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ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Το νερό δεν είναι ίσα
κατανεμημένο στο χώρο και
στο χρόνο σε ολόκληρο τον
πλανήτη, ούτε από χώρα σε
χώρα, ή από περιοχή σε
περιοχή. Κάποια γεωγραφικά
τμήματα του πλανήτη είναι πιο
πλούσια σε γαλάζιο χρυσό,
ενώ άλλα όχι. Το νερό ως
αγαθό άνισα κατανεμημένο και
σε ανεπάρκεια, αποτελεί συχνά
«μήλον της έριδος» μεταξύ των
διαφόρων χρηστών
καταναλωτών του. Μία από τις
συχνές εστίες τριβής μεταξύ
κρατών είναι η διαχείριση των
«κοινών» υδάτων τους.



Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Πολλά από τα ποτάμια της γης είναι διασυνοριακά. Η συνεργασία 
μεταξύ των κρατών στη διαχείριση του νερού είναι μεν 
απαραίτητη, αλλά όχι πάντα αρμονική Ο Νείλος, ο δεύτερος 
μεγαλύτερος ποταμός στον πλανήτη, διασχίζει 10 χώρες, ενώ 5 
χώρες, η Ιορδανία, το Ισραήλ, η Παλαιστίνη, η Συρία και ο Λίβανος 
μοιράζονται τον σχετικά μικρό Ιορδάνη ποταμό. Η Ισπανία, η Ιταλία 
αλλά και η Ελλάδα μοιράζονται και αυτές τους μεγάλους ποταμούς 
τους με άλλες χώρες. Στη Μέση Ανατολή, η διαχείριση των 
υδατικών πόρων είναι μια από τις πιο σοβαρές πηγές έντασης 
μεταξύ Ισραήλ αφ’ ενός, Παλαιστινίων και Συρίας αφετέρου. Το 20-
40% των αποθεμάτων νερού του Ισραήλ προέρχονται από την 
περιοχή των λόφων της Δυτικής Όχθης . Στη δεκαετία του ’80, η 
διαχείριση των υδάτων του Ευφράτη αποτελούσε μόνιμη πηγή 
έντασης μεταξύ Τουρκίας, Συρίας και Ιράκ.



ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
Η κοιλάδα του ποταμού Όμο στην Αιθιοπία, στα σύνορα με την Κένυα,
τη Σομαλία και το Σουδάν έχει χαρακτηριστεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως μια
σημαντική πολιτιστική περιοχή, αφού κατοικείται από πολλές
αφρικανικές φυλές, με ρίζες εκατοντάδων ή χιλιάδων χρόνων. Πολλές
από τις φυλές αυτές βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους,
εξαιτίας της διαμάχης για την πρόσβαση στο λίγο νερό της περιοχής. Η
στάθμη του ποταμού Όμο, το ύψος των βροχοπτώσεων, αλλά και η
μείωση της στάθμης της λίμνης Τουρκάνα, κατά 20-25 μέτρα,
σπρώχνουν σε μετανάστευση τη φυλή των Γκαλέμπ ή σε συγκρούσεις
μεταξύ φυλών. Στις αρχές του 2006 τουλάχιστον 12 άνθρωποι
σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις, που
ξέσπασαν ανάμεσα στα μέλη των ομάδων Μαρεχέν και Ματζερετίν. Οι
συγκρούσεις ξέσπασαν, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας που
δυσκολεύει την εξεύρεση νερού. Ειδικοί σημειώνουν ότι οι δύο ομάδες
ζούσαν γιαπολλά χρόνια αρμονικά, μέχρι την εμφάνιση της χειρότερης
εδώ και σαράντα χρόνια ξηρασίας που πλήττει τη περιοχή της Αν.
Αφρικής και καθιστά το νερό σπάνια πηγή ζωής.



ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΟΣΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ 
ΤΟ ΝΕΡΟ

Η εξισορρόπηση των συμφερόντων όσων διεκδικούν χρήση των νερών 
δεν είναι πάντα μια εύκολη υπόθεση και απαιτεί συνειδητοποίηση του 
προβλήματος, καθώς και διάθεση για ανάληψη από  τον κάθε πιθανό 
χρήστη του μεριδίου ευθύνης που του αναλογεί. Για παράδειγμα, μια 
πόλη που επιδιώκει να δεσμεύσει τα νερά μιας αγροτικής περιοχής, 
πρέπει να δεσμευτεί ότι θα βελτιστοποιήσει πρώτα την κατανάλωση 
νερού, εφαρμόζοντας εκτεταμένα προγράμματα εξοικονόμησης νερού. 
Ίσως, έτσι αποδειχτεί ότι δεν  απαιτείται εισροή μεγαλύτερων 
ποσοτήτων νερού, αλλά καλύτερη διαχείριση του νερού μέσα στην 
πόλη. Αλλά, υπάρχουν και παραδείγματα πόλεων που προορίζουν για 
αγροτικές ή βιομηχανικές δραστηριότητες ανακυκλωμένο, καλής 
ποιότητας, νερό, που προκύπτει από αποτελεσματικά συστήματα 
επεξεργασίας των λυμάτων. Αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται και 
μεταξύ τουριστικών και αγροτικών δραστηριοτήτων. Και σε αυτή την 
περίπτωση, η πρόβλεψη και ο έγκαιρος σχεδιασμός αποτρέπει σε 
επόμενη φάση τις συγκρούσεις.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Το νερό ως αγαθό πώλησης, σε αρκετές περιπτώσεις 
«τράβηξε» την προσοχή εταιρειών , που μεταξύ άλλων, 
παρείχαν υπηρεσίες ύδρευσης /αποχέτευσης. Στις 
περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες οι υπηρεσίες αυτές 
παρέχονταν, μέχρι τουλάχιστον πρόσφατα, από δημόσιες 
ή δημοτικές υπηρεσίες. Σε ορισμένες αναπτυσσόμενες 
χώρες, μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες ανέλαβαν να 
υλοποιήσουν έργα ύδρευσης με οικονομικές ενισχύσεις ή 
δάνεια από παγκόσμιους οργανισμούς και να 
επεκτείνουν τα δίκτυα και τις περιοχές παροχή των 
υπηρεσιών αυτών. Σε περιοχές, όμως, με μεγάλα 
τμήματα πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας, 
πολύ γρήγορα φάνηκε ότι δεν επρόκειτο για μια τόσο 
κερδοφόρα επιχείρηση.






