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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
 

   Στην οικονοµική ιστοριογραφία του µεσοπολέµου σηµαντική θέση κατέχει ο 

τραπεζικός τοµέας, αφ’ ενός λόγω του ρόλου που διαδραµάτισε στην διαµόρφωση και 

στην εξέλιξη της ευρύτερης οικονοµίας  (π.χ. διαπλοκή τραπεζικού και βιοµηχανικού 

κεφαλαίου), και αφ’ ετέρου διότι αυτή την περίοδο συγκροτήθηκαν τα σύγχρονα 

δοµικά χαρακτηριστικά του µε τη µεταρρύθµιση του τραπεζικού συστήµατος και την 

ίδρυση της Τ.Ε.(1927-1928). Το ερέθισµα, στο πλαίσιο µιας διπλωµατικής εργασίας, 

για τη συγγραφή της ιστορίας της Τ.Ε. το δεύτερο µισό του µεσοπολέµου είναι 

σηµαντικό, αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι από το 1932 η κεντρική τράπεζα συνιστά 

- για πρώτη φορά µετά την ίδρυσή της – τον δεσπόζοντα θεσµικό παράγοντα γύρω από 

τον οποίο αρθρώνεται όχι µόνο το τραπεζικό σύστηµα αλλά και η συνολική οικονοµία 

της χώρας. 

   Η Ελλάδα, µετά από µια επίπονη περίοδο νοµισµατικών και δηµοσιονοµικών 

προβληµάτων που οι συνέπειες των διαδοχικών πολέµων και της  Μικρασιατικής 

Καταστροφής δηµιούργησαν, έµπαινε το 1928 υπό την καθοδήγηση και την αρωγή της 

Κ.Τ.Ε. σ’ ένα πλαίσιο νοµισµατικής και οικονοµικής οµαλότητας µε κύριο σηµείο 

αναφοράς τη νόµω σταθεροποίηση της δραχµής (Κ.Χ.Σ.) και θεσµικό εγγυητή αυτής 

της σταθεροποίησης τη νέα εκδοτική τράπεζα, την Τ.Ε.. Το νέο νοµισµατικό καθεστώς 

και η νέα εκδοτική τράπεζα, έµελλε να λειτουργήσουν µέσα στη δυσµενή συγκυρία της 

παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που αναπόφευκτα επηρέασε και την ελληνική 

οικονοµία. Την εξέλιξη της κρίσης στις βασικές πτυχές της ελληνικής οικονοµίας θα 

πραγµατευτούµε στο κεφάλαιο 2, το οποίο θα αποτελέσει εφαλτήριο για την 

προσέγγιση της συναλλαγµατικής, νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής της Τ.Ε. 

µετά την οικονοµική κρίση (1932-1939) - που αποτελεί και τον πρώτο κεντρικό άξονα 

της  εργασίας (κεφάλαιο 3).  Η άρση της σταθεροποίησης τον Απρίλιο του 1932 και η 

νοµοθετική επιβολή συναλλαγµατικών και εµπορικών περιορισµών, σηµατοδότησαν 

για τη χώρα το τέλος του οικονοµικού φιλελευθερισµού και την αφετηρία µιας νέας  

προστατευτικής οικονοµικής πολιτικής στην άσκηση της οποίας η Τ.Ε. είχε πλέον  

πρωταγωνιστικό ρόλο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η διερεύνηση της πολιτικής της Τράπεζας 

θα κινηθεί στα αµιγώς τεχνικά σηµεία της εφαρµοζόµενης πολιτικής της,  δηλαδή σ’ 
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αυτά που της προσδίδουν το θεσµικό χαρακτήρα µιας κεντρικής εκδοτικής τράπεζας ο 

οποίος βέβαια επηρεάζει αναπόφευκτα τόσο την ευρύτερη οικονοµία όσο και την 

πολιτική των εµπορικών τραπεζών - συναλλαγµατική ισοτιµία, εµπορικό ισοζύγιο, 

προεξοφλητικό επιτόκιο, κ.λ.π.. 

   Ο δεύτερος άξονας γύρω από τον οποίο κινείται η εργασία, αφορά ένα ζήτηµα µε 

οικονοµική µορφή αλλά µε πολιτικό περιεχόµενο για το τραπεζικό σύστηµα. Η Τ.Ε.,  

από τα τέλη του 1931 και για τέσσερα περίπου χρόνια, καλείται να εφαρµόσει την 

πολιτική της υπό το κράτος όχι µόνο οικονοµικής ανασφάλειας – εθνικής και διεθνούς 

– αλλά και υπαρξιακής γεγονός που αναφέρεται στην εγχώρια αµφισβήτηση της 

αυτόνοµης θεσµικής λειτουργίας της. Το Λαϊκό Κόµµα και οι οικονοµικοί του 

παράγοντες, καταλογίζοντας στην εκδοτική τράπεζα ανεπάρκεια στη διαχείριση της 

οικονοµικής κρίσης και επικαλούµενοι λόγους προσφορότερης ρύθµισης των 

νοµισµατικών και πιστωτικών λειτουργιών, υποστήριξαν την κατάργησή της - 

συγχώνευση Τ.Ε. και Ε.Τ.Ε. - προτείνοντας ουσιαστικά ένα τραπεζικό καθεστώς 

ανάλογο µε αυτό που υπήρχε πριν το 1928. Το ιστορικό της αµφισβήτησης της 

αυτονοµίας της Τ.Ε. θα εξετάσουµε στο κεφάλαιο 4. Για την εναργέστερη κατανόηση 

των  παραπάνω γεγονότων παραθέτουµε στο κεφάλαιο 1 το χρονικό της ίδρυσης της 

Τ.Ε., αφού οι εµπλεκόµενοι εγχώριοι και διεθνείς φορείς στην τραπεζική µεταρρύθµιση 

του 1927 πρωταγωνιστούν και στο ζήτηµα της συγχώνευσης των τραπεζών Ελλάδος 

και Εθνικής. Επίσης, στο κεφάλαιο 1, θα παρουσιάσουµε το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

καλείται να  λειτουργήσει  η νέα εκδοτική τράπεζα την περίοδο της σταθεροποίησης, 

ώστε να έχουµε µια σχετική εικόνα της θέσης της µέσα στο τραπεζικό σύστηµα και την 

οικονοµία τη στιγµή που της ανοίγεται µια νέα δυσχερής προοπτική τον Απρίλιο του 

1932. 
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KEΦΑΛΑΙΟ 1 
 
H ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ:1927-1932 

 
 
1.1  Η τραπεζική µεταρρύθµιση και η ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος  
 

1.1.1  Το χρονικό της ίδρυσης της Τράπεζας της Ελλάδος 

 

   Η ίδρυση της Τ.Ε. το 1927, συνδέεται µε την συνολική οικονοµική κατάσταση της 

Ελλάδας µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή αφού αυτή την περίοδο τα οικονοµικά 

δεδοµένα και οι ανάγκες της χώρας καθορίζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

πραγµατοποιείται η τραπεζική µεταρρύθµιση. Μετά το 1922, τα χρόνια προβλήµατα 

της ελληνικής οικονοµίας που εκφράζονταν στην ελλειµµατικότητα του εµπορικού 

ισοζυγίου, σε συνδυασµό µε τις έκτακτες δυσχέρειες που προέκυψαν από το 

οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της αποκατάστασης των προσφύγων, δηµιούργησαν 

τέτοια δηµοσιονοµική και νοµισµατική ανισορροπία που ήταν αδύνατο να ξεπεραστεί 

µε τις εγχώριες µόνο δυνάµεις.1  

                                                 
1 Για  την ελληνική οικονοµία στο µεσοπόλεµο βλ. Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 1929 και οι 
Έλληνες οικονοµολόγοι: συµβολή στην ιστορία της οικονοµικής σκέψης στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, 
Αθήνα, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1989, σελ.47-98 - Χρήστος 
Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής οικονοµίας»,στο 
Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο µεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος Χατζηιωσήφ(επιµ), Τόµος Β΄, 
Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002,σελ.σελ.9-57 - Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του 
µεσοπολέµου, Σπύρος Μαρκέτος(µτφ), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2002, σελ.105-
393 - Κώστας Κωστής,, Οι τράπεζες και η κρίση 1929 – 1932, Αθήνα, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 
1986, σελ.19-42 Για µια αναλυτικότερη προσέγγιση της αγροτικής  οικονοµίας και της βιοµηχανίας την 
περίοδο του µεσοπολέµου, βλ. Κώστας Κωστής, Αγροτική οικονοµία και Γεωργική Τράπεζα: όψεις της 
ελληνικής οικονοµίας στο Μεσοπόλεµο(1919-1928), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης,1987, 
σελ. 31-233 -  Σωκράτης Πετµεζάς «Αγροτική Οικονοµία», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο 
µεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ), Τόµος Β΄, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002, σελ.189-
249 - Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η Γηραιά Σελήνη: Η βιοµηχανία στην Ελλάδα 1830-1940, Αθήνα, 
Θεµέλιο,1993,σελ.95-117, 151-200,279-319 - Μαργαρίτα ∆ρίτσα, Βιοµηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα 
του µεσοπολέµου, Αθήνα, 1990,σελ.73-217- Χριστίνα Αγριαντώνη, «Οι µηχανισµοί και η βιοµηχανία: 
µια αποτυχηµένη συνάντηση», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο µεσοπόλεµος 1922-1940, 
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ), Τόµος Β΄, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002,σελ.269-293 – Όλγα Χριστοδουλάκη, 
«Industrial Growth in Greece between the wars: Α new perspective», στο European Review of Economic 
History, τ. 2001, σελ.61-89 
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   Η προσφυγή στον εξωτερικό δανεισµό, µε κυριότερο το λεγόµενο προσφυγικό δάνειο 

του 1924, συντήρησε και δεν έλυσε τα προβλήµατα της οικονοµίας.2 Το 1926, η 

αδυναµία αντιµετώπισης των δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών δυσχερειών όπως και 

της αποκατάστασης των προσφύγων από το αναγκαστικό δάνειο της κυβέρνησης 

Πάγκαλου, οδήγησε τη διάδοχη οικουµενική κυβέρνηση3 προς την κατεύθυνση της 

σύναψης ενός ακόµη εξωτερικού δανείου υπό την αιγίδα της Κ.Τ.Ε..4 Μετά από 

σχετική συµφωνία της ελληνικής κυβέρνησης και της Κ.Τ.Ε., ο διεθνής οργανισµός 

απέστειλε το Μάρτιο του 1927 µια οµάδα εµπειρογνωµόνων µε σκοπό την επί τόπου 

έρευνα για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας.5 Το Μάιο, µετά την ολοκλήρωση 

του ελέγχου, οι εµπειρογνώµονες συνέταξαν µια έκθεση που περιελάµβανε τέσσερα 

αναλυτικά υποµνήµατα: «α)Επί της ταµιακής καταστάσεως του κράτους, β) Επί του 

προϋπολογισµού, γ) Επί της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και δ) Επί της οικονοµικής 

καταστάσεως της χώρας».6 Στις αρχές Ιουνίου, η έκθεση των εµπειρογνωµόνων 

παραδόθηκε στη ∆.Ε. της Κ.Τ.Ε. και η τελευταία, µετά από τη σχετική µελέτη, κάλεσε 

την ελληνική αντιπροσωπεία - η οποία είχε καταφθάσει στη Γενεύη για τη 

διαπραγµάτευση δανείου ως βάσης του ανορθωτικού της προγράµµατος - να απαντήσει 

ρητά για το αν η ελληνική κυβέρνηση συµφωνούσε µε τα ακόλουθα σηµεία:7 «1) Η 

ελληνική κυβέρνησις αποβλέπει εις την διατήρησιν του προϋπολογισµού 1927-28 και 29 

επί τη βάσει των υποβληθέντων εις την ∆ηµοσιονοµικήν Επιτροπήν αριθµών; 2)∆έχεται 

ν’ αποστέλλη αντιπροσώπους κατά τρίµηνον προς παροχήν λεπτοµερών πληροφοριών επί 

των προόδων των προϋπολογισµών τούτων(1927-28 και 29); 3) ∆έχεται η Ελληνική 

Κυβέρνησις: α)το προϊόν του Προσφυγικού ∆ανείου να καταβληθή εις την Επιτροπήν 

αποκαταστάσεως, έχουσαν την διαχείρισιν αυτού; β)η πληρωµή των καθυστερουµένων 

εκ των παρελθόντων προϋπολογισµών να ενεργήται επί τη βάσει ενταλµάτων του 

                                                 
2 Βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,σελ.35-37 
3 Για την πολιτική ιστορία της περιόδου του µεσοπολέµου βλ. Γρηγόριος ∆αφνής, Η Ελλάς µεταξύ δύο 
πολέµων, Τόµοι Α΄ και Β΄, Αθήνα, 1974. βλ. επίσης και Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Κοινοβούλιο και 
δικτατορία», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο µεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος Χατζηιωσήφ 
(επιµ), Τόµος Β΄, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002, σελ.40-122 
4 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό…»,ό.π.,σελ.38 
5 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος 1928-1978, Αθήνα, 1978, 
σελ.60 και Ηλίας Βενέζης, Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος: ιστορία µιας εικοσιπενταετίας 1928-
1952, Αθήνα, 1955, σελ.18 
6 Ηλίας Βενέζης, ό.π.,σελ.18-19 
7 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.61 
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Ελεγκτικού Συνεδρίου; γ) το προϊόν του ∆ανείου της σταθεροποιήσεως να καταβληθή εις 

την Εθνικήν Τράπεζαν προς µερικήν εξόφλησιν του χρέους του Κράτους; 4)∆έχεται όπως 

η ∆ιεθνής Οικονοµική Επιτροπή έχει την διαχείρισιν των υπεγγείων προσόδων αι οποίαι 

θα δοθούν προς εξόφλησιν του νέου δανείου; 5)∆έχεται την καθιέρωσιν νοµίµου 

νοµισµατικής σταθεροποιήσεως; 6) ∆έχεται κατ’ αρχήν µε την επιφύλαξιν βραδυτέρου 

διακανονισµού των λεπτοµερειών, εν συµφωνία µετά της ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής, να 

προσαρµόση δια νόµου την Εθνικήν Τράπεζαν προς το σύστηµα το διέπον τας 

συγχρόνους κεντρικάς τράπεζας; Και ειδικώτερον να εξασφαλίση την ανεξαρτησίαν της 

Τραπέζης, να ενοποιήση τας εκδόσεις των τραπεζογραµµατίων να περιορίση τας 

εργασίας της τραπέζης εις τας λειτουργίας τας εναρµονιζοµένας προς τον προορισµόν της 

Εκδοτικής Τραπέζης, να περιορίση τα προς το κράτος προκαταβολάς και να καθορίση 

τους όρους των προκαταβολών τούτων, να συγκεντρώση δε τας χρηµατικάς του Κράτους 

δοσοληψίας εις την Εθνικήν Τράπεζαν; 7)∆έχεται την παρά της Εκδοτικής Τραπέζης 

πρόσληψις εµπειροτέχνου καθ’ α θέλει ορισθή µεταξύ της τραπέζης και της 

∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής;»8 Η ελληνική πλευρά, µετά από σχετικές 

διαπραγµατεύσεις  αποδέχτηκε τα προηγούµενα σηµεία και ταυτόχρονα δεσµεύτηκε ως 

προς τους γενικούς όρους  πραγµατοποίησης της τραπεζικής µεταρρύθµισης.9 Την κατ’ 

αρχήν συµφωνία επιβεβαίωσε µε επιστολή του(13 Ιουνίου) προς τη ∆.Ε. ο Ε. 

Τσουδερός ως αντιπρόσωπος της Ε.Τ.Ε, ενώ συγχρόνως ο επικεφαλής της ελληνικής 

αντιπροσωπίας, υπουργός οικονοµικών Γ. Καφαντάρης, υπέβαλλε επίσηµη αίτηση για 

τη χορήγηση δανείου.10 Ακολούθως, η ∆.Ε. µε έκθεσή της, ζήτησε από το συµβούλιο 

της Κ.Τ.Ε. να εγκρίνει το όλο σχέδιο της ελληνικής οικονοµικής ανόρθωσης που 

βασιζόταν σε δάνειο 9 εκατοµµυρίων λιρών και το οποίο θα χρησίµευε κατά ίσα µέρη 

για τρεις σκοπούς(τριµερές δάνειο):11 για να καλυφθούν τα συσσωρευµένα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, για την ολοκλήρωση της προσφυγικής αποκατάστασης και 

για να δηµιουργηθεί απόθεµα ξένου συναλλάγµατος επαρκές για τη στήριξη της 

σταθεροποίησης της δραχµής.12 Το συµβούλιο της Κ.Τ.Ε., αποδέχτηκε ουσιαστικά και 

                                                 
8 Εφηµ. Καθηµερινή, 31-7-1927 
9 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.61-62 
10 Ό.π., σελ.62 
11 Ό.π. 
12 Ό.π. 
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την έκθεση της ∆.Ε. και το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης, επιφυλάχτηκε, όµως, να 

απαντήσει οριστικά στη σύνοδο του Σεπτεµβρίου του 1927.13

   Ωστόσο, η συµφωνία της ∆.Ε. µε την ελληνική πλευρά, αφορούσε µόνο τους 

γενικούς όρους του προγράµµατος της οικονοµικής ανόρθωσης µια και πολλά σηµεία 

σχετικά µε την αλλαγή του καθεστώτος της Ε.Τ.Ε. ήταν αδιευκρίνιστα.14 Στις 

διαπραγµατεύσεις που ακολούθησαν πάνω σε πιο συγκεκριµένες βάσεις, οι 

εκπρόσωποι της ∆.Ε. υποστήριξαν ότι η Ε.Τ.Ε. όφειλε να µεταβιβάσει στα άλλα 

πιστωτικά ιδρύµατα ή σε µια νέα εµπορική τράπεζα όλες τις εµπορικές της λειτουργίες 

και να περιοριστεί στο ρόλο µιας αµιγούς εκδοτικής τράπεζας.15 Από την άλλη µεριά, ο 

Τσουδερός προσπάθησε να πείσει τη ∆.Ε. για τις ιδιάζουσες συνθήκες της ελληνικής 

οικονοµίας και τον κεντρικό ρόλο της Ε.Τ.Ε. µέσα σ’ αυτήν, τονίζοντας πως ήταν 

αµφίβολο αν θα µπορούσε να γίνει µεταβίβαση ορισµένων εργασιών, κυρίως των 

καταθέσεων, χωρίς να κλονιστεί η εθνική οικονοµία και να διαταραχθούν βασικές 

λειτουργίες της, όπως η αποταµίευση.16 Η κατηγορηµατική άρνηση της ∆.Ε. στην 

διατήρηση των εµπορικών συναλλαγών από την Ε.Τ.Ε., κυρίως να δέχεται έντοκες 

καταθέσεις, και η επιµονή της στην αυστηρή εφαρµογή των καθιερωµένων αρχών που 

διέπουν τις εκδοτικές τράπεζες φάνηκε να οδηγεί τις διαπραγµατεύσεις σε αδιέξοδο.17 

Παρ’ όλα αυτά ο Τσουδερός, στα τέλη Ιουνίου, υπέβαλλε ανεπίσηµα ως προσωπική 

του γνώµη µια νέα πρόταση, που είχε ως αποτέλεσµα την υπέρβαση της διάστασης.18 

«Εφ’ όσον η ύπαρξις της Εθνικής Τραπέζης µε ευρύτατον πεδίον δράσεως παρίσταται εκ 

των πραγµάτων απαραίτητος προς εξυπηρέτησιν της Ελληνικής οικονοµίας και εφ’ όσον 

η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή θέτη ως πρωταρχικήν προΰπόθεσιν δια την παροχήν υπό της 

Κοινωνίας των Εθνών της αρωγής της προς ανόρθωσιν των οικονοµικών της Ελλάδος 

την τραπεζικήν µεταρρύθµισιν συµφώνως προς τας ορθοδόξους περί εκδοτικών 

τραπεζών αρχάς της, θα ήτο πρακτικώτερον να παραµείνη µεν η Εθνική ως Τράπεζα 

καταθέσεων και εµπορική, να µεταβιβασθούν δε αι συναφείς προς το εκδοτικόν της και 

µόνον προνόµιον εργασίαι εις νέαν Τράπεζαν αµιγώς εκδοτικήν, ήτις να συσταθή και 

                                                 
13 Ό.π.,σελ.63 
14 Ό.π. 
15 Ό.π. 
16 Ό.π.,σελ.64 
17 Ό.π. 
18 Ό.π.σελ.66 
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λειτουργήση βάσει των αρχών, τας οποίας η σύγχρονος επιστήµη και η πείρα είχον 

καθιερώσει.»19 Την προσωπική πρόταση του υποδιοικητή της Ε.Τ.Ε., που δε δέσµευε 

ούτε την τράπεζα την οποία αντιπροσώπευε ούτε την ελληνική κυβέρνηση, η ∆.Ε. τη 

δέχτηκε αµέσως αφού συµβάδιζε µε τις απαιτήσεις της, ενώ στη συνέχεια το σχέδιο 

Τσουδερού το αποδέχτηκαν η Ε.Τ.Ε., η κυβέρνηση µέσω του Καφαντάρη και τέλος το 

συµβούλιο της Κ.Τ.Ε..20  

   Ο Τσουδερός, επιστρέφοντας στην Αθήνα, έφερε µαζί του ένα προσχέδιο 

καταστατικού της νέας εκδοτικής τράπεζας, της Τ.Ε., και ένα σχέδιο σύµβασης µεταξύ 

κράτους και Ε.Τ.Ε. – τα οποία είχε επεξεργαστεί η ∆.Ε. - για τα ζητήµατα που θα 

προέκυπταν από την απόσπαση του εκδοτικού προνοµίου από την Εθνική.21 Το τυπικό 

µέρος της τραπεζικής µεταρρύθµισης ολοκληρώθηκε µε την υπογραφή του 

Πρωτοκόλλου της Γενεύης στις 15 Σεπτεµβρίου 1927, το οποίο µε τα έξι παραρτήµατά 

του προέβλεπε τους όρους υπό τους οποίους η Κ.Τ.Ε. έδινε τη συγκατάθεσή της για 

την έκδοση του τριµερούς δανείου των 9 εκατοµµυρίων λιρών.22 Μετά από την 

ολοκλήρωση των σχετικών νοµικών διαδικασιών, η Τ.Ε. άρχισε τις εργασίες της στις 

14 Μαΐου 1928, µετά από την έκδοση του νοµοθετικού διατάγµατος της 12ης Μαΐου, 

που καθιέρωνε νοµοθετικά και τη νοµισµατική µεταρρύθµιση (Κ.Χ.Σ.).23  

 

1.1.2  Νοµισµατική σταθεροποίηση και εκδοτική τράπεζα: ο ρόλος του αγγλικού 

παράγοντα  

 

   To κυρίαρχο µεταπολεµικό πρόβληµα της νοµισµατικής εξυγίανσης και ευρύτερα της 

οικονοµικής ανόρθωσης δεν ήταν αποκλειστικό ελληνικό φαινόµενο αφού όλες οι 

χώρες  που είχαν υποστεί τις δυσµενείς επιπτώσεις του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου 

αντιµετώπιζαν ανάλογες δυσχέρειες µε τον πληθωρισµό και τη συναλλαγµατική 

αστάθεια να εµφανίζονται µε τέτοια ένταση, ώστε πρώτιστος στόχος της οικονοµικής 

                                                 
19 Ηλίας Βενέζης, ό.π.,σελ.36 
20 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.66-67 
21 Ηλίας Βενέζης, ό.π.,σελ.44 
22 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.67-68 
23 Ό.π.,σελ.69-70 Για µια αναλυτική περιγραφή του ιστορικού της τραπεζικής µεταρρύθµισης βλ. 
Γεώργιος Πύρσος, Συµβολή εις την ιστορίαν της Τραπέζης της Ελλάδος, Τόµος Α΄, Αθήνα, 1935,σελ.15-
93 
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πολιτικής ήταν η νοµισµατική σταθεροποίηση.24 Η επάνοδος της Αγγλίας στον Κ.Χ. το 

1925, επηρέασε  την πολιτική και των άλλων κρατών στο να καθιερώσουν σταθερή 

σχέση των νοµισµάτων τους µε το χρυσό.25 Για την Αγγλία, η επανασύνδεση της λίρας 

µε το χρυσό, αποτελούσε βασική προϋπόθεση αποκατάστασης της ισχύος της, αφού 

έδινε στο City τη δυνατότητα να λειτουργήσει ξανά ως κέντρο και ρυθµιστής των 

διεθνών οικονοµικών συναλλαγών.26 Για τις υπόλοιπες χώρες, η επανένταξή τους στο 

σύστηµα των διεθνών οικονοµικών και χρηµατιστικών συναλλαγών προϋπέθετε τη 

σταθεροποίηση των νοµισµάτων τους και το διακανονισµό των πολεµικών χρεών και 

επανορθώσεων.27 Για την Ελλάδα, η νοµισµατική σταθεροποίηση αποτέλεσε την 

αφετηρία µιας διαδικασίας εξυγίανσης της οικονοµίας, µε στόχους την εξισορρόπηση 

των δηµόσιων οικονοµικών, την εκκαθάριση του κυµαινόµενου χρέους, την 

τακτοποίηση των πολεµικών οφειλών28 και την αποκατάσταση της ισορροπίας στις 

εξωτερικές συναλλαγές.29  

   Όπως προαναφέρθηκε, στην εξυγιαντική προσπάθεια της χώρας τέθηκε ως 

προϋπόθεση από την Κ.Τ.Ε. η αναδιοργάνωση του τραπεζικού συστήµατος µε 

επίκεντρο την ίδρυση ενός αµιγούς εκδοτικού ιδρύµατος, της Τ.Ε.. Η διαδικασία αυτή 

ήταν ένα διεθνές φαινόµενο, µε το διεθνή οργανισµό να παίζει τον κεντρικό 

                                                 
24 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.41 
25 Ό.π.,σελ.41-42 
26 Κώστας Κωστής, Αγροτική…,ό.π.σελ.239 
27 Ό.π.  
28 Ουσιαστικά, ο δρόµος της Ελλάδας για τη σύναψη δανείου υπό την αιγίδα της Κ.Τ.Ε., άνοιξε όταν 
επήλθε συµφωνία µε την Αγγλία για το διακανονισµό των πολεµικών χρεών. Το Μάρτιο του 1927, ο 
υπουργός εξωτερικών Α. Μιχαλακόπουλος δήλωνε ότι «η διευθέτησις του ζητήµατος της παγιοποιήσεως 
ως προς την Αγγλία πολεµικών χρεών της Ελλάδος, ετέθη υπό της αγγλικής κυβερνήσεως ως βασικός όρος 
δια την πραγµατοποίησιν τόσον του συµπληρωµατικού προσφυγικού δανείου όσον και άλλου δανείου εις 
της αγγλικήν χρηµαταγορά».  εφηµ. Καθηµερινή, 2-3-1927. Τον Απρίλιο, µετά το πέρας των 
ελληνοαγγλικών διαπραγµατεύσεων για τη ρύθµιση των πολεµικών χρεών, ο Άγγλος υπουργός 
οικονοµικών τόνισε χαρακτηριστικά: «Η αγγλική κυβέρνησις, αποβλέπει και παρακολουθεί µετ’ άκρας 
συµπαθείας την προσπάθειαν της Ελλάδος δια την οικονοµικήν της ανόρθωσιν και εµφατικώς δηλοί ότι θα 
εξετάση συµπαθώς και θα παράσχη πληρέστατην υποστήριξιν (fullest support) και θα πράξη ό,τι αυτής 
εξαρτάται, δια την πραγµάτωσιν του σχεδίου της πλήρους οικονοµικής αποκαταστάσεως της Ελλάδος και 
της σταθεροποιήσεως της δραχµής. Τούτο δε εις αντιστάθµισµα της παραιτήσεως από µέρους της Ελλάδος 
του υπολοίπου των πολεµικών πιστώσεων του 1918». εφηµ. Ελεύθερο Βήµα, 10-4-1927 Για τα πολεµικά 
δάνεια της Ελλάδας µε την Αγγλία, τη Γαλλία και τις Η.Π.Α., και το µεταπολεµικό διακανονισµό τους, 
βλ. Νίκος Παντελάκης, Συµµαχικές πιστώσεις: κράτος και Εθνική τράπεζα 1917-1928, Αθήνα, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης,1988 
29 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.43 
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καθοδηγητικό ρόλο.30 Τη δεκαετία του 1920, η ∆.Ε. της Κ.Τ.Ε. είχε επέµβει στην 

σταθεροποίηση του νοµίσµατος πολλών ευρωπαϊκών χωρών (Αυστρία, Ουγγαρία, 

Εσθονία, Ντάντσιχ, Βουλγαρία, Ελλάδα) και τα προγράµµατα ανασυγκρότησης που 

κατάρτιζε παρουσίαζαν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά που ενσωµάτωναν τις 

αποφάσεις των διεθνών διασκέψεων των Βρυξελών (1920) και της Γένοβας (1922).31 

Τα προγράµµατα αυτά σχετίζονταν µε  θεσµικές µεταρρυθµίσεις, που πιστοποιούσαν  -

µέσω της δηµιουργίας των κατάλληλων µηχανισµών - τις δεσµεύσεις που ανελάµβανε 

να ακολουθήσει κάθε κράτος  για την εφαρµογή µιας ορισµένης νοµισµατικής και 

δηµοσιονοµικής πολιτικής, διαδικασία που κατέληγε στην έκδοση δανείου από τη 

διεθνή χρηµαταγορά υπό την αιγίδα της Κ.Τ.Ε..32 Ο κεντρικός άξονας των θεσµικών 

µεταρρυθµίσεων σε κάθε χώρα αφορούσε την κεντρική εκδοτική τράπεζα.33 Πίσω από 

τις κατευθύνσεις που έδινε η Κ.Τ.Ε. στις χώρες που απευθύνονταν σ’ αυτήν  για τη 

σύναψη δανείου, ήταν ουσιαστικά η ισχύς της Τράπεζας της Αγγλίας µε την πολιτική 

της να εκφράζεται µέσα από τις αρχές που πρέσβευε ο διοικητής της M.Norman.34 Στα 

τέλη του 1926, ο διοικητής της Ε.Τ.Ε., Α.∆ιοµήδης, µετά από συνάντησή του µε το 

Norman, τόνιζε χαρακτηριστικά στον Ι.∆ροσόπουλο (υποδιοικητής Ε.Τ.Ε.): «Κάθε 

βοήθεια οικονοµική, είτε προσφυγικό δάνειο και κάλυψη ελλειµµάτων του 

προϋπολογισµού, είτε πιστώσεις για νοµισµατική εξυγίανση, εξαρτάται από τη γνώµη που 

θα σχηµάτιζαν στην Αγγλία και την Αµερική για την κατάσταση των οικονοµικών µας, όχι 

µόνο σύµφωνα µε τις δικές µας εκθέσεις, αλλά επίσης µε µία επί τόπου εξέταση(…) 

Πρόσθεσε ο Norman ότι έχουµε κάθε συµφέρον να συνεργαστούµε µε την Κ.Τ.Ε. γιατί 

µόνο η παρέµβασή της θα µπορούσε να εξασφαλίσει φθηνότερα κεφάλαια και να 

ενισχύσει την πίστη µας».35 Καθ’ όλη τη διάρκεια του µεσοπολέµου, η Τράπεζα της 

Αγγλίας ενθάρρυνε την ενίσχυση της θέσης των κεντρικών τραπεζών σ’ όλες τις 

περιοχές κάτω από αγγλική οικονοµική και πολιτική επιρροή.36 Οι τραπεζικές 

                                                 
30 Όλγα Χριστοδουλάκη, «Η µεταρρύθµιση του τραπεζικού συστήµατος και η ίδρυση της Τράπεζας της 
Ελλάδος», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο µεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος 
Χατζηιωσήφ(επιµ), Τόµος Β΄, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002,σελ.252 
31 Ό.π. 
32 Ό.π. 
33 Ό.π. 
34 Ό.π. 
35 Κώστας Κωστής, ό.π.,σελ.243 
36 Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
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µεταρρυθµίσεις, που επόπτευε η ∆.Ε. της Κ.Τ.Ε., αποσκοπούσαν στο να 

δηµιουργήσουν κεντρικές τράπεζες που θα λειτουργούσαν ανεξάρτητα από τις 

κυβερνήσεις, γι’ αυτό, άλλωστε, δόθηκε µεγάλη σηµασία στην κατοχύρωση της 

ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών, γεγονός το οποίο θεωρείτο ως αναγκαιότητα 

για να είναι η νοµισµατική πολιτική ανεπηρέαστη από τα δηµοσιονοµικά ζητήµατα.37

 

1.1.3 H Εθνική Τράπεζα και το τραπεζικό σύστηµα  

 

   «Όταν συζητούνταν η ελληνική µεταρρύθµιση, βρέθηκε από του εµπειρογνώµονες της 

∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής της Κοινωνίας των Εθνών ότι ο τραπεζικός οργανισµός της 

χώρας ήταν εξαιρετικά ανώµαλος. Υπήρχε ένας κεντρικός οργανισµός που ασκούσε το 

εκδοτικό προνόµιο, ο οποίος ταυτόχρονα συγκέντρωνε πρακτικά και όλη την πιστωτική 

δραστηριότητα της χώρας. ∆εν υπήρχε κανένας τραπεζικός καταµερισµός των εργασιών. 

Οι άλλες εµπορικές τράπεζες ήταν ικανές να επεκτείνουν την πιστωτική τους 

δραστηριότητα όσο η κεντρική τράπεζα το ανεχόταν».38 Οι προηγούµενες διαπιστώσεις, 

που αποδίδουν παραστατικά τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

έως το 1927, µας δίνουν την αφορµή να περιγράψουµε το status της Ε.Τ.Ε. µέσα σ’ 

αυτό το σύστηµα, ώστε να κατανοήσουµε και τη σθεναρή επιµονή της Κ.Τ.Ε. για τη 

µεταρρύθµισή του.  

   H E.T.E. ήταν µια ανώνυµη τραπεζική εταιρεία που επιτελούσε λειτουργίες 

κεντρικής τράπεζας, ενώ συγχρόνως ήταν µε απόσταση η µεγαλύτερη και ισχυρότερη 

εµπορική τράπεζα της χώρας.39 Από την ίδρυσή της, το 1841, µε σειρά νόµων και 

συµβάσεων µε το κράτος, το πεδίο δράσης της Ε.Τ.Ε. αναπτύχθηκε σταδιακά προς 

όλες τις κατευθύνσεις και µετά από µια µακροχρόνια διαδικασία εξέλιξης η τράπεζα 

εµφανιζόταν το 1927 σαν ένα ίδρυµα πολύµορφο που λειτουργούσε συγχρόνως σαν 

κτηµατική, αγροτική εµπορική και βιοµηχανική τράπεζα.40 Παράλληλα, η Ε.Τ.Ε. 

                                                 
37 Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π.,σελ.253 Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου αλλά και 
µεταπολεµικά, οι τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες οδήγησαν τις κυβερνήσεις, για να 
αντιµετωπίσουν τα ελλείµµατα των κρατικών προϋπολογισµών, στην προσφυγή της εκτύπωσης 
τραπεζογραµµατίων, µε αποτέλεσµα τον υψηλό πληθωρισµό. ό.π.,σελ.252-253 
38 Κώστας Κωστής, ό.π., σελ.220 (Επιστολή του Loveday, συµβούλου της Τ.∆.∆., προς τον τεχνικό 
σύµβουλο της Τ.Ε. Finlayson, 1933) 
39 Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π.,σελ.254 
40 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.56-57  
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ασκούσε και της λειτουργίες εκδοτικής τράπεζας. Με τον ιδρυτικό της νόµο (άρθρο 

19), είχε το δικαίωµα της εκδόσεως τραπεζογραµµατίων και παρόλο που ως το 1920 

την εκδοτική λειτουργία ασκούσαν και άλλες τράπεζες, αφενός λόγω των στενών 

σχέσεών της µε το κράτος και αφετέρου λόγω του ότι τα τραπεζογραµµάτιά της 

αντιπροσώπευαν τον κύριο όγκο της συνολικής κυκλοφορίας, ασκούσε de facto τη 

νοµισµατική πολιτική και ρύθµιζε το προεξοφλητικό επιτόκιο.41 Εν κατακλείδι, το 

ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, στις παραµονές της τραπεζικής µεταρρύθµισης, θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα ολιγοπώλιο υπό την ηγεσία της Ε.Τ.Ε. που ο 

συνολικός χαρακτήρας της, όµως, κατέληξε να αποτελεί παράγοντα αδυναµίας και 

ανωµαλίας του τραπεζικού συστήµατος.42

 

1.1.4  Οι αντιδράσεις για την τραπεζική µεταρρύθµιση 

 

   Το νέο τραπεζικό καθεστώς που προέκυψε µε την ίδρυση της Τ.Ε., δηµιούργησε 

αντιδράσεις σε ορισµένους πολιτικοοικονοµικούς κύκλους, γεγονός που εκφράστηκε 

και στις συζητήσεις στο κοινοβούλιο και στον τύπο.43 Η πλειονότητα των 

αντιτιθέµενων στην τραπεζική µεταρρύθµιση, υποστήριζαν ότι δεν έπρεπε να γίνει 

καµία µεταβολή στο καθεστώς της Ε.Τ.Ε., εξαιτίας της ιδιάζουσας ελληνικής 

πραγµατικότητας που ήταν ανώριµη να δεχτεί τόσο ριζικές µεταβολές.44 Επίσης, 

πρόσθεταν πως η µεταρρύθµιση ήταν πρόωρη, ενείχε τον κίνδυνο εξασθένησης της 

Ε.Τ.Ε. και τονίζοντας τον ιστορικό ρόλο της, ιδιαίτερα κατά την πολεµική περίοδο, 

υποστήριζαν ότι η νοµισµατική εξυγίανση µπορούσε να πραγµατοποιηθεί χωρίς ριζικές 

µεταβολές της τραπεζικής οργάνωσης.45  

                                                 
41 Ό.π.,σελ.55. Για παράδειγµα, το 1914, το 95% περίπου των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων 
είχαν εκδοθεί από την Ε.Τ.Ε.. Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
42 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.57 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. Χαρακτηριστικό της 
κυρίαρχης παρουσίας της Ε.Τ.Ε. στον ελληνικό τραπεζικό χώρο ήταν το γεγονός ότι στο τέλος του 1927, 
οι καταθέσεις της αντιπροσώπευαν το 45% περίπου του συνόλου των τραπεζικών καταθέσεων, ενώ το 
µερίδιο της στο σύνολο των τραπεζικών χορηγήσεων ήταν ελαφρώς µόνο κατώτερο αυτού του 
ποσοστού. Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.. Περισσότερα για  την Ε.Τ.Ε. και το τραπεζικό 
σύστηµα της εποχής βλ. Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.44-58 - Όλγα Χριστοδουλάκη, 
ό.π.σελ.253-255 - Κώστας  Κωστής,ό.π., σελ.155-185,195-200 
43 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π., σελ.70  
44 Ό.π.,σελ.70-71 
45 Ό.π.,σελ.71 Για τους επικριτές της τραπεζικής µεταρρύθµισης βλ. αναλυτικά Γεώργιος Πύρσος, ό.π., 
σελ. 153-166 
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   Σε πολιτικό επίπεδο, η προηγούµενη επιχειρηµατολογία ταυτίστηκε µ’ αυτή του 

Λαϊκού Κόµµατος. Η πρώτη αντίδρασή του εκφράστηκε τον Ιούλιο του 1927, όταν ο  

Π.Τσαλδάρης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τις διεθνείς διαπραγµατευτικές 

ενέργειες του Καφαντάρη.46 Η στάση του Τσαλδάρη έγινε σαφέστερη στις αρχές 

Αυγούστου, όταν τόνισε ότι η ίδρυση ξεχωριστής εκδοτικής τράπεζας ήταν ασύµφορη, 

αφού για «ψυχολογικούς και πραγµατικούς λόγους» θα είχε ως αποτέλεσµα τον 

κλονισµό του «κύρους» της Ε.Τ.Ε..47 Αντί για την ίδρυση ξεχωριστής εκδοτικής 

τράπεζας, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόµµατος πρότεινε το αγγλικό πρότυπο όπου «εις την 

Τράπεζαν της Αγγλίας η εκδοτική λειτουργία αποτελεί ιδιαίτερον τµήµα, συντάσσονται 

δυο ισολογισµοί εις δια το εκδοτικόν και εις δια το τραπεζικόν µέρος’’.48  

   Η αντίθεση του Λαϊκού Κόµµατος στην τραπεζική µεταρρύθµιση οδήγησε σε 

πολιτική σύγκρουση και έτσι στη διάλυση της οικουµενικής κυβέρνησης µε αφορµή τα 

καλύµµατα της Ε.Τ.Ε., ζήτηµα που προέκυψε από τη διαδικασία παραχώρησης του 

εκδοτικού της προνοµίου. Με τους νόµους 656/26-3-1915 και 2547/24-9-1920, είχαν 

παραχωρηθεί στην Ε.Τ.Ε. επεκτάσεις του εκδοτικού περιθωρίου της ύψους 380 

εκατοµµυρίων δραχµών, υπό τον όρο να σχηµατίσει ειδικό κάλυµµα που θα περιείχε 

µεταξύ άλλων αυτούσιο χρυσό και οµολογίες σε χρυσό του Ελληνικού ∆ηµοσίου.49 Το 

κάλυµµα, που άγγιζε τα 3.200.000 λίρες και που η Ε.Τ.Ε. είχε διαθέσει όταν το 

αγόρασε 80 εκατοµµύρια δραχµές, έπρεπε µαζί µε τα άλλα στοιχεία του ενεργητικού 

και παθητικού της να το µεταβιβάσει στην Τ.Ε, που είχε πλέον το εκδοτικό προνόµιο.50 

                                                 
46 Εφηµ. Καθηµερινή και Ελεύθερο Βήµα, 23-7-1927 
47 Εφηµ. Καθηµερινή, 4-8-1927 
48 Εφηµ. Καθηµερινή, 4-8-1927. Οι στάση του Τσαλδάρη πλαισιώθηκε και από τις δηλώσεις του τέως 
διοικητή της Ε.Τ.Ε. και οικονοµικού του συµβούλου ∆. Μάξιµου, ο οποίος, στις 13 Αυγούστου, σε 
συνέντευξή του ανέφερε:   «Εκείνο το οποίο θα ηυχόµην ολοψύχως, είναι να ευρίσκετο τρόπος όπως ως 
έχει η Εθνική µας Τράπεζα. Νοµίζω ότι θα ήταν δυνατόν να ευρεθή τρόπος όπως συµµορφωθώµεν προς 
τας υποδείξεις της Κ.Τ.Ε. χωρίς να διαµελιστεί ο κολοσσιαίος οργανισµός ο οποίος επί έναν σχεδόν αιώνα 
τοσαύτας εις την πατρίδα παρέχει υπηρεσίας. Νοµίζω ότι θα ήτο δυνατόν να ιδρυθή εν τη Εθνική Τραπέζη 
ιδιαίτερον εκδοτικόν τµήµα κατά τα παραδέιγµατα περίπου της Τραπέζης της Αγγλίας. Θα παρείχοµεν 
ούτως όλας τας απαιτουµένας εις την Κ.Τ.Ε., και την Εθνικήν Τράπεζαν θα διαφυλάσσοµεν, ενισχύοντες 
µάλιστα αυτήν ίνα εξακολουθήση εκπλιρούσα επιτυχώς, ως µέχρι τούδε, τον µεγάλον αυτής προορισµόν. 
Μόνο ούτω, δύναται να συντελεστή ασφαλώς και ακινδύνως η νοµισµατική εξυγίανσις». Ε. Κ. 
Στασινόπουλος, Η ιστορία της Εθνικής τραπέζης της Ελλάδος 1841-1966, Αθήνα, 1966, σελ.122. Η 
άποψη του Μάξιµου, ήταν ανάλογη µε εκείνη που ο Τσουδερός πρότεινε σε κάποια στιγµή των 
διαπραγµατεύσεων µε τη ∆.Ε., πρόταση που τελικά απορρίφθηκε. Τράπεζα της Ελλάδος, Τα 
πρώτα…,ό.π.,σελ.65,71 
49 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.71 
50 Ε. Κ. Στασινόπουλος,ό.π.,σελ.121-122 
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Ο Καφαντάρης υποστήριξε ότι η Ε.Τ.Ε. έπρεπε να αποζηµιωθεί µε ολόκληρη την 

υπεραξία των καλυµµάτων και απαντώντας στις διάφορες επικρίσεις τόνιζε «ότι 

πρόθεσις είναι να συσταθή ισχυρά εκδοτική Τράπεζα χωρίς όµως να ζηµιωθούν ούτε και 

να κερδίσουν οι µέτοχοι της Εθνικής Τραπέζης».51 Η ένσταση του Λαϊκού Κόµµατος 

στην βούληση του υπουργού οικονοµικών, οδήγησε, στα µέσα Αυγούστου του 1927, 

στη ρήξη και στην αποχώρησή του από την κυβέρνηση, που τα αίτια της όµως 

εδράζονταν - όπως θα αποδειχτεί στη συνέχεια – στην υπονόµευση της τραπεζικής 

µεταρρύθµισης και στην υπεράσπιση των συµφερόντων της Ε.Τ.Ε..52  

 

1.2  Το τυπικό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος  

  

   Το Πρωτόκολλο της Γενεύης περιελάµβανε µεταξύ άλλων και ένα σχέδιο 

καταστατικού της κεντρικής εκδοτικής τράπεζας(παράρτηµα ΙV) το οποίο 

ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ µε την συµπερίληψή του στο νόµο 3425/ 7-12-1927, 

σύµφωνα µε τον οποίο η Ε.Τ.Ε. παραιτήθηκε από το εκδοτικό προνόµιο.53 Οι όροι του 

                                                 
51 Εφηµ. Καθηµερινή και  Ελεύθερο Βήµα, 12-8-1927  
52 Ο αρχηγός του Λαϊκού Κόµµατος, λίγο πριν την αποχώρησή του από την κυβέρνηση (12 Αυγούστου 
1927) αποκαλύπτοντας εκτός από την αφορµή και τα αίτια της πολιτικής του αντίδρασης, δήλωσε: «Ως 
προς δε την διχοτόµησιν της Εθνικής Τραπέζης αύτη απεκρούσθη κατ’ αρχήν παρ’ ηµών προς αποφυγήν 
κλονισµού του µεγάλου Εθνικού πιστωτικού ιδρύµατος, εφ’ όσον δε προς διατήρησιν της Οικουµενικής 
προσεχωρήσαµεν εις την διχοτόµησιν ανεφύη το ζήτηµα των καλυµµάτων των τραπεζογραµµατίων, τα 
οποία καλύµµατα ανέρχονται εν προκειµένω εις 95 εκατοµµύρια χρυσά φράγκα ήτοι δραχµές 
1.176.000.000. Ως προς ταύτα υπεστηρίχθη παρ’ ηµών ότι επειδή ανήκουν εις το κοινό, το κατέχον τα 
τραπεζογραµµάτια, προς ασφάλειαν των οποίων χρησιµεύουν, ουδέν δικαίωµα έχει επί τούτων η Εθνική 
Τράπεζα και συνεπώς ουδεν δικαίωµα αποζηµιώσεως ηδύνατο να αναγνωρισθή και προς ταύτην εφ’ όσον 
τα καλύµµατα θα µεταβιβάζοντο εις την νέαν εκδοτικήν Τράπεζαν ήτις θα ανελάµβανε και τα υπάρχοντα 
τραπεζογραµµάτια µετά του εκδοτικού προνοµίου. Η αναγνώρισις τούτου δικαιώµατος αποζηµιώσεως εις 
την Εθνικήν Τράπεζαν ή την αντικαθιστώσαν µετά τον διχασµόν ταύτης ιδιωτικήν τράπεζαν θα παρείχεν 
εις τους µετόχους ταύτης 1.176.000.000 δραχµών το οποίον θα αφηρείτο κατ’ ανάγκην από το κοινόν, το 
κατέχων τα τραπεζογραµµάτια, προς όφελος των µετόχων της τραπέζης. Εζητήσαµεν δε προκειµένου να 
γίνη ο διχασµός της Τραπέζης να τεθή βάσις τούτου ότι η Εθνική η νέα ιδιωτική τράπεζα ουδέν θα είχε 
τοιούτον δικαίωµα αποζηµιώσεως. Εφ’ όσον δε άνευ του τοιούτου δικαιώµατος αποζηµιώσεως δεν θα 
δυνατό να καταστεί αρκούντως ισχυρός ο νέος τραπεζικός οργανισµός έδει να εγκαταλειφθεί ο διχασµός 
της Εθνικής Τραπέζης, αφού κυτών και συνεπεία τούτων απεδεικνύετο ουχί επωφελής δια την χώραν και 
να διατηρηθή ο υφιστάµενος οργανισµός της Εθνικής ως έχει, να ζητηθή δε δι’ άλλου µέσου η ίδρυσις ιδίας 
εκδοτικής Τραπέζης. Προς τούτο δε και υπεδείξαµεν την εν τη ιδία Εθνική Τραπέζη ίδρυσιν ιδιαιτέρου 
εκδοτικού τµήµατος µε ίδιον ισολογισµόν». εφηµ. Ελεύθερο Βήµα, 11-8-1927 Για την υπόθεση των 
καλυµµάτων της Ε.Τ.Ε. και την τελική κατάληξή της  βλ. αναλυτικότερα Γεώργιος Πύρσος, 
ό.π.,σελ.105-122  
53 Γ. Βούρος, Τα δέκα έτη της Τραπέζης της Ελλάδος:1928-1938, Αθήνα, 1938, σελ.13 και Τράπεζα της 
Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.68 
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Πρωτοκόλλου και το καταστατικό καθόρισαν τη νοµική µορφή, τις λειτουργίες και την 

οικονοµική συγκρότηση της νέας τράπεζας. 

