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Παρά τη µεγάλη του «ηλικία» το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου καταφέρνει 

να διατηρεί µια διαχρονική νεότητα, µε την έννοια που του εξασφαλίζει τόσο η 

επικαιρότητα όσο και η απροσδιοριστία του περιεχοµένου του. Για τους λιγότερο 

µυηµένους στην εγκληµατολογία και γενικότερα στις ποινικές επιστήµες, η 

εγκληµατικότητα του λευκού κολάρου αντιστοιχεί σχεδόν σε νοηµατικό κενό, 

δεδοµένου ότι δεν λειτουργεί ως συνειρµός ή έστω ως λεκτικό επιστέγασµα µιας 

συγκεκριµένης πράξης, όπως συµβαίνει µε τις περιπτώσεις της κοινής 

εγκληµατικότητας. Μια τέτοια διαπίστωση, ωστόσο, ισοδυναµεί πρόσθετα µε 

θεωρητικό παράδοξο, όταν γίνεται κοινό σηµείο για τα συµπεράσµατα των 

περισσότερο ειδικών επί του θέµατος. Η γενική θεωρητική αντίληψη για το 

συγκεκριµένο έγκληµα, ύστερα από πλήθος µελετών και ερµηνευτικών αναζητήσεων, 

καταλήγει ότι πρόκειται για µια έννοια βαθιά αντιφατική, αµφίσηµη, αµφιλεγόµενη 

και άλλο τόσο πολεµική, προκλητική και ανατρεπτική, σε σηµείο µάλιστα τέτοιο, 

ώστε να γίνεται λόγος για «σύρραξη µεταξύ των  «λευκού κολάρου» 

εγκληµατολόγων.»1  Οι δυσκολίες κατ΄ επέκταση που συνεπάγεται η µελέτη του 

φαινοµένου συγκεντρώνονται ακριβώς στον κατακερµατισµό που έχει υποστεί µέσω 

πολυετών θεωρητικών προσθαφαιρέσεων, οι οποίες οδήγησαν µε τη σειρά τους 

άλλοτε στη διεύρυνση κι άλλοτε στη συρρίκνωση ή ακόµα και στην  εγκατάλειψη του 

αντίστοιχου όρου. Στη συνθήκη αυτή αδιάκοπης ανησυχίας, όπως επισηµαίνει εξ 

αρχής ο V. Aubert, σωρεύεται και η γοητεία του όρου,2  καθώς και η δυναµική την 

οποία θα αναδείξουν  κάποια χρόνια αργότερα οι εκπρόσωποι της κριτικής 

εγκληµατολογίας.

1 Fredrichs D. 1998, “New Directions in Critical  Criminology and White Collar Crime” στο J.I. Ross Cutting The 
Edge – Current Perspectives in radical/Critical Criminology and Criminal Justice, Praeger, Westport, Connecticut 
– London, σελ. 77-91 Για µια πρώτη αίσθηση της  έντασης  και της  έκτασης της  θεωρητικής διαµάχης αναφέρεται 
χαρακτηριστικά η άποψη του  Newman, ο οποίος θεωρεί την έννοια του  εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου ως 
«τον πιθανότερα την πρόσφατα πιο  σηµαντική εξέλιξη  στην εγκληµατολογία» και εν είδει απάντησης τον ισχυρισό 
του Caldwell  ότι πρόκειται για ένα  «προπαγανδιστικό  όπλο το οποίο κάτω από  το επιδεικτικό προσωπείο της 
επιστήµης  χρησιµοποιείται  για τη θεµελίωση µιας  νέας  τάξης» Βλ. Newman D., 1958, “White Collar Crime” στο 
Law and Contemporary Problems, τ.23 σελ. 735-753, Carldwell R. 1968, “A Re –  Examination of the Concept of 
white Collar Crime” στο Gilbert Geis (ed) White Collar criminal: the offender in business and the professions, 
Atherton Press, New York σελ. 376-387   
2 Aubert  V., 1952 “White – Collar Crime and Social Structure” στο American Journal Of Sociology, τ..58, σελ.263 
– 271
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 Σύµφωνα µε τους τελευταίους, τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου 

ισοδυναµούν µε τα «εγκλήµατα των ισχυρών» και ως εκ τούτου προσφέρουν απτή 

απόδειξη της πολιτικής φύσης του εγκληµατικού φαινοµένου. Με άλλα λόγια, στην 

κριτική του πρόσληψη το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου εξελίσσεται στο κυρίως 

όχηµα της θεωρητικής ρήξης µε κλασικές αντιλήψεις και θετικιστικές 

προσλαµβάνουσες σχετικά µε τη φύση του εγκλήµατος γενικά. Για τη κριτική 

εγκληµατολογική «γραµµατεία», το έγκληµα δεν  ανταποκρίνεται µόνο στο σχήµα 

µιας κοινωνικής κατασκευής αλλά, επιπλέον, παραπέµπει στους εξουσιαστικούς 

εκείνους συσχετισµούς που επιµελούνται της κοινωνικής και θεσµικής θεµελίωσης 

του, καθώς και στις κοινωνικές δοµές απ’ όπου πηγάζουν οι εξουσιαστικές 

ισορροπίες. Μέσα από ένα τέτοιο θεωρητικό πρίσµα, το περιεχόµενο της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου αξιολογείται πιο πολιτικό και από την ίδια 

την πολιτική αντίληψη για το έγκληµα, δεδοµένου ότι οι δυνατότητες τέλεσης του 

καθώς και οι µορφές εκδήλωσης του αναφέρονται σε πολύ συγκεκριµένες 

οικονοµικο-κοινωνικές και πολιτικές δοµές. Παρόλη, λοιπόν, την αντίφαση που έχει 

επωµιστεί ο όρος διαχρονικά, ο προσδιορισµός του «λευκού κολάρου», ήδη από τον 

εµπνευστή του, παραπέµπει σαφώς στην άσκηση και στην κατάχρηση εξουσίας. Αυτό 

το χαρακτηριστικό, άλλωστε, προσπάθησαν να αποδώσουν  και οι µεταγενέστερες 

έννοιες, προσοµοιάζοντας κάθε φορά στις εξελίξεις και µεταµορφώσεις του 

καπιταλιστικού συστήµατος.3  Έτσι, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου αλλάζει 

πρόσωπα, αλλάζει τρόπους, αλλάζει µορφές και πλαίσια λειτουργώντας εν είδει 

εξουσιασιαστικού χαµαιλέοντα. Γίνεται, λοιπόν, εταιρικό έγκληµα, οικονοµικό 

έγκληµα, επιχειρηµατικό έγκληµα, επαγγελµατικό έγκληµα, κυβερνητικό έγκληµα, 

κρατικό-εταιρικό έγκληµα, περιβαλλοντικό έγκληµα, οργανωσιακό έγκληµα, έγκληµα 

των ελίτ, έγκληµα της αφρόκρεµας, έγκληµα της κορυφής.

 Κεντρική ιδέα, ωστόσο, καθεµιάς εναλλακτικής έννοιας και του αντίστοιχου 

της ορισµού είναι η σύζευξη πολιτικής και οικονοµικής ισχύος, αλλιώς τα 

«διαπλεκόµενα συµφέροντα», όπως εύστοχα διατυπώνεται στη γλώσσα και στη χώρα 

µας, τα οποία υπερβαίνουν τις θεσµικές εγγυήσεις άλλοτε παρακάµπτοντας και 

3 Υπό µια τέτοια οπτική είναι ενδιαφέρουσα η καταγραφή που επιχειρούν οι Di Genaro & Pedrazzi  σε σχέση µε τα 
διάφορα  θεωρητικά και νοµικά σχήµατα µε τα οποία αποδίδεται η  έννοια  του  εγκλήµατος  του  λευκού περιλαιµίου 
κατά το  διάστηµα των δεκαετιών 1940 –  1970 καθώς  και στις  αρχές  της δεκαετίας του 1980 Βλ. Di Gennaro G & 
Pedrazzi C., 1982, “La criminalita economica e publica opinione” στο Sociologia del diritto, τ.6, Angeli editore, 
Milano
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άλλοτε καταστρατηγώντας το κράτος δικαίου, τη βάση δηλαδή πάνω στην οποία είναι 

θεµελιωµένες όλες οι δυτικές, τουλάχιστον, σύγχρονες δηµοκρατίες. Το σηµείο αυτό 

συνδράµει και τη δεύτερη όψη της δυναµικής που ενυπάρχει στην  έννοια του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, προκαλώντας αυτή τη φορά τα όρια της κριτικής 

εγκληµατολογίας, µέσω της οποίας αναδείχθηκε, αλλά και της εγκληµατολογικής 

επιστήµης συνολικά. Παρατηρείται, δηλαδή, µια εκ νέου κίνηση προς τα µπροστά. Τα 

ερωτήµατα που τίθενται αφορούν στο µελλοντικό «ζητούµενο της εγκληµατολογίας»,4 

από τη στιγµή που έχει αφενός επιτευχθεί η κριτική αποδόµηση του εγκληµατικού 

φαινοµένου και αφετέρου έχει διαπιστωθεί η αδυναµία των θεσµικών εγγυήσεων να 

ελέγξουν το φαινόµενο της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου και να 

διασφαλίσουν τα κοινωνικά δικαιώµατα και τα δηµόσια αγαθά. Η κριτική καταγγελία 

περί «συστηµικής καταγωγής» των εγκληµάτων των ισχυρών χάνει όχι µόνο σε 

συνέπεια αλλά και σε αξιοπιστία, όταν αναζητά τη ρύθµιση τους µέσα από τα 

εργαλεία και τις κατασκευές του συστήµατος που τα παράγει.5 Εδώ ακριβώς φαίνεται 

να εδράζεται και η αφαιρετικότητα µε την  οποία είναι εµποτισµένη η υπό διερεύνηση 

έννοια. Η διαπίστωση µάλιστα αυτή γίνεται ακόµη πιο πρόδηλη στις «µέτα- 

µεταµοντέρνες» µέρες µας, όπου η έννοια της θεσµικής νοµιµότητας έχει απολέσει 

κάθε της πλεονέκτηµα έναντι της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. 

 Με όλα αυτά υπόψη, οι νεοπαγείς προσπάθειες που καταβάλλονται πρωτίστως 

για την οριοθέτηση και κατόπιν για τη ρύθµιση του εν λόγω φαινοµένου προτείνουν 

την υπέρβαση του εγκληµατικού σχήµατος. Πιο πολύ σαν συνέχεια παρά σαν 

εναλλακτική της κριτικής εγκληµατολογίας έρχεται µια σχετικά «νωπή» θεωρητική 

πρόταση που αυτοαποκαλείται «ζηµιολογία» και βασίζεται στην έννοια της 

κοινωνικής βλάβης. Με αναφορές στη θυµατολογία και στο θεωρητικό ρεύµα του 

καταργητισµού, το νέο αυτό σχήµα επιδιώκει να εστιάσει στην  ουσία του εγκλήµατος 

του λευκού περιλαιµίου και ως εκ τούτου να στρέψει την κατεύθυνση των 

ρυθµιστικών παρεµβάσεων  περισσότερο προς τις δοµές και λιγότερο προς το 

4 Πρβλ. Πανούσης Γ., 1988, Το ζητούµενο στην Εγκληµατολογία, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, Κοµοτηνή 

5  Έχει ενδιαφέρον να υπογραµµισθεί, ότι σε ανάλογο συµπέρασµα καταλήγουν και πιο δογµατικές προσεγγίσεις 
που προέρχονται από το χώρο του  ποινικού δικαίου. Συγκεκριµένα, ο Ι. Μανωλεδάκης αναφέρει ότι «το 
οικονοµικό  έγκληµα αποτελεί τελικά παθολογική  απόρροια του  οικονοµικού συστήµατος.» Μανωλεδάκης  Ι., 1993, 
«Η  τυποποίηση των οικονοµικών εγκληµάτων σε ειδικούς ποινικούς νόµους και η συρροή τους µε αντίστοιχα 
εγκλήµατα τυποποιηµένα στον ποινικό κώδικα», στο  Τα οικονοµικά Εγκλήµατα  –  Πρακτικά του  Δ’ Πανελληνίου 
Συνεδρίου  της ελληνικής Εταιρείας Ποινικού  Δικαίου  –  Θεσσαλονίκη 1991, εκδοτικός  οίκος Αφοι Π. Σάκκουλα, 
Αθήνα, σελ. 98
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εποικοδόµηµα. Με βασική αρχή ότι το έγκληµα δεν έχει οντολογική υπόσταση, η 

πραγµατικότητα της κοινωνικής βλάβης συνιστά τη µόνη ρεαλιστική βάση για την 

εξυπηρέτηση ακόµη και εκ πρώτης όψεως ουτοπικών  στόχων. Κι αν το πεδίο τόσο ως 

προς τη µεθοδολογία όσο και ως προς τη µεθόδευση µιας τέτοιας πρότασης είναι 

ανοιχτό απέναντι στο θεωρητικό διάλογο είναι ταυτόχρονα και περιορισµένο ως προς 

τα περιθώρια των πολιτικών επιλογών6. Αν αναλογιστούµε µάλιστα την  παλιά 

προτροπή της M. Delmas-Marty  ότι «όποιος θέλει να κάνει µια επιστηµονική δουλειά 

πάνω στην «εγκληµατικότητα των συναλλαγών», θα  πρέπει να γνωρίζει γιατί πράγµα 

µιλάει»,7  τότε η νέα αυτή θεωρητική προοπτική συµβάλλει καίρια στη 

(ανα)νοηµατοδότηση τόσο του επιθέτου «κριτική» όσο και του ουσιαστικού 

«επιστήµη». 

 Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο σκέψεων και γενικών θεωρήσεων, η παρούσα 

διατριβή ταυτίζεται µε µια προσπάθεια επεξεργασίας της έννοιας του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου. Η «επιµονή» στο συγκεκριµένο όρο δεν αντλείται τόσο από 

ιστορικούς λόγους όσο από την άποψη ότι συνιστά ταυτόχρονα και εύστοχο ορισµό 

του φαινοµένου στο οποίο αναφέρεται.8  Η µελέτη εκκινεί από την παραδοχή ότι το 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου συγκροτεί µια κατεξοχήν εγκληµατολογική έννοια, 

γεγονός που µε τη σειρά του προσδιορίζει το επιστηµονικό πεδίο εντός του οποίου η 

έννοια αυτή προσεγγίζεται, αναλύεται και ερµηνεύεται. Η ταύτιση της, συνεπώς, µε 

τον ευρέως διαδεδοµένο όρο της οικονοµικής εγκληµατικότητας, χωρίς να θεωρείται 

6  Τα όρια αυτά µοιάζουν πλέον να τίθενται  πιο ξεκάθαρα από ποτέ µέσω της αναπροσαρµογής ενός παλιού 
διλήµµατος:  καπιταλισµός ή δηµοκρατία; Βλ. Fleurbaey M., 2006, Capitalisme ou Démocratie? L’alternative du 
XXIe siècle,ed. Grasset 

7 Delmas – Marty, 1974, “La criminalité d’affaires” στο Revue de science criminelle et  de droit  pénal compare, τ.1,  
σελ.46

8 Όπως υπογραµµίζει η E. Sicilia «Με  αυτή την έννοια η  έκφραση  “White Collar Crime” του Sutherland αποσκοπεί 
στο  να προσδιορίσει  το σηµείο  µιας πολιτικής  θέσης (latu sensu) και να ενισχύσει την θεωρία  της  εγκληµατικής 
συµπεριφοράς προβάλλοντας  τη ως ιδιαίτερα επιτυχηµένη επιλογή» Sicilia E., 2001, Economia Impresa e 
Criminalita dei Collietti Bianchi, Cacucci Editore, Bari, σελ. 55



7

λανθασµένη, εντούτοις κρίνεται αδόκιµη9. Η ουσία µιας τέτοιας διαφοροποίησης 

συντίθεται πάνω στη βάση µιας διττής παραµέτρου, µε ποσοτικές και ποιοτικές 

αποχρώσεις. Έτσι, η έννοια της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου λογίζεται 

ευρύτερη από εκείνη της οικονοµικής εγκληµατικότητας, δεδοµένου ότι δεν 

ταυτίζεται ούτε περιορίζεται σε συγκεκριµένες, τυποποιηµένες ποινικά προσβολές, 

που στρέφονται κατά του εννόµου αγαθού της περιουσίας ή σηµαντικών πτυχών της 

οικονοµίας, αλλά περιλαµβάνει και περιπτώσεις που το υπό διακύβευση αγαθό αφορά 

στην  ίδια τη ζωή ή και σε περιστατικά, η θεσµική αποτύπωση των οποίων  αντιστοιχεί 

µε αστικές, διοικητικές και εµπορικές παραβάσεις. Η µεγαλύτερη, ωστόσο, 

ιδιαιτερότητα του όρου σχετίζεται µε την επίκλησή του προκειµένου να περιγραφούν 

συµβάντα, τα οποία δεν  χαίρουν κανονιστικής κωδικοποίησης. Με αυτόν τον  τρόπο 

αποκαλύπτεται και η ποιοτική διαφοροποίηση του, η οποία υπαγορεύει ότι η κριτική 

µελέτη των  εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου δεν καθηλώνεται σε µια «νοµική» 

αντίληψη για το κόσµο και στη θετικιστική αντανάκλαση της, αλλά αναζητά 

απαντήσεις στο σύστηµα οικονοµικής παραγωγής, στην κρατική οργάνωση, στις 

κοινωνικές σχέσεις και στους εξουσιαστικούς συσχετισµούς.

Η ιδιαιτερότητα αυτή αποτελεί ουσιαστικά το έναυσµα για τη συγκρότηση της 

συγκεκριµένης διατριβής, όπως µετουσιώνεται σε δύο περαιτέρω παρατηρήσεις. Η 

πρώτη παίρνει τη µορφή µιας αντίφασης: σε καιρούς παγκοσµιοποίησης, το 

περιεχόµενο της οποίας διαµορφώνεται από τα αξιακά προτάγµατα του 

νεοφιλελευθερισµού, το εγκληµατικό φαινόµενο και ο συνακόλουθος «φόβος του 

εγκλήµατος» εξαντλούνται στην  έννοια του κοινού εγκλήµατος ή της λεγόµενης 

«εγκληµατικότητας του δρόµου». Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαρκώς αυξανόµενη 

κοινωνική απαίτηση για ασφάλεια αναδεικνύεται στον κυρίαρχο οδηγό της διεθνούς 

αντεγκληµατικής πολιτικής, τροφοδοτώντας τελικά επιλογές στρατιωτικού τύπου, 

που συνδέονται µε έννοιες όπως «εσωτερικός εχθρός», ηθικός πανικός, «µηδενική 

9  Όπως  συγκεκριµένα παρατηρεί ο Ν. Κουλούρης στο  πλαίσιο της µελέτης της οικονοµικής εγκληµατικότητας  
αποφεύγεται συνήθως να εξετάζεται «ποια στοιχεία συνέχουν τις προσωποπαγείς σχέσεις και πραγµατογενείς 
καταστάσεις οι  οποίες συνθέτουν την ανθρώπινη δραστηριότητα που  µας απασχολεί.» Κουλούρης Ν., 1993, «Το 
έγκληµα της  οικονοµίας, η οικονοµία  το εγκλήµατος και τα  οικονοµικά εγκλήµατα»  στο Τα οικονοµικά Εγκλήµατα 
– Πρακτικά του  Δ’ Πανελληνίου  Συνεδρίου  της  ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου  –  Θεσσαλονίκη  1991, 
εκδοτικός  οίκος  Αφοι Π. Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 167-168 Σε ανάλογο πλαίσιο ο M. Pavarini είχε ήδη επισηµάνει 
από το 1975 δύο πιθανές προσεγγίσεις  της  οικονοµικής εγκληµατικότητας:  αυτόν που  είναι συνδεδεµένος µε το 
γράµµα του νόµου  και αντιστοιχεί στο  ποινικό  δίκαιο και αυτόν που δεν αφορά  σε εγκληµατικές µορφές (διότι δεν 
έχει προηγηθεί η ποινικοποίηση  ή η δίωξη τους) αλλά που παραµένουν κοινωνικά επιβλαβείς  και που  ταυτίζεται 
µε την εγκληµατολογία της οικονοµικής παρέκκλισης. Βλ Pavarini M., 1975, «Ricerca in tema di  criminalita 
economica” στο La Questione Criminalle, τ.Ι(3), σελ. 537-545  
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ανοχή» και άλλες αντίστοιχου ύφους και αντίληψης. Κατ’ αυτόν τον  τρόπο, 

καλλιεργείται και (αυτο)αναπαράγεται ένα κλειστό ιδεολογικό σύστηµα περί 

κοινωνικής βλάβης, από το οποίο παραδόξως εκλείπουν οι εκφάνσεις εγκλήµατος µε 

το µεγαλύτερο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος, οι οποίες και συνθέτουν το 

εννοιολογικό βεληνεκές του λευκού περιλαιµίου. Η µόνη µορφή εγκληµατικού 

φαινοµένου που προβάλλεται σε διαστάσεις ανάλογες του «παγκόσµιου χωριού», 

δηλαδή ως παγκόσµια απειλή, δεν σχετίζεται µε την  πραγµατικότητα της οικονοµίας, 

αλλά περισσότερο µε τη δίωξη του οργανωµένου εγκλήµατος, το οποίο 

σκιαγραφείται κατά κύριο λόγο µε τα χαρακτηριστικά της τροµοκρατίας. Ωστόσο, η 

προοπτική διασύνδεσης τους, που θα υπαγόρευε σχηµατικά την τροµοκρατία της 

οικονοµίας ή εναλλακτικά το οργανωµένο έγκληµα των διεθνών αγορών, τίθεται όχι 

µόνο εκτός συζήτησης αλλά και αποµονώνεται στη σφαίρα της φαντασίας ή του 

παράδοξου.  

Η δεύτερη παρατήρηση έχει προεκτάσεις πολιτικής πρόκλησης: η πολιτική 

ορθότητα που εξέθρεψε την αντίληψη για το «τέλος της ιστορίας» και κατ’ επέκταση 

το δόγµα ότι ο κόσµος πορεύεται από µόνος του και µάλιστα εξ αντικειµένου 

παραπέµπει σε µια µοιρολατρική πεποίθηση για την έκβαση των πραγµάτων. 

Εποµένως, το τέλος της ιστορίας, όπως σχολιάζει ο Τσουκαλάς, ισοδυναµεί µε µια 

σειρά από άλλα «τέλη»: το τέλος του κοινωνικού ζητήµατος, το τέλος της πολιτικής, 

το τέλος των ηθικών προβληµατισµών, το τέλος του «εµείς»10. Η νέα ορθοδοξία 

ευαγγελίζεται την «υπερ-πολιτικοποίηση» της οικονοµίας, ανάγοντας «το αόρατο 

χέρι της αγοράς» στον απόλυτο ρυθµιστή κάθε πλευράς της ανθρώπινης δράσης. Ως 

ανθρώπινη συµπεριφορά, το εγκληµατικό φαινόµενο «αποστειρώνεται» από τις 

πολιτικές του διαστάσεις και αντιµετωπίζεται ως τεχνικό πρόβληµα, η επίλυση του 

οποίου απαιτεί τη συνδροµή της κατάλληλης τεχνογνωσίας. Το ενδιαφέρον  στην 

περίπτωση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η 

τεχνογνωσία αυτή, που αποτελεί εξοµοίωση της παγκοσµιοποιήµενης αγοράς και του 

εµπορίου, τείνει στην αξιωµατική νοµιµοποίηση όλων σχεδόν των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων  και συναλλαγών, εφόσον εµπλέκονται µε την αρχή “of doing 

business”. Η ίδια ηθική επιβάλλει την παράλληλη απονοµιµοποίηση οποιασδήποτε 

10Τσουκαλάς Κ, 2001, «Οι κοινωνίες δεν προχωρούν µόνες τους», στην Εφηµερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, 28/01/2001 
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αντίδρασης ή εναντίωσης µε το επιχείρηµα της “anti-business” ρητορικής και 

πρακτικής. Σε ένα τέτοιο πεδίο πολιτικής αποποίησης και απογύµνωσης των πάντων, 

το κριτικό στοίχηµα συνίσταται στην ανάδειξη του πολιτικού χαρακτήρα της «α-

πολίτικης» προσέγγισης και ακόµη περισσότερο στον επαναπροσδιορισµό της 

έννοιας του κοινωνικού. Ο τεχνοκρατισµός, ως διάδοχη κατάσταση του 

εκδηµοκρατισµού, µπορεί να µη διαθέτει πολιτικό όραµα ή ιδεολογία, αλλά 

παραµένει πολιτική επιλογή. Ως τέτοια υποστηρίζεται από το ανάλογο νοµικό 

πλαίσιο που του παρέχει η πολιτική εξουσία, επιτάσσει την  αποδοτική, 

αποτελεσµατική, πολιτικά-ουδέτερη ρύθµιση των προβληµάτων και η εφαρµογή του 

περνά µέσα από την περιθωριοποίηση των πολιτών και την αποδυνάµωση των 

δικαιωµάτων τους. Η σύγχρονη συγκυρία της οικονοµικής κρίσης δεν εντείνει απλώς 

ανάλογες καταστάσεις αλλά και τις επιβεβαιώνει11. 

 Κατόπιν τούτων, η δοµή της διατριβής αντιστοιχεί στα στάδια µιας 

εξελικτικής πορείας, σκοπός της οποίας είναι να αναδείξει αφενός το ίδιο το 

φαινόµενο, τον τρόπο δηλαδή µε τον  οποίο συλλαµβάνεται θεωρητικά και «χτίζεται» 

διαλεκτικά, ώστε να συγκροτηθεί τελικά σε ένα ξεχωριστό και αυτόνοµο αντικείµενο 

επιστηµονικής έρευνας. Αφετέρου για να ιχνηλατήσει τα όρια του, εκεί όπου το 

φαινόµενο θεωρητικά εξαντλείται και ο προβληµατισµός κινείται πλέον σε 

περισσότερο πρακτικές κατευθύνσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτίστως διερευνάται η 

εγκληµατολογική θεωρία και µέσω αυτής η έµφαση που δίνεται στο έγκληµα του 

λευκού περιλαιµίου. Αναζητούνται, µε άλλα λόγια, οι θεωρητικές καταβολές και 

εκδοχές του όρου όχι από τη πλευρά της ιστορικής ανασκόπησης, αλλά από αυτή της 

ουσιαστικής, νοηµατικής εκκόλαψης του. Από τη στιγµή που ο όρος αποκτά 

επιστηµονικά οντολογική διάσταση, έρχεται ο ίδιος στο προσκήνιο. Το ενδιαφέρον εν 

προκειµένω εστιάζεται άµεσα στην  έννοια και το περιεχόµενο της εγκληµατικότητας 

του λευκού περιλαιµίου, η οποία άλλοτε συρρικνώνεται, άλλοτε διευρύνεται, άλλοτε 

11  Σε µια προσπάθεια αποτύπωσης της  σηµερινής παγκόσµιας κρίσης µε φόντο το ελληνικό πεδίο ο Κ. Δουζίνας 
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το 2008, το  παγκόσµιο  χρηµατοπιστωτικό  σύστηµα κατέρρευσε υπό το βάρος των ίδιων 
του  των αντιφάσεων. Η  κερδοσκοπία που στηρίχθηκε  στο  εικονικό κεφάλαιο κατέρρευσε όταν η πραγµατική 
οικονοµία απαίτησε το  µερίδιο της. Δισεκατοµµύρια δολάρια µεταφέρθηκαν από το λαό στα  χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα, προσφέροντας µια προσωρινή ανάσα στο τραπεζικό  σύστηµα. Όταν, µετά τη κατάρρευση οι  άνθρωποι 
άρχισαν να χάνουν τα σπίτια, τις δουλειές  και  τις επιχειρήσεις τους, δεν τους προσφέρθηκε κάποια ανάλογη βοήθεια. 
Δεν υπήρχαν διαθέσιµα κεφάλαια για να σωθούν σχολεία, νοσοκοµεία και  κατοικίες. Τους ταραγµένους αυτούς µήνες 
αναδύθηκε ένα νέο είδος πολιτικής οικονοµίας: σοσιαλισµός για τους πλούσιους, καπιταλισµός για τους φτωχούς.» 
Δουζίνας  Κ., 2001, Αντίσταση και  Φιλοσοφία στη  Κρίση – Πολιτική, ηθική και  Στάση  Σύνταγµα, εκδόσεις 
Αλεξάνδρεια, σελ.33-34  
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εγκαταλείπεται τελείως και άλλοτε συνδυάζεται ή ταυτίζεται µε άλλες µορφές 

εγκληµατικότητας. Αντιστοίχως ανακύπτουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, µια σειρά από 

νέους και διαφορετικούς όρους. Η ολοκλήρωση της θεωρητικής επεξεργασίας της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου ως όρου και των µεταβολών που 

επιδέχεται σηµατοδοτεί την έναρξη µιας πιο απτής και ρεαλιστικής προσέγγισης της 

ως κοινωνικού φαινοµένου. Εδώ διαδραµατίζεται η ένταξη και αποτύπωση της στο 

σηµερινό µεταµοντέρνο σκηνικό· αποτιµάται σε σχέση µε τη κοινή εγκληµατικότητα, 

αλλά και η σχέση της µε αυτή, ενώ παρουσιάζεται και εκτιµάται η λειτουργικότητα 

διαφόρων εφαρµοσµένων µοντέλων αντεγκληµατικής πολιτικής που στοχεύουν στη 

ρύθµιση της. Παράλληλα όµως, το κριτήριο της λειτουργικότητας σε πρακτικό 

επίπεδο γίνεται αφορµή για να ξαναειπωθούν παλιότερες ιδέες µε σύγχρονους 

τρόπους, αλλά και για να διατυπωθούν νέες θεωρητικές προσεγγίσεις.

 Η διάρθρωση µε την οποία συστηµατοποιούνται οι παραπάνω σκέψεις 

επιβάλλει τη διαίρεση της διατριβής σε τρία µέρη. Στο πρώτο, το οποίο φέρει τον 

γενικό τίτλο «το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου  ως αυθεντική έννοια της 

εγκληµατολογικής θεωρίας», παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγκληµατολογικής 

επιστήµης, που ξεκινά µε την θετικιστική ιταλική σχολή και καταλήγει µε την κριτική 

άποψη, ως το θεωρητικό σηµείο τοµής της εγκληµατολογίας. Πιο συγκεκριµένα, ο 

Cesare Lombroso και ο Enrico Ferri επιλέγονται ως οι πλέον σηµαντικοί εκπρόσωποι 

της θετικιστικής παράδοσης, µε τον πρώτο µάλιστα να διεκδικεί τον τιµητικό τίτλο 

του «πατέρα της εγκληµατολογίας.»  Το ενδιαφέρον της θεωρητικής πρότασης του 

Lombroso, αν  και ξεπερασµένη πια, έγκειται στα αειθαλή χαρακτηριστικά µε τα 

οποία περιέγραψε τον οικονοµικό εγκληµατία, επιφυλάσσοντας του ξεχωριστή θέση, 

η οποία µάλιστα εκδηλώνεται µε το χαρακτηρισµό «ψεύδο – εγκληµατίας» (“pseydo-

criminal”), σχεδόν εξαιρώντας τον από τo γενικότερο θεωρητικό του µοντέλο του 

«εγκληµατία – ανθρώπου».  Ο Ferri, αν και ο ίδιος υπερασπιστής του αταβιστικού 

παραδείγµατος, εντούτοις διαφοροποιείται από τον Lombroso στο σηµείο της 

προνοµιακής θέσης που απολαµβάνει ο οικονοµικός εγκληµατίας έναντι των λοιπών 

εγκληµατιών.  Για τον  Ferri, η διάκριση αυτή δεν συνδέεται µε τη φύση του 

ανθρώπου, αλλά µε το βαθµό και το είδος του εγκλήµατος που διαπράττει. Η µικρή 

αυτή προοδευτική στροφή που επιχειρεί ο Ferri ενισχύεται και µε την εισήγηση του 

περί της νοµικής ευθύνης του εγκληµατία.



11

 Οι πρώτες ουσιαστικές προσπάθειες να εγκαταλειφθεί το στενό 

ανθρωπολογικό µοντέλο του οικονοµικού εγκληµατία και να συσχετισθεί µε 

ευρύτερες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις υλοποιούνται πρωτίστως από τους Edward 

Alsworth Ross και Albert Morris. Για την ακρίβεια, η ιδέα της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου γεννιέται όταν  ο πρώτος µε τον όρο “criminaloid” αναφέρεται σε 

µια συγκεκριµένη κατηγορία εγκληµατιών, η δράση των οποίων αναζητείται στην 

οργάνωση της οικονοµικής και πολιτικής ζωής. Η θέση που κατέχει µια τέτοια 

«κάστα» εγκληµατιών στην κοινωνική πυραµίδα αποδίδεται µε την έννοια που 

επιλέγει ο  Morris αποκαλώντας τους «εγκληµατίες της κοινωνικής αφρόκρεµας».  Οι 

θεωρητικές παρεµβάσεις των δύο µελετητών, ανεξαρτήτως της επιστηµονικής τους 

βαρύτητας, αποτέλεσαν για τον Edwin Sutherland το εφαλτήριο, προκειµένου να 

συλλάβει και να ορίσει για πρώτη φορά την έννοια του «εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου» το 1939. Σύµφωνα µε τον πλέον διαδεδοµένο ορισµό του ο συγγραφέας 

ονοµατίζει «έγκληµα του  λευκού περιλαιµίου το έγκληµα που  διαπράττεται από άτοµα 

κύρους και υψηλού κοινωνικού status στο πλαίσιο της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας.» Παρά τον  έντονο διάλογο που προκάλεσε ο ορισµός αυτός, ο 

οποίος άλλωστε συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, ουσιαστικά πέτυχε την αποσύνδεση 

του εγκληµατικού φαινοµένου από θεωρίες για ατοµικές παθολογίες και κοινωνικές 

παθογένειες. Η περαιτέρω συµβολή του Sutherland αποτυπώνεται στη γενική θεωρία 

του περί διαφορικής συναναστροφής και διαφοροποιηµένης κοινωνικής οργάνωσης, 

µε την  οποία επιδιώκει να ερµηνεύσει και το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου. Πέραν 

των ατελειών και αγκυλώσεων που χαρακτηρίζουν τη θεωρητική πρόταση του 

Sutherland, η προσφορά της είναι αδιαµφισβήτητη στην εξέλιξη µιας πρωτογενούς 

σηµαντικής µετάβασης που σηµειώνεται στην εγκληµατολογική µελέτη και που 

διακρίνεται για τη φυγόκεντρο τάση της από τον δράστη στη δράση και από τον 

εγκληµατία στο έγκληµα.

 Μια τέτοια µετάβαση αποτυπώνεται καθαρότερα µε τη δοµολειτουργική 

προσέγγιση του Robert  Merton και τη θεωρία της ανοµίας. Παρόλο που η πρώτη 

σύγχρονη εκδοχή της έννοιας της ανοµίας ανήκει στον Emile Durkheim, η 

ενσωµάτωση της στο γνωστικό αντικείµενο της εγκληµατολογίας οφείλεται 

αποκλειστικά στον  Merton. Τόσο ο πρώτος όσο και ο δεύτερος, αν και µε 

διαφορετικούς όρους ο καθένας, εντοπίζουν την  ανοµία στη διάσταση των 
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κοινωνικών µέσων  και των κοινωνικών  σκοπών. Σε ένα ανοµικό περιβάλλον, ο 

εγκληµατίας του λευκού περιλαιµίου ενσαρκώνει το προφίλ του καινοτόµου, ενώ το 

φαινόµενο της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου ταυτίζεται µε τις 

λανθάνουσες λειτουργίες των κοινωνικών δοµών  και των  πολιτικών  θεσµών. Η 

θεωρητική σύνδεση των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου µε τη διάρθρωση και 

λειτουργία της κοινωνικής δοµής και οργάνωσης υποστηρίζεται πλέον χωρίς καµία 

περιστροφή συνοψίζοντας το περιεχόµενο της «πολιτικής µηχανής». Ο ρόλος της 

πολιτικής µηχανής να βρίσκει ουσιαστικά διεξόδους σε µια αδιέξοδη και 

αυτοαναιρούµενη κοινωνική οργάνωση ισοδυναµεί µε τις υπόγειες µυστικές δυνάµεις 

του συστήµατος. Όσο όµως οι δυνάµεις αυτές εντοπίζονται αλλά δεν 

αµφισβητούνται, η εγκληµατολογική επιστήµη παραµένει δεµένη θεωρητικά στο 

αιτιοκρατικό άρµα του θετικισµού.

 Η αµφισβήτηση αυτή, που έρχεται στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις 

αρχές τις δεκαετίας του ’70, θα αποτελέσει σηµείο ρήξης και ανατροπής για τον 

επιστηµονικό κλάδο της εγκληµατολογίας. Με την  ανάδυση της κριτικής ή 

ριζοσπαστικής ή νέας ή µαρξιστικής εγκληµατολογίας ολοκληρώνεται µια δεύτερη 

µετάβαση στα εγκληµατολογικά χρονικά και συνδέεται µε την  εγκατάλειψη του 

θετικισµού. Η θεωρητική πλέον αναζήτηση δεν αποσκοπεί στην διατύπωση µιας 

γενικής αιτιολογικής θεωρίας, ως απάντηση στο ερώτηµα «γιατί ο άνθρωπος 

εγκληµατεί;», αλλά στοχεύει στην «αποδόµηση του εγκλήµατος», το οποίο 

οριοθετείται πλέον ως κοινωνική κατασκευή και αντανακλά σχέσεις εξουσίας. Ο 

νόµος παύει να γίνεται αντιληπτός ως «ουδέτερο έδαφος» στο πλαίσιο του 

κοινωνικού συµβολαίου και της συλλογικής συναίνεσης και ισοδυναµεί όλο και 

περισσότερο µε φορέα οικονοµικό – πολιτικών συµφερόντων, αποτέλεσµα της 

αέναης κοινωνικής σύγκρουσης. Υπό αυτή την οπτική, τα εγκλήµατα του λευκού 

κολάρου ορίζονται ως «εγκλήµατα των  ισχυρών». Η διαφοροποίηση και η ευνοϊκή 

µεταχείριση – αν  όχι ατιµωρησία – που απολαµβάνουν τόσο σε επίπεδο ουσιαστικού 

όσο και δικονοµικού δικαίου αποτελεί εκδήλωση και επαλήθευση της κοινωνικής 

θέσης ισχύος που συντροφεύει τις αντίστοιχες συµπεριφορές. 

 Αν και προγενέστερος της κριτικής σχολής, ο Willem Bonger  συγκαταλέγεται 

ανάµεσα στους επιφανέστερους εκφραστές της λόγω του ιδιαίτερα πρωτοποριακού 

του πνεύµατος. Δοµικό στοιχείο της ανάλυσης του αποτελεί ο καπιταλιστικός τρόπος 
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παραγωγής και οργάνωσης της κοινωνίας, ο οποίος ευθύνεται για τη διαίρεση της σε 

εξουσιαστές και εξουσιαζόµενους. Οι πρώτοι, διαθέτοντας εξουσία, καθορίζουν και 

τον αντικοινωνικό, επιβλαβή και εγκληµατικό χαρακτήρα της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς, αναλόγως και µε τα συµφέροντα που κάθε φορά θίγονται. Το 

εγκληµατικό λοιπόν στερεότυπο εξαρτάται και επηρεάζεται άµεσα από τη θέση που 

κατέχει ένα άτοµο στην  κοινωνική κλίµακα. Υπ’ αυτό το πρίσµα, ο Bonger  διακρίνει 

την  έννοια της οικονοµικής εγκληµατικότητας από το φαινόµενο της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, το οποίο και αποκαλεί «εγκληµατικότητα 

της µπουρζουαζίας», υπογραµµίζοντας την καθοριστική σηµασία της κοινωνικής 

ταυτότητας του δράστη για τη τυπική υπόσταση της τελευταίας, λόγω των ευκαιριών 

και των κινήτρων που συνδέονται µε αυτή. 

 Στους πιο σύγχρονους, αλλά και στους πιο σηµαντικούς εκπρόσωπους της 

κριτικής εγκληµατολογίας εντάσσονται οι William Chambliss και Richard Quinney. 

Ο πρώτος, εγκαταλείποντας απλοϊκές εργαλειακές απεικονίσεις του ποινικού νόµου 

και της λειτουργίας του εντός του καπιταλιστικού συστήµατος, υποστηρίζει ότι η 

κριτική µατιά επιβάλλει µια περισσότερο συνθετική αποτύπωση των πραγµάτων. 

Αφετηρία µιας τέτοιας οπτικής είναι πρώτον  ότι το δίκαιο δεν αντανακλά το κοινό 

περί δικαιοσύνης αίσθηµα και ότι ο σκοπός του νόµου δεν είναι ευθέως αλληλένδετος 

µε τα τελικά αποτελέσµατα που παράγει. Η συγκεκριµένη διάκριση µεταξύ «νόµου 

στα βιβλία» και «νόµου στην πράξη» αποτελεί για το συγγραφέα τον κύριο λόγο που 

τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου παραµένουν ατιµώρητα. Δίνοντας στο 

φαινόµενο τις διαστάσεις ενός «παρά-συστήµατος», το οποίο απαρτίζεται από 

επιχειρηµατίες, µέλη του οργανωµένου εγκλήµατος, κρατικούς λειτουργούς και 

θεσµικούς αξιωµατούχους, οι δράσεις που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του 

περιλαµβάνουν  µίζες, δωροδοκίες, ρουσφέτια, «λαδώµατα», εκβιασµούς ακόµη και 

τη χρήση ωµής βίας. Ωστόσο, ο συγγραφέας παρατηρεί ότι το «παρά-σύστηµα» της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου είναι «αναπόφευκτο» στοιχείο της λογικής 

γύρω από την οποία δοµείται το κυρίαρχο καπιταλιστικό σύστηµα. 

 Εστιάζοντας στην ίδια προσέγγιση, ο Quinney την περιγράφει µε το 

αντιθετικό δίδυµο που ανταποκρίνεται στους όρους της οικονοµικο-κοινωνικής 

κυριαρχίας και της υποταγής. Το έγκληµα συνιστά αναπόδραστο στοιχείο αυτού του 

διδύµου και συνεπώς διαµορφώνεται και εξελίσσεται υπό την επίδραση του. 
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Ακολουθώντας την ίδια «κόκκινη κλωστή» το φαινόµενο της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου, ως τυπική εκδήλωση µιας τέτοιας αντίθεσης, συνιστά 

ταυτοχρόνως ενδηµικό στοιχείο του καπιταλιστικού µοντέλου παραγωγής. Η ύπαρξη 

του, δηλαδή, όπως και η πορεία και µετεξέλιξή του ακολουθούν  και εξυπηρετούν τις 

φάσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης και προόδου.  Αν και επί του περιεχοµένου των 

ισχυρισµών τους για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου ο Quinney και Chambliss 

δεν διαφοροποιούνται σε σηµαντικό βαθµό, ο δρόµος από τον οποίο ο κάθε 

συγγραφέας φτάνει στα συµπεράσµατα του είναι τελείως διαφορετικός. Αντί του 

νοµοθετικού ρεαλισµού που επιλέγει ο Chambliss, ο Quinney ρέπει προς τον 

φιλοσοφικό ιδεαλισµό. 

 Στο δεύτερο µέρος που ακολουθεί και επιγράφεται «η πορεία και εξέλιξη του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου ως εγκληµατολογικού όρου και φαινοµένου», 

επιχειρείται µια αντίστροφη και «εκ των έσω» προσέγγιση της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου. Μετά τις προσπάθειες σκιαγράφησης και αποσαφήνισης της 

µέσα από τα διάφορα θεωρητικά ρεύµατα, στο πεδίο του εγκληµατολογικού διαλόγου 

τίθεται η θεωρητική τεκµηρίωση του όρου, καθώς και οι συµπεριφορές που 

περιλαµβάνει. Οι πρώτες αντιπαραθέσεις αφορούν το αν  και κατά πόσο το έγκληµα 

του λευκού περιλαιµίου συνιστά πράγµατι εγκληµατική συµπεριφορά, έχοντας ως 

χρονική τους αφετηρία την διαµάχη ανάµεσα στον Sutherland και τον Αµερικανό 

νοµικό Paul Tappan. Άλλες θεωρητικές ενστάσεις αφορούν στο υποκείµενο τέτοιων 

εγκληµάτων, µε κάποιους θεωρητικούς να τάσσονται υπέρ του κριτηρίου του υψηλού 

κοινωνικού status ως αποκλειστική προϋπόθεση για τη τέλεση τους και άλλους να 

επεκτείνουν  το φαινόµενο στη πολυάριθµη µεσαία κοινωνική τάξη. Στον αντίποδα 

της δοµικής διάρθρωσης της εξουσίας, ως το κατεξοχήν συστατικό στοιχείο της εν 

λόγω εγκληµατικότητας, συγκροτούνται απόψεις που υποστηρίζουν τη συρρίκνωση 

του φαινοµένου στα όρια της ατοµικής συµπεριφοράς µε βασικό γνώµονα τον ισχυρό 

αυτοέλεγχο. Το παιχνίδι των θεωρητικών αντιθέσεων, συγκερασµών, συνδυασµών 

και αντιστίξεων περιπλέκεται ακόµη περισσότερο µε την ανάµειξη πρόσθετων 

εννοιών, όπως αυτή του κοινωνικού ελέγχου και της εµπιστοσύνης.

 Τη φάση επαναθεώρησης και επαπροσδιορισµού του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου τόσο ως όρου όσο και ως φαινοµένου διαδέχεται η τάση για πλήρη 

εγκατάλειψη του. Έτσι, κατά πρώτον, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου 
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διχοτοµείται στο επαγγελµατικό έγκληµα και στο εταιρικό έγκληµα, µε βασικό 

κριτήριο της διαφοροποίησης τους το φυσικό ή το νοµικό πρόσωπο του δράστη. Στη 

συνεχεία, η έννοια εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία του οργανωσιακού 

εγκλήµατος (“organizational crime”) προκειµένου να διευκολυνθεί µια µάκρο- 

ανάλυση και αποτύπωση του φαινοµένου. Η οργανωσιακή επεξεργασία και 

«µεταποίηση» της παραδοσιακής έννοιας του Sutherland επιδιώκει να κατανοήσει τις 

ευρύτερες δυναµικές που υπαγορεύουν τις συγκεκριµένες δράσεις, αποκαλύπτοντας 

ταυτόχρονα την  πλήρη έκταση των  συνεπειών  τους και επηρεάζοντας αντιστοίχως το 

περιεχόµενο της αντεγκληµατικής πολιτικής. Η έννοια της παρέκκλισης δεν  θα 

µπορούσε να λείπει ως εναλλακτική πρόταση για την εγκληµατικότητα του λευκού 

περιλαιµίου. Πέρα από τη θεωρητική προτίµηση που απολαµβάνει από τους 

κριτικούς εγκληµατολόγους γενικά, λόγω των  µη θετικιστικών αναφορών της, 

υποστηρίζεται, επιπλέον, ότι θα µπορούσε να επιλύσει το ζήτηµα της διάστασης που 

µεσολαβεί και χωρίζει το νοµικό από το πραγµατικό ορισµό του εγκλήµατος. Στο ίδιο 

πλαίσιο, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου γίνεται ισοδύναµο της έννοιας της 

οργανωσιακής παρέκκλισης (“organizational deviance”), ως αντίθετο της ατοµικής ή 

συµπληρωµατικό της ελίτ παρέκκλισης (“elite deviance”), υποδηλώνοντας για ακόµη 

µια φορά τον ανισοµερή τρόπο κατανοµής των εξουσιαστικών σχέσεων. 

Σε άλλες περιπτώσεις, κρίσιµη παράµετρος γίνεται το πλαίσιο δράσης και 

συγκεκριµένα η ύπαρξη ή µη επαγγελµατικού περιβάλλοντος. Εν προκειµένω, ο 

λόγος άλλοτε αφορά αποκλειστικά στις δραστηριότητες ιδιωτικών επιχειρήσεων, 

οπότε ο όρος που προτείνεται ταυτίζεται µε το «επιχειρηµατικό έγκληµα» (“business 

crime”), και άλλοτε µε την επαγγελµατική δραστηριότητα εν γένει, ανεξαρτήτως αν ο 

φορέας της έχει δηµόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα. Στη δεύτερη περίπτωση προκρίνεται 

ο όρος «επαγγελµατικό έγκληµα» (“occupational crime”) ως ευρύτερος του 

«επιχειρησιακού», χωρίς να λείπουν θεωρητικές υποδιαιρέσεις, που διευκρινίζουν µε 

περισσότερη λεπτοµέρεια και τους δύο όρους. Η ουσία, όµως, µιας τέτοιας 

διαφοροποίησης έγκειται κυρίως στο παράδειγµα της αντεγκληµατικής πολιτικής που 

θα εφαρµοστεί, όπως περαιτέρω αναλύεται στις αντίστοιχες προτάσεις 

αποδοκιµασίας και επιδοκιµασίας του ποινικού συστήµατος. Ανεξάρτητα πάντως από 

το µοντέλο που τελικά θα προκριθεί, αµφότερες οι θεωρητικές εκδοχές εναποθέτουν 

το σύνολο της εµπιστοσύνης τους στο αόρατο χέρι της αγοράς και στο συναφές 
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σκεπτικό που υπαγορεύει ότι ο ανταγωνισµός που διεξάγεται στους τοµείς της 

παραγωγής και του εµπορίου στο πλαίσιο της απελευθερωµένης οικονοµίας 

λειτουργεί αυτόµατα και αποτρεπτικά κατά της διάπραξης τέτοιων εγκληµάτων. Στο 

τελείως αντίθετο άκρο τοποθετείται η θεωρητική άποψη σύµφωνα µε την οποία τα 

εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου χαρακτηρίζονται ως «εγκλήµατα 

κεφαλαίου» (“crimes of capital”), δηλαδή ως «κοινωνικά επιβλαβείς πράξεις που 

απορρέουν από την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση κεφαλαίου ή από την κατοχή θέσεων 

εµπιστοσύνης σε θεσµούς που σχεδιάστηκαν να διευκολύνουν στη συσσώρευση 

κεφαλαίου.» Υπό τη θέση αυτή, σηµασία δεν έχει τι καθορίζεται εξωγενώς ως 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, αλλά το πραγµατικό πλαίσιο ή µε άλλα λόγια οι 

ενδογενείς υποδοµές της παρούσας οικονοµικής οργάνωσης.

Μετά από τις απόπειρες αντικατάστασης ή εγκατάλειψης της έννοιας του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, σειρά έχουν οι προσπάθειες θεωρητικού 

συνδυασµού του µε άλλα φαινόµενα. Πιο συγκεκριµένα, το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου στοιχειοθετεί το πρώτο συνθετικό ή τη µία όψη µιας πολύ πιο σύνθετης 

κοινωνικής κατάστασης. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η πρώτη παρατήρηση υπογραµµίζει 

τη «µοναχική» θεωρητική διαδροµή που ακολούθησε παραδοσιακά την 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου και την «αποµόνωση» της από την  κρατική 

εγκληµατικότητα (“state crime”), ενώ στην πράξη τις περισσότερες φορές πρόκειται 

για µία κοινή πορεία. Τόσο η σχέση µεταξύ οικονοµίας και πολιτικής όσο και η 

ιδιαίτερα «πολιτικοποιηµένη» φύση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου 

οδηγούν στην διατύπωση ενός νέου, «διµερούς» όρου που φέρει το τίτλο «κρατικό-

εταιρικό» έγκληµα (“state – corporate crime”). Η ευελιξία µάλιστα µε την οποία 

προικίζεται εξασφαλίζει την «αλλαγή θέσεων» µεταξύ των δύο συνθετικών, 

διακρίνοντας περιπτώσεις ενεργητικής και παθητικής δράσης που κινούνται  ανάµεσα 

στο «κρατικό – υποκινούµενο έγκληµα» (“state - initiated crime”) και στο «κρατικό – 

υποβοηθούµενο έγκληµα» (“state – facilitated crime”). Η δεύτερη συνθετική πρόταση 

κάνει ένα βήµα παραπέρα και υποστηρίζει όχι το συνδυασµό, αλλά την ταύτιση του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου µε το οργανωµένο έγκληµα. Η βασική 

επιχειρηµατολογία που αναπτύσσεται βασίζεται στην αντιστροφή του αρχικού 

ισχυρισµού του Sutherland, ότι το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου συνιστά τύπο 

οργανωµένου εγκλήµατος και ως εκ τούτου στην άποψη ότι το δεύτερο  διαθέτει 
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συγγένειες πρώτου βαθµού µε το πρώτο. Η κοινή τεχνογνωσία, η κοινή τεχνοτροπία, 

η κοινή ιδεολογία και η κοινή σφαίρα δράσης που συνδέουν τα δύο φαινόµενα οδηγεί 

στο ειρωνικό σχόλιο ότι η µόνη τους διαφορά αφορά στο όνοµα της ταυτότητας του 

δράστη! 

Το τρίτο και τελευταίο µέρος της παρούσας διατριβής, όπως µαρτυρά και ο 

τίτλος της «οπτικές και προοπτικές αντεγκληµατικής πολιτικής – εναλλακτικά  µοντέλα 

και επέκεινα», αποµακρύνεται από τη θεωρητική επεξεργασία της εγκληµατικότητας 

του λευκού περιλαιµίου, προσπαθώντας να εντοπίσει πλέον πρακτικές για τη ρύθµιση 

και αντιµετώπιση του. Αφετηρία µιας τέτοιας προσπάθειας συνιστά η καταγραφή της 

σύγχρονης µεταµοντέρνας εκδοχής της κοινωνικής πραγµατικότητας. Η µετάβαση 

από το µοντέλο του κεϋνσιασµού στη νέα ορθοδοξία της αγοράς, που εκφράζεται 

µέσω της παντοδυναµίας του νεοφιλελευθερισµού, οι µεταβολές που αυτή 

συνεπέφερε στην αγορά εργασίας, η µετεξέλιξη του ανοµικού περιβάλλοντος, όχι 

µόνο ως απόσταση των µέσων από τους σκοπούς, αλλά και ως διάσταση µεταξύ 

ρητορείας και πραγµατικότητας, οι νέες απεικονίσεις του οικονοµικού και του 

κοινωνικού πλεονάσµατος συνθέτουν ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο από τη µια πλευρά µαίνεται ο «πόλεµος κατά του κοινού εγκλήµατος», 

ενεργοποιώντας όλο και πιο κατασταλτικά µοντέλα αντεγκληµατικής πολιτικής και 

υποκαθιστώντας ουσιαστικά το κοινωνικό κράτος πρόνοιας µε ένα αυταρχικό ποινικό 

κράτος, ενώ από την άλλη πλευρά η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς, η 

παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η αντικατάσταση της παραγωγικής διαδικασίας 

µε κερδοσκοπικές µεθόδους συµµαχούν υπέρ της πρακτικής εξάλειψης, της 

«εξαφάνισης», όπως χαρακτηριστικά υπογραµµίζεται, των εγκληµάτων του λευκού 

περιλαιµίου. Αν και φαινοµενικά αποτυπώνονται οι πόλοι µιας κοινωνικής αντίθεσης, 

υποστηρίζεται ότι επί της ουσίας πρόκειται για µια πολύ συνεκτική και ενιαία 

πολιτική επιλογή. Σε αυτό το πλαίσιο, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου παύει να 

λανθάνει στις καπιταλιστικές δοµές ως «καπιταλισµός – φάντασµα» και µετατρέπεται 

σε «καπιταλισµό – γκάγκστερ».

Μπροστά σε µια τέτοια µετεξέλιξη, το σπουδαιότερο κόστος της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου σε σχέση µε το προκύπτον  από την κοινή, 

υπό όρους τόσο ποσότητας όσο και ποιότητας, εντείνεται ακόµη περισσότερο, 

επιβεβαιώνοντας πιο πολύ από κάθε άλλη φορά τις κριτικές εγκληµατολογικές 
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εκτιµήσεις. Ωστόσο, όπως ορθά επισηµαίνεται, η κριτική εγκληµατολογία δεν 

κατάφερε ποτέ, παρά τις διακηρύξεις και προσπάθειές της, να προχωρήσει στην 

πλήρη αποδόµηση του εγκλήµατος. Αυτό σηµαίνει ότι, αν και καινοτόµησε ως προς 

τη θεωρητική ανάλυση του εγκληµατικού φαινοµένου, εντούτοις, ως προς την 

πρακτική αντιµετώπιση του, επανερχόταν πάντα στα «θετικιστικά» εργαλεία του 

ποινικού συστήµατος συµβάλλοντας τελικά σε έναν αδιέξοδο φαύλο κύκλο και µε την 

ίδια να αυτό-εγκλωβίζεται σε ένα αέναο και µάταιο κυνήγι του εαυτού της. Υπό αυτό 

το πρίσµα, το ζήτηµα της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, πέραν  της 

θεωρητικής διαµάχης που προκαλεί παραδοσιακά ανάµεσα στους εγκληµατολόγους 

και στους ποινικολόγους, καθότι σχετίζεται µε το διάλογο γύρω από τον νοµικό ή 

πραγµατικό ορισµό περί εγκλήµατος, εξακολουθεί να παραµένει έωλο παρά τον 

ιδιαίτερα επιβλαβή χαρακτήρα του. 

Για µια ακόµη φορά στο τραπέζι της αντεγκληµατικής πολιτικής γίνεται 

αναφορά του ποινικού δικαίου, υπό την αίρεση όµως της κριτικής επίκλησης και 

εφαρµογής του. Τα κύρια επιχειρήµατα που προτάσσονται υποστηρίζουν αφενός την 

άµεση ανάγκη ρύθµισης και ελέγχου του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου και 

αφετέρου την απαίτηση µιας περισσότερο εξισορροπηµένης και γι’ αυτό δικαιότερης 

αντιµετώπισης του εγκληµατικού φαινοµένου γενικά. Ο αντίλογος έρχεται από τους 

υποστηρικτές της «αυτό-ρύθµισης», υπενθυµίζοντας πρώτα απ΄ όλα την εµπειρική 

αναποτελεσµατικότητα που συνοδεύει τις ποινικές προσπάθειες. Η κεντρική ιδέα σε 

αυτή την περίπτωση είναι η ανάπτυξη σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτείας και 

επιχειρήσεων  αντί αµοιβαίας δυσπιστίας και κατασταλτικών συνταγών. Υπ’ αυτή τη 

λογική, το ποινικό δίκαιο παραµένει ως έσχατη λύση και όχι ως πρωταρχική επιλογή. 

Αυτό, όµως, που φαίνεται να παραλείπεται από µια τέτοια θεωρητική διατύπωση 

είναι ο σηµερινός κυρίαρχος ρόλος της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. 

Οι απόπειρες συγκερασµού των δύο προαναφερόµενων µοντέλων οδήγησαν 

στην  ανάπτυξη της έννοιας της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (“restorative justice”). 

Πατώντας στην  κληρονοµιά της καταργητικής θεωρίας και στη θυµατολογική 

προσέγγιση, η εναλλακτική αυτή πρόταση εισηγείται µια σύνθεση του ποινικού µε το 

αστικό δίκαιο µε κύριο σκοπό να ενισχυθεί η θέση του θύµατος και να τεθούν οι 

βάσεις για έναν  περισσότερο κοινοτικό και λαϊκό χαρακτήρα της δικαιοσύνης, αντί 

του σηµερινού επίσηµου. Παρά τις αγαθές προθέσεις, η βαρύτητα αλλά και το 
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ενδιαφέρον  της πρότασης αυτής κλονίζονται ιδιαίτερα στην περίπτωση της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαίµιου, η εξέλιξη και η εκδήλωση του οποίου δεν 

µπορεί παρά να ακολουθεί την απελευθερωµένη αγορά. Μέσα σε αυτό σκηνικό, 

µάλιστα, υποστηρίζεται ότι το σύγχρονο αιτούµενο δεν είναι να «αποκαταστήσουµε» 

τα πράγµατα, αλλά να τα αλλάξουµε, παραπέµποντας στη διαχρονικότητα της 

µαρξιστικής σκέψης.

Η πρόταση για αλλαγή έρχεται µε ένα πολύ πρόσφατο θεωρητικό σχήµα, που 

έγινε γνωστό υπό τον τίτλο της «ζηµιολογίας» και περιλαµβάνει την  υπέρβαση της 

ίδιας της εγκληµατολογικής επιστήµης. Το αδιέξοδο της εγκληµατολογίας εντοπίζεται 

στον ίδιο τον  πυρήνα της, που στοιχειοθετείται από την προβληµατική έννοια του 

εγκλήµατος τόσο ως κοινωνική κατασκευή όσο και ως τυποποιηµένη συµπεριφορά. 

Ως λογικό επακόλουθο προτάσσεται η αντικατάσταση του, προκρίνοντας την έννοια 

της κοινωνικής βλάβης. Η θεωρία της κοινωνικής βλάβης δεν επιδιώκει να 

αποτελέσει το «αντι-παράδειγµα» της εγκληµατολογίας, αλλά να υπερβεί τις 

θεωρητικές στενώσεις της, όπως είναι µοιραία η ανθρωποκεντρική της δοµή, 

δεδοµένης της θεµελιακής εξίσωσης του εγκληµατικού φαινοµένου µε ανθρώπινες 

συµπεριφορές. Αντίθετα, η ζηµιολογική πρόταση συµβολίζει µια θεµελιώδη στροφή 

προς τις δοµές. Αυτό δεν  σηµαίνει ότι παραγκωνίζει τον  ανθρώπινο παράγοντα, αλλά 

ότι τον προσεγγίζει µε πλήρη αντίληψη ότι αυτός έχει αναπτυχθεί και έχει 

διαµορφωθεί δυνάµει των κοινωνικών δοµών. 

Συµπερασµατικά σηµειώνεται ότι µια τέτοια στροφή, ιδιαίτερα για την 

περίπτωση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, λαµβάνοντας υπόψη τόσο 

το σύνολο της ιστορικής διαδροµής του φαινοµένου όσο και τη σύγχρονη συγκυρία 

της κρίσης του νεοφιλελευθερισµού, αποτελεί ενδεχοµένως ιστορική ευκαιρία για την 

πλήρη αποτύπωση και ρύθµιση της. Η περαιτέρω κριτική ανάλυση και επεξεργασία 

µένει να αποδείξει αν η νέα αυτή πρόταση εκτός από θεωρητικό στοίχηµα µπορεί να 

αποτελέσει και ρεαλιστική λύση.     

   

    

  

 



20

                   

    

      

ΜΕΡΟΣ Α΄
«Το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου ως αυθεντική έννοια 

της εγκληµατολογικής θεωρίας»
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I. Εκδοχές του συναινετικού µοντέλου

Α. Η ιταλική θετικιστική παράδοση

Η αναφορά στην ιταλική θετικιστική παράδοση δεν εφορµείται ούτε από το 

φιλελεύθερο πνεύµα της, στον αντίποδα µάλιστα του οποίου δοµήθηκε, ούτε από την 

απευθείας διασύνδεση της µε το φαινόµενο της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου, όπως σκιαγραφήθηκε στους κατά πολύ ύστερους χρόνους. Η παράβλεψη 

της όµως θα αποτελούσε άστοχη παράλειψη, αφενός γιατί αποτελεί το ορόσηµο της 

επιστήµης της εγκληµατολογίας και αφετέρου γιατί µέχρι και σήµερα η θετικιστική 

σκέψη συνοψίζει το περιεχόµενο της κυρίαρχης εγκληµατολογικής τάσης. Κεντρικός 

άξονας του θετικισµού, όπως άλλωστε και του κλασικισµού, είναι η αποµάκρυνση 

από µεταφυσικές ερµηνείες και θρησκευτικές ιδεοληψίες και ως εκ τούτου η 

επίκληση του φυσικού δικαίου και των νόµων της φύσης ως µεθόδου προσέγγισης 

και ερµηνείας του κόσµου. Η θετική µέθοδος, ωστόσο, ως διάδοχη της φιλελεύθερης 

σκέψης, πηγαίνει ένα βήµα παρακάτω από τις προσπάθειες των Διαφωτιστών και των 

κατοπινών  τους νέο-κλασσικιστών για ορθολογικότερη και δικαιότερη µεταχείριση 

των εγκληµατιών µέσω αφηρηµένων νοµικών ρυθµίσεων περί εγκλήµατος, 

βασιζόµενων στην  αξιωµατική αντίληψη του ανθρώπου ως «…ένα δηµιούργηµα που 

καθοδηγείται από τον ορθό λόγο, η βούληση του οποίου είναι ελεύθερη και που κατ’ 

επέκταση είναι υπεύθυνο για τις πράξεις του και που µπορεί να ελεγχθεί µε το φόβο του 

κολασµού.»12  

Προσδιοριστικό στοιχείο του θετικισµού είναι η επιστηµονική µελέτη, δηλαδή 

η παρατήρηση και ανάλυση των επιµέρους πραγµατικών φαινοµένων, η οποία 

καταλήγει σε γενικά πορίσµατα (επαγωγική µέθοδος).  Ενδεικτική ως προς το 

περιεχόµενο του είναι η περιγραφή που δοκιµάζει ένας από τους σηµαιοφόρους του 

θετικισµού, ο Enrico Ferri: «για εµάς, η πειραµατική (δηλαδή η επαγωγική) µέθοδος 

είναι το κλειδί όλης της γνώσης· γι’ αυτούς όλα απορρέουν από λογικά συµπεράσµατα 

και παραδοσιακές απόψεις. Γι’ αυτούς, τα γεγονότα πρέπει να υποχωρήσουν  χάριν των 

συλλογισµών· για εµάς, τα γεγονότα πρωτοστατούν και κανένας ορθολογισµός δεν 

12 Vold G., 1958, Theoretical Criminology, New York Oxford University Press, σελ. 25  
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µπορεί να προκύψει χωρίς να έχει σηµείο αναφοράς γεγονότα.»13   Όπως περαιτέρω 

διευκρινίζει ο G. Vold τόσο η κλασσική σχολή όσο και η νέο-κλασσική σχολή, 

αντικατοπτρίζοντας «ένα είδος ελεύθερου βουλητικά, εξορθολογισµένου ηδονισµού, 

που είναι επί της ουσίας προ-επιστηµονικός υπό οποιαδήποτε σύγχρονη έννοια των 

ανθρωπιστικών επιστηµών»,14  αντιπροσωπεύουν µια παρωχηµένη αντίληψη για το 

έγκληµα, δεδοµένου ότι έλκει το πεδίο αναφοράς της από καταστάσεις παρελθοντικές 

της επιστηµονικής µεθόδου και των πειραµατικών διαδικασιών. Η θετικιστική σχολή, 

αντίθετα, εκπροσωπεί τη θεµελίωση της µεθοδολογίας και της λογικής των φυσικών 

επιστηµών για τη µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς, εγκαινιάζοντας τον 

επιστηµονικό κλάδο της εγκληµατολογίας.15  

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, µε έντονη την ανάγκη για µια περισσότερο 

πραγµατιστική και δυναµική θεώρηση των δεδοµένων παρά ιδεατή, ο θετικισµός 

αποτελεί την πρώτη έκφραση αµφισβήτησης µιας στενά νοµικής και τεχνικής 

οριοθέτησης του εγκλήµατος, µετακινώντας το στη φυσική και κοινωνική 

πραγµατικότητα. Με άλλα λόγια, το έγκληµα για πρώτη φορά απεγκλωβίζεται από 

τον δογµατισµό, που αντιπροσωπεύει το δεσµευτικό γράµµα του νόµου, και 

εξοµοιώνεται µε κοινωνικό γεγονός. Βασικό επιχείρηµα συνιστά το γεγονός ότι οι 

νοµικοί τεχνικισµοί, που χρησιµοποιούνται για το νοµικό ορισµό του εγκληµατικού 

φαινοµένου, πολλές φορές δεν βρίσκουν  έρεισµα στους παράγοντες που 

διαµορφώνουν την ανθρώπινη συµπεριφορά. Ερωτήµατα που µέχρι τότε 

αποφεύγονταν, σχετικά µε τους λόγους ή τα αίτια µιας συµπεριφοράς, την 

αβεβαιότητα ως προς τα κίνητρα ή τις προθέσεις, τις ανισότητες που παρήγαγε η 

αυστηρή νοµοθεσία ως εγγύηση της ανθρώπινης ελευθερίας έρχονται στο προσκήνιο 

σηµατοδοτώντας µια δεύτερη µετακίνηση από τη δράση στο δράστη, από το έγκληµα 

στον εγκληµατία. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στη φύση του ανθρώπου και 

στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν κατά την εκδήλωση της συµπεριφοράς του 

13 Sellin T., 1973, “Enrico Ferri”, στο  Herman Mannheim ed. Pioneers in Criminology, Montclair, NJ: Patterson 
Smith,  σελ.379

14 Vold G., 1958, op. cit. σελ. 14 

15  Υπερθεµατίζοντας µιας τέτοιας άποψης  ο Leon Radzinowicz παρατηρεί «ακριβώς όπως ο  φιλελευθερισµός που 
εξελίχθηκε  από τον διαφωτισµό  δηµιούργησε την πρώτη  σχολή του ποινικού  δικαίου, ο ντετερµινισµός αναδυόµενος 
από την επιστηµονική προσέγγιση  παρήγαγε τις πρώτες σχολές της εγκληµατολογίας.» Βλ.  Radzinowicz L., 1966, 
Ideology and Crime – A study of crime in its Social and Historical Context, Heinemann Educational Books, 
London, σελ. 56
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παρά στη νοµική τυποποίηση της. «Οι θετικιστές επιδίωκαν να παράσχουν  έναν 

αξιακά ουδέτερο ορισµό του εγκλήµατος που να ήταν αντικειµενικός και θεµελιωµένος 

στις επιστηµονικές αρχές. Αν  µη τι άλλο, αυτό σήµανε τη µετατόπιση της έµφασης από 

τους νοµικούς κώδικες στους εγκληµατίες.»16  Κυρίαρχο ζήτηµα δεν αποτελεί πια ο 

ορισµός και η κωδικοποίηση των εγκληµάτων αλλά το δισυπόστατο ερώτηµα γιατί 

συµβαίνει το έγκληµα και από ποιον τελείται.17

«Η έµφαση των θετικιστών  στην αιτιοκρατία µπορεί να γίνει αντιληπτή µε την 

ίδια λογική. Οι αιτίες, πίστευαν, λειτουργούν σε επίπεδο µετρίσιµων  µεταβλητών. 

