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Τα εγκλήματα των ισχυρών είναι μια εννοιολογική κατηγορία που χρησιμοποιεί-
ται στην Εγκληματολογία για να καταδείξει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: 
Πρώτον, τη συσχέτιση, διασύνδεση και διαπλοκή μεταξύ εγκλημάτων που οι 
δράστες τους κατέχουν έναν σημαντικό βαθμό εξουσίας, η οποία και αποτελεί 
καθοριστικό μοχλό για τη διάπραξη των εγκλημάτων αυτών. Δεύτερον ότι 
κατά κανόνα δεν μιλάμε για ένα έγκλημα, αλλά για ένα πλέγμα εγκλημάτων, 
που συχνά το ένα προϋποθέτει το άλλο. Τρίτον ότι η εξουσία δεν αφορά μόνον 
τη δημόσια εξουσία και, άρα, τα εγκλήματα των ισχυρών δεν αφορούν μόνον 
το κράτος και τις εκτροπές των λειτουργών του, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα 
και, επίσης, εκείνη την παράνομη, επιχειρηματική ιδίως, δραστηριότητα που 
άπτεται του φαινόμενου του οργανωμένου εγκλήματος. Τα εγκλήματα των 
ισχυρών περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εγκλημάτων που στην παραδοσιακή 
Θετικιστική Εγκληματολογία δεν μελετώνται ούτε συσχετίζονται μεταξύ τους. 
Κρίσιμη παράμετρος για τη διάπραξη και εξάπλωση των εγκλημάτων των 
ισχυρών είναι η διαφθορά. Το τρίπτυχο διαφθορά, οικονομικό και οργανωμένο 
έγκλημα βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του πολιτικού προβληματισμού των 
σχεδιαστών πολιτικής, αλλά και ενός ευρύτατου θεματικού φάσματος επιστη-
μόνων. Παραμένει όμως καθοριστική η θεώρηση των φαινομένων αυτών ως 
ποινικών: δηλαδή, ως φαινομένων που προκύπτουν μέσα από τις κοινωνικές 
σχέσεις, έχουν χαρακτηριστεί και τυποποιηθεί ως εγκλήματα, καίτοι με έναν 
επιλεκτικό τρόπο, γεγονός που έχει ευρύτερες συνέπειες και επιπτώσεις, 
πέραν των αυτουργών και συνεργών μιας υπόθεσης.

Το ζήτημα της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλή-
ματος μας απασχολεί και στην Ελλάδα, αλλά με έναν ιδιαίτερο τρόπο: 
Υπάρχει καταρχάς μια ανισομέρεια στις προσεγγίσεις, καθώς διαπιστώνεται 
υπερπληθώρα μελετών του ποινικού δογματικού και ποινικού δικονομικού 
δικαίου. Παράλληλα, όμως, καταγράφεται και σημαντική έλλειψη μελετών 
από την οπτική της Εγκληματολογίας, αν οι χαρακτηρισμοί και οι ονομα-
σίες για τα περισσότερα από αυτά τα φαινόμενα έχουν επινοηθεί από την 
εγκληματολογική θεωρία και έρευνα. 
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Το παρόν συλλογικό έργο επιχειρεί να παρουσιάσει την προβληματική των 
εγκλημάτων των ισχυρών σε μια διεπιστημονική βάση, δηλαδή κυρίως αυτήν 
της Εγκληματολογίας και του Ποινικού Δικαίου. Ταυτόχρονα, θεωρούμε ότι 
καλύπτει ένα σημαντικό κενό στη σχετική ελληνόγλωσση επιστημονική βιβλιο-
γραφία στο χώρο της Εγκληματολογίας, ενώ εισάγει καινοτόμες οπτικές από 
την πλευρά του ποινικού δικαίου. Τέλος, διανοίγει τους προβληματισμούς και 
σε πιο τεχνικά ζητήματα που προσεγγίζουν το Δημόσιο Δίκαιο.

Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη πραγμα-
τεύεται το ζήτημα του κοινωνικού ελέγχου, των θεωρητικών προσεγγίσεων 
και της έρευνας για τα εγκλήματα των ισχυρών με επιμέρους αναλύσεις για 
το κρατικό-εταιρικό έγκλημα.

Η δεύτερη ενότητα πραγματεύεται κριτικά ειδικές όψεις της διαφθοράς 
στην Ελλάδα και ειδικότερα αναφέρεται στην πολιτική διαφθορά και τη 
διαφθορά στη δικαιοσύνη μέσα από την ανάλυση της θεωρίας αλλά και 
πραγματικών περιπτώσεων. 

Η τρίτη ενότητα αναλύει και διερευνά, μέσα από διαφορετικές οπτικές 
προσέγγισης, τις ποικίλες όψεις της πραγματικότητας του οργανωμένου 
εγκλήματος, την κοινωνική κατασκευή του, τη διαπλοκή οργανωμένου 
εγκλήματος και κρατικής ή άλλης εξουσίας και το πώς η επίσημη κοινωνική 
αντίδραση εντός και εκτός Ελλάδας συμβάλλει στη διαμόρφωση αλλά συ-
χνά και στην αναπαραγωγή της εγκληματικής πραγματικότητας. Η τέταρτη 
ενότητα, τέλος, πραγματεύεται ζητήματα της δικαστικής και αστυνομικής 
έρευνας και ζητήματα που άπτονται των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
η ανακριτική διαδικασία γι’ αυτές τις κατηγορίες εγκλημάτων.

Το βιβλίο επιδιώκει να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα των σπουδαστών 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου που παρακολουθούν το Μεταπτυχι-
ακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εγκληματολογικές και ποινικές προσεγγίσεις της 
διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος» – άλλωστε, 
το εν λόγω πρόγραμμα αποτέλεσε και το έναυσμα για τη συγγραφή του.

Οι συγγραφείς του παρόντος τόμου είναι νέοι επιστήμονες οι περισσότε-
ροι, ιδίως εγκληματολόγοι. Πρόκειται για μια νέα γενιά που πραγματεύεται 
δύσκολα ζητήματα με επιστημονική συνέπεια και επάρκεια. Εκτός όμως από 
αυτούς, στον τόμο περιλαμβάνονται συμβολές έγκριτων στο χώρο και στα 
συγκεκριμένα θέματα καθηγητών πανεπιστημίου από την Ελλάδα αλλά και 
από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τρεις νομίζουμε είναι οι αρετές του εν λόγω έργου: Πρώτον, η εμβάθυνση 
στην προβληματική των θεματικών του με πληρότητα και, ταυτόχρονα, με 
τρόπο εύληπτο και προσιτό από μια στοιχειωδώς προσεκτική ανάγνωση σε 
ό,τι αφορά τα διανοήματα και τις έννοιες που αναδεικνύει.

Δεύτερον, η συνειδητή, από μεθοδολογική άποψη, εμμονή μας στη διεπι-
στημονικότητα της πραγμάτευσης, ανεξάρτητα από το  αν το βάρος δίνεται 
στην Εγκληματολογία ή στο Ποινικό Δίκαιο σε κάθε επιμέρους ενότητα.  



11

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η πολυπλοκότητα των φαινομένων που αναλύονται στο βιβλίο, αλλά και η 
διαπλοκή των διαφορετικών τους όψεων δικαιώνουν αυτήν τη μεθοδολογική 
επιλογή. Δεν είναι δυνατό να ερευνούμε, π.χ., το οργανωμένο έγκλημα ή τη 
διαφθορά και να περιοριζόμαστε σε μόνη τη διαχείρισή τους με τα μέσα και 
το λόγο του ποινικού δικαίου. Η εγκληματολογική θεώρηση τόσο για την 
εξήγηση των αιτίων όσο και για την κοινωνική κατασκευή του νόμου ή τις 
πολιτικές που ακολουθούνται είναι επίσης αναγκαία έως εξίσου καθοριστική.  
Ο σπουδαστής\-τρια θα αποφύγει, έτσι, τη μονομερή εξειδίκευση σε έναν τύπο 
λόγου (discourse), ενώ θα καλλιεργηθεί και η –σπανίζουσα πλέον– κριτική 
σκέψη γύρω από «αυτονόητα» της δικαιικής αντιμετώπισης των επίμαχων 
φαινομένων.

