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        ΒΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΑ-ΑΝΤΙΒΙΑ 
(ηθικά δικαιολογημένη βία) 

 
Α. Διαπροσωπικές σχέσεις 

 
Επιθετικότητα-Εγκληματικότητα       Αυτοάμυνα 
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Επαναστατική βία-αντίσταση στην ολιγαρχία 
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 Θρησκευτική βία( κατά των 
αλλοθρήσκων) 

 Βία κατά των μεταναστών 

 Βία κατά των γυναικών 
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Β. Ανάλογα με τον 
δράστη 

 -Βία που ασκεί το άτομο στον   
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Διακίνηση ναρκωτικών  
Εμπόριο όπλων 
Λαθρεμπόριο 
Εκβιασμοί 
Απαγωγές 
Δωροδοκία-δωροληψία 
Παράνομες συναλλαγές 
Υπεξαιρέσεις 
Κλοπές-ληστείες 

 Πόλεμος (κατακτητικοί, 
απελευθερωτικοί, εμφύλιοι) 

 Επαναστατική βία 

 Τρομοκρατία 

 
Γ. Ανάλογα με το μέσο 

 Σωματική βία(ξυλοδαρμοί, 
πρόκληση τραυματισμών, 
σεξουαλική κακοποίηση, 
ληστεία, απαγωγές, στέρηση 
ελευθερίας, βασανιστήρια, 
βιασμοί, εκτελέσεις ) 

 Ψυχολογική βία (Απόρριψη, 
ανασφάλεια, έλλειψη 
αλληλοσεβασμού, 
εξευτελισμός, παραμέληση, 
τρομοκρατία, φωνές…) 

 Λεκτική βία (ύβρεις, 
προσβολές, απειλές και 
εκφράσεις μειωτικές και 
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 Πνευματική βία(επιβολή 
απόψεων, δογματισμός ) 

 Διαδικτυακός εκφοβισμός 

 Ηλεκτρονικό έγκλημα 

 Φθορά ιδιωτικής ή δημόσιας 
περιουσίας (βανδαλισμοί, 
καταστροφές) 

Δ. Με κριτήριο τη 
νομιμότητα 

 Η νόμιμη βία  ασκείται από 
τον κρατικό μηχανισμό, π.χ 
στρατός, αστυνομία, 
σωφρονιστήρια 

 Η παράνομη βία ασκείται 
ανεξάρτητα από το κράτος ή 
και εναντίον του  

 
 
 
 

Πολιτιστική κρίση 
(πολυπλοκότητα-ρευστότητα  

αντιφάσεις-αντινομίες) 
 

Πολιτική κρίση 
 ΄Ελλειμμα δημοκρατίας 

 Απουσία κράτους πρόνοιας 
 Πολιτική αδιαφορία 

 Διαπλοκή 
 Διαφθορά κ.λπ. 

 
Η ζωή στις μεγαλουπόλεις 

 Απάνθρωπες συνθήκες 
 Υποβάθμιση της ποιότητας 

ζωης. 
 Αστικοποίηση 

 Αποξένωση 
 

Οικονομική κρίση 
 Ανεργία 
 Φτώχεια 

 Οικονομική εκμετάλλευση 
 

Κοινωνικά προβλήματα 
 Κοινωνικές ανισότητες 

 ΄Εξαρση της 
εγκληματικότητας 

 Ναρκωτικά 
 Ρατσισμός 
 Εθνικισμός 
 Ξενοφοβία 

 Μετανάστευση 
 Πολυπολιτισμικότητα 

 
Ηθική κρίση 

 Καταναλωτισμός-υλισμός 
 Ευδαιμονισμός 
 Ανηθικότητα 

 Ανθρωπιστική κρίση 
 
 

Παγκοσμιοποίηση 
 Ανταγωνισμοί 

 Οικονομικός πόλεμος 
 Παραβιάσεις του διεθνούς 

δικαίου 
 Το δίκαιο της πυγμής 

 ΜΜΕ 
 Απουσία προτύπων 
 Πολιτεία 
 Πνευματικοί άνθρωποι 
 
 
 
 
Εκδημοκρατισμός της 
κοινωνίας 
 
 
 
 

 
Ανθρώπινες πόλεις 
 
 
 
 
 
 
Οικονομική ανάπτυξη 
 
 
 
 
Κοινωνικό κράτος 
Προστασία των 
κοινωνικών δικαιωμάτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αν αλλάξουν οι κοινωνικές 
δομές θα 
επαναπροσδιοριστούν οι 
κοινωνικές αξίες και θα 
καταπολεμηθούν αρκετές 
αιτίες της εγκληματικότητας 
 
 
Υγιής οικουμενισμός 
Αναβάθμιση του ρόλου των 
υπερεθνικών οργανισμών 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Ιστορική αναδρομή 

Στην αρχαία Ελάδα, η Βία ήταν θεότητα που προσωποποιούσε τη δύναμη και την επιβολή. Μαζί 
με τα αδέρφα της, το Κράτος, τον Ζήλο και τη Νίκη, βοήθησε τον Δία στον πόλεμο με τους 
Τιτάνες και έκτοτε ετέθη στην υπηρεσία του. 
Το τι θεωρείται βία και τι όχι διαφέρει από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία. Για 
παράδειγμα, σε παλαιότερες εποχές, η σωματική τιμωρία του παιδιού είχε “ανθρωπο-πλαστικό 
και παιδαγωγικό” χαρακτήρα, ενώ η θανάτωση αιρετικών στην πυρά κατά το Μεσαίωνα 
“απελευθέρωνε την ψυχή και την εξάγνιζε”. Επίσης, διαφορετικές μορφές βίας που σήμερα 
καταδικάζονται ως εγκληματικές, σε πολλές κοινωνίες  συνεχίζουν να υφίστανται, όπως η βία 
κατά των γυναικών, τα βασανιστήρια, η εκτέλεση θανατοποινιτών, κ.ά.  
 

Μορφές βίας και εγκληματικότητας 

Η σωματική βία που εκδηλώνεται με βασανιστήρια, βιασμούς, εκτελέσεις και 
ξυλοδαρμούς. 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..) 
 
Αποµόνωση: 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.  
 
Συναισθηµατική βία Ιδιαίτερη καταπίεση κι εξαναγκασµοί που εκµεταλλεύονται την 
ψυχολογική και συναισθηµατική εξάρτηση του ατόμου, πιθανώς µε απειλές κι 
εκβιασµούς. Τα όρια συγχέονται µε την ψυχολογική βία. Είναι ιδιαίτερα σοβαρή για τις 
νέες και τα παιδιά, αλλά και για κάθε άτοµο "αποκλεισµένο" από ευρύτερη 
κοινωνικότητα. Συχνά ασκείται σε συνδυασµό µε τη στέρηση-αποµόνωση. 

Λεκτική βία - ψυχολογική βία: Στόχος είναι  το ίδιο το θύµα ή και οι οικείοι του. 
Εκδηλώνεται με φωνές, βρισιές, εξευτελισµούς, εκβιασμούς, καταπίεση και ψυχικό 
καταναγκασμό, απειλές. 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.λπ.) Όταν συμπεριλαμβάνει απειλές αποτελεί τµήµα της 
ψυχολογικής και συναισθηµατικής βίας ενώ η τροµοκράτηση συνήθως συµπεριλαµβάνει 
κι άλλους τρόπους βίας..  
 
