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17η ∆ιδακτική Ενότητα  

 

Α Ρ Χ Η  Τ Η Σ  ∆ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η Σ   
Τ Ω Ν  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Ω Ν   

Τ Α  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α  Κ Ο Μ Μ Α Τ Α   
Κ Α Ι  Ο Ι  Ν Ε Ο Ι  

 
Απόσπασµα από το Σύνταγµα που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση της 
Τροιζήνας το Μαΐο του 1827  

Στο αρ. 5  Η κυριαρχία ενυπάρχει στο Έθνος· πάσα εξουσία πηγάζει εξ 
αυτού και υπάρχει υπέρ αυτού. 

Στα αρ. 36-42  καθορίζεται µε σαφήνεια η διάκριση των τριών λειτουργιών, 
της νοµοθετικής, εκτελεστικής και της δικαστικής: «Η 
νοµοθετική εξουσία ανήκει ιδιαιτέρως εις το σώµα των 
αντιπροσώπων του λαού, το οποίον ονοµάζεται Βουλή. Η 
νοµοτελεστική ανήκει εις ένα µόνον, ονοµαζόµενον Κυβερνήτην, 
έχοντα διαφόρους υπ� αυτόν γραµµατείς Επικρατείας. Η 
δικαστική εις τα διάφορα δικαστήρια δικαστήρια...» 

Στο αρ. 128  θεσπίζεται ο έλεγχος των υπουργών από τη Βουλή. Οι 
γραµµατείς της Επικρατείας, δηλ. οι υπουργοί, όταν καλούνται 
από τη Βουλή οφείλουν να δίνουν «τας αναγκαίας πληροφορίας 
περί των πραγµάτων όσα ανάγονται εκ του κλάδου των.» 

 

� Εργασία για το σπίτι  

 

♦ Αφού µελετήσετε από το βιβλίο της Ιστορίας σας (Θέµατα Νεότερης και 
Σύγχρονης Ιστορίας Β΄ Ενιαίου Λυκείου) τη διάταξη «της αρχής της 
διάκρισης των λειτουργιών» όπως αυτή διατυπώνεται στα Συντάγµατα: α) 
της Τροιζήνας 1827 (σελ. 107), β) του 1844 (σελ. 266) και γ) του 1864 (σελ. 
276), να κρίνετε τη σηµαντικότητα αυτής της διάταξης στα τρία Συντάγµατα, 
µε βάση την ιστορική περίοδο ψήφισης του καθενός απ� αυτά.  
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� Εργασία για το σχολείο 

 
♦ Πριν γίνει η αναπαράσταση της Βουλής από τους µαθητές, χρήσιµο θα ήταν, 
να έχει προηγηθεί ο χωρισµός τους σε οµάδες και κάθε οµάδα να έχει ιδρύσει 
από ένα κόµµα (το αναφέρει το σχολικό σας βιβλίο, σε µια διδακτική ώρα).  
Για να χωριστούν οι µαθητές σε κόµµατα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 
και να εφαρµόσουν το άρθρο 29 του Συντάγµατος.  
Επίσης πρέπει οι µαθητές να κατανοήσουν ότι η δράση των κοµµάτων 
εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του ∆ηµοκρατικού Πολιτεύµατος και 
ότι τα κόµµατα διέπονται από εσωτερικές δηµοκρατικές διαδικασίες και 
ακόµη υποχρεωτικά ανακοινώνουν τους σκοπούς και τις θέσεις τους.  

 
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. Μια βασική αρχή, στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του 
πολιτεύµατος είναι η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών 
της κρατικής εξουσίας.  

 
 

Σ Λ 

2. Οι λειτουργίες της Πολιτείας είναι Νοµοθετική, 
Εκτελεστική και ∆ικαστική.  

 
Σ Λ 

3. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών διατυπώνεται µε 
απόλυτο χαρακτήρα στα Συντάγµατα των Σύγχρονων 
∆ηµοκρατιών.  

 
 
Σ Λ 

4. Η ύπαρξη πολλών πολιτικών κοµµάτων είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση στη σύγχρονη αντιπροσωπευτική ∆ηµοκρατία.  