Εποµένως, όσο κάποιος διατηρούσε το ενδιαφέρον του για την  αιτιοκρατία, µπορούσε 

να αποφύγει τους στείρους ορολογικούς διαπληκτισµούς που προηγουµένως διέκριναν 

τη µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Το να είσαι επιστηµονικός, εποµένως, 

σήµαινε να αποφεύγεις αφαιρετικές ιδέες και συµπερασµατικά ερµηνευτικά σχήµατα.»18 

Η βασική αρχή της αιτιοκρατικής λογικής, ως της κατεξοχήν  επιστηµονικής µεθόδου 

του θετικιστικού παραδείγµατος, υπαγορεύει την υπαγωγή όλων των  φαινοµένων στο 

εµπειρικό πρίσµα αιτίου – αιτιατού. Το πρίσµα αυτό συµπυκνώνει µε τη σειρά του 

την ουσία των φυσικών  νόµων, που διέπουν τόσο το φυσικό όσο και το κοινωνικό 

περιβάλλον. Σε επίπεδο ανθρώπινης συµπεριφοράς η αιτιοκρατική σχέση  

µεταφράζεται µε ντετερµινιστικούς όρους και αντιστοιχεί σε προκαθορισµένους 

παράγοντες – βιολογικούς ή κοινωνικούς – που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχο του 

ατόµου. Το ορθολογιστικό στοιχείο εδώ αναγνωρίζεται ως προς την προσπάθεια που 

καταβάλλει το άτοµο να «δικαιολογήσει» το προκαθορισµένο περιεχόµενο των 

πράξεων  του και όχι ως διαδικασία µε την οποία αποφασίζει ελεύθερα και έλλογα για 

τις επιλογές του. Όπως εξηγεί ο W. Relfrey, αντικείµενο της έρευνας γίνεται ο ίδιος 

άνθρωπος και όχι οι πράξεις του, ενώ τα συµπεράσµατα δεν αποτελούν φιλοσοφικές 

16  Lanier M. & Henry S., 2001, “Crime in Context: the Scope of the Problem”, στο Stuart Henry & Mark  M. 
Lanier eds. “What is Crime? – Controversies over the Nature of Crime and What to Do about it”,  Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc., Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK, σελ. 6

17  Όπως επιπλέον σχολιάζεται «δεν ενδιαφέρει  λοιπόν, στη φάση αυτή  της εξελίξεως των ποινικών και 
σωφρονιστικών µέσων, το αφηρηµένο γράµµα του  νόµου και η λογική  του  συστήµατος. Η αρχή της νοµιµότητας, ως 
αξίωµα για την προάσπιση των ελευθεριών του  πολίτη  από  δικαστικές κλπ. Αυθαιρεσίες, αρχίζει  να  χάνει  έδαφος 
εµπρός στις νέες τάσεις  για κοινωνικισµό, ισχυροποίηση  του κράτους χάριν της ιδέας του  έθνους και προστασία των 
ασθενέστερων κοινωνικών οµάδων απέναντι  στις ισχυρότερες. Στη θέση της αναδύεται η  αρχή της  κοινωνικής 
ωφέλειας. Και ενδιαφέρει προπάντων η αντιφορµαλιστική µελέτη  των φαινοµένων και  η εξεύρεση των πρακτικών 
λύσεων στην αντιµετώπιση  των προβληµάτων.»  Κουράκης  Ν., 1997, «Ποινική  Καταστολή», εκδόσεις  Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα, Κοµοτηνή, σελ. 188  

18  Hirschi T. & Gottfredson M., 1994, “Substantive Positivism and the Idea of Crime”, στο Travis  Hirschi & 
Michael R. Gottfredson ed. The Generality Of Deviance, Transaction Publishers, New Brunswick (U.S.A) & 
London (U.K), σελ. 253
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συναγωγές αλλά συνιστούν αποτελέσµατα µιας αντικειµενικής, εµπειρικής και 

πειραµατικής επιστηµονικής µελέτης, η οποία ακολουθεί τους τύπους µιας αυστηρής 

µεθοδολογικής προσέγγισης.19

Υπό την ίδια συλλογιστική, το έγκληµα ως ανθρώπινη κοινωνική 

συµπεριφορά έχει µε τη σειρά του τους δικούς του ακατάλυτους νόµους, η εµπειρική 

γνώση των οποίων ισοδυναµεί µε τη δυνατότητα καταπολέµησης του µέσω µιας 

εύστοχης αντεγκληµατικής πολιτικής. Παρά τις αντιθέσεις όµως ουσίας µε την 

κλασσική σχολή, η θετικιστική πρόταση δεν αποµακρύνει από τον πυρήνα της 

ανάλυσης της το άτοµο ούτε αµφισβητεί την αντίληψη περί κοινωνικού συµβολαίου. 

Οι κοινωνιολογικές µελέτες, που διεξάγονται την ίδια περίοδο, µε σπουδαιότερη τη 

µαρξιστική ανάλυση περί διαλεκτικού υλισµού, για τη σηµασία δηλαδή των 

οικονοµικών όρων στη διαµόρφωση του πολιτικού και πολιτιστικού οικοδοµήµατος, 

δεν έχουν µεγάλη απήχηση στην  εγκληµατολογική σκέψη. Αντίθετα, αυτή φαίνεται 

να επηρεάζεται περισσότερο από την επιστήµη της ανθρωπολογίας και τις 

επαναστατικές αλλαγές στο τοµέα της βιολογίας. Σύµφωνα, ωστόσο, µε τον R. 

Michalowski η επικέντρωση στο άτοµο-εγκληµατία, ως κατεξοχήν αντικείµενο της 

εγκληµατολογικής µελέτης, και το ξεχωριστό ενδιαφέρον  για την  έρευνα προς 

αναζήτηση πρακτικών εφαρµογών για τον έλεγχο του εγκλήµατος δεν συνιστούν 

απαραίτητα εσωτερικά στοιχεία της θετικιστικής προσέγγισης. Η διάκριση και η 

ανθεκτικότητα τους στο πλαίσιο της εγκληµατολογικής επιστήµης οφείλονται 

περισσότερο σε κοινωνικούς παρά σε επιστηµονικούς παράγοντες.20

Το κίνηµα του Διαφωτισµού από το 18ο αιώνα, η µετάβαση από τον 

φεουδαρχισµό στον  καπιταλισµό, καθώς και η εξέλιξη των επιστηµών εδραιώνουν 

την αντίληψη ότι το άτοµο αποτελεί την κινητήρια δύναµη όλων των κοινωνικών 

συµβάντων. Η µετέπειτα εκβιοµηχάνιση που ακολουθεί και το πλήθος των 

προβληµάτων  που συνεπιφέρει πυροδοτούν το αίτηµα για έλεγχο των «επικίνδυνων 

τάξεων». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «η έννοια των επικίνδυνων  τάξεων  ως η 

κύρια πηγή του εγκλήµατος και της αταξίας ήταν ιδιαίτερα στο προσκήνιο στις αρχές 

του δεκάτου ενάτου αιώνα. Συγκροτούνταν από αυτούς που  είχαν ένα άθλιο µερίδιο 

19 Pelfrey W., 1980, The Evolution of Criminology, Anderson Publishing Co., Cincinati

20 Michalowski R., 1985, Order, Law, and crime – An introduction to criminology, Random House, New York, σελ. 
7-10
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στην συσσώρευση πλούτου.»21  Έτσι, το ποινικό σύστηµα που διαµορφώνεται, 

απευθύνεται πρωτίστως, αν όχι εξ ολοκλήρου, στα φτωχά κοινωνικά στρώµατα µε 

τάση να συµπεριλάβει το σύνολο της εργατικής τάξης. Το γεγονός αυτό προϊδεάζει µε 

τη σειρά του για τις αντιλήψεις που θα επικρατήσουν στην εγκληµατολογική 

επιστήµη και θα αποτελέσουν τις θεµέλιες λίθους της. Πιο συγκεκριµένα, η 

εγκληµατολογία δοµείται εστιάζοντας στην εγκληµατικότητα των χαµηλότερων 

κοινωνικά τάξεων, προτιµώντας να εκλαµβάνει τους εγκληµατίες ως εξατοµικευµένα 

ελαττώµατα παρά σαν παράγωγα µιας ελαττωµατικής έννοµης τάξης και 

αναζητώντας στρατηγικές ελέγχου του εγκλήµατος που δεν θα διαταράξουν τα 

κατεστηµένα µοντέλα οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας. «Έτσι η θετικιστική 

εγκληµατολογία έγινε θεραπευτική ως προς την επιδίωξη της. Επικεντρώθηκε κυρίως 

στο να επιχειρεί να αναγνωρίσει αυτούς τους παράγοντες που υποθετικά έκαναν  τους 

εγκληµατίες διαφορετικούς από τους άλλους ανθρώπους, παράγοντες που θα υπάγονταν 

σε συγκεκριµένες µορφές στρατηγικής ελέγχου εφαρµόσιµες περισσότερο στα άτοµα 

παρά σε ταξικό ή κοινωνικό επίπεδο. Το µεγαλύτερο µέρος της εγκληµατολογικής 

αναζήτησης καθοδηγήθηκε από αυτή την αρχή.»22

Το σκεπτικό που αναπτύσσεται υποστηρίζει ότι η αιτιοκρατική σχέση του 

ατόµου µε παράγοντες που το υπερβαίνουν ακυρώνει την αποτελεσµατικότητα 

οποιουδήποτε σωφρονιστικού µέτρου, που σχετίζεται αποκλειστικά µε την πρόβλεψη 

ή την επιβολή της ποινής, δεδοµένου ότι δεν επιφέρει καµιά µεταβολή ως προς τις 

ίδιες  τις αιτίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η θετικιστική εγκληµατολογία δεν επιδιώκει να 

αποτρέψει αλλά να αποκαταστήσει ή να αναµορφώσει τις αιτίες.  Με µόνη 

ενδεχόµενη εξαίρεση τις κοινωνιολογικές θετικιστικές προσεγγίσεις, η αναµόρφωση 

που προτείνεται από το θετικιστικό εγκληµατολογικό ρεύµα επιτυγχάνεται µόνο µέσω 

της κατανόησης της ατοµικής εγκληµατικής συµπεριφοράς. Ως εκ τούτου, το 

θεωρητικό πεδίο της θετικιστικής εγκληµατολογίας περιορίζεται σε γενικές γραµµές 

στη µελέτη των υποκειµένων  της διαδικασίας εγκληµατοποίησης, δηλαδή των 

ατόµων που συλλαµβάνονται, διώκονται και υποβάλλονται σε κάποιο σωφρονιστικό 

µέτρο. Λαµβανοµένης, επιπλέον, υπόψη της παραδοσιακής συρρίκνωσης του 

εγκληµατικού φαινοµένου ως κοινωνικού προβλήµατος στη λεγόµενη 

21 Radzinowicz L., 1966, op. cit. σελ.38

22 Michalowski R., 1985, op. cit.  σελ. 9
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εγκληµατικότητα του δρόµου, η εγκληµατοποίηση φαίνεται να αφορά µονοµερώς 

συγκεκριµένα και µάλιστα τα πλέον αδύναµα τµήµατα της κοινωνίας. Λογικά, 

εποµένως, συµπεραίνεται ότι η θετικιστική εγκληµατολογία εισήγαγε µια µορφή 

συστηµατικής διάκρισης και µεροληπτικής πόλωσης ως προς την οριοθέτηση του 

εγκλήµατος και του προσδιορισµού του εγκληµατία.  «Ίσως το άλλοθι, το οποίο 

προσφέρει µια τέτοια προσέγγιση για την  ερµηνεία του εγκλήµατος, απαλλάσσει την 

κοινωνία από κάθε είδους ευθύνη για την εµφάνιση της εγκληµατικότητας, αποτελεί ένα 

πλαίσιο αναφοράς που ενδεχοµένως υποστηρίζεται από την εκάστοτε εξουσία, 

χρηµατοδοτείται ευκολότερα και σε τελευταία ανάλυση προβάλλεται στον επιστηµονικό 

χώρο, σε σχέση µε άλλες εγκληµατολογικές αναζητήσεις που παραµένουν στην  αφάνεια, 

στο βαθµό που θεωρούνται ότι θίγουν τα συµφέροντα των ισχυρών.»23          

 Η θετικιστική εγκληµατολογία, µε πρωτοστατούσα την ιταλική θετικιστική 

σχολή, στόχευσε και αναπαρήγαγε την αιτιοκρατική αντίληψη του εγκληµατικού 

φαινοµένου, όπως άρτια συµπυκνώνεται από το περιεχόµενο του ερωτήµατος, που ο 

A. Cohen το 1959 αξιολογεί ως το πλέον  διαδεδοµένο ανάµεσα στους 

εγκληµατολόγους: «Πώς οι άνθρωποι µετατρέπονται σε εκείνο το είδος του ατόµου 

που διαπράττει (κοινές) εγκληµατικές πράξεις;»24  Με άλλα λόγια, η επιδίωξη της ήταν 

να ερµηνεύσει και να «λύσει» το «εγκληµατικό πρόβληµα». Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, 

δεν αποτελεί έκπληξη η απουσία του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου από τη 

λίστα των αναζητήσεων  της, καθώς το εγκληµατικό πρόβληµα ταυτίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά µε το κοινό έγκληµα, δηλαδή µε τις πλέον αναγνωρισµένες και 

προβεβληµένες εκδοχές του εγκληµατικού φαινοµένου. Το έγκληµα του λευκού 

περιλαµίου, αντίθετα, έρχεται στην επιφάνεια, όταν οι όροι αντιστρέφονται και το 

αντικείµενο της µελέτης τείνει να στρέφεται προς το «πρόβληµα του εγκλήµατος». 

Όταν, δηλαδή, στο πεδίο της εγκληµατολογικής έρευνας αρχίζει να 

23 Χαϊδου Α., 1996, Θετικιστική  Εγκληµατολογία – Αιτιολογικές  προσεγγίσεις του εγκληµατικού  φαινόµενο, Νοµική 
Βιβλιοθήκη Με το ίδιο  σκεπτικό οι Ian Taylor, Paul Walton & Jock Young στις αρχές  της δεκαετίας του  ’70 
σχολίαζαν: «Ο  βιολογικός ντετερµινισµός ασκεί µεγαλύτερη γοητεία από τον κοινωνιολογικό  ντετερµινισµό, επειδή 
εξαλείφει οποιονδήποτε υπαινιγµό  ότι το έγκληµα µπορεί  να είναι αποτέλεσµα κοινωνικών ανισοτήτων. (Το έγκληµα) 
είναι  κάτι  που  βρίσκεται  στη  φύση του  εγκληµατία και  όχι στη  δυσλειτουργία της κοινωνίας. Επιπλέον, επιτυγχάνει 
την απόλυτη εξάλειψη της πιθανότητας κάποιας  εναλλακτικής πραγµατικότητας. Γιατί  ο βιολογικά κατώτερος 
χρησιµοποιείται ως συνώνυµο του  α-κοινωνικού. Η  ανάλυση επικεντρώνεται στο άτοµο που  είναι ανίκανο να είναι 
κοινωνικό· ως   εξατοµικευµένο, δεν αποτελεί  απειλή για τη  µονολιθική πραγµατικότητα που αποτελεί το επίκεντρο 
του  θετικισµού. Γιατί κανένα άτοµο δεν µπορεί  µόνο  του να δηµιουργήσει  µια εναλλακτική πραγµατικότητα, και η α-
κοινωνική φύση του ενισχύει την άποψη ότι αποτελεί  ελάττωµα της  συµβατικής κοινωνίας.» Taylor I., Walton P. & 
Young J., 1973, The New Criminology – For a social theory of deviance, Routledge, London & New York, σελ. 40   

24  Cohen A., 1959, “The Study of Social Disorganization and the Deviant  Behavior” στο Robert k. Merton, 
Leonard Broom & Leonard S. Cottell Jr (eds) Sociology Today Basic Books, New York, σελ. 462
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συµπεριλαµβάνεται και η διαδικασία µε βάση την  οποία κάποιες κοινωνίες επιλέγουν 

να εκλαµβάνουν  κάποιες µορφές βλάβης ως έγκληµα ωθώντας άλλες στο νοµοθετικό 

απυρόβλητο. Ουσιαστική προϋπόθεση, εποµένως, για την µελέτη και την κατανόηση 

του φαινοµένου της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου είναι η εγκατάλειψη 

της θετικιστικής σκέψης και η πρόκριση δοµικών προσεγγίσεων και εφαρµογών.

α) Cesare Lombroso: Αναζητώντας τον εγκληµατία – άνθρωπο στο πορτρέτο του 

οικονοµικού εγκληµατία 

 

Παρά το γεγονός ότι η πατρότητα του όρου «έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου» έχει κατοχυρωθεί στον  αµερικανό εγκληµατολόγο Edwin Sutherland, η 

αφετηρία της παρούσας µελέτης ταυτίζεται µε τον ευρέως αποκαλούµενο «πατέρα 

της µοντέρνας εγκληµατολογίας»25, Cesare Lombroso. Η επιλογή αυτή, όπως ήδη 

έχει διαφανεί, δεν βασίζεται τόσο στην εγκυρότητα ή την ισχύ της αταβιστικής 

θεωρητικής προσέγγισης26  ούτε µοιράζεται τις σύγχρονες προσπάθειες που 

καταβάλλονται για την αναγέννηση της,27  αλλά στα «αειθαλή», κατά µία έννοια, 

χαρακτηριστικά που ο Lombroso κατάφερε να προσδώσει στη φυσιογνωµία του 

οικονοµικού εγκληµατία. Σύµφωνα µε τη γενική θεωρία του «τα φυσικά 

χαρακτηριστικά συνδέονται µε τα ψυχικά γνωρίσµατα και κατά συνέπεια ο εγκληµατίας 

25  Wolfang M., 1973, “Cesare Lombroso” στο Herman Mannheim ed Pioneers in Criminology, Montclair, NJ: 
Patterson Smith, σελ. 232

26  Σύµφωνα µε τον Γ. Πανούση πέρα από τα µεθοδολογικά  ατοπήµατα και τις συγκριτικές γενικεύσεις που 
περιέχει το  έργο του  Lombroso, το  ουσιαστικό πλήγµα της θεωρίας του επήλθε µε την αµφισβήτηση  της 
«εγκληµατικής  κληρονοµικότητας», η οποία  αποτελούσε τον κεντρικό άξονα της προσέγγισης του. Βλ. Πανούσης 
Γ., 2000, «Φυσιογνωµική», εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, β΄έκδοση, σελ. 145-149 Υπό την ίδια οπτική, ο L. 
Radzinowicz σχολιάζει:  «Το Λοµπροζιανό δόγµα έχει πλέον παραµεριστεί σε επίπεδο µύθου, και µπορεί µε  ασφάλεια 
να τοποθετηθεί, µαζί  µε  τις θεωρίες των προδρόµων του, στο ιστορικό  κιτάπι  της εγκληµατολογίας. Τα γραπτά του 
δεν διαβάζονται πια και  στην πραγµατικότητα είναι  µε δυσκολία άξια για διάβασµα. Ακόµη κι αν κανείς ήταν 
πρόθυµος να  ταξιδέψει µε αυτά, θα ένιωθε  σαν να µεταφερόταν σε  ένα χαοτικό φανταστικό παλαιοπωλείο, µακριά 
από τα εγκόσµια.» Radzinowicz L., 1966, op. cit σελ. 48 Ωστόσο, ο M. Wolfang επισηµαίνει ότι αν και είναι πολύ 
εύκολο σήµερα να περιγελάσουµε το έργο του Lombroso, δεν πρέπει να απαξιώσουµε τον ακαδηµαϊσµό  του, όπως 
αποτυπώνεται µέσα από µια αδιάκοπη  προσπάθεια να βελτιώσει και να εµπλουτίσει το  έργο  του  µε 
αµφισβητήσεις, αυτοαναιρέσεις και επαναδιατυπώσεις.  Wolfang M., 1973, op. cit σελ.232-291

27  Όπως αναφέρει ο Γ. Πανούσης  ο νέο-γεννετικός ντετερµινισµός επαναφέρει το  παλιό  δίληµµα: οι βιολογικές ή 
κοινωνικές δοµές προ-καθορίζουν την ανθρώπινη συµπεριφορά; Και προσθέτει: «Οι βιολογικές θεωρίες βγήκαν 
από το χρονοντούλαπο της Εγκληµατολογίας κι επανέρχονται δριµύτερες και περισσότερο επιστηµονικοφανείς» 
Ταυτόχρονα, ο συγγραφέας δεν παραλείπει να αναφερθεί στους κινδύνους τέτοιων βιολογικών προσεγγίσεων «ο 
πρώτος είναι να αποπολιτικοποιήσουν την αιτιολόγηση της εγκληµατογένεσης και  να παρουσιάσουν το  «έγκληµα ως 
πεπρωµένο». Ο  δεύτερος είναι  ότι τα αποτελέσµατα µιας τέτοιας έρευνας µπορεί να χρησιµοποιηθούν κατά τρόπο 
επικίνδυνο  από ανελεύθερα ή ρατσιστικά καθεστώτα.»  Πανούσης Γ., 2002, «Εισαγωγή»  στο  Lombroso C., Ο 
εγκληµατίας άνθρωπος, µετάφ. Μπάµπης Άννινος, εκδόσεις Κάκτος, σελ. 24, 21 
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µπορεί να αναγνωριστεί και να ξεχωρίσει από τον µη-εγκληµατία µε βάση 

χαρακτηριστικά, τα οποία ονόµασε «στίγµατα»».28  Εµφανώς επηρεασµένος από την 

εξελικτική θεωρία του Δαρβίνου, όπως και άλλοι θεωρητικοί της εποχής του, ο 

«εγκληµατίας» του Lombroso αντιστοιχεί σε ένα πρωτόγονο ανθρώπινο είδος που 

επανήλθε στον σύγχρονο κόσµο.29  Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι «παρόλο που ο 

Lombroso καταχώρησε και κατηγοριοποίησε µε ακρίβεια και προσοχή τις διάφορες 

περιπτώσεις του (εγκληµατιών) µε κάποια χρήση (σωµατικών) ελέγχων, τα πορίσµατα 

του επηρεάστηκαν από κοινωνικές και πολιτισµικές ανισότητες στο πλαίσιο του νέου 

ιταλικού κράτους, και συγκεκριµένα στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής σχέσης µεταξύ 

Βόρειας και Νότιας Ιταλίας»30  Αν και κύρια αναφορά του υπήρξαν  και παρέµειναν 

µέχρι τέλους τα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, εντούτοις δεν εγκλωβίστηκε 

απόλυτα σε αυτά. Με το πέρασµα µάλιστα των χρόνων και την εξέλιξη των ερευνών 

του καταλήγει να διευρύνει κατά πολύ το αιτιολογικό του δογµατικό σχήµα, µε 

αποτέλεσµα να συµπεριλάβει σε αυτό την πολύπλευρη επιρροή που ασκούν στον 

εγκληµατία τόσο οι περιβαλλοντικοί παράγοντες όσο και οι πραγµατικές περιστάσεις 

στις οποίες βρίσκεται.31 

 Σε αυτό ακριβώς το σηµείο, εντοπίζεται σύµφωνα µε σύγχρονους µελετητές 

και η συµβολή της θεωρητικής προσέγγισης του Lombroso· στην απόπειρα µιας 

πολυ-παραγοντικής ερµηνείας των αιτιών  του εγκληµατικού φαινοµένου.32  «Δεν 

υπάρχει έγκληµα που να µην έχει τις ρίζες του σε πολυάριθµες αιτίες. Αν αυτές συχνά 

συγκλίνουν ή παραµένουν  ανεξάρτητες, πρέπει παρόλα αυτά, υπάκουοι στην 

ακαδηµαϊκή όπως και στη γλωσσική αναγκαιότητα, να τις εξετάσουµε καθεµία 

ξεχωριστά, όπως συµβαίνει µε όλα τα υπόλοιπα ανθρώπινα φαινόµενα, στα οποία η µία 

28 Πανούσης Γ., 2000, op. cit σελ. 129

29  Ο Ι. Φαρσεδάκης υιοθετεί την έννοια  «υπάνθρωπο  είδος… αυτό  οφειλόταν στο  σταµάτηµα, για λόγους 
αταβιστικούς, της εξέλιξης του  που  τον εµπόδισε να εξελιχθεί  µέχρι του  σηµείου των άλλων κανονικών ανθρώπων.» 
Φαρσεδάκης  Ι., 1990, Η εγκληµατολογική  σκέψη απ’ την αρχαιότητα  ως τις µέρες µας, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 
195

30 Bradley K., 2010, “Cesare Lombroso (1835 – 1909)”, στο K. Hayward., S. Maruna  & J. Mooney eds. Fifty Key 
Thinkers in Criminology., Routledge, London & New York, σελ. 28 

31  Ο T. Sellin, ωστόσο, δεν παραλείπει να  επισηµάνει ότι ο Lombroso αν και «εκτίµησε την υπάρχουσα και 
δεσµευτική επιρροή του  περιβάλλοντος, δεν έφτασε ποτέ µέχρι  του  σηµείου  να παραδεχθεί την ύπαρξη ενός 
φυσιολογικού  παρεκκλίνοντα, ενός που «προκαλείται και δεν αποκαλύπτεται εξαιτίας των κοινωνικών συνθηκών.» 
Sellin  T., 1926, “A New Phase of Criminal Anthropology in Italy”, in The Annals of  the American Academy of 
Political and Social Science,  τ.125,  σελ. 235 

32Lilly R., Cullen  F., Ball R., 1995, “Criminological  Theory –  Context and Consequences”, Sage Publications, 2nd 
edition, Thousand Oaks – London – New Delhi,  , σελ. 19 - 21
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και µοναδική αιτία πρακτικά δεν µπορεί ποτέ να βρει εφαρµογή.»33  Για τον Lombroso 

όλες σχεδόν οι φυσικές και ηθικές αιτίες του εγκλήµατος έχουν διττό χαρακτήρα. 

Κατ΄ επέκταση η φτώχεια και η εξαθλίωση συνδέονται αιτιοκρατικά µε το 

εγκληµατικό φαινόµενο στον ίδιο βαθµό που συνδέεται ο πλούτος και η ευµάρεια. 

Για την ακρίβεια, ο Lombroso θα υποστηρίξει ότι η συσσώρευση πλούτου, που 

πραγµατοποιείται µε γρήγορο και βάναυσο τρόπο, συνιστά πηγή εκφυλισµού για τον 

ανθρώπινο χαρακτήρα καθώς τις περισσότερες φορές δεν συνοδεύεται µε πνευµατική 

ωριµότητα είτε µε κάποια πολιτική ή θρησκευτική ιδεολογία, που θα µπορούσε να 

λειτουργήσει ως εσωτερικό αντιστάθµισµα. Η αλαζονεία και η ισχύς που τον 

περιβάλλουν, τον µετατρέπουν σε  εργαλείο δεσποτισµού, κατάχρησης και τελικώς 

εγκλήµατος. Πολύ περισσότερο, ο υπερβολικός πλούτος συνιστά διπλή αιτία 

εγκλήµατος καθώς στον αντίποδα του βρίσκεται η οικονοµική εξαθλίωση, η οποία 

επίσης οδηγεί στο έγκληµα. Σε αντίθεση, όµως, µε τα εγκλήµατα που προκαλεί η 

ανέχεια, αν και συνήθως περισσότερο βίαια, τα «εγκλήµατα πλούτου» δεν 

περιορίζονται σε συγκεκριµένους τύπους. Η πληθώρα όσον αφορά την µορφολογία 

τους συνοδεύεται και από αντίστοιχη πληθώρα ως προς τα µέσα 

«ατιµωρησίας» (impunity) τους. Το παράδειγµα των  Ιταλών πολιτικών, η 

εγκληµατική δράση των οποίων, ακόµη και όταν χαίρει δηµοσιότητας, όχι µόνο δεν 

καταλήγει στην  τιµώρηση των τελευταίων αλλά αντίστροφα γίνεται µέσο διατήρησης 

της θέσης τους και ενίσχυσης της κυριαρχίας τους, παρατίθεται ως αξίωµα.34 

Κατά κύριο λόγο, πάντως, τα «εγκλήµατα πλούτου» συνιστούν προσβολές 

κατά της περιουσίας και ο δράστης τους ταυτίζεται µε τον «περιστασιακό 

εγκληµατία», ο οποίος επιπρόσθετα υπάγεται στην κατηγορία των «εγκληµατο-

ειδών» (criminaloids)35. Ο όρος που επιλέγει ο Lombroso για τους εν λόγω δράστες 

(criminaloids) δεν είναι τυχαίος, διότι τους αποσυνδέει από την ταυτότητα του 

«εγκληµατία – ανθρώπου», που µε τη σειρά της παραπέµπει στην θεωρητική 

κατασκευή του «γεννηµένου εγκληµατία», περιγράφοντας τους ως µια ιδιαιτέρως 

33 Lombroso Cesare, 1899, Le Crime. Causes et Remèdes, Librairie C. Reinwald, Schleicher Frères Editeurs, Paris, 
σελ. 1

34 Ibid. σελ. 155-158

35  Σύµφωνα µε τον Lombroso οι εγκληµατίες διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: α)τους γεννηµένους 
εγκληµατίες  β)τους παράφρονες εγκληµατίες γ)τους περιστασιακούς εγκληµατίες ή εγκληµατοειδείς 
(criminlaoids) και δ) τους εγκληµατίες πάθους
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«εξασθενισµένη παραλλαγή» (atténuation) του εγκληµατικού είδους.36   Πιο 

συγκεκριµένα, πρόκειται για µια µεγάλη γκάµα ατόµων, τα οποία χωρίς να 

στερούνται τελείως κάποια έµφυτα χαρακτηριστικά εντούτοις δεν διακρίνονται ούτε 

για τα φυσικά τους «στίγµατα», ούτε για κάποια αναγνωρίσιµη πνευµατική 

διαταραχή. Στην προκειµένη περίπτωση πρωτεύοντα ρόλο παίζουν οι συνθήκες, κάτω 

από τις οποίες κινητοποιείται η πνευµατική και συναισθηµατική τους φύση.

 Γίνεται σαφές, ότι ο Lombroso στην περίπτωση του οικονοµικού εγκληµατία, 

συµπεριλαµβάνοντας στον όρο άλλοτε ταµίες, που διαχειρίζονται καθηµερινά 

κεφάλαια τρίτων και που η εξέλιξη τους σε καταχραστές οφείλεται κυρίως στην 

ψευδαίσθηση που φέρουν ότι θα µπορέσουν να τα αποδώσουν  µελλοντικά, άλλοτε 

δηµόσιους αξιωµατούχους ή πολιτικούς, η εξουσία των οποίων  εξασφαλίζει την  de 

f ac to «αποπο ιν ικοπο ιηµένη» δράση τους κα ι άλλοτε τραπεζ ί τες , 

«εµπιπευστευσµένους» µε ξένες περιουσίες, εγκαταλείπει την αταβιστική προσέγγιση 

του και επικεντρώνεται στην έννοια της ευκαιρίας (opportunity) ως ερµηνευτικό 

κλειδί. Η εξαιρετική θέση που επιφυλάσσει στον οικονοµικό εγκληµατία φτάνει µέχρι 

το σηµείο να τον θεωρεί «ψευδο-εγκληµατία» (“pseudo-criminel”), συνακόλουθη της 

πεποίθησης του ότι η εγκληµατικότητα του συγκεκριµένου δράστη δεν είναι 

αποτέλεσµα κάποιας εγγενούς ροπής αλλά πυροδοτείται από το κίνητρο που του 

προσφέρουν οι ευκαιρίες του περιβάλλοντος του. Την αντίληψη του αυτή φαίνεται να 

συµπυκνώνει η φράση «η ευκαιρία µετατρέπει τον άνθρωπο σε κλέφτη».37  Ακόµη και 

στις περιπτώσεις «γιγαντιαίων» απατών η σπουδαιότητα του εγκλήµατος δεν 

παραπέµπει στην έννοια της βαριάς εγκληµατικότητας και του κακουργηµατικού 

χαρακτήρα του δράστη αλλά αντίθετα σε ένα υπέρ-προικισµένο και χαρισµατικό 

άτοµο, η καλλιέργεια και οι ικανότητες του οποίου λειτουργούν πολλαπλασιαστικά 

ως προς τις ευκαιρίες και τα µέσα, συνυφασµένα µε το περιβάλλον του, για τη 

διάπραξη αδίκου. «Στις περιπτώσεις αυτές, που η «ευκαιρία» παίζει πολύ µεγάλο ρόλο, 

το έγκληµα αποτελεί το αποτέλεσµα της έκθεσης του  ατόµου  στους πειρασµούς»38. 

Αυτός είναι και ο λόγος, θα προσθέσει ο Lombroso, που ιδιαίτερα αξιόλογοι 

36 Lombroso Cesare, 1899, op. cit σελ. 454 - 455

37 Lombroso Cesare, 1995, Delitto, Genio, Follia – Scritti Scelti, ed. Bollatti Boringheri, σελ. 596

38Lombroso – Ferrero Gina, 1972, Criminal Man. According to the classification of Cesare Lombroso, Montclair, 
N.J., ed. Patterson Smith, 2nd edition, σελ.107
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άνθρωποι, προερχόµενοι συχνά από ευγενές περιβάλλον και µη διαθέτοντας 

εγκληµατικές τάσεις βρίσκονται αναµειγµένοι σε τεράστια οικονοµικά σκάνδαλα39. 

 Παράλληλα, όµως, ο συγγραφέας, σαν να προαναγγέλλει την  έννοια του 

οργανωµένου εγκλήµατος, θα υπογραµµίσει ότι τέτοια σκάνδαλα πολλές φορές 

δύνανται να αποτελούν όχι µόνο δράση µεµονωµένων  οικονοµικών εγκληµατιών 

αλλά και «κακοποιών συνεταιρισµών». Οι συνεταιρισµοί αυτοί, που σκοπός τους 

«είναι σχεδόν πάντοτε η υπεξαίρεσις της αλλότριας περιουσίας, δια τούτο δε και 

συνέρχονται πολλοί και συµπράτουσιν, όπως αντιταχθώσι κατά της νοµίµου αµύνης»40 

δεν συνδέονται αποκλειστικά µε τον υπόκοσµο αλλά και µε την  κοινωνική 

αφρόκρεµα. Στην τελευταία περίπτωση παρατηρείται µάλιστα ότι οι κακοποιοί 

συνεταιρισµοί µεταβάλλονται σε «εταιρείας πολιτικάς και εµπορικάς υπόπτου 

χρηστότητος».41  Συχνά, σχηµατίζονται εντός άλλων, «χρηστών» συνεταιρισµών, ως 

αυτόνοµη οµάδα, η οποία λειτουργεί προς ίδιον όφελος. Η δοµή τους καθορίζεται 

από τον ηγετικό ρόλο που επιφυλάσσεται στον χαρισµατικό ηγέτη ενώ απαραίτητος 

διαφαίνεται και ένας ξεχωριστός κύκλος συνεταίρων καθώς και η συνδροµή ενός 

κυκλώµατος προστασίας «εν  ώρα κινδύνου»42. Περαιτέρω, σχολιάζεται ότι η οµαλή 

και επιτυχής λειτουργία τους στηρίζεται στον καταµερισµό των εργασιών και στην 

τήρηση κωδίκων συµπεριφοράς, που ισοδυναµούν µε τους κανόνες λειτουργίας των 

εν λόγω συνεταιρισµών.   

 Η περίπτωση της οικονοµικής εγκληµατικότητας, όπου η ευκαιρία και όχι το 

αταβιστικό στοιχείο τροφοδοτεί το κίνητρο του δράστη ή και των δραστών ακόµη και 

όταν προκαλεί πολύ µεγαλύτερη κοινωνική βλάβη από εκείνη των κοινών 

εγκληµάτων, θεωρείται σε κάθε περίπτωση µικρότερης βαρύτητας από τον 

Lombroso.  Στο σηµείο αυτό, ο συγγραφέας υπενθυµίζει τη σηµαντικότητα του 

ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου. Εφόσον τα ήθη και οι νόµοι αποτελούν 

συνισταµένες του τόπου και του χρόνου, σοβαρά οικονοµικά εγκλήµατα αλλά και 

φαινόµενα όπως η mafia ή η camora δεν µπορούν να θεωρηθούν ως πραγµατικά 

εγκλήµατα αλλά ως «δικαστικά / νοµικίστικα εγκλήµατα» ή «ψευδό-εγκλήµατα» 

39 Ibid, σελ. 100 - 110

40 Lombroso C., 2002, Ο Εγκληµατίας Άνθρωπος, εκδόσεις Κάκτος, Αθήνα, σελ. 599 

41 Ibid

42 Ibid, σελ. 601
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διότι, σε ακολουθία µε την προσέγγιση του, δεν οφείλονται στις «ατέλειες» του 

δράστη αλλά στις «ατέλειες» του νόµου, αντικατοπτρίζοντας ταυτόχρονα τη γενική 

κοινωνική αντίληψη.43  Σ’ αυτό το πλαίσιο ανάλυσης, οι οικονοµικοί εγκληµατίες δεν 

αποτελούν παρά «σηµεία των καιρών», τα οποία ευνοούνται από το εκάστοτε ισχύον 

νοµικό πλαίσιο. Γύρω από τέτοιους σχηµατισµούς οικονοµικού ή οργανωµένου 

εγκλήµατος, ο συγγραφέας εντοπίζει επιπλέον την παράλληλη παρουσία ενός δικτύου 

«πελατειακών» σχέσεων, το οποίο, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του, ως ένα βαθµό 

συνιστά αυτοάµυνα του κοινωνικού συνόλου44. 

 Υπό την ίδια οπτική, οι οικονοµικοί εγκληµατίες είναι «ψευδό-εγκληµατίες» 

διότι οι κοινωνικές συνθήκες που τους πλαισιώνουν, καθορίζουν τη νόµιµη ή 

παράνοµη συµπεριφορά τους. Όταν, ωστόσο, οι περιστάσεις ευνοήσουν τη διάπραξη 

αξιόποινων πράξεων ο οικονοµικός εγκληµατίας διακρίνεται για την εφευρετικότητα 

του ως προς τους τρόπους πολλαπλασιασµού των  κερδών  και απόκτησης µυθικών 

περιουσιών, για την  ικανότητα του να εκµεταλλεύεται και να χειραγωγεί τα θύµατα 

του και για τον  ριψοκίνδυνο χαρακτήρα του. Η διαφορετική φύση του σε σχέση µε 

τους κοινούς εγκληµατίες υποδηλώνεται, κατά µε τον  Lombroso, και από το γεγονός 

ότι όχι µόνο δεν ταυτίζεται µαζί τους αλλά επιπλέον τρέφει µεγάλη αποστροφή γι’ 

αυτούς.  Η κατηγορία των «εγκληµατο-ειδών» (criminaloids), στην οποία εντάσσεται 

ο οικονοµικός εγκληµατίας, αποτελεί κατά κύριο λόγο συνώνυµο των περιστασιακών 

εγκληµατιών, µολονότι δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις εξέλιξης του σε κατά 

συνήθεια εγκληµατία. Ωστόσο, ο συγγραφέας σπεύδει να προσθέσει ότι «και αυτοί οι 

εγκληµατίες λανθάνοντες και ισχυροί, τους οποίους η κοινωνία µας συχνά τους 

θαυµάζει και τους σέβεται σαν αρχηγούς της, καταλήγουν να διαφέρουν ακόµη λιγότερο 

από τους γεννηµένους εγκληµατίες, από τους οποίους δανείζονται όλα τα 

χαρακτηριστικά αλλά η ισχυρή τους θέση λειτουργεί ως αντιπερισπασµός ώστε να τους 

επιτρέπει να µην αποκαλύπτονται εκτός κι αν πρόκειται για την  οικογένεια τους, της 

οποίας είναι η µάστιγα, ή εις βάρος µιας ολόκληρης χώρας όταν  η ασύνετη δράση τους, 

συνοδευµένη από την χαλαρότητα κα την αδιαφορία της πλειοψηφίας ή από τις 

αποκαρδιωτικές πολιτικές συνθήκες, τους επιτρέπουν να τίθενται επικεφαλής ενός 

43 Lomroso C., 1995, op. cit σελ.. 590 - 597

44Lombroso - Ferrero G., 1972, op. cit  σελ. 117
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κράτους, που δεν αντιλαµβάνεται την εγκληµατική τους διάσταση παρά µονάχα όταν 

είναι πολύ αργά»45. 

β) Enrico Ferri: Ο οικονοµικός εγκληµατίας ως µέρος του κοινωνικού γίγνεσθαι 

και ως αντικείµενο νοµικής ευθύνης

 Ο πιο διάσηµος ίσως µαθητής του Lombroso και ένας από τους στενούς 

συνεργάτες του υπήρξε ο Enrico Ferri. Μάλιστα, υποστηρίζεται ότι  «χωρίς το 

χάρισµα του Ferri, τη διεθνή του διάκριση και την αδιάκοπη συγγραφή του, η θετική 

εγκληµατολογία θα µπορούσε να είχε παραµείνει σε αυτό που ήταν υπό τον πρώιµο 

Lombroso: ένας φωτογραφικός θάλαµος για εγκληµατικά αξιοπερίεργα».46  Αν και 

υπερασπιστής του ίδιου θεωρητικού µοντέλου µε τον  Lombroso, διαφοροποιείται από 

τον τελευταίο και συγκεκριµένα στο βαθµό που δεν επιδιώκει απλώς να 

αναπαραγάγει τις βασικές αρχές της θετικιστικής εγκληµατολογίας ούτε µόνο να 

ενσωµατώσει σε αυτή τις τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις, αλλά να συµβάλει στην 

θεωρητική προαγωγή και εξέλιξη της, προσφέροντας το έδαφος πάνω στο οποίο 

πάτησε µετέπειτα η Σχολή του Σικάγο και ευδοκίµησε η θεωρία της κοινωνικής 

αποδιοργάνωσης. Σε αντίθεση, λοιπόν, µε τον Lombroso, η προσοχή του οποίου 

εστιάστηκε πρώτιστα στους βιολογικούς παράγοντες, το ενδιαφέρον  του Ferri 

επικεντρώνεται στον  αλληλο-συσχετισµό των  κοινωνικών, των οικονοµικών και των 

πολιτικών παραγόντων που συνεισφέρουν στην υλοποίηση της εγκληµατικής 

δράσης.47 Υποστήριξε, για παράδειγµα, ότι η εγκληµατικότητα µπορεί να ερµηνευθεί 

αναλύοντας την αλληλεπίδραση ανάµεσα σε φυσικούς παράγοντες, όπως είναι η 

γεωγραφία ή η θερµοκρασία, σε ατοµικούς παράγοντες, που αναφέρονται δηλαδή στο 

φύλο, την ηλικία, την ψυχολογική διάθεση του ατόµου, και σε κοινωνικούς 

παράγοντες, παραπέµποντας σε πληθυσµιακά, θρησκευτικά, πολιτισµικά στοιχεία.    

45 Lombroso C., 1899, op. cit σελ. 455

46  Carney P., 2010, “Enrico Ferri  (1856 – 1829)” στο K Hayward., S.Maruna & J.Mooney (eds.), Fifty Key 
Thinkers in  Criminology, Routledge, London & New York, σελ. 37 Όπως, επιπλέον, εξοµολογείται ο T. Sellin 
έχοντας παρακολουθήσει µια  από τις  διαλέξεις  του Ferri τον Νοέµβριο  του 1925 «ο  άνθρωπος Ferri  είναι  εξίσου 
συναρπαστικός µε τον µελετητή»  Sellin T., 1973, op. cit σελ. 362  

47 Vold G., 1958, op. cit σελ. 33
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Αναφερόµενος, ειδικότερα, στον οικονοµικό εγκληµατία συµµερίζεται την 

άποψη που τον θέλει χωρίς έµφυτες ροπές προς έγκληµα και τον εξετάζει σε σχέση µε 

τις συνθήκες του φυσικού ή κοινωνικού περιβάλλοντος του, που ενεργοποιούν κάποια 

λανθάνουσα προσωπική του τάση ή διάθεση. Όπως διευκρινίζεται, ενώ για τον 

γεννηµένο εγκληµατία το εξωτερικό ερέθισµα λειτουργεί απλά και µόνο ως 

πρόσχηµα στη διάπραξη µιας εγκληµατικής πράξης και ως εκ τούτου είναι 

δευτερεύουσας σηµασίας, στον οικονοµικό εγκληµατία ισχύει το αντίστροφο. Ο 

οικονοµικός εγκληµατίας, που σε οµοφωνία µε την άποψη του Lombroso, 

κατατάσσεται µεταξύ των  περιστασιακών εγκληµατιών, µοιάζει να ανταποκρίνεται 

στην  εικόνα του έντιµου ανθρώπου, µε ιδιαίτερα ανεπτυγµένη κοινωνική δέσµευση, ο 

οποίος εντούτοις «ξεστρατίζει από τον ίσιο δρόµο» εξαιτίας ενός εξωτερικού 

παράγοντα που δεν  µπόρεσε να διαχειριστεί σε κάποια συγκεκριµένη χρονική στιγµή.  

Ο Ferri όµως δεν θα φτάσει µέχρι το σηµείο να τον  θεωρήσει «ψευδο-εγκληµατία» ή 

«εξασθενισµένο εγκληµατικό τύπο» (criminaloid), όπως ο Lombroso. Αντίθετα, 

υποστηρίζει ότι η µόνη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στον κοινό εγκληµατία και τον 

οικονοµικό εγκληµατία αφορά στον βαθµό και στον τύπο του εγκλήµατος. Οι δύο 

προϋποθέσεις, που θεωρεί απαραίτητες ως ψυχολογικές παραµέτρους του 

εγκλήµατος: η «ηθική απάθεια» (ως προς το γνωστικό στοιχείο – insensibilité morale) 

και η «αµέλεια – απρονοησία» (ως προς το βουλητικό στοιχείο – imprévoyance)48 σε 

σχέση µε το αποτέλεσµα της δράσης τους συντρέχουν στον περιστασιακό εγκληµατία 

όσο και στον κατά συνήθεια εγκληµατία και στον γεννηµένο εγκληµατία, µε τη µόνη 

διαφορά ότι οι δύο τελευταίοι είναι πρώτιστα «ηθικά απαθείς», ενώ η αβλεψία ως 

προς το αποτέλεσµα χαρακτηρίζει περισσότερο τον περιστασιακό εγκληµατία. «Σε 

κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως του πόσο έντιµος και ειλικρινής µπορεί να είναι, η 

φευγαλέα σκέψη µιας ανέντιµης ή εγκληµατικής πράξης παρουσιάζεται σε 

συγκεκριµένες δελεαστικές περιστάσεις.»49

48 Ferri Enrico, 2004a La Sociologie Criminelle, editions Dalloz, σελ. 116

49 Ibid. σελ. 117
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 Ο Ferri αν και θεωρεί ενδεικτικές και πάντως όχι απόλυτες τις διάφορες 

κατηγορίες εγκληµατιών,50  διότι αναγνωρίζει την πιθανότητα να εξελίσσονται, να 

αλλάζουν ή να συγχέονται, θα υποστηρίξει ότι οι οικονοµικοί εγκληµατίες, δηλαδή 

αυτοί που προσβάλλουν το έννοµο αγαθό της περιουσίας, εµφανίζουν τα µεγαλύτερα 

ποσοστά υποτροπής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χαρακτηρισµός που τους 

επιφυλάσσεται αναλογεί στους κατά συνήθεια εγκληµατίες και όχι στους 

περιστασιακούς. Οµοίως, διαφοροποιούνται και τα ίδια τα αίτια που αφορούν στη 

δράση τους. Έτσι, κι ενώ οι αιτίες των οικονοµικών εγκληµάτων εντοπίζονται κυρίως 

στην  ηθική κατάπτωση (faiblesse morale) των οικονοµικών εγκληµατιών, που µε τη 

σειρά της ανάγεται στο διεστραµµένο περιβάλλον τους, η υποτροπή τους συνδέεται 

µε το έλλειµµα εγκληµατικού στίγµατος και το πλεονέκτηµα της «ατιµωρησίας», που 

τους παρέχει ως επί το πλείστον η κοινωνική τους θέση, ενώ ταυτόχρονα 

διευκολύνεται από την «περιρρέουσα» κοινωνική αδιαφορία. Το στοιχείο της 

«έξεως», που έρχεται να προστεθεί στον αξιόποινο χαρακτήρα της πράξης, τους 

εξοµοιώνει τελικά, θα υποστηρίξει ο Ferri, µε τους γεννηµένους εγκληµατίες.51

 Λόγω της απόλυτης πίστης του ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά συνολικά, 

ακόµη δηλαδή κι όταν δεν υποκινείται από ακατέργαστα ορµέµφυτα, δεν  είναι 

αυθύπαρκτη αλλά επηρεάζεται και καθοδηγείται από εξωτερικούς παράγοντες, ο 

Ferri εγκαινιάζει µια τελείως διαφορετική αντίληψη περί της νοµικής ευθύνης του 

εγκληµατία. Αντιτασσόµενος στην  κλασσική εκδοχή, σύµφωνα µε την οποία η 

ελεύθερη βούληση του δράστη που υπαγορεύει τη συµπεριφορά του συνεπάγεται 

επιπρόσθετα και την ανάληψη από µέρους του της πλήρους ποινικής και ηθικής 

ευθύνης των πράξεων του, υποστηρίζει ότι η έννοια της ποινικής ευθύνης πρέπει να 

δοµηθεί  σε σχέση µε τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό που ενδιαφέρει εδώ δεν είναι η 

ενοχή του δράστη αλλά η πιθανότητα κινδύνου που αυτός αντιπροσωπεύει για την 

κοινωνία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, προάγεται η εξίσωση κοινωνικής και νοµικής 

ευθύνης. Με την έννοια της κοινωνικής ευθύνης δεν  νοείται, ωστόσο, η ευθύνη της 

50  O Ferri  διακρίνει πέντε κατηγορίες εγκληµατιών: τον παράφρονα εγκληµατία, τον εκ  γενετής  ή αδιόρθωτο 
εγκληµατία, τον καθ΄έξιν εγκληµατία, τον περιστασιακό  εγκληµατία  και τον εγκληµατία πάθους. Στις δύο πρώτες 
κατηγορίες  οι ατοµικοί ή ανθρωπολογικοί παράγοντες καθορίζουν την εγκληµατικότητα του δράστη  σε 
µεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι οι φυσικοί και κοινωνικοί παράγοντες, που µε τη σειρά τους αποδεικνύονται 
αποφασιστικής σηµασίας  για τους τρεις τελευταίους τύπους. Βλ. Ferri  E., 2004b, La Scuola Criminale Positiva: 
conferanza del prof. Enrico Ferri nell’ Universita di Napoli  1885, Edizione elettronica del  7 giugno 2004, http ://
www.e-text.it/ ,  σελ. 10 - 14

51  Ferri E., 2004a, op. cit σελ.104 - 116
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κοινωνίας ως προς τη διάπραξη εγκληµάτων και την παραγωγή εγκληµατιών αλλά το 

ακριβώς αντίστροφο, η ευθύνη δηλαδή του ατόµου απέναντι στην κοινωνία και το 

κράτος. «Ο άνθρωπος είναι πάντα υπεύθυνος για καθεµία από τις πράξεις του, για το 

µόνο λόγο ότι ζει στην  κοινωνία, και για όσο χρόνο αυτό διαρκεί.»52 Η νοµική ευθύνη 

νοείται ως παράγωγο της κοινωνικής και «παρόλο που δεν  είναι δουλειά της ποινικής 

δικαιοσύνης να αποτιµήσει και να µετρήσει την ηθική ενοχή ενός δράστη, είναι δική της 

λειτουργία να καθορίσει το αν διέπραξε ή όχι µια πράξη που ορίζεται ως αδίκηµα, και 

αν ναι, να του επιβάλει τα µέτρα «κοινωνικής άµυνας» έχοντας υπολογίσει την 

προσωπικότητα και τις περιστάσεις, προκειµένου να τον αποτρέψει από το να διαπράξει 

επιπλέον εγκλήµατα.»53 Γίνεται σαφές ότι η καινοτοµία της µεταβολής που επιφέρει ο 

Ferri στην  έννοια της νοµικής ευθύνης δεν περιορίζεται απλά στην αντικατάσταση 

του ηθικοπλαστικού χαρακτήρα της αλλά συµπεριλαµβάνει και την θεµελίωση της 

εντός ενός νέου πλαισίου, των «επιστηµονικά ειδικών», τόσο για την ερµηνεία του 

εγκλήµατος όσο και για την  συγγραφή και εφαρµογή των νόµων. Στην  ουσία 

πρόκειται για την πρώτη έκκληση µιας κρατικά πορευόµενης, «επιστηµονικής» 

διαχείρισης των θεµάτων κοινωνικής πολιτικής.54

 Ζητούµενο για τον  Ferri δεν είναι ο ποινικός κολασµός του δράστη, ως 

µέθοδος εκφοβισµού του µέσω µιας ανταποδοτικής λογικής, αλλά ο ασφαλής έλεγχος 

του για το µέλλον, γεγονός που παραπέµπει περισσότερο σε άλλου τύπου 

παρεµβάσεις τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Με τις ιδεολογικές 

µεταφορές του πολέµου εναντίον των εχθρών  της κοινωνίας να γοητεύουν τη 

διανόηση ήδη από το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, ο Ferri κατάφερε να τις συλλέξει 

και να τις συνενώσει κάτω από το στέρεο δόγµα της «κοινωνικής άµυνας» ενάντια 

στο έγκληµα, αντιπαραβάλλοντας το µε τη φυσική «µάχη» του συνόλου των έντιµων 

πολιτών ενάντια στον κάθε εγκληµατία. Πιο αναλυτικά, ο εν  λόγω θεωρητικός 

υπεραµύνθηκε της άποψης ότι πρωταρχικός στόχος των κυβερνητικών θεσµών και 

της ποινικής δικαιοσύνης είναι να προστατέψουν την κοινωνία, ιδωµένη µε τις 

διαστάσεις  ενός φυσικού οργανισµού, από την ασθένεια του εγκλήµατος χωρίς το 

52 Ferri E., 1917, Criminal  Sociology, Little, Brown and Company, Boston, µετ. J. Kelly & J. Lisle, σελ. 339

53 Radzinowicz L., 1966, op. cit σελ. 53

54 Lilly R., Cullen F., Ball R., 1995, op. cit σελ. 21
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έργο τους να παρενοχλείται από τα «µεταφυσικής προέλευσης» επιχειρήµατα της 

κλασσικής σχολής περί δικαιωµάτων, κοινωνικού συµβολαίου και κράτος δικαίου. 

Βασικές παράµετροι ενός τέτοιου συστήµατος κοινωνικής άµυνας ή ανάποδα 

εγκληµατικής προφύλαξης αναδεικνύονται αφενός η νοµική ευθύνη και αφετέρου η 

«κατάσταση κινδύνου», την οποία αντιπροσωπεύει ο δράστης. Η δεύτερη µάλιστα 

παράµετρος θεωρείται καθοριστικής σηµασίας σε σχέση µε τα µέτρα που θα 

προκριθούν για την περαιτέρω διαχείριση και αντιµετώπιση του. Κι επειδή σκοπός 

υπό την συγκεκριµένη οπτική δεν είναι, όπως ήδη ειπώθηκε, η τιµωρία αλλά η άµυνα, 

ο Ferri εισηγήθηκε ότι ο ποινικός κολασµός θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα 

πλέγµα µέτρων κοινωνικής άµυνας, τα οποία παραπέµπουν  τόσο στη σύσταση 

µέτρων ασφαλείας εκ µέρους της ποινικής δικαιοσύνης όσο και σε ευρύτερες 

κοινωνικές αλλαγές, που πολύ αργότερα θα συγκροτήσουν το περιεχόµενο του 

κοινωνικού κράτους πρόνοιας.

  Εξ αρχής δηλώθηκε ότι η θεωρητική συνεισφορά του Ferri στην  

εγκληµατολογική επιστήµη υπήρξε καθοριστικής σηµασίας για όλη την µετέπειτα 

πορεία και εξέλιξη της. Αυτό, ωστόσο, που δεν παύει να εντυπωσιάζει, παρόλα τα 

τρωτά σηµεία που εµφανίζει η προσέγγιση του, είναι το πόσο διαχρονική φαντάζει 

ιδιαίτερα στις µέρες µας. «Στα γραπτά του µπορούµε να εντοπίσουµε τη ραχοκοκαλιά 

µιας εγκληµατολογίας που όχι µόνο επέζησε του µεταπολεµικού σκεπτικισµού αλλά που 

σήµερα αναγεννιέται, από την  υπόθεση του Bell Curve µέχρι τις θεωρίες περί «υπο – 

τάξης», από την  ανανέωση της ουδετεροποίησης µέχρι την  αναβίωση της 

επικινδυνότητας, από τους ποικίλους «πολέµους» µας κατά του εγκλήµατος µέχρι το 

θεµελιακό δόγµα ότι οι φυσικές επιστηµονικές µέθοδοι, ειδικότερα αυτές που 

βασίζονται στην  στατιστική ανάλυση, παρέχουν  το µόνο δρόµο στην εγκληµατολογική 

γνώση και πολιτική. Η ανάγνωση του Ferri εντός του κοινωνικού και ιστορικού 

πλαισίου ισοδυναµεί µε ιστορική ανάγνωση του παρόντος.»55   

     

55Carney P., 2010, op. cit σελ. 41 



40

Β. Η αποµάκρυνση του οικονοµικού εγκληµατία από το ανθρωπολογικό µοντέλο 

και οι πρώτες απόπειρες πρόσδεσης του µε ευρύτερες κοινωνιολογικές 

συνισταµένες

α)Edward Alsworth Ross: Η κοινωνική ισχύς του οικονοµικού εγκληµατία και ο 

ελλειµµατικός κοινωνικός έλεγχος ως δύο αντιστρόφως ανάλογα µεγέθη

  

Είναι προφανές ότι η θετικιστική σχολή, παρά τα εύστοχα σχόλια της για τον 

οικονοµικό εγκληµατία, δεν µπόρεσε να ξεπεράσει τελικά τον εαυτό της και να 

ξεφύγει από το στενά αιτιοκρατικό αταβιστικό µοντέλο, σύµφωνο µε τον θεωρητικό 

δαρβινισµό της εποχής. Ωστόσο, ο όρος “criminaloid”, που εισήγαγε ο Lombroso, θα 

παραµείνει και θα αποτελέσει πρόδροµο της έννοιας του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου. Η ιδέα της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου αναδύθηκε για 

πρώτη φορά µε τον προβληµατισµό, που έθεσε ο αµερικανός κοινωνιολόγος Edward 

Alsworth Ross, σε σχέση µε την  αδυναµία του ποινικού νόµου να αντιµετωπίσει µια 

συγκεκριµένη κατηγορία εγκληµατιών. Με βασική του θέση την κοινωνική φύση των 

ατόµων και τις σχέσεις αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης που αναπτύσσουν 

µεταξύ τους, ο Ross θεµελιώνει την έννοια του κοινωνικού ελέγχου ως συστατική της 

κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής ειρήνης. «Οι άνθρωποι… βρίσκονται σε 

διαχρονική ανάγκη για µια καλύτερη τάξη πραγµάτων από αυτή που µπορούν να τους 

προσφέρουν τα κίνητρα της φυσικής ηθικής».56  Κατ΄ επέκταση οι κοινωνικοί 

περιορισµοί όπως και οι κατευθυντήριες κοινωνικές αξιώσεις εντάσσονται στο 

πλαίσιο άσκησης του κοινωνικού ελέγχου και της εύρυθµης λειτουργίας µιας 

κοινωνίας. Κύριοι φορείς κοινωνικού ελέγχου καθορίζονται για τον Ross η κοινή 

γνώµη και ο νόµος. Ωστόσο, ο συγγραφέας επισηµαίνει ότι υπό την επίδραση και την 

επιβολή συγκεκριµένων συµφερόντων η κοινή γνώµη χειραγωγείται και ο νόµος 

µετατρέπεται σε αντικείµενο εκµετάλλευσης δυναµιτίζοντας την  λειτουργία του 

συστήµατος κοινωνικού ελέγχου. Τα συµφέροντα αυτά, που µε τη σειρά τους 

56 Ross Edward Alsworth, 1969, Social  Control. A Survey of the Foundations of Order, The Press of Case Western 
Reserve University, Cleveland & London, σελ., 67



41

µεταφράζονται «σε άσκηση εξουσίας από κοινωνικά παράσιτα προς ίδιον  όφελος»,57 

παραπέµπουν σε άτοµα ή κοινωνικές οµάδες, το «µυστηριώδες σθένος»58 των οποίων, 

βρίσκει έρµα στην οργάνωση της οικονοµικής και πολιτικής δοµής και κατ’ επέκταση 

στην επικρατούσα κοινωνική οργάνωση.

 Αυτοί ακριβώς «οι δράστες νέων  αδικηµάτων, για τους οποίους η δυνατότητα 

να χαίρουν  ασυλίας (immunity), τους ανάγει σε αυτόνοµη τάξη» 59  αποτελούν το 

περιεχόµενο του όρου “criminaloid”, τον οποίο υιοθετεί ο Ross στο οµώνυµο άρθρο 

του. Σύµφωνα µε την ανάλυση που παρέχεται, η βασικότερη ιδιότητα τους 

συνίσταται στο γεγονός ότι «η οικονοµική τους ακµή επιτυγχάνεται µε φαύλες 

πρακτικές, οι οποίες όµως δεν έχουν ακόµη ή έστω αποτελεσµατικά τυποποιηθεί ως 

τέτοιες στη συλλογική κοινωνική συνείδηση.»60  Ο ευρηµατικός χαρακτήρας που 

αναγνωρίζεται στη δράση τους µαζί µε την  διατήρηση των  κοινωνικών προσχηµάτων 

λειτουργεί ως «συνταγή» κοινωνικής σύγχυσης, που εξασφαλίζει την προληπτική 

µαταίωση κοινωνικών αντιδράσεων. Ακόµη και όταν η ενοχή τους προβλέπεται ρητά 

στο γράµµα του νόµου, η κοινή αντίληψη λειτουργεί ως καταλύτης της όποιας 

κατηγορίας τους αποδίδεται, εφόσον η δράση τους δεν  θεωρείται κατακριτέα ούτε σε 

συλλογικό ούτε σε ιδιωτικό επίπεδο.  Με τον τρόπο αυτό, κατορθώνουν να 

διαφεύγουν όχι µόνο της άλλως επιβεβληµένης ποινής αλλά και του κοινωνικού 

στίγµατος ή της «της κοινωνικής  ατίµωσης» κατά τη προτίµηση του Ross61. Πολύ 

περισσότερο, η υψηλή κοινωνική τους θέση, η επιφυλακτική αντιµετώπιση τους από 

τους διάφορους θεσµούς ποινικής καταστολής, οι κατά πολύ πιο κερδοφόρες 

πρακτικές τους συγκριτικά µε το κοινό έγκληµα και οι διασυνδέσεις τους µε την 

υψηλή κοινωνία, µε «νόµιµες επιχειρήσεις» και µε κυβερνητικά στελέχη, τους 

φέρνουν στον αντίποδα του κοινού εγκληµατία καθιστώντας τους ένα είδος 

«κοινωνικού κολοσσού», δρέποντας κοινωνικό θαυµασµό και κύρος.

