
ΚΥΒΕΡΝΟΒΙΑ (CYBERVIOLENCE) 

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ 



ΟΡΙΣΜΟΣ: 

  Ως κυβερνοβία ορίζεται η ηλεκτρονική επιθετική συμπεριφορά που ενδέχεται 
να οδηγήσει στην σωματική, ψυχολογική ή συναισθηματική απειλή του 
ατόμου-θύματος. Πραγματοποιείται στο διαδίκτυο μέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών  κ.λπ., αλλά επηρεάζει εν τέλει και ανθρώπους εκτός 
δικτύου. 

 



ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΥΒΕΡΝΟΒΙΑΣ 

ΜΟΡΦΕΣ 

Ηλεκτρονική 
παρενόχληση Απειλές 

Καταγραφή και 
διανομή σεξουαλικής 
επίθεσης 

Εκφοβισμός 

Αποπλάνηση 

Μη συναινετική κοινή 
χρήση εικόνων 



«ΕΥΠΑΘΕΙΣ» ΟΜΑΔΕΣ 

 Σύμφωνα με μια ερευνητική ομάδα των Η.Π.Α., το 40% των ανθρώπων έχουν 
παρενοχληθεί ηλεκτρονικά ενώ το 73% των ανθρώπων έχουν γίνει μάρτυρες 
κάποιου περιστατικού διαδικτυακής βίας σε απευθείας σύνδεση. Στατιστικά πιο 
επιρρεπείς σε τέτοιου είδους βία είναι οι γυναίκες, οι άνθρωποι του χρώματος 
και η κοινότητα LGBTQ +. Από εκείνους που έχουν βιώσει την παρενόχληση στο 
διαδίκτυο, το 66% δήλωσε ότι το πιο πρόσφατο περιστατικό τους συνέβη σε μια 
πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. 

 



ΑΙΤΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΒΙΑΣ 

  Στο Άτομο: 
 Χαμηλός αυτοέλεγχος ή παρορμητικότητα. 

  Ψυχοπαθητικά και Μακιαβελιανά χαρακτηριστικά (απουσία 
συναισθήματος, τάσεις εξαπάτησης και χειραγώγησης). 

  Εσωστρέφεια. 

 Στην Κοινωνία: 

 Το είδος και η ποιότητα της κοινωνικοποίησης και του κοινωνικού ελέγχου 
των ατόμων. 

 Η ανωνυμία του διαδικτύου και η συμμόρφωση στις ηλεκτρονικές πιέσεις. 

 
 

 

 



ΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

    Η Katherine Tarbox ήταν δεκατριών όταν συναντήθηκε με τον 
εικοσάχρονο "Mark" σε ένα online chat room και ήρθε κοντά του μέσω μιας 
σειράς εξελισσόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν τον 
συνάντησε τελικά αυτοπροσώπως, αποδείχθηκε ότι ήταν ένας 41χρονος εν 
ονόματι Frank Kufrovich με ιστορία παιδεραστίας. Κακοποίησε το κορίτσι σε μια 
αίθουσα ξενοδοχείου.   

  Η υπόθεση αυτή έχει αρκετά χαρακτηριστικά γνωρίσματα για τις πρωτότυπες 
μορφές βίας: εκτός από την εξαπάτηση, περιλαμβάνει σωματική κακοποίηση 
(σεξουαλική κακοποίηση), έναν (ανδρικό) δράστη με ιστορικό καταχρηστικής 
συμπεριφοράς και ένα ιδιαίτερα ευάλωτο θύμα, 13 ετών. 

 



Ρατσιστικη βια 



 Κάθε μέρα οι εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες αντιμετωπίζουν ρατσιστικό έγκλημα και 
βία σε όλη την ΕΕ.  

 Σύμφωνα με έρευνα του FRA, κάθε τέταρτος ερωτώμενος από μειονότητα δήλωσε ότι 
υπήρξε θύμα εγκλήματος τουλάχιστον μία φορά στους 12 μήνες που προηγήθηκαν της 
έρευνας. 

 Παρά τη νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της ρατσιστικής βίας, εξακολουθούν να 
υπάρχουν κενά στην εφαρμογή από τα κράτη μέλη. Η περιορισμένη νομοθεσία οδηγεί σε 
υποκαταγραφή συμβάντων. Επιπλέον, επί του παρόντος, μόνο η Φινλανδία, οι Κάτω 
Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο συλλέγουν πλήρη στοιχεία σχετικά με το 
έγκλημα μίσους. 



 Σε 34 συμβάντα τα θύματα ήταν μετανάστες ή πρόσφυγες στους 

οποίους απευθυνόταν λόγοι εθνοτικής καταγωγής, θρησκεία, χρώμα ή / 

και ταυτότητα φύλου  

  Σε 7 περιστατικά τα θύματα ήταν υπερασπιστές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και υπάλληλοι οργανισμών ή φορείς που παρέχουν 

υπηρεσίες υποστήριξης των προσφύγων.  

 Σε 47 συμβάντα τα θύματα ήταν LGBTQI άτομα. Σε 11 συμβάντα σε  

ιερούς ή συμβολικούς τόπους η εβραϊκή κοινότητα ήταν στόχος, ενώ το 

2004 σε 2 συμβάντα τα θύματα ήταν Έλληνες πολίτες, λόγω των 

θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.  



  Η άγνοια και οι προκαταλήψεις  

 Η χειραγώγηση  

 Σύμπλεγμα μειονεξίας και κατωτερότητας  

 Ανασφάλεια και έντονο συναίσθημα φόβου για την απώλεια προνομίων 
 Η ξενοφοβία  

 Οι επεκτατικές βλέψεις 
 Η εξαχρείωση των δημοκρατικών ιδεωδών  

 Η μετάθεση και η προβολή των κοινωνικών προβλημάτων   

 



 Προκαλούνται φαινόμενα  περιθωριοποίησης,  άγονες  αντιπαραθέσεις,  
και καταργούνται τα  θεμελιώδη  ανθρώπινα  δικαιώματα.  

 Ευδοκιμούν  ο  πόλεμος  αντί  της ειρηνικής συνύπαρξης,  η  βία  αντί  της  
γαλήνης,  η  ξενοφοβία  αντί  της γόνιμης αλληλεπίδρασης των λαών. 

 Οι  έντονες διακρίσεις μπορεί  να  οδηγήσουν  σε  εκμετάλλευση  
κοινωνικών  ομάδων,  σε  διχασμό και αναταραχές. 

