζεη ηελ πνιηηηθή ηεο γηα ην λεξφ, ζεβφκελε ην γεγνλφο πσο 

δελ έρεη θαλέλα έιεγρν ζηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

λεξνχ ζηηο φρζεο ηνπ Λεπθνχ Νείινπ. Δίλαη θξίζηκν γηα ηελ επηβίσζε ηεο Αηγχπηνπ 

λα ππάξρεη κηα αδηάθνπε ξνή ηνπ λεξνχ κέρξη ηελ Λίκλε Νάζεξ ηεο ηάμεσο ησλ 18 

δηζεθαηνκκπξίσλ θπβηθψλ κέηξσλ εηεζίσο. Ζ ξνή ηνπ λεξνχ ηνπ Νείινπ δχλαηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην νπδάλ, εθφζνλ εθαξκνζηνχλ ηέζζεξα 

πξνγξάκκαηα ζηνλ αλψηεξν Νείιν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηνρέο JongliI, JongliII, 

ηνπο βάιηνπο Machar Marches θαη Gazelle Nile. Ζ Αίγππηνο βαζίδεηαη ζηελ 
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εθηέιεζε  απηψλ ηνλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηελ αχμνπζα δήηεζε 

γηα λεξφ184. 

 Ζ εππάζεηα ηεο Αηγχπηνπ εμεγείηαη θη απφ ηελ πνζφηεηα βξνρφπησζεο ζηηο 

πεξηνρέο ηεο ιεθάλεο, νη νπνίεο είλαη νη βαζηθέο αγξνηηθέο πεξηνρέο απφ ηελ 

επνρή ησλ Φαξαψ. Ζ Αίγππηνο έρεη ηελ κηθξφηεξε πνζφηεηα βξνρφπησζεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο ιεθάλεο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο παξφρζηεο ρψξεο185. 

 Ο κέγηζηνο κέζνο φξνο εηήζηαο βξνρφπησζεο ησλ 120 ρηι/έηνο είλαη ν 

κηθξφηεξνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο «Λεθάλεο ηνπ Νείινπ» θαη δεκηνπξγεί κηα 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία αλά ηνπο αηψλεο έρεη αλαγθάζεη ηελ Αίγππην λα αξδεχεη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν λεξφ γηα ηελ αγξνηηθή παξαγσγή. Ζ γε πνπ αξδεχεηαη ζηελ 

Αίγππην ζηελ πεξηνρή ηεο ιεθάλεο είλαη ζρεδφλ ε δηπιάζηα απφ ηηο ππφινηπεο 

παξφρζηεο ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Μπνπξνχληη, ε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ 

Κνλγθφ, ε Ρνπάληα, ε Κέλπα, ε Οπγθάληα, ε Δξπζξαία θαη ε Αηζηνπία κέρξη 

ζηηγκήο δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη επαξθψο ηνλ πνηακφ γηα άξδεπζε. Χζηφζν, 

απηέο νη ρψξεο ιακβάλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξε βξνρφπησζε ζπγθξηηηθά κε ηελ 

Αίγππην186. 

 Ζ ζπνπδαηφηεηα ινηπφλ ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε Αηζηνπία, φπσο πξναλαθέξακε, ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα  απνθάζηζε 

λα αλαθνηλψζεη ηε δεκηνπξγία ελφο «κεγα-θξάγκαηνο» (ην κεγαιχηεξν ζηελ 

αθξηθαληθή ήπεηξν) γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Σν EGRD (Ethiopian Grand 

Renaissance Dam) θαηαζθεπάδεηαη απηή ηελ πεξίνδν απφ ηελ εηαηξεία Sallini θαη 

ζα έρεη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο 6.000 megawatt ην ρξφλν187. 

 Απηή ε ελέξγεηα θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ηελ αλαζθάιεηα πνπ δηαθαηέρεη ηελ 

Αίγππην θνβνχκελνη κελ πξνζπαζήζεη ε Αηζηνπία λα αιιάμεη ηε ξνή ηνπ πνηακνχ, 

επηρείξεκα πνπ νη Αηζίνπεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά σο απεηιή. Σα πξψηα ρξφληα 

ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, ε ίδξπζε ηνπ Ηζξαήι αλαζηάησζε ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηνλ 

αξαβηθφ θφζκν. Ζ δηπισκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Ηζξαήι κε ηηο ρψξεο ηεο 
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Αλαηνιηθήο Αθξηθήο δπζαξέζηεζε ηνπο Αηγχπηηνπο, νη νπνίνη θνβνχληαλ φηη ζε 

πεξίπησζε ζχξξαμεο νη Ηζξαειηλνί ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο Αηζίνπεο ζα 

πξνζπαζνχζαλ κέζσ θαλαιηψλ λα αιιάμνπλ ηελ πνξεία ηνπ Νείινπ188. 

