
Ιστορία της οικονομίας της 
Ελλάδας 

 
Η νεοελληνική οικονομική ιστορία εξετάζει την ελληνική 

οικονομία από τον 18ο αιώνα μέχρι και σήμερα, μετά από την 
Ελληνική Επανάσταση του 1821. Αναφέρονται οι οικονομικές 
συνθήκες στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο και στην οικονομία 
στις περιοχές που αποτελούν το νεοελληνικό κράτος από την 
ίδρυση του και μετά, καθώς και τα δημόσια οικονομικά και ο 

ρόλος του κράτους στην οικονομία. 
 



Οικονομία επί Καποδίστρια 
 

Όταν ήρθε ο Καποδίστριας, η Ελλάδα ήταν βεβαρημένη με το 
υπέρογκο χρέος των 2.800.000 λιρών στερλίγκων λόγω των των 

εξωτερικών δανείων του 1824 και του 1825 και με ένα εσωτερικό 
χρέος το οποίο ανερχόταν περίπου στα 30.000.000 φράγκα. 

Εκτός, όμως, από το τεράστιο δημόσιο χρέος, υπήρχαν δεκάδες 
χιλιάδες πρόσφυγες που έπρεπε να συντηρηθούν και χιλιάδες 

αιχμάλωτοι που έπρεπε να εξαγοραστούν. 
 



Ο Ι. Καποδίστριας εργάστηκε για την οικονομική ανόρθωση του κράτους ιδρύοντας στις 2 
Φεβρουαρίου 1828 την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα, το πρώτο πιστωτικό ίδρυμα της 
χώρας. Τα αποτελέσματα της κίνησης αυτής ήταν άμεσα: Η κινητοποίηση των κεφαλαίων 
του εσωτερικού δίνοντας τόκο 8%, η πάταξη της τοκογλυφίας «Ευθύς εκ τούτου εξέλειπεν η 
τοκογλυφία, η σήμερον προς 12,20 και 25 τοις εκατόν δανείζουσα επί ενεχύροις, και 
διαφθείρουσα τον τόπον» καθώς και η προσέλκυση κεφαλαίων από Έλληνες του 
εξωτερικού και ξένους, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο ίδιος ο Καποδίστριας, ο οποίος 
προσέφερε 25000 τάλληρα. 
Επιπρόσθετα, ο Καποδίστριας στις 28 Ιουλίου 1828, ίδρυσε στην Αίγινα το Εθνικό 
Νομισματοκοπείο. Την 1η Οκτωβρίου του 1829 κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνικό νόμισμα 
ονόματι «αργυρός φοίνικας». Μέσα σε ένα μήνα σχεδόν από τον ερχομό του, ο Ι. 
Καποδίστριας έθεσε με διάταγμα τέρμα στην απαράδεκτη ποικιλία νομισμάτων που 
κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα. Καταλάβαινε ότι, για να μπει κάποια τάξη στην οικονομία, 
έπρεπε να αντικατασταθούν τα τούρκικα νομίσματα, γιατί με τις συνεχείς υποτιμήσεις τους 
υπονόμευαν κάθε οικονομική συναλλαγή, ιδιωτική ή κρατική. Αισθανόταν, άλλωστε, πως 
τα νομίσματα ήταν και θέμα Εθνικής αξιοπρέπειας, επειδή με αυτά θα εκφραζόταν η 
ανεξάρτητη υπόσταση του Ελληνικού κράτους. Το πρώτο νόμισμα της νεότερης Ελλάδος, 
στην μπροστινή του όψη, έφερε τον αναγεννώμενο από τη στάχτη Φοίνικα, που ατένιζε τον 
Σταυρό, περιβαλλόμενο από τις ακτίνες του Αγίου Πνεύματος. Στην περιφέρειά του είχε τις 
λέξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και στην οπίσθια όψη σε κύκλο, ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ Ι. Α. 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ-1828-και στη μέση δάφνινο στεφάνι, πάνω στο οποίο αναγραφόταν η 
αξία του νομίσματος. Τα πρώτα νομίσματα που κόπηκαν, οι Φοίνικες (ασημένια) ήταν των 
10 λεπτών, των 5, του 1 (χάλκινο). Συνολικά κόπηκαν 12000 ασημένιοι Φοίνικες και ένα 
εκατομμύριο χάλκινοι Φοίνικες 



Ο Φοίνικας υπήρξε το πρώτο ελληνικό νόμισμα που κόπηκε το 1828, την 
περίοδο που ήταν Κυβερνήτης του νέου ελληνικού κράτους ο Ιωάννης 
Καποδίστριας. 



