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Πεξίιεςε 

 

 
 Οη έιιελεο αλαδεηνχλ θαη εηζπξάηηνπλ δάλεηα πξνηνχ ζπζηαζεί αθφκε ην 

ειιεληθφ θξάηνο. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη ην 1932 ηα δεκφζηα 

δάλεηα απνηέιεζαλ κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο πεγέο άληιεζεο δεκνζίσλ εζφδσλ. 

Βαζηθφηεξε πεγή εζφδσλ απνηέιεζε ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ελψ ε ζχλαςε 

εζσηεξηθψλ δεκφζησλ δαλείσλ μεθηλά απφ ην 1862 θαη κεηά.  

Οη επαρζείο φξνη ησλ δαλείσλ θαη ε αδπλακία δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε δηεζλή ζπγθπξία θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ζθελή ζα 

νδεγήζνπλ ην ειιεληθφ θξάηνο ζηε ρξενθνπία ηέζζεξηο θνξέο. Ζ πξψηε πηψρεπζε καο 

πεγαίλεη πίζσ ζην 1827 πξηλ αθφκε αλαγλσξηζηεί ην Βαζίιεην ηεο Διιάδνο. Έθηνηε ην 

ειιεληθφ θξάηνο ζα θεξχμεη πηψρεπζε άιιεο ηξεηο θνξέο, ην 1843, ην 1893 κε ηε 

επηβνιή ηνπ ΓΟΔ (1898) θαη ην 1932. 

Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ δεκφζηνπ 

δαλεηζκνχ ζηε ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν 1824-1932 θαη ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ηε 

ρψξα ζηε ρξενθνπία. ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο απνζαθελίδνληαη νη βαζηθέο 

ζεσξεηηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηα δεκφζηα δάλεηα. ην δεχηεξν κέξνο παξαηίζεηαη 

αλαιπηηθφ ηζηνξηθφ ησλ δεκνζίσλ δαλείσλ θαη πεξηγξάθνληαη νη πνιηηηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ν ζχγρξνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην αλ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζην 

θαηψθιη κίαο λέαο πηψρεπζεο.  

 Μειεηήζεθαλ βηβιία, εθεκεξίδεο θαη αξρεία απφ ηε βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ησλ 

Διιήλσλ θαζψο θαη εξγαζίεο απφ ην Δζληθφ Αξρείν Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ.  
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Abstract 

 

 
The greeks will seek and receive public loans even before the establishment of 

the first hellenic republic. Since Greece was formed as a state and up until 1932, public 

loans will become the major source of public revenue. Extermal public loans will 

comprise the major source for public spending in Greece. The internal public loan 

agreements will appear only after 1862. 

The onerous terms of the public loan agreements and the lack of a solid fiscal 

policy in combination with the global environment and the political situation in Greece 

will lead the greek state to bankruptcy for four times. The first bankruptcy takes place 

back in 1827, before the foundation of the Kingdom of Greece. Ever since, the greek 

state will face bankruptcy another three times, in 1843, in 1893 when Greece was under 

international audit (1898), and in 1932. 

The purpose of this study is to monitor the public loan agreements during the 

period 1824-1932 and the reasons that led the country into bankruptcy. The first section 

focuses on the theoritical background of public loan agreements. The second section 

reveals the history of public loans and the economic and political conditions in Greece 

during this period. The last section presents the conclusions and the contemporary 

debate about whether Greece stands on the threshold of a new bankruptcy. 

 Books, newspapers and archives from the Hellenic Parliament as well as 

doctoral dissertations from the Greek National Archive of PhD Theses were studied for 

the purpose of this essay. 
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Δηζαγσγή 

 
  

 Με ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηδηψθεηαη ε πξνζέγγηζε ηεο 

ζεσξεηηθήο δηάζηαζεο ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ κέζσ ηεο απνζαθήληζεο βαζηθψλ 

ελλνηψλ. Παξάιιεια επηδηψθεηαη θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ 

δεκφζηνπ δαλεηζκνχ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1824-1932, πεξίνδνο πνπ 

νξηνζεηείηαη απφ ηηο ηέζζεξηο πησρεχζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Έρνληαο σο ζεκείν 

αλαθνξάο ηηο πησρεχζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (1927, 1843, 1897, 1932) 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ζε νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν θαη νη ζπλζήθεο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

 Σν Α΄ Μέξνο απνηειείηαη απφ 3 θεθάιαηα φπνπ επηρεηξείηαη ε ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε βαζηθψλ πηπρψλ ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ. ηα θεθάιαηα απηά γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ σο κέζνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

θξαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ζηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ 

νδεγνχλ ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ζην δαλεηζκφ. Πεξηγξάθνληαη νη θπξηφηεξεο κέζνδνη 

εθδφζεσλ ησλ δεκνζίσλ δαλείσλ θαζψο θαη νη πξάμεηο δηαρείξηζεο ηνπο. Με ηνλ φξν 

«έθδνζε δεκνζίσλ δαλείσλ» αλαθεξφκαζηε ζηε δηελέξγεηα, απφ ηε δηνίθεζε,  ησλ 

αλαγθαίσλ εθείλσλ πξάμεσλ, κε ηηο νπνίεο ζπλνκνινγείηαη ε ζχκβαζε δαλείνπ κεηαμχ 

ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δαλεηζηψλ ηνπ. Ζ «δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ δαλείσλ» αθνξά ηε 

δηελέξγεηα πξάμεσλ απφ ην θξάηνο κε ηηο νπνίεο ηαθηνπνηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ 

έλαληη ησλ δαλεηζηψλ ηνπ.  

 Σν Β΄ Μέξνο απνηειείηαη απφ 4 θεθάιαηα ζηα νπνία γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο 

δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ ζηελ Διιάδα απφ ην 1824 κέρξη ην 1932 

θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. Γίλεηαη επίζεο  

αλαθνξά ζηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή. Ζ ρξνληθή νξηνζέηεζε ζεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ηέζζεξεηο πησρεχζεηο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο (1827, 1843, 1893, 1932).  Ζ πξψηε πεξίνδνο (1824-1827) 

αλαθέξεηαη ζηα 2 δάλεηα ηεο αλεμαξηεζίαο πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Καπνδίζηξηα λα αλνξζψζεη ηελ θαηεζηξακκέλε ειιεληθή 

νηθνλνκία. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο πεξηγξάθεη ηε ζχλαςε ηνπ δαλείνπ ησλ 60 εθ. θξ. θαηά 

ηελ άλνδν ηνπ ζσλα ζην ζξφλν θαη θαζψο θαη ηνπ δαλείνπ απφ ηελ βαπαξηθή απιή γηα 

ηε ζηήξημε ηνπ ηειεπηαίνπ.  
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Καηά ηελ πεξίνδν 1844-1893 ην ειιεληθφ θξάηνο πξνρσξά ζηνλ εζσηεξηθφ 

δαλεηζκφ θαζψο ε κε ηαθηνπνίεζε ησλ εμσηεξηθψλ ρξεψλ δελ ηνπ επηηξέπεη ηε 

ζπλνκνιφγεζε εμσηεξηθψλ δαλείσλ κέρξη ην δηαθαλνληζκφ πιεξσκήο ησλ 

νθεηιφκελσλ ηνθνρξενιπζίσλ. Με ηελ αλάιεςε ηεο πξσζππνπξγίαο απφ ηνλ Σξηθνχπε 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο εμνξζνινγηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπ πνιηηηθήο. Ζ ρψξα ζπλερίδεη ηνλ αιφγηζην δαλεηζκφ κέρξη ην 1893 

φπνπ ν Σξηθνχπεο αλαθσλεί ζηε Βνπιή «Κχξηνη, δπζηπρψο επησρεχζακελ». Σν 1898, 

σο απνηέιεζκα ηεο ήηηαο πνπ ππέζηε απφ ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ θαη ηεο αδπλακίαο 

θαηαβνιήο ησλ πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ, ε ρψξα ζα δερζεί ην Γηεζλή Οηθνλνκηθφ 

Έιεγρν γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ δηνγθσκέλνπ εμσηεξηθνχ ηεο ρξένπο.  

Σνλ 20
ν
 αη., θάησ απφ ηε ζθηά ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο αζηάζεηαο 

ζηελ εγρψξηα πνιηηηθή ζθελή, ε Διιάδα ζα ζπλερίζεη λα δαλείδεηαη κε επαρζήο φξνπο. 

Ζ ζηαδηαθή ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο, ηα πξνβιήκαηα ζηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηνπ θαλφλα ηνπ ρξπζνχ θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 έρνπλ άκεζεο 

ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. Ζ θαηάζηαζε είλαη κε αλαζηξέςηκε θαη ηελ 1
ε
 

Μαΐνπ ηνπ 1932 ν Βεληδέινο αλαθνηλψλεη ζηε Βνπιή ηελ πηψρεπζε ηεο Διιάδαο θαη ηε 

ζηάζε πιεξσκψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο.  

 ην Γ΄ Μέξνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 2 θεθάιαηα παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη κία ζπλνπηηθή επηζθφπεζε ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ αλαθνξηθά κε 

ηα ζελάξηα λέαο ρξενθνπίαο ηεο ρψξαο κεηά ηελ παγθφζκηα θξίζε ηνπ 2008 θαη ηελ 

θξίζε ρξένπο ζηελ Δπξσδψλε. Ο δεκφζηνο δαλεηζκφο ζπληζηά κία ζεκαληηθή πηπρή 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πξέπεη φκσο ε ρξήζε ηνπ λα γίλεηαη κε 

ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε δεκνζηνλνκηθή βησζηκφηεηα. Κιείλνληαο ην θεθάιαην, 

παξαηίζεληαη θαη νξηζκέλεο ζθέςεηο φζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ 

ζέκαηνο.  
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ΜΔΡΟ Α΄  - ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

 

 

Κεθάιαην 1
ν
   

Οξηνζέηεζε βαζηθώλ ελλνηώλ δεκόζηνπ δαλεηζκνύ θαη ε αλαγθαηόηεηα 

ηνπ σο κέζνπ ρξεκαηνδόηεζεο ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

 

 

1.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά δεκνζίσλ δαλείσλ 

 

 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γίλεηαη κέζσ ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ 

άιισλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Πνιχ ζπρλά ην πνζφ πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηε θνξνινγία 

θαη ηα ινηπά έζνδα δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ. Ζ 

αλεπάξθεηα ησλ εζφδσλ έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ειιείκκαηνο ζην 

δεκφζην πξνυπνινγηζκφ, γηα ηελ θάιπςε ηνπ νπνίνπ ην θξάηνο πξνζθεχγεη ζε 

δηάθνξεο ιχζεηο. Σξφπνπο θάιπςεο ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ζπληζηνχλ ν εζσηεξηθφο δαλεηζκφο
1
, ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο, ε επηβνιή έθηαθηεο 

θνξνινγίαο, νη εθνχζηεο εηζθνξέο ή ε εθπνίεζε κέξνπο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θξάηνπο. Ζ 

ιήςε απφθαζεο γηα ηνλ ηξφπν θάιπςεο ηνπ ειιείκκαηνο ηειεί πάληνηε ζε ζπλάξηεζε 

κε ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή
2
. Βαζηθφο παξάγνληαο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε είλαη νη 

ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ε νηθνλνκία, δειαδή θαηά πφζν ε νηθνλνκία 

ιεηηνπξγεί θάησ απφ ζπλζήθεο πιήξνπο απαζρφιεζεο ή ζε ζπλζήθεο ππναπαζρφιεζεο 

ησλ παξαγσγηθψλ κέζσλ
3
. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηα εζσηεξηθά 

θαη εμσηεξηθά δάλεηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.    

 

                                                 
1
 Δζσηεξηθφο δαλεηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ή (πξηλ απφ ηελ 

είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ) απφ ηελ εθδνηηθή ηξάπεδα, πνπ θαηά θαλφλα ηζνδπλακεί κε ηελ έθδνζε 

λένπ ρξήκαηνο. 

2
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 23 

3
 Γ. Π. Καξάγησξγαο, Οη δεκνζηνλνκηθνί ζεζκνί, Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 2, Αζήλα 1981, ζ. 187 
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Με ηνλ φξν «δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο» λννχληαη ηα δάλεηα πνπ ζπλάπηεη ην 

ίδην ην θξάηνο, ππφ ηε ζηελή ηνπ φξνπ έλλνηα, θαη ησλ νπνίσλ ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ 

ζπλεπάγνληαη γηα ην θξάηνο απηφ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα δάλεηα πνπ ζπλάπηεη ε «Κεληξηθή 

Γηνίθεζε»
4
. Μέζσ ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ επηηπγράλεηαη ε επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ην θξάηνο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο γηα δεκφζηεο επελδχζεηο ή αθφκε ζηηο ππέξνγθεο δαπάλεο πνπ 

απαηηεί ε δηεμαγσγή ελφο πνιέκνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζπληζηά πιενλέθηεκα δεδνκέλνπ 

ηνπ νξίνπ θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο πνπ δχλαηαη λα αλερζεί κία θνηλσλία ρσξίο 

ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο.  

Σν θξάηνο ρξεζηκνπνηεί ην δεκφζην δαλεηζκφ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δεκνζίσλ 

δαπαλψλ δηφηη κέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο επηηπγράλνληαη νξηζκέλνη 

νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί ζηφρνη πνπ δελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κέζσ άιισλ 

ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο φπσο πρ ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο. Οη ζηφρνη απηνί είλαη
5
: 

 

1. ε δηαρξνληθή θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ 

2. ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο 

3. ε θηλεηνπνίεζε ηεο απνηακίεπζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο 

 

χκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ θιαζηθψλ δεκνζηνλφκσλ νη νπζηψδεηο δηαθνξέο κεηαμχ 

δεκφζηνπ δαλείνπ θαη θφξνπ είλαη νη εμήο
6
: 

 

- ζην δεκφζην δάλεην ε ρξεκαηηθή εηζθνξά ησλ ηδησηψλ πξνο ην θξάηνο έρεη 

εθνχζην θαη κάιηζηα ζπκβαηηθφ , ζην θφξν ε ρξεκαηηθή απηή εηζθνξά έρεη 

κνλνκεξή θαη αλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα 

- ην δεκφζην δάλεην απνηειεί έλα κέζν κεηαθνξάο ηνπ δεκφζηνπ βάξνπο ζηηο 

κειινληηθέο γεληέο ζε αληίζεζε κε ην θφξν, ηνπ νπνίνπ ην δεκφζην βάξνο θέξεη 

ε παξνχζα γεληά
7
. 

                                                 
4
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 3 

5
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 24 

6
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 14 
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- αιιά θαη ηα έμνδα έθδνζεο θαη δηαρείξηζεο ελφο δεκφζηνπ δάλεηνπ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξα απφ ην θφζηνο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ θφξνπ.   

 

Οη θιαζηθνί δεκνζηνλφκνη ραξαθηήξηζαλ ην δεκφζην δάλεην σο αλαβιεηηθφ 

θφξν, νη ζχγρξνλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ην δεκφζην δάλεην θαη θφξνο πξνζνκνηάδνπλ σο 

έλλνηεο ελψ νη ξεαιηζηέο ππνζηήξημαλ φηη ην δεκφζην δάλεην απνηειεί κία πξσηφηππε 

θαη πνιχπινθε κνξθή δεκνζίνπ εζφδνπ.  

 

 

1.2 Γηαθξίζεηο δεκνζίσλ δαλείσλ 

 

 Οη ζπνπδαηφηεξεο δηαθξίζεηο ησλ δεκφζησλ δαλείσλ είλαη ε δηάθξηζε ζε 

εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά θαζψο θαη ε δηάθξηζε ζε δηαξθή/ανξίζηνπ ρξφλνπ ή 

ρξενιπηηθά/νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Γηαθξίλνληαη επίζεο ζε παξαγσγηθά ή θαηαλαισηηθά, 

ζε πξναηξεηηθά ή αλαγθαζηηθά θαη ζε δηαπξαγκαηεχζηκα ή κε δηαπξαγκαηεχζηκα.  

 

α) Γηάθξηζε ησλ δεκνζίσλ δαλείσλ ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά 

 

 Σα δεκφζηα δάλεηα, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ ηφπνπ έθδνζεο θαη ηνπ είδνπο ηνπ 

λνκίζκαηνο ζην νπνίν εθδίδνληαη νη ηίηινη, δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. 

Δζσηεξηθά είλαη ηα δεκφζηα δάλεηα πνπ εθδίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη ζην 

εζληθφ ηεο λφκηζκα. Δμσηεξηθά είλαη ηα δεκφζηα δάλεηα πνπ εθδίδνληαη ζην εμσηεξηθφ 

θαη ζε αιινδαπφ λφκηζκα. ηαλ έλα δεκφζην δάλεην εθδίδεηαη ζε πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

ηεο αιινδαπήο θαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο λνκίζκαηα ραξαθηεξίδεηαη σο δηεζλέο
8
. 

Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα δεκφζην δάλεην σο εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πξνηάζεθε απφ 

ηνλ θαζεγεηή Π. Γεξηηιή σο αζθαιέζηεξν θξηηήξην, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

ηίηισλ. Απηή ε αλάγθε πξνέθπςε δηφηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιινδαπνί απνηακηεπηέο 

λα αγνξάζνπλ ηίηινπο εζσηεξηθψλ δεκφζησλ δαλείσλ εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθνί 

                                                                                                                                               
7
 «Έλα θξάηνο ρσξίο ρξένο πξάηηεη πάξα πνιιά γηα ην κέιινλ ηνπ ή απαηηεί πάξα πνιιά απφ ην παξφλ» 

θξάζε ηνπ Γεξκαλνχ δεκνζηνλφκνπ Lorenz Stein , επίζεο νη θιαζηθνί ραξαθηήξηζαλ ην δεκφζην δάλεην 

σο αλαβιεηηθφ θφξν 

8
 Η. Κνχιε, Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Αζήλα 1975, ζ. 65 
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λνκηθνί πεξηνξηζκνί. Δπηπιένλ νχηε ην είδνο ηνπ λνκίζκαηνο, ζην νπνίν 

ζπλνκνινγείηαη έλα δεκφζην δάλεην είλαη αζθαιέο θξηηήξην γηα ην δηαρσξηζκφ
9
. 

Χο γεληθφο θαλφλαο δηαρσξηζκνχ, ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο 

απηφο ηεο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ γηα ηελ αγνξά ησλ ηίηισλ
10

. πλεπψο, κε βάζε 

ην θξηηήξην απηφ εζσηεξηθά ζεσξνχληαη ηα δεκφζηα δάλεηα, νη ηίηινη ησλ νπνίσλ 

αγνξάδνληαη κε θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηε ρψξα θαη εμσηεξηθά φηαλ νη 

ηίηινη αγνξάδνληαη απφ θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθφ.  

 

β) Γάλεηα δηαξθή ή ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη δάλεηα ρξενιπηηθά ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ ηα δεκφζηα δάλεηα πνπ δελ έρνπλ εκεξνκελία 

ιήμεσο
11

. χκθσλα κε ηε δεκνζηνλνκηθή πξαθηηθή ησλ θξαηψλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ηα δεκφζηα δάλεηα ανξίζηνπ ρξφλνπ είλαη πάληνηε εζσηεξηθά. Δμάιινπ ε έθδνζε 

ηέηνηνπ είδνπο δαλείνπ απαηηεί απμεκέλε δεκφζηα πίζηε απέλαληη ζην θξάηνο. 

Υξενιπηηθά ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ νλνκάδνληαη ηα δάλεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ νπνίσλ ην θξάηνο ππνρξενχηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 

λα θαηαβάιιεη ζηνπο θνκηζηέο ησλ ηίηισλ κεηά ηελ πάξνδν νξηζκέλνπ ρξφλνπ εθάπαμ 

ή ζπλδπαζηηθά, ηφζν ην θεθάιαην ηνπ νπνίνπ φζν θαη ηνπο ζπκθσλεζέληεο ηφθνπο
12

. 

Σα δάλεηα απηά δηαθξίλνληαη, αλάινγα κε ην ρξφλν ζηνλ νπνίν πξέπεη λα εμνθιεζνχλ 

ζε βξαρππξφζεζκα (δηάξθεηα εμφθιεζεο 1-5 έηε), ζε κεζνπξφζεζκα (δηάξθεηα 

εμφθιεζεο 6-10 έηε) θαη ζε καθξνπξφζεζκα (δηάξθεηα εμφθιεζεο κεγαιχηεξε απφ 10 

έηε).  

Σα δεκφζηα δάλεηα πνπ εθδίδνληαη ζηε ρψξα καο έρνπλ θπξίσο βξαρππξφζεζκν 

ή κεζνπξφζεζκν ραξαθηήξα. Απηφ νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ θαη ζηελ φρη ηδηαίηεξα απμεκέλε δεκφζηα πίζηε
13

.   

  

                                                 
9
 Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 96/93 γηα ηελ ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ 

Οδεγηψλ 88/361/ΔΟΚ θαη 92/122/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ θίλεζε θεθαιαίσλ. 

10
  Π. Γεξηηιή, Δγρεηξίδηνλ Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο, Θεζζαινλίθε 1966, ζ. 89 

11
 χκθσλα κε ηε δεκνζηνλνκηθή ηζηνξία ηεο ρψξαο καο δηαξθέο δεκφζην δάλεην απνηέιεζε ε έθδνζε 

ησλ ηίηισλ ηνπ Παγίνπ Γαλείνπ ηνπ 1889 κε επηηφθην 4% νη νπνίνη κεηαηξάπεθαλ ην 1898 ζε 

ηνθνρξενιπηηθνχο ηίηινπο, βι. Ν. Γεινχθα, Αλψλπκα ρξεφγξαθα, άξζξ. 888 Δξκ.ΑΚ Νν 76 

12
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ.41 

13
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 42 
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γ) Παξαγσγηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα 

 

 Με θξηηήξην ηηο δαπάλεο ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη λα θαιχςνπλ ηα δεκφζηα 

δάλεηα δηαθξίλνληαη ζε παξαγσγηθά θαη θαηαλαισηηθά. Παξαγσγηθά ραξαθηεξίδνληαη 

ηα δάλεηα κε ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη δεκφζηεο επελδχζεηο πάγηνπ θεθαιαίνπ. Ζ 

δηάζεζε ηνπ δαλείνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε παξαγσγηθψλ έξγσλ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ άλνδν ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ηελ έκκεζε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

θαη ηε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο κε απηά κέξνπο ηνπ ρξένπο.  

 Καηαλαισηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα δάλεηα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλ 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ. Πξνζθπγή ζηα δάλεηα απηά ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, θπξίσο φηαλ ηα θνξνινγηθά έζνδα δελ κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ δεκνζίνπ
14

.    

 

δ) Γαλεηζκφο απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δαλεηζκφο απφ ηξάπεδεο 

 

 Ο δεκφζηνο δαλεηζκφο απφ ηνπο ηδηψηεο ζπληζηά εθνχζηα παξνρή ησλ 

ηειεπηαίσλ πξνο ην θξάηνο θαη ε κεηαθνξά κέζσλ παξαγσγήο απφ ηνλ ηδησηηθφ πξνο ην 

δεκφζην ηνκέα κε ηνλ ηξφπν απηφ, δελ έρεη αλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα φπσο ζπκβαίλεη 

ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξνινγίαο. Οη ηδησηηθέο επελδχζεηο κεηψλνληαη θαη ην θφζηνο απφ 

ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ βαξχλεη θπξίσο ηηο κειινληηθέο γεληέο δηφηη απηέο 

ζα είραλ κεγαιχηεξε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζην κέιινλ αλ δελ κεηψλνληαλ νη 

επελδχζεηο ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ πξνο φθεινο ηεο αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. 

Ο επηκεξηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ αλαβάιιεηαη 

γηα ηελ πεξίνδν εμφθιεζεο ηνπ δαλείνπ φπνπ ην θξάηνο ζα επηβάιιεη θφξνπο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ. 

 Σα δεκφζηα δάλεηα πξέπεη λα ζπλάπηνληαη κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα φηαλ ζε κηα 

ρψξα ππάξρεη ρακειφ επίπεδν απαζρφιεζεο δηφηη κε απηφ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ε 

πξνζθνξά ρξήκαηνο
15

. 

 

 

 

                                                 
14

 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ.31 

15
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ.27 
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ε) Αλαγθαζηηθά δεκφζηα δάλεηα 

 

 ε εμαηξεηηθέο θαη ζπάληεο πεξηπηψζεηο, φπσο πρ ζνβαξή δεκνζηνλνκηθή θξίζε 

ή πφιεκνο, ην θξάηνο πξνζθεχγεη ζηελ έθδνζε αλαγθαζηηθνχ δεκνζίνπ δαλείνπ 

πξνθεηκέλνπ λα αληιήζεη ηα απαξαίηεηα έζνδα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. 

Χο αλαγθαζηηθφ δεκφζην δάλεην νξίδεηαη ε αλαγθαζηηθή ρξεκαηηθή εηζθνξά ησλ 

πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο κε ηε κνλνκεξή ππφζρεζε ηνπ θξάηνπο γηα επηζηξνθή ηνπ 

θεθαιαίνπ ζ’ απηνχο ζπλήζσο καδί κε ηελ θαηαβνιή κεησκέλνπ ηφθνπ
16

. Ζ πξνζθπγή 

ζηελ έθδνζε αλαγθαζηηθνχ δαλείνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο 

εμεχξεζεο αλαγθαίσλ δεκνζίσλ εζφδσλ κε ηελ επηβνιή πρ κηαο έθηαθηεο θνξνινγίαο 

ιφγσ αλππαξμίαο θνξνινγεηέαο χιεο ή φηαλ ε έθδνζε ελφο εθνχζηνπ δαλείνπ δελ ζα 

απέθεξε ηα επηδησθφκελα έζνδα ιφγσ απξνζπκίαο ηδησηψλ λα εγγξαθνχλ ζε έλα ηέηνην 

δάλεην
17

.     

  

 

 

Κεθάιαην 2
ν
   

Έθδνζε δεκνζίσλ δαλείσλ 

 

 Σα δχν βαζηθά ζηάδηα απφ ηα νπνία δηέξρεηαη ε δαλεηαθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

θξάηνπο θαη ησλ δαλεηζηψλ ηνπ είλαη ε έθδνζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ δαλείσλ. 

Με ηελ έθδνζε ησλ δεκνζίσλ δαλείσλ ζπλνκνινγείηαη ε ζρέζε απηή θαη κε ηε 

δηαρείξηζε επέξρεηαη ε απφζβεζε ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο. Σν θχξην αξκφδην φξγαλν 

γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ έθδνζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ δαλείσλ είλαη ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, σο ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε, εθηέιεζε θαη θπξίσο ηελ 

ηζνζθέιηζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
18

.    

 Οη δηάθνξεο κνξθέο δεκνζίσλ δαλείσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ξπζκίδνληαη 

απφ εηδηθνχο πάγηνπο δεκνζηνλνκηθνχο λφκνπο κε ηνπο νπνίνπο παξέρεηαη ε 

εμνπζηνδφηεζε ζηνλ ππνπξγφ νηθνλνκηθψλ λα εθδίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηα δεκφζηα 

δάλεηα. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα εζσηεξηθά δάλεηα, ηα έληνθα γξακκάηηα θαη νη 

                                                 
16

 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ.25 

17
 Η. Κνχιε, Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, Αζήλαο 1975, η. ΗΗ, ζ. 215 

18
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 201 
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βξαρππξφζεζκνη ηίηινη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 3745/1957 ελψ ηα νκφινγα 

θαη νη ηίηινη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο, απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1642/1986
19

 θαη ηνπ Ν. 

1914/1990
20

. Σα εμσηεξηθά δεκφζηα δάλεηα, κεηά ηελ θαηάξγεζε
21

 ηεο έθδνζεο ηνπο 

κέζσ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, δηέπνληαη πιένλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ 483/1974 

φζν θαη απφ ηηο λεφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2187/1994
22

. 

