
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 
 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων (MBA EXECUTIVE) 

 
 
 
 
 

 

MBA THESIS 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Στρατηγική Διοίκηση Πετρελαϊκών Εταιριών και σενάρια υπό την 
 απειλή μειώσεως πετρελαίου και αντικατάσταση ενέργειας από 

Η.Μ.Ε. / Υδρογόνο  
 
 

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
 

Email:cioakimi@pme.duth.gr 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ιωάννης Λαζαρίδης   
                              

 
 
 
 
 
 

ΜΑΙΟΣ  2007 



 

 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον υπεύθυνο καθηγητή αυτής της 

εργασίας Κ. Λαζαρίδη Ιωάννη και τον εξεταστή Κ. Παπαδόπουλο Δημήτριο του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Επίσης αφιερώνω αυτήν την προσπάθεια στην γυναίκα μου Εδούρνε Οταέγι Λάσα 

για την υπομονή που έδειξε κατά το διάστημα συγγραφής όπως επίσης και στους 

γονείς μου Στέλλα Μπαλακανάκη και Σάββα Ιωακειμίδη που πιστεύω ότι τώρα θα 

μπορούν να διαβάσουν και κάποιο σύγγραμμα του γιου τους και στην Ελληνική 

γλώσσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ii



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
         Σελ. 

Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  

Ιστορική Αναδρομή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

Ιστορικό Σεναρίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

Η Τεχνολογία Υδρογόνου ως Η.Μ.Ε. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26  

 - Ιστορική Αναδρομή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

 - Ερευνητικά Προγράμματα στην τεχνολογία υδρογόνου . . . . . 30 

 - Πηγές & παραγωγή της τεχνολογίας υδρογόνου . . . . . . . . . . .  33 

Αιολική Ενέργεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38  

- Η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 

- Νομοθεσία ΑΠΕ στην Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

- Χρήση αιολικής ενέργειας προς παραγωγή υδρογόνου . . . . . . . 47 

Ηλιακή ενέργεια από συλλέκτες και Φ/Β . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51  

- Ηλιακή ενέργεια από συλλέκτες και Φ/Β προς παραγωγή    56 

υδρογόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ηλιακή ενέργεια από Γεωθερμία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 

Βιομάζα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 

 - Καύση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61 

 - Πυρόλυση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63  

 - Αεριοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 

 - Αλκοολική Ζύμωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67   

 - Η μετεστερεοποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67    

Κατηγορίες βιολογικών καυσίμων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 

Βιολογικές συνθέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72    

- Πλεονεκτήματα βιολογικών διαδικασιών για παραγωγή  73 

υδρογόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
- Μειονεκτήματα βιολογικών διαδικασιών για παραγωγή  73 

υδρογόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

Η αποθήκευση του υδρογόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74   

 - Τα σφουγγάρια υδρογόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 

Δομή και λειτουργία ενεργειακής κυψέλης υδρογόνου . . . . . . . . . . . . .  78  

Τεχνολογία ενεργειακών κυψελών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

 iii



Σελ. 

- Ενεργειακή Kυψέλη φωσφορικού οξέος (PAFC) . . . . . . . . .  81 

- Ενεργειακή Κυψέλη Ανταλλαγής Πρωτονίων (PEMFC) . . . 83 

Εφαρμογές της τεχνολογίας υδρογόνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83 

Σενάρια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 

Ενεργειακές Ανάγκες Ε.Ε.(15) και αντιμετώπισή τους ως το έτος 2030 85  

Ενεργειακά Σενάρια (SHELL CASE STUDY). . . . . . . . . . . . . . . . .  89  

- Πρώτο σενάριο:Συνήθης Δυναμική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92   

- Δεύτερο σενάριο:Το πνεύμα της εποχής που έρχεται . . . . . .  97  

Πετρέλαιο και Ιστορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103  

Πετρέλαιο και Τιμή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106 

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 

Μεταβλητότητα Τιμής Πετρελαίου (Oil Price Volatility) . . . . . . . . . . .  126 

Πετρέλαιο και Όπλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

Πετρέλαιο και Πυρηνικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141 

Πετρέλαιο και ενεργειακά παράγωγα (Futures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

Κεφάλαια Υψηλής Απόδοσης (Hedge Funds) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

Εθνικοποίηση Πετρελαίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157 

Πετρελαϊκό Δυναμικό στην Ελλάδα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157  

Μελλοντικά Ενεργειακά Σενάρια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168 

Βιβλιογραφία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171 
 

 

 

 

 

 
 

 iv



ΣΥΝΟΨΗ (ABSTRACT) 
 

H αρχή αυτής της εργασίας θα ξεκινήσει από το έτος 2006 και έχοντας σαν θέμα 

αυτό που κυριαρχεί αυτή την στιγμή στις ειδήσεις και στα ραδιόφωνα. Αυτό δεν είναι 

άλλο από την ακρίβεια των αγαθών που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά και εν 

συνεπεία και στην μικρή αγορά της Ελλάδος. Φυσικά γίνεται η απαραίτητη 

συσχέτιση με την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ του κράτους του Ιράν και των 

Η.Π.Α. σχετικά με αυτήν την ακρίβεια που απορρέει από την υψηλή τιμή του 

πετρελαίου ενώ δίνονται οι λεγόμενες εναλλακτικές λύσεις που έχουν προταθεί και 

εφαρμοσθεί σε άλλα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την διείσδυση των 

Η.Μ.Ε. για τυχόν μεγαλύτερη απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Το είδος των 

διαφορετικών μορφών ενέργειας που απαρτίζουν τις Η.Μ.Ε./Υδρογόνο θα δοθεί πιο 

αναλυτικά ενώ στο τελευταίο κομμάτι θα γίνει και η ανάλυση σχετικά με την 

ρύπανση του περιβάλλοντος που επέρχεται με την χρήση των Η.Μ.Ε. σε σχέση με το 

πετρέλαιο και τις εφαρμογές του και τα διάφορα σενάρια που δημιουργούνται από 

εμάς και έχουν να κάνουν τρεις (3) περιπτώσεις. Έτσι θα εξετασθούν τα κάτωθι 

σενάρια: 

Α) Αύξηση τιμής πετρελαίου από 70 στα 210 δολάρια το βαρέλι 

Β) Αύξηση τιμής πετρελαίου από 70 στα 210 δολάρια το βαρέλι με ταυτόχρονη 

αύξηση της διεισδύσεως των Η.Μ.Ε. /Υδρογόνο στην ενεργειακή αγορά σε ποσοστό 

10% της ενεργειακής αγοράς 

Γ) Αύξηση τιμής πετρελαίου από 70 στα 210 δολάρια το βαρέλι με ταυτόχρονη 

αύξηση της διεισδύσεως των Η.Μ.Ε. / Υδρογόνο στην ενεργειακή αγορά σε ποσοστό 

25% της ενεργειακής αγοράς 
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Εισαγωγή 
Ήταν το μακρινό, για κάποιους, έτος 1993 όταν βρισκόμουν σε ένα κρίσιμο 

σταυροδρόμι σχετικά με την συνέχεια των σπουδών μου σε ένα επίπεδο πιο πάνω και 

κυρίως σχετικό με την εξέλιξη της καριέρας που ήθελα να ακολουθήσω αλλά και της 

πραγματικής επιθυμίας μου. Αυτή η επιθυμία μου ήταν σχετική με την ευαισθησία 

μου στον τομέα της ενέργειας και κυρίως των λεγόμενων Ήπιων Μορφών Ενέργειας 

συμπεριλαμβανομένου και της τεχνολογίας Υδρογόνου. Η σχέση όμως αυτή δεν 

ήθελα να είναι μόνο σε τεχνικό ή έστω οικονομικό επίπεδο αλλά και διοικητικό. 

Δυστυχώς η χώρα μας δεν ήταν (και συνεχίζει να μην είναι) τόσο αναπτυγμένη σε 

αυτόν τον τομέα οπότε φυσικό επακόλουθο ήταν να στραφεί το ψάξιμό μου στην 

αγορά της Μ. Βρετανίας (όπου συνεχίζουν να φοιτούν σε Βρετανικά πανεπιστήμια 

ένας αριθμός ελλήνων φοιτητών που φτάνει στο εκπληκτικό νούμερο των 32.000!!! 

ενώ συνολικά η Ελλάδα εμφανίζει να έχει μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητικής 

μετανάστευσης σε σύγκριση ακόμα και με την Κίνα για να φτάνει στο 

εξωπραγματικό νούμερο των 40.423 δηλαδή μία αναλογία 4.042 φοιτητών 

εξωτερικού ανά εκατομμύριο κατοίκων)1. Θεέ μου τι συνάλλαγμα αλόγιστο φεύγει 

(αλλά συνάμα πόσο αλόγιστοι είμαστε εμείς οι ίδιοι οι κάτοικοι και φυσικά η 

εκάστοτε κυβέρνηση) να φεύγουν όλοι αυτοί και να αφήνουν τα ωραία τα 

λεφτουδάκια τους στους ‘ευπολίτιστους’ και ‘όμορφους’ Βρετανούς και όχι μόνο. 

Συνάμα το ψάξιμο επεκτάθηκε και στην αγορά των Η.Π.Α. αφού δεν παύει να ήταν 

και φυσικά να συνεχίζουν να είναι πρωτοπόροι σε θέματα που άπτονται της 

ενεργειακής πολιτικής και όχι μόνο. Αρχικώς στο μυαλό μου ήταν να συνεχίσω να 

κάνω κάτι σχετικό με την ενέργεια σε τεχνικό επίπεδο, όμως το ψάξιμο με τις 

εκάστοτε σπουδές που υπήρχαν στον τομέα της ενέργειας με οδήγησε να βρω 

πληροφορίες και να ενδιαφερθώ στον τομέα της λεγόμενης ‘Ενεργειακής Διοίκησης’ 

(Energy Management) ενός τομέα που όπως προείπα δεν υπήρχε αντίστοιχος στην 

Ελλάδα αλλά επίσης δεν ήταν και πολλά τα πανεπιστήμια στο εξωτερικό που έκαναν 

μεταπτυχιακά σε αυτόν τον τομέα. Προεξέχοντα σε αυτόν τον τομέα ήταν 

Πανεπιστήμια του διαμετρήματος του Berkeley και του Stanford (και ύστερα σου 

λένε πώς προσπαθούν να ελέγχουν τον νευραλγικό τομέα της ενέργειας όταν 

υπάρχουν απόφοιτοι αυτών των ιδρυμάτων με νεωτεριστικές και πραγματικά 

εξαίρετες έρευνες). Έτσι έφτασα να έχω στα χέρια μου τις λεγόμενες αιτήσεις 

(application forms) για εισαγωγή μου σε αυτά τα προγράμματα με χρηματοδότηση 
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από το πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά η πραγματικότητα έλεγε ότι η τυχόν 

παρακολούθηση αυτού του μεταπτυχιακού πολύ πιθανά θα εκφραζόταν και σε μία 

ωραία ανεργία στην ωραία μας Ελλάδα αφού εδώ συνήθως η πραγματικότητα σε 

προσγειώνει πολύ ανώμαλα. Τελικώς η επιλογή μου ήταν να διαλέξω ένα άλλο 

μεταπτυχιακό που ναι μεν ήταν σχετικό με την ενέργεια αλλά σε ένα επίπεδο αρκετά 

τεχνικό (αφού τα ανώτερα μαθηματικά ήταν στην ημερήσια διάταξη λόγω του ότι το 

τμήμα ήταν της Αεροδιαστημική Μηχανικής). Η επιθυμία μου όμως στον τομέα της 

ενέργειας μου επέτρεψε έστω και σε ένα αρκετά αυστηρό ακαδημαϊκό πρόγραμμα 

του τμήματος να συγγράψω μία τελική εργασία που σχετιζόταν με τις Η.Μ.Ε. και τις 

εφαρμογές της στα Ελληνικά νησιά. Η ενασχόλησή αυτή μου έδωσε την δυνατότητα 

να γνωρίσω καλά τα υπάρχοντα συστήματα ενέργειας ενώ συζητήσεις είτε με τον 

Καθηγητή μου είτε με άλλους γνωστούς Καθηγητές σχετικούς με τον τομέα 

Ενέργειας (π.χ. Henry Linden, Καθηγητής Max McGraw) μου έδωσε την ικανότητα 

να αξιολογώ πια με αρκετή ευκολία τις υπάρχουσες μορφές ενέργειας και την 

σπουδαιότητά τους στον παγκόσμιο χάρτη. Επί ευκαιρίας λίγες ημέρες πριν αρχίσω 

την συγγραφή αυτής της εργασίας αναφέρω εδώ κάτι που επιβεβαιώνει ότι η ζωή 

κάνει διάφορους κύκλους αλλά στο τέλος καταλήγει στο ίδιο σημείο. Διάβασα λοιπόν 

στην εφημερίδα2 τον θάνατο του Kenneth L. Lay (CEO της ENRON Corp.) ο οποίος 

ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές ίσως του μεγαλύτερου οικονομικού σκανδάλου 

στην ιστορία των Η.Π.Α. σε στενή επαφή με τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. George J. 

Bush. Ο ίδιος ο Kenneth L.Lay συμμετείχε σε ένα πολύ γνωστό συνέδριο σχετικό με 

την ενέργεια στις Η.Π.Α. που διοργανώθηκε στο Άσπεν του Κολοράντο 

διακηρύσσοντας την σπουδαιότητα του τριπτύχου ενέργεια – περιβάλλον – οικονομία 

- όπου στο εκεί συνέδριο ένας από τους υπεύθυνους ήταν και ο Καθηγητής Henry 

Linden από το I.I.T. (διατηρώ μέχρι σήμερα τα λεγόμενα Proceedings που μου έδωσε 

ο Henry Linden εν έτος 1994). Στη συνέχεια - μετά την μικρή αυτή παρέκκλιση με το 

αντικείμενό μας - η επαφή μου με το αντικείμενο της ενέργειας συνεχίστηκε μέσα 

από το διδακτορικό μου αλλά πάντοτε σε τεχνικό επίπεδο μέχρι που αποφάσισα να 

ακολουθήσω το ΜΒΑ Εxecutive (Στελέχη Επιχειρήσεων) στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας και να πάρω σαν θέμα τελικής διπλωματικής εργασίας την επικεφαλίδα 

αυτής της εργασίας. Ελπίζω τα παρακάτω να δώσουν μία όψη στο καθένα που θα 

διαβάζει αυτήν την εργασία την σπουδαιότητα της ενέργειας και κυρίως άλλων ήπιων 

μορφών ενέργειας με προεξάρχοντα το υδρογόνο στον παγκόσμιο χάρτη και φυσικά 

στην μικρή μας Ελλαδίτσα. 
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Ιστορική Αναδρομή 
΄Ήταν το 1995 και βρισκόμουν στο αεροπλάνο με κατεύθυνση την Ισπανία από 

το κρύο Σικάγο που βρισκόμουν για να περάσω τα Χριστούγεννα με την τότε 

μελλοντική αλλά τώρα σημερινή σύζυγό μου. Στην είσοδο του αεροπλάνου μοίραζαν 

εφημερίδες μεταξύ των οποίων και η πολύ γνωστή ‘Wall Street Journal’ το προπύργιο 

του Αμερικανικού καπιταλισμού (παρόλα αυτά παραμένει μία εφημερίδα με αρκετά 

αυστηρούς κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας). Η ματιά μου έπεσε κατευθείαν 

στο δεξί άκρο της πρώτης σελίδας σε ένα στενόμακρο, εάν ενθυμούμαι καλά, άρθρο 

που είχε σαν τίτλο ότι η ενέργεια θα είναι το προϊόν που θα έχει την μεγαλύτερη 

επενδυτική και όχι μόνο αξία στον 21ο αιώνα και ότι αυτός που θα την κατέχει θα 

είναι σε θέση να ελέγχει καταστάσεις που προς το παρών δεν φαίνονται να είναι 

σημαντικές. Συνέχιζε λέγοντας ότι πολλοί πιστεύουν ότι η βιοϊατρική (ένας τομέας 

στον οποίο πράγματι σήμερα επενδύονται τεράστια ποσά για έρευνα) ή η 

πληροφορική ή κάποια άλλη τεχνολογία αιχμής θα είναι αυτή που θα παίξει τον 

σημαντικότερο ρόλο και θα είναι η καλύτερη επένδυση για πολλούς ανθρώπους αλλά 

καμία τεχνολογία δεν θα συγκρίνεται με τα οφέλη που θα μπορεί να φέρει στον 

επενδυτή της η παλιά και γνώριμη τεχνολογία της ενέργειας. Πόσο δίκιο είχε αυτό το 

άρθρο? Μάλλον θα έλεγα τεράστιο αφού δεν πέρασαν παρά λίγα χρόνια για να γίνει 

αυτή η τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά των Η.Π.Α. (η οποία παρεπιμπτόντως 

εμένα μάλλον μου φαίνεται για αντιπερισπασμό παρά για επίθεση από τον Μπιν 

Λάντεν) και να δοθεί η ευκαιρία με πρόσχημα το παραπάνω στους γνωστούς – 

αγνώστους ανθρώπους του αμερικανικού λόμπι να δράσουν όπως μόνο αυτοί ξέρουν. 

Με πόλεμο!! Φυσικά που αλλού? Εκεί που τα συμφέροντα, εμμέσως, είχαν 

διατυπωθεί μέσα σε ένα άρθρο γνωστής αμερικάνικης εφημερίδας. Λέτε να ήτανε 

τυχαίο? Μάλλον όχι αλλά δεν θέλω να γίνομαι από τώρα κακός. Είναι μακρύς ο 

δρόμος και η ιδιότητά μου ως ερευνητής-καθηγητής δεν μου επιτρέπει να στηρίζομαι 

σε υποθέσεις αλλά σε στοιχεία τεκμηριωμένα που θα μπορούν να αποδεικνύουν αυτό 

που πολλοί θέλουν να πιστεύουν αλλά δύσκολα μπορούν να το αποδείξουν.  

Αυτή η εργασία έχει σαν τίτλο κάτι το οποίο τον τελευταίο καιρό ειπώνεται πολύ 

συχνά από διάφορα χείλη σχετικά με την ενέργεια και την χρήση της παγκοσμίως. Σε 

αυτό το μικρό κομμάτι που θα ακολουθήσει προσπαθώ να δώσω την αλυσίδα των 

γεγονότων που ακολουθείται για να φτάσουμε σε διάφορα κρίσιμα ερωτήματα που 

απαντώνται όσο γίνεται δυνατόν τεκμηριωμένα αλλά ταυτόχρονα και με διάφορα 
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σενάρια που για πολλούς θα φαίνονταν πολύ ‘τραβηγμένα’ όμως όπως θα δείτε 

παρακάτω (στην τελική εργασία) οι μεγάλες εταιρείες (πετρελαϊκές κυρίως) έχουν 

φροντίσει να απαντήσουν επί των πλείστων ακόμα και σε αυτά!!   

Έτσι η αρχή αυτής της εργασίας θα ξεκινήσει από το έτος 2006 και έχοντας σαν 

θέμα αυτό που κυριαρχεί αυτή την στιγμή στις ειδήσεις και στα ραδιόφωνα. Αυτό δεν 

είναι άλλο από την ακρίβεια των αγαθών που υπάρχει στην παγκόσμια αγορά και εν 

συνεπεία και στην μικρή αγορά της Ελλάδος. Φυσικά γίνεται η απαραίτητη 

συσχέτιση με την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ του κράτους του Ιράν και των 

Η.Π.Α. σχετικά με αυτήν την ακρίβεια που απορρέει από την υψηλή τιμή του 

πετρελαίου ενώ δίνονται οι λεγόμενες εναλλακτικές λύσεις που έχουν προταθεί και 

εφαρμοσθεί σε άλλα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης σχετικά με την διείσδυση των 

Η.Μ.Ε. για τυχόν μεγαλύτερη απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Το είδος των 

διαφορετικών μορφών ενέργειας που απαρτίζουν τις Η.Μ.Ε./Υδρογόνο θα δοθεί πιο 

αναλυτικά ενώ στο τελευταίο κομμάτι θα γίνει και η ανάλυση σχετικά με την 

ρύπανση του περιβάλλοντος που επέρχεται με την χρήση των Η.Μ.Ε. σε σχέση με το 

πετρέλαιο και τις εφαρμογές του και τα διάφορα σενάρια που δημιουργούνται από 

εμάς και έχουν να κάνουν τρεις (3) περιπτώσεις. Έτσι θα εξετασθούν τα κάτωθι 

σενάρια: 

Α) Αύξηση τιμής πετρελαίου από 70 στα 210 δολάρια το βαρέλι 

Β) Αύξηση τιμής πετρελαίου από 70 στα 210 δολάρια το βαρέλι με ταυτόχρονη 

αύξηση της διεισδύσεως των Η.Μ.Ε. /Υδρογόνο στην ενεργειακή αγορά σε ποσοστό 

10% της ενεργειακής αγοράς 

Γ) Αύξηση τιμής πετρελαίου από 70 στα 210 δολάρια το βαρέλι με ταυτόχρονη 

αύξηση της διεισδύσεως των Η.Μ.Ε. / Υδρογόνο στην ενεργειακή αγορά σε ποσοστό 

25% της ενεργειακής αγοράς 
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Ιστορικό Σεναρίων 
Ξεκινώντας λοιπόν να κάνουμε μία σύγκριση των τιμών ή του λεγόμενου ράλι 

τιμών όπως αρέσκονται οι δημοσιογράφοι μας να αποκαλούν του πετρελαίου 

βλέπουμε ότι την Μεγάλη εβδομάδα του 2006 (δηλαδή τον Απρίλιο του 2006) η μέση 

τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει το 1 ευρώ σε 43 από τους 51 νομούς της χώρας με 

αύξηση των 2 λεπτών στα πρατήρια των Αθηνών και 2,3 λεπτών στη Θεσσαλονίκη3. 

Φυσικά αυτό θα σκεφτεί κάποιος δεν μπορεί παρά να απορρέει από την αύξηση της 

τιμής του τόνου του πετρελαίου στα 750 δολάρια ενώ πριν δύο μήνες η τιμή αυτή δεν 

ήταν παραπάνω από τα 450 δολάρια. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 75 δολάρια το 

βαρέλι όταν ήταν πριν 45. Και η αιτία δεν μπορεί παρά να είναι η προστριβή των 

σχέσεων και η ‘αδιαλλαξία’ του ισλαμιστικού Ιράν στις απαιτήσεις των αμερικανών 

σχετικά με τον έλεγχο του πυρηνικού οπλοστασίου της από επιτροπή που έχει 

θεσπιστεί και συμμετέχει ενεργά και η ευρωπαϊκή ένωση.  Για ακόμη μία φορά 

δηλαδή προσπαθεί να δοθεί τουλάχιστον στον αμερικάνικο λαό η εντύπωση ότι το 

κράτος τους προσπαθεί να διατηρήσει την ειρήνη χωρίς να χρειαστεί να γίνει 

‘κατάχρηση’ πυρηνικών όπλων από άλλους αλλά δεν εισακούονται από κράτη τα 

οποία εντελώς τυχαία τυγχάνει να έχουν και μεγάλη παραγωγή πετρελαίου (π.χ. 

Ιράν). Φυσικά η συνεχόμενος ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου έχει κάνει 

και την Ελληνική κυβέρνηση να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει βαριά αφού έχουν 

γίνει ήδη αρκετές ανατιμήσεις σε διάφορα προϊόντα ενώ υπάρχει η περίπτωση να 

σπάσει το φράγμα των 1,0538 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη που είχε παρατηρηθεί 

ως μέγιστη τιμή στην ιστορία τον Σεπτέμβριο του 2005.  

Σε αυτό το σημείο θα δοθεί ένα ιστορικό που έχει μαζευτεί από τον εαυτό μου και 

σχετίζεται με την τιμή του πετρελαίου και της αμόλυβδης βενζίνης στην Ελλάδα από 

το 2004 και μετέπειτα. Ξεκινάμε πάντοτε από την παλαιότερη χρονολογία και 

προχωράμε προς μεταγενέστερη για να μπορέσουμε να δώσουμε μία εξήγηση σε 

αυτόν τον ‘μίτο της Αριάδνης’.  

Τα δείγματα άρθρων που έχω συλλέξει ξεκινούν λοιπόν από τον Μάιο του 2004 

όπου για δες τε, επικεφαλίδα του συγκεκριμένου άρθρου γράφει ‘Μειώνεται η 

κατανάλωση, επιμένουν οι τιμές’4. Μάλλον κάτι μου θυμίζει αυτό αλλά λέω να το 

προσπεράσω και να μην με πιάσει κρύος ιδρώτας από τώρα. Αιτίες αυτής της 

‘επιμονής των τιμών? Διατάξεις των άρθρων 17 και 20 του νόμου 3054/2002 του τότε 

υπουργού Ανάπτυξης (ονόματα δεν λέμε για να μην περάσουμε και λογοκρισία και 
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λεγόμαστε και κακοί) όπου προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης με την 

οποία θα καθορίζεται λεπτομερώς ο τρόπος με τον οποίο τα διυλιστήρια και οι 

εταιρείες εμπορίας θα γνωστοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις τιμές πώλησης 

των προϊόντων τους. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό προβλέπεται: 

- για τα διυλιστήρια να δίνεται η τιμή χωριστά για κάθε προϊόν και ως τιμή 

νοείται η πραγματική τιμή συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων ή 

διακανονισμών. Εφόσον η πραγματική τιμή διαφοροποιείται ανά κατηγορία 

πελατών αναλόγως του όγκου συναλλαγών ή άλλου διακανονισμού αυτό 

πρέπει να γνωστοποιείται για κάθε προϊόν 

- για τις εταιρίες να κοινοποιούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις πραγματικές 

ανώτατες και κατώτατες τιμές καθώς και τον πραγματικό μέσο σταθμικό 

όρο δηλαδή με βάση τον όγκο πωλήσεων, τιμών στις οποίες διαθέτουν τα 

πετρελαιοειδή προϊόντα στους πρατηριούχους ανά νομό 

Παρόλα αυτά σε συζήτηση με την αρμόδια σε ενεργειακά θέματα επίτροπο της 

Ευρώπης Ντε Παλάθιο, η Ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τη μείωση του φόρου π.χ. 

κατά 10% όταν η τιμή του πετρελαίου ξεπερνά τα 30 δολάρια το βαρέλι, κατά 20% 

όταν φθάνει σε υψηλότερα επίπεδα, κ.λ.π. Φυσικά πρέπει να λεχθεί ότι η χώρα μας 

έχει τον κατώτερο ειδικό φόρο κατανάλωσης που φτάνει τα 296 ευρώ/1.000 λίτρα 

κάτι που σημαίνει ότι στην εκάστοτε κυβέρνηση υπάρχει μεγάλο περιθώριο 

αποκομιδής κερδών μέσω αυξήσεως του φόρου. 

Οι ανατιμήσεις που επήλθαν από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου δίνονται 

στον παρακάτω Πίνακα 1.4 Ο λόγος που δίνεται είναι για να μπορέσει κάποιος να 

καταλάβει και απτά την αύξηση πετρελαίου με την ταυτόχρονη αύξηση και των 

βασικών αγαθών που ακολουθείται. 

Άραγε αυτή η αύξηση που παρατηρείται στην τιμή του πετρελαίου στην Ελλάδα είναι 

συγκριτικά μικρότερη ή μεγαλύτερη από τις άλλες χώρες της Ε.Ε.? Για να δούμε 

παραπέρα τι συμβαίνει και ενώ μετά από λίγους μήνες η τιμή του πετρελαίου έχει 

πάρει την κατιούσα στην Ελλάδα οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σταθερές? Ο 

Πίνακας 2β δείχνει ότι ενώ διεθνώς η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί κατά 34% 

στην χώρα μας η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης μειώθηκε μόλις κατά 6%5. Αυτή η 

μείωση που παρατηρήθηκε στις διεθνές τιμές του πετρελαίου δεν προχώρησε 

παραπέρα από την αντίστοιχη τσέπη των εταιρειών αφού όπως φαίνεται στον πίνακα 

η Ελλάδα βρίσκεται πια στην τέταρτη θέση στην τιμή αμόλυβδης προ φόρων στην 

Ε.Ε. Η παράθεση στοιχείων από τελικές τιμές που επικαλείται το υπουργείο 
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ανάπτυξης δημιουργεί εντυπώσεις που ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα έχουν 

αφού αν η Ελλάδα αναπροσαρμόσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα 

επίπεδα των άλλων κρατών-μελών τότε θα έχει από τις υψηλότερες λιανικές τιμές 

καυσίμων στην Ευρώπη. Έτσι οι εταιρείες καυσίμων που δραστηριοποιούνται στη 

χώρα έχουν το σταθερό προνόμιο όταν ανεβαίνουν οι τιμές διεθνώς να ακολουθούν 

αμέσως τις εξελίξεις αλλά όταν οι διεθνείς τιμές υποχωρούν τότε να καθυστερούν να 

ενσωματώσουν τις μειώσεις σε βάρος φυσικά του Έλληνα καταναλωτή. Όσο για την 

τιμή του πετρελαίου brent μέσα σε δύο μήνες (22/10-3/12/04) ήταν 52,03 δολ. και 

μειώθηκε σε 37,76 δολ. το βαρέλι ενώ η τιμή της αμόλυβδης μειώθηκε μόλις 5 λεπτά 

(από 86 σε 80,7). 

 
Πίνακας 1. Ανατιμήσεις αγαθών το 2004 σε σχέση με αύξηση της τιμής πετρελαίου 

 7



     
Πίνακας 2α.     Πίνακας 2β. 

Ο παραπάνω πίνακας 2α αναφέρεται πριν δύο χρόνια. Δυστυχώς αυτή η αύξηση 

λόγω (?) την τιμής του πετρελαίου αυξήθηκε και περαιτέρω μέσα σε δύο χρόνια 

δείχνοντας ο γενικός δείκτης τιμών μία αύξηση της τάξεως του 6,4% (Πίνακας 2β). 

Με τον παρακάτω Πίνακα 3 φτάσαμε πια στο έτος 2006 όπου και για μία ακόμη 

φορά διαβάζουμε άρθρα στις εφημερίδες με επικεφαλίδες ‘Φωτιά στα καύσιμα’6. 

Γιατί, θα ρωτούσε κάποιος ‘τουρίστας’? Μάλλον γιατί η τιμή του πετρελαίου 

θέρμανσης από τον Φεβρουάριο του 2004 και μέσα σε δύο χρόνια έκανε ένα άλμα 

της τάξεως του 80,7% (μάλλον θα ήταν η θηλυκιά και όμορφη επικοντίστρια Ρωσίδα 

Ισιμπάγιεβα!!). Παρόλα αυτά και το χιούμορ που προσπαθώ να δώσω μέσα από αυτή 

την εργασία δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και από τους άμοιρους 

καταναλωτές που πληρώνουν χωρίς να καταλαβαίνουν. Και ποιοι είναι αυτοί που 

καρπώνονται αυτά τα μεγάλα κέρδη που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με την διεθνή 

πετρελαϊκή αγορά? Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών οι 

διάφορες κρατικές υπηρεσίες  (πρώτη φορά που λέγεται σε αυτή την εργασία κάτι 

τέτοιο, κάτι μου λέει ότι μάλλον όμως θα το δούμε και αργότερα). Χαρακτηριστικές 

τιμές δίνονται σχετικά με την διακύμανση της μέσης τιμής της βενζίνης στον 

αντίστοιχο Πίνακα 4.7

 

 8



 
Πίνακας 3. Τιμές αγαθών από 02/04-02/06 σε σχέση με αύξηση τιμής πετρελαίου 

 
Πίνακας 4. Μέση Τιμή Βενζίνης από 03/05-03/06 
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Δύο εβδομάδες μετά την δημοσίευση αυτών των τιμών το ‘ράλι’ τιμών 

συνεχίζεται (μάλλον θα είναι ένα παρατεταμένο ‘ράλι’ 24h Lemans). Και, ω, τι 

έκπληξη η τιμή της αμόλυβδης έχει ‘φύγει’ από τα 450 δολ/τόνο στα 640 

δολ/τόνο!!!!8 Και ποιος αποκομίζεται αυτά τα κέρδη? Οι μεγάλες εταιρείες αφού 

αυξάνουν το περιθώριο κέρδος στο λίτρο κατά 50-100% ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν 

και οι μικρές οι οποίες θέλουν να έχουν και αυτές ένα κομμάτι στην ‘πίτα’ . Και οι 

βενζινοπώλες? Και αυτοί με αύξηση του περιθωρίου κέρδους επιβεβαιώνοντας 

μελέτη της Eurostat ότι οι εμπλεκόμενοι στη διακίνηση καυσίμων στην Ελλάδα είχαν 

περιθώρια κέρδους από 8-12 λεπτά έναντι 4 του μέσου όρου της Ε.Ε.  

Και φτάνουμε αισίως μόλις πριν από ένα μήνα όπου για μία ακόμη φορά η 

Ελλάδα κατέχει περίοπτη θέση στην κερδοσκοπία!!!Έτσι για παράδειγμα βλέπουμε 

στον παρακάτω Πίνακα 5 την αύξηση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης για το 

χρονικό διάστημα από 17/2/06 μέχρι και 26/4/06.9 Η αύξηση αυτή όπως φαίνεται 

είναι της τάξεως του 10%. Μία αύξηση αυτού του μεγέθους για τα καύσιμα σημαίνει 

ταυτόχρονα και μία επιβάρυνση του τιμαρίθμου κατά 0,8% (κατ’επέκτασιν και των 

αγαθών όπως φαίνεται στο Πίνακα 6.9 Έτσι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα 

έχουμε μία επιβάρυνση της ελληνικής οικονομίας και του δημοσίου χρέους αφού η 

Ελλάδα όπως θα φανεί παρακάτω σε άλλες παραγράφους έχει το μεγαλύτερο 

ποσοστό εξάρτησης της από το πετρέλαιο. Επειδή φυσικά η αύξηση αλλά και ο φόβος 

περαιτέρω αυξήσεως του πετρελαίου φέρνει φόβο στους καταναλωτές τότε έχουμε 

και δραστικό περιορισμό δαπανών.   

 
Πίνακας 5. Τιμή Αμόλυβδης Βενζίνης από 17/2/06 – 26/04/06 

 10



 
Πίνακας 6. Διάφορες αυξήσεις τιμών αγαθών σε σχέση με τιμή καυσίμων από 

17/2/06 – 26/04/06 

Όμως εδώ έρχεται να τεθεί μία ερώτηση η οποία δυστυχώς δεν φέρεται εύκολα 

στα χείλη των συμπατριωτών μας λόγω κυρίως της άγνοιας αλλά και των διαφόρων 

πολιτικών - και όχι μόνο - παιχνιδιών που παίζονται στην πλάτη τους. Και αυτό το 

ερώτημα δεν είναι άλλο από το εάν είναι αυτή η αύξηση που παρατηρείται στα 

διάφορα ελληνικά πρατήρια είναι πραγματική και πως είναι δυνατόν να γίνεται αυτή 

η αλλαγή τιμών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα που ούτε στο ίδιο το Ιράν 

προλαβαίνουν?? 

Στον Πίνακα 7 δίνεται και πάλι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αλλά για χρονικό 

διάστημα από της 17/2/06 μέχρι τις 31/3/06  και την θέση της Ελλάδος στην τιμή της 

σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.10 Η θέση της είναι πια τρίτη όταν είδαμε ότι 

κατείχε την 8η θέση τον Φεβρουάριο του 2004 δηλαδή σε ευνοϊκότερη θέση!!!! Η 

απάντηση στο ερώτημα της προηγούμενης παραγράφου είναι αρχικώς σε αυτό που 

λέγεται κύκλωμα των πετρελαιοειδών τα οποία αυξάνουν τις τιμές αμόλυβδης προ 

φόρων σε δύο εβδομάδες περισσότερες από αυτές τις Ε.Ε. Οι λόγοι?  

Κατ΄αρχήν οι Έλληνες πληρώνουν καπέλο στις τιμές χάρη και στα υψηλά 

περιθώρια κέρδους των πετρελαιοειδών. Και ποιες είναι αυτές? Διυλιστήρια (άρα 

τελικά και το υπάρχον Ελληνικό κράτος αφού ένα μέρος αυτών είναι και τα ΕΛ.ΠΕ.) 

εταιρείες εμπορίας και τα διάφορα πρατήρια. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία δόθηκαν 

από την Ε.Ε. ενώ οι άλλες χώρες στο χρονικό διάστημα τέλος Φεβρουαρίου με τέλος 

Μαρτίου είχαν αύξηση προ φορών της τάξεως του 1,4% στην χώρα μας είχαμε 5%. 

Αυτή η μετακύλιση φυσικά γίνεται στους καταναλωτές που βλέπουν την τσέπη τους 

να συρρικνώνεται περισσότερο χωρίς να καταλαβαίνουν την πραγματική αιτία. 
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Πίνακας 7. Τιμές καυσίμων 

Η συλλογή λοιπόν αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ενέργεια και την 

πορεία του πετρελαίου με διάφορα σενάρια που μπορούσαν να δημιουργηθούν και οι 

επιπτώσεις αρχικώς στην παγκόσμια αγορά και δευτερευόντως στην Ελληνική αγορά 

ξεκινάει τώρα το 1998. Εν έτη λοιπόν 1998 και αφού για ακόμα μία φορά βρισκόμουν 

στο σπίτι της τωρινής συζύγου μου και το θέμα της ενέργειας με ευαισθητοποιούσε 

ακόμη, το μάτι μου πέφτει πάνω στην εφημερίδα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία 

στην Ισπανία, την λεγόμενη ‘El Pais’. Θέμα της ήταν η ενεργειακή παγκόσμια 

παραγωγή από τα διάφορα κράτη και ο έλεγχος της τιμής του πετρελαίου που είχε 

αρχίσει να ξεφεύγει και να προκαλεί αντιδράσεις από τα πορτοφόλια των 

καταναλωτών (και όχι μόνο).   
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Πίνακας 8. Παγκόσμια Παραγωγή Πετρελαίου εν έτος 1997 

Ο Πίνακας 8 δείχνει ξεκάθαρα ότι οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή είναι οι 

Σαουδική Αραβία ακολουθούμενη από το Ιράν, την Βενεζουέλα, την Νιγηρία και το 

Ιράκ.11 Η παραγωγή την χρονική περίοδο 1997 είναι 64,75 εκατ. βαρέλια την ημέρα 

όπου το 37,59 % παράγεται από χώρες του ΟΠΕΚ και το 27,16 από άλλες χώρες 

χωρίς να υπάρχει το φαινόμενο μειώσεως όπως είχε τεθεί από τα διάφορα μέλη 

κράτη. Παρόλα αυτά λίγα χρόνια αργότερα θα επέλθει ο πόλεμος του Ιράκ για τους 

γνωστούς-άγνωστους λόγους. Δεν είναι επίσης παρά λίγα χρόνια αργότερα (Μάιος 

2004) που η συλλογή των άρθρων μου εμπλουτίζεται και ‘εγκαινιάζεται’ σε μία 

τοπική εφημερίδα με διάφορα σχόλια ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης με τους 

κυριότερους εκπροσώπους του. Σε ένα σημείο του άρθρου διαβάζω ότι το αφεντικό 

της Norsk Hydro (επί ευκαιρίας υπάρχει εκπρόσωπος της και εν Ελλάδι) διατύπωσε 

την άποψη ότι το πετρέλαιο θα πέσει σε επίπεδα του 2005 (22-28 δολάρια από 40 που 

βρισκόταν εκείνη την χρονική περίοδο). Θα έλεγα ότι μάλλον μιλούσε για κάτι άλλο 

αφού μου φαντάζει λίγο δύσκολο να πίστευε αυτά που έλεγε. Το άρθρο αναφέρει ότι 

αυτή η τιμή δεν συμφέρει κανέναν αφού σε χώρες όπως οι Η.Π.Α. (ενεργοβόρες) θα 

έχει ως αποτέλεσμα η οικονομία να φρενάρει (κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε αφού 

χρησιμοποίησε τα αποθέματά της) ενώ άλλες χώρες όπως τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ 
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δεν τους συμφέρει λόγω ανταγωνιστικών ακριβών κοιτασμάτων (π.χ. Βόρεια 

Θάλασσα). 

 
Πίνακας 9. Παγκόσμιος Χάρτης Ενεργειακών Παραγωγής και Κοιτασμάτων εν έτος 

2004 

 Στον Πίνακα 9, φαίνονται τα σχόλια σχετικά με το Ιράκ όπου η αστάθεια 

επηρεάζει την εκμετάλλευση του πετρελαϊκού πλούτου της χώρας.4 Γίνεται λόγος για 

επόμενη κυβέρνηση και πράγματι δεν είναι πολύς χρόνος που συνέβη αυτό. Όμως το 

Ιράκ αυτή την στιγμή έχει αρχίσει να γίνεται κάτι σαν η κατακόμβη των Αμερικανών 

στρατιωτών που παρόλο τον μεγάλο αριθμό τους δεν έχουν καταφέρει να επιβάλουν 

την τάξη εκεί μεταξύ των διαφόρων θρησκειών (και πώς να το καταφέρουν άραγε 

όταν δεν κατάλαβαν ποτέ οι ίδιοι και χωρίς να έχουν κάποιο στρατηγικό σενάριο ότι 

η ‘κατάκτηση’ μίας χώρας δεν συνεπάγεται και ταυτόχρονη επίλυση των 

προβλημάτων της και κυρίως σε λαούς με θρησκευτικό μίσος (και φυσικά χωρίς εκ 

των προτέρων να ετοιμάσουν την επόμενη μέρα). Επίσης στον πίνακα φαίνεται ήδη 

ότι το Ιράν έχει εδώ και δύο χρόνια που κατηγορείται για πυρηνικά (όπως φυσικά 

ήταν και το πρόσχημα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράκ) αλλά οι κατηγορίες του ΟΗΕ 

(που παρεπιμπτόντος ελέγχονται από τις Η.Π.Α.) πέφτουν στο κενό. Η Σαουδική 

Αραβία είναι οι πιστοί φίλοι των Η.Π.Α. παρά το πικρό ποτήρι που τους ‘κέρασε’ 

κάποιος δικός τους ονόματι Μπιν Λάντεν ενώ είναι η αρχή της πολιτικής των 

κρατικοποιήσεων των πετρελαϊκών εταιρειών από τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας 

Τσάβες. Τα αποθέματα βρίσκονται επί το πλείστον στην Ασία ενώ οι αμερικανικές 
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πετρελαϊκές εταιρείες (π.χ. ExxonMobil) και με την βοήθεια του Προέδρου γνωστού 

γιου πρώην επίσης Προέδρου των Η.Π.Α. δένουν τα χέρια οικολογικών οργανώσεων 

όπως της Greenpeace με την μη διαδήλωση εναντίον της για τουλάχιστον επτά χρόνια 

από Τεξανό δικαστή (άραγε από ποια πολιτεία εκλέγεται ο Υιός?)12.     

Η αύξηση όμως αυτής της τιμής του πετρελαίου (αύξηση στα 55 δολ. το βαρέλι 

τον Οκτώβριο του 2004 και δαπάνες 4,29% του ελληνικού νοικοκυριού στα υγρά 

καύσιμα) με τις διάφορες επιπτώσεις αρχικώς όπως ειπώθηκε για την Ελληνική 

οικονομία και φυσικά για την παγκόσμια δεν αφήνει ανεπηρέαστο και το φυσικό 

αέριο. Έτσι η αύξηση του οδήγησε σύμφωνα με μελέτη της Ρ.Α.Ε. σε αύξηση του 

αερίου κατά 22,5% παρόλα αυτά σημαντικά κατώτερο σε σχέση της τιμής του 

πετρελαίου (12/03-04 diesel 0,32λεπ-0,46λεπ, gas 0,25-0,33 λεπ). Αυτό λόγω του 

γεγονότος ότι οι τιμές του αερίου δεν αναπροσαρμόζονται καθημερινά αλλά 

εξαρτάται από τον μέσο όρο του τελευταίου εξαμήνου του diesel κίνησης. 

Η κρισιμότητα και η ανάγκη της Ε.Ε. για πετρέλαιο μετά και τις εξελίξεις που 

συντελούνται το έτος 2006, δηλαδή αφού η τιμή του βαρελιού έχει ανέβει στα 75 δολ. 

να έχει ως αποτέλεσμα να δοθεί επιστολή με 10 βήματα από την επίτροπο σχετικά με 

την ενεργειακή επάρκεια της Ε.Ε 13. Τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω για την 

άμεση βελτίωση των επιδόσεων της εσωτερικής ενέργειας τα κράτη-μέλη είναι 

1) Να θέσουν σε εφαρμογή όλες τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς 

2) Να άρουν όλους τους πολιτικούς και διοικητικούς φραγμούς που εμποδίζουν ή 

καθυστερούν την κατασκευή των απαραίτητων κόμβων διασύνδεσης και των 

τερματικών σταθμών για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και να ενθαρρύνουν τις 

επενδύσεις σε παρεμφερή έργα υποδομής 

3) Να διευκολύνουν την υλική και επιχειρησιακή ενσωμάτωση των εθνικών 

δικτύων σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 

4) Να εμποδίσουν την ανάπτυξη και να περιορίσουν την επιρροή που έχουν στην 

αγορά οι εταιρείες που κατέχουν κυριαρχική θέση εντός των συνόρων κάθε δικτύου 

διανομής 

5) Να διευκολύνουν τον ανταγωνισμό ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών εταιρειών 

σε όλες τις αγορές ενέργειας, χονδρικής και λιανικής, διαχωρίζοντας παράλληλα τις 

εταιρείες δικτύου από τα συμφέροντα όλων των χρηστών 

6) Να μην παρεμβαίνουν στις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές πέραν της αυστηρής 

εφαρμογής της νομοθεσίας ανταγωνισμού 
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7) Να διευκολύνουν την επιλογή προμηθευτή από τους πελάτες, ανεξάρτητα από 

δίκτυα και πολιτικά σύνορα 

8) Να καταστήσουν δυνατή την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών στις αγορές 

ενέργειας και να προωθήσουν μέσω νέων μηχανισμών υπηρεσίες που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

9) Να εναρμονίσουν τις αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, να 

ενδυναμώσουν την ανεξαρτησία τους και αν εκχωρήσουν στα αρμόδια ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα τις εξουσίες που χρειάζονται για την εφαρμογή ενός ρυθμιστικού 

πλαισίου που θα διέπει τα διασυνοριακά θέματα που προκύπτουν σε επίπεδα Ε.Ε. 

10) Να εντάξουν το περιβαλλοντικό κόστος στις τιμές της ενέργειας με όσο το 

δυνατόν πιο ‘διάφανο’ τρόπο, να χρησιμοποιούν τις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού 

αερίου όσο το δυνατόν περισσότερο και να εναρμονίσουν όλα τα σχετικά διαθέσιμα 

εργαλεία (εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, πράσινα πιστοποιητικά, φόροι, 

επιδοτήσεις και ούτω καθ’εξής) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.   

Ο καινούριος παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης όπως παρουσιάζεται από το BP 

Spiegel δεν έχει υποστεί σημαντικές διαφοροποιήσεις όπως φαίνεται στο Πίνακα 

10.14 Έτσι εν έτη 2006 η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας βρίσκεται στα 83 

εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ενώ σύμφωνα με την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας 

που έχει έδρα το Παρίσι το 2010 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 90 εκατομμύρια 

βαρέλια την ημέρα και το 2030 πάνω από 115. Στατιστικά ο μέσος κάτοικος της 

ευρωπαϊκής ζώνης ξοδεύει 225 τόνους κάρβουνο, 116 τόνους πετρέλαιο, 40 τόνους 

ατσάλι, 1,1 τόνο χαλκό και 200 κιλά θείο. Οι Η.Π.Α. έχουν ένα ενεργειακό απόθεμα 

που τους αρκεί με τα σημερινά δεδομένα για μία αυτονομία περίπου 1000 ημερών ή 3 

χρόνων κάτι αντίστοιχο με αυτή της Ε.Ε. 



 
Πίνακας 10. Παγκόσμιος Χάρτης Ενεργειακών Παραγωγής και Κοιτασμάτων εν έτος 2006
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Αντίστοιχα με τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη που δίνει την κατανάλωση 

ενέργειας έχουμε και τον αντίστοιχο χάρτη παραγωγής πετρελαίου εν έτη 2004 όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 11.15 Είναι φανερό ότι το Ιράν έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο 

το οποίο βρίσκεται στα 2,68 εκατ. βαρέλια που εξάγει ως η τρίτη μεγαλύτερη χώρα 

εξαγωγής πετρελαίου. Επίσης ο συνδυασμός των Πινάκων 10-11 δείχνει ότι η ετήσια 

παραγωγή (70,6 εκατ. βαρέλια) δεν είναι σε θέση να καλύψει την ετήσια ζήτηση (83 

εκατ. βαρέλια το 2004). Άρα υπάρχει πρόβλημα που μπορεί να λυθεί μόνο από την  

αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων των χωρών που έχουν. Όμως επίσης 

συνεπάγεται ότι χώρες με μεγάλη κατανάλωση (Η.Π.Α., Ε.Ε.) αρχίζουν και γίνονται 

ολοένα και πιο εξαρτώμενες από αυτές τις χώρες κάτι που συνεπάγεται κινδύνους εάν 

δεν υπάρχει σχετική μοιρασιά αυτών των ενεργειακών αποθεμάτων. Όπως είναι 

γεγονός και αυτό που θα αναλυθεί λεπτομερέστερα παρακάτω ότι αφού 

χρησιμοποιούνται αποθέματα επομένως θα υπάρχει κάποια στιγμή που αυτά θα 

εξαντληθούν. Και πότε θα είναι αυτή η στιγμή? Σύμφωνα με τα παραπάνω η χρονική 

περίοδος εξαρτάται και από τον ενεργειακό πλούτο που συνδράμουν και οι διάφορες 

άλλες μορφές ενέργειας. Εδώ μπαίνουν πια τα σενάρια της εργασίας αυτής και έχουν 

να κάνουν με την διείσδυση των Η.Μ.Ε./Υδρογόνου και της τιμής του πετρελαίου 

που μπορεί να εξελιχθεί σύμφωνα με αυτά τα σενάρια. Είναι οι λεγόμενες 

στρατηγικές όπου και τα διάφορα κράτη με τους στρατηγικούς αναλυτές τους 

προσπαθούν να δώσουν διάφορες λύσεις στις υποθέσεις αυτές, πολλές φορές αρκετά 

προχωρημένες.     

 
Πίνακας 11. Ενεργειακός Χάρτης Παραγωγής Πετρελαίου εν έτος 2004 
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Έχουν ακουστεί διάφορες φωνές (Μάθιου Σίμονς, πρώην σύμβουλος του Λευκού 

Οίκου) και όχι τυχαίες οι οποίες μιλούν για σενάρια που έχουν να κάνουν με αύξηση 

της τιμής του πετρελαίου στα 200 με 250 δολάρια το βαρέλι. Έρευνα η οποία θα 

αναλυθεί ιδιαίτερα σε αυτήν της εργασία από την πετρελαϊκή εταιρεία Shell δείχνει 

τα διάφορα σενάρια τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τους στρατηγικούς αναλυτές της. 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να δοθεί μία σχετική περίληψη για το τι είναι 

στρατηγικός σχεδιασμός και πότε αναπτύχθηκε.   

Η σημασία και η αξία του στρατηγικού σχεδιασμού αμφισβητήθηκε από πολλούς 

ανθρώπους αλλά το τελευταίο τείνει να εξαλειφθεί με τον χρόνο ενώ η ανάπτυξη 

σεναρίων (scenario planning) είναι μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για 

να δοθεί καλύτερα η εξήγηση σε διάφορα απρόσμενα προβλήματα που μπορεί να 

παρουσιασθούν και στα οποία θα πρέπει να δοθεί λύση. Ή αλλιώς τα σενάρια είναι 

εναλλακτικές ιστορίες το πώς θα μπορούσε να αναπτυχθεί ο κόσμος μας. Παρόλο που 

αυτή η πρακτική άρχισε αρκετά αργά (στο β’ παγκόσμιο πόλεμο) εν τούτοις όμως 

απέκτησε μεγαλύτερη δημοτικότητα μετά την επιτυχή χρήση της κατά την 

πετρελαϊκή κρίση την δεκαετία του ’70 από την γνωστή εταιρεία Royal Dutch/Shell 

(νάτην πάλι αυτή η εταιρεία στα πόδια μας!!). 

Όλη η προεργασία αυτή που παρουσιάζεται στις προηγούμενες σελίδες γίνεται για 

να καταλάβει ο αναγνώστης για ποιον λόγο υπάρχει αυτή η έκρυθμη 

κοινωνικο/πολιτικο/οικονομική κατάσταση στον πλανήτη μας ο οποίος έχει να κάνει 

με το ζήτημα της τιμής της ενεργειακής μονάδας (και σαν επακόλουθο του 

πετρελαίου). Έτσι προεκτεινόμενη σε οικονομικές συνθήκες η μη πλήρωση των 

ενεργειακών αναγκών για χώρες ισχυρές (π.χ., Η.Π.Α., Κίνα, Ιαπωνία, Ε.Ε.) έχει ως 

αποτέλεσμα ένα γαϊτανάκι αλυσιδωτών επιπλοκών στον παγκόσμιο χάρτη. Η 

δημιουργία πολεμικού κλίματος είναι μία από τις λεγόμενες στρατηγικές (Η.Π.Α.) 

αλλά επίσης και η αδιαφορία (Η.Π.Α, Ε.Ε., Κίνα) σε χώρες φιλικά προσκείμενες και 

με πολύ πετρέλαιο (Νιγηρία, Τουρκμενιστάν, Σουδάν). Η ραγδαία ανάπτυξη της 

Κινεζικής οικονομίας έχει ως αποτέλεσμα οι Η.Π.Α. να απειλούνται πια ανοιχτά και 

να είναι πια πολύ κοντά να χάσουν τα ‘πρωτεία’ στην κατανάλωση ενέργειας όντως η 

Κίνα ως η δεύτερη χώρα στον κόσμο με 36% αύξηση της ζήτησης το 2004. Εδώ 

φυσικά μπαίνει και η αναμενόμενη ερώτηση που λέει ότι η ανάπτυξη αυτού του 

πληθυσμιακού γίγαντα και η δίψα του για ενέργεια (αφού ακόμη η κατά κεφαλήν 

κατανάλωση είναι πολύ μικρότερη των Η.Π.Α. ή Ε.Ε.) μαζί με τον άλλο ασιατικό 

γίγαντα μπορεί να κάνει την τιμή του πετρελαίου μέσα σε λίγα μόνο χρόνια να 
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εκτιναχθεί σε ύψη δυσθεώρητα τα οποία θα τα έχουν όμως πιθανόν προβλέψει χώρες 

που προσπάθησαν να αναπτυχθούν και σε άλλους ενεργειακούς τομείς και όχι όπως 

καλή ώρα η Ελλάδα. 

