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τo πρόσφατο ταξίδι μου στο Κα
ζαχστάν επισκέφτηκα την πόλη 
Aralsk. Πριν από 35 χρόνια υπφξε 

ακόμη σrμαντικ:ό λιμάνι και φφισμένη 
λουτρόπολη στα βόρεια της λίμνης Ara! 
(Αράλη) Σιljιερα απέχει 4Q χλμ. από τις όχθες 
της Σκουριασμένα σκαριά πλοίων και ακί
νητοι '{φανοί δrμιoυργoύσαν παράξενη αί
σθηση εγκαταλειμμένου ντεκόρ ταινίας. Οι 
αμέτρητοι κόκκο\ αλατιού που σκέπαζαν τη 
γημούέδιναντηνεντύπωσηχιονισμένου τσ
πίου. Η βλάστηση γύρω μου ήταν λιγοστή. Τα 
μάτια μου έτσουζαν από τη σKόν~ Ένιωθα 
ότι το Aralsk τείνει να μεταμορφωθεί σε πό
λη-φάντασμα, γεγονός που μου επιβεj3αιώ
θηκε αργότερα. Διανυκτέρευσα στο θρυλικό 
ξενοδοχείο" ΑΡάλ" Παλιότερα φιλοξενούσε 
την αφρόκρεμα της ρωσικής κοινωνίας που 
παραθέριζε στην περιοχή. Σfu,ιερα είναι ένα 
σχεδόν εγκαταλειμμένο κτίριο που με δυ
σκολία προδίδει την παλιά του αpXOVτIQ 
Μόνο ο τρίτος όροφος έχει ανακαινιστεί, κυ
ρίως για τουςεπισκέπτεςδιεθνώνοργανώσε
ων που έρχονται στην περιοχή. 

Οι υπάλληλοι στη ρεσεψιόν φαίνεται ότι 
δεν είχαν ξαναπιάσει στα χέρια τους ελλη
νικό δlαβαττ'Ριο. Αφού περιεργάστηκαν το 
δικό μου για τουλάχιστον! 5 λεπτά με μεγά
λη καχυποψία, μου δόθηκε ένα δωμάτιο για 
1αι τη βΡαδιά. Μία όμορφη νεαρή Καζάχα με 
οδήγησε στον δεύτερο όροφο του ξενοδοχεί
ου. ΤΟ δωμάτιο μου ήταν μικρό αλλά περι
ΠΟΙI}J.ένο. Μόνο το μπάνιο μύριζε κλεισούρα 
χρόνων και βρισκόταν σε άθλια κατάσταση. 
Κατάλαβα αμέσως γιατί μου είπε η κοπέλα 
καθώς ανεβαίναμε τα σκαλιά ότι πρέπει να 
χρησιμοποιήσω το κοινό μπάνιο στο τέλος 
του σκοτεινού διαδρόμου που βλέπαμε 
μπροστά μας. Αλλά και σε αυτό δεν υπ1'ρχε 
τρεχούμενο νερό, και η κατάστασή του δεν 
ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του μπάνιου 
στο δωμάτιό μου. Άρχισα να αναρωτιέμαι τι 
συνέβη και κατάντησε το ξενοδοχείο και η 
πόλη Aralsk έτσι; 

Η παραπάνω ερώτηση απαντιέται εύlΟΟ
λα,αν αναλογιστεί κανείς ότι η λίμνη Αρό:
λη, στις όχθες της οποίας ήταν χτισμένο το 
Ara[sk, ήταν κάποτε η 4η μεγαλύτερη λίμνη 
στον κόσμο. Σfμερα έχει μικρύνει αισθητά ' 
και καταλαμβάνει την !Οη θέση. Από τον 
σιωπηλό,αργό τηςθάνατο -ο οποίος δεν προ
κλήθηκε τυχαία -έχει επrρεαστεί όλη η γύρω 
πεpιoχ~ 

Για δέκα χιλιάδες χρόνια η λίμνη α
ντλoύσε το νερό της από τα ποτάμια Amu 
Darya και Syr DarΥa.ΟιεκβΩλές τουςβρίσκο
νται στις οροσειρές του Pami r και του Tian 
Shan αντίστοιχα. Στα χρόνια του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου τα ποτάμια αυτά ήταν γνωστά 
μετα ονόματα Ώξος και Ιαξάρτης και η λίμνη 
λεγόταν Ωξιανή. 

Τα προβλψατα άρχισαν το 1918όταν α-

• 1,2. Σε αίθουσα αναμονής του Δημαρχείου του Aralsk κρέμονται ο 
ένας απέναντι από τον άλλον. Απεικονίζουν τη θέα στη λίμνη πριν και μετά την καταστροφή. 

