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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Το ελληνικό κράτος στη δεύτερη δεκαετία του 21
ου

 αιώνα περιήλθε σε μια 

από τις δυσχερέστερες οικονομικές συνθήκες. Το μέλλον της χώρας εξαρτάται από 

τρίτους και η κατάσταση αλλάζει συνεχώς από μέρα σε μέρα. Επικρατεί αβεβαιότητα 

και ανασφάλεια για το μέλλον. Οι καθημερινές εξελίξεις ανατρέπουν τα έως τώρα 

δεδομένα. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που το μικρό αυτό κράτος έχει βρεθεί σε 

παρόμοια κατάσταση. Ήδη από την Ελληνική Επανάσταση ακόμα, ο δανεισμός 

υπήρξε μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων. Από το 1827 ξεκίνησε η πρώτη 

ουσιαστική πτώχευση της Ελλάδας εξαιτίας της αδυναμίας καταβολής των 

τοκοχρεολυσίων των δανείων του 1824 και 1825, λίγο αργότερα από την Ελληνική 

Επανάσταση. 

 Με αφορμή την παρούσα κατάσταση ξεκίνησε και η παρακάτω έρευνα. Δεν 

θα γίνει η εξέταση από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά θα εξεταστούν δύο από τις 

σημαντικότερες περιόδους σταθμούς στην ελληνική οικονομία. Η εποχή του 

Χαρίλαου Τρικούπη (1893) και του Ελευθέριου Βενιζέλου (1932), όπου και στις δύο 

περιπτώσεις το ελληνικό κράτος κήρυξε την πτώχευση. Δύο μεγάλοι πολιτικοί που 

οδήγησαν τη χώρα μας σε χρεοκοπία. 

 Ο εσωτερικός και εξωτερικός δανεισμός είναι οι βασικές αιτίες, όμως γιατί 

αναγκαστήκαμε να δανειστούμε και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο; Στόχος της 

παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει εάν η σημερινή οικονομική κατάσταση είναι 

συμπτωματική, ξαφνική και αναπάντεχη ή εάν πρόκειται για μια ιστορική συνέχεια 

των πολιτικών που ασκήθηκαν στο ελληνικό κράτος. Επίσης θα γίνει μια προσέγγιση 

μέσω ποιου τρόπου μπορεί να αντιμετωπισθεί η σημερινή κατάσταση και να μην 

οδηγηθεί η χώρα σε μία ακόμη πτώχευση. 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα επιχειρηθούν να απαντηθούν στη 

συγκεκριμένη έρευνα και οι κύριοι στόχοι είναι: 

 

 Να παρουσιαστεί το ιστορικό περιβάλλον γύρω από το οποίο οδηγήθηκε η 

χώρα στην χρεοκοπία και τις δύο περιόδους 1893 και 1932. 

 

 Να αναλυθεί η οικονομική κατάσταση της Ελλάδος πριν τη χρεοκοπία των 

περιόδων του Χ. Τρικούπη και Ε. Βενιζέλου. 

 

 Να παρουσιαστεί η εσωτερική πολιτική της χώρας των περιόδων αυτών. 

 

 Να εξακριβωθεί ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων της κάθε περιόδου. 

 

 Να γίνει σύγκριση των δύο περιόδων με τη σημερινή κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η Ελλάδα. 

 

 Να τονιστεί ο ρόλος της επιχειρηματικότητας μέσα σε περίοδο κρίσης του 

κράτους. 

 

 Να καταλήξουμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα για το ποια είναι τα βασικά 

στοιχεία που οδήγησαν την Ελλάδα στην οικονομική κρίση που βιώνει. 
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 Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη έρευνα είναι η 

ποιοτική ανάλυση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα για την περίοδο του Τρικούπη 

(1893) θα γίνει βιβλιογραφική ανασκόπηση της περιόδου και ανάλυση γραπτού 

υλικού, συγκεκριμένα εφημερίδων της εποχής. Η ίδια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί και 

για την περίοδο του Βενιζέλου (1932). Οι πηγές δεδομένων για τη σημερινή 

κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα προέρχονται από την πρόσφατη 

βιβλιογραφία όσο αυτό είναι εφικτό, αλλά κυρίως από τον έντυπο και ηλεκτρονικό 

τύπο. 

 Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα γίνει με σύγκριση των τριών αυτών 

περιόδων, με την ανάπτυξη και ανίχνευση των δεδομένων μας και όπου μας 

επιτρέπεται με την πρόβλεψη. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να διεξαχθεί όσον αφορά 

την οικονομική κρίση της Ελλάδας και κάποιας άλλης χώρας, για παράδειγμα της 

Ιρλανδίας. 

 Κοινό σημείο των τριών αυτών περιόδων που εξετάζουμε είναι ο δανεισμός 

από εξωτερικούς παράγοντες καθώς και η παρεμβολή των εκάστοτε μεγάλων 

δυνάμεων της κάθε εποχής. Τι ήταν αυτό που οδήγησε δυο φορές την χώρα σε 

πτώχευση και άραγε σήμερα θα συμβεί κάτι ανάλογο; 

 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται πρώτα μια ιστορική αναδρομή στην 

ελληνική οικονομία για να έχει ο αναγνώστης μια σφαιρική άποψη σχετικά με την 

πορεία της οικονομίας της χώρας. Κατόπιν γίνεται αναφορά στις έννοιες της 

οικονομικής κρίσης, της πτώχευσης, της χρεοκοπίας και της επιχειρηματικότητας 

ώστε να είναι ξεκάθαρες κάθε φορά που θα αναφέρονται μέσα στο κείμενο. Τι είναι η 

κρίση, τι είναι η πτώχευση και ποια τα βασικά αίτια τους. Η έννοια της 

επιχειρηματικότητας αναπτύσσεται επίσης, ώστε να αντιληφθούμε τι ρόλο παίζει 

μέσα σε μια κρίση. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται  η εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη όπου 

αποτελεί μία πολυτάραχη περίοδο. Το κεφάλαιο ξεκινάει με μια σύντομη βιογραφική 

αναφορά στο πρόσωπο του Τρικούπη και συνεχίζει με την κατάσταση που 

επικρατούσε στο ελληνικό κράτος μετά την ελληνική επανάσταση. Αυτό συμβαίνει 

για να φανούν οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν πριν περιέλθει το κράτος σε 

οικονομική κατάρρευση. Η έρευνα συνεχίζει αναλύοντας ξεχωριστά συγκεκριμένους 

τομείς της πολιτικής που ακολουθήθηκε όπως η εξωτερική, η εσωτερική και η 

οικονομική πολιτική του Τρικούπη. Ποια ήταν τα μέτρα που ελήφθησαν και πώς 

ξεπέρασε την κρίση το ελληνικό κράτος. Το κεφάλαιο κλείνει με την πτώχευση του 

κράτους και την πρώτη εγκατάσταση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου στην 

Ελλάδα. 

 Η ίδια έρευνα γίνεται και στο τέταρτο κεφάλαιο για την περίοδο του 

Ελευθέριου Βενιζέλου, η οποία εξετάζεται στους ίδιους τομείς. Πάλι γίνεται μια 

βιογραφική αναφορά προς το πρόσωπο του πολιτικού και κατόπιν αναλύεται η 

κατάσταση στο ελληνικό κράτος πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Ακολουθεί η 

ανάλυση της πολιτικής του Βενιζέλου στο εσωτερικό, στο εξωτερικό και στην 

οικονομική πολιτική της χώρας. Το προτελευταίο μέρος αφορά την πτώχευση και τα 

μέτρα που ελήφθησαν. Σημαντικό είναι ότι ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος την 

περίοδο αυτή βρισκόταν ήδη στη χώρα από την προηγούμενη περίοδο πτώχευσης, 

του Τρικούπη. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο μας απασχολεί η σημερινή κατάσταση που επικρατεί 

στην Ελλάδα. Πώς ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα μας και πώς εξελίχθηκε. 

Διευκρινίζεται και γίνεται μία εκτενής αναφορά στην Οικονομική Νομισματική 

Ένωση (ΟΝΕ) και στο ρόλο που διαδραμάτισε σε σχέση με την Ελλάδα. Επίσης 

γίνεται αναφορά και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, για να γίνει ξεκάθαρο τι 



 8 

ακριβώς είναι αυτός ο οργανισμός και ποιος ο ρόλος του. Το κεφάλαιο συνεχίζει με 

τις προσπάθειες που έγιναν για να σωθεί η χώρα και να μην χρεοκοπήσει. Ποια μέτρα 

ελήφθησαν και τι πολιτική ακολουθήθηκε. Τέλος κλείνει με τις συνέπειες των μέτρων 

αυτών στον ελληνικό λαό. 

 Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται η επιχειρηματικότητα σε συνάρτηση με την 

κρίση. Πιο αναλυτικά, τι επιπτώσεις έχει μια οικονομική κρίση στον τομέα της 

επιχειρηματικότητας αλλά και πώς βοηθάει η επιχειρηματικότητα να ξεπεραστεί μια 

κρίση.  

 Το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από τα συμπεράσματα της 

έρευνας. Αναφέρονται τα πιο σημαντικά στοιχεία που εξετάσαμε, οι διαφορές και οι 

ομοιότητες των τριών αυτών περιόδων, καθώς και μια γενική θεώρηση σχετικά με 

την οικονομική κρίση και τους παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

 

 2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 

 Οι ιστορικές συγκυρίες επέβαλλαν στον ελληνισμό,  από την αρχή σχεδόν της 

εμφάνισης του, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που παρουσιάζεται σε όλα τα στάδια 

της ιστορίας του
1
. Είναι ένας λαός που μέσα στους αιώνες βρέθηκε είτε σαν 

ηγεμονικό στοιχείο, είτε πολιτικά υποταγμένο, όμως με σημαντικό πολιτικό και 

οικονομικό ρόλο και κυρίως λόγω των πολιτικών του περιπετειών δύσκολο να 

καθορίσει τα γεωγραφικά του όρια. Η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους επήλθε 

σχετικά αργά ύστερα από σκληρούς και μακροχρόνιους αγώνες. 

 Ο τύπος της νεοελληνικής ανάπτυξης συνδέεται με τον ειδικό χαρακτήρα του 

αστισμού και των κοινωνικών σχέσεων στη χώρα μας. Η συγκρότηση του 

οικονομικού συστήματος, η διοργάνωση και λειτουργία των κοινωνικών σχέσεων, 

ενισχύουν την υπόθεση ότι η ελληνική εμπειρία του αστισμού διαφέρει δομικά από 

τις  κλασσικές δυτικοευρωπαϊκές
2
.  

 Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, η ελλαδική οικονομία εξαρτήθηκε 

από τους έξω από τα σύνορα μεγάλους ομογενείς κεφαλαιούχους
3
. Η οικονομική 

ανάπτυξη του νεότερου ελληνισμού άρχισε κυρίως από τον 17
ο
 αιώνα για να φτάσει 

σε ικανοποιητικά ύψη τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα με το εμπόριο, τη ναυτιλία και τις 

τραπεζικές επιχειρήσεις. 

 Για να γίνει όμως κατανοητή η οικονομική και κοινωνική διάρθρωση του 

ελληνικού κράτους θα ήταν σωστό η ιστορική αναδρομή να ξεκινήσει από την άλωση 

της πόλης το 1453 έως και σήμερα. Κατά την περίοδο 1453-1750 η ελληνική 

οικονομία χαρακτηρίζεται σαν οικιακή, δηλαδή βασίζεται στην ιδιοκατανάλωση με 

οικοτεχνικό χαρακτήρα και στην βιοτεχνία με χαμηλό εισόδημα.  

 Η ελληνική οικονομία υπέστη πολλές περιπέτειες από ξένες εισβολές και 

κατακτήσεις. Την περίοδο της τουρκοκρατίας τα περισσότερα κτήματα περιήλθαν 

στα χέρια των Τούρκων, αλλά και όσα κτήματα έμειναν στα χέρια των Ελλήνων 

έμειναν ακαλλιέργητα γιατί υπήρχε ο φόβος μήπως θεωρηθούν εύποροι και άρπαζαν 

την περιουσία τους οι Τούρκοι. Η βιοτεχνία περιορίστηκε στην οικοτεχνία, ενώ το 

εμπόριο είχε εξαφανιστεί.
4
 Από το 1750 και μετά άρχισε μία πρόοδος στην γεωργική 

παραγωγή, τη ναυτιλία και την βιοτεχνία. Την περίοδο 1750 έως και 1821 η 

οικονομία χαρακτηρίζεται σαν οικονομία της πόλης και της αστικής τάξης. 

 Περίοδος οικονομικής στασιμότητας μπορεί να χαρακτηριστεί το διάστημα 

1821-1860. Το 1832 έρχεται σε ισχύ από τον Όθωνα το νομισματικό σύστημα που 

καθιέρωνε τη δραχμή σαν το επίσημο ελληνικό νόμισμα. Το 1832 η Ελλάδα λαμβάνει 

                                                 
1
 Σβορώνος Νίκος (1995), Εγκυκλοπαίδεια Ελλάδα Ιστορία και Πολιτισμός Ιστορία 6

ος
 Τόμος, 

«Εισαγωγή στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, Η ελληνική διασπορά και ο χαρακτήρας τη», 

Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία, Αθήνα 1995, σελ.15 
2
 Βεργόπουλος Κώστας (1995), Εγκυκλοπαίδεια Ελλάδα Ιστορία και Πολιτισμός Οικονομία 8

ος
 Τόμος, 

«Εισαγωγή στη μελέτη της νεοελληνικής οικονομίας», Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία, Αθήνα 1995, 

σελ.9 
3
 Το ίδιο, σελ.16 

4
 Κωδουνάς Χαρίσιος 2010, Διπλωματική Εργασία «Η Παγκόσμια Οικονομική κρίση στην Ελλάδα, 

μελέτη βασικών τομέων και μεγεθών της ελληνικής οικονομίας» , σελ. 8 
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δάνειο 60.000.000 χρυσών φράγκων και το 1841 ιδρύεται η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος που κυκλοφορεί τα πρώτα τραπεζογραμμάτια το 1842. Αξίζει να σημειωθεί 

εδώ ότι κατά τα πρώτα πενήντα έτη του ελληνικού βασιλείου, πάνω από 200.000 

Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό σε αναζήτηση καλύτερης τύχης.
5
 Έτσι δεν είναι 

τυχαίο φαινόμενο ότι κάθε φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας συμπίπτει 

ιστορικά με μια φάση αναδίπλωσης του έξω ελληνισμού, πράγμα που σε τελευταία 

ανάλυση απορρέει από την κρίση του διεθνούς συστήματος. Κορυφαίες στιγμές 

αυτής της σύνθετης διαδικασίας είναι οι φάσεις του 1882 και του 1992.
6
 

 Οι παλιννοστούντες Έλληνες την περίοδο 1860-1880 βοήθησαν στην 

ανάπτυξη της ελληνικής βιοτεχνίας και στην εισαγωγή καινοτομιών. Υπήρξε μια 

υποχώρηση των φεουδαρχικών σχέσεων και μια οικονομική δραστηριότητα. Τα 

περισσότερα εξωτερικά δάνεια υπογράφτηκαν την περίοδο 1879-1893, όπου και 

οδήγησαν τη χώρα σε πτώχευση και στον πόλεμο του 1897. Ο Διεθνής Οικονομικός 

Έλεγχος εγκαθίσταται στο μικρό ελληνικό έδαφος κι ελέγχει τα κρατικά έσοδα. Η 

περίοδος μετά το 1880 χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη διεθνή ύφεση του τέλους του 

19
ου

 αιώνα. 

 Μετά την οικονομική κατάρρευση του κράτους παρατηρείτε έντονη 

μετανάστευση στο εξωτερικό, κυρίως στην Αμερική, κατά την περίοδο 1899-1911. 

Μέχρι το 1922 υπάρχει μεγάλος εξωτερικός δανεισμός λόγω των μεγάλων 

στρατιωτικών δαπανών και υποχρεώσεων. Η Μικρασιατική καταστροφή ήταν ένα 

γεγονός που επέφερε νέα πλήγματα στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. 

Ήρθαν στη χώρα νέα δραστήρια κι επιχειρηματικά στοιχεία και φτηνή εργασιακή 

δύναμη, κάτι το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως.  

 Η ελληνική οικονομία ταράχτηκε άλλη μια φορά την περίοδο 1922-1940, με 

την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάννης (1923), όπου έγινε ανταλλαγή πληθυσμών 

μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Βουλγαρίας. 17 εκατομμύρια στρέμματα 

καλλιεργούμενης γης διατέθηκαν την περίοδο εκείνη για την εξυπηρέτηση των 

προσφύγων και χορηγήθηκαν περίπου 13 εκατομμύρια χρυσές λίρες και 3,5 δις 

δραχμές μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Με την κορύφωση της διεθνούς κρίσης 

το 1929 γίνονται εντονότερες και ταχύτερες οι διαδικασίες αστικοποίησης του 

ελληνισμού. Από το 1932 και μετά παρατηρείτε μια προσπάθεια ανάκαμψης της 

ελληνικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων εργοστασίων και την άνοδο των 

εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, όμως ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος θα διακόψει αυτή 

την ανάκαμψη. 

 Η ελληνική οικονομία γνώρισε μεγάλη καταστροφή τόσο σε έμψυχο όσο και 

σε άψυχο υλικό την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του εμφυλίου. Το 

χρονικό αυτό διάστημα η βιομηχανική και γεωργική παραγωγή μειώθηκαν 

δραματικά, καθώς και ο τριτογενής τομέας υπέστη ανυπολόγιστες ζημιές. Οι 

παραγωγικές δυνατότητες του ελληνικού κράτους επίσης μειώθηκαν το διάστημα 

αυτό. Η αστικοποίηση διακόπτεται και επικρατεί ένα κλίμα συντηρητισμού και 

οπισθοδρομισμού. Νέα δάνεια, αύξηση του πληθωρισμού και υποτίμηση του 

νομίσματος σημειώθηκαν κατά την περίοδο αυτή. 

 Από το 1948 διαφαίνονται κάποια σημάδια ανάκαμψης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας. Το διάστημα αυτό δίνεται έμφαση σε έργα υποδομής, τόσο 

στο γεωργικό τομέα, όσο και στο βιομηχανικό και τριτογενή τομέα. Μέχρι το 1970 η 

γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην ελληνική 

οικονομία. Από το 1974 η γεωργική παραγωγή συνέχισε την ανοδική της πορεία 

                                                 
5
 Εγκυκλοπαίδεια Ελλάδα Ιστορία και Πολιτισμός Οικονομία 8

ος
 Τόμος, ό.π., σελ.12 

6
 Το ίδιο, σελ.12 
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λόγω της αύξησης των αρδευόμενων εκτάσεων και των γεωργικών μηχανημάτων, 

παρόλο που ο γεωργικός πληθυσμός μειώθηκε σημαντικά. 

 Σημαντικό είναι το γεγονός ότι από τη 1
η
 Νοεμβρίου 1962 η Ελλάδα 

συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και αναλαμβάνει την 

υποχρέωση της αμοιβαίας σταδιακής καταργήσεως των δασμών στα βιομηχανικά 

προϊόντα και την προοδευτική εφαρμογή του Κοινοτικού Εξωτερικού Δασμολογίου.
7
 

Η χώρα μας έπρεπε απαραίτητα να προετοιμαστεί, από το 1962 έως και 1985, για να 

προσαρμόσει την οικονομική της διάρθρωση σε αυτή των χωρών της Κοινότητας.
8
 Οι 

διαπραγματεύσεις για την οριστική ένταξη της Ελλάδας ξεκίνησαν εσπευσμένα και 

παραμελήθηκε η ανάλυση των οικονομικών συνεπειών που θα είχε η ένταξη. 

 Μετά από πολλές αντιδράσεις των κρατών–μελών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, στις 28 Μαΐου 1979 υπογράφτηκε στην Αθήνα η συνθήκη εισόδου της 

Ελλάδας στην Κοινή Αγορά. Έτσι η χώρα μας από την 1
η
 Ιανουαρίου 1981 είναι το 

10
ο
 μέλος της ΕΟΚ και έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα με τα 

υπόλοιπα εννέα μέλη της.
9
 

 Η ένταξη αυτή έχει οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες στην αρχή δεν είναι 

ορατές. Η Ελλάδα μέχρι και σήμερα αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, 

όπως έχει μετονομαστεί η Κοινότητα, και ακόμα επηρεάζεται από τις πολιτικές και 

τις αποφάσεις της, κάτι το οποίο θα εξετάσουμε στο πέμπτο μέρος της μελέτης αυτής. 

 

 

2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ  

 
2.2.1 Η έννοια της κρίσης 

 

 Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη και ανάλυση των περιόδων κρίσεως του 

ελληνικού κράτους θα ήταν σωστό να αναφερθούμε στις έννοιες της κρίσης, της 

οικονομικής κρίσης, της πτώχευσης και της χρεοκοπίας που τόσο συχνά αναφέρουμε.  

 Κρίση γενικά είναι μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης την οποία οφείλουμε να 

την αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία και ωριμότητα. Είναι μια αλλαγή -αιφνίδια ή εν 

εξελίξει- που προκαλεί ένα πιεστικό πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί 

άμεσα.
10

 Αν και είναι θλιβερή, μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα. 

 Η κρίση μπορεί να αφορά μια επιχείρηση, ένα σπίτι, μια κοινότητα και στην 

περίπτωση που μελετάμε ένα ολόκληρο έθνος. Οι κρίσεις συνήθως συμβαίνουν 

ξαφνικά, αλλά μπορεί να έχουν και προειδοποιητικά σημάδια.
11

  

 Η λέξη κρίση με την έννοια της δυσλειτουργίας ενός οργανισμού συναντάται 

για πρώτη φορά στην Ιατρική Επιστήμη. Σύμφωνα με τον Ιπποκράτη ο άνθρωπος 

βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης όταν ασθενεί. Με την ίδια έννοια, συναντάται στην 

Ιστοριογραφία και δη στον Ηρόδοτο, με τη διαφορά ότι η εν λόγω δυσλειτουργία δεν 

αναφέρεται σε ασθενείς, αλλά σε πολιτισμούς που βρίσκονται σε κατάσταση 

κατάρρευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Ηρόδοτος μιλά για κρίση της κληρονομικής 

βασιλείας, η οποία οδηγεί αργότερα στην ανάπτυξη της πόλης-κράτους. Επίσης 

                                                 
7
 Καραντώνης Ηλίας (1995), Εγκυκλοπαίδεια Ελλάδα Ιστορία και Πολιτισμός Οικονομία 8

ος
 Τόμος, 

«6
η
 περίοδος 1961-1981. Η είσοδος στην ΕΟΚ», Εκδόσεις Μαλλιάρης Παιδεία, Αθήνα 1995, σελ.155 

8
 Το ίδιο, σελ 155 

9
 Το ίδιο, σελ.155 

10
 Harvard Business Press, μετάφραση Άννα Μαρκουλιδάκη (2009), «Πώς να διαχειρίζεσαι τις 

κρίσεις»,  Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2009, σελ.16 
11

 Heath Robert, απόδοση Σωτηρίου Βάσω (2005), «Διαχείριση κρίσεων», Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 

Αθήνα 2005, σελ.6 
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αναφέρει ως περίοδο κρίσης την κατάλυση της Λυδικής αυτοκρατορίας από τους 

Πέρσες το 545 π.Χ.  

 Τον 16ο αιώνα χρησιμοποιείται ξανά ο όρος στις Πολιτικές Επιστήμες με την 

έννοια της δυσλειτουργίας των πολιτικών θεσμών. Από την Πολιτική πέρασε στην 

Οικονομική Επιστήμη από τον Μαρξ τον 19ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε, για να 

χαρακτηρίσει τη δυσλειτουργία-αρρώστια της οικονομίας, κατά τη διάρκεια της 

οποίας παρατηρείται μεγάλης έκτασης καταστροφή των παραγωγικών δυνάμεων της 

οικονομίας.
12

 

 Στον αιώνα μας, οι οικονομικές κρίσεις που συμβαίνουν αναζωπυρώνουν το 

κλίμα ανασφάλειας και φόβου, το οποίο αναπόφευκτα οδηγεί σε έξαρση των κρίσεων 

σε όλο τον πλανήτη.
13

   

 

 

2.2.2 Η έννοια του όρου οικονομική κρίση 

 

 Ως οικονομική κρίση μπορεί να χαρακτηριστεί η φάση καθόδου και συνεχής 

συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Οικονομική κρίση είναι το φαινόμενο 

κατά το οποίο μια οικονομία χαρακτηρίζεται από μια διαρκή και αισθητή μείωση της 

οικονομικής της δραστηριότητας. Όταν λέμε οικονομική δραστηριότητα 

αναφερόμαστε σε όλα τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας, όπως η 

απασχόληση, το εθνικό προϊόν, οι τιμές, οι επενδύσεις κ.λ.π. Ο βασικότερος δείκτης 

οικονομικής δραστηριότητας είναι οι επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξομειώνονται, 

συμπαρασύρουν μαζί τους και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη.
14

  

 Οι φάσεις των οικονομικών διακυμάνσεων είναι δύο, η φάση της ανόδου και 

η φάση της  καθόδου. Η οικονομική κρίση αποτελεί τη μία από τις δύο, τη φάση 

καθόδου, τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι αγορά και η οικονομία 

αλλάζουν απρόσμενα καθώς η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογία έχουν κάνει την 

εμφάνιση τους. Μέσα σε συνθήκες δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος 

ξεπροβάλλουν κάποιες σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα της αγοράς. Μια απότομη 

πτώση της ζήτησης επιφέρει αλλαγές στις προβλεπόμενες πωλήσεις και γενικότερα 

σε ολόκληρο τον σχεδιασμό. Η οικονομική κρίση φέρνει στο προσκήνιο όλους τους 

λανθασμένους μηχανισμούς και γίνεται η αρχή μιας νέας θεμελίωσης των θεωριών 

προς διόρθωση των παλαιοτέρων.
15

 

 Οι κρίσεις είναι ένα περιοδικό φαινόμενο με ακαθόριστη περίοδο κι έτσι 

αποτελούν ένα κομμάτι της οικονομίας. Η οικονομία διέπεται από μια λογική 

αλληλουχία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η μεγέθυνση και η ύφεση, η καινοτομία 

και η παρακμή. Η ιστορία μας διδάσκει ότι αφού είναι ένα επαναλαμβανόμενο 

φαινόμενο, υπάρχει κοινή λογική και κοινός τρόπος αντιμετώπισης. 

 Η κρίση τερματίζει τον κύκλο και έπειτα όλο το σύστημα επανεκκινείται και 

ξαναρχίζει ένα νέο είδος ανάπτυξης. O Michel Agletta ονομάζει χαρακτηριστικά την 

οικονομική κρίση εγγενή στην οικονομία, δηλαδή της ίδιας φύσης. 

 

 

 

 

                                                 
12

 Δρα Θεοδώρου  Θεόδωρο(2010), «Η οικονομική κρίση», 

http://www.alfavita.gr/artra/art13_7_9_0703.php  
13

 Heath Robert, ό.π., σελ.443 
14

 Δρα Θεοδώρου Θεόδωρος, ό.π. 
15

 Δρα Θεοδώρου Θεόδωρος, ό.π. 
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2.2.3 Η έννοια του όρου πτώχευση – χρεοκοπία 

 

 Πρώτιστος σκοπός του θεσμού της πτωχευτικής διαδικασίας, σύμφωνα και με 

τις σύγχρονες τάσεις, είναι η προστασία των πιστωτών και η ικανοποίηση τους με 

εκκαθάριση της πτωχευτικής περιουσίας.
16

  

 Η κρατική πτώχευση είναι στη ουσία η εξαγγελία της κυβέρνησης, με την 

οποία καθιστά διεθνώς γνωστή την αδυναμία της να πληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη 

της χώρας της ή ενός μέρους τους ή ακόμη και των τόκων της. Επίσης η «στάση 

πληρωμών», στην οποία εκ των πραγμάτων οδηγείται επειδή υπάρχουν άδεια ταμεία 

και δεν υπάρχει δυνατότητα επιπλέον δανεισμού, ανεξάρτητα από το εάν έχει 

προηγηθεί ή όχι κάποια επίσημη ανακοίνωση. Η πτώχευση ενός κράτους επιβαρύνει 

τους πάσης φύσεως πιστωτές του, το ίδιο το κράτος, την οικονομία του και τους 

πολίτες του.  

 Σε περίπτωση που οι πιθανοί δανειστές ή αγοραστές ομολόγων αρχίζουν να 

υποψιάζονται ότι μια κυβέρνηση μπορεί να αποτύχει να εξοφλήσει το χρέος της, 

μπορεί να απαιτήσουν ένα υψηλότερο επιτόκιο ως αποζημίωση για τον κίνδυνο 

αθέτησης των υποχρεώσεων της. Μια μεγάλη αύξηση του επιτοκίου που 

αντιμετωπίζει μια κυβέρνηση λόγω του φόβου ότι θα αποτύχει να εξοφλήσει το χρέος 

της, καλείται κρίση κρατικού χρέους. Η κρίση χρέους, η κρίση δανεισμού και η κρίση 

φερεγγυότητας αποτελούν τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας κρίσης. Η κρίση χρέους 

προκύπτει όταν οι χορηγούμενες πιστώσεις αυξάνονται γρηγορότερα από τα 

εισοδήματα. Η κρίση δανεισμού προκύπτει όταν ο δανεισμός έχει φτάσει στο 

ανώτερο σημείο και ο δανειζόμενος δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του. Τέλος η κρίση φερεγγυότητας προκύπτει όταν χαθεί η εμπιστοσύνη 

απέναντι στον δανειζόμενο.  

 Οι κυβερνήσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε μια κρίση κρατικού 

χρέους, όταν βασίζονται σε χρηματοδότηση μέσω βραχυπρόθεσμων ομολόγων, 

δεδομένου ότι αυτό δημιουργεί μια κατάσταση αναντιστοιχίας μεταξύ της 

χρηματοδότησης βραχυπρόθεσμων ομολόγων και της μακροπρόθεσμης αξίας του 

ενεργητικού της φορολογικής τους βάσης. Οι κυβερνήσεις μπορεί επίσης, να είναι 

ευάλωτες σε μια κρίση κρατικού χρέους που οφείλεται σε αναντιστοιχία νομισμάτων, 

εάν δεν είναι σε θέση να εκδώσουν ομόλογα στο νόμισμά τους, αφού, σε αντίθετη 

περίπτωση, μία μείωση της αξίας του δικού τους νομίσματος μπορεί να το κάνει 

απαγορευτικά ακριβό για την αποπληρωμή ξένων ομολόγων τους. 

