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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Βαδίζοντας στον 21ο αιώνα, δύο δισεκατοµµύρια άνθρωποι —ένας στους τρείς 
κατοίκους του πλανήτη— δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε ηλεκτρικό ρεύµα, ούτε σε 
στοιχειώδη µέσα για το µαγείρεµα της τροφής τους. Καθηµερινά αναγκάζονται να 
χρησιµοποιήσουν ακριβές, ρυπογόνες και αναξιόπιστες λύσεις όπως λάµπες 
κηροζίνης, κεριά και καυσόξυλα, που βλάπτουν την υγεία, βυθίζουν περισσότερο στη 
φτώχεια και συµβάλλουν στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Σήµερα, ένα από τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα είναι η απουσία 
πρόσβασης σε καθαρή και αξιόπιστη ενέργεια που είναι απαραίτητη για βασικές 
ανάγκες, όπως είναι το καθαρό νερό, η υγειονοµική περίθαλψη, η θέρµανση και ο 
φωτισµός (UNDP, 2000). Αυτό µπορεί και πρέπει να αλλάξει. 
 
Οι ανάγκες σε ενέργεια των αναπτυσσόµενων χωρών δεν πρέπει να καλυφθούν από τη χρήση 
ορυκτών καυσίµων όπως το κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Τα καύσιµα αυτά 
ευθύνονται για τις κλιµατικές αλλαγές που θα έχουν τις πιο καταστροφικές επιπτώσεις στα 
φτωχότερα κράτη και επιπλέον ενισχύουν την οικονοµική εξάρτηση των κρατών αυτών από 
εισαγόµενες πηγές ενέργειας.   
 
Οι ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη µπορούν να καλυφθούν από τον ήλιο, τον άνεµο και το 
νερό. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή και τα µικρά υδροηλεκτρικά, 
είναι καθαρές, ανεξάντλητες και φιλικές προς το περιβάλλον. Οι πηγές αυτές µπορούν να 
βελτιώσουν την ποιότητα ζωής χωρίς το κόστος των κλιµατικών αλλαγών.  
  
Όλες οι χώρες πρέπει να λάβουν άµεσα µέτρα για την προστασία του κλίµατος της Γης. Για τις 
ανεπτυγµένες χώρες, το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί ένα πρώτο –αναιµικό, πλην όµως 
απαραίτητο- βήµα για τη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Οι ανεπτυγµένες 
χώρες πρέπει να στραφούν στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και συγχρόνως να στηρίξουν τη 
στροφή αυτή στις αναπτυσσόµενες χώρες.  
 
Μέχρι το 2012, είναι επιθυµητή αλλά και εφικτή η παροχή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
στα δύο δισεκατοµµύρια άτοµα που δεν έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και κατοικούν 
στις φτωχότερες χώρες. Η υπάρχουσα εµπειρία από χρήση καθαρής ενέργειας στις 
αναπτυσσόµενες χώρες είναι άριστη, αλλά οι δυνατότητες είναι απείρως µεγαλύτερες. 
 
Ο εφοδιασµός τόσων πολλών κοινοτήτων µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας παρουσιάζει µία 
τεράστια πρόκληση. Απαιτεί µία ριζικά διαφορετική αντιµετώπιση από αυτή που χρησιµοποιείται 
µέχρι τώρα από διεθνείς οργανισµούς και κράτη. Απαιτεί επίσης πολιτική συνέπεια και µία 
αναδιάρθρωση της σηµερινής αντίληψης της ενεργειακής ανάπτυξης.   
 
Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν παρουσιάζει ουσιαστικά τεχνικά, οικονοµικά ή θεσµικά 
εµπόδια, αλλά προϋποθέτει µία δέσµευση από τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει αλλαγές στον 
τρόπο που χρηµατοδοτούνται και επιδοτούνται τα ενεργειακά έργα.   
 
 
∆ράση για Καθαρή Ενέργεια 
 
Η Greenpeace και η The Body Shop ενώνουν τις δυνάµεις τους σε µία παγκόσµια 
εκστρατεία. Στόχος της εκστρατείας είναι -στη Σύνοδο Κορυφής για το Περιβάλλον, η 
οποία θα γίνει στη Νότια Αφρική το 2002- η διεθνής κοινότητα να δεσµευτεί ότι, µέσα 
στην επόµενη δεκαετία, τα δύο δισεκατοµµύρια άτοµα χωρίς παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας που κατοικούν στις φτωχότερες χώρες θα έχουν πρόσβαση σε ενέργεια από 
ανανεώσιµες πηγές.  
 
Η παροχή καθαρής, ανανεώσιµης ενέργειας για δύο δισεκατοµµύρια άτοµα είναι µία 
σηµαντική πρόκληση, η οποία µπορεί να επιτευχθεί αν υπάρξει η απαραίτητη πολιτική 
βούληση. 
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2. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Οι πιο φτωχοί λαοί του πλανήτη µας χρειάζονται καθαρές και αξιόπιστες πηγές ενέργειας για την 
κάλυψη των πιο βασικών, καθηµερινών αναγκών τους. Κάθε µέρα, εκατοντάδες εκατοµµύρια 
άνθρωποι υποφέρουν από σηµαντικές ελλείψεις ενέργειας για κάλυψη βασικών αναγκών και 
υπηρεσιών, όπως είναι η πρόσβαση σε πόσιµο νερό, το µαγείρεµα και η θέρµανση, ο φωτισµός, 
η επικοινωνία, η παραγωγή τροφής και το ηλεκτρικό ρεύµα για υγειονοµικές µονάδες και 
σχολεία.  
 