Λίγες ημέρες μετά την άφιξη του Όθωνα, εκδόθηκε Διάταγμα με το οποίο σταματούσε η κοπή 
των νομισμάτων με αποτέλεσμα την 1η Φεβρουαρίου 1833 το Νομισματοκοπείο της Αίγινας 
να σταματήσει τις εργασίες του. Το νομισματοκοπείο έκλεισε και ο Όθωνας έκοψε τα 
νομίσματα του κράτους στη Βαυαρία, καταργώντας το Φοίνικα ως εθνικό έμβλημα και 
αντικαθιστώντας τον με ρόμβους των Βίττελσβαχ. 
  
Τον Ιανουάριο  του 1830 ιδρύθηκε στη Σύρο η πρώτη Ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με 
κεφάλαιο 60000 Ισπανικά τάλληρα, και τον Αύγουστο του 1830 πάλι στη Σύρο η δεύτερη 
ασφαλιστική εταιρεία. 
Προασπίστηκε την οικονομία του δημοσίου χρήματος: «Ελπίζομεν ότι, όσοι εξ υμών 
μεθέξωσι μετά της Κυβερνήσεως εις την προσωρινήν Διοίκησιν, καθώς και οι λοιποί των 
πολιτών, όσοι προσκληθώσιν επί τούτω θέλουν γνωρίσει μεθ’ ημών, ότι εις τας παρούσας 
περιστάσεις οι εν δημοσίοις υπουργήμασι δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς 
αναλόγους με τον βαθμόν του υψηλού υπουργήματος των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ’ 
ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η 
κυβέρνησις εις την εξουσίαν της». Σε κρίσιμες στιγμές μάλιστα εκάλεσε τους δημοσίους 
υπαλλήλους να παραιτηθούν, όσοι είχαν τη δυνατότητα, οριστικά ή προσωρινά από το μισθό 
τους ολικά η μερικά. Ο Καποδίστριας γνώριζε ότι η διαφθορά του δημοσίου βίου είναι 
καταστρεπτική για τον τόπο. 
Ο Καποδίστριας προχώρησε στην τροποποίηση του συστήματος των προμηθειών του 
Δημοσίου και του εξοπλισμού των πλοίων. Συνιστούσε στους υπεύθυνους των προμηθειών 
των τροφίμων και άλλων εφοδίων να προσέχουν πολύ και να ελέγχουν τα αγοραζόμενα είδη 
ως προς την ποιότητα και την ποσότητά τους. Ακόμη τους συνιστούσε να εξαντλείται κάθε 
συνδυασμός τόπου και τρόπου αγοράς ώστε η αγορά να είναι όσο το δυνατόν φθηνότερη και 
επωφελέστερη για το Δημόσιο. Ο ίδιος δεν δίστασε, όταν έκρινε ότι ήταν προς ωφέλεια του 
δημοσίου, να αποστείλει τις συναλλαγματικές των Ρωσικών βοηθημάτων να εξαργυρωθούν 
στη Νεάπολη αντί του Λονδίνου όπου θα είχαν καλύτερη τιμή. 
 



