η
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Ν ίκος Π αντελάκης
ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1918-1919 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Ή επίτευξη τής Μεγάλης ’ Ιδέας, κεντρικός άξονας τής εξωτερικής πολι
τικής τοΰ Ε λευθέριου Βενιζέλου, προϋπέθετε την έξοδο τής 'Ελλάδας στόν
Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στό πλευρό των συμμάχων. Πρός την κατεύθυνση
αυτή κατατείνουν όλες οί προσπάθειες του Βενιζέλου τό 1917, άμέσως μετά
την άπομάκρυνση τοΰ Κωνσταντίνου καί τόν σχηματισμό κυβέρνησης στην
Α θ ή ν α τόν ’Ιούνιο τοΰ 1917.
' Η συμμετοχή τής Ε λ λ ά δ α ς στόν πόλεμο άπαιτοΰσε, όπως ήταν φυσικό,
κολοσσιαίες στρατιωτικές δαπάνες τίς όποιες ή χώρα δέν μποροΰσε νά άντιμετωπίσει άπό μόνη της «χωρίς» όπως τονίζει καί ό Α. Διομήδης1«νά κάμψη
τήν άντοχήν της, —χωρίς νά φορτώση εις τούς ώμους τοΰ λαοΰ έπί γενεάς
ολοκλήρους επαχθές δημόσιον χρέος—, χωρίς ν’ άποστραγγίση βαθμηδόν
τόν εθνικόν πλοΰτον. "Επρεπεν άπεναντίας, έξερχόμενος ό τόπος μακροΰ καί
κοπιώδους πολέμου νά είχε περισώσει ικανήν οικονομικήν ακμήν, ώστε είς
τήν διανοιγομένην ένώπιόν του ειρηνικήν περίοδον, νά ήδύνατο άκόπως ν’
άντεπεξέλθη εις τάς ηύξημένας άπαιτήσεις τής εύρυτέρας πολιτικής καί
οικονομικής ζωής». Γιά τούς λόγους αύτούς ό Ε. Βενιζέλος θά άπαιτήσει άπό
τούς συμμάχους τήν χορήγηση οίκονομικής βοήθειας, θά άπειλήσει μάλι
στα κάποια στιγμή τόν Αύγουστο τοΰ 1917 νά παραιτηθεί καί νά άποσυρθεΐ
άπό τήν έξουσία, έφ’ όσον τό αίτημα αύτό τ ή ς ' Ελλάδας δέν γινόταν άποδεκτό2τονίζοντας ότι δέν θά εύθυνόταν έκεΐνος γιά τίς συνέπειες πού μποροΰσε
νά έχει ή στάση του αύτή στή συμμαχική ύπόθεση.
'Η άνάγκη οίκονομικής βοήθειας άπό τό έξωτερικό γιά τήν άντιμετώπιση των πολεμικών δαπανών ήταν άναπόφευκτο, πώς θά αύξανε τήν έξάρτηση
τ ή ς ' Ελλάδας, τόσο στό οικονομικό, όσο καί στό πολιτικό έπίπεδο, κάτι πού
φαίνεται πώς διέφευγε ή τουλάχιστον δέν άπασχολοΰσε ιδιαίτερα τούς οικο
νομικούς καί πολιτικούς παράγοντες τής έποχής.
"Οπως, έξάλλου, τονίζουν οί Bouvier, Girault καί Thobie στό βιβλίο τους
1. Α. Διομήδης, Τά οίκονομικά τής 'Ελλάδας πρό καί μετά τήν Ιη Νοεμβρίου 1920, ’ Αθήνα
1922.
2. Υπουργείο ’Εξωτερικών πρός Α. Ρωμανό, ’Αθήνα, 1/14/8/1917, ΑΥΕ, φάκελος 1917,
Α/7, είδ. φάκελος 19, «Περί χρηματικής βοήθειας παρά τών συμμάχων».
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γιά τόν γαλλικό ιμπεριαλισμό άπό τό 1914 μέχρι τό I9603 εκείνο πού όδηγεΐ
τά κράτη υπανάπτυκτων καθυστερημένων περιοχών στην έξάρτησή τους
είναι τό έξωτερικό τους χρέος. Ά π ό τήν άποψη αυτή ή βιομηχανική έπένδυση πού προέρχεται άπό άνεπτυγμένες χώρες φαίνεται νά παίζει λιγότερο
ρόλο στήν εξάρτηση άπ* ό,τι οί μηχανισμοί τών δανείων τών συσσωρευμένων τόκων, τών άποπληρωμών κλπ. Κατά τούς ίδιους ερευνητές οί επίφοβες
μορφές οικονομικών δεσμεύσεων είναι συνήθως οί δημόσιες. Έ ξαρτώντας
τό κράτος, τά ξένα άναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη κατόρθωσαν νά κυρι
αρχήσουν τίς υπανάπτυκτες οικονομίες. Τά μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα
καί μικροπρόθεσμα χρέη περιέχουν όλους τούς έν δυνάμει μηχανισμούς
εκμετάλλευσης καί κυριαρχίας. Τό δανειζόμενο κράτος είναι άναγκασμένο
νά προσφέρει υλικές εγγυήσεις στούς δανειστές. Οί εγγυήσεις αύτές δέν
μπορεί παρά νά είναι είτε φορολογικές είτε στό επίπεδο του προϋπολογι
σμού. Κατ’ αυτόν τόν τρόπο ένα σημαντικό μέρος τών τακτικών εσόδων τών
δανειζόμενων χωρών έλέγχεται άπό τό έξωτερικό.
'Η .συμφωνία χορήγησης οικονομικής βοήθειας πρός τήν 'Ε λλάδα άπό
τίς τρεις σύμμαχες χώρες (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ) τό Φεβρουάριο
τού 1918 είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα γιά τόν τρόπο πού άναπτύσσεται ή
εξάρτηση, τόσο λόγο τών όρων πού περιέχει όσο καί αργότερα άπό τήν ίδια
τή χρήση της σάν όπλο στά χέρια τών τριών χωρών γιά τήν επιβολή στήν
' Ελλάδα τών πολιτικών καί οικονομικών άπόψεων καί επιλογών τους.
