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Για τα εναλλακτικά καύσιµα αρχίσαµε να συζητάµε µετά την µεγάλη πετρελαϊκή κρίση της 
δεκαετίας του '70, συγκεκριµένα µετά το 1973. Μέχρι τότε το πετρέλαιο ήταν κυρίαρχο 
όπως άλλοτε είναι και σήµερα, αλλά µε µια διαφορά. Τότε δεν υπήρχε ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώµης δεν υπήρχε ευαισθητοποίηση των επιστηµόνων, της παγκόσµιας 
επιστηµονικής κοινότητας. Σήµερα υπάρχει κάποια ευαισθητοποίηση του κοινωνικού 
συνόλου, και έχουν αρχίσει πολλές εργασίες εδώ  και 25 περίπου χρόνια πάνω σ' αυτό το 
θέµα, για την αντιµετώπιση του προβλήµατος του περιβάλλοντος µε τη χρήση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και συγκεκριµένα µε την χρήση εναλλακτικών καυσίµων. Η 
ευθύνη δυστυχώς ανήκει στους επιστήµονες που πριν από το 1973 δεν είχαν ανάλογη 
ευαισθησία απέναντι στο ενεργειακό πρόβληµα. Μία ευθύνη η οποία επεκτείνεται στο 
σήµερα, δεδοµένου ότι τα συµβατικά καύσιµα ρυπαίνουν µε τη δηµιουργία του φαινοµένου 
του θερµοκηπίου, µε το έλλειµµα στο όζον, µε τα δηλητηριώδη νέφη των µεγαλουπόλεων 
(καπνοµίχλης και φωτοχηµικά). 
 
Τα εναλλακτικά καύσιµα είναι η βιοαιθανόλη, το βιοαέριο, και το υδρογόνο. Και τα τρία 
παράγονται µε πρώτες ύλες την βιοµάζα και το νερό. Η βιοαιθανόλη και το βιοαέριο 
παράγεται µε κύρια πρώτη ύλη τη βιοµάζα και δευτερεύουσα το νερό, ενώ το υδρογόνο 
παράγεται µε κύρια ύλη το νερό ,ενώ  η βιοµάζα θα µπορέσει να αποτελέσει στο µέλλον 
πρώτη ύλη για την παραγωγή του. 
 
Ας δούµε πιο αναλυτικά τον τρόπο παραγωγής των εναλλακτικών καυσίµων. Το διοξείδιο 
του άνθρακα και το νερό αποτελούν την πρώτη ύλη για να γίνει η αντίδραση της 
φωτοσύνθεσης µε την βοήθεια βέβαια της ηλιακής ενέργειας και µε την χλωροφύλλη σαν 
φωτοευαισθητοποιητή, δηλαδή καταλύτη. Έτσι δηµιουργούνται τα σάκχαρα, οι 
πολυσακχαρίτες  και στη συνέχεια µε τα ένζυµα τα οποία παίρνουµε από τους 
µικροοργανισµούς οι πολυσακχαρίτες διασπόνται σε ζυµώσιµα σάκχαρα όπως είναι η 
γλυκόζη. Η γλυκόζη µε τα ένζυµα των ζυµών και µε την αλκοολική ζύµωση µας δίνει την 
βιοαιθανόλη. Η παραγωγή της  βιοαιθανόλης δεν είναι τίποτε άλλο παρά  η αποθήκευση της 
ηλιακής ενέργειας στο µόριο της. Η ηλιακή ενέργεια απορροφάται µέσω της φωτοσύνθεσης 
στα µόρια της κυτταρίνης που είναι ο πλουσιότερος  υδατάνθρακας στη φύση.  Η ηλιακή 
ενέργεια µπορεί να ληφθεί µε έναν ηλιακό συλλέκτη, η φωτοσύνθεση δηµιουργεί επίσης 
κυτταρίνη, µε την αλκοολική ζύµωση παίρνουµε αλκοόλη, αλλά το ποσοστό της αλκοόλης 
που υπάρχει µέσα στο νερό είναι 8%. Κατά συνέπεια δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως έχει 
σαν καύσιµο. Ετσι η κυτταρίνη την οποία έχει το φυτό από όπου παίρνουµε την σακχαρόζη, 
µπορεί να καεί για να µας δώσει τον ατµό που χρειάζεται στο εργοστάσιο για να 
αποστάξουµε το 8% διάλυµα της αλκοόλης για να φτιάξουµε το 95% οινοπνευµατούχο 
υγρό το οποίο θα χρησιµοποιηθεί σαν καύσιµο στο αυτοκίνητο αφού ξηρανθεί πρώτα και 
µετατραπεί σε προϊόν 100%. Ταυτόχρονα δηµιουργούνται πρωτεΐνες οι οποίες µπορούν να 
αποτελέσουν τροφή για τα ζώα. Η βιοαιθανόλη στη συνέχεια καίγεται στο αυτοκίνητο, δίνει 
διοξείδιο του άνθρακα και νερό το οποίο επανέρχεται και πάλι στον κύκλο µέσω της 
φωτοσύνθεσης κατά συνέπεια έχουµε ένα ανανεώσιµο καύσιµο. 
 
