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1. Ορισμοί :  

α) επιθετικότητα:  

 - (έμφυτη) τάση, ορμή (ένστικτο επιθετικότητας) με σκοπό την προσαρμογή στο περιβάλλον  και 

την επιβίωση. 

-(επίκτητη) στροφή της τάσης αυτής προς καταστροφή (λόγω της κακής αγωγής, του επιθετικού 

χαρακτήρα της κοινωνίας). 

 

β) βία:  - ακραία εκδήλωση της επιθετικότητας, χρήση δύναμης για επιβολή κάθε μορφής 

εξαναγκασμού. 

 

 γ) εγκλήματα:  - παράνομη βίαιη συμπεριφορά (ληστείες, εμπόριο ναρκωτικών, φόνοι κ.τ.λ.) 

  

δ) “το δίκαιο της πυγμής” : 

 Πανάρχαια ηθική και πολιτική φιλοσοφία που υποστηρίζει το εξής : Η ίδια η φύση δηλώνει 

καθαρά ότι δίκαιο είναι να έχει ο καλύτερος και ο δυνατότερος τα περισσότερα. Η βία είναι “το της 

φύσεως δίκαιον”.  Η θεωρία περί Υπερανθρώπου και Άριας φυλής σήμερα καταρρίπτεται, εφόσον 

σύμφωνα με την επιστήμη της βιολογίας οι ιδιαιτερότητες κάθε φυλής οφείλονται στην προσπάθεια 

προσαρμογής της στο περιβάλλον.  

 

2. Μορφές βίας: 

α)  σωματική  (χειροδικία) 

β)  ψυχολογική (εκβιασμός) 

γ)  πνευματική  (προπαγάνδα) 

δ)  «αμυντική»   

ε)  «ανωτέρα» (ακαταμάχητα εμπόδια,   ισχυρότερα της ανθρώπινης θέλησης) 

 

3. Επίπεδα εκδήλωσης: 

α) Πολιτική (δικτατορία) 

β) Οικογένεια (επιβολή πατρικής, γονεϊκής εξουσίας) 

γ) Εργασία (αυταρχική εργοδοσία) 

δ) Αθλητισμός  (χουλιγκανισμός) 

ε) Διεθνές επίπεδο (πόλεμοι, τρομοκρατία) 

στ) Θρησκεία 

ζ) Κοινωνία (οργανωμένο έγκλημα, βιαιοπραγίες μεταξύ πολιτών) 

 

4. Τρόποι εκδήλωσης: 

α) Οργανωμένο έγκλημα 

β) Τρομοκρατία 

γ) Χουλιγκανισμός 

δ) Ατομικά - Ομαδικά 

ε) Οι πολιτικές υπερδυνάμεις επεμβαίνουν στα εσωτερικά των αδύναμων κρατών, ρυθμίζουν την 

εσωτερική κι εξωτερική πολιτική τους σύμφωνα με τα δικά τους δεδομένα και συμφέροντα 

 

5. Εκτάσεις φαινομένου σήμερα: 

   Μεγάλη έκταση της εγκληματικότητας (επίμονη συζήτηση σχετικά με αυτή) 

 Μεγάλος αριθμός αδικημάτων. 

 Έκταση σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. 

 Πολλά τα είδη των εγκλημάτων και ποικίλες  ο χαρακτήρας τους 

 Έντονη κίνηση των δικαστηρίων. 
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 Η καθημερινή ειδησεογραφία βρίθει βίαιων σκηνών 

 Πληθώρα αυστηρών νόμων. 

 Στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες «ανθεί» το οργανωμένο έγκλημα ενώ στις 

υποανάπτυκτές το προσωπικό. 

 

6. Αίτια  φαινομένου: 

 

Α΄  Υλικός τομέας:     

α) Πείνα, φτώχεια, στερήσεις, άνιση κατανομή πλούτου, χαμηλό βιοτικό επίπεδο. 

