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Περίληψη  

Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχο να καταγράψει τις τέσσερις πτωχεύσεις της 

Ελλάδος από το 1821 έως σήµερα, τις  αιτίες που τις προκάλεσαν, τα κοινωνικά και 

οικονοµικά αποτελέσµατα τις κάθε περιόδου και πως φτάσαµε στο σήµερα. Μέσα 

από την παρούσα εργασία γίνεται µια σύντοµη κοινωνικοοικονοµική αναφορά της 

ιστορίας της Ελλάδος. Τα αποτελέσµατα των περιόδων χρησιµοποιούνται ως 

δεδοµένα στην έρευνα που γίνεται, στο τέλος της εργασίας, όπου γίνεται η µελέτη 

του Ακαθάριστου Εθνικού Προιόντος και του Πληθωρισµού µέσα από µια 

οικονοµετρική µέλέτη. 
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Abstract 

The present project aims to record the four bankruptcies of Greece from 1821 to 

today, the causes that gave rise to the social and economic effects of each period and 

how we arrived at today. In the present paper a brief mention of the socioeconomic 

history of Greece. The results of periods used as input to the research done at the end 

of the work, which is the study of the Gross National Product and Ιnflation through an 

econometric study. 
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Γενικά-Εισαγωγικά 

Αυτή η πτυχιακή εργασία, έχει ως σκοπό να ασχοληθεί µε τις πτωχεύσεις του 

ελληνικού κράτους από την απαρχή του, µέχρι και την κρίση που αντιµετωπίζει 

σήµερα, στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Οι τρόποι µε τους 

οποίους θα αναπτυχθούν οι κρίσεις που πραγµατοποιήθηκαν και συνεχίζουν να 

πραγµατοποιούνται στη χώρα, είναι µέσω της θεωρητικής προσέγγισης του θέµατος, 

καθώς και µίας οικονοµετρικής µελέτης, µε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από 

βιβλία, από οικονοµικά δελτία της Τράπεζας της Ελλάδος, (στοιχεία) από την Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία, καθώς και από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Η χώρα για πρώτη φορά, πτώχευσε το 1827, πριν ακόµα αναγνωριστεί από τις 

µεγάλες δυνάµεις ως ελεύθερο κράτος. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν άλλες 

τρεις πτωχεύσεις, το 1843 επί βασιλείας Όθωνα, το 1893 επί πρωθυπουργίας Ιωάννη 

Καποδίστρια και το 1932 επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου.  

Οι λόγοι για τους οποίους δηµιουργήθηκαν τόσες πολλές κρίσεις – πτωχεύσεις στη 

χώρα είναι ποικίλοι. Σύµφωνα µε το βιβλίο «Η θεωρία των κρίσεων και η ελληνική 

εµπειρία» της Αγροτικής Τράπεζας, στην Ελλάδα διαµορφώνεται µια ιδιόµορφη 

ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήµατος λόγω της απουσίας δύο σηµαντικών 

παραγόντων: α) της πλήρους απουσίας εφαρµοσµένης επιστηµονικής έρευνας και β) 

της ουσιαστικής ανυπαρξίας της Ι υποδιαίρεσης της παραγωγής µέσων παραγωγής. 

Αυτό, ουσιαστικά σηµαίνει ότι µέχρι, τουλάχιστον, το 1985, απουσίαζαν από την 

ελληνική οικονοµία τόσο ο τοµέας µε τον οποίο δηµιουργούνται προϋποθέσεις για 

την έναρξη της διαδικασίας των κύκλων της οικονοµίας, καθώς και η υλική βάση, 

πάνω στην οποία πραγµατοποιείται η εφαρµοσµένη επιστηµονική έρευνα, µε σκοπό 

να περάσουν στους υπόλοιπους κλάδους της οικονοµίας και να ξεκινήσει η κυκλική 

αναπαραγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου. 

Η απουσία των δύο τοµέων της κοινωνικής παραγωγής από την ελληνική οικονοµία, 

εξηγεί και ερµηνεύει την οικονοµικο-πολιτική και πολιτιστική εξάρτηση της χώρας 

από τα κράτη του ανεπτυγµένου καπιταλισµού. Η επίδραση των παγκόσµιων κύκλων 

στην ελληνική οικονοµία συσχετίζεται και µε άλλα στοιχεία, όπως η εγχώρια 

συσσώρευση. Οι δύο αυτοί τοµείς, ενώ αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, ο κάθε ένας 

αποτελείται από δικούς του νόµους λειτουργίας και ανάπτυξης. 
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Για να αποφευχθεί µια οικονοµική κρίση και η εν συνεχεία απειλή πτώχευσης µίας 

χώρας, το κάθε κράτος διαθέτει τρόπους (κρατικής) παρέµβασης για να βοηθήσει την 

άνοδο της οικονοµίας του.  

Αν µπορούσαµε να δώσουµε ένα γενικό ορισµό του τι είναι η κρατική παρέµβαση, θα 

λέγαµε ότι είναι ένα σύνολο από µέσα και µέτρα που λαµβάνει ένα κράτος, τα οποία 

έχουν ως αντικείµενο τους την οικονοµική, κοινωνική ανάπτυξη  και στόχο τους τη 

διατήρηση του κοινωνικού συστήµατος και την αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ 

κοινωνικών οµάδων. Τα µέσα παρέµβασης τα οποία χρησιµοποιεί η κάθε χώρα, 

διαφέρουν ανάλογα µε τις προτεραιότητες που θέτει η ίδια. Σαν παράδειγµα 

µπορούµε να δώσουµε την αύξηση δασµών στις εισαγωγές, που πραγµατοποίησε ο 

Ελ. Βενιζέλος µε σκοπό τη διατήρηση των τιµών, του ενδιαφέροντος και της 

ποσότητας των ελληνικών προϊόντων, όπως θα εξηγηθεί εκτενέστερα σε επόµενο 

κεφάλαιο, για να αποφύγει την πτώχευση του ελληνικού κράτους.  

Πτώχευση ονοµάζεται µια ειδική νοµική κατάσταση στην οποία περιέρχεται κάποιο 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει την εµπορική ιδιότητα, όταν πάψει την πληρωµή 

των ληξιπρόθεσµων οφειλών του. Ειδικότερα, πτώχευση ενός κράτους ή κρατική 

χρεοκοπία, είναι η κατάσταση στην οποία περιέρχεται µια χώρα που αδυνατεί µε 

οποιοδήποτε τρόπο να ανταποκριθεί στη πληρωµή των οφειλών της, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και προς τους εξωτερικούς της συνδέσµους. Αυτό συµβαίνει µε 

επίσηµη εξαγγελία της κυβέρνησης, προκειµένου να γίνει γνωστή η αδυναµία 

αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων. Η διαδικασία της πτώχευσης ενός 

κράτους διέπεται από κανονισµούς- νόµους του ∆ιεθνούς ∆ικαίου, λόγω των ειδικών 

σχέσεων που έχουν δηµιουργηθεί µε άλλα κράτη. 
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1 Οι πτωχεύσεις της Ελλάδος το 19ο αιώνα 

1.1 Ελληνική κοινωνία κατά την περίοδο 1821 - 1827 

 

Στην Ελλάδα, η λέξη πτώχευση ακούστηκε πριν ακόµα απελευθερωθεί από την 

Οθωµανική Αυτοκρατορία, το 1827. Ο Ιωάννης Καποδίστριας ανακοίνωσε την 

πρώτη πτώχευση της «Προσωρινής ∆ιοικήσεως της Ελλάδος» , ενώ η Ελλάδα σαν 

χώρα αναγνωρίστηκε από τις Μεγάλες ∆υνάµεις το 1830.  

Οι Μεγάλες ∆υνάµεις της εποχής χρηµατοδοτούσαν την Ελληνική Επανάσταση, για 

να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συµφέροντα στην περιοχή, γεγονός που θα καθίστατο 

σαφέστερο µε την απελευθέρωση της Ελλάδας και την διάλυση της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. Αυτός ήταν και ο λόγος που σε πάρα πολλές µάχες της επανάστασης, 

οι Μεγάλες ∆υνάµεις βοήθησαν και ουσιαστικά, στέλνοντας στρατό και πλοία, µε 

σκοπό να διασφαλίσουν τα χρήµατα που είχαν δώσει. Τα «∆άνεια της 

Ανεξαρτησίας», θα επιστρέφονταν µε το τέλος του Αγώνα και την αναγνώριση του  

ελεύθερου κράτους, κάτι όµως το οποίο δεν συνέβη λόγω της αδυναµίας µας πολύ 

πριν απελευθερωθούµε να αποπληρώσουµε µέρος αυτών.  

Το 1827 στην τότε «ελεύθερη» Ελλάδα, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη απογραφή 

πληθυσµού µετά από αίτηµα του ίδιου του πρωθυπουργού Ιωάννη Καποδίστρια, µε 

σκοπό την εύρεση του ακριβούς αριθµού του πληθυσµού, του  θρησκεύµατος αυτού, 

καθώς και της συλλογής περαιτέρω ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών όπως τι 

µέρος του λαού κατέχει «εθνικές γαίες», πόσοι τις καλλιεργούν έτσι ώστε να δοθεί 

µια πρώτη εικόνα της χώρας και των κατοίκων της. Στην πρώτη, λοιπόν, αυτή 

απογραφή ο πληθυσµός της Ελλάδας έφτανε τα 753.400 άτοµα, µε τον τουρκικό 

πληθυσµό να αριθµεί µόνο 11.450 άτοµα. 

Στην χώρα µέχρι το 1828 όταν ο Ι. Καποδίστριας ίδρυσε το Εθνικό Νοµισµατοκοπείο 

και καθιέρωσε το φοίνικα, δεν υπήρχε κάποιο άλλο επίσηµο εθνικό νόµισµα. Μέχρι 

το 1827 (όταν και η χώρα πτώχευσε για πρώτη φορά), επίσηµο νόµισµα ήταν τα 

τουρκικά γρόσια και η εκάστοτε επιτροπή του Αγώνα η οποία διαπραγµατευόταν για 

τα δάνεια της απελευθέρωσης, διαπραγµατευόταν µε το νόµισµα της χώρας από την 

οποία θα δανειζόταν.  

Το πολιτικό πλαίσιο της εποχής ήταν το « Πολιτικόν Σύνταγµα της Ελλάδας», το 

οποίο υπογράφτηκε από την Γ’ Εθνοσυνέλευση στις 30 Μαρτίου 1827 στην 
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Τροιζήνα. Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο Σύνταγµα απόλυτος µονάρχης, θα ήταν ο 

κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας µε επταετή διάρκεια θητείας. Πρωτεύουσα της 

χώρας επί Καποδίστρια ήταν το Ναύπλιο. 

Η οικονοµία το 1827 ήταν ολοσχερώς κατεστραµµένη. Ο τοµέας της βιοµηχανίας 

απουσίαζε παντελώς, αφού η χώρα ακόµα πολεµούσε για την ανεξαρτησία της και 

µόνη πηγή εσόδων ήταν η γεωργία. Στην Ελλάδα υπήρχαν µόνο  γαιοκτήµονες οι 

οποίοι κατείχαν και την οικονοµία της εποχής. Σε σύγκριση µε τα οικονοµικά 

δεδοµένα και µεγέθη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών η Ελλάδα δεν έδειχνε 

σηµάδια βελτίωσης πριν το 1824. Μέχρι τότε όλες οι Μεγάλες ∆υνάµεις της εποχής, 

ήταν αντίθετες σε κάθε είδους απελευθερωτικούς αγώνες και επαναστάσεις. Από το 

1824 και µετά η Ρωσία, η Μεγάλη Βρετανία και έπειτα και η Γαλλία, άρχισαν να 

στηρίζουν την προσπάθεια των Ελλήνων απέναντι στον Τουρκικό ζυγό. Χώρες όπως 

Αυστρία και Πρωσία δεν άλλαξαν στάση απέναντι στο ελληνικό ζήτηµα και 

υποστήριζαν την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Εκτός από τη σύναψη των «∆ανείων της 

Απελευθέρωσης», οι τρεις δυνάµεις έδειξαν ανοιχτά την υποστήριξη τους στην 

Ελλάδα, στην Ναυµαχία του Ναβαρίνο (20 Οκτωβρίου 1827) µε την καταστροφή του 

στόλου του Ιµπραήµ. 

Όσον αφορά στην διοίκηση της Ελλάδας µέχρι την πτώχευση και τις αλλαγές που 

έφερε ο Καποδίστριας, από την Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1821 υπήρχε 

διάκριση των εξουσιών στην χώρα. Οι τρεις εξουσίες της εν λόγω περιόδου  ήταν το 

Βουλευτικό σώµα, το οποίο και ψήφιζε τους νέους νόµους, το πενταµελές 

Εκτελεστικό σώµα, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τον διορισµό των υπουργών, που 

ονοµάζονταν Μίνιστροι, και τρίτο σώµα ήταν το ∆ικαστικό. Το 1827, οι διοικητικές 

υπηρεσίες ουσιαστικά δεν λειτουργούσαν· αλλαγές ξεκίνησαν να λαµβάνουν χώρα 

στον τόπο από τον Ιανουάριο του 1828 όταν και ήρθε στη χώρα για πρώτη φορά ο 

Ιωάννης Καποδίστριας. 

Κατά την περίοδο που ο Ι. Καποδίστριας ήταν κυβερνήτης της Ελλάδας, πριν αλλά 

και µετά την πτώχευση, στην χώρα συνέβησαν πολλές αλλαγές. Αλλαγές 

καθοριστικές για την συνέχεια που είχαν να κάνουν µε την διοίκηση, την εκπαίδευση, 

την οργάνωση του στρατού, αλλά και την οικονοµία. Περισσότερα θα αναφερθούν 

παρακάτω, στα µέτρα τα οποία πήρε ο Ι. Καποδίστριας προκειµένου να ξεπεράσει η 

χώρα την πτώχευση. 
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1.2 Αιτίες και γεγονότα της πτώχευσης του 1827 

 

Το 1827 λοιπόν, η χώρα, µην έχοντας ακόµα απελευθερωθεί από την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία, κήρυξε µέσω του πρωθυπουργού Ιωάννη Καποδίστρια την πρώτη 

πτώχευση της ιστορίας της. Αιτίες της πτώχευσης αυτής ήταν η αδυναµία καταβολής 

τοκοχρεολυσίων, τα ληστρικά δάνεια που είχαν παρθεί το 1824 και το 1825 και ο 

εσωτερικός δανεισµός από το 1821 από τοκογλύφους της εποχής, µε όρους 

δυσβάστακτους. Τα δάνεια αυτά συνήφθηκαν από τους ηγέτες της εποχής, µε σκοπό 

την στήριξη του Αγώνα και την απελευθέρωση της Ελλάδας, για αγορά τροφίµων και 

πολεµοφοδίων. Για τα δάνεια µεταξύ των Ελλήνων τοκογλύφων και των ηγετών της 

εποχής δεν υπάρχουν στοιχεία, ωστόσο παρακάτω θα αναλύσουµε τα δύο «∆άνεια 

της Ανεξαρτησίας», που είχαν σαν αποτέλεσµα την πτώχευση του '27. 

Το πρώτο δάνειο συνήφθηκε στην Αγγλία στις 21 Φεβρουαρίου του 1824. Υπεύθυνοι 

για την σύναψη του πρώτου δανείου της απελευθέρωσης, ήταν οι Ι. Ορλανδός και Α. 

Λουριώτης, οι οποίοι συµφώνησαν δάνειο ύψους 800.000 αγγλικών στερλινών µε τον 

οίκο Λόφνουν. Η τιµή έκδοσης που αποφασίστηκε για το δάνειο ήταν 59%, ο τόκος 

ήταν ετήσιος 5% επί της ονοµαστικής αξίας του δανείου ( 800.000 στερλίνες ) και η 

διάρκεια του δανείου 36 έτη. Το ποσό αυτό θα καταθετόταν στις τράπεζες του Κ. 

Λογοθέτη και του Σ. Βαρφ στη Ζάκυνθο.  

Το αποτέλεσµα του δανείου αυτού ήταν διαφορετικό από αυτό που περίµεναν οι 

Έλληνες. Καταρχήν µε την υπογραφή του δανείου, αποφασίστηκε ότι η υποθήκη σε 

περίπτωση µη αποπληρωµής, θα ήταν όλα τα εθνικά κτήµατα. Η εγγύηση αυτή 

θεωρείται δυσανάλογη σε σχέση µε την αξία των χρηµάτων που θα έπαιρνε η χώρα, 

ωστόσο λόγω του ότι δεν υπήρχε από την πλευρά της Ελλάδας διαπραγµατευτική 

ικανότητα, από την στιγµή που δεν ήταν ελεύθερη χώρα και τα χρήµατα αυτά ήταν 

αναγκαία για τον αγώνα, ο όρος αυτός θεωρήθηκε ορθός. Από τις 800.000 στερλίνες 

που ήταν η ονοµαστική αξία του δανείου, στην Ελλάδα έφτασαν µόνο 308.000 

στερλίνες, ποσό πολύ µικρό για τις ανάγκες τις Επανάστασης. Το µεγαλύτερο µέρος 

του ποσού, χάθηκε σε τραπεζικά έξοδα και έξοδα κίνησης. Τέλος, το µικρό ποσό που 

θα έφτανε στη χώρα, αποφασίστηκε να έρθει από την Αγγλία µε πλοία και όχι µε την 

µορφή µίας δόσης αλλά πολλών, κάτι που καθιστούσε ακόµα πιο δύσκολη την 

Επανάσταση.  
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Το δεύτερο «∆άνειο της Ανεξαρτησίας», συνήφθη µε τους Αγγλοεβραίους τραπεζίτες 

Ιωσήφ και Σαµψών Ρικάρντο. Το δάνειο αυτό ήταν ύψους 2.000.000 αγγλικών 

στερλινών και υπεγράφη στις 7 Φεβρουαρίου του 1825. Η πραγµατική αξία του 

δανείου αυτού αποφασίστηκε να είναι το 55,5% της ονοµαστικής αξίας των 

2.000.000 στερλινών ήτοι 1.100.000 στερλίνες.  Η υποθήκη για το δάνειο αυτό ήταν 

η δέσµευση ολόκληρης της Κορινθίας. 

Τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου δανείου τελικά, ήταν χειρότερα από τα 

αποτελέσµατα του πρώτου δανείου. Από τα 2.000.000 στερλίνες που ήταν η 

ονοµαστική αξία του δανείου, η Ελλάδα µετά από έξοδα διάθεσης, έξοδα πληρωµής 

τόκων και διαφόρων άλλων τραπεζικών εξόδων, θα έπαιρνε ένα ποσό της τάξης των 

816.000 στερλινών, ποσό πολύ χαµηλότερο του 50% της ονοµαστικής αξίας. Η χώρα 

βέβαια θα χρεωνόταν σαν δάνειο και θα πλήρωνε τοκοχρεολύσια για την ονοµαστική 

αξία του δανείου, δηλαδή τις 2.000.000 στερλίνες.  

Ωστόσο, το χειρότερο δεν ήταν το ποσό που εκδόθηκε για τον Αγώνα, αλλά το 

γεγονός ότι ακόµα και αυτές οι 816.000 στερλίνες δεν έφτασαν ποτέ στην Ελλάδα, 

παρά µόνο ένα ποσό κοντά στο ένα ένατο ( 1/9 ) της πραγµατικής αξίας του αρχικού 

δανείου ( 100.000 στερλίνες ). Το υπόλοιπο ποσό ξοδεύτηκε, σύµφωνα µε όρους που 

υπήρχαν µέσα στο δάνειο, για την αγορά-παραγγελία δύο ( 2 ) φρεγατών από την 

Αµερική και πέντε ( 5 ) ατµοκίνητων πολεµικών πλοίων από την Αγγλία, καθώς και 

για την πληρωµή ξένων αξιωµατικών που είτε ήρθαν στην Ελλάδα για προσωπικό 

τους χρέος, είτε δεν ήρθαν ποτέ. Τελικά, από τις δύο φρεγάτες που πληρώθηκαν και 

παραγγέλθηκαν από την Αµερική έφθασε στη χώρα µόνο η µία, ενώ από τα πέντε 

πολεµικά που αγοράστηκαν από την Αγγλία και έπρεπε να παραδοθούν στην Ελλάδα 

µέχρι το Μάρτιο του 1826, το ένα έφθασε στο τέλος του 1827 και το δεύτερο µετά 

την ναυµαχία του Ναβαρίνου. Το εναποµείναν ποσό ξοδεύτηκε στο αγγλικό 

Χρηµατιστήριο.  

Όπως και στο πρώτο δάνειο που πήρε η Ελλάδα το 1824, το αποτέλεσµα και του 

δεύτερου δανείου παραλίγο να είναι καταστροφικό για τον Αγώνα. Οι Έλληνες 

αγωνιστές έφτασαν για ακόµα µια φορά σε σηµείο να µην έχουν τρόφιµα και 

πολεµοφόδια. Πηγές από βιβλία που αναφέρονται στην εν λόγω εποχή, αναφέρονται 

στην έξοδο του Μεσολογγίου και στο γεγονός ότι η πτώση του κατά ένα βαθµό 

οφείλεται στην καθυστέρηση των πλοίων.  

Το 1827 πριν ακόµα ο νέος πρωθυπουργός Ι. Καποδίστριας έλθει στην Ελλάδα, 

ταξίδεψε στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Παρίσι για να ζητήσει την χορήγηση 
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νέου δανείου, για την αποπληρωµή τοκοχρεολυσίων των δύο παλαιότερων δανείων 

και την ενίσχυση του Αγώνα και της χώρας. Οι Ευρωπαίοι αρνήθηκαν και το 

αποτέλεσµα ουσιαστικά ήταν αναπόφευκτο. Το 1827 ο Καποδίστριας κηρύττει στάση 

πληρωµών στην ελληνική διοίκηση και τη µη πληρωµή του µέρους των δανείων που 

έπρεπε να πληρωθούν µέχρι τότε. 

1.3 Τρόποι αντιμετώπισης της πτώχευσής του 1827 

 

Τα αποτελέσµατα της πτώχευσης δεν ήταν αρνητικά για την χώρα κατ' 

αποκλειστικότητα. Στις 18 Ιανουαρίου του 1828 µε την άφιξη του στο Ναύπλιο ο Ι. 

Καποδίστριας ξεκίνησε αµέσως τις αλλαγές, ούτως ώστε να σώσει τη χώρα που πριν 

ακόµα απελευθερωθεί είχε ήδη πτωχεύσει. Οι αλλαγές που έκανε, οι τρόποι 

αντιµετώπισης δηλαδή της πτώχευσης αυτής, ήταν οι εξής: 

� Με την άφιξη του ανέστειλε προσωρινά το έως τότε Σύνταγµα και διέλυσε τη 

βουλή. Έτσι ο Ι. Καποδίστριας έγινε ο µοναδικός άρχων της Ελλάδος, και 

δηµιούργησε ένα σώµα 27 ατόµων, το οποίο ονόµασε Πανελλήνιο, ως 

συµβουλευτικό σώµα µε γενικό γραµµατέα της επικράτειας τον Σπ. Τρικούπη 

και διοικητή του, τον ίδιο. 

� Αποµάκρυνε από την πολιτική σκηνή τους παλαιούς ηγέτες και οπλαρχηγούς, 

που µοναδικό τους µέληµα ήταν τα προσωπικά τους συµφέροντα. 

� Αύξησε τα δηµόσια έσοδα. Αυτό έγινε µε αύξηση των φόρων και άµεση 

είσπραξή τους. Ακόµα επέβαλε φόρο στα γεωργικά προϊόντα τον οποίο 

ονόµασε φόρο της δεκάτης. 

