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Εισαγωγή 

 

Η Ελλάδα στα τέλη του 2009 μπήκε σε αυστηρή οικονομική επιτήρηση 

μετά από συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. 

Εγκαινιάστηκε, από τότε, μια περίοδος εφαρμογής νεοφιλελεύθερων μέτρων, 

βασικός πυλώνας των οποίων αποτέλεσε η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων 

στρατηγικών  τομέων της ελληνικής οικονομίας μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρική 

ενέργεια. Η πορεία ιδιωτικοποίησης τόσο της ΔΕΗ όσο και των υποδομών που 

συγκροτούν το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη. Η αρχική 

ιδέα ως προς την θεματική της διπλωματικής μου εργασίας αφορούσε τη μελέτη 

της αντίστροφης διαδικασίας. Της κρατικοποίησης δηλαδή των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων, μετά την ίδρυση της ΔΕΗ, και της ένταξη τους στο εθνικό δίκτυο 

ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο δημιουργείται μετά το 1950. Ερχόμενος σε επαφή 

με την υπάρχουσα βιβλιογραφία διαπίστωσα ότι σε μεγάλο βαθμό απουσίαζε η 

έρευνα πάνω στο θέμα της ίδρυσης της ΔΕΗ, της κατασκευής του εθνικού δικτύου 

ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και των προϋποθέσεων για τη δημιουργία τους. 

Παρά τη διαφοροποίηση αυτή, το ζήτημα του ιδιωτικού και δημόσιου 

χαρακτήρα της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας παρέμεινε στο 

επίκεντρο της σκέψης μου ως προς τη σημασία που έχει για την ενεργειακή 

οικονομία. Με την πρόοδο της μελέτης και τη βαθύτερη κατανόηση του θέματος, 

νέα ζητήματα, τα οποία αφορούσαν τους φορείς εκμετάλλευσης, αναδύθηκαν. Οι 

τεχνικές μελέτες που υπάρχουν ήδη από την περίοδο της Κατοχής αναδεικνύουν το 

πρόβλημα της απουσίας ενός εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

καθώς και την καθυστέρηση του εξηλεκτρισμού της χώρας. Σε αντίθεση με τις 

περισσότερες δυτικο-ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλη 

καθυστέρηση ως προς τον εξηλεκτρισμό της. Μετά το τέλος του Δευτέρου 

Παγκοσμίου Πολέμου η συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό αποκτά πιο συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά στα πλαίσια της ανασυγκρότησης. Ο διάλογος που θα αναπτυχθεί 

την εποχή εκείνη δεν αφορά μόνο τις πιθανές δυνατότητες δημιουργίας ενός 

εθνικού δικτύου. Βασικά ζητήματα που τίθενται είναι το εύρος που αυτό μπορεί να 
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αποκτήσει, από τα αστικά κέντρα μέχρι τις πλέον απομονωμένες περιοχές της 

ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και οι προϋποθέσεις της υλοποίησής του. 

Ο ενεργειακός, ωστόσο, τομέας και οι δυνατότητες ανάπτυξης του δεν 

μπορούν να μελετηθούν αγνοώντας άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας και 

παραγωγής. Αντίθετα, το εύρος της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας, ήταν άμεσα 

εξαρτημένο με την κατεύθυνση που θα είχε στο μέλλον η ελληνική παραγωγή. Το 

κατά πόσον η ελληνική οικονομία θα συνέχιζε να έχει τα χαρακτηριστικά του 

παρελθόντος, αποτελώντας μια κατά βάση αγροτική οικονομία με μικρή 

βιομηχανική ανάπτυξη, καθόριζε και την αναγκαιότητα ή μη, ύπαρξης ενός 

εκτεταμένου εθνικού δικτύου ενέργειας. Το εύρος εξηλεκτρισμού με άλλα λόγια 

ήταν άμεσα συνδεδεμένο με την εκβιομηχάνισή της. Η συζήτηση αυτή άνοιγε 

ταυτόχρονα και μια ακόμα σειρά ζητημάτων. Ποιος θα κατασκεύαζε το δίκτυο 

αυτό; Από πού θα αντλούνταν οι απαραίτητοι πόροι και ποιος θα αναλάμβανε την 

διαχείρισή του όταν αυτό θα έμπαινε, τελικά, σε λειτουργία; 

Η προαναφερθείσα διαπίστωση ότι η Ελλάδα αποτελούσε μια αγροτική ως 

επί το πλείστον χώρα, δεν εξηγούσε αυτόματα και τις αιτίες αυτής της 

καθυστέρησης, διότι η μετατροπή της από αγροτική σε βιομηχανική χώρα 

προϋπέθετε και αντίστροφα την ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία με τη 

σειρά της θα επέτρεπε μια τέτοια μετάβαση.  

Δεδομένου του ότι ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδας πραγματοποιείται μετά 

το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πόλεμο, ένα δεύτερο ερώτημα που γεννήθηκε 

αφορούσε τους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν, σε αντίθεση με ότι συνέβη τις 

προηγούμενες δεκαετίες, στην υλοποίηση της κατασκευής ενός εθνικού δικτύου 

ηλεκτρικής ενέργειας. Αν προπολεμικά απουσιάζουν οι κρατικές πολιτικές που θα 

ευνοούσαν τον μετασχηματισμό της παραγωγής, τι είναι αυτό που αλλάζει μετά 

τον πόλεμο; Αν τα οικονομικά δεδομένα απέτρεπαν τη δημιουργία ενός εθνικού 

ηλεκτρικού δικτύου, κατά πόσο αυτά αλλάζουν μετά το τέλος του; Αν τα ξένα 

κεφάλαια και οι μονοπωλιακές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν μέχρι 

τότε στην εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελούσαν 

παράγοντα ανάσχεσης, τι είναι αυτό που οδηγεί μεταπολεμικά σε αλλαγή 

στρατηγικής; 
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Προκειμένου να απαντήσω στα ερωτήματα αυτά, έθεσα μια σειρά από 

ερευνητικούς στόχους. Ο πρώτος από αυτούς ήταν να αναλύσω τις διαφορετικές 

τεχνικές προτάσεις, που κατατίθενται την περίοδο εκείνη, σε σχέση με τη 

δημιουργία του εθνικού δικτύου. Μια τέτοια επιλογή αποτελούσε, επιπλέον, 

μονόδρομο προκειμένου να κατανοήσω τεχνικές πλευρές του θέματος που 

πραγματεύομαι στην εργασία. 

Ένας δεύτερος στόχος αποτέλεσε η διερεύνηση, του κατά πόσο το ξένο 

κεφάλαιο και οι ισχυρές οικονομίες της Δύσης καθορίζουν τις εξελίξεις στην 

ενεργειακή οικονομία και σε τι βαθμό συμβάλουν στην καθυστέρηση ή την 

επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της χώρας. Κατ’ επέκταση αναγκαία ήταν και η 

μελέτη των πολιτικών εξελίξεων της περιόδου προκειμένου να γίνει σαφέστερο 

μέσα σε ποιες πολιτικές συνθήκες λαμβάνονται οι αποφάσεις που αφορούν το 

ζήτημα του εξηλεκτρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο επιδίωξα να παρακολουθήσω και 

τον βαθμό παρέμβασης του ξένου παράγοντα στη λήψη αυτών των αποφάσεων 

καθώς και την επιρροή που αυτός ασκεί στο δυναμικό των πολιτικών κομμάτων της 

περιόδου. 

Ο τρίτος ερευνητικός στόχος βρίσκεται σε άμεση σχέση με την 

πραγματοποιούμενη, την περίοδο συγγραφής της εργασίας, ιδιωτικοποίηση της 

ΔΕΗ και την «απελευθέρωση» της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η εν εξελίξει 

διαδικασία ακολουθεί την αντίθετη πορεία της ιστορικής περιόδου που 

παρακολουθώ, κατά την οποία ο δημόσιος τομέας αναλαμβάνει την εκμετάλλευση 

της ηλεκτρικής ενέργειας και εξαγοράζει όλες τις ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρίες που 

λειτουργούσαν μέχρι τότε στην Ελλάδα. Κατ’ επέκταση ο τρίτος αυτός στόχος 

επιδιώκει να κατανοήσει τις ιστορικές προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες το 

δημόσιο προκρίνεται ως ο πλέον κατάλληλος φορέας για την ανάληψη μιας 

τέτοιας ευθύνης σε αντίθεση με την περίοδο του Μεσοπολέμου στη διάρκεια της 

οποίας η παραγωγή και διανομή του ρεύματος πραγματοποιούνταν, σχεδόν 

αποκλειστικά, από ιδιωτικές εταιρίες. 

Η εργασία αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Το πρώτο, εισαγωγικό 

κεφάλαιο, παρουσιάζει το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο, αναπτύσσονται οι 

ιδέες για την ανάγκη εξηλεκτρισμού της Ελλάδας, συντάσσονται οι μελέτες που 

αφορούν τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και 
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λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις προκειμένου να υλοποιηθούν οι σχεδιασμοί 

που αφορούσαν  την κατασκευή του δικτύου. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει 

τις συνθήκες που επικρατούν στον ενεργειακό τομέα από τις αρχές του 20ου αιώνα 

μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στις επενδύσεις του ξένου κεφαλαίου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο 

ίδιο κεφάλαιο γίνεται και μια εκτεταμένη αναφορά στον ελληνικό λιγνίτη καθώς 

και τα προβλήματα που παρουσιάζονται ως προς την αξιοποίηση του, ως ορυκτό 

καύσιμο,  μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εκτενώς δύο εκ των σημαντικότερων, 

σχετικά με το θέμα, μελετών οι οποίες συντάσσονται μετά το 1940. Η πρώτη 

αποτελεί την έκθεση του Αθανάσιου Ραυτόπουλου, συνεργάτη της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία παίζει εξ αρχής σημαντικό ρόλο στον τομέα της 

ενεργειακής οικονομίας. Επιπλέον, περιέχει μια συνολική παρουσίαση των όρων 

συγκρότησης ενός δικτύου ενέργειας αλλά και των παραμέτρων που το καθιστούν 

οικονομικά βιώσιμο. Η δεύτερη μελέτη , του Γεωργίου Πεζόπουλου, αποτελεί την 

κοντινότερη πρόταση σε σχέση με το τελικό, ενεργειακό πρόγραμμα, με βάση το 

οποίο θα οικοδομηθεί το εθνικό δίκτυο. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται και μια 

αναφορά στην  ανάπτυξη του επαγγελματικού κλάδου των Ελλήνων μηχανικών η 

οποία συνδέεται άμεσα με την εμφάνιση των εκθέσεων με θέμα την προοπτική 

ανάπτυξης του εθνικού δικτύου την περίοδο εκείνη.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται οι απόψεις του 

Δημήτρη Μπάτση. Οι προτάσεις του αποτελούν τη μοναδική περίπτωση στην 

οποία η ηλεκτρική ενέργεια και η διαδικασία εξηλεκτρισμού της χώρας 

εντάσσονται σε μια συνολική πρόταση η οποία περιλαμβάνει τόσο την παραγωγική 

ανασυγκρότηση όσο και το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο υπό την οποία είναι 

δυνατός ένας συνολικός παραγωγικός μετασχηματισμός της Ελλάδας. Κεντρικό 

ρόλο στις θέσεις του Έλληνα οικονομολόγου, γύρω από το θέμα, κατέχει η άποψη 

του για την ανάγκη διάδοσής της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε όσο το 

δυνατόν ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού. Οι απόψεις και οι προτάσεις του Δ. 

Μπάτση βρίσκονται σε άμεση σχέση με την ανάλυση του περί της πολιτικής και 

οικονομικής εξάρτησης της Ελλάδας από τις ισχυρές οικονομικά χώρες της Δύσης 

καθώς και την ανάγκη της κατάλυσης τέτοιου είδους δεσμών. 
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Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά τον δημόσιο διάλογο για την ενέργεια, ο 

οποίος εξελίσσεται κατά την πενταετία 1945-1950 και στον οποίο παρουσιάζονται 

επιλεγμένες απόψεις Ελλήνων μηχανικών για σημαντικά θέματα που συνδέονται 

με το ενεργειακό ζήτημα. Ανάμεσα στα θέματα αυτά είναι και η συζήτηση για την 

ανάγκη ύπαρξης ενός εθνικού δικτύου και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην 

ηλεκτρική ενέργεια και τη βαριά βιομηχανία. Ένα άλλο θέμα, αφορά την κριτική 

που ασκείται από τους συντάκτες, τεχνικούς επιστήμονες, του περιοδικού Ανταίου, 

το οποίο φιλοξένησε τις πλέον προωθημένες απόψεις για την ανάγκη ενός εθνικού 

δικτύου και τη σύνδεση αυτού με τη βαριά βιομηχανία, αλλά και τη λαϊκή 

κατανάλωση. Ενδιαφέρουσα, τέλος, συζήτηση αναπτύσσεται και γύρω από το θέμα 

των ενεργειακών πηγών, γειτονικών χωρών και την υιοθέτηση εθνικιστικών και 

επεκτατικών αντιλήψεων από έλληνες τεχνικούς με στόχο τις πλουτοπαραγωγικές 

πηγές των χωρών αυτών. 

Στο έκτο κεφάλαιο παρακολουθούμε τις εξελίξεις, που λαμβάνουν χώρα 

μετά τον  Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε σχέση με τη πορεία εξηλεκτρισμού της 

Ελλάδας και τη δημιουργία του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πρώτο 

μέρος του κεφαλαίου γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του σχεδίου του 

Οργανισμού Ανασυγκρότησης για τη δημιουργία του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το δεύτερο μέρος του έκτου κεφαλαίου ασχολείται με την εκχώρηση 

του έργου της μελέτης και της υλοποίησης του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας στην αμερικάνικη εταιρία Ebasco Services Inc. Επιπλέον παρουσιάζονται 

οι εκτιμήσεις της εταιρίας για την ελληνική οικονομία καθώς και οι βασικοί στόχοι 

του ενεργειακού προγράμματος με βάση το οποίο γίνεται και η τελική υλοποίηση 

του έργου. 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο κοινοβουλευτικός διάλογος που 

αναπτύσσεται σε σχέση με δύο σημαντικά, για την πορεία του εξηλεκτρισμού, 

νομοσχέδια τα οποία εισάγονται προς συζήτηση στην Ελληνική Βουλή. Η πρώτη 

συζήτηση αφορά την ψήφιση του νόμου-πλαισίου για την ίδρυση της ΔΕΗ, ενώ η 

δεύτερη, την επικύρωση της σύμβασης της Ebasco με το ελληνικό δημόσιο. 

Το όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζει συνοπτικά την πρώτη πενταετία μετά την 

ίδρυση της ΔΕΗ και την έναρξη των εργασιών για την οικοδόμηση του δικτύου. Στο 

κεφάλαιο αυτό γίνεται και μια σύντομη αναφορά στην αδυναμία του ιδιωτικού 
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τομέα να αναλάβει μέρος της εκμετάλλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας, όπως μέχρι τότε προβλεπόταν. Τέλος, παρακολουθούμε το χρονικό των 

διαρκών αναβολών της έναρξης των έργων του Αχελώου, το οποίο αποτελούσε 

θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός ισχυρού ηλεκτρικού δικτύου στην 

Ελλάδα. Στο ένατο και τελευταίο κεφάλαιο, επιχειρώ να εξάγω ορισμένα 

συμπεράσματα και να απαντήσω στα ιστορικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στη 

διάρκεια της εργασίας. 

Σημαντικές αρχειακές πηγές που ερευνήθηκαν ήταν τα αρχεία της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας (ΕΤΕ), τα αρχεία της ΔΕΗ και τα Πρακτικά της Βουλής των 

Ελλήνων. Το αρχείο της ΕΤΕ περιέχει τις περισσότερες μελέτες που αφορούν τη 

δημιουργία του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Περιέχει επίσης φάκελο με 

άρθρα και χειρόγραφες σημειώσεις του συνεργάτη της τράπεζας και ενός εκ των 

ειδικών γύρω από τα ζητήματα του εξηλεκτρισμού, Ι. Θ. Ραυτόπουλου. Το αρχείο 

της ΔΕΗ μεταξύ άλλων περιείχε την αγγλική έκδοση της έκθεσης της Ebasco 

Services Incorporated, η οποία θα αναλάβει, τελικά, το έργο υλοποίησης του 

εθνικού ηλεκτρικού δικτύου. Από τις ετήσιες εκδόσεις των πεπραγμένων της 

εταιρίας, που διασώζονται στο ίδιο αρχείο, αντλώ πολύτιμες πληροφορίες για την 

ανάπτυξη του δικτύου από το 1950 και έπειτα αλλά και ορισμένα στοιχεία της 

περιόδου πριν την ίδρυσης της ΔΕΗ. Για να διαπιστώσω την έκταση που 

καταλαμβάνει το ζήτημα του εξηλεκτρισμού στον κοινοβουλευτικό διάλογο 

προχώρησα σε μια συστηματική αναζήτηση των Πρακτικών της Βουλής της 

περιόδου. Τα αποτελέσματα της υπήρξαν λιγότερο παραγωγικά απ’ ότι αρχικά 

φανταζόμουν καθώς η αρχική μου εκτίμηση ήταν ότι το ενεργειακό ζήτημα θα 

αποτελούσε θέμα συστηματικής συζήτησης στο κοινοβούλιο. Αδυναμίες ως προς 

την αρχειακή έρευνα υπάρχουν στη έλλειψη συστηματικών επισκέψεων στα Γενικά 

Αρχεία του Κράτους και στο Ίδρυμα Καραμανλή γεγονός που δεν επέτρεπε την 

ανεύρεση υλικού και τον εμπλουτισμό της μελέτης μου. Προς την ίδια κατεύθυνση 

λειτούργησε και η έκρηξη της πανδημίας, η οποία επίσης δυσχέρανε τη 

συστηματική επαφή με αρχεία και βιβλιοθήκες. 

Υπάρχουν ορισμένες περιφερειακές πτυχές που σχετίζονται με το θέμα 

μου και οι οποίες θίγονται ακροθιγώς στα πλαίσια της διπλωματικής μου, παρόλο 

που θα μπορούσαν να αποτελέσουν θέματα ξεχωριστών εργασιών. Τέτοιο 
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παράδειγμα αποτελεί ο ρόλος του Υπουργείου Συντονισμού κατά τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια ως διαμεσολαβητής ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και τους 

Δυτικούς συμμάχους. Οι προσπάθειες μου να εντοπίσω την πιθανή ύπαρξη ενός 

οργανωμένου αρχείου, για τα θέματα που με απασχολούν, στα Υπουργεία, 

Ανάπτυξης και Οικονομικών, απέβη άκαρπη. Ωστόσο, δεν αποκλείω μια 

συστηματικότερη έρευνα να αναδείκνυε υλικό που θα μπορούσε να εμπλουτίσει 

τη μελέτη.  

Το έργο του Νίκου Παντελάκη, Ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδας. Από την 

ιδιωτική πρωτοβουλία στο κρατικό μονοπώλιο (1889-1956), (1991), αποτέλεσε 

βασικό εργαλείο για την εξοικείωση μου με το θέμα της εκμετάλλευσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας στις αρχές του 20ου αιώνα. Αν και το βιβλίο ασχολείται κατά 

το πλείστον με τις πρώτες τρεις δεκαετίες του αιώνα, παρέχει σημαντικές 

πληροφορίες και για την περίοδο 1940 έως 1950. Η μονογραφία του Στάθη 

Τσοτσορού, Ενέργεια και ανάπτυξη κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Η Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 1950-1992, (1995), μελετά κατά κύριο λόγο την περίοδο 

1960-1990. Ωστόσο η δεκαετία του 1940 παραμένει μια περίοδος η οποία 

βιβλιογραφικά καλύπτεται ελάχιστα από μελέτες που ασχολούνται με την ιστορία 

της ενέργειας. Σημαντικό έργο που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα 

αποτελεί και η μελέτη της Δήμητρας Σαμίου, Η εξαγορά των ηλεκτρικών 

επιχειρήσεων από τη ΔΕΗ. Αρχειακή Τεκμηρίωση, (1998). Η μελέτη της Δ.Σαμίου, 

όπως προδίδει άλλωστε και ο τίτλος του βιβλίου, αφορά τη διαδικασία της 

εξαγοράς των ιδιωτικών εταιριών,  που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, από τη ΔΕΗ κατά το χρονικό διάστημα 1955-1975.  Τα έργα 

αυτά αποτελούν και τις μοναδικές έρευνες οι οποίες είναι αφιερωμένες στο θέμα 

της ενέργειας και του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας. Ακόμα μια εξαίρεση στην 

έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας αποτελεί η έκδοση το 2019 του βιβλίου Θα γίνει 

της …Δεής, του Μωυσή Ραφαήλ, που αποτελεί και την πλέον πρόσφατη προσθήκη 

στη βιβλιογραφία της ενέργειας.  

Το βιβλίο του Κώστα Κωστή, Ο Πλούτος της Ελλάδας, (2018) αφιερώνει, 

επίσης, ορισμένες σελίδες πάνω στο θέμα της ενέργειας. Τα βιβλία των, 

Απόστολου Βετσόπουλου, Η Ελλάδα και το σχέδιο Μάρσαλ. Η μεταπολεμική 

ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, (2007) και Γιώργου Σταθάκη, Το δόγμα 
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Τρούμαν και το σχέδιο Μάρσαλ. Η ιστορία της αμερικάνικης βοήθεια στην Ελλάδα, 

(2004),περιείχαν επίσης χρήσιμες πληροφορίες για το θέμα της ενέργειας. 

Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι η υπάρχουσα βιβλιογραφία πάνω στο θέμα 

είναι εξαιρετικά περιορισμένη και εκτός των προαναφερθέντων βιβλίων δεν 

υπάρχουν συστηματικές μελέτες πάνω στο αίτημα του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας 

και στην ίδρυση της ΔΕΗ. Το βιβλίο του Μιχάλη Ψαλιδόπουλου, Επιτηρητές σε 

απόγνωση. Αμερικάνοι σύμβουλοι στην Ελλάδα 1947-1953. Από τον Paul. A. Porter 

στον Edward  A.Tenenbaum (2013), υπήρξε επίσης χρήσιμο προκειμένου να 

κατανοήσω την άποψη που είχαν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ για την ελληνική 

διοίκηση μετά το 1947. Το βιβλίο του Δημήτρη Μπάτση, Η βαριά βιομηχανία στην 

Ελλάδα, (1947) υπήρξε πολύτιμο, μεταξύ των άλλων και για τη σύνδεση που 

επιχειρεί ανάμεσα στην ενεργειακή και παραγωγική φτώχεια με την εξάρτηση της 

Ελλάδας από το ξένο κεφάλαιο. Το βιβλίο του Ηλία Νικολακόπουλου, Η καχεκτική 

δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές. 1946-1967, (2013), με βοήθησε να συνδέσω τις 

εξελίξεις στον τομέα της ενεργειακής οικονομίας με τις κυβερνήσεις αποφάσεις και 

τις πολιτικές εξελίξεις της περιόδου. Οι μελέτες των Κωνσταντίνου Βουρνά και 

Γιώργου Κονταξή υπήρξαν επίσης χρήσιμες για την κατανόηση τεχνικών πλευρών 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη των δικτύων.  

Μια σειρά από ιστορικά έργα που αφορούν την μεταπολεμική περίοδο 

χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να συνδεθούν οι εξελίξεις στην ενεργειακή 

οικονομία με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της περιόδου. Ο Μεταπολεμικός 

Κόσμος (1992) του Γιάννη Γιανουλόπουλου, η Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, 

που επιμελήθηκε ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η Αδύνατη Επανάσταση (2014) του 

Πολυμέρη Βόγλη, αλλά και το προαναφερθέν βιβλίο του Ηλία Νικολακόπουλου, Η 

καχεκτική δημοκρατία, υπήρξαν ορισμένα από τα έργα αυτά. Τέλος, τα κείμενα του 

Χρήστου Χατζηιωσήφ πάνω στο θέμα της βιομηχανίας και της ενέργειας έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο τόσο για τις πληροφορίες τις οποίες παρείχαν όσο και για τα 

γενικότερα μεθοδολογικά και ιστοριογραφικά ζητήματα που έθεταν. 

Τα άρθρα εφημερίδων και περιοδικών της εποχής, όπως Το Βήμα, ο 

Οικονομικός Ταχυδρόμος, Τα Νέα, η Ελευθερία, με βοήθησαν να καλύψω με 

μεγαλύτερη πληρότητα ορισμένα από τα θέματα και τις περιόδους που εστίασε η 

έρευνά μου. Τέλος, διαδικτυακές πηγές χρησιμοποιήθηκαν επικουρικά, κυρίως για 
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την παροχή πληροφοριών για τεχνικά θέματα. Παρά τα αναμφισβήτητα κενά που 

υπάρχουν στην έρευνα και την αδυναμία να καλύψω με επάρκεια το αρχειακό 

υλικό που αφορά στην περίοδο που συνδέεται με την ίδρυση της ΔΕΗ, ευελπιστώ 

ότι η εργασία αυτή αποτελεί μια έστω, εισαγωγική, συμβολή στη μελέτη του 

εξηλεκτρισμού της Ελλάδος την πρώτη μεταπολεμική περίοδο. 

 

 

1. ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ 

ΧΡΟΝΙΑ 

 

1.1 Το πολιτικό πλαίσιο της περιόδου 1945 – 1950 

 
Τον Οκτώβριο του 1944 η Αθήνα απελευθερώνεται και τα γερμανικά 

στρατεύματα αποχωρούν από την Ελλάδα αφήνοντας πίσω τους μια 

κατεστραμμένη, οικονομικά, χώρα, με οξυμένες πολιτικές και κοινωνικές 

αντιθέσεις.1 Μετά την εισβολή των ναζιστικών στρατευμάτων, την άνοιξη του 1941, 

στην Ελλάδα είχαν σχηματιστεί τρία πολιτικά κέντρα τα οποία, σύντομα, θα 

βρεθούν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, η οποία, σταδιακά θα πάρει τη μορφή 

ανοιχτής σύγκρουσης. Ο πρώτος πόλος θα συγκροτηθεί από τη μαζικότερη 

αντιστασιακή οργάνωση κατά τη διάρκεια της κατοχής, το Εθνικό Απελευθερωτικό 

Μέτωπο (ΕΑΜ), το οποίο είχε ιδρυθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 1941, και τον Ελληνικό 

Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (ΕΛΑΣ).2  Τον Μάρτιο του 1944 οι δυνάμεις αυτές θα 

δημιουργήσουν την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) η οποία θα 

λειτουργήσει ως de facto κυβερνητική διοίκηση της κατεχόμενης Ελλάδας και 

ιδιαίτερα των περιοχών, οι οποίες απελευθερώνονται από τις Κατοχικές δυνάμεις.3 

                                                           
1
 Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Τάσος Σακελλαρόπουλος, «Το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών στον 

πόλεμο και την πολιτική», Ιστορία της Ελλάδας του 20
ου

 αιώνα. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατοχή- 
Αντίσταση 1940 -1945, Γ2, Εκδόσεις Βιβλιόραμα (Αθήνα 2009),σελ.303. 
2
 Πολυμέρης Βόγλης, Η Αδύναμη Επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική του Εμφυλίου Πολέμου, 

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (Αθήνα 2014), σελ.49. 
3
 Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Προκόπης Παπαστράτης, «Οι κυβερνήσεις εξορίας: ένα ευρωπαϊκό 

φαινόμενο»,  Ιστορία της Ελλάδας του 20
ου

 αιώνα. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατοχή – Αντίσταση 
1940-1945, τμ. Γ1, Εκδόσεις Βιβλιόραμα (Αθήνα 2007),σελ. 228. 
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Ο δεύτερος πόλος θα συγκροτηθεί από το πολιτικό προσωπικό των κομμάτων το 

οποίο μετά τον θάνατο του Μεταξά και την παράδοση του Ελληνικού Στρατού, 

καταφεύγουν στο εξωτερικό. Από τις 20 Απριλίου του 1941 είχε σχηματιστεί, 

ύστερα από εντολή του βασιλιά Γεώργιου Β’, η κυβέρνηση Εμμανουήλ Τσουδερού 

η οποία πολύ σύντομα θα εγκαταλείψει την Ελλάδα, μεταβαίνοντας στο Κάϊρο της 

Αίγυπτου. Λίγους μήνες αργότερα και ύστερα από αίτημα τόσο του βασιλιά όσο 

και του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση θα μεταφερθεί στο Λονδίνο· αλλά θα 

επιστρέψει, τελικά, εκ νέου στο Κάϊρο, ύστερα από εντολή των Βρετανών, τον 

Μάρτιο του 1943.4 Κάτω από την Βρετανική καθοδήγηση θα σχηματισθεί στις 5 

Απριλίου του 1944 νέα, προσωρινή, κυβέρνηση, υπό τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Οι 

Βρετανοί μέσω του πρεσβευτή τους, Ρέτζιναλντ Λήπερ, στην ελληνική εξόριστη 

κυβέρνηση, θα ορίσουν λίγες μέρες αργότερα πρωθυπουργό τον Γ.Παπανδρέου. 

Βασική στόχευση αυτής της επιλογής ήταν η δημιουργία μιας κυβέρνησης «εθνικής 

ενότητας», υπέρμαχος της οποίας ήταν ο Γ. Παπανδρέου, στην οποία θα 

συμμετείχε και το ΕΑΜ. Η επιλογή για τον σχηματισμό μιας τέτοιας κυβέρνησης εκ 

μέρους των Βρετανών πήγαζε κατά κύριο λόγο από τον φόβο πιθανής επικράτησης 

του ΕΑΜ μετά την αποχώρηση των Γερμανών.5 

Ακολούθως, τον Μάιο του 1944 θα συγκροτηθεί, σε συνέδριο το οποίο θα 

οργανώσουν οι Βρετανοί στο Λίβανο, η κυβέρνηση «εθνικής ενότητας». Το ΕΑΜ θα 

αποφασίσει τη συμμετοχή σε αυτή λίγους μήνες αργότερα, στις 2 Σεπτεμβρίου του 

ίδιου έτους.6 Με τη συμμετοχή αυτή το ΕΑΜ συμφωνεί, μεταξύ άλλων, στην 

ενοποίηση όλων των αντάρτικων ομάδων που βρίσκονταν στην Ελλάδα κάτω από 

τις διαταγές της κυβέρνησης.7 Η βασική στόχευση ωστόσο των Βρετανών παρέμενε 

η αποτροπή της κυριαρχίας του ΕΑΜ μετά την αποχώρηση των Γερμανών. Για τον 

λόγο αυτό αποφασίζεται σε διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Καζέρτα της 

Ιταλίας τον Σεπτέμβριο του 1944 η ανάληψη της γενικής στρατιωτικής διοίκησης 

των ελληνικών αντάρτικων ομάδων από τον Βρετανό στρατηγό Ρόναλντ Σκόμπυ. 

Για τον ίδιο σκοπό και πριν ακόμα την μεταβίβαση της στρατιωτικής διοίκησης 

στους Βρετανούς, ο διορισμένος από τον Γ.Παπανδρέου στρατιωτικός διοικητής 

                                                           
4
 Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Π.Παπαστράτης, Οι κυβερνήσεις εξορίας, σελ.228. 

5
 Στο ίδιο, σελ.228. 

6
 Στο ίδιο, σελ.243. 

7
 Στο ίδιο, σελ.239. 
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Αθηνών, Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος, εξοπλίζει την οργάνωση «Χ» η οποία 

βρισκόταν σε συνεργασία με τους Γερμανούς. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι 

Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου του 1944.8 

Ο τρίτος πόλος αποτελείτο από τις δυνάμεις οι οποίες θα συνεργαστούν 

με τους κατακτητές. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής θα σχηματιστούν, από την 

γερμανική διοίκηση, τρία κυβερνητικά σχήματα υπό την πρωθυπουργία, 

αντίστοιχα, των, Γεώργιου Τσολάκογλου (30 Απριλίου 1941 έως 2 Δεκεμβρίου 

1942), Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου (2 Δεκεμβρίου 1942 έως6 Απριλίου 1943) 

και Ιωάννη Ράλλη (6 Απριλίου 1943 έως 12 Οκτωβρίου 1944).9 Κατά το διάστημα 

αυτό θα αναλάβουν ενεργό δράση μια σειρά από οργανώσεις, κοινό στοιχείο των 

οποίων αποτελούσε ο αντικομουνιστικός τους χαρακτήρας, οι οποίες θα 

εξοπλιστούν από τις δυνάμεις Κατοχής και θα αντιπαρατεθούν ένοπλα με τον 

ΕΛΑΣ. Τον σημαντικότερο ρόλο στην αντιπαράθεση αυτή θα παίξουν τα λεγόμενα, 

«Τάγματα Ασφαλείας» τα οποία θα αναλάβουν ενεργή δράση από τον χειμώνα του 

1943.10 Σε αυτόν τον τρίτο πόλο θα πρέπει να προστεθούν και τα τμήματα αυτά της 

ελληνικής αστικής τάξης τα οποία συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις Κατοχής σε 

οικονομικό επίπεδο.11 

Παρά λοιπόν τη δημιουργία της κυβέρνησης «εθνικής ενότητας», λίγο πριν 

και κατά τη διάρκεια της αποχώρησης των ναζιστικών στρατευμάτων οι τρεις αυτοί 

πολιτικοί πόλοι βρίσκονταν ήδη σε σύγκρουση μεταξύ τους. Ο ΕΛΑΣ συγκρουόταν 

ήδη ανοιχτά με τις δυνάμεις που συνεργάζονταν με τους Γερμανούς ενώ οι 

Βρετανοί και η κυβέρνηση του Γ.Παπανδρέου επιδίωκαν τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ, 

την αποστράτευση των ανταρτών και τη συγκρότηση νέου Εθνικού Στρατού.12 Το 

ΕΑΜ ωστόσο αμφιταλαντευόταν ως προς τη γενικότερη στάση του, παρά τη 

συμφωνία του στις αποφάσεις των συνθηκών του Λιβάνου και της Καζέρτας καθώς 

                                                           
8
 Στο ίδιο,,σελ.246. 

9
 Για τις κατοχικές κυβερνήσεις βλ. Γιάννης Ν. Γιανουλόπουλος, Ο Μεταπολεμικός Κόσμος. Ελληνική 

και Ευρωπαϊκή Ιστορία ( 1945-1963), σελ.197, Π.Βόγλης, Η Αδύναμη Επανάσταση, σελ. 44-58, και Χ. 
Χατζηιωσήφ (επιμ.), Κώστας Φραδέλλος, «Κατοχικές κυβερνήσεις και έθνος», Ιστορία της Ελλάδας 
του 20

ου
 αιώνα. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Κατοχή – Αντίσταση 1940-1945, τμ. Γ2, Εκδόσεις 

Βιβλιόραμα (Αθήνα 2007),σελ.179. 
10

 Π.Βόγλης, Η Αδύναμη Επανάσταση, σελ.52. 
11

 Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Δημήτρης Κουσουρής, «Η ποινική δίωξη των δοσιλόγων της Κατοχής 
(1944-1949)»,  Ιστορία της Ελλάδας του 20

ου
 αιώνα. Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ανασυγκρότηση-

Εμφύλιος-Παλινόρθωση 1945-1952, τμ. Δ1, Εκδόσεις Βιβλιόραμα (Αθήνα 2007),σελ.119. 
12

 Π.Βόγλης, Η Αδύναμη Επανάσταση, σελ.78. 



16 
 

ήταν δύσπιστο ως προς τις προθέσεις των Βρετανών. Η δυσπιστία αυτή εντεινόταν 

από κινήσεις των Βρετανών όπως αυτή της ανάθεσης της στρατιωτικής διοίκησης 

στον Βρετανικό στρατό αλλά και την απόφαση, στις 9 Αυγούστου του 1944, 

αποστολής 10.000. στρατιωτών στην Ελλάδα κατά την αποχώρηση των Γερμανικών 

στρατευμάτων.13 Η καχυποψία αυτή εκ μέρους του ΕΑΜ όπως φαίνεται και από τα 

αρχεία του Φόρειν Όφις είχε αντικειμενικές βάσεις. Σε αυτά αναφέρεται ότι «οι 

βρετανικές αρχές θα πρέπει να επωφεληθούν από οποιαδήποτε σοβαρή 

προσέγγιση των Γερμανών στην Ελλάδα κυρίως για να εμποδίσουν να πέσει στα 

χέρια του ΕΛΑΣ ο γερμανικός εξοπλισμός κατά την αποχώρηση τους».14 Εξάλλου 

ερωτηματικά προκαλούσε η στάση των Βρετανών και της πλειοψηφίας της 

κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» ως προς τα Τάγματα Ασφαλείας τα οποία ενώ 

επισήμως είχαν αποκηρυχθεί, ταυτόχρονα τα μέλη τους καλούνταν να ενταχθούν 

στα νέα σώματα εθνοφυλακής τα οποία φιλοδοξούσε να δημιουργήσει η 

κυβέρνηση και τα οποία αποτελούσαν αντίβαρο στις ένοπλες δυνάμεις τους 

ΕΛΑΣ.15 

Η ένταση αυτή θα κορυφωθεί στα μέσα του Οκτωβρίου του 1944. Το ΕΑΜ 

θα διοργανώσει συγκεντρώσεις για τον εορτασμό της απελευθέρωσης από τη 

Γερμανική Κατοχή ενώ μερικές αργότερα στις 15 Οκτώβρη θα προχωρήσουν σε 

αντίστοιχες διαδηλώσεις και οργανώσεις όπως ο ΕΔΕΣ, η ΠΕΑΝ και η οργάνωση Χ. 

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων θα εκδηλωθούν επιθέσεις κατά οπαδών του 

ΕΑΜ με πυροβολισμούς από ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας, στα οποία είχαν 

στρατωνισθεί μέλη της δοσιλογικής και δολοφονικής οργάνωσης της ΕΑΣΑΔ.16 Στις 

3 Δεκεμβρίου του 1944 θα ξεσπάσει ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στο ΕΑΜ από τη 

μια μεριά και τις δοσιλογικές οργανώσεις, τις κυβερνητικές δυνάμεις και τον 

Βρετανικό στρατό από την άλλη. Η σύγκρουση αυτή θα ολοκληρωθεί με την 

στρατιωτική ήττα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ την οποία θα ακολουθήσει ο σχηματισμός νέας 

κυβέρνησης, τον Ιανουάριο του 1945, με πρωθυπουργό τον, κεντρώο πολιτικό, 
                                                           
13

 Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Π.Παπαστράτης, «Οι κυβερνήσεις εξορίας», σελ.245. 
14

 Στο ίδιο, σελ.246. 
15

 Στο ίδιο, σελ.248. 
16

 Για την οργάνωση του Εθνικού Αγροτικού Συνδέσμου Αντικομμουνιστικής Δράσης βλ. Εφημ. 
Εφημερίδα των Συντακτών, διαθέσιμο στο:https://www.efsyn.gr/nisides/214550_proto-aima-meta-
tin-apeleytherosi-tis-athinas , (ημερομηνία πρόσβασης 29-12-2021), για την επίθεση της ΕΑΣΑΔ στις 
15 Οκτώβριου βλ. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Η εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης στην 
Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια (Αθήνα 2012), σελ.333. 

https://www.efsyn.gr/nisides/214550_proto-aima-meta-tin-apeleytherosi-tis-athinas
https://www.efsyn.gr/nisides/214550_proto-aima-meta-tin-apeleytherosi-tis-athinas
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Νικόλαο Πλαστήρα ενώ έναν μήνα μετά, στις 12 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, θα 

ακολουθήσει η Συμφωνία της Βάρκιζας ανάμεσα στο ΕΑΜ και την κυβέρνηση. Η 

κυβέρνηση Πλαστήρα θα παραιτηθεί έξι μόλις μήνες αργότερα για να αναλάβει ο 

Πέτρος Βούλγαρης τη δέσμευση, απέναντι στους Άγγλους, για τη διεξαγωγή 

δημοψηφίσματος για την επιστροφή ή μη του βασιλιά. 17  Οι εξελίξεις αυτές 

σημειώνονται ενώ οι δυνάμεις ο οποίες είχαν συνεργαστεί με τους Γερμανούς, θα 

εξαπολύσουν, μέσω  των ένοπλων ομάδων τους, ένα κύμα τρομοκρατίας προς τα 

μέλη και τους οπαδούς του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ το οποίο θα αντιδράσει με την 

δημιουργία ομάδων αυτοάμυνας. Η κυβέρνηση Βούλγαρη θα παραιτηθεί στις 8 

Οκτωβρίου του 1945 κατόπιν έντονων αντιδράσεων των κομμάτων του Κέντρου τα 

οποία δεν δέχονταν την προκήρυξη των εκλογών χωρίς την αποσαφήνιση του 

εκλογικού συστήματος με το οποίο αυτές θα διεξάγονταν και το οποίο, όπως 

υποστήριζαν, έπρεπε να είναι ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. Μετά από 

κυβερνητική κρίση που διήρκησε περίπου ενάμιση μήνα, στις 22 Νοεμβρίου του 

1945, σχηματίστηκε μετά από παρέμβαση του Βρετανικού παράγοντα κυβέρνηση 

του Κέντρου με πρωθυπουργό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη. Οι Βρετανοί καθόρισαν 

την ημερομηνία διεξαγωγής των επόμενων εκλογών, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν στα τέλη Μαρτίου του 1946 κάτω από ένα κλίμα 

τρομοκρατίας το οποίο οδήγησε μια σειρά από κόμματα της Αριστεράς, με 

προεξέχον το ΚΚΕ, στην αποχή από τις εκλογές. Το ενδεχόμενο μιας νέας ένοπλης 

σύγκρουσης ήταν πλέον ορατό. Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε αποτελείτο από 

έναν συνασπισμό κομμάτων της Δεξιάς ο οποίος εξασφάλισε 55,1% και 

πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη, με την αποχή να φτάνει περίπου το 

30%.18 

Το ξέσπασμα του εμφυλίου ανάμεσα στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας 

(ΔΣΕ), ο οποίος έχει ήδη συγκροτηθεί τον Οκτώβριο του 1946, και τον Εθνικό 

Στρατό, που μόλις είχε ανασυγκροτηθεί, θα οδηγήσει, στη δημιουργία ευρέων 

κυβερνητικών συμμαχιών ανάμεσα στα περισσότερα κόμματα του Κέντρου και της 

Δεξιάς. Στα πλαίσια αυτά, στις 24 Ιανουαρίου του 1947, θα σχηματιστεί κυβέρνηση 

με πρωθυπουργό τον Δημήτρη Μάξιμο και στην οποία συμμετείχαν, ως υπουργοί, 

                                                           
17

 Η. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία, σελ.56. 
18

 Στο ίδιο, σελ.63. 
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ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο 

Στυλιανός Γονατάς, ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης και ο Ναπολέων Ζέρβας. Αργότερα, 

τον Σεπτέμβριο του 1947, θα δημιουργηθεί ένας ακόμα πλατύτερος κυβερνητικός 

σχηματισμός με τη συμμαχία του Λαϊκού Κόμματος και του Κόμματος 

Φιλελευθέρων και πρωθυπουργό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη. Αυτή η κυβέρνηση θα 

αναλάβει την εξουδετέρωση του ΔΣΕ, ο οποίος θα ηττηθεί οριστικά το 1949, 

περίοδο στην οποία επικεφαλής της κυβέρνησης βρίσκεται πλέον, μετά τον θάνατο 

του Θ. Σοφούλη, ο Αλέξανδρος Διομήδης. 19 

Μετά το τέλος του εμφυλίου τον Ιανουάριο του 1950 προτάσσεται, με τη 

σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ, η επιλογή ενός κοινοβουλευτικού μετεμφυλιακού 

δημοκρατικού καθεστώτος αφού οι σκέψεις για την εγκαθίδρυση δικτατορίας 

είχαν απορριφθεί.20 Στις 6 Ιανουαρίου του 1950, ύστερα από την εκδήλωση 

κυβερνητικής κρίσης, η κυβέρνηση A.Διομήδη θα παραιτηθεί και ο βασιλιάς 

Παύλος θα διορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Ιωάννη Θεοτόκη, 

η οποία ανέλαβε και τη διενέργεια νέων εκλογών.21 

Ακολούθως, θα προκηρυχθούν νέες εκλογές με ημερομηνία την 5η 

Μαρτίου του 1950. Οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν, όπως και το 1946, με το 

σύστημα της απλής αναλογικής, οδηγώντας στη δημιουργία συμμαχικών 

κυβερνητικών σχημάτων προκειμένου να προκύψει η απαραίτητη κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία. Τα κόμματα του Κέντρου θα καταλήξουν σε συμφωνία κυβερνητικής 

συνεργασίας και θα αποστείλουν στον βασιλιά, πρόταση για την ανάληψη της 

πρωθυπουργίας από τον Νικόλαο Πλαστήρα.22 

Το παλάτι θα αγνοήσει την πρόταση αυτή και θα αναθέσει την εντολή 

σχηματισμού κυβέρνησης στον Σοφοκλή Βενιζέλο, αρχηγό του κόμματος των 

Φιλελευθέρων, ο οποίος μαζί με το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα (ΕΕΚ) του Παναγιώτη 

Κανελλόπουλου, τη στήριξη του Λαϊκού Κόμματος και το Εθνικό Κόμμα Ελλάδος 

(ΕΚΕ) του Ναπολέοντα Ζέρβα, θα σχηματίσουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η 

κυβέρνηση αυτή θα παραμείνει στην εξουσία μόνο για τρεις βδομάδες ύστερα από 

παρέμβαση του πρέσβη των ΗΠΑ Χάρι Γκρέιντι, ο οποίος απείλησε με διακοπή της 

                                                           
19

 Στο ίδιο, σελ.99. 
20

 Στο ίδιο, σελ.100. 
21

 Στο ίδιο, σελ.126. 
22

 Στο ίδιο, σελ.126. 
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οικονομικής βοήθειας σε περίπτωση που η κυβέρνηση παρέμενε στην εξουσία.23 

Οι Αμερικάνοι δεν προσπαθούσαν να κρύψουν την επέμβαση τους στην πολιτική 

ζωής μιας ξένης χώρα και την επιβολή κυβερνήσεων που αυτές επιθυμούσαν. Σε 

άρθρο της αμερικάνικης εφημερίδας The Christian Science Monitor, η «έξωση» του 

Σ.Βενιζέλου εξηγείτο ως αποτέλεσμα της αθέτησης, εκ μέρους του, της συμφωνίας 

σχηματισμού κυβέρνησης από τα κόμματα του Κέντρου, καθώς η κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία είχε εξασφαλισθεί με την ανοχή του Λαϊκού Κόμματος και του 

«Τσαλδαρικού καθεστώτος». Οι ΗΠΑ λοιπόν εμφανίζονταν ως υπερασπιστές της 

λαϊκής βούλησης, όπως αυτή είχε εκφραστεί στις εκλογές του Μαρτίου, 

επιβάλλοντας μια κυβέρνηση η οποία δεν θα εξυπηρετούσε τα σχέδια του 

Παλατιού το οποίο ήθελε τον  Π.Τσαλδάρη στην εξουσία ως «πράκτορα των δικών 

του συμφερόντων».24  

Ο εμφύλιος πόλεμος θα αναδείξει για την παράταξη της Δεξιάς μια νέα 

ισχυρή πολιτική προσωπικότητα. Ο αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος μετά το 

τέλος του πολέμου ως αρχηγός του ελληνικού στρατού που είχε εξουδετερώσει 

τους «αντάρτες», έχαιρε εκτίμησης τόσο από ένα ευρύ κύκλο αξιωματικών του 

στρατού όσο και των ΗΠΑ.25 Η λύση Παπάγου επιδιώχθηκε και με το στρατιωτικό 

κίνημα της 30ης Μαΐου του 1951 όταν η οργάνωση «Ιερός Δεσμός Ελλήνων 

Αξιωματικών» (ΙΔΕΑ) κατέλαβε κτίρια που στέγαζαν κρατικές, πολιτικές και 

στρατιωτικές, Υπηρεσίες πιέζοντας προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Παπάγος, 

ωστόσο, βρισκόταν σε σύγκρουση με τον βασιλιά ο οποίος τον είχε οδηγήσει, την 

προηγούμενη μέρα, σε παραίτηση από την Αρχηγία του Ελληνικού Στρατού.26 

Ο ΙΔΕΑ είχε συγκροτηθεί ήδη από το 194527 και αποτελούσε παρακρατική 

οργάνωση η οποία λειτουργούσε μέσα στον Ελληνικό Στρατό. Όπως φανερώνεται 

από τα ίδια τα αρχεία της, η οργάνωση κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια 

βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία και συνεννόηση με τις πρώτες μεταπολεμικές 

κυβερνήσεις, με πολιτικά πρόσωπα όπως ο Παπανδρέου, ο Κανελλόπουλος και ο 

Σοφούλης αλλά και με την Βρετανική και την Αμερικάνικη Αποστολή. Γνώστες της 

                                                           
23

 Στο ίδιο,σελ.126. 
24

 Εφημ. Το Βήμα, «Οι Αμερικάνοι για την επέμβαση στην Ελλάδα», 22/04/1950. 
25

 Γ.Ν.Γιανουλόπουλος, Ο Μεταπολεμικός Κόσμος, σελ.288. 
26

 Η. Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία, σελ.131. 
27

 Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Τάσος Σακελλαρόπουλος, «Το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών»,σελ.366. 
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ύπαρξης και της δράσης της οργάνωσης ήταν άλλωστε τόσο ο βασιλιάς Γεώργιος Β’ 

όσο και ο Παπάγος.28 Μετά από την κρίση αυτή σχηματίσθηκε νέα, μεταβατική 

κυβέρνηση η οποία έφερε στη Βουλή την ψήφιση νέου εκλογικού νόμου και στη 

συνέχεια προκήρυξε εκλογές στις 9 Σεπτεμβρίου του 1951.29 

Ο Α.Παπάγος που μετά την παραίτηση του από την Αρχηγία του Ελληνικού 

Στρατού, φαινόταν, πλέον, ως ο φυσικός πολιτικός ηγέτης της Δεξιάς, ίδρυσε το 

κόμμα του Ελληνικού Συναγερμού στις 6 Αυγούστου του 1951. Στις εκλογές του 

Σεπτεμβρίου το κόμμα του θα λάβει ποσοστό 36,53%. Ωστόσο δεν θα σχηματίσει 

κυβέρνηση εξαιτίας της άρνησης του για οποιαδήποτε είδους συνεργασία με άλλα 

κόμματα και την πρόταση του για την επανάληψη των εκλογών με πλειοψηφικό 

σύστημα.30 Απόρροια αυτής της άρνησης ήταν η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης 

να δοθεί στον Νικόλαο Πλαστήρα και το ΕΠΕΚ, το κόμμα του οποίου είχε 

εξασφαλίσει ένα ποσοστό της τάξεως του 23,49% και το οποίο του επέτρεψε τη 

δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας με το Κόμμα Φιλελευθέρων που είχε λάβει 

το 19,04% των ψήφων. Αν και η κυβέρνηση του Πλαστήρα, η οποία διατηρήθηκε 

στην εξουσία για ένα περίπου έτος, έθεσε ως βασικό στόχο της την εξομάλυνση της 

πολιτικής ζωής και τη λήψη μέτρων ειρήνευσης, θα στιγματιστεί αρνητικά από δύο 

σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο, αφορά την εκτέλεση τεσσάρων μελών και 

στελεχών του ΚΚΕ, με βάση τον μεταξικό νόμο 375/1936, «περί κατασκοπείας». Η 

εκτέλεση των 4 κομμουνιστών, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Μπελογιάννης, θα 

δημιουργήσει ένα ισχυρό αντίκτυπο στο εξωτερικό αλλά και θα οξύνει την πολιτική 

αντιπαράθεση στο εσωτερικό. Μετά την εκτέλεση των «4» η κυβέρνηση Πλαστήρα 

θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή, τον Απρίλιο του 1952, τον νόμο 2058/1952, 

«Περί μέτρων ειρηνεύσεως». Ο νόμος προέβλεπε μεταξύ άλλων την μετατροπή 

όλων των θανατικών ποινών που είχαν επιβληθεί στους ηττημένους του εμφυλίου 

σε ισόβιες καθείρξεις, την επιστροφή τμήματος των εκτοπισμένων μαχητών και 

υποστηρικτών του ΔΣΕ στα σπίτια τους, καθώς και την μείωση των ποινών χιλιάδων 

φυλακισμένων. Τον ίδιο μήνα, ωστόσο, μια νέα κρίση θα κλονίσει την πολιτική 

συμφιλίωσης που η κυβέρνηση Πλαστήρα επιδίωκε. Η υπόθεση αυτή αφορούσε 
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υποτιθέμενη συνομωσία κομμουνιστών οι οποίοι είχαν διεισδύσει στην Πολεμική 

Αεροπορία. Βασικοί σχεδιαστές της σκευωρίας αυτής υπήρξαν μέλη της 

οργάνωσης του ΙΔΕΑ και η κατάληξη της ήταν η παραπομπή σε δίκη είκοσι 

στρατιωτικών και πολιτών με κατηγορίες περί κατασκοπείας οι οποίες αργότερα 

αποσύρθηκαν μαζί με τις ποινές οι οποίες είχαν επιβληθεί.31 

Η υπονόμευση της κυβέρνησης από το δεξιό παρακράτος, η 

παρασκηνιακή δράση του βασιλιά, οι παρεμβάσεις του αμερικανικού παράγοντα 

αλλά και οι εσωτερικές αντιθέσεις στο ΕΠΕΚ οδήγησαν σε πολιτική κρίση η οποία 

εκδηλώθηκε με την παραίτηση 4 κυβερνητικών βουλευτών με αποτέλεσμα την 

απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αυτή θα αποκατασταθεί με την 

στήριξη δύο βουλευτών της ΕΔΑ. Επρόκειτο πλέον για μια κυβέρνηση η οποία 

στηριζόταν από βουλευτές οι οποίοι είχαν εκλεγεί από ψήφους κομμουνιστών 

θέτοντας θέμα της απουσίας μιας εθνικόφρονης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. 

Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο Αμερικάνος πρεσβευτής στην 

Ελλάδα:«[…] δια τους Αμερικάνους οι δύο αυτοί βουλευταί[…] εξακολουθούν να 

είναι κομμουνισταί[…]. Η λεοπάρδαλις, όσο κι αν παρέλθη ο χρόνος, ουδέποτε 

αποβάλλει τα στίγματα της». Αυτή ακριβώς η άποψη οδήγησε σύντομα και στην 

προκήρυξη νέων εκλογών ικανοποιώντας τόσο τον βασιλιά όσο και τις ΗΠΑ.32 Κατά 

το διάστημα της προκήρυξης των εκλογών, οι οποίες θα ορισθούν για τις 16 

Νοεμβρίου του 1952, ο αμερικανικός παράγοντας για άλλη μια φορά έπαιξε 

ρυθμιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις της Ελλάδας. Κατά την προεκλογική 

συζήτηση σχετικά με τη αλλαγή του εκλογικού συστήματος και την καθιέρωση της 

απλής αναλογικής, εκτός των αντιδράσεων των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων, του 

Εθνικού Συναγερμού και του ΕΠΕΚ, καθοριστικό ρόλο θα παίξουν οι ΗΠΑ οι οποίες 

συνέδεαν άμεσα τη χορήγηση της οικονομικής βοήθειας με την απόρριψη κάθε 

σκέψης για την πιθανότητα επαναφοράς της απλής αναλογικής στις επόμενες 

εκλογές.33 

Στις εκλογές του Νοεμβρίου ο Ελληνικός Συναγερμός θα κερδίσει με ένα 

πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο θα ανέλθει το 49,2% ενώ ο συνασπισμός των 
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κομμάτων του Κέντρου θα φτάσει το 34,2%. Με τη νίκη αυτή κλείνει όχι μόνο ο 

κύκλος ενός «κεντρώου διαλείμματος» αλλά και η πρώτη μεταπολεμική περίοδος 

οι οποία χαρακτηριζόταν από την κυβερνητική αστάθεια, τις συχνές εναλλαγές 

κυβερνήσεων αλλά και την ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στην Αριστερά, τις αστικές 

πολιτικές δυνάμεις και τον αγγλο-αμερικανικό παράγοντα. Η νίκη αυτή εγκαινιάζει 

ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Γ.Γιανουλόπουλο, και μια νέα περίοδο που 

συνοπτικά περιγράφεται ως το «Κράτος της Δεξιάς», το οποίο θα κυριαρχήσει 

ολόκληρη τη δεκαετία του 1950.34 

 

1.2 Οι πολιτικές για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας και ο 

ρόλος του ξένου παράγοντα  

Κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η ελληνική οικονομία βρισκόταν 

καθημαγμένη, εξαιτίας του πολέμου και της Κατοχής από τα ναζιστικά 

στρατεύματα. Το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, ύψους $528 εκ. προς τη Γερμανία 

και την Ιταλία, η αφαίμαξη της ελληνικής παραγωγής από τον ναζιστικό στρατό, οι 

καταστροφές που αυτός πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της Κατοχής αλλά και ο 

βρετανικός ναυτικός αποκλεισμός επιδείνωσαν την οικονομική κατάσταση.35 Η 

Ελλάδα αντιμετώπιζε έναν καλπάζοντα πληθωρισμό ο οποίος οφειλόταν στη 

χορήγηση του υποχρεωτικού δανείου αλλά και στην απόφαση των δοσιλογικών 

κυβερνήσεων να εκδώσουν πληθωριστικό χαρτονόμισμα προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες εξόδων των κυβερνήσεων αυτών.36 Εκτός αυτού η ελληνική 

οικονομία υπέφερε από το δημοσιονομικό έλλειμμα, τη μείωση της παραγωγής, το 

έλλειμμα στο εμπορικό της ισοζύγιο αλλά και το πρόβλημα χρηματοδότησης των 

εισαγωγών.37 

Λίγο πριν το τέλος της Κατοχής η εξόριστη κυβέρνηση, προετοιμαζόμενη 

για την διαχείριση των προβλημάτων τα οποία είχε να αντιμετωπίσει, ζήτησε την 

οικονομική βοήθεια της UNRRA η οποία εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 1944 και 

της οποίας η Αποστολή έφθασε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.38 Στις 
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29 Οκτωβρίου του 1944 θα συσταθεί η Επιτροπή Οικονομικών και Εφοδιασμού 

(Economic and Supply Committee-ΕCO) με επικεφαλής τον Βρετανό στρατηγό 

Ronald Scobie.39 Έργο της ECO, το οποίο θα εκτελούσε μαζί με τη Βρετανική 

Στρατιωτική Αποστολή (Military Liaison), ήταν η εισαγωγή και η διανομή της 

βοήθειας της UNRRA.40 

Σύμφωνα με τον Μ. Ψαλιδόπουλο, το ύψος της οικονομικής βοήθειας 

προς την Ελλάδα (το μεγαλύτερο ποσοστό εκ των οποίων προερχόταν από την 

UNRRA) έφτασε μέχρι το 1947 τα $700 εκ.41 O Απόστολος Βετσόπουλος υπολογίζει 

το ύψος της βοήθειας εκ μέρους της UNRRA στα $351 εκατομμύρια δολάρια, εκ 

των οποίων το μεγαλύτερο μέρος ήταν τρόφιμα. Την ίδια περίοδο οι Βρετανοί 

διαγράφουν χρέος ύψους $46 εκ. λιρών που προερχόταν από πολεμικό δάνειο που 

είχε πάρει η Ελλάδα ενώ χρηματοδοτούν και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με 

$30 εκ. λίρες.42 Επιπλέον, Βρετανοί και Αμερικάνοι χορηγούν δάνεια 10 εκ. λιρών 

και $115 εκ., αντίστοιχα, εκ των οποίων τα $45 εκ. προορίζονταν για την αγορά 

πολεμικού εξοπλισμού, $25 εκ. από την Export Import Bank για άλλες ανάγκες και 

$45 εκ., για την αγορά των πλοίων Liberty από το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, 

για τα οποία εγγυητής έπαινε το ελληνικό δημόσιο.43 

Σύμφωνα με τον Α.Βετσόπουλο η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε 

μέχρι και το 1946, ήταν αποτέλεσμα των επιλογών των ελληνικών κυβερνήσεων οι 

οποίες βρίσκονταν σε αντίθεση με τις προτάσεις της Βρετανικής Οικονομικής 

Αποστολής και της Νομισματικής Επιτροπής μετά την Συμφωνία του Λονδίνου, τον 

Ιανουάριο του 1946, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αγγλία. Η συμφωνία αυτή, αν 

και αποτελούσε το επιστέγασμα της στρατιωτικής επιρροής που ασκούσε η 

Βρετανία στην Ελλάδα, δεν οδήγησε στην πειθάρχηση εκ μέρους των ελληνικών 

κυβερνήσεων στα μέτρα τα οποία προτείνονταν εκ μέρους των Άγγλων. Οι 
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ελληνικές κυβερνήσεις δεν ακολούθησαν την πρόταση για τη συγκράτηση  των 

μισθολογικών αυξήσεων αν και υπήρξε συμφωνία για την σταθεροποίηση των 

μισθών.44 Οι Βρετανοί διαφωνούσαν και στο ζήτημα της άρσης περιορισμών στις 

εισαγωγές, η οποία θα συνέβαλε στην μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων, 

αλλά αποδέχθηκαν τη βούληση των ελληνικών κυβερνήσεων.45 Σύμφωνα με τον 

Βετσόπουλο η κριτική η οποία ασκήθηκε εκείνη την περίοδο στη βρετανική πλευρά 

περί επεκτατικής πολιτικής δεν ήταν ορθή. Η κριτική αυτή δεν προέρχονταν μόνο 

από το ΚΚΕ, το οποίο θεωρούσε τη Συμφωνία του Λονδίνου ως απόδειξη της 

εξάρτησης της Ελλάδας από τον «ιμπεριαλισμό», αλλά και από προσωπικότητες 

όπως ο Κυριάκος Βαρβαρέσος, ο οποίος χαρακτήριζε τη Βρετανική πολιτική ως 

«περιφρόνηση της στοιχειώδους εθνικής αξιοπρέπειας και υπερηφάνειας». Τις 

ίδιες κατηγορίες εξαπέλυαν και οι ΗΠΑ, με τον πρέσβη τους στην Αθήνα να 

υποστηρίζει ότι η βρετανική παρέμβαση αποτελούσε μορφή οικονομικού ελέγχου 

χειρότερη ακόμα και από αυτή που είχαν επιχειρήσει οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια 

της Κατοχής.46 

Ο Γιώργος Σταθάκης στο έργο του Το δόγμα Τρούμαν και το σχέδιο 

Μάρσαλ, υποστηρίζει ότι η ελαστικότητα εκ μέρους των Βρετανών αποτελούσε 

τακτική η οποία επέτρεπε την προώθηση των πολιτικών τους επιδιώξεων, 

βασικότερη εκ των οποίων ήταν η αποκατάσταση της μοναρχίας.47 Η στάση τους 

αυτή ωστόσο δεν εξέφραζε την αδυναμία ελέγχου της οικονομικής πολιτικής των 

ελληνικών κυβερνήσεων. Όπως σημειώνει ο ίδιος, η Νομισματική Επιτροπή έλεγχε 

πλήρως τη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική μέσω της προσφοράς 

πιστώσεων και συναλλάγματος αλλά και λόγω του αδρανούς τραπεζικού 

συστήματος της Ελλάδας.48 

Ο ρόλος των Άγγλων ως επεμβατικής δύναμης γίνεται φανερή και με την 

καθοριστική ανάμειξη τους στο πολιτικό προσκήνιο. Λίγους μήνες μετά τη 

ελληνοβρετανική συμφωνία του Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν εκλογές τις 

οποίες θα κερδίσει η «Ηνωμένη Παράταξις Εθνικοφρόνων», η οποία είχε ως 
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βασικό της κορμό το Λαϊκό Κόμμα.49 Στις εκλογές αυτές τόσο το ΚΚΕ όσο και μια 

σειρά από άλλα, μικρότερα, κόμματα θα αποφασίσουν να απέχουν. Είχε 

προηγηθεί ένα κύμα βίας απέναντι στο ΕΑΜ αλλά και η αναβολή του 

δημοψηφίσματος για την επιστροφή του βασιλιά, γεγονός που είχε παίξει ρόλο 

στην συσπείρωση των δεξιών δυνάμεων οι οποίες έδωσαν και τη νίκη στην 

Ηνωμένη Παράταξις Εθνικοφρόνων. Όταν λίγες μέρες πριν από τις εκλογές αυτές ο 

Θεμιστοκλής Σοφούλης θα δηλώσει ότι υπήρχε απουσία ομαλού κλίματος για τη 

διεξαγωγή εκλογών, οι Βρετανοί εμφανιζόμενοι ως ρυθμιστές διενέργειας των 

εκλογών αρνούνται την αναβολή τους.50 

Ο Πολυμέρης Βόγλης επισημαίνει ότι η περίοδος κατά την οποία η 

βοήθεια της UNRRA βρίσκεται στον έλεγχο του βρετανικού στρατού και του 

στρατηγού Scobie, η διανομή των τροφίμων ήταν επιλεκτική προς ομάδες όπως η 

αστυνομία και η εθνοφυλακή ή σε περιοχές μόνο όπου υπήρχαν πολεμικές 

συγκρούσεις.51 O Γιώργος Μαργαρίτης τονίζει επίσης ότι τα τεράστια ποσά τα 

οποία διατέθηκαν τόσο από την UNRRA όσο και άλλους οργανισμούς, δεν 

μπόρεσαν να ανακουφίσουν τα μεγάλα τμήματα του πληθυσμού τα οποία 

συνέχισαν να ζουν σε «καθεστώς φτώχειας και στερήσεων». Οι χρηματοδοτήσεις 

και οι παροχές αυτές έφθαναν ετησίως το 30% έως 40% του ετήσιου, προπολεμικά, 

ακαθάριστου προϊόντος. Η παραγωγή όχι μόνο δεν αυξήθηκε αλλά μειώθηκε σε 

ορισμένους τομείς ενώ τα δημόσια έσοδα συνέχιζαν να είναι τόσο χαμηλά ώστε να 

μην μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες του δημοσίου.52 

Την αδυναμία των πρώτων μεταπολεμικών κυβερνήσεων στην Ελλάδα 

επέτεινε η παρουσία ακροδεξιών κύκλων οι οποίοι είχαν αποκτήσει εξουσία κατά 

την διάρκεια της Κατοχής, κοινό στοιχείο των οποίων ήταν ο αντικομουνιστικός 

τους αγώνας. Στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας τα κέντρα αυτά πλούτιζαν 

μέσω της ανάπτυξης μιας «μαύρης αγοράς» καταναλωτικών αγαθών, της 

ανάληψης δημοσίων έργων, της παροχής προμηθειών στον γερμανικό στρατό αλλά 

και από τον έλεγχο της διανομής της βοήθειας που ερχόταν από το εξωτερικό. Στην 
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ύπαιθρο, παρόμοια κέντρα έλεγχαν την οικονομική λειτουργία των ζωνών 

επιρροής τους και πλούτιζαν, με την κατάσχεση περιουσιών των αντιπάλων τους, 

με αυθαίρετες φορολογήσεις του πληθυσμού και από την διαχείριση της 

βοήθειας.53 

Οι Βρετανοί επιδίωκαν την παράδοση της εξουσίας σε έναν 

μετριοπαθέστερο, κεντρώο, χώρο αντί της μοναρχικής δεξιάς και της ακροδεξιάς η 

οποία συνδεόταν άμεσα ή έμμεσα με τα παρακρατικά αυτά κέντρα εξουσίας. Ο 

λόγος της προτίμησης αυτής, σύμφωνα με τον Γ. Μαργαρίτη, ήταν ότι η διαιώνιση 

ενός ισχυρού παρακράτους οδηγούσε στην όξυνση της κοινωνικής έντασης και 

ενίσχυε τα ηθικά ερείσματα της Αριστεράς στην κοινωνία τη στιγμή μάλιστα που η 

αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας είχε ως στόχο της, ακριβώς το αντίθετο. 

