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ΕΙΑΓΨΓΗ 
Εγκληματικότητα είναι η προς το έγκλημα τάση. Επίσης 
είναι το σύνολο των αξιόποινων πράξεων που 
αποδοκιμάζονται ειδικότερα από τους ποινικούς νόμους. 
Η εγκληματικότητα προσδιορίζεται κατά τον τόπο ( 
περιοχή, χώρα) χρόνο, μέγεθος, δομή (είδος- βαρύτητα) και 
εξέλιξη (αύξηση, μείωση). Η εγκληματικότητα που 
προκύπτει από τις στατιστικές έρευνες αποτελούν την 
λεγόμενη φανερή εγκληματικότητα σε αντίθεση με την 
αφανή ή σκοτεινή που σαφώς υπάρχει αλλά δεν 
καταγράφεται για διάφορους λόγους όπως π.χ. 
περιπτώσεις που δεν καταγγέλλονται. Από ιατρική άποψη 
συνιστά εκδήλωση οργανική, κληρονομικού ή επικτιτικού 
εκφυλισμού. το βαθμό που ο κληρονομικός εκφυλισμός 
δεν μπορεί να αποτραπεί, στον ίδιο βαθμό και η 
εγκληματικότητα εξαιτίας του, δεν μπορεί να εξαλειφτεί. 
Σο ίδιο βέβαια συμβαίνει και για τις συνέπειες του 
επικτιτικού εκφυλισμού. Από κοινωνική σκοπιά 
αντιμετωπίζεται ως ένα αντικοινωνικό φαινόμενο που 
οφείλεται κυρίως σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Από τις κυριότερες αιτίες αύξησης της είναι ο 
αλκοολισμός και η χρήση ναρκωτικών.   
 





 

Η τρομοκρατία (terrorism), αν 
και δεν υπάρχει διεθνώς 
συμφωνημένος ορισμός, γενικά 
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), εναντίον 
ατόμων, ομάδων ή περιουσιών, 
με απώτερο στόχο τις 
κυβερνήσεις από τις οποίες 
προσδοκούν κάποια αντίστοιχα 
(των κινήτρων) οφέλη/κέρδη. Η 
κάθε πράξη επί αυτού 
χαρακτηρίζεται τρομοκρατική 
πράξη και οι επιχειρούντες 
αυτήν τρομοκράτες. 

 



ΓΕΝΙΚΑ 

τις τρομοκρατικές πράξεις περιλαμβάνονται 

ανατινάξεις, πειρατείες, 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). 

Η τρομοκρατία έχει χρησιμοποιηθεί πολλάκις 

ακόμη και από κυβερνήσεις, από τις μυστικές 

υπηρεσίες, καλούμενες γενικά στη περίπτωση 

αυτή κρατική τρομοκρατία που έχει παρατηρηθεί 

από την αρχαιότητα και που διαιωνίζεται μέχρι 

σήμερα. Βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης 

εκδηλωμένης τρομοκρατίας, (εκτός της κρατικής), 

είναι η ανωνυμία και η μυστικότητα των μελών 

όχι όμως και των οργανώσεων, που αντίθετα 

σπεύδουν και δημοσιοποιούν τις εκάστοτε πράξεις 

τους για να διατηρούν το "γόητρό" τους. 

 



      Σα τρομοκρατικά πλήγματα 
γενικά προκαλούν πανικό και 
αποδιοργάνωση. Αποτελούν 
μεμονωμένα απρόβλεπτα 
πλήγματα εκφοβισμού, όπως 
δολοφονίες, βομβιστικές 
ενέργειες, αεροπειρατείες, 
απαγωγές, κτλ. Δεν είναι 
σπάνιες οι φορές που τέτοιες 
πράξεις πλήττουν ακόμη και 
αθώους ανυποψίαστους πολίτες. 
π.χ. καταλήψεις σχολείων με 
ομήρους παιδιά. Ιστορικά, η 
τρομοκρατία ποτέ δεν μπόρεσε 
να ανατρέψει καθεστώς. 
Αποτελεί μικρότερο κίνδυνο για 
την κατεστημένη τάξη/εξουσία 
από τον ανταρτοπόλεμο. 
Πάντως, τα τρομοκρατικά 
πλήγματα βασίζονται 
στον αιφνιδιασμό και 
στον ιδεολογικό φανατισμό, 
ή στον θρησκευτικό, ενώ για την 
υλοποίησή τους απαιτείται 
πρόσβαση σε κάποιους 
οικονομικούς πόρους δια των 
οποίων πολλοί δίοδοι του 
διεθνούς εμπορίου παραμένουν 
ανοικτοί. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:September_11_2001_just_collapsed.jpg


         Πολλοί πιστεύουν, ότι ο πόλεμος εναντίον της 

τρομοκρατίας δεν είναι στην πραγματικότητα πόλεμος, και η 

τρομοκρατία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κυρίως 

με διακρατική συνεργασία, με 

ανταλλαγή πληροφοριών (intelligence), καθώς και 

με αστυνομικά και διπλωματικά μέσα. Όμως, το 

αξιοπερίεργο είναι ότι μετά από την 11η επτεμβρίου 2001 

υποστηρίζεται κυρίως από τις ΗΠΑ, ότι τα μέσα αυτά δεν 

αρκούν από μόνα τους, και μάλλον απαιτούνται 

επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα (pre-emptive 

measures), τα οποία έχουν κυρίως άμεσο επιθετικό 

χαρακτήρα (πχ οι ενέργειες της Δύσης στο Αφγανιστάν και 

στο Ιράκ), θέσεις και απόψεις που έγιναν αμέσως αποδεκτές 

από όλες τις χώρες ακόμα και από μη προσκείμενες φιλικά 

προς τις ΗΠΑ, π.χ. Κούβα, Λιβύη κ.λπ. Ιστορικά, 

τρομοκρατικές πράξεις αποδόθηκαν για πρώτη φορά στους 

ασασίνους ( ισμαηλιτική αίρεση Νιζάρι ), μίας πολιτικό-

θρησκευτικής ισλαμικής αίρεσης στη Μέση Ανατολή του 

11ου-13ου αιώνα (εποχή δράσης των Ναϊτών ιπποτών). 

 

 

 



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

 16 επτεμβρίου 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 (φαγή του Μονάχου). 

 1985, Ακίλε Λάουρο. 

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

 1993, βόμβα στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου. 

 1995, χτύπημα στην Οκλαχόμα, από τον Timothy McVeigh. 

 1996, χτύπημα στην Ολυμπιάδα της Ατλάντα. 

 1998, Κένυα, Σανζανία, Κωνσταντινούπολη, Καζαμπλάνκα. 

 11 επτεμβρίου 2001, Επιθέσεις της 11ης επτεμβρίου 2001 

 2002, Μπαλί, Ινδονησία 

 2003,  Κωνσταντινούπολη 

 2004, Μαδρίτη. 

 2005, Λονδίνο, Μπαλί 



      Παραδοσιακά, το ιδεολογικό υπόβαθρο της τρομοκρατίας 
είναι θρησκευτικό και πολιτικό. Όμως, στη σημερινή 
παγκόσμια πραγματικότητα, λόγω της αύξησης του ρήγματος 
μεταξύ των φτωχών και πλουσίων 
κοινωνιών/στρωμάτων/κρατών, προστίθεται ένας νέος λόγος 
υποστήριξης των τρομοκρατικών οργανώσεων, για τον οποίο 
υπάρχει ο κίνδυνος η τρομοκρατία να αποκτήσει υποστήριξη 
από τη λαϊκή βάση. τη σημερινή εποχή η τρομοκρατία 
είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη ως προς τις μεθόδους και την 
τεχνολογία που χρησιμοποιεί. Ο ακριβής αριθμός των μελών 
των τρομοκρατικών οργανώσεων που δρουν διεθνώς είναι 
άγνωστος. Καθημερινά, φαίνεται ότι αυξάνονται οι 
υποστηρικτές της τρομοκρατίας, κυρίως μεταξύ των φτωχών 
στρωμάτων της κοινωνίας. Οι βασικοί στόχοι της σημερινής 
διεθνούς τρομοκρατίας (αντίδρασης) είναι κυρίως η κάποια 
δράση ορισμένων κρατών των δυτικών κοινωνιών και η 
αυθαίρετη παγκοσμιοποίηση  που εκείνες θέλουν να 
επιβάλλουν 

 



2001 

 11 επτεμβρίου 2001. Νέα Τόρκη - ΗΠΑ.  υντριβή αεροσκαφών σε σημεία 

"σύμβολα" των ΗΠΑ. Οι Δίδυμοι πύργοι καταρρέουν κα 

το Πεντάγωνο υφίσταται ζημιές. Νεκροί: 2.976. (Πολλά τα ερωτηματικά*). 

