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Διαβάστε τη συνέντευξη του ερευνητή του Κέντρου μας, Σταύρου Μαυρογένη, για την 
έρευνα στην Ελλάδα. Η συνέντευξη είναι διαθέσιμη εδώ 

 

 

Η Αμερική έχει 2,5 εκατομμύρια μίλια αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αλλά κανένας από 

αυτούς τους αγωγούς δεν είναι τόσο αμφιλεγόμενος όσο ο 

Keystone XL, που θα μεταφέρει πίσσα άμμου αργού 

πετρελαίου από τον Καναδά στα διυλιστήρια στην ακτή του 

Περσικού Κόλπου των ΗΠΑ. Μύθοι και αλήθειες. Η διαμάχη 

Ρεπουμπλικάνων και η στάση του προέδρου Ομπάμα.  

Περισσότερα εδώ κι εδώ 

Ανασκόπηση για τους ωκεανούς 2014. Δυστυχώς, τα 

περισσότερα από αυτά είναι πράγματα που έχουμε μάθει στο 

παρελθόν: Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει, η υπεραλίευση 

αυξάνεται και τα πλαστικά είναι παντού. Περισσότερα εδώ 

Χαρτογραφώντας αλιευτικά σκάφη και πλοία για τον 

περιορισμό της παράνομης αλιείας. Περισσότερα εδώ 

Tι συνέβη στην περιοχή των πάγων το 2014; Περισσότερα εδώ 

Νέα μελέτη αρχικά προσδιορίζει την ποσότητα και τη θέση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων σε όλο 

τον κόσμο.  Χρησιμοποιώντας μεθόδους μοντελοποίησης, δίνει στη συνέχεια μια εικόνα για το ποια 

αποθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως το 2050. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των αποθεμάτων άνθρακα στην Κίνα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να 

παραμείνουν στο έδαφος, καθώς και πάνω από 260,000 εκατομμύρια βαρέλια των αποθεμάτων 

πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, που ισοδυναμεί με όλα των αποθεμάτων πετρελαίου της Σαουδικής 

Αραβίας.  

Περισσότερα εδώ 

Νέα μελέτη αρχικά προσδιορίζει την ποσότητα και τη θέση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων σε όλο 

τον κόσμο.  Χρησιμοποιώντας μεθόδους μοντελοποίησης, δίνει στη συνέχεια μια εικόνα για το ποιά 

αποθέματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως το 2050. Οι ερευνητές αναφέρουν ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των αποθεμάτων άνθρακα στην Κίνα, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να 

παραμείνουν στο έδαφος, καθώς και πάνω από 260,000 εκατομμύρια βαρέλια των αποθεμάτων 

πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, που ισοδυναμεί με όλα των αποθεμάτων πετρελαίου της Σαουδικής 

Αραβίας. Περισσότερα εδώ 

Δέκα χρόνια μετά το τσουνάμι του Ινδικού Ωκεανού-είμαστε πιο ασφαλείς σήμερα; 

Εντός του 2015 θα πραγματοποιηθεί στην Ιαπωνία η 3η Παγκόσμια Διάσκεψη του 

ΟΗΕ για την Μείωση του Κινδύνου κατά την οποία θα διαμορφωθεί η δεύτερη 

εκδοχή του Πλαισίου Δράσης του Χιόγκο. Η πρώτη υιοθετήθηκε το 2005 από 168 

κράτη και αποτελεί έναν παγκόσμιο οδηγό για την μείωση του κινδύνου σε 10ετές 

επίπεδο.  

Περισσότερα εδώ 

http://oloigiaolous.gr/site/stavros-mavrogenis-erevnitis-erevna-ine-kinoniko-litourgima-alla-stin-ellada-theli-ipomoni/
http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/06/keystone-xl-pipeline-climate-change-us-economy-truth-behind-myths
http://rt.com/usa/221011-keystone-pipeline-senate-vote/
http://www.planetexperts.com/top-10-things-learned-ocean-2014/#sthash.tw3tfqom.dpuf
file:///C:/Users/Georgia/Desktop/16.%09http:/www.nytimes.com/2015/01/09/business/international/mapping-the-worlds-problems.html?ref=earth
http://www.maritime-executive.com/features/2014-in-Review-Polar-Shipping
http://www.trust.org/item/20150107175805-x0nui/?source=fiOtherNews3
http://www.trust.org/item/20150107175805-x0nui/?source=fiOtherNews3
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=662427
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Η Κίνα χορήγησε σε ομάδες δημοσίου συμφέροντος 

περισσότερη δύναμη να μηνύσουν εκείνους που 

περιφρονούν τη νομοθεσία περί προστασίας του 

περιβάλλοντος, στην προσπάθεια του Πεκίνου να εντείνει 

τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ρύπανσης που 

πνίγει τακτικά μεγάλες πόλεις. Η Κίνα έχει περισσότερους 

από 700 ομάδες προστασίας του περιβάλλοντος.  

