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Τίποτα λιγότερο από μία 
Ενεργειακή Επανάσταση!
Στα επόμενα δύο χρόνια η Ελλάδα καλείται να επιλέξει το 
μονοπάτι που θα ακολουθήσει στο ενεργειακό σταυροδρόμι 
που βρίσκεται σήμερα, καθώς και όλα τα μέτρα και τις 
πολιτικές που θα υποστηρίξουν την επιλογή αυτή. Δεν είναι 
επομένως υπερβολή να πούμε ότι οι πολιτικές επιλογές της 
χώρας μας μέχρι και το 2010, θα καθορίσουν την ενεργειακή 
και κλιματική πολιτική της Ελλάδας μέχρι το 2050. 

Άσχετα με την κατεύθυνση που τελικά θα προκριθεί, όλοι οι 
πολιτικοί, οικονομικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς 
συμφωνούν ότι θα πρέπει να ικανοποιούνται απόλυτα και 
απαρέγκλιτα τρία καίρια ζητήματα, τα οποία και θα αποτελούν 
πυλώνες της νέας ενεργειακής πολιτικής της χώρας:

•Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε βαθμό 
που να διασφαλίζει την καταπολέμηση των κλιματικών 
αλλαγών
•Ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια
•Δίκαιη, αδιάκριτη, ισότιμη και οικονομική πρόσβαση στην 
ενέργεια. 

Σε αυτήν την εξίσωση για δυνατούς λύτες, μέχρι σήμερα έχουν 
προβληθεί ως λύσεις πολλές προτάσεις: αποδοτικότερη χρήση 
συμβατικών τεχνολογιών σε συνδυασμό με ‘λελογισμένη’ 
ανάπτυξη των ΑΠΕ, τεχνολογίες καθαρού άνθρακα που ίσως 
εφαρμοστούν μετά το 2030, ακόμα και η χρήση πυρηνικής 
ενέργειας προβάλλεται δειλά δειλά από κάποιες πλευρές. 
Καμία όμως από αυτές τις προτάσεις δεν εξετάζει συνολικά 
το πρόβλημα και εύλογα καμία δεν μπορεί να ικανοποιήσει 
σωρευτικά και τα τρία ζητήματα που θίγονται παραπάνω. 

Ο λόγος που αποτυγχάνουν οι παραπάνω προτάσεις, οι 
οποίες εν πολλοίς αντικατοπτρίζουν τα σύνολο των απόψεων 
του ενεργειακού ‘κατεστημένου΄ στην Ελλάδα, είναι ότι 
επιδιώκουν τη διατήρηση του ενεργειακού μοντέλου που 
επικρατεί σήμερα. Συγκεντρωμένοι συμβατικοί σταθμοί σε 
συγκεκριμένα ‘ενεργειακά κέντρα’ της χώρας, αύξηση της 
απόδοσης των θερμοηλεκτρικών μονάδων και σταδιακή αλλά 
περιορισμένη αύξηση των ΑΠΕ. 

Η λογική ‘λίγο από όλα τα καύσιμα και τις τεχνολογίες’ , η 
οποία διαπνέει σήμερα σημαντική μερίδα του πολιτικού 
και οικονομικού κόσμου της χώρας, πρέπει να ανατραπεί.             

Η Ελλάδα πρέπει να έχει μία σαφή στροφή προς την πράσινη, 
ανανεώσιμη ενέργεια και την ευνοεί το πλούσιο ανανεώσιμο 
δυναμικό που διαθέτει. Η άποψη ότι η αύξηση της ενεργειακής 
κατανάλωσης είναι δεδομένη, αλλά και δείκτης ανάπτυξης 
πρέπει να ανατραπεί. Η Ελλάδα δε χρειάζεται περισσότερη 
ενέργεια, χρειάζεται όμως να την παράγει και να την 
καταναλώνει πιο έξυπνα και αποδοτικά. 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάντα σε συνδυασμό με την 
εξοικονόμηση ενέργειας, θα μειώσουν δραματικά τις εκπομπές 
των αερίων που καταστρέφουν το κλίμα, θα δημιουργήσουν 
εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στη χώρα, θα 
διασφαλίσουν καθαρή και οικονομική ενέργεια για όλους 
και θα εξοικονομήσουν εκατοντάδες δις ευρώ από την αγορά 
εισαγόμενων καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, εισαγωγές 
ενέργειας) και την αγορά δικαιωμάτων ρύπανσης. Η στροφή 
όμως σε αυτό το περιβαλλοντικά και οικονομικά βιώσιμο 
ενεργειακό μοντέλο είναι πρωτίστως πολιτική επιλογή, την 
οποία η ηγεσία θα πρέπει να λάβει σήμερα. 