Αποτέλεσμα αυτής της προτίμησης των Βρετανών υπήρξε τόσο ο σχηματισμός της 

κυβέρνησης Σοφούλη όσο και η ελληνοβρετανική συμφωνία του 1946. Η 

συμφωνία, μεταξύ άλλων, επιδίωκε την εξάλειψη του δημόσιου ελλείμματος, την 

αύξηση της φορολογίας, την περικοπή των δαπανών, την αύξηση της ποσότητας 

των αγαθών που προέρχονταν από την UNRRA και την αναθεώρηση των κριτηρίων 

για την ένταξη των αναξιοπαθούντων στους καταλόγους των απόρων. Ιδιαίτερα ως 

προς το τελευταίο, η προοπτική ένταξης στους καταλόγους αυτούς λειτουργούσε 

και ως ένα είδος πίεσης προς ανθρώπους αριστερών αντιλήψεων προκειμένου να 

ενταχθούν στο «εθνικό στρατόπεδο».54 

Ένα από τα βασικά αίτια αντιπαράθεσης ανάμεσα στο ΕΑΜ και τις αστικές 

πολιτικές δυνάμεις, μετά την αποχώρηση των Γερμανών, ένα υπήρξε ο ρόλος των 

ξένων δυνάμεων στην Ελλάδα. Αντιπαράθεση η οποία κορυφώθηκε με το 

ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου το 1946 και την επικράτηση των πολιτικών 

αυτών δυνάμεων απέναντι στο ΚΚΕ και τον Δημοκρατικό Στρατό. Σύμφωνα με τις 

θέσεις του ΚΕΕ, η Ελλάδα μπορούσε να αναπτύξει την οικονομία της μόνο μέσα 

από ένα λαϊκοδημοκρατικό μεταβατικό πρόγραμμα το οποίο περιελάμβανε την 

εθνικοποίηση, των τραπεζών, των μεγάλων μεταφορών, των βασικών τομέων της 

βιομηχανίας καθώς και την ίδρυση βαριάς βιομηχανίας. Προϋπόθεση για να γίνει 
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κάτι τέτοιο ήταν να τερματιστεί η εξάρτηση της Ελλάδας από το ξένο κεφάλαιο 

προκειμένου να υπάρξει ολόπλευρη ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων 

της Ελλάδας.55 Αυτό τονιζόταν και στην απόφαση της 3η Ολομέλειας της Κεντρικής 

Επιτροπής του ΚΚΕ, η οποία επισήμαινε ότι βασικό εμπόδιο για να 

πραγματοποιηθεί το λαϊκοδημοκρατικό πρόγραμμα του ΕΑΜ, αποτελούσε η ξένη 

κατοχή και επέμβαση των Άγγλων και των Αμερικάνων.56 

 Η απήχηση η οποία είχε ο πολιτικός συνασπισμός του ΕΑΜ ιδιαίτερα μετά 

την αποχώρηση των Γερμανών σήμαινε ότι οι κατηγορίες εναντίον των Δυτικών 

Συμμάχων έβρισκαν ευήκοα ώτα όχι μόνο σε έναν στενό πυρήνα μελών του ΚΚΕ, 

αλλά και σε μεγάλες μάζες του πληθυσμού οι οποίες είχαν στηρίξει το ΕΑΜ στα 

χρόνια της Κατοχής. Η επέμβαση των Άγγλων και στη συνέχεια των ΗΠΑ 

επιβεβαίωνε το ΚΚΕ καθώς η παρέμβαση τους δεν περιοριζόταν στο επίπεδο της 

παροχής βοήθειας αλλά ασκούσε εξουσία σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και 

οικονομικής ζωής της Ελλάδας. Η έναρξη της αμερικανικής εμπλοκής θα γίνει με 

την έγκριση από το Κογκρέσο της χορήγησης οικονομικής και στρατιωτικής 

βοήθειας  προς την Ελλάδα και την Τουρκία, στις 12 Μαρτίου του 1947. Ο 

αμερικανικός παράγοντας προετοιμαζόταν για την αντικατάσταση των Άγγλων από 

τα μέσα του 1946.57 Τoν Μάιο του ίδιου χρόνου έφθασε στην Ελλάδα η αποστολή 

της FAO (Food and Agriculture Organization) εκ μέρους του ΟΗΕ, η οποία στην 

ολιγόμηνη παραμονής περιοδεύει στην ελληνική επαρχεία καταγράφοντας τα 

οικονομικά δεδομένα της υπαίθρου. Τον Μάρτιο του 1947 καταθέτει την έκθεση 

της προτείνοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία μιας νέας αποστολής η οποία θα 

εκπροσωπούσε την FAO, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (IMF), τη Διεθνή Τράπεζα 

για την Ανοικοδόμηση και Ανάπτυξη (International Bank of Reconstruction and 

Development) και άλλους διεθνείς οργανισμούς.58 

Στην έκθεση της η FAO ανέφερε συγκεκριμένα ότι «Η Ελλάς διαθέτει 

πόρους και πληθυσμό ικανούς να διατηρήσουν πολύ υψηλότερα επίπεδα 

παραγωγής από τα ως τώρα επιτευχθέντα […] Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
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την αποτελεσματική εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού για άρδευση και 

ηλεκτροπαραγωγή […] και με την επέκταση της βιομηχανίας για την 

αποτελεσματική χρήση της αργούσης εργασίας. Το κεφάλαιο που θα 

χρησιμοποιηθεί για αυτούς τους σκοπούς στην Ελλάδα θα έχει παραγωγικότητα 

κατά πολύ μεγαλύτερη από ότι θα αποδώσουν παρόμοια ποσά σε περισσότερο 

ανεπτυγμένες χώρες».59 

Οι ΗΠΑ θα στείλουν στις αρχές του 1947 και μια αποστολή αξιωματούχων 

και τεχνοκρατών, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Paul Porter, προκειμένου να 

διερευνήσει τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα.60 Η έκθεση Porter, η 

οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 1947, εκτιμούσε ότι η UNRRA και η Βρετανική 

Αποστολή είχαν αποτύχει ως προς την αξιοποίηση της οικονομικής βοήθειας που 

είχε σταλεί μέχρι τότε στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτά πρότεινε τη λήψη μιας 

σειράς μέτρων σε οικονομικό επίπεδο αλλά και την ισχυρότερη παρέμβαση στο 

σκέλος της διοίκησης και της εκτελεστικής εξουσίας. Προκειμένου να 

χρηματοδοτηθεί η ανοικοδόμηση της Ελλάδας, η έκθεση θεωρούσε αναγκαία την 

αύξηση των δημόσιων εσόδων. Υπογράμμιζε την ανάγκη μείωσης του 

πληθωρισμού και την αύξηση των εισαγόμενων και εγχώριων καταναλωτικών 

αγαθών. Το μέτρο αυτό ήταν αναγκαίο για να αντισταθμιστεί η τάση αύξησης των 

τιμών εξαιτίας της απορρόφησης των κεφαλαίων που διοχετεύονταν στο ελληνικό 

κράτος για τις πολεμικές ανάγκες του εμφυλίου και την ανοικοδόμηση.61 Η έκθεση 

υποστήριζε την ανάγκη μείωσης των δαπανών, τον ισοσκελισμό του εμπορικού 

ισοζυγίου για την εξασφάλιση συναλλάγματος, την βελτίωση του φορολογικού 

συστήματος, την αύξηση της γεωργικής παραγωγής μέσω της εισαγωγής 

βελτιωμένων τεχνικών στην καλλιέργεια, την απομάκρυνση του πλεονάζοντος 

δυναμικού δημοσίων υπαλλήλων κ.α.62 

Εκτός αυτών των μέτρων, στην «έκθεση Porter», όπως και σε αυτή της 

FAO, δινόταν έμφαση στη δυνατότητα εκβιομηχάνισης της Ελλάδας, της 

εκμετάλλευσης του ορυκτού της πλούτου καθώς και της ανάπτυξης των 
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ενεργειακών υποδομών προκειμένου να υπάρξει μια αυτοσυντήρητη οικονομία.63 

Για πρώτη φορά, λοιπόν, ο ξένος παράγοντας εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για τον 

εκσυγχρονισμό της Ελλάδας, την ανάπτυξη της βιομηχανίας και την αξιοποίηση 

των πλουτοπαραγωγικών της πόρων. Ωστόσο, παρά την αισιοδοξία που 

επικρατούσε εν αναμονή της αμερικανικής βοήθειας στα πλαίσια του Σχεδίου 

Μάρσαλ, ο αμερικανικός παράγοντας δεν είχε δηλώσει ποτέ διατεθειμένος να 

χρηματοδοτήσει ο ίδιος τη δημιουργία σύγχρονης βιομηχανίας.64 Μάλιστα, παρά 

τις αρχικές ελπίδες, μετά την έναρξη του ψυχρού πολέμου ο αρχικός σχεδιασμός εκ 

μέρους των Δυτικών συμμάχων για τη μερική εκβιομηχάνιση της Ελλάδας αλλάζει. 

Κατά το πρώτο έτος της εφαρμογής του προγράμματος ανασυγκρότησης, σύμφωνα 

με τον απολογισμό της ΔΟΣ, δαπανήθηκε μόλις το 10% των συνολικών πόρων των 

κεφαλαίων που προβλέπονταν από το Σχέδιο Μάρσαλ. Από αυτά, το ένα τρίτο 

δαπανήθηκε στον τομέα των μεταφορών —και ειδικότερα στην οδοποιία— και το 

ένα τρίτο σε έργα ανασυγκρότησης όπως την οικοδόμηση κατοικιών. Αντίθετα τα 

κονδύλια που διατέθηκαν για τη βιομηχανία, τα ορυχεία και τον τουρισμό, 

έφτασαν μόλις το 2% των διατιθέμενων κονδυλίων. Ο ΟΟΣΑ ήταν απόλυτα 

ξεκάθαρος πάνω στο θέμα της ανασυγκρότησης της Ελλάδας υπογραμμίζοντας ότι 

προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία νέων, ανταγωνιστικών, χωρών οι οποίες 

θα δημιουργούσαν πλεονάζουσα παραγωγή εντός της Ευρώπης και να 

αποφευχθούν ρωγμές στις «ευρωπαϊκές οικονομικές ιεραρχίες», θα έπρεπε να 

απορριφθούν οι προτάσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα σε 

τομείς όπως η διύλιση πετρελαίου, η κατασκευή χάλυβα και η παραγωγή χημικών 

προϊόντων. Χαρακτηριστικά, το 1949 στο αναθεωρημένο πρόγραμμα για την 

οικονομική ανόρθωση της Ελλάδας επισημαίνονταν τα εξής: «Δεν προτείνεται η 

δημιουργία νέων βιομηχανιών προς παραγωγήν εξαγώγιμων προϊόντων ούτε και 

προτείνεται να επετεύχθη αυτάρκεια δια της καταργήσεως όλων των εισαγωγών 

έτοιμων προϊόντων. Μόνον βασικαί βιομηχανίαι θα δημιουργηθούν αι οποίαι θα 

δύνανται να παράγουν προιόντα εξ εγχωρίων πρώτων υλών και εις το κόστος ουχί 
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ανώτερον της τιμής η οποία πληρώνεται τώρα εις συνάλλαγμα δι’ εισαγωγάς 

παρόμοιων προϊόντων».65 

Σύμφωνα με τον Μ. Ψαλιδόπουλο η οπισθοχώρηση από τους αρχικούς 

σχεδιασμούς των Αμερικάνων οφειλόταν στις συνθήκες τις οποίες συνάντησαν 

κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα. Οι εσωτερικές συνθήκες αστάθειας, η 

αβεβαιότητα απόδοσης πιθανών επενδύσεων, η «αποστροφή του ελληνικού 

επιχειρηματικού κεφαλαίου» προς μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις αλλά και οι 

αρνητικές εντυπώσεις που άφηναν οι Έλληνες πολιτικοί και επιχειρηματίες 

αποτέλεσαν αρνητικούς παράγοντες. Η πίστη τους ως προς τη δυνατότητα 

εκβιομηχάνισης της χώρας και εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας κλονίστηκε 

σταδιακά μετά το 1950, και μάλιστα τη στιγμή όπου με την ήττα του ΚΚΕ είχε 

εκλείψει ο σημαντικότερος παράγοντας αστάθειας, ο οποίος μέχρι τότε 

λειτουργούσε ανασταλτικά για τις ιδιωτικές επενδύσεις. 66  Οι Αμερικάνοι 

αξιωματούχοι έχασαν το αίσθημα σιγουριάς και ανωτερότητας που ένιωθαν ως 

προς τη δυνατότητα των ΗΠΑ να επιτύχει τους στόχους που είχε θέσει. Το αίσθημα 

αυτό, σύμφωνα με τον Μ.Ψαλιδόπουλο, θα μετατραπεί σταδιακά σε απόγνωση και 

παραίτηση καθώς η Ελλάδα, ήταν μια χώρα η οποία «λειτουργούσε σαν σφουγγάρι 

που ρουφούσε το ρευστό χωρίς κορεσμό».67 

Ο Γ. Σταθάκης, επισημαίνει, και αυτός, ότι η έκθεση Porter περιέγραφε με 

τα μελανότερα χρώματα την κατάσταση στη χώρα. Το καθεστώς το οποίο στήριζαν 

οι ΗΠΑ χαρακτηριζόταν από τους ίδιους ως «αντιδραστικό» και «αυταρχικό», το 

οποίο δεν είχε καμία σχέση με αυτό των ανεπτυγμένων χωρών της Δύσης. 

Αντίστοιχα το ελληνικό κεφάλαιο παρουσιαζόταν ως κοινωνικά ανάλγητο, 

συντηρητικό και τυχοδιωκτικό. 68  Η δημόσια διοίκηση στηριζόταν σε ένα 

πελατειακό και αναξιοκρατικό μηχανισμό ενώ οι πολιτικοί θεωρούνταν 

διεφθαρμένοι και τυχοδιώκτες αδιαφορώντας για το δημόσιο συμφέρον.69 

Οι Αμερικάνοι αξιωματούχοι αντιλαμβάνονταν ότι η στρατιωτική νίκη 

έναντι του ΚΚΕ, δεν ήταν αρκετή προκειμένου να υπάρξει κοινωνική ειρήνη και 
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απομάκρυνση του κινδύνου κυριαρχίας των κομμουνιστών στην Ελλάδα. Γι’ αυτό 

φαίνεται ότι έκριναν αναγκαία την εδραίωση ενός νέου πολιτικού καθεστώτος το 

οποίο θα επέτρεπε την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της πλειοψηφίας του 

πληθυσμού.70 Ο Louis Wyman, μέλος της Αμερικανικής Αποστολής, σε αναφορά 

του τον Μάιο του 1949, σημειώνει ότι προϋποθέσεις της παροχής βοήθειας προς 

την Ελλάδα θα έπρεπε να είναι η ύπαρξη κυβέρνησης «δίκαιας και λογικά 

αντιπροσωπευτικής», ο περιορισμός της σπατάλης των ελληνικών διοικήσεων και η 

διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς τον Δημοκρατικό Στρατό από τις 

συνορεύουσες βαλκανικές χώρες.71 Στην Ελλάδα δεν υπήρχε εμπιστοσύνη προς την 

κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη, η οποία δεν θεωρείτο αντιπροσωπευτική της 

λαϊκής βούλησης. Ο ίδιος ανέφερε ότι η κυβέρνηση αυτή χωρίς την υποστήριξη 

των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε να σταθεί στην εξουσία ούτε για ένα μήνα.72 Η 

δημιουργία οικονομικών δομών που θα βελτίωναν το βιοτικό επίπεδο του 

ελληνικού λαού ήταν προϋπόθεση για την νίκη στον Εμφύλιο.73 

Ο Αμερικανός απεσταλμένος υποστήριξε ότι προκειμένου ο «ιατρός», δηλ. 

οι ΗΠΑ, να είναι αποτελεσματικός, έπρεπε να έχει τον πλήρη έλεγχο του ασθενούς, 

δηλ. της Ελλάδας, αλλά και της προόδου της υγείας του προκειμένου να υπάρξει 

«αποθεραπεία». Υπογράμμιζε δε ότι, «η προβαλλόμενη αντίρρηση, ότι άμα 

ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση θα δώσουμε υλικό στην κομμουνιστική 

προπαγάνδα, φαίνεται υπερβολική. Η ΕΣΣΔ ούτως ή άλλως μας καταγγέλλει για 

ιμπεριαλισμό και δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να μας καταγγέλλει. Σε 

διαφορετική περίπτωση κατά την οποία θα παρέμενε η ίδια κατάσταση κανένας 

σκεπτόμενος Αμερικάνος επιχειρηματίας δεν θα επένδυε».74 

Ο Α. Βετσόπουλος σημειώνει ότι η απόφαση οικονομικής βοήθειας προς 

την Ελλάδα εξέφραζε την ανησυχία των Αμερικάνων σε σχέση με τον κίνδυνο 

αύξησης της επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης την οποία ερμηνεύει ως υποστήριξη 

στην ανάσχεση τη επιθετικότητας της Σοβιετικής Ένωσης.75 Ο Γ.Γιανουλόπουλος 

                                                           
70

 Στο ίδιο, σελ.149-150. 
71

 Μ.Ψαλιδόπουλος, Επιτηρητές, σελ.220. 
72

 Στο ίδιο, σελ.240. 
73

 Στο ίδιο, σελ.221. 
74

 Στο ίδιο, σελ.227. 
75

 Α.Β.Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το σχέδιο Μάρσαλ, σελ. 77 και Μ.Ψαλιδόπουλος, Επιτηρητές, 
σελ.26. 



32 
 

σημειώνει ότι η οικονομική βοήθεια εκ μέρους τόσο των ΗΠΑ όσο και 

προηγούμενα της Αγγλίας οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον αγώνα δρόμου 

ανάμεσα στις δυτικές δυνάμεις και τη Σοβιετική Ένωση προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η ενσωμάτωση των διαφόρων μικρότερων κρατών στην 

καπιταλιστική ή τη σοσιαλιστική σφαίρα επιρροής. Η Ελλάδα λοιπόν, στην οποία το 

ΚΚΕ διέθετε ισχυρά ερείσματα σε μεγάλες μερίδες της εργατικής τάξης και των 

αγροτών, αποτελούσε προτεραιότητα για τις ηγέτιδες δυνάμεις της Δύσης στο 

βαθμό εξάλλου που οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες φαίνονταν, λίγο ή πολύ, ότι θα 

ακολουθούσαν τη Σοβιετική Ένωση, ιδιαίτερα και μετά τις διαπραγματεύσεις των 

τριών συμμάχων για το μεταπολεμικό καθεστώς.76  

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος θα αποτελέσει, λοιπόν, ένα σημείο 

μετάβασης κατά το οποίο οι πολιτικές που αφορούσαν την ενεργειακή οικονομία 

θα γνωρίσουν σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν. Καρπός της 

διαφοροποίησης αυτής θα αποτελέσει η έναρξη του διαλόγου σχετικά με την 

ανάγκη κατασκευής ενός εθνικού δικτύου ενέργειας το οποίο ήταν απαραίτητο όχι 

μόνο για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας αλλά και για την 

παραγωγική της ανάπτυξη στον νέο μεταπολεμικό κόσμο. Πολύ περισσότερο, η νέα 

αυτή περίοδος, θα σημάνει το τέλος της διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας από 

τον ιδιωτικό τομέα και την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος 

παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό κράτος. 

 

 

2. Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΟΙ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ 

ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

1940 

 

Η παραγωγή, διανομή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί για 

τον Δυτικό, ταχέως εκβιομηχανιζόμενο, κόσμο των αρχών του 20ου αιώνα, ένα 

                                                           
76

 Για το ζήτημα των ζωνών επιρροής και τις συμφωνίες των Η.Π.Α, Μεγάλης Βρετανίας και 
Σοβιετικής Ένωσης βλ.  Γ. Γιανουλόπουλος, Μεταπολεμικός Κόσμος, σελ. 44-47, για το ζήτημα της 
Πολωνίας, σελ.48-56, για την Ελλάδα και τη Ρουμανία, σελ. 57-66 και σελ.81-83. 



33 
 

ζήτημα κομβικής σημασίας -το οποίο τίθεται με επιτακτικό τρόπο- μπροστά στην 

ανάγκη του εκσυγχρονισμού και της επέκτασης της παραγωγής. Οι απαντήσεις που 

δίνονται σε κάθε χώρα είναι διαφορετικές και εκφράζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες 

κάθε εθνικής οικονομίας, τις παραγωγικές της δυνατότητες, την κατανομή των 

φυσικών πόρων, αλλά και τον προσανατολισμό των χωρών αυτών ως προς τον 

αναπτυξιακό τους σχεδιασμό, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

Το ζήτημα των πηγών ενέργειας θα ξεκινήσει να απασχολεί το ελληνικό 

κράτος εντονότερα από τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Όπως παρατηρεί ο 

Νίκος Παντελάκης στο έργο του για τον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας σημαντικό ρόλο 

μεταξύ άλλων για τη συνειδητοποίηση των ενεργειακών ελλείψεων της χώρας 

αποτέλεσε η έλλειψη καυσίμων που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 

μακροχρόνιας πολεμικής περιόδου που ξεκινά με τους Βαλκανικούς Πολέμους και 

ολοκληρώνεται με την ήττα στην Μικρά Ασία (1912-1922).77 Η έλλειψη αυτή έθεσε 

επί τάπητος την ανάγκη εκμετάλλευσης των εγχώριων φυσικών πόρων για την 

αξιοποίηση τους ως καύσιμη ύλη.  

Η δυνατότητα αυτής της αξιοποίησης απασχόλησε από νωρίς τις ελληνικές 

κυβερνήσεις. Το 1918 θα ψηφιστεί ο πρώτος σχετικός νόμος, ο οποίος όριζε το 

δημόσιο ως απόλυτο δικαιούχο εκμετάλλευσης των υδάτων. Στον ίδιο νόμο 

προβλεπόταν επίσης και η δυνατότητα εκχώρησης τέτοιων δικαιωμάτων σε 

ιδιώτες, η οποία μπορούσε να γίνει μόνο με την ψήφιση σχετικών νόμων. Τέσσερα 

χρόνια μετά, το 1922, θα ψηφιστεί νέος νόμος ο οποίος εξειδίκευε τα θέματα που 

αφορούσαν την εκμετάλλευση των υδατοπτώσεων και τη δυνατότητα 

παραχώρησης της εκμετάλλευσης τους σε ιδιώτες. Σε αυτόν οριζόταν η διάρκεια 

της παραχώρησης, που δεν μπορούσε να υπερβαίνει τα 65 χρόνια, η λήψη μέτρων 

προστασίας για πλημμύρες, η εξασφάλιση ύδρευσης και άρδευσης, κ.ο.κ. 78 

Αντίστοιχο ενδιαφέρον για την ενεργειακή οικονομία της Ελλάδας θα υπάρξει από 

τους τεχνικούς της περιόδου του Μεσοπολέμου όπως τον Κωνσταντίνο Γουναράκη, 

καθηγητή και μετέπειτα Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.79 
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Ο λιγνίτης υπήρξε, εκτός των υδατοπτώσεων, η δεύτερη 

πλουτοπαραγωγική πηγή η οποία μπορούσε να αξιοποιηθεί για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μεγάλα ωστόσο αποθέματα του ορυκτού τα οποία 

βρίσκονταν εντός της ελληνικής επικράτειας, παρέμειναν μέχρι και το τέλος του 

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ως επί το πλείστον, ανεκμετάλλευτα. Όπως 

σημειώνει ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελούσε μέρος της 

θαλάσσιας διόδου από τον Ατλαντικό προς τη Μαύρη Θάλασσα αλλά και από την 

Ευρώπη προς την Εγγύς Ανατολή, είχε μετατρέψει τα λιμάνια της Ερμούπολης, στη 

Σύρο, και του Πειραιά, σε διαμετακομιστικά κέντρα στα οποία προσφέρονταν 

μεγάλες ποσότητες εισαγόμενου κάρβουνου σε χαμηλές τιμές. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο οι χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις της ελληνικής βιομηχανίας 

ικανοποιούνταν από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, γεγονός που είχε ως 

αποτέλεσμα την έλλειψη κινήτρων προκειμένου να αξιοποιηθεί ο ελληνικός 

λιγνίτης, ο οποίος ήταν και το μοναδικό ορυκτό το οποίο μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη ύλη.80  Η έλλειψη αυτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη και 

με την χαμηλή ποιότητα του εγχώριου λιγνίτη ο οποίος χαρακτηριζόταν από την 

φτωχή θερμαντική του αξία καθιστώντας τον, μη ανταγωνιστικό. Ενδεικτικά 

σημειώνουμε ότι το 1844 το κόστος της «οκάς» του εξορυσσόμενου λιγνίτη της 

Κύμης ξεπερνούσε τα 4 λεπτά της δραχμής, τη στιγμή που η τιμή του ευρωπαϊκού 

κάρβουνου (χαμηλής ποιότητας) έφτανε αντιστοίχως τα 5 λεπτά.81 Με την έναρξη 

του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και όταν ο περιορισμός των θαλάσσιων 

μεταφορών θα οδηγήσει σε σημαντική έλλειψη ενεργειακών πόρων της ελληνικής 

βιομηχανίας,  η Ελλάδα θα στραφεί έστω και προσωρινά στον ελληνικό λιγνίτη ο 

οποίος σε αυτή τη χρονική συγκυρία αποτέλεσε τη μοναδική εναλλακτική λύση 

στην έλλειψη καύσιμων υλών.82 

Η περίοδος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν αποτελεί ωστόσο  και 

την απαρχή της εξόρυξης του εγχώριου λιγνίτη καθώς αυτή είχε ξεκινήσει ήδη από 

τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Από τα πρώτα κοιτάσματα που αξιοποιήθηκαν 

ήταν αυτά της Κύμης Ευβοίας, την εκμετάλλευση των οποίων είχε αναλάβει το 
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Ελληνικό κράτος και ειδικότερα το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Αν και η 

εκμετάλλευση των κοιτασμάτων υπήρξε περιορισμένη, χαρακτηριζόταν από τον 

οργανωμένο χαρακτήρα της και συνεχίστηκε μέχρι το 1860. Μερικά χρόνια 

αργότερα, το 1869 η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρία (ΕΜΕ), την οποία είχε 

δημιουργήσει ΕΤΕ, μίσθωσε και εκμεταλλεύτηκε τα ορυχεία για πέντε, περίπου 

έτη, ενώ στη συνέχεια τα λιγνιτωρυχεία ανέλαβε ιδιωτική επιχείρηση.83  Η εξόρυξη 

λιγνίτη από τα ορυχεία της Κύμης συνεχίστηκε και κατά τον 20ο αιώνα, στις αρχές 

του οποίου η εταιρία εκμετάλλευσης προχώρησε στην ανανέωση του τεχνολογικού 

εξοπλισμού και τη διάνοιξη νέων στοών.84  Ανάλογη δραστηριότητα θα αναπτυχθεί 

από το 1870 και μετά και σε άλλες περιοχές όπου βρίσκονταν κοιτάσματα λιγνίτη, 

όπως το Αλιβέρι, ο Ωρωπός, τα Μέγαρα.85 

Ο Χρήστος Χατζηιωσήφ σημειώνει ότι οι επιχειρηματίες που 

εκμεταλλεύονταν τον λιγνίτη της Κύμης αλλά και του Ωρωπού είχαν επιδιώξει τη 

χρήση του λιθάνθρακα στη μεταλλουργία χωρίς ωστόσο αυτό να καταστεί δυνατό 

εξαιτίας της χαμηλής του ποιότητας. Για το λόγο αυτό στα τέλη του 20ου αιώνα τα 

κοιτάσματα που εξορύσσονταν, χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον για οικιακή 

χρήση ως υποκατάστατα των καυσόξυλων και του ξυλοκάρβουνου.86  

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η δυσκολία στις μεταφορές 

εμπορευμάτων θα αναδείξει, σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα της ενεργειακής 

εξάρτησης της Ελλάδας. Το ενδιαφέρον για τον εγχώριο λιγνίτη προερχόταν τόσο 

από βιομηχανίες οι οποίες θα τον χρησιμοποιούσαν ως καύσιμη ύλη, για την 

κίνηση των μηχανών τους, όσο και από εξορυκτικές εταιρίες.87 

Βασικό χαρακτηριστικό των εξορυκτικών αυτών επιχειρήσεων υπήρξε η 

ανεπάρκεια τους στην οργάνωση της διοίκησης, ο ανεπαρκής τεχνολογικός 

εξοπλισμός, η σχεδόν παντελής απουσία της εφαρμοσμένης έρευνας και η έλλειψη 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού εκμετάλλευσης των διαθέσιμων κοιτασμάτων. 88 

                                                           
83

 Λήδα Παπαστεφανάκη, Η φλέβα της Γης, Εκδόσεις Βιβλιόραμα (Αθήνα 2017), σελ.90. 
84

 Λ. Παπαστεφανάκη, Η φλέβα,σελ.91. 
85

 Στο ίδιο, σελ.90 
86

 Χ. Χατζηιωσήφ, , Η γηραιά σελήνη, σελ.177 
87

 Λ. Παπαστεφανάκη, Η φλέβα,σελ.91 
88

 Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Χριστίνα Αγριαντώνη,  «Οι μηχανικοί και η βιομηχανία», Χρ.Χατζηιωσήφ 
(επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20

ου
 αιώνα. Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940, , Β1, Εκδόσεις Βιβλιόραμα 

(Αθήνα 2009), σελ.279. 



36 
 

Αντί της επένδυσης κεφαλαίων για την ανανέωση του εξοπλισμού τους και 

τη χρήση νέων τεχνολογιών, περιορίζονταν στη χρησιμοποίηση φθηνού εργατικού 

δυναμικού. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις αυτές εξασφάλιζαν ευελιξία, σε 

περιόδους ύφεσης της ζήτησης, με την μείωση της παραγωγής τους χωρίς να 

δεσμεύονται από την ανάγκη απόσβεσης επενδυμένων κεφαλαίων.89  

Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η χρήση του λιγνίτη θα 

περιορισθεί και πάλι, καθώς οι ροές εισαγόμενων καυσίμων θα αποκατασταθούν. 

Κατά τη δεκαετία του 1930, ωστόσο, θα υπάρξει ξανά ενδιαφέρον για την 

εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων, ως αποτέλεσμα της κρίσης του 1929, 

ιδιαίτερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το λιγνιτωρυχείο του Ωρωπού, του οποίου το σύνολο, σχεδόν, του 

εξορυσσόμενου λιγνίτη καταναλωνόταν, το 1929 από το, θερμοηλεκτρικό 

εργοστάσιο ης ΗΕΑΠ, στο Κερατσίνι.90  

Η ανάγκη εξασφάλισης φθηνής καύσιμης ύλης θα οδηγήσει το ελληνικό 

κράτος στην ψήφιση του νόμου 4834/1930 με τον οποίο επιδιωκόταν η αύξηση της 

παραγωγής λιγνίτη μέσω διοικητικών και φορολογικών μέτρων.91 Την ίδια περίοδο, 

θα ξεκινήσει και η εκμετάλλευση κοιτασμάτων του ορυκτού και στη Μακεδονία, 

στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.92  Ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του λιγνίτη θα 

υπάρξει και από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθεί 

μια σειρά μελετών, οι οποίες θα ασχοληθούν με το ζήτημα της ποιοτικής του 

αναβάθμισης μέσω του εξευγενισμού του. 93  Το Υπουργικό Συμβούλιο του 

μεταξικού καθεστώτος θα εξουσιοδοτήσει, ύστερα από πρόταση του Υπουργείου 

Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων, την Υπηρεσία Σιδηροδρόμων του Ελληνικού 

κράτους για την κατάρτιση μελέτης σχετικά με την οργάνωση των λιγνιτωρυχείων. 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μελέτη το Ελληνικό κράτος θα καλέσει τον 

Γερμανό καθηγητή της Μεταλλουργικής Ακαδημίας του Freiberg, F.Kegel.94 Στην 
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μελέτη, μεταξύ άλλων, επισημαινόταν ότι τα κοιτάσματα λιγνίτη της Ελλάδας 

αποτελούσαν σημαντικό κεφάλαιο του εθνικού πλούτου της χώρας.  Προκειμένου 

να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα αυτά ήταν αναγκαίο να υπάρξει καταρχάς μια 

λεπτομερής γεωλογική μελέτη προκειμένου να γίνει η χαρτογράφηση τους,  καθώς 

μέχρι εκείνη τη στιγμή  δεν είχε υπάρξει μια συστηματική έρευνα για το μέγεθος 

των αποθεμάτων του λιγνίτη. Ο F.Kegel επισήμαινε και αυτός την απουσία 

σύγχρονων, επιχειρηματικά, εκμεταλλεύσεων οι οποίες παρουσίαζαν μικρή 

απόδοση στην εξόρυξη/ανά εργάτη, εξαιτίας των ανεπαρκών διαθέσιμων 

τεχνολογικών μέσων. Επισήμαινε επίσης ότι οι μεγάλες ποσότητες λιγνίτη θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη βιομηχανία υπό την προϋπόθεση ότι θα 

προηγείτο η επεξεργασία τους και η πλινθοποίηση τους προκειμένου να αυξηθεί η 

θερμαντική τους ικανότητα. 95 Η μελέτη του Kegel, η οποία θα ολοκληρωθεί το 

1939, προέκρινε την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Πτολεμαΐδας, γεγονός 

που θα προκαλέσει αντιδράσεις σε κύκλους οι οποίοι επιδίωκαν την εκμετάλλευση 

των κοιτασμάτων της Εύβοιας και της Αττικής. Το καθεστώς Μεταξά εν τέλει θα 

υπογράψει το 1939 σύμβαση εκμετάλλευσης με τον δικηγόρο Γ. Φίλη, ο οποίος 

εκπροσωπούσε όμιλο ελληνοαμερικανικών συμφερόντων.96 Σύμφωνα με τον νόμο 

κύρωσης της σύμβασης 2092/1939, το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρούσε τα 

αποκλειστικά δικαιώματα της εκμετάλλευσης του λιγνίτη για σαράντα χρόνια. Ο 

ανάδοχος καθίστατο αποκλειστικός προμηθευτής των Σιδηροδρόμων του 

Ελληνικού Κράτους με την υποχρέωση να παρέχει κατ’ ελάχιστο 150 χιλ. τόνους 

πλινθοποιημένου λιθάνθρακα, ετησίως.97 Ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος ένα 

χρόνο αργότερα καθώς δεν θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Ελληνικό 

Δημόσιο. Ο Γεώργιος Φίλης θα επανεμφανιστεί εν τούτοις μεταπολεμικά μέσω της 

Ελληνοαμερικανικής Εταιρείας Γενικών Προϊόντων Λιγνίτου Α.Ε. (ΕΕΓΠΛΑ.Ε.)98, με 
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την οποία θα υπογραφεί νέα σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο στις 27/04/1946 η 

οποία θα επικυρωθεί με το νομοθετικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 74/1946.99 Παρά το 

γεγονός ότι και πάλι οι όροι της σύμβασης της αναδόχου εταιρίας δεν θα 

εκπληρωθούν, η ΕΕΓΠΛΑ.Ε. θα υπογράψει νέα σύμβαση η οποία θα κυρωθεί από 

το ελληνικό κοινοβούλιο με τον νόμο 1717/1951.100  Όπως θα δούμε και στα 

επόμενα κεφάλαια, η «Σύμβαση Φίλη» θα προβληθεί ως δικαιολογία για τη μη 

ένταξη της Πτολεμαΐδας στο πρώτο μέρος του ενεργειακού προγράμματος για τη 

δημιουργία του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά λοιπόν και την 

δεύτερη ακύρωση της «Σύμβασης Φίλη» ο ιδιωτικός τομέας θα εξασφαλίσει την 

εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της Πτολεμαΐδας το 1955 μετά από νέα συμφωνία 

ανάμεσα στην ΕΕΓΠΛΑ.Ε., η οποία θα εκπροσωπείται πλέον από τον Κωνσταντίνο 

Γκέρτσο, και τον Οργανισμό Χρηματοδότησης Οικονομικής Ανάπτυξης (ΟΧΟΑ),  

συμφερόντων του Πρόδρομου Αθανασιάδη Μποδοσάκη, από τη μία και το 

Ελληνικό Δημόσιο από την άλλη. Η Σύμβαση ανάμεσα στα δύο μέρη θα επικυρωθεί 

με τον νόμο 3304/1955.101 Όπως επισημαίνει η ιστορικός Λήδα Παπαστεφανάκη οι 

μελέτες που δημοσιεύονται την περίοδο εκείνη και πραγματεύονται τις 

δυνατότητες επεξεργασίας και βελτίωσης της ποιότητας του ελληνικού λιγνίτη θα 

αποτελέσουν το έδαφος εκείνο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθούν οι σχεδιασμοί για 

την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων της Ελλάδας, μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο.102 

Ως ανασχετικοί παράγοντες για την προπολεμική ανάπτυξη των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ελλάδας και τη δημιουργία ενός εθνικού 

ηλεκτρικού δικτύου αναφέρονται από τη βιβλιογραφία η εξάρτηση της από το ξένο 

μεγάλο κεφάλαιο, η έλλειψη εγχώριων κεφαλαίων, εξαιτίας της εγγενούς 
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οικονομικής αδυναμία της, και η επιδίωξη, εκ μέρους των ξένων κεφαλαίων της, 

πώλησης των δικών τους καυσίμων.  Όπου, ωστόσο, το ρίσκο των επενδύσεων 

παρουσιαζόταν μικρό, και τα κέρδη ήταν εξασφαλισμένα, οι επενδύσεις 

πραγματοποιήθηκαν σχετικά απρόσκοπτα. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα 

ήταν η ανάπτυξη του τοπικού ηλεκτρικού δικτύου της περιοχής της πρωτεύουσας 

από ξένες μεγάλες εταιρίες.103 Από το 1899 είχε ιδρυθεί στην Ελλάδα η Ελληνική 

Ηλεκτρική Εταιρία (ΕΗΕ) η οποία αποτελούσε σύμπραξη της Thomson-Houston 

Μεσογείου, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) και της Γενικής Εταιρίας 

Εργοληψιών (ΓΕΕ).104 Η Thomson- Houston Μεσογείου αποτελούσε θυγατρική 

εταιρία, με έδρα τις Βρυξέλλες, του αμερικανικού ομίλου Thomson-Houston 

Electric Company. Το 1892 η Thomson-Houston συγχωνεύθηκε με την Edison 

Electric Light Company με αποτέλεσμα τη δημιουργία της General Electric. Στον 

όμιλο της Edison και της Thomson συμμετείχαν οι γερμανικές εταιρείες AEG και 

UEG [η τελευταία ήταν θυγατρική της Thomson-Houston η οποία θα απορροφηθεί 

από την AEG το 1904] αλλά και η γαλλική Campagnie Francaise Thomson – 

Houston, συγκροτώντας έτσι έναν ισχυρότατο πολυεθνικό όμιλο, που 

δραστηριοποιείτο στον χώρο της ενέργειας.105   

Η ΕΤΕ από πολύ νωρίς ενδιαφέρθηκε για τα ζητήματα της ενέργειας, και 

συμμετείχε στην μελέτη των ενεργειακών σχεδιασμών και στα μεγαλύτερα 

επενδυτικά προγράμματα, συνήθως, σε συνεργασία με ξένους ομίλους και 

επιχειρήσεις. Η συμμετοχή της ΕΤΕ στην ΕΗΕ αποτελεί ένα από τα 

χαρακτηριστικότερα τέτοια παραδείγματα το οποίο καταδεικνύει τον ιδιαίτερό της 

ενδιαφέρον . Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας είχε ιδρύσει ήδη από το 1920 

το Συνδικάτο Υδροηλεκτρικών Μελετών και Εγκαταστάσεων Δυτικής Μακεδονίας 

και Στερεάς Ελλάδας με σκοπό την εκπόνηση μελετών για το ζήτημα του 

εξηλεκτρισμού.106 

Για τον ίδιο σκοπό θα ιδρύσει το 1924 το Συνδικάτο Μελετών και 

Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) το οποίο αποτελούσε σύμπραξη των μεγαλύτερων ελληνικών 

τραπεζών, της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, της Τράπεζας Αθηνών, της Τράπεζας 
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της Ανατολής και της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το 1923 η ΕΤΕ θα 

προχωρήσει σε διερευνητικές συζητήσεις, με τον όμιλο Power and Traction Finance 

Company Limited, για την ανάπτυξη του εξηλεκτρισμού στην Ελλάδα.107  Η Power η 

οποία ήταν επιχειρηματικός όμιλος βρετανικών συμφερόντων αποτελείτο από 6 

μεγάλες επιχειρήσεις. Η Sir Willliam Arrol and Co Ltd εξειδικευόταν στην 

κατασκευή γεφυρών, η John Brown and Co Ltd και η Cammell Laird and Co Ltd, 

αναλάμβαναν την κατασκευή μεταλλουργικών έργων, η English Electric Co Ltd 

παρήγαγε ηλεκτρικά είδη, η North British Locomotive Co Ltd κατασκεύαζε 

ατμομηχανές και η Prudential Assurance Co Ltd ήταν ασφαλιστική εταιρία. Οι 

εταιρίες που συγκροτούσαν τον  όμιλο της Power κάλυπταν όλο το φάσμα των 

επιχειρήσεων που ήταν απαραίτητες για την ανάληψη τέτοιων έργων. Η 

δημιουργία ενός τέτοιου ομίλου, στόχευε στην δυνατότητα ανάληψης κάθε είδους, 

τεχνικού, δημόσιου έργου.108 

Καρπός των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Power και την ΕΤΕ θα 

αποτελέσει, το 1924, η δημιουργία της Γενικής Ελληνικής Εταιρίας, στην οποία 

συμμετείχαν η βρετανική εταιρία και το ΣΜΕ. Η συμφωνία αφορούσε την επέκταση 

και ενίσχυση του ηλεκτρικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας 

ενώ προβλεπόταν, για τον σκοπό αυτό, η χορήγηση δανείου από την αγγλική 

κυβέρνηση, ύψους 1,5 εκ. αγγλικών λιρών, με 5.5 % επιτόκιο.109 

Επιπλέον, προβλεπόταν η συνεργασία με την ΕΗΕ, την Εταιρία 

Τροχιοδρόμων και την Εταιρία Αεριόφωτος με σκοπό στη συνέχεια την εξαγορά 

των δύο τελευταίων. Σύμφωνα με τον Ν.Παντελάκη, η συνεργασία με τις εταιρίες 

αυτές αποτελούσε έκφραση του αναπτυσσόμενου ανταγωνισμού για την 

κυριαρχία ως προς την παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αθήνα 

ανάμεσα στην ΓΕΕ των αγγλοελληνικών συμφερόντων και την ΕΗΕ, γάλλο-βελγικών 

συμφερόντων, η οποία είχε συμβάσεις συνεργασίας μαζί τους.110 Υπό αυτή την 

έννοια η συνεργασία της ΓΕΕ με τις εταιρίες αυτές σηματοδοτούσε την απομόνωση 

και αποδυνάμωση της ΕΗΕ στον ανταγωνισμό για την κυριαρχία της συγκεκριμένης 

αγοράς. Η πορεία προς την κυριαρχία των άγγλων κεφαλαιούχων δεν ήταν 
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απρόσκοπτη καθώς τα βελγικά κεφάλαια της Société Générale, που είχαν 

επενδύσει στην ΕΗΕ, επιδίωξαν να εξασφαλίσουν τη διατήρηση της θέσης τους στο 

χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα. Από το 1924, όπου η πλειοψηφία των μετοχών 

της ΕΗΕ περνάει στα χέρια αγγλικών, αυστριακών, ολλανδικών και ελληνικών 

κεφαλαίων, ο αγώνας για την κυριαρχία της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα 

εντείνεται.111 

Τελικά τον Οκτώβριο του 1925 αποφασίζεται, με παρέμβαση του ίδιου του 

πρωθυπουργού της Ελλάδας, Θεόδωρου Πάγκαλου, η παραχώρηση στην Power 

του αποκλειστικού προνομίου παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Όσον αφορά το δίκτυο μεταφορών, εκχωρείτο στην Power η αποκλειστική 

εκμετάλλευση των τροχιοδρόμων, η εγκατάσταση και εκμετάλλευση δικτύου 

λεωφορείων στην Αθήνα και τα αποκλειστικά δικαιώματα των σιδηροδρομικών 

γραμμών Κηφισιάς, Αθήνας και Πειραιά. Προκειμένου δε να αποκτηθούν 

περιουσιακά στοιχεία (εγκαταστάσεις και μηχανήματα) της ΕΗΕ, η κυβέρνηση 

αποφάσισε την απαλλοτρίωση τους και την παράδοση τους στον νέο ανάδοχο.112 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης και την έγκριση της από το Ελληνικό 

κοινοβούλιο, θα ιδρυθούν το 1927 πέντε εταιρίες με σκοπό την παραγωγή και τη 

διανομή ρεύματος. Από τη συγχώνευση δύο εξ’ αυτών -της Ηλεκτρικής Εταιρίας 

Παραγωγή και της Ηλεκτρικής Εταιρίας Διανομής- θα προκύψει η Ηλεκτρική 

Εταιρία Αθηνών Πειραιά (ΗΕΑΠ).113 

Το δίκτυο της ΗΕΑΠ ήταν το πλέον εκσυγχρονισμένο και το μοναδικό που 

διέθετε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Με τη σύμβαση που είχε υπογραφεί ανάμεσα 

στην Power και το ελληνικό κράτος είχαν εκχωρηθεί για εξήντα χρόνια μια σειρά 

από ειδικά προνόμια στην εταιρία. Τα προνόμια αυτά αφορούσαν, α) το 

αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

σε μια ακτίνα 20 χιλιομέτρων με άξονα την πλατεία Ομόνοιας, β) τη συμφωνία με 

οποιαδήποτε μικρή εταιρία ηλεκτρισμού για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε 
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όλη την ελληνική επικράτεια, γ) συμπληρωματικά δικαιώματα που αφορούσαν τα 

λεωφορεία, τον υπεραστικό σιδηρόδρομο αλλά και τα αυτοκίνητα.114 

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ήταν πολύ 

μικρότερα και η τεχνολογία που χρησιμοποιούσαν πεπαλαιωμένη. Στη 

Θεσσαλονίκη το πρώτο τοπικό δίκτυο δημιουργήθηκε ήδη το 1892 επί οθωμανικής 

διοίκησης και μέχρι τη δεκαετία του 1940 βρισκόταν στην κυριότητα του ελληνικού 

κράτους. Επρόκειτο για ένα υποτυπώδες και ανεπαρκές δίκτυο το οποίο 

λειτουργούσε με πέντε γεννήτριες που χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο και είχαν τη 

δυνατότητα παραγωγής 22.500 kW.115 Η αδυναμία του συστήματος διανομής να 

μεταφέρει τέτοια φορτία περιόριζε τελικά την ισχύ στα 6500 kW μέσω ενός 

δικτύου καλωδίων έκτασης 710 χιλιομέτρων με γραμμές τάσης 220/440 v.116 

Στην Πάτρα τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια κάλυπτε από το 1929 η 

Ελληνική Ανώνυμος Υδροηλεκτρική Εταιρεία “Γλαύκος”, η οποία εξυπηρετούσε και 

τις γύρω περιοχές. Ιδιοκτήτης της εταιρείας κατά 59% ήταν η ETE, το υπόλοιπο 

ποσοστό ανήκε στον Δήμο Πάτρας, ενώ στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο 

συμμετείχε και μέλος της ελληνικής κυβέρνησης. Η εταιρία είχε μια υδροηλεκτρική 

μονάδα ισχύος 2400 kW, μια θερμοηλεκτρική πετρελαίου με ισχύ 3741 kW και ένα 

δίκτυο διανομής 53 χιλιομέτρων με τάση 8800 Vκαι 127/220 V.117 

Η EHE ήταν η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση ηλεκτρισμού της Ελλάδας και 

ικανοποιούσε τις ενεργειακές ανάγκες σε Ιωάννινα, Πύργο, Καλαμάτα, Τρίπολη, 

Άργος, Ναύπλιο, Λουτράκι και Κατερίνη, Χαλκίδα, Αιδηψό, και στα νησιά του 

Ιονίου. Ιδρυτές της εταιρίας ήταν, η Thomson-Houston Μεσογείου, η ΓΕΕ και η 

ΕΤΕ.118 

Στην υπόλοιπη Ελλάδα λειτουργούσαν περίπου 200 μικρές επιχειρήσεις 

ηλεκτρισμού μικρών γενικά δυνατοτήτων. Οι εταιρίες αυτές στις περισσότερες 
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περιπτώσεις δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες σε ημερήσιο ρεύμα και ο 

εξοπλισμός τους συντηρούνταν πλημμελώς. Οι περισσότερες μονάδες 

λειτουργούσαν με ντιζελομηχανές, ενώ υπήρχαν και κάποιες υδροηλεκτρικές 

μονάδες σε Έδεσσα, Βέροια, Νάουσα και στα Χανιά της Κρήτης.119 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 οι δείκτες πωλήσεων της ΗΕΑΠ 

καταδεικνύουν αύξηση της βιομηχανικής κατανάλωσης στην περιοχή της 

Πρωτεύουσας. Ειδικότερα, στα έτη 1933-1934 εμφανίζεται αύξηση της τάξεως του 

24-26% ενώ λίγο πριν την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, κατά τα έτη 

1938-1939, η αύξηση κυμαινόταν σε ποσοστό 14-17%.120 

Αν και η ανάπτυξη της κατανάλωσης οικιακού ρεύματος είναι ακόμα 

μικρή, το διάστημα αυτό παρατηρείται αύξηση στον αριθμό των οικιακών 

πελατών, που από τους 58 χιλ. το 1931 φτάνουν στους 170 χιλ. το 1940. Αύξηση, 

επίσης, παρατηρείται την ίδια περίοδο και στον αριθμό των βιομηχανιών οι οποίες 

συνδέονται στο δίκτυο της ΗΕΑΠ, φθάνοντας τις 242 από 70. Το 1939, από ένα 

συνολικό πληθυσμό 7.335.675 ατόμων, μόνο το 1,5 εκατομμύριο χρησιμοποιούσε 

την ηλεκτρική ενέργεια.121 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ηπειρωτική 

Ελλάδα έφτανε το ίδιο έτος τα 298,5 εκ. kWh. Από το σύνολο της παραγωγής αυτής 

μόνο τα 240 εκατομμύρια kWh καταναλώθηκαν με αποτέλεσμα οι απώλειες να 

ανέρχονται στο 20%. Αυτές αφορούσαν είτε το ρεύμα που χρησιμοποιούσαν τα 

ίδια τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε την δωρεά παροχής 

ρεύματος, είτε κατανάλωση που δεν είχε καταμετρηθεί. Η ζήτηση ωστόσο δεν 

ξεπερνούσε το ήμισυ της παραγόμενης αυτής ηλεκτρικής ενέργειας.122 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η γερμανική Κατοχή ανατρέπουν 

τους σχεδιασμούς και την κανονικότητα των ρυθμών της ελληνικής οικονομίας. Ο 

πόλεμος δεν ανακόπτει όμως τη λειτουργία του κράτους ή ιδρυμάτων όπως η ΕΤΕ 

και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα ιδρύματα αυτά θα ασχοληθούν στη 

διάρκεια της Κατοχής με το ζήτημα της επέκτασης της χρήσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η ΕΤΕ θα συστήσει τον Ιούλιο του 1942 την «Επιτροπή Μελέτης των 
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Πηγών Ενέργειας της Ελλάδος» ύστερα από επαφές που είχαν πραγματοποιηθεί 

ανάμεσα στην ελληνική τράπεζα και την Deutsche Bank, με στόχο την 

εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον 

Κωνσταντίνο Γουναράκη, σκοπός της Επιτροπής ήταν η οικονομική οργάνωση της 

χώρας μετά το τέλος του πολέμου.123 Πρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο Αλέξανδρος 

Διομήδης, ο οποίος θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα θέματα ενέργειας, κατά 

την περίοδο 1942-1950, από διαφορετικές θέσεις εξουσίας. Ο Α.Διομήδης 

σπούδασε νομικές επιστήμες στη Γερμανία και τη Γαλλία ενώ με την επιστροφή 

του στην Ελλάδα αναγορεύθηκε σε υφηγητή στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ασχολήθηκε με την πολιτική εκλεγόμενος για πρώτη φορά 

βουλευτής το 1910 ενώ στη συνέχεια θα διατελέσει υπουργός Οικονομικών υπό 

την πρωθυπουργία του Ελευθέριου Βενιζέλου, κατά το διάστημα 1912-1915. 

Υπήρξε κορυφαίος τραπεζίτης της εποχής του και διετέλεσε διοικητής της ΕΤΕ αλλά 

και αργότερα της Τράπεζας της Ελλάδας 124  Μεταπολεμικά, θα διοριστεί 

πρωθυπουργός και θα παραμείνει στη θέση αυτή από τις 30 Ιουνίου 1949 έως τις 6 

Ιανουαρίου 1950. Η περίοδος αυτή υπήρξε κρίσιμη για τα θέματα που αφορούσαν 

τη δημιουργία του εθνικού δικτύου ενέργειας στην Ελλάδα και κατά το διάστημα 

αυτό θα υπογραφεί και η τελική σύμβαση με τον ξένο ανάδοχο για τη δημιουργία 

του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου.125 

Όπως γίνεται φανερό από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μελέτης, 

πρόθεση της ήταν να ανιχνευθούν οι προοπτικές ανάπτυξης της ενέργειας στην 

Ελλάδα, εξετάζοντας τις μελλοντικές δυνατότητες τομέων όπως η βιομηχανία και οι 

συγκοινωνίες. Κατά την 7η συνεδρίαση της Επιτροπής, στις 28 Ιούλιου του 1942, ο 

Σπυρίδων Κορώνης κατέθεσε προς συζήτηση την έκθεση που είχε συντάξει και η 

                                                           
123

 Νίκος Παντελάκης, Αλέξανδρος Διομήδης, 1874-1950. Ένας αυθεντικός εκπρόσωπος της αστικής 
τάξης, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις (Αθήνα 2018), σελ.22. 
124

 Ν. Παντελάκης, Αλέξανδρος Διομήδης, σελ.23. 
125

 Εθνικό Ευρετήριο, Αρχείο Α.Ε. 95 - Διομήδης, Αλέξανδρος, διαθέσιμο στο: 
https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/6scz-d2w6-gbx8 , Εφημ.  Καθημερινή, Στο τιμόνι 
της Τράπεζας της Ελλάδος, διαθέσιμο στο:https://www.kathimerini.gr/culture/books/962331/sto-
timoni-tis-trapezas-tis-ellados/ , Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, 
Κυβέρνησις Αλέξανδρου Διομήδους, διαθέσιμο στο: https://gslegal.gov.gr/?p=1099 ,Ηλίας 
Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές. 1946-1967, Εκδόσεις Πατάκης, 
(Αθήνα 2013), σελ. 99. 

https://greekarchivesinventory.gak.gr/index.php/6scz-d2w6-gbx8
https://www.kathimerini.gr/culture/books/962331/sto-timoni-tis-trapezas-tis-ellados/
https://www.kathimerini.gr/culture/books/962331/sto-timoni-tis-trapezas-tis-ellados/
https://gslegal.gov.gr/?p=1099


45 
 

οποία αφορούσε την ανάπτυξη των μεταφορών και των συγκοινωνιών στην 

Ελλάδα σε συνάρτηση με την ηλεκτρική ενέργεια.126 

Ο Σπυρίδων Κορώνης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Στοιχείων 

Δικαίου στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 

είχε διατελέσει κατά τη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας διοικητής του ΙΚΑ. 

Κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών θα πιαστεί όμηρος από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ 

και θα εκτελεστεί.127Ο Κορώνης συνέδεε την ανάπτυξη της ενέργειας στην Ελλάδα 

με την ανάπτυξη των εσωτερικών και διεθνών συγκοινωνιών, τη διασύνδεση των 

επαρχιών και τη μεταφορά της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής. 

Παρακολουθώντας, ωστόσο, και τις διεθνείς εξελίξεις εστίαζε στην οδοποιία, η 

οποία μελλοντικά θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες κίνησης των αυτοκινήτων, οι 

οποίες υπολόγιζε ότι με την πάροδο του χρόνου θα ήταν διαρκώς αυξανόμενες.128 

Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου προσέθετε ότι οι υπολογισμοί σε σχέση με 

τις μελλοντικές απαιτήσεις μετακίνησης ανθρώπων και εμπορευμάτων θα έπρεπε 

να λάβουν υπόψη τους και τον τουρισμό. Ο Σ.Κορώνης έκανε ιδιαίτερη αναφορά 

στον εσωτερικό τουρισμό καθώς παρατηρούσε ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές στη 

ζωή ορισμένων στρωμάτων του πληθυσμού. Για παράδειγμα, η ανάπτυξη της 

μικρομεσαίας τάξης, αλλά και η γενίκευση του δικαιώματος της άδειας μετ’ 

αποδοχών στους μισθωτούς, συνέβαλαν στη δημιουργία νέων συνθηκών που 

διευκόλυναν τις εσωτερικές μετακινήσεις και την κοινωνική κινητικότητα.129 

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα που έθετε η έκθεση του Σ. Κορώνη, 

αλλά και που απασχόλησε συνολικά την Επιτροπή, ήταν η επιλογή ενός μέσου 

μεταφοράς που θα ήταν το πλέον χρήσιμο και κατάλληλο για να καλύψει τις 

ανάγκες της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας. Η Επιτροπή θεωρούσε ότι ο 
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σιδηρόδρομος ήταν το μέσο εκείνο που θα κυριαρχούσε και ότι συνεπώς ήταν 

αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου.130 

Οι παραπάνω προβληματισμοί επανέφεραν στη συζήτηση το ζήτημα της 

ενέργειας που θα απαιτείτο για την κίνηση των μέσων μεταφοράς. Στην περίπτωση 

της ακτοπλοΐας επανερχόταν η ανάγκη αξιοποίησης του εγχώριου λιγνίτη ενώ 

υπήρξαν προτάσεις ακόμα και σε σχέση με τη δυνατότητα αξιοποίησης του 

ορυκτού αυτού προκειμένου να δημιουργηθούν καύσιμα για τα αυτοκίνητα. Ο 

Ραυτόπουλος, ο οποίος αποτελούσε και αυτός μέλος της Επιτροπής, έθετε το 

ζήτημα της ηλεκτροκίνησης τόσο για τον σιδηρόδρομο όσο και για τα αστικά μέσα 

μαζικής μεταφοράς όπως τα λεωφορεία.131  Η προοπτική ηλεκτροκίνησης των 

σιδηροδρόμων έθετε ως ανάγκη, όπως σημείωνε ο Αλέξανδρος Διομήδης, την 

περαιτέρω μελέτη του ζητήματος προκειμένου να διακριβωθεί το ύψος των 

ενεργειακών αναγκών για την κίνηση των συρμών, το κόστος παραγωγής της 

ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η τελική τιμή με την οποία αυτή θα πωλείτο.132 

Όπως σημειώνει ο Ν. Παντελάκης στη βιογραφία του για τον Α. Διομήδη, ο 

τελευταίος έπαιξε κυρίαρχο ρόλο από τη θέση του Διοικητή της ΕΤΕ στη 

διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της 

εκμετάλλευσης των υδατοπτώσεων.133 Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι πρώτες 

επαφές με την Power και τις αγγλικές τράπεζες το 1923, ενώ και η δημιουργία της 

Επιτροπής Μελετών της ΕΤΕ το 1942 φέρει την προσωπική του σφραγίδα.134 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των ιδιαίτερα ευνοϊκών, για τους ξένους 

ομίλους, συμβάσεων που αφορούσαν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας ήταν η «σύμβαση του Αχελώου». Τον Φεβρουάριο του 1940 

υπογράφηκε σύμβαση ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την «Ελληνική 

Υδροηλεκτρική και Μεταλλουργική Εταιρεία» στην οποία δινόταν το προνόμιο 

εκμετάλλευσης των υδατοπτώσεων στην περιοχή των Κρεμαστών (ανάμεσα στους 

νομούς Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας). 135  Η συμφωνία αυτή είχε ισχύ 
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εβδομήντα χρόνια, μέχρι δηλαδή το 2010, και παραχωρούσε το αποκλειστικό 

προνόμιο εκμετάλλευσης των υδατοπτώσεων και της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Η ενέργεια αυτή θα χρησιμοποιείτο από τον ανάδοχο για την 

εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων της περιοχής. Η «Ελληνική Υδροηλεκτρική και 

Μεταλλουργική Εταιρεία» αποτελούσε σύμπραξη δύο αμερικανικών ομίλων —της 

Hugh L.Cooper & Co.Inc και της Chemical Construction Corporation— οι οποίοι από 

το 1936 είχαν ζητήσει και είχαν λάβει με τον Αναγκαστικό Νόμο 145 του 1936 την 

άδεια για την μελέτη εκμετάλλευσης των υδατοπτώσεων.136 

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Οικονομικός Ταχυδρόμος οι 

μελέτες αυτές είχαν πραγματοποιηθεί στην περιοχή των Κρεμαστών με στόχο τη 

δημιουργία τεχνητής λίμνης, χωρητικότητας 418 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων 

νερού των οποίων η πτώση θα απέδιδε δύναμη 76.000 ίππων ημερησίως και 

ενέργεια 458 εκατομμυρίων kWh σε ετήσια βάση. Αντίστοιχα, από τις 

υδατοπτώσεις που θα προερχόταν από την πτώση των υδάτων της τεχνητής  

λίμνης, θα παράγονταν 28 χιλ. ίπποι και ενέργεια 170 εκ. kWh. Τέλος, στο Κριεκούκι 

η τρίτη μονάδα θα απέδιδε 32 χιλ. ίππους και ενέργεια 192 εκ. kWh. Με τη 

σύμβαση αυτή θα γινόταν δυνατή η ίδρυση βιομηχανικών μονάδων 

εκμετάλλευσης σιδήρου, βωξίτη —ο οποίος μέχρι τότε εξαγόταν— και άλλων 

μεταλλευμάτων έτσι ώστε να γίνει δυνατή η παραγωγή αλουμινίου στην Ελλάδα. Η 

εφημερίδα υπογράμμιζε ότι οι οργανισμοί με τους οποίους το ελληνικό κράτος 

προχωρούσε στην υπογραφή της σύμβασης αποτελούσαν εγγύηση για την 

υλοποίηση των ελπίδων που γεννούσε η συμφωνία.137 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα, η κυβέρνηση Ι.Μεταξά 

δικαιούτο την ευγνωμοσύνη του ελληνικού λαού, καθώς η σύμβαση, η οποία 

προέβλεπε και την ίδρυση μεταλλουργικών και χημικών βιομηχανιών, αποτελούσε 

ένα γενναίο βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της χώρας.138 Ωστόσο, οι όροι της 

σύμβασης θεωρήθηκαν αποικιοκρατικοί από επιστήμονες οι οποίοι στη διάρκεια 

της Κατοχής θα στρατευθούν με την Αριστερά. Σύμφωνα με τον μηχανικό Σταύρο 
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Σταυρόπουλο, συντάκτη του περιοδικού Ανταίος, το διάστημα παραχώρησης της 

εκμετάλλευσης των υδατοπτώσεων και της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα 

προερχόταν από αυτές ήταν εξαιρετικά μεγάλο, φθάνοντας τα 80 χρόνια, ενώ και η 

πρόβλεψη για τη δημιουργία ιδιωτικών βιομηχανιών, από τον ίδιο ανάδοχο, οι 

οποίες θα προστατεύονταν από οποιαδήποτε δυνατότητα απαλλοτρίωσης μέχρι το 

έτος 2010, ήταν αποικιοκρατικού τύπου. Ο τρόπος και οι τεχνικές εκμετάλλευσης 

των φυσικών πόρων θα ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των αναδόχων χωρίς 

οποιαδήποτε δυνατότητα ελέγχου του ελληνικού δημοσίου. Ταυτόχρονα η 

«σύμβαση Κούπερ», όπως έγινε ευρέως γνωστή, προέβλεπε μια σειρά 

φορολογικών διευκολύνσεων, όπως την απαλλαγή από κρατήσεις για τα διάφορα 

ταμεία του κράτους. Το 1/3 της παραγωγής των βιομηχανιών που θα ίδρυε ο 

ανάδοχος θα μπορούσε να διατεθεί για ανάγκες εντός της ελληνικής επικράτειας, 

ενώ πέραν αυτής της ποσότητας, η τιμή πώλησης θα αυξανόταν και η πληρωμή θα 

έπρεπε να γίνει σε συνάλλαγμα. Ταυτόχρονα, σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

είχε επάρκεια σε κεφάλαια θα μπορούσε να δανείζεται από το ελληνικό κράτος σε 

δραχμές, προκειμένου να πληρώσει το προσωπικό του.139 

Όπως σημείωνε στο ίδιο περιοδικό, ο Δημήτρης Μπάτσης (βλ. και κεφ. 3), 

ο απόλυτος έλεγχος του έργου από τον ανάδοχο καθώς και η μη εκπαίδευση 

ελλήνων τεχνικών, σήμαινε πρακτικά ότι η Ελλάδα δεν θα αποκτούσε καμία 

τεχνογνωσία γύρω από τις τεχνολογίες που αφορούσαν την παραγωγή ενέργειας 

αλλά και την κατεργασία των μεταλλευμάτων. Επιπλέον, προσέθετε ο Μπάτσης, οι 

ελληνικές μεταλλευτικές εταιρείες ήταν υποχρεωμένες να διαθέτουν στον ανάδοχο 

τις ποσότητες των πρώτων υλών που αυτός θα είχε ανάγκη για τις βιομηχανίες του. 

Στο διάστημα δε των εβδομήντα, αυτών, χρόνων θα είχε το δικαίωμα να απαιτήσει 

κατά βούληση την εκμετάλλευση λατομείων και μεταλλείων. Ο ανάδοχος θα 

προστατευόταν από τον «ελεύθερο ανταγωνισμό» μέσω δασμών που θα 

επιβάλλονταν σε ομοειδή προϊόντα ή ακόμα και με την απαγόρευση της εισαγωγής 

τους. Η σύμβαση του Αχελώου αποτελούσε, σύμφωνα με τον Μπάτση, ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξάρτησης της Ελλάδας από το ξένο κεφάλαιο, 
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αλλά και της αποικιοκρατικής πολιτικής που αυτό ασκούσε.140 

Η σύμβαση του Αχελώου θα επανέλθει στην επικαιρότητα και μετά το 

τέλος του πολέμου. Σε αυτή θα αναφερθεί και ο πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου, Νικόλαος Κιτσίκης. Ο τελευταίος μεταξύ άλλων υπήρξε συνιδρυτής 

της «Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης των Νεοελληνικών Προβλημάτων: 

Επιστήμη — Ανοικοδόμηση», η οποία προχώρησε και στην έκδοση του 

επιστημονικού περιοδικού Ανταίος.141 Ο Ν.Κιτσίκης επισήμαινε πως ο ανάδοχος 

επανερχόταν μεταπολεμικά με την αξίωση να υλοποιήσει μια σύμβαση η οποία 

αποτελούσε παράδειγμα «φασιστικής νοοτροπίας» καθώς βασικά μέσα 

παραγωγής όπως η ενέργεια γίνονταν προνομιακός χώρος της κεφαλαιοκρατικής 

εκμετάλλευσης. Ο Ν.Κιτσίκης τόνιζε πως, αντίθετα με τον πνεύμα συμβάσεων όπως 

αυτής του Αχελώου, οι υδραυλικές πηγές θα έπρεπε να ενταχθούν μέσα σε ένα 

ενιαίο εθνικό δίκτυο όπου μεταξύ τους θα αλληλοσυμπληρώνονται ώστε να 

καλύπτουν τις ανάγκες των αιχμών, όπου αυτές εμφανίζονταν. Αυτή η ενέργεια θα 

κατανέμονταν στις καθημερινές καταναλωτικές ανάγκες, την ηλεκτροκίνηση των 

συγκοινωνιών, τη δημιουργία μεταλλουργικών βιομηχανικών μονάδων, την 

ηλεκτροκίνηση της βιομηχανίας αλλά και της γεωργικής παραγωγής.142 

Όπως, εξάλλου σημειώνει ο Ν. Παντελάκης, η μη αξιοποίηση των 

υδατοπτώσεων υπήρξε απαίτηση των αγγλικών συμφερόντων τα οποία έχοντας 

ήδη εξασφαλίσει την εκμετάλλευση της πιο σημαντικής ενεργειακής αγοράς της 

Ελλάδας, που εκείνη την εποχή ήταν η Αθήνα και ο Πειραιάς, δεν ενδιαφέρονταν 

να επενδύσουν κεφάλαια προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υδατοπτώσεις. 

Επιπλέον, οι Άγγλοι κεφαλαιούχοι, εκτός του ότι δεν ενδιαφέρονταν για μια τέτοια 

επένδυση, δεν ήθελαν και κανένας άλλος να αξιοποιήσει τις υδατοπτώσεις 

προκειμένου να παραχθεί ρεύμα. Αντίστοιχες αντιδράσεις για την αξιοποίηση των 

υδάτινων φυσικών πόρων υπήρχαν και από τα βελγικά κεφάλαια τα οποία 

δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.143 

 

                                                           
140

 Δημήτρης Μπάτσης, «Η Σύμβαση Κούπερ, ολοκλήρωση της βιομηχανικής μας εξάρτησης από το 
ξένο κεφάλαιο», Ανταίος, αρ.τ. 23-24 (1946), σελ.483-485. 
141

Εφημ. Ριζοσπάστης, «Περιοδικό «ΑΝΤΑΙΟΣ» 1945 – 1949», 13/05/2001. 
142

 Δημήτρης Μπάτσης,, Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, Εκδόσεις Κέδρος (Αθήνα 2004), σελ. 10. 
143

 Ν.Παντελάκης, Ο Εξηλεκτρισμός, σελ.446. 
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3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

δημιουργεί και νέες ενεργειακές ανάγκες. Στο πεδίο των οικιακών ενεργειακών 

αναγκών ξεκινά η χρήση των ηλεκτρικών συσκευών ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται 

διαρκώς η βιομηχανική και αγροτική παραγωγή. Οι νέες αυτές συνθήκες θέτουν με 

έντονο τρόπο το ζήτημα του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας.144 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος θα καταδείξει με ακόμα μεγαλύτερη 

αμεσότητα το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας. Η έλλειψη καυσίμων που 

παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια του, εξαιτίας της αδυναμίας εισαγωγής τους, 

καθηλώνει την ελληνική βιομηχανία η οποία είναι απολύτως εξαρτημένη 

ενεργειακά από τα εισαγόμενα καύσιμα.145 Η έλλειψη τους επιδρά και στις βασικές 

καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων όπως τη θέρμανση, το μαγείρεμα ή η 

συντήρηση των τροφίμων, φέρνοντας επιτακτικά στο προσκήνιο την ανάγκη 

αξιοποίησης των φυσικών πόρων της Ελλάδας. Οι συνθήκες αυτές θα καταστήσουν 

αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό των εφαρμοζόμενων πολιτικών στον τομέα της 

ενεργειακής οικονομίας. Παράγωγο αυτής της νέας συνείδησης, που γεννιέται την 

περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είναι και η συγγραφή μελετών που 

αφορούν τον σχεδιασμό του εξηλεκτρισμού της χώρας. Μετά το τέλος του πολέμου 

οι προοπτικές εξηλεκτρισμού γίνονται ευνοϊκότερες και σε οικονομικό επίπεδο, 

εξαιτίας των κεφαλαίων που θα διαθέσουν οι ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση της 

χώρας, μέσω του «σχεδίου Μάρσαλ».146 

Τo 1942 η ΕΤΕ και η «Επιτροπή Μελέτης του Ενεργειακού Προβλήματος» 

θα αναθέσει την κατάρτιση μελέτης με θέμα τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου, 

στον πολιτικό μηχανικό και συνεργάτη της ΕΤΕ, Αθανάσιο Ραυτόπουλο. Με το ίδιο 

θέμα θα ασχοληθεί και η μελέτη του Γεωργίου Πεζόπουλου που θα εκπονηθεί το 
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 Ι.Θ. Ραυτόπουλος, Το Εθνικό Δίκτυον, σελ.6. 
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 Κ.Κωστής, Ο πλούτος της Ελλάδας, σελ.220. 
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 Ebasco,Program, σελ.12-9. 
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1943.147 Ταυτόχρονα μελέτες και εκθέσεις θα συνταχθούν για το ίδιο ζήτημα από 

μια σειρά μηχανικούς όπως ο Πέτρος Κουβέλης και ο Μιλτιάδης Πεσνικίδης. Στην 

παρούσα εργασία παρουσιάζονται εκτενώς οι μελέτες των Α. Ραυτόπουλου και Γ. 

Πεζόπουλου ενώ για κάποιες από τις υπόλοιπες, εκθέτονται ορισμένες πλευρές 

των θέσεων τους στο πλαίσιο του διαλόγου που αναπτύσσεται την περίοδο εκείνη 

(βλ Κεφάλαιο 4). 

Η σύνταξη εκθέσεων με θέμα την ενέργεια και την προοπτική του 

εξηλεκτρισμού της Ελλάδας την περίοδο της Κατοχής αλλά και μετά την 

Απελευθέρωση, αποτελεί, μεταξύ άλλων, και έκφραση της ανάπτυξης του 

επιστημονικού κλάδου των μηχανικών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, η πορεία του 

κλάδου, από τα τέλη του 19ου αιώνα έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου, 

καταδεικνύει τα όρια και τις αδυναμίες του ελληνικού κράτους σε σχέση με την 

ανάπτυξη της τεχνικής εκπαίδευσης αλλά και την προώθηση της έρευνας και 

καινοτομίας.  

Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα οι ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας σε 

εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό καλύπτονταν είτε από ξένους  μηχανικούς, είτε 

από εμπειρικούς τεχνίτες.148 Την ίδια περίοδο ένα μεγάλο τμήμα των Ελλήνων 

πολιτικών μηχανικών εργαζόταν στον τομέα των δημοσίων έργων και στις τεχνικές 

υπηρεσίες του Δημοσίου.149 Η ανάπτυξη των τεχνολογικών επιστημών στις αρχές 

του 20ου αιώνα θεωρούνταν προϋπόθεσή τόσο για τη δημιουργία ενός ικανού 

επιστημονικού δυναμικού όσο και στον σχεδιασμό νέων, αναπτυξιακών, πολιτικών 

στην Ελλάδα. 150  Σε αυτή την κατεύθυνση το 1914 το «Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο» αναβαθμίζεται σε Πανεπιστήμιο από το οποίο αποφοιτούν πολιτικοί 

μηχανικοί, μηχανολόγοι-ηλεκτρολόγοι, αρχιτέκτονες, τοπογράφοι και χημικοί.151  

Το ίδιο έτος θα συσταθεί και το Υπουργείο Συγκοινωνιών στο οποίο θα 

συγκεντρωθούν όλες οι τεχνικές υπηρεσίες των Υπουργείων ενώ από τις αρχές του 

1910 η θεσμοθέτηση, εκ μέρους του κράτους, μέτρων ασφάλειας και ελέγχου των 
                                                           
147

 Γιώργος Πεζόπουλος, Το ενεργειακόν πρόβλημα της Ελλάδος, Τόμος Β’. Η ανάπτυξις της 
ηλεκτρικής ενέργειας εις την ηπειρωτικήν Ελλάδα, Σειρά Μελετών Ανασυγκροτήσεως Υπουργείον 
Συντονισμού (Αθήνα 1949), σελ.1. 
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 Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες Μηχανικοί. Θεσμοί και Ιδέες, 1900-1940, Εκδόσεις Βιβλιόραμα 
(Αθήνα 2006), σελ.169. 
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 Γ. Αντωνίου, Μηχανικοί, σελ.167. 
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 Χ. Αγριαντώνη, Μηχανικοί και βιομηχανία,  σελ.270. 
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βιομηχανιών, θα συμβάλει στην απορρόφηση μέρους αυτού του επιστημονικού 

δυναμικού. 152 

Η αναγνώριση αυτή δεν συνοδεύεται ωστόσο με ουσιαστικές αλλαγές ως 

προς την απασχόληση τους στην ελληνική βιομηχανία. Σημαντικό παράγοντα 

εξάλλου σε αυτό θα παίξει και το γεγονός ότι η τελευταία χαρακτηρίζεται από την 

κυριαρχία μικρών, και σε μεγάλο βαθμό μη εκμηχανισμένων, μονάδων έντασης 

εργασίας.153  

Πράγματι, η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων κατά 

τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα αφορούσε μικρές μονάδες που 

απασχολούσαν από 1 έως 5 εργαζομένους ενώ η συνολική ισχύς του 

μηχανολογικού τους εξοπλισμού δεν ξεπερνούσε τους 38 χιλιάδες ίππους. 

