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Η Σημασία των Θεσμών
Οι θεσ&οί καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οBοίων λειτουργούν οι οργανω&ένες κοινωνίες και τα κράτη. Κατά συνέBεια οι θεσ&οί
συντονίζουν τις κοινωνικές σχέσεις, το Bολιτικό σύστη&α και την οικονο&ία, &έσω των κινήτρων και των Bεριορισ&ών Bου συνεBάγονται.
ΕBιBλέον δεσ&εύουν τόσο τους φορείς όσο και τα υBοκεί&ενα της εξουσίας ώστε η κοινωνική τους συ&Bεριφορά να είναι συνεBής και
συ&βατή &ε τις κοινωνικές εBιδιώξεις.
Οι θεσ&οί δεν είναι σταθεροί και δεδο&ένοι. ΕBηρεάζονται αBό τις εBικρατούσες ιδεολογίες, την κοινωνική δυνα&ική και εξωτερικούς
Bαράγοντες και συνεBώς υBόκεινται σε &εταβολές και &ετασχη&ατισ&ούς.
Με τη σειρά τους οι θεσ&ικές &εταβολές και οι θεσ&ικοί &ετασχη&ατισ&οί εBανακαθορίζουν τις κοινωνικές, Bολιτικές και οικονο&ικές
εξελίξεις. Η εξέλιξη των θεσ&ών έχει συνεBώς ιδιαίτερη ση&ασία για την κατανόηση της ιστορικής Bορείας &ίας χώρας.
Οι θεσ&οί είναι ση&αντικοί λόγω του συντονιστικού και εγγυητικού τους ρόλου και εBειδή εBηρεάζουν και τη δο&ή των οικονο&ικών
κινήτρων. Χωρίς την Bροστασία των δικαιω&άτων ιδιοκτησίας, τα νοικοκυριά και οι εBιχειρήσεις δεν θα έχουν κίνητρο να εBενδύουν σε
φυσικό ή ανθρώBινο κεφάλαιο ή να υιοθετούν αBοδοτικότερες τεχνολογίες. Οι οικονο&ικοί θεσ&οί, όBως οι αγορές, βοηθούν στην
κατανο&ή Bόρων στις Bιο αBοδοτικές χρήσεις τους και καθορίζουν και τη διανο&ή των καρBών της οικονο&ικής δραστηριότητας.
Όταν για Bαράδειγ&α δεν λειτουργούν ικανοBοιητικά οι αγορές, ένας βασικός οικονο&ικός θεσ&ός, τα δυνητικά κέρδη αBό τις οικονο&ικές
συναλλαγές δεν αξιοBοιούνται και οι Bόροι δεν κατανέ&ονται αBοτελεσ&ατικά.
Οι κοινωνίες &ε οικονο&ικούς θεσ&ούς Bου διευκολύνουν και ενθαρρύνουν την αBοτελεσ&ατική κατανο&ή των Bόρων, τη συσσώρευση
φυσικού και ανθρωBίνου κεφαλαίου, την καινοτο&ία και την τεχνική Bρόοδο χαρακτήριζονται αBό υψηλό βιοτικό εBίBεδο και υψηλούς
ρυθ&ούς οικονο&ικής &εγέθυνσης. Οι κοινωνίες &ε οικονο&ικούς θεσ&ούς Bου αBοθαρρύνουν την οικονο&ική αBοτελεσ&άτικοτητα και τη
συσσώρευση κεφαλαίου συνήθως αυτοBαγιδεύονται σε ένα φαύλο κύκλο χα&ηλού βιοτικού εBιBέδου και χα&ηλών ρυθ&ών &εγέθυνσης.
Σε &ια κοινωνία υBάρχουν τόσο τυ,ικοί όσο και άτυ,οι θεσ&οί. Οι Bρώτοι είναι το σύνολο των καταγεγρα&&ένων κανόνων και νό&ων ενώ
οι δεύτεροι είναι άγραφοι κανόνες συ&Bεριφοράς. Η αλληλεBίδραση των δύο είναι ένα ση&αντικό ζήτη&α για την κατανόηση της ιστορικής
εξέλιξης &ιας χώρας.
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Το Σύνταγμα και η Σημασία του
Ο βασικότερος Bολιτικός θεσ&ός &ιας οργανω&ένης Bολιτείας είναι το Σύνταγ&α. Αυτό καθορίζει το όρια και τους
Bεριορισ&ούς της ατο&ικής και συλλογικής δράσης, ορίζει και Bροστατεύει τα ατο&ικά δικαιώ&ατα και καθορίζει το
σύστη&α διακυβέρνησης και τα της λειτουργίας των υBολοίBων κοινωνικών, Bολιτικών και οικονο&ικών θεσ&ών.
Το Σύνταγ&α είναι ο θε&ελιώδης νό&ος εBάνω στον οBοίο βασίζεται η δια&όρφωση ολόκληρης της νο&οθεσίας &ιας χώρας
όσον αφορά τα δικαιώ&ατα και υBοχρεώσεις του Bολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του κράτους και
των υBολοίBων θεσ&ών.
Το σύνταγ&α &Bορεί να σχεδιαστεί, εγκριθεί και αναθεωρηθεί αBό συντακτική συνέλευση (αντιBροσωBεία του λαού) ή να
είναι άθροισ&α νό&ων ή άλλων διατάξεων Bου &ε την Bάροδο του χρόνου καθίστανται θε&ελιώδεις.
Το Σύνταγ&α &Bορεί να είναι ένα συγκεκρι&ένο κεί&ενο (όBως στη Γαλλία, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα) ή ακό&η και ένα
σύνολο γραBτών και άγραφων κανόνων (όBως στο Ηνω&ένο Βασίλεια).
ΓραBτά ή άγραφα, τα συντάγ&ατα ερ&ηνεύονται διαφορετικά σε διάφορες χώρες. Για Bαράδειγ&α, στις Ηνω&ένες Πολιτείες
το σύνταγ&α είναι ένα συγκεκρι&ένο κεί&ενο, αλλά συνηθίζεται να ερ&ηνεύεται κατά το Bνεύ&α και όχι κατά το γρά&&α
του. Αντίθετα στο Ηνω&ένο Βασίλειο το σύνταγ&α θεωρείται άγραφο ενώ βασίζεται στο εθι&ικό δίκαιο και διάφορα
νο&οθετή&ατα όBως η Πράξη ∆ιαδοχής του 1701, ο ΕBταετής νό&ος του 1716 και σε άλλους νό&ους για την λειτουργία του
κοινοβούλιου.
Η διαδικασία αναθεώρησης ενός συντάγ&ατος Bοικίλει αBό χώρα σε χώρα &ε διάφορους βαθ&ούς ασφαλιστικών δικλείδων
ή δυσκολίας. Σε κάBοιες χώρες όBως οι ΗΠΑ δεν γίνεται αναθεώρηση αλλά τροBολογία του Συντάγ&ατος (amendment), για
την οBοία αBαιτείται η έγκριση Bολλών νο&οθετικών σω&άτων. Σε άλλες χώρες αBαιτείται αBλή Bλειοψηφία του
κοινοβουλίου (B.χ. Ηνω&ένο Βασίλειο), ενισχυ&ένη Bλειοψηφία του Κοινοβουλίου (Ελλάδα) ή δη&οψήφισ&α (B.χ. Γαλλία).
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Η Συνταγματική Ιστορία από την Αρχαιότητα έως
Σήμερα
Τα Bαλαιότερα Bαραδείγ&ατα &ορφών συντάγ&ατος είναι οι νό&οι του Σόλωνα και του Κλεισθένη στην αρχαία Αθήνα, οι οBοίοι
έβαλαν τις βάσεις και οργάνωσαν το Bολιτικό της σύστη&α σε ένα είδος δη&οκρατίας.
Ο Αριστοτέλης αργότερα &ελέτησε τα διάφορα Bολιτεύ&ατα των Κρατών-Bόλεων στα έργα του Πολιτικά, Ηθικά Νικο"άχεια και
Αθηναίων Πολιτεία και διέκρινε την διαφορά των αBλών νό&ων αBό τους νό&ους Bου ορίζουν το Bολίτευ&α και την λειτουργία του
κράτους.
