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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Βασικό ζητούµενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των χωρικών 

επιπτώσεων που προκλήθηκαν από την κατασκευή του διαχωριστικού τείχους στα 

εδάφη της ∆υτικής Όχθης της Παλαιστίνης. Η ανάλυση των επιπτώσεων χωρίζεται σε 

τρεις άξονες. Στον πρώτο άξονα, θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις που προήλθαν, µετά 

την κατασκευή του τείχους, στις µεταφορές και τις συγκοινωνίες της ∆υτικής Όχθης.  

Στον δεύτερο άξονα, η ανάλυση εστιάζει στις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

που προκλήθηκαν από τον χωρικό αποκλεισµό εδαφών της. Στον τρίτο και τελευταίο 

άξονα, εξετάζονται οι επιπτώσεις στις συνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις των οικισµών 

από την σκοπιά της γεωγραφικής και χωρικής ασυνέχειας που προκάλεσε η κατασκευή 

του τείχους. Από την συνολική ανάλυση προκύπτουν ενδιαφέρονται συµπεράσµατα, 

τόσο σε σχέση µε αυτό καθεαυτό το χωρικά εντοπισµένο αντικείµενο της εργασίας όσο 

και µε τις γενικότερες γεωπολιτικές συνθήκες και τάσεις που επικρατούν στην περιοχή. 

Λέξεις κλειδιά: χωρικός αποκλεισµός, γεωγραφική ασυνέχεια, θύλακες 

ABSTRACT 

This diploma thesis aims to investigate the spatial effects caused by the construction of 

the separation wall in the West Bank of Palestine. The impact analysis is divided into 

three axes. In the first axis, is explored the impact in the transportation system of the 

West Bank. In the second axis, the analysis focuses on economical and social impacts 

caused by spatial exclusion of Palestinian territories. In the third and final axis, is 

analyzed the effect on the connections and interdependencies of urban network from the 

perspective of geographic and spatial discontinuity caused by the construction of the 

wall. As a result, the impact that come from the analysis are very interesting not only in 

relation with that specific project but also with the broader geopolitical conditions and 

trends which prevail in the region. 

Keys word: spatial exclusion, geographic discontinuity, enclaves 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έννοια της ολοκλήρωσης µιας περιοχής/κράτους, συνδέεται µε την ολοκλήρωση των 

επιµέρους συστηµάτων που την αποτελούν. Μια περιοχή είναι χωρικά ολοκληρωµένη 

όταν:  

• αποτελεί την περιοχή ολοκλήρωσης άλλων χωρικών συστηµάτων που 

περιλαµβάνει και κυρίως του οικιστικού δικτύου (δηλ Οι πόλεις της περιοχής να 

αλληλεπιδρούν περισσότερο µεταξύ τους παρά µε τον εκτός της περιοχής χώρο) 

• να µην υπάρχουν σηµαντικά τµήµατα της που είναι αποκοµµένα από την υπόλοιπη 

περιοχή 

Όταν ο βαθµός της εσωτερικής ολοκλήρωσης είναι πολύ µικρός, η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη εσωτερικής συνοχής και από εξάρτηση από τον ευρύτερο 

γειτονικό της χώρο. Συνεπώς βασικό κριτήριο για την ολοκλήρωση µιας χωρικής 

ενότητας είναι η γεωγραφική συνοχή των εδαφών της. Τι γίνεται όµως, στις 

περιπτώσεις που τεχνητά χωρικά εµπόδια παρεµποδίζουν την χωρική συνοχή των 

εδαφών της; Μπορεί να είναι βιώσιµη µια περιοχή αποκλεισµένη, χωρίς να συνδέεται 

σε ένα ευρύτερο οικιστικό δίκτυο; Αυτού του είδους θεµελιώδη εννοιολογικά 

ερωτήµατα, σε σχέση µε την φυσική υπόσταση και εύρυθµη λειτουργία µιας ενιαίας 

χωρικής ενότητας/περιοχής/κράτους, θα µας απασχολήσουν στη παρούσα µελέτη.    

Εµπίπτοντας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παρούσας µελέτης, τα ερωτήµατα 

αυτά απευθύνονται στο βαθµό ολοκλήρωσης της Παλαιστινιακής Περιοχής της ∆υτικής 

Όχθης.  Το κύριο θέµα της εργασίας, είναι η διερεύνηση των χωρικών επιπτώσεων του 

διαχωριστικού τείχους, που κατασκευάστηκε στη περιοχή το 2002. Η ανάλυση των 

επιπτώσεων χωρίζεται σε τρείς άξονες, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραµµα: 

• Μεταφορές-συγκοινωνίες 

• Χωρικός αποκλεισµός εδαφών 

• Γεωγραφική-χωρική ασυνέχεια της περιοχής 
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∆ιάγραµµα 1: ∆ιαχωριστικό τείχος και άξονες επιπτώσεων  

 

  

ιδία επεξεργασία 

Στον πρώτο άξονα, θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις που προήλθαν µετά την κατασκευή 

του τείχους στις µεταφορές και της συγκοινωνίες της ∆υτικής Όχθης. Ο δεύτερος 

άξονας αφορά  τις επιπτώσεις που δηµιουργήθηκαν από τον χωρικό αποκλεισµό των 

εδαφών της ∆υτικής Όχθης και ο τρίτος τις επιπτώσεις της  χωρικής ασυνέχειας. 

Η µελέτη, οργανώνεται σε 3 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, σκιαγραφείται το προφίλ 

της περιοχής µελέτης. Αρχικά, πραγµατοποιείται ιστορική αναδροµή αναφέροντας τα 

σηµαντικότερα γεγονότα που σηµατοδότησαν αλλαγές στο γεωπολιτικό χάρτη της 

περιοχής. Στην συνέχεια, ακολουθούν η γεωγραφική θέση της περιοχής µελέτης σε 

σχέση µε το ευρύτερο περιβάλλον της Μέσης Ανατολής και κάποια βασικά 

γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά. Κατόπιν, γίνεται ανάλυση της διοικητικής 

οργάνωσης των Παλαιστινιακών Κατεχόµενων Εδαφών (ΠΚΕ), αναδεικνύοντας τις 

αδυναµίες που εµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης. Εν συνεχεία, γίνεται  

η ανάλυση βασικών δηµογραφικών δεδοµένων της περιοχής µελέτης. Η πληθυσµιακή 

εξέλιξη, πληθυσµιακές πυκνότητες αλλά και η κατανοµή πληθυσµού στο χώρο είναι 

κάποιοι βασικοί δείκτες που παρουσιάζουν την δοµή του πληθυσµού. Το κεφάλαιο 

κλείνει µε την ανάλυση του οικονοµικού πλαισίου της ∆υτικής Όχθης. Θα αναλυθούν 

Ορισµένοι βασικοί δείκτες όπως το ΑΕΠ, απασχόληση, ανεργία, ώστε να δοθεί µια 

γενική εικόνα για το οικονοµικό περιβάλλον που επικρατεί στην περιοχή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση της πολιτικής ελέγχου που ακολουθεί το 

Ισραήλ και πως εκφράζεται αυτή χωρικά. Οι αποικίες και οι οδικοί άξονες Ισραηλινής 

προτεραιότητες είναι τα βασικά εργαλεία χωρικής πολιτικής που θα αναλυθούν 

εκτενέστερα στο συγκεκριµένο κεφάλαιο. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της 

εργασίας γίνεται µια λεπτοµερής ανάλυση των επιπτώσεων του διαχωριστικού τείχους.  

Χωρικές επιπτώσεις 

∆ιαχωριστικού 

Τείχους 

Μεταφορές-

συγκοινωνίες 

Χωρικός 

αποκλεισµός 

εδαφών 

Γεωγραφική-χωρική 

ασυνέχεια της 

περιοχής  
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1 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα πραγµατοποιηθεί ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της 

∆υτικής Όχθης ώστε να αποδοθεί µια γενική εικόνα του προφίλ της. Το παλαιστινιακό 

ζήτηµα βρίσκεται σε εξέλιξη παραπάνω από µισό αιώνα. Για τον λόγο αυτό, αρχικά, θα 

γίνει µια παράθεση των βασικότερων ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα ώστε να 

γίνουν κατανοητές οι υφιστάµενες γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούν στην 

περιοχή.  Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά, στην γεωγραφική θέση της ∆υτικής Όχθης 

σε σχέση µε τον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, καθώς επίσης και στα βασικά 

γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Οι υδάτινοι πόροι λόγο της σηµασίας 

που κατέχουν αποτελούν διαφορετικό υποκεφάλαιο στο οποίο αναλύονται οι 

βασικότερες πηγές ύδατος της ∆υτικής Όχθης. 

Στην συνέχεια ακολουθεί η ιστορική εξέλιξη του διοικητικού συστήµατος της ∆υτικής 

Όχθης. Λόγω, των πολλών κατακτητών που πέρασαν από την περιοχή ο εκάστοτε, 

καθιέρωνε το δικό του σύστηµα διοίκησης. Το εν λόγο υποκεφάλαιο κλείνει µε την 

ανάλυση της υφιστάµενης διοικητικής διάρθρωσης αναδεικνύοντας της αδυναµίες που 

δεν επιτρέπουν την βελτίωση του. 

Το επόµενο υποκεφάλαιο εστιάζει στην ανάδειξη των βασικών δηµογραφικών 

δεδοµένων της ∆υτικής Όχθης. Η πληθυσµιακή εξέλιξη του Παλαιστινιακού 

πληθυσµού, η ανάλυση της σύνθεσης του πληθυσµού ανά φύλο και ηλικία, οι 

πυκνότητες που υπερβαίνουν το φυσιολογικό όριο σύµφωνα µε το Οργανισµό 

Ηνωµένων Εθνών αλλά και η κατανοµή του πληθυσµού στο χώρο είναι κάποια από τα 

βασικά συστατικά που θα αναλυθούν στην συγκεκριµένη υπό ενότητα. 

Το κεφάλαιο κλείνει µε την ανάλυση του βασικού οικονοµικού πλαισίου της ∆υτικής 

Όχθης. Η παρούσα υπό ενότητα θα εστιάσει κυρίως στην ερµηνεία αλλά και την 

ανάλυση βασικών οικονοµικών µεγεθών όπως είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, η 

απασχόληση και η ανεργία. 
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1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Η ιστορία από την φύση της αποτελεί ένα αµφιλεγόµενο επιστηµονικό πεδίο. Η 

ερµηνεία αλλά και η καταγραφή των ιστορικών γεγονότων διαφέρει από έθνος σε έθνος 

κι ως εκ τούτου είναι σύνηθες φαινόµενο για το ίδιο γεγονός να υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές εκδοχές. Γι’ αυτόν το λόγο η ιστορική ανάλυση θα είναι περιεκτική και θα 

περιοριστεί µόνο στην αναφορά των πιο σηµαντικών γεγονότων που σηµατοδότησαν 

αλλαγές στον γεωπολιτικό και δηµογραφικό χάρτη της περιοχής. 

Η παράθεση στοιχείων και χαρτών βασίζεται σε τέσσερις χρονικές περιόδους. Η πρώτη 

περίοδος είναι µετά την πτώση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας µέχρι την λήξη το 2ου 

Παγκοσµίου πολέµου (1917-1947), η δεύτερη είναι από την ίδρυση ανεξάρτητου 

κράτους του Ισραήλ µέχρι τον πόλεµο του ’67 (1948-1967), η τρίτη περίοδος είναι από 

το 1967 µέχρι το 1993 µε την υπογραφή της συνθήκης του Όσλο και η τελευταία από 

το 1993 µέχρι σήµερα.  

Κατά την διάρκεια του τελευταίου αιώνα τα διοικητικά όρια της περιοχής έχουν 

ανασχηµατιστεί από τους εκάστοτε κατακτητές της. Υπό την Οθωµανική αυτοκρατορία  

η περιοχή της Παλαιστίνης χωρίστηκε σε τρείς διοικητικές περιφέρειες. Την περιφέρεια 

της Νάµπλους, της Άκρας και της Ιερουσαλήµ στην οποία, όπως φαίνεται και στον 

χάρτη 1 (βλ παράρτηµα Ι), υπαγόταν και η Λωρίδας της Γάζας (ARIJ, 2006α). 

Μετά το τέλος του πρώτου παγκοσµίου πολέµου και την πτώση της Οθωµανικής 

αυτοκρατορίας, η περιοχή της Παλαιστίνης καθώς και ολόκληρη η περιοχή της 

Υπεριορδανίας1 τέθηκε υπό Βρετανικό έλεγχο. Από την Βρετανική διοίκηση 

καθιερώθηκαν για πρώτη φορά τα διεθνή όρια της Παλαιστίνης το 1922, τα οποία 

παρέµειναν ανέπαφα ως το 1948. Ο χάρτης 2 (παράρτηµα Ι) απεικονίζει τα όρια αυτά. 

Κατά την περίοδο αυτή, µεγάλης κλίµακας εβραϊκή µετανάστευση, κυρίως από τις 

χώρες τις Ανατολικής Ευρώπης, έλαβε χώρα από το εξωτερικό προς την περιοχή της 

Παλαιστίνης. Το αποτέλεσµα της παραπάνω εξέλιξης ήταν η πρόκληση διενέξεων µε 

τους αυτόχθονες Παλαιστινίους κατοίκους, που οδήγησε στην Παλαιστινιακή 

επανάσταση του 1937, µε βασικό αίτηµα την δηµιουργία ενός ανεξάρτητου  κράτους    

(Σαµαµρεχ, 1996).  

                                                 
1
 Η περιοχή ανατολικώς του Ιορδάνη ποταµού. Το Σηµερινό Χασεµιτικό Βασίλειο της 

Ιορδανίας.  
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Οι µεγάλης κλίµακας συγκρούσεις οδήγησαν την Αγγλική Αποικιακή ∆ιοίκηση στην 

υποβολή προτάσεων για την επίλυση του ζητήµατος. Ως ακολούθως, η Βρετανική 

Βασιλική Επιτροπή PEEL πρότεινε τον διαχωρισµό της περιοχής της Παλαιστίνης σε 

δύο ανεξάρτητα κρατίδια ενός Εβραϊκού και ενός Παλαιστινιακού. Σύµφωνα µε το 

σχέδιο ‘PEEL’ προβλεπόταν η ίδρυση ενός εβραϊκού κράτους στην περιοχή της 

Γαλιλαίας και στα βόρεια παράλια της Μεσογείου το οποίο αντιστοιχούσε στο 33% της 

γης της Παλαιστίνης ενώ η περιοχή της Ιερουσαλήµ θα παρέµενε επί Βρετανική 

κυριαρχία. Οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι της Γαλιλαίας θα έπρεπε να εκτοπιστούν στις 

υπόλοιπες αραβικές περιοχές (67%) (Σάµπρι, 2009). 

Η άνιση κατανοµή γης σύµφωνα µε τα τότε µεγέθη πληθυσµού2 ανάγκασαν τους 

Παλαιστίνιους να απορρίψουν το σχέδιο PEEL, γεγονός που δηµιούργησε έντονες 

συγκρούσεις ανάµεσα στους πληθυσµούς των δύο λαών. Η περίοδος αυτή 

καταλαµβάνει περίπου το πρώτο µισό του 20ου αιώνα καθώς η Βρετανική κυριαρχία 

έληξε µε την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους του Ισραήλ στις απαρχές του 1948.  

Με την λήξη του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου η Μ. Βρετανία αδυνατώντας να 

ελέγξει αποτελεσµατικά την κατάσταση στην Παλαιστίνη ζήτησε από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών να καθορίσει το µελλοντικό καθεστώς της. Στις 29 

Νοεµβρίου του 1947 προτάθηκε το σχέδιο διχοτόµησης από τον ΟΗΕ (χάρτης 3, 

παράρτηµα Ι), το οποίο προέβλεπε για ακόµη µια φορά τον διαµελισµό της εδαφικής 

επικράτειας της Παλαιστίνης και την δηµιουργία δύο ανεξάρτητων κρατιδίων ενός 

Εβραϊκού στο 55,6% της συνολικής έκτασης της και ενός Παλαιστινιακού στο 43,7%. 

H Ιερουσαλήµ θα αποτελούσε διεθνές έδαφος υπό τη διοίκηση των Ηνωµένων Εθνών 

(ARIJ, 2007α).  

Το σχέδιο των Ηνωµένων Εθνών απορρίφθηκε από τους Παλαιστίνιους ακριβώς για 

τον ίδιο λόγο που απέρριψαν και το Βρετανικό. Στις 14 Μαΐου του 1948 

δηµιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ στα εδάφη που του παραχωρήθηκαν από το 

σχέδιο του ΟΗΕ. Αµέσως µετά την διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Ισραήλ ξέσπασε ο 

πρώτος Αραβοϊσραηλινός πόλεµος, κατά την διάρκεια του οποίου οι  Ισραηλινές 

δυνάµεις κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχο τους το 78% της έκτασης της 

Παλαιστίνης εκτοπίζοντας µεγάλο αριθµό Παλαιστινίων από τα χωριά και τις πόλεις 

τους. Οι εχθροπραξίες τερµατίστηκαν µε την Αραβοϊσραηλινή Συµφωνία κατάπαυσης 

                                                 
2
 Το 1947 ο αριθµός των Εβραίων αριθµούσε στους 608.000, ενώ Παλαιστίνιοι Άραβες τότε 

στους 1.364.000 (ARIJ, 2006α). 
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του πυρός το 1949, ένα σύνολο συµφωνιών που υπογράφτηκαν µεταξύ του Ισραήλ και 

των εµπλεκοµένων Αραβικών κρατών3. Βάσει της συµφωνίας αυτής καθορίζονται τα 

σύνορα του νεοσύστατου κράτους του Ισραήλ µε µια πράσινη γραµµή που διαχωρίζει 

τα εδάφη που κατελήφθησαν από τους Ισραηλινούς µε τον πόλεµο του ’48 από τις 

γειτονικές Αραβικές χώρες. Σύµφωνα µε την συµφωνία αυτή η ∆υτική Όχθη παρέµεινε 

υπό Ιορδανική διοίκηση ενώ η Λωρίδα της Γάζας υπό Αιγυπτιακή (ARIJ,2006α).  

Το 1967 µε το ξέσπασµα του τρίτου4 Αραβοϊσραηλινού πολέµου, γνωστός και ως 

πόλεµος των έξι ηµερών5,οι Ισραηλινές δυνάµεις κατάφεραν να προσαρτήσουν και τα 

εναποµείναντα Παλαιστινιακά εδάφη, την ∆υτική Όχθη αλλά και την Λωρίδα της 

Γάζας, γνωστά από τότε και ως Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη (Χάρτης 4, 

παράρτηµα Ι) (ARIJ,2006α).   

Το χρονικό διάστηµα 1967-1990 θεωρείται µια περίοδος έντονων πολιτικών και κυρίως 

στρατιωτικών εξελίξεων για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο τέταρτος 

Αραβοϊσραηλινός πόλεµος του 1973, κατά την διάρκεια του οποίου οι Άραβες6 

κατάφεραν να επανακτήσουν χαµένα εδάφη από το πόλεµο του ’67, η εγκαθίδρυση της 

Παλαιστινιακής επανάστασης στον Λίβανο, η εισβολή των Ισραηλινών δυνάµενων 

στον Λίβανο και το ξέσπασµα της πρώτης Ιντιφάντας7 το 1987 είναι µόνο κάποια από 

τα γεγονότα που σηµάδεψαν την περίοδο αυτή. Στην δεκαετία του ’90 άρχισαν να 

διαφαίνονται κάποιες προσπάθειες επίλυσης του Παλαιστινιακού προβλήµατος µέσω 

ειρηνευτικών διαδικασιών. Το συνέδριο του ’91 στην Μαδρίτη όπου εκπρόσωποι του 

Αραβικού συνδέσµου και  του Ισραήλ καταλήγουν στο προσύµφωνο ‘Land for peace’, 

θέτει τα θεµέλια για την εκκίνηση ενός µαραθώνιου κύκλου διαπραγµατεύσεων µε 

στόχο την ειρηνική επίλυση του ζητήµατος (ARIJ,2006α).  

                                                 
3
 Ιορδανία, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ 

4
 Η δεύτερη πολεµική σύγκρουση που ακολούθησε ήταν µε  την Αίγυπτο το 1956. 

5
 Το όνοµα αποδίδεται λόγου της µικρής διάρκειας του πολέµου. Το Ισραήλ µέσα σε έξι µέρες 

κατάφερε να προσαρτήσει την Χερσόνησο του Σινά από την Αίγυπτο και τα Υψίπεδα του 

Γκολάν από την Συρία. 
6
 Ο Αιγυπτιακός στρατός ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο στην διώρυγα του Σουέζ καθώς και µια 

λωρίδα γης  στην δυτική ακτή του Σινά και ο Συριακός επανάκτησε τον έλεγχο σε ένα µέρος 

των Υψωµάτων του Γκολάν. 
7
 Στα αραβικά σηµαίνει «ταρακούνηµα». Επιπλέον, χρησιµοποιείται σαν όρος που δηλώνει τον 

ξεσηκωµό των παλαιστινίων απέναντι στο Ισραήλ. ∆ύο έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι τώρα. Η 

πρώτη έλαβε χώρα το 1987 και η δεύτερη το 2000. 
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Ηµεροµηνίες σταθµοί όµως για την έκβαση του Παλαιστινιακού ζητήµατος θεωρούνται 

το 1993 και το 1995, οπότε υπογράφονται οι συνθήκες του Όσλο I και Όσλο II 

αντίστοιχα. 

Στις 13 Σεπτεµβρίου του 1993 εκπρόσωποι των Παλαιστινίων και της Ισραηλινής 

κυβέρνησης συναντιούνται για πρώτη φορά πρόσωπο µε πρόσωπο στο Όσλο της 

Νορβηγίας και υπογράφουν την DOP (Declaration of Principles on Interim Self-

Government arrangements) γνωστή και ως η συµφωνία του Όσλο I. Η DOP ουσιαστικά 

προσδίδει  στους Παλαιστίνιους το δικαίωµα να διοικούν αυτόνοµα τα εδάφη που τους 

έχουν παραχωρηθεί αναλαµβάνοντας αρµοδιότητες αρχικά στους τοµείς της 

εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της φορολόγησης και του 

τουρισµού. Παράλληλα, προκαθορίζει ένα µεταβατικό διάστηµα 5 ετών µέσα στο οποίο 

προβλέπεται η σύσταση ανεξάρτητης Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ).  Από την πλευρά 

του το Ισραήλ δεσµεύτηκε να αποσύρει τα στρατεύµατα του από την Λωρίδα της Γάζας 

αλλά και από την πόλη της Ιεριχούς, µε σκοπό να  αποκτήσει σταδιακά η νεοϊδρυθείσα 

ΠΑ τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Η DOP παρότι ρύθµισε ορισµένα 

ζητήµατα, δεν έδωσε ουσιαστική λύση καθώς δεν ασχολήθηκε µε µια σειρά καίριων 

προβληµάτων, δηλαδή µε το µέλλον της Ιερουσαλήµ, τις αποικίες,  και τους πρόσφυγες 

του ’48. Τα ζητήµατα αυτά θα επιλύνονταν µε νέο κύκλο διαπραγµατεύσεων, που 

ορίστηκε για το 2000 (Isaac and Rizik, 2002). 

Την DOP διαδέχθηκε η Όσλο II που θεωρείται ως συνέχεια της πρώτης. Η συµφωνία 

αυτή προσυπογράφτηκε ακριβώς δύο χρόνια µετά την πρώτη, στις 24 Σεπτεµβρίου του 

1995, στην Τάµπα της Αιγύπτου και επεκτείνει τα αυτόνοµα παλαιστινιακά εδάφη. 

Σύµφωνα µε την συνθήκη αυτή η εδαφική επικράτεια της ∆υτικής Όχθης χωρίζεται σε 

τρείς περιοχές όπως φαίνεται και στο χάρτη 5 (παράρτηµα Ι):  

• Περιοχή Α: Συµπεριλαµβάνονται όλες οι περιοχές όπου η ΠΑ έχει τον πλήρη 

έλεγχο. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι πόλεις της Γάζας και της  Ιεριχούς 

αλλά και τα εφτά µεγαλύτερα αστικά κέντρα της ∆υτικής Όχθης: Nablus, Kalkilya, 

Tulkarem, Ramallah, Bethlehem, Jenin and Hebron. Στις περιοχές αυτές προβλέπεται η 

πλήρης αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευµάτων (http://www.palestinefacts.org). 

• Περιοχή Β: Συµπεριλαµβάνονται οι περιοχές στις οποίες οι αρµοδιότητες της ΠΑ  

περιορίζονται στην διευθέτηση των εσωτερικών υποθέσεων, ενώ την αστυνόµευση  

αναλαµβάνει η Ισραηλινή Αρχή. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 450 πόλεις και 
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χωριά της ∆υτικής Όχθης. Η ισχύς των ρυθµίσεων αυτών ορίζεται στους 18 µήνες. 

Μετά το πέρας των 18 µηνών τα εδάφη που συµπεριλαµβάνονται στην περιοχή Β θα 

έπρεπε να εκχωρηθούν στην περιοχή Α (http://www.palestinefacts.org).  

• Περιοχή Γ: Υπόκειται στον πλήρη Ισραηλινό έλεγχο. Συµπεριλαµβάνονται κυρίως 

εβραϊκοί εποικισµοί και περιοχές στρατηγικής σηµασίας για το Ισραήλ. Η ενδιάµεση 

συµφωνία, επίσης, περιλαµβάνει την µεταφορά εδαφών της κατηγορίας αυτής στην 

Παλαιστινιακή δικαιοδοσία εκτός των αποικιών και των περιοχών που ορίζονται ως 

στρατιωτικές ζώνες (http://www.palestinefacts.org). 

Αυτό σηµαίνει ότι το 95% των εδαφών της ∆υτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας  

δύο χρόνια µετά την υπογραφή των δυο συµφωνιών του Όσλου θα έπρεπε να εµπίπτουν 

στην δικαιοδοσία των Παλαιστινίων. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα 

ποσοστά επί του συνόλου των κατεχόµενων εδαφών των περιοχών Α,Β,Γ το έτος 2000 

έτσι όπως έχουν εφαρµοστεί οι συµφωνίες. Παρ’ όλες τις συµφωνίες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί, παρατηρούµε πως η µεγάλη πλειοψηφία των εδαφών ανήκει στην 

κατηγορία Γ όπου το Ισραήλ έχει τον πλήρη έλεγχο των εδαφών αυτών (Isaac and 

Rizik, 2002). 

Πίνακας 1. Ταξινόµηση της ∆Ο σύµφωνα µε τις συνθήκες που έχουν λάβει χώρα 

 
Πηγή: Isaac and Rizik, 2002 

Όπως προέβλεπαν οι παραπάνω συµφωνίες, τον Ιούλιο του 2000 εκπρόσωποι και από 

τις δύο πλευρές συναντήθηκαν στο Camp David  των Ηνωµένων Πολιτειών για να 

ολοκληρώσουν την ειρηνευτική διαδικασία, και να διευθετήσουν ορισµένα µείζονα 

θέµατα που αφορούν τους πρόσφυγες του ’48, τις αποικίες και κυρίως το µελλοντικό 

καθεστώς της Ιερουσαλήµ. Παρ’ όλες τις προσπάθειες που πραγµατοποιήθηκαν και από 

τις δυο πλευρές δεν βρέθηκε µια κοινά αποδεκτή λύση. Το µέλλον της Ιερουσαλήµ 

αποτέλεσε το µήλο της έριδος κι η τελική συµφωνία δεν επιτεύχθηκε  ποτέ. Αντιθέτως, 

αµέσως µετά την λήξη των συνοµιλιών ξέσπασε η δεύτερη ιντιφάντα.  Από το 2000 

Περιοχές 
 

Συµφωνία Ηµεροµηνία 

Α Β Γ 

Όσλο II Μάιος 1994 3% 24% 73% 

Wye I Οκτώβριος 1998 10,1% 18,9% 71% 

Σαρµ ελ Σείχ I Σεπτέµβριος 1999 10,1% 25,9% 64% 

Σαρµ ελ Σείχ II Νοέµβριος 1999 12,1% 26,9% 61% 

Σαρµ ελ Σείχ III Ιανουάριος 2000 18,2% 21,8% 60% 

Τι θα έπρεπε να εφαρµοστεί 1997 >95% 0 <5% 
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µέχρι σήµερα δεν έχουν λάβει χώρα αξιότιµές προσπάθειες ειρηνικής επίλυσης του 

Παλαιστινιακού. Από το 2002 και µετά η Ισραηλινή κυβέρνηση ξεκίνησε την 

κατασκευή του τείχους και η πολιτική αποκλεισµού εντάθηκε ακόµα περισσότερο. 