 Οικονοµική βία - εκµετάλλευση  Έλεγχος της περιουσίας και των εσόδων του θύµατος 
ή και κατάχρηση, καλλιέργεια οικονοµικής εξάρτησης: απαγόρευση εργασίας, 
αποκλεισµός χρηµατοπιστωτικών πόρων και δυνατότητας εργασίας, άµισθη εργασία, 
καταναγκαστική εργασία για κέρδος του θύτη, οικονοµικές αποφάσεις, που αφορούν 
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κοινούς πόρους, χωρίς ενηµέρωση του συντρόφου π.χ.: " η δικιά µου η γυναίκα/κόρη δεν 
µπορεί να δουλεύει " 

Συµπεριφορές παρενόχλησης: Παρακολούθηση, εµφανίσεις στη δουλειά ή στο σπίτι, 
επανειληµµένα τηλεφωνήµατα στο θύµα ή και στην οικογένεια, τους φίλους, τους 
συναδέλφους. Ο θύτης εµφανίζεται διαρκώς µπροστά στο θύμα ή επικοινωνεί διαρκώς µε 
κάθε τρόπο, επιβάλλει την παρουσία του.  

 Καταστροφή περιουσίας : Ο θύτης καταστρέφει από έπιπλα και 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.  

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

Πηγή: http://4gym-ptolem.koz.sch.gr/ 

    

Επιπτώσεις  

΄Ατομο 

Α. Το άτομο που εμπλέκεται σε παραβατικές ομάδες και συμπεριφορές/ο θύτης 

 βιώνει, τις περισσότερες φορές, την περιθωριοποίηση και μια ζωή δίχως προοπτική και  

     όνειρα 

 αποκτά μιαν αρνητική στάση απέναντι στα κοινωνικά δρώμενα 

 αρκετές φορές χάνει την αυτοεκτίμησή του 

 αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας 

εθισµός στα φαινόµενα της κοινωνικής παθογένειας (έγκληµα, κλοπή)  

 σε περίπτωση αποκάλυψης και τιμωρίας της έκνομης συμπεριφοράς ελλοχεύει ο κίνδυνος  

      για διώξεις ή ακόμα και ο εγκλεισμός σε σωφρονιστικά ιδρύματα - κοινωνικός στιγματισμός 

 

Β. Το άτομο που γίνεται θύμα εγκληματικής ενέργειας 

Ανάλογα με τη μορφή και τη βαρύτητα της εγκληματικής πράξης 

 Βιολογικά: σωµατικές βλάβες, τραυματικές εμπειρίες 

 Ψυχολογικά:  περιορισµός της ελευθερίας του, επικράτηση ανασφάλειας, φόβου,  

     δυσπιστίας, καχυποψίας, επικράτηση αισθήµατος αδικίας.  ευτελισµός της ανθρώπινης  

     αξιοπρέπειας ,εσωστρέφεια,  κυριαρχία της απαισιοδοξίας , στέρηση της ηρεµίας ,   

     δηµιουργία ψυχολογικών προβληµάτων (άγχος, κατάθλιψη, φοβίες)  

  Κοινωνικά: απώλεια εμπιστοσύνης απέναντι στο συνάνθρωπο αλλά και στο κράτος,  

      στοιχεία διαλυτικά για την κοινωνική συνοχή  

 

 

 

http://4gym-ptolem.koz.sch.gr/
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Γ. Κοινωνία-Πολιτισμός 

 Η λογική της ισχύος παράγει βία(επιθετικότητα, αναρχία) Πολλαπλές και οδυνηρές οι 

συνέπειες. Φτάνουν ως τη σύρραξη, τον πόλεµο ή τις εκκαθαρίσεις. 

 Πολλαπλασιασµός της βίας, αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού.  

Εξοικείωση µε τη βία και στην πιο κυνική µορφή της. Αποθέωση της βαρβαρότητας,  

   εκδικητικότητα, ασυδοσία, φανατισµός. 

 Εδραιώνεται ένα κλίμα φόβου, ανασφάλειας, καχυποψίας και εσωστρέφειας 

Αδιαφορία για το κοινωνικό συµφέρον     (κυριαρχία του ατοµισµού)  

Κρίση επικοινωνίας (διαπροσωπικές σχέσεις, διακρατικές σχέσεις )  

 Πολιτιστική οπισθοδρόµηση (έλλειψη δηµιουργικότητας. Μαζική κουλτούρα)  

∆ιακυβεύεται η πολιτική σταθερότητα  

Αναστολή οικονοµικής προόδου  

 Μεγαλύτερη όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων, υποχώρηση των ανθρωπιστικών αξιών.  

 Χαλάρωση των κοινωνικών κανόνων, αναποτελεσµατικότητα των νόµων  

Η τροµοκρατία ακυρώνει τη δηµοκρατία και τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα. Κυριαρχεί η  

     ολοκληρωτική πεποίθηση ότι «όλοι είναι εξίσου ένοχοι», αντίληψη που συσκοτίζει την  

     αλήθεια και την πραγµατικότητα. 

 

Παράγοντες που προκαλούν τη βία –αιτίες 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής στις μεγαλουπόλεις 

 Η αποξένωση, η ανωνυμία και ο εγκλωβισμός στις γκρίζες τσιμεντουπόλεις εντείνουν την 

αντικοινωνική συμπεριφορά, δυσχεραίνουν τον κοινωνικό και ποινικό έλεγχο, ενδυναμώνουν 

τα αισθήματα ατομικισμού και αμβλύνουν την κοινωνική συνείδηση. Από την άλλη πλευρά η 

συσσώρευση ατόµων διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης σε µια µεγαλούπολη εντείνουν τα 

προβλήματα κοινωνικής παθογένειας. 

 

΄Ατομο 

Κληρονοµική επιβάρυνση  

Ψυχολογικοί παράγοντες όπως η ανασφάλεια, το αίσθημα της μειονεξίας, η ανάγκη για 

αυτοεπιβεβαίωση και αυτοεκτίμηση μέσα από την επιβολή εξουσίας στον άλλον, η ζήλια και 

ο φθόνος, οι νευρώσεις, οι σεξουαλικές παρεκκλίσεις και διαστροφές, ο κλονισμένος 

ψυχισμός και γενικότερα ό,τι προκαλεί ψυχική ανισορροπία και έλλειψη αυτοελέγχου. 