Η γέννηση της δραχμής 
 Η πρώτη νομισματική μεταρρύθμιση γίνεται λίγο μετά την ανάρρηση στο 

θρόνο του Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας και την άφιξη του στο Ναύπλιο 
στις 25 Ιανουαρίου 1833. Με βασιλικό διάταγμα της 8ης Φεβρουαρίου 1833 

«περί ρυθμίσεως του νομισματικού συστήματος», η δραχμή αντικαθιστά 
τον φοίνικα, νόμισμα που επιχείρησε να καθιερώσει ο Ιωάννης 

Καποδίστριας το 1828. Η νέα νομισματική μονάδα του σύγχρονου 
Ελληνικού κράτους υποδιαιρείται σε 100 λεπτά. Από τότε και αδιάλειπτα 
μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2002, η δραχμή ήταν νομισματική μονάδα του 

σύγχρονου Ελληνικού κράτους. 
Το νέο αυτό νόμισμα είχε βάρος 4,447 γραμμάρια από τα οποία τα 4,029 

γραμμάρια ήταν καθαρό ασήμι και τα 0,448 χαλκός. Η ισοτιμία της 
δραχμής ορίστηκε στα 0,895 του γαλλικού χρυσού φράγκου. Οι πρώτες 

δραχμές και οι υποδιαιρέσεις τους κόπηκαν στη Βαυαρία από μήτρες που 
κατασκεύασε στο Μόναχο ο Κόνραντ  Λάνγκε, μετέπειτα διευθυντής του 

Ελληνικού Βασιλικού Νομισματοκοπείου. Παρόλο που το βασιλικό 
διάταγμα έχει ημερομηνία 8 Φεβρουαρίου 1833, στην πρώτη δραχμή 
αναγράφεται το έτος 1832, το έτος δηλαδή ανάρρησης στο θρόνο του 

Όθωνα ως βασιλιάς της Ελλάδας 
 



Τα Ασημένια τέταρτα δραχμής του Οθωνος με νεανική κεφαλή. 



Το νέο ελληνικό νομισματικό σύστημα ήταν στη σύλληψη διμεταλλικό 
(χρυσά και αργυρά νομίσματα), αλλά στην πράξη δεν κυκλοφόρησαν παρά 
ελάχιστα χρυσά νομίσματα. Τον Αύγουστο του 1833 απαγορεύτηκε ρητά η 
αποδοχή τουρκικών νομισμάτων από τα δημόσια ταμεία σε μια προσπάθεια 

να επιβληθεί το νέο νόμισμα.  



Οι πρώτες δραχμές και οι υποδιαιρέσεις τους κόπηκαν στην 
Βαυαρία από μήτρες που κατασκεύασε στο Μόναχο ο Κόνραντ 
Λάνγκε, μετέπειτα διευθυντής του Ελληνικού Βασιλικού 
Νομισματοκοπείου. Παρόλο που το βασιλικό διάταγμα έχει 
ημερομηνία 8 Φεβρουάριου 1833 στη πρώτη δραχμή 
αναγράφεται το έτος 1832, το έτος δηλαδή διορισμού του 
Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας. 
 



Δραχμή: μια πορεία από την αρχαιότητα έως και το 2002 



Στις 30 Μαρτίου 1841, μετά από πολυτελείς προσπάθειες, ιδρύθηκε η 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία παραχωρήθηκε το προνόμιο της 
έκδοσης χαρτονομισμάτων, το οποίο και διατήρησε έως το 1927, οπότε και 

ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος. Πρώτος διευθυντής της Εθνικής 
Τράπεζας ήταν ο Γεώργιος Σταύρου, του οποίου το πορτραίτο εμφανίζεται 

στην κύρια όψη όλων των χαρτονομισμάτων που εξέδωσε η τράπεζα. 
Επίσης στην ίδια όψη και έως το 1923 εικονίζεται και ο βασιλικός θυρεός. 

 



Το οικονομικό έργο του 
Χαρίλαου Τρικούπη (1880-

1896) 
 Ο Χαρίλαος Τρικούπης κυβέρνησε αυτά τα χρόνια κατά διαστήματα, ενώ 

μεσολάβησαν ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης και οι Ζηνόβιος Βάλβης και ο 
Σωτήριος Σωτηρόπουλος. Οι τρεις τελευταίοι δεν μπορούσαν να 

ανταποκριθούν στα δάνεια που σύναπτε ο Τρικούπης. Για τη 
χρηματοδότηση των έργων πήρε δύο μεγάλα δάνεια και επέβαλε φορολογία 
στον καπνό και το κρασί. Ο φόρος της δεκάτης στα δημητριακά προϊόντα  
αντικαταστάθηκε με τον φόρο επί των αροτριώντων κτηνών. Επέβαλε και 
φόρο επί των οικοδόμων παίρνοντας τρίτο δάνειο για τη χρηματοδότηση 

