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ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Εγκληματικότητα ονομάζεται το σύνολο των 
αξιόποινων πράξεων που αποδοκιμάζονται ειδικότερα 
από τους ποινικούς νόμους. 
 Η εγκληματικότητα χωρίζεται στη λεγόμενη “Φανερή 
εγκληματικότητα” και αντίθετα την “Αφανή ή σκοτεινή 
εγκληματικότητα”.  



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 Ασχοληθήκαμε και αναπτύξαμε τα ακόλουθα θέματα της 
εγκληματικότητας: 
Είδη εγκληματικότητας 

Στατιστικά στοιχεία έτους 2014 
Παράγοντες και Νεανική Παραβατικότητα 
Εγκληματικότητα μέσω διαδικτύου 
Σωφρονισμός, κοινωνική επανένταξη 



ΕΙΔΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Θεσμοθετημένη εγκληματικότητα 
Κοινό έγκλημα (κλοπές, ληστείες, δολοφονίες, βιασμοί) 
Οργανωμένο έγκλημα 
Εκτονωτική ή τυφλή εγκληματικότητα (εκδηλώσεις ομαδικής βίας 
σε π.χ. αθλητικά γεγονότα) 
Πολιτική εγκληματικότητα (τρομοκρατία, αναρχικές οργανώσεις, 
βανδαλισμοί δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας κατά τη διάρκεια 
διαδηλώσεων) 
Προσωπική εγκληματικότητα (ναρκωτικά, αυτοκτονίες, μορφές 
παράτολμου ηρωισμού όπως οι καμικάζι) 
  
  



Στατιστικά στοιχεία για το 
έτος 2014 

Μείωση 25,5% σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών 
Μείωση 22,7% σε ληστείες 
Μείωση 7,8% σε κλοπές-διαρρήξεις 
Μείωση 13,2% σε κλοπές τροχοφόρων 
Μείωση 43% σε υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
Μείωση 24,6% σε υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας 
Μείωση 23.5% σε υποθέσεις νομοθεσίας περί όπλων 
Μείωση 10% σε υποθέσεις βιασμών 



Παράγοντες και νεανική  
παραβατικότητα 

Ατομικοί παράγοντες: φύλο, κληρονομικότητα και 
βιολογικοί παράγοντες, ψυχική υγεία και ιδιαίτερα 
ψυχολογικά χαρακτηριστικά της νεανικής ηλικίας. 
Κοινωνικοί παράγοντες: οικογένεια, σχολείο, 
περιβάλλον, πρότυπα συμπεριφοράς, εργασία και 
πολιτιστική διαφορετικότητα. 
Η νεανική παραβατικότητα είναι διάφορες παραβάσεις 
και μικροεγκλήματα των ανηλίκων και χαρακτηρίζεται 
παραβατικότητα ώστε να μην στιγματίζονται οι ίδιοι ως 
εγκληματίες.   



Εγκληματικότητα μέσω 
διαδικτύου 

Ο δράστης του διαδικτύου δεν εισβάλλει στην κατοικία του 
θύματος, προκειμένου να αποσπάσει από τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του τελευταία αποθηκευμένα αρχεία, αλλά αποκτά 
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του θύματος. 
Μορφές: απάτες μέσω διαδικτύου, παιδική πορνογραφία, 
cracking και hacking, διακίνηση-πειρατεία λογισμικού, 
πιστωτικές κάρτες, διακίνηση ναρκωτικών και έγκλημα στα 
Chat rooms. 
 Κίνδυνοι στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου: ανεπιθύμητα 
μηνύματα, αποπλάνηση, εκφοβισμός, παραβίαση 
ιδιωτικότητας και υποκλοπή προσωπικών στοιχείων.    



Σωφρονισμός και Κοινωνική 
επανένταξη 

 Η αντεγκληματική πολιτική διαγράφεται σε τρία επίπεδα: 
Πρόληψη 
Καταστολή 
Κοινωνική επανένταξη 
  
 Ο σωφρονισμός του παραβάτη των κοινωνικών κανόνων επιτυγχάνεται 
συνήθως μέσα από την έκταση ποινής, στερητικής της ελευθερίας, η οποία 
πραγματοποιείται σε ένα κλειστό ίδρυμα, την φυλακή. 
  
 ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Προίσκου Κατερίνα, Σιδέρη Δήμητρα, Ταχταρά 
Καθολική, Τσιούνη Μαριλίζα 
  
  



ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  Ασθένεια ονομάζουμε τη διαταραχή της ομοιόστασης δηλαδή τη μη 
φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού. Μία ασθένεια μπορεί να οφείλεται σε 
διάφορους παράγοντες όπως για παράδειγμα σε παθογόνους 
μικροοργανισμούς, σε ιούς και μικρόβια. Άλλα αίτια είναι κληρονομικοί λόγοι, 
διανοητικής φύσεως ή σε κάποιες περιπτώσεις κάποιο ατύχημα .Όταν ο 
οργανισμός προσβάλλεται από μία ασθένεια προσπαθεί να διατηρήσει την 
ομοιόστασή του. Τότε συνήθως εμφανίζει διάφορα συμπτώματα που μπορούν 
να αντιμετωπιστούν με φάρμακα, ειδικές ασκήσεις ή χειρουργικές επεμβάσεις. 
Σε άλλες περιπτώσεις οι ασθένειες είναι μη θεραπεύσιμες και αυτό έχει σοβαρές 
συνέπειες με κυριότερη τον θάνατο. 



ΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

Ερυθρά: Η ερυθρά είναι μία ασθένεια που ξεκινά με ελαφρύ πυρετό, ενώ 
παράλληλα παρατηρείτε διόγκωση των αδένων που βρίσκονται πίσω από τα αυτιά και 
κάτω από τον λαιμό. Όταν περάσει ένα εικοσιτετράωρο, κάνει την εμφάνισή του ένα 
πολύ χαρακτηριστικό ροζ εξάνθημα με κόκκινες κηλίδες που εντοπίζεται αρχικά πίσω 
από τα αυτιά και σιγά-σιγά επεκτείνεται στο κάτω μέρος του σώματος. Ο χρόνος 
επώασης της ασθένειας κυμαίνεται από 14 έως 21 μέρες, ενώ ο ιός που την προκαλεί 
μεταδίδεται μέσω σταγονιδίων από το στόμα και την μύτη. 
  
Ιλαρά: Η ιλαρά ξεκινά με καταρροή, υψηλό πυρετό, μάτια που δακρύζουν και έντονο 
βήχα. Μετά από τρεις μέρες κάνουν την εμφάνισή τους εξανθήματα τα οποία είναι 
κόκκινες κηλίδες ενωμένες μεταξύ τους  που αρχικά εντοπίζονται στο κεφάλι και στη 
συνέχεια στο υπόλοιπο σώμα ενώ  διαρκούν από πέντε μέρες έως μια εβδομάδα. Το 
παιδί αναρρώνει πλήρως μετά από δέκα έως δεκατέσσερις μέρες. Η ιλαρά μεταδίδεται 
πολύ εύκολα, όπως και οι υπόλοιπες παιδικές ασθένειες με τα σταγονίδια από τη μύτη 
και το στόμα σε μία περίοδο από τέσσερις μέρες πριν από την εμφάνιση του 
εξανθήματος έως τέσσερις μέρες μετά. 



ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ PATAU(ΠΑΤΩ): Το σύνδρομο patau, επίσης γνωστό ως τρισωμία 13 είναι μια 
σπάνια χρωμοσωμική διαταραχή κατά την οποία το άτομο γεννιέται με ένα επιπλέον 
χρωμόσωμα στο δέκατο τρίτο ζεύγος. Ένα λάθος στη διαίρεση του κυττάρου μπορεί να 
επιφέρει αριθμητική ανωμαλία των χρωμοσωμάτων των αναπαραγωγικών κυττάρων. Η 
συχνότητα της τρισωμίας δεκατρία υπολογίζεται σε 1 ανά 5.000 με 10.000 ζωντανές 
γεννήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις το έμβρυο δεν επιζεί και αποβάλλεται από τον 
οργανισμό της κυοφορούσας. Το σύνδρομο PATAU προκαλεί βαριά νοητική καθυστέρηση 
και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ EDWARDS:Το σύνδρομο Edwards η αλλιώς τρισωμία 18 αποτελεί αιτία 
θανάτου των βρεφών που φέρουν το σύνδρομο. Στην τρισωμία 18 υπάρχει ένα επιπλέον 
χρωμόσωμα με το 18ο ζεύγος. Υπολογίζεται ότι προκύπτει σε 1 ανά 6,000-8,000 γεννήσεις 
ζώντων .Το 80% των βρεφών που πεθαίνουν πριν τον τοκετό είναι κορίτσια. Η τρισωμία 18 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όλα τα οργανικά συστήματα του σώματος. 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN:Το σύνδρομο Down είναι μια γενετική κατάσταση που επηρεάζει 1 
ανά 770 γεννήσεις. Αποτελεί την πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική ανωμαλία στους 
ανθρώπους. Υπάρχουν 3 τύποι ,η Τυπική Τρισωμία 21 και ο Τύπος Μωσαϊκού.  



ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο καρκίνος επίσης γνωστός ως κακοήθης όγκος ή κακοήθες νεόπλασμα είναι 
μια ομάδα ασθενειών που έχουν σχέση με την αφύσικη κυτταρική ανάπτυξη με πιθανότητα 
εισβολής ή διάδοσης σε άλλα μέρη του σώματος. Δεν είναι όλοι οι όγκοι καρκινικοί. Μπορεί 
να είναι καλοήθεις ή κακοήθεις. Συχνά ο καρκίνος θεραπεύεται με συνδυασμό θεραπείας με 
ακτινοβολίες, χειρουργείου, χημειοθεραπείας και στοχευμένης θεραπείας. Οι πιθανότητες 
επιβίωσης εξαρτώνται από τον τύπο του καρκίνου και την έκταση της ασθένειας κατά την 
έναρξη της θεραπείας. Στα παιδιά κάτω των 15 ετών  που διαγιγνώσκονται ο πενταετής 
βαθμός επιβίωσης στον αναπτυγμένο κόσμο βρίσκεται κατά μέσο όρο στο 80%. 

 
ΣΥΝΔΡΟΜΟ REYE: Το σύνδρομο Reye εμφανίζεται αιφνιδίως  και μπορεί  να προσβάλει 
οποιοδήποτε παιδί ή έφηβο χωρίς προειδοποίηση. Επηρεάζει όλα τα όργανα του σώματος, 
ενώ σοβαρότερα απ’ όλα πλήττονται το ήπαρ και ο εγκέφαλος. Εκδηλώνεται σε δύο στάδια 
καθώς σχεδόν πάντα σχετίζεται με την ύπαρξη προηγούμενης μόλυνσης όπως γρίπη, κρύωμα 
ή ανεμοβλογιά. Πολύ συχνά το σύνδρομο Reye παρερμηνεύεται ως εγκεφαλίτιδα, 
μηνιγγίτιδα , διαβήτη , δηλητηρίαση ή ψυχιατρική διαταραχή. Στάδιο 1: συνεχιζόμενοι και 
έντονοι εμετοί, ενδείξεις εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, κατάπτωση και αδιαφορία , απώλεια 
ζωντάνιας και ενεργητικότητας και ληθαργικότητα. Στάδιο 2: Αλλαγές στην 
συμπεριφορά/προσωπικότητα του ατόμου για παράδειγμα: ευερεθιστικότητα, επιθετική 
συμπεριφορά, αποπροσανατολισμός, σύγχυση, παράλογη και εριστική συμπεριφορά 
παραλήρημα, σπασμοί και κώμα. 



ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 
 

Παπασίδερη Πηνελόπη 

Τουμπανιάρη Σιμώνα 

Φουσκαρή Μαρία 

Σταφάι Έρρικα 

Σωτηρίου Κωνσταντίνα 



Μάστιγες της 
Ανθρωπότητας 



Ο Λοιμός των Αθηνών ή Σύνδρομο του Θουκυδίδη ήταν μία 
καταστροφική επιδημία που εκδηλώθηκε στην πόλη-κράτος 
των Αθηναίων στην αρχαία Ελλάδα το 430 π.Χ. ενώ η πόλη 
πολιορκούνταν από Σπαρτιάτες. Εμφανίστηκε και σε άλλες 
περιοχές της Μεσογείου και επέστρεψε στην Αθήνα δύο φορές 
οπού προκάλεσε σημαντικό πλήγμα στον πληθυσμό της πόλης. 
Τα θύματα εμφάνιζαν πονοκέφαλο, πυρετό, ερεθίσματα στο 
σώμα και το εσωτερικό του στόματος και ο φάρυγγας γινόταν 
αιματώδης. Έπειτα ακολουθούσαν φτερνίσματα, βραχνάδα 
στη φωνή, βήχας, ναυτία και εμετό χολής. Η θερμοκρασία του 
σώματος έπεφτε, το χρώμα του γινόταν κοκκινωπό και 
εμφάνιζε εξανθήματα και φουσκάλες. Οι ασθενείς ένιωθαν να 
θερμαίνονται τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να φορέσουν 
ούτε ελαφριά ενδύματα, ούτε καν σεντόνια. Οι περισσότεροι 
πέθαιναν την έβδομη ή ένατη μέρα από την εκδήλωση της 
ασθένειας, αυτοί που ζούσαν παραπάνω εμφάνιζαν ισχυρό 
στομαχόπονο και πέθαιναν από εξάντληση.    