Το βιοαέριο παράγεται µε την µεθανική ζύµωση. Μέσω της φωτοσύνθεσης παράγονται 
επίσης οι υδατάνθρακες, τα σάκχαρα και βέβαια µε την ανάπτυξη των φυτών 



δηµιουργούνται σάκχαρα λίπη, πρωτεΐνες και στη συνέχεια αυτά τα υλικά µε ένζυµα που 
υπάρχουν στους µικροοργανισµούς µετατρέπονται σε µεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα. 
Χρησιµοποιούµε ένα αντιδραστήρα υδρόλυσης της βιοµάζας και στη συνέχεια ένα δεύτερο 
βιοαντιδραστήρα όπου εκεί γίνεται η µεθανική ζύµωση για την παραγωγή του βιοαερίου. 
Παράγεται το βιοαέριο και στη συνέχεια το απόβλητο το οποίο περιέχει οργανικό φορτίο 
που µπορεί να βιοαποικοδοµηθεί, αποβάλλεται καθαρισµένο στο περιβάλλον.  
 
Το υδρογόνο τώρα παράγεται µε τις πολύ απλές αντιδράσεις, της διάσπασης του νερού µε 
τη βοήθεια ενέργειας που θα µπορούσε να αντικατασταθεί µε ηλιακή, υπό προϋποθέσεις. 
Το νερό διασπάται µε αυτή την  απλή αλλά σπουδαία αντίδραση η οποία έχει το 
µεγαλύτερο οικονοµικό ενδιαφέρον αλλά δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί ακόµα η 
συµφέρουσα οδός.   Η βιοµάζα τώρα είναι µια πρώτη ύλη που µε µικροοργανισµούς µπορεί 
να µας δώσει υδρογόνο στη συνήθη θερµοκρασία. Αυτό έχει παρατηρηθεί  κατά συνέπεια 
είµαστε ακόµα στην έρευνα,  πάρα πολύ µακριά από το να µιλάµε για παραγωγή. Στη 
συνέχεια το υδρογόνο θα καεί στο αυτοκίνητο και θα µας δώσει νερό και την θερµότητα 
που απαιτείται για την κίνησή του. Απ' ότι βλέπουµε εδώ το µόνο προϊόν που δηµιουργείται 
από την καύση του είναι το νερό, κατά συνέπεια είναι ένα άκρως φιλικό προς το 
περιβάλλον  εναλλακτικό καύσιµο. ∆εδοµένου ότι ξαναδηµιουργείται το νερό  µπορούµε να 
µιλούµε για ανανεώσιµο καύσιµο, για µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και κατά συνέπεια 
λύνουµε το ενεργειακό πρόβληµα, οριστικά µε απόλυτα φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον. 
 