'Η συμφωνία είχε τρία διαφορετικά σκέλη.4 Τό ένα σκέλος άφοροϋσε
στή χορήγηση εκ μέρους τών τριών χωρών πιστώσεων ύψους 750.000.000
δραχμών. 'Η Ε λ λ ά δ α δέν είχε δικαίωμα νά ζητήσει τήν καταβολή τών πι
στώσεων αύτών κατά τή διάρκεια τού πολέμου γιά λόγους συναλλαγματι
κούς, εκτός έάν έντωμεταξύ τά συναλλαγματικά της διαθέσιμα έπεφταν κάτω
άπό 100.000.000 δρχ. Στήν τελευταία αύτή περίπτωση είχε δικαίωμα νά ζητή
σει τήν καταβολή τών χρημάτων υπό τόν όρο ότι θά χρησιμοποιούνταν γιά
αγορές άπό τήν χώρα πού θά κατέβαλλε τήν πίστωση, κι αυτό γιά νά μή
δημιουργηθούν συναλλαγματικά προβλήματα άνάμεσα στίς τρεις χώρες Με
γάλη Βρετανία, ΗΠΑ, Γαλλία. Τό δεύτερο σκέλος άφορούσε στή χορήγηση
άπό τή Μεγάλη Βρετανία καί Γαλλία πολεμικού υλικού καί ειδών επισιτι
σμού γιά τίς άνάγκες τού έλληνικού στρατού καί στόλου. Τό τρίτο σκέλος
άφορούσε στή χορήγηση έκ μέρους τής 'Ε λλάδας πρός τίς κυβερνήσεις
Μεγάλης Βρετανίας καί Γαλλίας τών άπαιτούμενων δραχμών γιά τίς δαπάνες
τών συμμαχικών στρατευμάτων στήν Α να το λ ή , ύψους 250.000.000 δρχ.
’ Εκείνο πού ενδιαφέρει άπό τήν άποψη πού εξετάζουμε τό ζήτημα, δηλα
δή τής εξάρτησης, είναι τά διάφορα γεγονότα καί μαρτυρίες πού πιστοποι
ούν κατά άδιαμφισβήτητο τρόπο τήν σχέση αύτή. Νά διευκρινίσουμε καταρχήν ότι ή ’ίδια ή άνάγκη τής οικονομικής βοήθειας δημιουργεί άπό μόνη
3. Jean Bouvier, Rene Girault, Jacques Thobie, Uimperialisms a la frangaise, Παρίσι 1986.
4. Έφημερίς τής Κνβερνήσεως, τχ. 1, άρ. φ. 71, ’Αθήνα, 4/4/1918.
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της σχέσεις εξάρτησης άφοΰ όποιαδήποτε διακο7τή τής χορήγησής τους
μπορεί νά έχει σοβαρές έπιπτώσεις στήν όμαλή λειτουργία τής οίκονομίας.
Πέρα όμως άπό τήν γενική αυτή άρχή καί οί ίδιοι οί όροι πιστοποιούν τή
σχέση αύτή! "Ετσι γιά παράδειγμα οί χορηγήσεις δίνονταν στήν έλληνική
κυβέρνηση, μόνο ύπό τόν όρο ή δαπάνη γιά τήν κάλυψη τής όποιας προορί
ζονται, νά έχει προηγούμενα έγκριθει άπό τή Διασυμμαχική Οικονομική
’Επιτροπή (ΔΟΕ). Ή επιτροπή αύτή άποτελοϋνταν άπό άντιπροσώπους τής
Μεγάλης Βρετανίας, τής Γαλλίας, των ΗΠΑ καί τής'Ελλάδας. ’Επιπρόσθε
τα μέχρι τήν έξόφληση των πιστώσεων καμιά νέα έγγύηση δέν μπορούσε νά
δοθεϊ άπό τήν έλληνική κυβέρνηση σέ έξωτερικό δάνειο χωρίς προηγούμενα
τήν συγκατάθεση των τριών προαναφερομένων ξένων κυβερνήσεων. Τέλος,
σέ ό,τι άφορά τή συμφωνία πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι τό σκέλος πού
άφορά στή χορήγηση στρατιωτικών προμηθειών ήταν Ιδιαίτερα άσαφές,
άφοϋ στό τέλος τών έχθροπραξιών ή Γαλλία καί ή Μεγάλη Βρετανία θά
καθόριζαν άπό μόνες τους σέ ποιό μέτρο τά έξοδα αύτά θά έπιβάρυναν τήν
'Ελλάδα, μέ μοναδικό κριτήριο τήν εύχή πού διατυπώνεται στό κείμενο νά
ληφθεΐ ύπόψη ή γενικότερη οίκονομική καί χρηματική κατάσταση τ ή ς 'Ε λ 
λάδας, όπως αύτή θά έχει διαμορφωθεί μετά τήν λήξη τού πολέμου.
Πέρα όμως άπό τούς όρους μιας συμφωνίας, εκείνο πού μαρτυρεί καλύτε
ρα τά γεγονότα είναι ή ίδια ή πρακτική, δηλαδή ό τρόπος μέ τόν όποιο
έφαρμόζονται καί χρησιμοποιούνται οί όροι αύτοί τόσο στό πολιτικό όσο
καί στό οικονομικό έπίπεδο. Μέσα στά πλαίσια αύτά θά έξετάσουμε τήν
στάση τών τριών χωρών σέ ό,τι άφορά στήν άμφισβήτηση στά χρόνια τού
πολέμου όρισμένων δαπανών, στή χρησιμοποίηση τής βοήθειας σάν όπλο
γιά τήν άποτροπή τής έπανόδου τού Κωνσταντίνου στήν ' Ελλάδα τό 1920,
τέλος στήν πολιτική καί οίκονομική σταθεροποίηση τής *Ελλάδας μετά τόν
πόλεμο.
Τόν Αύγουστο τού 1918, ό υπουργός Οικονομικών Νεγροπόντης5 θά
γνωστοποιήσει στήν κυβέρνηση ότι ή Μεγάλη Βρετανία, ή Γαλλία καί οί
ΗΠΑ άπορρίπτουν όρισμένες δαπάνες παρόλο πού οί δαπάνες αύτές εΐχαν
έγκριθει προηγούμενα άπό τή ΔΟΕ, είτε οί δαπάνες αύτές άναφέρονταν στήν
κάλυψη καθυστερούμενων προηγούμενης χρήσης είτε άναφέρονταν σέ δαπά
νες καθαρά στρατιωτικές.' Η έλληνική κυβέρνηση θά διαμαρτυρηθεΐ έντονα
γιά τήν στάση αύτή τών συμμάχων πού τή φέρνει σέ πολύ δύσκολη οίκονο
μική θέση.6' Η ίδια θά έξηγήσει πώς ένας άπό τούς λόγους πού τήν έκαναν νά
δεχθεί τήν ίδρυση τής ΔΟΕ ήταν γιά νά άποτραπεΐ κάτι τέτοιο, άφού θεωρού
σε προφανές ότι μέ τήν ύπαρξη έπί τόπου διασυμμαχικού όργάνου πού θά
έξέταζε άμεσα κάθε πρόβλημα πού μπορούσε νά προκύψει άπό τήν έφαρμογή
τών συμφωνιών θά άποφεύγονταν, άπό τήν μιά οί άτέρμονες συζητήσεις
5. Μ. Νεγροπόντης πρός Πρόεδρο,’Αθήνα, 18/9/1918, ΑΕΕ, φάκελος 1918, Α/7, «Οίκονομικά ζητήματα».