ποφασίστηκε η αύξηση της παραγωγής βάμ - κοκαλλιέργειας. Για να επιτύχουν τη μέγιστη 
βακος στην Κεντρική Ασία και κυρίως στην εκμετάλλευση της γης, σκόπευαν επίσης να 
περιοχή γύρω από τη λίμνη ΑΡάλη, η οποία 0- μεταφέρουν μελλοντικά νερό στην Κεντρική 
ριοθετεί τα σύνορα ανάμεσα στο δυτικό Ασία μέσω ενός μεγάλου αγωγού από τη Σι-
Ουζμπεκιστάν και το νότιο Καζαχστάν. βφία. 

Από την αρχαιότητα μέχρι τη δεκαετία Ενώ η αρδεύσιμη περιοχή αυξήθηκε κατά 
του'5Ο τα ποτάμια τροφοδοτούσαν τη λίμνη 2w" μεταξύ του 1960 και του ]980, το νερό 
με κατά μέσο όρο 55 τετραγωνικά. χλμ. νερού που άρχισε να καταναλώνεται ανά χρόνο δι
ανά χρόνο. Μέχρι το ]9600 Amu Darya και ο πλασιάστηκεαπό4Sσε 90 κυβικά χλμ. 
Syr Darya χρησιμοποιούνταν για τηνάρδευ- Μόνο και μόνο το κανάλι του Karakum 
σημιαςέκτασηςπερίπουsο.CXXΙχλμ.1 χωρίςνα που φτάνει από το Amu Darya στο νότιο 
έχει αυτό αντίκτυπο στην ισορροπία της Τουρψενιστάναπορροφά 14 κυβικά χλμ. νε
ΑΡάλης Η αντίσΤ]JQψη μέτρηση για τη λίμνη Ρού ανά χρόνο. Δηλαδή, σχεδόν το ένα τέταρ
άρχισε τη δεκαετία του '60, όταν δημιουργή· το της προμήθειας της τέως λίμνης. Κατά τη 
θηκαν καινούρια χωράφια για την καλλιέρ- δεκαετία του '80 η ποσότητα νερού που τρο
γεια βάμβακος στα στεπώδη εδάφη που βρί - φοδοτούσε τη λίμνη ήταν λιγότερη από τοένα 
σκονταl γύρω της. Οι Σοβιετικοί προγρο:μμα - δέκατο της ποσότητας που ήταν κατά τη δε
τιστές κυριολεκτικά άλλαξαν πορεία στα καετία του '50. 
δύο μεγάλα ποτάμια για να μπορούν να αρ- Η παραγωγή βαμβακιού αυξήθηκε και ή
δευτούν τα εκατομμύρια στρέμματα βαμβα- δη από το ]937 η Σοβιετική Ένωση κατάφερε 
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να γίνει ένας μεΥάλος εξαγωγέας "λευκού 
χΡοοού". Η λίμνη Αράλη άρχισε όμως να βυ
θίζεται Μεταξύ του 1966κ:αι του 1993 η επι
φάνεια της έπεσε κατά 16μέτρα. Οι ανατολι
κtς και δυτικtς ακτές της υποχώρησαν κατά 
80 χφ. Ο όγκος της συρρικνώθη<ε ,ατά 75% 
και η έκτασή της κατά το ι'Ρισυ. Το Ι 987 η λί
μνη χωρίστηκε στα δύο. Στο βόρειο τμψα δη· 
μιουρΥήθη<ε μια μnφή λιμνοθάλασσα. 

Τα δύο κύρια λιμάνια, το Aralsk (στο 
Καζαχστάν) στα βόρεια, και το Moynaq (στο 
Ουζμπεκιστάν) στα νότια απέχουν σήιεΡα 
περίπου 40 χφ. και 70 χλμ από τις ό~ες της 
λίμνης Αράλης Οι προσπάθειες να ιφατηθεί 
ανοιχτή μια δίοδος προς τη λίμνη σταμάτη
σαν χωρίς επιτυχία σης αρχές της δεκαετίας 
του '80. 