Τελευταία (εν έτος 2007) η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και τα 

συνακόλουθα υπερκέρδη των πετρελαϊκών επιχειρήσεων ξαναφέρνουν στην 

επικαιρότητα τη σκοτεινή σχέση μεταξύ εταιρειών και πολιτικής στις ΗΠΑ. Οι 

χρηματοδοτήσεις πολιτικών φορέων και ο επηρεασμός γερουσιαστών (lobbying) 

είναι μία πολύ διαδεδομένη πρακτική που ακολουθούν οι μεγάλες εταιρείες του 

πετρελαίου, η παρουσία των οποίων έγινε ακόμη πιο αισθητή όσον αφορά τις 

επιλογές της αμερικανικής εξωτερικής (Μεσανατολικό) και εσωτερικής (περιβάλλον) 

πολιτικής τα τελευταία δύο χρόνια (2005-2007). Η εξάρτηση των ΗΠΑ (προς το 

παρών 20% της ενέργειας εισάγεται αλλά προβλέψεις από το Υπουργείο Ενέργειας 

δείχνουν το ύψος να φθάνει στο 60% το έτος 2020) από τις εισαγωγές πετρελαίου 

κρύβεται πίσω από δύο βασικές ιδεολογικές επιλογές των κυβερνήσεων Μπους: τον 

‘νέο αμερικανικό αγώνα’ για έλεγχο στην ουσία των πετρελαιοπηγών των της Μέσης 

Ανατολής – κεντρικής Ασίας και την αθέτηση των αμερικανικών υποχρεώσεων όσον 

αφορά τη συνθήκη του Κιότο για την καταπολέμηση του θερμοκηπίου λόγω του 

δόγματος από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ (ναι τον γνωστό) ότι είναι πάντοτε καλύτερα η 

ανάπτυξη τοπικών πηγών από αμερικανικές εταιρείες από ότι η παραγωγή από ξένες 

εταιρείες16. 

Οι εμπειρογνώμονες της αμερικανικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι μέχρι το 2025 οι 

ΗΠΑ πρέπει να εισαγάγουν πάνω από δύο τρίτα του πετρελαίου και αερίου που 

καταναλώνουν. Και επειδή γύρω από το πετρέλαιο υπάρχουν μεγάλα οικονομικά 

συμφέροντα, για τη στήριξη των συμφερόντων τους, οι δέκα μεγαλύτερες 

πετρελαϊκές εταιρείες δαπάνησαν πάνω από 33 εκατ. δολάρια για τον επηρεασμό 

(lobbying) του Κογκρέσου. Παράλληλα μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2006 είχαν 

δαπανήσει περισσότερο από ένα εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση 

υποψηφίων γερουσιαστών με προτίμηση κατά 84% στους ρεπουμπλικάνους 

υποψηφίους (αλλά και ένα υπόλοιπο ποσοστό σε δημοκρατικούς υποψηφίους έτσι για 

να έχουμε ‘καπαρωμένους’ όλη την γκάμα των πολιτικών!)17. 

Η δε ExxoxMobil (που την χάνεις που την βρίσκεις πάντοτε μέσα στο παιχνίδι 

είναι και πώς να μην είναι άλλωστε αφού τα συμφέροντά της είναι εκεί ? σαν δεν 

ντρέπομαι λίγο και εγώ να κατακρίνω την εταιρεία που με πλήρωνε για 3½ χρόνια!!), 

μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία, πλήρωσε 265.050 δολάρια, 90% σε 
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Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους ενώ η ChevronTexaco (πάλι καλά που δεν πήγα στην 

τελευταία να δουλέψω όταν με έκαναν συνέντευξη στις Βρυξέλλες!!) έδωσε 167.000 

δολάρια, 77% επίσης σε Ρεπουμπλικάνους (έχουν την τιμητική τους αφού έχουν μία 

ιδιαίτερη ‘κλίση’ στα πετροδολάρια). Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου για τη 

Δημόσια Ακεραιότητα (Center for Public Integrity), μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης 

που ασχολείται με την ερευνητική δημοσιογραφία, η πετρελαϊκή βιομηχανία έχει 

ξοδέψει πάνω από 354 εκατ. δολάρια σε δραστηριότητες επηρεασμού από το 1998. 

Έχει επίσης ‘επενδύσει’ την ίδια περίοδο περισσότερο από 67 εκατ. δολάρια σε 

προεκλογικές εκστρατείες με τις εταιρείες ενέργειας να προτιμούν κατά 73% τη 

χρηματοδότηση Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο – ίσως και 

για μερικούς ακόμη – ο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ (πως φαίνεται η αγάπη του πατέρα 

στον υιό έτσι? δίνοντας το ίδιο του το όνομα και τα ίδια ‘όμορφα’ μυαλά) είχε 

εγκρίνει για τις πετρελαϊκές εταιρείες φοροαπαλλαγές, ύψους 7.5 δις. δολαρίων. 

Η δημιουργία λοιπόν ενεργειακής ανεπάρκειας στην παγκόσμια αγορά έχει ως 

αποτέλεσμα δυνάμεις όπως οι Η.Π.Α. να μην νιώθουν και πολύ ασφαλές. Θα πρέπει 

να ειπωθεί εδώ ότι η πολιτική του Bush, που έχει την υποστήριξη γνωστών 

πετρελαϊκών εταιρειών είναι η μέγιστη αξιοποίηση των εσωτερικών κοιτασμάτων 

πετρελαίου όπως π.χ. της Αλάσκας αν και πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι τυχόν 

εξόρυξη δεν θα άλλαζε ιδιαίτερα το ποσοστό εισαγωγής πετρελαίου από χώρες του 

ΟΠΕΚ. Η δύναμη των όπλων λοιπόν και η επιθετική στρατηγική που διακατέχει 

πάντοτε χώρες που κατέχονται από το σύνδρομο της μοναδικής (?) υπερδυνάμεως 

φέρνει αντιμέτωπους για ακόμη μία φορά τα συμφέροντα σε κατάσταση πολέμου 

εναντίον του Ιράν. Εδώ θα δοθεί σχετικά η ομιλία ενός από τους επιφανέστερους 

φιλοσόφους του προηγούμενου αιώνα μας που τυγχάνει να είναι και Αμερικανός 

υπήκοος σχετικά με την ‘συμμετοχή’ ή όχι των Η.Π.Α. σε πιθανόν πόλεμο με το Ιράν. 

Δηλαδή ένα σενάριο το οποίο είναι θα΄λεγε κανείς πολύ βασικό για να εξεταστούν 

επίσης και τα σενάρια τα οποία θα υποβληθούν και σε αυτή την εργασία αφού τα 

επηρεάζει έμμεσα18. Έτσι σύμφωνα με τον Noam Chomsky από το πανεπιστήμιο του 

Μ.Ι.Τ. (όπου εκτός από μεγάλους επιστήμονες ‘βγάζει’ και λαμπρούς διανοητές 

παρόλο την ιδιωτική ιδιότητα του πανεπιστημίου) ‘η εκστρατεία διαπαιδαγώγησης 

και στροφής της κοινής γνώμης εναντίον του Ιράν έχει αποτύχει κάτι που κάνει τις 

Η.Π.Α. να είναι πολύ νευρικές. Η συγκέντρωση των πετρελαίων στο νότιο Ιράν που 

κατοικείται από την αραβική μειονότητα του Κουζεστάν θα μπορούσε να κάνει τις 

Η.Π.Α. την δημιουργίας εστίας εξέγερσης με το πρόσχημα της αυτονομίας (άλλο 
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θέμα εάν δεν την αναγνωρίζουν σε άλλα κράτη) όπως επίσης το ίδιο θα μπορούσε να 

γίνει και στην Βενεζουέλα αλλά και τελευταίως στην Βολιβία λόγω της δυσαρέσκειας 

των προηγουμένων πετρελαϊκών αρχόντων’6.  

Από την άλλη πλευρά το Ιράν παίζει ένα παιχνίδι το οποίο παρόλο την μη ύπαρξη 

βόμβας έχει την φιλοδοξία να αποκτήσει πυρηνική τεχνολογία που σύμφωνα με τους 

‘αντίθετους’ ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στρατιωτικά19. Έτσι, σύμφωνα και με τα 

παραπάνω λεγόμενα του Noam Chomsky, ένα 1ο σενάριο είναι μία επίθεση των 

Η.Π.Α. στο Ιράν. Ένα 2ο σενάριο το οποίο παίζεται με κέντρο την τιμή του 

πετρελαίου είναι να συμφωνήσουν οι Η.Π.Α. στο κεντρικό ρόλο που θέλει να παίξει 

το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή ενώ ένα 3ο σενάριο είναι να πεισθεί το Ιράν να 

εγκαταλείψει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου αλλά με ταυτόχρονη πίεση στην 

πλευρά του Ισραήλ από τις Η.Π.Α. για σωφρονέστερη πολιτική που να μην ερίζει 

παλιές και όχι μόνο πληγές. Η απάντηση στο 1ο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει 

στο κλείσιμο των  αγωγών αποκλείοντας τα στενά του Χορμούζ, τη δίοδο δηλαδή από 

τον Περσικό στον Ινδικό Ωκεανό (εκτός φυσικά και την μη διάθεση των δικών 

αποθεμάτων και σταμάτημα της παραγωγής της). Ένα δεύτερο ενδεχόμενο θα 

μπορούσε να είναι η ανατροπή του υπάρχοντος καθεστώτος αλλά σε αυτήν την 

περίπτωση ωφελημένοι θα ήταν πιθανόν η Ρωσία και η Ινδία.  

Η παρατεταμένη ανασφάλεια των Η.Π.Α. όπως προείπα έχει ως αποτέλεσμα να 

είναι πολύ νευρικές και να προσπαθούν να κάνουν διαπαιδαγώγηση της κοινής 

γνώμης με ταυτόχρονη στρατηγική με χώρες που αποτελούν μέρη και του ΝΑΤΟ 

αλλά και της Ε.Ε. (π.χ. Ελλάδα). Έτσι σε ένα ταξίδι αστραπή η Αμερικανίδα 

υπουργός εξωτερικών επισκέφτηκε την Ελλάδα σε μία προσπάθειά της να πιέσει την 

Ελλάδα έτσι ώστε να μην συμπλεύσει με την πολιτική της Ρωσίας. Κάτι τέτοιο δεν 

δύναται δυνατόν για την άλλη οικονομική δύναμη της Ε.Ε. (Γερμανία) που η 

καγκελάριος επισκέφτηκε προσφάτως την Ρωσία για να ‘επιβεβαιώσει’ και να 

επικυρώσει ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα τροφοδοσίας της Γερμανίας με φυσικό 

αέριο (αφού και πιο φτηνό είναι αλλά και δεν είναι τόσο ακριβό σε σχέση με το 

πετρέλαιο έτσι ώστε να μην διαταράσσεται τόσο εύκολο η οικονομική της πολιτική). 

Η γνώση αυτή της θέσης της Ρωσίας που εκφράζετε μέσω της GazProm (κρατική) 

φτάνει σε σημείο απειλής της Ε.Ε. για διακοπή του φυσικού αερίου στα αντίστοιχα 

κράτη (κάτι τέτοιο ενεργεί και ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας στην Λατινική Αμερική 

εις βάρος των Η.Π.Α.). 
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Αντίστοιχη απάντηση από πλευράς Ιράν στην τιμή του πετρελαίου είναι η 

δημιουργία ιρανικού χρηματιστηρίου πετρελαίου σε ευρώ έτσι ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα στους πελάτες να απαλλαγούν από την υποχρέωση να διατηρούν 

αποθέματα –υποτιμούμενων-δολαρίων. Πρόσφατη δήλωση του Προέδρου της 

Βενεζουέλας αλλά και του υπουργού της Σαουδικής Αραβίας εάν η τιμή του 

πετρελαίου είναι σωστή είχε ως απάντηση ότι θα ήταν αρκετά πιο λογική μία τιμή 

γύρω στα 50 δολάρια το βαρέλι (40% κάτω σε σχέση με την τωρινή τιμή). Εδώ όμως 

μπαίνει και ένα ακόμη μεγάλο θέμα που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με αυτά τα 

γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ασία αλλά έχει να κάνει με τα λεγόμενα futures 

(δηλαδή μελλοντικές θέσεις που έχουν αγοραστεί από τις αρχές του 2003-εδώ να 

υπενθυμίσουμε ότι εκείνη τη χρονική στιγμή το βαρέλι βρισκόταν στα 22-25 

δολάρια-και προσδοκόνται υψηλά κέρδη μέσω ενός ισχυρότατου λόμπι 

εταιρειών). Συνεπώς ένα τεράστιο ζήτημα έγκειται στο ότι όπως λέμε στον τόπο μας 

‘στην αναμπουμπούλα ο λύκος χαίρεται’ και στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτές 

οι λεγόμενες εταιρείες οι οποίες εμφανίζουν να έχουν συνεχώς μεγαλύτερα κέρδη () 

και να ‘πέφτουν μέσα’ και στα λεγόμενα τους στρατηγικά σενάρια!!!!      

Ο παρακάτω Πίνακας 12 δίνει αυτήν την εξάρτηση των Η.Π.Α. σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της και το βαθμό επιρροής της από τυχόν μειώσεις20. 

Και μέσα σε όλα αυτά η θέση της Ελλάδος ποια είναι? Σύμφωνα με την Ε.Ε. η 

χώρα μας έχει ένα από τους χειρότερους δείκτες ενεργειακής εξάρτησης των 15 

χωρών ενώ εισήγαγε καύσιμα το 2005 αξίας 9 δις. Ευρώ και έκανε επανεξαγωγή 

αξίας 2,2 δις. ευρώ δηλαδή έλλειμμα της τάξεως των 6,8 δις. ευρώ με τις αντίστοιχες 

επιπτώσεις στην οικονομία μας. Κάτι που θα έλεγε κανείς δίνει ‘πάσα’ σε κάτι που 

είχε λεχθεί σε προηγούμενες παραγράφους σχετικά με τον χαμηλό ειδικό φόρο 

κατανάλωσης που έχει η χώρα μας. Αυτό συνεπάγεται ότι για να κλείνει αυτή η 

τρύπα από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου θα πρέπει να υπάρχει μία αύξηση 

των καυσίμων σε περιπτώσεις μη αυξήσεως διεθνώς ή μία παρατεταμένη 

σταθερότητα σε υψηλές τιμές. Η αντιμετώπιση αυτή όμως δεν παύει να είναι 

παροδική αφού είμαστε μονίμως εξαιρετικά εξαρτώμενοι από την τιμή του 

πετρελαίου. 

Η λύση που έχει ειπωθεί εδώ και πολλά χρόνια από διάφορους ανθρώπους 

ειδικούς και μη είναι η αξιοποίηση αυτής της ενεργειακής δύναμης που διαθέτουμε 

σε ήπιες μορφές ενέργειας. 
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Πίνακας 12. Παραγωγή Πετρελαίου εν έτος 2006 

Έτσι αυτό είναι το τρίτο σκέλος της εργασίας αυτής όπου λόγω και της απασχόλησής 

μου σε αυτό το αντικείμενο θα σας διηγηθώ μία ιστορία που διαδραματίστηκε όταν 

βρισκόμουν στο Σικάγο των Η.Π.Α. Εν έτος 1995 σε ένα εθνικό συνέδριο που 

διοργανώθηκε από το ίδιο το πανεπιστήμιό μου για διάφορες μορφές ενέργειας, 

παρευρέθηκε και κάποιος υπεύθυνος της ‘δικιάς μας’ ΔΕΗ. Το ενδιαφέρον 

επικεντρώθηκε σε μία μορφή ανεμογεννήτριας που έκλεψε την παράσταση και ήταν 

το μοντέλο στο οποίο είχα δουλέψει εγώ αλλά και διάφοροι άλλοι επιστήμονες. 

Τελικά η προσπάθειά του συγκεκριμένου κυρίου έμεινε για μία ακόμη φορά στα 

λόγια αφού μάλλον ο αρμόδιος υπεύθυνος της Δ.Ε.Η. έκρινε ότι δεν ήταν 

συμφέρουσα η κατασκευή του και διάθεσή του στο εμπόριο ως αιολική ενέργεια. Στη 

συνέχεια δικά μου προσπάθεια σε συνεργασία με το εργαστήριο Η.Μ.Ε. στο ΤΕΙ 

Ηρακλείου για εισαγωγή αυτής της τεχνογνωσίας αλλά ταυτόχρονα και κατασκευή 

της δεν κατέστη δυνατόν αφού το τελευταίο κομμάτι αποδείχτηκε αξεπέραστο. Έτσι 

γρήγορα ξεχάστηκε αυτή η τεχνολογία ενώ σε επίσκεψή μου σε καθηγητή στο 
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Ε.Μ.Π. απογοητεύτηκα όταν έμαθα ότι ναι μεν είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε 

το δύσκολο κομμάτι μίας απλής ανεμογεννήτριας (δηλαδή το υπολογιστικό πακέτο 

που μπαίνει στον πύργο ελέγχου και ελέγχει αναλόγως της ταχύτητας του ανέμου την 

περιστροφή των πτερυγίων για να υπάρχει μεγαλύτερη αξιοποίηση του αέρα) αλλά 

δεν ήμασταν σε θέση να φτιάξουμε τον πύργο και τα πτερύγια. Λυπητερό που γινόταν 

οδυνηρό όταν έμαθα ότι Γερμανικές (και όχι μόνο) εταιρείες αγοράζουν αυτό το 

σημαντικό πακέτο και το χρησιμοποιούν για να κατασκευάσουν και να πουλήσουν 

την ανεμογεννήτρια ολόκληρη στην Ελλάδα (και όχι μόνο) σε τιμή πολλαπλάσια σε 

σχέση με την τεχνογνωσία που διαθέσανε!!! 

Αυτά τα προβλήματα δεν σταμάτησαν να υπάρχουν στην Ελλάδα και έτσι παρόλο 

το γεγονός ότι είμαστε η χώρα με τις περισσότερες ήπιες μορφές ενέργειας εν τούτοις 

από το 1990 και μέχρι σήμερα υποβιβαστήκαμε ακόμη μία φορά από την 2η θέση 

στην 10η σημερινή στην Ε.Ε. (Ναι καλά διαβάζετε).  Τα πρωτεία (και πως όχι όταν 

ενεργεί όπως διαβάσατε παραπάνω) κατέχει η Γερμανία με 13.000 MW ενώ 

ακολουθεί η Ισπανία με 10.000 MW (προσωπική εμπειρία που λέει ότι κατέχουν την 

δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο στην κατασκευή αιολικών πάρκων και 

ανεμογεννητριών και είναι η λεγόμενη Gamesa Eolicos μέρος της εταιρείας Gamesa 

S.A. που διαιρείται σε τέσσερα μεγάλα τμήματα και κατέχεται από την 4η μεγαλύτερη 

τράπεζα στην Ευρώπη, την ισπανική BBVA και την 3η μεγαλύτερη εταιρεία 

ηλεκτρισμού στην Ευρώπη την Iberdrola (Ναι καλά διαβάσατε αυτή που θα έχει 

ποσοστό μέχρι και 50.1% στη συνεργασία της με την ελληνική εταιρεία ΡΟΚΑΣ 

Α.Ε.). Επίσης η Πορτογαλία εγκατέστησε 500 MW  σε ένα χρόνο όσα έκανε η 

Ελλάδα σε 23 χρόνια!!!! Ενώ φυσικά ο στόχος του 20.1 % που είχε ειπωθεί έχει 

φυσικά εγκαταλειφθεί.   

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής 

Ενέργειας μπορούν να γίνουν επενδύσεις του ύψους των 3 δις ευρώ για εγκατάσταση 

από 700 MW που βρίσκεται σήμερα στα 3.400 MW. Έτσι ενώ στην Ευρώπη είναι 

εγκατεστημένο το 68% της ισχύος στην Ελλάδα ήμαστε μόλις στο 1%. Τα 

προβλήματα πολλά και δυστυχώς για ακόμη μία φορά γραφειοκρατικά τέτοια που να 

εμποδίζουν την ανάπτυξη όχι μόνο αιολικών πάρκων αλλά και άλλων ήπιων μορφών 

ενέργειας. Τα τέσσερα (4) βασικά προβλήματα που θα πρέπει να δεχτούν το 

συντομότερο δυνατόν λύση για να απαγκιστρωθούμε από την τεράστια εξάρτησή μας 

από το πετρέλαιο και με όσα αυτό συνεπάγεται είναι τα παρακάτω: 

1) Νομικό πλαίσιο 
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2) Η αδειοδότηση 

3) Έλλειψη δικτύων 

4) Ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών 

Στις παρακάτω σελίδες δίνεται μία περίληψη μίας άλλης μορφής ενέργειας η 

οποία γράφτηκε στον τίτλο αυτής της εργασίας και θεωρείται σήμερα ως αυτή που 

μπορεί να κάνει την ‘μεγάλη αντεπίθεση’ στην αντικατάσταση του πετρελαίου και 

του φυσικού αερίου στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά με ταυτόχρονες λύσεις σε 

σχέση των ρύπων κατά την κατανάλωσή της.  
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΩΣ Η.Μ.Ε. 
 

Ιστορική Αναδρομή 
 

Το όραμα ενός πολιτισμού που θα είναι αποδεσμευμένος ενεργειακά από τον 

υδρογονάνθρακα (το οποίο δημιουργεί το γνωστό πετρέλαιο) υφίσταται πριν από την 

εποχή των αλχημιστών. Η τεχνολογία υδρογόνου δεν είναι κάτι καινούργιο όπως 

θέλουν ίσως κάποιοι να το παρουσιάσουν αλλά υπάρχει εδώ και καιρό. Αιώνες 

νωρίτερα, ο Νοστράδαμος είχε αφήσει να εννοηθεί πως το μέλλον της ανθρωπότητας 

κρύβεται στο νερό. Παρόλο που το ελαφρύτερο στοιχείο (υδρογόνο) στο σύμπαν 

είναι αυτό με το μεγαλύτερο ποσοστό εντούτοις δεν βρίσκεται σε καθαρή μορφή στον 

πλανήτη μας. Είναι παρών σε πολύ μεγάλες ποσότητες μαζί με το οξυγόνο υπό μορφή 

νερού και επίσης μαζί με άνθρακα και άλλα στοιχεία ως στερεά καύσιμα μαζί με 

υδρογονάνθρακες (περίπου το 0.9% του βάρους του πλανήτη μας είναι από υδρογόνο 

κάνοντάς το έτσι το ένατο πιο ευρέως διαδεδομένο στοιχείο). Η ιδέα του υδρογόνου 

ξεκίνησε από το Henry Cavendish (1731-1810) το 1766 όταν έγινε και η απομόνωσή 

του από το νερό για να χαρακτηριστεί αργότερα το 1785 από τον γάλλο χημικό 

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) ως εύφλεκτο αέριο. Αργότερα ο Ιούλιος Βερν 

περιέγραψε με έμμεσο τρόπο στο βιβλίο του ‘Μυστηριώδη Νήσο’ ότι ‘το νερό μία 

ημέρα θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, και το οξυγόνο μαζί με το υδρογόνο που το 

αποτελούν, χρησιμοποιούμενο μαζί ή χώρια  θα αποτελέσει μία ανεξάντλητη πηγή 

φωτός και ενέργειας με μία τέτοια ένταση που ο άνθρακας δεν θα μπορεί να το 

ακολουθήσει … Πιστεύω ότι όταν τα αποθέματα άνθρακα τελειώσουν θα πρέπει να 

ζεστάνουμε τον εαυτό μας με νερό. Το νερό θα είναι ο άνθρακας του μέλλοντος’.  

Από την πρώτη στιγμή που έγινε η απομόνωση του υδρογόνου με διάσπαση 

χαρακτηρίστηκε ως η προτεινόμενη μορφή μεταφοράς ενέργειας. Έναν αιώνα 

αργότερα το 1839, ο Christian Friedrich Schonbein (1799-1868) και ο William Robert 

Grove (1811-1896) (‘πατέρας’ της ενεργειακής κυψέλης- fuel cell) αναρωτήθηκε το 

εξής απλό: ‘Αφού η διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύματος στο νερό προκαλεί τη 

διάσπαση του σε υδρογόνο και οξυγόνο, γιατί ο συνδυασμός αυτών των δυο 

στοιχείων να μην παράγει, εκτός από νερό, ηλεκτρική ενέργεια;’. Έτσι το 1839 ο 

W.Grove δημοσιεύει την εργασία του που αποδεικνύει ότι μια απλή συσκευή που 

αποτελούνταν από δυο καταλύτες (υδρογόνου και οξυγόνου) βυθισμένη σε 

ηλεκτρολυτικό θειούχο λουτρό παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια. Την συγκεκριμένη 
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συσκευή την αποκάλεσε ‘βολταϊκή μπαταρία αερίου’ και ουσιαστικά ήταν η πρώτη 

κυψέλη που καταγράφηκε στην ιστορία. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η ‘κυψέλη 

καυσίμου’ δεν είναι ένας θερμικός κύκλος Carnot όπου υπάρχει περιορισμός της 

μετατροπής ενέργειας ενώ η μετατροπή του σε ενέργεια θα συνεπαγόταν και υλικά 

υψηλής τεχνολογίας που να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες αλλά μία συσκευή 

παραγωγής ενέργειας μέσω της παραπάνω μεθόδου που περιγράφηκε. 

Λίγο πιο μπροστά ο αιδεσιμότατος W. Cecil κατασκεύασε μία μηχανή υδρογόνου 

το 1820 ενώ αργότερα (1870) ο Otto χρησιμοποίησε ένα καύσιμο μικτό με 50% 

υδρογόνο. Ο J.B.S. Haldane παρήγαγε υδρογόνο με την βοήθεια ενέργειας από άνεμο 

το 1923, ενώ ο γνωστός ρώσος αεροναυπηγός Sikorski μελέτησε το υδρογόνο ως 

καύσιμο για ελικόπτερα το 1938, ένα χρόνο μόλις μετά από τις πρώτες εφαρμογές του 

υδρογόνου στην αεροναυτιλία που είχαν γίνει σε αερόστατα ως συμπληρωματικό 

καύσιμο για την κίνηση των γιγαντιαίων ZEPPELIN. Πριν μάλιστα το ατύχημα που 

ακολούθησε είχαν ήδη γίνει δέκα καλές πτήσεις του αερόστατου. Παρόλα αυτά, το 

τραγικό συμβάν όπως αυτό που συνέβη στις έξι Μάιου του 1937, όταν το τεράστιο 

αερόπλοιο Hindenberg εξερράγη στον αέρα ενώ ήταν φουσκωμένο με υδρογόνο, 

δημιούργησαν άσχημες εντυπώσεις. Εν τούτοις είχε γίνει ήδη η αρχή να 

χρησιμοποιείται το υδρογόνο ως καύσιμο για αεροδιαστημικούς σκοπούς. Έτσι τις 

επόμενες δεκαετίες, μια σειρά γεγονότων, όπως η ενεργειακή κρίση του 1973, 

επανέφερε στο προσκήνιο το υδρογόνο ως μορφή εναλλακτικής ενέργειας. Η 

αντίστροφη μέτρηση για την περίοδο στην οποία η κοινωνία θα εξαρτηθεί από τον 

υδρογονάνθρακα είχε ήδη ξεκινήσει. Μελέτες επιβεβαίωναν ότι τα κοιτάσματα 

μαύρου χρυσού κάποια στιγμή θα εξαντληθούν. Από την άλλη, η υπέρογκη καύση 

άνθρακα και πετρελαίου εκλύει τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

στην ατμόσφαιρα συντελώντας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Έτσι λοιπόν, 

κυβερνήσεις και βιομηχανίες άρχισαν να επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην 

παραγωγή υδρογόνου, του καύσιμου των ενεργειακών συσκευών. 

Οι ενεργειακοί αιώνες ξεκίνησαν λοιπόν με την χρήση των ήπιων μορφών 

ενέργειας (ηλιακή) μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα όπου και χαρακτηρίζεται η πρώτη 

μεγάλη αλλαγή με βασικό ενεργειακό καύσιμο τον άνθρακα. Έτσι ο 19ος αιώνας είναι 

ο αιώνας του άνθρακα ενώ ο 20ος αιώνας με την δεύτερη αλλαγή που επέρχεται 

χαρακτηρίζεται ως ο αιώνας του πετρελαίου, φυσικού αερίου, και πυρηνικής 

ενέργειας. Στη συνέχεια κατά την διάρκεια του 21ου αιώνα έχουμε έναν αριθμό 

διαφορετικών μορφών ήπιων μορφών ενέργειας (τώρα του δεύτερου ενεργειακού 
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ηλιακού πολιτισμού λόγω των κυψέλων καυσίμων κ.λ.π.) ενώ πολύ πιθανόν στον 

επόμενο αιώνα να έχουμε ως κύρια μορφή ενέργειας την παραγωγή της από την 

λεγόμενη ‘πυρηνική σύντηξη’.    

Έτσι πιστεύεται ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ένας κόσμος δυνητικά πιο καθαρός, 

πιο ισορροπημένος και πιο δημοκρατικός, αφού η ενέργεια, κατά συνέπεια η εξουσία, 

θα βρίσκεται στα χέρια όλων των πωλητών. Δεν θα σημειώνονται πλέον διεθνείς 

πολιτικές εντάσεις όπως οι σημερινές ούτε τα μεγάλα λόμπι εξουσίας της εποχής του 

πετρελαίου που κυριαρχείται από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες αλλά και τις 

μεγάλες ηλεκτρικές. Την εποχή του υδρογόνου κάθε πολίτης θα είναι συνδεμένος με 

ένα δίκτυο από το οποίο θα μπορεί να αγοράσει ενέργεια ή να πουλήσει αυτή που ο 

ίδιος θα παράγει με ηλιακούς συσσωρευτές ή αιολικές τουρμπίνες. Τα αυτοκίνητα θα 

κινούνται αθόρυβα και από τον σωλήνα της εξάτμισης θα εκπέμπουν μόνο 

υδρατμούς. Θα είναι μια διαδικασία πολυδάπανη αλλά και αναπόφευκτη, 

τουλάχιστον σύμφωνα με τον Τζερεμι Ρίφκιν, διάσημο οικονομολόγο, συγγραφέα και 

πρόεδρο του ιδρύματος οικονομικών τάσεων. Πολλοί ειδικοί συμφωνούν. Ήδη έχει 

προγραμματιστή η λειτουργία του πρώτου σταθμού παραγωγής υδρογόνου στην 

Ισλανδία, όπου η υδροηλεκτρική και γεωθερμική ενέργεια θα χρησιμοποιούνται για 

την ηλεκτρόλυση του νερού, παράγοντας υδρογόνο.  

Όπως ειπώθηκε νωρίτερα σημαντικές αποφάσεις πάρθηκαν κυρίως μετά την 

ενεργειακή κρίση. Έτσι λίγο μετά την κρίση που ξέσπασε το 1973, γίνεται και το 

πρώτο διεθνές συνέδριο στη τεχνολογία υδρογόνου στο Μαϊάμι, στις Η.Π.Α. (18-20 

Μαρτίου 1974). Ένα μικρό γκρουπ ανθρώπων μαζεύεται από τους λεγόμενους 

ρομαντικούς της τεχνολογίας υδρογόνου αποτελούμενη από τους Cesare Marchetti,  

John Bockris, Tokia Ohta, Bill Van Horst, Anibal Martinez (που μετέπειτα θα είναι 

ένας από τους πρωτεργάτες της δημιουργίας του πετρελαϊκού οργανισμού OPEC), 

Walter Seifritz, Hussein Abdel-Aal, Bill Escher, Bob Zweig, Kurt Weil και τον 

πατέρα αυτής της περαιτέρω εξέλιξης στην τεχνολογία υδρογόνου τον T. Veziroglou. 

Με βάση τους παραπάνω ανθρώπους και κάποιους άλλους θα αρχίσει η εντονότερη 

έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας υδρογόνου. Το 1979 αρχίζει στις Η.Π.Α. το 

λεγόμενο ‘Στρατηγικό Πλάνο για τεχνολογία Υδρογόνου’ το οποίο έχει ως σκοπό να 

κάνει ευρύτερη την χρήση του και να είναι ανταγωνιστικό ενεργειακό μέσο για 

εταιρείες, κτίρια και μεταφορά. Μέσω του προγράμματος ‘Vision 21’ δηλαδή όραμα 

στον 21ο αιώνα, άρχισε στις Η.Π.Α. η έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας υδρογόνου 

με απώτερο σκοπό να υπάρχουν μηδέν ρύποι από καύσιμα CO2 μέχρι το 2015. Κάτι 
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το οποίο έρχεται σε αντίθεση φυσικά με την γνωστή συμφωνία του Kιότο που δεν 

υπογράφτηκε από τις Η.Π.Α. για μείωση των ρύπων.  Έτσι σε αυτό το πρόγραμμα 

γίνεται μία παρουσίαση του που και πως θα είναι δυνατή η μεταφορά από τον αιώνα 

των υδρογονανθράκων στον αιώνα της τεχνολογίας υδρογόνου μέχρι το έτος 2030.21 

Όπως γίνεται αντιληπτό για ακόμη μία φορά παρόλο την τότε σχετική επάρκεια των 

Η.Π.Α. σε ενεργειακά αποθέματα εντούτοις η ιδέα και η εκτενέστερη έρευνα στο 

λεγόμενο καύσιμο του μέλλοντος ξεκινά από την ιδία χώρα που μετά από 30 χρόνια 

θα τεθεί αντιμέτωπη με το ‘δάκτυλο του κακού (Ιράκ)’ για τον έλεγχο ενεργειακών 

αποθεμάτων.  

Σε συμφωνία με τις Η.Π.Α. στην έρευνα στην τεχνολογία υδρογόνου είναι και η 

Ιαπωνία όμως αυτή με δικά της επιχειρήματα τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με 

την μεγάλη εξάρτηση αυτού του ισχυρού οικονομικά ασιατικού κράτους από το 

πετρέλαιο και τις ταλαντώσεις που σημειώνονται ακόμα και σε οικονομίες όπως η 

δική της22.  

 

Ερευνητικά Προγράμματα στην Τεχνολογία Υδρογόνου 
Το πρόγραμμα των Η.Π.Α. στην προώθηση της έρευνας στη τεχνολογία 

υδρογόνου και στην δημιουργία κυψελών καυσίμων με εφαρμογή τους στην 

αυτοκινητοβιομηχανία (FreedomCar) μαζί με αυτό της ανάπτυξης της τεχνολογίας 

υδρογόνου για παραγωγή, αποθήκευση και διανομή υδρογόνου για χρήση σε οχήματα 

με κυψέλες υδρογόνου (FreedomFuel) για τα επόμενα 5 χρόνια μετά το 2005 

ανέρχεται στο $1.7 δις. Αντίστοιχα το Ιαπωνικό πρόγραμμα (WE-NET) έχει ήδη 

διαμορφωθεί και ενισχυθεί οικονομικά μέχρι το έτος 2020 για μία περίοδο που άρχισε 

το 1992, στο ύψος των $11 δις.  

Το παράδειγμα των Η.Π.Α. και Ιαπωνίας και την περαιτέρω εξέλιξη της 

τεχνολογίας υδρογόνου μέσω της έρευνας προσπαθεί να το ακολουθήσει έστω και 

καθυστερημένα η Ε.Ε23. Έτσι μέσω των Κοινοτικών Προγραμμάτων και της 

λεγόμενης Ευρωπαϊκής Πολιτικής που θα προωθεί την βιομηχανική 

ανταγωνιστικότητα τέσσερα προγράμματα κατατέθηκαν μεταξύ του χρονικού 

διαστήματος 1984 και 1998. .Μία καθυστέρηση δηλαδή σε σχέση με Η.Π.Α. και 

Ιαπωνία 10 χρόνων.  Παρόλα αυτά δεν είναι παρά μέχρι το 5ο Κοινοτικό Πρόγραμμα 

(FP5) και στο πλαίσιο της καλυτέρεψης της κοινωνικό-οικονομικής πολιτικής όπου 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά ότι η τεχνολογία υδρογόνου είναι μία από αυτές τις 
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κρίσιμες και ιδιαίτερα ελπιδοφόρες τεχνολογίες. Η αντιπαράθεση των ερευνητικών 

προϋπολογισμών γέρνει καθαρά την πλάστιγγα εναντίον της Ε.Ε. σε σύγκριση με 

Η.Π.Α. και Ιαπωνία αφού σε 336 ερευνητικά προγράμματα από το 1988 μέχρι το 

1996 εκτιμάται ότι τα κονδύλια για την Ε.Ε. ήταν μεταξύ 50 και 60 εκατ. Ευρώ. 

Μόλις την πενταετία 1997-2002 υπάρχει μία αύξηση που φτάνει για αυτό το χρονικό 

διάστημα το ποσό των 120 εκατ. Ευρώ ενώ δεν είναι πριν τέσσερα μόλις χρόνια όπου 

ο τότε επίτροπος της Ε.Ε. (και τωρινός πρωθυπουργός της Ιταλίας αλλά και 

ταυτόχρονα ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια) Ρομάνο Πρόντι που 

ανακοίνωσε την περαιτέρω αύξηση κονδυλίων υπέρ της τεχνολογίας υδρογόνου.   

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα που ‘τρέχουν’ και 

σχετίζονται με την τεχνολογία υδρογόνου και τις κυψέλες καυσίμου. Τα κυριότερα 

από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω 

- EIHP I, II, (European Integrated Hydrogen Project) που σχετίζεται με τα 

στάνταρτς και κανονισμούς για οχήματα, ασφάλεια οχημάτων και στάνταρτ 

μερών για υποδομή κυψελών σχετική με τα οχήματα και συζήτηση σχετική 

με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα χαμηλής και υψηλής πιέσεως. 

- CUTE (Clear urban transport for Europe), το μεγαλύτερο όχημα λεωφορείου 

παγκοσμίως με πάτωμα κυψέλης καυσίμου. Εφαρμογή εικοσιεφτά τέτοιων 

λεωφορείων σε εννέα διαφορετικές πόλεις της Ε.Ε. (20-24). 

- RES2H2 (Renewable Energy Sources to Hydrogen), Παραγωγή υδρογόνου 

από Η.Μ.Ε. και αποθήκευση σε βιομηχανικό επίπεδο. 

- ECTOS (Ecological City Transport System), πρόγραμμα που δοκιμάζει την 

αντοχή και απόδοση λεωφορείων με κυψέλες καυσίμου σε περιβάλλον με 

πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (Ισλανδία) με ταυτόχρονη έρευνα αποδοχής 

τους από τον πληθυσμό. 

- EURO-HYPORT, πρόγραμμα σχετικά με την εξαγωγή υδρογόνου από την 

Ισλανδία στην Ευρώπη. 

- FEBUSS (Fuel Cell Energy Systems), πρόγραμμα για οχήματα μεγάλου 

μεγέθους, λεωφορεία και σταθμών ανεφοδιασμού (2002-2007). Το 

πρόγραμμα έχει ως σκοπό να αναπτύξει μία βέλτιστη κυψέλη καυσίμου με 

εφαρμογή σε σταθμούς και δημόσια συγκοινωνία. 

- FUCHSIA (Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγκαμ, Η.Β.) με αποθήκευση 

υδρογόνου σε μεταλλικά υδρίδια και νανοκατασκευές άνθρακα), 

HYMOSSES και HYSTORY, προγράμματα με αποθήκευση υδρογόνου σε 
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διάφορα μέταλλα και εφαρμογή σε παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και 

ναυτιλίας. 

- HYNET (Hydrogen Network), ένα θεματικό δίκτυο προς ανάπτυξη 

στρατηγικών για την εισαγωγή του υδρογόνου και την χρησιμοποίησή του 

ως καύσιμο σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

- ACCEPTH2, δημόσια αποδοχή της μεταφοράς μέσω τεχνολογίας 

υδρογόνου. 

- CP2FCs (Critical Pathway to Fuel Cells), πρόγραμμα προς ανάπτυξη 

κυψελών καυσίμου. 

- Χερσαία Μεταφορά μέσω τεχνολογίας Κυψελών Καυσίμου, εννέα (9) 

διαφορετικά προγράμματα με πενήντα (50) αντιπροσώπους από την 

αυτοκινητοβιομηχανία από δεκατέσσερις (14) διαφορετικές χώρες. 

- HYSolar (Hydrogen Solar), πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας/ Σ. 

Αραβίας για παραγωγή υδρογόνου από ήλιο στην μεγαλύτερη χώρα 

παραγωγής πετρελαίου.  

- Euro-Quebec, πρόγραμμα παραγωγής υγρού υδρογόνου από υδροηλεκτρική 

ενέργεια και εισαγωγή ενέργειας από τον Καναδά στην Ε.Ε. με εφαρμογές 

στην μετακίνηση λεωφορείων στην πόλη όπως επίσης και της ανάπτυξης 

μίας υποδομής για μεταφορά και αποθήκευση υγρού υδρογόνου.    

- HySAFE (Hydrogen safety), πρόγραμμα (2004-2008) εικοσιπέντε (25) 

διαφορετικών χωρών σχετικό με την παραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση και 

χρησιμοποίηση σε οχήματα με την τεχνολογία υδρογόνου (). Σε αυτό το 

πρόγραμμα υπάρχει και Ελληνική συμμετοχή με το Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

ενώ ένα άλλο πρόγραμμα στο οποίο υπάρχει ελληνική συμμετοχή είναι αυτό 

του HySociety όπου συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει ως 

σκοπό αυτό το πρόγραμμα να υπερπηδήσει τα εμπόδια που υπάρχουν στην 

ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας υδρογόνου και να δημιουργηθεί έτσι μία 

οικονομία υδρογόνου.  

Το τελευταίο αποτελεί μαζί με τη παρουσίαση των παραπάνω προγραμμάτων το 

λεγόμενο πλάνο έρευνας και έχει να κάνει όπως ειπώθηκε παραπάνω, με τρία βήματα 

που είναι αρχικώς η αναγνώριση των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων, στη συνέχεια 

η αναγνώριση των εμποδίων στην εισαγωγή στην οικονομία της τεχνολογίας 

υδρογόνου και τελευταία τα μέτρα που πρέπει να παρθούν προς μείωση και 

μετακίνηση αυτών των εμποδίων. 
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Πηγές και Παραγωγή της Τεχνολογίας Υδρογόνου 
Το υδρογόνο είναι το απλούστερο στοιχείο του σύμπαντος αλλά και το πιο 

διαδεδομένο. Αποτελεί περισσότερο από το 90% των ατόμων του σύμπαντος και το 

75% της μάζας του. Είναι το τρίτο πιο άφθονο στοιχείο στη Γη, παρόλο που είναι το 

ελαφρύτερο, και βρίσκεται κυρίως υπό τη μορφή του οξειδίου στο νερό. Επί πλέον 

βρίσκεται σε αφθονία στους υδρογονάνθρακες που έχουν τον γενικό τύπο CxHy.  

Φυσικά βρίσκεται στα φυτά και γενικά στη βιομάζα. Ως καθαρό στοιχείο βρίσκεται 

μόνο σε ίχνη (0,00001%) στην ατμόσφαιρα αφού λόγω της ελαφρότητας του έχει την 

τάση να ανεβαίνει γρήγορα ψηλά και να διαφεύγει από την ατμόσφαιρα προς το 

διάστημα.  

 Το υδρογόνο είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο. Έχει πυκνότητα 0,0899 g/l (14.4 

φορές μικρότερη από τον αέρα), και βράζει στους -257,77°. Το υγρό υδρογόνο έχει 

πυκνότητα 70,99 g/l. Με αυτές τις ιδιότητες, το υδρογόνο έχει την υψηλότερη 

αναλογία ενέργειας προς βάρος από όλα τα καύσιμα (3042 cal/m3 εάν λάβουμε 

υπόψη το νερό ως προϊόν της χημικής αντίδρασης). 1 kg υδρογόνου καιγόμενο δίνει 

119.972 kJ (ή η μάζα 1 λίτρου υδρογόνου ζυγίζει 0.09 g ενώ η μάζα ενός λίτρου αέρα 

ζυγίζει περίπου 1.2 kg). Επίσης 1kg υδρογόνου περιέχει την ίδια ποσότητα ενέργειας 

με 2.1 kg φυσικού αερίου ή 2.8 kg βενζίνης ενώ κατά την καύση του παράγεται μόνο 

νερό καθώς είναι ένα μη ρυπογόνο καύσιμο. Πρόσφατη έρευνα24 από την επιτροπή 

IEA για το κόστος παραγωγής υδρογόνου σε US$/GJ από διάφορες άλλες πηγές 

ενέργειας έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα τα οποία είναι αρκετά ελπιδοφόρα ενώ 

ταυτόχρονα μπορεί κάποιος να δει τον μεγάλο αριθμό πηγών ενέργειας που υπάρχει 

προς παραγωγή υδρογόνου. Στην Εικόνα 1 δίνεται η αναλυτική αλυσίδα που 

ακολουθείται από Η.Μ.Ε. και άλλες συμβατικές μορφές ενέργειας που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν αρχικώς για την παραγωγή υδρογόνου και στη συνέχεια ακολουθεί 

η διανομή και η εφαρμογή της ενέργειας παραγόμενης από την τεχνολογία υδρογόνου 

ενώ στον Πίνακα 13 δίνονται στοιχεία σχετικά με τις πιο διαδεδομένες ήπιες μορφές 

ενέργειας στην Ελλάδα σε περίπτωση που υπάρχει παραγωγή ενέργειας μόνο από 

Η.Μ.Ε.25  Έτσι έχουμε H2 από διάφορες μορφές ενέργειας και το κόστος του είναι 

- Φυσικό αέριο με CCS (μικτό κύκλο ατμού) (7-11)  

- Άνθρακα με CCS      (8-11) 

- Βιομάζα (με αεριοποίηση)    (10-18) 
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Εικόνα 1. Αλυσίδα Υδρογόνου από Η.Μ.Ε. και άλλες μορφές ενέργειας 
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- Αιολικό άνεμο από χερσαία εδάφη   (22-30) 

- Αιολικό άνεμο από θαλάσσια εδάφη  (17-23) 

- Ηλεκτρισμό από θερμική ενέργεια   (27-35) 

- Φωτοβολταϊκά     (47-75) 

- Πυρηνική ενέργεια     (10-25) 

Για συγκριτικούς σκοπούς δίνεται και το κόστος παραγωγής ενέργειας από 

φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Έτσι 

- Βενζίνη/πετρέλαιο     (6-8) 

- Φυσικό αέριο      (3-5) 

Το υδρογόνο που παράγεται με τη βοήθεια ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών 

παρέχει μια καθαρή και άφθονη πηγή ενέργειας, ικανή για τις περισσότερες από τις 

μελλοντικές υψηλές ανάγκες ενέργειας. Όταν το υδρογόνο χρησιμοποιείται ως πηγή 

ενέργειας σε μια κυψέλη καυσίμων, η μόνη εκπομπή που δημιουργείται είναι το 

νερό, το οποίο μπορεί έπειτα να ηλεκτρολυθεί για να κάνει περισσότερο υδρογόνο - 

τ' απόβλητα δηλαδή προμηθεύουν περισσότερα καύσιμα. Αυτός ο συνεχής κύκλος 

ενεργειακής παραγωγής έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει τις παραδοσιακές 

πηγές ενέργειας  - έτσι δεν θα έχουμε άλλες νεκρές μπαταρίες που προκαλούν 

μόλυνση του περιβάλλοντος ή μηχανές που καίνε βενζίνη ή πετρέλαιο. Το μόνο 

μειονέκτημα είναι ότι το υδρογόνο είναι ακόμα ακριβότερο από τις άλλες πηγές 

ενέργειας όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Οι ερευνητές 

βοηθούν να αναπτυχθούν εκείνες οι τεχνολογίες για να παραγάγουν το υδρογόνο σε 

μαζικές ποσότητες και με φτηνότερες τιμές, προκειμένου να ανταγωνιστούν με τις 

παραδοσιακές πηγές της ενέργειας. Υπάρχουν τρεις βασικές μέθοδοι που οι 

επιστήμονες ερευνούν για την φθηνή παραγωγή υδρογόνου. Και οι τρεις 

ξεχωρίζουν το υδρογόνο από ένα ‘αέριο της πετροχημικής βιομηχανίας’, όπως τα 

ορυκτά καύσιμα ή το νερό - αλλά με πολύ διαφορετικά μέσα. 

Σε αυτή την εργασία θα δοθούν πιο αναλυτικά στοιχεία σχετικά με παραγωγή 

ενέργειας υδρογόνου χρησιμοποιώντας Η.Μ.Ε. και συγκεκριμένα για την 

περίπτωση της Ελλάδας θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις παρακάτω Η.Μ.Ε. 

που μπορούν μέσω αυτών να έχουμε παραγωγή υδρογόνου. Στον Πίνακα 14 δίνεται 

η τιμή ενέργειας (Є/MWh) των υπό εξέταση Η.Μ.Ε. χωρίς την σύνδεση με 

υδρογόνο.25

- Αιολική ενέργεια 

- Ηλιακή ενέργεια (Συλλέκτες)  
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- Ηλιακή ενέργεια (Φ/Β) 

- Ενέργεια από βιομάζα 

- Γεωθερμική ενέργεια 

 
Πίνακας 13. 

 

 
Πίνακας 14. 
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Η απάντηση, στην τυχόν ερώτηση γιατί στις συγκεκριμένες Η.Μ.Ε., αρχικώς 

από τον προηγούμενο Πίνακα 14, όπου δίνεται μία πρώτη και πολύ σημαντική 

πληροφορία που λέει ότι αυτή την στιγμή οι συγκεκριμένες τεχνολογίες είναι οι πιο 

φτηνές και συμφέρουσες και σχετικά ανταγωνιστικές σε σχέση με το πετρέλαιο ή 

φυσικό αέριο. Ένας δεύτερος και πολύ σημαντικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα 

θεωρείται και είναι σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό χάρτη η περιοχή με την μεγαλύτερη 

συγκέντρωση Η.Μ.Ε. και με την μέχρι τώρα χρήση της η χώρα με την λιγότερη 

εκμετάλλευση της. Έτσι χαρακτηριστικά στην περίπτωση της αιολικής ενέργειας 

ενώ στην Ευρώπη είναι εγκατεστημένο το 73% της παγκόσμιας παραγωγής στην 

Ελλάδα είναι μόλις το 1% όπως φαίνεται και από τον αντίστοιχο Πίνακα 16.26 Ένας 

τρίτος και φυσικά πολύ σημαντικός λόγος είναι η επιθυμία του ιδίου του 

πληθυσμού που επιθυμεί την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας ως πρώτης 

ενεργειακής επιλογής όπως φαίνεται στο Πίνακα 15.26  

 
Πίνακας 15.  
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Και ένας τέταρτος λόγος είναι η ίδια η στρατηγική της Ε.Ε. που μέσω της 

λεγόμενης Λευκής Βίβλου (1997) χάραξε μία πολιτική που έχει ως στόχο την 

παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ που θα φτάνει το 12% το 2010 (ενώ ήδη εν έτος 

2006 καλύπτεται το 7% στην Ε.Ε.). Σε αυτή την οδηγία γίνεται λόγος από τα 

κράτη-μέλη της Ε.Ε. (15) ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση και 

σύνδεση στα δίκτυα για τις ΑΠΕ και να διευκολύνουν τις σχετικές διαδικασίες 

αδειοδότησης. Κάθε κράτος–μέλος επιλέγει αυτόν τον μηχανισμό υποστήριξης των 

εφαρμογών στις ΑΠΕ για την επίτευξη του στόχου. Επίσης για την προώθηση των 

βιοκαυσίμων στις μεταφορές ενδεικτικός στόχος είναι 2% για το 2005 και 5.75% 

για το 2010 σύμφωνα με την οδηγία 2003/30/EC.   

 

Αιολική Ενέργεια 
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατευθείαν από τον άνεμο είναι μία από τις 

πιο παλιές μορφές ΑΠΕ. Φωτογραφίες από τα αρχαία ελληνικά χρόνια δείχνουν την 

παρουσία ανεμογεννητριών ενώ είναι κλασσική η φωτογραφία που παρουσιάζεται 

σε διάφορα τουριστικά καρτ-ποστάλ των ανεμογεννητριών του όμορφου νησιού της 

Μυκόνου. Η χρήση της αιολικής ενέργειας ήταν πάντοτε για μικρής κλίμακας 

παραγωγής ενέργειας και κυρίως για αγροτικούς σκοπούς ξεκινώντας από το 

μακρινό 12ο αιώνα και φτάνοντας μέχρι τα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα 

όπως στην περίπτωση νερόμυλων για την παρασκευή ψωμιού, μία εικόνα αρκετά 

χαρακτηριστική στα Βόρεια κράτη της Ευρώπης όπως στην Ολλανδία και Δανία.  

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια κατασκευής αυτόματης ανεμογεννήτριας γίνεται 

το 1888 στις Η.Π.Α. όταν ο Charles F. Brush κατασκευάζει ένα γίγαντα με διάμετρο 

φτερωτής δεκαεπτά μέτρων και 144 πτερύγια από ξύλο κέδρου. Παρόλο το 

τεράστια στρόβιλο η παραγωγή είναι μόλις 12 KW. Ένας ακόμη πρωτοπόρος της 

σύγχρονης αεροδυναμικής ήταν ο Poul la Cour ο οποίος χρησιμοποίησε την αιολική 

ενέργεια με όχημα τις ανεμογεννήτριες ενώ το 1905 ιδρύει την ένωση 

ηλεκτρολόγων ανέμου. Είναι το 1918 και στη Δανία περίπου 120 τοπικές 

βιομηχανίες είχαν από μία ανεμογεννήτρια τυπικού μεγέθους 20 έως 35 KW με 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ 3 MW. Αυτοί οι στρόβιλοι κάλυπταν το 3% της 

ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Το 1951 αντικαθίστανται οι 

μηχανές συνεχούς τάσεως που είχαν σαν βάση στις ανεμογεννήτριες το τσιμέντο με 

μία σύγχρονη γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος 35 KW. Δεν είναι μετά από 
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λίγα χρόνια (1957) όπου ανεγείρεται στο νότιο μέρος της Δανίας από έναν από τους 

μαθητές του Poul la Cour, τον Johannes Juul η καινοτόμος ανεμογεννήτρια Gedser 

των 200 KW.  

Παρόλα αυτά η Δανική κυβέρνηση είχε ως προτεραιότητα παραγωγής ενέργειας 

τους τυχόν καρπούς που θα επέρχονται μετά από την χρήση της πυρηνικής 

ενέργειας και την εισαγωγή του πετρελαίου. Η πετρελαϊκή κρίση το 1973 φέρνει 

αντιμέτωπα τα μικρά κράτη και κυρίως της βόρειας Ευρώπης με τα σοβαρά 

προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη άλλης εναλλακτικής προτάσεως 

εκτός του πετρελαίου. Σε αυτή την φάση η Δανική κυβέρνηση αποφασίζει να 

ενισχύσει τις προσπάθειες των αγροτών για παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο 

μέσω του πολύ γνωστού εργαστηρίου RISOE.  Έτσι πολύ γρήγορα η Δανία εκτός 

από πρωτοπόρο χώρα στην παραγωγή αιολικής ενέργειας φτάνει να είναι και αυτή 

από την οποία οι Η.Π.Α. θα στηρίξουν το αιολικό πρόγραμμα κυρίως στη περιοχή 

της πολιτείας της Καλιφόρνιας όπου είχε αποδειχθεί ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα και 

καλύτερα προς χρησιμοποίηση αιολικά αποθέματα. Σε ένα πολιτικό και οικονομικό 

κλίμα όχι πολύ διαφορετικό από αυτό της Δανίας, η ανάπτυξη αυτή που 

σημειώθηκε στην περιοχή της Καλιφόρνιας οφείλεται από ένα συνδυασμό δρώντων 

περιβαλλοντολόγων, τολμηρών επενδυτών που αναζητούσαν το κέρδος και δεν 

ήταν δυνατόν να διεισδύσουν στις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και διασημοτήτων 

του Hollywood. Έτσι μαζί με την υιοθεσία μιας σειράς πολιτειακών και 

ομοσπονδιακών φορολογικών ελαφρύνσεων που είχαν σκοπό να βοηθήσουν την 

ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και την ταυτόχρονη αύξηση της τιμής της 

ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της πετρελαϊκής κρίσεως βρέθηκε η Καλιφόρνια να 

παράγει ενέργεια ικανή να καλύψει οικιακές ενεργειακές ανάγκες για πόλεις όπως 

το San Francisco (1.3% της ολικής ενέργειας της πολιτείας). Παρόλα αυτά, 

μηχανικοί βασιζόμενοι σε διάφορες μελέτες ότι η χρήση και εγκατάσταση μεγάλων 

ανεμοπτερυγίων χρησιμοποιώντας την προηγμένη αεροναυπηγική τους θα ήταν 

ταυτόχρονα και πιο συμφέρουσα προχωρούν σε διάφορες επενδύσεις που τελικά θα 

αποδειχτούν λανθασμένες με αποτέλεσμα εν μέσω ‘μία νυκτί’ (1985) να 

εξαφανιστεί η αγορά της αιολικής ενέργειας στις Η.Π.Α.!! Η βοήθεια ήρθε πάλι από 

την Δανία που εγκαθιστούν 7500 μηχανές δικής τους τεχνολογίας (με δύο ή τρία 

πτερύγια μικρού σχετικά διαμετρήματος σε σχέση με των τεραστίων διαστάσεων 

ανεμοπτερύγια) η οποία θα δώσει σιγά-σιγά ξανά στη Πολιτεία την ονομασία 

‘πράσινη πολιτεία’.  
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Στην Ευρώπη εν τω μεταξύ σε αυτό το χρονικό διάστημα καινούριες χώρες 

παρουσιάζονται στον αιολικό χάρτη με προεξέχοντα την Γερμανία ενώ μέσω των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την ‘Λευκή Βίβλο’ το 1997, η στρατηγική της Ε.Ε. 