 

 

2.1 Μέζνδνη έθδνζεο δεκνζίσλ δαλείσλ 

 

 Με ηνλ φξν έθδνζε δεκνζίσλ δαλείσλ λνείηαη ε δηελέξγεηα απφ ηε δηνίθεζε ησλ 

αλαγθαίσλ εθείλσλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο ζπλάπηεηαη ε δαλεηαθή ζχκβαζε κεηαμχ 

θξάηνπο θαη δαλεηζηψλ. Οη ζπνπδαηφηεξνη ηξφπνη δηάζεζεο ηίηισλ ζην επελδπηηθφ 

θνηλφ είλαη: 

 

- ε κέζνδνο πσιήζεσο ηίηισλ ζην εμσηεξηθφ 

 

χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, ην Γεκφζην, αξρηθά πξναλαγγέιιεη ηελ έθδνζε ησλ 

ηίηισλ δαλείνπ απφ ηα ΜΜΔ πξνβάιινληαο ζπγρξφλσο ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ νη 

νπνίνη είλαη πνιχ ειθπζηηθνί γηα ηνπο επελδπηέο, π.ρ. πςειφ επηηφθην, αθνξνιφγεην 

ησλ ηφθσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο πξνζθαιεί λα εγγξαθνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζεζκία. Αθνινπζεί ε εγγξαθή ησλ επελδπηψλ ζην δάλεην ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηα δηάθνξα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ο επελδπηήο, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί ζην 

εθδηδφκελν δάλεην, ππνβάιιεη έγγξαθε θαη ελππφγξαθε αίηεζε ζην πηζησηηθφ ίδξπκα 

αλάινγε κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αμία ησλ ηίηισλ πνπ επηζπκεί λα αγνξάζεη. πγρξφλσο 

θαηαβάιεη ην αληίηηκν ηεο αμίαο ησλ αγνξαδφκελσλ ηίηισλ. Αθνινπζεί ε πξνκήζεηα 

ησλ ηίηισλ απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα θαη ε παξάδνζε ηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

 Δίλαη δπλαηφλ λα πξνεγεζεί πξνεγγξαθή θαηά ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη θαη 

ρξεκαηηθή εγγχεζε κε ηε κνξθή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ησλ 

ηίηισλ γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη πξνεγγξαθή. ε πεξίπησζε πνπ, κεηά ηε ιήμε ηεο 

πξνεγγξαθήο ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πξνεγγξαθψλ έρεη ππεξβεί ην αλακελφκελν απφ ην 

                                                 
19

 Άξζξν 62 

20
 Άξζξα 31 θαη 32 

21
 Απφ 1.1.1994 

22
 Άξζξν 1, Βι. αλ. Ν. Η. Μπάξκπα, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 316 
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δάλεην πνζφ ζπλήζσο γίλεηαη επηινγή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο
23
.  Οη ζπκβάζεηο ησλ 

δαλείσλ πνπ εθδίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο απνηεινχλ ζπκβάζεηο 

πξνζρψξεζεο θαη νη φξνη δελ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ θξάηνπο 

θαη απνηακηεπηψλ, αιιά θαζνξίδνληαη κνλνκεξψο.  

Πξνυπφζεζε έθδνζεο δεκνζίσλ δαλείσλ κε ηε κέζνδν ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο 

είλαη ε απμεκέλε δεκφζηα πίζηε, δειαδή ε χπαξμε εκπηζηνζχλεο ησλ επελδπηψλ ζην 

θξάηνο. Πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ εμφδσλ εθδφζεσο 

θαη δηαζέζεσο ησλ ηίηισλ πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ. Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη δελ είλαη 

πάληνηε βέβαηε ε επηηπρία ηεο
24

. Δπηπιένλ, αλ δελ έρεη πξνθαζνξηζηεί ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθδνζεο, ελδέρεηαη λα ζπγθεληξσζνχλ πνζά πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αλαγθαία, κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ρσξίο ιφγν ην δεκφζην 

ρξένο
25

. Σν ειιεληθφ δεκφζην ρξεζηκνπνηεί ζε κεγάιε θιίκαθα ηε κέζνδν ηεο δεκφζηαο 

εγγξαθήο γηα ηελ έθδνζε βξαρππξφζεζκσλ ηίηισλ εζσηεξηθψλ δαλείσλ.      

 

 

- ε κέζνδνο πσιήζεσο ηίηισλ ζηηο Τξάπεδεο 

 

Γηαθξίλεηαη:  

α) ζηε κέζνδν πσιήζεσο ησλ ηίηισλ ζηηο ηξάπεδεο έπεηηα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο 

 χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, νη Σξάπεδεο δελ ελεξγνχλ σο απινί κεζνιαβεηέο 

αιιά αγνξάδνπλ αξρηθά ζην φλνκά ηνπο ηίηινπο ηνπ δαλείνπ απφ ηελ πξσηνγελή αγνξά, 

έπεηηα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην δεκφζην θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο πσινχλ ζην 

επελδπηηθφ θνηλφ. Οη αγνξά ησλ ηίηισλ απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ γίλεηαη δειαδή, απφ ηε 

δεπηεξνγελή αγνξά. Πξφθεηηαη γηα κία έκκεζε κέζνδν έθδνζεο δεκνζίσλ δαλείσλ 

αθνχ ην θξάηνο απνθηά ηα θεθάιαηα απφ ηηο ηξάπεδεο θαη φρη απεπζείαο απφ ην 

επελδπηηθφ θνηλφ
26

.  

                                                 
23

 Γηα ηελ επηινγή ιακβάλεηαη ππφςε ε επηζπκία ησλ επελδπηψλ λα ηνπνζεηήζνπλ νξηζηηθά ηηο 

απνηακηεχζεηο ηνπο ζε ηίηινπο δεκνζίνπ θαη φρη λα θεξδνζθνπήζνπλ. Πξνηηκψληαη θπξίσο νη αηηήζεηο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη πεξηνξίδνληαη νη αηηήζεηο Σξαπεδψλ, Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ θαη άιισλ ΝΠΓΓ.    

24
 Γηα λα παξαθακθζεί απηφο ν θίλδπλνο ζπλήζσο ηα θξάηε παξέρνπλ πνιιά νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα 

θαη θάλνπλ κεγάιε δηαθήκηζε. 

25
 Ζ Γαιιία εθάξκνδε ην ζχζηεκα ηεο «αλαινγηθήο θαηαλνκήο». ιεο νη εγγξαθέο κεηψλνληαλ 

αλαινγηθά ψζηε ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ λα κελ ππεξβαίλεη ην πξνθαζνξηζκέλν φξην. 

26
 Π. Γεξηηιή, Δγρεηξίδηνλ Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο, Θεζζαινλίθε 1966, ζ. 102 
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 Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε ηαρεία θάιπςε ησλ δαλείσλ απφ ηηο 

ηξάπεδεο, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο δηαζέζεσο πεξαηηέξσ ησλ ηίηισλ 

ησλ δαλείσλ πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ κέζσ ησλ ζπξίδσλ ηνπο. κσο ην θφζηνο 

εθαξκνγήο απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη πνιχ κεγάιν γηαηί, ζπλήζσο νη ηξάπεδεο κε ηηο 

νπνίεο δηαπξαγκαηεχεηαη ην θξάηνο, ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, απαηηνχλ ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ην θέξδνο ηνπο. 

Σα θξάηε πξνζθεχγνπλ ζηε κέζνδν απηή φηαλ ζπλάπηνπλ εμσηεξηθά δεκφζηα 

δάλεηα, γηαηί, θαηά ηε δηάζεζε ησλ ηίηισλ ζην εμσηεξηθφ, ε πίζηε ησλ ηξαπεδψλ είλαη 

πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ πίζηε ηνπ θξάηνπο πνπ εθδίδεη ην δάλεην
27

. Ζ Διιάδα έρεη 

εθαξκφζεη ζπρλά ηε κέζνδν απηή θαηά ην παξειζφλ, γηα ηε ζχλαςε θπξίσο ησλ 

εμσηεξηθψλ δεκφζησλ δαλείσλ θαη ζε πεξηφδνπο πνπ ε δεκφζηα πίζηε ππήξμε ηδηαίηεξα 

κεησκέλε. 

 

 

β) ζηε κέζνδν πσιήζεσο ησλ ηίηισλ ζηηο ηξάπεδεο έπεηηα απφ δεκνπξαζία 

 Με ηε κέζνδν απηή, ε απφδνζε ησλ ηίηισλ θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο 

αληαγσληζκνχ ηεο νηθείαο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο
28

. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

εθδίδεη ζρεηηθή απφθαζε θαη 5 κέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο δεκνπξαζίαο 

αλαθνηλψλεηαη ζηα ΜΜΔ ε δεκνπξαζία
29

 πνπ πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί ζηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο γηα ηε δηάζεζε λέσλ ηίηισλ ηνπ δεκνζίνπ. Με ηελ αλαθνίλσζε 

θαζνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ θαζψο θαη νη φξνη απηνχ. Οη ηίηινη 

δηαηίζεληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο αληαγσληζηηθψλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία θάζε πξνζθνξά πνπ γίλεηαη απνδεθηή απνιακβάλεη ηελ αξρηθά 

                                                 
27

 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 256 

28
 Ζ εμαηξεηηθά πξαγκαηηθή πςειή απφδνζε ησλ ηίηισλ ηνπ δεκνζίνπ πνπ εθδφζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

δεκφζηαο εγγξαθήο επηβάξπλε ην δεκφζην ρξένο. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα απηφ, ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζχγθιηζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 

πνπ επέβαιαλ νη δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πεξί εγθαζηδξχζεσο ηεο Ο.Ν.Δ., θξίζεθε αλαγθαίν λα 

εθδίδνληαη πιένλ ηα δεκφζηα δάλεηα ηφζν κε ηε κέζνδν πψιεζεο ηίηισλ ζηηο αλάδνρεο ηξάπεδεο κεηά 

απφ δηαπξαγκαηεχζεηο, φζν θαη κε ηελ πην ζχγρξνλε κέζνδν ηεο πσιήζεσο ηίηισλ ζηνπο επελδπηέο κεηά 

απφ δεκνπξαζία. 

29
 ηε δεκνπξαζία κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πηζησηηθά ηδξχκαηα, αζθαιηζηηθά ηακεία, ΝΠΓΓ, ΝΠΗΓ 

θαη θπζηθά πξφζσπα. 
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ππνβιεζείζα ηηκή θαη απφδνζε
30

. Οη ηίηινη θαηαθπξψλνληαη ζηνπο επελδπηέο πνπ 

θάλνπλ ηηο θαιχηεξεο γηα ην δεκφζην πξνζθνξέο
31

.   

 Μεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη ε δηάζεζε ησλ ηίηισλ 

απφ ηηο ηξάπεδεο ζην επελδπηηθφ θνηλφ δε γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο
32

. Δπηπιένλ 

απμάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ηξαπεδψλ, κε απνηέιεζκα ην δεκφζην λα κελ επσθειείηαη 

απφ ηε δεκνπξαζία
33

.   

 

 

- ε κέζνδνο πψιεζεο ηίηισλ ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελψλ  

 

 Σν θξάηνο εθδίδεη ζηαδηαθά κηθξφ αξηζκφ ηίηισλ θαη ηνπο δηνρεηεχεη κέζσ ησλ 

ρξεκαηηζηψλ γηα πψιεζε ζην ΥΑ θαη ζηελ ηηκή πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηελ αγνξά. 

πληζηά κία απιή κέζνδν κε ηελ νπνία ην δεκφζην κπνξεί λα εθκεηαιιεπζεί ηηο 

επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην ΥΑ. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο 

ελδείθλπηαη κφλν γηα δάλεηα πνπ εθδίδνληαη ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα κεγάιεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ
34

.  

 

2.2 Όξνη έθδνζεο δεκνζίσλ δαλείσλ 

 

 Οη φξνη έθδνζεο ησλ δαλείσλ εμαξηψληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε ζηηγκή έθδνζεο ηνπο θαη απφ ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο 

ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηελ πεξίνδν πνπ ζα δηαξθέζεη ην δάλεην κέρξη ηελ απνπιεξσκή 

ηνπ
35

.  

 

 

 

                                                 
30

 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 258-259 

31
 Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ δηαηηζέκελσλ ηίηισλ δε ζπκπίπηεη κε ηελ πξαγκαηηθή αμία απηψλ, ε νπνία 

ζπλήζσο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αμία αγνξάο. 

32
 Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκνπξαζία, αλάινγα κε ηελ αξρηθά ππνβιεζήζα 

πξνζθνξά, απνιακβάλεη δηαθνξεηηθή απφδνζε ησλ ηίηισλ πνπ αγνξάδεη. 

33
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 260 

34
 Ζ έθδνζε, ζπγρξφλσο, κεγάινπ αξηζκνχ ηίηισλ ζα κείσλε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο αμία. 

35
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 34-40 
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- ην χςνο ηνπ ηφθνπ 

ηνπο φξνπο θάζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ν φξνο γηα ηελ 

θαηαβνιή ηφθνπ. Απνηειεί ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ην θξάηνο θαηαβάιεη ζηνπο 

δαλεηζηέο, πέξαλ ηνπ θεθαιαίνπ, σο αληίηηκν ηεο ππεξεζίαο δαλεηζκνχ.  Σν χςνο ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ηφθνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ζηελφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ζηε ρψξα, απφ ηελ 

θαηάζηαζε ηεο δεκφζηαο πίζηεο θαη απφ ην ρξφλν απφζβεζεο ηνπ δαλείνπ. Γηαθξίλεηαη 

ζε νλνκαζηηθφ θαη πξαγκαηηθφ
36

. 

 

- ρξφλνο απφζβεζεο 

πληζηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ 

δαλείνπ
37

. 

 

- ξήηξεο αζθαιείαο 

πληζηνχλ εηδηθέο εμαζθαιίζεηο πνπ παξέρεη ην θξάηνο απέλαληη ζηνπο 

δαλεηζηέο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ελδερφκελε κείσζε ηεο πξαγκαηηθήο 

αμίαο ησλ δαλείσλ ή πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο. Οη 

εμαζθαιίζεηο θαηά ηεο λνκηζκαηηθήο ππνηίκεζεο είλαη δηάθεξεο αζθαιηζηηθέο ξήηξεο, 

φπσο ε ξήηξα ρξπζνχ, ε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο θαη ε ηηκαξηζκηθή ξήηξα
38
. Καηά ηνπ 

θηλδχλνπ αθεξεγγπφηεηαο ηνπ θξάηνπο νη δαλεηζηέο εμαζθαιίδνληαη κε πξαγκαηηθέο 

αζθάιεηεο φπσο ε ππνζήθεπζε δεκνζίσλ θηεκάησλ ή ε παξαρψξεζε δεκνζίσλ 

εζφδσλ
39
. Αθφκε νη δαλεηζηέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ πξνζσπηθέο αζθάιεηεο νη νπνίεο 

ζπλίζηαληαη ζηελ παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ ηνπ δαλεηδφκελνπ θξάηνπο εθ κέξνπο άιισλ 

θξαηψλ ή εζληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ
40

 

 

 

 

 

                                                 
36

 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 165-167 

37
 Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε βι. Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 36-37 

38
 Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε βι. Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 

171-181. 

39
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 37 

40
 Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε βι. Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 

181-189. 
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Κεθάιαην 3
ν
   

Πξάμεηο Γηαρείξηζεο Γεκόζησλ Γαλείσλ 

 

 

 χκθσλα κε ηελ αξρή pacta sund servanda
41 ην θξάηνο νθείιεη λα ηεξήζεη ζην 

αθέξαην ηηο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε δεκφζηνπ δαλείνπ, 

θαηεχζπλζε πνπ ζπληζηά θαη πάγηα ζέζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο επηζηήκεο. Ζ θπξηφηεξε 

άιισζηε πξάμε δηαρείξηζεο δεκνζίσλ δαλείσλ είλαη ε εμφθιεζε ηνπο, αθνχ ε παξνρή 

ησλ δαλεηζηψλ πξνο ην θξάηνο έρεη πξνζσξηλφ ραξαθηήξα.  Τπάξρνπλ σζηφζν 

πεξηπηψζεηο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο ζπκβάζεηο ηδησηηθψλ δαλείσλ, φπνπ ηα θξάηνο σο 

νθεηιέηεο αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηψλ ηνπ. 

 Καηά θαλφλα, ε αθεξεγγπφηεηα ηνπ θξάηνπο  έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πεξηέιεπζε 

απηνχ ζε θαηάζηαζε ρξενθνπίαο ή πηψρεπζεο – κε επηζπκεηνχο ηξφπνπο εμέιημεο ηεο 

δαλεηαθήο ζρέζεο. ηε δεκνζηνλνκηθή επηζηήκε αλαγλσξίδνληαη θαη’ εμαίξεζε 

πεξηπηψζεηο πνπ φηαλ ζπληξέρνπλ εκπνδίδνπλ ην θξάηνο λα πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε 

ρξενθνπίαο ή πηψρεπζεο. 

 

 

3.1 Πηώρεπζε ή ρξενθνπία ιόγσ αθεξεγγπόηεηαο ηνπ θξάηνπο 

 

 χκθσλα κε έλα γεληθφ νξηζκφ πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηε δεκνζηνλνκηθή 

επηζηήκε, έλα θξάηνο ραξαθηεξίδεηαη σο αθεξέγγπν φηαλ αζεηεί, νιηθά ή κεξηθά, ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. ηε δεκνζηνλνκηθή επηζηήκε, βέβαηα, έρεη ππνζηεξηρζεί 

θαη ε άπνςε φηη έλα θξάηνο δελ κπνξεί λα θαηαζηεί αθεξέγγπν εμαηηίαο ηεο δηαξθνχο 

ηνπ ππφζηαζεο θαη ηνπ πινχηνπ ηνπ. χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή ην θξάηνο κπνξεί 

πάληα λα ζπγθεληξψζεη ηα αλαγθαία ρξεκαηηθά πνζά, επηβάιινληαο θφξνπο ή 

ζπλάπηνληαο αλαγθαζηηθά δεκφζηα δάλεηα, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ
42

. Καηά ην παξειζφλ, σζηφζν, νξηζκέλα θξάηε αλέζηεηιαλ ηελ 

πιεξσκή ησλ δαλεηαθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, είηε ιφγσ δεκνζηνλνκηθήο αδπλακίαο  

είηε ιφγσ δφιηαο πξναίξεζεο κε απνηέιεζκα λα πεξηέιζνπλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή 

ρξενθνπίαο. 

                                                 
41

 Οη ζπκθσλίεο είλαη ηεξεηέεο 

42
 Π. Γεξηηιή, Σν Γεκφζηνλ Υξένο ηεο Διιάδνο, Αζήλαη - Θεζζαινλίθε 1960, ζ. 412-413 
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 Γηα ηελ απφδνζε νξζήο εξκελείαο ζην γεληθφ νξηζκφ πνπ αθνξά ηελ 

αθεξεγγπφηεηα ηνπ θξάηνπο πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο ηνπ 

δαλείνπ πνπ έρνπλ γλήζην ζπκβαηηθφ ραξαθηήξα, απφ εθείλνπο πνπ αλ θαη πεξηέρνληαη 

ζηε ζχκβαζε έρνπλ λνκνζεηηθφ ραξαθηήξα. Οη φξνη λνκνζεηηθνχ ραξαθηήξα ζπληζηνχλ 

φξνπο αληηθεηκεληθήο λνκηκφηεηαο πνπ επηβάιινληαη κνλνκεξψο απφ ην θξάηνο ζηνλ 

αληηζπκβαιιφκελν ηνπ δαλεηζηή. πκβαηηθνί είλαη νη φξνη ηνπ δαλείνπ νη νπνίνη 

ζπλδένληαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ θαηαβνιή ηνπ ηφθνπ θιπ. ε 

πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο παξαβηάζεη ηνπο φξνπο απηνχο ηφηε ζχκθσλα κε ηελ 

θξαηνχζα ζηε δεκνζηνλνκηθή επηζηήκε νξνινγία πεξηέξρεηαη ζε θαηάζηαζε 

«πησρεχζεσο» ή «ρξενθνπίαο». ηνπο λνκηθνχο φξνπο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο πνπ 

θαζνξίδνληαη κνλνκεξψο απφ ην θξάηνο αλήθνπλ π.ρ. ε ηζνηηκία ηνπ λνκίζκαηνο ηεο 

ρψξαο πνπ εθδίδεη ην δάλεην. Ζ κνλνκεξήο ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απηψλ απφ ην 

θξάηνο ζε βάξνο ησλ δαλεηζηψλ δελ απνηειεί ιφγν πνπ νδεγεί ην θξάηνο απηφ ζε 

θαηάζηαζε πηψρεπζεο ή ρξενθνπίαο
43

. 

  Δηδηθφηεξα ζε θαηάζηαζε ρξενθνπίαο πεξηέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηηο πάγηεο 

ζέζεηο ηεο δεκνζηνλνκηθήο επηζηήκεο, ην θξάηνο πνπ αζεηεί ηνπο φξνπο ηεο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο ιφγν δφιηαο πξναίξεζεο θαη φρη ιφγσ αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο
44

. Ζ 

ρξενθνπία ελφο θξάηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αηζζεηή κείσζε ηεο δαλεηαθήο πίζηεο 

ηνπ θπξίσο ζην εμσηεξηθφ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο αζεηήζεη ηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο εμαηηίαο 

αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο θαη ρσξίο δφιν, ηφηε ην θξάηνο απηφ πεξηέξρεηαη ζε 

θαηάζηαζε πηψρεπζεο. Ζ πηψρεπζε ζπληζηά ζπλέπεηα ππεξρξέσζεο ελφο θξάηνπο ην 

νπνίν, ιφγσ ρακεινχ βαζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη κε χπαξμεο θνξνινγηθήο 

χιεο, αδπλαηεί λα αληιήζεη ηα απαξαίηεηα έζνδα πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηήζεη ηηο 

δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Ζ πηψρεπζε ελφο θξάηνπο ζπλήζσο νθείιεηαη ζηνπο 

επαρζείο φξνπο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ησλ δεκνζίσλ δαλείσλ, ζηε δηάζεζε ηνπ πνζνχ 

ησλ δαλείσλ γηα θαηαλαισηηθνχο θαη φρη επελδπηηθνχο ζθνπνχο ή θαη ζηελ έιιεηςε ηνπ 

αλαγθαίνπ ζπλαιιάγκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζνχλ ηα δάλεηα πνπ έρνπλ ζπλαθζεί 

ζε μέλν λφκηζκα. Απηνί είλαη νη ιφγνη νη νπνίνη νδήγεζαλ ηελ Διιάδα λα θεξχμεη 

πηψρεπζε θαηά ηνλ 19
ν
 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
 αηψλα. Ζ Διιάδα αλαγθάζηεθε λα 

αλαζηείιεη ηέζζεξηο θνξέο, θαηά ην δηάζηεκα απηφ, ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο πξνο 

                                                 
43

 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 295 

44
 Η. Κνχιε, Γεκφζηα Οηθνλνκηθή, ζ. 189 
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ην εμσηεξηθφ
45

. Μνξθή πηψρεπζεο ελφο θξάηνπο ζπληζηά θαη ε άξλεζε ηνπ λα 

πιεξψζεη ηηο δαλεηαθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, επηθαινχκελν λνκηθνχο ιφγνπο φπσο π.ρ. ηελ 

αθπξφηεηα ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο ιφγσ ειιείςεσο ηεο ζπληαγκαηηθά απαηηνχκελεο 

πξνεγνχκελεο ζπγθαηάζεζεο ηεο Βνπιήο
46

. 

 Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη φξνη «πηψρεπζε» θαη «ρξενθνπία»  ελφο θξάηνπο 

απνηεινχλ ζπκβνιηθνχο φξνπο νη νπνίνη δηακνξθψζεθαλ απφ ηε δεκνζηνλνκηθή 

επηζηήκε ζην παξειζφλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο αλαζηνιήο εμφθιεζεο ησλ δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ιήςεο αλαγθαίσλ κέηξσλ 

έπεηηα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ θξάηνπο κε ηνπο δαλεηζηέο ηνπ έηζη ψζηε λα εμέιζεη 

απφ ηε δπζκελή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε
47

. Δηδηθφηεξα ε θξαηηθή πηψρεπζε θαη 

ρξενθνπία απνηεινχλ de facto θαηαζηάζεηο νη νπνίεο δε ξπζκίδνληαη νχηε απφ ηα 

εζληθά δεκνζηνλνκηθά δίθαηα ησλ θξαηψλ νχηε απφ ην δηεζλέο δίθαην. Παξφια απηά 

εκθαλίδνπλ θνηλά ζηνηρεία κε ηηο θαηαζηάζεηο πηψρεπζεο ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ θαη 

απνηεινχλ αληηθείκελα ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ δηθαίνπ
48

.  

 Σν θαηλφκελν ηεο πηψρεπζεο ελφο θξάηνπο κε ηε κνξθή ηεο νιηθήο δηαγξαθήο 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ δαλεηζηψλ είλαη πνιχ ζπάλην ζηελ πξάμε. Αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θξάηνπο, απνηειεί θαη ε αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα θαηαβάιεη 

εκπξφζεζκα ηα νθεηιφκελα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δαλεηαθήο ζχκβαζεο, 

ηνθνρξενιχζηα ζηνπο δαλεηζηέο
49

.    

 

 

3.2 Πεξηπηώζεηο λόκηκεο αλαζηνιήο ησλ δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ ελόο 

θξάηνπο  

 

 Σν θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν θαηαξρήλ λα εθηειέζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο πνπ ζπλνκνινγεί
50
. Καη’ εμαίξεζε έρνπλ 

δηαηππσζεί απφ ηελ επηζηήκε θαη ηε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ νξηζκέλεο αξρέο, 

                                                 
45

 Αλαθνξά ζηηο πησρεχζεηο ησλ εηψλ 1827, 1843, 1893, 1932. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. Π. 

Γεξηηιή, Σν Γεκφζηνλ Υξένο ηεο Διιάδνο, Αζήλαη - Θεζζαινλίθε 1960, ζ. 398-400 

46
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 296-297 

47
 Α. Καηξάλε, Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην ρξένο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, Θεζζαινλίθε 1993, ζ.  104 

48
 Λ. Γεσξγαθφπνπινπ, Δγρεηξίδηνλ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, η. Η, ηεχρνο 3, Αζήλα 1987, ζ. 9 

49
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 298 

50
 Pacta sund servanda 
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βάζεη ησλ νπνίσλ, ζε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο αλσηέξαο βίαο ην θξάηνο έρεη δηθαίσκα 

λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Οη αξρέο απηέο είλαη: ε αξρή ηεο ζεκηηήο 

παξαλνκίαο θαη ηνπ εθηθηνχ θαη ηνπ αλέθηθηνπ ηεο δξάζεσο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηα εζσηεξηθά δάλεηα θαη ε αξρή ηεο δεκνζηνλνκηθήο αδπλακίαο 

πνπ εθαξκφδεηαη ζηα εμσηεξηθά δάλεηα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ
51

. 

 

 

 

3.2.1 Η αξρή ηεο ζεκηηήο παξαλνκίαο θαη ηνπ εθηθηνύ θαη ηνπ αλέθηθηνπ ηεο 

δξάζεσο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο 

 

Ζ επηζηήκε ηνπ δηνηθεηηθνχ
52

 θαη δεκνζηνλνκηθνχ δηθαίνπ δηέπιαζαλ δχν αξρέο 

πξνθεηκέλνπ λα «λνκηκνπνηήζνπλ» ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο πνπ θαηαξρήλ αληηβαίλνπλ 

ζε θαλφλεο δηθαίνπ. Πξφθεηηαη γηα ηηο αξρέο ηεο «ζεκηηήο παξαλνκίαο» θαη ηνπ 

«εθηθηνχ θαη αλέθηθηνπ» ηεο δξάζεο ησλ νξγάλσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 Οη θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θαη’ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ζεκηηήο 

παξαλνκίαο, δχλαληαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο π.ρ. πνιέκνπ, θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ, λα παξαβηάδνπλ ζεκηηά ην λφκν πνπ ηνπο επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλε δξάζε 

ή παξάιεςε έλαληη ηδησηψλ ή άιισλ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο, κε γλψκνλα ην δεκφζην ζπκθέξνλ
53

. 

