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Ὁ Θουκυδίδης γράφει γιὰ τὴν Ἱστορία του ὅτι «ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τε γενομένων τὸ
σαφὲς  σκοπεῖν  καὶ  τῶν  μελλόντων  ποτὲ  αὖθις  κατὰ  τὸ  ἀνθρώπειον  τοιούτων  καὶ
παραπλησίων  ἔσεσθαι,  ὠφέλιμα  κρίνειν  αὐτὰ  ἀρκούντως  ἕξει».   Δηλαδή,  ὅτι  θὰ  εἶναι
εὐχαριστημένος,  ἐὰν  κρίνουν  τὴν  «ξυγγραφή»  του  ὠφέλιμη ὅσοι  θέλουν  νὰ  μάθουν  μὲ
ἀκρίβεια τὰ παρελθόντα γεγονότα καὶ τὰ παρόμοια πού θὰ συμβοῦν παραπλησίως στὸ
μέλλον διότι καὶ αὐτὰ θὰ εἶναι ἔργα ἀνθρώπων.  Καὶ ὁ Παπαρρηγόπουλος προτάσσει τῆς
ἰδικῆς του Ἱστορίας τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ Γάλλου πολιτικοῦ καὶ ἱστορικοῦ Guizot ὅτι «ὁ λαὸς
ὁ μελετῶν τὴν ἱστορίαν αὐτοῦ κρίνει ὀρθότερον καὶ περὶ τῶν παρόντων πραγμάτων και
περί  της  μελλούσης  αὐτοῦ  τύχης».   Ὁ Κάρολος  Μὰρξ  ἀρχίζει  τὴν  «18η  Μπρυμαὶρ  τοῦ
Λουδοβίκου Βοναπάρτη» μὲ τὸν περίφημο ἀφορισμό : «Ὁ Ἕγελος κάπου γράφει ὅτι ὅλα τὰ
μεγάλα ἱστορικὰ γεγονότα καὶ  πρόσωπα ἐμφανίζονται,  κατὰ κάποιο τρόπο,  δύο φορές.
Ξέχασε, ὅμως, νὰ προσθέσει : τὴν πρώτη ὡς τραγωδία, τὴν δευτέρα ὡς φάρσα».  Ὁ Ἕγελος,
βέβαια,  δὲν  ἔγραψε  οὔτε  τὸ  πρῶτο,  οὔτε  τὸ  δεύτερο.   Ἔγραψε,  ὅμως,  ὅτι  «ἡ  Ἱστορία
διδάσκει  ὅτι  οἱ  ἄνθρωποι  δὲν  διδάσκονται  τίποτε  ἀπὸ  τὴν  Ἱστορία».   Ὁ Ἡράκλειτος,
παραπλησίως, ἐπίστευε ὅτι δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ κολυμπήσει δύο φορὲς στὸν ἴδιο ποταμό.
Καὶ ἡ Χριστιανικὴ φιλοσοφία,  στὴν κοσμική της ἐκδοχή,  ἄγνωστη στοὺς πολλούς, πλὴν
ἀσκήσασα μεγίστη ἐπίδραση στὴν καθ'  ὅλου φιλοσοφία,  μαζὶ καὶ ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη,
ὑπερθεματίζουν :  ὁ  κόσμος  ἔχει  ξεκινήσει  ἀπὸ  κάπου καὶ  πηγαίνει  κάπου ἀλλοῦ.1  Δὲν
ἐπαναλαμβάνεται.  Ὁ χρόνος ὁ ἴδιος εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.  Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς,
ἄνθρωπος τόσον τῆς πράξεως, ὅσον καὶ τοῦ πνεύματος, ἔγραψε στὸ Ἡμερολόγιό του ὅτι ὁ
μόνος λόγος μελέτης τῆς Ἱστορίας εἶναι γιὰ νὰ θεραπεύει τὶς ἀνάγκες τοῦ παρόντος.  Καὶ ὁ
Κικέρων  ἀποδίδει  στὸν  προγενέστερο  αὐτοῦ  Κάτωνα  τὸν  Τιμητὴ  τὴν  ἄποψη  ὅτι  «δὲν
ὑπάρχει γνώμη, ὅσο παράλογη καὶ νὰ εἶναι αὐτή, τὴν ὁποία νὰ μὴν ἔχει ἀσπασθεῖ ἕνας
τοὐλάχιστον φιλόσοφος».

Μετὰ ἀπὸ τέτοιον βομβαρδισμὸ γνωμῶν, μᾶλλον μὲ τὸν Κάτωνα θὰ συμφωνοῦσε κανείς.
Καὶ ὅμως, ὑπάρχουν περιστάσεις στὴν Ἱστορία ὅπου ἡ γνῶσις, ἡ ἀνάμνησις τοῦ τὶ συνέβη
στὸ παρελθόν, γιὰ παράδειγμα ὅταν κάψαμε τὸ χέρι μας στὴν φωτιά, μᾶς προφυλάσσει ἀπὸ
τὸ νὰ τὸ ξαναπάθουμε στὸ μέλλον.  Κι ἀκόμη, ἂς ἀναλογισθοῦμε τὶ θὰ ἦταν ἀτομικῶς ὁ καθ'
ἕνας  μας  χωρὶς  τὴν  μνήμη μας,  τόσον  τῶν  γνώσεων καὶ  τῶν  δεξιοτήτων,  ὅσον  καὶ  τῶν
βιωμάτων μας.  Χωρὶς τὴν μνήμη δὲν θὰ εἴμασταν τίποτε.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ὁμιλία αὐτὴν εἶναι τὸ βιβλίο τοῦ Ἀνδρέα Μ. Ἀνδρεάδη, «Ἐθνικὰ Δάνεια
καὶ  Ἑλληνικὴ  Δημοσία  Οἰκονομία»  τοῦ  1926.   Ὁ  Ἀνδρεάδης,  καθηγητὴς  Δημοσίας
Οἰκονομίας στὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, ἦταν ὁ πρῶτος Ἕλληνας οἰκονομολόγος μὲ διεθνῆ
ἀκτινοβολία.  Σ' αὐτὸ δὲν φαίνεται νὰ τὸν ἔχει φθάσει κανεὶς μέχρι σήμερα.  Δάνεισε πολλές
φορὲς τὸ κῦρος καὶ τὶς γνώσεις του στὶς ἑκάστοτε κυβερνήσεις τῆς χώρας.  Συμμετέσχε σὲ
πολλές διπλωματικὲς καὶ παρα-διπλωματικὲς ἀποστολές, ἀρθρογράφησε ὑπὲρ τῶν ἐθνικῶν
μας δικαίων.  Στὸν καιρό του ἦταν ἀπὸ τὶς παγκοσμίως ἀναγνωριζόμενες αὐθεντίες, μαζὶ μὲ
τὸν  πολλάκις  διατελέσαντα  καὶ  ὑπουργὸ  Ἐξωτερικῶν,  ἐπίσης  γόνο  τῆς  Κερκύρας  καὶ
καθηγητή, Νικόλαο Πολίτη, στὸ θέμα τῶν κανόνων δικαίου πού διέπουν τόν δανεισμὸ τῶν
κρατῶν.  Ἡ πλέον ἀτυχὴς στιγμή τῶν δύο τους ἦταν ἡ διαπραγμάτευση καὶ ὑπογραφὴ τοῦ

1 Ὁ Βασίλειος Τατάκης τὸ γράφει πολύ εὐγλώττως στὴν «Χριστιανικὴ Φιλοσοφία» του.
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Συμφώνου Πολίτη-Καλφώφ, τὸ ὁποῖο ἀνεγνώριζε, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος, Σλαυϊκὴ μειονότητα μὲ
διευρυμένα δικαιώματα στὴν Μακεδονία.  Ὁ δικτάτωρ Θεόδωρος Πάγκαλος, πάππος τοῦ
σημερινοῦ πολιτικοῦ,  τὸ  εἶχε  προσφέρει  στοὺς  Σέρβους  ὥστε νὰ μπορέσει  νὰ πάρει  τὴν
ρεβὰνς  ἀπὸ τοὺς  Τούρκους  γιὰ  τὸ 1922.   Εὐτυχῶς ὁ  Πάγκαλος  ἀνετράπη καὶ  ἡ  Βουλὴ
ἀπέρριψε  τὸ  Σύμφωνο  διὰ  ποδοκροτήματος.   Εἶναι,  βεβαίως,  σπάνιο  ἄνθρωποι  τῶν
γραμμάτων νὰ ἔχουν πάντοτε ἐπιτυχία στὸν ἀνελέητο στίβο τῆς διπλωματίας.

Ὁ Ἀνδρεάδης, ἄνθρωπος ἰδιόρρυθμος, εἶναι ἀπολαυστικὸς γιὰ τὸν ἀναγνώστη χάρη στὴν
γλῶσσα  του,  ἀνταξία  τοῦ  πρὸς  μητρὸς  θείου  του  Ἐμμανουὴλ  Ροΐδη,  τὸν  ὁποῖον
ἐβιογράφησε, καἱ ὁ ὁποῖος τὸν ὅρισε ἐκτελεστὴ τῆς πνευματικῆς του διαθήκης καί, συνεπῶς,
ἐπιμελητὴ τῆς ἐκδόσεως τῶν Ἁπάντων του.*  Πολύ περιπετειώδης εἶναι ἡ βιογραφία ποὺ
συνέγραψε ὁ Ἀνδρεάδης τῆς Κορνηλίας Ροΐδου, μητρὸς τοῦ Ροΐδη.  Φυσικά, γράφει στὴν
καθαρεύουσα  πού  ἐτίμησε  καὶ  ὁ  θεῖός  του,  στὴν  πραγματικότητα  μιὰν  Ἀγγλο-Γαλλο-
Γερμανικὴ διάλεκτο μὲ Ἑλληνικὲς λέξεις.  Ὁ Ἀνδρεάδης, βεβαίως, δὲν γνωρίζει τόσο καλὰ
τὸν  Γερμανόφωνο  πνευματικὸ  χῶρο  ὅσο  ὁ  Ροΐδης.   Ἀνηγορεύθη  διδάκτωρ  τοῦ
Πανεπιστημίου  τῶν  Παρισίων  τὸ  1899  μὲ  τὴν  διατριβή  του  «Περὶ  διαζευκτικῶν  ἢ
παραλλήλων ποινῶν».  Δύο χρόνια μετά, ἡ ἐπιστήμη τοῦ ποινικοῦ δικαίου τὸν ἔχασε καὶ τὸν
κέρδισε ἡ δημοσία οἰκονομία (καὶ ἡ κριτικὴ θεάτρου, ἀργότερα).  Δημοσίευσε τὸ 1901 τὴν
περισπούδαστο «Ἱστορία τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας», ἔργο τὸ ὁποῖον ἔκτοτε δὲν ξεπέρασε
κανείς, οὔτε μεταξὺ τῶν Ἀγγλοσαξόνων !

Τὸ  βιβλίο  τοῦ  Ἀνδρεάδη  γιὰ  τὰ  ἐθνικὰ  δάνεια  τελειώνει  τὴν  παραμονὴ  τοῦ  Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου.  Ὅμως, ἡ παγκόσμιος οἰκονομία στὶς ἡμέρες μας μοιάζει σὲ πολλὰ μὲ
τὴν ἐποχὴ ποὺ ἀναλύει ἐκεῖνος.  Ἡ μεγάλη, σχεδόν ἀπόλυτος, ἐλευθερία τοῦ ἐμπορίου καὶ
τῶν συναλλαγῶν, ἡ σχεδὸν πλήρης ἐλευθεροκοινωνία τῶν χρημάτων καὶ τῶν ἀνθρώπων, ἡ
παγκόσμιος  ἀπήχησις  ὁρισμένων  ἰδεῶν,  ὅλα  αὐτὰ  ὑπῆρχαν  καὶ  κλονίσθηκαν  ἀπὸ  τοὺς
ἱστορικοὺς σεισμοὺς τοῦ 1914.   Ἀσφαλῶς,  ὅμως,  καὶ  γιὰ κάθε ὁμοιότητα ὑπάρχουν καὶ
πολλὲς διαφορές.

Ἐκεῖ ὅπου ὅλες οἱ αὐθεντίες τῆς ἱστοριογραφίας συμφωνοῦν εἶναι ὅτι ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα
εἶναι ἐπίπονος καὶ τὰ εὑρήματά της «ἀτερπῆ» γιὰ τοὺς πολλούς.  Γι' αὐτὸ καὶ τὰ μεγάλα
ἔργα τῆς ἱστοριογραφίας εἶναι καὶ μνημεῖα τῆς παγκοσμίου λογοτεχνίας.  Ἴσως δὲν εἶναι
καθόλου ἀνακριβὲς νὰ εἰπεῖ κανεὶς ὅτι ἡ ἱστοριογραφία εἶναι κλάδος τῆς λογοτεχνίας.

Ἀκόμη ἀτερπεστέρα  εἶναι  ἡ  οἰκονομικὴ  ἱστορία.   Καὶ  προσφέρεται,  δυστυχῶς,  καὶ  σὲ
πολλαπλὲς ἀναγνώσεις, ἂν ὄχι καὶ σὲ παρεμηνεῖες.  Ὁ Ἀνδρεάδης, ἐπὶ παραδείγματι, δίδει
τροφὴ σὲ πολλοὺς ἡμιμαθεῖς, ὅταν φαίνεται νὰ ἐξανίσταται διότι τὸ προϊόν, οἱ εἰσπράξεις
ἑνὸς ἐθνικοῦ δανείου2 ἀποδεικνύεται κατώτερο τῶν χρημάτων πού ἡ χώρα πληρώνει μέχρι
νὰ τὸ ἐξοφλήσει.  Πλὴν ὅμως, αὐτὴ εἶναι ἡ πεμπτουσία τοῦ δανεισμοῦ :  ὁ ὀφειλέτης, ἂν δὲν
χρεωκοπήσει  ἢ  πτωχεύσει,  δὲν  ἐπιστρέφει  στὸν  πιστωτὴ  μόνον  τὸ  κεφάλαιο,  ἀλλὰ  καὶ
τόκους.  Καμμία «κατάχρηση» ἢ «προδοσία» δὲν εἶναι αὐτό.

Τὰ Δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας – ἡ πρώτη πτώχευσις

Τὰ δύο πρῶτα Ἐθνικὰ Δάνεια, πού ἐπονομάσθηκαν ἀργότερα «τῆς Ἀνεξαρτησίας», συνῆψε
στὴν  χρηματαγορὰ  τοῦ  Λονδίνου  ἡ  Β'  ἐν  Ἄστρει  Κυνουρίας  Ἐθνοσυνέλευσις  τοῦ
ἐξεγερμένου ἔθνους το 1824 καὶ τὸ 1825.  Μετὰ τὶς νίκες τοῦ 1821 καὶ τοῦ 1822, δὲν ὑπῆρχαν
πλέον Τοῦρκοι (Μουσουλμάνοι ἀκριβέστερον) στὴν Παλαιὰ Ἑλλάδα, ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ τὴν
Νότιο Εὔβοια.  Ἡ ἀναγεννωμένη Ἑλλὰς μπόρεσε νὰ συνάψει τὰ δάνεια αὐτὰ διότι :

* Ὁ Γάλλος Χριστιανο-Σοσιαλιστὴς οἰκονομολόγος Κάρολος Ζίντ (Charles Gide), τὸν ὁποῖον ἔχει μελετήσει
ὁ ἀγαπητός μας κύριος Παπασπηλιόπουλος, ἦταν θεῖος τοῦ συγραφέως Ἀντρὲ Ζίντ (André Gide), ὁ ὀποῖος
ἔλαβε  τὸ  βραβεῖον  Νομπὲλ  τῆς  Λογοτεχνίας  τὸ  1947.   Ἴσως  ἡ ἀνεψιοκρατία,  ὀ νεποτισμός,  δὲν  ἦταν
πάντοτε τόσο ἀποτυχημένος ὅσο τὸν γνωρίσαμε στήν πατρίδα μας πρόσφατα.  Ὀ Χαρίλαος Τρικούπης,
γιὰ παράδειγμα, ἦταν ἐκ μητρὸς ἀνεψιὸς τοῦ Ἀλεξάνδρου Μαυροκορδάτου.

2 τὶς ὁποῖες ὑπολογίζει μὲ ἀκρίβεια λεπτοῦ τῆς δραχμῆς
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Πρῶτον, στὴν χρηματιστηριακὴ ἀγορὰ τοῦ Λονδίνου ἐπικρατοῦσε κερδοσκοπικὴ εὐφορία.
Ἡ Βρεταννικὴ κυβέρνησις εἶχε μόλις κατορθώσει, χάρη σὲ εὐτυχῆ ἱστορικὴ συγκυρία, νὰ
ἐπαναφέρει  ἐν  μέρει  νομισματικὸ  καθεστὼς  χρυσοῦ,  συνεπῶς  σταθεροῦ  νομίσματος,  γιὰ
πρώτη φορὰ μετὰ τὸ τέλος τῶν Ναπολεοντείων Πολέμων.  Ἐπρόκειτο γιὰ τὴν ἀρχὴ τῆς
Ἀγγλικῆς  οἰκονομικῆς  καὶ  πολιτικῆς  ἡγεμονίας,  διαμφισβητηθείσης,  ἀλλὰ  διατηρηθείσης
μέχρι  τὴν  ἔναρξη  τοῦ  Πρώτου  Παγκοσμίου  Πολέμου.   Ἦταν  ἡ  χρυσῆ  περίοδος  τοῦ
φιλελευθερισμοῦ,  τοῦ  ἐλευθέρου  ἀνταγωνισμοῦ,  τοῦ  ἐλευθέρου  ἐμπορίου,  τοῦ
περιορισμένου  κρατικοῦ  παρεμβατισμοῦ  καὶ  τοῦ  κοινοβουλευτισμοῦ.   Φυσικά,  σκοτεινὰ
σημεῖα τῆς περιόδου ἧταν ὁ διαρκὴς ἀνταγωνισμὸς τῶν Μεγάλων Δυνάμεων τῆς ἐποχῆς, ἡ
σκληρὴ ἀποικιοκρατία καὶ οἱ ἀγῶνες γιὰ τὴν καθολικὴ ψηφοφορία, δικαίωμα τὸ ὁποῖον
πρώτη ἡ μικρὰ Ἑλλὰς τοῦ 1843, ἀπὸ ὅλα τὰ κράτη τοῦ κόσμου, θεσμοθέτησε,  ἄλλο ὅτι
αὐτοὶ πού τὸ θεσμοθέτησαν παρ' ἡμῖν, ὑστεροβούλως τὸ ἐθεσμοθέτησαν.

