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Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων 
 

Α΄ κύκλος θεματικών συζητήσεων 
2η θεματική συζήτηση 

 
Οι ενεργειακοί σχεδιασμοί στον ελλαδικό χώρο, στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών 
αλλαγών, που έχουν συντελεστεί και συντελούνται. Ο ιδιαίτερος ρόλος της έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στους εταιρικούς και κρατικούς σχεδιασμούς. Συσχέτιση με 
τους υποτιθέμενους εναλλακτικούς σχεδιασμούς στους τομείς του φ.α., των ΑΠΕ και των 
δικτύων μεταφοράς. 
 
 
Εισαγωγή 
 
Η  πρώτη ενότητα του κύκλου συζητήσεων που διοργανώνει η Πρωτοβουλία Αθήνας ενάντια 
στις εξορύξεις υδρογονανθράκων είχε στο επίκεντρο 1) τις ιδεολογικές αφηγήσεις, οι οποίες 
αναπτύσσονται σε σχέση με την οικονομία και τους ενεργειακούς σχεδιασμούς ειδικότερα, 2) 
τις υλικές παραγωγικές τάσεις, οι οποίες γεννούν και τροφοδοτούν αυτές τις αφηγήσεις και 
την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, 3) τις πολιτικές αντιστάσεις και τον αντίστοιχο κοινωνικό 
λόγο που παράγεται ενάντια σε αυτούς τους σχεδιασμούς και αφηγήσεις. 
 
Η δεύτερη ενότητα είναι η προσπάθεια να συγκεκριμενοποιήσουμε  τους τρείς παραπάνω 
άξονες στο επίπεδο του ελλαδικού χώρου. Στόχος της ενότητας είναι να τεθεί το πλαίσιο στο 
οποίο θα απαντηθεί το ερώτημα «γιατί προωθούνται οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στο 1/3 
της χώρας;» μέσω της εξέτασης της έρευνας-εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων διαχρονικά. 
Θεωρούμε πως η απάντηση αυτή μας ωθεί να ανατρέξουμε στην – εν εξελίξει – ιστορία των 
ενεργειακών σχεδιασμών στην Ελλάδα και να εντοπίσουμε σε αυτούς την αλληλεπίδραση με 
την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας (και ειδικά της βιομηχανίας) στη χώρα και τις 
αντίστοιχες πολιτικές συνθήκες.  
 
Ειδικό βάρος θα δοθεί στην εξέταση των συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
(παραγωγή-μεταφορά-διανομή) και στον κατεξοχήν φορέα αυτών των σχεδιασμών, τη 
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η παραγωγή ενέργειας χρειάζεται να ειδωθεί στα πλαίσια 
του δίπολου παραγωγή-κατανάλωση και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των δυο. Στο κείμενο 
γίνεται προσπάθεια αυτό να επιτευχθεί μέσω μιας σύντομης παρουσίασης των μορφών 
ιδιοκτησίας που έλαβε η ενέργεια και της αγοράς όπως αυτή διαμορφώθηκε πριν και μετά την 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981 – από το μονοπώλιο της ΔΕΗ ως την 
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. 
 
Μια ολοκληρωμένη εξέταση των ενεργειακών σχεδιασμών στη χώρα απαιτεί και την εξέτασή 
τους υπό το πρίσμα των διεθνών σχέσεων. Καθώς η επόμενη θεματική ενότητα έχει ως 
αποκλειστικό αντικείμενο τη γεωστρατηγική και τους διεθνούς ανταγωνισμούς, στο παρόν 
κείμενο θα γίνεται αναφορά σε αυτούς συνοπτικά και όπου θεωρείται αναγκαία η άμεση 
σύνδεση με αυτούς για τους σκοπούς της ενότητας. 
 
Βασικές αρχές 
 
Η ανάπτυξη των σύγχρονων ενεργειακών συστημάτων είναι η ιστορία της ανάπτυξης του 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σε κάθε έθνος-κράτος και σε κάθε βήμα τους αντανακλούν 
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την πορεία του καπιταλιστικού κοινωνικού σχηματισμού στον οποίο αναφερόμαστε. Έτσι, τα 
ισχυρότερα κράτη (ως προς τη θέση τους στους διεθνείς ανταγωνισμούς) – ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία – 
εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας παγκοσμίως. 
 
Η επέκταση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σε μια χώρα και η υπαγωγή κάθε 
παραγωγικού τομέα σε αυτόν (π.χ. η λειτουργία της αγροτικής παραγωγής σε καπιταλιστικά 
πλαίσια) σε επίπεδο ενεργειακών σχεδιασμών, πέραν μιας ορισμένης βαθμίδας ανάπτυξης της 
οικονομίας μιας χώρας, συνεπάγεται τη δημιουργία ενιαίου εθνικού δικτύου παραγωγής-
μεταφοράς-διανομής ενέργειας, το οποίο αναβαθμίζεται – ποσοτικά και ποιοτικά –  με την 
αύξηση των δυνατοτήτων εκμετάλλευσης νέων μορφών ενέργειας (π.χ. ένταξη περιοχών 
αιολικής δραστηριότητας στο δίκτυο με την κατασκευή νέων γραμμών μεταφοράς) 
 
