
 

                              ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

                                                        

                                                    ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

Α1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, 

γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε 

πρόταση. 

α) Το Φεβρουάριο του 1862 η δυσαρέσκεια κατέληξε σε επανάσταση, με αίτημα την 

απομάκρυνση του βασιλιά. 

β) Οι ιδέες του Διαφωτισμού δεν είχαν ιδιαίτερη διάδοση στην απελευθερωμένη Ελλάδα. 

γ) Στην Πελοπόννησο κατά την περίοδο 1715-1821 αναπτύχθηκαν δύο μεγάλα δίκτυα 

πατρωνίας. 

δ) Ως θεμελιώδεις αρχές του πολιτικού συστήματος, το αγγλικό κόμμα θεωρούσε το 

κοινοβουλευτικό αντιπροσωπευτικό σύστημα και τη διάκριση των εξουσιών. 

ε) Η ήττα  της Ρωσίας στον Κριμαϊκό πόλεμο συνέβαλε στην αποδυνάμωση του αγγλικού 

κόμματος. 

                                                                                                                 Μονάδες 10 

 

Α2. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων :  

α) «Εκλεκτικοί»  

β) «Πανελλήνιον». 

γ) «Ορεινοί»  

                                                                                                                Μονάδες 15 

 

Β1. Ποιες συνθήκες διαμορφώθηκαν με την έναρξη της επανάστασης και την κάθοδο του 

Δημητρίου Υψηλάντη στην Πελοπόννησο σε σχέση με τη διαχείριση της εξουσίας; 

                                                                                                               Μονάδες 13 

 

Β2. Να αναφερθείτε στις απόψεις του Αλ. Μαυροκορδάτου σχετικά με τη θέση που θα 

έπρεπε να καταλάβει ένα νέο ελληνικό κράτος στην εξωτερική πολιτική σκηνή. 

 

                                                                                                               Μονάδες 12                                                                              

 

                                              

                                              ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 

 Γ1. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές 
σας γνώσεις σχετικά με το Σύνταγμα του 1844:  



α. να αναφερθείτε στις βασιλικές εξουσίες και στη σημασία του δικαιώματος της 
καθολικής ψηφοφορίας  

                                                                                                     Μονάδες 13  

β. να αποτιμήσετε τη σημασία της θέσπισης του Συντάγματος του 1844 στην 
εξέλιξη του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα.  

                                                                                                     Μονάδες 12  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α  

Σύνταγμα μοναρχικό, τον συντηρητισμό του οποίου δεν αναιρούσαν οι αρκετές 
φιλελεύθερες διατάξεις που κατάφεραν να επιβάλουν τα προοδευτικότερα στοιχεία της 
Εθνοσυνέλευσης, [...] το Σύνταγμα του 1844 συμπληρωνόταν με έναν επαναστατικό για 

την εποχή του εκλογικό νόμο. Πρόκειται για τον εκλογικό νόμο της 18
ης 

Μαρτίου 1844 που 
ψήφισε η Εθνοσυνέλευση [...] και που αναγνώριζε το δικαίωμα του εκλέγειν «εις όλους 

τους εντός του βασιλείου γεννηθέντας Έλληνας» που είχαν συμπληρώσει το 25
ο 

έτος της 
ηλικίας τους και είχαν «ιδιοκτησίαν τινά εντός της επαρχίας», είτε κινητή, όπως 

διευκρινίστηκε στη σχετική συζήτηση, είτε ακίνητη «προσοδοφόρον και φοροτελή
1

», ή 
που εξασκούσαν «οιονδήποτε επάγγελμα ή ανεξάρτητον επιτήδευμα» [...]. Καθιερώνοντας 
έτσι ουσιαστικά την καθολική και –με μία σειρά άλλων διατάξεων– την άμεση ψηφοφορία 
για την ανάδειξη της Βουλής, η Εθνοσυνέλευση [...] πρωτοπορούσε, σε σχέση με τα 
ισχύοντα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες της εποχής.  
1 

