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1827 – 2010: Της χρεοκοπίας το… ανάγνωσµα! 
 

Χρεοκοπία: «η αδυναµία πληρωµής των χρεών, επειδή οι οφειλές προς τους πιστωτές 
υπερβαίνουν τα οικονοµικά διαθέσιµα». Αυτή είναι η λέξη και η ερµηνεία της που µπήκαν για 
τα καλά στη ζωή µας και που δύσκολα θα απαλλαγούµε από αυτές!  

Με το παρόν σηµείωµα θα επιχειρήσουµε να «φωτίσουµε» τα γεγονότα που µας 
οδήγησαν στις τέσσερις – µέχρι τώρα – πτωχεύσεις του Ελληνικού Κράτους, αναζητώντας 
οµοιότητες και διαφορές µε την επαπειλούµενη σήµερα - 5η κατά σειρά – χρεοκοπία της 
χώρας µας!  

 
  Τα «δάνεια του Αγώνα» και οι… πρώτες πτωχεύσεις! 

 
1824 – 1825: Ο Αγώνας βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση την ώρα που οι ανταγωνισµοί 

µεταξύ των Ελλήνων ήταν σε έξαρση. Από τη µια µεριά το «στρατιωτικό» κόµµα 
(Κολοκοτρώνης, Ανδρούτσος κ.ά.) και από την άλλη το «πολιτικό» κόµµα (Μαυροκορδάτος, 
Κουντουριώτης κ.ά.). Ο Κουντουριώτης ως πρόεδρος του Εκτελεστικού Σώµατος προσφεύγει 
στην Αγγλία, συνάπτοντας δύο δάνεια για τις ανάγκες του Αγώνα: 
 

� το πρώτο ήταν ονοµαστικής αξίας 800.000 στερλινών, από τις οποίες φτάνουν στην 
Ελλάδα περίπου 320.000 στερλίνες (60% υποτιµηµένο), 

� το δεύτερο ήταν ονοµαστικής αξίας 2.000.000 στερλινών και δόθηκε στην Ελλάδα 
υποτιµηµένο κατά 45%, ήτοι 1.100.000 στερλίνες! Από αυτά κατακρατήθηκαν – 
περαιτέρω - για διάφορους λόγους (έξοδα, µεσιτείες, παραγγελίες πλοίων κ.τ.λ.) περίπου 
900.000 στερλίνες και έτσι έφτασαν στη χώρα µας 200.000 στερλίνες, περίπου!!! 

 
Η αδυναµία καταβολής των τοκοχρεολυσίων θα οδηγήσει στην πρώτη πτώχευση 

(1827). Στη συνέχεια µε τη συµφωνία του 1832 και την ανακήρυξη της Ελλάδας ως 
ανεξάρτητου κράτους, δίνεται δάνειο ύψους 60.000.000 γαλλικών φράγκων µε την 
εγγύηση των τριών προστάτιδων ∆υνάµεων (Γαλλία, Βρετανία, Ρωσία). Η χαώδης κατάσταση 
που επικρατεί στα οικονοµικά του κράτους επέφερε την επιβολή µεγάλων φόρων και, σχεδόν, 
όλο το δάνειο απορροφήθηκε από εξοφλήσεις τόκων και κεφαλαίου, καθώς και ως έξοδα για το 
στρατό και τη – βαυαρική - ∆ιοίκηση. Έτσι, δεν άργησε η δεύτερη στάση πληρωµών 
(1843). Ο φαύλος κύκλος για την ελληνική οικονοµία είχε µόλις αρχίσει… 

 
 

