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7 µύθοι για το λιθάνθρακα 
 

 

Μύθος 1: Ο λιθάνθρακας είναι ένα καθαρό καύσιµο 

 

Ο άνθρακας στις διάφορες µορφές του (λιγνίτης, λιθάνθρακας) αποτελεί µε διαφορά το 

πιο ρυπογόνο καύσιµο. Ο λιθάνθρακας, για παράδειγµα, είναι 10% πιο ρυπογόνος από το 

πετρέλαιο και 85-90% πιο ρυπογόνος από το φυσικό αέριο. Ακόµα και ο πιο σύγχρονος 

ανθρακικός σταθµός ευθύνεται για τις εκποµπές εκατοµµυρίων τόνων αερίων του 

θερµοκηπίου κάθε χρόνο. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι εκποµπές αερίων 

ρύπων ενός λιθανθρακικού σταθµού ισχύος 600 µεγαβάτ (ΜW) µε σύγχρονα συστήµατα 

αντιρρύπανσης και µε υψηλή απόδοση (43%): 

 

 
Εκποµπές ρύπων από την ηλεκτροπαραγωγή µε λιθάνθρακα 

Εκποµπές ρύπων Τόνοι ανά έτος (t/y) 
Γραµµάρια ανά 
κιλοβατώρα 

(g/kWh) 
Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) 

3.226.750 834 

Εκποµπές διοξειδίου του θείου (SO2) 3.610 0,93 
Εκποµπές οξειδίων του αζώτου (NOx) 6.480 1,67 
Εκποµπές σωµατιδίων (TSP) 
εκ των οποίων 
- Εκποµπές µικροσωµατιδίων ΡΜ10 
- Εκποµπές µικροσωµατιδίων ΡΜ2,5 

540 
 

380 
270 

0,14 
 

0,10 
0,07 

Αέριες εκποµπές τοξικών µετάλλων 
Κιλά ανά έτος 

(Kg/y) 

Μιλιγραµµάρια 
ανά κιλοβατώρα 

(mg/kWh) 
Εκποµπές υδραργύρου 10,5 0,0027 
Εκποµπές καδµίου 7,75 0,0020 
Εκποµπές αρσενικού 205 0,0530 

 

 

 

Μύθος 2: Οι νέες τεχνολογίες καθαρού άνθρακα µπορούν να εξαλείψουν τις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 
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Οι νέες τεχνολογίες (δέσµευση και αποθήκευση άνθρακα) βρίσκονται ακόµα σε 

πειραµατικό στάδιο και δεν έχουν ευρεία βιοµηχανική εφαρµογή. Κανείς δε γνωρίζει αν η 

τεχνολογία αυτή θα καταστεί ποτέ εµπορικά διαθέσιµη σε οικονοµικά βιώσιµες τιµές, 

ωστόσο σε κάθε περίπτωση αυτό δεν αναµένεται να συµβεί πριν το 2030, όταν πλέον θα 

είναι αργά για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών και τη µείωση των εκποµπών 

των αερίων του θερµοκηπίου. Οικονοµικοί κολοσσοί όπως η Shell και η BP εγκατέλειψαν 

σχετικά προγράµµατα λόγω υπέρµετρου κόστους. Ακόµα όµως και αν λειτουργήσει η 

τεχνολογία της ∆έσµευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα, κρύβει τεράστιους κινδύνους για το 

περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών.[1] Η τεχνολογία αυτή θα 

εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής ενέργειας, επιβαρύνοντας ακόµα περισσότερο τους 

καταναλωτές. Επιπλέον, η έρευνα στην τεχνολογία αυτή απαιτεί τη δαπάνη 

δισεκατοµµυρίων ευρώ, κονδυλίων που θα στερείται η έρευνα για την Εξοικονόµηση 

Ενέργειας και τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τα οποία τελικά επιβαρύνουν 

τους καταναλωτές. Αντί λοιπόν να σπαταλάµε χρήµατα και χρόνο σε αβέβαιες τεχνολογίες 

που κρύβουν τεράστιους περιβαλλοντικούς κινδύνους και να δίνουµε άλλοθι στις εταιρίες 

που θέλουν να στραφούν στο άνθρακα ή να παραµείνουν προσηλωµένες σε αυτόν, πρέπει 

να επενδύσουµε στις πραγµατικές λύσεις για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών, 

τις ΑΠΕ και την εξοικονόµηση ενέργειας.  