 Δεδομένου ότι μια κρατική κυβέρνηση, εξ ορισμού, ελέγχει τις υποθέσεις της, 

δεν μπορεί να υποχρεωθεί να εξοφλήσει το χρέος της. Παρ 'όλα αυτά, μια κυβέρνηση 

η οποία αρνείται να πληρώσει τις υποχρεώσεις της μπορεί να εξαιρεθεί από 

περαιτέρω πίστωση, μερικά από τα στοιχεία του ενεργητικού της στο εξωτερικό 

μπορεί να κατασχεθούν και ενδέχεται να αντιμετωπίσει πολιτική πίεση από τους 

εγχώριους κατόχους ομολόγων της για να ξεπληρώσει το χρέος της. Γι’ αυτό το λόγο, 

οι κυβερνήσεις σπανίως επιλέγουν να μην πληρώσουν τη συνολική αξία του χρέους 

τους. Αντιθέτως, συχνά αρχίζουν διαπραγματεύσεις με τους κατόχους ομολόγων για 

να συμφωνήσουν για κάποια καθυστέρηση ή μερική μείωση των πληρωμών του 

χρέους τους, η οποία συχνά αποκαλείται αναδιάρθρωση του χρέους. Το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο συχνά βοηθά στις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης κρατικού 

χρέους. 

                                                 
16

 Μιχαλόπουλος Ν. Γεώργιος  (2007), «Πτωχευτική Νομοθεσία», Νομική Βιβλιοθήκη, σελ.9 
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 Η κυριότερη αιτία της χρεοκοπίας ενός κράτους είναι η υπερχρέωσή του. 

Αυτό μπορεί να συμβεί εξαιτίας πολλών παραγόντων όπως η κερδοσκοπική επίθεση 

εναντίον του εθνικού του νομίσματος ή από την αρνητική οικονομική συγκυρία στις 

χρηματαγορές, η οποία μπορεί να καταστήσει αδύνατο ακόμη και τον «υγιή», τον 

εγγυημένο δηλαδή δανεισμό της. Επίσης η χρεοκοπία μπορεί να προέλθει σαν 

αποτέλεσμα μίας «σειράς ετών» ελλειμματικών προϋπολογισμών, κατά τη διάρκεια 

των οποίων το κράτος δαπανούσε περισσότερα από όσα εισέπραττε, ενώ 

χρηματοδοτούσε τα ελλείμματα του με συνεχώς αυξανόμενα δάνεια (ομόλογα) από 

τους πολίτες, από τις τράπεζες, από επενδυτές και από άλλα κράτη. Ακόμη από το 

συνδυασμό τους, δηλαδή την χρονική «συνύπαρξη» των παραπάνω διαφορετικών 

αιτιών. Όσον αφορά μία χώρα της Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα, από την ταυτόχρονη 

εμφάνιση της δεύτερης και της τρίτης αιτίας.
17

  

 Τα κύρια αποτελέσματα που μπορεί να έχει η χρεοκοπία ενός κράτους είναι 

πολλά και ποικίλουν. Αξίζει να σημειωθεί πως μία τέτοια κατάσταση έχει παγκόσμιες 

επιδράσεις και δεν μένει μόνο στα όρια του χρεοκοπημένου κράτους. Έτσι οι 

πιστωτές ενός κράτους χάνουν εξ’ ολοκλήρου ή ένα μέρος αυτών που του έχουν 

δανείσει, καθώς επίσης τους τόκους των χρημάτων τους. Συχνά βέβαια, στα πλαίσια 

διεθνών διαπραγματεύσεων, συμφωνείται η πληρωμή ενός ποσοστού των χρεών, η 

αποπληρωμή των οποίων «ρυθμίζεται» διαφορετικά, συνήθως ανάλογα με το «είδος» 

των πιστωτών (εσωτερικού, εξωτερικού, ιδιώτες, κράτη κλπ).  

 Όταν πτωχεύσει ένα κράτος, μηδενίζει ή περιορίζει σημαντικά τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στους πιστωτές του - γεγονός που «ελαφρύνει» τον 

προϋπολογισμό του, τόσο κατά το ποσόν των τόκων, όσο και των δόσεων επιστροφής 

των δανείων (χρεολυσίων). Το ίδιο το κράτος «επιβαρύνεται» κυρίως λόγω της 

απώλειας της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας του, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα 

τον πιστοληπτικό του «θάνατο». Δηλαδή, το κράτος δεν είναι πλέον σε θέση να 

δανείζεται από τις χρηματαγορές, πόσο μάλλον με λογικά επιτόκια.
18

  

 Γενικά τα αποτελέσματα της χρεοκοπίας ενός κράτους στην οικονομία του 

είναι καταστροφικά. Το ίδιο το κράτος ξεκινάει ξανά από το μηδέν έχοντας χάσει την 

αξιοπιστία του απέναντι στους δανειστές του, στους ξένους επενδυτές και στους 

ίδιους τους πολίτες του. 

 Μετά από μία τέτοια κατάσταση συνήθως επέρχονται και άλλες συνέπειες 

όπως μία πολύ μεγάλη τραπεζική κρίση. Οι τράπεζες είναι συνήθως αυτές που 

κατέχουν σημαντικό μέρος των ομολόγων δημοσίου, τα οποία υποχρεούνται να 

«αποσβέσουν». Επιπλέον επέρχεται μία εκτεταμένη οικονομική κρίση γιατί η 

εσωτερική ζήτηση μειώνεται, οι επενδυτές αποσύρουν μαζικά το σύνολο των 

χρημάτων τους, η παραγωγή συρρικνώνεται, ο πληθωρισμός «καλπάζει», το 

χρηματιστήριο καταρρέει και η αγορά των ακινήτων επίσης, λόγω απουσίας 

αγοραστών. Επίσης και μία νομισματική κρίση είναι αναπόφευκτη διότι οι ξένοι 

επενδυτές «αποφεύγουν» για μεγάλο χρονικό διάστημα τη «χρεοκοπημένη» 

οικονομία.
19

 

        Η πτώχευση ενός κράτους σημαίνει πρακτικά για τους πολίτες του τη μείωση 

των αποταμιεύσεων τους, είτε επειδή είναι πιστωτές του κράτους τους, είτε επειδή το 

νόμισμα υποτιμάται ραγδαία, ενώ δεν προλαβαίνουν να κάνουν αναλήψεις από τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Πολύ πιο επώδυνη είναι όμως η έμμεση επιβάρυνση 

τους από τα καταστροφικά αποτελέσματα στην οικονομία του κράτους (τράπεζες, 

                                                 
17

Βιλιάρδος Βασίλης (2010), «Οικονομία και πολιτική», 

http://viliardos.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=35484 
18

 Το ίδιο. 
19

 Βιλιάρδος Βασίλης, ό.π. 
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επιχειρήσεις κλπ). Ακολουθεί υψηλή ανεργία, καθώς επίσης και η απώλεια όλων 

σχεδόν των κοινωνικών παροχών όπως είναι η παιδεία και η υγεία.  

 Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για να αποφύγει ένα κράτος την οριστική του 

χρεοκοπία. Πρέπει όμως για να επιτευχθεί αυτό να υπάρξει η ανάλογη σοβαρότητα 

όχι μόνο από τη μεριά των πολιτικών κομμάτων, αλλά και από τους εργαζομένους, τα 

συνδικάτα και τις επιχειρήσεις. Γιατί ένα τέτοιο αποτέλεσμα χρειάζεται τη 

συνεργασία όλων για να είναι θετικό. 

 Συνήθως σε περιόδους πτώχευσης μειώνονται οι δημόσιες δαπάνες, 

περιορίζονται οι κοινωνικές παροχές και μειώνονται οι διάφορες επιδοτήσεις και 

ενισχύσεις όπως οι  φοροελαφρύνσεις. Επίσης επέρχεται μείωση των μισθών, άσχετα 

με τις συμβάσεις οι οποίες έχουν υπογραφεί και μειώνεται αισθητά ο αριθμός των 

δημοσίων υπαλλήλων.  

 Αυξάνονται οι άμεσοι κι έμμεσοι φόροι, καθώς επίσης επιβάλλονται νέοι 

φόροι σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της χώρας. Υποτιμάται το νόμισμα της 

χώρας, αυξάνεται ο πληθωρισμός μέσω των χαμηλών επιτοκίων και αυξάνεται η  

ποσότητα των χρημάτων στην αγορά χωρίς αντίστοιχη αύξηση του ΑΕΠ. 

 Όμως υπάρχει δυστοπία στις χώρες της Ευρωζώνης. Λόγω του γεγονότος ότι 

ανήκουν οι χώρες – μέλη σε ένα ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο είναι 

πολύ δύσκολη η πτώχευση ενός κράτους – μέλους. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε τη 

δημιουργία ενός ντόμινο χρεοκοπιών στην Ευρωζώνη που ίσως οδηγούσε και στη 

διάλυση της, κάτι το οποίο δεν θα ήθελαν να συμβεί τα ανεπτυγμένα κράτη της 

Ευρώπης. 

 Η δυσμενέστερη όλων ίσως είναι η επιβολή «καταναγκαστικών μέτρων» εκ 

μέρους της κυβέρνησης. Δηλαδή επιπλέον φορολογικά μέτρα από τα συνηθισμένα. 

Όπως για παράδειγμα οι ειδικοί φόροι εις βάρος της ατομικής περιουσίας των 

πολιτών, καθώς επίσης και των επιχειρήσεων. Οι φόροι αυτοί επιβάλλονται από το 

κράτος, χωρίς τη συμφωνία όλων και χωρίς να έχουν «προ-αναγγελθεί» στον ετήσιο 

προϋπολογισμό. 

 Ουσιαστικά ένα κράτος θεωρείται επίσημα χρεοκοπημένο, μόνο εάν οι 

πολίτες του επιδείξουν ανυπακοή. Εάν δηλαδή εμποδίσουν την εφαρμογή των 

καταναγκαστικών και λοιπών μέτρων που επιβάλλονται από την κυβέρνηση τους. Σε 

μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό γίνεται από την Κομισιόν μέσω της εθνικής 

κυβέρνησης. 

        Σε περίπτωση πτώχευσης το κράτος δεν βρίσκει δανειοδοτείς και είναι σε 

μεγαλύτερη εξάρτηση από τα εισοδήματα του. Ακόμη η έλλειψη εμπιστοσύνης προς 

το ίδιο το κράτος έχει ως συνέπεια μια φυγή του κεφαλαίου από την χώρα.    

 

 

2.2.4 Η έννοια της επιχειρηματικότητας    

 

 Η οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από τη δραστηριότητα 

των επιχειρηματιών. Ένα κράτος μπορεί να ανακτήσει την οικονομική του ανάπτυξη 

εάν δώσει έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στις επενδύσεις. Αυτό αποτελεί μία 

διέξοδο από την κρίση. 

 Υπάρχει μια διαφορά και πολυγνωμία όσον αφορά την έννοια της 

επιχειρηματικότητας. Τι είναι και τι εκφράζει. Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχει 

διαφορετικότητα στον τρόπο με τον οποίο δρα ο επιχειρηματίας, το είδος της 

επιχείρησης και αυτά που κατέχει για τη λειτουργία της επιχείρησης.  

 Με την επιχειρηματικότητα ή την επιχειρηματική πρωτοβουλία, ο άνθρωπος 

επιχειρεί. Το ρήμα “επιχειρώ“ σημαίνει προσπαθώ να κάνω κάτι καινούριο. Η 
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επιχειρηματικότητα είναι η δραστηριότητα του ανθρώπου που δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί πλήρως στην οικονομική ζωή από καμιά άλλη παρεμφερή 

δραστηριότητα όπως είναι αυτή του μισθωτού διευθυντή, υπαλλήλου κτλ. Είναι μια 

αναντικατάστατη λειτουργία που μπορεί να εξασκηθεί επαρκέστερα κυρίως από 

φυσικά πρόσωπα και στο καθεστώς της ελεύθερης αγοράς.
20

  

 Στην οικονομική ζωή υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι που δεν μπορούν να 

προβλεφθούν, ούτε να αντιμετωπισθούν. Έτσι η επιχειρηματικότητα δεν είναι τίποτα 

άλλο από τον παθητικό παραγωγικό συντελεστή ο οποίος αναλαμβάνει ορισμένους 

κινδύνους που κανένας άλλος δεν αναλαμβάνει, με σκοπό να εισπράξει μια αμοιβή, 

το κέρδος του. Είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία και συμβάλλει στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου, απελευθερώνοντας εν γένει το ανθρώπινο 

δυναμικό, επιτρέποντας την μετατροπή νέων ιδεών σε επιτυχημένες προσπάθειες και 

συσσωρεύοντας σχετική γνώση.
21

 

 Μια άλλη άποψη είναι ότι ο επιχειρηματίας αποσκοπεί να επιτύχει μια 

οργάνωση των παραγωγικών συντελεστών που θα του αποφέρει τα μέγιστα 

οικονομικά οφέλη. Επιχειρηματίας είναι αυτός που εισάγει διάφορες καινοτομίες.
22

 Ο 

Kirzner παρουσιάζει την επιχειρηματικότητα ως την απερίσπαστη προσπάθεια του 

ατόμου να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία κέρδους που παρουσιάζεται 

στην αγορά.  

 Η επιχειρηματικότητα όμως δεν εξασκείται με έναν και μοναδικό τρόπο. Δεν 

υπάρχει μία συγκεκριμένη συνταγή για την σωστή κι επιτυχημένη επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Ο επιχειρηματίας αναλαμβάνει το ρίσκο της δραστηριότητας του. 

Δραστηριοποιείται για την έναρξη μιας μονοπωλιακής κατάστασης χτίζοντας την 

επιχείρηση του έτσι όπως κρίνει αυτός σωστά και σύμφωνα με τους κανόνες που 

επικρατούν τη δεδομένη στιγμή στην αγορά. Ο ρόλος του επιχειρηματία ασκείται 

μόνο μέχρι του σημείου που αυτός θα εγκαταστήσει ένα προσωρινό μονοπώλιο στην 

αγορά, διαμέσου της καινοτομικής του δράσης.
23

 Η καινοτομία αποτελεί στοιχείο 

μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής κίνησης. Δεν ταυτίζεται απόλυτα με την 

επιχειρηματικότητα, αλλά αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της.  

 Η εκμετάλλευση των ευκαιριών κέρδους από τον επιχειρηματία επιτυγχάνεται 

όταν δραστηριοποιείται στις εξής καινοτομικές ενέργειες: α) στη δημιουργία νέων 

προϊόντων, β) στη διεύρυνση ή ανακάλυψη νέων αγορών για τα προϊόντα του, γ) στη 

χρησιμοποίηση αποτελεσματικότερων μεθόδων παραγωγής και στην δ) 

αποδοτικότερη οργάνωση της επιχείρησης.
24

 

 

 

2.3 ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΔΝΤ) 
 

 Σημαντικό είναι να εξετάσουμε και τη δημιουργία του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου πριν αναλύσουμε την οικονομική πολιτική της χώρας 

σήμερα. Τα αίτια που οδήγησαν στην ίδρυση του και τους σκοπούς που αυτό 

εξυπηρετεί. 

                                                 
20

 Καραγιάννης Αναστάσιος (1999), «Επιχειρηματικότητα και οικονομία», Εκδοτικός Οίκος Interbooks, 

Αθήνα, σελ 16 
21

 Μιχιώτης Στέφανος (2006), «Η έννοια και η σημασία της επιχειρηματικότητας σήμερα», σελ.1, 

http://www.tetras-consult.gr/resources/index.html 
22

 Καραγιάννης, ό.π., σελ.17 
23

 Καραγιάννης, ό.π., σελ.25 
24

 Το ίδιο, σελ.43 
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 Η λειτουργία των διεθνοποιημένων αγορών χαρακτηρίζεται από την ενεργό 

συμμετοχή σε αυτές όχι μόνο των επιχειρήσεων αλλά και των εθνικών κυβερνήσεων. 

Ο ρόλος των κυβερνήσεων στις διεθνείς αγορές δεν περιορίζεται απλώς στη 

διεξαγωγή εξαγωγών και εισαγωγών, στη διακίνηση κεφαλαίων μέσω δανεισμού στις 

διεθνείς χρηματαγορές ή ακόμα και στην διεξαγωγή άμεσων ξένων επενδύσεων. Οι 

εθνικές κυβερνήσεις επίσης επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία των διεθνών αγορών 

καθώς είναι αυτές που καθορίζουν τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν τις 

εισροές και εκροές προϊόντων και κεφαλαίων προς και από τις χώρες τους. 

 Η σημασία του ρόλου τους έγκειται στο ότι οι κυβερνήσεις λαμβάνουν 

θεσμικά μέτρα προστατευτικής φύσεως. Τα μέτρα αυτά κατά κανόνα έχουν ως στόχο 

να ωφελήσουν όλες ή κάποιες από τις εγχώριες επιχειρήσεις ή κάποιους 

συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους και γενικότερα την εθνική οικονομία. 

Νομοθετικά μέτρα αυτού του είδους αποτελούν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί 

περιορισμοί στην εξαγωγή ξένου συναλλάγματος, η καθιέρωση πολύπλοκων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών για την απόκτηση άδειας εισαγωγής προϊόντων και 

εξαγωγής συναλλάγματος.  

 Τα νομοθετικά αυτά μέτρα, όμως, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τις διεθνείς 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων άλλων χωρών, καθώς θέτουν και σε κάποιες 

περιπτώσεις εμπόδια στην πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών στις αγορές των 

χωρών που καθιερώνουν μέτρα προστατευτικής φύσεως. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι 

επιχειρήσεις των άλλων χωρών καταφεύγουν στην κυβέρνηση της χώρας τους και 

ζητούν την υποστήριξή της για να επιτύχουν την άμβλυνση ή ακόμα και την 

κατάργηση αυτών των εμποδίων. Πολύ συχνά παρατηρούνται καταστάσεις όπου οι 

κυβερνήσεις κάποιων χωρών διαφωνούν μεταξύ τους σε θέματα που σχετίζονται με 

την διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, με την διακίνηση 

κεφαλαίων, αλλά και με τη διεθνή μεταφορά και την προστασία της τεχνολογίας και 

των πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Η  σημασία της εμφάνισης των διαφωνιών αυτών είναι ότι πολλές φορές 

οδηγούν τις χώρες αυτές σε ανοιχτές προστριβές και συγκρούσεις με αποτέλεσμα οι 

κυβερνήσεις των διαφωνούντων χωρών να λαμβάνουν αυστηρά οικονομικά και 

εμπορικά μέτρα και αντίμετρα. Μια τέτοια εξέλιξη βλάπτει τις επιχειρήσεις, τους 

καταναλωτές και γενικά την οικονομία των χωρών που συγκρούονται. Οι προστριβές 

αυτές προκαλούν ένταση στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των εμπλεκόμενων 

χωρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αρνητικού οικονομικού 

περιβάλλοντος και την πρόκληση αναστάτωσης στις τοπικές αγορές. Οι δυσμενείς 

αυτές επιπτώσεις μπορεί να επεκταθούν και στις διεθνείς αγορές, όταν μία ή 

περισσότερες από τις εμπλεκόμενες χώρες ανήκουν στην ομάδα των αποκαλούμενων 

“μεγάλων οικονομικών δυνάμεων”. 

 Έτσι λοιπόν η εμφάνιση τέτοιων καταστάσεων οδήγησε τη διεθνή κοινότητα 

να  καταλάβει ότι επιβαλλόταν η ανάγκη για τη δημιουργία κάποιων οργανισμών που 

θα ήταν αποδεκτοί απ’ όλες τις κυβερνήσεις και θα είχαν τη δυνατότητα να 

παρεμβαίνουν για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων στις περιπτώσεις όπου δύο 

ή περισσότερες χώρες διαφωνούν σε κάποιο θέμα σχετικά με την διεξαγωγή του 

διεθνούς εμπορίου μεταξύ τους και αδυνατούν να καταλήξουν σε κάποιο 

συμβιβασμό, να αναπτύσσουν κανονισμούς που να εξασφαλίζουν την όσο δυνατόν 

πιο ομαλή λειτουργία των διεθνών αγορών, και να συντονίζουν και να διευκολύνουν 

τη διεξαγωγή των διεθνών συναλλαγών. 

Επίσης, η ανάγκη για τη μείωση των σημαντικών ανισοτήτων στο επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης που παρατηρούνταν μεταξύ διαφόρων χωρών και η 

αδυναμία των χωρών αυτών να ανακαλύψουν τα κεφάλαια που απαιτούνταν για να 
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χρηματοδοτήσουν την οικονομική τους ανάπτυξη, κατέστησε στη διεθνή κοινότητα 

την ανάγκη για την ύπαρξη ανεξάρτητων και αμερόληπτων υπερεθνικών οργανισμών 

που θα είχαν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν την αναπτυξιακή προσπάθεια των 

λιγότερο αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών με σχετικά χαμηλό κόστος 

χρηματοδότησης για τις χώρες αυτές και να παρέχουν υψηλού επιπέδου αλλά  

αμερόληπτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οικονομικού χαρακτήρα στις 

χώρες που τις έχουν ανάγκη και τις επιζητούν και να συγκεντρώνουν και να 

παρέχουν στους ενδιαφερόμενους διάφορα στοιχεία, π.χ. οικονομικά, κοινωνικά και 

δημογραφικά, που είναι χρήσιμα για τη μελέτη της οικονομίας των χωρών που είναι 

μέλη των οργανισμών αυτών. 

Μετά λοιπόν το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι διαπιστώσεις αυτές 

οδήγησαν στη δημιουργία ενός σημαντικού αριθμού διεθνών οικονομικών 

οργανισμών. Ένας τέτοιος οργανισμός είναι και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το 

οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη της σταθερότητας της λειτουργίας των 

διεθνών αγορών, καθώς και στην προσπάθεια μείωσης των ανισοτήτων της 

οικονομικής ανάπτυξης μεταξύ των μελών της διεθνούς κοινότητας. 

Τρία είναι τα στοιχεία που υπάρχουν σ’ ένα διεθνές νομισματικό σύστημα : α) 

το καθεστώς νομισματικής ισοτιμίας, β) οι διακανονισμοί για συνεργασία ανάμεσα 

στα έθνη, στην πράξη μεταξύ των κεντρικών τους τραπεζών, και γ) οι διακανονισμοί 

για τις επεκτάσεις δανείων σε έθνη, είτε από άλλα έθνη σε διμερή βάση, ή σε 

πολυμερή μέσω ενός διεθνούς οργανισμού. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα για την επιτυχία της διεθνούς 

συνεργασίας. Το διεθνές νομισματικό σύστημα βασίζεται σε μη σταθερές 

διακυμάνσεις. 

Το σύστημα σταθερών ισοτιμιών του Μπρέττον Γουντς όταν δημιουργήθηκε, 

ήταν ένα σύστημα το οποίο προσδιόριζε σταθερές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων 

των χωρών που συμμετείχαν σε αυτό. Το σύστημα αυτό όμως ίσχυσε έως και το 

1971. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα 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 το χρυσό. Ένα ομαλό και προβλέψιμο διεθνές 

κλίμα συναλλαγών ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες ήταν ο στόχος του 

συστήματος αυτού. 

Το νέο αυτό σύστημα άρχισε να φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα με την 

μορφή της ανάπτυξης στο διεθνές εμπόριο, την οικονομική ανάπτυξη και τις 

επενδύσεις, όμως είχε ως αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να εμφανίζουν ελλείμματα στο 

ισοζύγιο πληρωμών τους. Έτσι το 1971 με απόφαση του προέδρου Ρίτσαρντ Νίξον, 

οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν την μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό και το σύστημα 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods. 

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παίζει ένα ρόλο «κλειδί» στους θεσμικούς 

διακανονισμούς για συνεργασία και δανεισμό. 

Ιδρύθηκε το 1944 από τους αντιπροσώπους 44 χωρών, οι οποίοι 

συγκεντρώθηκαν στο Bretton Woods της πολιτείας του New Hampshire των ΗΠΑ. 

Στην  ιδρυτική διακήρυξη του ΔΝΤ αναφέρονται οι στόχοι και οι σκοποί του. 

Δημιουργήθηκε για να προωθεί τη διεθνή συνεργασία σε νομισματικά θέματα, να 

διευκολύνει την επέκταση και ισόρροπη ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, να 

προωθεί τη σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, να συμβάλλει στην 

εγκαθίδρυση ενός συστήματος διεθνών πληρωμών, να επιδιώκει την κατάργηση 

όλων των περιορισμών που εμποδίζουν την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, και να 
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προσπαθεί να βοηθήσει τις χώρες-μέλη να εξαλείψουν τις ανισορροπίες στο ισοζύγιο 

πληρωμών. 

Μέλος μπορεί να γίνει όποια χώρα είναι διατεθειμένη να δεχτεί τους 

κανονισμούς λειτουργίας του Δ.Ν.Τ. Η βοήθεια που παρέχει στα μέλη του ή και σε 

χώρες που δεν είναι μέλη, μπορεί να έχει είτε τη μορφή τεχνοκρατικών συμβουλών 

για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, είτε τη μορφή μεγάλων 

δανείων σε σκληρό νόμισμα με πολύ χαμηλά επιτόκια και ευνοϊκούς όρους 

αποπληρωμής. Όμως, το Δ.Ν.Τ. είναι γνωστό ότι απαιτεί να εφαρμόσουν οι χώρες 

που χρηματοδοτεί σκληρά οικονομικά μέτρα. Κάτι το οποίο απαίτησε και από τη 

χώρα μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 
 

 

3.1 Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 
 

 Ο Χαρίλαος Τρικούπης αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες 

προσωπικότητες του ελληνισμού. Γεννήθηκε στο Ναύπλιο στις 11 Ιουλίου 1832, 

καταγόταν όμως από το Μεσολόγγι, εκεί από όπου κέρδιζε και την βουλευτική του 

έδρα και ήταν ιδιαίτερα περήφανος για την καταγωγή του. 

 Πατέρας του ήταν ο Μεσολογγίτης Σπυρίδων Τρικούπης, ο οποίος αποτέλεσε 

πολιτικός και ιστορικός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο ίδιος κατά τα 

πρώτα βήματα της Καποδιστριακής κυβέρνησης διετέλεσε αρχιγραμματέας της 

Επικράτειας (πρωθυπουργός), αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκε.
25

 Η μητέρα του 

Χαρίλαου Τρικούπη ήταν Φαναριώτισσα, η Αικατερίνη Μαυροκορδάτου, η οποία 

ήταν αδελφή του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. 

 Ο Χαρίλαος Τρικούπης μεγάλωσε σε ένα καλό οικογενειακό περιβάλλον. Στο 

σπίτι όπου ζει, λαμβάνονται αρκετές φορές προτάσεις καθοριστικές για την πορεία 

του ελληνικού κράτους.
26

 Το 1834 μεταφέρεται η πρωτεύουσα του ελληνικού 

κράτους στην Αθήνα κι εκεί μετακομίζει και η οικογένεια του. Ο ίδιος διακρίνεται 

στα θετικά και θεωρητικά μαθήματα του γυμνασίου κάτι το οποίο προδιαγράφει την 

πολύπλευρη προσωπικότητα του και τη λαμπρή καριέρα του.  

 Όταν πέρασε στη Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών έμεινε 

αποστασιοποιημένος από τις φοιτητικές διαδηλώσεις κατά του Όθωνα. Παρέμενε 

αφοσιωμένος στις μελέτες του και δεν συμμετείχε σε φοιτητικές συγκεντρώσεις παρά 

μόνο μία φορά, ενώ συνήθως προσπαθούσε ο ίδιος να αποτρέψει τους συμφοιτητές 

του από το να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις.
27

 Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 

είχε την ευκαιρία να μάθει τρεις ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Μετά 

λοιπόν την τριετή φοίτηση του στην Αθήνα, στάλθηκε στο Παρίσι να ολοκληρώσει 

εκεί τις σπουδές του. 

 Η αναγνώριση του σε διδάκτορα δεν άργησε και όταν τελείωσε τις σπουδές 

του πέτυχε να διορισθεί στη θέση του ενός από τους γραμματείς του Δικηγορικού 

Συλλόγου Παρισίων. Το 1854 αναχωρεί από το Παρίσι για το Λονδίνο και διορίζεται 

επίσημα γραμματέας της ελληνικής πρεσβείας, υφιστάμενος δηλαδή του πατέρα του. 

Έτσι ξεκινάει η διπλωματική του δραστηριότητα. Τα επίσημα καθήκοντα του 

ανέλαβε στις 7 Απριλίου του 1854. Στις 4 Μαρτίου του 1855, έναν χρόνο περίπου 

μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Χαρίλαος Τρικούπης με βασιλικό διάταγμα 

προάγεται σε επίσημο γραμματέα της πρεσβείας.
28

 

 Ο Τρικούπης διετέλεσε εφτά φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας (1875, 1878, 

1880, 1882-1885, 1886-1890, 1892, 1893-1895). Μόλις το 1882 εξασφάλισε απόλυτη 

πλειοψηφία στη Βουλή, οπότε και μπόρεσε να ξεκινήσει το εκσυγχρονιστικό του 

                                                 
25

Τζόκας Σπύρος (1999), «Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. 

Οδοιπορικό στον 19
ο
 αιώνα», Εκδόσεις Θεμέλιο, Αθήνα 1999, σελ.21 

26
 Τζόκας, ό.π., σελ.22 

27
 Πουρναράς  Δ., «Χ.Τ. Η ζωή και το έργο του», Αθήνα 1970, τόμος Ι, σελ.37 

28
 Τζόκας, ό.π., σελ 28 
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πρόγραμμα.
29

 Ο ίδιος εναλλασσόταν στην εξουσία από τότε μέχρι το 1895 με το 

Θεόδωρο Δηλιγιάννη, γεγονός το οποίο υπονόμευε το έργο του. 

 Τα επιτεύγματά του εντοπίζονται κυρίως στον εσωτερικό τομέα. Το 1895 

αναγκάστηκε να αναστείλει την πληρωμή των εξωτερικών δανείων, ενώ τα μέτρα 

λιτότητας που ακολούθησαν προκάλεσαν την ήττα του το 1895.
30

  Στις 30 Μαρτίου 

1896 αφήνει την τελευταία του πνοή στις Κάνες, όπου είχε αυτοεξοριστεί. 

  

 

3.2 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ            

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

 
 Είναι σημαντικό πριν αναλύσουμε τα γεγονότα που οδήγησαν στη χρεοκοπία 

της Ελλάδας τότε, να εξετάσουμε την περίοδο πριν από αυτή. Κυρίως πρέπει να 

εξετάσουμε το χρονικό διάστημα μετά την Ελληνική Επανάσταση, όπου τότε γίνεται 

προσπάθεια ανασυγκρότησης και δημιουργίας του ελληνικού κράτους. 

 Με το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης και παρ’ όλο που κυβερνήτης του 

κράτους ήταν ο Καποδίστριας, οι Μεγάλες Δυνάμεις ορίζουν ως καθεστώς του 

κράτους την κληρονομική μοναρχία. Με τη δολοφονία του Καποδίστρια, ορίζεται ο 

Όθωνας βασιλιάς της Ελλάδας και από το 1833 έως το 1843 επικρατεί η απόλυτη 

μοναρχία. Όμως αυτό προκάλεσε την αντίδραση και τη δυσαρέσκεια των Ελλήνων 

και το 1844 ψηφίζεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας όπου το πολίτευμα ορίζεται 

ως Συνταγματική Μοναρχία μέχρι το 1862. 