  1893: «∆υστυχώς, επτωχεύσαµεν» 
 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια του 19ου αιώνα σηµαδεύτηκαν από την ισχυρή πολιτική 
προσωπικότητα το Χ. Τρικούπη. Ο Χ. Τρικούπης εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής το 1865 
και διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών το 1866 στην κυβέρνηση Κουµουνδούρου, η οποία, 
όµως, δεν µπόρεσε να µακροηµερεύσει λόγω του Κρητικού Ζητήµατος. Η αστάθεια ήταν το 
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βασικό χαρακτηριστικό του πολιτικού συστήµατος µε το Βασιλιά Γεώργιο να δίνει 
εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης ακόµη και στους εκπροσώπους των µειοψηφούντων 
κοµµάτων. Μόνο το διάστηµα 1870 – 1875 έγιναν τέσσερις εκλογικές αναµετρήσεις και 
σχηµατίστηκαν… εννιά κυβερνήσεις. Το ίδιο χρονικό διάστηµα έλαβε χώρα το τεράστιο 
οικονοµικό και χρηµατιστηριακό σκάνδαλο των µεταλλείων  του Λαυρίου µε θύµατα 
πολλούς Έλληνες, οι οποίοι και έχασαν τις αποταµιεύσεις τους (σ.σ. Κάτι µας θυµίζει 
αυτό…). 

Σ’ αυτή τη ζοφερή κατάσταση ο Τρικούπης δηµοσίευσε - ανωνύµως αρχικά – το περίφηµο 
άρθρο του «τις πταίει;» για τη συνεχιζόµενη κρίση της πολιτικής ζωής. Το άρθρο αυτό 
ξεσήκωσε µεγάλο θόρυβο, συνελήφθη ο Τρικούπης, ο οποίος και αναγνώρισε πως το είχε 
γράψει ο ίδιος. Ύστερα από τρεις ηµέρες αφέθηκε ελεύθερος εν µέσω λαϊκών επευφηµιών. Ο 
στόχος είχε επιτευχθεί: από το 1875 ο σχηµατισµός της κυβέρνησης στηρίζεται στην 
«αρχή της δεδηλωµένης». 

Τα επόµενα είκοσι χρόνια ο Τρικούπης θα αποτελέσει τον ένα πόλο του – δικοµµατικού -  
πολιτικού συστήµατος. Θα κυβερνήσει µεταξύ των ετών 1882 -1885, 1887 – 1890 και 1892 – 
1895. ∆υτικόφιλος µεταρρυθµιστής, ανυπόµονος να στερεώσει την Ελλάδα και στο… βάθος, 
υποστηρικτής της Μεγάλης Ιδέας! 

Ο άλλος πόλος είχε ως εκφραστή το δηµαγωγό Θ. ∆ηλιγιάννη, οπαδό της Μεγάλης Ιδέας 
και αρνητή των µεταρρυθµίσεων του Τρικούπη! Έφτασε, µάλιστα, στο σηµείο να δηλώσει, πως 
είναι εναντίον οποιουδήποτε πράγµατος υποστήριζε ο αντίπαλός του! Θα κυβερνήσει την 
Ελλάδα µεταξύ των ετών 1885 – 1887, 1890 – 1892 και 1895 – 1897. 

Ο Τρικούπης έθεσε σε εφαρµογή το φιλόδοξο πρόγραµµά του µε την εκτέλεση µεγάλων 
έργων υποδοµής. Για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος αυτού εκµεταλλεύτηκε τα 
κρατικά µονοπώλια (αλατιού και σπίρτων), επέβαλε υψηλή φορολογία (κυρίως έµµεσους 
φόρους) και προέβη σε υπέρµετρο - για την αντοχή της χώρας - εξωτερικό δανεισµό. Το 
διάστηµα 1879 – 1890 η χώρα συνήψε έξι εξωτερικά δάνεια - µε ληστρικούς όρους - 
ονοµαστικής αξίας 640.000.000 φράγκων. Τα δάνεια αυτά λόγω της µικρής φερεγγυότητας 
της χώρας ήταν υποτιµηµένα µέχρι και 30% και έτσι στα ταµεία του κράτους έφτασαν 
450.000.000 φράγκα! Με δεδοµένο πως το 40% του προϋπολογισµού πήγαινε στην 
πληρωµή των τοκοχρεολυσίων και ένα µεγάλο, επίσης, µέρος στις στρατιωτικές 
δαπάνες, είναι ηλίου φαεινότερο πως τα έργα υποδοµής χρηµατοδοτούνταν, κυρίως, από τη 
βαριά φορολογία. Όπως ήταν επόµενο, στις εκλογές του 1890 ο λαός επανέφερε στην εξουσία 
το λαϊκιστή ∆ηλιγιάννη. Όχι, όµως, για πολύ: στις εκλογές του 1892 ο λαός διορθώνει το λάθος 
του και εκλέγει ξανά το Χ. Τρικούπη. 