2002 

 20 Μαρτίου 2002. Λίμα - Περού.  Έκρηξη παγιδευμένου 

οχήματος κοντά στην αμερικανική πρεσβεία. Νεκροί: 9. 

 11 Απριλίου 202. Νήσος Σζέρμπα (ΝΑ Σύνιδας), Συνησία.   Έκρηξη 

παγιδευμένου φορτηγού κοντά σε υναγωγή. Νεκροί: 20 ( εξ ων 14 

Γερμανοί). 

 8 Μαΐου 2002. Καράτσι - Πακιστάν.   Επίθεση αυτοκτονίας στο ξενοδοχείο 

"Sheraton". Νεκροί: 11 Γάλλοι, 3 Πακιστανοί. 

 14 Ιουνίου 2002.  Καράτσι - Πακιστάν.  Έκρηξη παγιδευμένου οχήματος 

έξω από το αμερικανικό προξενείο. Νεκροί: 11. 

 12 Οκτωβρίου 2002. Μπαλί - Ινδονησία.   Εκρήξεις σε νυκτερινό 

κέντρο. Νεκροί: 202. 

 28 Νοεμβρίου 2002. Μομπάσα - Κένυα.   Έκρηξη παγιδευμένου 

αυτοκινήτου σε ξενοδοχείο που συχνάζουν Ισραηλινοί. Νεκροί: 15. 

Σαυτόχρονη επίθεση με πύραυλο σε αεροσκάφος των ισραηλινών 

αερογραμμών απέτυχε. 

 



2003 

 12 Μαΐου 2003. Ριάντ - αουδική Αραβία. 

Επίθεση σε φρουρούμενα συγκροτήματα κατοικιών που διαμένουν Δυτικοί. 
Νεκροί: 35 (εξ ων 9 Αμερικανοί). 

 7 Ιουνίου 2003. Καμπούλ - Αφγανιστάν. 

Επίθεση σε λεωφορείο που επέβαιναν Μέλη της Ειρηνευτικής Αποστολής. 
Νεκροί: 6. 

 5 Αυγούστου 2003. Σζακάρτα - Ινδονησία. 

Έκρηξη στο ξενοδοχείο "Marriott". Νεκροί: 10. 

 15 Νοεμβρίου 2003.  Κωνσταντινούπολη  - Σουρκία.¨ 

Έκρηξη έξω από υναγωγή και τράπεζα HSBC. 

 20 Νοεμβρίου 2003.  Κωνσταντινούπολη  - Σουρκία. 

Έκρηξη έξω από υναγωγή (άλλη) και από το Βρετανικό Προξενείο. Νεκροί 
και από τις 2 επιθέσεις: 61. 

2004 

 11 Μαρτίου 2004. Μαδρίτη - Ισπανία. 

Απανωτές 10 εκρήξεις σε τρένα και σιδηροδρομικούς σταθμούς εν "ώρα 
αιχμής". Νεκροί: 191. 

 30 Μαΐου 2004. Φομπάρ - αουδική Αραβία. 

Επίθεση στα κεντρικά γραφεία Πετρελαϊκής Βιομηχανίας και συγκρότημα 
κατοικιών. Νεκροί: 22. 

 9 επτεμβρίου 2004. Σζακάρτα - Ινδονησία. 

Επίθεση αυτοκτονίας στη Πρεσβεία της Αυστραλίας. Νεκροί: 9. 

 



2005 

 7 Ιουλίου 2005. Λονδίνο - Αγγλία. Πληροφορίες ακόμη συγκεχυμένες! Μπαράζ εκρήξεων 

σε σιδηροδρομικούς υπόγειους σταθμούς, στο υπόγειο δίκτυο, συρμούς και λεωφορείο. 

Νεκροί:  

 



 ΗΠΑ. Επιθέσεις:100, νεκροί:167, Σραυματίες:357, Όμηροι:57 

 Ισραήλ. Επιθέσεις:29, νεκροί:59, Σραυματίες:314, Όμηροι:- 

 Λωρίδα Γάζας. Επιθ.:248, νεκροί:22, Σραυματίες:109, Όμηροι:11 

 Ινδία. Επιθέσεις:358, νεκροί:576, τραυματίες:1.858, Όμηροι:51 

 Νεπάλ. Επιθέσεις:318, νεκροί:295, Σραυματίες:603, Όμηροι:5.428 

 Ιράκ*. Επιθέσεις:866, νεκροί:2.078, Σραυματίες:5.711, Όμηροι:222 

 Ρωσία. Επιθέσεις:162, νεκροί:750, Σραυματίες:1371, Όμηροι:363 

 Υιλιππίνες. Επιθέσεις:51, νεκροί:225, τραυματίες:215, Όμηροι:6 

 Ισπανία. Επιθέσεις:33, νεκροί:192, τραυματίες:1941, Όμηροι:- 

ημείωση: 

1. την Ευρώπη και Ευρασία: 524 Επιθέσεις, νεκροί:1010, τραυμ.:3.668, 
Όμηροι:367   

2. Ανατ. Ασία - Ειρηνικός: 265 Επιθέσεις, νεκροί:405, τραυμ.885, 
Όμηροι:10 

3. Μ. Ανατολή - Περσικός: 1196 Επιθέσεις, νεκροί:2.890, τραυμ.6.544, 
Όμηροι:236 

4. Νότια Ασία: 1196 Επιθέσεις, νεκροί:1503, τραυμ.4.426, Όμηροι:5.506 

5. Αφρική: 64 Επιθέσεις, νεκροί:85, τραυμ.211, Όμηροι:106 

 
(*)Δεν έχουν συμπεριληφθεί οι αμερικανοί στρατιώτες! Η σύνταξη της 
έκθεσης αυτής έγινε πριν τη τελευταία επίθεση στο Λονδίνο ε όλες τις 
παραπάνω τρομοκρατικές επιθέσεις και των δύο πινάκων την ευθύνη 
έχει αναλάβει η Αλ-Κάϊντα. 

 



   Σα παραπάνω αφορούν τις "μεγαλύτερες" επιθέσεις με διεθνείς 
προεκτάσεις και όχι όλες που έχουν σημειωθεί παγκοσμίως. . Σα 
όσα δηλώνοντα κατά καιρούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
δημιουργία κοινοτικού οργάνου άμεσης αντιτρομοκρατικής 
δράσης, μάλλον για το απώτερο μέλλον αφού το "πρόγραμμα 
ανταλλαγής πληροφοριών" των ευρωπαϊκών διωκτικών αρχών 
των κρατών-μελών, "πρόγραμμα Φάγης" προβλέπεται να τεθεί σε 
ισχύ την 1 Ιανουαρίου του ...2008 

 τη μάχη κατά της τρομοκρατίας η ΕΕ έχει επτά κύριους 
στόχους: 

1.να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας 
2.να περιορίσει την πρόσβαση των τρομοκρατών σε πηγές 
χρηματοδότησης 
3.να αυξήσει το δυναμικό έρευνας και δίωξης της ΕΕ 
4.να προστατέψει την ασφάλεια των διεθνών μεταφορών και των 
συνόρων της ΕΕ 
5.να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών για την 
αποτροπή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων μιας 
τρομοκρατικής επίθεσης 
6.να προσδιορίσει τους παράγοντες που συμβάλλουν στη 
στρατολόγηση τρομοκρατών 
7.να ενθαρρύνει τρίτες χώρες να πολεμήσουν την τρομοκρατία 
πιο αποτελεσματικά 

 



   Εφόσον η τρομοκρατία αποτελεί απειλή για την ασφάλεια, την 
ελευθερία και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους 
πολίτες της, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο την 
εξεύρεση κατάλληλης και ειδικά σχεδιασμένης λύσης για την 
καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Η πρόληψη, η 
προστασία, η δίωξη και η αντίδραση αποτελούν τους τέσσερις 
πυλώνες της συνολικής της προσέγγισης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εργάζεται σκληρά για την πρόληψη και καταστολή των 
τρομοκρατικών ενεργειών καθώς και για την προστασία των 
υποδομών και των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει 
επίσης τα αίτια, τα μέσα και τις δυνατότητες της τρομοκρατίας. 
Ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου και 
των δικαστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της Ένωσης και η 
διεθνής συνεργασία είναι επίσης απαραίτητες για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης αυτού 
του διεθνικού φαινομένου. 
Η υνθήκη του Άμστερνταμ δημιούργησε τις βάσεις μιας δράσης 
της Ένωσης, που ωστόσο ήταν περιορισμένη σε ορισμένα κράτη 
μέλη. Η δράση αυτή ενισχύθηκε μετά τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις που σημειώθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες (το 2001) 
και στην Ευρώπη (Μαδρίτη και Λονδίνο το 2004 και 2005). Η εν 
λόγω απόφαση-πλαίσιο εναρμονίζει τον ορισμό των εγκλημάτων 
τρομοκρατίας σε όλα τα κράτη μέλη θεσπίζοντας ένα 
συγκεκριμένο και κοινό ορισμό.  