57Ακριβώς  σε µια τέτοια άσκηση εξουσίας  εντοπίζει ο Ross την ουσία και το περιεχόµενο  του ταξικού  ελέγχου. 
Hertzler J., 1951, “Edward Alsworth Ross:  a sociological pioneer and interpreter” στο  American Sociological 
Review, σελ. 605 

58Ross E. A. 1907a,  “The Criminaloid”, στο Atlantic Monthly, Boston and New York, Houghton, Mifflin and 
Company, The Riverside Press Cambridge,  τ. 99, σελ. 44

59 Ibid. σελ.45 

60 Ibid. σελ.45

61 Ross E.A., 1907a. op. cit σελ. 45
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  Στην περίπτωση του “criminaloid”, υποστηρίζεται, ότι δεν  γίνεται λόγος για 

εγκληµατία µε την παγιωµένη αντίληψη του όρου, γεγονός που εξηγεί και την 

οικειοποίηση της διαφοροποιηµένης έννοιας, αλλά για «οιονεί -εγκληµατία» (quasi-

criminal), δεδοµένου ότι κινείται στα όρια του καλού και του κακού, του νόµιµου και 

του παράνοµου. Οι δράστες του συγκεκριµένου είδους δεν διαφέρουν  από το λοιπό 

κοινωνικό σύνολο ως προς τα κίνητρα, τα οποία αποτελούν συνώνυµα της επιτυχίας, 

αλλά ως προς τα µέσα. Σε αντίθεση µε την ιταλική θετικιστική προσέγγιση ο Ross 

δεν τους καταλογίζει έµφυτη εχθρική διάθεση αλλά ηθική αναλγησία. «Η φύση δεν 

προδίκασε τον  κακό και διεφθαρµένο χαρακτήρα τους, προικίζοντας τους µε διπλή δόση 

πλεονεξίας, σκληρότητας, µοχθηρίας, απληστίας, ή φθόνου. Δεν  συνιστούν εκφυλισµένα 

είδη που κυριεύονται από τερατώδεις επιθυµίες. Δεν θέλουν τίποτα περισσότερο απ’ ότι 

θέλουµε όλοι – χρήµατα, εξουσία, αναγνώριση – µε µια λέξη επιτυχία· αλλά βιάζονται 

και δεν  είναι προσεκτικοί ως προς τα µέσα».62   Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν 

αναπτύξει µια τελείως διαφορετική ηθική, το ορθολογικό υπόβαθρο της οποίας 

εξασφαλίζει την κοινωνική υπεροχή τους. «Ασφαλής στην προστατευτική του πανοπλία 

που του εξασφαλίζουν οι δικηγορίστικες σοφιστείες, ο criminaloid διακηρύσσει µια 

ηθική που το κοινό υποδέχεται αψήφιστα ως προς τη φιλοσοφία της συµπεριφοράς. 

Επικαλείται έναν  ψευτό- Δαρβινισµό για να επιδοκιµάσει την αναζωογόνηση 

παράνοµων και ξεπερασµένων βιοποριστικών τακτικών.»63     

Η αποφυγή ταύτισης του “criminaloid” µε το κοινό έγκληµα και τον κοινό 

εγκληµατία και η επιµέλεια της δηµόσιας εικόνας του αποτελούν τις πρώτες επιταγές 

62  Ross Edward Alsworth, 1907c, Sin and Society: An Analysis of Latter-Day Iniquity” Houghton Mifflin 
Company, Boston, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.brocku.ca./MeadProject/Ross/Ross_1907/
Ross-1907_toc.html

63  Ibid
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της προβαλλόµενης ως νέας «ηθικής των επιχειρήσεων»64. Σε πρακτικό επίπεδο κάτι 

τέτοιο µεταφράζεται µε την απόσταση που φροντίζει να τηρεί ο συγκεκριµένος 

δράστης από τις παράνοµες προεκτάσεις των  δραστηριοτήτων του και µε ταυτόχρονη 

(απο)µίµηση του κοινωνικού καθωσπρεπισµού. Ο “criminaloid”  ενεργεί µέσω των 

επαφών του µε ένα οργανωµένο δίκτυο µεσαζόντων, αλλιώς οργανωµένο έγκληµα, τα 

θύµατα του ταυτίζονται µε το ανώνυµο κοινό και οι συνέπειες των παράνοµων 

δραστηριοτήτων  του εκδηλώνονται κατά κανόνα σε βάθος χρόνου. Λειτουργώντας ο 

ίδιος ως «καταναλωτής του εγκλήµατος, ως πελάτης των  εγκληµατιών, συχνά ως 

δηµιουργός εγκληµατιών πείθοντας ή αναγκάζοντας τους υφισταµένους του να 

παραβιάσουν το νόµο»65, διατηρεί για τον εαυτό του την ψευδαίσθηση της 

αθωότητας, η οποία επιπλέον ενισχύεται µε τον µανδύα του καλού οικογενειάρχη, 

ευσεβούς χριστιανού, φιλάνθρωπου και πατριώτη. Η µέριµνα του να αντεπεξέλθει σε 

όλες τις συµβατικές υποχρεώσεις µαζί µε την προσπάθεια αυτοπροσδιορισµού του ως 

µέλος µιας εξέχουσας νοµιµοποιηµένης κοινωνικής οµάδας, του παρέχουν  τις 

απαραίτητες προστατευτικές δικλείδες  για την παράνοµη δράση του και το βάρος 

µιας επιχειρηµατολογίας υπέρ των «νέων πρακτικών».

 Η υιοθέτηση µιας εναλλακτικής ορολογίας, που εξυπηρετεί όχι µόνο τις 

συγκεκριµένες πρακτικές αλλά που πολύ περισσότερο επιβάλλει αντίστοιχες 

ιδεολογικές κατευθύνσεις διαβρώνοντας τη κοινωνική συνείδηση, αποτελεί ίσως το 

σπουδαιότερο εργαλείο στην υπηρεσία του δράστη - “criminaloid”. Η αποδόµηση 

των εννοιών και η επαναδόµηση τους πετυχαίνουν την  νοηµατική τους µετάλλαξη 

προς  όφελος του, αλλά η σπουδαιότερη νίκη του συνίσταται στη µετάλλαξη της 

κοινωνικής νοοτροπίας. Η «δωροδοκία» γίνεται συνώνυµο της «αποζηµίωσης», η 

64  Μέσω της αναφοράς  του  σε µια  τέτοια ηθική ο  Ross δεν παραπέµπει αποκλειστικά σε βιοµηχάνους ή 
επιχειρηµατικά στελέχη αλλά υπογραµµίζει ότι η ταυτότητα του criminaloid αλλάζει ανάλογα µε  τα «µέσα»  που 
κάθε φορά του εξασφαλίζουν οικονοµική και κοινωνική ανέλιξη. Η  πιο  χαρακτηριστική  περίπτωση για  τον 
συγγραφέα είναι «ο πολιτικός  criminaloid”, ο  οποίος µέσα από  ένα δίκτυο επαφών και πελατειακών σχέσεων 
λειτουργεί ως πολιτικός πάτρωνας, γεγονός που του  εξασφαλίζει ασυλία και διατηρεί τα  κοινωνικά του  θέλγητρα 
ακόµη κι όταν οι παράνοµες τακτικές του αποκαλύπτονται. Βλ. Ross E. A., 1907c, op. cit   Τα ίδια χαρακτηριστικά 
συγκροτούν µεταγενέστερα το µοντέλο του «επαγγελµατία πολιτικού»  (“business  politician”), ο οποίος 
αντανακλάται στη φιγούρα  «αυτού  που  διαθέτει όλες τις απαραίτητες  ικανότητες για τη λειτουργία ενός συστήµατος 
διαφθοράς».  Μερικά από τα πλέον ενδεικτικά χαρίσµατα του  αναφέρονται τα «προσόντα του στην παρανοµία», 
που διευκολύνουν την οργάνωση των διεφθαρµένων συναλλαγών, οι «ικανότητες δικτύωσης» του, για την 
θεµελίωση δοµών υποστήριξης και συνενοχής, και τέλος το γεγονός ότι η πολιτική είναι η µόνη διαθέσιµη  οδός 
για κάθετη κοινωνική  κινητικότητα. Βλ. Della Porta & Pizzorno A., 1996, “The Business Politicians:  Reflections 
from a Study of Political  Corruption” στο  Michael Levi & David Nelken eds. The Corruption of Politics and the 
Politics of Corruption,  Blackwell Publishers, σελ. 73 Για ένα ευρύτερο φάσµα περιπτωσιολογίας βλ. Kurth J. & 
Petras J., 1993, “Mediterranean Paradoxes – Politics and Social  Structure in Southern Europe”, Berg, 
Providence / Oxford   

65 Ross E. A., 1907a  op. cit σελ.46
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παράνοµη ωφέλεια της «αβροφροσύνης», η δικαστική έρευνα της «σκανδαλοθηρίας», 

η κοινωνική αντίδραση του «συλλογικού παραλογισµού» και κάθε ανεπιθύµητος 

νόµος ισοδυναµεί µε θεσµική µεροληψία. Με την συνδροµή ενός «νοµικίστικου» 

εξοπλισµού η νέα, κυρίαρχη κουλτούρα, εισπράττεται από την κοινή γνώµη ως 

πρόοδος ή επικρατέστερα ως εκσυγχρονισµός, η ουσία του οποίου συνοψίζεται στο 

ακόλουθο σκεπτικό: «Το εργατικό δυναµικό που παλεύει για την  καθηµερινή επιβίωση 

οφείλει σε κάθε περίπτωση την υπακοή του στους νόµους αλλά οι επιχειρήσεις και 

ιδίως οι «ηγετικές επιχειρήσεις» δύνανται να υπερβαίνουν τέτοιου είδους περιορισµούς 

στο όνοµα ενός «υψηλότερου νόµου» - του οικονοµικού κέρδους.»66 

Το ζήτηµα που ανακύπτει εδώ, σύµφωνα µε τον  Ross, δεν αφορά τόσο στην 

ίδια την λειτουργία των επιχειρήσεων ή των εταιρειών αλλά στη γενικότερη 

ιδεολογία που εκπέµπουν. Οι σκοποί µιας εταιρείας είναι συνήθως «αγαθοί» και 

θεµιτοί, γεγονός στο οποίο οφείλει τη νοµιµοποίηση της ως κοινωνικός σχηµατισµός 

και τη θεσµοθέτηση της ως νοµική οντότητα. Η συγκεντρωτική δοµή της, ωστόσο, 

που αντανακλάται σε  µια ιεραρχία πόλωσης του εξουσιαστικού στοιχείου στα 

κορυφαία στελέχη καθώς και στην προσπάθεια της διατήρησης του µέσω της  

επιτυχίας των εταιρικών σκοπών, προοιωνίζει τον  αθέµιτο και ανήθικο χαρακτήρα 

των µέσων επίτευξης τους. «Η ταύτιση της επιτυχίας µε την εξουσία καθιστά τη δράση 

των  επιχειρηµατιών όχι καταρχήν παράνοµη ή άδικη αλλά απόλυτα εγωιστική»67. Αυτό 

σηµαίνει, ότι η επιτυχία αποτελεί το µοναδικό µέτρο για τη νοµιµότητα της 

δραστηριότητας τους. Στο ίδιο πλαίσιο, η παράνοµη συµπεριφορά δεν βασίζεται 

απαραίτητα στο υποκειµενικό στοιχείο του δόλου αλλά αρκεί να υπαγορεύεται από το 

ευκταίο των σκοπών. Έτσι, η δράση των εταιρικών στελεχών  «κινείται προς την 

επίτευξη των εταιρικών σκοπών µε τον  ίδιο αδίστακτο τρόπο όπως η ηφαιστειακή 

λάβα»68. 

Σύµφωνα µε τον Ross σε κάθε κοινωνικό σχηµατισµό ενυπάρχουν 

εξουσιαστικοί «επιβήτορες», η δράση των οποίων  διευκολύνεται από το βαθµό 

66 Ibid

67  Ross  E A, 1959, Edgar F. Borgatta & Henry J. Meyer ed. Social  Control  and the Foundations  of Sociology. 
Pioneer Contributions of Edward Alsworth Ross to the Study of the Society, Beacon Press, Beacon Hill, Boston, 
σελ. 187

68 Ibid.
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πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τις κοινωνικές σχέσεις.69  Υπό την οπτική αυτή, 

όσο πιο σύνθετη είναι η οργάνωση µιας εταιρείας τόσο πιο έντονη είναι η 

µακιαβελική ηθική και πρακτική70  που υιοθετείται και τόσο πιο διάχυτη γίνεται η 

ευθύνη των  στελεχών  της. Και η «διάχυτη ευθύνη εξατµίζεται, µετατρέπεται σε µη – 

ευθύνη καθώς κρύβεται κάτω από το ένδυµα της ανωνυµίας»71. Ο συνδυασµός 

εξουσιοδοτηµένης δύναµης και ελλειµµατικής ευθύνης επιτρέπει µε τη σειρά του την 

άρση κάθε ηθικής δέσµευσης µε τη νοµιµότητα, γεγονός που ισοδυναµεί µε 

παραβίαση της κοινωνικής εµπιστοσύνης και µε κατάχρηση εξουσίας72. 

Το «µοντέλο» του αυτοσκοπού της επιτυχίας και της ιδιοτέλειας της εξουσίας 

γνωρίζει ιδιαίτερη έξαρση σε συνθήκες άκρατου ανταγωνισµού, όπου η παραβίαση 

του νόµου αποτελεί µονόδροµο. Οι κανόνες του παιχνιδιού όσον αφορά την 

επιχειρηµατική, οικονοµική και πολιτική δράση, ως κύριοι παράγοντες διαµόρφωσης 

της κοινωνικής ευηµερίας και κατανοµής του πλούτου, τίθενται από την ηγεµονική 

οµάδα, η οποία δεν απαρτίζεται από τους πιο ικανούς ή πιο συνετούς παρά από τους 

«πιο κερδοσκόπους επιχειρηµατίες, στους οποίους επιτρέπεται να συνεχίζουν την 

επιχειρηµατική τους δραστηριότητα».73   Κι αυτό, διότι η επιτυχία του κάθε 

συµβαλλοµένου στο εξουσιαστικό µοντέλο παραγωγής δεν  εξαρτάται από τις 

ικανότητες του ή από τα µέσα που διαθέτει αλλά πρωτίστως από τους ίδιους του 

κανόνες του οικονοµικού παιχνιδιού. Η αντίληψη που διαµορφώνεται σε ένα τέτοιο 

πλαίσιο υπαγορεύει ότι όσοι θέλουν να παραµείνουν στο παιχνίδι πρέπει να 

ακολουθήσουν τους συγκεκριµένους κανόνες κερδοσκοπίας. «Ο νόµος του  κέρδους 

στην πολιτική σηµαίνει «οικειοποιήσου το λευκό περιλαίµιο ή παραιτήσου!»74.  

69  Ross  E A, 1969, Social  Control. A  Survey of  the Foundations of Order, The Press of Case Western Reserve 
University, Cleveland & London, σελ. 51

70 Όπως αναλυτικότερα επεξηγεί ο  Γ. Ρούσσης η υιοθέτηση της  µακιαβελλικής  στάσης  περιλαµβάνει έναν αρκετά 
µεγάλο  βαθµό κοινωνικής  υποκρισίας. Αναφερόµενος  στο κράτος, ο  συγγραφέας σηµειώνει ότι αυτό  δρα 
µακιαβελλικά όταν, αφού  πρώτα συνεκτιµήσει τον εξουσιαστικό συσχετισµό ανάµεσα στις  διάφορες  κοινωνικές 
τάξεις, προχωράει στη λήψη µέτρων που εκ πρώτης  όψεως  µοιάζουν µε κοινωνική προσφορά ή ως ένα βαθµό µε 
κοινωνικές κατακτήσεις. Ωστόσο, αυτά τα µέτρα συχνά στερούνται τον αρχικό τους  χαρακτήρα καθόσον 
χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση και την ανακύκλωση του κεφαλαίου. Ρούσης  Γ. Το Κράτος (απ’ τον 
Μακιαβέλι στον Βέµπερ, εκδόσεις Γκοβόστη, σελ. 29-41    

71Ross E., 1959, op. cit σελ.186

72 Ibid. σελ.. 173 - 188

73Ross E A, 1907b, “The Rules of the Game”, στο Atlantic Monthly, Boston and New York, Houghton, Mifflin and 
Company, The Riverside Press Cambridge, τ 100, σελ. 325 

74  Ross, E.A., 1907b, σελ 326
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Αν και µε ορατή την επιρροή του φιλελευθερισµού, ο Ross θα υποστηρίξει ότι 

σε τέτοιες συνθήκες οι επιχειρήσεις συµβάλλουν  στην εδραίωση του καθεστώτος του 

ατοµικισµού, δηλαδή του απόλυτου καπιταλισµού, όπου η κοινωνική συναίνεση και 

κατ΄ επέκταση η κοινωνική ισορροπία καθίσταται σχεδόν αδύνατη. «Η αντιµετώπιση 

της ιδιωτικής περιουσίας, της ελευθερίας των επιχειρήσεων και της εταιρικής δράσης 

ως εργαλείο ιδιωτικού κέρδους παρά ως όχηµα κοινωνικής πρόνοιας»75  καταλήγει 

τελικά στην αµφισβήτηση και ανυποληψία των κοινωνικών θεσµών και κατά 

συνέπεια στη διάσπαση της κοινωνικής συνοχής. Το σηµείο αυτό, αποτελεί για τον 

συγγραφέα και τον πυρήνα του προβλήµατος σε σχέση µε τη συµπεριφορά των 

“criminaloids”. Η κερδοσκοπική δράση των συγκεκριµένων δραστών καθ’ υπέρβαση 

ή κατά παράβαση των νόµων, δεν συνίσταται τόσο στην  προσβολή των  οικονοµικών 

αγαθών  αλλά στη διαµόρφωση και κυριαρχία ενός κοινωνικού κυνισµού, σύµφωνα µε 

τον οποίο η οικονοµική επιτυχία δεν συνάδει µε την νοµοθετική δεοντολογία. Η 

επιχειρηµατική κουλτούρα βασίζεται στο αξίωµα ότι η συσσώρευση πλούτου 

αντιστοιχεί σε προσωπικό χάρισµα, αντίθετα µε την οικονοµική ανέχεια που αποτελεί 

στοιχείο προσωπικής ήττας και κοινωνικής κατωτερότητας. Σε αντιδιαστολή µε τον 

κοινό εγκληµατία «που µας κλέβει το πορτοφόλι», ο criminaloid, δηλαδή «ο 

επιτυχηµένος παραβάτης µας στερεί κάθε ιδανικό υποβιβάζοντας την κοινωνική µας 

διάσταση»76. Η δράση του, που δεν ταυτίζεται ούτε µε την  παρανοµία ούτε µε τον 

υπόκοσµο αλλά που εκτυλίσσεται στο θολό τοπίο της ηµι-νοµιµότητας, ηµι-

ενεργοποιεί την  κοινωνική αντίδραση, ηµι-κινητοποιεί τους κοινωνικούς θεσµούς 

αλλά αποφέρει ολοκληρωµένα αποτελέσµατα ως προς την βλάβη που προκαλεί στην 

κοινωνική συγκρότηση και συνοχή.   

Σύµφωνα µε την θεωρητική αντίληψη του Ross, η εξέλιξη της κοινωνίας προς 

όλο και πιο σύνθετες δοµές δηµιουργεί νέα πλέγµατα κοινωνικών  αλληλεξαρτήσεων 

και κατά συνέπεια νέες ευκαιρίες για παράνοµο κέρδος. Τα κενά νοµιµότητας, που 

δηµιουργούνται  από την αδυναµία ή τη µεροληψία του κράτους ως προς την 

εφαρµογή των  νόµων, σε συνδυασµό µε µια άλλοτε εφησυχασµένη και άλλοτε 

συγκεχυµένη κοινή γνώµη αποτελούν το κατάλληλο πεδίο δράσης και «τέρψης» για 

τον δράστη - “criminaloid”. Πολύ περισσότερο, θα υπογραµµίσει ο συγγραφέας, σε 

75 Ibid. σελ. 323

76 Ibid.  σελ. 325
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µια ταξική κοινωνία η αποτυχία εφαρµογής των νόµων, που ρυθµίζουν τη 

συµπεριφορά διαφορετικών  οµάδων  ή τάξεων κατά την οικονοµική τους διαµάχη, 

σηµαίνει αποτυχία διατήρησης των κανόνων του κοινωνικού παιχνιδιού. Οι άδικοι ή 

µονοµερείς νόµοι ή διαφορετικά η µονοµερής ή «πελατειακή» εφαρµογή τους 

µετατρέπουν το κράτος, στην επικράτεια του οποίου εφαρµόζονται,  περισσότερο «σε 

µηχανή παραγωγής παρά σε διαχειριστή συγκρουόµενων  συµφερόντων και κάθε 

αίσθηση κρατικής ενότητας χάνεται µέσα σε διαταξικές αντιπαλότητες»77. Η κοινωνική 

συνοχή διασπάται στο βαθµό που το νοµοθετικό πλαίσιο καταλήγει να αποτελεί 

επίφαση νοµιµότητας· «όταν  ο δηµόσιος κατήγορος εµφανίζεται συνεσταλµένος, οι 

δικαστές µεροληπτικοί και η διοίκηση µειλίχια µπροστά στον  ισχυρό παραβάτη που 

αντιπροσωπεύει το πρότυπο των κοινωνικών στόχων…η παράβαση του  νόµου οδηγεί 

σε «αντι-παράβαση», γεγονός το οποίο σε τελική ανάλυση ακυρώνει επί της ουσίας τα 

συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα των πολιτών, δεδοµένου  ότι σε πρακτικό 

επίπεδο µένουν ανενεργά.»78 

Σκιαγραφώντας το ανοµικό πεδίο, για το οποίο θα µιλήσει αρκετά αργότερα ο 

Robert Merton, ο Ross επισηµαίνει ότι σε µια τέτοια κατάσταση «το ζήτηµα που 

ανακύπτει για το πώς παίζεται το  «κοινωνικό παιχνίδι» ίσως είναι πιο σοβαρό από το 

ποιος τελικά κερδίζει»79. Ωστόσο, ο Ross δεν ταυτίζει την  αποτελεσµατικότητα του 

κοινωνικού ελέγχου µε την ποινική καταστολή, επιχειρηµατολογώντας ότι η 

ανάπτυξη της κοινωνίας δεν σηµειώνεται µε την «πάταξη» των αξιοποίνων πράξεων 

αλλά µε την ακύρωση των παρεπόµενων κινήτρων80. «...Η αξία ενός νόµου δεν 

κρίνεται µε βάσει το ποσοστό των εγκληµάτων που έχουν τιµωρηθεί αλλά σύµφωνα µε 

τον αριθµό των εγκληµάτων  που έχουν αποφευχθεί.»81  Υπό το ίδιο πρίσµα, η 

αποτελεσµατικότητα του κοινωνικού ελέγχου και η λειτουργικότητα των 

νοµοθετικών  κανόνων παραπέµπουν σε δοµικές αλλαγές, όχι µε την έννοια της 

ρεφορµιστικής επιλογής αλλά µε αυτή της καινοτόµου πολιτικής βούλησης.

77  Ibid.

78 Ibid.σελ 324

79 Ibid.σελ. 325

80Ross E.A., 1969, op. cit σελ 6 - 125 

81 Ross E.A., 1959, op. cit σελ. 57



48

Αν και δεν υπολείπεται το διεισδυτικό βλέµµα, η αναφορά του Ross στις 

ιδιαίτερες αυτές µορφές δράσης όπως και στους διακεκριµένους δράστες της 

εξυπηρετεί πρωτίστως ο ακαδηµαϊκό του καθήκον «να αποκαλύπτει άµεσα και 

αποτελεσµατικά αυτό που βλέπει».82   Κινούµενος σε ένα περισσότερο περιγραφικό 

παρά θεωρητικό µοντέλο κατάφερε να θέσει τις παραµέτρους που θα αποτελέσουν  τις 

βάσεις της θεωρίας του Sutherland για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου αλλά και 

της εγκληµατολογικής θεωρίας του περί «διαφοροποιηµένης κοινωνικής 

οργάνωσης». Ήδη ο “criminaloid” του Ross έχει τις αναφορές του στην «υψηλή 

κοινωνία», διασυνδέσεις τόσο στους πολιτικούς θεσµούς όσο και στον  υπόκοσµο, 

διαθέτει «επιχειρηµατικό πνεύµα», χαίρει ειδικής µεταχείρισης από τη δικαιοσύνη και 

διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό. 

β) Albert Morris: Οι εγκληµατίες της κοινωνικής αφρόκρεµας

 

 Χωρίς να αποµακρύνεται ιδιαίτερα από τη γενική εικόνα, µε την οποία ο Ross 

αναπαριστά τον “criminaloid”, ο εγκληµατολόγος Albert Morris οικειοποιείται έναν 

πολύ πιο εκφραστικό και πρόδηλο όρο για να προαναγγείλει το φαινόµενο του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, κάνοντας λόγο για «εγκληµατίες της κοινωνικής 

αφρόκρεµας» (“criminals of the upperworld”).83  Στην προκειµένη, µάλιστα, 

περίπτωση επιχειρείται και µια µικρή ανατροπή. Παρόλο, που ευθύς εξ αρχής γίνεται 

φανερό ότι δεν εγκαταλείπεται η θετικιστική σκέψη, δεδοµένου ότι κύρια αναφορά 

παραµένει ο δράστης-άτοµο, ο Morris αναποδογυρίζει το µέχρι τώρα περιεχόµενο της 

έννοιας του «ψεύδο – εγκληµατία» ταυτίζοντας το πρωτίστως µε την τεχνική έννοια 

του εγκληµατία, την  ταυτότητα του οποίου αναγνωρίζει κυρίως στον «εγκληµατία 

του δρόµου». Επιδίωξη του συγγραφέα είναι να ασχοληθεί, όπως συγκεκριµένα 

δηλώνει, µε τους «αληθινούς εγκληµατίες», τους οποίους εξοµοιώνει µε τους  καθ’ έξη 

εγκληµατίες. Το σχήµα που ακολουθείται, παραπέµπει σε µια εγκληµατική διαδροµή, 

η οποία θεωρείται φυσιολογική λαµβανοµένου υπόψη του περιβάλλοντος, εντός του 

οποίου χαράσσεται. «Οι ζωές τους (των καθ’ έξη εγκληµατιών) είναι τα φυσιολογικά 

προϊόντα ενός κακού παρελθόντος…η εγκληµατική ζωή γίνεται συνήθεια, αποδεκτή ως 

82 Hertzler J., 1951, op. cit σελ. 607

83
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αυτοµατοποιηµένη συµπεριφορά.»84  Το περιβάλλον που πλαισιώνει µια τέτοια 

συµπεριφορά, εν συνεχεία διχοτοµείται και είτε αγγίζει τα υψηλά στρώµατα της 

κοινωνίας (“upperworld”) είτε τα πλέον υποβαθµισµένα (“underworld”).85

 Αντίθετα µε ότι συνήθως συµβαίνει µε τον  εγκληµατικό υπόκοσµο, οι δράσεις 

του οποίου και εντοπίζονται εύκολα και τιµωρούνται άµεσα, οι δράστες της 

κοινωνικής αφρόκρεµας συνιστούν «ένα πολυάριθµο αλλά ποτέ ακριβώς ξεκάθαρο 

σύνολο εγκληµατιών, των οποίων η κοινωνική τάξη, η νοηµοσύνη και η εγκληµατική 

τους τεχνική, τους επιτρέπει να κινούνται ανάµεσα στους συνανθρώπους τους 

προστατευόµενοι από κάθε κίνδυνο χαρακτηρισµού ή δίωξης τους ως εγκληµατίες»86 

Πέρα από τη συνδροµή που παρέχουν στη δράση τους τα κοινωνικά τους προνόµια, η 

προάσπιση της εξασφαλίζεται επιπλέον από την  γκρίζα ζώνη, στο πλαίσιο της οποίας 

εκτυλίσσεται. Και είναι ακριβώς αυτό το θολό τοπίο, όπως προηγούµενα έχει 

υποδείξει και ο Ross, που δεν τους αφήνει  να διαφοροποιηθούν από τα λοιπά έντιµα 

µέλη της κάστας τους.  Έτσι, σύµφωνα µε τον Morris, οι εγκληµατίες της κοινωνικής 

αφρόκρεµας µοιάζουν είτε µε «µη εγκληµατίες» (noncriminals), τα ηθικά κριτήρια 

των  οποίων είναι λίγο πολύ αµφισβητήσιµα, είτε µε «κατά προσέγγιση 

εγκληµατίες» (near – criminals), οι οποίοι αν και νοµιµοφανείς, εντούτοις οι 

δραστηριότητες τους πάσχουν αν συγκριθούν µε τα επιζήµια αποτελέσµατα που 

παράγουν. Η δεύτερη ανατροπή, που πραγµατοποιείται από το συγγραφέα, αφορά 

στην  προσπάθεια του για εξακρίβωση περισσότερο παρά για κατηγοριοποίηση των 

84 Morris A., 1968, “Criminals of the Upperworld”, στο Gilbert Geis ed. White-Collar Criminal – The offender in 
business and the professions, Atherton Press, New York, σελ. 35 

85  Το ίδιο δίπολο θα χρησιµοποιηθεί από κατοπινούς συγγραφείς για να αποτυπώσουν τη σχέση του εγκλήµατος 
του λευκού περιλαιµίου  µε το οργανωµένο έγκληµα. Σύµφωνα µε τη κεντρική ιδέα αυτής της οπτικής, το έγκληµα 
του λευκού περιλαιµίου  τεκµαίρεται ότι πραγµατοποιείται στο  πλαίσιο της νόµιµης οικονοµίας  και σχετίζεται µε 
τη  δράση µεγαλο-επιχειρηµατιών, ενώ το οργανωµένο έγκληµα, ως ταυτόσηµο µε τον εγκληµατικό υπόκοσµο, 
δρα στο  πεδίο της µαύρης οικονοµίας ή παραοικονοµίας και οι δράστες του εντοπίζονται µεταξύ  των µελών των 
εγκληµατικών συνδικάτων. Το  δε σηµείο σύγκλισης των δύο φαινοµένων αποδίδεται στην επιθετική στάση του 
οργανωµένου  εγκλήµατος, όπως  εύγλωττα αναπαριστά η  έννοια της  «διείσδυσης του οργανωµένου  εγκλήµατος 
στην επίσηµη οικονοµία».  Βλ. 1. Kelly R., 1999, “The Upperworld and the Underworld – Case Studies  of 
Racketeering and Business Infiltrations in the United States”, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 
Boston, Dordrecht, London, Moscow 2. Potter G & Gaines L., 2002, “Underworlds and Upperworlds – The 
convergence of Organized and White-collar Crime” στο. David Shichor, Larry Gaines & Richard Ball eds 
Readings in white-Collar Crime, Waveland Press Inc., Prospect Heights, Illinois, σελ. 60-90

86 Op. cit. Morris A., 1968, σελ. 35  Κινούµενος στην ίδια λογική ο D. Friedrichs χρόνια αργότερα µελετώντας  το 
έγκληµα του λευκού περιλαιµίου παρατηρεί: «Σίγουρα ένα από τα κεντρικά στοιχεία της εικόνας του εγκλήµατος 
του  λευκού  περιλαιµίου είναι  αυτό: δεν είναι έγκληµα της χαµηλής  κοινωνικής  τάξης. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι 
έγκληµα των φυλετικών µειονοτήτων και  των γυναικών. Ο δράστης του λευκού περιλαιµίου, µε κάθε  ουσιαστική 
σηµασία του  όρου, είναι περισσότερο πιθανό να είναι  ένας πλούσιος λευκός  άνδρας παρά µια φτωχή µαύρη  γυναίκα» 
Friedrichs D., 1996, “White collar Crime and the Class-Race-Gender Construct” στο Martin Schartz & Dragan 
Milovanovic ed.,  Race, Gender, and Class in Criminology – The Intersection”, Garland Publishing, Inc., New 
York & London, σελ. 141, (σελ. 141-158)



50

εγκληµατιών της κοινωνικής αφρόκρεµας, καθώς πέρα από τους φυσικούς δράστες, 

είτε αυτοί ταυτίζονται µε τραπεζίτες είτε µε χρηµατιστές ή βιοµηχάνους και 

κρατικούς αξιωµατούχους, συµπεριλαµβάνει και νοµικά πρόσωπα και πιο 

συγκεκριµένα, όπως ρητά σηµειώνει, «τις εταιρείες που εκµεταλλεύονται τους 

ανθρώπους µικρών, ασταθών εθνών  στα οποία διενεργούν τις επιχειρηµατικές τους 

δραστηριότητες.»87  Παρόµοια, αν όχι και µεγαλύτερη έκπληξη, προκαλεί και η 

αναφορά του σε κυβερνήσεις,88 προεικάζοντας την έννοια του πολύ µεταγενέστερου 

«κρατικού εγκλήµατος», όπως και µια πρώιµη «φεµινιστική» οπτική, µε σχετική νύξη 

που κάνει στη γυναίκα-εγκληµατία και συγκεκριµένα στις «εργαζόµενες κοπέλες που 

αυξάνουν τα έσοδα τους µε µερικής απασχόλησης πορνεία».89

 Ενδεικτικό και κοινό χαρακτηριστικό όλων των εγκληµατιών  της κοινωνικής 

αφρόκρεµας είναι αφενός ότι διαφεύγουν της οποιαδήποτε θεσµικής διαδικασίας που 

επιφέρει τον  εγκληµατικό στιγµατισµό τους και αφετέρου ότι φροντίζουν  να 

διατηρούν πάντα µια βιτρίνα νοµιµότητας και νοµιµοφροσύνης, η οποία ενισχύεται 

µέσω της συµµετοχής τους σε διάφορες κοινωνικές οργανώσεις και φορείς. Με τον 

τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η «πολιτικά ορθή» εικόνα τους τόσο απέναντι στους 

άλλους όσο και απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό, τον  οποίο αποφεύγουν να 

σκεφτούν ως εγκληµατία. Η εγκληµατική φύση της συµπεριφοράς τους γίνεται 

εµφανής, όπως επισηµαίνεται, µόνο σε περιόδους κρίσης ή εξαιτίας κρίσιµων 

περιστατικών, τα οποία συµβάλουν στη λεπτοµερή αποκάλυψη των µεθόδων τους. 

 Ως προς το κόστος που επιφέρουν  οι δράσεις τους σε κοινωνικό και 

οικονοµικό επίπεδο, ο συγγραφέας είναι σαφής: «είναι πολύ πιθανό ότι στοιχίζουν 

πολύ περισσότερο από οικονοµικής άποψης απ’ ότι εκείνες του υπόκοσµου. Μπορούν 

επίσης να αποδειχθούν πολύ µεγαλύτερη απειλή για τη κοινωνία µε κάθε έννοια  απ’ ότι 

εκείνες που χαρακτηρίζουν τους λιγότερο ευχάριστους οµολόγους τους, την µη 

προνοµιούχα και φτωχή εγκληµατική τάξη.»90 Υπό το πρίσµα µιας τέτοιας εκτίµησης, 

η θέσπιση επιπλέον νόµων ή η λήψη αυστηρότερων νοµοθετικών µέτρων όπως και οι 

87 Morris A., 1968, op. cit σελ. 37

88 Πιο  συγκεκριµένα αναφέρεται:  «κυβερνήσεις που  µε εσκεµµένη επιθετικότητα προσχεδιάζουν να παραβλέψουν το 
διεθνές δίκαιο όταν κρίνεται σκόπιµο για τα συµφέροντα τους.» ibid. σελ. 37

89 ibid.

90 ibid. σελ. 38
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προσπάθειες για αποτελεσµατικότερη εφαρµογή τους δεν θα βελτιώσουν τη 

κατάσταση όσο δεν συνοδεύονται και από απόπειρες ευρύτερων  κοινωνικών 

αλλαγών. Για τον Morris η σοβαρή µελέτη και αντιµετώπιση των εγκληµάτων της 

κοινωνικής αφρόκρεµας πρέπει, παρά τη δυσκολίες που ενυπάρχουν σε τέτοια 

εγχειρήµατα, να συνοδεύονται και από θεµελιώδεις αλλαγές «όπως για παράδειγµα 

µια νέα οικονοµική προοπτική κατά τις υπαγορεύσεις της οποίας η ανταγωνιστική πάλη 

για πλούτο θα είναι δευτερεύουσα και θα φαίνεται λιγότερη επιθυµητή απ’ ότι µια 

συλλογική πάλη για την ανθρώπινη ευηµερία.»91   

 Παρά το γεγονός ότι ο Morris υιοθετεί έναν  όχι και τόσο επιστηµονικό όρο, 

όπως είναι οι εγκληµατίες ή τα εγκλήµατα92της κοινωνικής αφρόκρεµας, εντούτοις η 

επιλογή του δεν είναι καθόλου τυχαία. Ξεκινώντας στην ουσία από το νοηµατικό 

αντίποδα του υποκόσµου,93ο συγγραφέας πετυχαίνει αφενός να επιστήσει την 

προσοχή σε ένα ευρύ φάσµα από παράνοµες ενέργειες, οι οποίες δεν  χαίρουν 

συνήθως το φως της δηµοσιότητας, να αναδείξει το modus operandi των δραστών 

τους, οι οποίοι οµοίως δεν φέρουν σχεδόν  ποτέ την κατηγορία ή το στίγµα του 

εγκληµατία, και τέλος να καινοτοµήσει τόσο στην περιγραφή των «επίδοξων» αυτών 

εγκληµατιών όσο και στην σκέψη για τον  τρόπο αντιµετώπισης των  δράσεων τους. 

Αν, µάλιστα, προστεθεί η συνδροµή που παρέχει ο όρος στην πληρέστερη εικόνα του 

εγκληµατικού φαινοµένου, µε το να υπερβαίνει τη κοινή εγκληµατικότητα, καθώς και 

στην  κατανόηση του, µε την διασύνδεση που επιτρέπει µεταξύ εγκληµατικής 

συµπεριφοράς και κοινωνικού πλαισίου, τότε καινοτοµία συνιστά η ίδια η επιλογή 

του όρου. «Το έγκληµα της κοινωνικής αφρόκρεµας αµφισβητεί τις πλέον κοινότοπες 

ερµηνείες για την εγκληµατική δραστηριότητα υποδεικνύει την κατανοµή εξουσίας στην 

κοινωνία µας· αντανακλά τον τρόπο µε τον οποίο η εξουσία ασκείται στην κοινωνία 

91 ibid. σελ. 38-39

92  Αν και ο Morris κάνει λόγο  για εγκλήµατα της κοινωνικής αφρόκρεµας εντούτοις δεν τα οριοθετεί όπως κάνει 
µε τους  αντίστοιχους εγκληµατίες. Σύµφωνα, ωστόσο, µε έναν ορισµό που δοκιµάζει πολύ αργότερα ο G. Geis, τα 
εν λόγω εγκλήµατα ισοδυναµούν µε την «παραβίαση διαφόρων ποινικών νοµοθετηµάτων από άτοµα που µέχρι 
στιγµής γενικά  δεν εκλαµβάνονται, σε σχέση µε  αυτές τις παραβιάσεις, να  είναι το «γνωστό» είδος του  υποκόσµου 
και/ή ψυχολογικά διεστραµµένοι δράστες.»  Geis G., 1974, “Upperworld Crime” στο  Abraham Blumberg ed. 
Current perspectives on criminal behavior, Alfred A. Knoff, New York,  σελ. 120

93  Στο ευρύτερο πεδίο της εγκληµατικότητας του λευκού  περιλαιµίου  η  ίδια αντίθεση έχει αποτυπωθεί µε τους 
όρους:  «εγκλήµατα του  δρόµου  και εγκλήµατα της σουίτας», «εγκλήµατα  της κορυφής», «εγκλήµατα προνοµίου» Βλ. 
1. Timmer D. & Eitzen S., 1989, Crime in the Streets and Crime in the Suites – Perspectives on Crime and 
Criminal Justice, Allyn & Bacon, Boston, London, Sydney, Toronto  2. Johnson J. & Douglas J., 1978, Crime At 
The Top: Deviance In Business and the Professions, J.B. Lippincott  Company, Philadelphia, New York, San Jose, 
Toronto 3. Shover N. & Wright  J., 2001, Crimes of Privilege – Readings in White-Collar Crime, Oxford 
University Press, New York Oxford



52

µας· σηµειώνει το βαθµό υποκρισίας που λανθάνει σε κάθε κοινωνία· αποτυπώνει τις 

αλλαγές που επέρχονται στην κοινωνική και επιχειρηµατική ζωή· τροφοδοτεί τα 

απαραίτητα εργαλεία για την  κατανόηση των  µεταβολών  που παρατηρούνται στις 

κοινωνικές αξίες.»94

Γ. Η εγκληµατολογική θεωρία σε µετάβαση: από τον δράστη στη δράση και από 

τον εγκληµατία στο έγκληµα όπως καταγράφεται από τον Edwin Sutherland

α) Το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου  

   

 Οι κοινωνικές αλλαγές, που συµπίπτουν  µε την είσοδο του 20ου αιώνα στην  

αµερικανική κοινωνία, σηµατοδοτούν ουσιαστικά την  αποµάκρυνση από τις ατοµικο-

κεντρικές προσεγγίσεις περί εγκλήµατος και την αναζήτηση των κοινωνικών του 

διαστάσεων. Οι νέες θεωρητικές οπτικές που διαµορφώνονται τείνουν, όπως 

παρατηρεί ο David Matza, «στην  επανατοποθέτηση της παθολογίας, η οποία 

µεταβαίνει πλέον από το ατοµικό-προσωπικό στο κοινωνικό πεδίο»95. Τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά της Αµερικής στις δεκαετίες 1920-1930 καθορίζονται από µαζικές 

πληθυσµιακές µετακινήσεις, ραγδαία εκβιοµηχάνιση και ανεξέλεγκτη αστικοποίηση, 

καθιστώντας τη πόλη κυρίαρχη έννοια του νέου, υπό διαµόρφωση τρόπου ζωής. 

Ωστόσο, η φτώχεια, η ανέχεια, η ανεργία ή οι άθλιες συνθήκες εργασίας, ως 

εναλλακτική, τόσο σε επίπεδο αµοιβών όσο και σε επίπεδο εργασιακού 

περιβάλλοντος, που συνοδεύουν το φαινόµενο της µετανάστευσης, συµπληρώνουν 

την αστική πραγµατικότητα, αναδεικνύοντας παράλληλα την έννοια της πόλης σε 

εκκολαπτήριο κοινωνικών παθολογιών, µεταξύ των οποίων και του εγκλήµατος. Η 

οικολογική αυτή προσέγγιση του εγκληµατικού φαινοµένου, κύριο όχηµα της οποίας 

γίνεται η Σχολή του Σικάγο, καταλήγει συνοπτικά στο συµπέρασµα ότι η οργάνωση 

των αστικών περιοχών σε συνάρτηση µε τη δόµηση της πληθυσµιακής κατανοµής 

λειτουργούν αποφασιστικά στην προτροπή ή αποτροπή µιας εγκληµατικής καριέρας. 

94 Geis G., 1974, op. cit σελ. 114

95 Matza D., 1969, Becoming Deviant, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, σελ. 47
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Οι συνθήκες που επικρατούν στις υποβαθµισµένες συνοικίες και στα 

κακόφηµα γκέτο συµβάλουν στην αποδυνάµωση των οικογενειακών, κοινοτικών  και 

κοινωνικών δεσµών και θεσµών, δηλαδή στην αποδυνάµωση µορφών κοινωνικού 

ελέγχου. Η κατάσταση «κοινωνικής αποδιοργάνωσης» που διαµορφώνεται, 

ταυτίζεται µε τη θεµελίωση και αναπαραγωγή «αντι-αξιών», που λειτουργούν 

ανταγωνιστικά σε σχέση µε τις αξίες της επίσηµης κουλτούρας και καταλήγουν στη 

συγκρότηση ενός συµπαγούς συστήµατος ή υπο-συστήµατος, µέσω του οποίου οι 

παραβατικές συµπεριφορές «πριµοδοτούνται» και µεταβιβάζονται από γενιά σε γένια 

«µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως το γλωσσικό στοιχείο»96. Αντίθετα, στις µεσο-

αστικές και εύπορες περιοχές η εύρυθµη παραγωγή και αναπαραγωγή της κυρίαρχης 

κουλτούρας µε τη µεσολάβηση των «στρατευµένων» για το σκοπό αυτό θεσµών, 

λειτουργεί αναχαιτιστικά ως προς τις πιθανότητες εµπλοκής στο έγκληµα97. 

Παρά το γεγονός ότι η Σχολή του Σικάγο αποτέλεσε για τον Sutherland το 

σηµείο εκκίνησης, τα πορίσµατα της οποίας επεξεργάστηκε και επέκτεινε, ιδιαίτερα 

όσον αφορά τη µετάδοση της παραβατικής συµπεριφοράς, η ουσία της 

διαφοροποίησης του και τελικά της καινοτοµίας του έγκειται στην ανατροπή της 

αµέσως παραπάνω αντίθεσης, που εξισώνει αξιωµατικά τη δυσπραγία µε το έγκληµα 

και την  ευπραγία µε τη νοµιµότητα. Αφορµή της µελέτης και της θεωρητικής 

τεκµηρίωσης της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου από τον Sutherland, 

αποτέλεσε ακριβώς η αµφισβήτηση αυτής, της µέχρι τότε επίσηµης θέσης της 

εγκληµατολογικής επιστήµης, η οποία εν συντοµία υπαγόρευε τον συγκεντρωτισµό 

του εγκληµατικού φαινοµένου στις χαµηλές κοινωνικές τάξεις και την αλληλοδιάδοχη 

έµφαση της φτώχειας καθώς και των συνδεόµενων µε αυτή κοινωνικών  συνθηκών ή 

ατοµικών  χαρακτηριστικών, ως κατεξοχήν αιτίες του. Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, 

το έγκληµα εκλαµβάνεται ως ταυτόσηµη έννοια κάποιας παθολογίας, κοινωνικής ή 

ατοµικής. Στην πρώτη περίπτωση, τη φτώχεια επιδεινώνουν επιπλέον παθολογικές 

καταστάσεις, που αφορούν  στο έλλειµµα στέγασης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας ή στο 

προβληµατικό οικογενειακό περιβάλλον. Στη δεύτερη περίπτωση, η ατοµική 

παθολογία αρχικά παραπέµπει σε βιολογικές ανωµαλίες ενώ αργότερα υποδηλώνει 

περισσότερο τη διανοητική καθυστέρηση ή τη συναισθηµατική αστάθεια του ατόµου. 

96 Lilly R., Cullen F., Ball R, 1995, op. cit σελ.  45  

97 Ibid., σελ. 37 - 45
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Η σχέση ανάµεσα στις δύο µορφές παθολογίας καθορίστηκε πανοµοιότυπη µε αυτή 

των συγκοινωνούντων δοχείων. Η κληρονοµικότητα που αποδίδεται στις προσωπικές 

παθολογίες τις καθιστά παράλληλα αιτίες τόσο της φτώχειας όσο και της 

εγκληµατικής συµπεριφοράς. Ο αντίλογος στην άποψη αυτή βλέπει τις προσωπικές 

παθολογίες όχι ως αιτία αλλά ως προϊόν της φτώχειας, που ωστόσο συµβάλλουν στην 

διαιώνιση της και στην όξυνση των λοιπών κοινωνικών παθολογιών. 

Η πρώτη παραδοχή, που ο Sutherland θέτει ως βάση για τη θεωρητική 

θεµελίωση της έννοιας του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, ταυτίζεται µε τον 

ισχυρισµό ότι η παραπάνω θεωρητική κατασκευή είναι ανεπαρκής και αβάσιµη. Στην 

οικολογική προσέγγιση της συνάφειας του εγκληµατικού φαινοµένου µε τη 

χωροταξική κατανοµή του πληθυσµού, και ειδικότερα µε το πληθυσµό που κατοικεί 

στις φτωχές γειτονιές, αντιτάσσει το κενό που προκύπτει στην προσπάθεια παρόµοιας 

ανάλυσης, ιδωµένης όχι αποκλειστικά σε χωρικά αλλά και σε χρονικά πλαίσια. «Το 

αιτιοκρατικό σχήµα δεν  εξαντλείται στην έννοια της φτώχειας καθεαυτής, µε τη 

σηµασία της οικονοµικής ανέχειας ή ανάγκης, αλλά µε το κοινωνικό περιεχόµενο που 

αποκτά η έννοια, όπως και η αντίστοιχη του  πλούτου ή ο συνδυασµός των δύο εννοιών, 

µέσα από τους κοινωνικούς και διαπροσωπικούς δεσµούς.»98  Η προβαλλόµενη 

επιχειρηµατολογία βασίζεται στο γεγονός, ότι συγκεκριµένες κοινωνικές συνθήκες 

δεν συνιστούν από µόνες τους, ως αυθύπαρκτες  και αντικειµενικές παράµετροι, 

αιτίες του εγκλήµατος, δεδοµένου ότι η εγκληµατικότητα δύναται να υπάρξει εκεί 

που οι εκλαµβανόµενες ως εγκληµατογενείς συνθήκες εκλείπουν ή αντίθετα να 

εκλείπει από εκεί που οι συνθήκες αυτές υπάρχουν99. Η ανάδειξη του φαινοµένου της 

φτώχειας και των λοιπών κοινωνικών συνθηκών που το ανάγουν σε κεντρικό 

αιτιοκρατικό άξονα της εγκληµατικότητας χρησιµοποιώντας «γεωγραφικές 

διαστάσεις»  και η ακόλουθη  εξάλειψη του σε µέγεθος χρόνου, οδηγεί τον  Sutherland 

στο συµπέρασµα ότι ο αιτιολογικός σύνδεσµος στην ανάλυση της εγκληµατικότητας 

παρέχεται µέσα από την ανθρώπινη επικοινωνία και τις κοινωνικές επαφές. 

98  Sutherland Edwin H., 1983, White Collar Crime – The Uncut Version, New Haven & London, Yale University 
Press, σελ. 6

99  Sutherland E. H., Cresey D. R. & Luckenbill D. F., 1992, Principles Of Criminology, New York, 11th edition, 
General Hall, INC. Publishers, σελ. 89
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Συνακόλουθα, τα αίτια του εγκλήµατος τοποθετούνται στις ίδιες τις αξίες του 

κοινωνικού συστήµατος100. 

Περισσότερο τεχνικό είναι το επιχείρηµα, µε το οποίο ο Sutherland 

καταδεικνύει την έλλειψη αντικειµενικότητας που φέρουν τα στατιστικά στοιχεία, 

πάνω στα οποία οικοδοµήθηκε η λογική περί κοινωνικής παθολογίας του εγκλήµατος. 

Η µεθοδολογία που ακολούθησαν οι εκφραστές της εν λόγω θεωρίας, δηλαδή 

προσωπικές συνεντεύξεις και επίσηµες εγκληµατολογικές στατιστικές, οδήγησε 

αναπόφευκτα στην  αποτύπωση µεροληπτικών συµπερασµάτων  εις βάρος των 

οικονοµικά αδύναµων κοινωνικών στρωµάτων και σε παραπλανητικές γενικολογίες 

περί του εγκληµατικού φαινοµένου. Η µονοµέρεια της µελέτης τους οφείλεται στην 

παράλειψη να εντάξουν στο ερευνητικό τους δείγµα εγκληµατικές συµπεριφορές 

εκπροσώπων της κοινωνικής και οικονοµικής ελίτ. Συνέπεια µιας τέτοιας πρακτικής 

ήταν η ταξική και όχι η διαταξική συλλογή δεδοµένων, µε κύριο και µοναδικό 

κριτήριο το χαµηλό οικονοµικό status των δραστών, αντίστοιχη µιας υπόθεσης που 

θα παρέπεµπε αποκλειστικά «στους ανοιχτόχρωµους εγκληµατίες και εν συνεχεία στο 

συµπέρασµα ότι τα ανοιχτά χρώµατα συνιστούν την αιτία του εγκλήµατος, ως το µόνο 

κοινό σηµείο µεταξύ των δραστών»101, και κατ΄επέκταση την  αδυναµία ερµηνείας του 

εγκληµατικού φαινοµένου στο σύνολο του. 

Σε αυτή τη βάση, το θεωρητικό ενδιαφέρον του Sutherland στρέφεται, όπως 

θα σχολιάσει ο ίδιος, σε «µια συγκριτική µελέτη του εγκλήµατος ανάµεσα στις 

ανώτερες κοινωνικές τάξεις, που απαρτίζονται από ευυπόληπτους ή τουλάχιστον 

υπολήψιµους επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες, και στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, 

που απαρτίζονται από άτοµα χαµηλού κοινωνικο-οικονοµικού status»102  και δοµείται 

γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

I. Άτοµα που ανήκουν σε υψηλούς κοινωνικούς κύκλους εµφανίζουν έντονη 

εγκληµατική συµπεριφορά.

II. Η εγκληµατική αυτή συµπεριφορά των εκπροσώπων των ανώτερων 

κοινωνικών τάξεων διαφέρει από την αντίστοιχη των µελών των κατώτερων 

100 Sutherland E., 1983, op. cit σελ. 3 - 7

101 Sutherland Edwin H., 1941, “Crime and Business”, στο The Annals  of the American Academy of  Political and 
Social Science, edited by J. P. Shaloo PhD, editor Th. Sellin, Philadelphia, τ. 217, σελ.116  

102 Sutherland Edwin H., 1940, “White Collar Criminality”, στο American Sociological Review, τ. 5, σελ. 1
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κοινωνικών τάξεων κυρίως ως προς τις διαφοροποιηµένες διαδικασίες που 

επιφυλάσσει για τους πρώτους η δικαιοσύνη

III. Οι διαφορετικές διαδικασίες δεν συνδέονται µε την  αιτιότητα του 

εγκληµατικού φαινοµένου.

Ξεκινώντας από τον  πρώτο άξονα ο Sutherland ονοµάζει την παραβατική 

συµπεριφορά των  εκπροσώπων της κοινωνικής ελίτ «έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου», το οποίο αναλυτικότερα ορίζει ως «το έγκληµα που διαπράττεται από 

άτοµα κύρους και υψηλού κοινωνικού status στο πλαίσιο της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας»103. Η υιοθέτηση του συγκεκριµένου όρου αποσκοπεί αφενός στην 

κατάδειξη της κοινωνικής θέσης των δραστών και αφετέρου στην  ανάδειξη της 

παραβατικής συµπεριφοράς που υιοθετείται από επιχειρηµατίες, υψηλόβαθµους 

επαγγελµατίες και πολιτικούς. «Tο εισόδηµα και τα χρηµατικά κεφάλαια δεν 

αποτελούν τα µοναδικά κριτήρια για το συγκεκριµένο έγκληµα. Πολλά άτοµα χαµηλού 

οικονοµικο-κοινωνικού status είναι εγκληµατίες του  λευκού περιλαιµίου, µε την έννοια 

ότι είναι ακριβά ενδεδυµένοι, µορφωµένοι και υψηλόµισθοι. Ωστόσο η σηµασία µε την 

οποία χρησιµοποιείται ο όρος του «λευκού περιλαιµίου» παραπέµπει σε άτοµα που 

απολαµβάνουν κοινωνικού σεβασµού, κοινωνικής καταξίωσης και γοήτρου και 

προβάλλονται ως κοινωνικά πρότυπα...»104 

Επαγωγικά µε τον ορισµό για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου προκύπτει ότι 

ο Sutherland αφήνει εκτός του ερευνητικού του πεδίου τα εγκλήµατα που 

διαπράττονται από άτοµα που ανήκουν σε χαµηλή κοινωνική τάξη ακόµη και όταν 

σχετίζονται µε παραβάσεις αστικού ή εµπορικού δικαίου καθώς και εκείνα του κοινού 

ποινικού δικαίου που τελούνται από µέλη της «υψηλής κοινωνίας» διότι δεν 

συνδέονται µε την επαγγελµατική τους ταυτότητα. Η σπουδαιότητα που προσδίδεται 

στην  έννοια του κοινωνικού κύρους είναι τέτοια, ώστε του ορισµού εξαιρούνται 

επίσης και τα εγκλήµατα που σχετίζονται µε «παιχνίδια κυριαρχίας» πλουσίων µελών 

του υποκόσµου, δεδοµένου ότι δεν χαίρουν κοινωνικής εκτίµησης και υψηλού 

κοινωνικού status. Η µεταβλητή του κοινωνικού status δεν ορίζεται σε συνάρτηση µε 

το απόλυτο µέγεθος της οικονοµικής ευχέρειας αλλά κυρίως µε την πολιτική και 

κοινωνική δυναµική του µεγέθους αυτού. Με άλλα λόγια, το περιεχόµενο του status 

103 Sutherland E., 1983, op. cit σελ. 4

104 Sutherland E., 1940, op. cit σελ. 4
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προσδιορίζεται λιγότερο από το επίθετο «οικονοµική» και κυρίως από το ουσιαστικό 

«δύναµη-εξουσία». Όπως σχολιάζει ο ίδιος ο Sutherland: «Παρά το γεγονός ότι ως 

έννοια δεν  είναι τελείως ξεκάθαρη, το status φαίνεται να έχει τη βάση της κυρίως στην 

εξουσία»105. 

Η αντίληψη αυτή αναφαίνεται τόσο µε την  υιοθέτηση του όρου «λευκό 

περιλαίµιο» όσο και µε τον ορισµό της αντίστοιχης εγκληµατικής συµπεριφοράς, 

καθιστώντας σαφή την πρόθεση του Sutherland να θίξει το πολιτικό υπόβαθρο του 

φαινοµένου, σε αντίθεση µε την προβολή µιας αξιολογικά αποφορτισµένης ή και 

ουδέτερης ορολογίας, όπως «επαγγελµατικό έγκληµα» (occupational crime) ή 

«οικονοµικό έγκληµα», που χρησιµοποιούνται εναλλακτικά για παραβάσεις 

αντίστοιχου περιεχοµένου. «Τέτοιοι χαρακτηρισµοί αναλογούν  στην εγκληµατοποίηση 

µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς φτωχών ανθρώπων και στην  απεγκληµατοποιήση 

της όταν η ίδια συµπεριφορά προέρχεται από οικονοµικά ευκατάστατα άτοµα»106. 

Αντίθετα, η σκοπιµότητα του όρου «έγκληµα του λευκού περιλαιµίου» έγκειται στο 

να ενσωµατώσει το σύνολο µιας οµοιογενούς συµπεριφοράς, ώστε αυτή να θεωρείται 

εξ ορισµού αξιόποινη ή εγκληµατική ανεξαρτήτως των δραστών και των 

διαφοροποιήσεων, ως προς τον δικονοµικό χαρακτήρα των µέτρων, που ο νόµος 

επιφυλάσσει για τη µεταχείριση τους. Υπό αυτό το σκεπτικό, ο γενικός και εν µέρει 

αόριστος χαρακτήρας που διαπνέει την εν λόγω έννοια υπερκεράζεται από την 

αξίωση ότι το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου είναι περισσότερο όµοιο παρά 

105 Sutherland E., 1983, op. cit σελ.232  

106  Sutherland E., 1941, op. cit σελ. 114 Όπως επισηµαίνεται και από πιο  σύγχρονους µελετητές, η προσκόλληση 
στον συγκεκριµένο όρο του  Sutherland καθώς και στο  θεωρητικό υπόβαθρο µε το οποίο επενδύεται, είναι 
κοµβικής σηµασίας για την ίδια την υπόσταση του φαινόµενου της εγκληµατικότητας  του  λευκού περιλαιµίου, 
δεδοµένου ότι η θεωρητική σύλληψη  του  βασίζεται στην «κατάχρηση  της εξουσίας από  άτοµα που είναι 
τοποθετηµένα σε υψηλές θέσεις  οι οποίες τους εξασφαλίζουν την ευκαιρία για τέτοιες  καταχρήσεις.» Βλ. Geis G., 
1992, «White-Collar Crime: What Is It?»  στο Kip Schlegel & David Weisburd (eds.) White-Collar Crime 
Reconsidered, Northeastern University  Press, σελ. 47 Στο  ίδιο  συµπέρασµα καταλήγει και η έρευνα που 
διεξήγαγαν οι J. Hagan & P. Parker αναφορικά µε τις ασφαλιστικές απάτες: «τα εµπειρικά στοιχεία της δουλειάς 
µας υποδεικνύουν ότι η υποκατάσταση της κοινωνικής τάξης µε  µεγέθη που  δηλώνουν το  υψηλό κοινωνικό status 
(για παράδειγµα, η εκπαίδευση  και  το  εισόδηµα) είναι  καθοριστικής σηµασίας» Hagan J. & Parker P., 1985, “White-
collar crime and punishment: The class structure and legal sanctioning of securities violations” στο  American 
Sociological Review τ. 45, σελ. 802-820 Οµοίως, µια δεκαετία αργότερα ο J. Hagan προσθέτει ότι το θέµα της 
κοινωνικής τάξης  συνδέεται µε την εξουσία και ως εκ  τούτου  αυτοί που βρίσκονται στις υψηλότερες κοινωνικές 
τάξεις  διαθέτουν συνήθως  περισσότερη εξουσία είτε ως κάτοχοι ιδιοκτησίας  είτε ως κάτοχοι δηµόσιου  αξιώµατος 
που διευκολύνουν την διενέργεια από µέρους  τους εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου. Οι συνθήκες εκείνες που 
απαιτούνται για τη διάπραξη τέτοιων εγκληµάτων καθώς και τα  προσόντα εκείνα που  πολλές φορές χρειάζονται 
για τη τέλεση τους συνδέονται στενά µε τη δοµή των κοινωνικών ευκαιριών. Βλ. Hagan J., 1994, Crime and 
Disrepute, Pine Forge Press, Thousand Oaks Υπό  µια τέτοια οπτική, ο  Friedrichs παρατηρεί ότι εναλλακτικοί όροι, 
όπως είναι το «επαγγελµατικό έγκληµα», µε το  να συγκεντρώνει την έµφαση στο επαγγελµατικό πεδίο 
αποµακρύνεται από τη κοινωνική διάρθρωση και τις κοινωνικές δοµές  και αποστασιοποιείται από  κάθε έννοια 
διασύνδεσης του µε τις κοινωνικές ελίτ και τις  ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Βλ. Friedrichs D., 1996, op. cit σελ. 
144  
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διαφορετικό από τα υπόλοιπα εγκλήµατα. Οι διαφορές συνίστανται πρωτίστως ως 

προς τα πραγµατικά περιστατικά και όχι ως προς τη συνδροµή των απαιτούµενων για 

τη νοµική υπόσταση του εγκλήµατος στοιχείων. Ο πυρήνας, ωστόσο, της 

πλασµατικής διάκρισης που καλλιεργείται, ενέχεται στον ίδιο τον  ποινικό νόµο µέσω 

της ανοµοιογένειας των διαδικασιών που προβλέπονται ως προς την εφαρµογή του, οι 

οποίες µε τη σειρά τους θεµελιώνουν τη διακριτική µεταχείριση των εγκληµατιών του 

λευκού περιλαιµίου107. 

Ξεκινώντας την ανάλυση του για την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου 

ο Sutherland αναφέρει ως τυπικές µορφές της την παραποίηση των λογιστικών 

στοιχείων των  επιχειρήσεων, τους χρηµατιστηριακούς ελιγµούς, την εµπορική 

δωροδοκία, τη διαφθορά άµεση ή έµµεση των δηµοσίων λειτουργών και πολιτικών 

αξιωµατούχων, την οργανωµένη κερδοσκοπία, την παραπλανητική διαφήµιση, την 

κατάχρηση δηµοσίου χρήµατος, τις φορολογικές απάτες, τις δόλιες χρεοκοπίες, εν 

συντοµία «τις νοµιµοποιηµένες κοµπίνες», παραπέµποντας στο εύστοχο σχόλιο του 

Al Capone.108  «Τα συµφέροντα των  επιχειρηµατιών  πλέον δεν  συνδέονται µε την 

ποιότητα ή την αποδοτικότητα των προϊόντων αλλά µε µεθόδους κατοχύρωσης 

οικονοµικών προνοµίων µέσω της παραπλάνησης του κοινωνικού συνόλου και της 

χειραγώγησης των κυβερνητικών σχηµάτων»109. Η προσβολή στις περιπτώσεις αυτές 

ταυτίζεται, σύµφωνα µε τον Sutherland, µε την  παραβίαση της εµπιστοσύνης, η οποία 

ανατίθεται είτε ως αποτέλεσµα εξουσιοδότησης είτε αυτοδίκαια, ως λογική συνέπεια 

µιας επαγγελµατικής θέσης ή ιδιότητας. Η ουσία όµως της προσβολής συνίσταται 

στην  κατάχρηση εξουσίας, η οποία συνήθως µεθοδεύεται µέσω της παραποίησης 

107Sutherland  E., 1940, op. cit σελ. 7 Την ίδια διακριτική µεταχείριση που επιφυλάσσεται για τους  εγκληµατίες µε 
λευκά κολάρα υπογραµµίζει αρκετά χρόνια αργότερα και στην απέναντι πλευρά του  Ατλαντικού  ο M. Levi . 
Συµπερασµατικά της µελέτης, που διεξήγαγε  ο  συγγραφέας αναφορικά µε το ρυθµιστικό  πλαίσιο  και τις ποινές 
που επιβάλλονται σε τέτοιους δράστες, επισηµαίνονται µια σειρά από «ευεργετικές»  διακρίσεις, οι οποίες 
σχετίζονται µε το  είδος και τη βαρύτητα  της ποινής που επιβάλλεται καθώς και µε τον αριθµό των ένδικων µέσων 
και βοηθηµάτων που διατίθενται σε τέτοιες  περιπτώσεις. Όπως σχολιάζει ο  ίδιος ο  Levi : «πριν από το 1987, δεν 
υπήρχε σχεδόν κανένας ελίτ  απατεώνας  που  να έχει καταδικαστεί  στην Αγγλία και  στην Ουαλία  , και  ως εκ τούτου 
δεν προέκυπτε καµιά   πιθανότητα επιβολής της  στερητικής της ελευθερίας  ποινής. Ωστόσο, στο µέτρο που  οι ελίτ 
εγκληµατίες έχουν µικρότερες πιθανότητες να πηγαίνουν φυλακή, αυτό φαίνεται  να συµβαίνει  λιγότερο επειδή  οι 
δικαστές βλέπουν τις ελίτ  προσβολές ως µη  σοβαρές και περισσότερο  εξαιτίας του  καθαρού ποινικού  τους µητρώου.» 
Levi M., 1989, “Fraudulent Justice? Sentencing the business criminal” στο P. Carlen & D. Cook ed. Paying for 
Crime,  Open University Press, Milton Keynes – England, σελ. 107    
 

108 Sutherland E., 1983, op. cit σελ. 3

109  Sutherland E. 1956, The Sutherland Papers, edited by Cohen A., Lindesmith A., Schuessler K.,Indiana 
University Press, Bloomington, σελ. 93
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στοιχείων και της κατοχής ασυµβίβαστων θέσεων. Η πρώτη περίπτωση είναι για τον 

Sutherland ισοδύναµη της απάτης και η δεύτερη της παραβίασης καθήκοντος110. 

