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ΠΟΛΕΜΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

●Ιμπεριαλισμός: Υπήρξε η 

κυριότερη αιτία του πολέμου, 

επιθετική προσπάθεια της 

ταχύτατα αναπτυσσόμενης 

Γερμανίας να καλύψει τις 

ανάγκες της σε πρώτες ύλες, 

καύσιμα και αγορές μέσω της 

αναδιανομής του παγκόσμιου 

πλούτου και των αποικιών. Ο 

ιμπεριαλισμός αποτελεί πολιτική 

επέκτασης του ελέγχου ή 

ελέγχου στα πολιτικά ή τα 

οικονομικά πράγματα άλλων 

κρατών. 



●  

● Μιλιταρισμός: Ενισχυόταν 

διαρκώς  επιταχύνοντας την 

πορεία προς τον πόλεμο. 

Μιλιταρισμός είναι ο 

υπερτονισμός των 

στρατιωτικών αξιών. Αποτελεί 

την επιθυμία ή την πεποίθηση 

ότι ένα κράτος θα πρέπει να 

κατέχει ισχυρή στρατιωτική 

δύναμη και να είναι έτοιμο να 

τη χρησιμοποιήσει επιθετικά 

για να υπερασπιστεί ή να 

προάγει τα εθνικά 

συμφέροντα. 



●  

● Εθνικισμός: Έπαιξε 

ουσιαστικό ρόλο στην 

ωρίμανση των συνθηκών που 

οδήγησαν στον πόλεμο. 

Παθολογική προσήλωση στο 

έθνος και στα εθνικά ιδεώδη 

ακόμη και όταν αυτά 

πραγματώνονται σε βάρος 

των άλλων εθνών. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

● Οι συνθήκες ειρήνης που 

υπογράφηκαν ήταν 

εξοντωτικές για τους 

ηττημένους. Δυσβάσταχτες 

πολεμικές αποζημιώσεις, 

διανομή των αποικιών των 

ηττημένων μεταξύ των 

νικητών και αφαίρεση 

εδαφών. 

● Με τέτοιες μεθόδους οι νικητές 

κατέστρεφαν ουσιαστικά τη 

δυνατότητα οικονομικής 

ανόρθωσης όλης της Ευρώπης 

και δημιουργούσαν τις 

προϋποθέσεις για νέο πόλεμο. Η 

Κοινωνία των Εθνών, 

δημιούργημα των συνθηκών 

ειρήνης, έγινε καταφύγιο των 

αδυνάτων και πεδίο 

ανταγωνισμού των ισχυρών. 



● Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν 

να γεννηθούν και να αποκτήσουν 

απήχηση στα κράτη αυτά ακραία 

κινήματα που δεν αναγνώριζαν τις 

αρχές του δημοκρατικού 

πολιτεύματος. Στην Ιταλία ο 

Μουσολίνι δημιούργησε το 

φασιστικό κόμμα και στη Γερμανία 

ο Χίτλερ το Εθνικοσοσιαλιστικό 

κόμμα. 

● Οι φασίστες του Μουσολίνι 

στην Ιταλία θα καταλάβουν 

πραξικοπηματικά την εξουσία 

το 1923, ενώ στη Γερμανία ο 

Χίτλερ θα νικήσει στις εκλογές 

του 1933 βασιζόμενος στις 

ψήφους των ανέργων και των 

εξαθλιωμένων εργατών και 

αγροτών. 

● Η Γερμανία και η Ιταλία ήταν δυο χώρες στις οποίες το παλαιό 

πολιτικό σύστημα δε μπόρεσε να επιβιώσει. Η Ιταλία μαστιζόταν από 

υπερπληθυσμό και έλλειψη επενδύσεων στην οικονομία. Η Γερμανία 

καταδικασμένη να πληρώνει κάθε χρόνο πολεμικές αποζημιώσεις 

στους νικητές, μεγαλύτερες από το εθνικό ακαθόριστο προϊόν, 

μαστιζόταν μέχρι το 1933 απο ανεργία και αποβιομηχάνιση. 



● Από το 1935 πυκνώνουν τα 

σύννεφα στα Βαλκάνια. Η 

Ιταλία αυξάνει την 

επιθετικότητά της. Ο Μουσολίνι 

ονειρεύεται την εξάπλωση της 

ιταλικής κυριαρχίας σε ολη τη 

Μεσόγειο. 

● Τα βαλκανικά κράτη ανησυχούν 

και η Αγγλία, ευαίσθητη σε 

αυτή την περιοχή της Ευρώπης, 

βγαίνει από την 

επιφυλακτικότητά της. Η Αγγλία 

και η Γαλλία προσφέρουν την 

εγγύησή τους στη Ρουμανία και 

στην Ελλάδα εναντίον 

ενδεχόμενης ιταλικής επίθεσης. 



Μακιαβέλι 

Περί ιμπεριαλιστικού πολέμου 
 
 Ο όρος Μακιαβελισμός δεν βασίζεται στην διδασκαλία του συνολικού 
έργου του Μακιαβέλι. Δεν αντανακλά, δηλαδή, τις ρεπουμπλικανικές 
καταβολές της πραγματικής πολιτικής του σκέψης, αλλά μεμονωμένα, 
την σατανική ραδιουργία που προωθείται μέσω του Ηγεμόνα, και 
αναφέρεται στις μεθόδους με τις οποίες κάποιος εξουσιαστής, 
εκτιμώντας την εκάστοτε  περίσταση, δικαιούται να μεταχειρίζεται 
οποιοδήποτε μέσο, προκειμένου να προστατεύσει το κράτος του 
από  εσωτερικούς και εξωτερικούς «εχθρούς» εξασφαλίζοντας 
παράλληλα και την προσωπική του ευημερία. 
 