Κατά την παραμονή μου στο Aralsk κα· 
νόνισα να συνοδέψω δύο εκπροσώπους του 

Q>Υανισμού Ηνωμένων Εθνών στην προ
γραμματισμένη επίσκεψή τους σε μια κοινό

τητα ψαρά&οv, η οποία ζει στις καινούριεςό
~ες τηςΑράλης νότια της πόλης 

Στη δεκαετία του '60αλlεύονταν καθφε
ρινά στη λίμνη πάνω από 160 τόνοι ψαριού. 
Τώρα μόνο δύο από τα 20 είδη ψαριών έχουν 
καταφέρει να επιβιώσουν σε μικρούς αριθ
μούς. Τα τελευταία σπάνια είδη εξαφανί
στηκαν το 1985. Εξαλείφθηκαν από την έλ
λειψη τροφής. την αυξηστ της περιεκτικότη
τας του νερού σε αλάτι και τα υπολείμματα 
λιπασμάτων και εντομοκτόνων που εισχώ
ρησαν από τα χωράφια στη λίμνη. Οι περισ
σότερoι από τους 60.(0) κατοίκους των δύο 
μεγάλων πόλεων του Moynaq, οι οποίοι είχαν 
σαν κύρια ασχολία την αλιεία, ψειναν ά 
νεργoι Πολλοί μετοίκισαν στην Κασπία θά
λασσα,ενώ κάποιοι εγκαταστάθηκαν σεάλ-

λες περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στη 
σψερινή λίμν~ 

Κανονίσαμε να συναντηθούμε κοντά 

στον σιδτΡοδρομικό σταθμό στις 9:ΟΟτο ΠjXι)ί. 
Προσπαθώντας όμως να ξεκλειδώσω την 
πόρτα του δωματίου μου στο ξενοδοχείο έ
σπασε το κλειδί και σφήνωσε στην κλειδα
ριά. Ήταν αδύνατο να το βγάλω. Μη μπορώ
ντας να ειδοποιήσω κανέναν, γιατί ούτε τη
λέφωνουπφχεστοδωμάτιο,ούτεκαι τα πα
ράθυρα άνοιγαν,αναγκάστηκα να περιμένω 
κάμποσες ώρες μέχΡι να ακούσω βfματα 
στο διάδρομο και να φωνάξω για βοήθεια 
στα λίγα ρώσικα που ξέρω. Απ' ότι ψαθα αρ
γότερα το περιστατικό αυτό επαναλαμβάνε
ται συχνά. Έτσι έχασα την ευκαιρία να δω 
τα νερά της λίμνης 

Η ιδlωrικn εΠIXEίpnσn 
φoptOύ "Almur' 

Αντ' αυτού επισκέφτηκα την ιδιωτική ε
πιχείρηση εμπορίου ψαριού" Aknur", ηοποία 
βρίσκεται στα περίχωρα του Aralsk. Εκεί συ
νάντησα τον κ. Zauikhan Ermama-cha[]of, 
διευθυντή του Βιολογικού Ινστιτούτου του 
Aralsk, ο οποίος μου διηγήθηκε τα εξής 

'Όtαν άρχισαν τα πρσβλfματα εδώ στο 
Arnlsk οι περισσότεροι ψαράδες έφυγαν. Η 
ανεργία στην περιοχή έφτασε στα ύψη. Πριν 
19 χρόνια τοποθετήθηκαν αυγά Γλώσσας 
στη λίμνη. Είναι το μόνο ψάρι που μπορεί να 
επιβιώσει στο αλατισμένο της νερό. Οι ψα
ράδες που απlμειναν δεν ήξεραν όμως να το 
ψαρεύουν. Στους ντόπιους δεν άρεσε η γεύση 
του ψαριού αυτού. Το οργανωμένο ψάρφα 

της Γλώσσαςάρχισε πολύ πρόσφατα, κψίως 
με τη βοήθεια ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
στφιξης" 

Ο κ. Marat Zursinooef, διευθυντής της ε
ταιΡίας. πρόσθεσε "Κάθε ιΡόνο βγάζουμε 
300-400 τόνους Γλώσσαςαπό τη μικρή λίμν~ 
Θ:χ μπορούσαν να ήταν Ι (0) τόνοι. Πρέπει να 
οργανωθούμε καλύτερα. Διοχετεύουμε το 
ψάρι κατεψυγμένο σε όλη τη χώρα. Δεν κά
νουμε ακόμα Flρ.γω~ Είναι πολύ δύσκολο 
να ιδιωτικοποιήσεις μια επιχείρηση, όταν οι 
άνθρωποι που την αναλαμβάνουν δεν έχουν 
προηγούμενη εμπειρία και το μόνο που μά- . 

θανε αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια είναι 
να συνεργάζονται με τημαφία. ~ισκόμαστε 
σε ένα ενδιάμεσο στάδιο." 

Επί Σοβιετικής Ένωσης η επιχείρηστ ή
ταν κιχχτική. Το 1992 έκλεισε οριστικά Από 
τον Ιανουάριο του 1998 λειτουργεί ξανά με 
24άτομα προσωπικό. 