Η ανάπτυξη του ΑΕΠ μιας χώρας εμφανίζει μεγάλο βαθμό συσχέτισης με την κατανάλωση 
ενέργειας σε αυτήν. Η εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας κατά 82% από τα ορυκτά καύσιμα 
αντανακλά αυτό το βαθμό συσχέτισης. Στην Ελλάδα, καθώς η αύξηση του ΑΕΠ ήταν 3% κάθε 
χρόνο για το διάστημα 1990-2008, η αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης ενέργειας κυμάνθηκε στο 
~2%. Αντίθετα, η μείωση του ΑΕΠ κατά ~28% στο διάστημα 2006-2016 δεν έφερε αντίστοιχη 
μείωση της ζήτησης ενέργειας, η οποία μειώθηκε κατά λιγότερο από 1% - χαρακτηριστικό που 
υποδεικνύει ποια κοινωνικά στρώματα έπληξε η κρίση και τι τροφοδοτεί την ζήτηση ενέργειας 
(οικιακή-ατομική vs. βιομηχανική-επιχειρηματική κατανάλωση).12 
 
 Εξαίρεση σε αυτή τη σχέση αποτελούν μόνο μικρές – κυρίως νησιωτικές –  κοινωνίες, των 
οποίων η οικονομία εξαρτάται κατά βάση από τον τριτογενή τομέα (τουρισμός).  Ταυτόχρονα, 
η ανεξαρτησία της οικονομικής ανάπτυξης από τον έλεγχο των πηγών κατανάλωσης ενέργειας 
σε αυτές τις χώρες σχετίζεται 1) με αστάθεια του οικονομικού-κοινωνικού σχηματισμού καθώς 
εξαρτάται από γενικότερα ασταθείς κλάδους όπως ο τουρισμός 2) αδυναμία χάραξης διεθνούς 
πολιτικής, ανεξάρτητα από το κύριο κράτος-πάροχο ενέργειας σε αυτές. 
 
Εντασσόμενη στο διακρατικό σύστημα ανταγωνισμών, η οικονομική ανάπτυξη του κάθε 
κράτους και των κεφαλαίων που στηρίζονται σε αυτό (γεωπολιτικά-στρατιωτικά) απαιτεί τη 
διαρκή επέκταση της όχι απλώς ως επιλογή, αλλά ως επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση του. 
Στο επίπεδο του ενεργειακού αυτό σημαίνει μια διαρκή αύξηση της ζήτησης ενέργειας 
συνολικά στο σύστημα. Με λίγα λόγια, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη (της παρούσας οικονομίας) 
μπορεί να είναι μόνο ενεργοβόρα με αυξητικούς ρυθμούς. 
 
Η ενεργοβόρα ανάπτυξη του κάθε σχηματισμού χαρακτηρίζεται από τεχνολογικές και 
οργανωτικές τομές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε διεθνές επίπεδο και μέσω του 
ανταγωνισμού υιοθετούνται σταδιακά από κάθε χώρα. Παρά τις οικονομικές συνθήκες, οι 
οποίες δημιουργούν την αναγκαιότητα γι’ αυτές τις τομές, διαπιστώνεται πως οι πολιτικές 
συνθήκες είναι αυτές που λειτουργούν ως καταλύτης για την υλοποίηση τους. Για παράδειγμα, 
η εθνικοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής σε ευρεία κλίμακα μετά το Β’ΠΠ  πυροδοτήθηκε από 
την πολιτική ανάγκη για άμεσο έλεγχο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα κράτη και 
τους στρατούς τους σε περίπτωση πολέμου, αν και η βαθύτερη αιτία (για τις ανάγκες της 
πολεμικής βιομηχανίας), η οποία θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα τα κράτη στην επιλογή της 
εθνικοποίησης ήταν η αδυναμία ανάπτυξης των δικτύων (λόγω έλλειψης κεφαλαίων) από τις 
εθνικές καπιταλιστικές τάξεις στις περισσότερες χώρες. 
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Οι τομές αυτές ταυτίζονται και με αντίστοιχες φάσεις της ανάπτυξης του κάθε σχηματισμού. 
Έχοντας ως κριτήριο αυτές τις φάσεις ως προς την Ελλάδα μπορούμε να αξιοποιήσουμε την 
εξής περιοδολόγηση:  α) από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τον Α΄ ΠΠ – τα πρώτα ενεργειακά 
συστήματα στα αστικά κέντρα β) Α΄ ΠΠ ως το1950  - τα πρώτα βήματα προς μια κρατική 
διαχείριση της ενέργειας γ) 1950 ως τέλη δεκαετίας 1990 – ίδρυση και γιγάντωση του ρόλου 
της ΔΕΗ, ίδρυση της Δ.Ε.Π (μετέπειτα ΕΛΠΕ), αρχή απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας στο 
τέλος της περιόδου  δ) από το 2001 ως σήμερα - υποχώρηση κρατικής ιδιοκτησίας στην 
παραγωγή ενέργειας/ανάδειξη του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους/ πλήρης απελευθέρωση 
αγοράς. 
 