τριών θωρηκτών. Στα έργα τα οποία έκανε εντάσσονται η ίδρυση τεχνικών 
στολών, η κατασκευή σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου, η αποξήρανση 
της λίμνης Κωπαΐδας, η διάνοιξη της διώρυγας της Κορίνθου. Όλα αυτά 

είχαν στόχο την εκβιομηχάνιση της χώρας. 
Το 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης, εξαιτίας της άσχημης οικονομικής 
κατάστασης, κήρυξε την τρίτη πτώχευση ίσως λέγοντας την φράση 

δυστυχώς επτωχεύσαμεν. Η Τρίτη πτώχευση της Ελλάδας σήμανε κλονισμό 
της δραχμής και ολοκληρωτικό μαρασμό της ελληνικής οικονομίας. Η 
κρίση αντιμετωπίστηκε με την υποτίμηση της δραχμής στη μισή αξία. 

Η Ελλάδα βγήκε από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο νικημένη και 
ταπεινωμένη, καθώς της επιβλήθηκε πολεμική αποζημίωση και Διεθνής 

Οικονομικός Έλεγχος. Μάλιστα, για να εξασφαλισθούν οι δανειστές ότι θα 
εισπράξουν πίσω τα χρήματά τους, επέβαλαν μεταξύ των όρων την κατ 

ευθείαν είσπραξη των κερδών από από τρία βασικά προϊόντα το πετρέλαιο, 
τα σπίρτα και τα τραπουλόχαρτα, τα οποία όμως διακινούσε μόνο το 

Ελληνικό Μονοπώλιο. 
 



Η οικονομία την περίοδο του μεσοπολέμου (1923-1940) 

 Η εποχή  του μεσοπολέμου μέχρι τη διεθνή οικονομική κρίση (1922-1932) 
ήταν μια περίοδος σταδιακής ανόρθωσης της  ελληνικής οικονομίας με 
ίδρυση βιοτεχνιών και βιομηχανιών αλλά και μεγάλων δημόσιων έργων 

όπως το φράγμα της λίμνης του Μαραθώνα. Η δραχμή σταθεροποιήθηκε 
ενώ η αξία της είχε πέσει στο ένα δέκατο πέμπτο της προπολεμικής αξίας. 

Με τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 ο πληθυσμός της Ελλάδας 
αυξάνεται με πολλούς πρόσφυγες, ενώ λήφθηκαν μέτρα για την 

αποκατάσταση τους με τη βοήθεια και της Κοινωνίας των Εθνών. 
Η φορολογική επιβάρυνση παραμένει δυσβάσταχτη. Σε σχέση με την 

προπολεμική αξία έχει αυξηθεί κατά 37 φορές. Από το 1924 μέχρι το 1930 
εισέρευσαν στην Ελλάδα 1.160.000 χρυσά φράγκα, εκ των οποίων το 78% 
ήταν δάνεια. Την περίοδο 1924-1931 συνομολογήθηκαν εννιά εξωτερικά 

δάνεια, συνολικά 992.000.000 χρυσά φράγκα ή 14.900.000.000 δραχμές. Τα 
δάνεια αυτά προήλθαν από την Μεγάλη Βρετανία κατά 48%, τις ΗΠΑ κατά 
31% και τα υπόλοιπα σε μικρότερα ποσοστά από το Βέλγιο, τη Σουηδία, τη 

Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελβετία, την Αίγυπτο και την Ιταλία. 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 χτύπησε  και την Ελλάδα. Η 

φορολογία αυξήθηκε και λήφθηκαν έκτακτα οικονομικά μέτρα. Παρόλ’ 
αυτά το 1932 κηρύχθηκε η τέταρτη πτώχευση. Η εξάρτηση της Ελλάδας 

από ξένα κεφάλαια την έκανε ευάλωτη σε διεθνείς  οικονομικές και 
πολιτικές συγκυρίες. Σημαντικό ρόλο στην εποχή έπαιξε η διεθνής 

