
 

Συνταγματική Ιστορία 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1821-1864) 

 
1.ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) 
 
Το πρώτο Σύνταγμα της αγωνιζόμενης Ελλάδας προήλθε από την Α΄ Εθνική 
Συνέλευση της Επιδαύρου η οποία ψήφισε, την 1η Ιανουαρίου 1822, το "Προσωρινόν 
Πολίτευμα της Ελλάδος". 
  
Το Προσωρινό Πολίτευμα της Επιδαύρου αναθεωρήθηκε ένα χρόνο αργότερα, τον 
Απρίλιο του 1823, από τη Β΄ Εθνική Συνέλευση που συνήλθε στο 'Αστρος 
Κυνουρίας.  
 
Η Γ' Εθνική Συνέλευση συνήλθε αρχικά στην Πιάδα το 1826 και εν συνεχεία στην 
Τροιζήνα το 1827, και αφού εξέλεξε ομόφωνα τον Ιωάννη Καποδίστρια ως 
"Κυβερνήτη της Ελλάδας" για επταετή θητεία, ψήφισε και το "Πολιτικόν Σύνταγμα 
της Ελλάδος". Η Συνέλευση ήθελε να δώσει στη χώρα ένα οριστικό πολίτευμα, 
εμπνευσμένο από δημοκρατικές και φιλελεύθερες ιδέες και για το λόγο αυτό 
διακήρυττε για πρώτη φορά την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας: "Η κυριαρχία ενυπάρχει 
εις το Έθνος, πάσα εξουσία πηγάζει εξ αυτού και υπάρχει υπέρ αυτού". Τη ρητή αυτή 
διακήρυξη επαναλάμβαναν όλα τα ελληνικά Συντάγματα μετά το 1864. 
 
2. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ 
 
Εν μέσω πολιτικής αταξίας ο Όθων έφτασε στο Ναύπλιο το 1833 υποστηριζόμενος 
από τις "προστάτιδες" δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. Είχε ανακηρυχθεί "ελέω 
Θεού βασιλεύς της Ελλάδος", και το Ελληνικό κράτος μοναρχικό και ανεξάρτητο 
"Βασίλειον της Ελλάδος". Στο διάγγελμα του Οθωνα για την ανάληψη των 
καθηκόντων του δεν υπήρχε καμία νύξη περί Συντάγματος. Λόγω του νεαρού της 
ηλικίας του νέου Βασιλέως, και μέχρι την ενηλικίωσή του, οι εξουσίες του 
ασκήθηκαν από την Αντιβασιλεία. 
  
Τα βασικά όμως χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής ήταν η έλλειψη Συντάγματος, η 
αυθαίρετη διακυβέρνηση, η κακή οικονομική κατάσταση και η αυταρχική νομοθεσία. 
  
3. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ 
 
Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 στασίασε η στρατιωτική φρουρά των Αθηνών και με τη 
συμμετοχή πολιτών, ζήτησε από τον Όθωνα την παραχώρηση Συντάγματος. 
 
Το Σύνταγμα, που προέκυψε τον Μάρτιο του 1844, από τις εργασίες "της Γ' 
Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως", υπήρξε ένα Σύνταγμα 
- συνάλλαγμα, δηλαδή ένα συμβόλαιο μεταξύ του μονάρχη και του 'Έθνους.  
 
Ο Όθων, παρ' ότι δέχτηκε την ίδρυση συνταγματικού πολιτεύματος, δεν είχε τη 
διάθεση της πιστής εφαρμογής του και, παραβιάζοντας το πνεύμα - αλλά και το 



 

γράμμα - του Συντάγματος, προσπάθησε να συγκεντρώσει όση περισσότερη δύναμη 
γίνεται. Το αυξανόμενο ρεύμα δυσαρέσκειας είχε ως αποτέλεσμα πολίτες και στρατός 
να εξεγερθούν τη νύχτα της 10ης Οκτωβρίου 1862 και να αποφασίσουν την έξωση 
του Όθωνα. 
  

