
Τρομοκρατία, 

ένα σύγχρονο είδος 

βίας. 



Γενικός όρος 
 Η τρομοκρατία , αν και δεν υπάρχει 

διεθνώς συμφωνημένος ορισμός, 
γενικά αποτελεί τη «συστηματική» 
χρήση, ή την απειλή 
χρήσης, βιας που συμβαίνει πάντα 
ως αντίδραση, ή άσκηση πίεσης, 
από οργανωμένες ομάδες με 
πολιτικά, θρησκευτικά ή άλλα 
ιδεολογικά κίνητρα αλλά ακόμη και 
από ολόκληρους κρατικούς 
μηχανισμούς, εναντίον ατόμων, 
ομάδων ή περιουσιών, με απώτερο 
στόχο τις κυβερνήσεις από τις 
οποίες προσδοκούν κάποια 
αντίστοιχα οφέλη. Η κάθε πράξη επ' 
αυτού χαρακτηρίζεται τρομοκρατική 
πράξη και οι επιχειρούντες 
αυτήν τρομοκράτες  

     Painting (Terrorism is no 

paintball game) 



Σύγχρονη, εκδηλωμένη 

τρομοκρατία 

 Βασικά χαρακτηριστικά της 
σύγχρονης εκδηλωμένης 
τρομοκρατίας, 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.  

 Street art and the war on terror 



Κρατική τρομοκρατία 

 Η κρατική τρομοκρατία θα 

μπορούσε να οριστεί ως η πολιτική 

ενός αυταρχικού κράτους που 

κυβερνά με τη χρήση του τρόμου 

και του φόβου, ώστε να 

δημιουργήσει υπηκόους και όχι 

πολίτες και προκειμένου να 

υιοθετηθεί από την κοινωνία η 

νοοτροπία της υποταγής μέσω της 

διαρκούς ενοχής και ενός 

απροσδιόριστου φόβου  

 



Ιστορική ανδρομή 

 Η τρομοκρατία, όπως και πολλά άλλα 
φαινόμενα που θεωρούνται πανάρχαια, 
αποτελεί σύγχρονο εφεύρημα. Ως πολιτική 
ιδέα αναδύθηκε κατά τη διάρκεια της 
Γαλλικής Επανάστασης – πράγμα που 
στην πράξη σημαίνει ότι κατά κάποιον 
τρόπο, αναπτύσσεται παράλληλα με τη 
σύγχρονη δυτική «δημοκρατία».  Στην 
εποχή του Ροβεσπιέρου και του Δαντόν, η 
τρομοκρατία ταυτιζόταν με την κρατική 
τρομοκρατία: ήταν η βία που εξαπέλυε το 
κράτος εναντίον των αντιπάλων του, και 
όχι τα χτυπήματα που κατάφερναν σε 
οποιαδήποτε εξουσία οι ανώνυμοι εχθροί 
της.  

 



Τρομοκρατία και ιστορική 

ανασκόπιση 

 Η τρομοκρατία έχει εφαρμοστεί 

σε παγκόσμια κλίμακα 

διαχρονικά στην ανθρώπινη 

ιστορία. Ο αρχαίος Έλληνας 

ιστορικός Ξενοφώντας 

(περίπου 430-349 π.Χ.) έγραψε 

για την αποτελεσματικότητα του 

ψυχολογικού πολέμου εναντίον 

εχθρικών πληθυσμών.  

 



    Μετά από τον Αμερικανικό 

Εμφύλιο Πόλεμο (1861-1865) 

ορισμένοι Νότιοι αψήφησαν 

την κυβέρνηση και σχημάτισαν 

μια τρομοκρατική οργάνωση 

που ονομάστηκε Κου Κλουξ 

Κλαν, με σκοπό να εκφοβίσει 

τους υποστηρικτές της 

Ανοικοδόμησης.  

 



 Τεχνολογικά επιτεύγματα όπως τα αυτόματα 
όπλα και τα συμπαγή εκρηκτικά που 
πυροδοτούνται εξ αποστάσεως χάρισαν μια νέα 
ευκινησία και αποτελεσματικότητα στους 
τρομοκράτες. Ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως 
αυτό της Ναζιστικής Γερμανίας υπό τον Αδόλφο 
Χίτλερ και της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον 
Ιωσήφ Στάλιν, υιοθέτησαν την τρομοκρατία ως 
σχεδόν επίσημη κρατική πολιτική. Αυτά τα 
κράτη προέβαιναν σε συλλήψεις, φυλακίσεις, 
βασανιστήρια και εκτελέσεις χωρίς νομικούς 
περιορισμούς, ώστε να δημιουργήσουν ένα 
κλίμα φόβου και να ενθαρρύνουν την 
προσκόλληση στην εθνική ιδεολογία και στους 
δεδηλωμένους οικονομικούς, κοινωνικούς και 
πολιτικούς στόχους του κράτους. 