Παράλληλα, λειτουργούσαν και μια σειρά από βιομηχανίες μεγαλύτερης εμβέλειας 

(Πίνακας 1). 

Πίνακας 1 Βιομηχανικές μονάδες, αριθμός εργαζομένων και ισχύς του 
εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού το 1920 

 Αριθμός 

βιομηχανικών 

μονάδων (σε 

χιλιάδες) 

Ποσοστό επί του 

συνόλου των 

βιομηχανικών 

μονάδων(%) 

Αριθμός 

Εργαζομ

ένων 

Συνολικός 

αριθμός 

εργαζομένων 

(σε χιλιάδες) 

Ισχύς 

εγκατεστημένου 

μηχανολογικού 

εξοπλισμού (σε 

χιλιάδες HP) 

Μικρές βιομηχανίες 30.958 91,56 1-5 84.434 38.322 

Μεσαίες βιομηχανίες 2.365 7 6-25 28.050 19.726 

Μεγάλες βιομηχανίες 488 1.44 ≥26 42.149 52.626 

Σύνολο 33.811 100  154.633 110.674 

Πηγή: Γιάννης Αντωνίου, Οι Έλληνες μηχανικοί. Θεσμοί & Ιδέες 1900-1940, 

Εκδόσεις Βιβλιόραμα (Αθήνα 2006),σελ.171. 

 

Επιχειρήσεις, όπως η Χρωματουργία Πειραιώς (ΧΡΩΠΕΙ), η Ανώνυμη 

Εταιρία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (ΑΕΧΠΛ) και η Τσιμεντοποιία ΤΙΤΑΝ, 

αποτελώντας την εξαίρεση, επιδίωκαν την βελτιστοποίηση του τεχνολογικού τους 
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 Γ. Αντωνίου, Μηχανικοί, σελ.171. 
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εξοπλισμού και την υιοθέτηση τεχνολογικών καινοτομιών. Τέτοιες επιχειρήσεις 

εισήγαγαν στις παραγωγικές τους μονάδες σύγχρονες μεθόδους διοίκησης 

επιδιώκοντας την ανταγωνιστικότητα και την επιστημονική οργάνωση παραγωγής 

και εργασίας. Ταυτόχρονα οι εταιρίες αυτές αντιλαμβάνονταν την σημασία της 

πρόσληψης εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.154 

Η ΑΕΧΠΛ κατά τη δεκαετία του 1920, διαχειριζόταν τρία λιγνιτωρυχεία, 

χρησιμοποιώντας τον λιγνίτη για την ικανοποίηση των αναγκών του εργοστασίου 

της Δραπετσώνας σε καύσιμη ύλη, δημιουργώντας στα τέλη της δεκαετίας του 

1930 δικό της ερευνητικό ινστιτούτο. Η εταιρία θα αναπτύξει την έρευνα τόσο για 

την παραγωγή βελτιωμένων λιπασμάτων αλλά και για τον εξευγενισμό του λιγνίτη 

χωρίς ωστόσο οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του ορυκτού, να 

στεφθούν τελικά με επιτυχία.155 

Η εμφάνιση νέων αντιλήψεων, οι οποίες προήγαγαν τις ιδέες της 

επιστημονικής οργάνωσης των επιχειρήσεων και της εργασίας καθώς και η 

υιοθέτηση νέων παραγωγικών μεθόδων, ήταν συνδεδεμένες και με την παρουσία 

στις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις, τεχνικών-επιστημόνων οι οποίοι αποτελούσαν 

βασικούς φορείς και εκφραστές των καινοτόμων αυτών αντιλήψεων.156 Όπως 

αναφέρει ο Γιάννης Αντωνίου στο έργο του για τους Έλληνες μηχανικούς των 

πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα, εκπρόσωποι των μηχανικών της περιόδου 

υπογράμμιζαν την απουσία επιστημονικής μελέτης των θεμάτων που αφορούσαν 

την ελληνική παραγωγή. 157  Επισήμαιναν επίσης ότι προκειμένου να υπάρξει 

ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας ήταν αναγκαία η σύνδεση της με την 

εφαρμοσμένη επιστήμη και η επένδυση κεφαλαίων σε νέες παραγωγικές 

μεθόδους οι οποίες θα επέτρεπαν την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών επιχειρήσεων.158 

Βασικός παράγοντα της δυσκολίας υιοθέτησης των νέων ιδεών περί της 

επιστημονικής διοίκησης αποτελούσε, εξάλλου, και ο εγγενής φόβος μεγάλου 

μέρους των πολιτικών ελίτ για τις συνέπειες της εκβιομηχάνισης, η οποία έτεινε να 
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αποδομήσει τους παραδοσιακούς τρόπους  οργάνωσης  της ελληνικής κοινωνίας. 

Οι φόβοι αυτοί σχετίζονταν, μεταξύ άλλων, με τις κοινωνικές εντάσεις οι οποίες 

αναπτύσσονταν ταυτόχρονα με την ανάδυση της εργατικής τάξης, η οποία έτεινε 

να μετατρέπεται σε οργανωμένη κοινωνική τάξη και να διεκδικεί τα δικαιώματα 

της  στους χώρους δουλειάς. Ως απάντηση στα υπαρκτά αυτά ζητήματα οι 

βιομήχανοι των αρχών του 20ου αιώνα, αλλά και Έλληνες μηχανικοί, επιδίωκαν να 

εγγυηθούν την συνοχή της ελληνικής κοινωνίας με τη διατύπωση κορπορατιστικών 

ιδεών οι οποίες προέβαλαν την ιδέα ενός κρατικού πατερναλισμού ο οποίος θα 

εξασφάλιζε την κοινωνική ειρήνη.159 Η εντατικοποίηση της εκβιομηχάνισης μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή ήταν σε μεγάλο βαθμό συγκυριακή.160 Τα όρια του 

είδους αυτής της ανάπτυξης φάνηκαν λίγο αργότερα, κατά την παγκόσμια 

οικονομική κρίση του 1929, κατά την οποία η ελληνική βιομηχανία επιδίωξε να 

ορθοποδήσει μειώνοντας το κόστος παραγωγής και απολύοντας εργαζόμενους.161 

Η ανάπτυξη κρατικών, προστατευτικών, πολιτικών κατά τη δεκαετία του 1930 αν 

και συνέβαλε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που συναντούσε η οικονομία 

στα πλαίσια της παγκόσμιας κρίσης δεν οδήγησε και πάλι στον εκσυγχρονισμό της 

ελληνικής βιομηχανία.162  Αντιθέτως, ο σκεπτικισμός απέναντι στην προοπτική 

εκβιομηχάνισης επανήλθε, και για άλλη μια φορά προκρίθηκε η λύση της 

ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο οι παραδοσιακές 

πολιτικές δυνάμεις επιδίωκαν να αποσείσουν τον κίνδυνο των κοινωνικών 

συγκρούσεων που επέφερε ο εξαστισμός τμημάτων του πληθυσμού αλλά και της 

ανεργίας στην μείωση της οποίας η ελληνική βιομηχανία μόνο σε μικρό βαθμό 

κατάφερε να συμβάλει.163  

Η ανεργία του ειδικευμένου προσωπικού αφορούσε, κατ’ επέκταση, και 

των κλάδο των πολιτικών μηχανικών στον βαθμό που ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία 

του 1930 η εκτέλεση των δημοσίων έργων εμφανιζόταν μειωμένη. Η Χριστίνα 

Αγριαντώνη σημειώνει ότι «τόσο τα μεγέθη των επιχειρήσεων όσο και οι 

προοπτικές των αγορών ήταν απαγορευτικά για επενδύσεις σε οργανωμένα 
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εργαστήρια έρευνας μέσα στις επιχειρήσεις» γεγονός που συνέβαλε στην 

διατήρηση των προβλημάτων απασχόλησης των Ελλήνων μηχανικών στη 

βιομηχανία.164   

Η προσκόλληση σε παραδοσιακές λογικές λειτουργίας των ελληνικών 

βιομηχανιών καθιστούσαν το αίτημα ανάπτυξης μιας επιστημονικής διοίκησης των 

επιχειρήσεων αλλά και των επενδύσεων, στους τομείς έρευνας και καινοτομίας, 

αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Ακόμα, εξάλλου, και  οι μεγάλες βιομηχανίες, όπως 

η ΑΕΧΠΛ αποτελούσαν, ως επί το πλείστον, οικογενειακές επιχειρήσεις των οποίων 

τα μέλη τους ασκούσαν μια συγκεντρωτική διοίκηση. 165 

Παρά τους ισχυρισμούς βιομηχάνων στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ότι 

οι επιχειρήσεις τους απορροφούσαν την πλειοψηφία των αποφοίτων μηχανικών 

του Μετσόβιου Πολυτεχνείου η πραγματικότητα φαίνεται ότι ήταν αρκετά 

διαφορετική.166 Η ανάπτυξη, πάντως, τομέων της οικονομίας, όπως εκείνος της 

ενέργειας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την απορρόφηση μελών του 

επαγγελματικού κλάδου των μηχανικών-ηλεκτρολόγων στις ιδιωτικές εταιρίες 

ηλεκτρισμού του μεσοπολέμου, αλλά και στη βιομηχανία, ενώ ορισμένοι από 

αυτούς θα ακολουθήσουν και  ακαδημαϊκή καριέρα.167 Η ίδρυση του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας το 1923 θα παίξει σημαντικό ρόλο στην συγκρότηση  του 

επαγγελματικού κλάδου των μηχανικών ενώ το 1934, υπό την προεδρεία του Νίκου 

Κιτσίκη θα δημοσιευθεί το μητρώο των μελών του Επιμελητηρίου168 

Στους καταλόγους της βάσης δεδομένων που δημιουργήθηκε μέσω του 

ερευνητικού προγράμματος «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας» συναντούμε και 

τους μηχανικούς εκείνους, οι οποίοι θα συντάξουν τις εκθέσεις για το ενεργειακό 

ζήτημα τη δεκαετία του 1940 και θα συμβάλλουν στον σχεδιασμό του εθνικού 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.169 
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 Στο ίδιο, σελ. 279. 
165

 Στο ίδιο, σελ. 279. 
166

 Στο ίδιο, σελ. 314 
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 Ν.Παντελάκης, Εξηλεκτρισμός, σελ.177.  
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 Λήδα Παπαστεφανάκη, «Οι Μηχανικοί στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Σπουδές, 
επαγγελματικές σταδιοδρομίες, διασυνδέσεις», Μνήμων, τευχ. 35  (Απρίλιος 2019), σελ. 233-264.  
169

 Στο ίδιο, σελ. 235. 



56 
 

Θα ακολουθήσει ένας μικρός κατάλογος με σύντομα βιογραφικά στοιχεία 

ηλεκτρολόγων-μηχανικών οι οποίοι την περίοδο αυτή δραστηριοποιούνται σε 

ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

 

Ο Θ. Ραυτόπουλος σπούδασε Μηχανολόγος στο Τechnische Hochschule 

της Καρλσρούης από όπου αποφοίτησε το 1924. Επίσης ήταν τελειόφοιτος 

πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης. Εργάστηκε ως 

Προϊστάμενος Μηχανολογικής Υπηρεσίας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ασχολήθηκε με την επίβλεψη του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και την συντήρηση 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Τραπέζης. Η έκθεσή του για τη 

δημιουργία ενός εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας θα συγγραφεί από τον 

Α.Ραυτόπουλο κατά τη διάρκεια της Κατοχής και θα δημοσιευτεί τελικά το 1946.170 

Ο Γεώργιος Πεζόπουλος σπούδασε μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ, 

και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία και την Ελβετία ενώ στην συνέχεια 

εργάσθηκε στην ΗΕΑΠ.171 Το 1950 εξελέγη τακτικός καθηγητής στην έδρα του 

«Ασυρμάτου και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών» στο ΕΜΠ. 172  Υπήρξε ο πρώτος 

Έλληνας Γενικός Διευθυντής της ΔΕΗ, μετά την αποχώρηση της Ebasco από τη 

Διοίκηση, θέση την οποία διατήρησε από το 1954 μέχρι και το 1962.173 Κατά τη 

διάρκεια της επταετούς δικτατορίας, από τις 26 Αυγούστου του 1971 έως τις 31 

Ιουλίου 1972, διετέλεσε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.174 

Ο Μιλτιάδης Πεσνικίδης, ο οποίος το 1944 θα δημοσιεύσει τη μελέτη του 

Η μελλοντική εξέλιξις της ηλεκτρικής ενέργειας εν Ελλάδι, σπούδασε ηλεκτρολόγος 

– μηχανολόγος στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο απ’ όπου αποφοίτησε το 1923. 

Εργάστηκε ως μηχανικός στην ιδιωτική ηλεκτρική εταιρία «Α. Ζαχαρίου και Σία» η 

οποία παρήγαγε και διένειμε ηλεκτρικό ρεύμα στη Βέροια και τα Γιαννιτσά αλλά 

                                                           
170

 Στο ίδιο, σελ.12-9. 
171

 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΕ, διαθέσιμο στο: http://opac.tee.gr/cgi-
bin-EL/egwcgi/637351/showfull.egw/1+0+1+full , ημερομηνία πρόσβασης (01/08/2021). 
172

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οδηγός Σπουδών κατά το Εκατοστόν Δέκατον Πέμπτον 
Ακαδημαϊκόν  Έτος 1950-1951 (Αθήνα 1950) σελ.33. 
173

 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων κατά τα οικονομικά έτη 1965-6, [Στο αταξινόμητο αρχείο της 
ΔΕΗ],σελ.7. 
174

 Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, «Κυβέρνησις Γεώργιου 
Παπαδόπουλου (Δικτατορική). Από  13.12.1967  έως  8.10.1973», διαθέσιμο στο: 
https://gslegal.gov.gr/?p=1261 , ημερομηνία πρόσβασης (04/08/2021). 

http://opac.tee.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/637351/showfull.egw/1+0+1+full
http://opac.tee.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/637351/showfull.egw/1+0+1+full
https://gslegal.gov.gr/?p=1261
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και σε επιχειρήσεις όπως το εργοστάσιο «Λαναρά» και τα «Χημικά Προιόντα και 

Λιπάσματα».175 

Ο Κωνσταντίνος Γουναράκης, επίσης ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, με 

σπουδές στο εξωτερικό, αποφοίτησε από το Technische Hochschule Munchen το 

1919. Στη συνέχεια εργάστηκε ως σύμβουλος της «Ελληνικής Ηλεκτρικής 

Εταιρείας», μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής ρεύματος στην Ελλάδα 

κατά το μεσοπόλεμο, ενώ ταυτόχρονα ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα στην 

έδρα "Θεωρητικής και Γενικής Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικής Τηλεπικοινωνίας" 

του Ε.Μ.Π. και στη συνέχεια θα διατελέσει Πρύτανης του ίδιου ιδρύματος (1947-

1949). Διετέλεσε επιπλέον αντιπρόεδρος του συμβουλίου Οργανισμού 

Ανασυγκρότησης.176 

Ο πολιτικός μηχανικός, Κλεώνυμος Στυλιανίδης υπήρξε ένας από του 

συστηματικούς αρνητές της ανάγκης δημιουργίας ενός εθνικού δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας. Σπούδασε στην Ελβετία, στην Eidgenossische Technische Hochschule 

Zurich απ’ όπου αποφοίτησε το 1891. Εργάστηκε ως μηχανικός σε μια σειρά από 

ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρίες, ως ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά και ως 

προϊστάμενος στο γραφείο υδραυλικών μελετών του Υπουργείου Συγκοινωνίας. 

Ταυτόχρονα ανέπτυξε επιχειρηματική δράση στην Τράπεζα Βιομηχανίας ενώ 

διετέλεσε και Γενικός Διευθυντής στην Εταιρία «Βέρμιο».177  

Ο μηχανολόγος μηχανικός, Κίμων Λαγανάς, ένας εκ των συνεργατών για 

την εκπόνηση του προγράμματος για την ανασυγκρότηση από τον Οργανισμό 

Ανασυγκρότησης (Ο.Α.), σπούδασε επίσης στη Γερμανία. Φοίτησε στο Πολυτεχνείο 

του Βερολίνου (Technische Hochschule Berlin) ως υπότροφος του ΕΜΠ, εργάστηκε 

αρχικά στον γερμανικό όμιλο της AEG και στη συνέχεια ανέπτυξε επιχειρηματική 

δράση ως διευθυντής της τεχνικής εταιρείας "Παπακωνσταντίνου-Λαγάνας και 

Σία".178 

                                                           
175

 Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας», Ερευνητική Ενότητα 6 «Μηχανικοί, 
εκβιομηχάνιση, εκσυγχρονισμός, 1830-1940», διαθέσιμο στο: https://engineers.ims.forth.gr , 
(ημερομηνία πρόσβασης 13/01/2022). 
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 Στο ίδιο και Αρχείο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΑΤΕΕ),  Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως, 
Πρόγραμμα Ανασυγκροτήσεως της χώρας. Σχέδιον Ανασυγκροτήσεως των τεχνικών βάσεων της 
ελληνικής οικονομίας, (Αθήνα 1947), Τομέας ΙΙΙ, σελ.61. 
177

 Στο ίδιο. 
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 Στο ίδιο και ΑΤΕΕ,  Πρόγραμμα Ανασυγκροτήσεως, σελ.61. 

https://engineers.ims.forth.gr/
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Ο Άλκης Πολίτης, επίσης ένας εκ των συνεργατών του προγράμματος του 

Ο.Α., σπούδασε στο ΕΜΠ και υπήρξε συνιδιοκτήτης του τεχνικού γραφείου 

"Δ.Μανωλάκη" το οποίο αναλάμβανε την επίβλεψη και εκτέλεση ηλεκτρικών και 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων.179 

Ο Πέτρος Κουβέλης, ο οποίος εκπόνησε το 1944 την έκθεση με τίτλο Η 

ενεργειακή οικονομία της Ελλάδος. Υδραυλικαί δυνάμεις – Λιγνίται, υπήρξε γενικός 

διευθυντής του συμβουλίου Οργανισμού Ανασυγκρότησης και καθηγητής 

Βιομηχανικής και Ενεργειακής Πολιτικής. 180 

Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, Χαΐμ Δαυΐδ, επίσης συνεργάτης του Ο.Α., 

αποφοίτησε από το Institut d'Electrotechnique et de Mécanique Appliquée, στου 

Τουλούζ της Γαλλίας το 1910. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, διευθυντής της "Εταιρείας 

Ηλεκτροφωτισμού και Υδρεύσεως Λαρίσης». Ο Γεράσιμος Μενάγιας, επίσης 

ηλεκτρολόγος μηχανικός του ΕΜΠ, απασχολήθηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε 

έργα ηλεκτροφωτισμού πόλεων της Αιγύπτου ενώ υπήρξε και μέλος της Επιτροπής 

της ΕΤΕ για το ενεργειακό ζήτημα.181  

Επίσης μια σειρά από άλλους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, εργάστηκαν την 

περίοδο του μεσοπολέμου σε εταιρίες ηλεκτρισμού (Πίνακας 2).  

Πίνακας 2 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί εργαζόμενοι στο χώρο της ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά την περίοδο του μεσοπολέμου. 

  

Αγγελέας Νικόλαος Διευθυντής ηλεκτρισμού σταθμού Πύργου και 
Ζακύνθου. 

Αγγελίδης Κωνσταντίνος Μηχανικός του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας Θηβών. 

Ανδρεάδης Γεώργιος  Μηχανικός εργοστασίου κατασκευής ηλεκτρικών 
μηχανών και έπειτα τεχνικού γραφείου 
εγκαταστάσεων ηλεκτρικών και υδραυλικών 
μηχανημάτων στο Παρίσι. 

Ανδρώνης Κωνσταντίνος  Μηχανικός στην «ΗΕΑΠ». 
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 Στο ίδιο. 
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 Πέτρος Κουβέλης, «Προγραμματισμός και εκβιομηχάνισις», διαθέσιμο στο: 
https://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/view/142/221 , (ημερομηνία πρόσβασης 
15/01/2022) και Πέτρος Κουβέλης, Η ενεργειακή οικονομία της Ελλάδος. Υδραυλικαί δυνάμεις – 
Λιγνίται, Εκδόσεις Παπαζήση ( Αθήνα 1944). 
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 Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας» και Ν. Παντελάκης, Εξηλεκτρισμός, 
σελ.498. 

https://spoudai.unipi.gr/index.php/spoudai/article/view/142/221
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Ασημακόπουλος Διονύσης  
Μηχανικός της «AEG» στο Βερολίνο, την 
Κωνσταντινούπολη και την Αθήνα. 

Βαχλιώτης Ιωάννης  Μηχανικός  στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στην 
«ΗΕΑΠ». 

Βερέμης Μάρκος Μηχανικός της “General Electric” στις ΗΠΑ και 
διευθυντής της θυγατρικής της  εταιρίας στη Χιλή.  
Ανέλαβε την εκτέλεση ηλεκτρικών έργων, 
μηχανημάτων θέρμανσης, ψύξης, μαγειρικής κλπ. 
στην Αθήνα 

Βερονίκης Μιχαήλ Μηχανικός στις εταιρίες της “Siemens» και της 
“AEG” 

Βετσόγλου Βασίλειος Μελέτες και εγκαταστάσεις εργοστασίων 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στα εργοστάσια 
“Watscha” στη Βουλγαρία και «Εστία» στη 
Θεσσαλονίκη. Διετέλεσε διευθυντής επιχειρήσεων 
ηλεκτροφωτισμού της Έδεσσας. 

Γεωργούλης Λάμπρος Μηχανικός σε εταιρίες ηλεκτρισμού στην Αγγλία και 
την Ελλάδα. 

Γιατράκος Θεόδωρος Μηχανικός στην εταιρία «AEG» για την κατασκευή 
δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τήνο 
και στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής. 

Διαμαντίδης Δέδες Διευθυντής εκμετάλλευσης Πειραιώς-Φαλήρου της 
«Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρίας». 

Ζησάκης Ζήσης Επιβλέπων μηχανικός εκτέλεσης έργων 
ηλεκτροφωτισμού στον Βόλο και διευθυντής της 
«Ηλεκτρικής Εταιρίας Βόλου». 

Θελούδης Σταμάτιος Μηχανικός σε επιχειρήσεις ηλεκτρισμού στη Γαλλία 
και στη συνέχεια διευθυντής της «Υδροηλεκτρικής 
Εταιρίας Σερρών» 

Καμάρας Βασίλειος Μηχανικός στο τμήμα υψηλής τάσης  της 
"Compagnie Lorraine d'Electricite", Nancy στη  
Γαλλία και αργότερα, προϊστάμενος γραφείου 
ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
Ιωαννίνων. 

Κοντοθανάσης Παναγιώτης Διευθυντής ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο 
Αλεξανδρούπολης και στην "Ηλεκτρική Εταιρία 
Αθηνών-Πειραιώς». 

Λαλακάκης Ευάγγελος Μηχανικός στο εργοστάσιο Ougree Marihay της 
Λιέγης και αργότερα διευθυντής ηλεκτρικού 
εργοστασίου και ηλεκτροφωτισμού Καβάλας. 

Μαντζανόπουλος Αντώνης Επιμελητής εργαστηρίου του Πανεπιστημίου της  
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Grenoble στη Γαλλία και στη συνέχεια μηχανικός 
της "Εταιρείας τροχιοδρόμων και 
ηλεκτροφωτισμού" στη Θεσσαλονίκη. 

Παμφίλης Αλέξανδρος Μηχανικός "Ηλεκτρικής Εταιρείας Αθηνών-
Πειραιώς". Διευθυντής Τεχνικής Εταιρείας 
"Παμφίλης-Κολλιδάς και Σία" (εκτέλεση ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων στην Αθήνα και τον Πειραιά) και 
διευθυντής της "Ηλεκτρικής Εταιρείας Σάμου". 

Παπάζογλου Γεώργιος Πρακτική εξάσκηση στο εργοστάσιο "Acieries 
d'Angleur" του Βελγίου και στη αργότερα, 
μηχανικός στην Υδροηλεκτρική Εταιρεία 
"Μάσιουτζικ" στις Σέρρες. 

Παπακωνσταντίνου Γεώργιος  Μηχανικός στην εταιρεία "Howthorn, Leslie & Co" 
(Newcastle) κατασκευών ατμοστροβίλων στην 
Αγγλία και στην “AEG” στη Γερμανία. Ιδρυτής και 
εταίρος της Τεχνικής Εταιρείας "Παπακωνσταντίνου, 
Λαγανάς & Σία". 

Στεφάνου Μενέλαος Μηχανικός σε εργοστάσια στη Γαλλία (Thomson – 
Houston, "Electro-Mecanique Brown-Boveri & 
Westinghouse" 

  

Πηγή: Ερευνητικό Πρόγραμμα «Ελληνική Ιστορία της Καινοτομίας», Ερευνητική 

Ενότητα 6 «Μηχανικοί, εκβιομηχάνιση, εκσυγχρονισμός, 1830-1940». 

 

Γίνεται φανερό λοιπόν ότι η ανάπτυξη του τομέα της ενεργειακής 

οικονομίας εξασφαλίζει την απορρόφηση τμήματος του επιστημονικού δυναμικού 

των ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων. Ταυτόχρονα παρατηρούμε τη δημιουργία ενός 

δικτύου μεταφοράς τεχνογνωσίας, στο οποίο πολλοί Έλληνες μηχανικοί αφού 

πρώτα φοιτήσουν σε ξένα Πανεπιστήμια ή στο ΕΜΠ, ξεκινούν την επαγγελματική 

τους απασχόληση σε ξένες εταιρίες ηλεκτρισμού και στη συνέχεια επανέρχονται 

στην Ελλάδα για να απασχοληθούν ως υπάλληλοι, διευθυντικά στελέχη ή 

ελεύθεροι επαγγελματίες σε αντίστοιχες εταιρίες στην Ελλάδα. 

 

3.1 Η μελέτη του Θανάση Ραυτόπουλου 

 

Σύμφωνα με τον Θ. Ραυτόπουλο βασικά αίτια της μη διάδοσης του 

ηλεκτρισμού στην Ελλάδα υπήρξαν η οικονομική αδυναμία της χώρας καθώς και η 
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απουσία των κατάλληλων κρατικών πολιτικών. Ωστόσο, θεωρεί ότι η τεχνολογική 

πρόοδος που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες επέτρεπε την αξιοποίηση 

εγχώριων φυσικών πόρων, οι οποίοι παλαιότερα ήταν δύσκολο να 

χρησιμοποιηθούν. Τέτοια περίπτωση αποτελούσε ο ελληνικός λιγνίτης ο οποίος 

μπορούσε με την κατάλληλη επεξεργασία να γίνει, ενεργειακά, περισσότερο 

αποδοτικός. Το ίδιο ίσχυε και για τις υδατοπτώσεις που βρίσκονταν σε 

απομακρυσμένες και απομονωμένες, γεωγραφικά, θέσεις καθώς πλέον υπήρχε η 

δυνατότητα μεταφοράς ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις με μικρότερες απώλειες 

ηλεκτρικού ρεύματος. Η συνδυασμένη χρήση τους θα μπορούσε να λύσει το 

πρόβλημα των φθηνών πρώτων υλών για τις ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας.182 

Όπως υπογράμμιζε, η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας αποτελούσε μια σύνθετη διαδικασία η οποία έπρεπε να στηριχθεί πάνω 

στην αρχή της καλύτερης δυνατής χρήσης των προαναφερθέντων φυσικών πόρων 

και, ταυτόχρονα, της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών, λαμβάνοντας επιπλέον 

υπόψη την υφιστάμενη κατανομή του εισοδήματος μεταξύ των διαφόρων 

κοινωνικών στρωμάτων. Στη μελέτη του, πάντως, η απόλυτη ισχύς αυτής της αρχής 

εξαρτιόταν από τη βιωσιμότητα του δικτύου και την ανάγκη «προοδευτικής 

μείωσης του κόστους ενέργειας»183. Με άλλα λόγια, ο Θ.Ραυτόπουλος συνέδεε την 

κάλυψη των κοινωνικών αναγκών για ηλεκτρικό ρεύμα με την ανάγκη συγκράτησης 

του κόστους της διατιθέμενης ενέργειας. Το κόστος αυτό θα ήταν υπερβολικά 

υψηλό στην περίπτωση που το δίκτυο επεκτεινόταν σε περιοχές όπου υπήρχε 

μικρή συγκέντρωση πληθυσμού και περιορισμένες προοπτικές κατανάλωσης. Για 

τον λόγο αυτό ήταν αναγκαίος ο περιορισμός της ανάπτυξης του μόνο στις 

περιοχές όπου υπήρχε μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση.184 

Η καθυστέρηση της Ελλάδας στη διάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας 

καταδεικνυόταν από τα αποτελέσματα που έδιναν δύο βασικοί «συντελεστές» 

(Πίνακας 1). Ο πρώτος ήταν ο συντελεστής επέκτασης, δηλαδή το ποσοστό —επί 

του συνόλου του πληθυσμού της χώρας— που είχε πρόσβαση σε ηλεκτρικό δίκτυο 

(ανεξάρτητα αν έκανε χρήση αυτού του δικτύου) και ο οποίος στην Ελλάδα 
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 Ι.Θ. Ραυτόπουλος, Το Εθνικό Δίκτυον, σελ. 1, 6. 
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 Στο ίδιο, σελ.4. 
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 Στο ίδιο, σελ.4. 



62 
 

κυμαινόταν στο 50%. Ο δεύτερος, ο συντελεστής διαδόσεως, βρισκόταν στο 45% 

και αφορούσε το ποσοστό των καταναλωτών που ήταν συνδεδεμένοι με το δίκτυο, 

σε σχέση με το μέγιστο αριθμό καταναλωτών που αυτό μπορούσε να 

εξυπηρετήσει.185 

Πίνακας 3 Επέκταση και διάδοση του ηλεκτρικού φωτισμού στις ευρωπαϊκές χώρες 

Χώρα 
Συντελεστής 

Επέκτασης (%) 

Συντελεστής 

Διάδοσης (%) 

Γαλλία 97,6 93,6 

Μεγάλη Βρετανία 97,4 43,7 

Δανία 100,0 70,5 

Ιταλία 93,4 56,0 

Σουηδία 91,7 84,5 

Γερμανία 87,7 75,3 

Ουγγαρία 61,4 34,4 

Ελλάδα 50,0 45,5 

Πηγή: Θεόδωρος Ι. Ραυτόπουλος, Το Εθνικό Δίκτυον Ηλεκτρισμού της Ελλάδος, 

Εκδόσεις Παπαζήση (Αθήνα 1946), σελ.179. 

 

Το 1939 η Ελλάδα διέθετε 54.556 βιομηχανίες και βιοτεχνίες εκ των 

οποίων οι 14, περίπου, χιλιάδες βρίσκονταν στην πρωτεύουσα. Από το σύνολο των 

βιομηχανικών μονάδων της Ελλάδας μόνο οι 13.646 ήταν εκμηχανισμένες 

(ποσοστό 26.4%) και από αυτές μόνο οι 5.545 χρησιμοποιούσαν τα κοινόχρηστα 

δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική ισχύς των κινητήρων της βιομηχανίας 

ανερχόταν σε 303.969 ίππους (HP). Εξ αυτών η μεγάλη βιομηχανία διέθετε 

εγκατεστημένη ισχύ 169.829 HP ενώ η συνολική κατανάλωση της έφθανε τα 

225.189.000 εκ. KWh.186Επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, η οποία 

έφθανε τα 290.540.000 εκ. kWh, η μικρή βιομηχανία απορροφούσε τα 65.248.000 

kWh δηλαδή ποσοστό 23%.187 
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Στην Ελλάδα η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των ηλεκτρικών 

επιχειρήσεων  έφθανε το 1939 στις, μόλις, 298,5 εκατομμύρια kWh ενώ η συνολική 

ισχύς των μονάδων παραγωγής ενέργειας από ατμοκινητήρες, πετρελαιοκινητήρες, 

υδροκινητήρες και γεννήτριες ανήρχετο, κατά προσέγγιση, στους 332.000 969 

HP. 188   Ταυτόχρονα, και σύμφωνα με την Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, η 

βιομηχανία και η βιοτεχνία της ηπειρωτικής Ελλάδας είχε το 1939 

εγκατεστημένους, εν ενεργεία, κινητήρες συνολικής ισχύος 170.186 HP (129223 

θερμικούς και 40963 υδραυλικούς) με ετήσια παραγωγή 155.354.000 kWh. Η 

κατανάλωση ενέργειας από ηλεκτροκινητήρες της βιομηχανίας, με ηλεκτρικό 

ρεύμα των κοινόχρηστων δικτύων έφτανε τα τις 135.081.000 kWh. 189 

Ήταν, λοιπόν, αναγκαία η αύξηση τόσο της παραγωγής όσο και της 

κατανάλωσης. Κρίσιμο ζήτημα που έπρεπε να αντιμετωπισθεί, σύμφωνα με τον 

Ραυτόπουλο, ήταν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αφού τα επίπεδα 

κατανάλωσης και οι δυνατότητες αύξησης της, ήταν συνάρτηση και της τιμής του 

ηλεκτρικού ρεύματος. 190  Αντίστροφα, εξάλλου, λειτουργούσε η σχέση 

κατανάλωσης και κόστους παραγωγής καθώς όσο αυξανόταν η πρώτη τόσο 

μειωνόταν το τελευταίο.191 

 

Βασικές αρχές οργάνωσης του δικτύου 

 

Προκειμένου να ικανοποιηθούν, λοιπόν, οι παραπάνω ενεργειακές 

ανάγκες δεν ήταν αρκετή η δημιουργία του δικτύου το οποίο θα παρήγαγε και θα 

μετέφερε το ηλεκτρικό ρεύμα. Για να μπορέσει να καταναλωθεί η ηλεκτρική 

ενέργεια θα έπρεπε να διατίθεται σε προσιτές τιμές. Ως εκ τούτου, προτεραιότητα 

στον σχεδιασμό του εθνικό δικτύου έπρεπε να είναι, σύμφωνα με τον Θ. 

Ραυτόπουλο, η οικονομική του βιωσιμότητα. Η δυνατότητα του, δηλαδή, να πουλά 

επαρκείς ποσότητες ρεύματος σε χαμηλές τιμές οι οποίες όμως θα εξασφάλιζαν 

και την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια προκειμένου να είναι δυνατή η 

συντήρηση και επέκταση του δικτύου.  
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Βασική συνθήκη για τη μείωση του κόστους, αποτελούσε η διασύνδεση 

όλων των παραγωγικών μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των 

καταναλωτικών κέντρων μέσω της δημιουργίας γραμμών μεταφοράς του 

ρεύματος.192 Με αυτό τον τρόπο το εθνικό δίκτυο μετατρεπόταν σε μια δεξαμενή 

ηλεκτρικής ενέργειας από την οποία μπορούσε να αντλήσει ρεύμα κάθε περιοχή 

που είχε ενεργειακές ανάγκες και τις οποίες δεν μπορούσε να ικανοποιήσει η 

πλησιέστερη μονάδας παραγωγής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείτο η 

διασύνδεση αυτή τότε θα παρουσιάζονταν, κατά τόπους, ελλείψεις ηλεκτρικού 

ρεύματος ενώ την ίδια στιγμή τα όποια πλεονάσματα θα προέκυπταν στις μονάδες 

παραγωγής δεν θα μπορούσαν να διατεθούν σε άλλες περιοχές.193 

Ταυτόχρονα, η μέριμνα θα έπρεπε να είναι τέτοια ώστε η εξίσωση αυτή να 

επιτυγχάνεται τόσο για τα αστικά κέντρα και τις βιομηχανικές ζώνες όσο και για τις 

αγροτικές περιοχές, καθώς μόνο τότε θα δημιουργείτο το μέγιστο δυνατό εύρος 

μιας εικοσιτετράωρης κατανάλωσης. Από την άλλη μεριά η έκταση και το κόστος 

της διασύνδεσης, το εύρος δηλαδή της επέκτασης των γραμμών μεταφοράς, θα 

έπρεπε να υπολογιστεί προσεκτικά αφού το κόστος των επενδύσεων δεν θα 

έπρεπε να ανεβάζει την τελική τιμή του ρεύματος σε βαθμό που να κάνει αδύνατη 

την ευρεία χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας. 194  Αυτή η επισήμανση του 

Ραυτόπουλου σήμαινε πρακτικά ότι το δίκτυο δεν θα μπορούσε να επεκταθεί σε 

απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές οι οποίες επιπλέον είχαν μικρή 

πληθυσμιακή πυκνότητα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα ήταν 

αναγκαία η δημιουργία νέων κέντρων κατανάλωσης σε μικρές περιφερειακές 

ενότητες, ώστε να είναι συμφέρουσα η μεταφορά ενέργειας στα κέντρα αυτά. 

Τέτοιου είδους σχεδιασμοί, σημείωνε ο Θ.Ραυτόπουλος, ήταν ενδεδειγμένοι 

ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα με μικρό πληθυσμό και βιομηχανικές 

επιδόσεις.195 

Μια άλλη μεταβλητή της εξίσωσης του βιώσιμου δικτύου ήταν αυτή του 

συντελεστή εκμετάλλευσης ο οποίος διαμορφωνόταν από τη σχέση ανάμεσα στο 

κόστος της παραγόμενης ενέργειας και το μήκος των γραμμών μεταφοράς. Ενώ, 
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 Στο ίδιο, σελ.14. 
195

 Στο ίδιο, σελ.15. 



65 
 

δηλαδή το κόστος παραγωγής μειωνόταν όσο κοντύτερα βρίσκονταν οι μονάδες 

στους φυσικούς πόρους, την ίδια στιγμή η απόσταση των μονάδων αυτών από τα 

αστικά κέντρα έκανε δαπανηρή τη μεταφορά του. Η επιβάρυνση αυτή προέκυπτε 

τόσο από τις απώλειες των φορτίων, κατά τη μεταφορά του ρεύματος, όσο και από 

τον υπολογισμό της απόσβεσης των κεφαλαίων που είχαν διατεθεί για τη 

δημιουργία των γραμμών μεταφοράς. Η δημιουργία μονάδων παραγωγής μακριά 

από τις θέσεις που βρίσκονταν οι φυσικοί πόροι, και η οικοδόμηση τους κοντά στα 

κέντρα κατανάλωσης, ήταν αδύνατη στην περίπτωση των υδροηλεκτρικών 

εργοστασίων, αφού οι υδατοπτώσεις βρίσκονταν σε συγκεκριμένες θέσεις. Ως προς 

τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, που θα χρησιμοποιούσαν λιγνίτη, η αύξηση της 

απόστασης θα σήμαινε σημαντική επιβάρυνση του κόστους λόγω της μεταφοράς 

της πρώτης ύλης. Για τον λόγο αυτό ήταν προτιμότερη και πάλι η κατασκευή των 

θερμοηλεκτρικών εργοστασίων κοντά στα αποθέματα του λιγνίτη και στη συνέχεια 

η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που θα είχε προκύψει από την καύση του, 

στα κέντρα κατανάλωσης. Ήταν, λοιπόν σε κάθε περίπτωση, αναγκαία τόσο η 

μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις όσο και η εξεύρεση 

λύσης για τη μείωση του κόστους. Η λύση αυτή βρισκόταν στην συχνότητα χρήσης 

των γραμμών μεταφοράς, στον συντελεστή, δηλαδή, εκμετάλλευσης της γραμμής. 

Με άλλα λόγια, κρίσιμος παράγοντας για την σωστή λειτουργία του δικτύου ήταν η 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρήση των μονάδων παραγωγής αλλά και των 

γραμμών μεταφοράς.196 

Συνεπώς, η μεταφορά φορτίων θα ήταν οικονομικά αποδοτική όσο 

μεγαλύτερος ήταν ο συντελεστής εκμετάλλευσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

έπρεπε να αποφευχθεί η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας και η μοναδική λύση 

για την αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών των μεγάλων αστικών κέντρων θα 

ήταν η κατασκευή, κοντά σε αυτά, πετρελαιοκίνητων θερμικών εργοστασίων.197 
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 Στο ίδιο, σελ.15-16. 
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 Στο ίδιο, σελ.20. 
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Η δομή του δικτύου 

 

Το δίκτυο που προτείνει ο Θ. Ραυτόπουλος δεν θα εξυπηρετούσε 

ενεργειακά το σύνολο του πληθυσμού της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Η τροφοδοσία 

της επαρχίας και ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών θα γινόταν με 

περιφερειακά δίκτυα, τα οποία θα ήταν συνδεδεμένα με το κεντρικό, και τα οποία 

θα κατέληγαν στα επαρχιακά κέντρα διανομής.198 

Κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του κατείχαν οι υδροηλεκτρικές μονάδες 

τις οποίες θεωρούσε ως την πλέον ενδεδειγμένη και συμφέρουσα λύση.199  Το 

δίκτυο θα αποτελείτο από μονάδες παραγωγής ρεύματος που θα κατασκευάζονταν 

στις θέσεις των σημαντικότερων υδατοπτώσεων. Αντίθετα οι μικρότερες 

υδροηλεκτρικές μονάδες δεν θα εντάσσονταν στο εθνικό δίκτυο αλλά θα 

αποτελούσαν αντικείμενο εκμετάλλευσης του ιδιωτικού φορέα, ο οποίος θα 

ενισχυόταν οικονομικά και από το δημόσιο. Οι ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις θα είχαν 

τοπικό και αυτοτελή χαρακτήρα και θα εξυπηρετούσαν βιομηχανικές ανάγκες. 

Ταυτόχρονα αυτές θα είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο εθνικό δίκτυο σε 

περίπτωση που οι ιδιοκτήτες τους θα το επιθυμούσαν και όταν η ηλεκτρική 

ενέργεια που θα παρήγαγαν δεν θα ήταν πλέον αρκετή για να ικανοποιήσει τη 

ζήτηση των πελατών τους. Κατά συνέπεια οι ιδιωτικές αυτές επιχειρήσεις 

εντασσόμενες στο εθνικό δίκτυο θα μετατρέπονταν σε πελάτες του εθνικού φορέα 

διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας.200 

Το δίκτυο του Ραυτόπουλου θα αναπτυσσόταν με βάση τις 

σημαντικότερες καταναλωτικές ζώνες, τις οποίες αποτελούσαν η ευρύτερη περιοχή 

της πρωτεύουσας, η Δυτική Ελλάδα, ο Βόλος και η Θεσσαλονίκη και οι οποίες θα 

διασυνδέονταν μεταξύ τους μέσω ενός κεντρικού δικτύου μεταφοράς.201 Κατά την 

πρώτη φάση του προγράμματος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μια μόνο μεγάλη 

υδροηλεκτρική μονάδα, είτε του Αχελώου είτε του Αλιάκμονα, θα ήταν αρκετή, 

ώστε μαζί με τα υπάρχοντα ιδιωτικά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, να καλύψει τις 

καταναλωτικές ανάγκες. Προκειμένου ωστόσο να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
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παρουσιαζόταν έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας και διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ο 

Ραυτόπουλος προέκρινε τη δημιουργία μιας ακόμα, μικρότερης, υδροηλεκτρικής 

μονάδας.202 

Με δεδομένο ότι η περιοχή της Αττικής δεν είχε αξιοποιήσιμες πηγές 

υδατοπτώσεων —με εξαίρεση εκείνες των Ανθηδών και της Στυμφαλίας, οι οποίες 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εφεδρικά— ήταν αναγκαία η μεταφορά 

ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλες αποστάσεις. Η λειτουργία εργοστασίων με καύση 

λιγνίτη στην Αττική, σύμφωνα με τον Ραυτόπουλο, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει 

λύση για τις ανάγκες της πρωτεύουσας αφού η χαμηλή του ποιότητα —με την 

υψηλή περιεκτικότητα υγρασίας— καθιστούσε οικονομικά ασύμφορη τη 

μεταφορά του. Αντίθετα, πρότεινε την επιτόπια χρήση του λιγνίτη ως καύσιμη ύλη 

για τη θερμοηλεκτρική μονάδα που θα φτιαχνόταν κοντά στην περιοχή της 

εξόρυξης. Μια τέτοια λύση οδηγούσε και πάλι στην ανάγκη κατασκευής γραμμών 

μεταφοράς προκειμένου η παραγόμενη ενέργεια να φτάνει στην πρωτεύουσα. Ο 

ποταμός Λάδωνας, πάλι, που βρισκόταν στην Πελοπόννησο και πλησιέστερα της 

πρωτεύουσας, ήταν επίσης αδύνατον να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες. Κατ’ 

επέκταση οι μοναδικές υδατοπτώσεις οι οποίες θα εξασφάλιζαν την κάλυψη των 

καταναλωτικών αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα, για μια περίοδο είκοσι περίπου 

ετών, ήταν αυτές του Αχελώου και του Αλιάκμονα.203 

Με βάση τα παραπάνω ο Θ. Ραυτόπουλος κατέληγε σε τρία πιθανά 

σχήματα ως προς το πρώτο μέρος του ενεργειακού προγράμματος: 

α) Κατασκευή της, βασικής, υδροηλεκτρικής μονάδας στον Αχελώο, η 

οποία θα εξυπηρετούσε τρεις ζώνες (Πελοποννήσου, Αθήνας, Θεσσαλονίκης) και 

δύο μικρότερων μονάδων οι οποίες θα λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Η πρώτη 

θα ήταν αυτή της Ανθηδώνας που θα λειτουργούσε εφεδρικά για την παροχή 

ρεύματος στην Αττική και η άλλη στην περιοχή της λίμνης Λισσέ (Κεντρική 

Μακεδονία) που θα εξασφάλιζε ενεργειακά την περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

β) Κατασκευή της βασικής υδροηλεκτρικής μονάδας στον Αλιάκμονα και 

δύο ακόμα μικρότερων μονάδων εκ των οποίων η μια θα ήταν πάλι αυτή της 

Ανθηδώνας και η δεύτερη στον ποταμό Λάδωνα. 

                                                           
202

 Στο ίδιο, σελ.144. 
203

 Στο ίδιο, σελ.133. 
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γ) Ταυτόχρονη κατασκευή των υδροηλεκτρικών μονάδων του Αχελώου και 

του Αλιάκμονα με την μονάδα της Ανθηδώνας να παίζει τον ρόλο της εφεδρικής 

μονάδας. 204 

Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της πρωτεύουσας 

συνυπολογίζονταν και οι θερμοηλεκτρικές μονάδες της ΗΕΑΠ, οι οποίες θα 

ικανοποιούσαν -κατά κύριο λόγο- την ζήτηση σε χρονιές οπού υπήρχε έλλειψη 

βροχοπτώσεων. 

                                                           
204

 Στο ίδιο, σελ.145. 
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Εικόνα 1 Ανάπτυξη του εθνικού δικτύου  

πηγή: Θεόδωρος Ι. Ραυτόπουλος, Το Εθνικό Δίκτυον Ηλεκτρισμού της Ελλάδος, 

Εκδόσεις Παπαζήση (Αθήνα 1946),σελ.141 

 

Όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς (Εικόνα 1) ο Θ. Ραυτόπουλος 

περιελάμβανε στον σχεδιασμό του δικτύου και τις περιοχές γύρω από τις λίμνες 

των Πρεσπών οι οποίες βρίσκονταν στην πλευρά της Αλβανίας και της 
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Γιουγκοσλαβίας. Επρόκειτο για μια καθαρά επεκτατική αντίληψη σύμφωνα με την 

οποία οι περιοχές αυτές αποτελούσαν φυσικό σύνορο της Ελλάδας και κατά 

συνέπεια θα έπρεπε να ενταχθούν, στο άμεσο μέλλον, στην ελληνική επικράτεια 

(περί των αντιλήψεων του Ραυτόπουλου πάνω στο θέμα αυτό αλλά και τον 

διάλογο που αναπτύσσεται εξ αφορμής αυτών των θέσεων βλέπε Κεφάλαιο 5). 

Όπως είδαμε παραπάνω ένας σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης του 

κόστους της παραγόμενης ενέργειας ήταν η μεταφορά της από τις μονάδες 

παραγωγής στα καταναλωτικά κέντρα.  Ένας δεύτερος παράγοντας που καθόριζε 

το κόστος ήταν η τάση του ρεύματος. Όσο μεγαλύτερη ήταν η τελευταία τόσο 

μικρότερες προβλέπονταν οι απώλειες κατά τη μεταφορά του. Γι’ αυτό το λόγο η 

τάση, κατά τη μεταφορά του ρεύματος, θα έπρεπε να είναι 220 kV.205 

Ο τρόπος που θα οικοδομείτο το πρωτογενές αυτό δίκτυο θα έπρεπε να 

είναι τέτοιος ώστε να καθιστά δυνατή την ένταξη νέων μονάδων σε αυτό. Όταν οι 

πρώτες υδροηλεκτρικές μονάδες δεν θα ήταν πια επαρκείς για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών τότε θα ήταν δυνατή η δημιουργία νέων μονάδων και η 

διασύνδεση τους στο κεντρικό δίκτυο. Η επέκταση αυτή θα γινόταν με την 

εκμετάλλευση των λιμνών, που βρίσκονταν γύρω από την περιοχή των Πρεσπών 

στην Ήπειρο και τη Μακεδονία (και οι όποιες όπως είπαμε δεν βρίσκονταν μόνο 

εντός της ελληνικής επικράτειας). Ειδικότερα, η πρόβλεψη αφορούσε την 

δημιουργία 7 μονάδων, παρακείμενων σε λίμνες της Ηπείρου και της Μακεδονίας 

οι οποίες θα απέδιδαν 1,5 δις kWh ετησίως.206 

Η εκμετάλλευση μιας εκ των τριών σημαντικότερων υδατοπτώσεων 

(Αχελώος, Αλιάκμονας, λίμνες Ηπειρομακεδονίας) θα ήταν αρκετή για την 

ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών της πρώτης δεκαετίας, ενώ για τα επόμενα 

δέκα χρόνια θα ήταν απαραίτητη η αξιοποίηση και δεύτερης μεγάλης υδραυλικής 

πηγής ενέργειας. Μετά την πρώτη αυτή εικοσαετία θα ήταν τελικά αναγκαία η 

κατασκευή και του τελευταίου εκ των τριών μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών. 

Με την εκμετάλλευση τους η παραγόμενη ενέργεια θα κάλυπτε κάθε ενεργειακή 

ανάγκη. Σε περίπτωση ωστόσο όπου η κατανάλωση αυξανόταν σε επίπεδα που 

ξεπερνούσε τις δυνατότητες του δικτύου, και των υδροηλεκτρικών αυτών 

                                                           
205

 Στο ίδιο, σελ.134. 
206

 Στο ίδιο, σελ.139-140. 
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μονάδων, τότε θα ήταν δυνατή η περαιτέρω ενίσχυση του με την δημιουργία 

θερμοηλεκτρικών εργοστασίων.207 

 

Προβλέψεις καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Ο σχεδιασμός έπρεπε να προβλέπει και το ύψος των αναγκαίων 

κεφαλαίων για την κατασκευή του δικτύου, τα οποία έπρεπε να εξασφαλίζουν την 

ικανότητα του να καλύψει τις αυξημένες μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες. 

Προκειμένου να γίνει αυτό ήταν απαραίτητη η πρόβλεψη των μελλοντικών 

καταναλώσεων. Οι προβλέψεις αυτές αφορούσαν τόσο τη διάδοση της ηλεκτρικής 

ενέργειας για οικιακή χρήση όσο και για τη βιομηχανία. Στην έκθεση του 

Ραυτόπουλου, η βιομηχανική κατανάλωση αφορούσε τους υπάρχοντες 

βιομηχανικούς κλάδους. Εκτός, έμενε αυτό το κομμάτι που ο ίδιος χαρακτήριζε 

«κοστοβόρο», δηλαδή η βαριά βιομηχανία, για την οποία θεωρούσε ότι, στην 

συγκεκριμένη περίοδο, δεν υπήρχαν οι οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξή της.208 

Η ενσωμάτωση των προβλέψεων για τη βαριά βιομηχανία απαιτούσε να 

εξακριβωθεί, όπως ο ίδιος ανέφερε, το κατά πόσο οι βιομηχανίες που θα 

δημιουργούνταν θα ήταν ανταγωνιστικές σε σχέση με αυτές του εξωτερικού.209 

Ωστόσο, η μη ένταξη τους στους υπολογισμούς, δεν υποδήλωνε την αμφιβολία του 

ως προς τη μελλοντική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας για τη δημιουργία 

βαριάς βιομηχανίας. Αντίθετα, όπως επισήμαινε, στον σχεδιασμό προβλεπόταν η 

δημιουργία τέτοιων υποδομών ώστε να καθίσταται δυνατή η επέκταση του 

δικτύου όταν η ελληνική οικονομία θα ήταν έτοιμη για τη δημιουργία τέτοιων 

μονάδων.210 

Ο Θ. Ραυτόπουλος διακρίνει τις βιοτεχνίες και τις βιομηχανίες σε μικρές 

και μεγάλες, όχι με βάση το οικονομικό τους μέγεθος ή τον αριθμό των 

εργαζομένων που απασχολούσαν, αλλά με βάση το όριο των 50 ίππων 

εγκατεστημένης ισχύος. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 
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 Στο ίδιο, σελ.140. 
208

 Στο ίδιο, σελ.177. 
209

 Στο ίδιο, σελ.235. 
210

 Στο ίδιο, σελ.177. 
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της περιόδου εκείνης, από το σύνολο των 54.556 επιχειρήσεων της ηπειρωτικής 

Ελλάδας μόνο οι 772 ταξινομούνταν στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων 

(Πίνακας 2). 

Πίνακας 4 Αριθμός μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων ανά κλάδο. 

Κατηγορία Στ.Ελλάδα 

/Εύβοια 

Περιοχή 

Πρω/σας 

Πε/νησος Θεσσαλία Μακεδονία Ήπειρος Θράκη Σύνολο 

Μεταλλευτικές 58 14 14 10 46 - 7 135 

Μηχανολογικές 1815 2926 1482 833 2808 31 476 9.745 

Οικοδομικές 928 760 241 133 379 18 84 1.783 

Κλωστο/κές 425 304 102 102 368 45 64 1.106 

Διατροφή 2245 1563 1228 550 1768 220 404 6.415 

Ελαιοτριβεία/ 

Ελαιουργεία 

896 52 2304 156 108 430 77 3.971 

Αλευρόμυλοι 1090 14 1466 528 1848 697 306 5.935 

Ψυγεία/ 

Παγοποιεία 

52 27 27 10 24 4 5 122 

Χημικές 430 387 73 27 184 18 11 743 

Κατεργασία  

Δέρματος 

3615 2593 1564 859 2525 485 410 9.458 

Χαρτί 826 778 148 65 292 32 32 1.395 

Ιματισμός 3365 2781 965 642 1954 242 285 7.453 

Ξύλο 2325 1674 965 561 1612 230 292 5.985 

Καπνός 58 42 7 8 114 4 16 207 

Ύδρευση 56 43 4 5 31 2 4 102 

Πηγή: Στο ίδιο, σελ. 199 

Πίνακας 5 Προβλέψεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη μικρή βιομηχανία 
(σε εκ. Kwh). 

Διαμέρισμα 
Καταναλώσεις 
κατά το 1939 

1η 
Πενταετία 

(1945-1950) 

2η 
Πενταετία 

(1950-1955) 

3η 
Πενταετία 

(1955-1960) 

4η 
Πενταετία 

(1960-1965) 

Στ. Ελλάδα/Εύβοια 26.850.000 38.496.000 52.675.000 70.068.000 90.842.000 

Περιοχή 
πρωτεύουσας 

(19.107.000) (28.167.000) (39.441.000) (53.482.000) (70.674.000) 

Πελοπ/ησος 11.727.000 15.243.000 19.243.000 23.692.000 28.622.000 

Θεσσαλία 4.407.000 6.424.000 8.723.000 11.328.000 14.133.000 

Μακεδονία 17.406.000 23.537.000 30.590.000 38.394.000 44.863.000 

Ήπειρος 1.570.000 2.424.000 3.398.000 4.490.000 5.687.000 
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Θράκη 3.288.000 4.244.000 6.518.000 6.518.000 7.829.000 

Σύνολο 65.248.000 90.368.000 119.946.000 154.490.000 193.976.000 

Πηγή: Στο ίδιο, σελ.203. 

Πίνακας 6 Προβλέψεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη μεγάλη βιομηχανία 
(σε εκ. Kwh). 

Διαμέρισμα Καταναλώσεις 
κατά το 1939 

1η Πενταετία 
(1945-1950) 

2η Πενταετία 
(1950-1955) 

3η Πενταετία 
(1955-1960) 

4η Πενταετία 
(1960-1965) 

Στ. 
Ελλάδα/Εύβοια 

149.156.000 209.220.000 294.002.000 413.720.000 582.839.000 

Περιοχή 
πρωτεύ. 

(131.726.000) (186.045.000) (262.770.000) (371.136.000) (524.192.000) 

Πελοπ/ησος 26.223.000 37.568.000 54.246.000 78.707.000 114.705.000 

Θεσσαλία 15.778.000 21.279.000 28.698.000 38.725.000 52.281.000 

Μακεδονία 31.391.000 40.305.000 51.986.000 67.351.000 87.578.000 

Ήπειρος 177.000 295.000 493.000 823.000 1.375.000 

Θράκη 2.454.000 3.228.000 4.260.000 5.643.000 7.509.000 

Σύνολο 225.189.000 311.895.000 433.685.000 604.969.000 846.287.000 

Πηγή: Στο ίδιο, σελ.203. 
 

Πίνακας 7 Προβλέψεις δυνατότητας εξυπηρέτησης δυνητικών πελατών ιδιωτικού 
φωτισμού κατά διαμερίσματα (σε χιλιάδες). 

Διαμέρισμα 1η Πενταετία 
(1945-1950) 

2η Πενταετία 
(1950-1955) 

3η Πενταετία 
(1955-1960) 

4η Πενταετία 
(1960-1965) 

Στερεά Ελλάδα/ 
Εύβοια 

615.000 692.254 778.863 879.288 

(Περιοχή 
Πρωτεύουσας) 

(395.100) (454.974) (523.907) (603.304) 

Πελοπόννησος 297.450 320.574 345.508 372.420 

Θεσσαλία 140.942 151.597 163.066 175.424 

Μακεδονία 452.912 486.581 522.027 560.276 

Ήπειρος 90.549 97.929 105.902 114.533 

Θράκη 91.743 93.565 105.862 113.729 

Πηγή: Στο ίδιο, σελ.182. 
 

Αγροτική οικονομία 

Η έκθεση Ραυτόπουλου δεν μελετά αναλυτικά τις ανάγκες σε ηλεκτρική 

ενέργεια της γεωργίας. Οι αναφορές στο σχετικό ζήτημα στηρίζονται στην μελέτη 

του Χρήστου Ευελπίδη, μέλους της Επιτροπής Ενεργειακών Μελετών της ΕΤΕ. Ο 

Ραυτόπουλος προχωρά μόνο σε μια συνοπτική περιγραφή της πιθανής αύξησης 

κατανάλωσης για αγροτικούς σκοπούς η οποία θα προέκυπτε από εργασίες για την 
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άντληση υδάτων προκειμένου να επεκταθούν οι αρδεύσεις περιοχών.211 Σε κάθε 

περίπτωση εκκρεμούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, μια ειδική μελέτη που θα εξέταζε 

σχετικά θέματα όπως η εκμετάλλευση υδάτων που μέχρι τότε κατέληγαν, χωρίς να 

αξιοποιηθούν, στη θάλασσα, η συγκέντρωση υδάτων, από τα χειμερινά ρέματα σε 

ταμιευτήρες και η αξιοποίηση υπόγειων συσσωρευόμενων υδάτων. 

Η αποξήρανση, επίσης, λιμνών και λιμνοθαλασσών με τη χρήση 

αντλητικής υδατικής ενέργειας στην Ελλάδα αποτελούσε ένα ακόμα σημαντικό 

έργο, αφού όσες από αυτές βρίσκονταν σε χαμηλά υψόμετρα δεν προσέφεραν κάτι 

στην ενεργειακή οικονομία. Επιπλέον, ένα επιχείρημα που συνηγορούσε για την 

αποξήρανση των λιμνών αυτών ήταν, σύμφωνα με τον Ραυτόπουλο, ότι δεν θα 

επηρέαζε ούτε κλιματολογικά, ούτε τουριστικά ή πολεοδομικά την ελληνική 

οικονομία.212 

Αντιθέτως, καθώς η εδαφολογική θέση των λιμνών αυτών ήταν ιδανική 

για την δημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ο Ραυτόπουλος πίστευε ότι 

ενδεχόμενη αποξήρανση τους θα αποτελούσε ευνοϊκή εξέλιξη για την αγροτική 

παραγωγή. Ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η λιμνοθάλασσα του 

Μεσολογγίου, η αποξήρανση της οποίας θα δημιουργούσε 175.000 στρέμματα 

καλλιεργήσιμης γης, για την άρδευση της οποίας θα αξιοποιούνταν τα νερά του 

ποταμού Αχελώου.213 

Σε αυτήν την περιοχή θα αποτελούσε δε ιδανική επιλογή η εντατική 

καλλιέργεια ρυζιού, σε ποσότητες που θα μπορούσαν να υπερκαλύψουν την 

εγχώρια ζήτηση, ενώ η χαρτοβιομηχανία της Πάτρας θα μπορούσε να επωφεληθεί 

από τις τεράστιες ποσότητες καλαμιών του ρυζιού. Οι πεδιάδες της Άρτας και της 

Πρέβεζας θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αντίστοιχες αποξηράνσεις 

προσθέτοντας στην αγροτική οικονομία της χώρας 300.000 επιπλέον 

καλλιεργήσιμα στρέμματα. Παρόμοια αποτελέσματα θα υπήρχαν και στην περιοχή 

της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής με τις λίμνες της Βόλβης, του Λαγκαδά, του 

Μαυρόβου αλλά και στις εκβολές του ποταμού Αλιάκμονα. Συνολικά οι διαθέσιμες 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις που θα προέκυπταν από μια τέτοια διαδικασία έφταναν, 
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 Στο ίδιο, σελ.221. 
212

 Στο ίδιο, σελ.223. 
213

 Στο ίδιο, σελ.222. 
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σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ραυτόπουλου, στα 646.650 στρέμματα. Κάτω 

από αυτό το πρίσμα μόνο οι λίμνες που βρίσκονταν σε υψηλά υψόμετρα θα 

έπρεπε να διατηρηθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν ενεργειακά. 214  Στον 

παρακάτω πίνακα εκτίθεται η αναλυτική εκτίμηση για τις καταναλωτικές ανάγκες 

σε ενέργεια που θα προέκυπταν μέσω των αρδεύσεων για καλλιεργήσιμες 

περιοχές που θα είχαν δημιουργηθεί μετά την αποξήρανση λιμνών, 

λιμνοθαλασσών ή ελωδών περιοχών (Πίνακας 11). 

Πίνακας 8 Πρόβλεψη καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας από 

αποκαλυπτόμενες λιμναίες εκτάσεις 

Λίμνη Έκταση σε 

στρέμματα 

Ετήσια κατανάλωση σε εκ. 

kWh 

Αμβρακίας 12.800 2.020.000 

Οζερού 14.800 505.000 

Τριχωνίδα 40.500 950.000 

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου 174.000 1.620.000 

Έλος Καστάς 1.500 20.000 

Μουρηάς 5.500 65.000 

Αγουλινίτσας 25.200 300.000 

Καϊάφα 2.900 35.000 

Βόλβης 35.200 16.340.000 

Λαγκαδά 15.450 4.200.000 

Μαυρόβου 18.800 3.705.000 

Λιμνοθάλασσα Λογαρούς 300.000 35.000.000 

Σύνολο 646.650 64.760.000 

Πηγή: Στο ίδιο, σελ. 224-225 

 

Εν τούτοις ο Ραυτόπουλος επισημαίνει πως η διάθεση ηλεκτρικής 

ενέργειας στην ύπαιθρο δεν μπορεί να είναι επικερδής για τον φορέα παραγωγής 

και διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και πως η εισαγωγή και χρήση της 
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 Στο ίδιο, σελ.223. 
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στην αγροτική οικονομία δεν ήταν ένας παράγοντας ικανός να τη μεταβάλει 

δραστικά.215 

Εξαιτίας ωστόσο της περιορισμένης απόδοσης των γαιών της Ελλάδας 

αλλά και της «οικονομικής υφής» της αγροτικής οικονομίας ήταν αδύνατον να 

αντιμετωπιστούν οι νέες ανάγκες διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής με την 

ατομική πρωτοβουλία του αγρότη. Για τον λόγο αυτό, πίστευε, ότι ήταν 

απαραίτητη η συγκρότηση μιας συνεταιριστικής οργάνωσης της παραγωγής η 

οποία, μαζί με την κρατική βοήθεια, θα οδηγούσε στην βελτίωση του βιοτικού 

επίπεδου του έλληνα αγρότη αλλά και της απόδοσης της εργασίας του.216 

Αυτό πρακτικά σήμαινε την συλλογική χρήση τόσο των διάφορων 

μηχανημάτων (μηχανικά άροτρα, θεριστικές και σπαρτικές μηχανές, κ.ο.κ.) όσο και 

τη δημιουργία μονίμων εγκαταστάσεων οι οποίες θα αποτελούσαν ένα «τεχνικό 

κατάστημα του χωριού». Σε αυτό θα συγκεντρωνόταν τόσο ο μετασχηματιστής 

τάσης του ρεύματος όσο και διάφορες μικρές μονάδες όπως για παράδειγμα 

ελαιοτριβεία, ψυγεία συντήρησης προϊόντων, αντλητικές εγκαταστάσεις για την 

άρδευση των χωραφιών, ηλεκτρικοί φούρνοι για την παρασκευή ψωμιού, δημόσια 

λουτρά, συνεργεία επισκευής μηχανών, κλπ. Τα τεχνικά αυτά καταστήματα θα 

απασχολούσαν προσωπικό που θα ήταν «κεντρικά» διορισμένο και κατάλληλά 

εκπαιδευμένο, έτσι ώστε ο αγρότης θα ήταν απελευθερωμένος από τις διάφορες 

βοηθητικές εργασίες που μέχρι τότε ήταν αναγκασμένος να κάνει ο ίδιος.217 

Ο Ραυτόπουλος επισημαίνει ότι η εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στην 

αγροτική οικονομία, με εξαίρεση τη δυνατότητα άντλησης νερού, δεν ήταν ικανή 

να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς. Η ηλεκτρική ενέργεια δεν ήταν 

δυνατόν να αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για τη βελτίωση της οικονομικής 

κατάστασης του αγρότη. Θεωρούσε ότι η ανάπτυξη των συγκοινωνιών και η 

δυνατότητα μεταφοράς των αγροτικών προϊόντων για μεταποίηση στα 

πλησιέστερα αστικά ή εξαγωγικά κέντρα, θα περιόριζαν τις ανάγκες της ηλεκτρικής 

ενέργειας στην ύπαιθρο. Από την άλλη μεριά, επισήμαινε ότι η κατανάλωση 
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 Στο ίδιο, σελ.228. 
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 Στο ίδιο, σελ.228. 
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 Στο ίδιο, σελ.227. 
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ηλεκτρικής ενέργειας από τους αγρότες σταδιακά θα ανερχόταν όσο βελτιωνόταν 

το βιοτικό τους επίπεδο.218 

 

Συγκοινωνίες 

Στον σχεδιασμό της μελέτης περιλαμβάνεται βεβαίως και ο εξηλεκτρισμός 

μέρους των συγκοινωνιακών μέσων (σιδηροδρομικές γραμμές, ηλεκτρικά 

λεωφορεία). Η πρόταση αυτή έχει ως παράδειγμα την εγκατάσταση ηλεκτρικής 

λεωφορειακής συγκοινωνίας στην Πάτρα Της Εταιρίας «Γλάυκος» (της οποίας ο 

Ραυτόπουλος ήταν στέλεχος). Κατά το πρότυπο αυτό μια εταιρία θα ήταν 

υπεύθυνη για την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ηλεκτροφόρου 

καλωδιακού δικτύου ενώ τα οχήματα και η εκμετάλλευση των γραμμών θα 

δίνονταν σε ιδιώτες που θα συνιστούσαν συνεταιρική κοινοπραξία. Ο 

Α.Ραυτόπουλος σημειώνει ότι αυτή η επιλογή ταιριάζει περισσότερο στην 

ιδιοσυγκρασία του Έλληνα που χαρακτηρίζεται από ατομικισμό και αντιπαθεί τα 

μεγάλα επιχειρηματικά συγκροτήματα.219 

 

 

3.2 Η μελέτη του Γεώργιου Πεζόπουλου  

 

Ο Γ. Πεζόπουλος αντιλαμβανόταν τον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας ως μια 

διαδικασία η οποία θα συνέβαλε αποφασιστικά όχι μόνο στον οικονομικό 

εκσυγχρονισμό της χώρας αλλά και στον συνολικό μετασχηματισμό της ελληνικής 

κοινωνίας με την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Επιπλέον, η χρήση της 

ηλεκτρικής ενέργειας θα επέτρεπε στους εργαζόμενους να απελευθερωθούν από 

τις βαριές χειρωνακτικές εργασίες, να αυξήσουν τα εισοδήματά τους και να 

αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην πνευματική τους ανάπτυξη.220 

Η χρήση της, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε να επιτελέσει σημαντική 

λειτουργία και στην αγροτική ζωή της υπαίθρου, μειώνοντας τις ώρες εργασίας του 

χωρικού αλλά και βελτιώνοντας το βιοτικό του επίπεδο. Θα αποτελούσε, επίσης, 
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 Στο ίδιο, σελ.228. 
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 Στο ίδιο, σελ.242. 
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 Γ.Πεζόπουλος, Η ανάπτυξις,σελ.29. 
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απαραίτητο στοιχείο και για την μεταλλουργία καθώς θα επέτρεπε την παραγωγή, 

υψηλής ποιότητας, μετάλλων με την αξιοποίηση τεχνικών μεθόδων όπως αυτών 

της ηλεκτροθερμίας και της ηλεκτρόλυσης. Εξίσου σημαντικό ρόλο θα έπαιζε και 

στη χημική βιομηχανία.221 

Η χρήση των εγχώριων ενεργειακών πηγών —κατά πρώτο λόγο των 

υδατοπτώσεων— θα επέτρεπε τον περιορισμό της εισαγωγής καυσίμων. Η 

ηλεκτρική ενέργεια που θα παραγόταν από υδατοπτώσεις, υπολογιζόταν ότι 

μπορούσε να φτάσει τα 5 δις kWh ετησίως.222 Ο λιγνίτης, σύμφωνα με τον 

Γ.Πεζόπουλο, μπορούσε καταρχάς να παίξει μόνο ένα δευτερεύοντα ρόλο, εξαιτίας 

της χαμηλής του ποιότητας, η οποία καθιστούσε αναγκαία την επεξεργασία του 

πριν τη χρήση. Ταυτόχρονα ωστόσο η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραγόταν από 

τις υδατοπτώσεις θα έπαιζε έναν διττό ρόλο: αφ’ ενός μεν ήταν φθηνή και αφ’ 

ετέρου θα μείωνε το κόστος επεξεργασίας του λιγνίτη.223 

Ένα εθνικό δίκτυο που θα ήταν ικανό να μεταφέρει την παραγόμενη 

ενέργεια, θα επέτρεπε, επιπρόσθετα, την αποκέντρωση της βιομηχανίας και τη 

δημιουργία ή τη μεταφορά βιομηχανικών μονάδων σε περιοχές με χαμηλό κόστος 

γης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.224 

Ως αίτια καθυστέρησης του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας ο Γ. Πεζόπουλος 

υπογράμμιζε την οικονομική φτώχεια της χώρας και την έλλειψη σχετικής κρατικής 

πολιτικής.225 Η υστέρηση της Ελλάδας, όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρικής 

ενέργειας, σε σχέση με την Δ. Ευρώπη, ήταν μεγάλη. Η σύγκριση της κατά κεφαλήν 

κατανάλωσης kWh ήταν ενδεικτική της καθυστέρησης αυτής (Πίνακας 7). Η χαμηλή 

κατά κεφαλήν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αποδιδόταν από τον Πεζόπουλο 

στο χαμηλό ποσοστό του συντελεστή επέκτασης, που κυμαινόταν στο 83%, και του 

συντελεστή διάδοσης, ο οποίος κυμαινόταν, αντίστοιχα, στο 80%.226 
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 Στο ίδιο, σελ.31. 
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 Στο ίδιο, σελ.31. 
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 Στο ίδιο, σελ.31. 
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 Στο ίδιο, σελ.32. 
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 Στο ίδιο, σελ.90. 
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 Στο ίδιο, σελ.91. 
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Πίνακας 9 Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση σε kWh 

Χώρα 
Κατά κεφαλήν κατανάλωση 

kWh ετησίως 

ΗΠΑ 1.770 

Μεγάλη Βρετανία 860 

Γαλλία 620 

Ιταλία 400 

Ισπανία 220 

Ελλάδα 59 

Πηγή: Γ.Πεζόπουλος, Το ενεργειακόν πρόβλημα,σελ.91 

 

Ο Πεζόπουλος θεωρούσε ότι το εθνικό δίκτυο έπρεπε να εκπληρώνει τρεις 

βασικούς στόχους. Να παράγει και να διαθέτει όσο το δυνατόν φθηνότερη 

ενέργεια, να διαθέτει την ενέργεια αυτή σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού και τέλος να χρησιμοποιήσει τους εγχώριους φυσικούς πόρους για την 

παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, μειώνοντας στο ελάχιστο την αντίστοιχη 

εισαγωγή καυσίμων. Υπογράμμιζε δε ότι «οι φυσικοί πόροι μιας χώρας πρέπει να 

προστατεύονται και να αναπτύσσονται προς όφελος του κυρίαρχου λαού και όχι 

να γίνονται αντικείμενα εκμεταλλεύσεως χάριν της ιδιωτικής απληστίας». 