θέτει ως στόχο την αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ από 5.7% που έφτασε να είναι το 

1997 και 7% το 2006, στο 12% επί του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης / 

πρωτογενείς πηγές ενέργειας για το 2010. Τελευταία στοιχεία σύμφωνα με το FP7 

(2007-2013) θέτουν ως στόχο η τιμή της κιλοβατώρας (kWh) από 0.04-0.09 €/kWh 

που βρίσκεται αυτή την στιγμή στην Ε.Ε. να φτάνει μέχρι το έτος 2020 κάτω από τα 

0.04 €/kWh για να είναι σε θέση να είναι πιο ανταγωνιστική σε σχέση με το 

πετρέλαιο.       

 
Πίνακας 16.  

Η Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα 
Η Ελλάδα στο τομέα της αιολικής ενέργειας ήταν πρωτοπόρος. Η δημιουργία 

του πρώτου αιολικού πάρκου από τη ΔΕΗ το 1983 στη Κύθνο δεν είχε την 

αναμενόμενη εξέλιξη αφού από την 2η θέση που κατείχε στις αρχές του 1990 

βρέθηκε σε λίγα μόλις χρόνια να βρίσκεται μόλις στη 10η θέση στην Ε.Ε. Σύμφωνα 

με μελέτη του Υπουργείου Ανάπτυξης στο τέλος του 2005, η εγκατεστημένη 
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αιολική ισχύς ήταν 525 MW ενώ με νεώτερη μελέτη από το Ινστιτούτο Ενέργειας 

ΝΑ Ευρώπης τον Ιούνιο του 2006 η συνολική εγκατεστημένη αιολική ισχύ 

βρισκόταν στο ύψος των 573 MW. Παρόλη την σταδιακή ανάπτυξη και 

εγκατάσταση αιολικού δυναμικού όπως φαίνεται στον Πίνακα 16 φαίνεται καθαρά 

ότι μια ουσιαστική αλλαγή άρχισε να συντελείται μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 

’90 σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη που εναρμόνισαν πολύ γρήγορα την 

νομοθεσία τους για την περαιτέρω ραγδαία ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας όπως 

φαίνεται από τον Πίνακα 16. Έτσι άλλες χώρες με δυσμενέστερες κλιματολογικές 

συνθήκες όπως η Γερμανία εμφανίζονται να έχουν εντάξει τις ΑΠΕ στον κεντρικό 

οικονομικό και πολιτικό σχεδιασμό τους με αποτέλεσμα το υψηλότερο ποσοστό 

αιολικής ενέργειας από τις χώρες της Ε.Ε. που φτάνει να έχουν μέχρι 13.000 MW. 

Η Ισπανία μέσω μίας σωστής ενεργειακής πολιτικής κυρίως στο βόρειο μέρος της 

(παρόλο το πρώτο μεγάλο έργο στη νότια πλευρά, στην πόλη Ταρίφα) και σε 

συνεργασία με την κορυφαία Δανική κατασκευαστική εταιρεία (VESTAS) 

δημιουργούν την δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στην Ε.Ε. σε κατασκευή 

ανεμογεννητριών, την Gamesa Eolicos S.A. Η δε ισχύς στην Ισπανία ανεβαίνει 

κατακόρυφα για να φτάσει να βρίσκεται πια στη δεύτερη θέση πίσω από τη 

Γερμανία με συνολική ισχύ 10.000 MW, ενώ η Δανία, η χώρα η οποία ανέπτυξε και 

συνεχίζει να αναπτύσσει τα καλύτερα συστήματα παραγωγής αιολικής ενέργειας 

έχει εγκατεστημένο στα εδάφη της δυναμικό του ύψους των 3.200 MW φτάνοντας 

στο μέγιστο δυνατόν εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό του εδάφους της. Παρόλα 

αυτά η Δανία δεν σταματά την έρευνά της και μελέτες που συντάχθηκαν έδειξαν ότι 

η αιολική ενέργεια μπορεί να παραχθεί επίσης έχοντας σαν βάση διάφορες 

προβλήτες στη θάλασσα όπου παρά το υψηλότερο κόστος εν τούτοις η ενεργειακή 

παραγωγή είναι επίσης υψηλότερη. Μία χώρα πληθυσμιακά πολύ κοντά σε αυτόν 

της Ελλάδας, η Πορτογαλία εμφανίζει μόνο το έτος 2005 να έχει εγκαταστήσει 500 

MW ισχύ το σύνολο περίπου της Ελληνικής ισχύος από δημιουργίας των αιολικών 

πάρκων.    

Σήμερα στην Ελλάδα οι ΑΠΕ παρά τη σημαντική ανάπτυξη αιολικών 

εφαρμογών τα τελευταία χρόνια, εκτιμάται στο 11.1% της συνολικής 

ζήτησης/κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Οδηγία 2001/77/EC 

στόχος για τη χώρα είναι το 20.1% για το 2010. Δηλαδή το υπόλοιπο 10% 

αντιστοιχεί σε επενδύσεις ύψους περίπου 4 δις. ευρώ έτσι ώστε η εγκατεστημένη 

ισχύ να φτάσει από τα 573 MW σήμερα (2006) στα 3400 MW δηλαδή πρόσθετα 
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2827 MW. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη Ρ.Α.Ε. για άδεια παραγωγής μέχρι 

τον Φεβρουάριο 2006 καλύπτουν ισχύ 25.508 MW ενώ έχουν χορηγηθεί άδειες 

παραγωγής για 5004 MW και υπάρχουν άδειες εγκατάστασης μόνο για 1035.5 MW 

συνολικά με μικρό μόνο μέρος αυτών υπό κατασκευή.  

Δεν είναι λίγοι μήνες πριν (Μάιος 2006) όπου σε καθημερινή εφημερίδα 

υπάρχει άρθρο σχετικά με κεφάλια άνω των 4 δις. ευρώ να αναμένουν το πράσινο 

φως από τις αδειοδοτικές αρχές (Ρ.Α.Ε.) για αιολικά πάρκα στα νησιά του Αιγαίου 

(Εικόνα 2).27 Οι επιχειρηματίες, πολύ γνωστά ονόματα στον Ελλαδικό χώρο 

(Ρόκας-Iberdrola, Κοπελούζος, Μυτιληναίος) ενώ υπάρχει δήλωση του προέδρου 

της Ρ.Α.Ε. κ. Μιχάλη Καραμανή όπου λέει ότι η ισχύς αντιπροσωπεύει ποσοστό 30-

40% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της χώρας. Σύμφωνα με τον διευθύνων 

σύμβουλο της ΡΟΚΑΣ Α.Ε., κ. Ματθαίο Τρούλλη, ‘η τοπική κοινωνία υποδέχτηκε 

με ζεστασιά και ανταπόκριση το επενδυτικό σχέδιο. Το αγκάλιασαν από την πρώτη 

στιγμή ενώ έχουμε πάρει μέχρι και ευχαριστήριες επιστολές’. Το σχέδιο της 

ΡΟΚΑΣ Α.Ε. ανταποκρίνεται στα νησιά της Χίου, Λέσβου και Λήμνου με 

εγκατάσταση 44 αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 1636 MW επενδύοντας μαζί 

με τις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις 2.4 δις. ευρώ. Συνάμα σύμφωνα με δηλώσεις του 

αναμένεται ένα τοπικό οικονομικό όφελος 2.5% επί του ετήσιο τζίρου ενώ τα 

οφέλη για την εθνική οικονομία μόνο από την εξασφάλιση πετρελαίου θα είναι της 

τάξης του 1.5 δις. ευρώ. χωρίς τον συνυπολογισμό από τον περιορισμό των ρύπων. 

Παρόλα αυτά υπάρχουν και ρίσκα και δεν είναι άλλα από το μέγεθος του ιδίου 

έργου όπως επίσης και η μεγάλη απόσταση υποθαλάσσιας διασύνδεσης. Το έργο 

εκτιμάται να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια από τη στιγμή αδειοδότησης.    

Αντίστοιχα ο όμιλος Κοπελούζου σε συνεργασία με τον όμιλο Σαμαρά 

προωθούν την εγκατάσταση 400 MW στα νησιά Άνδρο, Τήνο, Πάρο και Νάξο για 

τη διασύνδεσή τους μέσω Σύρου με το Λαύριο, μία επένδυση ύψους 700 εκ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Κοπελούζο ‘έχει διασφαλιστεί η συναίνεση των 

τοπικών κοινωνιών ενώ το όλο έργο σέβεται απόλυτα το περιβάλλον και 

εντάσσεται πλήρως στο σχεδιασμό του ΔΕΣΜΗΕ για την ανάπτυξη του ελληνικού 

συστήματος. Ταυτόχρονα εξυπηρετεί και την ίδια την ΔΕΗ αφού έτσι 

απαλλάσσεται από το τεράστιο κόστος λειτουργίας των τοπικών μονάδων αλλά και 

την υποχρέωση για άμεσες επενδύσεις στα νησιά αυτά. 

Ο τρίτος μεγάλος επενδυτής που είναι ο Όμιλος Μυτιληναίου εκφράζει την 

αισιοδοξία για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου ενώ φέρονται να έχουν 
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προεξοφλήσει τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας. Το έργο αυτό έχει να κάνει με 

την εγκατάσταση αιολικών πάρκων ισχύος 800 MW για τα νησιά της Μήλου, 

Κίμωλου, Πολύαιγου και Σέριφου με το δίκτυο του Λαυρίου, μία επένδυση 

συνολικού προϋπολογισμού 1 δις. ευρώ. Σύμφωνα με δηλώσεις του θα προσφέρει 

και υποστήριξη στο νότιο σύστημα που αντιμετωπίζει προβλήματα ευστάθειας. 

 
Εικόνα 2. 

Κοινό στοιχείο και των τριών επιχειρηματιών είναι το λεγόμενο 

περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο αφού υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνουν αποδεκτά 

τα έργα από τους κατοίκους. Από την πλευρά της Ρ.Α.Ε. και του προέδρου της τα 

ζητήματα που χρήζουν σκέψης είναι:  

Α) Η προτεινόμενη συνολική ισχύς αγγίζει τα όρια του συστήματος που 

σημαίνει ότι μεγαλύτερη ισχύς δεν θα μπορούσε να απορροφηθεί 

Β) Και εάν ακόμη είναι τα παραπάνω δυνατόν υπάρχει το πρόβλημα 

αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας όταν περισσεύει η παραγωγή από αιολικά. Σε 

αυτό φυσικά συνεπάγεται και μία αύξηση κόστους της τάξεως του 30-40% ή και 

διπλασιασμό ενώ όμως έτσι αποφεύγεται και ένας κόστος 300 εκατ. ευρώ για το 

κόστος υπηρεσιών των νησιών αυτών σύμφωνα με το υπάρχον σύστημα.  
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Σε αυτό το σημείο δίνεται μία πρόταση από τον υπογράφων - αφού το κύριο 

θέμα αυτής της εργασίας είναι η τεχνολογία υδρογόνου ως αντικατάσταση του 

πετρελαίου - που δίνει μία πιθανή λύση στο παραπάνω ζήτημα και θα ακολουθηθεί 

αργότερα και θα αναλυθεί από πρόσφατες έρευνες που έδειξαν γιατί ο συνδυασμός 

Η.Μ.Ε./Υδρογόνου δίνει λύσεις σε προβλήματα αποθήκευσης ενέργειας όπως 

διατυπώθηκε παραπάνω.     

Ο μεγαλύτερος ‘σύμμαχος-εχθρός’ των ΑΠΕ στην Ελλάδα η ΔΕΗ προχωράει 

επίσης σε πλήρη αναδιοργάνωση της θυγατρικής της εταιρείας ‘ΔΕΗ Ανανεώσιμες 

Πηγές Α.Ε.’ προκειμένου να εξελιχτεί σε κύριο παίχτη της αγοράς ανανεώσιμων 

πηγών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με απώτερο στόχο την 

αυτόνομη εισαγωγή της θυγατρικής εταιρείας στο χρηματιστήριο. Έτσι πρόσφατα 

εκπόνησε μελέτη σύμφωνα με την οποία μέχρι το 2014 προβλέπεται η περαιτέρω 

ανάπτυξη 1540 MW από ΑΠΕ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει λάβει η χώρα 

μας έναντι του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου 

συνολικού προϋπολογισμού 1.6 δις. ευρώ, η ΔΕΗ στοχεύει σε μερίδιο αγοράς 22% 

έναντι του 8.1% σήμερα. Ο νέος διευθύνοντας σύμβουλος κ. Γκαρής προβλέπει την 

συνεργασία της ΔΕΗ με εγχώριες και ξένες εταιρείες και στη από κοινού 

κατασκευή 770 MW από τα 1540 συνολικά. Ήδη προτάσεις έχουν εκφράσει η 

ισπανική CESA (500 MW και 51% με κοινοπραξία ΔΕΗ (49%) και χαρτοφυλάκιο 

στο οποίο θα συνεισφέρουν και οι δύο κατά το ήμισυ το 2010), η γαλλική EDF 

ENERGIES (300 MW), η ελβετική AET (120 MW) και η αμερικανικών 

συμφερόντων Contour Global (με ενδιαφέρον για μεγάλης κλίμακας επενδύσεις 

στην Ελλάδα) μαζί με τις ελληνικές Τεχνοδομική (600 MW) και την TRINITY 

ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. (30 MW)28. 

Η ολοκλήρωση του παραπάνω business plan της στοχεύει στους επιμέρους 

στόχους. 

- Εξασφάλιση μεγαλύτερης ευστάθειας για το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής 

ενέργειας συμβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν σε περιόδους 

αιχμής και υπερφόρτωσης του συστήματος. 

- Αύξηση της συνολικής παραγωγής σε συνδυασμό με την προώθηση των 

μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τον ανταγωνισμό με πολλαπλά οφέλη για 

εκατομμύρια καταναλωτές και για ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. 
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- Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από το εισαγόμενο πετρέλαιο, 

η εκτίναξη των τιμών του οποίου επιβαρύνει όλους τους έλληνες καταναλωτές και 

τις επιχειρήσεις της χώρας. 

- Κατακόρυφη μείωση των οικονομικών επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν στη 

ΔΕΗ από το 2005 λόγω της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις 

εκπομπές CO2 με θετικές συνέπειες για τους μετόχους της και την κερδοφορία της 

μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας  

- Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον επενδύσεων και αύξηση του μεριδίου 

των ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή. Να σημειωθεί ότι οι νέες επενδύσεις στις ΑΠΕ 

εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκσυγχρονισμού της ΔΕΗ ώστε να 

βελτιωθούν οι επιδόσεις της στον τομές της παραγωγής, ενισχύοντας σημαντικά τη 

θέση της Επιχείρησης μέσα στη υπό αναδιάρθρωση εγχώρια αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

  

Νομοθεσία ΑΠΕ στην Ελλάδα 
  Μέχρι πριν δύο χρόνια (2004) για να εκδοθεί η τελική άδεια λειτουργίας μιας 

μονάδας ανανεώσιμης ενέργειας χρειάζονταν 41 επιμέρους άδειες από διάφορα 

υπουργεία. Με νέο νόμο αυτός ο αριθμός περιορίστηκε στον αριθμό των 30 αδειών 

με διάρκεια κοντά στα 3 χρόνια και φτάσαμε τελικά μετά από μακροχρόνιες 

συζητήσεις στον αριθμό των 19 διαφορετικών αδειών που χρειάζονται για την 

έκδοση άδειας29. 

Έτσι μετά από μία μακρά περίοδο συζητήσεων, αντεγκλήσεων και ρήξεων ο νέος 

νόμος για τις ΑΠΕ ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 6 Ιουνίου του 

2006. Αντικαθίσταται έτσι ο παλιός νόμος 2244/94 και διάφορες άλλες νομολογίες 

όπως ο Ν.3175/2003 με ένα σύνθετο νομοθέτημα 29 άρθρων που οι πιο σημαντικοί 

από αυτούς αναφέρονται παρακάτω 

- Αύξηση της διάρκειας σύμβασης επένδυσης ηλεκτρικής ενέργειας για 

μονάδες ΑΠΕ από 10 χρόνια που ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο, σε 20 χρόνια με 

μονομερή δήλωση του παραγωγού. 

- Ανάκληση της άδειας παραγωγής εάν εντός 24 μηνών (και σε ορισμένες 

περιπτώσεις 36 μηνών) από τη χορήγηση της δεν έχει εκδοθεί η άδεια 

εγκατάστασης. 
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- Αύξηση ορίων απαλλαγής για έκδοση άδειας παραγωγής, π.χ. για τα Φ/Β 

το όριο ορίζεται σε 150 ΚW, για τη γεωθερμία σε 500 KW, για τη 

βιομάζα σε 100 KW, 20 έως 50 KW για αιολικά ανάλογα με την 

τοποθεσία. 

- Ενίσχυση της δημιουργίας υβριδικών συστημάτων και προώθησης 

συστημάτων συμπαραγωγής. 

- Άρση των ορίων στην προτεραιότητα κατανομής φορτίων. Άρα κάθε 

σταθμός ΑΠΕ, ανεξαρτήτως ισχύος έχει προτεραιότητα πρόσβασης στο 

δίκτυο μέσα από την κατανομή φορτίου του ΔΕΣΜΗΕ ή της ΔΕΗ στην 

περίπτωση των νήσων. 

- Αποσύνδεση των feed in tariffs από τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Αυτό είναι 

σημαντικό στην περίπτωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β 

τα οποία ενισχύονται πλουσιοπάροχα. 

- Θέσπιση συστήματος εγγύησης προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από ΑΠΕ (βοηθάει στη δημιουργία πράσινων πιστοποιητικών). 

- Πρόβλεψη ευνοϊκών όρων για τη συμμετοχή συλλογικών τοπικών φορέων 

και μη κερδοσκοπικών οργανισμών στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.  

Τελευταία μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης των Η.Π.Ε. στην Ελλάδα το Ελληνο-

Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο πρωτοστατεί στην 

υλοποίηση ενός μοναδικού, σε διεθνή κλίμακα, προγράμματος, που 

χρηματοδοτείται από το υπουργείο Οικονομίας και Εργασίας της 

Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το πρόγραμμα αφορά στη 

δημιουργία μίας επιχειρηματικής ηλεκτρονικής αγοράς για τις Α.Π.Ε. η οποία 

θα έχει σαν βάση της τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό να 

φέρει σε επαφή τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις του κλάδου αυτού που 

οποίες προέρχονται σε πρώτη φάση από τη Γερμανία, την Ελλάδα και την 

Ιρλανδία 30.  

Το εγχείρημα αυτής της ηλεκτρονικής επιχειρηματικής αγοράς υλοποιείται με 

στόχο να επεκταθεί σταδιακά η χρήση της τουλάχιστον σε όλα τα κράτη – μέλη 

της Ε.Ε. Έτσι δημιουργεί ένα εργαλείο για τη βελτιστοποίηση των παρακάτω 

τομέων 

- Πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο 

- Δυνατότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και διενέργειας εμπορικών 

πράξεων, μέσω του διαδικτύου 
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- Παρουσίαση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου των ΑΠΕ σε 

διάφορες χώρες με συνεχή επικαιροποίηση 

- Ανακοινώσεις όλων των διαγωνισμών και προκηρύξεων, που αφορούν τον 

κλάδο των ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 

- Δημιουργία ενός εργαλείου για την επικοινωνία, συνεργασία και 

διενέργεια εμπορικών πράξεων μέσω του διαδικτύου 

Παράλληλα, το διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα του κλαδικού κόμβου των 

ΑΠΕ, θα υποστηρίζει 

- Τη συλλογή, επιμέλεια και διαχείριση των πληροφοριακών πόρων, που 

σχετίζονται με το διεθνές πλαίσιο, τις εθνικές πολιτικές, τις λειτουργίες, 

τις δραστηριότητες και τις κύριες έννοιες των ΑΠΕ στην Ελλάδα, στην 

Ευρώπη και παγκοσμίως. 

- Την ανάπτυξη b2b δραστηριοτήτων όπως 

Α) Αναζήτηση εμπορικών συνεργατών με βάση πολλαπλά κριτήρια 

Β) Μαζική επικοινωνία με επιλεγμένους εμπορικούς συνεργάτες 

Γ) Δυνατότητα υποβολής και απάντησης σε συγκεκριμένα αιτήματα 

συνεργασίας 

Δ) Διαγωνισμοί – δημοπρασίες  

Ε) Αγορές μέσω καταλόγων 

- Την εφαρμογή b2g (business to government) λειτουργιών     

     

Χρήση Αιολικής ενέργεια προς παραγωγή Υδρογόνου 
Αμερικανοί επιστήμονες σχεδιάζουν ανεμογεννήτριες που θα τοποθετηθούν μέσα 

στους ωκεανούς για να παράγουν ενέργεια και μάλιστα σε ποσότητες τέτοιες που 

θα καλύπτουν σημαντικό ποσοστό των ενεργειακών αναγκών του ανθρώπου. Η 

ιδέα τοποθέτησης ανεμοτουρμπινών μέσα στη θάλασσα δεν είναι καινούργια, αλλά 

η ως τώρα πρακτική έχει να κάνει με την τοποθέτηση των τουρμπίνων σε 

πανύψηλους πύργους που πατάνε στον βυθό όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.31 Με 

αυτή τη μέθοδο οι ανεμογεννήτριες βρίσκονται πολύ κοντά στις ακτές και πάντως 

σε θαλάσσια σημεία το βάθος των οποίων δεν ξεπερνά τα 15-20 μέτρα. Ερευνητές 

του ΜΙΤ και του Εθνικού Εργαστηρίου Ανανεώσιμης Ενέργειας των ΗΠΑ 

σχεδίασαν μία ανεμογεννήτρια που μπορεί να τοποθετηθεί σε πλατφόρμα που 

επιπλέει στη θάλασσα. Έτσι οι γεννήτριες θα μπορούν να τοποθετηθούν σε σημεία 
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της θάλασσας με βάθος ως και 200 μέτρα! Συνεπώς θα μπορούν να βρίσκονται σε 

απόσταση ακόμη 30 χλμ. μακριά από τις ακτές, εκεί όπου οι άνεμοι είναι πολύ 

ισχυροί. Με τον τρόπο αυτό θα παράγουν περισσότερη ενέργεια, τόσο από τις 

ανεμογεννήτριες της ξηράς όσο και από εκείνες που βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, 

αλλά κοντά στις ακτές. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών, οι 

ανεμοτουρμπίνες που σχεδίασαν θα μπορούν να παράγουν 5 MW, ενώ αυτές της 

ξηράς παράγουν 1.5 MW και οι παράκτιες 3.5 MW. 

 
Εικόνα 3.  

Όπως είναι γνωστό η περιορισμένη χρήση σε μεγάλη κλίμακα της αιολικής 

ενέργειας είναι λόγω της ανεξέλεγκτης ταχύτητας του ανέμου  που με την σειρά του 

δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης 

μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικά οικονομική του φύση. Η τεχνολογία 

υδρογόνου όπως ειπώθηκε νωρίτερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσσωρευτής 

ενέργειας αποφεύγοντας έτσι το λεγόμενο ‘βύθισμα’ του δικτύου και την 

αποτελεσματικότερη εισαγωγή στο δίκτυο της αιολικής ενέργειας. Έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία δείχνει ότι η παραπανίσια αιολική ενέργεια μέσω 

ενός συστήματος ηλεκτρόλυσης νερού μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ικανοποιητική 

με εφαρμογή στα ελληνικά νησιά που παρουσιάζουν όμοια προβλήματα. Η 

παρακάτω Εικόνα 4 δείχνει πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η σύνδεση. 32

 
Εικόνα 4. Γενικό διάγραμμα ενός συστήματος Ανέμου – Υδρογόνου 
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Σύμφωνα με αυτή την έρευνα ο σχεδιασμός αυτού του συστήματος θα μπορούσε 

αρχικά να εφαρμοσθεί σε νησιά που είναι αρκετά απομονωμένα ως ένα αυτόνομο 

σύστημα τροφοδότησης ενέργειας ενώ στη συνέχεια θα μπορούσε να εισαχθεί στο 

δίκτυο χωρίς να προκαλέσει τα προβλήματα που διατυπώθηκαν νωρίτερα. Για την 

μεν πρώτη περίπτωση αυτός ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε στην Νορβηγία όπου 

έγινε αντικατάσταση την ενέργειας από την μηχανή ντίζελ και του αντίστοιχου 

ντεπόζιτου από την ενεργειακή κυψέλη και τον ηλεκτρολύτη. Η δε παραγόμενη 

ενέργεια ήταν από μία ανεμογεννήτρια 20 kW και 6 kW ενεργειακής κυψέλης που 

είχαν σαν τελικό αποτέλεσμα σε περιπτώσεις αρχικώς αύξησης ενεργειακής 

ζητήσεως να καλύπτεται από τον παραπάνω σχηματισμό.    

Μία εξίσωση που δείχνει την σχέση μεταξύ το κόστος του υδρογόνου για ένα (1) 

Gigajoule και της μέσης τιμής παραγωγής ενέργειας και της ενεργειακής κυψέλης 

(η οποία ενεργειακή κυψέλη δίνει την ετήσια ποσότητα αποθήκευσης ενέργειας 

υδρογόνου) δίνεται από τον παρακάτω τύπο: 

 
όπου CH είναι το κόστος του υδρογόνου για ένα Γιγατζάουλ (GJ), CCi είναι το 

κόστος της ηλεκτρόλυσης, CRFi είναι οι συντελεστές κεφαλαίου, λειτουργίας και 

συντήρησης, Cs είναι το κόστος της επιπρόσθετης ενέργειας, EEL είναι το κόστος 

της ετήσιας ενέργειας προς την ενεργειακή κυψέλη και H είναι η ετήσια παραγωγή 

υδρογόνου σε GJ. 

Η παραπάνω σχέση μας δίνει την ποσότητα του υδρογόνου που μπορεί να 

παραχθεί και την αντίστοιχη ποσότητα της ενεργειακής κυψέλης που χρειάζεται. 

Για τιμές παραπάνω από το αποτέλεσμα αυτής της εξίσωσης έχουμε πια καθαρό 

κέρδος το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε παραγωγή ενέργειας από άνεμο 

και αποθήκευσή της μέσω ενεργειακών κυψελών υπό μορφή υδρογόνου δηλαδή 

έχουμε το λεγόμενο BREAK EVEN RATIO.   

Αντίστοιχη έρευνα από ερευνητές πραγματοποιήθηκε ως case study στην 

περίπτωση ενός ελληνικού νησιού στο Βόρειο Αιγαίο (Σαμοθράκη).33 

Χρησιμοποιώντας το πολύ γνωστό πακέτο MATLAB Simulink για προσομοίωση 

εισήχθησαν ανεμολογικά δεδομένα έχοντας σαν βάση την γνωστή παραμετρική 

εξίσωση Weibull με εφαρμογή για ένα μικρό ξενοδοχείο 10 δωματίων (όπως είναι 

και η πλειοψηφία των περισσοτέρων ξενοδοχείων σε πολλά ελληνικά νησιά). 
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Επιλέχθηκαν δύο σενάρια που είχαν να κάνουν σχετικά με το μέγεθος του 

ηλεκτρολύτη και του ντεπόζιτου αποθήκευσης ενέργειας που θα χρησιμοποιούταν 

για κάθε μία περίπτωση. Για το σενάριο Α τελικό κόστος ήταν (εκφρασμένο σε 

δολάρια λόγω του γεγονότος ότι τα εξαρτήματα ήταν από την αμερικάνικη αγορά) 

$180,000 ενώ για το σενάριο Β $165,000. Μετά από την αντίστοιχη οικονομική 

ανάλυση για το μεν σενάριο Α το μέσο κόστος ενέργειας ήταν 1.11$/KWh ενώ για 

το σενάριο Β 1.05$/KWh, τιμές οι οποίες θα πρέπει να ειπωθεί ότι για την 

συγκεκριμένη περίπτωση είναι αρκετά υψηλότερες από αντίστοιχες κάποιου άλλου 

αυτόνομου συστήματος ή του αντίστοιχου υπάρχοντος δικτύου. Παρόλο το 

παραπάνω αποτέλεσμα σε μία εκτενέστερη και μεταγενέστερη έρευνα των 

παραπάνω ερευνητών, αυτή την φορά σε μεγάλη κλίμακα και με διείσδυση στο 

δίκτυο μέσω της παραγωγής ενέργειας με ηλεκτρόλυση, αποτελέσματα έδειξαν ότι 

πράγματι θα μπορούσε να επιτευχθεί η οικονομική βιωσιμότητα ενός τέτοιου 

συστήματος. Σε αντιστοιχία με το παραπάνω παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση 

τόπος έρευνας ήταν η ίδια η Ιρλανδία και συγκεκριμένα η πόλη Country Cork με 

εισαγόμενα δεδομένα για περαιτέρω οικονομική ανάλυση τα χαρακτηριστικά 

ανεμολογικά αυτής της περιοχής34. Έτσι χρειάστηκαν 4 αιολικά πάρκα (ύψους 60 μ 

κάθε ανεμογεννήτρια) αντίστοιχης συνολικής ενέργειας 100 MW έχοντας ως τελική 

παραγόμενη ενέργεια 379.5 GWh/χρόνο για να καλύψουν την ετήσια ζήτηση. 

Αποτελέσματα  έδειξαν ότι αυτή η επένδυση θα ήταν δυνατή εάν και εφόσον η τιμή 

του ηλεκτρολύτη θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά με ταυτόχρονη ενίσχυση της 

τιμής του υδρογόνου αρχικά από την εκάστοτε κυβέρνηση.                

Συνεχίζοντας αυτή την αρθρογραφία με θέμα την παραγωγή ενέργειας από τον 

άνεμο και την συσσώρευσή της μέσω της τεχνολογίας υδρογόνου, άρθρο γραμμένο 

στην Η.Π.Α. από την περιοχή που χαρακτηρίζεται ως η ‘πράσινη πολιτεία’ αλλά 

ταυτόχρονα και η ‘6η οικονομική δύναμη στον κόσμο εάν χαρακτηριζόταν σαν 

ανεξάρτητο κράτος’ (Καλιφόρνια), παρουσιάζει ένα καινούριο σχέδιο αποθήκευσης 

της ενέργειας παραγόμενης από την ανεμογεννήτρια μέσα στο ίδιο το σώμα της 

ανεμογεννήτριας όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5.35 Σύμφωνα με αυτή την 

τεχνολογία με αυτό τον τρόπο θα μειώνονταν ακόμα περισσότερο τα έξοδα 

αποθήκευσης του υδρογόνου σε ειδικά ντεπόζιτα όπου για παράδειγμα σε μία 

ανεμογεννήτρια ύψους 84 μέτρων και ισχύος 1.5 MW θα μπορούσε να γίνει 

αποθήκευση της τάξεως των 940 κιλών με μία αύξηση των εξόδων ύψους $83,000 

η οποία όμως θα είχε ως θετικό αποτέλεσμα την ολική μείωση του έργου σε σχέση 
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με την αποθήκευση σε αντίστοιχα εξωτερικά ντεπόζιτα  όπου σε μία πρώτη 

σύγκριση το κόστος θα ήταν α) Εάν λειτουργούσε σε ντεπόζιτο υπό πίεση 11 Atm, 

τότε το επιπρόσθετο κόστος θα ήταν  $92,500 ενώ β) σε ντεπόζιτο πιέσεως 150 Atm 

τότε το επιπρόσθετο κόστος θα ήταν $224,000. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω η 

αποθήκευση ενέργειας σε ντεπόζιτο που βρίσκεται μέσα στο σώμα της 

ανεμογεννήτριας είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση η οποία θα μπορούσε να 

υιοθετηθεί και στην περίπτωση της ελληνικής επικράτειας.    

 
Εικόνα 5. Αποθήκευση ενέργειας στη βάση μίας ανεμογεννήτριας 

 

Ηλιακή Ενέργεια από Συλλέκτες και Φ/Β  
Ο ήλιος αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη κάθε είδους ζωής 

στον πλανήτη. Σχεδόν κάθε φυσική λειτουργία πάνω στη Γη είναι άμεσα 

εξαρτώμενη από την ύπαρξή του. Οι εποχιακές αλλαγές, οι εναλλαγές μέρας και 

νύχτας, η ανάπτυξη κάθε είδους χλωρίδας και συνεπώς η ύπαρξη της διατροφικής 

αλυσίδας που συντηρεί και την πανίδα του πλανήτη μας είναι όλα αποτελέσματα 

της δράσης του Ηλίου. Ο Ήλιος όμως αποτελεί πηγή ενέργειας που η εκμετάλλευση 

μόνο του 0.05% αυτής θα ήταν αρκετή να καλύψει κάθε ενεργειακή ανάγκη της 

ανθρωπότητας. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας και η μετατροπή του σε 

ηλεκτρικό ρεύμα είναι σήμερα δυνατή μέσω της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας (Φ/Β). 

Τα Φ/Β συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα 

μέσω της απορρόφησης των φωτονίων της από ειδικούς ημιαγωγούς 

τοποθετημένους σε ειδικές φωτοβολταϊκές κυψέλες (συλλέκτες). Η διαρκής έκθεση 
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των συλλεκτών στην ηλιακή ακτινοβολία έχει τελικά σαν αποτέλεσμα την 

παραγωγή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο στη συνέχεια μπορεί να 

μετατραπεί σε εναλλασσόμενο με τη χρήση ειδικών μετατροπέων όπως φαίνεται 

και στην Εικόνα 6.36 Αυτό με τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για ίδία 

χρήση, είτε να δοθεί προς πώληση στο δίκτυο ηλεκτρισμού ενώ στην Εικόνα 7α-δ 

φαίνονται οι διάφορες εφαρμογές των Φ/Β συστημάτων.   

Τα Φ/Β συστήματα ανάλογα με την εφαρμογή τους χωρίζονται σε: 

Α) Αυτόνομα Φ/Β συστήματα. Σε αυτή την περίπτωση τα αυτόνομα συστήματα 

μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και η κατανάλωση γίνεται 

απευθείας από τις συσκευές του χρήστη (συνεχούς ρεύματος ή εναλλασσόμενου 

ρεύματος) με την προσθήκη μετατροπέα ισχύος (inverter). Εφαρμογές τους είναι 

κυρίως η άντληση νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Β) Αυτόνομα υβριδικά Φ/Β συστήματα. Στα συστήματα αυτά γίνεται χρήση 

συσσωρευτών για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας από τα Φ/Β. Οι 

εφαρμογές τους είναι σε απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν υπάρχει παροχή 

ενέργειας από το δίκτυο ηλεκτρισμού, σε τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, σε 

εξοχικές κατοικίες, άντληση νερού, κ.α. Ανάλογα με το μέγεθος της εφαρμογής και 

την ιδιαιτερότητα της χρήσης, με την προσθήκη εφεδρικού Η.Ζ επιτυγχάνεται η 

φόρτιση των συσσωρευτών κατά τη διάρκεια νεφοσκεπής ημέρας ή αύξηση της 

αξιοπιστία του συστήματος.  

Γ) Διασυνδεδεμένα Φ.Β συστήματα. Τα Φ/Β συστήματα αυτής της κατηγορίας 

διασυνδέονται απ’ ευθείας στο δίκτυο ηλεκτρισμού και η παραγόμενη ενέργεια 

πωλείται στο διαχειριστή του δικτύου. Ανάλογα με το μέγεθός τους χωρίζονται σε 

συστήματα οικιακού τομέα (μέχρι 20 kWp) που αποτελούν και το μεγαλύτερο 

μέρος της παγκόσμιας αγοράς ή Φ/Β σταθμούς παραγωγής με ισχύ που φτάνει ή και 

ξεπερνά τα 2 MWp. 

Η ηλιακή ενέργεια από συλλέκτες ή Φ/Β είναι μία από τις παλαιότερες μορφές 

ενέργειας η οποία μάλιστα στην περίπτωση κρατών με μεγάλη διάρκεια 

ηλιοφάνειας (όπως είναι η περίπτωση της Ελλάδας) συνιστάται  η παραγωγή της. 
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Εικόνα 6.  

   
  α)      β) 

    
  γ)      δ) 

Εικόνα 7. Φ/Β α) σε Κατοικία, β) σε κτίριο πλευρικά, γ) σε σκεπή, δ) σε χωράφι 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας χάρτης (Εικόνα 8) ο οποίος δείχνει ακριβώς το 

ηλιακό δυναμικό της χώρας όπου φαίνεται καθαρά ότι όσο πιο νότια, νότια-

ανατολικά κατεβαίνουμε τόσο η ηλιοφάνεια της χώρας είναι μεγαλύτερη (η ετήσια 

παραγωγή ενέργειας από κρυσταλλικά Φ/Β στη βέλτιστη κλίση ξεκινάει από 1000 

και φτάνει μέχρι 1500 kWh/kWp) και κατά συνέπεια και τόσο καλύτερο τυχόν 

ποσοστό επενδύσεως σε αυτές τις τοποθεσίες. Έτσι σύμφωνα με τον Ν. 3468/2006 
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για θέματα Φ/Β υπάρχει διαχωρισμός σε τρεις γεωγραφικές ζώνες Α, Β, και Γ της 

Ελλάδας όπου η Α γεωγραφική ζώνη (χρηματοδότηση 20%) περιλαμβάνει τους 

Νομούς Αττικής και Θεσ/νίκης πλην των Β.Ε.ΠΕ και των νησιών των Νομών 

αυτών που εντάσσονται στην Περιοχή Β. Η Περιοχή Β (χρηματοδότηση 30%) 

περιλαμβάνει τους Νομούς Θεσσαλίας, Ν. Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων, Κρήτης,  Κ. 

Μακεδονίας, Δ. Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας. Η δε Περιοχή Γ (χρηματοδότηση 

σε ποσοστό 40%) περιλαμβάνει τους Νομούς Α. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, 

Β. Αιγαίου, Πελοποννήσου και Δ. Ελλάδας.     

 
Εικόνα 8. 

Η ολική επιδότηση σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο (Ν.3299/2004) μπορεί να 

φτάσει σε ύψος από το 40%-60% της συνολικής επένδυσης, με τιμή πώλησης 

παραγόμενης ενέργειας εγγυημένη για 20 χρόνια. Οι κατηγορίες των συστημάτων 

είναι τρεις (3) και έχει να κάνει με το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης σε kWp. 

Έτσι έχουμε α) Εγκαταστάσεις ύψους μέχρι 20 kWp, β) Από 20-100 kWp και Γ)  > 

150 kWp. Το δε ύψος επιδότησης είναι για το ηπειρωτικό δίκτυο €0.45/κιλοβατώρα 
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(kWh) ενώ για Μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι της τάξεως του  €0.50/κιλοβατώρα 

όταν η ισχύς του Φ/Β συστήματος είναι μικρότερη των 100 kW. Εάν μεγαλύτερο 

των 100  kW τότε για το μεν Ηπειρωτικό δίκτυο είναι €0.40/κιλοβατώρα ενώ για 

Μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι της τάξεως του  €0.45/κιλοβατώρα.   

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι η Ε.Ε. δρα προς δύο κατευθύνσεις σχετικά με τα 

Φ/Β και οι στόχοι αυτοί προσδιορίζονται στην αύξηση της απόδοσης των Φ/Β 

κυψελών στο 18%-20% (από το σημερινό 12%-13%), την προώθηση εναλλακτικών 

υλικών (πέραν του μονοκρυσταλλικού πυριτίου που χρησιμοποιείται ευρέως 

σήμερα) και τεχνολογιών λεπτού πάχους υλικών (thin film), τη διερεύνηση χρήσης 

οργανικών υλικών, την ανάπτυξη συγκεντρωτικών συλλεκτών σε συνάρτηση με 

Φ/Β κυψέλες, την επιμήκυνση της ζωής των διαφόρων υλικών, ενώ εξίσου 

σημαντική θεωρείται και η βελτίωση των μεθόδων παραγωγής του βασικού υλικού 

που είναι συνήθως οι φέτες (wafers) πυριτίου, απ’ όπου παράγονται οι Φ/Β 

κυψέλες. Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην περαιτέρω μείωση του κόστους της 

βασικής μονάδας παραγωγής (module), έτσι ώστε σταδιακά και με την αύξηση του 

όγκου παραγωγής αυτό να διαμορφωθεί στο 1 ευρώ/Wp.  

Στην δε Ελλάδα όπου η συνολική εγκαταστημένη ισχύς συστημάτων πλησιάζει 

μόλις τα 3,5-4,0 MW και έχει τη μικρότερη αναλογία εφαρμογών Φ/Β ανά κάτοικο 

στην Ε.Ε. παρά το υψηλό δυναμικό εφαρμογών που διαθέτει η χώρα μας όπως 

δείξαμε στην Εικόνα 8, και τις άριστες κλιματολογικές συνθήκες (τα υψηλότερα 

επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας στην Ευρώπη, αναφερόμενοι ξανά γιατί οι Η.Μ.Ε. 

πρέπει να ‘καλλιεργηθούν’ στην Ελλάδα μαζί  με την τεχνολογία Υδρογόνου), η 

διείσδυση των Φ/Β ήταν μέχρι πριν το νομοσχέδιο πολύ μικρή. 

Στην Ελλάδα του σήμερα όπου σχεδόν όλα τα πράγματα είναι της ‘αρπαχτής’ οι 

παραπάνω διατάξεις και η συνολικά μικρή εγκαταστημένη ισχύς με τον νέο 

αναπτυξιακό νόμο έχει ως αποτέλεσμα την μαζική προσέλευση ‘επενδυτών’ στη 

ΡΑΕ. Έτσι ήδη μέχρι τον Μάρτιο του 2007 έχουν κατατεθεί 864 αιτήσεις συνολικής 

ισχύος 318,9 MW όταν το πρόγραμμα της κυβέρνησης με βάση τη νομοθεσία για 

τις ΑΠΕ είναι 700 MW (όπου και θα απαιτηθούν συνολικά 15.000 στρέμματα γης) 

έως το 2020!!!37  Για την δε Ε.Ε. στόχος της είναι μέσα από το FP7 (2007-2013)  η 

τιμή της κιλοβατώρας από 0.25 – 0.65 €/kWh που κυμαίνεται σήμερα να φτάσει 

μέχρι το έτος 2020 με την χρηματοδότηση της έρευνας από το παραπάνω 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο ανταγωνιστικότερο επίπεδο των 0.10 – 0.25 €/kWh.   
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Ηλιακή Ενέργεια από Συλλέκτες - Φ/Β προς παραγωγή Υδρογόνου 
Η αποθήκευση της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας μέσω των Φ/Β συστημάτων 

και η ηλεκτρόλυσή της όπως φαίνεται στην Εικόνα 9 για αντίστοιχη παραγωγή 

υδρογόνου είναι μία από τις μεθόδους ενέργειας η οποία θα βοηθούσε στη 

μετάβαση της λεγόμενης ‘εποχής του υδρογόνου’ και μάλιστα όπως ειπώθηκε 

νωρίτερα με σημαντικά πλεονεκτήματα στην περιοχή της Ελλάδας.38 Παρόλα αυτά 

η αποθήκευση μέσω Φ/Β συστημάτων δεν έχει ακόμη μελετηθεί ιδιαίτερα στη χώρα 

μας σε αντίθεση με άλλες χώρες ηλιόλουστες (και μη) όπως είναι η περίπτωση της 

Ισπανίας. Έτσι σε άρθρο39 ήδη εν έτος 1999, αναπτύσσεται ένα μοντέλο το οποίο 

κάνει χρήση αυτού του συνδυασμού με την επιρροή επίσης του πληθυσμού, της 

ποιότητας ζωής τις πηγές πλούτου και της ρυπάνσεως για την περίπτωση 

απεξάρτησης εισαγωγής ενέργειας από άλλα κράτη. Οι μεταβλητές οι οποίες 

πάρθηκαν υπόψη είναι: πληθυσμός, ΑΕΠ, ενεργειακή παραγωγή, ενεργειακή 

ζήτηση, παραγωγή υδρογόνου, ενεργειακές τιμές, ρύπανση και ποιότητα ζωής. 

 
Εικόνα 9. 

Θα πρέπει να ειπωθεί εδώ ότι αναφέραμε πιο μπροστά ότι στην περίπτωση της 

Ελλάδας οι καλύτερες και κυριότερες περιπτώσεις παραγωγής ενέργειας και στη 

συνέχεια αποθήκευσή της είναι: Αιολική, Φ/Β, Βιομάζα, Γεωθερμία. Ένα πρώτο 

σημείο υπεροχής του Φ/Β δυναμικού σε σχέση με την Βιομάζα είναι ότι για 

εγκατάσταση Φ/Β χρειάζονται μεγάλες εκτάσεις οι οποίες όμως σε σχέση με τα 

αντίστοιχα της Βιομάζας είναι μικρότερες κατά τριάντα (30) φορές. Τα σενάρια που 

αναπτύχθηκαν σε αυτή την μελέτη είναι τρία (3) και έχουν να κάνουν με α) 

μεγαλύτερο ποσοστό,  β) μικρότερο ποσοστό και γ) χωρίς ποσοστό διείσδυσης στο 

δίκτυο. Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι ότι σε τυχόν περίπτωση που δεν 
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αναπτυχθεί καθόλου αυτό το σύστημα τότε θα εξακολουθήσει η Ισπανία να κάνει 

εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ενέργειας (υπό μορφή πετρελαίου) ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση θα υπάρξει μείωση της εισαγωγής πετρελαίου με ταυτόχρονα ευεργετικά 

αποτελέσματα στη χώρα και επίσης του περιβάλλοντός της.     

Μία απλή εξίσωση η οποία μπορεί να δώσει την σχέση μεταξύ του κόστους μίας 

(1) μονάδας MBTU υδρογόνου προς την δυναμικότητα του Φ/Β για ηλεκτρόλυση, 

Ε, και του κόστους του ηλεκτρισμού c (kWh-1) είναι 

Κόστος ($) = 2.29Ε  (V)c (cents)  + 3 ($) 

Το $3 είναι το κόστος σχετικό με την συντήρηση, ασφάλεια, κ.λ.π. Έτσι εάν 

έχουμε αυτή την σχέση π.χ. για έτος 2007 (3.5% πληθωρισμός) με απόδοση Ε =0.85 

και κόστος ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από Φ/Β $0.22 ή 22 cents τότε το 

κόστος 1 MBTU υδρογόνου είναι $45.8/MBTU. Εάν θέλουμε να κάνουμε μία 

σύγκριση με το κόστος κατευθείαν από την παραγωγή πετρελαίου τότε εάν το 

κόστος του πετρελαίου σήμερα (2007) είναι 65$ το βαρέλι δηλαδή $0.65/λίτρο και 

προστεθεί και το κόστος μόλυνσης που το έτος 1984 υπολογίσθηκε να είναι 

$1.00/γαλλόνι (δηλ. $0.264/λίτρο), προέρχεται από την χρήση του σύμφωνα με 

διάφορες έρευνες που έχουν γίνει και υπολογίζεται ότι με πληθωρισμό 3.5% και σε 

μία περίοδο π.χ. 23 χρόνων (δηλαδή μέχρι το 2007), θα είναι περίπου 

$0.45/λίτρο.Δηλαδή το συνολικό κόστος της σημερινής τιμής του πετρελαίου θα 

είναι $1.10/λίτρο (€0.825/λίτρο). Η ποσότητα που χρειάζεται για να παραχθούν 1 

MBTU υδρογόνου κατευθείαν από το πετρέλαιο είναι 31.4155 λίτρα, δηλαδή το 

πραγματικό κόστος πετρελαίου για την παραγωγή ενός εκατομμυρίου BTU (1 

MBTU) είναι $34.6/MBTU (€25.9/MBTU). 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι έχουμε μία διαφορά της τάξεως 25% υψηλότερης 

τιμής της παραγόμενης ενέργειας από Φ/Β σε υδρογόνο σε σύγκριση με του 

πετρελαίου. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική αυτή η 

τεχνολογία θα πρέπει να κατέβει η τιμή του Φ/Β σε 16 cents ή να ανέβει η τιμή του 

πετρελαίου στα $100/βαρέλι ή να γίνει ένας συνδυασμός και μία ενεργειακή 

πολιτική από πλευράς κράτους που θα προωθεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Εδώ έρχεται φυσικά να προστεθεί το σημείο όπου υπάρχει η χρηματοδότηση από 

πλευράς Ε.Ε. και σαν επακόλουθο της Πολιτείας με μία αγορά από πλευράς ΔΕΗ 

της παραγόμενης μονάδας ηλεκτρισμού από Φ/Β με ($0.53-0.66/kWh) δηλαδή σε 

τιμή τριπλάσιας από την παραγόμενη αλλά ακόμα υποπολλαπλάσια (εφτά φορές πιο 
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κάτω από αυτής του πετρελαίου όπου τιμή πετρελαίου) της τιμής παραγόμενη από 

το πετρέλαιο.   

       

Ηλιακή Ενέργεια από Γεωθερμία 
Γεωθερμική ενέργεια είναι εκείνο το τμήμα της γήινης θερμότητας που μπορεί να 

ανακτηθεί και να αξιοποιηθεί από τον άνθρωπο. Η γη απορροφά περίπου το 50% 

της ηλιακής ενέργειας και παραμένει σε μία θερμοκρασία από 10 μέχρι 21ºC. Η 

φιλοσοφία λειτουργίας ενός γεωθερμικού συστήματος βασίζεται στη σταθερή 

θερμοκρασία του εδάφους και του επιφανειακού ή υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα 

με αποτέλεσμα τον κλιματισμό της εγκατάστασης για θέρμανση ή για ψύξη (Εικόνα 

10)26. Τη χειμερινή περίοδο, το γεωθερμικό σύστημα απορροφά την θερμότητα από 

τη γη και τη μεταφέρει στο χώρο. Ενώ τη θερινή περίοδο συμβαίνει το αντίθετο. Το 

γεωθερμικό σύστημα μεταφέρει θερμότητα από τον κλιματιζόμενο χώρο στην 

χαμηλότερη θερμοκρασία της γης.  

Υπάρχουν δύο κατηγορίες κλειστού γεωθερμικού συστήματος ανάλογα με τον 

τρόπο τοποθέτησης των σωλήνων και είναι το α) Κατακόρυφο κύκλωμα και β) 

Οριζόντιο κύκλωμα όπως φαίνονται στις Εικόνες 11α-β. Τι είναι τώρα το κλειστό 

γεωθερμικό κύκλωμα? Σύμφωνα με αυτό το κύκλωμα έχουμε εκμετάλλευση της 

θερμοκρασίας του εδάφους χρησιμοποιώντας γεωτρητικό εξοπλισμό για ανόρυξη 

γεωτρήσεων μικρής διαμέτρου, μέχρι βάθους 100 μέτρων. Αποτελείται από ένα 

δίκτυο θαμμένων σωλήνων πολυαιθυλενίου, οι οποίες σωλήνες συνδέονται με την 

αντλία θερμότητας όπου και ολοκληρώνεται κύκλωμα στο οποίο κυκλοφορεί 

διάλυμα νερού με φιλικό προς το περιβάλλον αντιψυκτικό. Ένα κλειστό κύκλωμα 

συνεχώς ανακυκλοφορεί υπό πίεση, το διάλυμα που μεταφέρει τη θερμότητα σε 

αντίθεση με το ανοιχτό κύκλωμα που αντλείται συνεχώς νερό από τη γεώτρηση.  

Τελευταία αποτελέσματα που έγιναν σε μία πρώτη φάση ερευνητικών 

γεωτρήσεων σε βάθος 1200 μέτρων από τη ΔΕΗ στη θέση Στύψη της νήσου 

Λέσβου, επιβεβαίωσαν τις προβλέψεις για την ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου 

γεωθερμικού δυναμικού. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα η αξιολόγηση 

των αποτελεσμάτων αναμένεται να επιβεβαιώσει τις υπάρχουσες εκτιμήσεις έτσι 

ώστε τελικά να προωθηθεί άμεσα η ανάπτυξη του γεωθερμικού σταθμού 

ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 8 MW για τον οποίο η επιχείρηση διαθέτει την 

απαιτούμενη άδεια. Όπως αναφέρεται στην ανάλογη ανακοίνωση της ΔΕΗ, για την 
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προώθηση της οριστικής μελέτης αξιοποίησης του γεωθερμικού ταμιευτήρα θα 

πρέπει να προχωρήσουν οι γεωτρήσεις σε μεγαλύτερο βάθος και για το σκοπό αυτό 

αναζητείται μίσθωση αναγκαίου εξοπλισμού από την ελεύθερη αγορά.  

 Τα συστήματα γεωθερμίας μπορούν να επιτύχουν οικονομία στο κόστος 

λειτουργίας από 30% έως 60%. Λόγω της χρήσης της ενέργειας που είναι 

αποθηκευμένη στο έδαφος με την ασφαλή ηλεκτρική ενέργεια. Δεν απαιτείται 

χρήση λεβητοστασίων, δεξαμενής καυσίμων ή καμινάδων ενώ ένα γεωθερμικό 

σύστημα είναι τρεις (3) έως πέντε (5) φορές αποδοτικότερο από ένα συμβατικό 

σύστημα. Επειδή δεν καίει ορυκτά καύσιμα για να παράγει θερμότητα, παρέχει 

τρεις έως πέντε μονάδες ενέργειας για κάθε μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας που 

τροφοδοτεί το σύστημα ενώ επίσης είναι αξιόπιστα σε ακραίες συνθήκες θέρμανσης 

και ψύξης.  

 
Εικόνα 10. 

   
Εικόνα 11α.    Εικόνα 11β 
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Βιομάζα 
Μία από τις πιο γνωστές και παλιές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ασφαλώς 

η βιομάζα. Η χρήση της ξεκινάει από την εποχή των παγετώνων και την αναζήτηση 

του ανθρώπου για ζέστη μέσω της φωτιάς. Όμως παρόλο την πολύ πρόωρη χρήση 

της δεν είναι παρά μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια που η βιομάζα θα αξιοποιηθεί 

και εφαρμοστεί στην ηλεκτροπαραγωγή. Είναι μόλις πριν 22 χρόνια που 

κατασκευάζεται το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα 

στις Η.Π.Α.   

