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Εποπτικός πίνακας 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΒΙΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΔΙΚΑΙΟ-ΝΟΜΟΙ-ΘΕΣΜΟΙ 
ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ 

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ 
 

Α. Ανάλογα με το μέσο 

 Σωματική βία 

 Ψυχολογική βία 

 Λεκτική βία 

 Πνευματική βία 

 Διαδικτυακός εκφοβισμός 
 

Β.Ανάλογα με τον δράστη 
 

-Βία που ασκεί το άτομο στον   
  ίδιο του τον εαυτό (π.χ.  
  αυτοτραυματισμοί,  
  αυτοκτονία) 
-Νεανική εγκληματικότητα 
-Παιδική εγκληματικότητα 
- Χουλιγκανισμός 
-Κρατική βία –αστυνομική- 
  στρατιωτική) 
-Οικονομική βία-οικονομικά 
  εγκλήματα 
-Οργανωμένο έγκλημα 
-Πόλεμος (κατακτητικοί, 
απελευθερωτικοί, εμφύλιοι) 
-Επαναστατική βία 
-Τρομοκρατία 
 

 
Ανάλογα με το θύμα 

 

 Ενδοικογενειακή βία 

 Ενδοσχολική βία (school-
bullying) 

 Ενδοεργασιακή βία 

 Θρησκευτική βία  

 Βία κατά των μεταναστών 

 Βία κατά των γυναικών 

 Βία κατά των παιδιών 

 Εμπόριο ανθρώπων 
 
 
 

Α. Εσωτερικό δίκαιο 
 
1.Δημόσιο δίκαιο 
Συνταγματικό δίκαιο 
Διοικητικό δίκαιο 
Ποινικό δίκαιο 
Δικονομικό δίκαιο 
2.Ιδιωτικό δίκαιο 
Αστικό δίκαιο 
Εμπορικό δίκαιο 
Εργατικό δίκαιο 
Το δίκαιο της πνευματικής 
ιδιοκτησίας 

Θεσμοί 

 Κοινωνικοί 

 Εκπαιδευτικοί 

 Οικονομικοί 

 Θρησκευτικοί 

 Πολιτικοί 

 Καλλιτεχνικοί 

 Επιστημονικοί 

 Αθλητικοί 
Σκοπός 

 Κάλυψη αναγκών της 
κοινωνίας 

 Επίλυση κοινωνικών 
προβλημάτων 

 Εύρυθμη λειτουργία της 
κοινωνίας 

 Ασφάλεια 

 Διατήρηση της δημόσιας 
τάξης 

 Προστασία της δημοκρατίας 

 Προστασία των ανθρωπίνων  
δικαιωμάτων 

 
Β. Διεθνές δίκαιο 

Υπερεθνικοί οργανισμοί 

 ΔΚΟ 

 ΜΚΟ 
Σκοπός 

Διασφάλιση της διεθνούς 
συνεργασίας και ειρήνης 

Α. Ποινές 
 

Σκοπός 

 Σωφρονισμός 

 Παραδειγματισμός 

 Ικανοποίηση του αισθήματος 
περί δικαίου 

  η αποκατάσταση της 
δικαιοσύνης και της 
διασαλευμένης πολιτικής, 
θρησκευτικής και ηθικής 
τάξης. 

 Διασφάλιση δημόσιας τάξης 
 

Είδη ποινών 

  φυλάκιση διά βίου(ισόβια 
κάθειρξη) 

  φυλάκιση 

  χρηματική ποινή 

  καταβολή αποζημίωσης 

 στέρηση πολιτικών 
δικαιωμάτων 

  παροχή εγγύησης για την 
τήρηση της τάξης και καλή 
διαγωγή ή για προσέλευση 
για ακρόαση δικαστικής 
απόφασης 

 επιτήρηση 

 θανατική ποινή 
 

Β.Σωφρονιστικό σύστημα 
 

 Συνθήκες λειτουργίας 

 Αποτελεσματικότητα 

 Κοινωνική επανένταξη 
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Εννοιολογικές διευκρινίσεις  
ειδικό λεξιλόγιο 