Η έκθεση της Greenpeace και του EREC με τίτλο ‘Ενεργειακή 
Επανάσταση’ έρχεται να αποδείξει ακριβώς αυτό: οι 
ανανεώσιμες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση 
ενέργειας είναι η μόνη βιώσιμη, οικονομική και κοινωνικά 
δίκαιη λύση στην κλιματική, ενεργειακή και οικονομική κρίση 
που απειλεί, όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη. 
Το κυριότερο από όλα όμως είναι ότι αποδεικνύει ότι η 
καταπολέμηση της μεγαλύτερης ίσως κρίσης που αντιμετωπίζει 
η ανθρωπότητα είναι απολύτως εφικτή!

Στο όραμα της Ενεργειακής Επανάστασης αξιοποιούνται οι 
τεράστιες δυνατότητες της εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία 
αποκτά πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ενέργεια παράγεται 
από ΑΠΕ τόσο σε κεντρικές, όσο και αποκεντρωμένες 
εφαρμογές. Κάθε κτίριο αποτελεί ένα μικροσταθμό παραγωγής 
πράσινης και αποκεντρωμένης ενέργειας, ενώ έχει ελάχιστες 
ενεργειακές απαιτήσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τα κτίρια στα 
επόμενα χρόνια έχουν μηδενικές και στη συνέχεια αρνητικές 
εκπομπές. Ο ρόλος και η ευθύνη των πολιτών αποκτούν 
ιδιαίτερη σημασία καθώς οι αλλαγές στις καταναλωτικές 
συμπεριφορές και πρότυπα χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα 
ζωής, αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχία της Ενεργειακής 
Επανάστασης.
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Σημαντικότατο ρόλο επίσης διαδραματίζει ο τομέας των 
μεταφορών. Η χρήση πιο αποδοτικών –και στο μέλλον- 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η μεταφορά προσώπων και 
αγαθών μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου και η ενίσχυση 
των μέσων συλλογικής μεταφοράς θα συμβάλουν ενεργά στη 
μείωση των –ταχύτατα αυξανόμενων- εκπομπών από τον εν 
λόγω τομέα.

Αν η Ενεργειακή Επανάσταση γίνει πραγματικότητα 
στην Ελλάδα, τότε έως το 2020, οι ΑΠΕ θα 
καλύπτουν σχεδόν το 52% της ηλεκτροπαραγωγής, 
ενώ η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
θα μειωθεί κατά σχεδόν 20% σε σχέση με τις 
επίσημες προβλέψεις. Αναπόφευκτα, οι εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου θα μειωθούν κατά 41% 
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005 και οι κατά 
κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα 
μειωθούν από 9,6 τόνους το 2005, σε 5,6 και 1,4 
τόνους το 2020 και το 2050 αντίστοιχα. Με άλλα 
λόγια, χρειάζεται μία Ενεργειακή Επανάσταση 
για να βρεθεί η Ελλάδα στο σωστό δρόμο για την 
έγκαιρη αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών!
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Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, 
Τ: 210 38 40 774-5, F: 210 38 04 008 
www.greenpeace.gr 
gpgreece@diala.greenpeace.org

Το υλικό αυτό έχει παραχθεί χάρη στην οικονομική ενίσχυση 
των υποστηρικτών μας

Renewable Energy House, 63-67 rue d’ Arlon,
B-1040 Brussels, Belgium
T: +32 2 546 1933, F: +32 2 546 1934
erec@erec.org   www.erec.org