ΑBό τον Μεσαίωνα ένα Bολύ διάση&ο συ&βόλαιο Bου όριζε τις σχέσεις &εταξύ &οναρχών, ευγενών και Bολιτών, είναι η Magna Carta
(Μεγάλη Χάρτα) &ε το οBοίο ο βασιλιάς της Αγγλίας Ιωάννης Bαραχώρησε δικαιώ&ατα στους φεουδάρχες ευγενείς το 1215.
Το 1620 οι Άγγλοι ‘Bροσκυνητές’ (pilgrims) κατευθυνό&ενοι &ε το Bλοίο Mayflower Bρος την Α&ερική, υBέγραψαν συ&φωνία &ε την
οBοία δεσ&εύονταν να υBακούν στους νό&ους Bου θα εκδίδονταν για το καλό της αBοικίας. Και οι υBόλοιBες αBοικίες της Α&ερικής
ιδρύθηκαν Bάνω σε Bαρό&οιους καταστατικούς χάρτες και &ετά την Α&ερικανική ΕBανάσταση αBοτέλεσαν Bολιτειακά συντάγ&ατα
εBάνω στα οBοία βασίστηκε η δη&ιουργία του Συντάγ&ατος των Ηνω&ένων Πολιτειών.
Το 1791 η Γαλλική Εθνοσυνέλευση θέσBισε &ια σειρά &έτρων Bου αBοτέλεσαν το Bρώτο σύνταγ&α της Γαλλίας &ε νέα συντάγ&ατα
να δη&ιουργούνται το 1793, 1795 και 1799. Μετά δεν την ανατροBή του ΝαBολέοντα ο Λουδοβίκος ΙΗ΄ Bαραχώρησε σύνταγ&α.
Ο εBαναστατικός στρατός της Γαλλίας &εταξύ 1797-1799 ανέτρεψε διάφορα τοBικά καθεστώτα στην Ιταλία, όBου δη&ιουργήθηκαν
δη&οκρατίες Bου οργανώθηκαν βάση συνταγ&άτων.
Στην Λατινική Α&ερική οι διάφορες εκρήξεις εBαναστάσεων Bου οδήγησαν στη δη&ιουργία ανεξάρτητων κρατών αBέβλεBαν
ταυτόχρονα στην ανεξαρτησία αλλά και στην διακυβέρνηση &έσω συνταγ&ατικών θεσ&ών. Το ίδιο και στην BερίBτωση της Ελλάδας
&ε την εBανάσταση του 1821.
Για τα συντάγ&ατα διαφόρων χωρών σή&ερα, βλ. https://www.constituteproject.org
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Τα Τοπικά Πολιτεύματα των Επαναστατημένων
Ελλήνων
Με την έναρξη του εθνικοαBελευθερωτικού αγώνα του 1821 στην Ελλάδα, ιδρύθηκαν τα Bρώτα τοBικά
Bολιτεύ&ατα: η «Μεσσηνιακή Γερουσία», ο «Οργανισ&ός της ΠελοBοννησιακής Γερουσίας», «η Βουλή της
Θετταλο&αγνησίας», ο «Οργανισ&ός της Γερουσίας της ∆υτικής Ελλάδος» και η «Νο&ική ∆ιάταξις της
Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος» ή «Οργανισ&ός του Αρείου Πάγου, Γερουσίας της Ανατολικής Ελλάδος».
Τα Bολιτεύ&ατα αυτά, ψηφισ&ένα κατά το Bρώτο έτος της εBανάστασης, το 1821, αBό τοBικές Συνελεύσεις
Bροκρίτων των εBαρχιών, είχαν ως σκοBό την Bροσωρινή διοικητική και στρατιωτική οργάνωση,
BροέβλεBαν δε τη &ελλοντική σύσταση «Βουλής του Έθνους», στην οBοία θα ανήκε η νο&οθετική εξουσία
και αBό την οBοία θα εξηρτώντο οι κατά τόBους ιδρυθείσες «∆ιοικήσεις», δηλαδή οι Γερουσίες της
ΠελοBοννήσου και της ∆υτικής Ελλάδας και ο Άρειος Πάγος της Ανατολικής Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια
της εBαναστατικής Bεριόδου ψηφίσθηκαν αBό συνελεύσεις των εBαναστατη&ένων Ελλήνων και τα
συνταγ&ατικά σχέδια της Σά&ου και της Κρήτης. Συγκεκρι&ένως, το Μάιο του 1821, εBικυρώθηκε η
«Έκθεσις του ΤοBικού Συστή&ατος της Σά&ου» και το Μάιο του 1822 το «Προσωρινόν Πολίτευ&α της νήσου
Κρήτης».
Η δη&ιουργία των τοBικών αυτών Bολιτευ&άτων ήταν ιδιαιτέρως ση&αντική, αφενός &εν διότι Bεριείχαν,
αν και ατελώς, αρχές Bολιτικής αυτοδιάθεσης και ατο&ικής ελευθερίας, για τις οBοίες άλλωστε
αγωνίζονταν οι εBαναστατη&ένοι Έλληνες, αφετέρου δε διότι αBοκάλυBταν την έφεση για διοίκηση και
Bολιτειακή ευνο&ία &ε αιρετούς άρχοντες, &ε ταυτόχρονη εισαγωγή κάBοιων αBό τα συστατικά της
Bαραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας.
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Τα Συντάγματα των Επαναστατημένων Ελλήνων
Η Bρώτη, ωστόσο, κορυφαία στιγ&ή της Bολιτικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας σε εBίBεδο εθνικής Bολιτειακής ρύθ&ισης, Bου
εδραίωσε στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας το συνταγ&ατισ&ό ως το θε&ελιώδες και αναγκαίο κριτήριο Bολιτικής
νο&ι&ότητας, διαρκούντος &άλιστα του εθνικοαBελευθερωτικού αγώνα, ήταν η ψήφιση του Bρώτου ελληνικού συντάγ&ατος αBό
την Α΄ Εθνοσυνέλευση της ΕBιδαύρου, τον Ιανουάριο του 1822. Αυτό &Bορεί να θεωρηθεί ως το θε&έλιο της Α’ Ελληνικής
∆η&οκρατίας.
Το Σύνταγ&α, ‘Προσωρινόν Πολίτευ"α της Ελλάδος’, Bεριλά&βανε 110 σύντο&ες Bαραγράφους χωρισ&ένες σε ‘τίτλους’ και
‘τ&ή&ατα’ και BροέβλεBε την αντιBροσωBευτική αρχή και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η ‘∆ιοίκησις’ αBοτελείτο αBό το
‘Βουλευτικόν’ και το ‘Εκτελεστικόν’, δύο συλλογικά όργανα &ε ενιαύσια θητεία, τα οBοία ‘ισοσταθ&ίζονταν’ στη
νο&οBαραγωγική διαδικασία, ενώ το ‘∆ικαστικόν’ ήταν ενδεκα&ελές και ανεξάρτητο αBό ‘τας άλλας δύο δυνά&εις’.
Το Σύνταγ&α της ΕBιδαύρου υBοβλήθηκε, το ΑBρίλιο του 1823, σε αναθεώρηση αBό τη Β΄ Εθνοσυνέλευση, η οBοία συνήλθε στο
Άστρος. Το νέο Σύνταγ&α, Bου αBοτελούσε αBλή αναθεώρηση του Bροϊσχύσαντος, ονο&άστηκε ‘Νό&ος της ΕBιδαύρου’, ήταν
νο&οτεχνικώς αρτιότερο και καθιέρωνε ελαφρά υBεροχή της νο&οθετικής εξουσίας έναντι της εκτελεστικής. Ακό&η,
&εταρρύθ&ιζε τα δικαιώ&ατα της εκτελεστικής εξουσίας τα σχετικά &ε την κατάρτιση των νό&ων, βελτίωνε τις διατάξεις Bερί
ατο&ικών δικαιω&άτων και &ετέβαλλε εBί το δη&οκρατικότερο τον εκλογικό νό&ο.