Η έννοια της παραβίασης της εµπιστοσύνης και της κατάχρησης εξουσίας 

αποτιµά ταυτόχρονα το κόστος της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου. Οι 

οικονοµικές απώλειες που επιφέρει, είναι συνυφασµένες αφενός µε την υλική 

διάσταση του φαινοµένου και αφετέρου µε την ίδια τη φύση του, εφόσον οι 

οικονοµικές συναλλαγές αποτελούν τον κατεξοχήν  τόπο τέλεσης του. Σε αναλογία µε 

το κοινό έγκληµα, που εξακολουθεί να συµπυκνώνει το περιεχόµενο «του 

εγκληµατικού προβλήµατος», το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου «στοιχίζει» πολύ 

ακριβότερα. Ωστόσο, ο πυρήνας του ζητήµατος είναι για τον Sutherland το κοινωνικό 

κόστος που το συνοδεύει. Σε αντίθεση µε τις εγκληµατικές συµπεριφορές που 

προβλέπονται και τιµωρούνται από το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο, ως διαταράξεις της 

κοινωνικής ειρήνης, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου λειτουργεί ως καταλύτης της 

κοινωνικής συνοχής. Το κοινό έγκληµα προσδιορίζοντας την έννοια του «εσωτερικού 

εχθρού» λειτουργεί σε τελική ανάλυση συνεκτικά. 

Η  ενιαία και οργανωµένη αντίδραση του κοινωνικού συνόλου υπό την άτυπη 

καθοδήγηση της ηγεµονικής οµάδας, µέσω των θεσµών και των µέσων  που αυτή έχει 

εφεύρει και επιβάλλει για την προάσπιση των κυρίαρχων αξιών και ηθών, 

εξασφαλίζει τελικά την υπεράσπιση τους και την ενδυνάµωση των κοινωνικών 

σχέσεων απέναντι στην επικείµενη απειλή, που αντιπροσωπεύει το κοινό έγκληµα111. 

Αντίθετα, τα εγκλήµατα που αποτελούν συνώνυµα της κατάχρησης της εξουσίας 

προκαλούν και εντείνουν την κοινωνική δυσπιστία τόσο απέναντι στα κοινωνικά ήθη 

όσο και ως προς τη λειτουργία των κοινωνικών θεσµών. Η απουσία αντεγκληµατικών 

εκστρατειών αλλά και γενικότερα αντεγκληµατικών πολιτικών στις περιπτώσεις 

αυτές είναι αυτονόητη, µε την έννοια ότι αφορούν στα εγκλήµατα  µελών  της 

ηγεµονικής  - ρυθµιστικής του νοµικού συστήµατος οµάδας. Ωστόσο, ο κενός 

περιεχοµένου θεσµικός εξωραϊσµός και η αδιαφάνεια των διαδικασιών, που τις 

περισσότερες φορές τα συνοδεύει, προκαλεί το κοινό περί δικαίου αίσθηµα 

110 Op. cit. Sutherland E., 1940, σελ. 3 - 4

111  Όπως άλλωστε  διευκρινίζεται από τον αµερικανό  κοινωνιολόγο Herbert Blumer τα κοινωνικά φαινόµενα  
µετατρέπονται σε κοινωνικά προβλήµατα όταν τα  άτοµα αποφασίζουν να αναλάβουν συλλογική δράση και να 
αντιδράσουν απέναντι σε αυτά. Blumer H., 1971, “Social Problems as Collective Behavior” στο Social  Problems 
τ.18, σελ. 298-306
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διαρρηγνύοντας τον κοινωνικό ιστό και οδηγώντας σε καταστάσεις κοινωνικής 

αποδιοργάνωσης112. 

Παρόλο το κόστος, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου είναι η ευρεία του διάδοση, σε βαθµό σχεδόν παγιωµένης 

επιχειρηµατικής πρακτικής, γεγονός που ανταποκρίνεται στο επίσης χαρακτηριστικό 

της ατιµωρησίας του ή διαφορετικά του «πέπλου προστασίας» που περιβάλλει τους 

δράστες του113. Η κυκλική ερµηνεία της παρατήρησης αυτής ανατρέχει και πάλι στο 

κοινωνικό status των συγκεκριµένων δραστών. Ο συνδυασµός οικονοµικής υπεροχής 

και πολιτικής εξουσίας, τους εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή νοµική υπεράσπιση 

αλλά κυρίως τους παρέχει τη δυνατότητα να παρεµβαίνουν και να επηρεάζουν όχι 

µόνο την εφαρµογή αλλά και την προπαρασκευή των  νοµοθετηµάτων, που 

προορίζονται για τη ρύθµιση των συµπεριφορών και των δραστηριοτήτων  τους. Το 

αποτέλεσµα των διαφοροποιηµένων ή προνοµιακών ρυθµίσεων  ανταποκρίνεται 

παράλληλα στην θεµελίωση ενός ευρύτερου πλέγµατος διαπλεκόµενων συµφερόντων 

και στενών πελατειακών δοµών, που διαχέεται ακόµη περισσότερο, λόγω της 

κοινωνικής συγγένειας, ως µέλη της κοινωνικής ελίτ, µε τους εκπροσώπους της 

δικαιοσύνης και συντηρείται από τη καθιέρωση της αντίστοιχης νοοτροπίας. Εύστοχα 

ο Sutherland παρατηρεί: «Οι πιο ισχυρές οµάδες στην µεσαιωνική εποχή εξασφάλιζαν 

την ατιµωρησία τους µε το «πλεονέκτηµα του κλήρου» ενώ σήµερα την εξασφαλίζουν µε 

το «πλεονέκτηµα του επιχειρηµατία ή επαγγελµατία»114. 

Υπέρ του πλεονεκτήµατος αυτού λειτουργεί επιπλέον η εξ αντιδιαστολής 

µειονεκτική θέση των θυµάτων της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου. Εκτός 

από την  ταξική απόσταση, που χωρίζει τους θύτες από τα θύµατα και που 

112 Sutherland E., 1941,  op. cit. σελ .113 - 114 

113 Τα  εµπειρικά  στοιχεία που  έρχονται επιπλέον προς  επίρρωση ενός τέτοιου ισχυρισµού αφορούν σε έρευνα που 
διεξήγαγαν οι Pontell H & Kalavita K.  για τις τραπεζικές απάτες µε ειδικότερο  αντικείµενο  τις  αποταµιεύσεις και 
τις δανειακές  συµβάσεις Βλ. Pontell H. & Calavita K., 1993, “White –Collar Crime in the Savings and Load 
Scandal” στο The Annals  of the American Academy and Social Science, τ.31, σελ 31-45 Σε παρόµοιο συµπέρασµα 
την αντίστοιχη  µάλιστα χρονική περίοδο καταλήγει και ο M. Levi  θίγοντας  τη σπανιότητα  των δικαστικών 
υποθέσεων στη Βρετανία, που σχετίζονται µε µεγάλης έκτασης  απάτες. Σύµφωνα µε  τον συγγραφέα αυτή η τάση 
συνδέεται µε την βούληση να µην διαταραχθεί η πολιτική  ισορροπία, που βασίζεται στην πεποίθηση περί 
εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς. Βλ. Levi M., 1993, “White-Collar Crime: The British Scene”, στο  The Annals 
of  the American Academy of Political and Social  Science, τ.525, σελ. 71-82  Με αφορµή µια τέτοιου  είδους  
πολιτική στάση απέναντι στην εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου ο W.G Carson περιγράφει την 
καλλιέργεια  και τροφοδότηση  µιας επίσηµης κουλτούρας ανοχής και υπόθαλψης των εγκληµάτων του λευκού 
περιλαιµίου. Βλ. Carson W.G, 1980, «The other price of Britain’s oil: Regulating safety  on offshore oil 
installations in the British sector of the North Sea” στο Contemporary Crises, τ.4, σελ 239-266    

114Sutherland E., 1941,  op. cit σελ. 9
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σηµατοδοτεί την έλλειψη ισχύος των τελευταίων, η κοινωνική τους αδυναµία 

οξύνεται και από τη διαδικασία έµµεσης θυµατοποίησης τους. Τα εγκλήµατα του 

λευκού περιλαιµίου, τα αποτελέσµατα των οποίων  εκδηλώνονται τις περισσότερες 

φορές µε «διαφορά φάσης» από τη χρονική στιγµή διάπραξης τους και προϋποθέτουν 

συχνά εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις, πλήττουν κατά κύριο λόγο το ευρύ και 

ανώνυµο κοινό. Η διάχυση των  συνεπειών τους στο χώρο και στο χρόνο µαζί µε τη 

διάχυση ευθύνης, που συνεπάγεται η δράση των  εταιρειών και επιχειρήσεων, 

ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες οργάνωσης του κοινωνικού συνόλου σε ένα κοινό 

µέτωπο άµυνας και προστασίας των συµφερόντων του. 

Η εξασθένιση και τελικά η απώλεια του αποδεικτικού υλικού στην  χρονική 

διαδροµή από την πράξη στο αποτέλεσµα συµβάλλει επίσης στις συνθήκες 

µυστικότητας  που απαιτεί το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου. Τεχνάσµατα µεταξύ 

µητρικών  και θυγατρικών εταιρειών, εταιρικών  επωνυµιών, εικονικών εταιρειών και 

άλλες νοµικές δολιχοδροµίες επινοούνται για την κάλυψη παράνοµων 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και ταυτόχρονα για τις ανάγκες µιας νοµιµοφανούς 

δηµόσιας συµπεριφοράς, προσδίδοντας καινοτόµο χαρακτήρα στο έγκληµα. Η 

πρόφαση νοµιµότητας ισοδυναµεί µε την διατήρηση του κοινωνικού status των 

δραστών. «Η αποτελεσµατικότητα µε την οποία η κυρίαρχη τάξη διασφαλίζει την 

δηµόσια αναγνώριση των διακηρύξεων της εξαρτάται από τη δηµόσια απήχηση των 

στερεοτύπων που ενσαρκώνει η συγκεκριµένη τάξη...»115  Πιο αναλυτικά, η 

φαινοµενική προσαρµογή των επιχειρηµατιών στις επιταγές του νόµου συνδράµει 

στην  δηµόσια αποδοχή και ανακύκλωση του κοινωνικού τους στερεοτύπου, δηλαδή 

της κοινωνικής τους ισχύος. Οι κατ’ εξαίρεση καταδίκες επιχειρηµατιών, που 

ακολουθούν  σκάνδαλα µεγάλης δηµοσιότητας εντάσσεται στην ίδια τακτική, µέσω 

της οποίας η δηµόσια προσήλωση στο νόµο διευκολύνει υπόγειες διαπραγµατεύσεις 

και µυστικές συµφωνίες εκτός νόµου116. 

Στο µέτρο που η θέση σε εφαρµογή όλων  των ανωτέρω τακτικών  απαιτεί τον 

συντονισµό και την οργάνωση των επιχειρηµατιών, το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου είναι οργανωµένο έγκληµα. Η ανάλυση που ακολουθεί, παραπέµπει σε 

ένα διπλό µηχανισµό οργάνωσης, τον  τυπικό και τον άτυπο. Ο πρώτος αποτελεί 

115 Cohen A. K., 1942, Differential Implementation of the Criminal Law, Bloomington, Indiana, σελ. 36 - 37

116 Sutherland E., 1983, op. cit σελ. 234  - 235
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συνώνυµο του ελέγχου και της πατρωνίας των πολιτικών θεσµών, ενώ ο δεύτερος 

ταυτίζεται µε τους εσωτερικούς κώδικες που διαµορφώνουν  τη συµπεριφορά και µε 

τη έννοια αυτή την επιχειρηµατική υποκουλτούρα. Οι επιχειρηµατίες σε αντιστοιχία 

µε τους «κατ’ επάγγελµα κλέφτες» εµφανίζουν υπότροπη εγκληµατική συµπεριφορά, 

εντονότερη εγκληµατική δράση από αυτή που οµολογούν οι διενεργηθείσες ποινικές 

διώξεις, περιφρόνηση για το νόµο και τους εκπροσώπους του και διατήρηση του 

κύρους τους στους επιχειρηµατικούς κύκλους117. 

Στην έκταση που λειτουργούν ως «κατ΄επάγγελµα κλέφτες» και χρησιµοποιούν 

τις µεθόδους του οργανωµένου εγκλήµατος οι επιχειρηµατίες καθίστανται τελικά 

µέλη του. Με µυστικές συµφωνίες, βιοµηχανική κατασκοπεία, σαµποτάζ, 

εκβιασµούς, πολλές φορές και µε χρήση βίας η δράση τους είναι αντίστοιχη της 

συµµορίας. Ως κλειστό κύκλωµα, ως συντεχνία πετυχαίνουν τη δηµιουργία 

µονοπωλίων, την παρακώλυση του εµπορίου και ακολούθως την  ακύρωση των αρχών 

του ελεύθερου ανταγωνισµού και του ελεύθερου «συνεταιρίζεσθαι» (free enterprise). 

Τη θέση των  αρχών αυτών παίρνει µια χαοτική κατάσταση διαπλοκής µε κυβερνητικά 

στελέχη, έτσι ώστε ούτε ο ελεύθερος ανταγωνισµός είναι πλέον ρυθµιστής ούτε έχει 

αντικατασταθεί από κάποια αποτελεσµατική, κεντρική κυβερνητική πολιτική118. 

Ως οργανωµένο, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου δεν συνιστά µοναδική ή 

ακούσια παράβαση τεχνικών ρυθµίσεων, δηλαδή δεν συνδέεται µε το υποκειµενικό 

στοιχείο της αµέλειας αλλά αντίθετα διαπράττεται εκ προθέσεως και διαθέτει 

ορθολογικές δοµές. Σύµφωνα µε αυτές, το «οικονοµικό ον» βρίσκει την έκφραση του 

στην  επιχειρηµατική λογική, η οποία δεν είναι άλλη από την  καθαρή µακιαβελική 

ιδεολογία και πολιτική. «Όλα είναι δυνατά µε τη χρήση πόρων, εφευρετικότητας και 

εντατικής προσπάθειας» κατά τις επιταγές της συντεχνιακής, αµοραλιστικής και χωρίς 

συναισθηµατισµούς επιχειρηµατικής δράσης119.  Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σηµαίνει 

τη διάπραξη εγκληµάτων δύσκολων να ανιχνευθούν και να εντοπιστούν, ακόµη πιο 

δύσκολων  να οριοθετηθούν, µε την  εκµετάλλευση νοµικών  κενών, ασαφειών  ή 

γενικεύσεων, αλλά εύκολων να «διευθετηθούν». Κατά την διαδικασία της ποινικής 

δίωξης «ο αδύνατος κρίκος της αλυσίδας δύναται να διαρρηχθεί µε την κατάλληλη 

117 Ibid. 227  - 230

118 Sutherland E, 1956, op. cit σελ. 91 - 96

119 Sutherland E., 1983, op. cit σελ. 236
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πίεση. Δεν υπάρχει κανείς που να µην µπορεί να «επηρεαστεί» µε το σωστό χειρισµό 

και την  κατάλληλη υποστήριξη, οικονοµική και πολιτική....Πρακτικά πάντα συµβαίνει. 

Το ζήτηµα είναι απλά η υποστήριξη....» 120.. 

Ο Sutherland θα προχωρήσει ακόµη πιο πέρα και θα ισχυριστεί ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση για το «στήσιµο» µιας δικαστικής υπόθεσης είναι η ενεργοποίηση του 

κοµµατικού µηχανισµού, δηλαδή µιας άτυπης αλλά καταχρηστικής µορφής ελέγχου, 

οι αναφορές του οποίου βρίσκονται στο πελατειακό σύστηµα και οι προεκτάσεις του 

αφορούν στο σύνολο της πολιτικής ζωής. Οι παρεµβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης 

προστίθενται σε µια σειρά άλλων «διακανονισµών», που σχετίζονται µε την 

υπερψήφιση ή καταψήφιση νόµων, µε διαστρέβλωση της νοµοθεσίας, µε χορήγηση 

ευεργετηµάτων, µε σύναψη ευνοϊκών συµβολαίων και µε υπόγειους διορισµούς, που 

συνολικά συµπυκνώνουν τη µέθοδο της πατρωνίας. Η κατάχρηση εξουσίας, κατά 

συνέπεια, ισοδυναµεί µε ένα είδος συνωµοσίας ανάµεσα στους κατέχοντες 

οικονοµική ισχύ και στους κατέχοντες πολιτικό αξίωµα, οι κοινές ή παράλληλες 

δράσεις των  οποίων ανάγονται σε φυσικές δυνάµεις που διέπουν την έννοµη τάξη. Η 

αναπαραγωγή της «πελατειακής τάξης πραγµάτων» δεν ανταποκρίνεται µόνο στα 

συµφέροντα των επιχειρηµατιών  µε τη κατοχύρωση προνοµίων αλλά και στους όρους 

εν γένει του πολιτικού παιχνιδιού. Ο Sutherland υπογραµµίζει ότι για το πολιτικό 

σύστηµα η πατρωνία έχει τριπλά λειτουργικό χαρακτήρα α)ως µέσο ανταµοιβής για 

όσους το υπηρετούν και εξυπηρετούν β)ως µέσο ελέγχου για όσους το αµφισβητούν 

και γ)ως µέσο εκλογικής νίκης 

 

120 Sutherland Edwin H., 1989, The Professional Thief, Chicago & London, The University of Chicago Press, σελ. 
219 - 228
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β) Η µεταβλητή του ποινικού νόµου και η σχετικότητα του εγκλήµατος

Το «διαπλεκόµενο» πολιτικό περιβάλλον, εκτός από προϋπόθεση για το 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, συνιστά περαιτέρω την κυρίως βαρύνουσα έννοια 

στην  ανάλυση του Sutherland για τον εγκληµατικό χαρακτήρα του φαινοµένου και 

κατά συνέπεια για την ένταξη του στο πεδίο µελέτης της εγκληµατολογίας. 

Ξεκινώντας από τον ισχυρισµό ότι ο κλασσικός ορισµός του εγκλήµατος, ως 

παράβαση του ποινικού νόµου παραγνωρίζει την  πολυπλοκότητα του φαινοµένου, το 

έγκληµα για τον Sutherland αποτελεί έννοια σχετική, εξαιτίας του διαρκώς 

µεταβαλλόµενου χαρακτήρα του ποινικού νόµου, που µε τη σειρά του χρωµατίζεται 

από το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο κάθε τόπου και κάθε εποχής. Το διαχρονικό 

στοιχείο που καθορίζει και αιτιολογεί το γιατί κάποιες συµπεριφορές αποτελούν 

εγκλήµατα σε έναν συγκεκριµένο πλαίσιο και όχι σε κάποιο άλλο, όπως και το γιατί 

κάποιες πράξεις χαρακτηρίζονται εγκληµατικές  ενώ άλλες παρόµοιας προσβολής και 

αντίστοιχης επικινδυνότητας όχι, εντοπίζεται για τον Sutherland στη διαδικασία της 

κοινωνικής σύγκρουσης.

 Θεωρώντας ανεπαρκή εξήγηση για τις µοντέρνες, σύνθετες κοινωνικές 

δοµές τη θεωρία του κοινωνικού συµβολαίου, ο Sutherland βλέπει το έγκληµα ως 

αποτέλεσµα της συγκρουσιακής κοινωνικής διαδικασίας, ενώ ο νόµος και η ποινή 

αποτελούν επίσης συστατικά στοιχεία της. Σε αντίθεση µε τις αξίες της κοινωνικής 

ενότητας, σταθερότητας και αλληλεγγύης, που επιτάσσει η αρχή της κοινωνικής 

συναίνεσης, οι θεωρητικοί της κοινωνικής σύγκρουσης αντιλαµβάνονται το 

κοινωνικό σύστηµα κατακερµατισµένο από πολλαπλά συµφέροντα και διαφορετικές 

ανάγκες. Πιο σχηµατικά, η κοινωνική σύγκρουση αποτυπώνεται µε τη διαίρεση του 

κοινωνικού συνόλου σε δύο τµήµατα εκ των οποίων το ένα προσπαθεί να 

προστατέψει τα συµφέροντα του και να καρπωθεί τα κοινωνικά οφέλη έναντι του 

άλλου, που συνιστά τον κοινωνικό του αντίπαλο. Ανάλογος του βαθµού δύναµης και 

εξουσίας, που διαθέτει η πρώτη κοινωνική οµάδα, είναι και ο βαθµός διασφάλισης 

των συµφερόντων της, που επιτυγχάνει µε την εφαρµογή κάποιου νόµου, δηλαδή µε 

τη µεσολάβηση του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νόµος συνιστά το «όπλο» της 

µιας οµάδας στο πεδίο σύγκρουσης µε την άλλη, ενώ πλέον µέτοχος γίνεται και το 

ίδιο το κράτος διευρύνοντας τη σύγκρουση. Η ποινή αποτελεί το ακριβώς επόµενο 
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στάδιο, η οποία βρίσκει εφαρµογής πάλι µέσω της µεσολάβησης του κράτους, 

αντιπροσωπεύοντας µε τη σειρά της το κοινωνικό «λάφυρο»121.

 Σε σχέση µε τον ποινικό νόµο, ο Sutherland, µεταξύ άλλων, θα 

επιµείνει στην διάσταση της αοριστίας του, ανεξαρτήτως της σαφήνειας, ακρίβειας ή 

αυστηρότητας που ενδέχεται να χαρακτηρίζουν τις διατάξεις του περί έκνοµης 

συµπεριφοράς, µε το επιχείρηµα ότι δεν συνιστά ο ίδιος µια πραγµατικότητα. 

Αντίθετα, ο ποινικός νόµος αντανακλά µια πραγµατικότητα µέσω της ερµηνείας του 

από τις δικαστικές αρχές. «Οι θεσµοί της δικαιοσύνης είναι αυτοί που δίνουν υλική 

υπόσταση στο νόµο  εµποτίζοντας τον µε τα στοιχεία της λαϊκής αντίληψης και της 

κοινής λογικής»122. Συνακόλουθα, η διαπίστωση τέλεσης ενός εγκλήµατος σχετίζεται 

όχι µε την κατά γράµµα εφαρµογή του νόµου, αλλά µε την δικαστική κρίση και 

αντίληψη περί της πλήρωσης ή όχι των στοιχείων της αντικειµενικής και 

υποκειµενικής υπόστασης, δηλαδή περί της οµοιότητας ή µη µιας συµπεριφοράς µε 

το συγκεκριµένο έγκληµα. «Οι δικαστές περισσότερο παράγουν παρά χρησιµοποιούν 

το νόµο.»123  Παραπέµποντας στην φράση αυτή του αµερικάνου δικαστή Oliver 

Wendell Holmes, ο Sutherland καταλήγει ότι ο ποινικός νόµος λειτουργεί ενισχυτικά 

των δικαστικών αποφάσεων και όχι οι δικαστικές αποφάσεις ενισχυτικά υπέρ του 

νόµου. Κατ΄επέκταση οι δικαστικές αποφάσεις είναι αυτές που θέτουν τη 

διαχωριστική γραµµή στο δίδυµο «νόµος στη θεωρία» και «νόµος στη πράξη». 

 Ο «νόµος στην πράξη» ισοδυναµεί ουσιαστικά µε το τρίτο στοιχείο της 

κοινωνικής σύγκρουσης και το ενδογενές υλικό του ποινικού νόµου, τον ποινικό 

κολασµό. Στην  περίπτωση του ποινικού κολασµού εκτός από την πρόκληση άλγους, 

που αντιστοιχεί στον λειτουργικό χαρακτήρα του ποινικού νόµου, εξίσου σηµαντικό 

ρόλο παίζει και η συµβολικότητα του νόµου, µε την έννοια της προβολής και 

προώθησης των κυρίαρχων  ηθών και αξιών και η οποία ευδοκιµεί µε την  µορφή της 

δηµόσιας αιδούς και κατ΄επέκταση του κοινωνικού στίγµατος. «Συνεπώς το 

εγκληµατικό στίγµα ανέρχεται σε αυτοτελή ποινή, η οποία µπορεί να επιβληθεί σε 

συνδυασµό µε άλλες ποινές ή να αποφευχθεί, µε τον ίδιο τρόπο που η ποινή φυλάκισης 

121 Sutherland E,., 1956, op. cit σελ. 99 - 104

122 Sutherland E. et al., 1992, op. cit σελ.9

123  ibid σελ. 10 Υπενθυµίζεται, ότι το γενικότερο πλαίσιο εντός του οποίου  ο Sutherland µελετά  και κατανοεί τη 
λειτουργία του ποινικού δικαίου ταυτίζεται µε την αγγλοσαξονική δικαϊκή παράδοση.
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µπορεί να συνδυαστεί µε χρηµατική ποινή ή να επιβληθεί µόνο χρηµατική ποινή»124 Το 

µέγεθος, η ένταση καθώς και οι µέθοδοι εφαρµογής της ποινής, ανεξαρτήτως του 

τιµωρητικού ή όχι χαρακτήρα της, υποστηρίζεται ότι υπαγορεύονται από τη 

σκοπιµότητα της, που πρακτικά συνοψίζεται στη µείωση του εγκληµατικού 

φαινόµενου και στην καταστολή της εγκληµατικότητας. Υπό αυτό το πνεύµα, το 

είδος αλλά και οι µέθοδοι επιβολής της ποινής προσαρµόζονται στα χαρακτηριστικά 

των εν δυνάµει παραβατών του νόµου και πάντα υπό την αντίληψη και την εκτίµηση 

που τρέφουν για αυτούς οι νοµοθετικές και δικαστικές αρχές. 

Σε απόλυτη οµοιοµορφία µε τα παραπάνω και σε µερική αντιστοιχία µε τις 

διαφοροποιηµένες διαδικασίες που επιφυλάσσονται για τους ανήλικους παραβάτες, 

βρίσκονται και οι διαδικασίες εφαρµογής των νόµων, που ρυθµίζουν  τη λειτουργία  

επιχειρήσεων  και εταιρειών, οι οποίες κατευθυνόµενες προς πρόσωπα υψηλής 

οικονοµικής και κοινωνικής επιφάνειας, επιµελούνται της προσαρµογής τους στο 

ύφος και στο ύψος του κύρους των τελευταίων. Αυτό σηµαίνει, ότι οι παραβιάσεις 

των συγκεκριµένων  νόµων δεν ακολουθούν τη συνήθη οδό της ποινικής δικαιοσύνης 

αλλά υπάγονται κατά κανόνα στα αστικά δικαστήρια ή σε ανεξάρτητες διοικητικές 

αρχές µε την αντίστοιχη λήψη αστικών ή διοικητικών µέτρων  και την  επιβολή 

ποινικών κυρώσεων  µόνο ως έσχατη λύση. Στην ουσία, πρόκειται για παρέκκλιση του 

δικαιϊκού οικοδοµήµατος, που στην περίπτωση του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου συνάδει µε τη γενικότερη αντίληψη του νοµοθέτη ότι οι δράστες των 

παραβιάσεων  αυτών δεν ανταποκρίνονται στο «προφίλ» του εγκληµατία και συνεπώς 

δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως τέτοιοι125.

Ωστόσο, η ρύθµιση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου µε 

διαφορετικές ή ειδικές διαδικασίες δεν την  κάνει λιγότερο εγκληµατική αλλά 

λιγότερο πρόδηλη. Ακόµη και µε την στενή, κλασσική προσέγγιση του όρου του 

εγκλήµατος, που  υπερισχύει στις σύγχρονες κοινωνίες «το έγκληµα του  λευκού 

περιλαιµίου είναι πραγµατικό έγκληµα....Χρησιµοποιώντας τον σχετικό χαρακτηρισµό 

δεν καθιστάµε  χειρότερη µια πραγµατικότητα όπως δεν την καθιστάµε καλύτερη µε το 

124Sutherland E., 1983, op. cit σελ. 54

125  Sutherland E H., 1949, “The White Collar Criminal”, στο Vernon C. Branham, M.D. & Samuel B. Kutash, 
(eds) Encyclopedia Of Criminology, Philosophical Library, New York, σελ.513
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να τον  αποφεύγουµε»126. Σύµφωνα µε την  επιχειρηµατολογία που αναπτύσσει ο 

Sutherland, έγκληµα ουσιαστικά συνιστά «µια συµπεριφορά που απαγορεύεται από το 

κράτος, ως επιζήµια για αυτό και ενάντια της οποίας το κράτος δύναται να αντιδράσει, 

ακόµη και µε τη χρήση ποινικών µέτρων, ως τελικό µέσο για την αποτροπή της.»  Τα 

σηµαντικότερα, άρα, εκ των στοιχείων που πρέπει να συντρέχουν για την υλική 

υπόσταση του εγκλήµατος, είναι η νοµοθετική περιγραφή µιας πράξης ως κοινωνικά 

επιβλαβούς και η νοµοθετική πρόβλεψη µιας ποινής για την εν λόγω πράξη127.

Στην περίπτωση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου το πρώτο στοιχείο 

πληρούται ακόµη και όταν οι νόµοι, που αφορούν σε αυτό, δεν αναφέρουν ρητώς τη 

λέξη «έγκληµα». Αρκεί το γεγονός ότι µια πράξη περιγράφεται ως άδικη ή ως 

παραβίαση ή ως διάκριση. Το δεύτερο κριτήριο ισοδυναµεί µε τις ποινές που 

εµπεριέχονται στους συγκεκριµένους νόµους128.  Οι αποφάσεις που αποφαίνονται 

υπέρ της παραβίασης των σχετικών διατάξεων, ουσιαστικά αποφαίνονται υπέρ της 

παραβίασης του ποινικού νόµου, είτε διότι πράγµατι εµπεριέχουν  ποινικές ρήτρες είτε 

γιατί έλκουν την αναφορά ή την καταγωγή τους στο ποινικό δίκαιο. Κατ΄επέκταση 

αποφαίνονται υπέρ της διάπραξης µιας εγκληµατικής ενέργειας, ο χαρακτήρας της 

οποίας δεν αίρεται ακόµη και όταν  οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από αστικά 

δικαστήρια ή διοικητικές επιτροπές και ανεξαρτήτως των δικονοµικών  διαδικασιών 

126Sutherland E., 1940, op. cit σελ. 5 

127 O Sutherland οικειοποιείται ως επαρκέστερη την αµιγώς νοµική  ανάλυση του ποινικού νόµου, από τον Jerome 
Hall, 1947 “Principles Of Criminal Behavior”, Indianapolis. Σύµφωνα  µε τον Jerome Hall ο νοµικός  ορισµός του 
εγκλήµατος περιλαµβάνει εφτά στοιχεία: 1.Το στοιχείο της βλάβης, που  ισοδυναµεί µε τις εξωτερικές συνέπειες 
της εγκληµατικής πράξης 2. Την αρχή της  νοµιµότητας, δηλαδή την ποινικοποίηση των συνεπειών αυτών 3.Το 
αντικειµενικό στοιχείο  της πράξης  4.Το υποκειµενικό στοιχείο  του δόλου  ή  της αµέλειας, 5. Η  επικάλυψη της 
αντικειµενικώς παράνοµης  συµπεριφοράς µε κάποια µορφή υπαιτιότητας  6.Την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ του 
αντικειµενικού και του  υποκειµενικού  στοιχείου,  7. Το στοιχείο της ποινής. Ωστόσο ο Sutherland υποστηρίζει ότι 
η ουσία της έννοιας του εγκλήµατος συµπυκνώνεται στο πρώτο και στο τελευταίο στοιχείο. Sutherland E. 1992, 
op. cit σελ. 7 - 10

128  Ο Sutherland παρατηρεί α)ότι ορισµένες από τις ανήθικες πρακτικές, που  ενστερνίζεται ο  επιχειρηµατικός 
κόσµος στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του, παρά  το µέγεθος της «κοινωνικής βλάβης»  που 
προκαλούν, δεν ενεργοποιούν τον ποινικό  νόµο αλλά λογίζονται κυρίως ως αστικές παραβάσεις, λόγω της 
υποταγής  της  νοµοθετικής εξουσίας στα ισχυρά συµφέροντα και β)ότι οι εγκληµατολόγοι περιορίζονται σχεδόν 
αποκλειστικά σε αυστηρά νοµικούς ορισµούς περί εγκλήµατος λόγω τις απουσίας «δεδικασµένων», που αφορούν 
σε ανήθικες πρακτικές επιχειρηµατιών και πάλι εξαιτίας της υποταγής του  νοµικού κόσµου  στα  συµφέροντα των 
ισχυρών κοινωνικών οµάδων, που  δύνανται να επηρεάζουν το νόµο προς όφελος τους και ανεξαρτήτως της 
έκτασης της βλάβης που  συνεπάγεται η συµπεριφορά τους. Στο πλαίσιο αυτό, και προκειµένου να «διορθώσει» 
αυτόν τον αυθαίρετο περιορισµό  ο  Sutherland ουσιαστικά παραµερίζει τα κριτήρια που οι νοµικοί χρησιµοποιούν 
για τη διάκριση µεταξύ  ποινικού  και αστικού νόµου και προτείνει τον ορισµό  του εγκλήµατος γενικά και του 
εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου ειδικότερα βάσει δύο ευρύτερων κριτηρίων, της «κοινωνικής βλάβης»  και 
των «νοµοθετικών ποινών». Όπου  στις  «νοµοθετικές  ποινές»  πέραν του  ποινικού νόµου  συµπεριλαµβάνονται και 
αυτές  του αστικού  δικαίου. Schwendinger H. & Schwendinger J., 1970, “Defenders  of Order or Guardians of 
Human Rights?”, στο Issues In Criminology, τ. 5, ν. 2, σελ.125-126
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που τηρούνται129. Ως προς το κριτήριο της ποινικής καταδικαστικής απόφασης, στην 

οποία θα επιµείνουν άλλοι θεωρητικοί,130  ο Sutherland θα αντιπαραθέσει ότι «η 

συνδροµή της ποινικής καταδίκης είναι καθοριστική σε σχέση µε την αρµοδιότητα των 

δηµόσιων υπηρεσιών, επιβεβαρυµένων µε το έργο της πρακτικής εφαρµογής της ποινής. 

Δεν είναι καθοριστική ως στοιχείο του ορισµού µιας εγκληµατικής συµπεριφοράς.»131 

Υπό την ίδια αντίληψη, η ειδοποιός διαφορά της εγκληµατικής συµπεριφοράς 

δεν έγκειται στο δεδικασµένο αλλά στο αξιόποινο, το οποίο δεν  βρίσκεται 

περιχαρακωµένο στα όρια του ποινικού δικαίου αλλά δυνάµενο να επεκταθεί στο 

αστικό ή και στο εµπορικό δίκαιο. Διευρύνοντας και γενικεύοντας την έννοια του 

αξιοποίνου ο Sutherland προσπάθησε ουσιαστικά να υπερκεράσει και ταυτόχρονα να 

παράσχει µια δικλείδα ασφαλείας κατά της ταξικής µονοµέρειας, που ελλοχεύει, 

σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις του, στον ποινικό νόµο. «Ο  ορισµός (του εγκλήµατος) 

δεν θα πρέπει να ταυτίζεται µε το πνεύµα του νόµου για τους εγκληµατίες του λευκού 

περιλαίµιου και µε το γράµµα του νόµου για τους κοινούς εγκληµατίες ή µε άλλα λόγια 

να αποδεικνύεται περισσότερο φιλελεύθερος για µια τάξη έναντι µιας άλλης»132. 

Ενώ το έγκληµα του λευκού περιλαίµιου παραµένει έγκληµα παρά τις 

διαφοροποιηµένες διαδικασίες, ο Sutherland παρατηρεί ότι δεν  συµβαίνει το ίδιο µε 

τον εγκληµατία του λευκού περιλαιµίου, ο οποίος µέσω των διαδικασιών αυτών 

κατορθώνει να διαφεύγει του εγκληµατικού στερεοτύπου. Όπου στο κοινό έγκληµα 

αναλαµβάνει δράση η αστυνοµία, ο εισαγγελέας και οι δικαστικές αρχές στο έγκληµα 

του λευκού περιλαιµίου προβλέπονται αστικές αξιώσεις αποζηµίωσης, οικονοµικοί 

επιθεωρητές και πειθαρχικά συµβούλια. «Ο κατηγορούµενος δεν εµφανίζεται ενώπιον 

των  ποινικών δικαστηρίων και το γεγονός ότι διέπραξε ποινικό αδίκηµα δεν 

αποτυπώνεται ενώπιον των  διαδικασιών»133. Ο Sutherland διαβλέπει στο χειρισµό 

των συγκεκριµένων εγκληµάτων το γεγονός της αντιµετώπισης τους σαν µη 

εγκλήµατα µε αποτέλεσµα ή ίσως και µε την πρόθεση της εξάλειψης του 

εγκληµατικού στίγµατος. Υπ΄αυτό το πρίσµα, οι ειδικές διαδικασίες στοιχειοθετούν 

129Sutherland E., 1983, op. cit σελ. 45 - 49 

130 Πρόκειται για τη θέση που σχηµατίζει ο Paul Tappan, για την οποία γίνεται εκτενής αναφορά παρακάτω.

131 Sutherland E., 1983, op. cit σελ. xxix

132 Sutherland E., 1940, op. cit σελ. 5

133 Sutherland E., 1956, op. cit σελ. 71
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κατ΄ουσίαν τη κρύπτη της εγκληµατικότητας µέσω της καλλιέργειας ενός θολού και 

ασαφούς τοπίου. Οµοίως, ο «διοικητικός» διαχωρισµός των εγκληµατιών του λευκού 

περιλαιµίου από τους λοιπούς εγκληµατίες καταλήγει στη µη απόδοση στους 

πρώτους του εγκληµατικού στερεοτύπου από τους θεσµούς, στη µη αφοµοίωση του 

από το ευρύ κοινό και στη µη ενσωµάτωση του από τους ίδιους.134 Το παράδοξο που 

προκύπτει µέσα από µια τέτοια τακτική συνίσταται για τον  συγγραφέα στη 

στοιχειοθέτηση µεν µιας εγκληµατικής πράξης αλλά στη παράλληλη ανυπαρξία 

εγκληµατία. 

134 Sutherland E., 1983, op. cit σελ. 53-55, 230-232
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Ο Sutherland δεν αρνείται ότι η πολιτική αποσόβησης του εγκληµατικού 

στίγµατος, ενδεχοµένως, να εξελιχθεί σε µια πολύ αποτελεσµατική αντεγκληµατική 

δράση αλλά την κατακρίνει στο µέτρο που λειτουργεί ευεργετικά µόνο για τους 

εγκληµατίες του λευκού περιλαιµίου. Κατά την προσέγγιση του, η κατεύθυνση που 

θα πάρει η αντεγκληµατική πολιτική, είτε της επέκτασης του ποινικού δικαίου, ώστε 

να περιλαµβάνει και εγκλήµατα λευκού περιλαιµίου είτε της συρρίκνωσης του, 

γεγονός που θα παρέπεµπε στην αποποινικοποίηση µιας σειράς θεσµοθετηµένων 

ποινικά αδικηµάτων, θα πρέπει να σχετίζεται µε την κατανόηση και ανάδειξη της 

γενεσιουργού διαδικασίας του εγκληµατικού φαινοµένου. Αντίστοιχα, η χρηστικότητα 

της αντεγκληµατικής πολιτικής µέσω του τιµωρητικού ή όχι χαρακτήρα της, 

σχεδιασµένης να συντηρήσει το µοντέλο και τις ισορροπίες της κοινωνικής 

σύγκρουσης ή να ευνοήσει τον κοινωνικό συµβιβασµό και την κοινωνική 

εξοµάλυνση, δεν συνοψίζεται στη διαπίστωση τέλεσης ή µη ενός εγκλήµατος. Διότι, 

η ίδια η πράξη, ως κριτήριο ενοχής, δεν είναι αποκοµµένη από τη κοινωνική 

διαδικασία διαµόρφωσης της συµπεριφοράς του δράστη. Κατ΄επέκταση, οι 

προτεινόµενες αντεγκληµατικές δράσεις, είτε ταυτίζονται µε το ποινικό σύστηµα είτε 

τείνουν στην ελαχιστοποίηση του, δεν είναι αυτόνοµες σε σχέση µε την  κοινωνική 

οργάνωση και άρα η αποτελεσµατικότητα τους κρίνεται από την κατανόηση των 

διαδικασιών εγκληµατοποίησης και νοµιµοποίησης συµπεριφορών, που λαµβάνουν 

χώρα στο εσωτερικό της τελευταίας. «Δεν υπάρχει εύκολη λύση στο πρόβληµα του 

εγκλήµατος. Δεδοµένου ότι οι ρίζες του βρίσκονται στην ίδια την κοινωνική οργάνωση, 

µπορεί να λυθεί µόνο µέσω της κοινωνικής επαναδιοργάνωσης.»135 

 

γ) Η γενική θεωρία της διαφορικής συναναστροφής και της διαφοροποιηµένης 

κοινωνικής οργάνωσης ως ερµηνευτικά κλειδιά του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου  

Ήδη ειπώθηκε, ότι σύµφωνα µε τον Sutherland, το έγκληµα είναι αποτέλεσµα 

µιας συγκρουσιακής διαδικασίας, στην οποία συγκαταλέγονται επίσης τα στοιχεία 

του ποινικού νόµου και της ποινής. Η σύγκρουση µε τη σειρά της είναι το 

135Sutherland E., 1956, op. cit σελ. 110
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αποτέλεσµα µιας ανοµοιογενούς και πολυσύνθετης κοινωνίας, στο πλαίσιο της οποίας 

κάθε κοινωνική οµάδα µάχεται για την διασφάλιση των αξιών και συµφερόντων της. 

Κυρίαρχη κοινωνική οµάδα αναδεικνύεται αυτή που καταφέρνει να θεµελιώσει την 

υπεροχή της και άρα τα συµφέροντα της µέσω του νόµου. Μια τέτοια κατάληξη, 

όµως, δεν σηµαίνει απαραίτητα και τη λήξη της σύγκρουσης. Αντίθετα, η σύγκρουση 

δεν επιλύεται συνήθως µε την επιβολή της µιας πλευράς έναντι µιας άλλης αλλά µε 

προσπάθειες συγχώνευσης συµφερόντων και συνεργασίας, δηλαδή µε διαδικασίες 

κοινωνικής προσαρµογής-αφοµοίωσης και οµοιογενοποίησης. Κατά συνέπεια, η 

αποτελεσµατικότητα του νόµου σε σχέση µε τη ρύθµιση της παραβατικής 

συµπεριφοράς κρίνεται από τον Sutherland αµφίβολη, στο µέτρο που αυτός 

αντανακλά αποκλειστικά το «σύµβολο της νίκης» και της ηγεµονικής κουλτούρας. Ως 

επιτοµή νοµικών υποχρεώσεων χωρίς την ενσωµάτωση ηθικών δεσµεύσεων, ο νόµος 

αδυνατεί να συµβάλει στην  καλλιέργεια µιας κοινής νοοτροπίας και κουλτούρας 

εξωθώντας ακόµη περισσότερο την κοινωνική σύγκρουση και εντείνοντας την 

παραβατική συµπεριφορά.

Υπό το πρίσµα αυτό, ο Sutherland συντάσσεται µε την άποψη που υποστηρίζει 

ότι το έγκληµα ως ανθρώπινη συµπεριφορά προϋπάρχει του νόµου. Η 

«εγκληµατοποίηση» µιας συµπεριφοράς συµπίπτει χρονικά µε τη στιγµή που αυτή 

αναγνωρίζεται ως απειλή ή ως προσβολή των αξιών της κυρίαρχης κουλτούρας κατά 

τη διαδικασία της σύγκρουσης. Κατά συνέπεια, η εγκληµατική συµπεριφορά 

εντάσσεται στο σύνολο της ανθρώπινης συµπεριφοράς και ως τέτοια οφείλει να 

αντιµετωπίζεται από κάθε απόπειρα ερµηνείας της, µε παράλληλη αποσαφήνιση των 

ειδικών συνθηκών και των  διαδικασιών παραγωγής και αναπαραγωγής της. Ως προς 

τις διαδικασίες αυτές, ο Sutherland θα καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η παραβατική 

συµπεριφορά αναπτύσσεται ακολουθώντας την ίδια διαδικαστική πλατφόρµα µε τη 

µη παραβατική συµπεριφορά. «Και στις δύο περιπτώσεις εκτιµούνται οι συνθήκες, 

υιοθετούνται ρόλοι και διαµορφώνονται συνήθειες»136. Στη συνέχεια, διακρίνει δύο 

επιστηµονικές ερµηνείες που αφορούν στην εγκληµατική συµπεριφορά α)την 

καταστασιακή ή δυναµική ερµηνεία (situational or dynamic), η οποία επικεντρώνεται 

στις συνθήκες που επικρατούν τη στιγµή τέλεσης της εγκληµατικής πράξης και β)την 

136 Sutherland E., 1956, op. cit σελ. 113
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ιστορική ή εξελικτική ερµηνεία (historical or developmental), η οποία εστιάζει το 

ενδιαφέρον  της στις διαδικασίες που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν και σχετίζονται 

µε τον εγκληµατία. Ο Sutherland θα επιλέξει την δεύτερη ερµηνευτική οδό µε το 

επιχείρηµα ότι η συνδροµή κάποιων αντικειµενικών συνθηκών σε σχέση µε την 

εγκληµατικότητα έχει σηµασία µόνο ως προς το δίπτυχο «ευκαιρία – έγκληµα». 

Ωστόσο, οι συνθήκες δεν εκπροσωπούν µία κατάσταση απόλυτη ή ξεχωριστή από το 

άτοµο, µε την έννοια ότι το περιεχόµενο τους βρίσκεται σε συνάρτηση µε τα ατοµικά 

κριτήρια ανάλυσης και ερµηνείας. «Μια εγκληµατική πράξη λαµβάνει χώρα όταν 

συντρέχουν οι κατάλληλες συνθήκες, σύµφωνα µε την προσωπική ερµηνεία του 

δράστη»137. 

Χρησιµοποιώντας ως ερµηνευτικό εργαλείο τον κοινωνιολογικό όρο της 

«κοινωνικής διαδικασίας», και ως βάση τη θεωρητική προσέγγιση του Cooley για τη 

κοινωνική διαδικασία σε σχέση µε τα προβλήµατα συµπεριφοράς138 ο Sutherland θα 

οδηγηθεί στη διατύπωση µιας γενικής θεωρίας περί εγκληµατικής συµπεριφοράς, τη 

θεωρία της «διαφορικής συναναστροφής» - (theory of differential association). Η 

επιµονή του στην έννοια της «κοινωνικής διαδικασίας» δεν είναι τυχαία αλλά 

συµβαδίζει µε την  αντίληψη του, ότι το εγκληµατικό φαινόµενο δεν αποτελεί 

απόρροια ενός γενικού κινήτρου, όπως για παράδειγµα το κέρδος, ούτε ενός γενικού 

ενστίκτου, που γεννά η συναισθηµατική φόρτιση ή η απογοήτευση, καθώς τέτοιου 

τύπου προσεγγίσεις εύκολα θα µπορούσαν να σηµαίνουν και µη εγκληµατική 

συµπεριφορά. Αντίθετα, εντοπίζοντας τις βάσεις της εγκληµατικής συµπεριφοράς στις 

137 Sutherland E., 1992, σελ. 88

138Υιοθετώντας τον όρο  εκφυλισµό, θα υποστηρίξει ότι η πηγή της παραβατικότητας, όπως και οποιαδήποτε άλλη 
ανθρώπινη  συµπεριφορά δεν αποτελεί ενδογενές στοιχείο της  ανθρώπινης φύσης, δεδοµένου ότι οι ανθρώπινες 
τάσεις και ροπές δεν ενυπάρχουν στο ανθρώπινο γενετικό υλικό ούτε  προϋπάρχουν της γέννησης αλλά αντίθετα 
διαµορφώνονται και καθορίζονται από  το περιβάλλον του ατόµου. Η παραβατικότητα εποµένως σχετίζεται µε τα 
σύνθετα σχήµατα που αποτελούν την κοινωνική και όχι τη βιολογική καταγωγή  του ατόµου, στο πλαίσιο των 
οποίων αυτή αναπτύχθηκε, διατηρήθηκε και κληροδοτήθηκε. Η κατανόηση της παραβατικότητας προϋποθέτει την 
ιστορική αναδροµή της  πορείας τόσο  του ατόµου  όσο και της οµάδας, της οποίας αποτελεί µέλος, σε συνάρτηση 
πάντα µε τις ευρύτερες κοινωνικές  διαδικασίες που  εξελίσσονται την ίδια  στιγµή. Στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο η 
παραβατική ή αντίθετα η κοµφορµιστική συµπεριφορά  συνιστούν κυρίως ζήτηµα εκπαίδευσης και ευκαιριών. Το 
είδος της ανθρώπινης συµπεριφοράς είναι ανάλογο του είδους της κοινωνικής οργάνωσης. Αντίστοιχα τα 
κοινωνικά ιδεώδη καθορίζουν τα ατοµικά. Η κοινωνική αρετή είναι αποτέλεσµα συλλογικής κοινωνικής 
προσπάθειας. Αντίθετα η παραβατικότητα  «ξεσπάει»  όταν η προσπάθεια αυτή εξασθενεί. Και επειδή ακριβώς η 
«στροφή»  προς την παραβατικότητα απαιτεί λιγότερη προσπάθεια, ο Cooley θα υποστηρίξει ότι το ανθρώπινο 
είδος είναι «φύσει εξαχρειωµένο». Χρονικά οι συνεκτικές προσπάθειες εγκαταλείπονται και η κοινωνική 
αποδιοργάνωση υπερέχει  µε τις απότοµες κοινωνικές  αλλαγές, όπως  στις περιπτώσεις  που µία κοινωνική οµάδα 
έρχεται σε επαφή µε µια άλλη κοινωνική οµάδα, που διαθέτει περισσότερη  δύναµη και εξουσία. Σε τέτοιες 
συνθήκες  η παραβατικότητα αυξάνεται καθώς  η  πρώτη οµάδα υπολείπεται επιρροής. Συνεπής µε την ερµηνεία 
αυτή είναι και η πρόταση του  Cooley, περί αντιµετώπισης  της παραβατικότητας η οποία αποβλέπει σε µια 
εποικοδοµητική και πολυ-επίπεδη κοινωνική  οργάνωση. Cooley C. H., 1918 Social  Process, New York, Charles 
Scribner’s Sons, σελ. 1 - 194 
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βάσεις του κοινωνικού συστήµατος, η εκδήλωση της γίνεται µέρος της δυναµικής 

του.139

 Σύµφωνα µε τις αρχές της διαφορικής συναναστροφής, το έγκληµα 

µαθαίνεται µέσα από την  συναναστροφή και την αλληλόδραση του ατόµου µε άλλα 

άτοµα του περιβάλλοντος του στο πλαίσιο της διαδικασίας επικοινωνίας και 

κοινωνικοποίησης. Ο µηχανισµός εκµάθησης της εγκληµατικής συµπεριφοράς είναι 

κοινός µε τον γενικό µηχανισµό εκµάθησης. Αυτό σηµαίνει, ότι η λειτουργία του 

περιλαµβάνει: α)το πρακτικό µέρος, που στην προκειµένη περίπτωση  είναι 

συνώνυµο µε τεχνικές διάπραξης του εγκλήµατος και β)το θεωρητικό µέρος, το οποίο 

ταυτίζεται µε την καλλιέργεια κινήτρων, επιθυµιών, νοοτροπιών καθώς και την 

παροχή εξορθολογισµών προς µία συγκεκριµένη «συµπεριφορική» κατεύθυνση. Η 

κατεύθυνση αυτή εξαρτάται από τη θετική ή αρνητική ερµηνεία των νοµικών 

κανόνων. Στην περίπτωση της εγκληµατικής συµπεριφοράς οι υπέρ της τήρησης του 

νόµου ερµηνείες υπολείπονται εκείνων που τίθενται υπέρ της παραβίασης του. Το 

σηµείο αυτό, µάλιστα, ανάγεται στον βασικότερο άξονα της διαφορικής 

συναναστροφής, αποτελώντας παράλληλα επεξήγηση του ίδιου του όρου. 

Αναλυτικότερα, παραπέµπει στην ταυτόχρονη επαφή του ατόµου τόσο µε την 

παραβατική όσο και µε τη µη παραβατική κουλτούρα ενώ εµπεριέχει παράλληλα 

δυναµικές διαντίδρασης. Το άτοµο υιοθετεί την παραβατική συµπεριφορά επειδή οι 

επαφές του µε παραβατικά πρότυπα είναι περισσότερες και ταυτόχρονα επειδή είναι 

αποµονωµένο από εκείνα τα πρότυπα που συστήνουν το «αντίπαλο δέος». Με άλλα 

λόγια, το περιεχόµενο της ανθρώπινης συµπεριφοράς συµβαδίζει µε το περιεχόµενο 

της κοινωνικής γνώσης που έχει προσλάβει το άτοµο και κατ΄επέκταση µε το 

περιεχόµενο της κοινωνικής αντίληψης που έχει σχηµατίσει. Η διαδικασία της 

διαφορικής συναναστροφής δύναται να ποικίλει ως προς τη συχνότητα, τη διάρκεια, 

τις προτεραιότητες και την ένταση, γεγονός το οποίο επίσης επηρεάζει την πορεία της 

εγκληµατικής καριέρας του ατόµου140. 

139 Από αυτήν την άποψη, η θεωρητική προσέγγιση του Sutherland βρίσκεται σε αντίθεση µε αυτή του  T. Sellin, ο 
οποίος µε βάση το προτεινόµενο  σχήµα του, της «σύγκρουσης των διαφορετικών κανόνων 
συµπεριφοράς»  (“theory of conduct norms”) εστιάζει πρωτίστως στην ψυχολογική και συναισθηµατική 
κατάσταση  του ατόµου, όντας µέρος  ενός αριθµού κοινωνικών οµάδων, από τις οποίες κάθε µία ανταποκρίνεται 
σε µια ανάγκη βιολογικά εξαρτηµένη ή δηµιουργηµένη από την κοινωνία Βλ. Sellin  T., 1938, Culture, Conflict 
and Crime, Social Science Research Council, New York  

140Sutherland E., 1992, op. cit σελ. 88 - 90
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Το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, ως εγκληµατική συµπεριφορά, υπακούει 

στην  ίδια διαδραστική διαδικασία. Η διαφορά του σε σχέση µε το κοινό έγκληµα 

εντοπίζεται στο περιεχόµενο των  προτύπων συµπεριφοράς, που προβάλλονται και 

διαχέονται στην  κάθε περίπτωση και το οποίο είναι συνακόλουθο µε την ταξική 

κοινωνική δοµή. Τα άτοµα από χαµηλές κοινωνικές τάξεις ξεκινούν  την  εγκληµατική 

τους καριέρα µέσα σε συνθήκες κοινωνικής αποστέρησης, όπου µοντέλα 

εγκληµατικής υποκουλτούρας τροφοδοτούνται ως απάντηση στην κυρίαρχη 

κουλτούρα και στις εγγενείς αδυναµίες του συστήµατος που αυτή εκπροσωπεί. Η 

παραβατική συµπεριφορά οικοδοµείται µέσα από τις παρέες µε νεαρούς, 

συνοµήλικους παραβάτες, σε σχετική απόσταση από τα δεσπόζοντα µοντέλα της 

έννοµης τάξης και σε αντιστοιχία µε τα κοινωνικά τους µέσα. Από την άλλη πλευρά, 

οι εγκληµατίες του λευκού περιλαιµίου, στη πλειοψηφία τους γόνοι εύπορων 

οικογενειών και σε κάθε περίπτωση εκπρόσωποι των αξιών της επίσηµης κουλτούρας 

υιοθετούν την εγκληµατική συµπεριφορά, που υπαγορεύεται ως κοινή πρακτική της 

επιχειρηµατικής δράσης και στο πλαίσιο της αλαζονείας που τους καλλιεργείται. Και 

στις δύο περιπτώσεις η διαδικασία της διαφορικής συναναστροφής δεν 

ανταποκρίνεται σε µια διαδικασία απόλυτης εξοµοίωσης ή αφοµοίωσης αλλά διαθέτει 

έντονα το στοιχείο της καινοτοµίας, το οποίο σύµφωνα µε τον Sutherland είναι πιο 

έντονο στην περίπτωση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου και εµπίπτει 

στην  εφευρετικότητα των δικηγόρων, ενώ στο κοινό έγκληµα εξυπηρετείται συνήθως 

από τους κατ΄επάγγελµα εγκληµατίες141 

Κατά τη διαδικασία εκµάθησης και εξορθολογισµού του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου, ο κάθε «υποψήφιος» µυείται σε συγκεκριµένες τεχνικές 

παραβίασης του νόµου µαζί µε πρακτικές αναγνώρισης και ερµηνείας των 

καταστάσεων, στο πλαίσιο των οποίων βρίσκουν  εφαρµογή οι τεχνικές αυτές. Ο 

βαθµός διάχυσης των τεχνικών µεθόδων  και η αφοµοίωση τους από τον 

επιχειρηµατικό κόσµο αποτελεί συνάρτηση του ύψους των κερδών, δεδοµένης της 

επιχειρηµατικής ιδεολογίας περί µεγίστου κέρδους. Το ιδεολογικό στοιχείο, το οποίο 

συνοψίζεται κυρίως σε φράσεις ανάλογες του «business is business» και το οποίο 

κάθε οικονοµικός εγκληµατίας µαθαίνει να αναπτύσσει και να ασπάζεται, όχι µόνο ως 

141 Sutherland E.,1940, op. cit σελ. 11
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υπόβαθρο συγκεκριµένων πρακτικών αλλά ως γενικότερη απόρροια εµπειριών και 

διδαχών ζωής, αποτελεί το γνωστικό αντικείµενο της εγκληµατογενούς διαδικασίας 

στην  περίπτωση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου. Λόγω της ταξικής 

συγγένειας, της πολιτισµικής οµοιογένειας, των προσωπικών δεσµών  και των 

σχέσεων εξουσίας και αλληλεξάρτησης που συνδέουν  τους εγκληµατίες του λευκού 

περιλαιµίου µε τους θεσµικούς εκφραστές και εκπροσώπους της επίσηµης 

κουλτούρας, η ιδεολογία των  τελευταίων δεν εξωραΐζει απλά την  παραβατική 

υποκουλτούρα των  πρώτων αλλά την ανάγει σε γενικότερη φιλοσοφία ζωής, 

αγγίζοντας συχνά το παράδοξο µη εγκληµατοποίησης ή νοµιµοποίησης της 

εγκληµατικής συµπεριφοράς  του λευκού περιλαιµίου. Ο κίνδυνος ενός τέτοιου 

αποτελέσµατος δεν  βρίσκεται τόσο στην ηθική ουδετεροποίηση των εγκληµατιών του 

λευκού περιλαιµίου ή στην ενίσχυση της εξουσίας τους όσο στον παραβατικό τελικά 

περιεχόµενο ή έστω στη συχνά διαστρεβλωµένη φύση της ίδιας της νοµιµότητας.

«Η υπόθεση της διαφορικής συναναστροφής συνιστά µια απόπειρα ερµηνείας 

υπό το πρίσµα της διαδικασίας, µέσω της οποίας το άτοµο εισέρχεται στον κόσµο του 

εγκλήµατος»142  Η διαδικασία της διαφορικής συναναστροφής αποτυπώνει την 

κοινωνική ή κανονιστική σύγκρουση σε ατοµικό επίπεδο, λειτουργώντας ως 

µηχανισµός στρατολόγησης. Ουσία της παραµένει ότι σε µια πολυ-πολιτισµική ή 

πολυ-σύνθετη και ετερογενή µορφή κοινωνικής οργάνωσης διαφορετικές κοινωνικές 

οµάδες εκπροσωπούν διαφορετικά και αντιφατικά πρότυπα συµπεριφοράς και 

κατ΄επέκταση «πολλαπλά και εναλλακτικά εκπαιδευτικά µοντέλα βρίσκονται σε 

παράλληλη λειτουργία. Η διαδικασία, µέσω της οποίας συντηρείται η συγκρουσιακή 

αυτή κοινωνική δοµή και στο µέτρο που ο νόµος συντείνει στην  όξυνση της, 

ταυτίζεται, σύµφωνα µε το Sutherland, µε τον όρο της «κοινωνικής αποδιοργάνωσης» 

- (social disorganization) ή «διαφοροποιηµένης κοινωνικής οργάνωσης» - 

(differential social organization)143. 

142 Sutherland E., 1983, op. cit σελ. 255

143Ο Sutherland θα υποστηρίξει ότι η  «σύγκρουση κανόνων»  (normative conflict) συνιστά «κοινωνική 
αποδιοργάνωση»  στη βάση ότι ένας προηγούµενος τύπος «κοινωνικής οργάνωσης»  φθίνει ή εξαντλήθηκε. Για την 
ακρίβεια οι κοινωνικές  συνθήκες που  διαµορφώνονται σε µια τέτοια περίπτωση και που επηρεάζουν το άτοµο  
υπολείπονται αρµονίας και συνοχής εξακολουθούν όµως  να συνιστούν ένα είδος κοινωνικής οργάνωσης. Υπό  την 
έννοια αυτή η «κοινωνική αποδιοργάνωση»  παραµένει µια εναλλακτική «κοινωνικής οργάνωσης», ιδιαίτερα 
τυπική σύµφωνα µε τον Sutherland των δυτικών κοινωνών. Sutherland E., 1992, op. cit σελ. 105
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Στο πλαίσιο της κοινωνικής αποδιοργάνωσης η κοινωνία στερείται 

συναίνεσης είτε αναφορικά µε τους κοινωνικούς σκοπούς είτε σε σχέση µε τα µέσα 

επίτευξης των προσυµφωνηµένων κοινωνικών σκοπών. Από την άποψη της 

κοινωνικής µορφολογίας, η κατάσταση αυτή δύναται να εκδηλωθεί είτε ως ανοµία, 

που για τον Sutherland ισοδυναµεί µε την έννοια της κοινωνικής αβεβαιότητας, 

δηλαδή µε την έλλειψη κοινωνικών προτύπων που καθοδηγούν τα µέλη της 

κοινωνίας προς γενικές ή συγκεκριµένες µορφές συµπεριφοράς είτε ως σύγκρουση 

προτύπων συµπεριφοράς που απορρέει από την οργάνωση των διαφόρων κοινωνικών 

οµάδων που αντιµάχονται µεταξύ τους ως προς συγκεκριµένες πρακτικές. Στην 

πρώτη περίπτωση, η οποία είναι ενδεικτική κυρίως σε περιόδους µετάβασης από ένα 

κοινωνικό σύστηµα σε ένα άλλο, το άτοµο δεν  γνωρίζει πως να συµπεριφερθεί ή πως 

αναµένεται από αυτό να συµπεριφερθεί, ενώ στη δεύτερη η συµπεριφορά που 

κρίνεται «σωστή» ή «κατάλληλη» για µια κοινωνική οµάδα, δύναται να θεωρείται 

«λάθος» ή «ακατάλληλη» από την κοινωνική οµάδα, της οποίας το άτοµο αποτελεί 

µέλος144. Σύµφωνα µε την εξήγηση που δίνει ο ίδιος ο Sutherland «Αυτός ο όρος 

(κοινωνική αποδιοργάνωση) σχεδιάστηκε για να απαντήσει στην ερώτηση: Γιατί η 

εγκληµατική συµπεριφορά από τη στιγµή που τίθεται σε εφαρµογή δεν αυξάνει αόριστα 

ώστε όλοι να γίνουν  κοινωνοί της;»145  Η απάντηση του έλκει τις αναφορές της και 

πάλι στην έννοια της κοινωνικής σύγκρουσης προτάσσοντας την αρχή  ότι η κοινωνία 

οργανώνεται τόσο υπέρ όσο και κατά του εγκληµατικού φαινοµένου. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι στατιστικές εγκληµατικότητας αποτελούν την  έκβαση των αντιµαχόµενων 

τύπων οργανώσεων και οι διακυµάνσεις τους οφείλονται στο διαφορετικό βαθµό που 

οι διάφορες κατηγορίες ατόµων εµπλέκονται στο έγκληµα. Η προέκταση του ίδιου 

σκεπτικού οδηγεί στην παρατήρηση της καλλιέργειας της ατοµικότητας τόσο σε 

επίπεδο µονάδων όσο και σε επίπεδο οµάδων µε αποτέλεσµα το προβάδισµα των 

ατοµικών  συµφερόντων εις βάρος της γενικότερης ευηµερίας. Στις συνθήκες αυτές 

κοινωνικού κατακερµατισµού εντάσσεται και το επιχείρηµα για την απουσία µιας 

κοινής και συλλογικής αντίδρασης στο έγκληµα. 

144Sutherland E., 1992, op. cit σελ. 104 - 105

145 Sutherland E., 1956, op. cit σελ. 21
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Σύµφωνα µε την  ανάλυση αυτή, η ένταση του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου συµπίπτει µε περιόδους κοινωνικής σύγχυσης και αβεβαιότητας, που 

υπαγορεύονται από το αδιέξοδο ή το τέλος µιας κοινωνικο-οικονοµικής οργάνωσης. 