Συνολικά, δύο δισεκατοµµύρια άνθρωποι στον κόσµο δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική 
ενέργεια. Αυτό το νούµερο µεγαλώνει συνεχώς, καθώς η αύξηση του πληθυσµού είναι ταχύτερη 
από τις συνδέσεις µε το δίκτυο, καθώς και µε την παροχή ενέργειας εκτός δικτύου. Ο παρακάτω 
πίνακας παρουσιάζει τον αριθµό ατόµων σε διάφορα µέρη του κόσµου που δεν έχουν πρόσβαση 
σε ηλεκτρική ενέργεια. 
 

Χώρα Πληθυσµός χωρίς ηλεκτρισµό 
(εκατοµµύρια άνθρωποι) 

Βραζιλία 30 
Ινδία 400 

Ινδονησία 125 
Κίνα 60 

Μπαγκλαντές 90 
Νιγηρία 60 

 
Οι επιπτώσεις από την απουσία καθαρής ενέργειας στην υγεία, στον τρόπο ζωής και στο 
περιβάλλον συνοψίζονται παρακάτω: 
 
Επιπτώσεις στην υγεία 
 
• Χωρίς ενέργεια για άντληση και επεξεργασία του νερού πολύς κόσµος δεν έχει πρόσβαση σε 

καθαρό νερό και κινδυνεύει από ασθένειες. 
 
• Η εισπνοή καπνού µέσα σε κατοικίες (λόγω της χρήσης καυσόξυλων) επιφέρει αναπνευστικά 

προβλήµατα. Είναι ενδεικτικό ότι οι συγκεντρώσεις µικροσωµατιδίων από εστίες 
µαγειρέµατος µέσα σε κατοικίες στις αναπτυσσόµενες χώρες είναι µεγαλύτερες από αυτές 
που προέρχονται από τις εκποµπές οχηµάτων σε αστικές περιοχές (Grubler, 1998). Οι 
συγκεντρώσεις αυτές συχνά ξεπερνούν τα όρια της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας. 

 
• Εκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν δυνατότητα εµβολιασµού επειδή δεν υπάρχει ψύξη για να 

µπορέσουν να διατηρηθούν τα εµβόλια σε χαµηλές θερµοκρασίες.  
 
• Η εργασία υπό άσχηµες συνθήκες φωτισµού από κεριά ή λάµπες κηροζίνης επιβαρύνει την 

όραση. 
 
• Υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος πυρκαγιάς από τη χρήση κεριών και λαµπών κηροζίνης. 
 
Επιπτώσεις στον τρόπο ζωής 
 
• Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι συχνά αναγκασµένοι να ξοδεύουν πολλές ώρες κάθε µέρα για 

να συλλέξουν καυσόξυλα. Σύµφωνα µε µελέτες που έγιναν στο Νεπάλ, πολλές γυναίκες 
αφιερώνουν έως και δυόµισι ώρες την ηµέρα αναζητώντας ξύλα και κοπριά που 
χρησιµοποιούν ως καύσιµα για το µαγείρεµα. Η καθηµερινή αυτή ρουτίνα τους παγιδεύει στη 
φτώχεια, καθώς τους εµποδίζει να εκµεταλλευτούν τον χρόνο τους πιο παραγωγικά. 

 
• Χωρίς επαρκή φωτισµό αυξάνεται η δυσκολία µελέτης ή διαβάσµατος, κάτι που µειώνει τις 

πιθανότητες απόδρασης από τη φτώχεια µέσω της µόρφωσης.  
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• Στην προσπάθεια να ξεφύγουν από το χαµηλό επίπεδο ζωής στην ύπαιθρο, οι άνθρωποι 
συχνά εγκαταλείπουν την κοινότητά τους, αναζητώντας µία καλύτερη ποιότητα ζωής στην 
πόλη, όπου όµως µπορεί να πέσουν θύµατα εκµετάλλευσης ή να παγιδευτούν σε κάποια 
χαµηλόµισθη θέση εργασίας ή ακόµη και στην ανεργία. 

 
Επιπτώσεις στο περιβάλλον 
 
• Η καταστροφή των δασών για καυσόξυλα οδηγεί σε διάβρωση των εδαφών, ερηµοποίηση 

και αυξηµένες πληµµύρες, καθώς αποψιλώνονται τα δέντρα που συγκρατούν το χώµα. Πάνω 
από το 70% της γης που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για καλλιέργεια έχει επιβαρυνθεί 
από την ερηµοποίηση, αγγίζοντας τις ζωές ενός δισεκατοµµυρίου ανθρώπων σε 100 χώρες. 

 
• Η καταστροφή των δασών είναι, µετά τη χρήση ορυκτών καυσίµων, ένα βασικό αίτιο των 

κλιµατικών αλλαγών. 
 