Δευτέρα συνθήκη, ἡ ὁποῖα συνέβαλε στὴν σύναψη τῶν δανείων τῆς Ἀνεξαρτησίας ἦταν ὁ
φιλελληνισμός,  ἡ  προτίμηση  τῆς  κοινῆς  γνώμης,  τότε  πολὺ  ρομαντικῆς,  στὴν  ὑπόλοιπη
Εὐρώπη γιὰ τὸ νεκραναστημένο γένος καὶ ἡ ἀπέχθεια πρὸς τὸν Ὀθωμανικὸ σκοταδισμό.  Ἡ
ἄδεια νὰ συναφθοῦν τὰ μεγάλα αὐτὰ δάνεια στὴν ἀγορὰ τοῦ Λονδίνου ἐθεωρήθη,  ἀπὸ
ἐχθροὺς καὶ φίλους τῶν ἀγωνιζομένων Ἑλλήνων, διπλωματικὴ νίκη ἀνάλογος σὲ σημασία μὲ
τὴν  ἀναγνώριση  ἀπὸ  τὸν  Ὑπουργὸ  Ἐξωτερικῶν  τῆς  Ἀγγλίας,  Γεώργιο  Κάννιγκ,  τῆς
ἰδιότητος  τοῦ  ἐμπολέμου  στὴν  Ἑλληνικὴ  κυβέρνηση.   Διότι,  μέχρι  τότε,  οἱ  ἐξεγερμένοι
Ἕλληνες ἦταν, ἐπισήμως, ταραξίες πού διετάρασσαν τὴν εὔθραυστο Εὐρωπαϊκὴ ἰσορροπία
καὶ κοινὸς στόχος τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας ἦταν ἡ διασφάλιση τῆς ἰσορροπίας αὐτῆς.

Τὰ δάνεια ἦλθαν στὴν Ἑλλάδα σὲ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ πόροι τῶν ἐπαναστατημένων
Ἑλλήνων  τελείωναν.   Οἱ  ἐπίσημοι  πόροι,  πρώην  Ὀθωμανικοὶ  φόροι,  ὅσοι  δὲν
καταργήθηκαν ὡς ἔχοντες «δουλικὸν χαρακτῆρα», δὲν ἀπέδιδαν σὲ περίοδο πολέμου, τὸ
λάφυρα ἀπὸ τοὺς Τούρκους εἶχαν ἐξαντληθεῖ, τὸ ἴδιο καὶ οἱ περιουσίες τῶν προὐχόντων,
ἰδίως τῶν ναυτικῶν νήσων.

Βεβαίως,  ἡ  νομικὴ  θέση  τῆς  Ἑλληνικῆς  κυβερνήσεως  ἦταν  ἀβεβαία,  ἀφοῦ  δὲν  εἶχε  ἡ
κυβέρνηση αὐτή λάβει ὁριστικὴ καὶ ἀδιαμφισβήτητη μορφὴ οὔτε ἐντὸς τῆς Ἑλλάδος, πολύ
λιγώτερο ἀνεγνωρίζετο διεθνῶς.  Αὐτὸ καὶ ὁ μεγάλος κίνδυνος νὰ ἀποτύχει ἡ Ἐπανάστασις
συνεπήγοντο ὅτι οἱ ὅροι μὲ τοὺς ὁποίους ἐξεδόθησαν τὰ δάνεια ἦταν ἐπαχθεῖς.  Ἐν τούτοις,
παρὰ τὸ πολὺ ὑψηλὸ πραγματικὸ ἐπιτόκιο, παρ' ὅτι μεγάλο μέρος τῶν συγκεντρωθέντων
χρημάτων παρέμεινε στὴν Ἀγγλία γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὶς πρῶτες πληρωμές τόκων καὶ τὶς
πρῶτες  ἀποπληρωμὲς  κεφαλαίου  τῶν  δανείων,  τὰ  χρήματα  ποὺ  ἀφιερώνονταν  στὸν
Ἑλληνικὸ  ἀγῶνα ἀρκοῦσαν γιὰ νὰ συγκροτήσει  ἡ  χώρα τακτικὸ  στρατὸ  καὶ  ἀτμήλατο
στόλο.  Ἐφ' ὅσον κατόρθωνε νὰ νικήσει μὲ τὰ μέσα αὐτά, θά εἶχε, τόσον εἰσοδήματα, ὅσον
καὶ  συσσωρευμένο  πλοῦτο  ἀπὸ  τὰ  κτήματα  τῶν  ἀποχωρησάντων  Τούρκων,  γιὰ  νὰ
ἀποπληρώσει τὰ δάνεια αὐτά.

Τά δάνεια συνήφθησαν καὶ τὰ ποσὰ τὸ ὁποῖα ὅριζαν ὅτι θὰ συγκεντρωθοῦν ἀπὸ τὸ κοινὸ
τῶν ἀποταμιευτῶν, τῶν κεφαλαιούχων καὶ τῶν κερδοσκόπων, ὅπως καὶ πολλῶν ἰδεολόγων
φιλελλήνων, συνεκεντρώθησαν.  Ἡ χρησιμοποίησή των, ὅμως, ἧταν καὶ παραμένει σημεῖον
ἀμφιλεγόμενον.  Μὲ τὰ χρήματα τῶν δανείων ἐπεκράτησαν οἱ πολιτικοὶ τῶν στρατιωτικῶν,
ἰδίως  δὲ  ὁ  Ἀλέξανδρος  Μαυροκορδᾶτος,  ὁ  ὁποῖος  εἵλκυσε  τὴν  προσοχὴ  καὶ  τὴν
ἐμπιστοσύνη τῶν Ἄγγλων φιλελλήνων καὶ  καθοδήγησε  ἐπιδεξίως  τοὺς  ἐκπροσώπους  τῆς
Ἑλλάδος,  Λουριώτη  καὶ  Ὀρλάνδο,  στὸ  Λονδῖνο.   Ἔτσι,  μποροῦμε  νὰ  ποῦμε  ὅτι  ἡ
ἐλευθερωμένη Ἑλλάδα διέφυγε τὴν ἐσωστρεφῆ μοῖρα, ἐπὶ παραδείγματι, τῆς Σερβίας, ὅπου
ἐπὶ  δεκαετίες  οἱ  ἀντίπαλες  δυναστεῖες  τοπαρχῶν  ὁπλαρχηγῶν  διεκδικοῦσαν  τὸν  θρόνο
μέχρι  καὶ  μὲ  δολοφονίες,  ἡ  τελευταία τῶν ὁποίων ἔλαβε χώρα τὸ 1903 (καὶ  εἴδαμε καὶ
πρόσφατα πόσον ἡ παράδοσις αὐτὴ τῆς βίας ἔχει μείνει ζωντανή στὴν χώρα αὐτήν).  Μέχρις
ἐκεῖ, ὅμως ἦταν τὰ ὀφέλη μας !  Οὔτε λίρα ἀπὸ τὰ δάνεια δὲν χρησιμοποιήθηκε στὸν ἀγῶνα
κατὰ τῶν Τούρκων, ἐκτὸς ἀπὸ ἐλάχιστα γιὰ ἐξοπλισμὸ τοῦ στόλου τοῦ Μιαούλη γιὰ τὶς
ὀκτώ ναυμαχίες τοῦ θέρους τοῦ 1824.
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Ἀκόμα χειρότερη ἦταν ἡ χρήση τῶν χρημάτων πού ἔμειναν στὴν Ἀγγλία.  Μεγάλο μέρος
χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ ἐξαγορασθοῦν τίτλοι τοῦ δανείου πού εἶχαν ἀγοράσει φιλέλληνες,
μεταξὺ  αὐτῶν  οἱ  τότε  ἰσχυροὶ  καὶ  φιλόδοξοι  ριζοσπάστες  καὶ  φιλελεύθεροι  πολιτευτὲς
Χιοὺμ (Hume) καὶ Μπάουρινγκ (Bowring), σὲ τιμὲς πολύ ὑψηλότερες τῶν τιμῶν στὶς ὁποῖες
ἀποτιμοῦσε τρεχόντως τοὺς τίτλους ἡ ἀγορά, ὥστε νὰ μὴν ψυχρανθεῖ ὁ φιλελληνικός τους
ζῆλος !  Ἡ Ἑλλάδα παρήγγειλε ἕξι ἀτμόπλοια σὲ Ἄγγλο ναυπηγό, ὁ γιὸς τοῦ ὁποίου ἦταν
στὴν ὑπηρεσία τοῦ Μεχμὲτ Ἀλῆ τῆς Αἰγύπτου.  Ὅπως θὰ ἦταν ἀναμενόμενο, μόνον ἕνα, ἡ
«Καρτερία», ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔδρασε κάπως ἀποτελεσματικά, καὶ αὐτὸ χάρη στὴν
τεχνικὴ καὶ στρατιωτικὴ εὐφυΐα καὶ τὴν αὐταπάρνηση τοῦ πλοιάρχου της, τοῦ Ἅστιγγος
(Hastings), ὁ ὁποῖος καὶ ἔπεσε ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος.  Τὸν κοῦκο ἀηδόνι πλήρωσε ἡ Ἑλλάδα
καὶ γιὰ τὰ δύο ἱστιοφόρα πολεμικὰ πλοῖα ποὺ ἐπεχείρησε νὰ ναυπηγήσει στὴν Ἀμερική,
ἐνῶ προσεφέροντο ἕτοιμα ἰσοδύναμα στὴν Εὐρώπη.  Ἕνα μόνον ἔφθασε στὴν Ἑλλάδα,
μόνον ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ, ὑπὸ τὴν πίεση τῆς φιλέλληνος κοινῆς γνώμης,  εἶχε,
παραβιάζουσα  τὴν  οὐδετερότητά  της,  ἀγοράσει  τὸ  δίδυμο  πλοῖόν  του,  ὥστε  νὰ
χρηματοδοτήσει  τὴν  ἀποπεράτωση  καὶ  τοῦ  πρώτου  καὶ  μόνον  ἀφοῦ  εἶχε  ἤδη  πέσει  τὸ
Μεσολόγγι.

Ἔτσι, κατὰ τὸν Γενευαῖο τραπεζίτη καὶ φιλέλληνα Ἐϋνάρδο, τὰ δάνεια ἅτινα ἠδύναντο νὰ
ἔχουν σώσει τὴν Ἑλλάδα «κατέληξαν εἰς μικρὰν ἄμεσον ὠφέλειαν καὶ πολλαπλᾶς ζημίας».
Καὶ τοῦτο διότι δέν εἴχαμε οὔτε ὡς ἔθνος οὔτε ὡς πρόσωπα τὴν κατάρτιση καὶ τὴν πεῖρα
διαχειρίσεως  τόσον  πολλῶν  χρημάτων.   Τὰ  πρὸς  ὥρας  ἄφθονα  χρήματα  ἐμείωσαν  τὴν
πατριωτικὸ καὶ ἐθελοντικὸ ζῆλό μας καὶ ἐβάθυναν τὰ πάντοτε ὑφέρποντα «σχίσματα τῶν
Γραικῶν».  Ἐσφάλαμε δέ, κυρίως λόγῳ ἀπειρίας, καὶ στὴν πρόσληψη τῶν ξένων συμβούλων
μας, οἰκονομικῶν καὶ στρατιωτικῶν.  Μᾶς προσεφέρθησαν ἐθελοντικῶς καὶ ἄριστοι, ὅπως ὁ
κατόπιν στρατάρχης  τῆς  Ἀγγλίας  Κάρολος  Ἰάκωβος Νάπιερ  (Charles  James  Napier)3 καὶ
μόνος, μέχρι σήμερα, κατακτητὴς τῶν Βρεταννικῶν Ἰνδιῶν (πού περιελάμβαναν τότε καὶ τὸ
Πακιστὰν καὶ τὸ μέχρι καὶ σήμερα ἀνυπότακτο Ἀφγανιστάν)4, ἀλλὰ δὲν τοὺς προσελάβαμε.

Ἡ Γ' Ἐθνοσυνέλευσις τῆς Τροιζῆνος τοῦ 1827 ἀνεγνώρισε ὅτι χρήματα, γιὰ νὰ πληρώσει τὶς
ἐπερχόμενες δόσεις τῶν δύο Δανείων τῆς Ἀνεξαρτησίας, τὸ ἔθνος δὲν εἶχε.  Ἀλλὰ καὶ ὅσα
εἶχε ἔπρεπε νὰ ἀφιερωθοῦν πρῶτον, στὸν στρατό,  τόσον γιὰ νὰ κρατήσει ὅσες περιοχὲς
μποροῦσε  ἐλεύθερες,  ὅσον  καὶ  γιὰ  νὰ  ἐλέγξει  ἐσωτερικὲς  διαμάχες,  δεύτερον,  στὴν
ἀνοικοδόμηση  τῶν  ἀπολύτως  ἀπαραιτήτων  δημοσίων  κτιρίων,  τὸ  ὁποῖα  ἦταν  ὅλα
κατεστραμμένα καί, τρίτον, στὴν περίθαλψη τῶν ἐνδεῶν καὶ τῶν προσφύγων.  Ἐν τούτοις, ἡ
Ἐθνοσυνέλευσις δέν ἀπεκήρυξε ὁλωσδιόλου τὰ δάνεια.  Δεδομένης τῆς μηδενικῆς ὠφελείας
ποὺ εἶχε ἡ χώρα, θὰ μποροῦσε νὰ τὰ χαρακτηρίσει «ἐπαχθὲς χρέος», ὅπως θὰ ἔλεγαν μερικοὶ
σήμερα.   Θὰ  μποροῦσε  καὶ  νὰ  ἐπιχειρήσει  νὰ  περιορίσει  τὸ  ὀφειλόμενο  ποσὸν  μὲ  τὸ
σκεπτικὸν  ὅτι  τὰ  δάνεια  συνῆψε  Ἐθνοσυνέλευσις  στὴν  ὁποῖα  ἀντεπροσωπεύοντο  καὶ
ἐπαρχίες, οἱ ὁποῖες ἔμειναν, τελικῶς, ὑπόδουλες.  Ἀντιθέτως, ἡ Ἐθνοσυνέλευσις ἀνεγνώρισε
τόσον ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἦτο ὑπόχρεως εἰς ἐκείνους ποὺ τῆς ἐνεπιστεύθησαν χρήματα εἰς καιροὺς
χαλεπούς, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ καταρράκωσις τῆς δημοσίας της πίστεως θὰ τῆς ἔφερε τεράστιες
δυσχέρειες  στὸ μέλλον.   Ἔτσι,  ἐπεδίωξε συμβιβασμὸν μὲ  τοὺς  πιστωτές  της.   Ὁριστικὸς
συμβιβασμός ἐπετεύχθη μόνον μετὰ 51 ἔτη.  Ἀντὶ τῶν παλαιῶν φιλελλήνων, ὅμως, ἐκεῖνοι
ποὺ  εἰσέπραξαν  τὸ  προϊὸν  τοῦ  συμβιβασμοῦ  ἦταν  Ἰσραηλίτες  κερδοσκόποι  τοῦ
Ἄμστερνταμ, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀγοράσει τὶς ὁμολογίες περὶ τὸ 1830 στὸ 5% καὶ τὸ 10% τῆς
ὀνομαστικῆς τους ἀξίας.  Οἱ ἐγγονοί τους εἶχαν πραγματικὴ ἐτησία ἀπόδοση, σὲ χρυσό, τῶν

3 Ἥρως  τῶν  Ναπολεοντείων  Πολέμων,  κυβερνήτης  τῆς  Κεφαλληνίας  στὰ  πρῶτα  χρόνια  τῆς  Ἀγγλικῆς
Προστασίας τῆς Ἑπτανήσου, ἐπεμελήθη τὴν κατασκευὴ πυκνοῦ ὁδικοῦ δικτύου στὴν νῆσο, ἡ ὁποία τοῦ
ἀνήγειρε ἀνδριάντα.

4 Σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολή του στὴν πρακτικὴ τῆς «πολυπολιτισμικότητος».  Ἐπειδὴ εἶχε ὑποσχεθεῖ στοὺς
ἰθαγενεῖς τῶν Ἰνδιῶν ὅτι, ὑπὸ τὴν Ἀγγλικὴ κυριαρχία, ἡ συμβίωση τῶν διαφόρων ἐθνοτήτων θὰ γινόταν με
σεβασμὸ στὰ ἔθιμα τῆς καθεμιᾶς, τοῦ ἐζήτησαν νὰ συνεχίσουν τὸ σατί, τὸ ἄγριο ἔθιμο ποὺ ἐπέβαλε νὰ
θανατώνεται ἡ χήρα στὴν νεκρικὴ πυρὰ τοῦ ἀποθανόντος συζύγου της.  Ἀπήντησε ὅτι καὶ ἐκεῖνος, μὲ τὴν
σειρά του, θὰ τηροῦσε τὰ Ἀγγλικὰ ἔθιμα, τὰ ὁποῖα ἐπέβαλλαν τὸν ἀπαγχονισμὸ ὅποιων θὰ τολμοῦσαν
κάτι τόσο ἀπάνθρωπο.
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χρημάτων τῶν πάππων τους μεταξὺ 2,9% - 4,3%.  Καθόλου ἄσχημη ἀπόδοση, ἀλλὰ γιὰ τοὺς
πολύ λίγους πού μποροῦν νὰ περιμένουν πολύ.

Ἡ τριετία τοῦ Κυβερνήτου – Ἀναζήτηση Δανείου

Τὰ τρία χρόνια πού κυβέρνησε ὁ Καποδίστριας ἀπέδειξαν ὅτι, παρὰ τὴν πικρὰ πεῖρα τῶν
Δανείων τῆς Ἀνεξαρτησίας, ἡ Ἑλλὰς εἶχε ἀδήριτο ἀνάγκη νέων ἐξωτερικῶν δανείων.  Ὁ
Καποδίστριας κατέδειξε πόσα μποροῦσε νὰ πετύχει ἡ χώρα χωρὶς ἐξωτερικὰ δάνεια.  Καὶ
αὐτὰ  ἦταν  πολλά,  πάρα  πολλά,  ἀλλά,  τελικῶς,  ὄχι  ἀρκετά.   Χαρακτηριστικὸ  τῆς
«λεπτολόγου  φειδοῦς  τοῦ  Κυβερνήτου»  ἦταν  ὅτι  παρέλαβε  7  ὑπουργοὺς  καὶ  185
ἀρχιγραμματεῖς  καὶ  τοὺς  ἀντικατέστησε  μὲ  ἕνα  γενικὸν  γραμματέα  καὶ  11  ὑπαλλήλους.
Κατανοεῖ  κανένας  πόσα  ἐγράφησαν  καὶ  στὴν  Ἑλλάδα  καὶ  στὸ  ἐξωτερικὸ  κατὰ  τοῦ
Κυβερνήτου  ἀπὸ  τοὺς  ἀπολυθέντας  λογιωτάτους.   Ὁ  Καποδίστριας  δὲν  θέσπισε  νέους
φόρους.  Ἁπλῶς ἐφήρμοσε τοὺς ἤδη θεσπισθέντας.  Τρεῖς ἀρχὲς διεῖπον τὴν πολιτική του :
Πρῶτον,  φορολογικὴ  ἰσότης·  ὅλοι  πλήρωναν.   Δεύτερον,  ἀμείλικτος  καταδίωξις  τῶν
καταχραστῶν  ὑπαλλήλων.   Τρίτον,  τάξις  καὶ  ἀσφάλεια,  μὲ  ἀστραπιαία  πάταξη  τῆς
πειρατείας καὶ τῆς ληστείας.  Καί, ἐπιπλέον, ἐφήρμοσε τὸ ἀρχαῖον Ρωμαϊκὸν δημοσιονομικὸ
δόγμα : «ἡ οἰκονομία εἶναι ὁ μέγιστος τῶν φόρων» καὶ περιώρισε τὶς δημόσιες δαπάνες στὶς
ἀπολύτως ἀπαραίτητες.  Ὅπως βλέπουμε σήμερα τὰ πράγματα, τὰ μέτρα αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ
ἔχουν «πολιτικὸ κόστος».  Καὶ ὅμως, οἱ μεγάλες μᾶζες τοῦ λαοῦ ἔμειναν ἀφοσιωμένες στὸν
Κυβερνήτη μέχρι τὸ τέλος.