Προσέθετε δε πως η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου δεν μπορούσε να 

παρεμποδίζεται από οποιουδήποτε άλλου είδους συμφέροντα.227 

Το εθνικό δίκτυο θα αναπτυσσόταν σταδιακά με την κατασκευή 

παραγωγικών μονάδων, σταθμών μετασχηματισμού της τάσης του ρεύματος, 

υποσταθμών διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας και ενός μεγάλου δικτύου 

σύνδεσης με υπέργεια καλώδια για τη μεταφορά του.228 

Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία των παραγωγικών μονάδων 

περιελάμβανε τρεις δυνατότητες. 

 Υδροηλεκτρικά εργοστάσια που θα βρίσκονταν κοντά στα σημεία 

υδατοπτώσεων και ως εκ τούτου θα απείχαν αρκετά από τα κέντρα 

κατανάλωσης.  
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 Στο ίδιο, σελ.32. 
228

 Στο ίδιο, σελ.32. 
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 Θερμοηλεκτρικά εργοστάσια τα οποία θα βρίσκονταν κοντά στους τόπους 

εξόρυξης του λιγνίτη, η εκμετάλλευση του οποίου θα γινόταν επιτόπου. 

 Θερμοηλεκτρικά εργοστάσια που θα βρίσκονταν κοντά στα καταναλωτικά 

κέντρα και τα οποία θα χρησιμοποιούσαν λιγνίτη που θα είχε μεταφερθεί από 

τις θέσεις εξόρυξης.229 

 

Ο λιγνίτης 

 

Ένα από τα προβλήματα των εγχώριων φυσικών πηγών ενέργειας ήταν η χαμηλή 

ποιότητα του μεγαλύτερου μέρους των αποθεμάτων του ελληνικού λιγνίτη. Εκ των 

συνολικών κοιτασμάτων, οι 2 δις τόνοι βρίσκονταν στην περιοχή της Πτολεμαΐδας 

έχοντας περιεκτικότητα μόνο 1.700 χιλιοθερμίδες ανά χιλιόγραμμο και υγρασία 

62% γεγονός που καθιστούσε την χρήση του οικονομικά ασύμφορη, αν πρώτα δεν 

είχε υποστεί την απαραίτητη επεξεργασία. Αντίθετα, πλεονέκτημα αποτελούσε η 

επιφανειακή του θέση, η οποία διευκόλυνε την εξόρυξή του. Εκτός των 

κοιτασμάτων αυτών, υπολογιζόταν ότι υπήρχαν, επιπλέον, περίπου 32 εκ. τόνοι 

υψηλότερης ποιότητας λιγνίτη σε διάφορες περιοχές της χώρας, με θερμική αξία 5 

χιλιοθερμίδες ανά χιλιόγραμμο και περιεκτικότητα σε υγρασία μέχρι 15%.230 Ο 

Πεζόπουλος τόνιζε ωστόσο, ότι με εξαίρεση την περιοχή της Πτολεμαΐδας, 

απουσίαζαν συστηματικές μελέτες γύρω από την ακριβή ποσότητα των διαθέσιμων 

κοιτασμάτων λιγνίτη στη χώρα. Η σχετική έρευνα ήταν μέχρι τότε αποσπασματική 

και είχε διεξαχθεί κατά κύριο λόγω από ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία 

ενδιαφέρονταν για την εκμετάλλευση επιμέρους κοιτασμάτων ανά την 

επικράτεια.231 

Αντιθέτως με την ποιότητα τους, τα κοιτάσματα της ευρύτερης περιοχής 

της Πτολεμαΐδας παρουσίαζαν το πλεονέκτημα ότι βρίσκονταν σε επιφανειακές 

θέσεις κάνοντας ευκολότερη τη εξόρυξη τους και μειώνοντας το κόστος χρήσης 
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 Στο ίδιο, σελ.32. 
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 Στο ίδιο, σελ.2. 
231

 Στο ίδιο, σελ.35. 
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τους. Τα υπόλοιπα κοιτάσματα, αντιθέτως, βρίσκονταν σε μεγαλύτερο βάθος 

γεγονός που καθιστούσε αναγκαία την υπόγεια εξόρυξη.232 

 Η ενέργεια από τον λιγνίτη δεν ήταν άμεσα αξιοποιήσιμη, αφ’ ενός μεν 

διότι ήταν ακριβότερη από αυτή των υδραυλικών δυνάμεων και αφετέρου γιατί τα 

πρώτα χρόνια θα ήταν δύσκολο να εξορυχτούν οι απαιτούμενες ποσότητες που θα 

κάλυπταν τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια και οι οποίες υπολογίζονταν σε 600 

χιλ. τόνους ετησίως.233 Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, προσέθετε ο Πεζόπουλος, 

σημαντικό παράγοντα μείωσης του τελικού κόστους χρήσης του λιγνίτη 

αποτελούσε η εκμηχάνιση της εξόρυξης του έτσι ώστε ο ελληνικός λιθάνθρακας 

ανεξαρτήτως της ποιότητας του, να ήταν οικονομικά ανταγωνιστικός.234 

Πίνακας 10 Ανάλωση ανά κατηγορία καυσίμων κατά το έτος 1949 

Είδος 

καυσίμου 

Βάρος (σε χιλιάδες 

τόνους) 

Βάρος αναγόμενο σε 

κανονικό λιθάνθρακα 

 Καύσιμα 

εξωτερικού 

Καύσιμα 

εσωτερικού 

Σε χιλιάδες 

τόνους 

% 

Λιθάνθρακας 284,7 - 284,7 11,8 

Κώκ 8,3 - 8,2 0,34 

Μαζούτ 430,6 - 605,3 25 

Βενζίνη 176,3 - 277 11,6 

Diesel Oil - - 260 11 

Λιγνίτης - 135 65,8 2,7 

Ανθρακίτης 4,9 - 6 0,26 

Οικιακά 25 2.350 900 37,3 

Πηγή: Στο ίδιο,σελ.73. 

Πίνακας 11 Ανάλωση ανά κατηγορία καταναλωτών κατά το έτος 1949 

Είδος  

καυσίμου 

 Κατανάλωση καυσίμων σε χιλιάδες τόνους κανονικού λιθάνθρακα ανά κατηγορία 

καταναλωτών 
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 Στο ίδιο, σελ.37. 
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 Στο ίδιο, σελ.4. 
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 Στο ίδιο, σελ.37. 
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 Ναυτιλία Αυτοκίνητα Σιδη/ος Γεωργία Βιομηχανία Θέρμανση 

για βιομηχαν. 

σκοπούς 

Παραγωγή 

Φωταερ. 

Παρ. 

Ηλεκτρισμ

ού 

Οικιακά 

Λιθ/κας  42  85.7  39 70 40  8 

Κώκ      8.2    

Μαζούτ 200   10.3  151  239 5 

Βενζίνη 0,7 256  15.7 4.6     

Diesel Oil 78.5 5.3  14.8 73.5 18.7  50.5 18.7 

Λιγνίτης      5   60.8 

Ανθρακίτη

ς 

     6    

Οικιακά         900 

Πηγή: Στο ίδιο,σελ.73. 

 

Από τα στοιχεία της περιόδου 1934-1938 γίνεται φανερό ότι η 

κατανάλωση λιγνίτη προπολεμικά στην Ελλάδα ήταν πολύ μικρή, κυμαινόμενη από 

45 έως 65 χιλ. τόνους (Πίνακας 10). Είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με στοιχεία 

της ΔΕΗ το 2006 εξήχθησαν 62,5 εκατομμύρια τόνοι λιθάνθρακα ενώ συνολικά 

μέχρι σήμερα έχουν εξαχθεί 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι οι οποίοι αποτελούν το 29% 

των συνολικών αποθεμάτων της χώρας. Οι υπόλοιποι 3,1 δισεκατομμύρια τόνοι 

ισοδυναμούν με 125 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου και επαρκούν για ένα 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 45 χρόνων.235 

 

Πίνακας 12 Κατανάλωση καυσίμων κατά την περίοδο 1930-1948 

 Μέτρηση 

σε 1000 

τόνους 

% Μέτρηση 

σε 1000 

τόνους 

% Μέτρηση 

σε 1000 

τόνους 

% Μέτρηση 

σε 1000 

τόνους 

% 

 1930  1934  1938  1948  

Λιθάνθρακας 804 43 721 35,6 840 32,42 284,7 11,8 

Κωκ 33,3 1,75 64 3,3 75,7 2,92 8,2 0,34 

Μαζούτ 12,5 0,66 71 3,55 177,5 6,85 605,3 25 

Βενζίνη 83 4,4 78 3,95 112 4,33 277 11,6 

                                                           
235

 ΔΕΗ, Αποθέματα - Ποιότητα λιγνίτη, διαθέσιμο στο: https://www.dei.gr/el/oruxeia/apothemata-
kai-poiotita, ημερομηνία πρόσβασης (05/05/2019). 

https://www.dei.gr/el/oruxeia/apothemata-kai-poiotita
https://www.dei.gr/el/oruxeia/apothemata-kai-poiotita
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DieselOil 100,7 5,4 148,5 7,3 194,5 7,50 260 11 

Λιγνίτης 58(119) 3,19 48(101,6) 2,35 45(96) 1,74 65,8(135) 2,7 

Ανθρακίτης 29,5 1,6 40 1,95 48 1,86 6 0,26 

Οικιακά236 740 40 850 42 1097,9 42,38 900 37,3 

Συνολο 1861 100 2020,5 100 2590,6 100 2407 100 

Πηγή: Στο ίδιο,σελ.70-73. 

 

Η διάρθρωση του δικτύου 

 

Το σχέδιο του Πεζόπουλου προέβλεπε τη δημιουργία 14 υδροηλεκτρικών 

εργοστασίων τα οποία θα κατασκευάζονταν στην Πελοπόννησο (1 στον Λάδωνα, 1 

στον Βουραϊκό και 1 στον Αλφειό), στη Στερεά Ελλάδα (3 στον Αχελώο), τη 

Θεσσαλία (1 στον Ταυρωπό/Μέγδοβα), τη Μακεδονία (1 στον Βόδα, 3 στον 

Αλιάκμονα, 1 στον Νέστο), την Ήπειρο (1 στο Λούρο) και τη Θράκη (1 στον Λίσσε). 

Από τα τρία θερμοηλεκτρικά εργοστάσια που προβλέπονταν να αποτελούν μέρος 

του κεντρικού δικτύου, δύο θα ήταν στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Οι 

μονάδες αυτές θα συνδέονταν με γραμμές μεταφοράς ρεύματος τάσης 132 V. 

Τέλος, κατά τόπους, και εκεί όπου δεν θεωρείτο οικονομικά συμφέρουσα η 

παροχή ρεύματος από το εθνικό αυτό δίκτυο, θα δημιουργούνταν μικρές, τοπικής 

χρήσης, θερμοηλεκτρικές μονάδες. 237  Τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια θα 

λειτουργούσαν ως εφεδρείες που θα χρησιμοποιούνταν σε περιπτώσεις βλάβης 

του συστήματος, ανεπάρκειας της παραγωγής σε περιόδους ξηρασίας ή 

αυξημένων αναγκών στη ζήτηση.238 Το δίκτυο δεν υπολογιζόταν να καλύπτει τις 

ανάγκες των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, τουλάχιστον κατά το πρώτο 

στάδιο της λειτουργίας του. Γι’ αυτόν τον λόγο προβλεπόταν η δημιουργία και 

άλλων μικρών θερμοηλεκτρικών εργοστασίων που θα λειτουργούσαν με ντίζελ και 

θα τροφοδοτούσαν τοπικά ή περιφερειακά δίκτυα. 239  Τα τμήματα που θα 

συνέθεταν το δίκτυο ήταν, οι μονάδες παραγωγής, οι γραμμές μεταφοράς του 
                                                           
236

 Με τον όρο «οικιακά» εννοούνται διαφόρων ειδών καύσιμα όπως οινόπνευμα,  ξυλάνθρακας 
αλλά στην συντριπτική του πλειοψηφία (97%) μη εισαγόμενης προέλευσης καυσόξυλα, βλ. 
Γ.Πεζόπουλος, Η ανάπτυξις,σελ.74. 
237

 Στο ίδιο, σελ.8. 
238

 Στο ίδιο, σελ.9. 
239

 Στο ίδιο, σελ.6,8. 
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ηλεκτρικού ρεύματος, τα δίκτυα γραμμών υψηλής τάσης και οι σταθμοί 

μετασχηματισμού της τάσης του ρεύματος.240 Το δίκτυο ολοκληρωνόταν από την 

τοπική διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις υποσταθμών και επιπλέον 

γραμμών μεταφοράς, στα καταναλωτικά κέντρα για τη διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας.241 

Με άλλα λόγια το ρεύμα έφευγε με υψηλή τάση 150.000 V από τους 

σταθμούς παραγωγής και πήγαινε στους περιφερειακούς όπου μετατρεπόταν, 

μέσω μετασχηματιστών, σε τάση 66.000 και 15.000 V. Από εκεί έφτανε στους 

τοπικούς υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης από τους οποίους ξεκινούσαν 

γραμμές χαμηλής τάσης με εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα 380/220 V και δίκτυα 

γραμμών υψηλής τάσης 15.000 V προς διανομή ιδίως στις αγροτικές 

περιφέρειες.242 

Ο Γ. Πεζόπουλος, όπως και ο Θ. Ραυτόπουλος, θεωρούσε σημαντική τη 

διασύνδεση των μονάδων παραγωγής ώστε να είναι δυνατή η εξίσωση των 

φορτίων. Η ίδρυση των μονάδων παραγωγής αλλά και των υπολοίπων έργων 

(κατασκευή φραγμάτων, δημιουργία τεχνητών λιμνών) θα γινόταν χωρίς να πρέπει 

η κάθε μια από αυτές να εξασφαλίζει αυτόνομα τις ενεργειακές ανάγκες της 

περιφέρειας που εξυπηρετούσε. Το γεγονός αυτό εξασφάλιζε οικονομία στα 

κεφάλαια που απαιτούνταν για την κατασκευή του δικτύου.243 

 

Το πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων 

 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του εθνικού δικτύου προβλεπόταν να γίνει σε τρία 

στάδια. Το πρώτο, επιδίωκε να αντιμετωπίσει σε βάθος τετραετίας τις άμεσες 

ενεργειακές ανάγκες κατανάλωσης.244 Στο διάστημα αυτό θα έπρεπε να ξεκινήσουν 

και να ολοκληρωθούν οι εργασίες για τις υδροηλεκτρικές μονάδες παραγωγής στην 

Πελοπόννησο —στον ποταμό Λάδωνα —με ισχύ 60.000 kWh, στη Δυτική 

Μακεδονία —στον ποταμό Βόδα— με ισχύ 20.000 kWh, στην Ήπειρο —στον 

                                                           
240

 Στο ίδιο, σελ.10. 
241

 Στο ίδιο, σελ.10. 
242

 Στο ίδιο, σελ.7. 
243

 Στο ίδιο,σελ.9. 
244

 Στο ίδιο, σελ.12. 
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ποταμό Λούρο— επίσης με ισχύ 20.000 kWh. Ταυτόχρονα θα ξεκινούσαν δύο 

ακόμη έργα, το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Αχελώου, στα Κρεμαστά, με ισχύ 

220.000 kWh, και το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο του Βουραϊκού, στη 

Β.Πελοπόννησο με ισχύ 50.000 kWh. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συνολική ισχύς όλων των υπολοίπων μονάδων 

που υπολογιζόταν να κατασκευαστούν ήταν μικρότερη από εκείνη του Αχελώου 

και έφτανε συνολικά τις 150.000 kWh.245 Για την πρώτη αυτή φάση προβλεπόταν 

επίσης και η αναβάθμιση των τριών υπαρχόντων θερμοηλεκτρικών μονάδων στην 

Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη.246 Τα εργοστάσια της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να αυξήσουν την ισχύ τους, το πρώτο μέχρι τις 110.000 

kWh και το δεύτερο μέχρι τις 16.000 kWh.247 

 Για την δεύτερη περίοδο προβλεπόταν η δημιουργία επιπλέον 

υδροηλεκτρικών μονάδων, των οποίων η κατασκευή θα ξεκινούσε την ίδια περίοδο 

με αυτή των πρώτων, αλλά θα ολοκληρωνόταν αργότερα. Επρόκειτο για τις 

μονάδες του Μέγδοβα στη Θεσσαλία με συνολική ισχύ 30.000 kWh, του Λίσσε στην 

Ανατολική Μακεδονία με ισχύ επίσης 30.000 kWh, και του Αλιάκμονα στη Δυτική 

Μακεδονία με ισχύ 120.000 kWh.248 

Τέλος για την τρίτη φάση υπολογιζόταν η κατασκευή μονάδων στις εξής 

περιοχές: Αχελώος (Πρέβεντζα) ισχύος 88.000 kWh, Αχελώος (Κριεκούκι), με ισχύ 

132.000 kWh, Νέστος με ισχύ 120.000 kWh, Αλιάκμονας (Καναβοτόπι) με ισχύ 

132.000 kWh, Αλιάκμονας (Προφ. Ηλίας) με ισχύ 88.000 kWh και στον Αλφειό 

ποταμό (Ολυμπία) μονάδα μέγιστης ισχύος 25.000 kWh. 249 

Οι παραπάνω επιλογές του Πεζόπουλου λάμβαναν υπόψη μια σειρά από 

παράγοντες όπως: 

 την πρόβλεψη αύξησης των καταναλωτικών αναγκών τα επόμενα χρόνια, 

 τα στοιχεία και τις μελέτες που μπορεί να υπήρχαν ήδη για κάποια από τα 

υδροηλεκτρικά έργα, 

 τα διαθέσιμα οικονομικά μέσα, 

                                                           
245

 Στο ίδιο, σελ.14. 
246

 Στο ίδιο, σελ.11-12, 14. 
247

 Στο ίδιο, σελ.17. 
248

 Στο ίδιο,σελ.13-15. 
249

 Στο ίδιο,σελ.13-16. 
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 τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός υδροηλεκτρικού συστήματος με οικονομικά 

πρόσφορο τρόπο, 

 τις κοινωνικές και εθνικές ανάγκες.250 

 

Γραμμές μεταφοράς και υποσταθμοί μετασχηματισμού  

 

Για την πρώτη τετραετία υπολογιζόταν η δημιουργία γραμμών μεταφοράς 

συνολικού μήκους 1.320 χιλιόμετρων, για την δεύτερη τετραετία γραμμές μήκους 

170 χιλιομέτρων και για την τρίτη και τελευταία φάση γραμμές μήκους 360 

χιλιομέτρων. Κατά την πρώτη φάση υπολογιζόταν, επίσης, η δημιουργία 10 

σταθμών αναβιβασμού της τάσης και 13 σταθμών υποβιβασμού. Στη δεύτερη 

φάση 5 και 2 σταθμοί αντίστοιχα  και για την τελευταία 7 επιπλέον σταθμοί.251 Οι 

προβλέψεις ως προς την παραγόμενη ενέργεια παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα (Πίνακας 11). 

 

Πίνακας 13: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (σε δις. kWh) 

 1952 1956 1963 

 Μέσο 

υδρολογικό252 

έτος 

Ξηρό 

υδρολογικό 

έτος 

Μέσο 

υδρολογικό 

έτος 

Ξηρό 

υδρολογικό 

έτος 

Μέσο 

υδρολογικό 

έτος 

Ξηρό 

υδρολογικό 

έτος 

Παραγόμενη 

υδροηλεκτρική 

ενέργεια 

1.645 1.023 2.750 1.688 5.750 3.365 

Παραγόμενη 

θερμοηλεκτρική 

ενέργεια 

- 622 - 900 - 900 

Σύνολο 1.645 1.645 2.750 2.568 5.750 4.265 

                                                           
250

 Στο ίδιο,σελ.11. 
251

 Στο ίδιο,σελ.19. 
252

 Ο όρος “υδρολογικό έτος” αφορά μια περίοδο 12 συνεχών μηνών, η οποία δεν συμπίπτει με το 
ημερολογιακό έτος, βροχόπτωσης και της απορροής των υδάτων, τέτοιας ώστε η απορροή να 
οφείλεται στη βροχόπτωση που έπεσε μέσα στους 12 αυτούς μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες 
βλ. Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ηλεκτρονικά Μαθήματα, 
διαθέσιμο στο: http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/gmc543e/kef2.html, (ημερομηνία πρόσβασης 
27/07/2021). 

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/gmc543e/kef2.html
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Πηγή: Στο ίδιο,σελ.21. 

 

Με αυτό τον τρόπο θα υπερκαλυπτόταν η ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα 

μέχρι το 1956. Μετά την περίοδο αυτή, ωστόσο, η παραγόμενη ενέργεια δεν θα 

ήταν πλέον  αρκετή για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, ιδιαίτερα αυτών 

της πρωτεύουσας, έτσι ώστε από το 1963 η έλλειψη αυτή να υπολείπεται κατά 26% 

της συνολικής παραγωγής. Θα ήταν τότε αναγκαίο να κατασκευασθούν 

θερμοηλεκτρικές μονάδες των οποίων η παραγωγή θα έφθανε το 1.480.000 kWh. 

 

Οικονομική πρόβλεψη 

 

Σύμφωνα με την οικονομική πρόβλεψη του Γ. Πεζόπουλου, το έργο απαιτούσε 

κεφάλαια ύψους $111 εκ. Το πλέον πολυδάπανο τμήμα θα ήταν αυτό της 

υδροηλεκτρικής μονάδας του Αχελώου που θα στοίχιζε $35 εκ. Το κόστος της 

μεταφοράς του ρεύματος από τη μονάδα αυτή προς την πρωτεύουσα θα 

υπερέβαινε τα $27 εκ. Η δαπάνη για τον σταθμό υποβιβασμού του ρεύματος στην 

πρωτεύουσα υπολογιζόταν σε $6 εκ., ενώ η αντίστοιχη των υπολοίπων 

υποσταθμών σε $7 εκατομμύρια.253 

Η δεύτερη φάση της οικοδόμησης του δικτύου απαιτούσε $60 εκ., τα 

περισσότερα εκ των οποίων θα διατίθονταν για την κατασκευή της μονάδας του 

Αλιάκμονα, το κόστος της οποίας θα έφτανε τα $40 εκατομμύρια. Τέλος, υπολόγιζε 

ότι το ύψος της αξίας των έργων της τρίτης και τελικής φάσης θα ανήρχετο στα 

$147 εκ., εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος θα αφορούσε τα έργα του Αχελώου 

και του Αλιάκμονα. Ως προς τον πρώτο προβλεπόταν η κατασκευή νέων 

υδροηλεκτρικών μονάδων, στην Πρεβέντζα και το Κριεκούκι, οι οποίες θα κόστιζαν 

$33 περίπου εκ., ενώ για τον Αλιάκμονα υπολογιζόταν η κατασκευή νέων μονάδων 

στο Καναβοτίποι και τον Προφήτη Ηλία με συνολικό κόστος $54 περίπου εκ. Το 

κόστος των αντίστοιχων υποσταθμών ανερχόταν σε $5 εκ. Τέλος, το κόστος της 

γραμμής μεταφοράς που συνέδεε τον Ταυρωπό και τον Αλιάκμονα με τη 

Θεσσαλονίκη υπολογιζόταν σε $7 εκ.254 

                                                           
253

 Στο ίδιο, σελ.22. 
254

 Στο ίδιο, σελ.23. 
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Προβλέψεις κατανάλωσης 

 

Ο Γ. Πεζόπουλος έκανε τις προβλέψεις για τις μελλοντικές καταναλώσεις 

βασιζόμενος στους ανοδικούς ρυθμούς των προπολεμικών δεικτών κατανάλωσης, 

την ρευστή μεταπολεμική κατάσταση, την προσδοκώμενη αύξηση του πληθυσμού, 

την επιδιωκόμενη άνοδο του βιοτικού επιπέδου, την ανάγκη εκμηχανισμoύ της 

παραγωγής και την ανάγκη εκβιομηχάνισης της χώρας.255 

Υπολόγιζε ως εκ τούτου, ότι, με βάση τα στατιστικά του παρελθόντος, ο 

πληθυσμός θα συνέχιζε να αυξάνεται ενώ το βιοτικό επίπεδο θα βελτιωνόταν 

εξαιτίας της εκμηχάνισης της παραγωγής και της σταδιακής αύξησης του εθνικού 

εισοδήματος. Παράγοντας αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας θα 

ήταν και η εκβιομηχάνιση της παραγωγής, η οποία περιλάμβανε τόσο την 

ανάπτυξη των υπαρχόντων κλάδων όσο και την δημιουργία «νέων βασικών 

βιομηχανιών».256 

Με βάση τους υπολογισμούς του, ο Πεζόπουλος προέβλεπε ότι σε βάθος 

μιας δεκαετίας ο λιγνίτης θα αντικαθιστούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα 

εισαγόμενα υγρά καύσιμα, ενώ για το ίδιο διάστημα η ηλεκτρική ενέργεια θα 

αποτελούσε πλέον και αυτή ένα υπολογίσιμο παράγοντα για την ελληνική 

παραγωγή (Πίνακας 9).257  

 

Πίνακας 14 Πρόβλεψη κατανάλωσης καυσίμων ανά κατηγορία καυσίμων για το 
1958 

Είδος 

Καυσίμου 

Ανά 1000 

τόνους 

λιθάνθρακα 

% Ναυτιλία Αυτοκίνητα Σιδηρό-

δρομος 

Αγροτικές 

Εργασίες 

Βιομηχανία Βαριά 

Βιομηχανία 

Οικιακή 

χρήση 

Λιθάνθρακας 63 1,6   4  1   

Κάρβουνο 11 0,3        

Μαζούτ 308 8,15 34   5    

Βενζίνη 315 8,25  59  9 1   

                                                           
255

 Στο ίδιο, σελ.82. 
256

 Στο ίδιο, σελ.83. 
257

 Στο ίδιο, σελ.87. 
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Πετρέλαιο 225 5,8 19 1  7 9  20 

Λιγνίτης 1.520 40,3   20    186 

Οικιακά 810 21,5       160 

Φωταέριο 200 5,3       56 

Ηλεκτρισμός 335 8,8   4 17 67 87 24 

Σύνολο 3.787 100 53 60 28 38 78  445 

Πηγή: Στο ίδιο, σελ.89 

 

Προκειμένου να υπολογίσει την αύξηση της κατανάλωσης έκανε μια εκτίμηση της 

αύξησης του πληθυσμού ανά αστικό κέντρο. Σύμφωνα με αυτούς τους 

υπολογισμούς το 1959 η περιοχή της πρωτεύουσας θα περιλάμβανε 375.000 

οικογένειες εκ των οποίων το 95% θα τροφοδοτείτο με ηλεκτρικό ρεύμα. Επιπλέον, 

θα λειτουργούσαν περίπου 100.000 καταστήματα και γραφεία, ανεβάζοντας τον 

συνολικό αριθμό καταναλωτών στους 450.000. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 

του, η ενέργεια που θα χρησιμοποιούσαν οι 250.000 από τις προαναφερθείσες 

οικογένειες θα έφτανε τα 23 εκατομμύρια kWh —ή 7,5 kWh ανά οικογένεια 

(μηνιαία)— αριθμός ο οποίος κυμαινόταν στα προπολεμικά επίπεδα. Η 

κατανάλωση αυτή αφορούσε ως επί το πλείστον τη χρήση ρεύματος για ιδιωτικό 

φωτισμό και ηλεκτρικές συσκευές. Οι υπόλοιπες 100.000 οικογένειες θα 

κατανάλωναν 110 εκ. kWh (ή 92 kWh μηνιαίως ανά οικογένεια). Ως προς τα 

καταστήματα και τα γραφεία, υπολογιζόταν ότι η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, 

καταρχήν για φωτισμό και κατά δεύτερο λόγο για άλλες εργασίες, θα έφτανε τις 30 

εκατομμύρια kWh. Ως προς τον δημοτικό φωτισμό προβλεπόταν, σύμφωνα με τα 

δεδομένα ειδικής μελέτης για την περιοχή της Πρωτεύουσας, ότι αυτός θα ήταν 

πενταπλάσιος σε σχέση με την προπολεμική περίοδο, διάστημα κατά το οποίο ο 

δημόσιος ηλεκτροφωτισμός ήταν πρακτικά ανύπαρκτος και θα έφτανε την ετήσια 

κατανάλωση των 15 εκ. kWh.258 

Διπλάσια σε σχέση με το 1938 θα ήταν και η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας για τις συγκοινωνίες, φθάνοντας τα 55 εκ. kWh, εκτίμηση η οποία 

στηριζόταν στη μελλοντική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών σε Αθήνα και 

Πειραιά. Παρομοίως για τη Θεσσαλονίκη υπολογιζόταν ότι η κατανάλωση για 

                                                           
258

Στο ίδιο, σελ.93 
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οικιακή χρήση θα έφτανε στα 26 εκ. kWh ενώ για τα γραφεία και τα καταστήματα 

θα ανερχόταν σε 4 εκ., για τον δημόσιο φωτισμό σε 4 εκ. και για τις αστικές 

συγκοινωνίες σε 15 εκ. kWh. Συνολικά η ετήσια κατανάλωση για τις πέντε 

μεγαλύτερες πόλεις θα έφτανε μετά από μια δεκαετία τα 312 εκ. kWh (Πίνακας 

12). Ως προς την εκβιομηχάνιση της χώρας αυτή θα στηριζόταν στη δημιουργία 

βαριάς βιομηχανίας η οποία θα αφορούσε τις βιομηχανίες χάλυβα, χημικών 

λιπασμάτων, σόδας, τσιμέντου, βαμβακιού, η κατανάλωση των οποίων 

υπολογιζόταν ότι θα έφτανε μέχρι το 1958 τις 557 εκ. kWh (Πίνακας 12). 

 

Πίνακας 15 Κατανάλωση σε εκατομμύρια kWh για οικιακή χρήση, καταστήματα, 

δημόσιο φωτισμό και αστικές συγκοινωνίες στις μεγάλες πόλεις 

Πόλη 
Οικιακή 

κατανάλωση 

Καταστήματα 

Γραφεία 

Δημόσιος 

Φωτισμός 

Αστικές 

Συγκοινωνίες 

Πρωτεύουσα 133 30 15 55 

Θεσσαλονίκη 26 4 4 15 

Πάτρα 9,8 1,7 1,5 5 

Βόλος 7,8 1,2 1,4 2 

Σύνολο 176,6 36,9 21,9 77 

Πηγή: Στο ίδιο,σελ.92-94. 

 

Πίνακας 16 Προβλεπόμενες καταναλώσεις στη βαριά βιομηχανία 

Είδος βιομηχανίας 
Ετήσια κατανάλωση 

(εκατομμύρια kWh) 

Ζητούμενη ισχύς 

(χιλιάδες kW) 

Μαγνησίου 320 40 

Αργίλου 15 2 

Χάλυβα 10 1,8 

Τσιμέντου 23 3,2 

Μπαμπακιού 25 6,5 

Χημικών λιπασμάτων* 12 1,5 

Αζώτου και αζωτούχων 70 9 
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λιπασμάτων 

Σόδας 55 7 

Κατεργασίας μετάλλων 13 2,5 

Διάφορες 14 76,5 

Σύνολο 557 76,5 

Πηγή: Στο ίδιο,σελ.100. 

*Μη αζωτούχων 

 

4. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΤΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Το 1947 κυκλοφορεί το έργο του Δημήτρη Μπάτση με θέμα τη βαριά 

βιομηχανία στην Ελλάδα. Ο Δημήτρης Μπάτσης υπήρξε μαρξιστής επιστήμονας 

που σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, ενώ διετέλεσε διευθυντής του 

επιστημονικού περιοδικού Ανταίος (1945-1951) το οποίο φιλοξενούσε στις σελίδες 

του τις επιστημονικές απόψεις πολλών μαρξιστών διανοουμένων της εποχής.259 Η 

μελέτη του για τη βιομηχανία στην Ελλάδα υπήρξε και η μοναδική του μονογραφία 

αφού στις 30 Μαρτίου του 1952 εκτελέστηκε από την κυβέρνηση Ν.Πλαστήρα, μαζί 

με τέσσερα ακόμα στελέχη του ΚΚΕ με την κατηγορία της «κατασκοπείας».260 

Η μελέτη του για την ηλεκτρική ενέργεια βασιζόταν στα στοιχεία που 

παρέθεταν οι υπάρχουσες εκθέσεις τεχνικών (Θ.Ραυτόπουλου, Γ.Πεζόπουλου, 

Α.Δεληγιάννη, κ.α.) και υπό αυτή την έννοια στηριζόταν σε ένα δευτερογενές 

υλικό. Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο διατυπώθηκαν με συστηματικό τρόπο οι 

απόψεις για την ανάγκη ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μέσω της 

εκβιομηχάνισης της. Η ιδιαιτερότητα και η αξία της μελέτης αυτής έγκειται, σε 

μεγάλο βαθμό, στο ότι είναι ίσως η μοναδική έρευνα στην οποία το τεχνικό μέρος 

αποτελεί τμήμα μια ευρύτερης πολιτικής πρότασης που έθετε ως στόχο τον 

συνολικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας μέσω μιας νέας εξουσίας, 

«λαϊκοδημοκρατικού χαρακτήρα». Πρόκειται λοιπόν για τη μοναδική μελέτη της 
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περιόδου εκείνης στην οποία η τεχνικο-οικονομική πρόταση συνδέεται με έναν 

συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό ο οποίος, εν τέλει, καθορίζει τους όρους 

με τους οποίους θα δημιουργείτο το εθνικό δίκτυο αλλά και τους σκοπούς που θα 

εξυπηρετούσε. Όπως υποστήριζε και ίδιος ο Μπάτσης, κανείς σχεδιασμός, όσο 

άρτιος και αν ήταν τεχνικά, δεν θα μπορούσε να δώσει ικανοποιητική λύση στο 

πρόβλημα της ενεργειακής οικονομίας, χωρίς τη ριζική αλλαγή των κοινωνικών και 

πολιτικών συνθηκών. Το πρόβλημα λοιπόν του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας, για τον 

ίδιο, δεν ήταν απλά ένα τεχνοκρατικό ζήτημα αλλά πρωτίστως, ένα πολιτικό 

πρόβλημα. 

Βασική θέση του Μπάτση ήταν ότι η ελληνική αστική τάξη βρισκόταν σε 

καθεστώς οικονομικής εξάρτησης από τις ανεπτυγμένες, καπιταλιστικά, χώρες οι 

οποίες έλεγχαν τόσο τις οικονομίες των φτωχότερων κρατών όσο, συχνά, και τις 

πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό τους. Για να πάψει η Ελλάδα να αποτελεί 

εξαρτημένη χώρα θα έπρεπε να ολοκληρωθεί ο αστικοδημοκρατικός 

μετασχηματισμός της Ελλάδας μέσω μιας νέας, λαϊκής, δημοκρατίας που θα 

χάραζε μια πολιτική με βάση την «οργανωμένη» οικονομία.261 

Ο Δ. Μπάτσης υποστηρίζει ότι η ελληνική επιχειρηματική τάξη είχε 

υπάρξει μέχρι εκείνη τη στιγμή ανίκανη, τυχοδιωκτική, παρασιτική και 

μεταπρατική, επιδιώκοντας την εξυπηρέτηση των άμεσων συμφερόντων της. 

Απέφευγε να επενδύσει, προτιμώντας «σίγουρες, μικρής πνοής και μονοπωλιακού 

χαρακτήρα τοποθετήσεις» των κεφαλαίων της. Υπήρξε πάντα «δεμένη» με το ξένο 

κεφάλαιο αλλά και με τα αντιδραστικότερα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Δεν 

δημιούργησε έτσι τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των παραγωγικών 

δυνάμεων της χώρας αφού δεν μπορούσε να αναπτύξει τους όρους της 

καπιταλιστικής αναπαραγωγής και συσσώρευσης, παραμένοντας απλά ένας 

διαμεσολαβητής του ξένου κεφαλαίου.262 

Η δημιουργία λοιπόν βαριάς βιομηχανίας, η οποία ήταν βασική 

προϋπόθεση για την απεξάρτηση της χώρας, ήταν αδύνατη χωρίς και την 

ενεργειακή αυτοτέλεια της. Η τελευταία μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο εάν 

η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Ελλάδας και η διαχείριση του δικτύου 
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ηλεκτρικής ενέργειας δεν γινόταν από ξένα μονοπώλια.263 

Αποτέλεσμα της προαναφερθείσας εξάρτησης ήταν η καθυστέρηση της 

Ελλάδας ως προς τον εξηλεκτρισμό της, γεγονός που προκαλούσε τη δαπανηρή 

εισαγωγή καυσίμων για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών. Στα πλαίσια 

αυτά συχνό ήταν το φαινόμενο της υπογραφής συμβάσεων με ιδιαίτερα 

προνομιακούς όρους για τους ξένους ομίλους που εκμεταλλεύονταν τις 

πλουτοπαραγωγικές δυνάμεις της Ελλάδας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη 

σύμβαση του Αχελώου. 264  Τα εργοστάσια τα οποία προβλεπόταν να 

κατασκευαστούν με βάση την παραπάνω, μονοπωλιακού χαρακτήρα, σύμβαση 

εξασφάλιζαν στους αναδόχους υψηλά κέρδη και φθηνό εργατικό δυναμικό. 

Τέτοιες πρακτικές επέτρεπαν τον ουσιαστικό έλεγχο της παραγωγικής 

δραστηριότητας της Ελλάδας και καθόριζαν το είδος και τον βαθμό της 

βιομηχανικής της ανάπτυξης.265 Το ζήτημα της ηλεκτρικής ενέργειας καταλάμβανε 

ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου του, καθώς θεωρούσε την παραγωγή φθηνού 

ηλεκτρικού ρεύματος αναγκαία για την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας στην 

Ελλάδα.266 

Το 1938 η Ελλάδα εισήγαγε ετησίως 1,3 εκ. τόνους καυσίμων με κόστος 

1,4 δις. δραχμές. Εισήγαγε επίσης κάθε χρόνο μεταλλεύματα και «μεταλλικά είδη» 

αξίας 2,6 δις. δραχμών ενώ οι αντίστοιχες εξαγωγές έφταναν τα 384 εκ. Οι 

εισαγωγές αφορούσαν σίδερο, ατσάλι αλλά και βιομηχανικά προϊόντα όπως 

ατμολέβητες, σωλήνες, εργαλεία κ.α. Το σύνολο αυτό των 3,6 δις. δραχμών 

αποτελούσε και το μεγαλύτερο μέρος του παθητικού, του εμπορικού της 

ισοζυγίου, που έφτανε συνολικά τα 4,6 δις.267 Η εισαγωγή των καυσίμων, πρώτων 

υλών και ακατέργαστων προϊόντων επιβάρυνε σημαντικά το εμπορικό ισοζύγιο και 

έθετε, όπως σημειώνει, «τις βάσεις της εξάρτησης της οικονομίας στην αγορά του 

εξωτερικού».268 Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι το 97% των στερεών καυσίμων 

(κάρβουνο, λιγνίτης κοκ) που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ενέργειας ήταν 

εισαγόμενα και μόλις το 3% ήταν εγχώριος λιγνίτης, ενώ τα υγρά καύσιμα ήταν εξ 
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ολοκλήρου εισαγόμενα. Κατ’ επέκταση η ηλεκτρική ενέργεια που παραγόταν στην 

Ελλάδα προερχόταν κατά 95% από ξένα καύσιμα .269 

Ο Δ. Μπάτσης μελετώντας τις εκθέσεις των ελλήνων τεχνικών 

παρατηρούσε, όπως και άλλοι, ότι η θερμική ενέργεια που παραγόταν στην 

Ελλάδα το 1938 ήταν συντριπτικά μεγαλύτερη από αυτή των υδατοπτώσεων καθώς 

από την πρώτη παράγονταν 258 εκ. kWh ενώ από τη δεύτερη μόλις 13 εκ. Από τις 

258 εκ. kWh, οι 205 εκ. παράγονταν από την ΗΕΑΠ ενώ οι υπόλοιπες 66 εκ. kWh, 

στην υπόλοιπη Ελλάδα, από άλλες ιδιωτικές ηλεκτρικές εταιρίες. 

Για το έτος 1939 υπολογιζόταν ότι οι ποσότητες εισαγόμενου κάρβουνου 

και πετρελαίου, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως καύσιμα για τη μη 

ηλεκτροκινούμενη βιομηχανία, αντιστοιχούσαν σε κατανάλωση 750 εκ. kWh ενώ οι 

ανάγκες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αυτών 

αναγκών, έφταναν τις 974 εκ. kWh. Συνολικά, ετησίως, από τα εισαγόμενα 

καύσιμα, το 58% του πετρελαίου και το 38% του άνθρακα, αντίστοιχα, διατίθονταν 

για τη βιομηχανική παραγωγή. 270 Αν έτσι κάποιος συνυπολόγιζε τη θερμική 

ενέργεια που χρησιμοποιείτο ετησίως στην Ελλάδα η αντίστοιχη υδροηλεκτρική 

αφορούσε μόνο το 1% της συνολικής παραγόμενης ενέργειας.271 

Το ελληνικό κεφάλαιο και ο καθυστερημένος του χαρακτήρας οδηγούσε 

στην διαιώνιση μιας κατάστασης κατά την οποία ανεπαρκείς, «άθλιες» 

επιχειρήσεις, όπως αναφέρει, συντηρούνταν από τη χρηματοδότηση του 

τραπεζιτικού κεφαλαίου έτσι ώστε η καθυστέρηση στην τεχνική ανάπτυξη της 

χώρας επιτεινόταν διαρκώς. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό για την κατασκευή του 

εθνικού δικτύου είχε πολλαπλά δαπανηθεί την προηγούμενη εικοσαετία από την 

ελληνική αστική τάξη σε δάνεια, εισαγωγές αλλά και διαφόρων ειδών σπατάλες 

από κέρδη που προέρχονταν από την απλήρωτη εργασία. Το κόστος για την 

κατασκευή των πρώτων υδροηλεκτρικών έργων —με ισχύ περίπου 2,5 έως 3,5 

δισεκατομμυρίων kWh τον χρόνο— θα έφτανε, περίπου, στα 20 δις δρχ. (ενώ το 

                                                           
269

 Στο ίδιο, σελ.47. 
270

 Στο ίδιο, σελ.81-82. 
271

 Στο ίδιο, σελ.83. 



95 
 

αντίστοιχο κόστος για υδροηλεκτρικές μονάδες που θα παρείχαν 5 δις kWh έφτανε 

τις 25 δις δρχ.).272 

Το 1938 οι ανάγκες σε καύσιμα για την κάλυψη των ενεργειακών 

απαιτήσεων στην Ελλάδα έφταναν —με αναγωγή— στα 1,28 δις kWh, χωρίς να 

υπολογίζεται στις ανάγκες αυτές ο κλάδος των μεταφορών. Σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς του Μπάτση, εξαιτίας της αύξησης των μελλοντικών αναγκών, η 

αξία των καυσίμων που θα χρειάζονταν για την κάλυψη τους θα έφτανε τα 1,4 δις 

δραχμές, χωρίς μάλιστα να υπολογίζονται οι ανάγκες της βαριάς βιομηχανίας. 

Κατά τη διαδικασία δε της ανοικοδόμησης της χώρας το ποσό αυτό προβλεπόταν 

να διπλασιαστεί φτάνοντας τα 3 δις δραχμές ετησίως. Ο Δ.Μπάτσης λοιπόν 

υπολόγιζε ότι τα αναγκαία κεφάλαια για την εισαγωγή καυσίμων μιας πενταετίας, 

αντιστοιχούσαν σε «πληρωτέα ποσά» ίσων με αυτών που θα δαπανούνταν για την 

κατασκευή των υδροηλεκτρικών έργων.273 

Ο Δ. Μπάτσης θεωρούσε ότι με την κατασκευή των υδροηλεκτρικών 

μονάδων θα ήταν δυνατόν να αυξηθεί η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από 540 

εκ. kWh σε 3,5 δις kWh μέσα σε μια πενταετία. Ακόμη και εάν λαμβάνονταν υπόψη 

πιθανές καθυστερήσεις στην πορεία των έργων, θεωρούσε δεδομένο ότι οι 

υδατοπτώσεις εξασφάλιζαν μια ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης 

του 1,5 δις kWh την επόμενη δεκαετία. Αυτές οι ποσότητες, ωστόσο, δεν ήταν 

επαρκείς για τις καταναλωτικές ανάγκες ούτε καν της προπολεμικής περιόδου που 

όπως προείπαμε έφταναν τις 4 σχεδόν δις kWh. Για τον λόγο αυτό ήταν αναγκαία η 

εκμετάλλευση, εκτός των υδατοπτώσεων, και του εγχώριου λιγνίτη. 

Όπως σημείωνε και ο Ν. Κιτσίκης, προλογίζοντας το έργο του Μπάτση, η 

ενέργεια που θα παραγόταν από τις υδατοπτώσεις θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας. Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο σύμφωνα με 

τον ίδιο, θα έπρεπε να δοθεί και στον ορυκτό φυσικό πλούτο καθώς αυτός λόγω 

της διπλής του ιδιότητας θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στον τομέα της οικονομίας. Ο 

λιγνίτης ήταν σημαντικός τόσο στη χρήση του ως καύσιμο για την παραγωγή 

ενέργειας, η οποία θα κάλυπτε τις ανάγκες που δεν θα μπορούσαν να 
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ικανοποιήσουν αρχικά οι υδραυλικές δυνάμεις, όσο και ως πρώτη ύλη σε 

διαφόρους κλάδους τη βιομηχανίας.274 

Ο Δ. Μπάτσης, στηριζόμενος σε μελέτες όπως αυτές του Γερμανού F.Kegel 

αλλά και του Γ.Πεζόπουλου, εξέφραζε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα μπορεί να 

ικανοποιήσει σημαντικό μέρος των ενεργειακών της αναγκών αφού διέθετε 

άφθονα κοιτάσματα λιγνίτη. Το ελληνικό κεφάλαιο, επισήμαινε, είχε παίξει και εκεί 

αρνητικό ρόλο καθώς, εξαιτίας της ευκαιριακής του αντίληψης, δεν είχε επενδύσει 

σε εξελιγμένη εξορυκτική τεχνολογία και εξοπλισμό, γεγονός που οδηγούσε στην 

χαμηλή παραγωγικότητα των εργατών της εξορυκτικής βιομηχανίας. Όπως 

αναφέρει, είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση απόδοση εξόρυξης κατά ημερομίσθιο 

ήταν 430 χιλιόγραμμα λιγνίτη στα ελληνικά ορυχεία και 12 τόνοι στα αντίστοιχα 

γερμανικά.275 Ως προς τους υπολογισμούς του Kegel για τα αποθέματα λιγνίτη (τα 

οποία υπολόγιζε σε 7 δις τόνους), ο Μπάτσης επισήμαινε ότι ακόμα και αν αυτοί οι 

υπολογισμοί ήταν υπερβολικά αισιόδοξοι, σε κάθε περίπτωση έφταναν το ένα 

δισεκατομμύριο. Οι ποσότητες αυτές ήταν λοιπόν και πάλι τόσο μεγάλες ώστε να 

μπορούν να στηρίξουν την ενεργειακή ανασυγκρότηση της Ελλάδας.276 

Παρά την χαμηλή του ποιότητα, ο Μπάτσης θεωρούσε ότι ο ελληνικός 

λιγνίτης δεν έπαυε να αποτελεί μια εξαιρετική λύση για συγκεκριμένες χρήσεις όχι 

μόνο σε σχέση με την απευθείας καύση του για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας αλλά και, μέσω της κατεργασίας και του «εξευγενισμού» του, για 

πολλαπλές άλλες χρήσεις. Η κατεργασία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

παραγωγή καυσίμων υψηλής θερμαντικής αξίας, αντικαθιστώντας τα καυσόξυλα, 

αλλά και να χρησιμοποιηθεί στο φωταέριο, στις μηχανές των ατμόπλοιων, στα 

εργοστάσια, στις κατοικίες, κ.ο.κ. Επιπλέον ο ελληνικός λιγνίτης θα χρησίμευε για 

την παραγωγή χημικών προϊόντων με σύγχρονες μεθόδους και, πιθανά, στην 

παραγωγή υγρών καυσίμων (βενζίνη, πετρέλαιο). Το κόστος των εγκαταστάσεων 

που θα απαιτείτο για την επεξεργασία του λιγνίτη, ήταν τέτοιο που καθιστούσε μια 
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τέτοια επένδυση συμφέρουσα αφού το κέρδος της εκμετάλλευσης του 

εμπλουτισμένου λιγνίτη θα ήταν πολύ μεγάλο.277 

Όπως και ο Ν. Κιτσίκης, λοιπόν, ο Δ.Μπάτσης υποστήριζε την αξιοποίηση 

του ελληνικού λιγνίτη τόσο ως καυσίμου όσο και ως πρώτης ύλης. Επιπλέον, 

υποστήριζε την ανάγκη εθνικοποίησης των ιδιωτικών μεταλλείων και την 

οργάνωση των λιγνιτωρυχείων με βάση έναν κεντρικό σχεδιασμό και όχι μέσω 

μισθώσεων και εργολαβιών. Επισήμαινε, ταυτόχρονα, την ανάγκη ύπαρξης μιας 

δασμολογικής πολιτικής που θα περιόριζε την επιβάρυνση των «λαϊκών 

νοικοκυριών» και θα ενθάρρυνε τον εκσυγχρονισμό του τεχνικού εξοπλισμού των 

ορυχείων, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας στον Έλληνα 

ανθρακωρύχο.278 

Κατά την μεταπολεμική περίοδο οι νέες παγκόσμιες ισορροπίες, οι 

ανάγκες ανάπτυξης των οικονομιών του δυτικού κόσμου, ο ανταγωνισμός με τις 

σοσιαλιστικές χώρες αλλά και η ίδια η ανάπτυξη της τεχνολογίας, συνηγορούσαν 

ώστε ο ξένος παράγοντας να ευνοεί την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών 

δυνάμεων, χωρών όπως της Ελλάδας αλλά και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής 

τους. Ωστόσο, όπως υποστήριζε ο Μπάτσης, οι μέχρι τότε σχεδιασμοί για τον 

εξηλεκτρισμό της Ελλάδας επέτειναν την εξάρτηση από τις μεγάλες οικονομικά 

δυνάμεις. Μελετώντας τις εκθέσεις για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας από 

οργανισμούς όπως ο Οργανισμός Περίθαλψης και Αποκατάστασης των Ηνωμένων 

Εθνών (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA) και o 

Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, FAO) του ΟΗΕ, διαπίστωνε ότι δεν έλειπε ούτε από αυτούς ο 

στόχος για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας. Η διαφορά ωστόσο ανάμεσα 

στις εκθέσεις αυτές και την αντίληψη του Μπάτση έγκειτο στο ότι οι πρώτες δεν 

έθεταν ως βασική τους στόχευση την ολόπλευρη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, 

και ιδιαίτερα αυτής της βαριάς βιομηχανίας, αλλά μόνο των κλάδων της 

επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και των ειδών ατομικής κατανάλωσης. 

Επρόκειτο δηλαδή για τομείς της βιομηχανίας που, τελικά, θα ωφελούσαν 
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εμπορικά τα αγγλοαμερικανικά συμφέροντα. 279  Οι όποιοι υπολογισμοί των 

σχεδίων αυτών για την ανάπτυξη μεταλλευτικών μονάδων προορίζονταν να 

ενισχύσουν το εξαγωγικό εμπόριο μέσω του μονοπωλιακού καθεστώτος που θα 

απολάμβαναν οι, ξένης ιδιοκτησίας, επιχειρήσεις που θα επένδυαν σε αυτές. 

Αντίθετα, ο Μπάτσης αντιλαμβανόταν την ανάπτυξη της βαριάς βιομηχανίας ως 

αναγκαία όχι μόνο για όσους λόγους ήδη προαναφέραμε αλλά και γιατί αυτή θα 

αποτελούσε τη βάση για την μελλοντική ανάπτυξη των ίδιων των μέσων 

παραγωγής.280 

Ο Μπάτσης τονίζει ότι οι μελέτες των Ελλήνων τεχνικών είχαν ως 

αφετηρία τους την παραδοχή ότι η ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα ήταν δυνατή 

μόνο με την εισροή ξένων κεφαλαίων. Η εξασφάλιση τους προϋπέθετε, σύμφωνα 

με τις ίδιες μελέτες, την ύπαρξη μόνιμης αποστολής στην χώρα από τον ΟΗΕ η 

οποία θα αντικαθιστούσε, τη μέχρι τότε, Βρετανική Αποστολή.281 Τέτοιου είδους 

σχεδιασμοί πίστευε ότι οδηγούσαν στην απεμπόληση κάθε ίχνους εθνικής 

κυριαρχίας.  

Επιπροσθέτως οι μελέτες των ελλήνων τεχνικών αντιλαμβάνονταν την 

ηλεκτρική ενέργεια ως ένα είδος πολυτελείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα 

με την πρόταση Ραυτόπουλου η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος θα ξεκινούσε στις 

πόλεις από τα «εύπορα στρώματα με τις πολυτελείς κατοικίες» και στη συνέχεια 

θα επεκτεινόταν στις ευρύτερες μάζες ενώ ταυτόχρονα ο εξηλεκτρισμός της 

υπαίθρου τοποθετείτο σε έναν δεύτερο χρόνο.282 

Η αντίληψη αυτή για τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τον 

Μπάτση, γινόταν φανερή και στους υπολογισμούς που αφορούσαν την 

κατανάλωση ενέργειας στη βιομηχανία και στα νοικοκυριά. Ανάλογα με τη μελέτη, 

λοιπόν, οι ενεργειακές ανάγκες για την επόμενη δεκαετία υπολογίζονταν από 1,4 

έως 2,5 δις kWh. Τα υπολογιζόμενα αυτά ποσά δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν 

τις ανάγκες νέων βιομηχανιών κάτι που ο Μπάτσης θεωρούσε ότι θα έπρεπε να 

βρίσκεται στον πυρήνα αυτών των υπολογισμών. Αντίθετα οι προβλέψεις αυτές 

γινόταν με βάση την υπάρχουσα βιομηχανική ανάπτυξη με μια μικρή μόνο 
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αναπροσαρμογή προς τα πάνω. Ο προϋπολογισμός δε για την αστική κατανάλωση 

επιβεβαίωνε την ύπαρξη μια αριστοκρατικής αντίληψης για τη χρήση του 

ηλεκτρισμού σε περιορισμένο αριθμό καταναλωτών.283 

Ο Δ. Μπάτσης αποδεχόταν ότι η δυνατότητα ευρύτερης χρήσης της 

ηλεκτρικής ενέργειας από τα λαϊκά στρώματα, εξαρτιόταν και από τη βελτίωση του 

βιοτικού τους επιπέδου προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν 

την ενέργεια αυτή. Αυτή η διαπίστωση ωστόσο δεν μπορούσε, σύμφωνα με τον 

ίδιο, να οδηγήσει στην αναίρεση της βασικής αρχής που είχε τεθεί. Τον 

εξηλεκτρισμό, δηλαδή, της Ελλάδας με άξονα την εξυπηρέτηση, καταρχήν, αυτών 

των στρωμάτων.284 

Ο Μπάτσης άσκησε κριτική σε όλες τις μελέτες, συμπεριλαμβανόμενης και 

εκείνης του Γ. Πεζόπουλου, οι οποίες, αν και ενέτασσαν την βαριά βιομηχανία 

στους υπολογισμούς τους, ο ρυθμός ανάπτυξης της αλλά και η σχέση της με τους 

άλλους τομείς ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπιζόταν αποσπασματικά. 

Θεωρούσε ότι οι υπολογισμοί αυτοί στηρίζονταν σε συντελεστές όπως η αύξηση 

του πληθυσμού ή ο προπολεμικός ρυθμός ανάπτυξης των ενεργειακών αναγκών. 

Υπό αυτή την έννοια βασίζονταν στον ίδιο καταναλωτικό μηχανισμό και δεν 

λάμβαναν υπόψη ενδεχόμενη ριζική αλλαγή του.285 

Επιπλέον οι εκθέσεις των Ελλήνων τεχνικών είχαν ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Δ. Μπάτση. Η ενέργεια σε αυτές δεν αποτελούσε 

εργαλείο για το συνολικό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας αλλά για την 

εξυπηρέτηση των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Βασικό στοιχείο του 

σχεδιασμού τους ήταν κυρίως η εξυπηρέτηση, μέσω του δικτύου ηλεκτρικής 

ενέργειας, επιχειρηματικών συμφερόντων. 286  Η διάρθρωση της οικονομίας, η 

εξάρτηση από το ξένο κεφάλαιο αλλά και ο καθυστερημένος χαρακτήρας του 

ελληνικού κεφαλαίου παρέμεναν ίδια.287 

Ο Μπάτσης υποστήριζε ότι ο φορέας που θα διαχειριζόταν το εθνικό 

δίκτυο ενέργειας σε καθεστώς λαϊκοδημοκρατικής εξουσίας δεν θα μπορούσε 
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παρά να έχει τη μορφή μιας εθνικοποιημένης επιχείρησης στην οποία θα 

κυριαρχούσε η σοσιαλιστική οργάνωση της εργασίας.288 Στα πλαίσια, πάλι, της 

υπάρχουσας καπιταλιστικής οικονομίας θεωρούσε ότι το εάν θα ήταν κρατικός ή 

ιδιωτικός, είχε μικρή σημασία, αφού σε κάθε περίπτωση τα οφέλη θα τα 

καρπωνόταν η «ολιγαρχία». Η κριτική, ωστόσο, που ασκεί στον Κουβέλη για την μη 

υποστήριξη της θέσης περί κρατικής ιδιοκτησίας του δικτύου, καταδεικνύει ότι το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ακόμα και μέσα στα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας, 

δεν έπαυε να είναι σημαντικό.289 

Το εθνικοποιημένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα δημιουργούσε την 

ενεργειακή βάση πάνω στην οποία θα στηριζόταν ο συνολικός μετασχηματισμός 

και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτός ο μετασχηματισμός με τη σειρά 

του θα ήταν και το όχημα για το πέρασμα σε ένα νέο, σοσιαλιστικό, μοντέλο 

παραγωγής. Από τις επισημάνσεις αυτές γίνεται σαφές ότι η «λαϊκή δημοκρατία», 

στην οποία αναφερόταν ο Μπάτσης, δεν ταυτιζόταν με μια σοσιαλιστική οικονομία 

αλλά αποτελούσε μια σύνθετη μεταβατική συνθήκη, βασικό γνώρισμα της οποίας 

ήταν ότι έβαζε τους όρους, για μια σοσιαλιστικού τύπου, οργάνωση της 

παραγωγής.290 

Ακολούθως, για να υπάρξει μια νέου τύπου πολιτική εξουσία, για να 

μπορέσει δηλαδή να εγκαθιδρυθεί μια τέτοια «λαϊκή δημοκρατία» στην Ελλάδα, 

θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια κοινωνική και πολιτική συμμαχία στην οποία θα 

συμμετείχαν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες και τα μεσαία στρώματα. Η κατάκτηση της 

πολιτικής εξουσίας εκ μέρους αυτών των στρωμάτων δεν σήμαινε αυτομάτως και 

την ταυτόχρονη κατάκτηση της οικονομικής εξουσίας. Οι προγραμματικοί στόχοι 

όμως που θα έθετε αυτή, καθώς και η υλοποίηση τους, θα οδηγούσαν στην 

ανασυγκρότηση της χώρας και στον μετασχηματισμό της κοινωνίας.291 

Το μεταβατικό αυτό πρόγραμμα δεν έβαζε ως εκ τούτου στόχο την 

κατάργηση της ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Έθετε όμως ως προτεραιότητα 

τον έλεγχο της οικονομίας σε στρατηγικούς τομείς της βιομηχανίας και του 

χρηματοασφαλιστικού κλάδου, μέσω της εθνικοποίησης τους. Για τον 
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εξορθολογισμό της αγροτικής παραγωγής ήταν αναγκαία η δημιουργία 

εκδημοκρατισμένων συνεταιρισμών των οποίων η οργάνωση θα επέτρεπε την από 

κοινού χρήση εργαλείων, μηχανημάτων και φυσικών πόρων.292 

Επιπλέον το λαϊκοδημοκρατικό αυτό μέτωπο θα καταργούσε την 

προνομιακή θέση του ξένου κεφαλαίου αναθεωρώντας όλες τις υποχρεώσεις της 

χώρας προς αυτό, όπως αυτές προέκυπταν από τις, ποικίλες, συμφωνίες που μέχρι 

τότε είχαν συνάψει οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ταυτόχρονα, ένα τέτοιο πρόγραμμα 

θα επιδίωκε τη στήριξη των εγχώριων ιδιωτικών κεφαλαίων, εκεί όπου η 

λειτουργία τους εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των μεγάλων κοινωνικών 

στρωμάτων.293 

Το μεταβατικό πρόγραμμα είχε καταρχήν, στόχο την άμεση ανακούφιση 

της ελληνικής οικονομίας μέσω της στήριξης βασικών πυλώνων της. Αυτό πρακτικά 

σήμαινε την αναδιοργάνωση των δημόσιων οικονομικών, της νομισματικής 

κυκλοφορίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα ενώ αναγκαία ήταν και 

ανασυγκρότηση των μεταφορών με την αποκατάσταση των χερσαίων και 

θαλάσσιων συγκοινωνιών. Ακόμα πιο άμεση ήταν ανάγκη επίλυσης θεμάτων που 

αφορούσαν τη στέγαση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού της υπαίθρου, τη 

δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τη στήριξη ευπαθών ομάδων, 

όπως των θυμάτων του πολέμου, των ηλικιωμένων και των αναπήρων ενώ άμεση 

ήταν και η ανάγκη επαναλειτουργίας των διαφόρων βαθμίδων της εκπαίδευσης.294 

Το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Δ. Μπάτση, θα 

έπρεπε να στηριχτεί πρωτίστως στις υδροηλεκτρικές δυνάμεις και δευτερευόντως 

στις θερμοηλεκτρικές. Από τις υδροηλεκτρικές μονάδες που θα κατασκευάζονταν, 

κάποιες από αυτές θα ήταν μεγάλης ισχύος ενώ κάποιες άλλες, μικρότερες, θα 

εξυπηρετούσαν έκτακτες ανάγκες. Ο ίδιος εφεδρικός ρόλος προοριζόταν και για τα 

θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Το δίκτυο θα αποτελείτο από πέντε ενεργειακές 

γεωγραφικές ζώνες (Θράκη, Ήπειρος, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και 

Πελοπόννησος) σε κάθε μια εκ των οποίων θα δημιουργείτο ένα συγκρότημα 

μονάδων το οποίο και θα εκμεταλλευόταν τους διαθέσιμους πλουτοπαραγωγικούς 
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πόρους. Το κάθε ενεργειακό συγκρότημα θα αποτελείτο είτε από μια μονάδα που 

θα αξιοποιούσε μια μεγάλη ενεργειακή πηγή είτε από πολλές μικρότερες. Με την 

πάροδο του χρόνου τα συγκροτήματα αυτά θα επεκτείνονταν με τη δημιουργία 

νέων μονάδων και βάσει των ενεργειακών αναγκών που θα προέκυπταν. Τα δε 

καταναλωτικά κέντρα της κάθε ζώνης θα ήταν διασυνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω 

ενός περιφερειακού δικτύου.295 

Προοδευτικά, οι ενεργειακές ζώνες θα διασυνδέονταν μεταξύ τους με 

σκοπό την επικοινωνία ολόκληρου του δικτύου σε ηπειρωτικό επίπεδο. Η 

πρόβλεψη για την ολοκλήρωση του δικτύου, έφτανε συνολικά τα δεκαπέντε έτη 

και διαιρείτο σε τρία πενταετή στάδια.296 

Στην πρώτη φάση, κατά την οποία θα δημιουργούνταν οι τρεις πρώτες 

ζώνες, έπρεπε να κατασκευαστούν οι υδροηλεκτρικές μονάδες των Κρεμαστών 

στον Αχελώο, και των Παλιαλώνων στον Αλιάκμονα. Σκοπός αυτών των 

εργοστασίων θα ήταν να εξυπηρετήσουν άμεσα τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες 

αλλά και τις καταναλωτικές ανάγκες των αστικών κέντρων. Ταυτόχρονα θα 

δημιουργούνταν δύο εφεδρικοί ταμιευτήρες υδάτων για τη λειτουργική ασφάλεια 

του δικτύου. Ο πρώτος θα κατασκευαζόταν στη Λίμνη Λίκερι στην Στερεά Ελλάδα 

και ο δεύτερος στη λίμνη Λίσσε στην Ανατολική Μακεδονία. Για την Πελοπόννησο 

ο Μπάτσης πρότεινε τη δημιουργία μονάδων στη θέση Σπαθάρι στον ποταμό 

Λάδωνα και στη λίμνη Στυμφαλία, η οποία αποτελούσε φυσικό ταμιευτήρα και η 

οποία θα είχε εφεδρικό χαρακτήρα. Οι μονάδες της Πελοποννήσου θα είχαν σκοπό 

την εξυπηρέτηση αγροτικών ενεργειακών αναγκών. Σε αυτό το πρώτο στάδιο θα 

ξεκινούσαν και οι εργασίες για την σύνδεση της πρωτεύουσας με τις 

υδροηλεκτρικές μονάδες του Αχελώου και του Λάδωνα.297 

Η δεύτερη φάση του σχεδιασμού περιελάμβανε τη δημιουργία μιας 

τέταρτης ενεργειακής ζώνης, την ενίσχυση των υπαρχουσών ζωνών με νέες 

μονάδες και την επέκταση των δικτύων ή και τη διασύνδεση τους. Η νέα ζώνη θα 

δημιουργείτο στη Θεσσαλία και θα εκμεταλλευόταν τις υδατοπτώσεις του Πηνειού 

ποταμού ενώ θα χρησιμοποιούσε και τα ύδατα της λίμνης Ξυνιάδας. Η κατασκευή 
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της θα είχε ως κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση των αγροτικών αναγκών και του 

αστικού κέντρου του Βόλου. Ταυτόχρονα θα λειτουργούσε και ως μια ενδιάμεση 

ζώνη ανάμεσα σε αυτές της Μακεδονίας και της Στερεάς Ελλάδας επιτρέποντας 

έτσι τη μελλοντική διασύνδεση της βόρειας με τη νότια Ελλάδα. Ως προς την 

ενίσχυση των υπαρχουσών ζωνών, για τη Μακεδονία προβλεπόταν η δημιουργία 

μονάδων στον ποταμό Βόδα, η αξιοποίηση δύο ακόμα μικρότερων ποταμών 

(Αράπισσα και Τριπόταμος) αλλά και άλλων θέσεων με υδατοπτώσεις στον ποταμό 

Αλιάκμονα. Για τη Στερεά Ελλάδα αντίστοιχα προβλεπόταν η αξιοποίηση του 

Γοργοποτάμου και του ποταμού Καρπενησιώτη. Στην Πελοπόννησο, τέλος, θα 

ξεκινούσε η εκμετάλλευση δύο θέσεων του Βουραϊκού, μιας στο Κράθι και μιας 

στην Κρύα Βρύση. Στη δεύτερη αυτή φάση υπολογιζόταν από τον Μπάτση ότι θα 

μπορούσε να γίνει η περιφερειακή διασύνδεση ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας 

συμπεριλαμβανομένης και της πρωτεύουσας. Υπολόγιζε επίσης ότι θα γινόταν η 

διασύνδεση Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας αλλά και των περιοχών της 

Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας ενώ προβλεπόταν και η 

διασύνδεση των τελευταίων με τη Στερεά Ελλάδα.298 

Τέλος για την τρίτη και τελική φάση προβλεπόταν η δημιουργία της 

ενεργειακής ζώνης της Ηπείρου. Στη Μακεδονία θα ξεκινούσε η εκμετάλλευση της 

υδραυλικής δύναμης των υδάτων του Νέστου και στη Στερεά Ελλάδα του Μόρνου 

και του Φίδαρη. Στη Θεσσαλία θα δημιουργούνταν μονάδες στον Σοφαδίτη και τον 

Ξεριά ενώ θα τίθονταν υπό εκμετάλλευση οι λίμνες Κάρλας και Νεζερού. Στην 

Πελοπόννησο θα δημιουργούνταν νέες μονάδες στους ποταμούς Λούσιο, Αλφειό 

και Σελινούντα ενώ στην Ήπειρο θα γινόταν εκμετάλλευση του Λούρου και του 

Καλαμά. Σε αυτή την τελική φάση οι πέντε αυτές ζώνες θα διασυνδέονταν 

αναμεταξύ τους δημιουργώντας το εθνικό ηπειρωτικό δίκτυο. 299 

 

 

 

 

                                                           
298

 Στο ίδιο, σελ.307. 
299

 Στο ίδιο, σελ.309. 