Περισσότερα εδώ 

Το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος των φυσικών καταστροφών, όπως οι τυφώνες και οι σεισμοί 

μειώθηκε απότομα σε όλο τον κόσμο πέρσι, εν μέρει εξαιτίας και των βελτιωμένων συστημάτων 

έγκαιρης προειδοποίησης. Ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε σε 7.700 το 2014, από 21.000 το 

προηγούμενο έτος, ενώ το οικονομικό κόστος των φυσικών καταστροφών μειώθηκε σε 110 

δισεκατομμύρια δολάρια από 140 δισεκατομμύρια δολάρια. Περισσότερα εδώ 

Οι παγκόσμιες καθαρές ενεργειακές 

επενδύσεις εκτινάχθηκαν 16% το 2014 με 

επικεφαλής τις ΗΠΑ και την Κίνα και με την 

Ευρώπη να υστερεί. Περισσότερα εδώ 

Η Δανία είναι εδώ και καιρό ένας από τους ηγέτες του 

κόσμου στην αιολική ενέργεια. Η χώρα έχει θέσει ως 

στόχο να παράγει το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας από 

καθαρές πηγές ενέργειας έως το 2020 και έχει ως στόχο 

να είναι εξ 'ολοκλήρου χωρίς τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 

2050. Οι στόχοι, είναι ιδιαίτερα εφικτοί με τη Δανία να 

ανακοινώνει την παραγωγή 39,1% της ενέργειας από τον 

άνεμο το 2014. Η αιολική ενεργειακή πολιτική της Δανίας 

χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970. Τώρα η χώρα 

έχει πάνω από 5.200 ανεμογεννήτριες σε λειτουργία. 

Περισσότερα εδώ 

Στην Παραγουάη οι αντάρτες απειλούν με 

εκτέλεση τους γεωργούς που καλλιεργούν 

σόγια ή γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι. 

Περισσότερα εδώ 

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναμένουν μια αύξηση της μετανάστευσης που προκαλείται από την 

κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες. Το θέμα είναι πολιτικά ευαίσθητο σε μια εποχή 

που η οικονομική λιτότητα ασκεί πίεση στις χώρες υποδοχής και το αντι-μεταναστευτικό συναίσθημα 

αυξάνεται σε πολλές χώρες, κυρίως στην Ευρώπη. Περισσότερα εδώ 

Ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα, έργο 

φοιτητών, βοηθάει στη μάχη ενάντια στους 

λαθροθήρες, σαρώνοντας μεγάλες περιοχές σε 

πραγματικό χρόνο, παρέχοντας λεπτομερείς 

πληροφορίες για άμεση χρήση. Τα επίσημα στοιχεία 

δείχνουν φέτος ότι θα είναι μια ακόμη θανατηφόρα 

χρονιά για τους  ρινόκερους, σπάζοντας το ρεκόρ 

του 2013 σε θανάτους από λαθροθηρία.  

Περισσότερα εδώ 

http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/07/china-encourages-environmental-groups-to-sue-polluters
http://www.trust.org/item/20150107080823-id3ee/?source=fiOtherNews3
http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/09/solar-power-drives-renewable-energy-investment-boom-2014
http://www.enn.com/business/article/48161
http://news.in.gr/world/article/?aid=1231373688
http://www.trust.org/item/20150108150755-6028f/?source=fiOtherNews2
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/TTP2/Space_technology_for_wildlife_conservation_and_humanitarian_work
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Ένας πιο πράσινος και πιο αποδοτικός τρόπος για την κατασκευή νάιλον. Το νάιλον κατασκευάζεται 

ευρέως σε όλο τον κόσμο, αλλά οι τρέχουσες βιομηχανικές μέθοδοι παραγωγής είναι υπεύθυνοι για το  