Αισθήµατα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το  µέλλον συσσωρευµένη καταπίεση και  
    υποβάθµιση,  φόβοι τροφοδοτούν βίαιες συµπεριφορές. Η βία γεννά βία. Το θύµα γίνεται  
    θύτης. 
Μιμητισμός: Μια πρόσθετη αιτία είναι ο µιµητισµός της ξενόφερτης αντικοινωνικής  
     συµπεριφοράς ή και κάθε προκλητικής πράξης εκ µέρους των νέων. Είναι ίδιον γνώρισµα των  
     ανήλικων η άκριτη υιοθέτηση των µοντέρνων τρόπων αντίδραση ξένων οµηλίκων,  
     όπως ο χουλιγκανισµός στα γήπεδα, η διάπραξη εγκληµατικών πράξεων σε νυχτερινά κέντρα    
     υπό την επήρεια αλκοολούχων ποτών καθώς και η µίµηση των βιαιοτήτων που    
     προβάλλονται στις ξένες ηλεκτρονικές σελίδες.  
Αναπαραγωγή σκηνών βίας από την τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τον  
     κινηµατογράφο, το διαδίκτυο.  
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 Ηθική αλλοτρίωση του ατόµου 
  Κοινωνική περιθωριοποίηση 
 Κοινωνικός κομφορμισμός-Η ένταξη των νέων σε παραβατικές ομάδες  
      Η ομάδα δίνει στα μέλη της μια ταυτότητα,  την αίσθηση αλληλοβοήθειας, της σιγουριάς και    
      της αναγνώρισης ότι ανήκουν κάπου –  στοιχεία σημαντικά όταν αυτά απουσιάζουν από το  
      οικογενειακό, το σχολικό, το ευρύτερο  κοινωνικό τους περιβάλλον.  
 

Φορείς κοινωνικοποίησης  
Ζούμε στην εποχή της αποδόμησης θεσμών και συνηθειών.  
 Η κρίση του θεσμού της οικογένειας: Σήμερα οι γονείς υπερεργάζονται, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται ο χρόνος συμβίωσης και επικοινωνίας των μελών της οικογένειας. Η γονεϊκή 

φροντίδα και αγωγή καθίσταται ελλιπής και μακροπρόθεσμα η κοινωνικοποίηση των 

παιδιών γίνεται στρεβλά ή ανεπαρκώς, καθώς αυτά μένουν έκθετα στις διαβρωτικές 

κοινωνικές επιδράσεις. Επιπλέον, οι διαλυμένες οικογένειες, η ενδοοικογενειακή βία, ακόμη 

και ο υπερπροστατευτισμός ευθύνονται για την αναπαραγωγή φαινομένων βίας. 

 Το σχολείο έχει παραμελήσει το ουσιαστικό έργο της πνευματικής και ηθικής καλλιέργειας 
των νέων λόγω της επικυριαρχίας του χρησιμοθηρικού πνεύματος, αφήνοντας τους νέους 
ηθικά και πνευματικά ακαθοδήγητους. Μάλιστα το ίδιο το σχολείο πλέον όλο και συχνότερα 
γίνεται χώρος έκφρασης της επιθετικότητας, ενώ μαθητές διαπράττουν αποτρόπαιες 
πράξεις, που προξενούν φρίκη και απόγνωση(βανδαλισμοί, σχολικός εκφοβισμός) 
 

 Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο κινηματογράφος ηρωοποιούν την αντικοινωνική 

συμπεριφορά και εξοικειώνουν κυρίως τα άτομα νεαρής ηλικίας με βίαιες συμπεριφορές, 

προωθώντας αρνητικά (ακόμα και εγκληματικά) πρότυπα.  

 Η τηλεόραση προβάλλει υπερβολικά τη βία στις ειδεχθέστερες μορφές της, ενώ το διαδίκτυο 

εκθέτει τους χρήστες σε πολλούς κινδύνους (εκβιασμοί, κλοπές, παιδική πορνεία, κ.ά.), 

δημιουργώντας ταυτόχρονα υποκατάστατα της πραγματικής ζωής που αποξενώνουν τον 

άνθρωπο από τον εαυτό του και την κοινωνία 

 

 Βίαια ηλεκτρονικά  παιχνίδια  

-Τα ηλεκτρονικά πολεμικά παιχνίδια εξοικειώνουν τα παιδιά με τη βία 

-Το παιδί χρησιμοποιώντας τη βία στο παιχνίδι τη χρησιμοποιεί και στην 

καθημερινή του ζωή 

-Ο βίαιος θάνατος και ο πόλεμος παρουσιάζονται ως φυσιολογικές συνθήκες 

-Γίνεται συνήθεια να μην επιλύονται οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων με 

ειρηνικό τρόπο 

-Δημιουργούν αρνητικά πρότυπα, όπως αυτό του "εξολοθρευτή" πολεμιστή 

-Δεν ενδιαφέρονται για τη δικαιοσύνη αλλά για τη νίκη 

-Μένουν στην επιφάνεια και δεν αναζητούν τις αιτίες που προκαλούν τους 

πολέμους. -Γίνονται άβουλοι 

-Συνηθίζουν στον ανταγωνισμό και όχι στην αλληλεγγύη και στην ανθρωπιά 

-Η ιστορία αποδεικνύει πως το δίκαιο το καθορίζουν οι νικητές 

 
 Συνεχίζοντας με τον κοινωνικό θεσμό της θρησκείας, η δεδομένη πίστη και υποστήριξη 

κλονίζεται ως συνέπεια των μεγάλων σκανδάλων που βγαίνουν στην δημοσιότητα κάθε 
τόσο. Ανεξάρτητα από τα σκάνδαλα, ο ρόλος της θρησκευτικής πίστης και των 
εκκλησιαστικών εκπροσώπων της, βαίνει μειούμενος στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες 
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 Πολιτική: Συχνά η ανομία προκύπτει  από τη λαθεμένη   διοίκηση.  Συχνά  
νομοθετούνται  ποινές και ρυθμίσεις   που δεν εφαρμόζονται  και τότε  απαξιώνονται  
στη συνείδηση των πολιτών.  Οι σκεπτόμενοι πολίτες κρίνουν, αντιλαμβάνονται  και 
ενίοτε αμφισβητούν  νόμους και αξίες.  
Απάνθρωπα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν τη βία για να εξοντώσουν αυτούς 

που αμφισβητούν και δεν υποτάσσονται στην  εξουσία τους. 

Ο τρόπος θέσπισης των νόμων 
Η έμμεση αντιπροσώπευση στη λήψη των αποφάσεων αποτελεί μάλλον την κύρια 
γενεσιουργό αιτία της ανομίας. Τα ερωτήματα σχετικά με το ποιος νομοθετεί, ποια 
συμμετοχή έχω στη λήψη των αποφάσεων, ποιος κρίνει την ορθότητα των 
θεσπισθέντων και πως περιφρουρείται η νομιμότητα, θέτουν όχι μόνο το περίγραμμα 
της σκέψης του σύγχρονου Έλληνα αλλά εκφράζουν θεμελιωδώς και τις ίδιες τις 
αγωνίες του. Η ανομία, η συνειδητή αυθαιρεσία και η απομάκρυνση από τους κανόνες 
δικαίου, γεννάται λοιπόν ως αντίδραση στην αίσθηση που έχουν οι πολίτες πως δεν 
συμμετέχουν, πως δεν έχουν λόγο στην νομοθετική παραγωγή. Πολύ δε περισσότερο η 
αίσθηση ενισχύεται όταν καλείται το κοινωνικό σύνολο να εφαρμόσει νόμους, οι οποίοι 
κρίνονται αντίθετοι προς τα συμφέροντά των μελών της κοινωνίας 
Σημαντικό μερίδιο ευθύνης αναλογεί και στα πολιτικά πρόσωπα. Στην Αρχαία 
Ελλάδα, η μη τήρηση των νόμων είναι αδιανόητη ακόμη και για τους ίδιους τους θεούς. 
Ο Ευριπίδης στο έργο «Ίων» αναρωτιέται μέσω του ήρωα «πώς είναι δίκαιο, εσείς [οι 
θεοί] που βάλατε τους νόμους στους θνητούς, οι ίδιοι εσείς να κάνετε ανομίες;» Σήμερα 
οι «εν βουλευτηρίω» σύγχρονοι θεοί δεν διστάζουν να καταπατήσουν ή όταν αυτό δεν 
είναι δυνατό (επειδή θα κάνει κακό στη δημόσια εικόνα και κατ’ επέκταση και στην 
ψηφοθηρία) να παρακάμψουν τεχνηέντως τη νομιμότητα. Οι φωτογραφικές διατάξεις 
εξάλλου αυτό το ρόλο εκπληρώνουν και δυστυχώς τα παραδείγματα δεν είναι λίγα. 

http://www.intellectum.org/ 

Η βία που ασκούν οι ισχυροί λαοί πάνω στους ασθενέστερους για να προωθήσουν 
τα συμφέροντά τους γεννά αντιδράσεις που φτάνουν ως την τυφλή και παράλογη αντι-
βία, δηλαδή την τρομοκρατία. 

