
ΤΑ ΛΗΣΤΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ 1824-1825-1832. 
ΟΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ! 

Εσείς ωσάν ο ήλιος
λαμπροί! - ναι 

φλόγες βέβαια
βλέπω 

διαδημάτων

αλλά τας 
δυστυχίας μας 

μόνο φωτίζουν.
Κ Α Λ Β Ο Σ
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ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ 
1824-1940 

Η δανειοληπτική περιπέτεια των Ελλήνων, που άρχισε από τα πρώτα 
χρόνια της Επανάστασης, οι πτωχεύσεις των ετών 1827, 1843, 1893, 
1932 και η απώλεια της εθνικής 

κυριαρχίας της χώρας

• Η κακοδαιμονία αυτής της χώρας, που ξεκινάει 
από το 1824, με τα πρώτα ληστρικά δάνεια, τα 
λεγόμενα δάνεια της «ανεξαρτησίας» (!), 
συνδέεται άρρηκτα με την αδίστακτη 
τοκογλυφική εκμετάλλευση του τόπου από το 
ξένο χρηματιστικό κεφάλαιο, εκμετάλλευση η 
οποία, παρά τις διαφορετικές μορφές που 
προσλαμβάνει σε κάθε ιστορική περίοδο, όχι 
μόνο συνεχίζεται αμείωτα μέχρι τις μέρες μας 
αλλά και έχει τραγικά επιδεινωθεί με τη 
σημερινή βαθύτατη κρίση (και χρέους!) που 
βιώνουμε!



• Στις 12 Απριλίου 1823 η έκθεση της δωδεκαμελούς επιτροπής, που είχε 
ορίσει η Β' Εθνοσυνέλευση για να συντάξει ένα πρόχειρο 
προϋπολογισμό

• Τα έξοδα του πρώτου εξαμήνου του 1823 θα ανέρχονταν σε 38 
εκατομμύρια γρόσια και τα έσοδα σε μόλις 12 εκατομμύρια γρόσια. Η 
φορολογία, οι τελωνειακοί δασμοί, οι λείες, τα λάφυρα, τα λύτρα, ο 
εσωτερικός δανεισμός, οι εισφορές 

ντόπιων και φιλελλήνων, δεν ήταν ικανές

να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό

• Αποτέλεσμα: Η ανάγκη εξωτερικού 

δανεισμού ήταν πλέον μονόδρομος.

http://www.sansimera.gr/almanac/1204


• Στις 2 Ιουνίου 1823 το Εκτελεστικό (Κυβέρνηση) εξουσιοδότησε τους 
Ιωάννη Ορλάνδο, Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα Λουριώτη να μεταβούν 
στο Λονδίνο και να συνάψουν δάνειο 4.000.000 ισπανικών ταλίρων

• Στις 26 Ιανουαρίου 1824 έφθασαν στην αγγλική πρωτεύουσα και 
ύστερα από έντονες διαπραγματεύσεις, στις οποίες πήραν μέρος και 
μέλη του Φιλελληνικού Κομιτάτου, συνομολόγησαν ένα δάνειο 
800.000 λιρών με τον οίκο Λόφναν

• (9 Φεβρουαρίου 1824). Το δάνειο είχε τόκο 5%, προμήθεια 3%, 
ασφάλιστρα 1,5% και περίοδο αποπληρωμής 36 χρόνια. Ως εγγύηση 
για την αποπληρωμή του δανείου τέθηκαν από ελληνικής πλευράς 
τα δημόσια κτήματα και όλα τα δημόσια έσοδα Όμως, το ποσό που 
έφθασε στην επαναστατική διοίκηση ήταν μόλις 298.000 λίρες, αφού 
είχαν παρακρατηθεί: προκαταβολή τόκων δύο ετών, χρεολύσια,  
προμήθεια και άλλες δαπάνες .

http://www.sansimera.gr/almanac/0206
http://www.sansimera.gr/almanac/2601
http://www.sansimera.gr/almanac/0902


