


Το εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης του Συντάγματος της Α΄ Εθνικής Συνέλευσης: 
Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος, Κόρινθος 1822
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Η τελευταία παράγραφος του Συντάγματος προέβλεπε την τυπογραφική έκδοση και 
τη διάδοση του κειμένου. Πράγματι, με απόφαση του Προέδρου του Εκτελεστικού, 
Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, στις 25 Φεβρουαρίου 1822, διάταχθηκε η έκδοση 
του Συντάγματος, των Πράξεων και της Διακήρυξης της Επιδαύρου και η διάδοση 
των θεωρημένων αντιτύπων σε όλη την επικράτεια. Οι δύο πρώτες εκδόσεις 
πραγματοποιήθηκαν στην Κόρινθο το 1822. 



Τα μέλη του Βουλευτικού Σώματος από την πρώτη έντυπη έκδοση του Προσωρινού 
Πολιτεύματος, Κόρινθος 1822. Η έκδοση φέρει τη σφραγίδα της Διοίκησης, και 
την υπογραφή του Αρχιγραμματέως της Επικρατείας με τη σημείωση ότι (το έντυπο 
αντίγραφο) είναι «ίσον απαράλλακτον τω πρωτοτύπω».
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Στις 5 Ιανουαρίου 1822 οι Παραστάτες της Εθνοσυνέλευσης εξέλεξαν τα 33 μέλη του 
Βουλευτικού, τα περισσότερα από τα οποία ήταν ήδη Παραστάτες ή συμμετείχαν στην 
Εθνοσυνέλευση ως σύμβουλοι ή συνήγοροι.  Ωστόσο, γρήγορα έγινε σαφές ότι οι ανάγκες 
του πολέμου δύσκολα  θα επέτρεπαν την απαρτία των δύο τρίτων που απαιτούνταν για 
τις συνεχείς συνεδριάσεις του σώματος στην Κόρινθο. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε 
ο σχηματισμός ολιγομελούς βουλευτικής επιτροπής που θα είχε «δύναμιν και κύρος του 
Βουλευτικού σώματος» (Νόμος αρ. 16, 5 Ιουνίου 1822).



Σημαία κυανή με λευκό σταυρό, από τις πρώτες της Επανάστασης
Διαστ.: 1.20 μ. x 1.40 μ.
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

To Προσωρινόν Πολίτευμα προέβλεπε εθνική σημαία η οποία θα αντικαθιστούσε το πλήθος τοπικών 
και ατομικών σημαιών που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε από τους Επαναστάτες και όριζε ως 
χρώματά της το λευκό και το κυανό. Το μαύρο και το ερυθρό, τα κατεξοχήν επαναστατικά χρώματα 
της εποχής, αποκλείστηκαν, ώστε να μη συνδεθεί από τις συντηρητικές ευρωπαϊκές Αυλές ο Αγώνας 
με ριζοσπαστικές πολιτικές επιδιώξεις.

Δύο μήνες μετά, η μορφή της ολοκληρώθηκε με την επιλογή του σχήματος του Σταυρού από το 
Εκτελεστικό. Άλλωστε, ο Σταυρός, σε ποικίλους χρωματικούς συνδυασμούς, ήδη απεικονιζόταν σε 
πολλές από τις επαναστατικές σημαίες.

Ο Αδαμάντιος Κοραής, επηρεασμένος από τη Γαλλική Επανάσταση, είχε αντιπροτείνει μια λευκή 
σημαία με την εικόνα της Δικαιοσύνης και τα γράμματα Ισότης, Αδελφότης.

Απόφαση του Εκτελεστικού σχετικά με τον καθορισμό των σχημάτων της εθνικής 
σημαίας, της σημαίας του ναυτικού και του εθνόσημου,  Κόρινθος, 15 Μαρτίου 1822
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο


