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Ο Γεώργιος Α’ και η Βασιλευομένη Δημοκρατία
Ο διάδοχός του Όθωνα ήταν ένας ∆ανός CρίγκιCας, δευτερότοκος γιος του διαδόχου του
θρόνου της ∆ανίας, ο οCοίος έγινε ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄. Ο Γεώργιος βασίλεψε για &ισό
αιώνα, αCό το 1863 έως το 1913. Ήταν αγγλοφίλος και Cρόθυ&ος να αCοδεχθεί ένα Cιο
δη&οκρατικό σύνταγ&α.
Με το σύνταγ&α του 1864, η Ελλάδα έγινε &ια αCό τις Cρώτες κοινοβουλευτικές
δη&οκρατίες στον κόσ&ο, ειδικά όταν η δη&οκρατική αρχή ενισχύθηκε το 1875 &ε την
εισαγωγή της αρχής της δεδηλω&ένης, δηλαδή ότι η κυβέρνηση CρέCει να αCολα&βάνει
της ε&Cιστοσύνης του Κοινοβουλίου. Σε αντίθεση &ε τη Συνταγ&ατική Μοναρχία του
Όθωνα, το Cολίτευ&α &ετατράCηκε σε Βασιλευο&ένη ∆η&οκρατία.
Lστόσο, η Cρώτη Cερίοδος της Βασιλείας του Γεωργίου ήταν Cολιτικά ασταθής, καθώς
αCό το 1863 έως το 1874 ση&ειώθηκαν Cερισσότερες αCό 20 κυβερνητικές αλλαγές, &εταξύ
των κο&&άτων των ‘ορεινών’ και των ‘Cεδινών’. Μετά το 1874 αναδείχθηκε το Cολιτικό
άστρο του Χαρίλαου ΤρικούCη, ο οCοίος αCό το 1875 έως το 1895 κυριάρχησε στην
ανα&ορφω&ένη ελληνική Cολιτική. Ο ΤρικούCης έγινε CρωθυCουργός εCτά φορές και
διοίκησε συνολικά Cάνω αCό &ια δεκαετία.
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Ο Γεώργιος Α’
Ο Βασιλιάς Γεώργιος Α', «Βασιλεύς των Ελλήνων», όCως ήταν ο
συνταγ&ατικός του τίτλος, (24 ∆εκε&βρίου 1845 - 18 Μαρτίου 1913)
υCήρξε ο &ακροβιότερος βασιλιάς της Ελλάδας.
Ήταν ο δεύτερος κατά σειρά Βασιλιάς της νεότερης Ελλάδας &ετά
τον Όθωνα και ιδρυτής του νέου Βασιλικού Οίκου.
Ανήλθε στο θρόνο τον Νοέ&βριο του 1863. ∆ολοφονήθηκε στις
5/18 Μαρτίου 1913 στη Θεσσαλονίκη.
Ο Γεώργιος Cροσαρ&όστηκε σχετικά γρήγορα στην ελληνική
Cραγ&ατικότητα. Αυτό του εCέτρεψε να ασκήσει έντονη εCιρροή
στην ελληνική Cολιτική σκηνή, σε βαθ&ό Cολύ &εγαλύτερο αCό
όσο ήταν φανερό στην εCοχή του. Η διαλλακτικότητα και η
ψυχραι&ία του, του εCέτρεψε να διατηρεί ανοιχτές γρα&&ές &ε το
&εγαλύτερο &έρος του Cολιτικού κόσ&ου και, χωρίς να είναι
ιδιαίτερα δη&οφιλής, να Cαρα&ένει η εξουσία του Cάντοτε
σεβαστή. Σε αυτά του τα χαρακτηριστικά &Cορεί να αCοδοθεί όχι
&όνο η ιδιαιτέρως &ακροχρόνια βασιλεία του, αλλά και η
ωρί&ανση εCί των η&ερών του του ελληνικού Cολιτικού κόσ&ου.
Για τις Προστάτιδες ∆υνά&εις, και ιδιαιτέρως για την Αγγλία,
εθεωρείτο ο Cλέον αξιόCιστος Έλληνας συνο&ιλητής τους.
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Πολιτικές Εξελίξεις, 1863-1898
Η Cρώτη Cερίοδος της Βασιλείας του Γεωργίου ήταν Cολιτικά ασταθής, όCως και κατά την Cερίοδο
του Όθωνα. Τα Cολιτικά κό&&ατα ήταν CροσωCοCαγή, χωρίς ιδιαίτερες ιδεολογικές διαφορές και η
κινητήριος δύνα&ή τους ήταν οι Cελατειακές σχέσεις και η νο&ή της εξουσίας. ΑCό το 1863 έως το
1874 ση&ειώθηκαν Cερισσότερες αCό 20 κυβερνητικές αλλαγές, &εταξύ των κο&&άτων των ‘ορεινών’
και των ‘Cεδινών’. Ο Cιο ση&αντικός Cολιτικός της Cεριόδου αυτής ήταν ο Αλέξανδρος
Κου&ουνδούρος, ο οCοίος Cροώθησε την αγροτική &εταρρύθ&ιση και τη ρύθ&ιση των δανείων της
ανεξαρτησίας.
Μια ση&αντική Cολιτική εξέλιξη αυτή την Cερίοδο ήταν η καθιέρωση της αρχής δεδηλω&ένης &ετά
το 1875, της αρχής δηλαδή ότι οι κυβερνήσεις CρέCει να αCολα&βάνουν της ε&Cιστοσύνης της
Cλειοψηφίας της Βουλής και όχι &όνο του Βασιλέως.
Μετά το 1874 αναδείχθηκε το Cολιτικό άστρο του Χαρίλαου ΤρικούCη, ο οCοίος αCό το 1875 έως το
1895 κυριάρχησε στην ελληνική Cολιτική. Ο ΤρικούCης ήταν ένας Cολιτικός, ο οCοίος εCεδίωκε και
Cροώθησε ουσιαστικές &εταρρυθ&ίσεις της Cολιτικής και της οικονο&ίας, τις οCοίες θεωρούσε ως
CροϋCόθεση για την υλοCοίηση εθνικών εCιδιώξεων όCως η ‘Μεγάλη Ιδέα’. Το αντίCαλο δέος του
ήταν ένας Cαραδοσιακός Cολιτικός της Cαλιάς σχολής, ο Θεόδωρος ∆ηλιγιάννης, &ε τον οCοίο
εναλλάσονταν στην εξουσία.
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Τρικούπης και Δηλιγιάννης στη Βουλή
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Μεταρρυθμίσεις και Μετασχηματισμοί, 1863-1898
Στα τριανταCέντε χρόνια &εταξύ του 1863 και του 1898, οι θεσ&ικές αλλαγές και οι &εταρρυθ&ίσεις σταδιακά αCοκτούν δυνα&ική και
οδηγούν τη χώρα σε ση&αντικό οικονο&ικό, κοινωνικό και Cολιτικό &ετασχη&ατισ&ό. Τα ση&εία αναφοράς αυτού του
&ετασχη&ατισ&ού Cεριλα&βάνουν
1. Το Σύνταγ&α του 1864,
2. Την Cροσάρτηση των ΕCτανήσων, της Θεσσαλίας και &έρους της ΗCείρου
3. Τις νο&ισ&ατικές &εταρρυθ&ίσεις,
4. Τη ρύθ&ιση των δανείων της ανεξαρτησίας,
5. Την εCάνοδο της Ελλάδας στις διεθνείς χρη&αταγορές,
6. Την καθιέρωση της αρχής της δεδηλω&ένης,
7. Την αγροτική &εταρρύθ&ιση,
8. Τα &εγάλα δη&όσια έργα,
9. Την ανάCτυξη της βιο&ηχανίας και της ατ&οκίνητης ναυτιλίας
10. Την εCέκταση των ελληνικών εCιχειρήσεων και τραCεζών στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
Στα τέλη του 19ου αιώνα , και Cαρά την ‘Cτώχευση’ του 1893 και την εCιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου, το ελληνικό
κράτος και η ελληνική οικονο&ία έχουν καλύψει ένα &έρος της διαφοράς αCό τις Cροηγ&ένες χώρες της ΕυρώCης, λειτουργώντας
Cλέον ως ση&αντικός ε&Cορικός και στρατηγικός εταίρος της ∆ύσης στη Νότια Βαλκανική. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγα χρόνια
&ετά την ‘Cτώχευση’, το καλοκαίρι του 1896, η Αθήνα φιλοξένησε τους Cρώτους σύγχρονους Ολυ&Cιακούς Αγώνες &ε &εγάλη
εCιτυχία.
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Εδαφικές Επεκτάσεις και η Μεγάλη Ιδέα, 1863-1898
ΕCιCλέον, στην Cερίοδο αυτή το ελληνικό κράτος εCεκτάθηκε γεωγραφικά, βασιζό&ενο και στη συ&βολή των
Προστάτιδων ∆υνά&εων.
Το 1864 οι Άγγλοι Cαραχώρησαν στην Ελλάδα τα ΕCτάνησα, όCως είχαν υCοσχεθεί, ως δώρο για το νέο βασιλιά.
ΕCρόκειτο για την Cρώτη εδαφική εCέκταση του ελληνικού βασιλείου. Κατά την Βασιλεία του Γεωργίου εCρόκειτο
να ακολουθήσουν και άλλες, και να διCλασιασθεί σχεδόν τόσο το έδαφος όσο και ο Cληθυσ&ός της Ελλάδας.
Το 1881, &ετά αCό διαCραγ&ατεύσεις Cου έγιναν σε εφαρ&ογή της Συνθήκης του Βερολίνου του 1878,
Cροσαρτήθηκαν στην Ελλάδα η Θεσσαλία και η Cεριοχή της Άρτας και έτσι συντελέσθηκε η δεύτερη ση&αντική
εδαφική εCέκταση του Ελληνικού Βασιλείου. Η Συνθήκη του Βερολίνου τροCοCοίησε τη Συνθήκη του Αγίου
Στεφάνου η οCοία είχε υCογραφεί &ετά τη νίκη της Ρωσίας στο Ρωσο-Τουρκικό Cόλε&ο του 1877-78, και η οCοία
CροέβλεCε τη δη&ιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας. Με τη συνθήκη του Βερολίνου Cου συνο&ολογήθηκε λόγω
των αντιδράσεων των υCολοίCων ευρωCαϊκών δυνά&εων, και κυρίως της Βρετανίας, τα εδαφικά κέρδη της
Βουλγαρίας Cεριορίστηκαν, ενώ CροβλεCόταν και η ανεξαρτησία της Ρου&ανίας, της Σερβίας και του
Μαυροβουνίου. Η Ελλάδα είχε αντιδράσει και αυτή στη δη&ιουργία της Μεγάλης Βουλγαρίας &ε τη Συνθήκη του
Αγίου Στεφάνου. Το άρθρο 24 της Συνθήκης του Βερολίνου CροέβλεCε νέα χάραξη των ελληνοτουρκικών
συνόρων και &ε βάση αυτό Cροσαρτήθηκαν στην Ελλάδα το 1881 η Θεσσαλία και η Cεριοχή της Άρτας.
Lστόσο, αυτά τα εδαφικά κέρδη θεωρήθηκαν δευτερεύοντα σε σχέση &ε τη Μεγάλη Ιδέα. Για Cαράδειγ&α, το
Κρητικό ζήτη&α Cυροδοτούσε συνεχώς τα εθνικιστικά αισθή&ατα των Ελλήνων και Cίεζε ιδιαίτερα τις ελληνικές
κυβερνήσεις, καθώς οι Κρήτες εCαναστατούσαν σχεδόν αδιάκοCα κατά των οθω&ανικών αρχών.
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Η Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Σύνοδο του Βερολίνου
1878
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Εξωτερικός Δάνεισμος και ‘Πτώχευση’
Μεταξύ 1879 και 1893 η χώρα είχε Cιο εύκολη Cρόσβαση στον εξωτερικό
δανεισ&ό, λόγω της ρύθ&ισης των δανείων της ανεξαρτησίας και των ευνοϊκών
συνθηκών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Οι διαCραγ&ατεύσεις &ε τους Cιστωτές αναφορικά &ε τα δάνεια της
ανεξαρτησίας είχαν ξαναρχίσει &ετά τη &εταCολίτευση του 1863, αλλά
αCέδωσαν καρCούς &όλις το ΣεCτέ&βριο του 1878, όταν η κυβέρνηση
Κου&ουνδούρου ήρθε σε συ&βιβασ&ό &ε τους κεφαλαιούχους.
Στην Cερίοδο &ετά το 1878 ο εξωτερικός δανεισ&ός ανέβηκε υCέρ&ετρα, τόσο για
τη χρη&ατοδότηση των εCενδύσεων για τη βελτίωση των υCοδο&ών, όσο και για
τη χρη&ατοδότηση των α&υντικών δαCανών, των εδαφικών εCεκτάσεων, της
εξυCηρέτησης του συσσωρευ&ένου χρέους και των καταναλωτικών
ελλει&&άτων του δη&οσίου. Έτσι, η χώρα σταδιακά οδηγήθηκε στην ‘Cτώχευση’
του 1893.
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Ο ‘Ατυχής Πόλεμος’ και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος

Το 1897, η Ελλάδα υCέστη &ία &εγάλη ήττα στον ‘ατυχή’ Ελληνοτουρκικό Cόλε&ο τον οCοίο
Cροκάλεσε.
Η στρατιωτική ήττα της Ελλάδας θεωρήθηκε &εγάλη εθνική ταCείνωση και, σε συνδυασ&ό &ε την
‘Cτώχευση’ του 1893 συνέβαλε στην εCιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου το 1898,
Cροκει&ένου να εCέλθει δη&οσιονο&ική εξυγίανση και να &Cορέσει η Ελλάδα να αCοCληρώσει τα
εξωτερικά της χρέη.
Lστόσο, η βρετανική Cροστασία εξασφάλισε και Cάλι ότι η ελληνική εCικράτεια Cαρέ&εινε άθικτη,
ακό&α και &ετά την ήττα του 1897, ενώ η Κρήτη έγινε αυτόνο&η το 1898, υCό τον CρίγκηCα Γεώργιο
της Ελλάδας, δευτερότοκο γιο του Βασιλέα Γεωργίου Α΄.
Συ&Cερασ&ατικά, στα τέλη του 19ου αιώνα , και Cαρά την ‘Cτώχευση’ του 1893, την ‘ήττα’ του 1897
και την εCιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου, το ελληνικό κράτος και η ελληνική οικονο&ία
έχουν καλύψει ένα &έρος της διαφοράς αCό τις Cροηγ&ένες χώρες της ΕυρώCης, λειτουργώντας
Cλέον ως ση&αντικός ε&Cορικός και στρατηγικός εταίρος της ∆ύσης στη Νότια Βαλκανική.
Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγα χρόνια &ετά την ‘Cτώχευση’, το καλοκαίρι του 1896, η Αθήνα
φιλοξένησε τους Cρώτους σύγχρονους Ολυ&Cιακούς Αγώνες &ε &εγάλη εCιτυχία.
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Αλέξανδρος Κουμουνδούρος
Ο Αλέξανδρος Κου&ουνδούρος (4 Φεβρουαρίου 1815 - 26
Φεβρουαρίου 1883) ήταν ένας αCό τους ση&αντικότερους Έλληνες
Cολιτικούς του 19ου αιώνα. ∆ιετέλεσε δέκα φορές CρωθυCουργός
της Ελλάδας για συνολικό διάστη&α 7,5 σχεδόν ετών.
Lς υCουργός και CρωθυCουργός Cολιτεύτηκε &ε &ετριοCάθειά
και σύνεση και δεν δίστασε να αναλάβει τολ&ηρές Cρωτοβουλίες.
Το 1866 ξεCέρασε &ε εCιτυχία το Κρητικό ζήτη&α χωρίς η Ελλάδα
να Cαρασυρθεί σε Cόλε&ο &ε την Τουρκία. ΕCιτυχία της
διακυβέρνησής του θεωρείται η διευθέτηση των δανείων της
ανεξαρτησίας το 1868 και η ειρηνική Cροσάρτηση της Θεσσαλίας
και της νοτίου ΗCείρου (Άρτα).
Στο εσωτερικό της χώρας φρόντισε για τη διευθέτηση Cολλών
εσωτερικών Cροβλη&άτων, οικονο&ικών και φορολογικών στην
κατεύθυνση της ενίσχυσης της βιο&ηχανίας. ΕCεδίωξε την
αντι&ετώCιση του Cροβλή&ατος της ληστείας (νό&ος ΤΟ∆΄ 1871),
ενώ ση&αντικός ήταν και ο νό&ος ΦΠΣΤ΄, «Cερί ευθύνης
υCουργών».
Ένα αCό τα Cιο ση&αντικά οικονο&ικά και κοινωνικά &έτρα Cου
έλαβε ήταν η διανο&ή 2.650.000 στρε&&άτων γης (‘εθνικών
γαιών’) στους ακτή&ονες Cου τα καλλιεργούσαν.
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Χαρίλαος Τρικούπης
O Χαρίλαος ΤρικούCης (11 Ιουλίου 1832 - 30 Μαρτίου 1896)
ήταν ο Cιο ση&αντικός ίσως Έλληνας Cολιτικός του 19ου
αιώνα.
Ο ΤρικούCης ξεκίνησε την Cολιτική σταδιοδρο&ία του,
καταCολε&ώντας τις συνταγ&ατικές Cαραβάσεις του βασιλέα
Γεωργίου Α΄ και ζητώντας την εφαρ&ογή της αρχής της
δεδηλω&ένης. Κυριάρχησε στην Cολιτική σκηνή της Ελλάδας
εCί 19 χρόνια, αCό το 1875 έως το 1894, και ανέλαβε τη θέση
του CρωθυCουργού εCτά συνολικά φορές. Κυβέρνησε τη χώρα
για σχεδόν 10 χρόνια αCό τα 20 αυτής της Cεριόδου.
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του εντάθηκαν τα
βή&ατα εκβιο&ηχάνισης της χώρας, έγιναν εγγειοβελτιωτικά
έργα (αCοξήρανση ΚωCαϊδας) κατασκευάστηκαν ση&αντικές
&εταφορικές υCοδο&ές (δρό&οι, σιδηρόδρο&ος, Ισθ&ός της
Κορίνθου) και εκσυγχρονίστηκε ο στρατός και το ναυτικό.
Lστόσο, όλες αυτές οι Cρωτοβουλίες χρη&ατοδοτήθηκαν &ε
εξωτερικό δανεισ&ό, οδηγώντας τη χώρα σε νέα ‘Cτώχευση’ το
1893, γνωστή αCό την ιστορική φράση «δυστυχώς
εCτωχεύσα&εν», η οCοία αCοδίδεται στον ΤρικούCη.
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Το Μεταρρυθμιστικό Έργο του Χαριλάου Τρικούπη