       Ο ΛΟΙΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 



Η ΠΑΝΩΛΗ 

Τον Οκτώβριο του 1347, γενοβέζικα εμπορικά πλοία από το λιμάνι της Κάφας στη 
Μαύρη Θάλασσα, γεμάτα ετοιμοθάνατους και νεκρούς, μετέφεραν στην Ευρώπη 
την ασθένεια της Πανώλης. Μεταδιδόταν ακαριαία και βοηθούμενη από τις 
κακές συνθήκες υγιεινής, την έλλειψη ιατρικών γνώσεων της εποχής και τις 
επακόλουθες δεισιδαιμονικές προλήψεις. Είχε διαδοθεί από την Ιταλία σε όλη 
την κεντρική Γαλλία, στη νότια Αγγλία και στη συνέχεια στις Κάτω Χώρες. 
Συνέπεια της επιδημίας ήταν να χαθεί σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού της 
Ευρώπης. Οι λιγοστοί γιατροί της εποχής σήκωσαν τα χέρια ψηλά στην 
αινιγματική για αυτούς ασθένεια. Κανείς δεν φανταζόταν τότε ότι η επιδημία 
μπορούσε να εξαπλώνεται μέσω μόλυνσης από τα ζώα στους ανθρώπους. 
Αντιθέτως θεωρούσαν πως η πανώλη προήλθε από την Ασία από μολυσμένους 
ανέμους με ανυπόφορη οσμή ή πως η ασθένεια προερχόταν από αναθυμιάσεις 
και ατμούς από το κέντρο της Γης. 



ΛΕΠΡΑ /ΝΟΣΟΣ ΧΑΝΣΕΝ 

Είναι μια λοιμώδης ασθένεια (προκαλείται από μυκοβακτήρια). Το 
μυκοβακτήριο αυτό ανακαλύφθηκε το 1873 από Νορβηγό γιατρό. Ως τότε 
πολλοί νόμιζαν ότι είναι κληρονομική. Ο γιατρός Χάνσεν (ο οποίος ανακάλυψε 
το βακτήριο) έδειξε ότι ήταν δυνατόν να ελεγχθεί κάπως, αν και οι  πάσχοντες 
απομονώνονταν. Η λέπρα παραμορφώνει τα άτομα που πάσχουν 
αλλοιώνοντας το  δέρμα τους, ενώ παρουσιάζονται εξογκώματα. Ακόμα 
μπορεί να απονεκρώσει τα νεύρα του δέρματος με αποτέλεσμα ο ασθενής να 
μην νιώθει τίποτα στα σημεία αυτά. Το κύριο σύμπτωμα της νόσου είναι η 
εμφάνιση μεμονωμένων κηλίδων στο δέρμα που μεγαλώνουν και 
εξαπλώνονται σε πρόσωπο και σώμα. Εμφανίζονται πολλές παραμορφώσεις 
στο ανθρώπινο σώμα όπως της πτώσης μαλλιών. Όταν προσβληθεί ο 
λάρυγγας παρουσιάζεται απώλεια της φωνής, λόγω της απονεύρωσης των 
νευρών και ο ασθενής δεν νιώθει πόνο, κρύο ή ζέστη στα σημεία αυτά. 



Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΕΛΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 

Η ασθένεια πιστεύεται ότι μεταδόθηκε στις αγελάδες από τα 
πρόβατα που έπασχαν από την τρομώδη θανατηφόρα νόσο. 
Μεταδόθηκε από τα πρόβατα στις αγελάδες λόγω του ότι 
δίνονταν στις αγελάδες τροφές που προέρχονταν από 
μολυσμένα πρόβατα. Στα πρώτα στάδια της ασθένειας οι 
ασθενείς αρχίζουν να έχουν προβλήματα μνήμης, αλλαγές 
συμπεριφοράς, οπτικές διαταραχές και προβλήματα 
συντονισμού. Η ασθένεια μετά προχωρά και εμφανίζονται 
αθέλητες κινήσεις, αδυναμία των άνω και κάτω μελών, 
σημαντική μείωση των νοητικών ικανοτήτων, τυφλότητα και 
τέλος κώμα .  