Τρίτον, η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Σε αυτό το πλαίσιο δόθηκε 
έμφαση τόσο σε μια κριτική ανάλυση της εφαρμογής των θεσμικών πλαισίων 
και της επιτέλεσης του σκοπού που εκ του νόμου επιδιώκουν όσοι και στις 
μορφές εφαρμογής της εθνικής ιδίως νομοθεσίας αλλά και κατά τη διεξαγωγή 
της ανάκρισης ή ακόμη και κατά την αξιολόγηση των επιμέρους πολιτικών 
που ακολουθούνται.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, επίσης, σε ένα αναγνωστικό κοινό πέραν 
του μεταπτυχιακού του ΕΑΠ, σε φοιτητές και επιστήμονες άλλων προγραμ-
μάτων σπουδών, με τον ίδιο στόχο: να δώσει βασικά εργαλεία κατανόησης 
των σύνθετων αυτών προβλημάτων, αλλά και να καλλιεργήσει βασικές 
δυνατότητες, ώστε να σκέφτεται κάποιος με κριτικό πνεύμα. Δηλαδή, να 
μη θεωρεί τίποτα δεδομένο, ούτε μονοδιάστατο και να θέτει ερωτήματα. 
Τέλος, ο παρών τόμος αφορά και ένα ευρύτερο κοινό. Στόχος σε αυτή την 
τελευταία περίπτωση είναι να αρθεί το πέπλο της μυθοπλασίας, του ηθικού 
πανικού και της απλοϊκότητας που συνήθως καλύπτει αυτά τα φαινόμενα 
στον δημόσιο λόγο, και να εφοδιαστούν οι αναγνώστες με τη δυνατότητα 
να συλλογίζονται για τα δύσκολα, πράγματι, θέματα του βιβλίου, τοπο-
θετώντας τα ζητήματα στο πλαίσιο που τα παράγει και τα διαμορφώνει. 
Ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει τη φιλοδοξία μας. 

Αθήνα, Αύγουστος 2019

Σοφία Βιδάλη

Νικόλαος Κ. Κουλούρης

Χάρης Παπαχαραλάμπους
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Διαταξικές και ενδοταξικές διαστάσεις 
της κοινωνικής κατασκευής του εγκλήματος

“Absolute power may corrupt absolutely,
but people with absolute power are never officially defined as criminals” 1

Εισαγωγικές διευκρινίσεις: από τη μια στις πολλές εγκληματολογίες 
και τανάπαλιν
Η άποψη ότι αντικείμενο της Εγκληματολογίας αποτελούν η δημιουργία ή 
θεσμοθέτηση των (ποινικών) νόμων, η παραβίαση των νόμων αυτών ή η τέ-
λεση του εγκλήματος (το λεγόμενο «πέρασμα» στην πράξη) και η κοινωνική 
αντίδραση σ’ αυτήν (lawmaking, lawbreaking, social reaction)2 είναι ευρέως 
γνωστή. Αν είναι βάσιμη, η πορεία της διαμόρφωσης των εγκληματολογικών 
θεωριών και του περιεχομένου τους, από τις πρώιμες εκδοχές τους μέχρι 
την ωρίμανση, την παρακμή και την αναβίωσή τους, τα κριτικά ρεύματα 
που τις αμφισβήτησαν και τις πραγματιστικές, συντηρητικές ή προοδευτικές 
τάσεις που τις αντικαθιστούν, εκκινεί και διέρχεται από την αιτιοκρατικά 
προσεγγιζόμενη εγκληματολογική παθολογία του υπολείμματος μέχρι την 
ορθολογική, ωφελιμιστική εγκληματικότητα των κοινωνικά, πολιτικά και 
οικονομικά ισχυρών. Στις παραλλαγές της εγκληματολογικής σκέψης και της 
εγκληματολογικής επιστήμης, καθώς και των διαφορετικών κατευθύνσεών 

Ο Ν. K.Κουλούρης είναι επίκουρος καθηγητής Σωφρονιστικής Πολιτικής στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης.

1. George Vold, εμπνευσμένος από επιστολή του Lord Acton (John Emerich Edward 
Dalberg) στον αρχιεπίσκοπο Mandell Creighton (05.04.1887).

2. Σοφία Βιδάλη, Εισαγωγή στην Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014, σ. 
9-10, με αναφορά στο έργο των Edwin Sutherland και Donald Cressey, Principles of Criminology 
(τελευταία, 11η έκδοση με David Luckenbill, General Hall, Βοστόνη 1992)· Καλλιόπη Σπινέλλη, 
Εγκληματολογία. Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
2014, σ. 1-2, όπου και η αναφορά στον Sutherland, και υποσημείωση 7, σ. 3-4.
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της,3 η Εγκληματολογία μπορεί να αποτελεί ένα διάβημα για να συναντήσουμε 
τα όρια της φύσης και της κατάστασης του ανθρώπου, να εντρυφήσουμε 
στις αλληλεπιδράσεις που διαμορφώνουν τις κοινωνικές σχέσεις ανισότητας 
και να διασπάσουμε τον σκληρό πυρήνα της δημιουργίας των θεσμών και 
των μηχανισμών που παράγουν συναίνεση και συμμόρφωση.4

Η αναζήτηση των προβληματισμών για το έγκλημα και τη φύση του μας 
μεταφέρει στις φιλοσοφικές και αποκρυφιστικές αναζητήσεις και δοξασίες της 
αρχαιότητας.5 H Εγκληματολογία ως επιστήμη είτε ανάγεται στην περίοδο του 
Διαφωτισμού και συνδέεται με τη φιλοσοφία του, κατά Μπρους Αρίγκο (Bruce 
Arrigo) και Κρίστοφερ Ουίλιαμς (Christopher Williams), ορθολογικού ηδονι‑
σμού και την πολιτική θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου, που αποτέλεσαν τη 
βάση της Κλασικής Σχολής του Ποινικού Δικαίου,6 είτε θεωρείται γέννημα του 
Θετικισμού7 και της αιτιοκρατικής αντίληψης για τη σύνδεση των κοινωνικών 
φαινομένων υπό το πρίσμα του συναινετικού προτύπου θεώρησης της κοινω-
νικής συγκρότησης.8 Στην πρώτη περίπτωση, ο επιστημονικός αυτός κλάδος, 
που διαθέτει σειρά επιχειρημάτων για την αυτονομία του,9 αντιλαμβάνεται το 
έγκλημα ως παραβίαση ενός νομικού κανόνα που προστατεύει δικαιώματα και 
ελευθερίες συνυφασμένα με την ατομική ιδιοκτησία και την ελεύθερη αγορά, 
σε συνθήκες τυπικής ισότητας αλλά ουσιαστικής ανισότητας, καθώς από την 
προστασία του νόμου εξαιρούνται οι μη ιδιοκτήτες άνδρες και οι γυναίκες, ως 
μη πλήρως ορθολογικά άτομα. Στη δεύτερη περίπτωση, το έγκλημα νοείται 

3. Σπινέλλη, ό.π., σ. 21 κ.ε. 
4. Σοφία Βιδάλη, Νικόλαος Κουλούρης, Αποκλίνουσα συμπεριφορά και ποινικό φαινόμενο, 

Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012· Γιάννης Πανούσης, Το έγκλημα του φτωχού και η φτώχεια 
ως «έγκλημα», Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα -Κομοτηνή 2002· Βασίλης Καρύδης, Όψεις κοινωνικού 
ελέγχου στην Ελλάδα, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα -Κομοτηνή 2010. Αντιδρώντας στους ολοένα 
αυξανόμενους επιθετικούς προσδιορισμούς της Εγκληματολογίας, από την παραδοσιακή 
και τη συμβατική μέχρι τη φεμινιστική και την πράσινη, ο Στέργιος Αλεξιάδης σημειώνει 
ότι «η Εγκληματολογία κοντεύει να καταντήσει μια επιστήμη με “επίθετο”», που αποτελεί 
«μερική μόνο γνώση»: Στέργιος Αλεξιάδης, Εγκληματολογία, Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
2011, σ. 23. Βλ. και Σπινέλλη, ό.π., σ. 8 κ.ε., ιδίως 35 κ.ε. 

5. Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Η εγκληματολογική σκέψη από την αρχαιότητα ως τις μέρες 
μας, τ. Α΄, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1990, σ. 15 κ.ε. · Γιάννης Πανούσης, Φυσιογνωμική, 
Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα -Κομοτηνή 2009, σ. 45 κ.ε.