Παρότι «ληστρικό», το δάνειο χαιρετίστηκε στην Ελλάδα ως 
πολιτική επιτυχία της Επανάστασης και ως έμμεση 
αναγνώριση του Ελληνικού Κράτους. Πάντως, οι ελπίδες που 
στηρίχτηκαν πάνω του θα διαψευστούν οικτρά, καθώς θα 
χρησιμοποιηθεί για να κερδίσει η παράταξη Κουντουριώτη 
την εμφύλια διαμάχη. Μεγάλη ευθύνη για τους δυσμενείς 
όρους σύναψης του δανείου είχαν και οι δύο 
διαπραγματευτές, ο Γιαννιώτης                                         
πολιτικός Ανδρέας Λουριώτης
και ο Σπετσιώτης πλοιοκτήτης Ιωάν-
νης Ορλάνδος, οι οποίοι σπατάλησαν                                           
μεγάλα ποσά στο Λονδίνο, ζώντας                                                    
πολυτελώς, σε αντίθεση με τους                                                       
αγωνιστές, που πολεμούσαν με                                                             
μεγάλες στερήσεις.

http://www.sansimera.gr/articles/402


• Στις 31 Ιουλίου 1824, το Βουλευτικό αποφασίζει τη σύναψη και 
νέου δανείου, λίγες εβδομάδες μετά την καταστροφή της Κάσου 
και των Ψαρών κι ενώ η Επανάσταση βρίσκεται σε κρίσιμο 
στάδιο. Όπως και στο πρώτο δάνειο, παρόλο που υπογράψαμε 
για 1.100.000 λίρες το καθαρό ποσό περιορίστηκε στις 816.000 
λίρες, αφού είχαν παρακρατηθεί: προκαταβολή τόκων, 
χρεολύσια,  προμήθεια και άλλες δαπάνες.

• Ενώ, όμως, το ποσό του πρώτου δανείου το διαχειρίστηκε η 
Ελληνική κυβέρνηση, έστω και με σκανδαλώδη τρόπο, τη 
διαχείριση του δεύτερου δανείου ανέλαβαν οι Άγγλοι τραπεζίτες 
και τα μέλη του Φιλελληνικού Κομιτάτου,                          
παραγκωνίζοντας τους Έλληνες εκπροσώπους. 

• Τελικά, στην Ελλάδα έφθασε μόνο το ποσό των                              
232.558 στερλινών, δηλαδή λιγότερο από εκείνο                                     
που έλαβε κατά το πρώτο δάνειο, αν και το                                          
δεύτερο είχε συναφθεί σε υπερδιπλάσιο ύψος.

http://www.sansimera.gr/almanac/3107


• Και τα δύο δάνεια προβλεπόταν ότι θα 

ενίσχυαν τον Αγώνα, τον οποίον όχι 

μόνο δεν ωφέλησαν, αλλά υπήρξαν 

αφετηρία εξάρτησης της χώρας από την 

Αγγλία .

• Η Ελληνική Επανάσταση είχε λάβει 

δάνεια ακόμη και για καριοφίλια που δεν 

παραλάβαμε ποτέ πριν το 1821, γεγονός 

που έμελλε να σηματοδοτήσει τι θα 

επακολουθήσει αργότερα.

• Έτσι η ιστορία του Δημοσίου χρέους 

της χώρας μας χωρίζεται σε πολλές 

περιόδους τις οποίες και τις 

κατηγοριοποιούμε.



Πρώτη περίοδος 1824 με 1897
• Την περίοδο 1824-1897 η Ελλάδα πήρε ΔΕΚΑ (10) 

εξωτερικά δάνεια, συνολικά 770 εκ. γαλλικά 

Φράγκα. ενώ η αναγραφόμενη αξία των ΔΕΚΑ 

αυτών δανείων , ήταν 770 εκ. γαλλικά Φράγκα, 

εντούτοις στο χέρι πήραμε μόνο … 464 εκ.!!! Τα 

υπόλοιπα δεν μας δόθηκαν ποτέ μιας κα 

αποτέλεσαν … έξοδα φακέλων των Τραπεζών, 

καθώς και ότι άλλο μπορεί να χρεώσει ένας γνήσιος 

τοκογλύφος !!!

Η πρώτη πτώχευση ήταν θέμα χρόνου και ήρθε 

μόλις το 1825 

• Το 1826 ανέλαβε την διακυβέρνηση ο Α. Ζαΐμης και 

στο ταμείο του κράτους βρήκε μόνο … 16 γρόσια! 