 
Πολιτισμικές μεταβολές-σύγχυση-αβεβαιότητακρίση 
 
Ζούμε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από μεγάλες και απότομες αλλαγές. Οι αλλαγές στους 

κοινωνικούς θεσμούς και στην δομή της κοινωνίας βιώνονται με πιο άμεσο τρόπο από ολοένα 

και περισσότερα άτομα. Μπορεί να πει κανείς ότι αυτό συνέβαινε πάντοτε. Η διαφορά είναι ότι 

θεωρούμε πως αυτές οι αλλαγές είναι μαζικότερες και γρηγορότερες. Αντιδρούμε δηλαδή 

επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στο μέσο όλων των αλλαγών και δεν έχουμε βρει τον τρόπο να 

προσαρμοστούμε.  Μέσα από όλες αυτές τις πολλές και απότομες αλλαγές, τα άτομα μέσα σε 

στην κοινωνία χάνουν τα σημεία αναφοράς, τις σταθερές στις οποίες έχουν συνηθίσει 

 

 Η τεχνολογική  και η οικονομική  εξέλιξη  καθιστούν πιο σύνθετη  μια κοινωνία. Θεσμοί 

και αξίες αμφισβητούνται  ως παρωχημένες. Στο πεδίο της οικονομίας, οι δομικές αλλαγές 

που συντελούνται οδηγούν στην αύξηση της ανισότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, στην 

αδυναμία αλληλοϋποστήριξης των γενεών και καταλήγουν σε μεγαλύτερη ανασφάλεια.  

 

 Υλισμός-Ηθικός αμοραλισμός 

Στην ανομία  εξωθείται  σήμερα ο πολίτης  προκειμένου  να αποκτήσει  το μέγιστο αγαθό, 

την οικονομική ευμάρεια, μπροστά   στο οποίο  κάθε αξία  μοιάζει να  ωχριά. Η ίδια  η 

κοινωνία  θέτει ως προτεραιότητα  κάθε νέου   την ανάδειξη   και την οικονομική ευρωστία .  

Όταν ο νέος αντιλαμβάνεται   τη δυσκολία προσέγγισης των στόχων  αυτών στα πλαίσια  
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των σύγχρονων κοινωνιών, τότε είτε αναζητά  την  υλοποίησή τους   με τρόπους  

παράνομους  είτε αρνείται  να συμφιλιωθεί   με τις πιέσεις  της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Η κοινωνία και στις δύο περιπτώσεις   οδηγείται σε κατάσταση  ανομίας. Η επικράτηση της 

υλιστικής αντίληψης ζωής, καθώς προβάλλεται το “έχειν” και όχι το “είναι” συμβάλλει στην  

ανάπτυξη σχέσεων ακραίου ανταγωνισμού και έτσι αποθεώνεται το δόγμα “ο σκοπός 

αγιάζει τα μέσα” . 

 
Κοινωνικές αντιφάσεις-αντινομίες 
 Η Βία πηγάζει από τις αντιφάσεις, τις αντιθέσεις της εποχής µας και κυρίως τις κοινωνικές 

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 

 Η έξαρση του φαινομένου της περιθωριοποίησης: Οι κοινωνικά αποκλεισμένοι (όπως 

για παράδειγμα οι χρόνια άνεργοι, οι αποφυλακισμένοι, οι μετανάστες και άλλοι) βιώνουν το 

έντονο χάσμα φτωχών και πλούσιων, αισθάνονται αδικημένοι και, συχνά, χρησιμοποιούν ως 

μηχανισμό άμυνας, την καταφυγή, σε περιθωριακές ομάδες με αντικοινωνική συμπεριφορά 

(“γκέτο”), οι οποίες συχνά γίνονται φυτώρια των συμμοριών και του οργανωμένου 

εγκλήματος. 

 Η μετανάστευση, ιδιαίτερα η παράνομη, επιδεινώνει σοβαρά το πρόβλημα της 

εγκληματικότητας ιδίως σε καιρούς οικονομικής κρίσης. Το µεταναστευτικό κύµα, εµφανές 

σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προλειαίνει το έδαφος για το ξέσπασµα ρατσιστικών 

ανάρµοστων συµπεριφορών. Σε αυτή την περίπτωση, η αίσθηση υπεροχής/ η αδικαιολόγητη 

εθνική έπαρση του γηγενή και ταυτόχρονα η θέση αδυναµίας του φιλοξενούµενου πολίτη σε 

πολλές περιστάσεις πυροδοτούν εκδηλώσεις βίας. Ακόµα, η µίζερη ζωή του τελευταίου, η 

ανέχεια λόγω των ισχνών οικονοµικώνεσόδων µπορεί να τον ωθήσει σε κλοπές, ληστείες εις 

βάρος των κατοίκων της χώρας που τον φιλοξενεί, ακόµα και σε ανθρωποκτονίες.  

 

 Ο ρατσισμός, ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία προκαλούν βάναυσες συμπεριφορές που 
εκδηλώνονται με μορφές ειδεχθούς βίας, γιατί σπέρνουν το άσπονδο μίσος ανάμεσα στις 
αντιπαρατιθέμενες ομάδες (θρησκευτικές, αθλητικές, εθνοτικές κ.ά). 

ειδεχθής = αυτός που είναι αποκρουστικός στην όψη και στη θέα, που προκαλεί αηδία και 
αποτροπιασμό 
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Παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στη βία-τρόποι 
αντιμετώπισης 

 

Κοινωνικοί θεσμοί 

 η οικογένεια:  

- εφόσον συμπαρίσταται στις καθημερινές ανησυχίες του νέου, τού ενισχύει την 
αυτοπεποίθηση και του μαθαίνει να αυτοκυριαρχείται, ενώ παράλληλα υποχρεούται να θέτει 
ορισμένους φραγμούς στη θέλησή του.  

- βασικός στόχος της οικογένειας θεωρείται η ενδυνάμωση του χαρακτήρα του νέου με 
αντιστάσεις, αξίες, αρχές και υπευθυνότητα, ώστε να μην καταφεύγει στη λύση της 
παραβατικότητας. Με τον επιχειρηματικό λόγο τους οφείλουν να τον διαπαιδαγωγούν 
μεταγγίζοντάς του τον αξιακό κώδικα και όχι την καταναλωτική νοοτροπία. Παράλληλα, πρέπει 
να φροντίζουν για τη σωστή κοινωνικοποίησή του. 

