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Περιεχόμενα

• Επιλογή Υποσαχάριας Αφρικής

• To γλυκό νερό σήμερα

• Η κατάσταση της Υποσαχάριας Αφρικής

• Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής

• Επιπτώσεις έλλειψης νερού και λειψυδρία

• Συμπεράσματα



Επιλογή Υποσαχάριας Αφρικής

• Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής

• Ανάδειξη ρόλου καθαρού πόσιμου νερού

Ακρογωνιαίος λίθος πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης



Νερό

• Μόλις το 1% του παγκόσμιου νερού είναι γλυκό

• Πηγές

• Πρόκληση η αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών και η ζήτηση για νερό

• Ένας στους έξι χωρίς νερό μέχρι το 2025

• Αιτία λειψυδρίας η αποξήρανση υγροτόπων (67% παγκοσμίως)

Ποτάμια

Λίμνες

Παγετώνες Υπόγεια ύδατα

ΡέματαΥγρότοποι Ρέματα



Έκταση

• 2/3 της Αφρικής

• 48 κράτη σε σύνολο 54 της Αφρικής

• Διαχωριστική γραμμή η έρημος Σαχάρα

Υποσαχάρια Αφρική



Κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην Υποσαχάρια 
Αφρική

Μεγάλη δημογραφική αύξηση (Από 500 εκατ. σε 1 δις σε 20 χρόνια)

Οικονομική ανισότητα

Πολιτική αστάθεια

Οικονομική μετανάστευση προς τον ανεπτυγμένο Βορρά



Επιπτώσεις Κλιματικής Αλλαγής

• Πλημμύρες

• Καύσωνες

• Διάβρωση και ερημοποίηση επηρεάζουν γεωργία και αποθήκευση πόσιμου νερού

• Λειψυδρία και Υποσιτισμός: 100 εκατ. Αφρικανούς από το 2010

• Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες

GEO-2000: Έλλειψη νερού και υδατοπόνηση σε 25 χώρες της Αφρικής



Περιβάλλον

• Πεδίο αλληλεξάρτησης κρατών-λαών άρα κοινή αντιμετώπιση αιτιών

υποβάθμισης



Τρωτότητα Αφρικής στην Κλιματική Αλλαγή: Λίμνη 
Τσαντ

• Έντονη αύξηση θερμοκρασίας

πέριξ του Ισημερινού

• Μείωση κατά 95% από το

1966 έως σήμερα



Απαράδεκτη 

και 

υποτυπώδης 

αποχέτευση

και υγιεινή

Πρόκληση 

μολυσματικών 

ασθενειών

Μόλυνση 

υδάτων γλυκού 

νερού

(βακτήρια, 

παράσιτα, ιοί)

Βασική αιτία 

θανάτου 

παγκοσμίως

Έλλειψη 

ευρύτερης 

ενυδάτωσης

• Χολέρα, 

τυφοειδής 

πυρετός, 

μαλάρια κ.ά.

• 88% των μολυσματικών 

ασθενειών οφείλεται 

στο νερό και την 

έλλειψη υγιεινής

Επιπτώσεις έλλειψης καθαρού πόσιμου νερού



Λειψυδρία

• Ανθρώπινο δικαίωμα η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό

• Προϋπόθεση για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Αφρική: Από τη Φυσική στην Οικονομική λειψυδρία



Τι aγοράζεις με 66 δις δολάρια;

Αναπτυσσόμενος Νότος

• Καθολική πρόσβαση σε νερό και 

αποχέτευση για όλη την Αφρική

Ανεπτυγμένος Βορράς

• Συμβατικά υποβρύχια από τη Γαλλία



Συμπεράσματα

• Το πρόβλημα στην Αφρική εντάσσεται στην παγκόσμια ανισότητα

στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

• Η ανεπαρκής διάθεση, διαχείριση και επεξεργασία των υδατικών

πόρων επιφέρει αφανισμό και εξαθλίωση, ιδίως σε γυναίκες και

παιδιά



Ερωτήσεις?

Σας Ευχαριστούμε!