   Το καταστατικό της Τ.Ε. κατοχύρωνε την ανεξαρτησία της από την πολιτική εξουσία 

αφού το κράτος δεν συµµετείχε ούτε στη διοίκηση της ούτε µπορούσε να προβάλει 

αξιώσεις που να µην προβλέπονταν από τις διατάξεις του.54 Η διοίκηση της Τράπεζας 

ασκούνταν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο - διοικητής, υποδιοικητής και εννιά µέλη - το 

οποίο εξέλεγε η Γενική Συνέλευση των µετόχων, ωστόσο η θέση του διοικητή, έπρεπε 

να εγκριθεί από την κυβέρνηση.55 Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

διορίστηκε µετά από συµφωνία κυβέρνησης – Ε.Τ.Ε. και είχε ως διοικητή τον Α. 

∆ιοµήδη και υποδιοικητή τον Ε. Τσουδερό(άρθρα 3,21).56 Το άρθρο 47, έδινε τη 

δυνατότητα στην κυβέρνηση να διορίζει κυβερνητικό επίτροπο, µε δικαίωµα να 

συµµετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, χωρίς όµως ψήφο.57

   Η Τ.Ε., ξεκίνησε τη λειτουργία της ως ανώνυµη εταιρεία (άρθρο 1)58 µε «’’κύριον 

σκοπόν την εξασφάλισιν της σταθερότητος της εις χρυσόν αξίας των γραµµατίων 

της’’».59 Για την αποστολή αυτή, η Τράπεζα εφοδιάστηκε µε το αποκλειστικό προνόµιο 

στην έκδοση τραπεζογραµµατίων και δικαιούνταν να ελέγχει τη νοµισµατική 

κυκλοφορία και πίστη(άρθρο 2).60 Παράλληλα, το καταστατικό προέβλεπε ότι το 

εκδοτικό προνόµιο µπορούσε να ανακληθεί τη στιγµή που η Τράπεζα θα αποτύγχανε 

να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της αξίας των τραπεζογραµµατίων της σε 

χρυσό(άρθρο 4).61 Το άρθρο 61 υποχρέωνε την Τ.Ε. να διατηρεί κάλυµµα που 

περιλάµβανε χρυσό και συνάλλαγµα ελεύθερα µετατρέψιµο σε χρυσό, όχι µικρότερο 

από το 40% του ποσού των κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων.62 Βάσει των 

επιταγών του Πρωτοκόλλου της Γενεύης και του άρθρου 45 του καταστατικού, η 

κυβέρνηση ανελάµβανε να συγκεντρώσει στην εκδοτική τράπεζα όλες τις εισπράξεις 

                                                 
54 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.75 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π.,σελ.262 
55 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.78 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
56 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π. και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
57 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.79 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
58 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.80 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
59 Κώστας Κωστής, Οι τράπεζες…,ό.π.σελ.54 
60 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π. και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
61 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π. και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
62 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.81-82 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
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και τις πληρωµές του κράτους και των Ν.Π.∆.∆..63 Η Τ.Ε. ανέλαβε την έκδοση και τη 

διαχείριση του εσωτερικού δηµόσιου χρέους, αν και η παροχή δανείων στην 

κυβέρνηση ήταν αυστηρά περιορισµένη αφού της επιτρεπόταν να παρέχει πιστώσεις 

µέχρι το ανώτατο όριο των 400 εκατοµµυρίων δραχµών και να προεξοφλεί έντοκα 

γραµµάτια ως το ίδιο ποσό(άρθρα 46,55).64 Οι εµπορικές εργασίες της κεντρικής 

τράπεζας περιορίζονταν στην προεξόφληση γραµµατίων έως τρεις µήνες, και στην 

χορήγηση πιστώσεων έως έξι µήνες(άρθρο 55).65

   Όταν άρχισε τη λειτουργία της, το µετοχικό κεφάλαιο της Τ.Ε. ανερχόταν σε 

400.000.000 δραχµές διαιρεµένο σε 80.000 µετοχές των 5.000 δραχµών και για να 

κατοχυρωθεί η ανεξαρτησία της, το άρθρο 8 όριζε ότι ο κρατικός τοµέας στο σύνολό 

του δεν µπορούσε να κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχές σε ποσό µεγαλύτερο από το 

10% του µετοχικού κεφαλαίου.66 Το µετοχικό κεφάλαιο της κεντρικής τράπεζας, το 

ανέλαβε αρχικά η Ε.Τ.Ε., η οποία το εξέδωσε αργότερα σε δηµόσια εγγραφή τριών 

κλιµακούµενων φάσεων όπου οι µέτοχοί της είχαν δικαίωµα προτίµησης στο µισό του 

κεφαλαίου που προσφερόταν σε κάθε έκδοση - δηλαδή δύο µετοχές της Ε.Τ.Ε. προς 

µια της Τ.Ε..67 Η οικονοµική υπόσταση του ιδρύµατος προέκυψε από τη σύµβαση της 

27ης Οκτωβρίου 1927 ανάµεσα στην Ε.Τ.Ε. και το κράτος, η οποία καθόριζε (άρθρο 3) 

τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που η Ε.Τ.Ε. έπρεπε να µεταβιβάσει 

στην Τ.Ε..68 Σηµαντική παράµετρος στα στοιχεία του ενεργητικού που µεταβιβάστηκαν 

στην κεντρική τράπεζα ήταν το δηµόσιο χρέος, που αντιπροσώπευε το 47,5% του 

συνόλου του ενεργητικού της, το 92% του καλύµµατός της και το 77,3% της αξίας των 

κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων.69 Τέλος, το κάλυµµα, βάσει του ισολογισµού 

της 14 Μαίου 1928 είχε θετική εικόνα, αφού αντιστοιχούσε στο 81,5% των 

κυκλοφορούντων τραπεζογραµµατίων και στο 53,7% της συνολικής προσφοράς 

χρήµατος (άθροισµα νοµισµατικής κυκλοφορίας και καταθέσεων όψεως).70

                                                 
63 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π., σελ.79 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
64 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π., σελ.79-80 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
65 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π., σελ.81 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π.,σελ.263 
66 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π., σελ.77 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
67 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π. και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. 
68 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.83 
69 Ό.π.,σελ.83-84  
70 Ό.π.,σελ.85 και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π. Για τη διοικητική δοµή, τις λειτουργίες και την οικονοµική 
συγκρότηση της Τ.Ε. βλ. αναλυτικότερα Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π., σελ.74-87 και  Όλγα 
Χριστοδουλάκη, ό.π.,σελ.262-264. 
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1.3  Το ουσιαστικό πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος: 14 Μαΐου 

1928 – 26 Απριλίου 1932 

 

   Έχει αναφερθεί το διεθνές πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η ίδρυση της Τ.Ε..  Όµως, η 

συνολική εικόνα της τραπεζικής µεταρρύθµισης στην εξέλιξή της, προϋποθέτει  την 

εξέταση και του «εθνικού πλαισίου» στο οποίο εντάσσεται να λειτουργήσει η κεντρική 

τράπεζα, δηλαδή της θέσης της στο νέο τραπεζικό σύστηµα αλλά και ευρύτερα στην 

ελληνική οικονοµία. 

   Αν και η σταθεροποίηση ήταν στόχος όλων των οικονοµικών και πολιτικών 

παραγόντων, η ίδρυση της Τ.Ε., όπως είδαµε, συνάντησε την αντίθεση πολλών απ’ 

αυτούς.71 Έτσι, τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της εκδοτικής τράπεζας 

χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια να συµβιβαστούν µια σειρά από αντιτιθέµενα 

συµφέροντα και σκοπιµότητες, που αφορούσαν:72 α) την ανάγκη επιστροφής του 

ελληνικού κράτους στις διεθνείς  χρηµαταγορές΄73 β) την προσπάθεια της Ε.Τ.Ε. να 

απαλλαγεί από το κρατικό βάρος εξαιτίας των σηµαντικών ακινητοποιήσεων του 

ενεργητικού της που της είχε επιβληθεί από τους πολέµους και την προσφυγική 

αποκατάσταση΄74  γ)την προσπάθεια διατήρησης µια ισχυρής Ε.Τ.Ε..75 Αποτέλεσµα της 

συνύπαρξης όλων αυτών των σκοπιµοτήτων ήταν η Τ.Ε. να αποδειχτεί εξαρχής 

αδύναµη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις µιας κεντρικής τράπεζας.76 Ειδικότερα, 

κοινή συνισταµένη όλων των απόψεων που εκφράζονται στη βιβλιογραφία είναι ότι το 

οικονοµικό status της Τ.Ε., που προέκυψε µε την µεταβίβαση του ενεργητικού και του 

παθητικού από την Ε.Τ.Ε., την κατέστησε αδύναµη να επεµβαίνει στη χρηµαταγορά, 

µια που το ενεργητικό της περιελάµβανε το δηµόσιο χρέος που άγγιζε τα 3.759 

εκατοµµύρια δραχµές. Η Τ.Ε., διέθετε µε την έναρξη των εργασιών της ένα  

χαρτοφυλάκιο πιστωτικών τίτλων 50 εκατοµµυρίων δραχµών - που ήταν ασήµαντο σε 

σχέση µε τα 5 δισεκατοµµύρια περίπου των εµπορικών τραπεζών - µε αποτέλεσµα να 

µην είναι σε θέση να παρέµβει στην αγορά βραχυπρόθεσµων πιστώσεων. Το µόνο 

                                                 
71 Κώστας Κωστής,ό.π.,σελ.44 
72 Ό.π. 
73 Ό.π. 
74 Ό.π.,σελ.45 
75 Ό.π. 
76 Ό.π. 
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όπλο που κατείχε, ο προεξοφλητικός τόκος, ήταν αδύνατο να επηρεάσει το τρέχον 

επιτόκιο της χρηµαταγοράς, εξαιτίας ακριβώς της αδυναµίας της µέσα στο πιστωτικό 

σύστηµα της χώρας. Παράλληλα, είχε περιορισµένα περιθώρια άσκησης µιας 

αποτελεσµατικής νοµισµατικής πολιτικής, λόγω των δεσµεύσεων της πάνω στην 

αναλογία του καλύµµατος, γεγονός που εγκλώβιζε και την πιστωτική της πολιτική.77 

Έτσι,  κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, η µόνη εργασία που απέµεινε στη νέα τράπεζα 

ήταν αυτή του απλού ενδιάµεσου στην αγορά συναλλάγµατος.78 Το 1929, ο διοικητής 

της Τ.Ε. Α.∆ιοµήδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κατά το πρώτον τούτο έτος της 

διαχειρίσεως, η καθοδηγήσασα ηµάς αρχή υπήρξεν αύτη, πώς να διατηρήσωµεν 

ακεραίαν και αδιατάρακτον την δια τοσούτων κόπων σταθεροποιηθείσαν αξίαν της 

δραχµής(…) Εις την µέριµναν ταύτην ενοµίσαµεν ότι έπρεπε να υποχωρήσουν όλαι αι 

άλλαι τραπεζιτικαί ενέργειαι.»79  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 
 

Βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις και καταθέσεις στην Ε.Τ.Ε., 1928-1933 
 

Έτος Τοποθετήσεις  Καταθέσεις  
(31/12) (Χιλιάδες δρχ.) ∆είκτης  (Χιλιάδες δρχ.) ∆είκτης 
 1928* 1.839.190 85 4.809.496 91 
1928 2.174.997 100 5.288.884 100 
1929 3.125.270 144 6.210.852 117 
1930 3.758.001 173 6.864.583 130 
1931 4.108.306 189 7.473.195 141 
1932 4.410.285 203 7.674.150 145 

  * Στις 14 Μαίου 1928 
  Πηγή: Κώστας Κωστής, Οι τράπεζες και η κρίση 1929 – 1932, Αθήνα, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 
1986,σελ.65 
 
   Η αιτιώδης εξήγηση για τη συγκεκριµένη διαµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας της 

Τ.Ε., έχει να κάνει µε την σκόπιµη επιλογή των Ελλήνων αρµοδίων της τραπεζικής 

µεταρρύθµισης να έχουν µια ισχυρή Ε.Τ.Ε. µέσα στο τραπεζικό σύστηµα, η οποία θα 

ήταν ο κύριος φορέας στην χρηµατοδότηση του οικονοµικού προγράµµατος του 

ελληνικού κράτους.80 Παρ’ όλα αυτά - και αντίθετα προς τις προσδοκίες - η Ε.Τ.Ε., 

                                                 
77 Βλ. ό.π.,σελ.45-47,89-90 - Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π. σελ 83-84 - Όλγα Χριστοδουλάκη, 
ό.π.σελ.264-265 - Γ. Βούρος,ό.π.,σελ.36-39 – Ηλίας Βενέζης, ό.π.,σελ.67 - Mark Mazower, ό.π. σελ.196-
198 – Ανδρέας Κυρκιλίτσης, Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και αι άλλαι εµπορικαί τράπεζαι κατά την 
περίοδο 1928-1934, Αθήνα, 1935, σελ.62-66 
78 Κώστας Κωστής,ό.π.σελ.46 
79 Ό.π. 
80 Ό.π.σελ.76  Η Ε.Τ.Ε., µε την εκκαθάριση και έτσι την ενίσχυση του ενεργητικού της µέσω της 
παραχώρησης του εκδοτικού προνοµίου και των βαρών που το συνόδευαν (δηµόσιο χρέος) στην Τ.Ε., 
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από τη στιγµή που απεµπόλησε το εκδοτικό προνόµιο, λειτούργησε ως καθαρά 

εµπορική τράπεζα µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, ακολουθώντας µια επιθετική 

πολιτική ακόµα και προς την Τ.Ε..81 Το 1931, ο υποδιοικητής της Τ.Ε. Ε. Τσουδερός 

τόνιζε ενδεικτικά: «Όταν εχωριζόµεθα δεν προεβλέποµεν την περίπτωσιν αυτήν(…). 

Εφοβούµεθα την Τράπεζαν Αθηνών ή άλλας τράπεζας. Την Εθνικήν την επιστεύαµεν µε 

παράδοσιν εθνικήν».82  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 
 

Βραχυπρόθεσµες πιστώσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και πέντε µεγάλων εµπορικών τραπεζών*, 
1928-1931 
(εκατ. δρχ) 

 
Ηµεροµηνία  Τράπεζα της Ελλάδος   Εµπορικές τράπεζες  
  14/5/1928                         50                       4.919,0 
31/12/1928 109,6 5.682,3 
31/12/1929 324,7 6.604,9 
31/12/1930 326,5 6.924,0 
31/12/1931 383,7 7.169,4 

    *Τράπεζα Αθηνών, Εµπορική, Λαική, Εθνική και Ιονική 
     Πηγή: Κώστας Κωστής, ό.π.σελ.92 

 

   Η Τ.Ε., αντιλαµβανόµενη τα περιορισµένα όρια δράσης της θα προσπαθήσει τα 

επόµενα χρόνια να εδραιώσει τη θέση της, «να πετύχει δηλαδή την de facto αναγνώρισή 

της, εφόσον η de jure παραδοχή της ήταν ήδη πράξη διεθνούς δικαίου που δέσµευε το 

ελληνικό κράτος».83 Η αφορµή ώστε η κεντρική τράπεζα να ενισχύσει τη θέση της µέσα 

στο τραπεζικό σύστηµα, ήρθε τον Οκτώβριο του 1929 µε το ξέσπασµα της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης. Η ισχυροποίησή της πραγµατοποιήθηκε µε δυο τρόπους: µέσω της 

κρατικής παρέµβασης και µέσω της επεκτατικής πολιτικής της στην ελληνική 

χρηµαταγορά. Η ταύτιση Τ.Ε. και κράτους, για τη διατήρηση της νοµισµατικής 

σταθεροποίησης, οδήγησε την κυβέρνηση στη λήψη δυο θετικών νοµοθετικών µέτρων 

προς όφελος της εκδοτικής τράπεζας.84 Αρχικά µε ρύθµιση του µεταξύ κράτους – 

Ε.Τ.Ε.(1929) και αργότερα µε το νόµο 4524/1930, η διαχείριση των καταθέσεων των 

                                                                                                                                              
καθώς και µε µια σειρά ευνοΐκών ρυθµίσεων µε το ελληνικό δηµόσιο – διαχείριση των καταθέσεων των 
Ν.Π.∆.∆. και άλλων κρατικών ταµείων  κατά παράβαση των διατάξεων του Πρωτοκόλλου της Γενεύης - 
κατέλαβε την ισχυρότερη θέση µέσα στο τραπεζικό σύστηµα. Για περισσότερα βλ. ό.π.,σελ.49-52  βλ. 
επίσης και Όλγα Χριστοδουλάκη, ό.π.σελ.263-265 
81 Κώστας Κωστής,ό.π.σελ.76 
82 Ό.π. 
83 Ό.π.σελ.46,75 
84 Ό.π.82 
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Ν.Π.∆.∆. και των ταµείων του  κράτους τέθηκε σε ευνοϊκότερο πλαίσιο για την Τ.Ε.85 

Η κυβέρνηση αποπειράθηκε να ενισχύσει την κεντρική τράπεζα και µε το νόµο 

5076/1931, όπου οι διατάξεις του προέβλεπαν ότι οι εµπορικές τράπεζες θα έπρεπε στο 

εξής να διατηρούν ποσοστό των δραχµικών τους καταθέσεων µε τη µορφή ταµιακών 

διαθεσίµων ή καταθέσεων στην Τ.Ε..86

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 

 
Κίνηση λογαριασµών ενεργητικού της Τράπεζας της Ελλάδος, 

1928-1932 
(χιλιάδες δρχ.) 

 
Ηµεροµηνία  Εµπορικές  

προεξοφλήσεις  
Εµπορικές  
πιστώσεις  

Επενδύσεις  

  14/5/1928 49.999 --- --- 
31/12/1928 55.682 53.813 1.605 
31/12/1929 157.014 167.725 55.544 
31/12/1930 144.642 181.943 298.723 
31/12/1931 152.684 380.102 287.181 
31/12/1932 195.459 858.972 359.712 

Πηγή: Κώστας Κωστής, ό.π.σελ.93 
 

   Το ίδιο διάστηµα, η πολιτική της Τ.Ε. εστιάστηκε στην  προσπάθεια ρευστοποίησης  

του δηµοσίου χρέους  προς αυτήν καθώς και στη δηµιουργία ενός εκτεταµένου δικτύου 

υποκαταστηµάτων.87  Ωστόσο, η Τ.Ε. εδραίωσε καθοριστικά τη θέση στην ελληνική 

χρηµαταγορά µε την «παράδοξη» πιστωτική πολιτική που άσκησε το διάστηµα της 

τυπικής σταθεροποίησης (Σεπτέµβριος 1931- Απρίλιος 1932).88 Παρά τις επιπτώσεις 

στη διαρροή συναλλάγµατος από τον τριπλασιασµό των τοποθετήσεών της, η 

ανταγωνιστική διάθεση  της  Τ.Ε.  απέναντι στις εµπορικές τράπεζες που πλήττονταν 

σοβαρά από την κρίση θα την φέρει «για πρώτη φορά σε θέση να επωφεληθεί από την 

ιδιότητά της ως εκδοτικής τράπεζας για να παίξει το ρόλο της τράπεζας των 

τραπεζών».89  

                                                 
85 Ό.π.82-83 Για περισσότερα βλ.ό.π.,σελ.80-83 
86 Ό.π.σελ.108. Για περισσότερα βλ. ό.π.σελ.107-111 και Mark Mazower,ό.π.,σελ.197-198  
87 Κώστας Κωστής,ό.π.σελ.89. Για περισσότερα βλ. ό.π.σελ.84-89 
88 Ό.π.σελ.92-93 
89 Ό.π.σελ.93-95 Για την Τ.Ε., την πολιτική της, καθώς και τη θέση της µέσα στο τραπεζικό σύστηµα την 
περίοδο 1928-1932, βλ. ό.π.,σελ.74-113  – Mark Mazower,ό.π.,σελ.194-236 (σποραδικά) - Τράπεζα της 
Ελλάδος, Τα πρώτα…,ό.π.,σελ.92-140 - Γ. Βούρος,ό.π.,σελ.18-46, Ηλίας Βενέζης, ό.π.,σελ.59-128, 
Ανδρέας Κυρκιλίτσης, ό.π.,61-68 – Γεώργιος Πύρσος, ό.π.,σελ.93-141 - Ηλίας Βενέζης, Εµµανουήλ 
Τσουδερός: ο πρωθυπουργός της µάχης της Κρήτης και η εποχή του, Αθήνα, 1966, σελ.62-89 
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   Κλείνοντας, µπορούµε να προβούµε σε δυο διαπιστώσεις σχετικά µε το πλαίσιο 

λειτουργίας της Τ.Ε., έτσι όπως διαµορφώθηκε στην εξέλιξή του. Η πρώτη είναι ότι η 

ίδρυση της Τ.Ε., µε τις αντιφάσεις που την συνοδεύουν (π.χ. ξένη επιβολή), τονίζει την 

ενεργότερη κρατική παρέµβαση στον τραπεζικό τοµέα και ευρύτερα στην ελληνική 

οικονοµία.90 Η δεύτερη διαπίστωση αφορά το γεγονός ότι, µε την άρση της 

σταθεροποίησης στις 26 Απριλίου 1932, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι 

αρθρωµένο γύρω από την κεντρική τράπεζα.91  

                                                 
90 Κώστας Κωστής, Οι τράπεζες...,ό.π.,σελ.98 Για τις σχέσεις του κράτους µε την Τ.Ε. και τις εµπορικές 
τράπεζες τα χρόνια κρίσης βλ. ό.π.,σελ.106-113 
91 Ό.π.,σελ.97 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: 1928 – 1932 
 
 

2.1  Η ελληνική οικονοµία πριν την εκδήλωση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης 

του 1929 

  
   Η ελληνική οικονοµία δεν περίµενε τη Μεγάλη Ύφεση για να εκδηλώσει τα σηµάδια 

της κρίσης, αφού αυτά γίνονται φανερά το 1928, ένα χρόνο σχεδόν πριν την εµφάνιση 

της διεθνούς κρίσης.92 Το έναυσµα για το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η οικονοµία το 

δίνουν από τη µια η κυβερνητική πολιτική και από την άλλη τα χρόνια αρνητικά 

οικονοµικά δεδοµένα της χώρας. Ειδικότερα, το κύριο χαρακτηριστικό του 

παραγωγικού συστήµατος και ευρύτερα της συνολικής οικονοµίας µετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή, ήταν µια «µόνιµη αστάθεια» που ξεκινούσε από τη 

λειτουργία των ίδιων των παραγωγικών µονάδων.93 Η διάρθρωση τόσο των αγροτικών 

όσο και των βιοµηχανικών παραγωγικών µονάδων, τις καθιστούσαν µη ανταγωνιστικές 

στο πλαίσιο της ελληνικής οικονοµίας της αγοράς.94 Ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά του 

δευτερογενούς τοµέα - «χαµηλή παραγωγικότητα κεφαλαίου, ξεπερασµένη τεχνολογία, 

συγκέντρωση στα τελευταία στάδια της παραγωγικής αλυσίδας και εξάρτηση από το 

εξωτερικό για τον µηχανολογικό εξοπλισµό, τα καύσιµα, τις  πρώτες ύλες και τα 

ηµιέτοιµα προϊόντα» - προξενούσαν στο επίπεδο της εθνικής οικονοµίας µια ευρύτερη 

αστάθεια, συντηρώντας και διευρύνοντας το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου.95 Στη 

συγκυρία του έτους 1928  και στην αγροτική οικονοµία, η αποτυχία των σοδειών του 

1927 και 1928 σε συνδυασµό µε τις χαµηλές αποδόσεις της γεωργίας όλα τα 

προηγούµενα χρόνια, οδήγησε την πλειοψηφία των αγροτών σε δύσκολη οικονοµική 

                                                 
92 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής 
οικονοµίας»,στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο µεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος 
Χατζηιωσήφ(επιµ), Β΄ Τόµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002,σελ.43 
93 Ό.π.,σελ.28 
94 Ό.π. 
95 Ό.π. 
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θέση.96 Ανάλογη ήταν η κατάσταση στο βιοµηχανικό και τραπεζικό τοµέα, µε την 

ποιοτική διαφορά όµως ότι ετίθετο σε κίνδυνο η σταθερότητα του συνολικού 

οικονοµικού συστήµατος.97 Οι βιοµήχανοι, αντιµετώπιζαν έντονα οικονοµικά 

προβλήµατα τα οποία µεγιστοποιούνταν και από τις δυσµενείς βραχυπρόθεσµες 

πιστώσεις των τραπεζών.98 Τα αποτελέσµατα των οικονοµικών προβληµάτων των 

βιοµηχάνων, «εµφανίζονται στους ισολογισµούς των τραπεζών της χρήσης 1928, µε τη 

µορφή ακινητοποιήσεων σε µετοχές των µεγάλων βιοµηχανικών χρεωστών τους».99 Τα 

σηµάδια της κρίσης συνεχίστηκαν το ∆εκέµβριο του 1928, όταν η Τράπεζα Αθηνών 

αποφάσισε τη διάλυση της εταιρείας βιοµηχανικών επενδύσεων του οµίλου της 

(Αθηναϊκή Εταιρεία), ενώ η Λαϊκή Τράπεζα απορρόφησε τη θυγατρική της τράπεζα 

επιχειρήσεων (Γενική Τράπεζα)΄ τον επόµενο χρόνο (1929), έκλεισαν αρκετές  

τράπεζες, µε σηµαντικότερες την Τράπεζα Εθνικής Οικονοµίας και την Τράπεζα 

Βιοµηχανίας που είχαν µεγάλο χαρτοφυλάκιο βιοµηχανικών αξιών.100 Οι παραπάνω 

εξελίξεις αναπαριστώνται συµβολικά και πραγµατικά στην ουσιαστική παύση της 

δραστηριότητας του µεγαλύτερου οργανισµού βιοµηχανικής πίστης στο µεσοπόλεµο, 

του Hellenic Trust(συνεργασία Ε.Τ.Ε. και Hambros Bank), που προσανατόλισε τη 

δράση του σε άλλες εθνικές οικονοµίες.101   

   Στην όξυνση των δυσχερειών της ελληνικής οικονοµίας συνέβαλαν και οι  

κυβερνητικές επιλογές. Η αντιπληθωριστική πολιτική που προετοίµασε και 

ακολούθησε τη νοµισµατική σταθεροποίηση του Μαΐου του 1928, επίτεινε τις 

αρνητικές συνέπειες για την εσωτερική ζήτηση και το εµπορικό ισοζύγιο που είχαν 

προκληθεί από τις αποτυχηµένες σοδειές του 1927 και 1928.102 Παράλληλα, τα µόνιµα 

προβλήµατα του ισοζυγίου πληρωµών ανατροφοδοτούνταν από τη δανειακή πολιτική, 

                                                 
96 Ό.π.,σελ.43-44 
97 Ό.π.,σελ.44 
98 Ό.π.  
99 Ό.π. 
100 Ό.π. 
101 Ό.π.,σελ.44-45. Για τη διαπλοκή βιοµηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου στο µεσοπόλεµο βλ. 
αναλυτικότερα Μαργαρίτα ∆ρίτσα, Βιοµηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του µεσοπολέµου, Αθήνα, 
1990,σελ.340-439 και Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η Γηραιά Σελήνη: Η βιοµηχανία στην Ελλάδα 1830-1940, 
Αθήνα, Θεµέλιο,1993,.σελ.236-264 Για τον τραπεζικό τοµέα την ίδια περίοδο βλ. Μαργαρίτα ∆ρίτσα, 
ό.π.,σελ.233-286 και για το διάστηµα της οικονοµικής κρίσης βλ. Κώστας Κωστής,, Οι τράπεζες και η 
κρίση 1929 – 1932, Αθήνα, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1986, σελ.43-98  
102 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό…», ό.π.,σελ.43 
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που στόχευε   στην ανατροπή της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης.103 Το τριµερές 

δάνειο σταθεροποιήσεως 9 εκατοµµυρίων λιρών που εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 

1928, σε συνδυασµό µε το νόµο 3686/1928 της κυβέρνησης Βενιζέλου, που 

εξουσιοδοτούσε τη νέα κυβέρνηση στη σύναψη δανείων ως το συνολικό ποσό των 22 

εκατοµµυρίων λιρών, εξέθετε τη χώρα σε επιπλέον κινδύνους.104

 

2.2  Η Μεγάλη Ύφεση και η ελληνική οικονοµία  

  

   Τα χαρακτηριστικά της εκδήλωσης της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης των ετών 

1929–1933 - κρίση πρωτογενούς τοµέα, µαρασµός  εµπορίου, βιοµηχανική κρίση, 

ανεργία, περιορισµός καταναλωτικών δυνατοτήτων, µείωση διεθνούς ροής κεφαλαίων, 

παύση διεθνών πληρωµών, τραπεζική κρίση, νοµισµατική κατάρρευση - δεν άργησαν 

ν’ αγγίξουν σχεδόν σε όλο τους το εύρος, αν και σε διαφορετικό βαθµό, την ελληνική 

οικονοµία.105 Στην Ελλάδα, µετά την κατάρρευση του χρηµατιστηρίου της Νέας 

Υόρκης τον Οκτώβριο του 1929, δηµιουργήθηκε ένα κλίµα οικονοµικής ανασφάλειας, 

που εκφράστηκε  µε την αγορά συναλλάγµατος από την Τ.Ε. και την τοποθέτησή του 

στο εξωτερικό.106 Η κερδοσκοπία έναντι της δραχµής, οδήγησε στη µείωση των 

αποθεµάτων της Τ.Ε. και σε µικρή µείωση της νοµισµατικής κυκλοφορίας,  που 

συνεχίστηκε και το 1930.107 Η µεταφορά κεφαλαίων και η µείωση του κρατικού 

αποθέµατος συναλλάγµατος είχαν το παραπάνω περιοριστικό αποτέλεσµα στην 

                                                 
103 Ό.π. 
104 Ό.π.,σελ.43-44. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, για την πραγµατοποίηση της οικονοµικής της πολιτικής που 
εστιαζόταν στην πραγµατοποίηση των παραγωγικών έργων  - µε στόχους την αύξηση της παραγωγής, τη 
βελτίωση του ισοζυγίου πληρωµών και τη σχετική αυτάρκεια στα γεωργικά προϊόντα -  προέβη στις 
ακόλουθες συµβάσεις µε ξένους τραπεζικούς και επιχειρηµατικούς οίκους. Στις 12/5/1928 σύµβαση 
Π.Μακρή, στις 8/12/1928 σύµβαση John Monks, στις 11/12/1928 σύµβαση Hambro – Erlangers, στις 
17/12/1928 σύµβαση Henry Boot & Sons, στις 24/1/1929 και ενεργοποιήθηκε η σύµβαση Foundation. 
βλ. Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 1929 και οι Έλληνες οικονοµολόγοι: συµβολή στην ιστορία της 
οικονοµικής σκέψης στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Αθήνα, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της 
Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1989,σελ.86 
105 Για την κατάρρευση του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης και τη Μεγάλη Ύφεση(1929 – 1933) που 
ακολούθησε, βλ. ενδεικτικά W. Arthur Lewis, Economic survey 1919 – 1939, London, George Allen and 
Unwin, 1949, σελ.51-201  - Peter Temin, Lessons from the Great Depression, M.I.T. press, 1990, σελ.1-
133 – Eric Hobsbawm, H εποχή των άκρων: ο σύντοµος εικοστός αιώνας 1914 – 1991, Βασίλης 
Καπετανγιάννης (µτφ), Αθήνα, Θεµέλιο, 1995, σελ.116–144 και John Kenneth Galbraith, Το µεγάλο 
κραχ του 1929, Ελένη Αστερίου (µτφ), Αθήνα, Νέα Σύνορα, 2000  
106 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π.  
107 Ό.π. 
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κυκλοφορία, η οποία από 5.193 εκατοµµύρια δραχµές το 1929 έπεσε στα 4.802 

εκατοµµύρια το 1930.108 Η παγκόσµια κρίση δεν άργησε να συµπαρασύρει την 

ελληνική οικονοµία. Η κρίση ξεκίνησε στην Ελλάδα τη στιγµή που η Ε.Α.Π. τερµάτισε 

της εργασίες της (1930), αφού θεωρήθηκε ότι το έργο της παραγωγικής 

αποκατάστασης των προσφύγων είχε ολοκληρωθεί.109 Τότε αποκαλύφθηκαν οι 

διαχρονικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας,110 όπως τις περιγράψαµε πριν, και οι 

οποίες  ήταν πλέον ήταν στο έλεος των διεθνών εξελίξεων.  Ο Ε. Τσουδερός, 

αναφερόµενος στο συνολικό έργο της προσφυγικής αποκατάστασης και γενικότερα 

στην ασκηθείσα οικονοµική πολιτική µετά το 1922, παρατήρησε: «Η αναδηµιουργία 

(…) η οποία απησχόλησε βιοµηχάνους, επαγγελµατίας, εργάτας(…) ήτο η αφορµή, η 

οποία απέκρυψε την από του 1926 σοβούσαν και υφέρπουσαν κρίσιν, όσον και την 

πραγµατικήν κατάστασιν του ισοζυγίου πληρωµών µας. Μόλις επερατώθη το έργον αυτόν 

ή µόλις ανεστάλη ελλείψει χρηµατικών πιστώσεων, ιδία του εξωτερικού, υποβοηθούσης 

πλέον και της από του 1929 και εντεύθεν ενταθείσης παγκοσµίου κρίσεως, ευθύς αµέσως 

εξεδηλώθη και παρ’ ηµίν καθ’ όλην την έκτασιν του το κακόν µεθ’ όλων των δυσµενών 

συνεπειών επί της Εθνικής οικονοµίας και επί του νοµίσµατος».111

 

2.2.1 Η κρίση στην αγροτική οικονοµία 

 

   Στην αγροτική οικονοµία, η διεθνής πτώση των τιµών των αγροτικών προϊόντων 

µετά το 1929 και ο µαρασµός του παγκόσµιου εµπορίου έπληξε κυρίως τους 

καπνοπαραγωγούς, αλλά και τους παραγωγούς δηµητριακών οι οποίοι καλλιεργούσαν 

το 70% της συνολικής γης.112 Ανάλογα επληγήσαν και οι βαµβακοκαλλιεργητές, καθώς 

η εγχώρια τιµή113 του βαµβακιού την περίοδο 1928-1930 µειώθηκε κατά 40%.114 Στην 

                                                 
108 Ό.π.,σελ.86-87 
109 Χρήστος Χατζηιωσήφ,ό.π.,σελ.45 
110 Ό.π. 
111 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επί του Ισολογισµού 31-12-1932, Αθήνα, 1933, σελVI 
112 Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου, Σπύρος Μαρκέτος(µτφ), Αθήνα, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2002,σελ.178 
113 Για τον Κωστή, µια από τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής εκδοχής της κρίσης ήταν ότι η πτώση των 
τιµών στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο έντονη και µακρόχρονη όσο στις άλλες χώρες. Επικαλείται την 
κίνηση του δείκτη τιµών στη χώρα παρατηρώντας µια προσωρινή πτωτική πορεία, η οποία ξεπερνιέται 
µέσα στο 1932, για να ακολουθήσει µετά µια ανιούσα κίνηση. Κώστας Κωστής, ό.π.,σελ.30 
114 Mark Mazower,ό.π. 
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εκδήλωση της αγροτικής κρίσης στην Ελλάδα, δεσπόζουσα παράµετρος ήταν αυτή της 

κρίσης των εξαγωγών λόγω  της ύφεσης του παγκόσµιου εµπορίου. Οι συνολικές 

εξαγωγές, που σε ποσοστό 60-70% αποτελούνταν από δυο µόνο εµπορεύµατα (καπνό 

και σταφίδα), επλήγησαν εξαιτίας της µη απορροφητικότητας τους από τις  ξένες 

αγορές που µαστίζονταν από την κρίση, γεγονός που επηρέασε αρνητικά και το 

εµπορικό ισοζύγιο της χώρας.115 Από το 1929 έως το 1933, η αξία του εξαγωγικού 

εµπορίου έπεφτε σταθερά λόγω της πτώσης της αξίας των ελληνικών εξαγωγών, µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα τον υποδιπλασιασµό των δραχµικών εσόδων από τις 

εξαγωγές καπνού(1929-1932).116 Όµως, παρά το µέγεθος της εξαγωγικής κρίσης, 

υπήρχαν δυο επιβραδυντικοί παράγοντες, που απάλυναν για ένα διάστηµα τις 

αρνητικές επιπτώσεις στο συνολικό ισοζύγιο των εξωτερικών λογαριασµών: ο πρώτος, 

αφορούσε την αντοχή των άδηλων πόρων(1929-1931)΄ ο δεύτερος - και 

σηµαντικότερος - ήταν ότι οι τιµές εισαγωγής µειώθηκαν ακόµη πιο γρήγορα από τις 

τιµές εξαγωγής, προσφέροντας στην εθνική οικονοµία µια βελτίωση των όρων 

εµπορίου ύψους 30% περίπου την περίοδο 1928-1932.117 Αυτό κυρίως οφειλόταν στο 

ότι η Ελλάδα εισήγαγε σε µεγάλη κλίµακα δηµητριακά και συνεπώς ευνοούνταν από 

την πτώση στις διεθνείς τιµές του σίτου.118 Έτσι, καθώς ο όγκος των εισαγωγών δεν 

σηµείωσε σηµαντική πτώση πριν το 1931, η µείωση του εµπορικού ελλείµµατος 

σχετιζόταν σε µεγάλο βαθµό µε τη ραγδαία πτώση των τιµών εισαγωγής.119  

   Η στασιµότητας του όγκου της γεωργικής παραγωγής µετά το 1922, έτσι όπως 

εκφράζεται σε σταθερές τιµές, οι κακές σοδειές των ετών 1927 και 1928 όπου 

σηµειώθηκε το χαµηλότερο επίπεδο της γεωργικής παραγωγής του µεσοπολέµου,120 σε 

συνδυασµό µε την πτώση των τιµών των αγροτικών προϊόντων και  την κρίση στο 

εξαγωγικό εµπόριο, έκανε την κατάσταση των αγροτών δραµατική. Στη διάρκεια της 

κρίσης, οι κάτοικοι αρκετών οικισµών της υπαίθρου θα γνωρίσουν την πείνα, η οποία 

µετατράπηκε από ατοµικό σε κοινωνικό φαινόµενο.121 Ενδεικτική είναι η αναπόφευκτη 

                                                 
115 Mark Mazower,ό.π.,σελ160  
116 Ό.π.. Η πτώση των τιµών εξαγωγής επιβάρυνε, την περίοδο 1929-1931, και την εξυπηρέτηση του 
δηµοσίου χρέους κατά 45%. ό.π.,σελ.192  
117 Ό.π.,σελ.189 
118 Ό.π. 
119 Ό.π. 
120 Κώστας Κωστής, ό.π.,σελ.25 
121 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,σελ.44 
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συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήµατος στη Θεσσαλία, όπου το µέσο εισόδηµα έπεσε 

έως και το 1930 από 19.220 δραχµές σε 12.330 δραχµές.122 Έτσι το εισόδηµα του 

πρωτογενούς τοµέα που το 1927 αντιπροσώπευε το 35% του εθνικού εισοδήµατος, 

µετά από τέσσερα χρόνια, το 1931, αντιπροσώπευε το 29,9%.123 Η πτώση του 

εισοδήµατος των αγροτών και η αναπόφευκτη µείωση των καταναλωτικών τους 

ικανοτήτων έστρεψαν τους αγρότες σε περισσότερο αποδοτικές καλλιέργειες, όπως το 

καλαµπόκι στη θέση τους σίτου, και γενικότερα σε καλλιέργειες που τα προϊόντα τους 

προορίζονταν για την αυτοκατανάλωση της οικογένειας και όχι για το εµπόριο.124

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

 
Αξία γεωργικής παραγωγής, 1928-1932, σε εκατ. δρχ. 