Το ενεργειακό στην Ελλάδα πριν το Α΄ ΠΠ 
 
Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ως απόρροια της οικονομικής ανάπτυξης και των 
συνακόλουθων μεγάλων τεχνικών έργων προκύπτει για πρώτη φορά το «ενεργειακό» ως 
ζήτημα. Η μετάβαση της ελληνικής ναυτιλίας από τα ιστιοφόρα σε ατμόπλοια, η κατασκευή 
μεγάλων λιμανιών, η δημιουργία νέους συστήματος φάρων και φανών καθώς και η κατασκευή 
εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου επί πρωθυπουργίας Χ. Τρικούπη έχει ως αποτέλεσμα την 
ραγδαία αύξηση της ζήτησης ενέργειας στη χώρα ως την 1η δεκαετία του 20ου αιώνα. 
 
Η ενεργειακή ζήτηση καλύπτεται κυρίως μέσω εισαγωγών γαιάνθρακα – από τη Μ. Βρετανία, 
τη Γαλλία και το Βέλγιο. Αρχικά, η χρήση λιγνίτη είναι πολύ χαμηλή λόγω της υψηλότερης 
τελικής τιμής του σε σχέση με τον άνθρακα αν και υπάρχουν εγκαταστάσεις λιγνιτωρυχείων 
ήδη από το 1873 στους Ανδρονιανούς Κύμης. Ήδη διαπιστώνεται πως η ζήτηση ενέργειας 
παράγεται και επιλύεται στα πλαίσια μιας διεθνούς αγοράς ενέργειας όπου για μια εταιρεία, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Αθήνα είναι πιο αποδοτική οικονομικά η εισαγωγή κάρβουνου 
από την Ουαλία παρά η τοπική «εισαγωγή» λιγνίτη από την Εύβοια. 
 
Στον τοπικό τύπο, εκείνη την περίοδο εμφανίζεται για πρώτη φορά (αν και μειοψηφικά), το 
αφήγημα που αργότερα θα αποκρυσταλλωθεί με τον όρο «ενεργειακής εξάρτηση» και η 
ανάγκη για επέκταση του ελληνικού κράτους και έλεγχο ενεργειακών πόρων ως λύση (και) σε 
αυτό το πρόβλημα.  
 
Η πρώτη εταιρεία ηλεκτρισμού, η Γενική Εταιρεία Εργοληψιών, στην Ελλάδα ιδρύεται το 1889 
και αναλαμβάνει την ηλεκτροφώτιση του κέντρου της Αθήνας. Ως την εισαγωγή της 
ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα, επικρατούσαν οι εταιρείες φωταερίου.  Η έλλειψη κεφαλαίων, 
ο ανταγωνισμός με τις εταιρείες φωταερίου, οι διακυμάνσεις στην τιμή εισαγωγής γαιάνθρακα 
κ.α. οδηγούν στην εξαγορά της το 1898 από την Thomson-Houston και την επανίδρυση της το 
1899 ως Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία (ΕΗΕ). Η δραστηριότητα της πέρα από την 
ηλεκτροφώτιση θα επεκταθεί με την κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων τραμ στην Αθήνα το 1908. 
Ως την κρατικοποίηση της και την ίδρυση της ΔΕΗ, η ΕΗΕ θα αποτελέσει μια από τις 
σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής-διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Πριν τον Α΄ ΠΠ, η ηλεκτρική ενέργεια παραμένει προϊόν το οποίο διατίθεται σε τοπική κλίμακα 
και οι 18 υπάρχουσες εγκαταστάσεις λειτουργούν σε αυτόνομα δίκτυα, γύρω από τα αστικά 
κέντρα, δηλαδή σε γεωγραφική ταύτιση με τα κέντρα οικονομικής ανάπτυξης. Γενικότερα,  με 
ελάχιστες εξαιρέσεις όπως ο δημόσιος φωτισμός, η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποτελεί δημόσιο 
αγαθό και κατατάσσεται κοινωνικά ως προς την οικιακή χρήση στα είδη πολυτελείας.  
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Οι εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή-διανομή ενέργειας – όλες 
θυγατρικές ξένων εταιρειών – συχνά εμπλέκονται σε φαινόμενα διαφθοράς και χρηματισμού 
για την ανάληψη έργων, έχουν άμεση σχέση με το οργανωμένο έγκλημα της εποχής (χρήση 
μπράβων για την καταστολή συνδικαλιστικών αγώνων), απολαμβάνουν μια ιδιόμορφη 
δικαστική ασυλία μέσω των παρεμβάσεων των πρεσβειών των αντίστοιχων κρατών και 
δημιουργούν καρτέλ για τον έλεγχο στην τελική τιμή κατανάλωσης . Ο ευρύτερος κοινωνικός 
αντίκτυπος τους με τις συνακόλουθες αντιδράσεις απέναντι τους καθώς και οι αυξανόμενες 
ενεργειακές ανάγκες της κρατικής στρατιωτικής βιομηχανίας θα οδηγήσουν στην πρώτη 
κρατική παρέμβαση με τον καθορισμό ανώτατου ορίου στην τιμή του ρεύματος από το 
Υπουργείο Συγκοινωνιών. 
 