 

1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ  

Η Παλαιστίνη (∆υτική Όχθη, Λωρίδα της Γάζας, Ισραήλ) τοποθετείται στο ανατολικό 

άκρο της Μεσογείου, του γεωγραφικού πλέγµατος που περιορίζεται µεταξύ 34,15̊ 

ανατολικά του µεσηµβρινού και 20,30̊ και 13,15̊ του ισηµερινού (Σαµαµρεχ, 1996). 

Η περιοχή της Παλαιστίνης που η έκταση της υπολογίζεται στα 278.000 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα συνορεύει στα ανατολικά µε την Συρία και την Ιορδανία, στα βόρεια µε τον 

Λίβανο και ένα τµήµα της Συρίας, στα νότια µε την Αίγυπτο και το λιµάνι της Άκαµπα 

ενώ, τέλος, δυτικά µε τη Μεσόγειο Θάλασσα (Σαµαµρεχ, 1996). 

Η ∆υτική Όχθη περιορίζεται στο µεσαίο και ανατολικό τµήµα της Παλαιστίνης (χάρτης 

6, παράρτηµα Ι). Η συνολική της έκταση ανέρχεται σε 5655 τ.χλµ. Στα ανατολικά της 

συνορεύει µε την Ιορδανία και τα σύνορα τους διαγράφονται από τον Ιορδάνη ποταµό 

σε µήκος 70 χλµ. και από τις δυτικές και βορειοδυτικές ακτές της Νεκράς Θάλασσας σε 

µήκος 40 χλµ. Τα υπόλοιπα όρια της ∆υτικής Όχθης αποτελούνται από την γραµµή 

κατάπαυσης του πυρός του 1948 µε το Ισραήλ.  

Η σπουδαιότητα της ∆υτικής Όχθης πηγάζει από την γενικότερη στρατηγική θέση της 

Παλαιστίνης. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της γεωγραφικής θέσης της ∆υτικής Όχθης 

είναι το γεγονός ότι δεν έχει διέξοδο στην θάλασσα αν και σε κάποια σηµεία απέχει 

µόνο 15 χλµ. από αυτή.  

Πίνακας 2. Η έκταση των νοµών της ∆υτικής Όχθης 
Νοµός Έκταση (τ.χµ) 
Jenin 583 
Tubas 402 
Tulkarm 246 
Nablus 605 
Qalqiliya 166 
Salfit 204 
Ramallah 855 
Jericho 593 
Jerusalem 345 
Bethlehem 659 
Hebron 997 
West Bank 5,655 
Πηγή: Central bureau of Statistics of Palestine 
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1.4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

Στο παρόν υποκεφάλαιο θα αναλυθούν βασικά συστατικά της τοπογραφίας της 

περιοχής όπως η γεωµορφολογία, οι υδάτινοι πόροι καθώς και οι βασικές χρήσεις γης. 

Η ανάλυση αποσκοπεί στο να δοθεί µια γενική εικόνα των βασικών συστατικών της 

τοπογραφίας της περιοχής που επιδέχονται επιπτώσεις από το διαχωριστικό τείχος, οι 

οποίες θα αναλυθούν στο επόµενο κεφάλαιο. 

 

1.4.1 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ  

Η περιοχή της ∆υτικής Όχθης µπορεί να χωριστεί από την άποψη της φυσικής 

γεωγραφίας σε τέσσερις γεωγραφικές ενότητες (χάρτης 7, παράρτηµα Ι).  

Η πρώτη είναι η ηµιπεδινή περιφέρεια η οποία τοποθετείται στο βορειοδυτικό τµήµα 

της ∆υτικής Όχθης και η έκταση της ανέρχεται σε 400.000 στρέµµατα. Εκτείνεται σε 

µήκος 60 χιλιοµέτρων και πλάτος 3-12 χιλιόµετρα και περιλαµβάνει τα δυτικά τµήµατα 

των νοµών Τουλκάρεµ, Καλκίλια και Τζενίν (Σαµαµρεχ, 1996). 

Η δεύτερη είναι η περιφέρεια των µεσαίων υψωµάτων. Έχει έκταση 3.5εκ. στρέµµατα 

και καλύπτει ολόκληρο το τµήµα της ∆υτικής Όχθης και αποτελεί την µεγαλύτερη 

γεωγραφική φυσική ενότητα. Είναι κυρίως µια ορεινή περιοχή και σε µερικά της 

σηµεία το υψόµετρο ξεπερνά τα 1000 µέτρα. Εκτείνεται σε µήκος 120 χιλιοµέτρων και 

πλάτος 10-50 χιλιοµέτρων και συµπεριλαµβάνει τον βασικό αναπτυξιακό άξονα της 

∆υτικής Όχθης, καθώς συγκεντρώνει τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα της περιοχής όπως 

τις πόλεις Ναµπλους, Ραµάλλα, Ιερουσαλήµ, Βηθλεέµ, Χεβρώνα (Σαµαµρεχ, 1996).  

Τρίτη είναι η περιφέρεια της κοιλάδας του Ιορδάνη. Απαρτίζεται από µια στενή ζώνη 

µήκους 70 χιλιοµέτρων δυτικά του Ιορδάνη ποταµού και εκτείνεται από τις βόρειες 

ακτές της Νεκράς Θάλασσας µέχρι τα βόρεια σύνορα της ∆υτικής Όχθης µε το Ισραήλ. 

Η περιφέρεια αυτή βρίσκεται 200 µε 300 µέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 

και η έκταση της είναι περίπου 400.000 στρέµµατα. Συµπεριλαµβάνει σχεδόν ολόκληρο 

τον νοµό της Ιεριχούς και ένα µικρό τµήµα του νοµού Τουµπάς. Το ξηρό κλίµα της 

περιοχής δεν προσφέρεται για κατοίκηση και γι’ αυτό το λόγο αυτή η ζώνη είναι πολύ 

αραιοκατοικηµένη (Σαµαµρεχ, 1996). 

Η τέταρτη και τελευταία περιφέρεια είναι η γεωγραφική ενότητα των ανατολικών 

πρανών. Τοποθετείται ανάµεσα στην γεωγραφική ενότητα των µεσαίων υψωµάτων και 
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της κοιλάδας του Ιορδάνη και η έκταση της ανέρχεται σε 1.5 εκατ. στρέµµατα  

(Σαµαµρεχ, 1996).     

 

1.4.2 Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ  

Η τοπογραφία, το κλίµα, η γεωγραφία της Παλαιστίνης και ειδικά της ∆υτικής Όχθης 

περιορίζουν τις πηγές νερού στην περιοχή. Τα επιφανειακά νερά που περιορίζονται 

στον Ιορδάνη ποταµό και στα ρέµατα που εκβάλουν σε αυτόν, είναι η µόνη πηγή των 

επιφανειακών νερών. Τα υπόγεια νερά διαµορφώνουν την σηµαντικότερη πηγή νερού 

που χρησιµοποιείτε στην ∆υτική Όχθη, συνεπώς οι βροχοπτώσεις είναι ο µόνος τρόπος 

τροφοδότησης των πηγών νερού. 

Η ∆Ο χαρακτηρίζεται ως περιοχή µε λίγες βροχοπτώσεις στο νότιο και στο 

νοτιοανατολικό τµήµα της, στο οποίο υπολογίζεται < 100mm/χρόνο, ενώ υπολογίζονται 

σε 700-1000mm/χρόνο οι βροχοπτώσεις του βόρειου τµήµατος (Σαµαµρεχ, 1996). 

Τα επιφανειακά νερά αποτελούνται από τα ρέµατα, τους χείµαρρους, τον Ιορδάνη 

ποταµό και τη Νεκρά Θάλασσα. Ο όγκος των επιφανειακών νερών υπολογίζεται σε 

110-200 εκατοµµύρια κ.µ. Τα νερά των ρεµάτων και των χειµάρρων εξαρτώνται από το 

µέγεθος των βροχοπτώσεων και προσανατολίζονται δυτικά εκβάλλοντας στην 

Μεσόγειο ή Ανατολικά όπου εκβάλουν στη Νεκρά Θάλασσα ή στον Ιορδάνη 

(Σαµαµρεχ, 1996). 

Ο Ιορδάνης ποταµός είναι µία από της βασικότερες πηγές νερού στη ευρύτερη περιοχή 

της Παλαιστίνης. Εκτείνεται από την λίµνη της Τιβεριάδας µέχρι τις βόρειες ακτές της 

Νεκρής Θάλασσας µε µήκος περίπου 195 χιλιόµετρα. Η στάθµη του ποταµού έχει 

µειωθεί σηµαντικά και κινδυνεύει να στερέψει εξαιτίας τις υπερεκµετάλλευσης που 

υφίσταται από τα γειτονικά κράτη. Ο Ιορδάνης ποταµός διοχετεύει µε 650 εκατοµµύρια 

κ.µ νερού το Ισραήλ ενώ δεν έχουν µερίδιο οι Παλαιστίνοι κάτοικοι της ∆υτικής Όχθης. 

Η περιοχή κατά µήκος του Ιορδάνη ποταµού είναι αποκοµµένη από τους Παλαιστίνιους 

καθώς θεωρείται περιοχή Γ, σύµφωνα µε συνθήκη του Όσλο,  η οποία υπόκεινται υπό 

τον έλεγχο των Ισραηλινών αρχών. Επίσης υπάρχει αυξηµένη συγκέντρωση αποικιών 

και στρατιωτικών Ισραηλινών βάσεων στην περιοχή που εκµεταλλεύονται τα νερά του 

Ιορδάνη (Amnesty International, 2009). 
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Επίσης, η Νεκρά Θάλασσα αποτελεί µια βασική πηγή νερού για την περιοχή. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται συρρίκνωση καθώς η στάθµη της υποχωρεί περίπου 

κατά 90 εκατοστά ετησίως. Τα έργα άρδευσης που πραγµατοποιούνται κυρίως µετά το 

1950 µέχρι και σήµερα,  η µείωση των υδάτων του Ιορδάνη ποταµού που εκβάλλονται 

στην νεκρά θάλασσα, η εξάτµιση των υδάτων της αλλά και η εκµετάλλευση της από 

την Ιορδανία και Ισραήλ κυρίως για την παραγωγή αλατιού οδήγησαν σε πτώση της 

στάθµης της θάλασσας από 390 µέτρα κάτω από το επίπεδο των ωκεανών το 1930 στα 

425 µέτρα σήµερα (www.chiosnews.com).  

Η κύρια πηγή παροχής γλυκού νερού στην ∆υτική Όχθη είναι τα υπόγεια ύδατα. Η 

δυτική Όχθη και το Ισραήλ διαµοιράζονται κοινά υπόγεια ύδατα (χάρτης 8, παράρτηµα 

Ι) καθώς η λεκάνη απορροής εκτείνετε και στις δύο περιοχές. Είναι η µόνη πηγή ύδατος 

για τους Παλαιστίνιους και µία από τις πιο σηµαντικές πηγές ύδατος για το Ισραήλ. 

Ανανεώνεται µόνο στα εδάφη της ∆υτικής Όχθης κυρίως από τις βροχοπτώσεις που 

λαµβάνουν χώρα. Τα νερά του κατευθύνονται βορειοδυτικά προς την περιοχή του 

Ισραήλ και ανατολικά προς τον Ιορδάνη. Αποτελείτε από τρεις επιµέρους λεκάνες 

απορροής οι οποίες είναι η ∆υτική λεκάνη, η βόρεια και η ανατολική µε µέση απόδοση 

679 έως 734 εκατοµµύρια κµ (Amnesty International, 2009). 

• ∆υτική λεκάνη: Η λεκάνη εκτείνεται βόρεια στους νοµούς Τουλκάρεµ και 

Καλκίλια και νότια στην περιοχή της Χεβρώνας. Είναι η πιο πλούσια σε υπόγεια ύδατα 

και εκτιµάται ότι συγκεντρώνει το 55% του συνόλου των υπόγειών υδάτων της ∆υτικής 

Όχθης µε µέσο ετήσιο ποσοστό άντλησης ύδατος 427 εκατοµµύρια κ.µ. (Σαµαµρεχ, 

1996). 

• Βορειοανατολική λεκάνη: Η λεκάνη περιλαµβάνει τις περιοχές Νάµπλους, Τζενίν, 

Αλ Μπειντάν. Μέση απόδοση ύδατος είναι 142 εκατοµµύρια κ.µ. (Σαµαµρεχ, 1996). 

• Ανατολική λεκάνη: Η λεκάνη αυτή συµπεριλαµβάνει ολόκληρο το ανατολικό 

τµήµα της ∆υτικής Όχθης και θεωρείται ως η φτωχότερη σε ποσότητα υπογείων 

υδάτων στο σύνολο των λεκανών της ∆υτικής Όχθης µε µέση απόδοση 165 

εκατοµµύρια κ.µ. (Σαµαµρεχ, 1996). 

Οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν πρόσβαση στην πιο σηµαντική πηγή ύδατος τον Ιορδάνη 

ποταµό και τα υπόγεια ύδατα που αντιστοιχούν στους Παλαιστίνιους δεν ξεπερνούν το 

20% των υδάτων που αντλούνται ετησίως. Η Ισραηλινή πολιτική περιόρισε την χρήση 
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του νερού από τους Παλαιστίνιους, επέβαλε όρια κατανάλωσης νερού και περιόρισε τις 

γεωτρήσεις των Παλαιστινίων κατοίκων της περιοχής.  

 

1.5 ΧΡΗΣΕΙΣ/ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΗΣ 

Η αποτελεσµατική διαχείριση της γης επηρεάζεται αρνητικά από την έλλειψη 

σχεδιασµού χρήσεων γης. Η περιοχή της ∆υτικής Όχθης βρίσκεται κάτω από την 

Ισραηλινή κατοχή από το 1967. Η κατοχή αυτή είχε σαν αποτέλεσµα το περιορισµό της 

χρήσης της γης της ∆υτικής Όχθης από τους Παλαιστίνιους κατοίκους της περιοχής.  

Σχέδια χρήσεων γης δεν εκπονήθηκαν ποτέ λόγο των περιορισµών, που επιβάλλονταν 

από την Ισραηλινή κατοχή. Οποιαδήποτε κατασκευή χρειάζεται την έγκριση των 

Ισραηλινών στρατιωτικών αρχών. Συνεπώς, συµπεραίνουµε πως λόγω της πολιτικής 

αστάθειας, που υπάρχει στην περιοχή η διαχείριση της γης καθώς και άλλα µείζονα 

περιβαλλοντικά θέµατα παραµελήθηκαν και δεν έλαβαν την  δέουσα σηµασία. 

Στον παρακάτω πίνακα (3) απεικονίζονται τα ποσοστά, που καταλαµβάνουν οι 

εκάστοτε χρήσεις γης στο σύνολο της έκτασης της ∆υτικής Όχθης, σύµφωνα µε µελέτη 

που διεξήχθη απέ το κέντρο χωρικών ερευνών της Ιερουσαλήµ για το έτος 2000. 

Παρατηρούµε πως οι αγροτικές εκτάσεις αντιπροσωπεύουν το 36.1% της γης της 

∆υτικής Όχθης, οι δοµηµένες επιφάνειες αποτελούν το 7.4 %, οι φυσικές και ηµι 

φυσικές περιοχές το 53.3% και οι υδάτινες επιφάνειες το 3.1%.   

Πίνακας 3. Χρήσεις γης της ∆υτικής Όχθης 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πηγή:Dudden, 2000 

Από τους παραπάνω αριθµούς  είναι ενδεικτικό, πως το µεγαλύτερο µέρος της ∆υτικής 

Όχθης αποτελείται κυρίως από φυσικές και από ηµι φυσικές εκτάσεις καθώς κατέχουν 

το 53,3% της συνολικής έκτασης της. Οι περιοχές αυτές συγκεντρώνονται κυρίως στο 

ανατολικό τµήµα της ∆υτικής Όχθης, το οποίο συγχρόνως αποτελεί το λιγότερο 

αστικοποιηµένο τµήµα της.  Οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις συγκεντρώνονται κυρίως στο 

κεντρικό τµήµα της ∆υτικής Όχθης το οποίο αποτελεί και το πιο πυκνοκατοικηµένο 

Καλύψεις γης ποσοστά 
Υδάτινες επιφάνειες 3,3% 
Φυσικές ηµι φυσικές 
περιοχές 

53,3% 

Αγροτικές εκτάσεις 36,1% 
Τεχνητές επιφάνειες 7,4% 
Σύνολο 100% 
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τµήµα της καθώς εκεί συγκεντρώνονται τα µεγαλύτερα αστικά κέντρα της περιοχής. 

Συνεπώς, οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις διαχέονται πλησίον των αστικοποιηµένων ζωνών 

κι εποµένως η οποιαδήποτε µελλοντική εξάπλωση των αστικών περιοχών γίνεται εις 

βάρος των αγροτικών εκτάσεων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό, µε το ότι οι 

Παλαιστίνιοι δεν έχουν πρόσβαση στις φυσικές περιοχές (53.3%), ώστε να τις 

χρησιµοποιήσουν για αστική επέκταση, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι αγροτικές 

εκτάσεις απειλούνται από την εξάπλωση του  αστικού ιστού (Dudden, 2000). 

∆ιάγραµµα 2. Καλύψεις γης ∆υτικής όχθης 

Κατανοµή καλύψεων γης

3,3%

53,3%
36,1%

7,4% υδάτινες επιφάνειες

φυσικές ηµι φυσικές
περιοχές

αγροτικές εκτάσεις

τεχνητές επιφάνειες

 
Πηγή: Dudden, 2000 

Συνεπώς, µελλοντικά, σε συνδυασµό µε την συνεχή αύξηση του πληθυσµού εγκυµονεί 

ο κίνδυνος της εξαφάνισης των αγροτικών εκτάσεων εξαιτίας της άναρχης και 

απρογραµµάτιστης αστικής επέκτασης. 

Επίσης, µεγάλες εκτάσεις απειλούνται από µεγαλόπνοα σχέδια, που έχουν σαν στόχο 

την κατασπατάληση µεγάλων εκτάσεων γης  για την ανάπτυξη βαριάς βιοµηχανίας ή 

ακόµα για τη ανέγερση µεγάλων τουριστικών µονάδων. Αυτά τα σχέδια κρίνονται 

απειλητικά καθώς δεν υπόκεινται σε ένα ολοκληρωµένο διαχειριστικό σχέδιο χρήσεων 

γης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η περιοχή περιµετρικά της νεκρής 

θάλασσας, στην οποία έχουν εγκατασταθεί µεγάλες τουριστικές µονάδες. 

 

1.6 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΟΧΘΗΣ 

Η διοίκηση παίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην εύρυθµη λειτουργία του εκάστοτε 

κράτους. Άλλοτε παρεµβαίνει σε µεγαλύτερο κι άλλοτε σε µικρότερο βαθµό. Ο βαθµός 

παρέµβασης εξαρτάται από  την φιλοσοφία αλλά κι από την κουλτούρα της κάθε 
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χώρας. Τι γίνεται, όµως, στις περιπτώσεις που υπάρχει κράτος αλλά δεν υπάρχει 

διοίκηση, ή στην συγκεκριµένη περίπτωση τι γίνεται αν υπάρχει διοίκηση και δεν 

υπάρχει κράτος;  

Στο παρόν κεφάλαιο, αρχικά θα πραγµατοποιηθεί ιστορική αναδροµή της διοικητικής 

οργάνωσης της ∆υτικής Όχθης βασισµένη σε δύο χρονικές περιόδους, που ορίζονται 

από τους εκάστοτε κατακτητές της. Η πρώτη περίοδος είναι από το 1948 έως το 1967 , 

οπότε η ∆Ο βρισκόταν  υπό την Ιορδανική διοίκηση και η δεύτερη από το 1967 έως το 

1994, οπότε  η διοίκηση της περιοχής υπαγόταν στον έλεγχο των Ισραηλινών 

Στρατιωτικών Αρχών. Στην συνέχεια, ακολουθεί η ανάλυση της υφιστάµενης 

διοικητικής διάρθρωσης της ∆Ο µε βάση τις αλλαγές, που προέκυψαν µε την υπογραφή 

της συµφωνίας του Όσλο το 1994. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί κυρίως στην ανάδειξη 

των παραγόντων που επηρεάζουν και παρεµποδίζουν την οργάνωση αλλά και την 

εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης.   

 

1.6.1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΟΡ∆ΑΝΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 1948-1967 

Μετά την λήξη του 1ου Αραβοϊσραηλινού πολέµου το 1948 η περιοχή της ∆Ο 

εντάχθηκε στην Ιορδανική επικράτεια. Η περιοχή της ∆Ο το 1957, βάση της απόφασης 

του υπουργικού συµβουλίου του Βασιλείου της Ιορδανίας, χωρίστηκε σε 3 περιφέρειες 

και 8 νοµούς (χάρτης 9, παράρτηµα Ι): 

1. Περιφέρεια της Ιερουσαλήµ µε τους νοµούς Ιερουσαλήµ, Ιεριχώ, Ραµάλα, Βηθλεέµ.  

2. Περιφέρεια της Νάµπλους µε τους νοµούς Νάµπλους, Τζενίν, Τουλκάρεµ.  

3.  Περιφέρεια της Χεβρώνα µε το νοµό Χεβρώνα (Σαµαµρεχ, 1996). 

Από την κεντρική διοίκηση ορίστηκαν οι περιφερειάρχες, στους οποίους δόθηκαν 

πολλές αρµοδιότητες έτσι ώστε να αποτελούν τους εκπροσώπους της κεντρικής 

διοίκησης στην εκάστοτε περιφέρεια. Ο περιφερειάρχης είχε την γενική εποπτεία της 

περιφέρειας καθώς είχε την δυνατότητα να ελέγχει όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες  τις 

υπαγόµενες σε αυτήν (Σαµαµρεχ, 1996). 

Η φυσιογνωµία, η οργάνωση αλλά και ο τρόπος λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης 

καθορίστηκε µε βάση το νόµο του 1955 για την δηµιουργία δήµων και κοινοτήτων. 

Βασικό χαρακτηριστικό του νόµου αυτού ήταν η συγκέντρωση αρµοδιοτήτων στην 
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κεντρική διοίκηση. Οι διατάξεις του νόµου επιτρέπουν τον συνεχή έλεγχο της 

κεντρικής διοίκησης σε όλους τους τοµείς και δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.   

1. Η δηµιουργία του δηµοτικού συµβουλίου χρειάζεται την έγκριση του υπουργείου 

εσωτερικών. 

2. Ο υπουργός εσωτερικών είχε το δικαίωµα να διαλύει το δηµοτικό συµβούλιο πριν 

την κανονική λήξη της θητείας του. 

3. Ο υπουργός εσωτερικών ορίζει τον αριθµό των δηµοτικών συµβούλων. 

4. Το υπουργικό συµβούλιο µε την συναίνεση του υπουργού εσωτερικών έχει το 

δικαίωµα να απολύσει τον δήµαρχο. 

5. Προβλέπεται αυστηρός έλεγχος της οικονοµικής κατάστασης του δήµου είτε από 

τον υπουργό εσωτερικών είτε από τον περιφερειάρχη.   

Οι δραστηριότητες των δήµων αφορούσαν κυρίως στα τεχνικά θέµατα, όπως στην 

έκδοση οικοδοµικών αδειών, στην εξασφάλιση χώρων πρασίνου, στην συντήρηση της 

οδοποιίας,  στην παροχή νερού και ρεύµατος. Οι αρµοδιότητες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης περιορίστηκαν καθώς  δεν τους δόθηκε κανένα είδος αυτονοµίας κι ως 

εκ τούτου οι δήµοι δεν µπόρεσαν να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στην τοπική 

ανάπτυξη (Σαµαµρεχ, 1996). 

 Σε γενικές γραµµές το Ιορδανικό σύστηµα διοίκησης (1948-1967) µπορεί να 

χαρακτηριστεί απόλυτα συγκεντρωτικό. Η κεντρική διοίκηση είναι το κέντρο λήψης  

αποφάσεων κι άσκησης  ελέγχου σε όλους τους τοµείς και δράσεις. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση καθίσταται απλά ένα όργανο του κεντρικού κράτους χωρίς να έχει την 

δυνατότητα παρέµβασης σε σηµαντικά τοπικά ζητήµατα. Η υποβάθµιση του ρόλου της 

τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλονταν κυρίως στην πολιτική του βασιλιά της Ιορδανίας, 

που στόχευε στο να κατέχει τον πλήρη έλεγχο της επικράτειας του (Σαµαµρεχ, 1996). 

 

1.6.2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 1967-1994 

Στον πόλεµο του 1967 το Ισραήλ προσάρτησε τη ∆υτική Όχθη αλλά και τη Λωρίδα της 

Γάζας. Στόχος της Ισραηλινής πολιτικής ήταν η αφαίρεση του δικαιώµατος της 

αυτοδιοίκησης από τους Παλαιστίνιους κι η προώθηση πολιτικών και ρυθµίσεων,  που 

αποσκοπούσαν στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων τους στην περιοχή. Στις 7/6/1967 

δηµιουργήθηκε η στρατιωτική διοίκηση στα Κατεχόµενα Εδάφη. Από τότε και µε βάση 
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στρατιωτικές αποφάσεις και διάφορες παρεµβάσεις στον Ιορδανικό νόµο, κατάφεραν 

να αλλάξουν ριζικά το σύστηµα διοίκησης στη ∆Ο παραβιάζοντας τις διεθνείς 

συµφωνίες και ειδικά τη Συµφωνία της Γενεύης του 1949 που απαγόρευε την 

παρέµβαση στους νόµους, που ίσχυαν στα κατεχόµενα εδάφη (Σαµαµρεχ, 1996). 

Με στρατιωτική απόφαση το 1967 πραγµατοποιήθηκε ο διοικητικός διαχωρισµός της 

∆.Ο. σε τρείς περιφέρειες και οχτώ νοµούς (χάρτης 10, παράρτηµα Ι). Με την ίδια 

απόφαση ορίζονται ως νοµάρχες στρατιωτικοί διοικητές, στους οποίους δίνεται η 

ευθύνη της διοίκησης και της οργάνωσης των νοµών. Επίσης, τους παραχωρείται το 

δικαίωµα του πλήρους ελέγχου των τοπικών διοικήσεων , που υπάγονται στην περιοχή 

τους. Ακόµη, στους νοµάρχες δόθηκε η δικαιοδοσία έγκρισης επεκτάσεων σχεδίων 

πόλεων, που στόχευε στο να περιοριστεί η επέκταση των Παλαιστινιακών οικισµών. Η 

ενέργεια αυτή συγχρόνως αποσκοπούσε  στην απόκτηση µεγάλων εκτάσεων γης για 

την δηµιουργία Εβραϊκών αποικιών (Σαµαµρεχ, 1996). 

Πίνακας 4. ∆ιοικητικά επίπεδα στην ∆Ο κατά την περίοδο 1967 -1994 
Περιφέρειες Νοµοί ∆ήµοι Κοινότητες Πάρεδροι Στρατόπεδα Σύνολο 

Jerusalem Jerusalem 1 7 28 2 38 

Ramallah  6 12 55 3 76 

Bethlehem 3 4 34 4 45 

  
  
  

Jericho 1  16 2 19 

Nablus Nablus 2 18 44 4 68 

Jenin 5 10 53 1 69   
  Tulkarm 3 11 48 2 64 

Hebron Hebron 4 14 67 2 87 

Σύνολο 8 25 76 345 20 466 

Πηγή :Makboul, 1987 

Η περιοχή της ∆Ο αποτελούνταν από 25 δήµους και 76 κοινότητες, των οποίων οι 

δήµαρχοι και οι κοινοτάρχες ήταν διορισµένοι από την κεντρική στρατιωτική διοίκηση, 

καθώς και από 345 οικισµούς µε πάρεδρο διορισµένο από τις Ισραηλινές αρχές . 