- Είναι ανάγκη το οικογενειακό περιβάλλον να αποκαταστήσει την επικοινωνία με τα παιδιά 
ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα όπως: ο αποπροσανατολισμός τους από τα ΜΜΕ, η 
προσχώρησή τους σε συμμορίες που προγραμματίζουν συγκεκριμένα απηνή περιστατικά/ 
βιασμούς. 

απηνής = αυτός που δείχνει σκληρότητα, που δεν έχει οίκτο, σκληρός, αμείλικτος  

 

το σχολείο:  

- Μία από τις πρώτιστες φροντίδες των εκπαιδευτικών είναι η εκπλήρωση του ρόλου τους ως 
παιδαγωγοί. Οφείλουν να παρέχουν εκπαίδευση με ανθρωπιστικό χαρακτήρα που να οπλίζει το 
νέο με ανάλογες αρχές 

- μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία επιτυγχάνεται η ομαλή κοινωνικοποίηση των νέων και 
καλλιεργείται η (αυτο)πειθαρχία 

- ο σεβασμός προς τους άλλους συμμαθητές αλλά και η αξιοπρεπής στάση προς τους καθηγητές, 
η αποδοχή των διαφορετικών απόψεων που μπορούν να ακουστούν σε μια σχολική αίθουσα, 
αποτελούν βασικές αρχές που το σχολείο έχει χρέος να μεταδώσει στους ανήλικους μαθητές.  

- με δεδομένο, την υγιή λειτουργία του σχολικού θεσμού, η οποία προϋποθέτει τη συνεχή 
ενημέρωση των καθηγητών σε φλέγονται ζητήματα όπως η ενδοσχολική βία, οι νέοι δε θα 
προτιμούν την ανάρμοστη συμπεριφορά εντός και εκτός του σχολείου. Αντιθέτως, θα έχουν τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουν την προσωπική τους ταυτότητα με βασικά χαρακτηριστικά το 
ήθος και την μη ανταγωνιστική διάθεση προς τους συμμαθητές τους. 

τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης οφείλουν 

- να θεσπίσουν μορφές αυτοελέγχου, τηρώντας τον τυπικό και άτυπο κώδικα δεοντολογίας 

-να περιορίσουν τις εκπομπές που προβάλλουν βίαιες σκηνές σε ώρες υψηλής θεαματικότητας 

- να μην εκμεταλλεύονται τη βία ως μέσο προσέλκυσης των θεατών 

 

 οι πνευματικοί άνθρωποι 

-με το λόγο τους ευαισθητοποιούν και καταγγέλλουν ενώ με τη στάση τους λειτουργούν ως 

πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς 
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- με την παρέμβασή τους μπορούν να καταδικάζουν τη σύγχρονη τάση για εύκολο πλουτισμό, 

την ιδιοτέλεια και την υπεροψία των ατόμων, την κοινωνική αδικία κλπ. Είναι οι κατάλληλοι 

άνθρωποι για την αποκατάσταση των ηθών/ την ανάκαμψη των ηθικών συνειδήσεων των 

νέων. 

- είναι αυτοί που μπορούν να αφυπνίζουν τους νέους μέσα από την αρθρογραφία τους, τη 

μουσική τους, τις θεατρικές τους παραστάσεις κλπ. Συγκεκριμένα, καλούνται να στρέψουν τους 

νέους προς ποιοτικά καλλιτεχνικά δημιουργήματα 

  

Πολιτεία  

κοινωνική πολιτική-κράτος πρόνοιας 

-Εξάλειψη των οικονομικών και κοινωνικών αιτίων που προκαλούν έξαρση της 

εγκληματικότητας 

-να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά φαινόμενα και τα οικονομικά προβλήματα, που γεννούν τη βία 
και την εγκληματικότητα. Χρέος της πολιτείας είναι και η πάταξη ενός μείζονος προβλήματος, 
της ανεργίας, η οποία αποτελεί μια ρίζα έξαρσης της βίας. 

 

Αντεγκληματική πολιτική 

Η αντεγκληματική πολιτική διαγράφεται σε τρία επίπεδα: 

•Το πρώτο επίπεδο είναι οι δράσεις που αναλαμβάνει η πολιτεία και η κοινωνία πριν από την 

τέλεση μιας αποκλίνουσας πράξης (πρόληψη). 

- Η πολιτεία είναι αναγκαίο να προλαμβάνει με διάφορους τρόπους τις όποιες ειδεχθείς πράξεις. 
Προς αυτή την κατεύθυνση, η δημιουργία αθλητικών χώρων στους οποίους οι νεαροί μπορούν 
να διοχετεύουν την ενέργειά τους χωρίς να ζημιώνουν κανένα, η σωστή λειτουργία δημοτικών 
βιβλιοθηκών που θα αποτελούν κέντρα πνευματικής άσκησης και ψυχικής ωρίμασης σίγουρα 
θα ελάττωνε τον αριθμό των νέων που βρίσκονται σε κατάσταση εσωτερικής ανελευθερίας. 

 

•Το δεύτερο επίπεδο είναι οι δράσεις του κοινωνικού ελέγχου μετά την τέλεση του 

εγκλήματος, δηλαδή η επιβολή ποινών στους παραβάτες (καταστολή). 

-να εφαρμόζει τη νομοθεσία  

-να επιβάλλει ποινές με πνεύμα ισοτιμίας, όχι καταστολή της βίας με βία, αλλά με γόνιμο 
διάλογο κι επικοινωνία, η κοινωνία οφείλει να μην καταδικάζει όσους παρανομούν, να μην τους 
περιθωριοποιεί, αλλά ν' αφήνει τη δυνατότητα μεταμέλειας, να δείχνει κατανόηση, να τους 
παρέχει ευκαιρίες, προσεκτική απονομή της δικαιοσύνης, θέσπιση κατάλληλων νόμων, επαρκής 
αστυνόμευση, παραδειγματικός ο χαρακτήρας της ποινής, όχι εκδικητικός 

 

- η αντιμετώπιση του εναγόμενου σε δίκη εξαιτίας της διάπραξης κάποιου αδικήματος 
επιβάλλεται να είναι αυστηρή αλλά συνάμα και αποτελεσματική. Ειδικότερα, δεν πρέπει να 
είναι προσανατολισμένη όλες τις φορές προς την εξόντωσή του.  
- το σωφρονιστικό σύστημα αποτελεί μια ακόμη αναγκαιότητα, η οποία προϋποθέτει την 

αγαστή συνεργασία των κυβερνώντων με το δικαστικό σώμα και με άλλους ειδήμονες (π.χ. 

κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχίατρους κ.λπ). 

 

 •Το τρίτο επίπεδο είναι οι δράσεις στις οποίες προβαίνει η πολιτεία και η κοινωνία για άτομα 

τα οποία έχουν ήδη τιμωρηθεί για μια εγκληματική συμπεριφορά, με σκοπό να αποτραπεί η 

τυχόν επανάληψη αυτής της συμπεριφοράς. Σ' αυτή την περίπτωση μιλάμε για κοινωνική 
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επανένταξη πρώην φυλακισμένων ατόμων 

-Βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ομαλή επανένταξη του «στιγματισμένου» προσώπου στον 
κοινωνικό ιστό με διάφορα μέτρα, όπως η απορρόφησή του σε κάποιες δημόσιες ή ιδιωτικές 
θέσεις εργασίας. 