Ήμουν πολύ επιφυλακτική ως προς την 
ποιότητα του ψαριού. Η μεταφράστρια της 
μονάδας του ΟΗΕ στο Aralsk, κα Zanat 
Makchanbetova με διαβεβαίωσε ότι είναι ά
ριστη: "Ολοι πιστεύουν ότι τα ψάρια που 
ζουν στη λίμνη είναι μολυσμένα. Δεν είναι έ
τσι. Γίνανε επιστrμoνικές μελtτες στην Δα-
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ξινή '{tιίoTI Στο βάθος του δωματίου, πάνω α
πό το παράθυρο, κpεμόταναιcqια μιαφωτο
γραφία του Λένιν. 

Ενώ μέχρι την άνοιξη του 1991l<αι οι πέ
ντε δψοιφατίες της Κεντρικής Ασίας (Κα 
ζαχστάν, Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, 
Κιργιστάν, Τατζικιστάν) είχαν κτΡύξει την 
ανεξιφΤ,l,ία τους ήταν πάρα πoλιίδύσιroλo 
για την πλειοψηφία του πληθυσμού να α
Υτιληφτεί την καινούρια κατάσταση πραγ
μάτων. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα ήθελαν 
ναξαναΥυρίσουν πίσω στο παλιό κομμουν1.
σηκό σύστψα και στη Σοβιετική Ένωση. "Η 
ζωή μας άλλαξε. Πριν είχαμε να φαμ~ δεν 
κρυώναμε το χεψώνα και είχαμε δουλειές. 
Δοξάζοψετονμεγάλομας Λένιν και πιστεύ 
οψε πάντοτε σε αυτόν", μου λέει ο σύζυγος 
της φιλόξενης κυρίας κατά την διάρκεια της 
ξενάΥησής του στο σπίτι 

Δlό~popι:ς παλ ιές πινακίδες θυμίζουν την ευημερία της περιοχής. Δεξιά από το δωμάτιο βρισκόταν μια α

νία και το πόρισμα ήταν όχι μόνο ότι το ψάρι 
μας είναι πάρα πολύ καθαρό αλλά ότι η πέ~ 
τσα του είνα ι και πιο λεπτή απ' ότι του αντί
στοιχου δανtζιΚ:Oυ ψαριού."' 

ο κιπαυλισμός των 
καμnλιέpnδων 

Αλλά και στην υπόλοιπη πανίδα οι ζη
μιές είναι ανυπολόΥιστες. Από τα ]73 είδη 
r..ι.oo>ν που ζούσαν γύρω από τη λίμνη μόνο τα 

ποθήκη '{tμάτη αroτφγαστο μαλλί καμή-
38 έχουν επιβιιΟΟε:ι Ένα από τα μΟ\1Χδικά λας. Αριστερά γινόταν η επεξεργασία του 
ζώα που δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες είναι η γάλατος σε γιαούρτι και τυρί 'Εμαθα ότι το 
καμήλα. Κάνοντας μια βόλτα στην έκταση τυρί από γάλα καμήλας ονομάζεται kurι, 
που κάποτε καλυπτόταν από νερό συVΆντη- πλάθεται σεμιφςμπάλες και εί\'αΙ 6ιααπό 
σα μια μ ιιφή ιroινότητα KCΨηλιέρηδων. Σου - τα κ-ψια είδη διατιχχρής του χειμώνα. Έχει 
ρούπωνε ιαιι οι καμήλες περπάταγαν ελεύθε - την ιδιότητα να ζεσταίνει όποιον το τρώει. 
ρεςγύρωαπότονκαταυλισμό. Μπήκα σεένα Καθώς Υψισα πίσω στην πόλη με πλη-
από τα πλινθόιcτιστα σπίτια. Μια πολύ φιλό - σίασε ένας καλοντυμένοςκ-ψιος.οοποίοςμε 
ξενη κυρία με κέρασε γάλα KCΨήλας. το 0- ρώτησε σεάπταιστααΥγλικάαπό ποιαχώρα 
ποίο είνα ι παχύρρε0Ο10, αρκετά λιπαρό με έρχομαι. Παραξενεύτηκε λίγο όταν του είπα 

--------------------~ • Ερειπωμένες στρσπωηκές εΥχοτσστάσεις στην άκρη της πόλης Ara]sk. ΕΥκσταλείφτηκαν με την 
κατάρρευση της Σοβιεηκής Ένωσης. 