Ὁ Καποδίστριας μπόρεσε νὰ ἀξιοποιήσει  στὸ μέγιστον τὶς  ἀντιζηλίες  τῶν Προστατίδων
Δυνάμεων, Ἀγγλίας, Γαλλίας καὶ Ρωσσίας ὥστε νὰ ἀποσπάσει σημαντικὰ ποσὰ βοηθείας
ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ την Ρωσσία,  μὲ  ἀναγκαῖο ἀντίτιμο τὴν ἐνδυνάμωση τῶν πολιτικῶν
μερίδων πού ὑποστήριζε ἡ κάθε μία.  Ἀλλά, οὔτε οἱ χορηγίες αὐτές, οὔτε οἱ μεγάλες δωρεὲς
ὅλης τῆς περιουσίας του καὶ αὐτὲς τοῦ Ἐϋνάρδου, μποροῦσαν νὰ καλύψουν τὶς τεράστιες
ἀνάγκες συγκροτήσεως κράτους.  Ἀφοῦ δάνεια ἀδυνατούσαμε νὰ λάβουμε ἀπὸ τὶς ἀγορές,
λόγῳ τῆς ἀτάκτου πτωχεύσεως τῶν Δανείων τῆς Ἀνεξαρτησίας, ὁ Κυβερνήτης συνέλαβε τὴν
ἰδέα  συνάψεως  δανείου μὲ  τὴν  ἐγγύηση  τῶν  Προστατίδων Δυνάμεων,  δανείου  ἀπὸ τὸν
«ἐπίσημο τομέα»,  ὅπως θὰ λέγαμε  σήμερα.   Αὐτὲς  δὲν  ἀπέκλεισαν τὸ ἐνδεχόμενο,  ἀλλὰ
χρονοτριβοῦσαν,  ἐνῶ  οἱ  ἀνάγκες  ἔτρεχαν.   Ἔτσι,  ὁ  Καποδίστριας  ἀναγκάσθηκε  νὰ
δανεισθεῖ μέχρι καὶ τὰ χρήματα ποὺ εἶχαν συνεισφέρει ἐπενδυτὲς στὸ κεφάλαιο τῆς ὑπὸ
ἵδρυσιν  τραπέζης,  πρᾶγμα  ποὺ  κατέπνιξε  ἐν  τῇ  γενέσει  της  τὴν  ἰδέα  μεγάλου  ἐθνικοῦ
πιστωτικοῦ ἱδρύματος.  Τὸ μέτρο ἐκεῖνο ἀπελπισίας καθυστέρησε τὴν ἵδρυση τραπέζης στὴν
Ἑλλάδα γιὰ πάνω ἀπὸ δέκα χρόνια.   Ἀκόμη χειρότερα,  ἡ  καθυστέρηση ἐγκρίσεως  τοῦ
δανείου ἀνάγκασε τὸν Πρίγκηπα Λεοπόλδο τοῦ οἴκου Σάξ-Κοβούργου-Γκότα, ἐψηφισμένο
βασιλέα  τῶν  Ἑλλήνων,  συγγενῆ  τῶν  βασιλικῶν  οἴκων  τῆς  Ἀγγλίας  καὶ  τῆς  Γαλλίας,
ἄνθρωπο  ὥριμο  καὶ  ἐγκρατῆ  καὶ  τῶν  διοικητικῶν  καὶ  τῶν  διπλωματικῶν  καὶ  τῶν
στρατιωτικῶν ζητημάτων, νὰ ἀποποιηθεῖ τὸν θρόνο τῆς Ἑλλάδος.  Ἡ μετέπειτα πορεία τοῦ
Βελγίου,  ὅπου,  μεταγενεστέρως,  ἐβασίλευσε ὡς πρῶτος βασιλεύς ὁ Λεοπόλδος, δείχνει  τὸ
μέγεθος τῆς ἀπωλείας γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Τὸ Συμμαχικὸν Δάνειον – ἡ δευτέρα πτώχευσις

Ὅταν ὁ Καποδίστριας δολοφονήθηκε, τὸ κρατικὸ ταμεῖο εἶχε, πλέον, ἐλάχιστα χρήματα.  Ἡ
ἀναρχία  πού  ἀκολούθησε  τὸν  θάνατό  του  ἔπεισε  τελικῶς  τὶς  Προστάτιδες  Δυνάμεις  νὰ
κάνουν ἐκεῖνο πού ἐπιμόνως τοὺς ζητοῦσαν οἱ φιλέλληνες στὶς χῶρές τους καὶ ὑπαγόρευε ἡ
λογική :  Νὰ ἀφιερώσουν σημαντικοὺς χρηματικοὺς πόρους γιὰ τὴν συγκρότηση σὲ κράτος
τῆς ἀπελευθερωμένης Ἑλλάδος.  Ἔτσι, συνήφθη τὸ μεγάλο Συμμαχικὸν Δάνειον τοῦ 1832 μὲ
ἐγγύηση ἀπὸ κάθε μία τῶν Προστατίδων Δυνάμεων ἑνὸς τρίτου τοῦ δανείου.  Στὴν σύμβαση
τῶν Δυνάμεων μὲ τὸ Βασίλειον τῆς Βαυαρίας (καὶ ὄχι μὲ τὴν Ἑλλάδα) ἀνεγνωρίζετο τὸ
δικαίωμα στοὺς διπλωματικοὺς ἐκπροσώπους τῶν Δυνάμεων στὴν Ἑλλάδα νά ἐπαγρυπνοῦν
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ὅπως  «αἱ  πρῶται  εἰσπράξεις  τοῦ  κρατικοῦ  ταμείου»  ἀφιεροῦνται  εἰς  τὴν  ἀπότισιν  τῶν
τόκων καὶ τῶν χρεολυσίων τοῦ δανείου «πρὸ παντὸς ἄλλου ἐξόδου».  Ὅπως μποροῦμε νὰ
διαπιστώσουμε, ἡ ἰδέα τῆς τρόϊκας, τῆς διεθνοῦς ἐπιτηρήσεως, δὲν εἶναι καθόλου σύγχρονη.
Τὴν συγκεκριμένη ρύθμιση, μάλιστα, ἐπεκαλέσθησαν καταχρηστικῶς οἱ τρεῖς πρώην, πλέον,
Προστάτιδες Δυνάμεις γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὶς ἐπεμβάσεις τους στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸν
Κριμαϊκὸ πόλεμο (1855-1856), τὶς ἐπαναστάσεις τῆς Κρήτης (1841, 1866-1869, 1878, 1897-
1898, 1904 καὶ 1908), τήν Ἀνατολικὴ κρίση (1875-1885) μέχρι καὶ κατὰ τὴν ἀρχικὴ περίοδο
τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ, τὰ ἔτη 1915, 1916 καὶ 1917.5

Ὁ βασιλεύς Ὄθων, ὅταν ἀνῆλθε στὸν θρόνο τῆς Ἑλλάδος,  «ἦτο μεῖραξ».   Συνεπῶς,  τὴν
ἐξουσία  διαχειρίσεως  τῶν  πόρων  τοῦ  δανείου  ἀνέλαβε,  κατ'  ἀρχάς,  ἡ  Ἀντιβασιλεία.
Περίπου τὸ ἓν πέμπτον τοῦ Συμμαχικοῦ Δανείου διετέθη στὴν Ὀθωμανικὴ Τουρκία γιὰ τὴν
ἐξαγορὰ ἰδιωτικῶν περιουσιῶν Τούρκων τῆς Εὐβοίας, τῆς Ἀττικῆς καὶ τῆς Φθιώτιδος.  Καὶ ἡ
Τουρκία  ἔδωσε  ἀμέσως  τὰ  μισὰ  ὡς  ἀποζημίωση  στὴν  Ρωσσία  γιὰ  τὸν  Ρωσσοτουρκικὸ
πόλεμο  τοῦ 1828-1829.   Πολλὰ  ἔχουν  γραφεῖ  γιὰ  τὴν  κακοδιαχείριση  τῶν  πόρων  τοῦ
Συμμαχικοῦ δανείου ἀπὸ τοὺς ἐπιτρόπους τοῦ βασιλέως Ὄθωνος.  Εἶναι βέβαιον ὅτι ἦταν
ἄνθρωποι  ἀξίας  καὶ ἀγαθῶν προθέσεων,  ἀλλὰ δὲν  ἦσαν κατάλληλοι  γιὰ νὰ διοικήσουν
Ἕλληνες.6  Οἱ ἐπικριτές τους, σχεδὸν ὁμοφώνως, τοὺς καταλογίζουν σπατάλες.  Ἐν τούτοις,
ἡ ἐπιστημονικῶς ὀρθὴ σύγκρισις τῆς πολιτείας τους δὲν πρέπει νὰ γίνεται μὲ τοὺς ἰδανικοὺς
διαχειριστὲς τῶν ἠθοπλαστικῶν βιβλίων, ἀλλὰ μὲ ἐκείνους ποὺ θὰ μποροῦσε ἡ τότε Ἑλλὰς
νὰ εἶχε βάλει στὴν θέση τους.  Μὲ βάση τὴν σύγκριση αὐτή, οἱ Βαυαροὶ φαίνεται νὰ ἦσαν
σπάταλοι,  ἀλλὰ  λιγώτερο  σπάταλοι  ἀπὸ  τοὺς  προκατόχους  καὶ  τοὺς  διαδόχους  τους,
Ἕλληνες.   Γιὰ νὰ τηρήσει  τὴν τάξη,  τὴν ὁποία ὁ Καποδίστριας  εἶχε  ἀποκαταστήσει  σὲ
ἐλάχιστο χρόνο,  ἡ Ἀντιβασιλεία δαπάνησε τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ δανείου,  κυρίως σὲ
ἀμφιβόλου ποιότητος στρατὸ καὶ στελέχη στρατοῦ ἀπὸ τὴν Βαυαρία.  Συνεπῶς, ἡ ἔλλειψις
χρημάτων  γιὰ  νὰ  ἀναπτυχθεῖ  οἰκονομικῶς  ὁ  τόπος  δὲν  θεραπεύθηκε  καθόλου  ἀπὸ  τὸ
Συμμαχικὸν Δάνειον.  Πάντως, μὲ μεγάλο κόστος, ἡ χώρα ἀπέκτησε μηχανισμὸ εἰσπράξεως
τακτικῶν φόρων,  ὁ  ὁποῖος,  ὅσον  ἀνεπαρκὴς  καὶ  ἂν  ἦταν,  ἐξησφάλιζε  τὴν  συνέχεια τῆς
λειτουργίας τοῦ κράτους.  Πιθανῶς, μάλιστα, νὰ συνέλεγε καὶ περισσοτέρους φόρους ἀπ'
ὅσους ἡ ὑποτυπώδης Ἑλληνικὴ οἰκονομία ἦταν σὲ θέση νὰ δώσει.  Ἔτσι, ὅταν οἱ Δυνάμεις
ἔστειλαν,  τὸ  1843,  ἐπιτροπή,  ἡ  ὁποία  εἰσηγήθηκε,  ἀντὶ  περαιτέρω βοηθείας,  πρόγραμμα
οἰκονομιῶν, ἡ προοπτικὴ περικοπῆς τῶν δημοσίων δαπανῶν ἐξήγειρε κῦμα δυσαρεσκείας
κατὰ  τοῦ  βασιλέως,  τὸ  ὁποῖον  ἐπέφερε  καὶ  τὴν  ἄκαιρο  μεταβολὴ  τοῦ  πολιτεύματος
τῆς Γ' Σεπτεμβρίου 1843.  Καὶ ἦτο ἄκαιρος ἡ μεταβολή, διότι λαός, στὸν ὁποῖον δὲν εἶχε
καταστεῖ δυνατὸν νὰ μοιρασθοῦν τὰ δημόσια κτήματα καὶ ἐφόδια γιὰ νὰ ξεκινήσει νὰ τὰ
καλλιεργεῖ, δὲν μποροῦσε παρὰ νὰ πωλεῖ τὴν μόλις ἀποκτηθεῖσα ψῆφό του στὸν ἑκάστοτε
πλειοδοτοῦντα.  Ἂν ἐπαρκεῖς πόροι εἶχαν ἀφιερωθεῖ στὴν διανομὴ μέρους τῶν δημοσίων
κτημάτων, ὅπως προέβλεπε νὰ κάνει ὁ Καποδίστριας, ἄλλη θὰ ἦταν καὶ ἡ σημερινὴ πολιτικὴ
γῆς στὴν χώρα μας, ἄλλη καὶ ἡ ὅλη οἰκονομική, ἀλλὰ καὶ πολιτική μας ἱστορία.

Μετὰ τὶς δύο πρῶτες πτωχεύσεις

Ἐδῶ εἶναι χρήσιμο νὰ θυμηθοῦμε ὅτι καὶ τὰ δάνεια τῆς Ἀνεξαρτησίας καὶ τὸ Συμμαχικὸν
εἶχαν ὡς ἐξασφάλισιν τῆς ἐξυπηρετήσεώς των τὰ ἐθνικὰ κτήματα.  Ὑπῆρχε, λοιπόν, ἀπὸ
ἱδρύσεως  σχεδόν,  τοῦ  νέου  Ἑλληνικοῦ  κράτους  «ἀληθεστάτη  πρόφασις,  ἀφανεστάτη  δὲ
λόγῳ», ὥστε νὰ μὴν διανεμηθοῦν ἢ καὶ πωληθοῦν μὲ διαφανῆ τρόπο τὰ ἐθνικὰ κτήματα,

5 Ἡ  ἀπόπειρά  τους  νὰ  μεσολαβήσουν,  ἐνῶ  ἦταν  σὲ  ἐξέλιξη  τὸ  μεγάλο  κίνημα  τῶν  βενιζελικῶν
τῆς 1ης Μαρτίου  1935,  ἔφερε  τὴν  ὀργισμένη  ἀποστροφή  τοῦ  Μεταξᾶ  «Προτιμωτέρα  ἡ  κατίσχυσις
Βενιζέλου (τοῦ Ἐλευθερίου, φυσικά), παρὰ ἡ ἐπέμβασις ξένων».

6 Σχετικὸ εἶναι τὸ περίφημο δόγμα τοῦ γνησίως φιλέλληνος,  Καρόλου Ἰακώβου Νάπιερ «Τέτοια εἶναι ἡ
διαστροφὴ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὥστε οἱ ἄνθρωποι προτιμοῦν πάντοτε νὰ κυβερνῶνται κακῶς ἀπὸ
ὁμοεθνεῖς τους, παρὰ νὰ διοικοῦνται καλῶς ἀπὸ ξένους».  Ἴσως διότι, παρὰ τὶς , κάποτε, κάποτε ἀγαθὲς
προθέσεις τους, οἱ ξένοι καταλήγουν νὰ διοικοῦν κακῶς.
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ἀλλὰ  νὰ  μείνουν  κρατικὴ  περιουσία,  τὴν  ὁποία  μποροῦσε  νὰ  καταπατᾶ  ὁ  ἑκάστοτε
θρασύτερος.

Ὅπως  καὶ  τὰ  Δάνεια  τῆς  Ἀνεξαρτησίας,  ἔτσι  καὶ  τὸ  Συμμαχικὸν  Δάνειον,  ὑπήχθη  σὲ
ὁριστικὸ συμβιβασμὸ τὸ 1879.  Οἱ Δυνάμεις ἀξίωσαν νὰ πληρώνει ἡ Ἑλλάδα 900.000 χρυσᾶ
φράγκα τὸν χρόνο καί, μάλιστα, δὲν ὅρισαν κἂν ἐὰν τὰ χρήματα αὐτὰ εἶναι μόνον τόκοι ἤ
περιλαμβάνουν καὶ χρεολύσιο, ὥστε κάποτε τὸ χρέος νὰ ἀποπληρωθεῖ.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι γιὰ τὰ πρῶτα μεγάλα δάνεια πού ἔλαβε ἡ νεωτέρα Ἑλλὰς κατόρθωσε
νὰ μὴν τὰ ἐξυπηρετήσει παρὰ μόνον κατὰ ἓν μέρος.  Δὲν πληρώσαμε !  Πολύ βαρύτερο, ὅμως,
ἦταν τὸ κόστος τῆς ἀνυποληψίας ποὺ ἐπέφερε ἡ ἀσυνέπεια αὐτή.  Οἱ ἰδιῶτες ὁμολογιοῦχοι
ξεχνοῦσαν  βολικώτατα  τὶς  βαρύτατες  εὐθύνες  τῶν  ἐκτὸς  Ἑλλάδος  διαχειριστῶν  τῶν
Δανείων τῆς Ἀνεξαρτησίας καὶ παρέσυραν, σὺν τῷ χρόνῳ, τὴν κοινὴ γνώμη τῶν χωρῶν τους.
Τὰ κράτη-ἐγγυητές,  οἱ  Δυνάμεις,  ἔβγαζαν  ἀπὸ τὸ  ἀρχεῖό  τους  τὸ  θέμα  τοῦ  Συμμαχικοῦ
Δανείου, ὅ,ποτε ἤθελαν νὰ γίνουν δυσάρεστες πρὸς τὴν Ἑλλάδα.  Ἀκόμη χειρότερα, στὰ
πενῆντα χρόνια πού γίνονταν αὐτά, ὁ Ἑλληνισμός, συνδεόμενος στὴν κοινὴ συνείδηση μὲ
τὴν πτώχευση, ἔχασε τὴν ὑπερπολύτιμη πνευματικὴ πρωτοκαθεδρία μεταξὺ τῶν Ὁρθοδόξων
Χριστιανῶν τῆς Βαλκανικῆς.  Φαινόταν ὅτι ἡ ἐλευθερία ἦτο «ὄμφαξ εἰς τοὺς ὀδόντας» του.

Ἡ ἀσαφὴς  καὶ  τιμωρητικὴ  πρὸς  τὸν  Ὄθωνα,  λόγῳ  τῆς  στάσεώς  του  στὸν  πόλεμο  τῆς
Κριμαίας, ρύθμιση τοῦ Συμμαχικοῦ Δανείου τὸ 1859 ἀπὸ τὶς νικήτριες τῆς Ρωσσίας, Ἀγγλία
καὶ  Γαλλία,  φαίνεται  ὅτι  συνέβαλε  στὸν  νὰ  ἀδυνατίσει  περισσότερο  ἡ  θέση  του  στὴν
ἐσωτερικὴ πολιτικὴ σκηνὴ καὶ στὴν ἔξωσή του τὸ 1862.

