
 

 

ΒΙΑ 
 
Ορισμός 
 

 Η βία αποτελεί την πιο προχωρημένη και ακρότατη 

εκδήλωση της επιθετικότητας του ανθρώπου, ο οποίος 

χρησιμοποιεί αυταρχικές μεθόδους και βάναυσα μέσα, για να 

καταναγκάσει τους άλλους και να επιβάλει τη θέλησή του σ’ 

αυτούς. 

 

Μορφές 
 

1. Με βάση την προέλευσή της τη διακρίνουμε σε: 

- νόμιμη (κρατική) 

- παράνομη 

2. Με βάση τα μέσα με τα οποία ασκείται τη 

διακρίνουμε σε: 

- φυσική 

- ψυχολογική 

3. Με βάση τους αποδέκτες τη διακρίνουμε σε: 

- γενική (στρέφεται εναντίον του συνόλου των 

πολιτών, που θεωρούνται «εχθροί») 

- ειδική (σκοπεύει σε άτομα ή ομάδες 

εξεγερμένες ή και μόνο ύποπτες-ταξικά, 

φυλετικά κτλ) 

 

Παραδείγματα βιαιότητας στην εποχή μας 
 

o Αυταρχισμός και αυθαιρεσίες της εξουσίας. 

o Τρομοκρατικές ενέργειες. 

o Εγκλήματα. 

o Διώξεις και βασανισμοί. 

o Κοινωνικές διακρίσεις, αναταραχές και συγκρούσεις. 

o Η ψυχολογική βία που ασκείται με πολλούς τρόπους στο 

σύγχρονο άνθρωπο. 

o Οι πόλεμοι, ακρότατη εκδήλωση της βιαιότητας. 



 

 

 

 

 

 

Αίτια 
 

1. Η φιλοδοξία και η επιθυμία των ανθρώπων να 

αποκτήσουν δύναμη, επιρροή, εξουσία και να τα 

διατηρήσουν. 

2. Η αναγωγή της σε επαναστατική ιδεολογία (τρομοκρατία). 

3. Η αδιαφορία για ηθικές επιταγές, όπως ο σεβασμός της 

ανθρώπινης ζωής, η έλλειψη αναστολών, όπως ο φόβος 

της τιμωρίας και η ντροπή για τον κοινωνικό διασυρμό. 

4. Η φανατική υποστήριξη εθνικών, φυλετικών, 

θρησκευτικών, πολιτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων. 

5. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους ανθρώπους, για να 

επιβάλλουν τη θέληση και τα συμφέροντά τους στους 

άλλους. 

6. Το «όραμα» του εύκολου πλουτισμού κάνει τον άνθρωπο 

αδίστακτο. 

7. Οι πιεστικές συνθήκες διαβίωσης στις μεγαλουπόλεις 

οδηγούν συχνά σε βίαιες και ανεξέλεγκτες αντιδράσεις. 

8. Η προβολή της βίας και του οργανωμένου εγκλήματος από 

την τηλεόραση 

 

Επιπτώσεις 
 

1. Ανθρώπινα θύματα. 

2. Ανηθικότητα, καταρράκωση της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας. 

3. Κατάλυση του νόμου, αυτοδικία, παραβίαση 

δικαιωμάτων. 

4. Η αγωνία, ο φόβος, η καχυποψία και η ανασφάλεια που 

σπέρνει η βία διαστρέφουν ηθικά και ψυχικά τον 

άνθρωπο. 

5. Υλικές καταστροφές 

 



 

 

Προτάσεις 
 

 Η συνειδητοποίηση, με την κατάλληλη πολιτιστική 

καλλιέργεια και αγωγή, πως με τη βία δε λύνονται, αλλά 

επιδεινώνονται τα προβλήματα. 

 Λογική και όχι παρορμητική προσέγγιση των 

προβλημάτων και των διαφορών που χωρίζουν τους 

ανθρώπους. Ανεκτικότητα. 

 Με τον έμπρακτο σεβασμό των δικαιωμάτων που έχουν 

όλοι οι άνθρωποι. 

 Με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, κυρίως 

στις μεγαλουπόλεις (διέξοδοι εκτόνωσης από την 

καθημερινή ένταση: ψυχαγωγία, άθληση, δημιουργία). 

 Έλεγχος των τηλεοπτικών προγραμμάτων που 

προβάλλουν βία και ιδιαίτερα, όταν αυτά 

απευθύνονται σε παιδιά και εφήβους. 

  
 