Ο Α΄ ΠΠ ως τομή στο ενεργειακό 
 
Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, ο Α΄ ΠΠ και η μικρασιατική εκστρατεία έθεσαν σε αμφισβήτηση το 
μοντέλο ιδιωτικής καπιταλιστικής, τοπικής-αυτόνομης και στηριζόμενης κυρίως σε εισαγωγές 
άνθρακα και μηχανημάτων, παραγωγής-διανομής ενέργειας. Οι ανάγκες της βρετανικής και 
γαλλικής στρατιωτικής βιομηχανίας για άνθρακα οδήγησαν στη μείωση της παγκόσμιας 
προσφοράς και την συνακόλουθη αύξηση τιμής των εισαγωγών.  Σε συνδυασμό με τη μείωση 
του διαθέσιμου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα λόγω της γενικής 
επιστράτευσης (με συνέπεια λειτουργικά προβλήματα στην παραγωγή), το κόστος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε. 
 
Η εξάρτηση από το βρετανο-γαλλικό άνθρακα πριν την είσοδο στον Α΄ ΠΠ στο πλευρό της 
Entente έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη ενεργειακής κάλυψης από τοπική εξορυκτική 
δραστηριότητα ως προϋπόθεση για την άσκηση ανεξάρτητης κρατικής πολιτικής. Παράλληλα, 
αναδείχτηκαν οι μεγάλες αδυναμίες των ιδιωτικών εταιρειών να πραγματώσουν ένα σχέδιο 
στροφής στην τοπική παραγωγή από τις εισαγωγές, στα πλαίσιο ενοποίησης των 
εγκαταστάσεων τους για τη δημιουργία εθνικού δικτύου και αύξηση της παραγόμενης 
ενέργειας στα πλαίσια που έθετε η πολεμική βιομηχανία και οι γραμμές ανεφοδιασμού του 
ελληνικού στρατού. Όπως επισημάνθηκε και στην εισαγωγή, διεργασίες οι οποίες θα 
αναδεικνύονταν αναπόφευκτα υπό το πρίσμα της ανάπτυξης της οικονομίας (λ.χ. η ανάγκη για 
εθνικό δίκτυο) ο πόλεμος – ως συνέχεια της πολιτικής με άλλα μέσα – τα προώθησε 
καταλυτικά στην επιφάνεια των ζητημάτων που απασχολούσαν τον κρατικό μηχανισμό.  
Γράφει ο Χ. Μήτσιος:  
 
Κατά τη διάρκεια του πολέµου έγινε πλήρως αντιληπτή η σηµασία που είχε αποκτήσει η 
ηλεκτρική ενέργεια στη βιοµηχανία γενικά, αλλά και συγκεκριµένα σε σύγχρονες διαδικασίες 
παραγωγής κρίσιµων αζωτούχων χηµικών, όπως εκρηκτικά και λιπάσµατα. Ορατή έγινε και η 
αναποτελεσµατικότητα των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία είχαν αναπτυχθεί για να 
εξυπηρετούν κυρίως τοπικές ανάγκες και όχι εθνικές.[..] 
 
Πριν τον πόλεµο υπήρχε απροθυµία των παραγωγών (ιδιωτών όσο και δηµοτικών αρχών) να 
διασυνδεθούν µεταξύ τους, καθώς δεν αντιλαµβάνονταν τα οφέλη ενώ φοβούνταν τον 
ανταγωνισµό, και έτσι χρειάστηκε σε πολλές περιπτώσεις να θεσπιστούν κίνητρα που 
προέτρεπαν ή νοµοθεσία που επέβαλλε στους παραγωγούς να διασυνδεθούν. Αντίστοιχα 
προωθήθηκαν επενδύσεις σε µεγάλες εγκαταστάσεις που εκµεταλλεύονταν τα πλεονεκτήµατα 
των οικονοµιών κλίµακας. Οι µικροί παραγωγοί, ιδιώτες και δηµοτικοί, ήταν συχνά απρόθυµοι 
να επενδύσουν σε νέες µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεις οι οποίες φοβούνταν ότι θα 
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‘περίσσευαν’ µετά το τέλος του πολέµου και την επιστροφή της ζήτησης στα ειρηνικά χαµηλά 
επίπεδα.3 
 
Η διαφοροποίηση μεταξύ των εταιρικών σχεδιασμών που αφορούσαν αποκλειστικά την 
κερδοφορία τους και των κρατικών σχεδιασμών, οι οποίοι ως στόχο τη γενική αναπτυξιακή 
λειτουργία του ελληνικού καπιταλισμού για τις ανάγκες του πολέμου, εκφράστηκε στο 
δίλημμα «εισαγωγές άνθρακα vs. εξόρυξη εγχώριου λιγνίτη». Η μετάβαση στο λιγνίτη ως 
κυρίαρχη κρατική πολιτική ήδη μετά τον Α΄ ΠΠ θα δημιουργούσε την αφήγηση κατά την οποία 
ο λιγνίτης είναι το «εθνικό καύσιμο» - αφήγηση, η οποία θα αξιοποιούνταν για να 
δικαιολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια της ΔΕΗ και η συχνά κατασταλτική δράση της απέναντι 
στις τοπικές κοινότητες, στις περιοχές εξορυκτικής δραστηριότητας. 
 