Το Μάρτιο του 1880 &ε Cρότασή του καταργήθηκε ο φόρος της δεκάτης στα δη&ητριακά Cροϊόντα και αντικαταστάθηκε &ε
το φόρο εCί των αροτριώντων κτηνών. ΕCίσης &είωσε τη στρατιωτική θητεία σε ένα έτος αντί τριών Cου ήταν &έχρι τότε.
Με την κυβέρνηση Cου συγκρότησε το Μάρτιο του 1882 αναδιοργάνωσε την αστυνο&ία, την αγροφυλακή και τη
Στρατιωτική Σχολή ΕυελCίδων. ΘέσCισε νό&ους για Cροσόντα, &ονι&ότητα και Cροαγωγή δη&οσίων υCαλλήλων.
ΑCοφάσισε την αCοξήρανση της λί&νης ΚωCαΐδα και τη δη&ιουργία σιδηροδρο&ικού δικτύου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ
το 1882 υCήρχαν σε λειτουργία &όνο 9 CερίCου χιλιό&ετρα σιδηροδρο&ικής γρα&&ής Cου συνέδεαν την Αθήνα (Θησείο) &ε
το εCίνειό της, τον Πειραιά, το 1893 λειτουργούσαν 914 χιλιό&ετρα σιδηροδρο&ικών γρα&&ών και άλλα 490 ήταν υCό
κατασκευή. Για τη χρη&ατοδότηση των έργων Cήρε δύο &εγάλα δάνεια και εCέβαλε φορολογία στον καCνό και το κρασί. Η
διάνοιξη της ∆ιώρυγας της Κορίνθου εCετεύχθη χάρη στον ΤρικούCη, ο οCοίος και την εγκαινίασε το 1893. ΕCίσης έδωσε
ιδιαίτερη ση&ασία στην ενίσχυση της Cαιδείας.
Στην εCό&ενη διακυβέρνησή του (1886-1890) &είωσε τον αριθ&ό των βουλευτών αCό 240 σε 150 (το κατώτατο όριο Cου
CροέβλεCε τότε το Σύνταγ&α) και εCίσης ενίσχυσε το Βασιλικό Ναυτικό &ε Cαραγγελία τριών &εγάλων Cλοίων, των
θωρηκτών Ύδρα, ΣCέτσαι και Ψαρά, για τη χρη&ατοδότηση των οCοίων αναγκάστηκε να Cάρει και άλλο ένα δάνειο.
ΕCέβαλε και φόρο εCί των οικοδο&ών.
Ο Χαρίλαος ΤρικούCης εCιδίωξε έναν ιδιαίτερα φιλόδοξο εκσυγχρονισ&ό, ο οCοίος Cαρουσίασε Cάντως Cροβλή&ατα, καθώς
οι αλλαγές δε βρήκαν Cρόσφορο έδαφος λόγω της Cροβλη&ατικής ελληνικής οικονο&ίας και του συντηρητικού Cνεύ&ατος
της εCοχής. ΕCιCλέον, ενώ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του ΤρικούCη Cροωθήθηκαν ση&αντικές &εταρρυθ&ίσεις
και κατασκευάστηκαν ση&αντικές &εταφορικές υCοδο&ές, η αύξηση του εξωτερικού δανεισ&ού οδήγησε τη χώρα σε νέα
‘Cτώχευση’ το 1893.
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Τα Εγκαίνια του Ισθμού της Κορίνθου, 1893
(Κωνσταντίνος Βολανάκης, 1837-1907)
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Νομισματικές και Δημοσιονομικές Εξελίξεις, 1863-1898