Η αδυναµία του νόµου και των θεσµών να αντεπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις 

θολώνει τα όρια του νόµιµου και του παράνοµου ως προς τις επιχειρηµατικές 

πρακτικές και αναστέλλει την κοινωνική αντίδραση. Στο µεταβατικό στάδιο που 

ακολουθεί, οι επιχειρηµατίες δεδοµένης της εξουσίας και της επιρροής τους, έχουν 

ήδη προλάβει να οργανώσουν την επιχειρηµατική αντίληψη και κουλτούρα, που 

συντάσσεται µε την παραβίαση των νοµοθετικών ρυθµίσεων που τους αφορούν –και 

που τους εξυπηρετούσαν στο παρελθόν- και η οποία επιπλέον διευκολύνεται από το 

έλλειµµα αντίστοιχης οργάνωσης από τον πολιτικό κόσµο υπέρ της άµυνας και της 

προάσπισης των ίδιων νοµοθετηµάτων. Πρόκειται για την ίδια τακτική που αλλού 

περιγράφεται µε τον γλαφυρό όρο «προληπτική δικηγορία» παραπέµποντας σε 

µοντέλο επιχειρηµατικής στρατηγικής.146  «Οι κανόνες του παιχνιδιού» στις 

επιχειρήσεις συγκρούονται µεν µε τους νοµικούς κανόνες αλλά η εξουσία των 

επιχειρηµατιών, που πρακτικά εµφανίζεται και ως διαπλοκή µε τους πολιτικούς 

θεσµούς, τους εξασφαλίζει τον έλεγχο των νοµικών κανόνων τόσο ως προς το 

περιεχόµενο όσο και ως προς την εφαρµογή τους.  Βασιζόµενος στο επιχείρηµα αυτό, 

ο Sutherland θα προσθέσει ότι η κοινωνική σύγκρουση δεν λειτουργεί µόνο ως 

αξίωση για τη δηµιουργία νόµου αλλά «είναι ο πρωταρχικός λόγος της ανεπάρκειας 

των θεσµικών φορέων, ως προς το καθήκον τους να εφαρµόζουν το νόµο»147. 

146  Το εύρος τόσο του όρου  όσο και της  στρατηγικής  στην οποία παραπέµπει περιέχεται στο βιβλίο  «Ο 
Δικηγόρος», όπου  ο συγγραφέας του προβαίνει στην αποκωδικοποίηση της µέσα από  την αναφορά στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα του Έλληνα Κροίσου, Α. Ωνάση. Παπινιανός, 2003, Ο Δικηγόρο», Βιβλιοπωλείον 
της «Εστίας», Ι.Δ. Κολλάρου & ΣΙΑ Α.Ε.,  Αθήνα

147Sutherland E. 1956, op. cit σελ. 108 
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Εντός του θεωρητικού αυτού πλαισίου, ο Sutherland θα επιµείνει ότι η 

ποινικοποίηση κάποιων επιχειρηµατικών πρακτικών  αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου γιατί καθορίζει την 

έκταση που η κοινωνία, τόσο σε επίπεδο πολιτών  όσο και σε επίπεδο πολιτικών 

θεσµών, θα οργανωθεί για την αντιµετώπιση της. Καθιστά, ωστόσο, σαφές ότι οι 

νόµοι παράγουν αποτέλεσµα όταν συνοδεύονται και από την ανάλογη πολιτική 

βούληση, η οποία µε την σειρά της ενεργοποιείται ύστερα από λαϊκή απαίτηση περί 

εφαρµογής τους. Με άλλα λόγια, ο Sutherland υπογραµµίζει την πολιτική διάσταση 

του εγκληµατικού φαινοµένου γενικά και ειδικότερα του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου, όχι µόνο σε σχέση µε τις κοινωνικές συνθήκες που το ευνοούν αλλά και 

σε σχέση µε τη λειτουργία των πολιτικών θεσµών. Εφόσον οι αναφορές του 

βρίσκονται στην κοινωνική οργάνωση, δηλαδή στο πολιτικό σύστηµα, η 

αντιµετώπιση του δεν µπορεί παρά να είναι µια πράξη πολιτική, η οποία απαιτεί «την 

ξεκάθαρη εναντίωση πολιτών και κυβέρνησης απέναντι στους επιχειρηµατίες εκείνους 

που παραβιάζουν  το νόµο.»148  Η απουσία µιας τέτοιας θέσης αποτυπώνεται στην 

απουσία ουσιαστικής αντεγκληµατικής πολιτικής αναφορικά µε το έγκληµα του 

λευκού περιλαιµίου ή αντίστροφα η «παρουσία» του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου εξακολουθεί να είναι αισθητή εξαιτίας της ανυπαρξίας οργάνωσης από 

την πλευρά του κοινού. «Πρόκειται για αυτό που στη θεωρία λέµε, ότι ο πόλεµος χάνει 

πολύ από την  δυναµική της πάλης εξαιτίας της αδελφοποίησης µεταξύ των δύο 

(αντιπαλευοµένων) δυνάµεων»149 

Ήδη ειπώθηκε ότι µε την υπόθεση της διαφοροποιηµένης κοινωνικής 

οργάνωσης ο Sutherland επιδίωξε να ερµηνεύσει τις στατιστικές της 

εγκληµατικότητας, αναζητώντας απαντήσεις στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, ενώ µε 

την διαφορική συναναστροφή την εγκληµατικότητα του ατόµου. Οι δύο διαδικασίες 

διαιτηρούν µεταξύ τους µια σχέση αλληλουχίας δεδοµένου ότι η πρώτη λειτουργεί ως 

το κοινωνικό υπόβαθρο της δεύτερης. Η διαδικασία της διαφορικής συναναστροφής 

παράγεται εντός και ταυτόχρονα αναπαράγει την διαδικασία της διαφοροποιηµένης 

κοινωνικής οργάνωσης. Υπό το πρίσµα αυτό, η ένταση της κοινωνικής σύγκρουσης 

148Sutherland E. 1983, op. cit σελ. 257 

149 Ibid 
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αποτυπώνεται στα ποσοστά εγκληµατικότητας, που χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες, και 

οµοίως στις παραβατικές υποκουλτούρες, που συνδέονται µε τις συνθήκες, που 

χαρακτηρίζουν τις διάφορες κοινωνικές οµάδες. Η διαφορά στις συνθήκες 

υπογραµµίζει και την  διαφορά στα µοντέλα εγκληµατικής ή παραβατικής 

υποκουλτούρας, που αναπτύσσονται ακολουθώντας την ταξική διαστρωµάτωση και 

την γεωγραφική κατανοµή των  κοινωνικών οµάδων, έτσι που τελικά οι παραβατικές 

υποκουλτούρες λειτουργούν ως «βάση δεδοµένων» τόσο για  τον ταξικό όσο και για 

τον γεωγραφικό εντοπισµό των κοινωνικών οµάδων.150  Οι διαδικασίες όµως που 

σύµφωνα µε τον Sutherland πυροδότησαν όχι την καλλιέργεια αλλά την  ανάδυση της 

εγκληµατικής υποκουλτούρας ως έννοια και ως πρακτική σχετίζονται πρωτίστως µε 

τον ανταγωνισµό, την κινητικότητα των πληθυσµών και την πολιτισµική αλληλο-

εισβολή. Όπως θα τονίσει, πρόκειται για διαδικασίες που αναδύθηκαν κατά την 

περίοδο µετάβασης από το φεουδαρχικό στο καπιταλιστικό σύστηµα και που έκτοτε 

παρέµειναν συστατικά στοιχεία του τελευταίου151. 

δ ) Αποτίµηση της θεωρητική προσφοράς του Sutherland

Μέσα από τη γενική θεωρία του περί εγκλήµατος καθώς και από το θεωρητικό 

του σχήµα περί εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, διαφαίνεται η 

αποφασιστικότητα του Sutherland να αναβαθµίσει τον επιστηµονικό λόγο της 

εγκληµατολογικής επιστήµης. Το εγκληµατικό φαινόµενο δεν συνιστά µια απλή 

υπόθεση παρέκκλισης αλλά συνδέεται µε τις πολυσύνθετες µορφές των σύγχρονων 

κοινωνιών. Όπως θα σχολιάσει ο ίδιος, «πίσω από τους νόµους, πίσω από τις 

παραβιάσεις των  νόµων  και πίσω από την ανεπαρκή ή αναποτελεσµατική εφαρµογή 

των  νόµων βρίσκουµε τις πολυπλοκότητες και τις συγκρούσεις που χαρακτηρίζουν τις 

σύγχρονες κουλτούρες.»152  Στο πλαίσιο αυτό, η θεωρητική του συνεισφορά, που για 

150 Ο  Albert Cohen, αν και εµπνευσµένος περισσότερο από  τη θεωρητική σκέψη του Merton παρά του Sutherland, 
λίγα χρόνια αργότερα θα παρουσιάσει µια εκτεταµένη µελέτη αναφορικά µε τις παραβατικές  υποκουλτούρες. 
Βασική  άποψη του A.Cohen είναι ότι η παραβατική υποκουλτούρα οφείλεται στις κοινωνικοπολιτιστικές διαφορές 
που υπάρχουν µεταξύ των νέων της  εργατικής και µεσαίας τάξης δηµιουργώντας προβλήµατα ως προς  την 
κοινωνική τους προσαρµογής. Ως  απάντηση στα προβλήµατα αυτά έρχεται η ένταξη  τους σε αντικοινωνικές ή 
εγκληµατικές συµµορίες εφήβων. Βλ. Cohen A., 1955, “Delinquent  boys: The culture of the gang”, Free Press, 
New York 

151 Sutherland E., 1983, op. cit σελ. 106 - 118

152  Sutherland E., 1956, op. cit σελ. 109
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τον H. Mannheim ισοδυναµεί µε «ακρογωνιαίο λίθο» στο αντικείµενο της 

εγκληµατολογίας και µε αφετηρία για µια νέου τύπου έρευνα,153 διαφαίνεται όχι µόνο 

σηµαντική αλλά και πολυεπίπεδη. 

Σε πρώτο επίπεδο, ο Sutherland αποπειράθηκε τη µεταφορά του διαλόγου από 

τον εγκληµατία – άνθρωπο στο εγκληµατικό φαινόµενο και κατ΄επέκταση από τον 

οικονοµικό εγκληµατία στο οικονοµικό έγκληµα. Η τάση αυτή, η οποία είχε ήδη τεθεί 

«σε κίνηση» από τους εκπροσώπους της Σχολής του Σικάγο, βρήκε στον  Sutherland 

τον πρώτο εκφραστή της. Απορρίπτοντας τις αταβιστικού τύπου ερµηνείες, περί 

προσωπικής παθολογίας και αµφισβητώντας τις οικολογικές προσεγγίσεις, περί 

κοινωνικής παθογένειας, απεγκλώβισε την έννοια του εγκλήµατος τόσο από τα 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά όσο και από την νοµοτέλεια των κοινωνικών συνθηκών. 

Το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου αποτέλεσε το αντιπαράδειγµα σε ισχυρισµούς 

που µέχρι τότε ήθελαν την εγκληµατικότητα αφενός «προνόµιο» των χαµηλών 

κοινωνικών τάξεων και αφετέρου αποτέλεσµα του κοινωνικού φαινοµένου της 

φτώχειας. Με αυτή τη θεωρητική κατασκευή ο Sutherland πρωτοτύπησε 

παρουσιάζοντας τη δυναµική ανάµεσα στα «εγκλήµατα των ισχυρών» και στην 

«κατάχρηση εξουσίας». Η έννοια της εξουσίας, που ο Sutherland περιγράφει ως 

συνδυασµό οικονοµικής ισχύος και πολιτικής επιρροής, απέκτησε για πρώτη φορά 

εγκληµατογενή χαρακτηριστικά, φέρνοντας στην επιφάνεια έννοιες που µέχρι τότε 

λίµναζαν στο «επιστηµονικό απυρόβλητο». 

Το δεύτερο επίπεδο πάνω στο οποίο κινήθηκε ο Sutherland αφορά τη στροφή 

του ενδιαφέροντος του, προκαλώντας την αντίστοιχη µετάβαση, από την ανάλυση της 

εγκληµατικής-ποινικοποιηµένης συµπεριφοράς στη συµπεριφορά και  τη λειτουργία 

του ποινικού νόµου. Με το θεωρητικό µοντέλο της διαφορικής συναναστροφής και 

της διαφοροποιηµένης κοινωνικής οργάνωσης προέταξε ότι το έγκληµα εντάσσεται 

στο σύνολο της ανθρώπινης συµπεριφοράς, ενέχεται στις δοµές της κοινωνικής 

οργάνωσης και εκδηλώνεται µέσα από τη διαδικασία της κοινωνικής σύγκρουσης. Η 

σύλληψη, η εφαρµογή και τα όρια του ποινικού νόµου καθορίζουν  την  έκταση της 

εγκληµατικής συµπεριφοράς και την ένταση της κοινωνικής σύγκρουσης. Τον 

χαρακτηρισµό του Sutherland, ως πρόδροµο της θεωρίας της κοινωνικής σύγκρουσης 

153  Mannheim H., 1949, “White Collar Crime”, in  The Annals of the American Academy of Political and Social 
Science, τ.226 , σελ  244
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επιβεβαιώνει και ο A. Baratta, επισηµαίνοντας ότι η θεωρητική προσέγγιση του 

πρώτου περιέχει όλες τις βασικές αρχές µιας εγκληµατολογικής θεωρίας της 

σύγκρουσης. «Θα ήταν χρήσιµο να αναφέρουµε τρία από αυτά: την  λογική 

προτεραιότητα και αλληλουχία που επιδεικνύεται στη διαδικασία εγκληµατοποίησης σε 

σχέση µε την εγκληµατική συµπεριφορά, την αντιστοιχία της διαδικασίας 

εγκληµατοποίησης και της εγκληµατικής συµπεριφοράς µε την  ύπαρξη, τα συµφέροντα 

και τη δραστηριότητα των αντιµαχόµενων  κοινωνικών οµάδων, τον πολιτικό 

χαρακτήρα που διαπνέει το εγκληµατικό φαινόµενο στο σύνολο του.»154

Παρόλα αυτά µια «γενική κάτοψη» στο έργο του Sutherland εκτός από τα 

καινοτόµα χαρακτηριστικά αναδεικνύει και τη βαθιά αντιφατικότητα που το διαπνέει. 

Συνοψίζοντας το σκεπτικό του, η οργάνωση των σύγχρονων κοινωνιών, εξαιτίας της 

ανοµοιογένειας και της ανοµοιοµορφίας τους, είναι ταυτόσηµη της διαδικασίας  της 

κοινωνικής σύγκρουσης. Ταυτόχρονα, η κοινωνική σύγκρουση συνιστά την 

κατεξοχήν  εγκληµατογόνο διαδικασία. Η ουσία της συµπυκνώνεται στην επιτυχία της 

ισχυρότερης κοινωνικής οµάδας να καταστήσει παράνοµη τη συµπεριφορά µιας 

άλλης οµάδας, που αντιµάχεται τα συµφέροντα της,  και στην αντίδραση της 

τελευταίας ενάντια στο νόµο. Η µέθοδος που ακολουθείται είναι συνώνυµη της 

εργαλειοποίησης του δικαίου και του κράτους. Στην καπιταλιστική οργάνωση, ο 

Sutherland θεωρεί προσωποποίηση της ισχυρής οµάδας τους επιχειρηµατίες και 

υπογραµµίζει ότι η οικονοµική δύναµη και πολύ περισσότερο η κοινωνική τους θέση, 

τους παρέχει την δυνατότητα παρέµβασης στην διαµόρφωση και στην εφαρµογή του 

νόµου, διαστρεβλώνοντας την λειτουργία του, η οποία δεν είναι άλλη από την 

προστασία της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισµού. Κατ΄επέκταση ο Sutherland 

οδηγείται στο συµπέρασµα ότι το έγκληµα των  ισχυρών ή σύµφωνα µε τον όρο που 

ακολουθεί, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου συντείνει στην  αλλοίωση του 

154  Baratta Alessandro, 1981, « Conflit Social et  Criminalité. Pour La Critique De La Théorie Du Conflit En 
Criminologie »  Déviance et Societé, Genève,  τ. 6, No 1, σελ. 6
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καπιταλιστικού συστήµατος και συνιστά απειλή για την ύπαρξη και τη συνέχεια του, 

αντίστοιχης επικυνδυνότητας µε τον σοσιαλισµό(!)155 

Το θεωρητικό παράδοξο συνίσταται στην αδυναµία του Sutherland να 

εντοπίσει τελικά την ασυνέχεια των  συλλογισµών  του. Ενώ αναγνωρίζει την 

εγκληµατογόνο κοινωνική δοµή του καπιταλιστικού συστήµατος, επισηµαίνοντας ως 

τρόπο µεθόδευσης της την εργαλειοποίηση του νόµου και τη χειραγώγηση του 

κράτους από την  κυρίαρχη οµάδα, δηλαδή την εκπρόσωπο της αντίστοιχης κυρίαρχης 

καπιταλιστικής οργάνωσης, δεν οδηγείται στην αµφισβήτηση της οργάνωσης αυτής 

αλλά αντίθετα υπεραµύνεται της πολιτικής της ορθότητας. Έτσι, µετά το λογικό άλµα 

που κάνει προς τις δοµές, υπαναχωρεί τελικά θίγοντας τη κακή ή αντιδεοντολογική 

συµπεριφορά των επιχειρηµατιών, ως ατόµων. Με άλλα λόγια, ο Sutherland 

περιέγραψε µεν τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήµατος, θέτοντας ως 

παραµέτρους τη κοινωνική σύγκρουση, τα εγκλήµατα των ισχυρών και την 

κατάχρηση της εξουσίας αλλά δεν  προχώρησε στην αξιολόγηση του, δηλαδή στην 

κριτική εκτίµηση και αποτίµηση των παραµέτρων  αυτών. Ο νόµος χαρακτηρίστηκε 

ως εργαλείο παραγωγής, αναπαραγωγής και κατάχρησης της εξουσίας αλλά η 

συγκεκριµένη εξουσία θεωρήθηκε ως φυσική, δεδοµένη και πολιτικά ορθή. 

Ο Sutherland δεν συνδύασε τελικά την αρχική του επιδίωξη να ερµηνεύσει το 

εγκληµατικό φαινόµενο βάσει «κοινωνικών δεδοµένων» µε την θεωρία του για το 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, που µοιραία θα σήµαινε και ρήξη µε τη 

φιλελεύθερη παράδοση. Όπως θα σχολιάσουν αργότερα κάποιοι µελετητές του «δεν 

µπόρεσε να υπερβεί τελικά την προτεσταντική του ανατροφή και ιδεολογία.»156 

Θεωρώντας «αµάχητο» το τεκµήριο της νοµικής ορθότητας του καπιταλιστικού 

συστήµατος ο Sutherland παρέµεινε υποστηρικτής του νοµικού θετικισµού, µε την 

έννοια ότι δεν τόλµησε να αµφισβητήσει το κοινωνικό του υπόβαθρο και τις 

κοινωνικές του προεκτάσεις. Το γεγονός αυτό, µάλιστα, τονίζεται περισσότερο µε 

155Ο Sutherland εµµένοντας στη συµβολικότητα του δικαίου, υποστηρίζει ότι οι νόµοι δεν αποτελούν ένα σύνολο 
αυθόρµητων ή αυθαίρετων αρχών αλλά ενσαρκώνουν το περιεχόµενο µιας συγκεκριµένης ιδεολογίας. Στο 
καπιταλιστικό πλαίσιο οι νόµοι αντικατοπτρίζουν τη βαθιά παράδοση υπέρ του ελεύθερου ανταγωνισµού και του 
ελεύθερου «συνεταιρίζεσθαι»  και συνεπώς  η  προσβολή τους σηµαίνει αυτόµατα την παραβίαση βαθιά 
γαλουχηµένων ηθικών αξιών. Οι συνήθεις παραβάτες  συγκεντρώνονται, σύµφωνα  µε τον Sutherland, κατά κύριο 
λόγο σε δύο κοινωνικές  οµάδες α) τους µεγάλο-επιχειρηµατίες και β)σε αυτούς που πιστεύουν στον οικονοµικό 
κολεκτιβισµό, ήτοι τους κοµµουνιστές. Sutherland E. 1983, op. cit σελ. 55

156  Gaylord Mark S & Galliher John F., 1990, The Criminology Of Edwin  Sutherland, Transaction Books, New 
Brunswick (USA) and Oxford (UK), σελ. 153
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βάση τη εκτίµηση που γίνεται για τον ίδιο το νοµικό θετικισµό: «Ακόµη και οι οπαδοί 

του δεν έχουν  πρόβληµα να παραδεχθούν, ότι το περιεχόµενο των ρυθµίσεων του 

θετικού δικαίου αποτελεί κατά κανόνα έκφραση των αντιλήψεων  περί αγαθού και 

κακού που επικρατούν στην κοινωνία, εντός της οποία εφαρµόζεται το δίκαιο».157  Η 

άρνηση τελικά του Sutherland να αντιταχθεί στην καπιταλιστική αντίληψη των 

πραγµάτων στοίχισε τελικά την αδυναµία του να θέσει το εγκληµατικό φαινόµενο σε 

άλλη βάση από αυτή της ανθρώπινης συµπεριφοράς.   

Στο σηµείο αυτό, επικεντρώνεται εξάλλου το σύνολο σχεδόν της κριτικής που 

του απευθύνεται. Η επιλογή του Sutherland να ερµηνεύσει το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου µε «κλειδί» τη γενικότερη θεωρία του περί εγκλήµατος σηµατοδοτεί την 

παράλληλη υπαναχώρηση του προς ατοµο-κεντρικά σχήµατα ανάλυσης. Ενώ η 

εξελικτική πορεία της µελέτης του µεταβαίνει από το δράστη-άτοµο, ταυτίζοντας 

αρχικά το ερευνητικό του πεδίο µε τους καταχραστές, στη δράση-φαινόµενο, 

θέτοντας στο στόχαστρο του ενδιαφέροντος του τις παράνοµες  δραστηριότητες 

εταιρειών, η ένταξη της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου στους 

ερµηνευτικούς κόλπους της θεωρίας της διαφορικής συναναστροφής επιφέρει την 

αποµάκρυνση από σηµαντικά ιδεολογικά ζητήµατα, όπως οι σχέσεις εξουσίας και 

άλλα θέµατα σχετικά µε την κοινωνική διαστρωµάτωση και την επιστροφή σε 

θετικιστικά µοντέλα αναφοράς, ανατρέποντας έτσι «τον καινοτόµο χαρακτήρα της 

µονογραφίας του»158. Ακόµη και ο µαθητής του Sutherland, Donald Cressey, στην 

µελέτη του για οικονοµικές καταχρήσεις αµφισβήτησε τον  αποτελεσµατικό και 

δόκιµο χαρακτήρα της θεωρίας της διαφορικής συναναστροφής ως ερµηνευτικό 

κλειδί. Για την ακρίβεια, µε βάση την έρευνα του αποδείχθηκε ότι επαφές µε 

εγκληµατικά πρότυπα δεν ήταν απαραίτητη σε περιπτώσεις κατάχρησης 

εµπιστοσύνης, όπως και οι ορθολογικοποιήσεις τέτοιων  καταχρήσεων δεν  ήταν  πάντα 

εµφανείς. «Είναι αµφίβολο ότι εµπειρικά µπορεί να αποδειχθεί ότι η θεωρία της 

διαφορικής συναναστροφής εφαρµόζεται ή δεν  εφαρµόζεται σε εγκλήµατα που αφορούν 

157  Σούρλας Π., 1995, Justi atque injusti  scientia – Μια εισαγωγή στην επιστήµη, εκδόσεις  Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα – Κοµοτηνή, σελ.86

158Geis G. and Goff C., 1992, “Edwin H. Sutherland’s White-Collar Crime in America: An Essay in  Historical 
Criminology”, στο Monkkonen E. (ed)“Crime and Justice in  American History, K.G.Saur Munich, London, New 
York, Paris, σελ. 140 
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στην παραβίαση οικονοµικής εµπιστοσύνης ή ακόµη και σε άλλα είδη εγκληµατικής 

συµπεριφοράς.»159

Το φαινόµενο του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου αν και αρχικά 

εξισώνεται µε δηµιούργηµα πολιτικών αλλαγών και νοµικών ρυθµίσεων, στο τέλος η 

ευθύνη καταλογίζεται για µια ακόµη φορά  στο άτοµο και όχι στο κοινωνικό 

σύστηµα.  Η ανάλυση του Sutherland για την εγκληµατικότητα του λευκού 

περιλαιµίου αγνόησε κάθε έννοια που αφορά στις κοινωνικές δοµές, όπως ο 

καπιταλισµός, η κοινωνική τάξη, το κέρδος ή ο ανταγωνισµός προκρίνοντας  µια 

επιπλέον κοινωνιο-ψυχολογική ανάλυση του ατόµου-δράστη.  Απέναντι σε µια τέτοια 

επιλογή ο C. R. Jeffry  υπενθυµίζει ότι «…τα αίτια των πολιτικών  και νοµοθετικών 

αλλαγών µπορούν  να εντοπισθούν µόνο µέσα από τη µελέτη του νόµου και της 

κοινωνίας, όχι µέσα από τη µελέτη του εγκληµατία….καµία αξιολόγηση της 

προσωπικότητας του δράστη-εγκληµατία δεν µπορεί να υποκαταστήσει τη 

κοινωνιολογική ανάλυση του εγκληµατικού  φαινοµένου»160. Η ίδια ακριβώς κριτική θα 

χρησιµοποιηθεί από τους G. Geis & C. Goff για να καταλήξουν ότι ο Sutherland 

περιορίζεται σε ερµηνείες που αφορούν στη διάχυση ή στη διάδοση παρά στη γένεση 

του εγκληµατικού φαινοµένου,161 δεδοµένου, όπως επιπλέον παρατηρεί R. Sorenson, 

«η διαφορική συναναστροφή ως εγκληµατολογική θεωρία είναι επαρκής µόνο στην 

περίπτωση που προσδιορίζουµε πλήρως τις κοινωνικές δυνάµεις που την θέτουν  σε 

εφαρµογή»162 

Για να κατανοήσουµε ακόµη καλύτερα τη θεωρητική προσφορά του 

Sutherland που αντικατοπτρίζεται στην έρευνα του για το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου και να αντιληφθούµε την αντιφατικότητα που το διατρέχει πρέπει να 

επιστρέψουµε στα ίδια τα κίνητρα της µελέτης του. Πέρα από τη θεωρητική τους 

διάσταση που σχετίζεται, όπως ήδη ειπώθηκε αρχικά, µε τη διαφωνία και την 

αντιπαράθεση του ως προς την επιστηµονικότητα και εγκυρότητα των 

εγκληµατολογικών θεωριών της εποχής, ανάλογη αν όχι µεγαλύτερη βαρύτητα είχε 

159 Cressey D., 1973, Other People’s Money, Montclair New Jersey, Patterson Smith, σελ. 147-148

160 Op. cit. Geis G. and Goff  C., 1992, σελ. 148

161 Ibid, σελ. 147

162  Sorenson R., 1950, “Review of Sutherland, White Collar Crime”, στο  Journal  of Criminal Law, Criminology 
and Police Science, τ.41, σελ. 81 
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για τον  Sutherland το ηθικό κριτήριο, το οποίο αρχικά συνοψίζεται στην άποψη ότι τα 

εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου συνιστούν «ηθικό ατόπηµα» (morally wrong). Το 

αντικείµενο της έρευνας του εστιάζεται συγκεκριµένα στις «ανήθικες πρακτικές» 

ανάµεσα σε επιχειρηµατίες και µεταξύ επιχειρήσεων. Ακόµη και όταν φτάνει στο 

σηµείο να υποστηρίξει τον «εγκληµατικό» χαρακτήρα του φαινοµένου, η βάση της 

ανάλυσης του παραµένει ηθική εφόσον ουσία της παραµένει η ηθική αδικία, που 

βρίσκει έκφραση στο µεροληπτικό και άδικο χαρακτήρα των νόµων  που αφορούν 

στην  εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου και κατ΄ επέκταση στην εύνοια που 

απολαµβάνουν  οι πλούσιοι και ισχυροί. Περιγράφοντας τη στάση του αυτή ο George 

Vold θα την  παροµοιάσει µε «πραγµατική έκκληση…..για αλλαγή στα ήθη που 

καθορίζουν  τη νοοτροπία γύρω από το τι θεωρείται καλό ή κακό στην επιχειρηµατική 

πρακτική»163 

Ωστόσο, το οπτικό πεδίο του Sutherland ήδη από τις πρώτες απόπειρες να 

διατυπώσει τη θεωρία του για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου δεν είναι 

προσανατολισµένο να καταδείξει ή να αποκαλύψει τις ατέλειες του συστήµατος αλλά 

αντίθετα να υπερασπιστεί την αρτιότητα του. Η πρώτη του αναφορά στους «white 

collar criminaloids»164 το 1934 υπογραµµίζει την επικινδυνότητα των συγκεκριµένων 

δραστών ως προς τις συνέπειες που αυτή επιφέρει στο θεσµό της ιδιοκτησίας και 

στους λοιπούς θεσµούς του καπιταλιστικού συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, η ηθική 

ένσταση του Sutherland δεν προέρχεται από την προσωπική αµφισβήτηση του 

συστήµατος αλλά αντίθετα είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πίστη του στις αρχές 

του ελεύθερου ανταγωνισµού και εµπορίου και την αποστροφή του για κάθε άλλου 

τύπου κοινωνικο-οικονοµικής οργάνωσης.165 Το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου δεν 

αποτελεί παράγωγη ή παράπλευρη απώλεια του συστήµατος αλλά στο επίκεντρο 

τίθενται πάλι οι δράστες του λευκού περιλαιµίου, οι παράνοµες δραστηριότητες των 

163Vold G., 1958, “Theoretical Criminology”, New York, Oxford University Press, σελ. 259

164 Ο σχετικός  όρος απαντάται για  πρώτη φορά στην τρίτη έκδοση του  έργου του “Principles of  Criminology”  και 
πιο συγκεκριµένα  στο κεφάλαιο  υπό τον τίτλο “Indexes of Crime” όπου ο Sutherland παρατηρεί ότι ο έντονος 
ρυθµός  µε τον οποίο πραγµατοποιούνται οι πολιτικές και οικονοµικές  αλλαγές  στην αµερικανική κοινωνία δεν 
συµβαδίζει µε το ρυθµό εξέλιξης των νοµικών κωδίκων. Ως αποτέλεσµα εντοπίζει τη δηµιουργία  ενός νέου τύπου 
εγκληµατία, “the white collar criminaloid”. Geis G. and Goff C., 1992, op. cit. σελ. 122

165  Χαρακτηριστικά αναφέρει: «η  αναδιανοµή  του  πλούτου  µπορεί να είναι  επιθυµητή για  άλλους λόγους αλλά 
πιθανότατα όχι ως µέσο έλεγχου του εγκλήµατος». Sutherland E., 1949, op. cit. σελ. 515
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οποίων «διαστρεβλώνουν τον καπιταλισµό»166 και υπονοµεύουν την οµαλή λειτουργία 

του. Υπό αυτούς τους όρους, η εν λόγω εγκληµατικότητα δεν  κρίνεται ως αποτέλεσµα 

του  καπιταλιστικού συστήµατος αλλά ως συνέπεια της ανθρώπινης δράσης. Το ηθικό 

κριτήριο που πυροδότησε την αµφισβήτηση του Sutherland ως προς τα νοµικά όρια 

του εγκλήµατος κατέληξε ουσιαστικά στον εγκλωβισµό του και τελικά στην 

αυτοαναίρεση του επιχειρήµατος του. 

Διαζευκτικά, σύµφωνα µε την κριτική που αναπτύσσουν οι H. & J.  

Schwendinger, το ηθικό κριτήριο του Sutherland επί της ουσίας αποτέλεσε 

ταυτόσηµο της ηθικής του Κράτους, δεδοµένου ότι όχι µόνο δεν προχώρησε στην 

ανάγνωση και ανάλυση της ηθικής τεκµηρίωσης των νοµικών κανόνων αλλά απέφυγε 

και κάθε αντίθεση µε τα παγιωµένα νοµικά δεδοµένα.167   Σύµφωνα µε την  οπτική 

αυτή, δεν τίθεται θέµα αντίφασης στο έργο του αλλά αναπαραγωγής της 

«νοµικίστικης αντίληψης» περί εγκλήµατος και εγκληµατιών. Τα δύο κριτήρια, που 

αντέταξε ο Sutherland απέναντι στα περιοριστικά όρια του νοµικού ορισµού του 

εγκλήµατος, α) η κοινωνική βλάβη και β) η ποινή, προκειµένου να ερµηνεύσει το 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, αντλούνε τελικά την εγκυρότητα τους µόνο µέσω 

της επίκλησης και εφαρµογής των θεσµοθετηµένων νοµικών επιταγών. Εξισώνοντας 

το κριτήριο της κοινωνικής βλάβης σε «βλάβη κατά του κράτους» και 

χρησιµοποιώντας το κριτήριο της προβλεπόµενης από το νόµο ποινής παρέπεµψε για 

µια ακόµη φορά στην ερµηνεία και στην νοµική αρµοδιότητα των νοµιµοποιηµένων 

από το κράτος φορέων ή µε δυο λόγια στην «κρατική αυθεντία». Αυτό ακριβώς 

εννοούν και οι H. & J. Schwendinger όταν δηλώνουν ότι η εγκληµατολογική µελέτη 

του Sutherland υπερέβη µεν τα όρια του ποινικού νόµου αλλά δεν  διαπέρασε τα όρια 

του κράτους.168 

Δ. Δοµολειτουργισµός και ανοµία – Από τη θεωρητική σκοπιά του Robert Merton

α) Το εγκληµατικό φαινόµενο ως συνώνυµο της συστηµικής προσαρµογής

166 Geis G. and Goff C., 1992, op. cit σελ. 134 - 135

167 Schwendinger H. & Schwendinger J., 1970, op. cit σελ.136-137

168 ibid. σελ. 126
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 Με δεδοµένο το θεωρητικό µοντέλο της Σχολής του Σικάγο και σχεδόν  

ταυτόχρονα µε τη θεωρητική σύλληψη του Sutherland για το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου, γράφει και ο Robert  Merton. Πρόκειται για έναν ακόµη αµερικανό 

κοινωνιολόγο,169 ο οποίος χωρίς ποτέ να απορρίψει τις προαναφερόµενες θεωρητικές 

προσεγγίσεις θα ακολουθήσει µία τελείως διαφορετική συλλογιστική. 

Χρησιµοποιώντας το ίδιο σηµείο εκκίνησης, ο Merton θα υπερθεµατίσει της άποψης 

ότι οι ρίζες του εγκληµατικού φαινοµένου εντοπίζονται στην «ύφανση» της 

αµερικάνικης κοινωνίας. Στο παράδειγµα όµως της υιοθέτησης και προσαρµογής σε 

εναλλακτικές, παρεκκλίνουσες υπό-κουλτούρες ο Merton παραθέτει το 

αντιπαράδειγµα της παρέκκλισης, που ελλοχεύει στην ίδια τη «κουλτούρα της 

προσαρµογής», δηλαδή στην έννοια του κοµφορµισµού. Αναποδογυρίζοντας το 

νόµισµα της «κοινωνικής αποδιοργάνωσης» είδε ως αιτία του εγκληµατικού 

φαινοµένου έναν πολύ συγκεκριµένο τύπο «κοινωνικής οργάνωσης». 

Η κυρίαρχη εικόνα της αµερικανικής πραγµατικότητας στα τέλη της δεκαετίας 

του 1930 δεν αντανακλούσε, σύµφωνα µε την «µερτονική» οπτική, την εθνική και 

φυλετική ετερογένεια και κατ΄επέκταση την πολιτισµική ή κανονιστική σύγκρουση, 

αλλά τις ακριβώς αντίθετες έννοιες, της πολιτισµικής οµοιογένειας και ηγεµονίας. 

Ισχυρές κοινωνικές δυνάµεις υπαγόρευαν την  διεύρυνση της αµερικανικής 

ταυτότητας µέσω της διάδοσης του «αµερικανικού ονείρου».  Η πολιτική προώθησης 

της εθνικής ταυτότητας σήµαινε αφοµοίωση της εθνικής κουλτούρας και κατ΄ 

επέκταση συλλογική συµµετοχή στον αγώνα για κοινωνική ανέλιξη.170  Το κεντρικό 

σύνθηµα της «αµερικανοποίησης» αντλούσε το περιεχόµενο του µέσα από µια 

διακήρυξη του τύπου «και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι», δηλαδή από την ελπίδα ότι 

τελικά όλοι θα κατέληγαν κοινωνοί µιας ευηµερίας, που µόνο λίγοι µέχρι τότε 

απολάµβαναν. 

169  Αν και όπως  παρατηρούν οι D. Downs & P. Rock, ο  ίδιος δεν θα περιέγραφε ποτέ τον εαυτό  του  ως 
εγκληµατολόγο  ή  κοινωνιολόγο  της  παρέκκλισης, δεδοµένου ότι το ενδιαφέρον του  επικεντρωνόταν στην 
κοινωνιολογία  της επιστήµης  και της γνώσης  (knowledge). Αυτή είναι και η προφανής  εξήγηση που δίνουν οι 
συγγραφείς για το  γεγονός ότι η σπουδή  του  αναφορικά µε την έννοια της ανοµίας παρά  τον καθοριστικό της ρόλο 
στην ανάλυση της  παρέκκλισης, ήταν σύντοµη και όχι ιδιαιτέρως  διανθισµένη. Ουσιαστικά, η συγκεκριµένη 
έννοια αποτελεί το  αντικείµενο  δύο δοκιµίων του Merton ενώ εκλείπουν γενικώς από µέρους του οι απαντήσεις σε 
κριτικές που  δέχθηκε σε σχέση µε την εν λόγω θεωρητική του πρόταση. Βλ. Downes D. & Rock P., 1998, 
Understanding  Deviance. A guide to the sociology of crime and rule breaking, 3rd edition, Oxford University 
Press, σελ. 129

170  Lilly  R., Cullen F., Ball R., 2007 Criminological Theory – Context and Consequences, Thousand Oaks – 
London – New Delhi, , 4th edition, Sage Publications, σελ. 55 - 61
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 Ο πυρήνας της θεωρητικής προσέγγισης του Merton  ταυτίζεται µε αυτό, που 

ο ίδιος αποκαλεί «ιδιαιτερότητα της αµερικανικής κοινωνίας», και συµπυκνώνεται 

στο γεγονός, ότι στο πλαίσιο της όλοι οι πολίτες θεωρητικά δύνανται να ανέλθουν 

την κοινωνική κλίµακα, πρακτικά όµως η δοµή της αρνείται τις ίσες ευκαιρίες προς 

επίτευξη αυτού του κοινωνικά «ευλογηµένου» σκοπού. Στην  αντίφαση αυτή 

εδραιώνει εν συνεχεία την έννοια της ανοµίας, που µε τη σειρά της αποτελεί την 

κύρια πηγή παρέκκλισης. Την  ίδια έννοια, όπως ήδη παρουσιάστηκε, χρησιµοποίησε 

και ο Sutherland ως σηµαντική παράµετρο στην ερµηνεία του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου. Η σηµαντικότητα της για τον  Sutherland είδαµε ότι συνοψίζεται στην 

συγκρουσιακή κατάσταση, που δηµιουργείται µεταξύ οικονοµικής παράδοσης και 

επιχειρηµατικής πραγµατικότητας. Αντίθετα, στον Merton η ανοµία περιγράφεται 

περισσότερο µε όρους κοινωνικού συµβολαίου παρά κοινωνικής σύγκρουσης. Υπό το 

πρίσµα αυτό, η έννοια αφορά σε ενδογενή στοιχεία του κοινωνικού συστήµατος, στην 

κατάρρευση ευρέως αποδεκτών κοινωνικών προτύπων, στην συρρίκνωση της 

κοινωνικής συνοχής, στην απονοµιµοποίηση θεσµών, µε άλλα λόγια στο έλλειµµα 

κοινωνικής συναίνεσης.171 

Ως προς τις «ανοµικές «αντιδράσεις» ή διαφορετικά ως προς τις µορφές 

παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς ο Merton, απατώντας  σε σχετική κριτική του Albert 

Cohen,172  παραπέµπει µεν στο θεωρητικό µοντέλο της διαφοροποιηµένης 

αλληλόδρασης του  Sutherland και της οικολογικής σχολής για να υποδείξει τον 

µηχανισµό µετάδοσης τους,  αλλά υπογραµµίζει ότι οι συµπεριφορές αυτές θα πρέπει 

να αναλύονται υπό το πρίσµα της κοινωνικής διαδικασίας.  Η ανοµία δεν  συνιστά µία 

171Merton Robert, 1964, “Anomie, Anomia and Social  Interaction: Contexts of Deviant Behavior”, στο Marshall 
B. Clinard, Anomie and Deviant Behavior: A Discussion and Critique, London, The Free Press of Glencoe Collier-
Macmillan Limited, σελ 226 - 227

172  Αν και ο  Albert Cohen χρησιµοποίησε βασικές  αρχές της θεωρίας της ανοµίας του  Merton, για να ερµηνεύσει 
την νεανική εγκληµατικότητα, εντούτοις υποστηρίζει ότι η συγκεκριµένη προσέγγιση δεν καλύπτει επαρκώς  τη 
δράση των εφήβων παραβατών. «Αυτό  το  επιχείρηµα  (η  θεωρία της  ανοµίας) είναι κοινωνιολογικά εξεζητηµένο  και 
και ιδιαίτερα εύσχηµο  για το  έγκληµα που  διαπράττεται από ενήλικους  επαγγελµατίες δράστες και για την οικονοµική 
παραβατικότητα που  αναπτύσσουν κάποιοι µεγαλύτεροι ή ηµι  –επαγγελµατίες  νέοι  κλέφτες. Δυστυχώς αδυνατεί  να 
δώσει εξηγήσεις για τη µη-ωφελιµιστική παράµετρο  που  διατρέχει την έννοια της  υποκουλτούρας.» Επίσης 
προσθέτει ότι «η θεωρία της ανοµίας δεν καταπιάνεται µε  άλλα χαρακτηριστικά της  παραβατικής  υποκουλτούρας 
όπως η τάση για καταστροφή, η  συναισθηµατική  αστάθεια, ο ενθουσιασµός και η  έντονη άρνηση». Βλ. Cohen A., 
1955, op. cit. σελ. 36  Αργότερα ο A. Cohen σε αυτοτελές άρθρο του  για τη θεωρία της ανοµίας αναφέρει ότι η 
θεωρητική εκδοχή του  Merton είναι «εξατοµικευµένη  και ατοµικιστική» (“atomic and individualistic”) Cohen A., 
1965, “The Sociology of the Deviant Act: Anomie Theory and Beyond” στο American Sociological Review, τ. 30,  
σελ 6
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κατάσταση που κάποια άτοµα αντιµετωπίζουν αλλά µια  κοινωνική διαδικασία,173 

που αφορά στο κοινωνικό σύνολο και άρα τα παράγωγα αυτής, δηλαδή οι 

παρεκκλίνουσες συµπεριφορές, οφείλουν αντίστοιχης ανάλυσης. Κοντολογίς, η ίδια η 

παρέκκλιση συνίσταται σε µια κοινωνική διαδικασία. Στην περίπτωση, εποµένως, 

µιας νέας υποκουλτούρας, που χαρακτηρίζεται συνώνυµη της παραβατικότητας, 

βαρύνουσα σηµασία για τον Merton δεν έχει τόσο ο τρόπος αναπαραγωγής της αλλά 

ο λόγος της εξαρχής παραγωγής της, ο οποίος περαιτέρω επιτρέπει τη συνέχιση και 

διαγράφει την ένταση και τη διάρκεια της.174  Ο Merton µε άλλα λόγια, πλησιάζει 

περισσότερο στη λειτουργία των ίδιων των κοινωνικών δοµών, οι οποίες 

υπαγορεύουν  τα κοινωνικά φαινόµενα, όπως είναι το έγκληµα ή η παρέκκλιση, και 

προσδιορίζουν το περιεχόµενο τους. 

Παρά το γεγονός ότι οι δύο συγγραφείς γράφουν  σχεδόν παράλληλα και όπως 

παρατηρούν  οι θεωρητικοί, «ο ένας διαθέτει γνώση του έργου  του  άλλου»175, είναι 

σαφές ότι το πεδίο µελέτης τους κινείται σε διαφορετικά επίπεδα. Η ανάλυση του 

Sutherland για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, παρά τον καινοτόµο χαρακτήρα 

της για την εποχή, επιµένει να κρατάει το φαινόµενο «εκτός έδρας», δηλαδή 

αυτοτελές ενός κοινωνικού πλαισίου. Ο Merton αντίθετα το εντοπίζει στις ίδιες τις 

λειτουργίες του κοινωνικού συστήµατος. Το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, ως 

παρέκκλιση, προέρχεται πρωτίστως από την διαντίδραση των κοινωνικών δοµών και 

των λειτουργιών  που επιτελούν και δευτερευόντως από την  αλληλόδραση µεταξύ των 

ίδιων των κοινωνών. 

173  Η  υιοθέτηση  παράνοµων µέσων προς επίτευξη των πολιτισµικών σκοπών, που στέφονται όµως  από επιτυχία, 
αυξάνει την «δηµοτικότητα»  τέτοιων πρακτικών εις  βάρος της νοµιµότητας. Οι πιέσεις που ασκούνται από τις 
αντιφάσεις του κοινωνικού συστήµατος ωθούν τους περισσότερο ευάλωτους κοινωνικά σε παρεκκλίνουσες 
συµπεριφορές. Η  αποτελεσµατικότητα ή η λειτουργικότητα, όπως  θα προτιµούσε ο Merton, που  συχνά συνοδεύει 
την παρέκκλιση πολλαπλασιάζει των αριθµό των ατόµων που τελικά εµπλέκονται σε αυτή. Η  διαδικασία  της 
ανοµίας, που υπακούει θα λέγαµε σε µια λογική «χιονοστιβάδας», διευρύνει την έκταση της στο εσωτερικό του 
συστήµατος ώστε και όσοι σε πρώτη φάση  δεν είχαν οικειοποιηθεί παρεκκλίνουσες συµπεριφορές ως απάντηση 
στις «ελαφριές»  µορφές ανοµίας, που αρχικώς διαφαίνονταν, να απαντούν µε παρέκκλιση καθόσον η ανοµία 
εξαπλώνεται και οξύνεται. «Με  αυτό  τον τρόπο η ανοµία και τα ποσοστά παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς θα 
µπορούσε να θεωρηθεί ότι  βρίσκονται σε κατάσταση διαντίδρασης εντός  µιας διαδικασίας κοινωνικών και 
πολιτισµικών δυναµικών, οι αθροιστικές συνέπειες των οποίων λογίζονται  διασπαστικές για την κανονιστική  δοµή, 
εκτός και αν λειτουργούν αντισταθµιστικοί µηχανισµοί ελέγχου». Merton R., 1964, op. cit. σελ. 234

174 Ibid. σελ. 233  -235

175  Waring E., Weisburd D. & Chayet E. 2000, “White Collar Crime and Anomie” στο Adler Freda & Laufer 
William S., The Legacy of Anomie Theory, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), Transaction Publishers, 
σελ. 208
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Η έννοια της ανοµίας και το θεωρητικό οικοδόµηµα που αντιπροσωπεύει 

εντάσσεται στις λεγόµενες «θεωρίες µέσου βεληνεκούς» (middle range theories), 

γεγονός που την µετατρέπει σε ερµηνευτικό κλειδί για διάφορα φαινόµενα ή για τις 

πολλαπλές όψεις ενός φαινοµένου, οι οποίες δύνανται να εκτείνονται σε διεθνές 

επίπεδο ή να αποτελούν ιδιαιτερότητες συγκεκριµένων κοινωνικών  είτε πλαισίων είτε 

θεσµών. Με την έννοια αυτή, µπορεί να αποτελέσει τον θεωρητικό πυρήνα σύµφωνα 

µε τον  S. Lukes «….για τη δηµιουργία νέων, συγκεκριµένων υποθέσεων προκειµένου 

για την ερµηνεία νέων µορφωµάτων ή για τη διεύρυνση ήδη γνωστών θεωριών…»176 

Αντικείµενο ανάλυσης τίθεται άλλοτε το σύνολο µιας ορισµένης κοινωνίας, σε 

ορισµένο τόπο και χρόνο, και άλλοτε ένα ξεχωριστό κοµµάτι της κοινωνίας, όπως για 

παράδειγµα «ο κόσµος των επιχειρήσεων» ή κοινωνικός θεσµός της επιστήµης. Οι 

πολλαπλές προτάσεις, που αποκρίνονται στο ερώτηµα για το ποιες είναι οι αιτίες της 

ανοµίας, αντανακλούν  ακριβώς την ποικιλία των κοινωνικών συνθηκών ενώ 

ταυτόχρονα προσδιορίζουν τις αναφορές της στην  κοινωνική οργάνωση. Αυτός είναι 

και ο λόγος που η ανοµία δεν αντιστοιχεί σε απόλυτη έννοια, δεδοµένου ότι «η 

απόλυτη ανοµία θα ισοδυναµούσε µε την άρνηση της κοινωνίας»177, Επακόλουθα, 

παρά το γεγονός ότι δεν  συνιστά µια ad hoc θεωρία για το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου η ανοµία εξακολουθεί να προσφέρει µία από τις ερµηνείες του 

κοινωνικού αυτού φαινοµένου.

 

β) Η έννοια της ανοµίας ως θεωρητικό κληροδότηµα του Emile Durkheim

Η πρώτη σύγχρονη εκδοχή του όρου ταυτίζεται µε το όνοµα του γάλλου 

κοινωνιολόγου Έmile Durkheim, αλλά η ενσωµάτωση της συγκεκριµένης θεωρητικής 

τάσης στο γνωστικό αντικείµενο της εγκληµατολογίας  παραπέµπει, όπως ήδη έχει 

διαφανεί, στο όνοµα του Robert  Merton. Παρόλα αυτά, η παρουσίαση του 

θεωρητικού συλλογισµού  του Durkheim δεν αφορά µονάχα σε λόγους 

ιστορικότητας, που συνοδεύουν την  έννοια της ανοµίας, αλλά κυρίως γιατί η θέση 

του «εξακολουθεί να υπόσχεται ερµηνευτικές διεξόδους για το έγκληµα των µεσαίων 

176 Lukes  S., 1967, “Alienation and Anomie” στο Peter Laslett  & W. G. Runciman (eds), Philosophy, Politics and 
Society, Oxford, σελ. 134-156 

177  Passas N., 2000 (a), “Continuities in Anomie Tradition” στο  Adler Freda & Laufer William S., The Legacy of 
Anomie Theory, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), Transaction Publishers, σελ. 108
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και ανώτατων κοινωνικών στρωµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του  εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου. Στην  ουσία πολλά σύγχρονα εγχειρήµατα διασαφήνισης του 

εγκλήµατος της µεσαίας και άρχουσας τάξης έλκουν τις αναφορές τους στον 

Durkheim.»178. Το ίδιο ισχύει και για τον Merton, η θεωρητική εξήγηση του οποίου 

για την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου έλκει εν µέρει τη βάση της στη 

θεωρία της ανοµίας του Durkheim.

 Πρώτα απ’ όλα αξίζει να υπογραµµισθεί ότι ο Durkheim γράφει κατά την 

περίοδο µετάβασης από την παραδοσιακή – φεουδαρχική οικονοµία στην  περίοδο της 

νεωτερικότητας (modernity) και του καπιταλιστικού οικονοµικού µοντέλου ή όπως 

χαρακτηριστικά περιγράφεται «στα χρόνια του τέλους της αθωότητας», υπονοώντας 

τις µαζικές κοινωνικές µεταβολές, που επήλθαν µε την  εκβιοµηχάνιση.179 Δεδοµένης 

τόσο της χρονικής συγκυρίας όσο και του περιεχοµένου του έργου του Durkheim θα 

υποστηριχθεί επίσης ότι η θεωρητική του τοποθέτηση, όσον αφορά την έννοια της 

ανοµίας, θα πρέπει να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο της θεωρίας του περί 

κοινωνικής εξέλιξης.180  Ο Durkheim αντιλαµβάνεται ως κύριες κινητήριες δυνάµεις 

της νεωτερικής εποχής τον καταµερισµό της εργασίας και την  απελευθέρωση των 

ανθρωπίνων επιθυµιών. Ταυτόχρονα, η κοινωνία αποτελεί γι’ αυτόν το «ηθικό 

περιβάλλον», το οποίο επιµελείται της οριοθέτησης και συγκρότησης του ατόµου. 

Θεωρώντας εξ ορισµού αλαζονική την ανθρώπινη φύση, αναγνωρίζει στην κοινωνία 

το ρόλο του «ρυθµιστή», η οποία κατ΄ επέκταση δύναται όχι µόνο να ορίσει ένα 

σύστηµα «ισορροπίας – αρµονίας» αλλά ταυτόχρονα την επίτευξη ενός τέτοιου 

συστήµατος µέσω ευρέως αποδεκτών διαδικασιών, οι οποίες συντείνουν στο δηµόσιο 

συµφέρον. Η έννοια του κοινού ή δηµοσίου συµφέροντος είναι η µόνη που µπορεί να 

υπερκεράσει τα ανθρώπινα πάθη και τα επιµέρους ατοµικά συµφέροντα, 

καλλιεργώντας µία αίσθηση δικαιοσύνης. Αντίθετα, όπως θα υποστηρίξει, στην 

έννοια της βίας εµπεριέχεται ο φόβος και όχι ο σεβασµός, γεγονός που επιτρέπει στις 

ατοµικές «ορέξεις» να λανθάνουν. Συνεπώς, ο ρυθµιστικός ρόλος της κοινωνίας για 

178 Agnew R., 2005, “Strain Theories: From Durkheim to Merton”, στο  Wright R. & Miller M. (ed) “Encyclopedia 
of Criminology”, Routledge, New York – London, τ. 3, σελ. 1590

179 Mestrovic S. G., 1991, The Coming Fin De Siècle, London & New York, Routledge, σελ. 29

180Downes D. & Rock P. 1998, op. cit.  σελ. 115
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να είναι λειτουργικός δεν πρέπει απλά να θεωρείται δίκαιος αλλά να υλοποιείται και 

µε δίκαιο τρόπο.

 Ακολουθώντας το ίδιο σκεπτικό, τα άτοµα βιώνουν την κοινωνική 

πραγµατικότητα µέσα από τη διαφορετική θέση, που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον 

καταµερισµό της εργασίας, ενώ το κίνητρο της δράσης τους ταυτίζεται µε την 

αναζήτηση της ευχαρίστησης και την ικανοποίηση των επιθυµιών τους. Η κοινωνική 

παράµετρος συνίσταται στην χειραγώγηση των ατοµικών φιλοδοξιών και στον 

«σχετικό περιορισµό» (limitation relative) των ανθρωπίνων  επιθυµιών, µε την 

θέσπιση ηθικών ορίων  και δικαιϊκών  κανόνων. Χρησιµοποιώντας το επίθετο 

«σχετικός» ο Durkheim αποφεύγει τις συµπαγείς ιεραρχίες και αυστηρές κοινωνικές 

δοµές, ενώ αντίθετα εικάζει την λειτουργικότητα της κοινωνικής κινητικότητας. Σε 

ένα τέτοιο πλαίσιο, ο «καθένας, σε γενικές γραµµές τουλάχιστον, νιώθει 

εναρµονισµένος µε την κατάσταση του και δεν επιθυµεί παρά αυτό, που νόµιµα µπορεί 

να ελπίζει ως φυσική ανταµοιβή για τη δράση του.»181 

Ο Durkheim, λοιπόν, ξεκινάει µε την υπόθεση ότι «ένα οποιοδήποτε άτοµο δεν 

µπορεί να είναι ευτυχισµένο….αν οι ανάγκες του δεν βρίσκονται σε επαρκή αντιστοιχία 

µε τα µέσα που διαθέτει για την  ικανοποίηση τους»182, υπογραµµίζοντας τη 

σπουδαιότητα υλοποίησης των κοινωνικών σκοπών και τονίζοντας την έννοια του 

«βασάνου» (douleur), που βιώνει το άτοµο στην αντίθετη περίπτωση. Η ανατροπή 

αυτής της ισορροπίας µεταξύ µέσων  και σκοπών, σύµφωνα µε την προσέγγιση του, 

συµπίπτει χρονικά µε περιόδους κοινωνικής µετάβασης και συνακόλουθα 

οικονοµικών µεταβολών. Κατά τις περιόδους αυτές, οι ραγδαίες εξελίξεις στην 

οικονοµία, οι οποίες ισοδυναµούν είτε µε οικονοµική κρίση είτε µε οικονοµική ακµή, 

δεν συµβαδίζουν µε αντίστοιχη εξέλιξη των κοινωνικών θεσµών µε αποτέλεσµα την 

κοινωνική «απορύθµιση» ή ανοµία  (état de dérèglement ou d’ anomie).  Στο βαθµό 

που οι κοινωνικές σχέσεις και οι οικονοµικοί συσχετισµοί τροποποιούνται, οι ιδέες 

που εκφράζονται µέσω αυτών δεν µπορούν να παραµείνουν  ίδιες και οι αντίστοιχες 

κοινωνικές αξίες χάνουν τον ελεγκτικό - συντονιστικό χαρακτήρα τους, δίνοντας 

θέση σε φαινόµενα, που σύγχρονοι µελετητές  ονοµάζουν «γκρίζες ζώνες». «Κανείς 

δεν γνωρίζει πλέον τι είναι δυνατό και τι όχι, τι είναι δίκαιο και τι άδικο, ποιες είναι 

181 Durkheim Έ., 2007, Le suicide, 12e edition, Quadrige/PUF, σελ. 277

182 Ibid σελ. 272
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νόµιµες διεκδικήσεις και επιδιώξεις, ποιες είναι αυτές που υπερβαίνουν το µέτρο. Ως 

επακόλουθο δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να υπακούµε.»183 

Η ανοµία, η οποία περιγράφεται µε όρους κοινωνικής νόσου και που 

επέρχεται ως συνέπεια της κοινωνικής απορύθµισης, δηλαδή η αδυναµία της 

κοινωνίας να διατηρήσει το ηθικό ένδυµα των θεσµών της, ταυτίζεται µε έναν φαύλο 

κύκλο, όπου οι ανθρώπινες επιθυµίες ανεξέλεγκτες και απεριόριστες δεν βρίσκουν 

ποτέ τέλος. Κι ενώ στη περίπτωση οικονοµικών κρίσεων οι επιθυµίες οφείλουν να 

αναδιπλωθούν στα µέτρα της υφιστάµενης οικονοµικής στενότητας, σε περιόδους 

οικονοµικής ακµής «οι ορέξεις εγείρονται χωρίς να γνωρίζουν  ένα οριστικό σηµείο 

ικανοποίησης. Τίποτα δεν µπορεί να τις καταπραΰνει διότι το σηµείο που αποσκοπούν 

ξεπερνάει κατά πολύ αυτό που µπορούν να επιτύχουν. Η πραγµατικότητα µοιάζει χωρίς 

αξία σε σχέση µε αυτό που διαφαίνεται ως πιθανό στις πυρετώδεις φαντασιώσεις· την 

εγκαταλείπουµε λοιπόν, για να εγκαταλείψουµε στη συνέχεια και την πιθανότητα, όταν 

µε τη σειρά της αποτελέσει πραγµατικότητα. Διψάµε για καινούργια πράγµατα, για 

άγνωστες απολαύσεις, για αισθησιασµούς ανοµολόγητους, οι οποίοι ωστόσο χάνουν 

κάθε νοστιµάδα από τη στιγµή που καταστούν γνωστοί.»184   Υπό την οπτική αυτή, ο 

Durkheim θα υποστηρίξει  ότι η φτώχεια λειτουργεί ως όριο σε παρεκκλίνουσες 

συµπεριφορές,185  δεδοµένου ότι λειτουργεί ως εκ των πραγµάτων περιστολή 

αναφορικά µε την έκταση των ατοµικών επιθυµιών. Αντίθετα, ο πλούτος και η 

ευµάρεια, λόγω της άνεσης που παρέχουν, υπερφαλαγγίζουν κάθε τέλος και 

εκτοξεύουν το ανθρώπινο «εγώ» και τα υποστυλώµατα του. Η ολοκλήρωση µιας 

επιδίωξης γίνεται το αέναο πάτηµα µιας νέας επιθυµίας, υποβάλλοντας τελικά το 

άτοµο σε ένα είδος «σισύφειου βασανιστηρίου».  

Ο «διαλείπων» χαρακτήρας της ανοµίας, που ο Durkheim αναγνωρίζει στην 

έννοια, αίρεται όταν την εντάσσει στο σύγχρονο του κοινωνικό-ιστορικό πλαίσιο. Η 

κατάρρευση των «ηθικών δεσµεύσεων» της προηγούµενης  εποχής µαζί µε το δόγµα 

της γρήγορης και αδιάκοπης οικονοµικής προόδου, που έφερε µαζί της η 

εκβιοµηχάνιση και ο νέος καταµερισµός εργασίας, συνέτειναν  στην παγίωση της 

183 Ibid σελ. 281

184 Durkheim E., 2007, op. cit.  σελ. 285

185  Aν και η επιχειρηµατολογία του  Durkheim  περιορίζεται µόνο στα αίτια και στην ερµηνεία  της  αυτοκτονίας, 
πολλαπλώς έχει υποστηριχθεί και υλοποιηθεί η θεωρητική επέκταση της για την ερµηνεία της  παρεκκλίνουσας 
συµπεριφοράς εν γένει
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«ανοµικής» τάξης πραγµάτων, ιδιαίτερα στην οικονοµική σφαίρα της βιοµηχανίας 

και του εµπορίου, ώστε «η κατάσταση της κρίσης και της ανοµίας να είναι συνεχής, 

και µε την έννοια αυτή φυσιολογική».186  Η επέκταση της οικονοµικής ζωής σε τέτοιο 

βαθµό ώστε να επισκιάσει κάθε άλλη κοινωνικό – πολιτική δύναµη, είχε ως 

αποτέλεσµα την υπεροχή της οικονοµίας έναντι των  λοιπών κοινωνικών ρυθµίσεων. 

Η πολιτική εξουσία, δια της κυβερνητικής της εκπροσώπησης, έχασε τον αυθεντικό 

ρόλο της, ο οποίος συνοψιζόταν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, µέσω του 

συντονισµού των οικονοµικών  εξελίξεων,187  και µετατράπηκε, όπως ο ίδιος ο 

Durkheim αναφέρει σε «εργαλείο και υπηρέτη της οικονοµικής δράσης.»188  Αυτή η 

«άνευ όρων» άνθιση των οικονοµικών δραστηριοτήτων  µαζί µε την αόριστη 

διεύρυνση της αγοράς συµπαρέσυρε και κάθε κανονιστικό κριτήριο της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς.  

Με αυτή την έννοια, ο  Durkheim θα υποστηρίξει ότι η οικονοµική ζωή 

εδράζει σε καθεστώς νοµικής και ηθικής ανοµίας και θα προσθέσει ότι οι οικονοµικές 

συναλλαγές χαρακτηρίζονται από πλήρη σχεδόν ένδεια  επαγγελµατικού ήθους. Ο 

αθέµιτος χαρακτήρας πολλών  οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι κυρίως εθιµικού 

παρά νοµοθετικού χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα ακόµη και οι πλέον αξιόµεµπτες 

πράξεις να «εξυγιαίνονται» µέσα από την γκρίζα κολυµπήθρα, που αντιπροσωπεύει η 

αµφισηµία της οικονοµικής επιτυχίας. Δεδοµένης της αδυναµίας της όποιας πολιτικής 

ρυθµιστικής παρέµβασης και της απουσίας περιοριστικών µέτρων, που επιφέρει µια 

τέτοια αδυναµία, τα οικονοµικά συµφέροντα που αναπτύσσονται ξεφεύγουν από κάθε 

µέτρο, αλληλοσυγκρούονται ή άλληλα-κατασπαράζονται, µε τα ασθενέστερα να 

υποτάσσονται κατά κύριο λόγο στα σφοδρότερα, θεµελιώνοντας το δίκαιο του 

ισχυρού ως µέθοδο επίλυσης. Η αυθαιρεσία που ενέχεται µέσα σε ένα τέτοιο σχήµα 

186 Durkheim E., 2007. op. cit. σελ. 284 - 285

187Aναφερόµενος στην κοινωνική αποστολή της  κυβέρνησης  και για λόγους έµφασης ο  Durkheim παραπέµπει στο 
πρωτότυπο  του Compte. Durkheim Emile, [1893] 2002a, De la Division  du Travail Social, édition électronique, 
Macintosh, Chicoutimi, Québec, τ.III, σελ. 107

188Durkheim E., 2007, op. cit. σελ. 283
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εγγυάται στη συνέχεια το καθεστώς µιας εµπόλεµης κατάστασης,189 στην οποία όλες 

οι κοινωνικές τάξεις παλεύουν για την «άπιαστη» οικονοµική επιτυχία190. 