 Με βάζε ηελ αξρή ηνπ «εθηθηνχ θαη αλέθηθηνπ» ηεο δξάζεο ησλ νξγάλσλ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, ε ηειεπηαία δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο εθφζνλ πθίζηαηαη αδπλακία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο βνχιεζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ γηα ιφγνπο είηε λνκηθνχο είηε 

πξαγκαηηθνχο
54
. Οη ζεσξίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ πξνθεηκέλνπ ην 

θξάηνο λα αλαζηείιεη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δαλεηαθέο 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλνκνινγεί εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο. 

    

                                                 
51

 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 299 

52
 Α. Σάρνπ, χγρξνλεο ηάζεηο ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηνο εηο ην Γηνηθεηηθφλ Γίθαηνλ, Θεζζαινλίθε 

1973, ζ. 144-166  

53
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 300 

54
 Α. Σάρνπ, Διιεληθφ Γηνηθεηηθφ Γίθαην, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 437-438 
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3.2.2 Η αξρή ηεο δεκνζηνλνκηθήο αδπλακίαο 

 

 χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο δεκνζηνλνκηθήο αδπλακίαο, ηα θξάηε δηθαηνχληαη λα 

αλαζηείινπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο γεληθά, είηε απηέο απνξξένπλ απφ 

εμσηεξηθά δεκφζηα δάλεηα είηε απφ ζπλζήθεο εηξήλεο πνπ απνβιέπνπλ πνιεκηθέο 

επαλνξζψζεηο θιπ, φηαλ ηεινχλ ζε πξαγκαηηθή αδπλακία λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο απηέο, θαη ζπγρξφλσο λα θαιχςνπλ ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ νπζησδψλ δεκφζησλ αλαγθψλ
55

.  

 Σελ αξρή ηεο δεκνζηνλνκηθήο αδπλακίαο ιφγσ αλσηέξαο βίαο κπνξνχλ λα 

επηθαιεζηνχλ ηα θξάηε πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγήζνπλ ηελ αλαζηνιή ησλ πιεξσκψλ 

ηνπο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εμφθιεζε δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο άιια θξάηε θαη 

δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ δηέπνληαη απφ ην δεκφζην δηεζλέο δίθαην. Γηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ζπληζηά ε εμφθιεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ θξαηψλ πξνο 

αιινδαπά ηδησηηθά πηζησηηθά ηδξχκαηα. Σα ηδξχκαηα απηά δηέπνληαη απφ ην ηδησηηθφ 

δίθαην νπφηε ηα θξάηε λνκηκνπνηνχληαη θαηαξρήλ, βαζηδφκελα ζηελ αξρή ηεο 

θπξηαξρίαο ηνπο, λα αλαζηείινπλ πξνζσπηθά ηελ πιεξσκή ησλ ηνθνρξενιπζίσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ αληηθεηκεληθή νηθνλνκηθή αδπλακία, ρσξίο λα 

παξαβηάδνπλ ην δηεζλέο δίθαην. Ζ αλαζηνιή εθπιήξσζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ 

πξνο ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα έρεη πξνζσξηλφ θαη φρη νξηζηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε 

ην δηεζλέο δίθαην, αθνχ κηα ηέηνηα ελέξγεηα ζα ζπληζηνχζε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηνπ 

minimum standard, πνπ ζέηεη ην δηεζλέο δίθαην ππέξ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αιινδαπψλ, 

ηδησηψλ ηξαπεδψλ. 

 Ζ αξρή ηεο δεκνζηνλνκηθήο αδπλακίαο απνξξέεη απφ ηελ αληίιεςε φηη ην 

θξάηνο πξέπεη λα παξέρεη ηηο ζηνηρεηψδεηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ έλα 

αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο ζηνπο πνιίηεο. ηθαλνπνηψληαο ηηο δαλεηαθέο ηνπ 

ππνρξεψζεηο θαηά πξνηεξαηφηεηα
56

. χκθσλα κε ηελ θξαηνχζα άπνςε
57
, έλα θξάηνο 

κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη λα 
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 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 302 θαη Π. Γεξηηιή, Σν 

Γεκφζηνλ Υξένο ηεο Διιάδνο, Αζήλαη - Θεζζαινλίθε 1960, ζ. 405-407 
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 J. F. Williams, Quelques aspects juridiques des transferts contractuels de richesse entre états, Recueil 

des Cours de l’ Académie de Droit International de la Haye 1927, ζ. 553 

57
 Π. Γεξηηιή, Σν Γεκφζηνλ Υξένο ηεο Διιάδνο, Αζήλαη - Θεζζαινλίθε 1960, ζ. 407 ππνζ. 2, βι. ηελ 

απφθαζε ηνπ  Γηαξθνχο Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο, ηεο 11 Ννεκβξίνπ 1912 



Γεκφζηα δάλεηα θαη πησρεχζεηο ειιεληθνχ θξάηνπο 1824-1932 

Δ..Γ.Γ – Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο – ΚΑ΄ Δθπαηδεπηηθή εηξά 26 

επηθαιεζηεί ηελ αξρή ηεο δεκνζηνλνκηθήο αδπλακίαο φηαλ νη ππνρξεψζεηο απηέο είλαη 

ηφζν ζεκαληηθέο, ψζηε απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο λα απεηιείηαη πξάγκαηη ε νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.    

 

 

3.2.3 Αλάδνρν θξάηνο θαη εθπιήξσζε δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ – αιιαγή 

πνιηηηθνύ θαζεζηώηνο 

 

 ηελ επηζηήκε ηνπ δεκνζίνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, έρεη γίλεη απνδεθηφ φηη ην 

δηάδνρν θξάηνο νθείιεη λα εμνθιήζεη ηα ρξέε πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε πξνθάηνρνο 

δηνίθεζε, κε βάζε ην αμίσκα “res transit cum suo onere”
58

. Παξάιιεια έρεη δηαηππσζεί 

θαη ε αληίζεηε άπνςε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην δηάδνρν θξάηνο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

βαξχλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ αλέιαβε ε πξνθάηνρνο δηνίθεζε. Σν επηρείξεκα ππέξ 

ηεο άπνςεο απηήο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη ππνρξεψζεηο απηέο έρνπλ αλαιεθζεί κε 

θξηηήξην ην ζπκθέξνλ ηεο παιηάο δηνίθεζεο, ην νπνίν θαηά θαλφλα δελ ζπκπίπηεη κε 

εθείλν ηνπ δηάδνρνπ θξάηνπο.  

 Σέινο ππνζηεξίρζεθε θαη κηα ηξίηε ζεσξία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην δηάδνρν 

θξάηνο αλαιακβάλεη λα εμνθιήζεη κφλν ηα πξαγκαηηθά δεκφζηα ρξέε ηνπ πξνθάηνρνπ 

θξάηνπο , δειαδή ηα ρξέε πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κε θξηηήξην ην γεληθφ ηνπ εδάθνπο θαη 

ηνπ πιεζπζκνχ. Πξνθχπηεη ζπλεπψο φηη ην δηάδνρν θξάηνο δελ αλαιακβάλεη λα 

εμνθιήζεη ρξέε πνιηηηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή ρξέε πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ 

άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο ηεο πξνθαηφρνπ δηνίθεζεο. Σέηνηνπ είδνπο ρξέε είλαη φζα 

εμππεξεηνχλ πνιηηηθνχο ζθνπνχο ηεο πξνθαηφρνπ θπβέξλεζεο, πνιεκηθά ρξέε ή ρξέε 

εμνπιηζκνχ
59

. 

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απφ ηελ ειιεληθή δεκνζηνλνκηθή ηζηνξία ηεο 

ζπκβαηηθήο απνδνρήο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, απνηειεί ε πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ 

(17/29.3.1864) πεξί Δλψζεσο ηεο Δπηαλήζνπ κε ηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηε πλζήθε 

πνπ έρεη ζπλνκνινγεζεί κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηξηψλ εγγπεηξηψλ, ηεο Μ. Βξεηαλίαο, 

ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ρσζίαο. ην δηάδνρν ειιεληθφ θξάηνο είρε ηελ ππνρξέσζε λα 

εμνθιήζεη ζην αθέξαην ην δεκφζην ρξένο ησλ Ηνλίσλ λήζσλ, αλεμάξηεηα λα πξφθεηηαη 
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 Γ. Καξηςηάδε, Ζ Διιάδα σο δηάδνρν θξάηνο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Αζήλα 1992, ζ. 41 

59
 Γ. Καξηςηάδε, Ζ Διιάδα σο δηάδνρν θξάηνο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Αζήλα 1992, ζ. 41 
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γηα εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ ρξένο, έλαληη ησλ ηδησηψλ ή φρη
60

. Ζ ζρεηηθή νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε εληάρζεθε ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα έμνδα ηνπ δηάδνρνπ θξάηνπο
61

.  

 Ζ έλλνηα ηεο δηαδνρήο ησλ θξαηψλ δηαθξίλεηαη απφ απηήλ ηεο αιιαγήο 

πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο. χκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε ζην δεκφζην δηεζλέο 

δίθαην, κε ηελ αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο ζε έλα θξάηνο, δελ ηίζεηαη ζέκα 

κεηαβίβαζεο ζην λέν πνιηηηθφ θαζεζηψο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

απφ ηε ζχλαςε εμσηεξηθψλ δεκνζίσλ δαλείσλ ηνπ παιαηνχ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο, 

εθφζνλ νη ππνρξεψζεηο απηέο εμαθνινπζνχλ λα βαξχλνπλ ηνλ ίδην θνξέα
62

. Σν 

ειιεληθφ θξάηνο άξρηζε λα δηεθδηθεί απφ ηελ ελσκέλε κεηαπνιεκηθή Γεξκαλία, ηελ 

εμφθιεζε ηνπ αλαγθαζηηθνχ δαλείνπ πνπ είραλ επηβάιιεη ζηελ θαηερφκελε ηφηε 

Διιεληθή Πνιηηεία, ηελ 23 Μαξηίνπ 1942, νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θαηνρήο ηνπ Γ΄ 

Ράηρ
63

.  
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θξάηνο κε βάζε ηελ παξαπάλσ ζπλζήθε, είλαη ε θαηαβνιή ζπληάμεσλ πξνο ηνπο πξψελ  δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Ηνλίνπ Πνιηηείαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη πιένλ ηθαλνπνηεηηθά ακεηβφκελνη ήηαλ νη 

Βξεηαλνί αμησκαηνχρνη. Βι. Γ. Καξηςηάδε, Ζ Διιάδα σο δηάδνρν θξάηνο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Αζήλα 

1992, ζ. 419 

61
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 311 

62
 Γ. Καξηςηάδε, Ζ Διιάδα σο δηάδνρν θξάηνο. Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Αζήλα 1992, ζ. 17 

63
 Ν. Η. Μπάξκπαο, Σα δεκφζηα δάλεηα ηνπ θξάηνπο, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 313 



Γεκφζηα δάλεηα θαη πησρεχζεηο ειιεληθνχ θξάηνπο 1824-1932 

Δ..Γ.Γ – Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο – ΚΑ΄ Δθπαηδεπηηθή εηξά 28 

ΜΔΡΟ Β΄ - ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΑΝΔΙΜΟΤ 

(1824-1932) 

ΠΣΩΥΔΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

 

 

Πξνηνχ αθφκε ζπζηαζεί ην ειιεληθφ θξάηνο νη επαλαζηαηεκέλνη έιιελεο 

άξρηζαλ λα επηδεηνχλ θαη λα εηζπξάηηνπλ δάλεηα. Ο απειεπζεξσηηθφο αγψλαο ησλ 

Διιήλσλ απνηέιεζε κία «ρξπζή» επθαηξία γηα ηηο αγγιηθέο θαη ηηο γαιιηθέο ηξάπεδεο 

λα δαλείζνπλ ρξήκαηα ζηελ Διιάδα κε ην αδεκίσην.  

 Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

πεξηφδνπο ηεο επηθξάηεζεο ησλ θιαζηθψλ θηιειεχζεξσλ αληηιήςεσλ ή ησλ 

αληηιήςεσλ ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ηα δεκφζηα δάλεηα απνηεινχζαλ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο πεγέο αληιήζεσο δεκνζίσλ 

εζφδσλ. Μάιηζηα, αλ ζήκεξα ηα έζνδα απφ δεκφζην δαλεηζκφ θαηαηάζζνληαη ζε 

δεχηεξε θαηεγνξία απφ πιεπξάο ζπνπδαηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα έζνδα απφ ηελ 

θνξνινγία, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο ειιεληθήο δεκνζηνλνκηθήο ηζηνξίαο, επεηδή ηα 

δεκφζηα έζνδα απφ ηελ θνξνινγία ήηαλ πεληρξά ή θαη αλχπαξθηα ιφγσ ειιείςεσο ή 

πεξηνξηζκέλεο θνξνινγεηέαο χιεο, ηα δεκφζηα δάλεηα θαη θπξίσο ηα εμσηεξηθά 

απνηεινχζαλ ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

 

 

Κεθάιαην 4
ν
   

Πεξίνδνο 1824-1827 – Πηώρεπζε 1827 

 

4.1 Σν πξώην δάλεην ηεο αλεμαξηεζίαο 

 

 Ο ειιεληθφο αγψλαο ηεο αλεμαξηεζίαο θαζηζηά αλαγθαία ηελ πξνζθπγή ζηνλ 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ νπφηε θαη ζπλάπηνληαη ηα δχν δάλεηα ηεο αλεμαξηεζίαο. ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο επαλάζηαζεο (1821-1823) γίλνληαη αλεπηηπρείο πξνζπάζεηεο γηα 

εμαζθάιηζε ρξεκάησλ απφ ην εμσηεξηθφ ιφγσ ηνπ αβέβαηνπ ηεο πνξείαο ηεο, ηεο 

έιιεηςεο δηνηθεηηθήο αξρήο θαη σο εθ ηνχηνπ ηνπ επηζθαινχο ηεο δαλεηαθήο 

εμππεξέηεζεο. ηε ζπλέρεηα ην θιίκα αιιάδεη θαη νη Μεγάιεο Γπλάκεηο ζέινληαο λα 
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ππνβνεζήζνπλ ηνλ αγψλα ησλ Διιήλσλ, εμππεξεηψληαο παξάιιεια θαη ηα δηθά ηνπο 

ζπκθέξνληα, ελίζρπζαλ νηθνλνκηθά ηελ επαλάζηαζε.  

 

 Σν πξψην δάλεην
64

: 

 

Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο 8/20.2.1824 

Δθδφηεο Οίθνη Longhman, O’ brien, Ellice and Co 

Ολνκαζηηθή Αμία 800.000 ι. ζ. 

Σηκή Έθδνζεο 59% 

Πξαγκαηηθφ 472.000 ι. ζ. 

Δπηηφθην 
5% κε αλαδξνκηθφηεηα ηφθσλ απφ 

1.1.1824 

Σξφπνο Δμφθιεζεο Με εμακεληαίεο δφζεηο εληφο 38 εηψλ   

Δγγπήζεηο 
Τπνζεθεχνληαη ηα εζληθά θηήκαηα θαη 

φια ηα δεκφζηα έζνδα 

 

 

Με ηελ έθδνζε ηνπ δαλείνπ ακέζσο θξαηήζεθαλ
65

: 

 

Πξνθαηαβνιηθά ηφθνη 2 εηψλ 80.000 ι. ζ. 

Πξνθαηαβνιηθά ρξενιχζηα 2 εηψλ 16.000 ι. ζ. 

Γηα πξνκήζεηεο κε 3% 24.000 ι. ζ. 

Γηα πξνκήζεηα επί ηεο πιεξσκήο ησλ 

ηφθσλ 
3.000 ι. ζ. 

χλνιν 123.000 ι. ζ. 
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 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 24 
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 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 24 
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 Δπνκέλσο ε Διιάδα απφ ηηο 800.000 ι. ζ. ζα έπαηξλε 349.000 ι. ζ.. Οη 

δαλεηνδφηεο επέβαιαλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο εμαηηίαο ηνπ αζχζηαηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο θαη ηνπ αβέβαηνπ ηεο πνξείαο ηεο επαλάζηαζεο
66
. Ζ ειιεληθή πιεπξά είρε ήδε 

πξνεηζπξάμεη πνζά χςνπο 60.000 ι. ζ. νπφηε ην πνζφ πνπ απέκελε αλεξρφηαλ ζηηο 

289.000 ι. ζ. δειαδή ην 36% ηνπ νλνκαζηηθνχ δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ. Γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ δαλείνπ νξίζηεθαλ 2  ηξηκειείο επηηξνπέο, κία ζηελ Διιάδα θαη κία ζηελ Αγγιία. Ζ 

αγγιηθή πιεπξά πξνέβαιε σο ιφγν γηα ηε δεκηνπξγία θαη δεχηεξεο επηηξνπήο ηελ 

αληηκεηψπηζε ελδερφκελεο  θαθνδηαρείξηζεο ησλ ρξεκάησλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ππνζηεξίρζεθε σζηφζν φηη ηα θίλεηξα ήηαλ πνιηηηθά – δίαπινο πνιηηηθψλ 

παξεκβάζεσλ
67

- αθνχ ην 59% ηεο ηηκήο έθδνζεο ηνπ δαλείνπ δηαζθάιηδε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ δαλεηζηψλ. 

 Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ δαλείνπ παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ θαηαβνιή 

ησλ δφζεσλ αιιά θαη θαηλφκελα θεξδνζθνπίαο απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηηκήο ησλ 

νκνινγηψλ
68

. Δπηπιένλ ππήξρε ε απαίηεζε ηεο αγγιηθήο πιεπξάο αληί γηα ρξήκαηα λα 

ζηέιλνληαη ζηελ Διιάδα πνιεκηθά είδε αγνξάο ηνπ Λνλδίλνπ. Σα ρξήκαηα πνπ 

κεηαθέξνληαη ζηελ Διιάδα δελ είλαη φια ζε ιίξεο (ηζπαληθά δίζηεια) κε ηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο λα ιεηηνπξγνχλ ππέξ ησλ απνζηνιέσλ.  Αθφκε θαη δσξεέο 

ρξεψλνληαλ ζην δάλεην. Σελ ίδηα ζηηγκή ε ειιεληθή πιεπξά θαηεγνξνχζε ηνπο 

δαλεηζηέο γηα αηζρξνθεξδή ζπκπεξηθνξά. 

 

 

4.2 Σν δεύηεξν δάλεην ηεο αλεμαξηεζίαο 

 

 Σν 1825 ζπλνκνινγείηαη ην δεχηεξν δάλεην, επίζεο νκνινγηαθφ
69

: 
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Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο 7.2.1825 

Δθδφηεο J and S Ricordo 

Ολνκαζηηθή Αμία 2.000.000 ι. ζ. 

Σηκή Έθδνζεο 55.5% 

Πξαγκαηηθφ 1.100.000 ι. ζ. 

Δπηηφθην 
5% κε αλαδξνκηθφηεηα ηφθσλ απφ 

1.1.1825 

Υξενιχζην 1% επί νλνκαζηηθήο αμίαο 

Υξφλνο Δμφθιεζεο 

Γελ νξίδεηαη ξεηά, απφ ινγαξηαζκφ 

παξαθξαηεζέλησλ ρξενιπζίσλ ζπλάγεηαη 

δεθαεηήο   

 

 

Οη δαλεηνδφηεο πξνθαηαβνιηθά θξάηεζαλ
70

:  

 

Σφθνη 2 εηψλ 200.000 ι. ζ. 

Υξενιχζηα 1 έηνπο πξνο 1% 20.000 ι. ζ. 

Πξνκήζεηα πιεξσκήο ηφθσλ επί ησλ 

ηφθσλ 
4.000 ι. ζ. 

Πξνκήζεηα, κεζηηηθά θαη έμνδα 

ζπλνκνιφγεζεο εθάπαμ  
60.000 ι. ζ. 

χλνιν 284.000 ι. ζ. 

 

 

 ηελ Διιάδα απέκελε πνζφ χςνπο 816.000 ι. ζ. Δπηπιένλ ε Διιάδα 

ππνρξεψζεθε λα αγνξάζεη νκνινγίεο ηνπ πξψηνπ δαλείνπ νλνκαζηηθήο αμίαο 250.000 ι 

.ζ. πξνο 60% γηα λα εληζρχζεη ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο.. Γηα ην ιφγν απηφ δηαηέζεθαλ 113. 

200 ι. ζ. νπφηε παξαδνηέν 702.800 ι. ζ. Σα ρξήκαηα δηαηέζεθαλ γηα ηελ αγνξά 

πνιεκνθνδίσλ, λαπηηθνχ εμνπιηζκνχ (ζπλήζσο θαθήο πνηφηεηαο) ελψ έλα πνζφ ράζεθε 

«ράζεθε θαζ’ νδφλ».  
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 Σνλ Γεθέκβξε ηνπ ίδηνπ έηνπο αλαδεηείηαη θαη ηξίην δάλεην νπφηε θαη 

επηρεηξείηαη εζσηεξηθφο δαλεηζκφο κε ππνζήθε ηα εζληθά θηήκαηα ρσξίο φκσο 

αμηφινγα απνηειέζκαηα. Σνλ Απξίιην ηνπ 1826 φπνπ αλαιακβάλεη ε θπβέξλεζε Εαΐκε 

ζην ηακείν ππήξραλ «16 γξφζηα, νχηε κία ιίξα».  

 πσο παξαηεξεί ν Έκεξζνλ
71

 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ιανχ δελ θαηαιάβαηλε 

αθξηβψο ηελ έλλνηα ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ. Απιντθά ζεσξνχζε φηη πξφθεηηαη γηα 

επξσπατθφ δψξν. Ζ δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ ήηαλ ηδηνηειήο θαη αλνξζνινγηθή γεγνλφο 

πνπ θαπηεξηάδεηαη θαη απφ ηνλ ηχπν
72

 «πνηνο ινηπφλ κπνξεί λα θαηαπεηζζεί ρσξίο λα 

ηδή ηνπο ινγαξηαζκνχο φηη ηφζαηο ρηιηάδαηο ιίξαηο ζηεξιίλαηο…..δελ 

θαηερσλεχζεζαλ….;». 
73

 Σελ πεξίνδν απηή βαζκνζεηνχληαη απφ ηε Βνπιή 12.000 

αμησκαηνχρνη φηαλ ην ζχλνιν ησλ νπιηθψλ δπλάκεσλ ήηαλ γχξσ ζηηο 20.000 άλδξεο
74

 

ελψ κηζζνδνηνχληαη πεξίπνπ 35-40.000
75

. 

 Δίλαη γεγνλφο φηη νη 2 εκθχιηνη ελζάξξπλαλ θαη ζπληήξεζαλ ηα δάλεηα ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζηελ «αγγιηθή παξέκβαζε» θαη εμάξηεζε ηεο Διιάδαο. Ο πιεζπζκφο γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηε δπζρεξή θαηάζηαζε πσινχζε πξνζσπηθά αληηθείκελα ηε ζηηγκή πνπ 

ε αμία ησλ πνιχηηκσλ κεηάιισλ είρε εθπέζεη ζε αληίζεζε κε ηελ ηηκή ησλ εηδψλ 

δηαηξνθήο ελψ νη πεξηζζφηεξνη λαπηηθνί είραλ θαηαθχγεη ζηελ πεηξαηεία. Σελ πεξίνδν 

απηή νη πξφζνδνη ηνπ δεκνζίνπ κεηψλνληαη αηζζεηά – απφ 5.5 εθ. ην 1825 ζε 1.6 εθ. ην 

1826. Ζ θπβέξλεζε γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε πξνζθεχγεη ζηελ επηβνιή 

θφξσλ (ηνχξθηθε πξαθηηθή). Γηα ηελ εμππεξέηεζε δελ γίλεηαη νχηε ιφγνο, άιισζηε 

είραλ πξνπιεξσζεί ηφθνη δχν εηψλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1826 ε Γ΄ Δζλνζπλέιεπζε ζα 

επηθπξψζεη κε ζπληαγκαηηθφ ςήθηζκα ηα δχν εμσηεξηθά δάλεηα σο εζληθφ ρξένο
76

. 

 Ο Καπνδίζηξηαο πξηλ αθφκε αλαιάβεη είρε δεηήζεη απφ ηηο ΣΜΓ λα εγγπεζνχλ 

θαηά ίζε επζχλε έλα δάλεην πξνο ηελ Διιάδα χςνπο ηνπιάρηζηνλ 22.5 εθ. θξ. (900.000 

ιηξψλ). Σν 1827 ν θπβεξλήηεο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο απεχζπλε έθθιεζε ζηηο κεγάιεο 
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 Π. Β.  Γεξηηιήο, πκβνιή εηο ηελ δεκνζηνλνκηθήλ ηζηνξίαλ ηνπ αγψλνο ηνπ 1821, ζ. 141 
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 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 
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  Διιεληθά Υξνληθά, 27.5.1825, α. θ. 42 
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δπλάκεηο γηα ρνξήγεζε λένπ δαλείνπ
77

 60 εθαη. θξ. Πξνθεηκέλνπ λα πιεξσζνχλ νη 

ηφθνη ησλ δχν αγγιηθψλ δαλείσλ θαη λα αλνξζσζεί ε θαηεζηξακκέλε ειιεληθή 

νηθνλνκία. Οη μέλνη δαλεηζηέο δελ είραλ δηάζεζε λα παξαρσξήζνπλ λέα δάλεηα ζηνπο 

Έιιελεο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο θαη ιφγσ ηεο αδπλακίαο εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ 

ηεο αλεμαξηεζίαο ε ειιεληθή δηνίθεζε νδεγείηαη ζηελ πηψρεπζε. 

 

  

 

Κεθάιαην 5
ν
   

Πεξίνδνο 1828-1843 – Πηώρεπζε 1843 

 

5.1 Σν δάλεην ησλ 60 εθαη. θξάγθσλ 

 

 ηαλ αλαιακβάλεη ν Καπνδίζηξηαο ην ηακείν είλαη ειιεηκκαηηθφ. Σνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1828 πεξηγξάθεη «αλαιαβψλ…επξήθα ην δεκφζηνλ ηακείνλ φρη κφλν 

θελφλ…αιιά βεβαξεκέλνλ ππφ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ησλ 2.400.000 ιηξψλ». Ο 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ 1829-1830 αλεξρφηαλ ζηα 10.530.000 θξ. Καη ην έιιεηκκα ζηα 

4.800.000 θξ (40%) . χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ ην έιιεηκκα νθεηιφηαλ 

εμ’ νινθιήξνπ ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ δειαδή ζηελ νθεηιφκελε εμππεξέηεζε ηνπ
78

.  

 

 

Οθεηιφκελν Κεθάιαην 2.224.800 ι. ζ. 

Οθεηιφκελνη Σφθνη 243.000 ι. ζ.  

χλνιν 2.468.165 ι. ζ. 

 

 

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο ζα πξνηαζνχλ δηάθνξα ζρέδηα
79

 κε 

κνλαδηθή δηέμνδν πάιη ηελ πξνζθπγή ζηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Οη πξνζπάζεηεο ηνπ 
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Καπνδίζηξηα πνπ είρε δηαγλψζεη ηελ αλάγθε απηή θαηαιήγνπλ ζε απνηπρία. Ο ιφγνο 

ήηαλ αθ’ ελφο ε έιιεηςε πίζηεο ιφγσ κε εμππεξέηεζεο ησλ πξψησλ δαλείσλ θαη αθ’ 

εηέξνπ ζηελ αληηπνιηηεπηηθή πνιηηηθή ησλ Γπηηθψλ ΜΓ έλαληη ηνπ Καπνδίζηξηα. 

 Σν επηέκβξε ηνπ 1831, ιίγεο κέξεο πξηλ ηε δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα, νη 

Σξεηο Μεγάιεο Γπλάκεηο  (ΣΜΓ) ζεσξνχζαλ φηη είλαη αλαγθαίν γηα ηελ Διιάδα λα 

εθιεγεί λένο εγεκφλαο, λα βειηησζνχλ ηα ζχλνξα θαη λα ρνξεγεζεί λέν δάλεην. Μεηά ηε 

δνινθνλία ηνπ Καπνδίζηξηα (9.10.1831) ε Διιάδα είρε βπζηζηεί ζην εκθπιηαθφ ράνο
80

. 