 

 



Η έννοια που αποδίδει στην τρομοκρατία συνδυάζει δύο 
στοιχεία: 

   ένα αντικειμενικό στοιχείο, καθώς αναφέρεται σε σειρά 
περιπτώσεων σοβαρής εγκληματικής συμπεριφοράς (η 
δολοφονία, οι σωματικές βλάβες, η σύλληψη ομήρων, ο 
εκβιασμός, η κατασκευή όπλων, οι επιθέσεις, η απειλή 
υλοποίησης των παραπάνω πράξεων κ.λπ.)· 

   ένα υποκειμενικό στοιχείο, καθώς οι πράξεις αυτές 
θεωρούνται ως εγκλήματα τρομοκρατίας, εφόσον 
διαπράττονται με σκοπό να φοβίσουν σοβαρά ένα πληθυσμό, 
να εξαναγκάσει αδικαιολόγητα τις δημόσιες αρχές ή ένα 
διεθνή οργανισμό να εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη ή να 
απόσχουν από την εκτέλεσή της, ή να αποσταθεροποιήσει 
σοβαρά ή να καταστρέψει τις θεμελιώδεις πολιτικές, 
συνταγματικές, οικονομικές ή κοινωνικές δομές μιας χώρας ή 
ενός διεθνούς οργανισμού. 

  Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο θεωρεί μια τρομοκρατική 
ομάδα ως εγκαθιδρυμένη επί ένα χρονικό διάστημα και 
διαρθρωμένη ένωση τουλάχιστον δύο προσώπων που δρουν 
από κοινού και αναφέρεται στη διεύθυνση τρομοκρατικής 
ομάδας και τη συμμετοχή στις δραστηριότητες τρομοκρατικής 
ομάδας ως εγκλήματα σχετικά με τρομοκρατική ομάδα. 

 

 

 



  Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να βεβαιώνονται ότι 
ορισμένες εκ προθέσεως πράξεις επισύρουν ποινή ως 
εγκλήματα συνδεόμενα με τις τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, ακόμη και αν δεν έχει διαπραχθεί 
τρομοκρατικό έγκλημα. Αυτές περιλαμβάνουν: 

τη δημόσια πρόκληση για τέλεση τρομοκρατικού 
εγκλήματος· 

τη στρατολόγηση και εκπαίδευση τρομοκρατών· 

τη διακεκριμένη κλοπή, εκβίαση και πλαστογραφία 
διοικητικών εγγράφων με σκοπό την τέλεση ενός 
τρομοκρατικού εγκλήματος 

   Για να τιμωρήσουν τις τρομοκρατικές πράξεις, τα κράτη 
μέλη πρέπει να προβλέψουν στην εθνική τους νομοθεσία 
ουσιαστικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις 
που μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την έκδοση. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι 
επιβάλλονται κυρώσεις κατά των νομικών προσώπων όταν 
επαληθεύεται ότι το φυσικό πρόσωπο έχει εξουσία 
αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου ή εξουσία 
ασκήσεως ελέγχου εντός του νομικού προσώπου που έχει 
τελέσει έγκλημα τρομοκρατίας. 

 



  Σα κράτη μέλη υποχρεώνονται να λάβουν κάθε μέτρο 

προκειμένου να: 

θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους σχετικά με τις 

τρομοκρατικές πράξεις· 

θεμελιώσουν τη δικαιοδοσία τους στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες αρνούνται να παραδώσουν ή να εκδώσουν ύποπτο 

τέλεσης ενός τέτοιου εγκλήματος ή καταδικασμένο γι' αυτό 

το έγκλημα, προς άλλο κράτος μέλος ή προς τρίτη χώρα· 

συντονίσουν τις ενέργειές τους και να καθορίσουν την 

αρμοδιότητα για να συγκεντρωθούν οι διώξεις σε ένα κράτος 

μέλος, όταν είναι υπεύθυνα πολλά κράτη μέλη.   

 

 

 



  Η Αντιτρομοκρατική έχει ως αποστολή 

την αντιμετώπιση Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, 

υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής 

Αστυνομίας και έχει εδαφική αρμοδιότητα σε όλη την 

επικράτεια της χώρας (Π.Δ. 14/2001). 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 

Σμήμα Αντιμετώπισης Εσωτερικής Σρομοκρατίας 

Σμήμα Αντιμετώπισης Διεθνούς Σρομοκρατίας  

Σμήμα Αντιμετώπισης Λοιπών Εγκλημάτων Βίας 

Σμήμα Επιχειρήσεων και Ειδικών Ελέγχων 

Σμήμα Διοικητικής Τποστήριξης 

Σμήμα Σεχνικής Τποστήριξης  

 

 



  Μαφία ονομάζεται μια εγκληματική οργάνωση. 

Οι πιο περιβόητες εγκληματικές οργανώσεις είναι: 

ικελική Μαφία 

Γιακούζα ή Ιαπωνική μαφία 

υμμορία Σαμπόβ 

 



•ΙΚΕΛΙΚΗ ΜΑΥΙΑ 

   Η ικελική Μαφία, ή πιο απλά Μαφία, ή ακόμη πιο 
σωστά Κόζα Νόστρα, είναι μια εγκληματική μυστική οργάνωση 
ανδρών η οποία δημιουργήθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα 
στη ικελία της Ιταλίας. Παρακλάδι της εμφανίστηκε στην 
ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών περί τα τέλη του 19ου 
αιώνα, μετά από διάφορα κύματα μεταναστών από τη ικελία. 

   Λεξικό της ιταλικής γλώσσας, το Devoto-Oli, περιγράφει τη 
μαφία ως: "Ένα σύμπλεγμα μικρών, υπόγειων οργανώσεων (οι 
συμμορίες) οι οποίες χαρακτηρίζονται από κώδικα σιωπής 
(η ομερτά) και ασκούν κάποιον έλεγχο σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, καθώς και στη διοίκηση της ικελίας". 

   ύμφωνα με τον ιστορικό Πάολο Πετσίνο: "Η μαφία είναι ένα 
είδος οργανωμένου εγκλήματος το οποίο όχι μόνο 
δραστηριοποιείται σε διάφορα παράνομα πεδία, αλλά έχει 
επίσης την τάση να ασκεί κυριαρχία - η οποία κανονικά ανήκει 
στις δημόσιες αρχές - σε μια συγκεκριμένη περιοχή […]. Είναι 
συνεπώς ένα είδος εγκληματικότητας από το οποίο 
εξυπακούονται κάποιες προϋποθέσεις: η ύπαρξη ενός σύγχρονου 
κράτους που διεκδικεί το αποκλειστικό δικαίωμα για νόμιμο 
μονοπώλιο στη βία· μια οικονομία χωρίς φεουδαρχικά στοιχεία 
[…]· την ύπαρξη βίαιων ανθρώπων με δυνατότητα να 
διοικούνται από μόνοι τους και να επιβάλλονται ακόμη και στις 
άρχουσες τάξεις" 

 



•ΙΑΠΨΝΙΚΗ ΜΑΥΙΑ 

   Η Γιακούζα ή Ιαπωνική μαφία είναι μια ομάδα από συνδικάτα 
οργανωμένου εγκλήματος στην Ιαπωνία. Είναι η μεγαλύτερη οργάνωση του 
είδους της στο κόσμο με 80.900 μέλη σε όλο το κόσμο, σύμφωνα με εκτίμηση 
του 2009, ενώ συνολικά δραστηριοποιούνται σε αυτήν 150.000 άτομα. Είναι 
γνωστή για τους αυστηρούς κώδικες συμπεριφοράς και την οργανωμένη φύση 
της. 