Ηθική: Με τον όρο ηθική εννοούμε  το σύνολο των άγραφων  κανόνων και αρχών  που ρυθμίζουν  
τη συμπεριφορά   του ανθρώπου  προς τον εαυτό  του και τους  συνανθρώπους του.  
Ηθικός νόμος:: το σύνολο των αρχών και κανόνων συμπεριφοράς που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ 
των ανθρώπων, με την κοινωνία, με το Κράτος, την πατρίδα, την οικογένεια κ.λ.π. 
΄Ηθη: Μορφές συμπεριφοράς που αναπτύσσονται σε διάφορες κοινωνικές ομάδες ανθρώπων, 
μέσα από τον τρόπο ζωής, τις αντιλήψεις, τις αξίες, την ιστορία. 
Νόμοι :το σύνολο των υποχρεωτικών και εξαναγκαστικών κανόνων οι οποίοι και ρυθμίζουν τις 
σχέσεις των προσώπων που διαβιούν στην ίδια  κοινωνία  
Ευνομία: η ύπαρξη δίκαιων νόμων και η ορθή εφαρμογή τους, η χρηστή διοίκηση. 
΄Εννομη τάξη-Το δίκαιο αποτελεί  ένα σύνολο  κανόνων –γραπτών και άγραφων –που ρυθμίζουν  
την ανθρώπινη συμβίωση. Διακρίνεται σε γραπτό και σε άγραφο ( εθιμικό).  
Συνεπώς το δίκαιο δεν προέρχεται από την ατομική θέληση των επιμέρους ατόμων αλλά 
επιβάλλεται εξωτερικά καθορίζοντας τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να πράττουν επιβάλλοντας 
παράλληλα  σε όσους δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες του κυρώσεις (εξαναγκασμός). 
Νομιμότητα: Με τον όρο δηλώνεται ότι κάθε κρατική αρχή  που ασκεί εξουσία σε άτομα και 

οργανώσεις πρέπει να στηρίζεται σε νόμο. http://greek_greek.enacademic.com/ 
Κράτος δικαίου: Οι κανόνες δικαίου είναι δεσμευτικοί και για τους φορείς εξουσίας και για τους 
πολίτες που υπόκεινται στην κρατική εξουσία. Το ότι οι φορείς εξουσίας δεσμεύονται από τους 
κανόνες Δικαίου είναι αυτό που διακρίνει το δίκαιο από την αυθαιρεσία. 
Αυθαιρεσία: Ενέργειες και πράξεις που δεν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο που προβλέπουν οι 
νόμοι αλλά σύμφωνα με προσωπικές επιθυμίες και προτιμήσεις. 
Νομιμοφροσύνη: Η τήρηση του νόμου 
 Διεθνές δίκαιο: σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των κρατών 
Διεθνής νομιμότητα: Ο σεβασμός και η τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου 
Κοινωνική παθογένεια: Στον όρο <<κοινωνική παθογένεια >> περιλαμβάνονται  όλα  εκείνα τα 
φαινόμενα  που δηλώνουν έλλειψη  σεβασμού  στην ανθρώπινη οντότητα.  Κυρίως 
ενσωματώνονται  φαινόμενα  που δείχνουν επιθετική  και ακραία συμπεριφορά, όπως η βία και το 
έγκλημα.  
Επιθετικότητα:  Με τον όρο επιθετικότητα προσδιορίζουμε την έκφραση εχθρικής διάθεσης κατά 
την οποία κάποιος πληγώνει από πρόθεση κάποιον άλλο, με στόχο την επίτευξη ενός σκοπού, την 
εκδίκηση ή την εδραίωση της κυριαρχίας του. Για το λόγο αυτό, η επιθετικότητα συνήθως 
μορφοποιείται σε βία, εγκληματικότητα, ανομία 
Ανομία (όρος με αμφισημία) 

Α) η ανομία ως κατάσταση αναφέρεται στην ανυπαρξία νόμων Ο όρος παραπέμπει σε  μια 
κατάσταση  κοινωνικής αποδιοργάνωσης  κατά την οποία  τα άτομα θεωρούν  ότι οι κανόνες είναι 
ανύπαρκτοι.   
Β)η ανομία αναφέρεται -όταν υπάρχει νομικό πλαίσιο- στην μη τήρηση διατάξεων που το 
καθορίζουν. 
Η εμφάνιση της ανομίας συνεπάγεται την έκπτωση της σημασίας που αποδίδει το άτομο στους 
θεσμοθετημένους κανόνες και τις κοινωνικά συμβατές μορφές συμπεριφοράς. Το γεγονός αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα τα μέλη της ίδιας κοινωνίας να μη μοιράζονται την ίδια αίσθηση για το τί είναι 
σωστό και τί δεν είναι, τί πρέπει και τί δεν πρέπει. 
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Παραβατικότητα: «Με τον όρο παραβατικότητα χαρακτηρίζουµε τη συµπεριφορά εκείνη  που 