Το 1981  µε την απόφαση του υπουργού άµυνας του Ισραήλ δηµιουργήθηκε µια 

κεντρική διοίκηση (Al Idata Madaniyeh), µε έδρα την πόλη της Ραµάλα µε στόχο να 

διοικήσει και να οργανώσει τις Παλαιστινιακές Κατεχόµενες Περιοχές (Σαµαµρεχ, 

1996). 

Στόχος της Κεντρικής ∆ιοίκησης ήταν η δηµιουργία δύο συστηµάτων σχεδιασµού για 

την ίδια περιοχή. Αρχικά, προώθησε την ενοποίηση των Ισραηλινών αποικιών µεταξύ 

τους αλλά και µε το υπόλοιπο Ισραήλ, γεγονός που οδήγησε  στην διάσπαση της 
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ενότητας των  Παλαιστινιακών εδαφών. Η Ισραηλινή διοίκηση χρησιµοποιώντας 

στρατιωτικές πρακτικές εµπόδισε την ανάπτυξη Παλαιστινιακού χωρικού σχεδιασµού 

περιορίζοντας την γη, που µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από τους Παλαιστινίους.  Η 

πολιτική αυτή συνεχίζει να υφίσταται ως και σήµερα, και πραγµατώνεται εντονότερα 

µε την κατασκευή του διαχωριστικού τείχους στα Παλαιστινιακά εδάφη.   

 

1.6.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  

Το 1994 στα πλαίσια της συµφωνίας του Όσλο δηµιουργήθηκε η Εθνική Παλαιστινιακή 

Αρχή (ΕΠΑ), αρµοδιότητα της οποίας  είναι ο έλεγχος των περιοχών, που ορίστηκαν 

από την συµφωνία του Όσλο ως περιοχές Α και Β. Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι 

περιοχές Α εµπίπτουν στην πλήρη αρµοδιότητα της ΕΠΑ, για τις περιοχές Β η ΕΠΑ 

είναι υπεύθυνη µόνο για τις εσωτερικές υποθέσεις  ενώ η ασφάλεια παραµένει υπόθεση 

της Ισραηλινής Αρχής. 

Το 1996 πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές στα Παλαιστινιακά κατεχόµενα εδάφη 

για την εκλογή προέδρου και για την σύσταση του Εθνικού Παλαιστινιακού 

Συµβουλίου (ΕΠΣ). Οι εκλογές ανέδειξαν τον πρώτο πρόεδρο της Παλαιστίνης, ένα 

ιστορικό πρόσωπο, τον Γιασέρ Αραφάτ, που συγκέντρωσε περίπου το 90% των ψήφων 

του Παλαιστινιακού λαού. Την εποµένη των εκλογών σχηµατίστηκε κυβέρνηση και 

δηµιουργήθηκαν τα υπουργεία σχεδιασµού και τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι 

αρµόδια για την διοικητική οργάνωση των Παλαιστινιακών περιοχών. Σύµφωνα µε την 

ΕΠΑ η επικράτεια της ∆Ο χωρίστηκε σε 11 νοµούς (χάρτης 11, παράρτηµα Ι), στους 

οποίους ο διορισµός του νοµάρχη είναι ευθύνη του υπουργείου τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η αµέσως κατώτερη διοικητική βαθµίδα είναι οι ∆ήµοι οι οποίοι χωρίζονται ανάλογα 

µε την σηµασία τους και τον πληθυσµό τους σε τέσσερις κατηγορίες (Wikipedia α). 

• ∆ήµοι τύπου Α (Πόλεις): Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι πρωτεύουσες των 

νοµών και τα σηµαντικότερα αστικά κέντρα της ∆.Ο και της Λωρίδας της Γάζας. Το 

δηµοτικό συµβούλιο αποτελείτε από 13 µέλη. Συνολικά υπάρχουν 16 ∆ήµοι τύπου Α.  

• ∆ήµοι τύπου Β (Πόλεις):  Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται οι οικισµοί 

που ο πληθυσµός τους κυµαίνεται από 8.000 έως 20.000 κάτοικους. Το δηµοτικό 

συµβούλιο απαρτίζεται από 13 µέλη. Υπάρχουν 41 ∆ήµοι τύπου Β.   
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• ∆ήµοι τύπου Γ (Κωµοπόλεις): Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι οικισµοί 

που ο πληθυσµός τους κυµαίνεται από 4000 έως 8000 κάτοικους. Υπάρχουν 47 ∆ήµοι 

τύπου Γ οι οποίοι διοικούνται από 11µελές δηµοτικό συµβούλιο. 

• ∆ήµοι τύπου ∆ (Κοινότητες): Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι οικισµοί, που ο 

πληθυσµός τους ξεπερνά τους 800 κάτοικους. Υπάρχουν 220 ∆ήµοι τύπου ∆, οι οποίοι 

διοικούνται από 9µελές δηµοτικό συµβούλιο.  

Για τους οικισµούς µε πληθυσµό κάτω των 800 κατοίκων συστήνονται τοπικές 

επιτροπές αρµόδιες  για την διοίκηση των οικισµών αυτών.   

Στις τρείς πρώτες κατηγορίες το δηµοτικό συµβούλιο αναδεικνύεται κατόπιν 

διεξαγωγής εκλογών σε αντίθεση µε την τέταρτη κατηγορία, στην οποία  ο κοινοτάρχης 

διορίζεται από το Υπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στον παρακάτω πίνακα (5) απεικονίζονται τα διοικητικά επίπεδα και το πλήθος τους 

ανά νοµό.  

Πίνακας 5. Υφιστάµενη διοικητική διάρθρωση της ∆Ο  
Νοµοί Πόλεις ∆ήµου* Κοινότητας Στρατόπεδα 

Jenin 1 12 32 1 

Tubas 1 2 6 1 

Nablus 1 7 44 3 

Qalqilya 1 3 16  

Salfit  4 14  

Ramallah And Al Bireh 2 16 36 3 

Jericho 1 2 5 2 

Jerusalem 1 8 17 2 

Bethlehem 1 11 17 3 

Hebron 5 13 30 2 

Tulkarm 1 7 31 2 

Πηγή: Wikipedia α, ιδία επεξεργασία/  * Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δήµοι τύπου Β και 

Γ 

 

1.6.4 Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

Η ασταθής πολιτική κατάσταση που οφείλεται, κυρίως στην Ισραηλινή κατοχή, η 

έλλειψη Παλαιστινιακής ανεξαρτησίας, η κατασκευή του διαχωριστικού τείχους µέσα 

στα Παλαιστινιακά εδάφη, ο κατακερµατισµός του Παλαιστινιακού χώρου σε µικρές 

γεωγραφικές ενότητες αποκοµµένες και ασύνδετες µεταξύ τους είναι οι κύριοι 

παράγοντες που εµποδίζουν την εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης. Ακόµα η αδυναµία 
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των Αρχών να εφαρµόσουν τη νοµοθεσία σε συνάρτηση µε την έλλειψη συνεργασίας 

µεταξύ των διάφορων διοικητικών βαθµίδων αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα, που 

επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης. 

Επίσης, η έλλειψη χρηµατικών  πόρων σε κεντρικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο 

αποδυναµώνουν ακόµα περισσότερο την διοίκηση και την εµποδίζουν να εκπονεί 

σχέδια και να προσλαµβάνει κατάλληλα καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό. 

Η συγκέντρωση αρµοδιοτήτων στην κεντρική διοίκηση είναι ακόµα ένας παράγοντας 

που αποδυναµώνει την τοπική διοίκηση. Σχέδια που στοχεύουν στην αποκέντρωση του 

συστήµατος διοίκησης δεν έχουν εφαρµοστεί ακόµα. Οι αρµοδιότητες τις τοπικής 

διοίκησης είναι περιορισµένες και της αφαιρούν την δυνατότητα να διαδραµατίσει  

βασικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη.  

Ο βασικότερος παράγοντας, που επηρεάζει τη λειτουργία της διοίκησης είναι η έλλειψη 

χωρικής συνοχής µεταξύ των περιοχών, που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της ΕΠΑ. 

Ουσιαστικά το διοικητικό επίπεδο του νοµού δεν υφίσταται καθώς οι αρµοδιότητες της 

Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής περιορίζονται µόνο στις περιοχές Α και Β και όχι σε 

ολόκληρη την εδαφική επικράτεια του νοµού. Συνεπώς,  δεν παρεµβάλλεται ένα 

ενδιάµεσο επίπεδο διοίκησης ανάµεσα στο κεντρικό και στο τοπικό. Ακόµη, η 

διοικητική βαθµίδα των ∆ήµων δεν έχει εφοδιαστεί επαρκώς και δεν της δίνεται η 

δυνατότητα να συµβάλλει ενεργά στην αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο. 

Εποµένως, η κεντρική διοίκηση παραµένει ο κινητήριος µοχλός διαχείρισης και 

οργάνωσης του Παλαιστινιακού χώρου.     

 

1.7 ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν τα δηµογραφικά χαρακτηρίστηκα της ∆υτικής 

Όχθης. Η συλλογή αλλά και η επεξεργασία των στοιχείων βασίστηκε στα 

αποτελέσµατα των δύο απογραφών, που έλαβαν χώρα στα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά 

Εδάφη το 1997 και 2007. Οι απογραφές αυτές διεξήχθησαν από την Στατιστική 

Υπηρεσία της Παλαιστίνης. Η ανάλυση αποσκοπεί στο να αποδοθούν τα βασικά 

δηµογραφικά µεγέθη της περιοχής, όπως το µέγεθος του πληθυσµού και η διαχρονική 

διακύµανση του, η σύνθεση πληθυσµού ανά φύλο και ηλικία, οι πληθυσµιακές 

πυκνότητες ανά νοµό και τέλος η κατανοµή του πληθυσµού στο χώρο (αγροτικός, 

αστικός). Για την καλύτερη κατανόηση των αποτελεσµάτων τα στοιχεία 
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παρουσιάζονται και σε µορφή πινάκων και διαγραµµάτων έτσι ώστε να δοθεί µια 

γενική εικόνα των δηµογραφικών χαρακτηριστικών της ∆υτικής Όχθης.   

 

1.7.1 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Στον πίνακα (6) παρουσιάζεται η εξέλιξη του πληθυσµού της ∆υτικής Όχθης, της 

Λωρίδας της Γάζας αλλά και του συνόλου του Παλαιστινιακού πληθυσµού από το 1997 

έως το 2007. Αντίστοιχα, απεικονίζονται και οι ρυθµοί µεταβολής του πληθυσµού της 

κάθε χωρικής ενότητας.  Στο διάστηµα αυτό ο πληθυσµός της ∆υτικής Όχθης αυξήθηκε 

από 1.822.574 το 1997 σε 2.345.107 το 2007 µε µέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης της 

τάξης του 2.6%, ενώ αντίστοιχα στη Λωρίδα της Γάζας ο πληθυσµός εξελίχθηκε από 

1.017.525 σε 1.416.539 µε µέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης 3.4%. Παρατηρούµε πως ο 

πληθυσµός της ∆υτικής Όχθης αλλά και της Λωρίδας της Γάζας έχει αυξητικές τάσεις 

από το 1997 έως το 2006.  

Τα µεγαλύτερα ποσοστά αύξησης εντοπίζονται τα έτη 1998 και 1999 ως αποτέλεσµα 

του κλίµατος ασφαλείας, που διαµόρφωσαν οι ειρηνευτικές διαδικασίες και η 

προσωρινή σταθερότητα, που επικράτησε στην περιοχή.  Από την άλλη πλευρά το 2007 

παρατηρείται µείωση του πληθυσµού της ∆υτικής Όχθης αλλά και της Λωρίδας της 

Γάζας µε ποσοστό µεταβολής της τάξης του -5.5% και -3.7% αντιστοίχως. Τα µεγάλα 

ποσοστά ανεργίας, οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, οι συχνές πολεµικές συγκρούσεις 

στην περιοχή και η πίεση που υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός από το Ισραήλ είναι 

µόνο κάποιοι από τους λόγους που συνέβαλαν ώστε να περιοριστεί η φυσική αύξηση 

του πληθυσµού και να αυξηθεί η µετανάστευση προς το εξωτερικό κατά την 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο.    
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Πίνακας 6.  Πληθυσµιακή εξέλιξη της Παλαιστίνης 
Έτος Πληθυσµός 

∆Ο 
Ποσοστιαία 
Μεταβολή(%) 

Πληθυσµός 
Λωρίδας 
της Γάζας 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 
(%) 

Παλαιστινιακά 
εδάφη 

Ποσοστιαία 
Μεταβολή 
(%) 

1997 1,822,574   1,017,525   2,840,099   

1998 1,894,887 4.0% 1,063,249 4.5% 2,958,136 4.2% 

1999 1,971,823 4.1% 1,112,480 4.6% 3,084,303 4.3% 

2000 2,049,358 3.9% 1,163,060 4.5% 3,212,418 4.2% 

2001 2,122,467 3.6% 1,212,251 4.2% 3,334,718 3.8% 

2002 2,193,217 3.3% 1,261,240 4.0% 3,454,457 3.6% 

2003 2,264,526 3.3% 1,311,673 4.0% 3,576,199 3.5% 

2004 2,336,254 3.2% 1,363,513 4.0% 3,699,767 3.5% 

2005 2,408,347 3.1% 1,416,802 3.9% 3,825,149 3.4% 

2006 2,480,762 3.0% 1,471,592 3.9% 3,952,354 3.3% 

2007 2,345,107 -5.5% 1,416,539 -3.7% 3,761,646 -4.8% 

ΜΟ   2.6%   3.4%   2.9% 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics 1997-2007, ιδία επεξεργασία 

Στο διάγραµµα (3) απεικονίζεται η πληθυσµιακή εξέλιξη του πληθυσµού της 

Παλαιστίνης από το 1997 έως το 2007. 

∆ιάγραµµα 3. Πληθυσµιακή εξέλιξη της Παλαιστίνης 

 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics 1997-2007, ιδία επεξεργασία 

Στο διάγραµµα (3) φαίνεται ότι ο πληθυσµός των Κατεχόµενων Εδαφών ακολουθεί 

αυξητικές τάσεις µέχρι το 2006 ενώ αντίθετα κάµπτει το 2007. Εάν, όµως, 

παρατηρήσουµε  το διάγραµµα (4) θα συµπεράνουµε πως ο πληθυσµός της ∆υτική 

Όχθης και της Λωρίδας αυξάνεται αλλά µε µικρότερο ρυθµό αύξησης ετησίως.   
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∆ιάγραµµα 4. Ρυθµός µεταβολής πληθυσµού  

 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistic, 1997-2007, ιδία επεξεργασία 

Τα ίδια συµπεράσµατα προκύπτουν και από την ανάλυση της πληθυσµιακής εξέλιξης 

σε επίπεδο  νοµού για τη ∆υτική Όχθη. Ο παρακάτω πίνακας (7) καταδεικνύει  την 

κατανοµή του πληθυσµού στους νοµούς της ∆υτικής Όχθης καθώς επίσης και τα ετήσια 

ποσοστά µεταβολής για το διάστηµα 1993 - 2007
8
. 

Πίνακας 7. Πληθυσµιακή εξέλιξη των νοµών της ∆υτικής Όχθης 
Έτη 2003

Νοµοί
Πληθυσµός

Μεταβολή     

03-04(%)
Πληθυσµός

Μεταβολή    

04-05(%)
Πληθυσµός

Μεταβολή    

05-06(%)
Πληθυσµός

Μεταβολή   

06-07(%)
Πληθυσµός

Jenin 242,914 3.1% 250,452 3.0% 257,987 2.9% 265,528 -3.4% 256,612

Tubas District 44,432 3.3% 45,906 3.2% 47,386 3.1% 48,871 -0.2% 48,771

Tulkarm 160,470 3.1% 165,405 3.0% 170,333 2.9% 175,243 -9.7% 158,213

Qalqiliya 89,347 3.6% 92,585 3.5% 95,841 3.4% 99,112 -8.1% 91,046

Salfit 59,138 3.4% 61,128 3.3% 63,126 3.2% 65,132 -8.7% 59,464

Nablus 312,534 3.1% 322,102 3.0% 331,627 2.9% 341,114 -5.8% 321,493

Ramallah 265,800 3.7% 275,593 3.6% 285,454 3.5% 295,365 -5.9% 278,018

Jerusalem 385,381 2.2% 393,997 2.2% 402,712 2.2% 411,516 -11.9% 362,521

Jericho 40,227 3.4% 41,588 3.3% 42,944 3.1% 44,291 -5.8% 41,724

Bethlehem 166,460 3.3% 171,922 3.2% 177,385 3.1% 182,844 -3.5% 176,515

Hebron 497,823 3.6% 515,576 3.5% 533,552 3.4% 551,746 -0.1% 551,129

Total West Bank 2,264,526 3.2% 2,336,254 3.1% 2,408,347 3.0% 2,480,762 -5.5% 2,345,107

2004 2005 2006 2007

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2003-2007, ιδία επεξεργασία 
 

Παρατηρούµε και σε επίπεδο νοµών πως ο ρυθµός αύξησης µειώνεται ετησίως για 

όλους τους νοµούς της ∆υτικής Όχθης. Παράλληλα, παρατηρείται πως ο ρυθµός 

µεταβολής αποκτά αρνητικό πρόσηµο το 2007 αφού ο πληθυσµός µειώνεται σηµαντικά 

σε ολόκληρη την εδαφική επικράτεια της ∆υτικής Όχθης. Τα µεγαλύτερα ποσοστά 

                                                 
8
 Τα πληθυσµιακά στοιχεία σε επίπεδο νοµού ήταν ελλιπής και έτσι βρέθηκαν µόνο από το 

2003 έως το 2007. 
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µείωσης του πληθυσµού παρατηρούνται στον νοµό Ιερουσαλήµ και στον νοµό 

Τουλκάρεµ, όπου τα ποσοστά µεταβολής πλησιάζουν το 12% και 10% αντίστοιχα.  

Στην συνέχεια, ακολουθεί η πίτα κατανοµής του πληθυσµού ανά νοµό για την ∆υτική 

Όχθη για το έτος 2007. Ο πρώτος σε πληθυσµό νοµός είναι ο νοµός της Χεβρώνας, που  

συγκεντρώνει το 23% του πληθυσµού της ∆υτικής Όχθης, έπειτα ακολουθεί ο νοµός 

της Ιερουσαλήµ κατέχοντας το 15% και τρίτος ο νοµός της Νάµπλους 

συγκεντρώνοντας το 14% του συνόλου του πληθυσµού. 

∆ιάγραµµα 5. Κατανοµή πληθυσµού ανά νοµό  

 
Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2007, ιδία επεξεργασία 

1.7.2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ 

Στην υποενότητα αυτή θα εξεταστεί η κατανοµή του πληθυσµού ανά φύλο και ηλικία. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται ο πληθυσµός των ανδρών και γυναικών καθώς 

και τα ποσοστά τους επί του συνόλου του πληθυσµού ανά ηλικιακή οµάδα. 

Παρατηρούµε πως οι άνδρες υπερτερούν αριθµητικά των γυναικών στις µικρότερες 

ηλικιακές οµάδες ενώ οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών στις ηλικιακές οµάδες άνω 

των 50 ετών.   
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Πίνακας 8. Ο Πληθυσµός της ∆υτικής Όχθης ανά φύλο και ηλικιακές οµάδες για το 2007 
Ηλικίες Άνδρες Γυναίκες Ποσοστό 

Ανδρών 
Ποσοστό 
Γυναικών 

0-4 162,227 155,420 14.0% 13.8% 

5-9 155,789 149,625 13.4% 13.3% 

10-14 152,480 145,108 13.2% 12.9% 

15-19 133,501 127,638 11.5% 11.4% 

20-24 102,342 97,158 8.8% 8.6% 

25-29 86,085 83,159 7.4% 7.4% 

30-34 74,983 73,344 6.5% 6.5% 

35-39 64,949 62,238 5.6% 5.5% 

40-44 55,910 52,451 4.8% 4.7% 

45-49 43,107 40,043 3.7% 3.6% 

50-54 28,901 28,960 2.5% 2.6% 

55-59 21,628 20,366 1.9% 1.8% 

60-64 15,903 18,624 1.4% 1.7% 

65-69 10,658 14,113 0.9% 1.3% 

70-74 9,082 11,827 0.8% 1.1% 

75-79 6,362 8,721 0.5% 0.8% 

80-84 3,640 5,068 0.3% 0.5% 

85-89 1,801 2,298 0.2% 0.2% 

90-94 693 819 0.1% 0.1% 

95+ 397 454 0.0% 0.0% 

Σύνολο 1,158,317 1,123,397     

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2007, ιδία επεξεργασία 

Η κατανοµή του συνόλου του πληθυσµού κατά φύλο και ηλικία πραγµατοποιείται µε τη 

σχεδίαση πληθυσµιακής πυραµίδας. Πρόκειται για γραφικές παραστάσεις, που 

κατανέµουν το σύνολο του πληθυσµού της περιοχής µελέτης σύµφωνα µε το διπλό 

κριτήριο της ηλικίας και του φύλου. Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν συνεπώς 

σχετίζονται µε τη δοµή του πληθυσµού κατά ηλικία, τη γονιµότητα και τη θνησιµότητα.  

Βάση της παρακάτω πυραµίδας ο πληθυσµός της ∆υτικής Όχθης χαρακτηρίζεται 

νεανικός. Τόσο η διευρυµένη βάση της  πυραµίδας όσο και η τριγωνική ισοσκελή 

µορφή της υποδηλώνουν τη νεανικότητα αυτή. Η αυξηµένη συγκέντρωση πληθυσµού 

στις µικρότερες ηλικιακές οµάδες αντανακλά τα υψηλά ποσοστά γονιµότητας. 

Στην ηλικιακή οµάδα 20-24 παρατηρείται µια στένωση, η οποία εξηγείται είτε από τα 

αυξηµένα ποσοστά θνησιµότητας, είτε από την µετανάστευση, που παρατηρείται από 

τα άτοµα αυτής της ηλικίας κυρίως για λόγους σπουδών ή για εύρεση καλύτερου 

επιπέδου διαβίωσης.    
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∆ιάγραµµα 6. Πληθυσµιακή πυραµίδα ∆υτικής Όχθης για το έτος 2007  

 
Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2007, ιδία επεξεργασία 

 

1.7.3 ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Η πληθυσµιακή πυκνότητα µιας συγκεκριµένης χωρικής ενότητας, ορίζεται ως το 

πηλίκο του πληθυσµού της προς την αντίστοιχή έκταση. 

               Πληθυσµιακή Πυκνότητα  =  Πληθυσµός  /  Έκταση  (κάτοικοι/ χλµ2) 

Με βάση τον πίνακα (9) που ακολουθεί, παρατηρούµε ότι τα Παλαιστινιακά εδάφη 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλές πληθυσµιακές πυκνότητες. Οι υψηλότερες 

πληθυσµιακές πυκνότητες στην περιοχή της ∆Ο (χάρτης 12, παράρτηµα Ι) 

παρουσιάζονται καταρχήν, στον νοµό της Ιερουσαλήµ µε τιµή 1054 κατοίκ/χλ2, ενώ 

ακολουθεί ο νοµός Τουλκάρεµ µε πυκνότητα 642 κατοίκ/χλ2. Στο σηµείο αυτό αξίζει 

να αναφερθεί, πως µε βάση τον κατάλογο των χωρών, που παρουσιάζουν τις 

υψηλότερες πληθυσµιακές πυκνότητες παγκοσµίως, τα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά 

Εδάφη κατατάσσονται στην 22η θέση µε µέση πληθυσµιακή πυκνότητα 420 κατοίκ/χλ2 

(wikipedia β).    
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Πίνακας 9. Πληθυσµιακή πυκνότητα ανά νοµό για την ∆υτική Όχθη το έτος 2007 
Νοµός Πληθυσµιακή 

πυκνότητα 
Πληθυσµός 
2007 

Έκταση 
(τ.χµ) 

Jenin 440 256,619 583 

Tubas 125 50,261 402 

Tulkarm 642 157,988 246 

Nablus 530 320,830 605 

Qalqiliya 550 91,217 166 

Salfit 292 59,570 204 

Ramallah 327 279,730 855 

Jericho 71 42,320 593 

Jerusalem 1,054 363,649 345 

Bethlehem 267 176,235 659 

Hebron 554 552,164 997 

West Bank 416 2,350,583 5,655 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2007, ιδία επεξεργασία 

Οι υψηλές αυτές τιµές οφείλονται στο γεγονός ότι οι Ισραηλινές αρχές προβάλλουν 

περιορισµούς στα παλαιστινιακά εδάφη της ∆Ο. Έτσι, οι Παλαιστίνιοι δεν δύνανται να 

διαχειρίζονται το χώρο αυτόνοµα. Ο περιορισµός των οικιστικών επεκτάσεων σε 

συνδυασµό µε τα υψηλά ποσοστά γονιµότητας οδήγησαν στην συσσώρευση 

πληθυσµού στις οικιστικές περιοχές µε αποτέλεσµα την αύξηση των πυκνοτήτων. 

 

1.7.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ 

Στην παρούσα υποενότητα γίνεται µια προσπάθεια απεικόνισης και ανάλυσης της 

κατανοµής του πληθυσµού στο χώρο. Αρχικά η ανάλυση θα επικεντρωθεί κυρίως στον 

τρόπο, µε τον οποίο κατανέµεται ο πληθυσµός στα αστικά κέντρα, µε άλλα λόγια 

ασχολούµαστε µε το ποιά κατηγορία οικισµών συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό 

πληθυσµού και ποιά  το µικρότερο. Στη συνέχεια, µε βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα 

προβάλλονται  συµπεράσµατα σχετικά µε το αν ο πληθυσµός της ∆υτικής Όχθης είναι 

αστικός ή αγροτικός. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε επίπεδο νοµών.  

Για να γίνει αυτό καθίσταται αναγκαία  η κατηγοριοποίηση των οικισµών, έτσι ώστε να 

οριστεί ποιοί οικισµοί θεωρούνται αστικοί και ποιοί αγροτικοί. Οι οικισµοί της ∆υτικής 

Όχθης κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση δύο κριτήρια, πρώτον ανάλογα µε το µέγεθος του 

πληθυσµού τους και δεύτερον µε βάση τη βαθµίδα, που κατέχουν στο συνολικό 

διοικητικό σύστηµα. Έτσι οι οικισµοί χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, ως εξής: 
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• Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα µεγάλα αστικά κέντρα της ∆υτικής Όχθης , των 

οποίων ο πληθυσµός ξεπερνάει τους 20.000 κατοίκους καθώς επίσης και οι 

πρωτεύουσες των εκάστοτε νοµών, όπου συγκεντρώνονται οι βασικές δηµόσιες 

υπηρεσίες.  

• Στην δεύτερη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται οι οικισµοί, που ο πληθυσµός τους 

κυµαίνεται από 8.000 κατοίκους έως 20.000. Οι οικισµοί αυτοί είναι αστικοί9 και 

ανήκουν στην δεύτερη κατηγορία του διοικητικού συστήµατος της ∆υτικής Όχθης. 

• Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι οικισµοί, που ο πληθυσµός τους κυµαίνεται από 

4.000 έως 8.000 κατοίκους, είναι αγροτικοί και ορίζονται από το διοικητικό σύστηµα 

ως κωµοπόλεις.   

• Στην τέταρτη κατηγορία είναι οι οικισµοί µε πληθυσµό κάτω των 4.000 κατοίκων. 

Είναι αγροτικοί οικισµοί και ορίζονται ως κοινότητες στην διοικητική βαθµίδα της 

∆υτικής Όχθης. 

Ακόµα αξίζει να αναφερθεί πως οι προσφυγικοί καταυλισµοί
10 

ανήκουν σε ξεχωριστή 

κατηγορία καθώς υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς διοίκησης. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται συνοπτικά η κατηγοριοποίηση των οικισµών και 

ορισµένα περιγραφικά χαρακτηριστικά. 