Ἐν  τούτοις,  χρειάσθηκε  νὰ  περάσουν  ἀκόμη  17  χρόνια  πρὶν  ἡ  Ἑλλάδα  μπορέσει  νὰ
δανεισθεῖ ξανὰ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό.  Στὸ διάστημα αὐτό, ὅπως καὶ στὰ περισσότερα χρόνια
τῆς βασιλείας τοῦ Ὄθωνος, ἡ χώρα περνοῦσε μὲ ὅσα παρήγαγε.  Τὰ δάνεια, ὅσα μποροῦσε
τὸ κράτος νὰ λάβει ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ ἀγορά, καὶ ἀπὸ ἁπλοῦς ἰδιῶτες ἀκόμη, ἦταν πολὺ
ἀκριβά.  Δημόσια ἔργα δὲν μποροῦσαν νὰ χρηματοδοτηθοῦν σὲ ἐπαρκῆ κλίμακα.  Ἐκεῖ,
ὅμως,  πού  ἡ  στενότης  χρηματικῶν  πόρων  ἦταν  καταστρεπτικὴ  ἦταν  στὸ  πεδίο  τῆς
ἐξωτερικῆς πολιτικῆς.   Ἡ Κρήτη ἐπανεστάτησε τὸ 1866 καί,  παρὰ τὶς  πρῶτες νίκες τῶν
Ὀθωμανῶν στὸν Βαφὲ καὶ τὸ Ἀρκάδι, παρέμεινε σὲ κατάσταση ἀνταρτοπολέμου μέχρι τὸ
1869, προκαλῶντας τεραστία οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση στὴν ἤδη ὑπερχρεωμένη Ὀθωμανικὴ
Αὐτοκρατορία.   Ἡ  Ἑλλάς,  βεβαίως,  στρατὸ  καὶ  στόλο  δὲν  εἶχε  γιὰ  νὰ  βοηθήσει
στρατιωτικῶς  τοὺς  ἐξεγερμένους  Κρῆτες.   Περιορίσθηκε  νὰ  ἐνισχύσει  τὶς  ἐπιχειρήσεις
ἀνορθοδόξου πολέμου.  Ὅταν ἡ μεγάλη Κρητικὴ Ἐπανάσταση ἔπνεε πλέον τὰ λοίσθια, ἡ
Τουρκία ἔστειλε τὸν στόλο της, μὲ τὸν Ἄγγλο ἐξωμότη, πρώην Ἄγγλο, Χόμπαρτ πασᾶ ἐπὶ
κεφαλῆς,  νὰ  ἀποκλείσει  μέσα  στὰ  Ἑλληνικὰ  λιμάνια  τὰ  καταδρομικὰ  πλοῖα,  πρώην
ταχυδρομικὰ ἀτμόπλοια, τὸ «Πανελλήνιον», τὸ «Ἀρκάδι», τὸ «Κρήτη», τὸ «Ὕδρα» καὶ τὸ
«Ἕνωσις», τὰ ὁποῖα μετέφεραν ἐφόδια καὶ ἐθελοντὲς στὴν Κρήτη.  Ἡ Βουλή, σέ πατριωτικὴ
καὶ  πολεμικὴ  ἔξαρση  τελοῦσα,  ἔδωσε  στὴν  κυβέρνηση  Βούλγαρη7 ἐξουσιοδότηση  νὰ
δανεισθεῖ  ποσὸν  τετραπλάσιο  ἀπὸ  τὰ  ἐτήσια  τακτικὰ  ἔσοδα,  δηλαδή,  στὴν  πράξη,  νὰ
ἐκδόσει  πληθωριστικὸ  χαρτονόμισμα.   Ἀλλά,  ὅπως  ἔγραψε  γιὰ  τὸ  θέμα  ὁ  Ἰωάννης
Βαλαωρίτης (μοναχογιὸς τοῦ Ἀριστοτέλους καί, ὅπως θὰ 'δοῦμε, ἐξοχώτερος πατριώτης καὶ
αὐτοῦ),  «ἐὰν  δὲν  καταρτίζονται  ἀπὸ  στιγμῆς  εἰς  ἄλλην  στρατιαὶ  δι'  ἁπλῆς  νομοθετικῆς
διατάξεως,  ἔτι  δυσχερέστερον  παράγονται  πόροι  καὶ  κόπτεται  νόμισμα».   Οἱ  Μεγάλες
Δυνάμεις διασκεπτόμενες στὸ Παρίσι (ὅπου τόσα εἶχαν γραφεῖ ὑπὲρ τῆς Κρήτης) ἐνέκριναν
διακοίνωση πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὁ ὁποία στὴν οὐσία της ἐδικαίωνε τὴν Τουρκία.  «Εὐτυχῶς»,
γράφει  ὁ  Ἀνδρεάδης,  «ἔσχομεν  τὴν  σύνεσιν  νὰ  κύψωμεν  πρὸ  τοῦ  ἀναποφεύκτου».   Ὁ
Βούλγαρης  παρητήθη  καὶ  ἡ  πέμπτη,  ἀπὸ  τῆς  ἐνάρξεως  τῆς  Κρητικῆς  Ἐπαναστάσεως,
κυβέρνησις,  αὐτὴ τοῦ «συνετοῦ»,  ὅπως ἐπωνομάσθη, Θρασυβούλου Ζαΐμη,  περιέσωσε τὰ
ναυάγια.  Χωρὶς ἀμφιβολία οἱ τότε «πατριῶτες» τὴν χαρακτήριζαν ξενόδουλη, προδοτικὴ
καὶ τὰ παρόμοια.

7 «ἦτο αὐταρχικός, ἄνευ ἔρωτος πρὸς τὴν τάξιν καὶ στασιαστής, ἄνευ ἔρωτος πρὸς τὴν ἐλευθερίαν»
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Ἡ  ὑποστήριξη  τῆς  Κρητικῆς  Ἐπαναστάσεως  ἐπέφερε,  ὅπως  ἦταν  φυσικό,  πλῆγμα  στὰ
οἰκονομικὰ τοῦ κράτους, τόσο γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦν οἱ ἐπαναστάτες, ὅσον καὶ γιὰ νὰ τραφοῦν
καὶ  νὰ φιλοξενηθοῦν  οἱ  πολυάριθμοι  πρόσφυγες,  κυρίως  γυναῖκες  καὶ  παιδιά,  ἀπὸ  τὴν
Κρήτη.   Τοὐλάχιστον,  ὅμως,  τὸ  κράτος  ἀπήλαυσε  μιὰν  πενταετία  σχετικῆς  ἡρεμίας  καὶ
περισυλλογῆς μέχρι νὰ ἐκσπάσει ἡ μεγάλη Ἀνατολικὴ Κρίσις τῶν ἐτῶν 1875 – 1885.  Τὴν
βραχεῖα  αὐτὴν  περίοδο  πολλοὶ  θεώρησαν  περίοδο  «νοικοκυρωσύνης».   Στὴν
πραγματικότητα  πρόκειται  γιὰ  ὑποχρεωτικὴ  νοικοκυρωσύνη,  ἀφοῦ  κανένας  δὲν  μᾶς
ἐδάνειζε μὲ λογικοὺς ὅρους.  Στὴν ἀνυποληψία, λόγῳ τῳν δύο προηγηθησῶν πτωχεύσεων,
τοῦ 1827 καὶ  τοῦ 1843,  προσετίθετο ἡ  φυσικὴ στὸν  ἄκρατο κοινοβουλευτισμὸ  πολιτικὴ
ἀστάθεια καὶ ἡ στρατιωτικὴ καὶ διπλωματικὴ ἀδυναμία τῆς χώρας.  Ἐπρόκειτο, λοιπόν, γιὰ
περίοδο ἀποτελματώσεως.

Εὐτυχῶς (ἢ καὶ δυστυχῶς), στὴν περιοχή μας τέτοιες περίοδοι ἡρεμίας διαρκοῦν λίγο.  Τὸ
1875 ἐχρεωκόπησε ἡ Ὀθωμανικὴ Τουρκία καὶ τὸν ἰσχυρὸ συνεπακόλουθο κλονισμό της
ἀκολούθησαν ὁ Σερβοτουρκικὸς καὶ ὁ Ρωσσοτουρκικὸς πόλεμος.  Τὴν ἀνάγκην φιλοτιμίαν
ποιούμενοι  καὶ  πειθόμενοι  τοῖς  ρήμασιν  τῶν  Ἄγγλων  μείναμε  στὰ  παρασκήνια.   Ὅλοι
γνωρίζουμε  ποιὸν  ἔσχατο  κίνδυνο  διέτρεξε  ἡ  Ἑλληνικὴ  θέση  στὴν  Βαλκανικὴ  μὲ  τὴν
Συνθήκη τοῦ Ἁγίου Στεφάνου.  Οἱ ἐθνικὲς ταπεινώσεις ἔφθασαν νὰ ἁθροισθοῦν σὲ κρίσιμη
μᾶζα καὶ ἐπὶ τέλους, τὸ 1879, ἐστέρξαμε νὰ συμβιβασθοῦμε μὲ τοὺς ξένους δανειστές μας.8

Ἐπιστροφὴ στὶς ἀγορές – ἡ τρίτη πτώχευσις

Ἡ Συνθήκη τοῦ Βερολίνου ἐπεδίκασε στὴν Ἑλλάδα τὴν Θεσσαλία καὶ μεγάλο μέρος τῆς
Ἠπείρου  χωρὶς  πόλεμο.   Ἐν  τούτοις,  γιὰ  νὰ  καταλήξουμε  νὰ  λάβουμε  μέρος  τῶν
ἐπιδικασθέντων,  χρειάσθηκαν  τρία  ἔτη,  καθὼς  καὶ  δύο  ἐπιστρατεύσεις,  ἐκστρατεία
καταλήψεως τῆς Θεσσαλίας καὶ πολεμικὲς προπαρασκευές.  Αὐτὰ τὰ ἔξοδα τὰ ἐπορίσθη ἡ
χώρα ἀπὸ τὰ πρῶτα δύο μεγάλα δάνεια πού συνῆψε μετὰ τὴν ἐπιστροφή της στὶς ἀγορές.
Οἱ ὅροι, λόγῳ τῆς ἐπειγούσης ἀνάγκης τῆς χώρας, ἦταν βαρεῖς.  Ὅμως, ἡ πρώτη ἐπέκτασις
τοῦ Ἑλληνικοῦ Βασιλείου ἀπὸ τὰ Ἐπαναστατικὰ χρόνια καὶ ἡ συνειδητοποίησις ὅτι ὑπῆρχε
ἡ  δυνατότης  νὰ  διορθωθοῦν  πολλὰ  ἀπὸ  τὰ  κακῶς  κείμενα  δημιουργοῦσαν  κλῖμα
αἰσιοδοξίας.   Αὐτὴ  ἔφθασε  στὸ  ἀπόγειόν  της  ὅταν  οἱ  ἐκλογὲς  τοῦ  1882  ἀνέδειξαν
πρωθυπουργὸ  μὲ  ἰσχυρὰ  πλειοψηφία  τὸν  Χαρίλαο  Τρικούπη,  ἄνθρωπο  μὲ  μόρφωση,
χαρίσματα καὶ κῦρος καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος.9  Στὴν πρώτη μακρὰ πρωθυπουργία του, στὰ τρία
χρόνια  μέχρι  νὰ  ἐκσπάσει  ἡ  κρίσις  τοῦ  1885  μὲ  τὸ  Βουλγαρικὸ  πραξικόπημα  στὴν
Ἀνατολικὴ Ρωμυλία, ὁ Τρικούπης ἐπεχείρησε νὰ διορθώσει πολλὲς ἀπὸ τὶς στρεβλώσεις πού
εἶχε ἐπιβάλει στὴν Ἑλληνικὴ οἰκονομία ἡ μακρὰ ἀπομόνωσις ἀπὸ τὴν παγκόσμιο οἰκονομία.
Μόνον  πού,  ὅπως  συνήθως,  οἱ  μεταρρυθμίσεις  ἀργοῦν  νὰ  δώσουν  καρπούς.10  Οἱ
φορολογικὲς  ἐλαφρύνσεις  τοῦ  Τρικούπη  μείωσαν  τὰ  ἔξοδα  ἀμέσως,  ἀλλὰ  τὸ  νέο,
ἐπιστημονικώτερο δασμολόγιό του καὶ  οἱ  νέες  φορολογίες  του ἀπέδωσαν καρπούς μετὰ
μακρὰ ἔτη, στὸν καιρὸ τῶν διαδόχων του.  Ἔτσι, ἀντὶ τοῦ «μικροῦ περισσεύματος» πού
προέβλεπαν  οἱ  προϋπολογισμοὶ  τοῦ  Τρικούπη,  τὸ  κράτος  εἶχε  κάθε  χρόνο  μεγάλα
ἐλλείμματα.   Μέσα σὲ  ἕνα ἔτος  ὁ  ὑπουργὸς  Οἰκονομικῶν τοῦ Τρικούπη,  ὁ  νομικὸς  καὶ
ἱστορικὸς Παῦλος Καλλιγᾶς, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε νὰ στηρίξει νέα ἔξοδα εἰς ἔσοδα μὴ εἰσέτι
δοκιμασθέντα, παρητήθη.  Ἐν τούτοις, ὁ Τρικούπης δὲν ἦταν ἄνθρωπος νὰ τὰ παρατήσει.
Τὸ ἔργο του ἦταν πράγματι πολύ δύσκολο.  Ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ προέβλεπε σύντομα νέα
ἐξωτερικὴ  κρίση,  ἡ  ὁποία  πράγματι  ξέσπασε  τὸ  1885  καὶ  ἀνέδειξε  τὴν  Βουλγαρία  ὡς

8 Συμφέρουσες,  ὁπωσδήποτε,  ρυθμίσεις  ἐπέτυχε  ὁ  ἐπιτετραμμένος  τῆς  Ἑλλάδος  στὸ  Λονδῖνο  Ἰωάννης
Γεννάδιος,  δευτερότοκος  υἱὸς  τοῦ  ἀγωνιστοῦ  καὶ  διδασκάλου  τοῦ  Γένους,  Γεωργίου  Γενναδίου.   Τὴν
βιβλιοθήκη καὶ τῶν δύο ἐδώρησε ὁ Ἰωάννης, τὸ 1922, στὴν Ἀμερικανικὴ Σχολὴ Κλασσικῶν Σπουδῶν τῶν
Ἀθηνῶν καὶ ἀπετέλεσαν τὸν πυρῆνα τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης.

9 Ὑπῆρχαν καὶ πιὸ ψύχραιμοι παρατηρηταί, ὅπως ὁ Θεσσαλὸς μπέης ὁ ὁποῖος συνώψισε τὶς ἐντυπώσεις του
ἀπὸ συνάντηση μὲ τὸν Τρικούπη μὲ τὸ τουρκικὸν λόγιον : «Ἄτ βάρ, μεϊντὰν γιόκ».  Δηλαδὴ ὅτι ἄλογο (ἄτι)
ὑπάρχει, ἀλλὰ ὄχι καὶ τὸ πεδίον εἰς τὸ ὁποῖον ἐπρόκειτο τὸ ἄλογο νὰ δείξει τὶς δυνάμεις του.

10 Κατὰ τὸ Εὐαγγελικὸν ἀνάγνωσμα τῆς παρελθούσης Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος, «ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων
καὶ ἄλλος ὁ θερίζων».
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ἀνερχομένη  δύναμη  στὴν  Βαλκανική,  «κοχλάζουσαν  ἐκ  βουλιμιώσης  φιλοδοξίας».
Χρειαζόμασταν,  λοιπόν,  στρατὸ  καὶ  στόλο.   Ἀπὸ  τὴν  ἄλλη πλευρά,  ἔπρεπε  νὰ  γίνουν
μεταρρυθμίσεις πού χρόνιζαν ἐπὶ δεκαετίες, τόσον διότι εἶχαν καταστεῖ ἀπαραίτητες, ὅσον
καὶ διότι κράτος ποὺ ἤθελε νὰ κατέλθει ὡς ἀγωνιστὴς στὴν Βαλκανικὴ παλαίστρα ἔπρεπε
νὰ  φαίνεται  ἐκσυγχρονισμένο.   Τὴν  ὑστέρηση  τῶν  ἐσόδων  τοῦ  κράτους  ὁ  Τρικούπης
ἀνεπλήρωσε  μὲ  ἔκδοση  πληθωριστικοῦ  χαρτονομίσματος.   Καὶ  ἐὰν  τὸ  ἅθροισμα  τῶν
δαπανῶν τοῦ Τρικούπη ἦταν καταδικαστέον, οἱ δαπάνες, μία πρὸς μίαν ἐξεταζόμενες, ἦταν
ἀπαραίτητες.  Ἀλλὰ δὲν ἔγιναν καὶ μὲ τὴν σωστή σειρά.  Ἀντὶ νὰ δώσουμε προτεραιότητα
στὴν κατασκευὴ τοῦ σιδηροδρόμου Πειραιῶς – Συνόρων (Λαρίσης), στὴν ἀγορὰ τῶν τριῶν
θωρηκτῶν,  «Ὕδρα»,  «Σπέτσες»  καὶ  «Ψαρρά»,  καὶ  στὸν  ἐφοδιασμὸ  τοῦ  στρατοῦ,  στὴν
πρώτη μακρὰ πρωθυπουργία Τρικούπη, ἐπιλέξαμε τὴν κατασκευὴ ἁμαξιτῶν ὁδῶν μὲ τὴν
καθοδήγηση  πολυδαπάνου  τεχνικῆς  ἀποστολῆς  ἐκ  Γάλλων  καὶ  Ἑλβετῶν.   Ἔτσι,  τὸ
πραξικόπημα τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας τοῦ 1885 μᾶς ἀνάγκασε νὰ κάνουμε κατεσπευσμένα
μέρος  μόνον  ἀπὸ  τὶς  δαπάνες  αὐτὲς  καὶ  κατόπιν  ἑορτῆς.   Συνεπῶς,  δὲν  εἴχαμε  καὶ  τὰ
ὠφελήματα ἐξ αὐτῶν, ἀλλὰ μόνον τὰ βάρη.   Εὐθύνη γιὰ τὴν ἀποτυχία αὐτὴ δὲν  φέρει,
βεβαίως, μόνον ὁ Τρικούπης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀντιπολίτευσις καὶ ὁ λαός, οἱ ὁποῖοι ἀντιστάθηκαν
λυσσαλέως καὶ στὶς ὅποιες ἀπόπειρες τοῦ Τρικούπη νὰ συγκρατήσει τὰ ἐλλείμματα.

