


Από ζωικούς και φυτικούς μικροοργανισμούς, που θάφτηκαν στο υπέδαφος, δημιουργήθηκαν 
κατά  τη διάρκεια εκατομμυρίων ετών τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η χημική
τους ενέργεια  προέρχεται από την ενέργεια που είχαν αποθηκεύσει από τον Ήλιο.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου σχηματίστηκαν πριν από 10 - 15 εκατομμύρια χρόνια από 
βακτήρια, μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς που ζούσαν στη θάλασσα. Αυτοί οι 
μικροοργανισμοί, αφού πέθαναν, εγκλωβίστηκαν στον πυθμένα της θάλασσας μέσα σε λάσπη, 
όπου δεν υπήρχε οξυγόνο. Σε διάρκεια πολλών εκατομμυρίων χρόνων καταπλακώθηκαν από 
στρώματα χώματος και άμμου και μετασχηματίστηκαν τελικά σε μίγματα υδρογονανθράκων, σε 
φυσικό αέριο και σε πετρέλαιο. Το φυσικό αέριο συγκεντρώθηκε σε κοιλότητες σχηματίζοντας τα 
.                              κοιτάσματα που σήμερα γνωρίζουμε.

Η μεταφορά και η διανομή του φυσικού αερίου μπορεί να γίνει σε αέρια 
μορφή μέσω δικτύου αγωγών είτε σε υγρή μορφή σε δεξαμενές. Η Ελλάδα 
προμηθεύεται φυσικό αέριο από τη Ρωσία και την Αλγερία. 

Για τη μεταφορά του φυσικού αερίου από τη Ρωσία μέχρι την Αθήνα υπάρχει ένα δίκτυο υπόγειων αγωγών, που 
διασχίζει βουνά και πεδιάδες.
Ο δεύτερος προμηθευτής μας είναι η Αλγερία. Ειδικό δεξαμενόπλοιο μεταφέρει το υγροποιημένο φυσικό αέριο από την 
Αλγερία στα Μέγαρα Αττικής. Το μακρύ ταξίδι του φυσικού αερίου όμως δε σταματά εδώ. Το δίκτυο διανομής στις 
ελληνικές πόλεις για τον εφοδιασμό επιχειρήσεων και σπιτιών φτάνει σε μήκος τα 6.500 χιλιόμετρα, όση είναι περίπου 
και η ακτίνα της Γης! 
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Το φυσικό αέριο σχηματίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια από 
μικροοργανισμούς που καταπλακώθηκαν στο υπέδαφος. Μετά την 
εξόρυξή του μεταφέρεται μέσα από αγωγούς πολλών χιλιομέτρων 
και φτάνει στα σπίτια μας.

Το δίκτυο υπόγειων αγωγών μπορεί να προξενήσει προβλήματα ή 
καταστροφές στις υπέργειες κατασκευές.. Η μορφολογία του εδάφους μπορεί 
να δημιουργήσει δυσκολίες στην κατασκευή του δικτύου. Το φυσικό αέριο 
είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.



Ο αγωγός φυσικού αερίου που ενώνει την Ρωσία 
με την Ελλάδα είναι ο αγωγός Γ.

Η συσκευή που βρίσκεται έξω από το σπίτι
είναι ο μετρητής της ποσότητας του φυσικού αερίου
που καταναλώνουμε.  

Αντίστοιχη συσκευή μέτρησης υπάρχει και στο
δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (το λεγόμενο
ρολόι).