6. Σημείωμα ’Αθήνα, 9/1918, ΑΥΕ, φάκελος 1918, Α/7, «ΟΙκονομικά ζητήματα».
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μεταξύ των συμμάχων, καί άπό την άλλη δέν θά υπήρχε ζήτημα άμφισβήτησης άποφάσεων πού λαμβάνονται άπό όργανο πού τίς εκπροσωπεί έπί τόπου.
Νέα προβλήματα θά προκόψουν όταν ή ' Ελλάδα θά ζητήσει νά τής κατα
βληθούν οι πιστώσεις, κάτι πού είχε δικαίωμα νά κάνει καί πρίν τή λήξη τού
πολέμου, έφ’ όσον τά διαθέσιμα τής χώρας έπεφταν κάτω άπό τά 100.000.000
δ ρ χ .' Η καταβολή των πιστώσεων χρησιμοποιείται άπό τούς συμμάχους γιά
τήν άσκηση πιέσεων πρός οικονομικό καί πολιτικό όφελός τους. "Ετσι γιά
παράδειγμα οί Βρετανοί άνακοινώνουν στην έλληνική κυβέρνηση ότι δέν
μπορούν νά άνταποκριθούν στό αίτημα τής *Ελλάδας γιά χορήγηση 400.000
λιρών μέ αυτόματη άνανέωση, άλλά ότι τό θησαυροφυλάκιο άποφάσισε νά
καταβάλει στην ΕΤΕ 2.000.000 λίρες άρχικά καί έξετάζει συγχρόνως εύνοϊκά
τό ένδεχόμενο καταβολής όλου τού υπόλοιπου των πιστώσεων εάν άπό τήν
πλευρά της ή ' Ελλάδα άγόραζε μέ τά χρήματα αυτά, άπό τήν Μεγάλη Βρετα
νία, ορισμένα πολεμικά πλοία καί τροχαίο, σιδηροδρομικό, τηλεγραφικό
καί τηλεφωνικό υλικό πού ύπήρχε στις βρετανικές άποθήκες στή Θεσσαλο
νίκη,7 ύλικό γιά τό όποιο ή βρετανική κυβέρνηση προβληματίζονταν σοβα
ρά τί νά τό κάνει άφού τό κόστος έπαναφοράς του στην Μεγάλη Βρετανία
δέν ήταν άμελητέο. Συνεπώς ένδιαφερόταν έντονα νά ξεφορτωθεί μέ τό άζημίωτο τό ύλικό αύτό έπιτόπου, όπως έξάλλου καί οί ΗΠΑ είχαν ένδιαφερθεϊ
νά πουλήσουν δικό τους ύλικό στή Γαλλία μέ μιά συμφωνία πού κατακρίθηκε πολύ. Είναι πάντως άμφίβολη ή χρησιμότητα τής πρότασης αυτής γιά τήν
'Ελλάδα άφού ή χώρα χρειαζόταν τίς πιστώσεις αυτές γιά τήν εξόφληση
άλλων λογαριασμών.
Λίγο άργότερα ή βρετανική κυβέρνηση μέσω τού Blakket θά δηλώσει
στόν Κακλαμάνο ότι είναι δυσαρεστημένη γιατί ή έλληνική πλευρά δέν έχει
άκόμα άπαντήσει σέ ό,τι άφορα τίς διαθέσεις της σχετικά μέ τήν άγορά τών
ύλικών πού βρίσκονται στίς άποθήκες τής Θεσσαλονίκης.8' Ο Ίδιος ό Blak
ket καταλήγει δηλώνοντας ότι ελπίζει «ότι οριστικόν τι θέλει άποφασισθή
εντός ολίγου καθ’ όσον μέχρις ότου διακανονισθούν τά σημεία ταΰτα είναι
άδύνατον νά καθορισθή τό άκριβές ποσόν τό όποιον ή Βρετανική Κυβέρνησις δύναται νά προκαταβάλη [δανείση] πρός τή ν'Ε λλη νικ ή ν Κυβέρνησιν».
' Ο Βενιζέλος9 θά συστήσει στούς ύπουργούς Οικονομικών καί Συγκοινωνιών
νά άναλάβουν πρωτοβουλία «άμέσου άποστολής εις Θεσσαλονίκην ένός άντιπροσώπου Υ πουργείου Οίκονομικών καί καταλλήλων άντιπροσώπων
'Υπουργείου Συγκοινωνίας πρός άμεσον άγοράν διαθεσίμου ’Αγγλικού ύλικού, σιδηροδρόμων, τηλεγράφων καί τηλεφώνων, λαμβανομένων ύπ’ όψιν δέ
μεγάλων έλλείψεων άς έχωμεν εις πάντα ταύτα τά είδη, συνιστώ έπιμόνως νά
7. Δ. Κακλαμάνος πρός Υπουργείο ’Εξωτερικών, Λονδίνο, 8/4/1920, ΑΥΕ, φάκελος 1920,
Α/7, «Ελληνικά δάνεια καί γενικά οικονομικά ζητήματα».
8. Κ. Blakket πρός Δ. Κακλαμάνο, Λονδίνο, 19/4/1920, ΙΑ/ΕΤΕ, Δημόσια Δάνεια, φάκελος
129.
9. Ε. Βενιζέλος πρός 'Υπουργούς Οίκονομικών καί Συγκοινωνιών, Σάν Ρέμο, 9/22.4.1920,
ΑΥΕ, φάκελος 1920, Α/7, «Ελληνικά δάνεια καί...».
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άγορασθή δσον τό δυνατόν μεγαλυτέρα ποσότης αύτών, άν μή όλόκληρος
ύπάρχουσα ποσότης. Δοθεϊσα εύμενώς άπάντησις εις αΐτησίν μου υπό Α γ 
γλικού 'Υπουργείου Οικονομικών επιβάλλει νά άπαντήσωμεν άνευ άναβολής εις αΐτησίν του όπως πληροφορηθή τί ποσά έν λόγω υλικού πρόκειται
άγοράσωμεν». Οί διαπραγματεύσεις θά διακοπούν άπότομα μέ την κυβερνη
τική άλλαγή στην ' Ελλάδα άφοϋ οΐ σύμμαχοι θά διακόψουν την καταβολή
τών πιστώσεων.
