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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΟΜΑΔΑ Α 
Να συμπληρωθεί καθένα από τα παρακάτω κενά με την κατάλληλη λέξη: 

1. Η σχέση αξιών και κανόνων είναι …………….. αφού οι κανόνες αποτυπώνουν 
τις αξίες. 

2. Κάθε άτομο, ανάλογα με την ……………………….. του, δεν λειτουργεί μόνο ως 
παθητικός ……………. , αλλά και ως ……………, αφού στέλνει μηνύματα προς 
την κοινωνία και την επηρεάζει. 

3. Μεταξύ ατόμου και κοινωνίας υπάρχει μια διαλεκτική σχέση, μια …………… 
σχέση ……………………. 

4. Το κράτος ίσως είναι ο σημαντικότερος φορέας ………………. ελέγχου γιατί: 
πρώτον, με τη ……………… ορίζει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, αλλά 
ορίζει και τα πλαίσια δράσης των άλλων φορέων.  Δεύτερον, είναι ο μόνος 
θεσμός που έχει το ………………. να ασκεί …………….. βία. 

5. Ο βαθμός αυτοελέγχου εξαρτάται: α) Από τον…………..  …………………,  
δηλαδή αφομοίωσης και αποδοχής των κοινωνικών κανόνων και αξιών της 
κοινωνίας. β) Από την ……………………  των ποινών που προβλέπεται για 
τυχόν παραβίασή τους. γ) Από τις ………………… στις οποίες δοκιμάζεται το 
άτομο. 

6. Κάποιες εξαρτήσεις, δημιουργούν προβλήματα και στο άτομο και στην κοινωνία, 
γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως ………………..  συμπεριφορές. 

7. Η χρήση του αλκοόλ είναι άμεσα συνδεδεμένη με ………………….. και ……… 
8. Με κριτήριο τη βαρύτητα της ποινής που προβλέπεται από τον νόμο, τα 

εγκλήματα διακρίνονται σε  …………….., ……………….. και 
…………………… 

9. Τα εγκλήματα  που δεν προσβάλλουν βασικές αξίες της κοινωνίας, αλλά 
προσβάλλουν, κυρίως, τους δράστες λέγονται …………………… εγκλήματα. 

10. Οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων αποτελούν το …………………. Έγκλημα. 

11. Μια σειρά ενεργειών για την επιβολή του τρόμου, με την άσκηση σωματικής 
ή/και ψυχολογικής βίας ονομάζεται ……………………………….. 

12. Επειδή οι όροι «εγκληματίας» και «εγκληματικότητα» είναι αρνητικά 
φορτισμένοι, γι’ αυτό ορθά χρησιμοποιούνται για τους ανήλικους οι όροι 
«……………..» και 

13. «………………………..». 
14. Η αντεγκληματική πολιτική διακρίνεται σε: α) ………………. Περιλαμβάνει τα 

μέτρα πολιτικής που αναφέρονται σε χρόνο πριν από την τέλεση της 
αποκλίνουσας συμπεριφοράς. β) ………………….  Περιλαμβάνει τα μέτρα 
πολιτικής που αναφέρονται σε χρόνο μετά την τέλεση της αξιόποινης πράξης και 
σχετίζονται με την τιμωρία του δράστη. γ) ………………... Περιλαμβάνει τα 
μέτρα πολιτικής που αναφέρονται σε χρόνο μετά την τιμωρία του δράστη (π.χ. 
μετά την αποφυλάκιση),με στόχο την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία και την 
πρόληψη/αποτροπή νέων αξιόποινων πράξεων. 
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15. Εκτός από τον αριθμό των παραβάσεων που καταγράφονται, υπάρχει και ο 
…………………. …………..  ………………. ( παραβάτες που δεν 
συλλαμβάνονται ή δεν καταδικάζονται). 

16. Οι αξίες, με κριτήριο το άτομο ή την κοινωνία διακρίνονται σε ……………. 
17. και …………….. Με κριτήριο τον τομέα της κοινωνίας διακρίνονται σε 

……………… ,………………….. και ……………….. γ) Με κριτήριο τη 
διάρκειά τους διακρίνονται σε …………………. και …………………… 

 
 

ΟΜΑΔΑ Β 
Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις ως «Σωστή» ή «Λάθος». 

1. Σύμφωνα με τον ποινικό νόμο, εγκληματίας θεωρείται π.χ. ο οδηγός που 
υπερβαίνει το όριο ταχύτητας και τραυματίζει κάποιον (πλημμέλημα), αλλά και ο 
οδηγός που απλώς υπερβαίνει το όριο ταχύτητας (πταίσμα). 

