
Ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες καταστρέφουν 
την ατµόσφαιρα της Νιγηρίας 

Ανάλυση δειγµάτων έδειξε ότι το πετρέλαιο που παράγεται στα παράνοµα διυλιστήρια του 
δέλτα του Νίγηρα είναι υψηλότερης ποιότητας από αυτό που εισάγει η χώρα από την Ευρώπη  
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Τα καύσιµα που διακινούνται στη µαύρη αγορά, και τα οποία παράγονται από κλεµµένο 
πετρέλαιο σε υποτυπώδη παράνοµα διυλιστήρια κρυµµένα στους χείµαρρους και τους 
βάλτους στο δέλτα του Νίγηρα φαίνεται ότι ρυπαίνουν λιγότερο την ατµόσφαιρα σε σύγκριση 
µε το εξαιρετικά τοξικό πετρέλαιο και ντίζελ που εξάγει η Ευρώπη στη Νιγηρία, σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα νέας εργαστηριακής ανάλυσης.  

Πετρελαϊκές εταιρείες – κολοσσοί αντλούν και εξάγουν έως και δύο εκατοµµύρια βαρέλια την 
ηµέρα από το υψηλής ποιότητας, χαµηλής περιεκτικότητας θείου αργό «Bunny Light» από το 
δέλτα του Νίγηρα. Όµως ελάχιστο από αυτό το πετρέλαιο διυλίζεται στη χώρα, καθώς τα 
τέσσερα κρατικά διυλιστήρια είτε αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη λειτουργία τους, είτε έχουν 
κλείσει.  

Αντ’ αυτού, οι διεθνείς έµποροι πετρελαίου εξάγουν στην Νιγηρία σχεδόν 900,000 τόνους 
χαµηλής ποιότητας «βρώµικων» καυσίµων ανά έτος, τα οποία παρασκευάζονται σε 
διυλιστήρια της Ολλανδίας, του Βελγίου και άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Την ίδια στιγµή, 
εκατοντάδες µικρά διυλιστήρια παράγουν µεγάλες ποσότητες παράνοµων καυσίµων από 
πετρέλαιο που κλέβουν από το δίκτυο των αγωγών πετρελαίου που διασχίζει το δέλτα του 
Νίγηρα.  

Το αποτέλεσµα, σύµφωνα µε το διεθνές παρατηρητήριο πόρων Stakeholder Democracy 
Network (SDN), είναι η Νιγηρία να έχει µία από τις πλέον µολυσµένες ατµόσφαιρες στον 
κόσµο, µε πυκνά σύννεφα αποπνικτικού νέφους να καλύπτουν τις πόλεις και να προκαλούν 
σοβαρά προβλήµατα υγείας – αλλά και βλάβες στα οχήµατα των πολιτών.  

Έκπληκτοι από τα ευρήµατα οι ερευνητές 
 

Η υπερβολική τοξικότητα του «επίσηµου» καυσίµου που εξάγεται από την Ευρώπη εξέπληξε 
τους ερευνητές, οι οποίοι έλαβαν δείγµατα ντίζελ που πωλείται σε εγκεκριµένα από την 
κυβέρνηση πρατήρια υγρών καυσίµων στο Πορτ Χαρκούτ και το Λάγος. Ανακάλυψαν ότι κατά 



µέσο όρο τα καύσιµα που πωλούνται στη χώρα ξεπερνούν τα όρια που έχει θέσει η ΕΕ για 
τη ρύπανση ακόµη και κατά 204 φορές – κατά 43 στην περίπτωση της βενζίνης.  

Εργαστηριακή ανάλυση έδειξε επίσης ότι τα καύσιµα που πωλούνται στη µαύρη αγορά είναι 
µεν εξαιρετικά ρυπογόνα, αλλά καλύτερης ποιότητας σε σχέση µε το εισαγόµενο πετρέλαιο 
και βενζίνη. Το µέσο παράνοµο ντίζελ ξεπερνούσε τις προδιαγραφές της ΕΕ για τα επίπεδα 
θείου κατά 152 φορές, ενώ η βενζίνη κατά 40 φορές.  