   
3. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
 
Η εξάρτηση της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιµα, όπως το κάρβουνο, το φυσικό αέριο και 
το πετρέλαιο (σε µορφή µαζούτ, ντήζελ και κηροζίνης), θα έχει τελικά τραγικό αντίκτυπο σε 
όλους µας. Ακόµα και η ∆ιεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (International Energy Agency, ΙΕΑ) 
αναγνωρίζει ότι η πορεία εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα που ακολουθήθηκε κατά τη 
διάρκεια του 20ου αιώνα δεν είναι βιώσιµη. Η χρήση ορυκτών καυσίµων έχει, µεταξύ άλλων, τις 
εξής αρνητικές επιπτώσεις: 
 
• Αύξηση της εµφάνισης και της έντασης ακραίων καιρικών φαινοµένων (πληµµύρες, 

τυφώνες, ξηρασία, κ.λπ) αλλά και άνοδος της µέσης στάθµης της θάλασσας, λόγω 
διαταραχής του κλίµατος που επιτείνεται από τη χρήση ορυκτών καυσίµων.  

 
• Η όξινη βροχή (λόγω της χρήσης ορυκτών καυσίµων) καταστρέφει καλλιέργειες, λίµνες και 

κτίρια. 
 
• Η εξάρτηση από εισαγόµενα ορυκτά καύσιµα είναι κάτι που οι φτωχότερες χώρες 

πληρώνουν πολύ ακριβά, διαθέτοντας τεράστια κεφαλαία, τα οποία θα µπορούσαν κάλλιστα 
να αξιοποιηθούν σε βασικά προγράµµατα υγείας και εκπαίδευσης. 

 
• Για τους πιο φτωχούς λαούς, το κόστος του πετρελαίου και της κηροζίνης είναι συνήθως 

πολύ υψηλό και οι παροχές σπάνιες. Ο ηλεκτρισµός από µία ντηζελογεννήτρια κοστίζει κατά 
µέσο όρο $0,3 ανά κιλοβατώρα (kWh), τρείς φορές περισσότερο από την µέση τιµή του 
ηλεκτρισµού στις ανεπτυγµένες χώρες ($0,1/kWh). Το ισοδύναµο µίας κιλοβατώρας από 
κηροζίνη κοστίζει έως και $20 ή 200 φορές περισσότερο από ότι πληρώνει ο µέσος κάτοικος 
του Βόρειου ηµισφαιρίου (IAEEL, 2000).  

 
 
4. ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 
Για την αποτροπή των κλιµατικών αλλαγών πρέπει να κινητοποιηθούν πρώτες οι βιοµηχανικές 
χώρες και να µειώσουν τις εκποµπές τους, καθώς εκπέµπουν περισσότερους ρύπους τόσο σε 
απόλυτα µεγέθη όσο και ανά κάτοικο. Συγχρόνως, όµως, είναι απαραίτητη η στήριξη των 
αναπτυσσόµενων χωρών στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Αν οι ενεργειακές 
ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών καλυφθούν από ορυκτά καύσιµα, µέχρι το 2020 οι 
παγκόσµιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που ευθύνονται για τις κλιµατικές αλλαγές θα 
αυξηθούν κατά 60% και το ένα τρίτο θα προέρχεται από τις φτωχότερες χώρες (ΙΕΑβ, 2000). 
 
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των φτωχότερων χωρών 
του κόσµου και να βοηθήσουν τον πλανήτη να αποφύγει την κλιµατική καταστροφή. Μπορούν 
επίσης να οδηγήσουν στην απεξάρτηση από τον βαρύ ζυγό των εισαγόµενων ορυκτών 
καυσίµων, προσφέροντας σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. 
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Ανάλογα µε την περίπτωση, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να προσφέρουν 
διαφορετικές υπηρεσίες παροχής ενέργειας, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. 
 
   

Χρήσεις Τεχνολογία 

 Φωτοβολταϊκά 
Ηλιακοί 
φανοί 

Ηλιακές 
εστίες 

Αιολικές 
αντλίες 
νερού 

Αιολικά 
Μικρά 

Υδροηλεκτρικά 
Βιοµάζα 
Βιοαέριο 

Ηλεκτρισµός  
στην κατοικία  
(εκτός δικτύου) 

• •   • •  

Κέντρα Υγείας & 
Σχολεία 

•    • •  

Παραγωγή 
ηλεκτρισµού  
για πώληση  
στο δίκτυο 

•    • • • 

Άντληση Νερού  •   •    
Μαγείρεµα & 
Θέρµανση 

  •    • 

Αγροτικές & 
Εµπορικές χρήσεις 

•  •  • •  

 
Ήδη, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας βελτιώνουν το επίπεδο ζωής πολλών ανθρώπων σε 
ολόκληρο τον κόσµο. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι: 
 
• Περισσότερα από ένα εκατοµµύριο µικρά ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν 

εγκατασταθεί σε αναπτυσσόµενες χώρες. Από αυτά, περίπου 150.000 έχουν εγκατασταθεί 
στην Κένυα, περισσότερα από 100.000 στην Κίνα, 85.000 στη Ζιµπάµπουε, 60.000 στην 
Ινδονησία και 40.000 στο Μεξικό. Από τα ηλιακά αυτά συστήµατα παράγεται ρεύµα για 
φωτισµό και για χρήση συσκευών χαµηλής τάσης, όπως είναι το ραδιόφωνο, η τηλεόραση 
και οι ανεµιστήρες. 