   Τπάρχουν αρκετές θεωρίες για την προέλευση των γιακούζα. Η πρώτη 
θέλει τους γιακούζα να προέρχονται από τους kabuki-mono (σημαίνει κάτι 
μεταξύ τρελού και αλλόκοτου), μια τάξη εκκεντρικών σαμουράι του 17ου 
αιώνα που ντύνονταν και δρούσαν προκλητικά. Όταν οι υπηρεσίες που 
προσέφεραν έπεσαν σε δυσμένεια, άρχισαν τις κλοπές, τους εκβιασμούς και 
τη τρομοκρατία. Η ίδια η Γιακούζα δε δέχεται αυτή την άποψη και 
υποστηρίζει ότι προέρχεται από τους machi-yokko (υπηρέτες της πόλης), οι 
οποίοι προστάτευαν τους πολίτες από τους kabuki-mono. 

   Παρά την αβεβαιότητα σχετικά με την ενιαία προέλευση των οργανώσεων 
γιακούζα, οι περισσότεροι σύγχρονοι γιακούζα προέρχονται από δύο τάξεις 
που προέκυψαν στα μέσα της περιόδου Έντο (1603-1868): τους τεκίγια 
(tekiya), αυτούς που κυρίως πουλούσαν λιανικώς παράνομα, κλεμμένα ή 
κακής ποιότητας αγαθά, και τους μπακούτο (bakuto), εκείνους που ήταν 
εμπλέκονταν ή συμμετείχαν σε τυχερά παιχνίδια. Η Γιακούζα άρχισε να έχει 
σχηματίζεται τη δεκαετία του 1930, ως αντίδραση στην οικονομική ύφεση 
και στη διείσδυση προοδευτικών ιδεών στην Ιαπωνία. Η οργάνωση 
γιγαντώθηκε το 1945, με την καταστροφή της Ιαπωνίας στο τέλος του 
δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, όταν η Γιακούζα οργάνωσε τη μαύρη αγορά 
αγαθών. Παράλληλα οι δράσεις αρχίζουν να περιλαμβάνουν εκβιασμούς και 
προστασίες. Μέχρι το 1963 αριθμούσε 184.000 μέλη 

 



         Η Γιακούζα έχει αφομοιώσει τόσο παραδοσιακά ιαπωνικά 
χαρακτηριστικά, όσο και πιο δυτικά πρότυπα, όπως τα μαύρα 
κουστούμια και τα ακριβά αυτοκίνητα. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα των μελών της Γιακούζα είναι τα τατουάζ. Σα τατουάζ 
διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τη φατρία στην οποία ανήκει το 
μέλος. Αυτή η παράδοση έλκει τη καταγωγή της από τους Bakuto, οι 
οποίοι σχεδίαζαν ένα κύκλο στο μπράτσο τους για εκφοβισμό. Ένα άλλο 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το γιουμπιτσούμι. Σο γιουμπιτσούμι 
είναι το κόψιμο ενός δακτύλου ως ένδειξη μετάνοιας ή απολογίας. 
Κατά την πρώτη παράβαση, ο παραβάτης πρέπει να κόψει την 
τελευταία φάλαγγα του αριστερού μικρού δάχτυλο και να δώσει το 
κομμένο μέρος στο αφεντικό του. Μερικές φορές ένας υπαρχηγός 
μπορεί να το κάνει αυτό σε μετάνοια προς τον ηγέτη αν θέλει να 
σταματήσει ένα μέλος της συμμορίας δικό του από περαιτέρω 
αντίποινα. Η καταγωγή του προέρχεται από τον παραδοσιακό τρόπο 
που χειρίζεται ένα ιαπωνικό σπαθί. Σα τρία τελευταία δάχτυλα του 
κάθε χεριού που χρησιμοποιούνται για να πιάσουν σφιχτά το σπαθί, με 
τον αντίχειρα και το δείκτη ελαφρώς χαλαρό. Η αφαίρεση των 
δακτύλων αρχίζει με το μικρό δάχτυλο και συνεχίζει κατά μήκος του 
χεριού μέχρι το δείκτη, ώστε να εξασθενεί σταδιακά το κράτημα του 
σπαθιού. Επίσης, σε αντίθεση με τη σικελική μαφία, η Γιακούζα 
ενεργεί από γνωστά γραφεία και όχι στα κρυφά. Η Γιακούζα ασχολείται 
παραδοσιακά με την πορνεία, τον τζόγο, την προστασία, τον εκβιασμό 
και την τοκογλυφία. Σα τελευταία όμως χρόνια, η Γιακούζα ασχολείται 
με τις αγοροπωλησίες ακινήτων και το χρηματιστήριο, επενδύοντας 
εκεί τα κέρδη της. Μια άλλη πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος για 
την Γιακούζα είναι η εμπορία πορνογραφικού υλικού, καθώς εξάγει 
πορνογραφικό υλικό στην Ευρώπη και Αμερική. Επίσης, εμπορεύεται 
όπλα και ελέγχει το εμπόριο . 



•ΤΜΜΟΡΙΑ ΣΑΜΠΟΒ 

  Η υμμορία Σαμπόβ είναι μια συμμορία που δρα στην Αγία Πετρούπολη 

της Ρωσίας. Ιδρύθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1988, από 2 άνδρες από 

την περιφέρεια Σαμπόβ, τον Βλαντιμίρ Κουμάριν και τον Βαλέριι 

Λεντόφσκι. Η συμμορία πήρε το όνομα της από την περιοχή καταγωγής των 

αρχηγών της, το Σαμπόβ. Παρά τις ασταμάτητες καταγγελίες εναντίον του 

ο Βλαντιμίρ Κουμάριν εξακολουθεί να αρνείται την συμμετοχή του στην 

συμμορία. Η συμμορία αυτή έγινε γνωστή στο Σαμπόβ μετά την εκπομπή 

"600 δευτερόλεπτα" του Αλεξάντερ Νεβζόροβ. Η συμμορία ενδιαφερόταν 

για επενδύσεις και για εμπορία καύσιμων και άρχισε να εξελίσσεται σε 

συμμορία τύπου μαφίας. Μερικά μέλη της έγιναν βουλευτές στην Κρατική 

Δούμα και στην Νομοθετική υνέλευση της Αγίας Πετρούπολης. Ο 

ομιλητής της Νομοθετικής υνέλευσης της Αγίας Πετρούπολης είχε δείξει 

την υποστήριξη του στον Βλαντιμίρ Κουμάριν. Σο 1998, ο Κουμάριν έγινε 

Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εταιρεία Καυσίμων της Αγίας Πετρούπολης, 

την κυρίαρχη εταιρεία εμπορίας καύσιμων στην Αγία Πετρούπολη, η οποία 

ιδρύθηκε από τον Δήμο της Αγίας Πετρούπολης το 1994. Ψστόσο τον 

φθινόπωρο του 1999, η θέση της συμμορίας επιδεινώνεται. Ο Βίκτωρ 

Νοβοσιόλοφ αποκεφαλίστηκε από έκρηξη στο αυτοκίνητο του στις 20 

Οκτωβρίου του 1999. Μερικά από τα σημαντικά μέλη της συμμορίας 

φυλακίστηκαν ή θανατώθηκαν. Ο Βλαντιμίρ Κουμάριν αποχώρησε από την 

θέση του, ως Αναπληρωτής Πρόεδρος της Εταιρείας Καύσιμων της Αγίας 

Πετρούπολης.  