Σημαντικά κονδύλια έχουν διατεθεί για την εξερεύνηση και ανάπτυξη μεθόδων 

βέλτιστης αξιοποίησης μερικές βιομάζας. Η Ε.Ε. θεωρεί την ενεργειακή αξιοποίηση 

βιομάζας πολύ σημαντική και για αυτό το λόγο τη συμπεριλαμβάνει ανάμεσα στις 

προτεραιότητές της στην εκπόνηση προγραμμάτων. Κύρια μελλοντικά πεδία για 

την ενεργειακή αξιοποίηση μερικές βιομάζας είναι η αύξηση μερικές ενεργειακής 

απόδοσης, η ελαχιστοποίηση του κόστους επένδυσης και λειτουργίας, οι εκπομπές 

και η αξιοποίηση των υπολειμμάτων. Η θέση της Ελλάδας και σε αυτό τον τομέα 

δεν είναι καλή παρά το όπως λέχθηκε στην αρχή το δυναμικό είναι πολύ μεγάλο. Η 

Εικόνα 12) δείχνει την παραγωγή της Ελλάδας στην Ε.Ε. όπου το συνολικό 

ποσοστό της δεν υπερβαίνει το 2.8%, με το Λουξεμβούργο και τις Σκανδιναβικές 

χώρες να είναι οι κυρίως χώρες παραγωγής.26 Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται 

για την αξιοποίηση βιομάζας είναι: 

 
Εικόνα 12. 
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1. Η καύση  
Είναι η πιο ανεπτυγμένη και διαδεδομένη τεχνολογία για ενεργειακή αξιοποίηση 

μερικές βιομάζας τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και διεθνώς. Η Ε.Ε. έχει 

χρηματοδοτήσει σημαντικό αριθμό προγραμμάτων που έχουν σχέση με τη 

βελτιστοποίηση μερικές λειτουργίας λεβήτων καύσης βιομάζας ή με τη μικτή 

καύση σε μεγάλες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες.  

Ο πιο γνωστός και παραδοσιακός τρόπος αξιοποίησης βιομάζας είναι η καύση 

για παραγωγή θερμότητας. Η θερμότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:  

- Τη θέρμανση μεμονωμένων κατοικιών ή σε δίκτυα τηλεθέρμανσης όπου 

κεντρικός  λέβητας θερμαίνει ένα σύνολο συνδεδεμένων κατοικιών ή άλλων 

κτιρίων. 

- Στη μαγειρική 

- Θέρμανση νερού 

- Θέρμανση στα θερμοκήπια  

- Θέρμανση μερικές βιομηχανίες κ.λ.π.  

- Ορισμένοι τύποι Βιομάζας καίγονται θερμαίνοντας λέβητες με νερό και 

παράγεται ατμός πού περιστρέφει μία τουρμπίνα, η οποία με την σειρά της 

ενεργοποιεί μία γεννήτρια και παράγει ηλεκτρισμό.  

Στην Ελλάδα η ενέργεια από βιομάζα αφορά κυρίως την κάλυψη θερμικών 

αναγκών στον οικιακό τομέα, στη βιομηχανία ξύλου και στις γεωργικές 

βιομηχανίες. Σημαντική ποσότητα βιομάζας που ανέρχεται περίπου σε 2 

εκατομμύρια τόνους (κυρίως δασικά, γεωργικά υπολείμματα και υποπροϊόντα 

αυτών, υπολείμματα βιομηχανιών ξύλου, υπολείμματα εκκοκκισμού, φλοιός 

ρυζιού, άχυρο, κι άλλα) καταναλώνεται στην Ελλάδα για παραγωγή θερμότητας (με 

αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου 2,3 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2).  

Ένα τέτοιο παράδειγμα υπολειμμάτων βιομηχανιών ξύλου είναι τα λεγόμενα 

pellets (συσσωματώματα) τα οποία προκύπτουν από την μηχανική συμπίεση 

πριονιδιού χωρίς την προσθήκη χημικών ή συγκολλητικών ουσιών. Είναι δηλαδή 

ένα καύσιμο αποτελούμενο από ξύλο ξερό συμπιεσμένο σε μικρούς κυλίνδρους 

διαμέτρου 60-80 χιλ. με μήκος περίπου 100 χιλ. και χρώμα εξαρτώμενο από την 

πρώτη ύλη που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τους (Εικόνες 13-14). Αυτοί οι 

μικροί κύλινδροι είναι χωρίς καμία προστιθέμενη συγκολλητική ουσία ενώ το 
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γεγονός ότι πιέζονται (πρεσάρονται) σημαίνει ότι καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο, 

άρα έχουν περισσότερη ενέργεια ανά μονάδα όγκου με μία θερμική απόδοση που 

ανέρχεται στα 4200 Kcal/Kg ή με ένα ενεργειακό περιεχόμενο που κυμαίνεται από 

4.5 – 5.2 kWh/kg, κάτι που σημαίνει ότι 2 κιλά pellets αντιστοιχούν σε 1 λίτρο 

πετρελαίου θέρμανσης. 

Πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα συσσωματώματα είναι ότι 

λόγω της κυλινδρικής φόρμας, της στιλπνής επιφάνειας και του μικρού τους 

μεγέθους, τα pellets συμπεριφέρονται όπως ένα υγρό διευκολύνοντας την μεταφορά 

τους και την αυτόματη τροφοδοσία του λέβητα ή της θερμάστρας. Η δε τροφοδοσία 

της εγκατάστασης μπορεί να γίνει είτε με συσκευασίες σάκων (5-15-25 kg) είτε με 

μεγάλες συσκευασίες 500-1000 kg, είτε με φορτηγά που με ειδικό σύστημα 

προώθησης ουσιαστικά ‘σπρώχνουν’ τα pellets σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

αποθήκευσης. Μία εγκατάσταση συστήματος καύσης pellets για κεντρική 

θέρμανση αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 

Α) Λέβητας και καυστήρας 

Β) Αποθήκη καύσιμης ύλης 

Γ) Σύστημα τροφοδοσίας 

Δ) Κεντρικό ρυθμιστικό μηχανισμό 

Ε) Εάν απαιτείται, εναλλάκτης ζεστού νερού χρήσης  

 
Εικόνα 13. 

   
Εικόνα 14. 

Γενικά, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που λειτουργούν με 

βιομάζα καίνε ξύλο και αγροτικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα για να παράγουν 
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ενέργεια. Η βιομάζα συμβάλλει λίγο παραπάνω από το 1% στην παγκόσμια 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μερικές τρόπος αξιοποίησης μερικές βιομάζας 

είναι η μικτή καύση, κατά την οποία η βιομάζα καίγεται μαζί με ορυκτά καύσιμα 

(φυσικό αέριο, λιθάνθρακα, λιγνίτη κυρίως στην Ελλάδα, …). Μερικές ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Με τη μέθοδο 

αυτή η απόδοση μπορεί να φθάσει το 80%, ενώ μειώνονται οι μεγάλες απώλειες 

θερμότητας καθώς και οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).  

 

2. Η πυρόλυση 
Μ’ αυτή την διεργασία η βιομάζα μετατρέπεται σε υγρό πυρολύσεως (Βιοέλαιο) 

πού αποθηκεύεται και μεταφέρεται ευκολότερα απ’ ότι η στερεά βιομάζα. Η 

βιομάζα θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες απουσία αέρα, χωρίς να καεί, για 

παραγωγή στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων (ξυλάνθρακα, βιοαέριο και αέρια 

χαμηλής και μέσης θερμογόνου δύναμης). Τα προϊόντα πυρόλυσης είναι τα υγρά 

καύσιμα (αιθανόλη, βιοντήζελ κι άλλα) μπορούν να αντικαθιστούν εν μέρει το 

πετρέλαιο ή τη βενζίνη. 

Η Διαδικασία Πυρόλυσης (Εικόνα 15) αποτελείται από τις κάτωθι αντιδράσεις40

Κυρίως αντίδραση 

CnHmOk → (m/2)H2 + kCO + (n-k)C (π.χ. cellulose C6H10O5 ) 

Δευτερεύουσα αντίδραση 

C + 2H2 = CH4

C + H2O = CO + H2

C + (1/2)O2 = CO 

C + O2 = CO2

C + CO2 = 2CO 

CO + H2O = CO2 + H2

CO + H2O = CO2 + H2   

Για να γίνει και πιο κατανοητή για τον αναγνώστη μας τι σημαίνουν τα παραπάνω 

και σε αριθμούς παρουσιάζουμε μία έρευνα (WE-NET) που έγινε στην χώρα του 

ανατέλλοντος Ηλίου (Ιαπωνία) σχετικά με την παραπάνω τεχνολογία μέσω 

πυρόλυσης. Θα πρέπει όμως για να γίνει πλήρως κατανοητό το μέγεθος αυτής της 

μορφής ενέργειας να ειπωθεί ότι παγκοσμίως η ενέργεια που ανταποκρίνεται στη 

βιομάζα είναι ίση με το μισό της παγκόσμιας παραγωγής ενέργειας από το 
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πετρέλαιο. Έτσι για π.χ. 100 τόνους βιομάζας παραγόμενης από ξύλο θα έχει ως 

αποτέλεσμα την παραγωγή 2740 m3/h = 65700 m3/ημέρα = 7.4 δις. m3/χρόνο 

προϊόντος με κόστος $3950/kW H2 και τελικό κόστος το οποίο θα αρχίσει να 

αποφέρει κέρδη μετά από μία περίοδο εννέα (9) χρόνων 0.108 $/KWh H2, μία τιμή 

αρκετά ανταγωνιστική σε σχέση με τις υπάρχουσες (Ref) οι οποίες ξεκινούν από 

την φθηνότερη 0.067$/kWh (εξαρτώμενη από το είδος της ενεργειακής κυψέλης) 

και φθάνουν μέχρι 0.254$/kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15. 

 

3. Η αεριοποίηση 
Στην διεργασία αυτή (Εικόνα 16) χρησιμοποιούνται ειδικοί αντιδραστήρες, οι 

αεριοποιητές, πού θερμαίνουν την Βιομάζα σε περιβάλλον φτωχό σε οξυγόνο και 

σε θερμοκρασία περίπου 850 βαθμών Κελσίου, για να παραχθεί τελικά ένα καύσιμο 

αέριο, γνωστό ως Βιοαέριο. Αυτό αναλόγως με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία 

μπορεί να περιέχει απ’ το 1/5 έως ½ της θερμογόνου δυνάμεως του Φυσικού 

Αερίου, πού ως γνωστόν είναι άριστο καύσιμο. Το Βιοαέριο χρησιμοποιείται με την 

σειρά του σε υψηλής αποδοτικότητας διατάξεις συμπαραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρισμού. 
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Τον Σεπτέμβριο μερικές 2001 εγκαινιάστηκε και στην Ελλάδα, στον Χώρο 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) των Α. Λιοσίων, ένα έργο όπου 

αξιοποιούνται τα σκουπίδια για την παραγωγή ηλεκτρισμού (Εικόνα 17). Έτσι 

γίνεται διαχείριση σκουπιδιών φιλική με το περιβάλλον με ταυτόχρονη παραγωγή 

Βιοαερίου, πού μπορεί να δώσει ηλεκτρική ενέργεια αρκετή για την ηλεκτροδότηση 

πόλης 15.000 κατοίκων. Ο σταθμός έχει ηλεκτρική ισχύ 14 MW και θερμική 16,5 

MW.  

Υπάρχουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (από αστικά 

απόβλητα, απορρίμματα, υπολείμματα βιομηχανίας Agrino (φλοιός ρυζιού)) στην 

Ελλάδα με εγκαταστημένη ισχύ των 22 χιλιάδων kW περίπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 16. 

Πρόσφατα τέλος ξεκίνησε η λειτουργία πρωτοποριακής μονάδας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.).  
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Εικόνα 17. 

Τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία ο Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

και Θερμότητας από Βιοαέριο, μερικές Ε.Υ.Α.Θ., στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.), στη Σίνδο. Η κατασκευή και λειτουργία του 

Σταθμού αυτού για τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από 

βιοαέριο (Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας) που παράγεται από την αναερόβια 

χώνευση ιλύος, η οποία προκύπτει από την επεξεργασία των λυμάτων, εντάσσονται 

στο πλαίσιο του έργου ‘Κατασκευής – Λειτουργίας – Επέκτασης – Ολοκλήρωσης’ 

των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Θεσσαλονίκης. Το έργο, το 

οποίο είχε κόστος 2,9 εκ. ευρώ περίπου, αποτελείται από το Κτίριο Ενέργειας εντός 

του οποίου ευρίσκονται τα συγκροτήματα των ειδικών μηχανημάτων. Η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτει αποκλειστικά ανάγκες Ε.Ε.Λ.Θ. και 

με τα σημερινά δεδομένα λειτουργίας θα ανέρχεται σε 27.000 KWh περίπου 

ημερησίως. Θα καλύπτει το 47% των απαιτήσεών σε ενέργεια, εξοικονομώντας έτσι 

για την Ε.Υ.Α.Θ. ποσό 58.000 ευρώ μηνιαίως ή 690.000 ευρώ ετησίως. 

Με την ολοκλήρωση γραμμής χώνευσης με την οποία θα επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή και πλήρης εκμετάλλευσή χώνευση λάσπης για την παραγωγή 

βιοαερίου, θα είναι δυνατόν να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια περίπου 59.000 KWh 

ημερησίως. Η ενέργεια αυτή θα καλύπτει περίπου το 86% των καινούργιων 

απαιτήσεων της Ε.Ε.Λ.Θ., με αντίστοιχη μηνιαία εξοικονόμηση 128.000 ευρώ 

περίπου ή 1,536 εκ. ευρώ ετησίως. 
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Η Ε.Υ.Α.Θ. έχοντας ως στόχο την επίτευξη της πλήρους εκμετάλλευσης του 

βιοαερίου που είναι δυνατόν να παραχθεί, έχει καταθέσει πρόσφατα (Οκτώβριος 

2003) επενδυτική πρόταση στο Ε.Π.Α.Ν. συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκ. ευρώ.  

 

4. Η αλκοολική ζύμωση 
Ο κύριος τρόπος παραγωγής βιοαιθανόλης είναι η ζύμωση των αμυλούχων, 

κυταρρινούχων και σακχαρούχων συστατικών και ο διαχωρισμό της από τα λοιπά 

συστατικά με απόσταξη. Σακχαρούχα και αμυλούχα φυτά με βιοχημικές μεθόδους 

παράγουν υγρά καύσιμα (βιοαιθανόλη, κ.α.). 

 

5. Η μετεστεροποίηση 
Ο κύριος τρόπος παραγωγής βιοντήζελ είναι η μετεστεροποίηση των ελαίων. 

Ελαιούχα φυτά, ζωικά λίπη, χρησιμοποιημένα λάδια και προϊόντα σφαγίων με 

χημικές μεθόδους παράγουν βιοντήζελ.  

Στην οργανική χημεία, μετεστεροποίηση είναι η διαδικασία αντικατάστασης της 

αλκόξινης ομάδας ενός εστέρα από μια άλλη αλκοόλη. Αυτές οι αντιδράσεις 

καταλύονται συχνά από την προσθήκη ενός οξέος ή μιας βάσης.  

              O                       O 
              ||                      || 
              C - CH3  +  ROH <--->   C - CH3  + CH3OH 
             /                       / 
         CH3O                      RO 
 
Κατηγορίες βιολογικών καυσίμων 

Οι κυριότερες κατηγορίες βιολογικών καυσίμων είναι οι παρακάτω. 

- Βιοαλκοόλη 

- Αιθανόλη (που δεν παράγεται από το πετρέλαιο) – ένα σημαντικό ποσό 

αιθανόλης που παράγεται από τα ζαχαρότευτλα χρησιμοποιείται ως 

καύσιμο στα αυτοκίνητα  στη Βραζιλία. Η αιθανόλη που παράγεται από 

το καλαμπόκι (αραβόσιτος) χρησιμοποιείται ως προσθετικό βενζίνης στις 

Η.Π.Α. 

- Μεθανόλη παράγεται από το φυσικό αέριο. Είναι δυνατό, αλλά όχι 

οικονομικά βιώσιμο κοντά στα επίπεδα τρεχουσών τιμών, να παραχθεί η 

μεθανόλη από τη βιομάζα (biomethanol).    

- Βιολογικά καύσιμα λιπιδίων  
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- SVO, είναι καύσιμα για τις μηχανές diesel και μπορούν να είναι είτε 

καθαρό νέο φυτικό έλαιο είτε WVO (καθαρισμένο φυτικό έλαιο 

αποβλήτων). Ένα φυτικό έλαιο ή vegoil είναι ένα έλαιο που εξάγεται από 

τους ελαιοσπόρους ή άλλες φυτικές πηγές (π.χ. Ελαιόσποροι: σπόρος 

λιναριού, κάνναβη (καννάβεις), λιναρόσπορος,  σιναπόσπορος, canola 

(μια ειδική ποικιλία του σιναπόσπορου, που αναπαράγεται για να 

ελαχιστοποιήσει την περιεκτικότητα σε τοξίνες), κάρδαμο, σουσάμι,  

ηλίανθος,  σπόρος σταφυλιών, άλλα φυτικά έλαια:  αμύγδαλο, αβοκάντο, 

καλαμπόκι, σπόρος βαμβακιού, καρύδα, φουντούκι, ελιά, φοίνικας - από 

τα φρούτα του αφρικανικού δέντρου φοινίκων, πετρέλαιο πυρήνων 

φοινίκων - από το σπόρο του αφρικανικού δέντρου φοινίκων, φιστίκι, 

σπόρος κολοκύθας, πίτουρο ρυζιού, σόγια, ξύλο καρυδιάς)   

- WVO, είναι φυτικό έλαιο που έχει γίνει ακατάλληλο για την χρήση 

σε τρόφιμα λόγω της χημικής υποβάθμισης (οξείδωση, υδρογόνωση) και 

της συσσώρευσης των μολυσματικών παραγόντων.  

- Βιοντίζελ, είναι καύσιμο ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται από 

τα ζωικά λίπη και τα φυτικά έλαια με μετεστεροποίηση λιπιδίων. Χημικά 

είναι καύσιμο που αποτελείται  από τους μονο-αλκυλικούς εστέρες των 

μακριών αλυσίδων λιπαρών οξέων που προέρχονται από τα φυτικά έλαια 

ή τα ζωικά λίπη. Παράγεται με μια χημική διαδικασία (μετεστεροποίηση) 

που αφαιρεί τη γλυκερίνη από το έλαιο.   

- Βιοαέριο  

- Μεθάνιο, παράγεται από την φυσική αποσύνθεση  των απορριμμάτων στις 

χωματερές συλλέγεται και χρησιμοποιείται αντί του απολιθωμένου 

μεθανίου. Το μεθάνιο από την αποσύνθεση λιπάσματος συλλέγεται 

μερικές φορές για τη χρήση ως καύσιμο. 

Περίπου 20 εργοστάσια βιοκαυσίμων λειτουργούν ήδη στη Γαλλία ενώ τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς σε 30 από τις πόλεις της λειτουργούν με καύσιμο που περιέχει 

βιοντίζελ σε ποσοστό 30%. Στο Γκρατς της Αυστρίας, όλα τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς της πόλης κινούνται με χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι, το οποίο 

συγκεντρώνεται από εστιατόρια και σπίτια. ‘Πρωταθλητής’ στη χρήση 

βιοκαυσίμων όμως είναι η Βραζιλία. Η αιθανόλη από το ζαχαροκάλαμο της παρέχει 

πάνω από το 40% του καυσίμου που χρησιμοποιείται στους κινητήρες. Δυόμισι 

εκατομμύρια αυτοκίνητα στους δρόμους της κινούνται με αιθανόλη και η βενζίνη 
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που χρησιμοποιείται στη χώρα περιέχει 25% βιοκαύσιμο. Στις εκθέσεις 

αυτοκινήτων της Βραζιλίας περισσότερα από τα μισά οχήματα είναι ‘ευέλικτου 

καυσίμου’, ικανά δηλαδή να κινούνται με αυτή την ανάμικτη βενζίνη με καθαρή 

αιθανόλη ή και τα δύο. Ήδη στις Η.Π.Α. πέντε εκατομμύρια αυτοκίνητα μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν ένα πλούσιο μείγμα 85% αιθανόλης και 15% βενζίνης ενώ το 

‘gasohol’ – που περιέχει 10% βιοκαύσιμο – πωλείται ευρέως με την παραγωγή 

αιθανόλης να έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια.     

Στην Ελλάδα η τελευταία ρύθμιση έγινε με την αναθεώρηση της ΚΑΠ το 2004 

σύμφωνα με την οποία ορίστηκε επιδότηση 45 ευρώ/εκτάριο (10,000 m2) για την 

καλλιέργεια ενεργειακών φυτών για ανώτατη εγγυημένη έκταση 1.500.000 

εκταρίων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται μόνο στις 

περιοχές όπου η παραγωγή καλύπτεται με σύμβαση μεταξύ του αγρότη και της 

βιομηχανίας μεταποίησης που χρησιμοποιεί βιοκαύσιμα, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις όπου η μεταποίηση αναλαμβάνεται από τον ίδιο τον αγρότη στον τόπο 

της εκμετάλλευσης.  Επίσης θα υπάρχει μηδενικός ειδικός φόρος κατανάλωσης των 

βιοκαυσίμων όταν στα συμβατικά καύσιμα ο φόρος αυτός ανέρχεται στα 245 ευρώ 

ανά χιλιόλιτρο ντίζελ και 296 ευρώ ανά χιλιόλιτρο βενζίνης41. 

Οι πρώτες μονάδες παραγωγής βιοντίζελ  έγιναν από τις εταιρείες ΕΛΒΥ ΑΕ 

στο Κιλκίς και την Ελινόιλ ΑΕ στο Βόλο, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. 

ευρώ. Η ετήσια παραγωγική λειτουργία στο Κιλκίς είναι της τάξεως των 40.000 

τόνων ενώ σε αυτή της Ελινόιλ 10.000 τόνων ενώ εκτός από βιοντίζελ θα παράγεται 

γλυκερίνη (3.600 τόνοι ετησίως) και θειικό κάλιο (400 τόνοι ετησίως) με πρώτη 

ύλη τα τηγανέλαια τα οποία θα προμηθεύονται από άλλες εταιρείες εστίασης όπως 

είναι οι αλυσίδες φαστ φουντ.   

Τελευταία εμφανίζεται και στην Ελλάδα η παραγωγή βιοαιθανόλης. Έτσι η 

Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) δημιουργεί 2 μονάδες παραγωγής 

απορρίπτοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή στρατηγικών επενδυτών με στόχο να 

παράγει 300 χιλ. κυβικά μέτρα ετησίως42. Το έργο αυτό συντελείται με την 

απόσυρση του 50,01% της ποσόστωσης ζάχαρης με τη μερική διάλυση  - 

μετατροπή των εγκαταστάσεων παραγωγής των εργοστασίων Λάρισας και Ξάνθης. 

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι η χώρα μας υποχρεούται βάσει κοινοτικής οδηγίας 

που περιγράφηκε σε προηγούμενες παραγράφους, να παράγει μέχρι το έτος 2010 το 

5.75% της εγχώριας κατανάλωσης καυσίμων μέσω βιοαιθανόλης χρησιμοποιώντας 

ζαχαρότευτλα και σιτάρι που αντιστοιχεί σε 390.000 τόνους. Στόχος της Ε.Ε. είναι 
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μέχρι το 2010 η παραγωγή βιοκαυσίμων να έχει φτάσει τα 18 εκατομμύρια τόνους 

αν και έρευνα του Observer θεωρεί αυτόν τον στόχο αρκετά φιλόδοξο και εκτιμά 

ότι η παραγωγή θα ανέλθει σε 11 εκατομμύρια τόνους43. 

Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία αναφορά και σύγκριση μεταξύ του βιοντίζελ που 

είναι από τα παράγωγα των βιοκαυσίμων όπως αναφέρθηκε νωρίτερα μαζί με την 

βιοαιθανόλη. Έτσι τα συμβατικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται (ντίζελ-βενζίνη) 

προέρχονται από το πετρέλαιο το οποίο υφίσταται χημική επεξεργασία. Από την 

καύση τους στους κινητήρες εκπέμπονται ρύποι και μικροσωματίδια που 

προκαλούν βλάβες στο αναπνευστικό σύστημα και αλλοιώνουν τη σύσταση της 

ατμόσφαιρας (Πίνακας 17).44    

 
Πίνακας 17. 

Αντίθετα τα βιοκαύσιμα όπως το βιοντίζελ (Πίνακας 18) και η αιθανόλη, μπορούν 

να παραχθούν από την αξιοποίηση των ελαίων διαφόρων φυτών, από την 

επεξεργασία βιομάζας (π.χ. ξυλείας) ή τηγανελαίων, λιπών και αστικών λυμάτων 

ενώ θεωρούνται ανεξάντλητα και πολύ φιλικότερα για το περιβάλλον και τον 

άνθρωπο όπως φαίνεται και από τον παρακάτω Πίνακα.45 Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι η κατανάλωση ενός κιλού βιοκαυσίμου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τρία κιλά. 

Φυσικά όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάτι πολύ βασικό για την χρήση των 

βιοκαυσίμων και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμα δεν είναι σε θέση να 

αντικαταστήσουν τις άλλες Η.Μ.Ε. και ακόμα περισσότερο το πετρέλαιο λόγω της 

ακριβής της τιμής και όχι μόνο. Η ένσταση που αναφέρεται οφείλεται στο ότι 

παρόλο που η βιοαιθανόλη είναι μία Η.Μ.Ε. εν τούτοις αυτό θα φέρει την έκρηξη 

της μονοκαλλιέργειας, των τοξικών και των χημικών λιπασμάτων με την 

ταυτόχρονη εκδίωξη εκατομμυρίων από τις μεταμορφωμένες σε αγροκτήματα 

εστίες τους, τη χρήση της γης όχι για καλλιέργεια τροφίμων αλλά καυσίμων. Και 

δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ναι μεν καλό το πείραμα με κυριότερο εκπρόσωπό της 

την Βραζιλία στον τομέα αυτό αλλά υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις που έχουν 
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διατυπωθεί από διάφορους φορείς και βρίσκει σύμφωνο και τον συγγραφέα αυτής 

της εργασίας. Έτσι π.χ. σε κείμενο που διάβασα τελευταία αναφέρεται ότι ‘η 

καθηγήτρια Ουάν Χο του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ λέει ότι τα βιοκαύσιμα 

λαθεμένα θεωρούνται καθαρά γιατί επιβαρύνουν το περιβάλλον με εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα από τη χρήση λιπασμάτων και εντομοκτόνων στις 

καλλιέργειες ενώ σύμφωνα με τον Τζορτζ  Μόμποιτ της εφημερίδας ‘Guardian’ 

λέει ότι με την αναπότρεπτη αποψίλωση των δασών που επιφέρουν οι εταιρείες στο 

‘όνομα του νέου καυσίμου’, καταλήγουν να ρυπαίνουν δέκα φορές περισσότερο 

από το πετρέλαιο46.  

 
Πίνακας 18. 

Επειδή υπάρχει πάντοτε μία αλυσίδα στα διάφορε γεγονότα οι δε οργανώσεις 

αγροτών στη νότια Βραζιλία διαμαρτύρονται γιατί αυξήθηκε κατά 400% η τιμή του 

καλαμποκιού λόγω της αύξησης των εξαγωγών του ώστε να καλυφθεί η 

αμερικανική ζήτηση για παραγωγή αιθανόλης. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει η 

γνώμη πολιτικών ανθρώπων όπως ο Πρόεδρος της πετρελαϊκής χώρας της 

Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες ο οποίος αναφέρει ότι ‘για 25 γαλόνια αιθανόλης 
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απαιτείται ποσότητα φυτών ικανή να θρέψει έναν άνθρωπο για έναν ολόκληρο 

χρόνο’. Και από την επιστημονική κοινότητα φυσικά εκ μέρους του Λέστερ 

Μπράουν, ιδρυτή του αμερικανικού ινστιτούτου Earth Policy, ‘θα ευνοήσουμε τα 

800 εκατομμύρια ιδιοκτητών αυτοκινήτων του πλανήτη ή θα δώσουμε τροφή στα 

900 εκατ. πεινασμένους και στα 1.3 δις. των φτωχών του πλανήτη;’. 

Το δικό μου σχόλιο σε αυτό το σημείο λέει ότι πράγματι η καλλιέργεια 

τεραστίων εκτάσεων που απαιτούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων και κυρίως 

βιοαιθανόλης και βιοντίζελ δεν μπορεί να είναι η λύση στο ενεργειακό πρόβλημα 

που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. και φυσικά η Ελλάδα. Μόνο ένα μικρό ποσοστό 

καλλιέργειας γης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή και εισχώρηση ως 

Η.Μ.Ε. στην ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας αφού ούτε διαθέτουμε τις τεράστιες 

εκτάσεις για να προχωρήσουμε σε μονοκαλλιέργεια για παραγωγή αυτών των 

καυσίμων αλλά και γιατί η υπάρχουσα χρηματοδότηση δεν είναι αρκετή για να 

μπορέσει να φέρει κάποια μεγάλα οικονομικά οφέλη στους αγρότες πρωτίστως και 

δευτερευόντος στην ίδια την οικονομία μας. Ως μία συμπληρωματική Η.Μ.Ε. θα 

ήταν καλοδεχούμενη εφόσον πάντοτε υπάρχει οικονομική στήριξη από το ίδιο το 

κράτος αφού δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική με τις άλλες Η.Μ.Ε. που υπάρχουν 

στη χώρα μας και που είναι κατά πολύ πιο εξελιγμένες και κερδοφόρες για την 

οικονομία μας.           

 

Βιολογικές Συνθέσεις  
Όπως αναφέρθηκε στον Πίνακα 18 μπορούμε να έχουμε παραγωγή υδρογόνου 

και από βιολογικές συνθέσεις οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν όπως 

παρακάτω47. 

Α) Βιοφωτόλυση του νερού χρησιμοποιώντας φύκη και κυανοβακτήρια 

Η2Ο → PSII → PSI → Fd → υδρογενάση → Η2   (για φύκη) 

↓ 

Ο2 

 

Η2Ο→Φωτοσύστημα (φυτικό κύτταρο)→[CH2O]2 → Φερεδοξίνη → Νιτρογενάση 

↓             ↑        ↓           ↓  

Ο2          CO2    CO2       Η2 

        (για κυανοβακτήρια) 
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Β) Φωτοαποσύνθεσις οργανικών στοιχείων χρησιμοποιώντας φωτοσυνθετικά 

βακτήρια 

(CH2O}2 → Φερεδοξίνη → Νιτρογενάση → Η2

       ↑ ATP  ↑ ATP 

Γ) Λιπασματική παραγωγή υδρογόνου από οργανικές ουσίες 

Δ) Υβριδικά συστήματα χρησιμοποιώντας φωτοσυνθετικά και λιπασματικά 

βακτήρια  

 

Πλεονεκτήματα βιολογικών διαδικασιών για παραγωγή υδρογόνου 
Περίπτωση Α 

- Μπορεί να παραχθεί υδρογόνο από νερό 

- Αύξηση μετατροπής ηλιακής ενέργειας συγκρινόμενη με αυτή των 

δένδρων και σιτηρών 

Περίπτωση Β 

- Μπορεί να παραχθεί υδρογόνο από νερό 

- Ένζυμα νιτρογενάσης παράγουν κυρίως υδρογόνο 

- Έχει την ικανότητα δημιουργίας αζώτου από την ατμόσφαιρα 

Παράδειγμα Γ 

- Μπορεί  να χρησιμοποιηθούν διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά 

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεγάλο εύρος φωτός 

Παράδειγμα Δ 

- Μπορεί να παραχθεί υδρογόνο όλη την ημέρα χωρίς παρουσία φωτός  

- Μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορες πηγές άνθρακα και υλικών 

ανακυκλώσιμων 

- Είναι αναερόβια διαδικασία, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα περιορισμού 

οξυγόνου   

   

Μειονεκτήματα βιολογικών διαδικασιών για παραγωγή υδρογόνου 
Περίπτωση Α 

- Απαιτεί φως για παραγωγή υδρογόνου 

- Το οξυγόνο μπορεί να είναι επικίνδυνο για το σύστημα 

Περίπτωση Β 

- Απαιτεί φως 
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- Υπάρχει περίπου 30% οξυγόνο στο μίγμα με το υδρογόνο 

- Το οξυγόνο έχει ανασταλτικές ιδιότητες στη νιτρογενάση 

- Παρουσία διοξειδίου του άνθρακα στο αέριο 

Περίπτωση Γ 

- Απαιτεί φως για παραγωγή υδρογόνου 

- Προϊόντα ζυμώσεως μολύνουν το νερό  

Περίπτωση Δ 

- Προϊόντα ζυμώσεως μολύνουν το νερό 

- Παρουσία  διοξειδίου του άνθρακα στο αέριο 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα που κάνει πιο εύκολη την κατανόηση αυτής της 

διαδικασίας. Έτσι εάν η απόδοση του υδρογόνου από σουκρόζη είναι 6.0 mol/mol 

σουκρόζης και υποθέτοντας ότι η ολική απόδοση μίας ενεργειακής κυψέλης είναι 

80%, τότε η ενέργεια του Gibbs για το υδρογόνο είναι 56.7 Kcal/mol με τιμές 

θέρμανσης του υδρογόνου 58.3 και της σουκρόζης 1234 kcal/mol. Κάνοντας το 

ενεργειακό ισοζύγιο έχουμε 

Ενέργεια επανακάμψοντα  = χαμηλή τιμή θέρμανσης υδρογόνου Χ απόδοση 

υδρογόνου / χαμηλή τιμή σουκρόζης = 58.3 Χ 6.0/1234 = 28.34% 

Τελική απόδοση = ενέργεια Gibbs για υδρογόνι Χ απόδοση υδρογόνου Χ ολική 

απόδοση κυψέλης /χαμηλή τιμή θερμότηατας σουκρόζης = 56.7 Χ 6.0 Χ 0.8/1234= 

22.05%, τελική απόδοση.  

 

Η αποθήκευση του υδρογόνου 
Η αμφισβήτηση που υπάρχει είναι έντονη σχετικά με την δυνατότητα 

παραγωγής και διάθεσης φθηνού και άφθονου υδρογόνου όπως και η δυνατότητα 

ευχερούς αποθήκευσης και μεταφοράς του.  

Αποτελεί μα ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση λόγω των υψηλών πιέσεων (έως και 

400 bar) και των χαμηλών θερμοκρασιών (-250) προκειμένου να υγροποιηθεί 

(Εικόνα 18) και η αποθήκευση υδρογόνου ως εύφλεκτο αέριο να καταλαμβάνει 

μικρό χώρο στην δεξαμενή (ρεζερβουάρ). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αποθήκευση 

του υδρογόνου αμέσως μετά την παραγωγή κυμαίνετε περίπου στα 100 bar. Για να 

μεταφερθεί από τα βυτιοφόρα στα πρατήρια πρέπει να ξανασυμπιεστεί στα 400 bar 

και να διοχετευθεί στα ρεζερβουάρ των στατικών ή κινητών εφαρμογών 

(αυτοκίνητα) στα 350 bar. Οι υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας προϋποθέτουν 
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ανθεκτικές οι οποίες όμως διαθέτουν αυξημένο όγκο και βάρος που επιβαρύνουν τις 

επιδώσεις των αυτοκίνητων. Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις ωστόσο έχουν να 

επιδείξουν ικανοποιητικές λύσεις όπως η μέθοδος τις αποθηκεύσεις με υδρίδια του 

Εικόνα 18. Αποθή

νατρίου και εκείνη της νανοτεχνολογίας. 

κευση Υδρογόνου 

 

Τα σφουγγάρια του υδρογόνου 
Οι ως σήμερα υλ ζονται στην επιτόπια 

εξα

με στη Βραζιλία χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια την μεθανόλη. 

Πρό

πρόσθετο υδρογόνο. 

οποιήσεις πρατήριων υδρογόνου βασί

γωγή υδρογόνου από φυσικό αέριο (μεθάνιο). Αυτό όμως σημαίνει ότι πάλι 

χρησιμοποιούμε υδρογονάνθρακες και μας κοστίζει ακριβά. Ποια εναλλακτική 

επιλογή έχουμε ;  

Όπως γνωρίζου

κειται για μη τοξική και εύκολα μεταφέρσιμη ουσία, που παράγεται από τα 

σάκχαρα του καλαμποκιού και των καλαμιών. Το μειονέκτημα τους είναι ότι έχει 

ενεργειακή απόδοση μόνο 20% κατά την καύση της. Τι θα συνέβαινε όμως αν, 

αντί να καίμε την ίδια την μεθανόλη στους κινητήρες του αυτοκίνητου την 

χρησιμοποιούσαμε για να εξάγουμε υδρογόνο; Θεωρητικά η απόδοση ενέργειας 

για την κίνηση οχημάτων με κυψέλες καύσιμου θα ανέβαινε στο 60%! Η 

μεγαλύτερη αυτή διάφορα προκύπτει κυρίως από το ότι για να κάψουμε μεθανόλη 

στον κινητήρα πρέπει πρώτα να αφαιρέσουμε το όποιο νερό περιέχει. Αντίθετα, 

όταν εξάγουμε από αυτήν υδρογόνο, οποιαδήποτε πρόσμιξη νερού μας χαρίζει 
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Η εφεύρεση που έκανε πρακτικά εφικτή αυτή την λύση βασίστηκε στην 

εισαγωγή δυο καινοτόμων στοιχείων: ενός στομίου έκχυσης που ατμοποιεί το 

μίγμ

 του ώστε ένα 

γρα

 υλικό, τον ζεόλιθο. Εδώ 

καθ

α αιθανόλης-νερού και ενός καταλύτη από τα μέταλλα ρόδιο (Rh) και δημήτριο 

(Ce). Τα ατμοποιημένο μίγμα ψεκάζετε σε σωλήνα με σπογκώδες εσωτερικό, 

φτιασμένο από ρόδιο και δημήτριο. Στην έξοδο του σωλήνα έχουμε υδρογόνο, 

διοξείδιο του άνθρακα και κάποια άλλα μείζονος σημασίας στοιχεία. 

Η δεύτερη μεγάλη είδηση ήρθε από ένα άλλο στοιχείο : Ένα νεοσύστατο 

κρυσταλλικό υλικό-ονόματι ‘MOF-107’ έχει τόσες τρύπες στη δομή

μμάριο από αυτό περιέχει στο εσωτερικό του επιφάνειες που αντιστοιχούν σε 17 

γήπεδα τένις ή 4.500 τ.μ. Το 95% του όγκου αυτού του νέου υλικού είναι κενός 

χώρος έτοιμος να υποδεχτεί ένοικους (Εικόνα 19.48  

Αυτό είναι εντυπωσιακό, όμως τι σχέση έχει με το υδρογόνο; Η απάντηση 

αυτή ξεκινάει μερικά χρόνια πριν με ένα πανάρχαιο φυσικό

ιστάτε απαραίτητο να αναφέρουμε το μεγάλο πρόβλημα της μεταφοράς και 

αποθήκευσης του υδρογόνου: είναι τέσσερις φορές πιο πτητικό από το μεθάνιο και 

δέκα από τη βενζίνη, ενώ για την υγροποίησή του απαιτείται ψυγείο στους -253 0C. 

Πως μπορούμε να το συσκευάσουμε φθηνά και με ασφάλεια; Η απάντηση που 

δόθηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας ήταν να γεμίσουμε το ντεπόζιτο μας 

με πέτρες ζεόλιθου. Ο ζεόλιθος οφείλη το όνομα του στο ότι όταν θερμαίνεται 

αποβάλει υπό μορφή ατμών ότι υγρό έχει φυλακιστεί στο πορώδες εσωτερικό του. 

Αυτό έχει να κάνει με την κυψελωτή δομή των κρυστάλλων, που χτίζουν εντός του 

δαιδαλώδη δωμάτια. Οι επιστήμονες πειραματίστηκαν ακόμα και σε συνθήκες 

μηδενικής βαρύτητας - 1995 στο διεθνή διαστημικό σταθμό - και βρήκαν ότι ο 

ζεόλιθος μπορεί να κατακράτηση υδρογόνο ίσο με το 6,5% του βάρους του. Κάτι 

τέτοιο σημαίνει ότι όντως μπορούμε να έχουμε ντεπόζιτο υδρογόνου στο 

αυτοκίνητο μας ισοδύναμο των σημερινών (ενεργειακά). Ωστόσο ανέκυψε ένα νέο 

πρόβλημα με τα εσωτερικά τοιχώματα του ζεόλιθου που παρεμπόδιζαν τον πλήρη 

έλεγχο της ροής εισόδου-εξόδου του υδρογόνου. 
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Εικόνα 19. Τεχνολογία Υδρογόνου 

Σε αυτό το σημείο καμπής εμφανίστηκε στο προσκήνιο το 1999 ο ιορδανικής 

καταγωγής καθηγητής χημείας στο πανεπιστήμιο του Μίτσιγκαν Ομάρ Γιαγκί. Η 

επιστημονική ομάδα του δημιούργησε μια οικογένεια κρυσταλλικών μοριακών 

δομών βασισμένη σε οξείδια του ψευδαργύρου, χωρίς τοιχώματα. Με απλά λόγια, ο 

κ. Γιαγκί και οι συνεργάτες του δόμησαν ένα μοριακό πλέγμα που μοιάζει με κύβο 

από κοτετσόσιρμα και έχει «διαμαντάκια» για κορυφές, σε μέγεθος τέτοιο που να 

χωράει ένα ευμέγεθες ξένο μόριο-όπως αυτό του υδρογόνου.  

Η συνθετική κρυσταλλική δομή όπως φαίνεται στην Εικόνα 20 που ανακοίνωσε 

ο κύριος Γιαγκί τον Φεβρουάριο ήταν η έβδομη κατά σειρά και πιο ελπιδοφόρα 

όλων όσων προέκυψαν από τους διαρκείς πειραματισμούς του με νέες προσμείξεις-

με χρηματοδότηση και της γερμανικής ΒΑSF. Τώρα όλοι περιμένουν να δουν στην 

πράξη το πρώτο ντεπόζιτο-σφουγγάρι που θα κατακρατεί το πολυπόθητο καύσιμο 

της νέας εποχής.48
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Εικόνα 20. Μοριακή Δομή Υδρογόνου 

 
Δομή & λειτουργία ενεργειακής κυψέλης Η2 

Οι κυψέλες καυσίμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλα καύσιμα και 

μάλιστα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το υδρογόνο - το αφθονότερο στοιχείο 

στη Γη - μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Οι κυψέλες καυσίμων μπορούν επίσης 

να χρησιμοποιήσουν καύσιμα που περιέχουν υδρογόνο, συμπεριλαμβανομένης της 

μεθανόλης, της αιθανόλης (όπως είδαμε σε προηγούμενες παραγράφους με πολύ 

ελπιδοφόρα αποτελέσματα), του φυσικού αερίου, και των ορυκτών καυσίμων 

ακόμη όπως η βενζίνη ή το ντίζελ. Τα καύσιμα που περιέχουν υδρογόνο απαιτούν 

γενικά έναν ‘μετασχηματιστή καυσίμου’ που θα εξάγει από το καύσιμο το 

υδρογόνο. Η ενέργεια θα μπορούσε επίσης να παρασχεθεί από τη βιομάζα, τον 

αέρα, την ηλιακή ενέργεια ή άλλες ανανεώσιμες πηγές. Οι κυψέλες καυσίμων 

σήμερα λειτουργούν με πολλά διαφορετικά καύσιμα, ακόμη και αέριο από τις 

εγκαταστάσεις σκουπιδιών και της επεξεργασίας απόβλητου ύδατος.  Επίσης η 

δύναμη του αέρα, οι παλίρροιες και οι υδροηλεκτρικοί στρόβιλοι μπορούν επίσης 

να δημιουργήσουν ηλεκτρική ενέργεια για να χωρίσουν το νερό σε υδρογόνο και 

οξυγόνο. Όταν το υδρογόνο παράγεται από τον ήλιο ή άλλες ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας καλείται ‘ηλιακό-υδρογόνο’. Το ζητούμενο από μια μονάδα κυψέλων 

είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που επιτυγχάνεται ύστερα από μια 
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πολύπλοκη χημική διεργασία αντίστροφη της ηλεκτρόλυσης. Μια συστοιχία 

κυψέλων αποτελείται από πολυμερής μεμβράνες σε σειρά οι οποίες βρίσκονται 

εγκλωβισμένες ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια (Εικόνες 21-22). Η σύνθεση των 

ηλεκτρολυτικών μεμβρανών δεν διαφέρει και πολύ από την φόρμουλα Teflon, ενώ 

η θερμοκρασία λειτουργίας φτάνει μέχρι τους 80ο C και το πάχος τους κυμαίνεται 

στα 175 μm. Τα ηλεκτρόδια ανόδου και καθόδου διαθέτουν ηλεκτροχημική 

επικάλυψη - συνήθως λευκόχρυσος (πλατίνα) από ενεργό καταλύτη. Από την 

είσοδο της κυψέλης όπου βρίσκεται το ηλεκτρόδιο ανόδου, διοχετεύεται υδρογόνο. 

Ο καταλύτης φροντίζει ώστε τα μόρια του υδρογόνου να διασπαστούν σε πρωτόνια 

και ηλεκτρόνια. Να υπενθυμίσουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι παρά η κίνηση 

ηλεκτρόνιων προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Λόγω τον ιδιοτήτων τους τα 

απελευθερωμένα ηλεκτρόνια δεν μπορούν να διαπεράσουν την μεμβράνη και 

εξαναγκάζονται να κινηθούν όλα μαζί προς την κατεύθυνση του καταναλωτή που 

μπορεί να έχει την μορφή μετασχηματιστή, κινητήρα κ.τ.λ. το ταξίδι όμως των 

ηλεκτρονίων συνεχίζεται γύρω από την μεμβράνη μέχρι να συναντηθούν μετά ιόντα 

του υδρογόνου (τα πρωτόνια) που έχουν διαπεράσει από πριν την μεμβράνη. 

Ηλεκτρόνια και πρωτόνια φτάνουν στην κάθοδο όπου υπάρχει ατμοσφαιρικός 

αέρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 21. 

Η επαφή τους με το οξυγόνο του αέρα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία 

νερού, από εκεί δηλαδή όπου ξεκινάει η ηλεκτρόλυση. Οι ενεργειακές κυψέλες δεν 

έχουν κινούμενα μέρη, είναι αθόρυβες και ελαφριές και είναι μέχρι δυόμισι φορές 

πιο αποδοτικές από ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, οι μοναδικές 

εκροές είναι ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και καθαρό αποσταγμένο νερό. 
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Εικόνα 22. Δομή Ενεργειακής Κυψέλης Η2 
 

Η κυψέλη καυσίμων λειτουργεί παρόμοια με μια μπαταρία (Εικόνα 23α-β). Έχει 

δύο ηλεκτρόδια, μια άνοδο και μια κάθοδο, που χωρίζονται από μια μεμβράνη. Το 

οξυγόνο περνά πάνω από το ένα ηλεκτρόδιο και το υδρογόνου από το άλλο. Το 

υδρογόνο αντιδρά με έναν καταλύτη στην άνοδο (+) που μετατρέπει το αέριο 

υδρογόνου σε αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια (e-) και θετικά φορτισμένα ιόντα 

(H+). Τα ηλεκτρόνια ρέοντας από την κυψέλη αποτελούν ένα ρεύμα που 

χρησιμοποιείται ως ηλεκτρική ενέργεια. Τα ιόντα του υδρογόνου τώρα κινούνται 

μέσω της ηλεκτρολυτικής μεμβράνης προς την κάθοδο (-) όπου ενώνονται με το 

οξυγόνο και τα ηλεκτρόνια για να παραγάγουν το νερό. Αντίθετα από τις μπαταρίες, 

οι κυψέλες καυσίμων ποτέ δεν φορτίζονται απ' έξω. Μία κυψέλη καυσίμου παράγει 

περίπου 0.6 Volt και πολλές μαζί συνδυάζονται για να δώσουν την ηλεκτρική ισχύ 

που χρειάζεται. 

   
Εικόνα 23α.    Εικόνα 23β. 

 

Τεχνολογία ενεργειακών κυψελών 
Η τεχνολογία των ενεργειακών κύψελων έχει να επιδείξει διάφορους τύπους, 

όπως οι κυψέλες φωσφορικού οξέος (PAFC) (Εικόνα 24), στέρεου οξειδίου 

(SOFC), μεθανόλης (DMFC), τιγμένου άνθρακα (MCFC), αλκαλίων (εφαρμογές 
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της NASA) και οι κυψέλες επιτόπου παραγωγής υδρογόνου από μεθανόλη (IR-

SPFC). Όλοι οι τύποι κατηγοριοποιούνται με βάση το καταλύτη τους. Ωστόσο, ο 

αποδοτικότερος τύπος αφορά στην κυψέλη ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC), η 

οποία κατά κύριο λόγο ‘καίει’ υδρογόνο, εάν και υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 

η προσθήκη ενός καταλυτικού μετατροπέα διαχωρίζει τα μόρια υδρογόνου από 

καύσιμα, όπως το μεθάνιο.  

Στη συνέχεια περιγράφεται η λειτουργία των διαφόρων ενεργειακών κυψέλων 

που λέχθηκαν παραπάνω αρχίζοντας από αυτούς που θεωρούνται οι πιο 

αναπτυγμένοι και καλύτεροι ενεργειακά. Έτσι η ενεργειακή κυψέλη φωσφορικού 

οξέος (PAFC) παρουσιάζεται με τα διάφορα βήματα για να γίνει πιο κατανοητή η 

λειτουργία του. 

Ενεργειακή κυψέλη φωσφορικού οξέος (PAFC) 
1η φάση:  Αρχίζει και ρέει αέριο οξυγόνο (O2) - πορτοκαλί χρώμα - και αέριο 

υδρογόνο (H2) - μπλε χρώμα - στα δύο ξεχωριστά τμήματα. Έτσι έχουμε 2 άτομα 

οξυγόνου πάνω και 4 άτομα υδρογόνου κάτω. 

 

2η φάση:  Όταν έρθουν σε επαφή τα δύο μόρια H2 με τον καταλύτη ιονίζονται προς 

τέσσερα πρωτόνια και τέσσερα ηλεκτρόνια. Την ίδια στιγμή τα 4 ελεύθερα 

ηλεκτρόνια φεύγουν προς το εξωτερικό κύκλωμα, μέσω του οποίου έρχονται προς 

την κάθοδο. 

 

3η φάση: Τα 4 ηλεκτρόνια κινούνται από την άνοδο προς την κάθοδο και 

δημιουργούν έτσι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Το κάτω μέρος έχει έλλειμμα 

ηλεκτρονίων (θετικός πόλος) ενώ το πάνω μέρος έχει περίσσεια ηλεκτρονίων 

(αρνητικός πόλος). Αυτό το ηλεκτρικό κύκλωμα μπορεί να τροφοδοτήσει μια 

ηλεκτρική συσκευή. 

 

4η φάση: Εν συνεχεία τα τέσσερα ηλεκτρόνια, που βρίσκονται στην κάθοδο, 

ενώνονται με τα δύο άτομα οξυγόνου και τα φορτίζουν αρνητικά. 

 

5η φάση: Τα δύο μόρια του νερού, που βρίσκονται ήδη στην κάθοδο (στο δεξί 

μέρος) ενώνονται με τα δύο ιόντα οξυγόνου (πορτοκαλί σφαίρα) σχηματίζοντας 4 

ιόντα υδροξυλίου OH-. 
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6η φάση: Αυτά τα 4 ιόντα του OH- κινούνται μέσω του ηλεκτρολύτη (διάλυμα 

υδροξειδίου του καλίου) προς την άνοδο. 

 
7η φάση: Τα υδροξυλιόντα αντιδρούν στην άνοδο με τα προϋπάρχοντα πρωτόνια 

προς δημιουργία νερού. Αυτό το νερό μερικώς οδηγείται στην εξάτμιση και 

μερικώς οδηγείται πίσω στην κάθοδο για να συμμετάσχει ξανά στην αντίδραση που 

ακολουθεί. 

 

  

   

  

Εικόνα 24. Ενεργειακή κυψέλη φωσφορικού οξέος (PAFC-phosphoric acid fuel 
cell) 
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Ενεργειακή Κυψέλη Ανταλλαγής Πρωτονίων (PEMFC) 

Η λειτουργία μίας κυψέλης καυσίμου PEM αποτελείται από τα εξής βήματα 

όπως φαίνεται  και στην Εικόνα 25.  

1η φάση:  Πλούσιο σε υδρογόνο καύσιμο μέσω των πλακιδίων κατευθύνεται στον 

αρνητικό πόλο και το οξυγόνο στον θετικό. 

 
2η φάση:  Στον αρνητικό πόλο, καταλύτης από πλατίνα προκαλεί τον διαχωρισμό 

του υδρογόνου σε πρωτόνιο και ηλεκτρόνιο 

 
3η φάση:  Η μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων (PEM) επιτρέπει μόνο στα ιόντα να 

τη διασχίσουν προς τη κάθοδο. Τα ηλεκτρόνια πρέπει να ταξιδέψουν κατά μήκος 

ενός εξωτερικού κυκλώματος στην κάθοδο., δημιουργώντας ηλεκτρικό ρεύμα. 

 
4η φάση:  Τα ηλεκτρόνια και τα θετικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου ενώνονται με 

τα ιόντα οξυγόνου και σχηματίζουν νερό, το οποίο αποβάλλεται από την κυψέλη 

και συλλέγεται στον ίδιο χώρο με το υδρογόνο.  

 
 

Εικόνα 25. Ενεργειακή Kυψέλη ανταλλαγής πρωτονίων (PEMFC-proton exchange 
membrane fuel cell) 

 
 

Εφαρμογές της Τεχνολογίας Υδρογόνου 
Οι εφαρμογές της ενέργειας παραχθείσας από υδρογόνο έχει ένα μεγάλο 

εύρος εφαρμογών σε τομείς που παρατίθενται παρακάτω49. 
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- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. Tokio Electric Utility, Kansal 

Electric Power, International Fuel Cells, Toshiba, Siemens/Westinghouse, 

PlugPower/GE, FuelCell Energy Corp., EPRI) 

- Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Λεωφορεία) αλλά και Ι.Χ. (εταιρείες όπως 

BMW, DC, Ford, GM, Ballard, Energy Partners, H-Power, ZEVCO, 

Mazda, Honda, Toyota, Nissan) 

- Ναυτικό (π.χ. Γερμανικό – Αυστραλιανό – Καναδικό – Ιταλικό Ναυτικό)  

- Προγράμματα Διαστημικής (π.χ. Η.Π.Α., Ρωσία, Ε.Ε., Κίνα, Ιαπωνία, 

Ινδία) 

- Οχήματα Αεροδιαστημικά (π.χ. Η.Π.Α., Ρωσία, Ε.Ε. Sanger, National 

Aerospace Plane, Boeing, Lockheed, McDonell Douglas, Rocketdyne, 

Rockwell International, Pratt & Whitney) 

- Αεροπλάνα (π.χ. Grumman Cheetah, Tupolev 155, German-Russian 

Cooperation, Airbus, Japan – Hypersonic) 

- Υδριδικές εφαρμογές (π.χ. Προϊόντα όπως Μπαταρίες, Μπαταρίες PC, 

Μπαταρίες Ηλεκτρικών Οχημάτων, Air-Conditioning, Ψύξη, Σωλήνες 

Θερμικές και χρήση από εταιρείες όπως Electrometallurgie GmbH, 

Energy Conversion Devices, Ergenics, Ovonics) 

- Καταλυτική Καύση (π.χ. Προϊόντα όπως κουζίνα, εστία μαγειρέματος, 

φούρνος, θερμαντής νερού και εταιρείες όπως Fraunhofer Institute, 

Hydrogen Appliances) 
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Σενάρια 
Ως βοήθημα των ενεργειακών σεναρίων που θα ακολουθηθούν από αυτό το 

σημείο της εργασίας αυτής μέχρι το τέλος είναι μία εργασία του William 

McDowell50. Σύμφωνα με αυτή την εργασία η αρχή δημιουργίας σεναρίων 

στηρίζεται σε διάφορες ερωτήσεις του στυλ: Ποιες είναι οι δυνάμεις, ευκαιρίες και 

φραγμοί που αντιμετωπίζει η δημιουργία ενέργειας από υδρογόνο? Σε τι 

μελλοντικές εποχές η ενέργεια από υδρογόνο θα γίνει σημαντική? Ποια είναι τα 

βασικά τεχνολογικά κριτήρια που απαιτούνται για να γίνει εφικτή η χρήση της σε 

ευρεία μορφή? Πως θα είναι μία οικονομία βασισμένη στην τεχνολογία υδρογόνου, 

τι θα περιέχει και τι θα μπορεί να επιτύχει? 

