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Η κατάρρευση της δεξαµενής πετρελαίου στο Νορίλσκ της Ρωσίας µε τη διαρροή σε γλυκό νερό 

20.000 τόνων ντίζελ, καθώς και η διαφαινόµενη καταστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου ένα 

σαπιοκάραβο φορτωµένο µε 1,1 εκατοµµύρια βαρέλια ντίζελ µπάζει νερά, προκαλούν 

ανυπολόγιστη ζηµιά στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στο περιβάλλον συνολικά 

∆ύο περιβαλλοντικές καταστροφές -η µία σε εξέλιξη και η άλλη έτοιµη να εκραγεί- απειλούν δύο 

διαφορετικές περιοχές του πλανήτη, δίχως να έχουν γίνει ιδιαίτερα γνωστές αφού προέκυψαν στα 

τέλη Μαΐου εν µέσω µιας παγκόσµιας πανδηµίας και λίγες µόνο ηµέρες µετά τη δολοφονία του 

Αφροαµερικανού Τζορτζ Φλόιντ. 

Μία διαρροή 20.000 τόνων ντίζελ, που προκλήθηκε ύστερα από την κατάρρευση µιας δεξαµενής 

αποθήκευσης στο Νορίλσκ της Βόρειας Ρωσίας στα τέλη Μαΐου, εξαπλώθηκε µε τη βοήθεια των 

ανέµων σε έκταση µεγαλύτερη των 12 µιλίων µολύνοντας κοντινά ποτάµια, λίµνες και το γύρω 

έδαφος. Στη δεύτερη περίπτωση, η εισροή υδάτων σε ένα σκουριασµένο δεξαµενόπλοιο ανοιχτά 

των ακτών της Υεµένης, φορτωµένου µε 1.148.000 βαρέλια ελαφρού αργού πετρελαίου, απειλεί 

µε τεράστια καταστροφή αφού, εάν σηµειωθεί πλήρης διαρροή του φορτίου, θα ήταν τέσσερις 

φορές µεγαλύτερη από την καταστροφή που προκάλεσε το Exxon Valdez στην Αλάσκα το 1989, 

σύµφωνα µε τον ΟΗΕ. 

Σε ό,τι αφορά τη διαρροή στο Νορίλσκ, οι επιστήµονες που µελετούν τα αρκτικά οικοσυστήµατα 

ανησυχούν για τις µακροπρόθεσµες επιπτώσεις της σε τέτοια παρθένα περιβάλλοντα, όπου οι 

κρύες, σκληρές συνθήκες σηµαίνουν ότι η ζωή είναι περιορισµένη. Ετσι, αν και είναι γνωστό ότι 

τα βακτήρια «καθαρίζουν» τις πετρελαιοκηλίδες αλλού στον κόσµο, στην Αρκτική, οι χαµηλοί 

αριθµοί τους και οι αργοί ρυθµοί της δραστηριότητάς τους θα µπορούσαν να σηµαίνουν ότι το 

πετρέλαιο θα παραµείνει στην περιοχή για χρόνια, αν όχι δεκαετίες. 

«Εθελοντική αποζηµίωση» 

 

Σηµαντικές πετρελαιοκηλίδες, όπως αυτές του Exxon Valdez ή του Deepwater Horizon το 2010 

στον κόλπο του Μεξικού, συνήθως περιλαµβάνουν πυκνό, παχύρρευστο, αργό πετρέλαιο που 

«κάθεται» στην επιφάνεια του θαλασσινού νερού. Για τέτοιου είδους διαρροές η βέλτιστη 

πρακτική καθαρισµού είναι γνω Ωστόσο, η πρόσφατη διαρροή στο Νορίλσκ αφορά λεπτότερο, 

λιγότερο παχύρρευστο πετρέλαιο και µάλιστα σε γλυκό νερό, καθιστώντας πιο δύσκολο τον 

καθαρισµό του. 

Το πετρέλαιο ντίζελ περιέχει µεταξύ 2.000 και 4.000 τύπους υδρογονανθράκων (τα φυσικά 

συστατικά δοµικά στοιχεία των ορυκτών καυσίµων), οι οποίοι διασπώνται διαφορετικά στο 



περιβάλλον. Συνήθως, το 50% ή περισσότερο µπορεί να εξατµιστεί εντός ωρών και ηµερών, 

βλάπτοντας το περιβάλλον και προκαλώντας αναπνευστικά προβλήµατα στους κοντινούς στη 

διαρροή ανθρώπους. Αλλες, πιο ανθεκτικές χηµικές ουσίες µπορούν να συνδεθούν µε φύκια και 

µικροοργανισµούς στο νερό και στον βυθό δηµιουργώντας µια τοξική λάσπη στην κοίτη του 

ποταµού ή της λίµνης. Αυτό δίνει την εντύπωση ότι η ρύπανση έχει εξουδετερωθεί και δεν 

αποτελεί πλέον απειλή. Ωστόσο, αυτή η λάσπη µπορεί να παραµείνει για µήνες ή χρόνια. 