Πράγματι στό πολιτικό έπίπεδο τό 1920 δύο μέρες πρίν άπό τό δημοψή
φισμα γιά τήν έπάνοδο τού βασιλιά Κωνσταντίνου σ τή ν' Ελλάδα, οί Μεγά
λες Δυνάμεις μέ ταυτόσημες διακοινώσεις τους προειδοποιούν τήν έλληνική
κυβέρνηση ότι στήν περίπτωση πού τό δημοψήφισμα άπέβαινε υπέρ τού
Κωνσταντίνου θά διέκοπταν τήν χορήγηση οικονομικής βοήθειας πρός τήν
' Ελλάδα, άπειλή πού δέ δίστασαν νά εφαρμόσουν.
Οί μετανοεμβριανές κυβερνήσεις σέ μιά άπεγνωσμένη προσπάθεια νά
έξασφαλίσουν νέα δάνεια άπό τό έξωτερικό θά προχωρήσουν στίς 22.12.1921
στήν υπογραφή συμφωνίας πού είναι γνωστή σάν συμφωνία Χόρν-Γούναρη
μέ τήν όποια ή ' Ελλάδα παραιτεΐτο άπό τήν άπαίτηση καταβολής τού υπο
λοίπου τών πιστώσεων μέ τήν έλπίδα ότι θά κατάφερνε νά έξασφαλίσει τήν
έκδοση στήν άγγλική άγορά νέου δανείου ύψους 1,5 έκατ. λιρών, δάνειο πού
δέν πραγματοποιήθηκε π ο τέ.' Η άρνηση καταβολής τών πιστώσεων έκ μέ
ρους τών συμμάχων σέ συνδυασμό μέ τίς αύξημένες στρατιωτικές δαπάνες
λόγω τής συνεχιζόμενης μικρασιατικής έκστρατείας ύπήρξαν όλέθριες γιά
τήν οικονομική κατάσταση τής 'Ελλάδας άφοΰ έξώθησαν τή χώρα στήν
αύξηση τής άναγκαστικής κυκλοφορίας της. ’Εξάλλου ή οικονομική κατά
σταση στά τέλη τού 1922, μετά δηλαδή τήν μικρασιατική καταστροφή θά
είναι άπελπιστική. 'Η 'Ε λλάδα10 «ήττημένη καί βυθισμένη εις τάς έκ τού
πολέμου προκυψάσας οικονομικός συνέπειας ένός πενταετούς πολέμου καί
μιας διετούς έπιστρατεύσεως, άντί πάσης άλλης άποζημιώσεως έκληρονόμει
τό βάρος ένός άποτόμου ύπερπληθυσμοΰ, ού τό μεγαλείτερον μέρος άπετέλουν άποροι άστικαί τάξεις [...]. Τό δημόσιον ταμεΐον, κενωθέν έκ τών άναγκών τής έκστρατείας καί τών παρομαρτουσών αύτή κοινωνικών συνθηκών, *
δέν έπήρκει πλέον ούδέ διά τάς πρώτας στοιχειώδεις τού νέου τούτου πληθυ
σμού τής χώρας άνάγκας καί τήν έν γένει αυτού περίθαλψιν».
' Η πολιτική καί οικονομική ήγεσία τής έποχής (οί διαδοχικές έλληνικές
κυβερνήσεις, ή διοίκηση τής ΕΤΕ καί ό Βενιζέλος) θεωρούν ότι χωρίς γεν
ναία έξωτερική οίκονομική βοήθεια τό έλληνικό κράτος είναι άδύνατον νά
άντεπεξέλθει στίς άνάγκες αύτές. Μέσα στά πλαίσια αύτών τών προσπαθειών
τους γιά τήν έξεύρεση δανείου θά ένταχθούν καί οί ένέργειες γιά τήν Αποκα
τάσταση τών συμμαχικών πιστώσεων, πιστώσεις πού ή ' Ελλάδα δικαιοΰτο
νά λάβει σύμφωνα μέ τούς όρους τής συμφωνίας τού 1918. 'Η έπιμονή στήν
καταβολή τών πιστώσεων έξηγεΐται άπό τούς Ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους
10.
Κ. Παπαρρηγόπουλος, 'Ιστορία τοΰ ’Ελληνικού "Εθνους, τόμ. 6 (Συμπλήρωμα Π. Καρολίδου), ’Αθήνα, ’Ελευθερουδάκης, 1932, σ. 351.
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κάτω άπό τούς όποιους είχαν χορηγηθεί. Τόκος δανείου 5%. Τό δάνειο είχε
δοθεί χωρίς προμήθεια μέ ’ίσο τό ονομαστικό καί πραγματικό κεφάλαιο.
Θεωρείτο τό φθηνότερο δάνειο πού είχε έπιτύχει μέχρι τότε ή ' Ελλάδα. Οί
ενέργειες γιά τήν άποκατάσταση των πιστώσεων θά διαρκέσουν δλη την
περίοδο 1923-1928, δηλαδή μέχρι τήν υπογραφή όριστικών συμφωνιών γιά
τό διακανονισμό τοΰ έλληνικοΰ πολεμικού χρέους πρός τίς τρεις μεγάλες
δυνάμεις.
Παράλληλα οί έλληνικές κυβερνήσεις θά διεκδικήσουν άπό τήν Μεγάλη
Βρετανία καί Γαλλία νά χαρισθεΐ ή άξια τού πολεμικού ύλικού πού είχε
χορηγηθεί τό 1918, διεκδίκηση πού ήταν άπόλυτα μέσα στό πνεύμα των
συμφωνιών. Καί οί δύο αυτές διεκδικήσεις άντιμετωπίζονται αρνητικά άπό
τίς τρεις ένδιαφερόμενες χώρες. 'Η Γαλλία μάλιστα θά δηλώσει έμφατικά,
ότι είχε προειδοποιήσει καί συμβουλεύσει τήν ελληνική κυβέρνηση τότε δτι
έπρεπε νά τεθεί τέρμα σέ έναν πόλεμο ό όποιος δέν μπορούσε παρά νά
εξαντλήσει τόν έλληνικό λαό.11 «Καθώς ή έλληνική κυβέρνηση δέ θεώρησε
δτι έπρεπε νά άκολουθήσει τίς πιεστικές καί άνιδιοτελεΐς γνώμες τής γαλλι
κής κυβέρνησης, ούτε καί τίς συγκεκριμένες προτάσεις μεσολάβησης πού ή
Γαλλία, ή Μεγάλη Βρετανία καί ή ’Ιταλία προσέφεραν στούς εμπόλεμους μέ
τό μήνυμά τους τής 27 Μαρτίου 1922, είναι προφανές δτι τά χρηματικά καί
οικονομικά αποτελέσματα τής έλληνικής πολιτικής δέν μπορούν νά μας
άντιπαρατεθούν καί δτι βρίσκονται προφανώς έξω άπό τίς προβλέψεις στίς
όποιες άναφέρονταν οί συμφωνίες τού 1918. Κατά συνέπεια δλων αύτών, ή
γαλλική κυβέρνηση διατηρεί τήν αίτησή της γιά άναγνώριση τών διαφόρων
προμηθειών καί προκαταβολών πού χορήγησε στήν 'Ελλάδα μέ σκοπό μιά
μεταγενέστερη ρύθμιση».