Προτού όμως κάνουμε πιο ειδικευμένη την έρευνά μας στην τεχνολογία 

υδρογόνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μία εικόνα με πραγματικά δεδομένα 

που πηγάζουν από μία μεγάλη έρευνα που έγινε για τα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

συμπεριλαμβανομένου φυσικά και της Ελλάδας. Σε αυτή την έρευνα αναφέρονται 

τα υπάρχοντα προβλήματα και δίνονται ταυτόχρονα κάποιες λύσεις που είναι τα 

λεγόμενα ‘σενάρια’ όπως αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της παραγράφου, αλλά σε 

αυτή την περίπτωση πρόκειται γενικά για τις ανάγκες τις ενεργειακές που θα 

δημιουργηθούν και την ταυτόχρονη μείωση εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. 

 

Ενεργειακές Ανάγκες Ε.Ε. (15) και αντιμετώπισή τους μέχρι το έτος 

2030 
Σύμφωνα με αυτή την έρευνα το πρώτο μέρος αναλύει το διεθνές περιβάλλον, 

επικεντρώνοντας στο δημογραφικό και μακρο-οικονομικό σκέλος σε σχέση με τις 

μελλοντικές τιμές της ενέργειας, την ζήτηση της ενέργειας και την εκπομπή CO2 

μέχρι το έτος 2030. Το δεύτερο μέρος αυτής της έρευνας εξετάζει την ενεργειακή 

ικανότητα της Ε.Ε. μέχρι το 2030 ενώ το τρίτο μέρος συμπεριλαμβάνει και την 

ένωση των υπολοίπων 15 νέων κρατών ενώ το τελευταίο  μέρος δείχνει μία ολική 

εικόνα των 25 κρατών της Ε.Ε. Η έρευνα βασίστηκε σε διάφορα μοντέλα που έχουν 

αναπτυχθεί όπως και σε πραγματικά δεδομένα που πάρθηκαν από οργανώσεις όπως 

η Eurostat, UN-HABITAT , ESAP SA ενώ το κυρίως μοντέλο αναπτύχθηκε από το 

Ε.Μ.Π. (GEM-E3). 
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Θα πρέπει να ειπωθεί ότι εδώ δεν κάνουμε κάποια ανάλυση των δεδομένων 

σχετικά με τις ενεργειακές ανάγκες της Ε.Ε. των 15, αλλά απλώς παραθέτουμε 

στοιχεία από μία εργασία.  

Αφότου ακολουθείται μία αρχικά αρκετά εκτενή συγγραματική έρευνα51 δίνοντας 

διάφορες λέξεις κλειδιά στην αναζήτηση της τεχνολογίας υδρογόνου γίνεται τελικά 

μία λίστα από έξι ενότητες οι οποίες εκφράζουν τις διάφορες τάσεις ή μορφές 

εγγραφής αυτών των συγγραμμάτων έχοντας σαν βάση το θέμα της ενέργειας από 

υδρογόνο. Αυτές οι κατευθύνσεις είναι έξι (6) με βασικό κριτήριο ότι οι πρώτες 

τρεις (3) ανήκουν στη υποκατηγορία Περιγραφικές (Descriptive) ενώ οι επόμενες 

τρεις ανήκουν στη κατηγορία Κανονιστικές (Normative) οι ακόλουθες  

Α) Προβλέψεις 

Β) Σενάρια ανακάλυψης 

Γ) Τεχνικά Σενάρια 

Δ) Οράματα 

Ε) Μονοπάτια 

ΣΤ) Κατευθύνσεις 

Τι σημαίνουν όμως βιβλιογραφία ή άρθρα βασισμένα σε προβλέψεις? Οι 

προβλέψεις χαρακτηρίζονται από την χρήση ποσοτικών μεθόδων προς πρόβλεψη 

του μέλλοντος βασισμένα σε τωρινές τάσεις ή βασισμένα σε μελέτες ανθρώπων με 

ειδικευμένη άποψη.52-55 Αυτές οι προβλέψεις (Thomas et al. 1998, Mima and Criqui 

2003, Christidis et al. 2003, Kosugi et al. 2004, Fukushima et al. 2004), 

προσπαθούν να δώσουν εξηγήσεις σε μικρή χρονική μελλοντική περίοδο (π.χ. μέχρι 

το 2030). Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες ακολουθούν ως εισερχόμενα 

στοιχεία τεχνολογικές καμπύλες, καμπύλες ζήτησης ή τιμής πετρελαίου και τα 

χαρακτηριστικά των διαφόρων άλλων ανταγωνιζόμενων ενεργειακά τεχνολογιών σε 

σχέση με την τεχνολογία υδρογόνου. 

Τα σενάρια ανακάλυψης αντί να έχουν σαν βάση υπάρχοντες τάσεις, ψάχνουν 

διαφαινόμενες ευκαιρίες στηριζόμενες σε τεχνογνωσία του αντικειμένου και 

έχοντας την ικανότητα δημιουργίας έναν αριθμό πιθανού μέλλοντος. Αυτά τα 

σενάρια (Ohi 2001, Shell 2001, Kurani et al. 2003, Di Mario et al. 2003, Australian 

Government 2003, Barreto et al. 2003, Andersen et al. 2004, Watson et al. 2004) 

έχουν ως διάρκεια μεγαλύτερη (π.χ. μέχρι το 2100) και περιλαμβάνουν διάφορες 

πιθανές μεγάλες ανακαλύψεις.    
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Η προσέγγιση των τεχνικών σεναρίων έχει ως σκοπό όχι να μαντέψει τις 

εναλλακτικές λύσεις των Η..Μ.Ε. ή των οχημάτων αλλά να εκτιμήσει τις αλλαγές 

που θα προέλθουν από τυχόν εφαρμογή αυτών των ενεργειών σε μεγάλη κλίμακα. 

Αυτές οι μελέτες (Ogden 1999, Eyre et al. 2002, Hart et al. 2003, Winebrake and 

Creswick 2003, Sorensen et al. 2004), παρουσιάζουν διαφορετικά συστήματα 

βασισμένα στην τεχνολογία υδρογόνου και εκτιμούν τις επιπλοκές που 

παρουσιάζονται συναρτήσει κάποιων κριτηρίων όπως π.χ. η εκπομπή καυσαερίων, 

κόστος και η τεχνική τους εφαρμογή. Μειονέκτημα (?) αυτών των μελετών είναι ότι 

συχνά δεν παίρνουν υπόψη τις κοινωνικό-πολιτισμικές διαστάσεις μίας 

τεχνολογικής αλλαγής. 

Μία τέταρτη κατηγορία μελετών έχει να κάνει με την κατηγορία του 

‘οράματος’. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ανεξάρτητοι ή μικρές ομάδες 

ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν ένα επιθυμητό (μάλλον ουτοπικό) μέλλον 

βασισμένο στην τεχνολογία υδρογόνου. Αυτού του είδους οι μελέτες (Lovins and 

Williams 1999, Bockris 1999, Arnason and Sigfusson 2000, Dunn 2001, Goltsov 

and Veziroglou 2001, Rifkin 2002, Schwartz and Randall 2003, Bossel et al. 2003) 

είναι κυρίως μελέτες ρητορικές παρά αναλυτικές και έχουν να κάνουν με μία 

σύγκλιση μελλοντική ότι η χρήση της τεχνολογίας υδρογόνου θα συνεπάγεται και 

ένα πιο ‘πράσινο’ περιβάλλον. 

Μία πέμπτη κατηγορία είναι αυτή που στηρίζεται στα λεγόμενα μονοπάτια. 

Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες56 (Mauro et al. 1996, Foley 2001, California Fuel 

Cell Partnership 2001, Owen and Gordon 2002, Wurster 2002, Fuel Cells UK 2003) 

υπάρχει πάντοτε η υπόθεση ότι όλο και κάποιας μορφής ενέργειας από υδρογόνο θα 

είναι επιθυμητή στο μέλλον οπότε με βάση αυτό γίνεται μελέτη με πιθανά 

μονοπάτια όπου μπορεί να επιτευχθεί η μετάβαση σε αυτό το ενεργειακό μέλλον 

του υδρογόνου. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει από το μέλλον προς το παρών χωρίς να 

χρησιμοποιείται ιδιαίτερα πολλή βιβλιογραφία ενώ η τυπική κλίμακα που 

χρησιμοποιείται είναι από το 2020 μέχρι το 2050.  
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Εικόνα 26. 

Η τελευταία κατηγορία είναι των κατευθύνσεων που όπως η κατηγορία με τα 

μονοπάτια, έτσι και αυτή υποθέτει την επιθυμία ενός μέλλοντος βασισμένου στην 

τεχνολογία υδρογόνου όπου αρκετές φορές εκφράζεται ένα θαμπό ‘όραμα’ το οποίο 

έχει κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να γίνει εφικτό (EST 2002, 

Greater London Authority 2002, US Department of Energy 2002, Fuel Cells Canada 

2003, Toshiaki 2003, Hynet 2004, DTI 2004, US NHA 2004) (Εικόνα 26). Η 

διαφορά με την κατηγορία ‘μονοπάτια’ είναι στον τρόπο που πρέπει να γίνουν αυτά 

τα βήματα. Αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αρκετά πιο πραγματική και έχει 

ως χρονικό ορίζοντα ενεργειακής πολιτικής πολύ κοντινό (μέχρι δέκα χρόνια) ενώ 

στόχους μέχρι το 2050. Αυτού του είδους οι μελέτες είναι γραμμικές σε σχέση με 

την εξέλιξη της τεχνολογίας.        

    Παρακάτω δίνονται διάφορα ενδεικτικά παραδείγματα και των έξι κατηγοριών.  

Στην περίπτωση των σεναρίων ανακάλυψης στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχει το 

παράδειγμα της εταιρείας Shell57, όπου σύμφωνα με τον Σερ Mark Moody Stuart, 

πρώην CEO της Royal Dutch/Shell, ‘εμείς στη Shell πρέπει να αντιμετωπίσουμε 

αυτή την μεγάλη ευκαιρία μέσω των τριών αλληλένδετων σημείων που είναι: 1) Η 

αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση ενέργειας, 2) Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού 

και 3) Η ανάγκη επιβεβαίωσης ενός ορατού κόσμου για τις επόμενες γενεές. 

Σύμφωνα με τα σενάρια που έχουν αναπτυχθεί στη Shell, μία οικονομία υδρογόνου 

είναι δυνατόν να αναπτυχθεί σταδιακά όπου το κυρίως ρόλο παραγωγής ενέργειας 
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τον παίζουν οι ενεργειακές κυψέλες ενώ το υδρογόνο θα είναι η παραγωγή 

ενέργειας. Έτσι η εταιρεία έχει ήδη δημιουργήσει την δική της τεχνολογία 

βασιζόμενη στην μερική οξείδωση του καταλύτη (CPO) ως όχημα στην τεχνολογία 

υδρογόνου. Σύμφωνα με αυτή την τεχνολογία θα μπορεί να είναι δυνατή η 

μετατροπή και των δύο συμβατικών καυσίμων όπως είναι το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο αλλά και τον βιοκαυσίμων όπως η αιθανόλη και το βιοαέριο σε 

καθαρό υδρογόνο για εφαρμογές σε ενεργειακές κυψέλες.  

Οι καλύτεροι υποψήφιοι για την παραγωγή υδρογόνου σύμφωνα με αυτή την 

έρευνα είναι 1) Η ηλεκτρόλυσης νερού (που φτάνει μέχρι > 90% αποδοτικότητα) 

χρησιμοποιώντας ενέργεια παραγόμενη από Η.Μ.Ε. (π.χ. άνεμο, κυματική, 

υδροδυναμική και φωτοβολταϊκή) και 2) από βιομάζα/βιολογικές διαδικασίες. 

Παρακάτω δίνεται η μελέτη που έγινε και έχει σχέση με την οικονομία του 

υδρογόνου και τα διάφορα ενεργειακά σενάρια. 

     

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ (SHELL CASE STUDY) 
Όπως προείπαμε τα σενάρια είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους managers να 

σχεδιάζουν το μέλλον, να βοηθάνε να συγκεντρωθούμε σε κρίσιμες αβεβαιότητες, 

να βοηθάνε να καταλάβουμε τα όρια της διανόησης του κόσμου-να σκεφτούμε το 

απίστευτο, να προλάβουμε το άγνωστο και να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο για να 

πάρουμε καλύτερες στρατηγικές αποφάσεις58. 

Οι τρόποι με τους οποίους εμείς παρέχουμε και χρησιμοποιούμε την ενέργεια 

στηρίζονται σε τρεις αρχές : 

1 να έχει όλος ο κόσμος πρόσβαση στη χρήση της αποδοτικής, 

φτηνής ενέργειας αφού ακόμα εξαιρείται το 1/5  

2 να ικανοποιούνται οι αναπτυσσόμενες ενεργειακές ανάγκες 

όλου του κόσμου αφού η ανάπτυξη βελτιώνει τη ζωή όλων 

3 να αποφεύγεται η ρύπανση που καταστρέφει το περιβάλλον 

Τα δύο σενάρια που θα δούμε συγκρίνουν την πρόοδο από τον άνθρακα στο  

φυσικό αέριο και στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ενάντια σε μια οικονομία που 

στηρίζεται στο υδρογόνο. Μας υπενθυμίζουν ότι τα ενεργειακά συστήματα είναι 

δυναμικά. Προτείνουν τη σταθεροποίηση των εκπομπών ρύπων χωρίς να 

κινδυνέψει η οικονομική ανάπτυξη. Επίσης οι κυβερνήσεις έχουν ένα σπουδαίο 

ρόλο στο να ορίσουν το πλαίσιο στο οποίο όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν. 
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Τα δύο σενάρια Δυναμική όπως συνήθως και Το πνεύμα της εποχής που έρχεται 

προσπαθούν να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις: 

 Πότε το πετρέλαιο και το αέριο θα παύσουν να ικανοποιούν τη ζήτηση 

 Ποια τεχνολογία θα κερδίσει τον αγώνα βελτίωσης των περιβαλλοντικών 

στάνταρντς των οχημάτων 

 Ποιος θα οδηγήσει την αγορά και θα μειώσει το κόστος των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας  

 Πως θα αναπτυχθούν οι υποδομές για το υδρογόνο 

 Που θα οδηγήσουν οι προσωπικές και κοινωνικές επιλογές  

Παρακάτω (Πίνακας 19) βλέπουμε τη σχέση μεταξύ εισοδήματος και 

ενεργειακών αναγκών: τα ποσά εισοδήματος που επηρεάζουν τη ζήτηση είναι 

3.000$,10.000$, 15.000$,25.000$ 

 
Πίνακας 19.  

Ας δούμε τι προβλέπεται για τον παγκόσμιο πληθυσμό και το κατά κεφαλή 

εισόδημα για το μέλλον. Ο πληθυσμός θα είναι 8,5 δισεκατομμύρια το 2050 και 10 

το 2075. 80% αυτών θα ζουν σε πόλεις το 2050.Το εισόδημα εάν αυξάνεται κατά 
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3,5% για τα επόμενα  50  χρόνια σημαίνει ότι το κατά κεφαλή εισόδημα θα είναι 

20.000$ ως το 2050. 

Υπάρχουν δύο θέματα που θα επηρεάσουν την κατανάλωση ενέργειας ως προς 

τις προτεραιότητες του καταναλωτή: το αυξημένο ενδιαφέρον για καθαρότερο 

περιβάλλον και η αυξανόμενη ευαισθησία για ευλυγισία και οικονομία χρόνου. 

 

ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ 
Τρεις παράγοντες μπορούν να αλλάξουν το υπάρχον ενεργειακό σύστημα. 

Ο πρώτος είναι η εξάπλωση των ενεργειακών πηγών. Ο άνθρακας είναι 

δύσκολο να εξαντληθεί γιατί περιορίζεται σε λίγα κράτη που τον διαθέτουν, απέχει 

αρκετά από τις αγορές και το κόστος εξόρυξης και χρήσης δεν είναι ανταγωνιστικό. 

Το πετρέλαιο είναι δύσκολο να εξαντληθεί πριν το 2025.Αυτό μπορεί να γίνει 

το 2040 αν βελτιωθεί η τεχνολογία των μηχανών οχημάτων για οικονομία. Η 

τεχνολογία εξόρυξης μπορεί να μειώσει το κόστος κάτω από τα 25$/βαρέλι. 

Το φυσικό αέριο είναι το πιο αβέβαιο. Μπορεί να εξαντληθεί ως το 2025 ή μετά 

το 2050.Ο παράγοντας που θα επηρεάσει είναι η οικονομική μεταφορά του με 

δίκτυα. 

Η χρήση πυρηνικής ενέργειας μειώθηκε λόγω κόστους και ασφάλειας. 

Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι κατάλληλες για χρήση. Αλλά 

απαιτούνται νέες μέθοδοι αποθήκευσης. 

Ο δεύτερος είναι η νέα τεχνολογία .Η τεχνολογία που προσφέρει βελτιωμένη 

ποιότητα καυσίμου αλλάζει τον τρόπο ζωής. 

Δύο δυναμικές τεχνολογίες είναι η ηλιακή που προσφέρει άφθονη, άμεση και 

ευρέως κατανεμημένη ενέργεια και η τεχνολογία υδρογόνου που είναι υψηλής 

απόδοσης και καθαρή ενέργεια. Και οι δύο τώρα έχουν βασικές αδυναμίες . 

Ο τρίτος παράγοντας είναι οι προσωπικές και κοινωνικές προτεραιότητες. 

Η ανάγκη του καθενός για ενεργειακή ασφάλεια θα επηρεάσει προφανώς τη 

διείσδυση του φυσικού αερίου στην Ασία και Ευρώπη. 
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ΠΡΩΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
Η συνήθης δυναμική είναι ένας κόσμος όπου υπάρχει ανάγκη για καθαρή, 

ασφαλή και με αρκετά αποθέματα ενέργεια. Αλλά ο κόσμος έχει κυλιόμενες 

προτεραιότητες, συγκρουόμενα συμφέροντα, έντονο ανταγωνισμό και ευρεία 

κλίμακα ώριμων τεχνολογιών. Η μετακίνηση σε ένα υπερπλήρες και σύνθετο 

ενεργειακό σύστημα είναι ακόμα μακριά. 

Το σενάριο ξεκινά με αναπτυσσόμενα κράτη όπως η Κίνα με τεράστια 

οικονομική ανάπτυξη και εκρηκτική ζήτηση για μεταφορές, ενέργεια και υποδομές. 

Σε αντίθεση, τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ χρειάζονται λίγη περισσότερη ενέργεια για 

τις ανάγκες τους. 

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την πορεία των ενεργειακών πηγών. Οι 

εταιρείες ψάχνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα καθαρά καύσιμα. Στα πλούσια 

κράτη είναι σύνηθες να πληρώνει κάποιος παραπάνω για τέτοια καύσιμα, επειδή το 

κόστος τους είναι μικρό τμήμα του οικιακού προϋπολογισμού. Σε αναδυόμενες 

αγορές που υπερτερεί η μεσαία κοινωνική τάξη γίνεται προσπάθεια να μειωθούν τα 

καυσαέρια φτωχών μιγμάτων καυσίμων. 

 
Πίνακας 20. 
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Έννοιες όπως η ασφάλεια, η υγεία και το περιβάλλον προτρέπουν για 

μεγαλύτερη απόδοση ενέργειας. Αυτό παρατείνει τη ζωή υπαρχουσών τεχνολογιών 

και ιδιαίτερα του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τελευταία αναπτύχθηκε η υβριδική 

τεχνολογία που καταναλώνει έως και 1/3 καυσίμου από τις υπάρχουσες μηχανές 

εσωτερικής καύσης. Αλλά υπάρχει πρόβλημα στο γέμισμα με ενέργεια και η 

απροθυμία του καταναλωτή. 

Επίσης τελευταία αυξάνει η ζήτηση για φυσικό αέριο που έχει χαμηλό κόστος, 

υψηλή απόδοση και μικρές εκπομπές καυσαερίων. 

Μετά το 2010, τα 2/3 των εργοστασίων άνθρακα που είναι παλαιότερα των 40 

ετών αντικαθίστανται από αέριο. Λόγω κόστους δεν δημιουργούνται μονάδες 

πυρηνικής ενέργειας .Απλά συντηρούνται οι παλιές μονάδες. 

Η Κίνα αντιδρά στα αυξανόμενα κόστη του άνθρακα και ξεκινά projects 

εισαγωγής γκαζιού. Το Πανασιατικό και Λατινοαμερικάνικο δίκτυο θα ενωθούν 

μετά το 2010.Το φυσικό αέριο είναι μία πρόσθετη πηγή εσόδου παρά ανταγωνιστής 

του πετρελαίου. 

Ως το 2010 το αέριο θα ξεπεράσει τον άνθρακα και ως το 2020 πιθανώς να είναι 

η κύρια πηγή ενέργειας κλέβοντας τον ρόλο από το πετρέλαιο. Η αβεβαιότητα της 

διαθεσιμότητας στις χώρες παραγωγής είναι ο μόνος περιοριστικός παράγοντας. 

Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας θα αναπτύσσονται ως το 2020 μέσα σε ένα 

πλαίσιο ισχυρής κυβερνητικής υποστήριξης. Το κόστος της αιολικής ενέργειας 

πέφτει όσο οι τουρμπίνες ξεπερνάν τα 3 MW. 

 
Πίνακας 21. 
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Οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν τις ανανεώσιμες τεχνολογίες γιατί ικανοποιούν 

τα πρότυπα υγείας, κλίματος και ασφάλειας .Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια 

αναπτύσσονται με πάνω από 20% το χρόνο. Ως το 2020 το 1/10 της ενέργειας που 

θα καταναλώνεται θα είναι ανανεώσιμη. Λόγω του κόστους και της μικρής προόδου 

στην αποθήκευση ενέργειας δεν μπορεί να επεκταθεί περισσότερο η χρήση της 

ηλιακής και αιολικής ενέργειας . 

Το ενεργειακό σύστημα έχει γίνει ένα σύνθετο μίγμα καυσίμων και 

τεχνολογιών. Κανένας συνδυασμός δεν είναι προφανής για πρωτεύουσα πηγή 

προμήθειας, ενώ τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα εξαντλούν τις υπάρχουσες 

τεχνολογίες. 

Όσο πάμε προς το 2040 που το πετρέλαιο εξαντλείται τόσο αυξάνεται η χρήση  

των βιοκαυσίμων που απαιτούν μετατροπές χαμηλού κόστους στο υπάρχον 

μεταφορικό δίκτυο. 

Το 2025 όταν το πρώτο κύμα ανανεώσιμων ενεργειών εξαντληθεί, η 

βιοτεχνολογία, η τεχνολογία των υλικών και τα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής 

ενέργειας βοηθάνε στην ανάπτυξη καινούργιας γενιάς ανανεώσιμων. Ως το 2050 οι 

ανανεώσιμες πηγές ικανοποιούν το 1/3 της κατανάλωσης ενέργειας. 

 
Πίνακας 22. 
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Πίνακας 23. 

Αλλά η μετάβαση αυτή θα είναι αποτέλεσμα έντονου ανταγωνισμού, 

ωριμότητας νέων τεχνολογιών και αλλαγής κοινωνικών προτεραιοτήτων που 

κάνουν αυτή τη μετάβαση όχι και τόσο ήπια που είναι η συνήθης δυναμική. 
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Πίνακας 24. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ 

ΕΡΧΕΤΑΙ 
Την εποχή αυτή αναπτύσσονται μέθοδοι που ικανοποιούν ταυτόχρονα τις 

ενεργειακές ανάγκες και τις καταναλωτικές προτεραιότητες. 

Τώρα η κινητικότητα είναι το κλειδί για ελευθερία, ευλυγισία και ανεξαρτησία 

που οι άνθρωποι θέλουν. Η τεχνολογία της πληροφορικής δημιουργεί ένα αίσθημα 

συνεχούς κίνησης ακόμα και όταν οι άνθρωποι μένουν στην ίδια θέση 

χρησιμοποιώντας internet. 

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων γνωρίζουν ότι τα νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα 

φτιάχνουν τη διάθεση των ιδιοκτητών γιατί είναι πιο καθαρά, ήσυχα και με υψηλή 

απόδοση. Επίσης ενσωματώνουν περισσότερες ηλεκτρικές ευκολίες που δεν 

μπορούν να το κάνουν τα συμβατικά αυτοκίνητα. 

Ο περιορισμός είναι το είδος του καυσίμου. Οι κατασκευαστές προτιμούν 

μεθανόλη ή υδρογόνο αλλά η βιομηχανία καυσίμων δεν θέλει υψηλά ρίσκα. 

Η αυτοκινητοβιομηχανία έσπασε αυτή την εξάρτηση αναπτύσσοντας ένα κουτί 

καυσίμου, που δοκιμάστηκε αρχικά στα ποδήλατα, υπολογιστές και κινητά 

τηλέφωνα. Ένα τέτοιο κουτί που ισοδυναμεί με 12 λίτρα είναι αρκετό για 400 

χιλιόμετρα. Αυτά τα κουτιά διανέμονται μέσα από πολλαπλά κανάλια οποτεδήποτε. 

Το καύσιμο αυτό φτιάχνεται από πετρέλαιο, γκάζι ή βιομάζα. Οι πελάτες δεν 

ξέρουν τι έχει μέσα. Τα μεγάλα καταστήματα είναι χαρούμενα να προωθούν τέτοια 

ελκυστικά προϊόντα. 

Η ζήτηση για τέτοια κουτιά ρίχνει το κόστος κάτω από 500$/KW.Για να 

ικανοποιηθούν τα πρότυπα της αυτοκινητοβιομηχανίας, πρέπει το κόστος να πέσει 

κάτω από το κόστος των συμβατικών και θερμικών μηχανών. 

Τα κυψελωτά καύσιμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα σπίτια και κτίρια. 

Επίσης είναι τέλεια εφαρμόσιμα στις εξοχικές κατοικίες γιατί οι καταναλωτές 

θέλουν μικρή ποσότητα ενέργειας για μία φορά. 

Ως το 2025 το ¼ του στόλου των αυτοκινήτων του ΟΟΣΑ θα χρησιμοποιεί 

κυψελωτά καύσιμα. Η αυτοκινητοβιομηχανία γρήγορα συγκλίνει προς τη νέα 

τεχνολογία. 

Ως το 2025 η Κίνα θα εξαρτιέται από εισαγωγές πετρελαίου. Εξαιτίας του 

φόβου για την αξιοπιστία των προμηθευτών αερίου η Κίνα στρέφεται στον άνθρακα 

του υπεδάφους της. Αλλά και αυτό είναι λογιστικά και περιβαλλοντικά 
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προβληματικό. Η έλλειψη γης περιορίζει τις εταιρείες ανάπτυξης βιοκαυσίμων. Η 

Ινδία αντιμετωπίζει ίδια προβλήματα. 

 
Πίνακας 25. 

Στο μεταξύ η αυξανόμενη ζήτηση αερίου ενισχύεται από τη χαμηλού κόστους 

παραγωγή άνθρακα και πετρελαίου. Η Κίνα μπορεί να χρησιμοποιήσει  αέριο από 

άνθρακα γιατί διευκολύνεται η μεταφορά με σωλήνες παρά με χιλιάδες τρένα. 

Τα  πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας ωθούν τη μετάβαση στο υδρογόνο αν 

και το πετρέλαιο είναι φθηνό για θέρμανση και ισχύ αλλά ταυτόχρονα μειώνεται η 

αγορά των μεταφορών. 

Μία καλή λύση είναι η φωτοβολταική ενέργεια αλλά όσο οι ανάγκες 

μεγαλώνουν τα Φ/Β δεν είναι αρκετά και έτσι γυρνάμε στα κυψελωτά καύσιμα. 

Οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αλλά λόγω του 

ανταγωνισμού οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας πέφτουν. Έτσι παρά το ότι η 

ανανεώσιμη ενέργεια γίνεται ανταγωνιστική δεν μπορεί να κλείσει το χάσμα. 

Μετά το 2025 η αυξανόμενη χρήση των κυψελωτών καυσίμων για θέρμανση 

και ισχύ δημιουργεί ζήτηση για υδρογόνο. Αυτό παράγεται από άνθρακα, πετρέλαιο 

και αέριο. 
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Πίνακας 26. 

 
Πίνακας 27. 
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Ως το 2030 η ανανεώσιμη και η πυρηνική ενέργεια χρησιμοποιούνται για 

παραγωγή υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης. Το υδρογόνο μεταφέρεται μέσω του 

δικτύου αγωγών για το γκάζι αντί για δικό του δίκτυο. 

Ένας έμμεσος δρόμος προς ανανεώσιμη ενέργεια ακολουθείται με 

προχωρημένες τεχνολογίες υδρογονάνθρακα που παρέχουν γέφυρα στην εποχή του 

υδρογόνου όπως στην Κίνα και την Ινδία. 

 

 
Πίνακας 28. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Αυτά τα δύο σενάρια εξετάζουν διαφορετικά μονοπάτια προς ένα καλά 

συγκροτημένο ενεργειακό σύστημα. Σε κάποιο σημείο μετά το 2050 τα δύο 

μονοπάτια θα συγκλίνουν πιθανά στο υδρογόνο σαν προτιμητέος ενεργειακός 

μεταφορέας. Αυτό θα αποφασιστεί μέσα στις επόμενες 2-3 δεκαετίες και θα παίξει 

σημαντικό ρόλο η οικονομία, η κοινωνία και οι προσωπικές επιλογές. 

Οι διαφορές στα δύο σενάρια αντικατοπτρίζουν διαφορετικά ενεργειακά 

δυναμικά, τον χρόνο και τη φύση της τεχνολογίας και κοινωνικές και προσωπικές 

προτεραιότητες στην υγεία, ασφάλεια, περιβάλλον και αισθητική. 

Εξετάστηκαν ενεργειακά συστήματα που σταθεροποιούν το CO2 της 

ατμόσφαιρας στα 550 ppmv.Τα σενάρια λένε ότι ένα τέτοιο σύστημα είναι εφικτό 

ως το 2050.Το ενεργειακό σύστημα αυτό θα ικανοποιεί τις ανάγκες του παγκόσμιου 

πληθυσμού ο οποίος αναζητά ποιότητα ζωής . 
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Πίνακας 29. 

 

Ακριβότερο 
Πετρέλαιο 
στην Ελλάδα 

Ακριβότερο 
Πετρέλαιο 
Παγκοσμίως 

Πόλεμος 
(ΙΡΑΚ – 

ΛΙΒΑΝΟ – 
ΙΡΑΝ?) 

Υψηλή 
Ενεργειακή 
εξάρτηση 

(Πετρέλαιο) 
από Ελλάδα 

Ακρίβεια 
Προϊόντων 
στην Ελλάδα 

ΛΥΣΗ ? 
Η.Μ.Ε./ 
Υδρογόνο? 

 
Εικόνα 27. 
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Πετρέλαιο και Ιστορία 
Η τιμή του πετρελαίου στον αμερικανικό χρηματιστηριακό δείκτη NYMEX 

ήταν κάτω από τα $25 το βαρέλι τον Σεπτέμβριο του 2003 όπως φαίνεται και από 

τον Πίνακα 30. Στις 11 Αυγούστου του 2005 η τιμή ήταν ήδη πάνω από τα $60 το 

βαρέλι για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ημερών. Η τιμή ρεκόρ καταγράφηκε 

όπως είναι γνωστό στις 13 Ιουλίου του 2006 με $78.40 το βαρέλι (Πίνακας 31) 

κατά ένα μέρος λόγω, κατά την γνώμη μερικών, της απειλής εκτόξευσης των 

πυρηνικών κεφαλών από την Β. Κορέα, την κρίση και τον πόλεμο στο Ιράκ, την 

κρίση στην Μέση Ανατολή, την ‘αδιαλλαξία’ του Ιρανικού κράτους σχετικά με το 

πρόγραμμα των πυρηνικών όπως επίσης και από αναφορές από το τμήμα του 

Υπουργείου Ενέργειας των Η.Π.Α. για μείωση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της.59 

Παρόλο όμως που η τιμή του πετρελαίου είναι υψηλότερη από αυτήν ένα χρόνο 

πριν εν τούτοις είναι περίπου $14 λιγότερο από την μέγιστη τιμή της που 

παρατηρήθηκε στο ενεργειακό σοκ του 1980 όταν η τιμή του βαρελιού ήταν σε 

σημερινά επίπεδα πάνω από τα $90 δολάρια το βαρέλι. 

 
Πίνακας 30. 
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Πίνακας 31. 

Το πετρέλαιο, είτε στην κανονική του μορφή είτε σε άλλη, δεν είναι ένα 

καινούργιο προϊόν στην παγκόσμια ιστορία. Περισσότερο από τέσσερις χιλιάδες 

χρόνια πριν, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και αποδεδειγμένο από το Διόδωρο τον 

Σικελό, άσφαλτος χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή τοίχων και γεφυρών στη 

Βαβυλωνία. Μεγάλες ποσότητες αυτού βρέθηκαν στις όχθες του ποταμού Ίση, ενός 

από τους παραποτάμους του Ευφράτη. Αρχαίες επιγραφές των Περσών αναφέρουν 

τις θεραπευτικές και άλλες ιδιότητες του πετρελαίου στα ανώτερα στρώματα 

ανθρώπων της τότε κοινωνίας.  

Οι πρώτοι γεωτρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κίνα τον 4ο αιώνα π.χ. ή και 

νωρίτερα. Είχαν βάθος 243 μέτρα και γεωτρήθηκαν χρησιμοποιώντας τρυπάνια 

προσδεμένα σε πάσσαλους μπαμπού. Το πετρέλαιο καιγόταν για να εξατμίσει την 

άλμη και να παραχθεί αλάτι. Μέχρι τον 10ο αιώνα, μεγάλο δίκτυο από σωλήνες 

μπαμπού συνέδεε τις πηγές πετρελαίου με πηγές άλατος. Τον 8ο αιώνα, οι δρόμοι 

της νεοκατασκευασμένης Βαγδάτης ήταν βαμμένοι με πίσσα η οποία είχε βγει από 

πετρέλαιο κοντινών κοιτασμάτων της περιοχής. Τον 9ο αιώνα, πηγές πετρελαίου 

είχαν δημιουργηθεί στο Μπακού (Αζερμπαϊτζάν) για παραγωγή της νάφθας. Αυτές 

οι πηγές είχαν περιγραφεί αργότερα από τον γεωγράφο Μασούντι τον 10ο αιώνα και 

από τον γνωστό εξερευνητή Μάρκο Πόλο τον 13ο αιώνα όπου περιέγραψε την 

έξοδο αυτών των πηγαδιών ως εκατοντάδες πλοία.  

Η μοντέρνα ιστορία του πετρελαίου αρχίζει το 1846, με την ανακάλυψη την 

διαδικασίας μετατροπής της κηροζίνης από άνθρακα από την Καναδική εταιρεία 

Abraham Pineo Gesner. Από την Πολωνία ο Ignacy Lucasiewicz (Ιγνάτιος 
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Λουκασίεβιτς) ανακάλυψε ένα τρόπο διύλισης (μετατροπής) της κηροζίνης από το 

πιο ευρέως διαδεδομένο ορυκτό του πετρελαίου (από όπου και το όνομα αφού 

πετρέλαιο = η πέτρα του ελαίου) και το 1852 κατασκευάστηκε στα νότια της 

Πολωνίας στη πόλη Μπόμπρκα κοντά στο Κρόσνο το πρώτο ορυχείο πετρελαίου. 

Αυτές οι ανακαλύψεις σύντομα επεκτάθηκαν σε όλο τον κόσμο και ο Meerzoeff 

έχτισε το πρώτο ρωσικό διυλιστήριο στα φυσικά πετρελαϊκά εδάφη του Μπακού το 

1861. Εκείνη την περίοδο το Μπακού παρήγαγε το 90% της παγκόσμιας 

παραγωγής. Η ίδια και πολύ γνωστή μάχη του Στάλινγκραντ έγινε έχοντας ως κύριο 

στόχο οι Γερμανοί τα πετρέλαια του Μπακού αφού ήταν πολύ σημαντικά για την 

συνέχεια και ανεφοδιασμό του γερμανικού στρατού.  

Η πρώτη μοντέρνα γεώτρηση με τρυπάνι έγινε το 1848 από τον Ρώσο μηχανικό 

F.N.Semyonov, στη χερσόνησο του Αμέσφερου, στα νοτιοανατολικά του Μπακού. 

Η πρώτη εμπορική γεώτρηση στην Β. Αμερική έγινε στο Oil Springs, της πολιτείας 

του Οντάριο του Καναδά το 1858, από τον James Miller Williams. Η αμερικανική 

βιομηχανία πετρελαίου άρχισε με την ανακάλυψη του πετρελαίου από τον Edwin 

Drake το 1859 κοντά στο Τίτουσβιλ (Titusville) στην πολιτεία της Πενσυλβάνιας. 

Όπως και οι Κινέζοι, ο Drake έψαχνε για αλάτι. Η βιομηχανία άρχισε να 

αναπτύσσεται σιγά-σιγά κατά την διάρκεια του 18ο αιώνα οδηγούμενη από την 

ανάγκη και ζήτηση για κηροζίνη και λάμπες πετρελαίου. Άρχισε να γίνεται μεγάλο 

θέμα στην έναρξη του 20ο αιώνα όπου η εισαγωγή των μηχανών εσωτερικής 

καύσεως είχε ως αποτέλεσμα την απότομα αυξημένη ζήτηση του πετρελαίου με 

αποτέλεσμα την συνεχή εξέλιξη αυτού του τομέα μέχρι τις μέρες μας. Μέρη τα 

οποία τότε βρέθηκαν με πετρέλαιο όπως αυτά στην Πενσυλβάνια και στο Οντάριο 

γρήγορα εξαντλήθηκαν και είχαμε ένα καινούργιο ‘μπουμ’ στις περιοχές του Τέξας, 

Οκλαχόμας και Καλιφόρνιας. Ήδη πια από το 1910, σημαντικά κοιτάσματα 

πετρελαίου είχαν ανακαλυφθεί στον Καναδά (και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή 

της Αλμπέρτας), στις Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες (το 1885 στη Σουμάτρα), στη 

Περσία (1908 στη περιοχή Masjed Soleiman) όπως επίσης στο Περού, Βενεζουέλα 

και Μεξικό και πραγματοποιούνταν πια οι εξορύξεις σε βιομηχανικό επίπεδο. 

Ακόμη και μέχρι τα μισά του 1950, ο άνθρακας ήταν το καύσιμο που 

χρησιμοποιούνταν πιο πολύ αλλά σύντομα το πετρέλαιο το ξεπέρασε. Οδηγούμενοι 

από την πετρελαϊκή κρίση του 1973 και του 1979, άρχισε να υπάρχει συνεχής 

ενημέρωση των πετρελαϊκών αποθεμάτων από τα Μ.Μ.Ε. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να δώσει στον κόσμο να καταλάβει ότι το πετρέλαιο είναι μία ενέργεια 
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περιορισμένης διάρκειας που σύντομα θα μπορούσε να εξαλειφθεί τουλάχιστον ως 

μία πηγή ενέργειας που θα ήταν οικονομικά αποδεκτή. Τότε άρχισε να 

αναπτύσσονται διάφορες συζητήσεις για το μέλλον του πετρελαίου που ήταν 

αρκετά απόλυτες και όταν δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν, ο κόσμος τις 

ξεχνούσε και συνέχιζε κανονικά. Παρόλα αυτά η αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου 

μαζί με την επίσης αυξανόμενη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μία 

εκτεταμένη αναζήτηση πρόβλεψης των δύο παραπάνω έτσι ώστε η οικονομία της 

κάθε χώρας να μην είναι συνεχώς εξαρτώμενη από τις διακυμάνσεις του 

πετρελαίου. Αυτό ακριβώς το μεγάλο θέμα (δηλαδή της λεγόμενης διακύμανσης) 

της τιμής του πετρελαίου σε σχέση και με άλλες μεταβλητές συζητιέται παρακάτω. 
 

Πετρέλαιο και Τιμή 
Στην αρχή αυτής της εργασίας αναφέρθηκε η υψηλή τιμή του πετρελαίου και οι 

επιπτώσεις της στην διεθνή αγορά αλλά και στην ελληνική οικονομία. Η μεγάλη 

πτώση όμως της τιμής του πετρελαίου όπως φαίνεται στο Πίνακα 32, που 

ακολουθήθηκε και είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε τιμή πετρελαίου σε επίπεδα 

χρονιάς 2004, δεν συνοδεύτηκε τουλάχιστον στην περίπτωση της Ελλάδας και από 

αντίστοιχη αναλογικά μείωση της τιμής του πετρελαίου.60 Σύμφωνα με πόρισμα της 

Επιτροπής Ανταγωνισμού οι λόγοι έχουν να κάνουν με τις στρεβλώσεις που 

επικρατούν στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών σε όλα τα στάδια, από την 

παραγωγή μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Επίσης η έλλειψη ανταγωνισμού μαζί με 

τα προηγούμενα ευθύνονται για τις αναλογικά υψηλές τιμές των καυσίμων. Όλα 

αυτά προέκυψαν από αίτημα του ιδίου υπουργού ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα να 

εξετασθεί ο κλάδος εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 

της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. 

Σε αυτό το σημείο η Επιτροπή Ανταγωνισμού δηλώνει ότι οι στρεβλώσεις αυτές 

είναι γνωστές από χρόνια και επιπλέον αντί να μειώνονται αυξάνουν καθώς οι 

πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων δεν θέλουν να συγκρουστούν με ομάδες μικρών 

και μεγάλων συμφερόντων. Έτσι, τελικό αποτέλεσμα είναι να πληρώνει ο 

καταναλωτής ακριβά τα καύσιμα και ειδικότερα: 

- Στη διύλιση λειτουργούν μόνο 2 επιχειρήσεις (ΕΛ.ΠΕ (75%)., Μότορ Οϊλ 

(25%)).Τα τελευταία έτη δεν έχει σημειωθεί καμία νέα είσοδος 

επιχειρήσεων διύλισης στην αγορά. 
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Πίνακας 32.  

- Η μεγάλη συγκέντρωση εντείνεται από το ότι ελάχιστες εταιρείες μπορούν 

να κάνουν εισαγωγές, λόγω αδυναμίας τήρησης των αποθεμάτων 

ασφαλείας, αφού δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους. Και αν ακόμη 

όμως διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους τους χρησιμοποιούν για τα δικά 

τους λειτουργικά αποθέματα, καθώς και των άλλων εταιρειών, χωρίς να 

μπορούν να αξιοποιήσουν την δυνατότητα εισαγωγής έτοιμων προϊόντων 

και να κρατούν τα αναλογούντα αποθέματα. Δηλαδή σε λίγες σειρές 

παραπονιούνται οι διάφοροι εισαγωγείς στο εκάστοτε κράτος χωρίς οι 

ίδιοι να κάνουν αυτό που πρέπει έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το 

φαινόμενο στην αγορά ενώ σε όχι και ιδιαίτερο μεγάλο διάστημα αυτή η 

‘μικροπολιτική’ και το κοντόφθαλμο κοίταγμα και σίγουρα όχι παραπάνω 

της μύτης τους για το εύκολο κέρδος θα τους απέφερε μεγαλύτερα κέρδη.    

- Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών επί της ουσίας δεν ασκούν 

χονδρεμπόριο αλλά απλή μεταπώληση, γεγονός που υπονοεί ότι το 

εμπορικό ρίσκο περιορίζεται σημαντικά.  

- Αδιαφάνεια στον προσδιορισμό της τιμής χονδρικής, με την οποία 

αγοράζουν οι πρατηριούχοι από τις εταιρείες. 
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- Υπερεπαγγελματισμός στα πρατήρια. Στην Ελλάδα υπάρχουν 7 ανά 

10.000 κατοίκους, έναντι π.χ. 2 ανά 10.000 στη Γερμανία μία χώρα με 

εφταπλάσιο πληθυσμό από τον δικό μας. 

- Εκτεταμένο λαθρεμπόριο στο πετρέλαιο. Δεν είναι πολύ καιρός που 

θυμάμαι μία περίπτωση χαρακτηριστική στην περιοχή της Θεσσαλονίκης 

(στα περίχωρα εάν δεν απατώμαι) όπου επιτήδειοι είχαν στήσει σε 

νταλίκα και την είχαν διαμορφώσει κατάλληλα σε χημικό εργαστήριο 

ώστε να μετατρέπουν το πετρέλαιο θερμάνσεως σε πετρέλαιο κινήσεως με 

πολύ μεγάλα οφέλη από αυτή την μετατροπή αφού το πετρέλαιο 

θέρμανσης π.χ. σε σημερινές τιμές βρίσκεται στα Є 0.55/λίτρο ενώ το 

πετρέλαιο κινήσεως είναι γύρω στα Є 0.90/λίτρο, δηλαδή υπάρχει ένας 

κέρδος της τάξεως των Є0.35/λίτρο!!! 

- Ιδιαίτερα υψηλές τιμές στα πρατήρια των μεγάλων οδικών αρτηριών, 

λόγω των υψηλών μισθωμάτων που επιβάλλει το Ταμείο Εθνικής 

Οδοποιίας. 

- Περιοριστικό ωράριο που ωθεί προς τα πάνω τις τιμές, καθώς τα 

διανυκτερεύοντας πρατήρια λειτουργούν εκτός ανταγωνισμού. Είναι 

χαρακτηριστικό εδώ ότι σε πρόσφατο δημοσίευμα εφημερίδας αναφέρεται 

ότι θα είναι δυνατόν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα τα πρατήρια 

βενζίνης να λειτουργούν οι αντλίες τους και να προμηθεύονται οι πελάτες 

και κατά την διάρκεια μη παρουσίας φυσικού προσώπου με καύσιμο κάτι 

το οποίο είναι εδώ και χρόνια ευρέως διαδεδομένο στην Ευρώπη με τις 

λεγόμενες αυτόματες αντλίες σε συνεργασία με διάφορα μηχανήματα 

‘απορρόφησης χρημάτων’ κάτι δηλαδή σαν αντλιοτράπεζες.      

Ένα κλασσικό παράδειγμα αδιαφάνειας όπως αναφέρθηκε νωρίτερα και ήδη 

βρίσκεται η υπόθεση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι το λεγόμενο ‘καρτέλ 

καυσίμων’ των εταιρειών BP – Shell θυγατρικές των δύο πολύ γνωστών και 

μεγάλων πολυεθνικών61. Το θέμα έγκειται στην κοινή πολιτική στα πρατήριά 

τους. Έτσι η αρχική πρόταση από την επιτροπή ανταγωνισμού ήταν να επιβληθεί 

στις δύο εταιρείες πρόστιμο ύψους 110 εκατ. ευρώ!!! Ποια είναι όμως η ουσία του 

προβλήματος; Είναι ότι οι δύο εταιρείες αντί να δηλώσουν προς τους πελάτες τους 

το περιθώριό τους, ανακοινώνουν στους πρατηριούχους μόνον τους 

τιμοκαταλόγους και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να μάθει κανείς 

τρίτος τι ακριβώς συμβαίνει. Φαίνεται ότι και οι δύο εταιρείες για να αποφύγουν 
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τον σκόπελο της Επιτροπής, ακολουθούν σήμερα άλλη πρακτική και αντί για απλές 

εμπορικές συμβάσεις εταιρειών – πρατηριούχων (που μπορούν εύκολα να 

ελεγχθούν από την Επιτροπή) προχωρούν στην υπογραφή συμβάσεων εκμίσθωσης 

των ίδιων των πρατηρίων από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. 

Έτσι ο πρατηριούχος είναι απόλυτα εξαρτημένος από την πολυεθνική, ενώ το 

κόστος κεφαλαίου που προκαταβάλλεται μεταφέρεται στη λιανική. Γι’ αυτό τα 

πρατήρια των πολυεθνικών είναι ακριβότερα από τα ελληνικά προς 

πληροφόρηση του αναγνώστη αυτής της εργασίας. Αποτέλεσμα αυτών των 

πρακτικών είναι το πορτοφόλι των δύο ‘αδελφών’ εταιρειών να είναι πάντοτε 

γεμάτο εις βάρος βέβαια όχι του πρατηριούχου αφού επίσης και αυτός ακολουθεί 

την δική του πολιτική αποκόμισης κέρδους με μεθόδους που περιγράφηκαν 

παραπάνω αλλά του Έλληνα καταναλωτή. Ειδικότερα η Shell εμφανίζει αύξηση 

λειτουργικής κερδών προ φόρων κατά 1.079,78% καθώς από 7.958 εκατ. ευρώ το 

2004 έφτασε τα 93.889 εκατ. ευρώ έναν χρόνο αργότερα!!!     

Με όλα αυτά, η τιμή λιανικής, προ φόρων, στη βενζίνη είναι υψηλότερη στην 

Ελλάδα απ’ ότι σε πάρα πολλές χώρες ενώ το πετρέλαιο κίνησης η Επιτροπή 

διαπιστώνει ότι στο τέλος του 2005 η τιμή του βρίσκεται στο 105% του μέσου όρου 

στην Ε.Ε. των ‘15’. Η δε BP με τη σειρά της έφτασε στα 34.302 εκατ. ευρώ. Εκεί 

όμως όπου οργιάζει το καρτέλ καυσίμων είναι η ελληνική επαρχία: σε τουλάχιστον 

επτά νομούς της χώρας οι πρατηριούχοι είναι φανερό ότι έχουν συνεννοηθεί μεταξύ 

τους και κρατούν τις τιμές ψηλά. Ο Νομός Θεσπρωτίας κατέχει τα σκήπτρα αφού 

όποιος βγει στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας από το φεριμπότ βλέπει όλα τα πρατήρια 

να έχουν σχεδόν τις ίδιες τιμές οι οποίες κατά σύμπτωση είναι 10-15% ακριβότερες 

από τους γειτονικούς νομούς. Το ίδιο συμβαίνει στον Νομό Κεφαλληνίας, στον 

Νομό Ευρυτανίας και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης με αποκορύφωμα τον 

νομό Ρεθύμνου όπου η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Πρόστιμα έχουν επιβληθεί 

στους Θεσπρωτούς πρατηριούχους οι οποίοι πάντως δεν λένε να συμμορφωθούν 

αφού λογικά σκεπτόμενος ο υπογράφων αυτής της εργασίας εάν τα πρόστιμα αυτά 

είναι τέτοιου ύψους που δεν τους ‘καίει’ ή εάν τους ‘καίει’ γίνεται διασκόρπιση 

μεταξύ των συνεργαζομένων πρατηρίων για τη ζημία, δρώντας δηλαδή και εδώ σαν 

ένα ‘καρτέλ πρατηριούχων’ αυτή την φορά τότε πραγματικά δεν μπορεί να κατέβει 

η τιμή των καυσίμων σε πραγματικές τιμές προς όφελος φυσικά του καταναλωτή. 

Τα ίδια φαινόμενα παρατηρούνται κατά καιρούς και σε διάφορα νησιά για 

συγκεκριμένους μήνες όπως π.χ. το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου. 
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Εδώ θα προσθέσω και ένα άλλο κομμάτι αδιαφάνειας και καθαρής 

κερδοσκοπίας με ‘μεγάλη ευθύνη και του εκάστοτε κράτους και κάποιας πολιτικής 

που φυσικά ευνοεί πάντοτε κάποιους’ και που έχει να κάνει με την νοθεία των 

καυσίμων όχι μόνο των αυτοκινήτων αλλά και φυσικά και των πλοίων. Αφορμή για 

το γράψιμο αυτής της παραγράφου στάθηκε το δυστύχημα και βύθισμα του 

κρουαζιερόπλοιου ‘Sea Diamond’ κοντά στις ακτές της Σαντορίνης. Έτσι πρόσφατο 

δημοσίευμα εφημερίδας62 έκανε λόγο για κάτι-που μάλλον δυστυχώς για τους 

δύσμοιρους κατοίκους αυτής της χώρας είναι δεδομένο-το ότι οι εφοπλιστές 

κερδοσκοπούν συστηματικά ενάντια στον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτό είναι 

όπως τονίστηκε μία επέκταση του παραπάνω ζητήματος όπου δεν μπορεί να 

ελεγχθεί σωστά η τιμή της βενζίνης που φτάνει στα αυτοκίνητά μας. Έτσι ενώ 

ακολουθείται μία αύξηση της τιμής του brend τους τελευταίους τέσσερις μήνες, οι 

τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων έχουν πάρει όχι απλώς την ανηφόρα αλλά 

ταυτόχρονα ‘σκοτώνουν’ το ίδιο μας το περιβάλλον στο ‘όνομα της πρώτης 

ναυτιλιακής δύναμης στον κόσμο’. Τρομάρα τους, τους μίζερους που επί το 

πλείστον δεν δημιουργούν ούτε καν κάποιες καινούργιες θέσεις εργασίας. Τα θέμα 

λοιπόν έγκειται στο ότι βρίσκοντας κατάλληλο έδαφος ‘που όπως προείπα πάντοτε 

λιαίνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση’ γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια την 

νομοθεσία της Ε.Ε. που εκπροσωπείται μάλιστα από τον Κ. Σταύρο Δήμα.  

Εδώ θα πρέπει να ειπωθεί στους αναγνώστες ότι τα πλοία καίνε πετρέλαιο και 

κυρίως πετρέλαιο χαμηλότερης περιεκτικότητας θείου το οποίο και από μόνο του 

σημαίνει μεγαλύτερη ρύπανση όχι μόνο του αέρα αλλά πολύ περισσότερο της ίδιας 

της θάλασσάς μας. Με την καύση εκατομμυρίων τόνων μαζούτ ναυτιλίας κάθε 

χρόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο χάνονται 2.000 έτη ανθρώπινης ζωής λόγω 

μακροχρόνιας έκθεσης στη ρύπανση που προκαλούν, 750 ευρωπαίοι πεθαίνουν 

λόγω βραχυχρόνιας έκθεσης και άλλοι 300 μπαίνουν σε νοσοκομεία λόγω 

αναπνευστικών νόσων, ενώ αυξάνεται η συχνότητα του άσθματος, της βρογχίτιδας 

και της καρδιακής ανεπάρκειας. Μία ιστορία που εξελίσσεται εν έτος 2007 (και όχι 

μόνο αφού και προηγουμένως δεν ήταν πολύ καλύτερα) και έχει σαν βασικό 

αυτουργό τον εκάστοτε υπουργό ναυτιλίας. Ο οποίος μάλιστα σύμφωνα με το 

δημοσίευμα ενέδωσε στις πιέσεις των εφοπλιστών της ακτοπλοΐας για 

απελευθέρωση των τιμών εισιτηρίων και στην λεγόμενη οικονομική θέση (ο όρος 

‘οικονομική’ τους μάρανε τους αθεόφοβους και υποκριτές) στις περισσότερες και 

πλέον πολυσύχναστες γραμμές της ακτοπλοΐας επικαλούμενοι ως βασικό 
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επιχείρημα την άνοδο των καυσίμων καλύτερης ποιότητας που πρέπει να καίνε τα 

σύγχρονα σκάφη τους!!! Σαν να μην έφτανε αυτό, το υπουργείο Ναυτιλίας 

αποδέχθηκε το 2006 τον ισχυρισμό των εφοπλιστών (με βάση μελέτη που 

συντάχθηκε με δικά τους έξοδα, δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, 

μάλλον θέλουν να πιστέψουμε ο σκύλος!!!) ότι τα καύσιμα μετείχαν το 2005 στο 

συνολικό κόστος λειτουργίας των συμβατικών πλοίων κατά 37.76% και στα 

ταχύπλοα ανεξαρτήτως ιπποδύναμης κατά 51.7% έναντι του 20% που προέβλεπε 

μελέτη που είχε συνταχθεί για λογαριασμό του υπουργείου. Βασιζόμενοι σε αυτή 

την μελέτη απαίτησαν υπέρογκες τιμές για τα εισιτήρια και για να μην αυξηθούν 

ζήτησαν να κάνουν οι υπηρεσίες του υπουργείου τα στραβά μάτια ώστε να 

συνεχίσουν ανεξέλεγκτα να καίνε καύσιμα εκτός των προδιαγραφών της Ε.Ε., 

αξιοποιώντας και ένα ‘παράθυρο’ από αυτά που υπάρχουν πάντα στην ελληνική 

νομοθεσία που άφηνε για την Ελλάδα και μερικές άλλες χώρες η νέα αυστηρότερη 

οδηγία της Ε.Ε. για περιορισμένο διάστημα. Μόνο που το ‘εκτός προδιαγραφών’ 

υποτίθεται ότι θα ήταν ντίζελ και όχι μαζούτ που είναι κάπου πέντε φορές 

φθηνότερο και πολύ πιο ρυπογόνο. Έτσι π.χ. παρατηρούνται σε σχέση με το 2006 

αυξήσεις του ύψους 100% στα εισιτήρια για ένα μικρό Ι.Χ. και έναν επιβάτη από 

Αίγινα στον Πειραιά που κόστισε 31 ευρώ, έναντι πέρσι που ήταν 24-27 ευρώ. 