Δηλαδή ούτε καν μια λίρα !!!! Τότε η Ελλάς 

ονομάστηκε για πρώτη φορά Ψωροκώσταινα



Περίοδος του Οθωνα
Όταν έγινε Βασιλιάς ο Όθωνας, πήρε κι αυτός ένα 

… δανειάκι και μάλιστα με την εγγύηση των τριών 

μεγάλων Δυνάμεων (όπως βλέπετε υπήρχε και 

τότε μια ... Τρόικα)! Το δάνειο έπρεπε να 

καταβληθεί σε τρεις δόσεις στη χώρα μας! 

Την τρίτη δόση η οποία ήταν 20 εκ. γαλλικά 

φράγκα δεν καταβλήθηκε ΠΟΤΕ μα ΠΟΤΕ στη 

χώρα μας. Πάντως όσα πήρε ο Όθωνας, δηλαδή οι 

δύο προηγούμενες δόσεις , σύνολο 20. εκ Γαλ. 

Φράγκα , οι Έλληνες δε τα είδαν στις τσέπες τους 

μιας και το 57% κατακρατήθηκε από την 

δανειοδότρια τράπεζα κατακρατήθηκε στο 

εξωτερικό, ενώ το υπόλοιπο σπαταλήθηκε από την 

αντιβασιλεία κυρίως σε έξοδα του … Βαυαρικού 

στρατού (πάλι οι Γερμανοί δηλαδή στη μέση)!!!

Φτάσαμε στο 1843 οπότε είχαμε και τη 

δεύτερη χρεοκοπία της Ελλάδος.



Η Τρικουπική

περίοδος
Κατά την περίοδο αυτή 

κυρίαρχος θα αναδυθεί ο 

έμπιστος των ανακτόρων Α. 

Συγγρός. 



• Ο Χ. Τρικούπης θα αναδυθεί σε πρωταθλητή του εξωτερικού 

δανεισμού. Και όπως ήταν φυσικό, ο υπερδανεισμός με 

τοκογλυφικούς όρους , έφερε και πάλι το 1893 την τρίτη 

χρεοκοπία στην χώρα μας.

• Το γελοίο της υπόθεσης είναι 

ότι όλα αυτά τα πληρώσανε τελικά 

τα τρισέγγονα του Τρικούπη εις το 

ακέραιο και δέκα φορές πάνω!!

Έτσι το 1898 η Ελλάδα θα τεθεί 

υπό τον  Διεθνή Οικονομικό

Έλεγχο και ταυτόχρονα θα της 

παραχωρηθεί νέο δάνειο.



Περίοδος από το 1900 ως το 1945

Ως το 1914 υπάρχει μια περίοδος στην οποία αναπτύσσεται ο ιδιωτικός τομέας στην 

Ελλάδα και υποχωρεί ο κρατικός. Την ίδια αυτή εποχή η Αθήνα αντιμετωπίζει τον 

Μακεδονικό αγώνα και από το 1912 τους Βαλκανικούς.

Την περίοδο αυτή συνομολογήθηκαν τέσσερα εξωτερικά δάνεια, συνολικά 521 εκ. φ.

Τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν : 

- Υπέρ της εξυπηρέτησης των ήδη υπαρχόντων εξωτερικών δανείων (από τότε ήταν 

της μόδας να πληρώνει η Ελλάδα χρεολύσια προηγούμενων δανείων με … νέα 

δάνεια).

- Υπέρ της διεξαγωγής των Βαλκανικών πολέμων και - Στην ενσωμάτωση των νέων 

περιοχών που προέκυψαν μετά τους Βαλκανικούς.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι την περίοδο αυτή υπογράψαμε νέα 

δάνεια για να πληρώνουμε τα παλιά.



Από το 1915 ως το 1923 η Ελλάδα 

του διχασμού βρίσκεται εν μέσω του 

Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και στη 

συνέχεια θα βιώσει τη Μικρασιατική 

καταστροφή και να βρεθεί με τους 

πρόσφυγες απ’ αυτήν. Εδώ 

αρχίζουν και τα πραγματικά … 

δανειακά (πλην όμως τοκογλυφικά) 

ευτράπελα !!!

Η οικονομική πορεία διαρθρώνεται 

από τις μεγάλες, έκτακτες πολεμικές 

δαπάνες, ενώ σε έξαρση βρίσκεται 

και ο εσωτερικός δανεισμός.