Τά τεράστια πολεμικά χρέη τής' Ελλάδας σέ συνδυασμό μέ τίς αυξημένες
άνάγκες γιά τήν άποκατάσταση τών προσφύγων έπιδροΰν άρνητικά στίς
σχέσεις' Ελλάδας-Μεγάλων Δυνάμεων έντείνοντας τήν εξάρτηση τή ς' Ελλά
δας άπό τίς χώρες αύτές. Ά π ό τίς τρεις αυτές χώρες ή Μεγάλη Βρετανία
είναι εκείνη πού ουσιαστικά ένδιαφέρεται νά κυριαρχήσει πολιτικά καί οι
κονομικά στόν έλλαδικό χώρο. Ά π ό τίς πρώτες κιόλας έπαφές πού θά έχει ό
Διομήδης στή Μεγάλη Βρετανία μέ τόν 'Υπουργό τοΰ Θησαυροφυλακίου
καί τό Διοικητή τής Τράπεζας τής Α γγλ ία ς γιά τήν άποκατάσταση τών
πιστώσεων ή τήν σύναψη νέου δανείου, άντιλαμβάνεται δτι μέχρι τήν άπο
κατάσταση όμαλής πολιτικής κατάστασης κάτι τέτοιο δέν θά μπορέσει νά
πραγματοποιηθεί. Τήν ίδια εποχή ό Πολίτης μεταδίδοντας τή γνώμη τών
πολιτικών κύκλων τής Γαλλίας γιά τήν 'Ελλάδα θά τονίσει:12 «οί ενταύθα
είναι έν γένει λίαν άπαισιόδοξοι διά τήν έξέλιξιν τής έ ν ' Ελλάδι πολιτικής
καταστάσεως. Τούς φοβίζει ή κατά τής ’ Επαναστάσεως αύξάνουσα άντίδρα11. Legation de la Republique Francaise en Grece, ’Αθήνα, 15/8/25, «Expose des Rapports
Financiers Franco-Helleniques», AYE, φάκελος 1925, 1927 A /a/a Γαλλικαί πιστώσεις.
12. N. Πολίτης πρός A. Διομήδη, 12/3/1923, ’Αρχείο Διομήδη, φάκελος Δ 5/176.
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σις, τό άναδιοργάνωτον καί αί διαιρέσεις των φιλελευθέρων καί θεωρουν δτι
πρέπει, όπως καί κατά τό 1920, νά περιμένωμεν εκπλήξεις από τάς προσεχείς
έκλογάς». Κατά τόν Πολίτη αυτή είναι άποψη καί τοΰ Βενιζέλου! «Κατ’
αυτόν (τόν Βενιζέλο) τό μόνον μέσον σωτηρίας θά ήτο νά παραμερίση τό
ταχύτερον ή ’ Επανάστασις, νά σχηματισθή Κυβέρνησις πολιτική υπό τόν
Ζαΐμην καί νά ένεργηθοΰν άμέσως έκλογαί μέ πρόγραμμα γενικής συμφιλιώσεως. *Ως γνωρίζω τήν ίδιαν γνώμην έχουν εις τό Foreign Office όπου είναι
άποφασισμένοι νά μήν προβοΰν εις τό παραμικρόν βήμα πρός άποκατάστασιν τών σχέσεων έφ’ όσον παραμένει ή παρούσα Κυβέρνησις».
Ό Κακλαμάνος στίς 9.3.1924 τηλεγραφεί άπό τό Λονδίνο13 ότι: «’Εδώ
συνδέουν στενά ζήτημα χρηματικής βοήθειας μέ μορφή προσωρινής προκα
ταβολής ή σύναψης οριστικού δανείου, μέ πολιτική σταθερότητα στήν Ε λ 
λάδα προκαλώντας οίκονομική σταθερότητα καί υποτάσσουν σταθερότητα
αυτή σέ παραδοσιακές τους άντιλήψεις γιά υπέρτατη λαϊκή θέληση πολιτι
κές εξουσίες». Βαθιά πεποίθηση τού Κακλαμάνου είναι τό ότι «’Αγγλική
κυβέρνηση χωρίς νά θέλει καθόλου νά άναμειχθεΐ στίς εσωτερικές μας υποθέ
σεις (sic) επιθυμεί νά έπιστρέψει ή ' Ελλάδα σέ μιά κανονική πολιτική ζωή μέ
συνταγματικά καί κανονικά μέσα καί αύτό τό γρηγορότερο δυνατόν. Μόλις
ρυθμιστεί κατάσταση είμαι σίγουρος ότι θά πετύχουμε προκαταβολή ή καί
οριστικό δάνειο».
Τήν ίδια γνώμη έκφέρει καί ό άπεσταλμένος τή ς ' Ελλάδας στήν Ούάσιγκτον Τσαμαδός. Κατά τόν Τσαμαδό ή χορήγηση όποιουδήποτε δανείου άπό
τήν ’Αμερικάνικη άγορά έξαρτάται πρώτιστα άπό τήν άποκατάσταση όμαλού πολιτειακού καθεστώτος στήν ' Ελλάδα καί ειδικότερα άπό τή διενέρ
γεια εκλογών.' Η στάση αύτή τής άμερικανικής κυβέρνησης δέν υπαγορεύε
ται άπό τήν έπιθυμία της νά έπιβάλει τίς απόψεις της στήν ελληνική κυβέρ
νηση, άλλά διότι είχε άποφασίσει άπό τό 1921 ότι γιά τά ζητήματα πού
άφορούν τήν 'Ελλάδα δέν έχει δική της πολιτική άποψη, άλλά άκολουθεΐ
τήν πολιτική τής ’Αγγλίας καί Γαλλίας μέ άντάλλαγμα οί χώρες αυτές νά
απέχουν άπό κάθε άνάμειξη στά ζητήματα τοΰ Μεξικού. Οί άπόψεις αυτές θά *
έπιβεβαιωθούν πλήρως άπό τίς μετέπειτα εξελίξεις άφού μέ τήν παραίτηση
τού Πλαστήρα καί τής κυβέρνησης Γόνατά καί τήν επάνοδο σέ πολιτικές
κυβερνήσεις οί προσπάθειες γιά τήν έξεύρεση εξωτερικού δανείου θά εύοδωθούν καί μέ μιά χειρονομία καλής θέλησης άπό τήν μεριά της ή Μεγάλη
Βρετανία θά υπογράψει στίς 4.12.1924 στό Λονδίνο σύμβαση γιά τήν έκδοση
τού προσφυγικού δανείου 12.300.000 λιρών. Γιά τό δάνειο αύτό πού έκδόθηκε ύπό τήν αιγίδα τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, συστάθηκε ειδική διεθνής
έπιτροπή ή όποια άνελάμβανε τή διαχείρισή του μέ τήν όνομασία ’ Επιτροπή
’Αποκατάστασης Προσφύγων.