• Σκουριασμένα σκαριά πλοιων έχουν απομείνει 
εκεί που κάποτε βρισκόταν το λιμάνι του Aralsk. 
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ότι είμαι Ελληνίδα. Οι π.ερισσότεροl πουεπι
σκέπτονται το Aralsk είναι Αμερικάνοι , Γερ
μανοί, Ολλανδοί και Γάλλο\. Με συνόδεψε 
ως το κέντρο της πόλης και μου διηγήθηκε ι
στορίο; για τη ζωή του: "Θυμάμαι ότι αρρώ
στησα πολύ βαριά όταν τ'μουν 6 χρονών. Μέ
ναμε τότε στο ChimkenI, στο νότιο Καζαχ
στάν. Οι γονείς μου με στείλανε εδώ στο 
Aralsk για να αναρρώσω. Μου άρεσε πάρα 
πολύ. Είχε δέντρα και ωραίες παραλίες. Θυ
μάμαι ότι έκανα με τους γονείς μου και 
ΚΡουαζιφα στηλίμν~ Μιλάω για το 1973. 

Ξαναi"ρθα εδώ το Ι 985, όταν παντρεύτη
κα τη γυναίκα μου. Αποφασίσαμε να μεί
νοψε. Εγώ είμαι μηχανικός. Τώρα βρίσκομαι 
σε αδιέξοδο. Σε λίγο καιρό θα γεννηθεί το 
δεύτερο παιδί μας. Βλέποψε γύρω μας τι γί
νετα� και καταλαβαίνουμεότι κινδυνεύει η 
υγεία μας.Ως τώρα ψασταν τυχεροί. Πολλοί 
φίλοι μας αρρωστήσανε ξαφνικά και άλλοι 
πεθάνανε νωρί, Πώς θα ζήσoυμ~ Θα βρω 
δουλειά αλλού; 

Έρχεστε όλοι εσείς οι ξένοι, φχονται διά
φoρες οργανώσεις και κάνουν περιβαλλο
ντoλoγικtς μελέτες. Το κακό έγινε. Η ισορρο
πία χάθηκε. Ολοι γνωρίζοψε ότι γινόντου
σαν πυρηνικές δοκιμές στην ξεραμένη έκτα
ση της λίμνης. ΔιοΡθώνονται οι ζrι.ιιές" 

Η Kιπασrpoφιj ι;; 
Το πλήγμα για τα περίπου 5εκατομμύρια !( 

πληθυσμΟύ που ζει στην περιοχή της λίμνης U 
ΑΡάλης (δυτικό Καζαχστάν, βορειοανατολι - ι;; 
κό Ουζμπεκιστάν και βόρειο Τουρκμενι-
στάν) είναι πολλαπλό. 

Από τη μια πλευρά υπάρχει η μόλυνση 
και καταστροφή του περιβάλλοντος. Κατά τη 
διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου χρησιμοποι
ήθηκε το Καζαχστάν ως ένα από τα κύρια 
κέντρα για πειράματα πυρηνικής βόμβας 
Σχεδόν 500 πυρηνικές βόμβες εξερράγησαν 
από το 1949 ως το 1989, κυρίως στη στεπώδη 

• 1. Το Δημαρχείο της πόλης στο οποίο βρί
σκονται και τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών . 

Στο βάθος φαίνεται η εικόνα του Προέδρου 
του Κοζαχστάν NursulIan Nazarbaev, α οποίος 
διοικεί τη χώρα από το 1989. 2. Η οικολογική 
καταστροφή της λiμνης Αράλης έχει βαριές 
επιπτώσεις πάνω στην υγεία των ανθρώπων. Η 
εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος 

του πληθυσμού ευνοεί την εξάπλωση ασθενει 
ών, όπως αναπνευστικές μολύνσεις , πολλούς 
καρκίνους (όπως του λάΡυΥΥα και του οισοφά

γου) , roφος , ηπατfπδa , διαρροίκές επιδημίες, 
αναιμία κ.ά. 3. Οι κκ. Zauikhan Eπnamachanof 
και Marat Zursinbaef στην ιδιωτική επιχείρηση 
εμπορίου ψαριού "Aknur"'. Πίσω τους φαίνεται 
τα φορτηγό που έχει έρθει από τις όχθες της 
λίμνης μεταφέροντας Γλώσσα , το μόνο είδος 
ψαριού που επιβιώνει πλέον στα αλατισμένα 

νερά της Αράλης. 



βοΡειοανατολική έκταση μεταξύ της πόλης 
Scιηεy (Scιnipαlati nsk)ιαxt τηςπόλης Pav lα1ar. 