 Η  εκμετάλλευση  και  οι  γνωστές  συνέπειές της,  η  φτώχεια,  η ανεργία,  
ο  βιολογικός  αφανισμός,  οι ανταγωνιστικές  ανθρώπινες  σχέσεις, η 
ανισότητα, η καταπάτηση των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου  



 Το ρατσιστικό περιστατικό μπορεί να 
περιλαμβάνει και συμπεριφορές, οι 
οποίες αν δεν συνδέονταν με κάποιο 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του θύματος, 
ενδεχομένως να μην θεωρούνταν 
παραβατικές.  

 Συνήθως έχει ως σκοπό ή ως 
αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση, τον 
αποκλεισμό ή τις διακρίσεις σε βάρος 
ατόμων και ομάδων ατόμων, εξ’ αιτίας 
της διαφορετικότητάς τους 



Αυστρία: 110 
Κροατία: 33 
Κύπρος: 8  
Τσεχία: 186 
Φινλανδία: 833  
Γαλλία: 1,376  
Γερμανία: 5,131 
Ελλάδα: 43 
Ουγγαρία: 3 
Ιταλία: 194 
Ιρλανδία: 93 

Λετονία: 22 
Λιθουανία: 84 

Λουξεμβούργο: 31 
Πολωνία: 719  
Ισπανία: 384 

Σουηδία: 1,733 
Αγγλία και Ουαλία: 30,788 

Σκοτία: 4,735 
Βόρεια Ιρλανδία: 704 

Το 2013 υπήρξαν 253 αναφερόμενα 
προκατειλημμένα κίνητρα για 
εγκλήματα: 
• Το 57% σχετίζεται με τη φυλή / 

εθνικότητα 
• 27% σε σεξουαλικό 

προσανατολισμό 
• 11% στις θρησκευτικές 

πεποιθήσεις 
• 2% για την ηλικία 
• 2% στην αναπηρία 
ENAR Shadow Report 2013-2014 



Μια  γυναίκα μουσουλμάνα, η οποία ήταν 
τεσσάρων μηνών έγκυος, δέχτηκε επίθεση  
επειδή φορούσε ένα τζελμπάμπ στο προάστιο 
του Παρισιού Argenteuil. Υπέστη αποβολή και 
έχασε το μωρό της, σύμφωνα με τον 
δικηγόρο της. Δύο άνδρες επιτέθηκαν στην 
21χρονη γυναίκα, προσπαθώντας να 
αφαιρέσουν το μαντίλι της και αργότερα να 
κόψουν  τα μαλλιά της, και φώναξαν αντι-
ισλαμικά συνθήματα σε αυτήν. Η γυναίκα είχε 
επίσης δεχτεί κλοτσιές στο στομάχι. 

Σύμφωνα με το CCIF, το 78% των θυμάτων 
της ισλαμοφοβίας ήταν γυναίκες 

το 2013 . 

 

Στις 17 Ιανουαρίου 2013, ένας πακιστανός 
μετανάστης ηλικίας 27 ετών εργαζόμενος, ο 
Σαχάτ Λουκμάν, δολοφονήθηκε ενώ ήταν με 
ποδήλατο για να δουλέψει στην περιοχή των 
Πετραλώνων. Σύμφωνα με την απόφαση του 
εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι 
πραγματοποίησαν ανθρωποκτονία σε μια 
ήρεμη πνευματική κατάσταση και μαχαίρωσαν 
το θύμα επτά φορές. Αποφάσισαν μαζί  να 
πάρουν τη ζωή ενός αθώου ξένου 
Πακιστανικής καταγωγής.  



«…Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα αυτό το έθνος θα 
ξεσηκωθεί και θα ζήσει το αληθινό νόημα της 
πεποίθησής του: «Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες 
αυταπόδεικτες, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 
δημιουργηθεί ίσοι 
 
Έχω ένα όνειρο ότι τα τέσσερα παιδιά μου μια μέρα 
θα ζήσουν σε ένα έθνος, όπου δε θα κριθούν από το 
χρώμα του δέρματος τους, αλλά από το περιεχόμενο 
του χαρακτήρα τους. 
 
Έχω ένα όνειρο ότι μια μέρα η πολιτεία της Αλαμπάμα  
θα μεταμορφωθεί σε μια πολιτεία, όπου τα μικρά 
μαύρα αγόρια και κορίτσια θα μπορέσουν να 
πιαστούν χέρι με χέρι με τα μικρά λευκά αγόρια και 
κορίτσια και να περπατήσουν μαζί σας αδελφές και 
αδελφοί». 



ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΣ 



ΟΡΙΣΜΟΣ 

Ως χουλιγκανισμός αναφέρεται η ανάρμοστη και 
βίαιη συμπεριφορά οπαδών αθλητικών ομάδων 
που οδηγεί στη διατάραξη της τάξης. Ο όρος 
χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να περιγράψει την 
συμπεριφορά των οπαδών σε αγώνες 
ποδοσφαίρου. 



ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 
Ο χουλιγκανισμός ονομάστηκε έτσι 
από τον όρο "hooliganism" που 
χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του 
1890 για να χαρακτηρίσει τη 
συμπεριφορά συμμοριών των 
δρόμων. Η χρήση του όρου 
εμφανίζεται σε μια αναφορά της 
Αστυνομίας του Λονδίνου το 1898, 
αλλά ενδεχομένως δεν είναι η πρώτη 



Ο ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ  

Ο χουλιγκανισμός εμφανίστηκε στην 
Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και 
σε σύντομο χρονικό διάστημα είχε ραγδαία 
εξελιχθεί σε ανησυχητικό κοινωνικό 
φαινόμενο. Παρατηρήθηκε κυρίως ανάμεσα 
σε οπαδούς των μεγάλων ομάδων της 
Ελλάδας, ακόμη και σε διοργανώσεις 
τοπικού και ερασιτεχνικού επιπέδου. 



ΑΙΤΙΑ ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΥ 
  Ανεπαρκής φοίτηση στο σχολείο με 

αποτέλεσμα τα άτομα να μην λαμβάνουν 
ανθρωπιστική παιδεία ή  

σφαιρική μόρφωση, για να αμύνονται σε φαινόμενα 
συρμού όπως χουλιγκανισμός. 
 
  Αγχώδης τρόπος ζωής, έλλειψη χώρου και 

χρόνου εκτόνωσης  



  Η χρήση οινοπνευματωδών έχει 
χαρακτηριστεί ως παράγοντας – 
κλειδί για τον προσδιορισμό του κατά 
πόσον σχετίζεται με τον 
«χουλιγκανισμό» 

 
Ο ρόλος της οικογένειας είναι 

σημαντικός, καθότι πρέπει να 
διαπαιδαγωγεί σωστά τα παιδιά της 
και να τα παρέχει εφόδια και 
ερεθίσματα έτσι, ώστε να μην 
οδηγηθούν αργότερα να γίνουν μέλη 
αυτών των «ομάδων». 