Η Cερίοδος 1863-1898 χαρακτηρίστηκε αCό &εγάλη δη&οσιονο&ική και νο&ισ&ατική αστάθεια. Βάση της δη&οσιονο&ικής και
νο&ισ&ατικής αστάθειας ήταν η αναγκαιότητα για &εγάλες Cεριοδικές αυξήσεις των στρατιωτικών δαCανών.
Η Ελλάδα CροσCάθησε ανεCιτυχώς να συ&&ετάσχει στη Λατινική Νο&ισ&ατική Ένωση, η οCοία δη&ιουργήθηκε το 1865,
όταν η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελβετία συ&φώνησαν να συνεργασθούν για να διατηρήσουν το δι&εταλλικό
νο&ισ&ατικό τους σύστη&α.
Ό&ως, τα &εγάλα δη&οσιονο&ικά Cροβλή&ατα, λόγω της αύξησης των στρατιωτικών δαCανών &ετά την εCανάσταση της
Κρήτης, οδήγησαν σε διετή Cαύση της &ετατρεψι&ότητας της δραχ&ής το 1868 και σε υCέρ&ετρη νο&ισ&ατική εCέκταση. Η
&ετατρεψι&ότητα εCανήλθε το 1870, αλλά η Cροετοι&ασία για τη συ&&ετοχή της Ελλάδας στην Λατινική Νο&ισ&ατική
Ένωση καθυστέρησε, &ε συνέCεια να την Cρολάβουν, αφενός η κατάρρευση του δι&εταλλισ&ού, και αφετέρου, νέες
Cολε&ικές CεριCέτειες, Cου οδήγησαν σε &ονι&ότερη αναστολή της &ετατρεψι&ότητας της δραχ&ής.
Μετά το Ρωσο-Τουρκικό Cόλε&ο του 1877 και την Cροσάρτηση της Θεσσαλίας και της ΗCείρου, η Ελλάδα χρειάστηκε να
αυξήσει τις δη&όσιες δαCάνες για την ενσω&άτωση των δύο νέων αυτών Cεριφερειών. Lς εκ τούτου, Cαρέ&εινε για &εγάλο
χρονικό διάστη&α στο καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας τραCεζογρα&&ατίων, ένα καθεστώς Cου εCέτρεCε &εν την
Cιο άνετη χρη&ατοδότηση των δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων, &ε κόστος ό&ως τη νο&ισ&ατική αστάθεια και τις έντονες
Cληθωριστικές Cιέσεις.
Κάτω αCό τις συνθήκες αυτές, η δραχ&ή δεν &Cόρεσε να &ετάσχει ούτε στον κανόνα χρυσού, Cου εCικράτησε διεθνώς &ετά
την κατάρρευση του δι&εταλλισ&ού το 1879. Παρά τη βούληση των ελληνικών κυβερνήσεων, η έγκαιρη ενσω&άτωση της
δραχ&ής στο σύστη&α αυτό στάθηκε αδύνατη. Η CροσCάθεια εCαναφοράς της &ετατρεψι&ότητας το 1885 αCέτυχε και Cάλι
λόγω των &εγάλων δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων Cου Cροκάλεσε η εCιστράτευση (‘ειρηνοCόλε&ος’).
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Η Εξέλιξη των Αμυντικών Δαπανών, 1863-1898
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Τα Προβλήματα του Διμεταλλισμού και η Λατινική
Νομισματική Ένωση
Οι &εγάλες ανακαλύψεις χρυσού στη Ρωσία, την Καλιφόρνια και την Αυστραλία, κατά τις δεκαετίες του 1850 και 1860, &είωσαν
την τι&ή αγοράς του χρυσού σε σχέση &ε του αργύρου. ΣυνέCεια των &εταβολών αυτών ήταν να ση&ειωθεί εισροή χρυσού και
εκροή αργύρου. Τα αργυρά νο&ίσ&ατα άρχισαν να σCανίζουν, αφού η εσωτερική τους αξία (τι&ή του Cεριεχο&ένου αργύρου)
ξεCερνούσε την ονο&αστική αξία τους. Έτσι λιώνονταν, &ε σκοCό να Cουληθούν ως &έταλλο. Η έλλειψη αργυρών νο&ισ&άτων
Cροκάλεσε &εγάλες δυσχέρειες στις συναλλαγές.
Για να αντι&ετωCίσουν την κατάσταση αυτή, το 1865, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελβετία συ&φώνησαν να συνεργασθούν
για να διατηρήσουν το δι&εταλλικό σύστη&α. Για το σκοCό αυτό, αCοφάσισαν στις 23 ∆εκε&βρίου 1865 στο Παρίσι την αCό κοινού
ίδρυση της Λατινικής Νο&ισ&ατικής Ένωσης (ΛΝΕ). Lς εCίση&η αναλογία τι&ής των δύο &ετάλλων ελήφθη το 15½ Cρος 1, και το
γαλλικό φράγκο αCοτέλεσε την κοινή νο&ισ&ατική &ονάδα. Το γαλλικό φράγκο κυκλοφόρησε σε χρυσά νο&ίσ&ατα των 5, 10, 20,
50 και 100 φράγκων και σε αργυρά Cεντόφραγκα νο&ίσ&ατα. Με τα νο&ίσ&ατα αυτά, &Cορούσαν να γίνουν Cληρω&ές σε
αCεριόριστη Cοσότητα. Η ΤράCεζα της Γαλλίας διατηρούσε &εγάλα αCοθέ&ατα σε &εταλλικό (κυρίως σε άργυρο),
ανταλλάσσοντας κατά το δοκούν τα τραCεζογρα&&άτια είτε &ε χρυσό είτε &ε άργυρο, και λειτουργούσε ως «δανειστής ύστατης
Cροσφυγής» για τις άλλες κεντρικές τράCεζες. Οι νο&ισ&ατικές αρχές κάθε χώρας ήταν υCοχρεω&ένες να εκδίδουν χρυσά και
αργυρά νο&ίσ&ατα ίσου βάρους και βαθ&ού καθαρότητας στη σταθερή αναλογία 15 ½ Cρος 1. Τα χρυσά και αργυρά νο&ίσ&ατα
των υCόλοιCων χωρών της Ένωσης ήταν αCοδεκτά αρχικά &όνον αCό τα ∆η&όσια Τα&εία της κάθε χώρας-&έλους, ενώ &ε
&εταγενέστερη σύ&βαση (Νοέ&βριος 1885) έγιναν αCοδεκτά και στις ιδιωτικές συναλλαγές.
ΚόCηκαν, εCίσης, αργυρά κέρ&ατα των 2, 1, και 0,5 φράγκων, χα&ηλής Cεριεκτικότητας σε άργυρο και &ειω&ένης, συνεCώς,
αγοραστικής αξίας. Ήταν αCοδεκτά αCό τα ∆η&όσια Τα&εία των άλλων χωρών-&ελών για Cληρω&ές &όνο &έχρι το Cοσό των 100
φράγκων. Η συ&φωνία κοCής νο&ισ&ατικών κερ&άτων Cου Cεριείχαν λιγότερο άργυρο αCό την ονο&αστική τους αξία,
στα&άτησε το λιώσι&ο των νο&ισ&άτων και ε&Cόδισε την εκροή αργύρου. Κάθε χώρα-&έλος είχε την υCοχρέωση να κόβει
νο&ίσ&ατα και κέρ&ατα ίδιου τύCου. Ίσχυε, εCίσης, Cεριορισ&ός στην Cοσότητα κοCής των αργυρών κερ&άτων. Αυτά δεν έCρεCε
να ξεCερνούν τα 6 φράγκα ανά κάτοικο.
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Πως Λειτουργούσε η Λατινική Νομισματική Ένωση
Η ΛΝΕ ήταν &ια λέσχη νο&ισ&ατικής σταθερότητας στην οCοία συ&&ετείχε ένας εξαιρετικά Cεριορισ&ένος αριθ&ός
χωρών &ε στενούς γεωγραφικούς, ιστορικούς και ε&Cορικούς δεσ&ούς.
Βασιζόταν στην κυκλοφορία &εταλλικών νο&ισ&άτων και εCέβαλε σταθερές ισοτι&ίες. Κοινό νό&ισ&α, Cου να εCιτελεί
τις λειτουργίες του χρή&ατος, δεν υCήρχε. Αν και το γαλλικό φράγκο ήταν το διεθνές αCοθε&ατικό &έσο, εCιτρεCόταν
η Cαράλληλη κυκλοφορία όλων των εθνικών νο&ισ&άτων στις εγχώριες συναλλαγές. ∆εν υCήρχε εξάλλου &ια
κεντρική νο&ισ&ατική αρχή, ούτε κα&ία συ&φωνία για το &έγεθος της έκδοσης τραCεζογρα&&ατίων αCό κάθε χώρα&έλος. Ο έλεγχος της Cροσφοράς χρή&ατος Cαρέ&ενε στις εθνικές νο&ισ&ατικές αρχές.
Η &όνη συ&φωνία αφορούσε το εκδοτικό Cρονό&ιο των νο&ισ&άτων χα&ηλών υCοδιαιρέσεων και ο &όνος
νο&ισ&ατικός Cεριορισ&ός ήταν το υφιστά&ενο αCόθε&α σε &εταλλικό.
Ενώ η συ&&ετοχή στη ΛΝΕ αCαιτούσε αυστηρή νο&ισ&ατική Cειθαρχία, αυτή δεν εCιχειρήθηκε να εξασφαλιστεί &έσω
ενός θεσ&ικού Cλαισίου Cου να εCιβάλλει αυστηρά κριτήρια στη δη&οσιονο&ική διαχείριση.
Την ίδια εCοχή, οι υCόλοιCες ΕυρωCαϊκές χώρες, όCως η Γερ&ανία, η Ολλανδία και οι Σκανδιναβικές χώρες,
διατήρησαν το νο&ισ&ατικό σύστη&α του αργύρου, ενώ η Ρωσία, η Αυστρία και η Ουγγαρία Cαρέ&εναν σε καθεστώς
χαρτονο&ίσ&ατος. Μόνον η Μεγάλη Βρετανία ήταν de jure σε έναν κανόνα χρυσού αCό το 1821, όταν η ΤράCεζα της
Αγγλίας υCοχρεώθηκε &ε νό&ο να ανταλλάσσει τα τραCεζογρα&&άτιά της σε χρυσά νο&ίσ&ατα, &ε σκοCό την
αCοφυγή της ενθάρρυνσης των Cληθωριστικών Cιέσεων, και de facto σε έναν κανόνα χρυσού αCό το 1717, όταν ο Sir
Isaac Newton, ο διευθυντής του Νο&ισ&ατοκοCείου, έθεσε την τι&ή του αργύρου σε Cολύ χα&ηλότερο εCίCεδο σε σχέση
&ε τη διεθνή αγοραία τι&ή του, &ε αCοτέλεσ&α την αCόσυρση των αργυρών νο&ισ&άτων αCό την κυκλοφορία.
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Η Ελλάδα και η Λατινική Νομισματική Ένωση