Το 1919, η ΕΗΕ ιδρύει «Εταιρεία Ανθρακωρυχείων Κύµης» μετά από εξαγορά του 50% των 
λιγνιτωρυχείων των Ανδρονιανών υπό τον Ιωάννη Λαμπρινίδη, μηχανικό μεταλλείων και 
αργότερα ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ).4 Αξίζει να 
επισημανθεί πως η μεταλλευτική δραστηριότητα της ΕΗΕ θα αποτελέσει αφετηριακό σημείο 
ανάπτυξης στην Εύβοια για να στηριχθεί η παραγωγή-μεταφορά λιγνίτη: επέκταση λιμανιού 
Κύμης, κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής, αγορά νέων ατμόπλοιων-δημιουργία νέων 
ακτοπλοϊκών γραμμών. Παρατηρείται έτσι μια αλληλουχία, η οποία θα εμφανίζεται διαρκώς 
σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης μέχρι και σήμερα: οι ενεργειακές ανάγκες του συστήματος 
οδηγούν σε εξορυκτική δραστηριότητα, της οποίας η ίδια η υλοποίηση αυξάνει τις 
υπάρχουσες ενεργειακές ανάγκες, ή αλλιώς: ο ενεργειακός τομέας επεκτείνεται για να 
καλύψει τις ανάγκες του υπό επέκταση ενεργειακού τομέα – ως παράφραση της γνωστής 
ρήσης του Oscar Wilde για την βρετανική γραφειοκρατία. Εδώ βρίσκουμε και τις ρίζες της 
αυτονομίας της αγοράς ενέργειας, η οποία θα εκφραστεί πλήρως στα τέλη του 20ου/αρχές 21ου 
αιώνα με ιδιαίτερες μορφές όπως τα χρηματιστήρια ενέργειας. 
 
Την ίδια περίοδο, η μεγάλη πλειοψηφία πέραν της νέας γενικής επιστράτευσης για την 
μικρασιατική εκστρατεία αντιμετωπίζει και έλλειψη σε καυσόξυλα για την κάλυψη βασικών 
αναγκών. Σε όλη την περίοδο του πολέμου, οι περισσότερες εταιρείες μπόρεσαν να 
επιβιώσουν από την έλλειψη άνθρακα (η τιμή του οποίου επανήλθε στα προ-πολέμου επίπεδα 
το 1919), μέσω δανεισμού πρώτων υλών από τα αποθέματα του κράτους και τον δανεισμό 
από τα κρατικά ταμεία. Η ανάγκη επέκτασης της ενεργειακής δραστηριότητας θα ωθήσει το 
υπ. Συγκοινωνιών να παρέμβει άμεσα αφενός για να μην οδηγηθούν σε χρεοκοπία οι 
εταιρείες, αφετέρου για να αναλάβει το κράτος την διαχείριση του χρέους τους και  διάφορων 
διοικητικών-οικονομικών λειτουργιών των εταιρειών. Το κράτος, ως σύνολο μηχανισμών που 
βρίσκεται έξω από την άμεση αγορά, αναλαμβάνει ρόλο συλλογικού οργανωτή του 
καπιταλισμού με σκοπό να εξορθολογίσει την οικονομία, έργο το οποίο οι εταιρείες ως 
καπιταλιστικές «ατομικότητες» αδυνατούν να φέρουν εις πέρας λόγω της θέσης τους εντός της 
αγοράς. 
 
Μάλιστα, ο απευθείας καθορισμός της τιμής πώλησης ρεύματος από το υπ. Συγκοινωνιών και 
η συνακόλουθη αναστολή των συμβάσεων με το νόμο 1356 το 1918 είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της παγκόσμιας τάσης που διαμορφωνόταν για τη σχέση μεταξύ κράτους-αγοράς, 
ενώ η ανάληψη λειτουργιών των εταιρειών από το κράτος είναι προπομπός της ευρείας 
κρατικοποίησης που θα ακολουθούσε τις επόμενες δεκαετίες. 
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Το ενεργειακό στον μεσοπόλεμο 
 
Η πρώτη νομοθετική έκφραση της κρατικής παρέμβασης στην ανάπτυξη των ενεργειακών 
πόρων της χώρας είναι ο νόμος 1379 του 1918 «Περί εκµεταλλεύσεως της δυνάµεως των 
ρεόντων υδάτων». Με βάση αυτόν τον νόμο, κατασκευάζονται τις δεκαετίες 1920-30, οι 
πρώτοι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί στη χώρα. Ο πρώτος τέτοιος, στον ποταμό Γλαύκο στην 
Αχαΐα, σε λειτουργία μέχρι σήμερα, καλύπτει περίπου το 1/30 των ενεργειακής ζήτησης στην 
Πάτρα. Συνήθως αυτά τα έργα τα αναλαμβάνουν κοινοπραξίες δημοτικών επιχειρήσεων και 
ιδιωτικών εταιριών, συχνά με δανειοδότηση από την εθνική τράπεζα. Η επένδυση σε μικρά 
υδροηλεκτρικά έργα ως η κυρίαρχη και ουσιωδώς μόνη επιλογή εκμετάλλευσης των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων είναι ενδεικτική της έλλειψης κεφαλαίων και της αδυναμίας των ντόπιων 
εταιρειών να σχεδιάσουν μεγάλα τεχνικά έργα.  
 