’Από τήν πλευρά τους γαλλικοί οικονομικοί παράγοντες θά άνησυχούν
13.
Δ. Κακλαμάνος πρός Πρωθυπουργό, Λονδίνο, 0/3/1924, Ά ρχεΐο Διομήδη, φάκελος
Δ6/232.
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πού ή Γαλλία δέν ένδιαφέρεται περισσότερο γιά την 'Ελλάδα καί τονίζουν
ότι ή Γαλλία θά πρέπει νά χορηγήσει οικονομική βοήθεια σ τή ν ' Ελλάδα εάν
ή χώρα τους θέλει νά διαδραματίσει στήν περιοχή αυτή όποιοδήποτε πολι
τικό ρόλο.' Ο Maurice Devies τής Banque Nationale de Credit,14σέ σημείωμα
πού υπέβαλε στό Γαλλικό 'Υ πουργείο ’Εξωτερικών υποστηρίζει ότι ή Γαλ
λία, σέ αντίθεση μέ τίς ΗΠΑ πού ένδιαφέρονται γιά τήν'ίδρυση καί ανάπτυξη
πιστωτικών οργανισμών καί μέ τήν Μεγάλη Βρετανία πού χρηματοδότησε
τό προσφυγικό δάνειο, δέν έχει συμμετάσχει στήν χρηματοδότηση έργων
σ τ ή ν ' Ελλάδα.
«Κάθε μεγάλη δύναμη προσπαθεί νά καταλάβει οικονομικές θέσεις καί
νά έκμεταλλευθεΐ τίς πολιτικές επιρροές πού διαθέτει [...]. Μόνο ή Γαλλία
μέχρι σήμερα δέν τό κάνει, όχι γιατί δέν έχει ειδικευμένες έμπορικές καί
οίκονομικές άντιπροσωπεΐες γιά έναν τέτοιο στόχο ή ακόμα όχι γιατί συμ
παθεί λιγότερο άπό τίς άλλες Μεγάλες Δυνάμεις τό 'Ε λ λ η νικ ό "Εθνος, άλλά
γιατί ή οικονομική κατάσταση τών γαλλικών έπιχειρήσεων τίς περιόριζε σέ
μιά υπερβολική προσοχή καί σέ μιά στάση αναμονής».
Μέσα στά έργα πού μελετάει ή έλληνική κυβέρνηση, βρίσκεται τήν επο
χή αύτή καί ή άναδιοργάνωση τών σιδηροδρόμων. Κατά τόν Devies «δέν
υπάρχει λόγος νά έπιμείνει κανείς στό πολιτικό καί οικονομικό ενδιαφέρον
πού θά παρουσίαζε ή συμμετοχή σέ ένα τέτοιο έργο. Είναι σημαντικό κατά
τόν ίδιο ή Γ αλλία νά έξασφαλίσει τή διεύθυνση τών συγκοινωνιών καί νά
άσκεΐ μέ τόν τρόπο αυτό ένα διαρκή έλεγχο πάνω στήν κυκλοφορία τής ίδιας
τής ζωής τής χώρας.
’Από τό 1925 καί μετέπειτα οί πιέσεις πρός τή ν'Ε λλά δα θά ένταθοϋν γιά
τήν υπογραφή συμφωνίας διακανονισμού τών χρεών. 'Η Μεγάλη Βρετανία,
ή Γαλλία καί οί ΗΠΑ έντείνοντας τίς πιέσεις τους θά καταστήσουν σαφές
στίς έλληνικές κυβερνήσεις ότι σύμφωνα μέ τούς όρους τών άρχικών συμ
φωνιών τού 1918 δέν θά δεχθούν νά δοθούν έγγυήσεις σέ άλλα ξένα δάνεια άν
προηγούμενα ή 'Ελλάδα δέν υπέγραφε συμφωνίες γιά τό διακανονισμό τών
χρεών της. "Ετσι στίς 14/8/1925 ή άμερικανική πρεσβεία δήλωνε15ότι, έάν ή
' Ελλάδα προέβαινε σέ ικανοποιητικό διακανονισμό τού χρέους της πρός τίς
ΗΠΑ, ή κυβέρνηση τών ΗΠΑ θά συζητούσε μέ τίς κυβερνήσεις τών άλλων
δύο χωρών πού έχουν ύπογράψει τή συμφωνία τό ένδεχόμενο νά απαλλαγεί ή
'Ελλάδα άπό τίς δεσμεύσεις τού άρθρου 4 τής συμφωνίας. Τό άρθρο αύτό
προέβλεπε ότι ή ' Ελλάδα θά έπρεπε νά ζητήσει τήν άδεια τών τριών κυβερνή
σεων γιά νά διαθέσει νέους πόρους σάν έγγύηση νέου εξωτερικού δανείου.
'Η κυβέρνηση τών ΗΠΑ δηλώνει ότι, στήν περίπτωση αύτή, θά δεχόταν νά
συστήσει στό Κογκρέσο συμφωνία κεφαλαιοποίησης άνάλογη μέ εκείνη
πού υπέγραψε μέ τήν Μεγάλη Βρετανία, ή όποια προέβλεπε ότι τό κεφάλαιο
14. Μ. Devies. Note, Παρίσι, 17/6/1925, ΙΑ/ΕΤΕ, Ποικίλα, φάκελος 67.
15. Πρεσβεία τών ΗΠΑ στην’Αθήνα,’Αθήνα 14/8/1925, ΑΥΕ, φάκελος 1925, Α /7/5, «Φάκε
λος ’Αμερικανικών πιστώσεων...».

ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1918-19

413

του χρέους θά ήταν έξοφλητέο μέσα σέ μιά περίοδο 62 χρόνων.
Στό διάστημα πού μεσολαβεί μέχρι την υπογραφή των τελικών συμφωνι
ών οί μέν έλληνικές κυβερνήσεις θά άμφιταλαντεύονται άνάμεσα στήν επι
θυμία τους νά βρεθεί μιά λύση στό οικονομικό άδιέξοδο υπογράφοντας κά
ποια συμφωνία μέ τίς προαναφερόμενες χώρες, έστω καί μέ όρισμένους δυ
σμενείς όρους (π.χ. παραίτηση από τή διεκδίκηση τού υπόλοιπου τών πι
στώσεων), καί άνάμεσα στό δυσμενέστατο άντίκτυπο καί άναπόφευκτο
πολιτικό κόστος πού θά προκαλοΰσε ή ύποχώρηση στίς πιέσεις τών ξένων.