 
Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

(1864-1922) 
 
1.    ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1864 
 
Η Β' Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (1863-1864) 
και ασχολήθηκε τόσο με την εκλογή νέου ηγεμόνα όσο και με τη σύνταξη νέου 
Συντάγματος, πραγματοποιώντας τη μετάβαση από τη συνταγματική μοναρχία στο 
πολίτευμα της βασιλευόμενης δημοκρατίας. 
  
2.    Η καθιέρωση της κοινοβουλευτικής αρχής 
 
 Η καθιέρωση της αρχής της "δεδηλωμένης", στο τέλος της πρώτης δεκαετίας της 
βασιλευομένης δημοκρατίας, συνέτεινε στην εξάλειψη μιας συνταγματικής 
πρακτικής. Πράγματι, κατά το διάστημα 1864-1875 δεν έλειψαν ούτε οι εκλογές με 
αμφισβητούμενο κύρος ούτε, προ πάντων, η ενεργός ανάμιξη του θρόνου στα 
πολιτικά πράγματα μέσω του διορισμού κυβερνήσεων κοινοβουλευτικής μειοψηφίας 
ή του εξαναγκασμού σε παραίτηση κυβερνήσεων πλειοψηφίας, όταν η πολιτική τους 
δεν συνέπιπτε με εκείνη του στέμματος. 
  
3.    Οι καινοτομίες του συντάγματος του 1911 
 
 Οι άξονες της αναθεώρησης του 1911 ήσαν η ενίσχυση των ατομικών ελευθεριών 
("το δημόσιο δίκαιο των Ελλήνων" κατά την ορολογία της εποχής), η ενίσχυση του 
κράτους δικαίου και ο γενικότερος εκσυγχρονισμός των θεσμών. 
 
Οι σημαντικότερες αλλαγές σε σχέση με το Σύνταγμα του 1864 στο επίπεδο της 
προστασίας των ατομικών ελευθεριών ήταν η  προστασία της προσωπικής ασφάλειας, 
της φορολογικής ισότητας, του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι και του 
απαραβίαστου της κατοικίας. Τέλος, προβλέφθηκε για πρώτη φορά η υποχρεωτική 
και δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση, αλλά και η καθαρεύουσα ως "επίσημη γλώσσα 
του Κράτους". 
  
4.    ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
 Η περίοδος 1915-1920 υπήρξε εξαιρετικά ταραγμένη στο εσωτερικό της χώρας 
(παράλληλη ύπαρξη δύο κυβερνήσεων, κατοχή μέρους του ελληνικού εδάφους από 
ξένες δυνάμεις, πολιτικές λύσεις πέρα από κάθε συνταγματική νομιμότητα) αλλά 
ταυτόχρονα και ιδιαίτερα σημαντική, αφού αυξήθηκε κατά πολύ ο εθνικός χώρος. 
 
 
 

 



 

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (1924-1935) 
 
1.    ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1927 
 
Το Σύνταγμα του 1927 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τις ρυθμίσεις του για τα 
κοινωνικά δικαιώματα όσο και για τους νέους πολιτικούς θεσμούς που εισάγει στο 
οργανωτικό του μέρος. Στο κεφάλαιο του "δημοσίου δικαίου των Ελλήνων" το 
Σύνταγμα του 1927 βελτιώνει την προστασία ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων (π.χ. 
ελευθερία του τύπου) και καθιερώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάποια 
κοινωνικά δικαιώματα (προστασία της εργασίας, της οικογένειας κλπ.). Κύριο όμως 
χαρακτηριστικό του είναι η πρόβλεψη του θεσμού του αιρετού ανώτατου άρχοντα, ο 
οποίος εκλέγεται από τη Βουλή και τη Γερουσία για πενταετή θητεία. Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας είναι πολιτικά ανεύθυνος, δεν μετέχει της νομοθετικής εξουσίας και 
μπορεί να διαλύσει τη Βουλή μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της Γερουσίας. 
 
 Για πρώτη φορά ελληνικό Σύνταγμα περιλάμβανε διάταξη που όριζε ότι η 
Κυβέρνηση οφείλει "να απολαύη της εμπιστοσύνης της Βουλής". 
  