Η κατάσταση τώρα ήταν απελπιστική. Μια καταστρεπτική πτώση της διεθνούς τιµής 
της σταφίδας έδειξε πόσο εύθραυστη ήταν η ελληνική οικονοµία. Το 1893, το έτος 
της µεγάλης κρίσης, οι εισαγωγές ανέρχονταν στο ποσό των 120.000.000 φράγκων και οι 
εξαγωγές στο ποσό των 82.000.000 φράγκων. Ο Τρικούπης έχοντας να αντιµετωπίσει και µια 
µεγάλη ανθελληνική εκστρατεία στο εξωτερικό (σ.σ. Αλήθεια, µας θυµίζει κάτι αυτό;), 
εµφανίζεται στη Βουλή το ∆εκέµβριο και ανακοινώνει τη χρεοκοπία µε την ιστορική φράση: 
«Κύριοι, δυστυχώς, επτωχεύσαµεν»! 

Με αυτόν τον τρόπο, ο πολιτικός που παρουσίασε ένα τεράστιο έργο στις υποδοµές της 
χώρας και όχι µόνο (900 χιλιόµετρα σιδηροδροµικών γραµµών, 1446 χιλιόµετρα αµαξιτών 
δρόµων, το εκτόπισµα των πλοίων υπό ελληνική σηµαία ανέβηκε από 8.241 τόννους σε 
144.975 τόννους, αποπερατώθηκε η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου, αποξηράνθηκε η 
λίµνη Κωπαϊδα προσφέροντας 130.000 στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης κ.ά.) συνέδεσε το 
όνοµά του µε την πτώχευση της χώρας! 

Ως συνέπεια της χρεοκοπίας ήρθε η ήττα – ξανά από το ∆ηλιγιάννη – το 1895 και η Ελλάδα 
οδηγήθηκε ολοταχώς στον ελληνοτουρκικό πόλεµο (1897), την ταπεινωτική ήττα και την 
επιβολή του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου (σ.σ. Μήπως κι αυτό µας θυµίζει κάτι;)   

 



http://users.sch.gr/dimitrako 
 

3 

  Η χρεοκοπία του 1932 
 

Το «κραχ» του 1929 δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα και στην ελληνική οικονοµία. 
∆εν πρέπει να ξεχνούµε, πως µόλις επτά χρόνια νωρίτερα η χώρα µας «βίωσε» τη 
Μικρασιατική καταστροφή, τη µαζική εισροή προσφύγων – µόνο στην Αθήνα 
διπλασιάστηκε ο πληθυσµός µεταξύ 1920 και 1928 – και το πολιτικό σύστηµα 
χαρακτηριζόταν από αστάθεια: κυβερνήσεις, εξαρτηµένες ως ένα βαθµό από 
στρατιωτικούς, εναλλάσσονταν στην εξουσία, καταλήγοντας στο στρατιωτικό κίνηµα του 
Πάγκαλου (1925 – 1926). Το 1928 ο Ελευθέριος Βενιζέλος επανέρχεται στην εξουσία στην 
οποία και θα παραµείνει µέχρι το 1932. 