στοχεύει στην παραβίαση τυπικών και άτυπων κανόνων. Οι µορφές της µπορεί να είναι από 

ανώδυνες (πχ τροχαίες παραβάσεις, µικροκλοπές) έως σοβαρές (πχ ανθρωποκτονίες, σεξουαλικά 

εγκλήµατα, κλοπές κτλ)» http://nefeli.lib.teicrete.gr/ 

Αποκλίνουσα συμπεριφορά : Μορφές συμπεριφοράς που αποτελούν παράβαση των κανόνων που 
είναι κοινωνικώς αποδεκτοί ή αναφέρονται σε αδυναμία ή άρνηση του ατόμου να πράξει σύμφωνα 
με το κοινωνικώς προσδοκώμενο. Η αποκλίνουσα αυτή συμπεριφορά δεν λαμβάνει πάντοτε την 
μορφή αξιόποινης εγκληματικής πράξης. 
Εγκληματικότητα: Με τον όρο εγκληματικότητα προσδιορίζουμε την τάση για διάπραξη 
εγκλήματος. Ως νομικός όρος, έγκλημα νοείται κάθε πράξη που συνιστά εκούσια παράβαση 
γραπτού νόμου και για την οποία προβλέπεται ποινή από τον ποινικό κώδικα.Ποιά είναι η διαφορά 
μεταξύ αποκλίνουσας συμπεριφοράς και εγκλήματος; Και τα δύο συνιστούν παράβαση κοινωνικών 
κανόνων. Στο έγκλημα υπάρχει το πρόσθετο χαρακτηριστικό οτι ένας νόμος έχει θεσπιστεί εναντίον 
του, που το καθιστά έγκλημα ή ποινικό αδίκημα. Ο,τιδήποτε παράνομο δεν είναι και εγκληματικό, 
μία κλήση της τροχαίας δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα, το να οδηγεί κανείς υπό την επήρεια αλκοόλ 
είναι.. 
Βία: Με τον όρο βία εννοούμε κάθε εκδήλωση επιθετικής συμπεριφοράς και χρησιμοποίηση 
δύναμης (υλικής, σωματικής, πνευματικής ή άλλης) από άτομα ή ομάδες, με απώτερο σκοπό την 
επιβολή της θέλησης ή της εξουσίας σε κάποιον άλλο. Στην εποχή μας  περισσότερο από ποτέ, η βία 
εκδηλώνεται ως μορφή επιβολής ισχύος ή βίαιης κατάκτησης, ανταπόδοσης  ή τυφλής εκδίκησης. 
Αλλά και ως παθολογική - αρρωστημένη αντίδραση στην κοινωνία. Η βία εκδηλώνεται με διάφορες 
μορφές. 
Ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται 

 Η σωματική βία, εγκλήματα βίας κατά προσώπου (περιλαμβάνονται οι φόνοι, οι βιασμοί, οι 
σωματικές βλάβες, τα βασανιστήρια, οι ξυλοδαρμοί 

 Διεθνική σωματεμπορία-Trafficking ή διεθνική εμπορία ανθρώπων ονομάζεται η παράνομη 
διακίνηση αλλοδαπών ατόμων, με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού μέσου με 
σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση. Τρόποι οικονομικής εκμετάλλευσης ανθρώπων είναι η 
εκμετάλλευση της εργασίας, η αφαίρεση και προώθηση οργάνων του σώματος και η 
εξαναγκαστική πορνεία. Οι γυναίκες και τα παιδιά αποτελούν την πλειονότητα των 
διακινούμενων ατόμων γιατί είναι από τη φύση τους το πλέον ευάλωτο τμήμα οποιουδήποτε 
πληθυσμού. 