Είναι δύσκολο να βρεθούν ακριβή στοι
xεία για τις βλάβες που έχουν προκληθεί πά
νω στους ανθρώπους και το περιβάλλον τα 
40 rJ>όνια συνεχούς έlctΊεση; του νερού και 
της τροφής σεραδιεν!ρ)εlα. Πολύ περισσότε
ρο Επιδεινώνονται από την οικολογική I(Q

ταστροφή της τέως λίμνης Αράλης 
Οι KλιμαΤOλoγιιcέςσυνθήκεςστην περιο 

χή έχουναλλάξει. Ο αlpας είναι πιο ξφός ο 
χεψώνας πιο βαρύς και κατά ένα μήνα με
-Υαλύτερα; το καλοκαίρι πιο ζεστό. Ο μέσος 
όρος των rμερών χωρίς βροχοπτώσεις έχουν 
αυξηθεί από 30-35 τη δεκαετία του '50 σε 
120-150 τώρα. Το υπέδαφος περιέχει μεγάλη 
ποσότητα αλατιού, '(f:'fOyός που δυσκολεύει 
τη βλάστηση. Το αλάτι, το χώμα και η σκόνη 
αλλά και υπολείμματα φυτοφαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται για να καλλιερΥηθεί η 
κατεστραμμένη Υη μεταφέρονται μέσω με· 
γάλων ανεμοστρόβιλων σε εκατοντάδες χι
λlόμετρα.Το Aralsk μαστίζεται κατάμέσοό
ρο 65 μlρες το χρόνο από ανεμοστρόβιλους 
τοξικών οοοιών. 

Το πόσιμο νερό έχει μολυνθεί από τα φυ
τοφάρμακα πο\) χρησιμοποιούνται στην μο
νοκαλλιέργεια. Μέχρι το 1982 χρησιμοποι
ούνταν Π.χ. σε μεγάλο βαθμό το εντομοκτόνο 
DσI', το οποίο βρίσκεται ακόμα σε μεγάλη 
διάλυση στο υπέδαφος Διάφορες χrμικές 
ουσίες χρησιμοποιούνται για να διευκολύ· 
νουν τη συγκομιδή του βαμβακιού. Ένα εί· 
δος. το Bulifα;, το οποίο χρησιμοποιούνταν 
μέχρι το 1990, ήταντόσο τοξικό πουσφφω
ναμεορισμένεςδΨΟΟ1εύσειςευθύνεται για 
το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Πολλές καλ· 
λιφγειες που γίνοντα ι στον ξεραμένο βυθό 
της λίμνης περιέχουν υπολείμματα χψικών 
κα.ι στερούνται βασικών βιταμινών. 

οι επιιπώσεις 
σrπνυyεία 

Όλα αυτά σε συνδυασμό με τους ανεμο· 
στρόβιλους από τοξικό αλάτι και σκόνη έ· 
χουν βαριές επιπτώσεις στην υγεία των αν· 
θρώπων. Η εξασθtνηση του ανοσοποιητικού 
συστiματoς του πληθυσμού Ευ\'Οεί την f1/ι.. 
πλωση ασθενειών, όπως αναπνεοοτlκ:ές μο· 
λύνσεις. πολλούς καρκίνους (όπως του λά· 
ρυΥγα και του οισοφάγου), τύφος. ηπατίτιδα, 
διαρροϊκές επιδψίες. αναιμία Κ.ά. Πολλά 
παιδιά γεννιούνται τυφλά, ιroυφά ήμεφυσι· 
κή και \'Οητική καθυστlρηση 

Η θνησιμότητα έχει αυξηθεί ραγδαία 
στην περιοχή:από ~8θανάτoυςανά 1000 κα
τοίκους το ]985 σε 8 θανάτους ανά ]00) κα· 
τοίκ:ους το ] 995,μια αύξηση σχεδόν της τάξε. 
ως του] 8%. Ειδικότερα. η θνησιμότητα από 
ασθένειες των πνευμόνων στην πληγείσα πε· 
ριοχήείναι 5αιιυψηλότερηαπ' ότι είνα ι ομέ· 
σος όρος για όλη την Κεντρική Ασία. 

6nou 

Το Υόλο καμήλας τοποθετεΙ· 
σε yuόλινα μπαUΚcWo κοι 

[~::~~:~::: οΥορό . Είναι 
[ι πολύ λιπαρό και 

του είναι ξινή. 



Από την άλλη π4υρά ο πληθυσμός α
ντιμετωπίζει όλες εκείνες τις πολιτικό -0\1<0 -

νομικές συνέπειες που προκλήθηκαν από 
την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. 
Ιδιαίτερα μεγάλα προβλψατα αντιμετωπί
ζει ο τομέας της δrμόσιας υγείας γεγονός 
που δυσκολεύει την καταπολέμηση των α
σθενειών. 