� Στις 28 Ιουλίου του 1828, ίδρυσε το Εθνικό Νοµισµατοκοπείο και καθιέρωσε 

ως εθνική νοµισµατική µονάδα το Φοίνικα, µε σκοπό να φύγουν από την 

κυκλοφορία τα τουρκικά γρόσια και τα διάφορα ξένα νοµίσµατα από την 

ελληνική επικράτεια. Ακόµα, µε την βοήθεια του Ελβετού τραπεζίτη 

Εϋνάρδου δηµιούργησε την πρώτη ελληνική τράπεζα, την Εθνική 

Χρηµατιστηριακή Τράπεζα. 

� ∆όθηκαν δάνεια στους νησιώτες, µε σκοπό να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο 

εµπόριο στις ελληνικές θάλασσες. 

� Γνωρίζοντας ότι µοναδική πηγή εσόδων στην ηπειρωτική Ελλάδα ήταν η 

γεωργία, ιδρύσε τη Γεωργική Σχολή στη Τίρυνθα και έκανε εισαγωγή νέων 
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γεωργικών εργαλείων όπως το σιδερένιο άροτρο και νέων γεωργικών 

προϊόντων (πατάτα). 

� Αναδιοργανώθηκε ο άτακτος µέχρι εκείνη την εποχή στρατός σε τακτικό 

στρατό, σε 8 µονάδες που ονοµάζονταν χιλιάρχες. Ακόµα, στην  προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης του τακτικού στρατού, άνοιξε η στρατιωτική σχολή 

Ευελπίδων στο Ναύπλιο, και δηµιουργήθηκαν µονάδες ιππικού και µία 

µονάδα πυροβολικού. Στην προσπάθεια να δηµιουργηθεί ένας δυνατός 

πολεµικός στόλος ναυτικού, όλα τα πλοία των καραβοκυραίων της εποχής 

πέρασαν στη δικαιοδοσία της κυβέρνησης. Όλο αυτό συνέβη και  λόγω της 

δυσανασχέτησης του Ι. Καποδίστρια για το πρωτόκολλο της 18ης Νοεµβρίου 

του 1828 που έδινε σαν εγγύηση στους συµµάχους το Μοριά και τις 

Κυκλάδες. Έτσι, υπό το φόβο των µεγάλων δυνάµεων δηµιουργήθηκε 

δυνατός τακτικός στρατός για να συνεχίσει ο αγώνας κατά της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. 

� ∆ηµιουργήθηκε ένα πρότυπο εκπαιδευτικό σύστηµα. Το 1829 ιδρύθηκε το 

Ορφανοτροφείο της Αιγίνης. Ακόµα δηµιουργήθηκαν: 1ον)Τρία 

αλληλοδιδακτικά σχολεία 4ετούς φοίτησης, 2ον) τρία σχολεία ελληνικών 

µαθηµάτων 3ετούς φοίτησης, 3ον) πρότυπο σχολείο, οπού οι απόφοιτοι θα 

γίνονταν καθηγητές στα αλληλοδιδακτικά σχολεία, 4ον) κεντρικό σχολείο 

όπου οι απόφοιτοι του είχαν το δικαίωµα να σπουδάσουν στο εξωτερικό, 5ον) 

επαγγελµατικά σχολεία που ονοµάζονταν χειροτεχνεία και 6ον) εκκλησιαστική 

σχολή για την εκπαίδευση των κληρικών. 

� Τέλος, δηµιουργήθηκαν και στελεχώθηκαν δικαστήρια αφού στη χώρα το 

δικαστικό σώµα δεν λειτουργούσε καθόλου, παρόλο που είχε καθιερωθεί 

ουσιαστικά από την Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου του 1821. 

Στην Γ’ Εθνοσυνέλευση στην οποία αποφασίστηκε και η πρωθυπουργία του Ι. 

Καποδίστρια, αποφασίστηκε να οριστεί και Λογιστική Επιτροπή για τον έλεγχο 

των εθνικών λογαριασµών της περιόδου 1821 – 1827. Τα αποτελέσµατα της 

επιτροπής ήταν αποτροπιαστικά για την χώρα αφού ανακαλύφθηκαν απάτες, 

πλαστογραφίες, καταχρήσεις και παράνοµες πωλήσεις εθνικών κτηµάτων. Πολύ 

αργότερα, το 1835, οι Ι. Ορλανδός και Α. Λουριώτης, καταδικάστηκαν από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο να πληρώσουν ποσό στο ελληνικό δηµόσιο, ύψους 809.000, 

ποσό που κανείς δεν ξέρει αν µέχρι και σήµερα εισπράχθηκε. 
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1.4 Ελληνική κοινωνία κατά την περίοδο 1830 – 1844 

 

Η Ελλάδα σαν χώρα, αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1830. Με απόφαση των 

Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, υπογράφηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 1830, τρία χρόνια 

µετά την πρώτη πτώχευση στην ιστορία της χώρας, το «Πρωτόκολλο της 

Ανεξαρτησίας». Το πρώτο αυτό πρωτόκολλο στην ιστορία της Ελλάδας, αναγνώριζε 

τη χώρα ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος µε τα σύνορα του να εκτείνονται µέχρι 

τους ποταµούς Σπερχειό και Αχελώο. Οι µεγάλες δυνάµεις είχαν αποφασίσει σαν 

πρώτος Βασιλιάς της Ελλάδας να είναι ο Λεοπόλδος ο Α’ της Σαξωνίας, ο οποίος 

τελικά αρνήθηκε. Τελικά, Βασιλιάς της Ελλάδας ανέλαβε από το 1832 ο πρίγκιπας 

της Βαυαρίας, Όθωνας. 

Η ονοµασία του νεοσύστατου κράτους, αποφασίστηκε να είναι «Βασίλειον της 

Ελλάδος», όπως όριζε το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας. Το 1836, σύµφωνα µε την 

πιο κοντινή ηµερολογιακά απογραφή προς την πτώχευση του 1843 ο πληθυσµός της 

Ελλάδας ήταν 751.077, ( Από το βιβλίο του Frederic Strong, “ Greece as a Kingdom” 

). Από το 1832, και την Ε’ Εθνοσυνέλευση του Ναυπλίου, στην Ελλάδα ίσχυε το 

«Ηγεµονικό Σύνταγµα», το οποίο µέχρι το Μάρτη του '44 δεν εφαρµόστηκε ποτέ και 

ο Όθωνας κυβερνούσε άνευ Συντάγµατος.  

Με τον ερχοµό του στη χώρα, ο Όθωνας ξεκίνησε µεταρρυθµίσεις. Αρχικά η 

πρωτεύουσα της Ελλάδας µεταφέρεται από το Ναύπλιο στην Αθήνα, µε σκοπό να 

συνδέσει την νεοσύστατη χώρα µε το ένδοξο  παρελθόν της Αρχαίας πόλης της 

Αθήνας. Στις 8 Φεβρουαρίου του '33, αντικατέστησε το νόµισµα του Φοίνικα που 

υπήρχε από το '28, µε ένα νέο νόµισµα, τη δραχµή. Το βάρος της ήταν 4,47 

γραµµάρια και η ισοτιµία της µε το γαλλικό φράγκο ήταν 0,895. Ωστόσο, οι πρώτες 

δραχµές δεν δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα, αλλά στην πατρίδα του τη Βαυαρία, από 

τον Konrad Lange, ο οποίος µετέπειτα έγινε ο πρώτος διευθυντής του Ελληνικού 

Βασιλικού Νοµισµατοκοπείου. 

 Το 1841 ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα, µε αρχικό κεφάλαιο 5.000.000 δραχµές. 

Πρώτος διοικητής της τράπεζας διορίστηκε ο Γ. Σταύρου και ξεκίνησε τις εργασίες 

της τον Ιανουάριο του 1842, µε κεφάλαιο 3.402.000 δραχµές. Η οικονοµία της 

Ελλάδας ήταν νέα, αναπτυσσόµενη, µε πολλές µελλοντικές προοπτικές. Το 1843 τα 

έσοδα του κράτους, έφταναν τα 14.000.000 δραχµές. Μετά το 1830 και την απόφαση 

για ανεξαρτησία της χώρας µε το «Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας», και ειδικά µετά 
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τη βασιλεία του Όθωνα το 1832, οι συµµαχικές δυνάµεις µαζί µε την Βαυαρία, 

πατρίδα του νέου βασιλιά, αποφασίζουν και στηρίζουν την Ελλάδα µε οποιοδήποτε 

τρόπο, πολιτικά και οικονοµικά. 

Από το 1833 µε την άφιξη του Όθωνα, αποφασίστηκαν πολλές αλλαγές σε σχέση µε 

τη διοικητική οργάνωση  του κράτους. Η Αντιβασιλεία θέλησε να προχωρήσει στην 

διοικητική διαίρεση της Ελλάδας. Αυτό πρακτικά σήµαινε ότι η χώρα διαιρείτο σε 10 

νοµούς και 42 επαρχίες, µε την διαχείριση να πίπτει στους νοµάρχες και τους 

έπαρχους αντίστοιχα. Μεγαλύτερη ευθύνη έφεραν οι νοµάρχες, οι οποίοι είχαν και τις 

πιο πολλές δικαιοδοσίες, πολιτικές, στρατιωτικές και οικονοµικές. Οι νοµάρχες 

επιλέγονταν από το Βασιλιά µε σκοπό τον έλεγχο της αυτοδιοίκησης. Οι επαρχίες 

ήταν διαιρεµένες σε δήµους – πόλεις και κοινότητες – που την αυτοδιοίκηση είχε το 

δηµοτικό συµβούλιο, εκλεγµένο από τους κατοίκους του εκάστοτε δήµου. Οι 

δήµαρχοι επιλέγονταν από τον Βασιλιά, µε τη διαδικασία του τριπρόσωπου. 

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη διαδικασία, οι κάτοικοι ψήφιζαν και επέλεγαν 3 

υποψήφιους δηµάρχους, από τους οποίους στη συνέχεια ο Βασιλιάς επέλεγε αυτόν 

που προτιµούσε.  

1.5 Αιτίες και γεγονότα της πτώχευσης του 1843 

 

Μέσα στα δεκατρία χρόνια, από το 1830 που η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο κράτος και 

το 1843 που η χώρα πτώχευσε για δεύτερη φορά, στην σύντοµη τούτη ιστορία της, 

έγιναν µεγάλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Για να γίνουν όµως οι 

αλλαγές αυτές χρειάζονταν χρήµατα, που στο νεοσύστατο κράτος δεν υπήρχαν. Αιτία 

λοιπόν για την πτώχευση του 1843, ήταν το υπέρογκο δάνειο των 60.000.000 

γαλλικών φράγκων, που εγγυήθηκαν Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία και Ρωσία να δώθουν 

στην Ελλάδα, µε την άφιξη του Λεοπόλδου στο «Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας», 

σε τρείς ισόποσες δόσεις των 20.000.000 γαλλικών φράγκων. Τελικά, παρότι ο 

Λεοπόλδος της Σαξωνίας δεν δέχτηκε τη θέση, τα χρήµατα αυτά δόθηκαν στον 

Όθωνα µε την άφιξη του ως βασιλιά του Βασιλείου της Ελλάδος.  

Οι όροι όµως του δανείου αυτού, υποδούλωναν την χώρα για τα επόµενα χρόνια σε 

οικονοµικό επίπεδο. Για να δώσουν οι εγγυήτριες χώρες τα 60.000.000  γαλλικά 

φράγκα, απαίτησαν από την χώρα να ρυθµίζει το ∆ηµόσιο Ταµείο µε τέτοιο τρόπο, 

που τα έσοδα να µην χρησιµοποιούνται για άλλο λόγο, όπως δηµόσια έργα και 

πληρωµές δηµοσίων υπαλλήλων, πριν διασφαλιστεί ότι θα πληρωθούν τα 



 

14 

τοκοχρεολύσια ως όφειλαν. Έτσι, τοποθετώντας την χώρα σε µία συνεχή εξάρτηση 

από τις εγγυήτριες δυνάµεις, η χώρα το 1843 κήρυξε πτώχευση. 

Παίρνοντας τα γεγονότα µε χρονολογική σειρά, πρώτη έρχεται η σύναψη και 

παραλαβή των χρηµάτων. Στις 3 Μαΐου του 1832 υπογράφηκε συνθήκη, σύµφωνα µε 

την οποία οι τρεις µεγάλες δυνάµεις µαζί µε την Βαυαρία εγγυόντουσαν και έδιναν 

στην Ελλάδα 60.000.000 γαλλικά φράγκα. Την µεσιτεία ανέλαβε ο οίκος Έϊχταλ του 

Μονάχου, αφού η Ελλάδα δεν µπορούσε πλέον ζητήσει χρήµατα από τις 

χρηµαταγορές του Λονδίνου, λόγω της µη καταβολής των οφειλόµενων από τα 

δάνεια της Ανεξαρτησίας του 1824 και 1825.  Η πραγµατική αξία του δανείου 

αποφασίστηκε να είναι το 94% της ονοµαστικής αξίας, µε το επιτόκιο του να φτάνει 

το 5%. 

Το αποτέλεσµα του δανείου αυτού βέβαια δεν ήταν το αναµενόµενο. Η χώρα 

ουσιαστικά δεν πήρε ποτέ τα χρήµατα που είχαν εγγυηθεί οι µεγάλες δυνάµεις µε το 

Σύµφωνο της 3ης Μαΐου. Τα χρήµατα αυτά σπαταλήθηκαν για διάφορους άλλους 

σκοπούς εκτός από την ανοικοδόµηση του νεοσύστατου κράτους. Αναλυτικά, από τα 

57.000.000 γαλλικά φράγκα που ήταν η πραγµατική αξία του δανείου, τα 33.000.000 

παρακρατήθηκαν από τους τραπεζίτες για τα έξοδα του δανείου, για 

προκαταβολικούς τόκους και χρεολύσια. Ένα ποσό της τάξεως των 2.500.000 

γαλλικών φράγκων, κράτησαν οι εγγυήτριες δυνάµεις για την εξόφληση 

προκαταβολών. Ακόµα, µέσα στο σύµφωνο προβλεπόταν ποσό 12.500.000, το οποίο 

θα πήγαινε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία για την εξαγορά των περιοχών της 

Αττικής, της Ευβοίας και της Φθιώτιδας. Τα χρήµατα αυτά βέβαια δεν παραδόθηκαν 

ποτέ στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, καθώς ουσιαστικά αυτό το ποσό είχε 

προβλεφθεί για να πληρωθεί η Ρωσία, ποσό 6.000.000 για χρέη των Οθωµανών προς 

τη Ρωσία. Τα υπόλοιπα 6.500.000 τα µοιράστηκαν οι άλλες δύο δυνάµεις, Αγγλία και 

Ρωσία. Από τα 57.000.000 φράγκα λοιπόν, το ποσό που έµεινε ήταν περίπου 

9.000.000 δραχµές, ποσό το οποίο δεν έφτασε ούτε αυτό στην Ελλάδα, αφού 

σπαταλήθηκε από την Βαυαρική Αντιβασιλεία. 

Το δεύτερο γεγονός που οδήγησε την Ελλάδα σε πτώχευση, ήταν η εικονική και 

πραγµατική οικονοµία της εποχής. Από το 1832 µέχρι και το 1840 περίπου, η 

Ελληνική οικονοµία σύµφωνα µε τους δείκτες της εποχής, ήταν σε συνεχή άνοδο. 

Βέβαια, ο λαός πεινούσε λόγω της αβάσταχτης φορολογίας µε αποτέλεσµα αρκετές 

φορές να γίνονται διαδηλώσεις έξω από τα παλάτια µε αρωγό και το στρατό. Βασικό 

ζητούµενο για το λαό, εκτός από την φτώχεια, ήταν και η θεµελίωση Συντάγµατος. 
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Με το συνδυασµό των ανωτέρω συγκυριών οδηγήθηκε η χώρα µέχρι το 1843, όπου 

και ξέσπασε κρίση χρέους στην πραγµατική οικονοµία. 

Αιτία της κρίσης αυτής, ήταν ότι η Αντιβασιλεία δεν είχε τη δυνατότητα να 

συντονίσει το δηµόσιο χρέος της και σαν αποτέλεσµα αυτού, αδυνατούσε να 

πληρώσει το τοκοχρεολύσιο του δανείου του 1832. Βλέποντας τη χώρα να µην 

πληρώνει το τοκοχρεολύσιο στο χρόνο που όφειλε, οι Μεγάλες ∆υνάµεις αρνούνται 

κατηγορηµατικά να καταβάλλουν τη τρίτη δόση. Ο βασιλιάς Όθωνας ζητά πίστωση 

χρόνου, την οποία οι εγγυήτριες χώρες αρνούνται, µε αποτέλεσµα η Αντιβασιλεία να 

ανακοινώσει την πτώχευση της χώρας. 

Γεγονός είναι, ότι αν και µέχρι το 1843, η Ελλάδα είχε πληρώσει σε τοκοχρεολύσια 

33.080.795 δραχµές, το χρέος της σαν χώρα ανερχόταν σε 66.842.126,46 δραχµές, 

ποσό µεγαλύτερο από αυτό που είχε λάβει µε το δάνειο του 1843. Ενώ το δάνειο που 

είχε συναφθεί ήταν 60.000.000 γαλλικά φράγκα, µε πραγµατική αξία δανείου τα 

57.000.000 φράγκα το ποσό είχε ξεπεράσει τα 90.000.000 δραχµές ή πάνω από 

80.500.000 γαλλικά φράγκα. Με την υπόδειξη των µεγάλων δυνάµεων και µε το 

φόβο ότι µπορεί να επιτεθούν στη χώρα, η Αντιβασιλεία αναγκάστηκε να προχωρήσει 

σε µείωση των τακτικών δαπανών και των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων. 

Παράλληλα, αναγκάστηκε να αυξήσει και άλλο την υπάρχουσα µεγάλη φορολογία. 

Με όλα αυτά, το έλλειµµα του προϋπολογισµού το 1843, ήταν 3.000.000 δραχµές. 

Με ∆ηµόσια Έσοδα δε 14.000.000 δραχµές το έτος, το ποσό που έπρεπε να πληρώνει 

το χρόνο σε τοκοχρεολύσια ήταν 6.000.000 δραχµές το οποίο αναλογούσε στο 43%. 

 

1.6 Αποτελέσματα της πτώχευσής του 1843. – Το 1ο μνημόνιο της 

Ελλάδας  

 

Παρόλα τα µέτρα που πήρε η Ελλάδα στο τέλος του 1842, αρχές του 1843, δεν 

κατάφερε να ανεβάσει τα έσοδα της τόσο, που να έχει την δυνατότητα να πληρώσει 

στο χρόνο που είχε συµφωνηθεί, τις µεγάλες δυνάµεις. Οι εγγυήτριες χώρες λοιπόν, 

µαζί µε τους πρεσβευτές της χώρας, συγκάλεσαν σύσκεψη στο Λονδίνο, στην οποία 

συµφωνήθηκε να συγκληθεί οικονοµική επιτροπή, µε σκοπό την έρευνα των εξόδων 

του προϋπολογισµού της Ελλάδας. Το Μάιο του 1843, οι εγγυήτριες δυνάµεις 

υπέγραψαν στο Λονδίνο, καταδικαστικό πρωτόκολλο σύµφωνα µε το οποίο είχαν το 

δικαίωµα επέµβασης στο εσωτερικό της χώρας και εκποίησης περιουσιακών 
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στοιχείων του δηµοσίου. ∆ιαµήνυσαν δε, στην Αντιβασιλεία, ότι έπρεπε να µειωθούν 

οι δηµόσιες δαπάνες, σε διάστηµα 15 ηµερών, περίπου 4.000.000 δραχµές, ποσό 

ισόποσο µε το τοκοχρεολύσιο ενός έτους. 

Μετά από διαβουλεύσεις µεταξύ των δύο πλευρών, των µεγάλων δυνάµεων και της 

Ελλάδας, συντάχτηκε ένα πρωτόκολλο – µνηµόνιο. Σύµφωνα µε αυτό η χώρα 

αναλάµβανε να πληρώνει κάθε έτος 3.600.000 δραχµές, ποσό τεράστιο για τα 

οικονοµικά δεδοµένα της εποχής. Αποφασίστηκε να παρευρίσκονται οι πρεσβευτές 

τους στο Υπουργικό Συµβούλιο κάθε µήνα, για να έχουν λεπτοµερή εικόνα της 

πορείας της εφαρµογής του µνηµονίου, των ποσών που θα εισπράττονταν καθώς και 

τον έλεγχο του τελωνείου της Σύρου. Το µνηµόνιο, έγινε αποδεκτό από την ελληνική 

κυβέρνηση στις 2 Σεπτεµβρίου του 1843. Τα βασικότερα µέτρα του µνηµονίου, ήταν 

τα εξής: 

� Απόλυση του 1/3 των δηµοσίων υπαλλήλων του κράτους και µείωση κατά 

20% των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων που απέµειναν. 

� Μείωση σε ποσοστό 60% των στρατιωτικών δαπανών της χώρας. 

� Μείωση των στρατιωτών και των αξιωµατικών του ελληνικού τακτικού 

στρατού (συνολικά έµειναν µόνο 5.000 στρατιώτες) και µισθοδοσία τους σε 

είδος, δηλαδή αντί για µισθό, πληρώθηκαν µε γη. 

� Παύση της χορήγησης συντάξεων. Συντάξεις εκείνη την εποχή έπαιρναν 

µόνο ειδικές κατηγορίες του πληθυσµού, όπως για παράδειγµα οι 

οπλαρχηγοί και οι αγωνιστές της Επανάστασης. 

� Επιβολή προκαταβολής στο φόρο εισοδήµατος και στο φόρο της αγροτικής 

παραγωγής, την λεγόµενη δεκάτη. Σε ότι αφορά στο φορολογικό σύστηµα, 

αυξήθηκαν οι δασµοί και οι φόροι χαρτοσήµου. 

� Κατάργηση όλων των υγειονοµικών υπηρεσιών του κράτους. 

� Απόλυση όλων των µηχανικών του ∆ηµοσίου και παύση όλων των 

∆ηµοσίων έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή. 

� Απόλυση των υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου, των δασικών 

υπαλλήλων και των δασονόµων, καθώς και των µισών καθηγητών του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

� Κατάργηση όλων των διπλωµατικών αποστολών στο εξωτερικό. 

� Περαίωση µε ταχύτατες διαδικασίες, όλων των εκκρεµών φορολογικών 

υποθέσεων της εποχής, µε εφάπαξ καταβολή του ποσού. Με την διαδικασία 
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της περαίωσης το κράτος έβαλε στο ταµείο το ποσό των 5.000.000 δραχµών 

περίπου. 

� Νοµιµοποίηση όλων των αυθαίρετων κτισµάτων και των καταπατηµένων 

εθνικών κτηµάτων, µε πληρωµή προστίµου νοµιµοποίησης. 

Με τα µέτρα αυτά, οι εγγυήτριες δυνάµεις κατάφεραν να εισπράξουν όντως ένα 

µεγάλο µέρος του οφειλόµενου δανείου· παραταύτα το ∆ηµόσιο Ταµείο παρέµενε 

κενό. Έτσι, η χώρα έπεσε σε µια βαθιά και πολυετή ύφεση, µε ένα µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού να ζει στην εξαθλίωση. Αυτός ήταν και ένας από τους κυριότερους 

λόγους της εξέγερσης της 3ης Σεπτεµβρίου του 1843, µία µέρα µετά την απόφαση 

εφαρµογής του µνηµονίου.  