(τρέχουσες τιµές) 
 

1928 11.292 
1929 8.462 
1930 7.776 
1931 7.615 
1932 11.826 

Πηγή: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 1929 και οι Έλληνες οικονοµολόγοι: συµβολή στην ιστορία της 
οικονοµικής σκέψης στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Αθήνα, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας 
της Ελλάδος, 1989, σελ.488 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

 
∆είκτης γεωργικής παραγωγής σε σταθερές τιµές, 

1929-1932 
(1928=100) 

 
Έτος  ∆είκτης  
1929 73,6 
1930 77,7 
1931 86,7 
1932 115,0 

Πηγή: Κώστας Κωστής, Οι τράπεζες και η κρίση 1929 – 1932, Αθήνα, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1986, 
σελ.122 
 

   Η αντίδραση της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων στην κρίση του αγροτικού τοµέα 

ήταν αποσµασµατική, αντιµετωπίζοντας τα διάφορα προβλήµατα ως τοπικές 

ανωµαλίες και όχι ως συµπτώµατα µιας γενικότερης κατάστασης, γεγονός που πήγαζε 

από την αδυναµία και την άρνησή της να κατανοήσει το βάθος της κρίσης.125 

                                                 
122 Mark Mazower,ό.π.,σελ.178-179 
123 Κώστας Κωστής, ό.π. 
124 Ό.π.,σελ.26 
125 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,σελ.45 
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Ειδικότερα, το 1929 η κυβέρνηση ίδρυσε την Α.Τ.Ε.,126 η οποία ανέλαβε την πιστωτική 

στήριξη των συνεταιρισµών και των ανεξάρτητων αγροτών και εφοδιασµένη µε 

σηµαντικά κρατικά κεφάλαια και πιστώσεις της Ε.Τ.Ε. λειτούργησε κυρίως στην 

κατεύθυνση της παροχής βραχυπρόθεσµων καλλιεργητικών δανείων το ύψος των 

οποίων έως το 1932 έφταναν µεταξύ του 80-90% του συνόλου των χορηγήσεών της.127 

Η  διάρθρωση των πιστώσεων αντανακλούσε τις οπισθοδροµικές  δοµές της ελληνικής 

γεωργίας, που δεν επέτρεπε σε συνεταιρισµούς και ανεξάρτητους παραγωγούς να 

προβούν σε βελτιωτικές επενδύσεις στη βάση µακροπρόθεσµων  οικονοµικών  

σχεδιασµών.128 Η παρεµβατική πολιτική της κυβέρνησης εστιάστηκε σε δεύτερο 

επίπεδο στη λήψη µέτρων για την απάλυνση του οικονοµικού αδιεξόδου των αγροτών.  

Τον Οκτώβριο του 1931, η κυβέρνηση Βενιζέλου ανέστειλε µε αναγκαστικό διάταγµα 

την άµεση έγγειο φορολογία, η οποία επιβάρυνε τα περισσότερα προϊόντα, κήρυξε 

πενταετές χρεοστάσιο των οφειλών των αγροτών προς ιδιώτες δανειστές και ανέστειλε 

επίσης τις κατασχέσεις αγροτικών περιουσιών εξαιτίας αυτών των χρεών.129 Η πράξη 

αυτή αφορούσε κυρίως τα δάνεια που παρείχαν οι τοκογλύφοι της επαρχίας, τα οποία 

την άνοιξη του 1933 άγγιζαν τα 2 δισεκατοµµύρια δραχµές έναντι 1,2 

δισεκατοµµυρίων δραχµών που έφθαναν οι πιστώσεις της Α.Τ.Ε..130  

   Ο παρεµβατισµός εντάθηκε και µέσω των κρατικών οργανισµών, οι οποίοι 

επιδόθηκαν στη συγκέντρωση και την εµπορία διαφόρων αγροτικών προϊόντων (σιτάρι 

Κ.Ε.Π.Ε.Σ., σταφίδα Α.Σ.Ο., καπνός και βαµβάκι, Οργανισµός Βάµβακος).131 Αν και 

ήδη από το 1927 ίσχυαν τιµές  ασφαλείας για τα αγροτικά προϊόντα,132 η πολιτική 

στήριξης της Κ.Ε.Π.Ε.Σ., που συνδυάστηκε µε τις δασµολογικές αυξήσεις που 

επέβαλλε η κυβέρνηση την περίοδο 1929–1931, προστάτεψαν αποτελεσµατικά τους 

σιτοπαραγωγούς από τα χειρότερα αποτελέσµατα του αποπληθωρισµού.133 Επίσης, το 

1931, η αύξηση των δασµών στο βαµβάκι, λόγω της σηµασίας του στην υποκατάσταση 

                                                 
126Για την ίδρυση και τις λειτουργίες της Α.Τ.Ε. βλ. Κώστας Κωστής, Αγροτική οικονοµία και Γεωργική 
Τράπεζα: όψεις της ελληνικής οικονοµίας στο Μεσοπόλεµο(1919-1928), Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυµα 
Εθνικής Τραπέζης,1987, σελ.238-287 
127 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,σελ.45-46 
128 Ό.π.,σελ.46 
129 Mark Mazower,ό.π.,σελ182 
130 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π. 
131 Ό.π. 
132 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π.,σελ.87 
133 Mark Mazower,ό.π.,σελ179 
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των εισαγωγών, ανέβασε την τιµή του.134 Παρ’ όλα αυτά όµως, τα κυβερνητικά µέτρα 

δεν συγκράτησαν τη ραγδαία πτώση του βιοτικού επιπέδου στην ύπαιθρο.135

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 
 

Παραγωγή καπνού 
 

Έτος  Σοδειά σε χιλ. 
τόνους 

Μέση τιµή 
παραγωγού  
(δρχ. / κιλό) 

Μέσο εισόδηµα 
παραγωγού  

(δρχ.) 

Καπνός ως % της 
αξίας της 
συνολικής 
αγροτικής 
παραγωγής 

1928 52,7 34,0 10.706 15,9 
1929 79,1 23,9 9.717 22,4 
1930 64,2 20,8 8.320 17,2 
1931 42,6 17,6 5.798 9,9 
1932 27,5 27,1 6.732 6,3 

Πηγή:Mark Mazower, H Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου, Σπύρος Μαρκέτος (µτφ), Αθήνα, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2002, σελ.165 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 
 

∆ραστηριότητες ΚΕΠΕΣ, 1930-1933 
(σε εκατ. δρχ.) 

 
Έτος Συγκέντρωση σίτου από 

ΚΕΠΕΣ ως % της 
συνολικής εσοδείας  

Μέση τιµή στήριξης 
ΚΕΠΕΣ 

(δρχ./ χλγρ.) 

Προστασία ΚΕΠΕΣ 
(%)∗ 

1930 9,4 4,9 -2,5 
1931 12,2 4,5 +36,4 
1932 16,4 5,9 +77,3 
1933 28,2 5,9 +41,4 

∗Μέση τιµή στήριξης / (τιµή εισαγωγής + δασµός) 
Πηγή:Mark Mazower,ό.π.,σελ.317 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 
 

∆ανεισµός από Α.Τ.Ε.1930-1933 
(σε εκατ. δρχ.) 

 
Έτος  Συνολικός δανεισµός  Βραχυπρόθεσµα δάνεια 
1930 1.306 1.289 
1931 1.354 1.318 
1932 1.126 1.105 
1933 1.364 1.337 
Πηγή:Mark Mazower,ό.π.,σελ.324 
 

 

 

                                                 
134 Ό.π. 
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2.2.2 Η κρίση στη βιοµηχανία 

 

   Η παγκόσµια ύφεση επηρέασε και το δευτερογενή τοµέα. Παρά τη σχετική 

φιλολογία, η οποία αναπτύχθηκε µέχρι πρόσφατα και υποστήριζε ότι η ελληνική 

βιοµηχανία βγήκε αλώβητη από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, νεότερη έρευνα 

απέδειξε ότι ο δευτερογενής τοµέας παραγωγής αντικατόπτρισε την ύφεση της 

υπόλοιπης οικονοµίας.136  Η κρίση στη βιοµηχανία, συνδέεται αιτιωδώς µε τη ραγδαία 

πτώση του αγροτικού εισοδήµατος που είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της ζήτησης  

βιοµηχανικών προϊόντων, γεγονός που διαφαίνεται από την πτώση της βιοµηχανικής 

παραγωγής µετά το 1929.137  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 

∆είκτης βιοµηχανικής παραγωγής, 1928-1932 

(1938=100) 

Έτος ∆είκτης 
1928 71,01 
1929 74,98 
1930 69,42 
1931 67,20 
1932 66,20 

Πηγή: Olga Christodoulaki, «Industrial Growth in Greece between the wars: Α new perspective», στο European 
Review of Economic History, τ. 2001, σελ.72 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 
 

Αξία  βιοµηχανικής παραγωγής, 1928-1932, 
(σε εκατ. δρχ) 

 
Έτος τρέχουσες 

 τιµές 
σταθερές  
τιµές 1914 

1928 7.115,1 380,8 
1929 7.158.0 372,2 
1930 6.671,3 396,6 
1931 6.062,0 362,7 
1932 6.749,6 380,6 

Πηγή: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π., σελ.491 

 

                                                                                                                                              
135 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π.,σελ.88 Για µια αναλυτική περιγραφή της κρίσης στην αγροτική 
οικονοµία (1929-1932) και της κρατικής παρεµβατικής πολιτικής που ασκήθηκε βλ. Mark 
Mazower,ό.π.,σελ.159-193 
136 Για την αναλυτική παρουσίαση του ζητήµατος της ύπαρξης ή µη κρίσης στη βιοµηχανία την περίοδο 
της Μεγάλης Ύφεσης, βλ. Olga Christodoulaki, «Industrial Growth in Greece between the wars: Α new 
perspective», στο European Review of Economic History, τ. 2001, σελ.61-83 
137 Ό.π., σελ.82 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 
 

Σταθµικός δείκτης καταναλώσεως βιοµηχανικών προΐόντων,1928-1933 
 

Έτος ∆είκτης Ποσοστό % που καλύφθηκε 
  Από την ελληνική 

βιοµηχανία  
Από εισαγωγές 

1928 100 51,61 41,39 
1929 106,14 56,20 43,80 
1930 104,90 58,81 41,19 
1931 100,94 63,21 36,79 
1932 86,60 70,29 29,71 
1933 88,96 76,41 23,59 

Πηγή: Κώστας Κωστής, ό.π.σελ.127 
 

   Τα παρεµβατικά µέτρα της κυβέρνησης, όπως και στη γεωργία, είχαν αποσπασµατικό 

χαρακτήρα.138 Ο νόµος 4580/1930 «περί απαλλοτριώσεως της διοικήσεως της 

Ανωνύµου Βιοµηχανικής Εταιρείας Κ.Α. Αλεξόπουλος και Σία» επέτρεπε ν’ αποφευχθεί 

η πτώχευση της εταιρείας και να αναλάβουν τη διαχείρισή οι πιστωτές της.139 Η 

ρύθµιση αυτή δεν οδήγησε ποτέ σε µια συνολική και συστηµατική αντιµετώπιση των 

προβληµάτων της βιοµηχανίας µε τη συµµετοχή του κράτους, και τελικά έγινε 

αποδεκτή η λύση ότι η επιβίωση του κλάδου θα αντιµετωπιζόταν µόνο στο πλαίσιο της 

αγοράς, µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.140 Παρ’ όλα αυτά, η βιοµηχανία στα χρόνια 

της Μεγάλης Ύφεσης, επωφελήθηκε από δυο παράγοντες. Ο πρώτος, αφορούσε τον 

προσανατολισµό της αποκλειστικά σχεδόν στην εγχώρια αγορά, τάση που ενισχύθηκε 

από την κρατική πολιτική να προχωρήσει σε υποκατάσταση των εισαγωγών.141 Έτσι, 

το 1933, η ελληνική βιοµηχανία ήταν σε θέση να καλύπτει το 76,14% του συνόλου των 

βιοµηχανικών προϊόντων που καταναλώνονταν στην Ελλάδα έναντι 59,61% που ήταν 

το αντίστοιχο ποσοστό το 1928.142 Ο δεύτερος παράγοντας σχετιζόταν µε τη συνεχή 

σύναψη των εξωτερικών δανείων µετά τη νοµισµατική σταθεροποίηση για την 

πραγµατοποίηση των παραγωγικών έργων.143 Η κρίση στον παραγωγικό και εξαγωγικό 

                                                 
138 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,σελ.46 
139 Ό.π. 
140 Ό.π.,σελ.46-47 Για την απόπειρα και την αποτυχία της παρεµβατικής πολιτικής της κυβέρνησης των 
Φιλελευθέρων στο χώρο της βιοµηχανίας, βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Κοινοβούλιο και δικτατορία», 
στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο µεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ), Τόµος 
Β΄, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002,σελ.97-104 
141Κώστας Κωστής,, ό.π., σελ. 27-28 
142 Ό.π.,σελ.28 
143 Ό.π. 
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τοµέα της ελληνικής οικονοµίας, αναπαριστώνται σ’ ένα µεγάλο βαθµό στη µείωση 

του Εθνικού Εισοδήµατος, έτσι όπως εξελίσσεται  στον πίνακα 1 του παραρτήµατος. 

 

2.2.3  Η νοµισµατική κρίση 

 

   Η µείωση της παγκόσµιας ροής κεφαλαίων συνετέλεσε  στην «ανοιχτή εκδήλωση της 

κρίσης», µε  απαρχή την αποτυχία έκδοσης του β΄ παραγωγικού δανείου την άνοιξη του 

1931, εξέλιξη που σήµαινε ότι τα ελλείµµατα του ισοζυγίου πληρωµών – που 

αντανακλούσαν τις αδυναµίες της εγχώριας παραγωγής – δεν µπορούσαν στο εξής να 

καλύπτονται µε το συνήθη εξωτερικό δανεισµό.144 Παράλληλα, τον ίδιο έτος, το 

άνοιγµα του εµπορικού ισοζυγίου συνέχισε να διευρύνεται ως αποτέλεσµα της πτώσης 

της αξίας του εξωτερικού εµπορίου και της δηµιουργίας αποθεµάτων από τους 

εισαγωγείς, που εκτιµούσαν ότι ερχόταν υποτίµηση της δραχµής.145 Ο µόνος τρόπος 

συγκράτησης των ελλειµµάτων ήταν να δαπανηθούν είτε συναλλαγµατικά αποθέµατα 

είτε να εισρεύσουν  βραχυπρόθεσµα κεφάλαια,146 ενέργειες που απειλούσαν της 

οικονοµική πολιτική της σταθεροποίησης και το κεντρικό της όχηµα, την Τ.Ε..147 ∆ιότι 

µε την επιστροφή στον Κ.Χ.Σ. από τις 14 Μαΐου 1928, οι κινήσεις του ισοζυγίου 

πληρωµών έβρισκαν την άµεση αντανάκλαση τους στη νοµισµατική κυκλοφορία και η 

ελλειµµατικότητα του εκφραζόταν άµεσα στη µείωση της κυκλοφορίας των 

τραπεζογραµµατίων.148 Μπροστά σ’ αυτό το φάσµα της αυξανόµενης πίεσης, που 

εκφραζόταν στο συνεχώς διογκούµενο έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών, ανοίγονταν 

δυο αναγκαστικές επιλογές: η πρώτη αφορούσε την αντιµετώπιση της κατάστασης 

µέσω ενός «άκρως εγχώριου αποπληθωρισµού»΄ η δεύτερη επιλογή είχε το στίγµα της 

                                                 
144 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό…», ό.π.,σελ.47-48 Η πολιτική των εξωτερικών δανείων είχε 
µεγάλη αρνητική επίδραση στα δηµόσια οικονοµικά της χώρας, εξαιτίας της διόγκωσης των δαπανών 
για την εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους. Με την παύση των δυνατοτήτων για νέα εξωτερικά δάνεια 
η ισοσκέλιση του προϋπολογισµού αποδείχτηκε εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία για την ελληνική 
οικονοµία, µια που η δηµοσιονοµική πολιτική µέσω της βαριάς φορολογικής πρακτικής επέτεινε την 
οικονοµική κρίση σε καταναλωτικό επίπεδο. βλ. αναλυτικότερα Κώστας Κωστής, ό.π., 35-41 
145 Ό.π.σελ.,48 
146Η κίνηση των βραχυπρόθεσµων κεφαλαίων στο µεσοπόλεµο αποτελούσε βασικό αποσταθεροποιητικό 
στοιχείο για τις εθνικές οικονοµίες, λόγω των βίαιων µετακινήσεων τους προς αναζήτηση κέρδους και 
ασφάλειας. Στην ελληνική περίπτωση η αρνητική επίδρασή τους θα εκδηλωθεί αρχικά µέσα στο 1929, 
µε τη συνεχή φυγή τους προς το χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, µε αποτέλεσµα την 
αποσταθεροποίηση του ισοζυγίου πληρωµών της χώρας. Βλ. Κώστας Κωστής, ό.π., σελ.32-33 
147 Mark Mazower,ό.π.,σελ.192 
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εγκατάλειψης του Κ.Χ.Σ., µε την  µετατόπιση των πιέσεων στη συναλλαγµατική 

ισοτιµία.149  

   Ο εξαναγκασµός ήρθε από το εξωτερικό, εξαιτίας των «δονήσεων της 

χρηµατοπιστωτικής πανωλεθρίας του 1931(…) και της κατάρρευσης των διεθνών 

νοµισµατικών θεσµών».150 Η ελληνική οικονοµία δέχτηκε το πρώτο πλήγµα από την 

τραπεζική κρίση που ξέσπασε το καλοκαίρι στην Κεντρική Ευρώπη µε εστία την 

αυστριακή τράπεζα Creditanstalt, η οποία οδηγήθηκε σε παύση πληρωµών.151 Οι 

αγωγοί µετάδοσης της κρίσης στην Ελλάδα, συνδέθηκαν µε την απόσυρση των ξένων 

κεφαλαίων των τραπεζών, που είχαν τόπο προέλευσης τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, 

και µε τη µείωση του καλύµµατος και της κυκλοφορίας από την Τ.Ε., µέσω της 

ενισχυµένης ελλειµµατικότητας του ισοζυγίου πληρωµών.152 Η κυβέρνηση, 

απευθύνθηκε µέσω της Τ.Ε. στην Τ.∆.∆. για τη χορήγηση δανείου 1.000.000 λιρών, 

αίτηµα το οποίο απορρίφθηκε.153 Όµως, στην εξέλιξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, 

το µεγαλύτερο πλήγµα το δέχτηκε η ελληνική οικονοµία όταν η Αγγλία εγκατέλειψε  

τον Κ.Χ. το Σεπτέµβριο του 1931. Η κυβέρνηση αντέδρασε συνδέοντας τη δραχµή µε 

το δολάριο – νόµισµα χρυσής βάσης – και πήρε αυστηρά µέτρα για τον έλεγχο του 

συναλλάγµατος που στην ουσία κατήργησαν τη λειτουργία του Κ.Χ.Σ..154 Οι 

τελευταίες εξελίξεις, είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της νοµισµατικής κυκλοφορίας 

κατά 800 εκατοµµύρια δραχµές ακόµα, την πτώση του καλύµµατος  της Τ.Ε. από 48% 

σε 41,2%, και τη µείωση των εµβασµάτων και των άδηλων πόρων.155   

   Από Σεπτέµβριο µέχρι τον Απρίλιο του 1932, κυβέρνηση και Τ.Ε., προσπαθούσαν να 

αποτρέψουν την  εγκατάλειψη της ελεύθερης µετατρεψιµότητας της δραχµής, η οποία 

θα καθιστούσε αδύνατη την εξυπηρέτηση  του εξωτερικού δηµόσιου χρέους.156 Τον 

Ιανουάριο του 1932, το κάλυµµα της Τ.Ε. έπεσε κάτω του 40% και η κυβέρνηση 

                                                                                                                                              
148 Κώστας Κωστής, ό.π., σελ.33-34 
149 Mark Mazower,ό.π.,σελ.31 
150 O.π.,σελ.194 
151 Κώστας Κωστής, ό.π.,σελ.99. Για την τραπεζική και νοµισµατική κρίση στην Ευρώπη βλ. 
αναλυτικότερα ό.π.,σελ.99-101- Mark Mazower, ό.π.,σελ.26-29 και W. Arthur Lewis, ό.π., σελ.63-65 
152 Κώστας Κωστής, ό.π.,σελ.101 
153 Χρήστος Χατζηιωσήφ,ό.π.,σελ.48 
154 Ό.π. και Κώστας Κωστής, ό.π. 
155 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π.,σελ.88 
156 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.  
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ανέστειλε την αντίστοιχη περιοριστική διάταξη στο καταστατικό της Τράπεζας.157 

Επιπλέον, η φορολογική επιβάρυνση έφτασε στα 3.375 εκατοµµύρια χάρτινες δραχµές, 

δηλαδή στο 43% των τακτικών εσόδων του  προϋπολογισµού για εκείνο το έτος.158 Ο 

Βενιζέλος και ο Τσουδερός συµµετείχαν σε διεθνείς διασκέψεις (Κ.Τ.Ε.), αναζητώντας 

εξωτερική δανειακή στήριξη, ωστόσο παρά την εµµονή που επέδειξαν η απόπειρα τους 

δεν στέφθηκε από επιτυχία.159 Τα πάγια προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, όταν 

πλέον δεν µπορούσε να τα καλύψει ένα νέο δάνειο, αναδύονταν τώρα στην 

επιφάνεια.160 Το Μάρτιο του 1932, το κάλυµµα είχε πέσει κάτω του 27% και η 

κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει δραστικά µέτρα.161 Με το νοµοσχέδιο «Περί 

προσωρινής ρυθµίσεως ζητηµάτων δηµοσίου χρέους» της 29/3/1932 ανεστάλη η 

πληρωµή χρεολυσίων των εσωτερικών δανείων και από την 1η Απριλίου, η πληρωµή 

µειωµένων τοκοµεριδίων κατά 25%.162 Ακολούθως, στις 26 Απριλίου, ο νέος υπουργός 

οικονοµικών Κ. Βαρβαρέσος προχώρησε νοµοθετικά στην αναστολή της 

µετατρεψιµότητας του νοµίσµατος, επανέφερε το καθεστώς της αναγκαστικής 

κυκλοφορίας και κήρυξε προσωρινό χρεοστάσιο των τόκων των εξωτερικών 

δανείων.163 Εν κατακλείδι, η εξέλιξη της κρίσης στην Ελλάδα, σηµατοδότησε τη 

χρεοκοπία της οικονοµικής πολιτικής της σταθεροποίησης που εφάρµοσε η κυβέρνηση 

των Φιλελευθέρων,164 και «ανέτρεψε οριστικά το µηχανισµό αναπαραγωγής του 

ελληνικού οικονοµικού συστήµατος µε τη βοήθεια του ξένου δανεισµού».165

   Συνοψίζοντας, θα συµφωνήσουµε κατ’ αρχήν µε την άποψη ότι η κρίση στην Ελλάδα 

παρουσιάζει δυο πλευρές: την «εγχώρια», µε την αγροτική κρίση των µεσοπολεµικών 

χρόνων που φτάνει στο χειρότερο σηµείο της τα έτη 1929-1932 (πτώση τιµών, κρίση 

εξαγωγικού εµπορίου), και την «αλλοδαπή», µε την έννοια ότι η διεθνής κρίση 

µεταδόθηκε µέσω του ισοζυγίου πληρωµών στην ελληνική οικονοµία (παύση 

                                                 
157 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος. ό.π.,σελ.89 
158 Ό.π. 
159 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,σελ.49 
160 Ό.π. 
161 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος. ό.π.,σελ.90 
162 Ό.π. 
163 Ό.π. Για µια αναλυτική περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στη νοµισµατική κατάρρευση του 
1932 – «τη µάχη της δραχµής» -  βλ. Mark Mazower, ό.π.,σελ.194 -232 
164 Mark Mazower,ό.π.,σελ.234 
165 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,σελ.43 
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εξωτερικού δανεισµού).166Ωστόσο, θα διαφωνήσουµε µε το εύρος της «εγχώριας» 

κρίσης της ελληνικής οικονοµίας, µια που αυτή έχει ευρύτερο χαρακτήρα, 

συµπεριλαµβάνοντας τόσο το βιοµηχανικό όσο και τον τραπεζικό τοµέα. Οι τελευταίες 

παρατηρήσεις µας δίνουν το έναυσµα να εξετάσουµε την πολιτική ενός καθοριστικού 

θεσµού για την εξέλιξη της ελληνικής οικονοµίας στη νέα φάση την οποία 

υπεισέρχεται, της Τ.Ε., και συγκεκριµένα να διερευνήσουµε τη συναλλαγµατική, 

νοµισµατική και πιστωτική πολιτική που ακολούθησε στην περίοδο της αυτάρκειας. 

 

 

 

 

 

                                                 
166 Κώστας Κωστής,ό.π.,σελ.42 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΨΗ: Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, 1932-
1939 
 
 

3.1  Το καθεστώς της αναγκαστικής κυκλοφορίας  
 
 
   Στα τέλη Μαρτίου του 1932, όταν φάνηκε ότι η Ελλάδα έχανε τη «µάχη της 

δραχµής» και θα αναγκαζόταν να εγκαταλείψει τον Κ.Χ.Σ., οι Έλληνες 

τεχνοκράτες στα χρηµατοπιστωτικά ζητήµατα δέχονταν ότι η δραχµή είχε δυο 

εναλλακτικές διεξόδους΄ να σταθεροποιηθεί σε χαµηλότερο επίπεδο ή να αφεθεί σε 

κυµαινόµενη ισοτιµία.167Τον επόµενο µήνα οι εκπρόσωποι της ∆.Ε. της Κ.Τ.Ε. 

παρότρυναν την ελληνική αντιπροσωπεία που διαπραγµατευόταν την έκδοση νέου 

δανείου στη Γενεύη να ακολουθηθεί η δεύτερη λύση, δηλαδή να αφεθεί ελεύθερη 

η διακύµανση της δραχµής, υπό την προϋπόθεση ότι θα την προστάτευαν από τις 

πληθωριστικές πιέσεις που θα µπορούσε να προκαλέσει η υπέρµετρη 

δανειοδότηση της Τ.Ε. είτε προς το κράτος είτε προς τον ιδιωτικό τοµέα.168 O 

τεχνικός σύµβουλος της Τ.Ε. Η.C.F. Finlayson εξέτασε τρεις εναλλακτικές λύσεις 

για το πώς θα καθοριζόταν η παροχή χρήµατος στο προτεινόµενο νοµισµατικό 

καθεστώς, τις οποίες εξέθεσε µε υπόµνηµά του προς το Βενιζέλο΄169 «α)να οριστεί 

οροφή (plafond) της καταπιστευµατικής κυκλοφορίας, πέρα από την οποία θα 

µπορούσε να εκδοθεί νέο χαρτονόµισµα µόνο µε 100% κάλυµµα χρυσού΄ β) πλήρης 

απουσία ελέγχου οποιασδήποτε µορφής΄ γ) σχετικά ελεύθερη διακύµανση 

ταυτόχρονα µε την επιβολή σηµαντικών περιορισµών.»170 Ο Finlayson πρότεινε ως 

ρεαλιστικότερη την τρίτη λύση εφόσον επιβάλλονταν οι κατάλληλοι περιορισµοί 

                                                 
167 Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου, Σπύρος Μαρκέτος (µτφ), Αθήνα, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2002, σελ.240-241 
168 Ό.π.,σελ.241 
169 Ό.π.,σελ.242 
170 Ό.π. 
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στην κρατική δανειοδότηση από την κεντρική τράπεζα, στην εξαγωγή κεφαλαίων 

και στην αγοραπωλησία συναλλάγµατος από τις εµπορικές τράπεζες.171

   Φαίνεται πως η γνωµοδότηση των εκπροσώπων της Κ.Τ.Ε. και του Finlayson βρήκαν 

σύµφωνη την πολιτική ηγεσία της χώρας αφού το νέο νοµισµατικό καθεστώς το οποίο 

τέθηκε σε ισχύ µε το νόµο 5422/26-4-1932 «Περί αναστολής της υποχρεώσεως της 

Τραπέζης της Ελλάδος προς εξαργύρωσιν των τραπεζικών γραµµατίων αυτής και περί 

ρυθµίσεως αγοράς και πωλήσεως συναλλάγµατος» είχε πολλές οµοιότητες µε τις 

κατευθύνσεις που έδωσε ο τεχνικός σύµβουλος της εκδοτικής τράπεζας.172 Με το νόµο 

5422 εγκαταλείφθηκε η χρυσή βάση, καθιερώθηκε η αναγκαστική κυκλοφορία και 

επιβλήθηκαν αυστηροί συναλλαγµατικοί περιορισµοί. Επίσης, ανατέθηκε στην Τ.Ε. το 

µονοπώλιο  στην αγοραπωλησία χρυσού και συναλλάγµατος,173 ανεστάλη η 

υποχρέωση της να τηρεί µια ορισµένη σχέση του καλύµµατος προς την κυκλοφορία, 

ενώ οι καταστατικοί της περιορισµοί αναφορικά µε τα όρια του κυβερνητικού 

δανεισµού παρέµειναν άθικτοι. Ο υπουργός οικονοµικών Κ. Βαρβαρέσος, 

εισηγούµενος το νοµοσχέδιο και καθορίζοντας τους επιβαλλόµενους περιορισµούς, 

τόνισε: «Η Κυβέρνησις, δια του σχεδίου νόµου τον οποίον εισηγείται, δεν έχει 

εµπιστοσύνην εις την λειτουργίαν της ελευθέρας αγοράς και εις την λειτουργίαν της τιµής 

του συναλλάγµατος ως ρυθµιστών των σχέσεων της ηµεδαπής προς την αλλοδαπήν… Η 

αγορά και πώλησις συναλλάγµατος δεν είναι δυνατόν να αφεθή ελευθέρα τελείως. Όταν 

οµιλούµεν περί ελευθερίας του συναλλάγµατος δεν εννοούµεν ελευθερίαν της αγοράς και 

πωλήσεως αυτού δι’ οιασδήποτε ανάγκας, και δι’ αυτάς τας κερδοσκοπικάς, αλλά 

εννοούµεν απλώς και µόνον την ελευθερίαν της διαµορφώσεως τιµής συναλλάγµατος 

µεταξύ της προσφοράς και της ζητήσεως, προκειµένου πάντως περί θεµιτών αναγκών της 

εξαγωγής και εισαγωγής».174

Οι ανάγκες της χώρας για συνάλλαγµα και οι περιορισµοί στην κίνησή του 

πλαισιώθηκαν και µε τους νόµους 5426/29-4-1932 «Περί περιορισµού εισαγωγής 

εµπορευµάτων κλπ» και 5456/5-5-1932 «Περί διαρρυθµίσεως ζητηµάτων δηµοσίου 

                                                 
171 Ό.π. 
172 Ό.π.,σελ.241-242 
173 Ο νόµος προέβλεπε, ότι η αγοραπωλησία συναλλάγµατος θα µπορούσε να ανατεθεί υπό όρους και 
στις εµπορικές τράπεζες. 
174 Ηλίας Βενέζης, Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος: ιστορία µιας εικοσιπενταετίας 1928-1952,Αθήνα, 
1955,σελ.127 
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χρέους» (στάση πληρωµών).  Οι στόχοι της οικονοµικής πολιτικής, όπως τους έθεσε ο 

Βενιζέλος στην αγόρευσή του στις 25 Απριλίου, ήταν µεταξύ άλλων να σταµατήσει η 

παθητικότητα του ισοζυγίου πληρωµών και να προστατευτεί το εθνικό νόµισµα.175  

   Η επιβολή του καθεστώτος των συναλλαγµατικών περιορισµών δεν ήταν 

αποκλειστικό ελληνικό φαινόµενο αφού όλα τα κράτη, και για να προφυλάξουν τα 

συναλλαγµατικά τους αποθέµατα, πήραν διάφορα µέτρα περιορισµού του ελεύθερου 

εµπορίου και της κίνησης των κεφαλαίων.176 Συνοπτικά, το νέο καθεστώς της 

αναγκαστικής κυκλοφορίας στηριζόταν στις ακόλουθες βάσεις: στην προσπάθεια 

µείωσης του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου(µείωση εισαγωγών – ενθάρρυνση 

εξαγωγών), στον περιορισµό του κρατικού δανεισµού από την κεντρική τράπεζα, στην 

συντηρητική πιστωτική πολιτική της Τ.Ε. και στην απαγόρευση της εξαγωγής 

κεφαλαίων.177

 

3.2  Το «έτος της αγωνίας…» 

 

   Ο διοικητής της Τ.Ε. Ε.Τσουδερός χαρακτήρισε το 1932 ως «έτος αγωνίας» για 

την ελληνική οικονοµία και από το χαρακτηρισµό αυτό δεν θα µπορούσε να 

εξαιρεθεί η κεντρική τράπεζα, ιδιαίτερα µετά την άρση της σταθεροποίησης.178 

Την 26η Απριλίου 1932, η Τ.Ε. βρέθηκε ουσιαστικά χωρίς συναλλαγµατικό 

απόθεµα αφού µε το ποσό των $2.336.608 που τις είχε αποµείνει πιστώθηκε 

ιδιαίτερος λογαριασµός  «παλαιού καλύµµατος» που τέθηκε στη διάθεση του 

                                                 
175 Εφηµ. Πρωία, 26-4-1932. Η διατύπωση του Βενιζέλου ήταν η ακόλουθη: «Με την ανακούφισιν αυτήν, 
η οποία επέρχεται εις την παθητικήν πλάστιγγα των πληρωµών µας, πρώτον µεν δια της αναστολής των 
εξωτερικών χρεωλυσίων, δεύτερον δε δια της αναστολής των τρασφέρ των τόκων του εξωτερικού µας 
χρέους, τρίτον δια του κατά ένα εκατοµµύριον χρυσών λιρών και πλέον περιορισµού της εισαγωγής δια τας 
λοιπάς κρατικάς ανάγκας, πλην του δηµοσίου χρέους, τέταρτον δια της συστηµατικωτέρας οργανώσεως της 
εξαγωγής µας, εν συνδυασµώ προς την απόλυτον εξασφάλισιν του ισοζυγίου του προϋπολογισµού, ήτοι 
αυξήσεως της κυκλοφορίας δια τας ανάγκας του Κράτους, η Κυβέρνησις πιστεύει ότι δηµιουργούνται όλοι 
οι όροι, ώστε η δραχµή µας, µολονότι διακόπτουσα τον σύνδεσµόν της προς το εις χρυσόν συνάλλαγµα, να 
διατηρήση όσον ενέστι πληρέστερον την αγοραστικήν της δύναµιν». εφηµ. Πρωία,26-4-1932 
176 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής 
οικονοµίας»,στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο µεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος 
Χατζηιωσήφ(επιµ), Β΄ Τόµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002,σελ.53 
177 Α.Ε.Τ. 62/1, «Η αποµάκρυνσις της Ελλάδος εκ του χρυσού αγκυροβολίου», υπόµνηµα του 
Finlayson(µετάφραση), 9 Μαϊου 1932, σελ.25  
178 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επί του Ισολογισµού 31-12- 1932, Αθήνα, 1933, σελ.ΙΙΙ 
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κράτους για τη χρηµατοδοτηθεί η εισαγωγή σιτηρών.179 Η δυσµενής 

συναλλαγµατική κατάσταση είχε διπλή όψη για τα καθήκοντα της Τράπεζας. Αφ’ 

ενός, δεν είχε την δυνατότητα να ασκήσει µια αποτελεσµατική συναλλαγµατική 

και νοµισµατική πολιτική. Αφ’ ετέρου, µε την ανάθεση σ’ αυτήν του µονοπωλίου 

της αγοραπωλησίας χρυσού και συναλλάγµατος, θα έπρεπε να διασφαλίσει εκείνο 

το αναγκαίο συνάλλαγµα που ήταν απαραίτητο για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών της χώρας(εισαγωγικές ανάγκες, εµπορικά χρέη στο εξωτερικό, 

εξυπηρέτηση δηµοσίου χρέους).180 Ενδεικτική των παραπάνω διαπιστώσεων είναι 

η παρατήρηση του διοικητή της εκδοτικής τράπεζας. «Μετά την ανατροπήν της 

σταθεροποιήσεως της δραχµής η κατάστασις της χώρας και της τραπέζης από 

απόψεως αντικρύσµατος της πιστωτικής κυκλοφορίας και επαρκείας πόρων προς 

εκτέλεσιν την προς αλλοδαπήν πληρωµών ήτο παν άλλο ή ευχάριστος».181

   Παρά την επιβολή των νοµοθετικών µέτρων της άνοιξης και αυτών που 

ακολούθησαν για να τα συµπληρώσουν,182 καθ’ όλη τη διάρκεια του 1932, η 

στενότητα της προσφοράς συναλλάγµατος, η κερδοσκοπική ζήτησή του, η έντονη 

δυσπιστία απέναντι στο εθνικό νόµισµα και η πολιτική αβεβαιότητα, επέφεραν τη 

ραγδαία διολίσθηση της δραχµής έναντι των ξένων νοµισµάτων.183 Όπως 

διαφαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα η διολίσθηση της δραχµής έναντι του 

δολαρίου είχε ως αποτέλεσµα το εθνικό νόµισµα να χάσει, από τις 26 Απριλίου  ως 

το τέλος του χρόνου, το 65% περίπου της αξίας του.184

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

 

Εξέλιξη της νοµισµατικής κυκλοφορίας, του τιµάριθµου και της τιµής του δολαρίου, 1932  

                                                 
179 Ό.π., σελ.ΧΧΙV. Μέχρι το τέλος του 1932, ο λογαριασµός αυτός πιστώθηκε από διάφορες πηγές µε 
$6εκατοµµύρια επιπλέον. ό.π. 
180 Γ. Βούρος, Τα δέκα έτη της Τραπέζης της Ελλάδος:1928-1938, Αθήνα, 1938, σελ.54  
181 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1933,σελ.VII 
182 Αναφερόµαστε στο νόµο 5552/27-6-1932 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του νόµου 5422», 
στο διάταγµα / 7-7-1932 «Περί τρόπου εξαγωγής εµπορευµάτων και αξιών», στο νοµοθετικό διάταγµα 
/14 -7-1932 «Περί τροποποιήσεως των νόµων 5422,5522 κλπ», στον αναγκαστικό νόµο /21-9-1932 
«Περί συµπληρώσεως του άρθρου 14 του Νόµου 5422 κλπ», στο αναγκαστικό διάταγµα /22-10-1932 
«Περί τροποποιήσεως του νόµου 5422» και στον αναγκαστικό νόµο /22-12-1932 «Περί τροποποιήσεως 
και συµπληρώσεως των νόµων ‘’περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγµατος επί του εξωτερικού κλπ.’’» 
183 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1932, σελ.XXVII και Αλέξανδρος ∆ιοµήδης, Μετά την 
κρίσιν: οικονοµικαί και δηµοσιονοµικαί µελέται 1932-1935,Αθήνα, Κάουφµαν,1935,σελ.133 
184 Αλέξανδρος ∆ιοµήδης, ό.π. 
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(31 ∆εκεµβρίου) 

 

Μήνας Κυκλοφορία (εκατ. δρχ)   Τιµάριθµος χονδρικής Τιµή δολαρίου
Ιανουάριος 3797 1472 78.00 
Φεβρουάριος 3739 1478 78.00 
Μάρτιος 3909 1568 78.00 
Απρίλιος 4210 1689 84.08 

Μάιος 4060 1846 145.60 
Ιούνιος 4208 1900 147.46 
Ιούλιος 4202 1910 146.54 

Αύγουστος 4323 1884 158.48 
Σεπτέµβριος 4683 1898 165.50 
Οκτώβριος 4750 1901 164.98 
Νοέµβριος 4488 1939 173,69 
∆εκέµβριος 4714 1983 185.54 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επί του Ισολογισµού 31-12-1932, Αθήνα, 1933, σελ. XI 
 

 

   Αυτό το διάστηµα, η πολιτική της εκδοτικής τράπεζας ήταν επικεντρωµένη 

κυρίως στην ανασυγκρότηση του συναλλαγµατικού της αποθέµατος. Στην 

ενίσχυση της συναλλαγµατικής θέσης της Τ.Ε. συνέβαλλε καθοριστικά η 

κυβερνητική νοµοθεσία. Με το αναγκαστικό διάταγµα της 29ης Ιουλίου 1932 

«Περί µετατροπής εις δραχµάς των εις ξένον νόµισµα ή συνάλλαγµα οφειλών» 

διατάχτηκε η µετατροπή σε δραχµές όλων των οφειλών και των καταθέσεων σε 

ξένο συνάλλαγµα στην ισοτιµία $1 προς 100 δραχµές. Η κεντρική τράπεζα, 

συγκέντρωσε το ξένο συνάλλαγµα που κατείχαν πριν οι εµπορικές τράπεζες και 

καταβάλλοντας τη δραχµική αξία των καταθέσεων συναλλάγµατος, ενίσχυσε το 

απόθεµα της κατά $6.533.356.185 Παράλληλα, µε το αναγκαστικό διάταγµα της 

29ης Ιουλίου, επιδιώχθηκε µεταξύ άλλων και η προστασία της δραχµής µέσω του 

περιορισµού της ζήτησης συναλλάγµατος.186

   Το συναλλαγµατικό απόθεµα της Τ.Ε. ενισχύθηκε και µε τις ενέργειες της 

διοίκησής της. Μετά την άρση της σταθεροποίησης, η εκδοτική τράπεζα 

κατέφυγε στη µαύρη αγορά για την προµήθεια συναλλάγµατος αφού οι αρχές της 

εκτιµούσαν ότι υπήρχαν τουλάχιστον $3.500.000, το ποσό δηλαδή που 

υποχρεώθηκε να πουλήσει η Τράπεζα τις πέντε πρώτες µέρες του Σεπτεµβρίου 

                                                 
185 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1932, σελ.XΧΧΙ και Mark Mazower, ό.π.,σελ.244 
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του 1931 µετά την εγκατάλειψη του Κ.Χ. από τη Αγγλία.187 Για την αγορά του 

συναλλάγµατος,188 χρησιµοποιήθηκαν µυστικά µεσίτες του χρηµατιστηρίου που 

αγόραζαν συνάλλαγµα υποτίθεται για τον εαυτό τους.189 Η τακτική αυτή 

συνεχίστηκε µέχρι τις 22 ∆εκεµβρίου του 1932, όταν η νέα κυβέρνηση του Λαϊκού 

Κόµµατος ανάγκασε την Τράπεζα να διενεργεί συναλλαγµατικές πράξεις µόνο µε 

βάση τις τιµές του ηµερήσιου δελτίου.190 ∆εν υπάρχουν στοιχεία για το πόσο 

συνάλλαγµα εξασφάλισε µ’ αυτή την «απελπιστική» κίνηση η Τ.Ε. ούτε στο πόσο 

συνέβαλε στην υποτίµηση του νοµίσµατος, ωστόσο πρόθεση της πολιτικής της 

ήταν να κατανείµει τη ζήτηση µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην πιέσει τη δραχµή.191

   Η εκδοτική τράπεζα, απέφυγε µε την πολιτική της να προβεί σε τεχνητή 

επέµβαση στην αγορά ώστε να συγκρατήσει τη µείωση της εξωτερικής αξίας της 

δραχµής µε το εκάστοτε συνάλλαγµα που αποκτούσε. Αυτή η παθητική  στάση 

ήταν κατά τον Τσουδερό εκ των πραγµάτων επιβεβληµένη λόγω της 

                                                                                                                                              
186 Κατά τον Τσουδερό, αν οι συναλλαγµατικές οφειλές ζητούνταν σε συνάλλαγµα «θα διετάρρασαν 
διαρκώς το φυσιολογικόν σφυγµόν του νόµου της προσφοράς και της ζητήσεως του ξένου συναλλάγµατος» 
Α.Ε.Τ. 62/12, «Σηµείωµα του Ε. Τσουδερού», 30-7-1932,σελ.3 
187 Ηλίας Βενέζης,ό.π.,σελ.132 
188Παράλληλα, η Τ.Ε. προσέφυγε και στην αγορά χρυσών κοσµηµάτων και άλλων χρυσών αντικειµένων, 
ενισχύοντας αρκετά το απόθεµά της. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτει ο Βούρος (Τα δέκα έτη…, 
σελ.52-53), η εξέλιξη των αγορών χρυσού την περίοδο 1932-1937, ήταν η ακόλουθη:  
 
Υπόλοιπα 31ης ∆εκ/ρίου  1932 97.721.000 δρχ Υπόλοιπα 31ης ∆εκ/ρίου  1935 512.156.000 δρχ 
                  «                    1933 352.474.000  «                     «                   1936 585.321.000  « 
                  «                    1934 459.967.000  «                     «                   1937 661.958.000  « 

 
189 Ηλίας Βενέζης,ό.π.,σελ.133 
190 Ό.π. 
191 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1932,σελ.XVIII και Mark Mazower,ό.π,σελ.243 Ενδεικτική 
της δυσχερούς συναλλαγµατικής κατάστασης της εκδοτικής τράπεζας και της τακτικής που ακολούθησε 
για να τη βελτιώσει, είναι η ακόλουθη δήλωση του διοικητή της: «Η πολιτική µας γενικώς επί της 
αγοραπωλησίας συναλλάγµατος εµπνέεται εκ των αναγκών µας. ∆εν µετανοώ ότι ακολουθήσαµεν την 
πολιτικήν ταύτην, η οποία µας έδωσε ότι απαιτείται δια τας αµέσους µας ανάγκας, χωρίς να υψώσωµεν τας 
τιµάς. ∆εν εννοώ τας τιµάς του δελτίου αλλά γενικώς τας τιµάς. ∆εν αγνοείτε βέβαια ότι ο συµβιβασµός δια 
το ∆ηµόσιον χρέος θ’ απαιτήση άµεσον καταβολήν ενός εκατοµµυρίου λιρών και µαζί µ’ άλλας κρατικάς 
ανάγκας χρειαζόµεθα από τη µίαν ηµέραν εις την άλλην υπέρ τα 4 εκατοµµύρια δολλάρια τα οποία µόλις 
έχοµεν. Αν δεν ηκολούθουν την πολιτικήν που ακολουθώ δεν θα είχαµεν την ευχέρειαν να δώσωµεν το 
ποσόν αυτό όταν θα χρειασθή, και τότε επί πλέον θα υψώναµεν την τιµήν του διότι θα το εζητούσαµεν 
αποτόµως. Εις όλα τα µέρη του κόσµου µια εκδοτική προβλέπουσα τας προσεχείς ανάγκας της τας καλύπτει 
εγκαίρως, έστω και πληρώνουσα κατά τι ακριβώτερον από την τιµήν του δελτίου. Προτιµώ να µε 
κατηγορήσουν δια τούτο παρά να µε κατηγορήσουν δεν προέβλεψα να έχω το απαιτούµενον συνάλλαγµα, 
και ότι ζητών να το εύρω την τελευταίαν στιγµήν ύψωσα δυσαναλόγως την τιµήν του» Α.Ε.Τ. 72/7, 
Τσουδερός προς Κυριακόπουλο(∆ιευθυντής Τ.Ε. Θεσσαλονίκης), 24-10-1932.(Η υπογράµµιση στο 
κείµενο) 
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ακαταλληλότητας των οικονοµικών συνθηκών,192των ισχνών συναλλαγµατικών 

µέσων καθώς και του αρνητικού εµπειρικού προηγουµένου. «∆εν ηγνοούµεν, 

βέβαια, την µέθοδον καθ’ ην, ρίπτοντες εκάστοτε ολίγας λίρας ή δολλάρια εις την 

αγοράν, θα εφέραµεν την τεχνητήν κάµψιν των τιµών του συναλλάγµατος. Και εις 

το παρελθόν, ότε η Εθνική Τράπεζα διεχειρίζετο το συνάλλαγµα, εφήρµοσε, λόγω 

ιδία κυβερνητικών παρεµβάσεων, το µέτρον τούτο. Πάντες όµως ενθυµούµεθα το 

οικτρόν αποτέλεσµα των επεµβάσεων εκείνων. Η πώλησις µερικών χιλιάδων και 

ενίοτε, εκατοντάδων χιλιάδων λιρών έφερε στιγµιαίαν βελτίωσιν της δραχµής, οτέ 

µικράν και οτέ µεγάλην, ίνα όµως χειροτερεύση µετά µικρόν, ότε η κερδοσκοπία 

µας επώλει εκ νέου τας αυτάς λίρας εις ανωτέρας τιµάς. Σήµερον, ότε δεν υπάρχουν 

καν τα µέσα τοιούτων επεµβάσεων, θα ήτο διττώς επικίνδυνος η µέθοδος αυτή, η 

οποία θα ωθούσε την Τράπεζαν να µετέχη ενεργώς εις την κερδοσκοπίαν επί του 

νοµίσµατος δια της τεχνητής αυξοµειώσεως των τιµών». 193

   Το 1932, η δραχµή παρά τη ραγδαία µείωση της εξωτερικής της αξίας 

διατήρησε µεγάλο µέρος της εσωτερικής αγοραστικής της δύναµης.194 Ενώ ο 

δείκτης  του σε χρυσό αναγόµενου τιµάριθµου χονδρικής πώλησης ήταν στα τέλη  

του 1932 55,38, ο αντίστοιχος αγγλικός τιµάριθµος ήταν 68,71 και ο αµερικανικός 

91,5.(βάση 1913-1914=100).195 Στην προστασία της εσωτερικής αξίας της δραχµής 

προσπάθησε να συµβάλει η Τ.Ε. µε τη νοµισµατική και πιστωτική της πολιτική. 

