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Πρόλογος - Ευχαριστίες

Η Παρούσα εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια της υποχρέωσης εκπόνησης 
Πτυχιακής Εργασίας όπως ορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών του προπτυχιακού τμήματος 
ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Το θέμα το οποίο προσεγγίζει και ο τρόπος που γίνεται η προσέγγιση αυτή, δεν αφήνει 
περιθώρια, αμφισβήτησης του ότι η εργασία αυτή εξελίσσεται μέσα στα πλαίσια του κλάδου 
της Κοινωνικής Ψυχολογίας. 

Η εργασία έχει κυρίως ερευνητικό περιεχόμενο με στόχο μια όσο το δυνατό πληρέστερη 
προσέγγιση των κοινωνικών αναπαραστάσεων της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Έχει δηλαδή 
έναν περιγραφικό χαρακτήρα. Διερευνά τις διαφοροποιήσεις στις αντιδράσεις απέναντι στο 
φαινόμενο της τρομοκρατίας (όπως και αν αυτό γίνεται αντιληπτό) με σχέση με διάφορα 
κριτήρια. Επιπλέον προβαίνει και σε συγκρίσεις με αναπαραστασιακά δεδομένα της 
τρομοκρατίας από άλλες χώρες. 

Εξ' αιτίας της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει η έννοια της τρομοκρατίας δεν θα 
μπορούσε να μην προηγηθεί πριν από την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, μια 
προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας αυτής και όλων των διαστάσεων και χρήσεών της.

Η ολοκλήρωση αυτής της έρευνας δε θα είχε επιτευχθεί χωρίς τις πολύτιμες και γόνιμες 
συμβουλές και τις ουσιαστικές παρατηρήσεις της επιβλέπουσας καθηγήτριας του Τμήματος 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αναστασίας-Βαλεντίνης Ρήγα, αλλά και των 
καθηγητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Στάμου Παπαστάμου 
και Γεράσιμου Προδρομίτη. Γι' αυτό και τους ευχαριστώ θερμά.       
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Εισαγωγή

Ορίζοντας την Τρομοκρατία
Πολύ συχνά οι ερευνητές της κοινωνικής και πολιτικής ψυχολογίας επισημαίνουν το 

πρόβλημα του ορισμού της τρομοκρατίας ένα πρόβλημα που επιφέρει σημαντικές επιδράσεις 
και στο περιεχόμενο της έρευνας με απώτερο αποτέλεσμα μια αρκετά μεγάλη σύγχυση και 
διασπορά των ερευνών, κάτι που δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα. 

Το πρόβλημα του ορισμού της τρομοκρατίας δεν περιορίζονται μόνο στο πεδίο της 
ψυχολογίας και γενικά των επιστημών αλλά επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα. Θα λέγαμε 
μάλιστα ότι από αυτά τα άλλα πεδία ξεκινάνε οι δυσκολίες ορισμού και όχι από τον χώρο των 
επιστημών.  Κάθε χώρα και κάθε υπηρεσία ασφαλείας  έχει έναν διαφορετικό ορισμό και 
κάθε ένας από αυτούς έχει και τα δικά του προβληματικά σημεία. 

Ας δούμε ένα παράδειγμα.
Το F.B.I. ορίζει την τρομοκρατία ως την “παράνομη χρήση δύναμης ή βίας κατά ατόμων ή 

περιουσίας με σκοπό την άσκηση πίεσης σε μια κυβέρνηση ή σε ένα κοινωνικό σύνολο 
προκειμένου να αποδεχτούν τους πολιτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς της”(Μπόση, 2000).

Όπως εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς στο ορισμό αυτό ανταποκρίνονται μια σειρά 
από πολλά και διαφορετικά φαινόμενα, από την κάθε διάλυση πολιτικής συγκέντρωσης ή 
διαδήλωσης από τα ΜΑΤ ως και την επανάσταση του 1821.

Αυτό που περιγράφηκε είναι μόνο ένα από τα προβλήματα ορισμού και ευρύτερου 
προσδιορισμού της έννοιας της τρομοκρατίας που συναντούνται. Τα περισσότερα από αυτά 
τα προβλήματα έχουν την ίδια αφετηρία, την διαχείριση του ζητήματος από τις διάφορες 
κυβερνήσεις. Η διαχείριση αυτή που επικεντρώνεται κυρίως στον επικοινωνιακό τομέα 
διαφέρει από κράτος σε κράτος, ως προς την τρομοκρατική οργάνωση στην οποία στοχεύει, 
αλλά και τον χρόνο και τις γενικότερες συνθήκες. 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι τα χαρακτηριστικά διαπολιτισμικού πολέμου που 
δόθηκαν στον “πόλεμο κατά της τρομοκρατίας” που κήρυξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τα 
χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου, με βάση το άρθρο του Σάμιουελ Χάντινγκτον (2002) “Η 
Σύγκρουση Των Πολιτισμών;” που δημοσιεύτηκε στο τεύχος του καλοκαιριού του 1993 του 
περιοδικού Foreign Affairs. Με βάση το άρθρο αυτό αναπτύχθηκε μια εντελώς νέα σκέψη 
που υιοθετήθηκε από πολλούς δυτικούς ηγέτες και άλλαξε άρδην την εικόνα της 
τρομοκρατικής επίθεσης της  9/11. Όπως επισημαίνει ο Έντουαρτ Σάιντ (2002) οι απόψεις 
της Σύγκρουσης των Πολιτισμών είναι μια ταχυδακτυλουργία σαν τον “πόλεμο των κόσμων”, 
πού δυστυχώς όπως φαίνεται οδήγησε σε ένα κύμα ρατσιστικών επιθέσεων εναντίων Αράβων 
στις ΗΠΑ και πολύ πιθανά επέδρασε και σε όλη την μετέπειτα αντιμετώπιση του ζητήματος. 
Βλέπουμε λοιπόν πως αυτό που ονομάζουμε τρομοκρατία είναι ένα ζωντανό πολιτικό 
παιχνίδι με πολλές πιθανές κινήσεις. 
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Εκτός όμως από τα ζητήματα που προκύπτουν από τα κράτη, υπάρχουν και περισσότερο 
επιστημονικά ζητήματα όπως το κομβικό ζήτημα αν η τρομοκρατία ως νοητική κατασκευή 
περιγράφει ένα ιδιαίτερο κοινωνικό φαινόμενο. Με άλλα λόγια υπάρχει μια τρομοκρατία ή 
περισσότερες; 'Η πόσα κοινά στοιχεία έχει η Ε.Ο. 17Ν και η Αλ Κάιντα; Μήπως αυτά που τις 
χωρίζουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που τις συνδέουν; Και μήπως υπάρχουν 
περισσότερα κοινά στοιχεία για κάποια από αυτές τις οργανώσεις με άλλες ομάδες που όμως 
δεν χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές;

Παρά την ισχυρή διαπλοκή του προσδιορισμού της τρομοκρατίας και της τρέχουσας κάθε 
φορά στόχευσης των δομών κυριαρχίας θα προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε στο ζήτημα 
του ορισμού της τρομοκρατίας για χρήση του ως επιστημονική έννοια. Είναι πρώτα απ΄ όλα 
σημαντικό να γίνει η διάκριση της τρομοκρατίας από την πολιτική βία. Ως πολιτική βία 
μπορούμε να ορίσουμε κάθε μορφή βίαιης δράσης που έχει πολιτικά κίνητρα. Η τρομοκρατία 
είναι μία σειρά μορφών  πολιτική βίας αλλά όχι όλες.

Η βία της τρομοκρατίας διαφοροποιείται από τις άλλες μορφές πολιτικής βίας λόγο της 
υπερβολής της (ξεπερνά τα όρια της κοινωνικά αποδεκτής βίας) (Crenshaw, 2004).

Ποια όμως είναι αυτά τα όρια της υπερβολής; Πως αλλάζουν από κοινωνία σε κοινωνία 
και πως μέσα στις διαστρωματώσεις της κοινωνίας; Προφανώς νέα ζητήματα ανακύπτουν 
τώρα. 

Η τρομοκρατία όμως συναντά εμπόδια ακόμα και στο να θεωρηθεί μια σημαντική 
κατηγορία πράξεων πολιτική βίας παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ορισμοί της 
τρομοκρατίας περιέχουν την πολιτική διάσταση. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλές φορές υπήρχε 
μια έντονη προσπάθεια από διάφορες κυβερνήσεις να αποσιωπηθεί ή να υποτιμηθεί η 
πολιτική διάσταση της τρομοκρατικής δράσης. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας προσπάθειας 
ήταν η αντιμετώπιση των κατηγορουμένων στη δίκη της Ε.Ο. 17Ν ως ποινικών και όχι ως 
πολιτικών εγκληματιών. Την ίδια στρατηγική ακολουθούσαν και τα ΜΜΕ της Ελλάδας την 
εποχή εκείνη. 

Τελικά ακόμα και όταν ο όρος τρομοκρατία χρησιμοποιείται με αντικειμενικό τρόπο ως 
εργαλείο ανάλυσης, είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε έναν ικανοποιητικό ορισμό, ο 
οποίος θα διακρίνει μεταξύ τρομοκρατίας και άλλων φαινομένων βίας (Crenshaw, 2009), 
αλλά και άλλων φαινομένων πολιτικής. 

Καταλήγουμε πως η έννοια της τρομοκρατίας είναι έντονα αμφιλεγόμενη (Crenshaw, 
2009), από επιστημονικής πλευράς τουλάχιστον. Το γεγονός αυτό ωστόσο δεν επηρεάζει 
αρνητικά την έρευνά μας γιατί ο ερευνητικός μας στόχος είναι οι κοινωνικές 
αναπαραστάσεις της τρομοκρατίας. 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις έτσι και αλλιώς δεν χαρακτηρίζονται από κάποια 
συστηματική δομή αλλά συγκροτούνται από διάφορα εννοιολογικά τμήματα που συνδέονται 
με χίλιους δύο τρόπους μεταξύ τους. Ο κόσμος των αναπαραστάσεων είναι διάχυτος, 
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ευμετάβλητος και διατελεί σε συνεχή κίνηση (Παπαστάμου, 1989). 
 Προκειμένου να ξεπεράσουμε το πρόβλημα του ορισμού θα μπορούσαμε να 

διαχωρίσουμε ωστόσο τις διάφορες περιπτώσεις πολιτικής βίας της εποχής μας με διάφορους 
τρόπους. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα  από τα 
μαρξιστικά-λενινιστικά κινήματα, τις παρακρατικές και παραστρατιωτικές οργανώσεις, τις 
θρησκευτικές οργανώσεις, τις μονοθεματικές οργανώσεις (π.χ. οικο-τρομοκρατία), 
αντιεξουσιαστικές ομάδες, νεοναζιστικές ομάδες κλπ. Μια τέτοια συζήτηση θα ήταν αρκετά 
μεγάλη και θα ξέφευγε από τους σκοπούς της παρούσας έρευνας.  Πρέπει πάντως να κάνουμε 
μια σημαντική διάκριση που κάνουν πολλοί αναλυτές και που θα μας είναι χρήσιμη από εδώ 
και πέρα. Την διάκριση μεταξύ της “εγχώριας, αντικρατικής, χαμηλής έντασης, 
διαστρωματικής τρομοκρατίας” (π.χ. Η “Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη”) από την 
“νέα , διεθνή, υψηλής έντασης, τρομοκρατία” (π.χ. Αλ Κάιντα). 

Η πρώτη κατηγορία τρομοκρατίας αφορά ομάδες που δρουν στο εσωτερικό μιας χώρας με 
στόχο την κοινωνική δομή της και την οργάνωση της εξουσίας, έχει κριτήρια της εσωτερικής 
διαστρωμάτωσης της κοινωνίας όπως ταξικά, εθνοτικά, θρησκευτικά και οι επιθέσεις είναι 
χαμηλής έντασης και χαμηλής διασποράς, δε στοχεύουν γενικά σε άμαχο πληθυσμό αλλά σε 
συγκεκριμένους στόχους εξουσίας. 

Η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει μη την τρομοκρατία που επιχειρεί επιθέσεις σε 
διάφορα κράτη με σκοπό την αποδόμηση της κρατικής και εθνικής ισχύος και συνοχής και 
γενικά την αποδυνάμωση της εξουσίας με σκοπό την αλλαγή των γεωπολιτικών σχέσεων ενώ 
στοχεύει συνήθως στον γενικό άμαχο πληθυσμό. 

Αν και αυτή η διάκριση μας είναι αρκετά χρήσιμη για την μελέτη της τρομοκρατίας στην 
Ελλάδα, εντούτοις παρουσιάζει και αυτή διάφορα προβλήματα. Για να αναδείξουμε ένα 
τέτοιο πρόβλημα μέσα από παράδειγμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην δεύτερη 
κατηγορία μπορεί να ενταχθεί τόσο η επίθεση στους πύργους του παγκόσμιου κέντρου 
εμπορίου, όσο και ο βομβαρδισμός με πυρηνικά της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι. Το ζήτημα 
που τίθεται εδώ είναι η διάκριση της κρατικής τρομοκρατίας από τη μη κρατική τρομοκρατία.

 Η αλήθεια είναι πως ακόμα και οι επιστημονικές έρευνες δεν κάνουν πάντα αυτήν την 
διάκριση και συχνά αναφέρονται σε “γενοκτονίες” και “εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας” 
για περιπτώσεις κρατικής τρομοκρατίας. Τα κράτη αρνούνται πως τους αφορά ο όρος 
τρομοκρατία. Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τις μη κρατικές οργανώσεις που και αυτές δεν 
θέλουν να χαρακτηρίζονται έτσι.

Η τρομοκρατία στις μέρες μας για τους περισσότερους συνδέεται με την πολιτική βία που 
προέρχεται από οργανώσεις που δεν έχουν κρατική εξουσία. Ελάχιστες πάντως από αυτές τις 
μη κρατικές οργανώσεις αυτοαποκαλούνται τρομοκρατικές. Τα μέλη από τις περισσότερες μη 
κρατικές ομάδες βλέπουν τους εαυτούς τους ως επαναστάτες ή μαχητές της ελευθερίας 
(McCauley, 2004). Οι περιπτώσεις κρατικής τρομοκρατίας είναι πολύ περισσότερες σε 
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αριθμό από τις περιπτώσεις μη κρατικής τρομοκρατίας. Ο  Rummel αναφέρει ότι η αναλογία 
περιστατικών κρατικής / μη κρατικής τρομοκρατίας είναι περίπου 260 / 1 (Rummel, 1996). Η 
κρατική τρομοκρατία δεν είναι απλά πρώτη σε περιστατικά αλλά ακόμα θα πρέπει να 
θεωρείται και πιο επικίνδυνη. Ο Rummel εκτιμά ότι 170 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
σκοτωθεί από το κράτος μέσα στο 20ο αιώνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τα 34 εκατομμύρια 
που έχουν σκοτωθεί σε πολεμικές μάχες. Τα περισσότερα από τα θύματα έχουν δολοφονηθεί 
από την κυβέρνησή τους ή πιο σωστά από την κυβέρνηση που ελέγχει την περιοχή που τα 
θύματα ζούσαν (Rummel, 1996).  

Ο Νόαμ Τσόμσκι θεωρεί πως η αντίληψη ότι η τρομοκρατία είναι το όπλο των αδυνάτων 
αποτελεί πολύ σοβαρό αναλυτικό σφάλμα και γίνεται συχνά. Όπως και όλα τα άλλα μέσα 
άσκησης βίας είναι πρωτίστως όπλο των ισχυρών στην συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων (Τσόμσκι, 2002).

Η κοινή γνώμη ωστόσο φαίνεται να αγνοεί την πραγματικότητα αυτή. Η τρομοκρατία 
είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται από τους ισχυρούς που ελέγχουν την ενημέρωση για να 
χαρακτηρίσει τις πράξεις των αντιπάλων τους. Οι μη-κρατικές οργανώσεις ανταποδίδουν και 
αυτές στους εχθρούς τους τον χαρακτηρισμό του τρομοκράτη όμως η κοινωνική του επιρροή 
είναι λιγότερο δυνατή. Η τρομοκρατία λοιπόν δεν είναι το όπλο των αδυνάτων. Είναι το όπλο 
όσων είναι εναντίων “μας” οπουδήποτε και αν αυτό το “μας” αναφέρεται (Τσόμσκι, 2002). 

Στην πολιτική επιστήμη και την ιστορία η χρήση της λέξης “τρομοκρατία” ως αναφορά 
στην  πολιτική βία αναφέρεται μόνο στην περίοδο της γαλλικής επανάστασης περίπου στα 
1790 (McCauley, 2004). 

Στην έρευνά μας σκόπιμα δεν κάναμε μια διάκριση μεταξύ κρατικής και μη κρατικής 
τρομοκρατίας στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες Μια τέτοια αναφορά 
θα αλλοίωνε  πιθανά την αναπαράσταση της έννοιας της τρομοκρατίας. Για τον ίδιο λόγο 
εξάλλου δεν έγινε και διάκριση μεταξύ της “εγχώριας”, “χαμηλής έντασης”, “αντικρατικής” 
τρομοκρατίας και της “διεθνούς”, “νέας” τρομοκρατίας.  Ωστόσο η μη διάκριση της έννοιας 
της τρομοκρατίας δημιουργεί και νέα πεδία έρευνας για πιθανές διαφοροποιήσεις στις 
στάσεις. Με κάποια ερωτήματα βέβαια μπορούμε έμμεσα να εξάγουμε κάποια 
συμπεράσματα για αυτά τα θέματα. 

Στην Ελλάδα
Η μη κρατική πολιτική βία στον ελλαδικό χώρο προέρχεται συνήθως από τον χώρο της 

άκρας αριστεράς και τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Έχει συνήθως στόχο κρατική περιουσία ή 
άτομα με κρατικά αξιώματα όπως πολιτικούς, αστυνομικούς, δικαστικούς, επιχειρηματίες. 
Στο στόχαστρο μπαίνουν επίσης μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και τράπεζες. Πολύ 
σπάνια στόχος της πολιτικής βίας είναι απλοί πολίτες και αυτό μόνο σε πολύ ειδικές 
περιπτώσεις. Η βία που προέρχεται από την άκρα δεξιά όπως στις περιπτώσεις ρατσιστικών 
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επιθέσεων, είναι η μόνη περίπτωση που αυτή στρέφετε ενάντια σε μια κοινωνική ομάδα 
(όπως οι οικονομικοί μετανάστες). Τα φαινόμενα όμως οργανωμένης ρατσιστικής βίας είναι 
σχετικά λίγα στην Ελλάδα καθώς οι ομάδες της άκρας δεξιάς είναι σχετικά μικρές και 
αδύναμες και εξάλλου τέτοιου είδους επιθέσεις δεν αφορούν όλον τον πληθυσμό. Έτσι θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι πρακτικά ένας απλός πολίτης της Ελλάδας έχει σχεδόν μηδενικές 
πιθανότητες να είναι άμεσα στόχος μιας ενέργειας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
τρομοκρατική. Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος για έναν απλό πολίτη να πέσει θύμα μιας τέτοιας 
ενέργειας ακόμα και αν δεν είναι άμεσα ο στόχος. Αυτό συμβαίνει όταν οι επιθέσεις 
προκαλούν “παράπλευρες απώλειες” που μπορεί να οφείλονται σε κακό σχεδιασμό ή 
εκτέλεση της επίθεσης αλλά σχεδόν ποτέ σε αδιαφορία γι' αυτές. Πράγματι οι οργανώσεις 
που πραγματοποιούν τις επιθέσεις πολιτικής βίας στον ελλαδικό χώρο δεν έχουν σε καμιά 
περίπτωση τα χαρακτηριστικά της λεγόμενης νέας διεθνούς τρομοκρατίας, άλλα αντίθετα 
ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά με τα οποία προσδιορίζεται η “κλασσική”, εγχώρια, 
χαμηλής έντασης τρομοκρατία. Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να προσδίδει μεγάλες διαφορές 
στην αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής των κατοίκων της Ελλάδας σε σχέση με τους 
κατοίκους σε άλλες χώρες όπως το Ισραήλ και η Τουρκία, (με τις οποίες θα κάνουμε μια 
συγκριτική μελέτη μέσα στα πλαίσια της παρούσας έρευνας) που αντιμετωπίζουν μια πολύ 
μεγαλύτερη πιθανότητα να πέσουν θύματα ενεργειών που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές. 
Όμως η υπόθεση της τρομοκρατίας ειδικά στις μέρες μας είναι κυρίως μια επικοινωνιακή 
υπόθεση τόσο από την μεριά των επιτιθεμένων όσο και από την μεριά των δεχόμενων την 
επίθεση. Κάποιες φορές ο λόγος που συνοδεύει ή παρουσιάζει ένα τρομοκρατικό χτύπημα 
επιφέρει μεγαλύτερες συνέπειες σε διάφορα επίπεδα από τις συνέπειες της ίδιας της πράξης. 
Τα μέσα μαζική ενημέρωσης έχουν τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση της εικόνας των 
τρομοκρατικών  κινδύνων. Έτσι θα μπορούσε να είναι βάσιμη η υπόθεση πως ο τρόπος που 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν τις επιθέσεις πολιτικής βίας στην Ελλάδα μπορεί 
να είναι τέτοιος που να παράγει αισθήματα φόβου και ανησυχία στον πληθυσμό δυσανάλογα 
υψηλά σε σχέση με την πραγματική απειλή. Και μπορεί έτσι να μην υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές από τα αντίστοιχα επίπεδα  άλλων πληθυσμών όπως των πολιτών στην Τουρκία και 
το Ισραήλ. 

Αλλά αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο απέναντι στην απειλή της τρομοκρατίας;  Σίγουρα 
όχι, και ένας από τους πρώτους λόγους είναι ότι η επιρροή των ΜΜΕ δεν είναι ενιαία και 
καθολική σε όλον τον πληθυσμό. Σε ποιους όμως επιδρούν περισσότερο; Υπάρχει ένα μέρος 
της κοινωνίας που έχει κάποια ειδική ευαισθησία στο θέμα αυτό; Υπάρχει δηλαδή μια “ειδική 
φοβία” για την τρομοκρατία; Στην παρούσα έρευνα θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε κάποια 
στοιχεία που να δίνουν απάντηση στο ερώτημα αυτό.