Με τα παραπάνω πάνε περίπατο και οι προσπάθειες του επιτρόπου Κ. Δήμα ο 

οποίος εξέφραζε την ικανοποίησή του καθώς το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε τη νέα 

οδηγία για τα καύσιμα μηχανών θαλάσσης που θα μειώσουν δραστικά τις εκπομπές 

και θα στοχεύουν στην επίτευξη των μεγαλύτερων δυνατών οφελών ιδιαίτερα γύρω 

από πυκνοκατοικημένα λιμάνια και ακτές και σε οικοσυστήματα ευπαθή στην 

οξίνηση. Επιτυχία που είχε να κάνει με την μείωση του ποσοστού θείου που 

περιέχουν τα καύσιμα των πλοίων ενώ έχει τεθεί μέχρι το 2010 το όριο να 

περιοριστεί στο 0.1% (από τωρινό 1.5%) για πλοία ελλιμενισμένα στην Ε.Ε. Αυτό 

με την σειρά του θα αντιστοιχεί από 50.00 τόνους μείωση διοξειδίου του άνθρακα 

το 2006, σε 500.000 τόνους το 2010. Εδώ θα πρέπει να ειπωθεί ότι με αναλύσεις 

επιστημόνων για την παγκόσμια ναυτιλία οι ρύποι των πλοίων αντιπροσωπεύουν 

ετησίως το 5% του συνόλου ρύπων που προκαλούν έναντι του 2% της αεροπλοΐας. 

Παγκόσμια από έρευνα της BP στο Ινστιτούτο Φυσικής στο Βέσλινγκ της 

Γερμανίας οι ρύποι της ναυσιπλοΐας είναι από 600 έως 800 εκατομμύρια τόνοι 

διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί στα 70 χιλιάδες πλοία με κατανάλωση 200 

εκατομμυρίων τόνων με προβλέψεις στα 350 εκατομμύρια τόνους το 2020. Έρευνα 
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συναδέλφου χημικού μηχανικού και καθηγητή από το Ε.Μ.Π. (κ. Γιάννης Ζιώμας) 

λέει ότι το 10% των οξειδίων του αζώτου και περίπου το 25% του διοξειδίου του 

θείου στο νέφος της Αθήνας προέρχονται από τα φουγάρα των καραβιών, ενώ το 

ποσοστό αυτό αυξάνεται όσο πλησιάζουμε στη Γλυφάδα, Φάληρο ενώ μειώνεται 

όσο απομακρυνόμαστε από τις συνοικίες που είναι κοντά στο λιμάνι. Σύμφωνα με 

δηλώσεις του η μηχανή ενός μόνου πλοίου ισοδυναμεί με πολλές εκατοντάδες , αν 

όχι χιλιάδες Ι.Χ., όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση διοξειδίου του θείου 

μεταξύ 7 και 8 το πρωί, δηλαδή την ώρα που αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι. 

Και ξαναγυρνώντας σε αυτά που λέχθηκαν προηγουμένως σχετικά με το μαζούτ 

θα πρέπει να πούμε ότι η κατανάλωση στη χώρα μας ανέρχεται στα τρία (3) 

εκατομμύρια τόνους που είναι το χειρότερο καύσιμο από άποψη περιεκτικότητας σε 

θείο και επικίνδυνους ρύπους. Και επειδή οι ίδιοι οι εφοπλιστές επικαλούνται ότι τα 

πλοία εκσυγχρονίζονται άρα απαιτείται και καλύτερο καύσιμο οι αριθμοί 

αποδεικνύουν το αντίθετο. Έτσι οι πωλήσεις μαζούτ στην Ελλάδα μειώθηκαν από 

το 1999, όπου και υπάρχει αντίστοιχη κοινοτική οδηγία για καλύτερης ποιότητας 

καυσίμων ναυτιλίας, κατά 200.000 τόνους (από 3.13 εκατ. τόνους το 2000 και 2.93 

εκατ. τόνους το 2005) ενώ αντιθέτως για το ντίζελ κατά 350.000 τόνους (από 1 

εκατ. σε 650 χιλιάδες). Επομένως κάποιοι κόβουν το ντίζελ και ρίχνουν 

περισσότερο μαζούτ στις μηχανές των πλοίων με την αλυσίδα να συνεχίζεται αφού 

αυτό το λαθρεμπόριο καυσίμων έχει ως αποτέλεσμα το μαζούτ να ρέει προς 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και το ντίζελ προς τα βενζινάδικα ως 

πετρέλαιο κίνησης οχημάτων με ολέθριες επιπτώσεις στους κινητήρες των 

αυτοκινήτων. Αυτό με την σειρά του έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερη 

έκλυση διοξειδίου του θείου από αυτή που θα ήταν από το κανονικό diesel (350 

ppm, particulate per mass = σωματίδια μάζας) με αποτέλεσμα οι πόλεις της 

Ελλάδας να είναι από τις πιο επιβαρυμένες στην Ε.Ε63. Έτσι η Θεσσαλονίκη 

κυριολεκτικά ασφυκτιά αφού ανάμεσα σε 189 μεγάλες και μικρές πόλεις της Ε.Ε. 

είναι πρώτη στη κατάταξη με τις πιο ρυπασμένες από αιωρούμενα σωματίδια 

πόλεις. Η δε Αθήνα είναι από τις πρώτες πόλεις στην Ε.Ε. και η δε χώρα μας αντί 

να μειώνει τους επικίνδυνους για την υγεία ρύπους – όπως δείχνουν στοιχεία της 

ευρωπαϊκής επιτροπής – είναι από τις πρώτες στην αύξησή τους. Όπως προκύπτει 

από μελέτη εάν οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων διαμέτρου των 10 μικρό 

μειώνονταν στα 15 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο – από πάνω από 50 

μικρογραμμάρια που βρίσκονται σήμερα – τότε π.χ. ένας Αθηναίος 30 χρόνων θα 
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μπορούσε να κερδίσει ως και 1.62 χρόνια ζωής. Το αντίστοιχο κέρδος στην ηλικία 

των 65 ετών είναι 1.28 χρόνια64. Ο λόγος όπως καταλαβαίνετε είναι ότι αυτά τα 

σωματίδια αποτελούν δολοφόνους για την υγεία μας, καθώς προκαλούν καρκίνους, 

καρκινογενέσεις και γενικά αναπνευστικά νοσήματα. Παρακάτω δίνεται ο Πίνακας  

33  οι οποίοι κάνουν το πρόβλημα ακόμα πιο κατανοητό. Έτσι σύμφωνα με αυτή 

την λογική και τους αντίστοιχους πίνακες (Πίνακας 34) που παρουσιάζονται, το 

Ελληνικό κράτος δεν προχωράει στην άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης σε 

Αθήνα και Θεσσαλονίκη όταν στη υπόλοιπη Ευρώπη η πετρελαιοκίνηση αγγίζει το 

50% των νέων ταξινομήσεων όπως φαίνεται στον Πίνακα 35.65

Έτσι μαζί με το φαινόμενο της διαφορετικής φορολογίας της τιμής των 

καυσίμων έχουμε ένα μείγμα από διάφορους υπεύθυνους κυριολεκτικά τρομακτικό 

το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο το ‘κλέψιμο των πορτοφολιών’ των 

Ελλήνων φορολογούμενων αλλά και το ‘τζόγο των ζωών τους’. Αυτή η νοθεία 

φτάνει στο ύψος του 25% σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με αποτέλεσμα να καταδικάζει την απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης. 

 
Πίνακας 33. 

Εκεί λοιπόν που σε άλλα κράτη οι κινητήρες diesel έχουν την τιμητική τους (και 

που γνωρίζοντας προσωπικά γίνεται και η μεγαλύτερη εξέλιξη στους κινητήρες 

αφού δεν είναι καθόλου εύκολο πια να εξελιχθεί παραπάνω ο βενζινοκινητήρας από 

τα υπάρχοντα στάνταρντς) στη Ελλάδα δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα 

πλεονεκτήματα . Επίσης έτσι θα υπήρχαν και διάφορες άλλες ανακατατάξεις όπως 

στην αγορά των μεταχειρισμένων βενζινοκινητήρων μεγάλου κυβισμού η αξία των 

οποίων θα συρρικνωθεί πάρα πολύ όχι μόνο λόγω της άρσης αλλά και των  
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Πίνακας 34. 

επικείμενων εισαγωγών μεταχειρισμένων πετρελαιοκίνητων αντίστοιχων οχημάτων 

από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για το δε κράτος μία πιθανή διαφορετική φορολογική 

αντιμετώπιση για τα αυτοκίνητα diesel μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση τιμών 

εισέρχοντας στα ταμεία του περισσότερα χρήματα ακόμα και αν οι φορολογικοί 

συντελεστές είναι μικρότεροι καθώς τα εν λόγω αυτοκίνητα έχουν υψηλότερη 

εργοστασιακή τιμή. Για το δε καταναλωτή αυτό θα σήμαινε επιτέλους αγορά του 

αυτοκινήτου που πραγματικά τον εξυπηρετεί και όχι μόνο των αυτοκινήτων 

μικρομεσαίας κατηγορίας αφού η έστω και ελαφρά χαμηλότερη τιμή του καυσίμου 

αλλά κυρίως η χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τον 

βενζινοκινητήρα δεν θα αποτελούσε αγκάθι στον οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Συνάμα θα είναι και μία απάντηση στα λεγόμενα του Κ. Σουφλιά που αναφέρει ότι 

στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας δεν γίνεται χρήση του diesel παρόλο την 

ελευθερία66. Όμως εδώ παρεμβαίνοντας θα απαντήσω ότι και οι ίδιοι καταναλωτές 

δεν είναι πια τόσο βλάκες να προχωρήσουν στην αγορά αυτοκινήτου όταν υπάρχει 

νοθεία στο 25% με ολέθριες συνέπειες στον κινητήρα diesel.   
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Πίνακας 35. 

Το πρόβλημα μπορεί να εκλείψει σύμφωνα με εκπροσώπους των ΕΛ. ΠΕ. αν 

εξισωθεί ο φόρος του πετρελαίου θέρμανσης με αυτόν του πετρελαίου κίνησης. 

Έτσι αν όλα τα καύσιμα υπόκεινται στην ίδια φορολογία, κανείς δεν θα έχει 

κίνητρο για να προχωρήσει σε νοθεία και λαθρεμπορία. Αν συμβεί αυτό το όφελος 

θα είναι διπλό: αφενός θα σταματήσει η νοθεία των καυσίμων και αφετέρου θα 

αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Σύμφωνα με μελέτες του Πολυτεχνείου το κράτος 

χάνει ετησίως από τη λαθρεμπορία των καυσίμων εκατοντάδες εκατομμύρια, ένα 

πρόβλημα που στην Ε.Ε. δεν είναι εκτεταμένο, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει λύση 

και στην Ελλάδα!!! Στην Ιταλία έχει εξισωθεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης με 

αυτό της θέρμανσης ενώ σε άλλες χώρες οι έλεγχοι είναι αρκετά πιο αυστηροί και 

σοβαροί και εάν κάποιος συλληφθεί να έχει υποπέσει στο ‘έγκλημα κατά εμένα ‘ 

της νοθείας των καυσίμων δεν μπορεί να ξαναδουλέψει στην αγορά. 

Αυτό το είδος του λαθρεμπορίου αλλά και της προηγούμενης παραγράφου που 

διατυπώθηκε και σε προηγούμενες σελίδες δεν είναι εφικτό χωρίς τη συμμετοχή 

προμηθευτών αλλά και των εφοπλιστών. Έτσι ο κύκλος και η αλυσίδα μεγαλώνει 

σε ένα τομέα τόσο νευραλγικό για την οικονομία που ενώ ίσως κάποιοι φορείς του 

Δημοσίου προσπαθούν να εξιχνιάσουν (χρησιμοποιών αυτή την λέξη γιατί πράγματι 

πρόκειται για έγκλημα εις βάρος του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και της ιδίας 

της υγείας του) την πορεία αυτή εν τούτοις τρακάρουν σε κάποια άλλα συμφέροντα 

ακόμα πιο δυνατά. Έτσι από το Υπουργείο Ανάπτυξης (έτος 2007) επιβλήθηκαν 

πρόστιμα από στοιχεία που έδειξαν ότι σε πρατήρια της Αθήνας επί 129 

περιπτώσεων οι 55 αφορούσαν πετρέλαιο κίνησης, νοθευμένο με πετρέλαιο 
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ναυτιλίας ανεβάζοντας την περιεκτικότητα του σε θείο έως και 3.140% σε σχέση με 

το κανονικό. 

Επειδή όμως ο συγκεκριμένος τομέας είναι ένας τομέας τον οποίο γνωρίζω 

αρκετά καλά αφού το διδακτορικό μου χρηματοδοτήθηκε από μία πετρελαϊκή 

εταιρεία (Exxon Mobil) και είχε να κάνει με την τριβή που αναπτύσσεται μεταξύ 

των λιπαντικών σε μηχανές εσωτερικής καύσεως και την εκπομπή των ρύπων στο 

περιβάλλον θα πρέπει να τονισθεί ότι η παρατεταμένη χρήση μίας Μ.Ε.Κ. και του 

καυσίμου με μεγαλύτερη συγκέντρωση σε θείο έχει ως αποτέλεσμα και μεγαλύτερη 

έκλυση διοξειδίου του θείου από το πλοίο αλλά ταυτόχρονα και μεγαλύτερη φθορά 

της ιδίας της μηχανής. Υποθέτω ότι το τελευταίο είναι κάτι που δεν απασχολεί 

ιδιαίτερα τους εφοπλιστές αφού πάλι θα βρουν κάποιο τρόπο να μετακυλύουν το 

κόστος αλλαγής ή συντήρησης της μηχανής στους καταναλωτές.            

 

Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο 
Επειδή το θέμα του πετρελαίου είναι πολυδιάστατο και με διάφορες 

μεταβλητές, η παρακολούθησή του και η συγκομιδή πληροφοριών σχετίστηκε 

επίσης και με την παρουσία του φυσικού αερίου αρχικώς παγκοσμίως και μετέπειτα 

στην Ελλάδα. Έτσι παράλληλα με τις πληροφορίες για το πετρέλαιο και την 

αντικατάστασή του με Η.Μ.Ε./Υδρογόνο θα αναφέρω σε αυτό το σημείο και μία 

ακόμη μεταβλητή η οποία παίζει εξίσου σπουδαίο ρόλο για την εξάπλωση των 

Η.Μ.Ε. και την παρουσία της οικονομίας του Υδρογόνου προς αντικατάσταση του 

πετρελαίου. Η πορεία όμως που θα ακολουθηθεί θα αρχίσει από τα παλαιότερα 

δημοσιεύματα προς τα νεώτερα. 

Εν έτος 2004 λοιπόν και μήνα Οκτώβριο σχετικό άρθρο αναφέρει ότι η αύξηση 

του πετρελαίου δεν συνεπάγεται αύξηση τιμών για μόνο τα νοικοκυριά που 

καταναλώνουν πετρέλαιο αλλά και για αυτά που έχουν επιλέξει φυσικό αέριο. Γιατί 

η πρώτη και πιο εύκολη ερώτηση? Διότι, η πρώτη και πιο εύκολη απάντηση, οι 

τιμές του φυσικού αερίου συνδέονται παγκοσμίως με την τιμή του πετρελαίου. 

Όμως σε αυτή την περίπτωση η προσαρμογή των τιμών που ακολουθείται δε 

γίνεται άμεσα ούτε είναι ευθέως ανάλογη. Αλλά και αυτό να συνέβαινε, η χρήση 

του φυσικού αερίου για θέρμανση θα εξακολουθούσε να είναι φτηνότερη κατά 

10%-20% σε σχέση με το πετρέλαιο και 40% σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα 

σύμφωνα με σχετική έκθεση της Ρ.Α.Ε. (και του γνωστού Προέδρου της και 
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συνάδελφο του Boston Univeristy του τμήματος Μηχανικής Κατασκευών, 

Καθηγητή Κ. Μιχάλη Καραμανή).  

Οι τιμές του φυσικού αερίου εν αντιθέσει με το πετρέλαιο, δεν 

αναπροσαρμόζονται καθημερινά. Κάθε χρόνο οι τρεις εταιρείες παροχής αερίου 

που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (Αττική, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη) 

καταθέτουν προς έγκριση τα τιμολόγιά τους, τα οποία αναπροσαρμόζονται κάθε 

δίμηνο ή μήνα (ανάλογα με την ΕΠΑ και τον τύπο της σύνδεσης) και με βάση έναν 

μαθηματικό τύπο. Το νούμερο που αλλάζει είναι η τιμή με την οποία η Δημόσια 

Επιχείρηση Αερίου (η οποία εισάγει το αέριο στην Ελλάδα) πουλά το φυσικό αέριο 

στις εταιρείες παροχής και η οποία εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές του ντίζελ 

κίνησης που όμως δεν είναι η τρέχουσα αλλά ο μέσος όρος του τελευταίου 

εξαμήνου. Η προσαρμογή δηλαδή γίνεται σταδιακά και ομαλότερα χωρίς τους 

κλυδωνισμούς του πετρελαίου. Ωστόσο με βάση τα συμβόλαια που έχει υπογράψει 

η ΔΕΠΑ με την Αλγερία και τη Ρωσία – χώρες από τις οποίες εισάγουμε το αέριο – 

υπάρχει ειδική ρήτρα που συνδέει την τιμή του αερίου με την τιμή του πετρελαίου.  

Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου αποτελείται από έναν καυστήρα που 

στοιχίζει περίπου 1.800 ευρώ, ποσό που μπορεί να φτάσει τα 3.500 αν απαιτηθεί 

αλλαγή μπόϊλερ ή σωμάτων. Ο καυστήρας πετρελαίου στοιχίζει περίπου τα μισά, 

αλλά με την τοποθέτησή και της δεξαμενής πετρελαίου το κόστος είναι σχεδόν το 

ίδιο. Τα τέλη σύνδεσης για εγκατάσταση, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 25 

μέτρων από το κοντινότερο σημείο διανομής, για κατανάλωση μεγαλύτερη των 

3.000 κ.μ. το έτος, για συνολικό μήκος σύνδεσης έως 8 μέτρα και για ωριαία λήψη 

έως και 40 κ.μ. την ώρα είναι 1.000 χωρίς το ΦΠΑ.  

Τα πλεονεκτήματα που υπάρχουν ανεξάρτητα από την ανοδική πορεία που έχει 

πάρει και η τιμή του φυσικού αερίου είναι συμφέρουσα για τους παρακάτω λόγους 

- Στοιχίζει λιγότερο, πληρώνεται όχι προκαταβολικά αλλά δύο μήνες μετά 

την κατανάλωσή του κι έχει μικρότερο κόστος συντήρησης 

- Είναι εύχρηστο, διότι προσφέρεται για άμεση χρήση όπου, όποτε και όσο 

ακριβώς χρειάζεται. Ο καταναλωτής δεν ψάχνει το καύσιμο σε πρατήρια 

ούτε υπάρχει ο κίνδυνος να τον κλέψουν στην παραλαβή και τέλος δεν 

κινδυνεύει από βλάβες λόγω νοθείας ή κακής ποιότητας (Να τη πάλι η 

νοθεία που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε) 

- Είναι ασφαλές, λόγω των εν ισχύι κανονισμών χρήσης του 

- Είναι φιλικό προς το περιβάλλον σε σχέση με την καύση του ντίζελ 
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Η προσωπική μου γνώμη έχοντας ζήσει για ένα διάστημα έξι μηνών στην 

Ολλανδία εν έτος 1992, δηλαδή πολύ πριν έρθει το φυσικό αέριο στην Ελλάδα ή 

προτού καν σκεφτούν οι αρμόδιοι την χρησιμότητά του (και εδώ μπαίνει πάλι το 

θέμα της παντελώς άγνωστης για την Ελλάδα, Ενεργειακής Πολιτικής παρόλο τις 

φιλότιμες προσπάθειες από κάποιους κυρίως πανεπιστημιακούς για την σημασία 

της) και εκτελώντας εκεί την τελική μου διπλωματική εργασία σε συνεργασία με 

την εταιρεία φυσικού αερίου EPON σχετικά με διάφορα ακροφύσια τα οποία θα 

ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη και ταχύτερη μεταφορά αερίου 

από την βιομηχανία στα σπίτια, είναι ότι πρόκειται για ένα καύσιμο πολύ βολικό 

και αρκετά πιο φθηνό σε σχέση με το πετρέλαιο (αν και φυσικά η περίπτωση της 

Ολλανδίας είναι ξεχωριστή). 

Τα δε μειονεκτήματά του είναι: 

-  Αβεβαιότητα σχετικά με το συστηματικό έλεγχο τήρησης της υφιστάμενης 

νομοθεσίας όσον αφορά την υποχρεωτική χρήση του φυσικού αερίου από 

συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών, τον έλεγχο των κανονισμών για 

την εγκατάσταση των λεβητοστασίων και την υποχρεωτική κατασκευή 

εσωτερικών εγκαταστάσεων στις οικοδομές. Οι περισσότεροι ακόμη και 

σήμερα φοβούνται να βάλουν φυσικό αέριο.  

-  Έλλειψη πρωτοβουλιών από τη δημόσια διοίκηση και την τοπική 

αυτοδιοίκηση για τη στήριξη του καυσίμου. Υπάρχουν διατάξεις στους 

κανονισμούς των πολυκατοικιών που αποτρέπουν τη χρήση αερίου. 

-  Οικονομικά αντικίνητρα. Αν και ως καύσιμο είναι αφορολόγητο ως το 

2010, η κατάργηση της έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα 

ποσοστού 75% της συνολικής επένδυσης για αγορά συσκευών, σε 

συνδυασμό με το υψηλό κόστος της εγκατάστασης του εξοπλισμού, 

δημιουργούν ένα σοβαρό οικονομικό αντικίνητρο. 

-  Έλλειψη ενημέρωσης του κοινού σε θέματα αερίου. Σήμερα η 

υποκειμενική αντίληψη των καταναλωτών σχετικά με θέματα ασφαλείας 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια.  

Στο παρακάτω Πίνακα 36 δίνεται η πορεία του φυσικού αερίου σε σχέση με του 

πετρελαίου και η διαφορά στην τιμή τους που είναι φυσικά προς όφελος του 

καταναλωτή.67

Στην Ελλάδα λοιπόν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα εξάρτησης από το 

πετρέλαιο (που μαζί με τον λιγνίτη έχουν το συντριπτικό ποσοστό ενέργειας) και 
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την επένδυση μίας ενεργειακής πολιτικής στο φυσικό αέριο έρχεται να προστεθεί 

και το μεγάλο ‘στοίχημα’ της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής μέσω της 

κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης (μήκους 285 χλμ. Και 

χωρητικότητας 600-800.00 βαρελιών/ημέρα και συνολικού εκτιμώμενου κόστους 

680 εκατ. δολαρίων) που μαζί με το βόρειο διακομιστικό αγωγό φυσικού αερίου 

αποτελούν τα δύο βασικά ενεργειακά έργα που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης 

σε συνεργασία με το υπουργείο εξωτερικών για τη διεθνοποίηση της ενεργειακής 

μας πολιτικής. Και αυτό γιατί τόσο αυτός ο αγωγός όσο και ο αντίστοιχος Τουρκο-

Ελληνο-Ιταλικός (του φυσικού αερίου που θα συνδέει την Νοτιοανατολική Ευρώπη 

με την υπόλοιπη μέσω του φυσικού αερίου της Ρωσίας) αποτελούν μία ευκαιρία 

μερικής απεξάρτησης σε ενεργειακή εισαγωγή ενώ η κατασκευή τους θα ωφελήσει 

την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την επιρροή τους στα ΝΑ 

Ευρώπη. 

 
Πίνακας 36. 

Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα εν έτος 2005 εισάγει φυσικό 

αέριο από τη Ρωσία μέσω αγωγού (2.1 δις. κυβ. ανά έτος) και από την Αλγερία (0.6 

 119



 120

δις. κυβ. για 2006) υπό μορφή υγροποιημένου αερίου μέσω πλοίων LNG (liquid 

natural gas δηλαδή υγροποιημένο φυσικό αέριο). Η δε αποθήκευση αυτού του 

αερίου γίνεται στις εγκαταστάσεις της ΔΕΠΑ και αεριοποιείται τμηματικά 

καλύπτοντας το δίκτυο.   

Η υλοποίηση όμως των δύο ανωτέρων αγωγών (Εικόνα 28), αρχίζοντας για τον 

αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης άρχισε να μελετάται από το 1994 με 

υπογραφή τελικά πολιτικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος, Βουλγαρίας και Ρωσίας 

τον Απρίλιο του 2005.68 Πολλές ελπίδες και εθνικό κεφάλαιο έχουν επενδυθεί σε 

αυτά τα δύο σημαντικά έργα στα οποία, κατά ένα μεγάλο μέρος βασίζεται αυτό που 

πολλοί αποκαλούν ελληνική ενεργειακή διπλωματία. Χωρίς αμφιβολία και τα δύο 

αυτά έργα αποτελούν μία ευκαιρία σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για την έμπρακτη 

εξάσκηση ελληνικής διπλωματίας και εμπορικής πολιτικής στις γύρω χώρες, σε 

ομόκεντρους της Αθήνας κύκλους που δεν περιορίζεται κατ’ ανάγκη στον Βορρά 

αλλά περιλαμβάνει και νότιες χώρες όπως η Αίγυπτος, η Λιβύη και η Αλγερία. 

Για την δε Ρωσία από τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης δεν περιμένει να 

πουλήσει περισσότερο πετρέλαιο, ευελπιστεί όμως να μειώσει το κόστος  

μεταφοράς του στους πελάτες. Έτσι εάν φορτώνει τα τάνκερ στο λιμάνι του 

Νοβοροσίσκ και τα ξεφορτώνει στις βουλγαρικές ακτές, γλιτώνει το χρόνο  - που  

φυσικά συνεπάγεται και χρήμα – για το διάπλου του Βοσπόρου. Μάλιστα όταν ο 

αγωγός φτάσει στο μάξιμουμ της δυναμικότητάς του, θα μεταφέρει 35 εκατ. τόνους 

αργού πετρελαίου το χρόνο, το ¼ από το φορτίο που περνά σήμερα από τα στενά. 

Το κέρδος από αυτή την παράκαμψη του Βοσπόρου όπως φαίνεται στην Εικόνα 29 

είναι διπλό69.  

Πρώτον, για το περιβάλλον, καθώς κάποια μέρα μπορεί να γίνει το κακό στον 

πολυσύχναστο και δύσκολο θαλάσσιο δρόμο και η πετρελαιοκηλίδα που θα 

προκύψει θα σκοτώσει την ψυχή της Κωνσταντινούπολης αλλά και με πιθανότητες 

των Ελληνικών θαλάσσιων υδάτων (αν και ειλικρινά δεν ξέρω κατά πόσο 

νοιάζονται οι αντίστοιχοι πολιτικοί φορείς της Τουρκίας). 

Και δεύτερον, για τους εφοπλιστές (Να τοι πάλι, σας είπα ότι δύσκολα θα 

ξεμπλέξουμε με αυτούς) που συχνά περιμένουν επί μέρες να πάρουν το ‘πράσινο 

φως’ για να διασχίσουν το Βόσπορο. Κάθε επιπλέον ημέρα που περνάει το κόστος 

της μεταφοράς επιβαρύνεται από 3.000 – 25.000 δολάρια – ένα κόστος που 

μετακυλύετε στη τιμή του πετρελαίου, δηλαδή στη τσέπη του καταναλωτή.  



 

Εικόνα 28. 
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Όπως ανέφερα και σε προηγούμενα κεφάλαια σκοπός αυτής της εργασίας δεν είναι 

μόνο να δούμε το πετρέλαιο αλλά και όσο γίνεται και περισσότερες μεταβλητές που 

παίζουν ρόλο και έχουν ως συνέπεια να φτάνει στον καταναλωτή σε αυξημένη τιμή 

σε σχέση με την τιμή εξόρυξής του. Η Ρωσία λοιπόν ενδιαφέρεται να συμμετάσχει 

στον αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας, ο οποίος αρχικά είχε 

σχεδιασθεί για να μεταφέρει αέριο μόνο από τους ανταγωνιστές της του 

Αζερμπαϊτζάν, του Τουρκμενιστάν και του Ιράν. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι 

έρευνα70 που έγινε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με την πιθανή μεταφορά 

αερίου κατευθείαν από τις παραπάνω χώρες έδειξε ότι τα κόστη μεταφοράς είναι 

ανταγωνιστικά ως προς αυτά του φυσικού αερίου προερχόμενο από την Ε.Ε. Έτσι 

το φυσικό αέριο από το Shah Deniz  έχει κόστος στο (1.027 $/MBTU), στο South 

Pars (1.109 $/MBTU) ενώ από το  Al–Anfal  (0.637 $/MBTU) και είναι πιο 

αποτελεσματικό από το φυσικό αέριο προερχόμενο από την Ρωσία μέσω τον αγωγό 

Blue Stream pipeline (1.58 $/MBTU) μέσω των τουρκικών συνόρων. Επιπροσθέτως 

φυσικό αέριο από το Shatlyk μεταφερόμενο μέσω της Κασπίας Θάλασσας είναι της 

ίδιας ποσότητας όσο αυτού από τη Ρωσία (1.729 $/MBTU). 

 
Εικόνα 29. 

Στόχος της είναι να κόψει τη φόρα των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών γύρω από 

την Κασπία που με τη στήριξη – και τις επενδύσεις – κυρίως των Αμερικανών 

προσπαθούν να μπουν δυναμικά στην ενεργειακή αγορά. Η Ρωσία θέλει να τους 

βάλει ‘φρένο’ για δύο λόγους. Αφενός διότι δεν μπορεί να παρακολουθεί συνέχεια 

την προέλαση των Η.Π.Α. στο ‘δικό της γήπεδο’ και αφετέρου διότι θέλει να 
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κρατήσει τις περίπου αποικιοκρατικές συμφωνίες που έχει με τις εν λόγω χώρες 

στον ενεργειακό τομέα. Άλλωστε μόνο χάρη σε αυτές τις συμφωνίες μπορεί να 

κερδίζει πολλά λεφτά από το αέριο. Η παρακάτω Εικόνα 30 δίνει τα αποθέματα σε 

φυσικό αέριο αυτών των χωρών όπου φαίνεται πολύ καλά. 

Το ενδιαφέρον λοιπόν της Ρωσίας για την κατασκευή του έργου και της 

μεταφοράς μέσω αυτού ρωσικού φυσικού αερίου που θα καταλήγει στην Ιταλία για 

να διοχετευθεί στη συνέχεια στην αγορά της Δ. Ευρώπης παραμένει σταθερό και 

αμετάβλητο αλλά και πιεστικό σε πολλές περιπτώσεις αφού η Gazprom βιάζεται να 

προλάβει το ανταγωνιστικό αέριο του Αζερμπαιτζάν που θα είναι διαθέσιμο μετά το 

2011. Οι ΗΠΑ είναι γνωστό ότι επιθυμούν διέλευση αζέρικου αερίου από τον 

αγωγό το οποίο όμως δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην 

κατασκευή του έργου ωφελεί τα σχέδια των ΗΠΑ και φαίνεται να κινούνται σε 

αυτή την κατεύθυνση, ενώ επίσης ευνοούνται και από τη στάση χωρών της Ε.Ε. 

όπως είναι η Ιταλία71. 

 
Εικόνα 30. 

Καθώς η Ρωσία διοχετεύει το 60% του φυσικού της αερίου στην εσωτερική 

αγορά – σε τιμές σχεδόν συμβολικές και πάντως πολύ κάτω από το κόστος – πρέπει 

να αυξάνει συνεχώς τις εξαγωγές της προς τη Δύση. Εάν π.χ. οι Ευρωπαίοι 

καταναλωτές πληρώνουν το ρωσικό αέριο 100 δολάρια τα 1.000 κυβικά, οι Ρώσοι 

το πληρώνουν μόλις 15, γι’ αυτό και η Ε.Ε. έχει κερδίσει επάξια τον τίτλο του 
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‘σωτήρα’ της ρωσικής βιομηχανίας αερίου. Ταυτόχρονα η Ρωσία πέτυχε σε μεγάλο 

βαθμό να ανανεώσει τα συμβόλαια που ίσχυαν στα χρόνια της Σ.Ε. και αγοράζει 

φτηνά αέριο από το Τουρκμενιστάν, το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν για τις 

δικές της ανάγκες, ώστε να μπορεί να πουλά μεγαλύτερες ποσότητες από το δικό 

της στην Ευρώπη. Ενίοτε, μάλιστα παίζει ρόλο καθαρά μεταπρατικό. Από το 2003 

η κρατική εταιρεία Gazprom (η τρίτη σε κεφαλαιοποίηση εταιρεία του κόσμου μετά 

από τις γνωστές μας ExxonMobil και General Electric) επανενεργοποίησε τη 

συμφωνία με το Τουρκμενιστάν και αγοράζει το τουρκμενικό αέριο στα σύνορα 

Ρωσίας – Καζακστάν με 55 δολάρια το 1.000 κυβικά (2006). Αυτό το μεταπουλάει 

στην Ε.Ε. 120 δολάρια. Από αυτά τα 120 δολάρια η κυβέρνηση του Τουρκμενιστάν 

εισπράτει τα 42 δολάρια για την πρώτη ύλη, το Καζακστάν 13 για τα ‘διόδια’ 

δηλαδή το πέρασμα των αγωγών από το υπέδαφός της, η Ρωσία τα 50 δολάρια 

(δηλαδή κέρδος καθαρό 90%) για την εξαγωγή και τα υπόλοιπα 15 δολάρια οι 

χώρες – τράνζιτ καθώς και οι πάροχοι στις χώρες προορισμού. 

  Από την άλλη πλευρά παρατηρείται μονίμως μία καθυστέρηση σχετικά με την 

υλοποίηση του αγωγού Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης. Η καθυστέρηση αυτή 

οφείλεται στην εμπλοκή του αμερικανικού παράγοντα στο σχέδιο. Οι αμερικανοί 

ζητούν πλέον τη μεταφορά και πετρελαίων ιδιοκτησίας της Chevron τα οποία 

προέρχονται όμως από το Καζακστάν και όχι από τη Ρωσία, προκαλώντας τη 

σφοδρή αντίδραση της Μόσχας. Για να επιτύχουν τον σκοπό τους οι Αμερικανοί 

χρησιμοποιούν τη μεγάλη επιρροή που διαθέτουν στη Βουλγαρία. Έτσι οι 

καθυστερήσεις που μπορεί να παρατηρηθούν θα είναι από τη Σόφια και όχι από τη 

Μόσχα. Η είσοδος στο έργο της εταιρείας TNK-BP θυγατρική της πετρελαϊκής 

εταιρείας BP (να τοι και οι άλλοι παίχτες και εγώ αναρωτιόμουν πως και δεν 

βρίσκονται κάπου οι Βρετανοί ενώ το ενδιαφέρον της για πολλούς προσδίδει στα 

σχέδια των ΗΠΑ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα λόγω της παραδοσιακής συμμαχίας 

των δύο χωρών αν και κατά την προσωπική μου γνώμη οι Βρετανοί επί το πλείστον 

θέλουν να εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις και να απομυζούν το μέγιστο είτε μέσω 

της Ε.Ε. είτε μέσω των ΗΠΑ) ως επικεφαλής του ρωσικού σχήματος μαζί με τις 

ρωσικές κρατικές Gazprom-Sibneft (η τελευταία πρόσφατα αγορασμένη από τον 

ρωσικό κολοσσό Gazprom) και Rosneft εγείρει πολλαπλά ερωτήματα72. Έτσι οι 

Ρώσοι ζήτησαν και πέτυχαν να έχουν τουλάχιστον το 51% της εταιρείας του 

αγωγού ενώ αρχικά είχαν απαιτήσει σύμφωνα με τα δημοσιεύματα υψηλότερο 

ποσοστό. Μάλιστα σε τελευταία επίσκεψη στην Ελλάδα ο Ρώσος πρόεδρος 
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ξεκαθάρισε στον Έλληνα πρωθυπουργό ότι ‘θα φτιάξουμε τον αγωγό με δικά μας 

πετρέλαια και εσείς θα βοηθήσετε ώστε να περάσουμε το δικό μας φυσικό αέριο 

από το Νότιο Σύστημα Τουρκίας – Ελλάδας  - Ιταλίας. 

Η αγορά ενέργειας στα Βαλκάνια όπως φαίνεται και στην παρακάτω Εικόνα 31 

είναι πολύ σημαντική με επενδύσεις που στο σύνολό τους υπολογίζεται ότι θα 

ξεπεράσουν τα 25 δις. ευρώ μέχρι το 2020.73 Στόχος μέσα από αυτές τις επενδύσεις 

είναι Βαλκάνια και Τουρκία να μετατραπούν στο ‘νότιο’ δίκτυο τροφοδοσίας της 

Ε.Ε. με φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Παράλληλα η ίδια περιοχή σύμφωνα με τους 

σχεδιασμούς της Ε.Ε. προορίζεται να μετατραπεί σε χώρο παραγωγής φθηνής 

ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, φυσικό αέριο αλλά και πυρηνική ενέργεια που θα 

εξασφαλίσει τις ενεργειακές ανάγκες της Ε.Ε.  Η.Π.Α. και Ε.Ε. από τη μία πλευρά 

και Ρωσία από την άλλη διαγκωνίζονται για τον έλεγχο των ενεργειακών δικτύων 

με την Ε.Ε. προς το παρών και με την υποστήριξη των Η.Π.Α. να ελέγχει την 

κατάσταση. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τους δύο οργανισμούς που θα 

αποτελέσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του σχεδίου: την Παγκόσμια Τράπεζα 

(που διοικεί ο γνωστός και μη εξαιρετέος φίλος της γνωστής τετράδας του 

Προέδρου των ΗΠΑ, καθηγητής!!! (ναι αυτή η τάξη ανθρώπων βρίσκεται παντού 

για να γίνονται συνήθως πιο πιστευτά τα επιχειρήματα που δεν υπάρχουν) κ. 

Γούλφοβιτς ο οποίος έγινε ακόμη πιο ‘γνωστός’ με τα τελευταία του κατορθώματα 

της ‘αγαπημένης συνεργάτιδάς’ του όπου η αμοιβή της ξεπερνούσε τα 200.000 

δολάρια ετησίως (εδώ θα έλεγα ότι μάλλον σχολιάζω σαν ένας αρθρογράφος μίας 

σκανδαλοθηρικής εφημερίδας και όχι ως επιστήμονας αλλά δεν πειράζει ας όψεται 

γενικά ‘η ελαφρότητα του είναι’) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 

και Ανάπτυξης που αποτελεί τον πολιτικό χρηματοπιστωτικό βραχίονα της Ε.Ε. 

Έτσι από τα παραπάνω φαίνεται το εκ πρώτης όψεως οξύμωρο σχήμα μιας 

απολιτικής ενεργειακής πολιτικής με τη Ρωσία που αναζητεί η Ευρώπη, 

προσπαθώντας να διαχειριστεί παραγωγικά την ενεργειακή της εξάρτηση από τη 

Μόσχα σε ένα σκηνικό ολοένα και πιο δύσκολων σχέσεων με το Κρεμλίνο. Αν οι 

σχέσεις της Ευρώπης με τη Ρωσία είναι τόσο πολύπλοκες όσο οποιαδήποτε σχέση 

μεταξύ 26 χωρών με πολύ διαφορετικές ανάγκες και φιλοδοξίες, η μία σταθερά 

είναι η ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. η οποία καλύπτει το 24% των αναγκών της σε 

φυσικό αέριο από τη ρωσική ‘αρκούδα’. Παρακάτω στην Εικόνα 31 φαίνονται τα 

κράτη τα οποία εισάγει η Ε.Ε. φυσικό αέριο για κάλυψη των αναγκών της.      
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Εικόνα 31. 

  Μεταβλητότητα Τιμής Πετρελαίου (Oil Price Volatility) 
Η μεταβλητότητα (Volatility) της τιμής του πετρελαίου είναι όπως ειπώθηκε σε 

προηγούμενες παραγράφους το κύριο μέλημα διαφόρων πετρελαϊκών εταιρειών, 

κρατών, οργανισμών, κ.λ.π. Υπάρχει ένα μεγάλο νούμερο δημοσιεύσεων που 

ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, παρουσιάζοντας διάφορους τρόπους 

υπολογισμού σχετικά με την παραγωγή και τιμή του πετρελαίου στο μέλλον 74-78.   

Σε αυτό το σημείο της εργασίας θα προσπαθήσω να δώσω μία εικόνα 

λεπτομερή της τιμής του πετρελαίου σε σχέση με διάφορες μεταβλητές πάνω σε 

διάφορα μοντέλα (σενάρια) και μοντέλα79 που έχουν αναπτυχθεί ανά τον κόσμο και 

φυσικά έχουν ως σκοπό την όσο δυνατόν πλησιέστερη και ακριβέστερη πρόβλεψη 

της μελλοντικής τιμής του πετρελαίου. 

Αρχίζοντας λοιπόν μετά από την δεκαετία του 1970, βλέπουμε την τιμή από $6 

με $7 το βαρέλι να αυξάνεται το 1973 σε $20, στιγμή όπου έχουμε και την 

δημιουργία του OPEC. Μετέπειτα υπάρχει για μία πενταετία μία σταθερή τιμή στα 

$19 το βαρέλι και μετά μία ακόμη ‘ξαφνική’ αύξηση στα $36 το βαρέλι κατά το 

έτος 1981. Μέχρι το 1985 θα παρατηρηθούν διάφορες ταλαντεύσεις όπου και θα 

φτάσουμε το έτος 1985 σε μία χαμηλή τιμή των $10 το βαρέλι, δηλαδή περίπου σε 

επίπεδα του έτους 1970. Ταυτόχρονα με τις διάφορες διακυμάνσεις της τιμής του 

πετρελαίου άρχισε και η προσπάθεια πρόβλεψης της τιμής της αφού θα έδινε 

φυσικά στην κάθε εταιρεία ένα τεράστιο πλεονέκτημα μεταφραζόμενο σε πολύ 

μεγάλα οικονομικά οφέλη. Ένα τέτοιο σύστημα πρόβλεψης βασιζόμενο σε 
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διάφορες μεταβλητές (διαγράμματα flip-chart) οι οποίες έχουν να κάνουν με την 

μάζωξη των ιδεών που χρησιμοποιήθηκαν από διάφορες εταιρείες στην 

πραγματοποίηση των αποφάσεών τους, παρουσιάζεται στην Εικόνα 32 και είναι το 

σχέδιο στο οποίο αναπτύχθηκε η πολιτική μίας άλλης πετρελαϊκής εταιρείας80.  

Εν έτος 1990 αναφέρεται από τους διάφορους δημιουργούς σεναρίων ότι τα 

σενάρια δεν είναι προβλέψεις αλλά απλά μία αλληλουχία γεγονότων που μπορεί να 

συμβούν κάτω από διάφορες υποθέσεις και συνθήκες81. Ως μικρή χρονική περίοδος 

δε για κάποιους, ορίζεται μεταξύ της μίας ημέρας και του ενός έτους. Σε αυτή την 

χρονική περίοδο θα πρέπει να τονισθεί ότι είμαστε στη στιγμή όπου δεν έχει 

διεξαχθεί ο πόλεμος μεταξύ Ιράκ –Κουβέιτ και ενώ το Ιράκ συνεχίζει να είναι 

‘καλός φίλος’ των Η.Π.Α. Μία μεσαία χρονική περίοδος ορίζεται μεταξύ 1-5 

χρόνια, ενώ μια μακρά χρονική περίοδος πέραν πέντε έως δέκα χρόνων. Σύμφωνα 

με αυτή την έρευνα υπάρχει μία πρόβλεψη που χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές 

κατηγορίες και είναι α) χαμηλής παραγωγής (20$/βαρέλι), β) Βασικής παραγωγής 

(29$/βαρ.) και γ) Υψηλής παραγωγής (37$/βαρ.).  

 
Εικόνα 32. 

Έτσι αναφέρεται ότι η παγκόσμια παραγωγή θα είναι το 1995 70.6 

δις.βαρ./ημέρα ενώ το 2000 θα φτάσουμε στο ύψος των 74.5 δις. Βαρ./ημέρα, 

έχοντας μία ετήσια αύξηση της τάξεως του 1.3%. Η δε βάση αυτής της προβλέψεως 

στηρίζεται σε ιστορικά στοιχεία τιμής του πετρελαίου όπου εμφανίστηκε το 
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φαινόμενο μίας ανισορροπίας (δηλαδή μίας τελείως διαφορετικής τιμής) κατά την 

διάρκεια της τιμής του πετρελαίου σε ένα χρονικό διάστημα. 

Ένα μοντέλο (Εικόνα 33) το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την πρόβλεψη του 

πετρελαίου είναι και το λεγόμενο Project LINK.82 Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο 

υπάρχει ποσοτικοποίηση διαφόρων μεταβλητών όπως είναι γεωλογικά φαινόμενα, 

οικονομικά και πολιτικά. Το συγκεκριμένο μοντέλο προσπάθησε να προβλέψει τις 

τιμές πετρελαίου σε συνθήκες αγοράς και συμπεριφοράς του OPEC. Παρακάτω 

δίνεται το σχεδιάγραμμα στο οποίο βασίσθηκε αυτό το μοντέλο και που θα 

μπορούσε να δώσει τις ετήσιες παραγωγές σε χώρες παραγωγής εξαιρούμενου των 

χωρών του OPEC. Η δε σχέση παραγωγής μεταξύ OPEC και άλλων χωρών είναι η 

ακόλουθη:  

Παραγωγή OPEC = παγκόσμια ζήτηση – προσφορά από χώρες μη OPEC – 

καθαρές εξαγωγές CPEs - NGLs    

 
Εικόνα 33. 
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Η σημασία των χωρών του OPEC (εκτός της χρονικής περιόδου 1979-1980 

όπου οφείλεται σε πανικό της αγοράς όπως αποδείχθηκε μετέπειτα, ref. ) στα 

διάφορα σενάρια αρχίζει και γίνεται ολοένα και πιο σημαντική αναφερόμενη στη 

διεθνή βιβλιογραφία όπου άλλα μοντέλα βασιζόμενα στην ανάλυση Monte Carlo 

που στηρίζεται σε πιθανότητες αναφέρει ότι έξι κράτη του OPEC (Σ. Αραβία, Ιράν, 

Ιράκ, Κουβέιτ, Η.Α.Ε. και Βενεζουέλα) είναι τα κυρίως στα οποία πρέπει να δοθεί 

σημασία στις διάφορες μελλοντικές αναλύσεις σχετικά με την τιμή του πετρελαίου 

και όπου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση σε αυτά τα κράτη. Αυτό το 

μοντέλο το οποίο ονομάστηκε ARCO2 και είναι βασιζόμενο στα λεγόμενα Δίκτυα 

Εμπιστοσύνης (Belief Networks, BN) παρουσιάζεται στην Εικόνα 34.83  

 
Εικόνα 34. 

Όπως ειπώθηκε νωρίτερα οι διάφορες θεωρίες και μοντέλα σχετικά με την 

πρόβλεψη της τιμής του πετρελαίου και της παραγωγής του άρχισε αμέσως μετά το 

ενεργειακό ‘κραχ’ που έγινε το 1973. Συνάμα έγινε ευρύτατο γνωστό ότι μεγάλο 

ρόλο πια δεν έπαιζε μόνο οι πετρελαϊκές εταιρείες των Η.Π.Α. αλλά τώρα πια ένα 

καινούριος ‘παίχτης’ ισχυρός είχε παρουσιαστεί και αυτός δεν ήταν άλλος από τα 
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κράτη του OPEC. Έτσι διάφορες μελέτες αρχίζοντας από τον Blitzer (1975), 

Hnyilicza και Pindyck (1976), Danielsen (1980), Newbery (1981), Verleger (1982), 

Griffin (1985) και Gately (1995) παρουσιάστηκαν προς αναζήτηση και πρόβλεψη 

της τιμής και παραγωγής του ‘Μαύρου Χρυσού’84. Οι μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν βασίστηκαν ως επί το πλείστον στις παρακάτω μεθόδους α) 

Θεωρία των Εξαντλημένων Αποθεμάτων, β) Θεωρία Παιγνίων, γ) 

Προσομοίωσης, δ) Βιομηχανικής Οικονομίας και ε) Υπόθεση Οικονομικής 

Αποδοτικότητας. Πιο συγκεκριμένα ο Griffin εξέτασε τέσσερα (4) διαφορετικά 

μοντέλα παραγωγής (ανταγωνιστικό μοντέλο – μοντέλο καρτέλ – μοντέλο στόχου 

κερδών – μοντέλο περιουσιακών δικαιωμάτων)  για χώρες του OPEC για την  

περίοδο 1971-1983 βασιζόμενος όμως μόνο σε τιμές αυξητικές. Αυτό εκφράζεται 

μέσω της παρακάτω εξίσωσης  

lnQ = α + γln P όπου σε μία πιο εξελιγμένη μορφή γίνεται 

lnQ = α + γln P + βΤ 

Όπου Q είναι η παραγωγή σε χιλιάδες βαρέλια/ημέρα, P είναι η πραγματική τιμή 

του πετρελαίου, ln είναι φυσικός λογάριθμος και γ είναι η τιμή ελαστικότητας της 

προσφοράς. Το χρονικό διάστημα είναι το T  όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα 

οποιοδήποτε (π.χ. 2004-2007, δηλαδή τρία χρόνια ενώ οι πληροφορίες για τις τιμές 

του πετρελαίου μπορούν να παρθούν από διάφορες πηγές).      

Η λεγόμενη ‘Θεωρία των Εξαντλημένων Αποθεμάτων’, είναι μία αρκετή 

παλιά θεωρία βασισμένη σε γεωλογικά μοντέλα και που πρωτάρχισε στις Η.Π.Α. 

από τον Marion King Hubbert το 1956 όπου τότε διατύπωσε ότι τα αποθέματα των 

48 πολιτειών των Η.Π.Α. θα έφταναν το μέγιστο σημείο τους το έτος 1970, κάτι το 

οποίο και επαληθεύθηκε. Ακόμη και σήμερα παραμένει ένα μοντέλο πολύ 

δημοφιλή στους λεγόμενους ‘αναλυτές πετρελαίου’ ενώ οι λεγόμενοι Νέο-

Χαμπερτιανοί έχουν κάνει προβλέψεις που φτάνουν μέχρι το έτος 2030. Έτσι 

σύμφωνα με το μοντέλο Uppsala-Campell85 η παγκόσμια παραγωγή έχει ήδη 

φτάσει στο μέγιστο στο έτος 2000 (22 ΒΒΟ/χρόνο) και θα παραμείνει στα ίδια 

επίπεδα για ένα χρονικό διάστημα δέκα χρόνων, δηλαδή μέχρι το 2010, όπου και θα 

παρατηρηθεί μία μείωση της παγκόσμιας παραγωγής. Αντιθέτως ο οργανισμός 

(ΕΙΑ) του Υπουργείου Ενέργειας (DOE) σε αντίθεση με το μοντέλο του Hubbert, 

δηλώνει ότι η παγκόσμια παραγωγή θα αυξάνεται μέχρι ο λόγος 

αποθεμάτων/παραγωγής (R/P) πέσει σε μία τιμή 10. Όταν ξεπεράσει τον 

παραπάνω λόγο τότε έχει υπολογισθεί (Σενάρια) ότι μεταξύ του 2021 και του 2067 
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η παγκόσμια παραγωγή θα έχει αυξηθεί από 34.8 ΒΒΟ σε 77.8 ΒΒΟ τον χρόνο. 

Μία διαφορετική άποψη έρχεται από τον Cavallo ο οποίος σύμφωνα με το μοντέλο 

που ανέπτυξε και που δεν λαμβάνει υπόψη το πετρέλαιο που είναι δύσκολο προς 

εξόρυξη όπως επίσης και τα αποθέματα, βάζει τον παραπάνω λόγο (R/P) να είναι 

μεταξύ του 10 και του 15, ενώ προβλέπει μία μέγιστη τιμή σε χώρες εξαιρουμένων 

του OPEC,  μεταξύ του έτους 2015 και 2020, ακολουθούμενη από μία μέγιστη τιμή 

στην παραγωγή συμβατικού πετρελαίου (δηλαδή πετρελαίου που δεν περιλαμβάνει 

βαρύ πετρέλαιο, υγρά φυσικών αερίων, κ.λ.π. τα οποία απαιτούν εξόρυξη) 

παγκοσμίως αμέσως μετά το 2020. Η μελέτη εκτός των παραπάνω που λέχθηκαν 

σχετικά με την πρόβλεψη της παραγωγής του πετρελαίου  επίσης επισημάνει ότι οι 

χώρες παραγωγής θα μειωθούν δραστικά από τις υπάρχουσες 32 στον αριθμό 

μεταξύ 12 και 28 κατά το έτος 2030.    

Σε άλλες έρευνες86-87 εξετάζεται εάν οι συνεχείς αυξομειώσεις της τιμής του 

πετρελαίου είναι πληθωριστικές ή όχι για την οικονομία των ΗΠΑ. Έτσι αυξάνεται 

η τιμή του πετρελαίου στο έτος 2000 με ένα τρόπο ίδιο με αυτόν που παρατηρήθηκε 

κατά την πετρελαϊκή κρίση 1973-74 και αφήνετε η οικονομία να δοκιμασθεί από 

μία τεχνολογική αλλαγή Hicksian. Μετά χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο Δυναμικό 

Γενικής Ισορροπίας (CGE) (Εικόνα 35) αναλύονται δύο διαφορετικές περιπτώσεις 

α) με κανονικό οικονομικό ρυθμό ανάπτυξης, β) με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης. 