Ὁ Τρικούπης, στὴν πρώτη τριετῆ πρωθυπουργία του, ἔλαβε ἐξουσιοδότηση ἀπὸ τὴν Βουλὴ
νὰ συνάψει μεγάλο ἐξωτερικὸ δάνειο, τὸ ὁποῖο δὲν κατόρθωσε νά συνάψει παρὰ γιὰ ἕνα
μόνον μέρος του. Τότε εἶπε καὶ τὸ περίφημο «ἐν τῇ ἀποτυχίᾳ, ἡ ἐπιτυχία» !  Πόσον εἰρωνικὴ
θὰ ἐφαίνετο ἡ φράσις μέσα κιόλας στὴν ἑπομένη ἑξαετία.  Ὁ Τρικούπης ἔχασε τὶς ἐκλογὲς
τοῦ Ἀπριλίου τοῦ 1885.  Ἡ Δηλιγιάννης ἦλθε στὴν ἐξουσία μὲ πρόγραμμα νὰ ἀνατρέψει
τοὺς φόρους τοῦ Τρικούπη, ἀλλὰ καὶ νὰ μειώσει τὶς δαπάνες τοῦ Τρικούπη.  Εἶχε πείσει τὸν
λαὸ ὅτι ἡ Τρικούπης μεγαλοπιανόταν.  Πολύ γρήγορα κατάλαβε ὅτι, κατὰ τὸν Γλάδστωνα,
«εἶναι εὐκολώτερον ν' αὐξήσῃ τις τὰ ἔξοδα κατὰ μίαν λίραν ἢ νὰ τὰ ἐλαττώσῃ κατὰ ἓν
δηνάριον».   Τὸ  Σεπτέμβριο  του  1885,  ἡ  Βουλγαρία  προσήρτησε  μὲ  πραξικόπημα  τὴν
Ἀνατολικὴ Ρωμυλία, ἐπαρχία στὴν ὁποία ἡ Ἑλλὰς εἶχε δικαιώματα ἀνεγνωρισμένα ἀπὸ τὴν
Συνθήκη τοῦ Βερολίνου τοῦ 1878.  Οἱ Δυνάμεις δέχθηκαν τὸ τετελεσμένον.  Ἐμεῖς ἐπιλέξαμε
τὴν «ἔνοπλον ἐπαιτείαν»· «ἐπεστρατεύθημεν ἀπειλοῦντες πόλεμον», ἀλλὰ «μὴ κηρύσσοντες
αὐτόν».  Τὸ οἰκονομικὸ ἀδιέξοδο τῆς χώρας ἦταν ἀπόλυτο.  Ἔτσι, ὁ Τρικούπης ἐπανῆλθε
στὴν  ἀρχὴ  τὸν  Μάϊο  τοῦ  1886.   Μὲ  ἀριστουργηματικὸ  λόγο  στὴν  Βουλὴ  ἐξέθεσε  τὸ
πρόγραμμά του,  πρόγραμμα οἰκονομιῶν καὶ  νέων φόρων.   Τὸν Ἰανουάριο  τοῦ 1887  οἱ
ψηφοφόροι τοῦ ἔδωσαν, παρὰ τὴν περιοριστικὴ πολιτικὴ ποὺ εἶχε ἐξαγγείλει, πλειοψηφία
τετραετίας, τὴν ὁποία δὲν εἶχε, μέχρι τότε, ποτὲ κερδίσει Ἕλλην πρωθυπουργός.

Τὸ ἀξιοπερίεργο ἦταν ὅτι ὁ Τρικούπης δὲν εἶχε πείσει μόνον τοὺς ψηφοφόρους, ἀλλὰ καὶ
τοὺς ξένους ἐπενδυτές !  Μέσα στὴν τετραετία 1886-1890 ἡ χώρα συνῆψε δάνεια συνολικοῦ
ὕψους ὑπερδιπλασίου ἀπ' ὅσα εἶχε μέχρι τότε συνάψει.  «Ἡ πίστις τῆς Ἑλλάδος ἐφαίνετο
ἀρίστη καθ' ἑαυτὴν καὶ συνεχῶς βελτιουμένη».  Τὸ «θαῦμα» ἔγινε μὲ μέσα γνωστὰ ἀπὸ τὴν
πρόσφατο οἰκονομικὴ  ἱστορία  μας.   Πρῶτον,  διὰ  «λογιστικῶν  στρατηγημάτων»,  μὲ  τὴν
«δημιουργικὴ  λογιστικὴ»  θὰ  λέγαμε  σήμερα,  τῶν  μικρῶν  προϋπολογιζομένων
πλεονασμάτων καὶ μεγάλων πραγματοποιουμένων ἐλλειμμάτων τοῦ Τρικούπη.  Ἀλλ' ἐκεῖνος
ἦταν  φυσικὸ  νὰ  θέλει  χρήματα,  ἀφοῦ  προέβλεπε  ὅτι  ἡ  Βουλγαρία  δὲν  ἐπρόκειτο  νὰ
σταματήσει  στὴν  Ἀνατολικὴ  Ρωμυλία.   Οἱ  ξένοι  τραπεζῖται  καὶ  κεφαλαιοῦχοι  ὅμως  ;
Ἁσφαλῶς, ἐν μέρει τοὺς εἵλκυσε ἡ θεληματικότης τοῦ Τρικούπη.  Χρειάσθηκε, ὅμως, καὶ νὰ
τοὺς παραχωρήσει ἕνα μέρος ἐκ τῶν πλέον ἀσφαλῶν τελωνειακῶν καὶ φορολογικῶν ἐσόδων
τοῦ  κράτους.   Ἐπρόκειτο  γιὰ  οὐσιώδη  παραχώρηση  ἐθνικῆς  κυριαρχίας.   Γιὰ  νὰ  μὴν
πληγωθεῖ  ἡ φιλοτιμία τῶν Ἑλλήνων,  τὰ ἔσοδα αὐτὰ θὰ συνέλεγε  Ἑλληνικὴ ἑταιρεία,  ἡ
Ἑταιρεία τῶν Μονοπωλίων.  Ἀκόμα πιὸ μεγάλη σημασία, ὅμως, γιὰ τοὺς ξένους ἐπενδυτὲς
φαίνεται ὅτι εἶχαν οἱ προμήθειες καὶ ἄλλες παράπλευρες ὠφέλειες ἀπὸ τὰ δάνεια, μερικὲς
ἀθέμιτες, «διαπλεκόμενες» θὰ λέγαμε σήμερα, ἀλλὰ καὶ τὰ πολύ χαμηλὰ ἐπιτόκια γιὰ ἄλλες
τοποθετήσεις, ἀσφαλέστερες ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ χρέος.
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Ἤδη  ἀπὸ  τὸ  1890  οἱ  ἀγορὲς  χρήματος,  μετὰ  ἀπὸ  τέσσαρα  ἀνελπίστως  καλὰ  χρόνια,
ἔκλεισαν.   Μὲ  δεδομένα  τὰ  δανειακὰ  βάρη  ποὺ  εἶχε  ἀναλάβει  ἡ  χώρα,  μόνον  νὰ
ἀπομακρυνθεῖ  ἡ  πτώχευσις  ἦταν  πλέον  δυνατόν.   Ὁ  Δηλιγιάννης,  ἐκλεγείς  στὴν
πρωθυπουργία στὰ τέλη τοῦ 1890, κατόρθωσε νὰ πληρώσει μία δόση τῶν δανείων χωρὶς νὰ
προσφύγει σὲ νέο δανεισμό.  Τὸ αὐτονόητο ἦταν, γιὰ τὴν χώρα, κατόρθωμα.  Ὅμως, ἤδη ἡ
δραχμὴ  δεχόταν  πιέσεις.   Ἡ  ἐμπιστοσύνη  στὴν  Ἑλληνικὴ  οἰκονομία  κατέρρευσε.   Ὁ
βασιλεύς, ἀκολουθώντας τὴν (βασικῶς ἄστοχη) κατακραυγὴ τῆς κοινῆς γνώμης ἀπέλυσε τὸν
Δηλιγιάννη καὶ τὸ κόμμα του συνετρίβη στὶς ἐκλογὲς τοῦ Μαΐου 1892.  Ὁ Τρικούπης, γιὰ
πέμπτη φορὰ πρωθυπουργός, μὲ τὴν συμβολὴ τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀλεξανδρείας ἐξοικονόμησε
τὴν  κατάσταση  γιὰ  ἕνα  ἔτος.  Τὸν  Ἀπρίλιο  του  1893  πρότεινε  στοὺς  δανειστὲς  νέες
σημαντικὲς  παραχωρήσεις  δανειακῶν  καὶ  τελωνειακῶν  πόρων.   Ὁ  βασιλεὺς  ζήτησε  νὰ
κυρωθεῖ  ἡ  νέα  παραχώρηση  ἀπὸ  τὴν  Βουλή,  ὅπως  κάποιος  πιὸ  πρόσφατα  ζήτησε  νὰ
ἐγκριθεῖ τὸ μνημόνιο μὲ δημοψήφισμα.  Ἀκόμα καὶ σήμερα συζητοῦν οἱ μελετητές γιὰ τὸ ἂν
ὅλα τὰ μέρη στὴν διαπραγμάτευση ἐκείνη προσῆλθαν καλοπίστως.  Λίγη σημασία εἶχε αὐτὸ
γιὰ  τὸ  ἀποτέλεσμα.   Μία  ἀκόμη  ἀπόπειρα  ἀπὸ  τὴν  ὑπηρεσιακὴ  κυβέρνηση  τοῦ
ἐξωκοινοβουλευτικοῦ Σωτηροπούλου11, γιὰ ἔκδοση δανείου «κεφαλαιοποιήσεως» ἔπεσε στὸ
κενό.   Διότι  θὰ  ἦταν  συγκεκαλυμμένη  πτώχευση,  ἀφοῦ,  ἀντὶ  τόκου,  θὰ  δίδαμε  στοὺς
δανειστὰς νέα ὁμόλογα.12  Τὸν Δεκέμβριο του 1893 ὁ Τρικούπης, πρωθυπουργὸς γιὰ ἕκτη
καὶ  τελευταία  φορά,  ἀνεγνώρισε,  ἂν  καὶ  ὄχι  δημοσίᾳ  ὅπως  θρυλεῖται,  ὅτι  «δυστυχῶς,
ἐπτωχεύσαμεν».

Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι, ὅπως εἶπε στὸν Τρικούπη ὁ Ἀνδρέας Συγγρός : «Κύριε πρόεδρε, ἔχει καὶ ἡ
χρεωκοπία  τὴν  τέχνην  της».   Καὶ  τῆς  τέχνης  αὐτῆς  ἐδείξαμεν  ὅτι  δὲν  εἴμεθα  ἐγκρατεῖς,
πρᾶγμα τὸ ὁποῖον μᾶς τιμᾶ.  Ὁ Τρικούπης ἐμείωσε μονομερῶς τὸν τόκο τῶν δανείων στὸ
30%  τῶν  συμβατικῶς  ὀφειλομένων  καὶ  ἀνέστειλε  τελείως  τὴν  πληρωμὴ  χρεολυσίου.
Ἑδήλωσε δέ, ὅτι ἡ ρύθμιση αὐτὴ ἦτο προσωρινή καὶ ὅτι ὁριστική ρύθμισις θὰ ἐπήρχετο
μόνον μὲ συμβιβασμό, δηλαδὴ μὲ τὴν συμφωνία τῶν πιστωτῶν. Ἔδειξε ἔτσι τὴν καλή του
πίστη,  ἀφοῦ δύσκολα ἡ φορολογία θὰ ἀπέδιδε  πάνω από 35%.   Ἀλλά,  ἔτσι,  κατέστησε
δύσκολο καὶ χρονοβόρο τόν συμβιβασμό.  Ἔπρεπε εἴτε νὰ ἀναστείλει τελείως τὶς πληρωμές,
ὥστε οἱ ὁμολογιοῦχοι νὰ σπεύσουν νὰ συμβιβασθοῦν, ἤ νὰ δώσει ἀμέσως τὸ 35% καὶ νὰ μὴν
συμβιβασθεῖ πλέον.  Ἐπὶ πλέον, τά ἐσωτερικὰ δάνεια σὲ δραχμὲς δεν ὑπέστησαν περικοπές,
διότι  εἶχαν ἤδη χάσει  ἀντίστοιχο μέρος  τῆς  ἀξίας τους  ἀπὸ τὴν ὑποτίμηση τῆς δραχμῆς.
Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ δικαιολογημένη διάκρισις ἐπέσυρε κατὰ τῆς Ἑλλάδος τὴν μομφὴ τῆς δολίας
πτωχεύσεως.

Δεινὲς ἦσαν οἱ συνέπειες τῆς πτωχεύσεως :  Εὐαγεῖς οἴκοι καὶ ἄλλα ἐθνικὰ ἱδρύματα, ἰδίως
στὴν  Τουρκία,  ἔχασαν  τεράστια  ποσά.  Ἡ  πτώχευσις  ἐνεφανίσθη  ὡς  ποινὴ  ἐπὶ  τοῦ
πατριωτισμοῦ.  Ἡ συναλλαγματικὴ ἰσοτιμία τῆς δραχμῆς μετεβλήθη τόσον ὥστε ἡ περιστολὴ
τῶν πληρωτέων εἰς χρυσὸν περικεκομμένων τοκομεριδίων κατέληξε νὰ κοστίζει σὲ δραχμὲς
ὅσον καὶ προηγουμένως.   Οἱ εἰσαγωγὲς,  μεταξὺ καὶ τῶν ὁποίων ὁ σῖτος,  διότι  τότε δὲν
εἴχαμε σιτάρκεια (ὅπως, δυστυχῶς, καὶ πάλι σήμερα) ἀκρίβυναν πολύ.   Καὶ τὸ χειρότερο,
κατέρρευσαν σχεδὸν ὅλες οἱ ἐγχώριες τράπεζες.  Καὶ ὅμως ὑπῆρξαν καὶ ἀκόμη χειρότερα :
Στὶς  ἐξωτερικὲς  ὑποθέσεις  τῆς  χώρας μᾶς  περίμενε  ἡ  ἀτίμωσις,  ὁ  πόλεμος  καὶ  ὁ Διεθνὴς
Οἰκονομικὸς Ἔλεγχος.

Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ἰσχυρισθεῖ κανείς ὅτι ἡ καθυστέρηση νὰ ἔλθουμε σὲ συμβιβασμὸ μὲ
τοὺς πιστωτὰς ἦταν ἀπὸ τὶς αἰτίες ποὺ ἐνεθάρρυναν τὴν Τουρκία νὰ μᾶς προκαλέσει στὸν
πόλεμο τοῦ 1897.  Ἀνταξία τοῦ Θουκυδίδη στὴν δραματικότητά της εἶναι ἡ διήγησις τοῦ
Στεφάνου  Στρέϊτ,  διαδόχου  τοῦ  Καλλιγᾶ  στὴν  διοίκηση  τῆς  Ἐθνικῆς  Τραπέζης.   Τὸ
τηλεγράφημα μὲ τοὺς συμπεφωνημένους ὅρους συμβιβασμοῦ εἶχε φθάσει «μέχρι Μελίτης»,
ὅταν ὁ πρωθυπουργὸς Δηλιγιάννης ζήτησε νὰ ἀνασταλεῖ ἡ περαιτέρω προώθησίς του.  Τὸ

11 Ἐκαλεῖτο  «πατριάρχης  τῶν  οἰκονομολόγων»  διότι,  κατὰ  τὸν  Τρικούπην,  «αἱ  ἰδέαι  του  ἦσαν
ἀπηρχαιωμέναι».

12 Ἡ σατυρική καί,  συντομώτατα,  πολιτικὴ ἐφημερίδα «Σκρίπ» ἱδρύθηκε τότε ἀπὸ τὴν Κουσουλάκο καὶ
ἔλαβε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τοὺς προσωρινοὺς τίτλους τοῦ δανείου τῆς κεφαλαιοποιήσεως ποὺ θὰ ἐδίδοντο
στοὺς δανειστάς.
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ἴδιο ἀπόγευμα ἐπεδόθη στὴν Ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἡ διακοίνωση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων
νὰ μὴν ἀναγνωρίσει καὶ νὰ μὴν βοηθήσει τοὺς ἐπαναστάτες τῆς Κρήτης.  Καὶ αὐτό, ὅταν ἤδη
βρισκόταν στὴν Κρήτη σῶμα Ἑλληνικοῦ στρατοῦ, γιὰ τὸ ὁποῖον ἡ Τουρκία δὲν μᾶς εἶχε
κηρύξει τὸν πόλεμο.  Ἐνεθαρρύνθη ἀπὸ τὸ Βερολῖνο νὰ τὸ κάνει, ὄχι διότι ἡ Γερμανία, ὅπως
ἀπέδειξε  ἡ  μετέπειτα στάσις  της,  ἦταν ἀνθελληνική  ἀλλὰ διότι  εἶχε  ἀπαυδήσει  ἀπὸ τὴν
καθυστέρηση νὰ καταλήξουμε σὲ πτωχευτικὸ συμβιβασμό.

Ὁ Διεθνὴς Οἰκονομικὸς Ἔλεγχος – τὸ Οἰκονομικὸν Δάνειον

Ἡττημένη κατὰ κράτος ἡ Ἑλλὰς στὸν πόλεμο ἐξουσιοδότησε ἐν λευκῷ τὶς Μεγάλες Δυνάμεις
νὰ διαπραγματευθοῦν μὲ τὴν Τουρκία.  Αὐτές, μεταξὺ ἄλλων, παρεισήγαγαν στὴν συνθήκη
εἰρήνης μεταξὺ δύο, ὑποτίθεται, κυριάρχων κρατῶν καὶ ὅρους ἀφορῶντες τὰ συμφέροντα
ἰδιωτῶν,  δηλονότι  τῶν  ὁμολογιούχων  τοῦ  Ἑλληνικοῦ  χρέους.   Ἡ Ἑλλὰς  ὑπεβάλετο  σὲ
«ἀπόλυτον» Διεθνῆ Οἰκονομικὸ Ἔλεγχο,  διὰ τοῦ ὁποίου σημαντικὰ ἔσοδα τοῦ κράτους
εἰσεπράττοντο καὶ ἀπεδίδοντο στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους τῆς χώρας.

Ὁ Ἀλέξανδρος  Ζαΐμης,  πρωθυπουργός,  καὶ  ὁ  Στέφανος  Στρέϊτ,  ὑπουργὸς  Οἰκονομικῶν,
διαπραγματευόμενοι  μὲ  εἰλικρίνεια,  βρῆκαν  ἀνταπόκριση  στοὺς  ἐκπροσώπους  πού  οἱ
Δυνάμεις εἶχαν ἐπιφορτίσει νὰ ἐγκαταστήσουν τὸν Ἔλεγχο.  Ἔτσι, ἐνῶ οἱ ὅροι ἦσαν βαρεῖς,
ἦσαν  πολύ  ἐλαφρότεροι  τῶν  ἐπαπειλουμένων  ἀπὸ  τὸ  γράμμα  τῆς  Συνθήκης  τῆς
Κωνσταντινουπόλεως.  Ἐν μέρει ἐπρόκειτο γιὰ διάθεση τῶν Δυνάμεων νὰ ἐλέγξουν, μὲ τὸ
ἀζημίωτο βεβαίως, τὰς «εὐγενεῖς παραφορὰς» τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἴδιον αὐτῆς ὄφελος.  Διότι
καὶ ὁ φιλελληνισμὸς ἀνεζωπυρώθη ἀπὸ τὴν νομιζομένη αὐστηρὰ μεταχείριση τῆς Ἑλλάδος
στὰ χέρια τῶν Δυνάμεων

Οἱ Δυνάμεις  ἔστερξαν νὰ ἐγγυηθοῦν ἀλληλεγγύως καὶ  εἱς  ὁλόκληρον μεγάλο δάνειο,  τὸ
Οἰκονομικόν, ὥστε νὰ χρηματοδοτήσει ἡ Ἑλλὰς τὴν μεγάλη πολεμικὴ ἀποζημίωση πρὸς τὴν
Τουρκία καὶ  νὰ πάρει  πίσω τὴν κατεχομένη ἀπὸ αὐτὴν ἐν  ὁμηρεία Θεσσαλία.   Ἀπὸ τὸ
προϊὸν τοῦ δανείου ἡ χώρα ἐπρόκειτο ἀκόμη νὰ ρυθμίσει τὴν «ὑπηρεσίαν» τῶν παλαιῶν
δανείων,  νὰ  καλύψει,  ἐν  μέρει,  τὰ  ἔξοδα  τοῦ  πολέμου,  νὰ  χορηγήσει  βοηθήματα στοὺς
παθόντας ἐκ τοῦ πολέμου καί νὰ ἀνατάξει τὴν ὅλη οἰκονομία της.  Εἴχαμε νὰ κάνουμε μὲ
λεπτομερέστατο «μνημόνιο», ὅπως θὰ λέγαμε σήμερα, τὸ ὁποῖον ἔθετε ὑπὸ κηδεμονίαν καὶ
τὴν φορολογικὴ καὶ τὴν δασμολογικὴ καὶ τὴν νομισματική μας πολιτική. Ὁ νόμος  ͵ΒΦΙΘ'
(2519) τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1898, ὁ νόμος τοῦ Ἐλέγχου ἢ τοῦ Συμβιβασμοῦ, τὸν ὁποῖον
ἐκοῦσα, ἄκουσα ἐψήφισε ἡ Βουλή13, ἐπρόκειτο νὰ εἶναι τὸ οἰκονομικὸ σύνταγμα τῆς χώρας
γιὰ διάστημα ἄνω τῆς 15ετίας.