 

 

Μύθος 3: Ο λιθάνθρακας µπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες παγκοσµίως 

για τα επόµενα 150 χρόνια 

 

Πρόσφατες εκτιµήσεις δείχνουν µία κορύφωση της παγκόσµιας παραγωγής άνθρακα στα 

επόµενα 25 χρόνια για να ακολουθήσουµε µετά σταθερά πτωτικές τάσεις λόγω εντατικής 

εκµετάλλευσης των αποθεµάτων. Για τους λιθάνθρακες η ηµιπερίοδος ζωής, δηλαδή η 

κορύφωση της παραγωγής εκτιµάται µεταξύ του 2021 και 2030. Ωστόσο θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι τα κοιτάσµατα λιθάνθρακα που θα έχουν αποµείνει, θα είναι 

χαµηλότερης ποιότητας (χαµηλή θερµογόνος δύναµη) και κατά συνέπεια θα πρέπει να 

ενταθεί η εκµετάλλευση του συγκεκριµένου καυσίµου προκειµένου να διατηρηθεί η 

παραγωγή στα ίδια επίπεδα. Ένα τέτοιο σενάριο, στο οποίο αυξάνεται η παραγωγή 

λιθάνθρακα, θα προκαλέσει την αύξηση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 60%, 

ακυρώνοντας για πάντα κάθε προσπάθεια για την έγκαιρη αντιµετώπιση των κλιµατικών 

αλλαγών. 

 

 

Μύθος 4: Ο λιθάνθρακας συµβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας 

 

Η χώρα µας όντως δεν έχει ενεργειακή επάρκεια, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι είναι µία από τις πιο σπάταλες ενεργειακά χώρες στην Ευρώπη. Η Ελλάδα 

εποµένως πρέπει πρώτα από όλα να επενδύσει στην εξοικονόµηση ενέργειας για την 

εξασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας. Επιπλέον, το 85% των παγκόσµιων κοιτασµάτων 

άνθρακα βρίσκεται σε µόλις 6 χώρες (ΗΠΑ, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Αυστραλία, Νότια Αφρική) 

µε αποτέλεσµα να αυξάνει ακόµα περισσότερο την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας µας. 



Greenpeace Greece, Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα, τηλ: 210 - 38 40 774 & 5, www.greenpeace.gr 

Μοναδική λύση για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας και την απεξάρτηση 

από τα εισαγόµενα καύσιµα είναι οι ΑΠΕ και η εξοικονόµηση ενέργειας.  

 

 

Μύθος 5: Το ενεργειακό σύστηµα της χώρας χρειάζεται µονάδες µε καύσιµο τον 

άνθρακα ως µονάδες βάσης για την ευστάθειά του 

 

Το µοντέλο αυτό είναι απαρχαιωµένο και ήδη έχει αποδειχθεί ότι στην πραγµατικότητα 

προκαλεί περισσότερα και σηµαντικότερα προβλήµατα από αυτά που θεωρητικά λύνει 

(π.χ. τεράστιες απώλειες κατά τη µεταφορά και τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας). Το 

σύγχρονο ενεργειακό µοντέλο στηρίζεται πρωτίστως στην εξοικονόµηση ενέργειας και τις 

αποκεντρωµένες εφαρµογές ΑΠΕ, όπου η ενέργεια παράγεται κοντά στο σηµείο όπου 

καταναλώνεται. Ο άνθρακας σε αυτό το ενεργειακό µοντέλο δεν έχει θέση, καθώς µπορεί 

να υποκατασταθεί αποτελεσµατικά από φιλικότερες προς το περιβάλλον τεχνολογίες. 

 

 

Μύθος 6: Ο άνθρακας είναι το πιο φθηνό καύσιµο 

 

Το Μάρτιο του 2007 η τιµή του εισαγόµενου άνθρακα κυµαινόταν στα 56–64 € ανά τόνο. 

Τις πρώτες ηµέρες του Σεπτεµβρίου του 2008, η τιµή υπερδιπλασιάστηκε στα 135 € ανά 

τόνο. Παράλληλα αυξήθηκε το κεφαλαιουχικό κόστος κατασκευής ανθρακικών σταθµών 

λόγω αύξησης της τιµής των δοµικών υλικών. Επιπλέον του κόστους αυτού, θα πρέπει να 

υπολογιστεί η δαπάνη για την αγορά των συνολικών δικαιωµάτων εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου, όπως θα επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία από το 2013. 

Υπολογίζεται ότι ένας ανθρακικός σταθµός ισχύος 600 µεγαβάτ (ΜW) µε υπερσύγχρονα 

συστήµατα αντιρρύπανσης και υψηλή απόδοση 43% θα επιβαρύνεται έως και µε 130 εκατ. 