Κράτος και Βία 
 
 
Στην μυθολογία 
Στην ελληνική μυθολογία το Κράτος ήταν η προσωποποίηση της 
ωμής εξουσίας κάθε μορφής (όχι μόνο της κρατικής) ενώ η Βία ήταν 
θεότητα, η προσωποποίηση της βίας. 
Το Κράτος, η Βία, ο Ζήλος και η Νίκη αναφέρονται από τον Ησίοδο 
στη Θεογονία του ως αδέλφια, τέκνα της Στυγός και του Πάλλαντα. 
Η Βία, το Κράτος και τα αδέλφια του ήταν μόνιμοι συνοδοί του Δία: 
είχαν αυτή την τιμή αφότου είχαν πολεμήσει στο πλευρό του κατά 
την Τιτανομαχία μαζί με τη μητέρα τους. Ο Αισχύλος στην τραγωδία 
του Προμηθεύς Δεσμώτης παρουσιάζει τη Βία και το Κράτος ως 
υπηρέτες / πιστούς εκτελεστές του Δία να βοηθούν τον Ήφαιστο να 
δέσει τον Προμηθέα στα βράχια του Καυκάσου. 



ΕΝΟΤΗΤΑ 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

● Είναι προφανές ότι μπαίνουμε στην πιο σκληρή φάση ενός 

παγκόσμιου οικονομικού πολέμου, ο οποίος μέχρι πρότινος έδειχνε 

συγκεκαλυμμένος. Ο πόλεμος δολαρίου εναντίον ευρώ, γιατί πλέον 

περί αυτού πρόκειται, έχει θύματα και από τα δυο στρατόπαιδα 

αντιμαχομένων. Αιτία αυτής της υπερχρέωσης των κρατών της δύσης 

και ιδιαίτερα των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας, είναι ότι ενέδωσαν οι 

ηγεσίες τους στον χρηματοοικονομικό καπιταλισμό και της 

δημιουργίας εικονικού πλούτου και αντί τα χρήματα που δανείζονται 

από τις αναδυόμενες και παραγωγικές οικονομίες της Γερμανίας, της 

Ιαπωνίας και προτίστως της Κίνας να τα χρησιμοποιούν για 

παραγωγικές επενδύσεις, τα μετέτρεπαν σε χρηματιστικά προϊόντα. 

 
● Είναι τυχαίο άραγε ότι οι δυο από τις τρεις παγκόσμια 

πλεονασματικές χώρες είναι οι ηττημένοι του Β' παγκοσμίου 

πολέμου; 



ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΣΟΚ 
  

Το Δόγμα του Σόκ εφαρμόζεται στους λαούς με τα δάνεια, την 
καταχρέωση της χώρας, το κλείσιμο των βιομηχανιών, το κλείσιμο των 
καταστημάτων, την ανεργία, τη βαριά φορολογία, τα χαράτσια, το 
χρηματιστήριο με τις μετοχές που καθημερινά χάνουν ολοένα και 
περισσότερο την αξία τους, τη μείωση μισθών και συντάξεων κλπ.. 
Μέσω της βίαιης φτωχοποίησης που πραγματώνεται με τα παραπάνω, 
το οικονομικό «Δόγμα του Σόκ» αποτελεί ψυχολογικό πόλεμο στα χέρια 
της ανώτερης elite, που περιγράφει τις πολιτικές μηχανορραφίες και τον 
ανθρώπινο φόρο αίματος που απαιτείται για να επιβληθούν ανήθικες 
οικονομικές πολιτικές και πρακτικές, σε χώρες προτεκτοράτα και 
αποικίες, που διαθέτουν αξιόλογο ορυκτό πλούτο, όπως η Ελλάδα. 
Εύκολα λοιπόν κατανοούμε ότι το Δόγμα του Σόκ είναι ένας από τους 
μηχανισμούς της ψυχολογίας της βίας. Το ενδιαφέρον του βρίσκεται 
κυρίως στο πως πρωτοδημιουργήθηκε, στη διαχρονικότητά του και στο 
πως εφαρμόζεται ακόμη και στην ίδια μας τη χώρα. 
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

● Κάποιοι κοινωνιολόγοι που 

προσπαθούν να αναλύσουν το 

φαινόμενο, θεωρούν τον 

πόλεμο μια φυσική επιλογή, 

ένα αναπόφευκτο γεγονός 

που οδηγεί στον περιορισμό 

του πληθυσμού προς όφελος 

του ανθρώπινου είδους. 

● Από την άλλη, ο πόλεμος 

βρίσκεται μέσα μας, στα 

ένστικτά μας. Αρκετοί 

ιστορικοί συγκρίνουν τον 

πόλεμο με ένα τροχαίο 

δυστύχημα που συμβαίνει 

στον άξονα του χρόνου. 

● Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, το κύριο ερώτημα που 

δημιουργήθηκε είναι το “ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΕΜΑΜΕ”. Σίγουρα ένας 

πόλεμος μπορεί να πάρει πολλές μορφές όπως επιτακτικός, 

οικονομικός αλλά ακόμα και ψυχολογικός, αλλά ό,τι μορφή και 

να έχει, οι συνέπειές του είναι καταστροφικές. 