Εἰς ἀντάλλαγμα, τὸ νέο δάνειο, ὁπλισμένο μὲ τὶς ἐξασφαλίσεις τοῦ Διεθνοῦς Οίκονομικοῦ
Ἐλέγχου καὶ μὲ τὴν ἀλληλέγγυο ἐγγύηση τῶν Δυνάμεων ἐξεδόθη εἰς τὸ ἄρτιον μὲ ἐτήσιο
ἐπιτόκιο μόνον 2,5% καὶ ἦταν, τότε, τὸ ἀσφαλέστερο χρεώγραφο στὴν Εὐρώπη.

Ἀκόμα κι ἔτσι, τὰ χρόνια μετὰ τὴν πτώχευση ἦταν δύσκολα.  Κατὰ κύριο λόγο κυβέρνησε
κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ὁ Γεώργιος Θεοτόκης, ἐκ τῶν ὐπαρχηγῶν τοῦ Τρικούπη, πάππος
πρὸς μητρὸς τοῦ Γεωργίου Ράλλη.  Στὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ βασίσθηκε κυρίως στὸ ὅποιο
κῦρος  εἶχε  τὸ  Στέμμα  στὶς  Βασιλικὲς  Αὐλὲς  τῆς  ὑπολοίπου  Εὐρώπης.   Ἡ  προσπάθεια
περισυλλογῆς τῶν οἰκονομικῶν τοῦ κράτους περιεστρέφετο περὶ τὴν ἑρμηνεία καὶ ἐφαρμογὴ
τῶν κανόνων τοῦ Διεθνοῦς Οἰκονομικοῦ Ἐλέγχου.  Ἕλληνες καὶ ξένοι κατάλαβαν ὅτι ἡ
ταχυτέρα οἰκονομικὴ ἄνοδος τῆς Ἑλλάδος θὰ ἐξυπηρετοῦσε καὶ τὰ στενώτερα συμφέροντα
τῶν δανειστῶν.  Συνέλαβαν, λοιπόν, τὴν ἰδέα νὰ χρησιμοποιήσουν τὸν ἴδιο μηχανισμό, πού
διεσφάλιζε τὰ συμφέροντα τῶν ἐπισήμων δανειστῶν, γιὰ νὰ διασφαλίσουν τὰ συμφέροντα
καὶ τυχὸν νέων δανειστῶν τῆς χώρας.  Βαθμιαίως, καὶ μὲ διαλείψεις, ἡ περισυλλογὴ ἤγαγε
εἰς ἀποτελέσματα.

Ὅπως, ὅμως, εἴδαμε καὶ προηγουμένως, ἡ ὁμαλότης στὴν περιοχή μας δὲν κρατᾶ πολύ.  Τὸ
κίνημα τῶν Νεοτούρκων, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1908, ἀνετάραξε καὶ τὴν χώρα μας.  Ἡ Κρήτη

13 Ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ ἀγορεύσεις συνέκλιναν εἰς «τὸ μάταιον τῆς συζητήσεως».
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ἐκήρυξε γιὰ πολλοστὴ φορὰ τὴν Ἕνωση.  Ἡ κυβέρνηση Θεοτόκη εἶχε  τὴν προσοχή της
ἐστραμμένη στὴν οἰκονομικὴ ἀνασυγκρότηση καὶ δὲν ἔκρινε σκόπιμο νὰ ἀναμιχθεῖ  στὴν
κρίση.   Ἔτεινε  στὸ  νὰ  ἀποδεχθεῖ  τὶς  συστάσεις  τῶν  Δυνάμεων  καὶ  νὰ  ἀποποιηθεῖ  τὴν
Ἕνωση, πολλῷ μᾶλλον πού ἤθελε καὶ νὰ περιστείλει κάπως τὶς στρατιωτικὲς δαπάνες.  Τὸν
Θεοτόκη διεδέχθη ὁ Δημήτριος Ράλλης, πρὸς πατρὸς πάππος τοῦ Γεωργίου Ράλλη.  Παρὰ τὴν
φήμη του ὡς παραφόρου («τὸ τρελλὸ Ραλλάκι» τὸν ἔλεγαν οἱ ὀπαδοί του), ὁ Ράλλης δὲν
μπόρεσε νὰ καθησυχάσει τὸν λαό, οὔτε νὰ πειθαρχήσει τὸν στρατό.  Δυναμικὴ μειοψηφία
τῶν ἀξιωματικῶν προχώρησε στὸν κίνημα στοῦ Γουδῆ.  Οἱ ἀξιωματικοὶ αὐτοὶ ζητοῦσαν
πόρους  γιὰ  τὸν  στρατό,  γιὰ  τὸ  συμφέρον  τῆς  χώρας,  βεβαίως,  ἀλλὰ  καὶ  γιὰ  τὸ  στενὸ
ἐπαγγελματικό  τους  συμφέρον.   Πρωθυπουργὸς  γιὰ  τρεῖς  μόνον  μῆνες  ἀνέλαβε  ὁ
Μαυρομιχάλης, ἀρχηγὸς τοῦ ὀλιγαρίθμου τρίτου κόμματος, τοῦ κόμματος τῶν προκρίτων.
Ὁ  ὑπουργὸς  Οἰκονομικῶν  Ἀθανάσιος  Εὐταξίας14 κατέθεσε  προϋπολογισμὸ  μὲ  μείωση
δαπανῶν κατὰ 7% περίπου καὶ ἰσόποση αὔξηση τῶν φόρων.  Ἡ Βουλή, μὲ τοὺς ἐνστόλους
ἀξιωματικοὺς νὰ παρακολουθοῦν ἀπὸ τὰ θεωρεῖα, ἐψήφισε, καὶ πάλιν ἐκοῦσα, ἄκουσα, τὸν
προϋπολογισμὸ Εὐταξία.  Αὐτή, πιθανώτατα, ἦταν ἡ μόνη γνησίως ἐπαναστατικὴ πρᾶξις
τοῦ  κινήματος  στοῦ  Γουδῆ.   Διότι,  μὲ  μία,  δραστική,  μεσσιανικοῦ  χαρακτῆρος  κίνηση
ἀπεκατέστησε  τά,  ἀπὸ  τῆς  πτωχεύσεως  ἀσταθῆ,  δημόσια  οἰκονομικὰ  σὲ  σταθερὰ  βάση.
Οὔτε  οἱ  ψηφοφόροι,  οὔτε  οἱ  πολιτικοὶ  συνεχώρησαν  ποτὲ  στὸν  Εὐταξία  τὸν  σωτήριο
προϋπολογισμό του.  Ἡ χώρα, πάντως, θὰ μποροῦσε νὰ δανεισθεῖ πάλι, στηριζομένη στὶς
ἴδιες δυνάμεις.  Πρὶν ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση Στεφάνου Δραγούμη, ἡ κυβέρνηση
Μαυρομιχάλη παρήγγειλε καὶ τὸ θωρηκτὸ «Ἀβέρωφ».

Ἡ δικαίωση τῶν «ξενοδούλων» καὶ τῶν «διεφθαρμένων»- Βαλκανικοὶ Πόλεμοι

Ἐνῶ  ἡ  «ἐνδοτικὴ»  Ἑλλάδα  τῆς  «ἀψόγου  στάσεως»  ἦταν  «ὑπόδουλη»  στὸν  Διεθνῆ
Οἰκονομικὸ  Ἔλεγχο,  οἱ  «ὑπερήφανοι  καὶ  ἀδούλωτοι  πατριῶτες»  τῶν  ἀνταγωνιστριῶν
χωρῶν τῆς Βαλκανικῆς τὸν ἀπετίνασσαν.  Ἤθελαν νὰ μποροῦν νὰ δαπανοῦν ἀνεξέλεγκτα
γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἰσχυροὺς στρατούς.  Μὲ μικρότερο στρατεύσιμο πληθυσμὸ ἀπὸ τὴν
Ἑλλάδα,  ἡ  Βουλγαρία  καὶ  ἡ  Σερβία  εἶχαν  μεγαλυτέρους  στρατούς.   Ἐμεῖς  δὲν  εἴχαμε
χρήματα νὰ «ντύσουμε» καὶ νὰ ὁπλίσουμε τοὺς δικούς μας στρατευσίμους.  Πάνω στὴν βάση
τῶν προετοιμασιῶν τοῦ Θεοτόκη, οἱ οἰκονομίες τοῦ Εὐταξία μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ γυμνάσουμε
ταχυρρύθμως πολὺ περισσοτέρους ἀπὸ τοὺς 60.000 στρατιῶτες ποὺ προέβλεπε ἡ ὀροφὴ τοῦ
στρατεύματος.  Καὶ πάλι, ὅμως, τὰ πυρομαχικὰ τοῦ «Ἀβέρωφ» ἐφθασαν στὴν Ἑλλάδα ἕνα
μῆνα μετὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ Α' Βαλκανικοῦ πολέμου.

Ὅλα τὰ ἐπιτελεῖα τότε πίστευαν ὅτι ὁ πόλεμος θὰ κρατοῦσε λίγες ἡμέρες.  Κράτησε, ὅμως,
ὀκτὼ μῆνες.  Οἱ «πατριῶτες» Βούλγαροι, ἐπιστρατευμένοι μέχρις ἑνός, λιμοκτονοῦσαν.  Στὴν
Σόφια, ὁ Μεταξᾶς δὲν εὕρισκε φοῦρνο ἀνοικτὸ νὰ ἀγοράσει ψωμί.  Καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ
δανεισθοῦν, ἀφοῦ εἶχαν «πατριωτικώτατα» ἀποτινάξει τὸν ἔλεγχο άπὸ τὴν οἰκονομία τους.
Ἀντίστοιχα εἶχαν κατοθώσει  προηγουμένως οἱ  «πατριῶτες»  Νεότουρκοι.   Ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρά, οἱ «ξενόδουλοι» καὶ «διεφθαρμένοι» Ἕλληνες ἔστειλαν τὸν Ἰωάννη Βαλαωρίτη στὸ
ἐξωτερικὸ  νὰ  δανεισθεῖ  μέσα  σὲ  ἕξι  μῆνες  ποσὸν  ἴσον  μὲ  τέσσαρες  ἐτησίους
προϋπολογισμούς !  Καί, ἐνῶ συνέβαιναν αὐτά, τὰ Ἑλληνικὰ χρεώγραφα ἀνετιμῶντο καὶ ἡ
συναλλαγματικὴ ἰσοτιμία τῆς δραχμῆς ἀνέβαινε.  Πρωτάκουστα πράγματα.  Ἱδοὺ ὅτι τὰ
δανεικὰ δὲν εἶναι πάντοτε κατάρα, οὔτε τὰ περισσεύματα, ὅπως φαίνεται νὰ πιστεύουν οἱ

14 Παπαδοπαίδι  ἀπὸ  τὸ  Δαδὶ  Φωκίδος.   Σπούδασε  στὴν  Ριζάρειο  Ἐκκλησιαστικὴ  Σχολὴ,  μαζὶ  μὲ  τοὺς
ἀδελφούς του, Χαραλάμπη καὶ Ἰωάννη.  Ἐξασφάλισαν καὶ οἱ τρεῖς τους ὑποτροφίες γιὰ τὴν Γερμανία.  Ὁ
Ἀθανάσιος  καὶ  ὁ Χαραλάμπης ἐξελέγησαν βουλευτὲς  μὲ  τὸ  κόμμα τοῦ Μαυρομιχάλη,  ἐνῶ ὁ  Ἰωάννης
σταδιοδρόμησε ὡς καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου καὶ νυμφεύθηκε τὴν θυγατέρα τοῦ πλουσίου Σταματίου
Δεκόζη-Βούρου.  Γιός τους ἦταν ὁ (κατὰ τὴν γνώμη ὁρισμένων διαβόητος) Λάμπρος Εὐταξίας.  Ὁ Ἰωάννης
Εὐταξίας διεδέχθη τὸν Ἰωάννη Βαλαωρίτη στὴν Διοίκηση τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης.  Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1914
διεφώνησε μὲ τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο, διότι ἀρνήθηκε νὰ διευκολύνη τὴν κυβέρνηση μὲ δάνεια ἔναντι
πληθωρικοῦ χαρτονομίσματος, καὶ ἐξηναγκάσθη εἰς παραίτησιν.  Τὸ προηγούμενο αὐτὸ ἔβλαψε καὶ τὸ
κράτος καὶ τὴν Ἐθνικὴ Τράπεζα.
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Γερμανοί, πάντοτε εὐλογία.  Ἀλλοίμονον, «αἱ εὐτυχεῖς δημοσιονομικαὶ ἐπιδόσεις» αὐτὲς δὲν
ἐπρόκειτο «νὰ ἐπιζήσωσι τῶν νικῶν».15

Ἡ διχοτόμησις τοῦ χαρτονομίσματος – ἡ τετάρτη (οἰονεὶ) πτώχευσις

Ὁ Α' Παγκόσμιος πόλεμος ἔμεινε στὴν συνείδηση τῶν ἀνθρώπων ὡς ἄσκοπη αἱματοχυσία, ἡ
ὁποία ἐστέρησε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη τὴν παγκόσμιο πρωτοκαθεδρία, ὄχι μόνον στὸν πολιτικό,
ἀλλὰ καὶ στὸν οἰκονομικὸ, στὸν πνευματικὸ καὶ στὸν ἠθικὸ στίβο.  Ἐπρόκειτο γιὰ ἐμφύλιο
πόλεμο μεταξὺ λαῶν ποὺ σὲ πολλὰ εἶχαν γίνει ἕνας λαός, ἀλλά, ὅπως οἱ ἀρχαῖες Ἑλληνικὲς
πόλεις-κράτη  ἢ  τὰ  κρατίδια  τῆς  Ἀναγεννησιακῆς  Ἰταλίας  ἢ  τὰ  κρατίδια  τῆς  πρὸ  τοῦ
Βίσμαρκ Γερμανίας,  δὲν διενοοῦντο νὰ βάλουν κανόνες στὸν ἀνταγωνισμὸ μεταξύ τους.
Στὴν Ἑλλάδα, ὁ πόλεμος ἔλαβε καὶ τὴν μορφὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ.  Ἡ βενιζελικὴ μερίδα,
μειοψηφία στὸν λαό, ἀναγκάσθηκε νὰ στηριχθεῖ οἰκονομικῶς στοὺς Συμμάχους τῆς Ἀντάντ.
Πολλὲς  καταχρήσεις  κατελόγισαν  στοὺς  Ἕλληνες  τὰ  ὑπουργεῖα  Οἰκονομικῶν  τῶν
Συμμάχων,  ἄλλο  ὅτι  τὰ  ἴδια  πρωταγωνιστοῦσαν  στὴν  σπατάλη  σὲ  πολύ  μεγαλυτέρα
κλίμακα.  Τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι οἱ Σύμμαχοι οἱ ἴδιοι ἐπίσης ἐπιέζοντο δεινῶς καί, μάλιστα, μὲ
τὸ τέλος τοῦ πολέμου, εἶχαν περιέλθει σὲ ἐξ ἴσου δεινὴ οἰκονομικὴ θέση μὲ τοὺς ἡττημένους.

Μόνον  πού  γιὰ  τὴν  Ἑλλάδα ὁ  πόλεμος  δὲν  τελείωσε  τὸ  1918.   Τὸν  Μάϊο  τοῦ  1919,  ὁ
Ἑλληνικὸς  στρατὸς  ἀποβιβάσθηκε  στὴν  Σμύρνη.   Ἡ  νομική  του  θέση  ἐκεῖ,  ὅμως,  δὲν
ξεκαθαρίσθηκε  παρὰ  μετὰ  ἀπὸ  15  μῆνες,  μὲ  τὴν  Συνθήκη  τῶν  Σεβρῶν.   Στὸ  μεταξύ,  ἡ
Ἑλλάδα ἔπρεπε νὰ ἀντιμετωπίσει τεράστια ἔξοδα ἐκστρατείας καὶ κατοχῆς.  Δύο μῆνες μετὰ
τὴν  ὑπογραφὴ  τῆς  Συνθήκης  τῶν  Σεβρῶν,  ὁ  «λαομίσητος»,  «ξενόδουλος»,  «δικτάτορας»
Ἐλευθέριος Βενιζέλος κατεψηφίζετο.  Οἱ διάδοχοί του, παρ' ὅτι τὸν ἀντιπολιτεύονταν γιὰ
τὴν  Μικρασιατική  του  πολιτική,  συνεμερίζοντο,  μαζὶ  καὶ  κάθε  Ἕλληνας,  τὸ  ὄραμα τῆς
Μεγάλης Ἰδέας, τῆς Ἑλληνικῆς Μικρασίας.  Ὁ μόνος ποὺ ἔβλεπε τὸ ἀδιέξοδο καὶ εἶχε τὴν
τόλμη νὰ τὸ λέει ἀνοικτὰ ἦταν ὁ ἀπόστρατος, μόλις συνταξιοδοτηθείς τότε, ὑποστράτηγος
τοῦ Μηχανικοῦ Ἰωάννης Μεταξᾶς.  Τὸ ἡμερολόγιό του μᾶς σώζει τὰ διαμειφθέντα σὲ δύο
μακρὲς συζητήσεις του μὲ τοὺς μετα-Νοεμβριανοὺς κυβερνήτας τὸν Μάρτιο τοῦ 1921.  Ἀπὸ
αὐτὲς  προκύπτει  καθαρὰ  τὸ  οἰκονομικὸ  ἀδιέξοδο  τῆς  ἀπομονωμένης  Ἑλλάδος  καὶ  ἡ
παρομοία ἀδυναμία τῶν ψιλῷ ὀνόματι νικητῶν Ἄγγλων.  Χρήματα εἴχαμε γιὰ νὰ μείνουμε
στὴν Μικρὰ Ἀσία γιὰ τρεῖς μῆνες μόνον.  Μείναμε 15.  Ἡ Ἑλληνικὴ ἐφευρετικότης ἔδωσε
τὴν  προσωρινὴ  λύση.   Μὲ νόμο  ποὺ εἰσηγήθηκε  ὁ  Πέτρος  Πρωτοπαπαδάκης,  ὑπουργὸς
Οἰκονομικῶν,  καὶ  ἐψήφισε  ἡ  Βουλὴ τὴν  25η  Μαρτίου  1922  (τραγικὴ  σύμπτωσις)  τὰ  ἐν
κυκλοφορίᾳ χαρτονομίσματα διχοτομήθηκαν.  Τὰ ἀριστερὰ μέρη, οἱ «Σταῦροι», τὰ ὁποῖα
ἔφεραν  τὴν  κεφαλὴ  τοῦ  πρώτου  διοικητοῦ  τῆς  Ἐθνικῆς  Τραπέζης,  Γεωργίου  Σταύρου,
ἐξηκολούθησαν νὰ κυκλοφοροῦν, ἀλλὰ μὲ τὴν ἡμισεία άξία τοῦ ὅλου χαρτονομίσματος, ἐνῶ
τὰ δεξιὰ μέρη, τὰ «Στέμματα», μετατράπησαν σὲ ὁμόλογα ἀναγκαστικοῦ δανείου γιὰ τὶς
ἀνάγκες τοῦ κράτους καὶ τῆς ἐκστρατείας στὴν Μικρὰν Ἀσία.  Ἡ κίνησις αὐτὴ ἦταν ἄκρως
ἀνορθόδοξη16,  μέτρον ἀπελπισίας καί,  ἐν τούτοις,  οἱ  μελετητὲς τὴν θεωροῦν ἰδιοφυῆ καὶ
ἐπιτυχημένη.  Διερωτῶμαι, ὅμως, μήπως ἐπέτρεψε στὴν κυβέρνηση νὰ ἐλπίζει ἀκόμη, ἐνῶ,
χωρὶς αὐτήν, θὰ ἐσκέπτετο νὰ ἀποσύρει τὸν στρατὸ ἀπὸ τὴν Μικρὰν Ἀσία, τοὐλάχιστον μὲ
κάποια  τάξη  καὶ  ὄχι  σὲ  πλήρη  διάλυση.   Διότι  τὸ  ἑξάμηνο  ποὺ  κέρδισε  ἡ  Ἑλληνικὴ
κυβέρνηση ἀπὸ τὴν περίεργη αὐτὴ πτώχευση τὸ κέρδισε καὶ ὁ Κεμάλ.