Πίνακας 10. Κατηγοριοποίηση οικισµών 

Κατηγορία οικισµών Περιγραφή

1η κατηγορία

µεγάλα αστικά και 
διοικητικά κέντρα άνω των 
20000 κατοίκων, 

2η κατηγορία
πληθυσµό από 8000-
20000, αστικοί οικισµοί 

3η κατηγορία
4000-8000 κατοίκους, 
αγροτικοί οικισµοί

4η κατηγορία
κάτω των 4000 κατοίκων, 
αγροικοί οικισµοί  

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

                                                 
9
 Σύµφωνα µε την Παλαιστινιακή Στατιστική Υπηρεσία αστικοί οικισµοί ορίζονται οι οικισµοί 

που ο πληθυσµός τους ξεπερνάει τους 10000 κατοίκους. Επιπλέον ορίζονται οι οικισµοί που ο 

πληθυσµός τους κυµαίνεται από 4000 κατοίκους έως 9999 µε βασική προϋπόθεση να παρέχουν 

δηµόσιο ηλεκτρισµό, δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης, ταχυδροµείο, κέντρα υγείας και σχολεία 

τουλάχιστον δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (PCBS, 1999).   
10

 Τα στρατόπεδα προσφύγων εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

και ειδικότερα του U.N.R.W.A. 
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Στην συνέχεια, παρατίθεται ο πίνακας, που παρουσιάζει τον αριθµό των οικισµών,  που 

ανήκουν στην κάθε κατηγορία σε επίπεδο νοµών αλλά και στο σύνολο της ∆υτικής 

Όχθης καθώς επίσης και τα ποσοστά πληθυσµού της κάθε κατηγορίας στο σύνολο του 

πληθυσµού της ∆υτικής Όχθης.  

Πίνακας 11.  Κατανοµή πληθυσµού στο χώρο 
ΝΟΜΟΣ 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

JENIN 1 6 11 61 1 80

TUBAS 1 1 1 17 1 21

NABLUS 1 3 9 44 3 60

QALQILYA 1 2 31 34

SALFIT 1 1 2 16 20

RAMALLAH AND AL BIREH 2 1 15 52 5 75

JERICHO 1 1 10 2 14

JERUSALEM* 1 4 6 16 2 29

BETHLEHEM 1 7 5 30 3 46

HEBRON 6 10 4 70 2 92

TULKARM 1 3 6 23 2 35

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ∆.Ο 17 36 62 370 21 506

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ∆.Ο 715036 437287 344123 506393 126835 2129674

ΠΟΣΟΣΤΑ 34% 21% 16% 24% 6% 100%

  

Πηγή:  Palestinian Central bureau of statistics 2007, Ιδία επεξεργασία / *Τα στοιχεία για τον 

νοµό της Ιερουσαλήµ είναι περιορισµένα καθώς για την περιοχή της Ανατολικής Ιερουσαλήµ
11

 δεν 

υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για τους οικισµούς. 

Παρατηρούµε, πως ο πληθυσµός της ∆υτικής Όχθης είναι ισοκατανεµηµένος στις 

παραπάνω κατηγορίες καθώς δεν διακρίνονται µεγάλες αποκλίσεις. Το µεγαλύτερο 

ποσοστό κατέχει η πρώτη κατηγορία των µεγάλων αστικών κέντρων συγκεντρώνοντας 

το 34% του πληθυσµού της ∆υτικής Όχθης και αµέσως µετά ακολουθεί η τέταρτη 

κατηγορία οικισµών κατέχοντας το 24% του πληθυσµού της ∆υτικής Όχθης. Η δεύτερη 

και η τρίτη κατηγορία συγκεντρώνουν αντίστοιχα το 21% και 16% του πληθυσµού της 

∆υτικής Όχθης ενώ το 6% κατοικεί σε στρατόπεδα προσφύγων. 

Παρακάτω ακολουθεί γραφική απεικόνιση των ποσοστών που καταλαµβάνει η κάθε 

κατηγορία στο σύνολο του πληθυσµού της ∆υτικής Όχθης.  

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Η Ανατολική Ιερουσαλήµ προσαρτήθηκε µονοµερώς το 1967 από το Ισραήλ.
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∆ιάγραµµα 7. Κατανοµή πληθυσµού ανά κατηγορία οικισµών 

 
Πηγή:  Palestinian Central bureau of statistics, 2007, Ιδία επεξεργασία 

Από το παραπάνω διάγραµµα (7) συµπεραίνουµε πως ο πληθυσµός της ∆υτικής Όχθης 

δεν είναι έντονα αστικοποιηµένος αφού µόνο το 34% κατοικεί στα µεγάλα αστικά 

κέντρα άνω των 20000 κατοίκων ενώ η µικρότερη σε πληθυσµό κατηγορία των 4000 

κατοίκων και κάτω συγκεντρώνει το 24% του πληθυσµού και κατατάσσεται στην 

δεύτερη θέση. Αυτό εξηγείται ακόµα καλύτερα από το παρακάτω διάγραµµα το οποίο 

δείχνει τα ποσοστά του αστικού και αγροτικού πληθυσµού για το έτος 2007. Το 

διάγραµµα είναι αποτέλεσµα της συγχώνευσης των πρώτων δύο κατηγοριών, οι οποίες 

αποτελούν τον αστικό πληθυσµό και της τρίτης µε την τέταρτη που αποτελούν το 

αγροτικό. 

∆ιάγραµµα 8. Κατανοµή αστικού αγροτικού πληθυσµού 

 
Πηγή: Palestinian Central bureau of statistics, 2007, Ιδία επεξεργασία 
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Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι η απόκλιση µεταξύ αγροτικού και αστικού πληθυσµού δεν 

είναι µεγάλη, αφού το 55% κατοικεί σε αστικούς οικισµούς ενώ το 40% σε αγροτικούς. 

Η κατανοµή αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι η Παλαιστινιακή οικονοµία βασίζεται 

κυρίως στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και σε ορισµένες 

µεταποιητικές δραστηριότητες, που αφορούν στην τυποποίηση αγροτικών προϊόντων. 

Συνεπώς, η παλαιστινιακή οικονοµία στερείται αστικών δραστηριοτήτων, ικανών να 

προσελκύσουν το εργατικό δυναµικό στα αστικά κέντρα και να προκαλέσουν την 

γενικότερη αστικοποίηση του πληθυσµού.  

Όσον αφορά στο επίπεδο των νοµών, αυτός που συγκεντρώνει τα µεγαλύτερα ποσοστά 

αστικού πληθυσµού είναι ο νοµός της Χεβρόνας. Στον συγκεκριµένο νοµό  ο 

πληθυσµός, που κατοικεί σε αστικά κέντρα άνω των 8.000 κατοίκων ξεπερνάει το 80% 

του συνολικού πληθυσµού του νοµού. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι είναι ο πλέον 

πολυπληθέστερος νοµός της ∆υτικής Όχθης. Στην συνέχεια ακολουθούν οι νοµοί 

Βηθλεέµ, Ιερουσαλήµ, Ιεριχώ και Τουµπάς, µεγάλο µέρος του πληθυσµού των οποίων 

κατοικεί σε αστικές περιοχές. Στους παραπάνω νοµούς οι περιοχές, που εµπίπτουν στην 

αρµοδιότητα της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής, σύµφωνα µε την συνθήκη του Όσλο, 

είναι περιορισµένες και συνεπώς η µόνη διαθέσιµη Παλαιστινιακή γη είναι τα αστικά 

κέντρα των νοµών αυτών.   

Οι νοµοί του βόρειου τµήµατος της ∆υτικής Όχθης παρουσιάζουν µικρότερα ποσοστά 

αστικού πληθυσµού ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις ο αγροτικός υπερτερεί του αστικού, 

όπως στην περίπτωση των νοµών Σαλφίτ, Καλκίλιας, Τζενίν. Στους νοµούς Τουλκάρεµ 

και Νάµπλους φαίνεται να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στο αστικό και αγροτικό 

πληθυσµό αφού συγκεντρώνουν παρόµοια ποσοστά.     
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∆ιάγραµµα 9. Κατανοµή πληθυσµού σε επίπεδο νοµών 

 
Πηγή:  Palestinian Central bureau of statistics, 2007, Ιδία επεξεργασία 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός, ότι ο νοµός Ραµάλλα συγκεντρώνει µεγάλο ποσοστό 

αγροτικού πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό κρίνεται εικονικό. Η αστική περιοχή της 

πόλης της Ραµάλα έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν συµπεριληφθεί πολλοί 

οικισµοί στον αστικό ιστό της, όµως, στον συγκεκριµένο πίνακα οι οικισµοί αυτοί 

υπολογίζονται σαν ξεχωριστοί. Στην πραγµατικότητα, όµως, αποτελούν µια ενιαία 

χωρική ενότητα µε την αστική περιοχή της Ραµάλα και εντάσσονται στο ίδιο 

Πολεοδοµικό συγκρότηµα. Εποµένως, ο πληθυσµός της αστικής περιοχής της πόλης 

της Ραµάλα είναι πολύ µεγαλύτερος από αυτόν που έχει υπολογιστεί στο συγκεκριµένο 

πίνακα. 

1.8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ 

Στον παρόν κεφάλαιο θα πραγµατοποιηθεί η ανάλυση του βασικού οικονοµικού 

πλαισίου της ∆υτικής Όχθης. Θα αναλυθούν ορισµένοι βασικοί οικονοµικοί δείκτες, 

όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), η ανεργία, και η απασχόληση, έτσι ώστε 

να δοθεί µια γενική εικόνα της οικονοµικής κατάστασης της ∆υτικής Όχθης. Η 

εξεταζόµενη χρονολογική περίοδος είναι από το 1994, µε την υπογραφή της συνθήκης 

του Όσλο και την ίδρυση ανεξάρτητης Παλαιστινιακής Αρχής έως το 2007.  Στην 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο έλαβαν χώρα διάφορα γεγονότα, που διατάραξαν την 

ισορροπία της περιοχής και προκάλεσαν την ύφεση της οικονοµίας των 

Παλαιστινιακών Αυτόνοµων Περιοχών. Το ξέσπασµα της δεύτερης Ιντιφάντας το 2000, 

η κατασκευή του διαχωριστικού τείχους στα Παλαιστινιακά εδάφη αλλά και το πλήθος 

των περιορισµών, που επιβάλλονται από την Ισραηλινή κατοχή, έχουν σαν βασικό 
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στόχο την αποτροπή της οικονοµικής ανεξαρτησίας των Παλαιστινίων µε αποτέλεσµα  

να παρεµποδίζουν την οικονοµική ανάπτυξη των Παλαιστινιακών περιοχών.        

   

1.8.1 ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΕΠ  

Στον πίνακα (12) παρατηρείτε η διαχρονική εξέλιξη του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος (ΑΕΠ) της ∆υτικής Όχθης για το διάστηµα 1994-2007 (σε δολάρια). Η 

πρώτη στήλη δείχνει την εξέλιξη του ΑΕΠ σε σταθερές τιµές  και η δεύτερη στήλη το 

ετήσιο ποσοστό µεταβολής του. 

Αξίζει να αναφερθεί πως η εξέλιξη του ΑΕΠ είναι άµεσα συσχετισµένη µε τις 

γεωπολιτικές συνθήκες, που επικρατούσαν κατά καιρούς στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής. Έτσι, τα µεγαλύτερα ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ παρατηρούνται κατά την 

περίοδο 1994-1999, οπότε  οι ειρηνευτικές διαδικασίες µεταξύ Ισραηλινών και 

Παλαιστινίων δηµιούργησαν ένα κλίµα ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας στην 

περιοχή. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αυξηµένη εισροή ξένου και κυρίως Αραβικού 

κεφαλαίου στη ∆υτική Όχθη µε  αποτέλεσµα την διεύρυνση της αγοράς εργασίας και 

την µείωση του συνολικού ποσοστού ανεργίας. Πτωτική τάση του ΑΕΠ παρατηρείται 

από το 2000 έως το 2002 µε µέγιστη τιµή 13,97%. Η πτωτικές αυτές τάσεις, που 

διήρκησαν 3 χρόνια  οφείλονται στο ξέσπασµα της δεύτερης Ιντιφάντας. Τα επόµενα 

χρόνια παρατηρείται µια τάση σταθεροποίησης της οικονοµίας της ∆υτικής Όχθης µε 

µια µικρή ανοδική κλίση βασισµένη κυρίως στις οικονοµικές ενισχύσεις, που δέχεται 

από το εξωτερικό. 

Πίνακας 12. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ∆υτικής Όχθης (σε εκατ. ∆ολάρια) 
Έτος ΑΕΠ  

(Σταθερές Τιµές) 
Ετήσιο  
Ποσοστό Μεταβολής 

1994 1,929.70  

1995 2,080.90 7.84% 

1996 2,154.60 3.54% 

1997 2,453.00 13.85% 

1998 2,767.50 12.82% 

1999 3,113.90 12.52% 

2000 2,875.60 -7.65% 

2001 2,547.00 -11.43% 

2002 2,191.30 -13.97% 

2003 2,400.90 9.57% 

2004 2,807.40 16.93% 

2005 2,876.70 2.47% 
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2006 2,977.70 3.51% 

2007 3,264.20 9.62% 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 1994-2007, Ιδία επεξεργασία 

∆ιάγραµµα 10. ∆ιαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ για την περίοδο 1994-2007 

 

  
Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 1994-2007, ιδία επεξεργασία 

 

1.8.2 ΤΟΜΕΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ  

Ο πίνακας (13) παρουσιάζει τα διαχρονικά ποσοστά συµµετοχής του εκάστοτε 

παραγωγικού κλάδου στο ΑΕΠ της ∆υτικής Όχθης. 

Πίνακας 13. ∆ιαχρονική εξέλιξη της ποσοστιαίας συµµετοχής των τοµέων στο ΑΕΠ 
Γεωργία,  

Κτηνοτρο

φία, 

∆άση, 

Αλιεία

Ορυχεία, 

Μεταποίηση, 

Επιχειρήσης 

ηλεκτρισµού και 

ρεύµατος

Κατασκευές Εµπόριο
Μεταφορές, 

Επικοινωνίες

Τράπεζες, 

Ασφάλειες

∆ηµόσια 

διοίκηση  

Ασφάλεια

Υγεία 

Εκπαίδευση

∆ιάφορες 

υπηρεσίες

1994 14.4 24.3 7.6 18.9 3.5 1.4 8.1 7.5 14

1995 13.6 23.4 6.6 15.4 3.2 2.5 9.6 6.8 12

1996 16.5 18.7 7.6 12 2.9 2.6 11.4 6.8 10.9

1997 11.7 17.3 7.8 12.3 4 3.2 12.3 6.6 11.6

1998 12.9 16.2 8.6 11 5 3.7 11.4 6.7 11

1999 11.5 15.3 14.1 11.1 5.7 4.1 12.1 6.7 10.3

2000 10 16.4 8.5 11.8 6.8 4.8 14.4 7.1 11.8

2001 8.5 17.8 5 10.2 7.2 4 16.8 8.1 10.3

2002 7.3 16.5 3.8 12.1 7.6 4.7 18.2 9.6 11.1

2003 7.8 18.3 5.2 9.9 6.6 5 19.1 9.5 11.3

2004 6.5 19.1 5.3 10.1 8.3 4.1 16 9.2 11.1

2005 5 19.7 6.3 8.9 7.3 4.9 14.6 9.5 12

2006 5 17.4 7.3 9.7 8.7 4.3 16.7 8.2 8.5

2007 5 16 6.7 9.8 9.8 5.1 17.3 9 8.6  
Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 1994-2007, ιδία επεξεργασία 
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Στο εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα υπάρχουν ανακατατάξεις στην κλαδική διάρθρωσή 

του ΑΕΠ, καθώς κάποιοι κλάδοι µειώνουν τα ποσοστά τους προς όφελος κάποιων 

άλλων. Οι κλάδοι µε τις µεγαλύτερες πτώσεις είναι αυτοί  της γεωργίας και του 

εµπορίου, των οποίων τα ποσοστά µειώθηκαν από 14.4 και 18.9 που ήταν αντίστοιχα το 

1994 σε 5 και  9.8 το 2007. Εν αντιθέσει ο κλάδος των µεταφορών και επικοινωνιών 

παρουσιάζει αύξηση του ποσοστού του από 3.5 το 1994 σε 9.8 το 2007. Επίσης,  ο 

κλάδος των τραπεζών παρουσίασε µια µικρή άνοδο, ενώ ο κλάδος της δηµόσιας 

διοίκησης και ασφάλειας αύξησε εντυπωσιακά το ποσοστό του περίπου κατά 10 

ποσοστιαίες µονάδες. Οι υπόλοιποι κλάδοι παραµένουν σταθεροί.  

Στο παρακάτω διάγραµµα (11) γίνεται ακόµα πιο κατανοητή η διαχρονική εξέλιξη της 

συµµετοχής των διαφόρων κλαδών στην διαµόρφωση του ΑΕΠ και µπορούν να 

διεξαχθούν ευκολότερα συµπεράσµατα σχετικά µε την πορεία του κάθε κλάδου.  

Έτσι παρατηρούµε και εδώ, ότι οι κλάδοι µε την µεγαλύτερη πτώση είναι αυτοί  της 

γεωργίας και του εµπορίου. Οι κλάδοι του εµπορίου και της γεωργίας αποτελούσαν τον 

βασικό κορµό της Παλαιστινιακής οικονοµίας κατέχοντας την δεύτερη και τρίτη θέση 

αντίστοιχα το 1994. Οι περιορισµοί, όµως, που επιβλήθηκαν από τους Ισραηλινούς την 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο και η κατασκευή του διαχωριστικού τοίχους 

προκάλεσαν µεγάλο πλήγµα στους τοµείς αυτούς κι οδήγησαν στην µείωση των 

ποσοστών συµµετοχής των κλάδων αυτών στο ΑΕΠ. 

∆ιάγραµµα 11. ∆ιαχρονική εξέλιξη της συµµετοχής των τοµέων στο ΑΕΠ 

 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics 1994-2007, ιδία επεξεργασία 
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Ο κλάδος των κατασκευών παρουσιάζει πτωτική τάση κατά την διάρκεια της 

Ιντιφάντας ενώ διακρίνονται σηµάδια σταθεροποίησης του από το 2003 και µετά. Ο 

κλάδος της δηµόσιας διοίκησης παρατηρούµε πως αυξάνεται κατά την εξεταζόµενη 

χρονολογική περίοδο, γεγονός που οφείλεται στην στελέχωση της νεοϊδρυθείσας 

Παλαιστινιακής Αρχής µε υπαλληλικό προσωπικό. Οι κλάδοι των ορυχείων και της 

µεταποίησης, παρατηρούµε πως διαχρονικά βρίσκονται στην κορυφή του διαγράµµατος 

κατέχοντας τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής στη διαµόρφωση του ΑΕΠ. 

∆ιακρίνοντας παρόλα αυτά πτωτικές τάσεις κυρίως µετά το 2005. Η αύξηση των 

ποσοστών των κλάδων των τραπεζών, των µεταφορών και επικοινωνιών και της 

δηµόσιας διοίκησης σε συνδυασµό µε τις πτωτικές τάσεις του κλάδου της γεωργίας και 

της µεταποίησης υποδηλώνουν σηµάδια τριτογενοποίησης της Παλαιστινιακής 

οικονοµίας. Σε αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί πως η Παλαιστινιακή οικονοµία δεν 

δρα ανεξάρτητα. Συνεπώς , αυτή η τριτογενοποίηση δεν είναι αποτέλεσµα µηχανισµών 

της αγοράς ή ολοκληρωµένων πολιτικών και οικονοµικών παρεµβάσεων αλλά αποτελεί 

αποτέλεσµα πιέσεων της Ισραηλίτικης πολιτικής.  

 

1.8.3 ΤΟΜΕΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Η ανάλυση της απασχόλησης επικεντρώνεται στην περίοδο 1995-2007. Στον πίνακα 

(14) παρουσιάζονται τα διαχρονικά ποσοστά απασχόλησης του κάθε κλάδου. Η 

διάθρωση της απασχόλησης ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας διαφέρει από την 

αντίστοιχη διάρθρωση του ΑΕΠ, όπως αυτή αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

τόσο στις τιµές όσο και στη λογική καταγραφής των στοιχείων µε βάση την Στατιστική 

Υπηρεσία της Παλαιστίνης. Έτσι, οι κλάδοι συρρικνώνονται και από εννιά που ήταν 

στο ΑΕΠ µετατρέπονται σε έξι. Οι κλάδοι της γεωργίας, των ορυχείων και της 

µεταποίησης, των κατασκευών καθώς και των µεταφορών και  των επικοινωνιών 

παραµένουν σταθεροί. Στον κλάδο του εµπορίου συγχωνεύεται και ο κλάδος των 

ξενοδοχείων και των εστιατορίων, ενώ οι υπηρεσίες στην τελευταία στήλη του πίνακα 

περιλαµβάνουν τους απασχολούµενους στους κλάδους των τραπεζών – ασφαλειών, 

καθώς επίσης και στο δηµόσιο τοµέα.  
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Πίνακας 14. ∆ιαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης ανα κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας 
  Γεωργία, 

Κτηνοτροφία, 
∆άση, Αλιεία 

Ορυχεία, 
Μεταποίηση, 
Επιχειρήσεις 
Ηλεκτρισµού 
Και 
Ρεύµατος 

Κατασκευές Εµπόριο, 
Ξενοδοχεία, 
Εστιατόρια 

Μεταφορές, 
Επικοινωνίες 

Υπηρεσίες, 
Λοιποί 
Κλάδοι 

1995 12.7 18 19.2 19.6 4.9 25.6 
1996 14.2 16.8 16.8 18.2 4.8 29.2 
1997 13.1 16.4 18.4 19.1 4.8 28.2 
1998 12.1 15.9 22 18.2 4.7 27.1 
1999 12.6 15.5 22.1 17 4.7 28.1 
2000 13.7 14.3 19.7 17.5 4.9 29.9 
2001 11.7 13.9 14.5 19.7 5.6 34.6 
2002 14.9 12.9 10.9 20 5.6 35.7 
2003 15.7 12.5 13.1 20.1 5.8 32.8 
2004 15.9 12.7 11.7 19.4 5.4 34.9 
2005 14.6 13 12.9 19.4 5.7 34.4 
2006 16.1 12.4 11.1 19.2 5.7 35.5 
2007 15.6 12.5 11 19.5 5.6 35.8 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 1995-2007, ιδία επεξεργασία 

Ο κλάδος, που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης είναι ο κλάδος των 

υπηρεσιών. Αυτό εξηγείται από την διόγκωση του δηµοσίου τοµέα µετά την ίδρυση της 

Παλαιστινιακής Αρχής λόγω της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας για το νέο 

υπαλληλικό προσωπικό.  

Στο παρακάτω διάγραµµα (12) απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη των ποσοστών της 

απασχόλησης του εκάστοτε κλάδου. 

∆ιάγραµµα 12. ∆ιαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης ανά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας 

 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 1995-2007, ιδία επεξεργασία 
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Η απασχόληση στον κλάδο των υπηρεσιών παρουσιάζει την µεγαλύτερη αύξηση στην 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Από το 25.6% που καταλαµβάνει το 1995 πλησιάζει το 

36% το 2007. Επίσης, αξιοσηµείωτη είναι η πτωτική τάση του ποσοστού των 

απασχολούµενων στον κλάδο των ορυχείων και της µεταποίησης ακλουθώντας τη 

µείωση της συµµετοχής του κλάδου στο ΑΕΠ.  

Η εξέλιξη της απασχόλησης του κλάδου των κατασκευών ακολουθεί την ίδια πορεία 

εξέλιξης του ΑΕΠ του κλάδου. Παρατηρείται µείωση από το 2000 έως το 2003 κατά 

την διάρκεια της Ιντιφάντας ενώ σταθεροποιείται σε χαµηλά επίπεδα από το 2003 και 

µετά. Ο λόγος που παραµένει ο κλάδος των κατασκευών σε χαµηλά επίπεδα οφείλεται 

στους περιορισµούς που επιβάλλονται από τις Ισραηλινές Αρχές στις άδειες 

κατασκευής κατοικιών αλλά και στις οικιστικές επεκτάσεις των πόλεων.   

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα δεν 

ακολουθεί τις πτωτικές τάσεις του ΑΕΠ του κλάδου. Παρατηρούµε πως ενώ το ΑΕΠ 

του κλάδου της γεωργίας µειώνεται σηµαντικά η απασχόληση στον κλάδο παραµένει 

σταθερή και µετά το 2001 αυξάνεται. Το γεγονός αυτό αποδίδεται, είτε στο ότι δεν 

υπάρχουν εναλλακτικές θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους και σαν αποτέλεσµα οι 

απασχολούµενοι παραµένουν στην γεωργία, είτε στο ότι ασχολούνται µε την αγροτική 

παραγωγή για προσωπική χρήση.      

Παρακάτω ακολουθεί η πίτα κατανοµής της απασχόλησης για το έτος 2007 η οποία 

απεικονίζει την υφιστάµενη κατάσταση (χάρτης 13, παράρτηµα Ι). Το 36% του ενεργού 

πληθυσµού απασχολείται στις υπηρεσίες και κυρίως στο δηµόσιο τοµέα, αµέσως µετά 

ακολουθεί ο κλάδος των εστιατορίων - ξενοδοχείων και εµπορίου συγκεντρώνοντας το 

19%, η γεωργία ακολουθεί κατέχοντας το 16% της συνολικής απασχόλησης και στο 

τέλος ακολουθούν οι κλάδοι της µεταποίησης, κατασκευών και επικοινωνιών 

συγκεντρώνοντας αντίστοιχα το 12% 11% και 6% της συνολικής απασχόλησης. 
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∆ιάγραµµα 13. Πίτες κατανοµής απασχόλησης για το έτος 2007 

 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2007, ιδία επεξεργασία 

Συµπερασµατικά όσον αφορά την απασχόληση, µπορούµε να πούµε πως τα σηµάδια 

τριτογενοποίησης της οικονοµίας δεν είναι τόσο εµφανή συγκριτικά µε αυτά του ΑΕΠ. 

Ο πρωτογενής τοµέας συγκεντρώνει αρκετά µεγάλο ποσοστό απασχολούµενων, πράγµα 

που υποδηλώνεται από το γεγονός ότι η γεωργία παραµένει ένας από τους βασικούς 

κλάδους της Παλαιστινιακής οικονοµίας.  

 

1.8.4 ΑΝΕΡΓΙΑ 

Η ανάλυση της ανεργίας πραγµατοποιείται για την περίοδο 1999 – 2007 (χάρτης 14, 

παράρτηµα Ι). Ακολουθεί ο πίνακας (15) που παρουσιάζει την διαχρονική εξέλιξη της 

ανεργίας για τους άνδρες, τις γυναίκες αλλά και για το σύνολο του ενεργού πληθυσµού 

της ∆υτικής Όχθης. Παρατηρούµε ότι τα ποσοστά ανεργίας στους άνδρες είναι 

υψηλότερα, πράγµα που οφείλεται στο ότι οι άνδρες συµµετέχουν µε µεγαλύτερα 

ποσοστά στην αγορά εργασίας. Στην περίοδο 2000 – 2002, κατά την διάρκεια της 

δεύτερης Ιντιφάντας, παρατηρούνται τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας φτάνοντας στο 

µέγιστο 28% του συνόλου του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού.     
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Πίνακας 15. ∆ιαχρονική εξέλιξη της ανεργίας για την περίοδο 1999-2007 
  Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

1999 9.2 11.1 9.5 
2000 12.8 9.9 12.1 
2001 23.3 10.9 21.5 
2002 30.9 14 28.2 
2003 25.5 15.8 23.8 
2004 24.3 16.6 22.9 
2005 20.8 18.3 20.3 
2006 18.9 17.6 18.6 
2007 18.3 15.5 17.7 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 1999-2007, ιδία επεξεργασία 

∆ιάγραµµα 14. ∆ιαχρονική εξέλιξη της ανεργίας για την περίοδο 1999-2007 

 
Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 1999-2007, ιδία επεξεργασία 

Μετά την λήξη της Ιντιφάντας παρόλο που διακρίνεται µείωση του ποσοστού της 

ανεργίας, αυτή δεν σταµατά να παραµένει σε υψηλά επίπεδα. Η ανικανότητα της 

οικονοµίας της ∆υτικής Όχθης να απορροφήσει το εργατικό δυναµικό οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες. Ο κυριότερος παράγοντας είναι η εξάρτηση της από την 

Ισραηλινή οικονοµία. Από την άλλη, η πολιτική αστάθεια και οι περιορισµοί που 

επιβλήθηκαν από τις Ισραηλινές Στρατιωτικές Αρχές οδήγησαν στην υποβάθµιση της 

οικονοµίας της ∆υτικής Όχθης. 