5-8% των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών υποξειδίου του αζώτου, το οποίο καταστρέφει το 

στρώμα όζοντος της ατμόσφαιρας. Περισσότερα εδώ 

Τι συμβαίνει με τον Έμπολα; Οι κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις της κρίσης του Έμπολα θα γίνουν αισθητές μέχρι και 

μια δεκαετία αφού η ασθένεια έχει εξαλειφθεί. Για παράδειγμα, 

περισσότερες από 800.000 γυναίκες θα γεννήσουν κατά τη 

διάρκεια των επόμενων 12 μηνών στην περιοχή της Λιβερίας και 

της Σιέρα Λεόνε. Αλλά με την σοβαρή έλλειψη εγκαταστάσεων και 

γιατρών, σε συνδυασμό με το φόβο τους να έχουν μολυνθεί σε μια 

κλινική, πολλοί θα μπορούσαν να πεθάνουν χωρίς την κατάλληλη φροντίδα. Περισσότερα εδώ  

Μια ματιά στα έργα και τα προγράμματα του UNDP για το 2014.Περισσότερα εδώ 

Η Αιθιοπία σχεδιάζει να δαπανήσει συνολικά 12 δισεκατομμύρια δολάρια για να αξιοποιήσει τα ποτάμια 

κάτω από απόκρημνες ορεινές περιοχές κατά τις επόμενες δύο δεκαετίες, σε μια προσπάθεια να νικήσει 

τις ενεργειακές ελλείψεις και να γίνει ο μεγαλύτερος 

εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας της Αφρικής. Το φράγμα  

Gilgel Gibe 3 θα διπλασιάσει σχεδόν την ενεργειακή 

παραγωγή της χώρας, συμβάλλοντας στην επίλυση των 

χρόνιων διακοπών ρεύματος, διατηρώντας μια ακμάζουσα 

οικονομία. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2008 και επρόκειτο να 

ολοκληρωθεί περίπου τρία χρόνια αργότερα, αλλά το έργο 

έχει αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης λόγω 

ανησυχιών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. 

Περισσότερα εδώ 

Το νερό στη λίμνη Νικαράγουα στην Αμερική, είναι σήμερα κατάλληλο για πόση, άρδευση. Η λίμνη είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτη επειδή είναι ρηχή, με μέσο βάθος 12,5 μέτρα, και είναι εκτεθειμένη στον άνεμο, 

γεγονός που ενθαρρύνει τα ιζήματα να επανέλθουν. Περισσότερα εδώ 

Η Σουηδία και το κυνήγι των λύκων. Τι συμβαίνει με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα δικαστήρια της Σουηδίας σε ένα 

από τα πιο αμφιλεγόμενα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας. 

Περισσότερα εδώ 

http://www.scidev.net/global/engineering/news/green-nylon-industry-pollution-energy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2015/1/5/Ebola-Recovery-needs-to-start-now.html
https://undp.exposure.co/a-glimpse-around-the-world#view:nc1tkf3qq04l5wmi9h2irkhzyr5dn29207b0
http://www.trust.org/item/20150101121553-plpck/?source=fiOtherNews3
http://www.scidev.net/global/agriculture/
http://www.scidev.net/global/water/news/canal-dredging-lake-nicaragua-dead-zone.html
http://www.theguardian.com/environment/2015/jan/09/swedish-court-stops-hotly-contested-wolf-hunt
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Η είδηση της εβδομάδας 

Η αποζημίωση από τη Shell στους Νιγηριανούς Ογκόνι 

 

 Το ποσό των 83 εκατ. δολάρια σε αποζημιώσεις για την περιβαλλοντική καταστροφή που προκάλεσαν 

δύο πετρελαιοκηλίδες το 2008 και το 2009 στη κοινότητα Ογκόνι της Νιγηρίας καλείται να καταβάλει η 

ολλανδική πολυεθνική Royal Dutch Shell PLC. Ο συμβιβασμός επήλθε κατόπιν τριετούς νομικής διαμάχης μεταξύ 

της εταιρείας και Νιγηριανών από την περιοχή Ογκόνιλαντ, στην πλειονότητά τους αλιείς . Από το ποσό της 

αποζημίωσης τα 51 εκατ. δολάρια θα καταβληθούν σε 15.600 αλιείς της κοινότητας Μπόντο και τα υπόλοιπα θα 

διατεθούν στο σύνολο της κοινότητας για την ανέγερση κλινικών και την ανακαίνιση των σχολείων της. Το 70% 

του πληθυσμού της Μπόντο ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Η παραπάνω διευθέτηση θεωρήθηκε η πιο 

επικερδής σε κάθε αφρικανική κοινότητα που έχει υποστεί περιβαλλοντικές καταστροφές και η πρώτη φορά 

που η αποζημίωση για την πετρελαιοκηλίδα καταβάλεται στα άμεσα θιγόμενα άτομα κι όχι σε επίπεδο τοπικών 

αρχηγών. 