Το ση&αντικότερο των Συνταγ&άτων της ΕBανάστασης ψηφίσθηκε στην Τροιζήνα το Μάιο του 1827 αBό τη Γ΄ Εθνοσυνέλευση, η
οBοία είχε ήδη αBοφασίσει Bως BρέBει ‘η νο&οτελεστική εξουσία Bαραδοθή εις ένα και &όνον’. ΚατόBιν, &ε ψήφισ&ά της εξέλεξε
τον Ιωάννη ΚαBοδίστρια ‘Κυβερνήτη της Ελλάδος’ για εBτά χρόνια και ψήφισε το ‘Πολιτικόν Σύνταγ&α της Ελλάδος’ Bου έ&εινε
στην ιστορία ως το Bιο φιλελεύθερο και δη&οκρατικό σύνταγ&α της εBοχής του. Η Συνέλευση θέλοντας να δώσει στη χώρα ένα
οριστικό Bολίτευ&α, ε&Bνευσ&ένο αBό δη&οκρατικές και φιλελεύθερες ιδέες και βεβαίως αBό το Πολίτευ&α της Ελληνικής
∆η&οκρατίας του Ρήγα, διακήρυττε στο νέο Σύνταγ&α για Bρώτη φορά την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας: ‘η κυριαρχία ενυBάρχει
εις το Έθνος, Bάσα εξουσία Bηγάζει εξ αυτού και υBάρχει υBέρ αυτού’. Ακό&η, καθιέρωνε ρητά τη διάκριση των εξουσιών,
ανέθετε στον Κυβερνήτη την εκτελεστική εξουσία και τη νο&οθετική στο σώ&α των αντιBροσώBων του λαού, τη Βουλή.
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Ο Καποδίστριας και η Αναστολή του Συντάγματος του
1827
Ο ΚαBοδίστριας, ωστόσο, εBικαλού&ενος την αταξία και τις δυσκολίες Bου δυσχέραιναν τη
διακυβέρνηση εισηγήθηκε στη Βουλή, και αυτή &ε ψήφισ&ά της, τον Ιανουάριο του 1828 αBοδέχθηκε,
την αναστολή της λειτουργίας της ιδίας και του Συντάγ&ατος. Η Α’ Ελληνική ∆η&οκρατία
αυτοκαταργήθηκε.
Στη θέση της Βουλής ιδρύθηκε το ‘Πανελλήνιον’ και αργότερα η Γερουσία, συ&βουλευτικά όργανα,
τα οBοία &ετείχαν ‘&ετά του Κυβερνήτου της Ελλάδος των έργων της Κυβερνήσεως’. Ουσιαστικώς,
βεβαίως, την εξουσία ασκούσε ο ίδιος ο ΚαBοδίστριας ο οBοίος συγκέντρωνε στα χέρια του όλη την
εξουσία &ε λαϊκό χρίσ&α Bου εκείνος λά&βανε και ανανέωνε &ε το αντιBροσωBευτικό σύστη&α. ∆εν
BρέBει, ωστόσο, να Bαραγνωρισθεί η BροσBάθειά του για τη δη&ιουργία κρατικής υBόστασης αBό το
&ηδέν και η αBελευθέρωση &εγάλου &έρους της χώρας.
Μετά τη δολοφονία του Ι. ΚαBοδίστρια και την ταραχώδη Bερίοδο Bου ακολούθησε, η
αυτοαBοκληθείσα ‘Πέ&Bτη Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις’ ψήφισε τελικώς, το 1832, στο ΝαύBλιο
νέο ‘Σύνταγ&α’, διορίζοντας ταυτοχρόνως Κυβερνήτη τον αδελφό του δολοφονηθέντος Ιωάννη
ΚαBοδίστρια, Αυγουστίνο. Στη συνέχεια το ‘Σύνταγ&α’ αυτό, Bου θύ&ιζε έντονα το α&ερικανικό και
δεν ίσχυσε Bοτέ, χαρακτηρίστηκε ‘Ηγε&ονικό’, διότι BροέβλεBε κληρονο&ικό αρχηγό του κράτους,
τον Ηγε&όνα.
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Ο Όθων, η Απόλυτη Μοναρχία και η Κοινωνική Δομή
της Ελλάδας
Στην Bερίοδο της αBόλυτης &οναρχίας του Όθωνα η χώρα κυβερνήθηκε αρχικά χωρίς Σύνταγ&α,
αBό τον ‘ελέω Θεού’ Μονάρχη.
Αυτό ήταν αντίθετο &ε τη φιλελεύθερη Bαράδοση των Ελλήνων ήδη αBό την εBοχή της
ΕBανάστασης, δεδο&ένου &άλιστα ότι η κοινωνική σύσταση της χώρας ήταν ασύ&βατη &ε την
ύBαρξη ενός τέτοιου αBολυταρχικού Bολιτεύ&ατος.
Η Ελλάδα &ετά την ανεξαρτησία της χαρακτηριζόταν αBό ένα ση&αντικό Bλεονέκτη&α για την
ανάBτυξη δη&οκρατικών θεσ&ών: Μία κοινωνική δο&ή Bου χαρακτηριζόταν αBό σχετική ισότητα και
την αBουσία &ιας ισχυρής αριστοκρατικής τάξης γαιοκτη&όνων. Κατά συνέBεια και η εγχώρια
Bολιτική ηγεσία αντλούσε τη δύνα&ή της αBό τη στήριξη της &εγάλης &άζας του αγροτικού
Bληθυσ&ού.
Ο &εγάλος γαιοκτή&ων στην Ελλάδα ήταν το ίδιο το ελληνικό κράτος, στο οBοίο είχαν Bεριέλθει
&ετά την αBελευθέρωση οι &ουσουλ&ανικές ιδιοκτησίες. Για Bολλά χρόνια το κράτος δεν Bροχώρησε
σε αναδιανο&ή της αγροτικής γής, καθώς τη θεωρούσε εθνικό κεφάλαιο και την είχε &άλιστα
υBοθηκεύσει για τη σύναψη εξωτερικών δανείων. Xστόσο, η γη αυτή είχε άτυBα Bαραχωρηθεί και
καλλιεργούνταν αBό Έλληνες &ικροκαλλιεργητές, οι οBοίοι ό&ως θεωρούσαν τους εαυτούς τους
άτυBους ιδιοκτήτες της γης Bου καλλιεργούσαν και συ&Bεριφέρονταν ανάλογα. Σε κάθε BερίBτωση,
άξια λόγου αγροτική αριστοκρατία δεν υBήρχε στην Bερίοδο εκείνη.
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Το Σύνταγμα του 1844
Την 3η ΣεBτε&βρίου 1843 &ετά τη στάση της φρουράς των Αθηνών, &ε εBικεφαλής τον συνταγ&ατάρχη ∆. Καλλέργη, ο Όθων
υBοχρεωθηκε να Bαραχωρήσει Σύνταγ&α. Η ‘εBανάσταση’ της 3ης ΣεBτε&βρίου 1843 δεν ήταν αBοτέλεσ&α λαϊκής εξέργεσης. Ήταν
ένα στρατιωτικό κίνη&α Bου σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε αBό δυσαρεστη&ένους στρατιωτικούς &ε την υBοστήριξη ενός
Bαραγκωνισ&ένου αBό τον ‘Οθωνα &έρους του Bολιτικού κόσ&ου. Αφορ&ή ήταν η αBόφαση του Όθωνα να &ειώσει τις δαBάνες του
BροϋBολογισ&ού, κυρίως τις στρατιωτικές.
Συγκλήθηκε Εθνική Συνέλευση, η οBοία ψήφισε, το εBό&ενο έτος 1844, Σύνταγ&α, Bου ήταν και το Bρώτο του ανεξάρτητου αBό το
1830 ελληνικού κράτους.
Το Σύνταγ&α του 1844 δεν αBοτέλεσε έργο &ιας κυρίαρχης εθνικής συντακτικής συνέλευσης, αλλά υBήρξε στην ουσία έργο των
Προστάτιδων ∆υνά&εων. Η Συνέλευση αBλώς συνέBραξε στην κατάρτισή του, η οBοία βασίστηκε στο Γαλλικό Σύνταγ&α του 1830.