6. Γρηγόρης Λάζος, Κριτική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2007, σ. 12 κ.ε.· 
Βιδάλη, ό.π., σ. 10. 

7. Ακόμη κι αν στα εγχειρίδια Εγκληματολογίας προηγούνται οι αναφορές στον κλασικισμό 
ή στην Κλασική Σχολή ως μια πρώιμη εγκληματολογία, με βασικούς εκφραστές τους Cesare 
Beccaria και Jeremy Bentham. Το ενδιαφέρον του κλασικισμού επικεντρώνεται στη 
νομιμοποίηση και την εκλογίκευση της άσκησης της τιμωρητικής (ποινικής) εξουσίας, όχι 
στην αιτιολογία της εγκληματικότητας (Σπινέλλη, ό.π., σ. 205-209). 

8. Ηλίας Δασκαλάκης, Η Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης, Α.Ν. Σάκκουλας, 
Αθήνα -Κομοτηνή 1985, σ. 9.

9. Αλεξιάδης, ό.π., σ. 8 κ.ε., ιδίως 14-16· Σπινέλλη, ό.π., σ. 26 κ.ε.
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ως μια προβληματική κοινωνική πραγματικότητα που αποτελεί εκδήλωση 
ιδιαίτερων ατομικών και κοινωνικών συνθηκών, με οργανικούς, ψυχικούς ή 
κοινωνικούς καθορισμούς και αντίστοιχα υπόβαθρα πρωτογονισμού, ηθικού 
εκφυλισμού, ψυχικών μειονεξιών ή ελλιπούς κοινωνικοποίησης, στο πλαίσιο 
της διαφορετικότητας του εγκληματία ή της ιδιοτυπίας του σε σχέση με τον 
μη εγκληματία,10 σύμφωνα με το λομπροζιανό πρόγραμμα.11

Στην αλληλουχία εμφάνισης των εγκληματολογικών θεωριών, των ερευ-
νών που τις έθεσαν υπό έλεγχο και των εφαρμογών τους, ανιχνεύονται δύο 
βασικά επιστημολογικά παραδείγματα, η «Εγκληματολογία του περάσματος 
στην πράξη» και η «Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης»,12 ή τρία 
βασικά ρεύματα, η «Επιστήμη της Εγκληματολογίας»13 που χαρακτηρίζεται 
ως «παραδοσιακή» ή «ορθόδοξη» ή «Εγκληματολογία του περάσματος 
στην πράξη», η «Νέα» ή «Κριτική» ή «Ριζοσπαστική» ή «Νεομαρξιστική» 
Εγκληματολογία και η «Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης».14 
Περαιτέρω, οι εγκληματολογικές θεωρίες τροφοδοτούνται από τα αξιώματα 
τεσσάρων βασικών σχολών σκέψης: (α) της Κλασικής Σχολής, που βασίζεται 
στον Διαφωτισμό, τον ωφελιμισμό, τον ορθολογισμό και την ελεύθερη βούλη-
ση, (β) του Θετικισμού, που αναζητεί αίτια και παράγοντες του εγκλήματος 
άλλοτε οργανικής/βιολογικής προέλευσης, άλλοτε στην ψυχοπαθολογία και την 
ψυχανάλυση, άλλοτε στην κοινωνική (αποδι-)οργάνωση, την κοινωνική δομή 
και την κοινωνική σύγκρουση ή στο συνδυασμό αυτών, (γ) της Συμβολικής 
Αλληλεπίδρασης και της θεωρίας του (αρνητικού) χαρακτηρισμού που αμ-
φισβήτησε την αντικειμενική ύπαρξη του εγκλήματος προβάλλοντάς το ως 
κοινωνική κατασκευή και επιχειρώντας να το κατανοήσει ως βίωμα και ως 
δυναμική διαδικασία και (δ) του μαρξισμού και της κριτικής θεωρίας που 
εντάσσουν το έγκλημα στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο εμφάνισής 

10. Δασκαλάκης, ό.π., σ. 12-13.
11.  Το «λομπροζιανό πρόγραμμα» συνίσταται σε μελέτες που εξετάζουν τα χαρακτηριστικά 

των «εγκληματιών» και των «μη εγκληματιών», με στόχο να επισημάνουν τις μεταξύ τους 
διαφορές και, βάσει αυτών, να απομονώσουν τα αίτια του εγκλήματος [David Garland, “Of 
crimes and criminals: The development of criminology in Britain”, στο M. Maguire, R. Morgan, 
R. Reiner (επιμ.), The Oxford Ηandbook of Criminology. Oxford University Press, Oxford, Νέα 
Υόρκη 2002, σ. 7-50].

12. Δασκαλάκης, ό.π., σ. 9 κ.ε.
13. Θετικιστική, που περιλαμβάνει τις αιτιολογικές προσεγγίσεις του εγκλήματος: Ανθοζωή 

Χάιδου, Θετικιστική Εγκληματολογία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1996, σ. 13 κ.ε.
14. Αλεξιάδης, ό.π., 24 κ.ε. Ο συγγραφέας εν προκειμένω υποστηρίζει ότι η μεν «Νέα» 

Εγκληματολογία υπερβαίνει τα όρια που η ίδια η επιστήμη της Εγκληματολογίας θέτει 
στον εαυτό της, επομένως «παύει να αποτελεί “Εγκληματολογία”» και η «Εγκληματολογία 
της Κοινωνικής Αντίδρασης» σφετερίζεται την ονομασία της Εγκληματολογίας και δεν 
ενδιαφέρεται για το ίδιο το έγκλημα και τον εγκληματία, αλλά για την αντίδραση των 
κοινωνών και διάφορων φορέων απέναντι στο έγκλημα και τον εγκληματία (Αλεξιάδης, 
ό.π., σ. 28 και 29). 

ΝΙΚOΛΑΟΣ K. ΚΟΥΛΟYΡΗΣ
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του και αναζητούν το ρόλο της ταξικής πάλης και της εξουσίας στη δημι-
ουργία του.15

Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των θεωριών και κατευθύνσεων που δι-
ατυπώθηκαν και διαμορφώθηκαν κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα είναι 
η πεποίθηση των υποστηρικτών τους ότι το έγκλημα είναι μια κοινωνική 
δυσλειτουργία ή μια διαρθρωτική λειτουργία ή συνέπεια του κοινωνικοοι-
κονομικού συστήματος, που μπορεί να εξαλειφθεί. Αυτή η προσέγγιση αμ-
φισβητήθηκε από άλλες απόψεις που εμφανίστηκαν προς το τέλος του 20ού 
αιώνα, οι οποίες βασίζονται στην ανυποχώρητη παρουσία του εγκλήματος 
στην καθημερινή ζωή, οι εμπνευστές και εκφραστές των οποίων πρόβαλαν 
την ανάγκη πρακτικής αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, κυρίως των 
εγκλημάτων μεγάλης θεατότητας/εγκλημάτων του δρόμου. Οι απόψεις αυ-
τές, γνωστές ως ρεαλιστικές προσεγγίσεις, επανανακαλύπτουν θεωρητικές 
προσεγγίσεις του κλασικισμού, του θετικισμού και της κριτικής θεωρίας 
και διακρίνονται, αναλόγως, σε «δεξιό» και «αριστερό» πραγματισμό, 
νεοσυντηρητικού (ο πρώτος) και σοσιαλδημοκρατικού (ο δεύτερος) προσα-
νατολισμού, προτάσσοντας την αντεγκληματική πολιτική έναντι της θεωρίας 
και, έτσι, αναβαθμίζοντας το ρόλο των ποινικοκατασταλτικών μηχανισμών 
και της κοινότητας (αντιστοίχως).16

Οι σημαντικές διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ αυτών των παρα-
δειγμάτων, ρευμάτων ή σχολών σκέψης ως προς την κεντρική κατεύθυνση 
και τους σκοπούς, τα θεμέλια, τους τομείς ενδιαφέροντος και τη μεθοδο-
λογία τους, κατά μία άποψη εντάσσονται σε διαφορετικά επιστημολογικά 
αντικείμενα, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία εγκληματολογία, αλλά 
περισσότερες, παράλληλες εγκληματολογίες.17 Σύμφωνα με μια άλλη άποψη, 
οι διαφορές αυτές επιδέχονται διαλεκτικής εναρμόνισης η οποία οδηγεί σε 
μια Συνθετική Εγκληματολογία.18 Κατά την άποψή μου, ο θεωρητικός και  
μεθοδολογικός εγκληματολογικός κατακερματισμός19 που οφείλεται σε δι-
αφοροποιήσεις και διαφωνίες σχετικές με την πολυπλοκότητα των θεμάτων 

15. Βιδάλη, ό.π., σ. 10-11.
16. Βιδάλη, ό.π., σ. 10-12· Σπινέλλη, ό.π., σ. 45-47. Βλ. και Τόνια Τζαννετάκη, Ο νεο‑ 

συντηρητισμός και η πολιτική της μηδενικής ανοχής, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα -Κομοτηνή 
2006· Αθανασία Αντωνοπούλου, Σύγχρονες τάσεις αντεγκληματικής πολιτικής, Σάκκουλα, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010· Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, Προς μια συμμετοχική αντεγκληματική 
πολιτική, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011.