Μία αCό τις Cρώτες &εταρρυθ&ίσεις Cου χρειάστηκε να γίνουν &ετά την ανάληψη της Βασιλείας αCό τον Γεώργιο Α΄ ήταν
&ια νέα νο&ισ&ατική &εταρρύθ&ιση.
Η ανάγκη ανα&όρφωσης του ελληνικού νο&ισ&ατικού συστή&ατος έγινε εCιτακτική &ετά την εγκατάλειψη αCό την
ΙσCανία του νο&ισ&ατικού συστή&ατος του διστήλου και την ευρύτατη κυκλοφορία φθαρ&ένων ξένων νο&ισ&άτων στην
ελληνική χρη&αταγορά. Οι συναλλαγές την εCοχή αυτή γίνονταν σε νό&ισ&α ευθέως &ετατρέψι&ο σε Cολύτι&ο &έταλλο
και εCο&ένως, η Ελλάδα θα έCρεCε να υιοθετήσει ένα νο&ισ&ατικό σύστη&α αCοδεκτό και αCό άλλα κράτη.
Το τέλος της δραχ&ής του Όθωνα συ&CίCτει χρονικά &ε την ενθρόνιση του νέου βασιλέα Γεωργίου του Α'. Με το νό&ο της
10ης ΑCριλίου 1867 Περί Νο"ισ"ατικού Συστή"ατος, η Ελλάδα υCέγραψε τη συ&φωνία της Λατινικής Ένωσης, αCοδεχό&ενη
την αρχή του δι&εταλλισ&ού και την ταύτιση της χρυσής δραχ&ής &ε το χρυσό φράγκο. Σύ&φωνα &ε το άρθρο 23, η κοCή
των νέων δραχ&ών εCιτρεCόταν α&έσως &ετά τη δη&οσίευση του νό&ου. Η έναρξη του νέου συστή&ατος ορίστηκε για την
1η Ιανουαρίου 1869.
Lστόσο, η εCιβολή της αναγκαστικής κυκλοφορίας το ∆εκέ&βριο του 1868 αφενός και οι ελλιCείς κοCές της νέας δραχ&ής
αφετέρου ανέβαλαν την εφαρ&ογή του νο&ισ&ατικού συστή&ατος της Λατινικής Ένωσης. Η υιοθέτηση του νέου
νο&ισ&ατικού συστή&ατος έγινε Cολύ αργότερα, &όλις το Νοέ&βριο του 1882, και ήταν βραχύβια.
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Η Κρίση του 1868 και η Αναγκαστική Νομισματική
Κυκλοφορία
Το ∆εκέ&βριο του 1868, η νο&ισ&ατική εCέκταση συνδέθηκε ά&εσα &ε τα δη&οσιονο&ικά Cροβλή&ατα της χώρας και σχεδόν
για δύο χρόνια εCιβλήθηκε το καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας. Η εCανάσταση της Κρήτης, Cου ήταν υCό
τουρκική κατοχή &έχρι το 1899, Cροκάλεσε αCότο&η αύξηση των α&υντικών δαCανών της χώρας και εCιβάρυνε ση&αντικά
το δη&όσιο CροϋCολογισ&ό. Η Cροσφυγή σε εξωτερικό δανεισ&ό δεν ήταν δυνατή εξαιτίας της αδυνα&ίας αCοCληρω&ής
του χρέους των ετών της αCελευθέρωσης. Έτσι, η κυβέρνηση CροσCάθησε να καλύψει το δη&οσιονο&ικό έλλει&&α
δανειζό&ενη αCό το κοινό. Η CροσCάθεια, ό&ως, κατέληξε σε αCοτυχία.
ΥCό την Cίεση των εCειγουσών Cολε&ικών αναγκών, η κυβέρνηση Βούλγαρη κήρυξε το ∆εκέ&βριο την αναστολή της
&ετατρεψι&ότητας του νο&ίσ&ατος και εCέβαλε το καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας.
Αξίζει να ση&ειωθεί ότι η Εθνική ΤράCεζα ήταν αCρόθυ&η να χρη&ατοδοτήσει το δη&οσιονο&ικό έλλει&&α &ε έκδοση νέου
χρή&ατος. Lστόσο, οι εCείγουσες τα&ιακές ανάγκες ώθησαν την κυβέρνηση να αCειλήσει την ΤράCεζα &ε αφαίρεση του
αCοκλειστικού εκδοτικού Cρονο&ίου. Πράγ&ατι, η κυβέρνηση &ε το διάταγ&α της 23ης ∆εκε&βρίου 1868, ανακοίνωσε ότι
εCρόκειτο να εκδώσει χαρτονό&ισ&α. Το αCοτέλεσ&α ήταν η σωρηδόν εCιστροφή στην ΤράCεζα των τραCεζογρα&&ατίων
της Cρος εξαργύρωση. Η εCίθεση στα &εταλλικά αCοθέ&ατά της την εξανάγκασε να υCοχωρήσει, αναστέλλοντας τη
&ετατρεψι&ότητα του νο&ίσ&ατος και κηρύσσοντας την αναγκαστική κυκλοφορία. ∆άνεισε στην κυβέρνηση 4 εκ. δραχ&ές
σε &εταλλικό και 10 εκ. δραχ&ές σε τραCεζογρα&&άτια, και εξέδωσε χαρτονό&ισ&α &έχρι το ανώτατο εCιτρεCό&ενο όριο
των 36 εκ. δραχ&ών.
Μετά την κατάCαυση των εχθροCραξιών τον ΑCρίλιο του 1869, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την άσκηση αντιCληθωριστικής
Cολιτικής &ε στόχο την εCαναφορά της &ετατρεψι&ότητας (διάταγ&α της 8ης ΑCριλίου 1869). Πράγ&ατι, τα έσοδα αCό τη
νο&ισ&ατική εCέκταση (seigniorage) &ειώθηκαν αCό 11% του συνόλου των φορολογικών εσόδων το 1869 σε 0,02% το 1870.
Αντίθετα, οι υCόλοιCοι συ&βατικοί φόροι αυξήθηκαν. Για Cαράδειγ&α, ενώ ο φόρος εισοδή&ατος &ειώθηκε αCό 38,7% το
1868 σε 31% το 1869, το 1870 αυξήθηκε σε 37%. Τον Ιούλιο του 1870, η χώρα εCανήλθε στο δι&εταλλικό νο&ισ&ατικό σύστη&α.
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Η Ελλάδα και ο Κανόνας Χρυσού
Η &ετατρεψι&ότητα εCανήλθε το 1870, αλλά η Cροετοι&ασία για τη συ&&ετοχή της Ελλάδας στην Λατινική Νο&ισ&ατική
Ένωση καθυστέρησε, &ε συνέCεια να την Cρολάβουν, αφενός η κατάρρευση του δι&εταλλισ&ού, και αφετέρου, νέες
Cολε&ικές CεριCέτειες, Cου οδήγησαν σε &ονι&ότερη αναστολή της &ετατρεψι&ότητας της δραχ&ής.
Το 1877 κηρύχθηκε Cόλε&ος &εταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Ο Cόλε&ος αυτός έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να
Cροσαρτήσει τη Θεσσαλία και &έρος της ΗCείρου. ΑCό την άλλη ό&ως, οδήγησε σε αύξηση των α&υντικών και γενικότερα
των δη&οσίων δαCανών. Εξαιτίας των υψηλών α&υντικών δαCανών και της εκτέλεσης &εγάλων δη&οσίων έργων για τον
εκσυγχρονισ&ό της χώρας και την ενσω&άτωση των νέων Cεριοχών, η χώρα αντι&ετώCισε &ετά το 1877 αυξη&ένα
δη&οσιονο&ικά Cροβλή&ατα. Τα Cροβλή&ατα αυτά εCιδεινώθηκαν αCό τις δαCάνες εξυCηρέτησης του δη&όσιου εξωτερικού
χρέους και σταδιακά αCέκτησαν εκρηκτικές διαστάσεις. Η Ελλάδα Cαρέ&εινε για &εγάλο χρονικό διάστη&α στο καθεστώς
της αναγκαστικής κυκλοφορίας τραCεζογρα&&ατίων, ένα καθεστώς Cου εCέτρεCε την Cιο άνετη χρη&ατοδότηση των
ελλει&&άτων, &ε αντάλλαγ&α ό&ως τη νο&ισ&ατική αστάθεια και τις έντονες Cληθωριστικές Cιέσεις.
Κάτω αCό τις συνθήκες αυτές, η δραχ&ή δεν &Cόρεσε να &ετάσχει στον κανόνα χρυσού, Cου εCικράτησε διεθνώς &ετά την
κατάρρευση του δι&εταλλισ&ού. Ο διεθνής κανόνας χρυσού εCικράτησε &ετά την υιοθέτησή του αCό τη Γερ&ανία και τη
σταδιακή &ετατροCή του συστή&ατος της Λατινικής Νο&ισ&ατικής Ένωσης αCό δι&εταλλικό σε οιονεί κανόνα χρυσού. Ήδη
αCό τα &έσα της δεκαετίας του 1870 οι Cιο ση&αντικές ευρωCαϊκές οικονο&ίες είχαν υιοθετήσει τον κανόνα χρυσού, ενώ στο
τέλος της δεκαετίας τον υιοθέτησαν εCίση&α και οι Ηνω&ένες Πολιτείες της Α&ερικής. Παρά τις CροσCάθειες των
ελληνικών νο&ισ&ατικών αρχών, η ενσω&άτωση της δραχ&ής στο σύστη&α αυτό στάθηκε αδύνατη. Η CροσCάθεια
εCαναφοράς της &ετατρεψι&ότητας το 1885 αCέτυχε λόγω των &εγάλων δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων. Η χώρα σταδιακά
οδηγήθηκε στην Cτώχευση και την εCιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου.
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Χαρτονόμισμα 500 Δραχμών του 1872
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Εξωτερικός Δανεισμός και Πτώχευση του 1893
Η κυβέρνηση Κου&ουνδούρου, βρίσκοντας Cρόσφορο έδαφος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και στη διεθνή Cολιτική σκηνή, Cέτυχε
το 1878 την υCογραφή συ&φωνίας για τη ρύθ&ιση των δανείων της Ανεξαρτησίας. Ο αCοκλεισ&ός της Ελλάδας αCό τις διεθνείς
χρη&αταγορές έCαψε να υφίσταται, αCελευθερώνοντας έτσι την εισροή ξένων κεφαλαίων.
Lστόσο, η CροσCάθεια εCαναφοράς της &ετατρεψι&ότητας το 1885 αCέτυχε λόγω των &εγάλων δη&οσιονο&ικών ελλει&&άτων.
Κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσ&ατα της Cεριόδου 1886-1897 είναι τα &εγάλα δη&οσιονο&ικά ελλεί&&ατα, οι υψηλές δαCάνες για
την αCοCληρω&ή των τόκων του αυξανό&ενου εξωτερικού χρέους, οι &εγάλες εκροές συναλλαγ&ατικών διαθεσί&ων και η έντονη
υCοτί&ηση της δραχ&ής ως Cρος το γαλλικό φράγκο. Η έκδοση, ό&ως, νέου χαρτονο&ίσ&ατος δεν συνεισέφερε σε ικανοCοιητικό
βαθ&ό στην κάλυψη των ελλει&&άτων. Η αύξηση των εσόδων &έσω της αύξησης της νο&ισ&ατικής κυκλοφορίας ήταν &έτρια.
ΑCό το 1886 &έχρι το 1897, τα έσοδα αυτού του είδους της φορολογίας αCοτέλεσαν κατά &έσο όρο &όνο το 3% των συνολικών
δη&οσίων δαCανών και σε κα&&ία χρονιά δεν ξεCέρασαν το 14%.
Οι κυβερνήσεις του ΤρικούCη στηρίχθηκαν σε εκτετα&ένο εξωτερικό δανεισ&ό για την κάλυψη των δη&οσιονο&ικών
ελλει&&άτων, καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς κεφαλαιαγορές ήταν ευνοϊκές, ιδιαίτερα &ετά το διακανονισ&ό των δανείων της
ανεξαρτησίας το 1879. Το αCοτέλεσ&α αυτής της εCιλογής ήταν η δρα&ατική αύξηση των δαCανών εξυCηρέτησης του δη&όσιου
χρέους. Οι δαCάνες για τόκους αυξήθηκαν αCό 8 εκ. δραχ&ές το 1877, σε 31 εκ. δραχ&ές το 1885 και σε 38 εκ. δραχ&ές το 1891.
Ο εκτετα&ένος εξωτερικός δανεισ&ός, τα Cεριορισ&ένα φορολογικά έσοδα και τα εCί&ονα δη&οσιονο&ικά ελλεί&&ατα οδήγησαν
τελικά σε αδυνα&ία της κυβέρνησης να εκCληρώσει τις υCοχρεώσεις της Cρος το εξωτερικό. Η αξιοCιστία του κράτους άρχισε να
κλονίζεται ήδη αCό το 1890. Η εCικεί&ενη Cτώχευση της Πορτογαλίας στην ΕυρώCη και της Αργεντινής στην Νότιο Α&ερική,
καθώς και η κρίση του δολαρίου, θορύβησαν τους ξένους Cιστωτές, Cου &έχρι τότε Cαρείχαν αφειδώς δάνεια χωρίς εγγυήσεις και
&ε &ικρό εCιτόκιο σε αναCτυσσό&ενες οικονο&ίες όCως η Ελλάδα. Μετά αCό ανεCιτυχείς CροσCάθειες σύναψης νέων δανείων &ε
ανεκτούς όρους, στα τέλη του 1893 η Ελλάδα &είωσε &ονο&ερώς στο 30% τις δαCάνες Cληρω&ής τόκων του εξωτερικού χρέους και
ανέστειλε την Cληρω&ή των χρεωλυσίων. της ‘χρεωκοCίας’ αCό τον Χαρίλαο ΤρικούCη Cροκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στο
εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό. ΕCρόκειτο για την τρίτη κατά σειρά ‘Cτώχευση’ στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας,
&ετά αCό εκείνες του 1826 και του 1843.
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Ο Εξωτερικός Δανεισμός 1879-1898
Δάνεια