ΤΟ ΠΟΙΟ ΑΙΣΧΡΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ... ever !!!

Την περίοδο αυτή υπογράψαμε και λάβαμε το πιο αισχρό δάνειο που έχει πάρει 

ποτέ χώρα! Αισχρό όχι για το μέγεθός του, μιας και ήταν σχετικά μικρό αλλά 

επαίσχυντο για τον λόγο που το λάβαμε! Προσέξτε λοιπόν:

Το 1913 ο Ελληνικός Στρατός, αποτελούμενος από δυνάμεις της Β. Ελλάδος, έχυσε 

το αίμα του για να καταλάβει μια στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομική γραμμή! Την 

γραμμή Θεσσαλονίκης – Κωνσταντινούπολης! Και το πέτυχε αυτό! Η γραμμή 

κατελήφθη από τον Ελληνικό Στρατό. Φαίνεται όμως ότι οι “Σύμμαχοι” είχαν άλλα 

σχέδια για μας!

Ενώ την καταλάβαμε εμείς, ξαφνικά οι Γάλλοι αποφάσισαν ότι … η γραμμή τους 

ανήκει, στα πλαίσια της “συμμαχικής μοιρασιάς” ! Όμως ήταν κάτι που υπήρχε σε 

Ελληνικά εδάφη και δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο! Έτσι μας 

εξανάγκασαν να την αγοράσουμε!!!!

Κι επειδή ως συνήθως δεν είχαμε λεφτά, μας έδωσαν το δάνειο και μάλιστα σε 

δολάρια. Μας έδωσαν ένα Καναδικό (δηλαδή Γαλλικό) δάνειο 8.000.000 δολαρίων 

για να πληρώσουμε στους Γάλλους μια σιδηροδρομική γραμμή την οποία εμείς την 

είχαμε καταλάβει με τον στρατό μας !!!!



Περίοδος Μεσοπολέμου 1924 με 1932

• Με τη Μικρασιατική καταστροφή ο ελληνισμός θα βρεθεί σε 

αμηχανία και σύγχυση.

• Βενιζέλος θα επιστρέψει και θα κερδίσει

τις εκλογές του 1928.Την περίοδο 1924-1931

συνομολογήθηκαν εννιά (9) εξωτερικά δάνεια,

συνολικά 992 εκ. φρ. Τα δάνεια                                                                              

χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των

προσφύγων, την εξυπηρέτηση του                                                                             

εξωτερικού δανεισμού, τη σταθεροποίηση της 

δραχμής και για παραγωγικούς σκοπούς..

Το 1932 είχαμε την τέταρτη πτώχευση



1946-1966 Ανασυγκρότηση και ανάπτυξη

• Πρώτο μέλημα της χώρας η ανασυγκρό-

τηση της από την κατοχική καταστροφή

• Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ο εμφύλιος 

και το τρίτο οι υπέρογκες στρατιωτικές 

Δαπάνες. Το δημόσιο χρέος συντίθεται 

από το προπολεμικό και το μεταπολεμικό.

Για την εξυπηρέτηση του μετακατοχικού

εξωτερικού δανεισμού η Ελλάδα κατέβαλε το 

128% της δανειακής προσόδου που λογιστικά είχε πάρει! 

Καταλάβατε το μέγεθος της τοκογλυφίας.



Περίοδος Δικτατορίας 1967 με 1974

• Περίοδος υπέρογκου εσωτερικού δανεισμού, ο οποίος και 

τετραπλασιάσθηκε. Αντίθετα ο εξωτερικός δανεισμός 

σημειώνει πολύ μικρή αύξηση.

Περίοδος Μεταπολίτευσης 1975 με 1981 

(Κυβέρνηση Καραμανλή)
• Συνολικά έχουμε 24 εξωτερικά δάνεια. Τρία από την 

γαλλική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα από διεθνείς 

οργανισμούς και τράπεζες. Έχουμε κυριαρχία του 

δολαρίου και απουσία της αγγλικής λίρας



Περίοδος 1981 με 1989 (Κυβέρνηση Α. Παπανδρέου)
Ο δημόσιος τομέας διευρύνεται εντυπωσιακά                                                                      

Τα ελλείμματα θα καλυφθούν κατά 106% από τον 

δανεισμό.