Καθοριστική για την εξέλιξη του όγκου της κυκλοφορίας ήταν η πολιτική της 

Τράπεζας σχετικά µε την διαχείριση των καταθέσεων της ∆.Ο.Ε.. Ο θεσµός αυτός, 

                                                 
192 «Τοιαύτη άµεσος επέµβασις, επιτυγχανοµένη δια προσφοράς εν ευρυτέρα ή στενωτέρα κλίµακα 
συναλλάγµατος εις την ελευθέρα αγοράν, θα ηδύνατο να έχει έννοιαν τινά και να είναι εν µέρει 
δεδικαιολογηµένη υπό το κράτος συστήµατος απολύτου ελευθερίας του συναλλάγµατος, ότε η τράπεζα δια 
καταλλήλου επεµβάσεως δύναται πολλάκις να ανακόψη την αδικαιολόγητον κερδοσκοπικήν ύψωσιν του 
συναλλάγµατος. Αν όµως η πολιτική αύτη, και υπό την προϋπόθεσιν ότι υπάρχουν σταθεροί οικονοµικοί 
παράγοντες δύναται να δικαιολογηθή, είναι όµως απολύτως αποκρουστέα υπό το κράτος συστήµατος 
συναλλαγµατικών περιορισµών και ασταθείας των ουσιαστικών οικονοµικών συνθηκών. Τράπεζα της 
Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1932,σελ.XVIII 
193Ηλίας Βενέζης, Εµµανουήλ Τσουδερός: ο πρωθυπουργός της µάχης της Κρήτης, Αθήνα, 1966, σελ. 94 
(επιστολή Τσουδερού προς Τσαλδάρη, 11-1-1933) Ο αντικειµενικά αδύναµος ρόλος της Τ.Ε. αυτή την 
περίοδο, πιστοποιείται κατά τον Μazower από το γεγονός ότι οι ισοτιµίες που ανακοίνωνε η κεντρική 
τράπεζα ακολουθούσαν εκείνες της µαύρης αγοράς. Mark Mazower,ό.π,σελ.243  Επιβεβαίωση γι΄ αυτό, 
έχουµε και από τον Finlayson ο οποίος αναφέρει πως «δύναται τις να είπη ότι η αγορά, και ουχί η 
Τράπεζα της Ελλάδος, κανονίζει την εις συνάλλαγµα τιµήν της δραχµής». Α.Ε.Τ. 62/16, «Έκθεσις προς 
την ∆ηµοσιονοµικήν Επιτροπήν»(µετάφραση), 28-6-1932,σελ.10-11 
194 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1932, σελ.XVI 
195 Ό.π., σελ.XIV-XVI  
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είχε αποδυναµωθεί µετά τη στάση πληρωµών και την επιβολή των 

συναλλαγµατικών περιορισµών και µη µπορώντας να µεταφέρει σκληρό 

συνάλλαγµα στο εξωτερικό, συνέχισε να συσσωρεύει στους µπλοκαρισµένους 

λογαριασµούς που διατηρούσε στην κεντρική τράπεζα τεράστια δραχµικά 

περισσεύµατα από τα δηµόσια έσοδα που του είχαν παραχωρηθεί.196 Η 

αποµάκρυνση των δεσµευµένων καταθέσων της ∆.Ο.Ε. από την κυκλοφορία, οι 

οποίες στα τέλη του 1932 αντιστοιχούσαν στο 55%-60% του εκδοθέντος 

χαρτονοµίσµατος,  θα ασκούσε ισχυρές αντιπληθωριστικές πιέσεις που ήταν 

δυνατόν να πλήξουν την οικονοµία.197 Η Τ.Ε. για καίριους χρηµατοπιστωτικούς 

λόγους απέτρεψε την παραπάνω εξέλιξη.198 ∆ηµιουργώντας ιδιαίτερο λογαριασµό 

προκαταβολών199 προς το κράτος έναντι των καταθέσεων της ∆.Ο.Ε. 

δανειοδότησε το ελληνικό δηµόσιο µε µεγάλα κεφάλαια, διευκολύνοντάς το στην 

εκτέλεση του προϋπολογισµού.200 Με την τακτική που ακολούθησε το 1932 - αλλά 

και µέχρι το τέλος του µεσοπολέµου - η κεντρική τράπεζα δεν επιβάρυνε καθόλου 

την κυκλοφορία µε τις κρατικές χορηγήσεις της, διότι τα χρεωστικά υπόλοιπα του 

κράτους προς αυτήν αντισταθµίζονταν201 πάντοτε από τις καταθέσεις της 

∆.Ο.Ε.202

   Συνεπώς η διεύρυνση της κυκλοφορίας από 4.000 περίπου εκατοµµύρια, όταν 

εγκαταλείφθηκε ο Κ.Χ.Σ., σε 4.714 εκατοµµύρια, στα τέλη του 1932, οφειλόταν 

στην κατά 100 περίπου εκατοµµύρια αύξηση των µη κρατικών πιστώσεων της 

Τ.Ε. και στην αγορά χρυσού και συναλλάγµατος.203 O Tσουδερός, παρότι δεν 

παραγνώριζε το γεγονός της προξένησης πληθωρικής κυκλοφορίας από την αγορά 

                                                 
196 Mark Mazower,ό.π.,σελ.246  
197 Ό.π.  
198 Ό.π. 
199 Ουσιαστικά ο λογαριασµός αυτός, ήταν κινητοποίηση καταθέσεων που ανήκαν στο ελληνικό 
δηµόσιο, αλλά δεν µπορούσαν να του αποδοθούν πριν από τον οριστικό διακανονισµό του εξωτερικού 
δηµοσίου χρέους µεταξύ της κυβέρνησης και των ξένων οµολογιούχων. Ο διακανονισµός, δεν  κατέστη 
δυνατός µέχρι το τέλος του µεσοπολέµου. Γ. Βούρος, ό.π.,σελ.105-106. βλ. επίσης και Ηλίας Βενέζης, 
Χρονικόν…, ό.π.,σελ.145-146 
200 Ό.π.,σελ.76,105 
201 Την 31η ∆εκεµβρίου του 1932, τα χρεωστικά υπόλοιπα του κράτους προς την κεντρική τράπεζα 
άγγιζαν τα 1776 εκατοµµύρια δραχµές, έναντι 2578 εκατοµµύριων που ήταν τα πιστωτικά υπόλοιπα της 
∆.Ο.Ε.  Γ. Βούρος, ό.π.σελ.106 
202 Ό.π. και  Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1932, σελ.LXVIΙΙ  
203 Ανδρέας Κυρκιλίτσης, Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και άλλαι εµπορικαί τράπεζαι κατά την 
περίοδον 1928-1934, Αθήνα,1935,σελ.68 
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συναλλάγµατος, υπέταξε τη νοµισµατική πολιτική στην ανασυγκρότηση του 

συναλλαγµατικού αποθέµατος. «Ο πληθωρισµός ο οφειλόµενος εις έκδοσιν προς 

αγοράν χρυσού και συναλλάγµατος, απολύτως αναγκαίον δια τας αµέσους ανάγκας 

της χώρας, δεν ταράττει την συνείδησίν µας.(…)Όταν δε γνωρίζοµεν την 

επείγουσαν και άµεσον ανάγκην του σχηµατισθέντος ήδη αποθέµατος οµολογώ ότι 

δεν δικαιούµαι να µετανοώ ότι υπήρξα ολίγον αιρετικός έναντι της θεωρίας ότι 

πληθωρισµόν δηµιουργεί και η έκδοσις τραπεζογραµµατίων προς αγοράν χρυσού 

και συναλλάγµατος».204 Παρ’ όλα αυτά, ο διοικητής της Τ.Ε. υποστήριξε µε 

έµφαση πως ούτε η αγορά συναλλάγµατος ούτε η αύξηση των πιστώσεων της 

κεντρικής τράπεζας205 - από 950 εκατοµµύρια την 30η Απριλίου σε 1050 

εκατοµµύρια περίπου στα τέλη του έτους - επέδρασαν πληθωριστικά γιατί την 

ύψωση του τιµαρίθµου την προκάλεσε η µείωση της εξωτερικής αξίας της 

δραχµής.206 Ανεξάρτητα από το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο κινείται η 

ανάγνωση του Τσουδερού για την αιτία της ανόδου του τιµαρίθµου, πρόθεση της 

Τράπεζας ήταν η κατά το δυνατόν αποτροπή της περαιτέρω ανόδου του µε την 

άσκηση συντηρητικής πιστωτικής πολιτικής ως του µόνου µέσου που της απέµενε 

για τη συγκράτηση του όγκου της κυκλοφορίας. Έτσι, αν η εκδοτική τράπεζα 

απέφυγε να παρέµβει στην άµεσα στην αγορά ώστε να επιδράσει στη διαµόρφωση 

της τιµής του συναλλάγµατος, αποπειράθηκε να ανακόψει την µείωση της 

εξωτερικής αξίας της δραχµής έµµεσα συγκρατώντας την εσωτερική αγοραστική 

της δύναµη. «Εκ των ανωτέρω δεν πρέπει να συναχθή το συµπέρασµα ότι 

δυνάµεθα ακινδύνως να αυξήσωµεν το ποσόν της κυκλοφορίας, λόγω του 

περιθωρίου, όπερ υπάρχει µεταξύ τιµής συναλλάγµατος και τιµαρίθµου. Απεναντίας 

η πρόθεσις και η σταθερά πολιτική της Τραπέζης θα είναι και εις το µέλλον η δια 

                                                 
204 Εφηµ. Ελεύθερο Βήµα, Καθηµερινή, Πρωία, 2-11-1932 («Έκθεση του Ε. Τσουδερού στο Γενικό 
Συµβούλιο της Τ.Ε. για την κυκλοφοριακή και πιστωτική πολιτική») 
205 Η Τ.Ε., µείωσε µέσα στο 1932 δυο φορές το προεξοφλητικό επιτόκιο, από 11% σε 10% στις 8 
Αυγούστου και σε 9% στις 3 ∆εκεµβρίου. Βλ. και πίνακα 5 του παραρτήµατος. 
206 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1932,σελ.XΙX-XXI, XXVII-XXVIII. «Καθ’ ηµάς η κίνησις 
του τιµαρίθµου εν Ελλάδι (...) υπήρξεν απλή συνεπεία της κινήσεως των τιµών του συναλλάγµατος, ην και 
απεικονίζει εν µέρει µόνον. Είναι φανερόν ότι δι’ οικονοµίας όπως η Ελληνική, εξαρτοµένην κατά 
µέγιστον µέρος εκ της εισαγωγής εκ του εξωτερικού και προκειµένου ακόµη και περί αυτών των ειδών της 
πρώτης ανάγκης, η µείωσις της εξωτερικής αξίας της δραχµής είχε άµεσον αντίκτυπον επί του τιµαρίθµου 
χονδρικής πωλήσεως, ο οποίος επηρεάζεται κυρίως της εις συνάλλαγµα αξίας των του εξωτερικού ειδών» 
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της εφαρµογής συντηρητικής και λελογισµένης πιστωτικής και κυκλοφορικής 

πολιτικής συγκράτησις της εσωτερικής αξίας της δραχµής, διότι υπό τας σηµερινάς 

συνθήκας τούτο είναι το µοναδικόν µέσον, όπερ έχοµεν εις την διάθεσιν ηµών, όπως 

επιδράσωµεν και επί της εξωτερικής αξίας αυτής, ήτοι επί της τιµής του 

συναλλάγµατος».207

   Παρά το ανασφαλές οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο λειτούργησε η 

κεντρική τράπεζα το 1932 ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες της χώρας. Τις πρώτες 

µέρες του Ιανουαρίου του 1933, παρέσχε στο κράτος το αναγκαίο συνάλλαγµα για την 

πληρωµή του 30%($3.665.525) του ολικού ετήσιου τόκου των εξωτερικών δανείων για 

το έτος 1932.208 Η συναλλαγµατική της όµως κατάσταση εξακολουθούσε να είναι 

δυσχερής γιατί το ποσό του αποθέµατος που απέµενε προς χρήση της Τράπεζας ήταν 

µόνο $1.265.000.209

 

 
3.3  Η νέα πολιτική της Τράπεζας της Ελλάδος  
 
 

   Η  συναλλαγµατική στενότητα µεταβλήθηκε ριζικά στις αρχές του 1933, όταν 

τον Ιανουάριο είχαµε την απαρχή της πλήρους αντιστροφής του κλίµατος 

αναφορικά µε τη ροή συναλλάγµατος προς την Τ.Ε..210 Μετά την άρση της 

σταθεροποίησης, η έξαρση της ζήτησης συναλλάγµατος από τους ιδιώτες είχε 

ανεβάσει τόσο ψηλά τις τιµές του συναλλάγµατος στη µαύρη αγορά ώστε οι 

κάτοχοί του άρχισαν πλέον να φοβούνται την υποτίµησή του.211 Το αποτέλεσµα 

ήταν τώρα η αντίστροφη κίνηση, δηλαδή η µεγάλη προσφορά συναλλάγµατος από 

την εσωτερική αγορά που αφορούσε κυρίως κεφάλαια τα οποία είχαν αποσυρθεί 

                                                                                                                                              
εφηµ. Ελεύθερο Βήµα, Καθηµερινή, Πρωία, 2-11-1932 («Έκθεση του Ε. Τσουδερού στο  Γενικό 
Συµβούλιο της Τ.Ε. για την κυκλοφοριακή και πιστωτική πολιτική») 
207 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1932,σελ.ΧΧΙ ( Η έµφαση στο κείµενο) 
208 Ό.π. σελ.LX Για το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας και τις διαδοχικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ της 
ελληνικής κυβέρνησης και των ξένων οµολογιούχων για το διακανονισµό της εξυπηρέτησης του 
εξωτερικού δηµοσίου χρέους τη δεκαετία του 1930, βλ. Άγγελος Ο. Αγγελόπουλος, Το δηµόσιον χρέος 
της Ελλάδος, Αθήνα, Ζαχαροπούλου, 1937, σελ.180-207 
209Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1932, ό.π. Στο συνολικό απόθεµα της Τ.Ε., προστίθεται και 
το ποσό των δολαρίων που αποκτήθηκε µε το διάταγµα της 29-7-1932.ό.π. 
210 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις …,31-12-1933,σελ.VII  
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στα πρώτα στάδια της χρηµατοοικονοµικής κρίσης και υπολογίζονταν σε 6 

εκατοµµύρια λίρες.212 Η αντίφαση στη νέα κατάσταση ήταν ότι ο όγκος του 

προσφερόµενου συναλλάγµατος ενείχε κατά τη διοίκηση της Τράπεζας 

νοµισµατικούς κινδύνους, διότι αν η τιµή του συναλλάγµατος προσδιοριζόταν 

ελεύθερα η ποσότητα της προσφοράς θα οδηγούσε στην αλόγιστη υποτίµηση του 

που δεν θα ανταποκρινόταν στην πραγµατική αξία της δραχµής.213 Για την 

αποτροπή µιας τέτοιας εξέλιξης καθώς και κάθε κερδοσκοπικής προσπάθειας η 

Τ.Ε. αποφάσισε να «επέµβη ρυθµιστικώς επί της αγοράς», στοχεύοντας ταυτόχρονα 

µ’ αυτή την κίνηση:214α)στην αποκλειστική συγκέντρωση του προσφερόµενου 

συναλλάγµατος.215 Όταν η προσφορά ήταν τέτοια ώστε µετά την κάλυψη των 

νόµιµων αναγκών της ζήτησης δηµιουργούνταν πλεόνασµα, η Τράπεζα 

παρενέβαινε και το αγόραζε µε τρόπο που µαταίωνε κάθε απόπειρα 

κερδοσκοπικής εκµετάλλευσης.216Υποτιµούσε βαθµιαία και συνεχώς την τιµή του 

συναλλάγµατος µε τέτοιο τρόπο, «ώστε αφ’ ενός µεν διετήρει ζωηράν την 

προσφοράν και αφ’ ετέρου καθίστα αδύνατον την επέµβασιν της ελευθέρας αγοράς 

ήτις επί τη προβλέψει συνεχίσεως της υποτιµήσεως ουδέν συµφέρον είχε να 

προκαλέση ανάλογον ζήτησιν»217 Η τακτική της υποτίµησης διήρκεσε από τον 

Ιανουάριο έως το Μάρτιο, και το ποσοτικό αποτέλεσµα της παρεµβατικής 

πολιτικής της Τ.Ε. ήταν το αποκτώµενο συνάλλαγµα να φτάσει στο ύψος των 41 

εκατοµµυρίων ελβετικών φράγκων στα µέσα Μαρτίου του 1933.218  

   β)στην εκ νέου διαµόρφωση της εξωτερικής αξίας της δραχµής. Η τιµή του 

συναλλάγµατος θεωρήθηκε ως υπερβολικά υψηλή και µη ανταποκρινόµενη στις 

πραγµατικές οικονοµικές συνθήκες γι’ αυτό η Τράπεζα, στη διαδικασία 

υποτίµησής του που συντελέστηκε για την απόκτησή του, προέβη στην 

«ενδεδειγµένην ανατίµησιν του εθνικού νοµίσµατος» που κατέληξε στη µείωση της 

                                                                                                                                              
211 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος: 1928-1978,Αθήνα, 
1978,σελ.149 
212 Ό.π. και Mark Mazower,ό.π.σελ.248 
213 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933, σελ.VIIΙ-ΙΧ 
214 Ό.π.σελ.ΙΧ 
215 Ό.π. 
216 Ό.π.,σελ.VIII 
217 Ό.π., σελ.ΙΧ 
218 Ό.π., σελ.VIII,Χ 
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τιµής του δολαρίου κατά 20 µονάδες και της λίρας κατά 100.219 Σύµφωνα µε τον 

Τσουδερό, το «ενδεδειγµένο» εύρος της ανατίµησης της δραχµής καθορίστηκε από 

τις τρέχουσες οικονοµικές συνθήκες και τα συνολικά συµφέροντα της ελληνικής 

οικονοµίας που απαιτούσαν τη διατήρηση της διαφοράς µεταξύ της εσωτερικής 

αγοραστικής δύναµης της δραχµής και της εξωτερικής της αξίας.220 Αυτό 

πρακτικά σήµαινε ότι ο σε χρυσό αναγόµενος τιµάριθµος του εσωτερικού έπρεπε 

να είναι κατώτερος του διεθνούς τιµαρίθµου.221«Η διατήρησις αγοραστικής 

δυνάµεως του νοµίσµατος ανωτέρας της εξωτερικής αξίας αυτού εθεωρήθη από 

πάσης απόψεως επιβαλλοµένη. Και το συµφέρον του παραγωγού και το συµφέρον 

του καταναλωτού και κυρίως το συµφέρον των κτωµένων πάγια εισοδήµατα εις 

δραχµάς ήτο να διατηρηθή κατά το δυνατόν η εν τω εσωτερικώ αγοραστική αξία 

του νοµίσµατος ούτως, ώστε αφ’ ενός µεν να αυξήση η συναγωνιστική δύναµις της 

εγχωρίου παραγωγής έναντι της αλλοδαπής και αφ’ ετέρου να περιορισθώσιν εις το 

ελάχιστον αι δυσµενείς συνέπειαι της υποτιµήσεως του νοµίσµατος εν σχέσει προς 

την κατανοµήν των εισοδηµάτων και την αγοραστικήν δύναµιν καθ’ έκαστον 

τάξεων του πληθυσµού».222 Η υπεροχή της αγοραστικής δύναµης της δραχµής στο 

εσωτερικό έναντι της εξωτερικής της αξίας, πιστοποιείται από τον παρακάτω 

πίνακα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

Eλληνικός και Αγγλικός τιµάριθµος 

 χονδρικής πώλησης*,1933 

(βάση 1913=100) 

 

Μήνας  Ελληνικός τιµάριθµος χονδρικής 

πώλησης (Α.Ο.Σ.)

Αγγλικός τιµάριθµος χονδρικής 

πώλησης (Board of Trade)
Ιανουάριος 55,94 69,55 
Απρίλιος 58,84 68,45 
Ιούλιος 57,82 70,07 

Οκτώβριος 56,33 66,24 
Νοέµβριος 56,15 67,81 

                                                 
219 Ό.π., σελ.VIII,Χ. Το ελβετικό φράγκο, που κυµαινόταν τον Ιανουάριο του 1933 στο επίπεδο των 
36,11 δραχµών, υποτιµήθηκε και έφθασε στο επίπεδο των 34,85 δραχµών. Α.Ε.Τ. 72/1 «Η νοµισµατική 
και πιστωτική πολιτική της Τραπέζης της Ελλάδος», (ανυπόγραφο), σελ.14 
220 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933, σελ.ΙΧ-Χ 
221 Ό.π., σελ.Χ 
222 Ό.π. 
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∆εκέµβριος 56,33 - 
* Αναγωγή σε χρυσό 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1933,σελ. XI 
                             

 

   Το πρώτο τρίµηνο του 1933, η πολιτική της Τ.Ε. κινήθηκε και σ’ ένα τρίτο 

επίπεδο. Για να κατοχυρώσει την αξία της δραχµής και να την προφυλάξει από 

την αστάθεια  των διεθνών νοµισµάτων, προέβη στην µετατροπή όλων των 

διαθεσίµων της σε συνάλλαγµα σε αυτούσιο χρυσό.223 Μ’ αυτή την κίνηση, παρά 

το κόστος που συνεπαγόταν,224η Τράπεζα εξασφάλισε την ακεραιότητα των 

κεφαλαίων της και δηµιούργησε «σταθεράν εις χρυσόν βάσιν της νοµισµατικής 

κυκλοφορίας».225    Ακολουθώντας «πολιτική χρυσού», η Τ.Ε. δεν υπέστη καµία 

ζηµία από την εγκατάλειψη του Κ.Χ. από τις Η.Π.Α. και την κατά 41% υποτίµηση 

του δολαρίου που συντελέστηκε τον Απρίλιο του 1933.226 Η προηγούµενη εξέλιξη, 

που παγίωσε τη διεθνή δυσπιστία για τα ξένα νοµίσµατα, σε συνδυασµό µε τη 

διαφορά που υπήρχε µεταξύ της εξωτερικής αξίας της δραχµής και της 

εσωτερικής αγοραστικής της δύναµης είχε ως αποτέλεσµα για τα επόµενα δυο 

χρόνια τη σηµαντική εισροή κεφαλαίων στην ελληνική αγορά ενισχύοντας έτσι 

την προσφορά συναλλάγµατος.227 Η εισροή αυτή, συνδεόταν κυρίως µε την 

παλιννόστηση ελληνικών κεφαλαίων που είχαν φυγαδευτεί κατά τη διάρκεια της 

κρίσης στο εξωτερικό.228 Η κεντρική τράπεζα, ακολουθώντας ακέραια την ίδια 

πολιτική αγόρασε εξ’ ολοκλήρου το προσφερόµενο συνάλλαγµα και το µετέτρεψε 

σε χρυσό.229 Στην ευόδωση της προσπάθειά της, καθοριστική κατέστη η 

                                                 
223 Ό.π., σελ.ΧΙ 
224 Το απόθεµα χρυσού είναι ουσιαστικά «νεκρό», σε αντίθεση µε το απόθεµα συναλλάγµατος όπου η 
κεντρική τράπεζα µπορεί να το δανείζει µε τόκο. Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 1929 και οι 
Έλληνες οικονοµολόγοι: συµβολή στην ιστορία της οικονοµικής σκέψης στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, 
Αθήνα, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1989, σελ.111 Το κόστος 
της «πολιτικής χρυσού»,  αποδεικνύεται από το γεγονός ότι την περίοδο 1932-1938 η ωφέλεια της Τ.Ε. 
από την απόδοση των περιορισµένων σε συνάλλαγµα διαθεσίµων της ήταν 44.911.000 δραχµές, έναντι 
194.000.000 κατά την τετραετία της νόµω σταθεροποίησης. Γ. Βούρος, ό.π.,σελ.74 
225Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933,σελ.ΧΙ,ΧΙΙΙ Με την µετατροπή του συναλλαγµατικού 
αποθέµατος σε χρυσό, η εκδοτική τράπεζα προστάτευσε παράλληλα την ελληνική οικονοµία και από τις 
υποχρεώσεις καταβολής των τόκων του εξωτερικού δηµοσίου χρέους. Αλέξανδρος ∆ιοµήδης, 
ό.π.,σελ.149-150 
226 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933,σελ.ΧΙΙ και Γ. Βούρος, ό.π.,σελ.55 
227 Ξενοφών Ζολώτας, Κατευθύνσεις της οικονοµικής µας πολιτικής, Αθήνα, 1936,σελ.79 
228 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα πενήντα χρόνια…,ό.π.,σελ.149 
229 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933,σελ.ΧΙΙΙ 
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υφιστάµενη νοµοθεσία (νόµος δραχµοποιήσεως 29-7-1932) αφού τα κεφάλαια µε 

την είσοδό τους στη χώρα µετατρέπονταν σε δραχµές, ενώ το αντίστοιχο 

συνάλλαγµα εισέρεε στα ταµεία της.230 Παράλληλα, µετά την εγκατάλειψη του 

Κ.Χ. από της Η.Π.Α., η Τ.Ε. συνέδεσε ανεπίσηµα τη  δραχµή - η οποία το Μάρτιο 

είχε σταθεροποιηθεί σε µια ισοτιµία ίση περίπου µε το 43% της αξίας της σε 

χρυσό το 1928 - µε το ελβετικό φράγκο, νόµισµα χρυσής βάσης.231

   Από την άλλη µεριά, η ακολουθούµενη συναλλαγµατική πολιτική ενείχε τον 

κίνδυνο πρόκλησης πληθωρικής κυκλοφορίας, εξαιτίας της έκδοσης 

χαρτονοµίσµατος για την αγορά συναλλάγµατος, και µια τέτοια εξέλιξη θα 

αναιρούσε ουσιαστικά όλα όσα στόχευε να επιτύχει η Τράπεζα µε την 

προηγούµενη ρυθµιστική της παρέµβαση.232 Ο πληθωρισµός αποσοβήθηκε για 

δύο λόγους. Ο πρώτος, συνδέεται µε το γεγονός ότι η συναλλαγµατική πολιτική 

συνδυάστηκε ολόκληρο το 1933 µε µια συσταλτική πιστωτική πολιτική. Παρά τη 

µείωση του επίσηµου προεξοφλητικού επιτοκίου από 9% σε 7,5% τον Ιούνιο και 

σε 7% τον Οκτώβριο, – που υπαγορεύτηκε και από τη συσσώρευση των 

εισαγόµενων κεφαλαίων - η πολιτική του φθηνού χρήµατος233 δεν είχε σκοπό την 

ένταση της πιστωτικής δραστηριότητας αλλά την ελάφρυνση των συναλλαγών και 

την τόνωση της οικονοµίας.234 Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3.4, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους οι προεξοφλήσεις και οι βραχυπρόθεσµες πιστώσεις της Τ.Ε. 

κινήθηκαν γύρω στα 750 εκατοµµύρια δραχµές, µειωµένες κατά 300 περίπου 

εκατοµµύρια σε σχέση µε το ∆εκέµβριο του 1932. Τη συντηρητική πολιτική της 

                                                 
230 Ό.π., σελ.ΧΙΙ-ΧΙΙΙ 
231Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1936,σελ.44 και Mark Mazower,ό.π.σελ.248 Η Ελβετία, ήταν 
τότε µέλος του Συνασπισµού Χρυσού (Gold Block), της οµάδας δηλαδή των χωρών που 
εξακολουθούσαν να παραµένουν στον Κ.Χ.. Ο Συνασπισµός Χρυσού, είχε σχηµατιστεί κατά τη διάρκεια 
της οικονοµικής διάσκεψης του Λονδίνου τον Ιούλιο του 1933, όταν τα ευρωπαϊκά κράτη που 
εφάρµοζαν τον Κ.Χ. (Γάλλία, Ελβετία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεµβούργο, Πολωνία) 
αποφάσισαν να τον διατηρήσουν, όπως και τις ισοτιµίες που ίσχυαν τότε. Τράπεζα της Ελλάδος, Τα 
πρώτα πενήντα χρόνια…,ό.π.,σελ.152-153 
232 Ενδεικτικά αναφέρουµε, πως αν η πραγµατική κυκλοφορία - το διάστηµα Απριλίου-∆εκεµβρίου 1933 
και µε µέση τιµή του ελβετικού φράγκου τις 34,40 δραχµές - ακολουθούσε το ρυθµό αύξησης του 
αποθέµατος της Τράπεζας, θα αυξανόταν κατά δυο δισεκατοµµύρια δραχµές περίπου ή κατά 45%. 
Αλέξανδρος ∆ιοµήδης, ό.π.,σελ.148 
233 Τις διακυµάνσεις του επίσηµου προεξοφλητικού τόκου το 1933, ακολούθησε και ο προεξοφλητικός 
τόκος των εµπορικών τραπεζών, που κινήθηκε στο 9%-10% τον Ιανουάριο και στο 7%-8%. Τράπεζα της 
Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933,σελ.XXXVIII 
234 Ό.π., σελ.ΧΧΙΙΙ και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «Έκθεσις του ∆ιοικητού» για το 1933, Αθήνα, 
1934, σελ. ΧΧΧΧ 
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εκδοτικής τράπεζας ακολούθησαν και οι εµπορικές τράπεζες, αφού ασκώντας 

πολιτική εξυγίανσης και αναπροσαρµογής δεν προέβησαν σε αύξηση των 

χορηγήσεών τους, παρά τη σηµαντική άνοδο των διαθεσίµων τους.235 Άλλωστε, ο 

γενικός περιορισµός των συναλλαγών εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης 

αδρανοποίησε τη ζήτηση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τοµέα.236

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 

 
Η πορεία του αποθέµατος της Τράπεζας της Ελλάδος,1933 

(σε  χρυσά ελβετικά φράγκα) 

 

Υπόλοιπα 31ης      Ιανουαρίου 59.948.000 
                               Φεβρουαρίου 65.517.000 

                         Μαρτίου 72.053.000 
                         Απριλίου 73.564.000 

                     Μαϊου 87.166.000 
                       Ιουνίου 94.234.000 
                       Ιουλίου 103.147.000 

                           Αυγούστου 107.708.000 
                             Σεπτεµβρίου 114.547.000 

                           Οκτωβρίου 123.468.000 
                          Νοεµβρίου 125.794.000 

                           ∆εκεµβρίου 127.654.000 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933, σελ.ΧΧΙ 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

Εξέλιξη της νοµισµατικής κυκλοφορίας, των διαθεσίµων των εµπορικών  
τραπεζών* και των χορηγήσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, 1933 

(31 ∆εκεµβρίου, σε εκατ. δρχ) 
 

Μήνας 
 

Κυκλοφορία  ∆ιαθέσιµα των πέντε 
µεγάλων εµπορικών 

τραπεζών στην Τράπεζα 
της Ελλάδος 

Χορηγήσεις της 
Τράπεζας της Ελλάδος 

Ιανουάριος 4.602 664 761,8 
Φεβρουάριος 4.564 894 780,2 
Μάρτιος 4.547 936 738,1 

                                                 
235 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933,σελ.XIII και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «Έκθεσις 
του ∆ιοικητού» για το 1933,ό.π. 
236 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933,σελ.XIII 
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Απρίλιος 4.627 1.343 737,5 
Μάιος 4.574 1.474 712,7 
Ιούνιος 4.698 1.723 741,0 
Ιούλιος 4.760 1.908 727,7 

Αύγουστος 4.832 1.776 738,7 
Σεπτέµβριος 5.304 1.273 778,6 
Οκτώβριος 5.565 1.225 768,0 
Νοέµβριος 5.426 1.135 718,7 
∆εκέµβριος 5.448 1.220 715,6 

*Την 31η ∆εκεµβρίου 1932, τα διαθέσιµα των εµπορικών τραπεζών στην Τ.Ε. ήταν 349 εκατοµµύρια δραχµές, 
ενώ                    
  οι πιστώσεις της κεντρικής τράπεζας άγγιζαν τα 1054,7 εκατοµµύρια. 
 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1933, σελ.ΧΧ 
 

   Τα αυξηµένα διαθέσιµα των εµπορικών τραπεζών στην Τ.Ε., αποκαλύπτουν το 

δεύτερο και κύριο λόγο για την αποφυγή του πληθωρισµού. Τα εκδιδόµενα από την 

κεντρική τράπεζα τραπεζογραµµάτια για την αγορά του συναλλάγµατος δεν βάρυναν 

εξ’ ολοκλήρου την νοµισµατική κυκλοφορία γιατί στο µεγαλύτερο µέρος τους, µη 

βρίσκοντας την δέουσα χρησιµοποίηση εξαιτίας της γενικότερης χαλάρωσης των 

συναλλαγών, εισέρευσαν µε τη µορφή καταθέσεων στις εµπορικές τράπεζες.237 Η 

αύξηση των καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών αντανακλάται στην αύξηση των 

διαθεσίµων τους στην Τ.Ε. και έτσι το εκδιδόµενο χαρτονόµισµα, υπακούοντας το 

αξίωµα του Fullarton,238 ξαναγύρισε στο µεγαλύτερο µέρος του στην εκδοτική 

τράπεζα.239 Επιπλέον, το τµήµα των εκδοθέντων τραπεζογραµµατίων που παρέµεινε 

στην κυκλοφορία δεν συνετέλεσε στην αύξηση του τιµαρίθµου - και έτσι στην µείωση 

της διαφοράς µεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής αγοραστικής δύναµης της 

δραχµής - διότι από τις αρχές του 1933 σηµειώθηκε µικρή αλλά συνεχής ανάκαµψη της 

ελληνικής οικονοµίας (αύξηση της παραγωγής και των συναλλαγών), 

εξουδετερώνοντας κατά πολύ την διόγκωση της κυκλοφορίας.240 Η διεύρυνση της 

κυκλοφορίας από τον Αύγουστο ως το τέλος του χρόνου, οφειλόταν στην προσωρινή 

ανάγκη της προκαταβολής του τµήµατος του συγκεντρωµένου σίτου, που απορρόφησε 

πάνω από 900 εκατοµµύρια από τα διαθέσιµα της Ε.Τ.Ε. εξέλιξη που διαφαίνεται στη 

                                                 
237 Ό.π. και Ανδρέας Κυρκιλίτσης, ό.π. 
238 Πρόκειται για την αρχή της επανάκαµψης του κυκλοφορούντος χαρτονοµίσµατος στην εκδοτική 
τράπεζα, σε περίπτωση µη αγοράς αγαθών µε τη βοήθειά του(«law of the reflux»). Μιχάλης 
Ψαλιδόπουλος,ό.π.,σελ.379 
239 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933,ό.π. 
240 Ξενοφών Ζολώτας, ό.π.,σελ.82 
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µείωση των καταθέσεων των εµπορικών τραπεζών στην Τ.Ε..241 Αυτό το διάστηµα, η 

στασιµότητα των χορηγήσεων της κεντρικής τράπεζας – παρά την αύξηση των 

αναγκών της αγοράς – δικαιολογείται  από την τακτική της να µην προσφύγει στην 

έκδοση νέου χαρτονοµίσµατος, και να αφήσει έτσι στις εµπορικές τράπεζες τη 

δυνατότητα να αυξήσουν της χορηγήσεις τους µέσα από τα εκτός του ελέγχου της 

διαθέσιµά τους.242

 

3.4  1934-1939: Η διατήρηση των κεκτηµένων της πολιτικής του 1933 

 

   Ο κεντρικότερος στόχος της κεντρικής τράπεζας ως το τέλος του µεσοπολέµου 

ήταν η αποτροπή του πληθωρισµού ώστε να µην πληγούν τα κεκτηµένα της 

συναλλαγµατικής και νοµισµατικής της πολιτικής έτσι όπως διαµορφώθηκαν το 

1933, δηλαδή η κατοχύρωση της σταθερότητας στην τιµή του συναλλάγµατος, και 

η διατήρηση της διαφοράς µεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής 

αγοραστικής δύναµης της δραχµής. 