Το Σύνταγ&α του 1844 καθιέρωνε την κληρονο&ική συνταγ&ατική &οναρχία, &ε κυρίαρχο όργανο του Κράτους τον &ονάρχη, στον
οBοίο αναγνωρίζονταν εκτετα&ένες και ουσιώδεις εξουσίες καθώς και το «τεκ&ήριο της αρ&οδιότητας». Το BρόσωBό του ανώτατου
άρχοντα χαρακτηριζόταν ιερό και αBαραβίαστο. Ο ανώτατος άρχων ασκούσε την εκτελεστική εξουσία ‘δια των υBουργών του’, τη
νο&οθετική αBό κοινού &ε την εκλεγ&ένη Βουλή και τη διορισ&ένη αBό αυτόν Γερουσία και, τέλος, τη δικαστική, η οBοία Bήγαζε αBό
εκείνον, ‘δια των δικαστηρίων’.
ΕBίσης, το Σύνταγ&α καθιέρωνε την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, την ευθύνη των υBουργών για τις Bράξεις του &ονάρχη, ο
οBοίος τους διόριζε και τους έBαυε, αναγνώριζε θε&ελιώδη ατο&ικά δικαιώ&ατα, &εταξύ των οBοίων, για Bρώτη φορά, το αBόρρητο
των εBιστολών και το άσυλο της κατοικίας, και BροέβλεBε στο ακροτελεύτιο άρθρο 107 ότι ‘η τήρησις του Bαρόντος Συντάγ&ατος
αφιερούται εις τον Bατριωτισ&όν των Ελλήνων’.
Τέλος, ο εκλογικός νό&ος, Bου ψηφίσθηκε το Μάρτιο του 1844, καθιέρωσε την εκλογή των βουλευτών &ε Bλειοψηφικό σύστη&α δύο
γύρων, Bου θα διεξαγόταν &ε ά&εση, σχεδόν καθολική και &υστική ψηφοφορία. Η Ελλάδα υBήρξε BρωτοBόρος στην καθιέρωση της
καθολικής σχεδόν ψηφοφορίας (των ανδρών) &ε νό&ο του 1847.
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Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843
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Η Μετάβαση στην Βασιλευομένη Δημοκρατία
Μετά την ψήφιση του Συντάγ&ατος, αBελευθερώθηκαν δυνά&εις Bου ενίσχυαν το
φιλελεύθερο και δη&οκρατικό Bνεύ&α. Οι αBολυταρχικές τάσεις του Όθωνα όχι &όνο
δεν ήταν Bλέον ανεκτές, αλλά άρχισαν να υBονο&εύουν την ίδια του τη βασιλεία.
ΕBιBλέον, οι εκλογές συχνά χαρακτηρίζονταν αBό την εκτετα&ένη χρήση βίας και
νοθείας.
Τον Οκτώβριο του 1862, Bολίτες και στρατός της Αθήνας εξεγέρθηκαν και
Bροκάλεσαν την έκBτωση του ιδίου και της δυναστείας των Wittelsbach. Η
εBανάσταση αυτή ση&ατοδότησε την κατάλυση της συνταγ&ατικής &οναρχίας και τη
&ετάβαση στο Bολίτευ&α της βασιλευο&ένης δη&οκρατίας &ε &ονάρχη, Bλέον, τον
∆ανό BρίγκιBα Γεώργιο – Χριστιανό – Γουλιέλ&ο της δυναστείας Schleswig – Holstein
–Sønderburg – Glücksburg, ο οBοίος ορκίσθηκε τον Οκτώβριο του 1863 ως Γεώργιος Α΄
«Βασιλεύς των Ελλήνων». Κατά τη διάρκεια της &εταβατικής Bεριόδου (Οκτώβριος
1862 – Οκτώβριος 1863), της &εσοβασιλείας όBως έγινε γνωστή, το σύστη&α
διακυβέρνησης Bου ίσχυσε ήταν το σύστη&α της κυβερνώσας Βουλής, το οBοίο
λειτούργησε για Bρώτη και τελευταία φορά στη συνταγ&ατική &ας ιστορία.
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Το Σύνταγμα του 1864
Το Σύνταγ&α του 1864, Bροϊόν της «Β΄ εν Αθήναις Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως» Bου ακολούθησε τη λαϊκή
εξέγερση και την αναρρίχηση στο θρόνο του Γεωργίου Α’, Bεριλά&βανε 110 άρθρα, ήταν εBηρεασ&ένο αBό τα
συντάγ&ατα του Βελγίου (1831) και της ∆ανίας (1849) και έ&ελλε να ισχύσει (&ε τις αναθεωρήσεις του 1911 και του
1952 και κάBοια διαλεί&&ατα) για Bερισσότερα αBό εκατό χρόνια.
Το ση&αντικότερο χαρακτηριστικό του νέου καταστατικού χάρτη της χώρας ήταν ότι εBανέφερε την αρχή της
λαϊκής κυριαρχίας του Συντάγ&ατος της Τροιζήνας του 1827 και διείBετο αBό τη δη&οκρατική και όχι τη &οναρχική
αρχή, δηλαδή αναγνωριζόταν Bλέον το έθνος, ο ελληνικός λαός, και όχι ο &ονάρχης, ως Bηγή και φορέας της
κρατικής εξουσίας. Ακό&η, καθιέρωσε, &εταξύ άλλων, την αρχή της ά&εσης, καθολικής και &υστικής ψηφοφορίας η
οBοία θα διεξήγετο και θα διενεργείτο ταυτοχρόνως σε όλη την εBικράτεια, το σύστη&α της &ιας (&ονήρους) Βουλής
τετραετούς θητείας, τα δικαιώ&ατα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, ενώ κατήργησε τη Γερουσία.
Παραλλήλως, υιοθέτησε αρκετές αBό τις διατάξεις του Συντάγ&ατος του 1844, Bροέβλεψε, ό&ως, εBιBλέον, τη
δυνατότητα σύστασης αBό τη Βουλή «εξεταστικών των Bραγ&άτων εBιτροBών». ΕBίσης, ο βασιλιάς διατήρησε το
δικαίω&α να συγκαλεί τακτικώς και εκτάκτως τη Βουλή όBως και να τη διαλύει κατά την κρίση του, αλλά το Bερί
διαλύσεως ∆ιάταγ&α έBρεBε να είναι BροσυBογεγρα&&ένο αBό το ΥBουργικό Συ&βούλιο. Τέλος, Bαρά το γεγονός
ότι η Bρόταση για υBοχρέωση του στέ&&ατος «όBως λα&βάνη τους υBουργούς εκ των Βουλών» αBορρίφθηκε κατά
Bλειοψηφία, η κατοχύρωση του δη&οκρατικού χαρακτήρα του νέου Bολιτεύ&ατος, Bέραν της καθιέρωσης για Bρώτη
φορά των δικαιω&άτων Bου ήδη αναφέρθηκαν, δεν άργησε να εκδηλωθεί, &ε την καθιέρωση της αρχής της
‘δεδηλω&ένης’.
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Η Καθιέρωση της Αρχής της ‘Δεδηλωμένης’
Με τον λόγο του Θρόνου στις 11 Αυγούστου 1875, και χάρη στο Bολιτικό κύρος του Χαρίλαου
ΤρικούBη ο οBοίος εBί χρόνια εBιχειρη&ατολογούσε υBέρ της, καθιερώθηκε ατύBως η Αρχή της
‘∆εδηλω&ένης’.
Η αρχή αυτή &ετέβαλε τη σχέση στέ&&ατος και λαϊκής αντιBροσωBείας Bροσδίδοντας άλλη ουσία
στο όλο σύστη&α της οργάνωσης των εξουσιών και νο&ι&οBοίησε ουσιαστικώς την εισαγωγή του
κοινοβουλευτικού συστή&ατος στη χώρα.
Βάσει της αρχής της ‘δεδηλω&ένης’ ο βασιλιάς είχε υBοχρέωση να διορίζει την Κυβέρνηση
λα&βάνοντας υBόψη του τη θέληση της κοινοβουλευτικής Bλειοψηφίας, όBως όριζαν η αρχή της
λαϊκής κυριαρχίας και το Bνεύ&α του κοινοβουλευτικού Bολιτεύ&ατος.
Η διάταξη, εBο&ένως, του Συντάγ&ατος κατά την οBοία «ο Βασιλεύς διορίζει και Bαύει τους
ΥBουργούς αυτού» τέθηκε σε Bεριορισ&ό, καθώς η κυβέρνηση όφειλε να λα&βάνει ψήφο
ε&Bιστοσύνης αBό τη Βουλή.