Το άτομο 

Γενικότερα, απαιτείται προσπάθεια από τον καθένα χωριστά για την αναθεώρηση των αξιών οι 
οποίες μπορούν να δώσουν συγκεκριμένο νόημα στη ζωή μας. Ο αγώνας για την προσωπική 
ευημερία, η ακόρεστη μανία για την απόκτηση υλικών αγαθών είτε με εύκολο είτε με επίπονο 
τρόπο πρέπει να εγκαταλειφθούν. Αντιθέτως, το κάθε άτομο πρέπει να αποκτήσει κοινωνική 
συνείδηση, να θέσει μέτρο στην κατανάλωση αγαθών, να μην υπονομεύει τον ελεύθερο χρόνο. 

 

 

 
  

Η ανομία, η βία και ο ιστός της αράχνης 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Εμίλ Ντιρκέμ επέλεξε έναν ελληνικό όρο για να περιγράψει 

μία νέα κοινωνική κατάσταση στη δυτική Ευρώπη, αυτόν της ανομίας (anomie). 

Σύμφωνα με το Γάλλο κοινωνιολόγο, σε καταστάσεις ανομίας εκλείπουν οι σαφείς 

ρυθμίσεις, οι κανόνες και τα πρότυπα που καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας της 

κοινωνίας. Οι πολίτες δυσκολεύονται να συμμορφωθούν με κανόνες τους οποίους 

κρίνουν ανίσχυρους και ως συνέπεια αυτού αισθάνονται αποπροσανατολισμένοι και 

διακατέχονται από άγχος. 

 Το φαινόμενο της ανομίας -δηλαδή της μη εφαρμογής των νόμων- αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα ενός λαού, εφόσον πιθανόν είναι να επιφέρει τον κοινωνικό 

κατακερματισμό και τη διάσπαση της συλλογικής συνείδησης. Καταστάσεις ανομίας 

βιώνει η ανθρωπότητα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, διαπίστωσε ο Ντιρκέμ, όπως 

και σε περιόδους ακμής. 

Ανομικές καταστάσεις ευνοούνται σε περιόδους μετάβασης από μια μορφή κοινωνίας σε 

μια άλλη. Η ανομία προάγει βία. Η βία είναι η  αντίδραση του ατόμου στη σύγχυση που 

βιώνει. Στη μεγάλη απόκλιση των στόχων και των μέσων.  Ο καταιγισμός, βομβαρδισμός 

από τουρκικά  σήριαλ δεν είναι ικανός να κατευνάσει τα πνεύματα… αποτελεί μόνο μια 

ανάπαυλα στη μιζέρια της κρίσης. Παγώνει την κριτική σκέψη του ατόμου 

περιστασιακά. Το άτομο για κάποιες ώρες της ημέρας ξεχνάει την οικονομική του 

μιζέρια. Αλλά μετά; τι γίνεται μετά; Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με καθημερινά 

προβλήματα που επιζητούν λύσεις, χωρίς ο να διευκρινίζεται τρόπος επίλυσης τους; 

Η ανομία συνεπώς, αναφέρεται σε αποδόμηση των κοινωνικών  κανόνων και σε μια 

κατάσταση όπου οι δραστηριότητες των μελών της κοινωνίας δεν ελέγχονται  από τα 
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αξιολογικά πρότυπα. Τα άτομα δεν μπορούν να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία, γιατί 

εκλείπουν οι σαφείς κανόνες. Απότομα μεταβαλλόμενες συνθήκες και η προσπάθεια 

προσαρμογής σε ένα ασαφές περιβάλλον, οδηγούν σε δυσαρέσκεια, συγκρούσεις, και 

άνομη συμπεριφορά. Ο Ντιρκέμ παρατήρησε ότι περίοδοι ύφεσης (για παράδειγμα 

οικονομικής) συνοδεύονται από παραβατικές συμπεριφορές. Επίσης σύμφωνα με τον 

Αμερικανό κοινωνιολόγο Robert Merton υπάρχει  μια δομική ανομία  που την εξηγεί ότι 

οφείλεται στην ένταση που δημιουργούν τα άτομα προκειμένου να πετύχουν τους 

στόχους.  Αυτή η ένταση  δύναται να καταλήξει σε παραβατική συμπεριφορά , είναι 

μόνιμη και αναφέρεται στην διαφορά μεταξύ του ιδεολογικά αναμενόμενου και του 

ρεαλιστικά εφικτού. 

 Οι στόχοι είναι σαφείς, οφείλει ο Έλληνας να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του 

υποχρεώσεις. Πώς όμως; Με τι μέσα  θα επιτευχθεί ο στόχος; Αυτό δεν ξεκαθαρίζεται. 

Παραμένει όχι μόνο ασαφές αλλά και ανέφικτο από τη στιγμή που το νοικοκυριό δεν έχει 

έσοδα παρά μόνο έξοδα. Ουκ λάβεις από του μη έχοντος δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι 

απαιτήσεις είναι σαφείς παρότι ανέφικτες! Η βία αναφέρεται στις πράξεις της 

επιθετικότητας και της κατάχρησης που προκαλεί ή σκοπεύει να προκαλέσει τον 

εγκληματικό τραυματισμό ή τη ζημιά στα πρόσωπα, και (σε μια μικρότερη έκταση) τα 

ζώα και την περιουσία. Όσο μεγαλώνει το χάσμα στόχων και μέσων, όσο τα όρια τους 

είναι ρευστά και δυσδιάκριτα τόσο θα πληθαίνουν τα φαινόμενα βίας κατά τρίτων ή 

κατά περιουσίας, όπως και τα φαινόμενα αυτοκτονίας. 

Είναι γνωστό και κοινωνικά παραδεκτό ότι η βία παράγει βία. Ζώντας λοιπόν σε μια 

κοινωνία που καταπίνει καθημερινά φαινόμενα βίας, που ίσως δε τα δίνει την 

αρμόζουσα προσοχή, τα απαξιώνει, δεν τα θεωρεί επικίνδυνα, αλλά απλά απομονωμένα 

γεγονότα και τα αποσιωπά κρύβοντας τα στους κόλπους της. Αυτού του τύπου η 

κοινωνία ευθύνεται ότι εκκολάπτει παθογόνα εγκληματολογικά στοιχεία ικανά να 

διαταράξουν ακόμα και να προκαλέσουν μελλοντική ρήξη του κοινωνικού ιστού. 

 Εξάλλου το άτομο καθημερινά δέχεται ψυχολογική βία εφόσον πιέζεται να ανταπεξέλθει 

στις απαιτήσεις της κοινωνίας και ιδιαίτερα στις οικονομικές απαιτήσεις της, αλλά στην 

ουσία αδυνατεί εφόσον δεν του παρέχονται τα μέσα. Μπλεγμένο λοιπόν το άτομο σε ιστό 

αράχνης αδυνατεί να ξεφύγει από τα κοινωνικά γρανάζια που απαιτούν πληρωμές 

φόρων, πληρωμές χαρατσιών. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν το άτομο; Υπομένει, ανέχεται 

ίσως κάποιοι και να ελπίζουν, γιατί ως τη γνωστή ρήση η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και 

ότι όλα θα αλλάξουν κάποια στιγμή. Όμως η επιθετικότητα είναι συνυφασμένη με τη 

φύση του ατόμου. Η βία κάποιες φορές λοιπόν έρχεται ως μια μορφή φυσικής άμυνας 

στον εαυτό του . Άμυνα στο Εγώ του που οφείλει να υπερασπίσει! 