104 
 

5. Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
 

Η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελέσει 

τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια αντικείμενο ενός διαλόγου στον ημερήσιο και 

περιοδικό τύπο, ιδιαίτερα στην εφημερίδα Οικονομικός Ταχυδρόμος και στο 

περιοδικό Ανταίος. 

Ένας εκ των συμμετεχόντων στον διάλογο αυτό ήταν και ο Α.Δεληγιάννης, 

ένθερμος υποστηρικτής της αξιοποίησης των υδατοπτώσεων και του λιγνίτη προς 

όφελος της ανάπτυξης της βιομηχανίας. Σε άρθρο του το 1938 αναφέρεται στις 

δυνατότητες ανάπτυξης ηλεκτροχημικής βιομηχανίας στη χώρα η οποία ωστόσο 

απαιτούσε την ανάπτυξη ηλεκτρικού δικτύου. Σύμφωνα με τον Δεληγιάννη, 

ζήτημα-κλειδί αποτελούσε η σχέση ανάμεσα στο κόστος ανάπτυξης του δικτύου 

και στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα εξασφάλιζε την 

απόσβεση των επενδυμένων κεφαλαίων. Αν η σχέση αυτή δεν παρουσίαζε 

θετικούς δείκτες, η τιμή της ενέργειας θα ήταν τόσο υψηλή που θα καθιστούσε 

αδύνατη τη χρήση της.300 

Συνεπώς, η οικονομική βιωσιμότητα του ηλεκτρικού δικτύου και κατ’ 

επέκταση ολόκληρος ο σχεδιασμός της μεταπολεμικής οικονομικής οργάνωσης του 

ελληνικού κράτους εξαρτιόταν από τις προβλέψεις για την κατανάλωση της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προβλέψεις αυτές, μέχρι τότε, περιορίζονταν στις ανάγκες 

του ηλεκτροφωτισμού και της υπάρχουσας βιομηχανίας με αποτέλεσμα να 

καθίσταται ασύμφορη η διάθεση κεφαλαίων για τη δημιουργία εργοστασίων 

παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.301 

Ο Δεληγιάννης υπολόγιζε τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 

από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, σε 2 δις kWh ετησίως. Η διεύρυνση της 

κατανάλωσης, η οποία ήταν αναγκαία για την απόσβεση των επενδυμένων 

κεφαλαίων, προϋπέθετε την ανάπτυξη τομέων της βαριάς βιομηχανίας τους 

οποίους η Ελλάδα είχε ανάγκη και μπορούσε να δημιουργήσει. Αν για παράδειγμα, 
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σημείωνε, η προαναφερθείσα ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείτο για την 

παραγωγή αλουμινίου στην Ελλάδα, η παραγωγή αυτή θα μπορούσε να φτάσει 

ετησίως τους 70 με 75 χιλ. τόνους, ποσότητα η οποία θα ήταν η τρίτη μεγαλύτερη 

παγκοσμίως, πίσω από αυτή των ΗΠΑ και της Γερμανίας. Καθοριστικός παράγοντας 

που έκανε δυνατή μια τέτοια προοπτική ήταν τα μεγάλα διαθέσιμα κοιτάσματα 

βωξίτη που διέθετε η χώρα.302 

Η ηλεκτρική ενέργεια μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί στην επεξεργασία 

πρώτων υλών όπως αυτών της χημικής βιομηχανίας. Η συνθετική αμμωνία, για 

παράδειγμα, με την κατάλληλη επεξεργασία, μπορούσε να παράγει έως και 2 εκ. 

τόνους θεϊκού αμμωνίου, το οποίο με τη σειρά του θα χρησιμοποιούταν για την 

παραγωγή ατμοσφαιρικού αζώτου. Παρόμοιες δυνατότητες υπήρχαν και στον 

μεταλλευτικό τομέα όπου η ηλεκτρική ενέργεια μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 

την παραγωγή σίδηρου και κοινού χάλυβα, με την αναγωγή του μεταλλεύματος σε 

ηλεκτρικές υψικαμίνους.303 

Η προοπτική αυτή, επισήμαινε ο Α.Δεληγιάννης, είχε ιδιαίτερη σημασία 

καθώς η εξόρυξη του μεταλλεύματος, τα προς χρήση καύσιμα και η παραγωγή 

ενέργειας θα υλοποιούνταν στο εσωτερικό, χωρίς την ανάμειξη του ξένου 

παράγοντα. Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία βοηθητικών ιδρυμάτων —όπως 

ενός οικονομοτεχνικού ινστιτούτου— τα οποία θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 

επιστημονικής έρευνας στην Ελλάδα.304 

Συνεπώς, με την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής θα υπήρχε διπλό 

κέρδος. Αφενός θα βελτιωνόταν το εμπορικό ισοζύγιο και αφετέρου θα αυξανόταν 

η κατανάλωση ρεύματος και θα μειωνόταν η τιμή του, γεγονός που θα το έκανε 

περισσότερο προσιτό σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Επρόκειτο για μια σημαντική 

εξέλιξη, καθώς αυτό «σημαίνει πολιτισμόν, σημαίνει ανύψωσιν της στάθμης της 

ζωής και πρόοδον του λαού».305 

Υπήρχαν ωστόσο, και άλλες απόψεις, όπως αυτή του πολιτικού μηχανικού 

Κλέωνα Στυλιανίδη, που θεωρούσαν ουτοπική και άνευ νοήματος τη δημιουργία 
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βαριάς βιομηχανίας και κατ’ επέκταση και ενός εθνικού δικτύου ενέργειας. Για τη 

βιομηχανία αλουμινίου, υπενθύμιζε ο Στυλιανίδης, υπήρχε ήδη σύμβαση με 

αμερικάνικο όμιλο και ως εκ τούτου η εκμετάλλευση του εγχώριου αλουμινίου δεν 

θα μπορούσε να γίνει από το ελληνικό κράτος. Επιπλέον, υπολόγιζε ότι η τιμή που 

θα πουλούσε  η αμερικάνικη εταιρεία το αλουμίνιο το οποίο θα παραγόταν στην 

Ελλάδα θα ήταν υψηλότερη από αυτή του εισαγόμενου. Σύμφωνα δε με τη 

σύμβαση που είχε υπογραφεί, το ελληνικό δημόσιο είχε αναλάβει τη δέσμευση της 

απαγόρευσης εισαγωγών αλουμινίου. Το μόνο όφελος λοιπόν μιας τέτοιας 

επιλογής θα ήταν η αξιοποίηση του ελληνικού βωξίτη. Και αυτό το κέρδος ωστόσο 

ήταν, κατά τον ίδιο, ελάσσονος σημασίας αφού το μετάλλευμα αυτό αξιοποιείτο 

ως εξαγώγιμο προϊόν. Ακόμα και αν, τελικά, αποφασιζόταν η δημιουργία βαριάς 

βιομηχανίας, η αναγκαιότητα ενός εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 

παρέμενε, κατά τον ίδιο, αμφίβολης αξίας. Όπως υπογράμμιζε, οι μελλοντικές 

ενεργειακές ανάγκες, στην καλύτερη περίπτωση, θα κυμαίνονταν περίπου στα 2 με 

3 δις kWh, μια ποσότητα ενέργειας, δηλαδή, που δεν δικαιολογούσε την ύπαρξη 

εθνικού δικτύου.306 

Η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί 

αυτόνομα από την ενέργεια που θα της προσέφερε ο Αλιάκμονας. Το ίδιο ίσχυε για 

τις περιοχές και τις πόλεις που βρίσκονταν κοντά στον Αχελώο οι οποίες θα 

τροφοδοτούνταν με ηλεκτρικό ρεύμα από τις μονάδες που θα δημιουργούνταν στα 

σημεία των υδατοπτώσεων του ποταμού. Η μοναδική ανάγκη για διασύνδεση 

ανάμεσα στις προαναφερθείσες μονάδες, θα προέκυπτε μόνο στην περίπτωση που 

η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, σε μια από τις δύο δεν ήταν αρκετή, έτσι ώστε 

να απαιτείται η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοιος κίνδυνος, υποστήριζε ο 

Κ.Στυλιανίδης, με βάση τις μελλοντικές προβλέψεις κατανάλωσης, δεν υπήρχε. 

Βασιζόμενος στις καταναλώσεις της υπάρχουσας βιομηχανίας και τις καταναλώσεις 

για τον φωτισμό, υπολόγιζε ότι αυτές θα μπορούσαν μέσα στις επόμενες δύο 

δεκαετίες, το ανώτερο, να διπλασιαστούν.307 

Η Θεσσαλονίκη την περίοδο εκείνη κατανάλωνε περίπου 20 εκ. kWh. Σε 

έναν ενδεχόμενο διπλασιασμό της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος, τις επόμενες δύο 
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δεκαετίες, η ποσότητα θα έφτανε τα 40 εκ. kWh. Ταυτόχρονα, θεωρούσε ότι οι 

ποσότητες ενέργειας που θα μπορούσαν να παραχθούν από την αξιοποίηση του 

ποταμού Αλιάκμονα και των υπολοίπων υδάτινων πηγών της κεντρικής 

Μακεδονίας έφταναν τα 600 εκ. kWh. Παρουσιαζόταν λοιπόν ένα τεράστιο 

πλεόνασμα και αυτό χωρίς να υπάρχει καν κάποιο ενιαίο ηπειρωτικό δίκτυο. 

Ακόμα όμως και αυτές οι ποσότητες ήταν τόσο μεγάλες που δεν θα μπορούσαν να 

καταναλωθούν.308 

Επιπλέον η πρόταση για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις ήταν, κατά τον Στυλιανίδη, λανθασμένη καθώς 

θα επιβάρυνε κατά πολύ την τιμή της. Οι τεχνικοί, τόνιζε, που υποστήριζαν τη 

δημιουργία του εθνικού δικτύου στηρίζονταν σε μοντέλα που είχαν εφαρμοστεί 

στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Μια τέτοια «μίμηση» θεωρούσε ότι ήταν 

λανθασμένη αφού δεν λάμβανε υπόψη της τις ιδιαιτερότητες της χώρας, οι οποίες 

σχετίζονταν τόσο με το μέγεθος της όσο και με το επίπεδο της ανάπτυξης της. Η 

λύση λοιπόν βρισκόταν στην αντίθετη κατεύθυνση. Στη δημιουργία, δηλαδή, 

αυτόνομων παραγωγικών μονάδων οι οποίες θα εξυπηρετούσαν μια περιοχή που 

θα είχε ακτίνα 20 έως 25 χιλιόμετρα γύρω από αυτές.309 

Επιπρόσθετα το κόστος για τη δημιουργία γραμμών μεταφοράς, θα ήταν 

δυσανάλογο με τις ανάγκες που αυτές θα εξυπηρετούσαν αφού η ισχύς που θα 

μετέφεραν θα ήταν περιορισμένη εξαιτίας της ανεπαρκούς ζήτησης. 310  Για 

παράδειγμα ο Αχελώος απείχε από την Αθήνα περίπου 300 χιλ. και ο Αλιάκμονας 

500 χιλ. Κατ’ επέκταση, για την περιοχή της πρωτεύουσας θα έπρεπε να 

προτιμηθούν, τα υφιστάμενα, στο Κερατσίνι και το Νέο Φάληρο, θερμικά 

εργοστάσια, αφού η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από αυτά θα ήταν φθηνότερη 

από εκείνη των απομακρυσμένων υδροηλεκτρικών μονάδων.311 

Ως προς την περιοχή της Θράκης, η οποία απείχε περισσότερα από 200 

χιλ. από το κοντινότερο σημείο προσφερόμενων υδάτινων πηγών, η μεταφορά 

ενέργειας θα ήταν επίσης ασύμφορη καθώς οι ενεργειακές της ανάγκες, δεν 
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ξεπερνούσαν τα 40 εκ. kWh. Τέτοιας τάξεως μεγέθη θα μπορούσαν εύκολα να 

ικανοποιηθούν από θερμοηλεκτρικές μονάδες που θα χρησιμοποιούσαν ως 

καύσιμο τα κοιτάσματα λιγνίτη της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης. 

Αντίστοιχα στην Πελοπόννησο οι περιοχές οι οποίες βρίσκονταν μακριά από 

υδατοπτώσεις, κυρίως στο νότο, θα έπρεπε να εξυπηρετηθούν από μονάδες που 

θα χρησιμοποιούσαν τον λιγνίτη της Πελοποννήσου. Η Ήπειρος, της οποίας η 

κατανάλωση θα έφτανε μέχρι και τις 30 εκ. kWh, θα μπορούσε να ικανοποιεί τις 

ανάγκες της από θερμικά εργοστάσια ή ακόμα και υδροηλεκτρικές μονάδες που θα 

εκμεταλλεύονταν τα νερά του Λούρου.312 

Ο Στυλιανίδης υποστήριζε ότι η δημιουργία θερμοηλεκτρικών 

εργοστασίων πλησίον των κέντρων κατανάλωσης αποτελούσε ικανοποιητικότερη 

λύση και για έναν ακόμα λόγο. Η δημιουργία ενός ηπειρωτικού δικτύου θα 

μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο από κάποιον ξένο όμιλο ο οποίος θα αναλάμβανε 

και την παραγωγή αλλά και την εκμετάλλευση της παραγόμενης ενέργειας. Η τιμή 

του ηλεκτρικού ρεύματος θα επιβαρυνόταν, ως εκ τούτου έτι περαιτέρω αφού ο 

ξένος όμιλος θα επιδίωκε να έχει τα υψηλότερα δυνατά επιχειρηματικά κέρδη. 

Συνεπώς δεν θα υπήρχε καμία διαφορά με τα υπάρχοντα τιμολόγια που 

προέκυπταν από την εισαγωγή των καυσίμων τα οποία χρησιμοποιούνταν από τα 

θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της Πάουερ σε Αθήνα και Πειραιά.313 

Το γεγονός ότι τα καύσιμα αυτά ήταν εισαγόμενα δεν τον άφηνε 

αδιάφορο καθώς και αυτός εκτιμούσε ότι ο ελληνικός λιγνίτης με την κατάλληλη 

επεξεργασία για τον «εξευγενισμό» του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 

καύσιμο μειώνοντας έτσι το κόστος της εξαγωγής συναλλάγματος κατά το ήμισυ. 

Μια τέτοιου είδους εξοικονόμηση ήταν εξάλλου απαραίτητη εξαιτίας, επισήμαινε, 

και της αναγκαιότητας για δανεισμό προκειμένου να κατασκευαστούν οι 

υδροηλεκτρικές μονάδες.314 

Μια ακόμη παράμετρος που αφορούσε τις μελλοντικές καταναλώσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας ήταν και αυτή του τομέα των μεταφορών και της ανάπτυξης 

του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Επιστήμονες που υποστήριζαν την αναγκαιότητα 
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ενός εθνικού δικτύου βάσιζαν την επιχειρηματολογία τους και στην μελλοντική 

αυτή προοπτική. Ο Στυλιανίδης υπογράμμιζε ότι τέτοιου είδους σχεδιασμοί 

αποτελούσαν απλά «ονειροπολήσεις και ουτοπίες».315 

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα κεφάλαια που απαιτούνταν προκειμένου να 

εξηλεκτριστεί ολόκληρο το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ελλάδας ήταν τόσο μεγάλα, 

ώστε καθιστούσαν ασύμφορη μια τέτοια επένδυση, από τη στιγμή μάλιστα που οι 

προστιθέμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια, για την κίνηση των συρμών, δεν θα 

ξεπερνούσαν τα 150εκ. kWh ετησίως. Ας σημειωθεί εδώ ότι οι υπολογισμοί του για 

τη χρήση των σιδηροδρόμων γίνονταν με προπολεμικά δεδομένα. 316  Ο 

Στυλιανίδης, προκειμένου να αποδείξει την έλλειψη αναγκαιότητας εξηλεκτρισμού 

των ελληνικών σιδηρόδρομων, έκανε μια σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα και μια 

σειρά από χώρες της Δυτικής Ευρώπης όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία ή η 

Ελβετία. Ο εξηλεκτρισμός των σιδηροδρόμων στην Ελβετία, η οποία διέθετε 

παρόμοιο συνολικό μήκος σιδηροτροχιών με την Ελλάδα, διήρκησε περίπου40 

χρόνια. Η κίνηση των συρμών, εκεί, ήταν οκταπλάσια της ελληνικής ενώ 

ταυτόχρονα στην Ελλάδα υφίστατο επιπλέον το ζήτημα του ανταγωνισμού από 

άλλα μέσα μεταφοράς καθώς το γεωφυσικό τοπίο και η νησιωτικότητα 

καθιστούσαν ανταγωνιστική την ακτοπλοΐα με την οποία εκτελείτο ένα σημαντικό 

μέρος των μεταφορών.317 

Στον παραπάνω διάλογο συμμετείχε και ο Θ. Ραυτόπουλος ο οποίος, 

απαντώντας στις απόψεις αυτές, τόνιζε ότι η δημιουργία των δικτύων θα 

δημιουργούσε την αύξηση της κατανάλωσης και όχι το αντίστροφο. Η Γερμανία, 

όπως σημείωνε, κατανάλωνε το 1931 μόλις 16,6 δις kWh ετησίως. Μετά την 

απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης για την επέκταση των δικτύων της, με την 

κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής τάσης μήκους 5 χιλ. χιλιομέτρων, η 

κατανάλωση υπερέβη κάθε πρόβλεψη φτάνοντας τα 53 δις kWh. Αντίστοιχα η 

Αγγλία το 1926 δημιούργησε το πρώτο της εκτεταμένο ηλεκτρικό σιδηροδρομικό 

δίκτυο μήκους επίσης 5 χιλ. Το 1928 η ετήσια κατανάλωση έφτανε τα 5,8 δις kWh 

και η πρόβλεψη για το 1940 έφτανε τα 21 δις. Τελικά η πραγματική κατανάλωση το 
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1940 υπερέβη και σε αυτή την περίπτωση όλες τις προβλέψεις φτάνοντας τα 26 δις 

kWh. Όπως όλα έδειχναν η ζήτηση και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος θα 

παρουσίαζε στο μέλλον πολύ μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που ο Στυλιανίδης 

υπολόγιζε. Ενδεικτικό αυτής της τάσης ήταν ότι από το 1929 μέχρι το 1939 η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είχε αυξηθεί παγκοσμίως κατά 70% ενώ ο 

πόλεμος συνετέλεσε στην επιπλέον αύξηση της παραγωγής. Η ίδρυση εθνικών 

δικτύων αποτελούσε, κατά τον Ραυτόπουλο, παράγοντα αύξησης της κατανάλωσης 

καθώς επέτρεπε την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και όχι το αντίθετο, όπως 

υποστήριζε ο Στυλιανίδης.318 

Ο Α. Δεληγιάννης, απαντώντας με τη σειρά του στις απόψεις του 

Στυλιανίδη, σημείωνε ότι το 97% της ενέργειας που παραγόταν προπολεμικά στην 

Ελλάδα προερχόταν από εισαγόμενο κάρβουνο και μόνο ένα 3% παραγόταν από 

ελληνικό λιγνίτη ενώ ως προς τα υγρά καύσιμα αυτά ήταν 100% εισαγόμενα. Τα 

εργοστάσια χρησιμοποιούσαν κατά 95% εισαγόμενα καύσιμα και μόνο κατά ένα 

ποσοστό της τάξεως του 5%, ενέργεια που προερχόταν από υδραυλικές δυνάμεις. 

Το κόστος της εισαγωγής των καυσίμων αυτών για το 1938 έφτανε το 1.448.300 δρ. 

και για το έτος 1939, αντίστοιχα, 1.507.400 δρ. Η δαπάνη αυτή αντιστοιχούσε στο 

31,4% και 49%, του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου για τα έτη αυτά.319 

Ο Δεληγιάννης υπολόγιζε ότι στην υποθετική περίπτωση που προκρινόταν 

η λύση του Στυλιανίδη για την δημιουργία θερμικών εργοστασίων, θα χρειάζονταν 

περίπου 600 εκ. δραχμές για την κατασκευή τους. Εν συνεχεία, υπολογίζοντας την 

αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για τις τρεις επόμενες πενταετίες 

σε ένα ποσοστό της τάξεως του 20%, 15% και 10% αντίστοιχα, το κόστος για την 

αγορά των αναγκαίων καυσίμων θα έφτανε (σε δραχμές του 1939) τα 4,8 δις. Μετά 

από δεκαπέντε χρόνια, λοιπόν, η κατανάλωση θα ήταν οκταπλάσια από αυτή του 

1939 και από 450 εκατομμύρια kWh ετησίως, ή αλλιώς 60-65 kWh ανά άτομο, θα 

έφτανε τα 3,6 δις kWh (περίπου 400 kWh ανά άτομο υπολογίζοντας και την αύξηση 

του πληθυσμού). Τα προβλήματα μιας τέτοιας επιλογής ήταν δύο. Το πρώτο ήταν 

ότι για να αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό η κατανάλωση θα έπρεπε η τιμή του 

παραγόμενου ρεύματος να είναι μικρότερη από την τιμή της ενέργειας που θα 
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παραγόταν από τις υδραυλικές δυνάμεις, αλλιώς ο ρυθμός αύξησης της 

κατανάλωσης θα ήταν μικρότερος από εκείνον που θα έκανε βιώσιμες αυτές τις 

μονάδες. Το δεύτερο ζήτημα που προέκυπτε ήταν ότι μέσα στα 15 χρόνια που θα 

απαιτούνταν για να επιτευχθούν οι αναγκαίες καταναλώσεις, θα είχαν διατεθεί για 

την εισαγωγή και κατανάλωση καυσίμων 37 δις δρ. Τότε, αφού θα είχαν δαπανηθεί 

τα κεφάλαια αυτά, η Ελλάδα θα έμπαινε στη διαδικασία της κατασκευής των 

υδροηλεκτρικών μονάδων και των υπόλοιπων έργων δαπανώντας επιπλέον 

μεγάλα κεφάλαια.320 

 Ο Α. Δεληγιάννης ήταν αντίθετος με την επέκταση της χρήσης των 

θερμοηλεκτρικών μονάδων γιατί ήταν επιφυλακτικός ως προς την ορθότητα 

χρήσης του λιγνίτη. Ο ίδιος εξάλλου έβλεπε με επιφύλαξη τις εκτιμήσεις του Kegel 

για το ύψος των αποθεμάτων του, τα οποία ο τελευταίος εκτιμούσε σε 7 δις 

τόνους. Οι έρευνες που έγιναν εκ των υστέρων έδειχναν ότι οι εκτιμήσεις του Kegel 

ήταν πράγματι υπερβολικά αισιόδοξες. Για παράδειγμα για τα κοιτάσματα λιγνίτη 

στην περιοχή των Καϊλαρίων,321 τα οποία ο Γερμανός πανεπιστημιακός υπολόγιζε 

σε 6 δις τόνους, οι μετέπειτα έρευνες τα υπολόγιζαν σε μόνο 150 εκατομμύρια 

τόνους ή το πολύ σε 250 εκ. Για την περιοχή της Τανάγρας ο Kegel είχε υπολογίσει 

την ύπαρξη 150 εκατομμυρίων τόνων, αλλά από τις γεωτρήσεις που έγιναν 

ανακαλύφθηκε ότι τα αποθέματα ήταν τόσο λίγα ώστε σταμάτησαν ακόμα και οι 

ερευνητικές εργασίες. Σύμφωνα λοιπόν με τους υπολογισμούς του Α. Δεληγιάννη, 

τα αποθέματα λιγνίτη στην Ελλάδα δεν επαρκούσαν για τη λειτουργία των 

θερμοηλεκτρικών μονάδων και μέσα σε μια δεκαπενταετία θα είχε ήδη ξοδευτεί το 

50% των αποθεμάτων αυτών. Ως εκ τούτου ο λιγνίτης θα έπρεπε να αξιοποιηθεί 

μόνο εκεί όπου η χρήση του ως πρώτη ύλη της βιομηχανίας ήταν εκ των ουκ 

άνευ.322 

O Στυλιανίδης υποστήριζε, επίσης, ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να 

αναπτύξει ηλεκτροκίνητα σιδηροδρομικά δίκτυα αφού ακόμα και ανεπτυγμένες 

χώρες σαν τη Γερμανία, τη Γαλλία ή η Ιταλία, δεν το είχαν πράξει. Ο Δεληγιάννης, 

απαντώντας, σημείωνε ότι ως προς τις δύο πρώτες χώρες η μικρή ανάπτυξη των 
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δικτύων τους ήταν φυσιολογική στο βαθμό που αυτές είχαν τεράστια αποθέματα 

από κάρβουνο και έτσι δεν είχαν λόγο να αντικαταστήσουν με ηλεκτρική ενέργεια 

τους σιδηροδρόμους τους. 323  Για την Ιταλία ωστόσο, τα πράγματα ήταν 

διαφορετικά αφού θεωρούσε ότι οι πληροφορίες του Στυλιανίδη ήταν 

λανθασμένες. Η Ιταλία σύμφωνα με τον Δεληγιάννη, όχι μόνο είχε ανεπτυγμένο 

ηλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο αλλά κατείχε και την πρώτη θέση στην Ευρώπη όσο 

αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδατοπτώσεις. Αυτή μάλιστα 

αποτελούσε το 97% της συνολικής παραγωγής η οποία έφθανε τα 20 δις kWh 

ετησίως. Επιπλέον, ήδη προπολεμικά, από τα 16.981 χιλιόμετρα κρατικών και τα 

271 χιλιόμετρα ιδιωτικών σιδηροδρόμων τα 7.500 χιλιάδες ήταν ηλεκτροκινούμενα 

ενώ μέχρι το 1942 υπολογιζόταν ότι το συνολικό τους μήκος θα έφτανε τα 9.000 

χιλιόμετρα.324 Σύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω η Ιταλία κατείχε την πρώτη θέση 

στον κόσμο όσον αφορά το μήκος των ηλεκτροκινούμενων σιδηρόδρομων, ενώ 

ακολουθούσαν οι ΗΠΑ με 3.606 χιλιόμετρα και η Γερμανία με 1.564 χιλιόμετρα.325 

Ως προς την αξιοποίηση του Αχελώου και τη δημιουργία εργοστασίου 

παραγωγής αλουμινίου, ο Α. Δεληγιάννης, απαντώντας, υποστήριζε ότι η 

επιχείρηση που θα αναλάμβανε την παραγωγή του, δεν θα πουλούσε ακριβότερα 

το αλουμίνιο απ’ ότι θα το εισήγαγε η Ελλάδα. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο τότε η 

αμερικανική εταιρεία θα ήταν ακριβότερη στη διεθνή αγορά και ως εκ τούτου θα 

έκλεινε σύντομα αφού δεν θα μπορούσε να στηριχθεί στην πώληση των 200-300 

τόνων που κατανάλωνε η Ελλάδα. 

Ως προς τις υδατοπτώσεις του Αχελώου και τη δυνατότητα που παρείχαν 

για την ανάπτυξη βιομηχανίας αλουμινίου, υπολόγιζε ότι αυτές θα απέδιδαν 400 

εκ. kWh ετησίως οι οποίες θα επέτρεπαν την παραγωγή, περίπου, 5 έως 6 χιλιάδων 

τόνων αλουμινίου αξίας $1,5 εκατομμυρίων. Ο Δεληγιάννης πίστευε ότι  ακόμα και 

αυτοί οι υπολογισμοί ήταν πολύ συντηρητικοί αφού ο Αχελώος θα έδινε πολύ 

περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που εκτιμούσε ο Στυλιανίδης. Τα 

Κρεμαστά θα προσέφεραν ετησίως 480 εκ. kWh, η Πρεβέντζα 470 εκ. και 197 εκ. το 

Κριεκούκι. Η παραγόμενη ενέργεια από τις πηγές αυτές θα ξεπερνούσε το 1 δις 
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kWh, οι οποίες θα επέτρεπαν την παραγωγή πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων 

αλουμινίου, περίπου 20 έως 22 χιλιάδων τόνων, οι οποίες θα συνεισέφεραν 

συνάλλαγμα ύψους, περίπου, $5,7 εκ. Ακόμα όμως και αν οι προβλέψεις αυτές δεν 

επιβεβαιώνονταν, και η δυνατότητα διάθεσης του παραγόμενου αλουμινίου ήταν 

μικρότερη, όταν θα έφτανε η στιγμή έναρξης της λειτουργίας των μονάδων της 

Πρεβέντζας και του Κριεκούκιου, τότε θα αποφασιζόταν το πώς θα αξιοποιούταν η 

ενέργεια αυτή. Αν δηλαδή η παραγόμενη ενέργεια θα μεταφερόταν στην Αθήνα ή 

θα χρησιμοποιείτο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών άλλων εργοστασίων 

της βαριάς βιομηχανίας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν.326 

Ο διάλογος για τον εξηλεκτρισμό, όπως εισαγωγικά έχει αναφερθεί, δεν 

ήταν πολιτικά μετέωρος. Οι διάφορες αντιλήψεις που εκφράζονταν είχαν άμεση 

σύνδεση με τις θέσεις που εξέφραζαν οι διάφορες πολιτικές παρατάξεις. Αυτό 

εξάλλου γίνεται φανερό και από τις τοποθετήσεις του Δ. Μπάτση για την εξάρτηση 

της Ελλάδας και την προοπτική εγκαθίδρυσης της «λαϊκής δημοκρατίας» στην 

Ελλάδα στις οποίες ο Θ. Ραυτόπουλος ασκεί σκληρή κριτική.327 

Στο άρθρο του με τον τίτλο «Κομμουνιστικά συνθήματα εις την ηλεκτρικήν 

ενεργειακήν οικονομίαν», έγραφε πως η αρθρογραφία που αναπτυσσόταν στις 

σελίδες του περιοδικού Ανταίος αποτελούσε πολιτική προπαγάνδα η οποία ήταν 

επενδυμένη με έναν επιστημονικοφανή τρόπο. Η δε μελέτη του Μπάτση δεν ήταν , 

τόνιζε, τίποτε άλλο παρά μια διαρκής προπαγανδιστική επανάληψη του 

επιχειρήματος, περί του ότι προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη του βιοτικού 

επιπέδου του ελληνικού λαού ήταν αναγκαία η μετατροπή της Ελλάδας σε Λαϊκή 

Δημοκρατία (βλ. κεφάλαιο 3 της παρούσας εργασίας). Σύμφωνα με την «παράταξη 

του Μπάτση», κάθε άλλη προσπάθεια αξιοποίησης του εθνικού πλούτου της 

χώρας ήταν μάταιη αφού το ξένο κεφάλαιο και οι ντόπιες ελίτ απέβλεπαν στην 

υποδούλωση και την εκμετάλλευση του ελληνικού λαού. Επρόκειτο για μια θέση 

που επαναλαμβανόταν, όπως σημειώνει ο Ραυτόπουλος, διαρκώς σαν ένα 
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«μονότονον σφυροκόπημα» το οποίο σύντομα έβγαζε τον αναγνώστη, «νοκ 

άουτ».328 

Ο Ραυτόπουλος, ταυτόχρονα, απέρριπτε τις δύο βασικές κατηγορίες 

εναντίον του, ότι δηλαδή στο προτεινόμενο σχέδιο του, αγνοείτο τόσο η βαριά 

βιομηχανία, όσο και η ύπαιθρος, προς όφελος των αστικών καταναλωτικών 

αναγκών. Ως προς την πρώτη κατηγορία, σημείωνε, ότι δεν υπήρχαν προβλέψεις 

καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας της βαριάς βιομηχανίας διότι με τις 

προβλέψεις για τις συνήθεις καταναλώσεις αποδεικνυόταν ότι το εθνικό δίκτυο 

μπορούσε να υπάρξει στηριζόμενο και μόνο σε αυτές. Σε αντίθετη περίπτωση θα 

ήταν εύκολο, ολόκληρο το σχέδιο για τη δημιουργία ηπειρωτικού δικτύου, να γίνει 

στόχος κριτικής η οποία θα αμφισβητούσε την εγκυρότητα της μελέτης καθώς η 

τελευταία θα βασιζόταν πάνω σε μια πιθανότητα η οποία δεν ήταν σίγουρο ότι θα 

γίνει πραγματικότητα. Ως εκ τούτου θεωρούσε περιττό τον υπολογισμό της 

κατανάλωσης από την πιθανή δημιουργία μιας βαριάς βιομηχανίας..329 

Η παράλειψη αυτή δεν είχε, συνέχιζε, την έννοια της διατύπωσης 

επιφυλάξεων ως προς τη σκοπιμότητα δημιουργίας τέτοιων βιομηχανικών 

μονάδων αλλά την υποστήριξη της δυνατότητας εθνικού δικτύου ενέργειας χωρίς 

αυτό να εξαρτάται από την ανάγκη δημιουργίας των παραγωγικών αυτών 

μονάδων. Ακόμα όμως περισσότερο, και αντίθετα από τους ισχυρισμούς του 

Μπάτση, ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου δικτύου καθιστούσε μελλοντικά 

εύκολη, τη δημιουργία των προαναφερθεισών βιομηχανικών μονάδων καθώς 

αυτές θα ήταν δυνατόν να εγκατασταθούν στις θέσεις στις οποίες είχαν 

κατασκευαστεί τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια.330 

Ως προς την επέκταση του δικτύου στην ύπαιθρο, το πρόβλημα στην 

πρόταση του Μπάτση, έγκειτο, σύμφωνα με τον Ραυτόπουλο, στο ότι αυτή 

απαιτούσε την κατασκευή επιπλέον γραμμών με πολύ χαμηλότερη τάση από αυτή 

των μεγάλων ηλεκτρικών γραμμών τάσεως 220 ή 100 KV. Αντίθετα η δική του 

πρόταση εξασφάλιζε την ανάγκη πολύ μικρότερης ανάπτυξης τέτοιων 

περιφερειακών δικτύων καθιστώντας ευκολότερο, στο μέλλον, τον εξηλεκτρισμό 
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της υπαίθρου. Εξάλλου, θεωρούσε ότι όσο αυξανόταν η κατανάλωση των αστικών 

κέντρων τόσο διευκολυνόταν η πραγματοποίηση του εξηλεκτρισμού της 

υπαίθρου.331  

Ο Ραυτόπουλος τελείωνε το άρθρο του σχολιάζοντας τη θέση του Δ. 

Μπάτση ότι η Σοβιετική Ένωση υπήρξε υπόδειγμα ορθολογικής οργάνωσης 

ηλεκτρικών δικτύων η οποία ήταν ανώτερη από εκείνη των δυτικοευρωπαϊκών 

χωρών. Υπογράμμιζε λοιπόν, ότι ενώ πράγματι η διαδικασία εξηλεκτρισμού στη 

Ρωσία υπήρξε αποτέλεσμα ορθολογικής αντιμετώπισης του προβλήματος, αυτό 

δεν σήμαινε ότι η ίδια διαδικασία θα μπορούσε ή θα έπρεπε να ακολουθηθεί στις 

χώρες της Δύσης. Τα κράτη αυτά είχαν αναπτύξει τα δίκτυα τους δύο ή και τρεις 

δεκαετίες πριν από τη Ρωσία και ως εκ τούτου είχε μεσολαβήσει ένα μεγάλο 

διάστημα κατά το οποίο υπήρξε σημαντική τεχνολογική εξέλιξη. Επιπλέον δεν θα 

μπορούσαν οι χώρες της δύσης, έχοντας ήδη αναπτύξει δίκτυα με σημαντικό 

ηλεκτρικό εξοπλισμό, να προχωρήσουν σε μια εκ βάθρων αντικατάσταση τους 

αφού αυτό θα απαιτούσε τεράστια κεφάλαια. Η αναγνώριση έτσι της ορθολογικής 

ανάπτυξης της ηλεκτρικής ενέργειας στη Σοβιετική Ένωση δεν μπορούσε να 

αποτελέσει και λόγο δικαίωσης της υιοθέτησης του σοσιαλιστικού μοντέλου.332 

Η αντιπαράθεση πάνω στο ζήτημα της εκβιομηχάνισης της Ελλάδας 

επαναλαμβάνεται ανάμεσα και σε άλλους επιστήμονες μέσα από τις σελίδες του 

Ανταίου. Μια τέτοια περίπτωση αφορά και τον διάλογο ανάμεσα στον Σεραφείμ 

Μάξιμο με τον Πέτρο Κουβέλη. Ο Μάξιμος, υπήρξε συνδικαλιστής και στέλεχος του 

ΚΚΕ μέχρι το 1928 οπότε και διαγράφθηκε. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος στον 

αθηναϊκό τύπο ενώ από το 1945 θα αποτελέσει μεταξύ άλλων και σταθερό 

αρθογράφο του περιοδικού.333 

Ο Μάξιμος υποστηρίζει ότι ο Κουβέλης ενώ αρχικά υποστήριζε τη 

δυνατότητα ανάπτυξης βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα στο βιβλίο του Η 

ενεργειακή οικονομία της Ελλάδος, στη συνέχεια ανασκεύασε αυτή τη θέση διότι 
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κάτι τέτοιο ευνοούσε την επιστημονική του ανέλιξη. Σύμφωνα με Μάξιμο, ο 

Κουβέλης στο βιβλίο αυτό υποστήριζε ότι η Ελλάδα μπορεί να καταστεί το 

κυριότερο βιομηχανικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου εξαιτίας της θέσης της, 

του κλίματος της και των ικανοτήτων του λαού της. Αργότερα σε άρθρο του θα 

επισημάνει, αντίθετα, πως τα αίτια του οικονομικού προβλήματος της χώρας 

οφειλόταν στην μικρή έκτασή της, στη χαμηλή παραγωγικότητα της 

καλλιεργήσιμης γης, στην αύξηση του πληθυσμού καθώς και στο σταθερά 

αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Ως εκ τούτου η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να στηριχθεί 

στις πλουτοπαραγωγικές της δυνάμεις προκειμένου να αναδιαρθρώσει την 

οικονομία της.334 

Παρομοίως, για το ζήτημα της βαριάς βιομηχανίας ο Μάξιμος ισχυρίζεται 

ότι ο Κουβέλης αναθεώρησε και πάλι τις θέσεις του, καθώς ενώ αρχικά υποστήριζε 

ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η τρίτη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο σε παραγωγή 

αλουμινίου, αργότερα προσέθεσε ότι η δημιουργία βαριάς βιομηχανίας θα αύξανε 

το εθνικό εισόδημα μόνο κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 2,3% και αυτό εξαιτίας 

του γεγονότος ότι η δημιουργία τέτοιων παραγωγικών μονάδων δεν θα γινόταν 

πραγματικότητα παρά μόνο με τη συνδρομή και τις επενδύσεις του ξένου 

κεφαλαίου335 

Απαντώντας ο Κουβέλης επεσήμαινε ότι η εκτίμηση του περί του ότι η 

Ελλάδα μπορούσε να καταστεί το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της Ανατολικής 

Μεσογείου δεν αναιρούσε τις υπόλοιπες διαπιστώσεις του περί των οικονομικών 

προβλημάτων και τη χαμηλή παραγωγικότητα της γης. Επιπλέον, η θέση του ότι η 

Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει βαριά βιομηχανία δεν ερχόταν σε 

αντίθεση με τη διαπίστωση ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα καθιστούσε τη χώρα 

περισσότερο βιώσιμη, αφού η ανάπτυξης της βιομηχανίας αυτής δεν θα μπορούσε 

να γίνει παρά μόνο μέσω ξένων επενδύσεων. Το γεγονός αυτό, υποστήριζε, 

αποτελούσε περιοριστικό παράγοντα για το είδος της ανάπτυξης που 

οραματιζόταν ο Μάξιμος.336 
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Παρομοίως, συνέχιζε ο Κουβέλης, η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει η τρίτη 

αλουμινοπαραγωγός χώρα στον κόσμο, χωρίς αυτό να μεταβάλει τη φύση του 

οικονομικού της προβλήματος. Αυτό αποδεικνυόταν και από το γεγονός ότι η 

Ελλάδα ήταν δεύτερη σε όγκο παραγωγής στα καπνά και τρίτη στην παραγωγή 

ελαιολάδου στην Ευρώπη, χωρίς αυτό να προκαλέσει έναν γενικότερο 

μετασχηματισμό της οικονομίας της.337 

Ο Κουβέλης κατηγορούσε τον Μάξιμο ότι δεν έπαιρνε σαφή θέση για το 

θέμα της βιωσιμότητας της χώρας. Ο τελευταίος απαντώντας, επισήμαινε πως οι 

απόψεις του ήταν σύμφωνες με τις αρχικές αντιλήψεις του Κουβέλη, οι οποίες 

είχαν διατυπωθεί στο βιβλίο του. Ως παράδειγμα αναφέρει τη θέση του για την 

αλιευτική βιομηχανία που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, θέση 

ταυτόσημη με αυτή του Κουβέλη, ο οποίος πίστευε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες 

δυνατότητες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και ιδιαίτερα κλάδων που θα 

χρησιμοποιούσαν τις πρώτες ύλες της ελληνικής γης.338 

Για τον Μάξιμο, ωστόσο, το ζήτημα της μελλοντικής ανάπτυξης της 

Ελλάδας ήταν συνδεδεμένο με την δυνατότητα της να μετεξελιχθεί σε βιομηχανική 

χώρα. Το πρόβλημα αναγόταν στον χώρο της παραγωγής, στον βαθμό ανάπτυξης 

των παραγωγικών δυνάμεων αλλά και στον τρόπο χρήσης των μέσων παραγωγής 

σε συνδυασμό με την διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, ο Μάξιμος 

θεωρούσε ότι το βασικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας ήταν η μειωμένη 

ένταση χρήσης των παραγωγικών μέσων εκ του οποίου προέκυπτε και το παθητικό 

ισοζύγιο στο οποίο αναφερόταν ο Π. Κουβέλης.339 

Ως προς την ανάγκη των ξένων κεφαλαίων, το οποίο παρουσιαζόταν ως 

προαπαιτούμενο για την ίδρυση βαριάς βιομηχανίας, ο Μάξιμος απαντούσε πως 

θα έπρεπε πρώτα να αξιοποιηθούν οι όποιες οικονομικές δυνατότητες υπήρχαν 

στο εσωτερικό της χώρας. Εξάλλου, το ζήτημα αυτό θεωρούσε ότι ήταν άμεσα 

συνδεδεμένο με το πολιτικό ζήτημα, δηλαδή με τη διαπραγμάτευση των 

συμβάσεων και τη διαχείριση των δανείων από τις ελληνικές κυβερνήσεις. 

Προϋπόθεση λοιπόν για τον Μάξιμο για να επέλθει ο παραγωγικός 
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μετασχηματισμός της χώρας ήταν η αλλαγή σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Σ’ 

αυτό συμφωνούσε με τον Δ. Μπάτση, τονίζοντας ότι η αλλαγή αυτή ήταν δυνατή 

μόνο με την καθιέρωση μιας λαϊκής δημοκρατικής εξουσίας, η οποία δεν θα 

ελεγχόταν από τα μονοπωλιακά συγκροτήματα, αλλά αντίθετα τα τελευταία θα 

ήταν υπόλογα σε αυτήν.340 

 

Ο ελληνικός επεκτατισμός σε ενεργειακά σχέδια για την Β.Ήπειρο 

 

Με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου επανέρχονται στο 

προσκήνιο και οι διεκδικήσεις της Ελλάδας για τη Βόρεια Ήπειρο. Άρρηκτα 

εξαρτημένη, από την ανισόμετρου χαρακτήρα, «συμμαχία» της με τον 

αγγλοαμερικανικό παράγοντα, η Ελλάδα εξαρτούσε τις επεκτατικές της βλέψεις 

από τις δικές τους αποφάσεις και στρατηγική. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά 

σε άρθρο στην εφημερίδα το Βήμα, πρόθεση της Ελλάδας ήταν να διεκδικήσει με 

στρατιωτικά μέσα τα εδάφη αυτά, μόνο όμως υπό την προϋπόθεση ότι μια τέτοια 

κίνηση θα ερχόταν ως εντολή από την ηγεσία του αρχηγείου της Μέσης 

Ανατολής.341 

Το θέμα της Βόρειας Ηπείρου δεν έμεινε εκτός της συζήτησης για το 

ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας. Εξ αφορμής θετικών δηλώσεων που γίνονται την 

περίοδο εκείνη από Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ραυτόπουλος θα δημοσιεύσει 

σε σχετικό άρθρο τις απόψεις του για τα ενεργειακά κέρδη της χώρας από μια 

ενδεχομένη προσάρτηση του συγκροτήματος των λιμνών Ηπείρου και Μακεδονίας 

(Πρέσπες, Αχρίδα, Μαλίκη). Στο άρθρο αυτό η επεκτατική πολιτική της Ελλάδας 

παρουσιαζόταν ως μια λύση συμφέρουσα για τη μεσογειακή και βαλκανική ειρήνη, 

ενώ ταυτόχρονα, ο Ραυτόπουλος επιχειρούσε να εξασφαλίσει ηθικό έρεισμα για να 

δικαιολογήσει την επιθετική αυτή πολιτική.342 

Στο παρελθόν, ανέφερε, είχε παραβιαστεί η «φυσική» γραμμής των 

ελληνικών συνόρων, γεγονός που είχε οδηγήσει στην διάσπαση της ενιαίας 
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γεωγραφικής και οικονομικής ενότητας του χώρου. 343  Η αποκατάσταση της 

ενότητας αυτής θα υπηρετούσε δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος ήταν η ένταξη 

του λιμανιού της Αυλώνας στην ελληνική επικράτεια, καθώς αυτό αποτελούσε το 

μοναδικό σημείο «ελεύθερης» κατάληξης των ελληνικών συγκοινωνιακών 

αρτηριών. Για να ισχυροποιηθεί η σύνδεση ανάμεσα στη Βόρεια Ήπειρο και την 

«υπόλοιπη» Ελλάδα ήταν αναγκαία η δημιουργία δύο σιδηροδρομικών γραμμών 

οι οποίες θα κατέληγαν στην Αυλώνα της Αλβανίας. Η πρώτη θα συνέδεε την 

Αθήνα με τη Δυτική Ελλάδα ενώ η δεύτερη θα ξεκινούσε από τη Φλώρινα. 344 

Ο δεύτερος στόχος αφορούσε τους ενεργειακούς πόρους των πετρελαϊκών 

κοιτασμάτων της Αυλώνας και του Δέβολη καθώς και της υδάτινης ενέργειας των 

λιμνών των Πρεσπών, της Μαλίκης και της Αχρίδος. Οι πόροι αυτοί, σύμφωνα με 

τον Ραυτόπουλο, έπρεπε να περιέλθουν σε ελληνικό έλεγχο αφού δεν έπρεπε να 

γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης από «ξένους» και «εξωβαλκανικούς» 

παράγοντες όπως η Ιταλία.345 

Ο Μπάτσης, επικρίνοντας τις απόψεις αυτές, κατηγορούσε τον 

Ραυτόπουλο ότι υιοθετούσε την επιχειρηματολογία της «νεοφασιστικής δεξιάς» η 

οποία απειλούσε με πόλεμο τις γειτονικές χώρες. Υπήρχε, τόνιζε, δυνατότητα 

μελλοντικής αξιοποίησης αυτών των λιμών, η οποία, ωστόσο, μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί μόνο στα πλαίσια μιας διαβαλκανικής συνεργασίας και όχι από 

μια «φιλοπόλεμη» παράταξη η οποία δεν απέβλεπε στη συνεργασία του ελληνικού 

λαού με εκείνους των γειτονικών χωρών. Επιπλέον, η πρόταση του Ραυτόπουλου 

ήταν κατά τον Μπάτση προβληματική και σε τεχνικό επίπεδο καθώς οι θέσεις 

αυτές ήταν απομακρυσμένες από βιομηχανικά και καταναλωτικά κέντρα και κατ’ 

επέκταση θα οδηγούσε στην υπερβολική επέκταση των γραμμών του δικτύου 

μεταφοράς, κάτι που στην έναρξη της λειτουργίας του ήταν οικονομικά 

ασύμφορο.. 346 

Ο Σ. Σταυρόπουλος κάνει για το ίδιο θέμα ορισμένες ενδιαφέρουσες, αλλά 

και ταυτόχρονα, αντιφατικές επισημάνσεις. Υπογραμμίζει ότι οι περιοχές τις οποίες 

ο Ραυτόπουλος «προόριζε» να ενταχθούν στην ελληνική επικράτεια δεν είναι 
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ακατοίκητες, όπως εκείνος υποστήριζε. Ταυτόχρονα, όμως, υποστήριξε ότι η 

Ελλάδα θα έπρεπε να διεκδικήσει την Βόρεια Ήπειρο την οποία είχαν οι Ιταλοί 

είχαν προσαρτήσει στην Αλβανία.347 Η Ελλάδα θα έπρεπε επιπλέον να διεκδικήσει 

την ανατολική Θράκη, την «Κύπρο μας», τα «νησιά μας» αλλά και να επιδιώξει την 

διευθέτηση των συνόρων με τη Βουλγαρία. Θεωρούσε, ωστόσο, ότι σε αντίθεση με 

τις παραπάνω περιοχές δεν θα έπρεπε να διεκδικηθούν οι Πρέσπες, οι οποίες 

ανήκαν στην Αλβανία μια χώρα, τόνιζε, φτωχή με λιγοστές πλουτοπαραγωγικές 

πηγές.348  

Επιπλέον, η θέση των λιμνών ήταν τέτοια ώστε σε ενδεχόμενη 

προσάρτηση τους θα ήταν απαραίτητη και η δημιουργία μιας χερσαίας ζώνης 

ασφαλείας που θα εκτεινόταν από τις όχθες της λίμνης με κατεύθυνση προς τα 

Τίρανα. Η έκταση που θα απέμενε στην Αλβανική επικράτεια θα ήταν τελικά πολύ 

μικρή για τον πληθυσμό της χώρας. Σε αντίθεση με τον Ραυτόπουλο, ο 

Σταυρόπουλος υποστήριζε ότι η ενέργεια των πηγών αυτών θα μπορούσε να 

διαμοιράζεται με διακρατική συνεννόηση ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες χώρες. Η 

Ελλάδα θα μπορούσε επίσης να απαιτήσει να μην υπάρξει παρόμοια 

εκμετάλλευση των λιμνών χωρίς μια τέτοιου είδους συμφωνία, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν έπρεπε να επιδιώξει την κατάκτηση τους ασκώντας «ιμπεριαλιστική 

πολιτική» απέναντι σε μια φτωχότερη χώρα.349 

Ο Θ. Ραυτόπουλος ανταπάντησε με άρθρο του στον Ανταίο ότι η ύπαρξη 

εργοστασίων κοντά στα σύνορα δεν αποτελούσε πρωτοτυπία αφού τέτοιες 

βιομηχανίες υπήρχαν για παράδειγμα στον Ρήνο ποταμό, λίγες μόλις εκατοντάδες 

μέτρα από τα γερμανογαλλικά σύνορα.350 

Ο Ραυτόπουλος, επιπλέον, τόνιζε ότι η ενεργειακή συνεργασία δεν ήταν 

ίδιον των σοσιαλιστικών καθεστώτων, καθώς τέτοιες συμφωνίες ήταν συνήθεις 

στην Ευρώπη ακόμα και πριν τον πόλεμο. Υποστήριζε επίσης, ότι σε μια πιθανή 

αλλαγή των συνόρων η Αλβανία θα ωφελείτο, αφού με την αξιοποίηση των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν και οι 
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δικές της ενεργειακές ανάγκες. Σε διαφορετική περίπτωση οι λίμνες αυτές θα 

έμεναν αναξιοποίητες αφού η Αλβανία δεν ήταν σε θέση να απορροφήσει την 

παραγόμενη από αυτές ενέργεια, γεγονός που θα έδινε έρεισμα στην Ιταλία να 

διεκδικήσει αυτούς τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους.351 

 

6. Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ EBASCO 
 

Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια η ενεργειακή πολιτική στην Ελλάδα θα 

σχεδιαστεί από την ελληνική κυβέρνηση, διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Ο.Η.Ε, 

αλλά και τις αμερικανικές επιτροπές ελέγχου οι οποίες θα συσταθούν επ’ αφορμή 

της οικονομικής βοήθειας που θα παράσχουν οι Η.Π.Α. Η παραγωγή και η διάθεση 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί κατά πολύ εκείνης των 

προηγμένων βιομηχανικών χωρών. Η κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας 

κυμαινόταν στις 59 kWh ενώ την ίδια στιγμή στις ΗΠΑ έφτανε στις 1.700 kWh και 

στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες στις 700-800 kWh.352 

Η απόσταση ανάμεσα στην Ελλάδα και τις προαναφερθείσες χώρες ήταν 

ακόμα μεγαλύτερη αν κανείς υπολογίσει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της 

κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα αφορούσε την περιοχή της πρωτεύουσας. 

Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πάνω από 4,5 εκ. άνθρωποι, 

που ζούσαν εκτός της πρωτεύουσας, δεν είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Αν 

κανείς προσέθετε, επιπλέον 1,8 εκ. κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αττικής, που 

επίσης δεν είχαν ρεύμα, ο συνολικός αριθμός ξεπερνούσε τους 6 εκ., σ’ ένα 

πληθυσμό 7,8 εκ. κατοίκων σε όλη την επικράτεια. 353 

Ως προς τις διαθέσιμες ενεργειακές υποδομές μετά το τέλος του πολέμου 

υπήρχαν στην πρωτεύουσα τα δύο θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΗΕΑΠ, τα 

οποία παρήγαγαν το 80% του ρεύματος που καταναλωνόταν σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Το πρώτο, του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή του Κερατσινίου στον 

Πειραιά, χρησιμοποιούσε βρετανικό κάρβουνο ως καύσιμη ύλη και κατά τη 
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διάρκεια του πολέμου, ελληνικό λιγνίτη. Μεταπολεμικά, με τον εκσυγχρονισμό 

του, το εργοστάσιο είχε πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πετρέλαιο τόσο για 

τις ατμοηλεκτρικές μηχανές που διέθετε όσο και για τις ντιζελομηχανές.354 

Το εργοστάσιο του Νέου Φαλήρου, που βρισκόταν επίσης στον Πειραιά, 

ήταν το αποδοτικότερο και διέθετε, όπως και εκείνο του Αγίου Γεωργίου, 

ατμομηχανές και ντιζελομηχανές. Συνολικά οι εγκαταστάσεις και των δύο 

εργοστασίων είχαν τη δυνατότητα παραγωγής ισχύος έως και 127.000 kw. Το 

παραγόμενο ρεύμα μεταφερόταν σε ολόκληρη την Αττική, μέσω εναέριων ή 

υπόγειων γραμμών μεταφοράς, τάσεως 22kV και έκτασης 330 χιλιομέτρων. Οι 

μονάδες αυτές διέθεταν επιπλέον σταθμούς μετασχηματισμού της τάσης του 

ρεύματος το οποίο στη συνέχεια διανέμετο μέσω ενός δεύτερου δικτύου, έκτασης 

1.540 χιλιομέτρων.355  

Αμέσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βασική 

μέριμνα των κρατικών υπηρεσιών ήταν η αποκατάσταση της παραγωγής και 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Προς αυτόν τον σκοπό το Ελληνικό κράτος έλαβε 

ένα πρώτο δάνειο, ύψους 35 εκ. δραχμών (με συναλλαγματική ισοτιμία ανάμεσα 

στην δραχμή και την χάρτινη αγγλική λίρα 600:1) και λίγο αργότερα, δεύτερο 

δάνειο 300 εκ. δραχμών (με συναλλαγματική ισοτιμία ανάμεσα στην δραχμή και 

την χάρτινη αγγλική λίρα 20.000:1). Επιπλέον για την ηλεκτροπαραγωγό εταιρία 

της Θεσσαλονίκης δόθηκαν 1.500.000.000 δραχμές (δεν υπάρχουν στοιχεία ως 

προς την ισοτιμία δραχμής και αγγλικής λίρας).  Ταυτόχρονα για την έκτακτη 

ενίσχυση των ηλεκτροπαραγωγικών δομών η UNRRA διάθεσε στο Ελληνικό κράτος 

«συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγής» (το πιο πιθανόν αυτά αφορούσαν 

θερμοηλεκτρικές γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος) συνολικής ισχύος 14 χιλ. 

περίπου KW αλλά και συμπληρωματικό υλικό προκειμένου τα συγκροτήματα αυτά 

να διασυνδεθούν με τα δίκτυα διανομής.356 

Το καλοκαίρι του 1946 η κυβέρνηση Τσαλδάρη αποφασίζει τη σύσταση 

του Οργανισμού Ανασυγκρότησης (Ο.Α.). Αποστολή του νέου φορέα ήταν η 

κατάρτιση προγράμματος, το οποίο θα έπρεπε να καταθέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο 
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του 1946, στην Αμερικάνικη Τράπεζα Εισαγωγών Εξαγωγών προκειμένου να 

εξασφαλίσει οικονομική ενίσχυση από τις ΗΠΑ. Το πρόγραμμα θα παρουσίαζε τις 

ανάγκες της Ελλάδας σε έργα ανοικοδόμησης αλλά και τις δυνατότητες 

αξιοποίησης των πλουτοπαραγωγικών της πόρων.357  

Στο πρόγραμμα, το οποίο θα δημοσιευτεί το 1947, διαπιστωνόταν ότι 

εκτός της άμεσης ανάγκης για την έναρξη παραγωγικών έργων, ήταν απαραίτητη 

και η εξέταση ζητημάτων που είχαν να κάνουν με την οργάνωση της διοίκησης και 

της επιστημονικής έρευνας. 358  Η μελέτη του Ο.Α. τόνιζε τη σημασία της 

βιομηχανικής ανάπτυξης στην Ελλάδα υπογραμμίζοντας ότι μέχρι τότε η προοπτική 

ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας είχε αντιμετωπιστεί με δυσπιστία θεωρούμενη 

ακόμα και ως αδύνατη. Τόσο, ωστόσο, η ανάπτυξη της τεχνολογίας όσο και η 

παρουσία των Ελλήνων μηχανικών συνιστούσαν καθοριστικούς παράγοντες για την 

υπέρβαση αυτών των αδυναμιών. Σύμφωνα με τον Ο.Α., η Ελλάδα θα μπορούσε να 

αναπτύξει κλάδους της βαριάς βιομηχανίας όπως η μεταλλουργία ή η χημική 

βιομηχανία με σκοπό όχι απλά την εξαγωγή προϊόντων αλλά και για την εγχώρια 

κατανάλωση. Η βιομηχανική ανάπτυξη δεν θα βασιζόταν σε προστατευτικές 

κρατικές πολιτικές αλλά στον εκσυγχρονισμό της προπολεμικής βιομηχανίας μέσω 

της ανανέωσης του τεχνικού εξοπλισμού των παραγωγικών μονάδων, τις νέες 

παραγωγικές μεθόδους και τον εξορθολογισμό της διοίκησης των επιχειρήσεων. 359  

Στο πρόγραμμα του Ο.Α. η διαφοροποίηση από τις εκθέσεις του 

Θ.Ραυτόπουλου και του Γ.Πεζόπουλου, ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης της 

βαριάς βιομηχανίας, γινόταν φανερή και από τις προβλέψεις για τις μελλοντικές 

καταναλώσεις στον τομέα αυτόν (Πίνακας 17). 

Πίνακας 17 Πρόβλεψη καταναλώσεων της βαριάς βιομηχανίας (σε kWh) 

Βιομηχανικός Τομέας Πρόβλεψη κατανάλωσης 

ενέργειας (σε εκ. kWh) 

Αλουμινίου 460.000.000 

Μαγνησίου 400.000.000 

Σιδήρου και κραμάτων 310.000.000 
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Αζώτου 130.000.000 

Φωσφορικού οξέος 173.000.000 

Καυστικής Σόδας 32.000.000 

Σύνολο 1.505.000.000 

Πηγή: Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως, Πρόγραμμα Ανασυγκροτήσεως της χώρας, 
(Αθήνα 1946), σελ.151. 

 
Ως προς τον σχεδιασμό των έργων υπολογιζόταν ότι το εθνικό δίκτυο θα 

συγκροτείτο από τα υπάρχοντα εργοστάσια, 9 νέες υδροηλεκτρικές μονάδες  και 4 

νέες θερμοηλεκτρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 360  Οι 

υδροηλεκτρικές μονάδες θα μπορούσαν να προσφέρουν έως και 5 δις kWh και ο 

λιγνίτης 200 εκ. kWh. Το ενεργειακό πρόγραμμα λοιπόν του Ο.Α. προέβλεπε ότι 

μετά το τέλος της εικοσαετίας θα παρέμενε ένα παραγωγικό ενεργειακό έλλειμμα 

ύψους 17 δις kWh το οποίο θα καλυπτόταν με εισαγωγές καυσίμων.361 Η συνολική 

ισχύς του συνόλου των υδροηλεκτρικών εργοστασίων του εθνικού  δικτύου θα 

έφθανε τα 620 χιλ. KW ενώ η αντίστοιχη των θερμοηλεκτρικών εργοστασίων τα 

285 χιλ. KW εκ των οποίων τα 185 χιλ. KW αφορούσαν τις υπάρχουσες μονάδες και 

τα υπόλοιπα 100 χιλ. KW τις νέες μονάδες που θα κατασκευάζονταν. 362  Ο 

υπολογισμός του κόστους των έργων αυτών αφορούσε μόνο την πρώτη πενταετία 

και έφθανε τα $138 εκατομμύρια. 

Πίνακας 18 Χρονοδιάγραμμα κατασκευής ηλεκτρικών μονάδων του εθνικού 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας του Ο.Α. 

 

1948-1949 

Επέκταση Θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Αθήνας 

Επέκταση Θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Θεσσαλονίκης 

Επέκταση Θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Πατρών 

Επέκταση Θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Καλαμάτας 

1950 
Θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Πτολεμαΐδας 

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Βόδα 

1951 
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Λάδωνα 
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1952 
Θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Δράμας 

1953 
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Αχελώου Ι (Κρεμαστά) 

Θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Αλεξανδρούπολης 

1954 
Θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο Βόλου 

1955 
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Λούρου 

Επέκταση Θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Δράμας 

1956 
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Αλιάκμονα Ι (Παλιαλώνων) 

Επέκταση Θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Αλεξανδρούπολης 

1957 
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Αχελώου ΙΙ (Πρεβέντζης) 

Επέκταση Θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Θεσσαλονίκης 

1958-1959 
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Αλιάκμονα ΙΙ (Καναβοτόπι) 

1960 
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Αλιάκμονα ΙΙ (Προφήτη Ηλία) 

1963 
Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Νέστου 

Επέκταση Θερμοηλεκτρικού εργοστασίου Θεσσαλονίκης 

1966 
Υπερύψωση του φράγματος των Κρεμαστών 

Πηγή: Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως, Πρόγραμμα Ανασυγκροτήσεως της 

χώρας, (Αθήνα 1946), σελ.152. 

Το πρόγραμμα θα επιδώσει στον P.Porter τον Ιανουάριο του 1947 o 

πρόεδρος του Ο.Α. Ανάργυρος Δημητρακόπουλος ο οποίος διετέλεσε βουλευτής 

του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και πρόεδρος του ΤΕΕ.363 Όπως ωστόσο 

σημειώνει ο ίδιος, “ H Αποστολή Π. Πόρτερ, καθ’ όλη τη διάρκειαν της ενταύθα 

παραμονής της, ουδόλως εχρησιμποίησε τον Οργανισμόν Ανασυγκροτήσεως εις το 

έργον της […]. Εις την Αποστολή Π.Πόρτερ παρεδόθησαν υπό του Οργανισμού 

Ανασυγκροτήσεως άπαντα τα στοιχεία των μελετών του. Αλλ’ εκ του συνδυασμού 

πάντων των δεδομένων, τα οποία έχομεν υπόψη, δεν προκύπτει ότι σκοπός της 
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Αποστολής ήτο η έρευνα του ζητήματος της Ανασυγκροτήσεως της Ελληνικής 

Οικονομίας κατά την Ελληνικήν αντίληψιν».364 

Ο πρόεδρος του Ο.Α., σε επιστολή του προς τον P.Porter τον Μάρτιο του 

1947, επισήμαινε ότι η Αμερικανική Αποστολή δεν επιδίωξε, μετά την πρώτη 

συνάντηση ανάμεσα στα μέλη των δύο φορέων, να συνεχίσει τη μεταξύ τους 

επικοινωνία. Προσέθετε δε πώς ένα πρόγραμμα για την ανοικοδόμηση της 

Ελλάδας θα έπρεπε είχε τρεις στόχους. Ο πρώτος αφορούσε την κάλυψη των 

τρεχουσών, άμεσων αναγκών της χώρας,  ο δεύτερος την  πλήρη αποκατάσταση 

της οικονομίας σε σχέση με την προπολεμική περίοδο και ο τρίτος την 

ανασυγκρότηση της Ελλάδας σε μια ευρεία βάση η οποία θα ξεπερνά τον 

προσανατολισμό της οικονομίας προ του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Α. 

Δημητρακόπουλος επισήμαινε ότι εκ των υστέρων έγινε φανερό στον ίδιο, ότι η 

έκθεση της Αμερικάνικης Αποστολής, διαπνεόταν από μια εντελώς διαφορετική 

αντίληψη από εκείνη της μελέτης του Ο.Α. Η πρώτη επιδίωκε την αντιμετώπιση 

των άμεσων προβλημάτων, την αποκατάσταση των καταστροφών που είχε 

δημιουργήσει ο πόλεμος και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με βάση τα 

προπολεμικά δεδομένα. Μια τέτοια ωστόσο επιλογή, επισήμαινε ο Α. 

Δημητρακόπουλος θα είχε ως αποτέλεσμα τη διαιώνιση ενός χαμηλού βιοτικού 

επιπέδου για τους Έλληνες πολίτες. Η έκθεση του Ο.Α. αντιθέτως έθετε ως στόχο 

την αποκατάσταση μέρους των ζημιών που είχαν προκληθεί από τον πόλεμο, με τα 

κεφάλαια της ξένης οικονομικής βοήθειας, και εν συνεχεία την εξομάλυνση της 

οικονομίας με κύριο μοχλό το κράτος και τον οικονομικό του παρεμβατισμό. Η 

επανέναρξη της παραγωγικής δραστηριότητας και οι οικονομικοί πόροι που αυτή 

θα δημιουργούσε θα επέτρεπαν την περαιτέρω επανόρθωση των πολεμικών 

καταστροφών αλλά και την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της 

Ελλάδας.365 

Το φιλόδοξο πρόγραμμα του Ο.Α. τελικά εγκαταλείφθηκε. Τον Ιούνιο του 

1947 ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, η 

οποία θα διαχειριζόταν την οικονομική βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ (η οποία με 
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τη σειρά της, βρισκόταν υπό την διοίκηση της Διοίκησης Οικονομικής Συνεργασίας 

της Ουάσιγκτον). 366  

Ένα μήνα νωρίτερα, τον Μάιο του 1947, η Ελληνική Αποστολή του 

Οργανισμού Περιθάλψεως και Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών (UNRRA), η 

οποία είχε συγκροτήσει το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης και την Επιτροπή 

Αξιοποίησης Πλουτοπαραγωγικών Πόρων Ελλάδος, δημοσιεύει την έκθεση της για 

το ζήτημα της ενέργειας με τίτλο «Εισηγήσεις επί της αξιοποιήσεως 

πλουτοπαραγωγικών πόρων Ελλάδος. Τεύχος Α’. Υδατική και ενεργειακή 

οικονομία».367  

Τον Νοέμβριο του 1947 θα εκπονηθεί από την Ελληνική Επιτροπή 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα 

Ανασυγκροτήσεως. Η μελέτη, με τίτλο «Ενέργεια, ανάγκαι 4ετίας 1948-1951», θα 

υποβληθεί στη συνέχεια από την ελληνική κυβέρνηση στον Οργανισμό Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας. Συντάκτες της μελέτης ήταν, οι Γ. Πεζόπουλος και ο Κ. Γουναράκης, οι 

οποίοι ήταν και μέλη της Επιτροπής. Σε μεγάλο βαθμό η πρόταση που κατατίθεντο 

αποτελούσε προέκταση και εξέλιξη της έκθεσης του Γ.Πεζόπουλου (βλ. Κεφάλαιο 

2).  

Ταυτόχρονα και μετά την ανακοίνωση για τη χορήγηση της οικονομικής 

βοήθειας ο Οργανισμός Ανασυγκροτήσεως θα αντικατασταθεί από το Ανώτατο 

Συμβούλιο Ανασυγκρότησης (ΑΣΑ) το οποίο θα συσταθεί τον Μάιο του 1948, με 

πρόεδρο τον Αλέξανδρο Διομήδη, με σκοπό τον συντονισμό των δράσεων για την 

υλοποίηση του προγράμματος ανασυγκρότησης της Ελλάδας.368 

Το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα το οποίο τελικά θα εγκριθεί από τον ΑΣΑ 

στις 15 Νοεμβρίου του 1948 προέβλεπε την δημιουργία 8 υδροηλεκτρικών 

μονάδων, την ενίσχυση των υπαρχόντων θερμοηλεκτρικών καθώς και την 

ανάπτυξη ενός εθνικού δικτύου μεταφοράς τη ηλεκτρικής ενέργειας, μήκους 1.000 

χιλιομέτρων,  που θα διασύνδεε τις μονάδες αυτές με τα μεγάλα αστικά κέντρα 

καθώς και με τα περιφερειακά και αστικά δίκτυα διανομής. Το κόστος για τα έργα 

κατασκευής των 5 εκ των 8 υδροηλεκτρικών μονάδων καθώς και για τις υπόλοιπες 
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εργασίες ανάπτυξης του δικτύου ανήρχετο δε στα $102 εκατομμύρια. Αν και 

αρχικά η Διοίκηση Οικονομικής Συνεργασίας της Ουάσιγκτον ενέκρινε το 

πρόγραμμα αυτό, λίγες μέρες αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, η ΔΟΣ 

αποφάσισε την ανάθεση  την εκπόνηση της μελέτης για τον εξηλεκτρισμό της 

Ελλάδας στην Ebasco Services Inc.369  Η κατάρτιση της έκθεσης ξεκίνησε τον 

Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, μεσούντος του Εμφυλίου Πολέμου, γεγονός που 

καθιστούσε μη προσβάσιμο για μελέτη μεγάλο κομμάτι της ελληνικής υπαίθρου. 

Από την άνοιξη του 1949, και καθώς ο εμφύλιος πόλεμος πλησίαζε στο τέλος του, 

άρχισαν να δίνονται οι άδειες από το ελληνικό κράτος για την επίσκεψη των 

περιοχών αυτών. Τελικά η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.  

Κατά το ενδιάμεσο ωστόσο διάστημα, και μέχρι την ολοκλήρωση της 

μελέτης της Ebasco, o ΑΣΑ προχώρησε στην αναθεώρηση του Μακροπρόθεσμου 

Προγράμματος. Ως βασικό αίτιο για την αναθεώρηση αυτή προβλήθηκε η συνέχιση 

του εμφυλίου πολέμου η οποία οδηγούσε στην ανάγκη διάθεσης μέρους της 

οικονομικής βοήθειας σε άμεσες ανάγκες όπως η εισαγωγή τροφίμων.370 

Στις 24 Αύγουστου του 1949 υπογράφτηκε ελληνοιταλική συμφωνία που 

ρύθμιζε εκ νέου το ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων.371 Στη συμφωνία εκτός 

των θεμάτων των επανορθώσεων περιλαμβανόταν και η διάθεση $25 έως $30 εκ. 