 Η ψυχολογική βία, που εκδηλώνεται με απειλές, εκβιασμούς, καταπίεση και ψυχικό 
καταναγκασμό 

 Λεκτική βία: είναι οι φραστικές απειλές ή ύβρεις ενός ισχυρού απέναντι σε ασθενέστερο 
κοινωνικοοικονομικά άτομο (παρενόχληση), πριν εξελιχτεί σε σωματική βία (ενδοοικογενειακή,  
ενδοσχολική ή ενδοεργασιακή. 

 Πνευματική βία: προπαγάνδα, χειραγώγηση, σκοταδισμός, επιβολή απόψεων 

 Κυβερνοεκφοβισμός-διαδικτυακός εκφοβισμός -Διαδικτυακή ή κυβερνο-βία (cyber-violence): 
φαινόμενο της τεχνολογικής προόδου του ανθρώπου. Πρόκειται για ανεξέλεγκτη βία σε λεκτική 
(γραπτή) ή εικονική (με βίντεο) μορφή, που αποβλέπει στην υποτίμηση ή απαξίωση, προσβολή ή 
γελοιοποίηση ενός ατόμου ή ομάδας στο διαδίκτυο. 

 Ηλεκτρονικό έγκλημα Ως «Hλεκτρονικό Έγκλημα» θεωρούνται οι αξιόποινες εγκληματικές 
πράξεις  που τελούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων επεξεργασίας 
δεδομένων και τιμωρούνται με συγκεκριμένες ποινές από την ελληνική νομοθεσία. Ανάλογα με 
τον τρόπο τέλεσης διαχωρίζονται σε εγκλήματα τελούμενα με τη χρήση  Hλεκτρονικών 
Υπολογιστών (computer crime) και σε Κυβερνοεγκλήματα (cyber crime), εάν τελέσθηκαν μέσω 
του Διαδικτύου. http://www.astynomia.gr/ 

http://nefeli.lib.teicrete.gr/
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Απάτες μέσω Διαδικτύου 

2. Παιδική πορνογραφία 
3. Cracking  και hacking (παράνομη είσοδος σε πληροφοριακά συστήματα, εκμετάλλευση 
πληροφοριών ή λογισμικού για ιδιοτελείς σκοπούς) 
4. Διακίνηση-πειρατεία  λογισμικού 
5. Πιστωτικές κάρτες 
6. Διακίνηση ναρκωτικών 
7. Έγκλημα στα chat rooms 

Ανάλογα με το πρόσωπο  στο οποίο ασκείται 
Η βία εκδηλώνεται σε διάφορα επίπεδα: διαπροσωπικό, ατομικό ,κοινωνικό, οικονομικό, 
θρησκευτικό, πολιτικό, φυλετικό διακρατικό. 

 Ο όρος «βία κατά των γυναικών» περιλαμβάνει κάθε πράξη βίας που στηρίζεται στο φύλο και 
έχει ως αποτέλεσμα ή είναι δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα, την σωματική, σεξουαλική ή 
ψυχολογική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέτοιων 
πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας είτε αυτό προκύπτει στην 
δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή περιλαμβάνει: 
o Τη βία μέσα στην οικογένεια (ενδοοικογενειακή βία). 
o Τη βία γενικά μέσα στην κοινωνία (βιασμός, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική 

παρενόχληση στην εργασία, trafficking/σωματεμπορία). http://womensos.gr/ 

 Η ενδοοικογενειακή βία είναι η κατάσταση στην οποία ένα μέλος της οικογένειας προκαλεί 
οποιασδήποτε μορφής βλάβες σε ένα άλλο μέλος της και δεν περιορίζεται στη σωματική 
κακοποίηση, αλλά μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Περιλαμβάνει τις άμεσες και έμμεσες 
απειλές, τη συναισθηματική και ψυχολογική βία, τη σεξουαλική κακοποίηση, την κοινωνική 
απομόνωση, τον οικονομικό έλεγχο και γενικότερα όλες τις συμπεριφορές που ωθούν ένα άτομο 
να ζει υπό ένα διαρκή φόβο. 

 Ενδοσχολική βία (school-bullying): Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το 
φαινόμενο είναι: «ενδοσχολική βία», «εκφοβισμός» και «θυματοποίηση». Ορίζουν μια 
κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και 
επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή, την 
καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές από συμμαθητές 
τους, εντός και εκτός σχολείου. 

