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Νερό, Κλιματική Αλλαγή και Βιώσιμη Ανάπτυξη  

στην Υποσαχάρια Αφρική 

 

Γρηγόρη Ι. Τσάλτα1 

Χρήστου Αν. Πλιάτσικα2 

 

Είναι γεγονός ότι χαρακτηριστικότερη γεωγραφικώς περιοχή εντοπισμού των 

σημαντικών επιπτώσεων από το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με 

την ανάδειξη της ύψιστης σημασίας για την ανθρώπινη επιβίωση στον πλανήτη που 

αποτελεί το υγρό στοιχείο με έμφαση στο καθαρό πόσιμο νερό, αποτελεί η Αφρική με 

έμφαση στην υποσαχάρια περιοχή της. Παράλληλα, και τα δύο αυτά στοιχεία μελέτης 

αποτελούν στις μέρες μας  τον ακρογωνιαίο λίθο υιοθέτησης κατάλληλων πολιτικών 

προαγωγής του αναπτυξιακού φαινομένου, κάτω από τη νέα θεώρησή του, εκείνης της 

βιώσιμης ή και αειφόρου συστηματικής ολοκλήρωσής του.  

Σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός ότι το γλυκό νερό που υπάρχει στη διάθεσή μας 

στον πλανήτη είναι περίπου το 1% του συνολικού νερού στη γη. Το μεγαλύτερο μέρος 

αυτού του νερού προέρχεται από ποτάμια, παγετώνες, λίμνες, υγρότοπους, υπόγεια 

ύδατα και ρέματα. Έτσι, με την αύξηση των παγκόσμιων θερμοκρασιών και 

παρεπόμενα την αύξηση της ζήτησης για νερό, έξι στα δέκα άτομα κινδυνεύουν να 

αντιμετωπίσουν έλλειψη νερού μέχρι το 2025. Βασικός λόγος πρόκλησης της 

λειψυδρίας φαίνεται να αποτελεί η αποξήρανση των υγροτόπων παγκοσμίως, που 

φαίνεται να ανέρχεται ήδη στο 67% περίπου. 

 

 

 

 

                                                           
1 Ομότιμου καθηγητή διεθνούς δικαίου Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρύτανη, διευθυντή 

Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης, πρώην υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
2 Διεθνολόγου, Msc Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη, υποψήφιου διδάκτορα 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B9
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Βασική παγκόσμια κατανομή του γλυκού/πόσιμου νερού 

 

Η υποσαχάρια Αφρική αποτελεί ουσιαστικά τα σχεδόν 2/3 της έκτασης της 

Αφρικανικής ηπείρου συμπεριλαμβανομένων και των πέριξ νησιωτικών κρατών που 

υπολογίζονται ως ανήκοντα στην ευρύτερη αφρικανική ήπειρο3. Έτσι η υποσαχάρια 

Αφρική αριθμεί συνολικά 48 ανεξάρτητα κράτη σε σύνολο 54 αφρικανικών κρατών αν 

συνυπολογίσουμε και την περιοχή της βόρειας Αφρικής ή και κράτη του Μαγρέμπ. 

Χαρακτηριστικό γεωγραφικώς σημείο διαχωρισμού της υποσαχάριας Αφρικής είναι η 

μεγαλύτερη στον πλανήτη έρημη έκταση της Σαχάρας.  

 

Αναμφισβήτητα, τα είκοσι τελευταία χρόνια παρατηρούμε διπλασιασμό του 

αφρικανικού πληθυσμού (από 500 εκατομμύρια σε περίπου 1 δισεκατομμύριο), ενώ τα 

2 δισεκατομμύρια υπολογίζεται ότι θα φτάσει ο πληθυσμός της ονομαζόμενης και 

κεντρικής ηπείρου το 2050. Έτσι, η Αφρική κατατάσσεται διαχρονικά και σταθερά ως 

πρώτης στη λίστα παγκοσμίως, με το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης του πληθυσμού τα 

τελευταία πενήντα χρόνια, δηλαδή ουσιαστικά μετά την κατάρρευση του 

                                                           
3 Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Κομόρες, Σεϋχέλλες και Ρεουνιόν (υπό γαλλική διοίκηση) στην ανατολική 

Αφρική και Σάο Τομέ και Πρίνσιπε και Πράσινο Ακρωτήρι, αλλά και Αγία Ελένη (υπό βρετανική 

διοίκηση) στη δυτική Αφρική. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feature_groundwater_inline_.jpg
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αποικιοκρατικού συστήματος4. Η ραγδαία όσο και ανεξέλεγκτη αυτή αύξηση του 

πληθυσμού, σε συνδυασμό με την τεράστια οικονομική ανισότητα και παράλληλα την 

έντονη πολιτική αστάθεια, αλλά και τις διαρκείς, κυρίως εμφύλιες, πολεμικές 

συγκρούσεις, έχουν οδηγήσει τα κράτη και τους λαούς της υποσαχάριας Αφρικής σε 

κατάσταση απελπισίας. Όσον αφορά ειδικότερα στην οικονομική ανάπτυξη σχεδόν το 

σύνολο των κρατών της υποσαχάριας Αφρικής κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις 

της σχετικής λίστας της Παγκόσμιας Τράπεζας.  Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, 

αλλά και σε συνδυασμό, η ανάπτυξη ενός τεράστιου κύματος οικονομικών 

μεταναστών προς την πλευρά του αναπτυγμένου Βορρά, με έμφαση ασφαλώς στις 

παράκτιες  περιοχές της Μεσογείου και κυρίως τα κράτη της Ευρώπης. 