Με τις παραµέτρους που θέτει ο Durkheim το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οικονοµικής ανοµίας και συνίσταται 

στην  παρεκτροπή της ούτως ή άλλως ακόρεστης ανθρώπινης φύσης. Η άµετρη 

ανάπτυξη της οικονοµίας σε σύγκριση µε τους λοιπούς κοινωνικούς της εταίρους, η 

απουσία ρυθµιστικών κανόνων της δράσης των επιχειρήσεων καθώς και της 

αντίστοιχης βούλησης, το δόγµα της «πάση θησεία» προόδου, η «αποθέωση του bien-

être»191  ενισχύουν το ατοµικό οικονοµικό συµφέρον σε βάρος του συλλογικού, 

δηλαδή του ίδιου του θεσµού της οικονοµίας, και κατ΄ επέκταση ευνοούν την 

οικονοµική εγκληµατικότητα σε βάρος της κοινωνικής  συνοχής. Κι επειδή σ’ αυτήν 

την εικόνα ενός κοινωνικού «πολέµου όλων  εναντίον όλων»,  ο Durkheim 

υπογράµµισε επιπρόσθετα το νόµο του ισχυρού, το λογικό επακόλουθο υπαγορεύει τα 

εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου να συνδέονται µε τα ισχυρότερα οικονοµικά 

συµφέροντα και τελικά να ταυτίζονται µε την οικονοµική ανοµία. Αντίστοιχο µε την 

έκταση και την ένταση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου είναι και το 

µέγεθος θυµατοποίησης που αυτή προκαλεί. «Καθόσον στον κόσµο των  οικονοµικών 

δραστηριοτήτων η αταξία βρίσκεται στο απόγειο της, εκεί επίσης δηµιουργούνται τα 

περισσότερα θύµατα»192 

Η οικονοµική ανοµία αποτελεί επιπλέον το τίµηµα σε κάθε οικονοµολογική 

προσέγγιση περί αυτορρύθµισης της αγοράς, δηλαδή άρνησης κάθε πολιτικής 

παρέµβασης εφόσον µια τέτοια επιλογή «προϋποθέτει τη ρήξη της κοινωνικής 

ισορροπίας και λίγο ή πολύ διαρκή προβλήµατα».193  Εγκαταλείποντας τα µοντέλα 

διακυβέρνησης, που προτείνονταν τόσο από το σοσιαλισµό όσο και από τον 

ορθόδοξο οικονοµισµό (économism orthodox), ο Durkheim διέβλεψε στην πολιτική 

189 Ο  Durkheim αντιστρέφει την εικόνα του Hobbes για τον «πόλεµο  όλων εναντίων όλων»  ως ενδογενές στοιχείο 
µιας «φυσικής»  τάξης πραγµάτων εισέχοντας  την στην «κοινωνική»  τάξη πραγµάτων. Σύµφωνα µε το επιχείρηµα 
του Hobbes κύριο χαρακτηριστικό του ατόµου είναι ο φόβος του βίαιου θανάτου. Ο φόβος αυτός προκαλείται όχι 
τόσο από τη δυσκολία ικανοποίησης των βασικών αναγκών όσο  από τον εγωισµό και την πλεονεξία που  στρέφει 
κάθε άνθρωπο εναντίον των οµοίων του (homo homini lupus) και προκαλεί µία κατάσταση αµοιβαίας δυσπιστίας 
και επιθετικότητας (bellum omnium contra omnes). Σούρλας Π., 1995, op. cit σελ. 73

190 Durkheim E., 2002a, op. cit. τ. Ι σελ. 13 - 14 

191 Durkheim E., , 2007, σελ.284

192 Durkheim E., 2007, op. cit. σελ. 287

193 Durkheim E., 2002, op. cit. τ. III, σελ. 113
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εξουσία το ρόλο ενός ενεργού διαµεσολαβητή µε τη δηµιουργία συνεκτικών κρίκων, 

προκειµένου για την κοινωνική συσπείρωση και όχι για τη προστασία διαφορετικών 

οικονοµικών συµφερόντων. Εφόσον η οικονοµική ανοµία είναι ενδηµική σχηµάτων 

που υπολείπονται κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής και συνδροµητής των 

ανεξέλεγκτων συµφερόντων των ισχυρότερων, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου 

αποτελεί, για τον  Durkheim, όχι απλώς προσβολή της δηµόσιας ή έννοµης τάξης 

αλλά κυρίως έλλειµµα κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεδοµένου ότι η δηµόσια τάξη 

υφίσταται και χωρίς δικαιοσύνη, η τελευταία ανάγεται σε καθοριστικό κριτήριο της 

παρέκκλισης. Υπό αυτό το πρίσµα, η δικαιοσύνη εκλαµβάνεται ως κοινωνικό γεγονός 

(social fact), δηλαδή ως απόλυτο µέτρο, το οποίο ανεξαρτήτως ιστορικής στιγµής 

εγγυάται υπέρ της κοινωνικής συνεκτικότητας (social integration) και της κοινωνικής 

ρύθµισης (social regulation)194. Η διπλή της υπόσταση, ως θεσµός και ως αίσθηµα, 

εξασφαλίζει το διπλό στόχο του τυπικού και άτυπου κοινωνικού ελέγχου 

προσδιορίζοντας το ηθικό περιεχόµενο της κοινωνικής συνείδησης και την κοινωνική 

αποστολή της πολιτικής εξουσίας. Το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου λειτουργεί, 

εποµένως, ως συνώνυµο µε καθεστώς κοινωνικής και οικονοµικής αδικίας.

γ) Η ανοµική αποτύπωση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου

Στον  αντίποδα όσων υποστηρίζουν την  µετάλλαξη της θεωρητικής πρότασης 

του Durkheim από τον  Merton βρίσκονται οι θεωρητικοί που µιλούν για θεµιτή 

ιστορική εξέλιξη της έννοιας. «Πράγµατι, η εκδοχή της ανοµίας του Merton φαίνεται 

να έχει άµεσες  επιρροές από τον  Durkheim καθώς και από το κοινωνικό περιβάλλον, 

µέσα στο οποίο γράφει.»195  Το κοινωνικό  περιβάλλον  του Merton τοποθετείται 

ιστορικά λίγα χρόνια µετά το συµβόλαιο του “new deal”. Τα χαρακτηριστικά της 

περιόδου συνοψίζονται στην  αντίθεση ανάµεσα στο αµερικανικό όνειρο και στην 

σκληρή πραγµατικότητα µιας έντονης οικονοµικής ανισότητας. Η ιδιαιτερότητα, 

194 Mestrovic S. G., 1991, op. cit. σελ. 165 - 174

195 Passas  N., 2000a op. cit., σελ. 96 Ωστόσο, η αντίθετη γνώµη εκφράζεται από τον Χ. Δηµόπουλο  σύµφωνα µε 
τον οποίο:  «…ο  Merton φαίνεται  πως δεν εµπνεύστηκε από την κοινωνιολογική  ιδέα της ανοµίας  του   Emile 
Durkheim, αφού κατά τον τελευταίο η ανοµία συνίσταται στην απουσία των κοινωνικών κανόνων (νόµων, εθίµων 
και άλλων νορµών) η οποία διευκολύνει την ανέλεγκτη παρουσία της παρέκκλισης και του εγκλήµατος. Έτσι Feud 
και Durkheim συµπίπτουν ως προς τη  διαπίστωση πως η  έλλειψη κανονιστικού  ελέγχου ευνοεί την παρέκκλιση  και  το 
έγκληµα, ενώ αντίθετα ο Merton ισχυρίζεται  πως η ίδια η κοινωνία παρωθεί τα άτοµα στη παρέκκλιση.» 
Δηµόπουλος Χ., 2008, Εισηγήσεις στην Εγκληµατολογία, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 256
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ωστόσο, της αµερικανικής κοινωνίας σε σχέση µε τη Γαλλία της δεκαετίας του 1890, 

οπότε γράφει ο Durkheim, δεν αφορά «στην ανισότητα αλλά στο όνειρο»196! Παρά τις 

ριζοσπαστικές ιδέες που έφερε µαζί του ο αέρας της γαλλικής επανάστασης το 1789, 

ο µακραίωνος θεσµός της κοινωνικής ανισότητας στην Ευρώπη, εδραιωµένος στο 

κληρονοµικό προνόµιο και στο κοινωνικό status, ως απόρροια των τίτλων ευγενείας,  

δεν εγκαταλείφθηκε αλλά προσαρµόστηκε στις νέες επιταγές µιας παραµένουσας 

δοµικά ταξικής κοινωνίας. Αντίθετα, στην Αµερική η απουσία «φεουδαρχικού 

προηγούµενου» λειτουργούσε ως υπόσχεση µια ανοιχτής και ισότιµης κοινωνίας. Στο 

αµερικάνικο όνειρο λάνθανε η ιδέα µιας νέας δηµοκρατικής εξίσωσης, η οποία δεν 

αντιστοιχούσε σε πράξεις διάκρισης ανάµεσα σε κληρονόµους και νεόπλουτους 

αυτοδηµιούργητους αλλά σχηµατιζόταν µόνο από το τελικό αποτέλεσµα του 

πλουτισµού. Ο πλούτος, δηλαδή, δεν απεκδύθηκε της ισχύος του αλλά από 

«ολιγαρχικό προνόµιο» µεταλλάχθηκε σε συλλογικό εν δυνάµει δικαίωµα. Το γεγονός 

αυτό σηµατοδοτείται και από τις λέξεις – συστατικά του αµερικανικού ονείρου: η 

«οικονοµική επιτυχία» διαδέχθηκε την  οικονοµική ισχύ ενώ οι τίτλοι ευγενείας 

έδωσαν τη θέση τους στην  έννοια της «κοινωνικής ανόδου», παραπέµποντας σε µια 

γενικότερη αντικατάσταση των παγιωµένων  θεσµών από «ευέλικτες» κοινωνικές 

δυναµικές. Με τον τρόπο αυτό, η αµερικανική κουλτούρα απεικονίζεται ως 

απαλλαγµένη από ταξικές αντιλήψεις, µε διαθέσεις κοινωνικής κινητικότητας, µε 

υποσχέσεις διαρκούς κοινωνικής εξέλιξης, µε «άρωµα ονείρου»! 

Ωστόσο, οι διαστάσεις της πραγµατικότητας προβάλλονται πολύ 

διαφορετικές. ‘Όσο δοµικό υπήρξε το αµερικάνικο όνειρο για την καλλιέργεια και τη 

θεµελίωση της αµερικανικής κουλτούρας τόσο ανοίκειο εµφανίζεται προς την 

αµερικανική κοινωνική δοµή. Γύρω από τη θεµελιώδη αυτή αντίθεση συστήνεται και 

ο  άξονας της µερτονικής ανοµικής προσέγγισης. Η θεωρία της ανοµίας του Merton 

δεν εξαντλείται στην ασυµµετρία, εσωτερική της έννοιας της «υπεραξίας», που 

συνήθως διακρίνει τα µεγέθη της ατοµικής εργασίας και της οικονοµικής ανταµοιβής. 

Είναι πολύ πιο σύνθετη, καθώς εδρεύει στην «έλλειψη συντονισµού» (lack of 

coordination) που χαρακτηρίζει την επίσηµη κουλτούρα από την κοινωνική δοµή. 

Αυτή η έλλειψη, σύµφωνα µε τον Merton, προέρχεται αφενός, από την απόσταση που 

196  Downes D. & Rock P., 1998, op. cit. σελ. 124
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χωρίζει τους κοινωνικούς στόχους από τα θεσµικά µέσα υλοποίησης τους και 

αφετέρου από την έµφαση που δίνεται στους πρώτους. 

Ειδικότερα, στο αµερικανικό πλαίσιο, οι κοινωνικοί στόχοι αποτελούν 

συνώνυµο της επιτυχίας και σύµβολο της επιτυχίας αποτελεί ο πλούτος.  

Επιπρόσθετα, η ιδιαιτερότητα της χρηµατικής αποτίµησης του πλούτου τον 

µετατρέπει σε αµάχητο τεκµήριο κοινωνικού κύρους, δηλαδή σε «διαβατήριο» 

κοινωνικής ανέλιξης και κατ’ επέκταση σε µέσο κοινωνικής επιβολής και φορέα 

εξουσίας197. Παρά τη βασιµότητα που αναγνωρίζει στους ισχυρισµούς του Weber ότι 

«η διάθεση της απόκτησης, το κυνήγι του κέρδους, των  χρηµάτων, του µεγαλύτερου 

δυνατού χρηµατικού ποσού…..είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους υπ’ όλες τις 

συνθήκες, σε όλους τους καιρούς και σε όλες τις χώρες της γης, ανεξάρτητα των 

αντικειµενικών  δυνατοτήτων που διέθεταν  ή τους προσφέρονταν»,198 o Merton εµµένει 

στην  άποψη περί «αµερικανικής ιδιαιτερότητας», δεδοµένου ότι το ζητούµενο του 

δεν αφορά στο περιεχόµενο των κοινωνικών επιδιώξεων ούτε στην  ηθική αξιολόγηση 

τους. Αντίθετα, απαλλαγµένος από ηθικά κριτήρια υπογραµµίζει την καταιγιστική 

έµφαση που δίνεται στην  οικονοµική επιτυχία, την «ατελή» φύση που της 

προσδίδεται και την κοινωνική επιβράβευση που της επιφυλάσσεται. «Το να πούµε ότι 

η χρηµατική επιτυχία είναι εδραιωµένη στην αµερικανική κουλτούρα, είναι µόνο για να 

εννοήσουµε ότι οι Αµερικανοί βοµβαρδίζονται από κάθε πλευρά µε παραινέσεις που 

επιβεβαιώνουν  το δικαίωµα, ή συχνά το καθήκον να εξασφαλίσουν τον  (επίσηµο) στόχο 

ακόµη και ενώπιον  επαναλαµβανόµενων απογοητεύσεων. Ευυπόληπτοι εκπρόσωποι 

της κοινωνίας ενισχύουν την έµφαση στην (επίσηµη) κουλτούρα. Η οικογένεια, το 

σχολείο και ο χώρος εργασίας- οι σπουδαιότεροι φορείς δόµησης της προσωπικότητας 

και διαµόρφωσης των επιδιώξεων για τους Αµερικανούς- συνέρχονται ώστε να 

παράσχουν την  απαιτούµενη πειθαρχία αν το άτοµο πρόκειται να εµµείνει ανεπηρέαστο  

197Ο Merton παραπέµπει στο  επιχείρηµα του  Simmel ότι κύριο  γνώρισµα  των χρηµάτων είναι ο αφαιρετικός και 
απρόσωπος χαρακτήρας τους. Ανεξάρτητα  από τον τρόπο  απόκτησης τους, µε θεµιτά είτε αθέµιτα µέσα, η χρήση 
τους, που  αφορά στην αγορά  αγαθών και υπηρεσιών, παραµένει πάντοτε η ίδια. Επιπρόσθετα, η ανωνυµία των 
αστικών κέντρων σε συνδυασµό µε την ιδιαιτερότητα των χρηµάτων λειτουργούν για τις διαδικασίες 
συσσώρευσης πλούτου ως προστατευτικό κάλυµµα είτε αποκρύπτοντας τις πηγές πλουτισµού είτε 
«εξυγιαίνοντας»  τις µε το πέρασµα του  χρόνου, ώστε σε κάθε περίπτωση ο  πλούτος  να αποτελεί  «σήµα 
κατατεθέν»  υψηλού  κοινωνικού status. Βλ. Merton Robert, 1968, Social Theory and Social Structure, Enlarged 
Edition, The Free Press, σελ. 190

198  Weber M., 1930, The Protestant Ethic and the Spirit  of Capitalism, Charles Scribner’s  Sons, New York, σελ.7  
(ελλην. έκδοση 2010, Η Προτεσταντική Ηθική και το  Πνεύµα του Καπιταλισµού, µεταφ. Δηµοσθένης  Κούρτοβικ, 
σειρά  «Βιβλία που  άλλαξαν τον κόσµο», ειδική έκδοση για την εφηµερίδα το  ΒΗΜΑ, Δηµοσιογραφικός 
Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.)
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στην απόκτηση ενός σκοπού που παραµένει άπιαστος, αν πρόκειται να παρακινηθεί από 

την υπόσχεση µιας ικανοποίησης που δεν εκπληρώνεται»199 

Μια τέτοια «στρατευµένη» έµφαση στους κοινωνικούς σκοπούς και σε βάρος 

των θεσµικών µέσων, ως τύπος ελλειµµατικής πολιτισµικής ενσωµάτωσης (cultural 

malintegration)200  α)καταλήγει πρωτίστως στην διαστρέβλωση, µιας προβαλλόµενης  

κοινωνικής επιλογής σε επί τοις πράγµασι ατοµική υποχρέωση. Αυτή η  ιδιοµορφία 

περαιτέρω σηµαίνει, ότι η οικονοµική επιτυχία εξισώνεται µε προσωπικό επίτευγµα 

και αντιστρόφως χρεώνεται ως προσωπική ήττα, όχι µόνο κάθε προσπάθεια που δεν 

ευοδώνεται αλλά και η όποια αµφισβήτηση ή απογοήτευση αναφορικά µε την 

οικονοµική επιδίωξη. β)Καλλιεργεί και συµβάλλει στην υιοθέτηση της µακιαβελικής 

αντίληψης ότι «ο σκοπός αγιάζει τα µέσα»201  µε αποτέλεσµα την επικράτηση του 

πλέον αποτελεσµατικού, πλην όµως αµοραλιστικού τεχνοκρατισµού. «Το ηθικό 

κριτήριο για την  απόκτηση της επιτυχίας ασκεί πίεση στο να επιτύχεις, µε θεµιτά µέσα 

αν είναι δυνατόν µε όλα τα µέσα αν  είναι αναγκαίο»202  Στο µέτρο που η κάθε 

δραστηριότητα περιορίζεται εξ ολοκλήρου στο αποτέλεσµα, τα µόνα κριτήρια 

επιλογής, ως προς τις οδούς που θα προτιµηθούν, σχετίζονται µε λογικές «κέρδους – 

κόστους», που αφορούν  στην αναµέτρηση των οικονοµικών πλεονεκτηµάτων  και του 

φόβου µπροστά σε µια ενδεχόµενη ποινή. γ)Αντιµάχεται κάθε ουσιαστικό έλεγχο ως 

προς τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την κατάκτηση της επιτυχίας και εποµένως 

ανοίγει το δρόµο στην απάτη, τη διαφθορά, τη βία «εν συντοµία σε ολόκληρο τον 

κατάλογο της απαγορευµένης συµπεριφοράς»203  

199 Merton R., 1968, op. cit σελ. 191

200Ο δεύτερος τύπος ελλειµµατικής πολιτισµικής  ενσωµάτωσης που διακρίνει ο Merton απεικονίζεται µε τη 
φιγούρα του  γραφειοκράτη. Στην περίπτωση αυτή η έµφαση  δίνεται στα µέσα, τα οποία καταλήγουν να γίνονται 
αυτοσκοπός. Η  ‘χρυσή’  ισορροπία βρίσκεται όπου το άτοµο αντλεί ταυτόχρονη  ικανοποίηση τόσο από  το 
αποτέλεσµα της υλοποίησης  των σκοπών όσο  και µε την ίδια τη συµµετοχή του στις θεσµικές διαδικασίες προς 
µια τέτοια υλοποίηση. Βλ. Merton Robert, 1938, “Social Structure and Anomie”, στο American Sociological 
Review ,τ (3), σελ. 673-675

201  Το ακριβές περιεχόµενο µιας  τέτοιας  αντίληψης περιγράφεται εύληπτα από  τον ίδιο τον Machiavelli  «…ο 
ηγεµόνας, και µάλιστα  ο καινούργιος, δεν µπορεί να τηρεί όλες τις  εντολές που κάνουν τους ανθρώπους ενάρετους· 
γιατί είναι  συχνά υποχρεωµένος, για να διατηρήσει την εξουσία, να  ενεργεί ενάντια στην καλή πίστη, ενάντια στη 
φιλανθρωπία, ενάντια στη  θρησκεία. Κι όµως πρέπει να ‘χει  τη  θέληση  και  να  µπορεί να αλλάζει  καταπώς  οι άνεµοι 
του  επιβάλλουν· κι όπως είπαµε, να κάνει το καλό, αν µπορεί· µα και  το κακό, αν τύχει ανάγκη….Και στις πράξεις 
των ανθρώπων και προπάντων των ηγεµόνων, µε το να µην υπάρχει δικαστήριο να καταφύγεις, κρίνεις  από τα’ 
αποτελέσµατα.. Ας πάρει λοιπόν τα µέτρα του  ο ηγεµόνας για τη  ζωή και  τη διατήρηση του κράτους του· τα  µέσα θα 
κριθούν πάντα έντιµα κι όλοι  θα τα παινέσουν· γιατί  ο όχλος παρασύρεται  πάντα από τα φαινόµενα  κι  από τ’ 
αποτελέσµατα…»  Machiavelli N., 1951, Ο Ηγεµόνας, µεταφ. Νίκος Καζατζάκης, εκδόσεις Γαλαξίας, σελ. 90-91

202 Merton R., 1968, op. cit.  σελ. 223

203 Merton R., 1938, op. cit. σελ.  675
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Αναπόσπαστο στοιχείο σε µια τέτοια εξέλιξη, ο Merton θεωρεί την κοινωνική 

δοµή, ως καθοριστικό παράγοντα στη δυνατότητα πρόσβασης στα θεσµικά µέσα. Η 

επίσηµη-νοµιµοποιηµένη δοµή ευκαιριών  (legitimate opportunity  structure) της 

αµερικανικής κοινωνίας, δηλαδή ο τρόπος κατανοµής των ευκαιριών  που καθορίζουν 

τις δυνατότητες είτε των ατόµων  είτε ολόκληρων κοινωνικών οµάδων για να 

επιτύχουν τους κοινωνικούς στόχους,  είναι συντεταγµένη µε την διαφοροποιηµένη 

πρόσβαση στις δοµικές ευκαιρίες (differential access to opportunity). Πιο απλά αυτό 

σηµαίνει, ότι η δυνατότητα πρόσβασης στην κοινωνική δοµή και άρα στις 

νοµιµοποιηµένες ευκαιρίες προσδιορίζονται µε το κριτήριο της κοινωνικής θέσης.204 

Ο βαθµός, εποµένως, διεύρυνσης ή συρρίκνωσης µιας τέτοιας δοµής έχει διαφορετικά 

αποτελέσµατα για τις διάφορες κοινωνικές οµάδες.205  Γίνεται εµφανές, ότι η  

συνδροµή κάθε µέσου προς επίτευξη της επιτυχίας δεν υπαγορεύεται µόνο θεωρητικά 

από την  επίσηµη κουλτούρα αλλά επιβάλλεται και πρακτικά από την κοινωνική δοµή. 

Οξύνεται δε ακόµη περισσότερο από τα χαρακτηριστικά της οικουµενικότητας και 

καθολικότητας, µε τα οποία είναι ενδεδυµένοι οι κοινωνικοί στόχοι, καθώς 

απευθύνονται ανεξαιρέτως στο σύνολο των πολιτών. Η φιλοδοξία για χρήµα και δόξα 

204  To θεωρητικό εγχείρηµα των Cloward & Ohlin επέκτεινε τον συλλογισµό του  Merton, θέτοντας  το ταξικό 
κριτήριο  ως  καθοριστικό παράγοντα, που κρίνει τη δυνατότητα πρόσβασης και στα παράνοµα µέσα. Σύµφωνα µε 
την πρόταση τους, η παρεκκλίνουσα συµπεριφορά µπορεί να απορρέει από  τις  πιέσεις  που  ασκεί η κοινωνική 
δοµή, ο τύπος όµως της ανοµικής συµπεριφοράς που υιοθετείται δεν αποτελεί προϊόν προσωπικής βούλησης αλλά 
υπαγορεύεται από τη διαθεσιµότητα και τη διανοµή  των παράνοµων µέσων στην κοινωνική δοµή – (ευκαιρίες). Το 
θέµα της επιλογής  εποµένως ενός συγκεκριµένου  τύπου παρέκκλισης µπορεί να ερµηνευθεί µόνο  αν εξετάσουµε 
την αναλογία  ανάµεσα  στη δοµή των παράνοµων ευκαιριών και στη πρόσβαση σε διαφορετικές  µορφές 
εγκληµάτων για άτοµα που  είναι εγκατεστηµένα σε διαφορετικά σηµεία της  κοινωνικής δοµής.  Όπως 
συγκεκριµένα σχολιάζουν:  «Το να αναλύουµε την δηµιουργία πιέσεων προς την παρεκκλίνουσα συµπεριφορά δεν 
εξηγεί επαρκώς γιατί αυτές οι πιέσεις κατέληξαν σε µια συγκεκριµένη λύση  παρέκκλισης αντί σε άλλη» Cloward R. & 
Ohlin L, 1960, Deliquence and opportunity: A theory of  deliquent gangs, Free Press, New York. Υπό το ίδιο 
σκεπτικό, νεώτεροι µελετητές θα προσθέσουν: «Έτσι  το έγκληµα  του  λευκού  περιλαιµίου  και η ληστρική κλοπή 
αντιπροσωπεύουν δύο  πιθανές καινοτοµικού τύπου  µεθόδους για την απόκτηση οικονοµικών πόρων. Ωστόσο η 
συµµετοχή  στη µία ή στην άλλη  από τις δύο αυτές προσβολές καθορίζεται  όχι  από  την πίεση αλλά από τις ταξικές 
παραµέτρους  ως  προς τη  διαθεσιµότητα των παράνοµων ευκαιριών» Lilly R., Cullen F. & Ball  R., 2007 op. cit., 
σελ. 64  Ιδιαίτερη αναφορά  στα κίνητρα και στις ευκαιρίες γίνεται και από τον J. Coleman, παρά το  γεγονός ότι η 
θεωρητική του προσέγγιση δεν εδράζει αποκλειστικά στην γενικότερη θεωρία της έντασης (strain theory). Όπως, 
µάλιστα, θα υπογραµµίσει ο  συγγραφέας το  συγκεκριµένο  δίδυµο δεν διαφοροποιεί απλά το έγκληµα του λευκού 
περιλαιµίου από  το  κοινό αλλά  ευθύνεται και για  διαφοροποιήσεις στην τέλεση  του πρώτου.  Πιο συγκεκριµένα, 
ο  J. Coleman θα υποστηρίξει ότι οι αιτίες της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου  συνδέονται µε τη σχέση 
αλληλεξάρτησης που  υπάρχει µεταξύ  ψυχολογικών κινήτρων και κοινωνικών ευκαιριών. Το περιεχόµενο  των 
πρώτων διαµορφώνεται από την σύγχρονη ανταγωνιστική κουλτούρα, που επιβλήθηκε στο πλαίσιο  της πολιτικής 
οικονοµίας της βιοµηχανικής κοινωνίας ενώ η κατανοµή των δεύτερων εξαρτάται άµεσα από  τη κοινωνική δοµή. 
«Πολλοί  άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να διαπράξουν κάποιο είδος εγκλήµατος  του λευκού  περιλαιµίου, αλλά 
κάποιοι έχουν πολύ  περισσότερες και πολύ  πιο  θελκτικές απ’ ότι  άλλοι.» Coleman J., 1995, “Motivation and 
Opportunity – Understanding the causes of White-Collar Crime” στο  . G. Geis, R.F. Meier & L. Salinger ed. 
White-Collar Crime – Classic and Contemporary Views The Free Press, New York, London, Toronto, Sydney, 
Tokyo, Singapore, σελ. 379  

205  Merton  R., 2000, “Opportunity Structure: The Emergence, Diffusion, and Differentiation of Sociological 
Concept, 1930s – 1950s”, στο   Adler F & Laufer W. (ed) The Legacy of Anomy Theory, Transactions Publishers, 
New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), σελ.24-26
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γίνεται «υπόθεση» όλων, διαπερνώντας την αµερικανική κοινωνία από τη βάση έως 

την κορυφή της. «Οι στόχοι αυτοί προορίζονται να υπερβαίνουν τα ταξικά όρια, όχι να 

δεσµεύονται από αυτά, ωστόσο στην πραγµατικότητα η κοινωνική οργάνωση είναι 

τέτοια, ώστε να ενυπάρχουν  σε αυτή ταξικές διαφοροποιήσεις ως προς την  πρόσβαση 

στα κοινά σύµβολα επιτυχίας»206 

 Η ενσωµατωµένη αυτή αντίφαση στο αµερικανικό όνειρο, η υπόσχεση της 

επιτυχίας επί της αρχής και η ταυτόχρονη άρνηση της επί της ουσίας ή επί της δοµής, 

καταλήγει στην καλλιέργεια ψευδαισθήσεων και συνεπώς πιέσεων (strains), που µε 

τη σειρά τους οδηγούν στην άρση της εµπιστοσύνης στους θεσµούς. Οι πιέσεις που 

γεννά το ανέφικτο περιφρονούν τη νοµιµότητα ως γνώρισµα για την πραγµατικότητα.  

Η απονοµιµοποίηση των θεσµών, η ηθική απαξίωση τους  και η απογύµνωση τους 

από τη δύναµη να ρυθµίζουν  την ανθρώπινη συµπεριφορά στοιχειοθετεί το ανοµικό 

περιεχόµενο. Οι υψιπετείς στόχοι και η άµετρη φιλοδοξία που τους συντροφεύει, 

χαρίσµατα µιας αταξικής και ανοιχτής ιδεολογίας ουσιαστικά καταρρίπτονται στην 

επιφάνεια µιας αυστηρής, ταξικής δοµής. Η ανοµία, ωστόσο, δεν σηµαίνει απλά 

αµφισβήτηση της αυθεντίας των θεσµών, µε την έννοια της κοινωνικής καταγγελίας ή 

περιφρόνησης, αλλά και αµφιβολία ως προς τις διαχωριστικές γραµµές που ορίζουν 

το νόµιµο και το παράνοµο υπό το ηµίφως, που καλλιεργεί η νοµική ασάφεια. Αν η 

ανοµία αποτελεί το κοινωνικό ολοκλήρωµα µιας διπλής αντίθεσης που υµνεί τους 

σκοπούς σε βάρος των µέσων και προάγει την  ανοιχτή ιδεολογία σε καταστρατήγηση 

της κλειστής δοµής, προωθεί επιπλέον  µια αντίθεση που επικεντρώνεται στην 

σαφήνεια του αποτελέσµατος και στη σύγχυση ως προς την έννοια και την ουσία της 

206  Merton R., 1938, op. cit.  σελ. 680
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παρέκκλισης και της εγκληµατικότητας207. «Στο πλαίσιο αυτό, η κατεξοχήν 

αµερικανική αρετή «η φιλοδοξία» προωθεί το κατεξοχήν αµερικανικό κακό «την 

παρεκκλίνουσα συµπεριφορά»208. 

Ως λογικό επακόλουθο έρχεται η άρνηση του Merton να διατηρήσει την 

προβολή του εγκληµατικού φαινοµένου ως «µη-φυσιολογική» συµπεριφορά σε 

αντιπαράθεση µε ένα φυσιολογικό περιβάλλον και το αντεπιχείρηµα του περί 

«φυσιολογικής» συµπεριφοράς εντός ενός ανοµικού πλαισίου. Η εγκληµατική 

συµπεριφορά, ως πλήρως συνυφασµένη µε τις κοινωνικές δοµές κατ΄ ουσία 

υπογραµµίζει τα αδιέξοδα, στα οποία αυτές οδηγούν, και εκθέτει τις αυταπάτες του 

κοινωνικού συστήµατος. Το έγκληµα, εποµένως, δεν απειλεί, υπό την έννοια της 

νόσου τη κοινωνική δοµή αλλά το αντίστροφο, είναι το θρέµµα µιας κοινωνικής 

νοσηρότητας, που εξωθεί τα άτοµα πέραν των προβεβληµένων κοινωνικά ορίων.209 

Αν το ανοµικό πλαίσιο για τους οικονοµικά αδύναµους ορίζεται µε όρους 

αποστέρησης (ανοµία της αποστέρησης – anomie of deprivation), ακυρώνοντας κάθε 

207  Αργότερα οι Rosenfeld R. & Messner S. εισηγούµενοι τον όρο και την θεωρία της  «θεσµικής 
ανοµίας»  (institutional anomie) θα προσθέσουν ότι η «σκοτεινή όψη»  του  αµερικανικού  ονείρου, που  παραπέµπει 
στα υψηλά ποσοστά εγκληµατικότητας, δεν αφορά µονάχα στην ανακολουθία µεταξύ της πολιτισµικής και 
κοινωνικής δοµής που προσδιορίζει το  βαθµό  πρόσβασης στη δεύτερη αλλά και µια εσωτερική ανακολουθία 
µεταξύ των πολιτισµικών στόχων και των πολιτισµικών κανόνων που  ρυθµίζουν τον τρόπο  πρόσβασης στη 
κοινωνική δοµή. Πιο συγκεκριµένα, οι συγγραφείς θα υποστηρίξουν ότι η πολιτισµική κληρονοµιά του 
αµερικανικού  ονείρου  βρίσκει την κανονιστική της αναφορά στην οικονοµία. Η καπιταλιστική οργάνωση  της 
αµερικανικής οικονοµίας παραπέµπει µε τη σειρά στην καθιέρωση της ελεύθερης αγοράς, ως µηχανισµό 
παραγωγής και διανοµής αγαθών και υπηρεσιών και συνεπώς στην καλλιέργεια του ανταγωνιστικού και του 
νεωτεριστικού  πνεύµατος, που  στον κοινωνικό συσχετισµό δυνάµεων σηµαίνουν απόλυτη κυριαρχία της 
οικονοµίας. Η κυριαρχία σε θεσµικό επίπεδο εξασφαλίζεται µέσω i)της  υποβάθµισης των µη οικονοµικών θεσµών, 
ρόλων και λειτουργιών, ii)της προσαρµογής των λοιπών θεσµών στις  επιταγές της οικονοµίας και iii)της 
διείσδυσης οικονοµικών κριτηρίων σε άλλους τοµείς. Βλ. Rosenfeld Richard & Messner F. Steven, 2000, “Crime 
and American Dream: An Institutional Analysis”, στο Adler Freda & Laufer William S., “The Legacy of Anomie 
Theory”, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), Transaction Publishers σελ. 164-169. Ωστόσο, από µόνες 
τους  ούτε οι αξίες  της  αγοράς  ούτε η οικονοµική κυριαρχία διαθέτουν ενδογενή εγκληµατογόνα γνωρίσµατα. Η 
θεσµική υπεροχή της  οικονοµίας  όµως σε συνδυασµό µε την «ανοµική ηθική», τον όρο που επιλέγουν οι 
συγγραφείς για να  αναφερθούν στην έµφαση που εντοπίζει ο Merton στους  πολιτισµικούς στόχους  ανεξαρτήτως 
της διαθεσιµότητας νοµίµων µέσων, καταλήγει σε µια «γλυκιά συνωµοσία»  ανάµεσα στο  εγκληµατικό φαινόµενο 
και στην φυσιολογική λειτουργία του αµερικανικού συστήµατος! Υπό  την οπτική  αυτή η ανοµία δεν αφορά στην 
κατάλυση των θεσµών ή στο  έλλειµµα κανόνων αλλά αντίθετα, η  ίδια συνιστά  κανόνα  που πέρα  των 
πολιτισµικών της  προεκτάσεων διαθέτει και θεσµικές άκρες. Rosenfeld Richard & Messner F. Steven, 1997, 
“Markets, Morality and an Institutional-Anomie Theory of Crime”, στο  Passas N. & Agnew R. The Future of 
Anomie Theory, Boston, Northeastern University Press, σελ. 175 - 177

208 Merton R., 1968, op. cit σελ. 200

209 «Πολλές έρευνες  έδειξαν ότι σε ορισµένες  περιοχές οι παραβάσεις και τα εγκλήµατα αποτελούν τη «φυσιολογική» 
συµπεριφορά σε µια κατάσταση, όπου  η πολιτισµική έµφαση στη  χρηµατική επιτυχία  έχει  αφοµοιωθεί, αλλά όπου 
υπάρχει ελάχιστη πρόσβαση  στα συµβατικά και νόµιµα µέσα για να γίνει  κανείς  επιτυχηµένος. Οι επαγγελµατικές 
ευκαιρίες  των ατόµων σε αυτές τις περιοχές  περιορίζονται  κατά κύριο λόγο στη χειρονακτική  εργασία και στις πλέον 
χαµηλόβαθµες  δουλειές λευκού-περιλαιµίου. Δεδοµένης του αµερικανικού  στιγµατισµού  της χειρονακτικής εργασίας, 
το οποίο θεωρείται  µάλλον αποδεκτό  από  όλες  τις κοινωνικές  τάξεις, και η  απουσία πραγµατικών ευκαιριών 
ανέλιξης πέρα από  αυτό το επίπεδο, το αποτέλεσµα χαρακτηρίζεται από την τάση για παρεκκλίνουσα συµπεριφορά. 
Το κύρος του  ανειδίκευτου εργάτη και το  κατ΄επέκταση χαµηλό εισόδηµα του  δεν µπορεί να ανταγωνιστεί µε  τους 
όρους των παγιωµένων αξιών ως προς  τις υποσχέσεις της εξουσίας και του  υψηλού  εισοδήµατος που παρέχει το 
οργανωµένο έγκληµα, οι συµµορίες και εν γένει το εγκληµατικό φαινόµενο» Merton R., 1968, op. cit σελ. 199
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προσπάθεια τους να επιδιώξουν θεσµικά τον άµετρο πλούτο, για τους υψηλόβαθµους 

στην  θεσµική πυραµίδα ο Merton κάνει λόγο για την «ανοµία της επιτυχίας» (anomie 

of success). Επικαλούµενος την ορολογία του Freud για να τονίσει το παράδοξο της 

κατάστασης, ο Merton εντάσσει το φαινόµενο της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου στους «καταραµένους της επιτυχίας».

Ως ανοµικός τύπος συµπεριφοράς το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου 

καταρχήν ταυτίζεται µε την  «καινοτόµηση» (innovation)210  Η περίπτωση αυτή 

περιγράφεται ως αφοµοίωση της πολιτισµικής έµφασης στον σκοπό της οικονοµικής 

επιτυχίας και εξουσίας χωρίς αντίστοιχη εσωτερίκευση των  θεσµικών κανόνων, που 

υποδεικνύουν τους τρόπους και τα µέσα υλοποίησης των εν λόγω σκοπών. Η 

υπερβολική έµφαση της κυρίαρχης κουλτούρας στην επιτυχία ουσιαστικά παρακινεί 

τον συγκεκριµένο ανοµικό τύπο να προβεί στην χρήση θεσµικά απαγορευµένων αλλά 

συχνά αποτελεσµατικών  µέσων για την επίτευξη έστω µιας επίφασης πλούτου και 

δύναµης. «Στο πλαίσιο αυτό ο Capone αντιπροσωπεύει τον  θρίαµβο της ανήθικης 

ευφυΐας έναντι της ηθικά προδιαγεγραµµένης «αποτυχίας» όταν τα κανάλια της κάθετης 

κινητικότητας είναι κλειστά ή περιορισµένα σε µια κοινωνία που  επιφυλάσσει υψηλή 

επιβράβευση στην οικονοµική ευµάρεια και κοινωνική άνοδο για όλα τα µέλη της.»211 

Ωστόσο, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου ως «γνωµικό» της «καινοτόµησης» 

παρουσιάζει µια ποιοτική διαφορά σε σχέση µε άλλες παρεκκλίνουσες συµπεριφορές, 

που ενδεχόµενα εµπίπτουν στην  ίδια ανοµική κατηγορία, και η οποία επεκτείνεται 

του κριτηρίου της κοινωνικής τάξης. Αφετηρία του δεν είναι ο αποκλεισµός από την 

κοινωνική πρόσβαση ούτε στόχος του απλώς η απόκτηση χρηµάτων. Αντίθετα, 

210O Merton διακρίνει γενικά πέντε πιθανούς, λογικούς, εναλλακτικούς  τρόπους ρύθµισης ή προσαρµογής των 
ατόµων µέσα στην πολιτισµική κοινωνία ή οµάδα: 1.κοµφορµισµός (comformism) 2.καινοτόµηση (innovation) 
3.τυπολατρεία (ritualism) 4.αναχωρητισµός (retreatism) 5.εξέγερση (rebellion). Θέλοντας επίσης να αποδεσµεύσει 
την έννοια της παρέκκλισης από κάθε είδους ηθικές ή ηθικολογικές αξιολογήσεις, που συντείνουν στον 
λειτουργικό αφοπλισµό  της έννοιας, προχωρά σε µία επιπλέον διάκριση που  περιλαµβάνει α]την ασυµβίβαστη 
(noncomformist) και β)την έκτροπη (aberrant) συµπεριφορά. Στο πλαίσιο  της δεύτερης αυτής διάκρισης  το 
έγκληµα του  λευκού περιλαιµίου, εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία. Έτσι µεταξύ  άλλων οι εγκληµατίες του 
λευκού περιλαιµίου ανήκουν σε εκείνη την οµάδα  δραστών που «προσπαθούν να αποκρύψουν τις  προσβολές που 
επιφέρουν στους  κοινωνικούς κανόνες, ακόµη και στις περιπτώσεις που  αναγνωρίζουν τη νοµιµότητα τους. 
Περισσότερο και από το να ασχολούνται µε  την προώθηση   νέων κανόνων ή µε  το να προσπαθούν να 
νοµιµοποιήσουν τις συµπεριφορές τους, επιδιώκουν να διαφύγουν τις ποινές που  επακολουθούν των παραβιάσεων 
των κοινωνικών κανόνων. Συνεπώς, οι παρανοµίες τους εκλαµβάνονται κοινωνικά ως  προσπάθειες να 
ικανοποιήσουν τα προσωπικά τους συµφέροντα µε κανονιστικά ανάρµοστους τρόπους»  Βλ. Merton R., 2000, op. cit 
σελ. 12

211 Merton R., 1938, op. cit σελ. 680
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προϋπόθεση του είναι η κατοχή νόµιµων, υψηλών, θεσµικών θέσεων και αποσκοπεί 

στην αδιάκοπη επαύξηση της ήδη κατοχυρωµένης χρηµατικής επιτυχίας212. 

Ήδη, η ποιοτική αυτή διαφορά σκιαγραφεί το προφίλ του εγκληµατία του 

λευκού περιλαιµίου, ο οποίος τυγχάνει µέλος της κοινωνικής αφρόκρεµας και των 

«συµπαροµαρτούντων» της, που αφορούν στο επίπεδο των σπουδών του, στο 

αντικείµενο εργασίας του και στο εύρος της περιουσίας του. Για την  ακρίβεια, ο 

Merton θεωρεί τον όρο του «εγκληµατία του λευκού περιλαιµίου» ιστορική εξέλιξη 

των «µεγάλων βαρόνων» της αµερικανικής οικονοµίας, που το σύνολο των 

πρακτικών τους καταγράφεται µε το λογοπαίγνιο «ληστές - βαρόνοι.» Στο πλαίσιο 

αυτό, ο Merton υποστηρίζει ότι οι «κανόνες του θεσµικού παιχνιδιού» και συνεπώς 

το είδος και ο βαθµός των παραβιάσεων  τους είναι γνωστά στους εν λόγω δράστες, 

ξεκαθαρίζοντας το δόλιο χαρακτήρα των  δραστηριοτήτων τους. Η διαφθορά της 

νοµοθετικής εξουσίας, ο σφετερισµός των οικονοµικών πηγών, η οργάνωση 

µονοπωλίων, ο αθέµιτος ανταγωνισµός εξυγιαίνονται µέσω της επίτευξης του 

πολυπόθητου σκοπού του κέρδους. Η επιδίωξη διατήρησης της «ηθικής πρόσοψης» 

των επιχειρήσεων και η κοινωνική αναγνώριση που  επέρχεται µαζί µε την υλοποίηση 

του σκοπού προσφέρει νοµιµοποίηση στη δράση τους.  «Ο διστακτικός θαυµασµός 

που συχνά εκφράζεται ιδιωτικά, και όχι σπάνια  δηµόσια, για αυτούς τους «δαιµόνιους, 

έξυπνους και πετυχηµένους» άντρες είναι προϊόν µιας πολιτισµικής δοµής στην  οποία ο 

ιερός και απαραβίαστος σκοπός καθαγιάζει κυριολεκτικά τα µέσα.»213 

Υπογραµµίζοντας την  αµφισηµία που συνοδεύει τις «καινοτόµες» 

δραστηριότητες τους σε συνδυασµό µε τον ευρύτερο θαυµασµό των αποτελεσµάτων, 

που αυτές επιφέρουν, και επικαλούµενος τα ευρήµατα του Sutherland περί της 

ατιµωρησίας των εγκληµατιών  του λευκού περιλαιµίου, ο Merton κάνει λόγο για «off 

the record» εγκλήµατα, που ωστόσο παρατηρεί ότι αποτελούν  κοινή πρακτική 

212  Σύµφωνα µε τον N. Passas στις σύγχρονες  υπερ-ανταγωνιστικές κοινωνίες  της  το  κυνήγι της επιτυχίας 
εκδηλώνεται µε διαφορετικούς τρόπους, κάτω από διαφορετικές δοµικές συνθήκες. Το γεγονός ότι το κοινωνικό 
σύστηµα ενθαρρύνει και αναµένει από  τα άτοµα να εµπλακούν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες δεν σηµαίνει ότι 
ανταγωνίζονται για τα ίδια πράγµατα. Έτσι, ενώ άλλοι αγωνίζονται για την ανεύρεση εργασίας,  άλλοι επιδιώκουν 
να διατηρήσουν τη θέση τους, άλλοι να  προαχθούν και άλλοι να µεγιστοποιήσουν τα ήδη υψηλά  κέρδη τους ή  τα 
κέρδη της εταιρίας τους. Κατ  ́ επέκταση η έννοια της  «σχετικής αποστέρησης»  µπορεί να απορρέει από τη 
σύγκριση  το πραγµατικών όσο και φανταστικών σηµείων αναφοράς, να αφορά και «ενδο-ταξικές»  συγκρίσεις και 
να συνδράµει σε ένα  ευρύ φάσµα εγκληµατικότητας  που  συµπεριλαµβάνει από εγκλήµατα  λευκού περιλαιµίου 
έως  και τις  πλέον «έκδηλες»  προσβολές»  Passas N., 1997, “Anomie, Reference Groups and Relative Deprivation”, 
στο N. Passas & R. Agnew (eds) The Future of Anomie Theory, Boston, Northeastern University Press, σελ. 62 - 
94

213 Merton R., 1968, op. cit σελ. 196
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ανάµεσα σε όλα τα ευυπόληπτα µέλη της κοινωνίας.  Η ταυτότητα του επιχειρηµατία 

έχει ως ταυτόχρονη ιδιότητα το ισχυρό άλλοθι για κάθε παράνοµη επιχειρηµατική 

δράση. Έτσι, «το σύνολο των πράξεων που νοµικά αποτελούν εγκλήµατα απέχουν κατά 

πολύ ως προς τη συχνότητα τους σε σχέση µε αυτά που  επισήµως καταγράφονται. Η 

έκνοµη συµπεριφορά, απέχοντας πολύ από το να είναι µη-φυσιολογική κοινωνική ή 

ψυχολογική εκδήλωση, στην πραγµατικότητα είναι ένα πολύ κοινό φαινόµενο.»214  Στο 

σκοτεινό του αριθµού των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου έρχεται να 

συνδράµει, όπως ο Merton το αποκαλεί, το «δόγµα της τύχης». Υποστηρίζοντας ότι οι 

προκαταλήψεις γενικώς βρίσκουν  ιδιαίτερη άνθιση σε κοινωνίες, όπου οι περιουσίες 

απέχουν, ως µέγεθος, από τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, τόσο οι κοινωνικά 

«επιτυχηµένοι» όσο και οι κοινωνικά «αποτυχηµένοι» είθισται να αποδίδουν το 

αποτέλεσµα στη «θεά τύχη». 

Ως άλλο «αόρατο χέρι» η τύχη αφαιρεί από το κοινωνικό σκηνικό τη 

διάσταση της πράξης, η οποία γίνεται αντιληπτή και αξιολογήσιµη όχι ως 

αυθύπαρκτη ενέργεια αλλά σε συνδυασµό µε το αποτέλεσµα που επιφέρει. Εφόσον η 

τύχη ισοδυναµεί µε κερδοφόρες επιχειρηµατικές δράσεις, αυτές µε τη σειρά τους 

είναι αξιωµατικά απαλλαγµένες από κάθε έννοια της παρανοµίας. Η καλλιέργεια µιας 

τέτοιας λογικής από τους πλέον «επιτυχηµένους» εγκληµατίες του λευκού 

περιλαιµίου εξυπηρετεί σύµφωνα µε τον Merton ένα διπλό σκοπό: αφενός ως εύκολη 

δικαιολογία για τον «αδικαιολόγητο πλουτισµό» τους και αφετέρου για να 

προστατέψουν την καθεστηκυία ισορροπία του συστήµατος από την συχνή κριτική 

και την πιθανή ανατροπή. Το ίδιο επιχείρηµα που εξαρτά την επιτυχία από θέµατα 

τύχης, τη θέτει ταυτόχρονα «πέρα από κάθε έλεγχο καθόσον θα υπάρχει στο ίδιο µέτρο 

µε οποιαδήποτε κοινωνική δοµή»215 

Το µεγάλο παράδοξο ωστόσο αναφορικά µε το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου είναι ότι δεν χρήζει δικαιολόγησης διότι οι κοινωνικές συνθήκες που το 

ευνοούν δεν τυγχάνουν αµφισβήτησης! Ο Merton ξεκινάει την ανάλυση του µε τη 

βασική αρχή ότι στο µέτρο που µια κοινωνία χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, τα 

µέλη της λειτουργούν κοµφορµιστικά, δηλαδή ασπάζονται τόσο τους πολιτισµικούς 

στόχους όσο και τις θεσµοθετηµένες δοµές. Ταυτόχρονα, όµως, µε τον παραλληλισµό 

214 Wallerstein J. & Wyle C., 1947, “Our law – abiding law – breakers”, στο  Probation, April , σελ. 107-112

215 Merton R., 1968, op. cit σελ. 203
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της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου µε τον ανοµική κατηγορία της 

καινοτόµησης, ο Merton προσθέτει ότι η µεγάλη πλειοψηφία των µικροµεσαίων, και 

άρα η µεγάλη πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου, «επανδρώνει» τον ανοµικό τύπο 

της «τυπολατρίας». Σε αντίθεση µε τις µεγάλες προσδοκίες του καινοτόµου, ο 

τυπολάτρης, εγκαταλείπει τους υψηλούς στόχους και προσκολλάται στις υπάρχουσες 

δοµές. Η τυπολατρία ωστόσο δεν συνιστά απόρροια µιας προσπάθειας 

αυτοπροσδιορισµού µέσω των κανόνων ή µιας υπερβολικής συνήθειας µε παγιωµένες 

πρακτικές αλλά κυρίως σηµαίνει έλλειψη εµπιστοσύνης στις κοινωνικές σχέσεις και 

στους κοινωνικούς θεσµούς. Επειδή ακριβώς λειτουργεί ως «σανίδα σωτηρίας» µέσα 

σε ένα κλίµα σύγχυσης και ανασφάλειας δεν µπορεί παρά να εξισώνεται µε 

συµπεριφορές απόλυτης προσαρµογής και συµµόρφωσης στο σύστηµα. Έτσι, 

απέναντι σε µια «λευκού περιλαιµίου» ελίτ, που επιλέγει να καινοτοµήσει χάριν του 

απόλυτου κέρδους, παραβιάζοντας τους θεσµικούς εκείνους κανόνες που της 

εξασφαλίζουν την «κοινωνική κορυφή», ο Merton παρατάσσει µια πλατιά κοινωνική 

µάζα, που καταλήγει, αν και «σχετικά» αποκλεισµένη από τους θεσµούς, να 

αφοσιώνεται στην προάσπιση και συντήρηση τους. Η ειρωνεία του πράγµατος, που 

αποδίδεται πολύ εύστοχα µε τον ισχυρισµό ότι η καινοτόµηση αποτελεί το είδωλο της 

τυπολατρίας216  συνδράµει όχι µόνο υπέρ της ατιµωρησίας του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου αλλά πολύ περισσότερο της «πολιτικό-πολιτισµικής ηγεµονίας»217 

του, όπως θα σηµείωνε ο Gramsci218 

 

δ) Η «πολιτική µηχανή» του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου και η 

λειτουργικότητας της

216 Downes D. & Rock P., 1998, op. cit σελ. 126

217 Gramsci A., 2001, Quaderni del carcere, Einaoudi Tascabili τ. 4, τετρ.12-29, & τετρ. 13, σελ. 1618

218  Την έννοια της «ηγεµονίας»  του  Gramsci διαπερνά η βασική ιδέα ότι αρχόµενοι αποδέχονται την 
«κοσµοαντίληψη»  των αρχόντων. Η  γκραµσιανή έννοια  της  ηγεµονίας έχει δύο  κύριες σηµασίες: Πρώτον, είναι 
µια διαδικασία στο εσωτερικό της κοινωνίας  πολιτών, κατά την οποία ένα τµήµα της κυρίαρχης τάξης ελέγχει, 
λόγω της  ηθικής και πνευµατικής πρωτοκαθεδρίας του, άλλα συµµαχικά τµήµατα της  κυρίαρχης τάξης. Δεύτερον, 
είναι µια σχέση ανάµεσα στην κυρίαρχη και στις κυριαρχούµενες  τάξεις. Η  ηγεµονία εµπεριέχει τις απόπειρες της 
κυρίαρχης τάξης  να  χρησιµοποιήσει την πολιτική, ηθική και πνευµατική υπεροχή της  για τον κόσµο  ως 
περιεκτικότατες και οικουµενικές, και να διαµορφώσει τα  συµφέροντα και τις ανάγκες των κυριαρχούµενων 
τάξεων. Επιπλέον, οι θεσµοί που  διαµορφώνουν τον ηγεµονικό  µηχανισµό  δεν αφορούν «καθαρά»  διοικητικούς 
και τεχνολογικούς  θεσµούς, αλλά περισσότερο θεσµούς, που όπως το  σύστηµα παραγωγής, είναι εµποτισµένοι µε 
πολιτικό περιεχόµενο. Και πολιτικό περιεχόµενο είναι η απόπειρα  της κυρίαρχης  τάξης να διευρύνει την 
ικανότητα αναπαραγωγής του  ελέγχου που  ασκεί στην κοινωνική ανάπτυξη. Βλ. Carnoy Martin, 1990, Κράτος και 
Πολιτική Θεωρία, µετάφραση: Σούλα Παπαϊωάννου, εκδ. Οδυσσέας  σελ. 97 - 110
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Οι πιέσεις που ασκούνται υπέρ της «ανοµίας της επιτυχίας» και διευκολύνουν 

υπέρ του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, δεν σχετίζονται, όπως εξ αρχής έγινε 

απαιτητό, µε την πραγµατικότητα της ανέχειας αλλά µε την πολυτέλεια της αφθονίας 

ή σύµφωνα µε την έκφραση που επιλέγει ο Merton την «ανέχεια εν µέσω αφθονίας», 

προαναγγέλλοντας τον  συλλογισµό που ακολουθεί. Σε αντιστοιχία µε το επιχείρηµα 

του Durkheim, ο Merton θα προσοµοιάσει τις φιλοδοξίες των  εγκληµατιών του 

λευκού περιλαιµίου µε το µύθο του Φάουστ. Σε ένα ανοµικό κοινωνικό περιβάλλον, 

που το διακρίνει η ασυµβατότητα µεταξύ σκοπών και µέσων, η συσσώρευση 

πλούτου, ως η κατεξοχήν  επιδίωξη, εκτείνεται στο άπειρο! Η εξοµοίωση των 

κοινωνικά επιβεβληµένων επιδιώξεων µε έναν διαρκή αγώνα δρόµου καθιστά τις 

επιµέρους επιτυχίες ανάλογες ενός σταθερά αυξανόµενου µεγέθους.  «Ότι από µακριά 

φαίνεται ως το τέρµα του δρόµου, εµπειρικά σηµαίνει µόνο µία ακόµη στάση»219  Η 

πίεση επίτευξης του σκοπού  καταλήγει στον ασίγαστο πόθο του ατόµου για όλο και 

περισσότερα. Ωστόσο, ο Merton δεν περιορίζεται στις εσωτερικές, ασυνείδητες 

πιέσεις που φέρει το άτοµο µε τη µορφή «προσωπικού βασάνου», σύµφωνα µε την 

έκφραση του Durkheim, αλλά επεκτείνει το σκεπτικό του στις πιέσεις που ασκούνται 

στο άτοµο από τον άµεσο περίγυρο του είτε µε τη µορφή απαιτήσεων είτε του 

«αδίστακτου» ανταγωνισµού220. Η εµµονή της εξουδετέρωσης των  κοινωνικών 

ανταγωνιστών και των κοινωνικών  εταίρων  στοιχειοθετεί το σύνδροµο της  «αγωνίας 

του υψηλού κύρους» (status-anxiety) και αφήνει ελάχιστο χώρο για ικανοποίηση σε 

αυτούς που βρίσκονται στην κορυφή.

Σηµαντικότερη ακόµη κρίνεται η αποµάκρυνση του Merton από το αξίωµα 

του Durkheim περί έµφυτης τάσης του ατόµου για παρέκκλιση, αντιτάσσοντας τον 

ισχυρισµό περί κοινωνικής κατασκευής. Αναλυτικότερα, η παρεκκλίνουσα 

συµπεριφορά δεν είναι το αποτέλεσµα µιας ορθολογικής απόφασης αλλά όπως ήδη 

ειπώθηκε η προσπάθεια «ορθής» απάντησης σε ένα ανοµικό περιβάλλον. Αυτό 

σηµαίνει, ότι οι ανοµικοί τύποι συµπεριφοράς, ως διακεκριµένες συµπεριφορές, «σε 

αντίθεση µε την φαινόµενη-έκδηλη προσαρµογή τους στις θεσµικές αξιώσεις,….µπορεί 

219  Merton Robert, 1964, “Anomie, Anomia and Social Interaction:  Contexts of Deviant Behavior”, στο  Marshall 
B. Clinard, Anomie and Deviant Behavior: A Discussion and Critique, London, The Free Press of Glencoe Collier-
Macmillan Limited, σελ. 221

220 Για µια συγκριτική παρουσίαση των θέσεων των δύο θεωρητικών βλ.  Passas N., 2000, op. cit σελ. 91-98  
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να αποδειχθούν και ως  αποµάκρυνση από τις αξιώσεις αυτές.»221 Η αποµάκρυνση από 

τις θεσµικές αξιώσεις, στον  ίδιο βαθµό που µπορούν να εκληφθούν ως παρεκκλίσεις, 

µπορούν να αποτελέσουν και νέα µοντέλα συµπεριφοράς, δεδοµένου ότι οι «θεσµοί» 

δεν έχουν την ίδια απήχηση σε όλες τις κοινωνικές οµάδες και τις κοινωνικές τάξεις. 

Με άλλα λόγια, η παρέκκλιση µπορεί να «βαφτιστεί» τόσο ως νοµιµότητα όσο και ως 

εγκληµατικότητα. Ο καθοριστικός παράγοντας που γέρνει την  κοινωνική ζυγαριά 

προς τη µία ή προς την άλλη κατεύθυνση είναι ο λειτουργικός ή αντίστοιχα ο 

δυσλειτουργικός χαρακτήρας τους. Συνεχίζοντας, ο Merton θα προσθέσει ότι ακόµη 

και στην περίπτωση που η παρέκκλιση είναι δυσλειτουργική για το κοινωνικό 

σύστηµα δεν είναι απαραίτητα και παραβατική, αντίθετα παραβατικό ενδέχεται να 

αποδειχθεί το σύστηµα!222 

Επεκτείνοντας τη θεωρία του περί ανοµίας µέσα από τον ερµηνευτικό φακό 

του λειτουργισµού223  ο Merton καινοτοµεί και ως προς την ανάλυση της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου. Ξεκινώντας µε την υπόθεση ότι η  

κοινωνική δράση δεν έχει µόνο προσδοκώµενες αλλά και απροσδόκητες συνέπειες, 

ως σύζευξη πράξης και κατάστασης224  και χρεώνοντας τις θεσµικές πρακτικές όχι 

µόνο µε λειτουργίες αλλά και µε δυσλειτουργίες καταλήγει στο συλλογισµό ότι το 

αµερικανικό όνειρο αποδείχθηκε λειτουργικό για ορισµένες κοινωνικές οµάδες αλλά 

221 Merton R., 1968, op. cit σελ. 236  

222  «Το  να µιλάει κανείς  για «νοµιµοποιηµένη εξουσία» ή αρχή συχνά ισοδυναµεί µε η  χρήση µιας ελλειπτικής και 
παραπλανητικής φράσης. Η  εξουσία µπορεί  να θεωρείται νοµιµοποιηµένη  από  κάποιους  χωρίς  να είναι 
νοµιµοποιηµένη  σε σχέση µε άλλες οµάδες της  κοινωνίας. Κατ  ́ επέκταση  µπορεί να είναι παραπλανητική η 
περιγραφή του  µη κοµφορµισµού  µε  συγκεκριµένους κοινωνικούς  θεσµούς απλά ως παρεκκλίνουσα συµπεριφορά. 
Μπορεί να αντιπροσωπεύει την αφετηρία εναλλακτικών µοντέλων, διεκδικώντας  τη δική της ξεχωριστή  ηθική 
εγκυρότητα.», Βλ. Merton R., 1968, op. cit.  σελ. 176

223Ο λειτουργισµός ως κοινωνιολογική  προσέγγιση αντλεί το  περιεχόµενο του, όπως είναι εµφανές, από την 
έννοια «λειτουργία». Ο ιδεολογικός πυρήνας του  λειτουργισµού ταυτίζεται µε τη µελέτη του ρόλου που  κάθε 
πολιτισµικό ή κοινωνικό  στοιχείο (social roles, institutional patterns, social process κλπ) διαδραµατίζει στη 
συνέχιση της κοινωνίας. Κατ  ́ επέκταση όταν µελετάµε µια δεδοµένη κοινωνία, πρέπει, να εξετάσουµε τον τρόπο 
µε τον οποίο συνδέονται τα διάφορα «µέρη»  ή οι θεσµοί της ώστε να προσδίδουν στη κοινωνία την συνέχεια της 
στο χρόνο. Το να µελετήσουµε την λειτουργία µιας κοινωνικής πρακτικής  ή  ενός θεσµού σηµαίνει να αναλύσουµε 
τη  συµβολή της πρακτικής αυτής ή του θεσµού  στη  συνέχιση  της κοινωνίας ως  σύνολο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το 
να αναλύσουµε την λειτουργία ενός κοινωνικού  στοιχείου  σηµαίνει να δείξουµε ποιον ρόλο παίζει το στοιχείο 
αυτό  στην διατήρηση της ύπαρξης  της  κοινωνίας. Αν και στη διαµόρφωση της θεωρητικής αυτής τάσης 
συνέβαλαν αρχικά οι Durkheim και Compte, από τους σηµαντικότερους θεµελιωτές του  λειτουργισµού λογίζεται 
ο διασηµότερος Αµερικανός θεωρητικός της κοινωνιολογίας της µεταπολεµικής περιόδου, Talcott Parsons. Η 
«µερτόνεια»  εκδοχή  του λειτουργισµού, αφορά γενικότερα στην αναπροσαρµογή  της λειτουργικής ανάλυσης, που 
εισηγήθηκε ο Merton ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί στην µελέτη των βιοµηχανικών κοινωνιών και ειδικότερα 
επικεντρώνεται στη  διάκριση των λειτουργιών, που υποστήριξε ο  Merton σε έκδηλες  και λανθάνουσες. Βλ.  
1.Giddens Anthony, 2002, Κοινωνιολογία,  Αθήνα, µετάφραση –  επιµέλεια Tσαούσης Δηµήτρης, εκδ. Gutenberg  
2. Timacheff N. & Theodorson N., 1998, The History of Sociological Theories, Gutenberg Publications

224  Merton R, 1936, “The unanticipated consequences of purposive social action”, στο  “American Sociological 
Review”, τ.1, σελ. 894-898
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δυσλειτουργικό για άλλες225. Η παρόλα αυτά διατήρηση και ακµή του αποτελεί 

σύµφωνα µε τον Merton το λογικό επακόλουθο κοινωνικών λειτουργιών, άλλων  των 

φαινόµενων  ή έκδηλων  (manifest functions), τις οποίες ονοµάζει λανθάνουσες (latent 

functions). Σύµφωνα µε το θεωρητικό µοντέλο που αναπτύσσει, οι λανθάνουσες 

κοινωνικές λειτουργίες συνδέονται µε εναλλακτικές κοινωνικές δοµές και εν 

προκειµένω µε την «πολιτική µηχανή». Η πολιτική µηχανή µε τη σειρά της ενεργεί µε 

πρακτικές που αντιστοιχούν στην εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου226. 

 Η λογική της διάκρισης ανάµεσα σε εµφανείς και σε λανθάνουσες κοινωνικές 

λειτουργίες συµπυκνώνεται στο σκεπτικό, ότι εφόσον οι εµφανείς λειτουργίες των 

κοινωνικών πρακτικών και θεσµών, που αποτελούν και την ηθική τους 

επιχειρηµατολογία, δεν  ανταποκρίνονται ή δεν ανταποκρίνονται επαρκώς ως προς το 

προσδοκώµενο αποτέλεσµα και ούτε ενισχύονται ούτε µεταβάλλονται, εξυπηρετούν 

άλλες λανθάνουσες λειτουργίες, οι οποίες ως αντιπαραβαλλόµενες στις πρώτες 

οικειοποιούνται εναλλακτικές µεθόδους, που πρόσθετα, λόγω της ηθικής πόλωσης 

που εισηγούνται οι εµφανείς λειτουργίες, κρίνονται συνήθως «προφανώς»  ανήθικες. 

Στο πλαίσιο µιας ανοµικής κοινωνικής οργάνωσης, που τελικά αρνείται ότι 

υπόσχεται, η πολιτική µηχανή ή «boss», ως η εναλλακτική δοµή του πολιτικού 

συστήµατος, που συχνά φτάνει µέχρι την αναίρεση του, σταθµίζει ουσιαστικά τις 

αποκλίσεις µεταξύ επίσηµης κουλτούρας και επίσηµης δοµής. «Η βασική δοµική 

λειτουργία του Boss είναι να οργανώνει, να συγκεντρώνει και να διατηρεί  καλές 

συνθήκες συνεργασίας ανάµεσα στα «κατακερµατισµένα τµήµατα εξουσίας», τα οποία 

είναι διασκορπισµένα µέσα στην  πολιτική οργάνωση. Με αυτή την συγκεντρωτική 

πολιτική εξουσία, το boss και ο µηχανισµός του µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

διαφόρων υπο-οµάδων στην ευρύτερη κοινωνία, οι οποίοι δεν  είναι επαρκώς 

225  Merton R., 2000, op. cit. σελ. 6 - 17

226  Όπως επισηµαίνεται από  τον A. Stinchombe οι έκδηλες  λειτουργίες της πολιτικής µηχανής αντικατοπτρίζουν 
τις θεσµικές  διαδικασίες και αποσκοπούν να προσδώσουν ακόµη περισσότερο  θεσµικό κύρος σε µια  δηµοκρατικά 
εκλεγµένη κυβέρνηση. Οι λανθάνουσες  λειτουργίες  για τον συγγραφέα συµβάλλουν «στη βοήθεια και όχι στη 
δικαιοσύνη»  και είναι συνώνυµες  ενός οργανωµένου  συστήµατος  συναποτελούµενου από  εγχώριες πολιτικές 
οµάδες, µεγαλο-επιχειρηµατίες, παράνοµες επιχειρήσεις µαζί µε τις  αγορές τους. Μέσα από ένα τέτοιο συστηµικό 
κύκλωµα οι λανθάνουσες λειτουργίες πετυχαίνουν να εξασφαλίζουν και να τροφοδοτούν το  κοινωνικό κεφάλαιο 
της πολιτικής  µηχανής. Με άλλα λόγια, οι λανθάνουσες λειτουργίες  δεν αντιστοιχούν απλά σε κάποια τυχαία 
απόρροια ή εξίσου  τυχαίο παράγωγο του συστήµατος  αλλά σε στρατηγική προϋπόθεση ή πρόταγµα για άλλες 
δοµικές πτυχές  του  συστήµατος  συνολικά. Ο στρατηγικός τους  ρόλος είναι στη συνέχεια αυτός  που  τις 
µεταµορφώνει σε αιτίες για τη διατήρηση του  συστήµατος. Βλ. Stinchombe A., 1975, “Merton’s Theory of Social 
Structure” στο L. Coser The Idea of Social Structure, Harcourt Brace Jovanovich, σελ. 24-25        
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ικανοποιηµένοι από τις νόµιµα διατεθειµένες και πολιτισµικά εγκεκριµένες κοινωνικές 

δοµές.»227 

Ως άτυπη µορφή εξουσίας, η πολιτική µηχανή λειτουργεί στα κενά της 

επίσηµης εξουσίας επιτρέποντας «σχέσεις ανταλλαγών και εξυπηρετήσεων, 

καιροσκοπικού κατά βάση χαρακτήρα».228 Υπό την έννοια αυτή, το Boss και η µηχανή 

του συνιστούν αναπόσπαστο κρίκο της κοινωνικής και οικονοµικής οργάνωσης, 

καλύπτοντας δοµικές δυσλειτουργίες άµεσα και αποτελεσµατικά. Όµως «για να 

εκτιµήσουµε τη λειτουργία της πολιτικής µηχανής επαρκώς, είναι σηµαντικό να 

σηµειώσουµε όχι µόνο το γεγονός της βοήθειας που παρέχεται αλλά και ο τρόπος µε 

τον οποίο παρέχεται.»229  Με κάθετες δοµές, πελατειακά δίκτυα, σχέσεις εκδούλευσης 

και παροχή πολιτικών προνοµίων διευρύνει την  πρόσβαση στους θεσµούς και για τα 

λαϊκά στρώµατα, πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες κοινωνικής κινητικότητας και 

µε αντάλλαγµα την ευρεία κοινωνική ανοχή για το «µεγάλο» παιχνίδι των 

επιχειρήσεων. «Διαµορφώνεται δηλαδή ένα παράλληλο δίκτυο (παρα)εξουσίας που 

προσφέρει υπηρεσίες σε αυτούς που δεν µπορούν να τις έχουν από τις επίσηµες δοµές». 