οικονομική κρίση του 1929-1932, με άμεσες συνέπειες την κατάρρευση 
τραπεζών και την αύξηση της ανεργίας. Λόγω της οικονομικής κρίσης το 

εμπόριο κάμφθηκε, ενώ η υποτίμηση του νομίσματος και η χαμηλή 
αγοραστική δύναμη παρέσυρε τη βιομηχανία και τη ναυτιλία. Έγιναν 

στρατιωτικά κινήματα φιλοβενιζελικά και μη, ενώ επανήλθε η βασιλεία, 
επικράτησε το καθεστώς της 4ης Αυγούστου 1936, δηλαδή η δικτατορία του 
Ιωάννη Μεταξά, μέχρι την κατάκτηση από την ναζιστική Γερμανία. Εκείνη 
την περίοδο υπήρχε σοβαρή αναντιστοιχία στους οικονομικούς δείκτες και 
τους μισθούς των εργαζομένων προκαλώντας κοινωνικές αναταραχές. Τότε 
λήφθηκαν σοβαρά μέτρα κοινωνικής ασφάλισης, όπως η ίδρυση του ΙΚΑ το 

1937, με σκοπό να μειωθεί η κοινωνική αντίδραση. 
 



Το κατοχικό χρήμα 
 Η περίοδος 1941-42 για την κατεχόμενη Ελλάδα ήταν τραγική. Χωρίς 

τρόφιμα και με το σύνολο των πρώτων υλών της να το αρπάζει ο 
κατακτητής χωρίς να πληρώνει, το οικονομικό και νομισματικό σύστημα 

της χώρας θα καταρρεύσει.   Το χρήμα άρχισε να χάνει αξία του και ο 
πληθωρισμός ανέβαινε συνέχεια. Για να ικανοποιηθούν  οι 

αυξημένες  ανάγκες σε χρήμα τόσο για τις καταβολές που ζητούσαν οι 
αρχές κατοχής, όσο και για τις ανάγκες του δημοσίου, η τράπεζα της 
Ελλάδας αναγκάσθηκε να τυπώνει συνέχεια χρήματα.    Λόγω  του 
αυξημένου πληθωρισμού  συνεχώς θα τίθενται σε κυκλοφορία νέες 

εκδόσεις, με υψηλότερες ονομαστικές αξίες.    Η κορύφωση ήρθε με τα δύο 
τελευταία κατοχικά νομίσματα  των 10 και 100 δισεκατομμυρίων δραχμών 

που τυπώθηκαν τον Οκτώβριο του1944, λίγες μόνο μέρες μετά την 
απελευθέρωση. 

   Μέσα σ’ αυτό το νομισματικό χάος στη διάρκεια της κατοχής ,το χρήμα 
έχασε όπως είναι φυσικό την αξία του.  

Νοέμβριος 1944: 1 λίρα = 71 τρισεκατομμύρια δραχμές 
  

Ένα παράξενο αντάρτικο χαρτονόμισμα κυκλοφόρησε το 1944 από 
την  ("Κυβέρνηση του Βουνού") και δεν είχε βάση την παντελώς 

αναξιόπιστη τότε δραχμή, αλλά την οκά σιταριού. Το ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ χρησιμοποιούσε αυτό το χαρτονόμισμα που στην ουσία επρόκειτο 
για ομολογία, και μάλιστα άτοκη, για να προμηθευτεί τα αναγκαία για το 

αντάρτικο από τους χωρικούς, υποσχόμενο την εξόφληση του χρέους μετά 
την απελευθέρωση. Το ΕΑΜ όμως ηττήθηκε κι έτσι έμειναν για πάντα 

ανεξόφλητα. Λέγεται ότι κάποιοι αφελείς χωρικοί ελπίζοντας να βρουν το 
δίκιο τους προσκόμισαν αυτά τα χαρτονομίσματα στις τράπεζες απαιτώντας 

μάλιστα την εξόφλησή τους, αλλά αντί χρημάτων εισέπραξαν κατηγορίες 
ως συνεργάτες των ανταρτών. 