15 Λίγο μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Συνθήκης τοῦ Βουκουρεστίου, ἡ ὁποία διπλασίασε τὴν ἐδαφικὴ ἔκταση τῆς
Ἑλλάδος, ὁ Βαλαωρίτης, ὁ ὁποῖος εἶχε μεγάλο μερίδιο στὸν θρίαμβο καὶ ἐδόξασε λαμπρῶς τὸ ἤδη ἔνδοξο
οἰκογενειακό του ὄνομα πνίγηκε σὲ ἀτύχημα στὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς.  Ἀπαίσιος οἰωνός ;

16 Ὁ πρὸς πατρὸς πάππος μου, ὁσάκις παρατηροῦσε ἔξαρση τοῦ πληθωρισμοῦ, ἔσπευδε νὰ μετατρέψει ὅσα
περισσότερα χαρτονομίσματα μποροῦσε, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶχε, σὲ κέρματα, διότι ἐνεθυμεῖτο ὅτι, ἐν ἀντιθέσει
πρὸς τὰ χαρτονομίσματα, τὰ κέρματα δὲν εἶχαν διχοτομηθεῖ.
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Τὸ Προσφυγικὸν Δάνειον – τὸ Δάνειον τῆς Σταθεροποιήσεως

Ἡ Μικρασιατικὴ Καταστροφή περιήγαγε μεγάλο μέρος τοῦ ἔθνους στὴν ἐσχάτη ἔνδεια.  Οἱ
πρόσφυγες ἔπρεπε νὰ τραφοῦν,  νὰ νοσηλευθοῦν,  νὰ στεγασθοῦν,  ἔστω προσωρινῶς.   Οἱ
πόροι  τῶν  αὐτοχθόνων  εἶχαν  τελείως  ἐξαντληθεῖ,  μετὰ  ἀπὸ  δέκα  χρόνια  πολέμου.
Χρειάσθηκε ἕνα ἀκόμη ἔτος γιὰ νὰ συναφθεῖ εἰρήνη στὴν Λωζάννη.  Καὶ πάλι καλὰ ποὺ ὁ
Ἐλευθέριος Βενιζέλος σκέφθηκε νὰ προτείνει στοὺς Τούρκους νὰ δηλώσει ἡ Ἑλλὰς ὅτι τοὺς
ὀφείλει πολεμικὴ ἀποζημίωση, ἀλλὰ ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τοὺς τὴν πληρώσει.   Καὶ νὰ τοὺς
πείσει νὰ δεχθοῦν μόνον τὴν ἠθικὴ αὐτὴν ἱκανοποίηση, ἀλλιῶς μπορεῖ νὰ εἴχαμε καὶ πάλι
πόλεμο.  Ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότητα στὴν Ἑλλάδα (πέντε κυβερνήσεις μέσα στὸ 1924, λόγῳ
μόνον τῶν διαμαχῶν μεταξὺ τῶν βενιζελικῶν) δέν τῆς ἐπέτρεπε νὰ διαπραγματευθεῖ δάνειο,
τὸ ὁποῖον, ἐν τούτοις, ἦταν ἀπαραίτητο.  Κάθε μέρα πέθαιναν παιδιὰ καὶ ἡλικιωμένοι στοὺς
προσφυγικοὺς καταυλισμούς.  Καὶ πάλι ἡ Ἑλληνικὴ ἐπινοητικότης σοφίσθηκε λύση :  Τὸ
δάνειον  δὲν  θὰ  τὸ  ἐλάμβανε  ἡ  Ἑλληνικὴ  Κυβέρνησις,  ἀλλὰ  μία  Διεθνὴς  Ἐπιτροπὴ
Ἀποκαταστάσεως  τῶν  Προσφύγων.   Ὁ  πρόεδρός  της  Ἑρρῖκος  Μοργκεντάου  ὁ
πρεσβύτερος17,  Ἀμερικανὸς  Γερμανικῆς  καταγωγῆς,  Ἰσραηλίτης  τὸ  θρήσκευμα,  ἦταν
ἔμπειρος  τραπεζίτης.   Καὶ  πάλιν,  ὅμως,  παρενέπεσε  μία  ἀπὸ  τὶς  περίεργες  ἱστορικὲς
συμπτώσεις  σὰν  κι  αὐτὲς  ποὺ  ἐπισημαίνει  ὁ  Θουκυδίδης.   Τὸ  Προσφυγικὸν  Δάνειον
ἐξησφάλισε ὁ Μοργκεντάου εἰς ἀντάλλαγμα τῆς διακριτικῆς σιωπῆς του, ὅταν ἀνεγνώρισε
στὴν προκυμαία τῆς λίμνης τῆς Γενεύης τὸν ἐκκεντρικὸ Διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἀγγλίας,
Μόνταγκιου Νόρμαν, ὅπου αὐτὸς βρισκόταν ἰνκόγκνιτο !  Ἀπὸ τέτοιες λεπτομέρειες σώθηκε
ἡ ζωή πολλῶν προσφυγοπαίδων ... 

Ἡ  πολιτικὴ  ἀστάθεια  τῶν  ἐτῶν  1923-1926  ἔλαβε  τέλος  μὲ  τὶς  ἐκλογὲς  τοῦ  1926.   Ἡ
Οἰκουμενικὴ κυβέρνηση Ζαΐμη διετήρησε  ὡς κύριο κορμό της  τὰ μετριοπαθῆ βενιζελικά
κόμματα τῶν Καφαντάρη καὶ Μιχαλακοπούλου καὶ τὸ κόμμα τῶν Ἐλευθεροφρόνων, ἐν
πολλοῖς βασιλοφρόνων, τοῦ Μεταξᾶ.  Στὸν οἰκονομικὸ τομέα κατόρθωσε νὰ ἰσοσκελίσει
τὸν  προϋπολογισμό.   Ἵδρυσε  καθαρῶς  ἐκδοτικὴ  νομίσματος  τράπεζα,  τὴν  Τράπεζα  τῆς
Ἑλλάδος.  Γιὰ νὰ τὰ ἐπιτύχει αὐτά, μέσα στὸν ἑνάμισυ χρόνο πού ἔζησε, ἔλαβε τὸ Δάνειον
τῆς Σταθεροποιήσεως μὲ τὴν ἐγγύηση τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν.

Ἡ Τετραετία Βενιζέλου – ἡ πέμπτη πτώχευσις

Τὴν κυβέρνηση συνασπισμοῦ ἀνέτρεψε ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος τὸ 1927.  Στὶς ἐκλογὲς τοῦ
1828,  ὅπως  ἔγραψε  στὴν  σύζυγό  του,  «ὁ  λαὸς»  τὸν  «κατέστησε  κοινοβουλευτικὸν
δικτάτορα».  Ἤθελε εἰλικρινῶς νὰ ὑπερβεῖ τὸν διχασμὸ καὶ νὰ προσφέρει στὸ ἔθνος εἰρήνη
καὶ εὐημερία.  Δὲν ἔπεισε ὅμως, οὔτε τοὺς ἀντιπάλους του, οὔτε τοὺς ὑποστηρικτές του.  Τὸ
χειρότερο ἦταν ὅτι τὸ παγκόσμιο οἰκονομικὸ περιβάλλον ἦταν πολύ διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν
λιμπεραλισμὸ  ποὺ  ἤξερε  ὁ  Βενιζέλος.   Τώρα  εἶχε  ἔλθει  ἡ  ἐποχὴ  τῶν  ἐμπορικῶν  καὶ
συναλλαγματικῶν περιορισμῶν, τοῦ προστατευτισμοῦ, τῶν διμερῶν ἐμπορικῶν συμφωνιῶν
καὶ τῶν δικτατορικῶν καθεστώτων.  Τὸ πρόγραμμα τῆς σταθεροποιήσεως πού συνέχισε ὁ
Βενιζέλος  εἶχε  ἀρχίσει  νὰ  ἀποδίδει,  ἀλλὰ  ὁ  ὑπόλοιπος  κόσμος  βυθιζόταν  στὴν  μεγάλη
οἰκονομικὴ κρίση τοῦ Μεσοπολέμου.  Τὸ καίριο πλῆγμα ἐπέφερε στὴν Ἑλλάδα ἡ δραστική
ὑποτίμηση  τῆς  Ἀγγλικῆς  λίρας  ἔναντι  τοῦ  δολλαρίου  τὸ  1931,  τὴν  ὁποία  ἐπέφερε  ἡ
μονομερής,  ἀπὸ  τὴν  Ἀγγλία,  κατάργησις  τῆς  μετατρεψιμότητος  τῶν  λιρῶν  στερλινῶν  σὲ
χρυσό.   Ἡ Ἑλληνικὴ  κυβέρνησις  καὶ  ἡ  Τράπεζα τῆς  Ἑλλάδος  δὲν  εἶχαν  προβλέψει  τὴν
ὑποτίμηση  καὶ  ἔχασαν  πολλὰ  χρήματα,  τὰ  ὁποῖα  προώριζαν  γιὰ  τὴν  ἐξυπηρέτηση  τῶν
δανείων  τῆς  χώρας.   Ὅπως  καὶ  ὁ  Τρικούπης,  ὁ  Βενιζέλος  δὲν  κατεῖχε  τὴν  τέχνη  τῆς
πτωχεύσεως.  Ἐν πληθούσῃ κρίσει διεφώνησε (γιὰ τὸ θέμα τῆς ἡμερομηνίας τῶν προσεχῶν
ἐκλογῶν) καὶ ἀπέλυσε τὸν Γεώργιο Μαρῆ, ὑπουργό του τῶν Οἰκονομικῶν, καὶ τὸν Διοικητὴ
τῆς  Τραπέζης  τῆς  Ἑλλάδος,  Ἀλέξανδρο  Διομήδη  (γιὰ  ἀνύπαρκτη  συναλλαγματικὴ

17 Ὁ γιός του Ἑρρῖκος Μοργκεντάου ὁ Νεώτερος (τρίτος) διετέλεσε ὁ μακροβιώτερος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν
τῶν  ΗΠΑ  ἐπὶ  τῆς  Προεδρίας  τοῦ  Φραγκλίνου  Ροῦσβελτ.   Τὸ  Σχέδιον  Μοργκεντάου,  νὰ  καταστεῖ  ἡ
Γερμανία  μετὰ  τὸν  Β'  Παγκόσμιο  πόλεμο  «ποιμενικὴ  χώρα»  ὥστε  νὰ  μὴν  ἀποτελεῖ  πλέον  ἀπειλή,
ἐξεπονήθη ὑπὸ τὴν αἰγῖδά του.
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παράβαση).  Δαπάνησε καὶ τὰ τελευταῖα συναλλαγματικὰ ἀποθέματα σὲ πληρωμές τόκων
καὶ χρεολυσίων σὲ μιὰν προσπάθεια νὰ στηρίξει τὴν δανειοληπτικὴ ἱκανότητα τῆς χώρας.
Ὁ Βενιζέλος ἔψαξε ἀπεγνωσμένα γιὰ δάνεια, ἀλλὰ τὸ κῦρός του στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη δὲν
ἦταν πλέον τόσο μεγάλο, δεδομένου ὅτι οἱ ἡγέτες, μὲ τοὺς ὁποίους εἶχε ἄλλοτε συνεργασθεῖ,
εἶχαν πλέον ἐκλείψει.  Τὸν Μάϊο τοῦ 1932, ἡ Ἑλλὰς κήρυξε στάση πληρωμῶν.

Ὁ  Κυριᾶκος  Βαρβαρέσσος,  οἰκονομολόγος  ἐκπαιδευμένος  στὴν  Γερμανία,  συνέλαβε  καὶ
ἐγκατέστησε σύστημα νομισματικῶν καὶ συναλλαγματικῶν ἐλέγχων τὸ ὁποῖον ἐπρόκειτο νὰ
ἀπομονώσει καὶ νὰ προστατεύσει, ἐν μέρει, τὴν Ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀπὸ τὶς θύελλες (ἀλλὰ
καὶ ἀπὸ τὰ ὀφέλη καὶ τὶς εὐκαιρίες) τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας γιὰ 60 ὁλόκληρα χρόνια.

Μὲ  τὸ  καθεστὼς  τῆς  4ης  Αὐγούστου,  ἡ  Ἑλληνικὴ  οἰκονομία  ἔδειξε  νὰ  προσαρμόζεται
ἱκανοποιητικὰ στὸ πιὸ περιοριστικὸ διεθνὲς περιβάλλον.  Ὁ Μεταξᾶς ἐπεδίωξε συμβιβασμὸ
μὲ τοὺς πιστωτὲς τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ πρῶτό του μέλημα ἦταν νὰ προετοιμάσει τὴν χώρα γιὰ
πόλεμο.  Στὶς  παραστάσεις  τῶν πιστωτῶν ἀπὸ τὴν Ἀγγλία ἀπαντοῦσε :  «Τὰ χρήματα τὰ
δαπανῶμεν εἰς ἐξοπλισμοὺς ὑπὲρ αὐτῶν καὶ νὰ τοὺς ἀρκεῖ ὅτι εἴμεθα φίλοι».  Προσέφυγε
στὸν Διεθνές Διαιτητικὸ Δικαστήριο στὴν Χάγη18 καὶ ἐπέτυχε νὰ ἐκδώσει αὐτὸ ἀπόφαση τὸ
1938,  σύμφωνα μὲ  τὴν ὁποία,  σὲ περίπτωση πτωχευτικοῦ συμβιβασμοῦ, τὰ τυχὸν εἰδικὰ
προνόμια τῶν πιστωτῶν καταργοῦνται ἐξισούμενα ἀπολύτως μὲ αὐτὰ τῶν ἄλλων πιστωτῶν.
Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ εἶναι θεμελιώδης καὶ ἐφαρμόζεται καὶ σήμερα σὲ περιπτώσεις πτωχεύσεων
κρατῶν.   Πάντως,  ὁριστικὸ συμβιβασμὸ δὲν  ἐπέτυχε  ὁ Μεταξᾶς καὶ  ἡ  ἐκκρεμμότης  τῶν
δανείων πρὸς τὴν Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν ἐπρόκειτο νὰ δυσχεραίνει τὴν Ἑλλάδα μέχρι καὶ
τὴν 10ετία τοῦ 1960.