 



         Η συμμορία τώρα κατέχει εκατοντάδες ενεργά μέλη. Σον 
Αύγουστο του 2001, ο Μπορίς Γκριζλόφ ισχυρίστηκε ότι η 
συμμορία ήλεγχε έως και 100 βιομηχανικές επιχειρήσεις στην 
Αγία Πετρούπολη, καθώς και την Εταιρεία Καύσιμων Αγίας 
Πετρούπολης, και 4 θαλάσσιους λιμένες στην βορειοδυτική 
Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, στο Καλίνινγκραντ, στο 
Αρχάγγελσκ και στο Μούρμανσκ. τις 16 Ιανουαρίου του 2007, 
ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρωσίας, Γιούρι Σσάικα, ανακοίνωσε 
ότι πρόσφατα η συμμορία είχε λάβει μέρος σε περισσότερες από 
13 επιχειρήσεις στην Αγία Πετρούπολη και έγινε αντικείμενο 
έρευνας. τις 13 Ιουνίου του 2008, η Ισπανική Αστυνομία, 
συνέλαβε 20 μέλη του ισπανικού παραρτήματος της συμμορίας. 
Ο Αλεξάντερ Μαλίσεφ, αρχηγός της συμμορίας "Μαλίσεφ" που 
παλιά βρισκόταν σε διαμάχη με την συμμορία "Σάμποφ", 
εντάχθηκε στους κόλπους της δεύτερης και μετακόμισε στην 
Ισπανία για να δραστηριοποιηθεί εκεί για λογαριασμό της. Ο 
Γκενάντι Πετρόφ, συνεργάτης και γείτονας της αδερφής του 
βασιλιά Φουάν Κάρλος, φυλακίστηκε. Κατά την διάρκεια της 
αστυνομικής επιχείρησης, που πήρε το όνομα "Επιχείρηση 
Σρόικα", κατασχέθηκαν 307.000 δολλάρια και 23 πολυτελή 
αυτοκίνητα. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί μελών της συμμορία 
ύψους 12.000.000 ευρώ ήταν κατεψυγμένοι. υλλήψεις έγιναν 
και στο Βερολίνο, αφού ο Μιχαήλ Ρέμπο, μέλος της συμμορίας, 
είχε εμπλακεί σε νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση 
(εμπόριο) ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες. 

 



ΔΟΛΟΥΟΝΙΕ-ΛΗΣΕΙΕ 

 Δολοφονίες: 

      το νόμο, δολοφονία 
είναι έγκλημα από έναν 
άνθρωπο, πρόκληση 
θανάτου από άλλο 
άνθρωπο, χωρίς νόμιμη 
δικαιολογία, και με την 
πρόθεση-θανάτωση ή με μια 
πρόθεση για να προκαλέσει 
σοβαρή σωματική βλάβη. 
τις περισσότερες χώρες 
θεωρείται σοβαρότερο 
έγκλημα, και επικαλείται 
την υψηλότερη τιμωρία, 
διαθέσιμη βάσει του 
νόμου.. 

 



     τις περισσότερες χώρες, εάν ένα άτομο σκοτώνει ένα άλλο πρόσωπο 

παράνομα, ο δολοφόνος να χρεωθεί με τη δολοφονία, ή με κάποια 

μικρότερη παράβαση, ανάλογα με τις περιστάσεις: 

 Ακούσια προκαλούμενοι θάνατοι λόγω αμέλειας αντιμετωπίζεται στις 

περισσότερες χώρες ως μικρότερο έγκλημα της ακούσιας 

ανθρωποκτονίας ή ποινικά της αμελούς ανθρωποκτονίας 

 κόπιμες δολοφονίες χωρίς προμελέτη χρεώνεται μερικές φορές ως 

εθελοντική ανθρωποκτονία παρά τη δολοφονία. 

 Ένας δολοφόνος δεν είναι ένοχος της δολοφονίας εάν το θύμα ζει 

περισσότερο από ένα έτος και μια ημέρα μετά από την επίθεση. 

 Δολοφονίες κάτω από το άκρο πρόκληση ή η απειλή συγχωρείται 

νόμιμα όπως δικαιολογήσιμη ανθρωποκτονία. 



 Ληστείες: 

     Είναι έγκλημα από την 

κατάσχεση ιδιοκτησίας 

μέσω βία ή εκφοβισμός. 

Επειδή η βία είναι ένα 

συστατικό των 

περισσότερων ληστειών, 

οδηγούν μερικές φορές 

στη ζημιά ή δολοφονία 

από τα θύματά τους. Η 

ληστεία είναι γενικά 

αστικός έγκλημα. 



     Σο στοιχείο της δύναμης 
διαφοροποιεί τη ληστεία 
από κατάχρηση, κλοπή, και 
άλλοι τύποι κλοπής. 
Πειρατεία είναι ένας τύπος 
ληστείας. Ένοπλη 
ληστεία περιλαμβάνει τη 
χρήση του όπλο. Ληστεία 
εθνικών οδών 
πραγματοποιείται έξω και 
δημοσίως. Κλοπή 
αυτοκινήτου είναι η πράξη 
της κλοπής ενός 
αυτοκινήτου από ένα θύμα. 
Σράπεζες είναι συχνά ο 
στόχος, ληστείες τραπεζών. 



ΠΕΡΙΒΟΗΣΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΕς 
ΕΓΚΛΗΜΑ :  

Α) Πράξη ή παράληψη ανθρώπου  

Β) Πράξη άδικη δηλαδή αντίθετη στην έννομη τάξη  

Γ) Πράξη ακαταλόγιστη στο υποκείμενο της δηλαδή υπαιτιότητα 

και δυνατότητα του ανθρωπίνως φευκτού.  

Διακρίνονται: 

τα κατά της κοινωνικής ολότητας 

τα στρεφόμενα κατά των έννομων αγαθών του ατόμου.  

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΊ ΠΕΡΙΒΌΗΣΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΣΊΕ: 

Ο Σζακ Άμποτ 1944-2002 

Η Αϊλίν Γουόρνος 1956-2002 

Ο Αλ Καπόνε 1899-1947 

Ο Κιπ Κίνκελ 1982-…. 

Ο Κέβιν Μίτνικ 1963-… 

Ο Σζέσε Σζέιμς 1847-1882 

Ο Φράνκ Σζέιμς 1843-1915 
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Η Αμερικανίδα 
Αϊλίν Κάρολ 
Γουόρνος (29 
Υεβρουαρίου 1956 
– 9 Οκτωβρίου 
2002) ήταν 
Αμερικανίδα κατά 
συρροή δολοφόνος, 
που σκότωσε επτά 
άντρες στη 
Υλόριντα της 
Αμερικής από το 
1989 έως το 1990, 
ισχυριζόμενη πως 
την είχαν βιάσει ή 
αποπειράθηκαν να 
τη βιάσουν, όταν 
ήταν ιερόδουλη. 
Δικάστηκε και 
καταδικάστηκε σε 
θάνατο για τους έξι 
από τους επτά 
φόνους. Η 
εκτέλεσή της έγινε 
με θανατηφόρο 
ένεση στις 9 
Οκτωβρίου του 
2002. 
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Ο Αλφόνσο «Αλ» 

Καπόνε (Νέα 

Τόρκη 1899 -

 1947 Παλμ 

Άιλαντ, Υλόριντα) 

ήταν διαβόητος 

γκάνγκστερ 

(=κακοποιός), 

λαθρέμπορος 

οινοπνευματωδών 

ποτών που έδρασε 

στις ΗΠΑ και 

δέσποζε στον 

κόσμο του 

οργανωμένου 

εγκλήματος από 

το 1925 έως 

το 1931, στην 

περίοδο της 

ποτοαπαγόρευσης. 
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Ο Σζέσε Γούντσον Σζέιμς 

, υπήρξε θρυλικός 

κακοποιός, αρχηγός 

συμμορίας καθώς και ληστής 

τραπεζών και τρένων, από 

την πολιτεία του Μιζούρι. 

Τπήρξε το διασημότερο και 

πιο διαβόητο μέλος της 

συμμορίας των αδελφών 

Σζέιμς. Διάσημος και όταν 

ζούσε, αποτέλεσε θρυλική 

φιγούρα της Άγριας Δύσης 

μετά το θάνατό του . Ο Σζέσε 

και ο αδερφός του Υρανκ 

ήταν αντάρτες (σε ηλικία 16 

ετών μόλις) των Νοτίων κατά 

τη διάρκεια του 

Αμερικανικού Εμφυλίου. 

Είχαν κατηγορηθεί μάλιστα 

για θηριωδίες εναντίον 

στρατιωτών των Βορείων. 

Μετά τον πόλεμο, ως μέλη 

διάφορων συμμοριών, 

λήστεψαν τράπεζες, 

ταχυδρομικές άμαξες και 

τρένα. τις 3 Απριλίου του 

1882, σε ηλικία 35 ετών, ο 

Σζέσε Σζέιμς δολοφονήθηκε 

με ύπουλο τρόπο από τον 

Ρόμπερτ Υορντ, μέλος της 

συμμορίας του, ο οποίος 

μάλιστα ζούσε στο σπίτι του 

Σζέιμς και ήλπιζε να λάβει 

την κρατική αμοιβή για το 

κεφάλι του 
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Ο Αλεξάντερ 

Υράνκλιν "Υρανκ" 

Σζέιμς , υπήρξε 

διαβόητος Αμερικάνος 

κακοποιός. Ήταν ο 

μεγαλύτερος αδελφός του 

εξίσου διαβόητου 

παράνομου και θρύλου 

της Άγριας Δύσης. 