 Να εστιάσουµε τώρα στα προβλήµατα που δηµιουργούνται και πρέπει να λυθούν για να 
πούµε µε σιγουριά ότι µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα εναλλακτικά καύσιµα στην 
κίνηση των αυτοκινήτων. Σε ένα εργοστάσιο παραγωγής βιοαιθανόλης µε την   υπάρχουσα 
τεχνολογία απαιτείται απόσταξη δηλαδή µία διεργασία η οποία χρειάζεται ενέργεια, δηλ. 
πετρέλαιο. Πιο συγκεκριµένα απαιτείται  ένα κιλό πετρέλαιο για να παράγουµε  ένα κιλό 
οινόπνευµα. Αυτό σηµαίνει ότι το ενεργειακό ισοζύγιο στην προκειµένη περίπτωση είναι 
αρνητικό και η χρήση  αυτού του εναλλακτικού καυσίµου στα µεταφορικά µέσα αδόκιµη. 
Κατά συνέπεια υπάρχει εδώ ένα σηµαντικό πρόβληµα  µείωσης της ενεργειακής 
κατανάλωσης στο εργοστάσιο παραγωγής της βιοαιθανόλης. Ήδη µε την έρευνα που έχει 
γίνει στα τελευταία 25 χρόνια καταφέραµε να την µειώσουµε στο µισό. Οµως θα πρέπει να 
την µηδενίσουµε. Βέβαια σε βραχυπρόθεσµη βάση η βιοαιθανόλη µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σαν πρόσθετο στην βενζίνη. Η ριζική λύση θα είναι η υδρόλυση της 
κυτταρίνης για την παραγωγή γλυκόζης και έπειτα µε αλκοολική ζύµωση, βιοαιθανόλη. Η 
παραγωγή βιοαιθανόλης 100% χωρίς κατανάλωση ενέργειας είναι ένα µεγάλο πρόβληµα 
που απασχολεί την παγκόσµια διεθνή κοινότητα. ∆υστυχώς µέχρι σήµερα δεν έχει δοθεί 
λύση, ελπίζουµε να γίνει στις προσεχείς δεκαετίες. 
  
Το πρόβληµα παραγωγής του βιοαερίου είναι ίσως πιο περίπλοκο απ' ότι είναι η παραγωγή 
της βιοαιθανόλης. Το πρόβληµα που υπάρχει εδώ είναι η µικρή σχετική ταχύτητα της 
µεθανικής ζύµωσης, αυτό σηµαίνει µεγάλοι βιοαντιδραστήρες, µεγάλοι όγκοι 
εγκαταστάσεων. Θα πρέπει εδώ η  επιστηµονική έρευνα να µειώσει το χρόνο της ζύµωσης 
για να µειώσει τον όγκο των εγκαταστάσεων και βέβαια το κόστος. Για την παραγωγή του 
υδρογόνου, το εµπόδιο είναι το ότι για να γίνει η αντίδραση  θερµικής διάσπασης του νερού 
χρειαζόµαστε 4600 0C, µια θερµοκρασία απαγορευτική  δεδοµένου ότι δεν βρίσκονται 
υλικά για να κατασκευάσουµε τον αντιδραστήρα  παραγωγής υδρογόνου. Επίσης η υψηλή 
θερµοκρασία που απαιτείται για τη διάσπαση δηµιουργεί αρνητικό ισοζύγιο, δηλαδή, όταν 
θέλουµε να δώσουµε στην κοινωνία ένα καύσιµο αυτό  θα πρέπει να µα δίνει περισσότερη 



ενέργεια απ'την ενέργεια που δίνουµε για να το παράγουµε. Στη συγκεκριµένη περίπτωση 
δεν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Έτσι για να έχουµε  ωφέλιµη ενέργεια θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσουµε ένα καταλύτη  ούτως ώστε να ρίξουµε την θερµοκρασία διάσπασης του 
νερού κάτω από τους 1.000 C και αν είναι δυνατόν  να παράγουµε το υδρογόνο στη συνήθη 
θερµοκρασία. Αυτή θα ήταν µία πιο φιλική προς το περιβάλλον βιοµηχανική µεθοδολογία. 
Βέβαια εδώ υπάρχει και ακόµα ένα µεγάλο εµπόδιο. Η µεγάλη εκρηκτική ικανότητα του 
υδρογόνου. Φανταστείτε ότι έχετε µία µπουκάλα υδρογόνου στο αυτοκίνητό σας, είναι σαν 
κάθεστε πάνω σε µια βόµβα. 
 