Ο Βξεηφο πεξηγξάθεη. «… Οπδεκία ππήξρελ θπβέξλεζηο….ζηξαηφο ελ πιήξε αηαμία, 

παληαρνχ αρξεκαηία θαη πελία, πφιεηο θαηεζηξακκέλαη, ρψξαη θαηεξεκσκέλαη θαη ην 

δεκφζηνλ ηακείνλ θελφλ…»
81
. Ζ θπξηαξρία ησλ 3 μέλσλ θνκκάησλ (αγγιηθφ, γαιιηθφ, 

ξσζηθφ) ήηαλ θαζνιηθή, ε θνηλσλία έληνλα θνκκαηηθνπνηεκέλε θαη ν ιαφο είρε 

πεξηέιζεη ζε θαηάζηαζε απφγλσζεο
82

. Σελ πεξίνδν απηή θάζε δεκνζηνλνκηθή 

πξννπηηθή είλαη ππνζεθεπκέλε ζηε «ρξφληα αρξεκαηία». ηαλ αλέιαβε ε Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή ζην ηακείν ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ππήξραλ 100 ηάιηξα. 

 Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1828 κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 1833 νη ζπλνιηθέο εηζξνέο 

ζην δεκφζην ηακείν ήηαλ 24 εθ. θξ.. ην πνζφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

πξνθαηαβνιέο ησλ ΜΓ πξνο ηνλ Καπνδίζηξηα, έλαληη ηνπ δαλείνπ πνπ είρε δεηήζεη ν 

ηειεπηαίνο. Σν δηάζηεκα απηφ νη εηήζηεο ζηξαηησηηθέο δαπάλεο πξνζεγγίδνπλ, θαηά 

κέζν φξν, ην πνζφ ησλ 6,2 εθ. θξ.. Σνλ Μάξηην ηνπ 1829 ε Δπηηξνπή γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ δαλείσλ, γλσκνδνηνχζε φηη γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δαλείσλ «είλαη ηεο 

απνιχηνπ αλάγθεο έλ λέν δάλεηνλ…»
83

. 
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 Μεηά ηελ άλνδν ηνπ ζσλα ζην ζξφλν ην Μάην ηνπ 1832
84

:  

 

 Οη κεγάιεο δπλάκεηο εγγπψληαη δάλεην χςνπο κέρξη θαη 60 εθ. θξ.  

 Σν δάλεην ζα θαηαβαιιφηαλ ζε ηξεηο ζεηξέο (ε πξψηε ακέζσο θαη νη επφκελεο 

αξγφηεξα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Διιάδαο) 

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηνθνρξενιπζίσλ ε Διιάδα φθεηιε λα γλσζηνπνηήζεη 

ηηο πξνζφδνπο ηεο ηηο νπνίεο δελ ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηήζεη κε θάπνην άιιν 

ηξφπν αλ εθθξεκνχζαλ νη δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Σελ εθπιήξσζε ηνπ φξνπ 

απηνχ ζα επέβιεπαλ νη εθπξφζσπνη ησλ ηξηψλ ΜΓ, φξνο πνπ επέβαιε ζηελ 

Διιάδα κία κνξθή δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

 Δλδερφκελεο ρξεκαηηθέο απνδεκηψζεηο πξνο ηελ Πχιε
85
, κεηά ηελ νξηζηηθή 

ξχζκηζε ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ ζα θαηαβάιινληαλ απφ ην δάλεην. 

 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1833 ε αληηβαζηιεία
86

 αλαιακβάλεη ηε δηαθπβέξλεζε ελφο 

ηφπνπ ν νπνίνο είρε: 

 

 ζχλνξα επηθξαηείαο 

 ηελ πξνζηαζία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ 

 έλα βαπαξηθφ ζηξαηφ 3.500 αλδξψλ  

 έλα δάλεην 40 εθ. θξ. (ε γ΄ ζεηξά  δελ θαηαβιήζεθε πνηέ) 

 δπζαξεζηεκέλε θνηλή γλψκε 

 

ηαλ αλέιαβε ζην δεκφζην ηακείν βξέζεθαλ 183,82 δξρ.
87

. Σελ πεξίνδν απηή επηθξαηεί 

ράνο θαη αδπλακία αλαζπγθξφηεζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. Ζ δεκνζηνλνκηθή 
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δηαρείξηζε ηεο πεξηφδνπ ήηαλ απνηπρεκέλε κε ηνπο δεκφζηνπο πφξνπο λα 

ζπαηαινχληαη
88

 φπσο δήισλε ε Βνπιεπηηθή Δπηηξνπή ηνπ 1849. 

   

 Σν δάλεην ησλ 60 εθ.θξ. : 

 

Ζκεξνκελία Τπνγξαθήο 12.1.1833 

Δθδφηεο Οίθνο Rothschild 

Ολνκαζηηθή Αμία 60.000.000 θξ. (67.008.000 δξρ) 

Σηκή Έθδνζεο 94% 

Πξαγκαηηθφ 56.400.000 ι. ζ. 

Δπηηφθην 5%  

Υξφλνο Δμφθιεζεο 
36 ρξφληα (1836-1871) κε εμακεληαίεο 

δφζεηο   

Υξενιχζην 1% 

Πξνκήζεηα 2% 

 

  

Σν δάλεην ζα εθδηδφηαλ ζε ηξεηο ζεηξέο ησλ 20 εθ. θξ. έθαζηε. Οη δχν πξψηεο 

ζεηξέο ζα δίλνληαλ ζε 18 κεληαίεο δφζεηο απφ ηελ 1.3.1833. ε πεξίπησζε 

πξνθαηαβνιήο ζα επηβαξπλφηαλ κε ηφθν πξνεμφθιεζεο 5%. Σελ 1.7.1833 ε 

αληηβαζηιεία πξνεηζέπξαμε θεθάιαην 32 εθ. θξ.  

Ζ παξαρψξεζε εγγπήζεσλ απφ ηηο ΣΜΓ γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ 

ζπλάληεζε κεγάιεο δπζθνιίεο. Σειηθά ε εγγχεζε ηεο Αγγιίαο δφζεθε κε λφκν ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1832, ηεο Ρσζίαο κε απηνθξαηνξηθφ δηάηαγκα ηνλ Απξίιην ηνπ 1833 θαη 

ηεο Γαιιίαο κε λφκν ην Μάην ηνπ 1833
89

.  

Ζ βαπαξηθή απιή είρε απαηηήζεη ε αλαγγειία ηνπ λένπ εγεκφλα λα ζπλνδεχεηαη 

κε «ηεθκήξηα επδαηκνλίαο»
90

 νπφηε πξνθαηαβάιινληαη νη δχν πξψηεο ζεηξέο ηνπ 

δαλείνπ επηβαξπκέλεο κε ηφθν πξνεμφθιεζεο 5%. Σν γεγνλφο απηφ θφζηηζε επηπιένλ 
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ζηελ Διιάδα, 573.290 δξρ. γηα ηφθνπο πξνεμφθιεζεο θαη 372.666 δξρ. γηα ηνπο ηφθνπο 

Ηνπιίνπ - Απγνχζηνπ ηνπ 1833, ζπλνιηθά 945.957 δξρ.
91
. Δμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο 

θαηαβνιήο ηεο πξνθαηαβνιήο, ε αληηβαζηιεία πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα 

δηάθνξα έμνδα δαλείζζεθε ρξήκαηα απφ ηελ απιή ηεο Βαπαξίαο θαη απφ ηνλ ηξαπεδίηε 

ηνπ Μνλάρνπ Έηρηαι επνκέλσο κέξνο ησλ πξνθαηαβνιψλ ζα θάιππηε θαη απηφ ην 

δάλεην. Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ηα ηνθνρξενιχζηα γηα νιφθιεξν ην δάλεην 

ππνινγίζηεθαλ επί ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ αμίαο θαη φρη ηεο πξαγκαηηθήο ελψ 

πξνεηζπξάρζεθαλ ηα ηνθνρξενιχζηα θαη νη πξνκήζεηεο ηεο πξψηεο δηεηίαο
92

.  

Ήδε απφ ην 1833 ε Αγγιία δεηνχζε λα επηζηξαθεί ε πξνθαηαβνιή ηεο πνπ είρε 

ρνξεγεζεί ζηνλ Καπνδίζηξηα.  Απφ ηηο δχν πξψηεο ζεηξέο θαηαβιήζεθαλ κέρξη θαη ην 

1835, ηφζν γηα ηηο πξνθαηαβνιέο ησλ ΣΜΓ  πξνο ηνλ Καπνδίζηξηα φζν θαη γηα ηα 

δάλεηα ηεο αλεμαξηεζίαο, ζπλνιηθά 1.257.516 δξρ. Μέρξη ην 1843 ζα θαηαβάιινληαη 

εηεζίσο ζηε Ρσζία δηάθνξα πνζά ελψ ζπλνιηθά γηα ην ρξένο απηφ ζα θαηαβιεζνχλ 

απφ ην δάλεην 2.238.559,15 δξρ
93

. 

Απφ ην δάλεην ζα θαηαβιεζεί θαη ε απνδεκίσζε πνπ φθεηιε ε Διιάδα λα 

θαηαβάιεη ζηελ Πχιε, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ηνπ Κάιεληεξ – Κηνζθ ηνπ 1832, γηα 

ηε δηεχξπλζε ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ (Αηησιναθαξλαλία - Φζηψηηδα). Ζ απνδεκίσζε 

νξίζηεθε ζην πνζφ ησλ 12.284.800 δξρ (11 εθ. θξ.)  θαη ηα ρξήκαηα ζα θαηέβαιε απ’ 

επζείαο ζηελ Πχιε ε Σξάπεδα Rothschild. Ζ ηξάπεδα δελ ζα είρε άιιε σθέιεηα εθφζνλ 

γηα ην πνζφ απηφ είρε παξαθξαηεζεί ηφθνο πξνεμφθιεζεο. κσο ηειηθά εγγξάθεθε θαη 

θαηαβιήζεθαλ 12.531.164 δξρ., δειαδή 246.364 δξρ. επηπιένλ
94

. 

 Σέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ 1835 ζην δεκφζην ηακείν ππήξραλ 1.810.831 δξρ.
95
. Απ’ 

απηά έπξεπε λα θαιπθζνχλ ηα ειιείκκαηα ηεο ηξηεηίαο 1833-1835 θαη λα θαηαβιεζεί ην 

πνζφ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ γηα ην έηνο 1836, χςνπο 2.707.123 δξρ. . 

 Οη δχν πξψηεο ζεηξέο ηνπ δαλείνπ είραλ εμαληιεζεί ζηα έμνδα έθδνζεο ηνπ, ζηηο 

πεξηηηέο δαπάλεο, ηεο αληηβαζηιείαο, ζε παιηά ρξέε θαη ζηελ απνδεκίσζε ηεο Πχιεο. Ζ 

εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ δπζρέξαηλε ην νηθνλνκηθφ αδηέμνδν πνπ ήδε ππήξρε νπφηε ην 

Μάην ηνπ 1835 ε ειιεληθή θπβέξλεζε δήηεζε ηελ έθδνζε ηεο ηξίηεο ζεηξάο ηνπ 
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δαλείνπ. Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο νη εγγπήηξηεο δπλάκεηο δήηεζαλ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα 

ηα κέηξα πνπ είρε ιάβεη ε ειιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

ηνθνρξενιπζίσλ
96

. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε κε ηε ζεηξά ηεο αλαγθάζηεθε λα 

εμνπζηνδνηήζεη ηελ ηξάπεδα Rothschild λα πιεξψλεη ηα ηνθνρξενιχζηα απφ ηελ Σξίηε 

ζεηξά ηνπ δαλείνπ θαη δηαβεβαίσζε φηη κεηά ηελ εμάληιεζε ηεο ζα έδηλε ζηελ αξρή 

θάζε ρξφλνπ, ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ δηαθνξεηηθά ηα 

θξαηηθά έζνδα ζα έκπαηλαλ ζε θνηλφ ινγαξηαζκφ κε ηηο δπλάκεηο
97

.   

 Απφ ηελ πιεπξά ηεο Γαιιίαο νη πξφζζεηνη φξνη γηα ηελ εγγχεζε ηεο ηξίηεο 

ζεηξάο ήηαλ
98

:  

 

 Ζ απνπνκπή ησλ Βαπαξψλ απφ ζηξαηησηηθέο ή πνιηηηθέο ζέζεηο 

 χζηαζε νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο  

 Καιχηεξε νξγάλσζε ηεο νηθνλνκίαο 

 Δηζαγσγή ησλ αλαγθαίσλ ζεζκψλ 

 

Ζ Ρσζία απφ ηελ πιεπξά ηεο έζεζε ηνπο εμήο φξνπο: 

 

 Γηάζεζε ηεο ηξίηεο ζεηξάο ηνπ δαλείνπ γηα ηελ ηνθνρξενιπηηθή απφζβεζε 

 Τπνζήθεπζε ησλ εζληθψλ γαηψλ απνθιεηζηηθά γηα ην δάλεην γηα 36 ρξφληα 

 Δμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηα δεκφζηα δάλεηα 

 Παξαρψξεζε ειεπζεξίαο επηινγήο ζηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ησλ 

παξαγσγηθφηεξσλ κέηξσλ γηα ηηο εζληθέο γαίεο 

 

Ζ Αγγιία αληίζεηα ηάρζεθε ππέξ ηεο εγγπήζεσο ηεο ηξίηεο ζεηξάο απφ ηηο ΜΓ. 

 

 Ζ Σξίηε ζεηξά ηνπ δαλείνπ θαζπζηέξεζε λα απνδνζεί θαη ην γεγνλφο απηφ σζεί 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα δεηήζεη ην βαπαξηθφ δάλεην ηε ζηηγκή πνπ θαη ε 

ρξενιπηηθή δφζε ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 1836 ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ ηξάπεδα Rothschild 
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σο πξνθαηαβνιή απφ ην δάλεην. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1838 ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Έιιελα 

πξέζβε, ζηε δηάζθεςε ησλ πξεζβεπηψλ ζην Λνλδίλν, αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο ηξίηεο 

ζεηξάο ηνπ δαλείνπ. Ζ αίηεζε ζπλνδεπφηαλ κε ππφκλεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο. Ζ Διιάδα αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηελ 

εμππεξέηεζε νιφθιεξνπ ηνπ δαλείνπ πνπ σο ηφηε θάιππηε κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ 

απφ ηελ Σξίηε ζεηξά. Χο πξνο ηελ εγγχεζε ηνπ δαλείνπ δε δερφηαλ ηελ ππνζήθεπζε 

φισλ ησλ εζληθψλ γαηψλ παξά κφλν φζσλ θάιππηαλ ηελ αμία ηνπ δαλείνπ. Δπίζεο 

δερφηαλ θάζε κέηξν πνπ εμαζθάιηδε ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ θαη δελ έζηγε ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο.  

 Ζ Αγγιία πξφβαιε εκπφδηα γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ηξίηεο ζεηξάο ηνπ δαλείνπ, 

θπξίσο, επεηδή δηαθσλνχζε κε ηελ εμφθιεζε ηνπ βαπαξηθνχ δαλείνπ κε αγγιηθά 

ρξήκαηα. Δπηπιένλ ζεσξνχζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε έθδνζεο ηεο ηξίηεο ζεηξάο ηε 

ζπληαγκαηνπνίεζε ηνπ πνιηηεχκαηνο ζηελ Διιάδα. Ζ Γαιιία θαη ε Ρσζία είραλ ήδε 

θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία θαη ππφ ηελ πίεζε ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δαλείνπ ζα 

ζπλαηλέζεη θαη ε Αγγιία. 

 Ζ έθδνζε ηεο ηξίηεο ζεηξάο έγηλε ζηαδηαθά απφ ην 1837 έσο ην 1842. πλνιηθά 

εθδφζεθαλ 19.531 νκνινγίεο νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ 20 εθ. θξ. (22.336.000 δξρ.) απφ 

ηηο νπνίεο θπθινθφξεζαλ 16.835 νκνινγίεο νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ 19.252.559 δξρ. 

θαη πξαγκαηηθνχ 17.494.408 δξρ.
99

. Ζ Γαιιία επέιεμε λα κελ ζέζεη ζε θπθινθνξία 

2.538 νκνινγίεο, νλνκαζηηθήο αμίαο 2.902.933 νχησο ψζηε λα θαηαβάιεη εμ ηδίσλ ηηο 

δφζεηο γηα ηα ηνθνρξενιχζηα πνπ ηεο αληηζηνηρνχζαλ γηα ηελ ηξηεηία 1838-1840 θαη γηα 

ην πξψην εμάκελν ηνπ 1843. Ζ επηινγή απηνχ ηνπ ηξφπνπ δξάζεο πξνβιήζεθε σο 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα
100

. Οη πξνθαηαβνιέο ηεο Γαιιίαο αλήιζαλ ζπλνιηθά ζε 

3.085.098 δξρ.
101

. 

 Καηά ηελ πεξίνδν 1836-1842, ε Διιάδα θαηέβαιε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δαλεηαθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ 23.420.461 δξρ.
102

. Πξνθχπηεη φηη νιφθιεξε ε Σξίηε 

ζεηξά ηνπ δαλείνπ δελ ήηαλ αξθεηή γηα ηελ θάιπςε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

πλνιηθά εθδφζεθαλ 58.593 νκνινγίεο κε αμία 1024 θξ. πεξίπνπ ε θάζε κία.    
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Ζ ρξήζε ηνπ δαλείνπ
103

:  

 

Ολνκαζηηθφ θεθάιαην  63.924.559,87 δξρ. 

Γηαθνξά 6% κεηαμχ 

νλνκαζηηθήο ηηκήο θαη 

ηηκήο έθδνζεο 94% 

3.835.473,60  

Σφθνη πξνεμφθιεζεο 1.176.288,10  

χλνιν  5.011.761,70 δξρ. 

ΑΠΟΓΟΣΔΟ  58.912.798,17 δξρ. 

 

 

 

ΔΞΟΓΑ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΒΟΛΔ 
  

Σφθνη 26.896.174,81  

Υξενιχζηα 5.379.234,90  

Πξνκήζεηα 1% 322.753,89  

Γηάθνξα έμνδα θαη ηφθνη 

επί ησλ πξνθαηαβνιψλ 
482.631,71  

χλνιν  33.080.795,31 δξρ. 

Καηαβιεζέληα ζηνλ 

Έηρηαι (ηφθνη, πξνκήζεηεο, 

έμνδα, αζθάιηζηξα) 

 1.964.251,73 δξρ. 

Έλαληη πξνθαηαβνιψλ ησλ 

ΣΜΓ πξνο Καπνδίζηξηα 

θαη ρξένπο αλεμαξηεζίαο 

 2.238.559,15 δξρ. 

Απνδεκίσζε Πχιεο   12.531.164,54 δξρ. 

Γεληθφ χλνιν  49.814.770,73 δξρ. 
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ΑΠΟΓΟΣΔΟ 58.912.798,17 δξρ. 

Γεληθφ χλνιν Δμφδσλ 49.814.770,73 δξρ. 

ΤΠΟΛΟΗΠΟ 9.098.027,44 δξρ. 

   

 

 

5.2 Σν βαπαξηθό δάλεην 

 

 Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα πξνζθχγεη ζηε βαπαξηθή απιή θαη 

ζηνλ ηξαπεδίηε Έηρηαι εμαηηίαο ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο θαηαβνιήο ηεο ηξίηεο ζεηξάο ηνπ 

δαλείνπ ησλ 60 εθ. θξ. Καηφπηλ απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ζα ρνξεγεζεί ζηελ Διιάδα 

δάλεην χςνπο 4.658.186 δξρ.  ζε ηξεηο δφζεηο κε επηηφθην 4% ελψ ε απφζβεζε ηνπ ζα 

γηλφηαλ απφ ηελ Σξίηε ζεηξά ηνπ δαλείνπ ησλ 60εθ. θξ.. Απφ ην πνζφ ηνπ βαπαξηθνχ 

δαλείνπ ε Διιάδα έιαβε ηειηθά 4.494.505 δξρ. αθνχ θξαηήζεθαλ απφ ηνλ Έηρηαι γηα 

πξνκήζεηα θαη δηάθνξα έμνδα 59.234 δξρ. ελψ ππήξμε θαη ζπλαιιαγκαηηθή απψιεηα 

χςνπο 104.445 δξρ.
104

. 

  

Σελ πεξίνδν απηή νη ζπλνιηθέο δαλεηαθέο εηζξνέο ήηαλ: 

 

Γάλεην Rothschild 63.924,559,87 δξρ. 

Βαπαξηθφ Γάλεην 4.638.186,44 δξρ. 

χλνιν 68.562.746,31 δξρ. 

Πξνθαηαβνιέο Γαιιίαο 3.085.098,24 δξρ. 

πλνιηθφ Δμσηεξηθφ Υξένο 71.647.844,55 δξρ. 

 

 

 

 Ζ εμππεξέηεζε ηνπ βαπαξηθνχ δαλείνπ δελ ήηαλ δπλαηή δηφηη  ε Σξίηε ζεηξά 

ηνπ δαλείνπ Rothschild απνξξνθήζεθε απφ ηα ηνθνρξενιχζηα ηνπ. Ζ Διιάδα  ζα 

θαηαβάιεη ηειηθά 1,4 εθ. δξρ. γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαηφπηλ ηξηψλ ζπκθσληψλ ζην 
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δηάζηεκα 1838-1844 ελψ ην 1844 ε εζλνζπλέιεπζε ζα αλαζηείιεη ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ. Ζ εζλνζπλέιεπζε ζα ακθηζβεηήζεη ζπγρξφλσο ηε λνκηκφηεηα ηνπ δαλείνπ απηνχ. 

Ζ βαπαξηθή θπβέξλεζε ζα δεηήζεη ην  επηέκβξε ηνπ 1859 ηελ απνπιεξσκή 

ηνπ νθεηιφκελνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ηφθσλ. Ζ απάληεζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο φκσο 

έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ ησλ 60 εθ. θξ. θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηνπ βαπαξηθνχ
105

. Σειηθά ην δάλεην απηφ ζα δηαθαλνληζζεί ην 1880 αθνχ ε Διιάδα είρε 

αλαγλσξίζεη φια ηα παιηά ηεο ρξέε. Ο δηαθαλνληζκφο πεξηιάκβαλε ηελ θαηαβνιή απφ 

κέξνπο ηεο Διιάδαο 2,6 εθ. θξ. θαη αθνχ ην ρξένο είρε ππνινγηζηεί ζε 5,6 εθ. θξ. 

 

 

 

5.3 Η δηαρείξηζε ηνπ δαλείνπ ησλ 60 εθ. θξ. 

 

 Ζ έθζεζε ηεο Βνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο επηζήκαλε φηη ν ινγαξηαζκφο δηαρείξηζεο 

ηνπ δαλείνπ ππήξμε ειιηπήο
106

 θαη φηη ε Διιάδα δελ απνθφκηζε θαλέλα φθεινο απφ ηελ 

έθδνζε ηνπ. Απελαληίαο ε ρψξα επηβαξχλζεθε κε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θαη ηελ 

παξέκβαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο
107

. Ο Μαθξπγηάλλεο αλαθεξφκελνο ζηνλ Άξκαλζκπεξγθ 

έιεγε «Έθπγε κ’ έλα κηιηνχλη ηάιαξα…πνχλε ηα κηιηνχληα ηνπ δαλείνπ;»
108

. Ζ Δπηηξνπή 

επηζήκαλε επίζεο φηη ην δάλεην δελ ήηαλ αλαγθαίν, «Όζελ ζπκπεξαίλνκελ αδηζηάθησο 

φηη, φρη κφλνλ νη εζσηεξηθνί πφξνη ήξθνπλ εηο ηα εζσηεξηθά έμνδα…αιιά εάλ 

θαηεβάιιεην ε δένπζα θξνληίο πεξί ηεο ηαθηηθήο εηζπξάμεσο ησλ θφξσλ, νπδέ 

πξνζσξηλψο ήζειε γέλεη ρξεία λα αλαπιεξσζεί ην έιιεηκκα εθ ηνπ πεξηζζεχκαηνο ησλ 

εμσηεξηθψλ εζφδσλ (δαλείσλ)»
109

. 

 Μέρξη θαη ην 1842 ζα νινθιεξσζεί ε θπθινθνξία θαη ηεο ηξίηεο ζεηξάο ηνπ 

δαλείνπ, ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ νπνίνπ αλεξρφηαλ ζηηο 63.924.559 δξρ.. Μέρξη ην ηέινο 

ηνπ 1843 ε Διιάδα ζα έρεη θαηαβάιεη γηα ηνθνρξενιχζηα θαη έμνδα έθδνζεο ην 62,65% 
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ηνπ δαλείνπ
110

. Πνζνζηφ 23,1% ηνπ δαλείνπ αληηζηνηρνχζε ζηελ απνδεκίσζε ηεο 

Πχιεο θαη ζηελ απφζβεζε παιηψλ ρξεψλ νπφηε ην ππφινηπν πνπ απέκελε γηα ηελ 

Διιάδα ήηαλ ην 14,23% δειαδή 9.097.721 δξρ.  

 Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ δαπαλήζεθε ζην ζηξαηφ, ηελ θξαηηθή 

γξαθεηνθξαηία θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ελψ θαζφινπ 

ρξήκαηα δελ είραλ επελδπζεί γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο 

ρψξαο. Σν 1837 ζα ππνγξαθεί ην κνλαδηθφ δηάηαγκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εζληθήο 

βηνκεραλίαο κέζσ ηεο ζχζηαζεο αξκφδηαο επηηξνπήο ε νπνία ζα παξακείλεη σο ηδέα θαη 

κφλν ην 1845 ην ειιεληθφ θξάηνο ζα αζρνιεζεί κε ηα πξψηα βήκαηα ηεο 

βηνκεραλίαο
111

. 

 Ζ ηξηεηία 1833-1835 άθελε ηαθηηθφ έιιεηκκα 12,5 εθ. δξρ.. Ζ Διιάδα είρε 

ρξεσζεί ηα δχν ηξίηα ηνπ δαλείνπ ησλ 60 εθ. θξ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ, ηα νπνία 

είραλ εμαληιεζεί ην 1835. Σε δηεηία 1835-1836 γίλεηαη ε είζπξαμε ηνπ βαπαξηθνχ 

δαλείνπ αιιά ην θαη 1836 ζα έθιεηλε κε έιιεηκκα. Απφ ην 1838 μεθίλεζε κία πεξίνδνο 

πεξηζπιινγήο γηα λα θαηαιήμεη ην 1843 ζε ρξφλν δξακαηηθψλ νηθνλνκηψλ πξνθεηκέλνπ 

λα εμππεξεηεζεί ην δάλεην ελψ απφ ην 1841 νη εηζπξάμεηο ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ έρνπλ 

κεησζεί δξακαηηθά.  

Ζ ελδεθαεηήο πεξίνδνο 1833-1843 άθελε έιιεηκκα πεξίπνπ 14,2 εθ. δξρ. ηα 

νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαιπθζνχλ κε ηα θαζπζηεξνχκελα πξνο είζπξαμε έζνδα ηνπ 

δεκνζίνπ
112

. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1843 ε Διιάδα δήισλε πηψρεπζε γηα δεχηεξε θνξά 

αλαθνηλψλνληαο ζηηο ΜΓ φηη αδπλαηεί λα θαηαβάιιεη ηα ηνθνρξενιχζηα ηνπ Μαξηίνπ 

ηνπ 1843 θαη ζα δεηήζεη ηελ θαηαβνιή ηνπο ππφ ηε κνξθή λέαο πίζησζεο.  Οη 

εγγπήηξηεο δπλάκεηο ζα ζπλέιζνπλ, θαηφπηλ ηνχηνπ, ζην Λνλδίλν γηα λα εμεηάζνπλ ηελ 

νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. Με πνιιέο δπζθνιίεο ζα ζπλαηλέζνπλ ζηελ ηξίκελε αλαβνιή 

θαηαβνιήο ηεο ηνθνρξενιπηηθήο δφζεο ηνπ Μαξηίνπ ζέηνληαο απζηεξνχο φξνπο. 

ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ε νηθνλνκηθή θξίζε, ε ρξενθνπία, θαη κηα ζεηξά 

άιισλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ έζεζαλ ηε βάζε γηα ηελ παξέκβαζε ζηα πνιηηηθά 

πξάγκαηα, ελφο επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο πνπ ηχγραλε ηεο ζπλεξγαζίαο πνιηηηθψλ θαη 

                                                 
110

 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 76 

111
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 80 
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 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 78-79 
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ζηξαηησηηθψλ πξνζψπσλ.  Σελ πξνεγνχκελε κέξα ηεο επαλάζηαζεο (2.9.1843) 

ππνγξάθεθε ζηελ Αζήλα ζπκθσλία δηαθαλνληζκνχ ησλ ηνθνρξεσιπηηθψλ δφζεσλ ηνπ 

δαλείνπ ε νπνία ηειηθά δελ επηθπξψζεθε θαη δελ εθηειέζηεθε εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ
113

.  

 

 

 

 

Δηθφλα 1 - ηηο 3 επηεκβξίνπ ν ιαφο πεξηθχθισζε ην παιάηη θαη ν ζσλαο αλαγθάζηεθε λα απνδερζεί 

ηε ζέζπηζε ζπληάγκαηνο 

 

 

 

 Σνλ  Οθηψβξε ηνπ 1843 δφζεθε ζηελ Διιάδα, κε ην πξσηφθνιιν ηνπ Λνλδίλνπ, 

πεληαεηήο πξνζεζκία γηα ηελ εμφθιεζε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ ηνθνρξενιπζίσλ, κε 

πξνυπφζεζε ηελ νκαιή θαηαβνιή ηνπο εθεμήο
114

. Ζ Διιάδα δελ ζα πξνζρσξήζεη ζην 

πξσηφθνιιν. 
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 ηηο 3 επηεκβξίνπ ν ιαφο πεξηθχθισζε ην παιάηη θαη ν ζσλαο αλαγθάζηεθε λα απνδερζεί ηε 

ζέζπηζε ζπληάγκαηνο 

114
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 78-79 
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Κεθάιαην 6
ν
  

Πεξίνδνο 1844-1893 – Πηώρεπζε 1893 

 

6.1 Πεξίνδνο 1844-1861 

 

 Σν δηάζηεκα 1844-1850 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ χπαξμε ειιεηκκάησλ
115

 θαη ε 

Διιάδα αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο. Απφ ην 1845 έσο ην 

1847 ε θπβέξλεζε αλαγξάθεη ηππηθά ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ην πνζφ ησλ 

νθεηιφκελσλ ηνθνρξενιπζίσλ. Μέρξη ην 1851 είρε πξνβιεθζεί λα απνδίδεηαη ην έλα 

ηξίην ηεο εηήζηαο νθεηιήο ελψ απφ ην 1852 ην πνζφ απηφ πεξηνξίδεηαη ζηηο 446.720 

δξρ. κέρξη λα δηαγξαθεί εληειψο ην 1855
116

. 

 Ήδε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1845 εληείλνληαη νη αγγιηθέο πηέζεηο πξνο ηελ 

θπβέξλεζε Κσιέηηε
117

 γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ. Ο Κσιέηηεο ππφζρεηαη φηη 

ζα πξνρσξήζεη ζε πψιεζε εζληθψλ γαηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ θαη 

θαηαθεχγεη ζηνλ Διβεηφ ηξαπεδίηε Δυλάξδν γηα δάλεην. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1847, 

θαηφπηλ αγγιηθψλ πηέζεσλ
118

, ν Κσιέηηεο πξφηεηλε δηαθαλνληζκφ απνδερφκελνο 

ηαπηφρξνλα θαη ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν απφ ηηο ΜΓ
119

. Σειηθά ε Διιάδα ζα θαηαβάιεη 

ζηελ Αγγιία 886.239 δξρ. (793.552 θξ.)
120

 θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα δαλεηζηεί 558.400 

δξρ. απφ ηνλ Δυλάξδν
121

.  

 Μεηά ηνλ Κξηκατθφ Πφιεκν (1853-1856) νη ΜΓ επηδηψθνπλ ην δηαθαλνληζκφ 

ησλ νθεηιψλ απφ ηα ηνθνρξενιχζηα. ηηο αξρέο ηνπ 1857 ζα νξίζνπλ ηξηκειή 

επηηξνπή
122

 γηα λα αμηνινγήζεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο θαη λα 
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 Πξαθηηθά Γεξνπζίαο 22.3.1860, ζ. 544 

116
 Πξαθηηθά Γεξνπζίαο 22.3.1860, ζ. 541, 542, 546/ 23.3.1860 ζ. 562 

117
 Πξψηνο Πξσζππνπξγφο, κεηά ηε ςήθηζε ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1844, κε θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ ηνπ 

γαιιηθνχ θαη ηνπ ξσζηθνχ θφκκαηνο. Ζ Κπβέξλεζε Ησάλλε Κσιέηηε ηνπ 1844(6 Απγνχζηνπ 1844 – 31 

Απγνχζηνπ 1847)  πήξε ηελ εμνπζία φηαλ έραζε ηηο εθινγέο ε Κπβέξλεζε Μαπξνθνξδάηνπ. Μεηά απφ 

κία ζεηξά ηξηψλ πξνζσξηλψλ θπβεξλήζεσλ (Μεηαμά, Καλάξε, Μαπξνθνξδάηνπ) ήηαλ ε πξψηε 

θπβέξλεζε πνπ πξνέθπςε απφ εθινγέο θαη ε νπνία είρε ζεκαληηθή δηάξθεηα δσήο. 

118
 Πξαθηηθά Γεξνπζίαο 22.3.1860, ζ. 542 
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 Πξαθηηθά Γεξνπζίαο 23.3.1860, ζ. 562-563 

120
 Πξαθηηθά Γεξνπζίαο 9.3.1860, ζ. 544 

121
 Πξαθηηθά Γεξνπζίαο 22.3.1860, ζ. 542/ 23.3.1860 ζ. 493 
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 Πξαθηηθά Γεξνπζίαο 23.3.1860, ζ. 564 
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πξνζδηνξίζεη ην πνζφ πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαβάιεη γηα ηελ απφζβεζε ησλ 

ηνθνρξενιπζίσλ. Σν Μάην ηνπ 1859 ε επηηξνπή απηή ζα ζπληάμεη έθζεζε ζηελ νπνία 

πξνηείλεη σο ειάρηζην εηήζην πνζφ ηνθνρξενιπηηθήο απφζβεζεο: 1.005.120 δξρ. 

(900.000 θξ.) κε δπλαηφηεηα αχμεζεο αλάινγα κε ηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε
123

. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1859 ε ειιεληθή θπβέξλεζε απνδέρεηαη ην δηαθαλνληζκφ θαηφπηλ 

πηέζεσλ ησλ ΜΓ θαη ην 1861 ζα θαηαβάιεη ηελ πξψηε θαη κνλαδηθή δφζε. 

 χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Γεξνπζίαο
124

, ε Διιάδα ζην ηέινο 

ηνπ 1859 ρξσζηνχζε: 

 

ηηο εγγπήηξηεο δπλάκεηο 66.142.698,17 δξρ. 

ηνλ νίθν Rothschild 44.414.107,00 δξρ. 

χλνιν 110.556.805,17 δξρ. 

 

 

Απφ ην νλνκαζηηθφ θεθάιαην ηνπ δαλείνπ ην ειιεληθφ δεκφζην είρε επσθειεζεί: 

 

Απνδεκίσζε Πχιεο 12.531.164,54 δξρ. 

Πξνθαηαβνιέο Γπλάκεσλ πξνο 

Καπνδίζηξηα 
2.238.559,15 δξρ. 

Τπφινηπν δχν πξψησλ ζεηξψλ δαλείνπ 

πνπ δηαηέζεθε θπξίσο ζε έμνδα ηνπ 

βαπαξηθνχ ζηξαηνχ  

17.890883,81 δξρ. 

χλνιν 32.660.607,50 δξρ. 

 

 

 Ζ Διιάδα ην 1833 είρε δαλεηζζεί 67.008.000 δξρ. Απφ ηνπο πίλαθεο πξνθχπηεη 

φηη ην ειιεληθφ θξάηνο ρξσζηνχζε, πξηλ πεξάζνπλ 25 ρξφληα, ηξηπιάζηα πεξίπνπ 

ρξήκαηα απ’ απηά πνπ επσθειήζεθε. Μέζα ζ’ απηφ ην δηάζηεκα ε Αγγιία θαη ε 
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 Πξαθηηθά Γεξνπζίαο 22.3.1860, ζ. 547, 549-551 

124
 Πξαθηηθά Γεξνπζίαο 9.3.1860, ζ. 493 



Γεκφζηα δάλεηα θαη πησρεχζεηο ειιεληθνχ θξάηνπο 1824-1932 

Δ..Γ.Γ – Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο – ΚΑ΄ Δθπαηδεπηηθή εηξά 47 

Γαιιία ζα απνξξνθνχζαλ, έλαληη ησλ δαλείσλ πνπ είραλ ρνξεγήζεη ζηελ Διιάδα, ην 

30% ησλ δεκφζησλ πξνζφδσλ ηεο
125

. 

 

 

6.2 Η πξν Σξηθνύπε Πεξίνδνο (1862-1882) 

 

Σελ επαλάζηαζε ηνπ 1862
126

 ζα δηαδερζεί ε πεξίνδνο εκθπιίνπ ηεο 

κεζνβαζηιείαο κε ηελ εζλνζπλέιεπζε ζε ιεηηνπξγία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

νη ΜΓ ζα επηιέμνπλ σο λέν εγεκφλα
127

 ηνλ Γεψξγην Α΄. Θα αθνινπζήζεη ε Κξεηηθή 

επαλάζηαζε ηνπ 1866 - 1869
128

. Σν 1975 ζα αξρίζεη λα εθδειψλεηαη ε αλαηνιηθή θξίζε 

κε απνθνξχθσκα ην ξσζνηνπξθηθφ πφιεκν θαη κέρξη ην 1881 ε Διιάδα ζα βξίζθεηαη 

ππφ ηελ απεηιή πνιέκνπ ιφγσ ηνπ δεηήκαηνο ηεο Θεζζαιίαο. Μεηά απφ 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηξηψλ ρξφλσλ ε Πχιε ζα παξαρσξήζεη ζηηο 12/24.5.1881 ηε 

Θεζζαιία θαη ηελ πεξηνρή ηεο Άξηαο. ε φιε απηή ηελ πεξίνδν
129

 ε Διιάδα ζα 

θαηαθχγεη ζε δχν επηζηξαηεχζεηο θαη δχν αλαγθαζηηθέο θπθινθνξίεο.  

χκθσλα κε ηνλ Σζνπδεξφ, ην 1862
130

 αξρίδεη κία πεξίνδνο ζηελ ηζηνξία ησλ 

δεκφζησλ δαλείσλ ε νπνία ζα ιήμεη ηξηάληα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1893 δειαδή. Σελ  

 

                                                 
125

 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 84 
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 Ναππιηαθή Δπαλάζηαζε (1

ε
 Φεβξνπαξίνπ 1862) ελαληίσλ ηνπ ζσλα. Ο Οζσλαο εθζξνλίζηεθε ηνλ 

επφκελν Οθηψβξην (12/10/1862). 

127
 Αθφηνπ θαζαηξέζεθε ν βαζηιηάο ην 1862, ν δεθαεπηάρξνλνο πξίγθηπαο Γνπιηέικνο ηεο Γαλίαο 

εθιέρηεθε ζην ζξφλν σο ζπληαγκαηηθφο κνλάξρεο, γλσζηφο σο Γεψξγηνο Α΄. 

128
 Ζ Κξεηηθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1866-1869, ππήξμε απφ ηηο πην ζεκαληηθέο απφ κηα ζεηξά επαλαζηάζεσλ 

ηνλ 19ν αηψλα ζηελ Κξήηε ελάληηα ζηελ Οζσκαληθή θπξηαξρία. Ζ έλαξμε ηεο Δπαλάζηαζεο 

αλαθεξχρηεθε επίζεκα ζηηο 21 Απγνχζηνπ 1866. Σν ειιεληθφ θξάηνο εμέθξαζε ηελ ζπκπάζεηά ηνπ πξνο 

ηελ εμέγεξζε, φπσο θαη νξηζκέλεο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

129
 Πεξίνδνο πνιπθνκκαηηζκνχ θαη βξαρχβησλ θπβεξλήζεσλ. Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ 

έμσζε ηνπ ζσλα (1862) κέρξη ην 1877 ζα ελαιιαρζνχλ 33 θπβεξλήζεηο κε δηάξθεηα παξακνλήο ζηελ 

εμνπζία 5,3 κήλεο θαηά κέζν φξν. 

130
 Καηά ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ απηήο (Α΄ Βαζηιεπφκελε δεκνθξαηία) ηελ εμνπζία έρεη αλαιάβεη ε 

Πξνζσξηλή Κπβέξλεζηο ηεο Διιάδνο κεηά ηελ έμσζε ηνπ ζσλα θαη απνκάθξπλζε ηεο Κπβέξλεζεο 

Ησάλλε Κνινθνηξψλε. Σελ απνηεινχζαλ νη Γεκήηξηνο Βνχιγαξεο, Κσλζηαληίλνο Καλάξεο θαη ν 

Βεληδέινο Ρνχθνο. 
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επνρή απηή ππήξμαλ ηξεηο  παξάγνληεο νη νπνίνη θαζφξηζαλ ηελ πνιηηηθή ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο σο πξνο ηα δεκφζηα δάλεηα: 

 

α) ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ δαπαλψλ ιφγσ ηεο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη ζηα 

εζληθά δεηήκαηα θαη θπξίσο ζην Κξεηηθφ δήηεκα 

β) ε αλάγθε εμφθιεζεο ησλ παιαηφηεξσλ δαλείσλ 

γ) ε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
131

 

 

 Μέρξη ην 1879, ε ρψξα δελ ζα πξνρσξήζεη ζε ζχλαςε δαλείσλ κε ην εμσηεξηθφ 

ιφγσ κε δηαθαλνληζκνχ ησλ δαλείσλ ηεο αλεμαξηεζίαο
132

. Σν δεκφζην ζα πξνζθεχγεη 

ζπλερψο ζηνλ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ
133

, θπξίσο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα, κε ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο
134

 κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1862.  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1862 ππήξραλ ζην Γεκφζην Σακείν 813.012 δξρ. Δλψ νη 

απαηηνχκελεο δαπάλεο έθηαλαλ ζην χςνο ησλ 3.771.100 δξρ. Σν ειιεληθφ θξάηνο ζα 

εθδψζεη ην 1862 ζε δεκφζηα εγγξαθή νκνινγηαθφ δάλεην 6.000.000 δξρ. ζην νπνίν ε 

Δζληθή Σξάπεδα ζπκκεηέρεη κε 500.000 δξρ. ελψ ζηα κέζα ηνπ 1863 ζα δαλεηζηεί άιιν 

1.000.000 δξρ.. ην κεηαμχ ην 1864 κε ην λέν χληαγκα ζηελ Διιάδα εγθαζηδξχεηαη ε 

Βαζηιεπφκελε Κνηλνβνπιεπηηθή Γεκνθξαηία. 

 Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, δειαδή ην 1867, ην θξάηνο ζα πξνρσξήζεη ζηελ 

έθδνζε δαλείνπ 28 εθαηνκκπξίσλ δξρ. (25 εθ. θξ.) πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπ δαπάλεο. Σν κεγαιχηεξν πνζφ ηνπ δαλείνπ απηνχ πξννξηδφηαλ γηα 

ηελ αγνξά πινίσλ θαη γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθνχ γηα ην ζηξαηφ θαη ην λαπηηθφ ελψ ην 

ππφινηπν κέξνο ηνπ ζα θάιππηε ινηπέο ζηξαηησηηθέο θαη λαπηηθέο αλάγθεο. 

Καηά ηελ πεξίνδν 1859-1867 ην ειιεληθφ θξάηνο εκθαλίδεη ηελ ηάζε λα 

πξνζθεχγεη ζηε βνήζεηα θαη ελίζρπζε απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ε νπνία δελ κπνξνχζε 

λα αληαπνθξίλεηαη ζπλερψο ζηηο δηαξθψο απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο. Οη 
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ππέξκεηξεο αμηψζεηο ηνπ θξάηνπο
135

 ζα νδεγήζνπλ ηειηθά ζηε ζχγθξνπζή ηνπ κε ηελ 

Δζληθή Σξάπεδα ην Γεθέκβξε ηνπ 1868 κε αηηία ηελ Κξεηηθή Δπαλάζηαζε. Ζ ηξάπεδα 

βξέζεθε ζε νμχηαηε ζχγθξνπζε κε ηελ θπβέξλεζε γηα ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηνπ θξεηηθνχ αγψλα (50 εθ. δξρ.), θαζψο νη φξνη δαλεηζκνχ πνπ πξνηείλεη ην θξάηνο 

θξίλνληαη απαξάδεθηνη απφ ην Γεληθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο
136

. Σειηθά θαηφπηλ 

λέσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζηηο 30 Γεθεκβξίνπ, θαηέιεμαλ ζηε ζχκβαζε δαλείνπ χςνπο 

21 εθ. δξρ. Ζ Δζληθή θαη ε Ηνληθή Σξάπεδα δάλεηζαλ ζην ειιεληθφ θξάηνο 14 θαη 7 εθ. 

δξρ. αληίζηνηρα. Σν 1874 ε θπβέξλεζε ζα ππνγξάςεη κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα λέα 

ζχκβαζε δαλείνπ χςνπο 26 εθ. δξρ. πξνθεηκέλνπ λα εμνθιήζεη φιεο ηηο 

βξαρππξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ θξάηνπο.  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1876, ν ππνπξγφο νηθνλνκηθψλ . σηεξφπνπινο ζα 

θαηαζέζεη ζηε Βνπιή έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο. χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε απηή, φιεο νη ρξήζεηο απφ ην 1861 κέρξη ην 1874 έθιεηζαλ κε ειιείκκαηα 

παξφιν πνπ ην θξάηνο είρε πξνρσξήζεη ζηε ςήθηζε δηάθνξσλ λφκσλ γηα ηελ εθπνίεζε 

ησλ εζληθψλ θηεκάησλ θαη γηα ηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ γαηψλ θαη θπηεηψλ αμίαο 15,6 

εθ. δξρ. Σν θξάηνο αλαγθάζηεθε, παξά ηελ πξνζπάζεηα εθπνηήζεσλ, λα ζπλνκνινγήζεη 

δάλεηα ηελ πεξίνδν απηή γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ.  

Σα πνιηηηθά θαη πνιεκηθά γεγνλφηα ζηελ αλαηνιή πνπ κεζνιάβεζαλ θαηά ην 

δηάζηεκα 1876 θαη 1878 δελ κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηε θαη ακέηνρε ηελ 

Διιάδα. Πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο πνιεκηθέο δαπάλεο, ε θπβέξλεζε έπξεπε λα βξεη 

ηνπο αλαγθαίνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνρψξεζε, ηνλ Ηνχλην ηνπ 

1877, ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κε ηελ Δζληθή θαη ηελ Ηνληθή γηα ηε ρνξήγεζε, κε 

αλνηρηφ ινγαξηαζκφ, 20 εθ. δξρ. – 14 εθ. δξρ. απφ ηελ Δζληθή θαη 6 εθ. δξρ. απφ ηελ 

Ηνληθή. Με λέα ζχκβαζε ε νπνία ππνγξάθεηαη ζηηο ην Ννέκβξην ηνπ 1877, ην πνζφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δαλείνπ απμάλεηαη θαηά 7 εθ. δξρ.. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1878 ε θπβέξλεζε 

ζα πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή λέσλ ζπκβάζεσλ δαλείσλ (25/1, 18/5, 16/9). 

Σελ πεξίνδν απηή ην δεκφζην ρξένο αληηζηνηρεί ζην πνζφ ησλ 145,5 εθ. θξ.. Αλ 

ζην πνζφ απηφ ππνινγηζηνχλ νη δηαθαλνληζκνί ησλ 25 εθ. θξ. ησλ δαλείσλ ηεο 

αλεμαξηεζίαο θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ρξένπο πξνο ηνλ ζσλα, χςνπο 4,5 εθ. θξ., ηφηε ην 
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ζπλνιηθφ δεκφζην ρξένο ζα αλέιζεη ζηα 175,5 εθ. θξ.. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

απαηηείηαη ην 40% ησλ εζφδσλ
137

.   

Απφ ην 1879 αξρίδεη ε πεξίνδνο ησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ ηνπ θξάηνπο κεηά ηελ 

ηαθηνπνίεζε κε ζπκβηβαζκφ ησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ ηνπ 1824 θαη 1825
138

. Με ην 

λφκν ΦΟΒ΄ ηεο 3
εο

 Ηαλνπαξίνπ 1893
139

 άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ έθδνζε εμσηεξηθνχ 

δαλείνπ. Ο λφκνο έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηελ θπβέξλεζε λα ζπλνκνινγήζεη δάλεην 60 

εθ. θξ. κε εηήζην ηφθν πνπ δελ ζα μεπεξλνχζε ην 6% ηνπ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

κε φξν ε ηηκή έθδνζεο ησλ νκνινγηψλ λα κελ είλαη θαηψηεξε ηνπ 73%.  

Με βάζε ην λφκν απηφ ε θπβέξλεζε ππέγξαςε ζηηο 2 Απξηιίνπ 1879 ζχκβαζε 

κε ηελ Πξνεμνθιεηηθή Σξάπεδα ηνπ Παξηζηνχ (Comptoir d’ Escompte de Paris) θαη 

ηνπο Κνξσληφ θαη πγγξφ, κε ηελ νπνία πξνβιεπφηαλ ε έθδνζε δαλείνπ 60 εθ. ρξπζψλ 

θξάγθσλ. Γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ απηνχ παξαρσξήζεθε σο εγγχεζε ε 

πξφζνδνο ηνπ ραξηνζήκνπ θαη αλαηέζεθε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα λα αλαιακβάλεη ρσξίο 

πξνκήζεηα ηα αλαγθαία πνζά απφ ηα δεκφζηα ηακεία γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δαλείνπ 

θαη λα ηα δηαβηβάδεη ζην Παξίζη
140

. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ δαλείνπ απηνχ ππήξμε ε άξζε 

ηεο αλαγθαζηηθήο θπθινθνξίαο ρξήκαηνο ε νπνία δελ επεηεχρζε ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ κεζνιάβεζαλ θαη είραλ σο απνηέιεζκα ηελ πξνζάξηεζε ηεο 

Θεζζαιίαο. Απφ ην πνζφ ηνπ δαλείνπ, 8 εθ. πξννξίδνληαλ γηα ην Σακείν Δζληθήο 

Οδνπνηίαο ελψ ηα ινηπά γηα ηηο άιιεο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο
141

. 

Μεηά ηελ απνηπρία ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ άξζε ηεο αλαγθαζηηθήο θπθινθνξίαο κε 

ην δάλεην ησλ 60 εθ. θξ., ην θξάηνο απεπζχλζεθε πάιη ζηελ Δζληθή Σξάπεδα (1880). Ζ 

Δζληθή πξνρψξεζε ηφηε ζηελ έθδνζε ιαρεηνθφξνπ δαλείνπ 60 εθ.  κε νκάδα 

θεθαιαηνχρσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Banque Franco-Egyptienne. Σν Μάην ηνπ 

1880 ε θπβέξλεζε ππέγξαςε κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη λέν δάλεην 21 εθ. θξ. κε 

επηηφθην 6%. Λίγνπο κήλεο κεηά (2.12.1880) θαη αθνχ ηα κέηξα γηα ηελ άξζε ηεο 

αλαγθαζηηθήο θπθινθνξίαο καηαηψζεθαλ, ππνγξάθεθε ζχκβαζε δαλείνπ 62 εθ. δξρ. κε 
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ηελ νπνία αθπξψζεθε παξάιιεια ε πξνεγνχκελε ησλ 21 εθαηνκκπξίσλ
142

.  ηηο αξρέο 

ηνπ 1881 ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηε ζπλνκνιφγεζε λένπ εμσηεξηθνχ 

δαλείνπ 120 εθ. θξ. ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ε Σξάπεδα Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη ε 

Δζληθή Σξάπεδα
143

. Ζ πεξίνδνο απηή θιείλεη κε ηελ ππνγξαθή, απφ πιεπξάο ειιεληθνχ 

θξάηνπο, ζχκβαζεο δαλείνπ κε ηελ Δζληθή χςνπο 20 εθαηνκκπξίσλ γηα ην Σακείν 

Δζληθήο  Οδνπνηίαο
144

.  

 

 

6.3 Πεξίνδνο Σξηθνύπε (1882-1893) 

 

 Σελ πεξίνδν απηή ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο θπξηαξρνχλ δχν πξφζσπα, Ο Υ. 

Σξηθνχπεο θαη ν Θ. Γειηγηάλλεο. Απφ ην Μάξηην ηνπ 1882 κέρξη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 

1890, ν Σξηθνχπεο ζα αλαιάβεη ηελ εμνπζία δχν θνξέο (πεξίπνπ 7,5 ρξφληα) θαη ν 

Γειηγηάλλεο κία θνξά (γηα έλα ρξφλν), ζην ελδηάκεζν
145

. Απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1890 

κέρξη ηελ πηψρεπζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 1893 ην ζχζηεκα ζα γλσξίζεη 

απνζηαζεξνπνίεζε αθνχ κέζα ζηα ηξία απηά  ρξφληα ελαιιάζζνληαη ζηελ εμνπζία 5 

θπβεξλήζεηο
146

.  

 Σν 1884 ππνγξάθεηαη λέα ζχκβαζε εμσηεξηθνχ δαλείνπ χςνπο 170 εθ. ρξπζψλ 

θξάγθσλ ην νπνίν θαιχθζεθε θπξίσο απφ ηε ρξεκαηαγνξά ηνπ Παξηζηνχ θαη έλα κηθξφ 

ηνπ κέξνο απφ ειιεληθά θεθάιαηα. Μέξνο ηνπ δαλείνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

εμφθιεζε ηνπ ρξένπο ηνπ θξάηνπο πξνο ηελ Δζληθή θαη ηελ Ηνληθή Σξάπεδα θαζψο θαη 

γηα ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ 
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δηθηχνπ.  ηηο 24 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο ζα ππνγξαθεί θαη λέν δάλεην κεηαμχ 

θξάηνπο θαη Δζληθήο Σξάπεδαο χςνπο 9 εθαηνκκπξίσλ
147

.    

 Σν 1885 ηα πνιηηηθά γεγνλφηα ηεο αλαηνιήο αλαγθάδνπλ ηελ Διιάδα λα 

αλαδεηήζεη γηα άιιε κηα θνξά ηε βνήζεηα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο. Με ζχκβαζε πνπ 

ππνγξάθεθε ηνλ Ηνχλην ε Δζληθή ρνξήγεζε ζηελ θπβέξλεζε 1,5 εθ. δξρ. θαη ην 

επηέκβξε 24 εθ. δξρ. Έλα ρξφλν κεηά ζα ζπλάςεη έλα αθφκε εζσηεξηθφ δάλεην 19 εθ. 