 

1.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στον παρόν κεφάλαιο επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί το προφίλ της ∆υτικής Όχθης. Στο 

πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η υφιστάµενη διοικητική διάρθρωση της ∆υτικής Όχθης, 

ορισµένα βασικά δηµογραφικά µεγέθη της περιοχής, κάποιοι βασικοί οικονοµικοί 

δείκτες, όπως το ΑΕΠ η απασχόληση και η ανεργία. Το κεφλαίο αυτό κλείνει µε την 
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διεξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα της 

ανάλυσης.  

Παρατηρούµε πως η ∆υτική Όχθη δεν είναι αυτόνοµη περιοχή, καθώς, η παρουσία του 

Ισραηλινού στρατού στο εσωτερικό της και η έλλειψη χωρικής συνοχής µεταξύ των 

Παλαιστινιακών εδαφών είναι κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες που 

παρεµποδίζουν την βιωσιµότητα και την ανεξαρτησία της ∆υτικής Όχθης.  

Τα Ισραηλινά µέτρα πίεσης προς τους Παλαιστίνιους επιδρούν στην µείωση της 

φυσικής αύξησης του πληθυσµού. Ο πληθυσµός της ∆υτικής Όχθης αυξάνεται αλλά µε 

µικρότερα ποσοστά ετησίως έως το 2007, όπου και παρατηρείται µείωση του 

πληθυσµού της.  

Όσον αφορά την οικονοµία, τα µέτρα και οι περιορισµοί που επιβάλλονται από την 

Ισραηλινή Αρχή, έχουν περιορίσει την ανεξαρτησία της Παλαιστινιακής οικονοµίας. Ο 

περιορισµός των µετακινήσεων από το ένα µέρος στο άλλο της ∆υτικής Όχθης, η 

πολύωρες αναµονές στα σηµεία ελέγχου που εγκαθιδρύονται από τον Ισραηλινό 

στρατό, η αβεβαιότητα των µετακινήσεων, το διαχωριστικό τείχος και γενικά η 

ασταθής πολιτική κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης 

Ανατολής είναι κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες που εµποδίζουν την 

Παλαιστινιακή οικονοµία να ορθοποδήσει και να ανεξαρτητοποιηθεί. Κλάδοι που 

παραδοσιακά αποτελούσαν τον βασικό κορµό της Παλαιστινιακής οικονοµίας όπως η 

γεωργία και το εµπόριο πλέον δεν είναι παραγωγικοί. Οι επενδύσεις την τελευταία 

δεκαετία ακολουθούν πτωτικές τάσεις µε αποτέλεσµα τον περιορισµό του εύρους 

επιλογών εργασίας, µε επακόλουθο την αύξηση του ποσοστού ανεργίας. 

Μέσα σε αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο η Παλαιστινιακή 

οικονοµία να σταθεί ανεξάρτητη. 
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2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στον παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν τα εργαλεία χωρικής επεκτατικής πολιτικής που 

εφαρµόζει  το Ισραήλ στα εδάφη της ∆υτικής Όχθης. Ο όρος «επεκτατικού χαρακτήρα» 

που χρησιµοποιήθηκε στον τίτλο του Κεφαλαίου, υποδηλώνει την επεκτατική πολιτική 

του Ισραήλ η οποία εκφράζεται χωρικά µέσω των εργαλείων αυτών. Τα εργαλεία 

χωρικής πολιτικής είναι οι αποικίες, οι δρόµοι Ισραηλινής προτεραιότητας, και το 

διαχωριστικό τείχος.  

Στον Παρόν κεφάλαιο θα γίνει µια επισκόπηση των εργαλείων αυτών. Ποιος είναι ο 

στόχος του εκάστοτε εργαλείου και πως αυτό εκφράζεται χωρικά, είναι κάποια από τα 

ερωτήµατα που θα απαντηθούν. Το διαχωριστικό τείχος θα αναλυθεί ξεχωριστά στο 

επόµενο κεφάλαιο. 

 

2.2 ΑΠΟΙΚΙΕΣ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι αποικίες είναι ένα εργαλείο που αντικατοπτρίζει την 

Ισραηλινή επεκτατική πολιτική στα εδάφη της ∆υτικής Όχθης. Στην παρούσα 

υποενότητα θα αναλυθεί ο στόχος αλλά και η πολιτική που εφαρµόζεται µέσω της 

κατασκευής Ισραηλινών εποικισµών στην ∆υτική Όχθη, επίσης θα αναλυθούν οι 

στρατηγικές θέσεις χωροθέτησεις των αποικιών αλλά και η πληθυσµιακή και η χωρική 

µεγέθυνση τους την τελευταία δεκαετία. 

 

2.2.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ 

Οι αποικίες είναι οργανωµένες κοινότητες Ισραηλινών πολιτών, που εγκαταστάθηκαν 

στα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά12 εδάφη µε την έγκριση και την υποστήριξη της 

Ισραηλινής κυβέρνησης. Η κατασκευή Ισραηλινών εποικισµών ξεκίνησε το 1967 

αµέσως µετά την λήξη του 3ου Αραβοϊσραηλινού πολέµου, κατά τον οποίο η ∆υτική 

                                                 
12

 Το 2005, µετά από απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης, έλαβε χώρα σχέδιο εκκένωσης των 

εποικισµών της Λωρίδας της Γάζας και τεσσάρων εποικισµών στην ∆υτική Όχθη.  Σαν 

αποτέλεσµα, µετά το 2005 Ισραηλινοί εποικισµοί υπάρχουν µόνο στην ∆υτική Όχθη. 
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Όχθη προσαρτήθηκε στο Ισραήλ. Η κατασκευή των Ισραηλινών αποικιών συνεχίζεται 

µέχρι σήµερα. Οι αποικίες εκτείνονται σε ολόκληρη την εδαφική επικράτεια της 

∆υτικής Όχθης και αποτελούν το βασικότερο, εργαλείο της Ισραηλινής πολιτικής, στην 

προσπάθειά της να ελέγξει τα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη (ΑRIJ, 2008). 

Οι αποικίες παρότι είναι χωροθετηµένες στην ∆υτική Όχθη, υπάγονται στο Ισραηλινό 

κράτος και συνεπώς εµπίπτουν σε ένα τελείως διαφορετικό σύστηµα διοίκησης από ότι 

οι Παλαιστινιακοί οικισµοί (Isaac, 2006). ∆ικαίωµα διαµονής έχουν σύµφωνα µε την 

Ισραηλινή νοµοθεσία, µόνο οι Ισραηλινοί πολίτες ή άτοµα Εβραϊκής καταγωγής 

(OCHA, 2007α).  

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωµένων Εθνών 

(OCHA) ο αριθµός των αποικιών στην ∆υτική Όχθη έφτασε τους 149, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της Ανατολικής Ιερουσαλήµ. Επιπλέον, ανάµεσα σε 

αυτούς υπάρχουν 9 βιοµηχανικές περιοχές που ανήκουν στην δικαιοδοσία του κράτους 

του Ισραήλ. Οι βιοµηχανικές αυτές περιοχές χωροθετούνται πλησίον υφιστάµενων 

εποικισµών, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες των 

Ισραηλινών εποίκων (OCHA, 2007α).  

Αν και η µεταφορά Ισραηλινών πολιτών στα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη είναι 

παράνοµη, σύµφωνα µε την διεθνή νοµοθεσία13, ο πληθυσµός των αποικιών συνεχίζει 

να εµφανίζει αυξητικές τάσεις µε µέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης της τάξης του 5.5% 

(OCHA, 2007α). Χαρακτηριστικό είναι ότι, το 2009 ο πληθυσµός των αποικιών, 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών της Ανατολικής Ιερουσαλήµ, ξεπερνούσε τους 

450.000 εποίκους, οι οποίοι συνυπάρχουν µη αρµονικά µε 2.4 εκατοµµύρια 

Παλαιστίνιους (OCHA, 2007α).  

Η πολιτική της κατασκευής των αποικιών έχει σαν βασικό στόχο την εδραίωση της 

Ισραηλινής κυριαρχίας στην ∆υτική Όχθη αλλάζοντας τα δηµογραφικά και γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής. Επίσης, νοµιµοποιεί την παρουσία του Ισραηλινού 

στρατού στα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη µε πρόσχηµα την προστασία των 

Ισραηλινών εποίκων.  

Με την κατασκευή των αποικιών επιτυγχάνεται η ανακατανοµή των εδαφών της 

∆υτικής Όχθης προς όφελος του Ισραήλ, αφού οι αποικίες µαζί µε τις δραστηριότητες, 

                                                 
13

 Η Τέταρτη Σύµβαση της Γενεύης απαγορεύει ρητά τη µεταβίβαση άµαχου πληθυσµού από 

τις δύναµη κατοχής στα εδάφη που καταλαµβάνει δεδοµένου ότι µια τέτοια διευθέτηση 

παρατείνει την διάρκεια κατοχής και καθιστά την λήξη της πιο δύσκολη. 
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που τις συνοδεύουν  καταλαµβάνουν µεγάλο µερίδιο έκτασης της ∆υτικής Όχθης. Σε 

αυτό το σηµείο αξίζει να αναφερθεί πως οι αποικίες συνδέονται µεταξύ τους αλλά και 

µε το υπόλοιπο Ισραήλ, µε ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο, που εκτείνεται σε ολόκληρη την 

εδαφική επικράτεια της  ∆υτικής Όχθης. Η χρήση του οδικού αυτού δικτύου είναι 

περιορισµένη και πολλές φορές απαγορευµένη για τους Παλαιστίνιους κάτοικους της 

περιοχής (εκτενέστερη ανάλυση θα πραγµατοποιηθεί στα επόµενα κεφάλαια).  

Το βασικότερο πλήγµα, που προξενεί η πολιτική των αποικιών στα Παλαιστινιακά 

εδάφη είναι η κατάλυση της χωρικής συνοχής τους, λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην 

δηµιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Οι αποικίες χωροθετούνται µε 

τέτοιον τρόπο, ώστε να αποκόπτουν τις χωρικές συνδέσεις µεταξύ των Παλαιστινιακών 

κοινοτήτων, ενώ παράλληλα περιορίζουν την µελλοντική οικιστική εξάπλωση τους 

καταλαµβάνοντας τεράστιες ελεύθερες εκτάσεις περιµετρικά των Παλαιστινιακών 

οικισµών (ΑRIJ, 2006β).  

 

2.2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ  

Η πλειοψηφία των αποικιών χωροθετείται σε συγκεκριµένες στρατηγικές θέσεις της 

∆υτικής Όχθης, όπως φαίνεται και στον πίνακα (16) (χάρτης 15, παράρτηµα Ι). Οι 

θέσεις αυτές είναι η ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήµ, οι περιοχές κατά µήκος της 

πράσινης γραµµής και οι περιοχές κατά µήκος του Ιορδάνη ποταµού. Στις περιοχές 

αυτές κατοικεί το 86% των εποίκων.  

Πίνακας 16. Στρατηγική θέση Ισραηλινών εποικισµών στην ∆υτική Όχθη 

Πηγή: B’ TSELEM, 2007, Ιδία επεξεργασία 

Ευρύτερη περιοχή Ιερουσαλήµ 

Στην ευρύτερη περιοχή της Ιερουσαλήµ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ισραηλινού 

Κέντρου Πληροφοριών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στα Κατεχόµενα Εδάφη 

  Αριθµός 
Αποικιών  

Ποσοστά επί 
του Συνόλου 
των Αποικιών 

Πληθυσµός 
Αποικιών (2006) 

Ποσοστά επί του 
Συνόλου του 
Πληθυσµού των 
Αποικιών 

Περιοχές Κατά 
Μήκος Της 
Πράσινης Γραµµής  

52 38.2% 137990 31.1% 

Ευρύτερη Περιοχή 
Της Ιερουσαλήµ 

22 16.2% 241248 54.4% 

Περιοχές Κατά 
Μήκος Του 
Ιορδάνη Ποταµού  

18 13.2% 3175 0.7% 
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(Β’TSELEM), ο αριθµός των αποικιών ανέρχεται σε 22  και συγκεντρώνει το 16% του 

συνόλου των αποικιών της ∆υτικής Όχθης. Παράλληλα, στην περιοχή αυτή βρίσκεται 

συγκεντρωµένο το 54.4% του συνόλου του πληθυσµού των εποίκων της ∆υτικής όχθης, 

που ανέρχεται σε 241.248  κατοίκους. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν την πρόθεση της 

Ισραηλινής πολιτικής, που στοχεύει στην αλλοίωση της δηµογραφικής ισχύος της 

πόλης, στην µείωση της παλαιστινιακής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και 

στην αποσύνδεση της πόλης της Ιερουσαλήµ από την υπόλοιπη ∆υτική όχθη. 

Παράλληλα, η πρόσβαση του Παλαιστινιακού πληθυσµού στην Ιερουσαλήµ καθίσταται 

δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη (Isaac και Rizik, 2002).  

Περιοχή κατά µήκος της πράσινης γραµµής  

Η περιοχή κατά µήκος της πράσινης γραµµής είναι στρατηγικής σηµασίας, αφενός γιατί 

αποτελεί το σύνορο της ∆υτικής Όχθης και αφετέρου γιατί είναι πλούσια σε υδάτινους 

πόρους συγκεντρώνοντας µεγάλο αριθµό πηγών ύδατος. Η στρατηγική αυτή σηµασία 

της περιοχής αποτέλεσε την κινητήρια µοχλό της δηµογραφικής και γεωγραφικής 

αλλοίωσης, που σταδιακά προωθήθηκε από την Ισραηλινή Αρχή, έχοντας ως απώτερο 

στόχο την αλλαγή των συνόρων προς όφελος του Ισραήλ και την εκµετάλλευση του 

µεγαλύτερου όγκου υδάτινων αποθεµάτων της περιοχής. Η τακτική αυτή επέφερε την 

ουσιαστική14 αλλαγή των συνόρων καθώς σε βάθος 10 χλµ από τα σύνορα της ∆υτικής 

Όχθης, χωροθετούνται 52 αποικίες µε πληθυσµό 137.990 εποίκους συγκεντρώνοντας το 

31.1% των εποίκων (Isaac και Rizik, 2002).  

Περιοχή κατά µήκος του Ιορδάνη 

Εξίσου σηµαντική είναι και η περιοχή κατά µήκος του Ιορδάνη ποταµού καθώς 

γειτνιάζει µε τον οµώνυµο ποταµό και καθιστά το έδαφος της πρόσφορο για την 

ανάπτυξη αγροτικής παραγωγής. Κατά µήκος του ποταµού είναι εγκατεστηµένες 18 

αποικίες µε πληθυσµό 3.175 συγκεντρώνοντας το 0.7% του πληθυσµού των εποίκων 

(Isaac και Rizik, 2002). 

Ο παρακάτω πίνακας, που απεικονίζει το σύνολο των εκτάσεων που καταλαµβάνουν οι 

Ισραηλινές αποικίες καθώς και το σύνολο των εκτάσεων που καταλαµβάνουν οι 

Παλαιστινιακοί οικισµοί, σε επίπεδο νοµών (χάρτης 16, παράρτηµα Ι), αποδεικνύει πως 

η χωροθέτηση των αποικιών από πλευράς της Ισραηλινής αρχής παρουσιάζει 

                                                 
14

 Χρησιµοποιείται ο όρος ουσιαστική γιατί θεωρητικά τα σύνορα της ∆υτικής Όχθης είναι η 

Πράσινη γραµµή βάση της συµφωνίας κατάπαυσης του πηρός του 1949. 
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συγκεντρώσεις στις στρατηγικές θέσεις της ∆υτικής Όχθης που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. 

Πίνακας 17.  Κατανοµή Παλαιστινιακών εδαφών της ∆υτικής Όχθης ανά νοµό το έτος 2009 

Πηγή:  ARIJ, 2009 α, Ιδία επεξεργασία     

Όπως γίνεται αντιληπτό από το παρακάτω διάγραµµα, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο 

Εφαρµοσµένων Ερευνών της Ιερουσαλήµ (ARIJ), παρατηρούµε ότι πέντε είναι οι 

νοµοί, στους οποίους η δοµηµένη έκταση των Ισραηλινών αποικιών υπερτερεί έναντι 

της δοµηµένης έκτασης των Παλαιστινιακών οικισµών. Από τους νοµούς αυτούς οι δύο 

(Τουµπάς- Ιεριχώ) βρίσκονται κατά µήκος της κοιλάδας του Ιορδάνη, οι δύο νοµοί 

(Σαλφίτ και Καλκίλιας) βρίσκονται κατά µήκος της Πράσινης γραµµής και τέλος ο 

νοµός της Ιερουσαλήµ, που παρουσιάζει την µεγαλύτερη συγκέντρωση Ισραηλινών 

αποικιών.  Συνεπώς οι νοµοί που παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

Ισραηλινών αποικιών επαληθεύουν την στρατηγική του Ισραήλ ώστε να χωροθετεί της 

αποικίες του πρώτον στις περιοχές κατά µήκος της πράσινης γραµµής δεύτερον στις 

περιοχές περιµετρικά της κοιλάδας του Ιορδάνη και τρίτον στην ευρύτερη περιοχή της 

Ιερουσαλήµ (ΑRIJ, 2009α).  

 

 

 

 

                                                 
15

 ∆ηµοτικές εκτάσεις είναι περιοχές που υπερβαίνουν τον οικιστικό ιστό των αποικιών, 

εκτείνονται περιµετρικά αυτών και εµπίπτουν στην δικαιοδοσία των Ισραηλινών εποικισµών 

(B’TSELEM, 2002). 

 

Νοµός Έκταση 
(τ.χµ) 

Οικιστικός ιστός 
Παλαιστινιακών 
οικισµών (τ.χµ) 

Οικιστικός ιστός 
Εβραϊκών 
εποικισµών(τ.χµ) 

∆ηµοτικές 
εκτάσεις 
εποικισµών15 

Jenin 573 27.872 3.959 22.766 
Tubas 366 5.17 7.518 12.532 
Nablus 614 25.438 16.248 25.709 
Tulkarem 245 19.101 3.619 5.15 
Qalqilyah 174 8.466 11.77 25.39 
Salfit 202 8.719 18.147 37.959 
Jericho 609 7.99 23.425 77.305 
Ramallah 849 47.85 31.268 61.233 
Jerusalem 354 35.646 40.011 118.72 
Bethlehem 608 25.37 18.158 40.697 
Hebron 1068 83.224 14.142 58.802 
Total 5661 294.846 188.266 486.262 
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∆ιάγραµµα 15. Κατανοµή Παλαιστινιακών εδαφών της ∆υτικής Όχθης ανά νοµό το έτος 

2009 

 

Πηγή:  ARIJ, 2009
 
α, Ιδία επεξεργασία 

Οι περιορισµένες εκτάσεις γης που καταλαµβάνουν οι Παλαιστινιακοί οικισµοί, 

εξαιτίας των Ισραηλίτικων πρακτικών, έχουν σαν αποτέλεσµα την αύξηση των 

πληθυσµιακών πυκνοτήτων των Παλαιστινίων. Εν αντιθέσει οι πληθυσµιακές 

πυκνότητες των Ισραηλινών εποίκων της δυτικής Όχθης, διατηρούνται σε χαµηλά 

επίπεδα λόγο των µεγάλων εκτάσεων που καταλαµβάνουν οι αποικίες. Η σύγκριση 

αποτυπώνεται και στον πίνακα (18) που ακολουθεί. 

Πίνακας 18.  Σύγκριση µεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινιακών πληθυσµιακών 

πυκνοτήτων 

 

 

Πηγή:  Isaac και Rizik, 2002 

 

2.2.3 ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  

Στον παρακάτω διάγραµµα απεικονίζονται ο αριθµός των αποικιών ανά έτος ίδρυσης 

(χάρτης 17, παράρτηµα Ι). Παρατηρούµε πως τα έτη που ιδρύθηκαν οι περισσότερες 

αποικίες είναι το 1977, 1981 και 1983 όπου ιδρύθηκαν 16, 14 και 14 αποικίες 

αντίστοιχα, ενώ από το 1987 και µετά ο αριθµός των νεοϊδρυθέντων αποικιών 

ελαττώθηκε σηµαντικά.   

 

 

∆υτική Όχθη  Άτοµα/ τ.χλµ 

Έποικοι 60 

Παλαιστίνιοι κάτοικοι 725 
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∆ιάγραµµα 16. Αριθµός αποικιών ανά έτος ίδρυσης 

 
Πηγή: B’ TSELEM, 2007, Ιδία επεξεργασία 

Παρακάτω ακολουθεί συγκεντρωτικός πίνακας (19) που δείχνει ανά δεκαετία το 

σύνολο των ιδρυθέντων αποικιών. Παρατηρούµε πως στην δεκαετία του 80’ υπήρξε η 

πιο παραγωγική, αφού µόνο στο διάστηµα αυτό ιδρύθηκαν 63 αποικίες. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι κατά το διάστηµα 1967 – 1970, µέσα στα τρία πρώτα χρόνια της 

Ισραηλινής κατοχής στην ∆υτική Όχθη, ιδρύθηκαν 15 αποικίες.  

Πίνακας 19. Αποικίες ανά χρονολογικές περιόδους ίδρυσης 

 

 

 

 

Πηγή: B’ TSELEM, 2007, Ιδία επεξεργασία 

Παρακάτω ακολουθεί το διάγραµµα (17) πληθυσµιακής εξέλιξης των αποικιών της 

∆υτικής Όχθης, µη συµπεριλαµβανοµένων των αποικιών της Ανατολικής Ιερουσαλήµ, 

κατά το διάστηµα 1996 – 2006. Κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα ο πληθυσµός 

των αποικιών αυξήθηκε περίπου κατά 90%, από 139.102 το 1996 σε 261.879 το 2006, 

µε ετήσιο ποσοστό αύξησης σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων 

των Ηνωµένων Εθνών (OCHA)  5.5%.  ενώ την ίδια στιγµή το ετήσιο ποσοστό φυσικής 

αύξησης του πληθυσµού στο Ισραήλ είναι 2% (Isaac κα, 2006). Αυτό σηµαίνει πως η 

πληθυσµιακή αύξηση των αποικιών δεν οφείλεται σε φυσικές αιτίες αλλά από την 

εισροή πληθυσµού και την µεταφορά Εβραϊκών πληθυσµών από το εξωτερικό στην 

∆υτική Όχθη (Isaac κα, 2006).   

Έτη Αποικίες 
1967-1970 15 
1970-1980 49 
1980-1990 63 
1990-2000 7 
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∆ιάγραµµα 17. Πληθυσµιακή εξέλιξη αποικιών της ∆υτικής Όχθης για το διάστηµα 1996 - 

2006 

 
Πηγή: B’ TSELEM, 2007, Ιδία επεξεργασία 

Όσον αφορά την ανάλυση σε επίπεδο νοµών, παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας (20). Ο 

πίνακας αυτός δείχνει το σύνολο των αποικιών που υφίστανται το έτος 2006 ανά νοµό, 

το σύνολο του πληθυσµού των αποικιών για τα έτη 1996 και 2006 ανά νοµό καθώς 

επίσης και την πληθυσµιακή τους µεταβολή σε αυτήν τη χρονική περίοδο. Οι νοµοί οι 

οποίοι τείνουν να συγκεντρώνουν τον µεγαλύτερο αριθµό εποίκων και στους οποίους 

παρατηρούνται οι µεγαλύτερες πληθυσµιακές µεταβολές, είναι οι νοµοί Ραµάλλα µε 

ποσοστό αύξησης 197.2%, ο νοµός Βηθλεέµ µε πληθυσµιακή µεταβολή της τάξης του 

148% και έπειτα ακολουθεί ο νοµός Τουλκάρεµ µε ποσοστά αύξησης 92.5%. Τα 

στοιχεία που παρατίθενται στον πινάκα αυτόν, σχετικά µε τον νοµό της Ιερουσαλήµ, 

δεν είναι απολύτως αντιπροσωπευτικά καθώς δεν συµπεριλαµβάνονται οι αποικίες της 

Ανατολικής Ιερουσαλήµ. Έτσι παρατηρούµε πως το ποσοστό της πληθυσµιακής 

µεταβολής των εποίκων του νοµού της Ιερουσαλήµ περιορίζεται περίπου στο 80%, ενώ 

στην πραγµατικότητα είναι πολύ µεγαλύτερο (ΑRIJ 2006β). 
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Πίνακας 20.  Αριθµός αποικιών και πληθυσµιακή µεταβολή τους για τα έτη 1996 και 2006 

ανά νοµό 
Νοµός Αριθµός αποικιών 

(2006) 
Πληθυσµός 
αποικιών 1996 

Πληθυσµός  
αποικιών 2006 

Μεταβολή (96-
06) % 

Jenin 4 1145 1779 55.4% 

Tubas 5 852 1286 50.9% 

Tulkarm 4 1272 2449 92.5% 

Nablus 11 5428 9698 78.7% 

Qalqiliya 7 21643 28682 32.5% 

Salfit 12 20841 27281 30.9% 

Ramallah 21 21870 65005 197.2% 

Jericho 15 4139 5005 20.9% 

Jerusalem̊̊ 10 32787 58791 79.3% 

Bethlehem 14 19447 48227 148.0% 

Hebron 17 9678 13676 41.3% 

West Bank 120 139102 261879 88.3% 

Πηγή: B’ TSELEM, 2007, Ιδία επεξεργασία 

Συνοψίζοντας τον παραπάνω πίνακα, οι νοµοί µε τα µεγαλύτερα ποσοστά αύξησης του 

πληθυσµού των εποίκων είναι αυτοί της Ραµάλα, της Βηθλεέµ και της Ιερουσαλήµ. Ο 

λόγος για τον οποίο παρουσιάζονται στους νοµούς αυτούς τα µεγαλύτερα ποσοστά 

µεταβολής, είναι ότι οι αποικίες που δέχτηκαν την µεγαλύτερη αύξηση οικιστικών 

µονάδων κατά το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (Modin Illit, Betar Illit and Ma’ale 

Adummim) βρίσκονται στους νοµούς αυτούς.  

Μεγάλα ποσοστά αύξησης έχουν επίσης και οι νοµοί Νάµπλους, Τζενίν, Τουµπάς και 

Χεβρώνα της τάξεως του 78%, 55.4%, 50.9% και 41.3% αντιστοίχως. Τέλος τα 

µικρότερα ποσοστά αύξησης του πληθυσµού των εποίκων παρουσιάζονται στους 

νοµούς Καλκίλια, Σαλφίτ και Ιεριχώ µε αντίστοιχα ποσοστά 32.5%, 30.9% και 20.9%. 

∆ιάγραµµα 18. Πληθυσµιακή µεταβολή των αποικιών τα έτη 1996 και 2006 ανά νοµό 

 
Πηγή: B’ TSELEM, 2007, Ιδία επεξεργασία 
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Όσον αφορά την χωρική µεγέθυνση των Ισραηλινών εποικισµών, ακολουθεί ο 

παρακάτω πίνακας ο οποίος περιέχει τις εκτάσεις που καταλαµβάνουν οι αποικίες την 

τελευταία 20ετία. Παρατηρούµε πως η έκταση που καταλαµβάνουν οι αποικίες 

αυξήθηκε κατά 2.5%. Έτσι από 41 τ. χιλιόµετρα που καταλάµβαναν το 1987, το 2008 

έφτασαν να καταλαµβάνουν 188 τετραγωνικά χιλιόµετρα του συνόλου της επιφάνειας 

της ∆υτικής Όχθης (ΑRIJ, 2003).  