 Ζ θάζεηε άξλεζε ηεο Αηγχπηνπ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε απεηιή 

πνιέκνπ απφ επίζεκα ζηειέρε ησλ αηγππηηαθψλ θπβεξλήζεσλ δηθαηνινγνχληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ. Μπνξεί ζηε ζπκθσλία ηνπ 1959 ε Αίγππηνο λα δηθαηνχηαη 55 δηζ. 

θπβηθά κέηξα (απφ ηα 89 πνπ παξάγεη ζπλνιηθά ν πνηακφο), αιιά ππάξρεη κηα 

εηδνπνηφο δηαθνξά: Ο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο έρεη ηξηπιαζηαζηεί απφ ηφηε, θαη νη 

αλάγθεο ζε λεξφ κεηά βίαο θαιχπηνληαη πιένλ. Σν φιν ζέκα έγθεηηαη ζην πφζν ζα 

επεξεάζεη ην θξάγκα ηεο Αηζηνπίαο ηελ πνζφηεηα πνπ έξρεηαη ζηελ Αίγππην189. 

 Ζ άλνδνο ηνπ Αι-ίζη ζηελ εμνπζία άιιαμε ηελ αηγππηηαθή ζηάζε. Δίλαη 

πεξηζζφηεξν δηαιιαθηηθφο ζην ζέκα θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο 

Αηζηνπίαο Νηεδαιέλ έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο θαη ζπλαληήζεηο ππνπξγψλ 

θαη επηηξνπψλ εηδηθψλ πάλσ ζην πφζν ζα επεξεάζεη ην θξάγκα ηε ξνή ηνπ 

πνηακνχ190. 

 Πάλησο, είλαη αβέβαην ην πνηα ζα είλαη αληίδξαζε ηεο Αηγχπηνπ αλ ε 

Αηζηνπία αλαθνηλψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο ή αλ απνδεηρζεί φηη ην θξάγκα 

κεηψλεη αηζζεηά ηε ξνή ηνπ πνηακνχ θαη ζπλεπψο ηεο πνζφηεηαο πνπ θζάλεη ζηελ 

Αίγππην. Αλ ζε κία ηέηνηα πεξίπησζε ε Αηζηνπία δελ ππνρσξήζεη, αθφκα θαη ε 

πηζαλφηεηα ελφο πνιέκνπ είλαη πηζαλή191. 

 Έηζη, γίλεηαη μεθάζαξν πσο ηα Αηγππηηαθά εζληθά ζπκθέξνληα είλαη άκεζα 

εκπιεθφκελα κε ηνπο πφξνπο ηνπ Νείινπ, γεγνλφο πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα 

ζηξαηεγηθφ βάζνο γηα ηελ Αίγππην. Απηή ε εμάξηεζε ζην πφζηκν λεξφ ηνπ Νείινπ 

ζεκαίλεη πσο θάζε απεηιή ζηελ ξνή ηνπ λεξνχ εξκελεχεηαη σο κηα βάζηκε απεηιή 

ζηελ αζθάιεηα ηεο Αηγχπηνπ. πλεπψο, ε ηδέα ηεο εμαζθάιηζεο ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ ηνπ Νείινπ έρεη απαξάκηιιε ζεκαζία ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Αηγχπηνπ θαη πεγή γηα ην γεσ-ζηξαηεγηθφ ζπκθέξνλ  θαη ηελ ζπλνρή ζηελ 
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εμσηεξηθή πνιηηηθή πξνο ηηο ππφινηπεο παξφρζηεο ρψξεο ηεο «Λεθάλεο ηνπ 

Νείινπ»192.  

3.2 ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΗΥΙΔ ΓΙΔΘΝΟΤ ΚΗΝΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΛΔΚΑΝΗ 

ΣΟΤ ΝΔΙΛΟΤ 

 Ζ Αίγππηνο αλήθεη ζηελ Αξαβηθή Έλσζε απφ ην 1945 θαη ζηελ Οξγάλσζε 

Ηζιακηθήο Γηάζθεςεο. Παξακέλεη ε εγέηηδα ρψξα ηνπ αξαβηθνχ θφζκνπ ζην 

πλεπκαηηθφ αιιά θαη ζην πνιηηηθνζηξαηησηηθφ πεδίν. Σν γεγνλφο απηφ δελ πξέπεη 

νχηε λα παξαγλσξίδεηαη αιιά νχηε λα ππνβαζκίδεηαη, φηαλ επηδηψθεηαη ε 

πξνζέγγηζε κε ην Κάτξν ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δπίζεο, ε Αίγππηνο είλαη 

ε ρψξα-θιεηδί γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή. 

Υσξίο ηελ Αίγππην δελ κπνξεί λα ππάξμεη θαη λα ζηαζεξνπνηεζεί ε εηξήλε, ε 

νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή ζα παξακέλεη πάληνηε «ςπρξή εηξήλε». Ηζξαήι θαη 

ΖΠΑ γλσξίδνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα193.  