Στις 3 
Σεπτεµβρίου του 1843, ο λαός εξαγριωµένος από τη µη θέσπιση συντάγµατος 

εκ µέρους του βασιλιά Όθωνα, και την εξαθλίωση λόγω των µέτρων που είχαν παρθεί 

για να αποπληρωθεί µέρος του δανείου, συγκεντρώθηκε έξω από τα βασιλικά 

ανάκτορα για να διαµαρτυρηθεί. Μαζί µε το λαό, έξω από τα ανάκτορα 

παρατάχθηκαν 2.000 στρατιώτες. Στρατιωτικά αποσπάσµατα κατέλαβαν ακόµα το 

νοµισµατοκοπείο, την Εθνική Τράπεζα, το ∆ηµόσιο Ταµείο καθώς και πολλά από τα 

υπουργεία. Ο βασιλιάς Όθωνας, φοβούµενος τα χειρότερα αναγκάστηκε να 

συµφωνήσει σε όλα τα αιτήµατα των συγκεντρωµένων διαδηλωτών και να 

παραχωρήσει στο λαό Συνταγµατική Μοναρχία.  

 

1.7 Ελληνική κοινωνία κατά τα έτη 1862 – 1893 

 

Μετά την χρεοκοπία του 1843, την επιβολή µνηµονίου και την Επανάσταση του λαού 

στις 3 Σεπτεµβρίου του 1843, η Ελλάδα πέρασε µια µεγάλη περίοδο ύφεσης της 

οικονοµίας και του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας. Οι εγγυήτριες δυνάµεις 

περιόρισαν ουσιαστικά την οικονοµία της χώρας στην εσωτερική αγορά χρήµατος και 

την άφησαν εκτός διεθνών αγορών για 35 έτη, µέχρι το 1978. Μόνο θετικό στο πέρας 

αυτών των 35 ετών, ήταν η αναγνώριση για ακόµα µια φορά, µε την συνθήκη του 

Λονδίνου στις 13 Ιουλίου του 1863, της Ελλάδας από τις µεγάλες δυνάµεις και την 

∆ανία, ως κράτος «µοναρχικό, ανεξάρτητο και συνταγµατικό». 

Στην περίοδο από το 1864 ως το 1893 το πολιτικό σύστηµα της Ελλάδας είναι η 

Βασιλευόµενη ∆ηµοκρατία, Σύνταγµα που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Νοεµβρίου του 

1864. Ο πληθυσµός της χώρας ανέρχεται σε 2.000.000 κατοίκους. ∆εν υπάρχει η 
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δυνατότητα ακριβούς εικόνας του πληθυσµού, γιατί οι πιο κοντινές απογραφές είναι η 

απογραφή του 1881, σύµφωνα µε την οποία ο πληθυσµός ανερχόταν στα 2.004.000 

κατοίκους και η απογραφή του 1901, µε τον πληθυσµό να είναι 2.521.000 κάτοικοι. 

Τα σύνορα της χώρας το 1893, έφταναν µέχρι την Λάρισα. Βασιλιάς της χώρας ήταν 

ο βασιλιάς Γεώργιος ο Α’ του οίκου Γλύξµπουργκ, από το 1863 µετά την φυγή του 

Όθωνα το '62. Από τον Ιούλιο του 1874, θέτεται σε η ισχύ η «Αρχής της 

∆εδηλωµένης», πρόταση του τότε πρωθυπουργού Χαρίλαου Τρικούπη, σύµφωνα µε 

την οποία ο βασιλιάς διόριζε πρωθυπουργό µόνο αυτόν που διέθετε την 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία. 

Η οικονοµία της Ελλάδας από το 1843 και την πτώχευση της, περνάει από δύο 

διαφορετικές περιόδους. Κατά την πρώτη περίοδο από το 1843 ως το 1878, η Ελλάδα 

βρίσκεται στο περιθώριο από τις µεγάλες δυνάµεις, λόγω της αδυναµίας της να 

εκπληρώσει τις οικονοµικές της υποχρεώσεις. Αποκορύφωµα των κακών σχέσεων µε 

τις µεγάλες δυνάµεις, η πολιορκία των Άγγλων το 1850 και την αίτηση για 

αποζηµίωση του Πατσίφικο, ποσού 330.000 δραχµών. Έτσι, η χώρα αναγκάζεται να 

δανείζεται µόνο από την εσωτερική αγορά, µε µεγαλύτερο πιστωτή, την Εθνική 

Τράπεζα. Το 1862 µε την φυγή του βασιλιά Όθωνα, το εσωτερικό χρέος του κράτους 

ήταν 2,5 εκατοµµύρια δραχµές, µε µοναδικό δανειστή την Εθνική Τράπεζα. Από το 

'62, λόγω διάφορων ανωµαλιών στην ελληνική κοινωνία, όπως η Κρητική 

Επανάσταση και η διακυβέρνηση από τη Β’ Εθνοσυνέλευση, ανεβάζει τον εσωτερικό 

δανεισµό και το εσωτερικό χρέος, µε αλλεπάλληλους δανεισµούς από την Εθνική 

Τράπεζα, µε την ανεξέλεγκτη κοπή χρήµατος και την πώληση οµολόγων. Κατά τη 

δεύτερη περίοδο, από το 1878 ως την πτώχευση του 1893, οι σχέσεις µε τις ξένες 

χώρες διορθώνονται. Έτσι, η Ελλάδα ξαναρχίζει να δανείζεται ανεξέλεγκτα για την 

αποπληρωµή παλαιότερων τοκοχρεολυσίων και την πραγµατοποίηση δηµοσίων 

έργων, µε αποτέλεσµα την αύξηση του εξωτερικού δηµόσιου χρέους και την 

πτώχευση της χώρας. Η περίοδος αυτή θα αναλυθεί παρακάτω, στις αιτίες της 

πτώχευσης του 1893. 

Όσον αφορά στην δηµόσια διοίκηση µέσα σε αυτή την περίοδο, έγιναν πολλές 

αλλαγές µε εµπνευστή τον Πρωθυπουργό Χ. Τρικούπη. Το 1882, θέσπισε νέα 

νοµοσχέδια που για πρώτη φορά αναφέρονταν στην µονιµότητα των δηµοσίων 

υπαλλήλων, τα τυπικά προσόντα που έπρεπε να έχουν σε σχέση µε την θέση τους και 

τέλος, θέτονταν κριτήρια για την προαγωγή τους. Στην τετραετία 1886 – 1890 

αποφασίστηκε η µείωση των βουλευτικών θέσεων από τις 240 σε 150, που ήταν και 
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το κατώτατο όριο που προβλεπόταν από το Σύνταγµα. Παράλληλα, ένωσε παλιές 

επαρχίες µε άλλες, καθώς από το 1881 προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα οι περιοχές της 

Άρτας και της Θεσσαλίας, µε σκοπό να µειωθεί το κόστος της δηµόσιας διοίκησης. 

Τέλος, θεσπίστηκαν νέα αυστηρότερα κριτήρια για την επιλογή των βουλευτών και 

των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Σε ότι αφορά τις ένοπλες δυνάµεις, το 1878 ιδρύθηκε από το βασιλιά Γεώργιο τον Α’ 

η σχολή Ναυτικών ∆οκίµων. Παράλληλα, από το 1882 και µετά, πραγµατοποιήθηκαν 

σηµαντικές αλλαγές στο τακτικό στρατό και το πολεµικό ναυτικό. Καταρχήν, 

αναδιοργανώθηκαν η αστυνοµία και η αγροφυλακή της εποχής, καθώς και η 

στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Το 1882, µειώθηκε η στρατιωτική θητεία από δύο έτη 

σε ένα για να µειωθούν τα έξοδα συντήρησης του ελληνικού στρατού. Με τα 

χρήµατα που εξοικονοµήθηκαν αγοράστηκε εξοπλισµός για τις ένοπλες δυνάµεις και 

δόθηκαν ποσά για την εκπαίδευση τους. Επιπροσθέτως, το 1883, τάγµατα του 

Γαλλικού Στρατού εκπαίδευσαν τα αντίστοιχα τάγµατα του Ελληνικού Τακτικού 

Στρατού. Τέλος, το 1886 – 1887 έναντι 40.000.000 δραχµών, αγοράστηκαν από το 

Πολεµικό Ναυτικό τα θωρηκτά Ύδρα, Σπέτσες και Ψαρά.  

Σηµαντικότατο ρόλο την εποχή από το 1862 ως το 1893 έπαιξε το εµπόριο στις 

ελληνικές θάλασσες όχι µόνο όσον αφορά στη σίτιση των κατοίκων, αλλά και στην 

προσφορά σηµαντικών εσόδων στα ∆ηµόσια Ταµεία από τους δασµούς των 

ελληνικών τελωνείων. Η αύξηση της αξίας των συναλλαγών, είναι εντυπωσιακή. Το 

1851, η συνολική αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ήταν 36.000.000 δραχµές. Το 

1880, η αξία των συναλλαγών ανέβηκε στα 157.880.000 δραχµές ενώ το 1893 το 

ανάλογο ποσό αυξάνεται στα 179.707.000 δραχµές. Βλέπουµε, λοιπόν µία αύξηση 

338,5% από το 51 στο '80 και µία αύξηση της τάξης του 13,8% από το 1880 στο 

1893, που η χώρα πτώχευσε. Στις χρονιές ανάµεσα από το 1880 και το 1893, υπήρχαν 

και µεγαλύτερες αυξοµειώσεις. Παρόλα αυτά στον Πίνακα 1, παρατηρείται ότι οι 

εισαγωγές σε όλα τα έτη είναι περισσότερες από τις εξαγωγές. Καταλαβαίνουµε 

λοιπόν ότι στην διάρκεια αυτή, έχουµε ένα µόνιµο έλλειµµα του εµπορικού 

ισοζυγίου. 
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Πίνακας 1 Εισαγωγές – Εξαγωγές, 1880 – 1893 σε εκατ. δραχµές  Πηγή: Ι. Κοκκινάκης, Νόµισµα και 
Πολιτική στην Ελλάδα, 1830 – 1910 Αθήνα 1999 

α/α Έτος Εισαγωγές Εξαγωγές 

Εµπορικό 

Έλλειµµα 

1 1880 97.618 60.262 37.356 

2 1881 116.294 69.887 46.407 

3 1882 142.554 76.334 66.220 

4 1883 121.340 82.643 38.697 

5 1884 115.953 73.621 42.332 

6 1885 113.575 76.337 37.238 

7 1886 116.740 79.096 37.644 

8 1887 131.749 102.657 29.092 

9 1888 109.149 95.654 13.495 

10 1889 132.653 107.778 24.875 

11 1890 120.786 95.792 24.994 

12 1891 140.360 107.490 32.870 

13 1892 119.306 82.261 37.045 

14 1893 91.485 88.222 3.263 

 

Τα προϊόντα τα οποία εξήγαγε η Ελλάδα, ήταν κατά κύριο λόγο γεωργικά προϊόντα 

σε ποσοστό 50%, καθώς η οικονοµία της στηριζόταν στην αγροτική παραγωγή. Το 

µεγαλύτερο εξαγωγικό προϊόν, ήταν η σταφίδα (κυρίως στη Γαλλία), και σε µεγάλη 

ποσοστιαία απόσταση ακολουθούσε το ελαιόλαδο. Εκτός των αγροτικών προϊόντων, 

η Ελλάδα σε ποσοστό 20% επί της αξίας εξαγωγών, διέθετε µεταλλευτικά προϊόντα. 

Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, επίσης τα αγροτικά προϊόντα αφορούσαν ένα µεγάλο 

ποσό επί του συνόλου των εισαγωγών, καθώς η χώρα προµηθευόταν στάρι, 

δηµητριακά και άλλα ήδη για να καλύψει τις ανάγκες σίτισης του πληθυσµού. Από τα 

βιοµηχανικά προϊόντα, εισήγαγε υφάσµατα και νήµατα. Στον παρακάτω πίνακα 

(πίνακας 2), βλέπουµε τις αξίες συναλλαγών, το ποσοστό της κάθε χώρας επί των 

συναλλαγών και τα κυριότερα ήδη, που εµπορεύονταν στη χώρα το 1890. Εκτός από 

τις παρακάτω χώρες, η Ελλάδα έκανε εµπόριο µε µικρότερες Ευρωπαϊκές χώρες και 

την Οθωµανική Αυτοκρατορία.  
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Πίνακας 2 Οι εµπορικές συναλλαγές της Ελλάδος το 1890 (Εισαγωγές – Εξαγωγές) Πηγή: Βιβλίο Ιστορίας 
Γ’ Λυκείου, Θεωρητικής Κατεύθυνσης 

 

Εκτός από την αγροτική οικονοµία, στη χώρα είχαν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται 

βιοµηχανικές µονάδες αλευρόµυλων, ελαιοτριβείων, βυρσοδεψείων και κλωστηρίων. 

Από το 1870 και µετά ξεκίνησαν να εµφανίζονται στον ελλαδικό χώρο βιοµηχανικές 

εταιρείες, µε ανοδικές τάσεις, απόπειρα όµως που έχασε την δυναµική της σταδιακά. 

Αυτή η ύφεση στον τοµέα των βιοµηχανικών εταιρειών διήρκησε µέχρι τα τέλη του 

19ου αιώνα. Σηµαντική ανάπτυξη υπήρξε βέβαια καθ’ όλη τη διάρκεια στα ορυχεία 

εξόρυξης µεταλλευµάτων και µαρµάρου. 

Τέλος, από το 1878 ως το 1893, στη χώρα πραγµατοποιήθηκαν τα πρώτα µεγάλα 

∆ηµόσια Έργα. Τα έργα αυτά, κατασκευάστηκαν από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες 

ως επί το πλείστον ήταν ξένων συµφερόντων. Πρώτο µεγάλο έργο της εποχής, ήταν ο 

σιδηρόδροµος. Μέχρι το 1880 στην Ελλάδα, οι σιδηροδροµικές γραµµές έφταναν τα 

9 χιλιόµετρα. Από το 1882 µέχρι το 1893 στη χώρα κατασκευάστηκαν περίπου 900 

χιλιόµετρα σιδηροδροµικών γραµµών και ήταν υπό κατασκευή άλλα 490 χιλιόµετρα. 

Το έργο σταµάτησε το 1893 λόγω της πτώχευσης και ολοκληρώθηκε το 1909.  

Βέβαια, τα έργα της υλοποίησης του σιδηροδρόµου και τα δάνεια που πάρθηκαν για 

τον σκοπό αυτό, ήταν από τους σηµαντικότερους λόγους της πτώχευσης του 1893. 

Άλλο µεγάλο έργο της εποχής, ήταν η αποξήρανση µεγάλων λιµνών και ελών, όπως 

του έλους της Κωπαΐδας στη Βοιωτία. Σκοποί της αποξήρανσης ήταν η καλλιέργεια 

των εύφορων περιοχών και η πρόληψη ασθενειών όπως η ελονοσία. Παράλληλα µε 

τα έργα αυτά, εκτελείτο ένα µεγάλο έργο όπως φάνηκε και αργότερα, η διάνοιξη της 

διώρυγας της Κορίνθου που ξεκίνησε το 1881 και εγκαινιάστηκε το 1893, καθώς και 

επενδύσεις σε λιµάνια της χώρας. Για να γίνουν αυτά τα έργα, η Ελλάδα σύναψε 

δάνεια µε τις µεγάλες δυνάµεις που για να τα αποπληρώσει, δηµιουργήθηκαν νέοι 

φόροι στα καπνά, στο κρασί και στις οικοδοµές.   
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1.8 Αιτίες και γεγονόττα της πτώχευσης του 1893 

 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Ελλάδα έµεινε εκτός αγορών από την 

πτώχευση του 1843 και την εφαρµογή του µνηµονίου στις 2 Σεπτεµβρίου της ίδιας 

χρονιάς, µέχρι και την συµφωνία του 1878. Έως τότε η Ελλάδα είχε ως µοναδικό 

πιστωτή την Εθνική Τράπεζα, η οποία δάνειζε στο κράτος µεγάλα ποσά, µε χαµηλό 

επιτόκιο (γύρω στο 3%), ενώ παράλληλα το εσωτερικό ∆ηµόσιο χρέος 

πολλαπλασιαζόταν. Αιτία λοιπόν της πτώχευσης του 1893, ήταν η για ακόµα µια 

φορά αλόγιστη δανειοδότηση της χώρας, µετά τα πρώτα δάνεια που πήρε το 1878 - 

1879. Εκείνη τη χρονιά η Ελλάδα σύναψε συµβιβασµό, δηλαδή µια αναδιάρθρωση 

του χρέους, µε εξωτερικούς δανειστές της. Ο δανεισµός συνεχίστηκε και τα επόµενα 

έτη µε σκοπό την πληρωµή τοκοχρεολυσίων, τη διευκόλυνση των ελλειµµάτων του 

προϋπολογισµού και των µεγάλων δηµόσιων έργων που έγιναν στη χώρα. Τα δάνεια 

αυτά, καθώς και η παγκόσµια οικονοµική κρίση του 1893, είχαν σαν αποτέλεσµα την 

3η πτώχευση του Ελληνικού κράτους. 

Το πρώτο γεγονός σε χρονολογική σειρά, που είχε σαν αποτέλεσµα την πτώχευση, 

ήταν ο συµβιβασµός που έκανε η χώρα µε τους δανειστές της. Ο όρος συµβιβασµός, 

µπήκε για πρώτη φορά στην ηµερήσια διάταξη το 1975.  

Ακόµα το ποσό των εσόδων το οποίο δινόταν για την εξυπηρέτηση του χρέους, 

έφτανε στο 40% των συνολικών εσόδων κάθε έτους, µε αποτέλεσµα να ανεβαίνουν 

τα ελλείµµατα του προϋπολογισµού, κάθε χρόνο. Το έτος εκείνο, το εξωτερικό χρέος 

της Ελλάδας για τα δάνεια της Ανεξαρτησίας (1824-1825), έφταναν τα 10 

εκατοµµύρια χρυσές λίρες Αγγλίας. Το αρχικό ονοµαστικό ποσό που είχε πάρει η 

χώρα σαν δάνειά της δύο χρονιές ήταν 2,8 εκατοµµύρια λίρες, και τα υπόλοιπα 7,2 

εκατοµµύρια λίρες, ήταν τόκοι από την καθυστέρηση πληρωµής τοκοµεριδίων. Η 

Ελλάδα άρχισε τότε τις συζητήσεις µε τους δανειστές της για να γίνει µια 

αναδιάρθρωση του χρέους. Το 1878, οι δανειστές των 2 δανείων συµφωνούσαν να 

ζητήσουν ένα ποσό της τάξης των 1.500.000 λιρών Αγγλίας, µε ετήσιο επιτόκιο 5%, 

που θα απέφερε 75.000 λίρες σε τόκους ανά έτος και διάρκεια δανείου τα 35 έτη. 

Τελικά οι συζητήσεις θα λήξουν µε συµφωνία το 1878, µε Έλληνα απεσταλµένο στην 

Αγγλία τον Ι. Γενάδιο, για αναδιάρθρωση του χρέους στα 1.200.000 λίρες, µε ετήσιο 

επιτόκιο 5%. Η διαδικασία αυτή, ολοκληρώθηκε µε την είσοδο των ελληνικών 

χρεογράφων στο αγγλικό χρηµατιστήριο το 1880.  
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Σαν εγγύηση για την συγκεκριµένη συµφωνία, δόθηκαν από την κυβέρνηση ο φόρος 

χαρτοσήµου και όλα τα έσοδα από τα ελληνικά τελωνεία. Η τιµή που συµφωνήθηκε 

για την κάθε οµολογία στο αγγλικό χρηµατιστήριο ήταν 43 λίρες Αγγλίας. 

Ουσιαστικά, σχετικά χαµένοι από την υπόθεση αυτή βγήκαν οι κληρονόµοι των 

οµολογιούχων που είχαν αγοράσει τις οµολογίες τις χρονιές έκδοσης 1824 - 25 και 

κερδισµένοι ως και 300%, ήταν όσοι είχαν αγοράσει τις οµολογίες µε την πτώχευση 

του 1843 σε τιµή κοντά στις 15 λίρες και εκτός διεθνών αγορών, αργότερα, ακόµα 

φτηνότερα.  

Στην συνέχεια, αφού η Ελλάδα κατάφερε να  ξαναβγεί στις ∆ιεθνείς Αγορές, 

ξεκίνησε η αλόγιστη δανειοδότηση. Το 1879, τη χρονιά δηλαδή που 

πραγµατοποιήθηκε η συµφωνία, το κράτος πήρε το πρώτο του εξωτερικό δάνειο από 

το 1832. Το δάνειο αυτό είχε ονοµαστική αξία 60.000.000 γαλλικά φράγκα και 

ετήσιο επιτόκιο 8,19%. Ο λόγος που η Ελλάδα σύναψε το συγκεκριµένο δάνειο ήταν 

η κάλυψη και απόσυρση χρήµατος, το οποίο είχε κοπεί τα προηγούµενα έτη  

ανεξέλεγκτα και που ως συνακόλουθο είχε πληθωριστικές πιέσεις και προβλήµατα 

στον προϋπολογισµό. Το αποτέλεσµα όµως αυτού του δανείου για ακόµη µια φορά, 

ήταν απογοητευτικό, αφού η πραγµατική αξία που δόθηκε έφτανε τα 44 εκατοµµύρια 

γαλλικά φράγκα. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα βγήκε στις αγορές άλλες πέντε φορές 

µέχρι την πτώχευση του 1893 για να δανειστεί χρήµατα για διάφορους λόγους.  

 Το 1881, η χώρα πήρε δάνειο ονοµαστικής αξίας 120 εκατοµµυριών γαλλικών 

φράγκων, για να καλύψει επείγουσες ανάγκες που είχε εκείνη την εποχή, µε επιτόκιο 

δανεισµού7,35%. Εδώ, αξίζει να αναφερθεί ότι το δάνειο αυτό ξεχρεώθηκε στο άρτιο 

το 2009, δηλαδή 128 έτη µετά από την σύναψη του. Το 1884, η κυβέρνηση Τρικούπη 

ξαναβγήκε στις διεθνείς αγορές και σύναψε δάνειο αξίας 100 εκατοµµυρίων 

φράγκων, µε επιτόκιο 7,16%. Ο λόγος που συνάφθηκε το συγκεκριµένο δάνειο ήταν 

για την κατασκευή του σιδηροδροµικού δικτύου το οποίο ήταν ένα από τα µεγάλα 

έργα του Χ. Τρικούπη. 

Φυσικά, το αποτέλεσµα του συγκεκριµένου δανείου ήταν και αυτό απεχθές και 

δυσβάσταχτο για τον ελληνικό λαό, αφού σαν εγγύηση για το συγκεκριµένο δάνειο, 

δόθηκε το σύνολο των εσόδων των τελωνείων της Άρτας και του Βόλου, καθώς και 

το πλεόνασµα των τελωνείων του Πειραιά, της Καλαµάτας, της Κεφαλλονιάς και του 

Κατακώλου. Βέβαια, η ιστορία του δανεισµού της χώρας δεν τελείωσε εκεί. Το 1887, 

η κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη διαπραγµατεύτηκε µε τις µεγάλες δυνάµεις, νέο δάνειο 
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ύψους 135 εκατοµµυρίων γαλλικών φράγκων. Οι µεγάλες δυνάµεις τελικά, 

συµφώνησαν να δώσουν το νέο δάνειο, µε επιτόκιο 6%.  