 



Ο γερμανικός στρατός θέτει υποχρεωτικά σε κυκλοφορία, το 
1941, τα δικά του νομίσματα μετά την κατάληψη της χώρας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυκλοφορία αυτών των 
νομισμάτων απαγορευόταν στην ίδια τη Γερμανία. Στη 
φωτογραφία νόμισμα των 50 μάρκων 



Ιταλικό χαρτονόμισμα που αρχικά κυκλοφόρησε στη Σάμο τον Μάιο 
του 1941, με ισοτιμία 6,25 λίρες=100 δραχμές. Επίσης ακολουθώντας 
το σύστημα των Γερμανών, τύπωσαν και οι Ιταλοί «στρατιωτικά» 
χαρτονομίσματα. Εκδότης, μια παράξενη υπηρεσία με την επωνυμία 
«Μεσόγειον Ταμείον Πίστεως δια την Ελλάδα» 



Βουλγαρικό χαρτονόμισμα από εκείνα που υποχρεωτικά 
κυκλοφορούσαν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ενώ 
απαγορευόταν η χρήση ελληνικών 



Οπισθογραφημένη επιταγή ιταλικών τραπεζών που 
χρησιμοποιήθηκε στα Δωδεκάνησα από τις ιταλικές αρχές το 
1944 αντί χαρτονομισμάτων. 



Ένα εντυπωσιακό «χαρτονόμισμα» της Κατοχικής 
περιόδου. 



Το ομόλογο της ΠΕΕΑ και η αξία του δεν είναι σε δραχμές 
αλλά σε οκάδες σταριού. Τα ομόλογα αυτά κυκλοφόρησαν 
στις 5 Ιουνίου 1944 και επρόκειτο να «εξοφληθούν» το 
αργότερο έξι μήνες από τη μέρα της απελευθέρωσης της 
χώρας. 



Η πορεία της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ο Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας προϋπήρχε της διασύνδεσης 
της πορείας της χώρας με τις προσπάθειες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εντός 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας / Ένωσης. Έλαβε, ωστόσο, συγκεκριμένη 
διάσταση με την υποβολή της αίτησης για σύνδεση με τη νεοπαγή 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), τον Ιούνιο του 1959, αίτηση 
που οδήγησε στην υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ελλάδας-ΕΟΚ, τον 
Ιούνιο του 1961. Η Συμφωνία αυτή που ουσιαστικά αποτελούσε το πρώτο 

βήμα στην πορεία της Ελλάδας για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, «πάγωσε» με την εγκαθίδρυση της στρατιωτικής δικτατορίας στην 
Ελλάδα (Απρίλιος 1967) και επανενεργοποιήθηκε  μετά την αποκατάσταση 

της δημοκρατίας (Ιούλιος 1974). 
Το 1979 η Ελλάδα υπογράφει συνθήκη προσχώρησης στην ΕΟΚ. Η ένωση 

ολοκληρώνεται την 1η Ιανουαρίου του 1981. 
 