  Γπν θνξέο, κεηαπνιεκηθά, νη πνιηηηθέο επηινγέο ηεο Αηγχπηνπ άιιαμαλ ηνλ 

γεσζηξαηεγηθφ ράξηε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. ηε δεθαεηία ηνπ 1950, αληηδξψληαο 

ζηελ πεξηζηαζηαθά αληηαηγππηηαθή θαη αληηαξαβηθή πνιηηηθή ηεο Γχζεο, ε 

Αίγππηνο, παξά ηνλ αδέζκεπην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο, ζπζηξαηεχηεθε κε ηε 

νβηεηηθή Έλσζε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ν ππεξθαιαγγηζκφο ηεο αληηζνβηεηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο αλάζρεζεο ζηε Μέζε Αλαηνιή κε ηε δπλακηθή παξνπζία ηεο 

Μφζραο ζηε ρψξα θαη ηελ πνιεκηθή ηνπ Νάζζεξ ελαληίνλ ηεο εγεκνλίαο ηνπ 

ρψξνπ απφ ηελ Οπάζηλγθηνλ θαη ηνπο ηνπνηεξεηέο ηεο. ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ε 

Αίγππηνο πάιη αλέηξεςε ηα δεδνκέλα κε ηελ εθπαξαζχξσζε ησλ νβηεηηθψλ απφ 

ηελ Αίγππην θαη ηε δξακαηηθή ζηξνθή ηνπ Πξνέδξνπ αληάη πξνο ηελ 

Οπάζηλγθηνλ ε νπνία ζήκεξα είλαη ν κεγαιχηεξνο αξσγφο ηεο Αηγχπηνπ 

ζηξαηησηηθά θαη νηθνλνκηθά. ε αληάιιαγκα, ε Αίγππηνο παξέρεη ζεκαληηθέο 

δηεπθνιχλζεηο ζηηο ΖΠΑ θαη επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε ηνπ ακεξηθαληθνχ ζηφινπ κέζα 

απφ ηελ Γηψξπγα ηνπ νπέδ194.  

                                                           
192 Hamdy A. Hassan and Ahmad Al Rasheedy. The Nile River and Egyptian Foreign Policy 

Interests. Jan 2007. σ.6 
193 Γεκεηξίνπ, Γεψξγηνο «Ζ Γεσπνιηηηθή Αλάιπζε ηνπ Σξηγψλνπ Αίγππηνο-πξία-Λίβαλνο θαη νη 

Γεσζηξαηεγηθέο ηνπ Δπηπηψζεηο ζηελ Ηζξαειν-Παιαηζηηληαθή Γηέλεμε»,ΔΘΑ,2012, ζ.9 
194

 ibid 



68 
 

 ε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε Αίγππηνο θαηφξζσζε λα μεθχγεη 

απφ ηελ απνκφλσζε πνπ ηεο επέβαιε ε ζπλνκνιφγεζε εηξήλεο κε ην Ηζξαήι θαη 

λα επαλέιζεη ζηνπο θφιπνπο ησλ αξαβηθψλ θαη ηζιακηθψλ νξγαλψζεσλ, φπνπ θαη 

ζεσξείηαη, εγέηηδα ρψξα ησλ Αξάβσλ. είλαη κε-αξαβηθά Κξάηε, ησλ νπνίσλ ε 

πξντζηνξία θαη εκπεηξία κε ηνλ αξαβηθφ Κφζκν δελ ππήξμε επράξηζηε αιιά νχηε 

θαη αξεζηή195.  

 Μεηά ην ηέινο ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ρψξεο ηεο 

Αθξηθήο θξάηεζαλ ηελ ηχρε ηνπο ζηα ρέξηα ηνπο, παξαηεξείηαη κία έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ γηα ηελ Αθξηθή γεληθφηεξα θαη γηα ηε 

ιεθάλε ηνπ Νείινπ εηδηθφηεξα. 

 Ζ Γηεζλήο θνηλφηεηα θαη νη ηζρπξέο δπλάκεηο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα 

ηνλ έιεγρν θάπνησλ πεξηνρψλ κεγαιχηεξεο γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο 

Αθξηθήο θαη απηέο είλαη ν έιεγρνο ηεο δηψξπγαο ηνπ νπεδ, ε πεξηνρή ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ  θαη εγγχηεξα, ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, παξά γηα ηνλ 

γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ απηφ θάζε απηφ. 