Κάτι τέτοιο άφήνει νά έννοηθεΐ ξεκάθαρα καί ό Τσουδερός όταν τονίζει σέ
έπιστολή του16 ότι «' Ο Καφαντάρης φοβείται τήν κοινήν γνώμην — άν θά
δεχθή νά πληρώση κάτι. ’ Αλλά δέν τήν φοβείται καί εις τήν περίπτωσιν καθ’
ήν ματαιωθή ή οικονομική άνόρθωσις; Δέν τήν φοβείται εάν είς αιώνα τόν
άπαντα τού καταλογίζουν οί "Ελληνες τήν Γαλλικήν εχθρότητα— ή όποια
δέν μπορούμε νά ύπολογίζωμε πού θά φθάση; θά ήξιζε μά τήν άλήθειαν νά
πληρώσωμεν κάτι εις τήν Γαλλίαν — έστω καί άδίκως — διά νά έξασφαλισθώμεν άπό τούς κινδύνους αύτούς [...]. Έ γώ άπέφυγα νά εκθέσω λεπτομε
ρώς τάς γνώμας μου αύτάς είς τόν Κ. [Καφαντάρη] διότι δυσπιστεΐ εις τούς
Τραπεζίτας. Έ φ ρόντισα όμως άλλοι νά του όμιλήσουν καί νά τού γράψουν
υπό τό πνεύμα αυτό. Αύτοΰ κάτω θά ήτο πάρα πολύ χρήσιμον έάν οί Ζαΐμης
καί Μεταξάς άνελάμβαναν νά τόν ενθαρρύνουν είς τήν πολιτικήν τού συμβι
βασμού».
’Από τήν πλευρά της ή διοίκηση τής ΕΤΕ άργά άλλά σταθερά προσανα
τολίζεται πρός τήν λύση τής άποδοχής τών όρων τών τριών δυνάμεων σάν
άναγκαϊο κακό προκειμένου νά βρεθεί κάποια λύση στό οικονομικό επίπεδο.
"Ετσι ό Τσουδερός σέ έπιστολή του πρός τόν Λαμπράκη θά τονίσει17 «Τήν
φιλίαν τής Γαλλίας άς τήν έξαγοράσωμεν επί τέλους. Ή έξαγορά αύτή θά
μάς είναι χρήσιμος είς περισσοτέρας περιπτώσεις».
' Ο Βενιζέλος τέλος πού συμμετέχει καί αύτός στίς διαπραγματεύσεις θά
έπιμείνει μέχρι τέλους στίς άρχικές του θέσεις σχετικά μέ τήν άναγκαιότητα
άποκατάστασης τών πιστώσεων. "Αν καί έχει άντιρρήσεις γιά τόν τρόπο πού
έγιναν οί διαπραγματεύσεις γιά τά χρέη, γιά μέν τόν άγγλικό διακανονισμό
θά συστήσει ό ίδιος στήν Κυβέρνηση νά ύπογράψει στήν σχετική συμφωνία,
ένώ σέ ό,τι άφορά τόν γαλλικό διακανονισμό θά προσφύγει άργότερα τό
1928 στό Διεθνές Δικαστήριο τής Χάγης, έπιδιώκοντας καλύτερους όρους,
πράγμα πού θά πετύχει.
Οί πιέσεις πού άσκήθηκαν πάνω στίς έλληνικές κυβερνήσεις όλη αύτή
τήν περίοδο φαίνονται καθαρά μέσα άπό τήν έπίσημη άλληλογραφία τών
διαφόρων παραγόντων τής έποχής πού ύπάρχει στά διάφορα άρχεΐα.
16. Ε. Τσουδερός πρός Α. Διομήδη, Παρίσι, 4/11/1927, ’Αρχείο Τσουδεροΰ, φάκελος 3/241,
«' Ιστορία».
17. Ε. Τσουδερός πρός Δ. Λαμπράκη, Παρίσι, 4/11/1927, ’Αρχείο Τσουδεροΰ, φάκελος
3/233.
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Ή ανησυχία τής διοίκησης τής ’Εθνικής Τράπεζας είναι έκδηλη ήδη
από τό 1925, όταν ό Τσουδερός γράφει:18
«Γράφω πολλά διότι προσπαθώ νά σάς εξηγήσω όλας τάς λεπτομέρειας
πού μπορεί νά συντελέσουν ώστε ή Κυβέρνησις νά μόρφωση άκριβή γνώμην
διότι τρέμω μη άποκρουσθή τό σχέδιο [...]. Τρέμω διότι συμπεραίνω τάς
συνεπείας. Θά μάς πιέσουν όσον μπορούν {καί δυστυχώς μπορούν άφ’ ου ή
’Αγγλία διά μάς είναι τό διαρκές χρηματοκιβώτιον έξ’ ού άντλούμεν δάνεια,
επιχειρήσεις, έργα κτλ.)».
' Ο ίδιος ό Τσουδερός άργότερα, μεταδίδοντας τίς εντυπώσεις του άπό μιά
συνάντηση μέ τόν εκπρόσωπο του ’Αγγλικού Θησαυροφυλακίου Niemeyer,
θά δηλώσει19 ότι ό Niemeyer, «έπιδεικνύει», κατά τόν Τσουδερό, «άκαμψίαν
αρκούντως ζωηρόν» καί ξεκαθαρίζει στόν Τσουδερό «ότι εάν δέν συμφωνήσαμεν μετ’ αυτών, διά τά πολεμικά χρέη, ή ’Αγγλική χρηματαγορά θά μάς
κλεισθή διά πάσας γενικώς τάς οικονομικός έργασίας (operations financieres). Δέν έκαμαν διάκρισιν έν τούτω μεταξύ τών δημοσίων καί τών τραπεζι
κών πράξεων. "Εχω ύποχρέωσιν νά ειπω, ότι δέον νά έχωμεν ύπ’ όψιν μας,
ότι μετά την τυχοϋσαν οριστικήν διακοπήν τών διαπραγματεύσεων θά έπακολουθήση πίεσις, έκδηλούμενη ού μόνον είς τό κλείσιμον τής χρηματαγο
ράς τού Λονδίνου, άλλά καί είς τήν έξ αύτής συνέπειαν, ήτοι είς τήν μείζονα
ύποτίμησιν τής αξίας τής δραχμής. «Καί τίθεται τό ερώτημα: Είς τήν πίεσιν
ταύτην θά δυνηθώμεν μέχρι τέλους ν’ άντίσχωμεν; Αί έξ αύτής ενδεχόμενοι
ζημίαι θά είναι όλιγώτεραι άπό τάς θυσίας μιάς συμβιβαστικής λύσεως;»
'Ο Hambro, κατά τόν Τσουδερό στίς 11/6/1926, θά τόν ειδοποιήσει μέ
έμπιστευτικό γράμμα20 ότι «ή Treasury τόν είδοποίησεν ότι μέχρι τού κανο
νισμού τού πολεμικού μας χρέους δέν δύναται νά γίνη λόγος ούτε περί τής
έκδόσεως τού Κτηματικού δανείου. 'Υ πόσχεται ότι μετά τήν έπάνοδον τού
Sir Otto έκ Γενεύης θά ένεργήση παρ’ αύτώ καταλλήλως πρός τακτοποίησιν
τού έμποδίου. 'Ο έκβιασμός βλέπετε έντείνεται δέν εκπλήττομαι όμως μέ
τούς έκβιαστάς όσον μέ τούς φίλους μας. ’Αχαρακτήριστος άδιαφορία, ίδίςι
δέ τού Hambro τόσα ώφελουμένου άπό ήμάς. Θά ήξιζε ίσως νά τού παραπονεθεΐτε καί σείς. ’Εγώ θά τό πράξω τήν προσεχή έβδομάδα».