 
• Στις αναπτυσσόµενες χώρες, λειτουργούν περίπου 150.000 µικρά φωτοβολταϊκά και αιολικά 

συστήµατα σε νοσοκοµεία, σχολεία και άλλα κοινόχρηστα κτίρια, τροφοδοτώντας τα µε 
ηλεκτρισµό για φωτισµό, για συντήρηση ιατρικού υλικού σε ψυγεία, για αποστείρωση, για 
τηλεπικοινωνίες και για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 
• Περισσότερα από 45.000 µικρά υδροηλεκτρικά λειτουργούν στην Κίνα, παρέχοντας καθαρή 

ενέργεια σε πάνω από 50 εκατοµµύρια ανθρώπους. Εκτός από την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος, παρόµοια έργα µπορούν να µεταφέρουν άµεσα µηχανική ενέργεια για την 
επεξεργασία αγροτικών προϊόντων. 

 
• Περισσότερες από 100.000 οικογένειες στο Βιετνάµ χρησιµοποιούν µικρούς υδροστροβίλους 

για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. 
 
• Στην Ινδία χρησιµοποιούνται 300.000 ηλιακοί φανοί, που παρέχουν ηλεκτρικό ρεύµα από 

τον ήλιο µέσω ενός µικρού φωτοβολταϊκού και µιας µπαταρίας. 
 
• Πάνω από 50.000 µικρές ανεµογεννήτριες παράγουν ενέργεια σε αποµακρυσµένες αγροτικές 

περιοχές σε όλο τον κόσµο. 
 
• Εκατοντάδες χιλιάδες φωτοβολταϊκά συστήµατα και αντλίες νερού που λειτουργούν µε τη 

δύναµη του ανέµου χρησιµοποιούνται στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αµερική, 
παρέχοντας νερό για άρδευση και πόσιµο νερό σε ανθρώπους και ζώα. 

 
• Περίπου έξι εκατοµµύρια συστήµατα βιοαερίου έχουν εγκατασταθεί στην Κίνα. 
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Οικιακά ηλιακά συστήµατα στην Κένυα 
 
Από το 1985 η Κένυα διαθέτει µία υγιή αγορά φωτοβολταϊκών συστηµάτων και κάθε χρόνο 
πωλείται εξοπλισµός αξίας 2 έως 4 εκατοµµυρίων δολαρίων. Η αγορά καθοδηγείται από µία 
έντονη ζήτηση από αγρότες και έχει αναπτυχθεί µε εκθετικούς ρυθµούς. Ένα οικιακό ηλιακό 
σύστηµα κοστίζει από 500 µέχρι 1.000 δολάρια —λιγότερο από το τυπικό αρχικό κόστος του 
κεφαλαίου που απαιτείται για την αγορά µιας ντηζελογεννήτριας. Αντιπρόσωποι φωτοβολταϊκών 
βρίσκονται σχεδόν σε κάθε πόλη αυτής της χώρας. Σήµερα, οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών 
στις αγροτικές περιοχές της Κένυα (150.000 περίπου) είναι περισσότερες από τις συνδέσεις που 
έχει κάνει η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού της χώρας (µόλις 60.000 συνδέσεις). Περίπου το 
4% των αγροτικών νοικοκυριών διαθέτει αυτόνοµα οικιακά ηλιακά συστήµατα. Οι δύο βασικοί 
λόγοι που συνέβαλαν στην ανάπτυξη της βιοµηχανίας αυτής στην Κένυα είναι: 
 
• Σηµαντική τοπική ζήτηση – η ηλιακή ενέργεια είναι η πιο οικονοµική επιλογή σε πολλές 

αγροτικές περιοχές και ένας µεγάλος αριθµός κατοίκων έχει την οικονοµική ευχέρεια να 
αγοράσει τα συστήµατα αυτά. Η επιτυχία των πρώτων επιδεικτικών προγραµµάτων ενίσχυσε 
την εµπιστοσύνη των κατοίκων στην τεχνολογία των ηλιακών συστηµάτων.  

• Επαρκής υποδοµή – αυτοί που αναλαµβάνουν την πώληση και την εγκατάσταση σε 
αγροτικές περιοχές δίνουν εγγυήσεις απόδοσης και συντήρησης µετά την πώληση. Μ’ αυτό 
τον τρόπο αυξάνεται η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην τεχνολογία των ηλιακών 
συστηµάτων. Επίσης, η εγχώρια παραγωγή εξασφαλίζει χαµηλές τιµές και διαθεσιµότητα 
ανταλλακτικών.  

 
Αυτοί οι παράγοντες έχουν µειώσει τα κόστη και έχουν αυξήσει τη ζήτηση. Αλλά εξακολουθούν 
να υπάρχουν προβλήµατα, όπως: 
 
• Κακής ποιότητας υπηρεσίες και συστήµατα - Για να µειωθεί το αρχικό κόστος ενός 

συστήµατος χρησιµοποιείται καµία φορά εξοπλισµός κακής ποιότητας ή περιορισµένης 
δυνατότητας. Το τελικό αποτέλεσµα είναι υψηλότερο κόστος για τον αγοραστή, καθώς το 
σύστηµα χαλάει και χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό το πρόβληµα προκύπτει από την 
απουσία πρότυπων ποιότητας και εγκατάστασης. 

