
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΛΥΤΕΣ (Κεφάλαιο 3)

1→
17

2   18

3                          16

4         15

5

6

20  21

7 14     19                   22

13

12

23

8

9

10

11                     24

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Σύμφωνα με το Φρόυντ, για να μπορέσει το άτομο να αντιμετωπίσει καταστάσεις που του προκαλούν

ένταση και άγχος, καταφεύγει συχνά σε μηχανισμούς ………….

2. Σημαντικό ρόλο στη …………… ασκούν οι ικανότητες και οι κλίσεις ή οι ροπές του ατόμου, καθώς και

ο τρόπος αντίδρασης (ενθαρρυντικός ή αποθαρρυντικός) του κοινωνικού περιβάλλοντος στη

συμπεριφορά του

3. Εκτός από τις ……………….. που λειτουργούν εξαναγκαστικά, είτε πρόκειται για τυπικό είτε για

άτυπο κοινωνικό έλεγχο, υπάρχουν και οι επιβραβεύσεις

4. Σε κάθε κοινωνία οι όροι συγγένειας, η …………….. και το μέγεθος της οικογένειας αποτελούν

παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικούς τρόπους συμπεριφοράς

5. Το «εκείνο» (id), το οποίο περιλαμβάνει τα βιολογικά ……………. και τις ροπές και λειτουργεί με βάση

την άμεση ικανοποίηση των αναγκών (το ασυνείδητο)



 ΑΡΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ (ΠΕ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 
                                                      (MSc) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ  

 

6. Η κοινωνικοποίηση ωστόσο δεν είναι το αποτέλεσμα μιας τυποποιημένης μάθησης, αλλά μια 

εκμάθηση που διαφοροποιείται συνεχώς από τις επιρροές που ……………… το άτομο και από τον 

τρόπο που κατανοεί τον εκάστοτε ρόλο του 

7. Η διαδικασία επανασύνδεσης με το κοινωνικό σύνολο ονομάζεται ………………………… 

8. Σύμφωνα με τους Μαρξιστές, η κοινωνικοποίηση συντηρεί τα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά 

προνόμια των κυρίαρχων τάξεων μέσω δομών όπως, για παράδειγμα, η ……………..…, η οποία 

αναπαράγει τις κοινωνικές θέσεις 

9. Ο τυπικός κοινωνικός έλεγχος είναι ο θεσμοθετημένος έλεγχος που ασκείται από το κράτος και τα 

εντεταλμένα όργανά του (π.χ. αστυνομία, δικαστήρια) και ταυτίζεται με την ………………….. και την 

τιμωρία 

10. Ο κοινωνικός έλεγχος ασκείται όταν δεν έχουν εσωτερικευτεί αποτελεσματικά από τα μέλη της 

κοινωνίας οι αξίες και οι κανόνες συμπεριφοράς και υπάρχουν ……………….. 

11. Σύμφωνα με τον Φρόυντ,  η φυσιολογική ανάπτυξη του ατόμου προϋποθέτει την καταστολή των 

σεξουαλικών και επιθετικών ορμών του και την ταύτισή του με τα κοινωνικώς αποδεκτά πρότυπα του 

πατέρα ή της μητέρας, καθώς και την ανάπτυξη της κοινωνικής του …………………….. 

12. Σύμφωνα με τον ……………., στο στάδιο του ατομικού παιχνιδιού, το παιδί 24. 

………….διαφορετικούς ρόλους 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

13. Στις κοινωνίες μας υπάρχει συχνά μια ταύτιση των φορέων κοινωνικοποίησης με τους θεσμούς. Αυτό 

συμβαίνει γιατί οι κοινωνίες στις οποίες ζούμε είναι οργανωμένες με ένα συστηματικό τρόπο και 

διέπονται από πλέγμα κανόνων που τις περισσότερες φορές είναι ….............. 

14. …………… , ένας από τους ψυχιάτρους που έχουν διατυπώσει σημαντικές θεωρίες δίνοντας έμφαση 

σε διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας 

15. Η …………………   ή η 16. ……………… των μηνυμάτων γίνεται πολλές φορές 17. 

……………………. 
18. Ο στόχος του κοινωνικού ελέγχου, επιτυγχάνεται μέσω των …………. και των μηχανισμών κοινωνικού 

ελέγχου οι οποίοι δρουν είτε προληπτικά, πριν δηλαδή από την απόκλιση της συμπεριφοράς του ατόμου 

από τους κανόνες, είτε κατασταλτικά, μετά την εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς 

19. Πόσο διαφορετικοί θα ήμασταν, αν από τη γέννησή μας και μετά δεν είχαμε ζήσει μαζί με άλλους 

ανθρώπους, αν δεν είχαμε γνωρίσει τη γλώσσα, τις ………………, τους συμβολισμούς, τις χειρονομίες, τα 

έθιμα και τις συνήθειες της κοινωνίας στην οποία συμμετέχουμε 

20. Η ………………… πραγματοποιείται σταδιακά και σημαίνει την υιοθέτηση των αξιών και των κανόνων 

της κοινωνίας, ανάλογα βέβαια με τις κοινωνικές συνθήκες και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες το 

άτομο κοινωνικοποιείται 

21. Τα Μ.Μ.Ε. ψυχαγωγούν, ενημερώνουν, μορφώνουν, ασκούν κριτική, ειλικρινή ή ……………….. , 

επηρεάζοντας την κοινή γνώμη, αλλά κυρίως προβάλλουν πρότυπα συμπεριφοράς, αναδεικνύουν 

κοινωνικούς ρόλους, κατασκευάζουν είδωλα, με ένα λόγο μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τη σκέψη των 

ατόμων, αλλά και ολόκληρη την προσωπικότητά τους. 

22. Το «εγώ» (ego), που αποτελεί τη συνειδητή πλευρά της προσωπικότητας, τις ψυχικές λειτουργίες με 

τις οποίες το άτομο ενεργεί. Το «εγώ» έχει ως βάση την ………………….. . Αυτό σημαίνει ότι ρυθμίζεται 

από τις εσωτερικές παρορμήσεις του «εκείνο», αλλά και από τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις 

που επιβάλλει η κοινωνία. 

23. Οι ρόλοι που καλούνται να αναλάβουν τα άτομα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους διαφοροποιούνται 

από μια κοινωνία σε μια άλλη, όπως είναι φυσικό, επιπλέον όμως κάθε άτομο «παίζει», 

«…………………..» το ρόλο του με ένα δικό του τρόπο 

 


