
Ιστορία του Κτηρίου της Βουλής 

Η ιστορία του Κτηρίου από το 1836 έως το 1862 

 
Το επιβλητικό κτήριο της Βουλής των Ελλήνων έχει μακρά ιστορία που 

συνδέεται άμεσα με την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Αρχικά 
οικοδομήθηκε ως τόπος κατοικίας, δηλαδή ως τα Ανάκτορα του βασιλιά 

Όθωνα. Στις 6 Φεβρουαρίου 1836 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος στο υψηλότερο 
ανατολικό άκρο της πόλης. Τον επόμενο μήνα στην οικοδομή δούλευαν 520 

άτομα. Στρατός και τεχνίτες, Γερμανοί αρχιτέκτονες, Γερμανοί, Έλληνες και 
Ιταλοί μάστορες συνεργάστηκαν στην κατασκευή. Με την ευκαιρία αυτή 

ξαναλειτούργησαν και τα αρχαία λατομεία στην Πεντέλη.  
Αρχιτέκτονας του κτηρίου ήταν ο επίσημος αρχιτέκτονας της βαυαρικής 

αυλής, Φρίντριχ φον Γκαίρτνερ.  
Οι πρώτοι βασιλείς, ο Όθωνας και η Αμαλία, εγκαταστάθηκαν στην νέα τους 

κατοικία στις 25 Ιουλίου 1843. 

Ακριβώς δίπλα στο κτήριο των Ανακτόρων διαμορφώθηκε, με την προσωπική 
φροντίδα της βασίλισσας Αμαλίας, ο Βασιλικός Κήπος, ο οποίος κάλυπτε την 

έκταση που έχει μέχρι και σήμερα. Η φύτευση του κήπου ανατέθηκε στα τέλη 
της δεκαετίας του 1840 στο Γάλλο κηποτέχνη Φρανσουά Λουί Μπαρώ 

 
Από το 1862 έως το 1922 

 
Μετά την έξωση του Όθωνα το 

1862, τα Ανάκτορα κατοικήθηκαν 
από τον νέο βασιλιά Γεώργιο Α’, ο 

οποίος έφτασε στην Αθήνα στις 17 
Οκτωβρίου 1863. Αμέσως μετά το 

γάμο του με την Όλγα το 1867, στο 
κτήριο πραγματοποιήθηκαν νέες 

προσθήκες και μετατροπές.  

Μετά τη δολοφονία του Γεωργίου Α΄ 
το 1913, βασιλιάς ορκίστηκε ο 

διάδοχος Κωνσταντίνος και βασιλικό 
Ανάκτορο ορίστηκε η έως τότε 

κατοικία του, το Μέγαρο της 
Ηρώδου Αττικού (σημερινό Προεδρικό Μέγαρο). Στα Παλαιά, πλέον, 

Ανάκτορα παρέμειναν κατά περιόδους κάποια μέλη της βασιλικής οικογένειας. 
 

Μεταβατική Περίοδος 
 

Το 1922 αποτέλεσε τομή στην ιστορία του κτηρίου. Τότε εγκαταλείφθηκε 
οριστικά από τη βασιλική οικογένεια, ενώ συγχρόνως οι ιστορικές συγκυρίες 

το οδήγησαν σε νέες χρήσεις.  
Κρατικές υπηρεσίες, ιδιωτικοί κοινωνικοί φορείς, διεθνείς οργανώσεις που 

συντονίστηκαν για την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που 

προέκυψαν από τη  Μικρασιατική Καταστροφή, στεγάστηκαν στο κτήριο, μαζί 
με δημόσιες υπηρεσίες, που εγκαταστάθηκαν από την κυβέρνηση για την 

κάλυψη των αυξανόμενων μόνιμων αναγκών της.  



Με την απόφαση ανέγερσης του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, σε 
σχέδια του αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Λαζαρίδη, το 1928, άλλαξε η έως τότε 

πρόσοψη του κτηρίου σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο. 
  

Από τα Παλαιά Ανάκτορα στο Κτήριο της Βουλής των Ελλήνων 
 

Το Νοέμβριο του 1929 η Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, ύστερα από 
πολλές συζητήσεις στη Βουλή, αποφάσισε τη στέγασή της, μαζί με τη 

Γερουσία, στο κτήριο των Παλαιών Ανακτόρων. Οι εργασίες για τη μετατροπή 
του κτηρίου σε Μέγαρο Βουλής και Γερουσίας σε σχέδια του αρχιτέκτονα 

Ανδρέα Κριεζή, αποτέλεσαν τη ριζικότερη επέμβαση σε αυτό μετά την αρχική 
κατασκευή του.  

Αλλαγές στην εσωτερική διακόσμηση και τη διαρρύθμιση έγιναν προκειμένου 

να ανταποκριθεί το κτήριο στη νέα του, εντελώς διαφορετική, χρήση.  
Την 1η Ιουλίου 1935 η Βουλή άρχισε πανηγυρικά τις εργασίες της στη νέα 

αίθουσα της Ολομέλειας. 
Από το 1935 έως σήμερα, στο Κτήριο στεγάζεται η Βουλή των Ελλήνων. 

  
Η Βουλή των Ελλήνων σήμερα 

 
Από το 1975 γίνονται οι απαραίτητες εργασίες για τον εκσυγχρονισμό και την 

τεχνολογική αναβάθμιση του κτηρίου. Σκοπός είναι η καλύτερη δυνατή 
λειτουργία των υπηρεσιών, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, τα σύγχρονα εργαλεία και ο 
αναβαθμισμένος εξοπλισμός. 

Σήμερα η Βουλή των Ελλήνων είναι ένα διαχρονικό σύμβολο που αποτελεί 
μέρος της συλλογικής μνήμης.  

Το Κτήριο της Βουλής στο πέρασμα των χρόνων συνεχίζει να αλλάζει και να 

εκσυγχρονίζεται. 
 

 
Πληροφορίες από την ιστοσελίδα της Βουλής: www.hellenicparliament.gr 

 
 

   
Το κτήριο της Βουλής και το Μνημείο του                       Η αίθουσα της Ολομέλειας όπου 

Άγνωστου Στρατιώτη                                                    συνεδριάζουν οι βουλευτές 