ιδιοκτησία φοροτελής: η ιδιοκτησία που υπόκειται σε φορολογία  
 
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην Ελληνική Συνταγματική Ιστορία, Αθήνα-Κομοτηνή 
1981, σσ. 65-66  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β  

Στη βαθμιαία ενίσχυση του ρόλου του κοινοβουλίου και στο συνακόλουθο περιορισμό των 
υπερτροφικών εξουσιών του μονάρχη συνετέλεσε και η καθιέρωση με νόμο της σχεδόν 
καθολικής και άμεσης ψηφοφορίας (όλοι σχεδόν οι ΄Ελληνες πάνω από 25 χρονών είχαν 
δικαίωμα ψήφου). [...] Η καθολική ψηφοφορία προώθησε σταδιακά την πολιτική 
χειραφέτηση των λαϊκών στρωμάτων και, όπως όλοι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί, συνέβαλε 
στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής ιδεολογίας.  

Γιώργος Αναστασιάδης, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 
20-21  

 
 

Δ1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα 

που σας δίνονται, να αναφερθείτε: 

α) στην ασάφεια του ελληνικού συντάγματος του 1864, ως προς την ανάθεση 
της εντολής για σχηματισμό κυβέρνησης, και στο πρόβλημα που αυτή προκα- 
λούσε   
β) στη ρύθμιση με την οποία επιχειρήθηκε η επίλυση του προβλήματος και στις 
συνέπειές της στο κοινοβουλευτικό σύστημα.  
                                                                                                                   Μονάδες 25  



ΚΕΙΜΕΝΟ Α  
Λίγες μέρες μετά το όργιο της εκλογικής νοθείας, στις 29 Ιουνίου 1874, τυπώνεται στην 
εφημερίδα Καιροί το πολιτικό Κατηγορώ του Χαρίλαου Τρικούπη, υπό τον οικείο πλέον 
τίτλο «Τις πταίει;». […] [Σύμφωνα με τον Τρικούπη] αποκλειστικός υπεύθυνος της 
παρατεταμένης πολιτικής κρίσης που μαστίζει τον τόπο είναι ο θρόνος, «το στοιχείον εις το 
οποίον διά της διαστροφής των συνταγματικών ημών θεσμών συνεκεντρώθη ολόκληρος η 
εξουσία». Ο Τρικούπης αποδοκιμάζει οποιαδήποτε άλλη εκδοχή, που θα επέρριπτε ευθύνες 
στο λαό ή στα πολιτικά κόμματα: για τον Τρικούπη, το μεν έθνος βρίσκεται μπροστά στο 
δίλημμα «της υποταγής εις την αυθαιρεσίαν ή της επαναστάσεως», οι δε πολιτικοί είναι 
ανίκανοι να αντικρούσουν τον απόλυτα μοναρχικό τρόπο διακυβέρνησης που έχει επιλέξει 
το στέμμα, εκτός από αυτούς που συνηγορούν και υποθάλπουν τη βασιλική αυταρχικότη- 
τα. Η αιχμηρή πολιτική θέση του Τρικούπη ολοκληρώνεται με το εξής συμπέρασμα: ο 
σχηματισμός κυβερνήσεων πλειοψηφίας και η διαμόρφωση δικομματικού συστήματος είναι 
η μόνη θεραπεία της νόσου, αυτή που απομακρύνει το έθνος από την επαναστατική, 
λανθασμένη και ριψοκίνδυνη, κατά την άποψή του, προοπτική.  
  
Ν. Μαρωνίτη, «Η εποχή του Γεωργίου Α ΄. Πολιτική ανανέωση και αλυτρωτισμός», Ιστορία 
του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ.5, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 14.  
 