• Έλλειψη πίστωσης – Για να µπορέσουν φτωχότεροι άνθρωποι να αγοράσουν τα οικιακά 
ηλιακά συστήµατα θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σύστηµα πίστωσης µε χαµηλούς τόκους.   

 
5. ΕΠΕΝ∆ΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  
 
Η Greenpeace και η The Body Shop οραµατίζονται τη διάθεση κατάλληλων και προσιτών 
µορφών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα δύο δισεκατοµµύρια των φτωχότερων κατοίκων 
του κόσµου µέχρι το 2012. Για να φτάσει η καθαρή ενέργεια σε δύο δισεκατοµµύρια άτοµα θα 
χρειαστούν πολλές και στρατηγικές πρωτοβουλίες. Οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να 
εµπλακούν στα έργα αυτά από τα πρώτα κιόλας στάδια έτσι ώστε ο σχεδιασµός να καλύπτει τις 
πλέον πιεστικές ανάγκες των κατοίκων. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το µέγεθος της 
πρόκλησης. 
 

 
Εφαρµογή 

Αριθµός 
συστηµάτων* 

 
(σε εκατ.) 

Αριθµός 
εξυπηρετουµένων 
ανθρώπων ** 

(σε εκατ.) 

Κόστος κατά 
προσέγγιση 

 
(σε δισ. $) 

Τοπικά και εθνικά προγράµµατα 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας  
µε σύνδεση στο δίκτυο 

 
0,03-0,05 

 
400-650 

 
80–130 

Παροχή ηλεκτρισµού εκτός δικτύου  
για οικιακή χρήση 

 
100-200 

 
500-1.000 

 
65–130 

Μαγείρεµα 70-120 350-600 2–4 
Άντληση νερού 1-2 100-200 4–8 
Κέντρα υγείας, σχολεία 
& άλλα δηµόσια κτίρια 

 
0,5-1 

 
300-600 

 
7–14 

Σύνολο ~250 2.000*** 200–250 
 
(* Επιπλέον των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων. ** Θα υπάρχει κάποια επικάλυψη των παροχών, π.χ. σε κάποιες περιοχές θα 
χρειαστεί και άντληση νερού και ηλιακή ενέργεια για φωτισµό. *** Περιλαµβάνει και εµπορικές εφαρµογές.) 
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Το όραµα αυτό είναι σίγουρα φιλόδοξο, αλλά σε καµία περίπτωση δεν είναι αδύνατο να 
εφαρµοστεί. Θα πρέπει να υπάρξει αφοσιωµένη προσπάθεια σε τρεις αλληλένδετους τοµείς: τον 
τεχνικό, τον οικονοµικό και το θεσµικό. 
 
Τεχνική επίτευξη του στόχου 
 
Η πρόκληση αυτή συνεπάγεται το δεκαπλασιασµό των υπαρχόντων συστηµάτων ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. Επιπλέον, απαιτείται και η παροχή όλης της απαραίτητης υποδοµής. Τα 
µεγέθη αυτά δεν είναι υπερβολικά αν αναλογιστούµε ότι η ανάπτυξη της χρήσης του διαδικτύου 
και της κινητής τηλεφωνίας ήταν ακόµα ταχύτερη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. 
 
Όπως στην αρχή του 20ου αιώνα η απότοµη πτώση του κόστους του πετρελαίου οδήγησε στην 
γρήγορη αύξηση της χρήσης του, έτσι και σήµερα οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι κοντά 
στην εµπορική τους απογείωση. Σε πολλές περιπτώσεις, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι τα 
πλέον κατάλληλα για παροχή οικιακού ηλεκτρισµού σε αγροτικές περιοχές εκτός δικτύου. Η 
παγκόσµια αγορά φωτοβολταϊκών συστηµάτων έχει αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία δέκα χρόνια 
καθώς έχει µειωθεί σηµαντικά το κόστος τους. Είναι πολύ πιθανό το κόστος αυτό να µειωθεί κι 
άλλο µέσα στα επόµενα δέκα χρόνια, ειδικά αν υλοποιηθούν εκτεταµένα προγράµµατα 
ηλεκτροδότησης αγροτικών περιοχών.  
 
Ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης της παγκόσµιας βιοµηχανίας φωτοβολταϊκών συστηµάτων από το 
1993 µέχρι το 2000 ήταν 24,5%, ενώ πρόσφατα ο ρυθµός αυτός είναι ακόµα ταχύτερος, 
φτάνοντας το 35%. Αυτοί οι εντυπωσιακοί ρυθµοί ανάπτυξης οφείλονται κυρίως σε 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κτιρίων σε βιοµηχανικές χώρες. Σε αγροτικές περιοχές 
εκτός δικτύου ο ρυθµός ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είναι λίγο 
χαµηλότερος, της τάξης του 20%.  
 
Ο ρυθµός ανάπτυξης πρέπει να αγγίξει το 34% για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί. 
Αναλυτικά, ο αριθµός και η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστηµάτων που απαιτούνται για την 
επίτευξη του στόχου παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα. Η συνολική ισχύς των 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων που χρειάζονται κυµαίνεται ανάµεσα σε 3 και 6 GW (γιγαβάτ). 
 