Η πολιτική µηχανή, εκπροσωπούµενη ή προσωποποιούµενη από τον  «πολιτικό-

µηχανή» κατά τον Merton ή τον «επιχειρηµατία-πολιτικό» σύµφωνα µε νεώτερους 

227 Merton R., 1968, op. cit σελ. 126

228  Πανούσης Γιάννης, 2007, «Η  Δυναµική της Διαφθοράς», στο Νοµικός  Κόσµος, τεύχος 5-6, σελ. 22, Βλ. και 
1.Πανούσης  Γ. 2004 «Ποιος ο διαφθορεύς του κρατούµενου µας; Διαδθορά και Φυλακή»  στο Ποινική Δικαιοσύνη, 
τ.3, σελ. 315-329, 2. Πανούσης Γ., 2006, «Διαφθορά – Διαπλοκή  και πολιτική µηχανή»  στο Ποινική Δικαιοσύνη, τ.
8-9, σελ. 1015-1022 

229 Merton R., 1968, op. cit σελ. 128
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θεωρητικούς 230  και που τόσο εύστοχα στο καθηµερινό λεξιλόγιο αποδίδεται µε τον 

όρο του «πολιτικάντη»,231  διατηρώντας ανταγωνίσιµες τις χαµηλές κοινωνικές τάξεις, 

που η κοινωνική δοµή εξοστρακίζει, ταυτόχρονα αποκλείει τις πιθανότητες 

αναστροφής του ήδη διαµορφωµένου κοινωνικού διπόλου.   Επιστρατεύοντας για 

άλλη µια φορά την  µακιαβελική λογική, το Boss παρεµβαίνει στην «κλειστή»  

κοινωνική δοµή κάνοντας «χάρες» στους µικρο-µεσαίους για όσα η επίσηµη 

κουλτούρα επικαλείται ως δικαιώµατα. Κατ΄ αντιστοιχία, οι «χάρες» που παρέχει 

στην  επιχειρηµατική ελίτ, δεδοµένης της αµεσότητας ως προς την πρόσβαση που 

αυτή διαθέτει στα µέσα, ισοδυναµούν κυρίως µε πρακτικές που συνιστούν 

αδικήµατα. 

Οι πρώτοι του εξασφαλίζουν  τη λαϊκή βάση που απαιτείται για την πολιτική 

εξουσία, την  οποία στη συνέχεια διαπραγµατεύεται µε τους δεύτερους, δηλαδή την 

επιχειρηµατική πελατεία του, έναντι καλοπληρωµένων οικονοµικών ανταλλαγµάτων. 

Μέσα σε ένα τέτοιο κοινωνικό φάσµα το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου ταυτίζεται 

µε τις συναλλαγές µεταξύ πολιτικών και οικονοµικών παραγόντων και ορίζεται 

230  Ήδη έχει προηγηθεί σχετική αναφορά στον «επιχειρηµατία-πολιτικό». Αξίζει, ωστόσο, να υπενθυµιστεί ότι ο 
συγκεκριµένος όρος χρησιµοποιείται ως  σύντµηση για τον σύγχρονο τύπο του επαγγελµατία πολιτικού που 
εδράζει στις µοντέρνες  δυτικές  δηµοκρατίες. Προς απογοήτευση πολλών ο εκσυγχρονισµός δεν σήµανε τον 
«αφανισµό»  της πολιτικής  διαφθοράς αλλά το αντίθετο, χάριν σε αυτόν η πολιτική διαφθορά  περιγράφεται πλέον 
ως «συστηµική», «θεσµική»  και «διάχυτη». Όπως συγκεκριµένα υπογραµµίζεται: «τα θεωρητικά αξιώµατα περί 
µείωσης της διαφθοράς στο πλαίσιο  ενός Κράτους λιγότερο παρεµβατικού   (αποκρατικοποι και απελευθέρωση) και 
εντός πολιτικών διαδικασιών περισσότερο ανταγωνιστικών και διαφανών (εκδηµοκρατισµός και απόδοση ευθυνών) 
δεν φαίνονται  να επιβεβαιώνονται µε τις αποδείξεις  που παρέχουν τα  εµπειρικά στοιχεία.». Αντίθετα η 
φιλελευθεροποίηση της αγοράς  οδηγεί συχνά στην όξυνση του φαινόµένου της  διαφθοράς καθώς οι διαρθρωτικές 
κοινωνικές αλλαγές που προωθούνται λειτουργούν ως  επίφαση της νοµιµότητας καθώς  τις περισσότερες  φορές 
δεν συνοδεύονται από την ανεξαρτησία της  δικαστικής εξουσίας και από  µια πολιτική κουλτούρα, 
απελευθερωµένη από τις  «αναθυµιάσεις» του κλιενταλισµού  και της πατρωνίας. Βλ. Blundo G., 2000, “La 
corruption entre scandales politiques et pratiques quotidiennes” στο Giorgio Blundo (direction) Monnayer  les 
pouvoirs – Espaces, mécanismes et représentations de la corruption, PUF, σελ. 16    Αξεχώριστος αρωγός σε  µια 
τέτοια εξέλιξη είναι ο  επιχειρηµατίας – πολιτικός, ο συνοπτικός  ορισµός του  οποίου παραπέµπει σε πρόσωπα που 
διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για τη λειτουργία του συστήµατος  της  διαφθοράς. Αν και η άµεση 
συµµετοχή του στην πολιτική δεν κρίνεται οπωσδήποτε απαραίτητη, η πολιτική ωστόσο  παραµένει η µόνη 
διαθέσιµη  οδός για την κοινωνική του  αναβάθµιση. Τα κυρίαρχα προσόντα του επιχειρηµατία-πολιτικού είναι 
αφενός οι προσβάσεις του στην παρανοµία, που επιτρέπουν την οργάνωση  των διεφθαρµένων συναλλαγών και 
αφετέρου οι δικτυακές του ικανότητες για την εξασφάλιση πολιτικής προστασίας και συνενοχής. Βλ.Della Porta 
D. & Pizzorno A., 1996, “The Business Politicians: Reflections from the Study of Political Corruption”, στο 
Michael Levi & David Nelken ed. The Corruption  of Politics and the Politics of Corruption, Blackwell publishers, 
σελ. 73-94 Ως  χαρακτηριστικό  παράδειγµα ενός τέτοιου πολιτικού αναφέρεται η περίπτωση του πρώην 
πρωθυπουργού της  Ιταλίας S. Berlusconi, κατά τη περίοδο  της διακυβέρνησης του  οποίου, η κληρονοµιά της 
επιχείρησης  «καθαρά  χέρια»  όχι µόνο δεν συνέβαλε στην αλλαγή νοοτροπίας  αλλά συνέτεινε στην όξυνση των 
εντάσεων ανάµεσα σε πολιτικούς άνδρες και σε δικαστές. Βλ. 1. Vannucci  A., 2009, “The Controversial Legacy of 
“Mani  Pulite”: A Critical Analysis of Italian Corruption and Anti-Corruption Policies” στο  Bulletin of Italian 
Politics, τ. 1, σελ. 233-234, 2. Della Porta D & Vannucci A, 2007, Mani impunite. Vecchia e nouva corruzione in 
Italia , Editori Laterza, Roma – Bari, 3. Davigo P. & Mannozzi G., 2007, La corruzione in Italia –  Percezione 
sociale e controllo penale, Editori Laterza, Roma - Bari 

231  πολιτικάντης: (<ιταλ. politicante) άτοµο επιτήδειο να εκµεταλλεύεται πολιτικές γνωριµίες ή καταστάσεις για 
προσωπικά του οφέλη Βλ. Τεγόπουλος-Φυτράκης, 1993, «Ελληνικό Λεξικό», Ελευθεροτυπία, σελ. 620
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συνώνυµο της διαπλοκής.232  Η παροχή πολιτικών προνοµίων, που εµπεριέχει 

µονοπωλιακές πρακτικές και αθέµιτες διευκολύνσεις, εγγυάται υπέρ της 

µεγιστοποίησης των κερδών, που αποτελεί τον πρωταρχικό εταιρικό σκοπό. Στο 

πλαίσιο της αµοιβαιότητας των συµφερόντων, το  Boss «προσφέρει τις υπηρεσίες του 

ως πρεσβευτής της επιχειρηµατικής κοινότητας εντός ενός ξένου (και συχνά εχθρικού) 

κυβερνητικού πεδίου»233  παρέχοντας «αναπτυξιακού» κυρίως χαρακτήρα 

ορθολογισµούς για τις σχέσεις του δηµοσίου τοµέα µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

Μέσω της πολιτικής κάλυψης που παρέχεται και της συµβατότητας µε τις 

πολιτισµικές εξαγγελίες, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου τείνει να συγκροτηθεί 

σε µια αφ’ εαυτού δοµή και κατ’ επέκταση σε συστατικό στοιχείο της κοινωνικής 

οργάνωσης.

 Κοινωνικός «συνοµιλητής» του σε µια τέτοια εξέλιξη, αν  όχι συνώνυµο του, 

αποτελεί το οργανωµένο έγκληµα. Ο Merton απεµπλεκόµενος από «ηθικές 

αγανάκτησης», που ενέπνευσαν τον  Sutherland, υποστήριξε ότι σε µια κοινωνία της 

αγοράς οι όροι που τίθενται δεν είναι ηθικής τάξεως αλλά αυστηρά οικονοµικοί. Και 

µε βάση τους οικονοµικούς όρους το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου δεν διαφέρει 

από το οργανωµένο έγκληµα δεδοµένου ότι µοιράζονται το ίδιο δοµικό πλαίσιο, που 

σύµφωνα µε τον  Merton συνίσταται: 1)στην εντός αγοράς ζήτηση αγαθών και 

υπηρεσιών 2)στο συµφέρον των δραστών για µεγιστοποίηση των κερδών από τις 

εταιρείες τους, 3)στην ανάγκη κοµµατικού ελέγχου της κυβέρνησης, ώστε να 

αποφευχθούν πιθανά κωλύµατα στη δράση των επιχειρηµατιών 4)στην ανάγκη για 

ένα αποτελεσµατικό, ισχυρό και συγκεντρωτικό παράγοντα διασύνδεσης ανάµεσα 

στις «επιχειρήσεις» και στη κυβέρνηση234. 

 Πιο αναλυτικά, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου και το οργανωµένο 

έγκληµα οικειοποιούνται τις ίδιες µονοπωλιακές µεθόδους για τον  έλεγχο της αγοράς 

αποσκοπώντας στον απόλυτο πολλαπλασιασµό των κερδών. Αυτό σηµαίνει, ότι στο 

µέτρο που η εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου προϋποθέτει την εµπλοκή της 

πολιτικής µηχανής, το ίδιο ισχύει και για την οργανωµένη εγκληµατικότητα. Το 

232  Η επιτοµή του «bossism»  δίνεται µε τη φράση του Merton: «Δεν είναι τι  γνωρίζεις αλλά ποιον γνωρίζεις  που 
µετράει». Merton R., 1968, op. cit. σελ. 203 Βλ. επίσης Βιδάλη Σ., 1993 «Η  πολιτική διαφθορά ως  µία εκ  των 
καλών τεχνών» στη σειρά Χρονικά, τ.7, σελ. 41-51

233 Merton R., 1968, op. cit. σελ.130

234 Ibid. σελ. 134
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επίθετο της «νόµιµης» ή της «παράνοµης» επιχείρησης δεν  ακυρώνει την ίδια την 

επιχειρηµατική δράση, που και στις δύο περιπτώσεις «αφορά στην παροχή αγαθών και 

υπηρεσιών  για τις οποίες υπάρχει οικονοµική ζήτηση»235 ούτε µειώνει τον κερδοφόρο 

χαρακτήρα τους. Πολύ περισσότερο όµως ο Merton θα υπογραµµίσει την 

υποκειµενικότητα που ενέχεται στους χαρακτηρισµούς του «νόµιµου» και του 

«παράνοµου». Κρίνοντας τους ως ηθικές αξιολογήσεις τάσσεται υπέρ της 

µεταβλητότητας και της ρευστότητας των σχετικών όρων σε διαστάσεις χώρου και 

χρόνου. 

 Κύριο σηµείο τοµής των δύο φαινοµένων λογίζεται η πολιτική µηχανή. Σε 

αντίθεση µε τον Sutherland, ο Merton δεν  θεωρεί το κοινωνικό status του δράστη ως 

κριτήριο για τη διάκριση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου από το οργανωµένο 

έγκληµα, δεδοµένου ότι το κοινωνικό status από µόνο του δεν καθορίζει την ατοµική 

συµπεριφορά, ούτε τις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των κοινωνικών οµάδων. Αντίθετα, 

αναφέρει ότι η κοινωνική απόσταση που χωρίζει φαινοµενικά τον «ευυπόληπτο» 

επιχειρηµατία από το «ανυπόληπτο» µέλος του υποκόσµου αίρεται στο πλαίσιο ενός 

«γεµάτου από καπνό γραφείου κάποιου επιτυχηµένου πολιτικού – όπου τα κοινωνικά 

αντίθετα συναντιούνται»236. Με άλλα λόγια, οι «κοινωνικές συµµαχίες» δεν συνάδουν 

απαραίτητα µε «κοινωνικές συγγένειες» αλλά σχηµατίζονται επί τη βάση αµοιβαίων 

συµφερόντων. Κυρίαρχο κριτήριο για τον Merton είναι οι λειτουργίες που 

επιτελούνται από συγκεκριµένα διαµορφωµένες σχέσεις. Σύµφωνα µε τη 

συλλογιστική του οι κοινωνικές λειτουργίες, που πραγµατοποιούνται µε αφορµή ένα 

φαινόµενο, συµβάλλουν  στον καθορισµό της δοµής, όπως και η δοµή συµβάλλει στην 

αποτελεσµατικότητα µε την οποία πραγµατοποιούνται οι συγκεκριµένες 

λειτουργίες.237  Κατ΄ εφαρµογή του «µερτονικού θεωρήµατος» «τα τελούµενα 

εγκλήµατα των «ισχυρών» δεν θα µπορούσαν να διαπραχθούν αν η πολιτική δεν 

ασκείτο (και) παράνοµα, αν η ανοµία δεν  είχε κατακλύσει τους κοµµατικούς 

µηχανισµούς και η διαπλοκή δεν «νοµιµοποιούσε» τόσο τη νοµιµοφανή όσο και την 

235 Merton R. 1968, op. cit. σελ. 133

236 Ibid. σελ. 135

237 Συνοψίζοντας επιγραµµατικά ο Merton υποστηρίζει «η δοµή  επηρεάζει  τη  λειτουργία και η λειτουργία επηρεάζει 
τη δοµή», ibid., σελ. 136  
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παράνοµη δραστηριότητα των διαφόρων  boss».238 Ορθά, εποµένως, υποστηρίζεται ότι 

οι λανθάνουσες λειτουργίες της πολιτικής µηχανής δεν αποσκοπούν  απλώς στην 

αναδιαµόρφωση των εµφανών λειτουργιών, ώστε να ικανοποιούνται τα συµφέροντα 

διαφόρων κοινωνικών οµάδων. Το σηµαντικότερο επίτευγµα τους αφορά στην  ίδια τη 

διαµόρφωση της λαϊκής συνείδησης ώστε να προσαρµόζεται στις κοινωνικές 

συνθήκες, και κατ΄ επέκταση συµβάλλουν στην  σταθερότητα του κοινωνικού 

συστήµατος239. 

 Με την επιλογή του λειτουργισµού ως ερµηνευτικό εργαλείο ο Merton 

επιδίωξε µια ηθικά ουδέτερη ανάλυση του εγκληµατικού φαινόµενου και εν 

προκειµένω του φαινοµένου της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου. Όπως θα 

τονίσει, η υιοθέτηση µιας αποκλειστικά ηθικής στάσης που εξαντλείται σε 

αντίστοιχες αξιολογήσεις περί «διεφθαρµένης πολιτικής µηχανής» όχι µόνο δεν 

βοηθάει στην κατανόηση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου αλλά αντίθετα 

αποπροσανατολίζει από τη µελέτη των δοµικών συνθηκών που εξασφαλίζουν  την 

λειτουργία και την ασυλία του. «Η λειτουργιστική ερµηνεία δεν αποσκοπεί να 

αποτελέσει την «απολογία» της πολιτικής µηχανής αλλά µια στερεή βάση για τη 

τροποποίηση ή την  εξάλειψη της, δεδοµένου ότι αντίστοιχες δοµικές µεταρρυθµίσεις 

έχουν προωθηθεί για την εξάλειψη των δραστικών απαιτήσεων εκ µέρους της 

επιχειρηµατικής κοινωνίας ή αν είναι αυτός ο στόχος, για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων αυτών µε εναλλακτικά µέσα»240 

ε) Η συµβολή και τα όρια του µερτονικού µοντέλου

Γίνεται φανερό, ότι για τον Merton όποια αντεγκληµατική πολιτική κι αν 

υιοθετηθεί για τη ρύθµιση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου δεν  επαρκεί, αν 

εξαντλεί τον ρόλο της σε µια κατασταλτικού τύπου αντιµετώπιση των δραστών. 

Εφόσον , οι αναφορές κάθε δραστηριότητας νόµ ιµης ή παράνοµης , 

238 Πανούσης Γ. 2007, op. cit.  σελ.22 

239 Ο  Α. Stinchombe υπογραµµίζει ότι οι λανθάνουσες λειτουργίες της πολιτικής µηχανής δεν ανασκευάζουν µόνο 
τις φαινοµενικές κοινωνικές συνθήκες  προκειµένου να ικανοποιήσουν τα λειτουργικά  συµφέροντα διαφόρων 
κοινωνικών υπο-οµάδων, αλλά πετυχαίνουν να διαµορφώνουν το  ίδιο το χαρακτήρα των ανθρώπων προκειµένου 
να ταιριάζεί στις κοινωνικές συνθήκες και να προσθέτει σταθερότητα στο  σύστηµα. Stinchombe A., 1975, op. cit. 
σελ. 26

240 Merton R. 1968, op. cit.  σελ. 130
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συµπεριλαµβανοµένης και της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου εφορµούν 

εκ των κοινωνικών δοµών και καλύπτουν  κοινωνικές λειτουργίες, η αντεκληµατική 

πολιτική δεν  µπορεί παρά να  ευθυγραµµίζεται µε την κοινωνική µεταρρύθµιση. 

Όπως ήδη αναδείχθηκε, ο Merton θεωρεί ως κυρίαρχα στοιχεία της κοινωνικής 

οργάνωσης τις πολιτισµικές επιδιώξεις και τα θεσµικά προς υλοποίηση τους µέσα. Η 

κοινωνική µεταρρύθµιση, εποµένως, που αγνοεί τόσο το περιεχόµενο των δύο αυτών 

στοιχείων όσο και τη µεταξύ τους ισορροπία µπορεί να αλλάξει τους όρους αλλά δεν 

αλλάζει το πλαίσιο, καταλήγοντας µοιραία στην  αναπαραγωγή των  ίδιων φαινοµένων 

µε την πολιτική µηχανή «να διαθέτει το χάρισµα του φοίνικα, αναδυόµενη δυνατή και 

αλώβητη από της στάχτες της»241. Η έκταση και το ύφος µιας τέτοιας µεταρρύθµισης 

προσδιορίζεται επιπροσθέτως από την επιλογή ως προς συνδυασµό των δύο αυτών 

στοιχείων, δηλαδή αν  θα δηµιουργηθούν εναλλακτικά µέσα για την ικανοποίηση των 

κοινωνικών αναγκών  ή αν θα διατηρηθεί η δοµή µεταστρέφοντας τις  κοινωνικές 

αξιώσεις. Υπό την  ίδια οπτική, κατοπινοί συνεχιστές της θεωρητικής προσέγγισης του 

Merton θα προσθέσουν εύστοχα: «Ούτε οι κοινωνικές µεταρρυθµίσεις, ανεξαρτήτως 

της όποιας άλλης αξίας τους, που διευρύνουν την πρόσβαση στις νόµιµες ευκαιρίες για 

τα άτοµα που είναι «αποκλεισµένα» από το αµερικανικό όνειρο, προσφέρουν 

ανακούφιση για τα εγκλήµατα εκείνων  που είναι «εγκλεισµένοι» εντός του 

αµερικανικού ονείρου, εκτεθειµένοι στις ατέρµονες επιταγές του ελλείψει 

αναχαιτιστικών κοινωνικών δυνάµεων»242 

 Ωστόσο, η έννοια της πολιτικής αλλαγής για τον  Merton δεν είναι 

απεριόριστη αλλά προκαθορίζεται από το δοµικό πλαίσιο ή από τους δοµικούς 

περιορισµούς (social constraints). Αυτό δεν σηµαίνει ότι εκλαµβάνει τη κοινωνική 

δοµή ως στατική. Αντίθετα, θεωρεί ότι αυτή εξελίσσεται και αναπροσαρµόζεται 

ορατά, γεγονός, που όπως παρατηρεί, µαρτυρεί και η φράση «ιστορικά 

διαµορφωµένα σχήµατα». Ταυτόχρονα υπογραµµίζει ότι η έννοια «δοµικοί 

περιορισµοί» σε αντιδιαστολή µε ότι έχει επικρατήσει, δεν παραπέµπει στα όρια του 

κοινωνικού συστήµατος αλλά προσδιορίζει την αλληλεξάρτηση των  συνισταµένων 

του. Στη σχέση αλληλεξάρτησης των κοινωνικών συνισταµένων και στην  ακόλουθη 

διάρθρωση των δοµικών περιορισµών εντοπίζεται, σύµφωνα µε τον  Merton, η έννοια 

241 Ibid σελ. 125

242 Rosenfeld R. & Messner F. S., 2000, op. cit.  σελ. 177
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της κοινωνικής δυναµικής, δεδοµένου ότι «στην  περίπτωση όπου η κοινωνική δοµή 

περιορίζει – συγκρατεί  κάποιες τάσεις για δραστηριότητα, δηµιουργεί άλλες.»243 

Συνεπώς, η όποια κοινωνική αλλαγή που δεν  νοείται εντός του συστήµατος θεωρείται 

από τον Merton ουτοπική, εφόσον τα κοινωνικά κίνητρα, που την  εισηγούνται και 

την προωθούν, προσδιορίζονται από το «ισοζύγιο» µεταξύ των λειτουργιών και των 

δυσλειτουργιών των θεσµών.

Είναι εµφανές, ότι η προσέγγιση του Merton αποτελεί πρωτίστως 

κοινωνιολογικού παρά αυστηρά νοµικού ενδιαφέροντος, καθώς δεν  εξετάζει το 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου σε σχέση µε το θεσµό του δικαίου και τον τρόπο µε 

τον οποίο εντάσσεται σε αυτόν, αλλά τη λειτουργικότητα του για το σύνολο των 

κοινωνικών θεσµών και εποµένως και για το δίκαιο. Ακολούθως της συλλογιστικής 

αυτής, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου υπάρχει γιατί υπακούει σε λειτουργίες, 

είτε άµεσα, και εποµένως στην περίπτωση αυτή λογίζεται κυρίως ως καινοτόµος 

επιχειρηµατική πρακτική, είτε έµµεσα. Στην  δεύτερη αυτή περίπτωση, η παρέκκλιση 

ντύνεται µε τα «αρνητικά» χαρακτηριστικά της εγκληµατικότητας και συνεπώς το 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου εµφανίζεται δυσλειτουργικό κόντρα στις εµφανείς 

λειτουργίες. Η ύπαρξη του, ωστόσο, επιτρέπεται από τις δοµές και άρα ως 

δυσλειτουργία υπηρετεί κάποιες άλλες λανθάνουσες λειτουργίες, που όπως και οι 

εµφανείς, εργάζονται υπέρ της συνοχής και της συνέχισης του κοινωνικού 

συστήµατος. Ο Merton, δηλαδή, µεταθέτει το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου τόσο 

ως ανθρώπινη συµπεριφορά όσο και ως νοµικό χαρακτηρισµό στο επίπεδο των 

κοινωνικών δοµών. Είναι ο πρώτος που βλέπει το έγκληµα ως αναπόσπαστο 

συστατικό του συστήµατος ή αντιστρέφοντας το επιχείρηµα, το σύστηµα για να 

διατηρηθεί και να αναπαραχθεί έχει ανάγκη τη κατασκευή του εγκλήµατος. Δεν είναι 

η εγκληµατική συµπεριφορά που υποσκάπτει τη λειτουργία των θεσµών αλλά το 

λειτουργικό ή δυσλειτουργικό αποτέλεσµα των θεσµών που την  ενεργοποιεί. Εδώ 

ακριβώς βρίσκεται και η προσφορά του Merton. Χωρίς ηθικές κρίσεις και 

αξιολογήσεις, που θα υποβίβαζαν  για µια ακόµη φορά την έννοια της 

εγκληµατικότητας σε γνώρισµα αναλόγως καλών ή κακών, έξυπνων ή αδαών, 

επιτήδειων ή αδέξιων ατόµων επιλέγει µια µε «γυµνό µάτι» προσέγγιση της, που είχε 

243 Merton R., 2000, op. cit. σελ. 17
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ως αποτέλεσµα τη διασύνδεση της µε το ίδιο το κοινωνικό σύστηµα. Η 

εγκληµατικότητα δεν είναι γνώρισµα αλλά φαινόµενο και κατ΄ επέκταση η ύπαρξη 

της δεν αφορά σε προσωπικές επιλογές αλλά σε λειτουργικές απαιτήσεις. Δεν 

συµβαίνει επειδή µαθαίνεται αλλά επειδή το σύστηµα δεν µπορεί να λειτουργήσει 

χωρίς αυτή.

Ωστόσο η «ψυχρά» λειτουργιστική του προσέγγιση αφαιρεί από τις 

κοινωνικές δοµές τη ζωτικότητα τους, η οποία δεν  είναι άλλη από την πολιτική 

ιδεολογία. Υπό την µερτονική οπτική, οι κοινωνικές δοµές παρουσιάζονται ως 

αυθύπαρκτες και η λειτουργία τους συνιστά αυτοσκοπό. Δηλαδή, υπάρχουν για να 

αναπαράγονται, ανεξαρτήτως πολιτικής ορθότητας και πολιτικής ιδεολογίας. Η 

εµµονή του Merton στην  ηθική ουδετερότητα του λειτουργισµού, χάριν των 

επιστηµονικών εγγυήσεων, φτάνει να τον  παγιδεύει στα «δίχτυα» του θετικισµού, 

έστω και καθ’ υπέρβαση της έννοιας. Η θεωρητική του πρόταση που αφορά στις 

εµφανείς και λανθάνουσες λειτουργίες των θεσµών αποτελεί πράγµατι µια «εγκάρσια 

τοµή» στο σύστηµα αναδεικνύοντας ότι ο µηχανισµός του δεν είναι «τόσο απλός όσο 

φαίνεται»,244η αρχή του όµως δεν αµφισβητείται.245 Εκλαµβάνοντας τη ως δεδοµένη 

ασπάζεται µεταξύ άλλων και τη θεσµική προπαγάνδα περί εγκληµατικότητας, όπως 

αυτή συστηµατοποιείται µέσα από τις επίσηµες εγκληµατικές στατιστικές, 

παραγνωρίζοντας στο σύνολο τους τις θεωρητικές προτάσεις για τον τρόπο που ο 

κοινωνικός έλεγχος καθορίζει την  παρέκκλιση. «Για να το πούµε ωµά, µπορεί η 

πλειοψηφία των ατόµων να «κλέβει» αλλά µόνο µία µειοψηφία προσάγεται µε την 

κατηγορία του «κλέφτη»: η θεωρία της ανοµίας µας επαγρυπνεί ως προς τα αίτια του 

πρώτου αλλά αποκλείει την ανάλυση από τις διαδικασίες που υφέρπουν της δεύτερης 

παρατήρησης»246  Πρακτικά, η αποδοχή τέτοιων «θετικιστικών» αντιλήψεων από τον 

Merton νοείται µέσω της παραδοχής που θέλει τα µεγαλύτερα ποσοστά 

εγκληµατικότητας συγκεντρωµένα στις χαµηλές κοινωνικά τάξεις. Χωρίς να συνδέει 

τη φτώχεια ευθέως µε το έγκληµα, θεωρεί ότι σε συνάρτηση µε τους άλλους 

244 Merton R., op. cit. 1968,

245 Αντικείµενο κριτικής θα αποτελέσει και η ίδια  η διάκριση ανάµεσα σε εµφανείς και λανθάνουσες λειτουργίες, 
µε την «κατηγορία»  ότι ο Merton προκαλεί τελικά περισσότερη θεωρητική σύγχυση από όση αισιοδοξούσε να 
αποσαφηνίσει. Βλ.  Campell C., 1992, “Dubious Distinction?  An Inquiry Into The Value And Use of Meston’s 
Concepts Of The Manifest And The Latent Function”, στο American Sociological Review, τ.47 σελ.29-44

246 Downes D. & Rock P., 1998, op. cit.  σελ. 141
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παράγοντες  «πίεσης» λειτουργεί σωρευτικά υπέρ της προσφυγής σε παράνοµες 

πρακτικές και εγκλωβίζει έτσι ο ίδιος τη θεωρία του στα στερεοτυπικά στεγανά.247 Σε 

αντίθεση µε τις επιδιώξεις του, η µερτονική προσέγγιση αναλώνεται τελικά σε 

ερµηνείες για µοντέλα και ποσοστά παραβατικότητας, παρά στην ανάλυση της ίδιας, 

ως συµβάν, εφόσον αποφεύγει να την αντιπαραβάλει µε όρους αστυνοµικών 

πρακτικών, δικαστικών προκαταλήψεων, αµυντικών  δυνατοτήτων  και διαδικασιών 

ετικετοποίησης (labelling process).  

Το «κρίµα», όπως χαρακτηριστικά θα πουν νεώτεροι θεωρητικοί αφορά στον 

παροπλισµό που επέφερε η λειτουργιστική αντικειµενικότητα αντί µιας κριτικής 

ανάλυσης. Διότι ο Merton, πράγµατι, τολµά να σταθεί «έξω από το σύστηµα και να 

ασκήσει κριτική, η λογική συνέπεια της οποίας θα καθιστούσε αναγκαία µια 

ριζοσπαστική κοινωνική αλλαγή. Αλλά δεν  προχωράει ποτέ την κριτική έως αυτού του 

σηµείου.»248   Έτσι. καταγράφει µεν την µεγάλη αντίφαση που εµπεριέχεται στο 

αµερικάνικο όνειρο, ανάµεσα στις πολιτισµικές προτροπές και στις άνισες ευκαιρίες, 

αλλά δεν  αποκαλύπτει την µεγάλη αυταπάτη που συνοψίζεται στο γεγονός της 

διαφορετικής αφετηρίας στον  αγώνα για την επιτυχία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι  ο Merton θεωρεί δεδοµένη τη κοινωνική συναίνεση ως προς το αµερικανικό 

όνειρο και την εµπλοκή σε ανοµικές και αντικοινωνικές συµπεριφορές ως το 

µετέπειτα αποτέλεσµα λειτουργικών ελλειµµάτων, που πάντως χρήζουν επιδιόρθωσης 

ή αντικατάστασης. Αυτή, µάλιστα, θα επέλθει µέσω των  αντικειµενικών κριτηρίων 

της προσωπικής αξίας και της άµβλυνσης των ευκαιριών. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

προεκτάσεις του αµερικανικού ονείρου περιορίζονται στην έννοια του «πολιτισµικού 

προβλήµατος», η επίλυση του οποίου εξειδικεύεται µέσω ενός περισσότερου 

κατάλληλου και πιο λειτουργικού συστήµατος αξιών. Στο µέτρο, όµως, που 

αντικείµενο µελέτης παραµένει η εκσυγχρονισµένη, καπιταλιστική κοινωνία της 

Αµερικής το αξιοκρατικό σύστηµα, ως προασπιστής αντικειµενικών συνθηκών, 

υπάρχει µόνο στη σφαίρα του ιδεατού, εφόσον η πραγµατική του βάση βρίσκεται 

στην  άνιση και άδικη κατανοµή πλούτου και εξουσίας. Η αντικειµενικότητα την 

οποία διεκδικεί ο Merton ακυρώνεται εκ των πραγµάτων, που ορίζουν  ότι οι 

247  Merton R., 1972, “The Doctrine of Morally Derived Sin”, στο D. Dressler Readings in Criminology and 
Penology, 2nd  Edition, New York and London, Columbia University Press, σελ. 360 - 391

248  Taylor I, Walton P., & Young J., 1973, The New Criminology – For a social theory of  deviance, Routledge, 
London & New York , σελ. 101
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άνθρωποι γεννιούνται και αναπτύσσονται σε διαφορετικές κοινωνικές 

πραγµατικότητες και εποµένως διαµορφώνονται τελείως διαφορετικοί συσχετισµοί 

αναφορικά µε τις δοµικές ευκαιρίες, που µε τη σειρά τους παραπέµπουν  σε πολλαπλά 

και ετερογενή συστήµατα αξιών και σε πολλαπλές υποκουλτούρες.249 

Η µερτονική θεωρία περί «κοινωνικής δοµής και ανοµίας», πράγµατι 

υπογράµµισε την ανάγκη της θεωρητικής µετάβασης πέρα από τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά των µελών των διαφόρων κοινωνικών συλλογικοτήτων, στις 

κοινωνικές δοµές που καθορίζουν τις µεταξύ τους σχέσεις και στις κοινές αντιλήψεις 

που ρυθµίζουν  τις δοµές αυτές.250 Εµµένοντας, ωστόσο, σε µια «µονολιθική» έννοια 

περί κοινωνικής συναίνεσης, ο Merton αδυνατεί να δει την πολιτισµική προσαρµογή 

έξω από τα όρια του ατοµικού, αντιδρώντος αντικειµένου και να την εντάξει στους 

διαφορετικούς κύκλους συµφερόντων. Η υπακοή στο σύστηµα εκλαµβάνεται ως 

φυσική και αυτόµατη, εκτός και αν τα άτοµα «υπό πίεση» εγκλωβιστούν στις 

ανοµικές δοµές. Στο πλαίσιο αυτό, η κριτική, που του ασκείται, υπογραµµίζει ότι η 

παρεκκλίνουσα συµπεριφορά αποτελεί συνάρτηση της διαφορετικής υιοθέτησης και 

χρήσης των πολιτισµικών συµβόλων, όπως αποτυπώνονται σε συλλογικό και δοµικό 

επίπεδο, και όχι ζήτηµα ιδιοσυγκρασίας ή κοινωνικής νοοτροπίας. Πρόκειται για τη 

βασική θεωρητική ανεπάρκεια που καταλογίζεται στην µερτονική οπτική, προέκταση 

της οποίας αποτέλεσε η πλήρης απουσία µιας αιτιολογηµένης ανάλυσης σε σχέση µε 

τους λόγους των  πιέσεων που εντατικοποιούν ευθύς εξαρχής τις κοινωνικές 

ασυµµετρίες, µε την  ενδεχόµενη αιτιώδη συνάφεια που συνδέει συγκεκριµένα είδη 

πίεσης  µε συγκεκριµένες ανοµικές συµπεριφορές, τα κοινωνικά στερεότυπα που 

παράγονται και αναπαράγονται από το σύνολο των  κοινωνικών  θεσµών και σε 

αντιπαραβολή µε τους πολιτισµικούς στόχους, τα πολιτισµικά «αντι-στερεότυπα», 

που διαµορφώνονται µε την παράλληλη υποκειµενικοποίηση του περιεχοµένου τόσο 

249 Η  έννοια της υποκουλτούρας αποτελεί το  κυρίαρχο  αντικείµενο  της θεωρητικής  ανάλυσης του Albert Cohen, ο 
οποίος εντοπίζει τη χρηστικότητα της, παίρνοντας διαστάσεις από τους ωφελιµιστικούς υπολογισµούς, σε σχέση 
µε τις πολιτισµικές διευθετήσεις  και διαφοροποιήσεις που ενέχονται στην αµερικανική δοµή και που υιοθετούνται 
από τις δυσπραγούσες τάξεις στην προσπάθεια τους  να αµυνθούν των προβληµάτων που  παράγει η κοινωνική 
ανισότητα. Ως µοτίβο για την προσέγγιση του  χρησιµοποίησε  την παραβατική υποκουλτούρα των νεαρών της 
Αµερικής, που αναπτύσσεται προς υπεράσπιση εαυτών απορρίπτοντας πρώτοι την επίσηµη κουλτούρα, που  τους 
αρνείται. Η απόσταση που τους χωρίζει από  το κύρος της  µεσαίας τάξης τις περισσότερες φορές είναι αδύνατη να 
καλυφθεί ακόµη και µε τη χρήση παράνοµων µέσων. Το  «χτίσιµο»  ενός εναλλακτικού  συστήµατος αξιολόγησης, 
το  οποίο ακριβώς βασίζεται στην ανάδειξη όσων η επίσηµη κουλτούρα καταδικάζει αποτελεί τη διέξοδο στις 
δοµικές πιέσεις. Op. cit. Lilly R., Cullen F. & Ball R., 2007, σελ.61-62        

250  Messner S., 1994, “Merton’s  “Social Structure and Anomie”: A road not taken”, στο Cullen F. & Burton V. Jr. 
Contemporary Criminological Theory, Aldershot, Hong Kong, Singapore, Sydney, Dartmouth, σελ. 50
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της επιτυχίας όσο και της αποτυχίας.251   Όπως εύστοχα παρατηρείται, η κριτική του 

Merton αναφορικά µε την αµερικανική κοινωνία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, κυρίως 

επειδή κάτι τέτοιο θα ήταν ιδεολογικά ανεπίτρεπτο. Έτσι, «το ενδεχόµενο µιας 

ριζοσπαστικής κριτικής µετατράπηκε ολοένα και περισσότερο σε µέσο στιλβώµατος του 

αµερικανικού ονείρου – εξασφαλίζοντας το µε «αντικειµενικές» δικαιολογίες»252 

II. Η συγκρουσιακή τοµή στην εγκληµατολογική σκέψη και η ανάδυση της 

κριτικής εγκληµατολογίας

 

Α. Η κριτική προσέγγιση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου ως έγκληµα των 

ισχυρών

 Τα τέλη της δεκαετίας του ’60 και η δεκαετία του ’70 αποτέλεσαν «σηµείο 

ανατροπής»253  για τον επιστηµονικό κλάδο της εγκληµατολογίας µε την ανάδυση 

ενός νέου µοντέλου, που έγινε γνωστό ως Κριτική είτε ως Ριζοσπαστική ή Νέα ή 

Μαρξιστική Εγκληµατολογία. Ήδη, η πολλαπλότητα ως προς τον «τίτλο» 

προκαταβάλει για την πολυµορφία, µε την οποία η συγκεκριµένη τάση υιοθετήθηκε 

από τους διάφορους θεωρητικούς της οπαδούς και αναπτύχθηκε στις διάφορες 

251 Taylor I., Walton P. & Young J., 1973, op. cit. σελ.105-109 

252 Ibid. σελ.110   

253 Lilly R. et al., 1995, op. cit. σελ.139
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χώρες.254 Ωστόσο, ο κεντρικός άξονας του θεωρητικού αυτού ρεύµατος στο σύνολο 

του βασίστηκε σε µια δεύτερη ανάγνωση του µαρξισµού και στην υιοθέτηση του, 

πέρα από τα ορθόδοξα σχήµατα του παρελθόντος, βάσει περισσότερο της ρητορικής 

που αναπτύχθηκε από τη Νέα Αριστερά. Αυτό πιο απλά σηµαίνει, ότι ο µαρξισµός 

αποτέλεσε για την Κριτική Εγκληµατολογία όχι τόσο ιδεολογική πυξίδα αλλά 

µεθοδολογικό εργαλείο για την ανάλυση και ερµηνεία του εγκληµατικού φαινοµένου. 

Η αµφισβήτηση που επήλθε στα κυρίαρχα σχήµατα της µέχρι τότε εγκληµατολογίας 

ουσιαστικά συνοψίζεται στην  αντικατάσταση του «συναινετικού – λειτουργικού» 

µοντέλου µε το «διαλογικό – συγκρουσιακό» µοντέλο προσέγγισης.255 Υπό αυτή την 

οπτική, η Κριτική Εγκληµατολογία ταυτίστηκε µε µια προσπάθεια «επαναδόµησης 

(re-construction) της εγκληµατολογίας»256 

254  Για παράδειγµα ο G. Sykes στο  άρθρο  του  “The Rise Of Critical Criminology” επιλέγει τον όρο «Κριτική 
Εγκληµατολογία»  έναντι της Ριζοσπαστικής ή Νέας Εγκληµατολογίας  θεωρώντας τον ως τον περισσότερο 
κατάλληλο από  ιδεολογικής απόψεως, ενώ ο M. Lynch στην εισαγωγή  του βιβλίου “Radical Criminology” 
υπερασπίζεται τον όρο «Ριζοσπαστική  Εγκληµατολογία»  ως τον πλέον ακριβή για να περιγράψει το περιεχόµενο 
καθώς και την έκταση της  αλλαγής που εισήγαγε η νέα αυτή θεωρητική σχολή. Βλ. 1.Sykes G., 1974, “The Rise 
Of Critical Criminology”, στο The Journal Of Criminal Law and Criminology, τ.65(2), σελ  206 – 213, 2. Lynch 
M., 1997, “Introduction” στο Lynch M (ed) Radical Criminology, Dartmouth, Aldershot – Brookfield USA – 
Singapore – Sydney, σελ. xi – xxviii Σύµφωνα µε τον R. Michalowski η προτίµηση προς τον έναν ή άλλο  όρο 
σχετίζεται µε το ιστορικό και πολιτισµικό  πλαίσιο  εντός  του  οποίου υιοθετείται. Έτσι, υπογραµµίζεται ότι στις 
Η.Π.Α. που  ο  µαρξισµός ή ο  σοσιαλισµός αντιµετωπίζεται παραδοσιακά ως κοινωνική  απειλή, ο όρος που 
επικράτησε για να αποδοθεί η νέα αυτή θεωρητική τάση ταυτίζεται µε την «θεωρία της σύγκρουσης». Ο 
συγκρουσιακός προσανατολισµός εστιάζει κυρίως στις  συνέπειες της άνισης κατανοµής της  πολιτικής εξουσίας  ως 
προς  το τι και ποιος  θα ονοµαστεί έγκληµα και εγκληµατίας  αντίστοιχα. Ο προσανατολισµός αυτός, όπως ήδη 
µάλιστα είδαµε, δεν προέρχεται αποκλειστικά από  την µαρξιστική ή τη σοσιαλιστική σκέψη  και τείνει να 
επικεντρώνεται περισσότερο  στη πολιτική  παρά στην οικονοµική  όψη της πολιτικής οικονοµίας. Αντίθετα, οι όροι 
«ριζοσπαστική εγκληµατολογία»  ή «µαρξιστική εγκληµατολογία»  είναι περισσότερο χαρακτηριστικοί της 
ευρωπαϊκής  προσέγγισης. Υπό την ευρωπαϊκή οπτική, η έµφαση ως προς την ερµηνεία του  εγκληµατικού 
φαινοµένου δίνεται στη  παράλληλη  κατανόηση τόσο των πολύπλοκων σχηµάτων διασύνδεσης του νόµου  µε 
πολιτισµικές και ιδεολογικές δυνάµεις της κοινωνίας όσο  και των σχέσης ανάµεσα στο νόµο και σε περισσότερο 
οικονοµικές επιλογές. 1. Michalowski R., 1985, σελ. 11-13 /  2. Lynch M. & Michalowski R., 2006, Primer in 
radical Criminology: Critical Perspectives  on Crime, Power & Identity, Criminal Justice Press, Monsey, New 
York USA, σελ. 1-20 Περισσότερες  λεπτοµέρειες  ως προς την πορεία και την εξέλιξη της  κριτικής 
εγκληµατολογίας αναφέρονται στη µελέτη του R. Van Swaaningen, 1997, Critical Criminology – Visions from 
Europe”, Sage Publications, London – Thousands Oaks – New Delhi, καθώς και στην πιο  πρόσφατη δουλειά του 
Λάζου Γ., 2007, Κριτική Εγκληµατολογία, Νοµική Βιβλιοθήκη.  Στην παρούσα µελέτη επιλέγεται ο όρος Κριτική 
Εγκληµατολογία, ως αυτός που  επικράτησε  µετά τη δεκαετία του  1980 κατόπιν της διάσπασης των αριστερών 
ρεαλιστών (Left Realists).

255 Σύµφωνα µε τον D. Greenberg, βάση της  µαρξιστικής προσέγγισης άρα  και της αντίστοιχης εγκληµατολογικής 
οπτικής είναι η έννοια της αντίθεσης, της σύγκρουσης.  Η αντίθεση δεν παραπέµπει σε καταστάσεις ούτε λογικής 
ασυνέχειας ούτε κοινωνικής δυσλειτουργίας αλλά  στην έννοια της σύγκρουσης, η οποία προέρχεται από  τις 
αντιφάσεις που ελλοχεύουν στο κοινωνικό σύστηµα και που προοδευτικά εξελίσσονται σε κοινωνικές 
ασυµβατότητες. Αυτή ακριβώς είναι η έννοια της «διαλεκτικής»  που εισηγούνται οι κριτικοί – µαρξιστές 
εγκληµατολόγοι εντοπίζοντας τη σύγκρουση ως προϊόν εσωτερικών και όχι εξωτερικών της κοινωνίας 
παραµέτρων (όπως µε ατοµικές ή και κοινωνικές παθολογίες  και ψυχολογίες που µοιάζουν «ουρανοκατέβατες») 
και οροθετώντας τη κυρίως σε  ταξικό επίπεδο, εφόσον αναφέρονται σε µια ταξικά οργανωµένη  κοινωνία και 
τρόπο παραγωγής. Greenberg D., 1993, “Introduction” στο  Greenberg D. ed. “Crime and Capitalism – Readings 
in Marxist Criminology”, temple University Press, Philadelphia, σελ.16 - 17

256Taylor I, Walton P., & Young J., 1975, “Critical Criminology in Britain: a review and prospects” στο Taylor I, 
Walton P., & Young J., (eds) Critical Criminology, Routledge & Kegan Paul, London, Henley & Boston, σελ. 46 



122

 Τα κίνητρα για την διαµόρφωση της νέας αυτής εγκληµατολογικής σκέψης 

σχετίζονται αφενός µε τα αδιέξοδα της «παλιάς» ορθόδοξης εγκληµατολογίας αλλά 

δεν περιορίζονται µόνο σε αυτά. Αν και η αυστηρά θετικιστική προσέγγιση είχε 

εγκαταλειφθεί ως µοντέλο ανάλυσης, τόσο οι συντηρητικές όσο και οι περισσότερο 

φιλελεύθερες «φωνές» εξακολουθούσαν να αντιµετωπίζουν το εγκληµατικό 

φαινόµενο είτε ως ενδογενές, σχεδόν αναπόφευκτο συστατικό όλων των κοινωνικών 

οργανώσεων είτε ως αλληλένδετη των διοικητικών διευθετήσεων παράµετρο, που µια 

«πεφωτισµένη» κυβέρνηση θα µπορούσε να περιορίσει ή και να πατάξει χωρίς 

θεµελιώδεις µετατροπές ή µεταβολές του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου. 

Ουσιαστικά, όµως, η κριτική εγκληµατολογία, όπως συµβαίνει µε όλες σχεδόν τις 

κοινωνιολογικές και ανθρωπιστικές επιστήµες, πυροδοτήθηκε εξ αφορµής του 

συγκεκριµένου ιστορικού πλαισίου. Τα κύρια γεγονότα, που συνέτειναν στη 

ριζοσπαστικοποίηση της αµερικανικής κοινωνίας της εποχής, αφορούν κυρίως στον 

πόλεµο του Βιετνάµ, στην απήχηση που είχαν  τα συµπεριφοριακά µοντέλα που 

αναπτύσσονταν κόντρα στον καθωσπρεπισµό της κυρίαρχης κουλτούρας της µεσαίας 

τάξης, στην  κλιµάκωση που έπαιρναν οι πολιτικές διαµαρτυρίες κυρίως ενάντια σε 

ρατσιστικές τακτικές257 αλλά και στην αποκάλυψη µεγάλων οικονοµικών σκανδάλων 

µε κορυφαία την υπόθεση “Watergate”. 258   Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, το 

επιστηµονικό αντικείµενο της κριτικής εγκληµατολογίας επεκτείνεται πέραν της 

αξιόποινης συµπεριφοράς, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων του τίθεται ο ποινικός 

νόµος. «Καθίσταται πλέον βέβαιο ότι το εγκληµατικό φαινόµενο δεν  µπορεί να 

κατανοηθεί παρά µόνο αν  µπει στο µικροσκόπιο η δράση του ποινικού συστήµατος και 

η αντίδραση που αυτή προκαλεί, ξεκινώντας δηλαδή από την  εξέταση του περιεχοµένου 

των  γενικών  κανόνων  που απαγορεύουν κάποιες συµπεριφορές µέχρι την εφαρµογή 

τους από τους διάφορους φορείς κοινωνικού ελέγχου.»259

Ταυτόχρονα µε τις ιστορικές συνισταµένες µια σειρά από άλλες παραµέτρους 

στάθηκαν καθοριστικές στη διαµόρφωση του περιεχοµένου της, που η απαρίθµηση 

τους αντιστοιχεί κυρίως: α)στον σκεπτικισµό που αναπτύχθηκε απέναντι στις 

257 Sykes G., 1974,  σελ. op. cit. 211 - 212

258Downes D. & Rock P., 1998, op. cit. σελ. 269-271

259  Χουλιάρας  Α., 2012, «Η λειτουργία του Ποινικού Δικαίου υπό  την έποψη  της  συγκρουσιακής θεωρίας για το 
έγκληµα («conflict criminology»)», στο Ι. Στράγγας, Α. Χάνος, Χ. Παπαχαραλάµπους και Χ. Τσούκα, Αγαθό, 
Συµφέρον και Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα – Nomos – L’ Harmattan, σελ. 849-892 
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ατοµοκεντρικές και αιτιοκρατικές προσεγγίσεις του εγκληµατικού φαινοµένου. 

Βασικό ζήτηµα δεν  ήταν πλέον τα χαρακτηριστικά, που διακρίνουν έναν εγκληµατία 

από έναν µη εγκληµατία, αλλά οι λόγοι, που κάποιοι στιγµατίζονται ως εγκληµατίες 

ενώ άλλοι υπεκφεύγουν του εγκληµατικού χαρακτηρισµού και στερεοτύπου, παρόλο 

που η συµπεριφορά τους είναι ισοδύναµα κοινωνικά επιβλαβής. β)Στη 

διαφοροποίηση που αναπτύχθηκε ως προς την ερµηνεία των εγκληµατικών κινήτρων 

και σε σχέση µε την  ερµηνεία των επίσηµων φορέων του ποινικού συστήµατος. 

Κλειδιά σε µια τέτοια διαφοροποιηµένη ερµηνεία έγιναν η διατήρηση των 

εξουσιαστικών συσχετισµών και το µονοπώλιο της εξουσίας. γ)Στην αµφισβήτηση 

που στόχευσε στην ορθότητα του ποινικού νόµου. Ο νόµος έπαψε να αντιµετωπίζεται 

ως προϊόν κοινωνικής συναίνεσης και φανερώθηκε ως όχηµα συγκεκριµένων 

συµφερόντων. δ)Στη δυσπιστία που διέπνεε πλέον την αξιοπιστία των 

εγκληµατολογικών στατιστικών. Πέρα από τις µεθόδους και τους σκοπούς που 

συνόδευαν τις στατιστικές αυτές, το κυρίαρχο ερώτηµα αφορούσε τώρα στο είδος της 

εγκληµατικής συµπεριφοράς που οι κοινωνίες παράγουν, καταγράφουν  και 

κατασκευάζουν260. Η δυναµική που αναπτύχθηκε αποτυπώθηκε πρωτίστως στη 

θεµατική της κριτικής εγκληµατολογίας, που σε γενικές γραµµές επικεντρώθηκε στην 

ίδια την  έννοια του εγκλήµατος,261 στις θεωρητικές αδυναµίες της εγκληµατολογίας 

του κυρίαρχου ρεύµατος (mainstream criminology), στους συνασπισµούς που 

αναπτύσσονται µεταξύ νόµου και εξουσίας, στην ανεπάρκεια του φιλελεύθερου 

ρεφορµισµού, στην διάκριση µεταξύ εγκλήµατος και πολιτικής, στις ιδεολογίες περί 

εγκλήµατος καθώς και στην ριζοσπαστική δράση ή όπως χαρακτηριστικά 

σηµειώνεται στη διάθεση για «πράξη» (“praxis”)262 

Μοιάζουν  σχεδόν πρόδηλοι οι λόγοι που µέσα σε έναν τέτοιο κατάλογο, 

δεσπόζουσα θέση έχουν τα εγκλήµατα του λευκού κολάρου ή όπως εναλλακτικά 

260 Sykes G., 1974, op cit σελ. 208 - 210

261Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει ο  T.  Platt  «Το να  αποδεχτούµε τον νοµικό ορισµό  του  εγκλήµατος είναι σαν να 
αποδεχόµαστε  την φαντασίωση ότι  ο νόµος είναι  ουδέτερος»  Platt T., 1975, “Prospects for radical criminology in 
the U.S.A”. στο Taylor I, Walton P., & Young J., Critical Criminology, Routledge & Kegan Paul, London, Henley 
& Boston, σελ. 103

262 Greenberg D., 1993, op. cit σελ. 3- 5
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καθιερώθηκαν  «τα εγκλήµατα των ισχυρών».263  Είτε ως παραποµπές της 

επιχειρηµατικής παρέκκλισης είτε ως απεικονίσεις πολιτικών σκανδάλων, στο σύνολο 

της ο συγκεκριµένος τύπος εγκληµατικότητας αποτελεί για τους κριτικούς 

εγκληµατολόγους απτή απόδειξη, που επιπλέον ενισχύεται και από την ανεπάρκεια 

των ερµηνειών που προσφέρονταν από τις µέχρι τότε εγκληµατολογικές θεωρίες, των 

δοµικών ανισοτήτων και των αντιθέσεων του οικονοµικο-κοινωνικού συστήµατος, οι 

οποίες επιπρόσθετα είναι λιγότερο εµφανείς στις περιπτώσεις της «εγκληµατικότητας 

του δρόµου». Υπό αυτό το πνεύµα, υποστηρίζεται ότι οι κοινωνικές ανισότητες 

λειτουργούν ως σταθµιστικός παράγοντας εγκληµατογένεσης,264  γεγονός που 

οδήγησε µια µεγάλη µερίδα θεωρητικών να χαρακτηρίσουν  αποφασιστικό «το ρόλο 

της εξουσίας στον ορισµό του  εγκλήµατος»265  και άλλους να υπερθεµατίσουν, 

συµπληρώνοντας ότι «τα εγκλήµατα της κυρίαρχης τάξης και οι παράνοµες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, οι πολιτικές παρανοµίες και οι αστυνοµικές διακρίσεις 

263 Βλ. Pearce F., 1976, “Crimes of the Powerful”, Pluto Presss  Σύµφωνα µε την εκτίµηση του G. Geis  η µελέτη 
της  εγκληµατικότητας του  λευκού περιλαιµίου  διακρίνεται σε τρεις περιόδους, οι οποίες επιπλέον 
ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα στάδια της θεωρητικής εξέλιξης της έννοιας. Η πρώτη από αυτές τις περιόδους 
άρχισε το 1939, µε την εισήγηση του  όρου από τον Sutherland και συνεχίστηκε µέχρι την πολλή αρχή της 
δεκαετίας  του 1960, οπότε και η  απήχηση  που είχε τόσο στην ακαδηµαϊκή  όσο και στη  φοιτητική κοινότητα 
παρήκµασε εντελώς. Η δεύτερη περίοδος, την οποία εντοπίζει στη δεκαετία  σχεδόν από 1964 έως 1975, ήταν για 
το  συγγραφέα περίοδος πλήρους «απραξίας»  ως προς τις  µελέτες που εκδόθηκαν επί του συγκεκριµένου θέµατος. 
Η τρίτη  περίοδος  θέτει την αφετηρία της στο δεύτερο  µισό της δεκαετίας του  1975 και εκτείνεται (τουλάχιστον) 
µέχρι και τη στιγµή που γράφει ο  συγγραφέας, τα µέσα της  δεκαετίας του  1980. Βλ. Geis G., 1985, 
“Criminological perspectives on corporate regulation: A review of research” στο B. Fisse & P.A. French eds., 
Corrigible corporation and unruly law Trinity University  Press, San Antonio, σελ.63-84 Ωστόσο, όπως θα δούµε 
από τη δεκαετία του 1990 το φαινόµενο παίρνει µια τελείως διαφορετική τροπή.

264 Lanier M. & Henry S., 1998, Essential Criminology, Westview Press, σελ. 236

265  Vold G., Bernard T., Snipes J., 1998  “Theoretical Criminology”, New York – Oxford, , Oxford University 
Press, Fourth Edition, σελ. 267
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είναι ενδηµικά της καπιταλιστικής κοινωνίας.»266  Η οξύµωρη απαίτηση για 

περισσότερο «ρεαλιστικές» απαντήσεις από αυτές που προσέφερε η επικρατούσα 

δοµο-λειτουργική εγκληµατολογία έδωσε ουσιαστικά την  ώθηση για την αναζήτηση 

εναλλακτικών  ερµηνειών µέσα από τον µαρξιστικό φακό, που χρησιµοποίησε ως 

βάση της η κριτική εγκληµατολογία267.

266  Young J., 1975, Working – class criminology στο Taylor I, Walton P., & Young J., Critical Criminology, 
Routledge & Kegan Paul, London, Henley & Boston, σελ. 15 Τουλάχιστον στα  πρώτα  χρόνια της διαδροµής  της, 
είναι εµφανής η συγγένεια της ρητορικής  που  υιοθετούν οι εκπρόσωποι της  κριτικής εγκληµατολογίας µε αυτή 
των σοβιετικών εγκληµατολόγων. Σύµφωνα µε τους τελευταίους: «οι ρίζες του  εγκλήµατος, ως φαινοµένου  του 
εποικοδοµήµατος, βρίσκονται στην εκµεταλλευτική φύση του  καπιταλιστικού  κοινωνικό  σχηµατισµού, ο οποίος 
βασίζεται στην ατοµική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής. Αντίθετα, στο  σοσιαλισµό, όπου  τα µέσα  παραγωγής 
ανήκουν στην κοινωνία και οι σχέσεις παραγωγής είναι µη  ανταγωνιστικές, η εγκληµατικότητα αποτελεί προσωρινό 
φαινόµενο  προσωρινού  χαρακτήρα.» Υπό το ίδιο σκεπτικό υποστηρίζεται ότι στο σοσιαλιστικό πλαίσιο  η 
εγκληµατικότητα χάνει τον χαρακτήρα της κοινωνικής  σύγκρουσης και συνίσταται «σε  σύγκρουση  µεταξύ  του 
συγκεκριµένου  ατόµου, που  παραβιάζει τους συγκεκριµένους κανόνες της κοινωνικής συµβίωσης και της κοινωνίας 
η οποία εκπροσωπεί και υπερασπίζεται  το  γενικό συµφέρον.» Καρύδης  Β., 1988, «Εγκληµατικότητα και κοινωνικός 
έλεγχος στην ΕΣΣΔ (1917-1988)», στα Σύγχρονα νοµικά  Μελετήµατα, τ.25, σελ. 94, 98 Πέρα από  την ειρωνεία της 
θεωρητικής συγγένειας  τελικά που λανθάνει ανάµεσα στην σοβιετική προσέγγιση και στη κλασσική σχολή, 
πολλοί µελετητές  υποστήριξαν επίσης  το αναληθές τέτοιων ισχυρισµών. Τόσο ο G. Geis όσο  και ο   J. Braithwaite 
υποστήριξαν ότι τα αρκετά σηµαντικά  ποσοστά εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου  σε κοµµουνιστικές 
χώρες υποδηλώνει ότι το καπιταλιστικό  σύστηµα παραγωγής δεν µπορεί να είναι η αιτία  των εν λόγω 
εγκληµάτων. 1. Geis G., 1982, “On white-collar crime”, Lexington Books, Lexington,  Mass 2. Braithwaite J., 
1988, “White-collar crime, competition and capitalism: Comment on Coleman”, στο American Journal of 
Sociology, τ.94, σελ. 627-632 Η ένσταση που έρχεται από άλλους θεωρητικούς υπογραµµίζει την ανάγκη της µη 
άντλησης παραπλανητικών συµπερασµάτων τα οποία βασίζονται εν πολλοίς σε µια  µη ρεαλιστική απεικόνιση της 
φύσης των χωρών του (πρώην) υπάρχοντος σοσιαλισµού. Όπως, συγκεκριµένα σχολιάζει ο J. Coleman «παρά την 
επίσηµη ιδεολογία, αυτά τα έθνη είχαν πάντα µεγάλα µεγέθη ανισότητας που συνδυαζόταν από σηµαντική κοινωνική 
κινητικότητα, και, ως εκ τούτου  ο  ανταγωνισµός  ως προς το  status για τη κατάκτηση υψηλότερων θέσεων εξουσίας 
και προνοµίων ήταν αναπόφευκτος.»  Coleman J., 1992, “The Theory of White0Collar Crime – From Sutherland to 
the 1990s”, στο  ed. K. Schlegel & D. Weisburd White – Collar Crime Reconsidered, Northeastern University 
Press, Boston, σελ. 53-77, σελ.62 Κινούµενος  προς την ίδια κατεύθυνση ο Χ. Δηµόπουλος παραλληλίζει τα 
καθεστώτα αυτά µε «υπόγειο καπιταλισµό». Δηµόπουλος Χ., 1988, “Η εγκληµατολογική προβληµατική των 
σύγχρονων οικονοµικών εγκληµάτων”, στα Σύγχρονα Νοµικά Μελετήµατα, τ. 14, σελ. 54 Ενώ τέλος ο Ν. 
Πουλατζάς ξεκαθαρίζει ότι το οικονοµικό σύστηµα των κοµµουνιστικών χωρών δεν έχει καµία  σχέση ως 
εφαρµογή µε τη µαρξιστική θεωρία και γι’  αυτό  προκειµένου να είµαστε συνεπείς καλύτερα  να µιλάµε για 
καπιταλιστικές πλευρές ενός ιδιότυπου  αυταρχικού  σοσιαλισµού είτε για έναν ουσιαστικά κρατικό  καπιταλισµό. 
Πουλατζάς Ν., 2001, Το Κράτος, η Εξουσία, ο Σοσιαλισµός, εκδόσεις Θεµέλιο, γ’ έκδοση, σελ. 29-35

267  Ενδεικτική είναι η κριτική που  ασκεί ο  Ralf Dahrendorf, ένας από τους  θεµελιωτές του  συγκρουσιακού 
κοινωνιολογικού µοντέλου, στον δοµισµό-λειτουργισµό, ως ουτοπικό σύστηµα  ανάλυσης, το οποίο αντιστοιχεί σε 
µια ουτοπική πρόσληψη της κοινωνίας. Βλ. Dahrendorf R., 1958, “Out of utopia: toward a reorientation of 
sociological analysis”, στοThe America Journal of Sociology, τ.2, σελ. 115-118  Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί ότι 
αν και η συγκρουσιακή προσέγγιση του Dahrendorf εντάσσεται στη γενικότερη µαρξιστική παράδοση, εντούτοις 
διαφοροποιείται από αυτή. Σε αντίθεση µε τον Marx, ο Dahrendorf δεν αντιµετωπίζει τη σύγκρουση αποκλειστικά 
σε σχέση µε τις  οικονοµικές  δοµές, οι οποίες προσδιορίζουν µε την σειρά τους την έννοια της εξουσίας-αρχής σε 
αντιστοιχία µε την ιδιοκτησία και τη πρόσβαση στα µέσα παραγωγής. Για τον συγγραφέα, οι οικονοµικές  σχέσεις 
δεν συνθέτουν το σύνολο της εξουσιαστικής  δοµής  και κατ’  επέκταση  δεν ταυτίζονται δικαιωµατικά µε την 
πολιτική εξουσία. Κατ’  επέκταση οι κοινωνικές τάξεις, ως  απαραίτητη συνθήκη της  κοινωνικής σύγκρουσης, δεν 
αποτελούν αποκλειστική  απόρροια  της οικονοµικής διαστρωµάτωσης  αλλά της εξουσιαστικής  δοµής που 
ενυπάρχει αναγκαία σε  κάθε κοινωνία. Υπό αυτό  το πρίσµα, η κοινωνική σύγκρουση είναι εγγενής  των 
εξουσιαστικών σχέσεων, των σχέσεων δηλαδή κυριαρχίας – υποταγής και συστατική της ιστορικής αλλαγής και 
εξέλιξης. «Οι  κοινωνίες είναι ουσιαστικά ιστορικά δηµιουργήµατα, και, ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, χρειάζονται  την 
κινητήρια δύναµη της σύγκρουσης – ή, αντίθετα, εξαιτίας της σύγκρουσης, υπάρχει ιστορική  αλλαγή και 
εξέλιξη…..φαίνεται ότι  όχι µόνο στη  κοινωνική ζωή, αλλά οπουδήποτε  υπάρχει ζωή, υπάρχει σύγκρουση.» 
Dahrendorf R.,1959, Class and Class Conflict in Industrial Society, Stanford University Press, σελ.208
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«Πρόγονοι» της κριτικής εγκληµατολογικής οπτικής θεωρούνται η 

κοινωνιολογία της παρέκκλισης και ιδιαίτερα η θεωρία της ετικέτας,268 ως οι πρώτες 

προσπάθειες να ταυτίσουν το έγκληµα µε κοινωνικές κατασκευές, δοµικό υλικό των 

οποίων είναι η έννοια της εξουσίας. Η «πολιτικοποίηση» του εγκλήµατος δεν 

παραπέµπει πλέον στη δράση του υποκειµένου αλλά κυρίως στη δυναµική της 

αντίδρασης, που η πρώτη προκαλεί. Το µέγεθος της αντίδρασης, ώστε αυτή να 

ισοδυναµεί µε εγκληµατικό στερεότυπο, προεξοφλεί την ύπαρξη εξουσιαστικής 

σχέσης. Συνεπώς, «οι ανθρώπινες συµπεριφορές µπορούν να γίνουν καλές ή κακές, 

νόµιµες ή εγκληµατικές εάν κάποιος που είχε τη σχετική εξουσία τις ορίσει έτσι.»269 

Ωστόσο, αυτή η σχετικοποίηση της εξουσίας και η παράλειψη σύνδεσης της µε τους 

πολιτικούς συσχετισµούς, που µε τη σειρά τους υπακούουν  στις δοµικές της 

καταβολές, αφήνει µετέωρα µια σειρά ερωτηµάτων όπως γιατί υπάρχει και από πού 

προκύπτει αυτή η εξουσία (;) και κατ΄επέκταση τι είδους συµφέροντα ή ηθικές 

προτιµήσεις ενσωµατώνει ο ποινικός νόµος (;) «Καταδεικνύοντας την εξουσία χωρίς 

ανάλυση της ταξικής της βάσης και της φύσης του κράτους, µεταµορφώνουν  τις πράξεις 

των  ισχυρών  σε ένα είδους αφαιρετικής σύσφιξης ηθικών µυών….όπου το έγκληµα 

είναι το προϊόν της σκόπιµης επιδίωξης ιδεών από τα άτοµα, αυτόνοµο και ανεξάρτητο 

των υλικών συνθηκών….ενώ η κριτική του συσσωρεύεται στην  έννοια της 

κακοδιοίκησης»270 

Το παραπάνω κενό έρχονται να καλύψουν  οι µαρξιστές θεωρητικοί της 

κοινωνικής σύγκρουσης ή οι θεωρητικοί της ταξικής σύγκρουσης ή αλλιώς κριτικοί 

εγκληµατολόγοι.271 Η καινοτοµία τους συνοψίζεται στο γεγονός ότι χρησιµοποίησαν 

την έννοια της σύγκρουσης όχι ως κριτήριο αξιολόγησης της ατοµικής συµπεριφοράς 

268 Όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρεται από την Μ. Αρχιµανδρίτου η θεωρία της ετικέτας αν και δεν ταυτίζεται tout 
court µε τον κύκλο των θεωρητικών ρευµάτων που χωρούν κάτω από  τον όρο «κριτική εγκληµατολογία», 
εντούτοις «αποτέλεσε τον αναγκαίο όρο  για την εξέλιξη  της κριτικής εγκληµατολογίας.. Αναγκαίο  αλλά  όχι  επαρκή 
για να ολοκληρωθεί µία κριτική θεωρία.» Αρχιµανδρίτου Μ., 1996, Η διαχρονική προσέγγιση της ετικέτας, εκδόσεις 
Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη, σελ.  113

269 Δασκαλάκης Η., 1985, Η Εγκληµατολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης, Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα - Κοµοτηνή

270 Young J., 1976, “Foreword” στο Pearce F. Crimes of the Powerful, Pluto Presss, σελ. 13, 14

271  Τα επίθετα «µαρξιστές»  και «ταξική»  χρησιµοποιούνται για τη  διάκριση της  συγκεκριµένης θεωρητικής 
προσέγγισης από άλλες θεωρητικές τάσεις όπου  η σύγκρουση αφορά είτε σε κανονιστικούς  ή πολιτισµικούς 
κανόνες, όπως είδαµε  κατά την αναφορά µας στον E. Sutherland (cultural conflict) είτε στην ενάσκηση  εξουσίας 
από τις αρχές. (group conflict) Για µια σύντοµη και διαφωτιστική  ιστορική αναδροµή της θεωρίας  της σύγκρουσης 
βλ. Muncie J., 2006, “Conflict Theory”, στο The Sage Dictionary of Criminology, σελ. 64-65
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αλλά ως βάση για τον ορισµό της εγκληµατικότητας272  και άρα ως παράγοντα 

εγκληµατογένεσης273   Η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται προϋποθέτει, 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο W. Chambliss την  αναφορά «στις στοιχειώδεις 

αρχές του µαρξισµού»274  και ως εκ τούτου αναπτύσσεται µε όρους «κοινωνικής 

ολότητας» και «ιστορικής συνέχειας». «Εν αρχή»  είναι ο άνθρωπος και µάλιστα ως 

αναπόσπαστο στοιχείο της έννοιας της κοινωνίας. Συνεπώς, η ανθρώπινη δράση 

αποτελεί την αφετηρία κάθε κοινωνικής διαδικασίας και καθοριστική για την 

ανθρώπινη ύπαρξη διαδικασία είναι η παραγωγή. Το στοιχείο της παραγωγής σε 

σχέση µε τη µελέτη του εγκληµατικού φαινοµένου γενικά αλλά και ειδικότερων 

κατηγοριών εγκληµάτων ή τύπων  εγκληµατιών, όπως είναι η εγκληµατικότητα του 

λευκού περιλαιµίου, προαπαιτεί τον εντοπισµό του ατόµου µέσα στη κοινωνία. 