ρξπζψλ θξάγθσλ κε αληηζπκβαιιφκελεο ηηο ηξάπεδεο Δζληθή (11 εθ.), Ζπείξνπ – 

Θεζζαιίαο (5,5 εθ.), Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη Βηνκεραληθήο Πίζηεσο (απφ 500.000 

θξ.). Μεηαμχ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ηξαπεδψλ ππνγξάθεθαλ εηδηθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο 

θαζφξηδαλ ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα γηλφηαλ ε παξαρψξεζε, ζηηο ηξάπεδεο, ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ηεο πψιεζεο άιαηνο θαζψο θαη ε εθρψξεζε ζηελ Σξάπεδα 

Βηνκεραληθήο Πίζηεσο ηεο δηαρείξηζεο ησλ κνλνπσιίσλ «πεηξειαίνπ, ππξείσλ, 

παηγληφραξησλ, θαη άιαηνο» απφ ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 1886. ηα ηέιε ηνπ επφκελνπ έηνο ε 

ειιεληθή θπβέξλεζε ζα ππνγξάςεη κία ζεηξά απφ λέεο ζπκβάζεηο δαλείσλ αλάκεζα 

ζηηο νπνίεο ήηαλ ε ζχκβαζε κα ηελ Δζληθή γηα ηε ρνξήγεζε 15 εθ. δξρ., γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ νπνίνπ ην θξάηνο ζα παξαρσξήζεη ην 1/3 ησλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ 

ηνπ ηεισλείνπ χξνπ
148

. 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 1887 ε Διιάδα ζα ζπλνκνινγήζεη ζχκβαζε κε ηελ 

Πξνεμνθιεηηθή Σξάπεδα ηνπ Παξηζηνχ (Comptoir d’ Escompte de Paris) γηα δάλεην 

χςνπο 135 εθ. ρξπζψλ θξάγθσλ κε ηφθν 4% θαη ρξφλν απφζβεζεο 75 ρξφληα. Σκήκα 

ηνπ ελ ιφγσ δαλείνπ πξννξηδφηαλ γηα ηελ θαηαζθεπή πνιεκηθψλ πινίσλ θαη 

ππξνβνιηθνχ
149

. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ παξαρσξήζεθαλ νη εηζπξάμεηο κνλνπσιίσλ 

«άιαηνο, πεηξειαίνπ, ππξείσλ, παηγληφραξησλ, ζηγαξνράξηνπ θαη ζκχξηδαο» ηεο 

Νάμνπ. Σν δάλεην απηφ νλνκάζηεθε «δάλεην κνλνπσιίσλ» δηφηη επηηξάπεθε ζ’ απηνχο 

πνπ ην αλέιαβαλ λα ζπζηήζνπλ αλψλπκε εηαηξία επηθνξηηζκέλε κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

κνλνπσιίσλ πνπ είραλ παξαρσξεζεί
150

. Πέξα απφ ην πνζφ πνπ δαπαλήζεθε γηα ηελ 

αγνξά πινίσλ θαη ππξνβφισλ
151

 ην ππφινηπν πνζφ δηαηέζεθε γηα απφζβεζε ηνπ 

ππνινίπνπ ησλ δαλείσλ ησλ 25 εθ. ηνπ 1863 θαη 4 εθ. ηνπ 1870. Σν κεγαιχηεξν κέξνο 
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ηνπ δαλείνπ απνξξνθήζεθε απφ ην έιιεηκκα ηεο δηεηίαο 1885-1886 ρσξίο σζηφζν λα ην 

θαιχςεη εληειψο
152

.  

ηηο 24.5.1988 δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ζχκβαζε 

ζπλνκνιφγεζεο δαλείνπ 24 εθ. θξ. ε νπνία πξνέβιεπε επίζεο ηελ θαηαζθεπή θαη 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ζηδεξνδξφκνπ Μχισλ-Ναππιίνπ-Καιακάηαο, έξγν πνπ αλαηέζεθε 

ζηε Société Anonyme Internationale de Construction et d’ Entrerprise de Travaux 

Publics ηνπ Βειγίνπ
153

. Σν ίδην έηνο πήξε παξάηαζε γηα έλα ρξφλν, δάλεην χςνπο 

10.200.000 θξ. πνπ είρε ζπλάςεη ην θξάηνο κε ηηο ηξάπεδεο Δζληθή, Ζπείξνπ – 

Θεζζαιίαο, Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη Βηνκεραληθήο Πίζηεσο. 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1889 εθδφζεθε λφκνο κε ηνλ νπνίν εμνπζηνδνηήζεθε ε 

θπβέξλεζε λα πξνρσξήζεη ζηε ζπλνκνιφγεζε πάγηνπ δαλείνπ κε εηήζην ηφθν 4%. Σν 

δάλεην απηφ εθδφζεθε ζε δχν ηκήκαηα, ην πξψην ηνλ Μάξηην ηνπ 1889 γηα νλνκαζηηθφ 

θεθάιαην 30 εθ. ρξπζψλ θξάγθσλ, θαη ην δεχηεξν ηνλ Μάην γηα νλνκαζηηθφ θεθάιαην 

125 εθ. ρξπζψλ θξάγθσλ. Σν πξψην κέξνο θαιχθζεθε απφ ηνλ ηξαπεδηθφ νίθν Ham-

bro and son ζηελ ηηκή 68% πεξίπνπ θαη απέδσζε 20.430.000 ρξπζά θξάγθα, ελψ ην 

δεχηεξν νη Σξάπεδεο Antony Gibbs and Sons ηνπ Λνλδίλνπ, Bleichroder ηνπ Βεξνιίλνπ 

θαη ε Σξάπεδα Κσλζηαληηλνππφιεσο ζηελ ηηκή 72,5%θαη απέδσζε θαζαξφ πξντφλ 

90.937.500 ρξπζά θξάγθα. Σν πνζφ ηνπ ελ ιφγσ δαλείνπ επξφθεηην λα δηαηεζεί γηα ηελ 

εμφθιεζε ηνπ εζληθνχ δαλείνπ ησλ 60 εθ. θξ. ηνπ 1879, γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ 

ηνπ ζηδεξνδξφκνπ Μχισλ-Καιακάηαο, γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ ηνπ 

ζηδεξνδξφκνπ Μεζνινγγίνπ-Αγξηλίνπ θαη ηέινο ηελ εμφθιεζε ηνπ εζσηεξηθνχ δαλείνπ 

6% ηνπ 1874
154

.  

Σν Μάην ηνπ 1892 ζα ππνγξαθεί απφ ην ειιεληθφ θξάηνο δάλεην χςνπο 

16.500.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ζε νκνινγίεο 25εηνπο δηάξθεηαο κε ηφθν 4% ζην νπνίν 

ζπκκεηείραλ νη ηξάπεδεο Δζληθή, Ζπείξνπ-Θεζζαιίαο θαη Κσλζηαληηλνππφιεσο. 

Αθξηβψο έλα ρξφλν κεηά, εθδίδεηαη κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ νίθνπ Hambro, δάλεην χςνπο 

100 εθ. θξάγθσλ. Αθφκε ηε δεθαεηία 1889-1898 θαη ηδηαίηεξα κεηά ην 1893 ην θξάηνο 

ζα ζπλνκνινγήζεη κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα, κία ζεηξά δαλείσλ κηθξήο δηάξθεηαο, 

ζπλήζσο εμάκελεο, ζε έληνθα γξακκάηηα. Έηζη έρνπκε: ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1889 

αλαλέσζε δαλείνπ 126.000 ιηξψλ ζε έληνθα γξακκάηηα ελλεάκελεο δηάξθεηαο, ην 

                                                 
152

 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 55 

153
 Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο, αξ. θ. 156, 24.5.1888 

154
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 56 



Γεκφζηα δάλεηα θαη πησρεχζεηο ειιεληθνχ θξάηνπο 1824-1932 

Δ..Γ.Γ – Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο – ΚΑ΄ Δθπαηδεπηηθή εηξά 54 

Γεθέκβξην ηνπ 1889 ην δάλεην ησλ 10 εθ. θξ. εμάκελεο δηάξθεηαο απφ ηηο ηξάπεδεο 

Δ.Σ.Δ., Ζπείξνπ-Θεζζαιίαο, Βηνκεραληθήο Πίζηεσο θαη απφ ην Comptoir d’ Escompte 

de Paris, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1890 ην δάλεην ησλ 6 εθ. θξ. εμάκελεο δηάξθεηαο απφ ηηο 

ηξάπεδεο Δζληθή, Ζπείξνπ-Θεζζαιίαο, Κσλζηαληηλνππφιεσο θαη Βηνκεραληθήο 

Πίζηεσο, ην Μάην ηνπ 1891 ην δάλεην ζε έληνθα γξακκάηηα ησλ 6.250.000 θξ. 

εμάκελεο δηάξθεηαο θαη ηέινο ην 1892 ηα δάλεηα ησλ 703.733 θξάγθσλ εμάκελεο 

δηάξθεηαο θαη ησλ 64.000 ιηξψλ ζηεξιηλψλ ζε νκνινγίεο εμάκελεο δηάξθεηαο
155

.  

Αλαθνξηθά κε ηα εζσηεξηθά δάλεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 31
εο

 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1890, ε θαηάζηαζε ησλ νθεηιψλ ηνπ θξάηνο πξνο ηελ Δζληθή Σξάπεδα 

ήηαλ ε αθφινπζε
156

:       

 

 

Οθεηιόκελα από ην θξάηνο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ζε κέηαιιν 

Οκνινγίεο εζληθψλ δαλείσλ  

(170 + 120 + 135 + 125 εθ. θξ.) 
17.191.391,77 

Γάλεην πξνο ην θξάηνο επί αλαγθαζηηθήο 

θπθινθνξίαο 
14.070.045,40 

Πξνζσξηλά δάλεηα ζε ρξπζφ 8.826.332,50 

χλνιν 40.087.769,67 

 

 

Οθεηιόκελα από ην θξάηνο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ζε ηξαπεδηθά γξακκάηηα 

Οκνινγίεο εζληθψλ δαλείσλ  

(25 + 10 + 15 + 9 εθ. δξρ.) 
30.691.437,50 

Γάλεην πξνο ην θξάηνο επί αλαγθαζηηθήο 

θπθινθνξίαο 
55.945.595,86 

Γάλεην ζε ηξαπεδηθά γξακκάηηα ησλ 1 

θαη 2 δξρ. (θέξκαηα)  
7.000.000,00 

Τπφινηπν δαλείνπ ηνπ Σακείνπ Δζληθήο 

Οδνπνηίαο  
1.758.856,90 

χλνιν 95.395.890,26 
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Ζ δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηφδνπ ραξαθηεξίζηεθε σο ιαλζαζκέλε θαη 

επηδήκηα. Σν 1891 ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ δήισλε ζηε Βνπιή φηη βξήθε ην γεληθφ 

ινγηζηήξην «ελ πιήξεη αλσκαιία θαη αηαμία… ην ηκήκα ηνπ Γεκνζίνπ ρξένπο… ελ πιήξε 

αλππαξμία… επίζεκα βηβιία (δαλείσλ)… δελ ππήξραλ… αλεγξάθνλην ελ ηδησηηθαίο 

ζεκεηψζεζηλ…». Ο Σξηθνχπεο δηαρεηξίζηεθε ηα δεκνζηνλνκηθά θαηά ηξφπν ζπάηαιν 

θαη βαζηδφκελν ζηνλ πειαηεηαθφ ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, 

ε Διιάδα γίλεηαη ρψξνο καδηθήο εηζξνήο μέλσλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ
157

 ηα νπνία 

επελδχνληαη ζε παξαγσγηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γεγνλφο πνπ επηηείλεη 

ζηελ εμάξηεζε ηεο απφ ηνπο δαλεηζηέο.  

Σα έζνδα ηα νπνία ηα νπνία εηζέξρνληαη ζην δεκφζην ηακείν είλαη πνιχ 

ιηγφηεξα ησλ εηζπξαθηέσλ ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη ιηγφηεξα ησλ 

πξνυπνινγηζζέλησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1882-1892 

ην ζχλνιν ησλ, πξνο είζπξαμε, εζφδσλ αληηζηνηρεί ζην 7,38% ηνπ ζπλφινπ 

εηζπξαθηέσλ. 

 

 

 Δηζπξαθηέα Αλείζπξαθηα 
% επί 

εηζπξαθηέσλ 

Δηήζηνο ΜΟ 

αλείζπξαθησλ 

1871-1881 619.075.901 35.640.759 5,75 5,93 

1882-1892 1.277.805.717 94.415.326 7,38 7,98 

 

 

Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο ήηαλ έληνλν ελψ είρε επηζεκαλζεί φηη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο φζσλ δελ θαηέβαιαλ ηηο νθεηιέο ηνπο αλήθε ζηνπο «ηζρπξνχο ηεο 

εκέξαο». Σνπο θφξνπο θαζπζηεξνχζαλ νη πινχζηνη θαη νη πνιηηεπφκελνη ή ζχκθσλα κε 

ηνλ Κνπκνπλδνχξν «νη επηζεκφηεξνη ηεο θνηλσλίαο»
158

. Ήηαλ θνηλψο παξαδεθηφ φηη «νη 

πξνυπνινγηζκνί ήζαλ ππεξβνιηθά αηζηφδνμνη αλ φρη ςεπδείο…». Μέζσ «ινγηζηηθήο 

ζνθηζηείαο» κεηαηξέπνληαλ ηα ειιείκκαηα ζε πιενλάζκαηα. Σα ζπλερή ειιείκκαηα ηεο 

πεξηφδνπ 1882-1892 ραξαθηεξίζηεθαλ «κφληκνο» ή «θπζηνινγηθή» θαηάζηαζε. Σν 
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ηαθηηθφ έιιεηκκα ηεο πεξηφδνπ 1882-1892 είλαη πεξίπνπ ην 14% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ 

ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ηεο πεξηφδνπ Σξηθνχπε αλήιζε 

πεξίπνπ ζε 303,7 εθ. δξρ.. χκθσλα κε επίζεκε παξαδνρή ηνπ Σξηθνχπε, γηα ηαθηηθφ 

έιιεηκκα 113 εθ. δξρ., ρξεσζήθακε 450 εθ. νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ κε πξαγκαηηθφ 325 

εθ
159

 θαη πάιη είρακε έιιεηκκα 61 εθ. Γειαδή ην ειιεληθφ θξάηνο ρξεψζεθε κε πνζφ 

ηεηξαπιάζην ηνπ ηαθηηθνχ ειιείκκαηνο γηα λα ην κεηψζεη ιηγφηεξν απφ ην κηζφ. Ο 

εμσηεξηθφο δαλεηζκφο θάιππηε ηα ειιείκκαηα θαηά έλα κέξνο φκσο ε κε νξζνινγηθή 

ρξήζε ησλ δαλείσλ θαη ε εμππεξέηεζε ηνπο δεκηνπξγνχζε λέα ειιείκκαηα.    

ζνλ αθνξά ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή ηεο πεξηφδνπ απηήο παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ε νπνία έπιεμε θπξίσο ηηο 

αζζελέζηεξεο ηάμεηο. Απφ ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ν εηήζηνο κέζνο φξνο ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο αλά θάηνηθν, ζε δξαρκέο, θαηά 33%. Καηά ηελ πεξίνδν 

1882-1885 ε κέζε εηήζηα θνξνινγηθή επηβάξπλζε αλά θάηνηθν αλήιζε ζηηο 23,83 δξρ. 

έλαληη 19,38 δξρ. ην 1881. Παξνπζίαζε δειαδή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 23%. Απφ ην 

πνζφ ηεο αχμεζεο, ην 65,72% αθνξνχζε έκκεζνπο θφξνπο. πλεπψο ηα 2/3 ηεο 

αχμεζεο ησλ θφξσλ πιήηηνπλ ηα αζζελέζηεξα εηζνδήκαηα.. Σελ πεξίνδν 1887-1890 ε 

αχμεζε ησλ θφξσλ είλαη 9,56% κε ζπκκεηνρή ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαηά 57.1%.  

Ζ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ πξνεξρφηαλ απφ ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο 

θαη φρη απφ ηελ παξαγσγηθή ρξήζε ησλ επελδπφκελσλ θεθαιαίσλ. Σν θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα επλννχζε ηνπο νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξνπο αθνχ δελ έζηγε ηελ θηλεηή πεξηνπζία 

θαη ηνλ θεθηεκέλν πινχην. Ο πγγξφο ζα δήισλε ζηε Βνπιή «εγψ, θχξηνη, είκαη ζρεδφλ 

αθνξνιφγεηνο». Ζ πξνθιεηηθή, γηα ηα επίπεδα αλνρήο ησλ θνξνινγνχκελσλ, αχμεζε 

ηεο θνξνινγίαο πξνθάιεζε ηε ιατθή αληίδξαζε. 

 

 

- Μαδηθή εηζξνή θεθαιαίσλ  

 

Σελ πεξίνδν απηή ην ειιεληθφ θξάηνο θαηέθπγε ζε ππέξκεηξν εμσηεξηθφ 

δαλεηζκφ. Ο Κσλ. Καξαπάλνο ζα δήισλε ζηε Βνπιή φηη ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο 

«θαηήληεζε πφξνο ηαθηηθφο θαη αλαπφθεπθηνο… απέβε ην ηδαληθφλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

πνιηηείαο… ζα θέξεη κνηξαίσο νιέζξηα δηά ηνλ ηφπνλ απνηειέζκαηα θαη απφ εζηθήλ θαη 
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απφ πιηθήλ έπνςελ…» θαη ζα θαηαζηήζεη ην έζλνο δίρσο ειπίδεο θαη κέιινλ. Ο 

σηεξφπνπινο επηζήκαηλε «… άλεπ δαλείνπ δελ δπλάκεζα νχηε επί εμ κήλαο λα 

δήζσκελ… αδηαθφπησο ζπλνκνινγνχληαη δάλεηα παληφο είδνπο…»
160

. Ο Γ. Θενηφθεο ην 

1893 έγξαθε φηαλ αλαδεηνχζε δάλεην ζην Λνλδίλν, σο ππνπξγφο ηνπ Σξηθνχπε, 

«Πίζηεπαλ φηη ζα καο παξαθαινχζαλ λα δερζνχκε ην δάλεην… ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ 

νη Έιιελεο φηη απφ δσ θαη πέξα πξέπεη λα ππνζηνχκε πνιιέο ζπζίεο… λα απνθαζίζνπκε 

λα κελ έρνπκε αμίσζε λα καο ζηεξίδνπλ θάζε θνξά νη μέλνη». 

Ο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο ηεο πεξηφδνπ 1879-1893 πξνζέγγηζε, νλνκαζηηθά, ην 

πνζφ ησλ 640 εθ. θξ. θαη πξαγκαηηθά ην πνζφ ησλ 464 εθ. θξ. αθνχ ε ηηκή έθδνζεο 

είρε θπκαλζεί πεξίπνπ ζην 72%. Ζ Διιάδα φκσο δελ ζα εηζπξάμεη νχηε ην πνζφ ησλ 

464 εθ. θξ. αθνχ έπξεπε λα αθαηξεζνχλ ηα έμνδα έθδνζεο, θπξίσο πξνκήζεηεο θαη νη 

απνζβέζεηο παιαηφηεξσλ δαλείσλ. Σειηθά ην ειιεληθφ θξάηνο ζα εηζπξάμεη 350,7 εθ. 

θξ.. ην ηέινο ηνπ 1893 ην δεκφζην ρξένο ήηαλ
161

:  

 

 

Γεκόζην ρξένο ζε ρξ. θξ. 585.407.885 

Γεκόζην ρξένο ζε δξρ. 168.445.543
162

 

ύλνιν ζε ρξ. θξ.   689.844.121 
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Γεκφζηα δάλεηα θαη πησρεχζεηο ειιεληθνχ θξάηνπο 1824-1932 

Δ..Γ.Γ – Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο – ΚΑ΄ Δθπαηδεπηηθή εηξά 58 

- Η πηψρεπζε ηνπ 1893 θαη ν Γηεζλήο Οηθνλνκηθφο Έιεγρνο ηνπ 1898 

 

ηηο εθινγέο ηνπ 1892 πξσζππνπξγφο, γηα πέκπηε θνξά, αλαδεηθλχεηαη ν 

Σξηθνχπεο ν νπνίνο ζα παξαηηεζεί ην Μάην ηνπ 1893 φηαλ δε ζα κπνξέζεη λα 

εμαζθαιίζεη εμσηεξηθφ δαλεηζκφ.  

 

 

 

 

Δηθφλα 2 - Γεινηνγξαθία απφ ηνλ «Νέν Αξηζηνθάλε» εηθνλίδεη ηνλ Υαξίιαν Σξηθνχπε ζε ελαγψληα 

αλαδήηεζε λένπ δαλείνπ πξνο απνθπγήλ ηεο πηψρεπζεο 

 

 

 

Σφηε ν Γεψξγηνο ζα ζρεκαηίζεη θπβέξλεζε κεηνςεθίαο σηεξφπνπινπ-Ράιιε ε 

νπνία ζα αλαηξαπεί ηνλ Οθηψβξε απφ ηνλ Σξηθνχπε ν νπνίνο ζα αλαιάβεη μαλά ζηηο 

30.10.1893. ηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ ν Σξηθνχπεο ζα δήισλε ηελ πηψρεπζε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε θξάζε «δπζηπρψο επησρεχζακελ». Ο ππνπξγφο ηεο Κπβέξλεζεο 

Σξηθνχπε, Γ. Θενηφθεο ζα έγξαθε γηα ην γεγνλφο «ζιηβεξή εμέιημε… ιππνχκε ηνλ 

ηφπν»
163

. 
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Δηθφλα 3 - Γεινηνγξαθία επνρήο πνπ απνηππψλεη ην Υ. Σξηθνχπε δαθλνζηεθή κε ην αλάζεκα ηεο 

πηψρεπζεο ηεο ρψξαο 

 

 

 Ζ θπβέξλεζε κε λφκν, ην Γεθέκβξε ηνπ 1893, ζα πεξηνξίζεη ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ηφθσλ ησλ δαλείσλ ζην 30% θαη ζα αλαζηείιεη ηελ πιεξσκή ησλ ηνθνρξενιπζίσλ. 

Σα κέηξα πνπ πηνζεηήζεθαλ είραλ κεηαβαηηθφ ραξαθηήξα κέρξη ηελ επίηεπμε 

ζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη ησλ δαλεηζηψλ ηνπ. Σε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή ν απνινγηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ δαλείσλ ηεο πεξηφδνπ 1824-1893 ζε θξ. 

ήηαλ
164

:    

 

 

 Αλεμαξηεζίαο Σξηώλ ΜΓ 1879-1893 ύλνιν 

Ολνκαζηηθό 70.000.000 60.000.000 639.739.000 769.739.000 

Πξαγκαηηθό 39.300.000 56.400.000 464.121.000 559.821.000 

Καζαξή 

πξόζνδνο ειι. 

δεκνζίνπ 

29.125.000 25.384.345 334.197.335 388.706.680 

Δμππεξέηεζε 

κέρξη ην 1878 
10.516.333 46.862.475  57.378.808 
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Δμππεξέηεζε 

1879-1893 
  285.272.996 285.272.996 

Απνζβέζεηο 13.852.500  110.055.557 123.908.057 

πλνιηθέο 

απνδόζεηο ειι. 

δεκνζίνπ 

   472.575.469 

Τπόινηπν ηνλ 

επηέκβξε 

ηνπ 1893 

 73.202.720 556.803.000 630.005.720 

 

 

 

Σν ειιεληθφ δεκφζην είρε ρξεσζεί πεξίπνπ 770 εθ. θξ., εηζέπξαμε πεξίπνπ 389 

εθ., επέζηξεςε 472 εθ. θαη φθεηιε αθφκε ην 1893, 630 εθ. κε ηα έζνδα ηνπ ίδηνπ έηνπο 

λα θηάλνπλ ζην χςνο ησλ 64 εθ. θξ. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1893 πνιινί πξνεηδνπνηνχζαλ πσο ε πηψρεπζε ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο βξηζθφηαλ «επί ζχξαηο». Ήδε απφ ην 1892 «νη πιείζηνη εςηζχξηδνλ 

ηελ επηθείκελε πηψρεπζηλ… », ελψ ν Σξηθνχπεο δεηνχζε, ην Μάην ηνπ 1892 ηε ςήθν 

ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο γηα λα «ζψζε ηελ Διιάδα εθ ηνπ θηλδχλνπ ηεο αηηκψζεσο 

(πηψρεπζε)»
165

. Ζ πηψρεπζε απνδφζεθε ζηνλ ππέξκεηξν εμσηεξηθφ δαλεηζκφ γηα 

θαηαλαισηηθνχο ζθνπνχο θαη ζηνπο επαρζείο φξνπο ζπλνκνιφγεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

δαλεηζκνχ. Δπηπιένλ, επηβαξπληηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη ηα δάλεηα είραλ βξαρεία 

απφζβεζε θαη θαζηέξσζε ξήηξαο ρξπζνχ
166

.  

Μεηά ηελ θήξπμε πηψρεπζεο, νη θάηνρνη ησλ νκνινγηψλ αληέδξαζαλ ηδηαίηεξα 

αξλεηηθά ελαληίσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Σξηθνχπε, κε εληνλφηεξε ηελ αληίδξαζε ησλ 

Γεξκαλψλ. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1894, ν Σξηθνχπεο ζα δεηήζεη λα δηαπξαγκαηεπζεί κε 

ηνπο νκνινγηνχρνπο απνδερφκελνο θάπνηα κνξθή ειέγρνπ
167

. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δελ 

θαηαιήγνπλ ζε ζπκθσλία, ν Σξηθνχπεο ζα παξαηηεζεί θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα 

ζπλερηζηνχλ ζηα ηέιε ηνπ 1895 απφ ηε δηάδνρν θπβέξλεζε Γειηγηάλλε. Λίγνπο κήλεο 
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κεηά (Ηνχιηνο 1986) ε πξφηαζε πνπ ππέβαιαλ νη θάηνρνη ησλ νκνινγηψλ απαηηνχζε ηελ 

ππαγσγή φισλ ησλ εζφδσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ αιιά θαη ηνλ έιεγρν απηψλ, γηα λα 

εμππεξεηεζεί ην δεκφζην ρξένο.  

 

 

 

Δηθφλα 4 - Γεινηνγξαθία ηεο επνρήο κε ην Θεφδσξν Γειηγηάλλε λα θνξηψλεη θαη άιια βάξε ζηηο πιάηεο 

ηεο Διιάδαο. 

 

 

 Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δηαθφπεθαλ κε ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ θαηά ηεο Διιάδαο 

απφ ηελ Πχιε ην 1897. Ζ ήηηα ηεο Διιάδαο, ε θαηάιεςε ηεο Θεζζαιίαο απφ ηνλ 

ηνπξθηθφ ζηξαηφ θαη ε πξνέιαζε ηνπ κέρξη ηε Λακία είραλ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο 

γηα ηε ρψξα. Γηα ηελ θαηάπαπζε ησλ ερζξνπξαμηψλ ρξεηάζηεθε ε επέκβαζε ησλ ΜΓ. 

ηνπο φξνπο ηεο εηξήλεο πξνβιεπφηαλ ε θαηαβνιή ζηελ Πχιε 4 εθ. ιηξψλ, πνζφ γηα ην 

νπνίν ε Διιάδα έπξεπε λα πξνζθχγεη ζε δεκφζην δαλεηζκφ. Γηα λα ρνξεγεζεί δάλεην 

ζηελ Διιάδα έπξεπε πξψηα λα ξπζκηζηνχλ νη παιαηφηεξεο νθεηιέο ηεο νπφηε ζηνπο 

φξνπο ηεο εηξήλεο ζπκπεξηειήθζε φ φξνο γηα ηελ επηβνιή Γηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ 

Διέγρνπ (ΓΟΔ)
168

.  
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Ο λφκνο πεξί ΓΟΔ: 

 

 πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε επηηξνπήο ειέγρνπ απφ αληηπξνζψπνπο ησλ 

δπλάκεσλ 

 παξαρσξνχζε ηηο πξνζφδνπο 6 κνλνπσιίσλ
169

, ην θφξν θαπλνχ, ην 

ραξηφζεκν, θαη πεξίπνπ ηα ¾ ησλ πξνζφδσλ ησλ ηεισλίσλ.  

 αλέζεηε ηε δηαρείξηζε ησλ ππέγγπσλ εζφδσλ ζηελ εηαηξία κνλνπσιίσλ 

πνπ είρε ηδξπζεί ην 1887 

 ππαγφξεπε ηε δαλεηνδφηεζε ηεο Διιάδαο 

 

χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή ΓΟΔ ην 1898 ην ρξένο ηεο Διιάδαο ήηαλ
170

: 

 

 ε ρξπζό ε δξαρκέο 

Κεθάιαην 651.794.313 ρξ. θξ. 177.213.795 

Δηήζηα εμππεξέηεζε 9.359.661 ρξ. θξ. 5.323.619 

 

 

Σειηθά ηνλ Μάξηην ηνπ 1898 ζα εγθξηζεί κε λφκν ε έθδνζε
171

 δαλείνπ χςνπο 

170 εθ. ρξ. θξ., πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ 2,5%, ππφ ηελ εγγχεζε ησλ ΣΜΓ. Απφ ην πνζφ 

ηνπ δαλείνπ ζπκθσλήζεθε λα εθδνζνχλ ακέζσο 150.512.500 ρξ. θξ. ζε δχν ηκήκαηα 

ζηελ ηηκή ησλ 100,5% θαη 104% αληίζηνηρα. Σν θαζαξφ πνζφ ηνπ δαλείνπ 

αληηζηνηρνχζε ζε 152.265.199 ρξ. θξ. θαη πξννξηδφηαλ γηα ηελ πιεξσκή ηεο πνιεκηθήο 

απνδεκίσζεο, ηνπ θπκαηλφκελνπ ρξένπο ζε ρξπζφ, ηνθνκεξηδίσλ θαζψο θαη ησλ 

εμφδσλ ηνπ δαλείνπ
172

.  