 



ΚΡΑΤΟΣ - ΝΟΜΟΙ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

● Νόμοι ονομάζονται οι 

γραπτοί κανόνες δικαίου που 

ρυθμίζουν υποχρεωτικά τις 

σχέσεις μεταξύ των πολιτών 

και πολιτών με το κράτος. 

● Οι νόμοι μπορεί να είναι 

ακόμα και άγραφοι, 

ρυθμίζουν τις ενέργειες του 

ανθρώπου και την 

συμπεριφορά του ώστε να 

συμβαδίζει με το τι θεωρεί 

σωστό στην κοινωνία. 



Οι νόμοι διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

● Γραπτοί: Σύνταγμα, αστικός, 

ποινικός κώδικας. 

● Άγραφοι: Εθιμικό δίκαιο, ήθη, 

έθιμα, παραδόσεις. 



Δύο κατηγορίες που καθορίζουν την αυστηρότητα των νόμων είναι: 

● Αυστηροί Νόμοι. 

● Επιεικείς Νόμοι. 



ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ: 

● Ορίζουν το δίκαιο και αγωνίζονται γι' αυτό. 

● Οριοθέτηση του καλού και του κακού. 

● Ανάγκη αρμονικής κοινωνικής συμβίωσης. 

● Διασφαλίζουν την ελευθερία των πολιτών. 

● Επιλύουν διαφορές ειρηνικά και πολιτισμένα. 

● Διαπαιδαγωγούν τους πολίτες. 

● Εξασφαλίζουν τη δημοκρατία. 



Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη θέσπιση νόμων θεωρούνται οι εξής: 

● Να ορίζονται δημοκρατικά και με 

λαϊκή συμμετοχή. 

● Να εξυπηρετούν ευρύτερα 

(λαϊκά) συμφέροντα. 

● Να ισχύουν τα ίδια για όλους 

(ισότητα-ισονομία). 

● Να μην αφήνουν παραθυράκια, 

να είναι περιγραφικοί και 

ακριβείς. 



     Πολιτική βία και ‘’εξαιρέσεις’’ 
 
Η βία έχει πολλά πρόσωπα και δεν εξαιρείται η 
πολιτική. Βιαιότητες προερχόμενες από την πολιτική 
σκηνή καθώς και το πολιτικό παρασκήνιο υπήρχαν 
ανέκαθεν. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.   
Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα εξουσιαστών που 
εξαιρούνται του νόμου παρά των πράξεών τους. 
Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις που 
προσωπικότητες έχουν περάσει απο την πολιτική 
σκηνή χωρίς να κάνουν κατάχρηση της εξουσίας που 
τους δίνεται, αλλά δυστυχώς τέτοιες περιπτώσεις 
είναι μετρημένες στα δάχτυλα.  



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

● Κάθε κοινωνία αποτελείται από 

άτομα διαφορετικού χαρακτήρα, 

οπότε δεν είναι δυνατόν οι 

νόμοι να ανταποκρίνονται ολικά 

στις απαιτήσεις όλων των 

πολιτών. 

● Σε περίπτωση λοιπόν που οι 

νόμοι δεν ακολουθούνται, τότε 

οι πολίτες επιβάλλεται να 

τιμωρηθουν. 

● Η εξουσία παίζει σημαντικό 

ρόλο στη δικαιοσύνη, πράγμα 

που είναι άδικο για τους 

υπόλοιπους πολίτες, γιατί 

πραγματοποιούνται διακρίσεις. 



 



ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

● Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται αύξηση βίας και 

παραβατικότητας στα σχολεία. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται 

στην παγκοσμιοποίηση και τα 

αίτια έχουν σχέση με τις 

οικονομικές ανισότητες, το 

ρατσισμό, τα λάθος πρότυπα 

και η βία φέρνει βία. Η βία 

εκδηλώνεται σωματικά, 

ψυχολογικά και λεκτικά. 

 



●  

 

● Ο ι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

επεμβαίνουν με διακριτικότητα 

και συνεργασία.  

Τα παιδιά που βιώνουν τη βία 

παρουσιάζουν διαταραχές 

συμπεριφοράς.  

Το πρόβλημα λύνεται όταν 

υπάρχει έγκαιρος εντοπισμός 

και απαιτεί ψυχραιμία, διάλογο 

και υπομονή.  

Ο δάσκαλος μπορεί να 

συμβουλέψει και να 

συνεργαστεί με τους γονείς. 

Οι γονείς δεν πρέπει να 

αδιαφορούν όταν τους γίνονται 

παράπονα για τη συμπεριφορά 

του παιδιού τους. 



● Η ψυχολογική βία 

απομονώνει τους μαθητές. 

 

Οι γονείς πρέπει να τονώσουν 

την αυτοπεποίθησή τους και 

να μην τους πουν αρνητικά 

σχόλια ή συμβουλές που 

ανακυκλώνουν τη βία. 

 



●  

 

● Ο εκφοβισμός και η βία 

εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους 

όπως: χειρονομίες, βρισιές, 

εκβιασμούς και καταστροφή 

προσωπικών αντικειμένων. 

Οι αιτίες της βίας έχουν σχέση με 

τα ατομικά χαρακτηριστικά αλλά 

και με το οικογενειακό περιβάλλον. 