17.  Ηλίας Δασκαλάκης, «Η εξέλιξη της εγκληματολογικής σκέψης», Επιθεώρηση Κοινωνικών 
Ερευνών 68/1 (1988), σ. 55.

18. Νέστωρ Κουράκης, «Οι σύγχρονες προοπτικές της Εγκληματολογίας», στο Εγκλημα‑ 
τολογικοί ορίζοντες, τ. Α΄, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα -Κομοτηνή 1985, σ. 56-61.

19. Σπινέλλη, ό.π., σ. 70. Σε «τεμαχισμό» ή «θρυμματισμό» του κλάδου που δεν διαθέτει 
μια σύγχρονη θεωρία αναφέρεται ο Γιάννης Πανούσης στο Χρονολόγιο ενός εγκληματολόγου, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2014, σ. 6, 10-11.
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που απασχολούν τους εγκληματολόγους και σε αντίθετες κοσμοθεωρητικές 
και επιστημολογικές αντιλήψεις (δομολειτουργισμός/σύγκρουση, θετικι-
σμός-εμπειρισμός/αντιθετικισμός -φιλοσοφικός στοχασμός, αιτιοκρατία/
ελεύθερη βούληση, εξήγηση/κατανόηση)20 δείχνει ότι η Εγκληματολογία 
παρουσιάζει προβλήματα επιστημονικής συνοχής. Όπως έχει παρατηρηθεί, 
η αμφισβήτηση τόσο του αντικειμένου και της μεθοδολογίας της παραδοσι-
ακής Εγκληματολογίας από τα κριτικά ρεύματα όσο και της θέσης και του 
ρόλου της στο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα οδήγησε στην αποδόμησή 
της και στην καταγγελία των σχέσεών της με την εξουσία.21 Ναι μεν είναι 
η ταυτότητα του αντικειμένου εκείνη που εγγυάται στοιχειωδώς το ενιαίο 
του κλάδου, κάτι που εκ πρώτης όψεως εξασφαλίζεται με το έγκλημα, 
αλλά, όταν αναφερόμαστε σε «εγκλήματα», συζητούμε άλλοτε για τυπικούς 
ορισμούς πράξεων (νομικά εγκλήματα, δηλαδή πολιτικές επιλογές της νο-
μοθετικής εξουσίας), άλλοτε για τις επικίνδυνα αντικοινωνικές ή κοινωνικά 
βλαπτικές (για ποιους και κατά την αξιολόγηση ποιων;) δράσεις που πότε 
αντιστοιχούν σ’ αυτούς τους ορισμούς και πότε όχι (πραγματικά εγκλήμα-
τα).22 Το έγκλημα, έννοια σχετική, πολυσυλλεκτική και ασαφής, απομονώνει 
στοιχεία σύνθετων και πολύ διαφορετικών μεταξύ τους δραστηριοτήτων, 
χωρίς ευδιάκριτα κοινά χαρακτηριστικά, εκτός από αυτά που αφορούν 
τις συνέπειες που έχει η διαπίστωση της τέλεσής τους.23 Έτσι, όμως, είναι 
δύσκολο να βρεθεί μια επιστημολογικά κεντρομόλος δύναμη ικανή να εξου-
δετερώσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις που διασπούν το επιστημονικό πεδίο 
της Εγκληματολογίας, ένα πεδίο που κυριαρχείται από την αλληλεξάρτηση, 
πρώτον, της ευταξίας (order) με την έννοια της επιβαλλόμενης κανονικότητας 
(επιλογή των αποκλινουσών δράσεων για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη 
μια ποινική απάντηση) και, δεύτερον, του ελέγχου (control), με την έννοια 
της επιβαλλόμενης κανονικοποίησης (συμμόρφωση με τους κανόνες). Στην 
(πλουραλιστικά ή επάλληλα)24 συναινετική και τη συγκρουσιακή (διχοτο-
μικά ταξική ή με διαφορική κατανομή εξουσίας)25 οπτική προσέγγισης των 
συνθηκών που διαμορφώνουν τους όρους επιβίωσης και συμβίωσης των 
ανθρώπων στο πλαίσιο διάφορων κοινωνικών σχηματισμών, θεμελιώνεται 

20. Ό.π., σ. 143 κ.ε.
21. Τηλέμαχος Σεράσης, «Η χαμένη τιμή της εγκληματολογίας», στο Αφρ. Κουκουτσάκη 

(επιμ.), Εικόνες εγκλήματος, Πλέθρον, Αθήνα 1999, σ. 61-102.
22. Χαράλαμπος Δημόπουλος, Εισηγήσεις Εγκληματολογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 

2008,  σ. 44 κ.ε.· Αλεξιάδης, ό.π., σ. 34 κ.ε., ιδίως 40-44· Σπινέλλη, ό.π., σ. 72 κ.ε.· Βιδάλη, 
ό.π., σ. 14 κ.ε.

23. Λούλα Θανοπούλου-Σιγάλα, «Εγκληματολογία. Μια επιστήμη για επανεξέταση», 
Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 36-37 (1979), σ. 309· Λάζος, ό.π., σ. 195 κ.ε. 

24. Κουράκης, ό.π., σ. 58· Γιάννης Πανούσης, Καθ’ υπερβολήν, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
2008, σ. 30 κ.ε.

25. Δασκαλάκης, Η Εγκληματολογία…, ό.π., σ. 63.



18

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ

η διάκριση τουλάχιστον δύο ασύμβατων κοσμοθεωρητικών συλλήψεων.26 
Ενώ για την πρώτη η σχέση «οντολογική υπόδειξη - νομική επικύρωση» του  
εγκλήματος είναι δεδομένη, για τη δεύτερη η σχέση αυτή αντιστρέφεται: Η 
νομική τυποποίηση θεωρείται ότι παράγει το έγκλημα. Όταν το ερώτημα 
«τι είναι έγκλημα» παραμένει αναπάντητο παρά τις αναρίθμητες απόπειρες 
απάντησής του από τους ειδικούς, τίθεται ζήτημα ως προς την ερωτηματικό-
τητα του ερωτήματος, δηλαδή το κατά πόσο είναι κατάλληλο να αποτελέσει 
την αφετηρία μιας συζήτησης, και αποκτά νόημα η αναδιατύπωσή του: Τι 
εννοούν οι άνθρωποι όταν λένε τη λέξη «έγκλημα» και πότε τη χρησιμο-
ποιούν; Εάν η εγκληματογένεση (το «γιατί» τελείται ένα έγκλημα) και η 
εγκληματοποίηση (το «πώς» μια πράξη ορίζεται ως έγκλημα)27 διεκδικούν 
τον ίδιο ζωτικό χώρο, η διεκδίκηση μετατοπίζει την ουσία του εγκλήματος 
«από την αξιολογική περιοχή του κοινωνικώς επικίνδυνου στη δυναμική 
περιοχή της βουλητικής αντιπαράθεσης δράστη και εξουσίας» και καθιστά 
το έγκλημα και την εξουσία «το ίδιο φαινόμενο, αλλιώς ιδωμένο» και το 
έγκλημα αρνητικά σημασμένο «ως εκ του ότι η εξουσία πρόλαβε να σημανθεί 
θετικά».28 Στο πλαίσιο αυτής της αντιπαράθεσης, το ζήτημα που τίθεται 
περαιτέρω είναι να αναδειχθεί ποιες βουλήσεις κυριαρχούν και εκφέρουν 
προσταγές και ποιες βουλήσεις υποβαθμίζονται και καθίστανται εγκληματικές. 
Οι αντικρουόμενες και διασταυρούμενες εγκληματολογικές προσεγγίσεις και 
αντιλήψεις συγκροτούν σχηματικά μια «εγκληματολογία των υποκείμενων 
τάξεων», την εγκληματολογία της εγκληματογένεσης, που έχει συνδεθεί 
με το συμβατικό έγκλημα των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, και μια 
«εγκληματολογία των ισχυρών», την εγκληματολογία της εγκληματοποίησης, 
που έχει αναδείξει την εγκληματικότητα των ευκατάστατων. 