 Το 1862 ο Όθωνας υποχρεώνεται από μια εξέγερση να εγκαταλείψει την 

Ελλάδα και την περίοδο 1862 έως και 1864 η Ελλάδα κυβερνάται από τη Β’ Εθνική 

Συνέλευση. Στις 18 Μαρτίου η Εθνική Συνέλευση αναγορεύει τον Γεώργιο 

Γκλύξμπουργκ «Συνταγματικό Βασιλέα των Ελλήνων» και το 1864 τίθεται σε ισχύ το 

Σύνταγμα το οποίο καθιερώνει το πολίτευμα της βασιλευόμενης δημοκρατίας στην 

Ελλάδα. Τότε ο Τρικούπης αντιπροσώπευσε τη μεγάλη ελληνική κοινότητα του 

Λονδίνου στη Συντακτική Συνέλευση όπου προέκυψε το Σύνταγμα αυτό.
31

 

 Κατά το χρονικό διάστημα που ο Χαρίλαος Τρικούπης υπηρετεί στην 

πρεσβεία, στον ελληνικό χώρο συμβαίνουν δραματικά γεγονότα που προοιωνίζουν 

αλλαγές.
32

 Γύρω στα μέσα του 19
ου

 αιώνα επανέρχεται το Ανατολικό ζήτημα. Η 

διαφωνία μεταξύ Καθολικών κι Ορθοδόξων για την κατοχή προσκυνημάτων των 

Αγίων Τόπων ήταν η αφορμή για να ξεσκεπάσει ο Κριμαϊκός Πόλεμος.  

 Ο Κριμαϊκός πόλεμος σήμαινε τη νέα κρίση του Ανατολικού Ζητήματος. 

Ήταν η διαφωνία μεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων για την κατοχή προσκυνημάτων 

των Αγίων Τόπων. Διήρκησε από το 1853 έως και το 1856. Η Ελλάδα δεχόταν 

πιέσεις για να αναμειχθεί στο ζήτημα παρόλο που δεν την αφορούσε άμεσα. Οι 

Αγγλογάλλοι όμως αντιδρούσαν στην ανάμειξη της Ελλάδας, η οποία είχε δραματικές 

συνέπειες και προκάλεσε τη δυσαρέσκεια τους. Η λήξη του Κριμαϊκού πολέμου 

βρήκε την Ελλάδα σε δυσμενή θέση.  

 Μετά τον Κριμαϊκό πόλεμο και τη συνθήκη του Παρισιού, η διείσδυση της 

Γαλλίας και της Αγγλίας στις χώρες της Εγγύς Ανατολής στην Αίγυπτο και στα 

Βαλκάνια εντείνεται και δημιουργεί στις περιοχές αυτές μια χωρίς προηγούμενο 

                                                 
29

Clogg Richard (2002), «Συνοπτική Ιστορία της Ελλάδας 1770-2000», Εκδόσεις Κάτοπτρο, 2
η
 έκδοση, 

σελ.291 
30

 Το ίδιο, σελ.291 
31

 Το ίδιο, ό.π. σελ.291 
32

 Τζόκας, ό.π. σελ.291 
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οικονομική κρίση, όπου μετέχουν ευρύτατα και οι Έλληνες διασκορπισμένοι σε όλες 

αυτές τις χώρες.
33

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Έλληνες της διασποράς βοηθούσαν 

οικονομικά όσο μπορούσαν το ελληνικό κράτος. Οι Έλληνες της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας εισάγουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα και διευθύνουν την 

οικονομία της.
34

 Αυτό όμως που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία της εποχής 

εκείνης είναι η εισροή στη χώρα ελληνικών και ξένων κεφαλαίων και η συνακόλουθη 

εμφάνιση της βιομηχανίας, καθώς και η ανάπτυξη της πίστης των Τραπεζών.
35

 

 Παρ’ όλη όμως την προσπάθεια της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας το 

μείζον ζήτημα ήταν ότι δεν υπήρχε οργάνωση και σταθερή πολιτική και διοίκηση. Ο 

Τρικούπης είχε αντιληφθεί ότι η λειτουργία του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα 

ήταν ανεπαρκής και η βασική αιτία για τα δεινά του Ελληνισμού.
36

   

  Με τη λήξη της Επανάστασης το ελληνικό κράτος βρίσκεται διαλυμένο και 

αποσυντονισμένο, προσπαθώντας ακόμα να συνέλθει από την κατάσταση την οποία 

βρισκόταν τόσο καιρό. Αυτό που χρειαζόταν ήταν συνοχή και σταθερό πολιτικό 

σύστημα. 

 Τα ζητήματα που είχε να αντιμετωπίσει, τόσο στο εξωτερικό του, όσο και στο 

εσωτερικό του ήταν αρκετά και πολύπλοκα. Η Κρητική Επανάσταση (1866-1869), η 

Ελληνοσερβική προσέγγιση, καθώς και ο αγώνας για την απελευθέρωση των 

αλυτρωτικών περιοχών αποτελούσαν ανοιχτές πληγές που παρεμπόδιζαν την 

αναδιοργάνωση και συγκρότηση του ελληνικού κράτους.  

 Έτσι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα βρίσκει μια Ελλάδα οπισθοδρομική, μη 

καπιταλιστική, με ξεπερασμένους τρόπους παραγωγής. Αντίθετα η Ευρώπη 

βρισκόταν σε οικονομική άνοδο, είχε συσσωρεύσει κεφάλαιο και ο καπιταλισμός 

άκμαζε. Πώς μπορούσε λοιπόν η χώρα να ανταγωνιστεί και να φτάσει τις άλλες 

Ευρωπαϊκές, έχοντας μόλις βγει από έναν πόλεμο; 

 Ο Τρικούπης στόχευε στον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του 

κράτους. Πρώτιστος στόχος του ήταν ο εκσυγχρονισμός και η ισχυροποίηση του 

στρατού και του στόλου.
37

 Ο προϋπολογισμός του κράτους άρχισε να επιβαρύνετε 

σιγά-σιγά  από την ανάγκη για εκσυγχρονισμό, όμως οι συνθήκες που επικρατούσαν 

δεν δημιουργούσαν πρόσφορο έδαφος για τέτοια μεγάλα ανοίγματα.  

 Η ανασυγκρότηση του κράτους, εκτός από την οικονομική αδυναμία, 

αναιρούνταν και από την πολιτική αδυναμία. Η συνεχής εναλλαγές των 

κυβερνήσεων, η ανωριμότητα του πολιτικού κόσμου, οι παρεμβάσεις του παλατιού 

και η συνεχής εμπλοκή των ξένων δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία, Πρωσία και 

Αυστρία) στα εσωτερικά της χώρας δημιουργούσαν ένα κλίμα αποσταθεροποίησης 

και μη αξιοπιστίας ως προς το ελληνικό κράτος. 

 Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο που δημοσιεύει ο Τρικούπης στην εφημερίδα 

¨Καιροί¨ στις 18 Οκτωβρίου 1874 με τον τίτλο “Τις πταιει”. Με το άρθρο του αυτό 

ασκεί δριμύτατη κριτική στα πολιτικά πράγματα της χώρας και ιδιαίτερα στις 

αυθαιρεσίες του παλατιού. 

 Ο ίδιος ο Τρικούπης ήθελε να καταστήσει τη χώρα διεθνώς αξιόπιστη, να 

ενθαρρύνει το ξεκίνημα της εκβιομηχάνισης, να βελτιώσει τις συγκοινωνίες, να 

εκσυγχρονίσει τη διοίκηση. Για να προκύψει όμως το κράτος που ονειρευόταν δύο 
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πράγματα έπρεπε να πατάξει: τη φοροδιαφυγή και τη ληστεία,
38

 κατάλοιπα της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας.  

 Το πολιτικό του έργο ήταν δαπανηρό και απαιτούσε υψηλή φορολογία καθώς 

και μεγάλη επιβάρυνση του προϋπολογισμού. Από την άλλη πλευρά ήταν και ο 

Θεόδωρος Δηλιγιάννης, με τον οποίο εναλλάσσονταν διαρκώς στην εξουσία και ο 

οποίος ήταν αντίθετος με τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Πίστευε ακόμη στη 

«Μεγάλη Ιδέα» και οι πολιτικές του επιλογές έθεσαν αρκετές φορές σε δοκιμασία την 

ελληνική οικονομία.  

 Με ασταθή το πολιτικό σύστημα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί ανάπτυξη 

και πρόοδος. Η ειρήνη αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή 

μεταρρυθμιστικού προγράμματος στην Ελλάδα.  

 

 

3.3 Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 

 
 Για να κατανοηθούν καλύτερα οι λόγοι της τότε χρεοκοπίας του ελληνικού 

κράτους, πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά οι πολιτικές που ασκήθηκαν στον 

εξωτερικό τομέα, στο εσωτερικό και στην οικονομία γενικότερα. 

 

 
3.3.1 Εξωτερική πολιτική 

 

 Η εξωτερική πολιτική του Χαρίλαου Τρικούπη ήταν στα περισσότερα σημεία 

της σωστή κι επικερδής για το ελληνικό κράτος. Σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός 

ότι ο ίδιος είχε εργαστεί για αρκετά χρόνια στην πρεσβεία του εξωτερικού, οπότε είχε 

κατά κάποιο τρόπο καλές σχέσεις με το εξωτερικό, αλλά αποτέλεσε και για αρκετό 

διάστημα Υπουργός Εξωτερικών. 

 Το αλυτρωτικό ζήτημα ήταν το κυρίαρχο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής 

του. Κοινή πεποίθηση των Ελλήνων ήταν ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε 

ολοκληρωθεί.
39

 Το αλυτρωτικό ζήτημα εκφράζει από τη μία την επιθυμία του 

αλύτρωτου ελληνισμού να ενωθεί με τη μητέρα πατρίδα και από την άλλη του 

ελεύθερου ελληνισμού να απελευθερώσει τις υπόδουλες ελληνικές περιοχές. 

 Το εθνικό ζήτημα αποτέλεσε το πιο σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής 

πολιτικής όλη τη διάρκεια του 19
ου

 αιώνα και προηγούνταν κάθε άλλου. Η μη 

επίλυση του θεωρούνταν ως αιτία για τα κοινωνικά αδιέξοδα και τη μιζέρια της 

Ελλάδας.
40

 

 Με άξονα το αλυτρωτικό ζήτημα καθορίζονταν και οι κοινωνικοί αγώνες της 

εποχής οι οποίοι ήταν οξύτατοι. Το Κρητικό ζήτημα ήταν αυτό που είχε ξεσηκώσει 

μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις. Το γεγονός αυτό έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις κατά το 

δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα, ιδίως μετά τη λήξη του Κριμαϊκού πολέμου.
41

 Γεγονός 

το οποίο επηρέαζε τις σχέσεις τις Ελλάδας με τις Μεγάλες Δυνάμεις τις εποχής, οι 

οποίες αντίστοιχα επιδρούσαν στην οικονομία του ελληνικού κράτους. 

 Η Αγγλία παίζει πρωταρχικό ρόλο έχοντας στα χέρια της την ελληνική 

οικονομία. Η ρωσική και η γαλλική επιρροή στην Ελλάδα δεν είναι παρά παροδικές 
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στιγμές και επηρεάζουν την ελληνική πολιτική μόνο έμμεσα με τη στάση που 

κρατούσαν απέναντι στην πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας. Η Αγγλία δυσκολευόταν 

να συμβιβάσει τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις με τη γενική πολιτική της. Έτσι 

προέρχεται η αμηχανία και η συνεχής αντίφαση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 

και των ελληνοβρετανικών σχέσεων.
42

 

 Την περίοδο 1880-1920 σημειώνεται μεγάλη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς 

του ελληνισμού, οικονομικό, δημογραφικό, πολιτιστικό. Στο διάστημα αυτό, από το 

1879 έως και το 1893 η Ελλάδα έλαβε συνολικά από το εξωτερικό εννέα δάνεια. 

 Η ανατολική κρίση όμως  κατά την περίοδο 1875-1878 έθετε επί τάπητος το 

θέμα διαμελισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
43

 Ο ελληνικός λαός έβλεπε ως 

μόνη λύση την ένοπλη εξέγερση. Έτσι το επίσημο ελληνικό κράτος άρχισε να 

αναλαμβάνει ενεργό ρόλο. Καθώς όμως ήταν ανοργάνωτο ακόμη τόσο στην 

οικονομία όσο και στη διοίκηση δεν μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλίες. Έτσι 

αρκετές φορές ακολουθούσε τις επιταγές της διεθνούς κοινότητας και ικανοποιούσε 

τις πολιτικές των Μ. Δυνάμεων της εποχής. 

 Μετά όμως το 1875 παρατηρούνται στο διεθνή χώρο κάποιες αλλαγές οι 

οποίες, κατά τις αρχές του 1880, διαμορφώνουν νέα δεδομένα. Οι σχέσεις των 

Δυνάμεων άλλαζαν συνεχώς και η Γερμανία αναδεικνύεται σε μεγάλη και 

υπολογίσιμη δύναμη. Επίσης στο βαλκανικό χώρο, ο διαμελισμός της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας θα οδηγήσει τα βαλκανικά κράτη σε μια έντονη κινητικότητα.
44

 Οι 

Έλληνες δεν είναι οι μόνοι που διεκδικούν αυτές τις περιοχές αλλά και οι Βούλγαροι, 

οι Σέρβοι, οι Ρουμάνοι, οι Μαυροβούνιοι ακόμα και οι Αυστροουγγαροί. 

 Λόγω της διεθνούς αυτής κατάστασης ο Χαρίλαος Τρικούπης υποστήριξε ότι 

το ελληνικό κράτος έπρεπε πρώτα να ολοκληρωνόταν εθνικά, εάν ήθελε να 

αναπτυχθεί. Δηλαδή έπρεπε πρώτα να νιώσουν όλοι οι Έλληνες σαν ένας λαός, με 

έναν κοινό στόχο και κοινή συνείδηση για να μπορέσουν ενωμένοι να επιφέρουν την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι άμεσοι στόχοι του Χαρίλαου Τρικούπη ήταν 

ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του κράτους. Η άποψη αυτή αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής πολιτικής του κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας 

του, πράγμα το οποίο αναφέρθηκε και παραπάνω. 

 Η συγκρότηση ενός σύγχρονου και ισχυρού κράτους θα προκαλούσε το 

διεθνή σεβασμό και θα αποθάρρυνε τις διαθέσεις των Μ. Δυνάμεων για  

κηδεμόνευση, μεθόδευση και έλεγχο των αποφάσεων του. Άξονας της τρικουπικής 

πολιτικής ήταν η απαλλαγή από την κηδεμονία των Δυνάμεων και η διασφάλιση της 

εθνικής αξιοπρέπειας.
45

  

 Για να επιτευχθεί όμως αυτό έπρεπε να προχωρήσει με αργά και σταθερά 

βήματα ισχυροποιώντας κι εκσυγχρονίζοντας το ελληνικό κράτος. Απαραίτητη ήταν 

η σύμπραξη και η συνεργασία με την Τουρκία, γιατί το ελληνικό κράτος βρισκόταν 

σε αναδιοργάνωση και δεν ήταν σε θέση να έρθει πάλι αντιμέτωπο με έναν 

ελληνοτουρκικό πόλεμο. Η σύμπλευση με την Τουρκία δεν ήταν παρά μόνο μια λύση 

ανάγκης και κίνηση τακτικής. Αντίθετα, η διαβαλκανική πολιτική του είχε απώτερο 

σκοπό την απελευθέρωση των αλύτρωτων από την Τουρκία. 

 Οι κύριοι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής ήταν η ανόρθωση, η 

ανασυγκρότηση της Ελλάδας αλλά και η ενδυνάμωση της με την εξασφάλιση 

συνεργασίας με τα γειτονικά βαλκανικά κράτη.
46

 Η διαβαλκανική προσέγγιση και 
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συμμαχία όμως πολεμήθηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις και προσέκρουσε στην 

ανωριμότητα και στα στενά συμφέροντα των βαλκανικών κρατών. Η διένεξη των 

βαλκανικών κρατών για το χώρο της Μακεδονίας (κάτι το οποίο μας απασχολεί 

ακόμα και σήμερα)  ήταν από μόνο του ένα γεγονός που η επίκληση και η εμμονή σε 

αυτό απέκλειαν κάθε δυνατότητα προσέγγισης.  

 Η αρνητική στάση των Μεγάλων Δυνάμεων, η καιροσκοπική τακτική 

ορισμένων βαλκανικών κυβερνήσεων ακόμη και η μειωμένη πίστη πολλών 

Βαλκανίων ηγετών στην ανάληψη ενός τολμηρού εγχειρήματος έμελλαν να 

επιδράσουν ανασταλτικά στη λήψη μιας κοινής θετικής απόφασης.
47

  

 Όμως οι προσπάθειες του Μεσολογγίτη πολιτικού για δημιουργία 

διπλωματικής υποδομής δεν σταμάτησαν ποτέ. Ο στόχος του ήταν η συγκρότηση 

ισχυρής διπλωματικής αντιπροσωπείας στο εξωτερικό για τη διεκδίκηση των δικαίων 

του ελληνισμού. Η θέση του αυτή τον έκανε να είναι ριζικά αντίθετος με τις 

καταργήσεις πρεσβειών για οικονομικούς λόγους που έγιναν από τις ελληνικές 

κυβερνήσεις το 1843, το 1863 και το 1873.  

 

 

 

 

3.3.2 Εσωτερική πολιτική 

 
 Ο Χαρίλαος Τρικούπης φιλοδοξούσε να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, 

ευνομούμενο και ισχυρό κράτος. Για αυτό και από την πρώτη μακράν πρωθυπουργία 

του, μετά το 1882, έβαλε σε εφαρμογή την πολιτική αυτή. Όπως στην εξωτερική, έτσι 

και στην εσωτερική πολιτική του θέλησε να εκσυγχρονίσει το κράτος. Είχε 

μεγαλεπήβολα σχέδια, κάτι το οποίο όμως επιβάρυνε δυσχερέστερα τον κρατικό 

προϋπολογισμό. 

 Η εσωτερική του πολιτική αποβλέπει σε περιορισμένη πολιτική μεταρρύθμιση 

και σε ομαλότερη λειτουργία του κοινοβουλευτικού καθεστώτος που είχε αλλοιωθεί 

από τη διαφθορά. Αναδιοργανώνει τελείως το στρατό, τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη 

της χώρας. Η αυστηρή εφαρμογή του νόμου για το αμετάθετο των δικαστών, η 

κατάργηση της κατάσχεσης των υπαλληλικών αποδοχών και του μισθού των 

αξιωματικών, η εξυγίανση των οικονομικών υπηρεσιών, ο νόμος για τα αναγκαία 

προσόντα των υπαλλήλων, η οργάνωση της αστυνομίας και ο νέος εκλογικός νόμος 

με την ευρεία περιφέρεια και με τη μείωση του αριθμού των βουλευτών τείνουν να 

δημιουργήσουν μια διοίκηση τίμια και ανεξάρτητη από τους πολιτικούς.
48

 

 Προωθεί μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς του κράτους οι οποίες έρχονταν σε 

αντίθεση με τον αναχρονισμό, τον παλαιοκομματισμό και τον κοτζαμπασισμό που 

επικρατούσαν εκείνη την περίοδο. Η κυβερνητική αστάθεια, οι αυθαιρεσίες του 

στέμματος, η διαφθορά του κρατικού μηχανισμού και η νόθευση της λαϊκής 

βούλησης είναι τα χαρακτηριστικά της εποχής, πράγματα τα όποια θέλησε να 

αλλάξει. 

 Η αρχή έγινε με την καθιέρωση της «αρχής της δεδηλωμένης», όπου πλέον 

έπαυαν οι αυθαιρεσίες του στέμματος κι επέβαλλε μια βαθιά τομή στο πολιτικό 

σύστημα της χώρας. Το πολιτικό σύστημα που επεδίωκε ο Τρικούπης είχε ως 

πρότυπο το βρετανικό. Αναμφισβήτητα, η δεδηλωμένη αποτέλεσε ένα σημαντικό 
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βήμα για την εξυγίανση της δημόσιας ζωής και την αναμόρφωση του πολιτικού 

συστήματος.
49

 

 Οι θεσμικές αλλαγές που επιδίωξε ήταν αρκετές. Το τρικουπικό όραμα 

περιελάμβανε την καθιέρωση της ευρείας περιφέρειας αντί της στενής, έτσι ώστε να 

εξουδετερωθεί η δύναμη των κομματαρχών, ο περιορισμός του αριθμού των 

βουλευτών, η καθιέρωση της συμμετοχής της μειοψηφίας στη σύνθεση των 

κοινοβουλευτικών επιτροπών, ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, η αναβάθμιση του 

κοινοβουλίου.
50

  Όμως ο αιώνιος αντίπαλος του ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης φρόντιζε 

να ανατρέπει αυτές τις πολιτικές κάθε φορά που αναλάμβανε για λίγο την εξουσία. 

 Αλλά και οι παρεμβάσεις στον κρατικό μηχανισμό ήταν εμφανείς. Στόχος του 

ήταν η πλήρης ανεξαρτησία της δημόσιας διοίκησης από την εκτελεστική εξουσία για 

να χτυπηθεί το πελατειακό σύστημα το οποίο ήταν υπεύθυνο για τη διαφθορά. Ο 

Κώστας Τσουκαλάς γράφει ενδεικτικά: «Πραγματικά οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν οι 

άμεσοι λειτουργικοί ενδιάμεσοι ανάμεσα στη βάση και στην πολιτική εξουσία. Οι 

χωροφύλακες, που σε συνεργασία ή όχι με τους ληστές, οργάνωναν την καταπίεση, οι 

δικαστές που δίκαζαν τις διαφορές επέβαλλαν πρόστιμα και ασκούσαν την ποινική 

δικαιοσύνη, οι εκτιμητές και οι εισπράκτορες που αποφάσιζαν κυριαρχικά για την 

είσπραξη των φόρων και οι δημόσιοι ταμίες που είχαν πάντα τη δυνατότητα να 

παρακρατούν τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, συγκροτούσαν μόνιμα δίκτυα, 

που, σε συνεργασία με τους τοπικούς τοκογλύφους, τους κομματάρχες και τους 

έπαρχους, διοχέτευαν την βουλευτική εξουσία προς τα κάτω και τα αιτήματα της 

βάσεως προς τα άνω.»
51

 

 Για την πάταξη του φαινομένου αυτού ο Τρικούπης φρόντισε να θεσπίσει δύο 

νόμους. Ο ένας ήταν «περί προσόντων δημοσίων υπαλλήλων» και ο άλλος αφορούσε 

το μη κατασχέσιμο του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών. Ακόμη 

θέσπισε το αμετάθετο των δικαστών για μια διετία από το διορισμό τους, απομάκρυνε 

τους δικαστές που έπλητταν το κύρος και την αξιοπιστία της δικαιοσύνης και 

καθιέρωσε αυστηρές ποινές για τους παραβάτες των νόμων.
52

  

 Η πρώτη τριετής πρωθυπουργία του Μεσολογγίτη πολιτικού υπήρξε πράγματι 

καθοριστική για την κατάλυση της παρανομίας, της εκμετάλλευσης και της 

ανασφάλειας. Η Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19
ου

 αιώνα αποκτούσε 

σταδιακά την όψη ευνομούμενης χώρας, όπου άνθρωποι, προϊόντα και κεφάλαια 

κινούνταν με κάποια ασφάλεια. Αυτό αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για το 

μετασχηματισμό της σε ένα σύγχρονο καπιταλιστικό κράτος. 

 Ένα άλλο βασικό του μέλημα υπήρξε η ανασυγκρότηση του στρατεύματος. 

Μέχρι εκείνη την εποχή τα στελέχη που απάρτιζαν το στράτευμα δεν είχαν την 

κατάλληλη μόρφωση, υπήρχε έλλειψη πολεμικής εμπειρίας, έλλειψη πειθαρχίας και 

έντονος κομματισμός. Έτσι σύναψε δάνειο ύψους 40.000.000δρχ. για να 

αναδιοργανώσει τη Σχολή Ευελπίδων και για να ιδρύσει σχολές υπαξιωματικών του 

στρατού. Καθόρισε ως απαραίτητα προϋπόθεση για την εισαγωγή στη Σχολή 

Ευελπίδων το απολυτήριο γυμνασίου και έκανε πενταετή τη φοίτηση. Το ίδιο έγινε 

και στο ναυτικό, όπου δεν υπήρχε ειδική σχολή για στελέχη. Τέθηκαν βάσεις 

αξιόμαχου στόλου με μορφωμένα, έμπειρα και ικανά στελέχη.
53
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 Τα έργα υποδομής του κράτους ήταν ο τομέας που έδωσε περισσότερη 

βαρύτητα ο Χαρίλαος Τρικούπης. Η μέχρι τότε κατάσταση δεν βοηθούσε την 

οικονομική ανάπτυξη του ελληνικού κράτους. Η χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 

1880 ήταν σε σχεδόν πρωτόγονη κατάσταση. Το 1882 ο Τρικούπης σύναψε δάνειο 

οδοποιίας με την Εθνική Τράπεζα, ύψους 20.000.000 φράγκων, ενώ, ως το 1890, 

δαπανήθηκαν ακόμα 30.000.000 φράγκα και το οδικό δίκτυο τριπλασιάστηκε και 

ξεπέρασε στο σύνολό του τα 4.000 χιλιόμετρα.
54

 Την ίδια εποχή αναπτύσσεται 

σημαντικά το σιδηροδρομικό δίκτυο. 

 Τα δημόσια έργα, η διάνοιξη του Ισθμού της Κορίνθου (1882-1893), η 

επισκευή των λιμανιών, συμπληρώνουν αυτές τις προσπάθειες. Τα οφέλη της 

πολιτικής αυτής γίνονται πολύ γρήγορα αισθητά στο εμπόριο που μαζί με τη ναυτιλία 

παραμένει πάντα η κύρια οικονομική δραστηριότητα των Ελλήνων.
55

 

 Με την απομάκρυνσή του όμως από την εξουσία και την πολιτική, ό,τι είχε 

αλλάξει επανήλθε στην αρχική του κατάσταση. Ο αιώνιος πολιτικός του αντίπαλος, 

Θεόδωρος Δηλιγιάννης, ερχόμενος στην εξουσία το 1885 τροποποίησε αυτά που 

είχαν γίνει μέχρι τότε, θέλοντας να ικανοποιήσει τον πολιτικό του εγωισμό. 

Ισχυρίστηκε πως δεν χρειαζόταν προσόντα για να γίνει κανείς δημόσιος υπάλληλος. 

Επίσης αποφάνθηκε ότι οι πολλοί φόροι κάνουν κακό στους Έλληνες και ισχυρίστηκε 

ότι οι Έλληνες έπρεπε να εισβάλλουν στην Τουρκία.
56

  

 Εφαρμόζει λοιπόν τα δικά του μέτρα σε μια περίοδο πολύ κρίσιμη για το 

ελληνικό κράτος. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει η χώρα την 

αξιοπιστία της προς τα έξω και φυσικά να επέλθει και σε οικονομικό αδιέξοδο. 

 Έτσι η μη σταθερή εσωτερική πολιτική συμβάλλει στην επακόλουθη 

χρεοκοπία και πτώχευση του κράτους. Η πολιτική ενότητα ήταν ένα στοιχείο το 

οποίο απουσίαζε. 

 

 

 

 

3.3.3 Οικονομική πολιτική 

 

 Ο προγραμματισμός των κυβερνήσεων Τρικούπη για την ανόρθωση του 

κράτους ήταν ιδιαίτερα βαρύς για τους προϋπολογισμούς του κράτους. Τα δημόσια 

έργα και οι στρατιωτικές επενδύσεις απορροφούσαν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος 

των κρατικών εσόδων.
57

 Αν συνυπολογίσουμε και το μόνιμο πρόβλημα του 

υπερδιογκομένου τριτογενούς τομέα του ελληνικού κράτους που απορροφούσε 

μεγάλο ποσοστό του προϋπολογισμού, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η δεκαετία του 

1880 χαρακτηριζόταν από μια μόνιμη δημοσιονομική ένδεια. 

 Το εξωτερικό εμπόριο στην Ελλάδα ήταν διαρκώς ελλειμματικό. Στο 

διάστημα 1851-1912 οι εξαγωγές κάλυπταν το 40%-70% της αξίας των εισαγωγών.
58

 

Επομένως προκύπτει το ερώτημα πώς θα καλύπτονταν τα ανοίγματα του 

προϋπολογισμού.  

 Βασικό μέλημα των κυβερνήσεων του Τρικούπη ήταν η εξεύρεση πηγών 

κεφαλαίου, ώστε να επιτευχθεί συσσώρευση κεφαλαίου στη χώρα. Το φιλόδοξο 

πρόγραμμα του Μεσολογγίτη πολιτικού προϋπέθετε κρατικούς πόρους ιδιαίτερα 
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υψηλούς και συνδρομή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
59

 Αυτό διαφαίνεται και στα 

λόγια του στις προγραμματικές του δηλώσεις στη Βουλή το Δεκέμβριο του 1881: «Το 

πρόγραμμα ημών ζητεί την ανόρθωσιν του τόπου. Η κοινωνία ζητεί φραγμούς κατά των 

υπερβασιών παντός ισχύοντος, κατά των υπερβασιών της Βουλής. Δίδοντες ώθησιν εις 

τας συγκοινωνίας και εις πάντα τα αφορώντα εις την υλική πρόοδο, ήτις αποτελεί τα 

νεύρα της εθνικής ενεργείας, οφείλομεν ιδίως να δώσωμεν πάσαν ημών την προσοχήν 

εις την οικονομική κατάστασιν […] Ό,τι πρέπει να επιζητώμεν σήμερα είναι ούχι 

επίδειξις πλαστού ισοζυγίου, άλλα πρέπει να επιζητώμεν σήμερον εν τη πολιτική του 

κράτους την οδόν, ήτις θέλει φέρει εις το ισοζύγιο, εάν εμμείνωμεν ακράδαντος εν αυτή. 