ΑΠΑΓΨΓΕ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ ΑΝΗΛΙΚΨΝ 

       ΑΠΑΓΨΓΗ : Η ΕΚΟΤΙΑ Η’ 

ΑΚΟΤΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ 

ΕΝΟ ΑΣΟΜΟΤ ΑΠΟ 

ΚΑΠΟΤ , Η ΑΡΠΑΓΗ Η’ Η 

ΛΗΧΗ ΚΑΠΟΙΟΤ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟ ΜΕ ΣΗ ΒΙΑ .   

 



ΟΡΙΜΟ 

    Με τον όρο «παιδική κακοποίηση» αναφερόμαστε στη βία, την κακή 
μεταχείριση ή την παραμέληση την οποία βιώνει ένα παιδί ή ένας έφηβος ενώ 
βρίσκονται υπό την «προστασία» ενός ατόμου το οποίο εμπιστεύονται ή από το 
οποίο εξαρτώνται (γονιός, αδελφός, αδελφή, άλλος συγγενής ή κηδεμόνας ή 
κάποιος που φροντίζει το παιδί). Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και μπορεί για 
παράδειγμα να συμβεί στο σπίτι του παιδιού ή στο σπίτι κάποιου  γνωστού του.  

  Ειδικότερα ως παιδική κακοποίηση ή παραμέληση καθορίζεται: οποιαδήποτε 
πράξη ή αμέλεια γονέα ή κηδεμόνα (υπεύθυνου για τη φύλαξη παιδιού), η 
οποία δημιουργεί βλάβη, τραύμα, πόνο, φόβο, απειλή, αίσθημα δυσαρέσκειας, 
δυσφορίας, αποστροφής ή ενοχής, έχει αρνητική επίδραση στο άτομο που τη 
δέχεται και μπορεί να καταλήξει σε θάνατο, σε σοβαρή φυσική ή 
συναισθηματική βλάβη, σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση ή 
οποιαδήποτε πράξη ή αμέλεια η οποία αποτελεί επικείμενο κίνδυνο σοβαρής 
βλάβης. Κάποιος που κακοποιεί ένα παιδί μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες 
μεθόδους για να έχει πρόσβαση στο παιδί, να ασκήσει εξουσία και έλεγχο, και 
να το εμποδίσει να φανερώσει ότι του συμβαίνει ή να ζητήσει βοήθεια. Η 
κακοποίηση είναι μια κατάχρηση εξουσίας και παραβίαση της εμπιστοσύνης 
του παιδιού. Μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός ή να συμβαίνει κατ’ 
επανάληψη ή σε κλιμάκωση για μια περίοδο μηνών ή ετών. Σέλος μπορεί η 
μορφή της κακοποίησης να μεταβάλλεται στη διάρκεια του χρόνου 



ΚΤΡΙΕ ΜΟΡΥΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 

 ωματική κακοποίηση 

 εξουαλική κακοποίηση 

 υναισθηματική ή ψυχολογική κακοποίηση  

 Παραμέληση και έκθεση σε κίνδυνο  

 Εκμετάλλευση 

 Εγκατάλειψη 

 Κατάχρηση ουσιών 

     Αν και οι παραπάνω μορφές μπορούν να βρεθούν  

ξεχωριστά, συχνά παρατηρείται συνδυασμός τους. 



ΨΜΑΣΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 

        Αφορά κάθε φυσική / σωματική βλάβη που υφίσταται ένα παιδί η 

οποία δεν οφείλεται σε ατύχημα. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε 

χτύπημα (με το χέρι, με ξύλο, με ζώνη ή άλλο αντικείμενο) γροθιά, 

κλωτσιά, τράνταγμα, πέταγμα, μαχαίρωμα, πνίξιμο, κάψιμο ή δάγκωμα 

του παιδιού, ή κάθε πράξη που οδηγεί σε φυσικό τραυματισμό του 

παιδιού. Μπορεί να πρόκειται για μικρές μελανιές, σοβαρά κατάγματα 

ακόμη και θάνατο. Κάθε τραυματισμός θεωρείται κακοποίηση 

ανεξάρτητα από το εάν υπήρχε σκοπός να πληγωθεί το παιδί. Η 

κάκωση μπορεί να είναι μία ή πολλές, παρατηρούνται δε συχνότερα 

στο κεφάλι και στα άκρα του παιδιού, δηλαδή στα ακάλυπτα μέρη του 

σώματος. Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν, ακόμα και με την 

παραμικρή υποψία, να εξετάζουν με προσοχή όλο το σώμα του παιδιού. 

 



ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 

      Η σεξουαλική κακοποίηση είναι μέρος όλων των ορισμών παιδικής 

κακοποίησης. Περιλαμβάνει πράξεις ενός γονιού ή ενήλικου που 

φροντίζει το παιδί οποιουδήποτε τύπου επαφή ενός ενηλίκου με ένα 

παιδί με στόχο τη σεξουαλική ικανοποίηση του ενηλίκου, ο οποίος έχει 

πάντα την αποκλειστική ευθύνη γιατί τα παιδιά δεν είναι δυνατόν να 

συγκατατεθούν σε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Σέτοιες ενέργειες είναι 

η θωπεία (χάϊδεμα) στα γεννητικά όργανα ενός παιδιού, η διείσδυση με 

οποιονδήποτε τρόπο στο στόμα, τα γεννητικά όργανα ή τον πρωκτό του 

παιδιού, ο αιμομικτικός βιασμός, ο σοδομισμός, (παιδεραστία), η έκθεση 

γυμνών μερών του σώματος - προσβολή της δημοσίας αιδούς. 

Περιλαμβάνει επίσης την προαγωγή / προώθηση στην πορνεία και την 

παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ορίζεται ως η εφαρμογή, η 

χρήση, η άσκηση πειθούς, η «δωροδοκία», ο δελεασμός, ή ο εξαναγκασμός 

ενός παιδιού να συμμετέχει ή να βοηθήσει άλλο άτομο να συμμετάσχει σε 

οποιαδήποτε σεξουαλική συμπεριφορά ή σε μίμηση τέτοιας συμπεριφοράς 

με σκοπό την καταγραφή με οπτικοακουστικά μέσα. Περιλαμβάνει τέλος 

το βιασμό, την ασέλγεια , την παρενόχληση και κάθε μορφή σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης των παιδιών 



ΤΝΑΙςΘΗΜΑΣΙΚΗ Η ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗςΗ  

      Αποτελεί πάντα τμήμα του ορισμού της κακοποίησης. ημαίνει κάθε 
«τραυματισμό της ψυχολογικής υπόστασης και της συναισθηματικής 
σταθερότητας του παιδιού όπως αυτός τεκμηριώνεται από μια εμφανή και 
ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά, τη συναισθηματική ανταπόκριση, ή την 
επίγνωση» ή ο οποίος φαίνεται /εκδηλώνεται ως «άγχος, κατάθλιψη, απόσυρση ή 
επιθετική συμπεριφορά). Η συναισθηματική κακοποίηση παραβλάπτει τη 
συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού και το αίσθημα της αξίας του εαυτού του. 
Η ψυχολογική κακοποίηση ενός παιδιού μπορεί να περιλαμβάνει πράξεις και 
συμπεριφορές οι οποίες εμπεριέχουν απόρριψη, εκφοβισμό, απομόνωση, 
εκμετάλλευση, υποτίμηση, συναισθηματική απροσφορότητα όπως και 
κοινωνικά αποκλίνουσες πράξεις. 

