


Οι μορφές της: 

1.Ενδοοικογενειακή βία 

2.Πολιτική βία 

3.Κυνηγετική βία 

4.Σεξουαλική βία 

5.Θρησκευτική βία - Ιερή βία 

6.Ψυχολογική βία 

7.Καλλιτεχνική βία –βία της τέχνης 

 

     Η βία αναφέρεται στις πράξεις της επιθετικότητας και 

της κατάχρησης που προκαλεί ή σκοπεύει να προκαλέσει 

τον εγκληματικό τραυματισμό ή τη ζημιά στα πρόσωπα, 

και (σε μια μικρότερη έκταση) τα ζώα και την περιουσία. 



     Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται: Κάθε σωματική, 

σεξουαλική η ψυχολογική βία που ασκείται σε βάρος  του 

θύματος από τον νυν η πρώην σύζυγο η από σύντροφο  η 

άλλα μέλη της οικογένειας 



 Πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών με πολιτικά 

κίνητρα, ή λόγο πολιτικού μίσους αντιπάλου. Το άτομο 

που διαπράττει πολιτική βία είναι άκρως επικίνδυνο, 

γιατί νοιώθει ότι υπηρετεί ηθικές αξίες, ανώτερες απ' την 

σωματική ακεραιότητα κάποιας ομάδας ανθρώπων, 

πολλές φορές και όλων. 



     Βία του κυνηγού προς το θύμα του. Άσκοπος βασανισμός 
του ζώου, λαθεμένη μέθοδος θανάτωσης που δεν τηρεί 
όσα ορίζει ο νόμος. Κατά πολλούς η κάθε βία, ακόμη και 
η βία για τροφή είναι βία. Η αποδοχή της θανάτωσης του 
ζώου από κρεατοφάγους ως αναγκαία βία. 

 
 



   Ο βιασμός (μη συναινετικές ερωτικές πράξεις). 

   Ηθικά υπάρχουν δυο κατηγορίες βιασμών. 

   Ο θύτης-θύτες δεν έχει ερωτική σχέση με αυτό. 

   Ο θύτης-θύτες έχει ερωτική σχέση με το θύμα-θύματα, 

απλώς την στιγμή του βιασμού το θύμα δεν συναίνεσε 

στην πράξη. 

 



     Το να προκαλείς σωματικές βλάβες ή θάνατο λόγω 

θρησκευτικών πεποιθήσεων. Ονομάζεται Ιερή βία και 

Ηθική βία. Ο θύτης δεν 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, δεν θεωρεί συνήθως ότι έκανε 

κάτι μεμπτό. 



 Ψυχολογική πίεση, συνειδητή και μη. Ως ψυχολογική βία 

μπορεί να θεωρηθεί η πίεση ενός ατόμου να κάνει κάτι 

που δεν θέλει, χωρίς το άτομο να έχει ερωτηθεί αν θέλει. 



 Η χρήση μορφών βίας στην τέχνη. Υπάρχει η πιο άμεση 

εκδοχή, με απεικόνιση βίας, φθορά ανθρώπινων 

σωμάτων ή θάνατοι, ύβρεις κτλ. Σε πολλές μορφές 

καλλιτεχνικής βίας, η βία είναι πιο κεκαλλυμένη, 

επιτίθεται στις αισθήσεις μας όχι πάντα με άμεση 

ψυχολογική βία (μιας νεκροκεφαλής πχ.), μα μέσω μιας 

μη αρμονικής φόρμας πχ. ή ενός αταίριαστου ηχητικού ή 

χρωματικού συνδυασμού. 
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