 



Εκφάνσεις χουλιγκανισμού συνήθως 
θεωρούνται πράξεις όπως η 
υβριστική συμπεριφορά σε γήπεδα 



ΤΡΟΠΟΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
1. Κατάλληλη παιδεία από νωρίς 

ώστε οι φίλαθλοι  να 
συμπεριφέρονται με κοινωνική 
συνείδηση και ευθύνη 

2. Τα ΜΜΕ οφείλουν να 
προβάλλουν υγιή πρότυπα ,να 
ενισχύουν το διάλογο για 
διάφορα ζωτικά θέματα ώστε να 
εκτονώνεται η κρίση και τα 
ζητήματα να διευθετούνται μέσα 
από ουσιαστικές δημοκρατικές 
διαδικασίες. 



3. Η οικογένεια και το σχολείο οφείλουν να 
μεταλαμπαδεύσουν εγκαίρως μέσω του διαλόγου τις 
κατάλληλες αξίες στα παιδιά ώστε να σέβονται τους 
άλλους . Αν προσφερθεί σφαιρική μόρφωση από 
νωρίς οι νέοι αποκτήσουν ενδιαφέροντα , θα 
διοχετεύσουν την ενεργητικότητά τους σε πιο υγιείς 
τρόπους έκφρασης . 



ΒΙΑ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 



ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Εγκληματικότητα ονομάζεται το σύνολο των αξιόποινων 
πράξεων που αποδοκιμάζονται ειδικότερα από τους ποινικούς 
νόμους.  
Η Εγκληματικότητα προσδιορίζεται κατά τόπο (περιοχή, χώρα), χρόνο, 
μέγεθος, δομή (είδος - βαρύτητα) και εξέλιξη (αύξηση, μείωση). Κύρια 
στοιχεία που προσδιορίζουν τα παραπάνω είναι συνηθέστερα 
αστυνομικές στατιστικές καθώς και παρόμοιες ποινικών δικαστηρίων ή 
και άλλων δημόσιων φορέων.  
Η επιδείνωση της εγκληματικότητας θα είναι πιο αισθητή σε εκείνες τις 
περιοχές που, ενώ παραδοσιακά έχουν πιο κρύους χειμώνες, η 
κλιματική αλλαγή θα τους κάνει πιο ήπιους. 



ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ερευνητές του Τμήματος Επιστημών της 
Ατμόσφαιρας και του Ωκεανού του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Αμερικανικής 
Γεωφυσικής Ένωσης, αναφέρουν ότι ήδη οι ήπιοι χειμώνες 
συνοδεύονται από μεγαλύτερη εγκληματικότητα και στο μέλλον αυτό θα 
είναι ακόμη πιο αισθητό. 
Η νέα μελέτη -που ανέλυσε σε βάθος δεκαετιών (1976-2016) στοιχεία 
για περίπου 16.000 αμερικανικές πόλεις, συσχετίζοντας τις μεταβολές 
της θερμοκρασίας με τους δείκτες εγκληματικότητας- δείχνει ότι μέσα στο 
έτος η πιο έντονη 



συσχέτιση αφορά το χειμώνα: όταν το θερμόμετρο ανεβαίνει 
τους χειμερινούς μήνες, ανεβαίνει και η εγκληματικότητα, είτε 
πρόκειται για βίαιες επιθέσεις κατά ανθρώπων είτε για 
εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας. 
 
Η εξήγηση είναι απλή: όταν δεν ξεπαγιάζει κανείς το 
χειμώνα, έχει περισσότερη όρεξη να βγει από το σπίτι του, 
οπότε κυκλοφορούν περισσότεροι κλέφτες ή βιαστές στους 
δρόμους και, επιπλέον, τα υποψήφια θύματα είναι 
περισσότερα. 



ΒΙΑ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ   
ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ 
 

Ξεκινά από το  χαστούκι μέχρι τη βαριά σωματική βλάβη, 
συμπεριλαμβάνοντας καθετί που προξενεί πόνο, τραυματισμό, 
ακρωτηριασμό ή που έχει πρόθεση να ταπεινώσει τον άλλον, να τον 
εκμηδενίσει με κάθε τρόπο. Στη σωματική βία ανήκει και  o βιασμός 
και κάθε άλλη βίαιη και καταπιεστική συμπεριφορά προς το σώμα: 
χτυπήματα, καψίματα, σπρωξίματα, χρήση όπλου, φυσικός 
περιορισμός, παρεμπόδιση κάλυψης βασικών αναγκών (πχ. τροφή, 
φάρμακα, ύπνος..)  



ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 
Περιορισμός της ελευθερίας, έλεγχος της επικοινωνίας με 
φίλους και συγγενείς, περιορισμοί της κοινωνικότητας.  
Έλεγχος της πρόσβασης σε πληροφόρηση, της 
συμμετοχής σε ομάδες κι οργανώσεις, κλείδωμα σε 
περιορισμένο χώρο, περιορισμός της κινητικότητας, 
παρακολούθηση τηλεφώνων, email κλπ.   

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ  
Σε κάθε πράξη ή απραξία του θύματος, 
παρά στη θέληση του. Συχνά επιβάλλεται 
με εκφρασμένες ή μη απειλές κι εκβιασμούς  
και με κάθε άλλο είδος βίας και καταπίεσης.  
  



ΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΑ     
 Φωνές, βρισιές, εξευτελισμοί, απειλές και τρομοκράτηση, με 
στόχο το ίδιο το θύμα ή και οικείους του.  
Αποτελεί τμήμα της ψυχολογικής και συναισθηματικής βίας, 
συνήθως συμπεριλαμβάνει τις απειλές, ενώ η τρομοκράτηση 
συνήθως συμπεριλαμβάνει κι άλλους τρόπους βίας. 

Απειλές βίας ή πρόκλησης κάθε είδους κακού στον απειλούμενο, 
στον ίδιο  ή στους οικείους, παιδιά, οικογένεια, κατοικίδια κλπ. 
Απειλές για καταγγελίες στις αρχές που θα θέσουν σε κίνδυνο κάτι 
σημαντικό για το θύμα (πχ. επιμέλεια παιδιών, πράσινη κάρτα κλπ. ) 
ή και αντίστοιχων αναφορών που επίσης μπορεί να κοστίσουν στο 
θύμα  (π.χ. κατηγορίες στην οικογένεια, στη δουλειά  κ.λ.π.)  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
 Έλεγχος της περιουσίας και των εσόδων του θύματος ήκαι κατάχρηση, 
καλλιέργεια οικονομικής εξάρτησης: απαγόρευση εργασίας, αποκλεισμός 
χρηματοπιστωτικών πόρων και δυνατότητας εργασίας, άμισθη εργασία, 
καταναγκαστική εργασία για κέρδος του θύτη, οικονομικές αποφάσεις, 
που αφορούν  κοινούς πόρους, χωρίς ενημέρωση του συντρόφου π.χ.: " 
η δικιά μου η γυναίκα/κόρη δεν μπορεί να δουλεύει ". 
 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ 
 Παρακολούθηση, εμφανίσεις στη δουλειά ή στο σπίτι, επανειλημμένα 
τηλεφωνήματα στο θύμα ή και στην οικογένεια, τους φίλους, τους 
συναδέλφους. Ο θύτης εμφανίζεται διαρκώς μπροστά μας  ή επικοινωνεί 
διαρκώς με κάθε τρόπο, μας επιβάλλει την παρουσία του.  
  



ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ 
σεξουαλικής πράξης ή συμπεριφορών ενάντια στη θέληση του θύματος, 
πίεση για σεξουΕπιβολήαλικές συμπεριφορές που το κάνουν να νοιώθει  
άσχημα, κριτική  της συμπεριφοράς και της απόδοσής του στο κρεβάτι π.χ. 
Και μέσα στο γάμο ή στο ζευγάρι, κάθε σεξουαλικός καταναγκασμός που δεν 
δέχεται "όχι" είναι βία.  
  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
Ο θύτης καταστρέφει από  έπιπλα κι αντικείμενα αξίας, μέχρι ημερολόγια κι 
αντικείμενα, συναισθηματικής μόνο αξίας και τα κλασικά γυαλικά που η 
θραύση τους τρομάζει πάντα, ανεξάρτητα από την αξία τους. Κατά προτίμηση 
γίνεται με βίαιο τρόπο που τρομοκρατεί όσο γίνεται περισσότερο. Πετά ή 
εξαφανίζει με κάθε άλλο τρόπο ρουχισμό  ή άλλα  αντικείμενα του θύματος.  

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ-ΣΤΕΡΗΣΗ 
Στέρηση βασικών δικαιωμάτων, ιδιωτικής  ελευθερίας, επικοινωνίας, 
βασικών αναγκών:  συναισθηματικών αναγκών σωματικής και  
ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, κλπ. 



ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ 
Ξεκινά από το  χαστούκι μέχρι τη βαριά σωματική βλάβη, συμπεριλαμβάνοντας 
καθετί που προξενεί πόνο, τραυματισμό, ακρωτηριασμό ή που έχει πρόθεση να 
ταπεινώσει τον άλλον, να τον εκμηδενίσει με κάθε τρόπο. Στη σωματική βία 
ανήκει και  o βιασμός και κάθε άλλη βίαιη και καταπιεστική συμπεριφορά προς 
το σώμα: χτυπήματα, καψίματα, σπρωξίματα, χρήση όπλου, φυσικός 
περιορισμός, παρεμπόδιση κάλυψης βασικών αναγκών (πχ. τροφή, φάρμακα, 
ύπνος..)  
  
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ  
 Περιορισμός της ελευθερίας, έλεγχος της επικοινωνίας με φίλους και 
συγγενείς, περιορισμοί της κοινωνικότητας.  Έλεγχος της πρόσβασης σε 
πληροφόρηση, της συμμετοχής σε ομάδες κι οργανώσεις, κλείδωμα σε 
περιορισμένο χώρο, περιορισμός της κινητικότητας, παρακολούθηση 
τηλεφώνων, email κλπ.   



ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
Η Βία πηγάζει από τις αντιφάσεις, τις αντιθέσεις της εποχής μας και κυρίως τις 
κοινωνικές ανισότητες και οικονομικές ανισότητες. Στην εποχή μας συμβαδίζει ο  
πλούτος και το τεχνολογικό θαύμα μαζί με τη  φτώχεια, την ανεργία, την 
περιθωριοποίηση, την εκμετάλλευση,  τη μετανάστευση, την ξενοφοβία και το 
ρατσισμό. Στο σύνολο των παραμέτρων που οδηγούν στη νεανική εγκληματικότητα 
συγκαταλέγεται η συσσώρευση ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης σε 
μια μεγαλούπολη. Ακόμα, η μίζερη ζωή του τελευταίου, η ανέχεια λόγω των ισχνών 
οικονομικών εσόδων μπορεί να τον ωθήσει σε κλοπές, ληστείες εις βάρος των 
κατοίκων της χώρας που τον φιλοξενεί, ακόμα και σε ανθρωποκτονίες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  
 Αιτίες και συνέπειες συμπλέκονται, δημιουργώντας ένα συνεχή φαύλο κύκλο.  
Η λογική της ισχύος παράγει βία. Πολλαπλές και οδυνηρές οι συνέπειες. 
Φτάνουν ως τη σύρραξη, τον πόλεμο ή τις εκκαθαρίσεις.  



Εγκληματικότητα είναι η ροπή 
προς εγκληματικές πράξεις και η 
διάπραξή τους. Το σύνολο των 
εγκληματικών πράξεων που 
διαπράττονται σε συγκεκριμένο 
τόπο και χρόνο.  
  



Περιστατικά βίας και εγκληματικότητας 

Σωματική ή ψυχολογική 
κακοποίηση    

 Δολοφονίες 
 Βιασμοί 
 Ενδοοικογενειακή βία 
 Εκφοβισμός 
 Διαδικτυακός εκφοβισμός 

(Cyberbullying) 
 Κλοπές 
 Βανδαλισμοί 

• Χουλιγκανισμός 
•  Οργανωμένο 

έγκλημα 
• Απαγωγές 



ΑΙΤΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
    Ανεργία & Οικονομικά προβλήματα 

  Κοινωνικές ανισότητες 
  Φανατισμός 
  Συνεχής προβολή της βίας 
  Υπονόμευση των ηθικών αξιών 
  Καταναλωτισμός και απουσία φιλεργατικής 

διάθεσης 
  Άγχος και έντονοι ρυθμοί ζωής 
  Υπονόμευση της αξίας του άλλου ανθρώπου 



Συνέπειες του φαινομένου σε ατομικό 
επίπεδο  
 

• Επικράτηση ανασφάλειας και 
φόβου 

• Ευτελισμός της ανθρώπινης 
ζωής και των ηθικών αξιών 



Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου  
 
• Μείωση της ανεργίας και οικονομικές παροχές στις 

ευάλωτες ομάδες 
• Έμφαση στις αξίες του ανθρωπισμού από τους φορείς 

αγωγής 
• Καταπολέμηση κοινωνικών παθογενειών, όπως είναι η 

διάδοση των ναρκωτικών 
• Διασφάλιση δημιουργικών τρόπων εκτόνωσης και 

έκφρασης για τους νέους 
• Εξανθρωπισμός του ποινικού συστήματος 
• Έγκαιρη παροχή θετικών προτύπων στους νέους 
• Θεσμοθέτηση ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία και 