Οφείλομεν εν τη διαρρυθμίσει των οικονομικών να επιζητήσωμεν αυτήν δια της όσον 

ένεστιν ελαττώσεως των δαπανών, επιτρεπούσης όμως πλήρη την ανάπτυξιν των 

παραγωγικών δυνάμεων, των πόρων του έθνους επαύξησιν, και των πόρων του 

κράτους. Δια τούτο πάσα θυσία, την οποίαν ηθέλομεν ζήτησε παρά της Βουλής προς τον 

σκοπόν της ενισχύσεως των βιομηχανικών δυνάμεων του τόπου, της συγκοινωνίας και 

πάντων δις νa προάγεται η υλική δύναμις, θέλει ψηφισθεί….».
60

 

 Για να επιτύχει την ανορθωτική του πολιτική ο Τρικούπης προσέφυγε στον 

εξωτερικό δανεισμό. Έτσι από το 1879 μέχρι το 1893 η Ελλάδα έλαβε από το 

εξωτερικό εννέα δάνεια. Με εξαίρεση το πρώτο δάνειο του 1879, τα υπόλοιπα 

συνάπτησαν στο όνομα του εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας. Ο εξωτερικός 

δανεισμός έφτασε μέχρι το 1893 περίπου στα 640.000.000 χρυσά φράγκα και το 

εξωτερικό δημόσιο χρέος ανήλθε στα 211.000.000δρχ ποσόν που ξεπερνούσε τις 

δαπάνες δύο προϋπολογισμών του ελληνικού κράτους.
61

 Οι τόκοι των νέων 

ελληνικών δανείων ήταν υψηλότεροι τέσσερις ή πέντε φορές, οι δόσεις επίσης ήταν 

πυκνές και οι περίοδοι χάριτος ανύπαρκτες.
62

 

 Επίσης η ανορθωτική πολιτική απαιτούσε και την αύξηση των εσόδων η 

οποία επιχειρήθηκε με την φορολογία και την έκδοση πληθωρικού χαρτονομίσματος. 

Ακόμη στα πλαίσια ανάπτυξης κι εκσυγχρονισμού του κράτους προσπάθησε να 

προσελκύσει κεφάλαια από το εξωτερικό για παραγωγικές επενδύσεις και ανάπτυξη 

της βιομηχανίας.  

 Λόγω της πολιτικής του αυτής διαμορφώθηκε ανάλογα και η φορολογία η 

οποία  ήταν συνήθως αναποτελεσματική και άδικη. Ενώ στόχευε στην αύξηση των 

εσόδων, δεν φορολογούσε αυτούς που κατείχαν κυρίως τον πλούτο, αφού δεν 

φορολογούσε εισοδήματα. Υποβάθμιζε δηλαδή τους άμεσους φόρους και ανέβαζε 

τους έμμεσους, δηλαδή της κατανάλωσης και τους τελωνειακούς δασμούς. Επίσης οι 

φόροι επί της κατανάλωσης έπλητταν όλες τις κοινωνικές τάξεις με ίσο φορολογικό 

συντελεστή, με αποτέλεσμα οι λαϊκές τάξεις να θίγονται αναλογικά πολύ 

περισσότερο απ’ όσο οι ανώτερες.
63

 Η αποτελεσματικότητα, λοιπόν, ενός τέτοιου 

φορολογικού συστήματος ήταν περιορισμένη αφού τα μεσαία και χαμηλά στρώματα 

είχαν συγκεκριμένη φοροδοτική ικανότητα. 

 Προκάλεσε ποίκιλες αντιδράσεις και δυσαρέσκεια, όμως ο Τρικούπης επέμενε 

στη συγκεκριμένη φορολογική πολιτική έχοντας ως στόχο την ανόρθωση και τον 

εκσυγχρονισμό του κράτους. Επέμενε στην έμμεση φορολογία θεωρώντας έτσι ότι θα 

βοηθήσει στην εκβιομηχάνιση της χώρας και την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα. 
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Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν η εξασθένιση του κρατικού μηχανισμού το 

1880. Όμως ο πολιτικός συνέχισε στη θέσπιση και άλλων οικονομικών μέτρων. 

 Η οικονομική αυτή πολιτική προσέκρουσε σε ατυχείς συγκυρίες και 

οργανωμένα συμφέροντα. Αυτά ήταν : α) η διεθνής κρίση της περιόδου 1882-1884 

που έπληξε άμεσα και καίρια το εξαγωγικό εμπόριο της Ελλάδας, β) ο τρόπος 

σχηματισμού και διαχείρισης των εξωτερικών δανείων που οδήγησε στη διόγκωση 

των υποχρεώσεων του δημοσίου και επιτάχυνε την χρεοκοπία, γ) οι ομογενείς 

κεφαλαιούχοι που δεν ανταποκρίθηκαν στα σχέδια του Τρικούπη και σχεδόν, 

υπονόμευσαν την πολιτική του, και δ) η αναγκαστική κυκλοφορία.
64

  

 Το οικονομικό αυτό πρόγραμμα δεν ευνοείτε σε καμία περίπτωση και η 

ανόρθωση της χώρας αποτυγχάνετε. Με τη διεθνή οικονομική κρίση πλήττονται και 

οι εξαγωγές της χώρας καθώς η κρίση αυτή μεταφέρεται και στην Ελλάδα την 

περίοδο 1885-1888. Η μείωση των εξαγωγών συνεπάγεται με τη σειρά της μείωση 

των συναλλαγματικών διαθέσιμων της χώρας, άρα μείωση, σε τελευταία ανάλυση 

των εισαγωγών.
65

 Η πτώση των εξαγωγών μείωσε τα έσοδα του κράτους κι επηρέασε 

το δημόσιο προϋπολογισμό. Για να αντιμετωπίσει την πτώση αυτή αύξησε τους 

δασμούς επί των εισαγωγών, κάτι το οποίο ήταν επιτυχές, όμως δημιούργησε 

επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονταν στους υψηλούς δασμούς και μόνο, κάτι το οποίο 

δεν ήταν ασφαλές για την οικονομική ανάκαμψη. 

 Ο τρόπος σχηματισμού και η διαχείριση των εξωτερικών δανείων αποτέλεσαν 

τον δεύτερο ανασταλτικό παράγοντα στην επιτυχία του οικονομικού προγράμματος 

του Τρικούπη. Τα δάνεια που ελήφθησαν είχαν επαχθείς όρους και δεν 

αξιοποιήθηκαν σωστά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υπερχρέωση του κράτους και τη 

συνεπακόλουθη χρεοκοπία. Η παραγωγική βάση της χώρας δεν αξιοποιήθηκε 

κατάλληλα έτσι ώστε να αντεπεξέλθει στα οικονομικά ανοίγματα. Από το 1879 ως το 

1893 το ελληνικό κράτος σύναψε επτά εξωτερικά δάνεια με αρκετά δυσμενείς όρους 

και τα οποία έφθαναν στα ταμεία του ελληνικού κράτους κατά πολύ μειωμένα από 

την αρχική συμφωνία. 

 Το ελληνικό κράτος υπερχρεώθηκε, δέσμευσε τις πηγές των εσόδων του και 

ταλαιπωρήθηκε στα διάφορα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η μη παραγωγική χρήση των 

δανείων σε συνδυασμό με τους επαχθείς όρους σύναψης τους είχε ως αποτέλεσμα οι 

εκροές των κεφαλαίων από την Ελλάδα να υπερβαίνουν τις εισροές, να 

διαταράσσεται το ισοζύγιο πληρωμών και να αυξάνει διαρκώς το έλλειμμα των 

προϋπολογισμών.
66

 

 Για να αποφευχθεί η χρεοκοπία το ελληνικό κράτος μπήκε στη λογική 

σύναψης νέων δανείων προς εξυπηρέτηση ετήσιων τόκων και χρεολυσίων 

προγενέστερων δανείων, δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο και καταλήγοντας στη 

χρεοκοπία. 

 Οι ομογενείς κεφαλαιούχοι της διασποράς αποτελούσαν ένα άλλο μεγάλο 

κεφάλαιο στο οποίο πίστευε ότι μπορούσε να στηριχτεί ο Χαρίλαος Τρικούπης. Η 

εγκατάσταση μέρους των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων της διασποράς στον 

ελλαδικό χώρο κατά τη δεκαετία του 1870 δημιούργησε την αισιοδοξία ότι θα 

ακολουθούσαν επενδυτικές δραστηριότητες και παραγωγική ανάπτυξη του κράτους.
67

 

Το ίδιο θεώρησε και ο Χαρίλαος Τρικούπης κι έτσι τους πρόσφερε κάθε δυνατή 

εξυπηρέτηση κι εύνοια στις δραστηριότητες τους την οποία όμως οι ίδιοι την 
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εκμεταλλεύτηκαν για προσωπικό τους όφελος κι όχι για την εθνική βιομηχανική 

ανάπτυξη της Ελλάδας.  

 Οι δραστηριότητες του παροικιακού κεφαλαίου περιορίσθηκαν στις μη 

βιομηχανικές επενδύσεις, όπως: εμπόριο, αγορά γης, τραπεζικές και 

χρηματιστηριακές ασχολίες, δημόσια έργα και δανεισμός. Οι ομογενείς κεφαλαιούχοι 

ήταν οι ιδιοκτήτες – τσιφλικούχοι της θεσσαλικής γης, ήταν οι ιδιοκτήτες τραπεζών, 

κι ήταν αυτοί οι οποίοι επένδυαν στα δημόσια έργα και στην κατασκευή 

σιδηροδρόμων. Η συμμετοχή των ομογενών στα δημόσια έργα και στην κατασκευή 

σιδηροδρόμων αποτελούσε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση που άφηνε τεράστια 

κέρδη. Η προνομιακή αυτή συμμετοχή του παροικιακού κεφαλαίου στα δημόσια έργα 

της χώρας τους απέφερε τεράστια κέρδη, όμως οι ίδιοι δεν επένδυσαν στο 

δευτερογενή τομέα.  Αντίθετα έγιναν αποδέκτες ενός μεγάλου ποσού και μετέφεραν 

τα κέρδη τους στο εξωτερικό. Έτσι ανατράπηκαν τα σχέδια του Μεσολογγίτη 

πολιτικού και αποτράπηκε η συσσώρευση κεφαλαίου στο ελληνικό κράτος. 

 Τέλος η αναγκαστική κυκλοφορία αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την 

οικονομική πολιτική του Χαρίλαου Τρικούπη. Η αναγκαστική κυκλοφορία είναι όταν 

το χρήμα δεν έχει εσωτερική αξία, απλά με απόφαση της κυβέρνησης έχει καθιερωθεί 

σαν χρήμα. Η πολιτική αυτή διατάρασσε την εμπορική και οικονομική κίνηση της 

χώρας, προκαλούσε οικονομικές κρίσεις και επέφερε μόνιμη απώλεια στο διεθνές 

εμπόριο. Η υποτίμηση της δραχμής και η συνακόλουθη υπερτίμηση του 

συναλλάγματος ζημίωνε όλους όσοι είχαν να λαμβάνουν χρήματα από συμβάσεις που 

συνομολογήθηκαν πριν από την έναρξη της αναγκαστικής κυκλοφορίας. Το δημόσιο 

ζημιωνόταν, καθώς τα έσοδά του στηρίζονταν σε φορολογικούς όρους οι οποίοι δεν 

ήταν εύκολο να μεταβάλλονται και να τροποποιούνται ανάλογα με την εκάστοτε τιμή 

των τραπεζικών γραμματίων.
68

 Ακόμη οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι 

ζημιώνονταν, καθώς μειωνόταν η αγοραστική τους δύναμη. Αυτό είχε επιπτώσεις και 

στην εκβιομηχάνιση της χώρας.  

 Οι κυβερνήσεις του Τρικούπη προσπάθησαν πολλές φορές να άρουν την 

αναγκαστική κυκλοφορία και να ομαλοποιήσουν την οικονομική ζωή της χώρας, 

χωρίς όμως καμιά επιτυχία. 

 Η οικονομική «απογείωση» της χώρας απέτυχε και οδηγήθηκε στην 

πτώχευση. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Χαρίλαου Τρικούπη μέσα στα έδρανα 

της βουλής «Κύριοι δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Έτσι το ελληνικό κράτος κατέληξε στη 

χρεοκοπία και στο διεθνή οικονομικό έλεγχο. 

 

 

3.4 Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 
 Η πτώχευση στην οποία περιήλθε το ελληνικό κράτος ήταν αποτέλεσμα 

πολλών παραγόντων. Οι παρεμβολές των μεγάλων δυνάμεων, η διεθνής οικονομική 

κρίση, τα μεγάλα ανοίγματα για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, η πολιτική 

αστάθεια και η μη συνοχή του κρατικού συστήματος είναι οι βασικότεροι από 

αυτούς. Παρακάτω θα εξετάσουμε πως οδηγήθηκε τότε η Ελλάδα στην χρεοκοπία και 

τι συνέπειες είχε. 
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3.4.1 Μέτρα που ελήφθησαν 

 

 Στις 10 Ιουνίου 1892 σχηματίστηκε η νέα κυβέρνηση Τρικούπη, αυτή που 

θεωρούσαν ότι θα έβγαζε την Ελλάδα από την κρίση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή του διεθνούς κλίματος, κάνοντας το πιο ευνοϊκό για το ελληνικό κράτος. Η 

πρόθεση της κυβέρνησης Τρικούπη ήταν η επίτευξη ισοζυγίου στον προϋπολογισμό. 

Για τον σκοπό αυτό αναγγέλθηκαν αυστηρές οικονομικές περικοπές και επιβολή 

νέων φόρων. Οι περικοπές αναφέρονταν σε όλες τις κρατικές δαπάνες. Ταυτόχρονα, 

ψηφίσθηκαν νέοι φόροι, προς κάλυψη των ελλειμμάτων, που βάρυναν ιδιαίτερα τις 

χαμηλές εισοδηματικά τάξεις. Η πολιτική του αυτή ευνοούσε αποκλειστικά το 

μεγάλο κεφάλαιο κι ήταν εξαιρετικά δυσβάσταχτη για τις μεσαίες τάξεις και το λαό.
69

 

Στα πλαίσια των περικοπών ανακοινώθηκε σχέδιο νόμου για την επιβολή βαρύτατων 

διδάκτρων και “εκπαιδευτικών τελών” σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.   

 Για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή αποφασίστηκε η λήψη νέου δανείου 

όμως οι δυσχέρειες ήταν μεγάλες. Οι Αγγλογάλλοι δανειστές είχαν διασπαστεί και τα 

συμφέροντα τους ήταν αντικρουόμενα. Ο όμιλος των Γάλλων κεφαλαιούχων, που 

εκπροσωπούνταν από τους Αντώνιο Βλαστό και Ανδρέα Συγγρό, είχε εκδηλώσει ήδη 

την επιθυμία του να αναλάβει την ενοποίηση των χρεών της Ελλάδας. Αυτό σήμαινε 

ότι επιδίωκαν να ωθήσουν το ελληνικό κράτος σε πτώχευση, ώστε να αναγκαστεί 

αυτό να παραχωρήσει το προνόμιο της ίδρυσης “Τράπεζας του Κράτους” και της 

είσπραξης εκ μέρους της των προσόδων του κράτους. Η Γαλλία ήταν αντίθετη στη 

σύναψη νέου δανείου, το οποίο θα παρέτεινε την πτώχευση και θα αναιρούσε τα 

σχέδια της. Αντίθετα, οι Βρετανοί κεφαλαιούχοι φαίνονταν διατεθειμένοι να 

παραχωρήσουν νέο δάνεια στην Ελλάδα, προκειμένου να στηρίξουν τον Τρικούπη 

στην εξουσία.
70

 

 Ο Τρικούπης θεωρούσε ότι η χώρα μπορούσε να βγει από το αδιέξοδο μόνο 

με τη σύναψη νέου δανείου. Εξάλλου είχε εξαρτήσει το δημόσιο προϋπολογισμό του 

1893 από το δάνειο, μέσω του οποίου σκόπευε να άρει την αναγκαστική κυκλοφορία 

που λειτουργούσε πλέον ως επιπρόσθετη φορολογία στους πολίτες και ενάντια στο 

κράτος.
71

 Όμως η βρετανική και γαλλική κεφαλαιοκρατία διεκδικούσαν η κάθε μία 

ξεχωριστά τη μονοπωλιακή τους επικράτηση στην οικονομία της Ελλάδας. Οι 

Βρετανοί συμφωνούσαν με την επιπλέον σύναψη δανείου σε αντίθεση με τους 

Γάλλους που ήθελαν τη χρεοκοπία της χώρας.  

 Ο πρωθυπουργός, καταθέτοντας στη βουλή τον προϋπολογισμό του 1893, 

υπολόγισε το έλλειμμα στα 7.000.000δρχ. για την κάλυψη του οποίου επέβαλε νέους 

φόρους. Επίσης ενέγραψε στον προϋπολογισμό κονδύλιο 8.500.000 δραχμές για 

αγορά συναλλάγματος εξαιτίας της παρατηρούμενης φυγάδευσης χρυσού έξω από 

την Ελλάδα, λόγω της αναγκαστικής κυκλοφορίας. Προς επίτευξη των υπολογισμών 

του αυτών, υπολόγισε εξωτερικό δάνειο ύψους 5.000.000 στερλινών, ποσό που θα 

χρησιμοποιούσε για να καλύψει τον όγκο του κυκλοφορούντος πλεονάζοντος 

χαρτονομίσματος.
72

 Σύμφωνα με αυτά τα γεγονότα η σταθεροποίηση της οικονομίας 

στο ελληνικό κράτος φαινόταν ακατόρθωτη χωρίς τη λήψη εξωτερικού δανείου. Το 

έλλειμμα του προϋπολογισμού αυξανόταν συνεχώς από το 1884 και τώρα η 

κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. 
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 Οι σύντονες προσπάθειες του πρωθυπουργού να βελτιώσει τα οικονομικά της 

χώρας με αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας, με επιβολή νέων φόρων και με σύναψη 

δανείου, προκάλεσαν την ανησυχία των Γάλλων κεφαλαιούχων οι οποίοι 

επιθυμούσαν τη χρεοκοπία της χώρας. Με τη βοήθεια της αντιπολίτευσης, 

κυκλοφόρησαν φήμες περί πτώχευσης της Ελλάδας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί 

μικροπανικός στο Χρηματιστήριο Αθηνών και να πέσουν κατακόρυφα οι ελληνικές 

αξίες. Οι κοινωνικές τάξεις ήταν πολύ ενοχλημένες και δυσαρεστημένες από την 

πολιτική της χρεοκοπίας. Οι έμποροι και οι εφοπλιστές έβλεπαν το εμπόριο να 

παρακμάζει. Η κατάσταση της αγροτιάς ήταν ακόμα χειρότερη. Οι συνθήκες 

διαβίωσης δεν είχαν καθόλου  βελτιωθεί.
73

 Στην αγροτική αναταραχή προστίθεται για 

πρώτη φορά και το εργατικό ζήτημα.  

 Έτσι μπροστά στον κίνδυνο να εκμηδενιστούν τα ελληνικά χρεόγραφα οι 

Βρετανοί κεφαλαιούχοι συμφώνησαν να συνάψουν νέο δάνειο ύψους 3.500.000 

στερλινών. Ζήτησαν όμως η κύρωση του να γίνει μόνο από το βασιλιά και όχι από τη 

Βουλή, κάτι το οποίο προκάλεσε ποίκιλες αντιδράσεις. Ο Συγγρός προασπιζόμενος 

τα συμφέροντά του έπεισε το βασιλιά να μην υπογράψει το δάνειο. Ο Τρικούπης 

επιχείρησε να τους πείσει για την επικύρωσή του μέσα από τη Βουλή οι ίδιοι όμως το 

αρνήθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να εκτεθούν σε προσφορά δανείου και να 

βρίσκονται σε εκκρεμότητα ως προς την κύρωση της σύμβασης. Η υποτίμηση της 

δραχμής ήταν συνεχιζόμενη και το κράτος ήταν πολιτικά και οικονομικά ακυβέρνητο. 

Τα παλάτι παρέβαινε συνεχώς στην πολιτική ζωή της χώρας με αποτέλεσμα το 

ελληνικό κράτος να χάνει την αξιοπιστία του. Η πτώχευση αποτελούσε πλέον γεγονός 

και απλά απέμενε η επισημοποίηση της από την κυβέρνηση.
74

  

 Ο τότε διορισμένος πρωθυπουργός Σωτηρόπουλος προσπαθώντας να 

αποφύγει τη χρεοκοπία συνομολόγησε με τον τραπεζικό οίκο Χάμπρο «δάνειο 

κεφαλαιοποιήσεως» για την κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων τόκων. Το 

δάνειο αυτό εγκρίθηκε με εξαιρετικά επαχθής όρους και επέτρεπε στην κυβέρνηση να 

μετατρέψει τους καθυστερούμενους τόκους των δανείων 1881, 1884, 1889 και 1890 

σε τίτλους νέων δανείων.
75

 Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση επιδίωκε να μεταθέσει 

τις ευθύνες της πτώχευσης σε επόμενη κυβέρνηση και να μην τη χρεωθεί η ίδια. 

 Η κατάσταση χειροτέρευε συνεχώς και κάθε ανάκαμψη φαίνονταν ουτοπική. 

Η κυβέρνηση Σωτηροπούλου φαινόταν να χάνει τον έλεγχο της κατάστασης και η 

οικονομία της χώρας βυθιζόταν. Ο Τρικούπης ζήτησε την άμεση διάλυση της Βουλής 

και πρότεινε την περιστολή των τόκων, τη σύναψη δανείου προς άρση της 

αναγκαστικής κυκλοφορίας και την ενδυνάμωση με κάθε τρόπο της εθνικής 

τράπεζας. 

 Στις 30 Οκτωβρίου 1893 ορκίστηκε και ανέλαβε η νέα κυβέρνηση Τρικούπη η 

οποία έμελλε να είναι και η τελευταία του πολιτικού όπου σφράγισε τις εξελίξεις 

στην Ελλάδα. Λίγες μέρες μετά την εκλογή του ακύρωσε το «δάνειο 

κεφαλαιοποιήσεως», το οποίο είχε κλονίσει την αξιοπιστία της χώρας. Αμέσως μετά 

κατέθεσε στη βουλή νομοσχέδιο «περί προσωρινού κανονισμού της υπηρεσίας 

δημοσίου χρέους» με το οποίο επιτρεπόταν στην κυβέρνηση να έλθει σε 

διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους. Ο νόμος αυτός που ψηφίσθηκε στις 10 

Δεκεμβρίου 1983, κήρυξε ουσιαστικά την Ελλάδα σε πτώχευση και ανέστειλε την 

ακέραια εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.
76

 Χαρακτηριστική είναι η φράση του 

στη βουλή «Κύριοι δυστυχώς επτωχεύσαμεν».  
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 Έτσι η καταβολή των τοκομεριδίων στους κεφαλαιούχους μειωνόταν 

προσωρινά στο 30%. Αυτή η ρύθμιση οδήγησε στον εκμηδενισμό της αξίας των 

ελληνικών χρεογράφων στα χρηματιστήρια του εξωτερικού.  

 Η γνωστοποίηση της είδησης της πτώχευσης στο εξωτερικό προκάλεσε 

έντονες αντιδράσεις στους ομολογιούχους. Αυτοί άρχισαν αμέσως βιαιότατη 

δημοσιογραφική εκστρατεία κατά της Ελλάδας, δημιουργώντας ατμόσφαιρα 

δυσφήμισης της χώρας και της κυβέρνησης. Το διεθνές κύρος της χώρας κλονιζόταν 

καθημερινά, καθώς οι δανειστές της Ελλάδας με τη συμπαράταξη των κυβερνήσεων 

τους, οργάνωναν τις επιθέσεις εναντίον της χώρας. Το αίτημα των δανειστών ήταν 

ομόφωνο: να επιβληθεί διεθνής οικονομικός έλεγχος στις εισπράξεις των προσόδων 

του δημοσίου.
77

 

 Ο Χαρίλαος Τρικούπης στην αρχή απέρριπτε κατηγορηματικά κάθε πρόταση 

που αποσκοπούσε στην επιβολή οικονομικού ελέγχου. Δεχόταν όμως να προχωρήσει 

σε συμφωνία η οποία θα ήταν αντίστοιχη με τις οικονομικές δυνατότητες της 

Ελλάδας. Το 1898 όμως τελικά επιβάλλεται Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος στο 

ελληνικό κράτος. 

 

 

3.5 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα τέσσερα 

χρόνια μετά την χρεοκοπία της. Επιβλήθηκε από Ευρωπαϊκές χώρες και την επιμονή 

των Μεγάλων Δυνάμεων που δάνεισαν την Ελλάδα, το φθινόπωρο του 1897, με 

στόχο την αποπληρωμή των χρεών της προς τους πιστωτές της. Τον έλεγχο 

εκτελούσε μια εξαμελής επιτροπή, η Διεθνής Οικονομική Επιτροπή, με μόνιμη 

εγκατάσταση στην Ελλάδα από το 1897 μέχρι το 1978, για 81 χρόνια. Στην επιτροπή 

αντιπροσωπευόταν οι ομολογιούχοι της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της 

Αυστρίας και της Ρωσίας. Την επιτροπή αποτελούσαν ο Γερμανός Τέστα, ο Γάλλος 

Λετάν  και ο Άγγλος Λόου όπου ήταν και Πρόεδρος της.  

 Όταν το 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης, κατά την τελευταία πρωθυπουργία του, 

κήρυξε πτώχευση επιβλήθηκε μερικός έλεγχος από τους πιστωτές ο οποίος ήταν 

τυπικός κι όχι ουσιαστικός χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στα ελληνικά 

δημόσια οικονομικά. Δεν είχε εγκατασταθεί ακόμα μόνιμα στην Ελλάδα και στην 

αρχή είχε τη μορφή «οικονομικής βοήθειας». Όταν όμως το 1897 εγκαταστάθηκε 

μόνιμα, άρχισε να έχει και τον έλεγχο της ελληνικής οικονομίας. 

 Η εμπλοκή της χρεοκοπημένης Ελλάδας σε σύρραξη με την Τουρκία το 1897, 

στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 βρήκε την Ελλάδα σε εξαιρετικά δυσχερή 

θέση με τον ελληνικό στρατό ανίκανο να αντιπαραταχθεί στα οθωμανικά 

στρατεύματα, που είχαν καταλάβει τη Θεσσαλία και τμήμα της Στερεάς Ελλάδας. Η 

Συνθήκη Ειρήνης της 20ης Σεπτεμβρίου 1897 στην οποία εξαναγκάστηκε η Ελλάδα 

ως ηττημένη, προέβλεπε πολεμική αποζημίωση των τεσσάρων εκατομμυρίων 

τουρκικών λιρών της οποίας την άμεση καταβολή απαιτούσε η Υψηλή Πύλη. Η 

Κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐμη υποχρεώθηκε σε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές 

της Ελλάδας για επιπλέον δανεισμό, ενώ πριν τέσσερα χρόνια τους είχε ήδη δηλώσει 

ότι αδυνατεί να αποπληρώσει τα ήδη χρωστούμενα δάνεια. Οι διαπραγματεύσεις με 

τους εκπροσώπους των πιστωτών (Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Γερμανίας, Ρωσίας, 

Ιταλίας) ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1897. Η κυβέρνηση εισήγαγε στη Βουλή, 

εφόσον ενέκριναν οι Μεγάλες Δυνάμεις, τον νόμο ΒΦΙΘ (2519) της 26ης 
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Φεβρουαρίου 1898 περί διεθνούς οικονομικού ελέγχου. Το αναγκαίο για την 

καταβολή της αποζημίωσης δάνειο εξασφαλίστηκε τον επόμενο μήνα, με την 

εγγύηση των τριών δυνάμεων και είχε ύψος 6,8 εκατομμυρίων λιρών. Ο τόκος του 

και οι τιμές έκδοσης ήταν πρωτοφανώς ευνοϊκές για την Ελλάδα: τόκος 2,5% και 

τιμή έκδοσης πάνω από 100%.
78

  

 Το τεχνοκρατικό τμήμα της δουλειάς της διεθνούς επιτροπής ελέγχου 

ολοκληρώθηκε στις 21 Ιανουαρίου 1898. Ο νόμος που συνέταξε η εξαμελής αυτή 

επιτροπή ψηφίστηκε από την Ελληνική βουλή στις 21 Φεβρουαρίου 1898 και 

επισήμως η Διεθνής Επιτροπή Ελέγχου ανέλαβε την οικονομική διοίκηση της 

Ελλάδας στις 28 Απριλίου 1898.  

 Η συμφωνία με τους πιστωτές προέβλεπε την χορήγηση δανείου πολεμικών 

επανορθώσεων και του «οικονομικού δανείου», την υποθήκευση φορολογικών 

εσόδων ώστε να εξασφαλισθεί η αποπληρωμή των δανείων και η αναδιάρθρωση του 

χρέους. Με το προϊόν του δανείου πληρώθηκε η αποζημίωση στην Τουρκία, 

καλύφθηκε το κυμαινόμενο χρέος της Ελλάδας και το έλλειμμα του 1897.
79

 Επίσης 

απόφαση της Επιτροπής ήταν να χρησιμοποιήσει τις βασικότερες πλουτοπαραγωγικές 

πηγές της χώρας για την εξόφληση του χρέους. Ακόμη ακολούθησαν κάποια 

αναδιορθωτικά μέτρα όπως νομοσχέδια για την διοικητική αναδιοργάνωση του 

κράτους, την αναδιοργάνωση της αστυνομίας, την αναδιοργάνωση του 

πανεπιστημίου, την αναδιοργάνωση των τελωνείων.
80

 

 Στη Διεθνή Οικονομική Επιτροπή εκχωρήθηκαν οι εξής πρόσοδοι: α) Τα 

μονοπώλια άλατος, τσιγαρόχαρτου, πυρείων, παιγνιόχαρτων, πετρελαίου και 

σμυρίδας Νάξου, β) ο φόρος του καπνού, γ) το χαρτόσημο, δ) οι εισπράξεις του 

τελωνείου Πειραιώς, ε) αν δεν επαρκούσαν τα προηγούμενα, οι εισπράξεις των 

τελωνείων Πατρών, Κέρκυρας, Βόλου και Λαυρίου. Συνολικά, δηλαδή μαζί με τον 

Πειραιά, τα τρία τέταρτα των τελωνειακών εσόδων παραχωρήθηκαν στην Επιτροπή, 

όλα τα έσοδα των οποίων η είσπραξη ήταν ευχερής και βέβαιη. Στο σύνολό τους 

αντιστοιχούσαν στο ήμισυ περίπου των δημοσίων εσόδων.
81

 

 Ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στα 

δημόσια οικονομικά της Ελλάδας την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, αλλά από τις 

αρχές του ’30 είχε όλο και περισσότερο μειωμένη επίδραση στις αποφάσεις της 

χώρας, μέχρι τον οριστικό τερματισμό του το 1978. Η Διεθνής Οικονομική Επιτροπή 

καταργήθηκε το 1978, με κοινή αποδοχή των συμβαλλόμενων μερών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

 

 
4.1 Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥ 20

ΟΥ
 ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 Ο Βενιζέλος αποτελεί τη μεγαλύτερη πολιτική φυσιογνωμία του 20ου αιώνα. 

