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Για ν’ αποκτήση κανείς γρόσια, άλλος τρόπος δεν είναι, πρέπει.. 
να εύρη στραβόν κόσμο, και να είναι αυτός μ’ ένα μάτι, δεν του 
χρειάζονται δυο. Πρέπει να φάη σπίτια, να καταπιή χωράφια, 

να βουλιάξη καράβια, με τριανταέξ τα εκατό, θαλασσοδάνεια…  

 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Τα Βενέτικα» 



Το τρίγωνο της διαφθοράς 

Πίεση 

Προϋποθέσεις 

διάπραξης 

διαφθοράς 
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• ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Οικονομική (χρέη, 
υποχρεώσεις) Μη οικονομική (απληστία) 

 

• ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ: Οικονομική 
(χαμηλός μισθός, εργασιακές αλλαγές, 
υποβάθμιση) Μη οικονομική (άδικη και 
άνιση μεταχείριση, αναξιοκρατία, φόβος 
απόλυσης) 

 

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Οικονομική (ύφεση, 
βιωσιμότητα) Μη οικονομική (κύρος, 
φήμη, κοινωνική πίεση) 
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ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 
– Χρήμα  

– Ιδεολογία 

– Εκφοβισμός 

– Εγώ 

 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
– Περιπτωσιακές ευκαιρίες, 

αντιλαμβανόμενη ευκαιρία, 
προσωπική ακεραιότητα 

– Χρέη, τρόπος ζωής, προβλήματα 
αλκοολισμού, ουσιών, 
χαρτοπαιξίας, διάφοροι εθισμοί 

– Ποινικό μητρώο, παραβατική 
συμπεριφορά 
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Το κάνω γιατί αισθάνομαι όμορφα.  

Το κάνω για να ζω καλύτερα.  

Το κάνω για να έχω παραπάνω λεφτά.  

Το κάνω για να καλύψω ανάγκες και υποχρεώσεις. 

 Το κάνω για να ξεπληρώσω τα χρέη μου.  

Το κάνω γιατί αυτό κάνουν όλοι. 

Το κάνω γιατί το κράτος με κλέβει. 

Το κάνω γιατί τα ίδια κάνουν οι πολιτικοί. 

Δεν ήξερα τι γινόταν. 

Δεν το έκανα εγώ.  

Η εκλογίκευση της διαφθοράς 



Ανάγκη (εσωτερίκευση, αιτιολόγηση, ηθική διάσταση) 

Απληστία (φαινόμενο «Πολίτης Cane») 

Μίμηση («μπορώ να το κάνω και εγώ, αφού το κάνει και 
αυτός» – ο ρόλος της τηλεόρασης, των σήριαλ, των 
προτύπων) 

Θυμός («οφθαλμός αντί οφθαλμού») 

Ευχαρίστηση (η ηδονή για το παράνομο, το μη βίαιο και 
επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, που δύσκολα 
αποκαλύπτεται) 

Φόβος (το αδίκημα και η πράξη εκλογικεύονται) 

Λανθασμένη κρίση («ξέφυγε η κατάσταση από τον έλεγχό 
μου») 

Τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα 
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ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

ΑΝΑΓΚΗ 

Προσωπικό όφελος 

ΑΝΟΧΗ 

Αποδοχή από ανωτέρους 
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• Ναρκισσισμός:  
• Αίσθημα έπαρσης και μοναδικότητας. 

Φαντασίωση απεριόριστης επιτυχίας, δύναμης, 
γοητείας, ανάγκης για υπερβολικό θαυμασμό. 
Ατεκμηρίωτη αίσθηση ιδιοκτησίας, 
εκμετάλλευση διαπροσωπικών σχέσεων για 
προσωπικό όφελος. Δεν υπάρχει ενσυναίσθηση 
για τους άλλους. Πίστη ότι τους μισούν, τους 
εχθρεύονται και τους ζηλεύουν. Έχουν 
υπεροπτική και απρεπή συμπεριφορά προς τους 
ανθρώπους που συνεργάζονται ή 
συναναστρέφονται. 



• Μακιαβελική διανοητική 
ικανότητα:  

• Εκμετάλλευση εγωιστικών αισθημάτων, 
ακράδαντη πίστη ότι «ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα», απαισιόδοξες και κυνικές απόψεις για 
την ανθρώπινη φύση. Δεν υπάρχει 
συναισθηματισμός στις διαπροσωπικές σχέσεις, 
ψυχροί τακτικιστές. Υπολογίζεται κάθε κίνηση, 
ακόμα και αν είναι σε βάρος άλλων.  



• Ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά:  
• Επιπόλαιοι, υπερβολικοί. Ψεύδονται 

ψυχοπαθολογικά, εξαπατούν τους άλλους, 
έχουν παρασιτικό τρόπο ζωής. Παραβαίνουν 
τους κανόνες, είναι επιθετικοί. Δεν έχουν 
συναισθήματα, είναι προκλητικοί. Είναι 
αμοραλιστές, με αντικοινωνική συμπεριφορά, με 
ακραίο εγωκεντρισμό και απουσία 
ενσυναίσθησης.  