 

 

 

                                                 
169

 Σα κνλνπψιηα ήηαλ απηά ηνπ αιαηηνχ, ζηγαξνράξηνπ, ππξείσλ, παηγληφραξησλ, πεηξειαίνπ θαη  

ζκχξηδαο Νάμνπ 

170
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 152 

171
 Δθδφηεο ηνπ δαλείνπ ήηαλ ε Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο, Ρσζίαο θαη νκάδα γαιιηθψλ ηξαπεδψλ  

172
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 60 



Γεκφζηα δάλεηα θαη πησρεχζεηο ειιεληθνχ θξάηνπο 1824-1932 

Δ..Γ.Γ – Σκήκα Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο – ΚΑ΄ Δθπαηδεπηηθή εηξά 63 

Κεθάιαην 7
ν 

Πεξίνδνο 1894-1932 – Πηώρεπζε 1932 

 

7.1 Πεξίνδνο 1900-1914 

 

 Σελ πεξίνδν απηή, ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο ελαιιάζζνληαη έληεθα 

θπβεξλήζεηο. Μεηά ηηο εθινγέο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1910 αλαιακβάλεη ηελ εμνπζία ε 

Κπβέξλεζε ηνπ Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ
173

 κεηά ηελ παξαίηεζε ηεο Κπβέξλεζεο 

Γξαγνχκε.  

 Σν Μάξηην ηνπ 1900, ην ειιεληθφ θξάηνο ζα ππνγξάςεη δαλεηαθή ζχκβαζε 

χςνπο 11.750.000 δξρ. γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηδεξνδξφκνπ Πχξγνπ-Κππαξηζζίαο-

Μειηγαιά. Μεηά ην 1905 νη δαπάλεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο είραλ απμεζεί. Ζ αχμεζε 

απηή πξνήιζε ιφγσ ηνπ καθεδνληθνχ πνιέκνπ, ηεο απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ απφ 

Α. Ρσκπιία θαη Βνπιγαξία, ησλ ζπγθνηλσληαθψλ δαπαλψλ ιφγσ επέθηαζεο ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη ηεο κεξηθήο ιχζεο ηνπ αγξνηηθνχ δεηήκαηνο. Ο 

εμσηεξηθφο δαλεηζκφο θαηά ηελ πεξίνδν θαη κέρξη ην 1909 απηή ραιαξψλεη αθνχ ε 

εμσηεξηθή δαλεηνιεπηηθή πνιηηηθή ηεο Διιάδνο ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ ΓΟΔ. 

Σν δάλεην απηφ αζθαιίζηεθε κε ηα πιενλάζκαηα ησλ ππεγγχσλ ηνπ ΓΟΔ
174

.  

Σν 1907 ζα ππνγξαθεί ζχκβαζε κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα γηα δάλεην χςνπο 

12.000.000 ρξ. θξ. γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Σακείνπ Δζληθήο Ακχλεο. Σν δάλεην απηφ 

ηνπνζεηήζεθε θαη ζην εμσηεξηθφ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηε βειηίσζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Σν ίδην έηνο ςεθίζηεθε λφκνο
175

 γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νκνγελψλ 

πξνζθχγσλ ελψ ζηηο 13.4.1907 θαη ζηηο 9.4.1909 εγθξίζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ ε 

έθδνζε δχν γεσξγηθψλ δαλείσλ, 10 εθ. δξρ. θαη 5 εθ. δξρ. αληίζηνηρα. Σα δάλεηα απηά 

αλέιαβαλ απφ θνηλνχ νη Σξάπεδεο Δζληθή, Ηνληθή, Αζελψλ θαη Αλαηνιήο.  

Οη απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ εζληθψλ δαλείσλ 

επέβαιαλ, ην 1910, ηε ζχλαςε κεγάινπ εμσηεξηθνχ δαλείνπ χςνπο 150.000.000 θξ. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο θαηέιεμαλ ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο κεηαμχ ειιεληθήο θπβέξλεζεο 

θαη ησλ Σξαπεδψλ Δζληθή, Αζελψλ, Αλαηνιήο, Hambro, Erlanger, Comptoir d’ 
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 (6 Οθησβξίνπ 1910 – 25 Φεβξνπαξίνπ 1915) 
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Escompte de Paris, Société  énérale. Ζ ζχκβαζε πξνέβιεπε ηελ άκεζε ρνξήγεζε 

πξνθαηαβνιήο ππφ ηε κνξθή δαλείνπ 40.000.000 θξ. γηα ρξνληθή δηάξθεηα 4 εηψλ θαη 

ηφθν 5%. Σν πνζφ απηφ πξννξηδφηαλ λα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο χςνπο 17.000.000, ειιείκκαηα πξνυπνινγηζκψλ θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ ζχκβαζε
176

 πξνέβιεπε επηπιένλ ηε ρνξήγεζε δαλείνπ 

150.000.000 θξ. κε ηφθν 4%, δηάξθεηαο 50 εηψλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα θηάζεη κέρξη ηα 

240.000.000 ρξ. θξ.. Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε, ζα ρξεζίκεπε γηα: 

 

- ηελ εμφθιεζε ηεο πξνθαηαβνιήο ησλ 40.000.000 θξ. 

- ηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκσλ, αληηπιεκκπξηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ θαη 

έξγσλ απνμήξαλζεο ζηε Θεζζαιία 

- ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ θαη ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

 

Σειηθά ην πνζφ ηνπ δαλείνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπκπιήξσζε θαη 

πξνπαξαζθεπή ακπληηθψλ κέζσλ ηα νπνία ελίζρπζαλ ηελ Διιάδα θαηά ηνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο
177

.  

χκθσλα κε ηνλ Σζνπδεξφ, ηελ πεξίνδν απηή παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ 

θξαηηθψλ εζφδσλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ εζληθνχ πινχηνπ. Τπνζηεξίδεη φηη ηελ πεξίνδν 

απηή δαλείζηεθε ζε γεληθέο γξακκέο ιίγα ρξήκαηα, θπξίσο γηα: 

 

- παξαγσγηθά έξγα 

- ελίζρπζε ζηξαηησηηθψλ θαη λαπηηθψλ δπλάκεσλ
178

 

- απνθαηάζηαζε πξνζθχγσλ 

 

Οη δχν ηειεπηαίνη ιφγνη εμεγνχλ ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εηψλ 

1908 θαη 1909πνπ νδήγεζαλ θαη ζην δαλεηζκφ ηνπ 1910
179

.  
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 Σειηθά ε ζχκβαζε απηή ηξνπνπνηήζεθε  ζηηο 11 Ηνπλίνπ 1911 θαη ην πνζφ ησλ 150.000.000 κεηψζεθε 

ζηα 110.000.000  εθ. θξ. 

177
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 62-63 

178
 Σν ειιεληθφ εμνπιηζηηθφ πξφγξακκα ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλν κε ηηο δαλεηνιήπηξηεο ρψξεο. Οη 

ηειεπηαίεο έζεηαλ σο δαλεηνδνηηθή πξνυπφζεζε ηελ αλάζεζε ησλ εμνπιηζηηθψλ παξαγγειηψλ ζηελ 

πνιεκηθή ηνπο βηνκεραλία.  

179
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 63, Δ. Σζνπδεξφο, Le revelement 

economique de la Grece, Παξίζη-Nαλζχ, 1919 ζ. 70-71 
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Σν Ννέκβξην ηνπ 1912, ν δηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Η. Βαιασξίηεο ζα κεηαβεί ζην 

Παξίζη, θαηφπηλ εληνιήο ηεο θπβέξλεζεο, γηα λα δηαπξαγκαηεπζεί πξνθαηαβνιή πξνο 

ην ειιεληθφ δεκφζην κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο εηξήλεο. ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε 

ρνξεγείηαη ηειηθά πξνθαηαβνιή 40.000.000 θξ.
180

. Σν 1913 ππνγξάθεθαλ κεηαμχ 

ειιεληθνχ θξάηνπο θαη Δζληθήο Σξάπεδαο ηξεηο ζπκβάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε 

πξνζσξηλψλ δαλείσλ γηα 50 εθ., 20 εθ. θαη 30 εθ. θξ. αληίζηνηρα.  

Βάζεη λφκνπ, ην Γεθέκβξε ηνπ 1913, ρνξεγήζεθε άδεηα ζηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε λα ζπλνκνινγήζεη κεγάιν εμσηεξηθφ δάλεην χςνπο 500.000.000 θξ. κε 

επηηφθην 5% θαη ρξνληθή δηάξθεηα 50 εηψλ, γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ θπκαηλφκελνπ 

ρξένπο, ηελ θάιπςε έθηαθησλ δαπαλψλ, θαη ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ. ηηο αξρέο 

ηνπ 1914, ε θπβέξλεζε ππέγξαςε ζχκβαζε κε ηελ νπνία νη ηξάπεδεο δέρνληαλ λα 

θαιχςνπλ ηκήκα ηνπ δαλείνπ, ηνλ έιεγρν ηνπ νπνίνπ αλέιαβε ν ΓΟΔ
181

.  

Καηά ηελ πεξίνδν απηή ην ελδηαθέξνλ δε ζηξέθεηαη ζηα δεκνζηνλνκηθά ελψ ε 

αλεπαξθήο δηαρείξηζε ηνπο ζπλερίδεηαη κε θαηαγγειίεο γηα δηαζπάζηζε δεκφζηνπ 

ρξήκαηνο. Απφ ην 1904 έσο ην 1908 νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο αληηκεηψπηδαλ ην 

«Μαθεδνληθφ αγψλα», ην θφζηνο ηνπ νπνίνπ αλήιζε ζηα 5.270.000 δξρ., ελψ νη 

δαπάλεο εγθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ έθηαζαλ ηα 9.650.000 δξρ.
182

. Απφ ην 1912 ζα 

πξνζηεζεί θαη ην θαη ην θφζηνο δηεμαγσγήο ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ
183

.  

 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1909 ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ έιεγε ζηε βνπιή φηη ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ήηαλ απειπηζηηθή. Μεξηθνχο κήλεο κεηά, ν Αζ. Δπηαμίαο 

πξνεηδνπνηνχζε φηη έπξεπε «λα πξνιάβσκελ λέαλ πηψρεπζηλ, ζπγρξφλσο δε λα 

εμεχξσκελ ηα κέζα δηα ηελ πνιεκηθήλ παξαζθεπήλ ηεο ρψξαο». Αξρέο ηνπ 1910 νη 

ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ ζηηο ηξάπεδεο ήηαλ 29.750 δξρ. θαη νη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ ππεξέβαηλαλ ηα 35 εθ. δξρ.. Μεηά ηε ιήςε 
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 Απφ ην πνζφ απηφ, ηα 30. εθ. θξ. αλέιαβε ε πιεπξά ηεο Γαιιίαο θαη ηα ππφινηπα ε Δζληθή Σξάπεδα 

181
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 67 

182
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 223 

183
 Σν θφζηνο πξνπαξαζθεπήο θαη δηεμαγσγήο ησλ πνιέκσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ αλήιζε 

ζηα 411.845.000 δξρ. ελψ θαηά ηελ επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ 1926, ζηα 247.530.094 δξρ.  Βι. Α. 

Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 223 
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απζηεξψλ κέηξσλ ιηηφηεηαο, νη θαηαζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ ζα αλέιζνπλ ην 1912 ζηα 

21.109.779 θξ.
184

.  

Καηά ηελ πεξίνδν 1906-1907 ε Διιάδα είρε ηε κεγαιχηεξε θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα βαιθαληθά θξάηε ελψ παξαηεξνχληαη κεγάιεο 

απνθιείζεηο κεηαμχ ησλ πινχζησλ θαη φζσλ δνπλ θνληά ζην φξην ηεο θηψρηαο
185

. 

Πξνζπάζεηεο γηα έλα δηθαηφηεξν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα γίλνπλ απφ ηελ Κπβέξλεζε 

Μαπξνκηράιε ην 1909, φηαλ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ήηαλ ν Αζ. Δπηαμίαο, επηρεηξψληαο 

αλαθαηαλνκή εηζνδήκαηνο
186

.  Καη ηελ πεξίνδν απηή νη απνινγηζκνί εκθαλίδνληαη 

ειιεηκκαηηθνί κέρξη ην 1910, εθηφο απφ ην 1906. Απφ ην 1911 εκθαλίδνληαη 

πιενλαζκαηηθνί κε εμαίξεζε ην 1913. Σελ πεξίνδν απηή επηρεηξείηαη επίζεο ε 

εμπγίαλζε ηνπ λνκίζκαηνο. Μεηά ην 1909 κέρξη ην 1920 ε δξαρκή ζα παξακείλεη 

ηζφηηκε κε ην θξάγθν
187

.  

 Σελ πεξίνδν απηή, παιαηνί θαη λένη δαλεηζηέο ηεο Διιάδαο επλνήζεθαλ απφ: 

 

 ηελ πνξεία ηεο λνκηζκαηηθήο εμπγίαλζεο
188

 

 ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηηο ππέγγπεο πξνζφδνπο 

 ηνπο ηφθνπο απφ ηελ εμφθιεζε ησλ νκνινγηψλ θαη ηελ άλνδν ηεο 

ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο ηνπο 

 

 

7.2 Πεξίνδνο 1915-1922 

 

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1915 ε Δζληθή Σξάπεδα ζα ρνξεγήζεη ζην θξάηνο δάλεην 

40.000.000 θξ. δηάξθεηαο 5 εηψλ γηα ηελ πιεξσκή απαηηήζεσλ απφ επηηάμεηο θαη 
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 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 223 

185
 Σν 1904 ν Τπ. Οηθνλνκηθψλ, Ν. Καινγεξφπνπινο ζα δήισλε ζηε Βνπιή φηη ηα αλείζπξαθηα έζνδα 

απφ ηε θνξνινγία εμαθνινπζνχλ λα ρσξίδνπλ ηνπο θνξνινγνχκελνπο Έιιελεο  

186
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 224 

187
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 225 

188
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 229 
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πξνκήζεηεο. Με ηελ θήξπμε ηεο γεληθήο επηζηξάηεπζεο ην επηέκβξε ηνπ 1915, ε 

θπβέξλεζε δηαπξαγκαηεχηεθε κε ηελ Δζληθή δάλεην χςνπο 15.000.000 δξρ. δηάξθεηαο 

15 εηψλ θαη κε ηφθν 6%, γηα λα θαιχςεη ηηο πξψηεο αλάγθεο ηεο. Ζ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζα δεηήζεη επίζεο, ζηα ηέιε ηνπ ίδηνπ έηνπο, απφ ηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία 

λα ηεο παξαρσξήζνπλ δάλεην 40.000.000 θξ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ έθηαθησλ 

αλαγθψλ γηα ηνλ πφιεκν. Σν πνζφ πνπ ρνξεγήζεθε ηειηθά έθηαζε ηα 19.000.000 θξ.. 

ην πνζφ απηφ πξνζηέζεθε θαη λέν εμσηεξηθφ δάλεην χςνπο 30.000.000 θξ. πνπ 

ρνξεγήζεθε απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Αγγιίαο, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ρσζίαο κε ην 

κεραληζκφ ηνπ λφκνπ ΓΥΜΒ΄
189

.   

ηηο 16 Απξηιίνπ ηνπ 1916 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γλσζηνπνίεζε φηη 

ζπλνκνινγήζεθε λέν πξνζσξηλφ δάλεην 40.000.000 κάξθσλ κε ηνλ νίθν Bleichroder κε 

εηήζην ηφθν 6% ην νπνίν πξννξηδφηαλ γηα πιεξσκέο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζην 

εμσηεξηθφ θαη ζην εζσηεξηθφ. Σν Μάην επηρεηξήζεθε λα ζπλνκνινγεζεί λέν 

νκνινγηαθφ δάλεην 115.000.000 δξρ. κε ηελ Δζληθή ην νπνίν ηειηθά καηαηψζεθε 

εμαηηίαο ηεο παξαίηεζεο ηεο Κπβέξλεζεο γηα λα ρνξεγεζεί ηειηθά δάλεην 5.000.000 

δξρ. κε ηφθν 6% ην 1917. Σνλ Ηνχλην άλνημε επίζεο, ππέξ ηεο Διιάδαο, πίζησζε 

10.000.000 θξ. απφ ηε Γαιιία θαη 396.510 ζηεξιηλψλ απφ ηελ Αγγιία. 

Σνλ Αχγνπζην, ε ειιεληθή θπβέξλεζε δήηεζε ηε γλψκε ηεο Δζληθήο γηα ηελ 

έθδνζε δαλείνπ 150.000.000 πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο γηα πιεξσκή 

επηηάμεσλ, πεξίζαιςεο θαη ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Ζ 

δηνίθεζε ηεο Δζληθήο επεζήκαλε ζηελ θπβέξλεζε  φηη ήηαλ αδχλαηε ε ζπλνκνιφγεζε 

δαλείνπ ζην εμσηεξηθφ ιφγσ ηεο εκπφιεκεο θαηάζηαζεο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαπίζησλε 

ηελ αδπλακία ηεο ειιεληθήο ρξεκαηαγνξάο λα θαιχςεη έλα ηέηνην δάλεην
190

.  

Σν 1917 ζα ζπλαθζνχλ εζσηεξηθά δάλεηα χςνπο 35.000.000 δξρ. θαη ζα αλνίμεη 

πίζησζε 100.000.000 θξ. ππέξ ηεο Διιάδαο απφ ηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία. Λίγνπο 

κήλεο αξγφηεξα, ην Φεβξνπάξην ηνπ 1918, νη θπβεξλήζεηο Αγγιίαο, Γαιιίαο θαη Ζ.Π.Α. 
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 Ο λφκνο ΓΥΜΒ΄ πξνέβιεπε ηε δεκηνπξγία ελφο κεραληζκνχ πνπ πξνέβιεπε ην άλνηγκα πίζησζεο εθ 

κέξνπο ησλ πκκάρσλ ππέξ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο . Ζ πίζησζε ζα ήηαλ ζε απηνχζην ρξπζφ ν νπνίνο 

ζα έκελε θαηαηεζεηκέλνο ζηα ζεζαπξνθπιάθηα ηνπο, θαη έλαληη ηεο νπνίαο ε Δζληθή Σξάπεδα έζεηε ζηε 

δηάζεζε ηεο θπβέξλεζεο ίζν πνζφ ηξαπεδνγξακκαηίσλ.   

190
 Σελ πεξίνδν απηή ε Δζληθή επηζεκαίλεη ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλεπάγεηαη ε πξνζθπγή ζηελ έθδνζε 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ κε ην κερ/ζκφ ηνπ λφκνπ ΓΥΜΒ΄ κε βάζε ηηο πηζηψζεηο πνπ αλνίγνπλ νη μέλνη ζηα 

ζεζαπξνθπιάθηα ηνπο, θαζφηη κηα ηέηνηα λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ζπλεπαγφηαλ 

θηλδχλνπο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη γηα ηελ πίζηε ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ ηεο.   
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ζα ρνξεγήζνπλ πίζησζε 750.000.000 θξ.
191

. Οη πηζηψζεηο απηέο ρνξεγήζεθαλ σο 

αλαγθαία αξσγή γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππέξνγθσλ δαπαλψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο 

Διιάδαο ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ησλ ζπκκάρσλ
192

.    

Απφ ην 1919 κέρξη ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, ε Διιάδα ζα πξνρσξήζεη ζηε 

ζχλαςε ζεηξάο βξαρππξφζεζκσλ εζσηεξηθψλ δαλείσλ, χςνπο 1.650.000.000 δξρ
193

, 

απφ ηελ Δζληθή γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ. χκθσλα κε ηελ 

Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ, ην ζχλνιν ησλ πνιεκηθψλ δαπαλψλ γηα ην δηάζηεκα 

1915-1923 αλήιζε ζηα 6.134.918.910 δξρ..   

Οη πξνυπνινγηζκνί ηεο πεξηφδνπ είλαη ειιεηκκαηηθνί, κε εμαίξεζε ην 1916 ελψ 

δηαξθψο ειιεηκκαηηθφ είλαη θαη ην εκπνξηθφ ηζνδχγην
194

. Ζ θνξνινγία απμάλεη 

ζηαδηαθά απφ ην 1914 κέρξη ην 1924, επηβάξπλζε ηελ νπνία δέρηεθε ν ιαφο αλ θαη 

εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη αλαδηαλνκή ππέξ ησλ εππνξφηεξσλ. Σελ πεξίνδν απηή ε 

δξαρκή ππνηηκάηαη ξαγδαία γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε πιεζσξηζκφ θαη έληνλε 

θεξδνζθνπία
195

. Σν δηάζηεκα 1915-1922 παξαηεξείηαη έμαξζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

δαλεηζκνχ κε ην δεκφζην λα έρεη αληιήζεη 6.621.500.000 δξρ.  

   

 

7.3 Πεξίνδνο 1923-1932  

 

 Σελ πεξίνδν απηή δηακνξθψλεηαη ζηελ Δπξψπε έλα θιίκα ζηαζεξνπνίεζεο, 

ζπιινγηθήο αζθάιεηαο, εηξεληθήο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ θαη κείσζεο ησλ 

εμνπιηζκψλ. Ζ Διιάδα, κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, δηαλχεη κία πεξίνδν 

ακεραλίαο θαη ζχγρπζεο κε ηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ λα βξίζθεηαη ζε νμχηαηε θξίζε
196

. 

Καηά ην δηάζηεκα 1924-1928 ζρεκαηίδνληαη 12 θπβεξλήζεηο κε κέζν φξν παξακνλήο 

ζηελ εμνπζία 4,5 κήλεο.  

                                                 
191

 Ζ ρνξήγεζε ηεο πίζησζεο έγηλε κε βάζε ην λφκν ΓΥΜΒ΄  

192
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 66-71 

193
 Ν. . Παληειάθεο, Γεκφζηα Γάλεηα, Θεζζαινλίθε 1996, ζ. 71-73 

194
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 307 

195
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 308 

196
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 310 
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 Απφ ηελ αξρή ηνπ 1923 «… ηα ηακεία ηνπ θξάηνπο ήζαλ θελά… ην θξάηνο 

εθπβεξλάην δηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο…», δήισλε ν Τπνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ Α. Πξέθαο
197

 πξνζζέηνληαο φηη νη νηθνλνκηθέο αλάγθεο ήηαλ ηφζν 

επηηαθηηθέο ψζηε «νπδείο εηφικα λα αλαιάβε ην ππ.νηθνλνκηθψλ».  Ζ Διιάδα, πξηλ απ’ 

φια, έπξεπε λα πξνρσξήζεη ζε δηαθαλνληζκφ ηνπ πνιεκηθνχ ηεο ρξένπο, πξνο ηελ 

Αγγιία, ηε Γαιιία θαη ηηο Ζ.Π.Α., θαη ηδηαίηεξα ησλ πνιεκηθψλ πηζηψζεσλ  ηνπ 1818-

19. Γηα ηε ξχζκηζε ησλ πνιεκηθψλ ηεο ρξεψλ παξαηηήζεθε απφ ηηο νθεηιφκελεο πξνο 

απηήλ πνιεκηθέο πηζηψζεηο
198

 θαη αλαγλψξηζε αλχπαξθηα πνιεκηθά ρξέε. Δπηηαθηηθφ 

ήηαλ επίζεο θαη ην πξφβιεκα απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ
199

 κεηά ηελ αληαιιαγή 

ησλ πιεζπζκψλ. πλνιηθά ζπλνκνινγήζεθαλ νθηψ δάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ 

ζπλνιηθνχ νλνκαζηηθνχ θεθαιαίνπ 12.045.237.000 δξρ.
200

.  

 Έλα άιιν πξφβιεκα πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη ε Διιάδα ήηαλ ε ξαγδαία 

ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο
201

 ε νπνία νδεγνχζε ζε πιεζσξηζκφ θαη θεξδνζθνπία
202

. Ζ 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζπλέρηδε λα είλαη δπζβάζηαρηε κε ηε θνξνδηαθπγή λα 

παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην παξέκελε ειιεηκκαηηθφ ελψ 

γίλνληαλ θαηαγγειίεο γηα πξνθαλείο ζπαηάιεο δεκφζηνπ ρξήκαηνο . Μεηαμχ 1914 θαη 

1928 ν αξηζκφο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ είρε ηξηπιαζηαζηεί θαη παξά ηηο πξνηάζεηο 

γηα κείσζε ηνπ, νη θπβεξλήζεηο πξνέβαηλαλ «ζε αζξφνπο δηνξηζκνχο ππαιιήισλ»
203

.  

 Απφ ην 1924 έσο ην 1932 εηζέξεπζαλ ζηε ρψξα 14.879.914.330 δξρ.
204

 κέζσ 

ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ κε ηε ζχλαςε  ελλέα δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ
205

. Σα δάλεηα 

απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα
206

: 

                                                 
197

 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 312 

198
 Οη νθεηιφκελεο πηζηψζεηο πξνο ηελ Διιάδα έθηαλαλ ην χςνο ησλ 2 δηο. ρξ. θξ.   

199
 Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ κέρξη ην 1930 

ζα αλέιζεη ζηα 16.350.986.406 δξρ. 

200
 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπο, απφ ην 1924-1930, ην ειιεληθφ δεκφζην θαηέβαιε 4.167.299.328 δξρ. 

201
 Ζ έλαξμε ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο δξαρκήο νξίζηεθε ζηηο 14.5.1928, εκέξα έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 1 ιίξα ηζνδπλακνχζε κε 375 δξρ.   

202
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 314-315 

203
 Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, 

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 316 
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 Βι. παξάξηεκα  
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 ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ (36,73%) 

 ηελ θάιπςε ειιεηκκάησλ θαη ηα έμνδσλ έθδνζεο δαλείσλ (32,31%) 

 παξαγσγηθνχο ιφγνπο (30,96%) 

 

 

Ζ εμέιημε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ήηαλ: 

 

 Γεκόζην ρξένο 

31.3.1923 25.559.524.364 δξρ. 

31.3.1932 43.022.656.509 δξρ. 