 

 
Εφαρµογή 

Αριθµός 
συστηµάτων 

(σε εκατ.) 

Σύνηθες µέγεθος συστήµατος 
(Watt) 

Ισχύς 
(GW) 

Ηλιακοί φανοί 50-100 10 0,5–1 
Οικιακά ηλιακά συστήµατα 40-80 50 2–4 

Συστήµατα κέντρων υγείας/ σχολείων 0,5–1 1000 0,5–1 
Σύνολο   3–6 

 
* 1 GW = 1.000 MW = 1 εκατ. KW = 1 δισ. Watt 
 
Τα µικρά υδροηλεκτρικά έργα είναι η καλύτερη λύση για περιοχές όπου υπάρχει ο κατάλληλος 
υδάτινος πόρος. Ο ρυθµός ανάπτυξης αυτών των εγκαταστάσεων δεν χρειάζεται να είναι τόσο 
ταχύς όσο για τα φωτοβολταϊκά συστήµατα.  
 
Οι ευκαιρίες για την αιολική ενέργεια είναι επίσης σηµαντικές αλλά, και πάλι, όχι αντίστοιχες 
των δυνατοτήτων των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Η φόρτιση µπαταριών µε ενέργεια που 
παράγεται από τον άνεµο είναι πολύ οικονοµική σε περιοχές µε υψηλές ταχύτητες ανέµου. Στις 
πεδιάδες της Μογγολίας, παραδείγµατος χάρη, όπου ο αέρας φυσάει σταθερά, οι νοµάδες βοσκοί 
χρησιµοποιούν φορητές ανεµογεννήτριες για να τροφοδοτούν λάµπες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις 
και άλλες συσκευές.  
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Οικονοµική επίτευξη του στόχου 
 
Το συνολικό κόστος της παροχής δύο δισεκατοµµυρίων ανθρώπων µε ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας εκτιµάται ότι είναι µεταξύ 200 και 250 δισεκατοµµυρίων δολαρίων – ποσό που 
φαντάζει τεράστιο µέχρις ότου συγκριθεί µε το αντίστοιχο ποσό για την ανάπτυξη των 
τεχνολογιών που λειτουργούν µε ορυκτά καύσιµα.  Η ∆ιεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ) εκτιµά 
ότι 850 δισεκατοµµύρια δολάρια θα επενδυθούν σε ‘συµβατικούς’ σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής 
από ορυκτά καύσιµα µέσα στις δύο επόµενες δεκαετίες (ΙΕΑβ, 2000). Σ’ αυτό το ποσό 
προστίθενται περίπου 480 δισεκατοµµύρια δολάρια που θα ξοδευτούν από άτοµα σε 
αναπτυσσόµενες χώρες για χρήση αναξιόπιστων πηγών ενέργειας, όπως κηροζίνης και κεριών. 
 
Η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας απαιτεί την διαθεσιµότητα χρηµάτων για την 
τόνωση της αγοράς των πηγών αυτών. Αυτό περιλαµβάνει:  
 
• Πίστωση στους καταναλωτές µέσω διανοµέων ή τραπεζών για την τόνωση της ζήτησης. 
• ∆άνεια σε πωλητές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους. 
• Κεφάλαια σε τράπεζες για να καλυφτεί το ρίσκο των νέων τεχνολογιών. 
• Επιχορηγήσεις και στήριξη για την έναρξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
 
Έρευνες αγοράς που έγιναν στην Αφρική και την Ασία δείχνουν ότι το 5% των αγροτικών 
πληθυσµών µπορούν να αγοράσουν µε µετρητά ένα µικρό φωτοβολταϊκό σύστηµα. Ένα 
επιπλέον 20% µπορεί να αγοράσει ένα τέτοιο σύστηµα εάν έχει βραχυπρόθεσµη ή 
µεσοπρόθεσµη πίστωση και ένα 25% µπορεί να αγοράσει τέτοια συστήµατα µε µακροπρόθεσµη 
πίστωση ή εκµίσθωση. Οι άλλες εφαρµογές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι κατά µέσο όρο 
φτηνότερες από τα φωτοβολταϊκά συστήµατα όταν υπάρχει το κατάλληλο αιολικό ή υδάτινο 
δυναµικό ή η δυνατότητα χρήσης βιοµάζας, οπότε και η καθαρή ενέργεια θα είναι ακόµα πιο 
οικονοµική σε αυτές τις περιπτώσεις.  
 
Κάτοικοι των αγροτικών κοινοτήτων ξοδεύουν κατά µέσο όρο 3 µε 20 δολάρια το µήνα σε 
κηροζίνη, κεριά ή άλλα ενεργειακά προϊόντα – µε υψηλό κόστος και για τους ίδιους αλλά και για 
το περιβάλλον. Με την κατάλληλη χρηµατοδότηση, ένα µικρό φωτοβολταϊκό σύστηµα θα 
µπορούσε να κοστίζει περίπου 10 δολάρια τον µήνα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε κάποιον να 
το ξεπληρώσει σε µερικά χρόνια ή να το χρησιµοποιεί όποτε το χρειάζεται έναντι κάποιου 
αντιτίµου. 
 