Στις αρνητικές αυτές εξελίξεις έρχονται να προστεθούν και οι καταστροφικές 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής. Οι 

πλημμύρες και οι καύσωνες είναι δύο από τα κύρια προβλήματα που οφείλονται στην 

κλιματική αλλαγή. Με παρεπόμενες επίσης αρνητικές επιπτώσεις στη διάβρωση του 

εδάφους και την ερημοποίηση, με εξίσου σοβαρά αποτελέσματα στη γεωργία αλλά και 

στην αποθήκευση πόσιμου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα. Κάτι τέτοιο αυξάνει επίσης 

τον κίνδυνο έλλειψης τροφής με αποτέλεσμα την εκδήλωση παράλληλα προβλημάτων 

υγείας και υγιεινής. Έτσι, λειψυδρία και υποσιτισμός υπολογίζεται ότι έχουν πλήξει 

περισσότερα από 100 εκατομμύρια Αφρικανών την τελευταία δεκαετία5. Αποτέλεσμα 

αυτού του τελευταίου και η εμφάνιση του φαινομένου των περιβαλλοντικών 

προσφύγων και πάλι κυρίως προς τη Μεσόγειο και την Ευρώπη.  

Σε κάθε περίπτωση, και με βάση την εκτίμηση του GEO-2000 του ΟΗΕ για το 

2025, 25 αφρικανικές χώρες αναμένεται να υποφέρουν από έλλειψη νερού ή 

υδατοπόνηση  

                                                           
4 Για μία πλήρη και αναλυτική προσέγγιση (πολιτική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) της 

Αφρικανικής Ηπείρου, βλ. επίσης Γρηγόρη Ι. Τσάλτα (επιμέλεια- παρουσίαση) «Αφρική και Ανάπτυξη, 

η Τελευταία Παγκόσμια Πρόκληση – Ευκαιρία», εκδ. Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2003, σελ. 541.   
5 Βλ. αναλυτικότερα τελευταία στοιχεία και στο «ΟΗΕ: Η ανθρωπότητα στα Πρόθυρα των 

Κατακλυσμιαίων Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής» στη Ναυτεμπορική, Τετάρτη, 23 Ιουν 2021, στο 

m.naftemporiki.gr/story/1741034. 
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Σε κάθε περίπτωση «το περιβάλλον είναι ο χώρος ο οποίος μπορούμε να πούμε 

ότι αναδεικνύει περισσότερο την έντονη αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε όλα τα κράτη και 

τους λαούς, ώστε να απαιτείται πλέον κοινή αντιμετώπιση όλων των παράπλευρων 

αιτίων της υποβάθμισης του. Και τούτο στο πλαίσιο του κυρίαρχου δόγματος ότι η 

ρύπανση δεν γνωρίζει από σύνορα»6.  

 Έτσι, υπολογίζεται ότι η Αφρικανική ήπειρος είναι εξαιρετικά ευάλωτη στις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και τούτο γιατί η άνοδος της θερμοκρασίας 

παρατηρείται εντονότερα στις περιοχές πέριξ του Ισημερινού όπου περιλαμβάνει την 

κεντρική με έμφαση και στην ανατολική, αλλά και με επέκταση, λόγω της Σαχάρας, 

στη βόρειο Αφρική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λίμνη Τσαντ όπου από το 1966 

μέχρι σήμερα έχει συρρικνωθεί κατά 95%. 

                                                           
6Βλ. Γρηγόρη Ι. Τσάλτα, «Το Δικαίωμα στην Τροφή: Ο Ρόλος του ΟΗΕ στην Προαγωγή μιας Παγκόσμιας 

Στρατηγικής για την Καταπολέμηση της Πείνας και της Κακής Διατροφής», στο  Γρηγόρης Ι. Τσάλτας 

(επιμέλεια- παρουσίαση), Το Δικαίωμα στην Τροφή, Παγκόσμια Επισιτιστική Κρίση και Περιβάλλον, 

εκδ. Καλοκάθη, Αθήνα 2009, σελ. 57. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AfriqueStressHydrique2025.jpg
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Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ειδικότερα η έλλειψη πόσιμου και καθαρού 

νερού που οδηγεί εκατομμύρια Αφρικανών σε μολυσματικές ασθένειες οι οποίες σε 

συνδυασμό και με την παράλληλη έλλειψη στον τομέα της ευρύτερης ενυδάτωσης, 

αλλά και την τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζει η ήπειρος γενικότερα στον τομέα 

της αποχέτευσης, αποδεκατίζουν καθημερινώς χιλιάδες Αφρικανούς και ιδιαίτερα 

παιδιά και γυναίκες.     