ΚΕΙΜΕΝΟ Β 
 «Όπως πλήρης υπήρξεν ο προς τα δικαιώματα του λαού περί την εκλογήν των βουλευτών 
σεβασμός της κυβερνήσεώς μου, έτσι συνεχής θα είναι η παρ' εμού αναγνώρισις των από 
του γράμματος και του πνεύματος του συντάγματος στηριζομένων προνομιών των 
εκλεκτών του Έθνους. Αι προνομίαι αύται της Βουλής ανταποκρίνονται προς καθήκοντα 
επιβαλλόμενα εις αυτήν. Απαιτών ως απαραίτητον προσόν των καλουμένων παρ' εμού εις 
την κυβέρνησιν του τόπου την δεδηλωμένην προς αυτούς εμπιστοσύνην της 
πλειονοψηφίας των αντιπροσώπων του Έθνους, προσδοκώ  η Βουλή να καθιστά εφικτήν 
την ύπαρξιν του προσόντος τούτου, χωρίς το οποίο αποβαίνει αδύνατος η αρμονική 
λειτουργία του πολιτεύματος.» 

  Βασιλικός λόγος στη Βουλή, 11 Αυγούστου 1875, στο Βιβλίο μαθητή Θέματα 
Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ’ Τάξη Γενικού Λυκείου, Αθήνα, ΙΤΥΕ «Διόφαντος», 2015, σ. 79.  

 
 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                       

 

                                                    

 



                                                       ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ  

Α1. Σ,Σ,Σ,Σ,Λ 

Α2. α) Οι Εκλεκτικοί ήταν μια ετερόκλητη παράταξη εξεχόντων πολιτικών, λογίων και 

αξιωματικών, με μετριοπαθείς θέσεις, η οποία προσπαθούσε να μεσολαβεί μεταξύ των 

άλλων παρατάξεων και να υποστηρίζει σταθερές κυβερνήσεις. 

β) Η ύπαρξη των πρώτων κομμάτων ήταν πλέον δεδομένη. Αυτό άλλωστε φαίνεται και 

από την κίνηση του Καποδίστρια να επανδρώσει ένα συμβουλευτικό όργανο, το 

«Πανελλήνιον», με αντιπροσώπους και των τριών παρατάξεων, προκειμένου να 

εξασφαλιστεί εσωτερική ειρήνη.                                                                                                

γ) Οι ορεινοί απαρτίστηκαν από διάφορες ομάδες (υπό τον Δ. Γρίβα και τον με κοινό 

στόχο την αντίσταση στην πολιτική των πεδινών. Βρήκαν υποστηρικτές μεταξύ των 

μικροκαλλιεργητών, των κτηνοτρόφων, των εμπόρων και των πλοιοκτητών. 

   Β1. Όσο οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι, σε γενικές γραμμές τηρούσαν κοινή στάση 
απέναντι στον κατακτητή. Όταν άρχισε η εκδίωξη των Τούρκων, άρχισαν οι συγκρούσεις 
μεταξύ των μέχρι τότε ομονοούντων. Το βασικότερο ζήτημα αφορούσε το ποιος και πώς 
θα διαχειριζόταν την εξουσία. Μια σειρά γεγονότων, που σχετίζονται με τη διαμόρφωση 
διαφορετικών απόψεων για το ζήτημα αυτό, οδήγησαν σ' ένα προστάδιο διαμόρφωσης 
των πρώτων πολιτικών κομμάτων.                                                                                          