Η Σκοτεινή Τριάδα 
Κοινός παρανομαστής: άκαρδος, ψυχρός 

Ναρκισσιστής 

Μακιαβελικός Ψυχοπαθητικός 

Μεγαλομανία, 

εκμετάλλευση 

Χειραγώγηση 

Πρόκληση, 

εξαπάτηση 



• Κοινωνικά μοχθηρός, με τάση για αυτοπροβολή, 
συναισθηματική ψυχρότητα, ανεντιμότητα, επιθετικότητα 

• Άκαρδος, με τάση για χειραγώγηση, παραβατική προδιάθεση  

 

• ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΣΑΔΙΣΜΟΣ  

(λεκτικός, βίαιος, σε συνανθρώπους,  συνεργάτες, ξένους)  



• Εσωστρεφείς και εξωστρεφείς πως συμπεριφερόμαστε 
(χρηματίζουν «τα δίνουν» - εξωστρεφείς, χρηματίζονται 
«τα παίρνουν» - εσωστρεφείς).   

• Πρακτικοί, της ρουτίνας και της λεπτομέρειας τρόποι 
συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών (βρίσκουν 
πρακτικές λύσεις στα προβλήματά τους).  

• Χρησιμοποιούν τη λογική για να λάβουν αποφάσεις 
τρόποι λήψης αποφάσεων (δεν αφήνουν τα πράγματα 
στην τύχη τους, αποφάσεις υπολογισμένες και 
μελετημένες).  

• Επιθυμούν να ελέγχουν καταστάσεις και γεγονότα 
τρόπος ζωής («πληρώνοντας γίνεται η δουλειά σου»). 



 Άνδρες  

 Χαμηλό συμπεριφοριστικό αυτοέλεγχο 

 Υψηλό ηδονισμό (επίτευξη μέγιστης ευχαρίστησης) 

 Υψηλό ναρκισσισμό 

 Χαμηλή ακεραιότητα χαρακτήρα 

 Yψηλή συνειδητότητα (επίγνωση σωματικών λειτουργιών, 
συναισθημάτων και περιεχομένου σκέψεων) 

 Ανάγκη κοινωνικής επιθυμίας και αποδοχής 

http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=q4DbcRR5h_TifM&tbnid=YKzBiqSKof-lUM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.forbes.com/sites/dansimon/2012/06/29/finance-where-crooks-go-the-extra-mile/&ei=OouIUrDhFsrWtQaaxIHoCQ&psig=AFQjCNFZnG85HfvEsho7ddd3e7GRX2xxhg&ust=1384766650427364


Πώς μπορείς να εκπαιδεύσεις έναν άνθρωπο ώστε να γίνει 
αδιάφθορος; Στο ερώτημα αυτό, ο κύριος Κ. απάντησε: «Μόνο 
μ’ έναν τρόπο: να τον χορτάσεις»… πώς μπορεί κανείς να 
παρακινήσει κάποιον τόσο ώστε να κάνει καλές προτάσεις, ο 
κύριος Κ. απάντησε: «Μόνο μ’ έναν τρόπο: να του εξασφαλίσεις 
συμμετοχή στα οφέλη των προτάσεών σου και να φροντίσεις να 
μην μπορεί να επωφεληθεί απ’ αυτές με άλλους τρόπους…» 

 

Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Ιστορίες του κυρίου Κόινερ»  
 

 



Πόσο διαφέρει ο αδιάφορος από τον αδιάφθορο;  

 

Ένα θήτα η διαφορά (ο αδιάφορος δεν ασχολείται με τον 
αδιάφθορο και ο αδιάφθορος δεν στέκεται αδιάφορος).  

 

Δύο έννοιες που διαφέρουν κατά το ενδιάμεσο γράμμα, 
παραπέμποντας σε διαφορετικούς ανθρώπινους χαρακτήρες και 
αμοιβαία αποκλειόμενα ηθικά και αξιακά συστήματα.  

 
 
Η αδιαφορία είναι αβουλία, είναι παρασιτισμός, είναι δειλία, δεν 
είναι ζωή… Η αδιαφορία δρα… παθητικά, αλλά δρα. Είναι η 
μοιρολατρία… η κτηνώδης ύλη που πνίγει την ευφυΐα… Ζω, είμαι 
ενταγμένος… μισώ αυτούς που δεν συμμετέχουν, μισώ τους 
αδιάφορους. (Αντόνιο Γκράμσι) 



 Η διαφθορά είναι προσχεδιασμένη, 
δεν «αφήνεται στην τύχη» της.  

 Ο διεφθαρμένος γνωρίζει τι θέλει να 
κάνει, γιατί το κάνει, ποιο είναι το 
προσωπικό όφελος, ποιος ο κίνδυνος 
από την παράνομη πράξη, ποια τα 
αναμενόμενα οφέλη και ποιες οι 
πιθανές ζημίες.  

 Πιστεύει ότι δύσκολα 
συλλαμβάνεται γιατί θεωρεί ότι δεν 
εγκληματεί.  

 Δεν θέτει ζητήματα ηθικής – η 
αιτιολόγηση της πράξης του είναι η 
προσπάθεια αποενοχοποίησής του.  
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