για τη μελέτη κατασκευής των έργων στους ποταμούς Λάδωνα και Βόδα καθώς και 

για τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιούταν στα έργα αυτά. Ο 

αμερικανικός παράγοντας, παρακολουθώντας την εξέλιξη της συνεργασίας 

ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, θα παρέμβει τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, 

αντιδρώντας στη συμφωνία. Σύμφωνα με τον Εμμανουήλ Τσουδερό, Υπουργό 

Συντονισμού την περίοδο εκείνη, ο P.Porter, σε επιστολή του προς τον Έλληνα 

Υπουργό, συνιστούσε στην ελληνική πλευρά να μην προχωρήσει σε συμφωνίες με 

ιταλικούς ομίλους για την κατασκευή των έργων που αφορούσαν το πρόγραμμα. Ο 

λόγος που πρόβαλε ο Porter ήταν ότι η μελέτη για το εθνικό δίκτυο δεν είχε 

ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε έγκριση της μελέτης από τη Διοίκηση 

Οικονομικής Συνεργασίας και κατ’ επέκταση ούτε η δυνατότητα για την έγκριση 
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δαπανών από τα κεφάλαια του Σχεδίου Μάρσαλ.372 

Ταυτόχρονα ο Porter προσπαθούσε να καθησυχάσει την ελληνική πλευρά, 

η οποία φοβόταν τη λήξη των προθεσμιών καταβολής των πολεμικών 

αποζημιώσεων των Ιταλών προς την Ελλάδα. Εξέφραζε λοιπόν τη πεποίθηση του 

ότι η ιταλική κυβέρνηση θα συμφωνούσε να παραταθούν οι προθεσμίες της 

συμφωνίας ή, σε κάθε περίπτωση, να μην υποστεί η Ελλάδα ποινικές ρήτρες σε 

περίπτωση που δεν εκπληρωθούν οι όροι της συμφωνίας με την Ιταλία εξαιτίας της 

ανάγκης να εγκριθεί η έκθεση της Ebasco.373 

Προκειμένου να ξεκινήσει λοιπόν έγκαιρα η έναρξη των εργασιών 

εξηλεκτρισμού προκρίθηκε η απ’ ευθείας ανάθεση στον οίκο της Ebasco. Εξαιτίας 

ωστόσο της αδυναμίας συμφωνίας, ως προς την αμοιβή του οίκου, αποφασίστηκε 

από τις Διοικήσεις Οικονομικής Συνεργασίας Ουάσιγκτον και Αθήνας, αλλά και με 

τη σύμφωνη γνώμη του Porter, η διενέργεια διαγωνισμού. Σε αυτόν προσκλήθηκαν 

να συμμετάσχουν έξι εταιρίες εκ των οποίων μόνο η Ebasco και η Stone Webster 

πήραν τελικά μέρος στον διαγωνισμό αφού υπόλοιπες είτε αποκλείστηκαν, είτε 

αποσύρθηκαν. Η εκτέλεση του έργου αποφασίστηκε να παραχωρηθεί στην Ebasco 

διότι αυτή μειοδότησε στον διαγωνισμό, αλλά και γιατί διέθετε την απαιτούμενη 

γνώση επί του θέματος εξαιτίας της εκπόνησης της σχετικής μελέτης. Αυτό που 

απέμενε πλέον ήταν η υπογραφή της σύμβασης και η έγκρισή της από το ελληνικό 

κοινοβούλιο.374 Σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι είχαν συμφωνηθεί, ο ανάδοχος 

θα αναλάμβανε την οργάνωση την οργάνωση  του φορέα ο οποίος θα 

διαχειριζόταν το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την εκπαίδευση 

του προσωπικού της. Ο ανάδοχος θα ήταν, επιπλέον, υπεύθυνος για την έγκαιρη 

εκτέλεση των έργων τα οποία θα υλοποιούσαν άλλες, τεχνικές και 

κατασκευαστικές, εταιρίες. Η Ebasco αναλάμβανε λοιπόν τη σύναψη συμφωνιών 

με ξένους αλλά και ελληνικούς οίκους οι οποίοι θα κατασκεύαζαν το εθνικό δίκτυο 

υπό την γενική επίβλεψη της αμερικάνικης εταιρίας.375 

Για τον σκοπό αυτόν, τον Νοέμβριο του 1949 θα συσταθεί, από το 

Υπουργείο Συντονισμού και τη Διοίκηση Οικονομικής Συνεργασίας της Ελλάδας, η 
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Επιτροπή η οποία θα εξέταζε τη μορφή που θα είχε ο φορέας αυτός. Επικεφαλής 

της Επιτροπής τέθηκαν ο Υπουργός Συντονισμού και ο πρόεδρος της κυβέρνησης, 

Αλέξανδρος Διομήδης.376 Ο Διομήδης κατά την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής 

επισήμαινε πως ο οργανισμός κοινής ωφέλειας που θα δημιουργείτο δεν θα 

έπρεπε να είναι δημοσίου δικαίου. Η προηγούμενη εμπειρία, όπως ο ίδιος 

υπογράμμιζε, έδειχνε ότι τέτοιοι οργανισμοί δεν μπορούν να είναι παρακλάδια του 

κράτους και πως οι «Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου δεν απέδωκαν εκείνα τα οποία 

προσεδόκουν οι εμπνεύσαντες αυτήν την ιδέαν». Για τους λόγους αυτούς, 

κατέληγε, θα έπρεπε να αποφευχθεί, πάση θυσία, η κρατικοποίηση του 

οργανισμού.377 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο οργανισμός διαχείρισης της ηλεκτρικής 

ενέργειας θα έπρεπε να έχει ένα μικτό χαρακτήρα, με την υψηλή κυριότητα να 

ανήκει στο κράτος, και με ανεξάρτητη διοίκηση. Η νομική μορφή που προκρινόταν 

ήταν να αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και να οργανωθεί στα 

πρότυπα των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, όμως, ο φορέας αυτός δεν θα 

έθετε ως κύριο στόχο το επιχειρηματικό κέρδος, όπως μια συνηθισμένη ιδιωτική 

επιχείρηση, αλλά θα λειτουργούσε ως ένας οργανισμός κοινής ωφέλειας.378 Μια 

τέτοιου είδους «κρατική» επιχείρηση θα αποτελούσε μάλιστα και ένα μοντέλο για 

παρόμοιες επιχειρήσεις τις οποίες στο μέλλον θα αναλάμβανε να ιδρύσει το 

κράτος. Το τελικό πόρισμα της Επιτροπής, το οποίο έδινε και το πράσινο φως για 

την ίδρυση του φορέα, υποβλήθηκε στις 5 Μαρτίου του 1950 προς τη Διοίκηση 

Οικονομικής Συνεργασίας. Προηγούμενα και προκειμένου να κατατεθεί το σχετικό 

νομοσχέδιο, περί της ίδρυσης του φορέα, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί 

επανειλημμένες συσκέψεις ανάμεσα στην ελληνική αποστολή της Διοίκησης, την 

ελληνική κυβέρνηση και το τμήμα της Διοίκησης της Ουάσιγκτον.379 
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Το πρόγραμμα της Ebasco 

 

H Ebasco υπήρξε επίγονος της εταιρίας Electric Bond & Share Company την 

οποία ίδρυσε τη δεκαετία του 1890 ο αμερικάνικος επιχειρηματικός κολοσσός, 

General Electric, προκειμένου να ελέγξει την αγορά των επιχειρήσεων κοινής 

ωφέλειας ηλεκτρισμού στις ΗΠΑ. Η General Electric Company, η οποία είχε 

προκύψει από την συνένωση των δύο πρωτοπόρων ομίλων στον χώρο της 

ενέργειας, της Thomson-Houston και της Edison General Electric, δημιούργησε 

αρχικά την Electrical Securities. Η τελευταία εξαγόρασε τις μετοχές και τα ομόλογα 

των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, προκειμένου αυτές να ενταχθούν στο 

πελατολόγιο της General Electric, προμηθευόμενες από την τελευταία όλο τον 

απαραίτητο εξοπλισμό.380 

Η Electrical Securities ανασυγκροτήθηκε μετά το 1893 προκειμένου να 

αναδιοργανώσει τις μικρές αυτές επιχειρήσεις και να τις εντάξει στη 

χρηματιστηριακή αγορά κάνοντας εμπορεύσιμους τους ομολογιακούς τίτλους και 

τις μετοχές τους. Η Ebasco κατ’ αυτό τον τρόπο θα καταλήξει τελικά έναν 

μονοπωλιακό έλεγχο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας  διαθέτοντας έναν μεγάλο 

αριθμό θυγατρικών.381 Στα πλαίσια της πολιτικής του New Deal ο πρόεδρος των 

ΗΠΑ, Franklin Roosevelt, θα υπογράψει τo 1935, νόμο ο οποίος επιδίωκε τον 

έλεγχο ομίλων όπως της Ebasco οι οποίες ασκούσαν μονοπωλιακές πολιτικές στην 

αγορά  και τη λήψη μέτρων ως προς ελεύθερη εξαγορά και απορρόφηση μικρών 

επιχειρήσεων από μεγάλους ομίλους.382 

H Electric Bond & Share Company αρνούμενη ότι αποτελούσε μητρική 

επιχείρηση θυγατρικών εταιριών, ενεπλάκη σε μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη 

αφού πρώτα μετονομάστηκε σε “Ebasco Services Inc” παρουσιαζόμενη πλέον ως 

εταιρία παροχής τεχνικών συμβουλών και κατασκευαστικών υπηρεσιών.383 
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Η Ebasco εξέτεινε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και εκτός των ΗΠΑ 

και ειδικότερα, κατά τη δεκαετία του 1920 στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Το 

1923, προκειμένου να εξυπηρετήσει με καλύτερο τρόπο την διείσδυση της στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, η Ebasco θα δημιουργήσει την American and Foreign 

Power Company η οποία ανέλαβε τον εξηλεκτρισμό χωρών όπως της Κόστα Ρίκα 

και της Κούβας.384 

Το πενταετές πρόγραμμα της Ebasco απέβλεπε, σε πρώτη φάση, στην 

ανάπτυξη του δικτύου με άξονα την εξασφάλιση αφενός μεν της κερδοφορίας του 

αλλά και αφετέρου της επέκτασης της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στον 

ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο. Η ανάδοχος εταιρία θα αναλάμβανε την σύνταξη 

μελετών, θα είχε την ευθύνη για τις τεχνικές προδιαγραφές, την υπογραφή 

συμβολαίων με αναδόχους εργολάβους για την υλοποίηση των έργων, την 

επίβλεψη εκτέλεσης των έργων, και τη γνωμάτευση για την προμήθεια 

μηχανημάτων και του υπόλοιπου αναγκαίου εξοπλισμού.385 

Κύριες κατευθύνσεις του προγράμματος ήταν, α) η κάλυψη των βασικών 

ενεργειακών απαιτήσεων, β) ο περιορισμός της εξαγωγής συναλλάγματος, γ) η 

«απεξάρτηση» από εισαγόμενα καύσιμα μέσω της χρήσης των εγχώριων φυσικών 

πόρων, δ) η επίτευξη χαμηλών τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, ε) η 

εξασφάλιση των οικονομικών μέσων για την περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού 

δικτύου. Μετά δε την πρώτη πενταετία και την αποχώρηση της Ebasco από την 

Διοίκηση, τη διαχείριση του δικτύου θα αναλάμβανε ο φορέας που θα 

δημιουργείτο για τον σκοπό αυτόν.386 

Σε σχέση με την αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, η έκθεση της Ebasco 

ανέφερε πως ο πληθυσμός της Ελλάδας ανερχόταν σε 7,65 εκ. κατοίκους με 

πυκνότητα 60 ατόμων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Το 50% έως 60% του 

πληθυσμού ασχολείτο μερικώς ή εξ’ ολοκλήρου με αγροτικές εργασίες και την 

παραγωγή προϊόντων, όπως τα δημητριακά, τον καπνό, τα σταφύλια, το λάδι, 

κάποια εκ των οποίων αποτελούσαν και εξαγώγιμα προϊόντα. Επρόκειτο για μια, 
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ως επί το πλείστον, μη εκμηχανισμένη παραγωγή που βασιζόταν στην ένταση 

εργασίας χωρίς την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων καλλιέργειας ή τη χρήση 

λιπασμάτων. Επίσης πολλά γεωργικά προϊόντα όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, η 

ζάχαρη, ακόμα και το βαμβάκι ή το κρέας, ήταν σε ένα ποσοστό εισαγόμενα. 

Ως προς τον μεταλλευτικό πλούτο της χώρας, σύμφωνα με την Ebasco, 

υπήρχαν αποθέματα μεταλλευμάτων εκ των οποίων μικρό μόνο ποσοστό 

εξορυσσόταν. Τέτοια μεταλλεύματα ήταν το πυρίτιο, ο βωξίτης, το χρώμιο και ο 

μόλυβδος, τα οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους εξάγονταν. Καθυστέρηση 

παρατηρείτο και στην εξορυκτική βιομηχανία λιγνίτη, αν και αυτός βρισκόταν 

διαθέσιμος σε μεγάλες ποσότητες. Το γεγονός ότι οι εγχώριοι πόροι δεν 

αξιοποιούνταν, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία η εισαγωγή καυσίμων, συνέβαλε 

και στην καθυστέρηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας.387 

Η Ebasco τόνιζε ότι η ελληνική βιομηχανία βασιζόταν, μέχρι τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μεγάλο βαθμό στη Γερμανία και άλλες χώρες της Κεντρικής 

Ευρώπης, τόσο για την προμήθεια πρώτων υλών όσο και για τις εξαγωγές της. Η 

εσωτερική αγορά βρισκόταν σε καθυστέρηση καθώς οι καταναλωτικές 

δυνατότητες των Ελλήνων ήταν περιορισμένες ενώ το κατά κεφαλή εισόδημα ήταν 

ένα από τα χαμηλότερα της Ευρώπης. 388  Εξάλλου ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού μετά βίας μπορούσε να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες, εξαιτίας 

των υψηλών τιμών της αγοράς και των χαμηλών του μισθών. Επιπρόσθετα η 

ελληνική βιομηχανία εμφάνιζε την τάση να συγκεντρώνεται στην ευρύτερη 

περιοχή της πρωτεύουσας γεγονός που σχετιζόταν με το καθυστερημένο επίπεδο 

ανάπτυξης των θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορικών δικτύων, τη συγκέντρωση 

του εργατικού δυναμικού στην Αθήνα και τον Πειραιά, τον διοικητικό και 

οικονομικό συγκεντρωτισμό των ελληνικών κυβερνήσεων και τη γραφειοκρατία. 

Κατά συνέπεια η παραγωγή της υφιστάμενης βιομηχανίας, (που κατά βάση 

αποτελούσε η κλωστοϋφαντουργία, η επεξεργασία τροφίμων, η χημική βιομηχανία 

και η τσιμεντοβιομηχανία) ήταν περιορισμένη.389 
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Σύμφωνα με την καταγραφή της Ebasco πολλές βιομηχανίες παρήγαγαν 

ηλεκτρικό ρεύμα με δικές τους γεννήτριες, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες 

τους.390 Η ιπποδύναμη των πετρελαιομηχανών και των ατμομηχανών αυτών (σε 

ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν και μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες 391 ), 

ανερχόταν σε 110.000 ίππους. Το 40% των ελληνικών βιομηχανιών ήταν 

συγκεντρωμένο στην περιοχή της πρωτεύουσας ενώ το 90% της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικούς σκοπούς αφορούσε επίσης την περιοχή 

της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ebasco, μετά τη δημιουργία του 

εθνικού δικτύου το ποσοστό αυτό θα μειωνόταν περίπου στο 50 έως 60%. Ως προς 

το εύρος χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της 

έρευνας ήταν απογοητευτικά. Το 1948 η κατά κεφαλή παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας στις Η.Π.Α. ήταν 2.296 kWh, στην Ιταλία 496 kWh και στην Ελλάδα μόλις 

156 kWh.392 

Εκτός από τις περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά οι τιμές του ηλεκτρικού 

ρεύματος δεν ήταν συγκρίσιμες με τις πολύ φθηνότερες που διατίθονταν την 

εποχή εκείνη στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις που 

παρήγαγαν και διένειμαν τοπικά ηλεκτρικό ρεύμα ήταν μικρές, τεχνολογικά 

καθυστερημένες και, ως εκ τούτου, αδύναμες να καλύψουν τις ανάγκες της 

ελληνικής κοινωνίας σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι επιχειρήσεις αυτές επιπλέον 

υπέφεραν από την έλλειψη κεφαλαίων γεγονός που δε τους επέτρεπε να 

προχωρούν σε νέες επενδύσεις. Ανάμεσα τους εμφανιζόταν, επίσης, έλλειψη 

ομοιογενούς εξοπλισμού αλλά και διαφορετικές τιμές πώλησης του ηλεκτρικού 

ρεύματος.393 

Συνολικά η έλλειψη κεφαλαίων, η υψηλή και ανομοιογενής, εκτός της 

πρωτεύουσας, φορολογία (ενδεικτικά βλ. Πίνακα 19), τα εισαγόμενα καύσιμα, οι 

υψηλές ανάγκες σε εισαγωγές, η έλλειψη σχεδιασμού στη διαχείριση των φορτίων, 

οι απώλειες από τον πόλεμο, η ελλιπής συντήρηση του εξοπλισμού είχαν συμβάλει 

                                                           
390

 Στο ίδιο, σελ.12-2. 
391

 Στο ίδιο, σελ.12-6. 
392

 Στο ίδιο, σελ.2-4. 
393

 Στο ίδιο, σελ.2-4 
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στην ανεπάρκεια της παραγωγής και της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

επιπρόσθετα πουλιόταν σε υψηλές τιμές.394 

Πίνακας 19 Επιβαλλόμενοι φόροι ανά πόλη (1948) για την κατανάλωση ρεύματος 
από ιδιώτες(%) 

Πόλη Κράτος Υπουργείο 

Εσωτερικών 

Δήμος Αποπληρωμή  

Δανείων 

Συνταξιοδοτική 

Χρηματοδότηση 

Σύνολο 

φόρων 

Αθήνα 5% -    5% 

Έδεσσα 15% 1% 10%   26% 

Σέρρες 15% 1%    16% 

Θεσσαλονίκη 15% 1%  7% 10%  

Αγρίνιο 15% 1% 8%   24% 

Κόρινθος 15% 1% 30%   46% 

Κομοτηνή 15% 1% 10% 15%  26% 

Πηγή: Ebasco Services Incorporated, Electric Power Program, Kingdom of Greece. 

For Economic Cooperation Administration, Washington D.C., (Ebasco Services 

Incorporated, New York 1950), σελ.12-8. 

 

Ένας ακόμα τομέας στον οποίο η Ελλάδα υστερούσε, σύμφωνα με το 

σχέδιο της Ebasco, ήταν αυτός της χρήσης ηλεκτρικών συσκευών. Οι υψηλότεροι 

δείκτες χρήσης παρατηρούνταν στην Αθήνα με τα ποσοστά ωστόσο επί του το 

συνόλου των νοικοκυριών να είναι και εκεί χαμηλά (βλ. Πίνακα 20). Όπως 

σημειωνόταν στο σχέδιο της Ebasco, προκειμένου να αυξηθεί η χρήση ηλεκτρικών 

συσκευών, εκτός από την προφανή ανάγκη σύνδεσης των κατοικιών με το 

ηλεκτρικό δίκτυo, ήταν αναγκαίο να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης των τιμών 

των συσκευών, καθώς αυτές ήταν εξαιρετικά υψηλές εξαιτίας των φόρων και των 

δασμών εισαγωγής οι οποίοι διπλασίαζαν την τιμή τους. Στην έκθεση επιπρόσθετα 

επισημαινόταν η ανάγκη ενθάρρυνσης για τη δημιουργία εργοστασίων παραγωγής 

ηλεκτρικών ειδών.395 

                                                           
394

 Στο ίδιο,σελ.12-8. 
395

 Στο ίδιο,σελ.12-17. 
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Πίνακας 20 Ποσοστά χρήσης ηλεκτρικών συσκευών επί του συνόλου των 

νοικοκυριών στην περιοχή της πρωτεύουσας (1948) 

Ηλεκτρική συσκευή % 

Εστίες και ηλεκτρικές κουζίνες 29,4 

Ψυγεία 2,0 

Θερμοσίφωνες 0,7 

Ηλεκτρικοί Βραστήρες 13,7 

Ηλεκτρικά σίδερα 82,5 

Ανεμιστήρες 14,1 

Τοστιέρες 19,7 

Θερμάστρες 11,0 

Πηγή: Στο ίδιο, σελ.12-17 

Πάνω απ’ όλα, το βασικό πρόβλημα, σύμφωνα με το σχέδιο, ήταν η 

ανεπάρκεια των διαθέσιμων υποδομών να εξυπηρετήσουν τις ενεργειακές ανάγκες 

της μεταπολεμικής Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό βασική στόχευση του σχεδίου του 

αμερικανικού ομίλου ήταν η δημιουργία υποδομών που θα επέτρεπαν την 

πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα σε όσο γινόταν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού 

της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Η έκθεση της Ebasco επίσης προέβλεπε ότι το 1950 ο πληθυσμός της 

Ελλάδας θα ανερχόταν σχεδόν στα 8 εκ. άτομα ενώ μέχρι το 1960 θα είχε αυξηθεί 

στα 8,5 εκατομμύρια.396  Στηριζόμενη σε αυτή την άνοδο του πληθυσμού αλλά και 

στα δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του 1948, η έκθεση προέβλεπε 

ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 1948-1957 θα εξελισσόταν 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 21 Πρόβλεψη καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας (σε εκατομμύρια kWh) 

Πόλη Πληθυσμός 

1948 και 1957* 

1948 1953 1954 1955 1956 1957 

Αθήνα-Πειραιάς* 1.341.040(1.539.150) 319,372 554,000 653,500 722,700 819,000 915,500 

Θεσσαλονίκη* 315.000(360.000) 13,430 146,100 155,800 164,100 172,840 181,800 

                                                           
396

 Στο ίδιο,σελ.12-11, 12-12. 
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Έδεσσα 13.540(14.950) 887 4,185 4,650 5,178 5,730 6,300 

Σέρρες 36.510(40.300) 871 62,255 62,750 63,145 63,597 64,090 

Δράμα 35.240(28.900) 699 1,475 1,740 2,003 2,288 2,600 

Ξάνθη 32.320(33.670) 791 1,410 1,660 1,888 2,138 2,420 

Χαλκίδα 22.740(25.100) 683 3,060 3,840 4,330 4,855 5,400 

Μεσολόγγι 11.010(12,150) 179 39,660 39,880 40,000 40,160 40,360 

Αγρίνιο 18.380(20.290) 667 1,250 1,680 1,870 2,150 2,500 

Λάρισα 36.830(40.650) 2,881 5,600 6,300 6,970 7,805 8,800 

Βόλος 69.170(82.830) 3,304 8,090 10,450 11,855 13,370 15,110 

Πάτρα 93.060(110,690) 11,222 24,950 29,900 34,175 38,530 43,010 

Κόρινθος 13.250(14.620) 413 1,020 1,300 1,510 1,733 2,010 

Τρίπολη 15.590(17.210) 598 - 1,070 1,215 1,380 1,562 

Καλαμάτα 38.050(41.990) 1,171 - 2,775 3,365 3,830 4,420 

Πηγή: Στο ίδιο,σελ.12-20 

* Εκτίμηση πληθυσμού 
**Ευρύτερη περιοχή 

 

Η έκθεση της Ebasco περιείχε, εκτός του αρχικού σχεδίου για το εθνικό δίκτυο, 

και έξι εναλλακτικές προτάσεις με μικρότερο οικονομικό κόστος (βλ. Πίνακας 25). 

 

Πίνακας 22 Κόστος εναλλακτικών προτάσεων 

Σχέδια Κόστος (σε δραχμές) 

Αρχικό 3.185.400.000 

Α’ 3.121.650.000 

Β’ 2.327.870.000 

Γ’ 2.246.250.000 

Δ’ 2.097.000.000 

Ε’ 2.264.100.000 

ΣΤ’ 2.033.250.000 

Πηγή: Στο ίδιο,σελ.1-12. 

 

Ως προς την κατασκευή του δικτύου, ο αρχικός σχεδιασμός περιελάμβανε στην 

πρώτη του φάση τη διασύνδεση ενός μέρους της ηπειρωτικής Ελλάδας ενώ εκτός 
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του δικτύου έμεναν η Ήπειρος, η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Θράκη. Το 

σχέδιο περιελάμβανε την δημιουργία των εξής εργοστασίων: 

1. Υδροηλεκτρικής μονάδας «Άγρα» στον Βόδα ποταμό ισχύος 40.000 kWh. 

2. Υδροηλεκτρικής μονάδας «Λάδωνας» στον Λάδωνα ποταμό ισχύος 50.000 

kWh. 

3. Υδροηλεκτρικής μονάδας «Κρεμαστά» στον Αχελώο ποταμό ισχύος 

180.000 kWh. 

4. Υδροηλεκτρικής μονάδας «Λούρος» στον Λούρο ποταμό ισχύος 5.000 kWh. 

5. Θερμοηλεκτρικής μονάδας «Χαλκίδα» (εργοστάσιο Αλιβερίου) με καύση 

λιγνίτη ισχύος 68.000 kWh. 

6. Ατμοηλεκτρικής μονάδας Αγίου Γεωργίου με καύση λιγνίτη στο Κερατσίνι 

ισχύος 20.000 kWh. 

7. Δίκτυο μεταφοράς του λιγνίτη. 

Η συνολική ισχύς των νέων μονάδων έφτανε τα 343.000 KW ενώ μαζί με 

τις υπάρχουσες μονάδες (ισχύος 127.000 KW στην πρωτεύουσα και 26.000 KW 

στην υπόλοιπη Ελλάδα) η συνολική ισχύς ανήρχετο στα 496.000 KW. Ταυτόχρονα 

προβλεπόταν η κατασκευή ενός δικτύου μεταφοράς και διανομής ρεύματος που 

περιελάμβανε: 

1. Δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος τάσεως 150.000 Vκαι έκτασης 1.760 

χιλιομέτρων. 

2. Πρωτογενές δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος τάσεως 15.000v και 

έκτασης 1.800 χιλιομέτρων. 

3. Δευτερογενές δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος τάσεως 220/380 V και 

έκτασης 7.300 χιλιομέτρων. 

4. Εικοσιπέντε υποσταθμούς μετασχηματισμού πρωτογενούς τάσης σε 

δευτερογενή. 

5.  Μετασχηματιστές διανομής ρεύματος, χωρητικότητας 270.000 kva.397 

Κοινό χαρακτηριστικό των εναλλακτικών σχεδίων αποτελούσε η μη 

πραγματοποίηση του έργου του Αχελώου και η κατασκευή των γραμμών που θα 

ενέτασσαν το Αιτωλικό και το Μεσολόγγι στο δίκτυο μεταφοράς. 

                                                           
397

 Στο ίδιο, σελ.1-2. 



139 
 

1. Στο πρώτο εναλλακτικό σχέδιο δεν προβλεπόταν η κατασκευή της μονάδας 

του Λούρου και το αντίστοιχο έργο διανομής ενέργειας και το δίκτυο διανομής της 

περιοχής της Ηπείρου. 

2. Στο δεύτερο εναλλακτικό σχέδιο δεν προβλεπόταν η κατασκευή της 

μονάδας των Κρεμαστών και οι γραμμές μεταφοράς Αιτωλικού-Λιβαδειάς. 

3. Στο τρίτο εναλλακτικό σχέδιο δεν προβλεπόταν η κατασκευή της μονάδας 

των Κρεμαστών και οι γραμμές μεταφοράς Λαμίας – Κρεμαστών και Κρεμαστών — 

Λειβαδιάς καθώς και συνοδευτικοί υποσταθμοί και τα συστήματα διανομής. 

4. Στο τέταρτο εναλλακτικό σχέδιο δεν προβλεπόταν η κατασκευή της 

μονάδας των Κρεμαστών οι γραμμές μεταφοράς Λαμίας – Κρεμαστών και 

Κρεμαστών — Λειβαδιάς καθώς και συνοδευτικοί υποσταθμοί ενώ όλα τα δίκτυα 

διανομής θα κατασκευάζονταν μετά το 1953-1954. 

5. Στο πέμπτο εναλλακτικό σχέδιο δεν προβλεπόταν η κατασκευή της μονάδας 

των Κρεμαστών και του Λούρου, τα δίκτυα διανομής στην Ήπειρο και οι γραμμές 

μεταφοράς Αιτωλικού — Λειβαδιάς. 

6. Στο έκτο εναλλακτικό σχέδιο δεν προβλεπόταν η κατασκευή της μονάδας 

των Κρεμαστών και του Λούρου, τα δίκτυα διανομής στην Ήπειρο, οι γραμμές 

μεταφοράς Λαμίας – Κρεμαστών και Κρεμαστών — Λειβαδιάς καθώς και 

συνοδευτικοί υποσταθμοί ενώ όλα τα δίκτυα διανομής θα κατασκευάζονταν μετά 

το 1953-1954. 

Προκειμένου να υπάρξει εξοικονόμηση συναλλάγματος, οι νέες μονάδες 

του δικτύου θα χρησιμοποιούσαν κυρίως εγχώριους φυσικούς πόρους, ενώ η 

χρήση εισαγόμενου πετρελαίου θα ήταν μόνο επικουρική.398 Ως προς τον φορέα 

διαχείρισης του δικτύου στην έκθεση υπήρχε μόνο ένας γενικός προσανατολισμός, 

σύμφωνα με τον οποίο δεν ήταν αναγκαίο ούτε ο ιδιοκτήτης του φορέα να είναι 

κρατικός αλλά ούτε και μόνο ένας.399 

Το δίκτυο θα χωριζόταν σε τέσσερις ζώνες οι οποίες θα ήταν 

διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, δημιουργώντας μια δεξαμενή απ’ όπου θα αντλείτο 

η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Η πρώτη ζώνη, η περιοχής της πρωτεύουσας με 

το υπάρχον δίκτυο, θα παρέμενε στην ιδιοκτησία της ΗΕΑΠ. Οι υπόλοιπες τρεις 
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 Στο ίδιο, σελ 1-7. 
399

 Στο ίδιο, σελ 1-7. 



140 
 

ζώνες (Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, Μακεδονίας 

και Θράκης) θα είχαν η κάθε μια διαφορετικό ιδιοκτήτη. Η ιδιοκτησία αυτή θα 

αφορούσε μόνο τον τομέα της παραγωγής και της μεταφοράς του ρεύματος. Η 

διανομή του θα ανατίθετο σε άλλους φορείς οι οποίοι θα ήταν δημοτικές ή 

ιδιωτικές επιχειρήσεις.400 Οι τελευταίες θα μπορούσαν να είναι οι ίδιες εταιρίες 

που κάλυπταν μέχρι τότε τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες. Προκειμένου οι 

επιχειρήσεις αυτές να ενταχθούν στο νέα σύστημα με τρόπο ικανοποιητικό η 

Ebasco πρότεινε την οικονομική τους ενίσχυση. Η διάθεση κεφαλαίων στις 

επιχειρήσεις διανομής θα ενθάρρυνε και τη δημιουργία νέων, παρόμοιων, 

εταιριών, σε περιοχές όπου θα έφτανε για πρώτη φορά το ηλεκτρικό ρεύμα.401 Η 

ενίσχυση τους μπορούσε να γίνει από τους φορείς που θα ήταν υπεύθυνοι για την 

παραγωγή και την μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος.402 Επιπλέον αυτές οι 

επιχειρήσεις θα έπρεπε με την πάροδο του χρόνου να ενοποιηθούν 

δημιουργώντας επιχειρήσεις με μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες οι οποίες 

θα ενέτασσαν στα δίκτυα τους μεγαλύτερης έκτασης περιοχές.403 

Ως προς τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη δημιουργία του πρώτου μέρους 

του δικτύου οι προβλεπόμενες δαπάνες ξεπερνούσαν το ένα τρισεκατομμύριο 

δραχμές ($212 εκ.). Εξ αυτών, 347 εκ. δρ. θα διατίθεντο για την εξαγορά 

συγκεκριμένων εγκαταστάσεων που ήδη υπήρχαν, και 415 εκ. για τις βελτιώσεις 

και την επέκταση των δομών που άνηκαν στην ΗΕΑΠ. Στα έξοδα δεν 

συμπεριλαμβάνονταν η εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων στα σπίτια 

και τις βιομηχανίες, προκειμένου να παρασχεθεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Απουσίαζε 

επίσης από το σύνολο των απαιτούμενων κεφαλαίων και το εργατικό κόστος για 

την αποπεράτωση των έργων.404 

 

Πίνακας 23 Κόστος Δημιουργίας Δικτύου ανά έτος (1950-1956*) 

Έτος Δραχμές (εκ.) Δολάρια (εκ.) 

1950-1951 833.700.000  

                                                           
400

 Στο ίδιο, σελ 2-4. 
401

 Στο ίδιο, σελ.2-5. 
402

 Στο ίδιο, σελ.2-6. 
403

 Στο ίδιο, σελ.2-6. 
404

 Στο ίδιο, σελ.1-9. 
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1951-1952 1.2020.100.000  

1952-1953 453.750.000  

1953-1954 328.500.000  

1954-1955 295.950.000  

1955-1956 71.400.000  

 3.185.400.000 212.360.000 

Πηγή: Στο ίδιο,σελ.1-9. 

*Σε ισοτιμίες Δεκέμβριου του 1949 

 

Στην οικονομική μελέτη επίσης δεν υπήρχε πρόβλεψη ως προς τα έσοδα 

και την απόσβεση των επενδυμένων κεφαλαίων. Μια γενική πρόβλεψη που 

αφορούσε τη λειτουργία του δικτύου από το πέμπτο έτος και μετά, δηλαδή από 

τον Ιούνιο του 1957, στηριζόταν πάνω στην υπόθεση ετήσιας απόσβεσης 4% με 6% 

ετησίως.  

 

Πίνακας 24 Υπολογιζόμενες αποσβέσεις έσοδα έτους 1957 

 Ηπειρωτικό 

δίκτυο 

Βόρειος 

Τομέας 

Κεντρικός 

Τομέας 

Νότιος 

Τομέας 

Αποσβέσεις 2.771.855 528.495 1.718.374 524.987 

Πηγή: Στο ίδιο,σελ.1-10. 

 

Το δίκτυο ήταν σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις αιχμές 

των φορτίων οι οποίες ήταν διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή τόσο ως προς το 

μέγεθος τους όσο και ως προς τον χρόνο εμφάνιση τους κατά την διάρκεια της 

ημέρας. Καθώς οι μονάδες παραγωγής ρεύματος θα ήταν διασυνδεδεμένες μεταξύ 

τους δεν ήταν αναγκαίο να αντιμετωπίζουν η κάθε μια ξεχωριστά αυτές τις αιχμές 

ζήτησης. Η ύπαρξη της δεξαμενής ενέργειας που δημιουργείτο από όλες τις 

μονάδες μαζί ήταν ιδιαίτερα σημαντική εξαιτίας και του ότι οι περισσότερες από 

αυτές ήταν υδροηλεκτρικές γεγονός που σήμαινε ότι η απόδοση τους ήταν 

κυμαινόμενη καθώς η ένταση των υδατοπτώσεων δεν ήταν ποτέ σταθερή.405 
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 Στο ίδιο, σελ 2-8. 
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Ταυτόχρονα στον σχεδιασμό της Ebasco υπήρχε η πρόνοια για τη συνεχή 

μελέτη, παρακολούθηση και ανάλυση του δικτύου και των χαρακτηριστικών του. 

Οι αναλυτικές μελέτες της ροής δεδομένων επέτρεπαν, αφενός μεν την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την συμπεριφορά  και την απόδοση του δικτύου και αφετέρου 

τη διαρκή βελτίωση του. Προκειμένου δε να υλοποιηθούν οι βελτιώσεις που θα 

κρίνονταν απαραίτητες ήταν αναγκαία η δημιουργία μιας Επιτροπής Λειτουργίας η 

οποία θα ήταν υπεύθυνη και για τις βελτιώσεις αυτές αλλά και για τη συντήρηση 

του δικτύου.406 

Η Επιτροπή θα κατήρτιζε εκθέσεις και προβλέψεις για τα προσδοκώμενα 

φορτία, τις ποσότητες των υδάτων και τα αποθέματα τους. Θα παρακολουθούσε 

επιπλέον τη μεταφορά των φορτίων σε ωριαία και ημερήσια βάση προκειμένου να 

καταγράφονται οι απαιτήσεις σε ενέργεια. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν επίσης η 

παρακολούθηση του δείκτη «καμπύλης φορτίων» ο οποίος αφορούσε τη 

μεταφορά των φορτίων κατά τη διάρκεια ενός 24ώρου. Επρόκειτο για μια κρίσιμη 

ένδειξη αφού αυτή επέτρεπε τον προγραμματισμό του ύψους της παραγωγής της 

κάθε μονάδας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλιζόταν η καλή διαχείριση των φυσικών 

πόρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν με τον πιο αποδοτικό τρόπο, γεγονός που, με 

τη σειρά του, συνέτεινε στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας του 

δικτύου.407 

 

7. Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ 

ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ EBASCO 
 

Τον Νοέμβριο του 1949 το Υπουργείο Συντονισμού θα συστήσει επιτροπή, 

έργο της οποίας ήταν η μελέτη σχετικά με το νομικό πρόσωπο και την οργανωτική 

δομή που θα είχε ο φορέας διαχείρισης του εθνικού δικτύου.408 Η σύσταση της 

επιτροπής έγινε επί υπουργίας του Στέφανου Στεφανόπουλου, μέλους της 

κυβέρνησης συνασπισμού του Λαϊκού Κόμματος και του Κόμματος των 

Φιλελευθέρων, με πρωθυπουργό τον Α.Διομήδη. Τους επόμενους μήνες οι 

                                                           
406

 Στο ίδιο, σελ.2-17. 
407

 Στο ίδιο, σελ.2-10. 
408

 Εφημ. Το Βήμα, «Το Κολοσσιαίον Έργον που θ’ αλλάξη την Όψιν του Τόπου», 29/06/1950. 
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συζητήσεις γύρω από την έναρξη των εργασιών για το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού 

αλλά και για τη δημιουργία φορέα διαχείρισης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, 

θα πυκνώσουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την αμερικάνικη πλευρά. Στις 28 

Φεβρουαρίου του 1950 Αμερικανική Αποστολή θα παραδώσει την τελική έκθεση 

της Ebasco στην Ελληνική κυβέρνηση.409  Ένα μήνα αργότερα τον Απρίλιο του 1950 

θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Νικόλαο Πλαστήρα και 

Υπουργό Συντονισμού τον Εμμανουήλ Τσουδερό.410  Οι Αμερικάνοι μέσω του 

πρέσβη τους X.Γκρέιντι, όσο και του αρχηγού της Αμερικανικής Αποστολής Π. 

Πόρτερ, υπενθύμιζαν στην ελληνική κυβέρνηση την ανάγκη λήψης μιας σειρά 

νομοθετικών μέτρων προκειμένου να εγκριθεί η οικονομική βοήθεια.411 

Στις αρχές Ιουλίου ο αρχηγός της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα 

κατά τη συνάντηση του με τον Ε.Τσουδερό θα συστήσει την άμεση κατάρτιση 

νομοσχεδίου για τη δημιουργία του φορέα ο οποίος θα αναλάμβανε τη διαχείριση 

του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύσταση αυτή θα μεταφερθεί εκ 

μέρους του Ε.Τσουδερού στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο και θα συμφωνήσει 

για την ανάγκη ψήφισης στη Βουλή σχετικού νομοσχεδίου.412 Η παρέμβαση της 

αμερικάνικης πλευράς δεν αποτελούσε στην πραγματικότητα μια απλή σύσταση 

καθώς και ο Χ. Γκρέιντι εξαρτούσε τη χρηματοδότηση εκ μέρους της αμερικάνικης 

πλευράς με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
413

 Για τον λόγο αυτό, και 

προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση, η ελληνική κυβέρνηση στις 11 Ιουλίου 

θα δρομολογήσει την άμεση (και πριν τη διακοπή των εργασιών της Βουλής) 

ψήφιση ενός νόμου-πλαισίου ο οποίος αφορούσε την ίδρυση του φορέα 

διαχείρισης. 414  Στις 17 Ιουλίου, ο υπουργός Συντονισμού Ε. Τσουδερός θα 

                                                           
409

 Εφημ. Το Βήμα, «Αι ενέργειαι του Πόρτερ εις την Ουάσιγκτον. Θα επισπευθή η έναρξις των 
υδροηλεκτρικών έργων», 01/03/1950. 
410

 Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα, 
διαθέσιμο στο: https://gslegal.gov.gr/?p=1109 , (ημερομηνία πρόσβασης 8/10/2020). 
411

 Εφημ. Ελευθερία, «Ο κος. Γκρέιντι δηλοί ότι ενεκρίθη η εκτέλεσις των υδροηλεκτρικών», 
20/06/1950. 
412

 Εφημ. Το Βήμα, «Οι Αμερικάνοι συνιστούν την άμεσον ψήφισιν υπό της Βουλής ωρισμένων 
νομοθετημάτων», 12/07/1950. 
413

 Αρχείο της Βουλής, Πρακτικά της Βουλής, ΜΕΡΟΣ Δ' (1946 - 1967) ΤΟΜΟΣ 5ος– Ι, Συνεδρίαση ΞΕ´, 
«Συζήτηση επί του νομοσχεδίου περί ιδρύσεως Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας», 
26/07/1950, σελ.434 και 445, για τη σύνθεση της κυβέρνησης Α.Διομήδη βλ. Γενική Γραμματεία 
Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Κυβέρνηση Αλέξανδρου Διομήδη, διαθέσιμο στο: 
https://gslegal.gov.gr/?p=1099 , (ημερομηνία πρόσβασης 1/10/2020). 
414

 Εφημ. Το Βήμα, «Οι Αμερικάνοι συνιστούν την άμεσον ψήφισιν υπό της Βουλής ορισμένων 

https://gslegal.gov.gr/?p=1109
https://gslegal.gov.gr/?p=1099
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καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή για την ίδρυση του φορέα ο οποίος θα είχε 

την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού» (Δ.Ε.Η.).415 Επρόκειτο για ένα 

γενικό νόμο-πλαίσιο ο οποίος θα εξειδικευόταν αργότερα μέσω Βασιλικών 

Διαταγμάτων.416 Τον Ιούλιο του 1950 θα κλείσει η συμφωνία ανάμεσα στην 

Διοίκηση Οικονομικής Συνεργασίας στην Ελλάδα και την Ελληνική Κυβέρνηση και 

στις 18 Αυγούστου ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή του δικτύου.417 

 

Η Κοινοβουλευτική συζήτηση για την ίδρυση της ΔΕΗ 

 

Ο νόμος-πλαίσιο θα συνταχθεί, μάλλον βιαστικά, από ειδική Επιτροπή της 

Βουλής και θα κατατεθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 26 Ιουλίου του 1950. 

Περιείχε μια γενική περιγραφή του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας της 

δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού το οποίο θα εξειδικευόταν και θα 

συμπληρωνόταν με διατάγματα που θα εξέδιδαν οι επόμενες κυβερνήσεις και οι 

αντίστοιχοι Υπουργοί Συντονισμού.418 Επιπλέον, και σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

σχεδίου νόμου, προβλεπόταν η μεταβίβαση εντός εξαμήνου της εποπτείας της ΔΕΗ 

σε άλλο, νέο ή υφιστάμενο, Υπουργείο. 419  Την αρμοδιότητα για τα θέματα 

ενέργειας, μέχρι να δημιουργηθεί το νέο Υπουργείο, θα είχε προσωρινά το 

υπουργείο Συντονισμού420 και συγκεκριμένα η «Υπηρεσία Εφαρμογής Ενεργειακού 

Προγράμματος Ανασυγκροτήσεως», η οποία ιδρύθηκε την ίδια ημέρα με τη 

διεξαγωγή της κοινοβουλευτικής συζήτησης για την κύρωση του νομοσχεδίου.421 

Ο Γεώργιος Μαύρος, βουλευτής του κόμματος των Φιλελευθέρων και 

εισηγητής του νόμου, υπογράμμιζε ότι ο σχεδιαζόμενος εξηλεκτρισμός της 

                                                                                                                                                                     
νομοθετημάτων», 12/07/1950 . 
415

 Εφημ. Ελευθερία, «Κατετέθη το νομοσχέδιον περί ιδρύσεως οργανισμού εκμεταλλεύσεως των 
ενεργειακών έργων της χώρας», 18/071950. 
416

 Εφημ. Το Βήμα, «Οι Αμερικάνοι συνιστούν την άμεσον ψήφισιν υπό της Βουλής ωρισμένων 
νομοθετημάτων», 12/07/1950. 
417

 Απόστολος Β. Βετσόπουλος, Η Ελλάδα και το σχέδιο Μάρσαλ. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση 
της ελληνικής οικονομίας, Εκδόσεις Gutenberg, (Αθήνα 2007), σελ.280. 
418

 Αρχείο της Βουλής, Συνεδρίαση ΞΕ´,  26/07/1950, σελ.433. 
419

 Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ΦΕΚ Α’ 169,«Περί ιδρύσεως δημόσιας επιχειρήσεως ηλεκτρισμού», 
07/08/1950. 
420

 Αρχείο της Βουλής, Συνεδρίαση ΞΕ´,  26/07/1950, σελ. 434. 
421

 Αρχείο της Βουλής, Πρακτικά της Βουλής, ΜΕΡΟΣ Δ' (1946 - 1967) ΤΟΜΟΣ 5ος– Ι, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 
ΚΘ’, Περί Κυρώσεως του Α.Ν. υπ’ αριθμ. 1566/1950,  «Περί  κυρώσεως του Οίκου ΕΜΠΑΣΚΟ 
συναφθείσης την 20 Ιουλίου 1950 συμβάσεως και ρυθμίσεως ζητημάτων αναγομένων εις την 
εφαρμογήν του ενεργειακού προγράμματος ανασυγκροτήσεως»,29/10/1950, σελ. 340. 
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Ελλάδας αποτελούσε ένα μεγάλου μεγέθους έργο το οποίο θα έπαιζε καθοριστικό 

ρόλο στην αναδιαμόρφωση της χώρας. Χαρακτηριστικό του μεγέθους του, όπως 

τόνιζε ο ίδιος, ήταν το ότι αυτό θα απορροφούσε το 1/8 των συνολικών κεφαλαίων 

του Σχεδίου Μάρσαλ. Το συνολικό κόστος του θα έφτανε τα $500 εκ., ποσό που 

αφορούσε όχι μόνο το αρχικό πενταετές πρόγραμμα αλλά το σύνολο των έργων τα 

οποία θα απαιτούνταν για την πλήρη ανάπτυξη του ηπειρωτικού δικτύου.422 

Όπως επισήμαινε, ο νόμος αυτός στηριζόταν πάνω σε δύο βασικές αρχές. Πρώτον, 

στο ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα έπρεπε να είναι διαθέσιμη σε ολόκληρη την 

ηπειρωτική Ελλάδα και δεύτερον ότι το ηλεκτρικό ρεύμα θα έπρεπε να διατίθεται 

στον καταναλωτή σε προσιτή τιμή. Προκειμένου ωστόσο να είναι δυνατή η 

επίτευξη αυτών των στόχων, αποτελούσε μονόδρομο, ο φορέας που θα 

αναλάμβανε τη διοίκηση να είναι δημόσιος. Εξάλλου, αφού η χρηματοδότηση του 

έργου γινόταν από το κράτος και ήταν εξασφαλισμένη τόσο για τα έργα της πρώτης 

πενταετίας όσο και για τα επόμενα, δεν ετίθετο ζήτημα ανάμειξης του ιδιωτικού 

τομέα. Ωστόσο, επισήμαινε ο Γ. Μαύρος, αυτός ο φορέας αν και δημόσιος θα 

έπρεπε να λειτουργεί με όρους ιδιωτικής επιχείρησης.  

Η εισαγωγή για συζήτηση στη Βουλή ενός νόμου ο οποίος δεν προσδιόριζε 

με ακρίβεια τους όρους με τους οποίους θα διοικείτο ο οργανισμός διαχείρισης, 

προκάλεσε την κριτική των βουλευτών που έλαβαν μέρος στη συζήτηση. Ο Γ. 

Μαύρος απαντούσε σε αυτήν την κριτική τονίζοντας πως η εποχή του 

«οικονομικού λιμπεραλισμού», κατά την οποία το κοινοβούλιο απασχολούταν 

λεπτομερώς με όλα τα νομοθετήματα, είχε παρέλθει. Εξάλλου, προσέθετε, το 

νομοσχέδιο προέβλεπε τη δυνατότητα συγκεκριμενοποίησης του πλαισίου 

λειτουργίας του φορέα μέσω Βασιλικών Διαταγμάτων. Επιπρόσθετα, υποστήριζε, 

θα ήταν αδύνατον το κοινοβούλιο να ανταποκριθεί στο έργο του αν χρειαζόταν να 

κάνει λεπτομερείς συζητήσεις για όλα τα νομοθετήματα τα οποία έρχονταν στη 

Βουλή.423 

Ο Γ. Μαύρος, κλείνοντας την εισήγηση του τόνιζε πως το έργο θα ήταν 

αδύνατον να πραγματοποιηθεί χωρίς την οικονομική βοήθεια η οποία προερχόταν 

από τα χρήματα των αμερικάνων φορολογουμένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η 

                                                           
422

 Αρχείο της Βουλής, Συνεδρίαση ΞΕ´,  26/07/1950, σελ. 433. 
423

 Στο ίδιο, σελ. 434. 
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Ελλάδα θα έπρεπε να δανειστεί για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα κεφάλαια, 

γεγονός που θα οδηγούσε σε υψηλή τιμή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Το 

γεγονός μάλιστα ότι αυτή η βοήθεια δινόταν την ίδια περίοδο που ο Αμερικάνικος 

προϋπολογισμός παρουσίαζε έλλειμμα $5 δις (εξαιτίας των εξελίξεων στην Κορέα 

και την ανάγκη για αμυντικούς εξοπλισμούς), αναδείκνυε ακόμη περισσότερο τον 

βαθμό της έμπρακτης αλληλεγγύης που επεδείκνυαν οι ΗΠΑ προς τον «ελεύθερο 

κόσμο».424 

Μετά τον Μαύρο τον λόγο πήρε ο εισηγητής εκ μέρους της μειοψηφίας, 

Γιώργος Βογιατζής, βουλευτής του Λαϊκού Κόμματος. 425  Η θέση του για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του φορέα ήταν χαρακτηριστική ως προς τον αντιφατικό 

χαρακτήρα της τοποθέτησης όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα 

αυτό. Ο Βογιατζής υπογράμμιζε ότι ο ηλεκτρισμός ως κοινωνικό αγαθό δεν μπορεί 

παρά να βρίσκεται υπό τον άμεσο έλεγχο και την καθοδήγηση του κράτους. 

Προκειμένου, ωστόσο, να αποτελέσει πραγματικά κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο σ’ 

ολόκληρη την κοινωνία, θα έπρεπε και η τιμή διάθεσης του να ήταν χαμηλή. Αυτό 

θα ήταν αδύνατον αν οι μονάδες παραγωγής παραδίδονταν στον κρατικό έλεγχο 

διότι τότε το ρεύμα θα είχε υψηλό κόστος παραγωγής. Ο βουλευτής του Λαϊκού 

Κόμματος δεν εξηγεί τον λόγο που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, συνεχίζει ωστόσο τη 

σκέψη του με βάση αυτή την παραδοχή λέγοντας ότι εξαιτίας αυτής της αδυναμίας 

θα έπρεπε να απορριφθεί το ενδεχόμενο του να είναι η επιχείρηση διαχείρισης της 

ηλεκτρικής ενέργειας «εν τω συνόλω κρατική». Αντίθετα, ο ιδιωτικός τομέας είχε 

εκ της «φύσης» του την δυνατότητα να προσφέρει χαμηλές τιμές. Εάν προκρινόταν 

μια τέτοια λύση η ύπαρξη κρατικής παρέμβασης θα εξακολουθούσε να είναι 

αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Με αυτό τον 

τρόπο και η βιομηχανία αλλά και οι «ασθενέστεροι παραγωγικοί τομείς» θα 

έπαιρναν φθηνό ρεύμα επιτρέποντας έτσι και στους τελευταίους να αναπτυχθούν 

στο μέτρο που αυτό χρειαζόταν «δια την ισορρόπησιν της Εθνικής Οικονομίας».426 
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 Στο ίδιο, σελ. 435. 
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 Ο Γ.Βογιατζής θα αποχωρήσει από το Λαϊκό Κόμμα μαζί με ομάδα 27 ακόμα βουλευτών 
επικεφαλής των οποίων ήταν ο Στέφανος Στεφανόπουλος μετά την κρίση που ξέσπασε από το 
σκάνδαλο του ΟΛΠ. Για την συμμετοχή του Γ. Βογιατζή βλ. Εφημ. Το Βήμα, «Το Λαϊκον Κόμμα 
εδιχάσθη επισήμως», 17/11/1950, για το σκάνδαλο του Ο.Λ.Π. βλ. Η. Νικολακόπουλος, Καχεκτική 
Δημοκρατία, σελ.127. 
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 Αρχείο της Βουλής, Συνεδρίαση ΞΕ´,  26/07/1950, σελ. 435.  
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Ο Γ. Βογιατζής, περνώντας στο θέμα της χρηματοδότησης του έργου 

επισήμαινε το ότι ενώ πράγματι τα κεφάλαια για την έναρξη και την ολοκλήρωση 

των έργων του πρώτου πενταετούς προγράμματος ήταν εξασφαλισμένα από την 

αμερικανική βοήθεια και τις ιταλικές επανορθώσεις, δεν ίσχυε το ίδιο και για τo 

δεύτερο μέρος του προγράμματος. Παρέμενε λοιπόν το ερώτημα της εξεύρεσης 

των απαραίτητων κεφαλαίων για τα έργα που θα ήταν αναγκαία γι’ αυτό, αφού το 

συνολικό κόστος για τον πλήρη εξηλεκτρισμό της χώρας έφτανε τα $500 εκ. 

Αποκλείοντας τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό 

προϋπολογισμό αλλά και εκτιμώντας ότι τα κέρδη του ίδιου του φορέα δεν θα 

ήταν αρκετά για να καλύψουν τις κεφαλαιακές αυτές ανάγκες, κατέληγε στο ότι 

ήταν απαραίτητη η εξασφάλιση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα ο οποίος θα 

αξιοποιούσε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Αυτή εξάλλου ήταν και η 

λύση η οποία συζητιόταν στους κύκλους της Διοίκησης Οικονομικής Συνεργασίας 

τόσο του Παρισιού όσο και της Ουάσιγκτον. Στη χρηματοδότηση των έργων θα 

έπρεπε να ενταχθούν, επιπλέον, και δημόσιοι ασφαλιστικοί οργανισμοί 

προκειμένου να αξιοποιηθεί η περιουσία τους, γεγονός που θα ενίσχυε στο μέλλον 

την οικονομική τους βιωσιμότητα.427 

Ο Γ.Βογιατζής συμφωνούσε ότι προκειμένου να επισπευστούν τα έργα 

ήταν απαραίτητη η σύσταση νέου Υπουργείου το οποίο θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί από τη συγχώνευση των Ηλεκτρολογικών Υπηρεσιών των 

υπουργείων Μεταφορών και Συντονισμού με την Υπηρεσία Υδροηλεκτρικών 

Έργων. Το Υπουργείο αυτό θα επιφορτιζόταν επιπλέον και με την χάραξη μιας 

πολιτικής για τα καύσιμα, η οποία μέχρι τότε ήταν ανύπαρκτη εξαιτίας του 

γεγονότος ότι οι σχετικές αρμοδιότητες ήταν διασκορπισμένες σε 3-4 υπουργεία.428 

Υπερθεματίζοντας στις θέσεις του Γ. Μαύρου σε σχέση με το Υπουργείο 

Συντονισμού, επισήμαινε ότι αυτό δημιουργήθηκε προκειμένου να 

ανασυγκροτήσει τις δημόσιες υπηρεσίες έχοντας έναν επιτελικό ρόλο στην επίλυση 

των μεταπολεμικών προβλημάτων. Αντ’ αυτού ωστόσο μετεξελίχθηκε σε φορέα 

εκτέλεσης των έργων απεκδύοντας τον ρόλο του καθολικού συντονιστή εξαιτίας 

του όγκου των ζητημάτων τα οποία καλείτο να λύσει. Τέλος ο εισηγητής της 
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μειοψηφίας τάχθηκε υπέρ της πρότασης η οποία είχε κατατεθεί από την ειδική 

επιτροπή της Βουλής, και η οποία δεν είχε ενταχθεί στο νομοσχέδιο, για τη 

δημιουργία ενός Ενεργειακού Συμβουλίου το οποίο θα λειτουργούσε ως 

ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στην κυβέρνηση και τη ΔΕΗ. Ο Γ. Βογιατζής παρά τις 

όποιες ενστάσεις του, στο κλείσιμο της ομιλίας δήλωνε ότι τασσόταν υπέρ της 

ψήφισης του νομοσχεδίου.429 

Ο Παναγιώτης Κάντζιας, επίσης εκλεγμένος βουλευτής με το Λαϊκό 

Κόμμα,430 κατήγγειλε το νομοσχέδιο διότι αυτό επέτρεπε την «ασυδοσία» εκ 

μέρους της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας στη λήψη αποφάσεων, θεωρώντας 

ταυτόχρονα, απαράδεκτη την κατάθεση του νομοσχεδίου έξη μόλις μήνες πριν τη 

λήξη των προθεσμιών παροχής της αμερικάνικης βοήθειας. Όπως χαρακτηριστικά 

υπογράμμιζε, από αυτόν τον νόμο-πλαίσιο απουσίαζε παντελώς, το ίδιο το 

«πλαίσιο» και συμπλήρωνε πως ούτε η πιο «αυθαίρετη δικτατορία» δεν θα 

μπορούσε να ζητήσει τέτοιου είδους ευρεία εξουσιοδότηση για ένα τόσο 

σημαντικό θέμα.431  Η παρουσία, συνέχιζε, του Ε. Τσουδερού στο Υπουργείο 

εξασφάλιζε, βέβαια, την ορθή διαχείριση της ευρείας εξουσιοδότησης. Σε 

περίπτωση, ωστόσο, αντικατάστασης του θα ήταν δυνατό να υπάρξουν 

καταχρήσεις εξαιτίας των υπερεξουσιών που έδινε το νομοσχέδιο.432 

Παρόμοιες ασάφειες υπήρχαν, σύμφωνα με τον Π. Κάντζια και στις 

διατάξεις που αφορούσαν το νομικό πρόσωπο του υπό ίδρυση φορέα. 

Υπογράμμισε ότι η δημιουργία του δικτύου και ο εξηλεκτρισμός της χώρας δεν θα 

έπρεπε να αποσκοπούν στην εξασφάλιση κερδών αλλά στην βελτίωση της 

παραγωγής και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων. Είτε λοιπόν ο 

φορέας θα ήταν ιδιωτικός είτε δημόσιος, η βασική αρχή θα έπρεπε να είναι ο 

κοινωφελής χαρακτήρας του.433 Τέλος, ο Κάντζιας επέκρινε τις διατάξεις που 

προέβλεπαν τον διορισμό της διοίκησης της ΔΕΗ από το Υπουργείο Συντονισμού 

και την κυβερνητική πλειοψηφία. Το γεγονός ότι η διοίκηση της ΔΕΗ θα είχε την 

ευθύνη για την υπογραφή των συμβάσεων με τους αναδόχους προσέδιδε ακόμη 
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μεγαλύτερη σημασία στις διαδικασίες επιλογής τους, όπως είχε δείξει και η -κακή- 

εμπειρία από τον αντίστοιχο διαγωνισμό με την Ebasco. Για όλους αυτούς τους 

λόγους, κατέληγε, το νομοσχέδιο έπρεπε να καταψηφιστεί.434 

Ο Στέφανος Στεφανόπουλος, πρώην υπουργός Συντονισμού και πρόεδρος 

της επιτροπής του Υπουργείου Συντονισμού, επανέλαβε την κριτική περί της αορι-

στίας του νόμου, υποστηρίζοντας ότι  παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του (ως νό-

μου-πλαισίου), όφειλε εν τούτοις να περιέχει κάποιες γενικές κατευθυντήριες 

γραμμές. Σε διαφορετική περίπτωση η εκάστοτε κυβέρνηση θα μπορούσε να εκδί-

δει κατά το δοκούν όποια Διατάγματα εκείνη επιθυμούσε.435 Υποστήριξε, μεν, ότι 

τα έργα για τον εξηλεκτρισμό θα έπρεπε να γίνουν από το Δημόσιο καθώς τα κε-

φάλαια του Σχεδίου Μάρσαλ ανήκαν στο κράτος, ωστόσο αυτό δεν σήμαινε ταυτό-

χρονα ότι ο φορέας που θα δημιουργείτο θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικά κρατι-

κός.436 Αντίθετα, έπρεπε να υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στην ιδιοκτησία 

των υποδομών που θα δημιουργούσε το Δημόσιο, από τη μία μεριά, και στην εκ-

μετάλλευση τους, από την άλλη. Ταυτόχρονα, αφού ο φορέας έπρεπε να είναι μη 

κερδοσκοπικός δεν θα μπορούσε κατ’ επέκταση να είναι ιδιωτικός. Για τον λόγο 

αυτόν η λύση που προέκρινε η Επιτροπή ήταν ο φορέας να αποτελεί μια δημόσια 

επιχείρηση που όμως θα λειτουργούσε με «εμπορικούς κανόνες» ώστε να εξασφα-

λίζεται η οικονομική απόδοση όπως συνέβαινε και στην ιδιωτική οικονομία.437 

Επισήμαινε και αυτός την ολιγωρία της κυβέρνησης στο να φέρει έγκαιρα 

νομοσχέδιο στη Βουλή, ενώ η Επιτροπή είχε υποβάλει την Έκθεση της ήδη από τις 

5 Μαρτίου, αφήνοντας αναξιοποίητο ένα διάστημα πέντε μηνών και φέρνοντας 

τελικά προς ψήφιση ένα ελλιπές νομοσχέδιο.438 Κάνοντας μια ανασκόπηση των 

σχεδιασμών και των αποφάσεων των ελληνικών κυβερνήσεων και του ξένου παρά-

γοντα, υπενθύμιζε ότι αρχικά προβλεπόταν η δημιουργία οκτώ υδροηλεκτρικών 

εργοστασίων (Λάδωνα, Βόδα, Λούρου, Βουραϊκού, Ξηρία Θεσσαλίας, Αχελώου, 

Αλιάκμονα και του έλους Λίσε). Επιπλέον είχε προβλεφθεί η δημιουργία και δύο 

θερμικών εργοστασίων (Αλιβερίου και Πτολεμαΐδας).  Όταν αυτή η πρόταση, ω-
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στόσο, εστάλη στη Διοίκηση Οικονομικής Συνεργασίας της Ουάσινγκτον το σχέδιο 

άλλαξε και η κατασκευή των έργων του Αχελώου μετατέθηκε για το απώτερο μέλ-

λον. Ο Στεφανόπουλος υπογράμμιζε ότι τούτο είχε συμβεί παρά την κοινή παραδο-

χή ότι οι μονάδες και οι υποδομές που θα δημιουργούνταν θα αποτελούσαν τον 

βασικό πυλώνα πάνω στον οποίο θα στηριζόταν τόσο το δίκτυο αλλά, σε τελευταία 

ανάλυση, και ο ίδιος ο εξηλεκτρισμός της Ελλάδας.439 

Με την αλλαγή αυτή το σημαντικότερο έργο, για την δημιουργία του δι-

κτύου, μετατίθετο, σύμφωνα με τον Στεφανόπουλο, για τη δεύτερη φάση του σχε-

δίου για την οποία όμως δεν υπήρχε συγκεκριμένη πρόβλεψη ως προς την εξεύρε-

ση των απαιτούμενων κεφαλαίων. Το ερώτημα της εξασφάλισης τους ετίθετο με 

εμφατικό τρόπο εξαιτίας και του γεγονότος ότι πλέον δεν θα υπήρχε η βοήθεια του 

Σχεδίου Μάρσαλ αλλά ούτε και η δυνατότητα δανεισμού διότι οι ΗΠΑ, μετά το 

πρώτο έτος της χορήγησης της οικονομικής βοήθειας προς την Ευρώπη, είχαν στα-

ματήσει να χορηγούν εγγυήσεις για τη σύναψη δανείων με χώρες της Ευρώπης. 

Επιπρόσθετα, τόνιζε , οιαδήποτε δανειοδότηση θα σήμαινε την αύξηση της τελικής 

τιμής του ρεύματος, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις των 

δανείων αυτών και των τόκων που τα συνόδευαν. Προκειμένου να εξασφαλιστούν 

τα απαιτούμενα κεφάλαια ήταν αναγκαία λοιπόν, η αναθεώρηση της συμφωνίας 

ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά και η συγκατάθεση της Αμερικανικής 

Αποστολής για την αναθεώρηση των πολεμικών αποζημιώσεων υπέρ των έργων 

εξηλεκτρισμού.440 Ο Στεφανόπουλος εν τέλει τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομο-

σχεδίου διότι ήταν απαραίτητο να ιδρυθεί ο οργανισμός διαχείρισης της ηλεκτρι-

κής ενέργειας, τη σύσταση του οποίου η Αμερικανική Αποστολή και ο επικεφαλής 

της Π. Πόρτερ συναρτούσε με την χρηματοδότηση των έργων.441 

Ο Αλέξανδρος Σβώλος, πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος442 υπερα-

σπίστηκε το νομοσχέδιο λέγοντας ότι ένας νόμος-πλαίσιο ήταν φυσικό να μην εξει-

δικεύει όλα τα ζητήματα που πραγματευόταν αφού ο προορισμός του ήταν η γενι-
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κή περιγραφή τους. Προσέθετε δε ότι νομοθετήματα με δεκάδες άρθρα δεν μπο-

ρούν να συζητηθούν στη Βουλή όσο καλή και αν είναι η διάθεση ανάμεσα στην α-

ντιπολίτευση και τη συμπολίτευση. Οι ευρείες εξουσιοδοτήσεις που έδινε το νομο-

σχέδιο στην εκτελεστική εξουσία θα έπρεπε να γίνουν δεκτές από το κοινοβούλιο 

διότι υπήρχε έλλειψη χρόνου και χωρίς την ίδρυση του φορέα διαχείρισης της ηλε-

κτρικής ενέργειας, δεν θα προχωρούσε η χρηματοδότηση εκ μέρους των ΗΠΑ. Τα 

Διατάγματα μπορεί να εκδίδονταν χωρίς την έγκριση της Βουλής, ωστόσο η τελευ-

ταία διατηρούσε έμμεσα τον έλεγχο της διαδικασίας καθώς, τόνιζε ο Σβώλος, ο ρό-

λος του Κοινοβουλίου δεν περιοριζόταν στη ψήφιση νόμων αλλά και στον έλεγχο 

της δημόσιας διοίκησης.443 

Ως προς το νομικό πρόσωπο του φορέα, ο Α. Σβώλος ανέφερε πως αποτε-

λούσε θετικό στοιχείο το ότι το νομοσχέδιο ήταν υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα 

του, έστω και αν δεν προσδιορίζονταν με ακρίβεια τα συγκεκριμένα χαρακτηριστι-

κά του. Το σημαντικότερο ήταν ότι στον κατατεθειμένο νόμο υπήρχαν δύο βασικά 

στοιχεία τα οποία συνιστούσαν και την ουσία του φορέα διαχείρισης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το πρώτο ήταν ότι ιδιοκτήτης των υποδομών θα ήταν το κράτος και το 

δεύτερο ότι ο οργανισμός θα λειτουργούσε με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας. 

Αυτά τα δύο στοιχεία προσδιόριζαν το ότι ο φορέας δεν θα λειτουργούσε ως μια 

κερδοσκοπική επιχείρηση αλλά προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος ενώ ταυ-

τόχρονα θα διοικείτο με οικονομικοτεχνικούς όρους, όμοιους με αυτούς που ίσχυ-

αν στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να εξασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα 

του.444 

Ο Α. Σβώλος επισήμαινε, και αυτός, ότι ο φορέας δεν θα μπορούσε να εί-

ναι ιδιωτικός αφού η χρηματοδότηση γινόταν από το ελληνικό κράτος μέσω της 

αμερικανικής βοήθειας. Εξάλλου, όπως προσέθετε, το μέγεθος του έργου δεν 

«προσιδίαζε» σε ιδιωτική επιχείρηση αλλά και η «γενικότερη τάση της εποχής», 

τουλάχιστον στην Ευρώπη, ήθελε τέτοιου είδους έργα να εκτελούνται από το κρά-

τος. Αυτή η «τάση» ήταν προϊόν της αποτυχίας του οικονομικού φιλελευθερισμού, 

κατά τον οποίο η ιδιωτική πρωτοβουλία έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο. Εξάλλου, προ-
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σέθετε, οι συμβάσεις που είχε συνάψει το ελληνικό κράτος με ιδιώτες στον τομέα 

της ενέργειας δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη.445 

Ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος διευκρίνιζε και αυτός πως η 

απόρριψη του ιδιωτικού μοντέλου δεν σήμαινε τη συνηγορία του στη δημιουργία 

μιας αμιγούς κρατικής επιχείρησης. Οι εθνικοποιημένες ή κοινωνικοποιημένες 

μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας που είχαν δοκιμαστεί στην Αγγλία προ-

σέφεραν το ζητούμενο πρότυπο. Το προτεινόμενο μοντέλο του Α. Σβώλου θα διέ-

κρινε την ιδιοκτησία των υποδομών ενέργειας, η οποία θα έπρεπε να ανήκει στο 

κράτος, και τον φορέα διαχείρισης, που θα έπρεπε να διατηρεί την αυτονομία του. 

Η ανεξάρτητη αυτή διοίκηση θα έπρεπε να αποτελείται από ειδικούς τεχνικούς, 

εκπροσώπους των οργανωμένων παραγωγικών τάξεων και των καταναλωτών κα-

θώς και από εκπροσώπους της τοπικής διοίκησης (δήμων και επαρχιών), η οποία 

θα έλεγχε, μαζί με το κοινοβούλιο, τη λειτουργία του φορέα.446 

Ωστόσο, η διοίκηση της ΔΕΗ δεν θα μπορούσε να είναι υπεύθυνη και για 

τη συνολική χάραξη της ενεργειακής πολιτικής της χώρας. Όπως ο Γ. Βογιατζής, έ-

τσι και ο Α. Σβώλος τασσόταν υπέρ της δημιουργίας ενός «Υπουργείου Ενέργειας» 

το οποίο θα προέκυπτε από την ενοποίηση μιας σειράς Υπηρεσιών σχετικών με την 

ενέργεια και τα καύσιμα, οι οποίες βρίσκονταν μέχρι τότε διασκορπισμένες σε δι-

αφορετικά Υπουργεία. Στο νέο αυτό Υπουργείο θα περιέρχονταν όλες εκείνες οι 

αρμοδιότητες οι οποίες μέχρι τότε ήταν ανατεθειμένες στο Υπουργείο Συντονι-

σμού. Ο Σβώλος συμφωνούσε ότι ήταν επιβεβλημένη η υιοθέτηση της πρότασης 

που είχε καταθέσει στην κοινοβουλευτική Επιτροπή το μέλος της Γ. Ζίγδης, για τη 

δημιουργία ενός ολιγομελούς Συμβουλίου ενέργειας και καυσίμων το οποίο θα 

κατηύθυνε το Υπουργείο Ενέργειας. Βασική στόχευση μιας τέτοιας αναδιάταξης 

του υπουργικού έργου ήταν η «πληρέστερη εκβιομηχάνιση» της χώρας η οποία θα 

πραγματοποιείτο με βασικό μοχλό την ενεργειακή ανάπτυξη με τη χρήση εγχώριων 

φυσικών πόρων.447 

Η κριτική του Σβώλου στο νομοσχέδιο αφορούσε ζητήματα όπως η μη συ-

μπερίληψη του εργοστασίου της Πτολεμαΐδας στα υπό έναρξη έργα. Όπως επισή-
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μαινε, το θερμοηλεκτρικό αυτό εργοστάσιο δεν θα εξασφάλιζε μόνο την ενεργεια-

κή εξυπηρέτηση της βόρειας Ελλάδας αλλά και το γενικότερο εθνικό συμφέρον. 