Το 1934, τέθηκε σε ισχύ νέο σύστηµα διακανονισµού της κυκλοφορίας. Με τη 

σύµβαση της 26ης Ιουλίου µεταξύ Τ.Ε. και κράτους, το όριο κυκλοφορίας δεν 

εξαρτιόταν από τη σχέση προς το κάλυµµα αλλά προς ορισµένα στοιχεία του 

ενεργητικού της εκδοτικής τράπεζας.243 Η συσχέτιση αυτή, έγινε αποκλειστικά και 

µόνο για τον υπολογισµό της συµµετοχής του κράτους στα κέρδη του ιδρύµατος 

στην περίπτωση υπέρβασης του ορίου κυκλοφορίας.244 Με την παραπάνω ρύθµιση 

κατοχυρωνόταν παράλληλα η ελεύθερη αύξηση της κυκλοφορίας χωρίς 

κυβερνητική έγκριση, γεγονός που εξασφάλιζε σε µεγάλο βαθµό την ελαστικότητα 

της κυκλοφορίας.245

   Το οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο λειτούργησε η Τ.Ε. το 1934 καθώς και η 

πολιτική που ακολούθησε, δεν µεταβλήθηκαν ουσιαστικά σε σχέση µε το 1933. Η 

παλιννόστηση των κεφαλαίων από το εξωτερικό συνεχίστηκε αλλά µε µικρότερη 

                                                 
241 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933,σελ.ΧΧΙ και Αλέξανδρος ∆ιοµήδης, ό.π.,σελ.153 
242 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1933,σελ.ΧΧΙ-ΧΧΙΙ 
243 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα πενήντα χρόνια…,ό.π.,σελ.144 
244 Ό.π.,σελ.144-145 
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ένταση και η εκδοτική τράπεζα αποκτώντας το εκάστοτε προσφερόµενο 

συνάλλαγµα το µετέτρεπε σε αυτούσιο χρυσό.246 Από την άλλη µεριά η αύξηση της 

κυκλοφορίας κατά 250 εκατοµµύρια δραχµές περίπου, οφειλόταν κατά κύριο λόγο 

στην αύξηση των πιστώσεων της Τ.Ε.. Η ένταση της οικονοµικής δραστηριότητας 

και συγκεκριµένα οι αυξηµένες ανάγκες του εξαγωγικού εµπορίου(καπνός), 

προκάλεσαν ζήτηση πιστώσεων στην οποία η Τράπεζα ανταποκρίθηκε αυξάνοντας 

συνολικά τις χορηγήσεις της κατά 495 εκατοµµύρια δραχµές.247

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 
 

Εξέλιξη του αποθέµατος,*  της νοµισµατικής κυκλοφορίας,  
των διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών και των 

   πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, 1934 
(31 ∆εκεµβρίου, σε εκατ. δρχ) 

 
Μήνας Απόθεµα σε χρυσό 

και εξωτερικό 
συνάλλαγµα  

Κυκλοφορία  ∆ιαθέσιµα των 
πέντε µεγάλων 
εµπορικών 

τραπεζών στην 
Τράπεζα της 
Ελλάδος  

Πιστώσεις της 
Τράπεζας της 
Ελλάδος  

Ιανουάριος 3.968 5.171 1.408    692 
Φεβρουάριος 3.886 5.044 1.476    685 
Μάρτιος 3.894 5.098 1.343    723 
Απρίλιος 3.988 5.114 1.578    760 
Μάιος 4.085 5.117 1.648    791 
Ιούνιος 4.156 5.131 1.569    825 
Ιούλιος 3.407 5.143 1.536    832 

Αύγουστος 3.594 5.421 1.300    994 
Σεπτέµβριος 3.803 5.989 1.068 1.119 
Οκτώβριος 3.943 5.919 1.180 1.138 
Νοέµβριος 3.929 5.644 1.383 1.183 
∆εκέµβριος 4.013 5.686 1.671 1.211 

* Το απόθεµα της Τράπεζας της Ελλάδος την 31η ∆εκεµβρίου 1933 ήταν 3.954 εκατοµµύρια δραχµές. 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1934, σελ.14,30 
 

   Κατά τη διοίκηση της Τ.Ε., η εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς είχε ως 

στόχο εκτός από την τόνωση της παραγωγής και την αποτροπή  της ενδεχόµενης 

ανόδου του τιµαρίθµου η οποία θα µπορούσε να προκληθεί από τη λειτουργία του 

ιδιόµορφου καθεστώτος των εµπορικών περιορισµών.248 «Αν εις οµαλάς 

                                                                                                                                              
245 Ηλίας Βενέζης, ό.π.,σελ.177-178 και Α.Ε.Τ. 72/1 «Η νοµισµατική και πιστωτική…»,ό.π., σελ.17. 
Όπως διαφαίνεται από τον πίνακα 20 του παραρτήµατος, η κυκλοφορία δεν ξεπέρασε το συµβατικό όριο 
και αντιστοιχούσε σε ποσοστά µεταξύ 66,1% και 79,5% του ορίου στη σύµβασης. 
246 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1934,σελ.30-31 
247 Ό.π.,σελ.31-32 
248 Ό.π.,σελ.32  
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περιστάσεις η σύµπτυξις της πιστωτικής δραστηριότητος είχεν ως αποτέλεσµα την 

ύψωσιν της αξίας του χρήµατος και εποµένως την πίεσιν του τιµαρίθµου, υπό το 

κράτος του συστήµατος των περιορισµών ιδία της εισαγωγής η άρνησις της 

ικανοποιήσεως της νοµίµου ζητήσεως θα είχεν ως αποτέλεσµα την µείωσιν της 

παραγωγικής προσπαθείας, ήτις µη δυναµένη να συµπληρωθή εκ της εκ του 

εξωτερικού εισαγωγής θα είχεν ως µοιραίαν συνέπειαν την ύψωσιν των τιµών προς 

επαναφοράν της ισορροπίας µεταξύ προσφοράς και ζητήσεως».249 Σ’ αυτόν τον 

παράγοντα αποδίδει ο Τσουδερός την κατά 0,53% άνοδο του αναγόµενου σε χρυσό  

τιµαρίθµου χονδρικής πώλησης επικαλούµενος το γεγονός ότι ο ελληνικός 

τιµάριθµος, λόγω της σύνθεσής του και της µεγάλης επαφής της ελληνικής µε την 

αγγλική αγορά, θα έπρεπε να υποτιµηθεί - ακολουθώντας την κατά 7,2% πτώση 

του αντίστοιχου αγγλικού τιµάριθµου - παρά να υπερτιµηθεί.250 Παρ’ όλα αυτά, η 

εσωτερική αξία της δραχµής παρέµεινε σε ανώτερο επίπεδο σε σχέση µε την 

εξωτερική αξία.251

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 
 

Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 1934-1935 
(µηνιαίοι µέσοι όροι) 

 
Μήνας Ελβετικό φράγκο = 

δραχµές  
Γαλλικό φράγκο = 

δραχµές  
Στερλίνα = δραχµές  ∆ολάριο = δραχµές 

 1934 1935 1934 1935 1934 1935 1934 1935 
Ιαν/ριος 34,40 34,55 6,96 7,03 565,13 523,15 111,14 106,35 
Φεβ/ριος 34,40 34,55 6,99 7,04 544,48 520,58 107,35 106,35 
Μάρτιος 34,40 34,55 7,00 7,03 542,35 507,17 105,52 105,69 
Απ/λιος 34,40 34,55 6,98 7,04 544,71 516,46 104,92 106,46 
Μάϊος 34,40 34,55 6,99 7,04 539,50 522,36 105,00 106,48 
Ιούνιος 34,40 34,53 6,98 6,99 533,76 522,64 105,10 105,43 
Ιούλιος 34,43 34,55 6,97 6,99 533,40 523,30 105,00 105,13 
Αυγ/στος 34,45 34,55 6,96 7,00 529,30 524,96 103,96 105,23 
Σεπ/ριος 34,55 34,55 6,97 7,00 521,80 524,08 103,92 105,98 
Οκτ/ριος 34,55 34,55 6,96 7,00 519,42 520,88 104,63 106,00 
Νοεµ/ριος 34,55 34,50 6,99 7,00 530,19 523,44 105,78 106,00 
∆εκ/ριος 34,55 34,50 7,02 7,02 527,04 524,70 106,00 106,00 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1934, σελ.10 και Έκθεσις…, 31-12-1935,σελ.31 
 

                                                 
249 Ό.π. 
250 Ό.π.,σελ.33-34 
251 Ο ελληνικός τιµάριθµος χονδρικής πώλησης του Α.Ο.Σ. ήταν τον Ιανουάριο του 1934 56,67 και το 
∆εκέµβριο 56,97. Ο αντίστοιχος αγγλικός Board of Trade κινήθηκε από 68,27 τον Ιανουάριο σε 63,40 το 
Νοέµβριο και την ίδια περίοδο ο αµερικανικός Fisher από 65,36 σε 67,24 (κοινή βάση 1913=100). 
ό.π.,σελ.33-34 
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   Η σταθερότητα της εξωτερικής αξίας της δραχµής έναντι των νοµισµάτων της 

χρυσής βάσης, αποτέλεσε την κυριότερη ένδειξη της οµαλής οικονοµικής εξέλιξης 

το 1934.252 Σχετικά σταθερή παρέµεινε και το 1935 τόσο η εξωτερική αξία της 

δραχµής όσο και η εσωτερική αγοραστική της δύναµη, παρά την πολιτική 

ανωµαλία και τη σηµαντική µείωση του αποθέµατος της Τ.Ε. Μετά την άρση της 

σταθεροποίησης, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά πτώση του αποθέµατος της 

κεντρικής τράπεζας που άγγιξε στο τέλος του χρόνου το ποσό των 34 

εκατοµµυρίων ελβετικών φράγκων περίπου.253 Η εξέλιξη αυτή, προκλήθηκε από 

τη µείωση της προσφοράς συναλλάγµατος που τα αίτια της ανάγονταν: α) στην 

πολιτική αναταραχή αφού τα στρατιωτικά κινήµατα ανέκοψαν την εισροή 

κεφαλαίων από το εξωτερικό΄254 β)στη διεύρυνση των εξαγωγών µε χώρες όπου η 

Ελλάδα συνδεόταν εµπορικά µε Clearings και στην αύξηση του ενεργητικού 

υπολοίπου µε το νόµισµα των χωρών αυτών, το οποίο όµως λόγω της φύσης του 

(δεσµευµένο συνάλλαγµα) δεν συµπεριλαµβανόταν στο απόθεµα΄255 γ) στην 

εµφάνιση της µαύρης αγοράς, η οποία µε τη λειτουργία της εξυπηρέτησε το 

λαθρεµπόριο στερώντας έτσι το αναγκαίο για την Τ.Ε. συνάλλαγµα.256

   Τα παραπάνω γεγονότα, επέδρασαν και στον τραπεζικό τοµέα και στην 

νοµισµατική κυκλοφορία. Η ανακοπή της συνεχιζόµενης κατά το 1933 και 1934 

αύξησης των καταθέσεων των τραπεζών σε συνδυασµό µε τη διεύρυνση των 

προεξοφλήσεων και των βραχυπρόθεσµων πιστώσεών τους, είχε ως αποτέλεσµα 

την ραγδαία µείωση των διαθεσίµων τους όπου το εύρος της ανάληψής τους από 

την Τ.Ε. έφτασε τα 1200 εκατοµµύρια δραχµές περίπου.257 ∆ιεύρυνση των 

πιστώσεων είχαµε και από την Τ.Ε., ιδιαίτερα µετά τον Αύγουστο, εξαιτίας της 

ανόδου της οικονοµικής δραστηριότητας. Η αύξηση όµως των χορηγήσεών της 

κατά 450 εκατοµµύρια δραχµές περίπου υπαγορεύτηκε επιπρόσθετα από το 

γεγονός ότι οι εµπορικές τράπεζες, επωφελούµενες της ζήτησης κεφαλαίων, 

                                                 
252 Ό.π.,σελ.9-10 
253 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1935,σελ.39 
254 Ό.π.,σελ.35 
255 Ό.π. 
256 Ό.π. 
257 Ό.π.,σελ.27-28 
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αύξησαν το προεξοφλητικό τους επιτόκιο από 7% σε 8%, και εποµένως η 

εκδοτική τράπεζα σκόπευε και στον έµµεσο πειθαναγκασµό των  τραπεζών ώστε 

να προσαρµόσουν το επιτόκιό τους στο επίσηµο προεξοφλητικό.258

   Η διεύρυνση της κυκλοφορίας µέσα στο 1935 κατά 300 εκατοµµύρια δραχµές 

περίπου, αντανακλά τις προηγούµενες εξελίξεις αφού η µείωση των διαθεσίµων 

των τραπεζών στην Τ.Ε. και αύξηση των πιστώσεων της τελευταίας 

εξισορροπήθηκαν από τη διαρροή του καλύµµατός της. Η άνοδος του τιµαρίθµου 

χονδρικής πώλησης κατά 60 µονάδες προκλήθηκε από την άνοδο των διεθνών 

τιµών και έτσι η αύξηση της κυκλοφορίας, ανταποκρινόµενη στην αύξηση των 

αναγκών των συναλλαγών, δεν λειτούργησε πληθωριστικά.259

 
ΠINAΚΑΣ 3.7 

 
Εξέλιξη του αποθέµατος, της νοµισµατικής κυκλοφορίας,  

των διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών και των 
πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, 1935 

(31 ∆εκεµβρίου, σε εκατ. δρχ) 
 

Μήνας Απόθεµα σε χρυσό 
και εξωτερικό 
συνάλλαγµα  

Κυκλοφορία  ∆ιαθέσιµα των 
πέντε µεγάλων 
εµπορικών 

τραπεζών στην 
Τράπεζα της 
Ελλάδος 

Πιστώσεις της 
Τράπεζας της 
Ελλάδος  

Ιανουάριος 3.886 5.268 1.624 1.168 
Φεβρουάριος 3.840 5.221 1.510 1.144 
Μάρτιος 3.617 5.541 1.183 1.228 
Απρίλιος 3.550 5.664 961 1.252 
Μάιος 3.490 5.319 938 1.245 
Ιούνιος 3.414 5.417 757 1.221 
Ιούλιος 3.398 5.366 670 1.206 

Αύγουστος 3.405 5.493 325 1.280 
Σεπτέµβριος 3.492 6.078 261 1.630 
Οκτώβριος 3.501 6.215 195 1.726 
Νοέµβριος 3.355 5.910 268 1.701 
∆εκέµβριος 3.261 5.988 453 1.661 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1935,σελ.37 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 

 
Eλληνικός, Αγγλικός και Αµερικανικός 
τιµάριθµος χονδρικής πώλησης*,1935 

(βάση 1913-1914=100) 
 

Μήνας Ελληνικός τιµάριθµος 
χονδρικής πώλησης 

Αγγλικός τιµάριθµος 
χονδρικής πώλησης 

Αµερικανικός 
τιµάριθµος χονδρικής 

                                                 
258 Ό.π.,σελ.27 και Γ. Βούρος, ό.π.,σελ.78 
259 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1935,σελ.27,38-39 και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
«Έκθεσις του ∆ιοικητού» για το 1935,σελ. LIV 
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(Α.Ο.Σ.) (Board of Trade) πώλησης (Fisher) 
Ιανουάριος 57,0 63,2 69,1 
Φεβρουάριος 56,7 62,6 69,8 
Μάρτιος 57,1 60,3 69,0 
Απρίλιος 56,8 61,7 69,4 
Μάιος 56,4 63,0 70,2 
Ιούνιος 56,2 63,5 69,7 
Ιούλιος 56,7 63,3 69,6 

Αύγουστος 57,1 63,8 71,0 
Σεπτέµβριος 57,4 64,6 72,4 
Οκτώβριος 58,3 65,3 - 
Νοέµβριος 58,3 65,6 - 
∆εκέµβριος 58,9 65,7 - 

* Αναγωγή σε χρυσό 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1935,σελ..39 

 

   H συνεχιζόµενη και το έτος 1936 πτώση του αποθέµατος της Τ.Ε., η οποία 

έφτασε στο κατώτερο σηµείο της τον Αύγουστο(2.573 εκατοµµύρια), ώθησε την 

κυβέρνηση στην λήψη συναλλαγµατικών µέτρων. Με την έκδοση διαδοχικών 

αναγκαστικών νόµων από τον Αύγουστο έως και το Νοέµβριο,260 επιβλήθηκε 

αυστηρότατος έλεγχος στη συναλλαγµατική κίνηση που είχε ως αποτέλεσµα την 

εξαφάνιση της µαύρης αγοράς και την αύξηση της προσφοράς συναλλάγµατος.261 

Ωστόσο το απόθεµα της κεντρικής τράπεζας παρουσίασε στο τέλος του χρόνου 

πτώση 21 εκατοµµυρίων ελβετικών φράγκων περίπου, εξαιτίας της παράλληλης 

µε την προσφορά µεγάλης αύξησης στη ζήτηση συναλλάγµατος.262  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 
Εξέλιξη του αποθέµατος, της νοµισµατικής κυκλοφορίας,  

των διαθεσίµων των εµπορικών τραπεζών και των 
πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, 1936 

(31 ∆εκεµβρίου, σε εκατ. δρχ) 
 

Μήνας Απόθεµα σε χρυσό 
και εξωτερικό 
συνάλλαγµα  

Κυκλοφορία  ∆ιαθέσιµα των 
πέντε µεγάλων 
εµπορικών 

τραπεζών στην 
Τράπεζα της 
Ελλάδος 

Πιστώσεις της 
Τράπεζας της 
Ελλάδος  

                                                 
260 Πρόκειται για τους αναγκαστικούς νόµους για την προστασία του εθνικού νοµίσµατος 33/21-8-1936, 
54/31-8-1936, 257/7-10-1936, 296/29-10-1936 και 309/2-11-1936 
261 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1936,σελ.40 
262 Ό.π. Η αύξηση της ζήτησης συναλλάγµατος είχε δύο κυρίως αίτια: α)την αύξηση της ποσότητας και 
ιδιαίτερα των τιµών του εισαγόµενου σιταριού. Το συνάλλαγµα που διατέθηκε για την αγορά του, άγγιξε 
τα 30 εκατοµµύρια ελβετικά φράγκα, αυξηµένο κατά 16 εκατοµµύρια περίπου σε σχέση µε το 1935΄ β) 
την σηµαντική αύξηση του ποσού που απαιτήθηκε για την πληρωµή της υπηρεσίας του εξωτερικού 
δηµοσίου χρέους, όπου ενώ το 1935 διατέθηκαν 19 εκατοµµύρια ελβετικά φράγκα το 1936 απαιτήθηκαν 
34 εκατοµµύρια περίπου. ό.π. 
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Ιανουάριος 3.152 5.614 617 1.334 
Φεβρουάριος 3.108 5.521 689 1.314 
Μάρτιος 3.065 5.670 772 1.265 
Απρίλιος 3.078 5.791 722 1.264 
Μάιος 2.994 5.641 609 1.329 
Ιούνιος 2.846 5.608 748 1.273 
Ιούλιος 2.643 5.396 747 1.280 

Αύγουστος 2.573 5.618 502 1.362 
Σεπτέµβριος 2.831 5.926 628 1.362 
Οκτώβριος 2.733 6.145 731 1.563 
Νοέµβριος 2.765 5.969 954 1.429 
∆εκέµβριος 3.173 6.203 1.058 1.487 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1936,σελ.37 
 

   Οι πιστώσεις της Τ.Ε., εµφάνισαν το 1936 µια σχετική σταθερότητα και 

προσαρµοζόµενες στις ανάγκες της αγοράς σηµείωσαν µια πτώση της τάξεως των 

200 εκατοµµυρίων δραχµών περίπου.263 Η µείωση των προεξοφλήσεων και των 

βραχυπρόθεσµων πιστώσεων της, προκλήθηκε από δύο παράγοντες.264 Από την 

κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία εµφάνισε µια σχετική ένταση 

µόνο µετά τον Αύγουστο,265και από την αύξηση των διαθεσίµων των 

συµψηφιστικών ανταλλαγών266 που δηµιούργησαν υψηλή δυναµικότητα σε 

δραχµές.267  Η Τ.Ε., για να αποτρέψει τις πιθανές πληθωριστικές συνέπειες που θα 

µπορούσε να προκαλέσει το ύψος του ενεργητικού υπολοίπου του συµψηφιστικού 

λογαριασµού µε τη Γερµανία(32 εκατοµµύρια µάρκα), παραχώρησε  στο κράτος 

µε τη µορφή δανείου 22 εκατοµµύρια µάρκα για την προµήθεια κυρίως πολεµικού 

υλικού.268 «Το γενικόν αποτέλεσµα της ανωτέρω πολιτικής υπήρξεν, ότι η 

κυκλοφορία, (…) παρέµεινεν εις το αυτό επίπεδον µε τα παρελθόντα έτη, χωρίς ούτε 

αι συναλλαγαί να πιεσθώσιν, ούτε να δηµιουργηθή πληθωρισµός τις υπό οιανδήποτε 

µορφήν».269  

                                                 
263 Ό.π.,σελ.36 
264 Το  1936,ο προεξοφλητικός τόκος των µεγάλων εµπορικών τραπεζών κυµάνθηκε στο επίπεδο του 8% 
µε 8,5% ενώ ο επίσηµος προεξοφλητικός παρέµεινε σταθερός στο 7%.ό.π.,σελ30 
265 Σύµφωνα µε την Υπηρεσία Μελετών της Τ.Ε., ο δείκτης της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας 
(βάση 1928=100) κατήλθε το 1936 σε 103,8(µέσος όρος έντεκα µηνών) από 113,1 που ήταν το 1935 
(µέσος όρος έτους).Οι τριµηνιαίοι κινητοί µέσοι όροι της οικονοµικής δραστηριότητας, ήταν 89,4 τον 
Αύγουστο και 107,1 το Νοέµβριο του 1936. ό.π.,σελ.29  
266 Αυτή, ήταν και η κύρια αιτία για την οποία η κυκλοφορία δεν συρρικνώθηκε, παρά τη µείωση του 
αποθέµατος της κεντρικής τράπεζας.Ό.π.,σελ.36  
267 Ό.π.,σελ.29,36 
268 Ξενοφών Ζολώτας, ό.π.,σελ.94-96 
269 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1936,σελ.37  
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   Η εσωτερική αγοραστική δύναµη της δραχµής παρέµεινε σχετικά σταθερή όλο 

το έτος, µε τον τιµάριθµο χονδρικής πώλησης (1913=100) να ανέρχεται από 

2003(µέσος όρος 1935) σε 2038(µέσος όρος 1936).270 Αντίθετα ο αναγόµενος σε 

χρυσό τιµάριθµος, όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.10, σηµείωσε µικρή πτώση 

διευρύνοντας τη διαφορά του από τον αντίστοιχο αγγλικό. Η εξωτερική αξία της 

δραχµής παρέµεινε επίσης σταθερή το 1936, παρά τη µεταβολή που επήλθε στη  

συναλλαγµατική πολιτική της Τ.Ε..271 Η πολιτική της σταθερής ισοτιµίας της 

δραχµής σε σχέση µε το χρυσό - µε τιµή του χρυσού ελβετικού φράγκου στις 34,40 

δραχµές περίπου - ή για να το θέσουµε διαφορετικά η «ισχύς της de facto χρυσής 

βάσεως», ήρθη µετά την εγκατάλειψη του Κ.Χ. από τα κράτη του συνασπισµού 

χρυσού(gold block).272 Στις 27 Σεπτεµβρίου 1936, η εκδοτική τράπεζα σε 

συµφωνία µε την κυβέρνηση συνέδεσε τη δραχµή µε την αγγλική λίρα.273 

«Συνεπεία της νέας ταύτης αποφάσεως είναι ότι η δραχµή παραµένει σταθερά 

έναντι της λίρας, κυµαίνεται δε έναντι του χρυσού και των λοιπών νοµισµάτων, των 

µη παρακολουθούντων την λίραν, αναλόγως της διακυµάνσεως της λίρας προς τον 

χρυσόν και τα λοιπά νοµίσµατα Η νέα αύτη πολιτική εκρίθη επιβαλλοµένη προς 

πληρεστέραν εξυπηρέτησιν των συµφερόντων της εθνικής µας οικονοµίας. Η 

αγγλική λίρα, αποτελούσα το επικρατέστερον των διεθνών νοµισµάτων, έχει γίνει 

δεκτή ως νοµισµατική βάσις, δι’ ης ρυθµίζονται αι συναλλαγαί και εκφράζονται αι 

τιµαί των εµπορευµάτων εις µέγα τµήµα της παγκοσµίου οικονοµίας. ∆ύναται άρα 

να θεωρηθή ως σταθερωτέρα παρά ο χρυσός βάσις, επί της οποίας νόµισµα µικράς 

µεν χώρας, εχούσης όµως στενήν επαφήν µε την διεθνή αγοράν, θα ηδύνατο 

ασφαλώς να στηριχθή».274

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 

Eλληνικός και Αγγλικός τιµάριθµος χονδρικής πώλησης*,1936 
(βάση 1913=100) 

 
Μήνας Ελληνικός τιµάριθµος χονδρικής 

πώλησης (Α.Ο.Σ.)

Αγγλικός τιµάριθµος χονδρικής 

πώλησης (Board of Trade)

                                                 
270 Ό.π.,σελ.42 
271 Ό.π.,σελ.44 
272 Ό.π. και Ξενοφών Ζολώτας, ό.π.,σελ.85-86 
273 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1936,σελ.44 
274 Ό.π. 



 66

Ιανουάριος 58,4 66,1 
Φεβρουάριος 58,7 66,1 
Μάρτιος 58,6 66,1 
Απρίλιος 58,3 66,3 
Μάιος 57,8 66,8 
Ιούνιος 57,4 67,9 
Ιούλιος 57,3 68,4 

Αύγουστος 57,7 69,9 
Σεπτέµβριος 57,7 70,1 
Οκτώβριος 55,9 69,4 
Νοέµβριος 56,5 67,9 
∆εκέµβριος 58,1 71,8 

* Αναγωγή σε χρυσό 
 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1936, σελ.43 

 

   H απόδοση των συναλλαγµατικών περιορισµών έγινε εµφανέστερη το 1937,275 µε  

την   

προσφορά συναλλάγµατος να ξεπερνά κάθε προηγούµενο, γεγονός που οδήγησε 

στην  αύξηση του αποθέµατος της Τράπεζας κατά 9 εκατοµµύρια ελβετικά 

φράγκα ή 600 χιλιάδες λίρες περίπου.276 Τον Ιανουάριο του 1937, η Τ.Ε. για να 

ελαφρύνει τις συναλλαγές και να τονώσει την οικονοµία, προχώρησε στη µείωση 

του προεξοφλητικού επιτοκίου από 7% σε 6% συµπαρασύροντας και τις µεγάλες 

εµπορικές τράπεζες οι οποίες µείωσαν το επιτόκιά τους από 8% σε 7%.277 Η 

διεύρυνση των πιστώσεων της κεντρικής τράπεζας κατά 900 εκατοµµύρια 

δραχµές περίπου, ανταποκρίθηκε στις αυξηµένες ανάγκες των συναλλαγών που 

προκάλεσε η ένταση της οικονοµικής δραστηριότητας και η αύξηση των τιµών.278 

Έτσι, η άνοδος του τιµαρίθµου χονδρικής πώλησης από 2.169 τον Ιανουάριο σε 

2.286 το ∆εκέµβριο(βάση 1913=100) δεν ήταν αποτέλεσµα πληθωρικής 

κυκλοφορίας αλλά της διεθνούς ανόδου των τιµών, εξέλιξη που διαφαίνεται και 

από την πορεία του αγγλικού τιµαρίθµου.279 Παράλληλα, η εξωτερική αξία της 

                                                 
275 Τους συναλλαγµατικούς περιορισµούς του δεύτερου εξαµήνου του 1936, πλαισίωσε το επόµενο έτος 
και ο αναγκαστικός νόµος 800/24-7-1937 «Περί συµπληρώσεως των Νόµων περί προστασίας του Εθνικού 
νοµίσµατος ως και των αφορώντα εις τας ασφαλίσεις». 
276 Το απόθεµα της Τ.Ε., ανήλθε από τα 90 στα 99 εκατοµµύρια ελβετικά φράγκα περίπου. Τράπεζα της 
Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1937,σελ.23 
277 Βλ.Ό.π.,σελ16 και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «Έκθεσις του ∆ιοικητού» για το 1937, σελ. 
ΧΧΧVII 
278  Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσης…,31-12-1937,σελ.27-28 
279 Ό.π.,σελ.29-30 και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «Έκθεσις του ∆ιοικητού» για το 1937, σελ 
.ΧΧΧVII-ΧΧΧVIII  
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δραχµής παρέµεινε σταθερή και ακολουθώντας τη διακύµανση της λίρας 

διέγραψε µια µικρή υπερτίµηση έναντι του χρυσού.280

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 
 

Εξέλιξη της νοµισµατικής κυκλοφορίας,1937, 
(µηνιαίοι µέσοι όροι, σε εκατ. δρχ) 

 
Μήνας 

 
Κυκλοφορία 

Ιανουάριος 6.028 
Φεβρουάριος 6.024 
Μάρτιος 6.233 
Απρίλιος 6.440 
Μάιος 6.355 
Ιούνιος 6.372 
Ιούλιος 6.348 

Αύγουςτος 6.348 
Σεπτέµβριος 6.645 
Οκτώβριος 6.832 
Νοέµβριος 6.652 
∆εκέµβριος 6.628 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1937, σελ.42 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12 
 

Eλληνικός και Αγγλικός τιµάριθµος  
χονδρικής πώλησης*,1937 

(βάση 1913=100) 
 

Μήνας Ελληνικός τιµάριθµος χονδρικής 
πώλησης (Α.Ο.Σ.) 

Αγγλικός τιµάριθµος χονδρικής 
πώλησης (Board of Trade) 

Ιανουάριος 59,7 73,3 
Φεβρουάριος 60,9 73,8 
Μάρτιος 62,2 76,0 
Απρίλιος 63,6 77,7 
Μάϊος 64,4 79,4 
Ιούνιος 63,5 79,2 
Ιούλιος 64,3 80,3 

Αύγουστος 64,4 80,5 
Σεπτέµβριος 63,9 79,9 
Οκτώβριος 64,0 79,5 
Νοέµβριος 63,7 78,6 
∆εκέµβριος 63,7 77,9 

* Αναγωγή σε χρυσό 
 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1937, σελ.30 
 

   Η αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας συνεχίστηκε και το 1938. Η Τ.Ε., 

προσαρµόζοντας τη νοµισµατική κυκλοφορία στις ανάγκες των συναλλαγών, 

διεύρυνε τις χορηγήσεις της ανταποκρινόµενη στη ζήτηση βραχυπρόθεσµων  

                                                 
280 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «Έκθεσις του ∆ιοικητού» για το 1937, σελ. ΧΧΧVI 
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πιστώσεων.281 Ωστόσο, αυτό που στιγµάτισε το τρέχων το οικονοµικό έτος ήταν η 

διεθνής πολιτική κρίση που επηρέασε και το τραπεζικό σύστηµα και το εθνικό 

νόµισµα. Το Σεπτέµβριο του 1938, η διεθνής πολιτική αναταραχή - που κατέληξε 

ευµενώς µε τη συνθήκη του Μονάχου - δηµιούργησε στην Ελλάδα κλίµα 

ανασφάλειας που εκφράστηκε µε την ανάληψη καταθέσεων από τις εµπορικές 

τράπεζες.282 Η εξέλιξη αυτή, αύξησε την κυκλοφορία κατά 1 δισεκατοµµύριο 

δραχµές περίπου σε σχέση µε τον Αύγουστο και µείωσε αισθητά τα διαθέσιµα των 

εµπορικών τραπεζών,283 οι οποίες βρέθηκαν σε αντικειµενική αδυναµία στο να 

προβούν σε νέες χορηγήσεις.284 Η Τ.Ε., συµπληρώνοντας τα κενά στις συναλλαγές, 

αύξησε το σύνολο των τοποθετήσεών της κατά 600 εκατοµµύρια285 εκφράζοντας 

παράλληλα τη βούλησή της να εξυπηρετήσει µε κεφάλαια την δύσκολη 

κατάσταση των τραπεζικών ιδρυµάτων.286 Όµως, η κρίση ήταν παροδική και ως 

το τέλος του χρόνου ο όγκος της κυκλοφορίας, οι πιστώσεις της κεντρικής 

τράπεζας και τα διαθέσιµα των εµπορικών τραπεζών επανήλθαν στα φυσιολογικά  

για την οικονοµία επίπεδα.287

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 

 
Εξέλιξη της νοµισµατικής κυκλοφορίας,1938, 

(µηνιαίοι µέσοι όροι, σε εκατ. δρχ) 
 

Μήνας 
 

Κυκλοφορία 
 

Ιανουάριος 6.435 
Φεβρουάριος 6.334 
Μάρτιος 6.452 
Απρίλιος 6.774 
Μάιος 6.552 
Ιούνιος 6.442 
Ιούλιος 6.515 

Αύγουστος 6.611 
Σεπτέµβριος 7.213 
Οκτώβριος 7.313 

                                                 
281 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1938,σελ.32 
282 Ό.π. 
283 Οι καταθέσεις των πέντε µεγάλων εµπορικών τραπεζών στην Τ.Ε., κατήλθαν το Σεπτέµβριο του 1938 
στα 87 εκατοµµύρια δραχµές. ό.π. 
284 Ό.π. 
285 Το επίσηµο προεξοφλητικό επιτόκιο παρέµεινε όλο το έτος στο 6%. Aµετάβλητα έµειναν και τα 
επιτόκια των εµπορικών τραπεζών, κινούµενα στο επίπεδο του 7%-9%. ό.π.,σελ24 
286 Ό.π.,σελ.32-33 
287 Ό.π.,σελ.33 Το ∆εκέµβριο του 1938, τα διαθέσιµα των εµπορικών τραπεζών στην Τ.Ε. ανήλθαν στα 
963 εκατοµµύρια δραχµές. 
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Νοέµβριος 7.037 
∆εκέµβριος 7.056 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1938, σελ.45 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14 
 

Eλληνικός και Αγγλικός τιµάριθµος  
χονδρικής πώλησης*,1938 

(βάση 1913=100) 
 

Μήνας Ελληνικός τιµάριθµος χονδρικής 
πώλησης (Α.Ο.Σ.) 

Αγγλικός τιµάριθµος χονδρικής 
πώλησης (Board of Trade) 

Ιανουάριος 63,7 78,1 
Φεβρουάριος 63,8 77,0 
Μάρτιος 63,8 75,3 
Απρίλιος 63,7 74,5 
Μάϊος 62,8 73,5 
Ιούνιος 61,6 72,4 
Ιούλιος 60,8 71,9 

Αύγουστος 59,7 70,4 
Σεπτέµβριος 58,7 68,6 
Οκτώβριος 58,4 68,6 
Νοέµβριος 57,4 67,1 
∆εκέµβριος 56,8 66,6 

 * Αναγωγή σε χρυσό 
  Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1938, σελ.34 

 

   Η πολιτική κρίση στην Ευρώπη επηρέασε κατ’ ανάγκη και την εξωτερική αξία 

της δραχµής, καθότι συνδεµένη µε την αγγλική λίρα ακολούθησε την κατά 7% 

υποτίµηση της τελευταίας έναντι του δολαρίου και του χρυσού.288 Ο τιµάριθµος 

χονδρικής πώλησης, ακολουθώντας κατά πολύ την πτώση του διεθνούς 

τιµαρίθµου, µειώθηκε από 2.284 τον Ιανουάριο σε 2.173 το ∆εκέµβριο(βάση 

1913=100).289 Η πτώση όµως του αγγλικού τιµαρίθµου ήταν µεγαλύτερη του 

ελληνικού κάτι που διαφαίνεται από τον  πίνακα 3.14. 

   Οι οικονοµικές και νοµισµατικές εξελίξεις του 1938, καθρεφτίζονται και στο 

έτος 1939 µε πιο µεγάλη όµως ένταση. Η έκρηξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και 

η µεταβολή των διεθνών οικονοµικών συνθηκών, επηρέασαν την ελληνική 

οικονοµία κάµπτοντας ελαφρά την οικονοµική δραστηριότητα.290 Η κάµψη αυτή 

έγινε περισσότερο αισθητή τον Αύγουστο και το Σεπτέµβριο, όταν τα 

προµηνύµατα και το ξέσπασµα του πολέµου οδήγησαν τους ιδιώτες σε ευρεία 

                                                 
288 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «Έκθεσις του ∆ιοικητού» για το 1938, σελ. ΧΧ-ΧΧΙ 
289 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1938,σελ.33-34 
290 Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1939,σελ.XI 



 70

ανάληψη των καταθέσεών τους από τις τράπεζες.291 Η µείωση των καταθέσεων 

των εµπορικών τραπεζών, η επακόλουθη µείωση των διαθεσίµων τους και η 

στασιµότητα των χορηγήσεών τους, οδήγησε την Τ.Ε. - το κρίσιµο δίµηνο 

Αυγούστου-Σεπτεµβρίου - στη ραγδαία αύξηση των πιστώσεών της µε 

αποτέλεσµα τη διόγκωση της κυκλοφορίας από τα 7.912 εκατοµµύρια στα τέλη 

Ιουλίου στα 10.639 εκατοµµύρια δραχµές στα τέλη Σεπτεµβρίου.292 H δήλωση της 

κυβέρνησης ότι δεν προτίθεται να προβεί σε περιοριστικά µέτρα της ελεύθερης 

διάθεσης των καταθέσεων όπως και της Τ.Ε. ότι παρέχει στις εµπορικές τράπεζες 

τα αναγκαία κεφάλαια για την οµαλή συνέχιση των εργασιών τους, µετρίασε το 

επόµενο διάστηµα το αρνητικό ψυχολογικό κλίµα.293 Ως το τέλος του χρόνου 

ανακόπηκε κατά πολύ η ανάληψη των καταθέσεων, επέστρεψαν στις τράπεζες 

πολλές απ’ αυτές και συρρικνώθηκε σηµαντικά η νοµισµατική κυκλοφορία.294 

Παρ’ όλα αυτά, το επίπεδο στο οποίο κυµαινόταν η τελευταία ήταν ανώτερο σε 

σύγκριση µε την οµαλή προπολεµική περίοδο, εξαιτίας κυρίως της µεταβολής των 

συνθηκών συναλλαγής (συναλλαγές τοις µετρητοίς).295 Αυτή η τάση, κρατώντας 

την κυκλοφορία σε υψηλά επίπεδα, δεν δηµιούργησε πληθωρισµό διότι 

ανταποκρίθηκε (το επίπεδο της κυκλοφορίας) στις νέες χρηµατικές ανάγκες της 

αγοράς.296 Άλλωστε η άνοδος του τιµαρίθµου χονδρικής πώλησης από το 

Σεπτέµβριο, ήταν αποτέλεσµα της διεθνούς αύξησης των τιµών γεγονός που 

αποδεικνύεται από τoν πίνακα 3.16.297 Τέλος, η εξωτερική αξία της δραχµής, 

ακολουθώντας από την 25η Αυγούστου την πτώση της αγγλική λίρας, 

υποτιµήθηκε ως τα τέλη του έτους κατά 15,62% έναντι του δολαρίου.298

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15 

 
Εξέλιξη του αποθέµατος, της νοµισµατικής κυκλοφορίας, των διαθεσίµων των εµπορικών 

 τραπεζών και  των πιστώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, 1939 
(σε εκατ. δρχ) 

                                                 
291 Ό.π.,σελ. XΧΧVII 
292 Ό.π., σελ. XΧΧVIIΙ, ΧLIV-XLV 
293 Ό.π., σελ. XLVΙ 
294 Ό.π. Η πτώση της κυκλοφορίας, συνεχίστηκε και το 1940 φθάνοντας στις 15 Μαρτίου στο επίπεδο 
των 8.916 εκατοµµυρίων δραχµών. ό.π. 
295 Ό.π. 
296 Ό.π. 
297 Ό.π., σελ. XLVΙΙΙ και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «Έκθεσις του ∆ιοικητού» για το 1939, 
σελ..ΧLIV 
298 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, «Έκθεσις του ∆ιοικητού» για το 1939, σελ. ΧLI 
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Μήνας Απόθεµα σε χρυσό 

και εξωτερικό 
συνάλλαγµα  

Κυκλοφορία  ∆ιαθέσιµα των 
πέντε µεγάλων 
εµπορικών 

τραπεζών στην 
Τράπεζα της 
Ελλάδος 

Πιστώσεις της 
Τράπεζας της 
Ελλάδος  

Ιανουάριος 3.598 6.694 1.053 2.514 
Φεβρουάριος 3.655 6.592 1.127 2.387 
Μάρτιος 3.606 6.846 1.258 2.430 
Απρίλιος 3.907 8.255 904 2.943 
Μάιος 3.711 8.195 1.197 3.216 
Ιούνιος 3.565 8.002 1.203 3.356 
Ιούλιος 3.289 7.912 799 3.253 

Αύγουστος 3.097 9.981 134 4.480 
Σεπτέµβριος 3.126 10639 183 5.273 
Οκτώβριος 3.343 9.883 257 4.551 
Νοέµβριος 3.414 9.324 520 4.001 
∆εκέµβριος 3.685 9.453 440 3.894 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1939,σελ.XLV 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16 
 

Eλληνικός και Αγγλικός τιµάριθµος χονδρικής πώλησης,1939 
(βάση 1913=100) 

 
Μήνες  Ελληνικός 

τιµάριθµος 
χονδρικής πώλησης 

(Α.Ο.Σ.) 

Ελληνικός 
τιµάριθµος 

χονδρικής πώλησης 
(αναγωγή σε χρυσό)  

Αγγλικός τιµάριθµος 
χονδρικής πώλησης 

(Board of Trade) 

Αγγλικός τιµάριθµος 
χονδρικής πώλησης 
(αναγωγή σε χρυσό) 

Ιανουάριος  2.180 57,0 116,2 65,9 
Φεβρουάριος  2.170 57,0 115,7 65,8 
Μάρτιος  2.168 56,9 115,4 65,7 
Απρίλιος  2.173 57,0 116,2 66,0 
Μάϊος  2.176 57,1 116,9 66,4 
Ιούνιος  2.155 56,5 117,2 66,6 
Ιούλιος  2.132 55,9 117,2 66,6 

Αύγουστος  2.156 55,8 117,2 65,6 
Σεπτέµβριος  2.226 51,7 126,2 61,2 
Οκτώβριος  2.245 52,1 132,5 64,5 
Νοέµβριος  2.313 53,6 140,1 66,7 
∆εκέµβριος 2.405 55,8 144,5 68,8 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1939,σελ.XLVΙΙ-XLVIII 

 
 
3.5  Η ποιοτική όψη της πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος 
 
 
3.5.1 Τράπεζα της Ελλάδος και εµπορικές τράπεζες  
 
   Έως τώρα, έχουµε εξετάσει την ποσοτική όψη των πιστώσεων της κεντρικής 

τράπεζας σε συσχέτιση κυρίως µε την κυκλοφορία. Όµως, η κατανοµή των 

πιστώσεων αυτών χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης εξαιτίας της επίδρασής τους στην 
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επιβολή της πιστωτικής πολιτικής της Τ.Ε. και ειδικότερα στη διαµόρφωση του 

προεξοφλητικού επιτοκίου των τραπεζικών ιδρυµάτων. 

   Τα µέσα που η εκδοτική τράπεζα είχε στη διάθεσή της για να επιδράσει στη ζήτηση 

των πιστώσεων από την αγορά και εποµένως στον όγκο της κυκλοφορίας, ήταν η 

αυξοµείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου καθώς και η αυξοµείωση των πιστώσεών 

της.299Η πολιτική της ανοιχτής αγοράς ήταν εκ προοιµίου απορριπτέα, γιατί η  

χρηµατιστηριακή αγορά ήταν υπανάπτυκτη και ανοργάνωτη και η αγορά ή πώληση 

µεγάλης ποσότητας χρεογράφων ενείχε νοµισµατικούς κινδύνους.300 Αλλά και ο 

µηχανισµός του προεξοφλητικού επιτοκίου, όπως φάνηκε την περίοδο 1928-1932, είχε 

µικρή αποτελεσµατικότητα ως µέσου ρύθµισης της κυκλοφορίας και επιβολής της 

πιστωτικής πολιτικής της Τ.Ε. στις εµπορικές τράπεζες.301  

   Από τα στοιχεία του πίνακα 3.17, διαφαίνεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των  

πιστώσεων της Τ.Ε. κατευθύνθηκε προς την αγορά  σε άµεση επαφή µε τις 

παραγωγικές τάξεις παρά µέσω της αναπροεξόφλησης του εµπορικού χαρτοφυλακίου 

των εµπορικών τραπεζών.302 Μ’ αυτό τον τρόπο, δηλαδή µε τις απευθείας χορηγήσεις 

της προς τους ιδιώτες,303 η Τ.Ε. προσπάθησε να εξαναγκάσει έµµεσα τις εµπορικές 

τράπεζες να προσαρµόσουν την πιστωτική τους πολιτική και ιδιαίτερα τα επιτόκιά τους 

µε το επίσηµο προεξοφλητικό, πράγµα που πέτυχε αν λάβουµε υπόψη ότι στα τέλη της 

δεκαετίας του 1930 το προεξοφλητικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας κυµαινόταν 

στο 6% ενώ τα επιτόκια των εµπορικών τραπεζών στο 7%-9%.304 Το όργανο για την  

επιβολή  της πολιτικής του φθηνού χρήµατος από την Τ.Ε ήταν η ανάπτυξη του 

δικτύου των  υποκαταστηµάτων της, ιδιαίτερα στα εξαγωγικά κέντρα της χώρας, 

επηρεάζοντας έτσι την πιστωτική κίνηση και ενισχύοντας τους εξαγωγείς µε 

χαµηλότοκες πιστώσεις.305  
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.17 

 
Κατανοµή των χορηγήσεων* της Τράπεζας της Ελλάδος,1932-1938 

                                                 
299 Α. Κυρκιλίτσης, ό.π.,σελ.65 
300 Ό.π. 
301 Ό.π.,σελ.65-66 
302 Γ. Βούρος, ό.π.σελ.79 
303 Η τύπος των βραχυπρόθεσµων πιστώσεων της Τ.Ε. προς τους ιδιώτες, ήταν προεξοφλήσεις 
εµπορικών  γραµµάτίων τρίµηνης διάρκειας, και εγγυηµένες πιστώσεις από τις οποίες οι εµπορικές είχαν 
εξάµηνη και οι γεωργικές εννιάµηνη διάρκεια. ό.π.,σελ.113 
304 Ό.π.,σελ.80,113 και Α. Κυρκιλίτσης, ό.π.,σελ.71 
305 Γ. Βούρος,ό.π.,σελ.113 Για την ενίσχυση του εξαγωγικού εµπορίου από την Τ.Ε.  βλ. ό.π.,σελ.79-80 
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(σε εκατ. δρχ) 
 

Χρονολογία  Προς ιδιώτες  Προς τράπεζες  Σύνολο 
31 ∆εκεµβρίου 1932**    890 266 1156 
«            «         1933    673   43   716 
«            «         1934 1.145   66 1.211 
«            «         1935 1.575   86 1.661 
«            «         1936 1.323 164 1.487 
«            «         1937 1.888 488 2.376 
«      Μαΐου      1938 2.087 209 2.296 

Πηγή: Γ. Βούρος, Τα δέκα έτη της Τραπέζης της Ελλάδος, Αθήνα, 1938,σελ.79 
*  Εµπορικές προεξοφλήσεις, γεωργικά γραµµάτια, πιστώσεις επ’ εγγυήσει και δάνεια επ’ ενεχύρω χρεογράφων. 
**Στις χορηγήσεις της Τ.Ε, το έτος 1932, έχουν προστεθεί – ίσως από τυπογραφικό λάθος - και οι προεξοφλήσεις 
γραµµατίων του δηµοσίου ταµείου (102 εκατοµµύρια δραχµές). 
 