σε κέντρα νεότητας 





Γ.Α.Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ 
2 0 1 7  (Α'6μηνο) 2 0 1 8  (Α'6μηνο) 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις τελ/να απόπειρες εξιχνιάσεις 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ 20 34 28 26 25 31 
ΑΠΑΤΕΣ 960 63 139 869 69 129 
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΕΙΑ 3 - 3 3 - 2 
ΒΙΑΣΜΟΙ 21 14 25 25 9 22 
ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ 37 1 10 37 3 19 
ΕΠΑΙΤΕΙΑ 13 - 13 29 - 29 
ΖΩΟΚΛΟΠΗ 27 - 1 17 - 2 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ 2.035 - 784 2.266 54 854 

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 183 - 168 321 - 301 
Ν περί ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 1.427 4 1.328 1.974 - 1.915 
Ν περί ΟΠΛΩΝ 572 - 427 656 1 560 
Ν περί ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 11 - 9 9 - 9 

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 374 - 341 481 2 422 
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 35 1 42 50 - 41 

ΚΛΟΠΕΣ - ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 21.283 1.474 2.200 22.347 1.447 2.659 
Κλοπές - Διαρρήξεις από ιχε αυτ/τα 5.749 582 361 6.488 532 371 
Κλοπές - Διαρρήξεις ιερών ναών 20 3 4 25 3 6 
Κλοπές - Διαρρήξεις καταστημάτων 2.412 178 573 2.230 160 740 
Κλοπές - Διαρρήξεις λοιπές 2.472 87 311 2.398 101 296 
Κλοπές - Διαρρήξεις οικιών 5.983 598 645 6.356 634 837 
Κλοπές - Διαρρήξεις σε συγκοινωνιακά 
μέσα 1.373 4 81 1.603 1 129 

Κλοπές με αρπαγές τσαντών 376 4 15 286 2 10 
Κλοπές σε δημόσιο χώρο-μικροκλοπες 2.898 18 210 2.961 14 270 

ΚΛΟΠΕΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ 8.338 211 1.720 7.549 224 2.066 
Κλοπές Τροχοφόρων ΙΧΕ αυτ/των 4.021 172 988 3.724 183 1.047 
Κλοπές Τροχοφόρων ΙΧΦ-Λεωφορείων 386 15 111 350 11 134 
Κλοπές Τροχοφόρων Λοιπών οχημάτων 157 2 7 134 2 10 
Κλοπές Τροχοφόρων Μοτοποδηλάτων 499 2 79 434 2 96 
Κλοπές Τροχοφόρων Μοτοσυκλετών 3.275 20 535 2.907 26 779 

ΛΗΣΤΕΙΕΣ 1.934 88 620 1.734 101 371 
Ληστείες Δ.Ο.Υ. 1 - - - - - 
Ληστείες εντός καταστημάτων 108 5 35 100 10 38 
Ληστείες εντός οικιών 281 21 59 269 20 52 
Ληστείες κινητών τηλεφώνων-
μικροποσών 723 9 154 704 25 140 

Ληστείες λοιπές 331 41 179 280 31 66 
Ληστείες με αρπαγή τσάντας 140 3 22 153 4 21 
Ληστείες οδηγών ταξί 108 - 102 18 1 1 
Ληστείες πρατηρίων υγρών καυσίμων 46 4 7 54 4 3 
Ληστείες σε ΕΛ.ΤΑ. 11 1 13 12 1 11 
Ληστείες σε Μίνι Μάρκετ-κατ/τα 
ψιλικών 35 1 12 23 1 3 

Ληστείες σε περίπτερα 51 1 1 30 4 28 



ΣΧΟΛΙΚΟΣ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Σ 



Ως σχολικός εκφοβισμός νοείται η χρήση βίας μεταξύ μαθητών 
με σκοπό να προκαλέσει στους άλλους πόνο και αναστάτωση. 
Η σχολική βία είναι μια μορφή κοινωνικού ελλείμματος που 
αντανακλά την κοινωνική ανισότητα, τον αποκλεισμό και τη 
ματαίωση των ατομικών προσδοκιών. Η βία ή παράγοντας που 
προάγει τη βία στο σχολείο είναι κάθε φράση ή ενέργεια που 
ταπεινώνει το παιδί. Η επιθετική συμπεριφορά και η βία, 
ιδιαίτερα στο σχολείο, εμφανίζονται με υψηλή συχνότητα στη 
διάρκεια της εφηβείας. 



Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να προσλάβει ποικίλες μορφές, όπως είναι η λεκτική βία, σωματική κακοποίηση 
τα κακοήθη πειράγματα, αποκλεισμό του παιδιού από την ομάδα και αρπαγή ή καταστροφή πραγμάτων. Αυτές 
διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες εκφοβιστικές συμπεριφορές.  

Άμεσες συμπεριφορές 
Φυσική επίθεση  π.χ. κλωτσιές 
Λεκτική κακοποίηση  π.χ. βρισιές 

Έμμεσες συμπεριφορές 
Κοινωνικός αποκλεισμός 
Διάδοση φημών  

Πιο συγκεκριμένα, ο εκφοβισμός συμπεριλαμβάνει σωματική βία, απειλές, εκβιασμούς, διάδοση φημών, 
σαρκαστικά παρατσούκλια, αποκλεισμό από σχολικές και κοινωνικές δραστηριότητες, σεξουαλική 
παρενόχληση, βιντεοσκόπηση ιδιωτικών στιγμών, κλοπή και καταστροφή αντικειμένων του θύματος. 



 Έρευνα που έγινε το 2010 διαπίστωσε ότι η λεκτική βία είναι περισσότερο συνήθης από τη φυσική 
κακοποίηση και το διαδικτυακό σχολικό εκφοβισμό.  

Τα αγόρια συμμετέχουν πιο συχνά στη σωματική βία, σε αντίθεση με τα κορίτσια που συμμετέχουν 
συχνότερα στη λεκτική και ψυχολογική βία. 

Τα ποσοστά του σχολικού εκφοβισμού έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια  

Ένα στα δύο παιδιά έχει πέσει θύμα εκφοβισμού 
  

Στην Ελλάδα ο όρος bullying μεταφράζεται ως «παλικαρισμός ή νταηλίκι» ως προς μαθητές κυρίως 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.. 

Το Bullying Δεν Περιορίζεται στο Σχολείο, αλλά Υπάρχει Παντού, ακόμη και στο Πανεπιστήμιο. 