Τα γεγονότα αυτά συνδέονται με την κάθοδο του Δημητρίου Υψηλάντη στην 
επαναστατημένη Πελοπόννησο, ως πληρεξουσίου του αδελφού του Αλεξάνδρου, Γενικού 
Επιτρόπου της Φιλικής Εταιρείας, με σκοπό την ανάληψη της ηγεσίας της Επανάστασης. 
Όταν ο Δημ. Υψηλάντης έφτασε στην Ύδρα, οι Πελοποννήσιοι είχαν ήδη ορίσει από μόνοι 
τους κυβερνητικά όργανα τοπικής εμβέλειας. Ο Υψηλάντης θέλησε να επιβάλει ένα δικό 
του «Γενικό Οργανισμό της Πελοποννήσου», που θα του επέτρεπε να συγκεντρώσει τη 
στρατιωτική και πολιτική εξουσία στα χέρια του. Οι πρόκριτοι δεν το αποδέχθηκαν και με 
δυσκολία αποσοβήθηκε η σύρραξη. Η αντίθεση μεταξύ των δύο πλευρών δεν είχε ως 
αντικείμενο μόνο το ποιος θα κατείχε πραγματικά την εξουσία, αλλά αφορούσε και τη δομή 
τού υπό ίδρυση κρατικού οργανισμού. Ο Υψηλάντης πρότεινε τη δημιουργία 
συγκεντρωτικού συστήματος διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλιστούν οι οικονομικοί πόροι 
για τη συνέχιση του αγώνα και η πειθαρχία στο στράτευμα. Θεωρούσε ότι οι τοπικιστικές 
τάσεις αποτελούσαν εμπόδιο για την οργάνωση του Αγώνα. Οι πρόκριτοι, έχοντας 
διαφορετικές επιδιώξεις, ήθελαν να είναι όλοι υπεύθυνοι για όλα. Συγκροτήθηκαν λοιπόν οι 
πρώτες παρατάξεις. 

Β2. Οι ηγέτες και οι οπαδοί του αγγλικού κόμματος ξεκινούσαν από τη σκέψη που είχε 
ωριμάσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1820, ότι ένα ελληνικό κράτος θα μπορούσε να 
ιδρυθεί και να έχει ασφαλή σύνορα μόνο με την υποστήριξη της Αγγλίας. Όταν μάλιστα θα 
κατέρρεε η Οθωμανική αυτοκρατορία, θα μπορούσε να διευρύνει τα εδαφικά του όρια. Ο 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ηγέτης του αγγλικού κόμματος, περίμενε την υποστήριξη της 
Βρετανίας στις εδαφικές διεκδικήσεις της Ελλάδας, ενώ η Βρετανία έπαιρνε σαφή θέση 
υπέρ της ακεραιότητας της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ο Έλληνας πολιτικός πίστευε ότι η 
προϊούσα διάλυση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας θα ανάγκαζε την Αγγλία να επιλέξει τη 



συμμαχία της Ελλάδας στην περιοχή, ως φραγμό στα επεκτατικά σχέδια της Ρωσίας. Το 
αγγλικό κόμμα, λοιπόν, θεωρούσε ότι οι Έλληνες έπρεπε να συγκροτήσουν έναν ισχυρό 
κρατικό οργανισμό και να αναμένουν τις εξελίξεις στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 

 