 

   Η πιστωτική πολιτική της εκδοτικής τράπεζας προκάλεσε αντιδράσεις από τις 

εµπορικές τράπεζες και υποστηρίχτηκε ότι είναι ανταγωνιστική προς αυτές.306 

Αρχικά,  σύµφωνη αντίληψη είχαν και οι αξιωµατούχοι της ∆.Ε. της Κ.Τ.Ε. οι 

οποίοι τόνισαν ότι η  πολιτική αυτή ήταν ασύµβατη µε το ρόλο µιας κεντρικής 

τράπεζας, µάλιστα η υποεπιτροπή της ∆.Ε., εξετάζοντας το θέµα των απ’ ευθείας 

χορηγήσεων, ήταν κάθετα αντίθετη στις ενέργειες της Τ.Ε..307 Παρ’ όλα αυτά η 

διοίκηση της Τ.Ε., επικουρούµενη από την επιρροή του  Finlayson στους κόλπους 

της ∆.Ε., αναλύοντας τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής χρηµαταγοράς και 

υποδεικνύοντας το αναγκαίο µιας τέτοιας πολιτικής για τη ρύθµιση της πίστης και 

της κυκλοφορίας  κατάφερε να πείσει για το «δίκαιο» των ενεργειών της.308 Ο 

διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας της Αγγλίας Ο.Niemeyer, δικαιώνοντας 

απόλυτα την πολιτική της Τ.Ε., ανέφερε: «…Είµαι τελείως βέβαιος για δύο 

πράγµατα:(1)ότι είναι εντελώς αντικοινωνικό να αφήσει κανείς στην Ελλάδα τον 

έλεγχο της πίστης και του συναλλάγµατος στις εµπορικές τράπεζες, και (2) 

ότι,προκειµένου να ασκήσει τέτοιο έλεγχο, η Τράπεζα της Ελλάδος οφείλει, εφόσον 

λείπουν άλλα αποτελεσµατικά όπλα, να διατηρήσει τη δύναµη (και κατά περίπτωση 

                                                 
306 Γεώργιος Πύρσος, Συµβολή εις την ιστορίαν της Τραπέζης της Ελλάδος, τόµος Α΄, Αθήνα, 
1935,σελ.196 
307 A.E.T. 63/15, Felkin προς Finlayson, 3-4-1933 και 129/8, Loveday προς Finlayson, 10-4-1933 
308 Α.Ε.Τ. 63/12, Finlayson προς Felkin, 7-4-1933 – 63/16, Finlayson προς Loveday, 8-
4-1933 -129/8, Loveday προς Finlayson, 10-4-1933 Αυτή τη χρονική συγκυρία 
(Απρίλιος 1933), οι εγχώριες αντιδράσεις για την πιστωτική πολιτική της Τ.Ε., 
συνδέθηκαν – και όχι άδικα - από τους Τσουδερό και  Finlayson µε το ζήτηµα της 
αµφισβήτησης της αυτονοµίας της Τ.Ε. και της αποδυνάµωσής της θέσης της µέσα στο 
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να τη χρησιµοποιήσει) να ανταγωνίζεται τις εµπορικές τράπεζες µε λίγο πολύ 

εµπορικές τραπεζικές εργασίες. Οι εµπορικές τράπεζες, όπως επιβεβαιώνεται από 

καθετί που συνέβη µετά το 1928, δείχνουν να ενδιαφέρονται κυρίως για τα δικά τους 

συµφέροντα και τα κέρδη τους…».309

 

3.5.2 Τράπεζα της Ελλάδος και κράτος  

 

   Είδαµε, ότι µε τη διαχείριση των καταθέσεων της ∆.Ο.Ε. η Τ.Ε. ακολούθησε το 1932 

– κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού της - µια τακτική πιστωτικής 

ενίσχυσης του κράτους,310 η οποία δεν επηρέασε καθόλου τον όγκο της κυκλοφορίας. 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3.19, η πολιτική αυτή συνεχίστηκε έως το τέλος του 

µεσοπολέµου, και διασφαλίζοντας την κυκλοφορία από οποιαδήποτε πληθωριστική 

εκτροπή, η Τ.Ε. δανειοδότησε το κράτος µε µεγάλα κεφάλαια για τις δαπάνες του 

προϋπολογισµού. 

    Η πιστωτική σχέση Τ.Ε. – κράτους λειτούργησε και  µέσα από δύο άλλες οδούς: α)µε  

προεξοφλήσεις γραµµατίων του δηµοσίου ταµείου - οι οποίες δεν ξεπέρασαν ποτέ το 

συµβατικό όριο των 400 εκατοµµυρίων δραχµών.311 Ο τόκος που κατέβαλε το κράτος 

για τις προεξοφλήσεις αυτές, ορίστηκε µετά από συµφωνία της Τράπεζας µε την 

κυβέρνηση στο 4%, σε κατώτερο δηλαδή επίπεδο από το επίσηµο προεξοφλητικό 

επιτόκιο.312 β)µε δάνεια βάσει ειδικών συµβάσεων.313 Η πρώτη σύµβαση Τ.Ε. – 

                                                                                                                                              
τραπεζικό σύστηµα(βλ. κεφάλαιο 4). Α.Ε.Τ. 52/11, Τσουδερός προς Siepmann 
(Τράπεζα της Αγγλίας), 19-4-1933  
309 Α.Ε.Τ. 164/1, Niemeyer προς Τσουδερό, 28-10-1935 
310 Σύµφωνα µε το άρθρο 55 του καταστατικού, η Τ.Ε. µπορούσε να χορηγεί προς το κράτος µόνο 
βραχυπρόθεσµες πιστώσεις µε τον τύπο είτε προσωρινών προκαταβολών για τις δαπάνες του ετήσιου 
προϋπολογισµού, είτε προεξοφλήσεως και αγοραπωλησίας γραµµατίων του δηµοσίου ταµείου, είτε 
πιστώσεων έναντι γραµµατίων του δηµοσίου ταµείου. Παράλληλα, το καταστατικό έθετε τρεις 
προϋποθέσεις για την παροχή αυτών των πιστώσεων: α) το σύνολό τους να µην υπερβαίνει τα 800 
εκατοµµύρια δραχµές, εκ των οποίων τα 400 να αποτελούν το ανώτατο όριο του συνολικού ποσού των 
γραµµατίων του δηµοσίου ταµείου. β) όλες οι χορηγήσεις, έπρεπε να είναι βραχυπρόθεσµες. Οι 
προσωρινές προκαταβολές, έπρεπε να αποδίδονται στην τράπεζα το αργότερο κατά το τέλος του πρώτου 
τριµήνου µετά το κλείσιµο του οικονοµικού έτους για το οποίο χορηγήθηκαν. Επίσης, τα γραµµάτια του 
δηµόσιου ταµείου, έπρεπε να είναι τρίµηνης διάρκειας ενώ η παροχή πιστώσεων έναντι γραµµατίων του 
δηµοσίου δεν µπορούσε να υπερβαίνει τους έξι µήνες. γ) όλα τα δάνεια παρέχονταν µε τόκο, ο οποίος 
οριζόταν σε συµφωνία µε το υπουργείο οικονοµικών. Γ. Βούρος, Τα δέκα έτη …,ό.π.σελ.102-103 
311 Ό.π.,σελ.104 
312 Ό.π. 
313 Τα δάνεια αυτά, δεν προβλέπονταν από τις διατάξεις του καταστατικού της Τ.Ε. ό.π.,σελ.107 
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κράτους υπογράφηκε στις 10 Μαρτίου 1936, και καθορίστηκε ότι από τις 20 

Φεβρουαρίου οι δηµιουργηµένες απαιτήσεις σε µάρκα από τις εξαγωγές προϊόντων 

προς τη Γερµανία θα αγοράζονταν στο εξής όχι πλέον για λογαριασµό της εκδοτικής 

τράπεζας, αλλά για λογαριασµό του ελληνικού δηµοσίου µέσω της Τ.Ε..314 Επίσης 

συµφωνήθηκε να αγοράσει το κράτος, σε τιµή κόστους και µε ετήσιο επιτόκιο 3%, 22 

εκατοµµύρια µάρκα(891 εκατοµµύρια δραχµές) από το υπάρχων ενεργητικό υπόλοιπο 

της Τ.Ε. και να καταβάλλει αυτό το ποσό µέσα σε δεκαπέντε χρόνια.315 Παρόµοιο 

περιεχόµενο είχε και η  σύµβαση της 4ης  Ιουνίου 1937, που κυρώθηκε µε τον 

αναγκαστικό νόµο 748/14-7-1937.316 To κράτος αγόρασε από την εκδοτική τράπεζα 12 

εκατοµµύρια µάρκα αξίας 486 εκατοµµυρίων δραχµών, τα οποία θα έπρεπε να 

εξοφλήσει το αργότερο µέχρι την 1η Μαϊου 1940.317 Παρότι µε τις παραπάνω 

συµβάσεις υπήρχε παράβαση των όρων που κανόνιζαν τις δανειακές σχέσεις Τ.Ε. - 

κράτους, η απορρόφηση του διογκωµένου ενεργητικού υπόλοιπου από την κίνηση του 

ελληνογερµανικού clearing θεωρήθηκε επιβεβληµένη ώστε αφ’ ενός να αποτραπούν οι 

νοµισµατικοί κίνδυνοι(πληθωρική κυκλοφορία) και αφ’ ετέρου να υποστηριχθεί ο 

πολεµικός ανεφοδιασµός της χώρας.318

   Τέλος, οι πιστωτικές διευκολύνσεις της Τ.Ε. προς το ελληνικό δηµόσιο κινήθηκαν - 

µε βάση τον αναγκαστικό νόµο 789/1937 - και στην έκδοση εντόκων γραµµατίων του 

δηµόσιου ταµείου για την πληρωµή πολεµικού υλικού στο εξωτερικό µέσω της Τ.Ε..319 

Έως τα τέλη Μαΐου 1938, είχαν εκδοθεί γραµµάτια συνολικής αξίας 903 εκατοµµυρίων 

δραχµών από τα οποία 848 εκατοµµύρια σε µάρκα και 55 εκατοµµύρια σε βελγικά 

φράγκα.320

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.18 

 
Προεξοφλήσεις γραµµατίων δηµόσιου ταµείου, 

1932-1939 
(σε εκατ. δρχ) 

 
Μάιος – Αύγουστος 1932 153,2 

                                                 
314 Ό.π. 
315 Ό.π., σελ.107-108 
316 Ό.π.,σελ.108 
317 Ό.π.  
318 Ό.π. 
319 Ό.π.σελ.109 
320 Ό.π.109 Για τις πιστώσεις της Τ.Ε. προς το κράτος την περίοδο 1932-1939 βλ. αναλυτικότερα  
ό.π.,σελ.102-109 
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Σεπτέµβριος 1932 – Μάιος 1933 102,1 
31 ∆εκεµβρίου 1936  (υπόλοιπα εξαµήνου) 159,3 
30 Ιουνίου 1937                          « 250,4 
31 ∆εκεµβρίου 1937                   « 277,4 
31 Μαΐου 1938                           « 295,2 
31 ∆εκεµβρίου 1938                   « 335,6 
31 ∆εκεµβρίου 1939                   « 347,6 

 Πηγές: Για  1932-1937 : Γ. Βούρος, ό.π.σελ.103-104  
             Για  1938-1939 :Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…, 31-12-1938, χωρίς αρίθµηση και Έκθεσις…,31-12-1939,   
             χωρίς αρίθµηση  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.19 

 
Κίνηση των χρεωστικών υπολοίπων του κράτους 
και των πιστωτικών υπολοίπων της ∆.Ο.Ε. 
στην Τράπεζα της Ελλάδος,1932-1939 

(σε εκατ. δρχ) 
 

Χρονολογία Χρεωστικά υπόλοιπα 
κράτους  

Πιστωτικά υπόλοιπα 
∆.Ο.Ε. 

Περιθώρια  

31 Μαΐου 
1932 

   199   726 + 527 

31 ∆εκεµβρίου 1932 1.776 2.578   + 1058 
30 Ιουνίου 1933 1.465 1.852 + 387 
31 ∆εκεµβρίου 1933 2.603 3.430 + 827 
4 Ιουλίου 1934 1.420 4.148 + 728 
31 ∆εκεµβρίου 1934 1.361 1.593 + 232 
30 Ιουνίου 1935 1.619 2.191 + 572 
31 ∆εκεµβρίου 1935 3.174 3.341 + 167 
30 Ιουνίου 1936 4.380 4.651 + 271 
31 ∆εκεµβρίου 1936 3.268 3.323 +   55 
30 Ιουνίου 1937 1.835 2.340 + 505 
31 ∆εκεµβρίου 1937 3.213 3.547 + 334 
30 Ιουνίου 1938 4.179 5.046 + 795 
31 ∆εκεµβρίου 1938 5.626 6.146 + 520 
30 Ιουνίου 1939 6.867 7.584 + 717 
31∆εκεµβρίου 1939 8.838 9.030 + 192 

Πηγές: Για 1932-1938: Γ. Βούρος, ό.π.σελ.106-107  
           Για 1938-1939: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις…,31-12-1938, σελ.37 και 
Έκθεσις…,31-12-1939, 
           σελ.5       
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΨΗ: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ  
 
 

   Η Τ.Ε., κατά την εξέλιξη της οικονοµικής κρίσης και ειδικότερα από φθινόπωρο 

του 1931, εκτός από τα µεγάλα προβλήµατα που σχετίζονταν µε τη νοµισµατική 

και συναλλαγµατική της πολιτική είχε να αντιµετωπίσει και αυτά που άπτονταν 

της αµφισβήτησης του αυτόνοµου ρόλου της στην οικονοµική ζωή της χώρας. Οι 

αντιδράσεις για την αφαίρεση του εκδοτικού προνοµίου από την Ε.Τ.Ε., δεν 

έπαυσαν οριστικά µε την τραπεζική µεταρρύθµιση του 1927. Οι πολέµιοι της, το 

Λαϊκό Κόµµα και οι οικονοµικοί του παράγοντες, µε αφορµή την επιβολή των 

συναλλαγµατικών περιορισµών το φθινόπωρο του 1931, επανέφεραν τα γνωστά 

τους επιχειρήµατα θέτοντας τα όµως σε µια διαφορετική βάση΄ στη συγχώνευση 

της Τ.Ε. µε την Ε.Τ.Ε., κάτω από ένα νέο νοµικό και λειτουργικό τραπεζικό 

καθεστώς. Το ζήτηµα αυτό απασχόλησε έντονα τα τραπεζικά και πολιτικά 

δρώµενα στην Ελλάδα, ιδιαίτερα την τετραετία 1932-1935, και ενέπλεξε ενεργά τη 

διεθνή κοινότητα µέσω της Κ.Τ.Ε.. 

 

4.1 Το ιστορικό του σχεδίου για τη συγχώνευση της Τράπεζας της Ελλάδος µε την 

Εθνική Τράπεζα 

 

   Η νοµισµατική κρίση του Σεπτεµβρίου του 1931, δηµιούργησε κρίση και στη 

διοίκηση της Τ.Ε.. Ο Ε.Βενιζέλος εξανάγκασε σε παραίτηση τον διοικητή της Τ.Ε. 

Α.∆ιοµήδη, καταλογίζοντας του ευθύνες για την πώληση συναλλάγµατος στην 

καπνοβιοµηχανία των αδερφών Παπαστράτου (25 Σεπτεµβρίου) λίγο πριν από την 

επιβολή των συναλλαγµατικών περιορισµών.321 Για τη διαδοχή του ∆ιοµήδη 

προβλήθηκαν κυρίως τέσσερις υποψηφιότητες: του Ε. Τσουδερού υποδιοικητή τη 

Τ.Ε., του ∆. Μάξιµου πρώην διοικητή της Ε.Τ.Ε. και στελέχους του Λαϊκού 
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Κόµµατος, του Α. Μιχαλακόπουλου αντιπροέδρου της κυβέρνησης, και του Α. 

Κορυζή υποδιοικητή της Ε.Τ.Ε., ωστόσο οι δυο τελευταίοι δεν επέδειξαν 

ενδιαφέρον για την πλήρωση της θέση.322 Στις εκλογές που ακολούθησαν για την 

ανάδειξη του νέου διοικητή, η Γενική Συνέλευση των µετόχων εξέλεξε µε ευρεία 

πλειοψηφία των Ε.Τσουδερό αφήνοντας πίσω του µε σηµαντική διαφορά τους ∆. 

Μάξιµο και Σ. Λοβέρδο.323

   Παράλληλα µε τις εξελίξεις στη διοίκηση της Τράπεζας, παρουσιάστηκε µια 

πρόταση που ουσιαστικά αναιρούσε το υφιστάµενη αυτόνοµη ύπαρξή της. Το 

στέλεχος του Λαϊκού Κόµµατος Γ. Πεσµαζόγλου, µε διαδοχικά άρθρα του στον 

τύπο τον Οκτώβριο του 1931,324 υποστήριξε ότι η κεντρική τράπεζα - 

αδυνατώντας  µε την πολιτική της να κυριαρχήσει στην ελληνική χρηµαταγορά 

και να συγκρατήσει το συναλλαγµατικό της απόθεµα - δεν είχε καµιά 

χρησιµότητα, «εφ’ όσον η σταθεροποίησις του νοµίσµατος, ως αύτη διεµορφώθη 

την σήµερον, διατηρείται δια των µέσων της Εθνικής Τραπέζης και δια των µέτρων 

τα οποία επέβαλε το Κράτος».325 Συγχρόνως, ως λύση για την αντιµετώπιση της 

κρίσης πρότεινε τη µεταβολή του τρόπου λειτουργίας της Τ.Ε., στη βάση ενός 

νέου καθεστώτος συνεργασίας µε την Ε.Τ.Ε.. «Εάν τα δυο ταύτα ιδρύµατα 

αποτελέσουν δυο χωριστούς κλάδους – τον Εκδοτικόν και τον Εµπορικόν – ενός 

µεγάλου οργανισµού διευθυνοµένου από Κοινού Συµβουλίου, θα καταστή δυνατόν να 

συντονίσουν αποτελεσµατικώτερον τας ενεργείας των», ώστε κατά τον 

Πεσµαζόγλου να στηριχτεί αποτελεσµατικά η σταθεροποίηση της δραχµής.326  

   Την αντίκρουση των παραπάνω αιτιάσεων - που ουσιαστικά ήταν όµοιες µε το 

πλαίσιο της τραπεζικής µεταρρύθµισης που υποστήριξε το Λαϊκό Κόµµα το 1927 - 

ανέλαβε µε απαντητικά άρθρα του ο τεχνικός σύµβουλος της Τ.Ε. H.C.F. 

Finlayson, µια και οι εξελίξεις στη διοίκηση της Τράπεζας δεν επέτρεπαν κάποια 

                                                                                                                                              
321 Ηλίας Βενέζης, Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος: ιστορία µιας εικοσιπενταετίας 1928-1952,Αθήνα, 
1955,σελ.112  
322 Ό.π.,σελ.115 
323 Συγκεκριµένα, από τους 5069 ψήφους των µετόχων της Τ.Ε., ο Τσουδερός έλαβε 4.005ψήφους, ο 
Μάξιµος 709 ψήφους και ο Λοβέρδος 207 ψήφους .Ο Τσουδερός, µετά από πολλά χρόνια, υποστήριξε 
ότι επιθυµία του Βενιζέλου ήταν να εκλεγεί διοικητής ο Μάξιµος. Ό.π.,σελ.119 Για τα γεγονότα της 
αλλαγής διοίκησης στην Τ.Ε. βλ. αναλυτικότερα ό.π.,σελ.112-119 
324 Βλ. εφηµ. Πρωία 2, 16, και 24-10-1931 
325 Εφηµ. Πρωία, 2-10-1931 
326 Εφηµ. Πρωία, 2-10-1931 
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άλλη επίσηµη αντίδραση. Ο Finlayson, επικαλούµενος τις δεσµεύσεις της χώρας 

που επιβάλλονταν από το Πρωτόκολλο της Γενεύης και τις διεθνείς αρχές 

λειτουργίας που κεντρικού τραπεζικού συστήµατος, τόνισε ότι η πρόταση του 

Πεσµαζόγλου ήταν πρακτικά ανεφάρµοστη και µάλλον επιζήµια για  την πίστη 

της Ελλάδας στο εξωτερικό, στην περίπτωση που η τελευταία απευθυνόταν στην 

Κ.Τ.Ε. για οικονοµική ενίσχυση µε νέο τραπεζικό καθεστώς.327 Επίσης, δίνοντας 

έµφαση στην αναγκαιότητα ύπαρξης της Τ.Ε., υπεραµύνθηκε  της πολιτικής της, 

αναφέροντας ότι η εν µέρει αναποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του νέου 

τραπεζικού συστήµατος καθ’ όλη την προηγούµενη τριετία οφειλόταν στην 

έλλειψη τραπεζικής παράδοσης ανάλογης του εξωτερικού και στην απουσία 

πειθαρχίας από µέρους των εµπορικών τραπεζών.328  Συνοψίζοντας τα 

επιχειρήµατά του, ο Finlayson κατέληξε ως εξής : «Η κεντρική ιδέα της παρούσης 

µου είνε το ασύµφορον της συγχωνεύσεως των δυο Τραπεζών.(…) Επαναλαµβάνω 

ότι είνε µέγα ευεργέτηµα δια την Ελλάδα ότι κατά τας στιγµάς ταύτας της κρίσεως 

ελειτούργει µια Κεντρική Τράπεζα φροντίζουσα δια τα γενικά συµφέροντα της 

ελληνικής ολότητος».329  

   Ανεξάρτητα για το αν επρόκειτο για «συγχώνευση» ή «στενότερο σύνδεσµο» 

µεταξύ της Τ.Ε. και της Ε.Τ.Ε.,330 η προτεινόµενη τραπεζική µεταβολή επανήλθε 

στο προσκήνιο και απέκτησε περισσότερη βαρύτητα µε τις δηλώσεις του Μάξιµου 

το ∆εκέµβριο του 1931. Ανάµεσα στις προτάσεις του για την αντιµετώπιση της 

οικονοµικής κρίσης – και επαναλαµβάνοντας τα επιχειρήµατα του Πεσµαζόγλου 

για την αδυναµία της Τ.Ε. να ανταποκριθεί στις οικονοµικές περιστάσεις - 

περιέλαβε και τη µεταρρύθµιση του τραπεζικού καθεστώτος, κάνοντας λόγο για 

έµµεση συγχώνευση των τραπεζών Ελλάδος και Εθνικής.331«Κατ’ εµέ είνε 

επιτακτική η ανάγκη όπως εξασφαλισθή απολύτως η συνεργασία των δύο αυτών 

Τραπεζών. Και επειδή η νόµω επανασυγχώνευσίς των είναι αδύνατος – και ίσως 

τώρα πλέον επιζηµία – αποµένει ως επιδιώξιµος η έργω τοιαύτη. Ούτω φρονώ ότι, 

                                                 
327  Εφηµ. Πρωία, 15 και 23-10-1931 
328  Εφηµ. Πρωία, 15-10-1931 
329  Εφηµ. Πρωία, 23-10-1931   
330 Ο Πεσµαζόγλου, αντικρούοντας το επιχείρηµα του Finlayson, τόνισε ότι δεν πρότεινε «την 
συγχώνευσιν των δύο Τραπεζών αλλά στενόν µεταξύ των σύνδεσµον υπό την διοίκησιν γενικού Συµβουλίου 
µε αυτόνοµον διενέργειαν του εκδοτικού προνοµίου» εφηµ. Πρωία, 16-10-1931 
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αν αµφότεραι αι Τράπεζαι απέκτων Συµβούλιον ∆ιοικήσεως κοινόν, κατά τρόπον ο 

οποίος δύναται από κοινού να κανονισθή µεταξύ της κυβερνήσεως και των δύο 

ιδρυµάτων – είνε δε εύκολος να εξευρεθή τοιούτος τρόπος – επιτυγχάνεται απολύτως 

η τοιαύτη de facto συγχώνευσις, κατορθούται η ενιαία ρύθµισις της πίστεως και 

κυκλοφορίας και εκλείπουν οριστικώς οι εκ του χωρισµού µέγιστοι κίνδυνοι».332  

   Τα πλεονεκτήµατα που πρόβαλαν τα στελέχη του Λαϊκού Κόµµατος για την 

επιβολή του νέου τραπεζικού καθεστώτος - αποτελεσµατικότερη ρύθµιση της 

πίστης και της κυκλοφορίας, οικονοµία από τα έξοδα διαχειρίσεως της Τ.Ε., τέλος 

του συναγωνισµού µεταξύ των δυο τραπεζών -είχαν κατά βάθος πολιτικό 

περιεχόµενο. Με την κατάργηση της Τ.Ε., σκόπευαν στην εξυπηρέτηση των 

συµφερόντων της Ε.Τ.Ε. και ειδικότερα στην ανάκτηση των προνοµίων που η 

τελευταία είχε απολέσει µε την τραπεζική µεταρρύθµιση του 1928. Ο Μάξιµος, ως 

προς αυτό το σηµείο ήταν αρκετά σαφής, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τους 

λόγους που προκάλεσαν την αποχώρηση των Λαϊκών από την οικουµενική 

κυβέρνηση το 1927: «Η Εθνική Τράπεζα διετήρησε µεν την παλαιάν αυτής ισχύν 

και πίστιν, µενει πάντοτε το πανεθνικόν Ταµιευτήριον εις ο κατατίθεται το προϊόν 

των κόπων και της εργασίας του Έλληνος, αλλ’ εστερήθη των προνοµίων τα οποία 

επέτρεπον άλλοτε εις αυτήν να είναι µετά του Κράτους ο ρυθµιστής του συνόλου της 

οικονοµικής µας ζωής».333

   Παρ’ όλα αυτά, το µέτωπο αµφισβήτησης της αυτονοµίας της Τ.Ε. ήταν διπλό. 

Ο Τσουδερός, στην παρούσα χρονική συγκυρία, εκτός από την δεδοµένη 

αντιπαλότητα των παραγόντων του Λαϊκού Κόµµατος, είχε να αντιµετωπίσει 

κυρίως τη σχετική ταύτιση του Βενιζέλου µε τις απόψεις των Λαϊκών. Ο µόνος 

και διαχρονικός του σύµµαχος, εκτός από τον Finlayson, ήταν οι παράγοντες της 

Κ.Τ.Ε.. Στις αρχές του 1932, ο Βενιζέλος ζήτησε από το διοικητή της Τ.Ε. να του 

εκθέσει σ’ ένα υπόµνηµα τις αντιλήψεις του για την αναγκαιότητα ή µη της 

ύπαρξης της εκδοτικής τράπεζας, στην προοπτική της άρσης τη νόµω 

σταθεροποίησης.334 Ο Τσουδερός, ανταποκρινόµενος στο αίτηµά του, απέστειλε 

                                                                                                                                              
331 Εφηµ. Πρωία, 5-12-1931 
332 Εφηµ. Πρωία, 5-12-1931 
333 Εφηµ. Πρωία, 5-12-1931 
334 Ηλίας Βενέζης, Εµµανουήλ Τσουδερός: ο πρωθυπουργός της µάχης της Κρήτης, Αθήνα, 1966, σελ. 98 
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στις 14 Φεβρουαρίου 1932 µια επιστολή, που περιελάµβανε και µια γνωµοδότηση 

του Ο.Niemeyer για το προκύψαν ζήτηµα της συγχώνευσης των δυο τραπεζών.335 

Ο διοικητής της Τ.Ε., προέτρεψε το Βενιζέλο να συµβουλευτεί ειδικούς για το 

ποια είναι η αναγκαιότητα της λειτουργίας µιας κεντρικής τράπεζας,336 τόνισε ότι 

η κατάργηση της Τ.Ε. θα ισοδυναµούσε µε αποµόνωση της Ελλάδας από το 

ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα,337  και υποστήριξε  ότι η συγχώνευση θα οδηγούσε 

σε οικονοµική και πολιτική «’’δικτατορία’’» της Ε.Τ.Ε..338 Τελικώς, ο Βενιζέλος 

πείστηκε για την αναγκαιότητα της διατήρησης της Τ.Ε., όταν σε επιστολή του 

προς τον Τσουδερό στις 5 Απριλίου 1932  ανέφερε: «Ενθυµείσαι, βέβαια, ότι την 

πρώτην στιγµήν που µου ωµίλησες περί εγκαταλείψεως της σταθεροποιήσεως σου 

είπα ότι, εν ταύτη περιπτώσει, δεν θα είχεν λόγον να διατηρηθή ιδιαιτέρα Εκδοτική 

Τράπεζα. Πρέπει να γνωρίζης ότι έκτοτε εµελέτησα το ζήτηµα και κατέληξα εις το 

συµπέρασµα ότι η ύπαρξις Εκδοτικής Τραπέζης, ανεξαρτήτου πασών των άλλων 

Τραπεζών, είναι πλέον επιβεβληµένη και πλέον αναγκαία µετά την άρσιν της νόµω 

σταθεροποιήσεως παρά πριν. ∆ιότι µόνον δι’ αυτής δύναται η κοινωνία να επιδιώξη 

                                                 
335 Ό.π. Έχοντας υπόψη την πρόταση του Μάξιµου, ο Niemeyer απηύθυνε στις 16 ∆εκεµβρίου 1931 
επιστολή στον Τσουδερό, εκφράζοντας τις ανησυχίες του πως το σχέδιο για τη συγχώνευση των δυο 
τραπεζών «δύναται να βλάψη τα µέγιστα την πίστιν και την καλήν φήµην της Ελλάδος εις το 
εξωτερικόν’’». Επίσης, υπερασπίζοντας την ακεραιότητα της Τ.Ε. πάνω στις διεθνείς αρχές λειτουργίας 
του κεντρικού τραπεζικού συστήµατος τόνισε ότι ο κίνδυνος  για την ελληνική οικονοµία «’’έγκειται 
ουχί τόσον εις τον χωρισµόν των δυο αυτών Τραπεζών όσον εις την συγχώνευσιν αυτών» ό.π.,σελ.96-97 
336 «Θα σας προτείνω, επειδή το θέµα είναι υψίστης σηµασίας δια το µέλλον του τόπου, πριν σχηµατίσετε 
οριστικήν γνώµην, ή και δια ν’ αναθεωρήσετε την τυχόν υπάρχουσαν τοιαύτην, να δεχθήτε ν’ απευθύνητε 
εις οιουσδήποτε ειδικούς εν τη αλλοδαπή θέλετε (π.χ. εις τους Άγγλους Keynes και Leighton, εις τον 
Γάλλον  Ch. Rist , τον κυρίως δηµιουργόν της σηµερινής ισχυράς σταθερότητος του γαλλικού νοµίσµατος, 
εις τον Cassel, και εις οιονδήποτε άλλον θα ηθέλατε ), τα επόµενα ερωτήµατα: (…)Οπωσδήποτε όµως και 
αν διετυπούντο τα ερωτήµατα, και εις οιουσδήποτε οικονοµολόγους και αν υπεβάλλοντο ταύτα, αι 
απαντήσεις θα ήσαν ταυτόσηµοι, υπέρ της ανάγκης της υπάρξεως της Εκδοτικής Τραπέζης». ό.π.,σελ.99-
100 
337 «Η Εθνική Τράπεζα ευρίσκεται από τινός en deconsideration εις τον κύκλον των Κεντρικών Τραπεζών 
της Ευρώπης, λόγω της ακολουθηθείσης παρ’ αυτής πολιτικής. Οιαδήποτε και αν ήτο η προσωπική θέσις 
της πλησίον άλλων εµπορικών Τραπεζών της αλλοδαπής, είµαι βέβαιος ότι η ασκουµένη εις τας χώρας 
ταύτας παρά των Κεντρικών Τραπεζών πειθαρχία επί των εµπορικών θα καθίστα άνευ αποτελέσµατος τας 
σχέσεις της ταύτας. Το σηµείον δε τούτο χρήζει πολλής προσοχής και προηγουµένης µελέτης, διότι εις τους 
σηµερινούς καιρούς η οικονοµική αποµόνωσις δεν διαφέρει ποσώς από έναν πολιτικόν 
αποκλεισµόν».ό.π.,σελ.99 
338Ό.π.,σελ.98-102 Σχετικά µε την απειλή της παντοδυναµίας της Ε.Τ.Ε. µέσα από το σχέδιο της 
συγχώνευσης, ο Τσουδερός, υπογράµµισε στο Βενιζέλο τα ακόλουθα:  «Έχετε όµως υπ’ όψιν ότι µία 
Εθνική ηνωµένη µε την Εκδοτικήν θ’ απετέλει επικίνδυνον εν τω τόπω δικτατορίαν καθ’ ης, βεβαιωθήτε, 
δεν θα ηδύνατο ουδείς ν’ ανταπεξέλθη, και επί πάρα πολύ καιρόν ο τόπος θα εκυριαρχείτο, και πολιτικώς 
ακόµη, υπ’ αυτής». ό.π.,σελ.101 
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αποτελεσµατικώς την de facto σταθεροποίησιν, εις την οποίαν οφείλοµεν πάντοτε να 

αποβλέπωµεν».339  

   Φαίνεται ότι στη διαµόρφωση της θέσης του Βενιζέλου – αν λάβουµε υπόψη και 

τις ανάγκες της χώρας για δάνειο από το εξωτερικό - πρέπει να συνέβαλε αρχικά ο 

Niemeyer, όταν το Φεβρουάριο του 1932 ερχόµενος στην Ελλάδα ως 

αντιπρόσωπος της Κ.Τ.Ε. για τον έλεγχο των οικονοµικών, επανέλαβε τις 

αντιρρήσεις του για την προτεινόµενη συγχώνευση της Τ.Ε. µε την Ε.Τ.Ε., 

ολοκληρώνοντας τις επισηµάνσεις του µε την παρατήρηση πως µια τέτοια κίνηση 

«συνεπαγόταν τον αποκλεισµό της Ελλάδας από τις διεθνείς σχέσεις στη σφαίρα των 

επαφών µεταξύ κεντρικών τραπεζών».340  Περισσότερη βαρύτητα όµως, είχε η 

ανακοίνωση της ∆.Ε. της Κ.Τ.Ε.. Το Μάρτιο του 1932, ο Τσουδερός, θορυβηµένος 

από τις επιθέσεις του αντιβενιζελικού τύπου που ζητούσε την κατάργηση της 

εκδοτικής τράπεζας, πρότεινε στη ∆.Ε. να συµπεριλάβει στην έκθεσή της για την 

Ελλάδα µια δήλωση υποστήριξης στην Τ.Ε., η οποία θα ήταν «οδηγός για όλες τις 

ελληνικές κυβερνήσεις».341 Πράγµατι στην έκθεσή της του Μαρτίου του 1932, η 

∆.Ε. αποδοκίµαζε µε έµφαση το σχέδιο της συγχώνευσης και εξέφραζε την πλήρη 

υποστήριξή της στην κεντρική τράπεζα.342

   Παρά την επίσηµη τοποθέτηση της Κ.Τ.Ε. για την διατήρηση της ακεραιότητας 

της Τ.Ε., η άρση της χρυσής βάσης στις 26 Απριλίου 1932, επανέφερε από µέρους 

των Λαϊκών τα επιχειρήµατα κατά του υφιστάµενου τραπεζικού συστήµατος. Ο 

                                                 
339 Ό.π.,σελ.102 Ο Βενιζέλος ήταν αντίθετος και µε τον τρόπο που πραγµατοποιήθηκε η τραπεζική 
µεταρρύθµιση του 1928(ίδρυση αµιγούς εκδοτικής τράπεζας.) βλ. εφηµ. Καθηµερινή, 29-6-1928 
(επιστολή  του Βενιζέλου προς τον Καφαντάρη) 
340 Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου, Σπύρος Μαρκέτος (µτφ), Αθήνα, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2002, σελ.219  
341 Ό.π.,σελ.223 
342 «Υπάρχει και έτερον σηµείον επί του οποίου η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή θα επεθύµει να επιστήση την 
προσοχήν του Συµβουλίου. Το Συµβούλιον θα ενθυµήται ότι κύριον χαρακτηριστικόν του Πρωτοκόλλου 
της Γενεύης του 1927 ήτο η ίδρυσις και η διατήρησις µιας Κεντρικής Τραπέζης εν Ελλάδι, χωριστής και 
ανεξαρτήτου από τους λοιπούς εµπορικούς τραπεζικούς οργανισµούς. Η Επιτροπή έχει υπ’ όψιν της ότι 
κατά καιρούς ερρίφθη η ιδέα εν Ελλάδι ότι υπό τας παρούσας συνθήκας, η Κεντρική Τράπεζα θα έδει να 
συγχωνευθή εκ νέου µε µίαν εκ των υπαρχουσών Ελληνικών τραπεζών. Η Επιτροπή επιθυµεί να υποδείξη 
ότι οιαδήποτε τοιαύτη πρότασις θα απετέλει ου µόνον παράβασιν του Πρωτοκόλλου της Γενεύης, αλλά και 
βήµα οπισθοδροµικόν ασυµβίβαστον προς τας παραδεδεγµένας αρχάς της νεωτέρας τραπεζικής 
οργανώσεως. Η Επιτροπή επιθυµεί να τονίση όλως ιδιαιτέρως την γνώµην της ότι οιαδήποτε τοιαύτη 
πρότασις θα απέβαινεν εξ’ ολοκλήρου αντίθετος προς τα συµφέροντα της Ελλάδος και ότι έτι µάλλον υπό 
τας σηµερινάς δυσχερείς συνθήκας καθίσταται επάναγκες όπως το αµερόληπτον και ανεξάρτητον κύρος της 
Κεντρικής Τραπέζης διατηρηθή και ενισχυθή». Α.Ε.Τ. 129/17, «Απόσπασµα εκ της εκθέσεως της 
∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής», Μάρτιος 1932 



 83

Μάξιµος, στο πλαίσιο της αντιπολιτευτικής κριτικής του στη νέα νοµοθεσία, 

προέτρεψε µεταξύ άλλων την κυβέρνηση (εφηµερίδα Εστία, 3-5-1932) να 

προχωρήσει στη νοµοθετική συγχώνευση της «ασυγχωτήτως πλέον, µετά την άρσιν 

της σταθεροποιήσεως, λειτουργούσαν Τράπεζαν της Ελλάδος προς την 

Εθνικήν…».343 Στις δηλώσεις του Μάξιµου, που παρέκαµπταν πλέον και τυπικά  

τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της Γενεύης αφού αναφέρονταν πλέον σε µια de 

jure συγχώνευση µεταξύ των δύο τραπεζών, αντέδρασαν τραπεζικοί παράγοντες 

και πολιτικοί του βενιζελογενούς χώρου,344ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση 

προκάλεσε η αντίδραση του διοικητή της Ε.Τ.Ε.. Ο Ι. ∆ροσόπουλος, εκφράζοντας 

τις αµφιβολίες του για το αν το σχέδιο της συγχώνευσης συνάδει  µε την επιθυµία 

των µετόχων της Ε.Τ.Ε., όχι µόνο αναγνώρισε τους επιστηµονικούς λόγους 

ύπαρξης ξεχωριστής εκδοτικής τράπεζας, αλλά εξέφρασε και τις ανησυχίες του 

µήπως η ενασχόληση της Ε.Τ.Ε. µε το εκδοτικό προνόµιο περιορίσει την εµπορική 

της δράση.345

                                                 
343 Ηλίας Βενέζης, Χρονικόν…,ό.π.,σελ.150 Οι αναφορές του Μάξιµου, επαναλήφθηκαν διεξοδικότερα  
τις επόµενες ηµέρες, στο πλαίσιο του διαλόγου που προκλήθηκε από τις αντιδράσεις των δηλώσεών του.  
«∆ιατί η συγχώνευσις να βλάψη το νόµισµα ή τας δύο τραπέζας; Ο µεν κ. υπουργός των Οικονοµικών 
θεωρεί την κατάργησιν της Εκδοτικής ακατανόητον, αλλά δεν εξηγεί σαφώς διατί, το δε ανακοινωθέν της 
κυβερνήσεως ενθυµίζει µεταξύ άλλων και την ∆ιεθνή Τράπεζαν της Βασιλείας την οποίαν ήθελε, λέγει, 
δυσαρεστήση η συγχώνευσις. ∆εν γνωρίζω, οµολογώ, τίνας ευκολίας απεκόµισεν η Τράπεζα της Ελλάδος 
εκ των σχέσεών της µετά της ∆ιεθνούς Τραπέζης. Ίσως την παραχώρησιν από µέρους της Τραπέζης της 
Ελλάδος των 200.000 λιρών Αγγλίας δια την τακτοποίησιν του ‘’Κρεντί Άνσταλ’’ της Βιέννης; Η Τράπεζα 
της Ελλάδος, πρέπει να συγχωνευθή µετά της Εθνικής. Το ότι η Εθνική είναι Τράπεζα ασκούσα την επί 
κινητών αξιών πίστιν, τούτο δεν παρουσιάζει ουδέν εµπόδιον, διότι υπήρξεν αύτη εις το παρελθόν και 
Κτηµατική και Αγροτική και ως εκ του όγκου της και του κύρους της κατώρθωσεν επί ένα αιώνα και εν τω 
συνόλω του κύκλου των εργασιών της να ωφελήση και επίζηλον διεθνώς να αποκτήση θέσιν και το 
εκδοτικόν προνόµιον να διαχειρισθή επωφελώς. ∆εν πρέπει δε να συνεχίση την άσκοπον ζωήν της η 
Εκδοτική, διότι στοιχίζει υπερεκατόν εκατοµµύρια ετησίως, διότι αι εργασίαι της ουδείς λόγος υπάρχει να 
γίνωνται εν ανταγωνισµώ δι’ αυτής και όχι δια της Εθνικής όπως άλλοτε και διότι, µη υπαρχούσης της 
σταθεροποιήσεως, ουδείς λόγος υπάρχει να παραµείνη ρυθµίστρια µηχανισµού ανυπάρκτου». εφηµ. 
Καθηµερινή και Ελεύθερο Βήµα, 5-5-1932 
344 Βλ. δηλώσεις Βαρβαρέσου, Καφαντάρη, Μαρή, Μιχαλακόπουλου, Βουρλούµη, Ηλιάσκου(γενικός 
διευθυντής Τράπεζας Αθηνών) και Λεκατσά(γενικός διευθυντής Ιονικής Τράπεζας) εφηµ. Ελεύθερο 
Βήµα,4-5-1932 και Καθηµερινή,5-5-1932. Βλ. επίσης και την επιστολή του Τσουδερού προς το 
Μάξιµο(4-5-1932) Ηλίας Βενέζης, ό.π.,σελ.150-153 
345Εφηµ. Ελεύθερο Βήµα,5-5-1932. Ειδικότερα, ο ∆ροσόπουλος ανέφερε: «∆ια την συγχώνευσιν της 
Τραπέζης της Ελλάδος µε την Εθνικήν Τράπεζαν, νοµίζω ότι ανεξαρτήτως παντός άλλου απαιτείται και η 
συγκατάθεσις των µετόχων της Εθνικής Τραπέζης, οι οποίοι καθ’ όσον γνωρίζω δεν είνε διατεθειµένοι να 
συµφωνήσουν. Εκτός αυτού οι επιστηµονικοί και άλλοι λόγοι οι οποίοι όπως επέβαλον και εις ηµάς την 
δηµιουργίαν ιδιαιτέρου τραπεζικού ιδρύµατος δια την άσκησιν του εκδοτικού προνοµίου εξακολουθούν να 
υφίστανται. Η εκ νέου ανάθεσις του εκδοτικού προνοµίου εις την Εθνικήν Τράπεζαν θα περιορίση 
µοιραίως την καθαρώς εµπορικήν δράσιν της, η οποία τοσούτον επωφελής υπήρξε δια την χώραν κατά τα 



 84

   Έχοντας εξασφαλίσει την καθολική υποστήριξη του ευρύτερου βενιζελικού 

χώρου, η Τ.Ε. δεν κινδύνευε να δει την υπόστασή της να µεταβάλλεται εφόσον το 

Κόµµα των Φιλελευθέρων βρισκόταν στην εξουσία. Όταν όµως το Νοέµβριο του 

1932 οι Λαϊκοί σχηµάτισαν κυβέρνηση, η πραγµάτωση του σχεδίου της 

συγχώνευσης εµφανίστηκε ως άµεση απειλή για την κεντρική τράπεζα. Ο νέος 

πρωθυπουργός Π.Τσαλδάρης, στην ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων 

στις 13 Νοεµβρίου, ανέφερε ότι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης ήταν η 

αναµόρφωση του τραπεζικού συστήµατος στη βάση της συγχώνευσης των 

τραπεζών Ελλάδος και Εθνικής.346 Ο Μάξιµος, σε συνάντησή του µε τον 

Τσουδερό, ανέλυσε το σχέδιο της συγχώνευσης που στα βασικότερα σηµεία του 

αφορούσε τα ακόλουθα: α) την ύπαρξη κοινού ∆ιοικητικού Συµβουλίου και για τις 

δυο τράπεζες, όπου οι διοικητές θα ήταν οµοίως κοινοί και για τα δυο ιδρύµατα΄ 

β) την κατάργηση των υποκαταστηµάτων της Τ.Ε.΄ γ) την παύση των υπηρεσιών  

του κεντρικού καταστήµατος της Τ.Ε. στην Αθήνα, όσον αφορά εµπορικές 

λειτουργίες προεξοφλήσεων κλπ..347 Επίσης, ο Μάξιµος, υποστήριξε ότι στο 

µέλλον η Τ.Ε. θα ήταν αρµόδια µόνο για τα ζητήµατα σχετικά  µε τη νοµισµατική 

κυκλοφορία, ενώ όλα τα ζητήµατα της πίστης  θα ασκούνταν αποκλειστικά από 

την Ε.Τ.Ε..348  

   Μπροστά στα νέα πολιτικά δεδοµένα, η αντίδραση της διοίκησης της Τ.Ε. ήταν 

άµεση. Ο Τσουδερός, ζήτησε από το Niemeyer να επιδράσει µε όλη του την 

επιρροή του ώστε να αποδοκιµαστεί η συγχώνευση µέσω του συµβουλίου της 

                                                                                                                                              
τελευταία έτη. Συνεπώς πάσα επί του ζητήµατος συζήτησις είνε περιττή και άσκοπος». εφηµ. Ελεύθερο 
Βήµα,5-5-1932 
346Εφηµ. Καθηµερινή,14 –11-1932 Η δήλωση του Τσαλδάρη ήταν η ακόλουθη: «Επίσης η Κυβέρνησις 
θεωρεί απαραίτητον να λάβη τα προσήκοντα µέτρα δια την αποκατάστασιν οµαλότητος εν τη πιστωτική 
κυκλοφορία δια την οποίαν αναγκαία καθίσταται η ρύθµισις του τραπεζικού µας οργανισµού κατά τρόπον 
ώστε να επέλθη αναγκαστική συγχώνευσις των δύο τραπεζών, Ελλάδος και Εθνικής, υπό τινα νέαν µορφήν, 
ήτις κατά τύπους µόνον θα παρουσιάζη ως αυτοτελή τα δυο ταύτα ιδρύµατα». εφηµ. Καθηµερινή, 14 –11-
1932. Εναντίον της συγχώνευσης των τραπεζών Ελλάδος και Εθνικής, τάχθηκε κατά τη συζήτηση στη 
βουλή και ο Α. Παπαναστασίου, λέγοντας: «…Έχω αµφιβολίας και ως προς την πρακτικότητα της 
συγχωνεύσεως των δύο µεγάλων Τραπεζών. Αν είναι δυνατόν να υποστηριχθή εκ των υστέρων ότι ήτο 
πρόωρος η σύστασις της Εκδοτικής Τραπέζης, ότε συνεστήθη, σήµερον, µετά την οργάνωσιν της Εκδοτικής 
Τραπέζης, µετά την κατεύθυνσιν, την οποίαν έλαβεν η Εθνική Τράπεζα, νοµίζω ότι θα ήτο σφάλµα η 
συγχώνευσις αυτών». Ι. Λευκοπαρίδης (επιµ), Αλέξανδρος Παπαναστασίου: µελέτες, λόγοι, άρθρα, Τόµος 
Β΄, Αθήνα, 1957, σελ.732  
347 Α.Ε.Τ. 63/7, Finlayson προς Loveday (διευθυντής του δηµοσιονοµικού τµήµατος της Κ.Τ.Ε.), 24-11-
1932 
348 Α.Ε.Τ. 63/7, ό.π.,24-11-1932 
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Τ.∆.∆. - στη βάση του πνεύµατος αµοιβαιότητας των κεντρικών τραπεζών.349 

Παράλληλα, ο Finlayson, προειδοποίησε τους Τσαλδάρη και Πεσµαζόγλου ότι µε 

το ίδρυµα που θα προέκυπτε από τη συγχώνευση, θα διέκοπταν τις άµεσες 

συναλλαγές τους τόσο η Τράπεζα της Αγγλίας και οι άλλες κεντρικές τράπεζες, 

όσο και η Τ.∆.∆..350 Επίσης, τους προέτρεψε, πριν αναλάβουν οποιαδήποτε δράση, 

να ζητήσουν τη γνώµη των αρµοδίων διεθνών θεσµών (∆.Ε. της Κ.Τ.Ε., Τ.∆.∆., 

Τράπεζα της Αγγλίας, Τράπεζα της Γαλλίας).351 Η βοήθεια που ζήτησε και 

ανέµενε ο Τσουδερός, δεν άργησε να έρθει. Η Τ.∆.∆., µετά από συνεδρίαση του 

διοικητικού της συµβουλίου, εξέφρασε επίσηµα τις αντιρρήσεις της για το σχέδιο 

της συγχώνευσης των δύο τραπεζών, τονίζοντας ότι µια τέτοια πράξη θα απέκλειε 

τυπικά και ουσιαστικά από τους κόλπους της τη νέα τράπεζα.352 Αλλά και η ∆.Ε. 