Υπάρχουν θερμοί υποστηρικτές του και θερμοί αντίπαλοι του. Στόχος του ίδιου, όπως 

και του Τρικούπη, ήταν ο εκσυγχρονισμός της χώρας και φυσικά η αποκατάσταση 

της δημοκρατίας, θέτοντας τη σταθερότητα του πολιτικού συστήματος πρωταρχικό 

σκοπό. Το πολιτικό σύστημα που επικρατούσε την περίοδο εκείνη χαρακτηριζόταν 

από τις παρεμβάσεις του παλατιού στα εσωτερικά του κράτους κυρίως προς όφελος 

του βασιλιά και όχι της χώρας. Επίσης τραγικά γεγονότα συμβαίνουν στην Ελλάδα, 

όπως οι βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο εθνικός διχασμός και η 

μικρασιατική καταστροφή.  

 Διετέλεσε πρωθυπουργός της χώρας για δώδεκα συνολικά χρόνια.
82

 Ο ίδιος 

μετά την αποτυχία του στις εκλογές του 1920 καταφεύγει εξόριστος στο Παρίσι απ’ 

όπου όμως ασκεί την εξωτερική πολιτική του. Μένει εκεί για 8 χρόνια. Κατά την 

8χρονη απουσία του από τη χώρα συμβαίνουν τα τρία πιο σημαντικά γεγονότα: η 

μικρασιατική καταστροφή, η έλευση των προσφύγων και η ανακήρυξη της 

αβασίλευτης δημοκρατίας στην Ελλάδα.
83

 

 Γεννήθηκε στην Κρήτη και σπούδασε νομικά. Αναδείχθηκε αρχικά στην 

πολιτική σκηνή της γενέτειρας του, όταν ακόμα η Κρήτη αποτελούσε τμήμα της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ανέπτυξε ιδιαίτερη δραστηριότητα στη διάρκεια της 

Κρητικής Επανάστασης του 1897 υπέρ της ένωσης του νησιού με το ελληνικό 

κράτος.
84

 Βοήθησε στην κατάρτιση του συντάγματος, όταν η Κρήτη έγινε αυτόνομη 

κι έγινε μέλος της Κρητικής Συνέλευσης. 

 Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του θητείας συγκρούστηκε αρκετές φορές με 

το παλάτι και το βασιλιά. Έγινε πρώτη φορά πρωθυπουργός μετά το στρατιωτικό 

κίνημα στο Γουδί το 1909 και ανέλαβε το αξίωμα του τον Οκτώβριο του 1910. Ήταν 

θερμός υποστηρικτής της Μεγάλης Ιδέας και πίστευε στην «Ελλάδα των δύο ηπείρων 

και των πέντε θαλασσών».  

 Η άφιξη του ανοίγει νέα περίοδο στην Ελλάδα και την ελληνική ιστορία. Ο 

ίδιος επιδεικνύει μετριοπάθεια αναλαμβάνοντας την πολιτική και κοινωνική 

μεταρρύθμιση. Αποφασίζει αναθεωρητική Συνέλευση που επεξεργάζεται το 

Σύνταγμα του 1911 και αναθεωρεί το Σύνταγμα του 1864. Η περίοδος 1910-1920 

παρά τους συνεχής πολέμους αποτελεί σοβαρή πρόοδο για τη νεότερη Ελλάδα. 

 Τον Ελευθέριο Βενιζέλο ενδιέφερε κυρίως ο εκσυγχρονισμός της Ελλάδας, με 

κάθε τρόπο και μέσον, παρά η σταθεροποίηση της δημοκρατίας. Κατορθώνει και 

δημιουργεί πρώτος στην Ελλάδα κράτος δικαίου.
85

 Όμως τα χρόνια στα οποία 

επικράτησε, η Ελλάδα βίωσε σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Οι βαλκανικοί πόλεμοι, ο 

Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο εθνικός διχασμός και η μικρασιατική καταστροφή είναι 

τα σημαντικότερα από αυτά. 
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 Στις 16 Απριλίου 1932 ο Βενιζέλος κηρύσσει προσωρινό χρεοστάσιο, δηλαδή 

την αναστολή των πληρωμών των χρεών. Έτσι γλιτώνει η Ελλάδα την πλήρη 

χρεοκοπία αφού αναστέλλονται οι συναλλαγές.
86

 

 Το βασικό πρόγραμμα του περιελάμβανε την αύξηση της παραγωγής με 

μεγάλα παραγωγικά κεφάλαια, την εξασφάλιση αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στο 

κεφάλαιο και την εργασία και την αποκατάσταση της χρηστής διοίκησης.
87

 Το 

οικονομικό πρόγραμμα του είχε στόχο την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας. Τα 

μεγάλα δημόσια έργα πίστευε πως θα ωθούσαν τη χώρα σε ευημερία και ανάπτυξη. Η 

διεθνής οικονομική συγκυρία όμως δεν το επέτρεψε αυτό.
88

 

 Στις 16 Ιανουαρίου 1933 γίνεται για τελευταία φορά πρωθυπουργός, όταν 

ανατράπηκε η κυβέρνηση Τσαλδάρη. Στις εκλογές της 5 Μαρτίου όμως τα αντίπαλα 

κόμματα πλειοψήφησαν και ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας ηγήθηκε 

πραξικοπήματος κατά του Βενιζέλου. Την ίδια χρονιά στις αρχές Μαΐου ο Ιωάννης 

Μεταξάς κατέθεσε στην Βουλή πρόταση δίωξης του Βενιζέλου. Στις αρχές Ιουνίου 

αντιβενιζελικοί αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Βενιζέλο στην λεωφόρο 

Κηφισίας και ακολούθησαν και διώξεις φιλοβενιζελικών αξιωματικών. 

 Ο Βενιζέλος μετά από μια δήλωση αποχώρησης από την πολιτική ζωή 

κατέφυγε στο Παρίσι, όπου πέθανε το 1936. Το σώμα του μεταφέρθηκε και θάφτηκε 

στο Ακρωτήρι της  Κρήτης. 

 

 

4.2 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 Πριν αναλύσουμε τους λόγους και τα αίτια που οδηγήθηκε η χώρα δεύτερη 

φορά σε χρεοκοπία θα ήταν σημαντικό να εξετάσουμε την κατάσταση την οποία 

βρισκόταν πριν. 

 Όπως αναφέρθηκε σημαντικά γεγονότα σημάδεψαν την εποχή της πολιτικής 

δραστηριότητας του Βενιζέλου. Η ενεργός δράση του στην πολιτική ξεκίνησε με την 

Κρητική Επανάσταση, με την οποία ο ίδιος δεν ήταν σύμφωνος. Επιδίωξε όμως 

σθεναρά την ένωση του νησιού με την υπόλοιπη Ελλάδα. Στις 23 Μαρτίου 1905 

κήρυξε "την πολιτικήν ένωσιν της Κρήτης μετά της Ελλάδος εις εν μόνον ελεύθερον 

συνταγματικόν κράτος", εξέδωσε και σχετικό ψήφισμα στις Μεγάλες Δυνάμεις, όπου 

υποστήριζε ότι το νόθο μεταβατικό καθεστώς εμπόδιζε την οικονομική ανάπτυξη του 

νησιού και η μόνη φυσική λύση του κρητικού ζητήματος ήταν η Ένωση. 

 Τον Αύγουστο του 1909 ξέσπασε στην Αθήνα στρατιωτική επανάσταση στο 

Γουδί, γνωστή ως Κίνημα στο Γουδί. Παραιτήθηκε η κυβέρνηση Ράλλη και 

σχηματίσθηκε νέα υπό τον Κυριακούλη Μαυρομιχάλη. Όμως, επειδή είχε 

δημιουργηθεί πολιτικό αδιέξοδο, ο Στρατιωτικός Σύνδεσμος, η οργάνωση των 

αξιωματικών που είχε κάνει την επανάσταση, προσκάλεσε το Βενιζέλο από την 

Κρήτη να αναλάβει την πρωθυπουργία. Ήρθε λοιπόν στην Αθήνα ο Βενιζέλος και 

αναλαμβάνει για πρώτη φορά την πρωθυπουργία στην Ελλάδα. 

 Ακολουθούν δύο Βαλκανικοί πόλεμοι, ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο 

Εθνικός διχασμός και η Μικρασιατική καταστροφή. Γεγονότα που σημάδεψαν βαθιά 
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το ελληνικό κράτος και ανέτρεψαν τα μέχρι τότε δεδομένα. Οι βαλκανικοί πόλεμοι 

πρώτα και έπειτα ο παγκόσμιος πόλεμος υπερδιπλασίασαν το έδαφος και τον 

πληθυσμό της Ελλάδας, είχαν μεγάλη αντανάκλαση στην ελληνική οικονομία κι 

επιτάχυναν την κοινωνική και πολιτική εξέλιξη.
89

 Στις νέες περιοχές κυριαρχούσε η 

μεγάλη ιδιοκτησία. 1.500.000 περίπου πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα, οι 

περισσότεροι καλλιεργητές, χωρίς καμία περιουσία,
90

 κάτι το οποίο καθιστούσε την 

αγροτική μεταρρύθμιση απαραίτητη. 

 Οι συνέπειες του πολέμου επηρέασαν όλες τις κοινωνικές τάξεις. Υπήρξε 

στασιμότητα της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και η ναυτιλία είχε 

σοβαρές απώλειες. Η άφιξη των προσφύγων και η αδυναμία για μετανάστευση 

επέφεραν τη μείωση των εργατικών ημερομισθίων, ενώ η προοδευτική υποτίμηση 

του νομίσματος (το οποίο το 1910 είχε φτάσει στο επίπεδο του φράγκου) κατέβαζε 

στο ελάχιστο την αγοραστική του δύναμη.
91

 Ο Βενιζέλος όμως προσπάθησε να 

βελτιώσει αυτή την κατάσταση λαμβάνοντας αρκετά σημαντικά μέτρα όπως, τη 

μεταρρύθμιση της φορολογίας, τα κληρονομικά δικαιώματα, τη φορολογία στις 

δωρεές και άλλα που θα τα αναλύσουμε παρακάτω. 

 Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειες ανόρθωσης του ελληνικού κράτους ο 

Βενιζέλος εγκαταλείπει την Ελλάδα το 1920 κι επιστρέφει μετά από μια οχτάχρονη 

απουσία στο Παρίσι το 1928, όπου γίνεται και πάλι πρωθυπουργός και κερδίζει με 

μεγάλη πλειοψηφία τις εκλογές. Υποστηρίζεται ότι κατά το διάστημα της απουσίας 

του στο εξωτερικό ρύθμιζε της εξωτερική πολιτική της χώρας από εκεί από όπου 

βρισκόταν. 

 Με την επιστροφή του στην πατρίδα γίνεται μια προσπάθεια συγκρότησης της 

Ελληνικής Δημοκρατίας (1924-1936), η οποία όμως αναπτύσσεται σε περιστάσεις 

δυσμενείς. Κυριαρχεί η πολιτική αστάθεια στην αρχή και κατόπιν πραξικοπήματα 

εγκαθιδρύουν τη δικτατορία στη χώρα. Πρώτα του στρατηγού Παγκάλου και μετά 

του στρατηγού Κονδύλη. Η πολιτική αστάθεια συνεχίζεται ως το 1928, όταν ο 

Βενιζέλος αποκτά ισχυρή πλειοψηφία και σχηματίζει κυβέρνηση που διαρκεί ως το 

1932.
92

 Στο χρονικό διάστημα πριν την επικράτηση του Βενιζέλου, σοβαρά 

εξωτερικά και εσωτερικά ζητήματα περιμένουν το διακανονισμό τους. Η κατάρρευση 

του Αμερικανικού χρηματιστηρίου το 1929 επιφέρει σοβαρές συνέπειες σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες και το 1931 η κατάσταση χειροτερεύει. Ο Βενιζέλος πίστευε ότι η 

νομισματική σταθερότητα ήταν απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει η χώρα στο 

εξωτερικό την καλή της φήμη ως προς την οικονομία.
93

  

 Η κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανισορροπία επικρατούν όλη αυτή την 

περίοδο. Ο Βενιζέλος κυβέρνησε μέχρι το 1932, όπου κήρυξε και την πτώχευση του 

ελληνικού κράτους. Η διεθνής οικονομική κρίση που ξέσπασε στο 1929 δεν 

μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την Ελλάδα. 
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4.3 Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

  
 Η διακυβέρνηση του Βενιζέλου μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους. Αυτή 

του 1910-1920 κι εκείνη του 1928-1932. Οι κυβερνήσεις του Βενιζέλου έφεραν 

πρωτοπόρες αλλαγές και κατοχύρωσαν μια σειρά δικαιωμάτων του λάου σε 

διάφορους τομείς όπως στην εργασία, στην κοινωνική πολιτική, στην υγεία, στην 

πρόνοια, στην εκπαίδευση και στη γεωργία. Δυστυχώς όμως τη δεύτερη περίοδο 

διακυβέρνησης του η χρεοκοπία του ελληνικού κράτους ήταν αναπόφευκτη. 

 

 

4.3.1 Εξωτερική πολιτική 

 
 Κατά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής του φρόντιζε να έχει την εύνοια 

των Μεγάλων Δυνάμεων και δεν δίστασε πολλές φορές να έρθει σε σύγκρουση με το 

παλάτι για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του κράτους. Αποσκοπούσε να 

αναμορφώσει ριζικά την εξωτερική πολιτική και γενικότερα τη διεθνή θέση της 

χώρας.  

 Πίστευε ότι μία δυναμική εξωτερική πολιτική θα είχε ως συνέπεια και την 

εσωτερική ανασυγκρότηση. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να ήταν ικανή να 

διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας, να δημιουργήσει το 

απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας που θα συνιστούσε το υπόβαθρο για οικονομική 

ανάπτυξη αλλά και να αναδιοργανώσει τις εξωτερικές οικονομικές σχέσεις του 

κράτους, που με τη σειρά τους θα συνέβαλλαν στην εξασφάλιση, από διεθνείς πηγές, 

των αναγκαίων κονδυλίων για την επαρκή χρηματοδότηση της ανάπτυξης.
94

 

 Η Ελλάδα του 1923-1928 ήταν μια ηττημένη χώρα και ως τέτοια πέρα από τις 

οικονομικές δυσκολίες της αποπληρωμής των πολεμικών χρεών και της 

αποκατάστασης των προσφύγων, είχε να αντιμετωπίσει τεράστιες δυσχέρειες στο 

διπλωματικό πεδίο. Καμία από τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής δεν φαινόταν 

να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για μία προσέγγιση με την Ελλάδα.
95

 Αποτελούσε ένα 

μικρό και ηττημένο κράτος, στη στρατηγική θέση του οποίου καμία Μεγάλη Δύναμη 

δεν βάσιζε πρωτεύοντα δικά της συμφέροντα. Το Λονδίνο, το Παρίσι και η Ρώμη δεν 

έθεταν τις σχέσεις τους σε μία αποδεκτή βάση με το ελληνικό κράτος. Κύριος στόχος 

του Βενιζέλου ήταν να προσεγγίσει την Ιταλία. 

 Η διπλωματική ανάγκη του Βενιζέλου ήταν να αποκατασταθούν εξίσου 

φιλικές σχέσεις και με τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής, έτσι ώστε να αποφύγει 

η χώρα εξάρτηση από μία από αυτές, γεγονός που θα μπορούσε να την εμπλέξει σε 

έναν νέο ευρωπαϊκό πόλεμο, από τον οποίο, μην έχοντας πλέον εκτεταμένες εθνικές 

διεκδικήσεις, τίποτε δεν θα προσδοκούσε αλλά πολλά είχε να χάσει.
96

   

 Το πρώτο εξάμηνο της «τετραετίας» του ήταν επιτυχές. Η επιτυχία του 

Βενιζέλου κατά τους κρίσιμους αυτούς μήνες βασιζόταν σε μία προσεκτική 

ανάγνωση των διεθνών δεδομένων και στη δυναμική, όσο και συνετή, ανάληψη 

ουσιαστικών και πάνω από όλα, άμεσα αποτελεσματικών πρωτοβουλιών.
97

 

 Τον Δεκέμβριο του 1928, η κυβέρνηση Βενιζέλου επικύρωσε τη συμφωνία 

Καφαντάρη-Μολώφ του 1927, η οποία διευθετούσε το ζήτημα της αποζημίωσης των 
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εκατέρωθεν προσφύγων. Η πολιτική του 1928-1932 δεν ήταν απλώς “αμυντική” και 

σίγουρα δεν ήταν στατική στη σύλληψή της. Εμπεριείχε, παράλληλα, την πρακτική 

εφαρμογή μιας εναλλακτικής, ως προς τη Μεγάλη Ιδέα, στρατηγικής, με κύριους 

άξονες την κατοχύρωση της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της χώρας, 

την απόκτηση ενός υγιούς περιθωρίου για ελιγμούς στο διεθνές πεδίο, τη διασφάλιση 

της ισορροπίας και της ειρήνης σε περιφερειακό επίπεδο, την υποστήριξη της 

κρίσιμης προσπάθειας για οικονομική ανάπτυξη.
98

 

 Ο Βενιζέλος στόχευε στην οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας όμως 

η εξωτερική πολιτική του 1928-1932 δεν κατάφερε μεσοπρόθεσμα να εκπληρώσει 

τους στόχους της. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα ανεστάλη, και λίγα χρόνια αργότερα η 

Ελλάδα συμπαρασύρθηκε από την κατάρρευση του διεθνούς συστήματος και την 

έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η αιτία οφείλει και πάλι να αναζητηθεί στις 

επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που υποθήκευσαν συνολικά την 

πολιτική του Βενιζέλου. 

 

 

4.3.2 Εσωτερική πολιτική 

 

 Παρά τις εντυπωσιακές κινήσεις του Bενιζέλου στο πεδίο της εξωτερικής 

πολιτικής η διακυβέρνησή του στο εσωτερικό της χώρας δε συνάντησε την 

προσδοκώμενη ανταπόκριση. Η εσωτερική πολιτική του Βενιζέλου είχε ως στόχο το 

πέρασμα της χώρας από την υπανάπτυξη στη νεωτερικότητα. Οι μεγάλες θεσμικές 

μεταρρυθμίσεις της πρώτης βενιζελικής πενταετίας χαρακτηρίζονται από το έντονο 

δημοκρατικό και φιλελεύθερο πνεύμα τους.
99

 Η περιπέτεια του Εθνικού Διχασμού 

ανέκοψε από το 1915 την ανοδική πορεία της χώρας και τον εκσυγχρονισμό. 

 Όμως με την επάνοδο του στην εξουσία και την επιστροφή του από το 

εξωτερικό προσπαθεί να ολοκληρώσει αυτό που έμεινε ανολοκλήρωτο. Θέτει ως 

προτεραιότητα την οικονομική ανάπτυξη, τις αλλαγές στη διοίκηση και το 

εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος του ήταν μια σύγχρονη αστική δημοκρατία της οποίας 

οι θεσμοί δεν θα απειλούνταν σε κάθε κυβερνητική ή άλλη κρίση.
100

  

 Έμφαση έδωσε κυρίως στην αγροτική πολιτική και μεταρρύθμιση. 

Πραγματοποίησε όμως αλλαγές και στη δημόσια υγεία, τα δημόσια έργα, την 

εκπαιδευτική πολιτική και τη φορολογία. Στόχευε στη δημιουργία ενός κράτους με 

προωθημένες κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες, που θα διασφάλιζε την 

ευημερία του συνόλου των πολιτών του και θα τους δημιουργούσε συνακόλουθα τη 

γενικευμένη αίσθηση πως ανήκουν σε μια συμπαγή εθνική κοινότητα χωρίς βαθιά 

κατηγοριακά χάσματα ή κοινωνικές ρωγμές.
101

 

 Την περίοδο διακυβέρνησης του Βενιζέλου τέθηκαν οι βάσεις της εργατικής 

πολιτικής για την Ελλάδα. Ρυθμίστηκε νομοθετικά ο συνδικαλισμός, ψηφίστηκε ο 

νόμος ο οποίος κατοχύρωνε την αποζημίωση για τα εργατικά ατυχήματα, ρυθμίστηκε 

ο χρόνος εργασίας στα καταστήματα. Επιπλέον ο Βενιζέλος δημιούργησε το 

Υπουργείο Γεωργίας Εμπορίου και Βιομηχανίας που σε συνδυασμό με το Ανώτατο 

Συμβούλιο Εργασίας έβαλαν τις βάσεις για μια σωστή θεσμική παρέμβαση του 

κράτους στην οικονομία. Ακόμη δημιούργησε Εμπορικά Βιομηχανικά Επιμελητήρια 
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και Γεωργικούς Συνεταιρισμούς και την Επιθεώρηση Εργασίας. Το 8ωρο της 

εργασίας εισήχθη σε πολλές ελληνικές βιομηχανίες, αυστηροποιήθηκαν οι όροι της 

παιδικής εργασίας και εισήχθη στην νομοθεσία η καταγγελία της σύμβασης εργασίας. 

Ακόμα καθιερώθηκε η Πανελλαδική Κυριακάτικη Αργία. Με την ανάπτυξη των 

Εργατικών Συνεταιρισμών ιδρύεται παράλληλα και ειδικό τμήμα στο Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας. Τα ταμεία συντάξεων και αλληλοβοήθειας υποβοηθούνται και 

ενισχύονται από το κράτος, ώστε να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν. 

 Σχετικά με την αγροτική πολιτική του, η αναδιανομή των τσιφλικιών ήταν 

από τις πρώτες ενέργειες που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα στην 

Θεσσαλία από τα 7 περίπου εκατομμύρια στρέμματα εύφορης γης τα 4.800.000 

ανήκαν σε 250 μεγαλογαιοκτήμονες με αποτέλεσμα η γη να βρίσκεται στα χεριά των 

λίγων ενώ η πλειοψηφία τον αγροτών ήταν ουσιαστικά δουλοπάροικοι. Έτσι ο 

Βενιζέλος θέσπισε με το άρθρο 17 του Συντάγματος το δικαίωμα της αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης των τσιφλικιών από το κράτος. Επίσης ίδρυσε το Υπουργείο 

Γεωργίας, συνέστησε αγροτικά επιμελητήρια και συνεταιρισμούς, οργάνωσε την 

γεωργική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και τις γεωργικές υπηρεσίες του κράτους 

και ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα. 

 Στον τομέα της υγείας έγινε ένα σημαντικότατο βήμα με την ίδρυση 

Υπουργείου Περιθάλψεως που αργότερα έγινε Υπουργείο Υγείας. Κατέστησε το 

κράτος υπεύθυνο για την υγεία των Ελλήνων πολιτών αποτελώντας παράλληλα 

σημαντικό βήμα για την δημόσια υγεία σε εθνική κλίμακα. Την περίοδο 1928-1932 

ελήφθησαν πρωτοβουλίες για την βελτίωση της υγείας του παιδιού, ενώ δόθηκε 

ιδιαίτερη έμφαση στον μαθητικό πληθυσμό με ενημερώσεις και ιατρικές εξετάσεις. 

Επιπλέον συστάθηκαν ιατρικά κέντρα που παρείχαν ιατρική περίθαλψη και εξέταζαν 

μαθητές, ενώ το 1929 εγκαινιάστηκε ο θεσμός του «Σχολίατρου» και της «Σχολικής 

Νοσοκόμας». και δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί λόγο της ανόδου του Παναγή 

Τσαλδάρη στην εξουσία. 

 Η διεθνής συγκυρία όμως και οι εξελίξεις στην εσωτερική πολιτική δεν τον 

βοήθησαν να ολοκληρώσει όλα τα μακρόπνοα σχέδια του για την Ελλάδα. 

 
 

 

 

4.3.3 Οικονομική πολιτική 

 
 Κεντρικός άξονας της οικονομικής πολιτικής του Βενιζέλου ήταν η αύξηση 

της παραγωγικότητας της αγροτικής οικονομίας.
102

 

 Η αγροτική μεταρρύθμιση γίνεται από τη μια με μεγάλες αποζημιώσεις προς 

τους ιδιοκτήτες των τσιφλικιών και από την άλλη με όρους δυσβάστακτους για τους 

νέους ιδιοκτήτες.
103

 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Έλληνες αγρότες να βρεθούν από 

την πρώτη κιόλας μέρα χωρίς καμιά οικονομική και αγροτική βοήθεια υποδομής, 

χρεωμένοι στο δημόσιο και τις τράπεζες. 

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό της οικονομικής πολιτικής του είναι η ίδρυση του 

Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου, ως ένα συμβουλευτικό όργανο πέραν των 

κομμάτων και των επιμέρους, επαγγελματικών και άλλων, συμφερόντων, το οποίο 

μελετούσε τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και πρότεινε λύσεις.
104
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 Από το 1923 έως και το 1931 η Ελλάδα είχε συνάψει συνολικά 10 εξωτερικά 

δάνεια για την κάλυψη των έργων υποδομής και την κάλυψη των προσφυγικών 

κυμάτων. Έτσι το κράτος δανειζόταν συνεχώς, χωρίς να μπορεί να αποπληρώσει τα 

χρέη του. Όμως η νομισματική σταθεροποίηση μπορούσε να διατηρηθεί μόνο στο 

μέτρο που η χώρα θα ήταν ικανή να δανείζεται από το εξωτερικό, έως ότου τα μεγάλα 

παραγωγικά έργα που είχαν ήδη σχεδιαστεί από τις προκάτοχες κυβερνήσεις, αλλά 

που άρχισαν να εκτελούνται από την κυβέρνηση του Βενιζέλου, θα ολοκληρώνονταν 

και θα ήταν σε θέση να αποδώσουν οφέλη στην ελληνική οικονομία.
105

  

 Ως το 1931 τίποτα δεν προμήνυε την χιονοστιβάδα αρνητικών γεγονότων που 

θα ακολουθούσε. Η Ελλάδα είχε τρεις συνεχόμενους πλεονασματικούς 

προϋπολογισμούς, όμως το εξωτερικό της χρέος είχε διογκωθεί αρκετά. 

Συγκεκριμένα το εξωτερικό χρέος την τετραετία 1928-1932 αυξήθηκε από 27,8 

δισεκατομμύρια δραχμές στα 32,7 δισεκατομμύρια. 

 Έτσι  η οικονομική πολιτική του Βενιζέλου στράφηκε το 1928 στον περίφημο 

"κανόνα του χρυσού". Ο "κανόνας του χρυσού" ήταν ένας μηχανισμός μετατροπής 

των νομισμάτων μέσω μιας ισοτιμίας σε σχέση με τις τιμή του χρυσού. Ο Βενιζέλος 

πίστευε ότι εάν αποδέσμευε το νόμισμα από το χρυσό, η απότομη υποτίμηση θα 

αλλοίωνε το οικονομικό προφίλ της χώρας.  

  Το φιλόδοξο πρόγραμμα του ανετράπη από την γενικευμένη διεθνή κρίση. Το 

1929 το συναλλαγματικό απόθεμα της Τράπεζας της Ελλάδος παρουσίασε σημαντική 

μείωση, ενώ οι πιέσεις στον τραπεζικό τομέα έγιναν πολύ έντονες, με αποτέλεσμα 

ορισμένες τράπεζες να αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους.
106

 Το 1931 

ανακλήθηκε η σύνδεση του ελληνικού νομίσματος με την αγγλική λίρα και το 

νόμισμα συνδέθηκε με το δολάριο. Όλη αυτή την περίοδο άσχημα νέα έρχονταν 

συνεχώς από την Ευρώπη. Η τιμή των ελληνικών ομολόγων είχε πέσει κατακόρυφα 

και η φήμη για ενδεχόμενη χρεοκοπία ήταν έντονη.
107

 Γεγονός το οποίο δεν άργησε 

να γίνει πραγματικότητα, όπως θα δούμε παρακάτω. 

  

 

 

 

4.4 Η ΠΤΩΧΕΥΣΗ 

 
 Η τελευταία κυβέρνηση του Βενιζέλου είχε να επιδείξει σημαντικά 

επιτεύγματα στο πεδίο της εσωτερικής οικονομικής ανασυγκρότησης, όμως η 

παγκόσμια οικονομική κατάρρευση του 1929, και η ύφεση που επέφερε, επέδρασαν 

κατά τρόπο διαρκή και σωρευτικό. 

 Στις 19 Οκτωβρίου 1929, αρχίζει η κατάρρευση στο Χρηματιστήριο της Νέας 

Υόρκης, που σύντομα θα μετεξελιχθεί σε παγκόσμια οικονομική κρίση, ενώ την ίδια 

ακριβώς εποχή οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό της βενιζελικής παράταξης 

τραυματίζουν βαθύτατα την ενότητα της.
108

 Στις αρχές του 1930 τα ιδεολογικά 

χάσματα που χώριζαν παλαιότερα τα δύο στρατόπεδα, είχαν σε ένα βαθμό γεφυρωθεί 

όμως εκείνο που παρέμενε ζωντανό στη συνείδηση του εκλογικού σώματος, ήταν η 

μνήμη του Διχασμού. Η οικονομική πολιτική που υιοθέτησε η κυβέρνηση, υπό το 
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βάρος των επιπτώσεων της παγκόσμιας ύφεσης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις που 

οδήγησαν σε εσωτερική πολιτική πόλωση.  

 Ξέσπασαν επίσης σκάνδαλα μέσα στους κόλπους της κυβέρνησης και το έργο 

φαινόταν λίγο. Το «σκάνδαλο της κινίνης» και το σκάνδαλο της τιμής του ψωμιού, 

ήταν μερικά από αυτά, για τα οποία ο Βενιζέλος όχι μόνο δεν έπαιρνε μέτρα, αλλά 

φρόντιζε να τα καλύπτει.
109

 

 Η μεγάλη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση ξεκίνησε με την αδυναμία της 

Γερμανίας να συνεχίσει να εξυπηρετεί τις δυσβάσταχτες οικονομικές τις υποχρεώσεις 

από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και εντάθηκε με την κατάρρευση των τιμών των 

μετοχών στο Αμερικάνικο Χρηματιστήριο. Η οικονομία της Ελλάδας βρέθηκε 

αμέσως υπό πίεση, καθώς μειώθηκαν δραστικά οι εξαγωγές της (καπνά και άλλα 

γεωργικά προϊόντα), όπως επίσης και τα εμβάσματα από τους Έλληνες της Αμερικής 

που εκείνη την εποχή ήταν σημαντικός οικονομικός παράγοντας για την χώρα. Οι δύο 

αυτές δυσμενείς εξελίξεις επιδείνωσαν το εξωτερικό ισοζύγιο συναλλαγών, ασκώντας 

αφόρητες πιέσεις στην δραχμή. Ο Βενιζέλος αποφάσισε να δώσει την μάχη της 

δραχμής: αν η δραχμή δεν παρέμενε ισχυρή έναντι της στερλίνας και των άλλων 

νομισμάτων, θα του ήταν αδύνατο να εξυπηρετήσει το ήδη διογκωμένο δημόσιο 

χρέος. Αν δηλαδή γινόταν η υποτίμηση της δραχμής, τότε το εξωτερικό χρέος σχεδόν 

θα διπλασιαζόταν. Η βενιζελική πολιτική της διατήρησης των υφιστάμενων 

νομισματικών ισορροπιών ανάγκαζαν την Τράπεζα της Ελλάδος να χρησιμοποιεί τα 

αποθέματα της σε χρυσό και συνάλλαγμα για να στηρίζει την δραχμή. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να εξανεμιστούν πολύ σύντομα τα μικρά αποθεματικά της, φέρνοντας το 

οικονομικό επιτελείο της Ελλάδας στις αρχές του 1932 σε πολύ δύσκολη θέση. 