Επίσης υπάρχουν τρία σενάρια α) καμία τεχνολογική αλλαγή, β) θετικές 

τεχνολογικές αλλαγές στον τομέα παραγωγής και διυλιστηρίου, γ) θετικές 

τεχνολογικές αλλαγές στο τομέα κατασκευής, διυλιστηρίου, χημικού και τομέα 

υπηρεσιών. Τα σενάρια φτάνουν μέχρι το έτος 2020. Τα αποτελέσματα σύμφωνα με 

αυτό το μοντέλο έδειξαν ότι ενώ διακυμάνσεις όπως παρατηρήθηκαν στο 

‘πετρελαϊκό κραχ’ θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην τιμή πετρελαίου και 

διυλιστηρίων οι συνολικές αλλαγές θα είναι μειωμένες κατά την διάρκεια του 

χρόνου. Το πιο σημαντικό κομμάτι αυτής της έρευνας είναι ότι λόγω της σταθερής 

πορείας της οικονομίας αλλά και της διαρκής θετικής εξέλιξής της τα αρνητικά 

αποτελέσματα ενός τέτοιου σεναρίου θα είναι πολύ μικρά σε σχέση με αυτά που 

παρουσιάζονται από άλλες έρευνες. 

Η τιμή πρόβλεψης του βαρελιού του πετρελαίου έχει επίσης μελετηθεί88 σε 

συναρτήσει των διαφορετικών ηπείρων (Αμερικής WTI – Ευρώπης Brent) και των 

τιμών που παρατηρήθηκαν για μία περίοδο οκτώ (8) χρόνων (1994-2002) μέσω 

μοντέλων αλληλεσύνδεσης και διορθώσεων λάθους (error correction models 
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ECM). Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγής είναι 

στατιστικά σχετικές στο να εξηγούν την ρύθμιση σε μικρές και μεγάλες χρονικές 

περιόδους με μεγαλύτερη και καλύτερη πρόβλεψη στην Ευρώπη από ότι στην 

Αμερική. Οι προβλέψεις έγιναν με τρεις διαφορετικούς τρόπους (στατικά, δυναμικά 

και προσομοίωσης) και παρατηρήθηκε ότι η χαμηλότερη μεταβλητότητα έχει 

σχέση με τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου. 

 
Εικόνα 35. 

Μία εξέλιξη στα μοντέλο Hubbert που περιγράφηκε προηγουμένως (όπου 

δηλαδή οι καμπύλες εκφράζουν την λογιστική φύση της ανακαλυπτόμενης 

διαδικασίας και της σχετικής μεταβλητής στην προσωρινή διαθεσιμότητα του 

πετρελαίου) είναι το μοντέλο LOPEX (Long-term Oil Price and Extraction). 

Αυτό το μοντέλο89 δημιουργεί σενάρια μακροχρόνια σχετικά με την μελλοντική 

ζήτηση πετρελαίου και οι διάφορες προτεινόμενες λύσεις (paths) μέχρι το έτος 

2100. Οι προϋποθέσεις οι οποίες πάρθηκαν σαν βάση για εξέταση του μοντέλου 

είναι πέντε (5) οι κάτωθι γραμμένες  

Α) Όλες οι δυναμικά πηγές πετρελαίου από τα αρχεία θα είναι τεχνικά 

παραγωγικές στα σχετικά κόστη ζήτησης  

Β) Ο ΟΠΕΚ ενεργεί σαν καρτέλ με ένα κοινό ενδιαφέρον και χωρίς 

προβλήματα των μελών στις μεταξύ τους σχέσεις 

Γ) Οι μη-χώρες του ΟΠΕΚ είναι οι αντίστοιχοι ανταγωνιστές του ΟΠΕΚ χωρίς 

όμως να διαθέτουν το ίδιο μερίδιο στην αγορά 
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Δ) Οι τιμές του πετρελαίου είναι ελεγχόμενες από τις χώρες του ΟΠΕΚ και ως 

συναρτήσει της τιμής και της ζήτησης από χώρες εκτός ΟΠΕΚ 

Ε) Η παγκόσμια ζήτηση αναφέρεται ως ένα σενάριο δίχως να παρατηρούνται 

μεταβολές που προσπερνάνε την μακροχρόνια ελαστικότητα 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν σε γενικές γραμμές ότι θα υπάρξει 

σημαντική αύξηση στην τιμή του πετρελαίου μετά το έτος 2020 και μετέπειτα ενώ 

το μέγιστο ποσοστό παραγωγής από χώρες του ΟΠΕΚ δεν θα μπορέσει να 

ξεπεράσει το 50% εάν και εφόσον συνεχίζει να υπάρχει η ίδια ελαστικότητα που 

έχει παρατηρηθεί μέχρι τώρα. Επίσης η συμπεριφορά του ΟΠΕΚ δεν είναι μία 

εσωτερική και προσωρινή διαδικασία αλλά άμεση εξαρτώμενη από τη σημερινή 

συμπεριφορά του πετρελαίου και της αγοράς. 

Ένα άλλο γενικό μοντέλο πρόβλεψης της τιμής του πετρελαίου και του 

ηλεκτρικού ρεύματος κατά συνέπεια90-91 είναι η εφαρμογή του λεγόμενου μοντέλου 

TGARCH ως εξέλιξη του μοντέλου GARCH (ετεροσκεδαστικό μοντέλο) όπου 

δίνονται καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση π.χ. της μετακινούμενης μεταβλητής 

(moving average),  της λογαριθμικής εξομάλυνσης (exponential smoothing) ή της 

γραμμικής συνάρτησης (linear regression). Η υπόθεση αυτού του μοντέλου είναι ότι 

η ελαστικότητα αλλάζει συναρτήσει του χρόνου. Η πρώτη χρησιμοποίησή του έγινε 

(και συνεχίζει να γίνεται) στη πρόβλεψη του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Π.χ. Στην συναλλαγή μεταξύ του γιεν-δολαρίου έχουμε ότι α + β = 0.9602 και 

Vl = 0.00004422. Εάν υποθέσουμε ότι η εκτίμησή μας για το τωρινό ποσοστό 

ημερησίως είναι 0.00006, δηλαδή η ελαστικότητά του είναι 0.77% ημερησίως, τότε 

σε δέκα ημέρες η αναμενόμενη μεταβολή θα είναι 

0.00004422 + 0.960210 (0.00006 – 0.00004422) = 0.00005473 

Η αναμενόμενη ελαστικότητα ημερησίως είναι 0.74%, ακόμη υψηλότερη από 

το 0.665% της μακροχρόνιας ελαστικότητας. Παρόλα αυτά η αναμενόμενη 

μεταβολή σε 100 ημέρες θα είναι 

0.00004422 + 0.9602100 (0.00006 – 0.00004422) = 0.00004449   

και η αναμενόμενη ελαστικότητα είναι 0.667%, πολύ κοντά στην μακροχρόνια 

Έτσι σύμφωνα με αυτό το μοντέλο μπορεί να γίνει καλή πρόβλεψη για την 

ελαστικότητα του θερμαινόμενου πετρελαίου και του φυσικού αερίου ενώ το 

μοντέλο GARCH αποδεικνύεται καλό για την ελαστικότητα του αργού πετρελαίου 

και της αμόλυβδης βενζίνης.90       
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Τελευταία οι επενδύσεις που είναι μη αντιστρεπτές με ατελείς πληροφορίες 

είναι στην πρόβλεψη του πετρελαίου. Έτσι βασιζόμενοι σε μοντέλα δυναμικά (π.χ. 

χρησιμοποιώντας την εξίσωση Bellman η οποία εκφράζει το δικαίωμα της αρχικής 

ή τελικής άσκησης του δικαιώματος της επένδυσης) τα οποία έχουν λιγότερες 

πληροφορίες μπορούν οι διάφορες πετρελαϊκές εταιρείες να κάνουν την λεγόμενη 

Διαχείριση Κινδύνου (Risk Assessment) σχετικά με τις προβλέψεις τους στην 

τιμή και ζήτηση του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας στην αγορά92-94. 

Η Διαχείριση Κινδύνου μπορεί να εκφραστεί από ένα ποσοτικό μοντέλο 

(Εικόνα 36) όπως είναι το VaR (Value-at-Risk).95-96 Ο όρος VaR αρκετά 

καινούργιος ο οποίος εμφανίζεται στο χρηματοοικονομικό λεξικό το 1990 αν και 

χρησιμοποιήθηκε αρκετά πιο μπροστά αλλά για ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι το 

VaR είναι το  μέγιστο ποσόν που μπορεί να χαθεί σε ένα χαρτοφυλάκιο σε μία 

δεδομένη χρονική περίοδο με ένα δεδομένο επίπεδο αισιοδοξίας λόγω έκθεσης σε 

ένα ρίσκο της αγοράς. Ο υπολογισμός του μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους 

όπως π.χ. α) Πρόβλεψη μέσω Ιστορικής Προσομοίωσης (ARMA) β) Προσομοίωση 

μεθόδου Monte-Carlo και γ) Variance-Covariance βασισμένοι στο γενικό μοντέλο 

GARCH.   
 

 

Εικόνα 36. 
Μία από τις τελευταίες κατηγορίες που εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά είναι 

ο υπολογισμός της μελλοντικής τιμής της ζήτησης του πετρελαίου βασιζόμενοι 

στην κεντρική ιδέα της Εξέλιξης του Δαρβίνου. Αυτή η ιδέα εκφράζεται μέσω του 

ΑΕΠ, πληθυσμού, εισαγωγών, εξαγωγών, παραγωγής πετρελαίου, εισαγωγής 

πετρελαίου και αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων. Έτσι βασιζόμενοι στα 

παραπάνω στοιχεία εισόδου μέσω του λεγόμενου μη-γραμμικού μοντέλου 
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Γενετικού Αλγόριθμου (Genetic Algorithm Estimation Model, GAODEM) 

προχωράμε στην πρόβλεψη της τιμής παραγωγής – ζήτησης του πετρελαίου με 

διάφορα σενάρια όπως π.χ. σε αντίστοιχη έρευνα που έγινε για την Τουρκία97.   

Επίσης μία άλλη κατηγορία πρόβλεψης είναι αυτή χρησιμοποιώντας την 

Θεωρία του Χάους σε συναρτήσει ενός μη-γραμμικού δυναμικού μοντέλου98. 

Τέτοια έρευνα έγινε σχετιζόμενη με τα πετρελαϊκά προϊόντα στην αγορά του 

Ρότερνταμ και Μεσογείου βασιζόμενη στο θεώρημα του Brock και τις συνθήκες 

αγοράς του Eckman-Ruelle όπου αποδείχθηκε ότι υπάρχει ισχυρή ένδειξη της 

παραπάνω θεωρίας σχετικά με τα πετρελαϊκά προϊόντα.   

 
 

Πετρέλαιο και Όπλα  
Στο ασύλληπτο ποσό των 1.118 δις. δολαρίων έφτασαν για το 2005 οι κάθε 

είδους, συμβατικές και μη, παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες, ενώ αυξητικές 

παρουσιάζονται οι τάσεις για το 2006, σύμφωνα με στοιχεία του εγκυρότερου 

ινστιτούτου στον κόσμο, του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Στοκχόλμης για τη 

Διεθνή Ειρήνη (SIPRI). Αυτά τα 1.118 δις. δολάρια αντιπροσωπεύουν το 2.5% του 

παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος και περίπου 173 δολάρια κατά κεφαλήν 

δαπάνη για ολόκληρο τον πλανήτη. Φυσικά, όλες αυτές οι αναγωγές στοιχείων 

αφορούν το σύνολο των οικονομικών και των κατοίκων της γης, ακόμα και τις 

πολλές δεκάδες χώρες που συμμετέχουν μηδαμινά στην παγκόσμια παραγωγή και 

κατανάλωση πολεμική υλικού. Στην πραγματικότητα, τα κόστη αυτά είναι 

υπερπολλαπλάσια για τις χώρες και τους πολίτες που πραγματικά τα 

αναλαμβάνουν. Επίσης, οι ερευνητές του SIPRI υπολόγισαν ότι το 2005 υπήρξε 

αύξηση της τάξεως του 3.4% σε σχέση με το 2004 σε πραγματικές τιμές, ενώ η 

αντίστοιχη αύξηση στο σύνολο της δεκαετίας 1996-2005 ήταν 34%!! Το 80% αυτής 

της αύξησης έρχεται από τις ΗΠΑ, χώρα που καθορίζει τις τάσεις της παγκόσμιας 

αγοράς.  

Σύμφωνα με το SIPRI, οι ΗΠΑ κρατούν στα χέρια τους το  48%, πρακτικά το 

μισό των ετήσιων παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών, ενώ τις ακολουθούν με 

πάρα πολύ μεγάλη απόσταση που μόλις αγγίζει το 10% της αμερικανικής πίτας, το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Κίνα, με περίπου 5% η κάθε μία από 

αυτές τις χώρες. Η εκτόξευση του αμερικανικού μεριδίου, που ένα σημαντικό μέρος 

έχει γίνει με πρόσθετα κεφάλαια που ενέκρινε ειδικά το Κογκρέσο για τον πρόεδρο 
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εκτός του κανονικού προϋπολογισμού της χώρας, οφείλεται κυρίως στους πολέμους 

στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, αλλά και, σε πολύ μικρότερο βαθμό βέβαια, στους 

τυφώνες Ρίτα και Κατρίνα. 

Αντιθέτως, εξαιρετικά σημαντικός αναδυόμενος παράγοντας της αύξησης των 

παγκόσμιων στρατιωτικών δαπανών θεωρείται ο κίνδυνος της τρομοκρατίας όχι σε 

σχέση με τους πολίτες, τα αεροδρόμια ή τις άλλες κοινόχρηστες υποδομές στην 

Ευρώπη και την Αμερική, αλλά σε σχέση με τις ανάγκες προστασίας των 

ενεργειακών πόρων και αγωγών σε χώρες όπως η Αλγερία, το Αζερμπαϊτζάν, η 

Ρωσία και η Σαουδική Αραβία. Πάντως στο στρατιωτικό σχέδιο του ΝΑΤΟ, 

βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σχεδιασμοί για την προστασία ενεργειακών ‘στόχων’ 

και στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ, γενικά θεωρείται βέβαιο ότι αυτοί δεν θα 

αργήσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της τρομοκρατίας. 

Η Κίνα και η Ινδία, σύμφωνα με τους αναλυτές του SIPRI, παρουσιάζουν 

συγκρατημένη αύξηση των μεριδίων τους σε στρατιωτικές δαπάνες σε σχέση με 

τους ρυθμούς ανάπτυξης τους και πάντως σε απόλυτους αριθμούς δεν 

αντιπροσωπεύουν παρά μικρό μέρος του αμερικανικού μεριδίου. Την ίδια στιγμή, η 

Ιαπωνία, μόλις προχωρήσει η διαδικασία της αναθεώρησης ως προς το άρθρο εννέα 

του Συντάγματος της που προβλέπει την απαγόρευση του πολέμου ως μέσου 

επίλυσης των διαφορών, αναμένεται να εκτοξευθεί σε νούμερα που να 

ανταποκρίνονται στο ταχύτατα ανερχόμενα διεθνές πολιτικό της βάρος. Ανάμεσα 

στις μικρές χώρες, αναμφισβήτητα το Ισραήλ είναι εκείνο που διαθέτει το μεγάλο 

πλεονέκτημα στην παραγωγή στρατιωτικών υλικών υψηλής τεχνολογίας.  

Από τις 100 μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής στρατιωτικού υλικού στον 

κόσμο, το 63% ανήκει σε αμερικανικές εταιρείες (Πίνακας 37).99 Όμως, ο 

μεγαλύτερος εξαγωγέας στρατιωτικού υλικού δεν οι ΗΠΑ αλλά η Ρωσία, που 

κατέχει το 31% της παγκόσμιας αγοράς των συμβατικών όπλων με τις ΗΠΑ να 

ακολουθούν με το 30%, τη Γαλλία με το 9%, τη Γερμανία με το 6% και το 

Ηνωμένο Βασίλειο με το 4% - συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας, με τα 25-κράτη μέλη της να κατέχουν 

όλα μαζί το 25%. 

Η μόνη μη αμερικανική εταιρεία της πρώτης πεντάδας στον κόσμο είναι η 

βρετανική BAE Systems με τζίρο 19.8 δις. δολάρια (Πίνακας 38). Οι άλλες 

τέσσερις είναι η Boeing (1η με 27.5 δις. δολάρια), η Lockheed Martin (2η με 26.4 

δις. δολάρια), η Northrop Grumman (3η με 26 δις. δολάρια) και η Raytheon (5η με 
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17.2 δις. δολάρια). Η σημασία της συγκέντρωσης καθίσταται φανερή από το ότι το 

1990, οπότε οι τότε πέντε πρώτες εταιρείες του καταλόγου των 100 μεγάλων 

παραγωγών όπλων του SIPRI κατείχαν συνολικά το 22% της παγκόσμιας αγοράς 

τους, ενώ σήμερα κατέχουν ακριβώς το διπλάσιο, το 44%. Μόνο στις πέντε αυτές 

πρώτες επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι ξεπερνούν συνολικά τους 550.000, διάσταση 

που πολύ συχνά η σημασία της δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. 

Το γεγονός ότι η Ρωσία είναι η πρώτη χώρα εξαγωγής στρατιωτικού υλικού 

στον κόσμο χωρίς να είναι αντίστοιχα τα μερίδιά της στην παγκόσμια ‘πίτα’ του 

τζίρου του στρατιωτικού υλικού, οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες.  

Πρώτον, ότι στις μετρήσεις των εξαγωγών δεν περιλαμβάνονται οι στρατιωτικές 

δαπάνες που πραγματοποιούν οι ΗΠΑ μέσα στην ίδια τους τη χώρα και οι οποίες 

είναι με μεγάλη απόσταση οι υψηλότερες από κάθε άλλες στον πλανήτη.  

Δεύτερον, ότι οι μετρήσεις των εξαγωγών δεν αφορούν διαστημικές δράσεις 

ούτε πυρηνικό, αλλά μόνο συμβατικό οπλισμό. 

Τρίτον, ότι οι Ρώσοι διαθέτουν παραδοσιακά μια μεγάλη αγορά όχι σε πολλές 

από τις χώρες του πρώην ‘υπαρκτού σοσιαλισμού’ που η ρωσική παρουσία σιγά 

σιγά φθίνει και αντικαθίσταται από την αμερικανική, αλλά κυρίως σε χώρες των 

λεγόμενων ‘αδεσμεύτων’ όπου σε πολλές εξ αυτών συμβαίνει το ίδιο, αλλά σε 

βραδύτερο χρόνο. Οι αληθινά μεγάλοι πελάτες που δίνουν στη Ρωσία την πρώτη 

θέση στις παγκόσμιες εξαγορές είναι δύο: η Ινδία, που απορροφά το 25% των 

ρωσικών εξαγωγών στρατιωτικού υλικού, αλλά που τώρα μοιάζει να κάνει μία 

ριζική στροφή προς τις ΗΠΑ με πρώτα τα συμβόλαια των F16, και η Κίνα, που 

απορροφά περίπου το 43% των ρωσικών εξαγωγών. Αυτή η ‘προνομιακή σχέση’ 

Μόσχας – Πεκίνου στον τομέα των όπλων και οι τρόποι με τους οποίους θα 

μπορούσε να εξελιχθεί, αποτελεί φυσικά ένα πεδίο ανησυχίας για την Ουάσιγκτον, 

όχι όμως στο βαθμό σημασίας που ενδεχομένως της αποδίδεται. 

Πάντως, μόνον όταν έχει κανείς εικόνα της παγκόσμιας κατανομής των 

στρατιωτικών δαπανών μπορεί να αντιληφθεί μια σειρά από θεμελιώδεις 

παραμέτρους της διεθνούς ισορροπίας, μεταξύ των οποίων και το βαθύτερο 

στρατηγικό χαρακτήρα της απόφασης της Μόσχας να στρέψει το ενδιαφέρον 

της κατά μείζονα πλέον λόγο όχι στα στρατιωτικά μέσα, αλλά στους 

ενεργειακούς πόρους και τη μεταφορά τους στις ευρωπαϊκές χώρες.  

Παρά τις μυθοπλασίες που διαρκώς περιφέρονται, η Ρωσία, όπως άλλωστε και η 

Κίνα, γνωρίζουν ότι τουλάχιστον στο ορατό μέλλον θα τους είναι αδύνατον να 
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ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ σε πραγματική στρατιωτική ισχύ, ακόμα και αν ήταν 

κάποτε στρατιωτικά ενοποιημένες. Επιπλέον, όσο περνούν τα χρόνια, η απόσταση 

αυτή αντί να μειώνεται αυξάνεται. Άλλωστε, σε αυτήν οφείλεται και το μεγαλύτερο 

ίσως πρόβλημα που αντιμετωπίζει εσωτερικά σήμερα ακόμα και το ΝΑΤΟ: οι 

αναλυτές των Βρυξελλών έχουν από καιρό επισημάνει ότι η διαφορά της εξέλιξης 

ανάμεσα στον αμερικανικό στρατό και εκείνους των άλλων συμμάχων, ακόμα και 

των Άγγλων, καθίσταται πλέον τόσο μεγάλη, που στις αμέσως επόμενες δεκαετίες 

θα υπάρξει θέμα συμβατότητάς τους σε επιχειρησιακό επίπεδο. Γι’ αυτό άλλωστε 

και έχει καταστεί επείγουσα ανάγκη για τη Συμμαχία ο μετασχηματισμός των 

ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών της.  

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία (Πίνακας 40) δείχνουν ότι οι ΗΠΑ θα 

παραμείνουν αδιαφιλονίκητο ο μόνος μεγάλος παγκόσμιος παίκτης στη διεθνή 

στρατιωτική ισχύ – το μοναδικό είδος ισχύος που θεωρούσε πραγματικό ήδη από 

την εποχή του ο Μαξ Βέμπερ. Όμως, αυτό δεν σημαίνει, ότι αν θελήσουν, οι χώρες 

της Ευρώπης, η Ιαπωνία, η Ρωσία ή η Κίνα, δεν μπορούν να έχουν ιδιαίτερα 

ουσιαστικό λόγο στα παγκόσμια δρώμενα, σε μια εποχή που περίπου 289.500 

επαγγελματίες στρατιωτικοί και 175.000 πολιτικό προσωπικό έχουν ταυτόχρονα 

αναπτυχθεί σε 58 διαφορετικές αποστολές και επιχειρήσεις σε περιοχές σε 

ολόκληρο τον κόσμο, χωρίς σε αυτούς τους αριθμούς να συμπεριλαμβάνεται η νέα 

μορφή της UNIFIL στον Λίβανο. 

Και στην Ελλάδα ? Λείπει η ψωροκώσταινα από τέτοια πράγματα? Σύμφωνα 

λοιπόν με πρόσφατο άρθρο100 μία μακρόπνοη συμφωνία υπογράφτηκε την 5/10/06 

στην Αθήνα ανάμεσα στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) και την 

αμερικανική Lockheed Martin Aeronautics, αναφορικά με το έργο συμπαραγωγής 

αεροσκαφών F-16 που θα αναλάβει η πρώτη στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών 

ωφελημάτων του προγράμματος F-16 Peace Xenia IV. Η αξία της συμφωνίας των 

δύο πλευρών, από την οποία προβλέπεται η κατασκευή από την ΕΑΒ δεξαμενών 

καυσίμων και των πλευρικών πλαισίων τους, θυρίδων πρόσβασης στον κινητήρα, 

καθώς και η αύξηση της παραγωγής του ουραίου τμήματος της ατράκτου των 

αεραγωγών. Η νέα αυτή συμφωνία έρχεται να προστεθεί στην εργασία την οποία 

είχε ήδη αναλάβει η ΕΑΒ, ήτοι της συναρμολόγησης αεραγωγών, και η συνολική 

αξία της ενδέχεται να αγγίξει τα 120 εκατ. δολάρια. Όπως  δήλωσε ο κ. Τάσος 

Φιλιππάκος, διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ, μέρος της στρατηγικής της 

μεγαλύτερης αμυντικής βιομηχανίας της χώρας μας είναι να διευρύνει τη 
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συνεργασία της με τη Lockheed Martin, ενώ όπως παρατήρησε ο κ. Ντένις 

Πλέσσας, αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών της Lockheed για την 

Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική, ‘τα F-16 που θα φέρουν 

ελληνικής κατασκευής δομικά κομμάτια της ατράκτου δεν θα προορίζονται μόνον 

για την ελληνική, αλλά και για την παγκόσμια αγορά’. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι ‘η 

ΕΑΒ ανήκει πλέον σε εκείνη την κατηγορία εταιρειών, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

ως sole source’ αφού τους έχει εκχωρηθεί αποκλειστικά η τεχνογνωσία για την 

παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων ή μέρους αυτών, εκτός ΗΠΑ. Άξια αναφοράς 

είναι η δήλωση της κ. June Shrewsbury, αντιπροέδρου της Lockheed Martin 

Aeronauticsκαι υπεύθυνης για το σύνολο των προγραμμάτων της εταιρείας για τα 

F-16 ότι ‘η Lockheed Martin’έχει σταθερή δέσμευση για να υποστηρίξει την ΕΑΒ 

ώστε να αναπτυχθεί σε μακροπρόθεσμο προμηθευτή του προγράμματος των F-16, 

αλλά και σε ένα κέντρο επιχειρηματικής αριστείας (Center of Excellence) για το 

αεροσκάφος F-16  στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή’. 

Άξιο αναφοράς εδώ είναι το γεγονός ότι αν και η Lockheed Martin 

κατασκευάζει και ήδη αναπτύσσει αεροσκάφη της επόμενης γενεάς, η εταιρεία 

εκτελεί παραγγελίες για F-16 που θα έχουν παραδοθεί μέχρι το 2009 και στον 

σχεδιασμό της περιλαμβάνει πρόβλεψη για νέες, αθρόες παραγγελίες τα αμέσως 

επόμενα χρόνια. Όπως ανέφερε κ κ. Shrewsbury, ενδιαφέρον για την απόκτηση F-

16 τα επόμενα χρόνια έχει εκδηλωθεί από χώρες όπως η Ινδία - με μία παραγγελία 

μαμούθ που ενδέχεται να φθάσει και τα 120 αεροσκάφη – αλλά και η Ρουμανία και 

η Βουλγαρία. Έτσι τόνισε η ίδια, διαψεύδεται η φήμη περί επικείμενου κλεισίματος 

του κύκλου του προγράμματος των F-16 τα οποία βρίσκονται σε συνεχή παραγωγή 

τα τελευταία 25 χρόνια.              

 
Πίνακας 37. 
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Πίνακας 38. 

 
Πίνακας 39.  

 
Πίνακας 40. 
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Και πως μπορεί κανείς να μιλήσει για στρατιωτική δράση κατά της Β. Κορέας 

όταν τα μέλη του επίσημου πυρηνικού κλαμπ (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Μ.Βρετανία, 

Γαλλία) ποίησαν την νήσσαν στην περίπτωση των πρόσφατων πυρηνικών δοκιμών 

της Ινδίας και του Πακιστάν? Το κλειστό κλαμπ των πέντε επίσημων πυρηνικών 

δυνάμεων, που λόγω και της πυρηνικής τους δύναμης είναι και μόνιμα μέλη του 

Συμβουλίου Ασφαλείας, δημιουργήθηκε μέσα στο Ψυχρό Πόλεμο και τη λογική της 

πυρηνικής αποτροπής. Με τον κόσμο χωρισμένο σε δύο αντιτιθέμενα στρατόπεδα, 

η κατοχή πυρηνικών όπλων ικανών να ισοπεδώσουν ολόκληρη τη γη απέτρεπε τους 

αντιπάλους να τα χρησιμοποιήσουν, όμως η πτώση του Τείχους και η κατάρρευση 

της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης πυροδότησαν μια νέα κούρσα πυρηνικών 

εξοπλισμών, που δεν έμπαινε στη λογική της αμοιβαίας αποτροπής. Περιφερειακές 

δυνάμεις όπως το Ισραήλ, η Ινδία και το Πακιστάν κατάφεραν να αποκτήσουν όπλα 

και πυραυλική τεχνολογία (απαραίτητη για να μεταφερθούν με ακρίβεια τα 

πυρηνικά όπλα σε μεγάλες αποστάσεις) και έσπασαν το ταμπού του διπολικού 

Ξεκινώντας με τα τελευταία γεγονότα και έχοντας ως πρωταγωνιστή αυτή την 

φορά την Β. Κορέα και την ανακοίνωσή της ότι πραγματοποίησε επιτυχώς μία 

υπόγεια πυρηνική δοκιμή ενώ ετοιμάζεται για την πραγματοποίηση μίας δεύτερης, 

‘περιφρονώντας’ την προειδοποίηση των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου 

Ασφαλείας για σταμάτημα των δοκιμών βλέπουμε στην Εικόνα 37 τον παγκόσμιο 

χάρτη των ‘εχόντων’ πυρηνικά και τις δοκιμές ή ακόμη και χρήση τους που 

πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 60 χρόνια.59    

Πετρέλαιο και Πυρηνικά 

Πίνακας 41. 

 

 



 

Εικόνα 37. 
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κόσμου. Ο δρόμος που άνοιξαν ήταν επικίνδυνος γιατί έδωσαν, συν τοις άλλοις, ένα 

μήνυμα σε κάθε φιλόδοξο ενδιαφερόμενο (βλέπε Ιράν, Τουρκία, Βραζιλία, Αίγυπτο, 

Αργεντινή και πολλούς άλλους). Το μήνυμα ήταν ότι τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο 

και η μόνο υπερδύναμη δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την εξάπλωση των 

πυρηνικών όπλων έξω από τα όρια των ‘πέντε’ και ακόμη χειρότερα, όποια χώρα 

αποκτήσει πυρηνικά και πυραυλική τεχνολογία δεν μπορεί πρακτικά να την 

πειράξει κανείς, όσο ισχυρός κι αν είναι παρά μόνο διακινδυνεύοντας ένα 

ολοκαύτωμα (Πίνακας 42).101

Έτσι, σύμφωνα με την Εικόνα 37 και με στοιχεία δοσμένα από το National 

Resources Defense Council, Atomic Archive, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει τις 

περισσότερες πυρηνικές δοκιμές παγκοσμίως και είναι η πρώτη και μοναδική χώρα 

που έκανε χρήση πυρηνικών κατά τη διάρκεια πολέμου (β΄ παγκόσμιος πόλεμος, 

Χιροσίμα – Ναγκασάκι) ενώ υπέγραψε την Συνθήκη Πλήρους Απαγόρευσης των 

Πυρηνικών Δοκιμών αλλά δεν την έχει ακόμα επικυρώσει. Ο μεγάλος της 

αντίπαλος και δέος για σειρά ετών μέχρι την κατάρρευση του συστήματός της, 

Ρωσία είναι η δεύτερη χώρα που πραγματοποίησε πυρηνικές δοκιμές με το 1961 να 

εκρήγνυται η ισχυρότερη πυρηνική βόμβα ισχύος 50 μεγατόνων στο νησί της 

Νοβάγια Ζέμλια. Η νέα ανερχόμενη οικονομική και όχι μόνο δύναμη, Κίνα την 

εκτέλεσε για πρώτη φορά το 1964 στην βάση Λοπ Νουρ της Ξινγιανγκ ενώ τα 

‘παλιά’ κράτη όπως η Μεγάλη Βρετανία πραγματοποίησε την πρώτη της πυρηνική 

δοκιμή στα νησιά Μόντε Μπέλο της Αυστραλίας. Ενώ ατμοσφαιρικά τεστ 

συνεχίστηκαν μέχρι το 1956 ενώ επικύρωσε την Συνθήκη Πλήρους Απαγόρευσης 

των Πυρηνικών Δοκιμών. Η δε Γαλλία που η πρώτη της πυρηνική δοκιμή έγινε το 

1960 με μία σειρά μεταξύ 1995-1996 στο Νότιο Ειρηνικό, δήλωσε μετά από διεθνή  

κατακραυγή την μη συνέχιση των δοκιμών μέσω του τότε Προέδρου της Ζακ 

Σιράκ. 
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Πίνακας 42. Η ισχύς των Παγκοσμίων Πυρηνικών Δυνάμεων  

Τελευταία σε αυτό το επιλεγμένο ‘κλαμπ’ έχουν μπει και κάποιες άλλες 

πληθυσμιακές και ίσως όχι μόνο δυνάμεις όπως το Πακιστάν όπου το 1998 

πραγματοποίησε έξι υπόγειες δοκιμές στην περιοχή του Μπελουκιστάν που 

συνορεύει με το Αφγανιστάν ενώ στον αντίποδα ο ‘αιώνιος’ γείτονάς της Ινδία 

πολύ νωρίς (1974) έκανε την πρώτη δοκιμή πυρηνική όπλων μεγέθους 15 

κιλοτόνων ενώ το 1998 πραγματοποίησε έξι υπόγειες δοκιμές στο Ποκχαράν του 

Ρατζαστάν. Μέσα σε όλο αυτό τον χάρτη φυσικά παραμένει σαν ένας τέλειος 

παίχτης των πολιτικών και στρατιωτικών παιχνιδιών η λεγόμενη ‘εστία’ σκανδάλου 

για μερικούς, το Ισραήλ όπου λέγεται πως έχει πυρηνικά όπλα, πράγμα που δεν έχει 
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επιβεβαιωθεί ποτέ ενώ δεν έχει ποτέ προβεί σε πυρηνική δοκιμή και εσχάτως το 

κράτος της Νοτίου Αφρικής όπου κατά την διάρκεια του απαρτχάιντ ανέπτυξε 

πυρηνικά χωρίς όμως τελικά να προβεί σε κάποια χρήση και τελικά να τα 

εγκαταλείψει.       

Το θέμα των πυρηνικών δοκιμών αποτελούσε και αποτελεί την πιο σημαντική 

φάση του κύκλου των πυρηνικών εξοπλισμών, γιατί οι πυρηνικές δοκιμές είναι η 

τελική φάση νέων πυρηνικών όπλων. Γι’ αυτόν τον λόγο στο παρελθόν έχουν γίνει 

συμφωνίες περιορισμού των πυρηνικών δοκιμών. Το 1963 η μερική απαγόρευση 

των δοκιμών στη θάλασσα, στο αέρα και στο διάστημα μεταξύ της τότε Σοβιετικής 

Ένωσης και των ΗΠΑ οδήγησε σε νέα μορφή τους, στις υπόγειες102.  

Ο πολύς κόσμος βέβαια πιστεύει ότι λόγοι ραδιενεργού μόλυνσης της 

ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος ανάγκασαν τις τότε δύο υπερδυνάμεις να 

έλθουν σε συμφωνία, αλλά στη πραγματικότητα και οι δύο δυνάμεις είχαν λύσει τα 

προβλήματα για βόμβες με μεγάλες τιμές εκρηκτικής ισχύος (ωστικό και θερμικό 

κύμα) που δεν μπορούσαν να γίνουν υπόγεια και ήθελαν να δοκιμάσουν νέα όπλα 

που δεν απαιτούσαν μεγάλες τιμές ισχύος και άρα θα μπορούσαν να 

πραγματοποιούνται υπόγεια. Το 2004, με τελευταία τη Γαλλία, φθάσαμε σε μια 

συμφωνία ολικής κατάργησης των πυρηνικών δοκιμών, εκτός από τη Κίνα, γιατί η 

ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων έδωσε τη δυνατότητα στους 

στρατιωτικούς να προσομοιάζουν με ακρίβεια την εξέλιξη μιας πυρηνικής δοκιμής 

ώστε για τη μελέτη τους να μην απαιτούνται ούτε και υπόγειες. Πρόσφατα οι ΗΠΑ 

και πιο συγκεκριμένα η Υπηρεσία Ενέργειας ανακοίνωσε έξι υπόγειες υποκρίσιμες 

πυρηνικές δοκιμές στη Νεβάδα (σειρά ‘Rebound’ και ‘Holog’ με συνολικό 

προϋπολογισμό 1.5 δις. δολάρια). Η πρώτη μάλιστα έγινε τον Ιούνιο του 2003. Οι 

δοκιμές αυτές ονομάζονται υποκρίσιμες για να μην καταπατείται η συμφωνία 

κατάργησης των δοκιμών και η κοινωνία σίγουρη για την κατάργησή τους, να μην 

προβληματίζεται ούτε να αντιδρά.  

Στην πράξη όμως πίσω από κάθε σημαντική συμφωνία κατάργησης των 

πυρηνικών δοκιμών κρύβεται μία υποκριτική τακτική. Όταν με την 

πραγματοποίηση συγκεκριμένων πυρηνικών δοκιμών (επιφανειακών ή υπόγειων) 

ολοκληρώνεται ή έρευνα συγκεκριμένων πυρηνικών όπλων, τότε ακριβώς, αφού 

δεν χρησιμεύουν άλλο, γίνεται μία πανηγυρική συμφωνία κατάργησή τους 

δεσμεύοντας ταυτόχρονα και τα άλλα πυρηνικά κράτη, που δεν έχουν φθάσει 

ακόμη σ’ αυτό το επίπεδο ολοκλήρωσης της έρευνας, να συμμορφωθούν 
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συνυπογράφοντας τη συμφωνία, έτσι ώστε οι μικρότερες ή υποψήφιες πυρηνικές 

δυνάμεις να μην μπορούν ποτέ να φθάσουν τις μεγάλες, αφού το πυρηνικό τους 

πρόγραμμα δεν προλαβαίνει να ολοκληρωθεί. Έτσι έγινε και  με τη Γαλλία το 2003. 

Αφού πραγματοποίησε όλες τις αναγκαίες για την έρευνα πυρηνικές δοκιμές της, 

μόνο τότε υπόγραψε και αυτή τη συμφωνία της Νέας Υόρκης. Και δεν είναι διόλου 

απίθανο να αρχίσει και αυτή τη διεξαγωγή υποκρίσιμων πυρηνικών δοκιμών 

ακολουθώντας τις ΗΠΑ στα πλαίσια ενός σύγχρονου πυρηνικού προγράμματος.  

Αλλά τι είναι οι νεόφερτες υποκρίσιμες πυρηνικές δοκιμές? Κάθε πυρηνική 

έκρηξη για να παραγάγει το μέγιστο της ενέργειας θα πρέπει να προκαλέσει σχάσεις 

σε 56 συνολικά διαδοχικές γενιές. Η πρώτη γενιά είναι η σχάση του πρώτου πυρήνα 

ουρανίου ή πλουτωνίου που δίνει δύο περίπου νετρόνια. Αυτά στη δεύτερη γενιά θα 

δώσουν τέσσερα που με τη σειρά τους θα δώσουν οκτώ κ.ο.κ. Αν όλα αυτά τα 

νετρόνια προκαλούν σχάσεις, τότε ο συνολικός αριθμός των σχάσεων και άρα και 

της συνολικής ενέργειας θα είναι τρομακτικός. Η έκρηξη μιας πυρηνικής βόμβας 

ολοκληρώνεται σε 56 τέτοιες γενιές. Η μεγαλύτερη ενέργεια όμως εκλύεται στις 

τρεις τελευταίες, 54, 55 και 56, που συγκεντρώνουν το 99% της ολικής ενέργειας. 

Οι πρώτες γενιές δίνουν ελάχιστη ενέργεια και ώσπου να φθάσουν στη γενιά 54, 

που είναι η αρχή της έκρηξης, παρ’ όλη τη σταδιακά αυξανόμενη ενέργειά τους, δεν 

εκρήγνυνται. Το σημείο με αυξημένη μεν ενέργεια, χωρίς όμως την έκρηξη λέγεται 

κρίσιμο. Και εκεί έγκειται η νέα φιλοσοφία: να παραχθεί στα πεδία δοκιμών της 

Νεβάδα  ως αυτό το σημείο χωρίς την έκρηξη και στη συνέχεια, για ονομαζόμενο 

υπερκρίσιμο τμήμα, οι δοκιμές θα γίνουν στον υπολογιστή. Έτσι οι 

προγραμματισμένες αμερικανικές πυρηνικές δοκιμές θα αφορούν την εξέλιξη των 

σχάσεων στις πρώτες γενιές και άρα δεν θα οδηγούν σε πυρηνική έκρηξη και 

λέγεται πως έχουν σκοπό την έρευνα της γήρανσης του πλουτωνίου των έτοιμων 

πυρηνικών κεφαλών. Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν στη Νεβάδα σε βάθος 300 μέτρων 

στις εγκαταστάσεις LYNER.   

Γενικά οι υποκρίσιμες δοκιμές δεν είναι εντελώς αθώες για το περιβάλλον στο 

στάδιο της ίδιας της δοκιμής αφού διασκορπίζουν τοξικά και ραδιενεργά στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένων και των θραυσμάτων των σχάσεων. Οι ΗΠΑ με το 

‘παράθυρο’ της υποκρισιμότητας παρακάμπτει τη συμφωνία της Συνολικής 

Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών και ανοίγει λεωφόρους καταστρατήγησή 

της και από όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο Μη Ανάπτυξης 

(NPT). Ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ αλλά και των άλλων πυρηνικών χωρών 
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που θα ακολουθήσουν με τις υποκρίσιμες πυρηνικές δοκιμές είναι η πρόθεσή τους 

να συνεχίσουν την έρευνα και ανάπτυξη νέων πυρηνικών όπλων. Ο τρόπος τώρα 

είναι πιο εκλεπτυσμένος και πιο αθόρυβος και κάτω από το πρόσχημα της 

‘καθαρής’ έρευνας υποκρύπτεται νέα πρόθεση αναβάθμισης των πυρηνικών όπλων. 

Η κοινωνία θα πρέπει να είναι στο εξής καχύποπτη με κάθε πυρηνική δύναμη που 

ενώ προβάλλει με τελετές την υπογραφή μείωσης των πυρηνικών όπλων, δεν 

καταργεί συνολικά τις πυρηνικές δοκιμές, αλλά καταφεύγει σε όρους και ορολογίες 

που υποδηλώνουν άλλον, καλύτερο, τύπο πυρηνικών δοκιμών. Γιατί, στην ουσία, 

αυτού του είδους οι τελετές δεν δηλώνουν την κατάργηση των πυρηνικών δοκιμών 

αλλά την έναρξη ενός νέου, πιο σύγχρονου είδους πυρηνικών δοκιμών με 

βελτιωμένη τεχνολογία.  

 

Πετρέλαιο και Ενεργειακά Παράγωγα (Futures)  
Η τιμή του πετρελαίου ή αλλιώς του ‘μαύρου χρυσού’ πέφτει διαρκώς τον 

τελευταίο καιρό και ιδιαίτερα μετά την μεγαλύτερη τιμή που παρατηρήθηκε στα 

τέλη του Ιουλίου 2006. Όλοι πια αναρωτιούνται αν το ‘πάρτι’ που κράτησε 4 

ολόκληρα χρόνια (και συγκεκριμένα όπως φαίνεται από τον Πίνακα 43) τελειώνει. 

Η τιμή του μπρεντ υποχώρησε στις αρχές του Οκτωβρίου κάτω από τα 60 δολάρια 

ανά βαρέλι -23% και πλέον χαμηλότερα από το ρεκόρ που είχε σημειώσει και στο 

χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 6 μηνών, προκαλώντας ρίγη στις χώρες του 

ΟΠΕΚ αλλά και τα κερδοσκοπικά κεφάλαια που έβγαλαν πολλά λεφτά παίζοντας 

με τις τιμές του πετρελαίου.   

 
Πίνακας 43.  
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Οι χώρες του ΟΠΕΚ που είναι υπεύθυνες για το 40% περίπου103 όπως είδαμε σε 

προηγούμενες παραγράφους, της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου, αν και 

θα ήταν ικανοποιημένες και με πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμών, προσπαθούν με 

αλλεπάλληλες φραστικές παρεμβάσεις των αξιωματούχων τους τις τελευταίες 

ημέρες να συγκρατήσουν την ολίσθηση της τιμής του πετρελαίου. Η αγορά πιστεύει 

ότι αν ο ΟΠΕΚ προχωρήσει σε περικοπή της παραγωγής του νωρίτερα από την 

προγραμματισμένη για τον επόμενο Δεκέμβριο του 2006 σύνοδο του στη Νιγηρία, 

τότε θα επανεμφανιστούν οι ανοδικές τάσεις στην αγορά. Κάτι τέτοιο φαίνεται 

όμως δύσκολο, δεδομένων των εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και της 

τεράστιας επιρροής που ασκεί η κυβέρνηση Μπους στις περισσότερες χώρες του 

ΟΠΕΚ. Περισσότερο από το 40% των Αμερικανών πιστεύει ότι η πρόσφατη πτώση 

της τιμής της βενζίνης στη χώρα τους οφείλεται περισσότερο στις επικείμενες 

εκλογές και την πρεμούρα των ρεπουμπλικάνων υποψηφίων να εκλεγούν, αφού 

ανακουφίζει τις τσέπες των ψηφοφόρων και βοηθά την άνοδο του Dow Jones.  

Πράγματι η σύνοδος του ΟΠΕΚ στη Νιγηρία τον Δεκέμβριο επιβεβαιώνει ότι οι 

Υπουργοί πετρελαίου των χωρών-μελών του καρτέλ θέτουν σαν στόχο να μειώσουν 

την παραγωγή αργού κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως όχι όμως την στιγμή που η 

παγκόσμια ζήτηση βρίσκεται στο ανώτατό της επίπεδο αλλά από τον Φεβρουάριο 

του 2007 (δηλαδή πριν μερικούς μόλις μήνες) όταν σύμφωνα με τις μετεωρολογικές 

προβλέψεις θα είναι το τέλος του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο της γης. Κατά 

συνέπεια οι περικοπές αυτές αναμενόταν να επηρεάσουν τις παραδόσεις αργού από 

τον Μάρτιο και μετά αφού λόγω καιρού υπολογίζεται ότι θα υπάρξει σημαντική 

μείωση της ζήτησης. Η λογική ήταν ότι εάν υπήρχε μία μείωση της παραγωγής τότε 

κάποιες χώρες του ΟΠΕΚ που το επιθυμούσαν μάλιστα και πολύ θα ήταν 

κερδισμένες με την τιμή αύξησης του πετρελαίου λόγω της αυξημένης ζήτησης κάτι 

που όμως τελικά δεν αποφεύχθηκε στη συνέχεια παρόλο την περικοπή που 

ακολουθήθηκε από τις χώρες του ΟΠΕΚ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ειπωθεί 

ότι η τιμή του brent βρίσκεται στα 62.25$/βαρέλι.     

Σε αυτό το σημείο έρχεται να διαψεύσει τα παραπάνω λεγόμενα η ίδια η τιμή 

του πετρελαίου όπως φαίνεται και από τον παρακάτω Πίνακα 44. Έτσι παρόλο την 

προσωρινή πτώση της τιμής του πετρελαίου μέχρι τον Ιανουάριο του 2007 όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 44, η τιμή του brent αντίθετα με τις προβλέψεις ξανά 

‘προς την δόξα τραβά’ και μέχρι την στιγμή αυτή που γράφεται αυτή η εργασία (και 

βρίσκεται στα τελευταία στάδια γραψίματός της) έχει μία συνεχή ανοδική τάση που 
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για πολλούς οφείλεται στα ‘διάφορα τερτίπια του Ιράν (π.χ. με την απελευθέρωση 

των βρετανών στρατιωτών οι οποίοι κατηγορήθηκαν για κατασκοπία, και τις 

απειλές που εκτοξεύει ή την αλαζονεία της θα έλεγαν κάποιοι άλλοι και που έχει κα 

κάνει με την δύναμη της παραγωγή της και των κοιτασμάτων της’. Εγώ θα έλεγα σε 

αυτή την περίπτωση ότι ΝΑΙ είναι αυτό ένα γεγονός που επηρεάζει την τιμή του 

πετρελαίου προς τα επάνω όμως αυτό κατά ένα ‘παράξενο’ λόγο δεν εκφράζεται 

και με αντίστοιχη μείωση των διαφόρων χρηματιστηρίων ανά τον κόσμο. Επομένως 

δεν μπορεί να είναι μόνο η πολιτική που ακολουθείται από τις χώρες του ΟΠΕΚ οι 

οποίες ΝΑΙ μεν έχουν ‘βρει ελεύθερο γήπεδο και κάνουν ότι θέλουν’ αλλά 

υπάρχουν και διάφορες άλλες μεταβλητές που συντελούν στην αύξηση αυτή και 

που δεν έχουν να κάνουν με την μείωση της παραγωγής και την ταυτόχρονη 

αύξηση της ζήτησης (αφού στην προκειμένη περίπτωση ο καιρός συνέχισε να είναι 

καλός άρα μικρότερη και η ζήτηση ενώ είχε ειπωθεί ότι για να αποφευχθεί η 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου η περικοπή θα γινόταν από τον Μάρτιο και μετά 

οπότε ίσως να παρατηρούνταν αύξηση της τιμής του, κάτι όμως που άρχισε να 

γίνεται προτού καν αρχίσει η περικοπή δηλαδή από τον μήνα Ιανουάριο. Επομένως 

εδώ θα έλεγα ότι σε αυτό το σημείο ‘παίζουν μπάλα οι διάφοροι κερδοσκόποι, στυλ 

Σόρος και Σία’. 

 
Πίνακας 44. 

Όπως ειπώθηκε στις προηγούμενες παραγράφους το ιστορικό (και το οποίο 

αναλύεται από την αρχή παρακάτω)με τον ΟΠΕΚ ξεκινάει πιο μπροστά σε αυτή 

την κρίση που διαφαινόταν104. Έτσι από την πλευρά του ο ΟΠΕΚ, πριν πεινάσει 

μαγειρεύει. Φοβούμενος ένα νέο ’98, ο ΟΠΕΚ σπεύδει να μειώσει  μετά από την 

περίοδο των τεσσάρων χρόνων και τις πολύ υψηλές τιμές που οδήγησαν σε πολλά 

προβλήματα παγκοσμίως επισημοποίησε στις 9/10/06 τη μείωση του επίσημου 

ορίου παραγωγής των 28 εκατ. βαρελιών την ημέρα κατά 1 εκατ. βαρέλια (τελικά 

θα αποδειχθεί 1.2 εκατ. βαρέλια). Οι έξι χώρες που προχωρούν σε μείωση 
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παραγωγής είναι η Σαουδική Αραβία, η Λιβύη, η Αλγερία και το Κουβέιτ, όπως 

επίσης και οι Βενεζουέλα και Νιγηρία οι οποίες ανακοίνωσαν ότι προχωρούν σε 

περικοπές μία εβδομάδα νωρίτερα δηλαδή από τις 2/10/06. Σύμφωνα με αναλυτή 

της ANZ Bank ‘το νούμερο του 1 εκατ, βαρελιών είναι καλό, αισιόδοξο για την 

αγορά. Ο ΟΠΕΚ αντέδρασε νωρίτερα από ότι νόμιζε ο κόσμος στα επίπεδα τιμών 

κάτω των 60 δολαρίων’. 

Ο λόγος φυσικά της νωρίτερα αυτής αντίδρασης έχει να κάνει με το έτος 1998 

όταν ο οργανισμός βρέθηκε απροετοίμαστος μπροστά στις επιπτώσεις της 

ασιατικής κρίσης του 1997 και της μεγάλης μείωσης για πετρέλαιο. Σε λιγότερο 

από ένα χρόνο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει κατά 50% και το 

1998 είχαν φθάσει κάτω και από τα $10 το βαρέλι, με τις χώρες που παράγουν 

πετρέλαιο να χάνουν περισσότερα από 100 δις. δολάρια. Άλλωστε πριν ακόμη 

παρατηρηθεί αυτή η πτώση αρκετές χώρες – μέλη του ΟΠΕΚ όπως το Ιράν και η 

Βενεζουέλα ζητούσαν από το διεθνή οργανισμό να σταματήσει να κάνει ‘χάρες’ 

στο μεγάλο αφεντικό (Η.Π.Α.) και να μειώσει την παραγωγή θεωρώντας ότι η 

άνοδος δεν είχε να κάνει με τα θεμελιώδη δεδομένα προσφοράς και ζήτησης 

αλλά με την εκπορευόμενη από τη Wall Street παγκόσμια χρηματιστηριακή 

κερδοσκοπία, με τα εμπορεύματα, τα παράγωγα και τους ενεργειακούς δείκτες. 

Ο ΟΠΕΚ φοβάται ακόμη ότι η αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου και η 

υψηλή παραγωγή από χώρες μη μέλη του ΟΠΕΚ όπως π.χ. η Ρωσία και οι οποίες 

παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις είναι πιθανό 

να οδηγήσουν σε μία ανεξέλεγκτη πτώση των υπερφουσκωμένων τιμών. Από την 

άλλη πλευρά βέβαια, μπορεί οι τιμές να υποχώρησαν, παραμένουν όμως τρεις 

φορές πάνω σε σχέση με τρία χρόνια πριν όπως φαίνεται και στον Πίνακα 43.20 

Αυτός είναι και ο λόγος που όλα τα κράτη προσπαθούν να αυξήσουν τα έσοδά τους 

από το πετρέλαιο ‘απειλώντας’ (εγώ θα έλεγα ότι μάλλον έχοντας ξυπνήσει καλά 

και καταλαβαίνοντας τον ρόλο που μπορούν να παίξουν διεθνώς) μάλιστα τις 

πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρείες με την λεγόμενη ‘εθνικοποίηση’ των 

κοιτασμάτων τους.  

Το θέμα του πετρελαίου από τον ΟΠΕΚ προσεγγίζεται από δύο πλευρές και έχει 

κα κάνει η μεν πρώτη με την πολιτική που θα ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη ενώ η 

δεύτερη με την τρέχουσα τιμή με βάση τις πολιτικές και άλλες εξελίξεις. Έτσι η 

πολιτική του ΟΠΕΚ καθορίζεται από: 
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- Την ανάγκη για επενδύσεις στον ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό 

χώρο των κρατών-μελών προκειμένου να διατηρηθεί το status-quo και 

στον τομέα του πετρελαίου 

- Τη σχετική αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη της παγκόσμιας ζήτησης 

μέχρι το 2020 – γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο ρίσκο ως προς τις 

επενδύσεις που πρέπει να αναληφθούν για την επάρκεια της παραγωγής  

- Την επιθυμία να παραμείνει το καρτέλ ως ο παραγωγός ‘εκκρεμές’ – 

εκείνος δηλαδή που απορροφά τις διακυμάνσεις στη ζήτηση 

Σύμφωνα με αυτά που ειπώθηκαν σε προηγούμενη παράγραφο ο ΟΠΕΚ σήμερα 

καλύπτει το 42%της παγκόσμιας ζήτησης όταν είχε φτάσει να καλύπτει το 50% 

αλλά στρατηγική του είναι να αυξήσει το τωρινό ποσοστό από ένα ελάχιστο 44% 

σε ένα μέγιστο 49% που θα σημάνει ταυτόχρονα ένα 65% μέχρι 70% της 

παγκόσμιας αύξησης στη ζήτηση για πετρέλαιο. Ταυτόχρονα επιδιώκει να 

επενδύσει σημαντικά ποσά στην ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων πετρελαίου, όπως 

βέβαια και στην ανάπτυξη αυτών που έχουν ήδη βεβαιωθεί. Αποδίδει όμως μεγάλη 

σημασία στις επενδύσεις που πρέπει να κάνουν οι καταναλώτριες χώρες σε 

διυλιστήρια, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος του παραγόμενου πετρελαίου έχει υψηλή 

περιεκτικότητα σε θειάφι (χαρακτηρίζεται ‘βαρύ’) ενώ τα προϊόντα που απαιτούν η 

σύγχρονη τεχνολογία και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι 

‘ελαφριά’. Εξάλλου μόνο αν μοιραστούν όλοι την αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη 

της ζήτησης θα μοιραστούν και το ρίσκο ως προς την έκταση των επενδύσεων που 

πρέπει να γίνουν. Παρακάτω στον Πίνακα 45 φαίνονται τα κέρδη του ΟΠΕΚ κατά 

την χρονική περίοδο πριν το ‘πετρελαϊκό κραχ’ και σήμερα οπότε είναι αρκετά 

εύκολο να υποθέσει κανείς ότι πολιτικές ‘σκληρές’ του τύπου του Ιράν δεν 

ωφελούν τον ίδιο τον οργανισμό.  

