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Δελτίου Τύπου 

 

Συνέδριο  

«Η Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, 1821» 

 

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία και ο 

Δήμος Δελφών διοργανώνουν συνέδριο στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2023 με θέμα: «Η Νομική 

Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος, 1821» στο Πνευματικό Κέντρο της  Άμφισσας. 

Το συνέδριο επιδιώκει να ιχνηλατήσει τις πολιτικές, κοινωνικές και διανοητικές διεργασίες 

που οδήγησαν στη σύνταξη και ψήφιση αυτού του σημαντικού «τοπικού Συντάγματος», να 

εξετάσει τις ρυθμίσεις του σχετικά με την σύσταση της πολιτείας και την πρωτοποριακή 

προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, την οποία προβλέπει, και να διερευνήσει την 

επίδρασή του στην μετέπειτα συνταγματική ιστορία. Οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου 

είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι: 

 

 Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην Συνέλευση των Σαλώνων και στην ψήφιση 

της «Νομικής Διατάξεως…». 

 Ο Ελληνικός Διαφωτισμός και η επίδρασή του στην «Νομική Διάταξη…». 

 Οι προσωπικότητα του Θεοδώρου Νέγρη και του Ανθίμου Γαζή. 

 Πρόκριτοι, αρματολοί και κλέφτες, Φαναριώτες και η συμμετοχή τους στην «Νομική 

Διάταξη…». 

 Αλλοδαπά πρότυπα της «Νομικής Διατάξεως…». 

 Το οργανωτικό μέρος της «Νομικής Διατάξεως…». 

 Οι σχέσεις μεταξύ εθνικού κράτους και τοπικών περιοχών στην «Νομική Διάταξη…». 

 Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιδίως του δικαιώματος στην 

ιθαγένεια και της προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας στην «Νομική 

Διάταξη…». 

 Οι διατάξεις σχετικά με τα δημόσια οικονομικά. 

 Η επίδραση της «Νομικής Διατάξεως…» στην μετέπειτα συνταγματική ιστορία. 



 

 

 

 

Με την ευκαιρία του συνεδρίου, παρουσιάζεται η έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής των 

Ελλήνων, με θέμα «Εγώ την αλήθεια…» Απομνημονεύματα, Υπομνήματα, Ενθυμήματα, 

Αναμνήσεις, Διηγήσεις στο Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης - Οικία Πανουργιά στην 

Άμφισσα, τα εγκαίνια της οποίας θα τελέσει την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 στις 19:30, 

ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας. 
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