 Βέβαηα κε ηελ αλαθάιπςε πξνζθάησο ηνπ γηγαληηαίνπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ 

αεξίνπ «Ενξ» ιίγν έμσ απφ ηηο αηγππηηαθέο αθηέο, αιιάδεη ελ κηα λπθηί ηηο 

ελεξγεηαθέο θαη γεσζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίεο ζηελ πεξηνρή. Μεγάιε θεξδηζκέλε 

είλαη, θπζηθά, ε Αίγππηνο, ε νπνία κπνξεί λα θηινδνμεί βαζίκσο φηη ε αλαθάιπςε 

ηνπ κεγαιχηεξνπ θνηηάζκαηνο πνπ έρεη αλαθαιπθζεί πνηέ ζηε Μεζφγεην ζα ηεο 

επηηξέςεη λα ιχζεη ην κεγάιν ελεξγεηαθφ ηεο πξφβιεκα. Σν θνίηαζκα «Ενξ» 

εθηηκάηαη φηη ζα θαιχςεη ζρεδφλ πιήξσο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο Αηγχπηνπ γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηα επφκελα πελήληα ρξφληα196.  

 Σν θνίηαζκα «Ενξ» είλαη ην 20φ κεγαιχηεξν ζηνλ θφζκν, πεξηέρεη πεξίπνπ 

30 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ (αληηζηνηρνχλ ζε 5,5 δηζ. 

βαξέιηα πεηξειαίνπ) θαη θαιχπηεη κηα πεξηνρή πεξίπνπ 100 ηεηξαγσληθψλ 

ρηιηνκέηξσλ. Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ θνηηάζκαηνο «Ενξ», ην 

θνίηαζκα «Λεβηάζαλ», πνπ είρε αλαθαιπθζεί ην 2010 ζηα ρσξηθά χδαηα ηνπ 

                                                           
195

 Δημητρίου, Γεώργιος «Ζ Γεσπνιηηηθή Αλάιπζε ηνπ Σξηγψλνπ Αίγππηνο-πξία-Λίβαλνο θαη νη 

Γεσζηξαηεγηθέο ηνπ Δπηπηψζεηο ζηελ Ηζξαειν-Παλαιστινιακή Διένεξη»,ΣΕΘΑ,2012, σ.9 
196

 http://www.kathimerini.gr/829838/article/epikairothta/kosmos/ti-shmainei-h-anakalyyh-toy-aerioy-
sthn-aigypto,2015 
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Ηζξαήι θαη ήηαλ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε Κπξηαθή ην κεγαιχηεξν ηεο Μεζνγείνπ, 

έρεη κέγεζνο 17 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ αλαθάιπςε ηνπ 

θνηηάζκαηνο «Ενξ» απνηειεί πνιχ ζεκαληηθή επηηπρία γηα ηνλ Αηγχπηην πξφεδξν 

Ακπληέι Φαηάρ αι ίζη θαη νπζηαζηηθά αιιάδεη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ 

πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά. Ζ Αίγππηνο είλαη αληηκέησπε κε ρξφληα έιιεηςε ελέξγεηαο, 

γεγνλφο πνπ έρεη ηφζν πνιηηηθέο φζν θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο. Ζ έιιεηςε 

ελέξγεηαο πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αικαηψδε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Αηγχπηνπ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνθαιεί πνιχ ζπρλά κπιαθ άνπη. Ζ 

παξαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ έρεη κεησζεί ζηελ Αίγππην θαηά πεξίπνπ 16% απφ ην 

2013 θαη νη εμαγσγέο έρνπλ κεησζεί θαηά 70% ζε ζρέζε κε ην 2009197. 

 Αληηζέησο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηα αηγππηηαθά λνηθνθπξηά θαη ηε 

βηνκεραλία έρεη απμεζεί θαηά 50% ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σα κπιαθ άνπη, ηα 

νπνία είραλ απμεζεί θαηά ηε ζχληνκε πξνεδξία ηνπ ηζιακηζηή Μ. Μφξζη, 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ πνιηηηθφ πξφβιεκα ζηελ Αίγππην. Ζ έιιεηςε ελέξγεηαο 

αλάγθαζε ηελ αηγππηηαθή θπβέξλεζε λα επηβάιεη δειηίν ζηελ παξνρή θπζηθνχ 

αεξίνπ πξνο ηηο αηγππηηαθέο βηνκεραλίεο πιήηηνληαο ηελ παξαγσγή ηνπο θαη θαη‘ 

επέθηαζε ηελ αλάπηπμε ηεο αηγππηηαθήο νηθνλνκίαο. Με ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

θνηηάζκαηνο «Ενξ», απηά ηα πξνβιήκαηα ζα είλαη παξειζφλ ζε ιίγα ρξφληα. Ζ 

παξαγσγή απφ ην «Ενξ» κπνξεί λα θηάζεη ζην απνθνξχθσκά ηεο ηα ηξία 

δηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα ηελ εκέξα, θηάλνληαο ζην 68% ηεο ζεκεξηλήο 

παξαγσγήο θπζηθνχ αεξίνπ ηεο ρψξαο, ζηνηρείν πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ Αίγππην 

λα κελ εηζάγεη θαζφινπ θπζηθφ αέξην γηα ηα επφκελα δέθα ρξφληα198.  

 Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ, δίδεηαη ε επθαηξία ζηα θξάηε ηεο ιεθάλεο ηνπ 

Νείινπ λα δξάζνπλ θαη λα ζπλεξγήζνπλ κεηαμχ ηνπο, απαιιαγκέλνη απφ 

εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο θαη ζπκθέξνληα,  κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

 

 

                                                           
197

 http://www.kathimerini.gr/829838/article/epikairothta/kosmos/ti-shmainei-h-anakalyyh-toy-aerioy-
sthn-aigypto,2015 
198

 ibid 
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3.3 Η ΗΜΑΙΑ ΣΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΑΙΓΤΠΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΛΛΑΓΑ 

 Ζ επεκεξία ηνπ ιανχ ηεο Αηγχπηνπ ε νπνία εμαξηάηαη ζην κέγηζην βαζκφ 

απφ ην Νείιν πνηακφ θαη ηελ επηηπρία ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Αηγχπηνπ επί 

απηνχ, απνηειεί γηα ηελ Διιάδα θάηη πνιχ επηζπκεηφ. 

 Οη ζρέζεηο ηεο Διιάδνο κε ηελ Αίγππην έρνπλ βαζηέο ηζηνξηθέο ξίδεο σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπλχπαξμεο ηνπο ζηνλ ίδην γεσζηξαηεγηθφ ρψξν θαη ηεο θνηλήο 

ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ηνπο.  Ζ καθξαίσλε παξνπζία ηνπ Παηξηαξρείνπ 

Αιεμαλδξείαο θαη ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ζηελ Αίγππην, ε αμηφινγε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα  ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

ρψξα θαη ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ δχν ρσξψλ γηα ηελ ζηαζεξφηεηα θαη 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηεο θνηλήο γεηηνλίαο, θαζηζηνχλ ηηο δχν ρψξεο θπζηθνχο 

ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο. Διιάδα θαη Αίγππηνο ζπλεξγάδνληαη ζηελά ζηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, φπσο επίζεο θαη ζην πιαίζην ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην. Οη 

δηκεξείο ζρέζεηο αλαπηχζζνληαη κε πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο (πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, ακπληηθφ, πνιηηηζηηθφ). Κνηλφο ζηφρνο ησλ δχν 

ρσξψλ είλαη λα αλαπηπρζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε ζεζκηθή ζπλεξγαζία ζε ηνκείο 

θνηλνχ ελδηαθέξνληνο πξνο φθεινο ησλ  δχν ιαψλ. Οη δχν ρψξεο έρνπλ 

ζπγθιίλνπζεο ζέζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ζηαζεξή 

ζέζε ηεο Διιάδαο ππέξ κηαο δίθαηεο ζπλνιηθήο θαη κφληκεο ιχζεο ζην 

Μεζαλαηνιηθφ, έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί ηδηαίηεξα ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Αηγχπηνπ, ζπκβάιιεη πεξαηηέξσ ζηε δηαηήξεζε ησλ εμαηξεηηθψλ πνιηηηθψλ 

ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ199. 

 Οη άξηζηεο δηπισκαηηθέο θαη φρη κφλν ζρέζεηο κεηαμχ Διιάδνο θαη 

Αηγχπηνπ, ην ηειεπηαίν ρξνληθά δηάζηεκα, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αθφκε 

κεγαιχηεξεο αιιειεμάξηεζεο θαη ζχζθημεο, εθφζνλ ε Αίγππηνο εθκεηαιιεπζεί ζην 

κέγηζην ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ν Νείινο πνηακφο, θαζηζηψληαο ηελ έηζη 

εγέηηδα δχλακε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αθξηθήο, αιιά θαη 

επξχηεξα. 

                                                           
199

 http://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/egypt/2017 
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 Δίλαη ινηπφλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο Διιάδνο λα ζηαζεί ζην πιεπξφ ηεο 

Αηγχπηνπ, πνπ απ΄ φηη θαίλεηαη αλαδεηθλχεηαη ζε έλαλ αμηφπηζην θαη αμηφινγν 

ζχκκαρν.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ «4»: ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

4.1 ΓΙΑΠΙΣΧΔΙ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 Ζ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ, γεληθά 

ζηε λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην, καο νδεγεί ζε δηάθνξα ζπκπεξάζκαηα.  

 Αξρηθά, παξαηεξνχκε φηη νη εληάζεηο θαη νη ξήμεηο κεηαμχ ησλ αθξηθαληθψλ 

θξαηψλ, κε αληηθείκελν ηα πδάηηλα απνζέκαηα, δελ απνηεινχλ πξφζθαην πξντφλ 

δεκνγξαθηθψλ πηέζεσλ, φπσο παξαπάλσ αλαθέξζεθε, ή θάπνησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ θξάηνπο. Πξφθεηηαη γηα γεγνλφηα 

κε ηζηνξηθή δηάξθεηα θαη ζπλέρεηα, ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηά 

ηνπο, αιιά επίζεο πξνζθέξνπλ κία βάζε γηα ηελ αλάιπζε θαη γηα ηελ επίιπζή 

ηνπο.  