2. Συνήθως οι καθ’ έξιν εγκληματίες νοιώθουν στη φυλακή σαν στο σπίτι τους. 
3. Η κατανάλωση αλκοόλ εξακολουθεί να αποτελεί την δεύτερη αιτία πρόκλησης 

ατυχημάτων στην περίπτωση των μοτοσικλετιστών, 
4. Το έγκλημα είναι αποτέλεσμα πολλών και σύνθετων παραγόντων. 
5. Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα τριών παραγόντων: βιολογικών, 

ψυχικών και κοινωνικών. 
6. Στις ανεπτυγμένες οικονομικά κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες εμφανίζεται μια 

τάση μείωσης της νεανικής παραβατικότητας 

7. Κανένα άτομο δεν παραβιάζει όλους τους κανόνες της κοινωνίας. 
8. Καμιά θεωρία δεν εξηγεί πλήρως την αποκλίνουσα συμπεριφορά. 
9. Αποκλίνουσα συμπεριφορά έχουν τα άτομα που ζουν σύμφωνα με τους κανόνες, 

σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που επιβάλλει η κοινωνία. 
10. Η υπερβολική χρήση ναρκωτικών και οι μολύνσεις, κυρίως στα άτομα που 

μοιράζονται σύριγγες, οδηγούν σε ασθένειες (AIDS κτλ.), ακόμη και στον 
θάνατο. 

11. Οι παραινέσεις των γονιών και των δασκάλων «να είσαι καλό παιδί, να 
διαβάζεις» αποτελούν προληπτικό κοινωνικό έλεγχο. 

12. Οι διαχρονικές αξίες  ισχύουν σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες.  
13. Οι αξίες – αρετές διδάσκονται μάλλον με τις θεωρίες παρά με το παράδειγμα. 
14. Υπάρχουν περιπτώσεις που η φυλακή λειτουργεί ως «σχολείο» 

εγκληματικότητας. 
15. Ο ανήλικος αποτελεί μικρογραφία του ενηλίκου. 
16. Η τρομοκρατία αποτελεί μια πράξη βίας ή απειλή χρήσης βίας, από οργανωμένες 

ομάδες αλλά ακόμη και από το κράτος εναντίον ατόμων, ομάδων ή/και 
κυβερνήσεων 
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ΟΜΑΔΑ Γ 

 
Γ1. Κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να την αντιστοιχίσετε στην κατάλληλη 
έννοια: ΑΞΙΕΣ-  ΚΑΝΟΝΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

1. Εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.  
2. Είναι γενικές αρχές που προσανατολίζουν την κοινωνία και τα άτομα.  
3. Περιλαμβάνει τα μέσα και τα μέτρα που χρησιμοποιεί η κοινωνία, ώστε τα μέλη 

της να έχουν ορισμένη συμπεριφορά, δηλαδή συμπεριφορά μέσα σε ορισμένα 
πλαίσια. 

4. Προστατεύουν τις αξίες. 
5. Εξασφαλίζεται η «συμμόρφωση» με τους κανόνες και τις αξίες. 
6. Η ύπαρξή τους είναι απαραίτητη για την κοινωνική οργάνωση, τη συνοχή  και τη 

σταθερότητα. 
7. Λειτουργούν ως κατευθυντήριοι άξονες για τις συμπεριφορές μας (καλές–κακές, 

δίκαιες–άδικες κτλ.). 
8. Πρότυπα συμπεριφοράς, κοινωνικά αποδεκτά, με τα οποία  ρυθμίζονται και 

αξιολογούνται οι συμπεριφορές των μελών της κοινωνίας. 
9. Αποτελούν σημείο αναφοράς και συνδετικό κρίκο για τα μέλη τους. 