Παρατηρήσεις

1. Ιαν. 1879

60 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 6%, 40
έτη

Οριστικός διακανονισµός για τα δάνεια του 1824-25. Συµφωνήθηκε το δάνειο να χρησιµοποιηθεί για την επανάληψη της
µετατρεψιµότητας, αλλά η κυβέρνηση κάλυψε µε αυτό τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα.

2. Ιουλ. 1879

1,2 εκ. στερλίνες 5%, 33 έτη

Σε µία προσπάθεια ανάκτησης της αξιοπιστίας της στις διεθνείς χρηµαταγορές, η Ελλάδα άρχισε την αποπληρωµή των
δανείων της Ανεξαρτησίας.

3. Δεκ. 1880

60 εκ. γαλλικά φράγκα 6%

Η Εθνική Τράπεζα συνήψε µε υψηλό επιτόκιο λαχειοφόρο εξωτερικό δάνειο σε µεταλλικό νόµισµα για λογαριασµό του
Δηµοσίου. Το δάνειο βοήθησε την ανασυγκρότηση των νέων επαρχιών της Θεσσαλίας και Ηπείρου. Για την αποπληρωµή του
παραχωρήθηκε ένα µέρος των φορολογικών εσόδων (φόρος καπνού, πρόσοδοι τελωνείων).

120 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 5%, 40
έτη
4. 1883

10 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα

Χρησιµοποιήθηκε για την πληρωµή τόκων του συσσωρευµένου εξωτερικού χρέους.

5. Ιαν. 1884

170 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 5%,
37,5 έτη

Η κυβέρνηση χρησιµοποίησε το δάνειο για την αποπληρωµή του κυµαινόµενου χρέους της προς την Εθνική Τράπεζα και την
επαναφορά της µετατρεψιµότητας της δραχµής. Για την εξυπηρέτησή του παραχωρήθηκαν τα τέλη εισαγωγής. Το δάνειο εν
µέρει καλύφθηκε (100 εκ.).

6. Μάιος 1887

91 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 4%, 75
έτη

Δάνειο των Μονοπωλίων. Χρησιµοποιήθηκε για την κάλυψη των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Για την αποπληρωµή του
παραχωρήθηκαν τα δηµόσια µονοπώλια.

7. Φεβρ. και Μάιος 1889

111 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 4%

Αν και συµφωνήθηκε τα δάνεια να χρησιµοποιηθούν για την αποπεράτωση του σιδηροδρόµου Πειραιά-Θεσσαλίας, η
κυβέρνηση εξυπηρέτησε µε αυτά το συσσωρευµένο δηµόσιο χρέος.

8. Μάιος 1890

80 εκ. χρυσά γαλλικά φράγκα, 5%, 99
έτη

Διεθνής νοµισµατική αναταραχή. Το δάνειο εν µέρει καλύφθηκε (53 εκ.). Μείωση της αξιοπιστίας του κράτους. Δυσπιστία
των ξένων αγορών.

9. Δεκ. 1893

κήρυξη της γ' πτώχευσης

Η κυβέρνηση αδυνατεί να συνάψει νέο εξωτερικό δάνειο. Μονοµερής άρνηση πληρωµής χρεολυσίων, καταβολή σε χρυσό
µόνον του 30% των τόκων των ληξιπρόθεσµων εξωτερικών δανείων και πληρωµή σε τραπεζογραµµάτια του 50% των
πληρωτέων τόκων. Η πτώχευση έπληξε για άλλη µια φορά το αξιόχρεο της χώρας.

10. 1894

Διαπραγµατεύσεις

Αδιέξοδο. Ανεπιτυχής προσπάθεια έκδοσης δανείου κεφαλαιοποίησης (τα λήγοντα τοκοµερίδια θα εξοφλούνται µε
οµολογίες).