Με άλλα λόγια, το νερό εκτός από τη μη ικανοποίησή των αναγκών σε επίπεδο 

ενυδάτωσης  δεν επαρκεί επίσης και για τη λειτουργία των χώρων υγιεινής, οι συνθήκες 

των οποίων, αν όχι εξαιρετικά απαράδεκτες, χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ως 

υποτυπώδεις. Αποτέλεσμα του τελευταίου αυτού, οι κάτοικοι της υποσαχάριας 

Αφρικής να καταφεύγουν στα ποτάμια, μια πρακτική που μολύνει το γλυκό και 

ενδεχομένως πόσιμο νερό με βακτήρια, ιούς και παράσιτα. Το μολυσμένο νερό 

επίσης θέτει τους κατοίκους σε αυξημένο κίνδυνο ασθενειών όπως η χολέρα και ο 

τυφοειδής πυρετός, που μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και υποσιτισμό7, ενώ η 

αύξηση στάσιμων μολυσμένων νερών προκαλούν την παράλληλη ανάπτυξη 

κουνουπιών με αποτέλεσμα την έξαρση κυρίως του αφρικανικού εφιάλτη της μαλάριας 

αλλά και πολλών άλλων ασθενειών (κίτρινος πυρετός κλπ.).  

Σε κάθε περίπτωση, οι ασθένειες που οφείλονται στο νερό λόγω των ανεπαρκών 

συνθηκών υγιεινής είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Έτσι, για 

παιδιά κάτω των πέντε ετών, οι ασθένειες που μεταδίδονται από το νερό αποτελούν 

                                                           
7 Βλ. και insider: «Στερεύει από νερό η Αφρική»,  https://www.insider.gr/eidiseis/109075/stereyei-apo-

nero-i-afriki-apaitoyntai-ependyseis-66-dis-dolaria. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Chad_map_showing_receding_water_area_and_level_1972-2007.svg


6 
 

την κύρια αιτία θανάτου. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το 88% όλων των 

μεταφερόμενων ασθενειών οφείλονται σε μολυσμένο πόσιμο νερό, ανεπαρκή 

αποχέτευση και κακή υγιεινή.8 

Να γιατί η λειψυδρία συνδέεται άρρηκτα πλέον με τα ανθρώπινα δικαιώματα και 

η επαρκής πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό αποτελεί προτεραιότητα για την 

παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη αφού αποτελεί κύρια πηγή ζωής για τον άνθρωπο στον 

πλανήτη. Ένα ανθρώπινο δικαίωμα που για την περιοχή όμως της υποσαχάριας 

Αφρικής αναδεικνύεται λόγω της γενικότερης αναπτυξιακής καχεξίας και ανεπάρκειας 

από αμιγώς φυσικό, σε κυρίαρχο επίσης οικονομικό πρόβλημα.   

9 

Έτσι η φυσική λειψυδρία για πολλές περιοχές του πλανήτη, έχει μετεξελιχθεί για 

την υποσαχάρια Αφρική σε κατεξοχήν οικονομική λειψυδρία. Να γιατί η Αφρικανική 

Τράπεζα Ανάπτυξης, εκτιμά ότι θα χρειαστούν μέχρι και 66 δις. δολάρια για την 

παροχή καθολικής πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση σε ολόκληρη την Αφρική10. 

Ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο κόστος για αγορά της Αυστραλίας συμβατικών 

υποβρυχίων από την Γαλλία, σύμφωνα με την ακυρωθείσα τελευταία παραγγελία, υπέρ 

της αγοράς πυρηνικών υποβρυχίων από τις ΗΠΑ. 

Συμπερασματικώς, το μεγάλο πρόβλημα της Αφρικής αλλά και άλλων επίσης 

ειδικότερα ευάλωτων περιοχών, όπως τα περίκλειστα κράτη αλλά και τα αμιγώς 

νησιωτικά, εντάσσεται στη σφαίρα της παγκόσμιας κυρίως ανισότητας στον τομέα της 

βιώσιμης ανάπτυξης. Εντούτοις, η περίπτωση της ηπείρου αυτής αναφορικά με τη 

                                                           
8 Βλ. «All About: Water and Health - CNN.com». edition.cnn.com. Ανακτήθηκε στις 15 Ιουνίου 2021. 
9Βλ.αναλυτικότερακαιhttps://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9

%CF%88%CE%B7_%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D#/media/%CE%91%CF%81%

CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:WWDR4_Global_physical_and_economic_water_scarcity.png. 
10 Βλ. όπως και προηγουμένως: insider: «Στερεύει από νερό η Αφρική».  

http://edition.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/12/17/eco.about.water/
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διάθεση, διαχείριση και επεξεργασία των πηγών πόσιμου νερού, οδηγεί μεγάλες μάζες 

πληθυσμού αν όχι σε άμεσο αφανισμό, τουλάχιστον σε διαρκή εξαθλίωση, με έμφαση 

πάντα στις γυναίκες και τα παιδιά.      