Πίνακας 21. Εξέλιξη ∆οµηµένου χώρου Ισραηλινών εποικισµών την τελευταία 20ετία 
∆οµηµένος χώρος αποικιών Έτος 

Τ.χλµ 

Ποσοστό της ∆Ο 

1987 41 0.80% 

1990 69 1.20% 

1993 77 1.40% 

1996 104 1.80% 

2000 150 2.60% 

2003 167 2.96% 

2008 188 3.30% 

Πηγή: ARIJ, GIS database, 2008, ιδία επεξεργασία  

Όπως απεικονίζεται και στα ακόλουθα δύο διαγράµµατα, ο δοµηµένος χώρος των 

αποικιών κατελάµβανε το 0,80% του χώρου της ∆υτικής Όχθης το 1987, ενώ το 2008 

καταλαµβάνει το 3.30% του χώρου αυτής (ΑRIJ, 2003). 

∆ιάγραµµα 19. Οικιστική µεγέθυνση των Ισραηλινών εποικισµών την τελευταία 20ετία   

 
Πηγή: ARIJ, GIS database, 2008, ιδία επεξεργασία 

 

2.3 Ο∆ΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Ο όρος παρακαµπτήριος δρόµος εµφανίστηκε αµέσως µετά την υπογραφή της 

Συνθήκης του Όσλο το 1993. Οι παρακαµπτήριοι δρόµοι δηµιουργήθηκαν από το 

Ισραήλ µε στόχο την σύνδεση των αποικιών µεταξύ τους και µε το υπόλοιπο Ισραήλ. Ο 
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όρος «παρακαµπτήριοι δρόµοι» αναφέρεται στο γεγονός ότι παρακάµπτουν τους 

Παλαιστινιακούς οικισµούς και τις περιοχές που εµπίπτουν στην Παλαιστινιακή 

δικαιοδοσία έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη σύνδεση µεταξύ των Ισραηλινών 

εποικισµών (Isaac κ.ά. 2006). 

Η διατήρηση και περεταίρω ανάπτυξη των αποικών στη ∆υτική Όχθη εξαρτάται, τόσο 

από την µεταξύ τους σύνδεση, όσο και από τη σύνδεση αυτών µε το Ισραήλ. Βάση 

αυτών των συνδετικών αξόνων δηµιουργούνται και αναπτύσσονται οι οικονοµικές, 

χωρικές και κοινωνικές σχέσεις µεταξύ του Ισραήλ και των αποικιών της ∆υτικής 

Όχθης. Για τον λόγω αυτό κατασκευάστηκε οδικό δίκτυο µήκους 1661 χιλιοµέτρων το 

οποίο συνδέει τις αποικίες µεταξύ τους και µε το Ισραήλ (χάρτης 19, παράρτηµα Ι). Το 

οδικό αυτό δίκτυο αν και βρίσκεται σε παλαιστινιακά εδάφη δεν είναι ελεύθερα 

προσβάσηµο για του Παλαιστίνιους κατοίκους της περιοχής. Η κατασκευή του δικτύου 

αυτού γίνεται σταδιακά και περιλαµβάνει τόσο ήδη υπάρχοντες δρόµους της ∆υτικής 

Όχθης, των οποίων οι υποδοµές βελτιώθηκαν, όσο και εξ αρχής κατασκευαζόµενα 

τµήµατα (OCHA, 2007α).  

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους τύπους των Παρακαµπτήριων δρόµων που 

υφίστανται. Οι παρακαµπτήριοι δρόµοι ανάλογα µε την λειτουργία τους και τις 

συνδέσεις τους ταξινοµούνται σε κύριο οδικό δίκτυο, µε συνολικό µήκος 401 

χιλιόµετρα, σε περιφερειακό οδικό δίκτυο, µε µήκος 466 χιλιόµετρα και σε τοπικό 

οδικό δίκτυο µε µήκος 463 χιλιόµετρα, ενώ διαφορετική κατηγορία αποτελούν οι  

επονοµαζόµενοι στρατιωτικοί δρόµοι οι οποίοι χρησιµοποιούνται µόνο από τον 

Ισραηλινό στρατό. 

Πίνακας 22. Τύπος οδικών αξόνων   
Τύπος Οδικού δικτύου Μήκος σε χλµ 

Κύριο 401 

Περιφερειακό 466 

Τοπικό 464 

Στρατιωτικοί δρόµοι 330 

Σύνολο 1,661 

Πηγή: OCHA, 2007
α
, ιδία επεξεργασία 

Στους παραπάνω δρόµους οι Παλαιστίνιοι, τις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν 

έχουν πρόσβαση η έχουν δικαίωµα περιορισµένης χρήσης. Η χρήση των 

παρακαµπτήριων δρόµων από τους Παλαιστίνιους προϋποθέτει την κατοχή ειδικής 

άδειας που παραχωρείται από τον Ισραηλινό στρατό. Η ειδική αυτή άδεια ποικίλει 

ανάλογα µε τον τύπο και την χρήση του οχήµατος, καθώς και τους σκοπούς της 
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µετακίνησης. Συνεπώς, διαφορετική άδεια δίνεται στα µέσα µαζικής µεταφορά, στα 

ιδιωτικά αυτοκίνητα ή στα οχήµατα που εξυπηρετούν εµπορικές µετακινήσεις (OCHA, 

2007α).    

∆ιάγραµµα 20. Μήκος παρακαµπτήριων οδικών αξόνων ανά νοµό   

 

Πηγή: ARIJ, 2006β, ιδία επεξεργασία 

Ο περιορισµός της χρήσης του οδικού αυτού δικτύου από τους Παλαιστίνιους 

επιτυγχάνεται µε την παρουσία ενός πλήθους σηµείων ελέγχου. Τα σηµεία αυτά γνωστά 

και ως ‘‘checkpoints 16’’ ελέγχουν τις µετακινήσεις των Παλαιστινίων. 

Η κατασκευή παρακαµπτηρίων οδών λαµβάνει χώρα, κατά κύριο λόγο, περιµετρικά 

των Παλαιστινιακών οικισµών. Σαν αποτέλεσµα, οι δρόµοι αυτοί λειτουργούν ως 

οδοφράγµατα οι οποίοι περιορίζουν την οικιστική επέκταση των Παλαιστινιακών 

οικισµών και διαχωρίζουν την αγροτική γη από τον οικιστικό ιστό (Isaac κ.ά. 2006). 

Το οδικό αυτό δίκτυο έχει διαµελίσει την ∆υτική Όχθη σε πολυάριθµους 

αποµονωµένους θύλακες. Οι Παλαιστινιακοί θύλακες διαχωρίζονται ο ένας από τον 

άλλο από τις κάθε είδους Ισραηλινές υποδοµές (αποικίες, στρατόπεδα, φυλάκια). 

Ωστόσο, οι παρακαµπτήριοι δρόµοι είναι αυτοί που καθορίζουν τα σύνορα του 

εκάστοτε θύλακα. Οι δρόµοι αυτοί λειτουργούν ως διάδροµοι επικοινωνίας µεταξύ των 

αποικιών και του Ισραήλ ενώ παράλληλα ως εµπόδια στις Παλαιστινιακές µετακινήσεις 

(OCHA, 2007α).  

                                                 
16

 Εµπόδια επανδρωµένα από τον Ισραηλινό στρατό και εγκατεστηµένα κατά µήκος των οδικών 

αξόνων που ελέγχουν τις µετακινήσεις των πεζών και οχηµάτων (OCHA, 2007α).  Σύµφωνα µε 

τον OCHA σήµερα υπάρχουν 85 checkpoints διάσπαρτα σε ολόκληρη την ∆υτική Όχθη. 
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Η πρόσβαση στις βασικές οδικές αρτηρίες της ∆υτικής Όχθης, στις οποίες παραδοσιακά 

βασιζόταν η Παλαιστινιακή οικονοµία, έχει περιοριστεί αφού εξυπηρετούν 

µετακινήσεις Ισραηλινών εποίκων (χάρτης 20, παράρτηµα Ι). Σαν αποτέλεσµα, οι 

Παλαιστίνιοι κάτοικοι της ∆υτικής Όχθης υποχρεώνονται να χρησιµοποιούν 

δευτερεύοντα οδικά δίκτυα που επιµηκύνουν τις αποστάσεις και δυσκολεύουν την 

επικοινωνία µεταξύ των οικισµών (OCHA, 2007α).  

Από οικονοµικής απόψεως, οι περιορισµοί στις µεταφορές δεν έχουν µόνο επιπτώσεις 

στην αύξηση του κόστους µεταφοράς αλλά έχουν οδηγήσει σε ένα επίπεδο 

αβεβαιότητας που επηρεάζει την οικονοµική ανάπτυξη της ∆υτικής Όχθης (ARIJ, 

2006γ).  

 

2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στον παρόν κεφάλαιο αναλύθηκαν τα δύο από τα τρία εργαλεία χωρικής επεκτατικής 

πολιτικής του Ισραήλ που εφαρµόζονται στην ∆υτική Όχθη. Οι αποικίες και οι δρόµοι 

Ισραηλινής προτεραιότητας.  

Αρχικά έγινε µια ενδελεχής περιγραφή της πολιτικής των αποικιών. Στην συνέχεια 

έγινε µια προσπάθεια ανάλυσης των τάσεων χωροθέτησεις των Ισραηλινών αποικιών. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν πως υπάρχουν συγκεντρώσεις αποικιών σε 

συγκεκριµένες περιοχές της ∆υτικής Όχθης. Αυτές οι περιοχές είναι κατά µήκος της 

πράσινης γραµµής, κατά µήκος του Ιορδάνη ποταµού και περιµετρικά της Ανατολικής 

Ιερουσαλήµ.  

Στην συνέχεια, ακολούθησε η πληθυσµιακή και χωρική εξέλιξη των αποικιών από την 

αρχή έναρξης της πολιτικής αυτής µέχρι σήµερα. Παρατηρούµε πως η µεγέθυνση τα 

τελευταία χρόνια είναι θεαµατική. Η µεγέθυνση αυτή όµως δεν οφείλετε σε φυσική 

αύξηση αλλά από την εισροή εβραϊκού πληθυσµού από το εξωτερικό. 

Το κεφάλαιο κλείνει µε την περιγραφή της πολιτικής των οδικών αξόνων Ισραηλινής 

προτεραιότητας. Οι οδικοί αυτοί άξονες εκτείνονται σε ολόκληρη την εδαφική 

επικράτεια της ∆υτικής Όχθης την οποία διαµελίζουν σε πολυάριθµους ασύνδετους 

θύλακες. Η παραδοσιακοί οδικοί άξονες συνδέσεις των µεγαλύτερων αστικών κέντρων 

της ∆υτικής Όχθης ελέγχονται πλέον από το Ισραήλ και η χρήση αυτών από 

Παλαιστίνιους είναι περιορισµένη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα άµεσες οικονοµικές 
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επιπτώσεις καθώς οι βασικοί άξονες ανάπτυξης της ∆υτικής Όχθης δεν ανήκουν πλέον 

στους Παλαιστίνιους. 
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3 ΤΟ ΤΕΙΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τον Ιούνιο του 2002, η Ισραηλινή κυβέρνηση έθεσε σε εφαρµογή την πολιτική 

διαχωρισµού του Ισραήλ από την ∆υτική Όχθη, εγκρίνοντας σχέδιο κατασκευής 

διαχωριστικού τείχους στην Παλαιστινιακή πλευρά των συνόρων τους. Η κατασκευή 

του τείχους υποστηρίχθηκε από την Ισραηλινή κυβέρνηση µε πρόσχηµα την µείωση 

των επιθέσεων αυτοκτονίας από Παλαιστίνιους στο εσωτερικό του Ισραήλ. Η πολιτική 

αυτή υπέδειξε πως δεν εξυπηρετεί µόνο λόγους ασφαλείας του Ισραήλ αλλά αποτελεί 

πράξη ανασχεδιασµού των συνόρων µεταξύ του Ισραήλ και της ∆υτικής Όχθης. Αυτό 

εξηγείται και από την διαδροµή του τείχους, που κατά το πέρασµα του ενσωµατώνει τα 

µεγαλύτερα συγκροτήµατα αποικιών της ∆υτικής Όχθης µε το υπόλοιπο Ισραήλ (ARIJ 

2009β).  

Το διαχωριστικό τείχος εκτείνεται περιµετρικά της ∆υτικής Όχθης, κατά µήκος της 

πράσινης γραµµής, του 1948, και σε βάθος έως και 21 χιλιόµετρα από αυτή, 

προσαρτώντας µεγάλες γόνιµες εκτάσεις αγροτικής γης προς την Ισραηλινή πλευρά του 

τείχους. Επίσης, διαχωρίζει και αποµονώνει τους Παλαιστινιακούς οικισµούς σε 

θύλακες, ασύνδετους µεταξύ τους, υπονοµεύοντας µε αυτόν τον τρόπο την χωρική 

συνοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Περιορίζει τις µετακινήσεις αγαθών και 

πληθυσµού ανάµεσα στους οικισµούς της, δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα όχι 

µόνο στον τοµέα της οικονοµίας της Παλαιστίνης αλλά και της παιδεία και της υγείας 

(ARIJ 2004).  

Το διαχωριστικό τείχος είναι ακόµα ένα εργαλείο της Ισραηλινής πολιτικής ελέγχου 

του πληθυσµού και των εδαφών της ∆υτικής Όχθης το οποίο προστίθεται στα είδη 

προαναφερθέντα των αποικιών και των δρόµων Ισραηλινής προτεραιότητας. Στην 

παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν οι χωρικές επιπτώσεις του τείχους.  

 

3.2 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ - ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Στις 14 Αυγούστου του 2002 η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την έναρξη των 

εργασιών για την αποπεράτωση της πρώτης φάσης του σχεδίου. Η πρώτη φάση 

προέβλεπε την κατασκευή τείχους, µήκους 123 χιλιοµέτρων, στα βορειοδυτικά της 
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∆υτικής Όχθης και 20 χιλιοµέτρων περιµετρικά της ευρύτερης περιοχής της 

Ιερουσαλήµ. Παραπάνω από ένα χρόνο µετά την έναρξη των εργασιών, τον Οκτώβριο 

του 2003, η Ισραηλινή κυβέρνηση εξέδωσε την πρώτη εγκεκριµένη διαδροµή του 

τείχους, µήκους 683 χιλιοµέτρων (ARIJ 2004). 

Στα επόµενα τρία χρόνια και ενώ η κατασκευή του τείχους βρισκόταν σε εξέλιξη, η 

διαδροµή του διαχωριστικού τείχους αναθεωρήθηκε τρείς φορές (χάρτης 21,22 

παράρτηµα Ι). Τον Ιούνιο του 2004, τον Φεβρουάριο του 2005 και η τελευταία 

αναθεωρηµένη διαδροµή του, που εκδόθηκε από το υπουργείο αµύνης του Ισραήλ, 

έλαβε χώρα τον Απρίλη του 2006 (ARIJ, 2007β).   

Πίνακας 23.  Αναθεωρηµένες διαδροµές του τείχους 

Πηγή: ARIJ, 2007, Ιδία επεξεργασία 

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη αναθεωρηµένη διαδροµή, το συνολικό µήκος του 

διαχωριστικού τείχους ανέρχεται στα 709 χιλιόµετρα, διπλάσιο του συνολικού µήκους 

της πράσινης γραµµής.  Η έκταση των Παλαιστινιακών εδαφών που βρίσκονται 

ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το διαχωριστικό τείχος εκτιµάται, σύµφωνα µε τον 

Οργανισµό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων για τα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη 

(OCHA) των Ηνωµένων Εθνών, σε 555 τετραγωνικά χιλιόµετρα το οποίο αντιστοιχεί 

περίπου στο 9.5% της συνολική έκτασης της ∆υτικής Όχθης. Μετά την αποπεράτωση 

του τείχους, περίπου το 15 % της διαδροµής του θα συµπίπτει µε τα όρια της πράσινης 

γραµµής ενώ το 85% θα διεισδύει µέσα στην ∆υτική Όχθη. Από τα 709 χιλιόµετρα τα 

413 έχουν κατασκευαστεί και αυτό αντιστοιχεί µε το 58.3% της συνολικής διαδροµής, 

το 10% είναι υπό κατασκευή και περίπου το 30% προβλέπεται να κατασκευαστεί µέσα 

στα επόµενα χρόνια (OCHA, 2009α).  

 

 

Ηµεροµηνία 
αναθεώρησης 
διαδροµών 

Μήκος 
διαχωριστικού 
τείχους 

Έκταση περιοχών 
µεταξύ της 
πράσινης γραµµής 
και του 
διαχωριστικού 
τείχους 

Ποσοστό επί του 
συνόλου της 
έκτασης της ∆υτικής 
Όχθης 

Οκτώβριος 2003 683km 565 kmÂ²  10% 

Ιούνιος 2004 645 km 633 kmÂ² 11.20% 

Φεβρουάριος 2005 683 km 565 kmÂ² 10% 

Απρίλιος 2006 709 km  555 kmÂ² 9.50% 
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Πίνακας 24. Φάσεις κατασκευής του τείχους 

 Κατάσταση 
διαχωριστικού 
τείχους 

Μήκος 
διαχωριστικού 
τείχους 

Ποσοστό 

Υφιστάµενο 413 58.3 

Υπό κατασκευή 73 10.2 

Προβλεπόµενο 223 31.5 

Σύνολο 709 100 

Πηγή: OCHA, 2009α, Ιδία επεξεργασία 

Όσον αφορά τα στάδια κατασκευής, από την ηµέρα έναρξης των εργασιών µέχρι το 

Μάρτιο του 2004 ολοκληρώθηκε το 25% της συνολικής διαδροµής του διαχωριστικού 

τείχους, µε συνολικό µήκος 182 χιλιόµετρα (χάρτης 23, παράρτηµα Ι) (ARIJ, 2004).  

Αρχικά, όπως έχει είδη αναφερθεί, κατασκευάστηκε το βορειοδυτικό τµήµα του τείχους 

στους νοµούς Τουλκάρεµ, Καλκίλια, Σαλφίτ και περιµετρικά της Ιερουσαλήµ. Από τον 

Μάρτιο του 2004 µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2006 κατασκευάστηκαν 218 χιλιόµετρα, τα 

οποία αντιστοιχούν περίπου στο 30% της συνολικής διαδροµής του τείχους.  Οι 

κατασκευές σε αυτή την φάση ήταν ευρείες και εκτείνονταν σε ολόκληρη την εδαφική 

επικράτεια της ∆υτική Όχθης. Ολοκληρώθηκε το βορειοανατολικό τµήµα του τείχους 

στους νοµούς Τζενίν και Τουµπάς µέχρι την κοιλάδα του Ιορδάνη, το κεντρικό τµήµα 

του στους νοµούς Σαλφίτ και Ραµάλλα, καθώς επίσης αποπερατώθηκε και το νότιο 

τµήµα του στους νοµούς Βηθλεέµ και Χεβρώνας. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι 

κατασκευές περιµετρικά της πόλης της Ιερουσαλήµ. 

Πίνακας 25. Στάδια κατασκευής του τείχους 

Έτος αναφοράς Μήκος 
διαχωριστικού 
τείχους 

Ποσοστό επί 
του 
υφιστάµενου 
διαχωριστικού 
τείχους 

Μάρτιος 2004 182 25% 

Σεπτέµβριος 
2006 

218 30% 

Ιούνιος 2009 13 3.1% 

Σύνολο 413  58.1% 
   
Πηγή:  OCHA 2009α, Ιδία επεξεργασία 

Το υπόλοιπο τµήµα του διαχωριστικού τείχους αναµένεται να ολοκληρωθεί, σύµφωνα 

µε την Ισραηλινή κυβέρνηση, µέχρι το 2010 και συµπεριλαµβάνονται τα τµήµατα που 

εισχωρούν σε βάθος στην ∆υτική Όχθη. 
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3.3 ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Το διαχωριστικό τείχος εκτείνεται περιµετρικά σε ολόκληρη την εδαφική επικράτεια 

της ∆υτικής Όχθης. Το µεγαλύτερο τµήµα του τείχους βρίσκεται εντός της δυτικής 

Όχθης και µόνο ένα µικρό κοµµάτι του χωροθετείται πάνω στην πράσινη γραµµή. Σαν 

αποτέλεσµα, έχει δηµιουργηθεί µια αποκλεισµένη ζώνη µεταξύ της πράσινης γραµµής 

και του διαχωριστικού τείχους έκτασης 555τ. χιλιοµέτρων, η οποία αντιστοιχεί περίπου 

στο 9.5% της έκτασης της ∆υτικής Όχθης. Το διαχωριστικό τείχος αποκόπτει την 

χωρική συνοχή των Παλαιστινιακών οικισµών εκατέρωθεν αυτού και αποµονώνει τους 

οικισµούς που βρίσκονται στην Ισραηλινή πλευρά του τείχους από την υπόλοιποι 

∆υτική Όχθη. Συνεπώς, δηµιουργούνται αποµονωµένοι θύλακες συγκέντρωσης 

Παλαιστινιακού πληθυσµού χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης τους από 

γειτονικούς οικισµούς καθώς το τείχος αποκόπτει την χωρική σύνδεση των οικισµών 

αυτών από τους υπόλοιπους οικισµούς της ∆υτικής Όχθης.  

Το διαχωριστικό τείχος, όπως φαίνεται και στον χάρτη 24 (παράρτηµα Ι), δηµιουργεί 

τρείς τύπους αποκλεισµένων οικισµών.  

• Οι οικισµοί αυτοί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χωροθετούνται, ανάµεσα στην 

πράσινη γραµµή και στο διαχωριστικό τείχος. Ο αριθµός των οικισµών που 

συµπεριλαµβάνονται σε αυτή την κατηγορία αριθµείται σε 35 και ο πληθυσµός τους 

εκτιµάτε περίπου στους 40000 κατοίκους. Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται 

και οι οικισµοί της Ανατολικής Ιερουσαλήµ, οι οποίοι δεν έχουν συνεκτιµηθεί στον 

παρακάτω πίνακα, µε πληθυσµό περίπου 250000 κατοίκους. Σε αυτό το σηµείο αξίζει 

να αναφερθεί, πως οι περιοχές ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και στο διαχωριστικό 

τείχος έχουν προσδιοριστεί από το Ισραήλ ως «κλειστή ζώνη».  Όλοι οι Παλαιστίνοι 

κάτοικοι των περιοχών αυτών, ή όσοι επιθυµούν να εισέλθουν στις περιοχές αυτές 

πρέπει να είναι κάτοχοι ειδικής άδειας που δίδεται µόνο από τις Ισραηλινές Αρχές 

(OCHA, 2009β). 

• Στην δεύτερη κατηγορία συµπεριλαµβάνονται οι οικισµοί που είναι σχεδόν 

περικυκλωµένοι από το διαχωριστικό τείχος. Στην κατηγορία αυτή το τείχος εκτείνεται 

περιµετρικά των οικισµών αυτών αφήνοντας µόνο µια δίοδο επικοινωνίας µε την 

υπόλοιπη ∆υτική Όχθη. Η κατηγορία αυτή είναι η πιο πολυπληθέστερη καθώς 

συµπεριλαµβάνονται 32 οικισµοί µε συνολικό πληθυσµό 136964 κατοίκους. 
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Χαρακτηριστική περίπτωση της κατηγορίας αυτής αποτελεί η πρωτεύουσα του νοµού 

Καλκίλια, η οµώνυµη πόλη Καλκίλια, τα όρια της οποίας έχουν ταυτιστεί µε το 

διαχωριστικό τείχος.  

• Στην Τρίτη κατηγορία ανήκουν οι οικισµοί που περικυκλώθηκαν ολοκληρωτικά 

από το διαχωριστικό τείχος. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας και 

εµφανίζονται στους νοµούς Σαλφίτ και Ιερουσαλήµ. Στον νοµό Ιερουσαλήµ µια οµάδα 

πέντε οικισµών των 13563 κατοίκων, περικυκλώθηκε από το τείχος και η µόνη 

διέξοδος τους είναι υπόγειες σήραγγες, που συνδέουν τους οικισµού αυτούς µε την 

πόλη της Ραµάλλα στα βόρια. Στον νοµό Σαλφίτ το τείχος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα 

αλλά αµέσως µετά το πέρας θα έχουν περικυκλωθεί 3 οικισµοί των 9810 κατοίκων 

εντός των τειχών. 

Πίνακας 26. Αποκλεισµένοι Παλαιστινιακοί οικισµοί 
Νοµοί Μεταξύ της πράσινης 

γραµµής και του 
διαχωριστικού τείχους 

Περικυκλωµένοι από τις 
τρείς πλευρές 

Ολοκληρωτικά 
περικυκλωµένοι από το 

διαχωριστικό τείχος 

  Αριθµός Πληθυσµός Αριθµός Πληθυσµός Αριθµός Πληθυσµός 

Jenin 7 4541         

Tulkarm 1 293         

Qalqiliya 8 9213 10 58408     

Salfit 3 11 4 16398 3 9810 

Ramallah     10 35181     

Jerusalem* 4 6249 8 26977 5 13563 

Bethlehem 10 20808         

Hebron 2 50         

∆υτική 
Όχθη 

35 41165 32 136964 8 23373 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics 2007, ιδία επεξεργασία 

Η διεισδυτική όµως διαδροµή του τείχους µέσα στην ∆υτική Όχθη έχει σαν αποτέλεσµα 

να επηρεάζει έναν πολύ µεγαλύτερο αριθµό οικισµών. Σε αυτήν την κατηγορία 

ανήκουν οι οικισµοί που βρίσκονται σε απόσταση µέχρι και τριών χιλιοµέτρων από το 

διαχωριστικό τείχος (χάρτης 25, παράρτηµα Ι). Εδάφη των οικισµών της κατηγορίας 

αυτής έχουν εγκλωβιστεί ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και στο διαχωριστικό τείχος. 

Η πρόσβαση των κατοίκων αυτών στα χωράφια τους έχει γίνει δύσκολη καθώς 

απαιτείται η απόκτηση ειδικής άδειας που να τους επιτρέπει να εισέλθουν στην 

«κλειστή ζώνη» ώστε να τα καλλιεργήσουν. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 133 

οικισµοί µε συνολικό πληθυσµό 511.011 κατοίκους.  
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Πίνακας 27. Άµεσα επηρεαζόµενοι Παλαιστινιακοί οικισµοί 
Νοµοί Οικισµοί Πληθυσµός 
Jenin 21 42110 

Tulkarm 11 37874 
Qalqiliya 20 41889 

Salfit 13 46536 
Ramallah 16 60735 

Jerusalem* 19 118138 
Bethlehem 14 67065 

Hebron 19 96664 
∆υτική Όχθη 133 511011 

 Πηγή: Palestinian Central Bureau of Statistics, 2007, ιδία επεξεργασία 

 

3.4 ΤΕΙΧΟΣ- ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗΣ Ε∆ΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Οι αποικίες είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν την 

διαδροµή του διαχωριστικού τείχους. 

Στόχος του Ισραήλ, όπως 

αποδεικνύεται, είναι να συµπεριλάβει 

όσον το δυνατόν περισσότερες 

αποικίες και όσον το δυνατόν 

λιγότερους Παλαιστινιακούς 

οικισµούς προς την Ισραηλινή πλευρά 

του τείχους. Το διαχωριστικό τείχος 

συνεισφέρει στην χωρική ενοποιήσει 

των Ισραηλινών εποικισµών µεταξύ 

τους και µε το υπόλοιπο Ισραήλ, ενώ 

παράλληλα αποκόπτει την χωρική 

συνοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. 

Οι αποικίες που χωροθετούνται 

ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και 

στο τείχος ενσωµατώνονται αυτόµατα 

στο Ισραήλ καθώς δεν υπάρχουν 

φυσικοί φραγµοί που να αποκόπτουν 

την µεταξύ τους χωρική συνοχή. Όπως φαίνεται και στον χάρτη, µεγάλος αριθµός 

αποικιών συµπεριλαµβάνεται µεταξύ της πράσινης γραµµής και του διαχωριστικού 

τείχους. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τα µεγαλύτερα αποικιακά συγκροτήµατα της 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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∆υτικής Όχθης. Ειδικότερα στους νοµούς Σαλφίτ και Καλκίλια, το τείχος προβλέπεται 

να ενσωµατώσει τα δύο µεγάλα αποικιακά συγκροτήµατα Adumin και Ariel, 

καταλαµβάνοντας περίπου το 50% της έκτασης των νοµών αυτών. Στον νοµό της 

Ιερουσαλήµ το τείχος προβλέπεται να περικυκλώσει το αποικιακό συγκρότηµα  

Male’adumim. Με αποτέλεσµα, να περικυκλώνεται και η πόλη της Ιερουσαλήµ και να 

διαχωρίζεται από την υπόλοιπη ∆υτική Όχθη. Νοτιότερα, στον νοµό Βηθλεέµ το τείχος 

συµπεριλαµβάνει τις αποικίες του συγκροτήµατος Gush ‘Etzion. Έτσι έχουµε σαν 

αποτέλεσµα, αφενός να διαχωρίζει την πλειοψηφία των αγροτικών εκτάσεων του νοµού 

από τους οικισµούς και αφετέρου να αποκόπτει την πρόσβαση στην πόλη της 

Ιερουσαλήµ από τον νότο. 