Παράλληλα το κράτος φορολογούσε τις εισαγωγές και μείωνε τις δραχμές στην 

αγορά, προσπαθώντας να ελέγξει τις συνεχείς κερδοσκοπικές πιέσεις που δεχόταν η 

Ελλάδα. Η μόνη πιθανή λύση από το διαφαινόμενο αδιέξοδο, ήταν ο εξωτερικός 

δανεισμός, όχι πια για χρηματοδότηση έργων, αλλά για την στήριξη της δραχμής με 

ξένο συνάλλαγμα.  

 Στα τέλη του 1931 λοιπόν η κρίση ήταν έντονη σε όλους τους τομείς. Οι τιμές 

ως προς τις εξαγωγές των γεωργικών προϊόντων έπεσαν κατακόρυφα και το κράτος 

για να αυξήσει τα έσοδα του και για να εμποδίσει τις εισαγωγές και την εκροή 

συναλλάγματος στο εξωτερικό αύξησε τους εισαγωγικούς δασμούς. 

 Οι επιχειρήσεις είχαν ακριβώς τη ίδια κατάληξη, όπου από το 1928 οι 

πτωχεύσεις παρουσίαζαν αύξηση. Την περίοδο 1927 – 1929 πτώχευσαν 779 εταιρείες 

από τις οποίες οι 20 ήταν βιομηχανίες. Την περίοδο 1929 – 1932, πτώχευσαν 937 

εταιρείες από τις οποίες οι 501 ήταν βιομηχανίες. Από το 1930 και μετά η κρίση είχε 

χτυπήσει και τη βιομηχανία. 

 Η οικονομική δραστηριότητα άρχισε να μειώνεται και η ανεργία 

υπερδιπλασιάστηκε. Το 1928 οι άνεργοι ήταν 75.000 και το 1931 ανήλθαν σε 

165.000. 

 Ο Βενιζέλος πιεζόταν να προχωρήσει στην υποτίμηση του νομίσματος, 

διαφορετικά γρήγορα θα αναγκαζόταν να διακόψει τις πληρωμές των χρεών προς το 

εξωτερικό. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε και την χρεοκοπία για την Ελλάδα. Στις αρχές του 

1932 έκανε κάποιες προσπάθειες για την επίτευξη νέου δανείου από το εξωτερικό, 

κάτι το οποίο δεν επιτεύχθηκε. 

 Η ελληνική κυβέρνηση ζητούσε πενταετή αναστολή πληρωμής των 

τοκοχρεολυσίων του δημοσίου χρέους.
110
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την εποπτεία του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου, που είχε φέρει η πτώχευση του 

1893 και η νέα κρίση έφερε και τον έλεγχο της Δημοσιονομικής Επιτροπής της 

Κοινωνίας των Εθνών, η οποία ήλθε κυρίως για να προστατεύσει τα συμφέροντα των 

δανειστών της χώρας. Η επιτροπή αυτή θα εξέταζε την οικονομία της χώρας και θα 

πρότεινε μέτρα που έπρεπε να ληφθούν. Πρότεινε αρχικά στον Βενιζέλο να 

εγκαταλείψει τον κανόνα του χρυσού. 

 Ο Βενιζέλος, ο οποίος δεν είχε πετύχει το νέο δάνειο που ήθελε, αύξησε τους 

φόρους για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό. Επίσης πρότεινε ετήσια αναστολή 

πληρωμών και τη συνέχιση της σύνδεσης της δραχμής με το χρυσό κανόνα 

συναλλάγματος, ώστε να διατηρηθεί η πίστη της Ελλάδας στο εξωτερικό. Η επιτροπή 

όμως, που κατανοούσε τη δύσκολη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, πρότεινε 

την αναστολή πληρωμής των δανείων για ένα χρόνο.  

 Στο εσωτερικό επικρατούσε ο πολιτικός φανατισμός και η κατάσταση 

χειροτέρευε. Στις 25 και 28 Μαρτίου συγκροτείτε οικουμενική κυβέρνηση για την 

υποστήριξη των αιτημάτων της Ελλάδας μέσα στην Κοινωνία των Εθνών. Με την 

κίνηση αυτή ο Βενιζέλος ήθελε να αποσπάσει την αποτυχία της κυβέρνησης του και 

να μεταθέσει τυχόν αποτυχία σε συλλογικό επίπεδο. 

 Τώρα ο Βενιζέλος ζητά πενταετή αναβολή πληρωμών και το δάνειο των 

50.000.000 δολαρίων, εξηγώντας ότι μαζί με τα μέτρα που θα λάμβανε στο 

εσωτερικό, θα κατάφερνε να ανορθώσει την οικονομία, να ολοκληρώσει τα 

αναπτυξιακά έργα και να ξεπληρώσει τους ομολογιούχους. Η Κοινωνία των Εθνών 

όμως δεν ενέκρινε ότι η Ελλάδα είχε ανάγκη δανείου.
111

 

 Έτσι στις 21 Απριλίου παραιτείται ο υπουργός των Οικονομικών, Γεώργιος 

Μάρης και στις 23 Απριλίου ο νέος υπουργός, Κυριάκος Βαρβαρέσσος, κήρυξε την 

πτώχευση και την αναστολή των πληρωμών από το ελληνικό δημόσιο, ενώ ζήτησε 

από το ΔΟΕ δάνειο 200.000.000 δραχμών κάτι στο οποίο δεν βρήκε ανταπόκριση. 

 Βασικότατος παράγων για την πτώχευση ήταν η κατίσχυση του άκαμπτου 

κανόνα του χρυσού και η μη έγκαιρη απεμπλοκή από αυτόν τόσο της Μεγάλης 

Βρετανίας όσο και της Ελλάδας. Δηλαδή η μη δυνατότητα ελεγχόμενης υποτίμησης 

για την ανάκτηση μέρους της χαμένης διεθνούς ανταγωνιστικότητας των εγχώριων 

προϊόντων και η συνεχής περιστολή της νομισματικής μάζας στο εσωτερικό προς 

όφελος του χρυσού. 

 Την Τετάρτη 27 Απριλίου 1932, η Ελλάδα εγκατέλειψε επισήμως τον "κανόνα 

του χρυσού". Η δραχμή υποτιμήθηκε ραγδαία και στις 5 Μαΐου η ισοτιμία της με την 

στερλίνα έπεσε από τις 456 δραχμές στις 539. 

 

 
4.4.1 Μέτρα που ελήφθησαν 

 

 Μόλις ανακοινώθηκε η αναστολή των πληρωμών, δημιουργήθηκε 

αναστάτωση στους ομολογιούχους του εξωτερικού, οι οποίοι ζητούσαν μέτρα κατά 

της Ελλάδας. Το 1932 με τη χρεοκοπία και την παγκόσμια οικονομική κρίση τα 

βασικά εξαγωγικά προϊόντα καπνός και σταφίδα πλήττονται άσχημα.
112

 Μάταια ο 

Βενιζέλος αναζητά ο ίδιος στο εξωτερικό την οικονομική υποστήριξη. Οι 

αντιπολιτευόμενες εφημερίδες του ασκούν έντονη κριτική και τον οδηγούν στην 

παραίτηση. Προσωρινός πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου 

ο οποίος προωθεί την ψήφιση νομοσχεδίου για την κοινωνική ασφάλιση, καθιερώνει 
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την απλή αναλογική ως εκλογικό σύστημα κι εγκρίνει την φορολογική απαλλαγή της 

αγροτικής παραγωγής. 

 Επειδή όμως η κυβέρνηση Παπαναστασίου δεν είχε την υποστήριξη της 

βενιζελικής παράταξης παραιτείται στις 3 Ιουνίου και στις 5 Ιουνίου αναλαμβάνει 

ξανά τη διακυβέρνηση της χώρας ο Βενιζέλος. 

 Έτσι την άνοιξη του 1932 η κυβέρνηση, με τη συμφωνία της αντιπολίτευσης 

αναλαμβάνει ριζικά μέτρα μερικά από τα οποία είναι η επαναφορά της δραχμής σε 

καθεστώς αναγκαστικής κυκλοφορίας όπως και πριν το 1928. Αίρεται η ισοτιμία της 

δραχμής με ποσότητα χρυσού. Αποτέλεσμα η ταχύτατη υποτίμηση της στο 60% της 

ονομαστικής της αξίας. Καταργείται η ελεύθερη αγορά συναλλάγματος και 

αναλαμβάνει τον έλεγχο της κυκλοφορίας του η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναστέλλεται 

για αόριστο χρόνο η κάθε είδους πληρωμή τόκων και τοκοχρεολυσίων για όλα τα 

δάνεια εσωτερικού και εξωτερικού.
113

  

 Επίσης η δραχμή υπολογίζεται σε αναλογία με το δολάριο, 100 δραχμές 

ισούταν με ένα δολάριο. Η μεταλλική δραχμή, δηλαδή ο συντελεστής για τον 

υπολογισμό των δασμών πάνω στις εισαγωγές, αυξάνει θεαματικά από 15 σε 20 

δραχμές για τα είδη που χαρακτηρίζονται πολυτελείας.
114

 Στην πραγματικότητα ο 

συντελεστής αυξάνει πολύ περισσότερο και φτάνει τις 30 δραχμές,  λόγω της 

υποτίμησης της δραχμής. 

 Επίσης μπήκαν ποσοτικοί περιορισμοί σε όλες τις εισαγωγές. Η κυβέρνηση 

ήταν αυτή που αποφάσιζε με διοικητική πράξη το τι και πόσο θα εισάγονταν από το 

εξωτερικό το κάθε είδος. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν οι εισαγωγές κατά τα 

2/3 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

 Τα συγκεκριμένα μέτρα οδηγούσαν σε ένα φορολογικό σύστημα που στόχευε 

στη μεταφορά πόρων στο βιομηχανικό τομέα, τον εκχρηματισμό της αγροτικής 

παραγωγής, τις αναδιατάξεις των καλλιεργούμενων προϊόντων και ίσως ένα 

αυξανόμενο οικονομικά και κοινωνικά εργατικό δυναμικό.
115

 Δημιούργησαν ένα 

προστατευτικό πλέγμα γύρω από την αδύναμη και κατεστραμμένη ελληνική 

οικονομία. 

 Η ελληνική εσωτερική αγορά συνέχισε να αναπτύσσεται και η βιομηχανική 

παραγωγή να αυξάνεται σημαντικά. Για πρώτη φορά δημιουργούνται για το 

νεοελληνικό κράτος όροι και δυνατότητες μιας σχετικά αυτόνομης και 

πολυδιάστατης πορείας ανάπτυξης, αποδεσμευμένης σε μεγάλο βαθμό από τις 

παραδοσιακές δυνάμεις εξάρτησης.
116
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ 
  

 

5.1 ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΚΡΙΣΗ 
 

 Η παγκόσμια κρίση που ξέσπασε το 2007 άργησε να φτάσει στην Ελλάδα. 

Ακόμη και προς το τέλος του 2008 λίγοι ήταν αυτοί που είχαν κατανοήσει τι 

πραγματικά συνέβαινε στην παγκόσμια οικονομία. Κατά τη διάρκεια του 2009 άρχισε 

να γίνεται αντιληπτό ότι η πορεία των ελληνικών οικονομικών πραγμάτων ήταν 

ανησυχητική. Αλλά μόνο προς το τέλος του χρόνου έγινε φανερό πόσο κοντά στην 

καταστροφή βρισκόταν η ελληνική οικονομία. Και από την «ισχυρή Ελλάδα» 

περάσαμε απότομα στον «αδύνατο κρίκο» του παγκόσμιου συστήματος.
117

  

 Τα πρώτα σύννεφα άρχισαν να εμφανίζονται στις τράπεζες ενυπόθηκων 

δανείων της Αμερικής. Η κατάρρευση του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος εξαπλώθηκε αστραπιαία στις Τράπεζες και στα Χρηματιστήρια της 

Ευρώπης και των ασιατικών χωρών.
118

 Η κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της Αμερικής είχε ως αποτέλεσμα να πλήξει και ολόκληρη την Ευρώπη 

και κυρίως τις αδύναμα οικονομικά χώρες.  Ο Τζωρτζ Σόρος οριοθετεί την έναρξη 

της “κρίσης” όταν επετράπη στη Lehman Brothers να καταρρεύσει. 
119

 

 Η κρίση δημοσίου χρέους που ξέσπασε στην Ελλάδα στα τέλη του 2009 

οφείλεται κατά βάση στην επισφαλή ενσωμάτωση των περιφερειακών χωρών στην 

Ευρωζώνη. Οι άμεσες αιτίες της, ωστόσο, βρίσκονται στην κρίση του 2007-2009. Η  

κερδοσκοπία στον ενυπόθηκο στεγαστικό δανεισμό από αμερικανικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η εμπορία από διάφορες διεθνείς τράπεζες των 

παράγωγων αξιών που έτσι προέκυψαν, δημιούργησαν μια τεράστια φούσκα κατά 

την περίοδο 2001-2007 οδηγώντας σε κρίση και ύφεση. Η κρατική παροχή 

ρευστότητας και κεφαλαίου την περίοδο 2008-2009 διέσωσε τις τράπεζες, ενώ η 

κρατική δαπάνη εμπόδισε τη χειροτέρευση της ύφεσης. Το αποτέλεσμα όμως στην 

Ευρωζώνη ήταν η κρίση δημοσίου χρέους που διογκώθηκε από τις δομικές αδυναμίες 

της νομισματικής ένωσης.
120

  

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από τις χώρες του πυρήνα, όπως είναι η 

Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και από τις χώρες της περιφέρειας που είναι η 

Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία. Όταν οι χώρες του πυρήνα 

ενσωματώθηκαν στην ευρωζώνη με υψηλές ισοτιμίες, αυτό δημιούργησε εξαρχής 

έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στις χώρες της περιφέρειας. Τα πιο αδύναμα κράτη-

μέλη δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα ήδη δυνατά κι ανεπτυγμένα κράτη του 

πυρήνα. 
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 Η Ευρωπαϊκή νομισματική ένωση στηρίζεται σε πλήθος συνθηκών και 

διμερών συμφωνιών όπως η Συνθήκη του Μάαστριχ, το Σύμφωνο Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης και η Στρατηγική της Λισσαβόνας. Επίσης στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα η οποία είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική σε ολόκληρη 

την ευρωζώνη. Ο συνδυασμός αυτών των θεσμών έχει δημιουργήσει ένα μείγμα 

νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών με κοινωνικές επιπτώσεις. Η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στηρίχθηκε κυρίως στις χώρες του πυρήνα για τη 

σταθεροποίηση του ευρώ, παρά στις χώρες τις περιφέρειας. Έτσι παρόλη τη 

δημοσιονομική πειθαρχία που επιδιώχθηκε για την αποδοχή του ευρώ ως ενιαίου 

νομίσματος, επειδή η ευρωζώνη δεν διαθέτει ολοκληρωμένο φορολογικό σύστημα, 

ούτε μηχανισμούς δημοσιονομικής μεταβίβασης πόρων μεταξύ των περιοχών της, οι 

δημοσιονομικοί κανόνες δεν εφαρμόστηκαν αυστηρά σε όλα τα κράτη – μέλη. 

 Όταν η κρίση του 2007 – 2009 χτύπησε την ευρωζώνη οι διαρθρωτικές 

αδυναμίες της νομισματικής ένωσης εμφανίστηκαν παίρνοντας την μορφή κρίσης 

δημοσίου χρέους, τόσο για την Ελλάδα, όσο και για άλλες περιφερειακές χώρες. Οι 

δομικές αδυναμίες της ευρωζώνης βγήκαν στο προσκήνιο γιατί οι θεμελιακές 

συνθήκες και το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν προέβλεπαν μηχανισμούς για 

διορθωτικές και υποστηρικτικές κινήσεις για τα πιο αδύναμα κράτη - μέλη σε μια 

περίοδο κρίσης. 

 Παρόλο που η χώρα τέθηκε σε επιτήρηση τα έτη 2006-2007, εξήλθε αυτής με 

νέο μένος δημοσιονομικής σπατάλης, με αποκορύφωμα τα έτη 2008 και 2009. Υπό το 

βάρος αυτών των συσσωρευμένων χρεών νομοτελειακή ήταν η χρεοκοπία της χώρας. 

Η συμμετοχή μας στην ΟΝΕ όχι μόνον δεν οδήγησε στο μονοπάτι της 

δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά επέτρεψε το χειρότερο αποτέλεσμα.
121

 Αντί να 

υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα και ανάπτυξη, σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος 

εξόδου μας από το ευρώ και επιστροφής στη δραχμή. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί το 

χειρότερο αποτέλεσμα εάν αναλογιστεί κανείς τις προοπτικές και τις φιλοδοξίες που 

υπήρχαν με την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ. 

 

 

 

5.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΟΝΕ) 

 
 Πριν μελετήσουμε την κατάσταση που επικρατούσε πριν φτάσει η Ελλάδα 

στην κρίση, σημαντικό είναι να εξετάσουμε τη δημιουργία της Οικονομικής 

Νομισματικής Ένωσης και πώς αυτή επηρέασε τη χώρα μας. 

 Στη διάσκεψη κορυφής της Χάγης του Δεκεμβρίου 1969, οι αρχηγοί κρατών 

και κυβερνήσεων ορίζουν ένα νέο στόχο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης: την 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Μια ομάδα υψηλού επιπέδου, υπό την 

προεδρία του Pierre Werner, πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, επιφορτίζεται έτσι 

με τη σύνταξη έκθεσης για τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος πριν από το 1980. 

 Η ομάδα Werner υποβάλλει την τελική της έκθεση τον Οκτώβριο του 1970. 

Στην έκθεση προβλέπεται η καθιέρωση Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης σε 

δέκα έτη, σύμφωνα με ένα σχέδιο πολλών σταδίων. Τελικός στόχος είναι η πλήρης 

ελευθέρωση των κινήσεων κεφαλαίων, η απόλυτη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων 

των κρατών μελών και ο αμετάκλητος καθορισμός των ισοτιμιών. Η έκθεση εξετάζει 

τότε την υιοθέτηση ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος ως τελικό στόχο της διαδικασίας 
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αλλά δεν τον θεωρεί ακόμη ξεχωριστό στόχο. Εξάλλου, η έκθεση συστήνει να 

ενισχυθεί ο συντονισμός των οικονομικών πολιτικών και να καθοριστούν 

κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές. 
122

 

 Τον Μάρτιο του 1979 με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Γερμανίας, μέσω 

της θέσπισης του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος οι προσπάθειες για 

δημιουργία ζώνης νομισματικής σταθερότητας επαναλαμβάνονται. Στο μηχανισμό 

συναλλάγματος συμμετέχουν τα νομίσματα όλων των κρατών μελών με εξαίρεση το 

Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Τον Ιούνιο του 1988, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ανοβέρου σύστησε μια 

«επιτροπή για τη μελέτη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης», υπό την 

προεδρία του τότε προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jacques Delors. Τα άλλα 

μέλη της επιτροπής είναι οι διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών, πράγμα το 

οποίο εξασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή τους στην επεξεργασία των προτάσεων. 

 Στην έκθεση, η οποία υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 1989, προτείνεται να 

ενισχυθεί η υλοποίηση της ΟΝΕ σε τρία στάδια. Υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων η 

αναγκαιότητα για καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, για θέσπιση 

κανόνων που να πλαισιώνουν τα εθνικά δημοσιονομικά ελλείμματα και για 

καθιέρωση ενός νέου θεσμικού οργάνου, εντελώς ανεξάρτητου, της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στην οποία θα ανατεθεί η νομισματική πολιτική της 

Ένωσης. 

 Όμως η ΕΚΤ λειτούργησε αναποτελεσματικά δεδομένου ότι δεν της 

επιτράπηκε να αγοράζει και να διαχειρίζεται το δημόσιο χρέος των κρατών-μελών.
123

 

Έτσι επικράτησε δημοσιονομική στενότητα σε ολόκληρη την ευρωζώνη κατά την 

τελευταία δεκαετία. 

 Όταν η κρίση του 2007-2009 χτύπησε την ευρωζώνη, οι διαρθρωτικές 

αδυναμίες της νομισματικής ένωσης εμφανίστηκαν με βίαιο τρόπο, παίρνοντας την 

μορφή κρίσης δημοσίου χρέους για την Ελλάδα.
124

 Βασικός λόγος για την αύξηση 

του κρατικού δανεισμού ήταν η πτώση των δημοσίων εσόδων καθώς η ύφεση μείωσε 

τα έσοδα από τη φορολογία και οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν.  

 Η Ελλάδα εισήλθε στην ΟΝΕ βασιζόμενη σε μια πολιτική περιορισμένης 

προσαρμογής, με έμφαση σε ολίγους ονομαστικούς μακροοικονομικούς δείκτες, 

κάνοντας χρήση και της δημιουργικής λογιστικής, όπως αποδείχθηκε εκ των 

υστέρων, με υψηλό δημόσιο χρέος, με υπερτιμημένη τη δραχμή και, συνεπώς, με 

μόνιμο ανταγωνιστικό μειονέκτημα, με σαθρές διαρθρώσεις, με μειωμένη 

ανταγωνιστικότητα, με κοινωνικές αγκυλώσεις και προπάντων, με ένα ιδιότυπο 

πολιτικό σύστημα που χαρακτηρίζονταν παραδοσιακά από πελατειακή 

προσήλωση.
125

  

 Συνεπώς, η χώρα εισήλθε στην ΟΝΕ χωρίς να εκπληρώνει τις αναγκαίες 

προϋποθέσεις μιας ομαλής συμπόρευσης με ανταγωνιστικότερες οικονομίες. Η 

Ελλάδα κατάφερε την είσοδο της στο ευρώ με πλαστά στατιστικά στοιχεία όπως 

αποδείχθηκε στην πορεία, ένας παράγοντας από τους πολλούς που την οδήγησαν 

στην οικονομική κρίση που βιώνει σήμερα και στην κατάσταση την οποία έχει 

περιέλθει. 
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5.3 Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

 
 Γενικά η ένταξη των περιφερειακών χωρών στην ευρωζώνη αποδείχθηκε 

επισφαλής, αφήνοντας τις χώρες εκτεθειμένες στην κρίση του 2007-2009 και 

οδηγώντας τελικά σε κρίση δημοσίου χρέους.
126

 Σημαντικό είναι να εξετάσουμε τα 

στάδια από τα οποία πέρασε το ελληνικό κράτος μέχρι να φτάσει στη σημερινή του 

κατάσταση. 

 Το 1979 η Ελλάδα υπογράφει συνθήκη προσχώρησης στην ΕΟΚ και η ένωση 

ολοκληρώνεται την 1η Ιανουαρίου του 1981. Η προσχώρηση της Ελλάδας στην ΟΝΕ 

το 2001 εντάσσει το κράτος σε μία νέα εποχή με διαφορετικούς οικονομικούς όρους. 

Πλέον δεν αποφασίζει μόνη της για τα οικονομικά της θέματα, αλλά εντάσσεται σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τους κανόνες τους θέτουν 

άλλοι.  

 Η πορεία της Ελλάδος στην ΟΝΕ, παρά τις συχνές διαταραχές λόγω των 

περιοδικών αποκλίσεων της χώρας από τις συμβατικές της υποχρεώσεις, φάνταζε 

διαχειρίσιμη. Η σφοδρότητα όμως της κρίσης που ξέσπασε το 2009 και κορυφώθηκε 

εντός του 2010 αποκάλυψε τις χρόνιες αδυναμίες του ελληνικού οικονομικού και 

πολιτικού συστήματος, να λειτουργήσει αρμονικά τόσο εντός της Ευρωζώνης, όσο 

και στο διεθνές περιβάλλον.
127

  

 Η περίοδος μετά το 1974 υπήρξε περίοδος μεγάλου δανεισμού για την Ελλάδα 

με συνέπεια τη γρήγορη διόγκωση του χρέους. Μεταξύ του 1980 και 1993 το χρέος 

εκτινάχτηκε από 28,6% σε 111,6% του ΑΕΠ.
128

 Το έλλειμμα την ίδια περίοδο ήταν 

επίσης υψηλό. 

 Η Ελλάδα είχε δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις οι οποίες θα 

επέτρεπαν μια οικονομική κατάρρευση ανεξάρτητα από την παγκόσμια κρίση που 

ξέσπασε. Η επιδείνωση του δημόσιου χρέους προήρθε από την αύξηση του 

εξωτερικού δανεισμού. Το διάστημα 1982-89, κατά μέσο όρο, η συνολική 

εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους κάλυψε το 33,61% των τακτικών εσόδων της ίδιας 

περιόδου. Μεταξύ του 1975-87 συνομολογήθηκαν 18,4 δισ. δολαρίων εξωτερικών 

δανείων, εκ των οποίων το 81% διετέθη για την εξυπηρέτηση κι εξόφληση των ήδη 

υπάρχων δανείων. Η προσφυγή στον εξωτερικό δανεισμό έγινε για έργα 

συγκοινωνιακής, αγροτικής και αστικής υποδομής. Ένα, το 1982, για την 

αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς στην Καλαμάτα το 1981 και ένα για 

την υποστήριξη του ισοζυγίου πληρωμών.    

 Από το 1993 διογκώνεται ο δημόσιος τομέας της οικονομίας. Η 

επανακρατικοποίηση των Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, οι μαζικοί διορισμοί στο 

δημόσιο και η διοχεύτεση χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μη βιώσιμες ή 

ελλειμματικές δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, είναι μερικά παραδείγματα. Μετά 

το 1993 η οικονομία μπήκε σε έναν πιο ομαλό δρόμο με στόχο να ικανοποιήσει τα 

κριτήρια σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχ. Χάρη στην επίτευξη υψηλότερων 

ρυθμών ανάπτυξης και αποκρατικοποιήσεων το χρέος άρχισε να μειώνεται ελαφρά 

ως ποσοστό του ΑΕΠ και το έλλειμμα έπεσε μέχρι το 1999 κάτω από 3%, 

πετυχαίνοντας τελικά η Ελλάδα να γίνει μέλος της ΟΝΕ. Αργότερα υποστηρίχτηκε 

πως οι σχετικά υψηλές επιδόσεις που παρουσιάζονταν αυτή την περίοδο δεν 
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αντιστοιχούσαν σε πραγματικά νούμερα, απλά εξυπηρετούσαν την ένταξη της 

Ελλάδας στην ΟΝΕ. Αυτή η πρακτική ονομάστηκε δημιουργική λογιστική, στην 

υλοποίηση της οποίας βοήθησε και η τράπεζα επενδύσεων Goldman Sachs.
129

  
 

Το φθινόπωρο του 2004, κατόπιν πίεσης από την Eurostat το ελληνικό κράτος 

προχώρησε σε οικονομική απογραφή. Η απογραφή αποκάλυψε αποκρύψεις δαπανών 

της προηγούμενης κυβέρνησης με αποτέλεσμα να αναθεωρηθούν τα ελλείμματα των 

προηγούμενων ετών προς τα πάνω. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μείωση της 

αξιοπιστίας της χώρας και σε τριετή επιτήρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια 

χρονιά η Eurostat προχώρησε σε αναθεώρηση παλαιότερων ελλειμμάτων της 

Ελλάδας, από τα οποία προέκυπτε ότι η Ελλάδα δεν ικανοποιούσε ποτέ τα κριτήρια 

σύγκλισης του Μάαστριχ αφού ακόμα και την κρίσιμη χρονιά του 1999 

εξακολουθούσε να έχει έλλειμμα πάνω από 3%.
130

 Το 1999 όταν εξετάζονταν οι 

προϋποθέσεις για την ένταξη της Ελλάδας στην Νομισματική Ένωση το 

δημοσιονομικό έλλειμμα παρουσιάζονταν στο 1,6% του ΑΕΠ, μικρότερο δηλαδή του 

3%, που ήταν η τιμή αναφοράς. Με αυτά τα δεδομένα μπορούσε να γίνει η ένταξη 

της χώρας μας στο ευρώ.
    

 
Την τριετία 2004-2007 το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται ενώ 

σημειώνονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης με το εθνικό εισόδημα να αυξάνεται κατά 

12-15 δισ. τον χρόνο. Από το φθινόπωρο του 2008 όμως, λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης που ξέσπασε τότε, η ελληνική οικονομία εκτροχιάζεται και το 

έλλειμμα άλλα και το χρέος αρχίζουν να αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς.
131   

 Τον Νοέμβριο του 2010 η Eurostat προχώρησε σε αναθεώρηση των 

ελληνικών ελλειμμάτων των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το 

έλλειμμα του 2006 τοποθετήθηκε στο 5,7% του ΑΕΠ (12,1 δισ. ευρώ), του 2007 στο 

6,4% του ΑΕΠ (14,4 δισ. ευρώ), του 2008 στο 9,4% του ΑΕΠ (22,3 δισ ευρώ) και 

του 2009 στο 15,4% του ΑΕΠ (36,1 δισ. ευρώ). Αντίστοιχα αναθεωρήθηκε προς τα 

πάνω και το χρέος, με το χρέος του 2009 να αναθεωρείται στο 126,8% του ΑΕΠ που 

αντιστοιχεί σε 298 δις Ευρώ.
132    

 
Έτσι μπορούμε να πούμε ότι δύο είναι οι άμεσοι λόγοι που προκάλεσαν την 

ελληνική κρίση: ο πρώτος είναι ο στρεβλός χαρακτήρας της νομισματικής ένωσης και 

ο δεύτερος η οικονομική αναταραχή του 2007-2009.
133

  

 

 

5.4 ΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η 

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ. 
 

 Στα μέσα του 2010, και μετά τις αποκαλύψεις ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα 

της Ελλάδας έκλεισε για το 2009 σε επίπεδα πολύ πάνω από αυτά που θα 

καθιστούσαν το δημόσιο χρέος βιώσιμο η ελληνική κυβέρνηση αδυνατούσε να 

δανειστεί με λογικά επιτόκια από τις αγορές για τη χρηματοδότηση του τρέχοντος 

δημοσιονομικού ελλείμματος και την αναχρηματοδότηση του χρέους. Αποτέλεσμα 
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ήταν ο άμεσος κίνδυνος χρεοκοπίας και στάσης πληρωμών του Ελληνικού Δημοσίου. 

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να ανακτήσει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς 

αγορές και να πετύχει μείωση των επιτοκίων οδήγησε σε λήψη μέτρων μείωσης των 

δαπανών, τα οποία δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα. Κατόπιν αυτών 

η Ελλάδα κατέφυγε στη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συγκρότησαν 

από κοινού μηχανισμό βοήθειας για την Ελλάδα. H προσφυγή στον μηχανισμό 

στήριξης έγινε στις 23 Απριλίου 2010.  