 

  

 Ζ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο απνξξνθνχζε, εηεζίσο, θαηά κέζν φξν ην 

29% ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ θαη απνηεινχζε ην 36,34% ησλ ηαθηηθψλ εμφδσλ
207

. Σν 

Μάξηην ηνπ 1933 ε δηάξζξσζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο είλαη ε εμήο
208

: 

 

Γεκόζην εμσηεξηθό ρξένο 288.100.000 $ 69,26% 

Ιδησηηθό εμσηεξηθό ρξένο 125.206.000 $ 30,74@ 

ύλνιν 407.306.000 $ 100% 

 

ζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ, ηα δάλεηα ηα νπνία είραλ ζπλαθζεί ήηαλ: 

  

- ην δάλεην ηεο ελνπνηήζεσο ηνπ 1924 

- ην δάλεην πξνο αγνξά ηνπ κεγάξνπ ιήκαλ 

- ν θχξηνο εζσηεξηθφο δαλεηζκφο (14 δάλεηα)
209
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 Ζ Διιάδα κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππαγνξεχεη φξνπο νπφηε νη 

δαλεηζηέο εμππεξεηνχζαλ κνλνκεξψο ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Βι. Α. Ζιηαδάθεο, Δμσηεξηθφο Γαλεηζκφο 

θαη δαλεηαθή θνηλσληθνπνίεζε ζηελ Διιάδα, 1824-1940, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Αζήλα 2003, ζ. 368 
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- ηα δάλεηα απνδεκίσζεο
210

 

 

Σελ άλνημε ηνπ 1932 ε ειιεληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηελ αλαζηνιή 

πιεξσκήο ησλ ρξενιπζίσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δαλείσλ θαη ζηε κείσζε 

ηεο εμππεξέηεζεο ηφθνπ θαηά 25% κεηά ηελ αλαθνίλσζε ζηε Βνπιή ηεο πηψρεπζεο 

ηεο ρψξαο. Πέξα απφ ηελ εζσηεξηθή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε, ε πηψρεπζε ηνπ 1932 

ήηαλ ζπλέπεηα ηεο θξίζεο ηνπ 1929 θαη ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ 

έπιεμε ηελ Διιάδα νδεγψληαο ζηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ησλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ρψξα ζα πξνβεί ζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε 

εθπξνζψπνπο ησλ δαλεηζηψλ νη νπνίεο θαηέιεμαλ ζε δηαδνρηθνχο πξνζσξηλνχο 

δηαθαλνληζκνχο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο
211

. 
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ΜΔΡΟ Γ΄ - ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ 

 

Κεθάιαην 8
ν
  

πκπεξάζκαηα - Πξόηαζε γηα κειινληηθή κειέηε 

 

 πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε φηη θαη νη ηέζζεξηο πεξίνδνη πνπ 

εμεηάδνπκε θαηαιήγνπλ ζε πηψρεπζε. Πησρεχζεηο πνπ δελ νθείινληαη κφλν ζηελ 

αιφγηζηε νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ αιιά 

θαη γεληθφηεξα ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε πηψρεπζε ηνπ 

1893 ζπλέπεζε κε πησρεχζεηο ζε κία ζεηξά ρσξψλ θαη φηη ε πηψρεπζε ηνπ 1932 ήξζε 

σο επαθφινπζν ηεο θξίζεο ηνπ 1929.    

 Παξαηεξνχκε φηη φια ηα μέλα θεθάιαηα πνπ εηζέξεπζαλ ζηε ρψξα απφ ην 1824 

κέρξη θαη ην 1932 είραλ ηε κνξθή ησλ δεκνζίσλ δαλείσλ θαη φρη ησλ επελδχζεσλ. 

Δπηπιένλ ηα θεθάιαηα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο γηα 

θαηαλαισηηθνχο ζθνπνχο θαη θπξίσο ηελ θάιπςε πνιεκηθψλ δαπαλψλ, γηα ηελ 

πιεξσκή πνιεκηθψλ απνδεκηψζεσλ θαη ηέινο γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  

 χκθσλα κε ηνπο Girault, Bouvier θαη Thobie, ηα εμσηεξηθά δεκφζηα δάλεηα 

δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εμάξηεζε ρσξψλ απφ ηνπο δαλεηζηέο ηνπο. 

Καηά ηελ άπνςε ηνπο, νη ζπζζσξεπκέλνη ηφθνη θαη ε δηαδηθαζία απνπιεξσκήο ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα ζεσξεζεί «βηνκεραληθή επέλδπζε». Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Διιάδαο. Σν ειιεληθφ θξάηνο ήηαλ αλαγθαζκέλν λα πξνζθέξεη εγγπήζεηο νπφηε 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ ειεγρφηαλ απφ ηνπο δαλεηζηέο. Δπηπιένλ ε αδπλακία 

δηαπξαγκάηεπζεο νδήγεζε ζηε ζχλαςε δαλείσλ κε εμαηξεηηθά δπζκελείο φξνπο αθνχ 

είραλ πςειφ ηφθν, κηθξφ ρξφλν απφζβεζεο.  

 Ζ ζπλνκνιφγεζε εζσηεξηθψλ δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ μεθίλεζε απφ ην 1862
212

. 

Παξαηεξνχκε φηη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πνιέκσλ απμαλφηαλ ν βξαρππξφζεζκνο 

εμσηεξηθφο δαλεηζκφο, κε ηελ Δζληθή Σξάπεδα λα επσκίδεηαη ην θχξην βάξνο ησλ 

εζσηεξηθψλ δαλείσλ. Απηφ δεκηνχξγεζε ζηελέο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ 

θξάηνπο θαη Δζληθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάζακε. 

                                                 
212

 ηηο 30 Μαξηίνπ 1841 ζπζηήλεηαη ε Δζληθή Σξάπεδα ε νπνία ζα δηαδξακαηίζεη ξφιν θεληξηθήο 

ηξάπεδαο κέρξη ηελ Ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ην 1928   
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 Απφ ην 1923 παξαηεξήζεθε κηα αιιαγή ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ. ε αληίζεζε κε ηηο πξνυπάξρνπζεο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. Δπεθηείλεηαη ην ζηδεξνδξνκηθφ θαη νδηθφ δίθηπν ελψ 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο παξαηεξνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ εκπνξίνπ.      

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο παξαηεξήζεθε αδπλακία 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ ηφπνπ, απνπζία ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, 

θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο γηα ηδηνηειείο ζθνπνχο θαη αδπλακία 

είζπξαμεο ησλ νθεηινκέλσλ εζφδσλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηε ζπζζψξεπζε 

ειιεηκκάησλ θαη ηε δηφγθσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα 

αλαζηείιεη γηα ηέζζεξηο θνξέο ηηο δαλεηαθέο ηεο ππνρξεψζεηο. 

Πνιινί είλαη απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη ε ηζηνξία δελ επαλαιακβάλεηαη. Ζ 

ηζηνξία ηεο ρξενθνπίαο ζηελ Διιάδα φκσο έρεη νξηζκέλεο αμηνζεκείσηεο πηπρέο πνπ 

ειάρηζηα δηαθέξνπλ ε κία απφ ηελ άιιε. Σέζζεξηο θνξέο ζην παξειζφλ ε ρψξα καο έρεη 

αληίθξηζε ην θάζκα ηεο ρξενθνπίαο θαη ηηο ηέζζεξηο θνξέο ρξενθφπεζε δειψλνληαο 

αδπλακία εμππεξέηεζεο ησλ δαλείσλ πνπ είρε εηζπξάμεη.  

 

- Πξφηαζε γηα κειινληηθή κειέηε 

ζνλ αθνξά ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο απηήο ηεο εξγαζίαο 

πξνηείλεηαη ε κειέηε ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ ζηελ 

Διιάδα απφ ην 1933 κέρξη θαη ζήκεξα ππφ ην θσο ησλ ζχγρξνλσλ εμειίμεσλ θαη 

ησλ απφςεσλ πνπ ζέινπλ ηελ Διιάδα λα βξίζθεηαη ζην θαηψθιη κίαο λέαο 

πηψρεπζεο. 

 

 

 

Κεθάιαην 9
ν   

ύγρξνλεο Δμειίμεηο  

 

Ο δεκφζηνο δαλεηζκφο απνηειεί έλα εμαηξεηηθά επίθαηξν ζέκα δεδνκέλνπ φηη ε 

παγθφζκηα νηθνλνκία βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο χθεζεο θαη ν δαλεηζκφο απνηειεί 

βαζηθή κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ ρψξα καο βξίζθεηαη ζε 

δεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε εμαηηίαο ηνπ ππεξβνιηθνχ δαλεηζκνχ ζηνλ νπνίν έρεη 

θαηαθχγεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρξφληα δπζιεηηνπξγηθέο θαη πεξηνξηζηηθέο ζεζκηθέο 
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βάζεηο, ηελ απνπζία θαηάιιειεο δηαθπβέξλεζεο θαζψο θαη ηηο ιαλζαζκέλεο 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαπαξαγσγή πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ηελ  επηδείλσζε ηεο χθεζεο. 

 Ζ Διιάδα έρεη κπεη ζε κία πνξεία πηνζέηεζεο εμαηξεηηθά απζηεξψλ θαη 

επψδπλσλ κέηξσλ ηφζν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ
213

 φζν θαη ηνπ 

Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο. ηφρνο είλαη ε δηαζθάιηζε 

ηεο βησζηκφηεηαο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ε δεκηνπξγία κηαο ηζρπξήο βάζεο γηα πγηή θαη ζηαζεξή καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε. 

χκθσλα κε ηελ Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ Διιάδα (2011), ην πξφγξακκα 

κεηαξξπζκίζεσλ κπνξεί λα πεηχρεη εθφζνλ νη δεκνζηνλνκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο 

αιιαγέο εθαξκνζηνχλ πιήξσο. χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, ην δεκφζην ρξένο 

αλακέλεηαη λα θηάζεη ζην πςειφηεξν επίπεδν ην 2013
214

 θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεηψλεηαη 

ψζηε λα θηάζεη ζε πνζνζηφ θάησ ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ.  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά βέβαηε ζεσξνχλ ηε ρξενθνπία ηεο Διιάδαο νη 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη νη νίθνη πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο, θάηη πνπ σζηφζν 

ηνλίδνπλ φηη δελ ζπλεπάγεηαη θαη έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ Δπξσδψλε. Δθηφο απφ 

ζηάζε πιεξσκψλ, κία έμνδνο ηεο ρψξαο απφ ην επξψ ζα είρε σο απνηέιεζκα 

πησρεχζεηο επηρεηξήζεσλ, θαηάξξεπζε ηξαπεδψλ θαη δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία
215

 ε πηζαλφηεηα πηψρεπζεο ηεο Διιάδαο θηάλεη ζην 94,17%. 

Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη βξηζθφκαζηε πξν ησλ ππιψλ κηαο ζπληεηαγκέλεο 

ρξενθνπίαο κε ξηδηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο 

θαη επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Διιάδαο. Έλα ηέηνην 

ζελάξην ζα ζήκαηλε κεγάιε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηαζηξνθή φρη κφλν 

                                                 
213

 Νφκνο 3845/2010 (ΦΔΚ Α’ 65/06.05.2010) «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο επξσδψλεο, ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν», ν νπνίνο 

ελζσκαηψλεη, σο παξάξηεκα 3, ην ζρέδην πξνγξάκκαηνο ησλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ 

επηβιήζεθαλ ζηε ρψξα, ήηνη ην «Μλεκφλην Οηθνλνκηθήο θαη Υξεκαηνπηζησηηθήο 

Πνιηηηθήο» θαη ην «Μλεκφλην πλελλφεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο Πξνυπνζέζεηο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο» 

214
 χκθσλα κε ην ΓΝΣ ην δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο ζα θηάζεη ζηα ηέιε ηνπ 2012 ζην 189% ηνπ ΑΔΠ 

215
 http://www.cmavision.com/  
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γηα ηελ Διιάδα, αιιά θαη γηα ηελ Δπξσδψλε, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηε δηεζλή 

νηθνλνκία γεληθφηεξα. 

 

 

 

 

 

 

*Γξάθεκα ηεο εθεκεξίδαο New York Times κε ηα 3 ζελάξηα γηα ηελ ειιεληθή 

ρξενθνπία 
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Πίλαθεο Γαλείσλ 

 

ΣΑ ΔΘΝΗΚΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΑ ΓΑΝΔΗΑ 

 

 Δθδόηεο Δγγπήζεηο (ππνζήθεο) Κπβέξλεζε 

60 εθ. θξ. ηνπ 

1879 

Cde, θνηλνπξαμία 

ηξαπεδψλ 

θεθαιαηνχρσλ 

εγγπεκέλσλ απφ ηελ 

πξψηε θαη Γ. 

Κνξσληφ. 

Πξφζνδνη ραξηνζήκνπ 

απαιιαγκέλσλ απ’ 

νηηδήπνηε πνπ ζα 

επέθεξε ηε κείσζε 

ηνπο. 

Κνπκνπλδνχξνπ 

120 εθ. θξ. ηνπ 

1881 

Cde, C. J. Hambro 

and Son, Σξάπεδα 

Κσλζηαληηλνππφιεσο 

Φφξνο θαηαλάισζεο 

θαπλνχ. Οη εηήζηεο 

δφζεηο ησλ εζληθψλ θαη 

εζληθντδηφθηεησλ 

θπηεηψλ θαη ηέινο ην 

ππφινηπν ησλ 

πξνζφδσλ ησλ 

ηεισλείσλ Αζελψλ, 

Πεηξαηά, Παηξψλ, 

Εαθχλζνπ, ην νπνίν 

δελ ήηαλ ππφζεθν 

άιισλ δαλείσλ. 

Κνπκνπλδνχξνπ 

100 εθ. θξ. ηνπ 

1884 

Σξάπεδα 

Κσλζηαληηλνππφιεσο 

σο εθπξφζσπνο μέλσλ 

θαη ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ε 

Σξάπεδα 

Ζπεηξνζεζζαιίαο 

Ζ κε ππφζεθεο 

πξφζνδνη ησλ 

ηεισλείσλ Αζελψλ, 

Πεηξαηά, Παηξψλ, 

χξνπ, Καηάθνινπ, 

Καιακάηαο, 

Κεθαιιελίαο, 

Εαθχλζνπ, Κέξθπξαο 

θαη εμ νινθιήξνπ ησλ 

Βφινπ, Σζάγεδη, 

Άξηαο. Δπίζεο ηα ηέιε 

ραξηνζήκνπ, νη 

εηζπξάμεηο 

θαηαλάισζεο θαπλνχ 

θαη εθ ησλ απνδφζεσλ 

γαηψλ θαη θπηεηψλ. 

Σξηθνχπε 

135 εθ. θξ. ηνπ 

1887 

CdE Οη εηζπξάμεηο ησλ 

κνλνπσιίσλ άιαηνο, 

πεηξειαίνπ, 

παηγληφραξησλ, 

ππξείσλ, 

ηζηγαξφραξηνπ  θαη 

ζκχξηδαο Νάμνπ. 

Σξηθνχπε 

30 εθ. θξ. ηνπ 

1889 

C. J. Hambro and Son Απαιιαγκέλν 

εγγπήζεσλ 

Σξηθνχπε 
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125 εθ. θξ. ηνπ 

1889 

Οίθνο A.Gibbs and 

Sons ηνπ Λνλδίλνπ, S. 

Bleichroder, θαη ε 

Σξάπεδα 

Κσλζηαληηλνππφιεσο 

Απαιιαγκέλν 

εγγπήζεσλ 

Σξηθνχπε 

60 εθ. θξ. ηνπ 

1890 

C. J. Hambro and Son, 

National Bank ηνπ 

Βεξνιίλνπ θαη Γεληθή 

Πηζησηηθή.  

Ζ θαζαξή πξφζνδνο 

ηεο γξακκήο Πεηξαηά-

Λάξηζαο-πλφξσλ θαη 

δηαθιαδψζεσλ ηεο. 

Σξηθνχπε 

9,739 εθ. θξ. ηνπ 

1893 

C. J. Hambro and Son, 

Δζληθή Σξάπεδα,  

Σξάπεδα 

Κσλζηαληηλνππφιεσο, 

Ζπεηξνζεζζαιίαο 

Οη πξνβιεπφκελεο γηα 

ην δάλεην ησλ 100 εθ. 

θξ./1884 απφ ηνλ 

λ.ΒΗΡΔ’/22.12.1892 

σηεξφπνπινπ-

Ράιιε 
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 Ολνκ/ηηθν 

Σ
ηκ

ή
 έ

θ
δ

ν
ζ

ε
ο 

%
 

Πξαγ/θό 

Δθ. θξ. 

Δπηηόθη

ν 

Υ
ξ

εν
ι
ύ

ζ
ην

 

Υξόλνο 

έλαξμεο 

Υξόλνο 

απόζβεζεο 

έηε 

Ο
λ
ν
/η

ηθ
ό
 

Π
ξ

α
γ
/θ

ν
 

1879 60 73 44 6 8,18 0,45 2/14.4.1879 40 

Σν 1919 

1881 120 74,6 89,52 5 6,7 0,50 30/11.1.1881 40 

Σν 1921 

1884 100 69,8 69,786 5 7,15 0,80 23/4.1.1884 37,5 

Σν 1921 

1887 

(κνλνπσ

ιίσλ) 

 

135 

67,4 90,99 4 5,95 0,80 10/22.6.1887 75 

Σν 1962 

1889  

Σα δπν 

πάγηα 

αγγιηθά 

 

Α. 30 

 

Β. 125 

 

68,125 

 

72,75 

 

20,4375 

 

90,9375 

 

4 

 

4 

 

5,87 

 

5,87 

 

- 

 

- 

 

2/14.2.1889 

 

6/18.5.1889 

Γελ 

πξνβιέπεηα

η 

Γελ 

πξνβιέπεηα

η 

1890 

Σσλ 

ζηδεξνδ

ξόκσλ 

60 Σα 45 εθ. 

89% 

Σα 15 εθ. 

86% 

 

52,95 

 

5 

 

5,66 

  

31/12.6.1980 

 

99  

Σν 1989 

1893 

Κεθαιαη

νπνίεζε

ο 

9,379 65  

5,5 

 

5 

 

8,8 

 12/24.6.1893 54 

Σν 1947 

ύλνιν 639.739.000 72,54% 464.121.000      

1898 

ΓΟΔ 

εγγπεκέ

λν 

150.592 Τπέξ ην 

άξηην 

152.265.199 2,5 

 

 22/4.5.1898 60 

Σν 1969 
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 Δθδόηεο Δγγπήζεηο(ππνζήθεο) Κπβέξλεζε 

1902 <<πλδηθάην 

θαηαζθεπήο 

ηδεξνδξφκσλ 

Αλαηνιήο>> 

Σελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δαλείνπ αλέιαβε ε 

Δ.ΓΟΔ. Γηπιή 

εγγχεζε, Τπνζήθε 

ηεο ζηδ/θεο γξακκήο 

Αζελψλ-Λάξηζαο θαη 

ηα πιενλάζκαηα ησλ 

ππεγγχσλ πξνζφδσλ 

ζηνλ ΓΟΔ/1898. ηα 

ηειεπηαία 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν 

απφ 12.5.1900 

πξφζζεηνο θφξνο επί 

ηνπ θαπλνχ, 2,2 

δξρ./νθά, ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ 

είρε αλαιάβεη ε 

Δ.ΓΟΔ. ε πεξίπησζε 

αλεπάξθεηαο ησλ 

εγγπήζεσλ απηψλ, ηε 

δηαθνξά ζα θαηέβαιε 

ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Ζ δαλεηαθή 

ζχκβαζε κε 

θπβέξλεζε 

Θενηφθε. Ζ πξψηε 

έθδνζε κε 

θπβέξλεζε Α. 

Εαΐκε, ε δεχηεξε 

κε Γ. Θενηφθε, ε 

Σξίηε κε Θ. 

Γειηγηάλλε θαη ε 

ηέηαξηε κε Γ. 

Θενηφθε. 

1907 Ζ Δζληθή Σξάπεδα 

θαη νκάδα 

ηξαπεδψλ απφ ηηο 

CdE, C.J. Hambro 

and Son, Ηνληθή, 

Αζελψλ θαη 

Αλαηνιήο 

εθπξνζσπνχκελσλ 

απφ ηελ Δζληθή. 

Γελ ήηαλ ππφ ηελ 

εγγχεζε ηνπ ΓΟΔ. Χο 

εγγπήζεηο δφζεθαλ νη 

πξφζνδνη ηνπ Σακείνπ 

Δζληθήο Ακχλεο. ε 

πεξίπησζε 

αλεπάξθεηαο 

παξαρσξνχληαλ ην 

πιεφλαζκα ησλ 

ππεγγχσλ πξνζφδσλ 

ηνπ ΓΟΔ/1898. 

Οκνινγίεο θαη 

ηνθνκεξίδηα ήηαλ 

απαιιαγκέλα απφ 

θάζε ηζρχνληα θαη 

κειινληηθφ θφξν. 

Γ. Θενηφθε. 

1911 Καηά ην 37,5%  νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο 

(ε Δζληθή καδί κε 5 

εθ. θξ. ηηαιηθψλ 

ηξαπεδψλ, θαηά 

20%, ε Αζελψλ 

θαηά 12,5% θαη ε 

Αλαηνιήο θαηά 

5%). Καηά 50% νη 

γαιιηθέο (ε CdE 

17%, Ζ ΣΡΆΠΔΕΑ 

Ζ εμππεξέηεζε δελ 

ππάγεηαη ζηνλ ΓΟΔ. 

Χο εγγπήζεηο δφζεθαλ 

ηα πιενλάζκαηα ησλ 

ππεγγχσλ πξνζφδσλ 

ηνπ ΓΟΔ/1898 αθνχ 

εμαηξεζνχλ απ’ απηέο 

νη πξφζνδνη ησλ 

εμππεξεηνπκέλσλ 

δαλείσλ. ηηο 

πξνζφδνπο απηέο 

Ζ πξψηε ζχκβαζε 

θαη ε θχξσζε ηεο, 

Μάξηηνο-Ηνπιηνο 

1910 κε ηελ 

θπβέξλεζε ηεθ. 

Γξαγνχκε. ηε 

ζπλέρεηα 

θπβέξλεζε Δ. 

Βεληδέινπ. 
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Παξηζίσλ θαη 

Κάησ Υσξψλ 12%, 

ε Societe Generale 

12%, θαη ε Union 

Parisienne 9%) 

Καηά 12,5% νη 

αγγιηθνί νίθνη 

Hambro and Son 

6,25% θαη E. 

Enlanger and Co 6, 

25%. 

ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ν πξφζζεηνο 

θφξνο θαπλνχ ηνπ 

1900, φπσο θαη ν 

λεψηεξνο ησλ 2 

δξρ./νθά ηνπ λ. ηεο 

3.10.1909. Σν πξντφλ 

κνλνπσιίνπ δάραξεο. 

Σν αλήθνλ ζην 

Γεκφζην πνζνζηφ ησλ 

πξνζφδσλ απηψλ 

ππνινγίζζεθε ζε 23 

εθ. θξ. Αλ απηφ 

κεησλφηαλ θαηά ην 

ηξίην, δίλνληαλ νη 

εηζπξάμεηο ησλ 

ηεισλείσλ Βφινπ, 

Κέξθπξαο, Λαπξίνπ 

θαη Παηξψλ ή άιισλ 

ηζνδχλακσλ. Αλ θαη 

πάιη ππήξρε 

αλεπάξθεηα 

ζπκπιεξψλνληαλ απφ 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

Κεθάιαην θαη ηφθνη 

απαιιάζζνληαλ απφ 

θάζε παξφληα θαη 

κειινληηθφ θφξν, 

ηέινο θαη θξαηήζεσλ. 

1914 Δζληθή, Αλαηνιήο. 

Οη αγγιηθέο 

Hambro and Son, 

E. Erlanger and Co, 

London Country 

and Westminster 

Bank θαηά 30%. Οη 

γαιιηθέο CdE, 

Παξηζίσλ, Γεληθή 

Δηαηξία θαη 

Παξηζηλή Έλσζε 

θαηά 70%. 

Ζ Δ.ΓΟΔ αλέιαβε ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ, σο 

ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ 

ζχκβαζε. Οη ίδηεο 

εγγπήζεηο κε εθείλεο 

ηνπ δαλείνπ ησλ 110 

εθ. θξ./1911 

ζπκπιεξσζείζεο δηα 

ησλ εηζπξάμεσλ ησλ 

ηεισλείσλ 

Θεζζαινλίθεο θαη 

Καβάιαο θαη’ 

ειάρηζην 

ππνινγηδφκελεο ζε 15 

εθ. θξ. πλνιηθά νη 

εγγπήζεηο 

ππνινγίδνληαλ ζε 

52.279.000, 

ππεξβαίλνπζεο ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ 

δαλείνπ θαηά 300%. 

Σα 261 εθ. θξ. 

θπβέξλεζε Δ. 

Βεληδέινπ. Δθείλα 

ηνπ 1915 

θπβέξλεζε Α. 

Εαΐκε. 
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 Ολ/θό 

εθ. θξ. 

Σηκή 

Έθδνζεο 

% 

Πξαγ/θό  Δπηηόθην Υξόλνο 

έλαξμεο 

Υξόλνο 

απόζβεζεο 

έηε 
Ολ/θό Πξ/θν 

1902  80 45 4% 5% Απφ 

10.5.1902 

κέρξη 

30.6.1906 ζε 

ηέζζεξηο 

εθδφζεηο 

98 δειαδή 

ην 2000 

1907  91 18,2 5% 5,5% Απφ 5 

.1.1907ε 

εγγξαθή απφ 

ηνλ Μάξηην 

1908 

36 απφ 

1.6.1910 

δειαδή ηελ 

31.12.1945 

1911 110 84 92,4 4% 4,7% 29/11.6.1911 50 δειαδή 

ηελ 

1.10.1961 

1914  
 

87,75 Σα 

11 εθ. 

ζην 

άξηην. 

295,374 

θαη 935 

δξρ. 

5 5,7 Σα 250 εθ. 

απφ 

17.3.1914 

θαη ηα 

74,074 εθ. 

απφ 

13.10.1915 

50 δειαδή 

ηελ 

1.3.1964 
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Γάλεην Ολνκαζηηθό  Σηκή 

έθδνζεο 

Πξαγκαηηθό Δπηηόθην 

    Ολνκ. Πξαγκ. 

Α’ προζθσγικό 

1924 

12,3 εθ £ ή 10 

εθ. £ θαη 11 εθ 

$(=2,3 εθ £, κε 

1£=4,78$) 

88% 

πξαγκαηηθή 

Σα 10 εθ. £ 

83% 

Σα 11 εθ. $ 

82,25% 

8,3 εθ. £ θαη 

9.047.500$ 

πλνιηθά 

10.191.750 £ 

7% 8,6% 

Των 

ζιδηροδρόμων 

1925 

21 εθ. $ 

πξαγκαηνπνηεζέλ 

θαηά 16.097.600 

$ 

Σα 10,5 εθ. , 

90% 

Σα 5,597 εθ. 

, 94% 

14.711.744$ 7% 

θαη 

8% 

8,69% 

Σοσηδικό 1926 1.000.000£ 94% 940.000 £ 8,5% 9,04% 

Σηαθεροποιήζεως 

ή ηριμερές 1928 

4.070.960 £ θαη 

17 εθ. $ 

91% 

πξαγκαηηθή 

86% 

3.501.025 £ 

θαη 

14.619.999$ 

6% 6,97% 

Α΄ παραγωγικό 

1928 

4.000.000 £ 89% 

πξαγκαηηθή 

84%  

3.360.000 £ 6% 7.14% 

Αμερ. Κσβ. 1929 12.167.000 $ (2,5 

εθ. £) 

100% 12.167.000 $ 4% 4% 

Στολικών κηιρίων 

1930 

1.000.000 £ 84% 840.000 £ 6% 7,14% 

Β’ παραγωγικό 

1931 

4.600.000 £ 83,5% 3.841.000 £ 6% 7,18% 
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ΔΧΣΔΡΗΚΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΑΝΔΗΑ 

 

Γάλεην Κεθάιαην εθ. 

δξρ. 

Δπηηόθην % Απόζβεζε Δθδόηεο 

Γηθαζηήξην 

Παηξψλ 1924 

10 6 40 έηε (1964) Δζληθή, 

23.9.1924 

Γηθαζηήξην 

Βφινπ 1925 

2 6 40 έηε (1964) Δζληθή, 4.3.1925 

Τνπ Τέθηνλνο 

1925 

100 9 20 έηε Οκνινγηαθφ 

Γεκνζίνπ 

Β΄ αλαγθαζηηθφ 

ηνπ 1926 

1.230 6 20 έηε (1946) Διιεληθφ 

Γεκφζην 

Γ΄ αλαγθαζηηθφ 

ηνπ 1926 

650 8 10 έηε (1937) Διιεληθφ 

Γεκφζην 

Σπλνηθηζκνχ Ν. 

Σκχξλεο 1926 

2 7 Δμνθιήζε 

1930/31 

Διιεληθφ 

Γεκφζην 

Τειεγξαθηθφ 

ηνπ 1930 

45 8 10 έηε (1942) Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ 

Γχν Ύδξεπζεο 

ηνπ 1930 

25 θαη 75 8 Καη ηα δχν 10 

έηε 

Καη ηα δχν απφ 

ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ 

Γχν 

απνπεξάησζεο 

χδξεπζεο, Ulen 

ην 1930 

90 8 10 έηε (1941) Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην 

Τξία γηα 

ζπκπιήξσζε 

πδξεπηηθνχ 

δηθηχνπ, 1930, 

1931 

80 8 10 έηε ΣΣ ηα 25 εθ. ην 

1950 ηα 

ππφινηπα ην 

1931 
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