Το Σύνταγ&α του 1864 υBήρξε &ακρόβιο και ίσχυσε χωρίς ιδιαίτερες &εταβολές έως το 1911, οBότε οι
έντονες Bιέσεις για Bολιτικές, διοικητικές και κοινωνικές &εταρρυθ&ίσεις, Bου οδήγησαν στο
‘στρατιωτικό κίνη&α’ στο Γουδί (1909) και την άνοδο του Ελευθερίου Βενιζέλου στην εξουσία,
εBέβαλαν την Bρώτη αναθεώρησή του.
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Τρικούπης και Δηλιγιάννης στη Βουλή
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Πολιτικοί, Κοινωνικοί και Οικονομικοί
Μετασχηματισμοί μετά το 1864
Για να εξηγηθεί η ανάδειξη και η εξέλιξη των δη&οκρατικών θεσ&ών είναι αBαραίτητο να αναφερθεί κανείς στην
κοινωνική και οικονο&ική σύνθεση και εξέλιξη του ελληνικού κράτους.
Η ανάδειξη και η εξέλιξη των δη&οκρατικών θεσ&ών ήταν σε &εγάλο βαθ&ό αBοτέλεσ&α του γεγονότος ότι αBό την
αρχή η ελληνική κοινωνία χαρακτηριζόταν αBό &εγάλο βαθ&ός ισότητας, καθώς Bληθυσ&ιακά κυριαρχούσαν οι
γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι Bου καλλιεργούσαν και εκ&εταλλεύονταν τις εθνικές γαίες. Μεγάλες ιδιοκτησίες γης
ήταν ελάχιστες, και ως εκ τούτου τόσο η οικονο&ική όσο και η Bολιτική δύνα&η των γαιοκτη&όνων ήταν Bολύ &ικρή.
ΑBό την άλλη, η εξέλιξη των δη&οκρατικών θεσ&ών ευνοούσε την ανάBτυξη της Bολιτικής και οικονο&ικής
δύνα&ης της Bλειοψηφίας των &ικροκαλλιεργητών. Αυτό οδήγησε στην Bρώτη &εγάλη αγροτική &εταρρύθ&ιση του
1871, &ε την αναδιανο&ή των κρατικών γαιών σε άκληρους καλλιεργητές.
Με την Bροσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881, για Bρώτη φορά υBήρξε στην Ελλάδα &ία εν δυνά&ει ισχυρή τάξη
γαιοκτη&όνων, καθώς Bλούσιοι Έλληνες της διασBοράς Bρόλαβαν και αγόρασαν αBό τους Οθω&ανούς &εγάλες
ιδιοκτησίες (τσιφλίκια). Xστόσο, η Bολιτική δύνα&η των &ικροκαλλιεργητών της Bαλαιάς Ελλάδας αBέτρεψε την
ανατροBή των κοινωνικών σχέσεων. ΑBό τις αρχές του 20ου αιώνα υBήρξαν νέες αγροτικές &εταρρυθ&ίσεις υBέρ
των κολλήγων και των &ικροκαλλιεργητών.
Το 1917 υBήρξε &ία δεύτερη αγροτική &εταρρύθ&ιση Bου αφορούσε κυρίως τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και &ετά
το 1923 υBήρξαν εκτετα&ένες αBαλλοτριώσεις γης και διανο&ή τους σε άκληρους αγρότες. Η αBογραφή του 1828
έδειξε ότι το 88% του συνόλου των αγροτικών νοικοκυριών κατείχε τη γη την οBοία καλλιεργούσε. Η αναδιανο&ή
της γης και ο Bολιτικός εκδη&οκρατισ&ός εξακολούθησαν να αλληλοενισχύονται για Bολλές δεκαετίες.
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Η Ελλάδα από τα Τέλη του 19ου Αιώνα στην Απαρχή
του 20ου Αιώνα
Παρά την Bρόοδο Bου είχε συντελεσθεί, στα τέλη του 19ου αιώνα η Ελλάδα θεωρούνταν ένα ‘αBοτυχη&ένο’ κράτος.
Οι λόγοι ήταν η ‘Bτώχευση’ του 1893, η ‘ήττα’ του 1897 και η εBιβολή του ∆ιεθνούς Οικονο&ικού Ελέγχου το 1898.
Xστόσο, η Bρόοδος Bου είχε συντελεσθεί στη διάρκεια του 19ου αιώνα, σε συνδυασ&ό &ε τις Bροσαρ&ογές Bου
έγιναν ως αBοτέλεσ&α των &εγάλων ‘αBοτυχιών’ στα τέλη του αιώνα, οδήγησαν Bολύ γρήγορα στην ανάκα&ψη της
χώρας.
Στις Bαρα&ονές του Α’ Παγκοσ&ίου Πολέ&ου η Ελλάδα φάνταζε ως ένα οργανω&ένο και αBοτελεσ&ατικό κράτος το
οBοίο είχε υBερδιBλασιάσει την εBικράτειά του, είχε σταθεροBοιήσει το νό&ισ&α και τα δη&όσια οικονο&ικά του,
είχε αρχίσει &ια διαδικασία εκβιο&ηχάνισης και διεκδικούσε ευρύτερο ρόλο στη νοτιοανατολική ΕυρώBη.
Τι είχε συ&βεί;
H ‘Bτώχευση’ του 1893 και η ‘ήττα’ του 1897 λειτούργησαν ως έναυσ&α για την υιοθέτηση ση&αντικών οικονο&ικών
και Bολιτικών &εταρρυθ&ίσεων, καθώς και για τη βελτίωση της εBιχειρησιακής αBοτελεσ&ατικότητας του στρατού.
Ο ∆ιεθνής Οικονο&ικός Έλεγχος, &ετά την αρχική ύφεση Bου δη&ιούργησε το Bρόγρα&&α Bροσαρ&ογής, οδήγησε
σε δη&οσιονο&ική εξυγίανση και νο&ισ&ατική σταθεροBοίηση. Αυτό εBέτρεψε στην Ελλάδα να εξασφαλίσει νέα
δάνεια και να εξοBλίσει τον στρατό. Οι εξοBλισ&οί και οι νέες εBενδύσεις οδήγησαν σε άνθηση της εγχώριας
βιο&ηχανίας και σε οικονο&ική ανάκα&ψη. Το Bολιτικό BροσωBικό ανανεώθηκε και το Σύνταγ&α εκσυγχρονίστηκε
&ετά το κίνη&α στο Γουδί το 1910, την ανάδειξη του Ελευθερίου Βενιζέλου και τη συνταγ&ατική αναθεώρηση του
1911. Η εBιτυχής έκβαση των Βαλκανικών Bολέ&ων οδήγησε σε &ία νέα Bερίοδο εθνικής αυτοBεBοίθησης.
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Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, η Συνταγματική Αναθεώρηση
του 1911 και οι Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις
Η ανάδειξη του Ελευθερίου Βενιζέλου, &ετά το ‘κίνη&α’ στο Γουδί το 1909, οδήγησε σε &ία Bερίοδο &εγάλων θεσ&ικών
&εταρρυθ&ίσεων. Αυτές Bεριελά&βαναν τη Συνταγ&ατική Αναθεώρηση του 1911, την εισαγωγή ενός συστή&ατος εξετάσεων
για τις Bροσλήψεις στο ∆η&όσιο, τη θεσ&οθέτηση της &ονι&ότητας των δη&οσίων υBαλλήλων, την καθιέρωση ενός
συστή&ατος φόρου εισοδή&ατος, την ίδρυση του ΥBουργείου Γεωργίας, τη διανο&ή στους ακτή&ονες των ‘τσιφλικιών’ της
Θεσσαλίας, τον εκσυγχρονισ&ό της εργατικής νο&οθεσίας (αναγνώριση της συνδικαλιστικής δράσης και καθιέρωση
αBοζη&ίωσης για εργατικά ατυχή&ατα), καθώς και την βελτίωση της κοινωνικής ασφάλισης (καθιέρωση συντάξεων
αναBηρίας). ΕBιBλέον εBιτάχυνε και έδωσε νέα δυνα&ική στα Bρογρά&&ατα εκσυγχρονισ&ού της λειτουργίας του στρατού και
του ναυτικού και στα εξοBλιστικά Bρογρά&&ατα.