Σε πολλές περιπτώσεις, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να εγκατασταθούν µε 
µηδενικό κόστος ή ακόµα και µε κέρδος εάν καταργηθούν οι επιχορηγήσεις των ορυκτών 
καυσίµων και χρησιµοποιηθούν για να στηρίξουν τις ανανεώσιµες πηγές.  
 
Για να επιτευχθεί ο στόχος της καθαρής ενέργειας για τους φτωχότερους λαούς πρέπει να 
καταργηθούν βασικά οικονοµικά εµπόδια, όπως: 
 
• Οι επιχορηγήσεις των ορυκτών καυσίµων. 
 
• Οι αβεβαιότητες σχετικά µε την επέκταση των δικτύων ηλεκτρισµού Στην Νότια 

Αφρική, παραδείγµατος χάρη, άνθρωποι που θα µπορούσαν να ωφεληθούν από ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας επέλεξαν να περιµένουν µία επιχορηγούµενη σύνδεση µε το δίκτυο. 

 
• Απουσία χρηµατοδότησης – πολλές τοπικές τράπεζες είτε είναι διστακτικές στην παροχή 

µικρής πίστωσης σε κατοίκους, ή χρεώνουν υψηλούς τόκους. 
 
Είναι επίσης σηµαντικό οι κυβερνήσεις να καθησυχάζουν τους επενδυτές ότι η πολιτική τους δεν 
θα ανατραπεί από τη µία µέρα στην άλλη, ότι θα υπάρχει στήριξη και εκπαίδευση για αυτούς 
που εγκαθιστούν και επιδιορθώνουν τα συστήµατα και ότι θα τιµήσουν τα δικαιώµατα διανοµής.  
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Θεσµική επίτευξη του στόχου 
 
Για την µακροπρόθεσµη επιτυχία των προγραµµάτων αυτών απαιτείται µεταξύ άλλων και η 
ανάπτυξη των τοπικών ικανοτήτων και της υποδοµής.   
 
Χρησιµοποιώντας τα φωτοβολταϊκά ως παράδειγµα, η εγκατάσταση 4,5 GW µέχρι το 2012 
απαιτεί έναν ετήσιο ρυθµό παραγωγής άνω του 1 GW έως το 2012. Υποθέτοντας ότι πάνω από 
το ένα τρίτο από αυτό θα είναι εγχώριας παραγωγής ή συναρµολόγησης, αντί να είναι 
εισαγόµενο, τότε στις αναπτυσσόµενες χώρες θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα δυναµικό 
παραγωγής / συναρµολόγησης 0,7 GW (αν το δυναµικό αξιοποιείται κατά το ήµισυ). Αυτό 
αντιστοιχεί σε 1.000 µικρά εργοστάσια που παράγουν 50 µικρά φωτοβολταϊκά συστήµατα τη 
µέρα.    
 
Η εµπειρία από ευρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι η εγκατάσταση κάθε MW (µεγαβάτ) 
φωτοβολταϊκών το χρόνο δηµιουργεί 40 θέσεις εργασίας σε πωλήσεις και τοπικές υπηρεσίες, 23 
θέσεις εργασίας στην εγκατάσταση και 21 θέσεις εργασίας στη συντήρηση. Οι αριθµοί αυτοί θα 
είναι µεγαλύτεροι στις αναπτυσσόµενες χώρες όπου η εργασία είναι φθηνότερη. Εκτός από τις 
θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν από την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, θα 
δηµιουργηθούν επίσης πολλές επιπλέον θέσεις εργασίας στην παραγωγή, πώληση, εγκατάσταση 
και συντήρηση των άλλων τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
 
 
Στην υπηρεσία των ανθρώπων 
 
Η µέχρι τώρα εµπειρία δείχνει ότι για να είναι επιτυχηµένο ένα πρόγραµµα, πρέπει να 
εξυπηρετεί πραγµατικές ανάγκες, να συµφέρει οικονοµικά και να είναι αξιόπιστο. Ορισµένα 
κρίσιµα χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την επιτυχία ενός προγράµµατος: 
 
-  Καταλληλότητα 
 
Ένα πετυχηµένο πρόγραµµα πρέπει να βασίζεται στις πραγµατικές ανάγκες των ανθρώπων που 
θα το χρησιµοποιήσουν, και πρέπει να κατευθύνεται από τη ζήτηση τους για υπηρεσίες (φως, 
άντληση νερού, κλπ.). Οι κάτοικοι πρέπει να συµµετέχουν σε όλα τα στάδια του προγράµµατος, 
ξεκινώντας από τον σχεδιασµό του.   
 
-  Οικονοµικές διευκολύνσεις 
  
Στις αγορές των αναπτυσσόµενων χωρών πρέπει να στηθούν καλοσχεδιασµένα προγράµµατα 
επιδοτήσεων – κυρίως οι ‘έξυπνες’ επιδοτήσεις, που είναι προσωρινά προγράµµατα που 
βασίζονται στον ανταγωνισµό και την απόδοση. Η εικοσαετής εµπειρία της προώθησης των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, και κυρίως της προώθησης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε 
αγροτικές περιοχές, έχει να προσφέρει απτά παραδείγµατα σωστού σχεδιασµού των 
επιδοτήσεων. Σε χώρες όπου υπάρχει µία ήδη ανερχόµενη αγορά ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, οι επιδοτήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν την επιβίωση των αγορών αυτών.   
 