Μη σκεφτεί κανείς ότι επικροτώ τη βία. Η βία είναι καταδικαστέα από μόνη της, εξ 

ορισμού. Καταδικαστέα όμως είναι και όλα εκείνα που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια 

το άτομο σε βίαιες, εγκληματικές συμπεριφορές. Οι κουκουλοφόροι είναι τα νόθα παιδιά 

της κουκουλωμένης για χρόνια κοινωνίας που ζούμε! Όταν σκεπάζουμε καταστάσεις, 

όταν τις απαξιώνουμε, αυτές γεννάνε και άλλες. Δημιουργούνται καταστάσεις ανομίας οι 
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οποίες κρούουν τον κώδων του κινδύνου. Όταν δεν τον ακούμε ή δεν δίνουμε σημασία 

τότε αυτή η ανομία γίνεται προθάλαμος της βίας. 

Ο Ευριπίδης στο έργο «Ίων» αναρωτιέται μέσω του ήρωα «πώς είναι δίκαιο, εσείς [οι 

θεοί] που βάλατε τους νόμους στους θνητούς, οι ίδιοι εσείς να κάνετε ανομίες; Και εγώ 

αναρωτιέμαι πώς να ξεφύγει από την ανομία ο θνητός όταν εκείνος που επιβάλλει 

κανόνες είναι ο πρώτος άνομος; Και ο νομοθέτης  Σόλων όταν κάποτε είχε ερωτηθεί τι 

είναι ο νόμος, τον είχε παρομοιάσει με τον ιστό της αράχνης, όπου τα μικρά και αδύναμα 

έντομα μπερδεύονται και πιάνονται από αυτόν. Τα μεγαλύτερα σε αντίθεση όχι μόνο δεν 

πιάνονται αλλά πολλές φορές τον καταστρέφουν κιόλας και φεύγουν ελεύθερα! 

Κάθε κοινωνία αποτελεί ένα μωσαϊκό ατόμων, ετερόκλητα στοιχεία που συνιστούν την 

ποιοτική της ομοιογένεια. Για να υπάρξει όμως ως κοινωνία ατόμων απαιτείται η τήρηση 

ορισμένων κανόνων. Όταν οι κανόνες δεν τηρούνται επέρχεται η ανομία, μια κατάσταση 

ρευστότητας αξιών και όπου ευνοούνται επιθετικές συμπεριφορές και καταστάσεις βίας. 

 Τα όρια για το πέρασμα από την ανομία σε μορφές βίας είναι πολύ λεπτά, μια λεπτή 

κλωστή χωρίζει την ανομία από τη βία η οποία αν κοπεί η κοινωνία μας δε θα διαφέρει 

από αυτή των θηρίων. 

Η ανομία δε φοράει μόνο κουκούλες, φοράει και μάσκες! Άλλες φορές μάλιστα είναι 

ντυμένη ευπρεπώς και προσεγμένα που δεν της δίνουμε σημασία, δεν την 

αναγνωρίζουμε… την ξεπερνάμε, γιατί τη θεωρούμε υπεράνω κάθε υποψίας για την 

επιθετικότητα και τις εγκληματικές εκτροπές που λαμβάνουν χώρα. Και όμως αυτή η 

μορφή ανομίας οδηγεί στη χειρότερη μορφή  βίας , γιατί δεν αποτελεί μόνο τον 

προθάλαμο αλλά και τον συντηρητή της βίας! Βλέπετε ο ιστός της αράχνης είναι πολύ 

λεπτός για να κρατήσει τις μεγάλες αδικίες! 

 

 

Ιωάννα Χαρμπέα, κοινωνιολόγος/ εγκληματολόγος  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  29/03/2013 http://www.tovima.gr/ 
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Θέματα 
Πληροφορίες 
Λογικές σχέσεις 