                                              
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 

Η φυματίωση είναι μια θανατηφόρα μολυσματική νόσος. Η νόσος αυτή προκαλείτε 
από διάφορα στελέχη μικροβακτηρίων, συνήθως από το μικροβακτήριο της 
φυματίωσης. Η φυματίωση  μεταδίδεται όταν οι άνθρωποι που νοσούν βήχουν, 
φτερνίζονται ή μεταδίδουν το σάλιο τους μέσω του αέρα. Η θεραπεία της φυματίωσης 
είναι δύσκολη ενώ απαιτεί χορήγηση πολλαπλών αντιβιοτικών για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Για την πρόληψη της ασθένειας οι άνθρωποι θα πρέπει να ελέγχονται για 
την ασθένεια και να έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο του βακίλου. Υπολογίζουμε ότι 
το 2007 υπήρχαν περίπου 13,7 εκατομμύρια χρόνιοι ασθενείς. Ενώ το 2010 
σημειώθηκαν 8,8 εκατομμύρια νέα κρούσματα και 1,5 εκατομμύρια θάνατοι κυρίως 
σε αναπτυσσόμενες χώρες. Η φυματίωση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην 
υδρόγειο. Το 80% του πληθυσμού στις ασιατικές και αφρικανικές χώρες είναι θετικοί 
στο τεστ της φυματίωσης. Ενώ στις ΗΠΑ είναι θετικό το 5-10% του πληθυσμού.  

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 
Σταυράκη Εύη 

Προίσκου Κατερίνα Γ. 
Τσολάκου Κατερίνα 

Τανής Δημήτρης  
Παπαθανασίου Ανδρέας 

 



ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

  Η τρομοκρατία αποτελεί τη συστηματική χρήση ή την απειλή χρήσης βίας 
που συμβαίνει πάντα ως αντίδραση, ή άσκηση πίεσης από οργανωμένες 
ομάδες με πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλα ιδεολογικά κίνητρα. Η κάθε πράξη επ’ 
αυτού χαρακτηρίζεται τρομοκρατική πράξη και οι επιχειρούντες αυτήν 
τρομοκράτες. 
  Στις τρομοκρατικές πράξεις περιλαμβάνονται ανατινάξεις, πειρατείες, 
ομηρίες, φόνοι, δολιοφθορές, εμπρησμοί καθώς και άλλες παράλληλες 
εγκληματικές πράξεις, όπως απαγωγές ή ληστείες που εκτελούνται από τις ίδιες 
τρομοκρατικές ομάδες. 
  Ιστορικά η τρομοκρατία ποτέ δεν μπόρεσε να ανατρέψει καθεστώς. Αποτελεί 
μικρότερο κίνδυνο για την κατεστημένη τάξη/ εξουσία από τον ανταρτοπόλεμο.  
  Πολλοί πιστεύουν, ότι ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας δεν είναι στην 
πραγματικότητα πόλεμος και η τρομοκρατία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
κυρίως με διακρατικά και διπλωματικά μέσα. 

  



Επαναστατική Οργάνωση 17 
Νοέμβρη  

  Η Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη, ήταν τρομοκρατική οργάνωση 
που έδρασε στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1975 -2002. Η Ε.Ο. 17 
Νοέμβρη πήρε το όνομα της από την 17η Νοεμβρίου ημέρα που 
γιορτάζεται στην Ελλάδα η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973.   
  Η δράση της περιελάβανε δολοφονίες, βομβιστικές επιθέσεις, αρπαγές 
οπλισμού και σημαντικό αριθμό ληστειών και προκάλεσε τον θάνατο 
23ων Ελλήνων και ξένων πολιτικών. Χαρακτηρίστηκε «ακροαριστερή 
οργάνωση»  υπεύθυνη για τις δολοφονίες δημόσιων προσώπων. Οι 
κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ως μέλη της οργάνωσης σε ποινές που 
κυμάνθηκαν από ισόβια μέχρι και 8 χρόνια. 
  