Κοινό γνώρισμα των διαφορετικών ορισμών που υπάρχουν για το σχολικό εκφοβισμό είναι η άνιση 
κατανομή δύναμης εις βάρος του θύματος και ότι δεν υπάρχει διάθεση από πλευρά του δράστη για 
επίλυση διαφορών 



 Τα παιδιά-θύτες, αυτά που ασκούν εκφοβισμό και βία σε άλλα, έχουν συνήθως τα εξής χαρακτηριστικά: 

- μη ανοχή στη διαφορετικότητα 

- Έντονη, εξωστρεφής, παρορμητική συμπεριφορά 

- χειριστικά με έλλειψη ενσυναίσθησης 

- ικανά να ελίσσονται και να ξεφεύγουν από δύσκολες καταστάσεις, 

- υπερβολικά θετική αυτοεικόνα ( υψηλή αυτοεκτίμηση ) η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα γι’ αυτό κι αντιδρούν με επιθετικότητα όταν νιώθουν να απειλείται αυτή η αυτοεικόνα… 

- επιθετικά με έντονη την ανάγκη για υπεροχή 

- επιρρεπή σε παραβίαση κανόνων και σε αντικοινωνικές συμπεριφορές ( δεν υπακούν στους σχολικούς 

κανόνες, αντιμιλούν στους εκπαιδευτικούς και δεν σέβονται το χώρο του σχολείου ). 

-δικαιολογούν τις πράξεις τους ως πρόκληση του θύματος  



-Οι θύτες είναι συνήθως δυναμικά άτομα που επιδιώκουν με την επιθετική τους συμπεριφορά να ανέβουν στην 

κοινωνική ιεραρχία και να έχουν υψηλή θέση σε αυτήν (υψηλό status).  

-έχουν ανάγκη να ακουστούν, να αποδείξουν την ισχύ τους  

-ψάχνουν την επιβεβαίωση και ζητούν να ενταχθούν 

-Έχουν την αίσθηση ότι δεν αξίζουν 

-δεν διαχειρίζονται καλά τις σχέσεις τους και συνήθως προέρχονται από όχι λειτουργικές οικογένειες ( οικογενειακό 

περιβάλλον που είτε είναι ιδιαίτερα αυστηρό, άκαμπτο και θέτει σκληρές τιμωρίες, είτε έχει αδυναμία να 

οριοθετήσει).  

-πολλές φορές είναι οι ίδιοι θύματα βίας ή ενδοοικογενειακής κακοποίησης.  

- θέλει τους θεατές του για να τον επιβεβαιώσουν  

- συνήθως είναι κακός μαθητής 

- μπορεί να υπερέχει σωματικά ή και μυϊκά 





ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ    ΒΙΑ  



Ο ΟΡΙΣΜΟΣ: 

 Ενδοοικογενειακή βία ονομάζεται η βίαιη και κακοποιητική συμπεριφορά ενός ατόμου προς άλλο, μέσα 
στο οικογενειακό περιβάλλον. Μπορεί, επίσης, να ονομαστεί και ενδόμυχη βία, όταν ένας σύζυγός, ή 
σύντροφος, είναι βίαιος προς την ενδόμυχη σχέση του, αυτό περιλαμβάνει τόσο τις ετεροφυλοφιλικές 
σχέσεις, τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις ή, ακόμα, και πρώην συντρόφους/συζύγους. Η ενδοοικογενειακή 
βία μπορεί, ωστόσο, να περιλαμβάνει και τη βίαιη συμπεριφορά εναντίον παιδιών ή γηραιότερων 
ατόμων. 

  
 Παγκοσμίως, θύμα της ενδοοικογενειακής βίας είναι η γυναίκα, η οποία δέχεται πολλές μορφές βίας. Η 

ενδοοικογενειακή βία είναι το έγκλημα που αποκρύπτεται περισσότερο από κάθε άλλο, τόσο από τις 
γυναίκες όσο κι από τους άνδρες. Λόγω των κοινωνικών στιγματισμών σχετικά με την αρσενική 
θυματοποίηση, οι άνδρες αντιμετωπίζουν αυξημένη πιθανότητα να παραβλεφθούν από τους παρόχους 
περίθαλψης. 

  
 Η ενδοοικογενειακή βία συμβαίνει όταν το άτομο με τη βίαιη συμπεριφορά, πιστεύει ότι η κακοποίηση ή 

η βία, είναι δεκτή, δικαιολογημένη και απίθανο να γνωστοποιηθεί. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά παιδιά και άλλα μέλη της οικογένειας.   
 



Προφίλ θύτη  
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση. 
• Είναι αυταρχικοί, προσπαθώντας να 

αποδείξουν ότι αξίζουν.  
• Συχνά, η βίαιη σεξουαλική επαφή 

χρησιμοποιείται ως μέσο για να 
αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους και 
τον ανδρισμό τους.  

• Έχουν κτητική συμπεριφορά. 
• Διακατέχονται από αισθήματα 

παθολογικής ζήλιας. 
• Πολλοί εμφανίζουν διαταραχές 

προσωπικότητας.  
• Κάποιοι έχουν υπάρξει θύματα ή 

μάρτυρες βίας στην πατρική τους 
οικογένεια. 

 

Προφίλ θύματος 
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση 
• Παθητική συμπεριφορά, καθώς 

υπομένουν, ανέχονται τον 
εξευτελισμό και την προσβολή.  

• Χαρακτηριστικό είναι επίσης το 
ενοχικό συναίσθημα, καθώς, 
δέχονται την ευθύνη για τις βίαιες 
πράξεις των συζύγων τους. 
πιστεύουν ότι ευθύνονται και 
αρνούνται τον θυμό που νιώθουν 
από την κακοποίηση.   

• Αισθάνονται φόβο και ανασφάλεια  
• Υπάρχει συναισθηματική εμπλοκή, 

παγίδευση και εξάρτηση, εξαιτίας 
της οικονομικής εκμετάλλευσης και 
της απομόνωσης. 

 



Οι 3 φάσεις ενός περιστατικού βίας: 
       Σε κάθε περιστατικό βίας μπορεί να γίνει εμφανές ότι απαρτίζεται από τρεις       

φάσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά.  
1.  Στο πρώτο στάδιο το θύμα υπόκειται σε λιγότερο βίαιες συμπεριφορές, όπως είναι 

οι φωνές με απειλές και προσβολές. Τα θύματα σύντομα διαισθάνονται ότι θα 
ακολουθήσει η σωματική βία, κι έτσι προσπαθούν να την αποφύγουν ενεργώντας 
συγκαταβατικά. 

2.  Το δεύτερο στάδιο της βίας χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη σωματική 
επιθετικότητα εξαιρετικά βίαιη και επικίνδυνη.   

3.  Στο τελευταίο στάδιο, ο θύτης ενεργεί απολογητικά και συμπονετικά προς το θύμα, 
ενώ υπόσχεται ότι δε θα επαναληφθεί.  