 Σν δηεζλέο δίθαην, σο κέζν δηεπζέηεζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πδάηηλσλ 

απνζεκάησλ, παξακέλεη ππνηππψδεο θαη αλαπνηειεζκαηηθφ. Οη δηεζλείο ξπζκίζεηο 

δελ έρνπλ λνκηθφ έξεηζκα, εθφζνλ δελ πθίζηαηαη παγησκέλν ζχζηεκα δηεζλψλ 

θαλφλσλ. πλεπψο, ην κφλν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη είλαη θάπνηεο 

επηκέξνπο δηκεξείο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ 

εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ησλ πξνβιέςεψλ ηνπο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

ρσξψλ200. 

 Όζνλ αθνξά ην Νείιν, ην ζεζκηθφ πιαίζην φισλ ησλ ζπκθσληψλ γηα ηνλ 

πνηακφ είλαη θνηλσληθά άδηθν, θαζψο παξέρεη ζηελ Αίγππην ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνπνηεί πεξίπνπ ην 70% ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ηνπ201, θαζψο θαη λα εκπνδίδεη ηελ 

θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε άιινπ έξγνπ ζε άιιν θξάηνο, ελψ ε «ζπλεηζθνξά» ηεο 

ζε λεξφ κέζσ ηεο βξνρφπησζεο είλαη νξηαθά κεδακηλή. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε 

Αηζηνπία «πξνζθέξεη» ζε λεξφ πεξίπνπ ην 45% κέζσ βξνρφπησζεο, αιιά ηα 

απνζέκαηα πνπ αμηνπνηεί είλαη πεξίπνπ κεδακηλά.202 Ζ θνηλσληθή αδηθία εληείλεηαη 

                                                           
200 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.92 
201

 Μέζσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πςεινχ θξάγκαηνο ηνπ Αζνπάλ, απνζεθεχεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο 
ηεο ξνήο ηνπ Νείινπ. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Γεκήηξηνο Ζιίαο. Γηακάρεο γηα ην Νεξό.   
Ζ Πεξίπησζε ηνπ Νείινπ. (Πξφζβαζε, επηέκβξηνο 25, 2016), ζ. 109.  
202

 ibid. ζ. 99.  
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αλ αλαινγηζηνχκε φηη νη 8 απφ ηηο 11 ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ιεθάλε απνξξνήο 

ηνπ Νείινπ είλαη απφ ηηο θησρφηεξεο ζηνλ θφζκν. 

 Ζ ιεθάλε ηνπ Νείινπ παξνπζηάδεη πνιχ κεγάιε πνηθηιία θιηκαηηθψλ, 

πδξνινγηθψλ θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Δπίζεο, ηα θαηλφκελα ηεο 

θαηαθξήκληζεο, ηεο απνξξνήο θαη ηεο εμάηκηζεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

δηαθχκαλζε ζηηο ρψξεο ηεο ιεθάλεο. ε ζρέζε κε ηηο επηκέξνπο ρψξεο ηεο 

ιεθάλεο απνξξνήο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε κέζε εηήζηα δήηεζε, ηφζν ζηελ 

Αίγππην φζν θαη ζην νπδάλ, απμάλεηαη ηνπο κήλεο ησλ πςειφηεξσλ 

ζεξκνθξαζηψλ θαη ηεο κεγάιεο μεξαζίαο203. 

 Δπηπξφζζεηα, ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο γεσξγηθήο 

παξαγσγήο, ε εθβηνκεράληζε θαη ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, 

απαηηνχλ δηαξθψο ηελ εμαζθάιηζε ζεκαληηθψλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ. 

Απνηέιεζκα είλαη ε θαηνρή ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε δηαρείξηζε θαη ε ρξήζε ηνπο 

λα έρεη εμειηρζεί ζε ζεκαληηθφ δήηεκα αζθαιείαο θαη γεσπνιηηηθψλ ηζνξξνπηψλ. 

Δίλαη βέβαην φηη νη εληάζεηο θαη νη ξήμεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ, κε 

αληηθείκελν ην λεξφ, δελ απνηεινχλ πξφζθαην πξντφλ δεκνγξαθηθψλ πηέζεσλ ή 

θάπνησλ ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ θξάηνπο. Πξφθεηηαη γηα 

γεγνλφηα κε ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη ζπλέρεηα204. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ πνιηηηθνί αλαιπηέο νη νπνίνη εθηηκνχλ φηη, 

καθξνπξφζεζκα, ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

εδξαίσζε ηεο εηξήλεο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή. 

Γπζηπρψο, αλ θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα εηξεληθήο δηεπζέηεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ, ζπλήζσο νη πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο πεξηνξίδνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο εμεχξεζεο βηψζηκεο ιχζεο205. 