Ένα ακόμα προβληματικό σημείο του νομοσχεδίου ήταν ότι, σε αντίθεση με τις 

προτάσεις της επιτροπής, επέτρεπε τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος όχι μόνο από 

τους δήμους, τις κοινότητες και τους συνεταιρισμούς, αλλά και από ιδιωτικές επι-

χειρήσεις. Ο Α.Σβώλος τελικά τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου, παρά 

τις ασάφειες και τις ευρείες εξουσιοδοτήσεις που παραχωρούσε στην εκτελεστική 

εξουσία. Οι χρονικοί περιορισμοί που υπήρχαν ως προς την παροχή της οικονομι-

κής βοήθειας και η επείγουσα ανάγκη έναρξης των έργων καθιστούσαν εκ των ων 

ουκ άνευ την υπερψήφισή του. Το επείγον του χαρακτήρα του καθιστούσε επίσης 

αδύνατη την εκτεταμένη συζήτηση στη Βουλή, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα 

ήταν δυνατόν να οδηγήσει στην αναβολή των έργων.448 Στα πλαίσια αυτά, τόνιζε, 

ήταν αναγκαία και η παραχώρηση ευρέων εξουσιοδοτήσεων νομοθέτησης μέσω 

Βασιλικών Διαταγμάτων. Έπρεπε δε να γίνει μέσα σε πνεύμα εμπιστοσύνης απένα-

ντι όχι μόνο στον νυν υπουργό Συντονισμού Ε.Τσουδερό αλλά και σε όλους τους 

μελλοντικούς Υπουργούς καθώς πιθανολογούσε ότι θα λειτουργούσαν με ευσυνει-

δησία αλλά και κάτω από τον έλεγχο της Βουλής.449 

Στη συζήτηση σημειώθηκαν και αντεγκλήσεις μεταξύ βουλευτών οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν με βάση την εξυπηρέτηση της εκλογικής τους βάσης και τοπικών 

συμφερόντων. Ο Κωνσταντίνος Ταλιαδούρης, βουλευτής Κοζάνης από το Κόμμα 

των Φιλελευθέρων, επέκρινε τη δημιουργία θερμικού εργοστασίου στη Χαλκίδα, 

το οποίο θα προμηθευόταν τοπικό λιγνίτη σε πολλαπλάσια τιμή από εκείνη που 

εξασφάλιζε ο λιγνίτης της Πτολεμαΐδας. Αντίθετα, ο Μιχάλης Στεφανίδης, 

βουλευτής του ίδιου κόμματος, υποστήριξε ότι ο λιγνίτης της Χαλκίδας είναι πιο 

«πλούσιος» σε θερμίδες και ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει γενική συναίνεση για 

την κατασκευή θερμικού εργοστασίου και στην Πτολεμαΐδα.450 

Η συζήτηση στη Βουλή έκλεισε με την ομιλία του Υπουργού Συντονισμού, 

Εμμανουήλ Τσουδερού. Απαντώντας στην κριτική για τις ασάφειες του 

νομοσχεδίου επισήμαινε πως η πρόθεση των συντακτών του ήταν να 
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προσδιορίσουν τις θεμελιώδεις αρχές οργάνωσης της επιχείρησης. Η δημιουργία 

του φορέα δεν θα μπορούσε να έρθει στη Βουλή μετά τον τερματισμό των 

εργασιών της, μέσω ενός Αναγκαστικού Νόμου (ο οποίος δεν θα απαιτούσε την 

υπερψήφιση του από το κοινοβουλευτικό σώμα), καθώς αυτό δεν θα αποτελούσε 

μια πραγματικά δημοκρατική λύση. Η συζήτηση εξάλλου έδωσε τη δυνατότητα 

στην κυβέρνηση να λάβει τη γνώμη του κοινοβουλίου ως προς το φλέγον θέμα του 

νομικού προσώπου που θα έπρεπε να έχει ο φορέας.451 Ως προς τα απαιτούμενα 

κεφάλαια για την ολοκλήρωση των έργων, επιβεβαίωνε ότι το πρώτο μέρος του 

προγράμματος, πενταετούς διάρκειας, απαιτούσε $83 εκ. δολάρια για την 

ολοκλήρωση των τεσσάρων έργων. Ειδικότερα για τα έργα του Αχελώου και της 

Πτολεμαΐδας επισήμανε ότι από τα $120 εκ. των ιταλικών επανορθώσεων είχαν 

χρησιμοποιηθεί $20 εκ. ενώ ακόμα $35 εκ. θα δαπανούνταν για το έργο του 

Λάδωνα. Ως εκ τούτου απέμεναν $65 εκ. δολάρια τα οποία θα διατίθονταν εξ 

ολοκλήρου για το έργο του Αχελώου. 452  Σχετικά με τη δημιουργία ενός 

θερμοηλεκτρικού εργοστασίου στην Πτολεμαΐδα, επισήμαινε ότι «υπήρχαν ήδη 

ορισμένα ποσά», τα οποία θα αποτελούσαν τη βάση για τη δημιουργία των 

υποδομών εξόρυξης του λιγνίτη καθώς, και δύο εργοστασίων εκ των οποίων το ένα 

θα παρήγαγε πλίνθους και το άλλο αζωτούχα λιπάσματα. Με τα ίδια αυτά 

κεφάλαια θα γινόταν και η κατασκευή της θερμοηλεκτρικής μονάδας.453 

Όσον αφορά την πρόταση Ζίγδη για τη δημιουργία Συμβουλίου Ενέργειας 

και Καυσίμων το οποίο θα προστάτευε το δημόσιο από ζημιογόνα σχέδια, όπως 

εκείνο που είχε προτείνει η Ebasco, 454  ο Τσουδερός ανέφερε ότι θα ήταν 

προτιμότερο ένα τέτοιο ζήτημα να έρθει στη Βουλή, ως ειδικός νόμος, προκειμένου 

να συζητηθεί μαζί με εκείνο που αφορούσε τις αρμοδιότητες του Υπουργείου 

Συντονισμού. Ειδικότερα ως προς τις υπηρεσίες ηλεκτρισμού και καυσίμων που 

βρίσκονταν σε διάφορα υπουργεία, υποστήριξε τη σταδιακή τους ενοποίηση. 

Βεβαίωνε δε το σώμα ότι όσο παρέμενε στη θέση του δεν θα υπήρχε καμία 

επέμβαση εκ μέρους του Υπουργείου στη λειτουργία της ΔΕΗ.455 
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Με τον λόγο του Τσουδερού θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για την ίδρυση 

της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας και το νομοσχέδιο θα γίνει δεκτό 

από την πλειοψηφία –δια βοής- κατά άρθρο και στο σύνολο του. Ο νόμος, λοιπόν, 

1468/1950 «Περί ιδρύσεως δημοσίας επιχειρήσεως ηλεκτρισμού» της 2ας 

Αυγούστου του 1950, εγκαθιδρύει τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), ως 

μονοπωλιακό διαχειριστή της παραγωγής και διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ελλάδα.456 

 

Η συζήτηση στη Βουλή για τη σύμβαση με την Ebasco 

 

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση της ΔΕΗ θα 

ακολουθήσουν εκλογές από τις οποίες θα προκύψουν δύο κυβερνητικά σχήματα 

με πρωθυπουργό και πάλι τον Σοφοκλή Βενιζέλο. Στο πρώτο εξ’ αυτών θα ορκισθεί, 

εκ νέου ως Υπουργός Συντονισμού ο Σ. Στεφανόπουλος, με Υφυπουργό από τις 10 

Οκτωβρίου του 1950 τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη. Αμέσως μετά, στις 29 Οκτωβρίου, η 

κυβέρνηση θα φέρει στη Βουλή τον Αναγκαστικό Νόμο 1566 προκειμένου να 

κυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο η σύμβαση με την Ebasco. Η τελική πρόταση 

εμφανιζόταν τροποποιημένη σε σχέση με τα αρχικά σχέδια αφήνοντας εκτός 

υλοποίησης στο πρώτο αυτό στάδιο την κατασκευή του υδροηλεκτρικού 

εργοστασίου του Αχελώου και του θερμοηλεκτρικού της Πτολεμαΐδας. Με βάση 

αυτές τις αλλαγές ο προϋπολογισμός του έργου περιοριζόταν από τα $200 εκ. στα 

$83 εκ. (βλ. Πίνακας 26). 

Πίνακας 25Περιγραφή και κόστος έργων της σύμβασης της Ebasco 

Έργο Ισχύς (Kw) Κόστος ($) 

Θερμοηλεκτρική μονάδα στη Χαλκίδα (Αλιβέρι) με τη χρήση στερεού καυσίμου 

(λιγνίτη) 
68.000 15.461.000 

Ηλεκτρικές γραμμές μεταφοράς τάσεως 150 KV. Υποσταθμοί υποβιβασμού 

τάσης150/15 και 150/22 KV. Διασύνδεση της μονάδας παραγωγής με τις περιοχές της 

ανατολικής Στερεάς Ελλάδος 

 12.078.000 

Υδροηλεκτρική μονάδα στον ποταμό Βόδα της περιοχής του Άγρα  40.000 9.008.000 

Ηλεκτρικές γραμμές μεταφοράς τάσεως 150 KV. Υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης  14.889.000 

                                                           
456

 Στο ίδιο, σελ. 454. 



156 
 

150/15. Δίκτυα διανομής από την υδροηλεκτρική μονάδα του Βόδα στις περιοχές της 

Μακεδονίας και Θράκης 

Υδροηλεκτρική μονάδα στον ποταμό Λάδωνα, στην δυτική Πελοπόννησο 50.000 14.522.000 

Ηλεκτρικές γραμμές μεταφοράς τάσεως 150 KV. Υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης 

150/15. Υποσταθμοί και δίκτυα διανομής στην Πελοπόννησο και στην Αθήνα 
 10.045.000 

Υδροηλεκτρικός σταθμός Λούρου ισχύος   5.000 2.266.000 

Ηλεκτρικές γραμμές μεταφοράς, υποσταθμοί υποβιβασμού τάσης και δίκτυα 

διανομής από την υδροηλεκτρική μονάδα Λούρου στις περιοχές της Ηπείρου 
 951.000 

Άλλες εγκαταστάσεις, κτίρια, γραφεία, συνεργεία, αποθήκες, εργαστήρια, 

εξοπλισμός μεταφορών, κλπ. 
 3.810.000 

Σύνολα 163.000 83.030.000 

Πηγή: Αρχείο της Βουλής, Πρακτικά της Βουλής, Μέρος Δ' (1946 - 1967), τόμος 5ος 

- ΘΕΜΑΤΑ Ε.Λ.Α.Σ. – Ι, Συνεδρίαση 29’ 29/19.12.1950, σελ.359 

 

Ο ανάδοχος αναλάμβανε επίσης την προετοιμασία διεξαγωγής 

διαγωνισμών, την εξασφάλιση προσφορών από υποψήφιους αναδόχους καθώς και 

τον έλεγχο, τη διαπραγμάτευση και την έγκριση των προσφορών. Επίσης, η 

εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση αποκτούσε το δικαίωμα παραχώρησης στην Ebasco 

της οργάνωσης και ανοικοδόμησης των υφιστάμενων κρατικών δομών ηλεκτρικής 

ενέργειας.457 

Η Ebasco θα είχε τον πλήρη έλεγχο επί ζητημάτων μισθοδοσίας, ωραρίων, 

όρων εργασίας και εκπαίδευσης προσωπικού καθώς και την ευθύνη για κάθε 

είδους πληρωμή (υλικών και εξοπλισμού, υπηρεσιών, κοκ). Επιπρόσθετα η Ebasco 

αναλάμβανε τον έλεγχο της πορείας και της παράδοσης των έργων αλλά και την 

οργάνωση και διεύθυνση του φορέα διαχείρισης του εθνικού δικτύου μέχρι την 

31η Ιουλίου του 1955, ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Προβλεπόταν δε πως 

εντός 45 ημερών από την υπογραφή της θα εγκαθίστατο στην Αθήνα μόνιμη 

αποστολή της Ebasco, ο επικεφαλής της οποίας θα ήταν εξουσιοδοτημένος να 

αποφασίζει για οτιδήποτε αφορούσε τη σύμβαση. Το πρόσωπο αυτό, όπως 

ανέφερε η σύμβαση, ήταν προτιμητέο να τυγχάνει της έγκρισης της κυβέρνησης.458 

H Ebasco και ο επικεφαλής εκπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα, ο 

οποίος θα κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή μέχρι και τη λήξη της σύμβασης, 
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είχε το δικαίωμα της ανάθεσης των εργολαβιών από επιχειρήσεις της δικής του 

επιλογής χωρίς τη διεξαγωγή δημόσιου διαγωνισμού και χωρίς την έγκριση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Τούτο γίνεται φανερό από το γεγονός ότι ενώ υπήρχε 

πρόβλεψη για την πρόσκληση επιχειρήσεων προκειμένου να αναλάβουν την 

εκτέλεση ενός έργου, αυτή η πρόσκληση δεν ήταν δημόσια ενώ η κατακύρωση των 

έργων γινόταν από τον Γενικό Διευθυντή χωρίς την ανάγκη έγκρισης από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Δικλίδα ασφαλείας ως προς τη διασφάλιση των 

συμφερόντων της επιχείρησης θα αποτελούσε η πρόβλεψη για την ύπαρξη 

ανώτατου ορίου, ως προς το ύψος του κόστους των έργων, στα οποία ο Γενικός 

Διευθυντής μπορούσε να κάνει απευθείας ανάθεση. Ακόμα και αυτός ο 

περιορισμός, όμως, θα αρθεί τελικά καθώς κατόπιν συνεννόησης του Γενικού 

Διευθυντή —και επί της ουσίας, της Ebasco— και του Υπουργείου Συντονισμού, ο 

προσδιορισμός του ανώτατου επιτρεπτού ποσού για το κόστος των έργων θα 

εκχωρηθεί στον Γενικό Διευθυντή της ΔΕΗ.459 

Την Ελληνική Κυβέρνηση θα εκπροσωπούσε αποκλειστικά το Υπουργείο 

Συντονισμού το οποίο θα λειτουργούσε ως εντολοδόχος της, απέναντι στην Ebasco. 

Το ταμείο της τελευταίας θα τροφοδοτείτο με κεφάλαια που θα κατέθετε, σε 

ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, το Ελληνικό κράτος ενώ αντίστοιχα η 

εταιρία όφειλε να συντάσσει εκθέσεις στις οποίες θα εξηγούσε την κατανομή των 

κονδυλίων. Επιπλέον η κυβέρνηση είχε δικαίωμα στον έλεγχο όλων των φακέλων 

και αρχείων (αλληλογραφία, εντάλματα πληρωμών, κ.α.) του αναδόχου.460 

Η αμοιβή της εταιρίας ανερχόταν στα $23.000 μηνιαίως και για όλη τη 

διάρκεια της πενταετούς σύμβασης η οποία έληγε τον Ιούλιο του 1955. Επ’ αυτού 

του ποσού θα υπήρχε μια μηνιαία κράτηση ύψους 10%, μέρος της οποίας θα 

καταβαλλόταν με την τμηματική αποπεράτωση του έργου.461 

Επιπλέον το ελληνικό κράτος αναλάμβανε την αποζημίωση της εταιρίας 

για διάφορα έξοδα τα οποία αφορούσαν: 
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I. Την πληρωμή σε δολάρια των μισθών του προσωπικού της αναδόχου 

εταιρίας στην Ελλάδα. Για τους μισθούς άνω των $8.000 προβλεπόταν τα 

$300 εξ αυτών να καταβάλλονται σε δραχμές. Για τους μισθούς κάτω των 

$8.000 το αντίστοιχο ποσό θα ήταν $250. Επιπλέον το Ελληνικό κράτος 

αναλάμβανε την ασφάλιση υγείας ή ατυχήματος για το προσωπικό της 

Ebasco.  

II. Την πληρωμή των εξόδων της Ebasco στις ΗΠΑ τα οποία αφορούσαν την 

απασχόληση προσωπικού, την πληρωμή φόρων και ασφαλίστρων για την 

αποζημίωση υπαλλήλων, τη γραμματειακή και κτηριακή υποστήριξη, 

(εξοπλισμό γραφείων, καταβολή ενοικίων, θέρμανσης, κλπ), τις τεχνικές 

έρευνες, νομικά και λογιστικά έξοδα, δημοτικούς και πολιτειακούς φόρους 

κ.α. 

III. Την πληρωμή των αεροπορικών ταξιδιών που θα πραγματοποιούσαν τα 

στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης μαζί με τις οικογένειες τους (με 

ανώτατο όριο τα τέσσερα μέλη ανά οικογένεια). Επιπλέον η ελληνική 

κυβέρνηση όφειλε να αποζημιώσει την ανάδοχο για κάθε φόρτωση 

αντικειμένων (επίπλων, αυτοκινήτων, κ.α.) τα οποία θα μετέφεραν στα 

ταξίδια τους με πλοία. Επιπλέον το κράτος θα κάλυπτε τα έξοδα διαβίωσης 

των υπαλλήλων της αμερικανικής εταιρίας. Τα προνόμια αυτά αφορούσαν 

μόνο το αλλοδαπό προσωπικό.462 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων από την Ebasco στον 

προβλεπόμενο χρόνο, η εταιρία όφειλε να συνεχίσει να παράσχει τις υπηρεσίες της 

μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος χωρίς την μηνιαία αμοιβή των $23.000. 

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση από την πλευρά της όφειλε να συνεχίσει την κάλυψη 

των υπολοίπων οικονομικών της δεσμεύσεων προς τον ανάδοχο.463 

Λίγες μέρες πριν την κύρωση της σύμβασης με την Ebasco, στις 29 

Οκτωβρίου 1950, θα ξεσπάσει κυβερνητική κρίση η οποία θα οδηγήσει σε 

διάσπαση το Λαϊκό Κόμμα εξαιτίας σκανδάλου που αφορούσε τον Οργανισμό 

Λιμένα Πειραιώς. Μεταξύ των βουλευτών που αποχώρησαν από το κόμμα ήταν ο 
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Σ.Στεφανόπουλος αλλά και ο Κ.Καραμανλής.464 Από τον ανασχηματισμό που θα 

γίνει στις 3 Νοεμβρίου θα προκύψει νέα κυβέρνηση από το Κόμμα των 

Φιλελευθέρων και το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό κόμμα με πρωθυπουργό τον 

Σ.Βενιζέλο. Η κυβέρνηση αυτή θα στηριχθεί, μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 1951, και 

από τους νυν και πρώην βουλευτές του Λαϊκού Κόμματος αλλά και αυτούς που 

είχαν αποχωρήσει.465 

Στις 19 Δεκεμβρίου του 1950 και μετά τον σχηματισμό της νέας 

κυβέρνησης η Βουλή θα συζητήσει τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Α.Ν. 1566 

που είχε κυρωθεί τον Οκτώβριο.466 Η συζήτηση αυτή αφορούσε αφενός μεν μια 

σειρά από ζητήματα γύρω από τους όρους της σύμβασης και αφετέρου τις 

εκτεταμένες αρμοδιότητες του υπουργείου Συντονισμού. Προκειμένου δε να έρθει 

προς ψήφιση ο νόμος είχε συσταθεί από τη νέα κυβέρνηση κοινοβουλευτική 

επιτροπή η οποία είχε αναλάβει την τροποποίηση σημείων του νόμου. Επικεφαλής 

της επιτροπής αυτής ήταν ο Ι.Ζίγδης ο οποίος υπήρξε και ο εισηγητής του 

νομοσχεδίου το οποίο θα κυρωνόταν με τη μορφή Αναγκαστικού Νόμου.467 

Ο Ζίγδης θα παρουσιάσει στο κοινοβούλιο τη σύμβαση με την Ebasco, η 

οποία είχε υπογραφεί από την κυβέρνηση Πλαστήρα τον Ιούλιο του 1950. 

Σύμφωνα με αυτήν η Ebasco θα αναλάμβανε τόσο τον ρόλο του τεχνικού 

συμβούλου για την κατασκευή των έργων όσο και την οργάνωση της 

εκμετάλλευσής τους. Τα έργα αφορούσαν την κατασκευή τριών υδροηλεκτρικών 

εργοστασίων (τη μονάδα του Λάδωνα ισχύος 50.000 kw, τη μονάδα του Βόδα 

40.000 kw και του Λούρου ισχύος 5.000 kw), την κατασκευή του θερμικού 

εργοστασίου της Χαλκίδας ισχύος 68.000 kw, τις γραμμές μεταφοράς, τους 

υποσταθμούς, τα δίκτυα διανομής και όλες τις απαραίτητες κτιριακές-διοικητικές 

εγκαταστάσεις. Το κόστος υπολογιζόταν στα $83 εκ. εκ των οποίων τα $20 έως $35 

εκ. θα καλύπτονταν από τις ιταλικές πολεμικές αποζημιώσεις. 

Η απαίτηση του αμερικανικού παράγοντα για τη δημιουργία φορέα 

διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας εμφανιζόταν και στη σύμβαση της Ebasco ως 
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όρος για την ανάληψη του έργου. Η ΔΕΗ, η οποία θα επέβλεπε την έγκαιρη και 

ορθή πραγματοποίηση των προγραμματισμένων έργων, θα διοικούνταν και θα 

οργανωνόταν από την αμερικάνικη εταιρεία. Μετά από μια πενταετία η ΔΕΗ θα 

αναλάμβανε η ίδια τη διαχείριση και η Ebasco θα αποχωρούσε.468 Το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΔΕΗ αναλάμβανε τον ρόλο του ελεγκτή του Γενικού Διευθυντή ενώ 

η σύμβαση προέβλεπε ότι η Ebasco δεν θα μπορούσε να είναι ανάμεσα στους 

προμηθευτές της ΔΕΗ.469 

Ως όργανο διαιτησίας, σε περίπτωση διαφορών και διαφωνιών που θα 

προέκυπταν μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης, 

οριζόταν τριμελής ομάδα η οποία θα αποτελείτο από έναν εκπρόσωπο της 

κυβέρνησης, έναν της αμερικάνικης εταιρίας και ενός τρίτου ο οποίος θα 

εκλεγόταν από τους δύο πρώτους. Σε περίπτωση που προέκυπτε διαφωνία 

ανάμεσα στα δύο πρώτα μέλη, το τρίτο μέλος θα οριζόταν από τον αρχηγό της 

αποστολής του Δ.Ο.Σ. στην Ελλάδα ενώ μετά την αποχώρηση του, από τον πρέσβη 

των ΗΠΑ στην Ελλάδα.470 

Ο νόμος επισήμαινε πως οι υπηρεσίες που θα προσέφερε η αμερικάνικη 

εταιρία στην Ελληνική Κυβέρνηση θα γίνονταν με τον «πλέον αποδοτικόν και 

επιμελή» για εκείνη τρόπο.471 Σε περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων όπως πολέμων 

— ειδικά εμφυλίου πολέμου— ,φυσικών καταστροφών κ.λπ., η εταιρεία θα 

ανέστειλε τις δραστηριότητες της. Η Ελληνική Κυβέρνηση όφειλε για το διάστημα 

αυτό να συνεχίσει να καταβάλει τόσο τα έξοδα δαπανών της επιχείρησης όσο και 

τη μηνιαία αμοιβή της. Ταυτόχρονα, από την πλευρά του ανάδοχου, εκείνος όφειλε 

να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου σε τέτοιες ειδικές συνθήκες 

να περιοριστούν τα έξοδα του.472 

Ο Ι. Ζίγδης ασκώντας κριτική στη σύμβαση που είχε υπογραφεί ανάμεσα 

στο Ελληνικό κράτος και την Ebasco, τόνιζε ότι εμφανιζόταν μια μεγάλη διαφορά 

σε σχέση με του αρχικούς σχεδιασμούς. Αν οι τελευταίοι έπασχαν από 

«μεγαλοϊδεατισμό», όπως ανέφερε, η τελική σύμβαση χαρακτηριζόταν από 
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«πτωχοπροδρομισμό», προβλέποντας τη δημιουργία μόνο τριών υδροηλεκτρικών 

μονάδων, χωρίς να βρίσκεται ανάμεσα τους εκείνη του Αχελώου καθώς και το 

θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο της Πτολεμαΐδας. Έμεναν δηλαδή εκτός άμεσου 

σχεδιασμού η κατασκευή των δύο βασικότερων μονάδων για τον εξηλεκτρισμό της 

Ελλάδας. 473  Επιπρόσθετα, στη σύμβαση δεν υπήρχε ακριβής τελικός 

προσδιορισμός της αμοιβής της αναδόχου εταιρίας καθώς, ενώ οριζόταν η μηνιαία 

αποζημίωση, επικρατούσε ασάφεια ως προς τα προβλεπόμενα έξοδα της Ebasco. 

Ειδικότερα ως προς τα τελευταία δεν υπήρχε κανενός είδους περιορισμός των 

εξόδων της εταιρίας η οποία είχε την απόλυτη ελευθερία ως προς τις προσλήψεις 

του προσωπικού και το ύψος των μισθών. Από τη σύμβαση απουσίαζε επιπλέον 

οποιασδήποτε ποινική ρήτρα σε σχέση με τις υποχρεώσεις του αναδόχου.474 

Επιπλέον, ο Ι.Ζίγδης επισημαίνει ότι στις αρχικές διαπραγματεύσεις για το 

θέμα της πληρωμής, ενώ αρχικά είχε επιτευχθεί συμφωνία, αυτή στη συνέχεια 

αναθεωρήθηκε μέσα από μια αμφιλεγόμενη διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 

αρχηγός της ελληνικής αποστολής στην Ουάσιγκτον Κ. Δοξιάδης, σε σύσκεψη με 

τον τότε υπηρεσιακό πρωθυπουργό Ι. Θεοτόκη και τους υπουργούς Εξωτερικών και 

Δημοσίων έργων Π. Πιπινέλλη και Σ. Στυλιανίδη αντίστοιχα, είχε ισχυριστεί πως 

είχε υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στην Ebasco και την ελληνική κυβέρνηση για την 

πληρωμή της αναδόχου εταιρίας με ένα ποσό ύψους 5% επί της συνολικής αξίας 

των έργων. Λίγο αργότερα, ωστόσο, στις 7 Απριλίου του 1950, η ελληνική πρεσβεία 

στην Ουάσιγκτον θα ανακοινώσει στην κυβέρνηση ότι οι διαπραγματεύσεις με τον 

αμερικάνικο όμιλο διακόπηκαν για τεχνικούς λόγους και πως ο τελευταίος δεν 

αποδεχόταν τον περιορισμό της αμοιβής και των εξόδων του. Κατόπιν τούτου η 

ελληνική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ πρότεινε τη διενέργεια διαγωνισμού 

προκειμένου η Ebasco να μειώσει τις αξιώσεις της και να επιτευχθούν ευνοϊκότεροι 

όροι για την ελληνική πλευρά.475 

Θα περίμενε κανείς, προσέθετε ο Ζίγδης, ότι μετά την διεξαγωγή του 

διαγωνισμού κατά τον οποίο επιλέχθηκε τελικώς η Ebasco, θα ήταν πλήρως 

αποσαφηνισμένο το ύψος της αποζημίωσης της αμερικάνικης εταιρίας. Κάτι τέτοιο 
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ωστόσο δεν είχε συμβεί και στους όρους της σύμβασης δεν αναφερόταν το τελικό 

ποσό πληρωμής. Επιπλέον, στον ίδιο τον διαγωνισμό δεν τέθηκε ως ανώτατο όριο 

το αρχικά προταθέν ποσοστό του 5% εκ μέρους της ελληνικής πλευράς.476 Ο Ζίγδης 

επέκρινε επίσης το γεγονός ότι οι φοροαπαλλαγές προς την εταιρία και τους 

υπαλλήλους της ήταν όμοιες με αυτές των διπλωματικών υπαλλήλων και 

αξιωματούχων, επισημαίνοντας ότι «Το σχέδιον Μάρσαλ έχει ως αντικείμενον την 

οικονομικήν ανόθρωσιν των βοηθούμενων χωρών και όχι ασφαλώς την 

καταρράκωσιν του γοήτρου των».477 

Ο Ζίγδης ταυτόχρονα επισήμαινε ότι ενώ το νομοσχέδιο προέβλεπε αρχικά 

τη χορήγηση προνομίου έρευνας της ΔΕΗ για την αναζήτηση λιγνίτη στο Αλιβέρι, 

απουσίαζε η ίδια πρόβλεψη για την περιοχή της Πτολεμαΐδας. Ο Γ.Παπανδρέου 

παρεμβαίνοντας τόνισε ότι η μη χορήγηση του ίδιου προνομίου στην τελευταία 

οφειλόταν στο ότι εκεί υπήρχε ακόμα εκκρεμούσα σύμβαση («Σύμβαση Φίλη») και 

ότι το κράτος θα μπορούσε να προχωρήσει άμεσα στο έργο της Πτολεμαΐδας μόνο 

σε περίπτωση που η σύμβαση αυτή παρερχόταν χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι όροι 

της.478 

Η πλέον όμως ενδιαφέρουσα παρατήρηση του Ι. Ζίγδη, η οποία και δεν θα 

σχολιασθεί στη συζήτηση που ακολουθεί, θεωρώ ότι αφορούσε τον όρο της 

σύμβασης που προέβλεπε την αναστολή δραστηριοτήτων της εταιρίας σε 

περίπτωση «εκτάκτων καταστάσεων». Σύμφωνα με τη σύμβαση, η Ebasco είχε την 

«υποχρέωση» να καταβάλει, στο μέτρο του δυνατού, κάθε προσπάθεια για την 

«άρση του προκαλέσαντος την ανωτέρω βίαν περιστατικού». Το ερώτημα λοιπόν 

που έθετε ο Ζίγδης ήταν το αν η τελευταία αυτή φράση αφορούσε και την 

περίπτωση του πολέμου.479 Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι το 
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ερώτημα που έθεσε ο βουλευτής και, μάλιστα, εισηγητής του νομοσχεδίου, ούτε 

θα απαντηθεί αλλά ούτε και θα σχολιασθεί από άλλο μέλος του κοινοβουλίου. 

Ο Α. Σβώλος, εκ των ηγετών της «Δημοκρατικής Παράταξης» στις εκλογές 

του 1950, επισήμανε ότι δεν είχε λάβει ικανοποιητικές απαντήσεις τόσο για το 

ζήτημα της «Σύμβασης Φίλη» και το καθεστώς της εκμετάλλευσης του λιγνίτη στην 

Πτολεμαΐδα, όσο και για το ζήτημα της ίδρυσης θερμοηλεκτρικού εργοστασίου 

στην περιοχή, προκειμένου να γινόταν δυνατή η επί τόπου η εκμετάλλευση των 

κοιτασμάτων. Ο Ζίγδης υποστήριξε ότι το έργο της Πτολεμαΐδας είχε συζητηθεί 

επανειλημμένα στην επιτροπή της ανασυγκρότησης. Ως δικαιολογία για τη μη 

υλοποίησή του είχε προταθεί η έλλειψη κεφαλαίων τα οποία είχαν απορροφηθεί 

σε στρατιωτικές δαπάνες κατά τον εμφύλιο πόλεμο. Το ερώτημα που, πλέον, 

τίθετο ήταν εάν τώρα θα εξασφαλίζονταν τα απαραίτητα κονδύλια για την 

εκτέλεση των έργων αυτών. Ο Γ. Παπανδρέου απαντώντας ανέφερε πως τα 

κονδύλια αυτά ήταν ενταγμένα στον ευρύτερο σχεδιασμό του εθνικού δικτύου και 

ότι, εκτός απροόπτου, θα ήταν μελλοντικά διαθέσιμα. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι 

αδυνατούσε να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη εξαιτίας των εξαιρετικών συνθηκών 

στις οποίες βρισκόταν η χώρα, λίγο μετά τη λήξη του Εμφυλίου, όπως άλλωστε είχε 

προβλεφθεί και στην ίδια τη σύμβαση.480 

Ο Ζίγδης στη συνέχεια επανέφερε τη συζήτηση γύρω από τον «επίμονο» 

συγκεντρωτισμό του Υπουργείου Συντονισμού ο οποίος, θεωρούσε, ότι ήταν άμεσα 

συνδεδεμένος με την εκχώρηση εκτεταμένων αρμοδιοτήτων στην Ebasco. Ο 

συγκεντρωτισμός αυτός αποτελούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, παράγοντα 

καθυστέρησης της ανασυγκρότησης του κράτους.481 Σε αυτό το πλαίσιο, ενώ 

βασική πρόνοια του νόμου 1468/1950 ήταν η όσο το δυνατόν συντομότερη ίδρυση 

της ΔΕΗ, με το νέο νομοσχέδιο επιχειρείτο η νομιμοποίηση της συνέχισης της 

λειτουργίας της «Υπηρεσίας εφαρμογής ενεργειακού προγράμματος 

ανασυγκροτήσεως» του Υπουργείου Συντονισμού, μέσω της εκχώρησης 

πρόσθετων αρμοδιοτήτων. Παρόμοιο παράδειγμα αποτελούσε η πρόβλεψη για την 

ανάθεση στην προσωρινή υπηρεσία του υπουργείου, μέσω εκχώρησης από την 

Ebasco, της εκμετάλλευσης και της ανασυγκρότησης των υπαρχουσών ηλεκτρικών 
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επιχειρήσεων οι οποίες ανήκαν στο Δημόσιο. 482  Επιπλέον το Υπουργείο 

Συντονισμού θα αναλάμβανε και την έγκριση των ηλεκτρολογικών κανονισμών για 

το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, που μέχρι τότε γινόταν από το 

ηλεκτρολογικό συμβούλιο του Υπουργείου Μεταφορών.483  

Παίρνοντας το λόγο, μετά το τέλος της ομιλίας του Ι.Ζίγδη, και απαντώντας 

στις κριτικές που αφορούσαν τον διαγωνισμό της Ebasco, ο Ε.Τσουδερός 

υπενθύμισε ότι η θητεία του στο Υπουργείο Συντονισμού είχε ξεκινήσει αφού είχε 

ήδη αποφασισθεί η διενέργεια διαγωνισμού. Υποστήριξε δε ότι ούτε πριν την 

ανάληψη του Υπουργείου από τον ίδιο είχε υπάρξει συμφωνία αποζημίωσης της 

Ebascoύψους 5% επί της συνολικής αξίας των έργων. Ο ισχυρισμός αυτός εκ 

μέρους του Κ. Δοξιάδη και του πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, αποτελούσε μόνο 

ελπίδα των ιδίων και ποτέ μια ολοκληρωμένη συμφωνία. Αν και δεν αναφέρεται 

πουθενά στη σύμβαση, ο Τσουδερός υποστήριξε ότι το ποσοστό της προμήθειας 

έφτανε το 7%, χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τις πηγές απ’ όπου 

αντλούσε αυτήν την πληροφορία.484  Ως προς τα έργα του Αχελώου και της 

Πτολεμαΐδας ανέφερε ότι πράγματι θα ήταν σημαντικό να ξεκινούσαν άμεσα, 

ωστόσο η ύπαρξη «ψευδοσυμβάσεων» δεν επέτρεπε την έναρξη τους πριν τη λήξη 

των συμβάσεων αυτών.485 

Ο Σβώλος λαμβάνοντας εκ νέου τον λόγο υποστήριξε ότι το κόμμα του 

βρισκόταν σε δύσκολη θέση καθώς καλείτο με το παρόν νομοσχέδιο να κυρώσει 

μια σύμβαση η οποία είχε υπογραφεί στο εξωτερικό και θα επικυρωνόταν μέσω 

αναγκαστικού νόμου χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί μια συστηματική συζήτηση 

για το θέμα της ανασυγκρότησης της χώρας.486 Επισήμαινε ότι συμφωνούσε με την 

κριτική που είχε ασκήσει ο Ι. Ζίγδης και τόνιζε ότι οι φορολογικές απαλλαγές της 

Ebasco ενίσχυαν ένα καθεστώς ασυδοσίας για την αμερικάνικη επιχείρηση. 

Υπογράμμιζε δε ότι το άρθρο 6, εδ. 3, της σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο η 

Ebasco απαλλασσόταν από υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων της ήταν 
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προβληματικό, καθώς ακύρωνε την υπάρχουσα εργατική νομοθεσία.487 Τόνιζε δε 

ότι παρά τις τροποποιήσεις που είχαν γίνει από την κοινοβουλευτική επιτροπή ο 

χαρακτήρας της σύμβασης παρέμενε αποικιοκρατικός. Τέλος, ο Σβώλος επισήμανε 

ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μια τέτοια σύμβαση θα θεωρείτο απαράδεκτη, 

αλλά η ανάγκη της Ελλάδας για ξένη βοήθεια καθιστούσε αναγκαία την αποδοχή 

της.488 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Π. Κάντζιας υπενθύμιζε ότι αρχικά είχε αρνηθεί να 

κατακυρώσει τη σύμβαση με τον αναγκαστικό νόμο του Οκτώβριου. Ήταν όμως 

πλέον πρόθυμος να στηρίξει το παρόν νομοσχέδιο υπό την προϋπόθεση ότι θα 

γίνονταν επ’ αυτού ορισμένες τροποποιήσεις.489 Ασκώντας κριτική ως προς τη 

διαχείριση των κεφαλαίων του Σχεδίου Μάρσαλ, σημείωνε ότι μεγάλο μέρος των 

χρημάτων αυτών διατέθηκε για την χορήγηση δανείων ή διοχετεύθηκε σε τομείς 

και ανάγκες οι οποίες έπρεπε να καλυφθούν με ελληνικούς πόρους. Σύμφωνα με 

τον ίδιο, τα ξένα κεφάλαια θα έπρεπε να είχαν διατεθεί μόνο σε τέσσερις 

κεντρικούς τομείς: τον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας, την οδοποιία, την κατασκευή 

λιμανιών καθώς και την εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων. Αποτέλεσμα όλων των 

παραπάνω ήταν ότι η βοήθεια του Σχεδίου Μάρσαλ διασκορπίστηκε χωρίς τελικά 

να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Ελλάδας με τον βέλτιστο τρόπο.490 

Όσο αφορά την ίδια τη σύμβαση, ο Κάντζιας υποστήριξε ότι ήταν προϊόν 

«συμπαιγνίας» και ταπεινωτική για την ελληνική πλευρά καλώντας το 

κοινοβουλευτικό σώμα να την εξετάσει ξανά προκειμένου «να βρεθούν και να 

τιμωρηθούν οι ένοχοι». Ο Ε. Τσουδερός θα παρέμβει, διαμαρτυρόμενος ότι δεν θα 

έπρεπε να εκτοξεύονται τέτοιες κατηγορίες εναντίον των «μεγάλων συμμάχων» 

της Ελλάδας. Ο Π. Κάντζιας θα σπεύσει να διευκρινίσει «ότι δεν θα σκεφτόταν ποτέ 

να κατηγορήσει τους μεγάλους μας συμμάχους» αλλά μόνο τους Έλληνες 

αρμοδίους οι οποίοι δεν είχαν περιφρουρήσει το δημόσιο συμφέρον.491 Σε αυτό το 

σημείο θα παρέμβει και πάλι ο Γ. Παπανδρέου λέγοντας ότι όλες οι κριτικές που 

ακούσθηκαν, αφορούσαν μόνο τη συγκεκριμένη σύμβαση. Επισημαίνοντας ότι 
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μιλούσε εκ μέρους ολόκληρου του κοινοβουλίου τόνισε ότι η εμπιστοσύνη προς 

την Αμερικανική Αποστολή παρέμενε ακέραια και δεν θα έπρεπε η συζήτηση αυτή 

να εκληφθεί ως έλλειψη σεβασμού των Ελλήνων βουλευτών προς τις ΗΠΑ. 

Αντίθετα, προσέθετε, η ευγνωμοσύνη και του κοινοβουλευτικού σώματος αλλά και 

του ελληνικού λαού προς τους Αμερικάνους ήταν αμέριστη καθώς σε αυτούς η 

Ελλάδα χρωστούσε τόσο την ανεξαρτησία της όσο και την ίδια την επιβίωση της. 

Διακήρυξε μάλιστα ότι η «στοργή» της Αμερικανικής Αποστολής εγγυάτο τη 

σωτηρία και την ανασυγκρότηση της χώρας. Μετά το τέλος της ομιλίας του, 

«σύσσωμο» —όπως αναφέρεται στα πρακτικά— το κοινοβούλιο χειροκρότησε τον 

αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης επιβεβαιώνοντας το ότι εκείνος μιλούσε εκ μέρους 

όλων των βουλευτών.492 Μέσα σε αυτό το κλίμα το κοινοβούλιο επικύρωσε τελικά 

τη σύμβαση του ελληνικού κράτους με την Ebasco.  

 

8. Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 

Η ΔΕΗ θα ξεκινήσει τη λειτουργία της, στις 27 Φεβρουαρίου του 1951, 

πέντε μήνες μετά τη νομοθετική πράξη ίδρυσης της επιχείρησης. Με βάση όλα όσα 

προβλέπονταν στη σύμβαση της Ebasco και τον νόμο 1436/1950, ο αμερικανικός 

όμιλος ανέλαβε τη Διοίκηση της επιχείρησης για τα επόμενα 5 χρόνια ενώ Γενικός 

Διευθυντής της ΔΕΗ, με ευρύτατες όπως είδαμε αρμοδιότητες, ορίστηκε ο 

αντιπρόσωπος της Ebasco στην Ελλάδα (βλ. Κεφάλαια 5 και 6). Ελεγκτικό όργανο 

των αποφάσεων του οριζόταν το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης.493 Το 

γεγονός ότι το πρόγραμμα για τον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας χρηματοδοτούνταν, 

σε μεγάλο βαθμό, από τις ΗΠΑ, σήμαινε ταυτόχρονα τον πλήρη, σχεδόν, έλεγχο της 

οργάνωσης του εξηλεκτρισμού από τον αμερικανικό παράγοντα. Ο έλεγχος αυτός 

εξάλλου ήταν και επίσημα συνομολογημένος με την συμφωνία της 6ης Μαρτίου 

του 1951 η οποία έδινε το δικαίωμα ελέγχου του ενεργειακού προγράμματος στην 

Αποστολή Διοίκησης Οικονομικής Συνεργασίας, δηλαδή στις ΗΠΑ.494 

Η κεφαλαιακή επάρκεια της ΔΕΗ στα πρώτα αυτά χρόνια θα στηριζόταν, 

εκτός από το Σχέδιο Μάρσαλ, στις ιταλικές επανορθώσεις, στον κρατικό 
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προϋπολογισμό, αλλά και στην παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων του 

δημοσίου σε αυτή. Εξαιτίας δε της καθυστέρησης των έργων ανασυγκρότησης, η 

ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε με την ιταλική ώστε μέρος των αποζημιώσεων 

του πολέμου, ύψους $10 εκ., να δοθεί στην Ελλάδα σε χρόνο που θα ξεπερνούσε 

την αρχική συμφωνία εξόφλησης των επανορθώσεων που όριζε το έτος 1949, 

επεκτείνοντας τη δυνατότητα διάθεσης των χρημάτων αυτών μέχρι το 1958.495 Ο 

οικονομικός έλεγχος για την διαχείριση των κρατικών κεφαλαίων της επιχείρησης 

θα γινόταν από ειδική υπηρεσία της ΔΕΗ και από το Ελεγκτικό Συνέδριο του 

Κράτους.496 

Με τον ιδρυτικό νόμο 1468/1950 η ΔΕΗ εξασφάλιζε μια σειρά από 

προνόμια. Είχε κατ’ επέκταση το δικαίωμα της μετ’ αποζημίωσης απαλλοτρίωσης 

οποιασδήποτε ιδιοκτησίας, της διάθεση ακίνητης περιουσίας του δημοσίου μετ’ 

αποζημιώσεως, καθώς και της απαλλαγής από μια σειρά φόρους του Δημοσίου. 

Προβλεπόταν επίσης η ελεύθερη χρήση δημοσίων χώρων και δρόμων για εργασίες 

και η δημιουργία εγκαταστάσεων χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων. 

Η περιουσία της σύμφωνα με το νόμο δεν μπορούσε να κατασχεθεί ή να υπαχθεί 

σε καταναγκαστική εκτέλεση.497 

Τα τιμολόγια της ΔΕΗ χαρακτηρίζονταν από μεγάλες διαφορές ανάμεσα 

στην επαρχία και την Αθήνα. Η τελευταία, άλλωστε, είχε υψηλή κατανάλωση 

οικιακού ρεύματος, εξαιτίας της μεγάλης πληθυσμιακής συγκέντρωσης και της 

παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή πολλών βιομηχανικών μονάδων. 498  Κατ’ 

επέκταση, μια από τις βασικές διακηρύξεις της ΔΕΗ, η προσφορά ηλεκτρικού 

ρεύματος σε χαμηλές τιμές σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα, δεν φαινόταν 

υλοποιήσιμη κατά την πρώτη αυτή πενταετία λειτουργίας της επιχείρησης. Τα 

τιμολόγια των περιοχών με μικρή κατανάλωση διαμορφώνονταν με βάση την αρχή 

της πληρωμής της ποσότητας της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία ήταν δεσμευμένη 

εκ των προτέρων για την κάθε γεωγραφική ζώνη. Με αυτό τον τρόπο οι 

καταναλωτές των απομακρυσμένων περιοχών, εξωθούνταν στη χρήση του 
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ηλεκτρικού ρεύματος το οποίο θα πλήρωναν ούτως ή άλλως. Σύμφωνα με τους 

εμπνευστές αυτής της τιμολογιακής πολιτικής, η τιμή του ρεύματος σε αυτές τις 

περιοχές παρέμενε και πάλι μικρότερη του κόστους του.499 

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, φθηνότερη ενέργεια θα ήταν δυνατό να 

υπάρξει μόνο στην περίπτωση όπου το δίκτυο μεταφοράς δεν επεκτεινόταν σε 

κωμοπόλεις και χωριά αλλά θα αναπτυσσόταν μόνο στα αστικά κέντρα. Μια τέτοια 

επιλογή θα περιόριζε σημαντικά την απώλεια ενέργειας κατά τη διαδικασία 

μετασχηματισμού αλλά και μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος.500 Βασικό ρόλο 

στη διαμόρφωση των υφιστάμενων τιμών είχε παίξει και η επιλογή κατασκευής 

των συγκεκριμένων μονάδων παραγωγής έναντι άλλων. Αντί της κατασκευής των 

μονάδων παραγωγής στον Αχελώο και την Πτολεμαΐδα —τα οποία ήταν έργα πολύ 

μεγαλύτερου μεγέθους που παρήγαγαν όμως φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια— 

προτιμήθηκαν μικρότερα έργα εξαιτίας των δυσκολιών στη χρηματοδότηση αλλά 

και γιατί αυτά θα ολοκληρώνονταν και θα εφοδίαζαν συντομότερα την 

πρωτεύουσα με ηλεκτρικό ρεύμα.501 

Οι εκτιμήσεις αυτές εκ μέρους της διοίκησης της ΔΕΗ το 1953 δεν 

κατέληγαν στην αμφισβήτηση των αρχικών επιλογών, καθώς, όπως 

υπογραμμιζόταν στην Έκθεση Πεπραγμένων της ΔΕΗ του ίδιου έτους, το τελικό 

κόστος της παραγόμενης ενέργειας θα προέκυπτε μόνο μετά την ολοκλήρωση του 

δικτύου, με την κατασκευή των έργων της Πτολεμαΐδας, του Αχελώου και του 

Μέγδοβα ώστε να γίνεται η μέγιστη δυνατή χρήση του δικτύου μεταφοράς.502 

 

Η διανομή του ηλεκτρικού ρεύματος 

 

Ένα από τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη ΔΕΗ τις 

επόμενες δύο δεκαετίες ήταν και αυτό της διανομής της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας. Με βάση τον Νόμο 1468/1950 η παραγωγή, μεταφορά και διανομή της 

ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούσαν αποκλειστικό προνόμιο της ΔΕΗ. Ο σχεδιασμός 

ωστόσο με βάση το πρόγραμμα της Ebasco προέβλεπε τη διανομή ηλεκτρικού 
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ρεύματος τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από τοπικούς-αυτοδιοικητικούς, 

συνεταιριστικούς ή και ιδιωτικούς φορείς. Δεδομένου ότι η διανομή γινόταν και 

στο παρελθόν από τις ιδιωτικές εταιρίες ηλεκτρισμού (οι οποίες μέχρι την ίδρυση 

της ΔΕΗ παρήγαγαν και το προς κατανάλωση ηλεκτρικό ρεύμα), η πρόθεση ήταν ο 

ιδιωτικός τομέας να συνεχίσει να διανέμει την ηλεκτρική ενέργεια που θα 

παρήγαγε το δίκτυο.503 

Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 1951 ο Αναγκαστικός 

Νόμος 1672/1951 ο οποίος προέβλεπε ότι η ΔΕΗ δύναται να παραχωρήσει το 

προνόμιο διανομής σε Δήμους και Κοινότητες, σε συνεταιρισμούς καθώς και σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις για διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι ετών.504 Με βάση 

τον νόμο οι φορείς αυτοί θα έπρεπε να εκσυγχρονιστούν προκειμένου να 

προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις τεχνικές προδιαγραφές του δικτύου της 

ΔΕΗ.505 

Οι υπάρχουσες εταιρίες ηλεκτρισμού, ωστόσο, θα συνέχιζαν και την 

παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στο βαθμό που η επέκταση του εθνικού 

δικτύου δεν κάλυπτε τις περιοχές τις οποίες εξυπηρετούσαν οι φορείς αυτοί. 

Εξάλλου το ίδιο το εθνικό δίκτυο θα κάλυπτε καταρχάς μόνο την ηπειρωτική 

Ελλάδα αφήνοντας εκτός τόσο τα νησιά όσο και την Κρήτη. Υπό αυτή την έννοια η 

διακηρυκτική αρχή για το μονοπώλιο της ΔΕΗ έβρισκε εφαρμογή μόνο εκεί όπου 

δεν ανέπτυσσε δραστηριότητα ο ιδιωτικός τομέας. Ακόμη περισσότερο, η αρχή του 

μονοπωλιακού χαρακτήρα της παραγωγής περιοριζόταν από την παρουσία της 

ΗΕΑΠ στην περιοχή της πρωτεύουσας.506 

Όπως προέβλεπε και η σύμβαση της Ebasco, η ΔΕΗ προχώρησε στην 

κατάτμηση του δικτύου σε πέντε γεωγραφικές ζώνες διανομής της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Την διανομή της κάθε ζώνης θα αναλάμβανε ένας πολυμετοχικός 

φορέας ο οποίος θα προέκυπτε από τη συνένωση όλων των μικρών εταιριών 

ηλεκτρισμού που δραστηριοποιούντο μέχρι τότε εντός της γεωγραφικής αυτής 

ζώνης. Η σύμπραξη των εταιριών αυτών είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα αφού 
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σύμφωνα με το νόμο ο φορέας θα είχε τη δυνατότητα εξαγοράς των επιχειρήσεων 

των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν επιθυμούσαν τη συγχώνευση τους.507 Η ΔΕΗ θα 

έπαιζε έναν διαμεσολαβητικό ρόλο αναλαμβάνοντας την εξαγορά των 

επιχειρήσεων αυτών. Το δικαίωμα αυτό εξασφαλιζόταν μέσω του Αναγκαστικού 

Νόμου 1672/1951 σύμφωνα με τον οποίο η ΔΕΗ αποκτούσε το δικαίωμα εξαγοράς  

των ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού με τις οποίες είχε υπογράψει στο 

παρελθόν συμβάσεις το Ελληνικό Δημόσιο.508 Σύμφωνα με τη σύμβαση της Ebasco 

η ΔΕΗ δεν είχε την ευθύνη για την οικονομική στήριξη και τον εκσυγχρονισμό των 

υπαρχουσών ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρισμού.509 Παρ’ όλα αυτά η ΔΕΗ στο 

διάστημα αυτό, και επιδιώκοντας να προετοιμάσει την ίδρυση των οργανισμών 

διανομής, ενίσχυε τις υπάρχουσες ιδιωτικές επιχειρήσεις με κεφάλαια, 

προκειμένου να εκπονήσουν τις αναγκαίες μελέτες για  τον εκσυγχρονισμό τους, 

την κατασκευή εγκαταστάσεων αλλά και για την πρόσληψη προσωπικού.510 

Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνεται στην έκθεση πεπραγμένων της ΔΕΗ για 

τα έτη 1950-1952, ήδη με τη έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών του 

προγράμματος ο ιδιωτικός τομέας ξεκίνησε να θέτει το αίτημα της επιλεκτικής 

εκμετάλλευσης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις γεωγραφικές θέσεις με 

τους πλέον προσοδοφόρους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Κύριο επιχείρημα 

αποτελούσε η ανάγκη για την αύξηση της παραγωγής αλλά και του ταχύτερου 

εξηλεκτρισμού της χώρας.511 Η πρόταση αυτή εμφανιζόταν ως «σωτήρια», εξαιτίας 

και των δυσκολιών χρηματοδότησης που από την αρχή του προγράμματος είχαν 

παρουσιασθεί. Ως εκ τούτου τα ιδιωτικά κεφάλαια παρουσιάζονταν ως ιδανική 

λύση στο πρόβλημα της καθυστέρησης της εκτέλεσης του προγράμματος και κατ’ 

επέκταση στην ανεπαρκή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.512 

Εν τω μεταξύ, με την ψήφιση του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

αλλά και με βάση τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των Δήμων και των Κοινοτήτων σε 

σχέση με την εκμετάλλευση της διανομής, οι τελευταίοι διατύπωσαν το αίτημα για 
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την ανάληψη της ιδιοκτησίας και της διοίκησης των, υπό σύσταση, οργανισμών.513 

Τον Ιούνιο του 1953 η ΔΕΗ προχώρησε σε δημόσια πρόσκληση κατάθεσης 

προτάσεων για τη διεκδίκηση της διοίκησης καθενός εκ των πέντε φορέων 

διανομής. 514  Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων έληγε την 1η 

Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Στο διάστημα αυτό κατατέθηκαν επτά προτάσεις εκ 

των οποίων οι δύο αφορούσαν την περιφέρεια της Πελοποννήσου, δύο την 

περιφέρεια Θεσσαλίας και από μια τις υπόλοιπες περιφέρειες.515 Ωστόσο καμία 

από τις επτά κατατεθειμένες προτάσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που είχε 

θέσει η ΔΕΗ.516 

Κατόπιν όλων αυτών και με διαπιστωμένη την αδυναμία εξεύρεσης λύσης 

μέσω του ιδιωτικού τομέα, η ΔΕΗ στις 24 Ιουνίου του 1954 αποφάσισε την 

προσωρινή ανάληψη του έργου της διανομής μέσω της ίδρυσης Περιφερειακών 

Υπηρεσιών. 517  Η ΔΕΗ θα αναλάμβανε την τεχνική τους οργάνωση και την 

πραγματοποίηση των απαραίτητων κατασκευαστικών έργων για τη λειτουργία 

τους. Τα έργα αυτά αφορούσαν μεταξύ άλλων την εκπόνηση μελετών για την 

εγκατάσταση δικτύων χαμηλής τάσης, την προμήθεια υλικών και την κατασκευή 

του δευτερογενούς δικτύου τάσεως 15 χιλ.V. 518  Η αρχική ωστόσο αποτυχία 

εκχώρησης της διανομής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στον ιδιωτικό 

τομέα μετέτρεψε σύντομα την προσωρινή απόφαση σε μόνιμο δικαίωμα της ΔΕΗ. 

Τον Ιούλιο του 1956, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την 

εκχώρηση των αρμοδιοτήτων διανομής.519 

Η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε άνευ αντιδράσεων. Ο Αθανάσιος 

Ρουσόπουλος, πρόεδρος την περίοδο εκείνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, 

επισήμαινε ότι η εκχώρηση της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ την 

καθιστούσε έναν συγκεντρωτικό «υδροκέφαλο» φορέα. Η ανάπτυξη και η 

λειτουργία εκτεταμένων δικτύων διανομής απαιτούσαν τη δέσμευση μεγάλων 

κεφαλαίων στερώντας έτσι τη δυνατότητα χαμηλότερων τιμών διάθεσης της 
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων 1953-4,σελ.60. 
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων 1954-5, σελ.74. 
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 Στο ίδιο, σελ.75 
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων 1955-6, σελ.10. 
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ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ίδιος προσέθετε ότι η ΔΕΗ έπρεπε να παραμείνει ο 

οργανισμός εκείνος ο οποίος θα ασχολείτο μόνο με την παραγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας και τον βιομηχανικό εξηλεκτρισμό καθώς η διανομή αποτελούσε ένα 

ανεξάρτητο τμήμα, μη παραγωγικό, ο οποίος θα αποτελούσε βάρος για τη δημόσια 

επιχείρηση και θα την καθιστούσε «όργανο διανομής και εισπράξεως». Για όλους 

αυτούς τους λόγους ο Ρουσόπουλος καλούσε σε δημόσια διαβούλευση πριν την 

ψήφιση του νομοσχεδίου, στην οποία είχε εκδηλώσει επιθυμία να συμμετάσχει ο 

Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων.520 

Παρά τις διαφωνίες και τις αντιδράσεις, το νομοσχέδιο ήλθε προς ψήφιση 

στη Βουλή περιλαμβάνοντας στο άρθρο 16 μια ακόμη τροποποίηση με βάση την 

οποία το 1960 θα έληγε η σύμβαση ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την ΗΕΑΠ. 

Η ΔΕΗ στη συνέχεια θα εξαγόραζε τις εγκαταστάσεις της τελευταίας προκειμένου η 

παραγωγή και η διανομή ενέργειας να ασκείται και στην πρωτεύουσα από τον 

εθνικό φορέα. Επιπλέον, με το διάταγμα αυτό καταργείτο η διάκριση του κόστους 

της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της πρωτεύουσας και της περιφέρειας ορίζοντας 

για πρώτη φορά κοινή τιμολογιακή πολιτική. Κατά τον τρόπο αυτό, με την ψήφιση, 

τον Αύγουστο του 1956 του Νομοθετικού Διατάγματος 3523 η ΔΕΗ θα αναλάβει εξ’ 

ολοκλήρου την ευθύνη για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική 

Ελλάδα.521 

 

Η αναστολή των έργων του Αχελώου και η δημιουργία του 

θερμοηλεκτρικού εργοστασίου του Αλιβερίου 

 

Η σημαντικότερη ανατροπή στον αρχικό σχεδιασμό υπήρξε, όπως είδαμε, 

η μετάθεση της εκτέλεσης του έργου του Αχελώου στο απώτερο μέλλον, όταν θα 

είχαν εξασφαλιστεί τα οικονομικά μέσα για την χρηματοδότηση του. Εξαιτίας της 

μεταβολής αυτής η συνολική ισχύς των μονάδων που θα κατασκευάζονταν 
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 Αρχείο Τεχνικού Επιμελητηρίου, «Επί του θέματος της διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος», 
Τεχνικά Χρονικά, τχ 113, (Αθήνα1956), σελ.32-34 
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων κατά τα οικονομικά έτη 1955-6, [Στο αταξινόμητο αρχείο της ΔΕΗ], 
σελ.10 και ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων Ιουλίου-Δεκεμβρίου 1956, [Στο αταξινόμητο αρχείο της 
ΔΕΗ],σελ.12. 
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μειώθηκε στο ήμισυ του αρχικού πλάνου.522 Βασική αιτία της ανατροπής αυτής 

υπήρξε η μείωση της χρηματοδότησης των έργων για την ενέργεια από τις ΗΠΑ, 

προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αυξημένες στρατιωτικές τους ανάγκες εξαιτίας 

που πολέμου στην Κορέα, αλλά και να ενισχυθούν οι ελληνικές ένοπλες 

δυνάμεις.523 

Αποτέλεσμα της αναστολής των έργων του Αχελώου, τα οποία εκτός των 

μονάδων παραγωγής περιελάμβαναν και τη δημιουργία δικτύων μεταφοράς και 

την κατασκευή υποσταθμών μετασχηματισμού, ήταν η αποκοπή της Μακεδονίας 

από το υπόλοιπο ηπειρωτικό δίκτυο.524 Προκειμένου να υποκατασταθεί η απώλεια 

της ενέργειας αυτής, αποφασίστηκε, σύμφωνα με τα εναλλακτικά πλάνα της 

Ebasco, η δημιουργία του θερμοηλεκτρικού εργοστασίου στο Αλιβέρι της Εύβοιας 

ισχύος 80.000 Kw. 525  Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραγόταν μέσω δύο 

γεννητριών, θα ήταν τάσεως 15 χιλ.V η οποία προκειμένου να μεταφερθεί μέσω 

του δικτύου θα μετασχηματιζόταν επί τόπου σε 150 χιλ. V.526 

Η αμερικάνικη εταιρεία Pierce Management Inc ανέλαβε την εκπόνηση 

μελέτης σχετικά με την εξόρυξη και την εκμετάλλευση των αποθεμάτων του λιγνίτη 

της περιοχής. Η ελληνική κυβέρνηση αφού έκανε δεκτές τις προτάσεις αυτές, 

υπέγραψε σύμβαση με τον αμερικάνικο όμιλο για τον συντονισμό όλων των έργων 

του Αλιβερίου τα οποία αφορούσαν τόσο την κατασκευή της θερμοηλεκτρικής 

μονάδας όσο και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων λιγνίτη. Η διάρκεια της 

σύμβασης καθοριζόταν στα 4 έτη ενώ με τη λήξη της, στις 20 Μαΐου του 1954, η 

διεύθυνση θα παραδιδόταν στη ΔΕΗ.527 Η σύμβαση θα εγκριθεί από το ελληνικό 

κοινοβούλιο με τον Αναγκαστικό Νόμο 1566/1950 ο οποίος προέβλεπε μεταξύ 

άλλων την αναγκαστική απαλλοτρίωση των λιγνιτωρυχείων της Ανώνυμης 

Εταιρείας Ανθρακωρυχείων Αλιβερίου (ΑΕΑΑ) η οποία εκμεταλλευόταν μέχρι τότε 

τα αποθέματα λιγνίτη και η οποία βρισκόταν υπό εκκαθάριση.528 

Η Pierce Management μετά την υπογραφή της σύμβασης θα εκπονήσει τις 
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων 1955-6,σελ.67. 
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις Πεπραγμένων 1950-1951,σελ.19. 
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 Στο ίδιο, σελ.28. 
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 Στο ίδιο, σελ.76. 
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 Στο ίδιο, σελ.34 και ΦΕΚ 270/25 Νοεμβρίου 1950, Βασιλικό Διάταγμα. 
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τελικές μελέτες για την δημιουργία των λιγνιτωρυχείων και των υπόλοιπων 

εγκαταστάσεων και θα ξεκινήσει την οικοδόμηση των πρώτων κατοικιών για τη 

διαμονή των μηχανικών της εταιρείας.529 Ταυτόχρονα, επέχοντας τον ρόλο του 

υπεργολάβου, η Pierce Management ανέθεσε στις εταιρίες Philipp Holzmann A.G. 

και «ΔΟΜΙΚΗ» (γερμανικών και ελληνικών συμφερόντων αντίστοιχα), την εκτέλεση 

των υπόγειων εργασιών οι οποίες αφορούσαν το άνοιγμα φρεατίων και στοών των 

λιγνιτωρυχείων βάθους 115 μέτρων και μήκους 1.750 μέτρων. Ως χρόνος έναρξης 

λειτουργίας των λιγνιτωρυχείων υπολογιζόταν ο Ιανουάριος του 1953.530 Με την 

ολοκλήρωση των εργασιών θα ήταν πλέον δυνατή η τροφοδότηση του 

θερμοηλεκτρικού εργοστασίου με τον λιγνίτη που θα εξορυσσόταν στην 

παρακείμενη περιοχή και ο οποίος θα μεταφερόταν μέσω σιδηροδρομικής 

γραμμής στο εργοστάσιο παραγωγής.531 

Για την κατασκευή της θερμοηλεκτρικής μονάδας του Αλιβερίου 

συνάφθηκε σύμβαση με δύο, επίσης, αμερικανικές κατασκευαστικές εταιρίες, την 

Burns and Roe Inc και την The Foundation Company. Η ολοκλήρωση της 

κατασκευής της μονάδας και η έναρξη λειτουργίας της υπολογιζόταν να γίνει στα 

μέσα του 1953 αν και από την αρχή εμφανίστηκαν δυσκολίες στην τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος εξαιτίας της καθυστέρησης στις παραγγελίες για τον 

εξοπλισμό του εργοστασίου.532 Η διάνοιξη των νέων στοών θα αποδειχθεί μια 

δύσκολη εργασία για την ελληνογερμανική εταιρία εξαιτίας της ύπαρξης υπόγειων 

υδάτων και της ανάγκης διαρκούς άντλησης τους. 533  Ταυτόχρονα η Pierce 

Management έχοντας ήδη ξεκινήσει τις εργασίες συσσώρευσης των επιφανειακών 

αποθεμάτων λιγνίτη, είχε συγκεντρώσει μέχρι τις 30 Ιουνίου του 1952 23 χιλ. 

τόνους. Εν τω μεταξύ νέες μελέτες συνέχιζαν να πραγματοποιούνται για τη 

συγκέντρωση στοιχείων σε σχέση με τη θέση και το μέγεθος των υπόγειων 

κοιτασμάτων.534 

Μια ακόμη δυσκολία που παρουσιάσθηκε κατά την εκτέλεση των έργων 
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αφορούσε την εκμετάλλευση του υπάρχοντος λιγνιτωρυχείου από την ΑΕΑΑ η 

οποία σε μεγάλο βαθμό είχε οδηγήσει στην κατάθρυψη των αποθεμάτων. Το 

γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάμειξη τους με άργιλο η οποία ευνοούσε 

την αυτανάφλεξη του ορυκτού προκαλώντας πυρκαγιές σε όλη την έκταση της 

εκμετάλλευσης. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε η οριστική εκκαθάριση του 

λιγνιτωρυχείου και η επικέντρωση στις νέες υπόγειες θέσεις των κοιτασμάτων.535 

Το προσωπικό που απασχολείτο στο Αλιβέρι ανερχόταν στις αρχές του 

1952 στους 778 εργαζομένους εκ των οποίων οι 767 ήταν Έλληνες και οι 11 

Αμερικάνοι.536 Προς τα τέλη του ίδιου έτους, τον Νοέμβριο του 1952, στα έργα του 

απασχολούνταν πλέον 1066 εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 1043 ήταν Έλληνες, οι 

13 Αμερικάνοι και 10 Γερμανοί.537 Στα τέλη του 1953 ο αριθμός αυτό συνέχιζε να 

αυξάνεται με το σύνολο των εργαζομένων να φτάνει τους 1.479.538 

Μέχρι το 1954 είχαν ολοκληρωθεί οι περισσότερες προγραμματισμένες 

εργασίες. Δεν είχε ωστόσο καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των υπογείων έργων 

του νέου λιγνιτωρυχείου. Την εργασία αυτή ανέλαβε η ίδια η ΔΕΗ από τον Ιούνιο 

του 1954, περίοδο κατά την οποία ξεκινά τελικά και η εξόρυξη του λιγνίτη.539 Στο 

πρώτο αυτό έτος λειτουργίας (1953-1954) η συνολική παραγωγή ρεύματος του 

ατμοηλεκτρικού εργοστασίου θα ανέλθει στις 308 εκ. kWh ενώ η κατανάλωση 

λιγνίτη για τις ανάγκες της θερμοηλεκτρικής μονάδας στους 351 χιλ. τόνους.540 

 

Τα έργα Λούρου, Λάδωνα και Άγρα 

 

Η εργολαβία για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού του Λούρου 

θα δοθεί στη γαλλική εταιρεία Omnium Lyonnais και την ελληνική ΕΤΕΡ.541 Η 

έναρξη λειτουργίας υπολογιζόταν για τον Ιούνιο του 1953, ωστόσο η μονάδα θα 

ξεκινήσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις 19 Μαρτίου 1954 παρέχοντας 

μέσω του κεντρικού δικτύου ηλεκτρικό ρεύμα στην Άρτα, τα Γιάννινα καθώς και 
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στις γύρω περιοχές, χωρίς ωστόσο να συνδέεται στην πρώτη αυτή φάση με το 

υπόλοιπο ηπειρωτικό δίκτυο.542 Το πρώτο έτος της λειτουργίας της η συνολική 

ετήσια παραγωγή θα ανέλθει στις 735 χιλ. kWh.543 

Η ανάληψη των έργων στους ποταμούς Λάδωνα και Άγρα με βάση την 

Ελληνοιταλική Σύμβαση Οικονομικής Συνεργασίας προβλεπόταν να δοθεί σε 

ιταλική εταιρία. Πράγματι, ως ανάδοχος θα οριστεί το 1952 η ιταλική τεχνική 

εταιρία Societa Edison.544 Το 1953 εγκρίνεται η κατασκευή της γραμμής Άγρα-

Λάρισας τάσεως 150.000 Vκαθώς και η ενίσχυση των αντίστοιχων υποσταθμών.545 

Το ίδιο έτος θα εγκριθεί και το έργο ανύψωσης του φράγματος του Λάδωνα, 

προκειμένου να γίνει δυνατή η συγκέντρωση μεγαλύτερης ποσότητας υδάτων, 

επιτρέποντας κατ’ επέκταση την αύξηση της παραγόμενης ισχύος κατά 5 χιλ. kw 

και την ετήσια διαθέσιμη ενέργεια κατά 33 εκ. kWh. 546  Η λειτουργία του 

εργοστασίου του Λάδωνα θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 1955.547 Μέχρι το 1954 

θα ολοκληρωθεί και η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων της 

υδροηλεκτρικής μονάδας του Άγρα και θα ξεκινήσει η εγκατάσταση του 

εξοπλισμού, ενώ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 1954 θα έχει ολοκληρωθεί το 92% του 

συνόλου του έργου, στο οποίο θα απασχοληθούν 1.414 εργαζόμενοι, εκ των 

οποίων οι 1.020 ήταν Έλληνες και οι 394 Ιταλοί.548 Η λειτουργία της μονάδας θα 

ξεκινήσει τον Ιούλιο του 1954.549 

 

Έναρξη λειτουργίας του δικτύου 

 

Το 1953 θα αποτελέσει το έτος έναρξης λειτουργίας του δικτύου. Η πρώτη 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνει στις 2 Ιουλίου του 1953 με την δοκιμαστική 

παροχή ενέργειας από τη μονάδα του Αλιβερίου προς την ΗΕΑΠ, η οποία θα 

αποτελέσει και τον πρώτο πελάτη της ΔΕΗ. Η λειτουργία του εργοστασίου του 

Αλιβερίου θα παίξει καθοριστικό παράγοντα στην ανακούφιση των ενεργειακών 
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αναγκών της πρωτεύουσας καθώς η ΗΕΑΠ δεν ήταν δυνατόν να ανταποκριθεί στις 

ενεργειακές ανάγκες που αυξάνονταν διαρκώς. Τον Μάιο του 1954 η προμήθεια 

ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΗΕΑΠ θα φτάσει τις 38,2 εκ. kWh ικανοποιώντας το 

60% των αναγκών της.550 

Στην Πάτρα, από τις 13 Δεκέμβρη του 1953 ξεκίνησε η παροχή ρεύματος 

στην υδροηλεκτρική εταιρία «Γλαύκος» στην οποία η ΔΕΗ ενοικίασε τις νέες 

εγκαταστάσεις και τις γραμμές μεταφοράς.551 Τον Μάρτιο του 1954 στα Ιωάννινα η 

ΔΕΗ ξεκινά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην «Ελληνικήν Ηλεκτρικήν Εταιρίαν 

Ιωαννίνων» στην οποία επίσης εκμισθώθηκαν οι εγκαταστάσεις και οι γραμμές 

μεταφοράς που είχαν κατασκευαστεί κατά την πρώτη φάση εκτέλεσης του 

ενεργειακού προγράμματος. Από τον Μάιο του 1954 ξεκινά επίσης η παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας στην ιδιωτική επιχείρηση «Ηλεκτρική Εταιρία Άρτας».552 

Συνολικά η ΔΕΗ κατά το τέλος του 1955 είχε 32 πελάτες χονδρικής 

πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι στην μεγάλη τους πλειοψηφία 

αποτελούσαν τις ηλεκτρικές εταιρίες οι οποίες μέχρι τότε εξυπηρετούσαν τις 

ανάγκες των μεγαλύτερων αστικών κέντρων (Πίνακας 26) και οι οποίες λίγα χρόνια 

αργότερα θα εξαγοραστούν από τη ΔΕΗ. Μέχρι τον Ιούλιο του 1955 είχαν συνδεθεί 

στο δίκτυο της ΔΕΗ 180 κωμοπόλεις και χωριά εκ των οποίων τα 150 

ηλεκτροδοτούντο για πρώτη φορά. Συνολικά ο αριθμός των πελατών ρεύματος 

οικιακής χρήσης έφτανε τους 11 χιλ.553 

Πίνακας 26 Ενδεικτικός πίνακας πελατών χονδρικής της ΔΕΗ 

Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία Άργους-Ναυπλίου 

Δήμος Καβάλας 

Υδροηλεκτρική Εταιρεία Σερρών 

Ηλεκτρική Εταιρεία Νιγρίτης 

Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία Χαλκίδας 

Ηλεκτρική Εταιρεία Βόλου 

Ηλεκτρική Εταιρεία Κορίνθου 
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων 1953-4, σελ.68. 
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 Στο ίδιο, σελ.64. 
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 Στο ίδιο, σελ.64. 
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων 1954-5, σελ.75. 
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Ηλεκτρική Εταιρεία Θηβών 

Ηλεκτρική Εταιρεία Νάουσας 

Ηλεκτρική Εταιρεία Λιβαδειάς 

Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρεία Τρίπολης 

Δήμος Ξάνθης 

 

Η πρώτη πενταετία λειτουργίας της ΔΕΗ έθεσε τις βάσεις για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού δικτύου. Τρία κύρια προβλήματα αναφύονται 

την περίοδο αυτή. Το πρώτο είναι η καθυστέρηση στην έναρξη και ολοκλήρωση 

των έργων λόγω τεχνικών και οικονομικών δυσχερειών, όπως στην περίπτωση του 

Αλιβερίου και του Αχελώου. Το δεύτερο πρόβλημα αφορούσε την έλλειψη 

επαρκούς κατανάλωσης η οποία οφειλόταν τόσο στην αδυναμία των καταναλωτών 

(εκτός της περιοχής της πρωτεύουσας) όσο και στην μη επαρκή ανάπτυξη των 

δικτύων διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.554 Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας27) 

παρουσιάζεται η διαφορά ανάμεσα στη δυνατότητα παραγωγής των νέων 

μονάδων και την πραγματική τους παραγωγή. 