Παρ όλα τα προβλήµατα που προαναφέραµε, οι έρευνες είναι απαραίτητες αν σκεφτούµε 
ότι το πετρέλαιο το χρησιµοποιούµε έναν αιώνα και θα το χρησιµοποιήσουµε άλλον έναν. 
∆εδοµένου ότι ο άνθρωπος έζησε πολλές χιλιετίες πριν, και θα ζήσει ακόµα πολλές χιλιετίες 
χωρίς αυτό. ∆ύο αιώνες χρήσης του πετρελαίου είναι ένα πίκ πολύ απότοµο στην 
παγκόσµια Ιστορία χρονικά πολύ λίγο. Κατά συνέπεια είναι πάρα πολύ εγωιστικό να 
σκεφτόµαστε µόνο το πετρέλαιο, γιατί τότε οι επόµενες γενιές δεν θα έχουν ενέργεια και 
κατά συνέπεια θα γυρίσουν πάρα πολύ πίσω.  
  
Ας δούµε ποιά είναι η επίδραση των εναλλακτικών καυσίµων στο περιβάλλον. 
 Το υδρογόνο µε την καύση του µας δίνει µόνο νερό,  δεν δίνει κανένα απολύτως ρύπο. 
∆ιασπάται ξαναδηµιουργείται µε τη καύση του, κατά συνέπεια είναι απόλυτο ανανεώσιµο. 
Η βιοαιθανόλη καίγεται οµαλά, µας δίνει κυρίως νερό και διοξείδιο του άνθρακα, και πολύ 
µικρές περιεκτικότητας άλλων ρύπων.  
 
Το βιοαέριο το οποίο είναι µίγµα µεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα   επειδή έχει λίγο 
άνθρακα,  καίγεται µε λιγότερους ρύπους, απ' ότι η βενζίνη. Η βενζίνη και το πετρέλαιο µε 
την καύση τους παράγουν σαν κύρια συστατικά νερό και διοξείδιο του άνθρακα . Από εκεί 
και πέρα δηµιουργούνται αιθάλη (κάπνα), διοξείδιο του θείου (εξαιρετικός ρυπαντής), 
µονοξείδιο του άνθρακα (συµµετέχει στις αντιδράσεις δηµιουργίας των φωτοχηµικών 
ρύπων), ακόρεστοι υδρογονάνθρακες (γνωστοί για την µείωση του όζοντος), 
συµπυκνωµένοι υδρογονάνθρακες και ενώσεις µολύβδου (βλαπτικές και καρκινογόνες 
ουσίες). Κατά συνέπεια είναι εύκολο να δει κανείς τη διαφορά µεταξύ των εναλλακτικών 
καυσίµων από τη βενζίνη και το πετρέλαιο. 
  
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισµένα συγκριτικά στοιχεία για τα διάφορα καύσιµα, µεταξύ 
αυτών και τα εναλλακτικά. Μία παράµετρος  που µας ενδιαφέρει, είναι η κατά µάζα 
πυκνότητας ενέργεια, δηλαδή, πόση ενέργεια παίρνουµε από ένα κιλό καυσίµου. Η κατά 
µάζα πυκνότητα ενέργειας του υδρογόνου είναι 120.000 Kjoules ανά Kg, περίπου 2,5 φορές 
µεγαλύτερη απ' αυτή του µεθανίου και τρεις φορές περίπου µεγαλύτερη απ' αυτή που δίνει 
η βενζίνη. Εποµένως εδώ µπορούµε να πούµε ότι το υδρογόνο έχει µια µεγάλη υπεροχή. Η 
βιοαιθανόλη έχει περίπου τα 2/3 της κατά µάζα πυκνότητας ενέργειας σε σχέση µε την 
βενζίνη. Αλλά, χρησιµοποιώντας ένα λίτρο βιοαιθανόλη στο αυτοκίνητο και ένα λίτρο 
βενζίνης, κάνεις τα ίδια χιλιόµετρα. Κατά συνέπεια το µειονέκτηµα αυτό της βιοαιθανόλης 
αίρεται στην µηχανή του αυτοκινήτου. 
 