 Αλακέλεηαη, ζπλεπψο, θαη ζην κέιινλ λα ππάξμνπλ δηακάρεο αλάκεζα ζε 

φζνπο δηαζέηνπλ ηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε ζηνπο δσηηθνχο πδάηηλνπο πφξνπο 

θαη ζε εθείλνπο πνπ ηε δηεθδηθνχλ ελαγσλίσο. Σν λεξφ δχλαηαη λα απνηειέζεη 

casusbelli ή κηα βάζε γηα ζπλεξγαζία θαη επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. ε θάζε 
                                                           
203 Κνπηζνγηάλλεο, Υξηζηφθνξνο. Ζ Γεσπνιηηηθή ησλ Τδάησλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο-Σκήκα Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ πνπδψλ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ (ΓΔ-ΒΑ-ΑΓΗΠΟ), Οξεζηηάδα, Ννέκβξηνο 2016.ζ.94 
204

 ibid 
205

 ibid 
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πεξίπησζε ζεκαληηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίζεη ε ζηάζε ηνπ ηζρπξνχ «παίρηε» ζην 

θάζε πδξνγεσπνιηηηθφ ζχζηεκα. 

4.2 ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

 Οη παξάθηηεο ρψξεο ηνπ πνηακνχ Νείινπ μεθηλνχλ ηε λέα ρηιηεηία κε κεγάιε 

αηζηνδνμία. Ζ πξφνδνο πνπ ζεκεηψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

είλαη αμηνζεκείσηε. Γεκηνπξγήζεθε έλα λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ κε αλνηθηφ 

πλεχκα, ακνηβαίν ζεβαζκφ ζηηο πξννπηηθέο ηνπ άιινπ θαη εζηηαζκέλε πινπνίεζε 

ηνπ «ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο». Σν πην αμηνζεκείσην είλαη ην 

«Πξφγξακκα Κνηλνχ Οξάκαηνο» πνπ ηνπνζεηεί ζην επίθεληξφ ηνπ ηε βηψζηκε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε. Πξφθεηηαη γηα έλα ηζηνξηθφ βήκα πξνο ηα εκπξφο, 

αθνινπζψληαο έλαλ καθξχ δξφκν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ 

πεξηπινθψλ κηαο λέαο επνρήο. Σα δηδάγκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί κέρξη ηψξα 

ζπλνςίδνληαη σο εμήο206:  

- Ο πνηακφο Νείινο είλαη ε θνηλή θιεξνλνκηά φισλ ησλ παξάθηησλ ρσξψλ.  

- Σν λεξφ απνηειεί δήηεκα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κε πςειή πξνηεξαηφηεηα.  

- Ζ πξφζβαζε ζηα χδαηα απνηειεί ζεκηηφ δηθαίσκα γηα θάζε άηνκν, θνηλφηεηα 

θαη ρψξα.  

- Ο ζπλερήο δηάινγνο θαη ε ζπιινγηθή ζθέςε είλαη ηα κφλα εξγαιεία γηα ηελ 

επίηεπμε θαηαλφεζεο, θνηλψλ νξακάησλ θαη ζηαζεξψλ δεζκεχζεσλ γηα έλα 

θαιχηεξν κέιινλ.  

- Ζ δξάζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ παξάθηησλ θξαηψλ ηνπ Νείινπ ζην πιαίζην 

ηεο ΝΒΗ είλαη ν κφλνο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνθιήζεσλ θαη ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηεο κειινληηθήο δήηεζεο χδαηνο.  

- Ο Νείινο απνηειεί έλα πξφηππν παξάδεηγκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο. Ζ πξνπαγάλδα γηα ηπρφλ «πνιέκνπο χδαηνο» ή έλαλ 

«ςπρξφ πφιεκν ζην Νείιν» είλαη κφλν έλα θιηζέ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

πνιηηηθνχο ζθνπνχο.  

                                                           
206 Magdy Hefny and Salah El-Din Amer. Egypt and the Nile Bastin.June 2004.ζ.13 



75 
 

- Μέζσ ηεο δηαπξαγκάηεπζεο δηεζλψλ ζπκθσληψλ, είλαη δπλαηφ λα 

επηηεπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά νθέιε θεξδψλ. κφλν κε εηξεληθά κέζα κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ νη ζπγθξνχζεηο χδαηνο.  

- Πξέπεη λα ππεξηζρχεη ην δηεζλέο δίθαην ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ.  

- Ζ αξρή ηεο δηαζεζηκφηεηαο δεδνκέλσλ γηα ην λεξφ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη απφ 

φιεο ηηο παξάθηηεο ρψξεο.  

- Ζ αιιαγή ησλ ζπκπεξηθνξψλ κέζσ αιιαγψλ ζηηο δνκέο ή ηνπο πνιηηηζκνχο, ε 

εθπαίδεπζε θαη ηα κνληέια ζα πξέπεη λα επηθέξνπλ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

εθηίκεζε ησλ ακνηβαίσλ πξνβιεκάησλ θαη πξνθιήζεσλ.  