     π.χ. Οι τσιρίδες και οι φωνές. Η συνεχής κριτική («είσαι ηλίθιος, κακό παιδί, 
άχρηστος» κλπ) . Η σύγκριση του παιδιού με άλλα παιδιά, εις βάρος του «δεν 
αξίζεις τίποτε», «ο τάδε πήρε καλύτερους βαθμούς» κλπ. Η δημιουργία ενοχών 
«θα με πεθάνεις», «εσύ φταις για όλα». Οι απειλές εγκατάλειψης ή βίας «θα φύγω 
και θα σε παρατήσω», «θα σε κλείσω σε ίδρυμα», «θα σε σπάσω στο ξύλο». Η 
ταπείνωση του παιδιού «τι ήθελα και γέννησα ένα παιδί σαν και σένα». Η 
απόρριψη και η μη εκδήλωση αγάπης, στοργής, υποστήριξης, ή καθοδήγησης. Οι 
ακραίες μορφές τιμωρίας π.χ. στέρηση φαγητού, νερού, κλείδωμα σε σκοτεινούς 
χώρους, κλπ. Η συναισθηματική κακοποίηση είναι συχνά δύσκολο να αποδειχθεί 
και γι’ αυτό είναι δύσκολη και η παρέμβαση. Η συναισθηματική κακοποίηση είναι 
σχεδόν πάντα παρούσα όταν έχουν διαπιστωθεί και άλλες μορφές. 

 



ΠΑΡΑΜΕΛΗΗ 

      Ψς παραμέληση θεωρείται το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο η διατροφή, 

η ιατρική φροντίδα, η ένδυση, η στέγαση, η σχολική φοίτηση ή η 

παρακολούθηση που παρέχεται στο παιδί είναι έντονα ανεπαρκής ή 

ακατάλληλη σε βαθμό τέτοιο ώστε να παραβλέπεται ή να τίθεται σε σοβαρό 

κίνδυνο ή υγεία και η ανάπτυξή του. Ένα παιδί είναι παραμελημένο εάν 

αφεθεί χωρίς φροντίδα για μακρά χρονικά διαστήματα ή εάν 

εγκαταλειφθεί. τα πλαίσια της παραμέλησης εντάσσεται και η ανεπάρκεια 

της αύξησης ή δυστροφία μη οργανικής αιτιολογίας. Λόγω των ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών, αναφέρεται ως ξεχωριστή κατηγορία. 

 

 



     Εκμετάλλευση θεωρείται η 

χρησιμοποίηση του παιδιού 

για να αποκομίσει οικονομικά 

οφέλη ο ενήλικας που το 

χρησιμοποιεί. Παραδείγματα 

εκμετάλλευσης αποτελεί η 

έκθεση και ή ώθηση του 

ανηλίκου με στόχο την 

επαιτεία από πλευράς 

ενήλικα. 

      Μιλάμε για εγκατάλειψη 

όταν η ταυτότητα ή η εντόπιση 

των γονέων δεν είναι γνωστά, 

εάν το παιδί εγκαταλείφθηκε 

από έναν γονέα σε συνθήκες 

στις οποίες το παιδί υπέστη 

σοβαρή βλάβη ή ο γονέας δεν 

διατήρησε επαφή με το παιδί ή 

δεν του παρείχε επαρκή 

υποστήριξη για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. 

ΕΜΚΕΣΑΛΕΤΗ ΕΓΚΑΣΑΛΕΙΧΗ 



ΚΑΣΑΦΡΗΗ ΟΤΙΨΝ 

     υνθήκες οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν κακοποίηση ή παραμέληση 

περιλαμβάνουν: 

 Φρησιμοποίηση ή αποθήκευση εξοπλισμού για την παρασκευή μιας 

απαγορευμένης ουσίας παρουσία ενός παιδιού ή στο χώρο ενός παιδιού. 

 Η πώληση, διανομή ή χορήγηση ουσιών ή οινοπνευματωδών ποτών σε ένα 

παιδί. 

 Η χρήση απαγορευμένων ουσιών από κάποιον που φροντίζει ένα παιδί και η 

οποία επηρεάζει την ικανότητά του. 

      Η έκθεση του παιδιού σε υλικό σχετικό με απαγορευμένες ουσίες (πώληση, 

διανομή, άλλες δραστηριότητες) 



ΑΠΑΓΨΓΕ 

Οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:  

 Madeleine McCann 

 JonBenét Patricia Ramsey 

 Άλεξ Μεσχισβίλη 
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Madeleine McCann 

εξαφανίστηκε το απόγευμα 

της Πέμπτης 3 Μαΐου 

2007. Ήταν σε διακοπές 

με τους γονείς τις και τα 

δίδυμα αδέρφια της στην 

Πορτογαλία.  Σο κοριτσάκι 

έλειπε από το διαμέρισμα, 

στο κέντρο του  Praia da 

Luz Resort, λίγες μέρες 

πριν τα τέταρτα γενέθλια 

της, και ακόμα δε 

βρέθηκε. Οι γονείς της  

Kate και Gerry McCann 

είπαν πως  άφησαν τα 

παιδιά στο πάτωμα του 

δωματίου ενώ αυτοί 

έτρωγαν σε ένα εστιατόριο 

120 μέτρων μακριά. Η 

αστυνομία της 

Πορτογαλίας θεωρεί πως 

το κορίτσι μπορεί να 

πέθανε στο χώρο του 

δωματίου ή  μπορεί να την 

απήγαγαν. Η Βρετανική 

και Πορτογαλική 

αστυνομία συνεργάζονται 

για να εξιχνιάσουν αυτή 

την υπόθεση…. 
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Η JonBenét 
Patricia Ramsey 
(August 6, 1990 – 
December 25, 
1996) από την 
Αμερική ήταν η  
βασίλισσα της 
ομορφιάς στην 
ηλικία  των 6. 
Δολοφονήθηκε στο 
μέσα στο σπίτι της 
και το πτώμα της 
βρέθηκε στο 
υπόγειο του 
σπιτιού της 8 ώρες 
ακριβώς μετά την 
αναφορά απαγωγής 
της. Κύριοι 
ύποπτοι της 
υπόθεσης ήταν οι 
γονείς της αλλά 
όπως αποδείχθηκε 
αργότερα δεν είχαν 
καμία ανάμειξη. Η 
υπόθεση έκλεισε 
χωρίς όμως να 
βρεθεί ο δολοφόνος 
της και ξανάνοιξε 
το 2009. 
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τις  3 Υεβρουαρίου 

2006 ο Άλεξ ξεκινάει ν 

πάει στο μαγαζί του 

πατριού του, στο δρόμο 

συναντάει 5 ανήλικα 

αγόρια οι οποίοι τον 

βρίζουν κι αρχίζουν να 

τον ακολουθούν και 

αφού επιτίθονται , τον 

ξυλοκοπούν και τον 

ρίχνουν στο έδαφος με 

αποτέλεσμα να 

τραυματιστεί στη μύτη. 

Αιμόφυρτος σηκώνεται 

και προσπαθεί να 

ξεφύγει από τα αγόρια 

που τον κυνηγούσαν. 

Αφού τον έπιασαν τον 

ρίχνουν από μια 

μαρμάρινη σκάλα. 

Βλέποντας πως είναι 

νεκρός τα αγόρια τον 

μετέφεραν σε ένα 

εγκαταλελειμμένο σπίτι 

και μετά από δύο μέρες 

τον πέταξαν στο 

ποτάμι.. 



ΑΙΤΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 DNA 

 Ανεργία 

 Χυχολογικά προβλήματα 

 Παράνομη μετανάστευση (πολλοί μετανάστες 

οδηγούνται στο έγκλημα επειδή δεν βρίσκουν 

εργασία) 

 



ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΨΝ 

      Πολλοί εγκληματίες οδηγούνται στο έγκλημα λόγω  

των ψυχολογικών τους προβλημάτων. Κάποιοι 

επιστήμονες ερεύνησαν τις ψυχολογικές διαταραχές 

των εγκληματιών. Ένας από αυτούς τους επιστήμονες 

είναι και ο Σσέζαρε Λομπρόζο. 

 Ο Σσέζαρε Λομπρόζο έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις 

μελέτες και τις θεωρίες του πάνω στο πεδίο της 

χαρακτηρολογίας ή της σχέσης ανάμεσα στα 

πνευματικά και στα σωματικά χαρακτηριστικά. 

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την έννοια του 

«εγκληματικού μυαλού» και τόνισε τη σημασία της 

επιστημονικής μελέτης του. Η θεωρία του έγινε 

αργότερα γνωστή ως «εγκληματολογική ανθρωπολογία».  