  
Στην πραγματικότητα, όμως, συμβαίνει το αντίθετο. Ξανασυμβαίνει και σε κάθε επόμενη 
φορά ο θύτης έχει όλο και λιγότερες τύψεις για τη συμπεριφορά του, ενώ γίνεται όλο και 
πιο δύσκολο για το θύμα να ξεφύγει από την κατάσταση.  
  

 



Ποινές για την ενδοοικογενειακή βία: 
 

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μια από τις πιο διαδομένες μορφές βίας, παγκοσμίως και στη χώρα 
μας. Οι εκφάνσεις της είναι πολλαπλές: 
  Λεκτική 
  Ψυχολογική 
  Συναισθηματική 
 Σωματική 
  Σεξουαλικη 
  Οικονομική 
  
Στη συντριπτική πλειονότητα τα θύματα είναι γυναίκες. Στο ακραίο της όριο μπορεί να οδηγήσει στη 
γυναικοκτονία. Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2017), πενήντα γυναίκες χάνουν τη 
ζωή τους κάθε εβδομάδα στην ΕΕ, λόγω ενδοοικογενειακή βίας. 
 



Αίτια εμφάνισης της βίας μέσα στην οικογένεια:  
Αν κάποιος αναζητήσει τις ρίζες του προβλήματος, θα αντιληφθεί ότι δεν είναι ένα 
απλό πρόβλημα. Παρατηρείται στις μέρες μας, μια αποδοχή της βίας, ως τρόπου 
συμπεριφοράς, η οποία, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες οδηγεί στην 
εμφάνιση και, δυστυχώς, στην εξάπλωση του φαινομένου. Τα περιστατικά που 
έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι πολύ λίγα, σε σχέση με εκείνα που αντιστοιχούν στην 
πραγματικότητα. 
  

Πώς μπορούμε να διακρίνουμε εκείνον που μπορεί να ασκήσει 
βία (στην οικογένειά του): 

Θα μπορούσαμε να δώσουμε τα χαρακτηριστικά του ατόμου που ασκεί 
βία.Το σημαντικό,που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η βία μέσα στην 
οικογένεια συνδέεται άμεσα με την απόκτηση και τη διατήρηση της 
εξουσίας. Η βία αποτελεί ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να 
αποκτήσουμε τον έλεγχο ή να αντισταθούμε σε αυτόν.   
 

 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
Γυναίκες που απευθύνονται σε συμβουλευτικά 
κέντρα 
Έγγαμες 
66,75% 
Σε διάσταση 
16,62% 
Χήρες 
1,30% 
Επαγγελματική κατάσταση κακοποιημένων γυναικών 
Άνεργες 
56,69% 
Σε κακή οικονομική κατάσταση 
43,31% 
Σε μέτρια οικονομική κατάσταση 
41,72% 

 

Μορφωτικό επίπεδο κακοποιημένων γυναικών 
Τεχνολογικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
30% 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
30% 
Είδος βίας 
Λεκτική ή ψυχολογική βία 
56% 
Σοβαρότερες μορφές βίας 
3,6% 
Εξαναγκασμός σε σεξουαλική επαφή 
3,5% 
 



ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ  
Βία στον εργασιακό χώρο  



Εργασιακή ψυχολογική 
κακομεταχείριση: 

είναι η τάση ενός ανθρώπου ή ομάδας ανθρώπων να χρησιμοποιεί συνεχή επιθετική  
ή αδικαιολόγητη συμπεριφορά ενάντια σε έναν συνάδελφο, όχι εξαιτίας κάποιας 
προσωπικής σύγκρουσης ή συμφερόντων αλλά με σκοπό να αποπροσανατολίσει 
το στόχο της επίθεσης και να τον υποτάξει ή να ελέγξει τα συναισθήματά του.  
Δευτερεύων σκοπός είναι να εκφοβίσει το υπόλοιπο προσωπικό και να είναι πιο 
δεκτικό σε όσα διατάζει ο εργασιακός δυνάστης.  

 



Η Εργασιακή Ψυχολογική 
Κακομεταχείριση μπορεί να περιέχει 
λεκτικές ή μη λεκτικές τακτικές, 
ψυχολογική βία, φυσική επίθεση και 
εξευτελισμό. Αυτό το είδος της επιθετικής 
συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να 
αντιμετωπιστεί γιατί σε αντίθεση με τις 
τυπικές μορφές του σχολικού εκφοβισμού, 
οι εργασιακοί δυνάστες συχνά ενεργούν 
σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους κανόνες 
και πολιτικές του οργανισμού τους και της 
κοινωνίας τους. 



 Η Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση διαθέτει 
μεγάλη ποικιλία από μορφές:  
 
 να είναι κάποιος αγενής ή εχθρικός 
 να μιλάει υποτιμητικά στον συνάδελφο ή υφιστάμενο 
 να φωνάζει ή να βρίζει 
 να έχει αλαζονική συμπεριφορά  
 να κριτικάρει με το παραμικρό ,αλλά δύσκολα να επαινεί 



 Η Εργασιακή Ψυχολογική Κακομεταχείριση διαθέτει 
μεγάλη ποικιλία από μορφές:  
  να καταστρέφει τα αντικείμενα κάποιου ή το 

προϊόν της δουλειάς του 
 να αμαυρώνει την κοινωνική εικόνα κάποιου 
 να διασπείρει κακεντρεχείς φήμες για κάποιον 
 να κουτσομπολεύει κάποιον 
 να μην παρέχει κατάλληλες πηγές για τη 

διεκπεραίωση μιας εργασίας 
 να προκαλεί σε κάποιον φυσική ή κοινωνική 

απομόνωση 
 



οι εργαζόμενοι που έχουν υποστεί εκφοβισμό 
εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

 αρνητικό συναίσθημα, και ως εκ τούτου ψηλή τάση νευρωτισμού, 
  χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, και ως εκ τούτου χαμηλή προσήνεια και εξωστρέφεια,  
 υψηλή ευσυνειδησία 
 χαμηλή τερπνότητα-ευχαρίστηση 
 Εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και αρνητικής συναισθηματικότητας 



οι εργαζόμενοι που έχουν υποστεί εκφοβισμό 
εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

 χαμηλότερη συναισθηματική σταθερότητα   
 χαμηλότερη συναισθηματική σταθερότητα και υψηλότερα ποσοστά 

συναισθηματικής αντιδραστικότητας 
 τα θύματα έχουν αποδειχθεί ότι εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά επιθετικότητας, 

κοινωνικών δεξιοτήτων, εξωστρέφειας και αυτοπεποίθησης. Δεν είναι μόνο 
λιγότερο κοινωνικά και ομιλητικά, αλλά και λιγότερο συμπαθή, κατανοητά και με 
χαμηλές διπλωματικές ικανότητες.  
 