-  Αξιοπιστία 
 
Τα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας πρέπει να είναι καλά σχεδιασµένα, µε εξαρτήµατα 
καλής ποιότητας και να εξασφαλίζεται η συντήρησή τους. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων για αυτούς που εγκαθιστούν και συντηρούν τα συστήµατα. 
Επίσης, χωρίς την τοπική υποδοµή για συντήρηση και επιδιόρθωση, τα συστήµατα µπορούν να 
πέσουν σε αχρηστία.  
 
Τα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µπορούν να προσφέρουν µακροπρόθεσµα και 
συνεχή οφέλη εάν υπάρχει µία ακµάζουσα υποδοµή που να περιλαµβάνει εισαγωγείς, 
κατασκευαστές, διανοµείς και τεχνικούς εγκατάστασης και συντήρησης.  
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6. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2002 
 
Η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στα δύο δισεκατοµµύρια άτοµα που 
κατοικούν στις φτωχότερες χώρες πρέπει να γίνει παγκόσµια προτεραιότητα. Οι 
ενεργειακές ανάγκες των φτωχότερων λαών δεν πρέπει να καλυφθούν από τα ορυκτά 
καύσιµα που ευθύνονται για τις κλιµατικές αλλαγές. Οι ανάγκες αυτές πρέπει να 
καλυφθούν από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που θα προστατεύσουν το παγκόσµιο 
κλίµα, βελτιώνοντας συγχρόνως το βιοτικό επίπεδο. Ευτυχώς, δεν υπάρχουν τεχνικά, 
οικονοµικά ούτε θεσµικά εµπόδια στην επίτευξη αυτού του στόχου. Αλλά η αλλαγή δεν 
θα γίνει µόνη της. Απαιτείται η πολιτική βούληση.  
 
Είναι λάθος να αρνούµαστε την πρόσβαση του κόσµου στην καθαρή ενέργεια. Οι σηµερινές 
τάσεις αρνούνται την πρόσβαση δύο δισεκατοµµυρίων ανθρώπων σε καθαρή και οικονοµική 
ενέργεια. Εάν διαιωνιστεί το καθεστώς επιδοτήσεων και στήριξης των ορυκτών καυσίµων, οι 
συνέπειες θα είναι καταστροφικές και για το περιβάλλον αλλά και για την οικονοµική κατάσταση 
πολλών φτωχότερων χωρών που θα εξαρτώνται από ακριβές εισαγωγές. Αντίθετα, οι 
τεχνολογίες των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας παράγουν ενέργεια τοπικά και προσφέρουν 
άµεσα και έµµεσα περιβαλλοντικά οφέλη. Οι κυβερνήσεις, οι κοινότητες και οι επιχειρήσεις 
πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή την πραγµατικότητα και να αποσύρουν τη στήριξή τους από τα 
ορυκτά καύσιµα. Η Οµάδα των Οκτώ (G8), η Παγκόσµια Τράπεζα, τα Ηνωµένα Έθνη, οι 
κυβερνήσεις που παρέχουν οικονοµικά πακέτα στήριξης και άλλοι σηµαντικοί φορείς θα πρέπει 
να χρησιµοποιήσουν τους οικονοµικούς τους πόρους προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι 
απαιτούµενες αλλαγές στις φτωχότερες χώρες του κόσµου. 
 
Εάν, µέσα στα επόµενα δέκα χρόνια, αναπτυχθεί µία βιοµηχανία ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα έκθεση, θα έχει µπει ο θεµέλιος λίθος για µία 
πραγµατικά βιώσιµη οικονοµία, που θα µπορεί να συντηρήσει τους λαούς όλου του κόσµου, 
καλύπτοντας τις βασικές ενεργειακές ανάγκες τους.  
 
Στη Σύνοδο Κορυφής για το Περιβάλλον η οποία θα γίνει στη Νότια Αφρική το 2002, η 
Greenpeace και η The Body Shop καλούν τη διεθνή κοινότητα να δεσµευτεί ότι θα 
γίνει µία ριζική αλλαγή στον τρόπο χρηµατοδότησης της παγκόσµιας ενεργειακής 
υποδοµής. Αυτό περιλαµβάνει: 
 
• Την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και όχι σε 

σταθµούς παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα. 
 
• Την κατάργηση των επιδοτήσεων και των φορολογικών ελαφρύνσεων των 

ορυκτών καυσίµων. 
 
• Την οικονοµική στήριξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
 
• Τη δέσµευση σε µία γνήσια βιώσιµη ανάπτυξη που να βασίζεται στις πραγµατικές 

ανθρώπινες ανάγκες και όχι στην προώθηση των ασύµφορων και ρυπογόνων 
ορυκτών καυσίµων. 

 
Η δράση αυτή πρέπει να είναι άµεση έτσι ώστε να βελτιωθούν οι ζωές των 
φτωχότερων λαών, να µειωθεί η πιθανότητα της κλιµατικής καταστροφής και να 
κινηθούµε προς ένα δικαιότερο και πιο βιώσιµο κόσµο. 
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