     Σο ενδιαφέρον του για το έγκλημα ξεκίνησε το 1864, 

όταν μελετούσε τα τατουάζ στα χέρια των στρατιωτών και 

τις υποτιμητικές φράσεις (επίσης με τη μορφή τατουάζ) οι 

οποίες ξεχώριζαν τον «έντιμο από τον μη έντιμο 

στρατιώτη». Ο Λομπρόζο διαπίστωσε ότι τα τατουάζ από 

μόνα τους δεν επαρκούσαν για την κατανόηση της φύσης 

των εγκληματιών και θεώρησε ότι ήταν απαραίτητο να 

προσδιορίσει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του μη 

φυσιολογικού ατόμου, δηλαδή του εγκληματία και του 

παράφρονα, μέσω της εμπειρικής μεθόδου. . Έτσι ξεκίνησε 

λεπτομερείς ανθρωπομορφικές μελέτες σε πτώματα και 

επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στο σχήμα του κρανίου ως 

ένδειξη ύπαρξης κάποιας ανωμαλίας. Σέτοιου είδους 

μελέτες είχαν πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά από τον 

Γερμανό γιατρό Υρανς Γιόζεφ Γκαλ, ο οποίος είχε 

ασχοληθεί με την κρανιολογία, την χαρακτηρολογία και 

την έμφυτη κοινωνιοπαθολογία. 



     Οι μελέτες του τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών του 

κρανίου και των εγκληματικών ιδιοσυγκρασιών. Ο 

εγκληματίας για το Λομπρόζο είναι περισσότερο άρρωστος 

παρά ένοχος. Ο Λομπρόζο κατέταξε τους εγκληματίες σε 

τέσσερις κατηγορίες: 

 τους εκ γενετής, που χαρακτηρίζονται από ανατομικά 

φυσιολογικά και ψυχολογικά στίγματα 

 τους ψυχοπαθείς 

 τους από τις περιστάσεις και 

 τους εγκληματίες από πάθος. 

     Ο Λομπρόζο κατέληξε να πιστεύει ότι το έγκλημα είναι 

«προνόμιο» της ανθρώπινης φύσης, η τάση προς το 

έγκλημα είναι γενετικό χαρακτηριστικό και ο δυνάμει 

εγκληματίας -απόγονος όμοιων του- είναι δυνατόν να 

αναγνωριστεί από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 

προσώπου και του κρανίου του. 



      Σο κυριότερο έργο του, «Ο Εγκληματίας άνθρωπος», 
εκδόθηκε το 1876. ε αυτό, βασιζόμενος σε παρατηρήσεις του 
από τη συμπεριφορά των ζώων, των αρχαίων λαών και των 
άγριων φυλών, απέδωσε το έγκλημα σε αταβισμό, δηλαδή σε 
επιστροφή του ατόμου σε παλαιότερη άγρια κατάσταση 
(ιδέα που αρχικά είχε υποστηρίξει ο Δαρβίνος). Τποστήριζε 
ότι ανατομικές έρευνες σε σώματα εγκληματιών που είχαν 
πεθάνει καθώς επίσης και εφαρμογές ανθρωπομετρικών 
μεθόδων πάνω σε κρατούμενους, απεκάλυπταν ότι οι 
εγκληματίες ήταν σωματικά διαφοροποιημένοι από τους 
φυσιολογικούς ανθρώπους. Αν η εγκληματικότητα ήταν 
χαρακτηριστικό που μεταβιβάζεται μέσω κληρονομικότητας, 
τότε ο εκ γενετής εγκληματίας θα μπορούσε να γίνει 
αντιληπτός από σωματικά, εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως 
για παράδειγμα τα μεγάλα σαγόνια, τα ψηλά ζυγωματικά, η 
γαμψή μύτη, τα σαρκώδη χείλη κ.ο.κ. το έργο αυτό 
προχώρησε ακόμα παραπέρα, σε διαχωρισμό των βιολογικών 
στιγμάτων ανάλογα με το είδος του εγκλήματος (λ.χ. οι 
δράστες εγκλημάτων κατά της ζωής έχουν κοντόχοντρα χέρια, 
ενώ οι δράστες κλοπών, απατών και βιασμών έχουν μακριά 
χέρια). 



ΠΟΟΣΑ ΕΓΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

       Σο BBC παραθέτει στατιστικές για την εγκληματικότητα: αύξηση 

των διαρρήξεων κατά σχεδόν 50% τον τελευταίο χρόνο και 604 

διαρρήξεις σπιτιών από την αρχή του 2012, αριθμό τον οποίο κρίνει 

«χαμηλό». Όμως ακολουθεί η άποψη έλληνα εγκληματολόγου ότι 

πολλά θύματα διάρρηξης δεν πηγαίνουν στην αστυνομία γιατί 

πιστεύουν ότι είναι μάταιο αλλά και γιατί η ελληνική κυβέρνηση 

έχει πλέον επιβάλει κόστος στην κατάθεση μήνυσης. Οι επίσημες 

στατιστικές δείχνουν ότι οι ξένοι ευθύνονται για την μισή περίπου 

εγκληματική δραστηριότητα στην Ελλάδα «αλλά πολλοί Έλληνες 

κατηγορούν τους ξένους για την αύξηση της εγκληματικότητας». 

ύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ένοπλες συμμορίες μπαίνουν 

στη χώρα από την Αλβανία και τη Βουλγαρία για να επιδοθούν σε 

διαρρήξεις καθώς πολλοί Έλληνες έχουν αποσύρει τα χρήματά τους 

από την τράπεζα και τα κρύβουν στο σπίτι φοβούμενοι την 

χρεοκοπία της Ελλάδας. Σην ώρα που η ελληνική οικονομία 

συρρικνώνεται κατά 7% τον χρόνο, ως και 300 μετανάστες 

μπαίνουν παράνομα στη χώρα καθημερινά από τον Έβρο. 

 

 



ΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΟΤ 2012 



ΑΝΘΡΨΠΟΚΣΟΝΙΕ 



ΝΑΡΚΨΣΙΚΑ (%) 



ΣΡΟΠΟΙ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΗ 

ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

1.   Ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου και της 

λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας ως 

κατεξοχήν φορέα παροχής ασφάλειας. 

2. Η μεταρρύθμιση στη δομή και την οργάνωση του 

ώματος. 

3.  Η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης και 

συνεργασίας των πολιτών με τους θεσμικούς 

φορείς ελέγχου του εγκλήματος . 

4. Η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή της 

εγκληματικότητας στις πραγματικές της 

διαστάσεις . 

  



    τις προσπάθειες που καταβάλει η Πολιτεία για 

τον εκσυγχρονισμό των διωκτικών αρχών και την 

καλύτερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας 

είναι απαραίτητα: 

1.  Η προσαρμογή των διεθνών προτύπων στις 

ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής 

περίπτωσης . 

2. Η αλλαγή της νομοθεσίας αναφορικά με τη 

χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς,  

3. Η δημιουργία ειδικών ομάδων δίωξης με 

εξειδίκευση σε ιδιαίτερα εγκλήματα. 

4. Η ενίσχυση των πεζών αστυνομικών περιπολιών. 

5. Η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού. 

6. Η ορθολογική κατανομή του έμψυχου δυναμικού 

στην Ελληνική Επικράτεια με βάση τις ανάγκες 

της κάθε περιοχής για αστυνόμευση.  

 

 



7.  Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής 
υποδομής, 

8.  Η ενημέρωση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τις 
σύγχρονες κατευθύνσεις της αντεγκληματικής πολιτικής. 

9.  Η ενδυνάμωση της συνεργασίας των σωμάτων δίωξης του 
εγκλήματος. 

10. Η δημιουργία κοινού θαλάμου επιχειρήσεων και 
συντονιστικού οργάνου διαχείρισης κρίσεων. 

.       υνεπώς, προκειμένου να προληφθεί μια μελλοντική έξαρση 
της εγκληματικότητας στη χώρα μας θα πρέπει -μεταξύ των 
άλλων- να μειωθεί η ανεργία, να αυξηθεί το βιοτικό και το 
εκπαιδευτικό επίπεδο των πολιτών, να αναβαθμισθεί το 
κοινωνικό κράτος, να δοθούν ευκαιρίες στους νέους 
ανθρώπους και να διασφαλισθούν τα μέσα για την επίτευξή 
τους, να επαναπροσδιορισθούν οι στόχοι της νέας γενιάς, να 
μειωθεί το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, 
να ενσωματωθούν οι μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού (με 
πρώτα και κύρια τους οικονομικούς μετανάστες), να 
στηριχθούν οι θεσμοί της οικογένειας και του σχολείου. 
Πρέπει, δηλαδή, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να εκλείψουν οι παράγοντες παθογένειας που 
ενδημούν στις σύγχρονες κοινωνίες. 



 

 

ΤΕΛΟΣ 