Οι υποδείξεις των εγκληματολογικών θεωριών για την ÇταυτοποίησηÈ 
του εγκληματία
Η αναφορά στην ποικιλομορφία και τον κατακερματισμό των εγκλημα-
τολογικών θεωριών δεν γίνεται για να προετοιμάσει μια παρουσίαση του 

26. Στην εύλογη παρατήρηση ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει τουλάχιστον ένας πυρήνας 
κοινά αποδεκτών αξιών, δίνεται η απάντηση ότι η πιθανή καθολική συναίνεση ως προς 
ορισμένες αξίες διασπάται όταν πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία αξιολόγησης με 
συγκεκριμένες σταθμίσεις που θα οδηγήσουν σε μια επιλογή (Δασκαλάκης, ό.π., σ. 56 κ.ε.· 
Αφροδίτη Κουκουτσάκη, Χρήση ναρκωτικών, ομοφυλοφιλία. Συμπεριφορές μη συμμόρφωσης 
μεταξύ ποινικού και ιατρικού ελέγχου, Κριτική, Αθήνα 2002, σ. 33-35). 

27. Δασκαλάκης, «Η εξέλιξη…», ό.π., σ. 10-11· Βασίλης Καρύδης, «Διαρθρωτικές προσεγγίσεις 
της Κριτικής Εγκληματολογίας», Νέοι, Έγκλημα και Κοινωνία 4 (2010), σ. 15.

28. Κώστας Σοφιανός, «Εισαγωγή: Ζητήματα ύφους», στο Π. Ποτόλιας (επιμ.), 
Εγκληματολεξικό, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα -Κομοτηνή 1990, σ. 21 κ.ε., 29. 
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περιεχομένου των θεωριών αυτών, που έχει προηγηθεί επανειλημμένα και 
από πολλούς εγκληματολόγους, ιδίως στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής διδα-
σκαλίας τους – πιο πρόσφατα δείγματα στη χώρα μας τα συγγράμματα των 
Στέργιου Αλεξιάδη,29 Σοφίας Βιδάλη30 και Καλλιόπης Σπινέλλη,31 ενώ σε 
διεθνές επίπεδο η αντίστοιχη παραγωγή είναι εντυπωσιακή.32 Γίνεται για 
να διευκολύνει την πραγμάτευση της επίδρασης που είχαν (και έχουν) οι 
θεωρίες αυτές στη διαμόρφωση της αντίληψής μας για τις «συντεταγμένες» 
του εγκλήματος και την «ταυτότητα» του εγκληματία και για τη συμβολή 
τους στην εστίαση του ενδιαφέροντος των εγχειρημάτων περιστολής της 
εγκληματικότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν έπεται η ολοκληρωμένη πα-
ρουσίαση κάθε εγκληματολογικής θεωρίας, αλλά επιχειρείται η ανάδειξη 
της απάντησης που δίνουν στο ερώτημα «ποιος είναι ο εγκληματίας» και 
του πού τον κατατάσσουν στην κοινωνική ιεραρχία. 

Έτσι, αρχής γενομένης από τον Κλασικισμό, επισημαίνεται ότι η κλασική 
σχολή κόμισε ένα πνεύμα μεταρρύθμισης και εξορθολογισμού του συστήμα-
τος ποινικής δικαιοσύνης, αναδεικνύοντας τη σημασία του περιορισμού του 
απολυταρχικού κράτους και της κατοχύρωσης δικαιωμάτων και ελευθεριών 
για τους πολίτες. Τα δικαιώματα αυτά αφορούσαν την απόκτηση ιδιοκτησίας, 
τη σώρευση πλούτου και τη μίσθωση της εργασίας άλλων και ασκούνταν σε 
ένα πλαίσιο τυπικής νομικής ισότητας, αλλά ουσιαστικής (κοινωνικής και 
οικονομικής) ανισότητας. Πολίτες, δηλαδή φορείς αυτών των δικαιωμάτων, 
μπορούσαν να είναι όσοι είχαν ιδιοκτησία και εισοδήματα, όχι οι άκληροι 
και οι περιθωριακοί, που θεωρούνταν απειλή για τους πρώτους. Η φτώχεια 
ήταν λόγος αποκλεισμού από την κοινωνία των πολιτών. Οι κατώτερες κοι-
νωνικές τάξεις (περιπλανώμενοι, επαίτες, ληστές) θεωρούνταν ασήμαντες 
και ανίκανες να συμμετέχουν στη διαχείριση του κοινού καλού, συνεπώς 
έπρεπε να μετατραπούν σε ορθολογικά υποκείμενα, σε ιδιοκτήτες της εργα-
σίας τους ικανούς να τη διαθέτουν στην αγορά. «Το βάρος της κοινωνικής 
αταξίας και αναταραχής αποδιδόταν αποκλειστικά σε εκείνους οι οποίοι 
τελικά δεν συμμετείχαν στην πολιτική κοινωνία».33

Κατά την περίοδο του Θετικισμού, η εγκληματικότητα αποτέλεσε όψη 
της προσαρμογής των κατώτερων τάξεων στις απαιτήσεις που έθετε η βιο-
μηχανική επανάσταση και οι ανάγκες της αστικής τάξης. Τα νέα δεδομένα 

29. Στο ίδιο (5η έκδ., 2011).
30. Στο ίδιο (2013).
31. Στο ίδιο (3η έκδ., 2014). 
32. Ενδεικτικά: Thomas Bernard, Jeffrey Snipes, Alexander Gerould, George Vold, Vold’s 

Theoretical Criminology, 7η έκδ., Oxford University Press, Οξφόρδη 2015· David Downes, Paul 
Rock, Eugene McLaughlin, Understanding Deviance, 7η έκδ., Oxford University Press, Οξφόρδη 
2016· Tim Newburn, Criminology, 3η έκδ., Routledge, Λονδίνο 2017.

33. Βιδάλη, ό.π., σ. 53 κ.ε., 65. Βλ. και Λάζος, ό.π., σ. 12 κ.ε.
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στην παραγωγική διαδικασία συνεπάγονται την υποβάθμιση του επιπέδου 
ζωής των ανειδίκευτων, οι οποίοι αποκλείονται από αυτή σε μια περίοδο 
πολιτικών και κοινωνικών διεκδικήσεων από την πλευρά της εργατικής τάξης 
που απειλούν την εξουσία των βιομηχάνων και των αστών. Η ανηθικότητα, 
η αταξία, η παρανομία, ακόμη και η αποσταθεροποίηση της καθεστηκυίας 
τάξης συνδέονται με την επικίνδυνη τάξη, την εγκληματική τάξη και το 
υπόλειμμα, δηλαδή με τις κοινωνικές συλλογικότητες που ταυτίζονται με 
τους φορείς του εγκληματικού κινδύνου στο μέτρο που δεν επιτυγχάνεται 
η εκ μέρους τους αφομοίωση της αστικής λογικής και ηθικής και δεν εμπε-
δώνεται η κυριαρχία της αστικής τάξης.34

Οι πρώιμες μελέτες των εγκληματολογικών στατιστικών από τις πρώτες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα [Aντόλφ Κετελέ (Adolphe Quételet) και Αντρέ-Μισέλ 
Γκερί (André-Michel Guerry)] καταλήγουν, μεταξύ άλλων, σε συμπεράσματα 
σύμφωνα με τα οποία ορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως οι άνεργοι, οι φτωχοί 
και οι χαμηλής μόρφωσης, έχουν την τάση να εγκληματούν περισσότερο από 
άλλες σε περιπτώσεις ταχείας μετάβασης από μια κατάσταση ευμάρειας σε μια 
κατάσταση μιζέριας. Οι απατεώνες, οι τσιγγάνοι, τα μέλη των «κατώτερων» 
τάξεων και φυλών με ανεπαρκή «ηθικά αποθέματα», καθώς και τα άτομα 
με χαμηλή ηθική, οι θαμώνες των καφενείων και οι μέθυσοι αδυνατούν να 
ακολουθήσουν την εγκρατή ζωή των συνετών που αποταμιεύουν, καταθέτουν 
και επενδύουν σε διάφορα ιδρύματα.35