- Γελ κπνξεί λα ππάξμεη αζθάιεηα γιπθνχ λεξνχ ρσξίο ζεκαληηθή αιιαγή ζηε 

ζθέςε.  

- Ζ δεκηνπξγία ελφο καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζην Νείιν κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε ηε ρξήζε ηνπ Νείινπ σο θίλεηξν γηα ζπλεξγαζία παξά γηα ζχγθξνπζε. 

 Ζ Αίγππηνο γλψξηδε πάληνηε ηελ εμαηξεηηθή ζεκαζία ησλ πδάησλ ηνπ Νείινπ, 

ηφζν γηα ηελ Αίγππην φζν θαη γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ. Λφγσ ηεο 

ηζηνξηθήο εμάξηεζεο ηεο Αηγχπηνπ απφ ηνλ Νείιν, ε ζπλεξγαζία ζηε ιεθάλε 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ απνδνρή ησλ θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ ηεο Αηγχπηνπ, 

ελψ ε Αίγππηνο πξέπεη λα δερηεί ηηο αλάγθεο ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ επίζεο ηα λεξά ηνπ Νείινπ. Απηέο νη δχν πξνζεγγίζεηο δελ είλαη 

ακνηβαία αζπκβίβαζηεο, θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο επηινγέο πνπ ζα σθειήζνπλ 

φιεο ηηο ρψξεο ρσξίο λα βιάςνπλ θακία απφ απηέο. Γηα λα ηεζνχλ νη επθαηξίεο 

απηέο ζε εθαξκνγή, σζηφζν, απαηηείηαη εκπηζηνζχλε. Ζ ζεηξά ησλ πνιπκεξψλ 

πξσηνβνπιηψλ θαη δηαζθέςεσλ (π.ρ. Hydromet, TECCONILE, Nile 2002 

Conference Series, Πξσηνβνπιία γηα ηε ιεθάλε ηνπ Νείινπ) ζπλέβαιε ζεκαληηθά 

ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηελ 

πξσηνβνπιία γηα ηε ιεθάλε ηνπ Νείινπ πνπ μεθίλεζε ην 1999. Ζ πξφθιεζε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηψξα νη ρψξεο ηεο ιεθάλεο ηνπ Νείινπ είλαη λα πξνρσξήζνπλ 

απφ δξαζηεξηφηεηεο εκπηζηνζχλεο ζε απηά έξγα επί ηφπνπ, ψζηε νη άλζξσπνη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πξαγκαηηθά ηα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο207. 

                                                           
207 Magdy Hefny and Salah El-Din Amer. Egypt and the Nile Bastin.June 2004.ζ.14 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 Δάλ έλαο παξαηεξεηήο αηέληδε ηε Γε απφ ην δηάζηεκα, ζα ηελ ραξαθηήξηδε 

σο «γαιάδην πιαλήηε», ιφγσ ηνπ άθζνλνπ λεξνχ πνπ ηελ θαιχπηεη. Αλ φκσο, ν 

ίδηνο παξαηεξεηήο πιεζίαδε ζηε Γε, ζα βξηζθφηαλ κπξνζηά ζε κηα κεγάιε 

έθπιεμε, αθνχ ζε άιιεο πεξηνρέο ζα αληίθξηδε πιεκκχξεο θαη ζε άιιεο ιεηςπδξία. 

Δίλαη, ινηπφλ, αληζνκεξψο κνηξαζκέλν απφ ηε θχζε ην λεξφ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

πιαλήηε. Δηδηθφηεξα, ζε πεξηνρέο φπσο ηε ιεθάλε ηνπ Νείινπ πνηακνχ, φπνπ ην 

θαηλφκελν απηφ είλαη ίζσο πεξηζζφηεξν έληνλν, ε αλεπάξθεηα ηνπ θαηάιιεινπ 

πξνο ρξήζε απφ ηνλ άλζξσπν λεξνχ, πξνζδηφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνξεία 

ησλ ιαψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ. 

 Γελ απνηειεί ππεξβνιή ε πξφβιεςε πνιιψλ κειεηεηψλ, φηη ην δήηεκα ησλ 

πδάησλ πεξηέρεη κία επηθίλδπλε δπλακηθή, πνπ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε 

ζπγθξνχζεηο, θαζψο ε παξαρψξεζε λεξνχ απφ έλα θξάηνο ζε έλα άιιν δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο ζπκβηβαζκφο θαη ππφ ην πξίζκα ηεο αλάπηπμεο κηαο ακνηβαίαο 

επσθεινχο ζπλεξγαζίαο. Αληίζεηα, ζεσξνχληαη ελέξγεηεο πνπ πξνθαινχλ 

απψιεηα εζληθήο ηζρχνο θαη κείσζε ηνπ εζληθνχ γνήηξνπ. Ζ επηβεβαίσζε ή φρη ησλ 

παξαπάλσ ηζρπξηζκψλ ζα θαλεί ζην άκεζν κέιινλ. 
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