Στην Ελλάδα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν χαίρουν μεγάλης εμπιστοσύνης ακόμα και 
σε θέματα πολιτικής βίας. Σε έρευνα της Public Issue για την εφημερίδα Καθημερινή μετά τα 
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γεγονότα της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008 το 66% των ερωτώμενων δήλωσαν 
δυσαρεστημένοι από την τηλεόραση για την κάλυψη των γεγονότων, έναντι του 32% που 
δήλωσε ικανοποιημένοι (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 28/01/2007). Πώς μπορεί να συνδέονται η 
εμπιστοσύνη προς την ενημέρωση που προσφέρουν τα ΜΜΕ και οι κοινωνικές 
αναπαραστάσεις για την τρομοκρατία, οι γνωστικές αντιδράσεις, οι στάσεις, οι αποδώσεις, 
αιτιών κλπ; Το ερώτημα αυτό απασχολεί την παρούσα  έρευνα επίσης και δεν είναι το μόνο. 
Για να προχωρήσουμε όμως σε μια πιο συγκεκριμένη διατύπωση ερωτημάτων θα πρέπει 
πρώτα να δούμε αναλυτικότερα το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 

Επιλογή του Θέματος
Για να προσδιορίσουμε τα κίνητρα που οδήγησαν σε αυτήν την έρευνα και στην επιλογή 

του συγκεκριμένου θέματος θα πρέπει να προσφύγουμε πρώτα απ΄ όλα σε μια απλή 
κοινωνιολογική ανάλυση της σημασίας της έννοιας της τρομοκρατίας και ειδικά στην χρήση 
που της γίνεται τόσο από το κράτος και τους μηχανισμούς του και ειδικά τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, όσο και από τις ομάδες πολιτικής βίας. Διαπιστώσαμε ήδη πόσο ασαφής είναι 
αυτή η έννοια εντελώς δυσανάλογα με την χρήση της και την επίδρασή της στην 
καθημερινότητά μας. Πέρα από αυτό, θα διαπιστώσουμε επίσης ότι η έννοια της 
τρομοκρατίας περιτριγυρίζεται από πολλούς ψυχολογικούς και ψυχο-κοινωνιολογικόυς 
όρους. Μελετώντας  τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία κοινωνιολόγων και κοινωνικών 
ψυχολόγων εύκολα γίνεται αντιληπτό για άλλη μια φορά πως πρόκειται για ένα δύσκολο 
θέμα με πολλές διαστάσεις του να αποφεύγονται και με πολλούς ερευνητές να καταφεύγουν 
σε απλές συμβουλές προς τα θύματα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της τρομοκρατίας 
κάτι που δεν είναι σίγουρο αν βοηθά τελικά ή λειτουργεί ενισχυτικά για τον φόβο και τις 
άλλες συνέπειες. Είναι ερώτημα το κατά πόσο αυτός ο επιστημονικός λόγος βοηθά ή αντίθετα 
εντείνει τη θυματοποίηση και τον φόβο.  Άλλες πάλι έρευνες θυμίζουν περισσότερο 
προπαγανδιστικό φυλλάδιο της επίσημης κρατικής άποψης για την τρομοκρατία, παρά 
επιστημονικό υλικό. Φαίνεται λοιπόν πως το ζήτημα της τρομοκρατίας είναι ένα θέμα-
ταμπού που ίσως σηματοδοτεί και τα όρια της επιστήμης σήμερα. 

Το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η παρούσα ερευνητική προσπάθεια είναι 
προφανώς αυτό της κοινωνικής ψυχολογίας. Αυτό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι 
αγνοούμε τις όποιες άλλες προσεγγίσεις του ζητήματος. Θα ήταν μεγάλο λάθος να 
υποτιμήσουμε την κοινωνιολογική, την πολιτική, την ιστορική, ακόμα και την νομική πλευρά 
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του ζητήματος. Δεν έχουμε λοιπόν καμία αυταπάτη ότι η κοινωνική ψυχολογία μπορεί να 
δώσει τη συνολική και πλήρη ανάλυση του φαινομένου της τρομοκρατίας. Απ την άλλη μεριά 
όμως δεν θα δεχόμασταν μια άποψη που θα θεωρούσε την κοινωνική ψυχολογία “αναρμόδια” 
για το θέμα αυτό. Η κοινωνική ψυχολογία έχει τη δικιά της συνεισφορά στην προαγωγή της 
γνώσης πάνω στα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα, μια συνεισφορά που δεν μπορεί να 
αγνοηθεί. 

Οι βασικές θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για να 
δομηθεί η έρευνα αυτή, είναι η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων που θεμελιώθηκε 
από τον Serge Moscovici την δεκαετία του 60, και η λειτουργική θεωρία της κοινωνικής 
επιρροής (δηλαδή στην κοινωνική συμμόρφωση) στην ανάπτυξη της οποίας συνέβαλλε με 
τα γνωστά πειράματά του ο Solomon Asch την δεκαετία του 50. 

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις είναι δυναμικές ευμετάβλητες και κυκλικές μορφές 
σκέψης που μεταλλάσσονται σχετικά εύκολα και συνδέουν τον αφηρημένο χαρακτήρα των 
γνώσεων και πεποιθήσεών μας με την συγκεκριμένη υφή των δι-ατομικών σχέσεων και 
πρακτικών (Παπαστάμου, 1989). 

Η κοινωνική συμμόρφωση προς την επικρατούσα πλειοψηφική άποψη (που εκφράζει η 
εξουσία) είναι ένα θέμα που μελετάται εντατικά από την κοινωνική ψυχολογία. 

Αυτό το θεωρητικό πλαίσιο διακρίνεται ευθύς εξαρχής από μια βαθιά ασυμμετρία 
ανάμεσα στην πηγή και τον δέκτη κοινωνικής επιρροής, καθώς και από την αδυναμία του να 
φανταστεί μια σχέση αντιστοιχίας μεταξύ των δύο. Μέσα σε αυτό το κλειστό κοινωνικό 
σύστημα, ο βασικός πόλος της σχέσης είναι ο πομπός κοινωνικής επιρροής, ο οποίος κατέχει 
την εξουσία και διαθέτει το πλεονέκτημα που του προσδίδει η νομιμότητά του. Ο δέκτης 
κοινωνικής επιρροής είναι αντίθετα περιορισμένης εμβέλειας, χωρίς καμία σχεδόν 
δυνατότητα δράσης. Με άλλα λόγια ενώ η άποψη της πλειοψηφίας επωφελείται απ' την αίγλη 
της “αλήθειας” την οποία σφετερίζεται, και των κυρίαρχων κοινωνικών αξιών, στις οποίες 
αναφέρεται, η μειονοτική άποψη είναι πάντοτε υποβαθμισμένη, με την έννοια ότι η 
διαφοροποίησή της και η διαφωνία της με αυτά που πιστεύουν οι πολλοί, θεωρείται σαν 
ένδειξη λανθασμένης αντίληψης και έκφραση περιθωριοποίησης (Παπαστάμου, 1989). 

Στην έρευνα γίνεται χρήση ακόμα της διάκρισης της απόδοσης αιτιών σε εξωτερική και 
εσωτερική.

Ο Heider ήταν αυτός που μεταξύ άλλων συνεισφορών διέκρινε τις εσωτερικές αποδόσεις 
όπου μια πρόθεση μια ευθύνη αποδίδεται στον αυτουργό, και τις εξωτερικές όπου 
επικαλούμεθα την επιρροή ενός τρίτου, την επίδραση των περιστάσεων, το βάρος των 
καταστάσεων (Maisonneuve, 2001).

Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην ψυχοκοινωνική έρευνα για την τρομοκρατία και την 
πολιτική βία χρησιμοποιούνται πολλές από τις κλασσικές θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας 
αλλά και της ψυχολογίας γενικά. Κάποιες πρώιμες θεωρητικές προσπάθειες ερμηνείας του 
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φαινομένου χρησιμοποίησαν στοιχεία της ψυχαναλυτικής θεωρίας και της ψυχοπαθολογίας. 
Κάποιες από αυτές θα παρουσιαστούν στην συνέχεια. Ωστόσο αυτές οι ερμηνείες δεν έχουν 
κάποια αξία σήμερα αφού οι πιο σύγχρονες θεωρίες επικεντρώνονται σε στοιχεία που 
άπτονται του πεδίου της κοινωνικής ψυχολογίας μιας και οι περισσότεροι αναλυτές της 
τρομοκρατίας δεν θεωρούν ότι η προσωπικότητα αποτελεί παράγοντα συσχετιζόμενο με την 
συμπεριφορά του τρομοκράτη. Η τρομοκρατία αποτελεί κυρίως ομαδική δραστηριότητα 
(Crenshaw, 2009). 

Πρώιμες Θεωρήσεις / Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας
Η αναζήτηση απαντήσεων για τα θέματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία μέσα από το 

πρίσμα της ψυχολογίας ξεκίνησε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όταν άρχισαν να 
εμφανίζονται διάφορες μη κρατικές ομάδες πολιτικής βίας που δραστηριοποιούνται 
δυναμικά. 

Η πρώτη “γενιά” ψυχολογικών ερευνών πάνω στην τρομοκρατία εντοπίζεται κυρίως από 
το 1960 ως το 1980. Οι έρευνες αυτές δεν έχουν τόσο την έννοια των εξειδικευμένων 
εμπειρικών ερευνών αλλά περισσότερο χρησιμοποιούν εγκληματολογικές υποθέσεις και 
θεωρητικές φόρμες που κυρίως βασίζονται στην ψυχαναλυτική παράδοση (Borum, 2004).  

Θα αναφέρουμε λίγα στοιχεία από τις πρώτες αυτές προσεγγίσεις γιατί είναι αξιοσημείωτη 
η  μεταβολή του περιεχομένου με την πάροδο του χρόνου.

Η ψυχαναλυτική θεωρία για την Τρομοκρατία βασίζεται σε δύο κυρίως φόρμες: 
1) Τα κίνητρα για την τρομοκρατία είναι κατά κύριο λόγο υποσυνείδητα και ξεκινάνε για 

κάποιον από την εχθρικότητα προς τους γονείς του.
2) Η τρομοκρατία είναι το αποτέλεσμα κακοποίησης και κακομεταχείρισης σε νεώτερη 

περίοδο της ζωής (Borum, 2004). 
Τέτοιου περιεχομένου θεωρίες, περισσότερο εκσυγχρονισμένες, εμφανίστηκαν μέχρι και 

την δεκαετία του 80. 
Τότε ένας πρώην ψυχίατρος της C.I.A., ο Jerrold Post, δημιούργησε δύο μοντέλα που 

εξηγούν την τρομοκρατία. Το πρώτο ήταν αυτό του Αναρχικού-Ιδεολόγου που προέρχεται 
από δυσλειτουργικές οικογένειες που υπέστησαν αρκετή κακοποίηση και κακομεταχείριση 
που τους οδήγησαν στο να έχουν εχθρικά αισθήματα προς τους γονείς τους.

Αντίθετα ο δεύτερος τύπος, ο Εθνικιστής-Αναχωρητής δεν ήταν εχθρικός αλλά 
αφοσιωμένος στους γονείς του (Borum, 2004). Ο δεύτερος αυτός τύπος θυμίζει την άποψη 
του Αντόρνο για την αυταρχική προσωπικότητα, σύμφωνα με την οποία σε αυτήν την 
δεύτερη περίπτωση η  καταπίεση από τους γονείς δεν γυρνά ενάντια στους γονείς αλλά 
μετατρέπεται σε αφοσίωση και υποταγή.  

Η εχθρότητα ή η αφοσίωση στη συνέχεια προβάλετε από τους γονείς στο κράτος και έτσι 
ο Αναρχικός-Ιδεολόγος επιτίθεται στο κράτος ενώ ο Εθνικιστής-Αναχωρητής προασπίζεται 
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φανατικά το κράτος από αυτούς που αισθάνεται ότι το απειλούν. 
Ο ναρκισσισμός επίσης συνδέθηκε με την προσωπικότητα του τρομοκράτη. Ειδικά η 

λεγόμενη ναρκισσιστική οργή. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη το παιδί που γεννά την 
τρομοκρατία είναι βαθιά τραυματισμένο ψυχικά και υποφέρει από χρόνια φυσική 
κακοποίηση και συναισθηματική ταπείνωση (Borum, 2004).   

Ένα κομβικό ζήτημα που απασχόλησε και απασχολεί μέχρι και σήμερα την επιστημονική 
κοινότητα πάνω στο θέμα της τρομοκρατίας είναι κατά πόσο η συμμετοχή σε μια τέτοια 
ομάδα συνδέεται με την ψυχοπαθολογία του ατόμου. Με απλά λόγια αν ο τρομοκράτης είναι 
ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο. Η υπόθεση αυτή επηρέασε και επηρεάζει πολύ τις 
κοινωνικές αναπαραστάσεις του τρομοκράτη. Η γέννηση αυτής της θεωρίας οφείλεται 
προφανώς σε αυτό που αποκαλέσαμε πρώτη γενιά των θεωριών της τρομοκρατίας που ήταν 
αποκλειστικά στραμμένη στο άτομο το οποίο προσέγγιζε από μια ψυχαναλυτική σκοπιά.    

Η σύνδεση του τρομοκράτη με την ψυχοπαθολογία έχει διαψευστεί από πολλές έρευνες 
και σήμερα μόνο σκοπιμότητα θα βλέπαμε πίσω από όποια τέτοια αναφορά ή υπόνοια. 

Ο Rasch ένας ψυχίατρος που έχει αναλύσει κάμποσα μέλη δυτικογερμανικών 
τρομοκρατικών οργανώσεων επισημαίνει ότι καμιά στοιχειοθετημένη απόδειξη δεν έχει 
βρεθεί για να δεχτούμε ότι ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς έχουν κάποια διαταραχή ή 
ανωμαλία. Αντίστοιχα στοιχεία υπάρχουν για την ιταλική τρομοκρατία και τον IRA 
(Crenshaw, 2004).

Στην πραγματικότητα οποιαδήποτε από της επιστημονικές προσπάθειες σκιαγράφησης του 
ψυχολογικού προφίλ του τρομοκράτη είναι αρκετά παρακινδυνευμένη λόγο της μεγάλης 
δυσκολίας στη συγκέντρωση στοιχείων. Εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι δεν είναι 
εύκολο για τον οποιοδήποτε επιστήμονα να βρει αρκετούς τρομοκράτες (πριν τους βρει η 
αστυνομία) για να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιό του. 

Αν ένα είναι το συμπέρασμα της έρευνας μέχρι σήμερα είναι αυτό που και οι περισσότεροι 
αναλυτές συμφωνούν, ότι δεν υπάρχει μια κοινή “προσωπικότητα τρομοκράτη”(Crenshaw, 
2004). 

Οι ερευνητικές και θεωρητικές προσπάθειες που έχουν γίνει στην Ελλάδα με 
ψυχοκοινωνιολογικά χαρακτηριστικά για το θέμα της τρομοκρατίας, δεν είναι πολλές. Οι 
σημαντικότερες από αυτές τις προσπάθειες εντοπίζονται στην δουλειά των καθηγητών 
ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Στάμου Παπαστάμου και Γεράσιμου Προδρομίτη 
με την έκδοση το 2003 του βιβλίου “Τρομοκρατία και Εξουσία” και το 2009 του βιβλίου 
“Περί Τρομοκρατίας Ψυχο-λόγος”. 

Διατύπωση των Ερωτημάτων του Ερευνητικού Προβλήματος
Η έρευνα αποσκοπεί να αναδείξει τις όποιες σταθερές υπάρχουν στις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων για την έννοια της τρομοκρατίας. Οι 
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διάφορες ανεξάρτητες μεταβλητές που υπάρχουν θα μας βοηθήσουν για να εντοπίσουμε τους 
παράγοντες που σχετίζονται με εντονότερες ή ηπιότερες προσλήψεις της απειλής της 
τρομοκρατίας. Σημαντικό είναι ακόμα να αναζητήσουμε τα χαρακτηριστικά και τα όρια που 
έχει η αναπαράσταση της τρομοκρατίας σε διάφορα τμήματα της κοινωνίας. Ειδικά η έρευνα 
επιχειρεί να διακρίνει τα διάφορα χαρακτηριστικά των δράσεων πολιτικής βίας που 
εκλαμβάνονται έτσι ώστε οι δράσεις αυτές να θεωρούνται από την ελληνική κοινωνία ως 
τρομοκρατικές ενέργειες. Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνίας στις αναπαραστάσεις της 
τρομοκρατίας θα διερευνηθεί με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ερωτημάτων γνωστικών 
αναπαραστάσεων της τρομοκρατίας που έχουν είδη τεθεί μέσα από έρευνες στην Τουρκία και 
το Ισραήλ. Οι χώρες αυτές πλήττονται από επιθέσεις αντάρτικών ομάδων (Κούρδων και 
Παλαιστινίων αντίστοιχα) που αποσκοπούν στην αυτονόμηση περιοχών που ανήκουν στο 
τουρκικό και ισραηλινό κράτος. Πρόκειται δηλαδή για εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που 
ακολουθεί πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων και έχουν πολλές μορφές δράσης μεταξύ των 
οποίων και η βία. Ένα χαρακτηριστικό αυτών  των δράσεων βίας είναι ότι σε κάποιες 
περιπτώσεις στρέφονται και κατά αμάχων πολιτών και όχι μόνο σε υποδομές και δυνάμεις 
του κράτους. Στον Ελλαδικό χώρο δεν υπάρχου ομάδες με τέτοιας μορφής δράση. Στην 
Ελλάδα η έννοια της τρομοκρατίας ταυτίζεται με οργανώσεις πολιτικής βίας που στοχεύουν 
στην ανατροπή ή μεταβολή του πολιτικού συστήματος και που πάντα έχουν κρατικούς 
στόχους και όχι πληθυσμούς πολιτών.    

Λίγα λόγια για τις σημαντικότερες μεταβλητές της έρευνας

Οι τρεις βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές 
Στις ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνάς μας υπάρχουν τρεις δεσπόζουσες κλίμακες. Η 

πολιτική δραστηριοποίηση, η αριστερά-δεξιά και η αντιεξουσιαστικότητα (συντηρητισμός) – 
εξουσιαστικότητα (προοδευτισμός). 

Η κλίμακα της πολιτικής δραστηριοποίησης μετρά ουσιαστικά τον πολιτικό ακτιβισμό. 
Το κατά πόσο δηλαδή ένα άτομο ξεπερνά τον παραδοσιακό ρόλο του πολίτη που υπομένει 
παθητικά την άσκηση εξουσίας από τους επαγγελματίες πολιτικούς, την κρατική 
γραφειοκρατία και τους μηχανισμούς εξουσίας μέχρι τη στιγμή που θα χρειαστεί να ψηφίσει. 
Ο πολιτικός ακτιβιστής είναι αυτός που προτίθεται να κάνει περισσότερα από τις συμβατικές 
πολιτικές του υποχρεώσεις για να υποστηρίξει και να διαδώσει τις πολιτικές του ιδέες. Η 
κλίμακα της πολιτικής δραστηριότητας ρωτά για το κατά πόσο ο ερωτώμενος θα συμμετείχε 
σε μια σειρά από δράσεις με αυτόν τον σκοπό. Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η ανεξάρτητη 
μεταβλητή για την έρευνά μας είναι η υπόθεσή μας ότι ένα πολιτικά δραστήριο άτομο θα έχει 
μια λιγότερο φοβική αντιμετώπισή της τρομοκρατικής δράσης. Οι λόγοι που θα 
δικαιολογούσαν κάτι τέτοιο είναι η πρόσληψη της τρομοκρατικής δράσης σαν μια ακραία 
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μορφή πολιτικής δράσης, δηλαδή μια ακραία μορφή μιας δικιάς τους συμπεριφοράς. Από την 
άλλη μεριά αυτοί που έχουν μικρή πολιτική δραστηριότητα υποθέτουμε ότι θα αποδίδουν 
λιγότερα πολιτικά χαρακτηριστικά στις τρομοκρατικές πράξεις ως μορφές πολιτικής βίας που 
απέχουν πολύ από το μοντέλο του συμβατικού πολίτη. 

Στην κλίμακα πολιτικής δραστηριότητας δεν προσδιορίζεται το περιεχόμενο της πολιτικής 
δράσης. Δηλαδή δεν αφήνει περιθώρια να θεωρηθεί ότι είναι προσανατολισμένη προς τα 
αριστερά ή τα δεξιά. Είναι κάτι τέτοιο αναγκαίο; Υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το 
περιεχόμενο των πολιτικών ιδεών κάποιου στην στάση του απέναντι στην τρομοκρατία; Για 
να το  διαπιστώσουμε αυτό εισάγουμε και μια ακόμα ανεξάρτητη μεταβλητή την κλίμακα 
Αριστερά-Δεξιά. Αυτή μας δίνει την κατάταξη του κάθε συμμετέχοντα στην έρευνα με την 
καταμέτρηση των απαντήσεων του σε ερωτήματα που περιγράφουν χαρακτηριστικές απόψεις 
της αριστεράς ή της δεξιάς. Αποφύγαμε να ζητήσουμε μια άμεση αυτοτοποθέτηση του 
υποκειμένου στην κλίμακα γιατί αυτό δεν έχει αποδειχτεί αρκετά έγκυρο. Η διάκριση των 
πολιτικών ιδεών με βάση το σχήμα αριστερά-δεξιά είναι μια κλασική κατάταξη που έχει 
συνδεθεί ιστορικά με πολλά γεγονότα που διαμόρφωσαν τις πολιτικές ιδέες. 

Σύμφωνα με τους Παπαστάμου, Προδρομίτη Ιατρίδη, η πολιτική διάσταση Αριστερά-
Δεξιά φαίνεται πως παρεμβαίνει καταλυτικά στον τρόπο με τον οποίο τα κοινωνικά 
υποκείμενα διαβάζουν την πραγματικότητα, έτσι όπως διαμορφώνεται από την ύπαρξη της 
τρομοκρατίας... Η αριστερά δίνει έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση των θυμάτων, ενώ η 
δεξιά τονίζει το πλήγμα που δέχεται το δημοκρατικό πολίτευμα από την διαμάχη νόμιμης 
εξουσίας και τρομοκρατικών ομάδων. Οι αριστεροί, παράλληλα με την ευαισθησία που 
επιδεικνύουν για τα ανθρώπινα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων, είναι αυτοί που 
κυρίως αναπαράγουν αντιεξουσιαστικό λόγο, θεωρούν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο στην αντιπαράθεση “εξουσίας vs τρομοκρατίας”. Οι δεξιοί συνοδεύουν 
την προσήλωσή τους στην διαφύλαξη της απρόσκοπτης λειτουργίας των δημοκρατικών 
θεσμών με πρόδηλες ανθρωποκεντρικές ερμηνείες του φαινομένου της τρομοκρατίας, 
θυσιάζοντας ταυτόχρονα τα ανθρώπινα δικαιώματα στο βωμό της συλλογικής ασφάλειας 
(Παπαστάμου et al, 2009).   

Όμως η κλίμακα Αριστερά-Δεξιά ίσως δεν αρκεί για να περιγράψει τις σύγχρονες 
πολιτικές τάσεις μέσα στην κοινωνία. Έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις έναντι της αξιοπιστίας 
του άξονα Αριστερά-Δεξιά ως δείκτη γενικότερης πολιτικής τοποθέτησης και πιο 
συγκεκριμένα της δυνατότητάς του να αντικατοπτρίζει τις διαιρέσεις της μεταβιομηχανικής 
κοινωνίας (Κωνσταντινίδης, 2007). Πράγματι πολλά από τα σύγχρονα προβλήματα των 
ανθρώπων και των κοινωνιών καθώς και τα ζητήματα των σύγχρονων κοινωνικών κινημάτων 
ξεφεύγουν από τις αναλύσεις που αναπαριστώνται στην κλίμακα Αριστερά-Δεξιά. Τέτοια 
παραδείγματα είναι το κίνημα των ομοφυλοφίλων και το οικολογικό κίνημα. Έχει προταθεί 
και χρησιμοποιείται μια δεύτερη κλίμακα που προσδιορίζει την κοινωνική 
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προοδευτικότητα, ένα μέγεθος που καταφέρνει μαζί με την τοποθέτηση στον άξονα 
Αριστερά-Δεξιά μια πολύ πληρέστερη εικόνα των πολιτικών τάσεων. Η αδυναμία διάκρισης 
της “αριστεράς” από τη “δεξιά” σε ζητήματα εκτός της κοινωνικό-οικονομικής διάστασης 
διαπιστώνεται και στην ελληνική περίπτωση (Κωνσταντινίδη, 2007). 

Για την αντιμετώπιση της αδυναμίας αυτής στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε μια 
κλίμακα κοινωνικής προοδευτικότητας (Αντιεξουσιαστικότητα- Εξουσιαστικότητα) ως 
ανεξάρτητη μεταβλητή. Αντίστοιχες κλίμακες έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές σε 
έρευνες για την τρομοκρατία. Για παράδειγμα σε έρευνα στις ΗΠΑ (Henderson-King et al, 
2009) μετά την επίθεση στο παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, χρησιμοποιήθηκαν διάφορες 
κλίμακες μέτρησης πολλών στοιχείων κοινωνικής προοδευτικότητας ως ανεξάρτητες 
μεταβλητές όπως η έλλειψη ισχύος, ο προσανατολισμός στην οικουμενικότητα-
διαφορετικότητα, ο δεξιός αυταρχισμός. Έχει αποδεχτεί ότι ο αυταρχισμός αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης των στάσεων απέναντι στον πόλεμο και την υποστήριξη 
συγκεκριμένων στρατιωτικών ενεργειών (Henderson-King et al, 2009). 