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας (28) που δείχνει τον αριθµό των αποικιών και τον 

πληθυσµό τους ανάλογα µε την θέση που καταλαµβάνουν συγκριτικά µε το 

διαχωριστικό τείχος. 

Παρατηρούµε πως δυτικά του τείχους τοποθετούνται σύνολο 49 Ισραηλινοί εποικισµοί, 

µη συµπεριλαµβανοµένων αυτών της Ανατολικής Ιερουσαλήµ, µε πληθυσµό 211.122 

συγκεντρώνοντας περίπου το 80% των εποίκων της ∆υτικής Όχθης.  

Πίνακας 28. Κατανοµή αποικιών εκατέρωθεν του τείχους 
Αποικίες Αριθµός πληθυσµός Ποσοστά 

∆υτικά του τείχους 49 211122 76% 

Ανατολικά του τείχους 56 65320 24% 

Πηγή: B’ TSELEM,  2007, Ιδία επεξεργασία 

Επίσης, ενδιαφέρον έχει η σύγκριση µεταξύ του Παλαιστινιακού πληθυσµού και των 

Ισραηλινών εποίκων που βρίσκονται ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και στο 

διαχωριστικό τείχος (χάρτης 26, παράρτηµα Ι). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει των 

αριθµό των Παλαιστινιακών οικισµών, µε τον αντίστοιχο πληθυσµό τους, που 

βρίσκονται στην Ισραηλινή πλευρά του τείχους και τον αντίστοιχο πληθυσµό των 

Ισραηλινών εποικισµών. 
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Πίνακας 29. Κατανοµή πληθυσµού στις περιοχές ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το 

τείχος  
Νοµοί Παλαιστινιακοί οικισµοί Ισραηλινοί εποικισµοί 
  Αριθµός πληθυσµός Αριθµός πληθυσµός 
Jenin 7 4541 3 1494 
Tulkarm 1 293 1 474 
Qalqiliya 8 9213 7 29821 
Salfit 6 9821 11 27063 
Ramallah     7 49706 
Jerusalem* 9 19812 7 52024 
Bethlehem 10 20808 10 49420 
Hebron 2 50 3 1120 
∆υτική Όχθη 43 64538 49 211122 

Πηγή: B’ TSELEM 2007, Ιδία επεξεργασία 

Παρατηρούµε πως η διαφορά µεγεθών είναι µεγάλη καθώς το σύνολο του 

Παλαιστινιακού πληθυσµού στις περιοχές µεταξύ της πράσινης γραµµής και του 

τείχους αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 του πληθυσµού των εποίκων. 

Παρακάτω ακολουθεί το διάγραµµα (21) κατανοµής πληθυσµού στις περιοχές ανάµεσα 

στην πράσινη γραµµή και το τείχος, ανά νοµό. Και στο παρακάτω διάγραµµα γίνεται 

αντιληπτό πως ο πληθυσµός των Ισραηλινών εποίκων υπερτερεί του Παλαιστινιακού 

στην πλειοψηφία των νοµών. 

∆ιάγραµµα 21. Κατανοµή πληθυσµού στις περιοχές ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το 

τείχος 

 
Πηγή: B’ TSELEM 2007, Ιδία επεξεργασία 

Συνεπώς σε αυτό το σηµείο επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση πως το τείχος δεν 

εξυπηρετεί µόνο λόγους ασφαλείας του Ισραήλ αλλά κυρίως αποτελεί εργαλείο 

αναδιανοµής εδαφών και πληθυσµού και ανασχεδιασµού των συνόρων µεταξύ του 

Ισραήλ και της ∆υτικής Όχθης. Στις περιοχές ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το 
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τείχος ο πληθυσµός των Ισραηλινών εποίκων υπερτερεί του Παλαιστινιακού 

πληθυσµού. Η µη ύπαρξη κάποιου φυσικού εµποδίου που να εµποδίζει την 

ενσωµάτωση των περιοχών αυτών µε το Ισραήλ αποδεικνύει το ρόλο του τείχους ως 

εργαλείο ανασχεδιασµού των συνόρων ανάµεσα στο Ισραήλ και την ∆υτική Όχθη. 

 

3.5 ΤΕΙΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 

Οι µετακινήσεις πληθυσµού και προϊόντων εντός της ∆υτικής Όχθης έχουν επηρεαστεί 

κατά πολύ από τις Ισραηλινές πρακτικές που εφαρµόζονται τα τελευταία χρόνια και 

κυρίως µετά το 2002 µε την λήξη της δεύτερης ιντιφάντας. Η κινητικότητα των 

Παλαιστινίων κατοίκων της έχει ελαττωθεί και οι πρόσβαση τους σε χώρους λατρείας, 

εκπαίδευσης και υγείας έχει περιοριστεί. Η κατασκευή του διαχωριστικού τείχους µέσα 

στα εδάφη της ∆υτικής Όχθης έχει οξύνει το πρόβληµα των µετακινήσεων του 

Παλαιστινιακού πληθυσµού αφού λειτουργεί ως φράγµα που αποκόπτει τις συνδέσεις 

µεταξύ των οικισµών. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εµφανίζεται στις περιοχές που έχουν 

καθοριστεί από τις Ισραηλινές Αρχές ως «Κλειστή Ζώνη», δηλαδή στις περιοχές 

µεταξύ της πράσινης γραµµής και του διαχωριστικού τείχους, όπου το τείχος έχει 

αποµονώσει από την υπόλοιπη ∆υτική Όχθη περίπου 60.000 κατοίκους. Συνεπώς, ο 

µόνος δίαυλος επικοινωνίας µεταξύ των οικισµών αυτών µε τους υπολοίπους της 

∆υτικής Όχθης είναι µέσω των πυλών οι οποίες εγκαθιδρύονται και ελέγχονται από τον 

Ισραηλινό στρατό (OCHA, 2009α). 

Ο Ισραηλινός στρατός έχει εγκαθιδρύσει στο σύνολο 72 πύλες (χάρτης 27, παράρτηµα 

Ι) που χωροθετούνται κατά µήκος του τείχους ανά τακτά διαστήµατα και έχει την 

δυνατότητα να ελέγχει της µετακινήσεις των Παλαιστινίων προς και από την «Κλειστή 

Ζώνη» (OCHA, 2009α).  

Υπάρχουν πέντε τύποι πυλών, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, όπου η κάθε 

µία εξυπηρετεί διαφορετικές κοινωνικές οµάδες και διαφορετικού τύπου µετακινήσεις. 

Έτσι υπάρχουν έντεκα πύλες «κλειστής ζώνης» που χρησιµοποιούνται µόνο από του 

κατοίκους των οικισµών που βρίσκονται στην ζώνη αυτή έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση 

στους υπολοίπους οικισµούς της ∆υτικής Όχθης. Επίσης, υφίστανται και οι αγροτικές 

πύλες στις οποίες η είσοδος επιτρέπεται µόνο στους αγρότες εφόσον έχουν αποδείξει 

ότι είναι ιδιοκτήτες εκτάσεων στην «κλειστή ζώνη». Οι αγροτικές πύλες διακρίνονται 

σε καθηµερινές, οι οποίες ανοίγουν καθηµερινά τρεις φορές την ηµέρα, σε 
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εβδοµαδιαίες, οι οποίες είναι ανοιχτές από µία έως τρείς φορές την εβδοµάδα, και οι 

εποχιακές που ανοίγουν σε συγκεκριµένες εποχές του χρόνου για περιορισµένο χρονικό 

διάστηµα (OCHA, 2009α). 

Πίνακας 30. Τύποι πυλών του διαχωριστικού τείχους 
Τύπος πύλης Περιγραφή Αριθµός 

Πύλη 
«κλειστής 
ζώνης» 

Πύλες οι οποίες σχεδιάστηκαν για τους οικισµούς 
που βρίσκονται στην «κλειστή ζώνη» έτσι ώστε να 
έχουν πρόσβαση στην υπόλοιπη ∆υτική Όχθη για 
την κάλυψη βασικών αναγκών τους όπως είναι η 
εκπαίδευση, υγεία. Γενικά, η δίοδος επιτρέπεται ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα κατά την διάρκεια της 
ηµέρας ενώ την νύχτα παραµένει κλειστεί. 

11 

Καθηµερινή 
πύλη 

Γεωργική πύλη αφού ανοίγει τρεις φορές την ηµέρα, 
για µία ώρα, (πρωί, µεσηµέρι, απόγευµα) για να 
επιτρέπει τους γεωργούς που κατέχουν ειδική άδεια 
να έχουν πρόσβαση στα χωράφια τους. Μόνο µια 
µειοψηφία των γεωργών έχουν το δικαίωµα 
ολονύκτιας διαµονής στα χωράφια τους. Οι 
υπόλοιποι είναι υποχρεωµένοι να φύγουν από την 
κλειστεί ζώνη πριν να κλείσει η πύλη. 

11 

Εβδοµαδιαία- 
εποχιακή 
πύλη 

Γεωργική πύλη, ανοίγει εποχιακά κυρίως κατά την 
διάρκεια συγκοµιδής ελιάς έτσι ώστε να έχουν 
πρόσβαση οι αγρότες στους ελαιώνες κατά την 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Επιπλέον η πύλη 
ανοίγει τυχαία από µία έως τρείς φορές την 
εβδοµάδα. 

10 

Εποχιακή 
πύλη 

Γεωργική πύλη, ανοίγει για περιορισµένα χρονικά 
διαστήµατα τον χρόνο, κυρίως κατά την διάρκεια 
εποχής συγκοµιδής ελιάς, Οκτώβριο µε Σεπτέµβριο. 

17 

  Πύλες που ανοίγουν µόνο αφού έχει υπάρξει 
προηγούµενη συνεννόηση του ενδιαφερόµενου µε 
τις Ισραηλινές αρχές. Ανοίγουν µόνο για 
συγκεκριµένα άτοµα σε εποχιακή βάση.  

23 

Σύνολο   72 

Πηγή: OCHA, 2009α, ιδία επεξεργασία 

 

3.5.1 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Το διαχωριστικό τείχος χωρίζει του µαθητές και καθηγητές από τα σχολεία τους. 

Πρέπει να περάσουν διαµέσου των πυλών του τείχους για να φτάσουν στα σχολεία τα 

οποία τις περισσότερες των περιπτώσεων βρίσκονται στην Παλαιστινιακή πλευρά του 

τείχους. Το διαχωριστικό τείχος αλλά και οι γενικότεροι περιορισµοί στις µετακινήσεις 

των παλαιστινίων έχουν σαν αποτέλεσµα την αύξηση των χρόνο-αποστάσεων από το 

µέρος φυγής προς τον εκάστοτε προορισµό. Συνεπώς µια συνηθισµένη απόσταση από 

το σπίτι στο σχολείο που στο παρελθόν διαρκούσε µόνο λίγα λεπτά, σήµερα µπορεί να 

ξεπερνά την ώρα εξαιτίας των παράπλευρων δρόµων που χρησιµοποιούνται αλλά και 

των πολύωρων ελέγχων που πραγµατοποιούνται στα σηµεία ελέγχου. Σύµφωνα µε 
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έρευνα του Υπουργείο Παιδείας της Παλαιστίνης (MoEHE), που διεξάχθηκε το 2005, 

παρατηρήθηκε ότι το 17% των µαθητών αντιµετωπίζουν καθηµερινές καθυστερήσεις 

ώστε να φτάσουν στα σχολεία τους (ΟCHA, 2007β).   

Επίσης, παρατηρήθηκε πολλές φορές το φαινόµενο, µαθητές να σταµατούν το σχολείο 

λόγω των µεγάλων αποστάσεων και του µεγάλου µεταφορικού κόστους που απαιτείται 

να πραγµατοποιήσουν ώστε να φτάσουν στα σχολεία τους. Σαν αποτέλεσµα αρκετά 

σχολεία κυρίως της Ανατολικής Ιερουσαλήµ κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω της 

δύσκολης πρόσβασης σε αυτά, ενώ αντίθετα άλλα σχολεία τα οποία δεν επηρεάζονται 

από το τείχος παρουσιάζουν πληρότητα (ΟCHA, 2007β).  

Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας εκπαίδευσης που 

λαµβάνουν οι µαθητές της ∆υτική Όχθη (ΟCHA, 2007β).   

 

3.5.2 ΥΓΕΙΑ 

Μεγάλες επίσης είναι οι συνέπειες στον τοµέα της υγείας καθώς νοσοκοµεία υπάρχουν 

µόνο στα µεγάλα αστικά κέντρα της ∆υτικής Όχθης. Οι οικισµοί που χωροθετούνται 

ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και στο διαχωριστικό τείχος αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα καθώς οι υποδοµές σε αυτούς τους οικισµούς είναι αν όχι µηδαµινές 

τουλάχιστον ελλιπείς. Σύµφωνα µε έρευνα του Οργανισµού Ανθρωπιστικών 

Υποθέσεων των Ηνωµένων Εθνών (OCHA) που έγινε σε δεκαπέντε οικισµούς που 

βρίσκονται στην κλειστή ζώνη οι εφτά δεν έχουν πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας ενώ 

µόνο ένας από αυτούς έχει πρόσβαση σε 24ωρη υπηρεσία έκτακτης ανάγκης (OCHA 

2009α).   

Προβλήµατα επίσης προκύπτουν και από τα ωράρια των πυλών του τείχους καθώς και 

το ότι κατά την διάρκεια της νύχτας οι πύλες είναι κλειστές. Σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι πύλες να είναι κλειστές και να µην 

µπορεί να µετακινηθεί ο ασθενείς στο πλησιέστερο νοσοκοµείο.  

 

3.5.3 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το διαχωριστικό τείχος επηρεάζει ακόµα και τις οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις 

των κατοίκων της ∆υτικής Όχθης. Συχνά, συγγενείς και φίλοι που επιθυµούν να 

επισκεφτούν οικισµούς στην κλειστή ζώνη απαιτείται να είναι κάτοχοι ειδικής άδειας 
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που να τους δίνει το δικαίωµα να εισέλθουν στην περιοχή. Πολλές φορές, όµως, οι 

Ισραηλινές Αρχές αρνούνται να χορηγήσουν άδειες σε συγκεκριµένα άτοµα και σαν 

αποτέλεσµα να τελούνται κοινωνικές εκδηλώσεις (γάµοι, θρησκευτικές εορτές) χωρίς 

την παρουσία ολόκληρης της οικογενείας (OCHA 2009α). 

 

3.5.4 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΑΘΩΝ-ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Όσο δύσκολη είναι η µετακίνηση ανθρώπων από ένα µέρος στο άλλο στην ∆υτική 

Όχθη άλλο τόσο είναι και οι µεταφορές και διανοµές των προϊόντων στους οικισµούς 

της. Πριν την κατασκευή του τείχους οι Παλαιστίνιοι έµποροι είχαν το δικαίωµα 

εισόδου στις µεταφορικές υποδοµές του Ισραήλ (λιµάνια, αεροδρόµια) για να 

παραλάβουν τα εµπορεύµατα τους και να τα διανέµουν στους οικισµούς της ∆υτικής 

Όχθης. Μετά την κατασκευή του τείχους οι Παλαιστίνιοι έµποροι παραλαµβάνουν τα 

προϊόντα τους από τους εµπορικούς σταθµούς µετεπιβίβασης προϊόντων οι οποίοι 

βρίσκονται στο διαχωριστικό τείχος. Συνεπώς, προστίθεται µεσάζοντας ο οποίος 

µεταφέρει τα προϊόντα από τις µεταφορικές υποδοµές του Ισραήλ στις πύλες του 

τείχους µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους µεταφοράς. Αν συµπεριληφθούν και οι 

χρόνοι αναµονής στα σηµεία ελέγχου της ∆υτικής Όχθης αλλά και οι εναλλακτικές 

διαδροµές που χρησιµοποιούν ώστε να αποφύγουν τους οδικούς άξονες Ισραηλινής 

προτεραιότητας τότε το µεταφορικό κόστος αυξάνεται ακόµα περισσότερο. Σύµφωνα 

µε µελέτη του OCHA µετά το 2002 τα µεταφορικά κόστη έχουν διπλασιαστεί εξαιτίας 

των αυξήσεων των χρόνο αποστάσεων από µέρος σε µέρος (OCHA, 2007α).  

Το γεγονός αυτό διατρέχει πολλούς κινδύνους. Πρώτον εγκυµονεί ο κίνδυνος ορισµένα 

προϊόντα να µην καταφθάσουν στον προορισµό τους στην ώρα τους, µε αποτέλεσµα να 

υπάρχουν πόλεις που να στερούνται βασικών αγαθών όπως φάρµακα και τρόφιµα. Το 

πρόβληµα γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στους µικρούς αγροτικούς οικισµούς όπου η 

διοχέτευση των προϊόντων σε αυτούς είναι ακόµα πιο δύσκολη. Τα αυξηµένα κόστη 

µεταφοράς αλλά και η δυσκολία των µετακινήσεων δεν επηρεάζει µόνο την µεταφορά 

προϊόντων από το ένα µέρος στο άλλο αλλά και την ροή εργατικού δυναµικού και 

κεφαλαίου. 

Η επίτευξη των εµπορικών συναλλαγών έχει γίνει µια δαπανηρή και χρονοβόρα 

διαδικασία για τους αγρότες και για τους επιχειρηµατίες. Το αυξηµένο κόστος 

µεταφοράς αλλά και η αβεβαιότητα των µετακινήσεων που επικρατεί, εξαιτίας των 
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εµποδίων που παρεµβάλλονται από το Ισραήλ, έχει ελαχιστοποιήσει την κινητικότητα 

εργατικού δυναµικού στο έπακρο.  

Μελέτη του OCHA, που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2007, σχετικά µε την κινητικότητα 

του εργατικού δυναµικού στα Παλαιστινιακά εδάφη της ∆υτικής Όχθης, έδειξε πως το 

40% των κατοίκων της ∆υτικής Όχθης δήλωσε πως αντιµετωπίζει δυσκολίες στο να 

φτάσει στον χώρο εργασίας του. Οι κύριοι λόγοι που αναφέρθηκαν ήταν το τείχος αλλά 

και τα φυσικά εµπόδια που παρεµβάλλονται από το Ισραήλ και η αδυναµία να 

αποκτήσουν άδεια µετακίνησης από τις Ισραηλινές αρχές (OCHA, 2007α). 

Η µετακίνηση στον χώρο εργασίας έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη. Το εργατικό δυναµικό 

που απασχολούνταν σε επιχειρήσεις στο Ισραήλ έχει ελαττωθεί και κινδυνεύει να 

µηδενιστεί. Στο παρακάτω γράφηµα απεικονίζονται τα ποσοστά Παλαιστινιακού 

πληθυσµού που απασχολούνται σε επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ απο το 1995 

έως το 2007.  

∆ιάγραµµα 22. ∆ιαχρονική εξέλιξη Παλαιστίνιων απασχολούµενων στο Ισραήλ 
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Πηγή : Palestinian Central Bureau of  Statistics,  2007, Ιδία επεξεργασία 

Παρατηρούµε πως η εξέλιξη των ποσοστών έχει άµεση σχέση µε της γεωπολιτικές 

συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή. Από το 1995 µέχρι το 1999, οπότε κρίνεται 

µια περίοδος σταθερότητας καθώς σε εξέλιξη βρισκόταν οι διαπραγµατευτικές 

διαδικασίες για την επίτευξη της συµφωνία του Όσλο, οι Παλαιστίνιοι που εργάζονταν 

στο Ισραήλ παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά. Αποκορύφωµα αποτελεί το έτος 1999 όπου 

περίπου το 25% του ενεργού πληθυσµού των Παλαιστινίων της ∆υτικής Όχθης 

απασχολείτε σε επιχειρήσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ. Μετά την κατάρρευση των 
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συνοµιλιών και την έναρξη της δεύτερης ιντιφάντας τα ποσοστά άρχισαν να παίρνουν 

καθοδικές τάσεις. Το διαχωριστικό τείχος διέκοψε την µεταφορά εργατικού δυναµικού 

από την ∆υτική Όχθη προς το εσωτερικό του Ισραήλ. 

Το Παλαιστινιακό εργατικό δυναµικό που έπαψε να απασχολείτε στο Ισραήλ σε 

συνδυασµό µε την αδυναµία της Παλαιστινιακής οικονοµίας να απορροφήσει αυτό το 

εργατικό δυναµικό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση των ποσοστών ανεργίας. 

Ενδεικτικό είναι το διάγραµµα (23), όπου η ετήσια αύξηση της ανεργίας είναι άµεσα 

συσχετιζόµενη µε την ετήσια µείωση των ποσοστών του Παλαιστινιακού εργατικού 

δυναµικού που απασχολείτε στο Ισραήλ. 

∆ιάγραµµα 23. Συσχέτιση ποσοστών ανεργίας και απασχολούµενων στο Ισραήλ 
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Πηγή: Palestinian Central Bureau of  Statistics,  2007, Ιδία επεξεργασία 

Η µείωση της ροής εργατικού δυναµικού έχει την άµεση συνέπεια της µείωση του 

εύρους ευκαιριών εύρεσης εργασίας µε αποτέλεσµα την αύξηση των ποσοστών 

ανεργίας. Ακόµα, η ελαχιστοποίηση της κυκλοφορίας αγαθών και δυναµικού 

δηµιουργεί ένα κλίµα αβεβαιότητας που δυσκολεύει την διενέργεια επενδύσεων.  

Λόγω των περιορισµών στις µετακινήσεις του Παλαιστινιακού πληθυσµού της ∆υτικής 

Όχθης η οικονοµία της παραµένει εξαρτηµένη από το Ισραήλ χωρίς να έχει την 

δυνατότητα να είναι ανεξάρτητη και βιώσιµη. 
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3.6 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

Μετά την αποπεράτωση του διαχωριστικού τείχους, περίπου το 10% της συνολικής 

έκτασης της ∆υτικής Όχθης θα βρίσκεται εγκλωβισµένο ανάµεσα στην πράσινη γραµµή 

και το τείχος.  Ανάµεσα στις εκτάσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται µερικές από τις πιο 

εύφορες περιοχές της ∆υτικής Όχθης. Η χαρτογραφική ανάλυση που έλαβε χώρα για τις 

περιοχές δυτικά του τείχους αποκάλυψε πώς πάνω από το 30% των εκτάσεων είναι 

καλλιεργήσιµη γη, περίπου το 45% των εκτάσεων αποτελούν περιοχές µε χαµηλή 

βλάστηση ενώ περίπου το 10% είναι δασικές εκτάσεις (χάρτης 28, παράρτηµα Ι) (ARIJ 

GIS-Database, 2008). 

Τον Οκτώβριο του 2003, η περιοχή ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το διαχωριστικό 

τείχος ανακηρύχτηκε από τις Ισραηλινές Αρχές ως «Κλειστή ζώνη». Πράγµα που 

σηµαίνει πως όλοι οι κάτοικοι των περιοχών αυτών πρέπει να κατέχουν µια µόνιµη 

άδεια διαµονής που δίδεται µόνο από τις Ισραηλινές Αρχές. Οι Παλαιστίνιοι που δεν 

κατοικούν στην περιοχή αυτή και απλά επιθυµούν να εισέλθουν πρέπει να αιτηθούν 

από τις Ισραηλινές Αρχές δελτίο εισόδου χωρίς να είναι βέβαιη η έγκριση ή η απόρριψη 

της αίτησης αυτής. Πιο συγκεκριµένα, οι αγρότες που κατέχουν εκτάσεις στην ζώνη 

αυτή για να εισέλθουν και να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους πρέπει να υποδείξουν ότι 

είναι ιδιοκτήτες εκτάσεων στην συγκεκριµένη περιοχή. Εάν δεν µπορούν να το 

αποδείξουν αυτό δεν δύνανται να εισέλθουν στην περιοχή και να καλλιεργήσουν τα 

χωράφια τους (ΟCHA, 2009α).  

Έτσι, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι, µέχρι τα µέσα του 2006, µόνο το 40% των 

αγροτών που έχουν εκτάσεις στην «Κλειστή ζώνη» έχουν το δικαίωµα εισόδου στην 

περιοχή αυτή (OCHA, 2009α). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η είσοδος στην «Κλειστή Ζώνη» µπορεί να γίνει µόνο δια 

µέσου των πυλών που έχουν δηµιουργηθεί κατά µήκος τους τείχους και ελέγχονται απο 

τον Ισραηλινό στρατό. Μόνο 22 πύλες είναι ανοιχτές σε καθηµερινή βάση και ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα κατά την διάρκεια της ηµέρας. Οι υπόλοιπες πύλες ανοίγουν 

επι εβδοµαδιαία βάση, δύο έως τρείς φορές την εβδοµάδα, και άλλες µόνο σε ορισµένες 

εποχές του χρόνου κυρίως κατά την διάρκεια συγκοµιδής ελιάς. 

Η κατασκευή του τείχους αποµόνωσε τον πληθυσµό αλλά και τα εδάφη που βρίσκονται 

στην «Κλειστή Ζώνη» από την υπόλοιπη ∆υτική Όχθη και διέκοψε την χωρική συνοχή 

των Παλαιστινιακών εδαφών. Μεγάλες εκτάσεις αγροτικής γης εγκλωβίστηκαν στην 
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Κλειστή Ζώνη και η πρόσβαση των Παλαιστινίων κατόχων τους καθιστάτε δύσκολη. Η 

πολιτική αυτή έχει άµεσο αντίκτυπο στον γεωργικό τοµέα που κατεξοχήν αποτελούσε 

τον βασικό κορµό της Παλαιστινιακής οικονοµίας.  

Το παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει τα ποσοστά που κατείχαν οι κλάδοι της γεωργίας 

και του εµπορίου στο σύνολο του ΑΕΠ της ∆υτικής Όχθης το έτος 1994 και το έτος 

2007. 

∆ιάγραµµα 24. Ποσοστά συµµετοχής των κλάδων της γεωργίας και του εµπορίου το 1994 

και το 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of  Statistics,  2007, Ιδία επεξεργασία 

Παρατηρούµε πως ενώ το 1994 οι δύο κλάδοι κατείχαν αθροιστικά το 33,3 % στο 

σύνολο του ΑΕΠ το 2007 τα ποσοστά µειώθηκαν σηµαντικά µε αποτέλεσµα να 

αντιστοιχούν µόνο το 14% του ΑΕΠ. 

Η κατασκευή του διαχωριστικού τείχους αλλά και η πολιτική αποκλεισµού πληθυσµών 

και εδαφών από το Ισραήλ έχει επηρεάσει σηµαντικά την Παλαιστινιακή κοινωνία. 

Πολλοί αγρότες αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο να φτάσουν στα χωράφια τους, να τα 

καλλιεργήσουν και  να διανέµουν τα προϊόντα τους, τα οποία πρέπει να περάσουν δια 

µέσου των πυλών, στην υπόλοιπη ∆υτική Όχθη (ARIJ, 2004). 

Η κατασκευή του διαχωριστικού τείχους έχει άµεσες συνέπειες στο περιβάλλον και στο 

χωρικό σχεδιασµό. Το τείχος αποτελεί πλέον ένα φυσικό εµπόδιο που διακόπτει την 

φυσική συνέχει του χώρου. ∆ιαµελίζει τα παλαιστινιακά εδάφη σε πολυάριθµες 

ασύνδετες νησίδες µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου 

χωρικού σχεδιασµού. Ακόµα µεγάλο µέρος των εκτάσεων που εγκλωβίστηκαν ανάµεσα 

στο τείχος και στην πράσινη γραµµή αποτελούσαν µελλοντικούς υποδοχείς αστικής 

επέκτασης των Παλαιστινιακών οικισµών.   
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3.7 Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ  

Με την κατασκευή του διαχωριστικού τείχους από το Ισραήλ η πρόσβαση των 

παλαιστινίων της ∆υτικής Όχθης στις πηγές ύδατος µειώθηκε ακόµη περισσότερο. 