 Η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό στήριξης έγινε υπό τους όρους ότι η 

Ελλάδα θα λάβει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και ειδικότερα, υπό τους 

όρους ότι θα λάβει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Με τη χρηματοδότηση από το 

μηχανισμό αποφεύχθηκε ο άμεσος κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας, που θα είχε 

πιθανές συνέπειες και για όλη τη ζώνη του ευρώ. Τα πρώτα μέτρα ανακοινώθηκαν 

από τον πρωθυπουργό στις 2 Μαΐου 2010.  

 Η ελληνική οικονομία συνέχισε να βρίσκεται σε κατάσταση δημοσιονομικής 

ανισορροπίας και το επόμενο διάστημα με αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά, τον Ιούνιο 

του 2011, η κυβέρνηση να καταφύγει στην ψήφιση του μεσοπρόθεσμου 

προγράμματος, που περιλάμβανε νέα μέτρα λιτότητας και περικοπών. Επίσης τέθηκε 

θέμα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και αναδιάρθρωσης ή «κουρέματος» του 

χρέους με σκοπό τη μακροπρόθεσμη μείωση του χρέους σε βιώσιμα επίπεδα. 

 Στις 3 Μαΐου 2010 η Ελλάδα ζήτησε €80 δις από τις υπόλοιπες δεκαπέντε 

χώρες του ευρώ και €30 δις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Την αίτηση 

συνόδευαν τρία συνημμένα μνημόνια: το "Μνημόνιο Οικονομικής και 

Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής", το  "Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης" και το 

"Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής". 

Στις 8 Μαΐου 2010 εγκρίθηκε η  "Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης" με τις χώρες 

του ευρώ και ο "Διακανονισμός Χρηματοδότησης Αμέσου Ετοιμότητας" με το ΔΝΤ. 

Το σύνολο αυτών των συμφωνιών ονομάζεται συχνά για συντομία "Μνημόνιο". 

 Στη συνέχεια σχηματίστηκε ομάδα εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 

γνωστή και ως "Τρόικα", η οποία ανά τρίμηνο αξιολογεί την πρόοδο του 

προγράμματος εφαρμογής των όρων του "Μνημονίου"  και αποφασίζει για την 

εκταμίευση της αντίστοιχης δόσης του δανείου. 

 

 

5.4.1.Πρώτο πακέτο οικονομικών μέτρων  

 

 Στα τέλη του Ιανουαρίου του 2010, ο πρωθυπουργός της χώρας βρισκόταν 

στο Νταβός για το ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Στη διάρκεια του δέχτηκε 

έντονες πιέσεις από ξένους ηγέτες για άμεση λήψη μέτρων.
134

 

 Λίγο μετά την επιστροφή του από το Νταβός, στις 9 Φεβρουαρίου η 

κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για τον δημόσιο τομέα που περιλάμβαναν πάγωμα 

μισθών, περικοπές επιδομάτων 10%, περικοπές υπερωριών και οδοιπορικών.
135  

   

  Η ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις και μία πανελλαδική απεργία στις 10 

Φεβρουαρίου. 

                                                 
134

 Mαντέλας Γιώργος (2011), «Η επέτειος του Νταβός (26-01-2011)», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 26/01/2011, 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_26/01/2011_430097 

135
 Ανώνυμος (2010), «Πάγωμα μισθών και περικοπές επιδομάτων ανακοίνωσε η κυβέρνηση», 

ΕΛΕΘΕΥΡΟΤΥΠΙΑ, Τρίτη , Φεβρουάριος 9 2010, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=130472 



 51 

 

5.4.2. Δεύτερο πακέτο οικονομικών μέτρων  

 

 Στο επόμενο διάστημα άρχισε να αναφέρεται έντονα το ενδεχόμενο της 

χρεοκοπίας. Για την αποφυγή του ενδεχομένου η κυβέρνηση έλαβε νέα σκληρά μέτρα 

στις 3 Μαρτίου 

 Τα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν ήταν η μείωση 30% στα δώρα 

Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας, η μείωση 12% σε όλα τα επιδόματα του Δημοσίου, η 

μείωση 7% στις αποδοχές υπαλλήλων ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ, η αύξηση του ΦΠΑ από 

4,5 στο 5%, από 9 στο 10%, από 19 στο 21%, η αύξηση 15% στον φόρο της βενζίνης, 

η επιβολή επιπλέον 10% έως 30% στους φόρους εισαγωγής επί της αξίας των 

περισσότερων εισαγόμενων αυτοκινήτων, η επαναφορά των τεκμηρίων διαβίωσης σε 

όλα ανεξαιρέτως τα αυτοκίνητα, ακόμα και στα μικρότερου κυβισμού, η επέκταση 

των τεκμηρίων διαβίωσης σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα, ακόμα και στα 

μικρότερα.
136

   

 Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις και έγιναν μεγάλες απεργίες και 

πορείες στις 5 και 11 Μαρτίου. 

 

 

5.4.3. Μνημόνιο και τρίτο πακέτο οικονομικών μέτρων 

 

 Η Ελλάδα δεν κατάφερε να βελτιώσει την θέση της στις διεθνείς αγορές παρά 

την λήψη των νέων οικονομικών μέτρων που είχε λάβει, με αποτέλεσμα ενάμιση 

μήνα μετά να προσφύγει στην βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκρότησαν 

από κοινού μηχανισμό βοήθειας για την Ελλάδα.  

 Έτσι το κράτος προχώρησε σε υπογραφή μνημονίου με το ΔΝΤ και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, προκειμένου να 

ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στήριξης.
137  

 Τα μέτρα ανακοινώθηκαν την Κυριακή 2 Μαΐου και προέβλεπαν την 

αντικατάσταση του 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων με επίδομα 500 

ευρώ σε όλους όσους έχουν αποδοχές μέχρι 3.000 ευρώ και πλήρης κατάργησή των 

δύο μισθών για μεγαλύτερες αποδοχές, την αντικατάσταση 13ης και 14ης σύνταξης 

με επίδομα 800 ευρώ για συντάξεις ως 2500 Ευρώ, την περαιτέρω περικοπή 

επιδομάτων 8% στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων και 3% στους υπαλλήλους 

των ΔΕΚΟ όπου δεν υπάρχουν επιδόματα, την αύξηση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ 

από 21% σε 23%, του μεσαίου από 10% σε 11% και από 11% σε 13% και αντίστοιχα 

του χαμηλού στο 6,5%. Επίσης προέβλεπαν την αύξηση στον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης σε καύσιμα, τσιγάρα και ποτά κατά 10%, την αύξηση στις 

αντικειμενικές τιμές ακινήτων, την πρόσθεση ενός επιπλέον 10% στους φόρους 

εισαγωγής επί της αξίας των περισσότερων εισαγόμενων αυτοκινήτων. 
138

  

 Ακόμη, το νομοσχέδιο προέβλεπε αλλαγές στα εργασιακά με αύξηση του 

ορίου απολύσεων και μείωση του κατώτατου μισθού. Επιπλέον, στο ασφαλιστικό 
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προέβλεπε αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στον δημόσιο 

τομέα στα 65 χρόνια. 

 Την ανακοίνωση των μέτρων αυτών ακολούθησε πανελλαδική απεργία και 

διαδήλωση στις 5 Μαΐου στην οποία υπήρξε άγρια καταστολή από τις δυνάμεις τάξης 

και σημειώθηκαν σοβαρότατα επεισόδια.  

 Στις 12 Μαρτίου 2011 υπήρξε συμφωνία για μείωση του ποσοστού δανεισμού 

κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και επιμήκυνση του χρόνου απόσβεσης στα 7.5 χρόνια.
 139

  

Στις 29 Ιουνίου 2011 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων το "Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015". 

 Το μεσοπρόθεσμο προβλέπει μία σειρά από μέτρα για τον περιορισμό των 

δαπανών και αύξησης των εσόδων. Περιορίζονται μισθολογικές και λειτουργικές 

δαπάνες και προστίθενται νέα φορολογικά μέτρα. Ιδρύεται οργανισμός 

Αποκρατικοποιήσεων με σκοπό την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Στόχος 

είναι έσοδα 50 δις από αποκρατικοποιήσεις.
140

 

 Στα φορολογικά μέτρα του μεσοπρόθεσμου περιλαμβάνονται η αλλαγή της 

φορολογικής κλίμακας με επιβάρυνση σε όλους όσους δηλώνουν εισόδημα πάνω από 

8.000 εύρο, η έκτατη εισφορά για όλους όσους έχουν εισόδημα πάνω από 12.000 

εύρο, η μετάβαση σε ανώτερη κλίμακα προϊόντων και υπηρεσιών εστίασης, η 

επιβολή κλιμακωτής αντικειμενικής δαπάνης κατοικίας, η επιβολή ετήσιου τέλους για 

τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες, η επιβολή ειδικής εισφοράς 

αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας ύψους 2%.
141

  
  

 
Επίσης και στα εργασιακά υπήρξαν σημαντικές αλλαγές όπως η θέσπιση 

μέτρου εργασιακής εφεδρείας για οργανισμούς που καταργούνται. 

 

 

5.5. ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2 

 
 Μέσα στον Ιούλιο υπήρξε σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χρέους της Ελλάδας αλλά και να εξευρεθούν τρόποι 

θωράκισης του ευρώ απέναντι σε κερδοσκοπικές επιθέσεις. Η σύνοδος κορυφής 

κατέληξε σε συμφωνία νέας δανειοδότησης της Ελλάδας. Η συμφωνία περιλάμβανε 

νέο δάνειο για την χώρα ύψους 158 δις ευρώ. Από αυτά τα 109 δις θα προέλθουν από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ (49 δις από αυτά είναι το υπόλοιπο από το πρώτο 

πακέτο διάσωσης), 37 δις από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, ενώ άλλα 12 δις θα 

προέλθουν από την επαναγορά ομολόγων. Ακόμη προβλέπεται η επιμήκυνση από 15 

έως και 30 χρόνια των ομολόγων που λήγουν από το άμεσο διάστημα έως το 2020.
142 

  

 Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας,  οι οίκοι αξιολόγησης Fitch και 

Moody’s υποβάθμισαν την Ελλάδα σε καθεστώς περιορισμένης χρεοκοπίας.
143 

Παρόλα αυτά η συμφωνία χαιρετίστηκε με αισιοδοξία στο εσωτερικό της χώρας, 
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χαρακτηρίστηκε ιστορική και παρομοιάστηκε με το πακέτο Μάρσαλ της 

μεταπολεμικής περιόδου. 

 Σύντομα όμως το κλίμα αισιοδοξίας μεταστράφηκε όταν παρουσιάστηκαν 

προβλήματα με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έδειξαν απροθυμία να 

συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χωρίς εγγυήσεις. Στο τέλος Αυγούστου ανακοινώθηκε 

πως η οικονομία της Ελλάδας βρισκόταν εκτός στόχων, καθώς υπήρχε μεγάλη 

υστέρηση εσόδων και αύξηση δαπανών.
144

   

 Η κατάσταση αυτή συνεπικουρούμενη και από την απειλή της τρόικας για την 

μη καταβολή της έκτης δόσης του δανείου του πρώτου πακέτου διάσωσης, οδήγησε 

σε μία σειρά έκτακτων συμπληρωματικών μέτρων τα οποία ανακοινώθηκαν κατά τη 

διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνονται η 

διεύρυνση του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας και σε οργανισμούς που δεν 

καταργούνται, ο νέος έκτακτος φόρος στις κατοικίες που θα καταβάλλεται μέσω του 

λογαριασμού της ΔΕΗ, η περικοπή συντάξεων και μεγάλες περικοπές στο εφάπαξ, οι 

νέες περικοπές μισθών στο δημόσιο και εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου, η μείωση του 

αφορολόγητου ορίου από τις 8.000€ στις 5.000€ και το άνοιγμα όλων των κλειστών 

επαγγελμάτων.
145

  

 Στις 23 Οκτωβρίου συγκλήθηκε έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με στόχο την κατάρτιση ενός οριστικού σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης 

χρέους στην Ευρωζώνη.
146  

Η σύνοδος κατέληξε και απέβλεπε σε «κούρεμα» κατά 

50% του ελληνικού χρέους και πρόσθετο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα ύψους 

130δις €. Με βάση την συμφωνία οι ιδιώτες θα αποδεχτούν σε εθελοντική βάση, 

μείωση της αξίας των ελληνικών ομολόγων που διαθέτουν κατά 50%. Η συμφωνία θα 

συνοδεύεται από πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με διάρκεια μέχρι το 

2021 και δημιουργία μηχανισμού μόνιμης εποπτείας της Ελλάδας για την συνεχή 

παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Οι αποφάσεις της συνόδου 

κορυφής χαιρετίστηκαν θετικά από την κυβέρνηση ενώ αποδοκιμάστηκαν από όλα τα 

κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έκαναν λόγο για απόφαση ελεγχόμενης 

χρεοκοπίας της Ελλάδας.
147  

 Μετά από έντονες αντιδράσεις και τη δυσαρέσκεια του λαού προς το 

πρόσωπο του πρωθυπουργού υπήρξε συμφωνία μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών 

των δύο μεγάλων κομμάτων για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.
 
Ο Λουκάς 

Παπαδήμος επιλέχτηκε ως νέος πρωθυπουργός.
 
Η νέα κυβέρνηση που ορκίστηκε την 

επόμενη μέρα περιλάμβανε έξι στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία, τέσσερα από το 

ΛΑΟΣ, ενώ παρέμεναν σχεδόν όλα τα στελέχη της κυβέρνησης Παπανδρέου. 
 

Την ίδια περίοδο η πραγματική οικονομία συνεχίζει να επιδεινώνεται με την 

ανεργία να καταγράφει νέο ρεκόρ φτάνοντας το 18,4%
 
 τον Αύγουστο

148
 και ακόμα 

υψηλότερα κατά τον μήνα Οκτώβριο όπου έφτασε, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

eurostat, στο 19,2%.
149 

Λόγω της κατάστασης αυτής και της μη επίτευξης των 
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πρώτων οικονομικών στόχων η τρόικα απαίτησε από την Ελλάδα σειρά νέων μέτρων 

και το μνημόνιο δύο. 

 Τα νέα μέτρα που συνοδεύουν το μνημόνιο εγκρίθηκαν από την Κυβέρνηση 

στις 10 Φεβρουαρίου 2012 και περιλαμβάνουν την μείωση κατά 22% του κατώτατου 

μισθού σε όλα τα κλιμάκια του βασικού μισθού (από 751€ σε 586€) και 32% στους 

νεοεισερχόμενους μέχρι 25 ετών, την κατάργηση 150.000 θέσεων εργασία από το 

δημόσιο τομέα έως το 2015, εκ των οποίων 15.000 μέσα στο 2012, τις ατομικές ή 

επιχειρησιακές συμβάσεις εργασίας αντί για τις κλαδικές, την άρση της μονιμότητας 

σε ΔΕΚΟ και υπό κρατικό έλεγχο τράπεζες τις περικοπές συντάξεων, επιδομάτων, 

δαπανών υγείας, άμυνας, λειτουργιών του κράτους και εκλογών, την κατάργηση των 

Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας, την αύξηση των αντικειμενικών αξιών 

και την ενοποίηση φόρων στα ακίνητα, το πλήρες άνοιγμα 20 κλειστών 

επαγγελμάτων, την αύξηση των εισιτηρίων στις Αστικές Συγκοινωνίες και στον ΟΣΕ 

κατά 25% και το κλείσιμο 200 εφοριών, την κατάργηση των φοροαπαλλαγών και του 

χαμηλού ΦΠΑ στα νησιά.
150

 

 Στόχος του είναι η μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 

οικονομίας. 

 

 

5.6. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

 Για να αντιμετωπισθεί σήμερα η οικονομική κρίση, ελήφθησαν σκληρά μέτρα 

λιτότητας που περιλαμβάνουν μειώσεις των μισθών, των κοινωνικών παροχών, των 

συντάξεων και άλλων ωφελημάτων των εργαζομένων. Η οικονομική κρίση που 

ταλανίζει εδώ και 2 1/2 χρόνια την Ελλάδα εκφράζεται με δραματική μείωση του 

ρυθμού ανάπτυξης, με μεγάλη άνοδο της ανεργίας, με τεράστια δημοσιονομικά 

ελλείμματα και χρέη. Το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος είναι δυο 

από τους Δείκτες του Μάαστριχ, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν, ο μεν πρώτος 

το 3% του ΑΕΠ, ο δε δεύτερος το 60% του ΑΕΠ. 

 Η Ελλάδα είχε υπερβεί κατά πολύ τους δείκτες αυτούς κι έτσι αναγκάστηκε 

να δεχθεί τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο για να αποφύγει την χρεοκοπία και να 

καλύψει το δημόσιο χρέος της. Τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν για να καλυφθεί το 

έλλειμμα ήταν η αύξηση του ΦΠΑ μέχρι 21%, η αύξηση των ειδικών φόρων 

κατανάλωσης στη βενζίνη στο πετρέλαιο κίνησης, στα τσιγάρα και στα ποτά, η 

περικοπή δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και επιδόματος άδειας κατά 30% για 

τους δημόσιους υπαλλήλους, η περικοπή επιδομάτων δημοσίων υπαλλήλων κατά 

12% , το πάγωμα συντάξεων, αύξηση φόρου στα ακίνητα των υπεράκτιων εταιριών, η 

επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας και η χαλάρωση της νομοθεσίας για τις 

απολύσεις.    

 Όμως παρόλα αυτά τα μέτρα και τις θυσίες του ελληνικού λαού το χρέος δεν 

μειώθηκε, αντίθετα αυξήθηκε και οι επιτηρητές της χώρας μας απαίτησαν και άλλες 

περικοπές και θυσίες από τον ελληνικό λαό. 

 Η κυβέρνηση επίσης, προανήγγειλε μέτρα που προκάλεσαν αντιδράσεις 

επαγγελματικών κλάδων, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του Φθινοπώρου. 

Σημαντικότερες περιπτώσεις ήταν οι αντιδράσεις των ιδιοκτητών φορτηγών για το 

άνοιγμα του επαγγέλματός τους, των ναυτεργατών, για περικοπές στους μισθούς των 
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υπαλλήλων και των υπαλλήλων αρχαιολογικών χώρων για περικοπές θέσεων 

εργασίας. 

 Οι συνέπειες των μέτρων ήταν ιδιαίτερα έντονες. Η ανεργία και ο 

πληθωρισμός άρχισαν να εκτινάσσονται, ενώ οι μικροεπιχειρήσεις έβλεπαν τον τζίρο 

τους συνεχώς να μειώνεται με αποτέλεσμα να οδηγούνται όλο και περισσότερες στο 

κλείσιμο, γεγονός που περιγραφόταν ως κύμα λουκέτων. Στις 9 Δεκεμβρίου 2010 η 

κυβέρνηση κατέθεσε στη βουλή το πολυνομοσχέδιο για τα εργασιακά και τις 

ΔΕΚΟ.
151

 Το νομοσχέδιο περιλάμβανε ρυθμίσεις για υπερίσχυση των επιχειρησιακών 

συμβάσεων έναντι των κλαδικών, με μόνο περιορισμό το ύψος του βασικού μισθού 

της εθνικής συλλογικής σύμβασης. Θεσπίστηκε η δοκιμαστική περίοδος εργασίας με 

διάρκεια 12 μηνών, στο διάστημα των οποίων η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί 

χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης. Επίσης το νομοσχέδιο έθετε 

πλαφόν τα 4.000 ευρώ, στις μικτές αποδοχές των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ και 

μείωση 10% σε αμοιβές που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ. Το 2010 έκλεισε με το χρέος 

να αγγίζει το 142,8% του ΑΕΠ και το έλλειμμα στο 10,5%. Παράλληλα η οικονομία 

συρρικνώθηκε στο 4,5%. 

 Το 2011 η δυσαρέσκεια στην κοινωνία από την μεγάλη οικονομική ύφεση 

ήταν έντονη και άρχισε να εκφράζεται με αποδοκιμασίες πολιτικών που 

εμφανίζονταν σε δημόσιους χώρους, ακόμα και στο εξωτερικό. Στο διάστημα αυτό 

άρχισαν να ενισχύονται κινήματα πολιτών που δεν συνδέονταν με πολιτικά κόμματα 

όπως το κίνημα «δεν πληρώνω» που έκανε έντονη την παρουσία του, με τα μέλη του 

να αρνούνται να πληρώσουν στα διόδια το υψηλό αντίτιμο περιοχή τους. Η 

πραγματική οικονομία εξακολούθησε να επιδεινώνεται με συνέχιση του 

αποκαλούμενου κύματος λουκέτων στην αγορά και την ανεργία να συνεχίζει να 

καλπάζει φτάνοντας τον Μάρτιο σε ποσοστό 16,2%. 

 Τον Μάιο η συνεχιζόμενη δυσαρέσκεια άρχισε να εκφράζεται με ένα νέο 

κίνημα διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε μέσα από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και 

ονομάστηκε κίνημα των αγανακτισμένων. Επηρεάστηκε από το αντίστοιχο κίνημα 

που είχε ξεκινήσει λίγο καιρό πριν στην Ισπανία. Οι συμμετέχοντες ήταν ανεξάρτητοι 

πολίτες χωρίς κομματική ιδιότητα, που επιθυμούσαν την ύπαρξη κάποιου είδους 

δράσης, ενάντια στην συνεχιζόμενη επιδείνωση της ποιότητας ζωής. Οι πολίτες που 

συμμετείχαν διοργάνωναν ογκώδεις διαδηλώσεις σχεδόν καθημερινά στις πλατείες 

των μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας. Στα μέσα Ιουνίου ήρθαν στο φως στοιχεία 

που έδειχναν μεγάλη απόκλιση της ελληνικής οικονομίας από τους στόχους και 

σημαντική υστέρηση εσόδων.
152

   

 Στις 15 Ιουνίου ξεκίνησε η συζήτηση στη βουλή για το Μεσοπρόθεσμο 

πρόγραμμα. Στο εξωτερικό της βουλής υπήρξαν ογκώδεις διαδηλώσεις από το κίνημα 

των αγανακτισμένων και συνδικάτα που παρέμειναν μέχρι τις βραδινές ώρες. 

 Στις 29 Ιουνίου έγινε η ψηφοφορία στη βουλή για το μεσοπρόθεσμο, ενώ έξω 

από τη βουλή υπήρχαν συγκεντρώσεις πολιτών και συνδικάτων. Στο κέντρο της 

πρωτεύουσας υπήρχε μία πρωτοφανής συγκέντρωση αστυνομικών δυνάμεων. Δρόμοι 

είχαν αποκλειστεί ενώ μπροστά στη βουλή είχε στηθεί ένας μεταλλικός φράκτης για 

να εμποδίζει την διέλευση προς το χώρο αυτό. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε 
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ξέσπασμα σοβαρών επεισοδίων με συγκρούσεις διαδηλωτών και δυνάμεων των ΜΑΤ 

που εφάρμοσαν άγρια καταστολή.
 153

  Το μνημόνιο όμως τελικά ψηφίστηκε. 

 Οι ανακοινώσεις και οι εξαγγελίες των νέων μέτρων οδήγησαν σε μία σειρά 

μεγάλων απεργιών, διαδηλώσεων και καταλήψεων σε δημόσιες υπηρεσίες και 

οργανισμούς.
  
Παρ’ όλες όμως τις αντιδράσεις του ελληνικού λαού και τις θυσίες, τα 

μέτρα πάντα ψηφίζονταν από τη βουλή χωρίς να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες στον 

ελληνικό λαό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
  

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ 

 
 Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας παρατηρήσαμε ότι στις περιόδους 

κρίσεως η οικονομία της χώρας επηρεάστηκε αρνητικά σε όλους τους τομείς 

παραγωγικότητας. Η γεωργία και η βιομηχανία ήταν οι τομείς που είχαν πληγεί 

περισσότερο, με πτώση των τιμών των γεωργικών προϊόντων και μείωση του όγκου 

παραγωγής. Επίσης η αύξηση της ανεργίας ήταν έντονη, καθώς και η αύξηση του 

κόστους ζωής. Κάτι ανάλογο παρατηρείτε και σήμερα, πιο έντονα στον 

επιχειρηματικό τομέα, όπου αρκετές επιχειρήσεις κλείνουν μη μπορώντας να 

αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της κρίσης.  

 Γενικά μια οικονομική κρίση, την οποία βιώνει κάποιο κράτος, συγκεκριμένα 

η χώρα μας τώρα, αλλά και τότε, δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες προοπτικές για 

περαιτέρω ανάπτυξη και επανόρθωση της οικονομίας. Και στις δύο περιόδους, το 

1893 και το 1932, η ελληνική οικονομία κατάφερε ξανά να ορθοποδήσει στρέφοντας 

το ενδιαφέρον της προς το εμπόριο. Το ελληνικό κράτος, παρά τις δυσκολίες άρχισε 

να ανακάμπτει αργά και σταθερά, στρέφοντας την αγορά στα εγχώρια προϊόντα του. 

Έτσι κατάφερε με τις δικές του δυνάμεις να βελτιώσει την αδύναμη και 

κατεστραμμένη οικονομία του. 

 Υπό την πίεση μιας οικονομικής κρίσης, σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού  

αναζητά διέξοδο στην επιχειρηματική δράση. Ο βασικός ορισμός της 

επιχειρηματικότητας κατά GEM (Global Entrepreneurship Monitor/Παγκόσμιο 

Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας) είναι κάθε προσπάθεια για δημιουργία μιας 

νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελμα, η δημιουργία 

ενός νέου επιχειρηματικού οργανισμού ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, 

που γίνεται από έναν ιδιώτη, από ομάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις που ήδη 

λειτουργούν. Ο Ελληνισμός ήταν πάντα ανοιχτός στην πρόσκτηση, προσαρμογή και 

διάδοση ιδεών.
154 

Το κύριο πρόβλημα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα δεν 

είναι τόσο ποσοτικό, όσο ποιοτικό.
155

 Η κρίση δεν αφήνει και δεν άφησε κανένα 

κλάδο αλώβητο. Όλοι οι τομείς της οικονομίας επηρεάστηκαν, από τον πρωτογενή 

μέχρι τις μεγάλες βιομηχανίες, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Ίσως οι 

επιχειρήσεις οι οποίες επηρεάστηκαν λιγότερο από την οικονομική κρίση σήμερα, 

είναι οι πολύ καινοτόμες, με έντονα εξαγωγικό προσανατολισμό και την έντονη 

χρήση της τεχνολογίας. 

 Είναι δύσκολο, μέσα σε μια οικονομική κρίση να τολμήσει κάποιος ένα  

καινούριο επιχειρηματικό βήμα, όμως τα κίνητρα για να στραφεί κάποιο άτομο στην 

επιχειρηματικότητα και να τολμήσει να επενδύσει μέσα στην κρίση είναι η 

ανεξαρτησία που προσφέρει μια επιχείρηση, η ευκαιρία, η αύξηση του εισοδήματος 

και η αυτονομία. Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΟΒΕ η συνολική επιχειρηματικότητα 

στην Ελλάδα είναι υψηλότερη από το μέσο όρο που καταγράφεται σε άλλες 

ευρωπαϊκές πόλεις. Η επιχειρηματικότητα διακρίνεται σε ανάγκης κι ευκαιρίας. 

Επιχειρηματικότητα ανάγκης είναι η δράση που αναπτύσσει κάποιος επειδή δεν 

βρήκε τίποτα καλύτερο να κάνει, ενώ επιχειρηματικότητα ευκαιρίας είναι η δράση 

κάποιου επειδή ανακάλυψε μια ευκαιρία στην αγορά. Αποκτώντας κάποιος τη δική 
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του επιχείρηση είναι ανεξάρτητος από αφεντικά και υποχρεώσεις, είναι ο ίδιος 

αφεντικό και όσο περισσότερο δουλεύει τόσες αποδοχές και θετικά αποτελέσματα 

έχει προς όφελος του και μόνο. Βέβαια το ρίσκο είναι μεγάλο, γιατί υπάρχει αστάθεια 

στην αγορά, όμως οι πιθανότητες επιτυχίας κι εξέλιξης είναι αρκετές. Σήμερα η κρίση 

έχει μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι οι νέοι επιχειρηματίες 

αντιλαμβάνονται τις έννοιες της επιχειρηματικότητας ανάγκης και της 

επιχειρηματικότητας ευκαιρίας. 

 Τα άτομα επίσης στρέφονται προς την επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε 

λόγω πίεσης από πραγματική απώλεια θέσης εργασίας, είτε λόγω φόβου για 

ενδεχόμενη απώλεια της ήδη υπάρχουσας ή ακόμα και λόγω της δυσαρέσκειας από 

την υπάρχουσα απασχόληση.
156

 Σε μια κρίση όμως, η επιχειρηματική δράση, λόγω 

της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών και της αβεβαιότητας για την έκβαση 

της δημοσιονομικής κρίσης, επηρεάζεται αρνητικά. Πολλές επιχειρήσεις δεν 

αντέχουν το οικονομικό κόστος και καταρρέουν. Σήμερα σημειώνεται μείωση της 

συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε σχέση με το 2004, αλλά 

παρουσιάζεται αύξηση του ποσοστού των επίδοξων επιχειρηματιών. Εφτά στους δέκα 

επιχειρηματίες δηλώνουν ότι κύρια αιτία αποχώρησης από την επιχειρηματική 

δραστηριότητα είναι η έλλειψη κερδοφορίας και όχι η έλλειψη χρηματοδότησης. 

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις κλείνουν και όσες αντέχουν έχουν να 

αναμετρηθούν με μεγάλες πολυεθνικές από χώρες χαμηλού κόστους. Η καθιερωμένη 

επιχειρηματικότητα συρρικνώνεται και υπάρχει τάση εξόδου κάποιων επιχειρήσεων 

από την αγορά. Το 2010, το 3,3% διέκοψε την επιχειρηματική του δραστηριότητα. 

Υπάρχει έτσι, έλλειψη επαρκούς κερδοφορίας και συνήθως οι επιχειρήσεις που 

δημιουργούνται μέσα σε περίοδο οικονομικής κρίσης είναι ατομικές και 

οικογενειακές και δεν απασχολούν πολλά άτομα. Επίσης η χρηματοδότηση αυτών 

των προσπαθειών γίνεται από το φιλικό ή οικογενειακό προϋπολογισμό και όχι από 

το τραπεζικό σύστημα. 

 Υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει την κρίση, αναπτύσσοντας 

μία ταχεία, καινοτόμο κι εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Βέβαια σε μια οικονομική 

κρίση μέσα, οι επιχειρήσεις πρέπει να δράσουν σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο 

αβεβαιότητα, αστάθεια κι εκτεταμένους και απρόβλεπτους κινδύνους. Την περίοδο 

2008 – 2009 οι εγχώριες επιχειρήσεις δεν είχαν επιβαρυνθεί από την παγκόσμια 

κρίση, όμως από τότε μέχρι σήμερα οι εξελίξεις έχουν διαμορφώσει μια μοναδική 

οικονομική πραγματικότητα που συνδυάζει δημοσιονομικές δυσχέρειες και ρευστές 

πολιτικές εξελίξεις. 

 Οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία, και κυρίως στην ελληνική όπου 

μελετάμε, είναι αρκετές και μεγάλες. Οι επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα 

υπόκεινται κυρίως τις συνέπειες αυτές. Σε μικρότερο βαθμό η μεταποίηση λόγω της 

συρρίκνωσης των ευκαιριών. Λιγότερο αρνητική είναι η εικόνα στις επιχειρήσεις που 

έχουν ως τελικό πελάτη τον καταναλωτή, δηλαδή οι επιχειρήσεις που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες που στόχο έχουν τη διαχείριση των σχέσεων 

μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης. Αντίθετα, ένα μικρό ποσοστό, θεωρεί ότι η 

κρίση δημιούργησε ευκαιρίες. Αρνητικά είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά το 

βαθμό καινοτομίας του προϊόντος. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι φτωχές οι επιδόσεις 
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των νέων επιχειρήσεων σε όρους τεχνολογίας. Λίγες είναι οι επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν νέα τεχνολογία. Αντίθετα, ισχυρός είναι ο εξαγωγικός 

προσανατολισμός. 

 Οι βασικές επιπτώσεις της κρίσης στην επιχειρηματικότητα το 2010 σε σχέση 

με το 2009 αφορούν το βαθμό δυσκολίας σχετικά με την ίδρυση και την ανάπτυξη 

μιας επιχείρησης, τον αριθμό των επιχειρηματικών ευκαιριών και την ίδρυση μιας 

νέας επιχείρησης. Είναι σαφής η επιδείνωση του κλίματος για τη δημιουργία μιας 

νέας επιχείρησης, οι γυναίκες είναι πιο απαισιόδοξες από τους άνδρες και οι 

επιχειρηματίες αρχικών σταδίων έχουν μειωθεί σε σχέση με το 2009. Τα παραπάνω 

αφορούν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.  

 Ότι αφορά την ανάπτυξη των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων τα 3/5 

αντιμετωπίζουν εντονότερες δυσκολίες το 2010  σε σχέση με το 2009. Οι 

καθιερωμένοι επιχειρηματίες είναι πιο συγκρατημένοι κι η απαισιοδοξία έχει αυξηθεί. 

Και σε αυτή την περίπτωση οι γυναίκες επιχειρηματίες καταγράφουν εντονότερη 

απαισιοδοξία από τους άνδρες. 

 Όπως αναφέρθηκε, η κρίση πάντα δημιουργεί ένα νέο επιχειρηματικό 

περιβάλλον, όμως δημιουργεί και ευκαιρίες, κυρίως για όσους αντέξουν με το 

πέρασμά της. Ευκαιρίες θα υπάρξουν κυρίως σε παραδοσιακούς αλλά και σε άλλους 

κλάδους. Οι ίδιες ανάγκες σε μία κρίση ζητάνε να ικανοποιηθούν με λιγότερα 

χρήματα και ο ανταγωνισμός αυξάνεται σε μια ήδη μικρή καταναλωτική κοινωνία. Η 

καινοτομία και η ποιότητα σε χαμηλότερα επίπεδα κόστους είναι τα στοιχεία όπου θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

 Με τον όρο καινοτομία σύμφωνα με τον Schumpeter
157

εννοούμε την 

εισαγωγή ενός νέου αγαθού στην αγορά, την εισαγωγή μιας νέας μεθόδου 

παραγωγής, το άνοιγμα μιας νέας αγοράς, την «κατάκτηση μιας νέας πηγής 

προσφοράς πρώτων υλών ή ημικατεργασμένων αγαθών« αλλά και την δημιουργία 

ενός νέου είδους βιομηχανικής οργάνωσης. Ένα τέτοιο είδους καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας είναι η κοινωνική επιχειρηματικότητα η οποία αφορά τα άτομα 

που επικεντρώνονται σε κοινωνικούς ή περιβαλλοντικούς στόχους. Η καινοτομία 

μέσα στην κρίση μπορεί να επιφέρει την  ανάπτυξη. Σε συνδυασμό με την ποιότητα 

σε χαμηλότερα επίπεδα κόστους αποτελούν τα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν μια 

επιχείρηση στην επιτυχία και στην επιβίωση μέσα στην κρίση. 

 Σήμερα παρατηρείτε μια στροφή προς τον πρωτογενή τομέα, αύξηση των 

ορίων ηλικίας και αλλαγή του μοντέλου επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας 

επιχειρήσεων Β2Β (επιχείρηση προς επιχείρηση).
158

 Παρά το αρνητικό κλίμα 

εμφανίζονται σημάδια αισιοδοξίας. Το επίπεδο επιχειρηματικότητας των νέων 

βελτιώνεται και υπάρχει αλλαγή της ηλικιακής ομάδας. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 

είναι σε θέση να αναπτύξουν συστήματα, διαδικασίες και αρχές ώστε να προβλέπουν 

έγκαιρα τις κρίσεις αλλά και να τις μετατρέπουν σε ευκαιρίες. Οι μοντέρνες 

επιχειρήσεις πρέπει να αντιδρούν όχι συμβατικά και νωθρά, αλλά με 

αποφασιστικότητα.
159

 Κοινός παρανομαστής σε κάθε επιτυχημένη επιχείρηση είναι η 

ικανότητα της να παρέχει στους πελάτες της έναν καλύτερο συνδυασμό ποιότητας και 

τιμής. Η οικονομική κρίση είναι η καλύτερη περίοδος για την ανάπτυξη μιας μικρής 

επιχείρησης. 
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 Οι οικονομικές κρίσεις πάντα δημιουργούν ευκαιρίες, αρκεί όμως οι 

επιχειρήσεις να έχουν την αναγκαία οργανωσιακή ετοιμότητα, τη σωστή 

δημιουργικότητα και ένα ριζοσπαστικά φιλικό οικονομικό περιβάλλον. Βέβαια στην 

Ελλάδα η δυνατότητα αυτή δυσχεραίνεται γιατί η έλλειψη ρευστότητας από το 

τραπεζικό σύστημα αποτρέπει σε μεγάλο βαθμό την αντοχή, την ανάπτυξη και τη 

στρατηγική προσαρμογής των επιχειρήσεων.
160

 

 Η ελληνική οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει ένα νέο επιχειρηματικό 

περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας όπου το μάνατζμεντ έχει δυσκολίες να προβλέψει 

και άρα να θέσει στόχους. Σε τέτοιες περιόδους ο καταναλωτής δίνει την ευκαιρία για 

ανάδειξη νέων brands αφού προτιμάει συνήθως προϊόντα που προσφέρουν καλή 

ποιότητα, δίνουν πιο προσιτές λύσεις, αλλά σε χαμηλότερο κόστος. Δηλαδή προϊόντα 

που προσφέρουν «value for money».
161

 

 Η ανεξέλεγκτη ταχύτητα του ρυθμού αλλαγών, η ιλιγγιώδης μεταβολή του 

βαθμού πολυπλοκότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η ραγδαία 

κλιμάκωση των κινδύνων αποτελούν βασικούς αρνητικούς παράγοντες για την 

ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Ο κόσμος μας μεταβάλλεται και μετασχηματίζεται με 

τρόπο ταχύτερο από ότι συνέβαινε τα πρόσφατα χρόνια. Νέοι και άγνωστοι 

ανταγωνιστές εμφανίζονται, νέες νομοθεσίες παρουσιάζονται, ενώ η εκτεταμένη 

χρήση της τεχνολογίας δημιουργεί νέα κανάλια διάθεσης και επικοινωνίας. Η 

ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, οι μοντέρνες και αποτελεσματικές δομές, η 

σωστή διοίκηση και ηγεσία, η προσαρμογή, η ευελιξία και η καινοτομία, από την 

άλλη, είναι οι θετικοί παράγοντες για την ανάπτυξη μιας επιχειρήσεις ή ακόμα και 

την εξέλιξη μιας ήδη υπάρχουσας. 

 Το κράτος είναι αυτό που παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της 

προσαρμογής των επιχειρήσεων και της ανάδειξης νέας επιχειρηματικότητας. Μπορεί 

να βοηθήσει με άμεσους και έμμεσους τρόπους. Άμεσα, με πρακτικά μέτρα, 

βελτιώνοντας το θεσμικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και εστιάζοντας τη στήριξη 

έτσι ώστε να προκύψει ένα ανταγωνιστικό σύστημα επιχειρήσεων. Όχι όμως 

απαραίτητα με επιδοτήσεις και προνόμια, μιας και οι πόροι είναι λιγοστοί. Έμμεσα 

επίσης, με ενέργειες που άπτονται στη διαμόρφωση θετικών στάσεων στο επιχειρείν. 

 Αλλά και οι προσδοκίες από το κράτος θα πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Να 

μετριασθούν περισσότερο, να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες. Αλλά και να 

εκφράσουν ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, ένα διαφορετικό πλαίσιο πολιτικής. Εξάλλου 

με την αυξανόμενη διεθνοποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλάζει και ο 

ρόλος του κράτους. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δοκιμάζουν τα όριά τους.
162

 

 Σε αυτή την προσπάθεια όμως, το κράτος, αντί να βοηθήσει, πράττει το 

αντίθετο και οδηγείται σε άλλες πολιτικές και διεξόδους από την κρίση, πολλές φορές 

λανθασμένες. Η τοπική διαφορετικότητα και ευρηματικότητα μπορεί να εκφρασθούν 

σε προϊόντα για τον σύγχρονο καταναλωτή, με δικές τους αγορές στόχους. Ένα 

μοντέλο ανοιχτής καινοτομίας αρκεί για να δώσει λύση στο αδιέξοδο που έχει 

περιέλθει η χώρα μας. Οι δημόσιες πολιτικές μπορεί να συμβάλλουν περισσότερο αν 

σε μια στρατηγική διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με βάση την 

καινοτομική διαφοροποίηση. Με την επικέντρωση πόρων και προγραμμάτων σε 

αιχμές τεχνολογικής διαφοροποίησης παρά σε γενική στήριξη.
163
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 Από τα παραπάνω αναδεικνύεται ότι δύο σημαντικοί παράγοντες 

αντιμετώπισης της κρίσης είναι η επιχειρηματική καινοτομία και το εθνικό 

περιβάλλον λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας.
  

 
Το οικονομικό περιβάλλον λόγω έλλειψης χρηματοοικονομικών πόρων θα 

είναι πιο δυσμενές στο μέλλον. Άρα θα πρέπει να βελτιωθεί άμεσα το θεσμικό 

πλαίσιο δημιουργίας, λειτουργίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Όχι όμως 

αόριστα και οριζόντια, αλλά εξειδικευμένα σε συγκεκριμένους καινοτόμους, 

εξωστρεφείς και σημαντικούς κλάδους για την εθνική οικονομία.  Η παρατεταμένη 

οικονομική ύφεση που πλήττει την ελληνική οικονομία, δεν θα μπορούσε να αφήσει 

ανέπαφη την ελληνική επιχειρηματικότητα και φυσικά πολλούς από τους Έλληνες 

επιχειρηματίες οι οποίοι είδαν την κρίση να σφυροκοπά τις περιουσίες τους, ανελέητα 

την τελευταία τριετία.
164 

 
Διανύουμε μια περίοδο πτώσης.  Όμως επειδή μετά από κάθε πτώση η φυσική 

εξέλιξη είναι η άνοδος, κερδισμένοι θα βγουν όσοι βρεθούν ένα βήμα μπροστά από 

τον ανταγωνισμό. Όσοι καταφέρουν να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν στις 

νέες συνθήκες που μας επιβάλει η αγορά. Όσοι καταφέρουν να δουν περισσότερο 

μακροπρόθεσμα και προετοιμαστούν κατάλληλα γι’ αυτό.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Η συγκεκριμένη εργασία ερεύνησε τις οικονομικές κρίσεις που βίωσε η 

Ελλάδα από την εποχή του Τρικούπη έως σήμερα. Αφορμή στάθηκε η σημερινή 

κατάσταση την οποία βιώνει η χώρα. Στις προηγούμενες περιόδους 1893 και 1932 το 

κράτος παρά τις προσπάθειες που έγιναν κήρυξε την πτώχευση, όταν το ποσοστό του 

χρέους έφτασε στο 150% του ΑΕΠ. Το κράτος χρεοκόπησε, δηλαδή αδυνατούσε να 

πληρώσει τα χρέη του επειδή οι οφειλές προς τους πιστωτές υπερέβαιναν τα 

οικονομικά διαθέσιμα. Σήμερα υπό διαφορετικούς όρους, ανήκοντας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, παλεύει για να μην χρεοκοπήσει.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο, όπου εξετάστηκε η περίοδος 1893 το ελληνικό κράτος 

δεν αποτελούσε ολοκληρωμένη και οργανωμένη οντότητα. Μόλις είχε βγει από έναν 

πόλεμο, δεν υπήρχε συνοχή και τελούσε υπό αναδιοργάνωση. Οι μεγάλες δυνάμεις 

της εποχής επενέβαιναν συνεχώς στα εσωτερικά της χώρας προσπαθώντας να 

εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα εις βάρος των Ελλήνων. Επίσης η πολιτική 

οργάνωση και διοίκηση ήταν ασταθής. Στην εξουσία εναλλάσσονταν συνεχώς ο 

Τρικούπης με τον Δηλιγιάννη, το πολιτικό έργο έμενε ανολοκλήρωτο και οι 

προσπάθειες για  την επανίδρυση και αναδιοργάνωση του κράτους ξεκινούσαν από 

την αρχή. Η λύση βρέθηκε στον εξωτερικό δανεισμό, όπου η εισροή χρημάτων στο 

κράτος ήταν άμεση, όμως τα πραγματικά χρήματα που έφταναν στην Ελλάδα σε 

σχέση με αυτά που συμφωνούνταν διέφεραν κατά πολύ. 

 Το κράτος δανειζόταν συνεχώς, με επαχθής όρους προκειμένου να καλύψει 

παλιά δάνεια και ελλείμματα. Δημιουργήθηκε έτσι ένας φαύλος κύκλος χωρίς 

τελειωμό. Η οικονομική κατάσταση του κράτους χειροτέρευε συνεχώς και τα δάνεια 

ήταν συνεχόμενα και πιο συχνά. Η συμπαράσταση των Ελλήνων της διασποράς ήταν 

σημαντική, οι οποίοι βοηθούσαν οικονομικά την Ελλάδα όσο μπορούσαν. Μη 

μπορώντας να αντεπεξέλθει το κράτος στις απαιτήσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και 

στα δάνεια που συνεχώς αυξάνονταν κήρυξε την πτώχευση με τον Διεθνή 

Οικονομικό Έλεγχο να εγκαθίσταται στη χώρα μας. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι 

την περίοδο εκείνη γύρω στο 1882 με 1884 επικρατούσε διεθνής κρίση η οποία 

έπληξε το εξαγωγικό εμπόριο. 

 Τα συμπτώματα ήταν παρόμοια και την περίοδο διακυβέρνησης του 

Βενιζέλου, μέχρι το κράτος να οδηγηθεί στη χρεοκοπία. Έχοντας τα δάνεια του 

παρελθόντος να τρέχουν κι επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό με ακόμη 

περισσότερα το ελληνικό κράτος περιερχόταν σε αδιέξοδο. Την περίοδο αυτή, πάλι 

επικρατεί ασταθές πολιτικό σύστημα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο να εγκαταλείπει τη 

χώρα για οκτώ ολόκληρα χρόνια. Κύριος στόχος του Βενιζέλου, όπως και του 

Τρικούπη, ήταν ο εκσυγχρονισμός της Ελλάδας. Παρ' όλη την προσπάθεια 

ανασυγκρότησης και αναδιοργάνωσης του κράτους η πορεία του διακόπτονταν 

απότομα κι έτσι ξεκινούσε πάλι από την αρχή. Ο δανεισμός όμως ήταν συνεχόμενος, 

πολλές φορές τα χρήματα τα οποία διατίθονταν στο ελληνικό κράτος δεν ξοδεύονταν 

για το σκοπό που έπρεπε. Σε συνδυασμό με τον άκαμπτο κανόνα του χρυσού και την 

μη έγκυρη απεμπλοκή της Ελλάδας επήλθε η χρεοκοπία. 

 Πάλι οι Έλληνες της διασποράς όσο μπορούσαν βοηθούσαν την χώρα, αλλά 

και για ακόμη μία φορά οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής επενέβαιναν στα εσωτερικά 

του κράτους. Σημαντικό είναι ότι και την περίοδο αυτή επικρατεί η μεγάλη διεθνής 

οικονομική κρίση του 1929. 

 Ακόμη ένα γεγονός το οποίο είναι αξιοσημείωτο, είναι ότι στις παραπάνω 

περιόδους ο δημόσιος τομέας ήταν διογκωμένος, η πελατοκρατία και ο 

κοτζαμπασισμός επικρατούσαν σε όλες τις κλίμακες της διοίκησης. Φαινόμενο το 
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οποίο παρατηρείται ακόμα και σήμερα και κατά κάποιο τρόπο έχει συμβάλει στη 

σημερινή κατάσταση που διανύουμε. 

 Το 1893, όταν κηρύχτηκε η πτώχευση από τον Τρικούπη το ελληνικό κράτος 

δεν είχε ορθοποδήσει ακόμα. Ήταν ανοργάνωτο, δεν είχε συνεκτικότητα και δεν 

υπήρχε το αίσθημα του έθνους. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι προερχόταν από μια 

Ελληνική Επανάσταση η οποία δημιούργησε απώλειες αλλά και προστριβές 

αργότερα. Την εποχή όπου ο Βενιζέλος κήρυξε την πτώχευση η κατάσταση ήταν 

σχεδόν παρόμοια. Η Ελλάδα μόλις είχε βγει από έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο, δεν 

υπήρχε οργάνωση και συνοχή και πολλά ιστορικά γεγονότα σημάδεψαν την περίοδο 

εκείνη, όπου στάθηκαν εμπόδιο για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. 

 Σήμερα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Η Ελλάδα δεν έχει βγει από 

κάποιο πόλεμο, το ελληνικό κράτος έχει αναπτυχθεί και ορθοποδήσει, η έννοια του 

έθνους είναι εντονότερη όσο ποτέ. Όμως σήμερα η Ελλάδα είναι μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ. Αυτό σημαίνει ότι δεν καθορίζει η ίδια από μόνη 

της, τις οικονομικές πολιτικές της, αλλά ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία, κάτω 

από συγκεκριμένους κανόνες.  

 Από το 1879 είχε παρατηρηθεί έντονο το φαινόμενο του εξωτερικού 

δανεισμού. Ο Τρικούπης ζήτησε βοήθεια από την Ευρώπη και ζήτησε δάνεια για την 

υπερχρεωμένη ελληνική οικονομία. Το 1910 λαμβάνονται νέα δάνεια για νέα έργα. 

Το 1931 η Ελλάδα έφτασε να χρωστάει στο εξωτερικό 2.868 εκατομμύρια χρυσά 

φράγκα. Το 1967 έγιναν κάποιες τελικές πληρωμές εκείνων των δανείων, όμως από 

το 1980 το χρέος άρχισε πάλι να αυξάνεται. Έως τα τέλη του 2009 το χρέος έφτασε 

τα 254 δισεκατομμύρια.  

 Εάν παρατηρήσουμε τις τρεις αυτές περιόδους γίνεται αντιληπτό ότι η Ελλάδα 

του 2010 δεν έχει μεγάλη σχέση με αυτή του 1890 και του 1930. Όμως υπάρχουν 

κάποιες σημαντικές ομοιότητες οι οποίες οδήγησαν σε κατάσταση οικονομικής 

κρίσης. Δύο βασικές είναι ότι κύρια αιτία παραμένει το υψηλό δημόσιο χρέος στο 

οποίο οφείλεται η δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας σε κάθε εποχή και ο 

ρόλος των ξένων δυνάμεων, που επεμβαίνουν στα εσωτερικά του κράτους.  

 Σε κάθε περίοδο η δημοσιονομική πολιτική ήταν σχεδόν ανεξέλεγκτη και οι 

επιπτώσεις στην πορεία της οικονομίας ήταν άμεσες. Για χάρη του εκσυγχρονισμού 

της χώρας σε κάθε περίοδο το δημόσιο χρέος διογκωνόταν και οι προϋπολογισμοί 

ήταν ελλειμματικοί. 

 Άλλα βασικά αίτια που συνέβαλαν στην οικονομική κρίση κάθε περιόδου 

είναι ότι πέρα από την εσωτερική κρίση υπάρχει και μια παγκόσμια οικονομική κρίση 

η οποία παρασέρνει τα αδύναμα κράτη. Η κατάρρευση του χρηματιστηρίου της Νέας 

Υόρκης το 1929 και το 2007 η οικονομική κρίση που ξέσπασε στην Αμερική. Ως 

αποτέλεσμα είχαν να επηρεάσουν και τις χώρες τις Ευρώπης και μέσα σε αυτές και 

την Ελλάδα. 

 Το ασταθές πολιτικό σύστημα και η έντονη δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού 

απέναντι σε αυτό είναι άλλο ένα κοινό σημείο των περιόδων αυτών. Σε συνδυασμό με 

τις οικονομικές στρατηγικές της εκάστοτε κυβέρνησης οδηγούν σε μία 

αναποτελεσματική πολιτική για τη χώρα. 

 Βέβαια η βασική διαφορά με σήμερα είναι ότι η Ελλάδα πλέον ανήκει στη 

ζώνη του ευρώ και είναι πιο δύσκολη η χρεοκοπία της, εφόσον δεν υπάρχει το εθνικό 

νόμισμα. Επίσης μια ενδεχόμενη χρεοκοπία της χώρας μας θα παρέσερνε και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. Θα δημιουργούνταν 

έτσι ένα ντόμινο χρεοκοπιών στην Ευρωζώνη που ίσως οδηγούσε και στη διάλυση 

της, κάτι το οποίο δεν θα ήθελαν να συμβεί τα ανεπτυγμένα κράτη της Ευρώπης. 
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 Όπως στα αίτια που οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση σε κάθε περίοδο που 

εξετάσαμε διακρίναμε κάποιες βασικές ομοιότητες, έτσι και στις συνέπειες που 

επέφερε η κάθε κρίση στην Ελλάδα παρατηρούνται σημαντικές ομοιότητες. 

 Κατά τη διάρκεια της κρίσης οι τράπεζες εμφανίζουν προβλήματα. Η 

ρευστότητα μειώνεται, άλλες πτωχεύουν και άλλες κερδοσκοπούν. Ο βασικός λόγος 

που γίνεται αυτό είναι για να μην χάσει ο λαός τα χρήματα του, όμως στην ουσία 

αυτός είναι που βγαίνει χαμένος. Οι τράπεζες δεν χάνουν ποτέ τα χρήματα τους, γιατί 

εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα κατέρρεε και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Χάνουν 

όμως και αυτές μεγάλο μέρος της αξίας των χαρτοφυλακίων τους.  

 Η ανεργία αυξάνεται ενώ πλήττονται η γεωργία, το εμπόριο και οι 

επιχειρήσεις. Αντίθετα παρουσιάζουν μείωση οι μισθοί και η αγοραστική δύναμη των 

καταναλωτών μειώνεται. Η φορολογία αυξάνεται για να αντιμετωπιστεί το δημόσιο 

έλλειμμα χωρίς όμως κάποια ιδιαίτερη επιτυχία. 

 Η αύξηση της ανεργίας έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση της 

μετανάστευσης. Τόσο εσωτερικής, καθώς ο κόσμος εγκαταλείπει τα μεγάλα αστικά 

κέντρα κι επιστρέφει στην ύπαιθρο, όσο κι εξωτερικής, αναζητώντας εργασία και 

καλύτερο επίπεδο ζωής σε άλλα κράτη. Τις περιόδους 1893 και 1932 η μετανάστευση 

ήταν κυρίως προς την Αμερική, αργότερα προς τη Γερμανία, ενώ σήμερα 

παρατηρείται στροφή προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και την Αυστραλία. 

 Η πολιτική αστάθεια και η έντονη δυσαρέσκεια του αλλού είναι ακόμη ένα 

κοινό σημείο των περιόδων αυτών. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και οργισμένος. 

Γίνονται αιματηρές συγκρούσεις, διαδηλώσεις και πορείες με στόχο την ανατροπή 

της υφιστάμενης κατάστασης. Με στόχο ότι ίσως κάτι αλλάξει. Δυστυχώς όμως 

παρόλη την προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά του λαού, δύσκολα ανατρέπεται μια 

κατάσταση οικονομικής κρίσης. 

 Σε κάθε περίοδο εμφανίζονται οι ¨μεγάλες δυνάμεις¨ που προθυμοποιούνται 

να βοηθήσουν τη χώρα με επιπλέον δανεισμό για να ξεφύγει από την κρίση. Ο 

δανεισμός όμως είναι συνεχόμενος και με επαχθής όρους. Οι όροι οι οποίοι 

συνοδεύουν τα συγκεκριμένα δάνεια στην ουσία υποδουλώνουν τη χώρα ακόμα 

περισσότερο. Στην συντριπτική πλειοψηφία τους προορίζονται για την πληρωμή των 

τόκων προηγούμενων δανείων ενώ ελάχιστα χρήματα προορίζονται για την 

οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία, ώστε να εξέλθει η χώρα από την 

κρίση. Οι κυβερνήσεις για να μειώσουν τις αντιδράσεις του κόσμου προπαγανδίζουν 

πως τα δάνεια αυτά προορίζονται για την ανάπτυξη της οικονομίας και την έξοδο από 

την κρίση. 

 Οι δανειοδότες πριν δανείσουν την Ελλάδα φροντίζουν να εξασφαλίσουν τα 

δάνειά τους με εμπράγματες εξασφαλίσεις, με συνθήκες και με συμβάσεις μνημονίου 

όπως υποθήκευση δημόσιας γης και περιουσίας, ακίνητης περιουσίας, εκμετάλλευση 

γης, παραγωγής και ορυκτού πλούτου και όχι με ομόλογα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι 

δανειστές γνωρίζουν πως είναι δύσκολο να επαναεισπράξουν τα χρήματά τους, γι’ 

αυτό και απαιτούν εμπράγματες υποθήκες.  

 Παρατηρήσαμε επίσης ότι μετά την υπογραφή όλων των συμβάσεων 

υποθήκευσης το έργο της κυβέρνησης τελειώνει αλλά έχει προκαλέσει την οργή του 

λαού με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να διώκεται ή να αποχωρεί με τις νέες εκλογές. 

Για να μην ξεσηκωθεί περισσότερο ο λαός και οι ξένοι χάσουν τα κεκτημένα που 

κέρδισαν με την υπογραφή των συμβάσεων εκμετάλλευσης και το μνημονίου 

ακολουθεί μια πολιτική κατάσταση η οποία θα κατευνάσει τους τόνους και την 

ένταση και θα δώσει ελπίδα στον λαό. Για την πτώχευση του 1893 το διεθνές λόμπι 

που έβλεπε τον Τρικούπη να αντιστέκεται στα σχέδιά τους, έφερε τον λαϊκιστή 

Δηλιγιάννη που χειραγώγησε προς την λάθος κατεύθυνση την αγάπη των Ελλήνων 
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για την πατρίδα τους και την μεταμόρφωσε σε αντιδραστικό-επιθετικό εθνικισμό, 

έστειλε την Ελλάδα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 με την βοήθεια των 

ξένων δυνάμεων και των δανειστών μας. Την πτώχευση του 1932, ακολούθησε η 

Δικτατορία του Μεταξά. Σήμερα για να ηρεμήσει η κατάσταση έγινε κυβέρνηση 

συνεργασίας και μπήκε για πρωθυπουργός ένας τεχνοκράτης. 

 Μετά από μια κρίση αρχίζει εκ νέου η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Οι 

κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτή στοχεύουν στην 

προσέλκυση κεφαλαίων και επενδύσεων στη χώρα με στόχο τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας και αύξηση του ΑΕΠ. Η ανοικοδόμηση και η αναδόμηση της 

κοινωνίας και της οικονομίας είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να εξέλθει η χώρα 

από τη δεινή οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται. Μετά την κρίση του 1932 η 

ελληνική οικονομία είχε αρχίσει να ανακάμπτει, στηριζόμενη στις δυνάμεις της αργά 

αλλά σταθερά. Σήμερα επικρατούν άλλες συνθήκες, η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητη 

ώστε να πάρει μόνη της καθοριστικές αποφάσεις για την οικονομία της, όμως εάν 

στρέψει την πολιτική της στην ανάπτυξη και στις νέες επενδύσεις υπάρχει ελπίδα να 

ξεφύγει από την κρίση.  

 Συμπερασματικά μπορεί να θεωρηθεί ότι οι πτωχεύσεις είναι μέρος του 

συστήματος. Είναι φυσικό επακόλουθο μιας οικονομίας η οποία βρίσκεται σε ακμή, 

κάποια στιγμή να παρακμάσει και να ξεκινήσει ξανά από την αρχή. Το διεθνές 

πολιτικοοικονομικό σύστημα ίσως και να προκαλεί τις οικονομικές κρίσεις και τα 

δημόσια ελλείμματα για να υπάρχει μια ισορροπία. Αρχικά προσπαθεί να διαλύσει 

την παραγωγή. Επίσης, δανείζει αφειδώς το κράτος για ανάπτυξη και δημόσια έργα 

τα οποία προορίζονται να περάσουν στο μέλλον σε ιδιώτες. Στη συνέχεια μέσω του 

ιδιωτικού δανεισμού δημιουργεί στους πολίτες μία αίσθηση ευφορίας και πλούτου 

ώστε οι πολίτες να μην αντιληφθούν τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής 

καταστροφής που συντελείται από την διάλυση της παραγωγής και από τον δανεισμό 

του κράτους.  

 Συνοψίζοντας, οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις που εμφανίζονται σε κάθε 

περίοδο σε συνδυασμό με το ιδιότυπο πολιτικό σύστημα, το οποίο επικρατεί εδώ και 

χρόνια στη χώρα μας, και το συνεχή δανεισμό. οδήγησαν την Ελλάδα στην κρίση. 

Σήμερα, σε σχέση με το παρελθόν, η Ελλάδα βιώνει την οικονομική χρεοκοπία αλλά 

με διαφορετικούς όρους. Το γεγονός ότι ανήκει στην ευρωπαϊκή ένωση κάνει, προς 

το παρόν τουλάχιστον, ανέφικτη την χρεοκοπία της χώρας με τους όρους που την 

ξέρουμε μέχρι σήμερα. 
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