Συνολικά, η ηλεκτροδότηση προχωράει με ραγδαίους ρυθμούς: το 1929 έχουν ηλεκτροδοτηθεί 
250 οικισμοί άνω των 5.000 κατοίκων, ενώ το 1939 φτάνουν τους 380. Αν και περίπου τα 2/3 
της κατανάλωσης ενέργειας προέρχονται από την Αθήνα, η κατανάλωση εμφανίζει αύξηση σε 
όλες τις περιοχές π.χ. στην Πελοπόννησο κατά 250% τη δεκαετία 1929-39. Αυτό που 
τροφοδοτεί την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι η οικιακή ζήτηση – παρά την επέκταση 
του δικτύου διανομής – αλλά η βιομηχανική ανάπτυξη με χαρακτηριστική την αύξηση ζήτησης 
στην Αθήνα από το 1926 ως το 1930 κατά 2900%!5 Γράφει ο Χ. Μήτσιος: 
 
Τα τοπικά αυτόνοµα δίκτυα άρχισαν να αντικαθίστανται από δίκτυα υψηλής τάσης µε µεγάλη 
εµβέλεια, στα οποία ήταν διασυνδεδεµένοι πολλοί σταθµοί παραγωγής µεγάλης κλίµακας. 
Όπως γράφτηκε παραπάνω ο ηλεκτρισµός άρχισε να γίνεται αντιληπτός ως βασικό οικιακό 
αγαθό και όχι ως πολυτέλεια, ενώ η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη έκανε την χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας αποδοτικότερη από ποτέ. Ως αποτέλεσµα η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια 
αυξάνονταν σταθερά, και αντίστοιχα και το ύψος των αναγκαίων επενδύσεων. Τα κεφάλαια 
που ήταν απαραίτητα βρίσκονταν σε λιγότερα σηµεία, κυρίως µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 
µε βάση χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου. 

 
Αυτή την περίοδο, το πετρέλαιο γίνεται η κυρίαρχη καύσιμη ύλη στις εγκαταστάσεις και το 
πρωτεύον εισαγόμενο ενεργειακό προϊόν.  Η αυξανόμενη ενεργειακή ζήτηση καθιστά την 
ανάγκη εκμετάλλευσης του εγχώριου λιγνίτη μέσω ενός ενιαίου κρατικού φορέα ηλεκτρικής 
ενέργειας πλέον κοινή διαπίστωση. Η αδυναμία ανάληψης ενός τέτοιου έργου (με εξαίρεση τα 
δίκτυα διανομής) από την «ιδιωτική πρωτοβουλία» είναι αποδεκτή και από τους συνδέσμους 
βιομηχάνων6, οι οποίοι βλέπουν στην κρατική παρέμβαση και ένα μέσο να θωρακιστούν 
παραγωγικά απέναντι στις ιδιωτικές ενεργειακές εταιρείες και την υπερτιμολόγηση που τους 
ασκείται. Αυτό το αίτημα των βιομήχανων για «φθηνό ρεύμα» και ειδικά τιμολόγια θα γίνει 
πάγιο αντικείμενο διαπάλης μεταξύ κεντρικού κράτους-ιδιωτών καπιταλιστών-ΔΕΗ μέχρι και 
σήμερα με το κόστος των ειδικών τιμολογίων να μετακυλίεται στη μεγάλη πλειοψηφία. 
 
Οι σχεδιασμοί αυτοί ανακόπηκαν λόγω του Β’ΠΠ. Το τέλος του και η ανάγκη ανασυγκρότησης 
της βιομηχανίας θα λειτουργήσουν ως τομή (όπως ο Α’ΠΠ) για να αναβαθμιστεί το σχέδιο 
ενιαίου φορέα παραγωγής-μεταφοράς-διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και να προχωρήσει η 
υλοποίηση του γοργά και με ελάχιστες αντιδράσεις από τις πάνω από 380 ιδιωτικές και 
δημοτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν πριν την εγκαθίδρυση του μονοπωλίου της ΔΕΗ 
τη δεκαετία του 1950. 
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Η χρυσή εποχή της κρατικής ιδιοκτησίας 
 
Πριν τον Β΄ ΠΠ, η κρατική ιδιοκτησία στον ενεργειακό τομέα επεκτεινόταν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του μεσοπολέμου με ελάχιστα κράτη όπως η ΕΣΣΔ να έχουν πλήρως κρατική 
ιδιοκτησία. Οι ανάγκες ανασυγκρότησης – ανάγκες τις οποίες δεν μπορούσε να αναλάβει η 
κατεστραμμένη ιδιωτική βιομηχανία – μετά το Β΄ ΠΠ ώθησαν τα κράτη να προχωρήσουν είτε 
σε πλήρη κρατικοποίηση της παραγωγής-μεταφοράς-διανομής ηλεκτρικής ενέργειας είτε σε 
σχήματα κρατικής ρύθμισης-παρέμβασης με ιδιωτική ιδιοκτησία σε τέτοιο βαθμό, όπου η 
πρακτική οργάνωσης της παραγωγής γινόταν από το κράτος. Ως τα τέλη της δεκαετίας του 70, 
η κρατική ιδιοκτησία στην ενέργεια – ανεξαρτήτως ιδεολογικού περιεχομένου των φορέων της 
– ήταν αδιαμφισβήτητη. 
 
Στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών εκπονούνται μελέτες για την ανάπτυξη της 
μεταλλευτικής δραστηριότητας και της βαριάς βιομηχανίας με την ανάπτυξη των λιγνιτικών 
αποθεμάτων και του υδροηλεκτρικού δυναμικού ως την «ενεργειακή απάντηση» για καταστεί 
δυνατή η βιομηχανική ανασυγκρότηση. Στα πλαίσια του σχεδίου Μάρσαλ, το ελληνικό κράτος 
σε συνεργασία με την αμερικάνικη εταιρεία EBASCO, η οποία μετά από παρέμβαση της 
αμερικανικής κυβέρνησης αναλαμβάνει ως το 1955 τη διοίκηση της, ιδρύει το 1950  την ΔΕΗ 
ως ενιαίο φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και τη 
δημιουργία εθνικού δικτύου. Η διανομή ορίζεται αρχικά πως θα παραμείνει ιδιωτική, αλλά η 
κεφαλαιακή-τεχνική ανεπάρκεια όπως και η απροθυμία των ιδιωτικών εταιρειών να 
ανταποκριθούν στην τήρηση χαμηλών οικιακών τιμολογίων (ως μέσο αύξησης της 
κατανάλωσης και γενικής οικονομικής ανάπτυξης) οδηγεί από το 1956 στη σταδιακή εξαγορά 
όλων των ιδιωτών, κρατικοποίηση των δημοτικών επιχειρήσεων και καθορισμού ενιαίου 
τιμολογίου ανά περιοχή.  
 
Το μονοπώλιο της ΔΕΗ στην παραγωγή-μεταφορά-διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με την 
ανάπτυξη των λιγνιτωρυχείων σε Δ. Μακεδονία, Εύβοια, Αρκαδία και των υδροηλεκτρικών 
έργων στην δυτική Ελλάδα θα μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων 
από το 95% προ-Β΄ ΠΠ σε 45% το 1975 για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ραγδαία 
αύξηση παραγωγής ηλ. ενέργειας θα ακολουθήσει την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, η 
οποία το διάστημα 1951-71 θα εξαπλασιαστεί. 7  Παράλληλα, το πρόγραμμα φθηνού 
εξηλεκτρισμού θα μειώσει και την ανισοτιμία κατανάλωσης μεταξύ Αθήνας και της υπόλοιπης 
Ελλάδας με την οικιακή κατανάλωση να αυξάνεται ανεξαρτήτως περιοχής.  
 
Η ανάγκη ανάπτυξης της «εθνικής οικονομίας» θα χρησιμοποιηθεί για να νομιμοποιηθούν 
ιδεολογικά οι επιπτώσεις των έργων της ΔΕΗ στις τοπικές κοινωνίες – από τις απαλλοτριώσεις 
γης και τις αναγκαστικές μετακινήσεις-εκδιώξεις κοινοτήτων για τα υδροηλεκτρικά έργα ως τη 
γενική υποβάθμιση της υγείας στις περιοχές εξορύξεων και τις κακές συνθήκες εργασίας στα 
λιγνιτωρυχεία.  
 
Το εμπάργκο πετρελαίου από τα κράτη-μέλη του ΟΠΕΚ (Οργανισμού Αραβικών 
Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) τον Οκτώβρη 1973 προκάλεσε πολύ υψηλή αύξηση τιμών 
παγκοσμίως και κατάρρευση των διεθνών αγορών (κραχ 1973-4). Η βιομηχανική παραγωγή 
και η οικιακή κατανάλωση στην Ελλάδα το διάστημα 1973-4 δεν επηρεάστηκαν αισθητά, αλλά 
τα αποθέματα της χώρας είχαν μεγάλη μείωση για να αντέξει η οικονομία τις διεθνείς πιέσεις 
των τιμών. Γράφει ο Κ. Αλυγιζάκης:  

                                                           
7
 Close σ. 95 



[8] 

 

Θα πρέπει να τονιστεί, ότι με βάση τα παραπάνω στοιχεία και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι 
οι εισαγωγές ενέργειας είχαν ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης ενώ ταυτόχρονα οι εξαγωγές 
μειώνονταν, η Ελλάδα δημιούργησε ένα μεγάλο έλλειμμα στο ενεργειακό της ισοζύγιο το οποίο 
αυτόματα την έκανε και ενεργειακά εξαρτημένη από τρίτες χώρες. 
 
Η «απάντηση» του ελληνικού κράτους στην πετρελαϊκή κρίση είναι η επιτάχυνση των ερευνών 
για κοιτάσματα υδρογονανθράκων με αποτέλεσμα την εύρεση του κοιτάσματος πετρελαίου 
του Πρίνου8 και το κοίτασμα φυσικού αερίου στην Καβάλα. Ως αντιγραφή του μοντέλου της 
ΔΕΗ (κρατική ιδιοκτησία-κρατικό μονοπώλιο) ιδρύεται το 1975 η Δημόσια Επιχείρηση 
Πετρελαίου (ΔΕΠ)9 – οι σεισμικές έρευνες και ερευνητικές γεωτρήσεις10 της εταιρείας θα 
αξιοποιηθούν τις επόμενες δεκαετίες στους νέους γύρους αναζήτησης κοιτασμάτων. 
 
Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας 
 
Η κρατική ιδιοκτησία στον ιδιωτικό τομέα προήλθε ως μέτρο κάλυψης της αδυναμίας των 
ιδιωτών καπιταλιστών να αναπτύξουν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Καλύπτοντας την 
αδυναμία των ιδιωτών να επενδύσουν (κυρίως) λόγω έλλειψης κεφαλαίων, η κρατική 
ιδιοκτησία δημιούργησε τους όρους για τη συσσώρευση κεφαλαίου, η οποία στη συνέχεια 
έδωσε τη δυνατότητα στους ιδιώτες να αναλάβουν τεχνικά έργα, τα οποία δεν μπορούσαν να 
υλοποιήσουν τις προηγούμενες δεκαετίες. Ως συνέπεια αυτού, η κρατική ιδιοκτησία 
παγκοσμίως σταδιακά μειώνεται, αλλά ο ρόλος του κράτους ως συλλογικού οργανωτή του 
καπιταλισμού δεν υπαναχωρεί. Μετασχηματίζεται από κράτος-ιδιοκτήτη μέσων παραγωγής σε 
κράτος-ρυθμιστή της παραγωγικής διαδικασίας: η ίδρυση ρυθμιστικών μηχανισμών 
επιταχύνεται παρόμοια με τον ρυθμό των ιδιωτικοποιήσεων. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, ο 
τρόπος με τον οποίο αλλάζει μορφή η ιδιοκτησία (κρατική-ιδιωτική) είναι αντικείμενο 
διαπάλης μεταξύ των εταιρειών-κράτους και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. 
 
Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η ανάγκη για μια ομαλή μετάβαση – ειδικά στην ενέργεια - από 
την κρατική καπιταλιστική στην ιδιωτική καπιταλιστική ιδιοκτησία εντός του κάθε κράτους 
διαπιστώνεται ήδη από το 1968. Μετά και την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, η οποία μεταφράστηκε 
στην κυρίαρχη ιδεολογία ως «ήττα της κρατικής ιδιοκτησίας» η δεκαετία του 90’ παρουσιάζει 
τη νομοθετική ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς μέσω της διαμόρφωσης των εσωτερικών 
αγορών ενέργειας. Η Οδηγία 96/92/ΕΚ (η οποία έγινε νόμος το 1999 στη χώρα) οδήγησε στην 
κατάργηση του μονοπωλίου της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στο διαχωρισμό 
των τομέων παραγωγής-μεταφοράς-διανομής (για τη διευκόλυνση ανάπτυξης ξεχωριστής 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στον καθένα), και στη δημιουργία ρυθμιστικής αρχής για την 
εποπτεία της αγοράς (ΡΑΕ). Παρόμοιες αλλαγές συντελέστηκαν στον τομέα των 
υδρογονανθράκων με την αλλαγή του αδειοδοτικού καθεστώτος.11  
 
Με το ν. 4001/2011, την τελευταία ριζική αλλαγή της αγοράς ενέργειας, η ΡΑΕ αποκτά 
αποφασιστικό ρόλο σε σχέση με το υπ. Ενέργειας όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης 
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9
 Το 1985 ιδρύεται η ΔΕΠ-ΕΚΥ ως θυγατρική της ΔΕΠ. Το χρονικό της ΔΕΠ-ΕΚΥ, η οποία μεταξύ άλλων 

αναλαμβάνει την εποπτεία της εκμετάλλευσης του Πρίνου παρουσιάζει ενδιαφέρον όσον αφορά τους 
ενδοκαπιταλιστικούς-ενδοκρατικούς ανταγωνισμούς που θα οδηγήσουν στην απορρόφηση της από τα ΕΛΠΕ. Από 
την Καθημερινή, (παρά τις πολιτικές ανεπάρκειες) μια περιεκτική ανάλυση των γεγονότων: Η περιθωριοποίηση 
και η διάλυση της ΔΕΠ-ΕΚΥ 
10

 Η εύρεση του κοιτάσματος στο Δ. Κατάκολο – προς άντληση το 2021 - είναι αποτέλεσμα αυτών των ερευνών. 
11

 Με το ν. 2289/95 βάση του οποίου έγιναν παραχωρήθηκαν περιοχές για έρευνες, οι οποίες δεν προχώρησαν 
στην τελική απόφαση επένδυσης, σε Αιτωλοακαρνανία, Ιωάννινα, Δ Πατραϊκό, ΒΔ Πελοπόννησο. 

http://www.kathimerini.gr/198971/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-peri8wriopoihsh-kai-h-dialysh-ths-dep-eky
http://www.kathimerini.gr/198971/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/h-peri8wriopoihsh-kai-h-dialysh-ths-dep-eky


[9] 

 

αδειών παραγωγής. Το ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνει και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη των εξορύξεων υδρογονανθράκων, το οποίο διέπει ως σήμερα τις συμβάσεις 
παραχώρησης έρευνας-εκμετάλλευσης. 
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