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«Επαναληπτικό στις ενότητες 
των Ανθρωπίνων Ομάδων και Κοινωτικής ζωής» 

 
1. Οι πόλεις είναι οργανωμένες σε κοινότητες και τα χωριά οργανωμένα σε 

δήμους.  
 
2. Τα διάφορα τοπικά προβλήματα αντιμετωπίζονται συλλογικά από τα δημοτικά 

και 
κοινοτητικά συμβούλια αλλά την τελική απόφαση την παίρνει ο δήμαρχος ή ο 
πρόεδρος. 
 
3. Για να σχηματιστεί μια ομάδα αρκεί το να βρίσκονται κοντά κάποιοι άνθρωποι; 
 
4. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε πολλές ομάδες.     
5. Αντιστοίχισε…    
Βιβλίο δημοτολογίου ●  ● Είναι εγγεραμμένοι όλοι οι δημότες. 
Βιβλίο ληξιαρχείου ●  ● Είναι εγγεγραμμένα τα αγόρια και σύμφωνα 

μ’ αυτό καλούνται να υπηρετούν στο στρατό. 
Βιβλίο αρρένων ●  ● Γράφονται οι γεννήσεις, οι βαπτίσεις, οι 

γάμοι και οι θάνατοι. 
 
6. Οι άνθρωποι, προκειμένου να ικανοποιήσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες τους και να επιλύουν τα 

προβλήματά τους συγκροτούν ______________________, μικρές ή μεγάλες. 

7. Για να σχηματιστεί μια ομάδα, χρειάζεται δύο ή και περισσότεροι άνθρωποι να 

____________________ και να έχουν κοινούς σκοπούς. 

8. Όταν αλληλεξαρτώνται τα μέλη μιας ομάδας αναπτύσσουν συγκεκριμένους 

_________________. Συμπεριφέρονται δηλαδή με συγκεκριμένο τρόπο και δε δρουν 

_______________. 

9. Οι ρόλοι των ανθρώπων στις ομάδες  καθορίζεται από ορισμένους _______________, οι 

οποίοι λένε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνεται. 

10. Επειδή οι ρόλοι σε κάθε ομάδα είναι διαφορετικοί χρειάζεται κι ένας __________________ για 

να συντονίζει το συνολικό έργο. 

11. Τι σημαίνει Ο.Τ.Α.; 

_______________________________________________________________________

_________________ 

12. Οι κοινότητες διοικούνται από τον __________________ και το _____________________ 

συμβούλιο, ενώ οι δήμοι από τον __________________ και το _____________________ 

συμβούλιο. 
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13. Οι εκλογές γίνονται κάθε _______________ χρόνια και δικαίωμα ψήφου έχουν τόσο οι 

____________ όσο και οι γυναίκες πολίτες, αρκεί να έχουν συμπληρώσε το 

_________________ έτος της ηλικίας τους. 

14. Δήμαρχος ή πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τις ___________________ 

ψήφους. 

15. Γράψε 3 τρόπους με τους οποίους ενισχύονται οικονομιά οι  Ο.Τ.Α. 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

16. Το κράτος όχι μόνο μας εξασφαλίζει ασφάλεια, δημοκρατία και ελευθερία, αλλά φροντίζει και για 

την ___________________ και την __________________ μας. 

17. Με τις ____________________ του βελτιώνει την ζωή των πολιτών και παράλληλα με 

διάφορα έργα που κάνει συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου και δημιουργεί νέες θέσεις 

__________________. 

18. Για να μειώσει την κοινωνική ανισότητα των πολιτών του, τους ενισχύει με 

___________________ και βοηθήματα, προσφέρει ____________________ δημόσια υγεία 

και εκπαίδευση και οι υπηρεσίες των δημοσίων οργανισμών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ) προσφέρονται σε 

__________________  _________________. 

19. Κύρια κρατική μέριμνα είναι η προστασία των πολιτών τόσο από εσωτερικούς όσο και από 

________________ κινδύνους. 

20. Τα άτομα στην παρακάτω εικόνα αποτελούν ομάδα; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί; 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