Έτσι η Ελλάδα, από το 1878 µέχρι το 1893, είχε συνάψει δάνεια ονοµαστικής αξίας 

630.000.000 γαλλικών φράγκων και πραγµατικής αξίας 458.600.000 γαλλικών 

φράγκων. Το συνολικό χρέος της χώρας το 1893 ανερχόταν στα 585,4 εκατοµµύρια 

χρυσά γαλλικά φράγκα, που µεταφρασµένο σε δραχµές, έφτανε τα 168.400.000. Τα 

τελευταία έτη πριν την πτώχευση του 1893, τα ετήσια ελλείµµατα άγγιζαν το 1/3 των 

συνολικών εσόδων. Η χώρα µπορεί να ανήγγειλε την χρεοκοπία της στις 10 

∆εκεµβρίου του 1893, παρόλα αυτά η χρεοκοπία της διαφαινόταν χρόνια πριν. 

Πρώτη ελλειµµατική χρονιά, ήταν το 1883, όπως βλέπουµε στον Πίνακα 3, µε 

έλλειµµα να φτάνει τα 9.3 εκατοµµύρια δραχµές. Το 1885 ο ισολογισµός της χώρας 

είχε το µεγαλύτερο έλλειµµα σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη, έλλειµµα που έφτανε 

τα 61,4 εκατοµµύρια δραχµές και στη συνέχεια το επόµενο έτος, έλλειµµα 34,1 

εκατοµµυρίων χρυσών δραχµών. Το έλλειµµα τα έτη 1885 και 1886 εκτινάχτηκε 

λόγω των στρατιωτικών δαπανών και της κακής διαχείρισης του χρέους, µε 

αποτέλεσµα την ιλιγγιώδη άνοδο των εξόδων.  Τέλος, για να καλυφθούν τα έξοδα 

αυτά, από το 1886 και µετά, η κυβέρνηση αύξησε την έµµεση φορολογία· οι φόροι   

άγγιξαν το 50% των εσόδων του 1887, µε αποτέλεσµα την εκτίναξη του δείκτη 

εσόδων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3. 

 

Πίνακας 3 Έσοδα – Έξοδα της Ελλάδας, 1880 – 1893 σε εκατ. δραχµές Πηγή: Γενική Στατιστική Υπηρεσία 
της Ελλάδας, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, 1930 

α/α Έτος  Έσοδα Έξοδα 

Πλεόνασµα (+) 

και Έλλειµµα                 

( - ) 

1 1880 45,40 88,80 -43,40 

2 1881 107,20 102,60 4,60 

3 1882 71,60 64,40 7,20 

4 1883 58,50 67,80 -9,30 

5 1884 107,40 91,30 16,10 

6 1885 61,40 122,80 -61,40 

7 1886 95,60 129,70 -34,10 

8 1887 176,20 107,10 69,10 

9 1888 93,70 108,10 -14,40 

10 1889 183,00 168,70 14,30 

11 1890 123,20 141,50 -18,30 

12 1891 106,40 122,80 -16,40 
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13 1892 106,50 107,70 -1,20 

14 1893 96,70 92,10 4,60 

 

Η χώρα βέβαια το 1893, κλονίσθηκε και λόγω της διεθνούς συγκυρίας. Το 1893, ο 

κόσµος είδε την πρώτη µεγάλη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία ξεκίνησε 

στην Αµερική, µε επίκεντρο τους σιδηροδρόµους. Αυτό, είχε σαν αποτέλεσµα, να 

υπάρξει δυσπιστία στις διεθνείς αγορές και µείωση, σε µεγάλο ποσοστό, των 

πιστώσεων παγκοσµίως. Είναι γεγονός λοιπόν, πως η Ελλάδα επλήγη από την κρίση 

αυτή, λόγω του ότι µειώθηκαν τα έσοδα από εµπορικές συναλλαγές, όπως βλέπουµε 

και στον Πίνακα 1, από τα 119.306 εκατ. δραχµές το 1982, στα 91.485 εκατ. δραχµές 

το 1983 που ποσοστιαία εκφράζεται σε µείωση της τάξης του 23,3% του εµπορικού 

ισοζυγίου. Έτσι, επιδεινώθηκαν οι όροι συναλλαγών των δανείων της χώρας καθώς 

και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού, µε αποτέλεσµα την αδυναµία 

εξυπηρέτησης των δανείων και την χρεοκοπία. 

 

1.9 Αποτελέσματα – Τρόποι αντιμετώπισης της πτώχευσης του 

1893 

 

 Από το 1892 και µε την σύµφωνη γνώµη του Χαριλάου Τρικούπη, η 

βρετανική κυβέρνηση είχε στείλει στην Ελλάδα τον διπλωµάτη οικονοµολόγο 

Εδουάρδο Λώ, µε σκοπό να ηγηθεί επιτροπής ελέγχου της ελληνικής οικονοµίας. Ο 

Τρικούπης ήλπιζε στην ευνοϊκή εικόνα της έκθεσης της επιτροπής και σε ένα δάνειο, 

το οποίο η χώρα δεν πήρε ποτέ, λόγω της διαφωνίας του µε τον βασιλιά Γεώργιο Α΄, 

για τον τρόπο είσπραξης του. Το αποτέλεσµα της έκθεσης Λώ συνέκλινε στο ότι το 

χρέος της Ελλάδας οφείλεται στην ατελή διοίκηση, λόγω των εξής τριών λόγων: 1ον) 

της επίδρασης της κερδοσκοπίας στην τιµή συναλλάγµατος, εκµεταλλευόµενη την 

ανάγκη της χώρας σε χρήµα, 2ον) της χρήσης των δανείων αυτών για την πληρωµή 

των τοκοχρεολυσίων και 3ον) της είσπραξης των φόρων από την κυβέρνηση. 

Το πρώτο, λοιπόν, αποτέλεσµα της πτώχευσης ήρθε µε την ανακοίνωσή της   και το 

θρυλικό «∆υστυχώς, Επτωχεύσαµεν». Στις 10 ∆εκεµβρίου του 1893, στην Βουλή 

πέρασαν 2 νοµοσχέδια σύµφωνα µε τα οποία µέχρι το τελικό διακανονισµό: 1) 

περιοριζόταν ο τόκος των οφειλόµενων δανείων στο 30%, 2) αναστελλόταν η 
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πληρωµή των χρεολυσίων και 3) εισάγονταν πλέον οι εισπράξεις των υπεγγύων 

προσόδων στο ∆ηµόσιο Ταµείο. 

Το 1895, η Ελλάδα µε πρωθυπουργό τον Χ. Τρικούπη προσπαθούσε να πετύχει 

συµβιβασµό. Αυτό συνέβαινε µέχρι το αντικυβερνητικό συλλαλητήριο στο Πεδίον 

του Άρεως, υποκινούµενο από τον διάδοχο του θρόνου, Κωνσταντίνο, µε αποτέλεσµα 

την πτώση της κυβέρνησης Τρικούπη. Στις 24 Ιουνίου 1985, ιδρύθηκε από την 

κυβέρνηση ∆ελιγιάννη η «Υπηρεσία του ∆ηµοσίου Χρέους», µε σκοπό των 

καθησυχασµό των δανειστών και εξουσιοδότησε τον Σ. Στρέιτ, τότε διοικητή της 

Εθνικής Τράπεζας να συµβιβαστεί µε τους δανειστές. Ο συµβιβασµός αυτός ωστόσο 

δεν ευδοκίµησε λόγω του πολιτικού και κοινωνικού κλίµατος της χώρας. Το 1896, οι 

οµολογιούχοι πρότειναν µε τις προτάσεις του Παρισιού, κούρεµα 40% επί το άρτιο 

στους τόκους των δάνειων µονοπωλίων και κεφαλαιοποίησης, την συµµετοχή τους 

στο συµβούλιο της Εταιρείας των Μονοπωλίων, τα έσοδα χαρτοσήµων καθώς και την 

απόδοση µέρους των εισπράξεων των εσόδων των µονοπωλίων και του καπνού. Η 

πρόταση αυτή δεν πρόλαβε να ευδοκιµήσει καθώς ξεκίνησε ο Ελληνο-τουρκικός 

πόλεµος του 1897. 

Την ίδια εποχή η φτώχεια και η ανέχεια καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη την επιβίωση 

των πολιτών της χώρας. Το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα είχε πέσει µέσα στα 

τελευταία χρόνια σε ποσοστό πάνω από 50%. Οι έµµεσοι φόροι για να ανταπεξέλθει 

των υποχρεώσεών της η χώρα, συνεχώς ανέβαιναν µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

φαύλος κύκλος στην οικονοµία και οι πολίτες να χάνουν την αγοραστική τους 

ικανότητα. Παράλληλα, αυξανόταν το κατά κεφαλήν χρέος το οποίο το 1897 έφτανε 

τις 412 χρυσές λίρες Αγγλίας, καθώς και η ανεργία στην ελληνική κοινωνία. Παρόλα 

αυτά, ο κόσµος κατέβαλε σηµαντικές προσπάθειες και αυτό αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι το 1896 πραγµατοποιήθηκαν οι πρώτοι Ολυµπιακοί Αγώνες, µε δωρεές 

και έσοδα των πολιτών. 

Το 1897, το κράτος αναγκάστηκε να µπει σε πόλεµο µε την Τουρκία απόρροια 

πρώτον της πτώχευσης του 1893, δεύτερον του πολιτικού κλίµατος της Ελλάδας που 

κινδύνευε ακόµα και µε εµφύλιο λόγω των διαφωνιών της κυβέρνησης Θ. 

∆εληγιάννη και της αντιπολίτευσης του ∆. Ράλλη και τρίτον και κυριότερο, λόγω του 

Κρητικού ζητήµατος. Ο πόλεµος αυτός ξεκίνησε στις 6 Απριλίου 1897 και τελείωσε 

µε την παρέµβαση των µεγάλων δυνάµεων στις 7 Μαΐου του ίδιου έτους. Στον 

πόλεµο αυτό που διήρκησε µόνο 30 µέρες, η Ελλάδα υπέστη ταπεινωτική ήττα µε 

τους Τούρκους να έχουν καταλάβει τη Θεσσαλία. Αποτέλεσµα αυτού, ήταν η 
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υπογραφή συνθήκης ειρήνης στις 6 Σεπτεµβρίου 1897 και την επιβολή ∆ιεθνούς 

Οικονοµικού Ελέγχου. 

Οι διαπραγµατεύσεις για την συµφωνία της επιβολής ∆ιεθνούς Οικονοµικού 

Ελέγχου, ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1897. Στις προαναφερθείσες, έπαιρναν µέρος 

εκπρόσωποι των πιστωτών της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Αυστρίας, Γερµανίας και 

Ιταλίας, ολοκληρώθηκαν δε µε την ψήφιση του νόµου ΒΦΙΘ/23-2-1898. Στη 

συµφωνία προβλέπονταν τα εξής: 

� Χορήγηση εγγυηµένου δανείου ύψους 151.300.000 φράγκων Γαλλίας, από τις 

µεγάλες δυνάµεις, από τα οποία τα έξοδα δανείου έφταναν τα 3.500.000 

φράγκα, µε σκοπό να πληρωθούν αποζηµιώσεις στην Οθωµανική 

Αυτοκρατορία για το πόλεµο του '97, ύψους 93,9 εκατοµµυρίων φράγκων. Τα 

υπόλοιπα χρήµατα του δανείου προορίσθηκαν για την τρύπα του ελλείµµατος 

του προϋπολογισµού µεγέθους 22,5 εκατοµµυρίων φράγκων, για το 1897 και 

την πληρωµή του υφιστάµενου κρατικού χρέους, ύψους 31.400.000 φράγκων. 

� Υποθήκευση των εσόδων από φόρους για την εξόφληση των δανείων και 

αξιολόγηση των κρατικών υπηρεσιών για την φοροεισπρακτική ικανότητά 

τους. Έτσι η χώρα απέδιδε τα έσοδα από τα τέλη χαρτοσήµου, των δασµών 

του τελωνείου Πειραιά, του φόρου καπνού, καθώς επίσης και όλα τα έσοδα 

από τα µονοπώλια του αλατιού, πετρελαίου, σπίρτων, τραπουλόχαρτων, 

τσιγαρόχαρτων και της σµύριδας Νάξου. 

� Αναδιάρθρωσή του χρέους. 

 

Η επιτροπή ∆ιεθνούς Οικονοµικού Ελέγχου εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, για 81 έτη, 

από το 1897 έως το 1978. Οι δασµοί του τελωνείου του Πειραιά το 1897, έφταναν τα 

10,7 εκατοµµύρια δραχµές και τα έσοδα από τα ελληνικά µονοπώλια και από τα τέλη 

χαρτοσήµου τα 28.9 εκατοµµύρια δραχµές. Τέλος, το 1897 τα έσοδα από φόρους 

ήταν 120 εκατοµµύρια δραχµές, από 86,2 εκατοµµύρια το 1893, ποσοστιαία αύξηση 

της τάξης του 39,2%.  
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2 Οι πτωχεύσεις της Ελλάδος το 20ο αιώνα 

2.1 Καθεστώς ισοτιμιών βάσει του χρυσού κανόνα 

Πρίν αναφερθούµε για τις πτωχεύσεις της Ελλάδος το 20ο αιώνα θα πρέπει να 

αναφερθούµε για το καθεστώς συναλλαγµατικών ισοτιµιών που επικρατούσε στην 

Ευρώπη από τα τέλη του 19ου αιώνα έως σήµερα.. (Krugman-Obstfeld, Mc Aleese 

2005) 

2.1.1 Καθεστώς ισοτιμιών βάσει του χρυσού κανόνα 

 Ο Χρυσός Κανόνας (1870-1914) ήταν ένα σταθερό καθεστώς συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών. Κάθε χώρα  έθετε µια σταθερή τιµή χρυσού σε όρους του νοµίσµατος της, 

στην οποία ήταν έτοιµη να αγοράσει ή να πουλήσει. Οι σχετικές αξίες χρυσού  

οποιωνδήποτε δύο νοµισµάτων αποτελούσε τη συναλλαγµατική ισοτιµία των 

νοµισµάτων τους. Επίσης σε αυτήν την τιµή, ο χρυσός ήταν µετατρέψιµος σε νόµισµα 

και το νόµισµα σε χρυσό.  Αναφορικά µε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές χρυσού, 

αυτές µπορούσαν να διεξάγονται ελεύθερα  από µια χώρα σε µια άλλη. Αυτό 

συνέβαλε στην ολοκλήρωση των αγορών των αγαθών και  του κεφαλαίου.   Επιπλέον 

οι κεντρικές τράπεζες  υποχρεώθηκαν να καλύψουν την έκδοση χαρτονοµισµάτων µε 

τα αποθέµατα τους σε χρυσό. Ο κανόνας επέβαλε νοµισµατικούς περιορισµούς 

θέτοντας όρια στην εκδοτική δυνατότητα των νοµισµατικών αρχών, γεγονός που 

προώθησε την σταθερότητα των τιµών.     (Krugman-Obstfeld, Mc Aleese 2005) 

 Στο σύστηµα του Χρυσού Κανόνα , η βασική ευθύνη της κεντρικής τράπεζας µιας 

χώρας ήταν η  διατήρηση της επίσηµης ισοτιµίας  µεταξύ του νοµίσµατος της και του 

χρυσού. Για να διατηρήσει αυτή την τιµή, η κεντρική τράπεζα έπρεπε να έχει στη 

διάθεση της ένα επαρκές απόθεµα χρυσού. Εποµένως η ισορροπία του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών (που αποτελεί µέρος του ισοζυγίου πληρωµών) 

ισοδυναµούσε µε µια κατάσταση στην οποία η κεντρική τράπεζα ούτε κέρδιζε χρυσό 

από το εξωτερικό ούτε έχανε χρυσό µε υψηλούς ρυθµούς. Όπως γνωρίζουµε το 

ισοζύγιο πληρωµών µιας χώρας είναι το άθροισµα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών και του λογαριασµού κεφαλαίων πλην των διαθεσίµων. Οι κεντρικές  

τράπεζες για να αποφύγουν τις µετακινήσεις χρυσού υιοθετούσαν πολιτικές που 

οδηγούσαν στην εξίσωση του πλεονάσµατος (ή του ελλείµµατος) του λογαριασµού 

κεφαλαίων πλην διαθεσίµων, µε το έλλειµµα (ή το πλεόνασµα) των τρεχουσών 



 

29 

συναλλαγών. Εποµένως µια χώρα έχει ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωµών της όταν το 

άθροισµα των τρεχουσών συναλλαγών και του λογαριασµού κεφαλαίων  πλην 

διαθεσίµων ισούται µε το µηδέν, έτσι ώστε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να 

χρηµατοδοτείται εξ ολοκλήρου από το διεθνή δανεισµό χωρίς να µεταβάλλονται τα 

διαθέσιµα.   (Λεβεντάκης, 2003) 

Στο σύστηµα του Χρυσού Κανόνα υπήρχαν κάποιοι ισχυροί αυτόµατοι µηχανισµοί 

που συνέβαλλαν  στην ταυτόχρονη εξισορρόπηση των ισοζυγίων εξωτερικών 

πληρωµών  όλων των χωρών. Ο πιο σηµαντικός από αυτούς, ο µηχανισµός τιµών και 

ροής πολυτίµων µετάλλων, επισηµάνθηκε τον 18ο αιώνα από το σκωτσέζο φιλόσοφο  

David Hume. Σύµφωνα µε  αυτόν το µηχανισµό, ο χρυσός εξέρεε από µια χώρα µε 

εµπορικό έλλειµµα(για να εξοφληθούν οι υπερβολικές εισαγωγές) και εισέρεε σε µια 

χώρα µε εµπορικό πλεόνασµα. Συνεπώς, το εµπορικό έλλειµµα συνεπάγονταν µια 

µείωση στην προσφορά χρήµατος και το εµπορικό πλεόνασµα  µια αύξηση στην 

προσφορά χρήµατος. Η µειούµενη προσφορά χρήµατος στη χώρα που παρουσίαζε 

έλλειµµα πίεζε καθοδικά τις τιµές, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς 

αγορές και εξαλείφοντας το εµπορικό έλλειµµα. Παροµοίως, η εισροή χρυσού ως 

αποτέλεσµα του εµπορικού πλεονάσµατος αύξανε την εγχώρια πρόσφορα χρήµατος 

και οδηγούσε σε πληθωρισµό. Η αυξανόµενη τιµή των εγχώριων αγαθών µείωνε την 

ανταγωνιστικότητα και εξάλειφε το πλεόνασµα. Έτσι αποκαθίστατο το εµπορικό 

ισοζύγιο.  (Krugman-Obstfeld, Mc Aleese 2005) 

2.1.2 Σύστημα ισοτιμιών Μπρέτον Γουντς 

Το σύστηµα σταθερών ισοτιµιών του Μπρέττον Γουντς ήταν ένα σύστηµα το οποίο 

προσδιόριζε σταθερές ισοτιµίες µεταξύ των νοµισµάτων των χωρών που συµµετείχαν 

σε αυτό. Ονοµάσθηκε έτσι από την οµώνυµη Νοµισµατική και Χρηµατοοικονοµική 

∆ιάσκεψη στο Μπρέττον Γουντς (αγγλ:Bretton Woods) στο Νιου Χάµσαϊρ των ΗΠΑ 

η οποία έγινε το από την 1 έως τις 22 Ιουλίου του 1944 και στην οποία συµµετείχαν 

οι 44 συµµαχικές δυνάµεις οι οποίες είχαν βγει νικήτριες από τον ∆εύτερο 

Παγκόσµιο Πόλεµο. Το Σύστηµα σταθερών ισοτιµιών του Μπρέττον Γουντς ίσχυσε 

έως και το 1971. (Λεβεντάκης, 2003) 

Σύµφωνα µε το σύστηµα Μπρέττον Γουντς κάθε χώρα που συµµετείχε αναλάµβανε 

την υποχρέωση να ασκήσει τέτοια νοµισµατική πολιτική που να διατηρεί την 

συναλλαγµατική της ισοτιµία σταθερή σε µια καθορισµένη τιµή, µε µέγιστη 

απόκλιση ένα τοις εκατό, σε σχέση µε τον χρυσό. Σκοπός της δηµιουργίας αυτού του 
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συστήµατος ήταν η ύπαρξη ενός οµαλού και προβλέψιµου διεθνούς κλίµατος 

συναλλαγών ανάµεσα στις συµµετέχουσες χώρες, που θα διέπονταν από 

συγκεκριµένους κανόνες, µε περιορισµό των ελέγχων, και την επίτευξη της 

µετατρεψιµότητας των νοµισµάτων όλων των χωρών που συµµετείχαν στο σύστηµα 

του Μπρέττον Γούντς, µέσω των σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το σύστηµα 

αυτό διέφερε από το κλασικό σύστηµα του κανόνα του χρυσού των αρχών του 20ου 

αιώνα στο ότι οι ισοτιµίες των νοµισµάτων των χωρών που συµµετείχαν ήταν 

σταθερές µεν σε σχέση µε τον χρυσό, δεν ήταν όµως τα νοµίσµατα τους απ’ ευθείας 

µετατρέψιµα σε χρυσό. Μετατρεψιµότητα σε χρυσό διατηρούσε µόνο το αµερικάνικο 

δολάριο στην τιµή των 35 δολαρίων ανα ουγγιά χρυσού. Οι υπόλοιπες χώρες 

καθόριζαν τις ισοτιµίες τους σε σχέση µε τον χρυσό µόνο έµµεσα καθώς υπολόγιζαν 

την σχέση εθνικού νοµίσµατος ανά ουγγια χρυσού που επιθυµούσαν και όριζαν 

αντίστοιχα την ισοτιµία τους µε το δολάριο. Το δολάριο έτσι έγινε «παρεµβατικό 

νόµισµα» για την διατήρηση των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Οι συµµετέχουσες 

χώρες στο σύστηµα αυτό ήταν υποχρεωµένες να διατηρούν την ισοτιµία τους µε το 

δολάριο σταθερή µε µικρές µόνο αποκλίσεις της τάξης του 1% από την κεντρική-

ορισµένη ισοτιµία. Για να επιτευχθεί η σταθερότητα αυτή οι χώρες αναλάµβαναν να 

αγοράσουν ή να πουλήσουν την απαραίτητη ποσότητα σε χρυσό ή σε συνάλλαγµα 

ώστε να βρίσκεται η ισοτιµία τους µέσα στα στενά όρια του +/- 1% από τις κεντρικές 

ισοτιµίες. (Λεβεντάκης, 2003) 

Ακόµα, σύµφωνα µε το σύστηµα αυτό οι επί µέρους χώρες µπορούσαν αν υπήρχε 

σχετική νοµισµατική αναγκαιότητα να προχωρήσουνε σε υποτίµηση του εθνικού τους 

νοµίσµατος έως και 10% χωρίς την άδεια αλλά µε την επίβλεψη του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου. Αν υπήρχε αναγκαιότητα για υποτίµηση µεγαλύτερη του 

10% τότε έπρεπε να υπάρχει σχετική έγκριση από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. 