Ακόμη διαφέρει ανάμεσα στα δύο 

φύλα και σχετίζεται με το 

ψυχολογικό κλίμα του σχολείου. 

Σημαντικό ρόλο έχει η στάση των 

γονιών και η προβολή βίας από τα 

Μ.Μ.Ε. 

Τα “θύματα” είναι ανασφαλή, 

ευαίσθητα, εσωστρεφή και 

φοβισμένα. 

Οι “θύτες” είναι παιδιά επιθετικά, 

χωρίς ηθικούς ενδοιασμούς. 



● Μετά από έρευνες 

διαπιστώθηκε ότι με 

παρεμβάσεις το φαινόμενο 

της βίας μπορεί να 

αντιμετωπιστεί. 

Τα μέτρα που πρέπει να 

παρθούν είναι η συστηματική 

διερεύνηση του φαινομένου 

σε όλες τις διαστάσεις του. 

Το Υπουργείο Παιδείας 

πρέπει να εκδόσει γραπτή 

πολιτική αντιμετώπιση και να 

επιμορφώσει τους 

εκπαιδευτικούς. 

 



Εξάλλου η βία δεν συνάδει με πολιτισμένες κοινωνίες γιατί δεν προάγει 

πολιτισμό. 

 



«ΚΛΙΚΕΣ» ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΦΙΛΙΕΣ 
 
Συχνό είναι το φαινόμενο των κλικών  που παρατηρείται 
σχετικά με τους μαθητές στο σχολικό χώρο. Υπάρχουν 
διάφοροι λόγοι όπου τα παιδιά οδηγούνται στη δημιουργία 
κλικών. Αισθήματα όπως υπεροψία, αλαζονεία και πολλά 
στοιχεία εχθρότητας απέναντι σε συμμαθητές άλλης 
εθνότητας συναντώνται πολύ συχνά στα σημερινά σχολεία, 
γεγονός που οδηγεί στην αύξηση και στην δημιουργία  του 
φαινομένου. Βέβαια, εκτός από το παράδειγμα και 
φαινόμενο των οργανωμένων ομάδων έναντι αλλοδαπών 
παιδιών, συναντάμε παιδικές και εφηβικές "κλίκες" ήδη από 
πολύ μικρές ηλικίες, ακόμα και ανάμεσα σε ομοεθνείς. Σε 
αυτό το σημείο, αξίζει να γίνει η εξής διαφοροποίηση: Τα 
παιδιά, ήδη από τη νηπιακή τους ηλικία τείνουν να επιλέγουν 
τα άτομα που θα κάνουν παρέα, συνήθως του ιδίου φύλου 
αποκλείοντας έτσι κάποια άλλα. 



 



ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΣ 

 ● Χουλιγκανισμός είναι η 

ανάρμοστη και βίαιη 

συμπεριφορά οπαδών 

αθλητικών ομάδων που 

οδηγεί στη διατάραξη της 

τάξης. 

 

Οι εκφράσεις του είναι: 

ύβρεις και επιθετική 

συμπεριφορά. 



●  

● Τα άτομα που προβαίνουν σε 

βίαιες συμπεριφορές είναι αυτά 

που οι κοινωνικές συνθήκες τους 

γεμίζουν φόβο, άγχος, απόγνωση  

και επιθετικότητα και όποτε 

δίνεται η ευκαιρία την εκφράζουν 

για να εκδικηθούν την κοινωνία 

την οποία θεωρούν υπεύθυνη για 

την ταλαιπωρία τους. 

Επίσης τα Μ.Μ.Ε. ευθύνονται εν 

μέρει. 

Η ΦΙΦΑ και η ΟΥΕΦΑ έθεσαν 

κανόνες συμπεριφοράς οπαδών και 

απαγόρευσαν βίαιες συμπεριφορές 

με την επιβολή ποινών. 

● Η κοινωνία αλλά και η οικογένεια 

είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για τα 

μέλη τους. 

Χρειάζεται η μόρφωση και οι 

αξίες. 

 



 



ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ 

● Ψάχνοντας πιο βαθιά στο 

φλέγον αυτό ζήτημα θα 

ανακαλύψουμε ότι η βία έχει 

πολλές διαφορετικές πτυχές και 

συνδιασμούς!  

● Έτσι απομυθοποιείτε το γεγονός 

ότι η βία περιορίζεται στη 

σωματική. 



● Μια ακόμα μορφή βίας η οποία 

μένει κρυφή και πολλές φορές 

είναι ταμπού για την κοινωνία 

μας είναι η σεξουαλική βία. Η 

σεξουαλική βία αναφέρεται 

στην σεξουαλική 

δραστηριότητα όπου δεν 

υπάρχει συναίνεση ή δεν έχει 

ελεύθερα δοθεί. 

● Υπάρχουν πολλοί τύποι 

σεξουαλικής βίας οι οποίοι δεν 

περιλαμβάνουν όλοι σωματική 

επαφή μεταξύ του θύματος και 

του δράστη όπως στις 

περιπτώσεις βιασμού. 

Σεξουαλική βία θεωρείται και η 

σεξουαλική παρενόχληση, οι 

απειλές και το ανεπιθύμητο 

άγγιγμα. 



● Η σεξουαλική βία μπόρει να 

επηρεάσει την ύγεια του 

θύματος με πολλούς τρόπους. 

Μερικοί από αυτούς είναι 

αρκετά σοβαροί καθώς οδηγούν 

σε χρόνια προβλήματα υγείας. 

Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ο 

χρόνιος πόνος, οι πονοκέφαλοι, 

προβλήματα στο στομάχι, και οι 

σεξουαλικά μεταδιδόμενες 

ασθένειες. 



● Συνάμα η σεξουαλική βία έχει 

και συναισθηματική επίδραση. 

Συχνά τα θύματα είναι 

φοβισμένα και ανήσυχα, 

επαναλαμβάνουν την εικόνα της 

επίθεσης στο μυαλό τους, έχουν 

προβλήματα εμπιστοσύνης και 

είναι επιφυλακτικοί με τις 

συναναστροφές τους. 

● Επιπροσθέτως, ο θυμός και το 

στρες που βιώνουν μπορεί να 

οδηγήσει σε διατροφικές 

διαταραχές και κατάθλιψη με 

σκέψεις ή απόπειρες 

αυτοκτονίας. 



Ορισμένοι από τους παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο 

σεξουαλικής βίας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως υφίσταται πάντα, είναι οι εξής: 

● Συναναστροφή με άτομα που 

είναι σεξουαλικώς επιθετικά. 

● Χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών 

ουσιών. 

● Έκθεση σε κοινωνικές νόρμες ή 

πεποιθήσεις που υποστηρίζουν 

την σεξουαλική βία. 

● Μάρτυρας σεξουαλικής βίας ή 

θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. 



Τα δύο σκέλη όσον αφορά τη σεξουαλική βία είναι τα εξής: 

1. Σε περίπτωση που υπάρχει 

αποδοχή της βίας στο σεξ, τότε 

ίσως δεν έχουμε βιασμό (πρέπει 

να γίνει καταγγελία). Όμως ανά 

πάσα στιγμή αυτό μπορεί να 

ανατραπεί, αν έστω και ένας 

επιθυμεί, μπορεί να καταβάλει 

μηνύσεις. Η βία στο σεξ είναι 

νομικά παράνομη. Αν κάποιος 

κάνει σωματικές βλάβες σε 

άτομο που συναινεί, πάλι η βία 

είναι παράνομη, απλώς για να 

αποδειχθεί, θα πρέπει να γίνει 

καταγγελία. 



2. Ο βιασμός (μη συναινετικές πράξεις). 

● α) Ο θύτης-θύτες δεν έχει 

ερωτική σχέση με αυτό. 

● β) Ο θύτης-θύτες έχει ερωτική 

σχέση με το θύμα-θύματα, 

απλώς τη στιγμή του βιασμού 

το θύμα δεν συναίνεσε στην 

πράξη. 



●Το γυναικείο φύλο είναι συνήθως αυτό που πέφτει θύμα σεξουαλικής 

βίας. 

● Στην Ελλάδα ο μύθος καταρρέει, 

μέσω ερευνών αποδείχθηκε από 

την Εταιρεία Ερευνών και 

Επικοινωνίας MARC η οποία 

πραγματοποίησε την έρευνα στη 

χώρα μας, τα ποσοστά τόσο της 

σωματικής όσο και της 

ψυχολογικής βίας αυξήθηκαν σε 

σύγκριση με παλιότερες μετρήσεις! 

Έτσι το 72% των αντρών και το 

70,7% των γυναικών δήλωσαν ότι 

σε διάστημα ενός έτους υπέστησαν 

ψυχολογική κακοποίηση 

τουλάχιστον μια φορά και το 

31,7% και 23,4% σωματική 

επίθεση! 



 



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Η προσωπικότητα ενός ανθρώπου διαμορφώνεται σταδιακά ,από τη 
γέννηση έως την ενηλικίωσή του, δεχόμενη ερεθίσματα. Πολλοί 
παράγοντες συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της, ένας από τους οποίους 
είναι η οικογένεια. Η οικογένεια λοιπόν είναι η πρώτη κοινωνική ομάδα 
μέσα στην οποία ζει το άτομο. Τα μέλη της είναι άτομα με ιδιαίτερο, ο 
καθένας, χαρακτήρα. Το παιδί επηρεάζεται άμεσα από τους γονείς και 
από το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Καθημερινά ερχόμαστε σε 
επαφή με υγιείς οικογένειες που αναθρέφουν τα παιδιά τους με αξίες, 
ιδανικά και αρετές. Η κοινωνικοποίησή τους γίνεται τις περισσότερες 
φορές με ομαλό τρόπο, παρουσιάζοντας προβλέψιμες δυσκολίες 
Συμβαίνει όμως και το αντίθετο. Συναντούμε παιδιά τα μάτια των οποίων 
αντικατοπτρίζουν τα ψυχολογικά, οικονομικά και κάθε είδους 
προβλήματα των γονέων τους. Παιδιά που βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο 
βαθμό το άγχος, τον πόνο, τη δυστυχία του πατέρα ή της μητέρας τους. Η 
ένταση όλων αυτών των συναισθημάτων είναι μεγαλύτερη διότι δε 
γνωρίζουν το << γιατί >>.  Έντονες διενέξεις, χωρισμοί, βιαιοπραγίες, 
διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια αθώων παιδιών. Το αποτέλεσμα 
εκείνης της στιγμής το έχουν μπροστά στα μάτια τους. Βλέπουν τα παιδιά 
τους να κλαίνε, να στενοχωριούνται, να κλείνονται στον εαυτό τους.  