Φύλο 
Οι διαφορές που πιθανά να παρουσιάζονται μεταξύ των δύο φύλων στις πολιτικές τους 

απόψεις απασχολεί συχνά πολιτικούς και κοινωνικούς επιστήμονες. Είναι γενικά ευρέως 
αποδεκτή η αντίληψη ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις από τους άντρες 
(Stone & Schaffner, 2002). Ο όρος “χάσμα των φύλων” αναφέρεται συνήθως στα 
διαφορετικά ποσοστά των γυναικών συγκριτικά με εκείνα των ανδρών για κάποιο πολιτικό 
ζήτημα (Stone & Schaffner, 2002). Το κίνητρο όμως που εντάσσει το φύλο στις ανεξάρτητες 
μεταβλητές της παρούσας έρευνας είναι ο τίτλος και μόνο του βιβλίου της Elileen 
MacDonald “ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ”. Ο τίτλος αυτός είναι η 
ανεπίσημη υπόδειξη στις ειδικές ομάδες της γερμανικής αστυνομίας σε περίπτωση που 
έρθουν αντιμέτωπες με ομάδα τρομοκρατών και αυτό γιατί οι γυναίκες, σύμφωνα με την 
γερμανική αστυνομία, φαίνεται να είναι σκληρότερες, περισσότερο αφοσιωμένες, ταχύτερες 
και πιο αδίστακτες από τους άντρες συντρόφους τους (MacDonald, 2003). Βεβαίως αν κάτι 
τέτοιο ισχύει έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το παραδοσιακά στερεότυπα της γυναίκας. Το 
ερώτημα που γεννιέται είναι κατά πόσο υπάρχει μια αντίστοιχη ανατροπή στα παραδοσιακά 
χαρακτηριστικά των φύλων ως προς την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Αρκετές διαφορές 
έχουν παρατηρηθεί μεταξύ των φύλων σε ζητήματα τρομοκρατίας. Για παράδειγμα σε έρευνα 
στις Η.Π.Α. μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 ένα αξιοσημείωτο 
αποτέλεσμα είναι η επίδραση του φύλου στις κλίμακες προσωπικής και εθνικής 
προσλαμβανόμενης απειλής. Αποδείχτηκε ότι ήταν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό λιγότερο 
για τους άντρες απ΄ ότι στις γυναίκες να θεωρήσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε 
κίνδυνο από μια επόμενη τρομοκρατική επίθεση, ενώ ανησυχούν λιγότερο ότι μπορεί να 
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επηρεαστούν άμεσα οι ίδιοι από τις επιθέσεις (Huddy et al., 2009).  Σε άλλη έρευνα οι 
γυναίκες σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άντρες, εξέφρασαν την άποψη ότι η κάλυψη των 
τρομοκρατικών επιθέσεων από την ισραηλινή τηλεόραση περιείχε υπερβολικά πολλές 
λεπτομέρειες του γεγονότος και των συνεπειών τους (Keinan et al., 2009). Κάτι πάντως που 
δε θα πρέπει να παραληφθεί πριν την εξαγωγή οποιασδήποτε ερμηνείας για τις διαφορές στις 
αναπαραστάσεις της τρομοκρατίας ως προς το φύλο είναι και οι γενικές διαφορές που 
παρουσιάζουν στον φόβο και το αίσθημα απειλής ανεξάρτητα από το ζήτημα της 
τρομοκρατίας. 

 
ΜΜΕ
Στους κοινωνικούς επιστήμονες που μελετούν τα πολιτικά φαινόμενα υπάρχει μια θέση με 

σχεδόν ισχύ αξιώματος: ότι ένα πολιτικό σκάνδαλο υπάρχει από τη στιγμή που καλύπτεται 
από τα Μέσα Μαζική Ενημέρωσης. Ο όρος σκάνδαλο αφορά λοιπόν ένα ποινικό ή ηθικό 
παράπτωμα κάποιου πολιτικού φορέα ή υποκειμένου όπως αυτό προβάλλεται και 
διαχειρίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ίσχυε κάτι αντίστοιχο για την έννοια της 
τρομοκρατίας; Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την τρομοκρατία σαν τη δράση πολιτικής βίας 
όπως αυτή προβάλλεται και διαχειρίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης; Η σκέψη αυτή 
δεν είναι τυχαία, καθώς δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν έναν 
πολύ σημαντικό ως κρίσιμο ρόλο στα ζητήματα της τρομοκρατίας. Αυτός ο ρόλος είναι 
σίγουρα ένα σημείο εστίασης των κοινωνικών ερευνών για την τρομοκρατία. Δύσκολα θα 
μας έπειθε μια ομάδα, οργάνωσή ή κράτος που πραγματοποιεί ή υφίσταται μια ενέργεια που 
χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική ότι μια από τις πρώτες σκέψεις τους δεν είναι το πως η 
ενέργεια να καλυφθεί από τα ΜΜΕ.  Οι έρευνες της κοινωνικής ψυχολογίας αλλά και 
γενικότερα οι επιστημονικές έρευνες για την τρομοκρατία συνήθως περιέχουν ερευνητικές 
υποθέσεις που αφορούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα ΜΜΕ. 

Αρκετές τέτοιες μελέτες καταδεικνύουν ότι η δημοσιογραφική κάλυψη και η κοινή γνώμη 
συμμεταβάλλονται. Αλλαγές στην δημοσιογραφική κάλυψη συνήθως προηγούνται παρά 
έπονται των διαφοροποιήσεων του ενδιαφέροντος του κοινού για τα διάφορα θέματα (Stone, 
Schaffner, 2002). Με άλλα λόγια τα ΜΜΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κυριαρχία 
για να διαμορφώσουν τις κοινωνικές αναπαραστάσεις για την τρομοκρατία και τις διάφορες 
ομάδες που χαρακτηρίζονται ως τρομοκρατικές. Όμως «χρήση» των ΜΜΕ δε κάνει μόνο η 
κυριαρχία αλλά και οι ομάδες που την αμφισβητούν όπως οι τρομοκρατικές. 

Η “διεθνής” ή “νέου τύπου” τρομοκρατία χαρακτηρίζεται από τον σαφή προσανατολισμό 
προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να έλκει την προσοχή 
τους. Ο απώτερος στόχος αυτού του τύπου τρομοκρατίας είναι ο καταναλωτής των ΜΜΕ και 
όχι το θύμα (Keinan et al., 2009). Σύμφωνα με την Crenshaw (2004) η τρομοκρατία βασίζεται 
στην συστηματική και εσκεμμένη βία που στοχεύει να επηρεάσει τις πολιτικές επιλογές 
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άλλων, περισσότερο από το να προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες. Για να πετύχει πολιτική 
επιρροή η τρομοκρατία επιχειρεί να εγείρει συναισθήματα στο κοινό συμπεριλαμβανομένων 
των ουδέτερων, των υποστηρικτών, και των αντίθετων. 

Αυτός ο σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ στα ζητήματα τρομοκρατίας φαίνεται πως έχει βάση 
μια και έρευνες δείχνουν πως το ποσοστό αυτών που παρακολουθούν τηλεόραση μετά από 
μια τρομοκρατική επίθεση ήταν σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό όσων απάντησαν ότι 
αποφεύγουν να παρακολουθήσουν τηλεόραση (Keinan et al., 2009).

Στην έρευνα των Keinan et al. που έγινε στο Ισραήλ σχεδόν οι μισοί από τους 
συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι η Ισραηλινή τηλεόραση μεταδίδει πάρα πολλές λεπτομέρειες 
και εικόνες της τρομοκρατικής ενέργειας και των συνεπειών της, ενώ μόνο το 3% όσων 
απάντησαν θεωρούσε ότι οι μεταδόσεις περιείχαν πάρα πολύ λίγες λεπτομέρειες και εικόνες 
της τρομοκρατικής ενέργειας και των συνεπειών της. Παρόλα αυτά η πλειονότητα όσων 
απάντησαν πιστεύει ότι μια τρομοκρατική ενέργεια θα πρέπει να καλύπτεται εκτενώς και με 
άμεσο τρόπο, ενώ μόνο λίγοι είχαν την αίσθηση ότι θα ήταν προτιμότερα τα περιστασιακά 
έκτακτα δελτία ειδήσεων ή και η αναβολή των ειδησιογραφικών ρεπορτάζ μέχρι την επόμενη 
μέρα. 

Στο ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας υπάρχουν τρεις ερωτήσεις που αφορούν τα 
μέσα ενημέρωσης. Μία ερώτηση για το επίπεδό της ενημέρωσης που έχει το κάθε υποκείμενο 
με δικιά του πρωτοβουλία και όπως ο ίδιος το εκτιμά.  Έτσι έχουμε μια ένδειξη της 
εμπιστοσύνης που δείχνουν προς τα ΜΜΕ. Μια δεύτερη ερώτηση ζητά από τα υποκείμενα να 
αξιολογήσουν την εγκυρότητα της ενημέρωσης που έχουν. Τέλος ζητάμε την άποψή τους για 
την πιθανότητα υπερβολής στην κάλυψη τρομοκρατικών γεγονότων από τα ΜΜΕ. Οι δύο 
πρώτες από αυτές τις ερωτήσεις θα χρησιμοποιηθούν σαν ανεξάρτητες μεταβλητές για την 
διαπίστωση πιθανών σχέσεων με τα επίπεδα των παραγόντων των γνωστικών κοινωνικών 
αναπαραστάσεων για την τρομοκρατία και άλλες μετρήσεις της έρευνας.

Το ερωτηματολόγιο γνωστικών αναπαραστάσεων 
(κόστος τρωτότητα εμπιστοσύνη έλεγχος)
Η έρευνα των Shiloh et al. (2007), που πραγματοποιήθηκε σε Ισραήλ και Τουρκία στόχευε 

να βρει μια διαπολιτισμική κλίμακα μέτρησης της αντίληψης της τρομοκρατικής απειλής. Σε 
αυτήν συμμετείχαν 185 φοιτητές κοινωνικών επιστημών από την Άγκυρα και 166 φοιτητές 
ψυχολογίας από το Τελαβίβ. Μεταξύ των συμμετεχόντων από Τουρκία και Ισραήλ υπήρχαν 
σημαντικές διαφορές στην ηλικία το φύλο και άλλα δημογραφικά στοιχεία. Τελικά προέκυψε 
το Terror Risk Perception Questionnaire (TRPQ), Ερωτηματολόγιο Αντίληψης Της 
Επικινδυνότητας  Της Τρομοκρατίας. Μέρος αυτού του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε 
και στην παρούσα έρευνα. Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει δύο μέρη που μετράνε αντίστοιχα 
τις γνωστικές και τις συναισθηματικές αναπαραστάσεις της τρομοκρατίας. Εδώ 
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χρησιμοποιήθηκε μόνο το μέρος που αφορά τις γνωστικές αναπαραστάσεις. 
Το μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά τις γνωστικές αναπαραστάσεις έχει τέσσερις 

ανεξάρτητους παράγοντες που αναπαριστούν την αντίληψη του κινδύνου της τρομοκρατίας. 
Είναι το κόστος (συνέπειες του να είσαι θύμα τρομοκρατικής ενέργειας), η τρωτότητα 
(σχετικές αλλαγές του να είσαι θύμα τρομοκρατικής ενέργειας), εμπιστοσύνη στις Αρχές (για 
την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής) και έλεγχος (απώλεια ελέγχου).  Οι δύο πρώτοι 
παράγοντες (κόστος και τρωτότητα) αναπαριστούν τις δύο τεχνικές παραμέτρους της 
ανάλυσης κινδύνου, δηλαδή την σπουδαιότητα των απωλειών και την πιθανότητα να 
συμβούν. Οι υπόλοιποι δύο παράγοντες (εμπιστοσύνη στις Αρχές και έλεγχος) αναπαριστούν 
το γεγονός ότι στο ζήτημα της ασφάλειας η έννοια του κινδύνου εμπλέκει κρίσεις που 
αντικατοπτρίζουν πολλά περισσότερα από την πιθανότητα και τις συνέπειες του κάθε 
περιστατικού (Shiloh et al., 2007). 

Να σημειώσουμε ότι στην Τουρκία ένα μέρος των συμμετεχόντων συμπλήρωσε τα 
ερωτηματολόγια δύο μήνες μετά από μια επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο 
στην Κωνσταντινούπολη το 2003. Η κατασκευή του TRPQ έγινε με επεξεργασία των 
δεδομένων της έρευνας και από τις δύο χώρες και άρα μπορούμε να πούμε ότι το 
ερωτηματολόγιο είναι ένα διαπολιτισμικό εργαλείο. Για τον λόγο αυτό το θεωρούμε έγκυρο 
για μετρήσεις και στην Ελλάδα.   

   
Φόβος
Μέχρι τώρα στην έρευνα έχουμε δει τις διάφορες γνωστικές διαστάσεις που μπορεί να 

διαθέτουν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις της τρομοκρατίας. Όμως υπάρχει και μια 
συναισθηματική διάσταση η οποία μάλιστα είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Από το πρώτο συνθετικό 
της λέξης τρομοκρατία, δηλαδή τον τρόμο, φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η ισχύς. Αν και η 
ετυμολογική ερμηνεία της λέξης τρομοκρατία θα είχε κάποια αξία μόνο για την περίπτωση 
της κρατικής τρομοκρατίας, υπάρχει μια αλήθεια που εξηγεί τη συναισθηματική διάσταση. 
Και η αλήθεια αυτή είναι ότι η βία (ακόμα και η πολιτική βία) σαν ακραία και δυναμική 
ενέργεια επιφέρει σχεδόν πάντα και έντονα συναισθήματα φόβου. Ο φόβος μπορεί να 
γεννηθεί ακόμα και με την απειλή της βίας. Θα λέγαμε όμως ότι ισχύει και το ακριβώς 
αντίθετο ότι ο φόβος γεννά και την αίσθηση της απειλής. Στο ζήτημα της τρομοκρατίας αυτό 
είναι ξεκάθαρο μια και άτομα που σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν στόχο της 
τρομοκρατίας (όπως οι συμμετέχοντες στην έρευνα μας) εκφράζουν αισθήματα φόβου ότι 
μπορεί να είναι θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων. 

Σε έρευνα στις Η.Π.Α. αποδείχτηκε ότι η προσωπική και η εθνική απειλή είναι 
διαφορετικές αλλά συσχετίζονται. Ένας από τους λόγους για την ύπαρξη μιας υγιούς σχέσης 
μεταξύ προσωπικής και εθνικής απειλής είναι ότι η προσωπική απειλή εξαρτάται από την 
προσλαμβανόμενη εθνική απειλή (Huddy et al., 2009). Αυτό βέβαια ισχύει για την μορφή της 
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τρομοκρατίας στις Η.Π.Α. που θύματα υπάρχουν και μέσα στο γενικό πληθυσμό.
Η διαχείριση του αντίκτυπου που έχει ένα τρομοκρατικό χτύπημα στον γενικό πληθυσμό, 

απ’ όποια πλευρά και αν συμβαίνει, συνήθως  δίνει υψηλότερη προτεραιότητα στην 
συναισθηματική παρά στην γνωστική πρόσληψη.

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 οι σχολιαστές των ΜΜΕ στην πλειονότητά τους 
υπογράμμισαν ή μάλλον μεγαλοποίησαν τα αναμενόμενα και προβλέψιμα συναισθήματα των 
περισσότερων αμερικανών: μια αίσθηση φοβερής απώλειας και παραβιασμένης τρωτότητας, 
θυμό, επιθυμία για εκδίκηση και ανταπόδοση. Όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα δεν έκαναν 
τίποτε άλλο παρά να υπενθυμίζουν τα γεγονότα την ταυτότητα των τρομοκρατών, τον τρόπο 
που η Αμερική δέχτηκε επίθεση  και ούτω καθεξής (Σάιντ, 2002). 

Ένα από τα στοιχεία που ενεργοποιούν έντονα την συναισθηματική αντίδραση σε τέτοιες 
περιπτώσεις είναι η απώλεια ανθρώπινης ζωής και ειδικά η ύπαρξη αθώων θυμάτων.

Η συναισθηματική διέγερση που προφανώς ενεργοποιεί η επικέντρωση στα ανθρώπινα 
θύματα μιας τρομοκρατικής επίθεσης, συνιστά την κυρίαρχη οργανωτική αρχή γύρω από την 
οποία δομούνται τα συστηματικά στοιχεία της αναπαράστασης της τρομοκρατίας 
(Παπαστάμου et al., 2009). Σε άλλη έρευνα στις Η.Π.Α. μετά την 11η Σεπτεμβρίου, φάνηκε 
ότι η υπόμνηση της θνητότητας οδήγησε σε υψηλότερο βαθμό υποστήριξης του προέδρου 
Μπους (δηλαδή κάτι ανάλογο με αυτό που εμείς εδώ μετράμε σαν την εμπιστοσύνη στις 
Αρχές).  

ΜΕΘΟΔΟΣ

Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 208 άτομα, από αυτούς 151 απέκτησαν πρόσβαση στο 

ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της έρευνας και 57 άτομα συμπλήρωσαν την έντυπη έκδοση 
του ερωτηματολογίου. Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο έγινε με ενημερωτική 
δημοσίευση σε ηλεκτρονικά φοιτητικά φόρα, της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθήνας, του Παντείου Πανεπιστημίου, και του τμήματος Φυσικής του 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ακόμα έγινε ενημέρωση μέσα από λίστες 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση είχε ληφθεί μέριμνά ώστε οι ηλεκτρονικές 
τοποθεσίες να είναι ουδέτερες πολιτικά. Στην συμπλήρωση των έντυπων ερωτηματολογίων 
συμμετείχαν κυρίως φοιτητές διαφόρων τμημάτων του πανεπιστημίου Κρήτης. Το 
μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν φοιτητές ενώ εξασφαλίστηκαν και 
συμμετέχοντες από άλλες ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες. 

Μέσα συλλογής των δεδομένων
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Η συλλογή των δεδομένων έγινε όπως προαναφέρθηκε με δομημένο ερωτηματολόγιο 
κλειστών ερωτήσεων που παρουσιάστηκε με δύο τρόπους. 

Ο πρώτος και κύριος τρόπος ήταν μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης σε ειδικό δικτυακό χώρο 
του Παντείου Πανεπιστημίου, με την βοήθεια του ειδικού λογισμικού για ερωτηματολόγια 
μέσω internet, Lime Survey. Το λογισμικό αυτό παρέχει τρόπους προστασίας από πολλαπλή 
συμπλήρωση από το ίδιο άτομο ή ομάδα ατόμων. Για τον σκοπό αυτό κρατήθηκαν τα 
στοιχεία της διεύθυνσης Ι.Ρ. της σύνδεσης των συμμετεχόντων, και τα στοιχεία σελίδας 
προέλευσης URL στο ερωτηματολόγιο του καθενός. Τα στοιχεία αυτά κρατήθηκαν μόνο για 
να διαπιστωθεί πιθανή πολλαπλή συμπλήρωση ή αναμετάδοση του συνδέσμου του 
ερωτηματολογίου σε άλλο δικτυακό χώρο. Δε χρησιμοποιήθηκαν για κανέναν άλλο σκοπό 
και διαγράφηκαν. Ακόμα έγινε χρήση της δυνατότητας του λογισμικού, προσθήκης cookie 
στον διαχειριστή ιστοσελίδων (browser) των συμμετεχόντων για την αποτροπή 
επανασυμπλήρωσης. Το σύστημα αυτό είναι πολύ κοινό και δεν έχει καμιά άλλη επίπτωση 
στον υπολογιστή του  χρήστη. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ελήφθησαν όλα τα 
δυνατά μέτρα ώστε να μην υπάρξει η οποιαδήποτε δυνατότητα να αλλοιωθούν τα στοιχεία 
που συλλέχθηκαν μέσω των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. 

Το έντυπο ερωτηματολόγιο είχε το ίδιο εισαγωγικό σημείωμα, τις ίδιες ερωτήσεις με την 
ίδια σειρά και τις ίδιες κλίμακες απαντήσεων. 

Το ερωτηματολόγιο περιέχει 99 ερωτήσεις: 
- Μια σειρά από  τρία (3) δημογραφικά ερωτήματα για την καταγραφή του φύλου, της 

ηλικίας και του επιπέδου εκπαίδευσης του συμμετέχοντα.
− Μία κλίμακα οχτώ (8) ερωτήσεων μέτρησης της πολιτικής δραστηριότητας  (πολιτικός 

ακτιβισμός) που προήλθαν από την κλίμακα Activism Orientation Scale (A.O.S.) των 
Corning & Myers (2002). 

− Μια κλίμακα δεκατριών (13) ερωτήσεων μέτρησης της κοινωνικής προοευτικότητας 
(Προοδευτικότητα-Συντηρητικότητα ή Αντιεξουσιαστικότητα-Εξουσιαστικότητα). Η 
κλίμακα αυτή προήλθε από τη σύνθεση ερωτημάτων από την κλίμακα  Authoritarianism-
Rebellion του Kohn (1972) και την κλίμακα  Authoritarian Endorsement Scale του 

William A. McConochie (2007).
− Μια κλίμακα πέντε (5) ερωτήσεων μέτρησης πολιτικής στάσης με βάση το δίπολο 

Αριστερά-Δεξιά. Η κλίμακα αυτή κατασκευάστηκε με στοιχεία από την κλίμακα με 
πρωτοτυπικές ιδέες της αριστεράς και της δεξιάς των Παπαστάμου και Προδρομίτη 
(2003), αλλά και δικά μας στοιχεία.  

− Μια κλίμακα δεκαοχτώ (18) ερωτήσεων γνωστικών αναπαραστάσεων για την 
τρομοκρατία που μετρούν τέσσερις παράγοντες. Το Κόστος της έκθεσης σε μια 
τρομοκρατική επίθεση, με 8 ερωτήσεις. Την Τρωτότητα κατά την έκθεση σε 
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τρομοκρατική επίθεση με 4 ερωτήσεις (σημειώνουμε εδώ ότι η υποκλίμακα της 
τρωτότητας έχει αντιστροφή βαθμολόγηση). Την Εμπιστοσύνη στις αρχές για την 
αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων με 3 ερωτήσεις. Και τον Έλεγχο στην έκθεση σε 
τρομοκρατική επίθεση με 3 ερωτήσεις (σημειώνουμε εδώ ότι η υποκλίμακα του ελέγχου 
έχει αντιστροφή βαθμολόγηση). 

Η κλίμακα αυτή χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση των γνωστικών αναπαραστάσεων για 
την τρομοκρατία στο Ισραήλ και στην Τουρκία από τους Shiloh S. Guvenc G. & Onkal D. 
(2007).
− Υπάρχουν 14 ερωτήσεις για την μέτρηση της εκτίμησης της συμβολής 14ων παραγόντων 

στο να οδηγήσουν κάποιον να γίνει τρομοκράτης που μας δίνουν στοιχεία απόδοσης των 
αιτιών της τρομοκρατίας. 

− 12 ερωτήσεις για προσδιορισμό της εκτίμησης των στόχων και των αποτελεσμάτων που 
έχουν οι τρομοκράτες

− 16 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες παράνομες πολιτικές πράξεις και πράξεις 
πολιτικής βίας και καταγράφεται το κατά πόσο μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
τρομοκρατικές πράξεις. Οι πράξεις έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να είναι διαβαθμισμένες ως 
προς την ποινική τους αντιμετώπιση και ως προς την ηθική τους αντιμετώπιση με βάση τα 
χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας. 

− 10 ερωτήσεις με διάφορα περιεχόμενα (φόβος για την τρομοκρατία, φόβος για την 
εγκληματικότητα, αποτελεσματικότητα της τρομοκρατίας, υπερβολή των ΜΜΕ σχέση 
βίας και πολιτικής κλπ). 

Εκτός από τις δημογραφικές ερωτήσεις όλες οι άλλες ερωτήσεις είχαν επταβάθμιες  (1-7) 
διαταχτικές ιεραρχικές κλίμακες μέτρησης. 

 
Οι Μεταβλητές της έρευνας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ
Ηλικία Κόστος 
Φύλο Τρωτότητα

Επίπεδο Εκπαίδευσης Εμπιστοσύνη
Πολιτική Δράση (πολιτικός ακτιβισμός) Έλεγχος
Πολιτική Τοποθέτηση Αριστερά-Δεξιά Εσωτερική Απόδοση 

Αντιεξουσιαστικότητα-Εξουσιαστικότητα
(Κοινωνικός 

Προοδευτισμός- Συντηρητισμός)

Εξωτερική Απόδοση

Φόβος Τρομοκρατίας

Υπερβολή ΜΜΕ για Τρομοκρατία
Φόβος Εγκληματικότητας Σχέση Βίας και Πολιτικής 

Αποτελεσματικότητα Τρομοκρατίας
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Αξιοπιστία

Η μελέτη αξιοπιστίας έγινε στα 208 ερωτηματολόγια για τις κλίμακες, πολιτικής 
δραστηριότητας, την πολιτική κλίμακα Αριστερά-Δεξιά, της κλίμακας Προοδευτικότητα 
(Αντιεξουσιαστικότητα) -Συντηρητικότητα (Εξουσιαστικότητα) στάσεων, και στις τέσσερις 
υποκλίμακες των γνωστικών αναπαραστάσεων της τρομοκρατίας. Μελετήθηκε η αξιοπιστία 
εσωτερικής συνοχής με την μέτρηση του δείκτη Cronbach's Alpha, και του δείκτη Cronbach's 
Alpha με εξαίρεση κάθε μιας ερώτησης για να αξιολογηθεί η αξιοπιστία της. Ακόμα 
μετρήθηκε η εσωτερική συσχέτιση μεταξύ των ερωτημάτων. Ο ελάχιστος αριθμός 
ερωτηματολογίων που απαιτούνται για να είναι σωστή η μέτρηση αξιοπιστίας είναι 100. Έτσι 
με τις μετρήσεις μας αυτές μπορούμε να εντοπίσουμε πριν την ολοκλήρωση της συλλογής 
των ερωτηματολογίων πιθανά προβληματικά σημεία ως προς την αξιοπιστία. Για το λόγο 
αυτό είχαμε επαναλάβει τη διαδικασία και με τα πρώτα 127 ερωτηματολόγια. Αφού δεν 
παρατηρήθηκε κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα συνεχίσαμε την έρευνα. Τα αποτελέσματα 
αξιοπιστίας που παρουσιάζονται παρακάτω είναι από το σύνολο των ερωτηματολογίων. Ως 
αξιόπιστη θα θεωρήσουμε κάθε κλίμακα ερωτημάτων με δείκτη Alpha > 0,7. Τα 
αποτελέσματα αξιοπιστίας που προέκυψαν με την χρήση του ηλεκτρονικού λογισμικού 
στατιστικής ανάλυσης “S.P.S.S. 16” φαίνονται παρακάτω:

Αξιοπιστία κλίμακας πολιτικής δραστηριότητας (8 ερωτήσεις)
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν δείκτη Alpha = 0,914

Άλλα αποτελέσματα για κάθε στοιχείο ως προς το σύνολό:
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Οι συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων: 

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η κλίμακα πολιτικής δραστηριοποίησης μπορεί να 
θεωρηθεί αξιόπιστη.

Αξιοπιστία κλίμακας Αριστερά-Δεξιά (5 ερωτήσεις)
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν δείκτη Alpha = 0,694

Άλλα αποτελέσματα για κάθε στοιχείο ως προς το σύνολό:

Οι συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων: 

Από τα παραπάνω η κλίμακα Αριστερά-Δεξιά μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη αν και είναι 
οριακά κάτω από το όριο του δείκτη Alpha. Στην οριακή αξιοπιστία εξάλλου μπορεί να 
συμβάλει σημαντικά και ο μικρός αριθμός στοιχείων (5).  
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Αξιοπιστία κλίμακας  προοδευτικών (αντιεξουσιαστικών) – συντηρητικών 
(εξουσιαστικών) στάσεων (13 ερωτήσεις)

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν δείκτη Alpha = 0,712

Άλλα αποτελέσματα για κάθε στοιχείο ως προς το σύνολό:

Οι συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων: 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι αν και ο δείκτης Alpha δεν είναι κάτω από το όριο που 
έχουμε θέσει, υπάρχουν  στοιχεία τα οποία φαίνεται ότι επιδρούν αρνητικά στην αξιοπιστία. 
Αυτά είναι κυρίως το D4 και το D10, τα οποία εξαιρούμε από τους υπόλοιπους υπολογισμούς 
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της έρευνας. Επαναλαμβάνοντας την ανάλυση αξιοπιστίας για τα υπόλοιπα στοιχεία χωρίς 
αυτά που εξαιρέθηκαν έχουμε νέο Δείκτης Alpha= 0,731 

 
Αξιοπιστία κλίμακας γνωστικών αναπαραστάσεων της τρομοκρατίας
1. Παράγοντας Κόστος (8 ερωτήσεις)

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν δείκτη Alpha = 8,52
Άλλα αποτελέσματα για κάθε στοιχείο ως προς το σύνολό:
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Οι συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων:
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Από τα παραπάνω η υποκλίμακα του παράγοντα κόστος πληροί της προϋποθέσεις για να 
θεωρηθεί αξιόπιστη.

2.  Παράγοντας Τρωτότητα (4 ερωτήσεις)
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν δείκτη Alpha = 0,857

Άλλα αποτελέσματα για κάθε στοιχείο ως προς το σύνολό:

Οι συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων:
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Από τα παραπάνω η υποκλίμακα του παράγοντα Τρωτότητα πληροί της προϋποθέσεις για 
να θεωρηθεί αξιόπιστη.

3. Παράγοντας Εμπιστοσύνη (3 ερωτήσεις)
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν δείκτη Alpha = 0.879

Άλλα αποτελέσματα για κάθε στοιχείο ως προς το σύνολό:

Οι συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων:

Από τα παραπάνω η υποκλίμακα του παράγοντα Εμπιστοσύνη πληροί της προϋποθέσεις 
για να θεωρηθεί αξιόπιστη.

4. Παράγοντας Έλεγχος (3 ερωτήσεις)
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Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν δείκτη Alpha = 0,753

Άλλα αποτελέσματα για κάθε στοιχείο ως προς το σύνολό:

Οι συσχετίσεις μεταξύ στοιχείων:

Από τα παραπάνω η υποκλίμακα του παράγοντα Έλεγχος πληροί της προϋποθέσεις για να 
θεωρηθεί αξιόπιστη.

Η ανάλυση παραγόντων που έγινε επιβεβαίωσε την παραπάνω διάκριση μεταξύ των 
τεσσάρων παραγόντων (δες και Παράρτημα 1). 

Έτσι, όλες οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν στο ερωτηματολόγιο με τις αλλαγές που 
έγιναν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες.
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Φύλο
Η εκατοστιαία κατανομή του δείγματός μας ως προς το φύλο φαίνεται παρακάτω

Η κατανομή του δείγματος της έρευνας ως προς το φύλο είναι: 37,5% Άνδρες (Ν=78) και 
60,1 % Γυναίκες (Ν=125).

Εξετάζοντας τις διαφορές που παρουσιάζουν τα δύο φύλα στην γνωστική αντιμετώπιση 
της βίωσης μιας τρομοκρατικής επίθεσης ως θύματα  θα πρέπει πρώτα απ΄ όλα να 
επισημάνουμε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων και των 
άλλων ανεξάρτητων μεταβλητών της έρευνας όπως την Πολιτική Δράση, την Αριστερά-
Δεξιά, την Αντιεξουσιαστικότητα-Εξουσιαστικότητα. Στο δείγμα μας όμως οι γυναίκες 
παρουσιάζουν μικρότερο μέσο όρο ηλικίας από τους άντρες λόγο των πανεπιστημίων που 
απευθύνθηκε η έρευνα. Θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν αυτήν την διαφορά. 

Διερευνώντας τις διαφορές των μέσων όρων των δύο φύλων στις διάφορες εξαρτημένες 
μεταβλητές της έρευνας έχουμε τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα (όπως προέκυψαν 
από παραμετρικούς και μη παραμετρικούς ελέγχους) του επόμενου πίνακα:

Παρατηρούμε δηλαδή διαφορές στον παράγοντα του κόστους και της τρωτότητας. Οι 
γυναίκες αισθάνονται πιο τρωτές και ότι θα έχουν μεγαλύτερο κόστος από ένα τρομοκρατικό 
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χτύπημα. Ακόμα εκτιμούν πιο πιθανό να πέσουν θύμα τρομοκρατικής ενέργειας απ ότι οι 
άντρες. Ωστόσο φαίνεται να πιστεύουν περισσότερο από τους άντρες ότι η δράση των 
τρομοκρατών μπορεί σε κάποιο βαθμό να εμποδίσει τις αυθαιρεσίες της πολιτικής εξουσίας. 
Και ακόμα, λιγότερο από τους άντρες ότι η τρομοκρατική δράση βοηθά το κράτος να πάρει 
μέτρα ενάντια στους πολίτες. Με άλλα λόγια φαίνεται οι γυναίκες αν και δείχνουν 
μεγαλύτερο φόβο από τους άντρες για την τρομοκρατία, να αναγνωρίζουν περισσότερα 
θετικά στοιχεία σε αυτήν απ' ότι οι άντρες. 

Τα αποτελέσματα για το κόστος και την τρωτότητα ως προς τις διαφορές μεταξύ αντρών 
και γυναικών συμφωνούν και με αυτά που βρέθηκαν στο Ισραήλ και την Τουρκία. Θυμίζουμε 
ότι η υπο-κλίμακα της τρωτότητας έχει αντίστροφη βαθμολόγηση.  

Τουρκία Ισραήλ Ελλάδα
Άντρας Γυναίκα Άντρας Γυναίκα Άντρας Γυναίκα

Κόστος 4,75 5,39 4,38 5,07 4,29 4,76
Τρωτότητα* 2,80 2,44 2,95 2,46 4,3 3,8
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Ηλικία 
Η Ηλικιακή κατανομή του δείγματος φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Η μεγάλη συχνότητα στις ηλικίες 19-22 οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι περισσότεροι 
από τους συμμετέχοντες ήταν φοιτητές.

Στην έρευνά μας υπάρχουν δύο μεγάλες ηλικιακές ομάδες: αυτοί που είναι μέχρι 25 και 
αυτοί που είναι μεγαλύτεροι από 25. Η πρώτη ομάδα αποτελείτε σχεδόν αποκλειστικά από 
φοιτητές και η δεύτερη από μεγαλύτερα άτομα. Επειδή υπάρχει η επίδραση του παράγοντα 
του φύλου όπως αναφέρθηκε και παραπάνω θα αναζητήσουμε τις συσχετίσεις που 
παρουσιάζει η ηλικία ξεχωριστά για τους άντρες και τις γυναίκες. Μεικτά δε φαίνεται να 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ηλικίας και κάποιας από τις εξαρτημένες μεταβλητές μας. 

Ειδικά για τις ερωτήσεις των γνωστικών αναπαραστάσεων, στο ίδιο συμπέρασμα, ότι 
δηλαδή δεν συσχετίζονται με την ηλικία, κατέληξε και η έρευνα σε Τουρκία και Ισραήλ 
(Shiloh et al., 2007).

Το ίδιο ισχύει και ειδικά για τις γυναίκες, ενώ για τους άντρες υπάρχει μια μικρή θετική 
συσχέτιση της ηλικίας με το κόστος (r = 0,236*) και μια πολύ μικρή αρνητική συσχέτιση (r = 
-1,57**)της ηλικίας με την άποψη ότι η δράση τρομοκρατών επιφέρουν αλλαγές στην 
κυβερνητική πολιτική, δηλαδή την ουδέτερη αποτελεσματικότητα. Με άλλα λόγια οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία άντρες τείνουν να θεωρούν ότι θα έχουν μεγαλύτερο κόστος από την 
έκθεσή τους σε μια τρομοκρατική ενέργεια απ' ότι οι νεώτεροι άντρες. Ακόμα, οι 
μεγαλύτεροι σε ηλικία άντρες τείνουν να έχουν μικρότερη (ουδέτερη) εκτίμηση για την 
αποτελεσματικότητα των τρομοκρατικών ενεργειών.
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Εκπαίδευση 
Η εκατοστιαία κατανομή ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του δείγματος φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα:

Είναι φανερό ότι η μεγάλη πλειοψηφία του δείγματος έχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
Άρα δεν είναι δυνατό το επίπεδο εκπαίδευσης να χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη μεταβλητή 
στην έρευνα.

 
Οι τέσσερις διαστάσεις των γνωστικών αναπαραστάσεων της τρομοκρατίας
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Θυμίζουμε ότι η κλίμακα της τρωτότητας είναι αντίστροφης βαθμολόγησης  
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Παρατηρούμε από το διάγραμμα συχνοτήτων και τον μέσου όρο ότι υπάρχει μια πολύ 
αρνητική αίσθηση εμπιστοσύνης στην Ελλάδα για τις Αρχές ως προς την ικανότητά τους να 
αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία. Αυτό μπορεί να οφείλετε ότι οι αντιτρομοκρατικοί 
μηχανισμοί στην Ελλάδα δεν καταφέρνουν μεγάλες επιτυχίες ενάντια στις ομάδες με 
τρομοκρατική δράση. Επίσης ένας λόγος μπορεί να είναι και μια γενικότερη έλλειψης 
εμπιστοσύνης στις Αρχές, ειδικά τις κατασταλτικές.

Θυμίζουμε ότι η κλίμακα του ελέγχου είναι αντίστροφης βαθμολόγησης.

Και εδώ παρατηρούμε μια σχετικά άνιση κατανομή των τιμών. Φαίνεται να υπάρχουν 

αρκετοί Έλληνες που έχουν μεγάλη αίσθηση έλλειψης ελέγχου στην αποφυγή τρομοκρατικής 

έκθεσης.
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Η Πολιτική Δράση (Πολιτικός Ακτιβισμός)
Η κατανομή του δείγματος ως προς την κλίμακα πολιτικής δραστηριοποίησης φαίνεται 

στο επόμενο διάγραμμα:

Παρατηρούμε ότι έχουμε μια μη κανονική κατανομή με πολλές περιπτώσεις χαμηλής 
πολιτικής δράσης. 

Το ερώτημα για την πιθανή συσχέτιση μεταξύ πολιτικής δραστηριότητας και της 
διαμόρφωσης των  κοινωνικών αναπαραστάσεων για την τρομοκρατία ξεκινά από το γεγονός 
ότι η πολιτική βία είναι μια μορφή πολιτικής δράσης. Αν και συχνά γίνεται προσπάθεια να 
αποσυνδεθεί η πολιτική διάσταση από τις θεωρούμενες ως τρομοκρατικές, δράσεις, εντούτοις 
κάτι τέτοιο δεν έχει παρά προπαγανδιστική αξία. Υποθέτουμε λοιπόν ότι όσο μεγαλύτερη 
είναι η πολιτική δράση κάποιου ατόμου τόσο λιγότερο φοβικές θα είναι οι στάσεις του 
απέναντι στην τρομοκρατία. Μια από τις πρώτες παρατηρήσεις που κάνουμε μελετώντας τα 
ερευνητικά δεδομένα μας για την πολιτική δραστηριότητα είναι η υψηλή συσχέτιση που 
παρουσιάζει με την κλίμακα πολιτικής τοποθέτησης Αριστερά-Δεξιά, αλλά και την κλίμακα 
Αντιεξουσιαστικότητα-Εξουσιαστικότητα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγξουμε τις 
συσχετίσεις που θα βρούμε αφού απαλείψουμε την επίδραση των μεταβλητών αυτών.

Ο υπολογισμός των συντελεστών συσχέτισης  μας έδωσε τα αποτελέσματα: 

Κόστος Εμπιστοσύνη
Εξωτερική 

Απόδοση
Υπερβολή 
ΜΜΕ

ΒΙΑ και
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποτελεσματικότητα
αρνητική

Πολιτική 
Δράση

-0,246** -0,379** 0,380** 0,377** -0,312** 0,314**

Μετά την απαλοιφή της επίδρασης της κλίμακας Αριστερά-Δεξιά και 
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αντιεξουσιαστικότητα-εξουσιαστικότητα τα ευρήματα παραμένουν σημαντικά (αν και 
μειωμένα κάτι το οποίο μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα κανονικότητας) για το κόστος, 
την εξωτερική απόδοση, τη βία και πολιτική και την αρνητική αποτελεσματικότητα, όχι όμως 
για την υπερβολή των ΜΜΕ και την Εμπιστοσύνη. Θα πρέπει ωστόσο να πούμε ότι τα 
διάφορα προβλήματα κανονικότητας δεν κάνουν αξιόπιστα τα δεύτερα αυτά αποτελέσματά 
μετά την ουδετεροποίηση.

Γενικά πάντως από τα δεδομένα γίνεται φανερό πως η έντονη πολιτική δράση συνδέεται 
με χαμηλή εκτίμηση του προσωπικού κόστους έκθεσης σε μια τρομοκρατική ενέργεια και 
αντιστοίχως η μικρή πολιτική δραστηριότητα συνδέεται με υψηλή εκτίμηση προσωπικού 
κόστους έκθεσης σε μια τρομοκρατική ενέργεια. 

Γραφικά η σχέση αυτή φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα:

Ακόμα παρατηρούμε ότι η 
έντονη πολιτική δράση συνδέεται 
με χαμηλή εμπιστοσύνη στις 
Αρχές για την αποτροπή ή 
αντιμετώπιση μιας 
τρομοκρατικής ενέργειας και 
αντιστοίχως η μικρή πολιτική 
δραστηριότητα συνδέεται με 
υψηλή εμπιστοσύνη στις Αρχές 
για την αποτροπή ή αντιμετώπιση 
μιας τρομοκρατικής ενέργειας. 

Γραφικά η σχέση αυτή φαίνεται στο 
επόμενο διάγραμμα:

Η έντονη πολιτική δράση συνδέεται 
και με μεγαλύτερη απόδοση των αιτιών 
της συμμετοχής σε μια τρομοκρατική 
οργάνωση σε παράγοντες εκτός του 
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ατόμου, ενώ αυτοί με μικρή πολιτική δράση με λιγότερη απόδοση σε παράγοντες εκτός του 
ατόμου (εξωτερική απόδοση).

Βλέπουμε ακόμα ότι οι πολιτικά δραστήριοι έχουν την τάση να θεωρούν κοντινές έννοιες 
την βία και την πολιτική, ενώ οι πολιτικά 
αδρανείς τείνουν να τις διαχωρίζουν. Οι 
πολιτικοί ακτιβιστές δηλαδή φαίνεται να 
είναι πιο δεκτικοί σε φαινόμενα πολιτικής 
βίας.

Η άρνηση της σχέσης βίας και πολιτι-
κής παραπέμπει από μια μεριά στην δοξα-
σία του δίκαιου κόσμου. 

Όπως έχει αποδειχτεί πειραματικά 
εκείνοι που πιστεύουν σε έναν δίκαιο 
κόσμο μπορεί επίσης να τείνουν περισσότερο προς την επιθετικότητα παρά προς τον φιλειρη-
νισμό, ως αντίδραση στην τρομοκρατία ( Henderson-King et al, 2009).  

Τέλος οι πολιτικά δραστήριοι τείνουν στην άποψη ότι οι τρομοκρατική δράση μπορεί να 

έχει πολιτικά αποτελέσματα αλλά αυτά είναι εκέινα που επιχειρεί το κράτος ενάντια στους 

πολίτες εκμεταλλευόμενο το φαινόμενο της τρομοκρατίας.

Παρατηρούμε γενικά ο πολιτικός ακτιβισμός να είναι μια παράμετρος που επηρεάζει πολύ 

τις αναπαραστάσεις της τρομοκρατίας και αυτό ίσως να οφείλεται στην εγγύτητα της δράσης. 

Αριστερά – Δεξιά
Η Κατανομή του δείγματος ως προς την κλίμακα Αριστερά-Δεξιά φαίνεται στο επόμενο 

διάγραμμα. 
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Οι σημαντικές συσχετίσεις με τις εξαρτημένες μεταβλητές φαίνονται παρακάτω.

Εμπιστοσύνη Εξωτερική 
Απόδοση

Υπερβολή 
ΜΜΕ

Αποτελεσματικότητα
(αρνητική)

Βία και
Πολιτική

Αριστερά -Δεξιά 5,05** -0,246** -0,381** -0,303** 0,244**

Η πολιτική τοποθέτηση του καθενός αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς 
παράγοντες κατηγοριοποίησης των στάσεων των ατόμων απέναντι στα πολιτικά και 
κοινωνικά ζητήματα. Δε θα μπορούσε λοιπόν να αγνοηθεί από εμάς η επίδρασή του. Όπως 
έχει αναφερθεί η κλίμακα αυτή παρουσιάζει ισχυρή συσχέτιση με την κλίμακα πολιτικής 
δραστηριοποίησης και με την κλίμακα συντηρητικός-προοδευτικός έτσι θα επαναλάβουμε 
την διαδικασία της ουδετεροποίησης της επίδρασης των άλλων δύο μεταβλητών όπου αυτό 
χρειαστεί. Λόγο κακής κατανομής πραγματοποιήσαμε μη παραμετρική μελέτη των 
συσχετίσεων που μας έδωσε καλύτερα αποτελέσματα. Τα σημαντικά ευρήματα είναι μια 
πολύ ισχυρή συσχέτιση με τον παράγοντα της εμπιστοσύνης (r=5,05**), δηλαδή τα άτομα με 
δεξιότερες ιδέες τείνουν να έχουν και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην αστυνομία και το 
κράτος ότι θα εξαλείψουν την τρομοκρατική απειλή. Η σχέση αυτή είναι ισχυρή (r= 0,301**) 
ακόμα και μετά την ουδετεροποίηση της επίδρασης της κλίμακας πολιτικής δραστηριότητας 
και κοινωνικού προοδευτισμού (Αντιεξουσιαστικότητας- Εξουσιαστικότητας) κάτι που 
σημαίνει ότι η συσχέτιση με την εμπιστοσύνη είναι άμεση. 

Αυτή η σχέση φαίνεται και στο επόμενο διάγραμμα.
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Στο παραπάνω διάγραμμα παρατηρούμε ωστόσο ότι γενικά η εμπιστοσύνη, ακόμα και στις 
περιπτώσεις δεξιών υποκειμένων παραμένει εξαιρετικά χαμηλή (<4). 

Ένα δεύτερο εύρημα είναι η συσχέτιση της κλίμακας αριστερά-δεξιά με μειωμένη 
εξωτερική απόδοση κινήτρων για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση (r = -0,246**). Με άλλα 
λόγια οι δεξιότεροι απέδιδαν λιγότερη επίδραση στα εξωτερικά από το άτομο κίνητρα 
(κοινωνικά, πολιτικά κλπ) ενώ οι αριστερότεροι απέδιδαν περισσότερη επίδραση στα 
εξωτερικά κίνητρα. Μετά όμως από την ουδετεροποίηση των άλλων παραγόντων το εύρημα 
αυτό δεν εμφανίσθηκε πάλι. Θυμίζουμε εξάλλου ότι τα εξωτερικά κίνητρα έχουν συσχετιστεί 
ισχυρότερα με την κλίμακα πολιτικής δραστηριοποίησης. 