Ωστόσο, η μεγάλη τομή που επέφερε ο Θετικισμός στις επιστημονικές 
αντιλήψεις για το έγκλημα και τον εγκληματία φέρει τη σφραγίδα της 
ιατρικής και της βιολογίας. Το έγκλημα ταυτίζεται με ασθένεια, η ανθρώ-
πινη συμπεριφορά δεν ελέγχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους, αλλά 
καθορίζεται από την κληρονομικότητα. Ο εγκληματίας είναι ένα κατώτερο 
ανθρωπολογικά είδος, ασθενής, ψυχικά διαταραγμένος, διανοητικά καθυστε-
ρημένος κ.λπ. Πρωτοπόροι στην κατεύθυνση αυτή είναι οι εκπρόσωποι της 
Ιταλικής Θετικής Σχολής, με κεντρική φυσιογνωμία τον Τσέζαρε Λομπρόζο 
(Cesare Lombroso), το έργο του οποίου συμπληρώνεται από το μαθητή του  
Ενρίκο Φέρι (Enrico Ferri), ο οποίος έδωσε έμφαση στη σημασία των 
κοινωνικών παραγόντων, και τον Ραφαέλε Γκαρόφαλο (Raffaele Garofalo) 
με το «φυσικό έγκλημα» που αποτελεί εκδήλωση της προερχόμενης από 
ανωμαλίες της εξέλιξης κατώτερων φυλών οργανικής ανικανότητας του 
ανθρώπου να νιώθει ηθικά αισθήματα, ενώ πολλοί συνεχιστές τους υπο-
στήριξαν τον βιολογικό προκαθορισμό του εγκλήματος.36 Η επινόηση του 

34. Γρηγόρης Λάζος, Ταξιστικές θεωρήσεις για τις εργατικές τάξεις κατά τον 19ο αιώνα, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011, σ. 139 κ.ε., 195 κ.ε., 257 κ.ε.

35. Βιδάλη, ό.π., σ. 68 κ.ε.
36. Πανούσης, Φυσιογνωμική, ό.π., σ. 128 κ.ε.· Βιδάλη, ό.π., σ. 80 κ.ε.· Δημόπουλος, ό.π., 

σ. 218-220· Αλεξιάδης, ό.π., σ. 48 κ.ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ιταλοί θετικιστές 
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γεννημένου εγκληματία, η απόδοση μιας παθολογικής ταυτότητας σ’ αυτόν 
και οι πολιτικές θεραπείας που προτάθηκαν από τις οργανικές/βιολογικές 
προσεγγίσεις της εγκληματολογίας εναρμονίστηκαν με τις ανάγκες έντα-
ξης και ελέγχου των κατώτερων τάξεων στον επεκτεινόμενο βιομηχανικό 
καπιταλισμό του 19ου αιώνα και επηρέασαν τη μεταχείριση των εγκλημα-
τιών και κατά τον 20ό αιώνα. Διακρίνοντας ως εγκληματικές, επικίνδυνες 
τάξεις τους εξαθλιωμένους που συγκεντρώνονταν στα νέα μεγάλα αστικά 
κέντρα και ταυτίζοντας τα εργατικά στρώματα με το έγκλημα, συνέβαλαν 
επίσης στην καλλιέργεια του κοινωνικού ρατσισμού, στις παρεμβάσεις της 
ευγονικής και σε κατασταλτικές ακρότητες αυταρχικών καθεστώτων, που 
προσέφευγαν στην εγκληματοποίηση της κοινωνικής πολιτικής, της φτώχειας 
και του φρονήματος,37 με αποκορύφωμα τη θηριωδία του ναζισμού.38

Οι οργανικές θεωρίες έδωσαν τη σκυτάλη στον ψυχολογικό/ψυχιατρικό 
θετικισμό, ο οποίος επέμεινε να αναζητεί εγκληματογόνες ανωμαλίες και 
μειονεξίες,39 αφήνοντας ανοιχτό το ζήτημα της διάχυσης του εγκλήματος σε 
όλα τα κοινωνικοοικονομικά επίπεδα, καθώς «κάθε άνθρωπος είναι ικανός να 
διαπράξει έγκλημα»,40 αλλά και στρέφοντας το ενδιαφέρον στις διαλυμένες 
οικογένειες και σε πολιτισμικά συστήματα (θεωρίες μάθησης). Ειδικότερα, 
μελετήθηκαν το πολιτισμικό σύστημα των νέων που ανήκουν στην κατώτερη 
τάξη, το οποίο «συνιστά το γενεσιουργό περιβάλλον για την παραβατικότητα 
των νεανικών συμμοριών, καθώς αλληλεπιδρά με τη γενικότερη κοινωνική 
κατάσταση και τις συνθήκες στις φτωχές συνοικίες»,41 ο υποπολιτισμός της 
βίας που συναντάται μεταξύ των αφροαμερικανών νέων (κυρίως) στα αστι-
κά κέντρα,42 ο «κώδικας του δρόμου», ένα πλαίσιο κανόνων επιβίωσης σε 
συνθήκες υποβάθμισης που συνδέεται με το αξιακό σύστημα των κατώτερων 
κοινωνικών τάξεων οι οποίες ζουν σε συνθήκες απομόνωσης και αλλοτρίωσης 
(τα παιδιά του δρόμου, σε αντίθεση με τα παιδιά των ευκατάστατων οικογενει-
ών).43 Περαιτέρω, η κληρονομιά της Ιταλικής Θετικής Σχολής έδωσε τροφή στη 

διαφοροποίησαν ριζικά τις θέσεις τους πραγματευόμενοι την έννοια του οικονομικού 
«εγκληματία» ή «ψευδο-εγκληματία» ή «εγκληματοειδούς» (Βίκυ Βασιλαντωνοπούλου, 
«Λευκά κολάρα» και οικονομικό έγκλημα, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2014, σ. 26 κ.ε., 31 κ.ε.). 

37. Βιδάλη και Κουλούρης, ό.π., σ. 196 κ.ε.
38. Βιδάλη, ό.π., σ. 73-74, 78-80, 88-91, 95-105· Σπινέλλη, ό.π., σ. 223-224· Λάζος, ό.π., 

σ. 235 κ.ε. 
39. Σπινέλλη, ό.π., σ. 224 κ.ε.
40. Σπινέλλη, ό.π., σ. 230· Αλεξιάδης, ό.π., σ. 62.
41. Βιδάλη, ό.π., σ. 131, αναφερόμενη στη μελέτη του Walter Miller, “Lower class culture 

as a generating milieu of gang delinquency”, Journal of Social Issues 14 (1958), σ. 5-19.
42. Marvin Wolfgang, Franco Ferracuti, The Subculture of Violence, Routledge, Λονδίνο 1967 

(ελλ. έκδ. Η υποκουλτούρα της βίας, μτφρ. Φ. Μηλιώνη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1995).
43. Βιδάλη, ό.π., σ. 134-136, αναφερόμενη στο έργο του Elijah Anderson, The Code of the 

Streets: Decency, Violence, and Moral Life of the Inner City, W.W. Norton, Νέα Υόρκη 1999.
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συζήτηση περί εγκληματικής προσωπικότητας, μιας προσωπικότητας ανώριμης 
ως προς την ηθική της ανάπτυξη, ανανεώνοντας την έμφαση που είχε δοθεί 
από τον 19ο αιώνα στη διαφορά μεταξύ εγκληματιών και μη εγκληματιών.44

Οι κοινωνιολογικές θεωρίες, στις πρώτες διατυπώσεις τους, στο πλαί-
σιο της Οικολογικής Σχολής του Σικάγου [Ρόμπερτ Παρκ (Robert Park), 
Έρνεστ Μπέρτζες (Ernest Burgess), Κλίφορντ Σo (Clifford Shaw) και Χένρι 
ΜακΚέι (Henry McKay)]45 υπό την επίδραση των ιδεών της βιολογικής 
αναλογίας και των βιοτικών ισορροπιών, ανέδειξαν το εγκληματολογικό  
ενδιαφέρον της «παρασιτικής», υποβαθμισμένης φτωχογειτονιάς του αστικού 
κέντρου, η οποία προσέλκυε τους νεοαφιχθέντες μετανάστες και οι κάτοικοι 
της οποίας στερούνταν ελπίδων και ευκαιριών για κοινωνική άνοδο.46 Στην 
περιοχή αυτή, όπου εγκαθίστανται κάτοικοι χαμηλού κοινωνικοοικονομικού 
επιπέδου (μεταβατική ζώνη), εκδηλωνόταν μεγάλο μέρος της εγκληματικό-
τητας (των νέων), ανεξάρτητα από την ανανέωση του πληθυσμού, δεδομένο 
που αποδίδεται στην κοινωνική αποδιοργάνωση και μεταδίδεται από τους 
παλαιότερους στους νεότερους με τη διαδικασία της πολιτισμικής μεταβίβασης.