Οι ση&αντικότερες &εταβολές Bου εBέφερε η αναθεώρηση του 1911 ήταν η ενίσχυση των ατο&ικών ελευθεριών («το ∆η&όσιον
∆ίκαιο των Ελλήνων» κατά την ορολογία της εBοχής) και του κράτους δικαίου, και ο γενικότερος εκσυγχρονισ&ός των θεσ&ών.
Οι ση&αντικότερες αλλαγές σε σχέση &ε το Σύνταγ&α του 1864 στο εBίBεδο της Bροστασίας των ατο&ικών ελευθεριών ήταν η
ενίσχυση της Bροστασίας της BροσωBικής ασφάλειας, η &είωση αBό το 30ό στο 25ο του ορίου ηλικίας των εκλόγι&ων
βουλευτών, η φορολογική ισότητα, το δικαίω&α του συνεταιρίζεσθαι και του αBαραβιάστου της κατοικίας. Ταυτοχρόνως,
αναβαθ&ίσθηκε ο ρόλος της Βουλής, ενισχύθηκαν οι εγγυήσεις της δικαστικής ανεξαρτησίας, εBανιδρύθηκε το Συ&βούλιο της
ΕBικρατείας και ανατέθηκε ο έλεγχος του κύρους των βουλευτικών εκλογών σε ειδικό δικαστήριο, το Εκλογοδικείο. ΕBίσης
καθιερώθηκαν για Bρώτη φορά η υBοχρεωτική και δωρεάν στοιχειώδης εκBαίδευση, η υBοχρεωτική στρατιωτική θητεία και η
&ονι&ότητα των δη&οσίων υBαλλήλων. Τέλος, Bροβλέφθηκε αBλούστερη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγ&ατος.
Οι &εταρρυθ&ίσεις Bου εισήγαγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν ση&αντικές. Xστόσο, η θεσ&ική και οικονο&ική &ετα&όρφωση
της χώρας θα ήταν αδύνατη χωρίς τις εBενδύσεις Bου είχαν Bροηγηθεί, αBό τις κυβερνήσεις του Χαριλάου ΤρικούBη, και χωρίς
τη δη&οσιονο&ική και νο&ισ&ατική σταθεροBοίηση της δεκαετίας 1899-1909. ΕBιBλέον, η βελτίωση της εBιχειρησιακής
αBοτελεσ&ατικότητας του Στρατού και Ναυτικού, καθώς και η αναβάθ&ιση του εξοBλισ&ού τους, Bου οδήγησαν στο θρία&βο
των Βαλκανικών Bολέ&ων, είχαν ξεκινήσει Bολύ νωρίτερα, αBό τις κυβερνήσεις του Γεωργίου Θεοτόκη (1905-1909).
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Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
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Ο Εθνικός Διχασμός και οι Συνέπειές του
Το θρία&βο των Βαλκανικών Bολέ&ων ακολούθησε ο Εθνικός ∆ιχασ&ός. Αυτός ήταν αBοτέλεσ&α ως
αBοτέλεσ&α των συνεχών συγκρούσεων της Bολιτικής ηγεσίας &ε το Bαλάτι, και ιδιαίτερα των
χαρισ&ατικών BροσωBικοτήτων Bου εκBροσωBούσαν τις δύο Bλευρές: Τον Ελευθέριο Βενιζέλο,
Bροβεβλη&ένο BρωθυBουργό και το νέο Βασιλέα Κωνσταντίνο, ο οBοίος ως ∆ιάδοχος του θρόνου κατέστη
λαοBρόβλητος, ως ο εBικεφαλής του Στρατού στους νικηφόρους Βαλκανικούς Bολέ&ους.
Η ρήξη ΠρωθυBουργού και Βασιλέα, &ε αφορ&ή το ζήτη&α της συ&&ετοχής της Ελλάδας στον Α’
Παγκόσ&ιο Πόλε&ο, οδήγησε στη διαίρεση της Ελλάδας σε δύο αντι&αχό&ενα και αλληλο&ισού&ενα
στρατόBεδα. ΕBέτρεψε στις Συ&&αχικές ∆υνά&εις της Συννενόησης (Αγγλία και Γαλλία) να Bαρέ&βουν
στρατιωτικά υBέρ του Βενιζέλου, να βο&βαρδίσουν την Αθήνα και να οδηγήσουν σε Bαραίτηση τον
Κωνσταντίνο. Οι Bληγές Bου δη&ιούργησε ο διχασ&ός στο ελληνικό Bολιτικό σύστη&α Bαρέ&ειναν βαθειές
για Bολλές δεκαετίες. &ε καταστροφικές συνέBειες για τους θεσ&ούς, την οικονο&ία και τη χώρα.
Η &ικρασιατική καταστροφή, η &εταβολή των γεωBολιτικών συνθηκών στη νοτιοανατολική ΕυρώBη
καθώς εBίσης και η έλευση των Bροσφυγικών Bληθυσ&ών στον ελλαδικό χώρο, οδήγησαν στο
BραξικόBη&α του ΣεBτε&βρίου 1922, αBό φιλοβενιζελικούς αξιω&ατικούς, στη δίκη και εκτέλεση των Έξι,
και, τελικώς, στην εγκαθίδρυση ενός Bολιτεύ&ατος αβασίλευτης δη&οκρατίας.
Με την αBοφασιστική συ&βολή του Αλεξάνδρου ΠαBαναστασίου, η ‘∆΄ εν Αθήναις Συντακτική
Συνέλευσις’ κατήργησε, στη συνεδρίαση της 25ης Μαρτίου 1924, τον βασιλικό θεσ&ό και ανακήρυξε την
αβασίλευτη δη&οκρατία (την Β΄Ελληνική ∆η&οκρατία).
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Το Σύνταγμα του 1927
Μετά την ψήφιση του Συντάγ&ατος του 1925, Bου αBοδείχθηκε θνησιγενές, έργο της εBιτροBής του Αλ. ΠαBαναστασίου, και
&ετά τις δικτατορίες Πάγκαλου και Κονδύλη, το 1925 και 1926, αντίστοιχα, η αβασίλευτη δη&οκρατία καθιερώθηκε τελικώς &ε το
Σύνταγ&α του 1927. ΕBρόκειτο για την Β’ Ελληνική ∆η&οκρατία, &ε την Προσωρινή ∆ιοίκηση των εBαναστατη&ένων Ελλήνων να
θεωρείται η Α’ Ελληνική ∆η&οκρατία.
Συ&φώνως &ε το Σύνταγ&α του 1927, BροβλεBόταν ο θεσ&ός του αιρετού ανώτατου άρχοντα, ο οBοίος εκλεγόταν αBό τα δύο
Bλέον νο&οθετικά Σώ&ατα, τη Βουλή και τη Γερουσία, για Bενταετή θητεία. Ο ανώτατος άρχοντας, ο Πρόεδρος της ∆η&οκρατίας,
ήταν Bολιτικώς ανεύθυνος, δεν &ετείχε στη νο&οθετική λειτουργία, &Bορούσε να διαλύσει τη Βουλή &όνο &ετά αBό σύ&φωνη
γνώ&η της Γερουσίας και κατείχε το δικαίω&α έκδοσης νο&οθετικών διαταγ&άτων Bροσωρινής ισχύος. Ακό&η, καθιερώθηκε ο
θεσ&ός του Bροαιρετικού συνταγ&ατικού δη&οψηφίσ&ατος, θεσBίσθηκαν, για Bρώτη φορά, κοινωνικά δικαιώ&ατα όBως η
Bροστασία της εBιστή&ης, της τέχνης κ.ά., εισήχθη η Bροστασία της τοBικής αυτοδιοίκησης, η αρ&οδιότητα των δικαστηρίων να
ελέγχουν τη συνταγ&ατικότητα των νό&ων, η αναγνώριση των κο&&άτων ως οργανικών στοιχείων του Bολιτεύ&ατος και η
κατοχύρωση του δικαιώ&ατός τους να συ&&ετέχουν, αναλόγως της δύνα&ής τους, στη σύνθεση των διαφόρων κοινοβουλευτικών
εBιτροBών. Για Bρώτη φορά, τέλος, ελληνικό Σύνταγ&α Bεριέλαβε διάταξη Bου όριζε ότι η κυβέρνηση όφειλε «να αBολάβει της
ε&Bιστοσύνης της Βουλής». Με τον τρόBο αυτό καθιέρωσε και θεσ&ικώς, Bλέον, την αρχή της «δεδηλω&ένης» του 1875.
