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15η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Η  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α   
Τ Ο Υ  Π Ο Λ Ι Τ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α ∆ Α  

 

� Εργασία για το σπίτι  

 
♦ ∆ύο από τα βασικά Συντάγµατα που ίσχυσαν στη χώρα µας ήταν:  
το Σύνταγµα του 1844 (σελ. 266) και το Σύνταγµα του 1864 (σελ. 276). 
Αφού µελετήσετε τις αντίστοιχες σελίδες από το βιβλίο της Ιστορίας σας 
(Θέµατα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Β΄ Ενιαίου Λυκείου), να 
εντοπίσετε και να γράψετε τις διαφορές στα εξής ζητήµατα: α) της λαϊκής 
κυριαρχίας, β) της καθολικής ψηφοφορίας και γ) των εξουσιών του 
ανωτάτου άρχοντα.  

 
 

� Εργασία για το σπίτι  

 
♦ Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 32 του Συντάγµατος. Να το µελετήσετε και να καθορίσετε τις 
διαδικασίες και τον τρόπο της εκλογής του.  
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος» 
 
Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε 
σωστές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες.  

1. Πηγή κάθε εξουσίας στην Ελλάδα είναι ο λαός της.  Σ Λ 
2. Ο λαός, ασκεί τις αρµοδιότητές του, χωρίς να υπάγεται σε 
Συνταγµατικές οριοθετήσεις.  

 
Σ Λ 

3. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µας εκλέγεται από τη Βουλή 
µε αυξηµένη πλειοψηφία.   

 
Σ Λ 

4. Αν αποβεί άκαρπη η διαδικασία των τριών διαδοχικών 
ψηφοφοριών για την εκλογή του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας διαλύεται η Βουλή και προκηρύσσονται 
βουλευτικές εκλογές.  

 
 
 

Σ Λ 
5. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκλέγεται από τη νέα Βουλή 
σε µια ψηφοφορία µε απλή πλειοψηφία.  

 
Σ Λ 

 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1.  Το πολίτευµα της Ελλάδας είναι:  
α) Προεδρευόµενη ∆ηµοκρατία 
β) Λαϊκή ∆ηµοκρατία 
γ) Προεδρευόµενη Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία 
δ) Προεδρική Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία 
 

2.  Λαϊκή κυριαρχία είναι:  
α) η άσκηση εξουσίας από την Κυβέρνηση πάνω στους εργαζοµένους 
β) η εξουσία που πηγάζει από το λαό 
γ) η άσκηση εξουσίας από τη Βουλή πάνω στο λαό 
δ) οι εξουσίες του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας  
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3.  Το εκλογικό σώµα αποτελείται από:  
α) όλους τους πολίτες, που βρίσκονται στη χώρα 
β) όλους, όσους έχουν την ελληνική ιθαγένεια 
γ) όλους τους Έλληνες πολίτες, που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος, είναι 
ικανοί προς δικαιοπραξία και δεν έχουν καταδικαστεί για ορισµένα 
εγκλήµατα 

δ) όλους τους βουλευτές και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 

4.  Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας εκλέγεται, σύµφωνα µε το ισχύον 
Σύνταγµα:  
α) απευθείας από το λαό 
β) από τη Βουλή 
γ) από ένα ειδικό σώµα εκλεκτόρων 
δ) κανένα από τα παραπάνω 
 
 

Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Πηγή κάθε εξουσίας στην Ελλάδα είναι:  
α) ο λαός µε τη στενή έννοια 
β) ο λαός µε την ευρεία έννοια 
γ) η Βουλή 
δ) η Κυβέρνηση 

Β. Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας:  ...........................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στη χώρα µας είναι ������� και όχι 
κληρονοµικός.  

2. Οι προβλεπόµενες από το Σύνταγµα αρµοδιότητες του εκλογικού σώµατος 
είναι:  
α) η εκλογή των ������� και �������  
β) η µέσω εκλογών ανάδειξη των αρχών των Οργανισµών της �����  

������� πρώτης και δεύτερη βαθµίδας 
γ) η λήψη σηµαντικών αποφάσεων για την αντιµετώπιση σπουδαίων ζητη-

µάτων µε το θεσµό του ������� .   
 

 
 
 

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 

Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Ποιο είναι το θεµέλιο του Πολιτεύµατος;  
2. Ποια είναι η διαφορά µεταξύ Προεδρικής και Προεδρευόµενης 
Κοινοβουλευτικής ∆ηµοκρατίας;  

3. Γιατί απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία από τη Βουλή για την εκλογή του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας;  

4. Πότε εκλέγεται ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας µε απόλυτη και πότε µε απλή 
πλειοψηφία;  

5. Ποιοι έχουν διατελέσει µέχρι σήµερα Πρόεδροι της ∆ηµοκρατίας;  
 

 
 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα:  

1. Να αναπτύξετε τη διαδικασία και τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας, σύµφωνα µε το Σύνταγµά µας.  

2. Να γράψετε τις αρµοδιότητες του εκλογικού σώµατος. 
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