Παρουσιάζεται ακόμα μια ισχυρή συσχέτιση των πιο αριστερών  με την άποψη ότι τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης υπερβάλουν στην παρουσίαση των θεμάτων τρομοκρατίας. Το 
εύρημα αυτό συμφωνεί με το αντίστοιχο των Keinan et al, (2009) σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ ότι οι δεξιοί ήταν λιγότερο πιθανό να θεωρήσουν ότι τα 
τηλεοπτικά ρεπορτάζ μετά από μια τρομοκρατική επίθεση περιελάμβαναν υπερβολικά πολλές 
λεπτομέρειες και εικόνες του γεγονότος.

Επίσης από την έρευνά μας προκύπτει ότι οι αριστερότεροι τείνουν να πιστεύουν ότι η 
δράση των τρομοκρατικών οργανώσεων χρησιμοποιείται από το κράτος για να πάρει μέτρα 
ενάντια στους πολίτες. Τέλος οι αριστεροί συνδέουν περισσότερο την βία με την πολιτική απ 
ότι οι δεξιοί. Και αυτά τα ευρήματα δεν εμφανίστηκαν πάλι μετά την ουδετεροποίηση. 
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Αντιεξουσιαστικότητα – Εξουσιαστικότητα 
(Κοινωνικός Προοδευτισμός-Συντηρητισμός)
Η Κατανομή του δείγματος στην κλίμακα Προοδευτικών (αντιεξουσιαστικών) – 

Συντηρητικών (εξουσιαστικών) στάσεων.

Η κλίμακα Αντιεξουσιαστικότητας – Εξουσιαστικότητας παρουσίασε τα περισσότερα 
ευρήματα. Όπως έχουμε πει η κλίμακα αυτή μετρά ουσιαστικά τη συντηρητική ή 
προοδευτική στάση του υποκειμένου στα κοινωνικά θέματα. 

Εξωτερική 
Απόδοση Κόστος Εμπιστοσύνη

Υπερβολή
ΜΜΕ

Αποτελεσματικότητα
(Αρνητική)

ΒΙΑ και 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιεξουσιαστικότητα-
Εξουσιαστικότητα -0,278** 0,341** 0,539** -0,548** -0,344** 0,343**

Από τα παραπάνω δεδομένα είναι φανερό ότι η συντηρητικότητα έχει μια μέτρια αρνητική 
συσχέτιση με την εξωτερική απόδοση, δηλαδή την απόδοση σε εξωτερικούς από το άτομο 
παράγοντες την συμμετοχή του σε μια τρομοκρατική οργάνωση. Οι συντηρητικότεροι  δεί-
χνουν να θεωρούν ότι θα έχουν μεγαλύτερο κόστος αν εκτεθούν σε μια τρομοκρατική ενέρ-
γεια από τους προοδευτικότερους και ακόμα έχουν την τάση να τρέφουν μεγαλύτερη εμπι-
στοσύνη στις Αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Οι συντηρητικότεροι τείνουν να 
μην βλέπουν υπερβολή στην παρουσίαση των τρομοκρατικού κινδύνου από τα ΜΜΕ. 
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Οι συντηρητικότεροι τείνουν να πιστεύουν ότι η δράση των τρομοκρατών δεν χρησιμο-
ποιείται από το κράτος για να πάρει μέτρα ενάντια στους πολίτες, ενώ οι προοδευτικότεροι 
θεωρούν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Βλέπουμε εδώ πως οι συντηρητικοί δεν δέχονται μια άπο-
ψη που στρέφεται ενάντια τόσο στους τρομοκράτες που δεν πετυχαίνουν τον στόχο τους όσο 
και στο κράτος που φαίνεται να χρησιμοποιεί δόλια προς όφελός του μια κατάσταση. Φαίνε-
ται δηλαδή ότι προτιμούν να μη δεχτούν ένα επιχείρημα ενάντια στην τρομοκρατία που υπο-
νομεύει το κράτος. Αντίθετα οι προοδευτικοί προτιμούν να χρησιμοποιήσουν το επιχείρημα 
αυτό για να δείξουν την “αντι-λαϊκη”  στάση του κράτους  και ας υπονομεύει την αποτελε-
σματικότητα της τρομοκρατίας. Τα συμπεράσματα αυτά για τους συντηρητικός (εξουσιαστές) 
ισχύουν επίσης και για τους δεξιούς και για τους μη ακτιβιστές και αντιστοίχως τα συμπε-
ράσματα για τους προοδευτικούς (αντιεξουσιαστές) ισχύουν για τους αριστερούς και τους 
ακτιβιστές μια και υπάρχουν, όπως έχουμε δει, αντίστοιχες συσχετίσεις με την αρνητική απο-
τελεσματικότητα.  

Τέλος  στην ερώτηση για τη σχέση βίας και πολιτικής οι συντηρητικοί τείνουν να τα θεω-
ρούν διαφορετικές και ανεξάρτητες ενώ οι προοδευτικοί τείνουν να τις συνδέουν.
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Μετά την διαδικασία της ουδετεροποίησης της επίδρασης των άλλων παραγόντων (Αρι-
στερά-Δεξιά, πολιτική δραστηριοποίηση) κατά τον ίδιο τρόπο που έχει εξηγηθεί παραπάνω, 
διαπιστώνουμε ότι η συσχέτιση με την εξωτερική απόδοση χάνεται (r=-0.98), αλλά διατηρεί-
ται ισχυρή ακόμα για το κόστος (r=0,272**) για την εμπιστοσύνη (r=0,282**), και για την 
υπερβολή των ΜΜΕ (r = -0,343**). Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η συσχέτιση με το κόστος 
την εμπιστοσύνη και της υπερβολής των ΜΜΕ με την κλίμακα Αντιεξουσιαστικότητας-Εξου-
σιαστικότητας είναι άμεση. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως η κλίμακα  Αντιεξουσιαστικότητας (προοδευτικός-  
Εξουσιαστικότητας (συντηρητικός) είναι η κλίμακα με τις σημαντικότερες επιδράσεις στις 
αναπαραστάσεις της τρομοκρατίας όπως αυτές μετρούνται σε αυτήν την έρευνα. Συγκεκρι-
μένα φαίνεται να ευθύνεται για την εκτίμηση του κόστους της έκθεσης σε μια τρομοκρατική 
ενέργεια περισσότερο από τις άλλες δύο βασικές ανεξάρτητες μεταβλητές μας. Αυτό το στοι-
χείο μας κάνει να πιστεύουμε πως η μέτρηση της Αντιεξουσιαστικότητας- Εξουσιαστικότητας  
είναι αναγκαία στην μελέτη των αναπαραστάσεων της τρομοκρατίας. Φαίνεται δε να συνδέε-
ται περισσότερο με τις συναισθηματικές-γνωστικές διαστάσεις των αναπαραστάσεων.
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ΜΜΕ
Η εκατοστιαία κατανομή για τις δύο ερωτήσεις που αφορούν τα ΜΜΕ φαίνεται στα 

διαγράμματα

Ποσότητα Ενημέρωσης 
Η ποσοτική μέτρηση της ενημέρωσης που έχουν τα υποκείμενα της έρευνας έγινε με μία 

ερώτηση “αυτοτοποθέτησης» (πόσο καλά παρακολουθείτε τα διεθνή και τα τοπικά νέα;) και 
όχι με κάποια σειρά ερωτήσεων. Άρα ουσιαστικά έχουμε την εκτίμηση των ίδιων των συμμε-
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τεχόντων για την ποσότητα της ενημέρωσης που έχουν. Σημαντική συσχέτιση παρατηρείται 
με τον παράγοντα της εμπιστοσύνης (r = -0,275**). Δηλαδή όσο περισσότερη είναι η ενη-
μέρωση που (θεωρεί ότι) έχει κάποιος τόσο τείνει να έχει λιγότερη εμπιστοσύνη στις αρχές 
για την πρόληψη και αντιμετώπιση της «τρομοκρατίας».

Ακόμα παρατηρείται μια θετική συσχέτιση με την αρνητική αποτελεσματικότητα των τρο-
μοκρατικών επιθέσεων δηλαδή τη χρησιμοποίησή τους από το κράτος για να πάρει μέτρα 
ενάντια στους πολίτες (r = 0,238**).  

Έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε ότι σε έρευνα στο Ισραήλ παρατηρήθηκε ότι σε σύγκρι-
ση με τους αριστερούς οι δεξιοί έτειναν να παρακολουθούν περισσότερη τηλεόραση μετά 
από ένα τρομακτικό γεγονός και ήταν λιγότερο πιθανό να θεωρήσουν ότι τα τηλεοπτικά ρε-
πορτάζ μετά από μια τρομοκρατική επίθεση περιλαμβάνουν υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες 
και εικόνες του γεγονότος (Keinan et al., 2009).   

 
Ποιότητα Ενημέρωσης
Και η ποιοτική καταμέτρηση της ενημέρωσης προέρχεται από μια ερώτηση «αυτοτοπο-

θέτησης» του κάθε συμμετέχοντα. Έτσι πάλι έχουμε την υποκειμενική του εκτίμηση για την 
ποιότητα της ενημέρωσης που έχει και όχι μια αντικειμενική μέτρηση. Στην περίπτωση αυτή 
δεν παρατηρούμε καμιά σημαντική συσχέτιση με τις εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας. 
Αυτό μπορεί να οφείλετε στον τρόπο με τον οποίο η παρούσα έρευνα προσπάθησε να κατα-
γράψει τον παράγοντα αυτόν. Μια πιο ενδελεχής διερεύνηση των σχέσεων της ενημέρωσης 
και των αναπαραστάσεων για την τρομοκρατία στην Ελλάδα είναι μια αναγκαιότητα και για 
το ζήτημα της ποιότητας της ενημέρωσης αλλά και άλλα θέματα που δεν έχουν αναπτυχθεί 
εδώ.  

Φόβος Εγκληματικότητας 
Έγιναν δύο ερωτήσεις στους συμμετέχοντες για το πόσο πιθανό θεωρούν ότι είναι να 

πέσουν θύμα εγκληματικής ενέργειας γενικά και θύμα τρομοκρατικής ενέργειας μέσα στα 
επόμενα 5 χρόνια. Όπως έχουμε πει η πρώτη ερώτηση θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως 
ανεξάρτητη μεταβλητή για την γενικότερη φοβική στάση ως προς την εγκληματικότητα και η 
δεύτερη ερώτηση θα χρησιμοποιηθεί ως εξαρτημένη μεταβλητή για τον προσδιορισμό της 
ειδικότερης φοβίας για την τρομοκρατία. Η εκατοστιαία κατανομή των απαντήσεων των δύο 
ερωτήσεων  φαίνεται στα διαγράμματα.
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Όπως ήταν αναμενόμενο ο φόβος γενικότερα για την εγκληματικότητα είναι μεγαλύτερος 
από τον ειδικότερο φόβο για την τρομοκρατία.  
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Σήμερα στην ελληνική κοινωνία γίνεται πολύς λόγος για την εγκληματικότητα (κυρίως 
από τα ΜΜΕ) και είναι σίγουρο ότι η φοβία της εγκληματικότητας έχει αυξηθεί πολύ και κα-
θώς φαίνεται πολύ περισσότερο από την όποια αύξηση τη ίδιας της εγκληματικότητας.  Στην 
έρευνά μας μετράμε αυτήν την ειδική φοβία με την ερώτηση: «πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι  
να πέσετε θύμα μιας εγκληματικής ενέργειας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια;». Ο φόβος της εγκλη-
ματικότητας σχετίζεται από τις βασικές μας ανεξάρτητες μεταβλητές μόνο με την Αντιεξου-
σιαστικότητα-Εξουσιαστικότητα (r = 0,205**). Η απαλοιφή της επίδρασης της σχέσης αυτής 
δεν άλλαξε δραματικά τις σχέσεις με τις εξαρτημένες μεταβλητές μας οι οποίες είναι: με το 
κόστος (r = 0,256**), με την τρωτότητα (r= -0,222**), και με την ερώτηση  «πόσο πιθανό θε-
ωρείτε ότι είναι να πέσετε θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια;» 
που προσδιορίζει πιο ειδικά τον φόβο για την τρομοκρατία (r = 0,621**). Ένα αξιοσημείωτο 
στοιχείο είναι ότι αν και αρχικά δεν φάνηκε κάποια σχέση με τον παράγοντα της εμπιστοσύ-
νης, εντούτοις όταν απαλείφθηκε η επίδραση των βασικών κλιμάκων και κυρίως της κλίμα-
κας Αντιεξουσιαστικότητα-Εξουσιαστικότητα, τότε αποκαλύφθηκε μια σχέση αρνητικής συ-
σχέτισης (r= -314**). Αυτό οφείλεται στο ότι οι περισσότερο συντηρητικοί (εξουσιαστές) και 
φοβούνται περισσότερο και υποστηρίζουν περισσότερο τις Αρχές. Όταν όμως έγινε η ουδετε-
ροποίηση αποδείχτηκε ότι ο φόβος της εγκληματικότητας συνδέεται με λιγότερη εμπιστοσύ-
νη προς στις Αρχές. 

Χρησιμοποιήσαμε ακόμα αυτές τις δύο ερωτήσεις για να μετρήσουμε την επιρροή του 
ερωτηματολογίου (που περιέχει ερωτήσεις για την τρομοκρατία) στην αύξηση του φόβου για 
την τρομοκρατία. Η πρώτη ερώτηση για τον φόβο της εγκληματικότητας γενικά βρισκόταν 
στην αρχή σχεδόν του ερωτηματολογίου μας ενώ η ερώτηση για τον φόβο της τρομοκρατίας 
βρισκόταν προς το τέλος αυτού. Βρίσκοντας λοιπόν την διαφορά των απαντήσεων σε αυτές 
τις δύο ερωτήσεις έχουμε ένα μέτρο της επιρροής που ασκεί ο λόγος περί τρομοκρατίας στα 
υποκείμενα της έρευνας. Θα περιμέναμε η διαφορές των δύο απαντήσεων να είναι θετικές και 
μεγάλες μια και η τρομοκρατία είναι μια μάλλον ασυνήθιστη εγκληματική ενέργεια και υπάρ-
χουν πολλές άλλες πολύ πιο συνηθισμένες. Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:
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Με αρνητικό πρόσημο είναι οι περιπτώσεις που οι απαντήσεις για την τρομοκρατία ήταν 

μεγαλύτερες από την εγκληματικότητα γενικά. Στο μηδέν είναι αυτοί που απάντησαν το ίδιο 

και για την τρομοκρατία και για την εγκληματικότητα γενικά. Τα ποσοστά αυτά θα λέγαμε 

ότι είναι εντυπωσιακά, ένα 47% των υποκειμένων της έρευνας θεωρεί ίδια ή και μεγαλύτερη 

την απειλή της τρομοκρατικής ενέργειας από όλες μαζί τις εγκληματικές ενέργειες. Οι διαφο-

ρές των των ομάδων [<=0] και [>0] δηλαδή αυτόν που δέχτηκαν μεγαλύτερη και αυτών που 

δέχτηκαν μικρότερη επιρροή από τον λόγο περί τρομοκρατίας δεν παρουσιάζουν καμιά σημα-

ντική διαφορά για καμία από τις βασικές ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές της έρευ-

νας. Με άλλα λόγια η επιρροή δεν φαίνεται να σχετίζεται με κάποια συγκεκριμένη στάση 

απέναντι στην τρομοκρατία. Η μόνη συσχέτιση που παρουσιάζεται είναι μια ισχυρή θετική 

συσχέτιση με τα επίπεδα του φόβου της εγκληματικότητας (r = 5,15**).  Δηλαδή η επίδραση 

που μπορεί να έχει ένας λόγος που παρουσιάζει τους κινδύνους της τρομοκρατίας θα είναι 

αύξηση του φόβου για την τρομοκρατία μόνο σε αυτούς που έτσι και αλλιώς φοβούνται γενι-

κά την εγκληματικότητα. Η στάσεις απέναντι στην τρομοκρατία δε θα παίξει κάποιο ρόλο.

48



Απόδοση της “τρομοκρατικής συμπεριφοράς”
Στους συμμετέχοντες δόθηκαν 14 παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στην 

συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και τους ζητήθηκε να εκτιμήσουν τη συμβολή του 
καθενός από  τους παράγοντες αυτούς. Η ερώτηση που τέθηκε ήταν: Σε ποιό βαθμό 
πιστεύεται ότι ο καθένας από τους παρακάτω παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν κάποιον 
στο να συμμετέχει σε μια τρομοκρατική οργάνωση. Παρακάτω φαίνονται οι μέσοι όροι για 
κάθε έναν από τους παράγοντες. Θυμίζουμε ότι η κλίμακα είναι επταβάθμια με το 1 να 
αντιστοιχεί στο καθόλου και το 7 στο εξαιρετικά πολύ.
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Οι εκατοστιαίες κατανομές για την εσωτερική και την εξωτερική απόδοση
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Τα αποτελέσματα σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά σε εκατοστιαία κλίμακα φαίνονται στα 
διαγράμματα που ακολουθούν. Παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας των 
αποτελεσμάτων αυτών.

Ξεκινάμε πρώτα με τα διαγράμματα που αφορούν ερωτήσεις εξωτερικής απόδοσης της 
τρομοκρατικής συμπεριφοράς. 

 Η οικονομικοκεντρική ερμηνεία των πολιτικών και κοινωνικών φαινομένων είναι μια 
αρκετά διαδεδομένη στάση που έχει ιστορικές ρίζες στις σοσιαλιστικές ιδέες αλλά και στις 
ιδέες και την εφαρμογή του καπιταλισμού. Η μεγάλη απόδοση στους οικονομικούς λόγους 
της τρομοκρατικής συμπεριφοράς είναι πιθανά μια ένδειξη που παραπέμπει στην 
αναπαράσταση της “εσωτερικής” τρομοκρατίας που όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο έχει 
συνήθως μαρξιστικές καταβολές. Σε αντίστοιχο ερώτημα για τα αίτια που οδηγούν κάποιον 
στην τρομοκρατία σε έρευνα των Παπαστάμου-Προδρομίτη (2003): “Υπάρχει μεγάλη αδικία  
στην κατανομή του πλούτου και των αγαθών” ο μέσος όρος των απαντήσεων ήταν 5,03 πολύ 
κοντά στο 5,04 του ερωτήματος εδώ. 
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Σε αυτό το διάγραμμα φαίνεται πως οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την πολιτική 
διάσταση της τρομοκρατίας, τουλάχιστον σαν αφορμή αν όχι σαν αιτία. Όπως έχουμε πει οι 
κυβερνήσεις και τα ΜΜΕ επιχειρούν να αποσυνδέουν την πολιτική από την πολιτική βία και 
κυρίως από την τρομοκρατία. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ωστόσο να είναι επιτυχές στην 
Ελλάδα αν και εδώ έγιναν τέτοιες προσπάθειες ειδικά λίγο πριν και κατά την δίκη της Ε.Ο. 
17Ν. 
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Φαίνεται πως γενικά αναγνωρίζεται και μια κοινωνική διάσταση στο φαινόμενο της 
τρομοκρατίας. Τα διάφορα φαινόμενα μέσα στην κοινωνία διαμορφώνουν καταστάσεις που 
ευνοούν την εμφάνιση της τρομοκρατικής δράσης. Ωστόσο δεν θα πρέπει να εκληφθεί αυτή η 
τάση που καταγράφεται στην συγκεκριμένη ερώτηση ως οποιασδήποτε βαθμίδας κοινωνικής 
νομιμοποίησης της τρομοκρατικής συμπεριφοράς. Η κοινωνική υποστήριξη ή απλά η 
συμπάθεια είναι κάτι που επιδιώκουν πολλές από τις οργανώσεις πολιτικής βίας προκειμένου 
να αναγνωριστούν ως προπομπός μιας κοινωνικής εξέγερσης. Πολλές ομάδες πολιτικής βίας 
είχαν μεγάλη κοινωνική υποστήριξη και συμπάθια αν και γενικά θεωρούνται τρομοκρατικές 
ομάδες. Τέτοιες ομάδες ήταν ο ΙΡΑ (IRA: Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός) που 
διεκδικούσε την ανεξαρτησία της Βορίου Ιρλανδίας, και το PKK που διεκδικεί την αυτονομία 
του Κουρδιστάν.   Σε αντίστοιχο ερώτημα στην έρευνα των Παπαστάμου-Προδρομίτη 
(2003): “θέλουν να δηλώσουν ότι υπάρχει κοινωνική αδικία” ο μέσος όρος είναι 5,28, πολύ 
κοντά στο 5,59 του δικού μας ερωτήματος εδώ. 
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Στο γράφημα αυτό βλέπουμε να αναγνωρίζεται πέρα από την πολιτική κατάσταση της 
στιγμής και το πολιτικό σύστημα δηλαδή μια πιο θεσμική και πάγια μορφή της πολιτικής, ως 
αιτία. Δηλαδή η τρομοκρατία για τους Έλληνες φαίνεται να μην έχει να κάνει μόνο με 
δευτερεύοντα πολιτικά ζητήματα π.χ. εργασιακά, φορολογικά, οικολογικά κλπ. αλλά και με 
το πολιτικό σύστημα καθεαυτό, με την θεσμική του διάσταση.
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Είδαμε ότι οι ακραίες θρησκευτικές ιδέες παρουσιάζουν μεγαλύτερο μέσο όρο σε σχέση 
με τις ακραίες δεξιές και τις ακραίες αριστερές ιδέες. Οι ακραίες θρησκευτικές ιδέες 
παραπέμπουν στην “διεθνή τρομοκρατία” ενώ οι ακραίες αριστερές και δεξιές μάλλον 
περισσότερο στην “εσωτερική τρομοκρατία”. 
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Οι απαντήσεις στους παράγοντες εσωτερικής απόδοσης παρουσιάζονται στην συνέχεια:

 Η ερώτηση αυτή  όχι μόνο είναι εσωτερικής απόδοσης αλλά αποδίδει την τρομοκρατική 
συμπεριφορά σε βιολογικούς-γενετικούς παράγοντες. Κάτι τέτοιο δεν υποστηρίζεται από 
καμία θεωρία και γενικά είναι αρκετά ακραίο όσο και αν δεν αναγνωρίζει κάποιος την 
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πολιτική και κοινωνική διάσταση της τρομοκρατίας. Σε αντίστοιχο ερώτημα στην έρευνα των 
Παπαστάμου-Προδρομίτη (2003) που επίσης παραπέμπει σε βιολογικό παράγοντα (“έχουν 
περιορισμένες πνευματικές δυνατότητες”) ο μέσος όρος είναι 2,56 που είναι πολύ κοντά στην 
ερώτηση εδώ για το DNA (2,19).