 (...) Δυστυχώς η νεολαία που προκαλεί παραβατικές ενέργειες 
συμμετέχει σε κάθε μορφή παράνομης συμπεριφοράς. Ωστόσο, 
κάποιες μορφές μπορούν να θεωρηθούν αμιγώς νεανικές, 
εφόσον η συμμετοχή της νεολαίας σε αυτές είναι καταλυτική. Η 
εμπλοκή του νέου στο κοινό έγκλημα παρουσιάζει αύξηση, 
ωστόσο απέχει από το να χαρακτηριστεί νεανική μορφή 
εγκληματικότητας. Όμοια η βία και η εγκληματικότητα που 
οφείλονται σε ιδεολογικά αίτια (θρησκευτικά, πολιτικά, 
κοινωνικά), όπως η τρομοκρατία, σχετίζονται με τους νέους, οι 
οποίοι αποτελούν τα εκτελεστικά όργανα, όχι όμως και τους 
ηθικούς αυτουργούς. Οι επικεφαλής του οργανωμένου 
εγκλήματος είναι συνήθως ενήλικες, οι οποίοι στρατολογούν 
νέους εμφυσώντας σε αυτούς την ιδεολογία τους και 
προωθώντας τους σε πράξεις βίας, προκειμένου να την 
εμπεδώσουν. 
Παράλληλα με αυτή την κατεξοχήν νεανική μορφή βίας είναι η 
εκτονωτική μορφή βίας (χουλιγκανισμός, βανδαλισμοί, 
καταστροφές). Πρόκειται για βίαια ξεσπάσματα νεανικών 
ομάδων, χωρίς σαφή αίτια, με αφορμή κάποια δημόσια 
πολιτική, καλλιτεχνική ή αθλητική εκδήλωση. Θύματα αυτής 
της έκρηξης είναι συνήθως οι περιουσίες πολιτών ή του 
δημοσίου. 
Είναι θέσφατο πλέον ότι η κοινωνία και οι δομές της είναι 
αυτές που γεννούν τη βία. Στη σύγχρονη κοινωνία κυριαρχούν 
φαινόμενα όπως η ανεργία, η φτώχεια, η περιθωριοποίηση, ο 
ρατσισμός, οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Είναι γεγονός 
ότι σε κάθε κοινωνία μοχθούν να επιβιώσουν ομάδες με 
σοβαρά βιοτικά προβλήματα. Κατά κύριο λόγο οι ομάδες αυτές 
εμπεριέχουν πλήθος νέων, οι οποίοι βρίσκονται σε αναζήτηση 
επαγγέλματος και εξασφάλισης μιας ισότιμης θέσης μέσα στο 
κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Έτσι λοιπόν, είναι εύλογο οι 
νέοι αυτοί, όταν αδυνατούν να επιβιώσουν και να συμβιώσουν 
ειρηνικά, να καταφεύγουν στην παρανομία για να 
εξασφαλίσουν τα προς το ζην, δίνοντας στην παρανομία τη 
μορφή «βιοπορισμού». Άλλες πάλι φορές, τα κοινωνικά 
φαινόμενα που περιγράψαμε, προκαλούν έντονη δυσαρέσκεια 
στις μη προνομιούχες κοινωνικές ομάδες. Είναι αναμενόμενο 
τότε ότι η βία των νέων, κυρίως η εκτονωτική, θα πάρει τη 
μορφή αντίδρασης και αποδοκιμασίας, η οποία στρέφεται επί 
δικαίων και αδίκων, εφόσον στόχο έχει το σύνολο της 
κοινωνίας που εμφανίζεται να αποδιώχνει και να καταδικάζει 
σε εξαθλίωση τους ανθρώπους αυτούς. 
Σε άμεση σχέση με τις κοινωνικές δομές πρέπει να αναφερθούν 
και τα προβαλλόμενα πρότυπα ως άλλο ένα επίσης σημαντικό 
αίτιο έξαρσης της νεανικής παραβατικότητας. Οι νεανικές 
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συντροφιές, αλλά και η ηρωοποίηση της βίας από τα Μ.Μ.Ε. 
λειτουργούν ενθαρρυντικά, ώστε οι νέοι να εκδηλώσουν βίαιη 
συμπεριφορά. Η υπερβολική προβολή της βίας, είτε ως 
είδησης, είτε ως θεάματος, εξοικειώνει την αρχικά άμαθη και 
αγνή νεανική ψυχή με την εμπειρία της βίας. Η εξοικείωση δίνει 
τη θέση της στον εθισμό, στην αναζήτηση της βιαιότητας ως 
θεάματος και ως ψυχαγωγίας. Η κατάληξη είναι συνήθως η 
μίμηση, η υιοθέτηση της βίας ως συγκεκριμένη πρακτική, ως 
αποδεκτή και θαυμαστή μέθοδος επιβολής των θελήσεων του 
ατόμου. Συνεπώς, ο νέος που γαλουχείται μέσα στη βία, λογικό 
είναι να την ενστερνιστεί ή τουλάχιστον να μην την 
αποδοκιμάζει. 
Η συμπεριφορά, ωστόσο, αυτή της νεολαίας δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ανεξάρτητη από την υπολειτουργία των 
παιδαγωγικών παραγόντων, και κυρίως της οικογένειας και 
της εκπαίδευσης. Στην οικογένεια η προτεραιότητα δίνεται 
στην κατάληψη των απλών υλικών αναγκών των νέων μελών. 
Στην εποχή του καταναλωτισμού οι γονείς θεωρούν ότι έχουν 
εκπληρώσει το χρέος τους, όταν εργάζονται αδιάκοπα για να 
προσφέρουν αφειδώς καταναλωτικά αγαθά και άνετη ζωή. Η 
απουσία διαλόγου και επικοινωνίας χαρακτηρίζει τη σύγχρονη 
οικογένεια και υποβαθμίζει το ρόλο της. Ο νέος που στερείται 
ηθικοπνευματικής καθοδήγησης είναι ευάλωτος στη 
χειραγώγηση αλλά και στην επιθετική συμπεριφορά είτε 
επειδή δε διαθέτει τη σύνεση και τις αναστολές που θα του 
πρόσφερε η διαπαιδαγώγηση είτε επειδή επιθυμεί να 
αντιδράσει στην παραμέληση και να προσελκύσει την 
προσοχή. 
Όμοια, μοναδικός προσανατολισμός του βαθύτατα 
γνωσιοκεντρικού και χρησιμοθηρικού εκπαιδευτικού 
συστήματος είναι η επιστημονική γνώση. Ο νέος και κυρίως ο 
έφηβος δεν αποκομίζει στα πλαίσια της εκπαίδευσης κάποια 
μορφή ηθικοπνευματικής καθοδήγησης ή έστω παιδαγωγικής 
επίδρασης για τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. 
Αντίθετα το σχολείο, όπως άλλωστε και η οικογένεια, κάποιες 
φορές λειτουργούν αυταρχικά σε περιπτώσεις νεανικής 
επαναστατικότητας με αποτέλεσμα να οξύνουν την αντίδραση 
του νέου. 
Οι σύγχρονοι νέοι, ευάλωτοι και ανυπεράσπιστοι, γίνονται 
υποχείρια των επιτηδείων (πολιτικών, θρησκευτικών, 
αθλητικών παραγόντων), οι οποίοι εμποτίζουν τη νεανική 
ψυχή με τυφλό φανατισμό πάνω σε ιδέες και οράματα κενά και 
επικίνδυνα για το σύνολο (ναζισμός, ρατσισμός, εθνικισμός, 
σατανισμός, οπαδισμός). Γνωρίζουν ότι, αν κερδίσουν την 
ένθερμη υποστήριξη της νεολαίας προς όφελος τους, τότε 
έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα για την επιβολή και 
καθιέρωση της ιδεολογίας τους. Δε διστάζουν να 
εκμεταλλευτούν τη νεανική ευπιστία και αγωνιστικότητα, 
ώστε να σύρουν τους νέους σε πράξεις βίαιου «ηρωισμού» και 
«αυταπάρνησης» (τρομοκρατία, χουλιγκανισμός, νεοναζισμός) 
(...) 
(Κείμενο της Βαγιωνάκη 
Πολυξένη, http://agonigrammi.wordpress.com/2009/12/15) 
 

http://agonigrammi.wordpress.com/2009/12/15
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Παρατηρήσεις 
1.   Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου σε 100-120 λέξεις. 
 
2.   Ποια είναι η συλλογιστική πορεία (παραγωγική, επαγωγική) που ακολουθείται στον 
παρακάτω συλλογισμό; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 
-Οι πολιτικοί, θρησκευτικοί, αθλητικοί παράγοντες γνωρίζουν ότι, αν κερδίσουν την 
ένθερμη υποστήριξη της νεολαίας προς όφελος τους, τότε έχουν κάνει ένα σημαντικό 
βήμα για την επιβολή και καθιέρωση της ιδεολογίας τους. 
-Δε διστάζουν λοιπόν να εκμεταλλευτούν τη νεανική ευπιστία και αγωνιστικότητα. 
΄Αρα: Καταφέρνουν να σύρουν τους νέους σε πράξεις βίαιου «ηρωισμού» και 
«αυταπάρνησης» (τρομοκρατία, χουλιγκανισμός, νεοναζισμός). 
 
Γ. Παραγωγή κειμένου: Στην πόλη σας οργανώνεται μια κίνηση πολιτών με σκοπό να 
αντιμετωπίσει τα αυξημένα κρούσματα νεανικής εγκληματικότητας, τις εκδηλώσεις 
χουλιγκανισμού, τη διάδοση ακραίων πολιτικών ιδεολογιών και τη σύσταση 
συμμοριών, φαινόμενα που έχουν ανησυχήσει την τοπική κοινωνία. Με πρωτοβουλία 
της τοπικής Αρχής της πόλης καλούνται γονείς και δάσκαλοι να δώσουν λύσεις στο 
ζήτημα αυτό. Εσείς συμμετέχετε στο δημόσιο αυτό διάλογο ως εκπρόσωπος των 
μαθητών του Λυκείου σας. Σε ένα σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων να επισημάνετε τις 
συνέπειες της νεανικής βίας και στη συνέχεια να προτείνετε τρόπους περιστολής του 
προβλήματος αυτού. 

 