Η ανελαστικότητα των τιµών στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και η γενικότερη 

αστάθεια στην διεθνή πολιτική και οικονοµική σκηνή προκάλεσαν διαδοχικές 

υποτιµήσεις και ανατιµήσεις των ισχυρών νοµισµάτων πράγµα που οδήγησε σε 

αστάθεια, αβεβαιότητα και την ανάγκη λήψης νοµισµατικών µέτρων από τις ΗΠΑ για 

την στήριξη του δολαρίου. Τα µέτρα αυτά όµως δεν απέδωσαν καθώς τόσο το 

ελλειµατικό ισοζύγιο των ΗΠΑ όσο και το κλίµα της διεθνούς αβεβαιότητας 

συνέχισαν να συντηρούνται στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, και τελικά το 1971 

µε απόφαση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν την 

µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό και µαζί µ’ αυτήν το σύστηµα σταθερών 
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συναλλαγµατικών ισοτιµιών του Bretton Woods. Έτσι αρχίζει η νεότερη εποχή των 

κυµαινόµενων συναλλαγµατικών ισοτιµιών. (Λεβεντάκης, 2003) 

 

2.1.3 Σύστηµα Κυµαινόµενων Ισοτιµιών (1973-σήµερα)  

  

Προκειµένου να αναλύσουµε το καθεστώς της διολίσθησης, είναι αναγκαίο να 

εξετάσουµε πρώτα την εξέλιξη του διεθνούς νοµισµατικού συστήµατος µετά την 

κατάρρευση του συστήµατος του Bretton Woods. Επίσης, χρειάζεται να αναλυθούν 

οι επιδράσεις που είχαν στη διεθνή οικονοµία οι πετρελαϊκές διαταραχές της 

δεκαετίας του 1970, καθώς αυτές επηρέασαν σε µεγάλο βαθµό και την εξέλιξη του 

νοµισµατικού συστήµατος.  Για ένα διάστηµα, µετά την κατάρρευση της Σµιθσόνιας 

 συµφωνίας το 1973, κάθε µία από τις µεγάλες βιοµηχανικές οικονοµίες ακολούθησε  

τη δική της νοµισµατική πολιτική, στα πλαίσια κυµαινόµενων ισοτιµιών.   Εξαίρεση 

αποτέλεσαν οι χώρες της ΕΟΚ, οι οποίες προσπάθησαν να συντονίσουν τις 

νοµισµατικές πολιτικές, στα πλαίσια του «φιδιού στο τούνελ» (Λεβεντάκης, 2003) 

. Ωστόσο, τόσο η Βρετανία όσο η Γαλλία και η Ιταλία αντιµετώπιζαν προβλήµατα 

στην προσπάθεια διατήρησης των στενών περιθωρίων διακύµανσης των ισοτιµιών 

που απαιτούσε το σύστηµα αυτό.  Η επισηµοποίηση του συστήµατος των ελεύθερα 

µεταβλητών ισοτιµιών έγινε το 1976, σε µια διάσκεψη των κυριότερων µελών του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ιαµαϊκή. Οι αποφάσεις της διάσκεψης αυτής 

ήταν συνοπτικά οι εξής:  (Λεβεντάκης, 2003) 

1. Επισηµοποιήθηκε το σύστηµα των ελεύθερα µεταβλητών ισοτιµιών.   

2. Υποβαθµίστηκε ο ρόλος του χρυσού ως διεθνούς αποθεµατικού µέσου.   

3. Αυξήθηκαν τα µερίδια των µελών του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και 

ακόµη περισσότερο των µελών του Οργανισµού Πετρελαϊοεξαγωγικών 

Χωρών (Ο.Π.Ε.Χ.).  

4. Αυξήθηκε η χρηµατοδότηση για τις αναπτυσσόµενες χώρες.   

5. Η ευθύνη της ισοτιµίας ενός νοµίσµατος πέρασε στην εκδότρια χώρα. Η 

αυτονοµία της εγχώριας νοµισµατικής πολιτικής υπερίσχυσε των διεθνών 

κανόνων.   

Πολλοί θεώρησαν την εποχή εκείνη ότι η οικονοµία των νοµισµατικών πολιτικών θα 

επέτρεπε την απεξάρτηση των εθνικών οικονοµιών, οι οποίες θα µπορούσαν πλέον να 

επιδιώκουν αυτόνοµα τους στόχους τους, χωρίς εξωτερικούς περιορισµούς. Ωστόσο, 
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η πραγµατικότητα ήταν αρκετά διαφορετική καθώς ούτε το σύστηµα των ελεύθερα 

µεταβλητών ισοτιµιών εξασφαλίζει αυτόµατη εξωτερική ισορροπία, ενώ οι 

περισσότερες χώρες υιοθέτησαν κάποιους κανόνες παρέµβασης, ώστε να 

παρεµβαίνουν στην εξέλιξη των ισοτιµιών του νοµίσµατός τους. Τόσο στη δεκαετία 

του 1970, όσο και στη δεκαετία του 1980, το σύστηµα των κυµαινόµενων ισοτιµιών 

οδήγησε σε σηµαντικές και έµµονες διακυµάνσεις των πραγµατικών 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών και των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών, ένα 

φαινόµενο που δεν ήταν συνεπές µε την θεωρία της ισοδυναµίας των αγοραστικών 

δυνάµεων και της εξισορρόπησης του ισοζυγίου πληρωµών που προέβαλαν πολλοί 

από τους υποστηρικτές του νέου συστήµατος.    

Τα φαινόµενα αυτά θεωρήθηκαν ως φαινόµενα ανισορροπίας, που σχετίζονταν µε 

την ταχεία προσαρµογή των προσδοκιών και των τιµών στις αγορές συναλλάγµατος, 

την ίδια στιγµή που η προσαρµογή των τιµών των αγαθών, υπηρεσιών και των 

ονοµαστικών µισθών, ήταν βραβεία.   (Λεβεντάκης, 2003) 

Γενικότερα όµως στο σύστηµα των κυµαινόµενων ισοτιµιών υπήρχε κάποια άτυπη 

προσπάθεια συντονισµού των νοµισµατικών πολιτικών των κυριότερων 

βιοµηχανικών χωρών, στα πλαίσια των συναντήσεων των ηγετών, των υπουργών 

Οικονοµικών και των ∆ιοικητών των Κεντρικών Τραπεζών των επτά µεγαλύτερων 

βιοµηχανικών χωρών (G-7, σύστηµα διοικητικά καθοριζόµενων ισοτιµιών). Αυτές οι 

συναντήσεις κορυφής ξεκίνησαν µε πρωτοβουλία του προέδρου Vallery Giscard 

D’Estaing το 1975 στο Rambouillet και εξελίχθηκαν σε ετήσιο θεσµό άτυπου 

συντονισµού των µακροοικονοµικών και άλλων πολιτικών της οµάδας των Επτά.  

(Λεβεντάκης, 2003) 

 

2.2 Ελληνική κοινωνία κατά την περίοδο 1928 – 1932 

 

Μετά το 1897 και την συµφωνία για έλεγχο από µία επιτροπή, µε την ονοµασία 

“∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος”, η Ελλάδα πέρασε από πολλές αλλαγές µέχρι το 

1928. Συνοπτικά, το 1912-13, η Ελλάδα πήρε µέρος στους Βαλκανικούς πολέµους. 

Το 1914-18, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο πραγµατοποιήθηκε ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, 

στον οποίο συµµετείχε θριαµβευτικά η χώρα. Τέλος, το 1922 πραγµατοποιήθηκε η 

ήττα της Ελλάδας στα δυτικά µικρασιατικά παράλια, µε αποτέλεσµα την 

«µικρασιατική καταστροφή».  
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Τα αποτελέσµατα αυτών των τριών πολέµων σε διάρκεια 25 ετών για την ελληνική 

επικράτεια, ήταν πολλά. Καταρχήν, τα σύνορα της χώρας διπλασιάστηκαν καθώς από 

την Λάρισα που ήταν το 1897, έφτασαν µέχρι την Θράκη, όπως επίσης στα νότια 

σύνορα, εντάχθηκε η Κρήτη. ∆εύτερον, µετά την µικρασιατική καταστροφή, στη 

χώρα προσήλθαν 1.500.000 πρόσφυγες. Αποτέλεσµα των γεγονότων αυτών, ήταν το 

1928, σύµφωνα µε την επίσηµη απογραφή που πραγµατοποιήθηκε, να ζουν στην 

Ελλάδα 6.204.684 κάτοικοι. Το πολίτευµα δε της χώρας, από το δηµοψήφισµα στις 

13 Απριλίου του 1924 και την κήρυξη ως έκπτωτης της βασιλείας των Γλύξµπουργκ, 

ήταν η «Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία». Τέλος, Πρωθυπουργός της 

Ελλάδας από τον Ιούλιο του 1928 έως και το Μάη του 1932, διατέλεσε ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος, πρόεδρος του κόµµατος των Φιλελευθέρων. 

Σε σχέση µε τις προηγούµενες κρίσεις στην Ελλάδα, από το 1922 και µετά 

δηµιουργήθηκαν βιοµηχανίες. Το 1930, στην Ελλάδα υπήρχαν 232.770 εργάτες, εκ 

των οποίων οι 114.512 -σχεδόν οι µισοί- ήταν πρόσφυγες, και απασχολούνταν σε 

67.483 επιχειρήσεις. Το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων αυτών, ήταν µικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις µε τις πρώτες θέσεις να κατέχουν, ο κλάδος των τροφίµων 

µε 19.485 επιχειρήσεις (28,7% επί του συνόλου) ακολούθως, ο κλάδος της 

επεξεργασίας δέρµατος, µε 15.648 επιχειρήσεις (23% επί του συνόλου). Μεταξύ 1929 

και 1932 στην Ελλάδα, υπήρξε µεγάλη άνοδος στα κέρδη των επιχειρήσεων 

ενέργειας και µεταλλουργίας, καθώς η ανάγκη για αυτά τα προϊόντα ήταν δεδοµένη 

πέρα από κάθε κρίση· αυτό ίσχυσε και στις εισαγωγές και εξαγωγές των 

συγκεκριµένων προϊόντων. Την ίδια περίοδο (1929- 1932), βέβαια, κλάδοι όπως η 

ενδυµασία, σηµείωσαν µεγάλη πτώση. Το κλίµα αυτό αντιστράφηκε µετά την 

πτώχευση του 1932, λόγω των µέτρων που πήρε η κυβέρνηση για την προστασία της 

ελληνικής παραγωγής µε την αύξηση των δασµών στις εισαγωγές. Το κλίµα ανόδου 

διεφάνη το 1933 και στο γενικό δείκτη του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε το 

γενικό δείκτη να παρουσιάζει αύξηση 8,52% και 7 από τους 12 κλάδους να 

παρουσιάζουν άνοδο. 

Βέβαια το µεγαλύτερο κοµµάτι του πληθυσµού την περίοδο αυτή, όπως και στις 

προηγούµενες περιόδους που αναλύθηκαν παραπάνω, ασχολείτο µε την γεωργική 

παραγωγή. Γενικότερα, η περίοδος αυτή διακρίνεται: 1ον) από ένα οπισθοδροµικό 

αγροτικό τοµέα µε την κυριαρχία µικροϊδιοκτητών, 2ον) από διαρκείς πολέµους, το 

αγροτικό ζήτηµα και την αποκατάσταση των προσφύγων και 3ον) τον «Εθνικό 

διχασµό» στην πολιτική σκηνή. Σε ότι αφορά στο αγροτικό ζήτηµα αµιγώς, µετά το 
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1922 στην Ελλάδα επεκτάθηκε η καλλιεργήσιµη γη αλλά παράλληλα αυξήθηκε ο 

πληθυσµός της χώρας ενώ τα αγροτικά εργαλεία και συστήµατα ήταν απαρχαιωµένα. 

Μεταξύ 1926 – 1928, για πρώτη φορά στη χώρα ενθαρρύνεται η παραγωγή σιταριού 

µε καθιέρωση προστασίας της τιµής και αύξηση των δασµών στην εισαγωγή του. 

Ωστόσο µεταξύ 1928 – 1930, στην ελληνική επικράτεια παρατηρήθηκε µείωση της 

σοδειάς κατά 40% η οποία οφειλόταν στις πολλές ασθένειες που µάστιζαν την χώρα, 

καθώς και στις καιρικές συνθήκες. Το 1930 για πρώτη φορά, τέθηκε από την 

κυβέρνηση το ζήτηµα της αναµόρφωσης του αγροτικού χώρου και χαράχθηκε 

γραµµή αρωγής προς τους παραγωγούς ώστε να καταπολεµηθούν οι πολυετείς 

αγροτικές “µάστιγες”. Μετά τον Απρίλη του 1932 και την οικονοµική κρίση, οι 

παραγωγοί ευνοήθηκαν από την ραγδαία υποτίµηση της δραχµής, λόγω της 

εγγυηµένης τιµής των προϊόντων από την κυβέρνηση και της ανώτερης απόδοσης. 

Σαν αποτέλεσµα της αύξησης της καλλιεργήσιµης γης και της βελτίωσης των 

αποδόσεων που πραγµατοποιήθηκε µετά το 1930, ήταν η σοδειά µεταξύ 1933-1937 , 

µετά την πτώχευση, δηλαδή, του ελληνικού κράτους, να είναι διπλάσια του µέσου 

όρου των ετών πριν την κρίση, 1928-1932.  

Το γεωργικό πλαίσιο στην περίοδο που αναφερόµαστε χωρίζεται σε 2 κύριες υπο-

περιόδους: 

1. Από το 1917 ως το 1929, ιδρύθηκε το Υπουργείο Γεωργίας και ∆ηµοσίων 

Κτηµάτων µε πρώτο υπουργό τον Α. Μιχαλακόπουλο, το οποίο χωριζόταν σε 

τρεις διευθύνσεις: α) διεύθυνση δασών, β) διεύθυνση γεωργίας και γ) 

διεύθυνση δηµοσίων κτηµάτων. Ακόµα, την ίδια περίοδο αυξήθηκαν οι 

γεωργικοί σταθµοί και τα αγροκήπια, ιδρύθηκαν σε όλη τη χώρα ειδικά 

εργαστήρια, αναδιοργανώθηκαν οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες και καλύφθηκε 

σηµαντικό µέρος των αναγκών των εγχώριων παραγωγών. 

2. Το 1929 πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές µεταρρυθµίσεις σε ότι αφορά στην 

οργάνωση της κεντρικής και περιφερειακής Γεωργικής ∆ιοίκησης. Η κεντρική 

διοίκηση για πρώτη φορά ανατέθηκε σε ένα Γενικό ∆ιευθυντή, ενώ η Γενική 

∆ιεύθυνση Γεωργίας διαιρέθηκε στις εξής τρεις κατηγορίες: α) Γεωργίας, β) 

γεωργικών εφαρµογών το οποίο διαιρέθηκε σε 4 τµήµατα και γ) τεχνικών 

έργων. Παράλληλα µε τις µεταρρυθµίσεις αυτές, στο Υπουργείο Γεωργίας και 

∆ηµοσίων Κτηµάτων, λειτούργησε κτηνιατρικό τµήµα και τµήµα 

λογιστηρίου. 
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2.3 Αιτίες και γεγονότα της πτώχευσης του 1932 

 

Τα αίτια της πτώχευσης του 1932, δεν ήταν µονοδιάστατα. Σε αντίθεση µε τις 

προηγούµενες πτωχεύσεις που ο λόγος ήταν η κρίση της πραγµατικής οικονοµίας και 

οι διογκώσεις των ελλειµµάτων προϋπολογισµού λόγω του µεγάλου δανεισµού, το 

1932 οι λόγοι ήταν διαφοροποιηµένοι. Ας µην λησµονείται, άλλωστε, ότι στη χώρα 

από το 1897 και µετά, ήταν εγκατεστηµένη η επιτροπή ∆ιεθνούς Οικονοµικού 

Ελέγχου, µε αποτέλεσµα να υπάρχει έλεγχος στα οικονοµικά της. Οι αιτίες λοιπόν της 

πτώχευσης του 1932, ήταν : 

1. Οι στρατιωτικές δαπάνες και η ανεξέλεγκτη έκδοση χρηµάτων, παρά τον 

έλεγχο του ∆ΟΕ, για την στρατιωτική επιχείρηση στα παράλια της Μικρά 

Ασίας. 

2. Ο µεγάλος εξωτερικός δανεισµός υπό την Κοινωνία των Εθνών, µε κεφάλαια 

για την αποκατάσταση των προσφύγων. 

3. Τα συνεχιζόµενα µεγάλα ελλείµµατα προϋπολογισµού. 

4. Το υπέρογκο εξωτερικό δηµόσιο χρέος της χώρας. 

5. Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που ξεκίνησε από την Αµερική και έπληξε 

την Ελλάδα µε µείωση των εξωτερικών επενδύσεων, του εξωτερικού 

δανεισµού καθώς επίσης και τη µείωση των εξαγωγών. 

6. Η συνεχιζόµενη υποτίµηση της δραχµής. 

7. Οι συναλλαγµατικές πιέσεις. 

Το χρονικό της πτώχευσης του 1932, ξεκινάει από τα πρώτα τέσσερα δάνεια που 

σύναψε η Ελλάδα, µεταξύ 1910 και 1914, συνολικής αξίας 521 εκατοµµυρίων 

γαλλικών φράγκων.  Τα δάνεια αυτά, συνήφθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση µε 

σκοπό: α) να εξυπηρετηθούν παλαιότερα δάνεια, β) να διεξαχθούν οι δύο Βαλκανικοί 

πόλεµοι και να πληρωθούν οι στρατιωτικές τους δαπάνες και γ) να ενσωµατωθούν οι 

νέες περιοχές που προσαρτήθηκαν στη χώρα σαν αποτέλεσµα των πολέµων. Από το 

1914 έως το 1922, ο εξωτερικός δανεισµός για την χώρα απουσίαζε. Στην θέση του, 

µπήκε ο εσωτερικός δανεισµός, συνολικού ύψους 6,2 δις δραχµών από την Εθνική 

Τράπεζα και τις άλλες ελληνικές τράπεζες. Παράλληλα, παραβιάζεται για πρώτη 

φορά, µετά το 1897, η σύµβαση µε τον ∆ιεθνή Οικονοµικό Έλεγχο  και εκδίδεται 

χρήµα συνολικής αξίας 1,65 δις δραχµών από το 1920 έως το 1922. Τα χρήµατα των 
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εσωτερικών δανείων αλλά και της έκδοσης χρήµατος, εξαντλήθηκαν στην 

εξυπηρέτηση των έκτακτων στρατιωτικών δαπανών στο πόλεµο της Μικρά Ασίας.  

Στις 29/9/1923 δηµιουργήθηκε στη Γενεύη η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων 

(ΕΑΠ), µεταξύ των ξένων και του Έλληνα πρόξενων της Κοινωνίας των Εθνών. Από 

την ελληνική κυβέρνηση παραχωρήθηκαν στην ΕΑΠ 5.000.000 στρέµµατα 

συνολικής αξίας 13 εκατοµµυρίων αγγλικών λιρών. Μεταξύ 1923 και 1927 

συνήφθηκαν µε την εγγύηση της Κοινωνίας των Εθνών δύο δάνεια για την ΕΑΠ. Το 

πρώτο δάνειο ήταν ύψους 12,3 εκατοµµυρίων λιρών Αγγλίας µε επιτόκιο 7% και το 

δεύτερο ύψους 7,5 εκατ. λιρών Αγγλίας, µε πραγµατική αξία 6,5 εκατ. λίρες και 

επιτόκιο 7,05%. Τα ποσά αυτά δόθηκαν εξ ολοκλήρου στην ΕΑΠ για έργα 

αποκατάστασης των προσφύγων στην Ελληνική επικράτεια. Μέχρι το 1928, οι φόροι 

αυξήθηκαν 37 φορές σε σχέση µε την προπολεµική περίοδο του 1920. Ακόµα η 

δραχµή στην ίδια περίοδο, έχει αποσταθεροποιηθεί τελείως, µετά από τις 

υποτιµήσεις, την αναγκαστική έκδοση χρήµατος και τις πιέσεις των 

συναλλαγµατικών αξιών, στο 1/15 της αξίας που είχε πριν το 1920. Την περίοδο 

1924-1931 (σύµφωνα µε τη διδακτορική εργασία του Τάσου Ηλιαδάκη, «∆ανεική 

Κοινωνικοποίηση», σελ. 311-314) στην Ελλάδα εισχώρησαν δάνεια αξίας 992 

εκατοµµυρίων φράγκων, που µεταφράζεται σε 14,9 δις δραχµές, κυρίως από την 

Αγγλία και την Αµερική. 

Το ΑΕΠ της Ελλάδας από το 1927 µέχρι και το 1929 ήταν αυξητικό, ενώ από το 1929 

έως το 1931 σηµειώνει πτώση. Το 1932, παρατηρείται µία αύξηση σε σχέση µε το 

1931, µεγέθους 11% στο ΑΕΠ. Την περίοδο αυτή οι δασµοί ανεβαίνουν µε σκοπό την 

προστασία των εγχώριων προϊόντων, µέχρι και 200% σε ορισµένες περιπτώσεις, ενώ 

παρατηρείται και αύξηση των φόρων µε αποτέλεσµα την µείωση της αγοραστικής 

ικανότητας. Το 1931 – 1932 το έλλειµµα του προϋπολογισµού ήταν 1δις δραχµές, 

ενώ από τα συνολικά έσοδα που έφταναν τα 8,2δις δραχµές η χώρα έπρεπε να 

πληρώσει για τοκοµερίδια 4,4δις, που σηµαίνει ότι οι πληρωµές των τοκοµεριδίων 

έφταναν το 54%. Την τετραετία 1928 – 1932 το εξωτερικό δηµόσιο χρέος αυξήθηκε 

από 27,8δις δραχµές σε 32,7δις δραχµές. 

Η Ελλάδα από το 1928 µπήκε στον “κανόνα του χρυσού”. Όταν η Αγγλία 

αποσυνδέθηκε από τον κανόνα του χρυσού στις 21 Σεπτεµβρίου 1931, λόγω της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, στην Ελλάδα δεν είχε αποφασιστεί η παραµονή σε 

αυτόν ή όχι. Σύµφωνα µε τον κανόνα, η Τράπεζα της Ελλάδος, έπρεπε να κρατάει 
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αποθεµατικά σε χρυσό και συνάλλαγµα, εξαιτίας όµως των συναλλαγµατικών 

πιέσεων το αποθεµατικό αυτό, εξανεµίστηκε.   

 

2.4 Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008: Η αρχή της 

Ελλυηνικής οικονομικής κρίσης  

 

Το 2008, ύστερα από 79 έτη ο πλανήτης βρέθηκε αντιµέτωπος µε µία νέα παγκόσµια 

οικονοµική κρίση. Το βασικό αίτιο της κρίσης αυτής, ήταν η αδυναµία αποπληρωµής 

δανείων, εκ µέρους των δανειοληπτών στις Η.Π.Α.. Παρόλο που η κρίση ξεκίνησε 

στις Η.Π.Α., λόγω των συνεργασιών των τραπεζών, επηρέασε το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα παγκοσµίως. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα, πάρα πολλά κράτη, µεταξύ αυτών 

και η Ελλάδα, να αντιµετωπίσουν προβλήµατα χρέους, ελλειµµάτων του 

προϋπολογισµού, καθώς και προβλήµατα σχετικά µε τη λειτουργία των 

χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων. Σοβαρά ερωτήµατα, προκύπτουν ακόµα και για τις 

αποφάσεις για την αποφυγή της κρίσης από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των Η.Π.Α. 

Αναλυτικότερα, το 2008 στην Αµερικάνικη αγορά είχαν δηµιουργηθεί σύνθετα 

δοµηµένα προϊόντα από τα τραπεζικά ιδρύµατα, µε σκοπό την αύξηση των πωλήσεων 

και των κερδών τους. Τα προϊόντα αυτά, δόθηκαν και σε καταναλωτές που δεν είχαν 

την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στα τοκοχρεολύσια των δανείων αυτών. 

Αποτέλεσµα αυτού, ήταν η κατά συρροή κατάσχεση ακινήτων των επισφαλών 

δανείων και τελικώς την πτώση των τιµών των ακινήτων στην αµερικανική αγορά. 