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 

● Η οικογενειακή βία συμβαίνει 

όταν ένα μέλος της οικογένειας 

επιχειρεί με τις πράξεις και τη 

συμπεριφορά του να επιβληθεί 

ή ακόμα και να βλάψει ένα άλλο 

μέλος της οικογένειας σωματικά 

ή ψυχολογικά. 

● Η βία στο σπίτι συμβαίνει σε 

όλες τις κουλτούρες, τις 

εθνικότητες, τις θρησκείες, τα 

κοινωνικά και οικονομικά 

επίπεδα. Μπορεί να προέρχεται 

από άντρες, από γυναίκες ή και 

από τους δύο, σε σχέσεις 

μεταξύ του αντίθετου φύλου και 

σε σχέσεις μεταξύ του ίδιου 

φύλου, σε σχέση γονέα προς 

παιδιού και σε σχέση παιδιού 

προς γονέα. 



Η οικογενειακή βία μπορεί να είναι: 

● Σωματική: 

 

– Η άμμεση σωματική βία (μη 

ανεπιθύμητο άγγιημα, 

βιασμός, φόνος). 

– Η έμμεση σωματική βία 

(ρήψη αντικειμένων πάνω ή 

κοντα σε κάποιον). 

– Η σεξουαλική βία 

(εξαναγκαστική σεξουαλική 

επαφή ή πράξη χωρίς τη 

συγκατάθεση του άλλου). 



● Λεκτική: η βία που 

εμπεριέχει απειλές, βρισιές, 

υποτιμητικές και 

εξευτελιστικές λεκτικές 

επιθέσεις. 

● Συναισθηματική: 

χειραγώγηση των 

συναισθημάτων του άλλου 

που οδηγεί σε τρόμο, φόβο, 

δυσκολία χαλάρωσης, ενοχές, 

αμφιβολίες και αμφισβήτηση 

του τρόπου σκέψεις και των 

συναισθημάτων. 



● Κοινωνική: το να μην 

επιτρέπεται στον άλλο να δει 

τους φίλους του. 

● Οικονομική: στέρηση του 

δικαιώματος του άλλου για 

οικονομική αυτονομία (π.χ. 

να μην του/της επιτρέπεται 

να εργαστεί). 

● Πνευματική: να υποτιμάται, 

να περιγελάται ή να 

κακοποιείται ο άλλος λόγω 

των πνευματικών του 

πεποιθήσεων. 



 



ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

● Ρατσισμός είναι η αντίληψη 

ότι οι άνθρωποι δεν είναι 

όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 

διαχωρίζονται σε ανώτερους 

και κατώτερους, 

διακρινόμενοι είτε από το 

χρώμα του δέρματος, είτε 

από την εθνικότητα, είτε από 

τη θρησκεία και υποστηρίζει 

την ανωτερότητα μιας φυλής. 



Ο ρατσισμός ποικίλει σε είδη. Οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού είναι 

αρνητική. Γενικά τα κυριότερα είδη ρατσισμού είναι: 

● Ο κοινωνικός ρατσισμός, δηλαδή η εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε 

ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες, τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες, κλπ. 

● Ο εθνικός ρατσισμός, δηλαδή η αντίληψη ότι ένα έθνος είναι ανώτερο 

από τα άλλα. 

● Ο θρησκευτικός ρατσισμός, δηλαδή η αντίληψη ότι μια θρησκεία είναι 

η μόνη αληθινή και πρέπει να επικρατήσει έναντι των υπολοίπων. 

● Ο ρατσισμός κατά του γυναικείου φύλου, δηλαδή οι εμφανείς ή 

άτυπες διακρίσεις κατά των γυναικών, που είναι γνωστός ως σεξισμός. 

● Ο φυλετικός ρατσισμός που προέρχεται από τον κοινωνικό ρατσισμό 

και έχει να κάνει με τη ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι σε άτομα 

διαφορετικού χρώματος. 



● Υπήρχε σε διάφορες μορφές και 

εκφράσεις αλλά τους τελευταίους 

αιώνες απέκτησε και ιδεολογικό 

υπόβαθρο. 

● Ο ρατσισμός γενικά είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο που έχει τις ρίζες του στην 

αρχαιότητα και σχετίζεται βαθύτατα με τον εγωισμό του ανθρώπου και την μη 

αποδοχή του διαφορετικού. 

● Γενικά ο ρατσισμός θεωρείται κάτι 

περισσότερο από τη φυλετική 

προκατάληψη (race prejudice). 

● Ο ρατσισμός έχει τις ρίζες του 

στον εθνικισμό και στη θεώρηση 

ότι κάποιοι άνθρωποι είναι 

ανώτεροι άλλων, επειδή ανήκουν 

σε ένα συγκεκριμένο λαό ή μια 

συγεκριμένη εθνική ομάδα. 



Η τυπική θεωρία του σε σύγχρονες αναζητήσειςκαι σχετικές έρευνες, έχει τις ρίζες της 

στο πολυθρύλητο έργο του Ζοζέφ Αρτύρ ωτε Γκομπινώ (Joseph Arthur De Gobineau): 

“Essai sur l'inégalité des races humaines” (Δοκίμιο επί της ανισότητας των ανθρώπινων 

φύλων). 



● Ο ρατσισμός σήμερα εκδηλώνεται 

ποικιλοτρόπως και προσβάλει 

ανεπανόρθωτα σχεδόν σχέσεις 

ατόμων, ομάδων, λαών. 