Η διαγενεαλογική πολιτισμική μεταβίβαση απασχόλησε ακολούθως τον 
Έντουιν Σάδερλαντ (Edwin Sutherland) ο οποίος εισέφερε τη θεωρία της 
διαφορικής συναναστροφής ή του «συγχρωτισμού με διάφορες κοινωνικές 
ομάδες», σύμφωνα με την οποία η εγκληματική συμπεριφορά μαθαίνεται, 
όπως κάθε άλλη δραστηριότητα, μέσω της αλληλεπίδρασης με κοινωνούς, στο 
πλαίσιο κλειστών ομάδων, τα μέλη των οποίων συνδέονται με προσωπικούς 
δεσμούς.47 Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι θέσεις του Σάδερλαντ για τον εγκλη‑
ματία του «λευκού κολάρου» (ή περιλαιμίου), και συγκεκριμένα η παρα-
δοχή ότι το έγκλημα διαπράττεται όχι μόνον από τον εγκληματία του «μπλε 
κολάρου» (τον εγκληματία του δρόμου που ανήκει στα εργατικά στρώματα), 
αλλά και από άτομα κύρους και υψηλής κοινωνικής θέσης στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Για την παράνομη δραστηριότητα 
αυτών των ανθρώπων δεν έχει τόση σημασία το μέγεθος των οικονομικών 
δυνατοτήτων τους όση η πολιτική και κοινωνική δυναμική που εξασφαλίζει.48 

44. Βιδάλη, ό.π., σ. 132. Για τα χαρακτηριστικά που ανιχνεύονται στον πυρήνα της προ- 
σωπικότητας του εγκληματία κατά τη θεωρία του Jean Pinatel, βλ. Σπινέλλη, ό.π., σ. 107-108. 

45. Νικόλαος Τάτσης, Μαρία Θανοπούλου (επιμ.), Η Κοινωνιολογία της Σχολής του 
Σικάγου, Παπαζήση, Αθήνα 2009 (βλ. ιδίως τις συμβολές των Ιωάννας Τσίγκανου, «Η ιδέα 
της “κοινωνικής περιθωροποίησης” και η Σχολή του Σικάγου: Μια επίσκεψη στον “άνθρωπο 
του περιθωρίου”», σ. 239-258, και Έφης Λαμπροπούλου, «Η Σχολή του Σικάγου και η 
νεανική παραβατικότητα», σ. 259-286). 

46. Λάζος, Κριτική Εγκληματολογία, ό.π., σ. 100.
47. Δημόπουλος, ό.π., σ. 261-263.
48. Edwin Sutherland, “White-collar criminality”, American Sociological Review 5 (1940), σ. 

1-12. Είχαν προηγηθεί οι αναλύσεις του Edward Alsworth Ross για την ασυλία των οικονομικά 
ισχυρών «οιονεί εγκληματιών» και του Albert Morris για τους εγκληματίες της κοινωνικής 
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Έτσι, το έγκλημα μπορεί να εξεταστεί ως διαταξικό φαινόμενο, παρόν σε 
όλο το φάσμα της κοινωνικής ιεραρχίας.49 Παρ’ όλα αυτά, o Σάδερλαντ δι-
απιστώνει ότι οι εγκληματίες του λευκού κολάρου τυγχάνουν ευνοϊκής και 
μη στιγματιστικής αντιμετώπισης από τη νομοθεσία και τη δικαιοσύνη. Η 
στροφή από τον ατομικό παθολογικό εγκληματία στην εγκληματογόνο κοι-
νωνική παθολογία εμπλουτίζεται με προβληματισμούς για τη μεροληψία και 
την επιλεκτικότητα του ποινικοκατασταλτικού συστήματος, ζητήματα που 
αναδείχθηκαν τις δεκαετίες που ακολούθησαν από τους εκφραστές άλλων 
εγκληματολογικών αντιλήψεων.50

Λίγο πριν από τη «σιωπηλή επανάσταση»51 του Σάδερλαντ, η συμβολή του 
οποίου εντάσσεται στις θεωρίες της κοινωνικής διαδικασίας, για τις οποίες 
πρωταρχική σημασία έχει η διαδικασία της κοινωνικοποίησης και γίνεται 
δεκτό ότι εγκληματίας μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως φυλής, 
φύλου, εισοδήματος κ.λπ. αν και «προτεραιότητα» έχουν οι ανήκοντες στις 
χαμηλότερες «εισοδηματικές διαστρωματώσεις»,52 ο Ρόμπερτ Μέρτον (Robert 
Merton) εισφέρει μια άλλη σημαντική θεώρηση στο πλαίσιο των θεωριών της 
κοινωνικής δομής. Πρόκειται για τη θεωρία της ανομίας, νοούμενη όχι ως η 
κατά Εμίλ Ντιρκέμ (Émile Durkheim) κατάσταση απώλειας του κύρους ή 
κατάλυσης των παραδοσιακών ρυθμιστικών κανόνων που συνεπάγεται τη 
μείωση της συνεκτικότητας μιας κοινωνίας,53 αλλά ως διάσταση μεταξύ των 
κυρίαρχων πολιτισμικών στόχων μιας κοινωνίας και των μέσων που διατί-
θενται στα μέλη της για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς ή δυσαρμονία 
μεταξύ πολιτισμικής δομής (cultural structure) και κοινωνικής δομής (social 
structure).54 Η ένταση που προκαλείται από την αναντιστοιχία φιλοδοξιών 
και ευκαιριών για απόκτηση υλικών αγαθών ωθεί προς την ανομία, είναι δε 
μεγαλύτερη στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα που εκδηλώνουν περισσότερη 
εγκληματικότητα από την αστική τάξη.55 

Στο έδαφος της θεωρίας του Μέρτον βρήκαν ερείσματα προσεγγίσεις 
που ανέπτυξαν την έννοια των εγκληματικών υποπολιτισμών. Ενδεικτικά, 
οι Ρίτσαρντ Κλάουαρντ (Richard Cloward) και Λόιντ Όλιν (Lloyd Ohlin)56 
πρότειναν την έννοια της διαφορικής ευκαιρίας για να εξηγήσουν τα τρία 

αφρόκρεμας που αποφεύγουν το στιγματισμό (Βασιλαντωνοπούλου, ό.π., σ. 36 κ.ε., 43 κ.ε.). 
49. Βιδάλη, ό.π., σ. 120, 123.
50. Βασιλαντωνοπούλου, ό.π., σ. 46 κ.ε.
51. Στο ίδιο, σ. 119. 
52. Σπινέλλη, ό.π., 261.
53. Στο ίδιο, σ. 241. 
54. Robert Merton, “Social structure and anomie”, American Sociological Review 3/5 (1938), 

σ. 672-682. Βλ. και Βιδάλη, ό.π., σ. 143 κ.ε.
55. Βιδάλη, ό.π., σ. 145· Λάζος, ό.π., σ. 98-99.
56. Richard Cloward, Lloyd Ohlin, Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent 