Τα προϊόντα αυτά εν συνεχεία, πέρασαν και στις ξένες χρηµατοπιστωτικές αγορές, 

µέσω παράγωγων προϊόντων και τιτλοποιηµένων δανείων, τα οποία διακινούνταν 

µεταξύ των τραπεζών παγκοσµίως. Το σύστηµα αυτό, είχε σαν αποτέλεσµα πολλοί 

διεθνείς χρηµατοπιστωτικοί οίκοι και ασφαλιστικές εταιρείες να κατέχουν τέτοια 

προϊόντα, τα οποία µετά την οικονοµική κρίση αντιµετώπισαν προβλήµατα 

ρευστότητας, που αλυσιδωτά πέρασαν και στην πραγµατική οικονοµία. Μεγάλο 

µέρος ευθύνης της οικονοµικής κρίσης, φέρει ο πρόεδρος της FED κ. Α. Γκρίνσπαν, ο 

οποίος από το 2005 υποβάθµιζε τους κινδύνους που αντιµετώπιζε το αµερικάνικο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, για να προστατεύσουν τις αγορές από το πρόβληµα 

ρευστότητας, έδωσαν συνολικά το ποσό των 5,3τρις. δολαρίων στις τράπεζες, ενώ οι 
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Η.Π.Α. σε πρώτη φάση συνέβαλλαν µε το ποσό των 787δις δολαρίων στην οικονοµία 

τους. Το 2009, λοιπόν, το έλλειµµα του προϋπολογισµού στις Η.Π.Α. έφτασε το 

1,42τρις. δολάρια από 455δις δολάρια που ήταν το 2008. Για να καταστεί κατανοητό 

το µέγεθος του προβλήµατος, είναι χαρακτηριστικό, ότι στις Η.Π.Α. έκλεισαν εκατόν 

πέντε τράπεζες, ενώ άλλες τετρακόσιες δεκαέξι µπήκαν στην µαύρη λίστα της 

Υπηρεσίας Ασφάλισης Καταθέσεων.  

Η Γαλλία, για να στηρίξει την οικονοµία της, συνέβαλε µε το ποσό των 360δις ευρώ 

στις τράπεζες, ενίσχυσε την αυτοκινητοβιοµηχανία µε 6,7δις ευρώ, ενώ παράλληλα 

απαγόρευσε την εξαγορά γαλλικών επιχειρήσεων. Ακόµα, επένδυσε 50δις ευρώ, µε 

σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, µέσω της βιοµηχανίας και των νέων 

τεχνολογιών.  Η Γερµανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, επιβάρυνε τα δηµόσια 

οικονοµικά της Γερµανίας κατά τουλάχιστον 241δις ευρώ για την ενίσχυση της 

αυτοκινητοβιοµηχανίας και τη σταθεροποίηση των αγορών. Κατά συνέπεια 

παρατηρείται συγκεντροποίηση κεφαλαίων στις τράπεζες, µε τουλάχιστον 15 

τράπεζες να έχουν κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από τις εθνικές οικονοµίες.  

Επίσης, η διάσωση των τραπεζών από τα κράτη, είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση 

των χρεών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικότερα, το δηµόσιο χρέος 

της Ιταλίας το 2009, ανήλθε σε 119%του ΑΕΠ, στη Γερµανία ανήλθε σε 83,2% του 

ΑΕΠ και στη Γαλλία στο 81,7% του ΑΕΠ. Η αµερικανική FED για να βοηθήσει στην 

επίλυση του προβλήµατος, µείωσε το βασικό επιτόκιο στο 0,25%, ενώ παράλληλα µε 

χαρακτηριστική καθυστέρηση, τον Μάιο του 2009, η ΕΚΤ µείωσε το βασικό επιτόκιο 

στο 1%. 

Στην Ελλάδα, η χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008, συνέβαλε κατά πολύ στο 

πρόβληµα χρέους που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα. Για να στηριχθεί το 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, η κυβέρνηση Καραµανλή, αποφάσισε να δοθούν 28δις 

ευρώ, µέσω προνοµιούχων µετοχών µε 5δις ευρώ και µε παροχή εγγυήσεων άλλα 

23δις ευρώ. Το 2009, οι ελληνικές τράπεζες αποκόµισαν κέρδη 1,4δις ευρώ, µέσω 

του δανεισµού τους από την ΕΚΤ µε επιτόκιο 1% και µε την συνακόλουθη  

τοποθέτησή του σε οµόλογα του Ελληνικού δηµοσίου µε επιτόκιο 5%. Το 2009, το 

ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είχε δανειστεί από την  ΕΚΤ 44δις ευρώ, ενώ 

παράλληλα είχε δανείσει στα Βαλκάνια 50δις ευρώ.  

Τα αποτελέσµατα της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, ήταν τα εξής: 

1. Αύξηση του δηµοσίου χρέους από 188δις ευρώ το 2007, σε 227δις ευρώ 

το 2008 και 264δις το 2009. 
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2. Αύξηση του επιτοκίου δανεισµού λόγω της µη σταθερότητας της ελληνική 

οικονοµίας από 3,2%το 2005 σε 4,7%το 2008. 

3. Αύξηση της ανεργίας, από 7,4%τον Οκτώβριο του 2008, που ξεκίνησε η 

οικονοµική κρίση, σε 8,9% το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους και 10,2% το 

∆εκέµβριο του 2009.  

4. Μείωση εσόδων σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας, όπως για 

παράδειγµα τον κατασκευαστικό κλάδο και το τουρισµό. 

5. Αρνητική επίδραση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών µε µείωση των 

εργασιών για το 2008 κατά 33%, λόγω της ρευστοποίησης των ξένων 

επενδυτών και την πτώση του γενικού δείκτη κάτω από τις 1.800 µονάδες. 

6. Μείωση των αγορών βιοµηχανικών προϊόντων από το εξωτερικό κατά 

10%, η µεγαλύτερη στην Ευρώπη µετά τη Γαλλία µε ποσοστό 7%. 

7. ∆ραµατική µείωση των εσόδων του κράτους, στα 24δις ευρώ στο δεύτερο 

εξάµηνο του 2008. 

8. Αύξηση δανεισµού του κράτους, που στο πρώτο εξάµηνο του 2009 έφτασε 

το 20%τ ου ΑΕΠ, ήτοι 53δις ευρώ, µε ταυτόχρονη υπέρβαση του 

προϋπολογισµού. 

  

2.5 Η Ελλάδα των μνημονίων: Η οικονομική κρίση της χώρας τον 

21ο αιώνα  

 

Ένα χρόνο µετά την παγκόσµια οικονοµική κρίση, την κυβέρνηση στην Ελλάδα 

ανέλαβε το σοσιαλιστικό κόµµα ΠΑΣΟΚ, µε πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου. Η 

κυβέρνηση Παπανδρέου, αµέσως µετά την ανάληψη της εξουσίας προχώρησε σε 

αναθεώρηση των στοιχείων για το έλλειµµα, το οποίο τελικά έκλεισε στο 12,7% 

σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και 13,6% σύµφωνα µε την Eurostat 

(Απρίλιος 2010), έναντι 6% που είχε προσδιορίσει η προηγούµενη κυβέρνηση.  

Σύµφωνα µε την συνθήκη του Μάαστριχ, κάθε µέλος-κράτος της ΟΝΕ πρέπει να 

έχει: α) πληθωρισµό µικρότερο του 3%, β) δηµόσιο έλλειµµα του προϋπολογισµού 

λιγότερο από 3% και γ) δηµόσιο χρέος µικρότερο του 60%. Συµπεραίνεται, λοιπόν, 

ότι η Ελλάδα κατά τη συνθήκη του Μάαστριχ δεν τήρησε τους κανόνες, κάτι όµως 

που ισχύει και για άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τη Γερµανία, τη 
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Γαλλία και την Ιταλία, λόγω του δηµόσιου χρέους· µε την Ελλάδα όµως να έχει 

τεράστιο δηµόσιο έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος της χώρας να µην είναι βιώσιµο.   

Έκτοτε, η χώρα µπήκε σε καθεστώς επιτήρησης από το συµβούλιο των Υπουργών 

Οικονοµικών της ΕΕ στις 2 ∆εκεµβρίου 2010, αφού οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν 

είχαν λάβει τα απαραίτητα µέτρα για τη µείωση του ελλείµµατος. Μέσα στο κλίµα 

φόβου και δυσπιστίας για την Ελλάδα, οι αγορές είχαν να αντιµετωπίσουν την στάση 

πληρωµών από το κράτος του Ντουµπάι, λόγω συσσωρευµένων χρεών ύψους 80 

δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Έτσι, οι αγορές υποβάθµιζαν συνεχόµενα, τους 

επόµενους µήνες, την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, µε τις φήµες για πτώχευση 

της Ελλάδας να είναι ένας από τους κύριους λόγους αυτών. Σε αυτό συνέβαλλε και ο 

πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ µε την δήλωση του ότι από τον Ιανουάριο του 

2010, η ΕΚΤ δεν θα δέχεται ως ενέχυρο οµόλογα χωρών µε χαµηλή πιστοληπτική 

ικανότητα.  

Τον Ιανουάριο 2010, η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, υπέβαλε το Επικαιροποιηµένο 

Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το οποίο είχε συνταχθεί από το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την τελική απόφαση να 

λαµβάνεται στην Ευρώπη στις 11 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο µε ταυτόχρονη επιτήρηση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ αλλά και 

το ∆ΝΤ.  

Στις 16 Φεβρουαρίου, µε απόφαση του Ecofin η χώρα µπήκε σε επιτήρηση σύµφωνα 

µε το άρθρο 126, παρ.9, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και της ζητήθηκε να λάβει άµεσα µέτρα για τη µείωση του ελλείµµατος µέχρι τις 15 

Μαΐου του ίδιου έτους. Αυτό συνέβη τελικά µε το νόµο 3833/2010 ο οποίος 

δηµοσιεύτηκε στις 15 Μαρτίου 2010 στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και στον 

οποίο περιγράφονται τα πρώτα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής 

κρίσης, όπως µείωση µισθών και επιδοµάτων κατά 12% και µείωση των επιδοµάτων 

Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας κατά 30%. Εν τω µεταξύ, η κυβέρνηση 

προσπάθησε να ενταχθεί στο άρθρο 122, παρ. 2, του ΣΛΕΕ για χορήγηση ενίσχυσης 

από την Ε.Ε. λόγω µεγάλου κινδύνου από έκτακτα γεγονότα, εγχείρηµα στο οποίο 

αντιτάχθηκε η Γερµανία, υποστηρίζοντας ότι αντιτίθεται στις συνθήκες της Ε.Ε.. Η 

αντίθεση της Γερµανίας εδράζεται στις συνθήκες που δηµιουργήθηκαν µε την πτώση 

του ευρώ έναντι του δολαρίου και τη συνακόλουθη αύξηση 18,2%  των γερµανικών 

εξαγωγών που µεταφράζεται σε 458,4 δις ευρώ για το πρώτο εξάµηνο του 2010.  
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Μετά από πιέσεις τον αρχηγών των κρατών-µελών της Ε.Ε. και των αγορών, η 

Γερµανία τελικά δέχτηκε να συµβάλει και στις 25 Μαρτίου 2010 αποφασίστηκε η 

δηµιουργία του Μηχανισµού ∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας. Στις 11 Απριλίου, 

πραγµατοποιήθηκε η ένταξη της χώρας στο Μ∆Σ· το δε ποσό που αποφασίστηκε να 

εισπράξει ήταν 110 δις ευρώ, εκ των οποίων 80 δισεκατοµµύρια ευρώ µε τη µορφή 

διµερών δανείων µε τα κράτη-µέλη και 30 δισεκατοµµύρια ευρώ από το ∆ΝΤ µε 

διάρκεια 3 ετών και επιτόκιο που κυµαινόταν κοντά στο 5%. Η µορφή του δανείου 

αυτού, είχε µορφή µνηµονίου που είχε ως σκοπό την χρηµατοπιστωτική 

σταθερότητα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και τη δηµοσιονοµική 

εξυγίανσή της. Τα µέτρα τα οποία αποφασίστηκαν µε την εφαρµογή του µνηµονίου, 

σύµφωνα µε το ν.3845/2010, ήταν τα εξής: 

� Περαιτέρω µείωση στους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων σε συνέχεια του 

νόµου 3833/2010. 

� Μείωση των συντάξεων και µείωση των επιδοµάτων των συνταξιούχων, στα 

400 ευρώ στο επίδοµα Χριστουγέννων και στα 200 ευρώ στα επιδόµατα 

Πάσχα και αδείας. 

� Κατάργηση του 13ου και του 14ου µισθού µε αντικατάσταση τους από επίδοµα 

Χριστουγέννων 500 ευρώ και Πάσχα - αδείας 250ευρώ. 

� Ανατροπή των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων των γυναικών µε αύξηση του 

ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. 

� Αύξηση ΦΠΑ στο 23% και των φόρων καπνού, κατανάλωσης αλκοόλ και 

πετρελαιοειδών.  

� Μέτρα για φορολογική µεταρρύθµιση. 

� Μείωση του µισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τοµέα. 

� Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. 

� Ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε 10 δις ευρώ από το νέο 

δάνειο των 110 δισεκατοµµυρίων. 

� ∆ιαδικασίες ανοίγµατος κλειστών επαγγελµάτων, γεγονός το οποίο έφερε 

αντιδράσεις µεταξύ των επαγγελµατιών και της κυβέρνησης (π.χ ιδιοκτήτες 

επαγγελµατικών οχηµάτων, φαρµακοποιοί, δικηγόροι κ.α.). 

 

Τον Ιούλιο του 2010 ζητήθηκε από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η επιβολή νέων 

µέτρων µε σκοπό την πραγµατοποίηση των στόχων του µνηµονίου. Έτσι, στις 6 

Αυγούστου απεστάλη στην ελληνική κυβέρνηση ένα νέο µνηµόνιο, µέσα στο οποίο 
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προβλέπονταν νέα µέτρα, µε πρόσθετους φόρους ύψους 6,9 δις ευρώ για την επόµενη 

διετία, το οποίο πήρε την µορφή επικαιροποιηµένου µνηµονίου από το ecofin το 

Σεπτέµβριο του ίδιου έτους.  

Τα κύρια µέτρα που αποφασίστηκαν στο Μνηµόνιο 2, σχετίζονταν µε την ενίσχυση 

των επιχειρησιακών συµβάσεων έναντι της Γενικής Συλλογικής Σύµβασης και την 

µείωση των υπερωριών του ιδιωτικού τοµέα, µε το ενιαίο µισθολόγιο των δηµοσίων 

υπαλλήλων και τη µείωση επιδοµάτων, την επανεξέταση των κοινωνικών 

επιδοµάτων, το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων και την γενικότερη παρέµβαση 

στις εργασιακές σχέσεις, τις αυξήσεις στα τιµολόγια-εισιτήρια των ∆ΕΚΟ, απολύσεις 

και αναδιάρθρωση του ΟΣΕ, καθώς και τις ιδιωτικοποιήσεις ∆ΕΚΟ. Τα µέτρα αυτά 

τέθηκαν σε εφαρµογή µε τον προϋπολογισµό του 2011, ο οποίος καταρτίστηκε το 

Σεπτέµβριο του 2010 και σύµφωνα µε τον καθηγητή Νότη Μαρία, στο βιβλίο του 

«Το µνηµόνιο της χρεοκοπίας και ο άλλος δρόµος», τα κύρια σηµεία ήταν τα εξής: 

� Εφαρµογή του κανόνα αντικατάστασης µόνο του 20% των 

συνταξιοδοτούµενων εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα. 

� Αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης µε στόχο τη µείωση του κόστους 

κατά τουλάχιστον 1.500εκ. ευρώ ως το 2013, από τα οποία τουλάχιστον 

500εκ. ευρώ µέσα στο 2011(σχέδιο Καλλικράτης). 

� Μη χορήγηση της τιµαριθµικής προσαρµογής των συντάξεων, µε στόχο την 

εξοικονόµηση 100εκ. ευρώ. 

� Μείωση επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται από εγχώριους πόρους κατά 

τουλάχιστον 500εκ. ευρώ. 

� Επιβολή έκτακτης εισφοράς στις κερδοφόρες επιχειρήσεις ύψους 600εκ. ευρώ 

το χρόνο για το διάστηµα 2011-2013. 

� Ενεργοποίηση των τεκµηρίων φορολόγησης των επαγγελµατιών µε απόδοση 

τουλάχιστον 400εκ. ευρώ το 2011 και αυξανόµενες αποδόσεις το 2012 και 

2013. 

� ∆ιεύρυνση της βάσης του ΦΠΑ µέσω της εφαρµογής σε υπηρεσίες οι οποίες 

εξαιρούνται και µεταφορά σηµαντικού ποσοστού (τουλάχιστον 30%) των 

αγαθών και υπηρεσιών που σήµερα εµπίπτουν στο µειωµένο κανονικό 

συντελεστή µε απόδοση 1.000εκ. ευρώ ή µέτρο ισοδύναµης απόδοσης που θα 

συµφωνηθεί µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ∆ΝΤ και την ΕΚΤ. 

Πριν ακόµα φθάσει το νέο έτος, στις 8 Νοεµβρίου 2010, µε δηλώσεις του ο πρόεδρος 

του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ανήγγειλε την επιβολή νέων µέτρων εκ µέρους 
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της Τρόικας για το 2011. Η δήλωση αυτή έγινε, µε αφορµή τα µειωµένα έσοδα, την 

αναθεώρηση του ελλείµµατος για το 2009 που σύµφωνα µε τη Eurostat ήταν 

µεγαλύτερη, καθώς και την αποτυχία των ήδη υπαρχόντων µέτρων (του µνηµονίου 

1). Για να καλυφθεί η απόκλιση του µνηµονίου 1, ζητήθηκαν από την ελληνική 

κυβέρνηση µέτρα αξίας τουλάχιστον 4 δις ευρώ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, για να πιέσουν 

την ελληνική κυβέρνηση να δεχτεί τα νέα µέτρα, ανακοίνωσαν ότι η ψήφιση τους 

ήταν προϋπόθεση για την έγκριση της τρίτης δόσης του µνηµονίου. Έτσι, µε 

απόφαση του Ecofin στις 20 ∆εκεµβρίου 2010, αποφασίστηκε το επικαιροποιηµένο 

µνηµόνιο 3, για την «ενίσχυση και εµβάθυνση της ελληνικής δηµοσιονοµικής 

εποπτείας», το οποίο υπεγράφη από τον υπουργό Οικονοµικών Γ. 

Παπακωνσταντίνου, χωρίς να περάσει πρώτα από την ελληνική Βουλή. Τα µέτρα τα 

οποία ζητήθηκαν είχαν να κάνουν µε επιπλέον απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα, 

κλείσιµο δηµόσιων φορέων, καθώς και την εκποίηση δηµόσιας περιουσίας ύψους 7 

δισεκατοµµυρίων ευρώ για την περίοδο 2011-2013, εκ των οποίων τουλάχιστον το 1 

δισεκατοµµύριο αφορούσε το 2011. 

Στην συνέχεια, και µετά την αποτυχία της επιβολής των µέτρων του µνηµονίου 3, η 

ελληνική κυβέρνηση υπέβαλλε στις 12 Φεβρουαρίου 2011 το µνηµόνιο 4. Στο νέο 

αυτό µνηµόνιο προβλέπονταν µέτρα που είχαν να κάνουν µε την υγεία, τις κοινωνικές 

δαπάνες, τις δηµόσιες δαπάνες, το ασφαλιστικό, τις δηµόσιες επιχειρήσεις, καθώς και 

τη µισθοδοσία του δηµοσίου. Το νέο αυτό µνηµόνιο, το οποίο είχε µεσοπρόθεσµο 

χαρακτήρα, περιελάµβανε µέτρα ύψους 24δις ευρώ µέχρι το 2014. Αναλυτικά τα 

µέτρα του µνηµονίου 4, έχουν ως εξής: 

1. Μείωση της απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα, µε µία πρόσληψη για κάθε 

πέντε αποχωρήσεις. Ακόµα προβλέπονταν απολύσεις, οι οποίες φτάνουν τις 

20.000 καθ’ έτος µέχρι το 2013 και κατάργηση οργανικών θέσεων µε σκοπό 

να νοµιµοποιηθούν οι απολύσεις, (λόγω του γεγονότος ότι η µονιµότητα των 

δηµοσίων υπαλλήλων προστατεύεται όσο υφίστανται οργανικές θέσεις), µε 

όφελος τουλάχιστον 600εκατοµµυρίων ευρώ. 

2. Μείωση µισθών στο δηµόσιο τοµέα, µε την εφαρµογή του ενιαίου 

µισθολογίου. 

3. Οριστική κατάργηση του 13ου και του 14ου µισθού στο δηµόσιο τοµέα. 

4. Μείωση σε µισθούς και επιδόµατα των υπαλλήλων των ∆ΕΚΟ κατά 10%, µε 

ταυτόχρονη καθιέρωση ανώτατου µισθού τα 4.000ευρώ. 
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5. Αύξηση στις τιµές των εισιτηρίων κατά µέσο όρο 30%, µε ταυτόχρονη 

µείωση των κρατικών επιδοτήσεων στις ∆ΕΚΟ κατά τουλάχιστον 

800εκατοµµύρια ευρώ. 

6. Μείωση στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και πάγωµα των 

αυξήσεων των συντάξεων µε σκοπό την εξοικονόµηση τουλάχιστον 

250εκατοµµυρίων ευρώ. Ακόµα, προβλέφθηκαν αλλαγές στο συνταξιοδοτικό 

µε το νόµο 3863/2010 και αλλαγές στη λίστα βαρέων και ανθυγιεινών ώστε 

να εντάσσεται λιγότερο από το 10% του πληθυσµού. 

7. Κατάργηση των κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και 

αντικατάσταση τους από επιχειρησιακές συµβάσεις, καθώς και αύξηση του 

ορίου απολύσεων στις επιχειρήσεις και µείωση των µισθών στους νέους κάτω 

των 25ετών. Ακόµα, ζητήθηκε η κατάργηση του 13ου και του 14ου µισθού 

στον ιδιωτικό τοµέα, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση. 

8. Ιδιωτικοποιήσεις και πώληση δηµόσιας περιουσίας, ύψους 15 

δισεκατοµµυρίων ευρώ σύµφωνα µε την ελληνική κυβέρνηση και κατά 50 

δισεκατοµµύρια σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε σκοπό την µείωση 

του χρέους. 

9. Άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

10. Χορήγηση επιπλέον κρατικών εγγυήσεων στον τραπεζικό κλάδο ύψους 30 

δισεκατοµµυρίων ευρώ. Με τα 30 δις, οι κρατικές εγγυήσεις προς τις τράπεζες 

στο σύνολο έφτασαν τα 108δις ευρώ. 

11. Αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε περιορισµό των εξόδων και 

ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων κατά τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ µέχρι το 

2013. 

12. Λήψη νέων φόρων ύψους τουλάχιστον 1,775δισεκατοµµυρίων ευρώ. 

13. Τέλος, προβλέπονταν µειώσεις στα επιδόµατα ανεργίας κατά τουλάχιστον 

500εκ. ευρώ, καθώς και µειώσεις στα υπόλοιπα κοινωνικά επιδόµατα, και 

αλλαγές στην υγεία όπως είχαν ξεκινήσει από το µνηµόνιο 3. 