Προκαλούνται φαινόμενα 

περιθωριοποίησης, άγονες 

αντιπαραθέσεις και καταργούνται 

τα θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα. Ευδοκιμούν ο 

πόλεμος αντί της ειρηνικής 

συνύπαρξης, η βία αντί της 

γαλήνης, η ξενοφοβία αντί της 

γόνιμης αλληλεπίδρασης των 

λαών. Ο ρατσισμός εγκυμονεί 

απρόβλεπτους κινδύνους για μια 

κοινωνία, για ένα έθνος, επειδή οι 

έντονες διακρίσεις μπορεί να 

οδηγήσουν σε εκμετάλλευση 

κοινωνικών ομάδων, σε διχασμό 

και αναταραχές. 



● Δεν είναι, μάλιστα σπάνιο το 

φαινόμενο, άνθρωποι που υφίσταται 

το ρατσισμό να γίνονται εξιλαστήρια 

θύματα. 

● Κάποιοι αγωνιστές κατά το 

ρατσισμό είναι ο Νέλσον 

Μαντέλα και ο Μάρτιν Λούθερ 

Κίνγκ που αξίζει να τους 

αναφέρουμε για το σημαντικό 

αγώνα τους στην καταπολέμηση 

του ρατσισμού. 



Σχέση Θύτη-Θύματος 

Ο  θύτης αρνείται να αφήσει τον κύκλο και χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους 
όπως τη δωροδοκία, την εξαγορά, τη μετάνοια αλλά πολλές φορές και  την 
υπόσχεση ότι θα σταματήσει την πίεση. Ο ψυχαναγκασμός της επανάληψης 
είναι μέρος της ψυχολογίας του θύτη και του θύματος στην αλλαγή των 
ρόλων. Ο θύτης θα προσφέρει τον εαυτό του ως θύμα, προκειμένου να μη 
σταματήσει ο κύκλος , να αρχίσει πάλι από την αρχή και το θύμα, θα 
απολαύσει για λίγο τη γεύση της εξουσίας, θα ξαναμπεί στον κύκλο νομίζοντας 
ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. 
  
Ο θύτης έχει υπερβολικά όρια. Στο όνομα της εξουσίας του και προσπαθεί να 
χωρέσει τα πληγωμένα του συναισθήματα ,μέχρι να αναγκάσει τον άλλο να 
γίνει τόσο ανεκτικό, ώστε να καταφύγει δηλαδή στην θέση του θύματος για να 
μπορέσει να τον πλησιάσει και να τον κερδίσει. Το θύμα στην προσπάθεια του 
να μην χάσει το θύτη του και γίνεται πιο αδύναμο και έτσι  χάνει την 
αυτοπεποίθηση. Το θύμα πάντα θέλει να αλλάξει ο κύκλος , προβάλλει το 
επιχείρημα της αγάπης και ισχυρίζεται ότι ο θύτης είναι καλός άνθρωπος και 
ότι χρειάζεται την εργασία του. 
 



 



Στάτους κβο  

«Ένα μη βίαιο στάτους κβο είναι κάθε άλλο παρά ικανοποιητικό, αλλά δεν είναι κακό», είπε ο 
πολιτικός επιστήμονας Σλόμο Αβινέρι αναφερόμενος σε διενέξεις ανάμεσα σε κράτη και έθνη 
όπως το Κυπριακό ζήτημα και η περίπτωση της διαμάχης ανάμεσα σε Ισραηλινούς και 
Παλαιστίνιους. 

Στο Ισραήλ ο όρος στάτους κβο ή πιο συγκεκριμένα πολιτικό-θρησκευτικό στάτους κβο 
(secular-religious status quo) αναφέρεται στην αλληλοκατανόηση και αποδοχή ανάμεσα σε 
πολιτικά και θρησκευτικά προσανατολισμένες παρατάξεις ώστε να μη αλλοιωθεί η κοινή 
σύμβαση σε σχέση με τα θρησκευτικά θέματα σε μία κατεξοχήν πολυπολιτισμική κοινωνία.  

Το στάτους κβο και η θεωρεία των δύο άκρων 
 «Η βία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύ.» 

                                                                          Hannah Arendt 
 

Η ισχύς προϋποθέτει  τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά: αυτονομία, 
ισονομία και συναίνεση 
Η βία αντίθετα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύ. Οπουδήποτε 
απουσιάζει η ισχύς θα συναντήσουμε την βία. 
 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΙΑ 

Η κοινωνική βία: 

● Έχει αντικειμενικό χαρακτήρα. 

● Είναι αυθόρμητη. 

● Ασκείται από κάποιο κοινωνικό υποκείμενο (στρώμα / τάξη). 

● Αιτία της είναι μια εξελισσόμενη κοινωνική σύγκρουση ή αντιπαράθεση. 

● Η εφαρμογή της τείνει στην ανατροπή των υφιστάμενων σχέσεων εξουσίας  και στη 

ριζική κατάργηση των δυνατοτήτων της επανασυγκρότησής τους. 

● Δεν συνοδεύεται από μια ορισμένη στρατηγική πρόθεση. 

● Τα μέσα της είναι εναρμονισμένα με το σκοπό, σ' εφαρμογή της αρχής του 

αλληλοκαθαρισμού των σκοπών και των μέσων. 

