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Νικόλαος Γκιώνης:  «Η οικονομία στη Μεταπολίτευση, η 
οικονομική πολιτική την περίοδο της δημοκρατικής 
σταθεροποίησης (1974-1975)»  
 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό εγχείρημα είχε ως στόχο την εξέταση της 
οικονομικής πολιτικής στην περίοδο της Μεταπολίτευσης. Ως Μεταπολίτευση 
για τη συγκεκριμένη προσπάθεια ορίζεται η χρονική περίοδος μεταβολής του 
πολιτεύματος και συγκεκριμένα το διάστημα ανάμεσα στην πτώση της 
Δικτατορίας των Συνταγματαρχών και στην ψήφιση του νέου Συντάγματος 
τον Ιούνιο του 1975. Βέβαια, το πεδίο έρευνάς μας επεκτείνεται κατά τρεις 
περίπου μήνες για να συμπεριλάβει το «Πρόγραμμα Οικονομικής και 
Κοινωνικής Αναπτύξεως 1976-1980», το οποίο συμπυκνώνει τις 
προτεραιότητες στην οικονομική πολιτική με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Αρχικά, η εργασία αναφέρεται στα οικονομικά πεπραγμένα της 
εικοσαετίας 1953-1973, κατά την οποία η Ελλάδα σημείωσε από τους 
σημαντικότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Έπειτα, γίνεται εκτενής αναφορά στην 
οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε επί Δικτατορίας και η οποία 
θεωρήθηκε υπεύθυνη για τις συνέπειες που βίωσε η ελληνική οικονομία μετά 
την διεθνή πετρελαϊκή κρίση του 1973. Στη συνέχεια, κρίθηκε χρήσιμο να 
δοθούν ορισμένες πληροφορίες για τους ανθρώπους που καταστάθηκαν 
υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής 
που μελετήσαμε και συγκεκριμένα για τους Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον 
Ξενοφώντα Ζολώτα και τον Παναγή Παπαληγούρα. 

Ύστερα, το εγχείρημα ασχολείται με την οικονομική πολιτική που 
εφαρμόστηκε την επόμενη μέρα της πτώσης του στρατιωτικού καθεστώτος και 
μέχρι τις πρώτες εκλογές της 17ης Νοεμβρίου 1974. Ειδικότερα, εξετάζονται τα 
πρώτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης που κληρονόμησε από τη Δικτατορία, η ίδρυση και οι οικονομικές της 
Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και η προεκλογική 
εκστρατεία των κομμάτων σχετικά με την οικονομία στις πρώτες εθνικές 
εκλογές. 

Ακόμα, η εργασία επεξεργάζεται το διάστημα μετά την εκλογική 
αναμέτρηση του 1974 που αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα 
Δημοκρατία, εστιάζοντας στην προσπάθεια ανακοπής της Κρίσης, ένταξης 
στην Ε.Ο.Κ., στην εισοδηματική πολιτική εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων, 
στις «προβληματικές» ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις δημόσιες επενδύσεις και 
στην ενεργειακή πολιτική. Τέλος γίνεται μία αναφορά στα άρθρα του νέου 
Συντάγματος που αφορούν την οικονομία, στις διεθνείς οικονομικές επαφές 
και στην κληρονομιά της οικονομικής πολιτικής της περιόδου για τα επόμενα 
έτη μαζί με μία παρουσίαση του «προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής 
αναπτύξεως 1976-1990». 

Το εν λόγω εγχείρημα καταλήγει προσπαθώντας να εξετάσει την 
περίπτωση συμβολής της οικονομικής σταθεροποίησης και ανάπτυξης στην 



εδραίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς η χώρα ξεκίνησε τη 
δημοκρατική της πορεία εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης. 

 
Nikolaos Gkionis: «The economy of Metapoliteusi, the economic 
policy during the period of democratic stabilization (1974-1975)» 
 

This research project aimed at examining the economic policy of Greece 
during the period of “Metapoliteusi”. The term “Metapoliteusi” refers to the 
period of political changeover after the fall of the Military Dictatorship and 
the enactment of the new constitution in June 1975. The scope of the research 
is of course bigger, as it includes the “Economic and Social Development 
Program 1976-1980” which was announced three months later and presented 
the long-term economic priorities.  

The essay first examines the economic realizations of the twenty-year 
period between 1953 and 1973, when Greece showed rapid economic growth. 
This is followed by a review of the economic policy that was imposed during 
the Dictatorship, which was considered responsible for the difficulties faced 
by the Greek economy after the international oil crisis of 1973. Then, it was 
considered important to focus on the people who were responsible for the 
planning and the implementation of the economic policy of the political 
changeover. These were Konstantinos Karamanlis, Xenofon Zolotas and 
Panagis Papaligouras.  

The research then turns to the economic policy that was implemented 
the day after the fall of the regime and until the first elections on the 17th of 
November 1974. In particular, the essay focuses on the first measures taken by 
the government in order to face the economic crisis inherited by the 
Dictatorship, the creation of the New Democracy party by Konstantinos 
Karamanlis, and the election campaigns of all the parties in terms of economic 
policies.  

Furthermore, the essay deals with the period after the 1974 elections, 
focusing on the attempts of the new government to stop the crisis, the 
accession of Greece in the European Community, the income policy amid 
inflation pressures, the “problematic” private businesses, the public 
investments and the energy policy. Finally, the essay briefly examines the 
articles of the new Constitution that deal with the economy, the international 
economic affairs, and the impact the economic policy of the period had in 
subsequent years. At this stage, there is also a presentation of the “Economic 
and Social Development Program 1976-1980”. 

This research project ends with an attempt to examine whether the 
economic stabilization and growth of the country helped in the consolidation 
of the democracy, as the country began its democratic course in the middle of 
an economic crisis. 