 

2.6 Αποτέλεσμα της χρήσης των μνημονίων σε οικονομικό και 

βιοτικό επίπεδο  

Παρά τα συνεχόµενα µνηµόνια και τα µέτρα που ψηφίστηκαν από το ελληνικό 

κοινοβούλιο για την σωτηρία της χώρας, τα αποτελέσµατα δεν ήταν τα αναµενόµενα. 
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Παρ’ όλες τις δεσµεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης, τα µέτρα είτε δεν είχαν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα, είτε λόγω της ελληνικής γραφειοκρατίας, οι αλλαγές 

προχωρούσαν αργά και σε πολλές περιπτώσεις καθόλου. Χαρακτηριστικά, το 

έλλειµµα του 2010 διαµορφώθηκε στο 10,5% του ΑΕΠ, αντί πρόβλεψης 9,4% του 

ΑΕΠ που είχε συµφωνηθεί µε την τρόικα, διαφορά που σε χρήµατα αγγίζει τα 

2,2δισεκατοµµύρια ευρώ. Σε ότι αφορά στην φοροεισπρακτική πολιτική, τα 

αποτελέσµατα µπορούν να περιγραφούν ως τραγικά. Από τα 44δισεκατοµµύρια ευρώ 

που ήταν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές την διετία 2010-2011, εισπράχτηκαν από τα 

δηµόσια ταµεία µόνο 945εκ. ευρώ, ενώ από τα 6,8δις ευρώ που επιβλήθηκαν σαν 

πρόστιµα την ίδια διετία, εισπράχτηκαν µόνο 100εκ. ευρώ, µε αποτέλεσµα να 

µεγαλώνει το έλλειµµα του προϋπολογισµού.  

Επιπλέον, το κράτος για το 2011, όφειλε 6,5δις ευρώ σε ιδιώτες µέσω 

παρακρατήσεων φόρου, προµηθειών του δηµοσίου και κατασκευαστικών έργων. Το 

ΑΕΠ για το 2010, µειώθηκε στα 227.318 δισεκατοµµύρια ευρώ από 231.632 

δισεκατοµµύρια που ήταν το 2009, ενώ για το 2011 υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα 

218δις ευρώ, έναντι στόχου 225,4 δις ευρώ.  

Τέλος, σε ότι αφορά τα δηµόσια οικονοµικά, η ύφεση το 2011 σύµφωνα µε την 

Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία έφτασε το 6,8%, παρά την αρχική πρόβλεψη του 

Υπουργείου Οικονοµικών που ήταν 2,8%, ως αποτέλεσµα της µείωσης των κρατικών 

και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και της µείωσης της καταναλωτικής ζήτησης. 

Απόρροια αυτού είναι να προβλέπεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2012-2013 ύφεση 

που θα κυµαίνεται µεταξύ 4% και 5%, παρά το γεγονός ότι στο µνηµόνιο 

προβλεπόταν ότι από το 2012, η οικονοµία θα σηµείωνε ανάκαµψη. 

Σε ότι αφορά το βιοτικό επίπεδο του ελληνικού πληθυσµού, σε πολλές περιπτώσεις, 

αγγίζει τα επίπεδα του 1980.  

Καταρχήν, οι µειώσεις των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων σε πολλές περιπτώσεις 

έφτασαν το 40% της ονοµαστικής αξίας. Αντίθετα, ενώ η αγοραστική δυνατότητα 

πέφτει, οι τιµές των αγαθών και των προϊόντων την τελευταία 7ετία, συνεχώς 

αυξάνονται. Είναι χαρακτηριστικό, ότι την περίοδο Ιανουαρίου 2005 – Ιανουαρίου 

2012, οι τιµές στα βασικά καταναλωτικά αγαθά αυξήθηκαν από 10% έως 51%.  

Ακόµα, λόγω της αύξησης των φορολογιών και των αυξήσεων των πρώτων υλών 

στην ενέργεια, την ίδια περίοδο η τιµή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά 40%, της 

βενζίνης κατά 52%, ενώ τέλος το ρεύµα αυξήθηκε κατά 50%. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την µείωση της ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών.  
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Παρά την εφαρµογή του µνηµονίου, ο πληθωρισµός τον Σεπτέµβριο του 2010 έφτασε 

σε ιστορικό υψηλό της τάξης του 5,7% λόγω της επιβολής νέων φόρων, ποσοστό  

ανάλογο µε αυτό που είχε καταγραφεί το 1997 (6,7% τον Ιανουάριο 1997), έναντι 

2,6% που είχε κλείσει το 2009.  

Αναφορικά µε την ανεργία, σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ. άγγιξε το 20,9% το 

Νοέµβριο 2011, το οποίο αριθµητικά µεταφράζεται σε 1.029.600 ανέργους, έναντι 

11,9% ή 597.000 ανέργους που ήταν στην αρχή του µνηµονίου τον Απρίλιο 2010. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι τα επίπεδα αυτά της ονοµαστικής ανεργίας, αγγίζουν τα 

επίπεδα του 1960.  

Τέλος, σε ότι αφορά την µείωση της αγοραστικής δυνατότητας, αποτυπώνεται από 

τον ∆είκτη Κύκλου Εργασιών του λιανικού εµπορίου, µείωση στον κύκλο εργασιών 

όλων των κλάδων εκτός του κλάδου καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτου [λόγω 

της αύξησης των φόρων και της τιµής σε προϊόντα που ο καταναλωτής δεν µπορεί να 

αποφύγει (πετρέλαιο θέρµανσης, βενζίνη)]. Μεγαλύτερη µείωση διακρίνεται στον 

κλάδο ένδυσης-υπόδησης, µε το δείκτη να κλείνει το 2010 στο 97,1, έναντι 108,5 το 

2009, καθώς και στον κλάδο βιβλίων, χαρτικών και λοιπών ειδών ο οποίος έκλεισε το 

2010 στο 88,7 ,έναντι 90,9 το 2009 και 115,8 το 2011. Ο γενικός δείκτης των κύκλων 

εργασιών του λιανικού εµπορίου (πλην καυσίµων και λιπαντικών), παρουσίασε 

µείωση της τάξης του 4,94% στην περίοδο 2009-2010. 

 

2.7 Μεσοπρόθεσμο και «επιλεκτική χρεοκοπία»  

Λόγω όλων όσων ανωτέρω αναφέρθηκαν σχετικά µε την περίπτωση της 

Ελλάδας και της ταυτόχρονης κρίσης χρέους, µελών-κρατών της Ευρωζώνης όπως 

της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, το Μάη του 2011, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι 

υπουργοί Οικονοµικών τους, άρχισαν να συζητούν ην ελάττωση του ελληνικού 

χρέους µε ταυτόχρονη νέα χρηµατοδότηση. Ήδη από τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 

Συµβουλίου, το διήµερο 24-25 Μαρτίου 2011, άρχισε να προβληµατίζει τους ηγέτες 

των 17 κρατών-µελών το ζήτηµα της βιωσιµότητας του χρέους σε σχέση µε το 

έλλειµµα των προβληµατικών οικονοµικά χωρών της ευρωζώνης. Στο Eurogroup στις 

20 Ιουνίου 2011, πάρθηκε η απόφαση για στήριξη της Ελλάδας, µε την εφαρµογή 

ενός νέου µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, νέου µνηµονίου, δηλαδή, µε υπογραφή 

νέου δανεισµού και ταυτόχρονα τον έλεγχο των δανειστών στις ελληνικές 

αποκρατικοποιήσεις, τη δηµόσια διοίκηση, τον εισπρακτικό µηχανισµό, τις δαπάνες 
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και τα έσοδα καθώς και άλλα κοµµάτια της οικονοµίας, προκειµένου να καταστεί το 

ελληνικό χρέος βιώσιµο.  

Λίγες µέρες µετά, το διήµερο 23ης και 24ης Ιουνίου, εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο το πακέτο που αποφάσισε το Eurogroup. Αποφασίστηκε ότι για να δοθεί η 

5η δόση του πρώτου µνηµονίου, έπρεπε η κυβέρνηση να ψηφίσει τα µέτρα του 

µεσοπρόθεσµου άµεσα. Από τις 28 έως τις 30 Ιουνίου, στο ελληνικό κοινοβούλιο 

έγινε η συζήτηση και τελικά η ψήφιση των µέτρων του µεσοπρόθεσµου, εν µέσω 

µεγάλων διαδηλώσεων και αντιδράσεων εκ µέρους του ελληνικού λαού και των 

κοµµάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία θα αποφέρουν έσοδα 28δισεκατοµµυρίων 

ευρώ, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4 Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα, 9/6/2011 Πηγή: Άρθρο από την ηλεκτρονική εφηµερίδα 
www.tanea.gr 

2011-2015 

Περιγραφή παρέµβασης 

δισ. 

ευρώ 

% 

ΑΕΠ 

Εξορθολογισµός µισθολογικής δαπάνης 2,2 0.9% 

Μειώσεις λειτουργικών δαπανών 1,2 0.5% 

Καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων και 

µείωση επιχορηγήσεων 1,5 0.6% 

Αναδιοργάνωση ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισµών 1,5 0.6% 

Μείωση του ύψους των αµυντικών δαπανών 1,2 0.5% 

Εξοικονόµηση δαπανών και βελτίωση των 

αποτελεσµάτων του τοµέα υγείας 0,8 0.3% 

Εξορθολογισµός ιατροφαρµακευτικής 

δαπάνης 1,1 0.4% 

Μείωση δαπανών ΟΚΑ και εξορθολογισµός 

κοινωνικών δαπανών 4,2 1.7% 

Βελτίωση εσόδων ΟΚΑ και καταπολέµηση 

εισφοροδιαφυγής 3,1 1.2% 

Ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης 3,5 1.4% 

Μείωση φοροαπαλλαγών και άλλα 

φορολογικά έσοδα 6 2.4% 

Βελτίωση των αποτελεσµάτων ΟΤΑ 1,4 0.5% 

Εξορθολογισµός δαπάνης Π∆Ε 0,5 0.2% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 28 11% 
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 Στη συνέχεια και µετά την ψήφιση αντιλαϊκών µέτρων, όπως η επιβολή 

έκτακτης εισφοράς σε εισοδήµατα άνω των 12.000ευρώ από 1% ως 4%, στις 21 

Ιουλίου 2011 στο Συµβούλιο των ηγετών της Ευρωζώνης, αποφασίστηκε η σύµβαση 

νέου δανείου ύψους 158,6δις. ευρώ, µε 109δις  από το EFSF και το ∆ιεθνές 

Νοµισµατικό Ταµείο και άλλα 49,6 δις ευρώ µε την εθελοντική συµµετοχή των 

ιδιωτών (PSI) µε αναδιάρθρωση χρέους. Την ίδια εποχή η πιστοληπτική ικανότητα 

της Ελλάδας έπεσε σε CCC από CC, µια κλάση δηλαδή πάνω από την τελευταία 

κατηγορία και την άτακτη χρεοκοπία, κάτι που ουσιαστικά σηµαίνει ότι η χώρα 

έχασε την δυνατότητα να βγαίνει στις αγορές.  

Το πρόγραµµα αυτό, δεν εφαρµόστηκε τελικά, λόγω της αµφιβολίας εκ µέρους των 

τριών πλευρών (EFSF, ∆ΝΤ, PSI) για την βιωσιµότητα του χρέους, τις αντιρρήσεις εκ 

µέρους των τραπεζών µέσω του εκπροσώπου τους Τσαρλς Νταλάρα, καθώς και των 

αδυναµιών της κυβέρνησης για εφαρµογή των µέτρων. Στις 26 Οκτωβρίου 2011, στη 

Σύνοδο Κορυφής για το ευρώ, αποφασίστηκε η στήριξη της κυβέρνησης 

Παπανδρέου, νέες διαπραγµατεύσεις µε τους διεθνείς τραπεζικούς οίκους, ούτως 

ώστε να δοθεί η 6η δόση του πρώτου µνηµονίου από τις χώρες της Ευρωζώνης και το 

∆ΝΤ, και την εφαρµογή νέου µνηµονίου µε σκοπό το ελληνικό χρέος να φτάσει το 

120% του ΑΕΠ το 2020, ώστε να θεωρείται βιώσιµο. Μετά από µέρες 

διαπραγµατεύσεων στο εσωτερικό της χώρας, µεταξύ των πολιτικών αρχηγών της 

κυβέρνησης και των κοµµάτων της αντιπολίτευσης, στις 10 Νοεµβρίου 2011, 

αποφασίστηκε Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας µε πρωθυπουργό τον τεχνοκράτη κ. 

Λουκά Παπαδήµο και τη συµµετοχή τριών κοµµάτων, µε σκοπό την ψήφιση νέων 

µέτρων και την εφαρµογή τελικής λύσης µέχρι το τέλος του έτους. Το βράδυ της 12ης 

Φεβρουαρίου 2012, το ελληνικό κοινοβούλιο ψήφισε τελικά τα µέτρα για το νέο 

µνηµόνιο, µε ισχυρή πλειοψηφία 199 βουλευτών, µέτρα που µεταξύ των άλλων 

περιλαµβάνουν µειώσεις µισθών στον ιδιωτικό τοµέα ύψους 22%, νέες µειώσεις στις 

κύριες και επικουρικές συντάξεις, αναβολή των αυξήσεων στους µισθούς έως ότου 

πέσει η ανεργία κάτω του 10% και αλλαγές στα ταµεία, µε επανεξετάσεις των µέτρων 

ανάλογα µε την πορεία του µνηµονίου.  

Στις 20 Φεβρουαρίου 2012 στη συνεδρίαση του Eurogroup, µετά από πολύωρες 

συζητήσεις, έκλεισε συµφωνία για νέο µνηµόνιο, µε τη δανειοδότηση της χώρας µε 

130δις ευρώ και κυµαινόµενο επιτόκιο από 2% ως 4,3% ανάλογα µε το έτος, καθώς 

και κούρεµα του ιδιωτικού χρέους σε ποσοστό 53,5% που αποτυπώνεται σε αξία στα 

107δις ευρώ. Η συµφωνία αυτή έγινε µε σκοπό το χρέος της Ελλάδας για να είναι 
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βιώσιµο, να φτάσει το 120,5% του ΑΕΠ το 2020. Οι όροι της συµφωνίας, ήταν: 1ον) 

Ενίσχυση της επιτήρησης για την εφαρµογή του µνηµονίου και επιβολή της 

παρουσίας µόνιµης επιτροπής στην Αθήνα, 2ον) δηµιουργία ειδικού λογαριασµού µε 

την ψήφιση συνταγµατικού νόµου, εντός διµήνου, µε εισροή µέρους των εσόδων για 

την εξυπηρέτηση του χρέους και την πληρωµή τοκοχρεολυσίων και 3ον) την 

υλοποίηση όλων των δεσµεύσεων εντός δύο εβδοµάδων. Ακόµα, για την 

διευκόλυνση της χώρας, αποφασίστηκε µείωση των δανείων του πρώτου µνηµονίου 

στις 150 µονάδες βάσης, που αποτυπώνεται σε κέρδος 2,8% του ΑΕΠ. 

Με την ψήφιση του νέου µνηµονίου, η Ελλάδα κατάφερε να εξασφαλίσει την 

απαραίτητη ρευστότητα για τα επόµενα έτη και την παραµονή της στην Ευρωζώνη, 

κάτι όµως το οποίο ελοχεύει κινδύνους σε πολιτικό, οικονοµικό και κοινωνικό 

επίπεδο.  

Με την επιβολή νέου µνηµονίου, ο λαός θα χάσει µεγαλύτερο µέρος της αγοραστικής 

του δύναµης, µε σκοπό την ανάκαµψη της οικονοµίας µέσω της µείωσης των µισθών. 

Η χώρα, θα χάσει την δυνατότητα της να βγει στις αγορές για πολλά χρόνια, αφού τα 

οµόλογα της δεν θα έχουν τιµή αγοράς και οι εισαγωγές θα γίνονται µε πληρωµή 

µετρητών την ίδια στιγµή. Ακόµα, η χώρα θα έχει το στίγµα της χώρας που 

χρεοκόπησε εντός Ευρωζώνης, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό στις σχέσεις µε τους 

υπόλοιπους λαούς. Μέρος της δηµόσιας περιουσίας και της δηµόσιας κυριαρχίας, θα 

χαθεί στο βωµό της σωτηρίας της.  

Τέλος, η Ελλάδα θα µπει σε πολυετή επιτήρηση από τους δανειστές, κάτι το οποίο 

είχε συµβεί όπως είδαµε πιο πάνω το 1897 µε τη χώρα να µπαίνει σε επιτήρηση µε 

∆ιεθνή Οικονοµικό Έλεγχο έως το 1978. Το µέλλον λοιπόν θα δείξει, κατά πόσο η 

λύση αυτή ήταν ορθή ή όχι. 
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3 Μεθοδολογία 

3.1 Σκοπός της εργασίας  

Η εργασία έχει ως σκοπό να µελετήσει, µε την χρήση οικονοµετρικών εργαλείων, τις 

σηµαντικότερες οικονοµικές µετρικές για την εξαγωγή αποτελεσµάτων:  το 

ακαθάριστό εθνικό προίον της Ελλάδας (Α.Ε.Π.) από το 1833 έως και  το 2012, το 

Εθνικό χρέος από το 1975 και µετά καθώς και τον ∆είκτη Τιµών από το 1833 έως το 

2012 είτε µέσων των εσόδων- εξόδων έιτε µεσω του πληθωρισµού. Ο συνδυασµός 

των παραπάνω θα µας επιτρέψουν να βγάλουµε τον ∆είκτη ΧΑΑ, ένας δείκτης ο 

οποίος είναι αντιπροσωπευτικός για το πώς κινήθηκε η οικονοµία µιας χώρας και µας 

επιτρέπει να κάνει πρόβλεψη για το πώς να κινηθεί. 

3.2 Μεθοδολογία της έρευνας  

Σχετικά µε την έρευνα µας θα ακολουθηθεί θετικιστική προσέγγιση και το είδος της 

µεθοδολογίας της έρευνας θα είναι µεικτή (ποσοτική και ποιοτική). Όσο αφορά τις 

τεχνικές θα γίνει συλλογή δευτερογενών στοιχείων από οικονοµικά δεδοµένα της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Βουλής των Ελλήνων  µε σκοπό την 

άντληση στατιστικών δεδοµένων. (Μπαµπινιώτης, Γ., 1998) 

Αυτό το τµήµα της έρευνας, αποτελείται από την συστηµατική συλλογή 

πληροφοριών από ήδη δηµοσιευµένες πηγές (και συγκριµένα την περίοδο 1833-2013) 

µε σκοπό την κατανόηση και την πρόβλεψη της συµπεριφοράς του ΑΕΠ και του 

πληθωρισµού. Η συλλογή των στατιστικών έγινε µε τη λήψη, κατόπιν επίσηµης 

αδειοδότησης, οικονοµικών δεδοµένων και αποτελεσµάτων χρήσης. Η ανάλυση των 

δεδοµένων θα γίνει µε την χρήση του στατιστικού εργαλείου SPSS. 

Τα πλεονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι ότι: 

• επιτρέπει τη διευκρίνιση των ασαφών απαντήσεων της βιβλιογραφίας 

• έχει τη δυνατότητα προσαρµογής, 

• µπορούν να βγουν πολλαπλά συµπεράσµατα, 

• έχει µικρό κόστος 

• επιτυγχάνει σχετικά καλή εποπτεία 
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• επιτυγχάνει σχετικά καλή εποπτεία 

3.3 Σχεδιασμός οικονομετρικής μελέτης 

Για την σωστή σχεδίαση της οικονοµετρικής µελέτης και την ασφαλή εξαγωγή 

συµπερασµάτων χωρίσαµε την µελέτη του ΑΕΠ σε 3 περιόδους. Η πρώτη περίοδο 

είναι από την ύπαρξη των πρώτων οικονοµικών στοιχείων του Ελληνικού κράτους, το 

1833 έως το 1910. Η δεύτερη περίοδος είναι από το 1911 έως το 1939. Η 

συγκεκριµένη περίοδο χαρακτηρίζεται από µια ασταθής γεωγραφικά, πολιτικά και 

οικονοµικά στοιχεία. γιατί υπάρχουν έντονες µεταβολές (προσαρτήσεις εδαφών, 

διπλασιασµός του πληθυσµού). Και η τρίτη περίοδο είναι από το 1950 (µετά τον Β 

Παγκόσµιο) έως σήµερα οπου χαρακτηρίζεται από µια περίοδο σχετικής 

σταθερότητας σε διάφορα επίπεδα. 

3.4 Μέλέτη του ΑΕΠ από το 1833 έως το 2012 

Από το 1833 έως το 1910 παρατηρούµε ότι υπάρχει µια σταδιακή ανάπτυξη του ΑΕΠ 

της χώρας µας και ιδιαίτερα µετά το 1881 (προσάρτηση Θεσσαλίας). Οπώς βλέπουµε 

και στο παρακάτω διάγραµµα το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται µε 2,66% ανα έτος 

(κλίση διακύµανσης 24ο). 

 
∆ιάγραµµα 1 ΑΕΠ 1833-1910 
Για την διαβεβαίωση τα άνω αποτελεσµάτων πραγµατοποιήσαµε µια ανάλυση 

διακύµανσης, µε την οποία παρατηρούµε τα εξής:  

• ∆εν υπάρχουν ακραίες τιµες 

• Το δείγµα µας είναι ορθό ως προς την επιλογή του 

• Υπάχει οµοιοκατανοµή. 
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Πίνακας 5 Ανάλυση διακύµανσης 1833-1910 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

Προέλευση 

διακύμανσης SS 

βαθμοί 

ελευθερίας MS F τιμή-P 

κριτήριο 

F 

Μεταξύ ομάδων 3,38626E+18 1 3,38626E+18 163,7739 5,31E-26 3,902553 

Μέσα στις 

ομάδες 3,18417E+18 154 2,06765E+16       

              

Σύνολο 6,57044E+18 155         

 

Εν συνεχεία στην δεύτερη περίοδο που µελετάµε παρατηρούµε ότι υπάρχει µια πιο 

έντονη ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας µας (κλίση 40ο) που πλησιάζει το 4,44% ανα 

έτος. 

 
∆ιάγραµµα 2 ΑΕΠ 1911-1939 
Για την διαβεβαίωση τα άνω αποτελεσµάτων πραγµατοποιήσαµε µια ανάλυση 

διακύµανσης, µε την οποία παρατηρούµε τα εξής:  

• ∆εν υπάρχουν ακραίες τιµες 

• Το δείγµα µας είναι ορθό ως προς την επιλογή του 

• Υπάχει οµοιοκατανοµή. 

Η έντονή αύξηση του ΑΕΠ οφείλεται στο τριπλασιασµό της έκτασης της χώρας 

(1912-1923) και στον διπλασιασµό του πληθυσµού. 
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Πίνακας 6  Ανάλυση διακύµανσης 1911-1939 

Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ             

Προέλευση 

διακύμανσης SS 

βαθμοί 

ελευθερίας MS F τιμή-P κριτήριο F 

Μεταξύ ομάδων 7,50576E+21 1 7,51E+21 41,62161 2,78E-08 4,012973319 

Μέσα στις ομάδες 1,00987E+22 56 1,8E+20       

              

Σύνολο 1,76044E+22 57         

 

Εν συνεχεία στην δεύτερη περίοδο που µελετάµε παρατηρούµε ότι υπάρχει µια πιο 

έντονη ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας µας (κλίση 41ο) που πλησιάζει το 4,5% ανα 

έτος. 

 

 
∆ιάγραµµα 3 ΑΕΠ 1950-2012 
 

Για την διαβεβαίωση τα άνω αποτελεσµάτων πραγµατοποιήσαµε µια ανάλυση 

διακύµανσης, µε την οποία παρατηρούµε τα εξής:  
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• ∆εν υπάρχουν ακραίες τιµες (µε εξαίρεση µετά το 2002 λόγω της αλλαγής του 

νοµίσµατος και το 2009 λόγω οικονοµικής κρίσης) 

• Το δείγµα µας είναι ορθό ως προς την επιλογή του 

• Υπάχει 2 οµοιοκατανοµές. Μία από το 1950 έως το 1980 και άλλη µία από το 

1981 έως το 2009. Η ύπαρξη αυτών οφείλεται στην αλλαγή καθεστώτος και 

τρόπου διακυβέρνησης καθώς και στην µεταστροφή της χώρας από το 1980 

στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, παραµελίζοντας και µειώνοντας την 

σηµαντικότητα του πρωτογενή τοµέα. 