Οι θύτες που ασκούν εκφοβισμό 
εμφανίζουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Επιθετικότητα 
 επιδίωξη της αυτοπροβολής 
 συναισθηματική ψυχρότητα 
 το χαρακτηριστικό του Ναρκισσισμού 
 το χαρακτηριστικό της ψυχοπάθειας 
 το στοιχείο του Μακιαβελισμού (η άρση κάθε 

ηθικού φραγμού για την επίτευξη προσωπικών 
στόχων, ακόμα και άνομων) 

  
  

 



Η συμπεριφορά των θυτών στον 
εργασιακό χώρο: 
  

 Επικρίσεις 
 διάδοση φημών 
 υπερφόρτωση συναδέλφων 
 παράλογες προθεσμίες 
 σωματικές ή λεκτικές επαφές  
 προσβλητική στάση   

 



ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕς ΕΝΕΡΓΕΙΕς 

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕς ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ  

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 



ΟΡΙΣΜΟΣ  
 Η τρομοκρατία, εκ του τρόμος και κράτος,  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 (ως υπόβαθρο/βάση) αλλά ακόμη και από 
ολόκληρους κρατικούς μηχανισμούς, εναντίον ατόμων, ομάδων ή 
περιουσιών, με απώτερο στόχο τις κυβερνήσεις από τις οποίες 
προσδοκούν κάποια αντίστοιχα  οφέλη/κέρδη σύμφωνα με τα κίνητρά 
τους. Η κάθε πράξη επ' αυτού χαρακτηρίζεται τρομοκρατική πράξη και οι 
επιχειρούντες αυτήν τρομοκράτες. 

  

 



ΟΡΙΣΜΟΣ 
 Στις τρομοκρατικές πράξεις περιλαμβάνονται ανατινάξεις, πιρατείες, 

ομηρίες, φόνοι, δολιοφθορές, εμπρησμοί κ.λπ. σημαντικών στόχων 
καθώς και άλλες παράλληλες εγκληματικές πράξεις, όπως απαγωγές ή 
ληστείες κ.λπ. που εκτελούνται από τις ίδιες τρομοκρατικές ομάδες, (όχι 
όμως την κατάληψη εδάφους).  

 Ιστορικά, τρομοκρατικές πράξεις αποδόθηκαν για πρώτη φορά στους 
ασασίνους (ισραηλιτική αίρεση Νιζάρι), μίας πολιτικό-θρησκευτικής 
ισλαμικής αίρεσης στη Μέση Ανατολή του 11ου-13ου αιώνα (εποχή 
δράσης των Ναϊτών ιπποτών).  
 



ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 Μόνο μέσα στον 20ό αιώνα μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει δεκάδες 
τρομοκρατικές ενέργειες εναντίον του παγκόσμιου καπιταλισμού (και 
ανάλογη αντοχή των χρηματιστηριακών αγορών):  

 16 Σεπτεμβρίου 1920, τρομοκράτες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη 
Wall Street, στα γραφεία της J.P. Morgan, προκαλώντας το θάνατο 40 
επενδυτών. 

 1972, Μόναχο, τρομοκράτες χτύπησαν τους Ολυμπιακούς αγώνες (Σφαγη 
του Μονάχου). 

 



ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 1985, Ακίλε Λάουρο. 

 1988, χτύπημα της πτήσης PanAm 103, στη Σκωτία (Lockerbie). 

 1993, βόμβα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 

 1995, χτύπημα στην Οκλαχόμα, από τον Τίμοθι ΜακΒέι (Timothy McVeigh). 

 1996, χτύπημα στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα. 

 1998, Κένυα, Τανζανία, Κωνσταντινούπολη, Καζαμπλάνκα. 

 11 Σεπτεμβρίου 2001, Επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 

 2002, Μπαλί, Ινδονησία 

 2003, Κωνσταντινούπολη 

 2004, Μαδρίτη. 
 



ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε αύξηση των τρομοκρατικών απειλών και 
των επιθέσεων, ξεκινώντας το 2015 με την επίθεση στο γραφείο του 
περιοδικού "Charlie Hebdo" στο Παρίσι. Αυτές οι επιθέσεις, που έχουν με 
θρησκευτικό υπόβαθρο, πραγματοποιήθηκαν από δράστες που 
κατευθύνθηκαν από το Ισλαμικό Κράτος (IS) ή εμπνεύστηκαν από την 
ιδεολογία και την ρητορική του. 

 Το 2015, ο αριθμός των θανάτων που προκλήθηκαν από τέτοιου είδους 
επιθέσεις άγγιξε τους 150, από τους 4 το 2014. Το 2017 οι επιθέσεις είχαν 
λιγότερα θύματα. 

 



ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ 
ΑΡΙΘΜΟΥΣ 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Europol, το 2017, 62 άτομα σκοτώθηκαν σε 33 τρομοκρατικές 
επιθέσεις τζιχαντιστών στην ΕΕ, ενώ το 2016 135 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε 13 
επιθέσεις. Και τις δύο χρονιές, μόνο δέκα επιθέσεις θεωρήθηκαν "ολοκληρωμένες" από τις 
εθνικές κυβερνήσεις, επειδή πέτυχαν το στόχο τους. Το 2017 πολλές επιθέσεις (23) 
ματαιώθηκαν ή απέτυχαν σε σύγκριση με το 2016 (μόλις 3). 

 Παρουσιάζοντας την κατασταση της τρομοκρατιας και την εκθεση για τις τασεις   στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018 στην επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών στις 20 Ιουνίου, ο 
Μανουέλ Ναβαρέτε, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου (ECTC) της  
Europol, δήλωσε: "Οι επιθέσεις δεν είναι τόσο καλά σχεδιασμένες. Είναι περισσότερες σε 
αριθμό, αλλά ευτυχώς έχουμε λιγότερα θύματα" 

 



ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΝ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 Μετά από μια πράξη τρομοκρατίας, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει τρόπους να ανταπεξέλθει απέναντι στο 

έντονο στρες ή στο τραύμα που του δημιουργείται. Συνήθως νιώθει αβοήθητος. Οι τρομοκρατικές πράξεις 

λαμβάνουν χώρα σε στιγμές που ο άνθρωπος είναι απροετοίμαστος, χωρίς να υπάρχει ένα εμφανές αίτιο 

που να τις προκαλεί. Στην προσπάθεια του να κατανοήσει και να αντέξει τις εξελίξεις, μια σειρά από 

συναισθήματα μπορεί να τον καταβάλουν και να επηρεάσουν την ψυχολογική του ισορροπία (φόβος, 

ευαλωτότητα, πόνος, θλίψη). 

 



ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΌ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ 
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