Στην ερώτηση αυτή φαίνεται να αντικατοπτρίζεται η κοινωνική αναπαράσταση των 
πρώτων θεωριών της τρομοκρατίας που βασίζονταν στην ψυχαναλυτική παράδοση και 
απέδιδαν την τρομοκρατική συμπεριφορά στις οικογενειακές σχέσεις στην παιδική ηλικία. 
Εδώ είδαμε τον μέσο όρο στο 4,21 ενώ σε αντίστοιχο ερώτημα στην έρευνα των 
Παπαστάμου-Προδρομίτη (2003) αν οι τρομοκράτες υποφέρουν από έλλειψη στοργής στο 
περιβάλλον τους ο μέσος όρος ήταν 3,76. Και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται οι απαντήσεις 
να είναι κοντά στο “ουδέτερο” 4. Στην έρευνα των Πάπαστάμου-Προδρομίτη (2003) όμως 
στο πολύ πιο ειδικό και επιθετικό ερώτημα αν προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες ο 
μέσος όρος είναι μικρότερος στο 3,42. 
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Παρατηρούμε μια διαφορά στις κατανομές της θρησκείας ως αιτίας της τρομοκρατίας 
μεταξύ εσωτερικής (εδώ) και εξωτερικής απόδοσης.  
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Η ερώτηση για το αν η ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου μπορεί να τον οδηγήσει την 
συμμετοχή σε μια τρομοκρατική οργάνωση διερευνά κατά πόσο αναπαριστάται στην 
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κοινωνία οι κλασικές επιστημονικές θεωρίες που παρουσιάστηκαν ήδη, ότι στοιχεία 
ψυχοπαθολογίας συνδέονται με την βίαιη και επιθετική συμπεριφορά και άρα κατ' επέκταση 
και με την τρομοκρατική δράση. Βεβαίως 30 χρόνια ερευνών έχουν δώσει ελάχιστα στοιχεία 
ότι οι τρομοκράτες υποφέρουν από τις όποιες ψυχικές διαταραχές. Οι τρομοκράτες δεν 
διαφέρουν από την ομάδα σύγκρισης μη-τρομοκρατών σε όποιον υπολογίσιμο πεδίο, και 
συγκεκριμένα οι τρομοκράτες δεν δείχνουν υψηλότερα επίπεδα σε κανένα είδος 
ψυχοπαθολογίας (McCauley, 2004).  

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ τα ευρήματα της έρευνας των Παπαστάμου-Προδρομίτη 
(2003) για την απόδοση σε ψυχοκοινωνική υστέρηση όπου το 72,2% των ερωτώμενων δια-
φωνούσε το 17,85 είχε ουδέτερη στάση και το 10% συμφωνούσε. Ενώ στην απόδοση ως κοι-
νωνική αντίδραση διαφωνούσε το 14,95, ενδιάμεση τοποθέτηση είχε το 18,1% και συμφω-
νούσε το 67,1%. 
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Στόχευση των Τρομοκρατών
Ρωτήσαμε τους συμμετέχοντες κατά πόσο νομίζουν ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις 

στρέφονται ενάντια σε 12 στόχους. Οι μέσοι όροι των απαντήσεων για τους 12 αυτούς 
στόχους φαίνονται στο επόμενο διάγραμμα. Θυμίζουμε ότι η κλίμακα είναι επταβάθμια με το 
1 να αντιστοιχεί στο καθόλου και το 7 στο εξαιρετικά πολύ.
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Τα αποτελέσματα σε εκατοστιαία κλίμακα για κάθε έναν από τους στόχους φαίνονται στα 
επόμενα διαγράμματα

Το κράτος αναφέρεται ρητά ως στόχος των αναρχικών-αντιεξουσιαστικών ομάδων. Οι 
αντιεξουσιαστικες ιδέες είναι συνολικά ενάντια στο κράτος σαν μορφή οργάνωσης της 
κοινωνίας και όχι ειδικά με ένα κράτος (όπως στην περίπτωση των εθνικοαπελευθερωτικών 
κινημάτων) ή σε μια συγκεκριμένη μορφή κράτους (όπως στην περίπτωση των ακραίων 
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αριστερών ομάδων που είναι ενάντια στο καπιταλιστικό κράτος  

Ο καπιταλισμός ως μορφή διακυβέρνησης και κρατικής οργάνωσης μπαίνει στο 
στόχαστρο των ομάδων που η πολιτική τους ανάλυση γίνεται με ταξικούς όρους. Προφανώς, 
η αναφορά στον καπιταλισμό αφορά πολύ περισσότερο την “εσωτερική” τρομοκρατία παρά 
την “διεθνή”.

Τα χαμηλά ποσοστά που θεωρούν ότι οι πολίτες είναι στόχος των τρομοκρατών δείχνει ότι 
κυρίως αναπαριστάται το μοντέλο της “εσωτερικής” τρομοκρατίας. 
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Οι διαφορές που παρατηρούνται στην ερώτηση αν η κοινωνία είναι στόχος σε σχέση με 
την προηγούμενη ερώτηση για τους πολίτες, θα λέγαμε ότι οφείλεται στο γεγονός ότι ο 
πολίτης γίνεται αντιληπτός ως άτομο-ιδιώτης ενώ η κοινωνία έχει το συλλογικό στοιχείο 
εντονότερα.  Φαίνεται λοιπόν ότι η συλλογικότητα είναι πιο πιθανός στόχος από την 
ατομικότητα.  
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Στο ερώτημα αυτό έχουμε σχεδόν μια ισοκατανομή μεταξύ των απαντήσεων Περισσότερο 
διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα διέκριναν τη δημοκρατία ως ιδέα και ως πολίτευμα ίσως 
έδιναν διαφορετικά αποτελέσματα. 
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Η αστυνομία ως ένοπλος μηχανισμός του κράτους αναγνωρίζεται ως στόχος της 
τρομοκρατίας. 

Δεν φαίνεται να υπάρχει μια ξεκάθαρη κυρίαρχη τάση που να θεωρεί την τρομοκρατία 
εχθρό της ειρήνης ή σημαντική απειλή γι’ αυτήν.

Στο γράφημα αυτό φαίνεται να αναγνωρίζεται μια πολιτική αντι-συστημική διάσταση της 
τρομοκρατίας.  
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Από τις απαντήσεις σε αυτήν την ίσως μπορέσουμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για το 
αν οι κάτοικοι της Ελλάδας στο άκουσμα της λέξης τρομοκρατίας φέρνουν στο μυαλό τους 
μια αναπαράσταση της εσωτερικής αντικρατικής τρομοκρατίας ή της νέας διεθνούς 
τρομοκρατίας. Μετά την επίθεση στις Η.Π.Α. την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 αναπτύχθηκε 
μια θεωρία που υποστηρίχθηκε δημόσια και από πολλούς αρχηγούς κρατών της Δύσης, ότι 
είμαστε στα πρόθυρα ενός νέου πολέμου, του πολέμου των πολιτισμών. Βέβαια η προβολή 
αυτής της άποψης δεν κράτησε πολύ αλλά ίσως να έχει αποτυπωθεί στις αναπαραστάσεις της 
νέας τρομοκρατίας. Στα αποτελέσματά μας πάντως δεν φαίνεται πως στην Ελλάδα γίνεται 
κάποια ισχυρή σύνδεση της τρομοκρατίας ως απειλή για τον πολιτισμό. Ίσως λοιπόν στην 
αναπαράσταση της τρομοκρατίας να κυριαρχεί το μοντέλο της εσωτερικής χαμηλής έντασης 
τρομοκρατίας.  
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Οι απαντήσεις στις 2 παραπάνω ερωτήσεις φαίνεται να συνηγορούν στην υπόθεσή μας ότι 
στην Ελλάδα επικρατεί το αναπαραστασιακό μοντέλο της εσωτερικής αντικρατικής χαμηλής 
έντασης  τρομοκρατίας  που έχει σαφή ταξικό προσανατολισμό σε αντίθεση με την νέα 
διεθνή τρομοκρατία που της αποδίδονται πολιτισμικά χαρακτηριστικά. 
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Στο γράφημα αυτό καταγράφεται ακόμα μια φορά ένα χαρακτηριστικό την “εσωτερικής” 
τρομοκρατίας που δεν γίνεται αντιληπτή σαν εθνική απειλή σε αντίθεση με την “νέα”, 
“διεθνή” τρομοκρατία που έχει περισσότερο έντονη την αίσθηση της εθνικής απειλής. 
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Τα αποτελέσματα της τρομοκρατικής δράσης
Έγιναν 4 ερωτήσεις στους συμμετέχοντες την εκτίμησή τους για τα αποτελέσματα που 

μπορεί να έχει η δράση των τρομοκρατικών οργανώσεων. Η εκατοστιαία κατανομή των 
απαντήσεων φαίνονται στα διαγράμματα που ακολουθούν.

Σε αυτό το ερώτημα προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε την πιθανότητα παρά την αντίθεση 
να εντοπίζονται κάποια στοιχεία θετικών αποτελεσμάτων από την τρομοκρατική δράση. Ο 
λαϊκός μύθος του Ρομπέν των Δασών, του ευγενούς αγρίου, που λειτουργεί μέσα στην 
παρανομία αλλά καταφέρνει να γίνει το ανάχωμα της αυθαιρεσίας της εξουσίας, είναι μια 
φιγούρα που την συναντάμε συχνά σε πολλούς λαούς και εμφανίζονται ακόμα και σήμερα. 
Στο ερώτημα αυτό όμως το ζήτημα τίθεται πιο ρεαλιστικά, για το αν η τρομοκρατική δράση 
άσχετα με τις επιδιώξεις των τρομοκρατών λειτουργεί ως ανάχωμα της αυθαιρεσίας της 
εξουσίας. Από τις απαντήσεις φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παρόλα αυτά στη χώρα 
μας η “Ε.Ο.17Ν”, στην αρχή της δράσης της είχε μεγάλη λαϊκή υποστήριξη ακριβώς γιατί 
είχε υιοθετήσει το προφίλ του τιμωρού, ειδικά την περίοδο που είχε βάλει στο στόχαστρο 
Αμερικανούς διπλωμάτες και στρατιωτικούς (που θεωρούνταν ότι στήριζαν την χούντα των 
συνταγματαρχών) και βασανιστές της χούντας. Ο ρόλος του τιμωρού αν και μπορεί να 
ενισχύει τα μέλη των οργανώσεων αυτών, δεν είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός τους. Στην 
περίπτωση των οργανώσεων που τοποθετούνται στον ακροαριστερό και ακροδεξιό χώρο η 
επιδίωξη είναι να προκαλέσουν μια μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή των ιδεών τους και λαϊκή 
δράση προς επίτευξή τους.      
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Μια πιο ουδέτερη διατύπωση του ίδιου ερωτήματος χωρίς αναφορά στην εξουσία και τις 
αυθαιρεσίες της αλλά σε διεκδικήσεις της κοινωνίας, χωρίς να φαίνεται σαν άμεση επίτευξη 
των τρομοκρατών και χωρίς να είναι απόλυτη, μας δίνει λιγότερο ακραία αποτελέσματα. 

Σε αυτή την ερώτηση βάζουμε πάλι το θέμα της αποτελεσματικότητας των τρομοκρατικών 
ομάδων αλλά με απόλυτα ουδέτερο λόγο. Λέμε για αλλαγές χωρίς να προσδιορίζουμε αν 
αυτές είναι θετικές ή αρνητικές και χωρίς να διασαφηνίζουμε αν αυτές οι αλλαγές είναι αυτές 
που επιδιώκει η τρομοκρατική οργάνωση ή είναι κάποιο άλλο αποτέλεσμα.   
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Η δράση των τρομοκρατικών ομάδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την εξουσία για να 
επιβάλει μέτρα περιορισμού των ατομικών ελευθεριών; Το ερώτημα αυτό δεν είναι 
θεωρητικό. Η ανησυχία αυτή εκφράζεται συχνά με αφορμή τα διάφορα αντιτρομοκρατικά 
μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη και αφορούν τις ατομικές ελευθερίες. Ακούγονται 
συχνά και θεωρίες για οργανώσεις πολιτικής βίας που ελέγχονται και καθοδηγούνται από 
κρατικούς μηχανισμούς προκειμένου να διαχυθεί στην κοινωνία ένας φόβος και να 
διευκολυνθεί έτσι η λήψη μέτρων που περιορίζουν τις ατομικές ελευθερίες. Από τις 
απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη άποψη 
για το θέμα αυτό αν και είναι αξιοσημείωτα τα ποσοστά αυτών που συμφωνούν ότι κάτι 
τέτοιο μπορεί να συμβαίνει. 

Η άποψη που εκφράζεται σε αυτήν την πρόταση είναι αρνητική και για το κράτος που 
εκμεταλλεύεται δόλια μια κατάσταση για να πάρει μέτρα, αλλά και για τους τρομοκράτες που 
δεν πετυχαίνουν τον “ευγενή” σκοπό τους. 
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Σύγκριση Ισραήλ Τουρκίας Ελλάδας
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις (σε παρένθεση) των τεσσάρων παραγόντων των γνω-

στικών αναπαραστάσεων της τρομοκρατίας.

Τουρκία Ισραήλ Ελλάδα
Κόστος 5,09 (0.97) 4,90 (0,89) 4,59 (1,02)

Τρωτότητα* 2,61 (1,18) 2,58 (0.96) 4 (1,31)
Εμπιστοσύνη  4,08 (1,62) 4,02 (1,23) 2,39 (1,3)

Έλεγχος* 5,75 (1,03) 5,16 (0.95) 4,9 (1,26)
* αντίστροφη βαθμολόγηση
Τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά ενδιαφέροντα καθώς βλέπουμε σημαντικές διαφορές σε 

όλους  τους δείκτες της Ελλάδας σε σχέση με αυτές του Ισραήλ και της Τουρκίας. Συγκεκρι-
μένα οι Έλληνες φαίνεται να έχουν λιγότερη εκτίμηση του κόστους που θα έχουν ως θύματα 
τρομοκρατικών ενεργειών. Αισθάνονται λιγότερο τρωτοί από την τρομοκρατία. Δείχνουν λι-
γότερη εμπιστοσύνη στις αρχές για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Τέλος αισθάνονται 
ότι έχουν περισσότερο έλεγχο στο αν θα εκτεθούν σε μια τρομοκρατική ενέργεια. Από τα 
αποτελέσματα αυτά είναι φανερό πως η τρομοκρατία στην Ελλάδα γίνεται αντιληπτή ως κάτι 
λιγότερο επικίνδυνο για έναν απλό πολίτη σε σχέση με τις άλλες 2 χώρες. Οι διαφορές αυτές 
είναι στατιστικά σημαντικές για όλους τους παράγοντες και ως προς την Τουρκία και ως προς 
το Ισραήλ. 

Τα αποτελέσματα αυτά θα λέγαμε ότι ήταν αναμενόμενα αν αναλογιστούμε τις μεγάλες 
διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών αυτών ως προς το ζήτημα της τρομοκρατίας. Στο 
Ισραήλ το μεγάλο πρόβλημα με τους Παλαιστινίους έχει πάρει πολλές φορές βίαιες δια-
στάσεις και από τις δύο πλευρές. Οι εχθροπραξίες δεν περιορίζονται μόνο μεταξύ των ένο-
πλων ομάδων και του στρατού αλλά επεκτείνεται και στον άμαχο πληθυσμό και από τις δύο 
πλευρές. Οι αεροπορικοί και χερσαίοι βομβαρδισμοί των πόλεων των Παλαιστινίων και οι 
βομβιστές αυτοκτονίας στις πόλεις των ισραηλινών έχουν καταγραφεί στη συλλογική μνήμη 
ολόκληρου του κόσμου.  Στην Τουρκιά οι κουρδικές αυτονομιστικές αντάρτικες ομάδες πέρα 
από τον ανοιχτό ανταρτοπόλεμο στα βουνά του Κουρδιστάν επιχειρούν και βομβιστικές επι-
θέσεις σε μεγάλες πόλεις της Τουρκίας και σε τουριστικούς προορισμούς. Και στις δύο χώρες 
υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων πολιτών και βεβαίως οι κυβερνήσεις και τα ΜΜΕ θεω-
ρούν όλες αυτές τις ομάδες τρομοκρατικές. Στην Ελλάδα οι οργανώσεις που χρησιμοποιούν 
πολιτική βία δεν στοχεύουν τους άμαχους πολίτες και σπάνια υπάρχουν απώλειες μεταξύ αυ-
τών.  Οι διαφορές αυτές δικαιολογούν βεβαίως τα αποτελέσματα αλλά θα ήταν πολύ ενδια-
φέρων να υπήρχαν και άλλα στοιχεία για τις στάσεις και τις αναπαραστάσεις γενικά των κα-
τοίκων των χωρών αυτών σε περισσότερα πεδία για να εντοπιστούν και πιθανές ψυχολογικές 
παράμετροι που να εξηγούν τις παρατηρήσεις αυτές.

73



Η Υπερβολή των ΜΜΕ για την Τρομοκρατία

Από το διάγραμμα είναι φανερό πως πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι τα μέσα ενη-
μέρωσης υπερβάλουν στην προβολή του κινδύνου από την τρομοκρατία.

Αν και η ερώτηση για το αν υπερβάλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιμετωπίστηκε 
ως εξαρτημένη μεταβλητή αξίζει να δούμε τις σχέσεις που έχει με άλλες εξαρτημένες μετα-
βλητές της έρευνας.  

Με βάση τις απαντήσεις στην ερώτηση για το πόσο συμφωνούν οι συμμετέχοντες ότι τα 
ΜΜΕ υπερβάλουν στην προβολή του κινδύνου της τρομοκρατίας διαπιστώσαμε ότι η εκτίμη-
ση ότι τα ΜΜΕ υπερβάλουν σχετίζεται ισχυρά με τις κλίμακες Αντιεξουσιαστικότητας-Εξου-
σιαστικότητας, Αριστεράς-Δεξιάς, και πολιτικής δραστηριοποίησης. Δηλαδή την άποψη ότι 
τα ΜΜΕ υπερβάλουν στην παρουσίαση του κινδύνου της τρομοκρατίας την έχουν οι πολιτι-
κά δραστήριοι αριστεροί και προοδευτικοί (αντιεξουσιαστές). Με ουδετεροποίηση αυτών των 
παραγόντων δεν παρουσιάζεται κάποια συσχέτιση της υπερβολής των ΜΜΕ για την τρομο-
κρατία και των εξαρτημένων μεταβλητών της Έρευνας. Σε αυτήν την περίπτωση όμως η ου-
δετεροποίηση δεν έχει κάποιο νόημα και έτσι χωρίς αυτήν διαπιστώνουμε ισχυρή αρνητική 
συσχέτιση με το κόστος (r= -0,248**) την εμπιστοσύνη στις αρχές (r= -0,389**), την πιθα-
νότητα ως θύμα τρομοκρατικής ενέργειας (r= -0,273**), με την αρνητική αποτελεσματικότη-
τα της τρομοκρατικής δράσης ως αφορμή για μέτρα του κράτους ενάντια στους πολίτες (r = 
0,254**), και τέλος ισχυρή θετική συσχέτιση με την εξωτερική απόδοση αιτιών της εμπλοκής 
με την τρομοκρατία (r=0,323**).
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Μια γενική εικόνα των συσχετίσεων μεταξύ των εξαρτημένων μεταβλητών υπάρχει στο 
παράρτημα 2.

Συντηρητικός Αριστερός ή Προοδευτικός Δεξιός;
Σε αυτό το ερώτημα προσπαθούμε να διαπιστώσουμε ποια από τις 2 μεταβλητές (αριστε-

ρά-δεξιά, Αντιεξουσιστικότητα-Εξουσιαστικότητα) έχει σημαντικότερη επίδραση στις 
στάσεις απέναντι στην τρομοκρατία. Χωρίσαμε τα υποκείμενα της έρευνας σε τέσσερις κατη-
γορίες ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω από το μέσο όρο στις 2 κλίμακες και έτσι έχουμε 
τις κατηγορίες Αριστερός-Προοδευτικός, Αριστερός-Συντηρητικός Δεξιός-Προοδευτικός, Δε-
ξιός-Συντηρητικός. Υπολογίσαμε τους μέσους όρους σε τρεις από τις εξαρτημένες μεταβλη-
τές μας το Κόστος έκθεσης σε τρομοκρατική ενέργεια, την εξωτερική και εσωτερική απόδο-
ση αιτιών. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΕΞΙΟΣ
Προοδευτικός

N=66
Συντηρητικός

N=33
Προοδευτικός

N=35
Συντηρητικός

N=74

Κόστος
4,2187

SD = 0,91215
4,8983

SD = 0,96955
4,5214

SD = 1,12497
4,8399

SD = 0,99815

Εξωτερική Απ.
5,523

SD = 0,7675
5.0056

SD = 1,1893
5,4439

SD = 1,05154
4,9368

SD = 0,90831

Εσωτερική Απ.
4,3135

SD = 0,93934
4,4502

SD = 0,95439
4,6982

SD = 0,71403
4,6207

SD = 0,88774

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα οι συντηρητικοί αριστεροί έχουν μεγαλύτερο μέσο όρο στο 

κόστος μικρότερο μέσο όρο στην εξωτερική απόδοση και μικρότερο στην εσωτερική απόδο-
ση. Ωστόσο οι διαφορές αυτές σε καμία από τις περιπτώσεις δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 
Με άλλα λόγια οι συντηρητικοί αριστεροί, που είναι περίπου το 1/3 των αριστερών, ταυτίζο-
νται με τους προοδευτικούς δεξιούς που είναι περίπου το 1/3 των δεξιών. 

Στατιστικά σημαντικές είναι οι διαφορές μεταξύ των συντηρητικών αριστερών και των 
προοδευτικών αριστερών τόσο για το κόστος όσο και για την εξωτερική απόδοση που είναι οι 
δύο βασικές μας μεταβλητές μέτρησης των αναπαραστάσεων για την τρομοκρατία. Μεταξύ 
των προοδευτικών και συντηρητικών δεξιών υπάρχει σημαντική διαφορά των μέσων όρων 
στην εξωτερική απόδοση. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές έχουν χρωματιστεί με το ίδιο 
χρώμα στον παραπάνω πίνακα. Τα παραπάνω στοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί απο-
δεικνύουν  την αξία μιας δεύτερης μεταβλητής πέρα από την διάκριση δεξιάς-αριστεράς 
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Ποιά ενέργεια είναι τρομοκρατική ενέργεια;
Αξιολόγηση διαφόρων πολιτικών δράσεων και δράσεων πολιτικής βίας 
(για το κατά πόσο μπορούν να θεωρηθούν τρομοκρατικές)

Παρουσιάσαμε στους συμμετέχοντες 16 πράξεις και ζητήσαμε τη γνώμη τους για το κατά 
πόσο η κάθε μια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική. Τα αποτελέσματα 
φαίνονται στα διαγράμματα.

Στο πρώτο διάγραμμα παρουσιάζονται οι μέσοι όροι σε όλες τις περιπτώσεις. Θυμίζουμε 
ότι οι απαντήσεις μετρήθηκαν σε μια κλίμακα 1-7 με μέσο το 4. 
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Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαντήσεις για κάθε μια από τις 
περιπτώσεις και γίνονται κάποια σχόλια ανάλυσης της κάθε μιας.