● Έχει ως οργανωτικό μοντέλο την οριζόντια συνεργατική διασύνδεση, που 

εκφράζεται με κάθε ουσιαστικά άμεσα-δημοκρατικό πρότυπο (εργατικά συμβούλια, 

κλπ.). 

● Κυρίαρχες εκδηλώσεις της αποτελούν οι διάφοροι τρόποι αυτοδιεύθυνσης, 

αυτοπροσδιορισμού, αυτοελέγχου και αυτοπροστασίας που εφευρίσκουν «εν θερμώ» 

οι ίδιοι οι εκμεταλλευόμενοι. 



Συνεπώς, η κοινωνική βία συνιστά την άρνηση της πολιτικής 

και δικαίωσης ενός κοινωνικού υποκειμένου που τείνει να 

ανακτήσει τον εαυτό του και, κατά συνέπεια, κάθε κριτική της 

κοινωνικής βίας είναι αναγκαία και κριτική του κοινωνικού 

υποκειμένου που την ασκεί. 



Τα είδη της: 

α) Ενδοοικογενειακή βία:  

     ο συζυγικός εξαναγκασμός σε 

συνουσία, η παιδοφιλία, ο 

εξαναγκασμός ανίκανου ή 

ασθενούς μέλους της 

οικογένειας σε σεξουαλική 

πράξη και η σωματική βία σε 

βάρος ανηλίκων ως μέσο 

σωφρονισμού στο πλαίσιο της 

ανατροφής τους. 



β) Πολιτική βία: Πρόκληση 

επικύνδυνων σωματικών 

βλαβών με πολιτικά κίνητρα ή 

λόγω πολιτικού μίσους 

αντιπάλου.  

 

Μοιάζει με τη θρησκευτική βία 

επειδή είναι μορφές ηθικής 

βίας.  

 

Το άτομο που διαπράττει 

πολιτική βία είναι άκρως 

επικύδυνο, γιατί νιώθει ότι 

υπηρετεί ηθικές αξίες, ανώτερες 

απ' τη σωματική ακεραιότητα 

κάποιας ομάδας ανθρώπων, 

πολλές φορές και όλων. 

γ) Θρησκευτική βία – Ιερή βία:  

    Το να προκαλείς σωματικές 

βλάβες ή θάνατο λόγω 

θρησκευτικών πεποιθήσεων.  

Ονομάζεται Ιερή βία και Ηθική 

βία. 

Ο θύτης δε διαπράττει κάποιο 

έγκλημα σύμφωνα με τις αρχές 

του. 

Είναι πολύ επικίνδυνη μορφή 

βίας, όπως και η πολιτική, γιατί 

ακόμη και αν ο θύτης 

παραδεχθεί την πράξη του, δε 

θεωρεί συνήθως ότι έκανε κάτι 

μεμπτό. 



δ) Καλλιτεχνική βία – βία της τέχνης: 

Η χρήση μορφών βίας στη τέχνη. 

 

Υπάρχει η πιο άμεση εκδοχή, με 

απεικόνιση βίας. 

Σε πολλές μορφές καλλιτεχνικής 

βίας, η βία είναι πιο κεκαλυμμένη, 

επιτίθεται στις αισθήσεις μας όχι 

πάντα με άμεση ψυχολογική βία 

(μιας νεκροκεφαλής π.χ.), μα μέσω 

μιας μη αρμονικής φόρμας π.χ. 

ενός αταίριαστου ηχητικού ή 

χρωματικού συνδυασμού. 

Η καλλιτεχνική βία, έστω και 

καλοπροαίρετη, τελικώς 

αναισθητοποιεί το άτομο απ' τη βία 

πάνω σε άνθρωπο, γιατί ο 

εγκέφαλος δε διαφοροποιεί τη βία 

σε καλή και κακή. 



ε) Οπτικοακουστική βία: Τα έντονα ερεθίσματα, συνήθως αταίριαστα με 

το περιβάλλον, πχ. ο γείτονας που βάζει δυνατά μουσική τα 

μεσάνυχτα.  

 

Η οπτικοακουστική βία, αφορά μη φυσιολογικά ερεθίσματα, στα 

οποία το σώμα είτε δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, είτε το καταπιέζουν 

ψυχικά - με απόλυτα μετρήσιμα μεγέθη κι επιρροή στα επίπεδα 

ορμόνων και άλλων φυσιολογικών διαδικασιών του σώματος. 

στ) Ο ρατσισμός είναι το τελευταίο είδος κοινωνικής βίας: Η ανάλυσή 

του γίνεται παραπάνω. 



Εργατική Βία και παρενόχληση στον εργασιακό χώρο 

Η ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 
  

…ή αλλιώς το Mobbing είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια άρχισε να ορίζεται και να 
γίνεται γνωστό, ενώ σταδιακά εμφανίζεται η βούληση να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη και 
την προστασία των θυμάτων. Πρόκειται για μια επιθετική συμπεριφορά, που χωρίς τη χρήση 
σωματικής βίας στοχεύει μέσα από τη συστηματική επανάληψη στην ταπείνωση του θύματος 
και σε πληγή της αξιοπρέπειάς του. 

 Ως παρενόχληση στον χώρο εργασίας ορίζεται η επαναλαμβανόμενη, αδικαιολόγητη 
συμπεριφορά προς ένα εργαζόμενο , ή μια ομάδα εργαζομένων , που προκαλεί κίνδυνους για 
την υγεία και την ασφάλεια του 



Τέλος 