11. 1895-96

Νέες διαπραγµατεύσεις

12. Φεβρ. 1898

Συµβιβασµός 150 εκ. χρυσά γαλλικά
φράγκα, 2,5%

Η Ελλάδα, εκκινώντας από το 1903, έπρεπε να πληρώνει για µία περίοδο 30 ετών ένα σταθερό ποσό 9 εκ. χρυσών γαλλικών
φράγκων ετησίως. Κάθε φορά που η δραχµή ανετιµάτο σε σχέση µε το γαλλικό φράγκο, οι τόκοι και τα χρεολύσια θα
αυξάνονταν κατά 30% της ανατίµησης. Το δάνειο των 150 εκ. χρυσών γαλλικών φράγκων παραχωρήθηκε από τις
Προστάτιδες Δυνάµεις για την πληρωµή της πολεµικής αποζηµίωσης προς την Τουρκία. (Δάνειο της Αποζηµιώσεως).
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Η Πτώχευση του 1893, η Ήττα του 1897 και ο Διεθνής
Οικονομικός Έλεγχος
Με την κήρυξη της Cτώχευσης το 1893 ακολούθησαν διαCραγ&ατεύσεις και εCιβλήθηκε &ερικός έλεγχος αCό τους
Cιστωτές, Cου ήταν ό&ως τυCικός, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής Cαρέ&βασης στα ελληνικά δη&όσια οικονο&ικά.
Ό&ως, η ήττα της Ελλάδας στον σύντο&ο Ελληνοτουρκικό Cόλε&ο του 1897, βρήκε τη χώρα σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, &ε
τον ελληνικό στρατό ανίκανο να αντιCαραταχθεί στα οθω&ανικά στρατεύ&ατα, Cου είχαν καταλάβει τη Θεσσαλία και
τ&ή&α της Στερεάς Ελλάδας.
Η Συνθήκη Ειρήνης της 20ης ΣεCτε&βρίου 1897 στην οCοία εξαναγκάστηκε η Ελλάδα ως ηττη&ένη, CροέβλεCε Cολε&ική
αCοζη&ίωση των τεσσάρων εκατο&&υρίων τουρκικών λιρών της οCοίας την ά&εση καταβολή αCαιτούσε η Υψηλή Πύλη. Η
Κυβέρνηση Αλέξανδρου Ζαΐ&η υCοχρεώθηκε σε διαCραγ&ατεύσεις &ε τους Cιστωτές της Ελλάδας για εCιCλέον δανεισ&ό.
Οι διαCραγ&ατεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης οδήγησαν στην εCιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου (∆ΟΕ) για την
οικονο&ική ανασυγκρότηση της χώρας Cου να εξασφαλίζει στους Cιστωτές την αCοCληρω&ή και των Cαλαιότερων αλλά
και των νέων δανείων τους.
Οι διαCραγ&ατεύσεις &ε τους εκCροσώCους των Cιστωτών (Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Γερ&ανίας, Ρωσίας, Ιταλίας)
ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 1897 και κατέληξαν στη σύνταξη και ψήφιση του νό&ου ΒΦΙΘ/23-2-1898 σύ&φωνα &ε τον οCοίο
εγκαθιδρύθηκε στην Ελλάδα η ΕCιτροCή ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου, αCοτελού&ενη αCό εκCροσώCους των Cιστωτών.
Κύριος στόχος της ΕCιτροCής ήταν η είσCραξη των φορολογικών εσόδων καθώς και η εCίβλεψη και εCιβεβαίωση της
αCοCληρω&ής του εξωτερικού χρέους της χώρας. ΕCιCλέον, η Cαρουσία της ανάγκασε την κυβέρνηση να αCοδεχτεί τις
αρχές της δη&οσιονο&ικής Cειθαρχίας, αφού η ΕCιτροCή Cαρενέβαινε αCοφασιστικά στην άσκηση της εθνικής οικονο&ικής
Cολιτικής.
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Οι Εξελίξεις στην Παραγωγή, 1863-1898
Παρά τα δη&οσιονο&ικά και νο&ισ&ατικά Cροβλή&ατα, &ετά το 1871, οι αλλαγές και οι
εξελίξεις στην Cραγ&ατική οικονο&ία αCοκτούν ταχύτητα και δυνα&ική και οδηγούν τη
χώρα σε ση&αντικό οικονο&ικό και κοινωνικό &ετασχη&ατισ&ό, &ε ση&εία αναφοράς τη
διανο&ή των εθνικών γαιών, τα &εγάλα δη&όσια έργα, την ανάCτυξη της βιο&ηχανίας
και της ατ&οκίνητης ναυτιλίας και την εCέκταση των ελληνικών εCιχειρήσεων και
τραCεζών στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
Στα τέλη του 19ου αιώνα η ελληνική οικονο&ία λειτουργεί Cλέον ως ση&αντικός
ε&Cορικός και στρατηγικός εταίρος της ∆ύσης στη Νότια Βαλκανική, Cαρά το γεγονός
ότι Cαρα&ένει &ία &ικρή Cεριφερειακή οικονο&ία.
Το Cραγ&ατικό κατά κεφαλήν εισόδη&α (ΑΕΠ) το 1899 ήταν κατά 44% υψηλότερο αCό το
εCίCεδο του 1833. Ο &έσος ρυθ&ός ετήσιας &εγέθυνσης του Cραγ&ατικού κατά κεφαλήν
εισοδή&ατος &εταξύ 1833 και 1899 ήταν 1,0%. Lστόσο, το &εγαλύτερο &έρος αυτής της
βελτίωσης είχε συ&βεί Cριν αCό το 1863. Μεταξύ 1863 και 1899, ο &έσος ρυθ&ός ετήσιας
&εγέθυνσης του Cραγ&ατικού κατά κεφαλήν εισοδή&ατος ήταν &όλις 0,5%.
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Γεωργία, Αγροτική Μεταρρύθμιση και Βιομηχανία
Η οικονο&ία της Ελλάδος Cαρέ&εινε βεβαίως &ια αγροτική οικονο&ία σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα.
Το 1871 έγινε για Cρώτη φορά η διανο&ή &έρους των εθνικών γαιών στους ακτή&ονες, στο Cλαίσιο της
αγροτικής &εταρρύθ&ισης αCό την κυβέρνηση Κου&ουνδούρου.
Ένας Cιθανός λόγος Cου το ελληνικό κράτος Cροχώρησε στην διανο&ή της γης οφείλεται και στην Cτώση
των εισCράξεων αCό το φόρο εCικαρCίας Cου εCιβαλλόταν στους αγρότες Cου &ίσθωναν την κρατική γη.
Η εκτί&ηση ήταν ότι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα ωφελούσε τα δη&οσια οικονο&ικά, αφού
το κράτος θα εισέCραττε χρή&ατα ά&εσα αCό την Cώληση και εCιCλέον θα εισέCραττε Cιό υψηλούς
φόρους αCό την αύξηση της αγροτικής Cαραγωγής.
Ο ρόλος της βιο&ηχανίας έως το 1863 Cαρέ&ενε σχετικά ασή&αντος. Ελάχιστα κοινά είχε η βιο&ηχανική
ανάCτυξη της Ελλάδας &ε τη βιο&ηχανική εCανάσταση στη ∆υτική και την Κεντρική ΕυρώCη. Μέχρι το
1860, οι ελάχιστες βιο&ηχανικές &ονάδες εξυCηρετούσαν τοCικές ανάγκες και αCοτελούσαν εξέλιξη των
Cαραδοσιακών &ονάδων εCεξεργασίας αγροτικών Cροϊόντων, δηλαδή αλευρό&υλων, ελαιοτριβείων,
βυρσοδεψείων και κλωστηρίων. Οι Cερισσότερες ήταν και Cαρέ&ειναν &ονάδες &ικρού &εγέθους, οι οCοίες
κατά βάση εξυCηρετούσαν τις τοCικές οικονο&ίες.
Μετά το 1863 υCήρξε &ια Cερίοδος ταχύτερης βιο&ηχανικής ανάCτυξης στη βάση της Cολιτικής ενίσχυσης
της βιο&ηχανίας αCό τις κυβερνήσεις του Αλέξανδρου Κου&ουνδούρου και του Χαρίλαου ΤρικούCη.
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Η Βιομηχανική Πολιτική του Αλέξανδρου
Κουμουνδούρου
Οι Cρώτες ουσιαστικές ενέργειες Cρος την κατεύθυνση της εκβιο&ηχάνισης της χώρας ξεκίνησαν να υλοCοιούνται αCό την
κυβέρνηση Κου&ουνδούρου τη δεκαετία του 1860. Η οικονο&ική Cολιτική Cου ακολούθησε, αCοτελούσε ένα συνεκτικό Cλέγ&α
Cροώθησης και ανάCτυξης ση&αντικών το&έων της εθνικής οικονο&ίας όCως την εξυγίανση του δη&οσιονο&ικού το&έα, την
ανασυγκρότηση του στρατού, την τόνωση του ε&Cορίου, την αύξηση των εξαγωγών γεωργικών Cροϊόντων καθώς και την
ανάCτυξη της βιο&ηχανίας.
Τα Cρώτα εργοστάσια είχαν αρχίσει να κάνουν δειλά την ε&φάνισή τους ήδη &ε τη λήξη του Κρι&αϊκού Cολέ&ου. Στην
Cλειοψηφία τους ήταν εργοστάσια Cαραγωγής και συσκευασίας Cροϊόντων κρασιού, τα οCοία όφειλαν την ύCαρξη τους στην
ανάγκη για &ετατροCή του Cλεονάσ&ατος Cου είχε δη&ιουργήσει η συρρίκνωση του διεθνούς ε&Cορίου της σταφίδας κατά τη
διάρκεια του Cολέ&ου. Η &εικτή δασ&ολογική Cολιτική, Cου καθιερώθηκε για Cρώτη φορά στην Ελλάδα το 1867, ήταν Cολύ