Η χρήση των εμπρηστικών βομβών Μολότοφ κατά την διάρκεια πορείας προς δυνάμεις 
των ΜΑΤ δεν θεωρείτε γενικά μια τρομοκρατική ενέργεια μια και γίνεται μέσα σε πλαίσια 
μιας μαζικής κινητοποίησης και ακόμα γιατί γενικά είναι χαμηλής έντασης ενέργεια και τέλος 
γιατί στρέφεται προς ειδικές κατασταλτικές δυνάμεις του Κράτος και όχι προς “αμάχους” άρα 
είναι μέσα στους “ηθικούς κανόνες του πολέμου”.
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Η αλλαγή από μολότοφ σε πέτρα δίνει περισσότερο αρνητικές απόψεις για το αν αποτελεί 
τρομοκρατική πράξη. Αυτό είναι φυσικό γιατί η χρήση πέτρας δείχνει λιγότερο σχεδιασμένη, 
πιο αυθόρμητη χρήση βίας και βεβαίως λιγότερο επικίνδυνη.   
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Η αεροπειρατεία είναι μια μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές από την 
λεγόμενη “διεθνή τρομοκρατία”. Οι παλαιστινιακές οργανώσεις και άλλες αραβικές 
οργανώσεις ήταν αυτέ που κυρίως χρησιμοποίησαν την αεροπειρατεία τις δεκαετίες 70 και 
80. Η πιο γνωστή περίπτωση πάντως είναι το χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στο 
παγκόσμιο κέντρο εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο αμερικανικό πεντάγωνο. Προφανώς 
αυτή η ενέργεια έχει χαραχτεί πολύ έντονα στη “συλλογική μνήμη” κάτι που δικαιολογεί τα 
παραπάνω αποτελέσματα.  
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Για την ενέργεια αυτή που θα λέγαμε ότι είναι αρκετά οικία στους Έλληνες θα πρέπει να 
σημειώσουμε μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα η ενέργεια αυτή θέλει έναν σχεδιασμό και 
άρα μιας μορφής προετοιμασίας. Ωστόσο η προετοιμασία δε σημαίνει αναγκαία την ύπαρξη 
οργανωμένης ομάδας με τα χαρακτηριστικά που συνήθως αποδίδονται στις τρομοκρατικές 
οργανώσεις. Πρέπει επίσης να επισημάνουμε τη διαφορά μεταξύ εμπρησμού ή πυρπόλησης 
και έκρηξης. Ακόμα και νομικά υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση του εμπρησμού από την 
έκρηξη. Ο εκρηκτικός μηχανισμός μπορεί να θεωρηθεί πιο επικίνδυνος  και πιο πολύπλοκος 
στην κατασκευή και την εύρεση των υλικών απ' ότι μια εμπρηστική επίθεση. Όλες οι 
παραπάνω σκέψεις πιθανά να συνέβαλαν στα καταγεγραμμένα αποτελέσματα.  
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Η αφαίρεση της ζωής είναι καθώς φαίνεται ένα στοιχείο που επιδρά καταλυτικά στον 
χαρακτηρισμό μιας πράξης ως τρομοκρατικής. Αυτό θα το διαπιστώσουμε και σε επόμενες 
περιπτώσεις. 
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Η ενέργεια αυτή διαφέρει σε σχέση με αυτήν για την πυρπόληση της τράπεζας μόνο ως 
προς τον στόχο που τώρα είναι το αυτοκίνητο ενός αξιωματούχου. Η αλλαγή αυτή δεν 
φαίνεται να επέδρασε σχεδόν καθόλου. Οι κατανομές είναι σχεδόν ίδιες. 

Στην ερώτηση αυτή είναι πολύ εύλογο να υποθέσουμε ότι επανέρχονται μνήμες από την 
πολύνεκρη επίθεση στον  σιδηροδρομικό σταθμό της Μαδρίτης. Έτσι και αλλιώς εδώ 
υπονοείται ότι θα υπάρχουν απώλειες ζωής κάτι για το οποίο όπως είδαμε υπάρχει μεγάλη 
ευαισθησία. Προφανώς και αυτή η ερώτηση αφορά την “διεθνή τρομοκρατία”.
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Εδώ βάζουμε ένα ερώτημα που δεν αφορά μια βίαιη πράξη αλλά την δημόσια υποστήριξη 
πράξεων πολιτικής βίας (και όχι ειδικά τρομοκρατίας). Η απουσία της χρήσης βίας λειτουργεί 
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έτσι ώστε να μην θεωρείται τρομοκρατική πράξη. Παρόλα αυτά οι κυβερνήσεις επιχειρούν 
συχνά να αποτρέψουν οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης Το ζήτημα αυτό πέρα από την νομική 
του διάσταση.

 

Η ερώτηση για το αν μια διαδήλωση που πραγματοποιείται χωρίς άδεια από τις αρχές είναι 
τρομοκρατική πράξη τέθηκε προκειμένου να δούμε τις απαντήσεις για μια πράξη που το μόνο 
κοινό στοιχείο που έχει με την τρομοκρατία (πέρα από το γεγονός ότι είναι πολιτικές πράξεις) 
είναι το στοιχείο της παραβίασης του νόμου (σε διαφορετικό επίπεδο βεβαίως). Οι πορείες 
και οι διαδηλώσεις χωρίς άδεια είναι κάτι αρκετά συνηθισμένο στην Ελλάδα. Σχεδόν ποτέ το 
γεγονός αυτό δεν ήταν αιτία για να εμποδιστεί μια διαδήλωση (ίσως βέβαια κάποιες φορές 
χρησιμοποιήθηκε σαν αφορμή).  Ακόμα και για τις πορείες που έχουν άδεια από την 
αστυνομία η διαδικασία αυτή είναι εντελώς τυπική.  
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Η κατάληψη σαν μέσο διεκδίκησης και πολιτικής δράσης είναι επίσης μια πολύ συχνή 
πρακτική. Είναι όμως και αυτή παράνομη. Από τις κινητοποιήσεις που έγιναν τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα η κατάληψη εμφανίστηκε πολύ περισσότερο στις μαθητικές καταλήψεις 
των σχολείων. Το φαινόμενο αυτό ξεκίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και φτάνει ως 
και σήμερα. Προφανώς οι μαθητικές καταλήψεις είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής 
αναπαράστασής τους. Οι μαθητές ωστόσο δεν μπορούν να θεωρηθούν τρομοκράτες και 
βεβαίως ούτε εργαζόμενοι που καταλαμβάνουν το χώρο εργασίας και όποιοι άλλοι μπορεί να 
κάνουν κάτι αντίστοιχο. Αυτό που βλέπουμε εδώ αλλά και στην προηγούμενη ερώτηση είναι 
μια ταύτιση της τρομοκρατίας όχι μόνο με την πολιτική βία αλλά και με την πολιτικά 
παράνομη πράξη, από ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Θα ήταν καλύτερο να 
πούμε ότι δεν υπάρχει ταύτιση αλλά σύγχυση όλων αυτών των πολύ διαφορετικών 
πραγμάτων.      
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Με την ερώτηση αυτή επιχειρείται να αξιολογηθεί αν υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση 
της ενέργειας αν το θύμα είναι μέλος των ένοπλων μηχανισμών του κράτους (στρατός, 
αστυνομία κλπ.) ή άμαχος στόχος όπως στην επόμενη ερώτηση. Η διαφορά εντοπίζεται από 
την άποψη ότι μια αντιπαράθεση μεταξύ ενόπλων ομάδων είναι πιο “δίκαιη” και “ηθική”. 
Θεωρητικά ο καθένας μπορεί να αμφισβητήσει την κυριότητα ενός κράτους ή καθεστώτος 
εσωτερικά ή εξωτερικά. Σε αυτήν την περίπτωση όμως θα πρέπει να αναμετρηθεί με τους 
φορείς της φυσικής βίας του κράτους αυτού. Δεν υπάρχει έτσι το στοιχείο του τρόμου. Στις 
κοινωνικές αναπαραστάσεις όμως των ελλήνων για την τρομοκρατία, δε φαίνεται να 
περιέχεται ο παραπάνω συλλογισμός και γι αυτό υπάρχει σχεδόν ίδιες απαντήσεις και στις 
δύο περιπτώσεις.   
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Εδώ ακόμα μια φορά, σε έναν μη ένοπλο και μη πολιτικό στόχο, φαίνεται η επίδραση της 
θνητότητας, δηλαδή της απώλειας ζωής, στην αντίληψη της τρομοκρατικής πράξης.  
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Το εντυπωσιακό σε αυτό το γράφημα είναι τα χαμηλότερα αποτελέσματα σε σχέση με την 
ερώτηση για εμπρησμό σε δημόσιο κτήριο. Πρώτα απ’ όλα φαίνεται να μην επιδρά η διαφορά 
μεταξύ εμπρηστικού και εκρηκτικού μηχανισμού στην αντίληψη για την τρομοκρατία. Ενώ 
σημαντικά φαίνεται να επιδρά η επισήμανση ότι το κτήριο είναι άδειο και άρα δεν θα 
υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται η σημαντικότητα της 
θνητότητα.    

Η ερώτηση αυτή είναι η μόνη που μπορεί να περιέχει ξεκάθαρα την πιθανότητα της 
κρατικής-τρομοκρατίας, μια και τα χημικά όπλα και τα όπλα μαζικής καταστροφής 
κατέχονται σχεδόν μόνο από κράτη. Βέβαια πολλές φορές έχει καλλιεργηθεί η άποψη ότι 
μπορεί και μικρές ομάδες να έχουν στην κατοχή τους τέτοια όπλα (μια τέτοια υπόθεση, που 
αποδείχτηκε εσφαλμένη, ήταν ο λόγος του δεύτερου πολέμου στο Ιράκ) αλλά κάτι τέτοιο δεν 
έχει συμβεί (με μικρές αμφιλεγόμενες εξαιρέσεις π.χ. οι επιθέσεις στο μετρό του Τόκιο με 
νευροπαραλιτικό αέριο από θρησκευτική αίρεση) και δεν φαίνεται και είναι μια πραγματική 
απειλή. Ωστόσο ο λόγος που είναι τόσο ξεκάθαρη η εικόνα για το αν είναι τρομοκρατική 
πράξη η χρήση τέτοιον όπλων δεν φαίνεται να είναι το αν πρόκειται για κρατική τρομοκρατία 
αλλά μάλλον η μεγάλη θνητότητά τέτοιων πράξεων. 
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Από αυτό το διάγραμμα φαίνεται πως και η βίαιη επίθεση σε έναν άνθρωπο επιδρά λιγότε-
ρο ισχυρά αλλά κατά παρόμοιο τρόπο με την θνητότητα δηλαδή την απειλή της ζωής. Να επι-
σημάνουμε ότι ο ξυλοδαρμός ενός αξιωματούχου είναι πολύ δύσκολο να είναι ο στόχος μιας 
οργανωμένης ομάδες πολιτικής βίας πόσο μάλλον ομάδας που θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί τρομοκρατική.   

Στις ερωτήσεις αυτές δεν πραγματοποιήσαμε περαιτέρω ελέγχους επαγωγικής στατιστικής 
γιατί κάτι τέτοιο θα ξέφευγε από τους σκοπούς αυτής της έρευνας. Η μόνη επιπλέον επεξερ-
γασία που έγινε μας έδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα. Χωρίσαμε τους συμμετέχοντες σε 2 
ομάδες ανάλογα με το αν είναι πάνω ή κάτω από τον μέσο όρο στις 3 βασικές μας κλίμακες 
και συγκρίνουμε τις γραφικές παραστάσεις που περιγράφουν τους μέσους όρους των 2 
ομάδων για τις 16 ενέργειες για τις οποίες ρωτιούνται αν τις θεωρούν τρομοκρατικές. Έχουμε 
δηλαδή γραφικά τις διαφορές στις απόψεις των πολιτικά ενεργών (ακτιβιστών) και των μη 
ενεργών, των αριστερών και δεξιών, και των “αντιεξουσιαστών” (προοδευτικών) – εξουσια-
στών (συντηρητικών). 
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Από τα διαγράμματα αυτά βγάζουμε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα, ότι σε κάθε μια 
από τις περιπτώσεις υπάρχουν κάποιες ενέργειες με μικρές διαφορές και κάποιες με μεγάλες 
διαφορές. Μικρές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων σε κάθε περίπτωση συναντάμε στις ενέρ-
γειες που γενικά έχουν μεγάλους μέσους όρους, δηλαδή θεωρούνται πολύ ως τρομοκρατικές 
ενέργειες. Τέτοιες ενέργειες είναι π.χ. η αεροπειρατεία, η χρήση χημικών όπλων, η τοποθέτη-
ση βόμβας σε σιδηροδρομικό σταθμό κλπ. Πρόκειται δηλαδή για αυτό που ονομάζουμε διε-
θνή ή νέα τρομοκρατία. Αντίθετα μεγάλες διαφορές συναντάμε μεταξύ των δύο ομάδων σε 
κάθε περίπτωση στις ενέργειες που σημειώνουν χαμηλούς μέσους όρους δηλαδή στις ενέρ-
γειες “εσωτερικής τρομοκρατίας” και “χαμηλής έντασης”.  Με άλλα λόγια οι δεξιοί, οι συ-
ντηρητικοί, και οι πολιτικά αδρανείς (μη ακτιβιστές) θεωρούν πιο τρομοκρατικές τις ενέρ-
γειες εσωτερικής και χαμηλής έντασης πολιτικής βίας, ενώ οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, και 
οι ακτιβιστές τις θεωρούν λίγο ως τρομοκρατικές ενέργειες. Στις περιπτώσεις όμως της “διε-
θνούς”, “νέας” τρομοκρατίας, όλοι παρουσιάζουν τα ίδια υψηλά επίπεδα μέσου όρου.    
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Ερμηνεία των ευρημάτων - Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδηγούν στην σκιαγράφηση δύο βασικών 
ψυχοκοινωνικών προφίλ ως προς τις στάσεις και τις αναπαραστάσεις της τρομοκρατίας. Το 
ένα προφίλ περιγράφει αυτόν που παρουσιάζει έντονα φοβικά και αρνητικά στοιχεία για την 
τρομοκρατία, και ένα προφίλ γι' αυτόν που αντιμετωπίζει περισσότερο ρεαλιστικά, 
ορθολογικά, ψύχραιμα και πολιτικά. Να σημειώσουμε πως τα προφίλ αυτά είναι ιδεοτυπικού 
χαρακτήρα και ως τέτοια δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμένουμε υποχρεωτικά μια 
ακριβή αντιστοίχηση με συγκεκριμένες προσωπικότητες. Μια κατηγοριοποίηση με βάση τα 
ευρήματα της παρούσας έρευνας θα οδηγούσε σε αυθαίρετες και ίσως στερεοτυπικές 
αντιλήψεις μέσω της γενίκευσης. Εξάλλου δεν υπάρχουν απαραίτητα σημαντικές συσχετίσεις 
μεταξύ όλων των στοιχείων που αποδίδονται σε καθένα από τα δύο προφίλ. Ο λόγος που 
παρουσιάζουμε εδώ τα δύο αυτά προφίλ δεν είναι για να δημιουργήσουμε τον όποιο 
στιγματισμό αλλά μόνο για να δοθεί μια καλύτερη εποπτική εικόνα των ευρημάτων της 
έρευνας. 

Ο Φοβικός
Το προφίλ του φοβικού περιλαμβάνει αυτούς που θεωρούν ότι θα έχουν μεγάλο κόστος 

από την έκθεσή τους σε μια τρομοκρατική ενέργεια, δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις 
αρχές για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αισθάνεται περισσότερο τρωτός απέναντι 
στην τρομοκρατία και ότι έχει λιγότερο έλεγχο στην έκθεσή του σε τρομοκρατική πράξη. 
Ακόμα, αποδίδει λιγότερο σε εξωτερικούς παράγοντες την ένταξη κάποιου σε μια 
τρομοκρατική οργάνωση, θεωρεί περισσότερες πολιτικές πράξεις ως τρομοκρατικές και τέλος 
θεωρεί ότι η βία και η πολιτική είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Σε αυτό το προφίλ αντιστοιχούν περισσότερο αυτοί με μικρή πολιτική δραστηριότητα, που 
ανήκουν ιδεολογικά στον δεξιό χώρο, που είναι κοινωνικά συντηρητικοί, με λιγότερη 
ενημέρωση και τέλος με μεγάλο φόβο για την εγκληματικότητα γενικά. 

  
Ο Ψύχραιμος
Αντιστοίχως το προφίλ του ψύχραιμου παρουσιάζει τα αντίθετα χαρακτηριστικά. Δηλαδή 

αφορά αυτούς που πιστεύουν ότι θα έχουν μικρό προσωπικό κόστος από την έκθεσή τους σε 
μια τρομοκρατική ενέργεια, δείχνουν μικρότερη εμπιστοσύνη στις Αρχές για την 
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Ακόμα αποδίδουν περισσότερο σε εξωτερικά αίτια την 
συμμετοχή κάποιου σε μια τρομοκρατική ενέργεια, θεωρεί λιγότερες πολιτικές πράξεις ως 
πράξεις τρομοκρατίας και τέλος δεν θεωρεί ασύνδετες έννοιες την βία και την πολιτική. 

Σε αυτό το προφίλ ανταποκρίνονται οι πολιτικά δραστήριοι (ακτιβιστές), αυτοί που έχουν 
αριστερή πολιτική τοποθέτηση, που είναι κοινωνικά προοδευτικοί (αντιεξουσιαστές), με 
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πλούσια ενημέρωση και μικρό φόβο για την εγκληματικότητα. 
Σίγουρα οι κατηγοριοποιήσεις που μπορούν να γίνουν με βάση τις στάσεις απέναντι στην 

τρομοκρατία είναι πολύ περισσότερες και με περισσότερα στοιχεία.     

Άλλα συμπεράσματα: 
Η συσχέτιση με τον φόβο της εγκληματικότητας γενικά. 
Η συσχέτιση αυτή που όπως έχουμε πει παρατηρείται και σε άλλες έρευνες, μας δίνει την 

δυνατότητα να διαπιστώσουμε πως δεν υπάρχει μια “ειδική φοβία” για την τρομοκρατία στην 
Ελλάδα. Η όποια φοβία έγκειται στον βίαιο χαρακτήρα της τρομοκρατικής δράσης όπως και 
σε οποιαδήποτε περίπτωση εγκληματικής πράξης. Ο φόβος για την τρομοκρατία δηλαδή 
πηγάζει από τις όποιες ομοιότητες έχει η τρομοκρατική δράση με την γενική 
εγκληματικότητα. Μία “ειδική φοβία” εξάλλου θα προϋπέθετε την αίσθηση στοχοποίησης 
από τους πολίτες κάτι που καθώς φαίνεται δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Επιπλέον θα ήταν 
πιθανό να αναπτυχθεί μια ειδική φοβία για την τρομοκρατία αν υπήρχε μια πραγματική 
αίσθηση απειλής των ευρύτερων ατομικών, κοινωνικών, πολιτικών κεκτημένων κάτι που θα 
ενεργοποιούσε τα κοινωνικά αντανακλαστικά. Όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται 
αντιληπτό. Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει η ανησυχία ότι η τρομοκρατική δράση μπορεί να 
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο κοινωνικό status που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
αρνητικές συνέπειες (όπως για παράδειγμα την απειλή εμφύλιου πολέμου).  

Ποια από τις τρεις κύριες κλίμακες συνδέονται καλύτερα με τις αναπαραστάσεις της 
τρομοκρατίας;

Με βάση τις συσχετίσεις που προέκυψαν θα προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε ποια από 
τις τρεις κύριες κλίμακες που χρησιμοποιήσαμε μας δίνει περισσότερες και καλύτερες 
πληροφορίες για την πιθανή αναπαράσταση που έχει κάποιος για την τρομοκρατία. Καταρχήν 
οι βασικότερες παράμετροι των αναπαραστάσεων της τρομοκρατίας όπως προέκυψαν από 
την παρούσα έρευνα είναι το εκτιμώμενο προσωπικό κόστος, η εμπιστοσύνη στις Αρχές, η 
εξωτερική απόδοση, η υπερβολή των ΜΜΕ για θέματα τρομοκρατίας, η σχέση Βίας και  
Πολιτικής, η αρνητική αποτελεσματικότητα (η εκμετάλλευση της τρομοκρατικής δράσης από 
το κράτος).  Σε όλες τις παραμέτρους εκτός από την εξωτερική απόδοση, μεγαλύτερη 
συσχέτιση παρουσιάζει η κλίμακα Αντιεξουσίαστικότητα (συντηρητισμός) –
Εξουσιαστικότητα (προοδευτισμός). Η κλίμακα πολιτική δραστηριοποίησης (πολιτικός 
ακτιβισμός) προηγείται μόνο στην εξωτερική απόδοση. Ενώ η κλίμακα πολιτικής 
τοποθέτησης Αριστερά- Δεξιά έχει μόνο υψηλή απόδοση στην εμπιστοσύνη αλλά όχι τόσο 
υψηλή όσο η κλίμακα Αντιεξουσιαστικότητας-Εξουσιαστικότητας. 

Από τα παραπάνω φαίνεται πως η κλίμακα Αντιεξουσίαστικότητα (συντηρητισμός) –
Εξουσιαστικότητα (προοδευτισμός) ή κλίμακα κοινωνικού προοδευτισμού, είναι μια πολύ 
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χρήσιμη κλίμακα για την μέτρησης των διαφορών των στάσεων των ατόμων και των 
κοινωνικών αναπαραστάσεων ενός πληθυσμού για την τρομοκρατία.   

Οι διαφορές Ελλάδας Ισραήλ Τουρκίας
Όπως είδαμε στην παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην 

Ελλάδα είχαμε σαφώς μικρότερα επίπεδα και στους τέσσερις παράγοντες των γνωστικών 
αναπαραστάσεων για την τρομοκρατία. Όμως το ερώτημα που γεννάται είναι αν αυτή η 
μικρότερη γνωστική αντίληψη της απειλής της τρομοκρατίας συνάδει με τις σαφώς πολύ 
διαφορετικές εμφανίσεις της τρομοκρατίας σε αυτές τις χώρες τόσο σε συχνότητα όσο και σε 
περιεχόμενο. Υπό το πρίσμα αυτό τα μικρότερα ποσοστά των Ελλήνων δεν σημαίνουν πια 
κατ’ ανάγκη ότι αυτοί διαχειρίζονται τα ζητήματα της τρομοκρατίας πιο ώριμα, ψύχραιμα και 
ρεαλιστικά. Η εκτίμησή μας είναι ότι τηρουμένων των αναλογιών η επίδοση των 

Ελλήνων όπως αυτή προέκυψε από την παρούσα έρευνα, είναι μάλλον υψηλή. Αυτό 
βέβαια είναι θέμα προσωπικής εκτίμησης των καταστάσεων και ερμηνείας των δεδομένων. 

Προεκτάσεις της έρευνας
Η παρούσα έρευνα λειτούργησε προς την κατεύθυνση να ανοίξει όσο το δυνατό 

περισσότερα μέτωπα των ψυχοκοινωνικών στάσεων και αναπαραστάσεων των Ελλήνων για 
την τρομοκρατία και να δημιουργήσει έτσι μια βάση συζήτησης για περαιτέρω έρευνες σε 
επιμέρους ζητήματα. Αυτά τα ειδικότερα ερευνητικά πεδία φαίνεται να είναι αρκετά. Ποιες 
θα ήταν οι αντιδράσεις κάποιου αν ήταν παρόν σε μια τρομοκρατική πράξη; Κάτω από ποιες 
προϋποθέσεις θα συμμετείχε κάποιος σε μια τρομοκρατική οργάνωση; Πώς θα αντιμετώπιζε 
έναν άνθρωπο αν γνώριζε ότι αυτός συμμετέχει σε μια τρομοκρατική οργάνωση;  Κάτω από 
ποιες καταστάσεις  θα συνεργαζόταν ή όχι με τις αρχές αν είχε κάποιες πληροφορίες για 
τρομοκρατική δράση; Ποιες γνωστικές διεργασίες χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει την 
όποια προσπάθεια από την μεριά του κράτους και των ΜΜΕ να αυξήσουν τον φόβο του για 
την “τρομοκρατία”; Πως θα αντιδρούσε ένας γονέας αν υποψιαζόταν ότι το παιδί του μπορεί 
να έχει κάποιες επαφές με ομάδες πολιτικής βίας;  

Αυτά είναι μόνο λίγα από τα ειδικά πεδία στα οποία θα μπορούσαν να γίνουν ειδικότερες 
μελέτες. Ακόμα θα μπορούσαν να υπάρξουν πιο ενδελεχείς έρευνες πάνω στα διάφορα 
ευρήματα της έρευνας αυτής  όπως στο περιεχόμενο του φόβου, ποιες διαστάσεις αυτός 
κρύβει, ποια στοιχεία κάνουν αντιληπτή την υπερβολή στα ΜΜΕ στα θέματα της 
τρομοκρατίας κλπ. 