Η κατάστααη 
rων νοαοκομείων 

Από τότε που η υλική και οικονομική υ
ποστφιξη από τη Μόσχα σταμάτησε, μετά 
τη διακι'ρυξη της ανεξαρτησίας του Ουζ
μπεKιστάν και του Καζαχστάν το 1991, οι 
αρχές δεν εξασφαλίζουν τα μέσα για την υ
γειονομική υποδομή και την προμήθεια των 
νοσοκομείων με φάρμακα. Τα κτίρια κατα

στρέφονται χρόνο με το χρόνο και τοεπίπε
δο της υγείαςΧΕιροτφεύει συνεχώς.Ομεγά
λος αριθμός υγειονομικού προσωπικού δεν 
έχε ι την δυνατότητα να εκπαιδευτεί στις 
σύγχΡονες μεθόδoUς και τεχνικές και ούτε 
να χρησιμοποιήσει νέο εξοπλισμό. 

AVΘΡΩπιστικές οΡγανώσεις. όπως σ\ 
"Γιατροί Χωρίς Σύνορα",. προσπαθούν με 
μακρόχρονα ιατρικά προγράμματα να βοη 
θήσουν τόσο το Ουζμπεκιστάν, όσο και το ----

• Ανθρωπlστlκές οργανώσεις, όπως οι "Γιατροί Χωρίς Σύνορα", το ι KOI το γιο 

να βγουν οι χώρες από την κρίση που περνά ο ι λεπουργούν προγράμματα γιο την ,αταπα,λέμηαη 
της φυματfωσης , μιας αρρώστιας που βρ ίσκεται KOI σε . Σκοπός της οργάνωσης 'Γιατροί Χωρίς Σύνορα" είναι να επιδείξε ι ης 
μεθόδους του 'σύντομου θεραπε'UΠKoύ πρωτοκόλλου" (DOT5· Direct Obserνed Treatment Short Course) για την θεραπεία της φυματίωσης 
σύμφωνα με ης προδιαγραφές του Διεθνή Οργανισμού Υγείας (WHO). 
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• 1.Τοξlκό αλόη σκεπάζει το έδαφος. 2.Μόνο κοχύλια κοι αλόη θυμίζουν όπ κάποτε 
υπήρχε στα εδάφη αuτά νερό. 

Καζαχστάν με σκοπό να ξεπεραστεί η κΡίση. 

Eπίλυσn 
του ΠpofJί'lπμαroς 

Η συρρίκνωση της Αράλης έχει φrμώσει 
τη '(ύρω πφιοχ!ι Πφισσότφσ έχο"ν πληΊtί 
σι περιoχές στoOυζμπειcιστάν και Τουρκμε· 
νιστάν που βρίσκονται αντίστοιχα νότια 
και νοτιοανατολικά τηςλίμνης. 

Πριν την εποχή του Μιχαήλ fΚoρμπα
τσόφ και την πολιτική της g lasncδt, η κατα
στροφή που υπέστη η λίμνη επί τρεις δεκαε
τίες δεν συζητιόταν στην τότε Σοβιετική 
Ένωση. Από τη μία πλευρά υπφχεελάχιστο 
ενδιαφφον για οικολογικά πρqlli'ι.ιατα και 
από την άλλη επικρατούσε φόβος για τιμω 
ρία ανάμεσα σΤ01Jζ απλούς πολίτες αν δια
μαρτιJρoντανδrμόσια. 

lb 1988άρχισαν να γίνονται φγααπό τη 
σοβιετική ιruβlρνηση για να τρoφoδoτιjjεί η 
λίμνη με μεΥαλ6τφες ποσότητες νφσ6. Βελ· 
τιώθηκε το σύστη.ια όρδεοοης και σταμάτη -
σαν να χρησιμοποιούνται καινούριεςειςτά
σεις για καλλιέργειες. Επ ίσης γίνανε κάποιες 
ενέργειες για να καλυτερεύσουνοι συνθήκες 
ζωής των κατοίκων στην περιοχή. Κατα
σκευάστηκαν καινούριοι αγωγοί vφ:>υ και 
χτίστηκαν νοσοκομεία. Όλα αυτά όμως φ
θαν πολύ αργά και έμειναν στάσιμα όταν 
κατέρρεοοε η Σοβιετική Ένωση. 

Η ελπίδα. για συνεργασία και οικονομική 
υποστφιξη των χωρών της Κεντρικής Ασίας 
δεν υλοποιήθηκε όταν εκείνες ανεξαρτητο
ποιήθηκαν. Η τ6χη της λίμνης Αράλης βρί· 
σκεται στα χέριαξέ\'ωνφορέων. Διεθνή προ. 
Υρ6μματα της Παγκόσμιας Τράπεζα, της 
USAlD, της UNDP (UniIed NaIion 
Iλ:velopment Program1 της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας αλλά και μικρότερων ανθρωπιστι
κών οργανώσεων είναι πιο ελπιδοφόρα. 