Ἡ Κυβέρνησις τῆς Ἀπελευθερώσεως – ἡ ἕκτη (οἰονεὶ) πτώχευσις

Ἡ κυβέρνησις τῆς Ἀπελευθερώσεως τοῦ 1944 ἦλθε στὴν Ἐλλάδα κατεσπευσμένως γιὰ νὰ
προλάβει τὴν ἐπικράτηση τῶν κομμουνιστῶν καὶ στὴν πρωτεύουσα.  Τὰ οἰκονομικά της
σχέδια δὲν εἶχαν ὡριμάσει.  Ἡ Κατοχὴ εἶχε ἀπομυζήσει ὅσους λίγους πόρους μποροῦσε νὰ
παραγάγει  ἡ  Ἑλληνικὴ  οἰκονομία  μὲ  τὴν  ἔκδοση  πληθωριστικοῦ  χαρτονομίσματος,  τὴν
κυκλοφορία  καὶ  ἀποδοχὴ  τοῦ  ὁποίου  ἐπέβαλαν  διὰ  τῶν  ὅπλων  οἱ  ἀρχὲς  κατοχῆς.   Τὸ
οἰκονομικὸν ἐπιτελεῖον τῆς κυβερνήσεως τῆς Ἀπελευθερώσεως, οἱ καθηγητές, Ἀλέξανδρος
Σβῶλος, Ἄγγελος Ἀγγελόπουλος καὶ Ξενοφῶν Ζολώτας, παρεσύρθησαν, ὅπως φαίνεται, ἀπὸ
τὸ  κλῖμα  εὐφορίας  καὶ  προδοκιῶν  ἀμέσου  ἀνακουφίσεως.   Τὸν  Βαρβαρέσσο  τὸν
ἀντιπαθοῦσαν οἱ πολιτικοὶ ὡς συνεργασθέντα μὲ τὴν 4η Αὐγούστου καὶ ἤλπιζαν νὰ ἄρουν
τὸ καθεστὼς περιορισμῶν ποὺ ἐκεῖνος εἶχε ἐμπνευσθεῖ καὶ ἐφαρμόσει.  Στὴν πράξη, ἐπειδὴ
καὶ τὰ χρήματα, σὲ χρυσὸ καὶ λίρες Ἀγγλίας στερλίνες καὶ στρατιωτικές, πού ἔφερε μαζί της
ἡ  κυβέρνηση  ἦταν  πεπερασμένα,  θεώρησαν  φρόνιμο  νὰ  τὰ  ταμιεύσουν  καὶ  νὰ  μὴν  τὰ
διοχετεύσουν στὴν ἀγορά.  Βρέθηκαν,  ἔτσι,  στὴν ἀνάγκη νὰ ἐκτυπώσουν πολλαπλασίως
πληθωριστικὸ χαρτονόμισμα αὐτοῦ τῶν κυβερνήσεων τῶν δοσιλόγων τῆς Κατοχῆς.  Ἀπὸ τὸ
σημεῖο ἐκεῖνο ἡ κατάσταση διέφυγε τοῦ ἐλέγχου τους.  Νόμισμα τῆς Ἐλλάδος θὰ ἦταν γιὰ
τὰ ἑπόμενα δέκα σχεδὸν χρόνια ἡ χρυσῆ λίρα.  Τράπεζες, μὲ τὴν πραγματικὴ σημασία τοῦ
ὅρου, δὲν θὰ εἴχαμε γιὰ πενῆντα, ἴσως, ἀκόμη χρόνια.  Μὲ τὴν μετατροπὴ τῶν κατοχικῶν
δραχμῶν σὲ νέες, σὲ ἀναλογία μίας νέας δραχμῆς ἔναντι πενῆντα δισεκατομμυρίων παλαιῶν
δραχμῶν, ἐξαφανίσθηκε κάθε χρηματικὴ ἀπαίτηση, πολλὲς φορὲς πρὸς ἀθέμιτο ὄφελος τῶν
ὀφειλετῶν, τῶν ὁποίων τὰ χρέη σὲ κατοχικὲς δραχμὲς δὲν μετετράπησαν.  Ὁ νόμος 18 τοῦ
1944 συνετάγη μὲ τόση βιασύνη, ὥστε δὲν φρόντισε νὰ ἐξαιρέσει ρητῶς ἀπὸ τὶς ρυθμίσεις
του οὔτε κἂν τὸ Κατοχικὸ Δάνειο, γιὰ τὸ ὁποῖον τόσος γίνεται λόγος, ἀκόμη καὶ σήμερα.
Τὸ δάνειο αὐτὸ εἶχαν ἐκβιάσει οἱ Γερμανοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ κατοχικὴ κυβέρνηση.  Δὲν

18 Ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος στὴν δίκη αὐτὴ ἧταν ὁ Κυριᾶκος (Κόκος) Τενεκίδης, θεῖος πρὸς μητρὸς τοῦ
ποιητοῦ Γιώργου Σεφέρη, γόνος τῆς ἱστορικῆς οἰκογενείας τῆς Νάξου (άπὸ τὸ Φιλώτι) καὶ τῆς Σμύρνης καὶ
πατέρας τοῦ καθηγητοῦ τῆς Παντείου Γεωργίου Τενεκίδη.  Ὁ Μεταξᾶς, ἀντίθετα άπὸ πολλοὺς δικτάτορες
τοῦ Μεσοπολέμου δὲν ἵδρυσε κόμμα καί, συνεπῶς, δὲν ἧταν ὑποχρεωμένος νὰ μεταχειρίζεται ἀνθρώπους
ποὺ θὰ τοῦ ὑπεδείκνυε τὸ κόμμα σὲ θέσεις ὅπου ἤθελε νὰ χρησιμοποιήσει ἄλλους, πιθανῶς καὶ πολιτικούς
του ἀντιπάλους.
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ἀποκλείεται νὰ ἐμπίπτει καὶ αὐτὸ στὶς ἀποσβεστικὲς παντὸς χρέους διατάξεις τοῦ νόμου 18
τοῦ 1944.

Ἐνδιαφέρον  εἶναι  ὅτι  ἀπὸ  τοὺς  πρωτεργάτες  τῆς  ἕκτης  πτωχεύσεως  μόνον  ὁ  Σβῶλος,  ὁ
ὁποῖος ἀπλῶς τὴν ὑπογραφή του ἔθεσε στὸν νόμο, ὑπέστη συνέπειες στὴν ὑστεροφημία του.
Ὁ Ζολώτας,  ὁ ὁποῖος ἔφερε τὸ πλεῖστον τῆς εὐθύνης, ἔκανε λαμπρὴ σταδιοδρομία στὴν
συνέχεια ὡς Διοικητὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος καὶ ἔφθασε νὰ γίνει καὶ Πρωθυπουργός.
Ἡ διάθεση νὰ παραμερίσει τὰ διδάγματα τῆς ἐπιστήμης του, τὰ ὁποῖα καὶ ὁ ἴδιος εἶχε σὲ
πολλὰ  συγγράμματά  του  διατυπώσει,  χάριν  τοῦ  εὐρυτέρου  συμφέροντος  τῆς  ἑκάστοτε
πολιτικῆς ἡγεσίας, φαίνεται ὅτι ἀναγνωρίσθηκε καὶ ἀμείφθηκε.

Μεταπολίτευσις – Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις – Εὐρώ – ἡ ἑβδόμη πτώχευσις - χρεωκοπία

Ἡ ἔνταξις  τῆς  Ἑλλάδος στὶς  τότε  Εὐρωπαϊκὲς  Κοινότητες  τὸ  1981  ἦταν προϊὸν κυρίως
πολιτικῆς ἀποφάσεως καὶ ὄχι οἰκονομικῆς λογικῆς.  Ὑπῆρχε, ὅμως καὶ αὐτή.  Ἡ Ἑλληνικὴ
οἰκονομία  καὶ  κοινωνία  εἶχαν  ζήσει  καὶ  ἀναπτυχθεῖ  ἀπὸ  τὸ  1932  μέσα  σὲ  στενό,
περιορισμένο, ἀλλὰ καὶ προστατευμένο ὁρίζοντα.  Αὐτὴ ἡ ἐμπειρία ἦταν ἀντίθετη μὲ τὶς
συνθῆκες μέσα στὶς ὁποῖες ἐκινεῖτο ἡ Ἑλληνικὴ οἰκονομία, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ
Νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ.   Τὶς  συνέπειες  τῆς ἐσωστρεφείας,  τῶν περιορισμῶν καὶ τῶν
συνακολούθων στρεβλώσεων τὶς ζήσαμε μὲ τὴν πρόσκαιρη και τεχνητὴ εὐημερία τῶν ἐτῶν
1967-1973  καὶ  τὸ  ἀπότομο  ξύπνημα  τοῦ  1973-1974,  καθὼς  καὶ  μὲ  τὴν  καταστροφὴ  τῆς
Κύπρου τὸ 1974.  Λογικὸ ἦταν νὰ ἐπιδιώξουμε νὰ ἐνταχθοῦμε σὲ ἕνα περιβάλλον, ὅπου ἡ
χαλάρωση τῶν περιορισμῶν θὰ ἦταν ἐλεγχομένη ὡς ἕνα σημεῖο.

Ὅπως μπορεῖ νὰ διαπιστώσει κανείς, τὸ ὑλικὸ βιοτικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ καὶ τὸ μορφωτικό
ἐπίπεδο,  τῶν  Ἑλλήνων,  ἔκανε  μεγάλα  ἅλματα  ἀπὸ  τὸ  1981.   Ἀκόμη καὶ  ἡ  οἰκονομικὴ
στασιμότης τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 ἔφερε στοὺς περισσοτέρους Ἕλληνες σημαντικὰ ὑλικὰ
ὀφέλη,  ὅσο καὶ  ἂν  μεγάλο  μέρος  τῆς  παραγωγικῆς  μας  οἰκονομίας  τότε  νεκρώθηκε στὸ
ὄνομα μιᾶς δῆθεν κοινωνικῆς εὐαισθησίας καὶ δικαιοσύνης.

Ὅπως  εἴδαμε  καὶ  ἀπὸ  τὴν  ὅλη  ἱστορία  τῆς  Ἑλληνικῆς  οἰκονομίας,  οἱ  ἐξελίξεις  δὲν
περιμένουν οὔτε τὴν Ἑλλάδα, οὔτε κανέναν ἄλλον.  Οἱ ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἑνώσεως,  ὅσο κι ἂν ἤθελαν νὰ διευκολύνουν τὴν Ἑλλάδα,  αἰσθάνονταν ὅτι  ἔπρεπε νὰ
προχωρήσουν γρήγορα στὴν οἰκονομικὴ καὶ νομισματική ἑνοποίηση τῶν οἰκονομιῶν τους.
Ἡ Ἑλληνικὴ οἰκονομία ἀπέβαλε καὶ τὰ τελευταῖα κατάλοιπα προστατευτισμοῦ τὸ 1992.
Ἀντί,  ὅμως,  νὰ  ἐπωφεληθοῦμε  τοῦ  χαμηλοῦ  κόστους  τοῦ  κεφαλαίου  γιὰ  νὰ
ἀναδιαρθρώσουμε  παραγωγικῶς  τὴν  οἰκονομία  μας,  ἐπιλέξαμε  νὰ  «ἐπενδύσουμε»  σὲ
περισσότερες  θέσεις  ἀπασχολήσεως  στὸ  δημόσιο,  πολλὲς  χρήσιμες,  ἀλλὰ  πέραν  τῶν
οἰκονομικῶν μας δυνατοτήτων.  Ἐπενδύσαμε καὶ σὲ κοινωνικὲς παροχές καὶ ἀντιδράσαμε
στὴν ἀπαραίτητη μεταρρύθμιση τοῦ ἀσφαλιστικοῦ μας  συστήματος.   Οἱ  παραμορφώσεις
αὐτές δημιούργησαν ἄλλες, στὴν ἰδιωτική, αὐτὴν τὴν φορά, οἰκονομία.  Καὶ ἐκεῖ τὰ χρήματα
τοποθετήθηκαν στὴν περαγωγὴ μὴ ἐμπορευσίμων ἀγαθῶν καὶ  ὑπηρεσιῶν,  εἰς  βάρος  τῶν
ἐμπορευσίμων, τὰ ὁποῖα ἐξετέθησαν κάπως ἀκαίρως στὴν διεθνῆ ἀνταγωνισμό.

Οἱ στρεβλώσεις παγιώθηκαν στὴν διάρκεια τῆς ἑξαετίας 2002-2008, ὁπότε καὶ τὸ κόστος τοῦ
χρήματος, λόγῳ τῆς συμμετοχῆς μας στὴν Εὐρωζώνη, ἦταν πολὺ χαμηλό.

Μὲ τὴν  παγκόσμιο  χρηματοπιστωτικὴ  κρίση  τοῦ  Σεπτεμβρίου 2007  ἔφθασε  καὶ  γιὰ  τὴν
Ἑλληνικὴ οἰκονομία τὸ «τέταρτο τοῦ Ραμπελαί», ἡ ὥρα τοῦ λογαριασμοῦ.  Στὸ σημεῖο ποὺ
εἶχε  φθάσει  ἡ  ὑπερχρέωσίς  μας,  ἡ  μόνη  ἐφικτὴ  καί,  πιθανῶς,  ἀνεκτὴ  ἐπιλογὴ  ἦταν  μία
ἐλεγχομένη  πρόσκρουσις  στὸ  ἔδαφος.   Οἱ  ἑταῖροι  μας  διέγραψαν  χρέος
μας 100 δισεκατομμυρίων  εὐρώ,  ὑπεκατέστησαν  τοὺς  ἰδιῶτες  δανειστές  μας  γιὰ
ποσὸν 220 δισεκατομμυρίων  εὐρώ,  χρηματοδότησαν,  μέσῳ  τῆς  Εὐρωπαϊκῆς  Κεντρικῆς
Τραπέζης,  τὶς  τράπεζές  μας  μὲ  ποσὸν  μεγαλύτερο  τῶν  100  δισεκατομμυρίων  εὐρώ.
Πρόκειται γιὰ τὸν μεγαλύτερο πιστωτικὸ συμβιβασμὸ καὶ πρόγραμμα χρηματοπιστωτικῆς
διασώσεως στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου.
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Ὁ ἐπίλογος  τῆς  ὅλης  ἐπιχειρήσεως  διασώσεως  τῆς  Ἑλληνικῆς  οἰκονομίας  δὲν  μπορεῖ  νὰ
γραφεῖ ἀκόμη.  Ἐνδιαφέρον, πάντως, εἶναι νὰ παρατηρήσει κανείς ὅτι, σὲ σύγκριση μὲ τὴν
Ἱσπανία καὶ τὴν Πορτογαλία, οἱ ὁποῖες πέρασαν παρόμοια κρίση, ἡ ἄνοδος καὶ ἡ πτώση
τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου στὴν Ἑλλάδα στὰ ἔτη 2002 – 2014 ἦταν πολύ μεγαλύτερες.  Κι ἔτσι,
ὅμως, ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται σὲ καλύτερη θέση ἀπὸ πλευρᾶς βιοτικοῦ ἐπιπέδου, σὲ σύγκριση
μὲ τὶς δύο αὐτὲς χῶρες, ἀπ' ὅτι ἧταν τὸ 2002.  Μὲ δεδομένο ὅτι, ὑπὸ τὴν πίεση τῆς τρόϊκας, ἡ
Ἑλλάδα ἔχει κάνει πολύ περισσότερες οἰκονομικὲς μεταρρυθμίσεις ἀπὸ τὶς δύο αὐτὲς χῶρες,
εἶναι πιθανὸν ὅτι θὰ μπορέσει νὰ ἀνακτήσει μέσα σὲ τρία χρόνια, μέχρι καὶ τὸ 2016, τὸ
ἥμισυ τῆς εὐημερίας, πού ἔχασε μὲ τὴν κατάρρευση τῆς πενταετίας 2008 -2013.  Τότε, θὰ
μπορέσουμε ἴσως νὰ ποῦμε ὅτι, ἀκόμη μία φορά, πιάσαμε κορόϊδα τοὺς κουτοφράγκους.

Ὁ Κύκλος τῆς Ὑπερχρεώσεως ;

Ὁ  ὑπουργὸς  Οἰκονομικῶν  τοῦ  Λουδοβίκου  τοῦ  IE'  τῆς  Γαλλίας,  Ἰωσὴφ  Μαρί  Τερραί,
ἀποσχηματισμένος κληρικός, διαβόητος ἐπὶ ἀκολασίᾳ καὶ ἀθυροστομίᾳ, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωπος
μὲ ἐξέχουσες ἱκανότητες καὶ ἀποφασιστικότητα, εἶχε δογματίσει ὅτι συχνότης πτωχεύσεων
κατωτέρα τῶν τριῶν κατ' αἰῶνα δηλοῖ ἔλλειψιν δημοσιονομικῆς εὐεξίας.  Αὐτὰ κατὰ τὸν
Ἀνδρεάδη, διότι στὸ διαδίκτυο διαβάζει κανεὶς ὅτι συνιστοῦσε μία πτώχευση μόνον κάθε
ἑκατὸ  χρόνια.   Σὲ  κάθε  περίπτωση,  τὸ  νέον  Ἑλληνικὸν  κράτος,  μὲ  ἑπτὰ  πτωχεύσεις
σὲ 193 χρόνια, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κατηγορήσει κανεὶς γιὰ δημοσιονομικὴ νωθρότητα.  Εἶναι,
ὅμως, οἱ πτωχεύσεις αὐτὲς ἀναπόφευκτες ;  Πρέπει κάθε γενεὰ νὰ τὶς γευθεῖ ;

Ἂν δοῦμε πιὸ προσεκτικὰ τὰ πράγματα, στὶς ἕξι ἀπὸ τὶς ἑπτὰ πτωχεύσεις τὸ κράτος μας ἔχει
ἰσχυρὰ ἐλαφρυντικά.  Τὸ συνέφερε νὰ θυσιάσει τὴν χρηματοπιστωτική του ὑπόληψη γιὰ νὰ
σώσει  μεγαλύτερα ἀγαθά,  στὶς  περισσότερες  περιπτώσεις  τὴν  ἰδία  τὴν  ὕπαρξή  του.   Ἡ
τελευταία, ὅμως πτώχευσις, αὐτὴ πού ζοῦμε, εἶναι διαφορετική.  Μπορεῖ νὰ εἶναι, μάλιστα,
καὶ  χρεωκοπία.   Διότι  ὁ  πτωχὸς  δὲν  πληρώνει  διότι  δὲν  μπορεῖ,  ἐνῶ  ὁ  χρεωκόπος  δὲν
πληρώνει, ἂν καὶ θὰ μποροῦσε.

Ἡ πραγματικότης εἶναι ὅτι ἡ οἰκονομική μας πολιτικὴ τῶν ἐτῶν 2002-2010 ἦταν ἀκριβῶς ἡ
ἀντίθετη ἀπὸ ἐκεῖνην πού χρειαζόμαστε.   Οἱ φωνὲς πού μᾶς προειδοποιοῦσαν ὑπῆρχαν,
ἀλλὰ δέν θελήσαμε νὰ τὶς ἀκούσουμε.  Ἀκόμη καὶ σήμερα κλείνουμε μάτια καὶ αὐτιά, γιὰ νὰ
μὴν ἀκούσουμε τὶς κακὲς εἰδήσεις.  Αὐτὴ εἶναι ἡ χρεωκοπία μας σήμερα.  Ἡ σύγκριση μὲ τὶς
«εὐγενεῖς παραφορὲς» τῶν προηγουμένων γενεῶν δὲν μᾶς κολακεύει καθόλου.

Πέρασαν πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χρόνια καὶ μοιάζουμε ἀκόμη μὲ τὸν «Ζητιάνο» τοῦ Καρκαβίτσα
πού  ὁμολογεῖ  ὅτι  θὰ  μποροῦσε  νὰ  δουλέψει  καὶ  νὰ  προσφέρει,  ἀλλὰ  οἱ  ἄνθρωποι,  μὲ
μηδαμινὴ ὄχληση, τοῦ δίδουν ἐλεημοσύνη, τὴν ὀποία δὲν εἶναι λογικὸ νὰ ἀρνεῖται.  Εἶναι,
ὅμως, αὐτὸ ἀντάξιο ἔθνους πού ἔχει σώσει τὴν γλῶσσα καὶ τὴν πίστη του ἀπὸ δοκιμασίες
πολύ δεινότερες τῆς πτωχεύσεως ;   Ποὺ ἔχει φωτίσει  πνευματικῶς μὲ τὶς ἀξίες  αὐτὲς γιὰ
μακροὺς  αἰῶνες  τοὺς  λαούς  ὅλης  τῆς  οἰκουμένης  ;   Τὴν  ἀπάντηση  τὴν  βρῆκα  σὲ  μία
ἀνάμνηση  τῆς  συζύγου  μου  ἀπὸ  τὴν  Ἡμέρα  Πατρίδος  στὶς  Χριστιανικὲς  θερινὲς
κατασκηνώσεις τῆς Βραυρῶνος.  Ὅσο κι ἂν ψάξαμε καὶ οἱ δύο, δὲν βρήκαμε τὴν ἀκριβῆ
πηγή.   Ἴσως  μπορεῖ  νὰ  τὴν  ἔχει  διαβάσει  κάποιος  ἀπὸ  'σᾶς.   Ἡ  ἀπαγγελία  τῶν
κατασκηνωτριῶν  τελείωνε  μὲ  τὸ  δίλημμα αὐτό,  πού  πρέπει,  πιστεύω,  νὰ  θέτουμε  στοὺς
ἑαυτούς μας :  «Λαμπαδηφόρος ἢ ζήτουλας στὰ πέρατα τῆς γῆς ;»
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