 
Σ Λ 

5. Οι αλλοδαποί ιδρύουν πολιτικά κόµµατα και συµµετέχουν  
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σ� αυτά.  Σ Λ 
 

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

1.  Η Νοµοθετική λειτουργία ασκείται από:  
α) τους Βουλευτές και τον Πρόεδρο της Βουλής 
β) τον Πρωθυπουργό και τους Βουλευτές 
γ) τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τη Βουλή 
δ) τον Πρωθυπουργό και τους δικαστές.  

 

2.  Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από:  
α) τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς 
β) τον Πρόεδρο της Βουλής και τους Βουλευτές 
γ) τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση 
δ) κανένα από τα πιο πάνω όργανα 
 

Ερώτηση αντιστοίχησης 
 

Να γράψετε στο κενό αριστερά το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ στήλης, που 
αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης. (Σε κάθε δεδοµένο της Α΄ στήλης 
αντιστοιχεί ένα µόνο από τα δεδοµένα της Β΄ στήλης).  
 

Α΄   Β΄   

 

1.  ___  Εκτελεστική εξουσία 

2.  ___  ∆ικαστική εξουσία 

3.  ___  Νοµοθετική εξουσία 

 

α)  ασκείται από τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας και τη Βουλή 

β)  ασκείται από τα ∆ικαστήρια 
γ)  ασκείται από τον Πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου 

δ)  ασκείται από τον Πρόεδρο της 
∆ηµοκρατίας και την Κυβέρνηση 

ε)  ασκείται από τον Πρωθυπουργό 
και τους Υπουργούς 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 
Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Η θεωρία για τη διάκριση των λειτουργιών έχει τις ρίζες της στις θεωρίες 
του Γάλλου φιλοσόφου ������� .  

2. Όταν η λειτουργία ανατίθεται σε µια ιδιαίτερη κατηγορία οργάνων, 
προβλέπεται όµως και η άσκηση ορισµένων εκδηλώσεων της λειτουργίας 
αυτής, από όργανα µιας άλλης οµάδας κρατικών οργάνων αυτό λέγεται 
�������  ������� .  

3. Πολιτικό κόµµα είναι µια ������� πολιτών µε σκοπό να αποκτήσει 
µέσα από ������� διαδικασίες την �������  πλειοψηφία 

 
 

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. Στη συνέχεια, στην κενή σειρά που 
ακολουθεί να αναδιατυπώσετε τις λανθασµένες προτάσεις, ώστε να γίνουν σωστές.  

1. Όλες οι εξουσίες πρέπει να συγκεντρώνονται στα χέρια 
ενός και µόνου προσώπου.  
................................................................................................

 
Σ Λ 

2. Στο Ελληνικό Σύνταγµα δεν υπάρχει απόλυτη διάκριση 
των λειτουργιών.  
.................................................................................................

 
Σ Λ 

3. Ο αµοιβαίος έλεγχος των πολιτειακών οργάνων διενεργεί-
ται µε απόλυτο τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες.  
.................................................................................................

 

Σ Λ 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

Να απαντήσετε συνοπτικά σε καθεµιά από τις παρακάτω ερωτήσεις.  

1. Από ποια όργανα ασκείται η Νοµοθετική και η Εκτελεστική λειτουργία;   
2. Ποιος είναι ο ρόλος της Αντιπολίτευσης µέσα στη Βουλή;  
3. Μπορεί κάποιος που είναι µικρότερος των 18 ετών να συµµετέχει σε 
πολιτικό κόµµα και γιατί;  

4. Ποιοι µπορούν να ιδρύουν πολιτικά κόµµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του Συντάγµατος;  

5. Ποια ουσιώδη µεταβολή έχει υποστεί ο θεσµός του αµοιβαίου ελέγχου των 
πολιτειακών οργάνων τις τελευταίες δεκαετίες;  

 

 
 
 
 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα:  

1. Να προσδιορίσετε την έννοια και το στόχο της ∆ιασταύρωσης των 
λειτουργιών.  

2. Να προσδιορίσετε την έννοια του πολιτικού κόµµατος και τη σηµασία του 
στην κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία.  
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