Σημαντικές τρομοκρατικές 

επιθέσεις 

 13/11/2015 Παρίσι,129 νεκροί 

 Το απόγευμα της 13ης Νοεμβρίου 2015, 
σημειώθηκε σειρά από βίαιες επιθέσεις στο 
10ο και 11ο διαμέρισμα του Παρισιού, στη 
Γαλλία, και στο προάστιο του Σαιν-Ντενί. 
Από τις 21:16 και για τις επόμενες τρεις 
περίπου ώρες αναφέρθηκαν τουλάχιστον 3 
ξεχωριστές εκρήξεις και έξι μαζικοί 
πυροβολισμοί.  Η επίθεση με τα 
περισσότερα θύματα έγινε στο Θέατρο 
Μπατακλάν. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων 
σκοτώθηκαν 8 ένοπλοι. 
Αναφέρεται ότι σκοτώθηκαν 129 άνθρωποι 
και τραυματίστηκαν πάνω από 200. Τη 
ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος 

 



 06/09/2004 Μπεσλάν,385 νεκροί 
Την 1η Σεπτεμβρίου του 2004 μια ομάδα 
τρομοκρατών, την οποία αποτελούσαν 
κυρίως άτομα από την Ινγκουσετία και την 
Τσετσενία, και οποίοι είχαν σταλεί από τον 
Τσετσένο οπλαρχηγό Σαμήλ Μπασάγεφ 
που απαιτούσε το τέλος του πολέμου στην 
Τσετσενία, κατέλαβε ένα δημοτικό σχολείο 
στο Μπεσλάν. 
Στις 3 Σεπτεμβρίου, και ενώ συνεχιζόταν η 
ομηρία, δυνάμεις ασφαλείας της Ρωσίας 
εισέβαλαν στο σχολείο χρησιμοποιώντας 
βαρύ οπλισμό. Το σχολείο συγκλονίστηκε 
από σειρά εκρήξεων και τυλίχθηκε στις 
φλόγες και ακολούθησε μάχη μεταξύ των 
απαγωγέων και των ρωσικών δυνάμεων. 
Στη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης 
έχασαν τη ζωή τους 385 άνθρωποι μεταξύ 
των οποίων 186 παιδιά. 

 



 Επιθεση 11ης Σεπτεμβριου 2001 

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, εκδηλώθηκαν τρομοκρατικές 

επιθέσεις εναντίον στόχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 

τέσσερα πολιτικά αεροσκάφη εκδηλώθηκε αεροπειρατεία, 

και τα τρία από αυτά οδηγήθηκαν από τους αεροπειρατές 

και προσέκρουσαν στους Δίδυμους Πύργους, ενώ το 

τέταρτο συνετρίβη σε ανοικτό χώρο. Οι Δίδυμοι Πύργοι 

κατέρρευσαν λίγη ώρα μετά τις συγκρούσεις των 

αεροσκαφών επάνω τους, προκαλώντας χιλιάδες 

απώλειες: εκτός των 19 αεροπειρατών, συνολικά από τις 

επιθέσεις, 2973 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 24 

μένουν αγνοούμενοι. 

Τις επιθέσεις πραγματοποίησαν ισλαμιστές τρομοκράτες, 

οργανωμένοι από την οργάνωση Αλ Κάιντα και τον αρχηγό 

της 



Τρόποι περιορισμού 

 Η φύση του φαινομένου είναι τέτοια που καθιστά σχεδόν αδύνατη την 
εξάλειψή του, καθώς ακόμη κι αν κάθε δημοκρατικό κράτος 
κατορθώσει να περιορίσει δραστικά τους εσωτερικούς παράγοντες 
που λειτουργούν ως αιτίες πρόκλησης δυσαρέσκειας στους πολίτες, 
όπως είναι οι οικονομικές ανισότητες, η ανεργία και η φτώχεια, θα 
υπάρχουν πάντοτε ζητήματα που ξεπερνούν τις εσωτερικές 
δυνατότητες κάθε μεμονωμένου κράτους. Ο θρησκευτικός 
φανατισμός, για παράδειγμα, που κινητοποιεί τις οργανώσεις των 
Ισλαμιστών είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με 
μόνες τις προσπάθειες ενός κράτους, και πολύ πιθανά δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί ούτε με τη συλλογική προσπάθεια πολλών κρατών. 
Προκύπτει, έτσι, ως αναγκαία επιλογή η καταφυγή στη λήψη εκείνων 
των μέτρων που θα ενισχύσουν την παρεχόμενη ασφάλεια και την 
πρόληψη ανάλογων δράσεων μέσα από τον αυστηρό έλεγχο της 
διακίνησης όπλων και εκρηκτικών υλών, αλλά και των χρημάτων 
εκείνων που καταλήγουν στις επιμέρους τρομοκρατικές οργανώσεις. 



 Οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, για 
παράδειγμα, εναντίον των Ευρωπαίων 
πολιτών και των αξιών της Ευρώπης 
συντονίστηκαν σε κλίμακα που υπερβαίνει τα 
εθνικά σύνορα και πρέπει να αποτελέσουν 
αφορμή συνεργασίας για να 
αντιμετωπιστούν οι εν λόγω απειλές, με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Παρόλο που η ευθύνη για την 
εξασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας 
εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη, ο 
διασυνοριακός χαρακτήρας αυτών των 
εγκλημάτων επιβάλλει να μην περιοριστούμε 
στις μεμονωμένες προσπάθειες των χωρών 
να ενεργούν αυτόνομα και απαιτεί 
παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης 
και τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την 
ανταλλαγή πληροφοριών και την ανάληψη 
κοινής δράσης. 

 



Η εργασία έγινε από τους: 

 Ανθουλάκη Κυριακή 

 Γαβρίλη Ειρήνη 

 Κεραμιτσή Αναστασία 

 Βασδραγιάννη Μαρία 