της Κ.Τ.Ε. δια µέσου του προέδρου της Α. Janssen, επανέλαβε και κατέστησε 

σαφές µε κοινή επιστολή που απηύθυνε στους Τσαλδάρη και Μάξιµο, ότι οι 

πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης ήταν όχι µόνο αντίθετες µε το Πρωτόκολλο 

της Γενεύης αλλά και επικίνδυνες για τα η συµφέροντα της χώρας.353 Η γνώµη της 

∆.Ε., διατυπώθηκε και δηµόσια στην έκθεση του Ιανουαρίου του 1933, κρατώντας 

την ίδια σταθερή στάση µε εκείνη που επέδειξε τον προηγούµενο Μάρτιο: «Η 

Επιτροπή εξακολουθεί να εµµένη εξ’ ολοκλήρου εις τας εν τη εκθέσει του Μαρτίου 

1932 διατυπωθείσας απόψεις της και εκφράζει ήδη την περαιτέρω γνώµην της ότι η 

οριστική εγκατάλειψις παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως της ιδέας της 

συγχωνεύσεως ήθελεν, υπό τας παρούσας συνθήκας, διευκολύνει κατά πολύ το έργον 

της οικονοµικής ανασυγκροτήσεως».354 Μπροστά στην κάθετη απόρριψη του 

σχεδίου της, η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης περιορίστηκε στο να 

ενηµερώσει τη ∆.Ε.(12 ∆εκεµβρίου 1932), ότι «σκοπεύει να έρθει σε επικοινωνία µε 

την Κοινωνίαν των Εθνών όταν θα έχη καταλήξει εις περισσότερον οριστικά 

συµπεράσµατα επί του θέµατος».355

                                                 
349 Α.Ε.Τ. 63/11, Τσουδερός προς Niemeyer, 14 -11-1932 
350 Α.Ε.Τ. 63/3, Finlayson προς  Niemeyer, 14-11-1932 
351 Α.Ε.Τ. 63/3,ό.π.,14-11-1932 
352 Α.Ε.Τ. 63/26, Fraser (αντιπρόεδρος της Τ.∆.∆.) προς Τσουδερό, 12-12-1932  
353 Α.Ε.Τ. 63/10, Janssen προς Mάξιµο, 24 -11-1932 και 52/2, Janssen προς Tσαλδάρη, 24 -11-1932  
354 Α.Ε.Τ. 129/16, «Απόσπασµα εκ της εκθέσεως της ∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής», Ιανουάριος 1933  
355 Ηλίας Βενέζης, ό.π.,σελ.159 
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   Η προσωρινή πτώση της κυβέρνησης Τσαλδάρη, σηµατοδότησε µια προσωρινή 

ύφεση στο σχέδιο της συγχώνευσης το οποίο όµως επανήλθε στην επιφάνεια µε 

σηµειολογικό τρόπο το Μάρτιο του 1993, όταν το Λαϊκό Κόµµα επανέκτησε την 

εξουσία.356 Η άρνηση του υπουργού οικονοµικών Σ. Λοβέρδου  να δώσει άδεια για 

την ανέγερση του κεντρικού κτιρίου της Τ.Ε., δηµιούργησε έντονη ανησυχία 

στους κόλπους της κεντρικής τράπεζας.357 Ο Finlayson, κίνησε τους διαύλους 

επικοινωνίας του µε την Κ.Τ.Ε. για µια πλάγια καταδίκη του σχεδίου της 

συγχώνευσης,358 ωστόσο, οι υποστηρικτές του σχεδίου, αλλάζοντας τακτική ώστε 

να αποφύγουν την ευθεία σύγκρουση µε το διεθνή παράγοντα, αναδιπλώθηκαν στη 

βάση των επιχειρηµάτων τους όπως τέθηκαν στα τέλη του 1931. Οι Τσαλδάρης 

και Μάξιµος, ανέφεραν στον Τσουδερό ότι δεν υπήρχε πλέον θέµα συγχώνευσης, 

αλλά «στενότερης συνεργασίας» µεταξύ των δύο τραπεζών.359 Η αλλαγή πλεύσης, 

επιβεβαιώθηκε στην ανάγνωση των προγραµµατικών δηλώσεων της κυβέρνησης,  

όπου αναγνωριζόταν η αυτόνοµη λειτουργία της εκδοτικής τράπεζας από το Λαϊκό 

Κόµµα: «Η Κυβέρνησις αποβλέπει εις την συγχώνευσιν των σπουδαιοτέρων 

τραπεζικών οίκων της χώρας(…). ∆εν περιλαµβάνει δε εις την συγχώνευσιν ταύτην 

ούτε την Τράπεζαν της Ελλάδος  ούτε την Εθνικήν, των οποίων θεωρεί σκόπιµον 

µόνον την στενωτέραν συνεργασίαν, χωρίς να θίγηται ουδετέρα τούτων η 

αυτοτέλεια, όπως καταστή εφικτή η προσήκουσα ρύθµισις της πίστεως και της 

κυκλοφορίας».360  

                                                 
356 Το σχέδιο της συγχώνευσης, περιλαµβανόταν στο προεκλογικό οικονοµικό του πρόγραµµα του 
Λαϊκού Κόµµατος, όπου αναφερόταν: «…Η Κυβέρνησις θεωρεί απαραίτητον να λάβη τα προσήκοντα 
µέτρα δια την αποκατάστασιν οµαλότητος εν τη πιστωτική κυκλοφορία δια την οποίαν αναγκαία 
καθίσταται η ρύθµισις του τραπεζικού µας οργανισµού κατά τρόπον ώστε να επέλθη αναγκαστική 
συγχώνευσις των δύο Τραπεζών, Ελλάδος και Εθνικής, υπό τινα νέαν µορφήν, ήτις κατά τύπους µόνον θα 
παρουσιάζη ως αυτοτελή τα δύο ταύτα ιδρύµατα». εφηµ. Καθηµερινή και Πρωϊα,25-2-1932 
357 Α.Ε.Τ. 63/8, Finlayson προς Siepmann, 16-3-1933 
358 Ο τεχνικός σύµβουλος της Τ.Ε., ζήτησε από τον Loveday να τονίσει στον 
αντιπρόσωπο της κυβέρνησης στην Κ.Τ.Ε. Ραφαήλ, την σταθερή και κάθετη αντίθεση 
της ∆.Ε. σε οποιαδήποτε µεταρρύθµιση του καθεστώτος λειτουργίας της Τ.Ε. Ανάλογη 
κρούση έκανε και στον Siepmann, ώστε ο τελευταίος να προειδοποιήσει τον 
Κακλαµάνο (πρέσβης της Ελλάδας στην Αγγλία) για την αρνητική θέση των κεντρικών 
τραπεζών στο σχέδιο της συγχώνευσης και τις συνέπειες που θα είχε αυτό για τη 
συνεργασία τους σε οποιοδήποτε σχέδιο οικονοµικής ανοικοδόµησης. Α.Ε.Τ. 52/14, 
Finlayson προς  Loveday, 24-3-1933 και 63/13, Finlayson προς Siepmann, 31-3-1933 
359 Α.Ε.Τ. 63/5, Finlayson προς Loveday, 20-3-1933 
360 Εφηµ. Καθηµερινή,6-4-1933 
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   Οι τελευταίες εξελίξεις, ερµηνεύτηκαν από τη διοίκηση της Τ.Ε. ως απλή 

αλλαγή φρασεολογίας, που υποδήλωνε αλλαγή τακτικής και όχι στρατηγικής από 

µέρους των αντιπάλων της. O Finlayson, επεσήµανε ότι η ορολογία περί 

«στενότερης συνεργασίας» σήµαινε ουσιαστικά  «εγκατάλειψη του σχεδίου της 

συγχώνευσης και επικέντρωση στην πολιτική του ακρωτηριασµού της Τράπεζας της 

Ελλάδος», γεγονός που συνδέθηκε και από τον Τσουδερό, µε την κατάργηση των 

υποκαταστηµάτων της κεντρικής τράπεζας και τον αποκλεισµό της από τις 

απευθείας πιστώσεις της προς την αγορά, ώστε να καταστεί αδύνατη η επίδραση 

της Τράπεζας στη διαµόρφωση τόσο της κυκλοφορίας και των πιστώσεων όσο και 

του προεξοφλητικού επιτοκίου.361  

   Στην προσπάθεια για την αποτροπή του περιορισµού της δράσης της, η  Τ.Ε. 

είχε και σ’ αυτή την περίπτωση σύµµαχο την Κ.Τ.Ε.,362 της οποίας η σταθερή 

στήριξη επιβεβαιώθηκε και τον Ιούνιο. Ο Μάξιµος, στη διάσκεψη της ∆.Ε. που 

συγκλήθηκε τον Ιούνιο του 1933 στο Λονδίνο µε αφορµή την µελέτη των 

οικονοµικής κατάστασης της Ελλάδας, ανακίνησε το θέµα της συγχώνευσης, το 

οποίο συζητήθηκε – απόντος του Τσουδερού µετά από αίτηµα της κυβέρνησης - σε 

µυστική συνεδρίαση.363 Μετά από µακρά συζήτηση, η πρότασή του απορρίφθηκε 

και ακολούθως ο υπουργός εξωτερικών προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Συµφωνείται ότι η οργάνωσις της Τραπέζης της Ελλάδος, ως έχει προβλεφθή δια 

του Πρωτοκόλλου της Γενεύης του 1927, δεν θέλη υποστή ουδεµίαν 

τροποποίησιν».364 Παράλληλα, η ∆.Ε., σε έκθεσή της προς το συµβούλιο της 

Κ.Τ.Ε., σηµείωσε: «Η ∆ηµοσιονοµική Επιτροπή επανεληµµένως εξήρε την 

σηµασίαν την οποίαν έχει η διατήρησις του καθεστώτος της Τραπέζης της Ελλάδος, 

η ίδρυσις και η λειτουργία της οποίας απετέλει µέρος της διεθνούς συµφωνίας 

δυνάµει της οποίας η Ελλάς επέτυχε να λάβη, υπό την αιγίδα της Κοινωνίας των 

Εθνών, δάνειον λιρών Αγγλίας εννέα εκατοµµυρίων. Κατά την γνώµην της 

Επιτροπής αι επικρίσεις αι οποίαι έγιναν εν Ελλάδι κατά του καθεστώτος τούτου 

                                                 
361 Α.Ε.Τ. 63/4, Finlayson προς Loveday, 31-3- 1933 και 129/7, Τσουδερός προς Siepmann, 25-4-1933 
362 Βλ. κεφάλαιο 3.5.1 
363 Ηλίας Βενέζης, Εµµανουήλ…,ό.π.,σελ.104 
364 Ό.π. 
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είναι αστήρικτοι και ασυµβίβαστοι προς τας αναγνωρισµένας αντιλήψεις περί της 

λειτουργίας µιας εκδοτικής Τραπέζης».365  

   Η συµβολική αναγνώριση της αυτόνοµου καθεστώτος της κεντρικής τράπεζας, 

έγινε µε την τελετή θεµελίωσης του νέου κεντρικού της καταστήµατος στις 20 

Νοεµβρίου 1933, παρά τον περιπετειώδη τρόπο πραγµατοποίησης της. Ο 

Τσαλδάρης, αγνοώντας την αντίθεση των υπουργών του Μάξιµου και Λοβέρδου, 

βοήθησε µυστικά το διοικητή της Τ.Ε., υποδεικνύοντάς του για το πώς και πότε 

θα έπρεπε να κάνει την τελετή θεµελίωσης ώστε να είναι πρακτικά αδύνατη η 

αντίδραση των παραγόντων του κόµµατός του.366 Ο τρόπος επίτευξής της, 

περιγράφεται από τον Τσουδερό στις σηµειώσεις του ηµερολογίου του: «Πως µας 

εδόθη τελικώς η άδεια δια την ανέγερσιν του κτηρίου; Εις αυτό συνετέλεσε µία 

συγγενής του Παναγή Τσαλδάρη. Περί του κινήτρου της έχω κατατεθειµένον 

απόρρητον χρονικόν εις το παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος Αρχείον µου. Φρονώ 

όµως ότι δεν πρέπει να δηµοσιευθή τούτο, εφ’ όσον ζη η κυρία Λίνα Τσαλδάρη, η 

οποία εβοήθησε αφιλοκερδώς την ενδιαφεροµένην συγγενήν της. Ο Πρωθυπουργός 

Παναγής Τσαλδάρης ευρήκε την ευκαιρίαν, όταν απουσίαζον εις το εξωτερικόν οι 

υπουργοί του ∆. Μάξιµος και Σ. Λοβέρδος, δια να µε καλέση και να µου δώση την 

συγκατάθεσίν του όπως βάλωµεν τα θεµέλια. Τούτο και εγένετο, αλλ’ αθορύβως και 

άνευ επισηµότητος τινός».367

   Η επίσηµη δήλωση του Μάξιµου (Ιούνιος 1933) για το σεβασµό της τραπεζικής 

µεταρρύθµισης του 1927, αποδείχτηκε πως δεν ήταν τελεσίδικη για τους Λαϊκούς. 

Το 1935, µε αφορµή την πολιτική κρίση και την αναταραχή στη διοίκηση της 

Τ.Ε.,368 το σχέδιο της συγχώνευσης των τραπεζών Ελλάδος και Εθνικής, επανήλθε 

στην επιφάνεια µέσα από τα δηµοσιεύµατα του φιλοκυβερνητικού τύπου. Την 1η 

                                                 
365 Ό.π.,σελ.103 
366 Ηλίας Βενέζης, Χρονικόν…,ό.π.,σελ.171 
367 Ηλίας Βενέζης, Εµµανουήλ…,ό.π.,σελ.111 
368 Ο Τσουδερός, κατηγορήθηκε ανοιχτά από τον Ι. Ράλλη ότι χρηµατοδότησε το βενιζελικό κίνηµα του 
Μαρτίου του 1935 - γεγονός που παραµένει ως σήµερα αδιευκρίνιστο –  και πιεζόµενος από παράγοντες 
της κυβέρνησης υπέβαλλε την παραίτησή του στις 31 Μαϊου. Ο Τσαλδάρης, αντέδρασε στην ιδέα να 
εξωθήσουν τον διοικητή της Τ.Ε. σε παραίτηση, άφησε όµως να επικρατήσει στο υπουργικό συµβούλιο 
που συνήλθε στις 31 Ιουλίου η γνώµη των πιο ακραίων αντιπάλων της Τράπεζας. Ο Βαρβαρέσος, 
αρνήθηκε να αναλάβει τη διοίκηση και η θέση έµεινε κενή ως το Μάρτιο του 1936, όταν η υπηρεσιακή 
κυβέρνηση ∆εµερτζή επανέφερε τον Τσουδερό. Mark Mazower,ό.π.,σελ.250-251 και Ηλίας Βενέζης, 
Χρονικόν…, ό.π.,σελ.179-181, 186-187 
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Ιουνίου 1935, η εφηµερίδα Καθηµερινή έγραψε ότι η κυβέρνηση µελετούσε να 

εφαρµόσει ένα σχέδιο ανάλογο µε αυτό που είχαν προτείνει οι Πεσµαζόγλου και 

Μάξιµος το 1931, δηλαδή τη δηµιουργία ενός «Ανώτατου Γενικού Συµβουλίου», 

όπου µε πρόεδρο το τελευταίο θα συντονίζονταν οι δυο τράπεζες για τη ρύθµιση 

της νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής. Όµως, οι αντιδράσεις που συνάντησε 

η αναγγελία του σχεδίου τόσο µέσα στους κόλπους της κυβέρνησης όσο και στην 

αντιπολίτευση, δεν έδωσαν καµιά επίσηµη συνέχεια από µέρους των 

υποστηρικτών της συγχώνευσης, µάλιστα, ο υπουργός οικονοµικών 

Γ.Πεσπαζόγλου, λίγες µέρες αργότερα διέψευσε κατηγορηµατικά την σχετική 

φιλολογία.369  

   Ανάλογη κατάσταση, εκτυλίχτηκε και στις αρχές του 1936, όταν ήρθε στην 

επιφάνεια η φήµη ότι η κυβέρνηση µελετούσε ξανά το σχέδιο της συγχώνευσης.370 

Με αφορµή αυτή τη φηµολογία, ο αρχηγός του Κόµµατος των Φιλελευθέρων Θ. 

Σοφούλης,  απέστειλε προς τον διοικητή της Ε.Τ.Ε. Ι.∆ροσόπουλο την ακόλουθη 

επιστολή: «Επειδή γίνεται και πάλιν λόγος περί συγχωνεύσεως της Εθνικής µετά 

της Τραπέζης της Ελλάδος αισθάνοµαι την υποχρέωσιν να σας καταστήσω γνωστόν 

ότι το κόµµα των Φιλελευθέρων αντιτίθεται θεµελιωδώς εις το ανακινούµενον 

ζήτηµα της συγχωνεύσεως των Τραπεζών. Και εάν ποτέ ήθελε πραγµατοποιηθή 

παρ’ άλλου κόµµατος, δεν θα διστάση το κόµµα των Φιλελευθέρων, ερχόµενον εις 

την αρχήν, να επανεφέρη την σήµερον υφισταµένην κατάστασιν σύµφωνον προς το 

συµφέρον της χώρας και τας διεθνείς συµβάσεις».371  

   Η επιστολή αυτή, αποτέλεσε και την τελευταία πράξη στο σχέδιο της 

συγχώνευσης. Το 1939, η συγκέντρωση του αξιώµατος του διοικητή της Τ.Ε. και 

του διοικητή της Ε.Τ.Ε. στα χέρια του ∆ροσόπουλου,372 φάνηκε να θέτει πάλι το 

ζήτηµα της διατήρησης ή µη της ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας.373 Αλλά ο 

                                                 
369 Ηλίας Βενέζης, ό.π.,σελ.182 και εφηµ. Καθηµερινή, 2και3-6-1932 - Πρωϊα,2και3-6-1932 - Ελεύθερο 
Βήµα,2,3και5-6-1932 
370 Ηλίας Βενέζης, ό.π.,σελ.187 
371 Α.Ε.Τ. 63/28, Σοφούλης προς ∆ροσόπουλο, 22-2-1936 
372 Το 1939, ο Τσουδερός συµµετείχε σε συνοµωσία κατά του Μεταξά και αποπέµφθηκε από του θέση 
του διοικητή της Τ.Ε.. Για περισσότερα βλ. Γρηγόριος ∆αφνής, Η Ελλάς µεταξύ δύο πολέµων, Τόµος Β΄, 
Αθήνα, 1974,σελ.460-465 
373Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής 
οικονοµίας»,στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο µεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος 
Χατζηιωσήφ(επιµ), Τόµος Β΄, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002,σελ.53 
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αιφνίδιος θάνατος του ∆ροσόπουλου µετά από µερικούς µήνες και η 

αντικατάστασή του από δυο διαφορετικούς διοικητές για τις δυο τράπεζες, - Κ. 

Βαρβαρέσος στην Τ.Ε. και Α. Κορυζής στην Ε.Τ.Ε. – κατοχύρωσε πλέον την 

αυτόνοµη συνέχεια της εκδοτικής τράπεζας.374  

 

4.2 Η συγχώνευση, οι πολιτικές δυνάµεις και ο ξένος παράγοντας  

 

   Η τραπεζική µεταρρύθµιση του 1927, αποκαλύπτει σε µεγάλο βαθµό το πλαίσιο 

στο οποίο κινήθηκε  το ζήτηµα της συγχώνευσης των τραπεζών Ελλάδος και 

Εθνικής για το Λαϊκό Κόµµα, τον ευρύτερο βενιζελικό χώρο και τoν ξένο 

παράγοντα. Όπως είδαµε, η ίδρυση της Τ.Ε. ήταν δηµιούργηµα των 

κατευθύνσεων της Κ.Τ.Ε. και ειδικότερα της πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας 

µέσα στο διεθνή οργανισµό.375 Σ’ όλο το µεσοπόλεµο, η Τράπεζα της Αγγλίας 

ενθάρρυνε την ενίσχυση της θέσης των κεντρικών τραπεζών σ’ όλες τις περιοχές 

κάτω από τη βρετανική πολιτική και οικονοµική επιρροή,376 και κάτω απ’ αυτό το 

πρίσµα εξηγείται η σταθερή στήριξη που πρόσφερε τόσο ο Finlayson όσο και η 

∆.Ε. σε κάθε απόπειρα  προσβολής του ανεξάρτητου καθεστώτος της Τ.Ε.. Η 

ευνοϊκή µεταχείριση και στήριξη που επεφύλαξε ο διεθνής παράγοντας στην Τ.Ε., 

ήταν περισσότερο εµφανής όταν η τελευταία - από τα τέλη του 1931 - 

παραβιάζοντας τις διεθνείς αρχές λειτουργίας των κεντρικών τραπεζών (εµπορικές 

προεξοφλήσεις κλπ.), αφέθηκε να εδραιώσει τη θέση της µέσα στο τραπεζικό 

σύστηµα. 

   H πολιτική στήριξη των βενιζελογενών παραγόντων Καφαντάρη, 

Μιχαλακόπουλου και Παπαναστασίου στην διατήρηση  της αυτονοµίας της Τ.Ε., 

ερµηνεύεται από το γεγονός ότι τα παραπάνω πρόσωπα, και ιδιαίτερα ο 

Καφαντάρης, ήταν οι πολιτικοί φορείς της τραπεζικής µεταρρύθµισης του 1927. 

Αντίθετα, η στάση του Βενιζέλου ήταν αµφιλεγόµενη απέναντι στην κεντρική 

τράπεζα. Η δηµόσια δήλωση του ∆ιοµήδη το 1932, ότι ο Βενιζέλος «έβρισκε 

                                                 
374 Ό.π. 
375 Όλγα Χριστοδουλάκη, «Η µεταρρύθµιση του τραπεζικού συστήµατος και η ίδρυση της Τράπεζας της 
Ελλάδος», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο µεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος Χατζηιωσήφ 
(επιµ), Τόµος Β΄, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002,σελ. 252 
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πάντοτε προφάσεις, αληθινάς ή ψευδείς, δια να πλήττη το Ίδρυµα και την 

σταθεροποίησιν µαζί, αισθανόµενος ένα είδος νοσηράς χαράς διότι πλήττει κάτι τι 

το οποίον δεν είχε κάµει ο ίδιος»,377 παρά  τη δριµύτητα της διατύπωσης,378 

αποδίδει, έστω και εν µέρει, τόσο την αµφισβήτηση του τρόπου πραγµατοποίησης 

της τραπεζικής µεταρρύθµισης από το Βενιζέλο όσο και την έλλειψη πολιτικής 

βούλησης να υπερασπιστεί ως πρωθυπουργός την εκδοτική τράπεζα όταν οι 

παράγοντες του Λαϊκού Κόµµατος αµφισβητούσαν τον αυτόνοµο ρόλο της. 

Επίσης, αµφιλεγόµενη ήταν και η στάση του Βενιζέλου στις εκλογές για τη 

ανάδειξη του διαδόχου του ∆ιοµήδη, αν λάβουµε υπόψη – µε τις ανάλογες 

επιφυλάξεις - ότι σύµφωνα µε τον Τσουδερό, ο Βενιζέλος επιθυµούσε την εκλογή 

του Μάξιµου για τη θέση του διοικητή. 

   Από την άλλη µεριά, η εµµονή των παραγόντων του Λαϊκού Κόµµατος στη 

συγχώνευση των δυο τραπεζών, δεν πήγαζε από ελατήρια που στόχευαν στην 

καλύτερη ρύθµιση της πίστης και της κυκλοφορίας όπως επικαλούνταν, αλλά 

στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων της Ε.Τ.Ε.. Το Λαϊκό Κόµµα και η ευρύτερη 

φιλοβασιλική παράταξη, ως πολιτικός εκφραστής ορισµένων οικονοµικών 

συµφερόντων που περιελάµβαναν και την Ε.Τ.Ε., προσπάθησε να υπονοµεύσει την 

Τ.Ε. τόσο άµεσα µε το σχέδιο της συγχώνευσης στις διάφορες παραλλαγές του, 

όσο και έµµεσα µε τις επικρίσεις για τις άµεσες επεµβάσεις της στην αγορά µέσω 

των υποκαταστηµάτων που διατηρούσε υποστηρίζοντας το κλείσιµό τους.379 Η 

δήλωση του Μάξιµου ότι η Ε.Τ.Ε.  «εστερήθη των προνοµίων τα οποία επέτρεπον 

άλλοτε εις αυτήν να είναι µετά του Κράτους ο ρυθµιστής του συνόλου της 

οικονοµικής µας ζωής», είναι ενδεικτική της σκοπιµότητας του σχεδίου του.380 

Παρ’ όλα αυτά, εντύπωση προκαλεί η στήριξη του Τσαλδάρη προς την Τ.Ε. και 

τον Τσουδερό, αναφορικά µε δυο περιστατικά που δηµιουργούν ερωτηµατικά για 

το αν η στάση του Λαϊκού Κόµµατος έναντι της κεντρικής τράπεζας ήταν ενιαία. 

Το πρώτο, αφορά την «συνωµοτική» συνεργασία του µε τον Τσουδερό για την 

                                                                                                                                              
376 Ό.π. 
377 Εφηµ. Ελεύθερο Βήµα, 29-8-1932 
378 ∆εν πρέπει να παραβλέψουµε το γεγονός ότι ο Βενιζέλος ήταν η αιτία για την αποποµπή του ∆ιοµήδη 
από τη θέση του διοικητή της Τ.Ε.. 
379 Βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,σελ.50 
380 Εφηµ. Πρωία, 5-12-1931 
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ανέγερση του κεντρικού κτιρίου της Τράπεζας, έχοντας µάλιστα γνώση της 

έντονης αντίθεσης βασικών υπουργών του. Το δεύτερο περιστατικό, αφορά την 

αντίθεση του για την εξώθηση του Τσουδερού σε παραίτηση το 1935, παρά την εν 

τέλει υποχώρηση του κάτω από τη πίεση των ακραίων αντιβενιζελικών υπουργών 

του. Ο Mazower, υπονοεί ότι το σχέδιο της συγχώνευσης ήταν βασικά επιθυµία 

των Μάξιµου και Λοβέρδου, αναφέροντας  ότι µετά το 1933 η ασθενής υποστήριξη 

του Τσαλδάρη προς την Τ.Ε. υπαγορεύτηκε από εσωκοµµατικές σκοπιµότητες που 

σχετίζονταν µε την υποστήριξη των δυο σηµαντικών υπουργών του, προκειµένου 

να αντισταθµίσει άλλα πολιτικά ακραία στοιχεία της κυβέρνησης του.381

   Ερωτηµατικά επίσης, προκαλεί και η δήλωση αποδοκιµασίας του ∆ροσόπουλου 

στο σχέδιο της συγχώνευσης. Απορίες όµως για τη στάση του ∆ροσόπουλου, δεν 

υπήρχαν από µέρους των ιθυνόντων της Τ.Ε. Ο Finlayson, ενηµερώνοντας τους 

ξένους παράγοντες, έκανε λόγο για «υποκριτική στάση» του ∆ροσόπουλου, 

υποστηρίζοντας ότι πίσω από την υπονόµευση της Τ.Ε. βρισκόταν η Ε.Τ.Ε.382 

Ωστόσο, για την ηγεσία της Τ.Ε., ο ιθύνων νους στη στρατηγική της Ε.Τ.Ε. δεν 

ήταν ο ∆ροσόπουλος αλλά η «διαόλου κάλτσα» Α.Κορυζής και η «ακόρεστη 

µεγαλοµανία του».383  

   Τέλος, η αιτιολόγηση για τη διατήρησης της ακεραιότητας της κεντρικής 

τράπεζας, παρά τα επιφαινόµενα, χρήζει διεξοδικότερης έρευνας και στους 

εγχώριους και στους εξωτερικούς οικονοµικούς και πολιτικούς παράγοντες. 

Ειδικότερα, θα πρέπει να εκτιµηθεί η βαρύτητα και η επίδραση της στήριξης που 

πρόσφερε η ∆.Ε. της Κ.Τ.Ε. και η Τ.∆.∆.. στην Τ.Ε., στη βάση του κατά πόσο οι 

διεθνείς οργανισµοί είχαν τη δύναµη να επιβάλουν την άποψή τους, αν λάβουµε 

υπόψη ότι η απειλή της οικονοµικής αποµόνωσης και του κλονισµού της πίστης 

της Ελλάδας στο εξωτερικό, ήταν πλέον ελάσσονος σηµασίας, µια που από τις 

αρχές του 1932 η διεθνής οικονοµική συγκυρία είχε καταστήσει απαγορευτική 

κάθε απόπειρα εξωτερικού δανεισµού. Ίσως, τη δύναµη επιβολής τους διεθνούς 

παράγοντα στα τραπεζικά ζητήµατα της χώρας, θα πρέπει να την αναζητήσουµε 

πιο άµεσα στην πολιτική επιρροή της Αγγλίας. Από την άλλη, στο εσωτερικό 

                                                 
381 Mark Mazower, ό.π.,σελ.249 
382 Α.Ε.Τ. 63/5, Finlayson προς Loveday, 20-3-1933 και 63/13, Finlayson προς Siepmann, 31-3-1933 
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µέτωπο, παρά τη δεδοµένη στάση των πολιτικών παραγόντων - όπου από ένα 

σηµείο και µετά η αντίθεση στο σχέδιο της συγχώνευσης πήρε το χαρακτήρα µια 

ακόµα αντίθεσης Βενιζελικών - Αντιβενιζελικών –  θα πρέπει να εξεταστεί ο ρόλος 

και η στάση των υπολοίπων εµπορικών τραπεζών. Για παράδειγµα ο Τσουδερός, 

στην ανακίνηση του ζητήµατος της συγχώνευσης το καλοκαίρι του 1935, εντάσσει 

στα τραπεζικά συµφέροντα που κινούν Λαϊκό Κόµµα εκτός από την Ε.Τ.Ε. και τη 

Λαϊκή Τράπεζα.384 «…∆εν νιώθω πολύ αισιόδοξος γιατί το µπλόκ των ιδιωτικών 

τραπεζικών συµφερόντων έχει γίνει ισχυρότερο στους κόλπους της κυβέρνησης. Σ’ 

αυτά τα συµφέροντα έχουν τώρα προστεθεί και αυτά του κ. Λοβέρδου, ο οποίος 

προσπαθεί να ενώσει την τράπεζά του (Λαϊκή Τράπεζα) µε την Εθνική Τράπεζα µε 

σκοπό να παύσει να είναι τραπεζίτης και έτσι να µπορεί να καταλάβει τη θέση του 

∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος».385

 

 

  

                                                                                                                                              
383 Α.Ε.Τ. 63/7, ό.π., 24-11-1932 και 63/13, ό.π., 31-3-1933 
384 Α.Ε.Τ. 63/14, Τσουδερός προς Siepmann, 3-7-1935 
385 Α.Ε.Τ. 63/14, ό.π.,3-7-1935 
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ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

   Ένα από τα βασικά γνωρίσµατα της ελληνικής οικονοµίας µετά την κρίση του 1932 

ήταν και η αναβάθµιση του ρόλου της Τ.Ε., αφού µε την επιβολή των 

συναλλαγµατικών περιορισµών ισχυροποιήθηκε αυτόµατα η θέση της στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα.386 Η κεντρική τράπεζα, αναλαµβάνοντας τα ηνία στην άσκηση της 

νοµισµατικής πολιτικής, αναδείχτηκε σε κεντρικό θεσµό που κατηύθυνε την κρατική 

οικονοµική πολιτική.387

   Αν χαρακτηρίζαµε εν συντοµία την πολιτική της Τ.Ε. την περίοδο 

της αυτάρκειας θα λέγαµε ότι η συναλλαγµατική πολιτική καθορίζει 

τη νοµισµατική της πολιτική, και ακολούθως η νοµισµατική πολιτική 

καθορίζει την πιστωτική της πολιτική. Ειδικότερα, η διατήρηση των 

κεκτηµένων της συναλλαγµατικής πολιτικής όπως διαµορφώθηκαν 

στις αρχές του 1933 – ανώτερη εσωτερική αγοραστική δύναµη της 

δραχµής σε σχέση µε την εξωτερική της αξία, σταθερότητα της 

εξωτερικής αξίας της δραχµής, συναλλαγµατικό απόθεµα – καθόρισαν 

τη νοµισµατική πολιτική της Τ.Ε. ως το τέλος του µεσοπολέµου. 

Στόχος της ήταν η κατά το δυνατόν σταθερότητα της εσωτερικής 

αξίας της δραχµής, γεγονός που εκφραζόταν στην αποτροπή του 

πληθωρισµού. Η  πρόκλησή του αφ’ ενός θα ύψωνε τον τιµάριθµο 

χονδρικής πώλησης, αναιρώντας έτσι τα οφέλη που προέκυπταν για 

την ελληνική οικονοµία(τόνωση εξαγωγών), και αφ’ ετέρου θα 

απειλούσε τη σταθερότητα της εξωτερικής αξίας της δραχµής. Η Τ.Ε. 

διαχειριζόµενη µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις χορηγήσεις της προς 

                                                 
386 Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής 
οικονοµίας»,στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: ο µεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος 
Χατζηιωσήφ(επιµ), Β΄ Τόµος, Αθήνα, Βιβλιόραµα, 2002,σελ.52-53 
387 Mark Mazower, Η Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου, Σπύρος Μαρκέτος (µτφ), Αθήνα, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2002, σελ.240 
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το κράτος (καταθέσεις ∆.Ο.Ε.) και τη διενέργεια των νοµισµατικών 

συµψηφισµών µε τις ξένες χώρες (clearings),388 απέτρεψε 

οποιονδήποτε κίνδυνο πληθωρικής κυκλοφορίας που θα µπορούσε να 

προκύψει εξ’ αιτίας αυτών των παραγόντων. Από την άλλη µεριά, η 

σταθερή αύξηση της νοµισµατικής κυκλοφορίας από την εκδοτική 

τράπεζα ως το τέλος του µεσοπολέµου, επειδή παρακολούθησε την 

αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας ήταν ακίνδυνη για τη 

νοµισµατική σταθερότητα389  

   Αν τοποθετούσαµε τη νοµισµατική πολιτική της κεντρικής τράπεζας 

σ’ ένα θεωρητικό πλαίσιο, αυτό θα ήταν της «τραπεζικής 

αρχής»(Τ.Α.).390 Η Τ.Α. βλέπει την ποσότητα του χρήµατος στην 

οικονοµία να προσδιορίζεται από την πλευρά της ζήτησης και το 

επίπεδο των τιµών να καθορίζει τη συνολική ποσότητα του χρήµατος, 

δηλαδή οι µεταβολές στις τιµές και την οικονοµική δραστηριότητα 

συνεπάγονται και αντίστοιχες αλλαγές στις τραπεζικές πιστώσεις και 

τη νοµισµατική κυκλοφορία.391 Όταν οι τιµές ανέρχονται392 και η 

                                                 
388 Εδώ, αναφερόµαστε κυρίως στα µεγάλα ενεργητικά υπόλοιπα σε µάρκα που προέκυψαν από τη 
διενέργεια εµπορικών συµψηφισµών µε τη Γερµανία. 
389 Βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η Γηραιά Σελήνη: Η βιοµηχανία στην Ελλάδα 1830-1940, Αθήνα, 
Θεµέλιο,1993, σελ.257-258 
390 Για τις θεωρίες κάλυψης της νοµισµατικής κυκλοφορίας - «τραπεζική αρχή» και «αρχή της 
κυκλοφορίας» - και το ρόλο των κεντρικών τραπεζών βλ. Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 1929 και 
οι Έλληνες οικονοµολόγοι: συµβολή στην ιστορία της οικονοµικής σκέψης στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, 
Αθήνα, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1989, σελ.122-124 
391 Ό.π.,σελ.123 
392 Κατά την Τ.Α., οι τιµές µπορεί να ανέρχονται λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής αλλά ποτέ 
λόγω της αύξησης της ποσότητας του χρήµατος, η οποία πάντα είναι αποτέλεσµα και όχι λόγος 
πληθωρισµού. Ό.π. Ως προς αυτό το σηµείο και γενικότερα για την ταύτιση της πολιτικής της Τ.Ε. 
µε την Τ.Α., ενδεικτική είναι η επισήµανση του Τσουδερού για την άσκηση της νοµισµατικής 
πολιτικής µετά την άρση του Κ.Χ.Σ.: «Καίτοι θα ήτο βεβαίως περιττόν ενώπιον των δεδοµένων της 
πραγµατικής εξελίξεως και ευρύνσεως των συναλλαγών να επιχειρήση τις να δικαιολογήση 
περισσότερον την αυτονόητον και αναγκαίαν αύξησιν της κυκλοφορίας, εν τούτοις νοµίζω αναγκαίον 
να τονίσω ότι θα απετέλει πλάνην το να θελήση τις βασιζόµενος επί µονοπλεύρων θεωριών, να 
αντιστρέψη τας πραγµατικάς σχέσεις και να αποδώσει έστω και εν µέρει την αύξησιν του επιπέδου 
των τιµών, εις την αύξησιν της κυκλοφορίας. Η αύξησις των τιµών οφείλεται εις αυτοτελή αίτια 
διεθνούς και τοπικής µορφής, εις παράγοντας καθαρώς οικονοµικούς και ουχί χρηµατικούς, σχέσιν 
έχοντας προς την παραγωγήν και τας ανωµάλους πολλάκις σχέσεις προσφοράς και ζητήσεως, η δε 
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οικονοµική δραστηριότητα είναι αυξηµένη, η κεντρική τράπεζα 

αυξάνει την κυκλοφορία ενώ στην αντίθετη περίπτωση τη µειώνει, 

ωστόσο ο ρόλος της είναι παθητικός, γιατί προσαρµόζει τη 

δραστηριότητα της προς τα διαδραµατιζόµενα στην οικονοµία χωρίς 

να επηρεάζει τις εξελίξεις η ίδια.393  Έτσι εξηγείται και η τακτική 

προσαρµογής των πιστώσεων της Τ.Ε. προς την αντίστοιχη ζήτηση, 

χωρίς την ανάληψη πρωτοβουλιών για τον επηρεασµό της 

παραγωγικής δραστηριότητας προς συσταλτική ή επεκτατική 

κατεύθυνση, γεγονός που προσέδωσε στην πολιτική της παθητικότητα 

και συντηρητισµό.394 Άλλωστε, η όλη συλλογιστική της Τ.Α. προδίδει 

µια οικονοµική βάση εµπορευµατικής παραγωγής, ουδέτερου 

χρήµατος και γενικότερα θεώρησης της οικονοµικής διαδικασίας από 

την πλευρά των συναλλασσοµένων που ενδιαφέρονται να 

εξυπηρετούνται στις συναλλαγές τους.395 Στην εξυπηρέτηση των 

συναλλαγών η Τ.Ε. συνέβαλε και µε την πολιτική του προεξοφλητικού 

επιτοκίου. Η τακτική µείωσης του προεξοφλητικού επιτοκίου δεν 

χρησιµοποιήθηκε από την κεντρική τράπεζα ως µέσο ρύθµισης της 

κυκλοφορίας,396 επιδρώντας έτσι τη ζήτηση πιστώσεων, αλλά ως µέσο 

για την ελάφρυνση των συναλλαγών και της τόνωσης της εγχώριας 

παραγωγής. 