2.    Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 
 
Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία διήρκεσε μέχρι το 1935. Το 1935, ως αντίδραση σε ένα 
αποτυχημένο "βενιζελικό" πραξικόπημα, καταργήθηκε το Σύνταγμα του 1927, 
επανήλθε σε ισχύ εκείνο του 1911 και, εν μέσω έντονης πολιτικής αστάθειας, 
επανήλθε στον θρόνο μετά από δημοψήφισμα και ο βασιλιάς Γεώργιος. Στις 4 
Αυγούστου του 1936 ο κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς κήρυξε 
δικτατορία, καθεστώς που διατηρήθηκε μέχρι την κατάληψη του ελληνικού εδάφους 
από τις γερμανικές δυνάμεις τον Απρίλιο του 1941. 
 
3.    ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 
 
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, το φθινόπωρο του 1944, εφαρμόστηκε και 
πάλι το Σύνταγμα του 1911, αλλοιωμένο όμως από τα ανελεύθερα μέτρα που 
εισήγαγαν οι συντακτικές πράξεις και τα ψηφίσματα της ταραγμένης περιόδου της 
απελευθέρωσης και του εμφυλίου πολέμου. Το νέο Σύνταγμα, μετά από κυοφορία 
πέντε περίπου ετών, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1952. 
  
 

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1952-1967) 

 
1.    ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1952 
 
Το Σύνταγμα του 1952 λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, που 
επικρατούσαν κατά την εκπόνηση του, έμεινε σε μεγάλο βαθμό προσκολλημένο στα 
συνταγματικά κείμενα του 1864/1911 και του 1927. 
 
Η βασική καινοτομία του υπήρξε η ρητή κατοχύρωση του κοινοβουλευτισμού σε 
καθεστώς βασιλευόμενης δημοκρατίας. 



 

 
Οι αρμοδιότητες του βασιλιά παρέμειναν οι ίδιες όπως προέβλεπε το προηγούμενο 
Σύνταγμα του 1911. 
 
Ελάχιστες υπήρξαν οι καινοτομίες στα άρθρα περί Βουλής. Ο αριθμός των 
βουλευτών κάθε εκλογικής περιφέρειας προσδιοριζόταν αναλόγως του πληθυσμού 
της, ποτέ όμως ο αριθμός όλων των βουλευτών δεν μπορούσε να είναι κατώτερος των 
150 και ανώτερος των 300. 
 
Με δύο ερμηνευτικές δηλώσεις, υπό τα άρθρα 66 και 70, προβλεπόταν ότι η άσκηση 
του εκλογικού δικαιώματος ήταν δυνατόν να καταστεί δια νόμου υποχρεωτική και ότι 
επιτρεπόταν η δια νόμου καθιέρωση του δικαιώματος του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι για τις γυναίκες στις βουλευτικές εκλογές. 
  
2.    Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
 
Η στρατιωτική δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967, που είχε διάρκεια επτά ετών, 
ψήφισε δύο συνταγματικά κείμενα, το 1968 και το 1973. Το τελευταίο μάλιστα 
προέβλεπε την αβασίλευτη μορφή του πολιτεύματος. Τα συνταγματικά αυτά κείμενα 
είχαν αντιδημοκρατικά χαρακτηριστικά, ήταν εξαιρετικά συντηρητικής νοοτροπίας 
και, σε κάθε περίπτωση, ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. 
  
 

Η ΤΡΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (1974 - ) 
 
1.    ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1975 
 
Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα τον Ιούλιο του 1974, η 
Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό την ηγεσία του Κων. Καραμανλή έθεσε ως πρώτο 
στόχο την εδραίωση της δημοκρατίας και την εξάλειψη των τραυματικών εμπειριών 
του εμφυλίου, και επανέφερε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952, εκτός από τις διατάξεις 
του που αφορούσαν το βασιλιά. Οι πρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές έγιναν 
στις 17 Νοεμβρίου 1974, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους διεξήχθη 
δημοψήφισμα για τη μορφή του πολιτεύματος. Το εκλογικό σώμα, με ποσοστό 
69,18% εξέφρασε την εναντίον της βασιλευομένης δημοκρατίας βούλησή του, 
γεγονός που έκλεισε οριστικά το πολιτειακό ζήτημα στην Ελλάδα. 
 