«Η έρευνά µας δείχνει ότι η Νιγηρία γίνεται χωµατερή βρώµικων καυσίµων, τα οποία δεν 
µπορούν να πωληθούν σε άλλες χώρες µε αυστηρότερη και πιο συνεπή νοµοθεσία. Η 
κατάσταση είναι τόσο άσχηµη που κατά µέσο όρο τα δείγµατα ντίζελ είναι χαµηλότερης 
ποιότητας ακόµη και από αυτά των παράνοµων διυλιστηρίων στους χείµαρρους του δέλτα 
του Νίγηρα», τόνισε η Φλόρενς Καγιέµπα, υπεύθυνη του προγράµµατος του SDN.  

 

Μια από τις πιο µολυσµένες χώρες στον κόσµο 
 

Σε συνδυασµό µε τα 11 εκατοµµύρια, συνήθως παλαιά, αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί στη 
χώρα από την Ευρώπη και την Ιαπωνία και τις χιλιάδες αναποτελεσµατικές γεννήτριες που 
χρησιµοποιούν σπίτια και επιχειρήσεις για να παράγουν ηλεκτρισµό, η Νιγηρία είναι η τέταρτη 
χώρα στον κόσµο σε θανάτους που προκλήθηκαν από την ατµοσφαιρική ρύπανση. 
Υπολογίζεται ότι 114,000 άνθρωποι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο από ασθένειες που 
σχετίζονται µε την χαµηλή ποιότητα της ατµόσφαιρας.  

Σε πόλεις όπως το Πορτ Χαρκούρτ, η Άµπα, η Ονίτσα και η Καντούνα, η ποιότητα της 
ατµόσφαιρας έχει πέσει σε κρίσιµα επίπεδα, ενώ όλο και περισσότερα στοιχεία καταδεικνύουν 
αύξηση του άσθµατος και των ασθενειών των πνευµόνων, της καρδιάς και του 
αναπνευστικού.  

Η έκθεση του SDN, η οποία χρηµατοδοτήθηκε εν µέρει από το τµήµα του βρετανικού 
υπουργείου εξωτερικών που ασχολείται µε τη διαφθορά, εκτιµά ότι περίπου η µισή 
ατµοσφαιρική ρύπανση στο Πορτ Χαρκούρτ, µια πόλη τριών εκατοµµυρίων κατοίκων, 
προέρχεται από την καύση νόµιµου και παράνοµου πετρελαίου. Για την υπόλοιπη ευθύνεται 
η καύση αερίων, άλλες βιοµηχανίες, και η καύση απορριµµάτων.  

Η ατµόσφαιρα της πόλης είναι 20% χειρότερη σε σχέση µε το Νέο ∆ελχί της Ινδίας, την πιο 
µολυσµένη πρωτεύουσα του πλανήτη, ενώ η Ονίτσα, µια πόλη στις όχθες του Νίγηρα, είχε 
ανακηρυχθεί από τον ΠΟΥ η πιο µολυσµένη πόλη στον κόσµο το 2016.  



 
Τι συµβαίνει µε τα παράνοµα διυλιστήρια 
 

Σύµφωνα µε το SDN τα παράνοµα διυλιστήρια αυξάνονται διαρκώς σε αριθµό και µέγεθος, 
παράγοντας πλέον το 5%-20% όλης της βενζίνης και του ντίζελ που καταναλώνει η Νιγηρία, 
ενώ εκτιµάται ότι για την παραγωγή των καυσίµων 175.000 βαρέλια αργού κλέβονται κάθε 
χρόνο.  

Τα παράνοµα διυλιστήρια είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και συχνά σηµειώνονται εκρήξεις, οι 
οποίες αυξάνουν ακόµη περισσότερο τη ρύπανση της ατµόσφαιρας, του εδάφους και των 
υδάτων στους βάλτους. Όµως αποτελούν και σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τις κοινότητες.  

Σύµφωνα µε τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης, αν η Νιγηρία επιµείνει σε εισαγωγές ντίζελ 
που συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις της χώρας για τα επίπεδα θείου, οι εκποµπές 
µικροσωµατιδίων θα µπορούσαν να µειωθούν κατά 500%, βελτιώνοντας σηµαντικά την 
ποιότητα της ατµόσφαιρας και µειώνοντας το κόστος της δηµόσιας υγείας. Συστήνουν την 
ενίσχυση των προϋποθέσεων για τα επίπεδα θείου όσο πιο σύντοµα γίνεται, ενώ 
επεξεργάζεται το ενδεχόµενο συµπερίληψης στο µέλλον των παράνοµων διυλιστηρίων.  
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