Πίνακας 27 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των νέων μονάδων μέχρι τον Ιούλιο του 1955 

Έργο Έναρξη 

λειτουργίας 

Μέγιστη δυνάμενη 

παραγωγή ενέργειας 

(kWh) 

Παραχθείσα 

ενέργεια (kWh) 

Αλιβέρι Αύγουστος 1953 1.150.000.000 679.336.000 

Λούρος Μάρτιος 1954 37.500.000 5.411.000 

Άγρας Ιούλιος 1954 48.000.000 26.770.000 

Λάδωνας Ιανουάριος 1955 180.000.000 86.772.000 

Σύνολο  1.415.500.000 798.289.000 

Πηγή: Αρχείο ΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων κατά τα οικονομικά έτη 1954-5, Αθήνα, 

σελ.359 

 

Το τρίτο πρόβλημα αφορούσε την ανάθεση έργων σε ελληνικές εταιρίες. 
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 Στο ίδιο, σελ.70. 
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Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της ΔΕΗ για το έτος 1953-1954, σημαντική 

καθυστέρηση υπήρξε εξαιτίας της επιλογής των διοικήσεων της ΔΕΗ για τη 

συμμετοχή 37 ελληνικών τεχνικών-κατασκευαστικών εταιριών στα 62 συνολικά 

έργα του προγράμματος. Οι εταιρείες αυτές συναντούσαν δυσκολίες στην 

κατασκευή και την έγκαιρη παράδοση των έργων. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί 

ότι σύμφωνα με την ίδια πηγή, η προτίμηση αυτή δικαιολογούνταν και από το 

γεγονός ότι οι πληρωμές προς του ελληνικούς οίκους γινόταν σε δραχμές. Με αυτό 

τον τρόπο ήταν δυνατή η εξοικονόμηση συναλλάγματος με το οποίο πληρώνονταν 

οι ξένοι οίκοι.555 

Μια ακόμη πρόνοια της ΔΕΗ κατά την κατασκευή των έργων ήταν η χρήση 

εγχώριου εργατικού δυναμικού, τόσο χειρώνακτων εργατών όσο και 

επιστημονικού προσωπικού. Η προσπάθεια αυτή σύμφωνα με την ίδια τη ΔΕΗ 

υπήρξε επιτυχημένη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Η σύνθεση του 

προσωπικού της ΔΕΗ στις 30 Ιουνίου του 1954 καταγραφόταν ως εξής: 

 

 

Εθνικότητα 
Αριθμός 

εργαζομένων 

Έλληνες 4.738 

Αμερικανοί (ΗΠΑ) 67 

Βρετανοί 14 

Γάλλοι 35 

Ιταλοί 584 

Σύνολο 5.438 

 

Κατά την πρώτη περίοδο της οικοδόμησης του δικτύου και της 

ολοκλήρωσης των έργων δεν είχε δημιουργηθεί ένα πραγματικά ηπειρωτικό 

δίκτυο. Αυτό θα επιτυγχάνονταν μόνο με την ολοκλήρωση και των υπολοίπων 

προβλεπόμενων έργων. Η Ήπειρος και το υδροηλεκτρικό συγκρότημα του Λούρου, 

η Μακεδονία, που τροφοδοτείτο μόνο από το εργοστάσιο του ποταμού Άγρα, 
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων 1953-4, σελ.99. 
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παρέμεναν απομονωμένες. 556  Το ίδιο ίσχυε και για την βορειοδυτική 

Πελοπόννησο, η οποία παρέμενε προς το παρόν εκτός διασύνδεσης.557 

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος περιελάμβανε την ενίσχυση του 

δικτύου με τη δημιουργία ενός συνόλου νέων θερμοηλεκτρικών και 

υδροηλεκτρικών μονάδων το οποίο θα αποτελείτο από: 

α) την υδροηλεκτρική μονάδα του Αχελώου ισχύος 180.000Kw, 

β) την υδροηλεκτρική μονάδα του Μέγδοβα ισχύος 80.000 Kw, 

γ) την θερμοηλεκτρική μονάδα της Πτολεμαΐδας ισχύος 65.000 Kw. 

  

Ειδικότερα ως προς τον Αχελώο το έργο δεν θα ξεκινήσει ούτε με την 

έναρξη του δεύτερου προγράμματος το 1955. Θα πρέπει να περάσουν τέσσερα, 

ακόμη, χρόνια προκειμένου να παρθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την 

υλοποίηση του.558 Το έτος 1959 θα συμφωνηθεί η χρηματοδότηση του έργου από 

τις ΗΠΑ, μέσω του Διεθνούς Ταμείου Ανάπτυξης, με δάνειο ύψους $31 εκ., με 

επιτόκιο 3,5% και 25ετή προθεσμία εξόφλησης.559 Εγγυητής του δανείου αυτού θα 

ήταν το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ τη μελέτη και την κατασκευή του έργου θα 

αναλάμβαναν και πάλι, με βάση τη συμφωνία, αμερικανικοί όμιλοι.560 

Η συνολική αξία του έργου ανερχόταν στα $82 εκ. εκ των οποίων τα $36 

εκ. αποτελούσαν κατασκευαστικές δαπάνες και τα υπόλοιπα, πληρωμές 

προσωπικού. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα καλύπτονταν από τις ιταλικές 

επανορθώσεις, τα διαθέσιμα κεφάλαια της ΔΕΗ αλλά και από ένα ομολογιακό 

δάνειο. Οι εργασίες αφορούσαν καταρχήν την κατασκευή του φράγματος στη θέση 

Κρεμαστά προκειμένου να υπάρξει συγκέντρωση σημαντικών ποσοτήτων υδάτων 

και ελεγχόμενη κατακρήμνισή τους. Με αυτόν τον τρόπο θα παραγόταν ενέργεια η 

οποία και θα χρησιμοποιείτο από την υδροηλεκτρική μονάδα που θα 

κατασκευαζόταν στο σημείο των υδατοπτώσεων. Προκειμένου να γίνει αντιληπτό 

το μέγεθος του έργου αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνητή λίμνη του φράγματος του 
                                                           
556

 Στο ίδιο, σελ.102.  
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων κατά τα οικονομικά έτη 1958-9, [Στο αταξινόμητο αρχείο της 
ΔΕΗ],σελ.20. 
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 Εφημ. Τα Νέα, «Θα επεκταθούν τα Υδροηλεκτρικά Έργα του ποταμού Αχελώου», 10/12/1959. 
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 ΙΑΔΕΗ, Έκθεσις πεπραγμένων κατά τα οικονομικά έτη 1959-1960, [Στο αταξινόμητο αρχείο της 
ΔΕΗ],σελ.17. και Εφημ. Τα Νέα, «Μειωμένη εμφανίζεται εφέτος η δωρεάν αμερικανική βοήθεια», 
08/01/1960 
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Μαραθώνα, έργο της δεκαετίας του 1930, είχε χωρητικότητα 40 εκ. κυβικών 

μέτρων νερού ενώ η χωρητικότητα της λίμνης των Κρεμαστών θα ξεπερνούσε τα 4 

δις. κυβικά μέτρα. Προπαρασκευαστικές εργασίες είχαν ήδη ξεκινήσει στην 

περιοχή, πριν τη σύναψη της συμφωνίας, με την κατασκευή δρόμου ο οποίος ήταν 

απαραίτητος για την προσπέλαση της περιοχής. Τα έργα επρόκειτο να ξεκινήσουν 

το 1961 και υπολογιζόταν ότι μέχρι το 1964 θα είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή του 

φράγματος προκειμένου να γίνει και η έναρξη της παραγωγής ηλεκτρικού 

ρεύματος.561 Το έργο θα ολοκληρωθεί στις προβλεπόμενες ημερομηνίες και το 

1965 θα ξεκινήσει η εμπορική εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού εργοστασίου των 

Κρεμαστών.562 Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αυτής μονάδας θα ακολουθήσει 

η κατασκευή και μιας σειράς άλλων μονάδων οι οποίες θα κατασκευαστούν στην 

περιοχή και θα συγκροτήσουν το μεγαλύτερο συγκρότημα παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα.563 

Τα έργα του πρώτου πενταετούς ενεργειακού προγράμματος θα 

ολοκληρωθούν με το τέλος της σύμβασης με την Ebasco Services Inc, η οποία έληγε 

στις 31 Ιουλίου του 1955. Με αυτό τον τρόπο η διοίκηση της ΔΕΗ περνάει για 

πρώτη φορά στην κυριότητα του ελληνικού κράτους.564 Η σύμβαση, παροχής 

συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών της Ebasco, θα παραταθεί ωστόσο 

δύο φορές μέσω ετήσιων ανανεώσεων και θα λήξει οριστικά την 1η Αυγούστου του 

1957.565 

Η περικοπή της χρηματοδότησης των ενεργειακών έργων αποτέλεσε 

καθοριστικό στοιχείο για τη μεταβολή του χαρακτήρα του ενεργειακού 

προγράμματος: μετά τις περικοπές βασικός σκοπός του υπήρξε η αντιμετώπιση 

των άμεσων ενεργειακών αναγκών και όχι η θεμελίωση των βάσεων για την 

αντιμετώπιση πρόσθετων αναγκών, τόσο οικιακών όσο και βιομηχανικών μέσω της 

ίδρυσης νέων βιομηχανικών μονάδων. Εξάλλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

συνολικά η αμερικανική βοήθεια δεν χρησιμοποιήθηκε κυρίως για παραγωγικά 

έργα αλλά για καταναλωτικούς σκοπούς προκειμένου να βελτιωθεί το βιοτικό 
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επίπεδο και να επανέλθει η καθημερινότητα στα προπολεμικά τουλάχιστον 

επίπεδα.566 Τις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν η ΔΕΗ θα συνεχίσει το έργο 

ανάπτυξης των δικτύων της σε ολόκληρη την Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα θα 

προχωρήσει στο σημαντικό έργο της εξαγοράς όλων των ιδιωτικών εταιρειών οι 

οποίες μέχρι τότε εκμεταλλεύονταν εμπορικά το αγαθό της ενέργειας.  

 

9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Είναι βέβαιο ότι οι διεθνείς αλλά και οι εσωτερικές συνθήκες μέχρι τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξαν δυσμενείς ως προς τον εξηλεκτρισμό της 

Ελλάδας. Οι πόλεμοι στους οποίους συμμετείχε συνέβαλαν στην πολιτική, 

κοινωνική και οικονομική αστάθεια ενώ η δεκαετία του 1930 χαρακτηρίστηκε από 

τις έκτακτες οικονομικές συνθήκες εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. 

Οι παράγοντες αυτοί ωστόσο δεν επαρκούν, κατά τη γνώμη μου, για να εξηγήσουν 

την καθυστέρηση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων και της διάδοσης χρήσης 

της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου. Εξάλλου, οι 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες ήταν εξίσου δυσμενείς, αν όχι χειρότερες, και 

μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η σύγκρουση του ΕΑΜ με τους 

Άγγλους, η τρομοκρατία μετά την υπογραφή της Συμφωνίας της Βάρκιζας, ο 

εμφύλιος πόλεμος αλλά και το καθεστώς αυταρχισμού και διακρίσεων που 

κυριάρχησε τα επόμενα χρόνια συνηγορούν, επίσης, σε αυτό το συμπέρασμα. Οι 

συνθήκες αυτές ωστόσο δεν εμπόδισαν την ταχεία λήψη αποφάσεων προκειμένου 

να υλοποιηθεί το έργο κατασκευής του εθνικού ηλεκτρικού δικτύου.  

 

Αίτια της προπολεμικής καθυστέρησης 

 

Ο βασικός παράγοντας καθυστέρησης του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας ο 

οποίος προτείνεται στην παρούσα εργασία αφορά τη σχέση ανάμεσα στην 

ηλεκτρική ενέργεια και τη βιομηχανία αφ΄ ενός και αφ’ ετέρου τις παραγωγικές 

σχέσεις που κυριαρχούσαν στην Ελλάδα.  Ο αγροτικός χαρακτήρας της ελληνικής 

κοινωνίας, η χαμηλή συγκέντρωση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα, αλλά και τα 
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χαμηλά εισοδήματα δεν επέτρεπαν την ύπαρξη τέτοιων μεγεθών κατανάλωσης 

ώστε να καθίσταται βιώσιμο ένα εθνικό δίκτυο. Η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος 

βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με την ποσότητα της ηλεκτρικής 

ενέργειας που έπρεπε να παραχθεί προκειμένου να είναι συμφέρουσα η 

λειτουργία των θερμοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. Στο βαθμό λοιπόν 

που η ελληνική αστική τάξη δεν επιδίωκε συστηματικά την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας ήταν αδύνατο να υπάρξει και εξηλεκτρισμός. 

Η οικιακή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος ή ο δημόσιος φωτισμός 

συνέβαλαν μεν στη γενικότερη αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

ωστόσο αυτή δεν θα έφτανε στα κρίσιμα εκείνα επίπεδα που θα καθιστούσαν 

επικερδή ή σκόπιμη τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου χωρίς την παράλληλη 

διεύρυνση της βιομηχανικής βάσης της χώρας. Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών 

όπως το ψυγείο, το πλυντήριο, η ηλεκτρική κουζίνα ή το ηλεκτρικό σίδερο 

αποτελούσαν εκφράσεις της τάσης αστικοποίησης τμημάτων του πληθυσμού τα 

οποία μετακινούνταν από την ύπαιθρο. Αυτού του είδους η αλλαγή προϋπέθετε 

την εκβιομηχάνιση και την ταυτόχρονη ανάπτυξη των αστικών κέντρων, τα οποία 

με τη σειρά της θα διεύρυνε περαιτέρω τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Επρόκειτο λοιπόν για μια διαλεκτική σχέση διπλής επαγωγής. Ήταν αδύνατον 

να αναπτυχθεί η βιομηχανία χωρίς την ύπαρξη φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας και 

ήταν επίσης αδύνατον να υπάρχει εκβιομηχάνιση χωρίς την ύπαρξη εθνικού 

δικτύου παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Ο Κ. Στυλιανίδης, ο οποίος θεωρούσε ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε παρά να 

παραμείνει αγροτική χώρα, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανάγκη 

ανάπτυξης ενός εθνικού δικτύου. Ο Θ. Ραυτόπουλος ο οποίος έβλεπε τα όρια της 

βιομηχανικής ανάπτυξης στα όρια της υπάρχουσας βιομηχανίας, κατέληγε στον 

σχεδιασμό ενός μικρού δικτύου το οποίο θα έπρεπε να εξασφαλίσει την επιβίωση 

του από τις μικρές υπάρχουσες καταναλώσεις και από τη σχετική διεύρυνση τους 

στο μέλλον. Ο Γ. Πεζόπουλος και ο Δ. Μπάτσης, οι οποίοι υπολόγιζαν στη 

δημιουργία βαριάς βιομηχανίας, επιδίωκαν αντίστοιχα την ανάπτυξη ενός 

μεγαλύτερου δικτύου.  

Η καθυστέρηση της εκβιομηχάνισης της Ελλάδας βρισκόταν σε συνάρτηση 

ωστόσο και με μια ακόμη βασική προϋπόθεση. Προκειμένου, δηλαδή, να 
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αναπτυχθεί μια ανταγωνιστική και βιώσιμη βιομηχανία η οποία θα 

χρησιμοποιούσε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, ήταν αναγκαία η αξιοποίηση των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών. Ήταν, κατ’ επέκταση αναγκαία η εφαρμογή κρατικών 

πολιτικών οι οποίες θα λάμβαναν αντίστοιχες αποφάσεις προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών πολιτικών ελίτ θεωρούσαν 

ως εγγενή τα προβλήματα οικονομικής ανάπτυξης που χαρακτήριζαν την Ελλάδα 

και στήριζαν μια εξαρτημένη σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. 

Ως προς το πρώτο, όπως σημειώνει ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, η αντίληψη ότι η 

Ελλάδα αποτελούσε μια χώρα με μικρές δυνατότητες βιομηχανικής ανάπτυξης, 

εξαιτίας της γεωμορφολογίας της και των περιορισμένων της φυσικών πόρων, 

αποτελούσε κυρίαρχο αφήγημα της ελληνικής αστικής τάξης από τις απαρχές της 

ίδρυσης του ελληνικού κράτους.567 Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η αντίληψη 

αυτή τροφοδοτείτο σε μεγάλο βαθμό και από τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της 

βιομηχανίας απέναντι στην αγροτική παραγωγή εξαιτίας της έλλειψης εργατικών 

χεριών και ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.568 

Η ανεπάρκεια σε εργατικά χέρια θα εκλείψει στις αρχές της δεκαετίας του 

1920, εξαιτίας των μετακινήσεων πληθυσμών και ιδιαίτερα την έλευση των 

προσφύγων της Μικράς Ασίας. Αν και περισσότερα εργατικά χέρια θα είναι πλέον 

διαθέσιμα, η αντίληψη περί μιας φτωχής και αδύναμης χώρας δεν θα εξαφανιστεί. 

Κατά τη δεκαετία του 1930 η άποψη αυτή θα χρησιμοποιηθεί και από τον ελληνικό 

εθνικισμό προκειμένου να δικαιολογηθούν οι επεκτατικές βλέψεις της Ελλάδας 

προς γειτονικές της χώρες. Η ανεπάρκεια λοιπόν των φυσικών πόρων μετατρέπει 

τις διεκδικούμενες περιοχές σε «ζωτικό χώρο» για την ανάπτυξη της χώρας.569 

Αυτή την ιδεολογική «εργαλειοθήκη», όπως είδαμε, θα χρησιμοποιήσει και ο Θ. 

Ραυτόπουλος προκειμένου να δικαιολογήσει τη, ανάγκη κατάληψης εδαφών που 

βρίσκονται στη γειτονική Γιουγκοσλαβία και στην Αλβανία. Στη δική του θεώρηση 

ένας τέτοιος, επιθετικός, πόλεμος θα ήταν δικαιολογημένος και ηθικά 

νομιμοποιημένος αφού οι διεκδικούμενες περιοχές αποτελούσαν τα «φυσικά 

σύνορα» της Ελλάδας. 
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Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου θα επιδείξει ενδιαφέρον για την αξιοποίηση 

των φυσικών ενεργειακών πόρων, του λιγνίτη και των υδατοπτώσεων. Η μεταξική 

δικτατορία επαγγελόταν την ανάπτυξη της βιομηχανίας ενώ το ενδιαφέρον της δεν 

περιοριζόταν μόνο στους υπάρχοντες κλάδους αλλά και στην ίδρυση βαριάς 

βιομηχανίας. Η τελευταία θα αποτελούσε τη βάση για την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας στην Ελλάδα, η οποία με τη σειρά της θα ήταν απαραίτητη για την 

στρατιωτική ενίσχυση της Ελλάδας προκειμένου να κυριαρχήσει σε μελλοντικές 

πολεμικές συρράξεις. Το καθεστώς Μεταξά, υιοθετώντας συνθήματα της 

Αριστεράς, διακήρυττε, επιπλέον, ότι ήταν αναγκαίο να σταματήσει η «αποικιακή 

εκμετάλλευση» του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας, ο οποίος θα έπρεπε να 

εθνικοποιηθεί, αλλά και να επιβληθεί απαγόρευση των εξαγωγών των ελληνικών 

μεταλλευμάτων. 570  Όπως μπορεί, ωστόσο, να παρατηρήσει κανείς από το 

παράδειγμα της σύμβασης του Αχελώου, η οποία υπογράφεται την περίοδο 

εκείνη, οι εξαγγελίες αυτές απείχαν αρκετά από την πραγματικότητα καθώς οι όροι 

της σύμβασης έμοιαζαν και πάλι να ευνοούν σκανδαλωδώς τους αναδόχους.  

Η επιφυλακτική στάση των ελληνικών πολιτικών ελίτ στην προοπτική 

εκβιομηχάνισης της ελληνικής παραγωγής, συνδεόταν άμεσα και με τις κοινωνικές 

συγκρούσεις που έφερνε μαζί της η ανάπτυξη της βιομηχανικής εργατικής τάξης. Η 

σταδιακή οργάνωση των νέων αυτών ομάδων σε σωματεία και η διατύπωση 

συνδικαλιστικών διεκδικήσεων πυροδοτούσε τις κοινωνικές αυτές συγκρούσεις 

οδηγώντας μέρος του πολιτικού κόσμου στην αντίληψη ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να 

διατηρήσει τον αγροτικό της χαρακτήρα. Η άποψη αυτή ενισχυόταν και από το 

γεγονός ότι η υφιστάμενη, προπολεμικά, βιομηχανία, δεν φαινόταν ικανή να 

απορροφήσει το αναγκαίο εργατικό δυναμικό προκειμένου να αντιμετωπίσει την 

ανεργία που εμφανιζόταν στα αστικά κέντρα. 

Η ελληνική βιομηχανία, επιπρόσθετα, βασιζόταν κατά κύριο λόγο σε μια 

πληθώρα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες απασχολούσαν μικρό 

αριθμό εργαζομένων ενώ οι μεγάλες βιομηχανίες παρέμεναν ως επί το πλείστον 

προσκολλημένες σε παραδοσιακούς τρόπους οργάνωσης. Το επιστημονικό 

δυναμικό των Ελλήνων μηχανικών, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην 
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έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία παρέμενε, με τις εξαιρέσεις που 

αναφέραμε, αναξιοποίητο.  

Το ζήτημα της ανισόμετρης σχέσης ανάμεσα στη Ελλάδα και τις ισχυρές 

οικονομίες της Δύσης, με βάση το οποίο ο Δ. Μπάτσης αναπτύσσει τη θεωρία για 

την οικονομική και πολιτική εξάρτηση της χώρας, αποτελεί ένα ακόμα ερμηνευτικό 

εργαλείο για την καθυστέρηση του εξηλεκτρισμού και της εκβιομηχάνισης. 

Παραδείγματα όπως αυτά των αντιστάσεων που ανέπτυσσαν ξένες εταιρίες στην 

προοπτική της αξιοποίησης των υδατοπτώσεων αλλά και της σύναψης συμβάσεων 

με ξένες εταιρίες, όπως στις περιπτώσεις της «Σύμβασης Φίλη», της «Σύμβασης 

Κούπερ», των συμβάσεων με την Power Traction, οι οποίες δεν ενθάρρυναν την 

αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, συνηγορούν στην ύπαρξη τέτοιων εξαρτημένων σχέσεων. Είναι 

αναγκαία η περαιτέρω μελέτη των συμβάσεων αυτών προκειμένου να 

αποσαφηνιστεί αν η εξασφάλιση τέτοιων προνομίων ήταν αποτέλεσμα των 

ανισότιμων σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ξένες ισχυρές οικονομικές 

δυνάμεις ή εάν αυτού του είδους οι οικονομικές σχέσεις αποτελούσαν ευρύτερη 

τακτική των ελληνικών πολιτικών ελίτ τόσο απέναντι στο ξένο όσο και απέναντι στο 

εγχώριο κεφάλαιο.  

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η μη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της χώρας, 

κατέληγε αντικειμενικά στη διαιώνιση της ενεργειακής εξάρτησης της Ελλάδας στα 

ξένα υγρά καύσιμα, τα οποία αυτή προμηθευόταν από τις ξένες ισχυρές 

οικονομικά δυνάμεις και τους ιδιωτικούς εθνικούς και υπερεθνικούς οικονομικούς 

τους, ομίλους. Κατ’ αυτό τον τρόπο η προπολεμική διατήρηση του αγροτικού 

χαρακτήρα της παραγωγής αποτελούσε επί της ουσίας μονόδρομο καθώς ήταν 

αδύνατη η εκβιομηχάνιση της Ελλάδας χωρίς τη χρήση φθηνής ενέργειας, η οποία 

συνιστούσε με τη σειρά της απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

ελληνικής βιομηχανίας. 

 

Η μεταπολεμική διαφοροποίηση 

 

Αν οι προαναφερθέντες παράγοντες οδήγησαν στην στασιμότητα ως προς 

την ενεργειακή ανάπτυξη και την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της 



187 
 

χώρας, η αλλαγή πλεύσης μετά τον πόλεμο χρειάζεται να εξηγηθεί. Το ανανεωμένο 

ενδιαφέρον από φορείς όπως η ΕΤΕ και το ΤΕΕ, η εκπόνηση των μελετών για την 

προοπτική δημιουργίας ενός εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας φανερώνει μια 

μεταβολή στο χώρο των ιδεών ως προς τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής 

οικονομίας αλλά την ανάγκη του παραγωγικού μετασχηματισμού της Ελλάδας. Η 

ανάπτυξη της επιστημονική τεχνικής εκπαίδευσης φαίνεται να έχει τη δική του 

συμβολή στη μεταβολή αυτή. Στη διάρκεια του μεσοπολέμου το τεχνικό δυναμικό 

που εργαζόταν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας θα αποκτήσει μια 

αξιοσημείωτη τεχνογνωσία. Σημαντικό ποσοστό των ηλεκτρολόγων μηχανικών της 

προπολεμικής περιόδου σπουδάζουν στο εξωτερικό και στη συνέχεια εργάζονται 

για ορισμένο χρονικό διάστημα σε εταιρίες όπως η AEG, η General Electric, 

Thomson – Houston. Πολλοί εξ αυτών και μετά την πάροδο ορισμένων ετών 

επιστρέφουν στην Ελλάδα, εργάζονται ως μηχανικοί σε ελληνικές εταιρίες 

ηλεκτρισμού, ενώ  κάποιοι εξ αυτών θα αναλάβουν τη διεύθυνση τους. Ένα 

μεγάλος μέρος από τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς που επιστρέφουν, θα 

δουλέψουν στις μεγαλύτερες εταιρίες ηλεκτρισμού, οι οποίες είναι ως επί το 

πλείστον ξένων ιδιωτικών συμφερόντων, όπως η ΗΕΑΠ και η ΕΗΕ. Ταυτόχρονα, 

κάποια από τα μέλη του επιστημονικού αυτού κλάδου, θα ακολουθήσουν και 

ακαδημαϊκή καριέρα.  

Αυτό λοιπόν το δυναμικό, όπως και μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων, θα 

αποτελέσει το σώμα των επιστημόνων το οποίο, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις 

γνώσεις του θα είναι σε θέση να καταρτίσει ενεργειακές μελέτες, να λάβει μέρος 

στις σχετικές επιτροπές καθώς και να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο για τη 

δημιουργία του δικτύου και τον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας. Οι ιδέες και οι 

προτάσεις των Ελλήνων μηχανικών ενίσχυαν τις απόψεις που υποστήριζαν τη 

δυνατότητα εκβιομηχάνισης της Ελλάδας και ταυτόχρονα αμφισβητούσαν τις 

διαδεδομένες μέχρι τότε αντιλήψεις που υποστήριζαν τη θεωρία περί μιας 

εγγενούς αδυναμίας της Ελλάδας λόγω κάποιων «αντικειμενικών» συνθηκών. Η 

προαναφερθείσα διαδικασία, θα αποτελέσει, κατ’ αυτόν τον τρόπο, έναν 

σημαντικό παράγοντα υπέρβασης παλαιότερων αντιλήψεων αναδεικνύοντας τις 

μελλοντικές δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας. 
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Είναι αναντίρρητο ότι ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την 

μεταπολεμική στροφή της ενεργειακής πορείας τη Ελλάδας, η οποία βρισκόταν σε 

δεινή οικονομική θέση,  υπήρξε η διάθεση των απαραίτητων κεφαλαίων εκ μέρους 

των ΗΠΑ για τη θεμελίωση του εθνικού δικτύου ενέργειας. Η κατασκευή δε του 

εθνικού δικτύου υπήρξε το μοναδικό, πραγματικά, μεγάλο έργο για το οποίο 

διατέθηκαν τελικά κεφάλαια από το Σχέδιο Μάρσαλ.  Οι ΗΠΑ όχι μόνο ήταν θετικές 

στην προοπτική του εξηλεκτρισμού της Ελλάδας αλλά από τη στιγμή που ανέλαβαν 

την κηδεμονία της, επιδίωξαν την συντόμευση των διαδικασιών προκειμένου τα 

έργα να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα. Αυτό αναδεικνύεται και από τις 

πιέσεις που άσκησαν στις ελληνικές κυβερνήσεις προκειμένου να λάβουν τα 

απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για να καταστεί δυνατή η έναρξη των έργων αυτών. 

Η στάση των ΗΠΑ αποτέλεσε μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την ως 

τότε στάση του ξένου παράγοντα ως προς τον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας. Τα αίτια 

της διαφοροποίησης αυτής συνδέονται με την ιστορική συγκυρία τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο διεθνές πολιτικό, περιβάλλον. 

Η νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί των δυνάμεων του Άξονα και η ανάδυση 

της ως μιας παγκόσμιας δύναμης η οποία εμφανιζόταν ως ανταγωνιστική στο 

καπιταλιστικό μοντέλο της Δύσης, άλλαζε τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Μέσα στο 

νέο αυτό πλαίσιο, χώρες όπως η Ελλάδα ήταν αναγκαίο να ενταχθούν στη σφαίρα 

επιρροής της Δύσης αφενός για να μην ενταχθούν στην αντίστοιχη των 

σοσιαλιστικών χωρών αλλά και αφετέρου για να συμμετάσχουν, μέσα από έναν 

διεθνή καταμερισμό εργασίας στη δημιουργία νέων παγκόσμιων αγορών στις 

οποίες οι ΗΠΑ θα έπαιζαν τον κυρίαρχο ρόλο.  

Η πολιτική και οικονομική εξάρτηση της Ελλάδας μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο γίνεται φανερή από την ποικιλία των παρεμβάσεων των 

Άγγλων αλλά και των ΗΠΑ τα πρώτα αυτά χρόνια. Ο φόβος των Άγγλων για το 

ενδεχόμενο επικράτησης του ΕΛΑΣ είναι φανερός τόσο από τη στήριξη του σε κάθε 

είδους αντικομμουνιστική ομάδα που είχε συγκροτηθεί κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής, την οδηγία για την συνεργασία με τις αποχωρούσες γερμανικές δυνάμεις 

προκειμένου να μη πέσει στα χέρια του ΕΛΑΣ ο εξοπλισμός τους, όσο και για την 

απόφαση της να στείλει τα στρατεύματα της στην Ελλάδα ήδη από τον Αύγουστο 

του 1944. Εξάλλου ακόμα και η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας της UNRRA 
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εκείνη την εποχή είχε μεταβληθεί σε εργαλείο πολιτικής και άσκησης 

πολύπλευρων πιέσεων. 

Στο οικονομικό πεδίο η Αγγλία επιδίωξε τον έλεγχο των ελληνικών 

κυβερνήσεων μέσω της Βρετανικής Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής, για 

την οποία πολιτικοί όπως ο Κυριάκος Βαρβαρέσος αλλά και οι ίδιες οι ΗΠΑ 

αναφέρθηκαν με τα σκληρότερα λόγια (για την επέμβαση των Άγγλων βλ. 

Κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας). 

Η παράδοση της σκυτάλης στις ΗΠΑ επέφερε αλλαγές μόνο ως προς 

βαθμό της παρεμβατικότητας του ξένου παράγοντα. Τόσο η προοπτική της 

οικονομικής βοήθεια εκ μέρους των Άγγλων όσο και η υλοποίηση της μετέτρεπαν 

τις ΗΠΑ σε ρυθμιστή της πολιτικής και οικονομικής ζωής της Ελλάδας. Η διαφορά 

έγκειτο στο ότι ο Αμερικανικός παράγοντας ζητούσε πολύ μεγαλύτερες εγγυήσεις 

για την αξιοποίηση των κεφαλαίων τα οποία θα διέθετε για την Ελλάδα. Αυτού του 

είδους η εξαρτημένη σχέση επέτρεπε στους Αμερικάνους να απαιτήσουν π.χ. την 

αλλαγή της πρώτης κυβέρνησης Σ. Βενιζέλου του 1950,  ή την επιβολή ενός νέου 

εκλογικού συστήματος το 1952, πάντα υπό την απειλή της αναστολής της 

χρηματοδότησης προς τις ελληνικές κυβερνήσεις. (για την επέμβαση των ΗΠΑ βλ. 

Κεφάλαιο 1 της παρούσας εργασίας). 

Οι Αμερικάνοι, αντιλαμβάνονταν ότι προκειμένου η Ελλάδα να μην 

προσχωρήσει στην πλευρά των Σοβιετικών ήταν αναγκαία όχι μόνο η νίκη στο 

στρατιωτικό πεδίο επί του ΔΣΕ αλλά και η συγκρότηση ενός σύγχρονου κράτους το 

οποίο θα εξασφάλιζε συνθήκες κοινωνικής ειρήνης και οικονομικής ανάπτυξης. 

Ένα τέτοιο εκσυγχρονισμένο κράτος θα έτεινε να προσεγγίζει τα κράτη της Δ. 

Ευρώπης, την ενοποίηση της οποίας επεδίωκαν και οι ΗΠΑ. Μια τέτοια Ευρώπη θα 

αποτελούσε το απώτατο σύνορο ανάμεσα στο «Ανατολικό μπλοκ», που 

δημιουργείτο εκείνη την εποχή, αλλά και ταυτόχρονα θα δημιουργούσε μια νέα 

ισχυρή οικονομική αγορά, ευνοϊκό πεδίο για την ανάπτυξη των αμερικάνικων 

εξαγωγών και κεφαλαίων. 

Ένα τέτοιο κράτος δεν θα μπορούσε να βασίζεται στις προπολεμικές 

παραγωγικές δομές, σε μια ανορθολογική διοίκηση και σε πολιτικά κόμματα και 

προσωπικό όπως εκείνα του μεσοπολέμου. Οι Αμερικάνοι ωστόσο είχαν να 

αντιμετωπίσουν ένα διπλό πρόβλημα. Η πραγματοποίηση των σχεδιασμών τους 
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προϋπέθετε την κατοχή της πολιτικής εξουσίας από δυνάμεις που ήταν πρόθυμες 

να εναρμονιστούν με τη πολιτική τους βούληση. Οι τελευταίες, ωστόσο, 

συντηρούσαν και αναπαρήγαγαν πρότυπα διοίκησης την οποία οι ΗΠΑ θεωρούσαν 

ξεπερασμένα και ανεπαρκή. Γι’ αυτό και οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ στην Ελλάδα 

περιέγραφαν με τα μελανότερα χρώματα τον βίο και την πολιτεία των πολιτικών 

κομμάτων που οι ίδιες πριμοδοτούσαν προκειμένου να σχηματιστούν κυβερνήσεις 

αρεστές σε αυτές. Την ίδια άποψη εξάλλου είχαν και για την ίδια την ελληνική 

επιχειρηματική τάξη με την οποία ωστόσο ήταν «αναγκασμένοι» να συνεργαστούν 

προκειμένου να αποσοβηθεί ο κομμουνιστικός κίνδυνος.  

Η μελλοντική, ωστόσο, θέση της Ελλάδας, στον διεθνή καταμερισμό 

εργασίας και εντός της μετέπειτα ενοποιημένης κοινής ευρωπαϊκής αγοράς 

παρέμενε συγκεχυμένη. Σε όλες τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών την περίοδο 

1945-1947,  αναφερόταν η αναγκαιότητα της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου 

και της ανάπτυξης της βιομηχανίας. Ταυτόχρονα όμως, όπως διαφαινόταν και από 

το πρόγραμμα του ΑΣΑ, ο σχεδιασμός αυτός έθετε ορισμένα όρια ως προς την 

έκταση του παραγωγικού μετασχηματισμού, καθώς η πρόβλεψη δεν αφορούσε τη 

δημιουργία εξαγωγικών βιομηχανιών, ενώ ταυτόχρονα ο σχεδιασμός δεν απέβλεπε 

στην παραγωγική αυτάρκεια της Ελλάδα προκειμένου να περιοριστούν οι 

εισαγωγές. Εξάλλου η προτεραιότητα εκ μέρους των ΗΠΑ για τη  στρατιωτική ήττα 

του ΚΚΕ, οδηγούσε στην διάθεση μεγάλου μέρους των διατιθέμενων κεφαλαίων, 

στον εξοπλισμό του Ελληνικού Στρατού από τις ΗΠΑ.  

Στο πλαίσιο αυτό, τα ενεργειακά σχέδια τα οποία εκπονούνταν σε 

εκθέσεις όπως αυτής του Ο.Α., θα αντικατασταθούν από εκείνα της Ebasco τα 

οποία τελικά προέβλεπαν, τουλάχιστον σε ένα πρώτο στάδιο, την κατασκευή ενός 

δραστικά περιορισμένου σε έκταση εθνικού δικτύου από το οποίο απουσίαζε η 

πρόβλεψη για την αξιοποίηση σημαντικών πλουτοπαραγωγικών πόρων, όπως οι 

υδατοπτώσεις του Αχελώου και ο λιγνίτης της Πτολεμαΐδας. 

Παραμένει ερωτηματικό που απαιτεί περαιτέρω έρευνα αν η μη 

αξιοποίηση των ανωτέρω πόρων σχετιζόταν με έναν σχεδιασμό που καθιστούσε 

περιττή την ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας και στηριζόταν στην διατήρηση του 

αγροτικού χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας. Από την άλλη καθίσταται σαφές 

ότι στο βαθμό που η βασική προϋπόθεση για την μελλοντική ευθυγράμμιση της 
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Ελλάδας στα δυτικοευρωπαϊκά πολιτειακά, οικονομικά και διοικητικά πρότυπα, 

απαιτούσε τη νίκη επί του ΔΣΕ, η διάθεση των κεφαλαίων της αμερικανικής 

βοήθειας σε στρατιωτικό εξοπλισμό καθίστατο μονόδρομος. Καταληκτικά, 

μπορούμε να πούμε, ότι τόσο η δημιουργία ενός μπλοκ σοσιαλιστικού χωρών, με 

τη Σοβιετική Ένωση επικεφαλής, η ύπαρξη ενός ισχυρού κομμουνιστικού κόμματος 

αλλά και ενός ισχυρού λαϊκού κινήματος στην Ελλάδα, αποτέλεσε μια σημαντική 

παράμετρο για την προώθηση των σχεδίων εξηλεκτρισμού της Ελλάδα και την 

οικονομική υποστήριξη τους από τις ΗΠΑ. Η υλοποίηση των έργων του εθνικού 

δικτύου έθετε τις βάσεις για την ανασυγκρότηση της χώρας αλλά και για την 

σταθεροποίηση της οικονομίας, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την 

αποδυνάμωση των κοινωνικών ερεισμάτων της κομμουνιστικής αριστεράς.  

Εξάλλου, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό 

από την εισαγωγή των εφαρμογών του ηλεκτρισμού στην καθημερινή οικιακή ζωή. 

Η επάρκεια στην παραγωγή ψωμιού, για παράδειγμα, θα ήταν αδύνατη χωρίς την 

ύπαρξη φούρνων, που θα είχαν στη διάθεση τους φθηνή ηλεκτρική ενέργεια. Οι 

χρήση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών θα εξοικονομούσαν χρόνο στα νοικοκυριά 

ενώ όλο και περισσότερο, η δυνατότητα της ψυχαγωγίας τους εξαρτιόταν από 

καινοτόμες ηλεκτρικές συσκευές όπως το ραδιόφωνο, τα πικ-απς και η τηλεόραση. 

Ακόμα περισσότερο η ίδια η χρήση του οικιακού φωτισμού αποτελούσε τον 

καθοριστικό παράγοντα για την ολοκληρωτική μεταβολή του τρόπου ζωής των 

αστικοποιημένων, τουλάχιστον, τμημάτων του πληθυσμού. Η χρήση του οικιακού 

φωτισμού επέτρεπε τη διεύρυνση του χρόνου της δραστηριότητας μέσα στο σπίτι 

και τη δυνατότητα ενασχόλησης με άλλες, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες 

ταυτόχρονα συνέτειναν στην αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιπλέον, η διάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό των 

δημοσίων χώρων συντελούσε στην μεταβολή της χρήσης τους η οποία επιπλέον 

δεν εξαρτάτο από το ηλιακό φως. Ο δημόσιος νυχτερινός φωτισμός, έδινε νέες 

προοπτικές στη δυνατότητα μαζικής ψυχαγωγίας. Η «νυχτερινή διασκέδαση» 

υπήρχε βέβαια και πριν τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, στο βαθμό όμως που 

αυτή εμφανιζόταν σε αφθονία και χαμηλή τιμή, επέτρεπε την ανάπτυξη της 

οργανωμένης μαζικής ψυχαγωγίας, όπως το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα 

νυχτερινά κέντρα διασκέδασης καθώς και την ανάπτυξη ενός νέου επαγγελματικού 
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κλάδου στον χώρο της εστίασης και της ψυχαγωγίας.  Ταυτόχρονα η διάδοση της 

χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των ηλεκτρικών εφαρμογών 

αποτελούσαν προϋπόθεση για την ανάπτυξη του τουρισμού ο οποίος θα 

αναπτυχθεί ραγδαία τις επόμενες δεκαετίες ιδίως στη νησιωτική Ελλάδα. Υπό αυτή 

την έννοια, η ίδια η ανάπτυξη των τεχνολογιών που συνδέονται με την ηλεκτρική 

ενέργεια συνέβαλαν, ανεξάρτητα από τις επιδιώξεις του ξένου παράγοντα, στην 

ανασυγκρότηση της μεταπολεμικής Ελλάδας και στην οργάνωση μιας σύγχρονης 

αστικής κοινωνίας. 

 

Η επιλογή δημιουργίας ενός δημόσιου φορέα διαχείρισης του εθνικού 

ηλεκτρικού δικτύου 

 

Η αλλαγή των διεθνών συσχετισμών με την γέννηση του διπολικού 

κόσμου αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα και για την επιλογή του δημόσιου 

χαρακτήρα της εκμετάλλευσης της δημόσιας ενέργειας στην Ελλάδα. Την τάση 

αυτή ενίσχυε η ανάγκη της ανοικοδόμησης των κατεστραμμένων οικονομιών των 

ευρωπαϊκών χωρών571  δίνοντας στο κράτος έναν ενισχυμένο ρολό προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η μείωση των οικονομικών αντιθέσεων ανάμεσα στα διάφορα 

κοινωνικά στρώματα.572 Η δημιουργία ενός ασφαλούς κοινωνικού περιβάλλοντος 

θα εξασφαλιζόταν με τη δημιουργία ενός κράτους πρόνοιας το οποίο θα επέτρεπε 

την άνοδο του βιοτικού επιπέδου ευρέων τμημάτων του πληθυσμού τους και την 

πρόσβαση τους σε βασικά αγαθά όπως αυτό της ενέργειας.   

Ενδεικτικό αυτής της τάσης στην ενεργειακή οικονομία είναι ότι αμέσως 

μετά τον πόλεμο μια σειρά από χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία αλλά και για 

μικρότερες οικονομίες με παρόμοια χαρακτηριστικά με εκείνα της Ελλάδας, όπως η 

Πορτογαλία, προχωρούν στην εθνικοποίηση των δικών τους εθνικών δικτύων. Στη 

Μεγάλη Βρετανία αναπτύχθηκαν από την αρχή του 20ου αιώνα τα πρώτα δίκτυα τα 

οποία έχουν περιφερειακό, ως επί το πλείστον, χαρακτήρα στον οποίο 

δραστηριοποιείται και ο ιδιωτικός τομέας. Η διαρκής ανάπτυξη της βιομηχανίας 
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έθεσε γρήγορα το ζήτημα της ενοποίησης αλλά και της περαιτέρω εθνικής 

ανάπτυξης των δικτύων αυτών. Βασικό χαρακτηριστικό τους αποτελούσε η 

ανομοιογένεια τους ως προς το είδος και την τάση του ρεύματος, τον εξοπλισμό 

των μονάδων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής και τελικά την τιμολόγηση της 

προς πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 573  Με το πέρασμα του χρόνου και τη 

δημιουργία νέων παραγωγικών τομέων, καθίστατο αναγκαία η ενοποίηση των 

τεχνικών αυτών χαρακτηριστικών, θέτοντας έτσι το ζήτημα της ύπαρξης ενός 

ενιαίου, εθνικού δικτύου.  

Η συζήτηση για την εθνικοποίηση της παραγωγής, της μεταφοράς και της 

διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Μεγάλη Βρετανία θα ξεκινήσει το 1919 με την 

πρόταση που θα καταθέσει το ειδικό τμήμα του Υπουργείου Μεταφορών που ήταν 

υπεύθυνο για την αναδιοργάνωση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, την 

Electricity Commisioners. Οι προτάσεις αυτές, θα ανοίξουν τον δημόσιο διάλογο, 

κατά τη διάρκεια του οποίου θα διατυπωθούν τρεις βασικές θέσεις. Η πρώτη, 

υποστηριζόμενη από το Εργατικό Κόμμα, ήταν υπέρ της μονοπωλιακής 

εκμετάλλευσης της παραγωγής και της μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από το 

δημόσιο. Η άλλη άποψη εκφραζόμενη από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, υποστήριζε 

την πλήρη παράδοση της εκμετάλλευσης στον ιδιωτικό τομέα, με την πλήρη άρση 

κάθε περιορισμού που υπήρχε μέχρι τότε. Μια τρίτη άποψη υποστήριζε τη 

διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της παραγωγής ηλεκτρισμού και την απόδοση 

της διαχείρισης της διανομής ενέργειας υψηλής τάσεως στο δημόσιο, προκειμένου 

να γίνει δυνατή η ομογενοποίηση των τιμών του ρεύματος.574 Στις επόμενες 

δεκαετίες οι συνθήκες θα παραμείνουν ίδιες και η εκμετάλλευση της ηλεκτρικής 

ενέργειας θα συνεχίσει να γίνεται από ιδιωτικές και δημοτικές επιχειρήσεις με 

τοπικά, μη διασυνδεμένα, δίκτυα. Αυτή η περίοδος θα ολοκληρωθεί το 1926 με την 

ψήφιση από το Βρετανικό κοινοβούλιο του νόμου για την ενέργεια και την ίδρυση 

ενός δημοσίου φορέα, (Central Electricity Board), ο οποίος θα αναλάμβανε την 

δημιουργία ενός εθνικού δικτύου ενέργειας, ενώ η εκμετάλλευση του δικτύου θα 

συνέχιζε να γίνεται από τους ίδιους φορείς που εμπλέκονταν μέχρι τότε σε αυτή. Η 

τεχνολογική πρόοδος και οι πολιτικές και οικονομικές συνέπειες του Δευτέρου 
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Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες στην απόφαση για την 

εθνικοποίηση του δικτύου ενέργειας. Το 1947 το κοινοβούλιο θα αποφασίσει την 

απόδοση της εκμετάλλευσης της παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

στο δημόσιο. Τη διαχείριση θα αναλάμβανε ένας δημόσιο φορέας που θα είχε 

ωστόσο σημαντικό βαθμό αυτονομίας από τον υπόλοιπο κρατικό μηχανισμό. Η 

απόφαση αυτή αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος εθνικοποιήσεων 

όπως για παράδειγμα συνέβη με τα ανθρακωρυχεία (Coal Industry Nationalization 

Act 1946) και τους σιδηροδρόμους (Transport Act 1947).575 

Αντίστοιχο πρόγραμμα εθνικοποιήσεων παρατηρείται και στην Γαλλία, 

όπου οι ειδικές ανάγκες για τη διασύνδεση των δικτύων σε εθνική εμβέλεια, 

διαμορφώθηκαν μεταξύ των άλλων και από την διαθεσιμότητα μεγάλων 

υδραυλικών πηγών από τις υδατοπτώσεις των περιοχών των Άλπεων και των 

πλούσιων σε γαιάνθρακα περιοχών στη Βόρεια Γαλλία. Ανάμεσα στους βασικούς 

τομείς οι οποίοι εθνικοποιήθηκαν ήταν και αυτός της ενέργειας με νόμο που 

ψηφίστηκε το 1946. Με βάση τη νέα νομοθεσία δημιουργήθηκε ταυτόχρονα η 

δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού (Électricité de France) η οποία θα αποτελούσε 

έναν δημόσιο αλλά και ταυτόχρονα αυτόνομο οργανισμό τόσο οικονομικά όσο 

διοικητικά.576 

Στη Γερμανία, στις αρχές του 20ου αιώνα, η ηλεκτρική βιομηχανία 

αναπτύσσεται με μικρά δίκτυα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τα 

οποία αρχίζουν να εξυπηρετούν τις βιομηχανίες που μέχρι τότε παρήγαγαν το δικό 

τους ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά την περίοδο αυτή τα αναπτυσσόμενα δίκτυα ανήκουν 

κυρίως σε δημοτικές επιχειρήσεις. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου επιδιώκεται και στη Γερμανία η κρατικοποίηση των δικτύων. Μέχρι το 

1925 το ήμισυ της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας διανεμόταν από δημόσιες 

επιχειρήσεις ενώ ένα ποσοστό περίπου 30% επιπλέον διανεμόταν από μικτές 

επιχειρήσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα και το υπόλοιπό από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Το 1930 τα περιφερειακά δίκτυα των ομόσπονδων κρατιδίων της 

Γερμανίας θα ακολουθήσουν μια πορεία διασύνδεσης προκειμένου να υπάρξει ένα 
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ενιαίο εθνικό δίκτυο, ούτως ώστε μέχρι και την κατάληψη της εξουσίας από το 

ναζιστικό κόμμα η γερμανική επικράτεια να διαθέτει ένα εθνικό ενεργειακό 

δίκτυο. 577  Σύμφωνα με τον νόμο περί της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 

(Energiewirtschaftsgesetz) του 1935 η γερμανική βιομηχανία ενέργειας (παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου) εποπτευόταν από το Ράιχ. Τον 

ενεργειακό εφοδιασμό αναλάμβαναν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες προμήθευαν 

ηλεκτρική ενέργεια ή διαχειρίζονταν δραστηριότητες αυτού του τύπου, ανεξάρτητα 

από τη νομική μορφή και τη δομή ιδιοκτησίας τους. Το ποιες επιχειρήσεις 

ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις αυτές οριζόταν από τον υπουργό Οικονομικών.578  

Αντίστοιχα σε ορισμένες χώρες του Νότου παρατηρούμε κοινά 

χαρακτηριστικά ως προς τις αντιλήψεις σχετικά με τις προοπτικές εξηλεκτρισμού 

των χωρών αυτών. Η αρχική απουσία κρατικών πολιτικών για την ενέργεια και η 

αδυναμία των τοπικών εξουσιών να αναλάβουν την ανάπτυξη τέτοιων δικτύων 

φαινόταν αρχικά ότι θα οδηγούσε τον ιδιωτικό τομέα να αναλάβει το έργο αυτό.579 

Στην Πορτογαλία η αρχική αυτή τάση κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα θα δείξει τα όρια της καθώς οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού 

παρουσιάζονταν αδύναμες να συγκροτήσουν ένα ενιαίο με κοινά τεχνικά 

χαρακτηριστικά και εξοπλισμό δίκτυο. Ο ιδιωτικός τομέας που απασχολείτο στον 

ενεργειακό τομέα παρουσιαζόταν και εδώ αδύναμος έχοντας μικρής ισχύος 

θερμοηλεκτρικές μονάδες. Τα καταναλωτικά κέντρα ήταν απομονωμένα ενώ 

υφίσταντο διαφορές από περιφέρεια σε περιφέρεια ως προς το μέγεθος χρήσης 

της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τις τιμές.580 Κατά τη δεκαετία του 1930 και 

ιδιαίτερα μετά την επικράτηση των εθνικιστών στην Πορτογαλία, οι απόψεις που 

υποστηρίζουν την ανάγκη ύπαρξης εθνικού δικτύου ισχυροποιούνται ενώ 

ταυτόχρονα γίνεται κατανοητή η ανάγκη αξιοποίησης των υδραυλικών δυνάμεων 

από το κράτος προκειμένου η εκμετάλλευση του να μην γίνει τελικά από ξένες 

δυνάμεις.581 Και στην περίπτωση της Πορτογαλίας η ανάπτυξης της χρήσης της 
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ηλεκτρικής ενέργειας ήταν ενσωματωμένη μέσα στο πολιτικό σχέδιο ανάπτυξης και 

εκσυγχρονισμού της βιομηχανίας. Η ιδέα ότι το κράτος ήταν το μόνο που θα 

μπορούσε να αναλάβει τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου κερδίζει έδαφος και το 

1944 δημιουργείται για πρώτη φορά νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είχε ως βασικό 

στόχο τη δημιουργία εθνικού δικτύου ενέργειας. Ο νόμος προέβλεπε την επένδυση 

μεγάλων κεφαλαίων προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση της παραγωγής και 

διεύρυνση των δικτύων διανομής. Εν τέλει το δίκτυο που δημιουργήθηκε 

αποτελούσε μια σύμπραξη του δημοσίου φορέα, και των νέων δικτύων και 

μονάδων παραγωγής που θα κατασκεύαζε, με τις ιδιωτικές ηλεκτρικές επιχειρήσεις 

παραγωγής, μεταφοράς και διανομής οι οποίες είχαν αναπτύξει τα τοπικά δίκτυα 

στο παρελθόν.582 Εν τέλει, το εθνικό δίκτυο ενέργειας θα κρατικοποιηθεί με την 

ανατροπή του εθνικιστικού καθεστώτος το 1974 και την επικράτηση των 

δημοκρατικών δυνάμεων της Πορτογαλίας.583 

Φαίνεται λοιπόν ότι το ζήτημα της παραχώρησης εθνικών δικτύων 

ηλεκτρικής ενέργειας σε ξένους επιχειρηματικούς ομίλους δεν τέθηκε σε καμία 

ευρωπαϊκή χώρα. Αναλυτικότερη έρευνα επί του θέματος είναι πιθανό να 

αναδείκνυε την εμπλοκή ξένων κυβερνήσεων και μονοπωλίων στην κατασκευή των 

εθνικών δικτύων των άλλων μικρότερων ευρωπαϊκών χωρών. Μια τέτοια έρευνα 

απαιτεί ωστόσο μια ειδική μελέτη πάνω στο θέμα αυτό. Εξάλλου, η παράθεση των 

παραπάνω παραδειγμάτων αποσκοπεί όχι στην διακρίβωση του βαθμού εμπλοκής 

των ξένων εταιριών στην κατασκευή των δικτύων αλλά στην παραχώρηση της 

εκμετάλλευσης τους  από ξένα επιχειρηματικά συμφέροντα.  

Γίνεται λοιπόν φανερό απ’ όλα τα παραπάνω ότι η ιδιωτικοποίηση του 

εθνικού δικτύου και του φορέα διαχείρισης της Ελλάδας, αν συνέβαινε, θα 

αποτελούσε, μάλλον, εξαίρεση. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στη Βουλή για την 

ίδρυση της ΔΕΗ και την κύρωση της σύμβασης με την Ebasco καταδεικνύουν ότι 

ούτε στην Ελλάδα υπήρξε παρόμοιο ενδεχόμενο.  

                                                           
582

 Στο ίδιο, σελ.16. 
583

 Encyclopedia, «Electricidade De Portugal S.A.», διαθέσιμο στο: 
https://www.encyclopedia.com/books/politics-and-business-magazines/electricidade-de-portugal-sa 
, και Fundação EDP, “A Electricidade em Portugal”, διαθέσιμο στο : 
https://www.colecoesfundacaoedp.edp.pt/nyron/library/catalog/winlibimg.aspx?skey=F9FBEC1CFE
BA4BF3A9B002F08DE8A0C9&doc=167207&img=171772 , (ημερομηνία πρόσβασης 06/09/2021). 

https://www.encyclopedia.com/books/politics-and-business-magazines/electricidade-de-portugal-sa
https://www.colecoesfundacaoedp.edp.pt/nyron/library/catalog/winlibimg.aspx?skey=F9FBEC1CFEBA4BF3A9B002F08DE8A0C9&doc=167207&img=171772
https://www.colecoesfundacaoedp.edp.pt/nyron/library/catalog/winlibimg.aspx?skey=F9FBEC1CFEBA4BF3A9B002F08DE8A0C9&doc=167207&img=171772
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Μια σειρά από λόγους καθιστούσε δύσκολη την ιδιωτικοποίηση του 

δικτύου. Τα κεφάλαια με τα οποία υλοποιήθηκαν τα έργα του πρώτου μέρους του 

ενεργειακού προγράμματος μέσω του Σχεδίου Μάρσαλ, είχαν διατεθεί από το 

ελληνικό κράτος. Ταυτόχρονα, ο ρόλος της ενέργειας ως στρατηγικού πυλώνα της 

οικονομίας, ο οποίος αφορά εξάλλου και την εθνική ασφάλεια μιας χώρας, καθώς 

και η διεθνής πολιτική συγκυρία αλλά και η ύπαρξη μιας ισχυρής Αριστεράς στην 

Ελλάδα καθιστούσαν αδύνατο ένα τέτοιο ενδεχόμενο.  

Εξάλλου είναι εύλογη η υπόθεση ότι  μια τέτοια επιλογή θα σήμαινε ότι η 

διαχείριση εκ μέρους των ιδιωτών θα γινόταν με βάση τους όρους της ελεύθερης 

αγοράς γεγονός που θα σήμαινε την επιβολή υψηλών τιμολογίων προκειμένου να 

αποσβεστούν τα επενδυμένα κεφάλαια. Κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί 

στην Ελλάδα εξαιτίας της εξαιρετικά χαμηλής διάδοσης της χρήσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας αλλά και των χαμηλών εισοδημάτων του μεγαλύτερου μέρους του 

πληθυσμού.  

Αν ωστόσο κατά τη μεταπολεμική περίοδο δεν υπήρξαν οι προϋποθέσεις 

για την ιδιωτικοποίηση του εθνικού δικτύου και των υποδομών του, αυτό θα 

αλλάξει μετά το 1990. Το 1996 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εκδώσει την πρώτη 

οδηγία η οποία βασιζόταν πάνω στις αρχές της Συνθήκης του Μάαστριχτ περί της 

«ελεύθερης» διακίνησης ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου. Η οδηγία 

αυτή υποχρέωνε τις χώρες μέλη να προχωρήσουν τα επόμενα χρόνια στις 

απαραίτητες νομοθετικές ενέργειες για την απελευθέρωση της αγοράς της 

ηλεκτρικής ενέργειας στην κάθε χώρα.584 Στην Ελλάδα τον Δεκέμβρη του 1999, 

ακολουθώντας την ευρωπαϊκή οδηγία, θα θεσπιστεί ο νόμος 2773 που μετέτρεπε 

την ΔΕΗ σε Ανώνυμη Επιχείρηση εισαγμένη στο χρηματιστήριο.585 Με βάση τον 

νόμο αυτό η Ελλάδα έπαιρνε παράταση μέχρι τις 19/02/2001 προκειμένου να 

ανοίξει την ενεργειακή αγορά στην Ελλάδα δίνοντας σε ιδιώτες τη δυνατότητα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι όμως θα χρησιμοποιούσαν το εθνικό 
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 Official Journal of the European Communities, «Directive 96/92/EC of the European Parliament 
and of the Council of 19 December 1996concerning common rules for the internal market in 
electricity», διαθέσιμο στο: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0092&from=EL , (ημερομηνία πρόσβασης 18/09/2021). 
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 ΦΕΚ 278, 20 Δεκεμβρίου 2000 και Εφ. Ριζοσπάστης, «Έτοιμη να παραδοθεί στο ιδιωτικό 
κεφάλαιο», 16/11/2001, σελ.24. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0092&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0092&from=EL
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δίκτυο της ΔΕΗ προκειμένου να μεταφερθεί το ηλεκτρικό ρεύμα.586 Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση συνεχίζοντας την πολιτική απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας θα εκδώσει νέα οδηγία σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να 

δημιουργηθούν ξεχωριστοί φορείς για την διαχείριση και τη μεταφορά της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα ακολουθώντας τις οδηγίες αυτές τον Αύγουστο 

του 2011 με τον νόμο 4001 θα δημιουργήσει δύο νέες ανεξάρτητες εταιρίες η 

οποίες θα αναλάβουν τη μεταφορά και τη διανομή του ρεύματος, αντίστοιχα. Η 

πρώτη από τις δύο εταιρίες, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), θα αναλάβει τη διαχείριση του δικτύου μεταφοράς το οποίο 

θα ονομαστεί Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).587 Η 

δεύτερη επιχείρηση η οποία ανήκει στον όμιλο της ΔΕΗ θα είναι ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), ο οποίος θα 

αναλάβει τη διαχείριση της διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ΑΔΜΗΕ θα 

αποτελέσει πολυμετοχική εταιρία της οποίας την πλειοψηφία των μετοχών 

διατηρεί ακόμα το κράτος ενώ ένα υψηλό ποσοστό ανήκει σε ξένους 

μονοπωλιακούς ομίλους. 588  Εκτός της ιδιωτικοποίησης της μεταφοράς της 

ηλεκτρικής ενέργειας η ίδια πολιτική ακολουθείται και στον τομέα της διανομής 

καθώς τον Αύγουστο του 2021 θα πουληθεί σε ξένο όμιλο και το 49% του 

ΔΕΔΔΗΕ.589 Η πορεία ιδιωτικοποίησης εξελίσσεται και στη ΔΕΗ καθώς μετά την 

εισαγωγή της επιχείρησης στο χρηματιστήριο το 49% των μετοχών της θα 

αγοραστούν από ιδιώτες.590 Ταυτόχρονα η ΔΕΗ θα υποχρεωθεί με βάση τους 

όρους του τρίτου μνημονίου το 2015 να παραδώσει το 50% των πελατών της στους 

ανταγωνιστές της προκειμένου να λειτουργήσει η ελεύθερη αγορά στον χώρο της 

ενέργειας.591 Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων στον χώρο της ενέργειας αφορά 
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 ΦΕΚ 286, Νόμος 2733, «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», 22 Δεκεμβρίου 1999. 
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 ΦΕΚ 179, Νόμος 4001, «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού», 22 Αυγούστου 
2011 και ΑΔΜΗΕ,Η Εταιρεία, διαθέσιμο στο : https://www.admie.gr/i-etaireia/me-mia-matia , 
(ημερομηνία πρόσβασης: 19/09/2021). 
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 ΑΔΜΗΕ, Η Εταιρεία, διαθέσιμο στο :  https://www.admie.gr/i-etaireia/me-mia-matia , 
(ημερομηνία πρόσβασης: 19/09/2021). 
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 Εφημ. Ναυτεμπορική, «Στη Μacquarie με 2,1 δισ. ευρώ το 49% του ΔΕΔΔΗΕ», διαθέσιμο στο : 
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1773679/sti-macquarie-me-21-dis-euro-to-49-tou-
deddie , (ημερομηνία πρόσβασης: 19/09/2021). 
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 Εφημ. Ριζοσπάστης, «Συγκυβέρνηση - Ολοκληρώνει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ», 25/07/2013. 
591

 Εφημ. Τα Νέα, «Τσεκούρι 50% στο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ βάζει το Μνημόνιο!», διαθέσιμο στο : 
https://www.tanea.gr/2015/08/12/economy/tsekoyri-50-sto-meridio-agoras-tis-dei-bazei-to-

https://www.admie.gr/i-etaireia/me-mia-matia
https://www.admie.gr/i-etaireia/me-mia-matia
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1773679/sti-macquarie-me-21-dis-euro-to-49-tou-deddie
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1773679/sti-macquarie-me-21-dis-euro-to-49-tou-deddie
https://www.tanea.gr/2015/08/12/economy/tsekoyri-50-sto-meridio-agoras-tis-dei-bazei-to-mnimonio/
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τέλος και την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος καθώς στον παρόντα χρόνο 

εξελίσσεται το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και η αντικατάσταση τους 

με μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέρος των οποίων θα ανήκει σε 

ιδιώτες. 592 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Η πορεία της ΔΕΗ από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα δεν αφορά την 

εξιστόρηση μιας επιτυχούς, χωρίς προβλήματα και αντιφάσεις, επιχείρησης. Σε 

κάθε περίπτωση, όμως, η δημιουργία της ΔΕΗ και ο θετικός ρόλος που έπαιξε ως 

παράγοντας δημιουργίας πλούτου για την Ελλάδα, υπήρξε το θεμέλιο για την 

μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας σε κοινωφελές αγαθό και όχι σε 

εμπόρευμα το οποίο διαχειριζόταν ο ιδιωτικός τομέας με βάση τους όρους της 

αγοράς και τα συμφέροντα των ισχυρών. 

Η δημιουργία επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος κατά την πρώτη 

περίοδο λειτουργίας της ΔΕΗ διευκόλυνε τη συγκέντρωση κεφαλαίων σε μια 

κοινωνικοποιημένη μορφή. Σήμαινε την ανάπτυξη της χρήσης του ηλεκτρισμού 

από τα νοικοκυριά και την ικανοποίηση βασικών αναγκών των κατώτερων 

στρωμάτων του πληθυσμού. Η διαδικασία αυτή απορρόφησε κεφάλαια τα οποία 

μόνο μακροπρόθεσμα θα μπορούσαν να αποσβεστούν και τα οποία ο ιδιωτικός 

τομέας δεν ήταν διατεθειμένος να επενδύσει. Όταν αυτή η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε το κρατικό μονοπώλιο είχε επιτελέσει πλέον το έργο του. Μετά το 

1990 ξεκινά σε όλη την Ευρώπη μια αντίστροφη πορεία, αυτή της ιδιωτικοποίησης 

των κρατικών μονοπωλίων τα οποία είχαν δημιουργηθεί στη διάρκεια του 20ου 

αιώνα. Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε φυσική ανάγκη του ίδιου του καπιταλιστικού 

συστήματος. Τα κρατικά μονοπώλια αντιμετωπίζονταν ως παράγοντες που 

παραβίαζαν τα «θεμελιώδη δημοκρατικά δικαιώματα» του καπιταλισμού. Αφενός, 

η υπερσυσσώρευση κεφαλαίων σε άλλους τομείς της οικονομίας απαιτούσε 

                                                                                                                                                                     
mnimonio/ , (ημερομηνία πρόσβασης: 19/09/2021). 
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 Εφημ. Το Βήμα, «Απολιγνιτοποίηση : 16 επενδύσεις σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη», 
διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2020/09/09/finance/apolignitopoiisi-16-ependyseis-se-d-
makedonia-kai-megalopoli/ , και Εφημ. Κέρδος, «Στάσσης: Σταματά ο λιγνίτης στη ΔΕΗ το 2025», 
διαθέσιμο στο: http://www.kerdos.gr/επιχειρήσεις/386955-στάσσης-τέλος-ο-λιγνίτης-στη-δεη-το-
2025 , (ημερομηνία πρόσβασης: 19/09/2021). 

https://www.tanea.gr/2015/08/12/economy/tsekoyri-50-sto-meridio-agoras-tis-dei-bazei-to-mnimonio/
https://www.tovima.gr/2020/09/09/finance/apolignitopoiisi-16-ependyseis-se-d-makedonia-kai-megalopoli/
https://www.tovima.gr/2020/09/09/finance/apolignitopoiisi-16-ependyseis-se-d-makedonia-kai-megalopoli/
http://www.kerdos.gr/επιχειρήσεις/386955-στάσσης-τέλος-ο-λιγνίτης-στη-δεη-το-2025
http://www.kerdos.gr/επιχειρήσεις/386955-στάσσης-τέλος-ο-λιγνίτης-στη-δεη-το-2025


200 
 

διέξοδο για την αναπαραγωγή τους και ταυτόχρονα ο τομέας της ενέργειας 

αποτελούσε γόνιμο έδαφος για τη δημιουργία νέων και διευρυμένων κερδών των 

μεγάλων μονοπωλίων. Αυτή ακριβώς τη διαδικασία εξυπηρέτησε και η πορεία 

ιδιωτικοποίησης της ενέργειας από το 1990 και έπειτα. Το ερώτημα που τίθεται 

ωστόσο είναι αν οι κοινωνίες θα συνεχίσουν να οικοδομούνται με βάση τις 

ανάγκες αναπαραγωγής του ιδιωτικού κεφαλαίου ή αν θα προχωρήσουν σε άλλου 

τύπου οργάνωση της κοινωνικής παραγωγής κατά την οποία δεν θα είναι οι 

ελευθερίες του κεφαλαίου αυτές οι οποίες θα τις θέτουν σε κίνηση αλλά οι 

ανάγκες και οι ελευθερίες των ανθρώπων που τις συγκροτούν και παράγουν τον 

πλούτο αυτού του κόσμου. 
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