                                              ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

 Γ1. α.  Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 έδρασε καταλυτικά στη διαμόρφωση των 
πολιτικών πραγμάτων. Οι πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις των κομμάτων εκφράστηκαν 
με μεγαλύτερη σαφήνεια και τα κόμματα άρχισαν να παίζουν ενεργότερο ρόλο στην 
πολιτική ζωή της χώρας. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για το σύνταγμα έγιναν 
σαφέστερες οι μεταξύ τους διαφορές. Πάντως και τα τρία κόμματα τάχθηκαν υπέρ του 
συντάγματος. Το ζητούμενο κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του συντάγματος ήταν ο 
περιορισμός των εξουσιών του βασιλιά. 
Έτσι στο σύνταγμα καθορίστηκαν και οι βασιλικές εξουσίες. Μεταξύ των σπουδαιότερων 
ήταν η συμμετοχή τον βασιλέα στην άσκηση της νομοθετικής εξουσίας και η αρχηγία του 
κράτους και του στρατού. Όμως, καμία πράξη του δεν είχε ισχύ χωρίς την προσυπογραφή 
του αρμόδιου υπουργού. Με άλλες διατάξεις, κατοχυρωνόταν, με ελάχιστους 
περιορισμούς, το δικαίωμα τη καθολικής ψηφοφορίας για τους άνδρες, ρύθμιση που 
αποτελούσε παγκόσμια πρωτοπορία. 
Το δικαίωμα της καθολικής ψηφοφορίας δημιούργησε νέους όρους για την πολιτική και 
κομματική δράση, καθώς ανοίχτηκε ευρύ πεδίο για τη συμμετοχή πολιτών και  κομμάτων 
στο δημόσιο βίο και διευκολύνθηκε η διεκδίκηση συμφερόντων. 
Όλα αυτά επιβεβαιώνονται και από την πηγή στην οποία ο κ Αλιβιζάτος  αναφέρει ότι το 
σύνταγμα  του 1844 παρά το μοναρχικό και συντηρητικό του χαρακτήρα περιλάμβανε και 
φιλελεύθερες διατάξεις, όπως ένας επαναστατικός για την εποχή του εκλογικός νόμος. 
Πρόκειται για τον εκλογικό νόμο της 18ης Μαρτίου του 1844 που ψήφισε η Εθνοσυνέλευση 
και αναγνώριζε το δικαίωμα της ψηφοφορίας σε όλους του Έλληνες άνδρες με κάποιες 
προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα να έχουν συμπληρώσει το 25ο  έτος της ηλικίας τους , να 
έχουν κάποια ιδιοκτησία εντός των ορίων του κράτους κινητή ή ακίνητη, προσοδοφόρα και 
φορολογούμενη. Επίσης, να ασκούν ένα οποιοδήποτε επάγγελμα ή κάποια ελεύθερη 
απασχόληση. Με την ψήφιση της καθολικής ψηφοφορίας αλλά και με μια σειρά άλλων 
διατάξεων για την ανάδειξη της Βουλής, η Εθνοσυνέλευση πρωτοπορούσε σε σχέση με τις 
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες της εποχής . Τέλος η καθολική ψηφοφορία προώθησε 
σταδιακά την πολιτική χειραφέτηση των λαϊκών στρωμάτων και όπως όλοι οι 
κοινοβουλευτικοί θεσμοί, συνέλαβε στη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής ιδεολογίας. 
 
β. Ίσως οι φιλελεύθερες πολιτικές διαδικασίες και η λειτουργία κομμάτων να ήταν προϊόν 
μιας μικρής πολιτικής ηγετικής ομάδας, να μην ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της 
ελληνικής κοινωνίας και να αναπτύχθηκαν κατά μίμηση δυτικών προτύπων, τα οποία στην 
εφαρμογή τους παραμορφώθηκαν λόγω του μικρού βαθμού ανάπτυξης της ελληνικής 
κοινωνίας. Όμως, ανεξάρτητα από τις επιδράσεις δυτικών προτύπων, ο κοινοβουλευτισμός 
στην Ελλάδα ρίζωσε και ακολούθησε τους δικούς του δρόμους, για να ανταποκριθεί στις 
ιδιαίτερες ανάγκες, τα προβλήματα και τα αιτήματα της ελληνικής κοινωνίας. Εξάλλου, για 
την πολιτική ενεργοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού και για τη σταδιακή 
συγκρότηση ενός κράτους δικαίου, δεν θα αρκούσε μια διαδικασία μίμησης. Τα κόμματα 
αποτελούσαν αναγκαιότητα της εποχής και ανταποκρίνονταν στις ανάγκες των ανθρώπων 
που τα συγκρότησαν. Πάντως, τα κόμματα αυτής της περιόδου δεν μπορούν να 
χαρακτηριστούν με σημερινούς όρους (αριστερά-δεξιά, προοδευτικά-συντηρητικά). 