β) Καταναλωτική κοινωνία, επιδίωξη εύκολου πλουτισμού, πλεονεξία, τάση για ευδαιμονισμό 

γ) Έντονη προβολή υλικών αγαθών (διαφήμιση) 

 

Β΄ Κοινωνικοπολιτικός τομέας:     

α) Κοινωνική κρίση (κοινωνικές ανισότητες, εκμετάλλευση) 

β) Ανεργία (έλλειψη χώρου διοχέτευσης της δημιουργικότητας, σπατάλη χρόνου, απογοήτευση) 

γ) Αστυφιλία (απρόσωπες οι σύγχρονες μεγαλουπόλεις, αλλοτρίωση ατόμου, χαλαρές σχέσεις με 

τους άλλους, συνύπαρξη πολλών σε περιορισμένο χώρο  απελευθέρωση επιθετικών ενστίκτων, 

μείωση ζωτικού χώρου  ψυχο-πνευματικά σύνδρομα, επιθετικότητα) 

δ) Έλλειψη  χώρων δημιουργικής απασχόλησης (αθλητικά / πνευματικά κέντρα) 

        ε) Έλλειψη παιδείας, πλημμελής εκπαίδευση 

στ) ΜΜΕ (σκηνές βίας, διαφήμιση)  

ζ) Άδικοι, σκληροί, ανύπαρκτοι νόμοι 

η) Χαλαροί κοινωνικοί φραγμοί. Ανοχή της κοινωνίας, αδιαφορία (η βία αντανακλά ένα 

κοινωνικό περιβάλλον που ανέχεται τη βία.) 

 

Δ΄  Ψυχολογικός - Ηθικός τομέας:     

α) Φόβος που γεννάται από την παρουσία των άλλων (επίθεση για επιβίωση) 

β) Ανασφάλεια  (ο αυτάρκης δεν είναι βίαιος) 

γ) Αίσθηση μειονεξίας (η βία είναι τρόπος επιβεβαίωσης του Εγώ) 

δ) Ζήλια, φθόνος, εκδίκηση 

ε) Κλονισμός  ηθικών αξιών, έλλειψη ιδανικών 

στ) Ναρκωτικά, αλκοολισμός 

ζ) Μίμηση των «μεγάλων» από τους νέους (οι πρώτοι πολύ συχνά, δεν κάνουν το καθήκον τους, 

είναι βίαιοι και γενικώς αρνητικά πρότυπα). 

 

7. Συνέπειες βίας και “δικαίου πυγμής”  

α) Προκαλεί πάντα τη βία και συνεπώς προκαλείται ένας φαύλος κύκλος 

β) Αντιμετωπίζει συμπτωματολογικά τα προβλήματα και όχι ουσιαστικά 

γ) Εξάπτει τα πνεύματα, εξαγριώνει τα ήθη 

δ) Δημιουργεί αρνητικά πρότυπα 

ε) Κοινωνική αναστάτωση (αναστολή προόδου) 

στ) Εξάρθρωση της κριτικής σκέψης και της λογικής 

  ζ) Ισοπεδώνει τη δικαιοσύνη στο όνομα οικονομικών, πολιτικών, εδαφικών και ιδεολογικών 

συμφερόντων.  

 

8. Λύσεις : 

 Αθλητικά κέντρα, χώροι εκτόνωσης στο φυσικό περιβάλλον →η ψυχική υγεία είναι 

συνάρτηση της σωματικής ευεξίας 

 Πολιτιστικά κέντρα για να περνούν δημιουργικά τον ελεύθερό τους χρόνο οι νέοι 

 Όχι στην αντιμετώπιση της βίας με την βία (φαύλος κύκλος) 
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 Εξυγίανση αθλητισμού και αθλητικού τύπου 

 Θέσεις εργασίας για να διοχετεύσουν οι νέοι δημιουργικά το δυναμικό της ηλικίας τους 

 Σωστά πρότυπα από τους κρατικούς φορείς, τους πνευματικούς ηγέτες και την οικογένεια 

 Εκσυγχρονισμός σωφρονιστικού συστήματος  

 Καταπολέμηση διάδοσης ναρκωτικών 

 Παιδεία δημοκρατική διαπαιδαγώγηση, καλλιέργεια συνεργασίας 

 Οικονομία που να ανταποκρίνεται στους πόθους και τις λαχτάρες όλου του λαού 

 Αναδιοργάνωση πολιτείας, απονομή δικαιοσύνης, ισονομία 

 Υπερίσχυση της λογικής 

 

 

 

 

 

 