 Οι πρώτες πηγές πετρελαίου βρέθηκαν στη Νιγηρία το 1956 σε συνεργασία της Royal Dutch Shell με την 

British Petroleum. Η παραγωγή ξεκίνησε το 1958, και σύντομα ακολούθησαν κι άλλες ξένες πετρελαϊκές 

εταιρείες. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Νιγηρίας, υπήρχαν πάνω από 7.000 διαρροές μεταξύ των ετών 1970 

και 2000. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η Διεθνής κοινότητα, για πρώτη φορά, εστίασε στην Νιγηρία 

και στην περιοχή των Ογκόνι (Ogoniland). Οι Ογκόνι είναι μία από τις πολλές ενδογενείς φυλές, που κατοικούν 

γύρω από το Δέλτα του Νίγηρα και ζει από την καλλιέργεια της γης και το ψάρεμα, όπως και η πλειοψηφία των 

μη αστικών πληθυσμών της χώρας. Ο πρώτος διεθνής οργανισμός που καταδίκασε τις πρακτικές της Shell στη 

Νιγηρία, ήταν το UNEP, τον Αύγουστο του 2011. Στην αναφορά του (Enviromental Assesments Ongoniland), 

αναγνώρισε και επισήμανε την συνεχή έκθεση της γης των Ογκόνι, σε πετρελαϊκή μόλυνση η οποία εκτός των 

καταστροφικών συνεπειών που είχε στο περιβάλλον της περιοχής και τις βιοποριστικές δραστηριότητες των 

γηγενών κατοίκων, προκάλεσε επίσης τερατογενέσεις, λευχαιμία και πολλούς θανάτους στον πληθυσμό. 

Έκριναν την Shell ως υπεύθυνη για την οικολογική καταστροφή της περιοχής και ζήτησαν από την εταιρεία να 

καθαρίσει την περιοχή, να καταστήσει βιώσιμη την καλλιέργεια και την χρήση των υδάτων και να αποζημιώσει 

τις τοπικές κοινότητες. 

 Οι ιθύνοντες της Shell μετά από χρόνια αναγνώρισαν την πραγματική έκταση των ζημιών που 

προκαλούν οι πετρελαιοκηλίδες στο περιβάλλον και σε εκείνους που στηρίζονται σε αυτό για την επιβίωσή τους. 

Κατά τη διάρκεια της νομικής διαμάχης, η εταιρεία επέρριπτε την ευθύνη για τις δύο πετρελαιοκηλίδες 

στην κλοπή πετρελαίου από τους αγωγούς της, ενώ οι κάτοικοι και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις απέδιδαν τα 

αίτια στην κακή κατάσταση των αγωγών της.  

http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/PostCrisisEnvironmentalAssessment/UNEPsEnvironmentalAssessments/tabid/54635/Default.aspx
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@ekepek 

www.ekepek.gr 

http://www.facebook.com/groups/15477795324 

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ: 

E-mail επικοινωνίας: info@ekepek.gr 

Επιλογή Ειδήσεων: Γεωργία Βελδέκη 

Επιμέλεια: Σταύρος Μαυρογένης 

Έρευνα: Δήμητρα Κόη 

Επιμέλεια: Γεωργία Βελδέκη 

Η θυγατρική εταιρεία Shell Petroleum Development Company της Νιγηρίας (SPDC) ανακοίνωσε ότι αναμένεται 

να ξεκινήσει τον καθαρισμό της ρύπανσης στην κοινότητας Μπόντο «μέσα σε λίγους μήνες». Η πληρωμή των 

αποζημιώσεων θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο και για άλλες ανάλογες περιπτώσεις που εκδικάζονται στα 

δικαστήρια του Λονδίνου. 

http://www.ekepek.gr
http://www.facebook.com/groups/15477795324