 
Πίνακας 45. 
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Σε αυτό το σημείο για τον αναγνώστη θα προσπαθήσω να δώσω μία εικόνα 

σχετικά με τα λεγόμενα Ενεργειακά Παράγωγα (Energy Derivatives). Όπως έχει 

ειπωθεί σε προηγούμενες σελίδες η μεταβλητότητα του πετρελαίου ιδιαίτερα μετά 

το 1974, οδήγησε τους παραγωγούς πετρελαίου και τους λεγόμενους αναλυτές σε 

μία απόφαση ότι χρειάζονται να δημιουργήσουν συμβόλαια τα οποία θα ήταν ικανά 

να μπορούν να κάνουν πιο εύκολη την Αξιολόγηση Ρίσκου της Τιμής του 

Πετρελαίου. Έτσι έχουμε τα λεγόμενα δεκαετή συμβόλαια σταθερής προσφοράς 

και σύμφωνα με αυτά (swaps) το πετρέλαιο σε μία δεδομένη τιμή μπορεί να 

διαπραγματευτεί και να αλλαχτεί για πετρέλαιο σε μία κυμαινόμενη τιμή. Μερικές 

φορές το είδος των συμβολαίων μπορεί να είναι σε μία τιμή αλλά επίσης και σε 

ποσότητα (δηλαδή συμβόλαιο διανομής του πετρελαίου) όπως επίσης μπορεί και να 

είναι υπό μορφή futures ή futures options. Η ποσότητα διαπραγμάτευσης για ένα 

συμβόλαιο είναι τα 1,000  βαρέλια και το συμβόλαιο διανομής είναι για 42,000 

αμερικανικά γαλόνια δηλαδή περίπου 160,000 λίτρα ή 160 τόνους πετρελαίου. 

Ένα ρεαλιστικό μοντέλο για την ενέργεια και για τιμές που σχετίζονται με 

αυτήν θα πρέπει να περιλαμβάνει τον μέσο όρο επανόδου (mean reversion) και την 

λεγόμενη μεταβλητότητα (volatility). Ένα πιθανό μοντέλο που μπορεί να 

διατυπωθεί είναι το παρακάτω 

d ln S = [ θ (t) – α ln S ]dt + σ dz 

όπου S είναι η ενεργειακή τιμή, α και σ είναι σταθερές παράμετροι και μπορούν 

να υπολογισθούν από ιστορικά στοιχεία, και ο όρος θ(t) περιλαμβάνει την 

εποχικότητα και την τάση. Οι όροι α και σ είναι διαφορετικοί για τις διάφορες 

πηγές της ενέργειας όπου για την περίπτωση του πετρελαίου ο όρος α είναι περίπου 

0.5 με μεταβλητότητα σ περίπου 20%, για φυσικό αέριο το α είναι 1.0 με σ περίπου 

40% ενώ για τον ηλεκτρισμό είναι επίσης διαφορετικό αλλά δεν το αναφέρουμε 

αφού είναι πέρα από τα όρια αυτής της εργασίας105. 

Πως τώρα ένας παραγωγός ενέργειας μπορεί να ‘μπαλανζάρει’ τα ρίσκα? 

Υπάρχουν δύο προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας παραγωγός ενέργειας (είτε 

εταιρεία είτε κράτος) και είναι το ρίσκο της τιμής και το ρίσκο της ποσότητας. 

Παρόλο που οι τιμές μπορεί να αντανακλούν την ποσότητα εντούτοις δεν υπάρχει 

μία ιδανική σχέση μεταξύ των δύο και θα πρέπει οι παραγωγοί να παίρνουν εξίσου 

υπόψη και τα δύο. Το ρίσκο τιμής (price risk) μπορεί να προβλεφθεί 

χρησιμοποιώντας μία τα προλεγόμενα ενεργειακά παράγωγα ενώ τα ρίσκα 
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ποσότητας (volume risk) μπορούν να προβλεφθούν χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα 

παράγωγα καιρού.    

 

Κεφάλαια Υψηλού Ρίσκου (Hedge Funds)  
Τα θεαματικά κέρδη και ο πλούτος που αποδίδουν σήμερα τα hedge funds 

προέρχονται κυρίως από τα πιστωτικά δευτερογενή προϊόντα τα οποία διακινούνται 

στις αγορές των παραγώγων, ενώ το πιο ‘αγαπημένο’ τους προϊόν είναι τα credit 

default swaps (συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου που αφορούν την πιστοληπτική 

ικανότητα είτε εταιρειών είτε εθνικών οικονομιών και αντιπροσωπεύονται σε 

εξειδικευμένα ομόλογα)106.  

Η πρόσφατη κατάρρευση του hedge fund ‘Amaranth Advisors’ που έχασε 6 δις. 

δολάρια σε διάστημα μίας μόνο εβδομάδας, ήταν μία εξειδικευμένη περίπτωση και 

έτσι αποφεύχθηκε ο κίνδυνος να προκληθούν αλυσιδωτές παρενέργειες στο σύνολο 

των αγορών, καθώς ήταν επικεντρωμένο μόνο στο φυσικό αέριο και συγκεκριμένα 

στην υπόθεση συνεχιζόμενης ανόδου των τιμών του και μάλιστα δεν διατάραξε 

ούτε καν τη συγκεκριμένη αγορά107. 

Αν ένα hedge fund χρεοκοπήσει λόγω του λάθους σεναρίου, όπως συνέβη με το 

παραπάνω που ανήκε σε Έλληνα ονόματι Μαούνη, το οποίο κατέρρευσε τότε απλά 

αντίο κεφάλαιο. Παράλληλα, αφού η συμφωνία πώλησης κλείσει και μπούνε οι 

υπογραφές, εμφανίζεται ένας νέος ενδιάμεσος, φανερός αυτή την φορά, ο οποίος 

δεν έχει καμία σχέση με τον πρώτο ενδιάμεσο – σκιά. Συνήθως είναι μία μικρότερη 

‘εταιρεία finance’, προς την οποία ο πωλητής, δηλαδή ο ξένος επενδυτικός οίκος, 

καταβάλλει ‘προμήθεια πωλήσεων’ γενικώς και αορίστως, πλην όμως αποτελεί μια 

νομιμότατη συναλλαγή. Η προμήθεια αυτή είναι ένα εφάπαξ ποσό, καταβάλλεται 

σε διάστημα 15 ημερών έως ενός μήνα από την πώληση του προϊόντος. 

Συμπτωματικά το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο ύψος της απόδοσης του 5%, που 

ουσιαστικά έχει κλαπεί από το προϊόν στη φάση του σχεδιασμού του. 

Στη συνέχεια ο νέος ενδιάμεσος, η ‘εταιρεία finance’ δηλαδή, μεταβιβάζει τα 

χρήματα σε μια offshore εταιρεία, στην οποία οι μέτοχοι είναι αθέατοι, και 

εκπροσωπείται από κάποιο δικηγορικό γραφείο της Λευκωσίας (ναι της γνωστής 

κυπριακής πόλης όπου ‘ακούγονται’ διάφορα για ξέπλυμα χρήματος) όπως και 

αρκετές δεκάδες ή εκατοντάδες άλλες offshore. Εκεί τα ίχνη χάνονται και τα 

μονοπάτια εξαφανίζονται στο μαύρο σκοτάδι που όσο πιο πολύ χρήμα κρύβει τόσο 
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βαθύτερο γίνεται. Η μόνη δυνατότητα ‘μερικού ελέγχου’ που υπάρχει είναι των 

εποπτικών αρχών και όταν μιλούμε για τράπεζες ο ρόλος αυτός ανήκει στις 

κεντρικές τράπεζες. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον τελικό ή στους τελικούς 

αποδέκτες που είναι τα φυσικά πρόσωπα. Η κεντρική τράπεζα, όμως, έχει τη 

γνώση των επίσημων εμφανών συναλλαγών μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή 

και είναι εν γνώσει της αν υπάρχει πληρωμή προμήθειας πωλήσεων από τον 

πωλητή σε εταιρεία μεσαζόντων. Δηλαδή μπορεί να φτάσει έως το προτελευταίο 

σκαλοπάτι της μίζας.      

Ωστόσο η συγκεκριμένη αρνητική εξέλιξη προκάλεσε συνειρμούς για το 

ενδεχόμενο μιας σοβαρότερης κρίσης που μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον η 

δραστηριότητα των hedge funds. Από πού λοιπόν θα μπορούσε να προέλθει ένας 

τέτοιος κίνδυνος; Σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές αν κάποιος θα ήθελε να 

διακινδυνεύσει μία πρόβλεψη για την επόμενη οικονομική καταστροφή, θα έπρεπε 

να επικεντρώσει σε κάτι πιο ‘ύπουλο’, το οποίο εμπεριέχεται στα credit default 

swaps, προϊόν στο οποίο αρέσκονται να επενδύουν κατ’ εξοχήν τα hedge funds 

σήμερα. Πρόκειται για συμβόλαια ασφάλισης της αντιστάθμισης κινδύνου έναντι 

επενδύσεων σε διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Αν το προϊόν που ασφαλίστηκε συνεχίσει να αποδίδει ομαλά στον κάτοχό του 

και δεν συμβεί τίποτε το αρνητικό, τότε ο πωλητής του συμβολαίου εισπράττει το 

premium και απλώς αισθάνεται ιδιοφυΐα, αφού λίγο ως πολύ αυτή η δραστηριότητα 

είναι σαν να βρέχει λεφτά από τον ουρανό, δεδομένου ότι ο κίνδυνος μη 

εκπλήρωσης των προσδοκιών είναι ελάχιστος έως και ανύπαρκτος τα τελευταία 

χρόνια για την πλειονότητα των τοποθετήσεων. Επειδή όμως τα credit default 

swaps καλύπτουν τη συνολική αξία κάθε προϊόντος, στο ενδεχόμενο που κάποιο 

ασφαλισμένο προϊόν καταρρεύσει, ο πωλητής καλείται να καλύψει την αξία του στο 

σύνολό της, πράγμα το οποίο καθιστά επισφαλή τη θέση του. 

Σύμφωνα με πρόσφατους υπολογισμούς, η συνολική αξία της κάλυψης που 

παρέχουν τα credit default swaps σε διάφορα προϊόντα ανέρχεται σε 26 τρις. 

δολάρια, ποσό τερατώδες, καθώς είναι σχεδόν το διπλάσιο του ΑΕΠ των Η.Π.Α. 

Μάλιστα τα συγκεκριμένα τύπου παράγωγα καλύπτουν το 58% των συναλλαγών 

που γίνονται από τα hedge funds, ενώ τα περιθώρια κέρδους είναι απεριόριστα. 

Πρόσφατο παράδειγμα είναι η απόδοση ύψους 57 εκατ. δολαρίων για την Primus 

Guaranty, που εδρεύει στις Βερμούδες (οι λεγόμενοι φορολογικοί παράδεισοι), το 

πρώτο εξάμηνο του 2006 και η οποία αφορούσε κάλυψη κινδύνου συνολικής αξίας 
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1.6 δις. δολαρίων. Εδώ θα κάνουμε μία μικρή παρέκκλιση και θα αναλύσουμε τον 

όρο φορολογικός παράδεισος. Έτσι όπως ειπώθηκε προηγουμένως εάν μία εταιρεία 

εδρεύει π.χ. στις Βερμούδες τότε η φορολόγηση επί των κερδών εταιρειών και 

επιχειρήσεων είναι μηδενική. Τα φυσικά πρόσωπα σε αυτή την περίπτωση 

φορολογούνται μόνο για τα πρώτα 90.000 δολάρια του εισοδήματος τους και με 

συνολικό φόρο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 56.000 δολάρια ενώ για να 

δηλώσεις μόνιμος κάτοικος πρέπει να προσκομίσεις δύο συστατικές επιστολές οι 

οποίες θεωρούνται από τις κυβερνητικές αρχές. Τέτοιοι φορολογικοί παράδεισοι 

είναι επίσης οι Μπαχάμες, η Ελβετία, τα Νησιά Καϋμάν, το Χονγκ Κονγκ, τα 

Νησιά του Καναλιού της Μάγχης, το Πριγκιπάτο του Μονακό, το Γιβραλτάρ, οι 

Βρετανικές Παρθένες Νήσοι και Πολιτείες των Η.Π.Α. όπως το Ουαϊόμινγκ ή η 

Νεβάδα όπου εκεί όμως δεν μπορείς να αποφύγεις την καταβολή ομοσπονδιακών 

φόρων.  

Επειδή ο κίνδυνος χρεοκοπίας τα τελευταία χρόνια είναι χαμηλός, ο πειρασμός 

της επένδυσης στα συγκεκριμένα προϊόντα είναι πολύ μεγάλος. Ένα hedge fund 

έχει τη δυνατότητα να κερδίσει από 60.000 έως και 1 εκατ. δολάρια ασφαλίζοντας 

ομόλογα αξίας 10 εκατ. δολαρίων. Ο μόνος κίνδυνος για τους πωλητές είναι να 

εισέλθει η οικονομία σε ύφεση και τότε πολλοί από αυτούς θα βρεθούν ακάλυπτοι 

έναντι σοβαρών κινδύνων. 

Συνολικά οι εταιρείες που εξειδικεύονται στα πιστωτικά παράγωγα είναι 14 και 

μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται οι JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of 

America, Goldman Sachs και η Morgan Stanley. Ενδεικτικά, η μικρότερη από αυτές 

η Vacovia, αναφέρει ότι τα πιστωτικά της παράγωγα έχουν τριπλασιασθεί από το 

2003 και ανέρχονται σήμερα σε 170 δις. δολάρια, ποσό το οποίο υπολείπεται 

ελαφρώς του ΑΕΠ της Ελλάδος (180 δις. ευρώ πριν από την πρόσφατη 

αναθεώρηση που το ανεβάζει πλέον στα περίπου 220 δις. ευρώ). Όπως αναφέρει η 

εταιρεία οικονομικών ερευνών Tower Group, τα έσοδα από όλους τους τύπους 

παραγώγων που διακινούνται μέσω των hedge funds εκτιμάται ότι θα ανέλθουν 

εφέτος σε 34 δις δολάρια, μόνο για τις αμερικανικές τράπεζες και χρηματιστηριακές 

εταιρείες.  

Τα hedge funds έχουν γίνει και αντικείμενο χρήσεως από τις Η.Π.Α. και σε 

ζητήματα σχετικά με την ενέργεια και μάλιστα σε Η.Μ.Ε. όπως η αιολική ενέργεια 

(ref.108). Έτσι η κυβέρνηση George J. Bush μετά από πιέσεις αλλά και 

αποτιμώντας τις ζημίες που προκάλεσε η αλλαγή του κλίματος (κάτι το οποίο έχει 
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άμεση σχέση με την παγκόσμια εκπομπή παραγωγής ρύπων από τις Η.Π.Α. και την 

μη συνυπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο), αποφάσισαν να στραφούν στις 

οικολογικές επενδύσεις. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα 46 μέσα σε 

διάστημα 18 μηνών τοποθετήθηκαν κεφάλαια 1 δις δολαρίων σε επιχειρήσεις 

φιλικές προς το περιβάλλον ενώ ανάμεσα στα μέλη του δικτύου, μάλιστα, 

περιλαμβάνονται τα δύο μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία των Η.Π.Α. Να 

σημειωθεί ότι οι ζημιές που προκάλεσαν στην οικονομία τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα το 2005 - και είναι ένας από τους λόγους που προκαλεί τις αυξομειώσεις 

της τιμής του πετρελαίου – άγγιξαν το κόστος – ρεκόρ των 80 δις. δολαρίων.        

 
Πίνακας 46. 

Αντίστοιχα στο χώρο του πετρελαίου τα κερδοσκοπικά funds  κυριάρχησαν τα 

τελευταία 2 ½ χρόνια στις αγορές πετρελαίου και αποτέλεσαν έναν από τους 

παράγοντες (αν όχι τον βασικό παράγοντα) διαμόρφωσης των υψηλών τιμών, 

αγνοώντας και τα θεμελιώδη μεγέθη και ερμηνεύοντας κατά το δοκούν τις εκάστοτε 

πληροφορίες που αφορούσαν τον ‘μαύρο χρυσό’, φαίνεται να αμφιταλαντεύονται 

για τις επόμενες κινήσεις τους. Αρκετά είναι αυτά που πιστεύουν ότι το πάρτι 

τελείωσε και σπεύδουν να ξεφορτωθούν τα συμβόλαιά τους, συμβάλλοντας στην 

πτώση των τιμών. Μαζί τους παίρνουν στο γκρεμό και άλλα επενδυτικά κεφάλαια 

που σαγηνεύτηκαν από τη συνεχή άνοδο των τιμών αλλά τοποθετήθηκαν στην 

αγορά αργά όπως η περίπτωση που περιγράψαμε παραπάνω της εταιρείας 

Amaranth Advisors που επένδυσε στο φυσικό αέριο.   
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Εθνικοποίηση του Πετρελαίου 
Ένας από τους ελάχιστους τρόπους αντιμετώπισης των μεγάλων πετρελαϊκών 

εταιρειών και της επιθετικής πολιτικής και εκμετάλλευσης των εθνικών 

αποθεμάτων πετρελαίου της κάθε χώρας είναι η εθνικοποίηση των κοιτασμάτων 

από το ίδιο κράτος. Έτσι η αρχή έγινε με προεξέχοντα κράτος της Βενεζουέλας και 

ενός ισχυρού μέλους ταυτόχρονα του ΟΠΕΚ και του προέδρου της Τσάβες 

γνωστού για τα αντιαμερικανικά (?) αισθήματα του. Το 2005 λοιπόν ο Τσάβες 

αύξησε από 34% σε 50% του φόρου εισοδήματος που προέρχεται από τις 

πετρελαϊκές δραστηριότητες ενώ επίσης αύξησε το ποσοστό των δικαιωμάτων 

εκμετάλλευσης από 1% που ήταν το 2004 σε 33% το 2005 ενώ η εθνικοποιημένη 

από τα μέσα του ’70 εταιρεία πετρελαίου Petroleos de Venezuela απέκτησε 

δικαίωμα συμμετοχής κατά 60% σε όλα τα νέα έργα εκμετάλλευσης πετρελαίου. 

Στη γειτονική και όχι τόσο πλούσια σε κοιτάσματα Βολιβία, ο επίσης 

νεοεκλεγείς αριστερός πρόεδρος Έβο Μοράλες προχώρησε σε άμεση εθνικοποίηση 

όλων των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Σε επαναδιαπραγμάτευση των όρων 

εκμετάλλευσης προχώρησε και το Εκουαδόρ ενώ και κράτη μη μαρξιστικής 

επιρροής όπως η Αλγερία καθιέρωσε φόρο 5% επί του 50% των κερδών που 

προέρχονται από την εκμετάλλευση πετρελαίου για κάθε μήνα που η τιμή του 

πετρελαίου μπρεντ θα βρίσκεται πάνω από τα 30 δολάρια το βαρέλι. Το δε Τσαντ 

απείλησε επίσης να εκδιώξει τις εταιρείες Chevron (αμερικανική) και Petronas 

(Βραζιλιάνικη), επιδιώκοντας επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών. Τελευταία 

και η Ρωσία που είναι ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου της Ε.Ε. με πρόφαση την 

προστασία του περιβάλλοντος, ακύρωσε τις άδειες εκμετάλλευσης της νήσου 

Σαχαλίνης που είχε δώσει στη Shell , προσθέτοντας ένα ακόμη σημείο τριβής στις 

σχέσεις της Μόσχας με την δύση ενώ και η υπερφιλελεύθερη Μ. Βρετανία αύξησε 

το 2005 το Δεκέμβριο τη φορολογία για το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας από 

40% σε 50% κάτι που σκέφτεται επίσης και η αμερικανική κυβέρνηση στον κόλπο 

του Μεξικού109.      

 

Πετρελαϊκό Δυναμικό στην Ελλάδα  
Στην Ελλάδα την περίοδο 1980-1996 το υποθαλάσσιο κοίτασμα του Πρίνου, 

δυτικά της νήσου Θάσου, απέφερε αξιόλογες ποσότητες πετρελαίου, με ημερήσια 

παραγωγή από 15.000 έως και 30.000 βαρ./ημέρα (εξ ου και η δημιουργία στην 
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Καβάλα του μοναδικού τμήματος στην Ελλάδα ΤΕΙ Πετρελαίων που 

μετονομάστηκε πριν λίγα χρόνια σε ΤΕΙ Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου) και 

κάλυπτε μέχρι και 15% των τότε αναγκών της χώρας σε πετρέλαιο. Με την 

εξάντληση του κοιτάσματος του Πρίνου και την αδυναμία εξεύρεσης και 

αξιοποίησης νέων, όχι γιατί δεν υπήρχαν αλλά γιατί η Κοινοπραξία που είχε 

αναλάβει τότε την εκμετάλλευσή τους, η NAPC, εμποδίστηκε σε πολλές 

περιπτώσεις από την τότε κυβέρνηση να εφαρμόσει το ερευνητικό της πρόγραμμα.  

Εάν η NAPC είχε μπορέσει τότε να προχωρήσει σε ερευνητικές γεωτρήσεις 

εντός των ορίων της παραχωρήσεώς της, ανατολικά της Θάσου, στις θέσεις 

Μπάμπουρας και Σταυρός εντός των 12 ν.μ. (ναυτικών μιλίων) είναι βέβαιο ότι θα 

είχαν εξευρεθεί αξιόλογα κοιτάσματα αφού γεωτρήσεις που έγιναν στην περιοχή 

προ του 1982, χωρίς να το αντιληφθούν οι Τούρκοι, είχαν δείξει το σοβαρό 

πετρελαϊκό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής. Τελικά η NAPC μη δυνάμενη να 

αντικαταστήσει το εξαντλούμενο κοίτασμα του Πρίνου με νέο, αποχώρησσε το 

2998, παραδίδοντας τη διαχείριση στο Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο με τη σειρά του 

το 1999 παρέδωσε εντελώς δωρεάν την όλη εκμετάλευση στο ατυχές σχήμα της 

νεόκοπης εταιρείας Kavala Oil. H NAPC θα μπορούσε να είχε προχωρήσει σε 

έρευνα και εκμετάλλευση των κοιτασμάτων ανατολικά της Θάσου μόνο εάν η τότε 

κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ όπως 

είχε κάθε δικαίωμα (σε αντίθεση με αυτά που ισχυρίζονται οι Τούρκοι). Όμως 

προεξοφλώντας τις τουρκικές αντιδράσεις, απαγόρευσε στη NAPC να προχωρήσει 

σε έρευνες, επιτυγχάνοντας μάλιστα να ελέγξει και μερίδιο των ερευνητικών 

περιοχών, με τροποποίηση της αρχικής σύμβασης παραχώρησης, ελέγχοντας με 

αυτόν τον τρόπο την όλη διαδικασία της έρευνας (Μάρτιος 1987). 

Η συστηματική αξιοποίηση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων δυτικά της Θάσου 

(δηλαδή μεταξύ Θάσου και Αγίου Όρους) από την Kavala Oil (με κύριο μέτοχο την 

Regal Oil του γνωστού Frank Timis) που εκμεταλλεύεται σήμερα τις 

παραχωρήσεις, σε περιοχές που δεν είναι μεν αμφισβητήσιμες αλλά απαιτούν 

εκτενή έρευνα και ένα σοβαρό επενδυτικό πρόγραμμα, θα μπορούσε σύμφωνα με 

πρόσφατες εκτιμήσεις να αποφέρει ποσότητες ισόποσες με το σύνολο του 

πετρελαίου που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα στον Πρίνο, δηλαδή 110 εκατ. βαρέλια. 

Σύμφωνα με τον Δρ. Αμπατζή του Γεωλογικού Ινστιτούτου Geus της Δανίας, που 

έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με τη μελέτη και ανάλυση των στοιχείων του Πρίνου 

βάσει γεωτρήσεων που έχουν γίνει την τελευταία πενταετία, υπάρχουν άριστες 
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δυνατότητες για νέα παραγωγή, αρκεί να εκπονηθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο 

εκμετάλλευσης και να γίνουν επιπλέον ερευνητικές γεωτρήσεις. Εάν μάλιστα 

προχωρήσει η έρευνα και στην ανατολική υποθαλάσσια περιοχή της Θάσου, είναι 

βέβαιο ότι θα προκύψουν και εκεί πολύ αξιόλογες ποσότητες πετρελαίου και 

φυσικού αερίου, που κατ’ εκτίμηση μπορεί να αγγίξουν τα 150 εκατ. βαρέλια 

βεβαιωμένα αποθέματα. Έτσι μόνο για την ευρύτερη περιοχή της Θάσου, οι 

εκτιμήσεις για αξιοποιήσιμα κοιτάσματα τοποθετούν το δυναμικό στα 250 εκατ. 

βαρέλια, το οποίο σημαίνει ότι μία παραγωγή της τάξεως των 100.000 βαρελιών 

την ημέρα δεν είναι εξωπραγματική με την προϋπόθεση ότι θα προχωρήσουμε σε 

συστηματικές έρευνες.  

Με την προϋπόθεση ότι θα επέλθει συμφωνία με την Τουρκία, μέσω Χάγης ή 

μέσω διμερούς συνθήκης θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην εκμετάλλευση 

των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων (Εικόνα 38) του Αιγαίου.110

Βάσει λοιπόν των μέχρι σήμερα γεωλογικών και γεωφυσικών ερευνών, αυτά 

εντοπίζονται όπως φαίνεται στην Εικόνα 38, κυρίως στο Θερμαϊκό Κόλπο,  στο 

Βόρειο Αιγαίο, δυτικά της Λήμνου, της Μυτιλήνης και της Χίου και σε αρκετά 

σημεία της Δωδεκανήσου αλλά και νότια και δυτικά της Κρήτης, όπως επίσης και 

οι υποθαλάσσιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδος (η αγγλική εταιρεία Enterprice 

συμπέρανε την ύπαρξη τουλάχιστον 2 δις. Βαρελιών πετρελαίου σε μία έκταση της 

τάξεως των 10.000 τετρ. χιλ.). 
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Εικόνα 38. 

Η Ελλάδα εισάγει σχεδόν το 100% των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών της σε 

πετρέλαιο, περίπου 18.5 εκατ. τόνους τον χρόνο. Το 2005 πληρώσαμε 8.8 δις. Ευρώ 

για αγορές πετρελαίου ενώ στο τέλος του 2006 ξεπέρασε τα 10 δις, ευρώ που 

αντιστοιχεί στο 5% του ΑΕΠ!! Εδώ θα κάνουμε μία μικρή ‘παράκαμψη’ για να 

αναφέρουμε ότι το έτος 2005 η χώρα μας επανεξήγαγε καύσιμα αξίας περίπου 2.2. 

εκατ. ευρώ δηλαδή παρουσιάζεται να έχει ένα καθαρό έλλειμα στο εμπορικό 

ισοζύγιο για τα πετρελαιοειδή της τάξεως των 6.6. εκατ. ευρώ. Καταναλώνουμε 

380.000 βαρέλια ημερησίως με το κοίτασμα του Πρίνου να παράγει μόλις 2.000-

3.000 βαρέλια δηλαδή το 0.05%. 

 Δεν χρειάζεται να ειπωθεί εδώ για μία ακόμη φορά ότι η παραγωγή πετρελαίου 

σε μία χώρα αποφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα όπως είναι π.χ. η τιμή του, αφού 

σύμφωνα με το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με το πετρέλαιο γίνονται και οι 

προβλέψεις για τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας. Έτσι όταν 
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αποφασίστηκε στο τέλος του 2005 από τον υπουργό οικονομίας για μία πρόβλεψη 

στα 59 δολάρια το βαρέλι111 η άστοχη πρόβλεψη (ή αλλιώς τα ατυχή τυχόν 

ενεργειακά σενάρια από τους ‘υπεύθυνους του ενεργειακού σχεδιασμού?’ της 

χώρας μας) οδήγησε αλυσιδωτές αρνητικές αντιδράσεις σε τομείς όπως η 

κατανάλωση άρα και ο πληθωρισμός και φυσικά ο ρυθμός ανάπτυξης της 

οικονομίας.  Θα πρέπει όμως να ειπωθεί επίσης ότι μόνο μία σωστή ενεργειακή 

πολιτική μπορεί να αποφέρει πραγματικά οφέλη σε μία οικονομία όπως π.χ. της 

Ελλάδας αφού είναι γενικώς αποδεκτό ότι ‘δεν είναι η εξάρτηση σε εισαγωγή 

πετρελαίου που κάνει μία οικονομία να επηρεάζεται εύκολα σε σχέση  με τις 

αυξομειώσεις της τιμής του πετρελαίου αλλά είναι η ίδια η εισαγωγή αυτού 

του προϊόντος’.    

Φυσικά οι πετρελαϊκοί κολοσσοί δεν θα μπορούσαν να μείνουν αμέτοχοι σε μία 

τέτοια διαφαινόμενη ‘πίτα’ ενώ ταυτόχρονα η Τουρκική πλευρά προτείνει 

συνεκμετάλλευση στο περίφημο ‘ρόμβο’ της περιοχής του Αιγαίου (νοητή γραμμή 

από Σαμοθράκη, Λήμνο, Αγ. Ευστράτιο και Ίμβρο) ενώ την ίδια στιγμή το 

Ινστιτούτο Έρευνας Πετρελαίου ιδρύει το Υπουργείο Ανάπτυξης με σκοπό να 

αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες για την έρευνα και την εκμετάλλευση πετρελαίου 

και φυσικού αερίου στη χώρα μας. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί επίσκεψη στην 

Αθήνα του Αντιπροέδρου της Shell (λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή?)112 όπου 

ενδιαφέρεται για έρευνες στο Βόρειο Αιγαίο μεταξύ Λήμνου και Ίμβρου μία 

περιοχή με τα υπάρχον προβλήματα με τους Τούρκους με την υφαλοκρηπίδα αλλά 

και τις πιο πλούσιες πετρελαϊκά σύμφωνα με αποτελέσματα δορυφορικών λήψεων 

(ο λεγόμενος ‘Μεγάλος Αδελφός’ είναι παντού) και αναλύσεων επίσης από τα 

ερευνητικά κέντρα υδρογονανθράκων στο Ντένβερ του Κολοράντο. Δεδομένο είναι 

και το ενδιαφέρον της ChevronTexaco (άλλη μία γνωστή πετρελαϊκή εταιρεία) για 

τα πετρέλαια του Αιγαίου ενώ θα πρέπει να τονισθεί ότι μέχρι πρότινος οι στόχοι 

για εξόρυξη πετρελαίου περιορίζονταν σε σχετικά μικρά βάθη μεταξύ 2.500-3.000 

μ., αλλά όπως έδειξαν αυτές οι έρευνες το ‘φιλέτο’ βρίσκεται μετά τα 3.000 μ. ενώ 

αντίστοιχα τέτοιες έρευνες έχουν γίνει σε περιοχές όπως η Λιβύη, Συρία, Αίγυπτο 

και Τυνησία. Σήμερα με τη νέα τεχνολογία η έρευνα σε περιοχές όπως το Αιγαίο 

είναι σχετικά εύκολη.  
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Μελλοντικά ενεργειακά σενάρια 
Στην Ελλάδα λίγες μελέτες έχουν γίνει σχετικά με την σχέση πετρελαίου και 

οικονομίας ενώ οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες113-115 (Σαμουηλίδης και 

Μητρόπουλος 1984, Ντονάτος και Μέργος 1989, Λόλος και Ζονζίλος 1996, 

Καλογήρου 1997, Χριστόπουλος 2000) επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της 

ενεργειακής ζήτησης σε σχέση με τις τιμές αλλά όχι το πρόβλημα της πιθανής 

αλληλεξάρτησης των αυξομειώσεων των τιμών του πετρελαίου, του 

χρηματιστηρίου και της οικονομικής συμπεριφοράς ή προσφοράς εργασίας. Σε μία 

από τις ελάχιστες μελέτες116 που προσπάθησε να κάνει την παραπάνω σχέση μεταξύ 

δηλαδή των αυξομειώσεων της τιμής του πετρελαίου και των τιμών του 

χρηματιστηρίου, επιτοκίων οικονομικής δραστηριότητας και εργασίας 

χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση VAR (vector-autoregression). Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης οι αυξομειώσεις επηρεάζουν την πραγματική 

οικονομική δραστηριότητα του κράτους όπως επίσης και το θέμα της εργασίας ενώ 

είναι σημαντικές ως προς την εξήγηση του χρηματιστηρίου ενώ αντίθετα  

αυξομειώσεις του χρηματιστηρίου δεν οδηγούν σε οικονομική δραστηριότητα και 

εργασία.   

Κάποιες άλλες σχετικές μελέτες117 του υπάρχοντος ενεργειακού συστήματος σε 

αναλογία με τις Η.Μ.Ε. έχουν γίνει με έναν συνδυασμό πρόβλεψης ζήτησης μαζί με 

μία ανάλυση βασιζόμενη στα μοντέλα R-MARKAL και WASP IV τα οποία δίνουν 

μία εκτίμηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και τα μέτρα που πρέπει να 

παρθούν προς εκπλήρωση των όρων που έχουν τεθεί από το πρωτόκολλο του 

Κιότο. Αυτά τα σενάρια είναι δύο με βάση τιμές πετρελαίου σε μεσαία ή ανώτερη 

τιμή. Στη συνέχεια υπάρχει σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ αυτών που 

πληρούν τις προϋποθέσεις του Κιότο και αυτών που δεν τις πληρούν ενώ γίνεται 

και η αντίστοιχη σύγκριση στην εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα. 

Γενικότερα τώρα με όλα όσα έχουν ειπωθεί είναι φανερό ότι τελικά για να είναι 

οικονομικά βιώσιμη τουλάχιστον για μία περίοδο 10-15 χρόνων (π.χ. μέχρι το 2020) 

θα πρέπει να είναι οι Η.Μ.Ε. (άνεμος, ήλιος, βιομάζα, γεωθερμία) να είναι όσο το 

δυνατόν ανταγωνιστικές οικονομικός σε σχέση με το πετρέλαιο και το φυσικό 

αέριο. Κάτι τέτοιο προς το παρών δεν είναι εφικτό σε καμία οικονομία του πλανήτη 

μας όμως αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν θα γίνει στο μέλλον. Εκτός αυτού οι 

περισσότερες προβλέψεις δείχνουν το τελείωμα των αποθεμάτων πετρελαίου στις 
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χώρες που κυρίως παράγεται ενώ ίσως να υπάρξουν κάποιες άλλες στις οποίες 

αρχικά δεν είχαν εκτιμηθεί ότι θα μπορούσε να γίνει η παραγωγή τους όμως λόγω 

της τεχνολογίας να είναι αυτό εφικτό. Παρόλα αυτά το φαινόμενο της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος είναι ένα πρόβλημα που δημιουργείται από το πετρέλαιο κυρίως 

(μέσω όπως είναι γνωστό από την χρήση οχημάτων αλλά και σε μικρότερο ποσοστό 

από υπάρχουσες βιομηχανίες) και σε δευτερεύον ρόλο από το φυσικό αέριο. 

Η υγεία λοιπόν του ανθρώπου είναι άμεση συνάρτηση του περιβάλλοντος στο 

οποίο ζει αν και θα υπάρξουν φυσικά ενστάσεις του τύπου ‘μα εάν η ενέργεια από 

Η.Μ.Ε. είναι ακριβή και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις τιμές της ο μεσαίος 

πολίτης ή ο οποιοσδήποτε πολίτης τότε γιατί να αξίζει τον κόπο?’ Εδώ λοιπόν 

έρχεται να προστεθεί ο ρόλος του ιδίου κράτους και η ενεργειακή πολιτική που θα 

ακολουθήσει έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν αυτός ο πολίτης να μπορέσει να 

χρησιμοποιήσει ως ενέργεια παραγόμενη από Η.Μ.Ε. και αποθήκευσή της μέσω 

μετατροπής ενεργειακών κυψελών σε υδρογόνο. Ο ρόλος λοιπόν του κράτους είναι 

πρωταρχικός όπως και η πολιτική που θα ακολουθηθεί και ένα τέτοιο παράδειγμα 

σωστής ενεργειακής πολιτικής έχει ήδη αποδειχθεί από την πλευρά της Δανίας 

πρωταρχικώς και στη συνέχεια της Ισπανίας, μίας χώρας η τελευταία με κλίμα 

αρκετά παρόμοιο με το δικό μας.  

Σε αυτό το σημείο θα κάνω μία μικρή παρένθεση για την περίπτωση της Δανίας 

για να αναφέρουμε ότι σε αυτή τη χώρα μετά την πρώτη ενεργειακή κρίσης που 

παρατηρήθηκε το 1973 και στη συνέχεια το 1980 το κράτος ενώ αρχικά αποφάσισε 

σε επένδυση της ενεργειακής πολιτικής στην πυρηνική στη συνέχεια και λόγω της 

σφοδρής αντίδρασης από μέρους του κόσμου ακολουθήθηκε διαφορετική πολιτική 

η οποία είχε ως συνέπεια την στροφή στην παραδοσιακή ενέργεια που κινούσε τους 

τότε μύλους δηλαδή τον άνεμο. Έτσι καταστρώθηκε ένα στρατηγικό ενεργειακό 

πρόγραμμα που ακολουθήθηκε κατά βήμα και είχε ως συνέπεια η Δανία να φτάσει 

το 2006 να έχει 25% της ολικής της ενέργειας παραγόμενη από τον άνεμο και 

μάλιστα να έχει φτάσει στο μέγιστο σημείο χρησιμοποίησής του. Η συνέχεια του 

έργου της κυβέρνησης της Δανίας στις Η.Μ.Ε. ήταν η έρευνα και τα διάφορα 

σενάρια (αποκεντρωτικό και συγκεντρωτικό)118 που αναπτύχθηκαν μέχρι το έτος 

2050 όπως φαίνεται και στα παρακάτω σχήματα και όπου το κύριο στοιχείο αυτής 

της μελέτης είναι ότι για να είναι εφικτή αυτή η ‘διείσδυση’ της τεχνολογίας 

υδρογόνου προς αντικατάσταση της υπάρχουσας (πετρέλαιο) πρέπει να είναι σε 
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θέση να αυξηθεί ο βαθμός απόδοσης (μετατροπής) της ενεργειακής κυψέλης 

(fuel cell) από τις σημερινές τιμές του. 

 
Εικόνα 39α.. Αποκεντρωτικό Σενάριο         Εικόνα 39β. Συγκεντρωτικό Σενάριο 

Η δε Γαλλία την ίδια εποχή (δηλαδή μετά το 1973) αποφάσισε να ακολουθήσει 

ένα διαφορετικό μοντέλο αντιμετώπισης ενδεχόμενης ενεργειακής κρίσης και έτσι 

επένδυσε σε έναν τομέα στον οποίο θεωρούνταν επίσης παγκοσμίως από τις πρώτες 

δυνάμεις (κάτι που το είδαμε στο κεφάλαιο με τα πυρηνικά) και ήταν η πυρηνική 

ενέργεια. Φυσικά στη συγκεκριμένη περίπτωση οι κίνδυνοι που υπάρχουν σε 

περίπτωση κάποιου ατυχήματος είναι αρκετά μεγαλύτερη ενώ το κυρίως πρόβλημα 

των τοξικών αποβλήτων η Γαλλική κυβέρνηση το έχει ‘λύσει’ με την εναπόθεσή 

τους σε κάποια από τα νησιά των πρώην αποικιών τους. Παρόλο αυτά κοινό 

στοιχείο των δύο παραπάνω χωρών είναι ότι τελικά ‘πόνταραν’ σε παραγωγή 

ενέργειας από αυτές τις μορφές ενέργειες στις οποίες ήταν πιο εξελιγμένες εκείνη 

την χρονική την στιγμή αλλά επίσης και σε αυτές οι οποίες εκπροσωπούσαν το 

συγκεκριμένο κράτος. 

Η θεωρία λοιπόν που λέει ότι για να έχει αποτέλεσμα μία ενεργειακή πολιτική 

χρειάζεται να γίνει συγκεκριμενοποίηση σε λίγες μορφές παραγωγής ενέργειας 

έρχεται επίσης να αποδειχθεί μέσα από το παράδειγμα της Ισπανίας και κυρίως 

μέσα από την περιοχή της Ναβάρας (Navarre) όπου εκεί δημιουργήθηκε μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας από άνεμο και δεν 

είναι άλλη από την αναφερόμενη σε άλλες παραγράφους πρωτύτερα την Gamesa 

Eolicos S.A. Σύμφωνα με άρθρο119 η επιτυχία της περιοχής αυτής είναι αποτέλεσμα 

συνολικής προσπάθειας από το ίδιο το αυτόνομο κράτος (εδώ τίθεται ένα μεγάλο 

θέμα στην περίπτωση της Ελλάδος και έχει να κάνει με την δύναμη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης) σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις και διευκολύνσεις μέσω 
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αρχικής φοροαπαλλαγής των επενδυτών και τοπικών επενδυτικών προγραμμάτων 

που είχε ως αποτέλεσμα δημιουργία εταιρειών (που συνεπάγεται απασχόληση 

εργατικού δυναμικού σε τομέα υψηλής τεχνολογίας με περαιτέρω μείωση της 

ανεργίας και συνεχής αύξηση θέσεων εργασιών). Παρακάτω αναφέρονται τα 

βήματα (μοντέλο) που πάρθηκαν και θα παρθούν ως συνέχεια  και είχαν ως 

αποτέλεσμα η περιοχή αυτής της Ισπανίας να βρίσκεται μέσα στις τρεις (3) πρώτες 

σε ΑΕΠ και στις πρώτες 250 σε όλη την Ε.Ε. των 15.  

Α) Από το 2002-2011 σχέδιο για την ενέργεια και για το φυσικό αέριο να 

υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις βιομηχανίες μέχρι το 2003 έχοντας σαν βάση τον 

ανταγωνισμό ελεύθερης αγοράς. 

Β) Το ενεργειακό πλάνο που είχε κατατεθεί για το χρονικό διάστημα 2000-2010 

και είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενέργειας από Η.Μ.Ε. 

Γ) Ανακατανομή του τομέα Η.Μ.Ε. ξεχωρίζοντας την μεταφορά ενέργειας και 

διανομή της από την μία πλευρά και την παραγωγή ενέργειας και marketing από 

την άλλη. 

Δ) Ενεργειακή διαχείριση και στρατηγικές αποδοτικότητας που έχουν ως 

αποτέλεσμα να φτάσουν ένα Μικτό Ετήσιο Εισόδημα που να είναι περισσότερο σε 

αρμονία με την ενεργειακή κατανάλωση με περισσότερη έμφαση στην πράσινη 

ενέργεια 

Ε) Πρέπει να τονισθεί ότι λόγω την αυτονομίας των περιοχών στην Ισπανία 

κάθε μία από τις περιοχές αυτές μπορεί να καθορίσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

κινηθεί σχετικά με τις Η.Μ.Ε.  

Έτσι, εξετάζοντας τα παραπάνω για την περίπτωση της Ελλάδας και παίρνοντας 

υπόψη τις μεταβλητές που αναλύθηκαν στις προηγούμενες σελίδες και δεν είναι 

άλλες από την α) παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου, β) παγκόσμια κατανάλωση 

πετρελαίου, γ) παγκόσμια αύξηση πληθυσμού (επομένως και της Ελλάδας δ) 

αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης (κατανάλωσης – ενέργειας) ως φυσικό 

επακόλουθο των β και γ ε) αύξηση του παγκόσμιου εισοδήματος ή αλλιώς ΑΕΠ της 

κάθε χώρας στ) παγκόσμια παραγωγή όπλων (άρα και εστίες πολέμου) μαζί με ένα 

μαθηματικό μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να δώσει τις προβλεπόμενες τιμές του 

πετρελαίου για τα επόμενα 25 χρόνια στηριζόμενοι στα τρία διαφορετικά σενάρια 

που διατυπώθηκαν στην αρχή της εργασίας και είναι α) αύξηση τιμής πετρελαίου 

από τα 70 στα 210 δολάρια το βαρέλι, β) με ταυτόχρονη διείσδυση των 
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 Εικόνα 40. Μοντέλο εισαγωγής πληροφοριών προς δημιουργία Σεναρίων-προβλέψεων μέχρι το έτος 2032.

Υψηλή 
Ενεργειακή 
εξάρτηση

Παγκόσμια 
Παραγωγή 
Όπλων 

(πόλεμοι)
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κατανάλωσ
ηςενέργεια

Η.Μ.Ε.
/ 

H2

Παγκόσμια 
παραγωγή 
πετρελαίου

 

Εκμετάλλε
υση 

υπαρχόντω
ν ρελαϊκών

Μήπως είναι πια καιρός 
να πάρουμε την 
κατάσταση στα χέρια μας?

Παγκόσμια 
παραγωγή 
πετρελαίου 

Παγκόσμια 
αύξηση 

πληθυσμού 

Παγκόσμια 
αύξηση 

κατανάλωσης 
ενέργειας Εκμετάλλευση 

υπαρχόντων 
πετρελαϊκών 
κοιτασμάτων

Παγκόσμια 
Παραγωγή 
Όπλων 
(εστίες 
πολέμου)

Παγκόσμια 
αύξηση 

εισοδήματος 

Παγκόσμια 
αποθέματα 
πετρελαίου 

Εξαγωγή 
πετρελαίου 

από 
πετρελαϊκές 

χώρες

ΛΥΣΗ 
Η.Μ.Ε./ 
Υδρογόνο 

 

 



Η.Μ.Ε./Υδρογόνου στο 10%, γ) με ταυτόχρονη διείσδυση των Η.Μ.Ε./Υδρογόνου 

στο 25% μπορούμε να προχωρήσουμε και να δούμε τα παραπάνω σενάρια. Η 

ανάλυση των επιμέρους στοιχείων έχει γίνει ήδη από όλο το προηγούμενο 

σύγγραμμα ενώ το μαθηματικό μοντέλο στο οποίο θα μπορούσε να γίνει η 

εισαγωγή των πληροφοριών για την διακύμανση της τιμής του πετρελαίου είναι 

αυτό της σελίδας 151 

d ln S = [ θ (t) – α ln S ]dt + σ dz 

όπου S είναι η ενεργειακή τιμή, α και σ είναι σταθερές παράμετροι και μπορούν 

να υπολογισθούν από ιστορικά στοιχεία, και ο όρος θ(t) περιλαμβάνει την 

εποχικότητα και την τάση. Έτσι σε αυτή την περίπτωση με α=0.5 και σ=0.2 και 

εφόσον υποθέσουμε ότι η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου (spot price) είναι αυτή 

την στιγμή στα 70 δολάρια και οι μελλοντικές του τιμές θα αυξάνονται (πιθανόν 

γραμμικά) μέχρι να φτάσουν στο ύψος των 210 δολαρίων το βαρέλι σε 25 χρόνια, 

ορίζοντας την μελλοντική τιμή του ανά 5 χρόνια (δηλαδή το 2012 η τιμή του να 

προβλεφθεί ότι είναι 98$ το βαρέλι), τότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα τριαδικό 

δένδρο (trinomial tree) όπου θέτοντας τις ίδιες πιθανότητες και στις τρεις 

περιπτώσεις δηλαδή στην α) 0.33 (από 70$ σε 210-$) , β) 0.334 (από 70$ σε 210$ 

με διείσδυση 10%), γ) 0.33 (από $70 σε 210$ με διείσδυση 25%) τότε η εξίσωση 

που μπορεί να αρχίσει το παραπάνω δένδρο είναι  

0.1667e0.3464+α1 + 0.6666eα1 + 0.1667e-0.3464+α1 = 70$ 

και βρίσκοντας το α1 επομένως έχω έτσι την πορεία της τιμής του πετρελαίου 

για τα επόμενα πέντε χρόνια με τις τρεις προϋποθέσεις (πιθανότητες) που λέχθηκαν. 

Ακολουθούμε τα ίδια βήματα (πέντε μέχρι το έτος 2032) στη συνέχεια οπότε 

μπορούμε να δούμε έτσι εάν και πότε μπορεί να είναι καλύτερα για εμάς να 

ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα. Όλα τα παραπάνω μπορούν να απεικονιστούν υπό 

μορφή γραφήματος (δένδρου) μέσω ενός υπολογιστικού πακέτου απεικόνισης 

τριαδικού συστήματος και είναι το DerivaGem. 

Στη συνέχεια μπορεί να γίνει υπολογισμός της μονάδας ενέργειας στο τέλος 

κάθε πενταετίας μέσω μίας εξίσωσης την οποία είδαμε σε προηγούμενες σελίδες 

(Σελ.57) η οποία μπορεί να δώσει την σχέση μεταξύ του κόστους μίας (1) μονάδας 

MBTU υδρογόνου προς την δυναμικότητα του Φ/Β για ηλεκτρόλυση, Ε, και του 

κόστους του ηλεκτρισμού c (kWh-1) 

Κόστος ($) = 2.29Ε  (V)c (cents)  + 3 ($) 

Όπου το $3 είναι το κόστος σχετικό με την συντήρηση, ασφάλεια, κ.λ.π. 
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Συμπεράσματα 
 

Αρχικός στόχος αυτής της εργασίας, όπως ειπώθηκε σε προηγούμενες σελίδες, 

ήταν να δοθούν τα στοιχεία ή αλλιώς μεταβλητές που σχετίζονται με τα μελλοντικά 

σενάρια τα οποία με την σειρά τους θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και να 

χρησιμοποιηθούν προς απόδειξη ότι οι Η.Μ.Ε./Υδρογόνο είναι το μέλλον όχι μόνο 

για αυτή την χώρα αλλά ίσως και παγκοσμίως.  

Η απάντηση λοιπόν στο ποιες είναι αυτές οι ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η 

Ελλάδα στην χρήση αυτών των μορφών (Η.Μ.Ε.) είναι στη μεγαλύτερη 

διαθεσιμότητα που υπάρχει στην Ε.Ε. και το μικρότερο ποσοστό χρησιμοποίησή 

της σε σχέση με τις άλλες χώρες. Εξετάσθηκαν οι περιπτώσεις του α) ανέμου, β) 

ήλιου (Φ/Β), γ) γεωθερμίας, δ) Βιομάζας. Γιατί θα μπορούσε να αναρωτηθεί 

κάποιος? Απλούστατα γιατί είναι αυτές οι μορφές ενέργειας οι οποίες είναι άφθονες 

στην Ελλάδα, είναι ανανεώσιμες και ήπιες, επομένως μη ρυπογόνες και αυτή την 

στιγμή αλλά και μελλοντικά είναι αυτές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μέσω της ενεργειακής κυψέλης για παραγωγή υδρογόνου. Εδώ θα ήθελα να τονίσω 

ότι ακόμη και ανάμεσα σε αυτές τις τέσσερις μορφές υπάρχουν κάποιες οι οποίες 

μπορεί να έχουν ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην ενεργειακή πολιτική της χώρας μας 

και δεν είναι άλλες από τον άνεμο, ήλιο και βιομάζα (κυρίως όμως μέσω 

σκουπιδιών και βιολογικών συνθέσεων παρά μέσω βιοκαλλιέργειας). 

Η Ελλάδα είναι μία χώρα στην οποία ο πληθυσμός της δεν αναμένεται να 

αυξηθεί ιδιαίτερα μέχρι το 2030 (υπολογισμοί από στοιχεία της Eurostat κάνουν 

λόγο για διατήρηση του πληθυσμού μέχρι το 2030 στους 11 εκατ. κατοίκους σε 

αντίθεση με την παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού στα 8 δις. κατοίκους όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 47).120 Αυτό από την πλευρά του συνεπάγεται ότι θα υπάρξει 

ίσως μόνο μία σχετικά μικρή αύξηση κατανάλωση ενέργειας (Πίνακας 48) άρα και 

της ζήτησης πετρελαίου λόγω και της οικονομικής ανάπτυξης παρά τις επίσης 

υποθέσεις (αλλά και αποδείξεις ταυτόχρονα) ότι υπάρχει η θέρμανση της γης που 

οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας (και με την σειρά του κάποιος θα μπορούσε να 

πει μείωση της ζήτησης του πετρελαίου). Αυτή η αύξηση όμως της παγκόσμιας 

κατανάλωσης θα έχει ως φυσικό επακόλουθο και την αύξηση της ζήτησης του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου κάτι που δεν θα αφήσει ανηπηρέαστη και την 

Ελληνική οικονομία είτε σε μικροοικονομικό ή μακροοικονομικό επίπεδο. Οι 
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διάφορες μελέτες που έχουν γίνει μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν οδηγός προς 

την σωστή κατεύθυνση.121-132

Συνοπτικά λοιπόν εδώ θα αναφέρουμε τους λόγους οι οποίοι θα είναι 

καθοριστικοί και τα μέτρα (τα οποία θα μπορούν να παρθούν) και θα οδηγήσουν 

την Ελληνική οικονομία στην υιοθέτηση μίας ενεργειακής πολιτικής βασιζόμενη 

στις Η.Μ.Ε/Υδρογόνου που θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν το 

πετρέλαιο/φυσικό αέριο.         

 
 

Πίνακας  47. 
 

 
 

Πίνακας 48. 
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Λόγοι 
- Παγκόσμια αύξηση πληθυσμού (κυρίως Κίνα, Ινδία και Αφρική) 

επομένως και κατανάλωσης ενέργειας (άρα και πετρελαίου/φυσικού 

αερίου) 

- Μείωση παγκοσμίων αποθεμάτων συναρτήσει του χρόνου 

- Αύξηση εστιών πολέμου οφειλόμενοι στην συνεχιζόμενη μείωση των 

αποθεμάτων και την κυριαρχία πάνω στο πετρέλαιο από χώρες (Η.Π.Α.) 

που έχουν και την μεγαλύτερη κατανάλωση 

- Δημιουργία πολιτικών παιχνιδιών για έλεγχο της ποσότητας (μέσω των 

πετρελαϊκών εταιρειών) από χώρες οι οποίες είναι ισχυρές όχι μόνο 

οικονομικά αλλά και στρατιωτικά (Κίνα, Ρωσία, Η.Π.Α., Μ.Βρετανία, 

Γαλλία) 

- Μείωση παγκοσμίων αποθεμάτων νερού που έχει ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία εστιών πολέμου  

- Εκπορευόμενη από τη Wall Street παγκόσμια χρηματιστηριακή 

κερδοσκοπία, με τα εμπορεύματα, τα παράγωγα και τους ενεργειακούς 

δείκτες. 

Μέτρα 

- Στρατηγικό πλάνο τεχνολογίας υδρογόνου σε άμεση σχέση με την έρευνα 

κυρίως στην τεχνολογία ενεργειακών κυψελών 

-  Υιοθεσία μιας σειράς φορολογικών ελαφρύνσεων (περαιτέρω από αυτές 

που υπάρχουν από την Ε.Ε.) 

- Αποτελεσματική ενεργειακή πολιτική μέσω συγκεκριμενοποίησης σε 

λίγες μορφές παραγωγής ενέργειας (π.χ. Ισπανία, Δανία, Γερμανία) και σε 

αυτές που υπάρχουν άφθονες στην Ελλάδα (άνεμος, ήλιος, βιομάζα) μέσω 

ενός καθαρού νομικού πλαισίου, αδειοδοτήσεως,  ενημερώσεως τοπικών 

κοινωνιών και δημιουργίας δικτύων  

- Προσωπικές και κοινωνικές προτεραιότητες 

- Μείωση λαθρεμπορίου στο πετρέλαιο 

- Μείωση δαπανών σε οπλικά συστήματα (όσο μπορεί να επιτραπεί) με μία 

πιο αποδοτική και σταθερή εξωτερική πολιτική και όχι μονόπλευρη η 

οποία αποβαίνει εθνικώς ζημιογόνα 

- Εκπόνηση μακροπρόθεσμου σχεδίου εκμετάλλευσης υπαρχόντων 

πετρελαϊκών πόρων 
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