€ ετησίως. Με βάση τα παραπάνω, το κόστος παραγωγής της ενέργειας ανέρχεται (το 

φθινόπωρο του 2008) σε περίπου 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα, διπλασιάζεται δηλαδή σε 

σύγκριση µε ενάµιση χρόνο πριν! Για τη σύγκριση αναφέρουµε ότι το αντίστοιχο κόστος 

των αιολικών κυµαίνεται από 6-9 λεπτά η κιλοβατώρα (ανάλογα µε το αιολικό δυναµικό), 

είναι δηλαδή φθηνότερα από τον άνθρακα. 

 

Μύθος 7: Ο άνθρακας θα συµβάλει στην τοπική ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας 

 

Η Ελλάδα έχει ήδη εµπειρία από την ‘ανάπτυξη’ του άνθρακα. Στα δύο µεγάλα ενεργειακά 

κέντρα της Ελλάδας, τη Β∆ Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, χιλιάδες άνθρωποι µε τις 

οικογένειές τους ζουν εγκλωβισµένοι σε ένα υποβαθµισµένο περιβάλλον και εργάζονται σε 

συνθήκες που επιβαρύνουν καθηµερινά την υγεία τους. Περά από την επιβάρυνση της 

υγείας τους οι εργαζόµενοι διατρέχουν καθηµερινά κινδύνους από εργατικά ατυχήµατα, τα 

οποία πολλές φορές µπορούν να αποβούν θανάσιµα. Σε κάθε περίπτωση, η εξοικονόµηση 

ενέργειας και οι ΑΠΕ δηµιουργούν πολύ περισσότερες και ασφαλέστερες θέσεις εργασίας. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσµατα έρευνας[2] σχετικά µε τη δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας ανά ενεργειακή τεχνολογία: 

 

Εργατοέτη σε σχέση µε λιγνίτη ανά ανά 
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(λιγνίτης = 1) µονάδα ισχύος µονάδα ενέργειας 

Λιγνίτης (παραγωγή & ορυχεία) 1 1 

Φωτοβολταϊκά 2,5 18,75 

Αιολικά 0,9 3,75 

Βιοµάζα 2,4 2,50 

Γεωθερµία 2,8 2,50 

Ηλιοθερµικά 1,4 6,25 

Υδροηλεκτρικά 1,2 6,88 

 

 

Η κοινωνική διάσταση της χρήσης λιθάνθρακα 

 

Την περίοδο 2000-7, µόνο στην Κίνα πέθαναν 44.500 ανθρακωρύχοι σύµφωνα µε τα 

επίσηµα στοιχεία της κινεζικής κυβέρνησης. Ανεπίσηµες πηγές ανεβάζουν τον αριθµό αυτό 

στο τετραπλάσιο, αφού δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τα χιλιάδες παράνοµα 

ορυχεία που λειτουργούν στη χώρα αυτή. Στα τραγικά αυτά νούµερα δεν περιλαµβάνονται 

οι νεκροί των άλλων χωρών, ούτε βέβαια οι δεκάδες χιλιάδες καρκινοπαθείς και ασθενείς 

από τις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στα ανθρακωρυχεία. Στην Ελλάδα, 

πρόσφατη µελέτη που έγινε σε 3.559 παιδιά ηλικίας 9-12 ετών στην περιφέρεια της 

∆υτικής Μακεδονίας, έδειξε, πέραν πάσης αµφιβολίας, τις βλαβερές συνέπειες της έκθεσης 

σε ρύπους που σχετίζονται µε τους λιγνιτικούς σταθµούς. Οι υψηλότερες συχνότητες 

ρινίτιδας και βρογχίτιδας παρατηρήθηκαν στην Πτολεµαΐδα, µε την Κοζάνη και τη Φλώρινα 

να βρίσκονται πολύ κοντά. Η µελέτη εξέτασε και άλλες γενεσιουργές αιτίες παθήσεων του 

αναπνευστικού και κατέληξε πως η βιοµηχανικής προέλευσης επιβάρυνση ευθύνεται για τα 

υψηλά επίπεδα επιπλοκών σε αυτές τις περιοχές.   

Η ανθρακική κιλοβατώρα έχει πολύ µεγαλύτερο κόστος απ’ ότι φαντάζονται 

ορισµένοι! 

 

 

 

Παραποµπές: 

1. Μάθετε περισσότερα για τους κινδύνους της τεχνολογίας ∆έσµευσης και Αποθήκευσης 
Άνθρακα: www.greenpeace.org/greece/press/118523/ccs 

2. www.helapco.gr/library/RES_Jobs_Helapco-Feb05.pdf 

 

 

 