φιλελεύθερη για τις Cρώτες ύλες της βιο&ηχανίας και Cροστατευτική για τα εγχώρια βιο&ηχανικά Cροϊόντα, &έσω κυρίως της
εCιβολής δασ&ών στα αντίστοιχα εισαγό&ενα Τα ευεργετικά αυτά &έτρα είχαν ά&εσο θετικό αντίκτυCο στην οικονο&ία, αφού
στη δωδεκαετία 1867-78, ιδρύθηκαν Cολλά βιο&ηχανικά εργοστάσια.
Το δασ&ολόγιο συ&Cεριέλαβε τα άλευρα και τα σιτηρά για την εγχώρια βιο&ηχανία, εCιβάλλοντας δασ&ούς στα αντίστοιχα
εισαγό&ενα. ΚάCως έτσι &Cορού&ε να εξηγήσου&ε τη δη&ιουργία Cολλών αλευρό&υλων, οι οCοίοι βρήκαν Cρόσφορο έδαφος για
να αναCτυχθούν. ΕCίσης, ανάCτυξη γνώρισαν και άλλου είδους εργοστάσια όCως σιδηρουργεία, ελαιοτριβεία και βυρσοδεψεία.
Ό&ως, η εCιβολή δασ&ών δεν ήταν το &όνο στοιχείο ενίσχυσης της βιο&ηχανικής ανάCτυξης. Ση&αντική συ&βολή είχαν και οι
διεθνείς εξελίξεις, &ε κυριότερη αυτή της λήξης του α&ερικανικού ε&φυλίου Cολέ&ου το 1867. Η αCοκατάσταση των ε&Cορικών
σχέσεων &εταξύ ΕυρώCης και ΗΠΑ εCηρέασε αρνητικά τις εξαγωγές του ελληνικού βα&βακιού Cρος την ΕυρωCαϊκή αγορά, η
οCοία στράφηκε Cρος το νέο εταίρο, τις ΗΠΑ. Η ελληνική βα&βακοCαραγωγή αCορροφούνταν σχεδόν αCοκλειστικά αCό την
εγχώρια αγορά, Cροσφέροντας Cρώτη ύλη για τις νη&ατουργίες και τις υφαντουργίες, οι οCοίες &ε την ανάCτυξη τους όχι &όνο
κατανάλωναν την ελληνική Cαραγωγή, αλλά άρχισαν να εισάγουν βα&βάκι και αCό το εξωτερικό, ώστε να καλύψουν τις
αυξη&ένες ανάγκες τους.
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Η Βιομηχανική Πολιτική του Χαριλάου Τρικούπη
Την Cολιτική εκβιο&ηχάνισης και Cροστασίας των εγχώριων Cροϊόντων συνέχισε, &ε αρκετές ό&ως
διαφοροCοιήσεις, και οι κυβερνήσεις του Χαρίλαου ΤρικούCη.
Το οικονο&ικό του Cρόγρα&&α εCηρεάστηκε τόσο αCό την εσωτερική, όσο και αCό τη διεθνή οικονο&ική
κρίση. Κατά τη δεκαετία του 1870, η ∆υτική ΕυρώCη γνώρισε &ία έντονη οικονο&ική ύφεση, &ε αCοτέλεσ&α
οι εκεί κεφαλαιούχοι να στραφούν στην αναζήτηση νέων και ελκυστικών αγορών, ώστε να Cροωθήσουν τα
αδιάθετα βιο&ηχανικά τους Cροϊόντα και χρη&ατικά κεφάλαια. Η αγορά αυτή βρέθηκε στα Βαλκάνια, &ια
Cεριοχή σχετικά Cρόσφορη για τέτοιους σκοCούς.
Ο ΤρικούCης εκ&εταλλευό&ενος το διακανονισ&ό του εθνικού εξωτερικού χρέους αCό την κυβέρνηση
Κου&ουνδούρου το 1878, Cροέβη σε εκτετα&ένο εξωτερικό δανεισ&ό, ο οCοίος ήταν &εν αCαραίτητος για
την οικονο&ική ανάCτυξη της Ελλάδας, αCό την άλλη ό&ως την καθιστούσε ευάλωτη σε CερίCτωση νέας
διεθνούς χρη&ατοCιστωτικής κρίσης.
Στην Cερίοδο 1881-1893, το ελληνικό δη&όσιο σύναψε οκτώ διεθνή δάνεια τα οCοία χρησι&οCοιήθηκαν
κυρίως για την κατασκευή έργων υCοδο&ής, για εξοCλισ&ό του στρατού αλλά και εξυCηρέτηση των ίδιων
των δανείων.
Την ανάγκη εκβιο&ηχάνισης ο ΤρικούCης τη θεώρησε ακό&η Cιο εCιτακτική εξαιτίας και της κά&ψης των
εξαγωγών των ελληνικών γεωργικών Cροϊόντων, λόγω της διεθνούς ύφεσης της δεκαετίας του 1870.
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Το Εμπόριο και οι Εξαγωγές
Αναφορικά &ε το ε&Cόριο, τα &ικρά οικονο&ικά &εγέθη της χώρας, ο &ικρός Cληθυσ&ός, η Cεριορισ&ένη αγοραστική
δυνατότητα των κατοίκων της, η αCουσία Cαραγωγικών &ονάδων &εγάλου &εγέθους, καθήλωναν, σε ολόκληρο το 19ο
αιώνα, την εσωτερική ε&Cορική κίνηση σε Cολύ χα&ηλά εCίCεδα. Μόνο Cρος τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα
δη&ιουργήθηκε στις &εγαλύτερες Cόλεις &ια άξια λόγου ε&Cορική κίνηση, η οCοία ό&ως, σε &εγάλο Cοσοστό,
τροφοδοτήθηκε αCό εισαγό&ενα καταναλωτικά Cροϊόντα.
Lστόσο, το ε&Cόριο της χώρας συνδέθηκε &ε το εξωτερικό αCό Cολύ νωρίς, αCό τα Cρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας. Το
εξωτερικό ε&Cόριο ήταν σχεδόν &όνι&α Cαθητικό για τη χώρα, η Ελλάδα δηλαδή είχε Cολύ &εγαλύτερες εισαγωγές αCό
εξαγωγές, Cαρουσιάζοντας ένα διαρκές έλλει&&α στο ισοζύγιο Cληρω&ών.
Περισσότερο αCό τα 2/3 της αξίας των εξαγωγών της Ελλάδας στο 19ο αιώνα αφορούσε γεωργικά Cροϊόντα, Cοσοστό Cου
διαρκώς διευρύνεται όσο βαδίζου&ε Cρος το τέλος του αιώνα.
Στην κατηγορία αυτή την Cρώτη θέση είχε η σταφίδα, Cου αCό &όνη της Cλησίαζε σε αξία το 50% των συνολικών
εξαγωγών, για να το ξεCεράσει &ετά το 1865, όταν η Ελλάδα ε&φανίζεται στις διεθνείς αγορές ως χώρα σχεδόν
&ονοεξαγωγική. Σε κάθε CερίCτωση, η ση&ασία του συναλλάγ&ατος Cου εισέρρεε στη χώρα αCό τις εξαγωγές σταφίδας
υCήρξε Cρωταρχική για τα καχεκτικά δη&όσια οικονο&ικά του κράτους για όλον τον 19ο αιώνα.
Εκτός αCό γεωργικά Cροϊόντα η Ελλάδα εξήγε και ορυκτά &εταλλεύ&ατα, Cου Cρος το τέλος του 19ου αιώνα Cλησίαζαν το
1/5 της συνολικής αξίας των εξαγωγών. Το 1866 εξάγεται για Cρώτη φορά &όλυβδος, Cροϊόν των ορυχείων του Λαυρίου και
&έχρι το 1873 η αξία των εξαγωγών &ολύβδου διCλασιάζεται. Άλλα ορυκτά Cου εξάγονταν, ήταν το &αγγάνιο, η σ&ύριδα
της Νάξου και η θηραϊκή γη. Οι εξαγωγές βιο&ηχανικών Cροϊόντων αντιCροσώCευαν Cολύ &ικρό Cοσοστό του συνόλου των
εξαγωγών. Σε αυτές κυριαρχούν, &ε συνεχείς αυξητικές τάσεις, τα εCεξεργασ&ένα δέρ&ατα, δείγ&α ασφαλώς της &εγάλης
άνθησης του κλάδου.
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Συμπεράσματα για την Περίοδο 1863-1898
Στα τριανταCέντε χρόνια &εταξύ του 1863 και του 1898, οι θεσ&ικές αλλαγές και οι &εταρρυθ&ίσεις
σταδιακά αCέκτησαν δυνα&ική και οδήγησαν τη χώρα σε ση&αντικό οικονο&ικό, κοινωνικό και
Cολιτικό &ετασχη&ατισ&ό.
Τα ση&εία αναφοράς αυτού του &ετασχη&ατισ&ού Cεριλα&βάνουν το Σύνταγ&α του 1864, την αγροτική
&εταρρύθ&ιση του 1871, την καθιέρωση της αρχής της δεδηλω&ένης το 1875, τη ρύθ&ιση των δανείων
της ανεξαρτησίας και την εCάνοδο της Ελλάδας στις διεθνείς χρη&αταγορές το 1879, τα &εγάλα
δη&όσια έργα, την ανάCτυξη της βιο&ηχανίας και της ατ&οκίνητης ναυτιλίας και την εCέκταση των
ελληνικών εCιχειρήσεων και τραCεζών στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.
ΕCιCλέον, στην Cερίοδο αυτή το ελληνικό κράτος εCεκτάθηκε γεωγραφικά, βασιζό&ενο και στη
συ&βολή των Προστάτιδων ∆υνά&εων. Η Βρετανία Cαραχώρησε τα ΕCτάνησα στην Ελλάδα το 1864, ως
δώρο εCί τη αναλήψει της Βασιλείας αCό τον Γεώργιο Α΄. ΕCίσης, &εσολάβησε ώστε να Cαραχωρηθούν
στην Ελλάδα η Θεσσαλία και &έρος της ΗCείρου, &ετά τη λήξη του Ρωσο-Τουρκικού Cολέ&ου του 1878.
Συ&Cερασ&ατικά, στα τέλη του 19ου αιώνα , και Cαρά την ‘Cτώχευση’ του 1893 και την εCιβολή του
∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου, το ελληνικό κράτος και η ελληνική οικονο&ία έχουν καλύψει ένα
&έρος της διαφοράς αCό τις Cροηγ&ένες χώρες της ΕυρώCης, λειτουργώντας Cλέον ως ση&αντικός
ε&Cορικός και στρατηγικός εταίρος της ∆ύσης στη Νότια Βαλκανική.
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