Ανάλογα με το πρόσωπο ή τις κοινωνικές ομάδες που την ασκούν 

 Χουλιγκανισμός: Ως χουλιγκανισμός αναφέρεται η ανάρμοστη και βίαιη συμπεριφορά οπαδών 
αθλητικών ομάδων που οδηγεί στη διατάραξη της τάξης. Εκφάνσεις χουλιγκανισμού συνήθως 
θεωρούνται πράξεις όπως η υβριστική συμπεριφορά σε γήπεδα κατά τη διάρκεια αγώνων 
πολλές φορές με ρατσιστική διάθεση, η επιθετική συμπεριφορά σε αυτούς τους χώρους, οι 
εισβολές οπαδών στον αγωνιστικό χώρο πολλές φορές με βίαιες διαθέσεις, οι ομαδικές 
συγκρούσεις οπαδών εντός και εκτός γηπέδων καθώς και δολοφονίες που γίνονται μεταξύ 
οπαδών που τάσσονται υπέρ διαφορετικών ομάδων 

 Κρατική βία αστυνομική και στρατιωτική βία: τα κράτη εφαρμόζουν ή διεκδικούν, σύμφωνα με 
τον ορισμό του κοινωνιολόγου Max  Weber  το "μονοπώλιο της νόμιμης βίας", με το να 
εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις ή  τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Σε περίπτωση δε 
πολέμου το κράτος δικαιώνει τον επονομαζόμενο δίκαιο πόλεμο, με ανάλογη βία 
http://kmas01.pblogs.gr/ 

 Πολιτική βία: περιλαμβάνει τις βίαιες ενέργειες μιας πολιτείας που γίνονται με πολιτικά 
κριτήρια σε βάρος των πολιτών της: όπως καταστολή επανάστασης που αποβλέπει στην 
ανατροπή του καθεστώτος, σύλληψη για αντίσταση κατά της αρχής κ.λπ. Αντίθετα η νόμιμη 
εξέγερση του λαού και η βία που θα ασκήσει εναντίον σφετεριστών της εξουσίας ή ατόμων που 
επιδιώκουν την κατάλυση της δημοκρατικού πολιτεύματος εμπεριέχεται ως προτροπή προς τους 
πολίτες στο Ελληνικό Σύνταγμα. http://kmas01.pblogs.gr/ 

 Η επαναστατική βία είναι αποτέλεσμα στη βία που ασκεί το κράτος. 

http://kmas01.pblogs.gr/
http://kmas01.pblogs.gr/
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 Οικονομική βία δηλαδή εγκλήματα κατά της περιουσίας (κλοπές, ληστείες, φθορές και 
οικονομική εγκληματικότητα, μέρος της οποίας είναι αυτά που στην βιβλιογραφία αναφέρονται 
ως εγκλήματα του λευκού κολάρου που διαπράττονται από άτομα μέσης ή ανώτερης 
κοινωνικής θέσης και αφορούν κυρίως οικονομικές συναλλαγές ( υπεξαιρέσεις, πλαστές 
επιταγές κτλ). 

 Τρομοκρατία: Με τον όρο τρομοκρατία δηλώνουμε τη συστηματική χρήση βίας(ληστείες, 
απαγωγές, απάτες, εγκλήματα, διεθνής τρομοκρατία, αεροπειρατείες, ομηρίες, βομβιστικές 
ενέργειες, κατάληψη πρεσβειών κ.α) εκ μέρους ομάδων, οργανώσεων, μειονοτήτων ακόμα και 
στρατών ή μυστικών υπηρεσιών με στόχο να εκφοβίσουν λαούς, κυβερνήσεις ή πολιτικούς 
αντιπάλους προκειμένου να πετύχουν τους πολιτικούς τους στόχους. 

Ανάλογα με τις αιτίες που την προκαλούν 

 Παθολογική βία: ορισμένοι άνθρωποι έχουν μέσα τους τη βία σε αυξημένο παθολογικά βαθμό. 
Η οργανική αυτή πάθηση  επιβεβαιώθηκε και κλινικά στις αρχές του περασμένου αιώνα. Έτσι 
δεν είναι διόλου περίεργο που πράξεις παράλογης βίας (υπόθεση Μπρέιβικ, πολλαπλά 
επαναλαμβανόμενα αμόκ σε σχολεία των ΗΠΑ, κ.λπ.) δικαιολογούνται ως παθολογικές.. 