Gangs, Free Press, Νέα Υόρκη 1960.
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είδη παραβατικών υποπολιτισμών (εγκληματικού, συγκρουσιακού και 
αναχωρητικού) που εμφανίζονται μεταξύ των νέων της εργατικής τάξης με 
τη δράση συμμοριών, μέσω των οποίων αντιδρούν στην αδυναμία τους να 
ικανοποιήσουν με νόμιμους τρόπους επιθυμίες που υπαγορεύει το πολιτι-
σμικό περιβάλλον.57 O Άλμπερτ Κοέν (Albert Cohen),58 ασχολούμενος επίσης 
με την παραβατικότητα των νέων της εργατικής τάξης, υποστηρίζει ότι οι 
νέοι αυτοί αντιδρούν εντασσόμενοι σε συμμορίες και αναστρέφουν τις αξίες 
της αστικής τάξης καθώς βιώνουν ματαίωση, αδιέξοδα και απογοητεύσεις 
διότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις αξίες αυτές, να επιτύχουν καλές 
σχολικές επιδόσεις και να αποκτήσουν κοινωνική αναγνώριση.59

Στο έργο του Βίλεμ Μπόνγκερ (Willem Bonger), που προηγείται κατά 
μερικές δεκαετίες60 και θεωρείται (όχι αναντίρρητα, καθώς σ’ αυτό εντο-
πίζονται στοιχεία συναινετικής θετικιστικής σκέψης61) η κύρια έκφραση 
πρώιμων μαρξιστικών αντιλήψεων, το έγκλημα αντιμετωπίζεται ως προϊόν 
της ενεργοποίησης εγωιστικών εγκληματικών σκέψεων, που οφείλεται στον 
καπιταλισμό και υπονομεύει την ηθική υπόσταση των ανθρώπων. Η εγκλη‑
ματική σκέψη αναπτύσσεται στα κατώτερα στρώματα λόγω της φτώχειας 
και της έλλειψης ηθικής εκπαίδευσης, ενώ και οι ισχυροί διαπράττουν 
εγκλήματα που, όμως, δεν ορίζονται ως τέτοια από το νόμο.62

Άλλες θεωρίες αναδεικνύουν διαφορετικά ζητήματα. Ο Θόρστεν Σελίν 
(Thorsten Sellin) αποδίδει το έγκλημα σε συγκρούσεις του ψυχικού κόσμου, 
όταν διάφορες κοινωνικές ομάδες στις οποίες ανήκει ένα άτομο αξιώνουν από 
αυτό για τις ίδιες περιστάσεις να συμμορφωθεί σε διαφορετικούς κανόνες 
συμπεριφοράς (πολιτισμική σύγκρουση ή σύγκρουση κανόνων συμπεριφοράς). 
Οι Ντέιβιντ Μάτζα (David Matza) και Γκρέσαμ Σάικς (Gresham Sykes), με 
τις τεχνικές εξουδετέρωσης ή ουδετεροποίησης, εκφράζουν την άποψη ότι 
οι άνθρωποι άλλοτε ακολουθούν σύννομες αξίες και άλλοτε διολισθαίνουν 
στην παρανομία και ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ εγκληματιών και μη 
εγκληματιών. Οι θεωρίες ελέγχου αντιστρέφουν το ερώτημα γιατί κάποιοι 
άνθρωποι εγκληματούν και αναζητούν απαντήσεις στο ερώτημα γιατί κά-
ποιοι άνθρωποι δεν εγκληματούν.63

Αν και η παράθεση που προηγήθηκε δεν είναι εξαντλητική, από τις 
εκτεθείσες θεωρίες που καλύπτουν μεγάλο μέρος του βασικού κορμού των 
εγκληματολογικών γνώσεων, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι 

57. Σπινέλλη, ό.π., σ. 254-255.
58. Albert Cohen, Delinquent Boys, The Free Press, Γκλένκοου 1955.
59. Σπινέλλη, ό.π., σ. 251-253· Λάζος, Κριτική Εγκληματολογία, ό.π., σ. 100-101.
60. Willem Bonger, Criminality and Economic Conditions, Little Brown, Βοστόνη 1916.
61. Λάζος, ό.π., σ. 78.
62. Λάζος, ό.π., σ. 79· Βιδάλη, ό.π., σ. 182-183· Αλεξιάδης, ό.π., σ. 73-75. 
63. Σπινέλλη, ό.π., σ. 265-270· Αλεξιάδης, ό.π., σ. 65-67· Βιδάλη, ό.π., σ. 153-157, 182-183. 
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αναζητήσεις για το έγκλημα και τον εγκληματία διεξάγονται κατά κανόνα 
με όρους ατομικής ή κοινωνικής παθολογίας και στρέφονται κατεξοχήν στις 
υποβαθμισμένες περιοχές και στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Οι πράξεις 
που θεωρούνται εγκλήματα συνδέονται, επίσης κατεξοχήν, με τη ζωή των 
ανθρώπων που κατοικούν σε τέτοιες περιοχές και ανήκουν στις ίδιες κοι-
νωνικές τάξεις, εξυπηρετώντας ευρύτερες ανάγκες επιβεβαίωσης της ισχύος 
ενός κανονιστικού πλαισίου στο οποίο είναι ζητούμενο να υπαχθούν αυτές 
οι ομάδες του πληθυσμού και να ελεγχθούν. 

Οι αμφισβητήσεις: η κοινωνική αντίδραση και η συγκρουσιακή οπτική 
Έχει ήδη αναφερθεί η διχοτόμηση ή τριχοτόμηση των θεωρητικών παραδειγ-
μάτων ή ρευμάτων της Εγκληματολογίας, με βάση τη συναινετική ή συγκρου-
σιακή αντίληψη που εκφράζουν όσον αφορά την εξασφάλιση της κοινωνικής 
ευταξίας και συνοχής. Έτσι, έπειτα από δεκαετίες μονοπώλησης, σχεδόν, του 
πεδίου από εγκληματολογικές προσεγγίσεις που δέχονταν ότι τα εγκλήματα 
είναι πράξεις που προσβάλλουν κοινά αποδεκτές αξίες, βασίζονταν στη δια-
φορετικότητα του εγκληματία και στρέφονταν στην αναζήτηση των αιτιακών 
όρων της εγκληματογένεσης, η Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης 
πρότεινε την εξέταση των νόμων και της συμπεριφοράς που θεωρείται αντίθε-
τη με αυτούς ως κοινωνικά κατασκευασμένων,64 δηλαδή ως εκφράσεων μιας 
κυρίαρχης βούλησης που ορίζει ποιες πράξεις χαρακτηρίζονται εγκλήματα 
ανεξάρτητα από τις εσωτερικές ιδιότητές τους, προκειμένου να προστατεύσει 
τα συμφέροντα ορισμένων κοινωνικών ομάδων, και, κατ’ επέκταση, υποδεικνύει 
ποιοι άνθρωποι στιγματίζονται ως εγκληματίες βάσει μιας απόφανσης ότι 
τέλεσαν αυτές τις πράξεις (δημιουργία και εφαρμογή του ποινικού νόμου65). 
Η Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης αναπτύχθηκε σε περιόδους 
εντάσεων, μεταβολών και κριτικής αμφισβήτησης των κοινωνικών σχέσεων, 
υπό την επίδραση της Σχολής της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης.66 Σύμφωνα 
με αυτήν, στο σχήμα κανονικότητα-απόκλιση-έγκλημα, η κοινωνική αντί-
δραση έχει αποφασιστική σημασία για τη δημιουργία και την ενίσχυση των 
μη κανονικών ή αντικανονικών συμπεριφορών. Έτσι, τίθεται μια σειρά από 
κρίσιμα ερωτήματα: Ποιος ορίζει ποια συμπεριφορά είναι αντίθετη σε κάποιον 
κανόνα, κοινωνικό ή νομικό/ποινικό (αποκλίνουσα ή εγκληματική) και με 
ποιο κριτήριο, σε ποιον κανόνα αντίκειται η συμπεριφορά αυτή, βάσει ποιων 
κριτηρίων ο κανόνας θεωρείται ηθικά δικαιολογημένος ώστε ο χαρακτηρισμός 

64. Βιδάλη, ό.π., σ. 159 κ.ε., 162. 
65. Δασκαλάκης, Η Εγκληματολογία…, ό.π., σ. 29 κ.ε., 79 κ.ε.· Έφη Λαμπροπούλου, 

Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της ποινικής δικαιοσύνης, Ελληνικά 
Γράμματα, Αθήνα 1999, σ. 37 κ.ε. 

66. Βιδάλη, ό.π., σ. 161-162.