                                                                                                                                              
αύξησις της κυκλοφορίας είναι αναγκαία συνέπεια της µεταβολής των τιµών και ουχί αιτία αυτής. 
Κυκλοφορία σταθερά και άκαµπτος αποτελεί φαινόµενον νοσηρόν. Κυκλοφορία τουναντίον ελαστική 
προσαρµοζόµενη προς τον όγκον των συναλλαγών αποτελεί πραγµατικόν και κατάλληλον όργανον 
της οικονοµίας» Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επί του Ισολογισµού 31-12- 1937, Αθήνα, 1938, 
σελ.28 βλ. επίσης και Έκθεσις…, 31-12- 1938,σελ.33 
393 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π. 
394 Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος: 1928-1978,Αθήνα, 
1978,σελ.142,146 
395 Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π. 
396 Κάτι τέτοιο, όπως αναφέραµε στο κεφάλαιο 3.5.1, ήταν δύσκολο λόγω των ιδιαιτεροτήτων της 
ελληνικής χρηµαταγοράς. Άλλωστε, οι διαδοχικές µειώσεις του επίσηµου προεξοφλητικού επιτοκίου,  
ιδιαίτερα το 1932 και το 1933, έγιναν σε µια περίοδο στασιµότητας ή και µείωσης των χορηγήσεων της 
κεντρικής τράπεζας εξαιτίας του κινδύνου πρόκλησης πληθωρισµού από την αγορά συναλλάγµατος. 
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   Ωστόσο, η ασκηθείσα πολιτική εγείρει αναπόφευκτα ορισµένα ερωτήµατα για τις 

προεκτάσεις που είχε οι οποίες χρήζουν διερεύνησης και εστιάζονται σε δύο κυρίως 

σηµεία. Το πρώτο, αφορά τις πολιτικές προεκτάσεις στην άσκηση της 

συναλλαγµατικής πολιτικής. Μετά την εγκατάλειψη της χρυσής βάσης από την 

αγγλική λίρα και την εµµονή της Γαλλίας στη διατήρηση του Κ.Χ., σχηµατίστηκαν 

στην Ευρώπη δυο νοµισµατικοί συνασπισµοί. Ο συνασπισµός της αγγλικής λίρας και ο 

συνασπισµός χρυσού (gold block), δηλαδή οι χώρες που διατήρησαν τον Κ.Χ.. Γιατί η 

Τ.Ε επεδίωξε το 1933 τη σύνδεση της δραχµής µε το χρυσό δια µέσου του ελβετικού 

και όχι δια µέσου του γαλλικού φράγκου αφού η Γαλλία ήταν η µεγαλύτερη 

οικονοµική δύναµη που συγκροτούσε το συνασπισµό χρυσού; Επίσης, για ποιο λόγο το 

Σεπτέµβριο του 1936, µετά την εγκατάλειψη του Κ.Χ. από την Ελβετία και τη Γαλλία, 

συνέδεσε τη δραχµή µε την αγγλική λίρα και όχι µε το σταθερότερο, όπως αποδείχτηκε 

τα επόµενα χρόνια, δολάριο; Ίσως οι απαντήσεις να κρύβονται - όπως και στο ζήτηµα 

της συγχώνευσης -  στην πολιτική επιρροή της Αγγλίας, η οποία έγινε περισσότερο 

εµφανής κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Γεωργίου του Β΄. 

   To δεύτερο σηµείο αφορά τις κοινωνικοοικονοµικές προεκτάσεις της ασκηθείσας 

συναλλαγµατικής πολιτικής. Το 1933, ο καθορισµός της συναλλαγµατικής αξίας της 

δραχµής σε χαµηλότερο επίπεδο απ’ ότι θα προέκυπτε µε βάση τη σχέση της 

εσωτερικής και εξωτερικής αξίας του νοµίσµατος (υποτίµηση της δραχµής), είχε 

µεταξύ άλλων ως στόχο την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων (ενίσχυση 

εξαγωγών) και έτσι την αποκατάσταση της ισορροπίας στο εµπορικό ισοζύγιο. Στην 

ανταγωνιστικότητα όµως των ελληνικών προϊόντων συνέβαλε και η συγκράτηση της 

ανόδου των εργατικών αµοιβών(µείωση κόστους παραγωγής).397 Αν και η άσκηση της 

πολιτικής αυτής δεν ενέπιπτε στις αρµοδιότητες της κεντρικής τράπεζας, η διοίκησή 

της άσκησε όλη την επιρροή της προς την κατεύθυνση αυτή εκφράζοντας τις 

επιφυλάξεις της για την έκταση και το ρυθµό της κοινωνικής πολιτικής του 

καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.398 Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική της υποτίµησης και της 

συµπίεσης των εργατικών αµοιβών που εφάρµοσε και υποστήριξε η Τ.Ε. δεν έλυσε 

αλλά παγιοποίησε τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, αφού µείωσε την πίεση 

                                                 
397 Χρήστος Χατζηιωσήφ, ό.π.,σελ.307 
398 Ό.π.  
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για διαρθρωτικές αλλαγές σε τοµείς µε χαµηλή παραγωγικότητα.399 Στο χώρο της 

βιοµηχανίας, για παράδειγµα, η υποτίµηση αύξησε το κόστος του προς χρήση 

σταθερού κεφαλαίου, αναιρώντας σε µεγάλο βαθµό το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα του 

χαµηλού κόστους παραγωγής και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

προϊόντων,  συµβάλλοντας - σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς στις εισαγωγές 

µηχανηµάτων (ταχύτατη απαρχαίωση µηχανολογικού εξοπλισµού) - στην υπονόµευση 

«των  µακροπρόθεσµων προοπτικών ανάπτυξής της».400

 
 

                                                 
399 Ό.π. 
400 Ό.π.,σελ.307-308 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

Εθνικό Εισόδηµα της Ελλάδας, 1928-1932 
 

             
Έτος  

 
Εκατ. δρχ. τρέχουσες 

τιµές  

 
Εκατ. δολάρια τρέχουσες 

τιµές 

 
Εκατ. δρχ. σταθερές τιµές 

1914 
1928 46.128 600 24.693 
1929 44.529 640 23.156 
1930 42.701 600 25.387 
1931 39.404 510 25.581 
1932 43.665 330 24.627 

Πηγή: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, Η κρίση του 1929 και οι Έλληνες οικονοµολόγοι: συµβολή στην ιστορία της 
οικονοµικής σκέψης στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου, Αθήνα, Ίδρυµα Έρευνας και Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας 
της Ελλάδος, 1989, σελ.487 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Αξία εµπορικού ισοζυγίου, 1922-1939  
σε χιλ.. χρυσές δρχ. (1922-1929) 

σε εκατ. χάρτινες δρχ. (1930) 

σε εκατ. σταθεροποιηµένες δρχ. (1931-1939) 

 
έτος 

 
εισαγωγές (Μ) εξαγωγές(Χ) έλλειµµα Χ σαν % του Μ 

1922 476.656 374.304 102.352 78,5 
1923 501.275 211.388 284.887 41,8 
1924 813.513 331.007 482.506 40,6 
1925 816.109 363.018 453.091 41,9 
1926 614.295 351.624 292.671 54,5 
1927 854.831 409.782 445.049 47,9 
1928 833.351 421.890 408.461 50,9 
1929 892.773 469.751 423.022 52,6 

 
1930 

 

 
             10.524 

 
5.986 

 
             4.538 

 
              56,9 

1931 8.763 4.204 4.559 47,9 
1932 5.083 2.726 2.357 53,6 
1933 3.607 2.198 1.409 60,9 
1934 3.744 2.330 1.414 62,2 
1935 4.538 3.017 1.521 66,4 
1936 5.036 3.107 1.929 61,6 
1937 6.259 3.934 2.325 62,8 
1938 6.022 4.141 1.881 68,7 
1939 4.609 3.455 1.154 74,9 

Πηγή: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π., σελ.492 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

Σταθµικός δείκτης εισαγωγών(Μ) – εξαγωγών(Χ), 1926 –1939 

(1928=100) 

  
Έτος  ∆είκτης όγκου 

 
∆είκτης αξίας 

 Μ Χ Μ Χ 
1926 78,9 82,5 63 70,9 
1927 96,6 93,8 98 89,5 
1928 100 100 100 100 
1929 117,1 113,9 125 125,3 
1930 108,2 115,1 92 108,8 
1931 107,4 89,0 76 59,1 
1932 98,9 76,9 63 57,8 
1933 79,6 100,2 54 81,54 
1934 84,1 116,6 60 100,8 
1935 100,8 129,8 87 145,2 
1936 108,6 140,6 105 163,9 
1937 115,1 247,9 141 374,2 
1938 115 223 136 357,6 
1939 104,3 188,8 103 274 

Πηγή: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π., σελ.493 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4  

 
Αξία µεταναστευτικών εµβασµάτων, 1929-1938 

1929 σε λίρες Αγγλίας,  

1930-1932 σε δολάρια, 

1933-1938 σε χρυσά φράγκα 

 
7.815.000 

 
40.666.470 

1929 
 

1930 
1931 32.387.620 
1932 7.352.000 

 
1933 

 

 
77.591.000 

1934 46.000.000 
1935 32.331.000 
1936 55.376.919 
1937 91.245.410 
1938 74.052.497 

Πηγή: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π., σελ.494 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 
∆ιακυµάνσεις του προεξοφλητικού επιτοκίου της Τράπεζας της Ελλάδος, 1932-1939  

(ετησίως  %) 
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Από Μέχρι Επιτόκιο 

20/2/1932   7/8/1932 11 
  8/8/1932 2/12/1932 10 
3/12/1932   5/6/1933 9 
  6/6/1933                    13/10/1933 7,5 

                   14/10/1933   3/1/1937 7 
  4/1/1937  6 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος: 1928-1978, Αθήνα, 1978, 
σελ.147 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
 

∆ηµόσια οικονοµικά, 1922-1937 

(σε εκατ.. τρέχουσες δρχ.) 

 
Έτος 

 
 
   

(1) 

Σύνολο 
εσόδων 

 
 

(2) 

Σύνολο 
δαπανών  

 
     
     (3) 

Επίσηµο 
έλλειµµα / 
πλεόνασµα 

 
( (2)–(3) ) 

Τακτικά 
έσοδα 
(ΤΕ) 

 
(4) 

Λανθάνον 
έλλειµµα / 
πλεόνασµα 

 
( (5)-(3) ) 

∆ηµόσιο 
χρέος 

 
 

(7) 
  

Εξυπηρέτη
ση 

δηµοσίου 
χρέους  
(Ε∆Χ) 

(8) 

Ε∆Χ / ΤΕ 
(%) 

 
(9) 

1922/23 5.158 3.383 + 1.775 2.666 -717 12.594 µ.δ. µ.δ. 
1923/24 3.992 4.951  - 959 3.299 -1.652 18766 1.023  31 
1924/25 5.757 5.510  +247 4.685 -825 29.482 1.302 28 
1925/26 8.066 6.843 +1.223 5.668 -1.175 35.842 1.579 28 
1926/27 9.440 8.690 +750 7.023 -1.667 38.029 2.925 42 
1927/28 8.997 7.771 + 1.226 8.807 +1.036 36.973 2.260 26 
1928/29 10.552 9.450 +1.102 9.058 -392 38.038 3.688 41 
1929/30 18.730∗ 18.358 +372 9.242 -9.116 38.602 3.329 36 
1930/31 11.394 11.176 +218 9.013 -2.163 41.310 3.300 37 
1931/32 11.077 11.Ο99 -22 8.552 -2547 43.039 3.027 35 
1932/33 9.144 9117 +27 7.779 -1.338 43.161 1.898 24 
1933/34 8.476 7.706 +770 8.147 +441 42.687 1.320 16 
1934/35 9.237 8.746 +491 9.061 +315 44.985 1.484 16 
1935/36 10.647 10.049 +598 10.232 +183 47.363 1.810 18 
1936/37 13.214 12.683 +531 10.130 -2.553 49.630 1.859 18 
µ.δ.: µη διαθέσιµο 
∗ Τα επίσηµα στοιχεία, περιλαµβάνουν επίσης για λογιστικούς λόγους τα έσοδα και τις χρήσεις του προσφυγικού 
δανείου του 1924 καθώς και των υπολοίπων δανείων τα οποία συνάφθηκαν πριν το 1929. 
Πηγή:Mark Mazower, H Ελλάδα και η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου, Σπύρος Μαρκέτος(µτφ), Αθήνα, 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, 2002, σελ.397 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
 

Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 1922-1938 

(ετήσιοι µέσοι όροι) 

 
Έτος  Στερλίνα = δραχµές  ∆ολάριο =δραχµές 

 
1922 166,54 36,67 
1923 296,44 64,00 
1924 247,35 56,08 
1925 312,62 64,76 
1926 386,51 79,56 
1927 368,55 75,82 
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1928 375,00 77,06 
1929 375,00 77,07 
1930 375,00 77,08 
1931 375,00 77,38 
1932 472,97 133,68 
1933 595,96 144,97 
1934 543,94 108,36 
1935 529,15 108,43 
1936 539,26 108,71 
1937 550,00 111,39 
1938 550,00 111,00 

   Πηγή:Mark Mazower,ό.π.,σελ.398 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
 

Ισοζύγιο πληρωµών, 1929-1932 

(σε εκατ.. δολάρια) 

 
 1929 1930 1931 1932 

Λογαριασµός 
τρεχουσών 
συναλλαγών 

    

Καθαροί δήλοι 
πόροι 

-96,7 -84,1 -65,0 -35,5 

Καθαροί άδηλοι 
πόροι 

+66,6 +62,2 +46,6 +27,9 

Ισοζύγιο -30,1 
 

-21,9 
 

-31,2 
 

-10,8 
 

 
 
 
 

Λογαριασµό
ς ροής 
κεφαλαίων 

 
 
 

 
 
 
 

-19,4 

 
 
 
 

-27,1 

 
 
 
 

-31,2 

 
 
 
 

-10,8 

 
 

Συνδυαστικό
ς 
λογαριασµός 
τρεχουσών 
συναλλαγών 
και ροής 
κεφαλαίων 

 
 
 

 
 
         
 

- 49,5 

 
 

 
 

- 49,0 

 
 

 
 

- 49,6 

 
 

 
 

- 18,4 
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Αντισταθµιστικοί 
παράγοντες  

    

Απώλεια 
αποθεµάτων 

 
+14,6 

 

 
+1,4 

 
+9,8 

 
+11,8 

Βραχυπρόθεσµες 
εισροές κεφαλαίων 

 
+28,5 

 
+40,0 

 
+35,7 

 
3,5 

Υπόλοιπο  +6,4 +7,6 +4,1 +3,1 
Πηγή:Mark Mazower, ό.π., σελ.191 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
 

∆είκτης οικονοµικής δραστηριότητας της Ελλάδας, 1928-1939 
 

Έτος  ∆είκτης  Έτος  ∆είκτης  
1928 100 1934 102,2 
1929 103,5 1935 116,4 
1930 99,8 1936 115,3 
1931 95,8 1937 132,9 
1932 91,5 1938 140,1 
1933 97,3 1939                138(εκτίµηση) 

Πηγή: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, ό.π., σελ.73 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 
 

Μηνιαία κίνηση της κυκλοφορίας τραπεζογραµµατίων και του καλύµµατος της κυκλοφορίας,1928-1932 

( 31 ∆εκεµβρίου, σε εκατ. δρχ.) 

 
Μήνες  1928 1929 1930 1931 1932 

 
Α’ Τραπεζογραµµάτια 

 
I. - 5.514,3 4.907,2 4.521,2 3.796,2 
ΙΙ. - 5.465,3 4.842,1 4.416,7 3.739,1 
ΙΙΙ. - 5.488,0 4.890,3 4.464,8 3.908,9 
IV. - 5.617,2 4.991,2 4.435,7 4.210,4 
V. 5.249,8 5.444,8 4.942,7 4.303,5 4.059,5 

VI . 5.155,3 5.493,7 4.894,5 4.254,9 4.208,4 
VII. 5.130,2 5.304,2 4.816,2 4.170,1 - 
VIII. 5.258,2 5.214,1 4.761,1 4.152,6 - 
IX 5.718,9 5.413,7 5.077,2 4.222,0 - 
Χ. 5.759,0 5.364,4 5.055,2 4.296,6 - 
ΧΙ. 5.599,4 5.173,2 4.760,6 3.986,7 - 
XII. 5.689,6 5.193,3 4.802,9 4.003,0  

 
Β΄ Κάλυµµα κυκλοφορίας  

 
I. - 4.163,7 3,332,4 2.784,6 1.641,7 
ΙΙ. - 4.006,7 3.185,1 2.841,6 1.641,7 
ΙΙΙ. - 4.036,9 3.394,9 2.757,1 932,7 
IV. - 4.040,2 3.337,1 2.652,8 194,5 
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V. 4.010,5 3.790,8 3.269,8 2.645,8 175,4 
VI . 3.873,3 3.836,6 3.306,1 2.455,1 702,8 
VII. 3.792,1 3.501,9 3.277,5 2.323,6 - 
VIII. 3.569,8 3.339,8 3.369,2 2.341,3 - 
IX 3.899,6 3.445,0 3.479,2 2.355,2 - 
Χ. 4.082,3 3.392,5 3.374,8 2.378,7 - 
ΧΙ. 4.176,7 3.301,2 3.193,0 2.149,7 - 
XII 4.240,6 3.115,9 3.011,4 1.916,0 - 

Πηγή: Κώστας Κωστής,, Οι τράπεζες και η κρίση 1929 – 1932, Αθήνα, Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1986, 
σελ.133 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 
 

Τράπεζα της Ελλάδος: Μηνιαία κίνηση εξωτερικού συναλλάγµατος,1928-1932 

(χιλιάδες δρχ) 

 
Μήνες  1928 1929 1930 1931 1932 

 Αγορές  Πωλήσεις  Αγορές Πωλήσεις Αγορές Πωλήσεις Αγορές Πωλήσεις Αγορές Πωλήσεις 
Ι - - 482.737 573.220 1.096.035 885.578 481.937 710.930 304.065 578.333 
ΙΙ. - - 533.343 640.713 642.775 787.085 774.001 718.660 200.073 488.879 
IΙΙ. - - 568.163 606.305 826.322 599.946 458.619 527.296 340.917 457.839 
IV. - - 722.259 733.616 624.184 671.926 509.359 596.492 333.472 213.943 
V 184.187 174.150 679.516 960.276 650.890 716.514 555.532 564.922 269.846 152.972 

VI. 751.513 504.914 677.388 633.593 859.936 796.865 495.768 689.897 645.578 145.197 
VII 336.734 472.308 540.464 887.831 948.710 967.488 744.561 872.442 - - 

VIII. 351.525 540.824 817.829 1.007.993 1.292.426 1.107.062 491.547 474.181 - - 
IΧ. 800.087 438.258 678.098 594.511 1.027.231 933.351 864.496 767.678 - - 
Χ. 540.424 347.571 826.638 885.758 809.673 902.806 700.208 1.001.349 - - 
ΧΙ. 402.204 394.082 620.294 710.906 465.374 693.820 405.275 615.990 - - 
XII 469.933 386.121 792.832 1.000.609 948.375 1.102.924 203.316 426.440 - - 

Πηγή: Κώστας Κωστής, ό.π.σελ.139 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

 

Τράπεζα της Ελλάδος: Ισολογισµοί της 14ης Μαΐου και της 31ης ∆εκεµβρίου 1928 

(σε χιλιάδες δρχ) 

 
Λογαριασµοί ενεργητικού 14 Μαΐου 1928 31∆εκεµβρίου1928 
Χρυσός στα ταµεία 876.306 553.560 

Εξωτερικό συνάλλαγµα χρυσής 
βάσεως 

 
3.191.081 

 
4.590.493 

Άλλο εξωτερικό συνάλλαγµα  
9.818 

 
1.943 

Κερµατικά ελληνικά νοµίσµατα  
- 

 
162 

Συναλλαγµατικές και γραµµάτια 
εσωτερικού 

 
49.999 

 
55.682 

Πιστώσεις σε δραχµές - 37.962 
Πιστώσεις σε εξωτερικό 

συνάλλαγµα 
 
- 

 
15.851 

 
Χρέος δηµοσίου προς την Τράπεζα  

3.759.525 
 

3.789.638 
Επενδύσεις - 1.605 

 
Κτίρια και εγκαταστάσεις 

 
- 

 
37.131 
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Άλλα στοιχεία 42.938 254.339 
Σύνολο 7.929.677 9.417.566 

 
 

Λογαριασµοί παθητικού 

 
 

14 Μαίου 1928 

 
 

31∆εκεµβρίου1928 
 
 

 
Καταβεβληµένο κεφάλαιο 

 
400.000 

 
400.000 

Αποθεµατικά - 21.946 
Τραπεζογραµµάτια σε κυκλοφορία  

4.863.353 
 

5.689.550 
Άλλες υποχρεώσεις όψεως σε 

δραχµές  
 
 

 

Ι.  Τρεχούµενοι λογαριασµοί και 
καταθέσεις του δηµοσίου 

 
666.738 

 
937.586 

ΙΙ.  Τρεχούµενοι λογαριασµοί και 
καταθέσεις τραπεζών 

 
964.588 

 
533.247 

ΙΙΙ.   Άλλες καταθέσεις 891.430 637.798 
 Μέρισµα χρήσεως - 20.000 

 
Γραµµάτια και τραβηκτικές όψεως 

 
- 

 
- 

Υποχρεώσεις σε εξωτερικό 
συνάλλαγµα χρυσής βάσεως 

 
103.383 

 
903.422 

Υποχρεώσεις σε άλλο εξωτερικό 
συνάλλαγµα 

 
9.828 

 
1.810 

Άλλες υποχρεώσεις 30.357 272.207 
Σύνολο 7.929.677 9.417.566 

Πηγή: Κώστας Κωστής, ό.π.σελ.117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 
 

 Τράπεζας της Ελλάδος: Ισολογισµοί  των ετών 1929-1931 

( 31 ∆εκεµβρίου, χιλιάδες δρχ.) 

     
Λογαριασµοί ενεργητικού 1929 1930 1931 
Χρυσός στα ταµεία 640.476 510.33 869.332 

Εξωτερικό συνάλλαγµα χρυσής 
βάσεως  

 
4.132.277 

 
3.279.356 

 
1.269.927 

Άλλο εξωτερικό συνάλλαγµα 2.309 2.866 5.275 
Κερµατικά ελληνικά νοµίσµατα 112 146.135 174.458 
Συναλλαγµατικές και γραµµάτια 

εσωτερικού 
 

157.014 
 

144.642 
 

152.684 
Πιστώσεις σε δραχµές  133.757 120.101 300.127 
Πιστώσεις σε εξωτερικό 

συνάλλαγµα 
 

33.968 
 

61.841 
 

 
79.974 

Χρέος δηµοσίου 3.596.491 3.388.762 3.125.542 
Επενδύσεις  55.544 298.723 287.180 
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Κτίρια και εγκαταστάσεις   
55.699 

 
80.947 

 
98.320 

Καταβληθείσα αξία υλικού  
83.999 

 
61.199 

 
57.000 

Άλλα στοιχεία 237.911 457.554 923.938 
Έκτακτη ζηµία από εγκατάλειψη 
της χρυσής βάσεως από την 

Αγγλία 

 
 

 
 

 
130.240 

Σύνολο 9.129.557 8.441.544 7.308.434 
 
 
 

Λογαριασµοί παθητικού 

 
 
 
 

1929 

 
 
 
 

1930 

 
 
 
 

1930 
Καταβεβληµένο κεφάλαιο  

400.000 
 

400.000 
 

400.000 
Αποθεµατικά 63.419 70.598 42.490 

Τραπεζογραµµάτια σε 
κυκλοφορία 

 
5.193.264 

 
4.802.907 

 
4.002.998 

Τρεχούµενοι λογαριασµοί και 
καταθέσεις  

 
 

  

α.  ∆ηµοσίου 689.486 613.145 145.624 
β.  Τραπεζών 431.748 566.658 187.506 
γ.   Άλλες καταθέσεις  357.467 497.898 350.174 
δ.  Μέρισµα χρήσεως  32.000 32.000 32.000 

 
 

Γραµµάτια και τραβηκτικές 
όψεως  

 
 
 

18.685 

18.125 18.568 

Υποχρεώσεις σε εξωτερικό 
συνάλλαγµα χρυσής βάσεως  

 
 

1.656.837 

 
 

777.985 

 
 

216.217 
Υποχρεώσεις σε άλλο εξωτερικό 

συνάλλαγµα 
 

1.252 
 

2.222 
 

1.281 
Καταθέσεις τραπεζών υπό 

προθεσµία  
  

140.000 
 

447.388 
Άλλοι λογαριασµοί υπό 

προθεσµία  
   

312.000 
Άλλες υποχρεώσεις  285.399 520.002 813.119 

Σύνολο 9.129.557 8.441.544 7.468.680 
Πηγή: Κώστας Κωστής, ό.π.σελ.142-143 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 
 

Τράπεζα της Ελλάδος: Αποτελέσµατα χρήσεως των ετών 1928-1931 

(31 ∆εκεµβρίου, σε εκατ. δρχ.) 

 
Έσοδα  

 
1928 1929 1930 1931 

Τόκοι διαθεσίµων 
στο εξωτερικό 

 
82 

 
149 

 
81 

 
45 

Τοκοµερίδια 
εθνικών δανείων 

 
7 

 
13 

 
7 

 
27 

Τόκοι εργασιών 
εσωτερικού 

 
2 

 
14 

 
34 

 
46 

Τόκοι και     
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προµήθειες οφειλών 
δηµοσίου 

19 23 17 21 

Προµήθειες  3 14 - - 
Συναλλαγµατική 

διαφορά 
 

3 
 

7 
 

13 
 

26 
Κέρδη και 
επενδύσεις  

 
- 

 
- 

 
6 

 
- 

∆ιάφορα κέρδη - 5 23 12 
Υπόλοιπο 

προηγούµενης 
χρήσεως  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Σύνολο εσόδων 11 225 181 177 
 

Έξοδα 
 

 
 

   

Μισθοδοσίες και 
έξοδα διαχειρίσεως  

 
28 

 
66 

 
93 

 
89 

Έξοδα αποστολής 
χρυσού 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

Προµήθειες 
ανταποκριτών υπό 
διακανονισµό 

 
2 

 
4 

 
3 

 
6 

Αποσβέσεις  18 35 23 17 
Τόκοι καταθέσεων 

τραπεζών 
 

1 
 

4 
 

5 
 

6 
Πρόβλεψη κατά 

κινδύνου 
χρηµαταποστολών 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Εισφορές στα 
ταµεία προσωπικού 

 
2 

 
6 

 
9 

 
8 

Σύνολο εξόδων 55 116 136* 143 
 

Καθαρά κέρδη  
 

61 
 

110 
 

45 
 

34 
Σε αποθεµατικό 3 5 2 2 

Μέρισµα 20 32 32 32 
Τακτικό 

αποθεµατικό 
19 36 6 - 

Συµµετοχή 
δηµοσίου 

19 36 6 - 

*Συµπεριλαµβάνονται και διάφορες πληρωµές του δηµοσίου 
Πηγή: Κώστας Κωστής, ό.π.σελ.144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 
 

Τράπεζα της Ελλάδος: Ισολογισµοί των ετών 1932-1935 

 
Λογαριασµοί ενεργητικού 1932 1933 1934 1935 
Χρυσός και Εξωτερικό 

Συνάλλαγµα 
 

1.821.513.173,18 
 

4.018.471.735,80 
 

4.104.890.497,94 
 

3.489.568.013,89 
Άλλο εξωτερικό 
συνάλλαγµα 

2.832.638,59 2.007.649,29 585.333,75 465.457,45 

∆άνεια ∆ηµοσίου σε 653.753.832,59 640.507.241,60 638.542.386,75 567.200.160,70 
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χρυσό 
Κερµατικά ελληνικά 

νοµίσµατα 
174.458.884,10 195.367.007,45 191.849.302,55 180.339.260,35 

Συναλλαγµατικές και 
γραµµάτια εσωτερικού 

297.583.712,35 186.965.607,85 245.405.548 
 

305.653.594,45 

Ι. Εµπορικές 
συναλλαγµατικές και 

γραµµάτια  

 
195.458.712,35 

 
186.965.607,85 

 
 

 

ΙΙ. Γραµµάτια ∆ηµοσίου 102.125.000 -   
Πιστώσεις σε δραχµές      

Ι. ∆ηµοσίου  1.825.465.570,62 2.603.047.828,62 1.361.305.697,92 3.173.604.700,30 
ΙΙ. Άλλες πιστώσεις  811.820.053,04 521.131.357,71 963.899.686,79 1.354.127.990,64 

Πιστώσεις σε εξωτερικό 
συνάλλαγµα 

 
47.151.777,02 

 
7.514.955,35 

 
1.978.233,35 

 
1.099.261,15 

Χρέος δηµοσίου 2.714.111.162,45 2.714.111.162,45 2.714.111.162,45 2.714.111.162,45 
Επενδύσεις  359.712.247,25 371.199.383,55 282.420.850,70 299.426.898,05 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις  
 

93.970.222.14 
 

141.453.608,34 
 

154.438.964,44 
 

175.160.575,39 
Καταβληθείσα αξία 

υλικού 
 

42.000.000 
 

40.000.000 
 

30.000.000 
 

20.000.000 
Έκτακτη ζηµία από 

εγκατάλειψη της χρυσής 
βάσεως από την Αγγλία 

 
115.769.202,60 

 
101.298.052,30 

 
86.826.902 

 
72.355.751,70 

Άλλα στοιχεία 151.062.247,96 504.984.663,83 852.388.023,74 396.586.886,14 
Σύνολο 9.111.204.723,60 12.078.060.254,14 11.658.642.590,43 12.749.699.712,66 

 
 
Λογαριασµοί παθητικού 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Καταβεβληµένο 

κεφάλαιο 
 

400.000.000 
 

400.000.000 
 

400.000.000 
 

400.000.000 
Αποθεµατικά 62.819.584,55 66.724.549,80 71.126.607,05 78.392.599,30 

Τµήµα αποθεµατικού για 
απόσβεση ζηµιών 

 
30.000.000 

 
30.000.000 

 

 
30.000.000 

 
30.000 

Τραπεζογραµµάτια σε 
κυκλοφορία 

 
4.714.191.112,50 

 
5.448.848.600 

 
5.686.350.100 

 
5.987.560.100 

Τρεχούµενοι 
λογαριασµοί και 
καταθέσεις  

 
3.423.803.138,49 

 
5.351.724.335,66 

 
4.072.895.185,26 

 
4.692.571.557,92 

Γραµµάτια και 
τραβηκτικές όψεως 

 
27.120.487,49 

 
72.032.529,53 

 
92.518.945,70 

 
91.660.899,60 

Υποχρεώσεις σε 
εξωτερικό συνάλλαγµα 

χρυσής βάσεως  

 
 

222.361.027,81 

 
 

64.268.246,40 

 
 

92.321.661,39 

 
 

228.293.147,94 
Υποχρεώσεις σε άλλο 
εξωτερικό συνάλλαγµα 

 
2.832.638,59 

 
2.007.649,29 

 
585.333,80 

 
465.457,45 

Άλλες υποχρεώσεις  228.076.734,26 642.454.343,46 1.212.844.757,23 1.240.755.990,45 
Σύνολο 9.111.204.723,60 12.078.060.254,14 11.658.642.590,43 12.749.699.712,66 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επί των ισολογισµών της 31-12-1932,1933,1934 και 1935, Αθήνα, 
1932,1933,1934 και 1935 αντίστοιχα, χωρίς αρίθµηση. 
 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

 
Τράπεζα της Ελλάδος: Αποτελέσµατα χρήσεως των ετών 1932-1935 

 
 

Έσοδα  1932 1933 1934 1935 
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Τόκοι διαθεσίµων 
στο εξωτερικό 

 
20.585.000,24 

 
11.423.363,97 

 
3.230.758,95 

 
3.767.110,35 

Τοκοµερίδια 
εθνικών δανείων 

 
23.224.349,75 

 
36.603.297,90 

 
41.525.662,55 

 
35.478.701,85 

Τόκοι εργασιών 
εσωτερικού 

 
205.713.300.93 

 
151.194.020,26 

 
148.343.706,54 

 
173.646.626,85 

Τόκοι και 
προµήθειες οφειλών 

δηµοσίου 

 
12.786.411,05 

 
12.713.334,45 

 
12.576.482,10 

 
12.509.902,90 

∆ιάφορα κέρδη 81.247,79 3.724.351,25 286.261,54 249.031,92 
Υπόλοιπο 

προηγούµενης 
χρήσεως  

 
252.628,72 

 
1.300 

 
1.494.343,74 

 
633.431,75 

Σύνολο εσόδων 262.642.938,48 216.958.371,94 207.457.215,42 226.284.805,62 
 

Έξοδα 
 

 
 

   

Μισθοδοσίες και 
έξοδα διαχειρίσεως  

 
91.729.066,71 

 
103.080.123,19 

 
113.204.915,65 

 
118.993.237,92 

Προµήθειες 
ανταποκριτών υπό 
διακανονισµό 

 
3.407.643,95 

 
1.176.951,42 

 
939.249,17 

 
- 

Αποσβέσεις  83.739.150,90 58.989.318,85 39.502.965,10 49.412.091,40 
Τόκοι καταθέσεων 

τραπεζών 
 

3.438.263,56 
 

4.062.669,49 
 

1.674.596,50 
 
- 

Πρόβλεψη κατά 
κινδύνου 

χρηµαταποστολών 

 
1.000.000 

 
1.000.000 

 
1.000.000 

 
1.000.000 

Εισφορές στα 
ταµεία προσωπικού 

 
8.500.000 

 
9.250.000 

 
11.600.000 

 
10.927.000 

Σύνολο εξόδων 191.814.125,17 177.559.062,95 167.921.726,42 180.332.329,32 
 

Καθαρά κέρδη  
 

70.828.813,31 
 

39.399.308,99 
 

39.535.489,00 
 

45.952.476,25 
Σε αποθεµατικό   3.528.809,20  1.904.965,25  1.902.057,00   2.265.952,25 

Μέρισµα 32.000.000,00 32.000.000,00  2.500.000,00 32.000.000,00 
Τακτικό 

αποθεµατικό 
17.000.000,00   2.000.000,00  2.500.000,00   5.000.000,00 

Συµµετοχή 
δηµοσίου 

17.000.000,00   2.000.000,00      633.431,75   5.000.000,00 

Υπόλοιπο σε νέα 
χρήση 

 
  1.300.004,11 

 
  1.494.343,74 

 
633.431,75 

 
  1.686.524,05 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επί των ισολογισµών της 31-12-1932,1933,1934 και 1935, Αθήνα, 
1932,1933,1934 και 1935 αντίστοιχα, χωρίς αρίθµηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 
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Τράπεζα της Ελλάδος: Ισολογισµοί των ετών 1936-1939 

 
 

Λογαριασµοί 
ενεργητικού 

1936 1937 1938 1939 

Χρυσός και Εξωτερικό 
Συνάλλαγµα 

 
3.385.021.101,97 

 
3.657.900.520,56 

 
3.824.476.436,94 

 
4.223.223.062,89 

∆άνεια ∆ηµοσίου σε 
χρυσό** ή 

συνάλλαγµα*** 

 
556.968.912,95 

 
513.990.107,55 

 
112.314.541,65 

 
122.872.668,30 

Κερµατικά ελληνικά 
νοµίσµατα 

169.250.028,02 154.550.724 159.155.282 142.848,191 

Συναλλαγµατικές και 
γραµµάτια εσωτερικού 

 
434.073.213,70 

 
617.684.672,55 

 
741.983.942,65 

 
728.271.085,70 

Ι. Εµπορικές 
συναλλαγµατικές και 
γραµµάτια εσωτερικού 

 
274.728.064,90 

 
340.734.183,45 

 
406.435.891,75 

 
380.638.549,55 

ΙΙ. Γραµµάτια δηµοσίου 159.345.148,80 276.950.489,10 335.548.050,90 347.632.536,15 
Πιστώσεις σε δραχµές  4.480.008.855,57 5.248.141.319,79 8.099.493.725,83 12.350.917.012,34 

Ι. ∆ηµοσίου 3.267.741.762,02 3.212.806.294,71 5.626.363.968,75 8.837.993.365,82 
ΙΙ. Άλλες πιστώσεις  1.212.267.093,55 2.035.335.025,08 2.473.129.757,08 3.512.923.646,52 

Πιστώσεις σε 
εξωτερικό συνάλλαγµα 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Χρέος δηµοσίου 3.605.111.162,45 3.856.056.216,25 4.180.142.901,80 4.084.144.682,55 
Επενδύσεις  488.286.110,05 444.652.440,60 453.199.707 419.064.544,60 

 
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις  

 
182.950.156,19 

 
205.956.916,35 

 
240.366.929,05 

 
482.827.765 

Καταβληθείσα αξία 
υλικού 

 
39.152.328,65 

 
42.111.284,70 

 
34.853.818,60 

 
26.853.818,60 

Έκτακτη ζηµία από 
εγκατάλειψη της 

χρυσής βάσεως από την 
Αγγλία 

 
57.884.601,40 

 
43.413.451,10 

 
28.942.300,80 

 
14.471.150,50 

Άλλα στοιχεία 562.403.748,64 857.074.470,57 775.716.931,45 810.287.795,99 
Σύνολο 13.961.110.219,59 15.641.532.124,02 18.650.646.517,77 23.405.781.787,47 

 
 
Λογαριασµοί παθητικού 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Καταβεβληµένο 
κεφάλαιο 

 
400.000.000 

 
400.000.000 

 
400.000.000 

 
400.000.000 

Αποθεµατικά 95.470.149,55 121.500.187 166.277.950 196.699.524 
Τµήµα αποθεµατικού 
για απόσβεση ζηµιών 

 
30.000.000 

 
30.000.000 

 

 
30.000.000 

 
30.000.000 

Τραπεζογραµµάτια σε 
κυκλοφορία 

 
6.202.535.900 

 
6.776.494.400 

 
7.238.722.200 

 
9.452.791.550 

Τρεχούµενοι 
λογαριασµοί και 
καταθέσεις  

 
5.621.063.046,92 

 
6.290.296.867,26 

 
9.533.604.731,38 

 
11.457.785.381,73 

Γραµµάτια και 
τραβηκτικές όψεως 

 
94.087.902,35 

 
95.990.872,65 

 
64.892.215,65 

 
87.238.752,90 

Υποχρεώσεις σε 
εξωτερικό συνάλλαγµα 

χρυσής βάσεως 

 
 

212.179.264,66 
 

 
 

168.845.722,78 

 
 

260.858.152,91 

 
 

538.427.661,01 

Άλλες υποχρεώσεις  1.305.773.956,11 1.758.404.074,33 956.291.267,83 1.242.838.917,83 
Σύνολο 13.961.110.219,59 15.641.532.124,02 18.650.646.517,77 23.405.781.787,47 
*Για τα έτη 1936 και 1937 
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**Για τα έτη 1938,1939 και 1940 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επί των ισολογισµών της 31-12-1936,1937,1938 και 1939,  Αθήνα, 
1936,1937,1938 και 1939 αντίστοιχα, χωρίς αρίθµηση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 
 

Τράπεζα της Ελλάδος: Αποτελέσµατα χρήσεως των ετών 1936-1939 

   
Έσοδα  

 
1936 1937 1938 1939 

Τόκοι διαθεσίµων στο 
εξωτερικό 

 
1.877.517,12 

 
4.027.830,06 

 
6.596.478,65 

 
6.016.382,33 

Τοκοµερίδια εθνικών 
δανείων 

 
32.940.670,20 

 
38.350.154,79 

 
33.900.274,19 

 
33.026.784,35 

Τόκοι εργασιών 
εσωτερικού 

 
193.740.007,93 

 
221.928.808,71 

 
281.032.029,86 

 
318.893.655,53 

Τόκοι και προµήθειες 
οφειλών δηµοσίου 

 
18,440.323,30 

 
37.055.551,40 

 
35.369.291,85 

 
25.131.120,70 

∆ιάφορα κέρδη 290.824,86 355.001,47 458.784,87 450.069,36 
Υπόλοιπο 

προηγούµενης 
χρήσεως  

 
1.686.524,95 

 
160.738,66 

 
731.449,89 

 
508.917,31 

Σύνολο εσόδων 248.975.867,46 301.878.085,09 358.088.309,31 384.026.929,58 
 

Έξοδα 
 

 
 

   
 

Μισθοδοσίες και 
έξοδα διαχειρίσεως  

 
128.190.527,65 

 
157.302.338,66 

 
172.281.899,75 

 
189.243.676,11 

Αποσβέσεις  45.047.010,90 48.614.259,09 53.319.729,25 89.192.304,40 
Πρόβλεψη κατά 

κινδύνου 
χρηµαταποστολών 

 
1.000.000 

 
1.000.000 

 
1.000.000 

 
1.000.000 

Εισφορές στα ταµεία 
προσωπικού 

 
11.500.000 

 
14.200.000 

 
15.200.000 

 
15.650.000 

Σύνολο εξόδων 185.737.538,55 221.116.597,75 241.801.629 295.085.980,51 
 

Καθαρά κέρδη  
 

63.238.328,91 
 

80.761.487,34 
 

116.286.680,31 
 

88.940.949,07 
Σε αποθεµατικό   3.077.590,25  4.030.037,45 5.777.763   4.421.574 

Μέρισµα 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000 32.000.000,00 
Τακτικό αποθεµατικό 14.000.000,00   22.000.000,00 39.000.000 26.000.000,00 
Συµµετοχή δηµοσίου 14.000.000,00   22.000.000,00 39.000.000 26.000.000,00 
Υπόλοιπο σε νέα 

χρήση 
160.738,66 731.449,89 508.917,31 

 
519.375,07 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεσις επί των ισολογισµών της 31-12-1936,1937,1938 και 1939, Αθήνα, 1936,1937, 
1938 και 1939 αντίστοιχα, χωρίς αρίθµηση 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 
 

Σύνθεση του αποθέµατος της Τράπεζας της Ελλάδος, 1932-1938 

(31 ∆εκεµβρίου) 

 

Έτος Απόθεµα Χρυσός Συνάλλαγµα 
1932 1.599.152.145 239.748.796 1.359.403.349 
1933 3.954.303.488 3.813.110.793 141.092.695 
1934 4.012.568.836 3.794.356.588 218.212.248 
1935 3.261.274.865 3.212.072.279 49.202.586 
1936 3.172.841.837 2.817.483.651 355.358.186 
1937 3.489.054.798 2.601.893.079 887.161.719 
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  1938* 3.390.393.704 2.626.866.377 763.507.327 
* 15 Μαΐου 
** Η σχετική αύξηση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων στα τέλη του 1937 και στις αρχές του 1938 οφειλόταν στην 
επικείµενη πληρωµή του 40% των τόκων των εξωτερικού δηµοσίου χρέους. 
Πηγή: Γ. Βούρος, Τα δέκα έτη της Τραπέζης της Ελλάδος: 1928-1938, Αθήνα, 1938, σελ.73 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20 
 

Σχέση της κυκλοφορίας προς το όριο της σύµβασης του 1934, 

 1934-1938 

(σε εκατ. δρχ) 

 

Χρονολογία Κυκλοφορία Όριο σύµβασης Αναλογία κυκλοφορίας 
προς όριο σύµβασης 

       31 Ιουλίου 1934   5.139.1 7.774,9 66,09% 
31 ∆εκεµβρίου 1934 5.686,3 8.152,9 69,75% 
31 ∆εκεµβρίου 1935 5.987,6 7.536,5 79,45% 
31 ∆εκεµβρίου 1936 6.202,5 8.706,7 71,24% 
31 ∆εκεµβρίου 1937 6.776,5 8.879,0 76,32% 
        31 Μαΐου 1938 6.441,4 9.046,5 71,24% 

Πηγή: Γ. Βούρος, ό.π., σελ.74 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 21  

 
Εκατοστιαία αναλογία της δραχµής προς τη χρυσή συναλλαγµατική της βάση του 1929, 

1932-1938 
 

Μήνας  1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 
Ιανουάριος  - 41,6 43,5 42,9 43,0 40,9 41,7 
Φεβρουάριος - 43,2 43,2 42,8 43,0 40,8 41,8 
Μάρτιος  - 43,7 43,2 42,9 43,0 40,7 41,5 
Απρίλιος  94,9 43,2 43,1 42,8 43,0 41,0 41,5 
Μάιος 51,2 43,3 43,2 42,8 42,8 41,2 41,4 
Ιούνιος  49,2 43,5 43,2 43,0 42,7 41,2 - 
Ιούλιος  49,3 43,7 43,3 43,0 42,9 41,4 - 

Αύγουστος  48,7 43,5 43,4 43,0 43,0 41,5 - 
Σεπτέµβριος  46,7 43,5 43,3 43,0 42,5 41,3 - 
Οκτώβριος  46,3 43,6 43,2 43,0 40,8 41,3 - 
Νοέµβριος 44,3 43,6 43,0 43,1 40,7 41,7 - 
∆εκέµβριος 41,8 43,7 42,9 42,9 40,8 41,7 - 
Μέσος όρος 

έτους  
 

52,49 
 

43,34 
 

43,20 
 

42,93 
 

42,35 
 

41,22 
 

41,58 
Πηγή: Γ. Βούρος, ό.π., σελ.85 
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