Το 1985 η Ελλάδα ήταν παγκόσμια πρώτη στο 

κατά κεφαλήν Δημόσιο Χρέος το οποίο είχε αρχίσει 

να προσδιορίζει την ύπαρξη της οικονομίας και όχι 

την ανάπτυξή της. Εκεί κάπου στο 1987 αρχίζει ο 

Γολγοθάς της Ελλάδος!

η Ελλάδα όχι απλά ΔΕΝ αποτέλεσε το 

«κακομαθημένο παιδί» των συμμάχων και τον 

«μπαταχτσή» της κοινότητας, αλλά αποτέλεσε τον 

μεγάλο πελάτη των Δυτικών Τραπεζών και έναν 

από τους καλύτερους σε όλη την Δυτική Οικονομία 

! Τόσο καλό που οι Δυτικές τράπεζες δεν είχαν 

καμία όρεξη να σταματήσουν να δανείζουν γιατί επί 

200 χρόνια πλήρωνε αδιαμαρτύρητα!



Χαρακτηριστικά του δανεισμού μας τα τελευταία 

200 χρόνια

- πληρώναμε δάνεια τα οποία δεν τα λάβαμε ποτέ,

- πληρώναμε μέχρι και 200 φορές πάνω την αξία τους ,

- πληρώναμε δάνεια για πράγματα που χύσαμε το αίμα μας για να 

τα αποκτήσουμε!
- Φτάσαμε στο σημείο να αποπληρώνουμε δάνεια 

της πρώτης περιόδου της Επαναστάσεως του 1821

μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία, και οι κατ’

όνομα σύμμαχοί μας να κερδίζουν τεράστια 

ποσά από χρεολύσια κάθε χρόνο, χωρίς να

κάνουν απολύτως τίποτα!



Και ουδέποτε διαμαρτυρηθήκαμε ως λαός! Τα πληρώναμε εργαζόμενοι άοκνα 

και αγόγγυστα! Πληρώνουμε ακόμη και τους αιμοσταγείς κλέφτες του 

γερμανικού Ράιχ που στον δεύτερο παγκόσμιο                                                           

πόλεμο κατέκλεψαν την περιουσία της χώρας μας,                                                

ρούφηξαν τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές και                                                     

ρήμαξαν τον τόπο! Κατοχικές δυνάμεις που                                                           

κατάσφαξαν τον Ελληνικό λαό και ουδέποτε μας                                              

αποζημίωσαν. Ενώ εμείς είχαμε αποζημιώσει ακόμη                                                    

και τους Οθωμανούς που μας κατείχαν παράνομα                                                              

επί 4 αιώνες!!!!

- Μπορεί να μας έδωσαν ψίχουλα για να                                                      

πολεμήσουμε για την ανεξαρτησία μας, αλλά το                                            

εξαργύρωσαν επί δύο σχεδόν αιώνες! Για 200                                                             

χρόνια ο Έλληνας πληρώνει «αέρα» στους Γερμανούς                                                      

και στους λοιπούς Φραγκολεβαντίνους, χωρίς την παραμικρή διαμαρτυρία. Από 

το αστρονομικό ποσό που έχουμε πληρώσει  τα 200 αυτά χρόνια, ζήτημα να 

έχουμε λάβει στην πραγματικότητα ένα 25% και ίσως να είναι και μικρότερο.



• Πρέπει να καταλάβουν οι λαοί του κόσμου ότι 

ο Έλληνας ήταν ο πλέον καλοπληρωτής 

δανείων τα τελευταία 200 χρόνια! Και αυτά 

που μας ζητάνε σήμερα, δεν ήταν τίποτε 

άλλο παρά υπερ-τοκοχρεολύσια και 

ανακεφαλαιοποιήσεις τόκων.

• (και σε καμία περίπτωση δεν ήταν 

χρήμα το οποίο το λάβαμε στα χέρια 

μας και το σπαταλήσαμε).

Έτσι το παρουσιάζουν γιατί έτσι τους 

βολεύει, μιας και είναι οι κύριοι δράστες 

του εγκλήματος και αυτοί οι οποίοι 

καρπώθηκαν τον Ελληνικό πλούτο !!!