 

Πίνακας 7 Ανάλυση διακύµανσης 1950-2012 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ           

  
βαθµοί 

ελευθερίας SS MS F 
Σηµαντικότητα 

F 
Παλινδρόµηση 1 3,17E+16 3,17E+16 160,583 9,73937E-19 
Υπόλοιπο 61 1,2E+16 1,97E+14     
Σύνολο 62 4,37E+16       

 

3.4.1 Από το 1975 και μετά 

Θα χρειαστεί να δώσουµε ιδιαίτερη µνεία την περίοδο από το 1975 και µετά. Όπως 

βλέπουµραπο το παρακάτω διάγραµµα το έλλειµα της κυβέρνησης αυξανόνταν 

ραγδαία την περίοδο 1980-1990 (περίοδος κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ) ενώ αργότερα 

παρουσίασε σταδιακή µείωση ως το 1999. Από εκείνη την περίοδο εως το 2009 είχε 

αυξανόµενη τάση φτανοντας στα δεδοµένα του 1990 (15,5%). Γενικότερα µπορούµε 

να παρατηρήσουµε µια κυκλική τάση µε δεκαετή περίοδο. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας διακρίνουµε ότι το ΑΕΠ στην χώρα µας 

αναπτυζόταν µε σταθερά βήµατα µέχρι που η είσοδος της χώρας µας στο Ευρώ έδωσε 

µεγάλη ώθηση µε θετικά αποτελέσµατα. Βέβαια η κρίση της Ευρωζώνης επηρέασε 

και την Ελλάδα που για πρώτη φόρα στην ιστορία της είχε µεγάλη πτώση. 
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∆ιάγραµµα 4 Έλλειµα Κυβέρνησης 1979-2010 
 
Σε αντίθεση στο παρακάτω διάγραµµα παρατηρούµε ότι το χρέος της Γενικής 

Κυβέρνησης από το 1975 που ήταν 25% έφτασε το 2010 στο 143% επι του ΑΕΠ. 

Παρατηρούµε ότι την περίοδο 1980-1992 αυξανόταν σταδιακά, οµαλοποιήθηκε ως το 

2008 και έκτοτε εκτροχιάστηκε σε µην ελεγχόµενα ποσοστά. Θα πρέπει να φέρουµε 

σε αντιδιαστολή και το ΑΕΠ στην εκάστοτε περίοδο αλλα παρόλα αυτά δείχνει την 

συνεχόµενη αύξηση του χρέους. 
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∆ιάγραµµα 5 Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε % του ΑΕΠ 1975-2010 
 

3.5 Έσοδα και έξοδα 

Στο διάγραµµα παρατηρούµε τα έσοδα και τα έξοδα την πρώτη περίοδο της 

Βασιλείας του Όθωνα (1833-1843). Τα ποσα που φέρα µε την µορφδή δανείων οι 

Βαυαροί το 1833 ενισχυσάν µεν την οικονοµία και τον προυπολογισµό αλλα η 

συνέχεια δεν ήταν ανάλογη µε µία συνεχόµενη πτώση των εσόδων. Τα µικρά ποσά 

που εκµατιευόντουσαν οφείλονται στην µικρή παραγωγή της χώρας µας που 

οδήγησαν στην πρώτη πτώχευση. 
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∆ιάγραµµα 6 Έσοδα και έξοδα Ελληνικού Κράτους 1833-1843 
 

Την δεύτερη περίοδο (1883-1898) παρατηρούµε έντονες αυξοµοιώσεις των εσόδων 

και των εξόδων. Είναι µια περίοδο που µολις έχει ενσωµατωθεί η Θεσσαλία στην 

Ελλάδα, υπάρχουν έντονες πολιτικές διαταρράχες και αποκορύφωµα η ηττά το 1897 

που οδήγησε στην δεύτερη πτώχευση. 

 
∆ιάγραµµα 7 Έσοδα και έξοδα Ελληνικού Κράτους 1883-1898 
 

Τέλος, στην Τρίτη προς εξέταση περίοδο παρατηρούµε ότι ο ερχοµός των 

µικρασιατών έφερε µια σταδιακή  
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∆ιάγραµµα 8 Έσοδα και έξοδα Ελληνικού Κράτους 1921-1933 

3.6 Πληθωρισμός 1959-2012 

Παρατηρούµε ότι από το 1970 µέχρι το 2000 ο πληθωρισµός είχε έντονες κυµάνσεις 

µε έντονες αυξοµοιώσεις. Τα τελευταία έτη έχει σταθεροποιηθεί κάτω από το 5%. 

 

3.7 Εξαγωγή της συνάρτησης  

Όπως είδαµε παραπάνω, πήραµε όλους τους πληθωρισµούς και όλες τις τιµές του 

Αεπ από το 1960 έως το 2012 και µε βάσει την εξίσωση ∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΑΑ=α 

+β1*πληθωρισµός+β2*αεπ. Κάναµε µε την βοήθεια στατιστικού προγραµµατος µια 

ανάλυση διακύµανσης ( ANOVA ) µε σκοπό την εξαγωγή του β1 που είναι ο 

συντελεστής πληθωρισµού και β2 ο συντελεστής ΑΕΠ. 
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Πίνακας 8 Πίνακας ANOVA 
ΈΞΟ∆ΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 

Στατιστικά 
παλινδρόµησης   

Πολλαπλό R 0,424955076 
R Τετράγωνο 0,180586817 
Προσαρµοσµένο R 
Τετράγωνο 0,164519892 
Τυπικό σφάλµα 0,072016261 
Μέγεθος δείγµατος 53 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 

  
βαθµοί 

ελευθερίας SS MS F Σηµαντικότητα F 
Παλινδρόµηση 1 0,058292732 0,058292732 11,23966255 0,001515175 
Υπόλοιπο 51 0,264503434 0,005186342     
Σύνολο 52 0,322796167       

  Συντελεστές Τυπικό σφάλµα t τιµή-P   
Τεταγµένη επί την 
αρχή 0,119158181 0,01270164 9,381322833 1,08663E-12   

AEP 
-1,21246E-

09 3,61653E-10 -3,352560597 0,001515175   
 

Αρά µε βάση τα παραπάνω η εξίσωση γίνεται: 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΑΑ =α +0,119158181*πληθωρισµός-1,21246E-09*αεπ.  

 
∆ιάγραµµα 9 ∆ιάγραµµα κανονικής πιθανότητας του δείκτη ΧΑΑ 
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3.8 Συμπέρασματα 

 

Η Ελλάδα από την δηµιουργία του κράτους της ζει ανέκαθεν σε κατάσταση κρίσης 

και χρεοκοπίας . Η τάση ευθυνοφοβίας των Ελλήνων να ασχολούνται περισσότερο µε 

το ποιος φταίει και λιγότερο µε το να βρεθεί µια λύση είναι κάτι που θα επηρεάσει τη 

µελλοντική κατάσταση της χώρας. Από την άλλη, από τότε που γεννήθηκε το 

ελληνικό κράτος αποτέλεσε αντικείµενο πολιτικής σκοπιµότητας από τη ∆ύση και όχι 

µόνον. Η όλη ιστορία της Ελλάδας είναι µια απόπειρα αλλεπάλληλων προσπαθειών 

να απελευθερωθεί από την επιρροή των ∆υτικών, αλλά ταυτόχρονα και να 

εκµεταλλευτεί - δικαιολογηµένα ίσως ως µικρή χώρα - τα πλεονεκτήµατα του να 

ανήκει στο στρατόπεδο της ∆ύσης. 

Η Ελλάδα µε όλα τα προβλήµατά της έχει δείξει στη διάρκεια του χρόνου ότι µπορεί 

να ξεπερνάει τις δυσκολίες και να προχωράει. Οι Έλληνες έχουν δείξει ότι είναι 

δηµιουργικοί κι αυτό το χάρισµα το απελευθερώνουν όταν οι συνθήκες είναι 

δύσκολες.  Έλληνες κατείχαν το 45% του κεφαλαίου στην Οθωµανική Αυτοκρατορία                                                  

στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ µετά την Κατοχή και τον Εµφύλιο και παρά τα 

τεράστια πολιτικά προβλήµατα, η χώρα µας είχε τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 

από τους υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης στον κόσµο. Κι αυτό παρότι οι δοµικές 

αδυναµίες εξακολουθούσαν να υπάρχουν. Κάθε εποχή είναι διαφορετική. Όµως 

κάποια χαρακτηριστικά δεν αλλάζουν και, αν ενεργοποιηθούν, µπορούν να 

οδηγήσουν σε καλύτερες µέρες, παρότι τα απαισιόδοξα σενάρια είναι πάντα στο 

προσκήνιο.  

Το συµπέρασµα το οποίο βγαίνει από την ανάγνωση της µελέτης αυτής, αλλά και από 

τη µελέτη της οικονοµικής ιστορίας των εθνών, αλλά και της Ελλάδας είναι ότι, 

όντως, οι χρηµατοοικονοµικές κρίσεις των κρατών είναι ένα συχνό φαινόµενο. Ίσως 

σε µας που ζούµε την καθηµερινότητα, να είναι δύσκολο να αντιληφθούµε τη 

συχνότητα της εµφάνισής του, αλλά την αντιλαµβανόµαστε όταν  διαβάζουµε για τις 

παρελθούσες κρίσεις, ως ιστορικά γεγονότα. Και όµως, ούτε η Ελλάδα, ούτε κανένα 

από τα κράτη που αντιµετώπισαν κρίσεις, αναδιαπραγµατεύσεις των χρεών τους ή 

ακόµη και πτωχεύσεις στο ιστορικό τους παρελθόν, καταστράφηκαν. Απεναντίας, οι 

εµπειρίες αυτές τα ενδυνάµωσαν οικονοµικά, αλλά και κοινωνικά και µετά από µία 

αναγκαστική οικονοµική και κοινωνική ταλαιπωρία λίγων ετών, συνέχισαν την 

πορεία της οικονοµικής προόδου τους και ανάπτυξης.  
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«Η Ελλάδα ενδέχεται να χρεοκοπήσει ακόµα και µετά τη διάσωσή της από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο¬, δήλωσε ο Kenneth Rogoff, 

καθηγητής οικονοµικών του Χάρβαρντ και πρώην επικεφαλής οικονοµολόγος του                                                  

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.  Σε οµιλία του σε συνέδριο του (Confederation of 

Norwegian Enterprise) ο Rogoff εκτίµησε ότι το ευρώ θα επιβιώσει, όµως, κάποια 

από τα µέλη του θα αναγκαστούν να αναδιαρθρώσουν τα χρέη τους. Μάλιστα, όπως 

επεσήµανε ο οικονοµολόγος, η Ευρώπη µοιάζει µετά την κρίση χρέους µε 

αναδυόµενη οικονοµία. Η µελέτη, η οποία κυκλοφόρησε το 2008, προφητικά 

καταλήγει αναφέροντας ότι: "Η ιστορία µας λέει ότι, σε καµία περίπτωση δε θα 

πρέπει να καταλήγουµε σε συµπεράσµατα του τύπου ότι "αυτή τη φορά είναι 

διαφορετικά". Και δε θα πρέπει να το κάνουν ούτε η Ελλάδα, πιστεύοντας ότι "αυτή 

τη φορά τα πράγµατα είναι διαφορετικά λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης", αφού ίσως η 

αντίληψη αυτή να µη µπορέσει να διατηρηθεί για πολλά ακόµη χρόνια"  
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Παράρτημα 

Δείκτης τιμών 

Ο παρακάτω πίνακας  

Έτος ∆είκτης Τιµών 
1959 1,155    

1960 1,175  1,7% 

1961 1,196  1,8% 

1962 1,192  -0,3% 

1963 1,228  3,0% 

1964 1,238  0,9% 

1965 1,276  3,0% 

1966 1,339  4,9% 

1967 1,362  1,7% 

1968 1,367  0,3% 

1969 1,400  2,5% 

1970 1,442  3,0% 

1971 1,486  3,0% 

1972 1,550  4,3% 

1973 1,790  15,5% 

1974 2,271  26,9% 

1975 2,575  13,4% 

1976 2,918  13,3% 

1977 3,273  12,2% 

1978 3,683  12,5% 

1979 4,385  19,0% 

1980 5,476  24,9% 

1981 6,815  24,5% 

1982 8,255  21,1% 

1983 9,921  20,2% 

1984 11,752  18,5% 

1985 14,021  19,3% 

1986 17,248  23,0% 

1987 20,077  16,4% 

1988 22,791  13,5% 

1989 25,913  13,7% 

1990 31,209  20,4% 

1991 37,280  19,5% 

1992 43,199  15,9% 

1993 49,425  14,4% 

1994 54,799  10,9% 

1995 59,696  8,9% 

1996 64,587  8,2% 

1997 68,163  5,5% 

1998 71,412  4,8% 

1999 73,294  2,6% 
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2000 75,604  3,2% 

2001 78,155  3,4% 

2002 80,992  3,6% 

2003 83,851  3,5% 

2004 86,282  2,9% 

2005 89,341  3,5% 

2006 92,196 3,2% 

2007 94,865  2,9% 

2008 98,804  4,2% 

2009 100,000  1,2% 

2010 104,713  4,7% 

2011 108,200  3,3% 

2012 109,824  1,5% 

 

Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Έλεγχος t του Δείκτη Τιμών 

Έλεγχος t του µέσου δύο δειγµάτων συσχετισµένων 

ζευγών του ∆είκτη Τιµών 

 

  Μεταβλητή 1 
Μέσος 0,092447689 
∆ιακύµανση 0,006207619 
Μέγεθος δείγµατος 53 

Συσχέτιση Pearson 
-

0,424955076 
Υποτιθέµενη διαφορά µέσων 0 
βαθµοί ελευθερίας 52 

t 
-

5,807835287 
P(T<=t) µονόπλευρη 1,93303E-07 
t κρίσιµο, µονόπλευρο 1,674689154 
P(T<=t) δίπλευρη 3,86606E-07 
t κρίσιµο, δίπλευρο 2,006646761 

 

Μετρήσεις για το ΑΕΠ 

Στατιστικά 
παλινδρόµησης   

Πολλαπλό R 0,424955076 
R Τετράγωνο 0,180586817 

Προσαρµοσµένο 
R Τετράγωνο 0,164519892 

Τυπικό σφάλµα 0,072016261 
Μέγεθος 

δείγµατος 53 

ΑΝΑΛΥΣΗ 
∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 
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βαθµοί 

ελευθερίας SS MS F Σηµαντικότητα F 
Παλινδρόµηση 1 0,058292732 0,058292732 11,2397 0,001515175 

Υπόλοιπο 51 0,264503434 0,005186342     
Σύνολο 52 0,322796167       

  Συντελεστές 
Τυπικό 
σφάλµα t τιµή-P 

Τεταγµένη επί 
την αρχή 0,119158181 0,01270164 9,381322833 1,1E-12 

AEP -1,2125E-09 3,61653E-10 -3,352560597 0,00152 

ΈΞΟ∆ΟΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ   

ΈΞΟ∆ΟΣ 
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Μέγεθος 
δείγµατος 

Προβλεπόµενος 
DT Υπόλοιπα 

Τυπικά 
υπόλοιπα Εκατοστηµόριο 

1 0,119045149 -0,102332057 -1,434820984 0,943396226 
2 0,119030968 -0,100819848 -1,413617957 2,830188679 
3 0,11902371 -0,122189269 -1,713243455 4,716981132 
4 0,119008482 -0,089157736 -1,250100832 6,603773585 
5 0,118990048 -0,110356067 -1,54732744 8,490566038 
6 0,118966665 -0,088700692 -1,243692513 10,37735849 
7 0,11894623 -0,069539702 -0,975031936 12,26415094 
8 0,118929734 -0,101822424 -1,427675302 14,1509434 
9 0,118912497 -0,115437379 -1,618573673 16,03773585 

10 0,118880533 -0,094223378 -1,321127358 17,9245283 
11 0,118845366 -0,089103578 -1,249341481 19,81132075 
12 0,118809693 -0,088351507 -1,238796516 21,69811321 
13 0,118758096 -0,075695286 -1,061340767 23,58490566 
14 0,118638985 0,036607137 0,513276969 25,47169811 
15 0,118537142 0,150124309 2,104926982 27,35849057 
16 0,118438971 0,015238835 0,213667168 29,24528302 
17 0,118274617 0,014931294 0,209355055 31,13207547 
18 0,118134101 0,003565542 0,049993278 33,01886792 
19 0,117925459 0,007399855 0,103755042 34,90566038 
20 0,117648438 0,072813069 1,020928554 36,79245283 
21 0,117310722 0,131437335 1,842912688 38,67924528 
22 0,116903035 0,127686608 1,790322884 40,56603774 
23 0,116356557 0,094903198 1,330659257 42,45283019 
24 0,115844224 0,08595053 1,205131876 44,33962264 
25 0,115081167 0,069487089 0,974294227 46,22641509 
26 0,114142401 0,07900452 1,107740296 48,11320755 
27 0,113250176 0,116904254 1,639141056 50 
28 0,112516183 0,051452542 0,721427767 51,88679245 
29 0,108041084 0,027154769 0,380743181 53,77358491 
30 0,105948117 0,031054568 0,435423143 55,66037736 
31 0,103222718 0,101114886 1,417754742 57,54716981 
32 0,099479287 0,095079979 1,333137949 59,43396226 
33 0,096404973 0,062365219 0,874436882 61,32075472 
34 0,093531906 0,050580968 0,709207222 63,20754717 
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35 0,090078908 0,018659014 0,261622271 65,09433962 
36 0,0861365 0,003211076 0,045023224 66,98113208 
37 0,082863002 -0,000919053 -0,012886252 68,86792453 
38 0,078986054 -0,023625813 -0,331262886 70,75471698 
39 0,075458296 -0,027794162 -0,389708249 72,64150943 
40 0,072602517 -0,046602517 -0,653424462 74,52830189 
41 0,062853843 -0,030853843 -0,432608736 76,41509434 
42 0,058662085 -0,024914654 -0,349334008 78,30188679 
43 0,054453467 -0,018159838 -0,254623205 80,18867925 
44 0,047918551 -0,012612043 -0,176836316 82,0754717 
45 0,04261625 -0,01362777 -0,191078059 83,96226415 
46 0,039400331 -0,003949601 -0,055378245 85,8490566 
47 0,032966527 -0,001007067 -0,014120313 87,73584906 
48 0,026960318 0,001989692 0,027897923 89,62264151 
49 0,022813312 0,018714651 0,262402371 91,50943396 
50 0,023687711 -0,011586971 -0,162463551 93,39622642 
51 0,027377002 0,019752814 0,276958687 95,28301887 
52 0,033003977 0,000294725 0,004132403 97,16981132 
53 0,039111421 -0,024096223 -0,337858604 99,05660377 

 

ΑΕΠ και Δείκτης Τιμών 

DT AEP 
1960 1,175  1,7% 93.225 

1961 1,196  1,8% 104.921 

1962 1,192  -0,3% 110.907 

1963 1,228  3,0% 123.467 

1964 1,238  0,9% 138.671 

1965 1,276  3,0% 157.956 

1966 1,339  4,9% 174.810 

1967 1,362  1,7% 188.416 

1968 1,367  0,3% 202.632 

1969 1,400  2,5% 228.995 

1970 1,442  3,0% 258.000 

1971 1,486  3,0% 287.422 

1972 1,550  4,3% 329.977 

1973 1,790  15,5% 428.216 

1974 2,271  26,9% 512.213 

1975 2,575  13,4% 593.181 

1976 2,918  13,3% 728.735 

1977 3,273  12,2% 844.628 

1978 3,683  12,5% 1.016.709 

1979 4,385  19,0% 1.245.187 

1980 5,476  24,9% 1.523.724 

1981 6,815  24,5% 1.859.971 

1982 8,255  21,1% 2.310.688 

1983 9,921  20,2% 2.733.244 

1984 11,752  18,5% 3.362.588 

1985 14,021  19,3% 4.136.852 
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1986 17,248  23,0% 4.872.730 

1987 20,077  16,4% 5.478.103 

1988 22,791  13,5% 9.169.019 

1989 25,913  13,7% 10.895.230 

1990 31,209  20,4% 13.143.050 

1991 37,280  19,5% 16.230.510 

1992 43,199  15,9% 18.766.104 

1993 49,425  14,4% 21.135.716 

1994 54,799  10,9% 23.983.636 

1995 59,696  8,9% 27.235.205 

1996 64,587  8,2% 29.935.080 

1997 68,163  5,5% 33.132.660 

1998 71,412  4,8% 36.042.240 

1999 73,294  2,6% 38.397.593 

2000 75,604  3,2% 46.437.981 

2001 78,155  3,4% 49.895.207 

2002 80,992  3,6% 53.366.337 

2003 83,851  3,5% 58.756.123 

2004 86,282  2,9% 63.129.288 

2005 89,341  3,5% 65.781.673 

2006 92,196 3,2% 71.088.065 

2007 94,865  2,9% 76.041.790 

2008 98,804  4,2% 79.462.105 

2009 100,000  1,2% 78.740.930 

2010 104,713  4,7% 75.698.123 

2011 108,200  3,3% 71.057.177 

2012 109,824  1,5% 66.019.957 
 

Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

ΑΕΠ από το 1950-2012 

YEAR GDP 

  

Notes   

1950 30.247   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1951 36.038   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1952 37.563   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1953 49.121   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1954 56.594   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1955 64.921   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1956 75.240   
In million drachmas-at factor cost 
prices 
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1957 80.459   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1958 83.703   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1959 87.114   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1960 93.225   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1961 104.921   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1962 110.907   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1963 123.467   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1964 138.671   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1965 157.956   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1966 174.810   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1967 188.416   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1968 202.632   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1969 228.995   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1970 258.000   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1971 287.422   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1972 329.977   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1973 428.216   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1974 512.213   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1975 593.181   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1976 728.735   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1977 844.628   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1978 1.016.709   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1979 1.245.187   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1980 1.523.724   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1981 1.859.971   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1982 2.310.688   
In million drachmas-at factor cost 
prices 
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1983 2.733.244   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1984 3.362.588   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1985 4.136.852   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1986 4.872.730   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1987 5.478.103   
In million drachmas-at factor cost 
prices 

1988 9.169.019   In million drachmas-at market prices 
1989 10.895.230   In million drachmas-at market prices 
1990 13.143.050   In million drachmas-at market prices 
1991 16.230.510   In million drachmas-at market prices 
1992 18.766.104   In million drachmas-at market prices 
1993 21.135.716   In million drachmas-at market prices 
1994 23.983.636   In million drachmas-at market prices 
1995 27.235.205   In million drachmas-at market prices 
1996 29.935.080   In million drachmas-at market prices 
1997 33.132.660   In million drachmas-at market prices 
1998 36.042.240   In million drachmas-at market prices 
1999 38.397.593   In million drachmas-at market prices 
2000 46.437.981 136.282 In million €. - at market prices 
2001 49.895.207 146.428 In million €. - at market prices 
2002 53.366.337 156.614 In million €. - at market prices 
2003 58.756.123 172.432 In million €. - at market prices 
2004 63.129.288 185.266 In million €. - at market prices 
2005 65.781.673 193.050 In million €. - at market prices 
2006 71.088.065 208.622 In million €. - at market prices 
2007 76.041.790 223.160 In million €. - at market prices 
2008 79.462.105 233.198 In million €. - at market prices 
2009 78.740.930 231.081 In million €. - at market prices 
2010 75.698.123 222.151 In million €. - at market prices 
2011 71.057.177 208.532 In million €. - at market prices 
2012 66.019.957 193.749 In million €. - at market prices 

 

Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 