Το Σύνταγ&α αυτό, Bου έ&ελλε να ισχύσει για οκτώ &όνο χρόνια, ήταν Bροϊόν της εBοχής του, δηλαδή του διχασ&ού. Καθώς δεν
αBολά&βανε ευρύτερης αBοδοχής αBό τις Bολιτικές δυνά&εις, καταργήθηκε &ετά το α&φιλεγό&ενο δη&οψήφισ&α του 1935, το
οBοίο εBανέφερε τη βασιλευο&ένη δη&οκρατία.
Η δεύτερη δικτατορία Κονδύλη, η δικτατορία Μεταξά, τα χρόνια της γερ&ανικής κατοχής και ο ε&φύλιος Bόλε&ος, και οι διεθνείς
εξελίξεις όBως ο ψυχρός Bόλε&ος, &ετέβαλαν άρδην τις κοινωνικοBολιτικές ισορροBίες σε εθνικό και σε διεθνές εBίBεδο. Η
εξέλιξη των κοινοβουλευτικών και συνταγ&ατικών θεσ&ών διακόBηκε και εBανήλθε &όλις στις αρχές της δεκαετίας του ’50, &ετά
και αBό την ατυχή κατάληξη, το 1948, της αναθεωρητικής διαδικασίας της ΕBιτροBής του Β΄ Ψηφίσ&ατος.
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Το Σύνταγμα του 1952
Το Σύνταγ&α του 1952 αBοτελούνταν αBό 114 άρθρα και, λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικοBολιτικών συνθηκών Bου
εBικράτησαν κατά την κατάρτισή του, λίγο &ετά τη λήξη του ε&φυλίου Bολέ&ου, υBήρξε συντηρητικό και σε &εγάλο
βαθ&ό βασισ&ένο στα συνταγ&ατικά κεί&ενα του 1864 και του 1911.
Βασικές καινοτο&ίες του ήσαν η ρητή καθιέρωση του Κοινοβουλευτισ&ού σε καθεστώς βασιλευο&ένης δη&οκρατίας
και η κατοχύρωση, για Bρώτη φορά, στις Ελληνίδες του δικαιώ&ατος ψήφου και υBοβολής υBοψηφιότητας για το
βουλευτικό αξίω&α.
Το άρθρο 17 Bροστάτευε το δικαίω&α της ιδιοκτησίας και καθόριζε τα της αBοζη&ίωσης των ιδιοκτητών σε
BερίBτωση αBαλλοτρίωσης για δη&όσια ωφέλεια.
Μία ση&αντική διάταξή του (άρθρο 112), αυτή Bερί Bροστασίας των ξένων εBενδύσεων στην Ελλάδα, συνέβαλε
καθοριστικά στο ελληνικό οικονο&ικό ‘θαύ&α’ της Bεριόδου 1953-1973, καθώς ενεθάρρυνε &εγάλες ξένες
βιο&ηχανικές εBενδύσεις.
∆ιαρκούσης της ισχύος του Συντάγ&ατος του 1952, το Φεβρουάριο του 1963 κατατέθηκε Bρόταση ευρείας
αναθεώρησης του αBό την κυβέρνηση του Κ. Καρα&ανλή, η οBοία ό&ως δεν Bραγ&ατοBοιήθηκε τελικώς, λόγω της
Bαραίτησης της κυβέρνησης και της διάλυσης της Βουλής &ετά αBό λίγους &ήνες. Αρκετές ωστόσο αBό τις
Bροτάσεις Bου Bεριείχε αυτή η Bρόταση αναθεώρησης εφαρ&όστηκαν στο Σύνταγ&α του 1975.
Η εBτάχρονη στρατιωτική δικτατορία της 21ης ΑBριλίου (1967-1974) ψήφισε δύο συνταγ&ατικά κεί&ενα, το 1968 και
το 1973, το τελευταίο &άλιστα εκ των οBοίων BροέβλεBε αβασίλευτη &ορφή του Bολιτεύ&ατος. Τα συνταγ&ατικά
αυτά κεί&ενα ουδέBοτε εφαρ&όσθηκαν.
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Άρθρα 17 και 112 του Συντάγματος του 1952
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Το Σύνταγμα του 1975
Με την αBοκατάσταση της δη&οκρατικής νο&ι&ότητας, τον Ιούλιο του 1974, η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας έθεσε ως Bρώτο
στόχο της την εδραίωση της ∆η&οκρατίας και εBανέφερε εν &έρει σε ισχύ το Σύνταγ&α του 1952, &ε εξαίρεση τις διατάξεις
Bου αφορούσαν τον βασιλέα. Μετά τις Bρώτες ελεύθερες βουλευτικές εκλογές (17 Νοε&βρίου 1974) και το δη&οψήφισ&α για
τη &ορφή του Bολιτεύ&ατος (8 ∆εκε&βρίου 1974), το οBοίο αBέβη υBέρ του Bολιτεύ&ατος της αβασίλευτης δη&οκρατίας,
ψηφίσθηκε το Σύνταγ&α του 1975.
Το Σύνταγ&α αυτό, &ολονότι ψηφίσθηκε τελικώς &όνο αBό την τότε κοινοβουλευτική Bλειοψηφία, συγκέντρωσε σταδιακώς
κατά την εφαρ&ογή του την ευρύτερη δυνατή αBοδοχή εκ &έρους των Bολιτικών δυνά&εων της χώρας, και ρύθ&ιζε τα της
λειτουργίας της Γ’ Ελληνικής ∆η&οκρατίας.
Ο νέος καταστατικός χάρτης της χώρας εισήγαγε το Bολίτευ&α της Bροεδρευο&ένης κοινοβουλευτικής δη&οκρατίας,
Bεριείχε εξαρχής ευρύ κατάλογο ατο&ικών και κοινωνικών δικαιω&άτων, και Bαραχωρούσε αρ&οδιότητες στον Πρόεδρο της
∆η&οκρατίας οι οBοίες του εBέτρεBαν να Bαρε&βαίνει στη ρύθ&ιση της Bολιτικής ζωής.
Το κράτος δικαίου Bροστατευόταν αBοτελεσ&ατικώς, ενώ BροβλεBόταν και η συ&&ετοχή της χώρας σε διεθνείς
οργανισ&ούς και – ε&&έσως – στην τότε ΕΟΚ.
Τον Μάρτιο του 1986, συ&φώνως &ε το άρθρο 110 του Συντάγ&ατος, ένδεκα άρθρα του αναθεωρήθηκαν και ψηφίσθηκε η
&εταφορά του κει&ένου του Συντάγ&ατος στη δη&οτική γλώσσα. Με την αναθεώρηση αυτή Bεριορίσθηκαν οι αρ&οδιότητες
του Προέδρου της ∆η&οκρατίας.
Ακολούθησαν τρεις ακό&η αναθεωρήσεις, του 2001, του 2008 και του 2019. Με την τελευταία αναθεώρηση του 2019
αBλοBοιήθηκε η διαδικασία εκλογής Προέδρου της ∆η&οκρατίας αBό τη Βουλή, ώστε να &Bορεί να εκλέγεται και &ε σχετική
Bλειοψηφία, και να &ην εBέρχεται διάλυση της Βουλής λόγω &η εBίτευξης της ενισχυ&ένης Bλειοψηφίας των τριών
Bέ&Bτων Bου αBαιτούσε το Σύνταγ&α του 1975.

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2020-21

25

Το Σύνταγμα του 1975 και η Οικονομία
Το Σύνταγ&α του 1975 είχε &ία σειρά άρθρων Bου ση&ατοδοτούσαν &ία διαφορετική Bροσέγγιση στα ζητή&ατα της
οικονο&ίας σε σχέση &ε αυτό του 1952, καθώς BροέβλεBε έναν ενισχυ&ένο ρόλο για τον κρατικό Bαρε&βατισ&ό.
1. Ήταν λιγότερο κατηγορη&ατικό αναφορικά &ε την Bροστασία των δικαιω&άτων ιδιοκτησίας σε σχέση &ε αυτό του 1972
(άρθρα 17, 18 και 106).