 

 

 Δ1. α) Σελ. 78-79 σχολ. βιβλίο «Παρά την έντονη αντίδραση του βασιλιά Γεωργίου Α', η 
Εθνοσυνέλευση επέβαλε την αρχή να προέρχεται η κυβέρνηση από την κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία. Αυτό που δεν ορίστηκε με σαφήνεια, διότι θεωρήθηκε αυτονόητο, ήταν ότι ο 
βασιλιάς όφειλε να δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε βουλευτή του κόμματος 
που είχε την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής. ήταν ότι ο βασιλιάς όφειλε να 
δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε βουλευτή του κόμματος που είχε την 
εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας της Βουλής. Ο Γεώργιος εκμεταλλεύτηκε αυτήν την 
ασάφεια, για να διορίζει κυβερνήσεις της αρεσκείας του, μέχρι την ψήφιση της αρχής της 
δεδηλωμένης το 1875.»  

παράθεμα Α: ..«όργιο της εκλογικής νοθείας», αναφορά στο άρθρο του Τρικούπη «Τις 
πταίει» όπου κατηγορεί ως αποκλειστικά υπεύθυνο τον Βασιλιά Γεώργιο Α’ για τον 
συγκεντρωτισμό εξουσίας. Επίσης όπως αναφέρεται στο παράθεμα ο Τρικούπης πίστευε 
πως ο λαός και τα κόμματα δεν έχουν ευθύνη για την πολιτική κατάσταση, Το έθνος θα 
έπρεπε είτε να υποταχθεί στις αυθαιρεσίες είτε να επαναστατήσει σύμφωνα με το 
παράθεμα ενώ και τα κόμματα δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στις βασιλικές 
κυβερνητικές τακτικές εκτός από αυτά που συνεργάζονταν με αυτόν.  

β) Σελ. 79 «Η ιδέα ανήκε στον νέο τότε πολιτικό Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος υποστήριξε 
δημόσια ότι μόνη λύση στο πρόβλημα της πολιτικής αστάθειας ήταν η συγκρότηση δύο 
μεγάλων κομμάτων εξουσίας, σύμφωνα με το πρότυπο της Αγγλίας. Για να καταστεί αυτό 
δυνατόν, έπρεπε ο βασιλιάς να αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης μόνο σε 
πολιτικό ο οποίος σαφώς είχε τη «δεδηλωμένη» εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των 
βουλευτών. Αυτό θα στερούσε από τα κόμματα μειοψηφίας τη δυνατότητα να 
σχηματίζουν κυβέρνηση, θα τα ωθούσε σε συνένωση με τα μεγάλα και θα είχε ως 
αποτέλεσμα σταθερότερες κυβερνήσεις πλειοψηφίας. Ο βασιλιάς, υπό την πίεση της 
αντιπολίτευσης και του επαναστατικού αναβρασμού του λαού, υιοθέτησε τελικά την 
άποψη του Τρικούπη, η οποία αποτελεί τομή στην πολιτική ιστορία της χώρας, καθώς 
οδήγησε σε μεταβολή του πολιτικού τοπίου». 

 παράθεμα Α Ο Τρικούπης θεωρούσε πως ο σχηματισμός κυβερνήσεων πλειοψηφίας και η 
δημιουργία δικομματικού συστήματος είναι η μόνη λύση ( «θεραπεία» της νόσου» ) αυτή 
που απομακρύνει το έθνος από την επαναστατική, λανθασμένη και ριψοκίνδυνη , κατά την 
άποψή του, προοπτική.  

 παράθεμα Β Από τον λόγο του Βασιλιά διαπιστώνουμε ότι: αναγνωρίζει καταρχάς την 
αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, όπως αυτή καθιερώθηκε στο σύνταγμα του 1864.Δηλώνει τον 
πλήρη σεβασμό στην κυβέρνηση και του δικαιώματος του λαού να εκλέγει τους βουλευτές 
του. Δεσμεύεται έναντι της αναβάθμισης του ρόλου της Βουλής στην ομαλή λειτουργία 
του κοινοβουλευτισμού με την ψήφιση της αρχής της δεδηλωμένης σύμφωνα με την οποία 
θα δίνει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης σε πολιτικό που θα είχε την δεδηλωμένη 
εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των βουλευτών. Αυτή η δέσμευση θα εξασφαλίσει την 
ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος .  

 



 

  

 