Η χώρα µας χτυπήθηκε µε ιδιαίτερη δριµύτητα από τη διεθνή κρίση, αφού οι βασικές της 
εξαγωγές ήταν προϊόντα πολυτελείας, όπως ο καπνός, η σταφίδα και το ελαιόλαδο. 
Η αξία των ελληνικών εξαγωγών είχε πέσει από ένα ετήσιο µέσο όρο 125.000.000 δολαρίων 
µεταξύ 1922 και 1930 σε 50.000.000 δολάρια το 1932! Τον ίδιο χρόνο συνέβη και µια µεγάλη 
µείωση του συναλλάγµατος των µεταναστών και των προσόδων από τη ναυτιλία, τα 
βασικά µέσα µε τα οποία υπερνικούσε το έλλειµµα ισοζυγίου πληρωµών. Η µετανάστευση, 
στην πέραν του Ατλαντικού όχθη, δεν µπορούσε να λειτουργήσει ως δικλείδα ασφαλείας, 
καθότι µειώθηκε δραστικά η δυνατότητα αυτή µε το νόµο του Τζόνσον – Ρηντ (1924), ο 
οποίος ήταν ιδιαίτερα µεροληπτικός απέναντι στους νότιους Ευρωπαίους, καθώς απαιτούσε µια 
ειδική άδεια εισόδου βασισµένη στο µέγεθος των υπαρχουσών εθνικών οµάδων σε αναλογία µε 
το συνολικό πληθυσµό.  

Σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες ο εξωτερικός δανεισµός ήταν µια, κάποια, λύση για τον Ε. 
Βενιζέλο. Όµως, η Ελλάδα είχε, ήδη, µεγάλα εξωτερικά χρέη, αφού είχε δανειοδοτηθεί 
από τη διεθνή χρηµαταγορά για την αποκατάσταση των προσφύγων. Ο Βενιζέλος 
απέτυχε να συνάψει νέο δάνειο και αποφάσισε να δώσει τη «µάχη της δραχµής», η οποία ήταν 
συνδεδεµένη µε τον «κανόνα του χρυσού» µέσω της αγγλικής λίρας. Το 1931 η αγγλική λίρα 
εγκαταλείπει τον «κανόνα του χρυσού» και ο Βενιζέλος επιλέγει – παρά τις αντίθετες «φωνές» 
(Μάξιµος, Βαρβαρέσος) - να συνδέσει τη δραχµή µε το δολάριο. Η µετατρεψιµότητά της 
γίνεται πλέον µέσω δολαρίου, αλλά η κερδοσκοπία εξακολουθεί, όπως και η φυγάδευση 
κεφαλαίων στο εξωτερικό. 

 Ο Βενιζέλος κάνει µια τελευταία – απέλπιδα – προσπάθεια για σύναψη δανείου στις αρχές 
του 1932, επισκεπτόµενος διαδοχικά τη Ρώµη, το Παρίσι και το Λονδίνο. ∆εν µπόρεσε, όµως, 
να πείσει τη ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή, που θεώρησε ότι η Ελλάδα δεν έκανε καµιά θυσία, 
αντιθέτως ήθελε να µεταβιβάσει τα προβλήµατά της στους πιστωτές της (σ.σ. Μας θυµίζει κάτι 
αυτό;). Στις 27 Απριλίου του 1932 η Ελλάδα εγκαταλείπει τον «κανόνα του χρυσού» και τη 
σύνδεση µε το δολάριο. Τον Μάιο επισηµοποιείται η χρεοκοπία και κηρύσσεται στάση 
πληρωµών… 

 

  2010: «Η (5η ) χρεοκοπία… προ των πυλών»! 
 

Αποσβολωµένος ο ελληνικός λαός παρακολουθεί τις εξελίξεις µετά την κυβερνητική αλλαγή 
της 4ης του Οκτώβρη, οπότε και αποκαλύφθηκε σε όλες της τις διαστάσεις η ολοκληρωτική 
καταστροφή που άφησε πίσω της η εξαετής διακυβέρνηση της χώρας από τον Καραµανλή. 
Και, βέβαια, λαµβάνει δραµατικούς τόνους η επισήµανση του σηµερινού Πρωθυπουργού, 
πως «η χώρα µας απώλεσε µέρος της εθνικής της κυριαρχίας». Η αλήθεια είναι – όσο πικρή κι 
αν είναι – πως η Ελλάδα απώλεσε το µεγαλύτερο µέρος της εθνικής της κυριαρχίας, 
αφού δεν µπορεί να πάρει από µόνη της καµιά απόφαση, συρόµενη δέσµια πίσω από τους 
«επενδυτικούς οίκους», τις «αγορές» και τους «χαρτογιακάδες» των Βρυξελών. ∆υστυχώς, 
δικαιώθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος όταν επανήλθε στην εξουσία ύστερα από την - 
αλήστου µνήµης - διακυβέρνηση Μητσοτάκη (Οκτώβρης 1993) δήλωνε: «Ή η Ελλάδα θα 
αφανίσει το χρέος ή το χρέος θα αφανίσει την Ελλάδα». 
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Ποιες, όµως, είναι οι αιτίες που οδηγηθήκαµε ως εδώ; 