2. Καθόριζε ότι η εργασία αBοτελεί δικαίω&α Bροστατευό&ενο αBό το κράτος το οBοίο όφειλε να δη&ιουργεί συνθήκες
Bλήρους αBασχόλησης και να &ερι&νά για την κοινωνική ασφάλιση (άρθρο 22),
3. Προστάτευε τη συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίω&α της αBεργίας (άρθρο 23).
4. ΠροέβλεBε για Bρώτη φορά ότι η Bροστασία του φυσικού Bεριβάλλοντος, η χωροταξία και η Bροστασία των &νη&είων
και των Bαραδοσιακών Bεριοχών αBοτελεί υBοχρέωση του κράτους (άρθρο 24).
5. ΠροέβλεBε τα της συ&&ετοχής της Ελλάδος σε διεθνείς οργανισ&ούς και τους όρους Bεριορισ&ού των κυριαρχικών της
δικαιω&άτων εξ αυτής της συ&&ετοχής (άρθρο 25).
6. ΠροέβλεBε ότι η εκBαίδευση είναι δωρεάν σε όλες τις βαθ&ίδες της, και ότι η ανώτατη εκBαίδευση είναι αBοκλειστικό
Bρονό&ιο του κράτους (άρθρο 16)
7. ΠροέβλεBε την υBοχρέωση του κράτους να Bρογρα&&ατίζει και να συντονίζει την οικονο&ική δραστηριότητα, έβαζε
Bεριορισ&ούς στην ιδιωτική δραστηριότητα και εBέτρεBε τις κρατικοBοιήσεις ιδιωτικών εBιχειρήσεων (άρθρο 106).
8. Παρότι BροέβλεBε και Bάλι την αυξη&ένη Bροστασία Bου αBολά&βανε η εισαγωγή κεφαλαίων αBό το εξωτερικό,
BροέβλεBε τη δυνατότητα αναθεώρησης για τις συ&βάσεις Bου είχαν συναφθεί κατά την Bερίοδο της δικτατορίας
(άρθρο 107).

Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2020-21

26

Σύνταγμα 1975, Άρθρα 17 και 18
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Σύνταγμα 1975, Άρθρα 22-24
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Σύνταγμα 1975, Άρθρο 106
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Οι Θεσμικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιπτώσεις της
Μεταπολίτευσης
Οι θεσ&ικές εBιBτώσεις της &εταBολίτευσης φάνηκαν Bολύ σύντο&α.
Το Σύνταγ&α του 1975, στον οικονο&ικό και κοινωνικό το&έα, είχε &εγάλες διαφορές &ε το Bροηγού&ενο Σύνταγ&α
του 1952, καθώς αντανακλούσε τη νέα κοινωνική και Bολιτική Bραγ&ατικότητα, και τις αντιλήψεις Bου ευνοούσαν
την αναδιανο&ή του εισοδή&ατος και του Bλούτου και την εBέκταση της κρατικής οικονο&ικής δραστηριότητας.
Ο ρόλος των συνδικάτων, καθώς και η φύση και το εύρος της κρατικής οικονο&ικής δραστηριότητας άλλαξαν ριζικά
&ετά τη &εταBολίτευση, στην BροσBάθεια να ικανοBοιηθούν τα νέα κοινωνικά και Bολιτικά δεδο&ένα. Για
Bαράδειγ&α, ακό&η και οι κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καρα&ανλή Bροχώρησαν σε κρατικοBοιήσεις &εγάλων
εBιχειρη&ατικών ο&ίλων.
Το Bολιτικά αυταρχικό &ετε&φυλιακό καθεστώς &ετατράBηκε σε &ία αBό τις Bιο ανοικτές και φιλελεύθερες
κοινοβουλευτικές δη&οκρατίες της ΕυρώBης. Χωρίς α&φιβολία, η &εταBολίτευση υBήρξε αBό Bολιτική άBοψη &ία
αBό τις καλύτερες Bεριόδους της σύγχρονης Ελλάδας. Η δη&οκρατία λειτούργησε σύ&φωνα &ε τα δυτικοευρωBαϊκά
κοινοβουλευτικά BρότυBα, &ε εναλλαγή κο&&άτων στην εξουσία, χωρίς BαρεκτροBές.
ΑBό την άλλη, η νο&ισ&ατική σταθερότητα έBαψε να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της &ακροοικονο&ικής Bολιτικής,
ιδιαίτερα &ετά την κατάρρευση του συστή&ατος σταθερών ισοτι&ιών του Bretton Woods και τη Bρώτη Bετρελαϊκή
κρίση, Bου είχαν Bροηγηθεί της &εταBολίτευσης. Η έ&φαση της &ακροοικονο&ικής Bολιτικής &ετακινήθηκε Bρος
την ενίσχυση της αBασχόλησης, &ε Bαράλληλη βελτίωση των Bραγ&ατικών &ισθών, δύο εBιδιώξεων Bου σε
συνθήκες &είωσης του ρυθ&ού αύξησης της Bαραγωγικότητας αBοδείχθηκαν αντικρουό&ενες και οδήγησαν
σταδιακά σε στασι&οBληθωρισ&ό και στην αBοσταθεροBοίηση της οικονο&ίας.
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Η Ένταξη στην ΕΕ και οι Θεσμικές και Οικονομικές
Αδυναμίες της Ελλάδας

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕυρωBαϊκή Οικονο&ική Κοινότητα (ΕΟΚ), &ία Κοινότητα η οBοία αργοτερα &ετεξελίχθηκε στη
ση&ερινή ΕυρωBαϊκή Ένωση (ΕΕ), Bραγ&ατοBοιήθηκε το 1981.
Η αίτηση για ένταξη υBοβλήθηκε τον Ιούνιο του 1975, λίγο &ετά την αBοκατάσταση της δη&οκρατίας. Η ένταξη
ολοκληρώθηκε &ετά αBό &ία σχετικά σύντο&η Bερίοδο Bροετοι&ασίας, Bαρά την αντίθεση της αντιBολίτευσης, και τις
εBιφυλάξεις αBό διάφορες ευρωBαϊκές κυβερνήσεις, κυρίως λόγω της εBι&ονής και των BροσBαθειών του τότε
BρωθυBουργού. Ο Κωνσταντίνος Καρα&ανλής θεωρούσε ότι η ένταξη θα συνέβαλε όχι &όνο στην εδραίωση των Bρόσφατα
αBοκατασταθεισών δη&οκρατικών ελευθεριών αλλά και στην Bεραιτέρω κοινωνική και οικονο&ική Bρόοδο για την Ελλάδα.
Άλλωστε, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, &ε BρωθυBουργό τον Καρα&ανλή, η Ελλάδα είχε υBογράψει συ&φωνία
σύνδεσης &ε την νεοσύστατη τότε ΕυρωBαϊκή Οικονο&ική Κοινότητα (ΕΟΚ).
Παρόλα αυτά, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της δασ&ολογικής Bροστασίας έως τα &έσα της δεκαετίας του 1970 και της
&εσολάβησης της Bεριόδου της δικτατορίας, η ελληνική οικονο&ία ήταν σχετικά αBροετοί&αστη για τη Bλήρη συ&&ετοχή
της στην Bολύ Bιο αBοτελεσ&ατική και ανταγωνιστική ευρωBαϊκή οικονο&ία στις αρχές της δεκαετίας του 1980.
Η ελληνική οικονο&ία η οBοία εντάχθηκε στην ΕΟΚ το 1981 ήταν &ία οικονο&ία &ε Bροβλή&ατα διεθνούς
ανταγωνιστικότητας, τα οBοία είχαν εBιδεινωθεί αBό τις Bετρελαϊκές κρίσεις και έγιναν ακό&η σοβαρότερα &ετά τη &είωση
της δασ&ολογικής Bροστασίας. ΑBό την άλλη, έως το 1980, η δη&οσιονο&ική κατάσταση δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική,
καθώς το δη&όσιο χρέος ήταν σε Bολύ χα&ηλά εBίBεδα σε σχέση &ε το ΑΕΠ.
Xστόσο, η ένταξη στην ΕυρωBαϊκή Ένωση και αργότερα στη ζώνη του ευρώ, ανέδειξε Bολλές αBό τις θεσ&ικές και
οικονο&ικές αδυνα&ίες της Ελλάδας.
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