Μέχρι στ"μερα έχουν χρψατοδοΤηθεί 
και υλοποιηθεί έργα για την κάθαρση του 
πόσιμου νερού, για τη βελτίωση των εΥκατα
στάσεωνάΡδεοοης για την αναμόρφωση της 
υγειονομικής υποδομής 

Το 1992 κατασκευάστηκε ένα πρόσχωμα 
για να αποφευχθεί η απώλεια vφ:>ύ από το 
βόρειο μέρος της λίμνης που συνεχιζόταν να 
ενώνεται μέχρι τότε με το \ύτιο μέρος τηςμέ

σω ενόςμιιφού πορθμού. Η καταστροφή που 
υπέστη το OIKOOύστrμα όλης της νοτιοδυτι
κής Κεντρικής Ασίαςείναι όμως τόσο μΕΎάλη 
που τα έργα που πρέπει να γίνουν για να ι
σoρρoπήσει ξα"; το πφιβάλλον είναι αμέ· 
φητα. 

Οι ιτροβλέψειςλένεότι η Αράλη θα ισορ· 
ροπήσει ξανά το 2025 καλύπτοντας μια έ
κταση 3.500 κυβικών χλμ. Ανσυνεχιστεί όμως 
να ξεπερνά η κατανάλωση του νφ:ιύ τα επι
τρεπτά όρια είναι αναμενόμενο να χωριστεί 
ξα"; το l-ότιο μlρoς της λίμνης κατά το 2005 
σε ανατολικό και δυτικό. 



Είναι φανερό ότι το επιχεiρψα για τη 
διάσωση της βορειοδυτικής Κεντρικής Ασίας 
είναι πολύ δύσκολο. Μια λύση για να "αναρ
Ρώσει· η Αράλη θα ήτανναμηνχΡησιμοποι 
ούνται για τρία συνεχόμενα χρόνια τα νερά 
των Amu Ι::Orya και Syr I)]rya. για το πότισμα 
καλλιερΥήσιμωνεκτάσεων και να διοχετεύ
ονται τα νερά τους μονάχα στην λίμνη. Ή να 
μειωθούν 0\ καλλιεργήσιμες εκτάσεις από 
7QIXX) κυβικά χλμ. σε 4Q1XX) κυβικά χλμ. και η 
κατω'άλωση νερού ανά κυβικό χλμ. να ε
λαπωθεί κατά το Ι 11 Με άλλα λόγια θα 
πρέπει ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας του 
Ουζμπεκιστάν, του Καζαχστάν και του 
Τουρκμενιστάν, που στφίζεται στην παρα · 
γωγή βάμβακος. να αλλάξει κατεύθυνση. 
Αυτό είναι μάλλον αδύνατο. 

Είναι ξεκάθαρο ότι θα έπρεπε να είχαν 
ληφθεί ιη,ιεσα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή μιας μεγαλύτερης καταστροφής ό
ταν κατά τη δεκαετία του 70 υπι'Ρξαν ΟΙ 
πρώτες ενδείξει~ για τη "συρρίκνωση" της 
λίμνης ΑΡάλης Εκείνο που ενδιέφφε όμως 
περισσότερο την K~νηση ήταν ημεγιστο
ποίηση του κέρδους και των εξαγωγών βάμ 
βαKoς και όχι η διάσωση του περιβάλλοντος. 
Ο σεβασμός ιφος τη φύση βρίσκεται σεδεύ 
τερη μοίρα, πιο σφαντικό είναι το κφδος, 
και ας προκαλεί η στάση αυτή αρνητικά ε-

• Η ιδιωτική επιχείρηση εμπορίου ψαριού -Aknur". Η Γλώσσα αγοράζεται από ψαράδες στη 
λίμνη και μεταφέρεται στους χωρους της επιχείρησης στο Aralsk. Ι:κεΙ πλένεται , καθαρίζεται 
και μπαίνει σε Kσταψύκrες. Αργοτερα ΣUσKευόζεται και διοχετεύεται στην αγορά . 

πακ6λουθα στο μέλλον. Η αντιμετώπιση ξειακόμα το περιβάλλον και πότεθααρχίσει 
αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς και παρα - για όλους η αντίστροφη μέτρηση. Ή μήπως έ
τrρείται σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλα- χει ήδηαρχίσει; 
νήτη μας. Αναρωτιέται κανείς. πόσοθα αντέ-
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