Πριν όμως  παροτρύνουμε προς περαιτέρω έρευνα προς τις κατευθύνσεις που 
προαναφέρθηκαν θα πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για να διεξαχθούν 
επιτυχημένα αυτές. Πέρα από την αυτονόητη καλή γνώση των θεωριών της κοινωνικής 
ψυχολογίας και ειδικά αυτών που συνδέονται με την ψυχολογία της τρομοκρατίας, θα πρέπει 
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να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτική και κοινωνική διάσταση του ζητήματος. Έτσι οι 
καλές γνώσεις στις πολιτικές ιδέες που υιοθετούν οι ομάδες πολιτικής βίας, οι πολιτικές 
συνέπειες των πράξεων πολιτικής βίας, οι τακτικές αντιμετώπισής τους που ακολουθούνται 
και η ιστορική εμφάνιση της πολιτικής βίας μαζί με τις ιστορικές συνέπειές της θα πρέπει  να 
θεωρούνται προαπαιτούμενα της έρευνας σε θέματα ψυχολογίας της τρομοκρατίας. Εξίσου 
σημαντικό είναι και η διατήρηση της επιστημονικής ουδετερότητας, (της “αξιακής 
ουδετερότητας” κατά τον Βέμπερ) που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε επιστημονικό έργο , κάτι 
πού είναι αρκετά πιο δύσκολο σε θέματα που άπτονται πολιτικών ιδεών. Αλλά η αξιακή 
ουδετερότητα εδώ έχει και ένα ακόμα επίπεδο αυτό της αναγνώρισης και διάκρισης των 
σημείων της έρευνας που αφορούν άλλους κλάδους και επιστήμες όπως η πολιτική επιστήμη 
και η κοινωνιολογία. Η διερεύνηση του ζητήματος από την μεριά της κοινωνικής ψυχολογίας 
δεν σημαίνει ότι όλες του οι διαστάσεις έχουν ψυχοκοινωνική αξία και ερμηνεία.          

Τέλος κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμο να ξαναθυμίσουμε τα διάφορα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η επιστημονική έρευνα του ζητήματος της τρομοκρατίας. 

Υπάρχουν ερωτήματα που αφορούν τον ορισμό της τρομοκρατίας, τη χρήση της έρευνας 
από τη δημόσια διοίκηση και το κράτος, τη  συλλογή εμπειρικών δεδομένων, την απόδοση 
της τρομοκρατίας σε διαταραχές της προσωπικότητας ή στον “παράλογο” τρόπο σκέψης των 
δραστών, την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και συγκεντρωτική θεωρία, καθώς και το 
γεγονός ότι μεγάλο μέρος της έρευνας καθοδηγείται από τα γεγονότα (Crenshaw, 2009). 

Η έρευνα αυτή προσπάθησε να προσεγγίσει και να καταγράψει τα σημαντικότερα στοιχεία 
των κοινωνικών αναπαραστάσεων της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι δικαίωμα των 
αναγνωστών να κρίνουν την αξία των ευρημάτων. Τη σημασία όμως της πολιτικής βίας και 
την επίδραση του επιμέρους φαινομένου της τρομοκρατίας στην διαμόρφωση της πολιτικής 
και κοινωνικής πραγματικότητας δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κάποιος εύκολα. Η εποχή 
της ύστερης νεωτερικότητας που θεωρείται από κάποιους ως η εποχή του τέλους των 
μεγάλων αφηγήσεων ενώ από κάποιους άλλους εποχή του τέλους της ιστορίας, έχει 
καταφέρει να αποδείξει ότι μπορεί να κρύβει πολλές ανατροπές. Κάποιες από αυτές 
περιμένουν των χρόνο τους για να συμβούν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η βία και η πολιτική 
θα είναι από τα βασικά συστατικά τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1 

Ανάλυση παραγόντων για την κλίμακα των γνωστικών αναπαραστάσεων της 
τρομοκρατίας όπου όπως έχει προαναφερθεί υπάρχουν οι παράγοντες Κόστος: items 1-8, 
Τρωτότητα: items 9-12, Εμπιστοσύνη: items 13-15, Έλεγχος: items 16-18.

Component Matrixa

Component
1 2 3 4 5

Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική επίθεση η ζωή μου θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. ,632 -,340 -,185 -,050 ,024
Όταν σκέφτομαι ότι μπορεί να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική επίθεση επηρεάζεται αρ-

νητικά η καθημερινότητά μου.
,603 -,213 -,003 -,193 -,138

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις είναι γεγονότα που δημιουργούν φόβο. ,534 -,329 -,034 ,055 -,536
Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική ενέργεια θα σκεπτόμουν ότι αυτό είναι άδικο. ,638 -,141 -,125 ,050 -,526
Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική ενέργεια θα αντιμετώπιζα ψυχολογικά προβλή-

ματα στην καθημερινή μου ζωή. 
,755 -,280 -,189 -,162 ,171

Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική επίθεση θα χρειαζόμουν βοήθεια από τους συγγε-
νείς και τους φίλους μου για να ξεπεράσω το ψυχολογικό τραύμα.

,718 -,397 -,154 -,132 ,214

Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική ενέργεια θα έπιανα συχνά τον εαυτό μου να 
σκέφτεται το περιστατικό.

,481 -,428 -,048 ,120 ,332

Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική ενέργεια η προσωπική μου ζωή (γάμος, σχέση) 
θα είχε υποστεί ζημιά.

,681 -,171 -,125 -,197 ,228

Γενικά έχω λιγότερες πιθανότητες να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια από άλ-
λους ανθρώπους.

,361 ,636 -,310 ,370 ,070

Πιστεύω ότι δε θα εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια. ,279 ,554 -,204 ,427 ,169
Έχω λιγότερες πιθανότητες να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια από άλλα άτομα 

στην ηλικία μου.
,404 ,704 -,090 ,335 -,101

Έχω λιγότερες πιθανότητες να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια από άλλα άτομα 
του ίδιου φύλου με μένα.

,436 ,681 -,132 ,327 -,012

Οι δυνάμεις ασφαλείας (αστυνομία, στρατός κλπ) θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν 
μετά από ένα τρομοκρατικό χτύπημα.

,487 ,394 ,596 -,075 -,076

Έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ότι θα αποτρέψει μελλοντικές τρομοκρατικές επι-
θέσεις.

,338 ,525 ,598 -,307 ,116

Εμπιστεύομαι την αστυνομία για την αποτροπή μελλοντικών τρομοκρατικών επιθέσε-
ων.

,423 ,490 ,604 -,295 ,017

Η πιθανότητα να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια είναι αποτέλεσμα παραγόντων 
που δεν μπορώ να ελέγξω.

,189 -,496 ,380 ,494 ,228

Ο οποιοσδήποτε μπορεί να εκτεθεί σε τρομοκρατικές ενέργειες. -,021 -,490 ,428 ,447 -,247
Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να αποφύγω να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια. ,062 -,497 ,467 ,494 ,129
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Παράρτημα 2
Σχέσεις μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών (Pearson και Spearman's)
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Παράρτημα 3
Σχέσεις μεταξύ εξαρτημένων μεταβλητών (Pearson και Spearman's)
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Παράρτημα 4ο 
Το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Ερωτηματολόγιο Κοινωνικών Αναπαραστάσεων 
για την Πολιτική Βία και την Τρομοκρατία 

Αξιότιμε κύριε/α,
  
   Θα θέλαμε να σας  ευχαριστήσουμε για την συνεργασίας σε αυτήν την έρευνα, βασικός 
στόχος της οποίας είναι η διερεύνηση των κοινωνικών στάσεων απέναντι στην Πολιτική Βία 
και την Τρομοκρατία.

    Αναφορικά με την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, θα θέλαμε να τονίσουμε τα 
παρακάτω: 
Πρώτα από όλα, αυτό το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται εθελοντικά. Όλες οι απαντήσεις 
σας είναι εμπιστευτικές και η ταυτότητά σας θα παραμείνει ανώνυμη. Δεν θα σας ζητηθεί να 
συμπληρώσετε  κανένα  στοιχείο  από  το  οποίο  θα  προκύπτει  η  ταυτότητά  σας  ούτε  θα 
συμπληρωθεί τέτοιο στοιχείο αργότερα. Αν κάποια από τις ερωτήσεις σάς κάνει να αισθάνεστε 
άβολα, μπορείτε να μην απαντήσετε θα θέλαμε ωστόσο να έχουμε την θέση σας σε όλα τα 
ερωτήματα.  Μπορείτε  να  εγκαταλείψετε  την  έρευνα  οποιαδήποτε  στιγμή  θέλετε  και  για 
οποιοδήποτε λόγο. Η συμπλήρωση όλων των ερωτηματολογίων διαρκεί περίπου 10 λεπτά. 
Θα  θέλαμε  να  διαβάζετε  προσεχτικά  και  να  απαντάτε  με  ειλικρίνεια  στις  ερωτήσεις 
κυκλώνοντας  τον  αριθμό  που  αντιστοιχεί  στην  απάντηση  σας  σύμφωνα  με  τους  πίνακες 
απαντήσεων που δίνονται.
Τέλος, η συμπλήρωση και η επιστροφή του ερωτηματολογίου, αποτελεί την αποδοχή σας 
να συμμετάσχετε στην έρευνα. 

  Αν  έχετε  οποιεσδήποτε  απορίες  ή  ερωτήσεις  σχετικά  με  τα  δικαιώματά  σας  ως 
συμμετέχων/ουσα στην έρευνα, και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: takis@panteion.gr
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                                           Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη βοήθειά σας.

Ερωτηματολόγιο Κοινωνικών Αναπαραστάσεων για την Πολιτική Βία και την Τρομοκρατία 

 Ερωτήματα Δημογραφικά 

 Φύλο: Άντρας:  Γυναίκα:

 Έτος Γέννησης: 19 _ _

 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Δημοτικό   Γυμνάσιο 

Έχω τελειώσει ή φοιτώ σε... Λύκειο   Πανεπιστήμιο 

Απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στην απάντηση που σας εκφράζει 
περισσότερο.

Καθόλου Πολύ Λίγο Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα Πολύ Εξαιρετικά Πολύ

1 2 3 4 5 6 7

Πόσο καλά παρακολουθείτε τα διεθνή και τοπικά νέα;     1    2    3    4    5    6    7

Πόσο έγκυρη θωρείτε την ενημέρωση που έχετε για τα διεθνή και τοπικά νέα; 1    2    3    4    5    6    7

Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι να πέσετε θύμα μιας εγκληματικής ενέργειας μέσα στα 
επόμενα 5 χρόνια; 1    2    3    4    5    6    7

Πόσο πιθανό είναι στο μέλλον να εμπλακείτε σε κάθε μια από τις παρακάτω δραστηριότητες;

Να παρουσιάσετε μια αφίσα ή ένα αυτοκόλλητο με ένα πολιτικό μήνυμα; 1    2    3    4    5    6    7

Να καλέσετε κάποιον/α φίλο/η να παρακολουθήσει μια συγκέντρωση ή εκδήλωση μιας 
πολιτικής  οργάνωσης; 1    2    3    4    5    6    7

Να αγοράσετε μια αφίσα, ένα μπλουζάκι κλπ που να περιέχει ένα πολιτικό μήνυμα; 1    2    3    4    5    6    7

Να εμπλακείτε σε μια πολιτική δραστηριότητα στην οποία ξέρετε ότι είναι πιθανό να 
συλληφθείτε; 1    2    3    4    5    6    7

Να οργανώσετε μια πολιτική εκδήλωση; 1    2    3    4    5    6    7
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Να προσφέρετε χρήματα σε κάποιον πολιτικό φορέα; 1    2    3    4    5    6    7

Να στείλετε ένα γράμμα ή e-mail στους εκδότες ενός περιοδικού, ή εφημερίδας 
εκφράζοντας μια πολιτική σας θέση; 1    2    3    4    5    6    7

Να μποϊκοτάρετε ένα προϊόν για πολιτικούς λόγους; 1    2    3    4    5    6    7

Σε ποιό βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω απόψεις; 

Διαφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Μάλλον 
Διαφωνώ

Ούτε Συμφωνώ 
Ούτε Διαφωνώ

Μάλλον 
Συμφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ Απόλυτα

1 2 3 4 5 6 7

Η υπακοή και ο σεβασμός στην εξουσία είναι η πιο σημαντική αρετή που τα παιδιά 
πρέπει να μαθαίνουν. 1    2    3    4    5    6    7

Αυτό που χρειαζόμαστε λιγότερο είναι κάποια εξουσία να μας λέει τι να κάνουμε και 
πως. 

1    2    3    4    5    6    7

Κάθε άνθρωπος πρέπει να πιστεύει απόλυτα σε κάποια υπερφυσική δύναμη και  να την 
υπακούει χωρίς να την αμφισβητεί. 1    2    3    4    5    6    7

Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο ομάδες. Τους αδύνατους και τους ισχυρούς. 1    2    3    4    5    6    7

Για να είναι κάποιος αξιοπρεπής πρέπει να ακολουθεί τη συνείδησή του αδιαφορώντας 
για τον νόμο. 1    2    3    4    5    6    7

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανήθικο από την υπακοή. 1    2    3    4    5    6    7

Η αστρολογία δεν εξηγεί τίποτα γιατί είναι απάτη. 1    2    3    4    5    6    7

Ο Ελληνικός τρόπος ζωής είναι τόσο αντίθετος στην πρόοδο που χρειάζεται να γίνει μια 
επανάσταση για να απαλειφθεί η αδικία και η καταπίεση. 1    2    3    4    5    6    7

Η διατήρηση των δαπανών για την εθνική άμυνα σε υψηλά επίπεδα υπηρετεί στην ουσία 
τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. 1    2    3    4    5    6    7

Στις μέρες μας που υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι που ζουν μαζί, ο 
καθένας θα πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του από μολύνσεις και ασθένειες. 1    2    3    4    5    6    7

Τα παιδιά δεν χρωστάνε τίποτα στους γονείς τους. 1    2    3    4    5    6    7
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Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι αναγκαία για μια καλύτερη παιδεία και την πρόοδο 
της χώρας. 1    2    3    4    5    6    7

Τα σεξουαλικά εγκλήματα όπως ο βιασμός και η κακοποίηση παιδιών αντανακλούν μια 
άρρωστη κοινωνία και θα πρέπει να αλλάξουμε την κοινωνία παρά να τιμωρούμε τους 
ενόχους. 1    2    3    4    5    6    7

Η υπακοή είναι η μητέρα της επιτυχίας. 1    2    3    4    5    6    7

Ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι περισσότερο δυνατός και μαχητικός απ' ότι είναι 
σήμερα. 1    2    3    4    5    6    7

Για το καλό της χώρας και της κοινωνίας μας πρέπει να γίνει αναδιανομή του πλούτου 
από τους πλουσιότερους προς τους φτωχότερους. 1    2    3    4    5    6    7

Η ισχυρή πειθαρχεία κάνει ηθικούς χαρακτήρες. 1    2    3    4    5    6    7

Οι αποκρατικοποιήσεις βοηθούν την οικονομία μας και πρέπει να συνεχιστούν. 1    2    3    4    5    6    7

Απαντήστε με τον ίδιο τρόπο για το πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις ...

Διαφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Μάλλον 
Διαφωνώ

Ούτε Συμφωνώ 
Ούτε Διαφωνώ

Μάλλον 
Συμφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ Απόλυτα

1 2 3 4 5 6 7

Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική επίθεση η ζωή μου θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. 1    2    3    4    5    6    7

Όταν σκέφτομαι ότι μπορεί να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική επίθεση επηρεάζεται 
αρνητικά η καθημερινότητά μου. 1    2    3    4    5    6    7

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις είναι γεγονότα που δημιουργούν φόβο. 1    2    3    4    5    6    7

Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική ενέργεια θα σκεπτόμουν ότι αυτό είναι άδικο. 1    2    3    4    5    6    7

Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική ενέργεια θα αντιμετώπιζα ψυχολογικά προβλήματα 
στην καθημερινή μου ζωή. 1    2    3    4    5    6    7

Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική επίθεση θα χρειαζόμουν βοήθεια από τους 
συγγενείς και τους φίλους μου για να ξεπεράσω το ψυχολογικό τραύμα. 1    2    3    4    5    6    7
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Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική ενέργεια θα έπιανα συχνά τον εαυτό μου να 
σκέφτεται το περιστατικό. 1    2    3    4    5    6    7

Αν είχα εκτεθεί σε μια τρομοκρατική ενέργεια η προσωπική μου ζωή (γάμος, σχέση) θα 
είχε υποστεί ζημιά. 1    2    3    4    5    6    7

Γενικά έχω λιγότερες πιθανότητες να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια από άλλους 
ανθρώπους. 1    2    3    4    5    6    7

Πιστεύω ότι δε θα εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια. 1    2    3    4    5    6    7

Έχω λιγότερες πιθανότητες να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια από άλλα άτομα 
στην ηλικία μου. 1    2    3    4    5    6    7

Έχω λιγότερες πιθανότητες να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια από άλλα άτομα 
του ίδιου φύλου με μένα. 1    2    3    4    5    6    7

Οι δυνάμεις ασφαλείας (αστυνομία, στρατός κλπ) θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν 
μετά από ένα τρομοκρατικό χτύπημα. 1    2    3    4    5    6    7

Έχω εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση ότι θα αποτρέψει μελλοντικές τρομοκρατικές 
επιθέσεις. 1    2    3    4    5    6    7

Εμπιστεύομαι την αστυνομία για την αποτροπή μελλοντικών τρομοκρατικών επιθέσεων. 1    2    3    4    5    6    7

Η πιθανότητα να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια είναι αποτέλεσμα παραγόντων 
που δεν μπορώ να ελέγξω. 1    2    3    4    5    6    7

Ο οποιοσδήποτε μπορεί να εκτεθεί σε τρομοκρατικές ενέργειες. 1    2    3    4    5    6    7

Δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να αποφύγω να εκτεθώ σε μια τρομοκρατική ενέργεια. 1    2    3    4    5    6    7

Σε ποιό βαθμό πιστεύετε ότι καθένας από τους παρακάτω παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν κάποιον στο να 
συμμετέχει σε μια τρομοκρατική οργάνωση;

Καθόλου Πολύ Λίγο Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα Πολύ Εξαιρετικά Πολύ

1 2 3 4 5 6 7

Η γενική οικονομική κατάσταση. 1    2    3    4    5    6    7

Η γενική πολιτική κατάσταση. 1    2    3    4    5    6    7
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Η γενική κοινωνική κατάσταση. 1    2    3    4    5    6    7

Το πολιτικό σύστημα. 1    2    3    4    5    6    7

Οι πολιτικές απόψεις του. 1    2    3    4    5    6    7

Το DNA του. 1    2    3    4    5    6    7

Η οικογενειακή του ανατροφή. 1    2    3    4    5    6    7

Η θρησκευτική πίστη του. 1    2    3    4    5    6    7

Η οικονομική του κατάσταση. 1    2    3    4    5    6    7

Οι κοινωνικές του συναναστροφές. 1    2    3    4    5    6    7

Η ψυχική του κατάσταση. 1    2    3    4    5    6    7

Οι ακραίες δεξιές ιδέες. 1    2    3    4    5    6    7

Οι ακραίες αριστερές ιδέες. 1    2    3    4    5    6    7

Οι ακραίες θρησκευτικές ιδέες. 1    2    3    4    5    6    7

Κατά πόσο νομίζετε ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις στρέφονται ενάντια...

Καθόλου Πολύ Λίγο Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα Πολύ Εξαιρετικά Πολύ

1 2 3 4 5 6 7

- στο κράτος. 1    2    3    4    5    6    7

- στον καπιταλισμό. 1    2    3    4    5    6    7

- στους πολίτες. 1    2    3    4    5    6    7

- στην κοινωνία. 1    2    3    4    5    6    7

- στη δημοκρατία. 1    2    3    4    5    6    7

- στην αστυνομία. 1    2    3    4    5    6    7

- στην ειρήνη. 1    2    3    4    5    6    7

- στους πλούσιους. 1    2    3    4    5    6    7

- στους θεσμούς. 1    2    3    4    5    6    7

- στον πολιτισμό. 1    2    3    4    5    6    7

-στους φτωχούς 1    2    3    4    5    6    7

-στο έθνος 1    2    3    4    5    6    7

Πόσο πιθανό θεωρείτε ότι είναι να πέσετε θύμα μιας τρομοκρατικής ενέργειας μέσα 
στα επόμενα 5 χρόνια; 1    2    3    4    5    6    7
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Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις;

Διαφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Μάλλον 
Διαφωνώ

Ούτε Συμφωνώ 
Ούτε Διαφωνώ

Μάλλον 
Συμφωνώ

Συμφωνώ Συμφωνώ Απόλυτα

1 2 3 4 5 6 7

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, εφημερίδες κλπ) υπερβάλουν στην προβολή 
του κινδύνου από την τρομοκρατία. 1    2    3    4    5    6    7

Μια τρομοκρατική οργάνωση με τη δράση της επιφέρει αλλαγές στην κυβερνητική 
πολιτική. 1    2    3    4    5    6    7

Η δράση τρομοκρατικών οργανώσεων καταφέρνει να εμποδίσει της αυθαιρεσίες της 
πολιτικής εξουσίας σε κάποιο βαθμό. 1    2    3    4    5    6    7

Μια τρομοκρατική οργάνωση με τη δράση της βοηθά το κράτος να πάρει μέτρα ενάντια 
στους πολίτες. 1    2    3    4    5    6    7

Η δράση των τρομοκρατών μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να βοηθήσει σε διάφορες 
διεκδικήσεις της κοινωνίας. 1    2    3    4    5    6    7

Βία και Πολιτική είναι δύο αντίθετα πράγματα. 1    2    3    4    5    6    7

Σε ποιό βαθμό η κάθε μια από τις παρακάτω πράξεις θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας να χαρακτηριστεί ως 
τρομοκρατική πράξη...      

Καθόλου Πολύ Λίγο Λίγο Μέτρια  Πολύ Πάρα Πολύ Εξαιρετικά Πολύ

1 2 3 4 5 6 7

- ρίψη μολότοφ σε δυνάμεις των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια πορείας. 1    2    3    4    5    6    7

- αεροπειρατεία. 1    2    3    4    5    6    7

-  πυρπόληση μιας τράπεζας με “γκαζάκια”. 1    2    3    4    5    6    7

- αφαίρεση της ζωής υψηλόβαθμου αξιωματούχου. 1    2    3    4    5    6    7

- πυρπόληση αυτοκινήτου κάποιου υψηλόβαθμου αξιωματούχου με “γκαζάκια”. 1    2    3    4    5    6    7

- τοποθέτηση βόμβας σε σιδηροδρομικό σταθμό. 1    2    3    4    5    6    7

- ρίψη πέτρας σε δυνάμεις των ΜΑΤ κατά τη διάρκεια πορείας. 1    2    3    4    5    6    7

- τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού σε δημόσιο κτήριο. 1    2    3    4    5    6    7
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- δημοσιοποίηση κειμένων στο ίντερνετ που επιδοκιμάζουν πράξεις πολιτικής βίας. 1    2    3    4    5    6    7

- διαδήλωση χωρίς άδεια. 1    2    3    4    5    6    7

- κατάληψη κτηρίου. 1    2    3    4    5    6    7

- αφαίρεση της ζωής αστυνομικού. 1    2    3    4    5    6    7

- αφαίρεση της ζωής επιχειρηματία. 1    2    3    4    5    6    7

- τοποθέτηση βόμβας (σε άδειο) κυβερνητικό κτήριο. 1    2    3    4    5    6    7

- χρήση χημικών όπλων και όπλων μαζικής καταστροφής. 1    2    3    4    5    6    7

- ξυλοδαρμός υψηλόβαθμου αξιωματούχου. 1    2    3    4    5    6    7

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην ερευνά  .   
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