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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1895 - Οι αδελφοί Ωγκύστ και Λουί Λυμιέρ 
παρουσιάζουν την τεχνολογία της κινημα-
τογραφικής ταινίας σε επιστήμονες.
1940 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Εγκαθι-
δρύεται επίσημα το καθεστώς της Γαλλίας 
του Βισύ. Ο Φιλίπ Πεταίν γίνεται πρωθυ-
πουργός της Γαλλίας.
1947 - Ίδρυση της «Πρόνοιας Βορείων 
Επαρχιών της Ελλάδος», το οποίο εξελίχθη-
κε στο Βασιλικού Ιδρύματος Πρόνοιας.
1960 - Ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος 
Καραμανλής αρχίζει επίσημη επίσκεψη στη 
Γαλλία.
1962 - Ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την κα-
τάργηση των έκτακτων μέτρων της περιό-
δου του εμφυλίου. Οξύτατη αντιπαράθεση 
μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η 
Ε.Δ.Α. και η Ένωσις Κέντρου το καταψηφί-
ζουν - η τελευταία με τον ισχυρισμό ότι το 
νομοσχέδιο στρέφεται εναντίον της.
1968 - Η χούντα των Συνταγματαρχών δί-
νει στη δημοσιότητα το σχέδιο του νέου Συ-
ντάγματος.
1970 - Αθήνα - Δικτατορία: Καταδικάζονται 
5 μέλη του «ΠΑΜ» σε ποινές φυλάκισης 
από 5 μέχρι 20 χρόνια.
1988 - Ελλάδα - Μακελειό στο ελληνικό 
κρουαζιερόπλοιο «CITY OF POROS», στον 
Σαρωνικό Κόλπο όπου τρεις ένοπλοι με αυ-
τόματα άνοιξαν πυρ με συνέπεια 11 άτομα 
να σκοτωθούν, 98 να τραυματιστούν και η 
γέφυρα του πλοίου να υποστεί πλήρη κα-
ταστροφή.
2011 - Κύπρος - Φονική έκρηξη κατασχε-
θέντων πυρομαχικών , αποθηκευμένων σε 
εμπορευματοκιβώτια στην ναυτική βάση 
«Αντιστράτηγος Ευάγγελος Φλωράκης» του 
Κυπριακού Ναυτικού , έχει ως αποτέλεσμα 
να χάσουν την ζωή τους 13 άτομα (4 αξιω-
ματικοί του ναυτικού εκ των οποίων και ο 
διοικητής Πλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης, 
τρεις κληρωτοί ναύτες και έξι πυροσβέστες 
της ΕΜΑΚ) και να καταστραφεί μεγάλο μέ-
ρος του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού του 
Βασιλικού.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1832 - Χαρίλαος Τρικούπης, πολιτικός
1934 - Τζόρτζιο Αρμάνι, Ιταλός σχεδιαστής 
μόδας
1941 - Μιχάλης Γιαννάτος, Έλληνας ηθο-
ποιός
1947 - Χρήστος Νικολόπουλος, Έλληνας 
συνθέτης
1973 - Κώστας Κεντέρης, Έλληνας δρομέας
1985 - Ορέστης Καρνέζης, Έλληνας ποδο-
σφαιριστής
1993 - Νικόλας Εγγλέζου, Κύπριος ποδο-
σφαιριστής

ΘΑΝΑΤΟΙ
1970 - Ανδρέας Μαλανδρίνος, ηθοποιός
1989 - Λόρενς Ολίβιε, Άγγλος ηθοποιός
1991 - Σπύρος Σκαρπαλέζος, Έλληνας ακα-
δημαϊκός
1998 - Παναγιώτης Κονδύλης, Έλληνας 
συγγραφέας

1998 - Ειρήνη Μάρρα, συγγραφέας

Σ ύνταγμα είναι ο θεμελι-
ώδης νόμος επάνω στον 
οποίο βασίζεται η δια-
μόρφωση ολόκληρης της 

νομοθεσίας μιας χώρας όσον 
αφορά τα δικαιώματα και υπο-
χρεώσεις του πολίτη, την ορ-
γάνωση και βασικούς κανόνες 
λειτουργίας του κράτους και 
των θεσμών.
Το σύνταγμα μπορεί να εκπονη-
θεί και εγκριθεί από συντακτική 
συνέλευση (αντιπροσωπεία του 
λαού) ή να είναι άθροισμα νό-
μων ή άλλων διατάξεων που με 
την πάροδο του χρόνου έχουν 
καταστεί θεμελιώδεις.
Τα παλαιότερα παραδείγμα-
τα μορφών συντάγματος είναι 
οι νόμοι του Σόλωνα και του 
Κλεισθένη στην αρχαία Αθήνα, 
οι οποίοι έβαλαν τις βάσεις και 
οργάνωσαν το πολιτικό της σύ-
στημα σε ένα είδος δημοκρατί-
ας.
Ο Αριστοτέλης αργότερα μελέ-
τησε τα διάφορα πολιτεύματα 
των Κρατών-πόλεων στα έργα 
του Πολιτικά, Ηθικά Νικομά-
χεια και Αθηναίων Πολιτεία 
και διέκρινε την διαφορά των 
απλών νόμων από τους νόμους 
που ορίζουν το πολίτευμα και 
την λειτουργία του κράτους. 
Ταξινομώντας μάλιστα τα πο-
λιτεύματα σε καλά και κακά, 
πρότεινε ένα είδος πολιτείας 
με μοναρχικά, αριστοκρατι-
κά και δημοκρατικά στοιχεία 
στο οποίο έκανε και διάκριση 
μεταξύ των πολιτών που μπο-
ρούσαν να συμμετάσχουν στην 