Ας δούµε τώρα την διαθέσιµη βιοµάζα  προκειµένου να µιλάµε για µια ολοκληρωτική λύση 
του προβλήµατος των καυσίµων, µε αντικατάσταση της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ 
από εναλλακτικό καύσιµο όπως η βιοαιθανόλη. Η βιοµάζα είναι  το ξύλο, τα αγροτικά 
απορρίµµατα, τα δηµητριακά όπως είναι το καλαµπόκι, το σιτάρι, το σόγρο, τα 



σακχαρότευτλα, τα στερεά απόβλητα των πόλεων όπως επίσης και τα απόβλητα των 
βιοµηχανιών τροφίµων. Ποιά φυτά θα µπορούσαµε να καλλιεργήσουµε στα χωράφια µας 
έτσι ώστε να παράγουµε υδατάνθρακες και από εκεί πρώτες ύλες και  στην συνέχεια   
βιοκαύσιµα; 
 
Το σόγρο, δίνει την µεγαλύτερη απόδοση ανά στρέµµα, αλλά έχει ένα µειονέκτηµα που 
σχετίζεται µε τη µικρή περιεκτικότητα σε ζυµώσιµα σάκχαρα και µεγάλη περιεκτικότητα σε 
κυτταρίνη. Θα πρέπει εποµένως να πετύχουµε επιστηµονικά την υδρόλυση της κυτταρίνης  
για να έχουµε έτσι πιθανότητα το σόγρο να χρησιµοποιηθεί σαν πρώτη ύλη. Τα τεύτλα ίσως 
σήµερα είναι το φυτό το οποίο θα πρέπει να καλλιεργήσουµε προκειµένου να αρχίσουµε 
την παραγωγή βιοκαυσίµων γιατί  έχει τέτοια  περιεκτικότητα σε σακχαρόζη, που βοηθάει 
ενεργειακά την παραγωγή της βιοαιθανόλης. Το σιτάρι και το καλαµπόκι που περιέχουν 
µικρότερες αποδόσεις σε βιοκαύσιµα, έχουν ένα µεγάλο πλεονέκτηµα διότι παρέχουν 
ταυτόχρονα και πρωτεΐνες. Ταυτόχρονα δηλαδή µε την καλλιέργεια αυτών των αγροτικών 
προϊόντων µπορούµε να παράγουµε βιοκαύσιµα και γλουτένη η οποία είναι η πρωτεΐνη του 
ψωµιού και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν τρόφιµο. Αλλά βέβαια εδώ υπάρχει ένα εµπόδιο, 
η υδρόλυση του αµύλου, που είναι ένα στάδιο που θα πρέπει να πετύχουµε στο εργοστάσιο 
οικονοµικοτεχνικά για να παράγουµε στην συνέχεια την βιοαιθανόλη.  
 
 Τι γίνεται όµως σε παγκόσµια κλίµακα, είναι δυνατή η παραγωγή βιοµάζας σε ποσά τέτοια 
που να καλύπτουν τις παγκόσµιες ενεργειακές ανάγκες; Ορισµένοι δίνουν ότι η παγκόσµια 
παραγωγή βιοµάζας µπορεί να είναι στα 146 δισ. τόνους, που σηµαίνει ότι αυτή η ποσότητα 
µπορεί να καλύψει 30 φορές την ενέργεια που χρειάζονται οι ΗΠΑ. Και αν λάβουµε υπόψη 
µας ότι οι ΗΠΑ καταναλίσκουν περίπου το 25% της παγκόσµιας ενέργειας, βλέπουµε 
πράγµατι ότι αυτό το ποσό καλύπτει πολλαπλάσια την ενέργεια που απαιτείται σε 
ολόκληρο τον κόσµο. Μόνο στις ΗΠΑ η διαθέσιµη βιοµάζα υπολογίζεται σε 1δις τόνους 
από την οποία µπορούν να παραχθούν 350 εκατοµµύρια τόνοι βιοαιθανόλης, ποσότητα που 
υπερκαλύπτει την κατανάλωση καυσίµου στην χώρα αυτή. 
 