 
� Η διάλυση της παραγωγικής βάσης της χώρας. 
� Το ξεπούληµα των κερδοφόρων - και στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη της 

χώρας - ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών. 
� Το µεγάλο ύψος των αµυντικών δαπανών που καταβάλει η χώρα µας ως ποσοστό 

του Α.Ε.Π. (στο ΝΑΤΟ βρισκόµαστε στη δεύτερη θέση µετά τις Η.Π.Α.)! 
� Η φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή των πολυεθνικών αλλά και των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων. 
� Το µεγάλο εξωτερικό χρέος, το οποίο προσεγγίζει το 120% του Α.Ε.Π.! 
� Η κατάρτιση ελλειµµατικών προϋπολογισµών. 
� Ο µεγαλοϊδεατισµός των ηγεσιών (αλλά και του λαού µας) σε εγχειρήµατα του 

τύπου «διεκδίκηση και διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων». 
� Η σπατάλη και η αδιαφάνεια στο ξόδεµα του δηµόσιου χρήµατος και, συνάµα, η 

κρίση του πολιτικού συστήµατος µε το καθεστώς ατιµωρησίας. 
� Η διεθνής κρίση και η κερδοσκοπική επίθεση ήρθε ως το κερασάκι στην τούρτα… 

 
Και τώρα; Τι µέλλει γενέσθαι; Θα χρεοκοπήσει η χώρα; Όπως είπαµε και στην αρχή 

αυτού του σηµειώµατος, χρεοκοπία επέρχεται όταν µια χώρα δηµοσιοποιεί την αδυναµία να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις προς τους πιστωτές της. Κάτι τέτοιο δεν έχει συµβεί µέχρι 
τώρα και δεν φαίνεται πιθανό να συµβεί στο προσεχές µέλλον, αφού κάτι τέτοιο θα σήµαινε 
και το τέλος της Ευρωζώνης. Όµως, η χώρα δύσκολα θα ανακάµψει. Τα οικονοµικά - 
περιοριστικά - µέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση θα οδηγήσουν σε βαθιά ύφεση και 
κοινωνικές εκρήξεις. Ο συνδυασµός ελλείµµατος και χρέους είναι ο χειρότερος στην 
Ευρώπη! Το χρέος - τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα και ως ποσοστό του Α.Ε.Π. - θα συνεχίσει να 
αυξάνει, καθότι η παραγωγική βάση της χώρας έχει αποσαθρωθεί. Το χειρότερο σενάριο, 
για την Ελλάδα και εµάς τους Έλληνες, είναι η παρατεταµένη - για τα επόµενα 10 
και 20 χρόνια - άγρια λιτότητα και στο τέλος… πτώχευση! 

Η τραγική ειρωνεία είναι, πως οι δύο προηγούµενες πτωχεύσεις (1893 και 1932) 
ανακοινώθηκαν από δύο εξέχουσες πολιτικές φυσιογνωµίες του 19ου και 20ου αιώνα, τον 
Τρικούπη και το Βενιζέλο, χωρίς οι ίδιοι να είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για τη χρεοκοπία. Η 
ιστορία επαναλαµβάνεται – και πάλι ως τραγωδία – µε πρωταγωνιστή το Γ. Παπανδρέου, ο 
οποίος δεν είναι ούτε ο µόνος ούτε ο κύριος υπεύθυνος για την κατάντια της σηµερινής 
Ελλάδας… 
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