Οι ρωσικές αρχές απέδωσαν την κατάρρευση της δεξαµενής που προκάλεσε τη διαρροή στην κακή 

κατάστασή της και ζήτησαν από τη διαχειρίστρια εταιρεία να καταβάλει «εθελοντική 

αποζηµίωση» για περιβαλλοντικές ζηµιές. Ωστόσο, η εταιρεία αρνείται την αµέλεια και αποδίδει 

την κατάρρευση στην ταχεία τήξη των πάγων. Και καθώς αυτή την άνοιξη η Σιβηρία βιώνει 

θερµοκρασίες 10 βαθµών Κελσίου υψηλότερες από τον µέσο όρο και η περιοχή είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτη στην υπερθέρµανση, οι ανησυχίες εντείνονται δεδοµένου ότι το 45% των πεδίων 

εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου στη ρωσική Αρκτική κινδυνεύουν από αστάθεια των 

υποδοµών τους, εξαιτίας της τήξης των πάγων. 

Σάπιο τάνκερ 

Στα ανοιχτά της Υεµένης, ο χρόνος εξαντλείται για να αποφευχθεί µια καταστροφική διαρροή 

πετρελαίου από αγκυροβοληµένο σκουριασµένο δεξαµενόπλοιο, 44 ετών, που δεν έχει 

συντηρηθεί για περισσότερα από πέντε χρόνια, φορτωµένο µε περισσότερα από 1,1 εκατοµµύριο 

βαρέλια αργού πετρελαίου. Προς το παρόν τα αίτια της εισροής υδάτων στο µηχανοστάσιο του 

τάνκερ, η οποία σηµειώθηκε στις 27 Μαΐου, παραµένουν άγνωστα, καθώς δεν έχει γίνει εξέταση 

του πλοίου. 

Το τάνκερ «Safer» (!) ανήκε στην κυβέρνηση της Υεµένης, αλλά κατασχέθηκε από τους αντάρτες 

Χούτι το 2015. Οι Χούτι ελέγχουν την περιοχή όπου βρίσκεται αγκυροβοληµένο το πλοίο και 

έθεταν συνεχώς όρους που συνδέονται µε τον εξαετή εµφύλιο πόλεµο της Υεµένης, αλλά και µε 

το φορτίο του πλοίου, αξίας 60 εκατοµµυρίων δολαρίων, προκειµένου να επιτρέψουν στους 

επιθεωρητές του ΟΗΕ να επιβιβαστούν. 

Μια έκθεση της αµερικανικής «δεξαµενής σκέψης» Atlantic Council ανέφερε ότι µόνο µε την 

επιβίβαση στο πλοίο µπορούν οι εµπειρογνώµονες να αξιολογήσουν τη γενική κατάσταση, 

συµπεριλαµβανοµένων των εσωτερικών σωληνώσεων και των οργάνων του, και να πάρουν 

δείγµατα για να προσδιορίσουν την κατάσταση του πετρελαίου στις 34 δεξαµενές αποθήκευσής 

του. Αυτή η επιχείρηση από µόνη της, όπως αναφέρεται, ενέχει πραγµατικούς κινδύνους για την 

οµάδα επιβίβασης, καθώς οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από έναν χρόνο δείχνουν ότι το 

πλοίο ήταν ήδη ανασφαλές. 

Σύµφωνα µε τον ΟΗΕ, βρίσκεται σε κίνδυνο ένα από τα «πιο σηµαντικά αποθέµατα 

βιοποικιλότητας στον πλανήτη». 

Τα ύδατα της Υεµένης υποστηρίζουν διεθνώς σηµαντικά είδη, όπως θαλάσσια θηλαστικά, 

θαλάσσιες χελώνες και θαλασσοπούλια. Πέραν αυτού, οι ειδικοί εκτιµούν ότι εάν επέλθει διαρροή 

τους επόµενους δύο µήνες µε το επικρατούν ωκεάνιο ρεύµα, 1,6 εκατ. κάτοικοι της Υεµένης θα 

επηρεαστούν άµεσα. Ουσιαστικά, κάθε αλιευτική κοινότητα κατά µήκος της δυτικής ακτής της 

Υεµένης θα δει τους πόρους της για τα προς το ζην να καταρρέουν και θα υποστεί σηµαντικές 

οικονοµικές απώλειες. Κι αυτό θα συµβεί όταν ήδη περίπου το 90% των ανθρώπων σε αυτές τις 

κοινότητες χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. 
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