Έχουµε δυνατότητα να παράγουµε στην Ελλάδα βιοαιθανόλη χωρίς να έχουµε σοβαρά 
προβλήµατα, στο περιβάλλον; Αν καλλιεργήσουµε το 15% των πεδιάδων της Βόρειας 
Ελλάδας, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη, µπορούµε να παράγουµε βιοκαύσιµο το οποίο να 
καλύπτει περίπου το 35% των αναγκών της χώρας, στα µεταφορικά µέσα και ταυτόχρονα 
240 τόνους την ηµέρα πρωτεΐνες για ζωοτροφές. Το κόστος παραγωγής πλησιάζει περίπου 
την τιµή πώλησης της βενζίνης(όχι τιµή παραγωγής).  Υπάρχει κανένα πρόβληµα σήµερα 
έτσι ώστε η βιοαιθανόλη να µπει στα αυτοκίνητα; 
 
Κατά την γνώµη µου, το πρόβληµα που υπάρχει αυτή τη στιγµή είναι ότι το οινόπνευµα 
που παράγεται  στα εργοστάσια είναι 95%. Το πρόβληµα είναι να ξηραίνουµε αυτό και να 
παράγουµε προϊόντα 100%. Νοµίζω πως αν χρηµατοδοτηθούν τέτοιες έρευνες στο εγγύς 
µέλλον µπορεί να δοθεί σε αυτό το θέµα λύση. 
 
Τι γίνεται σε µακροπρόθεσµη βάση; Έχουµε την δυνατότητα να λύσουµε ολοκληρωτικά το 
πρόβληµα των καυσίµων και να αντικαταστήσουµε την βενζίνη και το πετρέλαιο ντήζελ µε 
εναλλακτικά καύσιµα; Αυτό κατά την γνώµη µου θα µπορούσε να γίνει υπό την 
προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί οικονοµικοτεχνικά η υδρόλυση της κυτταρίνης. Αν 
υδρολύσουµε την κυτταρίνη και δεν µεταβάλουµε το σύστηµα  παραγωγής µε βάση τα 
τεύτλα που είπαµε προηγούµενα, δηλαδή να καλλιεργούµε το 15% των πεδιάδων της 



Βόρειας Ελλάδας, και να παράγουµε ζαχαρότευτλα, µπορούµε να αυξήσουµε αυτό το 35% 
που είπα προηγουµένως µε τα κυταριούχα συστατικά που περιέχονται στις πρώτες ύλες 
χρησιµοποιώντας και την αχυροκυτταρίνη των πεδιάδων από την παραγωγή των 
δηµητριακών µαζί µε την µελάσα. Έτσι µπορούµε να αυξήσουµε αυτό το ποσοστό στο 
60%. Από εκεί και πέρα εάν θα γίνει ολοκληρωτική αντικατάσταση των συµβατικών 
καυσίµων  εξαρτάται από το εάν θα πρέπει να αυξήσουµε τα ποσοστά αυτά στις 
καλλιέργειες ή όχι. Μπορούµε όµως να συνδυάσουµε την παραγωγή του βιοκαυσίµου - 
όπως είπαµε προηγουµένως - µε την παραγωγή τροφίµων, την παραγωγή πρωτεϊνών. 
 
Μπορούµε να κάνουµε αυτή τη στιγµή άµεση παραγωγή αλκοόλης, βιοαιθανόλης και να 
την βάλουµε στο αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν να γίνει  προσθήκη στην βενζίνη µε ένα 
ποσοστό 3% χωρίς να διαταραχθεί η γεωργική παραγωγή. Μπορούµε να παράγουµε 40 
εκατ. λίτρα από µελάσα και 50 εκατ. λίτρα από ζαχαρότευτλα και ταυτόχρονα φτιάχνουµε 
επίσης και κάπου 7.000 χλγρ. ζύµη  αρτοποιίας ή κατά κάποιον τρόπο πρωτεϊνούχες 
κτηνοτροφές τον χρόνο. 
 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε:  
1. Τα εναλλακτικά καύσιµα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. 
2. Η βιοαιθανόλη είναι  το εναλλακτικό καύσιµο το οποίο έχει πιθανότητες στο εγγύς 
µέλλον να χρησιµοποιηθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ανάλογη πολιτική βούληση. 
3.Η χρήση του υδρογόνου µπορεί να δώσει ολοκληρωτική λύση στο ενεργειακό ζήτηµα, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπερβεί τα προβλήµατα που αναφέραµε 
 
Αυτό µπορεί να γίνει στο µέλλον ή και ποτέ. 
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