 
Γ2. Κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις να την αντιστοιχίσετε στην κατάλληλη μορφή 
κοινωνικού ελέγχου (ΑΤΥΠΟΣ – ΤΥΠΙΚΟΣ – ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ) 

1. Δεν στηρίζεται σε γραπτούς κανόνες, σε νομικές ή διοικητικές κυρώσεις. 
2. Στηρίζεται στα ήθη, στα έθιμα, στις παραδόσεις, στους άγραφους νόμους της 

ομάδας ή της κοινωνίας. 
3. Ο έλεγχος που ασκεί το ίδιο το άτομο στη συμπεριφορά του. 
4. Ασκείται από θεσμοθετημένους φορείς. 
5. Το άτομο φοβάται τις κυρώσεις που θα υποστεί, αν παραβιάσει τους κανόνες 
6. Υποδείξεις, χειρονομίες, μορφασμοί.  
7. Αυτό το είδος ελέγχου ασκείται κυρίως σε μικρές ομάδες, όπου οι σχέσεις είναι 

προσωπικές (οικογένεια, γειτονιά, χώρος εργασίας κτλ.). 
8. Κάθε φορέας αξιολογεί τη συμπεριφορά του ατόμου με προκαθορισμένα μέσα και 

τρόπους και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
9. Σεβασμός, περιφρόνηση, κριτική, επιβράβευση, αποδοκιμασία. 

 
ΟΜΑΔΑ Δ 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
1. Ποια η σχέση κοινωνικών αξιών και κοινωνικών κανόνων;  Αναφέρατε τέσσερις 

βασικές αξίες που υπάρχουν στο Σύνταγμα. 
2. Να σχολιάσετε με ποιον τρόπο (μηχανισμό) τα άτομα εσωτερικεύουν τους 

κανόνες και τις αξίες των φορέων κοινωνικοποίησης; 
3. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι κοινωνικοί κανόνες;  
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4. Πότε ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος; Με ποιον τρόπο ασκείται ο κοινωνικός 
έλεγχος; Σε ποια είδη διακρίνεται ο κοινωνικός έλεγχος; 

5. Να εξηγήσετε γιατί από το ηλεκτρονικό έγκλημα κινδυνεύουν και τα παιδιά. 
6. Να σχολιάσετε τα κυριότερα  χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ηλεκτρονικού 

εγκλήματος.  
7. Να περιγράψετε τα βασικά αίτια της τρομοκρατίας. 
8. Ποια μπορεί να είναι η αντίδραση του ατόμου που αδικείται;  
9. Οι λόγοι της αντικοινωνικής συμπεριφοράς είναι πολλοί. Να αναφέρετε και 

σχολιάσετε δύο από αυτούς. 
10. Να σχολιάσετε τις διάφορες θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν την 

αποκλίνουσα συμπεριφορά και ειδικότερα την παραβατικότητα και την 
εγκληματικότητα. 

11. Αφού οι κοινωνίες δεν παραμένουν σταθερές αλλά μεταβάλλονται, επόμενο είναι 
να μεταβάλλονται και οι αξίες. Να σχολιάσετε τη μεταβολή των αξιών στο χρόνο 
και στο χώρο δίνοντας και από ένα παράδειγμα. 

12. Ποιες κατά τη γνώμη σας είναι δυο συνθήκες που περιορίζουν σημαντικά το 
έγκλημα; 

13. «Αφού η κοινωνία στιγματίζει (ετικετάρει) μια συμπεριφορά ως έγκλημα, ωθεί το 
άτομο στο έγκλημα. Αν οι άλλοι θεωρούν ένα άτομο περίεργο, προβληματικό, 
εγκληματία, τότε και το άτομο υιοθετεί τον ρόλο του περίεργου, του προβληματικού, 
του εγκληματία. Έτσι για παράδειγμα, αν ένα άτομο διαπράξει ένα έγκλημα και δεν 
συλληφθεί, τότε δεν στιγματίζεται και δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη συμπεριφορά 
του δράστη. Αντίθετα, αν το ίδιο άτομο, συλληφθεί και καταδικαστεί, τότε 
στιγματίζεται ,ετικετάρεται, και υιοθετεί τον ρόλο του εγκληματία. Από αυτή τη 
σκοπιά δεν είναι παράξενο που κάποια άτομα άπαξ και στιγματιστούν αποκτούν μια 
νέα ταυτότητα και ως εκ τούτου νέο ρόλο, τον ρόλο του εγκληματία». Ποια θεωρία 
αναγνωρίζετε στο παραπάνω απόσπασμα; Ποια η βασική της θέση; 

14. Τι είναι αντεγκληματική πολιτική; Σε ποια είδη διακρίνεται; 
15. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ποινές; 
16. Τι είναι ο «σωφρονισμός»; Ποια τα βασικά μέτρα που χρησιμοποιεί; 

 «kαλύτερα στη φυλακή παρά εδώ έξω». Ποιο φαινόμενο δηλώνεται με την 
παραπάνω φράση; 

 
 
 
 


