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1. Έλεγξε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές βάζοντας ένα ( ) στο κουτάκι τους. Αν είναι 

λανθασμένες τότε να τις ξαναγράψεις από κάτω διορθώνοντάς τες:  
α. Στην Ολιγαρχία αρχηγός του κράτους ήταν ο βασιλιάς ο οποίος κληροδοτούσε το θρόνο 
από τον πατέρα του και τον κληρονομούσε στον πρωτότοκο γιο του.   
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
β. Το σημερινό πολίτευμα της Ελλάδας ονομάζεται Προεδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 
και ανώτατος άρχοντας του είναι ο Πρωθυπουργός της Δημοκρατίας.  
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
γ. Η Μοναρχία είναι εκείνο το πολίτικό σύστημα στο οποίο η εξουσία ασκείται από λίγους, 
όπως γίνεται όταν έχουμε Δικτατορία.    
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
δ. Στην Δημοκρατία, η κυβέρνηση προέρχεται από το κόμμα που κερδίζει την πλειοψηφία στη 
βουλή μετά από εκλογές και ο αρχηγός του κόμματος αυτού γίνεται Πρωθυπουργός.  
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
ε. Εκτός από την Κυβέρνηση ο λαός εκλέγει και τους τοπικούς άρχοντες όπως: Δημάρχους, 
προέδρους κοινοτήτων, υπουργούς, δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους.   
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
2. Συμπλήρωσε τα κενά του κειμένου με κατάλληλες λέξεις της παρένθεσης: (λαό, απολυταρχικά, 

Σύνταγμα, Συνταγματική, Βασιλευομένη, βασιλιάς, μοναρχία) 
 
Στην Απόλυτη ___________ την εξουσία την 
άσκηση μόνο ο ___________, ο οποίος κυβερνά 
το λαό ___________  . Ενώ στη ___________ 
μοναρχία, ο βασιλιάς παραχωρεί Σύνταγμα στο 
___________  και τον κυβερνά στηριζόμενος σε 
αυτό. Τέλος, στη___________  δημοκρατία ο 
λαός ασκεί την εξουσία μέσω των αντιπροσώπων 
του, δηλαδή των Βουλευτών και ψηφίζει 
το___________  που καθορίζει τις εξουσίες του 
βασιλιά. 
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3. Φαντάσου πως ετοιμάζεστε να κάνετε ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ! Περίγραψε την διαδικασία που 
θα ακολουθούσατε αν λειτουργούσατε με δημοκρατικό τρόπο! Βασικό λεξιλόγιο: μαθητικές 
ομάδες, αντιπρόσωποι, προεκλογικό πρόγραμμα, καθολική ψηφοφορία, μυστική ή φανερή, 
ελεύθερα, πλειοψηφία, έλεγχος, ρόλο αντιπολίτευσης.     
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Μην ξεχάσεις να γράψεις… 
 Τι ενέργειες κάνατε πριν διεξαχθούν οι μαθητικές εκλογές; 
 Ποια η διαδικασία των εκλογών; 
 Τι ρόλο έχουν οι μαθητικές ομάδες που βγήκαν δεύτερες στις εκλογές; 
 Τέλος, αν η πρώτη μαθητική ομάδα δεν φανεί συνεπής σε όσα έχει 
υποσχεθεί, τι δυνατότητες έχει ο μαθητικός λαός του σχολείου;   


