
8.2 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
21/4/1967: βίαιη κατάλυση της Δημοκρατίας από τους δικτάτορες,
8/12/1974: με δημοψήφισμα το 69,18% των Ελλήνων αποφασίζουν την κατάργηση της 
βασιλείας,
11/6/1975: ψηφίζεται νέο σύνταγμα και το πολίτευμά της χώρας είναι:
                     « Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ».
α. Δημοκρατία: όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν για αυτόν και 
ασκούνται σύμφωνα με το   
                             Σύνταγμα.
β. Προεδρευόμενη: ο αρχηγός του κράτους είναι ο Πρόεδρος της  Δημοκρατίας (ΠτΔ)  
γ. Κοινοβουλευτική: ο λαός ασκεί την εξουσία μέσα από τους αντιπροσώπους του στο 
Κοινοβούλιο (απ όπου
                                      προέρχεται η Κυβέρνηση και εκλέγεται ο ΠτΔ).
                                       
Τι πρέπει να θυμάμαι ?
1. Τι σημαίνουν για την πολιτική ιστορία της Ελλάδας οι ημερομηνίες:
    α. 21/4/1967, β. 8/12/1974, γ. 11/6/1975.
2. Ποιο είναι το πολίτευμα της Ελλάδας ?
3. τι σημαίνουν οι όροι:
    α. Προεδρευόμενη, β. Κοινοβουλευτική, γ. Δημοκρατία ?

8.3 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
-Με το ξέσπασμα της Γαλλικής επανάστασης οι πολίτες διεκδίκησαν Σύνταγμα
-Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 οι Έλληνες επαναστάτησαν και διεκδίκησαν Σύνταγμα από τον
Όθωνα.
  Το Σύνταγμα προσφέρει: -όριο ασφάλειας για τον πολίτη,
                                                  -νομική προστασία από αυθαιρεσίες: - του απόλυτου 
μονάρχη (στο παρελθόν) 
                                                                                                                         -ή γενικά 
της εξουσίας (σήμερα).
Σύνταγμα:  -θεμελιώδης νόμος της πολιτείας, ανώτερος από όλους.
                       Όλοι οι νόμοι πρέπει να στηρίζονται στο Σύνταγμα,
                     -Ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της  κρατικής εξουσίας,
                     -Κατοχυρώνει  τα δικαιώματα των πολιτών και καθορίζει τις βασικές 
υποχρεώσεις τους.                                                              
Τα Συντάγματα χωρίζονται σε:
 Ήπια Συντάγματα: προβλέπουν ότι τα άρθρα τους μπορούν να αναθεωρηθούν ή να 
καταργηθούν εύκολα.                                  
Αυστηρά Συντάγματα: προβλέπουν ότι κάποια άρθρα τους μπορούν να αναθεωρηθούν
                                           ενώ άλλα αναθεωρούνται υπό προϋποθέσεις                            
                                           π.χ. το Ελληνικό Σύνταγμα απαγορεύει την αναθεώρηση 
του πολιτεύματος.                                    Το Σύνταγμα, του 1975, αναθεωρήθηκε το 
1986, το 2001 και το 2008.
Η τελευταία αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος έγινε το 2019.
 
Τι πρέπει να θυμάμαι ?
1. Τι είναι το Σύνταγμα ? Τι ρυθμίζει και τι κατοχυρώνει ?
2. Ποια Συντάγματα ονομάζονται ήπια και ποια αυστηρά ? Σε τι διαφέρουν ?
3. Πότε ψηφίστηκε το Σύνταγμα της Ελλάδας ? Πόσες  αναθεωρήσει ς έγιναν 
(χρονολογίες) ? 



 Άσκηση: Τι πολίτευμα έχουν τα παρακάτω κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ?
                  Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, 
                  Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία,  Σουηδία, Φινλανδία.                
                                                                                                 
                                                                                                                                             
Κωστίνου Σοφία