Οι λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα επέλεξε την πλήρη ένταξη στην Κοινότητα 
μπορούν να συνοψισθούν στους εξής: 
•Θεώρησε την Κοινότητα ως το θεσμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο θα μπορούσε να 
σταθεροποιήσει το δημοκρατικό πολιτικό της σύστημα και θεσμούς. 
•Επεδίωκε την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της θέσης της στο περιφερειακό και 
διεθνές σύστημα καθώς και της «διαπραγματευτικής της δύναμης», ιδιαίτερα σε σχέση 
με την Τουρκία η οποία εμφανιζόταν ως η μείζων απειλή για την Ελλάδα μετά την 
εισβολή και κατάληψη μέρους της Κύπρου (Ιούλιος 1974). Στα πλαίσια αυτά, η 
Ελλάδα επεδίωκε επίσης τη χαλάρωση της έντονης εξάρτησης που είχε αναπτύξει 
μεταπολεμικά από τις ΗΠΑ. 
•Θεώρησε την ένταξη στην Κοινότητα ως ισχυρό παράγοντα που θα συνέβαλε στην 
ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. 
•Επιθυμούσε ως ευρωπαϊκή χώρα, να είναι «παρούσα» και να επηρεάσει τις 
διεργασίες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και το πρότυπο της Ευρώπης, στο οποίο η 
διαδικασία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει. 
Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονη αμφισβήτηση ορισμένων σοβαρών 
πτυχών της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Παράλληλα, επιδιώχθηκε η αναθεώρηση της 
θέσης της χώρας στην Κοινότητα με τη διαμόρφωση ενός  «ειδικού καθεστώτος» 
σχέσεων και ρυθμίσεων. Για το σκοπό αυτό, η Ελλάδα υπέβαλε, το Μάρτιο του 1982, 
υπόμνημα με το οποίο ζήτησε πρόσθετες αποκλίσεις από την εφαρμογή ορισμένων 
κοινοτικών πολιτικών καθώς και πρόσθετη  οικονομική ενίσχυση για την  
αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε ως 
βάσιμο μόνο το δεύτερο αίτημα το οποίο ουσιαστικά  ικανοποιήθηκε με την έγκριση, 
το 1985, των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ). Η σημασία των 
ΜΟΠ όμως ήταν πολύ μεγαλύτερη των πρόσθετων πόρων που εγκρίθηκαν τότε για 
την Ελλάδα γιατί εγκαινίασαν την προσπάθεια για την ανάπτυξη διαρθρωτικής 
πολιτικής από πλευράς Ε.Ε., η οποία αποκρυσταλλώθηκε το 1988 στη νέα 
διαρθρωτική πολιτική, το πρώτο  «πακέτο Delors». 



Στη δεύτερη περίοδο της συμμετοχής της, η πολιτική που προβάλλει η Ελλάδα στην 
Ε.Ε. χαρακτηρίζεται βαθμιαία από εντονότερες φιλο-ενοποιητικές θέσεις. Ιδιαίτερα 
από το 1988 και μετά, αρχίζει να υποστηρίζει το «ομοσπονδιακό» πρότυπο ενοποίησης 
καθώς και την ανάπτυξη κοινής πολιτικής σε νέους τομείς (παιδεία, υγεία, περιβάλλον), 
την ενίσχυση των υπερεθνικών θεσμών (Επιτροπή και Κοινοβούλιο) και την ανάπτυξη 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας από την Ένωση. Από την άλλη 
πλευρά όμως υπάρχουν ακόμη αντιφάσεις, τόσο στον οικονομικό τομέα, με την 
απόκλιση της χώρας από το μέσο «κοινοτικό επίπεδο» ανάπτυξης, όσο και στον 
πολιτικό, με το πρόβλημα της ονομασίας της Π.Γ.Δ.Μ που εκτονώθηκε με την 
υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας. 
Η Τρίτη περίοδος της συμμετοχής της Ελλάδας στην Κοινότητα / Ένωση, ξεκίνησε το 
1996 και χαρακτηρίζεται από ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη προς την ιδέα και τη 
διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την εμβάθυνση της ενοποίησης σε όλους 
τους τομείς, με άξονα μάλιστα το ομοσπονδιακό μοντέλο. Χαρακτηρίζεται ακόμα από 
την προσπάθεια υψηλότερης οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης με την επίτευξη 
των «κριτηρίων σύγκλισης» της Συνθήκης του Μάαστριχτ και τη συμμετοχή της χώρας 
ως πλήρες μέλος στο ενιαίο νόμισμα (ευρώ) και την Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση (ΟΝΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2002. 



Στην Ελλάδα, το επίσημο νόμισμα εδώ και μια δεκαετία είναι το 
ευρώ. Αυτό διακρίνεται σε δυο τύπους νομισμάτων, τα 
χαρτονομίσματα και τα κέρματα. 



Σε αντίθεση με τα νομίσματα, τα χαρτονομίσματα ευρώ δεν 
έχουν εθνική όψη που να αναφέρουν την χώρα που έχουν 
εκδοθεί. Αυτές οι πληροφορίες είναι σε  κωδικοποιημένη 
μορφή στον πρώτο χαρακτήρα του αύξοντα αριθμού κάθε 
χαρτονομίσματος. Ο πρώτος χαρακτήρας του αύξοντα 
αριθμού προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο τη χώρα 
που εκδίδει τα χαρτονομίσματα. 
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