 Δομική ή αόρατη βία: ενυπάρχει στις δομές μιας κοινωνίας με τη μορφή άδικων νόμων, την 
ευνοιοκρατία, την αναξιοκρατία,  την ασυλία κ.λπ. ΑπέναντΙ της οι απλοί πολίτες είναι 
ανίσχυροι. Εδώ προστίθεται και η βία εναντίον των μειονοτήτων, αλλά και αυτή εναντίον των 
περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άστεγοι, νεόπτωχοι κ.λπ.). 
http://kmas01.pblogs.gr/.   

Εγκλήματα «χωρίς θύμα» χρήση απαγορευμένων τοξικών ουσιών, επαιτεία, οδικές παραβάσεις, 
πορνεία 
Φυσική βία περιλαμβάνει τις καταστροφές που προκαλούν οι ανεξέλεγκτες δυνάμεις της φύσης 
(καταιγίδες, τρικυμίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, τσουνάμι, καύσωνες κ.λπ.) Φυσική 
θεωρείται και η βία των ζώων απέναντι στα άλλα, αλλά και τον άνθρωπο. Εξ ου η έκφραση 
κτηνώδης βία 
Δικαιοσύνη (όρος με πολυσημία) 
α)είναι η τήρηση  του δικαίου, η εφαρμογή των νόμων  με αντικειμενικότητα.   
β) ως δικαιοσύνη ορίζεται το σύστημα  με το οποίο  τηρούνται και εφαρμόζονται οι νόμοι και οι 
θεσμοί και αξιολογούνται οι λειτουργοί τους. 
γ) η αίσθηση  δικαίου που υπάρχει  σε όλους τους πολίτες 

Το δίκαιο της πυγμής Το δίκαιο της πυγμής  αποτελεί  <<φυσική τάση >>/ ένστικτο· ο ισχυρός  

 επιβάλλει  με τη βία  το  δικό του «δίκαιο»  στον ασθενέστερο 
Αντεγκληματική πολιτική: Με τον όρο αυτό εννοούμε τη λήψη μέτρων από την πολιτεία που 
υποδεικνύονται από την εγκληµατολογική θεωρία, για την περιστολή του εγκλήµατος στη 
µεγαλύτερη δυνατή έκταση. Τα µέτρα που λαμβάνει η πολιτεία αποσκοπούν στον  έλεγχο της 
εγκληµατικότητας και την κατοχύρωση της δηµόσιας ασφάλειας ενώ  παράλληλα διαµορφώνουν 
την ποινική εξουσία η οποία ασκείται αποκλειστικά  από το κράτος. Οι φορείς άσκησης του 
εξωτερικού ελέγχου είναι η αστυνοµία κυρίως, τα σωφρονιστικά καταστήµατα και η ποινική 
δικαιοσύνη, οι οποίοι χρησιµοποιούνται στην άσκηση αντεγκληµατικής πολιτικής, ενώ παράλληλα, 
οι ενέργειες τους έχουν σαν στόχο την πρόληψη και την αποτροπή κάθε πολίτη να παραβιάσει τους 
κανόνες δικαίου. http://nefeli.lib.teicrete.gr/ 
Σωφρονισμός:  βελτίωση της διαγωγής ενός ατόμου που έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα, με 

επιβολή κάποιας ποινής και συνήθ. με στέρηση της ελευθερίας του 

Ποινή :Με τον όρο ποινή  εννοούμε  κάθε είδους  τιμωρία  που επιβάλλεται  για κολάσιμη  πράξη  

σε πολλές εκφάνσεις  της ζωής .  Από νομικής άποψης  ποινή είναι   η τιμωρία  που επιβάλλεται  

κατόπιν δικαστικής αποφάσεως  και ισοδυναμεί  με στέρηση της προσωπικής ελευθερίας.  

Αυτοδικία: Με τον όρο αυτοδικία εννοούμε την τάση ορισμένων ανθρώπων ή ομάδων να 

τιμωρήσουν κάποιο αδίκημα παρακάμπτοντας τη νόμιμη δικαστική οδό. 