Τέλος, στίς 21.10.1926 ή έλληνική κυβέρνηση, καί ένώ άντιλαμβάνεται
ότι δέν υπάρχει καμιά έλπίδα έξεύρεσης άλλου δανείου, θά τηλεγραφήσει
στό Λονδίνο τίς νέες θέσεις της τονίζοντας:21 «' Η Κυβέρνησις φρονεί ότι τό
ζήτημα τής συμφωνίας μετά τής ’ Αγγλίας διά τό πολεμικόν χρέος έπιβάλλεται νά λήξη τό ταχύτερον ινα οΰτω τό έδαφος είναι προπαρασκευασμένον
18. Ε. Τσουδερός πρός Δ. Κακλαμάνο, Λονδίνο, 26/2/1823, ΑΥΕ, φάκελος 1927, A /6/γ,
«Χρέη πολεμικά πρός τήν ’Αγγλίαν».
19. Ε. Τσουδερός πρός Ύ π. ’Εξωτερικών καί Οικονομικών, Λονδίνο, 30/5/1926, ΙΑ/ΕΤΕ,
Ποικίλα, φάκελος 63.
20. Ε. Τσουδερός πρός Α. Διομήδη, Λονδίνο, 12/6/1926, ’Αρχείο Διομήδη, φάκελος Δ7/335.
21. Ύ π. ’ Εξωτερικών πρός *Ελληνική πρεσβεία Λονδίνου, ’Αθήνα, 21 /10/1926, ΑΥΕ, φάκε
λος 1926, A /7/γ, «Πολεμικό χρέος...».
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άφ’ ενός μέν διά την κατά Δεκέμβριον αποδοχήν παρά τής Κ.Ε. τής αίτήσεώς
μας περί συμπληρωματικού προσφυγικοϋ δανείου καί άφ’ έτέρου διά τήν
συμφωνίαν περί τοΰ άνοίγματος πιστώσεως πρός σταθεροποίησιν τοΰ νομί
σματος μας».
'Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι δέχεται νά παραι
τηθεί άπό τήν άξίωσή της γιά τήν καταβολή τοΰ υπολοίπου των όφειλομένων πιστώσεων υπό τόν όρο ή ’Αγγλική κυβέρνηση νά χορηγήσει στην
' Ελλάδα ισόποση πίστωση γιά τήν έξυγίανση τής νομισματικής της κυκλο
φορίας. Γιά τό θέμα τής σταθεροποίησης ή Μεγάλη Βρετανία ζητούσε κά
ποιο είδος έλέγχου(!):22
« α )'Η έκδοσις των τραπεζογραμματίων θά άνατεθή εις ειδικήν διεύθυνσιν (departement issue) τής ’Εθνικής Τραπέζης, ύπό έλεγχον σχετικόν του
πιστωτοΰ. *Ο έλεγχος θά ήδύνατο νά γίνη διά διορισμού είδικοΰ επιτρόπου
διοριζομένου ύπό τής Κυβερνήσεως προτάσει του πιστωτοΰ ή τής Δ.Ο.Ε.».
“Ελεγχο πού τελικά ή κυβέρνηση άποδέχεται ένώ άρχικά τόν άπέκρουε:23
«’Εννοείται ότι Κυβέρνησις εν σχέσει πρός όρον τρίτον άνωτέρω άποκρούει άνενδότως έλεγχον ή παρέμβασιν ύπό οίονδήποτε τύπον ακόμα καί
ύπό τήν άζημίαν κατά τό φαινόμενον μορφήν τής ύπό ξένων μελέτης των
οικονομικών μας, καθ’ όσον αυτή θά έκλόνιζεν έπικινδύνως τήν εύσταθή τοΰ
κράτους πίστιν καί θά έξελαμβάνετο, όχι ίσως παραλόγως ως ή πρώτη πράξις διά τήν επιβολήν τοΰ νέου ελέγχου».
Τά παραδείγματα πού άνέφερα νομίζω πώς πιστοποιούν άνάγλυφα τήν
οικονομική καί πολιτική έξάρτηση τής ' Ελλάδας τήν έποχή αυτή καί ότι
έπιβεβαιώνουν τά συμπεράσματα στά όποια καταλήγουν οί Bouvier, Girault
καί Thobie γιά τήν περίοδο τοΰ μεσοπολέμου πού θεωρούν ότι καθοριστικό
ρόλο στίς σχέσεις εξάρτησης παίζει ό δημόσιος δανεισμός καί λιγότερο ή
βιομηχανική επένδυση πού προέρχεται άπό τά άναπτυγμένα καπιταλιστικά
κράτη.
’ Εξαρτώντας τό κράτος, μέσω τοΰ δημοσίου δανεισμού τά άναπτυγμένα
καπιταλιστικά κράτη κατόρθωσαν νά κυριαρχήσουν καί νά ύποτάξουν στά
δικά τους συμφέροντα τίς οικονομίες των ύπανάπτυκτων χωρών.

22. Ε. Τσουδερός πρός Α. Διομήδη, Λονδίνο, 29/6/1926,’ Αρχείο Διομήδη, φάκελος Δ7/346.
23. ' Υπ. ’Εξωτερικών, Κοινοποίηση άποφάσεως *Υπ. Συμβουλίου, ’Αθήνα, 4/3/1927, ΑΥΕ,
φάκελος 1927, A /6/γ, «Χρέη...».