πολιτική και τους μη-πολίτες 
και τους δούλους που δεν μπο-
ρούσαν.
Από τον Μεσαίωνα ένα πολύ 
διάσημο συμβόλαιο που όριζε 
τις σχέσεις μεταξύ μοναρχών, 
ευγενών και πολιτών, είναι η 
Μάγκνα Κάρτα (Μεγάλη Χάρ-
τα) με το οποίο ο βασιλιάς της 
Αγγλίας Ιωάννης παραχώρησε 
δικαιώματα στους φεουδάρχες 
ευγενείς το 1215.
Το 1620 οι Άγγλοι «προσκυ-
νητές» κατευθυνόμενοι με το 
πλοίο Μαίυφλάουερ προς την 
Αμερική υπέγραψαν συμφω-
νία με την οποία δεσμεύονταν 
να υπακούν στους νόμους που 
θα εκδίδονταν για το καλό της 
αποικίας. Και οι υπόλοιπες 
αποικίες της Αμερικής ιδρύθη-
καν πάνω σε παρόμοιους κατα-
στατικούς χάρτες και μετά την 
Αμερικανική Επανάσταση απο-
τέλεσαν πολιτειακά συντάγματα 
επάνω στα οποία βασίστηκε η 
δημιουργία του Συντάγματος 
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το 1791 η Γαλλική Εθνοσυνέ-
λευση θέσπισε μια σειρά μέ-
τρων που αποτέλεσαν το πρώτο 
σύνταγμα της Γαλλίας με νέα 
συντάγματα να δημιουργού-
νται το 1793, 1795 και 1799 
και μετά την ανατροπή του Να-
πολέοντα ο Λουδοβίκος ΙΗ΄ 
παραχώρησε σύνταγμα. Ο επα-
ναστατικός στρατός της Γαλλί-
ας μεταξύ 1797-1799 ανέτρε-
ψε διάφορα καθεστώτα στην 
Ιταλία όπου δημιουργήθηκαν 
δημοκρατίες που οργανώθη-

καν βάση συνταγμάτων. Στην 
Λατινική Αμερική οι διάφορες 
εκρήξεις επαναστάσεων απέ-
βλεπαν ταυτόχρονα στην ανε-
ξαρτησία αλλά και στην διακυ-
βέρνηση μέσω συνταγματικών 
θεσμών.
Τα συντάγματα μπορεί να είναι 
γραπτά ή άγραφα αλλά και να 
ερμηνεύονται διαφορετικά σε 
διάφορες χώρες π.χ. στις Ηνω-
μένες Πολιτείες το σύνταγμα εί-
ναι γραπτό αλλά συνηθίζεται να 
ερμηνεύεται κατά το πνεύμα και 
όχι κατά το γράμμα του. Αντί-
θετα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 
σύνταγμα θεωρείται άγραφο 
ενώ βασίζεται στο εθιμικό δί-
καιο και διάφορα νομοθετήμα-
τα όπως η Πράξη Διαδοχής του 
1701, ο Επταετής νόμος του 
1716 και άλλους νόμους για 
την λειτουργία του κοινοβούλι-
ου.
Η διαδικασία αναθεώρησης 
ενός συντάγματος ποικίλει 
από χώρα σε χώρα με διάφο-
ρους βαθμούς ασφαλιστικών 
δικλείδων ή δυσκολίας. Σε 
κάποιες χώρες όπως οι ΗΠΑ 
δεν γίνεται αναθεώρηση αλλά 
τροπολογία του Συντάγματος 
(amendment), για την οποία 
απαιτείται η έγκριση πολλών 
νομοθετικών σωμάτων, ενώ σε 
άλλες χώρες απαιτείται απλή 
πλειοψηφία του κοινοβουλί-
ου (π.χ. Αγγλία), ενισχυμένη 
πλειοψηφία του Κοινοβουλίου 
(Ελλάδα) ή δημοψήφισμα (π.χ. 
Γαλλία).

Σύνταγμα