Το Σύνταγμα του 1975 εκπονήθηκε με βάση τα Συντάγματα του 1952 και του 1927, 
καθώς και την πρόταση αναθεώρησης του 1963. Το Σύνταγμα του 1975 περιέχει έναν 
ευρύ κατάλογο ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, προσαρμοσμένο στις 
απαιτήσεις των καιρών. Εισάγει το πολίτευμα της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής 
δημοκρατίας, όπου όμως ο αρχηγός του κράτους διατηρεί την αρμοδιότητα να 
παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή. Το κράτος δικαίου προστατεύεται αποτελεσματικά, 
ενώ προβλέπεται και η συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και - εμμέσως 
- στην τότε ΕΟΚ. 
 
2.    ΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 1986 ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΟΥ 2008 
 
Με την αναθεώρηση αυτή οι αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας 
περιορίστηκαν σε σημαντικό βαθμό. Παρά την πολιτική και συνταγματική ένταση της 



 

περιόδου εκείνης, το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986, που εισήγαγε ένα 
αμιγώς κοινοβουλευτικό σύστημα διακυβέρνησης, έγινε απολύτως αποδεκτό από 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις. 
 
Την άνοιξη του 2001 ψηφίστηκε μία νέα, πολύ πιο εκτεταμένη αυτή τη φορά, 
αναθεώρηση του Συντάγματος, και μάλιστα μέσα σε ένα συναινετικό κλίμα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι παρά το γεγονός ότι εβδομήντα εννέα συνολικά άρθρα του 
Συντάγματος τροποποιήθηκαν, η αναθεώρηση έγινε στη μεγάλη πλειονότητα των 
περιπτώσεων αποδεκτή από τα τέσσερα πέμπτα του συνόλου των βουλευτών. Έτσι ο 
όρος "συναινετική αναθεώρηση" αποδίδει την πολιτική πραγματικότητα. 
 
Το αναθεωρημένο Σύνταγμα εισάγει νέα ατομικά δικαιώματα (όπως πχ. την 
προστασία της γενετικής ταυτότητας ή την προστασία από την ηλεκτρονική 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων), εισάγει νέους κανόνες διαφάνειας στην 
πολιτική ζωή (χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, προεκλογικές δαπάνες, σχέσεις 
των ιδιοκτητών μέσων μαζικής επικοινωνίας με το Κράτος κ.ά.), αναδιοργανώνει τη 
λειτουργία της Βουλής και ενισχύει το αποκεντρωτικό σύστημα της χώρας. Πάντως, 
η αναθεώρηση αυτή δεν ασχολήθηκε με κανένα μείζον θέμα λειτουργίας του 
πολιτεύματος, και αυτό τη διαφοροποιεί χαρακτηριστικά από εκείνη του 1986. 
 
Με την τρίτη αναθεώρηση του Συντάγματος το Μάϊο του 2008, μεταξύ των 
ρυθμίσεων που έγιναν δεκτές, επισημαίνονται η κατάργηση του επαγγελματικού 
ασυμβίβαστου, που είχε θεσπιστεί με την αναθεώρηση του 2001, η προσθήκη των 
νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας στη μέριμνα του κοινού νομοθέτη και 
της Διοίκησης όταν πρόκειται για τη θέσπιση αναπτυξιακών μέτρων, η πρόβλεψη της 
δυνατότητας της Βουλής να υποβάλλει, υπό προϋποθέσεις, προτάσεις τροποποίησης 
επί μέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού αλλά και η πρόβλεψη ειδικότερης 
διαδικασίας ως προς την παρακολούθηση από τη Βουλή της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού. 
 
Σήμερα η Ελλάδα έχει ένα Σύνταγμα που διαθέτει και πολιτική και ιστορική 
νομιμοποίηση, είναι σύγχρονο και προσαρμοσμένο στις διεθνείς εξελίξεις και, παρά 
τις τυχόν επιφυλάξεις που θα μπορούσαν να διατυπωθούν σε επί μέρους ζητήματα, 
παρέχει ένα ικανοποιητικό θεσμικό πλαίσιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα 
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