Η Δίκη Της Οργάνωσης 
 

Οι κατηγορούμενοι ως μέλη της 17 Νοέμβρη δικάστηκαν το 2003 σε μία 
πολύμηνη δίκη που προξένησε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. 
Δικάστηκαν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας  

Ο Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας ήταν Ελληνική αριστερή τρομοκρατική οργάνωση 
που πρωτοεμφανίστηκε στις 29 Απριλίου. 
  

11 Μαρτίου 2004 
Βομβιστική επίθεση στην Μαδρίτη, 191 νεκροί, περίπου 2.000 τραυματίες, 
υπεύθυνη θεωρήθηκε μια ακραία Ισλαμική ομάδα. 

2 Απριλίου 
2η βομβιστική επίθεση στη Μαδρίτη, αλλά ευτυχώς αποτυχημένη. Οι ύποπτοι 
σκοτώθηκαν από βόμβες πυροδοτημένες από τους ίδιους για να αποφύγουν τη 
σύλληψή τους.  

Τρομοκρατία στο Παρίσι 
Η Γαλλία την ημέρα Παρασκευή 13/11/2015 έζησε μία άνευ προηγουμένου 
τραγωδία. Μία σειρά από συντονισμένες επιθέσεις σκόρπισαν τον τρόμο και τον 
θάνατο στην «καρδιά» του Παρισιού. Οι τζιχαντιστές χτύπησαν σε 6 σημεία της 
γαλλικής πρωτεύουσας. Οι επιβεβαιωμένοι νεκροί ήταν εκατοντάδες, συγκεκριμένα 
158, ωστόσο οι τραυματίες ήταν περίπου 200. 
 



Η σφαγή στο Μόναχο 

Η λεγόμενη σφαγή του Μονάχου έγινε κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1972, 
όταν μέλη Ισραηλινής αποστολής έπεσαν θύματα απαγωγής από την παλαιστινιακή 
τρομοκρατική οργάνωση Μαύρος Σεπτέμβρης. Η απαγωγή έληξε με αποτυχημένη επέμβαση της 
γερμανικής αστυνομίας κατά την οποία σκοτώθηκαν 9 αθλητές. 
Οι διοργανωτές αρνήθηκαν να προχωρήσουν στην προετοιμασία για την «Κατάσταση 21» και 
των άλλων σεναρίων, γιατί εάν φύλαγαν τους αγώνες, εναντιωνόταν στον στόχο των «Ανέμελων 
Αγώνων» χωρίς αυστηρά μέτρα ασφαλείας. 

 Επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 εκδηλώθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στόχων στις Η.Π.Α. 
Οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν λίγη ώρα μετά τις συγκρούσεις των αεροσκαφών προκαλώντας 
χιλιάδες απώλειες, εκτός των 19 αεροπειρατών, συνολικά από τις επιθέσεις 2.988 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους. Υπεύθυνος της τρομοκρατικής αυτή επίθεσης ήταν ο αρχηγός της 
οργανώσης Αλ Κάιντα, Οσάμα Μπιν  Λάντεν. 
 
 
 ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: Σταμούλης Βασίλης 
                                            Στυλιανοπούλου Πόπη 
                                            Τουμπανιάρη Ελπίδα 
                                            Σαρρή Ιωάννα  

  



Τροχαία ατυχήματα 

 Τροχαία ατυχήματα αποκαλούνται αυτά που επισυμβαίνουν επί του οδικού δικτύου. 
Μπορεί να περιέχουν υλικές ζημιές ή και τραυματισμό ανθρώπων ή ζώων. Τροχαία 
δυστυχήματα αποκαλούνται τα ατυχήματα επί οδικού δικτύου που απαραιτήτως 
εμπεριέχουν και θάνατο ανθρώπων. 
  

 ΑΙΤΙΑ  
Κακή συντήρηση των δρόμων. 
Κακές καιρικές συνθήκες. 
Αφηρημάδα-αμέλεια. 
Ψυχολογική κατάσταση.        
Αλκοόλ.                                                                                            ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 
Ηλικία.                                                                                              Παπασίδερης Γιάννης 
Παραβίαση φωτεινού σηματοδότη.                                          Στεργίου Ανδρέας 
Νυχτερινή οδήγηση-κακός φωτισμός.                                      Σακελλαρίου Αλέξανδρος 
Υπερβολική ταχύτητα.                                                                  Σαχόλλι Αλέξανδρος 
Υπνηλία.                                                                                           Σαμούρης Βασίλης              


