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Η λέξη «µετάβαση» έχει µπει τον τελευταίο καιρό για τα καλά στο λεξιλόγιο των ενεργειακών 
θεµάτων στην ΕΕ και την Ελλάδα.Η αποφασιστικότητα της Ευρώπης για στροφή σε πιο 
καθαρές µορφές ενέργειας και εξηλεκτρισµό της οικονοµίας, δηµιουργεί αυξηµένη ανάγκη για 
ένα ενδιάµεσο καύσιµο που θα µας φέρει από την εποχή της καύσης πολύ επιβαρυντικών για 
το περιβάλλον υδρογονανθράκων, σε ένα µέλλον απαλλαγµένο από τέτοιους ρύπους. Αυτή 
η µετάβαση, από το πετρέλαιο και τον άνθρακα στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας περνάει 
κατά ένα µεγάλο βαθµό από το φυσικό αέριο. 

Κρίσιµο κοµµάτι στο φυσικό αέριο όµως, αποτελεί µετά την εξόρυξη του, ο τρόπος µεταφοράς 
του. Μετά από χρόνια παραδοσιακής µεταφοράς µέσω χερσαίων και υποθαλάσσιων αγωγών 
το φυσικό αέριο µεταφέρεται πλέον µαζικά και σε υγροποιηµένη µορφή (LNG) µε πλοία. 

Η µεγάλη διαφορά µεταξύ αγωγών και LNG είναι ότι οι πρώτοι συνδέουν ένα αρχικό σηµείο 
Α µε ένα τελικό σηµείο Β. Το LNG συνδέει ένα αρχικό σηµείο Α µε πολλαπλά εναλλακτικά 
σηµεία Β, Γ, ∆ κλπ. καθώς ένα πλοίο µπορεί να µεταφέρει τα φορτία του σε οποιοδήποτε 
λιµάνι έχει αντίστοιχες υποδοµές. 

Οι αγωγοί δηµιουργούν εξαρτήσεις και δεσµεύσεις, ενώ το LNG προσφέρει ελευθερία 
επιλογών και κινήσεων. Οι αγωγοί συνδέονται µε µονοπωλιακές καταστάσεις, πολιτικές 
πιέσεις και αδιαφανείς διαδικασίες, ενώ το LNG µε ελεύθερη διαπραγµάτευση και διαφανείς 
εµπορικές συναλλαγές. Οι αγωγοί είναι λοιπόν το παρελθόν και το LNG το µέλλον της 
µεταφοράς φυσικού αερίου στον κόσµο. 

Στην Ελλάδα, και ενώ ο κόσµος της ενέργειας αλλάζει µε ταχύτατους ρυθµούς, εµείς ακόµα 
ονειρευόµαστε τεράστιους αγωγούς σαν τον EastMed και θορυβώδεις διακρατικές 
συµφωνίες. Εν τω µεταξύ, η ΕΕ στην -σωστή- προσπάθεια της να περιορίσει την κλιµατική 
αλλαγή, τρέχει -ίσως λίγο αλόγιστα- να παροπλίσει πολύ βιαστικά κάθε νέα επένδυση σε 



φυσικό αέριο, µε εξαιρέσεις για το LNG του οποίου η κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί 
κατά περίπου 15% το 2020 στην Ευρώπη. 

Εµείς, µέχρι να χαρούµε τις φαρδιές υπογραφές µας για τον EastMed και να κουνηθούµε για 
να φτιαχτεί ο αγωγός που θα συνδέσει απλά το σηµείο Α µε το Β, θα ψάχνουµε να 
πουλήσουµε φυσικό αέριο σε µια Ευρώπη που έως τότε δεν θα το θέλει και ίσως δεν θα το 
χρειάζεται. 

Εν τω µεταξύ, ο υπόλοιπος κόσµος που δεν τρέχει τόσο γρήγορα και αποτελεσµατικά όσο η 
ΕΕ την προστασία του περιβάλλοντος, θα συνεχίσει να θέλει φυσικό αέριο µέσω LNG αλλά 
εµείς αντί να προωθήσουµε ένα τερµατικό LNG στην Κύπρο που θα πουλάει κατά το δοκούν 
σε σηµεία Β, Γ, ∆, κλπ. και θα δίνει ουσιαστική οικονοµική και πολιτική ισχύ στο νησί, θα 
έχουµε απλώσει τους σωλήνες µας µεταξύ Κύπρου και Ιταλίας και θα τους κοιτάµε... 
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