Όπως έχει είδη αναφερθεί στο κεφάλαιο της ανάλυσης η ∆υτική Όχθη χωρίζεται σε 

τρεις λεκάνες απορροής. Την ∆υτική την ανατολική και την βόρεια λεκάνη απορροής.  

Η ∆υτική λεκάνη απορροής εκτείνεται και στο Ισραήλ και στην ∆υτική Όχθη. Από 

βορά από την πόλη της Χάιφα µέχρι τα σύνορα µε την Αίγυπτο στο νότο, από 

ανατολικά κατά µήκος και σε βάθος περίπου 15 κλµ της πράσινης γραµµής µέχρι την 

µεσόγειο θάλασσα στα δυτικά (χάρτης 29, παράρτηµα Ι). Είναι η πιο πλούσια σε 

υπόγεια ύδατα αφού εξάγονται 474 εκατοµµύρια κ. µ νερού τον χρόνο (Amnesty 

International, 2009). 

Η λεκάνη αυτή αναπαράγεται ως επί το πλείστον στην ∆υτική Όχθη αλλά οι 

δυνατότητες εξαγωγής νερού είναι περισσότερες στο Ισραήλ. Η περιοχή της ∆υτικής 

Όχθης που βρίσκεται ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το τείχος είναι πολύ 

σηµαντικής γεωστρατηγικής σηµασίας καθώς είναι µια από τις πιο πλούσιες περιοχές 

σε υπόγεια ύδατα στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης (Amnesty International, 

2009). 

Το διαχωριστικό τείχος αποτρέπει την πρόσβαση των παλαιστινίων στην περιοχή αυτή 

µε αποτέλεσµα ο έλεγχος των υπογείων υδάτων να παραµένει αρµοδιότητα του Ισραήλ. 

Εποµένως, στόχος του Ισραήλ δεν είναι η εξαγωγή νερού από αυτή την περιοχή αφού 

αυτό µπορεί να το κάνει και στο εσωτερικό της επικράτειας του. Στόχος του Ισραήλ 

είναι να αποτρέψει τους Παλαιστίνιους από την εξαγωγή νερού από τα υπόγεια ύδατα 

της ∆υτικής λεκάνης (Amnesty International, 2009). 

Σαν αποτέλεσµα της Ισραηλινής πολιτικής η Παλαιστίνιοι εκµεταλλεύονται µόνο το 

20% των υπόγειων υδάτων της ∆υτικής λεκάνης απορροής. Μετά την έναρξη των 

κατασκευών του τείχους το ποσοστό των υπόγειων υδάτων που αντιστοιχεί στον 

Παλαιστινιακό πληθυσµό µειώνεται ακόµα περισσότερο ετησίως. 

Το 2007, σύµφωνα µε την Παγκόσµια τράπεζα, οι εξαγωγές υδάτων από Παλαιστίνιους 

από την ∆υτική Λεκάνη στην ∆υτική Όχθη ήταν 113.5 εκατοµµύρια κ.µ. (µειωµένη από 

138.1 εκατοµµύρια κ.µ. το 1999) και σύµφωνα µε την Παλαιστινιακή Αρχή Ύδατος 

(ΠΑΥ)  οι συνολικές εξαγωγές νερού για το 2008 ήταν 84 εκατοµµύρια κ.µ. (Amnesty 

International, 2009). 
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Η περιοχή ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το τείχος είναι από τις πιο εύφορες 

περιοχές της ∆υτικής Όχθης καθώς στο υπέδαφος της εκτείνεται η δυτική λεκάνη 

απορροής. Μετά την κατασκευή του τείχους οι ετήσιες εξαγωγές νερού από την δυτική 

λεκάνη από του Παλαιστίνιους µειώνονται χρόνο µε τον χρόνο. Το διαχωριστικό τείχος 

αποτρέπει την πρόσβαση των Παλαιστινίων κατοίκων στις πηγές ύδατος της δυτικής 

λεκάνης µε αποτέλεσµα ο έλεγχος των υδάτων να παραµένει υπόθεση του Ισραήλ 

3.8 ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ - ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Η κατασκευή του τείχους έχει δηµιουργήσει αλλαγές στις συνδέσεις και τις εξαρτήσεις 

των οικισµών της ∆υτικής Όχθης. Το διαχωριστικό τείχος µήκους 709 χιλιοµέτρων 

εκτείνεται κατά µήκος της πράσινης γραµµής σε ολόκληρη την επικράτεια της ∆υτικής 

Όχθης, δηµιουργώντας πολλά προβλήµατα στις συνδέσεις και τις επικοινωνίες των 

Παλαιστινιακών οικισµών. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εστιάζεται στα βόρεια της 

∆υτικής Όχθης στους νοµούς Καλκίλια και Σαλφίτ και στα κεντρικά της στους νοµούς 

Ιερουσαλήµ και Βηθλεέµ όπου το τείχος ακολουθεί διεισδυτική πορεία, εισχωρώντας 

στο εσωτερικό της ∆υτικής Όχθης σε βάθος ως και 14 χιλιόµετρα. 

Οι οικισµοί που χωροθετούνται ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το τείχος έχουν 

αποκοπεί από την υπόλοιποι ∆υτική Όχθη. Οι οικισµοί αυτοί πριν την κατασκευή του 

τείχους εξυπηρετούνταν από τα πλησίον αστικά κέντρα σε θέµατα υγειονοµικής 

περίθαλψης, σε θέµατα εκπαίδευσης, δηµόσιας διοίκησης και αγορών. Μετά την 

κατασκευή του τείχους, οι οικισµοί αυτοί έχουν αποµονωθεί καθώς το τείχος έχει 

αποκόψει οποιαδήποτε επικοινωνία µεταξύ αυτών και των υπολοίπων οικισµών της 

∆υτικής Όχθης. Ό µόνος δίαυλος επικοινωνίας είναι οι πύλες του τείχους οι οποίες 

ανάλογα µε σκοπό των µετακινήσεων ανοίγουν ελάχιστες φορές την ηµέρα µόνο για 

λίγα λεπτά. Οι επικοινωνίες καθίστανται δύσκολες και πολλές φορές αδύνατες. 

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τον πληθυσµό της ∆υτικής Όχθης ανά νοµό που είναι 

αποκλεισµένοι ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το τείχος. 
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Πίνακας 31. Παλαιστινιακοί οικισµοί εγκλωβισµένοι ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και 

το τείχος 
ΝΟΜΟΙ Μεταξύ της πράσινης γραµµής και 

του διαχωριστικού τείχους 

Τζενίν 4541 
Τουλκάρεµ 293 
Καλκίλια 9213 
Σαλφίτ 11 
Ραµάλλα   
Ιερουσαλήµ* 6249 
Βηθλεέµ 20808 
Χεβρώνα 50 
∆υτική Όχθη 41165 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of  Statistics 2007, Ιδία επεξεργασία 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα εστιάζεται στον νοµό της Βηθλεέµ, όπου περίπου 21000 

κάτοικοι έχουν αποκλειστεί από το διαχωριστικό τείχος. Το τείχος έχει αποκόψει την 

χωρική σύνδεση των οικισµών αυτών µε την πρωτεύουσα του νοµού την πόλη της 

Βηθλεέµ. Οι οικισµοί αυτοί είναι πλήρως εξαρτηµένη από την πόλη της Βηθλεέµ καθώς 

δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις υγειονοµικής περίθαλψης παρά µόνο κάποιες µονάδες 

πρώτων βοηθειών οι οποίες επανδρώνονται µε ιατρικό προσωπικό µόνο κάποιες 

συγκεκριµένες µέρες την εβδοµάδα. Οι αποκλεισµένοι οικισµοί εξαρτούνται άµεσα από 

την πόλη της Βηθλεέµ και σε θέµατα αγορών. Οι αγορές των αποκλεισµένων οικισµών 

δεν µπορούν να στηρίξουν την τοπική κοινωνία καθώς παρουσιάζουν βασικές ελλείψεις 

σε ορισµένα βασικά είδη διατροφής (OCHA 2009β). 

Στον νοµό Τζενίν περίπου 4541 κάτοικοι είναι αποκλεισµένοι στην Ισραηλινή πλευρά 

του διαχωριστικού τείχους. Η περιοχή αυτή παρουσιάζει έλλειψη σε εγκαταστάσεις 

υγειονοµικής περίθαλψης. Υπάρχουν µόνο κάποιες κινητές µονάδες πρώτων βοηθειών 

που ανήκουν σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) οι οποίες περιοδεύουν στην 

περιοχή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.  Όσον αφορά την εκπαίδευση υπάρχουν 

τέσσερα δηµόσια σχολεία που ανήκουν στην Παλαιστινιακή Αρχή ενώ περίπου 20 

µαθητές και 140 φοιτητές περνάνε µέσω των πυλών στην Παλαιστινιακή πλευρά του 

τείχους για να φτάσουν στους προορισµούς τους (OCHA, 2009α). 

Μεγάλο πρόβληµα υπάρχει στους νοµούς Καλκίλια και Σαλφίτ. Το διαχωριστικό τείχος 

εισχωρεί σε βάθος 18 χιλιοµέτρων στο εσωτερικό της ∆υτικής όχθης διαµελίζοντας το 

εκάστοτε νοµό σε τρείς τοµείς (χάρτης 30, παράρτηµα Ι). Το διαχωριστικό τείχος έχει 

αποκόψει την χωρική συνοχή των οικισµών των νοµών αυτών από τον βορρά προς τον 

νότο. Επίσης έχει αποκόψει την επικοινωνία των αγροτικών οικισµών µε τα µεγάλα 
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αστικά κέντρα της περιοχής (Καλκίλια και Σαλφίτ). Η πόλη της Καλκίλιας έχει 

περικυκλωθεί από το τείχος και από τις τρείς πλευρές διακόπτοντας µε αυτόν τον τρόπο 

οποιαδήποτε επικοινωνία µε τους οικισµούς που βρίσκονται στα νοτιοανατολικά της. 

Παράλληλα η πόλη της Σαλφίτ έχει αποµονωθεί από τους υπολοίπους οικισµούς του 

νοµού. Για να εξυπηρετηθούν πλέον οι κάτοικοι των οικισµών αυτών από την 

πρωτεύουσα Σαλφίτ πρέπει να διανύσουν πολύ µεγαλύτερη απόσταση αυξάνοντας µε 

αυτόν τον τρόπο το κόστος µεταφοράς. 

Η πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήµ αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια το ιστορικό, 

κοινωνικό, θρησκευτικό και οικονοµικό κέντρο της ∆υτικής Όχθης. Το ∆ιαχωριστικό 

τείχος, µήκους 168 χιλιοµέτρων (στο νοµό της Ιερουσαλήµ), αποµονώνει την πόλη της 

ανατολικής Ιερουσαλήµ από την υπόλοιπη ∆υτική Όχθη (χάρτης 30, παράρτηµα Ι). Από 

το 1967 µέχρι και σήµερα η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει εντείνει τις κατασκευές 

Ισραηλινών αποικιών περιµετρικά της πόλης της Ανατολικής Ιερουσαλήµ. Το 

διαχωριστικό τείχος εκτείνεται περιµετρικά των αποικιών αυτών, εισχωρώντας σε 

βάθος 14 χιλιοµέτρων στο εσωτερικό της ∆υτικής Όχθης, ενσωµατώνοντας τα 

µεγαλύτερα αποικιακά συγκροτήµατα µε τον οικιστικό ιστό της Ιερουσαλήµ αλλά και 

µε το υπόλοιπο Ισραήλ.  Αντιθέτως αποκόπτει την χωρική συνοχή της πόλης της 

Ανατολικής Ιερουσαλήµ µε την υπόλοιπη ∆υτική Όχθης και αποκόπτει από τον 

οικιστικό ιστό της, Παλαιστινιακούς οικισµούς που παραδοσιακά αποτελούσαν 

προάστια της και λειτουργούσαν ως πόλεις δορυφόροι (OCHA, 2007β). 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το σύνολο των οικισµών αλλά και τον πληθυσµό 

αυτών που µετά την κατασκευή του τείχους διαχωρίστηκαν από τον οικιστικό ιστό της 

πόλης της Ανατολικής Ιερουσαλήµ. 

Πίνακας 32. Παλαιστινιακοί οικισµοί αποκλεισµένοι απο την Ανατολική Ιερουσαλήµ 
 Οικισµοί Πληθυσµός 

Βόρια 11 55324 

Ανατολικά 3 21722 

∆υτικά 11 28872 

Νότια 5 36137 

Σύνολο 30 142055 

Πηγή: Palestinian Central Bureau of  Statistics, 2007, Ιδία Επεξεργασία  

Στα Βόρια έντεκα οικισµοί µε πληθυσµό περίπου στους 55000 κατοίκους παραµένουν 

εκτός του οικιστικού ιστού της πόλης της Ανατολικής Ιερουσαλήµ. Στους οικισµούς 
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αυτούς συµπεριλαµβάνεται και ο οικισµός της Αρ-Ραµ µε πληθυσµό κοντά στους 

20000 που παραδοσιακά αποτελούσε πόλη δορυφόρο της Ανατολικής Ιερουσαλήµ. 

Αυτοί οι οικισµοί δεν δύναται να είναι βιώσιµοι µετά την κατασκευή του τείχους καθώς 

είχαν άµεση εξάρτηση από την πόλη της Ιερουσαλήµ. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό 

Ανθρωπιστικών Υποθέσεων για τα Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη (OCHA) των 

Ηνωµένων Εθνών, 63 από τα 110 µαγαζιά λιανικής της πόλης Αρ-Ραµ έκλεισαν µετά 

την κατασκευή του τείχους καθώς το 60% των πελατών τους προέρχονταν από την 

Ανατολική Ιερουσαλήµ ενώ τα έσοδα του δηµοτικού συµβουλίου µειώθηκαν κατά 75% 

(OCHA, 2007β). 

Συνολικά 30 οικισµοί των 142.055 Παλαιστινίων κατοίκων της Ανατολικής 

Ιερουσαλήµ παρέµειναν εκτός του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλης. 

Η πρόσβαση στην πόλη είναι εφικτή µόνο µέσω των 12 πυλών που ελέγχονται από τον 

Ισραηλινό στρατό (χάρτης 31, παράρτηµα Ι). Από αυτές τις πύλες µόνο οι τέσσερις 

είναι προσβάσηµες για τους Παλαιστίνιους της ∆υτικής Όχθης, οι υπόλοιπες είτε 

εξυπηρετούν τους Ισραηλινούς εποίκους της ∆υτικής Όχθης είτε λειτουργούν ως 

εµπορευµατικοί σταθµοί (OCHA, 2007β). 

Η πρόσβαση των Παλαιστινίων από την υπόλοιπη ∆υτική Όχθη προς την Ιερουσαλήµ 

καθίσταται δύσκολη και πολλές φορές αδύνατη. Όποιος επιθυµεί να εισέλθει στη πόλη 

της Ανατολικής Ιερουσαλήµ πρέπει να είναι κάτοχος ειδικής αδείας η οποία δίνεται από 

τον Ισραηλινό στρατό. Στις περισσότερες των περιπτώσεων απορρίπτεται καθώς πρέπει 

να υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος για να επιτραπεί η είσοδος στην πόλη.  

Αυτό δηµιουργεί πολλά προβλήµατα στις συνδέσεις και εξαρτήσεις µεταξύ των 

οικισµών καθώς η Ανατολικής Ιερουσαλήµ όπως έχει ειπωθεί αποτελεί το κοινωνικό 

και οικονοµικό κέντρο της ∆υτικής Όχθης. Η Ιερουσαλήµ αποτελεί τον βασικό πόλο 

ανάπτυξης της ∆υτικής Όχθης καθώς εκεί συγκεντρώνεται πλήθος υπηρεσιών που 

εξυπηρετούν το σύνολο των οικισµών της ∆υτικής. Πιο συγκεκριµένα, στην 

Ιερουσαλήµ βρίσκονται τα µεγαλύτερα και πιο ειδικευµένα νοσοκοµεία της ∆υτικής 

Όχθης. Οι επισκέψεις ασθενών στα νοσοκοµεία της Ανατολικής Ιερουσαλήµ σύµφωνα 

µε τον OCHA µειώθηκαν για το χρονικό διάστηµα 2002-2005 έως και 50% (OCHA, 

2007β). 

Ο περιορισµός τις πρόσβασης των Παλαιστινίων της ∆υτικής Όχθης στην Ανατολική 

Ιερουσαλήµ δεν θα µπορούσε να µην επηρεάσει τον τοµέα της εκπαίδευσης. Στην 
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Ιερουσαλήµ βρίσκεται ένα από τα µεγαλύτερα πανεπιστήµια της ∆υτικής Όχθης το 

Πανεπιστήµιο της Ιερουσαλήµ. Φοιτητές από την υπόλοιπη ∆υτική Όχθη δεν µπορούν 

να εισέλθουν µε ευκολία στην Ιερουσαλήµ ώστε να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις 

των µαθηµάτων. Για αυτόν τον λόγο πολλά τµήµατα του Πανεπιστηµίου µεταφέρθηκαν 

προς την Παλαιστινιακή πλευρά του τείχους ώστε να είναι προσβάσηµα από τους 

φοιτητές (OCHA, 2007β). 

Η Ιερουσαλήµ µετά την κατασκευή του διαχωριστικού τείχους αποµονώθηκε πλήρως 

από την υπόλοιπη ∆υτική Όχθη. Οικισµοί που κατεξοχήν αποτελούσαν ενιαίο οικιστικό 

ιστό µε την πόλη της Ιερουσαλήµ µετά την κατασκευή του τείχους έχουν διαχωριστεί. 

Αντιθέτως, το τείχος ενσωµατώνει τις αποικίες που είναι εγκατεστηµένες περιµετρικά 

της πόλης µε την Ιερουσαλήµ και µε το υπόλοιπο Ισραήλ. Ο κίνδυνος αλλαγής των 

δηµογραφικών δεδοµένων της πόλης είναι εµφανής καθώς ολοένα και ο 

Παλαιστινιακός πληθυσµός συρρικνώνεται προς όφελος των Ισραηλινών εποίκων. 

 

3.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το διαχωριστικό τείχος είναι το τρίτο εργαλείο της Ισραηλινής χωρικής πολιτικής 

επεκτατικού χαρακτήρα που εφαρµόζεται στην ∆υτική Όχθη. Το τείχος, µήκους 709 

χιλιοµέτρων, εκτείνεται περιµετρικά σε ολόκληρη την εδαφική επικράτεια της ∆υτικής 

Όχθης, διεισδύοντας στο εσωτερικό της έως και 14 χιλιόµετρα. Το τείχος διαµελίζει την 

δυτική Όχθης σε δύο τοµείς. Ο πρώτος τοµέας αποτελείται από τις περιοχές που 

εγκλωβίστηκαν ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το διαχωριστικό τείχος. Οι περιοχές 

αυτές έχουν καθοριστεί από την Ισραηλινή κυβέρνηση ώς «κλειστή ζώνη» και η 

είσοδος αλλά και η διαµονή στις περιοχές αυτές απαιτείται ειδική άδεια που παρέχεται 

µόνο από τις Ισραηλινές Αρχές.  Ο δεύτερος τοµέας είναι οι περιοχές ανατολικά του 

τείχους δηλαδή οι υπόλοιπη ∆υτική Όχθη.  

Οι οικισµοί που χωροθετουνται στον πρώτο τοµέα έχουν αποκλειστεί από την υπόλοιπη 

∆υτική Όχθη. Αυτό δηµιουργεί πολλά προβλήµατα καθώς, οι περιοχές αυτές 

εξυπηρετούνται από τους οικισµούς ανατολικά του τείχους.  Οι οικισµοί αυτοί, µετά 

την κατασκευή του τείχους δεν έχουν πρόσβαση στα µεγάλα αστικά κέντρα της 

περιοχής ώστε να εξυπηρετηθούν. Οι οικισµοί ανάµεσα στην πράσινη γραµµή και το 

διαχωριστικό τείχος δεν διαθέτουν βασικές υποδοµές υγειονοµικής περίθαλψης και σαν 

αποτέλεσµα για το οποιοδήποτε περιστατικό που συµβαίνει πρέπει να µεταφέρονται 
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στα αστικά κέντρα της ∆υτικής Όχθης για να εξυπηρετηθούν. Σε θέµατα εκπαίδευσης 

οι περιοχές δυτικά του τείχους δεν είναι αυτάρκεις. Υπάρχουν ελάχιστα σχολεία τα 

οποία δεν δύναται να καλύψουν τις ανάγκες των µαθητών τις περιοχής. 

Η µόνη δίοδος επικοινωνίας των περιοχών αυτών µε την υπόλοιπη ∆υτική Όχθη είναι 

δια µέσου των πυλών. Οι πύλες ανοίγουν σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα την 

ηµέρα. Εποµένως, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών υπόκεινται σε πολύωρες αναµονές 

στις πύλες εισόδου του τείχους ώστε να περάσουν από την µία πλευρά του στην άλλη. 

Σαν αποτέλεσµα αυξάνονται οι χρόνο-αποστάσεις µεταξύ των οικισµών εκατέρωθεν 

του τείχους και ως ακολούθως αυξάνεται και το κόστος µεταφοράς.  Η αύξηση του 

κόστους µεταφοράς αλλά και η αβεβαιότητα των µετακινήσεων, καθώς απαιτείτε άδεια 

για να εισέλθει και να εξέλθει κάποιος από το τείχος, έχει περιορίσει τις µετακινήσεις 

του Παλαιστινιακού πληθυσµού εντός της ∆υτικής Όχθης.  

Οι αγρότες, µετά την κατασκευή του τείχους, που είναι ιδιοκτήτες εκτάσεων στην 

«κλειστή ζώνη» δεν µπορούν να εισέλθουν στην περιοχή ώστε να καλλιεργήσουν τα 

χωράφια τους. Η πρόσβαση στο χώρο εργασίας τους έχει περιοριστεί µειώνοντας µε 

αυτόν τον τρόπο την παραγωγή και τα εισοδήµατα τους. 

Η πόλη της Ανατολικής Ιερουσαλήµ που αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια το ιστορικό, 

κοινωνικό και οικονοµικό κέντρο της ∆υτικής Όχθης µετά την κατασκευή του τείχους, 

έχει αποκοπεί από την υπόλοιπη ∆υτική Όχθη. Η ανατολική Ιερουσαλήµ περιλαµβάνει 

πλήθος υπηρεσιών µε χωρική εµβέλεια ολόκληρη την ∆υτική Όχθη. Η πρόσβαση των 

Παλαιστινίων κατοίκων στην Ανατολική Ιερουσαλήµ είναι πολύ δύσκολη καθώς 

απαιτείται ειδική άδεια εισόδου που παρέχεται µόνο από τις Ισραηλινές Αρχές.  

Το τείχος αποτελεί εργαλείο αναδιανοµής πληθυσµού και γης. Τα εδάφη µεταξύ της 

πράσινης γραµµής και του διαχωριστικού τείχους προσαρτώνται στο Ισραήλ καθώς δεν 

υπάρχει κάποιο φυσικό εµπόδιο που να παρεµποδίζει την χωρική συνοχή των εδαφών 

αυτών µε το Ισραήλ. 
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4 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η χωρική πολιτική του Ισραήλ έχει σαν στόχο τον αποκλεισµό Παλαιστινιακών 

εδαφών, τον χωρικό διαµελισµό των εδαφών της ∆υτικής Όχθης, τον περιορισµό των 

µετακινήσεων των Παλαιστινίων ενώ παράλληλα αποσκοπεί στην χωρική ενοποίηση 

µεταξύ των Ισραηλινών αποικιών της ∆υτικής Όχθης µε το υπόλοιπο Ισραήλ. Πιο 

συγκεκριµένα θα µπορούσαµε να υποδείξουµε τον διπλό ρόλο αυτών των εργαλείων, 

δηλαδή από την µία ενεργούν σαν φυσικοί φραγµοί που αποκόπτουν την χωρική 

συνοχή των Παλαιστινιακών εδαφών και από την άλλη σαν χωρική σύνδεσµοί που 

ευνοούν την συνοχή των Ισραηλινών αποικιών της ∆υτικής Όχθης µε το Ισραήλ. 

Πίνακας 33: Εργαλεία Ισραηλινής χωρικής πολιτικής 
Εργαλεία 
χωρικής 
πολιτικής 

Στόχος Αποτέλεσµα Σκοπός 

Αποικίες 1.Αποκλεισµός 
πληθυσµών και 
εδαφών 

2.Χωρικός 
διαµελισµός της 
εδαφικής 
επικράτειας της 
∆υτικής Όχθης 

1.Αναδιανοµή 
πληθυσµού και 
εδαφών 

1.Κατακερµατισµός του 
Παλαιστινιακού χώρου - αδύνατη 
η δηµιουργία ενός βιώσιµου 
ανεξάρτητου Παλαιστινιακού 
κράτους 

Οδικοί άξονες 
Ισραηλινής 
προτεραιότητας 

3.Περιορισµός των 
µετακινήσεων 

2.Αλλαγή του γεωπολιτικού 
χάρτη 

Τείχος 4.Χωρική 
ενοποίηση µεταξύ 
των Ισραηλινών 
αποικιών και του 
Ισραήλ 

2.∆ηµιουργία 
αποµονωµένων 
θυλάκων 
συγκέντρωσης 
Παλαιστινιακού 
πληθυσµού 3.Προσάρτηση εδαφών στο 

Ισραήλ 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Αποτέλεσµα αυτής της επεκτατικής πολιτικής που εφαρµόζεται µέσω των 

προαναφερθέντων εργαλείων είναι η αναδιανοµή πληθυσµού και εδαφών, δηλαδή 

επιτυγχάνεται η αλλαγή των δηµογραφικών δεδοµένων, στις περιοχές υψηλής γεω-

στρατηγικής και πολιτικής σηµασίας για το Ισραήλ. Τέτοιες περιοχές είναι κατά µήκος 

της Πράσινης γραµµής όπου είναι από τις πιο πλούσιες σε υπόγεια ύδατα, κατά µήκος 
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του Ιορδάνη ποταµού, και περιµετρικά της Ανατολικής Ιερουσαλήµ. Επίσης, 

δηµιουργούνται αποµονωµένοι θύλακες συγκέντρωσης Παλαιστινιακού πληθυσµού 

που δεν έχουν επικοινωνία µε τους υπολοίπους οικισµούς της ∆υτικής Όχθης. Τέτοιες 

περιοχές είναι κατά µήκος τους τείχους όπου οι οικισµοί που βρίσκονται στα δυτικά του 

είναι ολοκληρωτικά αποκοµµένοι από την υπόλοιπη ∆υτική Όχθη.  

Απώτερος σκοπός αυτής της Ισραηλινής πολιτικής είναι η αλλαγή του γεωπολιτικού 

χάρτη της περιοχής. Τό τείχος πλέον παίζει τον ρόλο του «νέου συνόρου» ανάµεσα 

στην ∆υτική Όχθη και το Ισραήλ. Η πράσινη γραµµή, του 1948, πλέον δεν έχει καµία 

σηµασία καθώς οι περιοχές ανάµεσα σε αυτή και το τείχος ενσωµατώνονται απευθείας 

στο Ισραήλ καθώς δεν υπάρχει κάποιο φυσικό εµπόδιο που να παρεµποδίζει την 

προσάρτηση των εδαφών αυτών στο Ισραήλ. 

Επίσης, η πολιτική του Ισραήλ αποσκοπεί στον κατακερµατισµό των Παλαιστινιακών 

εδαφών της ∆υτικής Όχθης. Τα Παλαιστινιακά εδάφη αποτελούνται πλέον από νησίδες 

διάσπαρτες χωρίς να συνδέονται µεταξύ τους (χάρτης 32, παράρτηµα Ι). Το γεγονός 

αυτό καθιστά αδύνατη την µελλοντική δηµιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού 

κράτος καθώς δεν µπορεί να είναι βιώσιµο σύµφωνα µε την σηµερινή του µορφή. 
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