Δηλαδή το παραγωγικό µοντέλο, όπως αυτό εξειδικεύεται στα µέσα και στις σχέσεις 

παραγωγής, καθορίζει τη θέση και τη δράση του ατόµου και αναλογικά την έννοια 

και το περιεχόµενο του εγκλήµατος. Η ανάλυση του εγκληµατικού φαινοµένου εκτός 

κοινωνικο-ιστορικού πλαισίου υποστηρίζεται ότι οδηγεί αργά ή γρήγορα στο 

θετικισµό, εφόσον επαφίεται στη δράση παθολογικών, εξωγενών δυνάµεων  ενώ 

αντίθετα η µελέτη του εντός ενός τέτοιου πλαισίου το καθιστά αναπόσπαστο µέρος 

του µοντέλου της παραγωγικής διαδικασίας.275 

 Το κύριο ερµηνευτικό κλειδί, λοιπόν, που «ταιριάζει» στο «απόρθητο» της 

εξουσίας, ως καθοριστικό παράγοντα εγκληµατοποίησης και «ξεκλειδώνει»  τη 

διαδικασία της εγκληµατικής «ετικετοποίησης» είναι η έννοια της πολιτικής 

οικονοµίας, όπως αυτή, σύµφωνα µε το σχολιασµό του I. Taylor, απαντάται στην 

υφιστάµενη εδώ και διακόσια χρόνια βιβλιογραφία, και πάντως πριν από την  επιρροή 

272 Thio A., 2003, Παρεκκλίνουσα Συµπεριφορά, Εκδόσεις  Έλλην, Αθήνα, σελ. 100 Χαρακτηριστική, ως προς αυτό 
το  σκεπτικό, αποτελεί και η δήλωση του Austin Turk; «η ουσία είναι ότι  τίποτα και κανένας δεν διαθέτει κάποια 
εγγενή εγκληµατικότητα· η εγκληµατικότητα αποτελεί έναν ορισµό που  επιβάλλεται  από  άτοµα που  έχουν την εξουσία 
να το  κάνουν, σύµφωνα µε παράνοµα, εξωνοµικά  όπως επίσης και  µε νόµιµα  κριτήρια.»  Ενώ αλλού ο συγγραφέας 
καταλήγει:  «Εποµένως, αντί να  αποτιµάµε την εγκληµατικότητα µε κάποια από τα  δείγµατα της συµπεριφοράς των 
ατόµων που  ανήκουν σε συγκεκριµένες κοινωνικές κατηγορίες, και αντί  να συνεχίζουµε αναζητώντας τις πηγές των 
δειγµάτων συµπεριφοράς   για να εξηγήσουµε  πιθανώς την εγκληµατικότητα τους (ένας ακριβής κύκλος) κάποιος 
πρέπει να οδηγηθεί να ερευνήσει  τη τάση  των νόµων να τιµωρούν άτοµα η συµπεριφορά των οποίων είναι 
περισσότερο ενδεικτική των λιγότερο ισχυρών παρά των περισσότερο ισχυρών και  την έκταση  στην οποία κάποια 
άτοµα και οµάδες µπορούν και κάνουν χρήση των νοµοθετικών διαδικασιών και  των φορέων προκειµένου  να 
διατηρήσουν και  να ενισχύσουν την εξουσία τους vis-a-vis  άλλων ατόµων και οµάδων.» Turk A., 1972, Criminality 
and Legal Order, Rand McNally & company, Chicago, σελ. 10, 18

273 Chambliss W., 1975, “Toward a Political Economy of Crime”, στο Theory and Society, τ.2(2), σελ. 168

274 Ibid σελ.149

275Taylor I., Walton P. & Young J., 1975, op. cit. σελ. 44-57 
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που άσκησε η ωφελιµιστική θεωρία, ώστε να υποβιβαστεί σε «στεγνές» µαθηµατικού 

τύπου αναλύσεις και µετατραπεί, έτσι, σε συνώνυµο του οικονοµικού ντετερµινισµού. 

Με άλλα λόγια, οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ διαφορετικών οικονοµικών 

συστηµάτων και του στόχου µιας «εύρυθµης» κοινωνίας ή εν προκειµένω η 

λειτουργία των καπιταλιστικών οικονοµιών, που οργανώνονται γύρω από το 

συνδυασµό κεφάλαιο-εργασία ή γύρω από το ιδιωτικό, ατοµικό συµφέρον, µπορούν 

από µόνες τους να συµβάλουν στο εγκληµατικό φαινόµενο.276  «Η εγκληµατικότητα 

δεν είναι απλώς κάτι που οι άνθρωποι έχουν ή δεν  έχουν, το έγκληµα δεν είναι κάτι που 

κάποιοι άνθρωποι κάνουν  και κάποιοι άλλοι όχι. Το θέµα µε το έγκληµα εντοπίζεται 

στο ποιος µπορεί να αποδώσει την ετικέτα και σε ποιον, και στο γεγονός ότι σε µια 

τέτοια κοινωνικο-πολιτική διαδικασία υποθάλπεται η δοµή των κοινωνικών σχέσεων, 

όπως αυτή καθορίζεται από την πολιτική οικονοµία.»277 

        Συνεπώς, η πολιτική οικονοµία του καπιταλισµού καθορίζει την «πολιτική 

οικονοµία» του εγκλήµατος, µε την έννοια του επενδυτικού προϊόντος. Και το 

έγκληµα ως επένδυση, παραµένοντας στη γραµµή τη µαρξιστικής προσέγγισης, 

σηµαίνει κέρδος, αφενός µέσω της θεµελίωσης µιας ολόκληρης αγοράς, όπως αυτή 

στοιχειοθετείται στην  αντίστοιχη υλικο-τεχνική υποδοµή και γνώση για τον  έλεγχο 

του εγκλήµατος και αφετέρου αναπαριστώντας το κίνητρο για περαιτέρω 

ανταγωνισµό.278  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το εγκληµατικό φαινόµενο δεν 

ανταποκρίνεται σε νατουραλιστικές αντιλήψεις, δεν διαθέτει κάποια αντικειµενική 

οντότητα αλλά αποτελεί το τελικό προϊόν µιας κοινωνικής κατασκευής, συµβατής µε 

το σύστηµα παραγωγής. Η βάση του καπιταλιστικού συστήµατος παραγωγής είτε 

αναφερόµαστε στη φιλελεύθερη, είτε στη µονοπωλιακή, είτε στη σύγχρονη 

«παγκοσµιοποιηµένη» µορφή του είναι η κατοχή ή αρτιότερα η συσσώρευση του 

κεφαλαίου σε µία ορισµένη κοινωνική µερίδα, στους ιδιοκτήτες κεφαλαίου. Η 

θεµελιακή αυτή για το καπιταλιστικό σύστηµα ανισότητα, που βασίζεται στη 

276  Taylor I., 1997, “The Political Economy of Crime”, στο  Maguire M, Morgan R, & Reiner R., The Oxford 
Handbook Of Criminology, Oxford University Press, σελ. 265 -266

277 Chambliss W., 1975, op. cit σελ. 165

278  Σύµφωνα µε τα λόγια του ίδιου  του Marx: «Το έγκληµα περικόπτει από τη  αγορά εργασίας ένα τµήµα του 
υπερπληθυσµού, µειώνει  τον ανταγωνισµό ανάµεσα στους εργάτες, και  ως ένα βαθµό εµποδίζει τους µισθούς να 
πέσουν κάτω από ένα ελάχιστο όριο, ενώ ο  πόλεµος κατά του εγκλήµατος απορροφά ένα άλλο µέρος του ίδιου 
πληθυσµού» Marx K., 1993, “The Usefulness of Crime” στο  David Greenberg ed. “Crime and Capitalism – 
Readings in Marxist Criminology”, Temple University press, Philadelphia, σελ. 53
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διαίρεση του κοινωνικού συνόλου σε ιδιοκτήτες και µη, σε κατέχοντες και σε µη 

κατέχοντες, σε εργοδότες και σε εργαζόµενους εξειδικεύεται περαιτέρω στον  άνισο 

καταµερισµό της εργασίας, συστηµατοποιείται µέσω της υπέρ-εργασίας (surplus 

labour), στοχεύει στην υπέρ-αξία (surplus value) και καταλήγει στο καθαρό κέρδος ή 

διαφορετικά στη συσσώρευση κεφαλαίου. Επέκταση της οικονοµικής ανισότητας 

είναι η ταξική διάρθρωση της κοινωνίας, η οποία στην απλοϊκή εκδοχή της 

αποτυπώνεται µε δύο ταξικά στρατόπεδα: «τους καπιταλιστές στους οποίους τυχαίνει 

να ανήκουν τα µέσα παραγωγής και στους εργάτες στους οποίους τυχαίνει να ανήκουν 

οι µύες των χεριών  τους.»279  Έτσι, οι σχέσεις παραγωγής, που διαµορφώνονται εντός 

του συγκεκριµένου συστήµατος είναι συνώνυµες καταρχάς των σχέσεων 

εκµετάλλευσης και καταναγκασµού, και η επισηµότητα των  κοινωνικών αυτών 

σχέσεων, που απαιτεί κάθε οργανωµένη κοινωνία, φέρεται µέσω του νόµου.

 Στο ίδιο πλαίσιο υπογραµµίζεται ότι «ο σύγχρονος νόµος ενσαρκώνει τον  

χωροχρόνο, (δηλαδή) το υλικό πλαίσιο αναφοράς της εργασιακής διαδικασίας.»280  Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού δικαίου - 

αφαίρεση, καθολικότητα, τυπικότητα – από τη µία πλευρά συνδράµει στην 

ιδεολογική άµβλυνση και οµοιογενοποίηση  των κοινωνικών διαφορών  ενώ από την 

άλλη συµβάλλει στην επιβολή και την καθιέρωση της κοινωνικής απόστασης.281 

Παράλληλα, µε το πέρασµα από το φεουδαρχικό στο καπιταλιστικό µοντέλο 

παραγωγής, οι διαφορές αυτές, όπως αποτυπώνονται στα ποικίλα νοµικά καθεστώτα 

και προνόµια, δεν απορρέουν πλέον από το φυσικό δίκαιο αλλά είναι εκφορά της 

γνώσης, πράγµα το οποίο υπαγορεύει ότι «ο νόµος γίνεται ενσάρκωση του 

λογικού»,282  µε την  έννοια ότι δεν  υπάρχει αλήθεια στα άτοµα–υποκείµενα δικαίου 

έξω από το νόµο. Αυτή η ορθολογικοποίηση της κοινωνικής ανισότητας σηµαίνει 

περαιτέρω ότι «η ιδιοκτησία από απλός τίτλος διάθεσης υλικών  αντικειµένων, γίνεται 

τίτλος εξουσίας, και καθώς η εξουσία ασκείται υπέρ του ιδιωτικού συµφέροντος, γίνεται 

279  Reiman J., 1998, The Rich Get Richer And The Poor Get  Prison, Allyn and Bacon, Boston, London, Toronto, 
Sydney, Tokyo, Singapore, σελ. 201

280Πουλατζάς Ν., 2001 op. cit σελ. 124 

281  «…όλοι είναι ίσοι  και ελεύθεροι µπροστά στο νόµο  υπό  τον όρο να είναι ή να γίνουν όλοι  αστοί, πράγµα που  ο 
νόµος και επιτρέπει και απαγορεύει» Ibid, 129

282 Ibid σελ. 128
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τίτλος κυριαρχίας»283   Όπως αποκαλύπτεται, ο σκοπός του νόµου που υλοποιείται 

µέσα από το σύνολο του κρατικού µηχανισµού, είναι αφενός η οργάνωση και 

αναπαραγωγή µιας µόνιµης ισορροπίας ελάχιστου συµβιβασµού, που επιβάλλεται 

στις κυρίαρχες τάξεις ως το αποτέλεσµα µιας κάποιας κατάκτησης των 

εξουσιαζόµενων τάξεων προκειµένου για τη νοµιµοποίηση και νοµιµότητα των 

σχέσεων κυριαρχίας και αφετέρου φροντίζει και οργανώνει το συσχετισµό δυνάµεων 

µέσα στο κυρίαρχο συνασπισµό εξουσίας, στον οποίο µετέχουν  πολλές µερίδες της 

κυρίαρχης τάξης. Επιπρόσθετα, «η οργάνωση διαµέσου του κράτους, της 

συγκρουσιακής ενότητας της συµµαχίας εξουσίας και της ασταθούς ισορροπίας των 

συµβιβασµών ανάµεσα στις συνιστώσες της, γίνεται κάτω από την ηγεµονία και τη 

διεύθυνση, µέσα σε τούτο το συνασπισµό, µίας από τις τάξεις ή µερίδες του, της 

ηγεµονικής τάξης ή µερίδας.»284  

 Το παραπάνω σχόλιο φαίνεται να ανταποκρίνεται πλήρως στη διαπίστωση που 

επισηµαίνει o J. Young συνοψίζοντας κατά κάποιο τρόπο το επιστηµονικό 

«στοίχηµα» της Κριτικής Εγκληµατολογίας, ότι δηλαδή «οι δηµιουργοί /διαµορφωτές 

του νόµου είναι οι κυριότεροι παραβάτες του.»285  Κάτω από το ίδιο πρίσµα, 

υποστηρίζεται ότι η διατήρηση της συγκεκριµένης έννοµης τάξης, η υπάρχουσα 

ταξική δοµή και οι δεδοµένες σχέσεις παραγωγής σχετίζονται στενά µε τις θεωρίες 

και τις πρακτικές για τον εγκληµατία και το έγκληµα. Κατ’ επέκταση ο τύπος των 

εγκληµάτων, στα οποία εστιάζει ο εγκληµατολόγος αποτελεί µέρος της κοινωνικής 

προσέγγίσης του, δεδοµένου ότι ο προσανατολισµός του προς συγκεκριµένες βάσεις 

ανάλυσης ή γνώσης «εγγράφονται» και κατευθύνονται από διάφορα ιστορικά σύνολα 

αξιών. Εκτός από τον εγκληµατολόγο όµως, µέρος και µέλος των εκάστοτε  

κοινωνικο-ιστορικών συνθηκών είναι και ο εγκληµατίας και άρα ο αποκρουστικός ή 

υπό άλλες συνθήκες καινοτόµος χαρακτήρας των πεπραγµένων του εξαρτάται ως ένα 

βαθµό από το περιβάλλον  στο οποίο βρίσκει τον εαυτό του.  Έτσι, «κάποιοι 

283Taylor I., Walton P. & Young J., 1975, op. cit σελ.53

284 Πουλατζάς N., 2001 op. cit σελ. 182

285Young J., 1975, op. cit σελ. 89
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τουλάχιστον εγκληµατίες παίζουν περισσότερο το ρόλο των καινοτόµων και των  ηρώων 

απ’ ότι εκείνου των παλιανθρώπων»286 

 Αντιστρέφοντας τον ισχυρισµό των πρώτων κριτικών  εγκληµατολόγων ότι το 

«έγκληµα αποτελεί προϊόν των εγγενών στη κοινωνική δοµή αντιθέσεων που 

αναβλύζουν από το καπιταλιστικό σύστηµα287   και αποφεύγοντας, έτσι, κριτικές περί 

οικονοµικού θετικισµού του εγκλήµατος ή περί «ροµαντικοποίησης»288  του 

εγκληµατία, ο Melossi καταλήγει στο ίδιο συµπέρασµα, υποστηρίζοντας ότι µέσω 

των ιστορικών  «αναπαραστάσεων» του εγκληµατία µπορούµε να αντιληφθούµε τις 

βασικές «αρθρώσεις» της κοινωνικής δοµής. Κατ΄ επέκταση οι νοµικές και άρα 

δηµόσιες εγκληµατικές αναπαραστάσεις λειτουργούν ως δείκτες των οικονοµικο-

κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών και µεταβολών. Η σχεδόν  διαχρονική απουσία 

και της παραµικρής αναπαράστασης των «διαµορφωτών του νόµου» (rule-makers) ως 

«παραβάτες του νόµου» (rule-breakers) και η αντίθετη ταύτιση των εγκληµάτων του 

λευκού περιλαιµίου µε επιχειρηµατικές καινοτοµίες αποτέλεσαν ευθύς εξαρχής 

«τροφή» για µελέτη για τους κριτικούς εγκληµατολόγους289. 

 Αναλυτικότερα, η κριτική σκέψη αντί να επικεντρωθεί στη φύση της επίσηµα 

οροθετηµένης ως αξιόποινης συµπεριφοράς, έστρεψε το ενδιαφέρον της στους 

κοινωνικά ισχυρούς και, µάλιστα, µε διττό τρόπο. Αφενός επικεντρώθηκε στη σχέση 

που υπάρχει ανάµεσα στους ορισµούς περί εγκλήµατος και παρέκκλισης και στα 

συµφέροντα των  ισχυρών ελίτ ή τάξεων και αφετέρου κατέδειξε ότι συχνά 

κυβερνήσεις, όµιλοι επιχειρήσεων και «έγκριτοι άνδρες» είναι αναµειγµένοι σε 

εγκληµατικές δραστηριότητες πολύ πιο επιβλαβείς, από αυτές που επίσηµα είθισται 

να χαρακτηρίζονται ως παρεκκλίνουσες, ενώ επιπλέον επιχείρησε µια συνδυαστική 

ανάλυση. Το αποτέλεσµα του εγχειρήµατος αφορά καταρχήν στην επέκταση του 

πεδίου της εγκληµατολογικής ανάλυσης και µελέτης πέραν των επιτρεπόµενων από 

το κράτος ορίων, δηλαδή ευρύτερα της νοµοθετικά απαγορευµένης συµπεριφοράς. 

286 Melossi D., 2000, “Changing Representations of the Criminal”, στο  Garland D & Sparks R. “Criminology and 
Social Theory”, Oxford University Press, σελ.173

287 Chambliss W., 1975, op. cit σελ. 150

288 P. Rock, 1973, op. cit σελ. 103

289  Είναι ενδεικτικό  ότι τα πορίσµατα σχετικής έρευνας  στην ελληνική πραγµατικότητα  επιχειρηµατολογούν υπέρ 
της εν λόγω θέσης. Ζαραφωνίτου  Χ & Μαντόγλου Α., 2000, «Η κοινωνική αναπαράσταση του εγκλήµατος  και 
του εγκληµατία»  στο Ν. Κουράκης Αντεγκληµατική  Πολιτική ΙΙ, εκδόσεις  Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κοµοτηνή, 
σελ.77- 121
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Έτσι, περίπου στα µέσα της δεκαετίας του 1970 σηµειώνεται η µετατόπιση του 

εγκληµατολογικού αντικειµένου από το άτοµο – εγκληµατία στο «τρίγωνο» νόµος, 

κράτος και κοινωνικός έλεγχος. Οι εξηγήσεις που δόθηκαν  απεγκλώβισαν, όπως ήδη 

παρατηρήσαµε, την µαρξιστική ανάλυση από απλοϊκά, ινστρουµενταλιστικά µοντέλα 

και προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις πλουραλιστικές απαιτήσεις του σύγχρονου 

καπιταλιστικού κράτος.290 Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια του εγκλήµατος διευρύνθηκε 

ή σχετικοποιήθηκε επισηµαίνοντας τον τρόπο µε τον οποίο οι θεσµικοί ορισµοί και οι 

αντιλήψεις για το έγκληµα συνέβαλαν  στην  απόκρυψη  σοβαρών εγκληµατικών 

δραστηριοτήτων, όπως το έγκληµα του λευκού κολάρου291.

290 Ο νόµος δεν αποτελούσε απλώς το εργαλείο  στα χέρια µιας ελίτ, χρήσιµο για την αναπαραγωγή της µέσω του 
άµεσου  καταναγκασµού αλλά δοµική  παράµετρος του καπιταλισµού ως  σύστηµα παραγωγής  και ιδεολογίας. 
Καθοριστικής επιρροής υπήρξαν οι αναλύσεις των Gramsci, Habermas, Altousser και Foucault

291  Thierney J., 1996, Criminology, Theory and Context, Prentice Hall – Harvester Wheatsheaf, London – New 
York – Sydney – Tokyo – Singapore – Madrid – Mexico City – Munich, σελ. 194 - 201
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 B.Willem Bonger: Πρόδροµες κριτικές θεωρήσεις του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου και οι αναφορές του στην καπιταλιστική δοµή

 Η πρώτη προσπάθεια συστηµατοποίησης της µαρξιστικής οπτικής υπό τη 

σκέπη της εγκληµατολογικής επιστήµης αποδίδεται στον Ολλανδό εγκληµατολόγο 

Willem Bonger, στις αρχές του 20ου αιώνα. Σε αντίθεση µε το κλίµα της εποχής του, ο  

Bonger υποστήριξε την κοινωνική φύση του ανθρώπου και συνεπώς θεώρησε τη 

µελέτη και κατανόηση των κοινωνικών συνθηκών  ως τη µόνη αξιόπιστη πηγή για την 

ερµηνεία της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Εποµένως, το έγκληµα ως συµπεριφορά 

οφείλει να αναζητηθεί στις δυσχέρειες του κοινωνικού περιβάλλοντος, που 

προκάλεσαν διαταραχή στην ανθρώπινη συµπεριφορά και οι οποίες εν προκειµένω 

ταυτίζονται µε την ανάδυση του καπιταλισµού. Παράλληλα η ατοµική ευθύνη δεν 

αναζητείται σε µεταφυσικές εξηγήσεις αλλά στο γεγονός της ατοµικής παρέµβασης 

στο σύνολο των κοινωνικών σχέσεων, η διατήρηση των οποίων στηρίζεται στην 

προσαρµογή του ατόµου σε αυτές.  Ήδη διαφαίνονται οι λόγοι που κατέστησαν τον 

Bonger αφενός πρωτοπόρο της εποχής του και αφετέρου πρόδροµο της κριτικής 

εγκληµατολογικής σκέψης. 

 Σύµφωνα µε την σύντοµη επισκόπηση του έργου του, που επιχειρείται από 

τον A. Turk,292 το στοιχείο της ανωµαλίας, που συνοδεύει το εγκληµατικό φαινόµενο 

στο σύνολο του, δεν  σχετίζεται µε βιολογικούς αλλά µε κοινωνικούς παράγοντες. Για 

την ακρίβεια, το έγκληµα προβάλλεται ως το αποτέλεσµα της ισορροπίας που 

διαµορφώνεται ανάµεσα στις κοινωνικές συνθήκες και στα συναισθήµατα εγωισµού -  

292 Turk A., 1969, “Introduction”, στο  Bonger W. Criminality and Economic Conditions, Indiana University Press, 
Bloomigton – London, σελ. 3-20  
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αλτρουισµού, που αυτές καλλιεργούν.293  Επιπρόσθετα, το έγκληµα χαρακτηρίζεται 

ως ανήθική πράξη. Ωστόσο, ο Bonger παρατηρεί ότι δεν υπάρχει ανήθικη και άρα 

εγκληµατική πράξη per se, όπως δεν µπορούµε να µιλάµε και για «φυσικές» 

προσβολές. Μια πράξη γίνεται ανήθικη και συχνά ποινικά κολάσιµη ως 

αντικοινωνική αν είναι αισθητή ως τέτοια κοινωνικά, γεγονός που οδηγεί το 

συγγραφέα να υποστηρίξει περαιτέρω ότι η ταυτοποίηση του ατόµου µε το 

εγκληµατικό στερεότυπο επηρεάζεται από τον τρόπο κατανοµής της πολιτικής – 

νοµοθετικής εξουσίας και κατ’ επέκταση από τη θέση που το άτοµο κατέχει µέσα σε 

µια τέτοια κατάτµητη κοινωνία. Στην καπιταλιστική κοινωνία, που το κοινωνικό 

σύνολο διαιρείται σε κυρίαρχους και σε υποτακτικούς, την εξουσία να ορίζουν ποια 

συµπεριφορά θα λογαριάζεται ως αντικοινωνική, ποια ως επιβλαβής και εναντίων 

ποιων συµφερόντων, έχουν οι κυρίαρχοι, τους οποίους ο Bonger τοποθετεί ανάµεσα 

στους µεγαλοαστούς (bourgeoisie).

Πρακτικά, αυτό µεταφράζει τον ποινικό νόµο σε «αστικό» νόµο, µε την 

έννοια ότι έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε την πολιτική βούληση της κυρίαρχης – 

«αστικής» τάξης και συνεπώς προς εξυπηρέτηση των συµφερόντων της. Ακόµη και 

όταν απαγορεύει συµπεριφορές, που ενδεχόµενα να υιοθετούνται  και από τα µέλη 

αυτής της τάξης, οι πιθανότητες ποινικού κολασµού είναι αµελητέες εφόσον  δεν 

προσβάλλονται τα οικονοµικά τους συµφέροντα. Τέτοιες διακρίσεις, ως σύµφυτες του 

καπιταλιστικού συστήµατος, δεν  είναι εγγενείς των κοινωνικών σχέσεων  αλλά του 

τρόπου παραγωγής. Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, όπως ήδη υποστηρίχθηκε, 

προϋποθέτει τη κοινωνική σύγκρουση και όχι το κοινωνικό συµβόλαιο γι΄ αυτό και η 

επικράτηση του οφείλεται στον καταναγκασµό, είτε ως βία είτε ως ιδεολογία, και δεν 

293  Κεντρικές  έννοιες  στην ανάλυση του Bonger, ως προς  τις συνέπιες του  καπιταλιστικού  τρόπου  παραγωγής σε 
σχέση µε τη κοινωνία και το έγκληµα, είναι ο αλτρουισµός και ο  εγωισµός. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα ο 
αλτρουισµός  δεν αποτελεί θεµελιακό ανθρώπινο χαρακτηριστικό αλλά αποτελεί συνάρτηση ισχυρών κοινωνικών 
ενστίκτων και κοινωνικών συναισθηµάτων. Η καπιταλιστική παραγωγή αποδυναµώνει αυτά τα συναισθήµατα 
αλτρουισµού, εξασθενίζοντας  την ηθική αντοχή των ανθρώπων και κατ΄επέκταση ενισχύοντας τη τροπή της 
«εγκληµατικής  ιδέας»  σε «εγκληµατικής  πράξη»  ή αντίστροφα τροφοδοτεί το συναίσθηµα του εγωισµού. Ο 
Bonger, περαιτέρω, υπογραµµίζει ότι το µέγεθος της εγωιστικής συµπεριφοράς εξαρτάται από την κοινωνική τάξη 
στην οποία βρίσκονται στα άτοµα. Ως  εκ τούτου  η εγκληµατική δράση, παρουσιάζει µεγαλύτερα ποσοστά στους 
κοινωνικά αποστερηµένους  ενώ αντίθετα η «µπουρζουαζία», διαθέτοντας τα νόµιµα µέσα να ικανοποιήσει τα 
εγωιστικά της αισθήµατα  καταφεύγει λιγότερο  στο έγκληµα. Όπως συγκεκριµένα σχολιάζει:  «…Σίγουρα έχουν 
διδαχθεί  ότι κάποιος  πρέπει να  είναι  έντιµος, ότι είναι κακό να κλέβεις πορτοφόλια, κλπ., και δεν θα αποτύχουν ως 
προς αυτό. Αλλά έχουν µάθει επίσης ότι  ο  πρωταρχικός σκοπός της ζωής είναι να γίνουν πλούσιοι, να πετύχουν. 
Πολύ  συχνά αυτό είναι  αντίθετο στην αρχή της τιµιότητας. «να είσαι  έντιµος, να είσαι έντιµος, αν είναι δυνατόν, 
αλλά…κάνε λεφτά!» Αυτό  είναι το αξίωµα για τα παιδιά  σε συγκεκριµένο  µπουρζουά  περιβάλλον. Πρόκειται  για µια 
εντιµότητα ειδικού είδους που  τους εντυπώνεται, ;όχι µια ηθική εντιµότητα, αλλά µια εντιµότητα για χάρη των 
συµφερόντων τους.» Bonger W., 1969, Criminality and Economic Conditions, Indiana University Press, 
Bloomington – Indianapolis, σελ. 136
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συνάδει συνήθως µε το συλλογικό συµφέρον. Στον τρόπο παραγωγής χρεώνει ο 

συγγραφέας και το σύνολο των οικονοµικών εγκληµάτων αφενός λόγω της 

εµπορευµατοποίησης των  κοινωνικών δικαιωµάτων και της µονεταριστικής 

αποτίµησης των ατοµικών  απολαύσεων  και αφετέρου λόγω της ατοµιστικής, 

ωφελιµιστικής και εγωιστικής ηθικής που εκτρέφει. 

Ο Bonger διακρίνει τον όρο οικονοµική εγκληµατικότητα από το φαινόµενο 

του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, το οποίο και αποκαλεί «εγκληµατικότητα 

της µπουρζουαζίας» (criminalité bourgeoise), υπογραµµίζοντας την καθοριστική 

σηµασία της κοινωνικής ταυτότητας του δράστη για την τυπική υπόσταση της 

τελευταίας, λόγω των ευκαιριών και των κινήτρων που συνδέονται µε αυτή.294  Διότι 

η κοινωνική ταυτότητα του συγκεκριµένου δράστη συµπίπτει µε την έννοια και το 

περιεχόµενο της λέξης «καπιταλιστής», που µε τη σειρά της παραπέµπει τόσο στην 

επαγγελµατική του ιδιότητα όσο και στην  επιχειρηµατική του ηθική, την  οποία 

υπαγορεύουν  το κυνήγι και η προάσπιση των ισχυρών οικονοµικών του 

συµφερόντων. Με άλλα λόγια, ο κοινωνικός περίγυρος και το οικογενειακό 

περιβάλλον του δράστη παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην κατοπινή του δράση, όπως 

θα αναλύσει χρόνια αργότερα ο E. Sutherland, αλλά η ουσία, επιµένει ο Bonger, 

βρίσκεται στην καπιταλιστική δοµή. 

Τα κίνητρα των εγκληµατιών του λευκού περιλαιµίου συνδέονται µε τα 

ενδεχόµενα είτε της οικονοµικής τους καµπής είτε της χρηµατικής τους απληστίας. 

Στην ανάλυση που παραχωρεί ο συγγραφέας, για την πρώτη περίπτωση κάνει 

αντιστοιχία µε την έννοια της φτώχιας, ως κίνητρο διάπραξης εγκλήµατος, 

υπογραµµίζοντας ωστόσο τη σηµασία της, όχι ως απόλυτης ανέχειας αλλά µε τη 

διάσταση της σχετικής αποστέρησης. «Δεν µπορούµε να πούµε ότι η απόλυτη φτώχια 

οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους να διαπράξουν έγκληµα, δεδοµένου ότι γενικά έχουν 

αρκετά στην  άκρη ώστε να κινδυνεύουν  να πεθάνουν από τη πείνα. Και αν  όχι, είναι 

συνήθως µέλη οικογενειών, οι οποίες είναι σε θέση να τους γλιτώσουν  από την 

χειρότερη φτώχια. Επιπλέον µπορούν  να δοκιµάσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

τους µε τη παροχή της εργασίας τους. Ωστόσο οι περιπτώσεις αυτές είναι κατά κάποιο 

τρόπο ανάλογες µε την απόλυτη φτώχια. Φανταστείτε την  διανοητική κατάσταση 

294Bonger W., 1969, op. cit σελ. 92-93
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κάποιου….που είναι εύπορος και που βλέπει να πλησιάζει το τέλος (της εύπορης ζωής 

του) και που δεν  του µένει τίποτα άλλο από το να δεχτεί κάποια χαµηλή αµειβόµενη 

εργασία και µία ζωή που δεν  τον ικανοποιεί στο ελάχιστο.»295  Με βάση αυτά τα 

δεδοµένα το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου είναι ο µονόδροµος του επιχειρηµατία 

για να αντιµετωπίσει τη πιθανότητα οικονοµικής ύφεσης των επιχειρήσεων του.

Στη δεύτερη περίπτωση η εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου 

υποδαυλίζεται από την επιδίωξη για όλο και περισσότερα κέρδη µε κάθε τρόπο και µε 

κάθε τίµηµα. Κι επειδή οι συγκεκριµένοι δράστες βρίσκονται στη «καρδιά» του 

καπιταλιστικού συστήµατος,  αυτό το κίνητρο «πλήττει» συνήθως την  κυρίαρχη τάξη. 

Τα αίτια, εποµένως, αυτών των εγκληµάτων εντοπίζονται στη βάση του άκρατου 

ανταγωνισµού και της συσσώρευσης κεφαλαίων. Σε αυτή την κατηγορία ο 

συγγραφέας εντάσσει και τη δράση των «µεγάλο – επενδυτών», αν θέλαµε να 

χρησιµοποιήσουµε σύγχρονη ορολογία, ως «ιδιαίτερους» τύπους της εν λόγω 

εγκληµατικότητας. Και εξηγεί: «οι σπουδαίοι εγκληµατίες, αυτοί που εµπλέκονται σε 

γιγάντια επιχειρηµατικά σχέδια ενώ γνωρίζουν εκ των προτέρων  τον κίνδυνο αυτά να 

αποτύχουν  ή αυτοί που  προβαίνουν  στην  αγορά ενός µεγάλου αριθµού µετοχών και στη 

συνέχεια προκαλούν άνοδο των τιµών τους µέσω της διάδοσης ψευδών 

πληροφοριών»296. Για τους συγκεκριµένους δράστες ο Bonger θα υπογραµµίσει 

επιπλέον τα αυξηµένα προσόντα τους, είτε επικαλούµενος τους δείκτες ευφυΐας είτε 

γνώσης. Όπως χαρακτηριστικά υπογραµµίζει, η δράση τους ξεπερνά την ηθική των 

καιρών τους, γεγονός που της εξασφαλίζει το προνόµιο µιας γκρίζας ζώνης, δηλαδή 

τον ηµι-νόµιµο ή ηµι-παράνοµο χαρακτήρα της και πάντως διασφαλίζει την 

ατιµωρησία τους. 

Εκτός από τις γκρίζες ζώνες ως πεδίο δράσης τους ο Bonger αναγνωρίζει 

επιπλέον το «σκοτεινό» του αριθµού τους. Τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου 

ανήκουν ως επί το πλείστον στη λεγόµενη σκοτεινή εγκληµατικότητα διότι 

αποτελούν συνήθως οργανωµένα εγκλήµατα, η διάπραξη των  οποίων 

πραγµατοποιείται τµηµατικά µέσω ενός δικτύου δραστών, και προκαλούν  «σκοτεινή 

θυµατοποίηση», µε την έννοια ότι τα θύµατα τους, τα οποία συνήθως ταυτίζονται µε 

το ευρύ κοινό, συχνά αγνοούν την ιδιότητα τους ως θύµατα. Αυτό σηµαίνει, ότι τα 

295 ibid. σελ. 135

296 ibid.  σελ. 139 - 140
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εγκλήµατα γνωρίζουν πολύ µικρά ποσοστά εξιχνίασης σε αντίθεση µε το κόστος 

τους, που θεωρείται ανυπολόγιστο. Εδώ έγκεινται ως ένα βαθµό και τα αντιστοίχως 

µικρά νούµερα που εµφανίζουν στις εγκληµατολογικές στατιστικές. Η άλλη όψη, 

ωστόσο, για τη χαµηλή τους εκπροσώπηση στα επίσηµα στοιχεία οφείλεται, όπως 

ισχυρίζεται ο συγγραφέας, στη µεροληπτική φύση του νοµικού συστήµατος τόσο ως 

προς τις συµπεριφορές που ποινικοποιούνται όσο και ως προς εκείνες που τελικά 

καταδικάζονται. Το φαινοµενικά παράδοξο της ποινικοποίησης των εγκληµάτων του 

λευκού περιλαιµίου επιλύεται µε τους όρους λειτουργίας του καπιταλιστικού 

συστήµατος. Μια προσεκτικότερη µατιά αποκαλύπτει ότι το ενδεχόµενο της ποινής 

επισύρουν  τελικά όσες πράξεις τέτοιου τύπου αντιτίθενται στην  εξελικτική πρόοδο 

του καπιταλισµού και σε ένα χαµηλότερο ποσοστό κάποιες που ταυτίζονται µε 

κοινωνικές κατακτήσεις των χαµηλότερων  τάξεων. Ακόµη όµως και σε αυτές τις 

συνθήκες, η ποινή που προβλέπεται είναι πολύ µικρότερη από αυτή που αναλογεί στα 

κοινά οικονοµικά εγκλήµατα, όπως για παράδειγµα η κλοπή, και πολύ λιγότερες οι 

περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται. Ο συγγραφέας παραπέµπει στο έργο του M. 

Vaccaro, “Genesi e fuzione delle leggi penali”297, για να θεµελιώσει την  άποψη του 

ότι τα συγκεκριµένα εγκλήµατα φανερώνουν ξεκάθαρα τον ταξικό χαρακτήρα του 

ποινικού νόµου.     

Συµπερασµατικά, καθίσταται αδιαπραγµάτευτο το γεγονός ότι τα εγκλήµατα 

του λευκού περιλαιµίου είναι τυπικά του καπιταλιστικού µοντέλου παραγωγής. Η 

οικονοµική αναρχία είναι το πρώτο χαρακτηριστικό, που επισηµαίνεται, ενώ 

ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι «τέτοια εγκλήµατα µπορούν να εµφανίζονται µόνο σε 

καιρούς σαν τους δικούς µας, µε την άσβεστη δίψα για πλούτο, µε τις ανεξέλεγκτες 

ευκαιρίες να εξαπατάται το κοινό, µε την απληστία για µεγάλα κέρδη. Μια στοιχειώδης 

γνώση της οικονοµικής ιστορίας είναι αρκετή για να γίνει σαφές ότι τα εγκλήµατα της 

µπουρζουαζίας…. δύνανται να διαπραχθούν κάτω από ένα είδους οικονοµικού 

συστήµατος, όπως είναι το δικό µας.»298  Υπό αυτή την οπτική, η αντεγκληµατική 

297  Κεντρική ιδέα της µελέτης του  M. Vaccaro για τη λειτουργία µιας «θετικής δικαιοσύνης», είναι ότι η 
αποστολή τν ποινικών νόµων δεν είναι να προστατεύουν την κοινωνία, δηλαδή το σύνολο  των κοινωνικών τάξεων 
που την συγκροτούν, αλλά ιδιαιτέρως  τα συµφέροντα εκείνων των αποχρώσεων από τα  οποία δοµείται η πολιτική 
εξουσία. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο συγγραφέας υπογραµµίζει ότι οι ποινικοί νόµοι τείνουν να συντηρούν και να 
υπερασπίζονται την καθεστηκυία έννοµη τάξη. Sbriccoli M.,2009,  Storia per  diritto penale e per la giustizia , 
Giuffe Editore, τ.2 σελ.  856-857

298 Bonger W., 1969, op. cit σελ. 140
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πολιτική οφείλει να είναι παράλληλα και πολιτική λύση, που στην περίπτωση του 

Bonger ισοδυναµεί µε την αλλαγή του κοινωνικο-οικονοµικού σκηνικού.299 

   

Γ. William Chambliss: Αναπαραστάσεις του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου 

υπό το πρίσµα του νοµικού ρεαλισµού

 Η απήχηση του έργου του Bonger ήρθε µετά από περίπου εξήντα χρόνια 

αναµονής δίνοντας τη σκυτάλη σε νεώτερους µαρξιστές εγκληµατολόγους, ανάµεσα 

στους οποίους οι αµερικανοί William Chambliss και Richard Quinney. Η συµβολή 

τους υπήρξε καθοριστική για τη σύνδεση των «σοβαρών επιχειρήσεων» µε τη 

«σοβαρή εγκληµατικότητα». Με επιρροές από την αµερικάνικη σχολή του νοµικού 

ρεαλισµού (legal realism) ο Chambliss επιµένει στη διαφορά που παρατηρείται 

ανάµεσα στο «νόµο στη θεωρία» και στο «νόµο στη πράξη», γεγονός που σχετίζεται 

«µε την πρόβλεψη πολύ χαµηλής για τη µπουρζουαζία και πολύ υψηλής για τους 

προλετάριους εγκληµατικότητας»,300 όπως χαρακτηριστικά θα δηλώσουν από την άλλη 

πλευρά του Ατλαντικού, Βρετανοί συνάδελφοι του. Εξειδικεύοντας τις «σχέσεις 

αµοιβαιότητας» που φαίνεται να συνδέουν την  ταξική διάρθρωση της κοινωνίας και 

τη διαµόρφωση του ποινικού νόµου καταλήγει σε πέντε βασικές συντεταγµένες, 

σύµφωνα µε τις οποίες: α)οι βιοτικές συνθήκες του ατόµου ασκούν επίδραση στις αξίες 

και στους κανόνες (ζωής) του  β)οι σύνθετες κοινωνίες απαρτίζονται από πολλές οµάδες 

µε αρκετές διαφορές ως προς τις συνθήκες ζωής τους, γ)οι σύνθετες κοινωνίες 

εποµένως απαρτίζονται από ιδιαίτερα ανόµοιους και συγκρουσιακούς-(αντιθετικούς) 

µεταξύ τους κανόνες, δ)οι πιθανότητες µιας συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας να 

ενσωµατώσει το κανονιστικό της σύστηµα στο νόµο δεν  είναι ισότιµα διανεµηµένες 

αλλά στενά συσχετισµένες µε την πολιτική και οικονοµική θέση της κάθε οµάδας ε)όσο 

ποιο υψηλή είναι η πολιτική και οικονοµική θέση έκαστης κοινωνικής οµάδας, τόσο 

299 Όπως  σχολιάζει και ο  P. Hebberecht  «Εν συντοµία ο στόχος του  Bonger στη διατριβή του  ήταν να υπογραµµίσει 
τη σηµασία των οικονοµικών και  κοινωνικών περιστάσεων στην αιτιολογία του  εγκλήµατος. Το  µήνυµα του  ήταν 
ευθύβολο και απόλυτο: µόνο όταν οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες θα  έχουν µετασχηµατιστεί  και  η κοινωνία 
θα έχει  γίνει περισσότερο ισότιµη, το  έγκληµα θα µπορέσει  να  αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά.»  Hebberecht P. 2010, 
“Willem Bonger 1876-1940”, στο K. Hayward, S. Maruna & J. Mooney (eds) Fifty Key Thinkers in  Criminology,  
Routledge, London & New York,  σελ. 58-63, σελ. 60  

300  Taylor I, Walton  P., & Young J., 1973, The New Criminology – For a social theory of deviance, Routeledge, 
London & New York, σελ.107
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πιο µεγάλη είναι η πιθανότητα να δει τις αντιλήψεις της να αντανακλώνται στους 

νόµους301. 

 Ως εµπειρική βάση των ισχυρισµών του, ο Chambliss επιλέγει να 

χρησιµοποιήσει, αντιστρέφοντας το δείγµα του Sutherland στην µελέτη του για το 

έγκληµα του λευκού κολάρου, µια σειρά από νόµους που αφορούν στο φαινόµενο της 

αλητείας στην Αγγλία στις αρχές του περασµένου αιώνα. Μέσα από την ανάλυση που 

προσφέρει προκύπτει, ότι η λειτουργία και το περιεχόµενο των νόµων περί αλητείας 

ποικίλουν µέσα στο χρόνο, ώστε κάθε φορά οι νόµοι αυτοί να αποτελούν πρόσφορα 

µέσα για την παραγωγική διαδικασία εξυπηρετώντας τα οικονοµικά συµφέροντα των 

ισχυρών τάξεων.302  Ωστόσο, ο συγγραφέας ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται ούτε για 

ένα εργαλειακού τύπου απλοϊκό συµπέρασµα, που θα ήθελε την άρχουσα τάξη να 

διαφεντεύει το έργο του νοµοθέτη, ούτε για µια λειτουργιστικού τύπου αφαιρετική 

θεωρία, που θα υπαγόρευε ότι οι νόµοι αντιστοιχούν στις πολιτικο-οικονοµικές 

ανάγκες των εποχών, αφουγκραζόµενοι την κοινή γνώµη.303   Αντιτιθέµενος στην 

εικόνα που παρουσιάζει «το νόµο να κινείται, να διαχέεται, να κλιµακώνεται ή να 

περιορίζεται και να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές αλλαγές όπως η παλίρροια στο 

φεγγάρι»304  υποστηρίζει ότι η µαρξιστική – κριτική οπτική επιβάλλει µια πιο 

συνθετική ανάλυση των πραγµάτων. Αφετηρία µιας τέτοιας οπτικής είναι πρώτον ότι 

το δίκαιο δεν αντανακλά  το κοινό περί δικαιοσύνης αίσθηµα και δεύτερον ότι ο 

σκοπός του νόµου δεν είναι αλληλένδετος µε τα αποτελέσµατα που παράγει. 

«Μορφές του οργανωµένου εγκλήµατος έχουν συλληφθεί επί γενεές για φοροδιαφυγή 

αλλά αυτό δεν  συνηγορεί καθόλου υπέρ του επιχειρήµατος ότι η σύλληψη µελών του 

οργανωµένου εγκλήµατος ήταν  ο λόγος θεσµοθέτησης του νόµου περί φοροδιαφυγής. 

301  Chambliss W. & Seidman R., 1971, Law, Order  and Power, Addison-Wsley  Publishing Company, 
Massachusetts, Menlo Park, σελ. 473 - 474

302 Chambliss W., 1974, “A Sociological  Analysis Of The Law Of Vagrancy”, στο Social Problems, 12(1), σελ. 67 
– 77

303  Βασική συνισταµένη των επιρροών που δέχθηκε ο  συγγραφέας από τη θεωρητική κατεύθυνση του νοµικού 
ρεαλισµού  είναι αφενός  η επιδίωξη του συγγραφέα  να µελετήσει εµπειρικά τη λειτουργία του νόµου  και αφετέρου 
η υιοθέτηση της  διαλεκτικής µεθόδου  στην ερµηνεία  του δικαίου. Υπό αυτή την οπτική, σηµείο εκκίνησης  για τη 
κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων γίνεται η διάδραση που  αναπτύσσεται ανάµεσα σε άτοµα και θεσµούς. Όπως 
ξεκαθαρίζει ο  ίδιος  ο Chambliss: «είµαστε αντίθετοι  σε  θεωρίες που βασίζονται στον Marx, Weber, Durkheim, 
Dicey, Bentham ή Hart, οι οποίες υποστηρίζουν ότι η  κοινωνική δοµή  (τρόπος παραγωγής), οι  κοινωνικοί κανόνες 
(θρησκευτικά πιστεύω ή κοινές αξίες), η συναίνεση  ή οι «κοινωνικές ανάγκες» καθορίζουν το περιεχόµενο  του 
νόµου. Είµαστε  αντίθετοι σε αυτές τις θεωρίες όχι γιατί  είναι  ιδεολογικά αβάσιµες αλλά επειδή είναι εµπειρικά 
αναπόδεικτες.» Chambliss W., 1993, “On Lawmaking”, στο  Chambliss W & Zatz M. (eds) Making Law – The 
State, the Law and Structural Contradictions, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, σελ. 8-9

304 Ibid, σελ. 25
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Το γεγονός ότι απεχθείς χαρακτήρες και σουφραζέτες συνελήφθησαν υπό τις διατάξεις 

του νόµου περί αλητείας δεν  λέει τίποτα ως προς το γιατί αυτοί οι νόµοι πέρασαν. 

Σήµερα το διάταγµα RICO (για τον χρηµατισµό και τη διαφθορά οργανισµών) 

χρησιµοποιείται στα αστικά δικαστήρια για να ενάγονται τράπεζες για εκατοµµύρια 

δολάρια, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό το γιατί ο νόµος πέρασε»305   

 Η νοµοθετική διαδικασία ως µια από τις απεικονίσεις των διαπλεκοµένων  

συµφερόντων του συνασπισµού εξουσίας, είναι προϊόν της διαδικασίας παραγωγής, 

που σηµαίνει ότι «θέτει εαυτόν» για τη συγκάλυψη ή τον εξωραϊσµό ή την άµβλυνση 

των ενδογενών αντιθέσεων  του ιστορικά συγκεκριµένου συστήµατος παραγωγής. Και 

η βασική αντίθεση του καπιταλιστικού συστήµατος για το συγγραφέα, όπως 

πολλαπλά έχει αναφερθεί µέχρι τώρα, είναι ότι «τα µέσα παραγωγής είναι ιδιωτικά 

αλλά η διαδικασία παραγωγής είναι δηµόσια», µε την έννοια της σπουδαιότητας του 

ρόλου του εργατικού δυναµικού από το πρώτο στάδιο παραγωγής έως το τελευταίο 

της κατανάλωσης, και κατ΄ επέκταση της αναγκαιότητας του εργατικού δυναµικού 

για τη διατήρηση και ανακύκλωση του συστήµατος. Από τη µια πλευρά, λοιπόν, 

βάση του καπιταλισµού είναι η παραγωγή και συσσώρευση κεφαλαίου, το οποίο 

αντιστοιχεί στο πλεόνασµα αυτού που δύναται να παράγεται σε σχέση µε αυτό που 

δύναται να καταναλώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο ζήτηµα που τίθεται είναι 

συνώνυµο ελέγχου του κεφαλαίου. Το δεύτερο ζήτηµα αφορά στις σχέσεις 

παραγωγής, οι οποίες διαµορφώνονται βάση της παραπάνω αντίθεσης (αυτοί που 

έχουν τα µέσα παραγωγής – ιδιοκτήτες και σε αυτοί που παράγουν  – εργατικό 

δυναµικό) και παραπέµπουν µοιραία στην κοινωνική σύγκρουση.  Κοινή 

συνιστάµενη των δύο αυτών σηµείων  είναι ο ποινικός νόµος και στην προέκταση του 

το έγκληµα, αφενός ως τρόπος ελέγχου του κεφαλαίου – ιδιοκτησίας και αφετέρου ως 

παράγοντας ρύθµισης της κοινωνικής σύγκρουσης. Η σταδιακή εξέλιξη του 

καπιταλισµού, ως φέρουσα περισσότερες κοινωνικές αντιθέσεις, δηλαδή 

συγκρουσιακές καταστάσεις, κλιµακώνει την ανάγκη για περισσότερο έλεγχο, που µε 

τη σειρά του µεταφράζεται σε διεύρυνση της ποινικοποίησης και κατ΄επέκταση σε 

αύξηση της εγκληµατικότητας.

305 Chambliss W., 1989, “On Trashing Marxist Criminology”, στο Criminology, τ. 27, σελ.233
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 «Γενικότερα το συµπέρασµα είναι ότι η δηµιουργία του νόµου αντανακλά µια 

διαλεκτική διαδικασία, µια διαδικασία µέσω της οποίας οι άνθρωποι παλεύουν και κι 

ενώ µάχονται διαµορφώνουν τις συνθήκες µέσα στις οποίες ζουν. Η ιστορία του νόµου 

στις καπιταλιστικές χώρες υποδεικνύει ότι οι καπιταλιστές τα καταφέρνουν σηµαντικά 

καλύτερα απ’ ότι οι εργατικές τάξεις στην  πάλη της εκπροσώπησης των συµφερόντων 

και των απόψεων  τους µέσα (στο κείµενο) του νόµου. Αλλά το σχήµα και η µορφή του 

νόµου είναι σε κάθε περίπτωση αντανάκλαση της πάλης και όχι απλώς το είδωλο των 

άµεσων συµφερόντων και των  ιδεολογιών  της κυρίαρχης τάξης ή του λαού.»306  Ο 

ποινικός νόµος, συνεπώς, δεν είναι παράγωγο του εθίµου για τον συγγραφέα, 

εµπεδωµένο στις κοινές αξίες και υπερασπιζόµενο κοινωνικές ανάγκες, αλλά 

παράγωγο των κοινωνικών συγκρούσεων, που ενυπάρχουν στις ταξικές κοινωνίες και 

ειδικότερα φορέας των συµφερόντων της άρχουσας τάξης. Το έγκληµα, ως 

περιεχόµενο και εφαρµογή του ποινικού νόµου σηµαίνει για τον Chambliss δύο 

πράγµατα: πρώτον τη πολιτική βούληση της συγκεκριµένης τάξης, όπως αυτή 

επιβάλλεται µε τη µορφή κοινωνικού ελέγχου µέσα από τους κρατικούς µηχανισµούς 

καταναγκασµού, γραφειοκρατίας και ιδεολογίας και δεύτερον την δυνατότητα 

ατιµωρησίας που συνοδεύει τις εγκληµατικές δραστηριότητες της τάξης αυτής, και 

ιδιαίτερα όσον αφορά τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου.

 Πρόκειται για τα συµπεράσµατα, στα οποία καταλήγει ο συγγραφέας όχι µέσα 

από θεωρητικές κατασκευές αλλά για µια ακόµη φορά µε τη συνδροµή εµπειρικών 

στοιχείων, που αφορούν σε δεκαετή έρευνα του για την εγκληµατικότητα στις Η.Π.Α. 

καθώς και στη Νιγηρία. Σε αυτές τις δύο ιστορικά και πολιτισµικά διαφορετικά 

διαµορφωµένες χώρες, που ωστόσο µοιράζονται το αγγλοσαξονικό δίκαιο, ο 

Chambliss παρατηρεί ότι καταδικάζονται συνολικά οι ίδιες συµπεριφορές και µένουν 

συστηµατικά ατιµώρητα τα ίδια εγκλήµατα. Ειδικότερα, αυτά που διαπράττονται από 

εκείνους, που έχουν  τον πολιτικό και το κοινωνικό έλεγχο των κοινωνικών  πόρων, και 

ιδιαίτερα ένα σύνολο παραβάσεων που διενεργούνται από επιχειρηµατίες, στο 

πλαίσιο των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων ή αλλιώς τα εγκλήµατα του 

λευκού περιλαιµίου.307

306Chambliss W., 1993, op. cit σελ. 30

307Chambliss W., 1975, op. cit σελ. 157-167
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 Σε σύγκριση µε τον ορισµό που δίνει ο Sutherland, ο Chambliss προσθέτει την  

παράµετρο της σύµπραξης µιας σειράς άλλων παραγόντων, έτσι που τελικά η 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, ανεξάρτητα από έννοιες και βαθµούς 

αυτουργίας, συναυτουργίας και συνέργιας, µοιάζει τελικά µε ένα εξαιρετικά 

προσοδοφόρο και παγιωµένο «αλισβερίσι» ανάµεσα σε επιχειρηµατίες, µέλη 

οργανωµένου εγκλήµατος, κρατικούς λειτουργούς και θεσµικούς αξιωµατούχους. 

Χωρίς να θέτει ζήτηµα ως προς τον ορισµό ή ως προς τον όρο, ο Chambliss εστιάζει 

κυρίως στον τρόπο διάπραξης των  συγκεκριµένων εγκληµάτων καθώς και στα 

αποτελέσµατα τους. Ένα ευρύ δίκτυο γνωριµιών και ένα κοινό πλέγµα συµφερόντων 

εξασφαλίζουν τη διενέργεια κερδοφόρων µεν παράνοµων δε και επί του πρακτέου 

ατιµώρητων  δραστηριοτήτων. Η σύµπραξη του κράτους είτε ως δηµόσια διοίκηση, 

είτε ως εκτελεστική εξουσία είτε ως πολιτική ηγεσία είναι το βασικότερο συστατικό 

και ταυτόχρονα το «µυστικό της επιτυχίας». Η οικονοµική δυνατότητα των 

εµπλεκοµένων στις δραστηριότητες συµβάλλει στην  «οµαλή λειτουργία» ενός  

«παρα-συστήµατος» µε µίζες, δωροδοκίες, απειλές, λαδώµατα, εκβιασµούς ή και µε 

ένα απλό «τηλεφώνηµα» ενώ στο άλλο άκρο βρίσκεται η χρήση ωµής βίας, για 

περιπτώσεις που δεν τηρούνται «οι όροι του συµβολαίου». Επιπρόσθετα, το 

κοινωνικό status δηµιουργεί το απαραίτητο πέπλο µυστικότητας και ασφάλειας των 

συναλλαγών. «Αυτός µε τα λεφτά µπορεί να πληρώσει ώστε να εξαιρεθεί από κάθε 

τύπο και κάθε αριθµό εγκληµάτων»308. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου περιγράφεται όχι ως 

«παραπροϊόν µιας κατά τα άλλα αποδοτικής πολιτικής οικονοµίας: είναι το κύριο 

προϊόν της συγκεκριµένης πολιτικής οικονοµίας….η λογική του  καπιταλισµού είναι η 

λογική εντός της οποίας η ανάδυση εγκληµατικών  δικτύων  είναι αναπόφευκτη»309  Ο 

Chambliss προχωράει ακόµα περισσότερο κάνοντας λόγο για καθεστώς 

«συµβίωσης»310  ή αµοιβαίας αλληλεξάρτησης ανάµεσα σε επιχειρήσεις, οργανωµένο 

έγκληµα, διαφθορά, γραφειοκρατία, πολιτική και εξουσία, αναπαριστώντας το 

308 Chambliss W., 1975, op. cit σελ. 159

309  Chambliss W., 1988, On The Take – From Petty Crooks to Presidents, 20th ed., Indiana University Press, 
Bloomington & Indianapolis, σελ. 181

310  Ένα τέτοιο καθεστώς  απεικονίζεται, σύµφωνα µε το συγγραφέα, σε ένα πλέγµα ανταποδοτικών σχέσεων ως 
προς  την προώθηση συµφερόντων.  Βλ.  Chambliss W., 1969,Crime and the Legal  Process  McGraw-Hill Book 
Company, New York, St. Louis, San Francisco, Toronto, London, Sydney. σελ. 89
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µάλιστα µε σχετικό διάγραµµα,311 που θυµίζει τις δοµές διοικητικών οργανισµών, και 

αναφερόµενος ακόµη και σε ονόµατα Αµερικανών προέδρων ως  συνδροµητές ενός 

τέτοιου καθεστώτος312. Επιπλέον, υπογραµµίζει ότι η άρνηση ορισµένων να 

«συµβιώσουν» σηµαίνει και την ταυτόχρονη «έκπτωση» τους από την  αγορά, η οποία 

µεθοδεύεται µέσα από γραφειοκρατικές «παρενοχλήσεις», µε τα τελικά χτυπήµατα να 

δίνονται στο πεδίο του ανταγωνισµού. Προς ενίσχυση του επιχειρήµατος του ο 

συγγραφέας υπογραµµίζει ότι τέτοιου είδους εγκληµατικά δίκτυα δεν διαθέτει µόνο ο 

αµερικανικός καπιταλισµός αλλά και ο ευρωπαϊκός συνολικά, συµπεριλαµβάνοντας 

σε αυτόν  και χώρες του πρώην  ανατολικού µπλοκ. Ωστόσο επισηµαίνει: «Το είδος του 

«σοσιαλισµού» που ήταν υπαρκτός στη Σοβιετική Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη 

µοιράζεται µε τον Δυτικό καπιταλισµό πολλές ουσιαστικές παραµέτρους: ένα άκαµπτο 

ταξικό σύστηµα, τα χρήµατα ως µέσο συναλλαγής και την αποξένωση των εργατών από 

το προϊόν της εργασίας τους, για να αναφέρω µόνο µερικές»313 

 Στον  αντίποδα της ατιµωρησίας που απολαµβάνουν οι εγκληµατίες του 

λευκού περιλαιµίου ο Chambliss εντοπίζει την εκτόνωση του ποινικού συστήµατος 

στις περισσότερο αδύναµες κοινωνικές τάξεις και σε αναφορά µε λιγότερο επιβλαβή 

εγκληµατικότητα, που συχνά περιλαµβάνει και τα λεγόµενα «εγκλήµατα χωρίς 

θύµατα», όπως για παράδειγµα η χρήση ναρκωτικών ουσιών.314  Με αυτά τα 

δεδοµένα, ο συγγραφέας σχολιάζει ότι στόχος του ποινικού νόµου είναι αφενός τα 

άτοµα από το οποία το σύστηµα δεν έχει κανένα όφελος, για να δείξει την επιείκεια 

του, και αφετέρου τα άτοµα, η δίωξη και η καταδίκη των οποίων όχι µόνο δεν απειλεί 

αλλά αντίθετα δικαιολογεί την ύπαρξη και τη λειτουργία του συστήµατος. 

Παραλλάσσοντας τη διαπίστωση στην οποία ο Young  θα προβεί µερικά χρόνια 

αργότερα και κατά την  οποία τα περισσότερο ευάλωτα άτοµα, σε κοινωνικό και σε 

οικονοµικό επίπεδο, γίνονται τα πιο εύκολα θύµατα τόσο για τα εγκλήµατα τις 

311 Chambliss W., 1988, op. cit σελ. 74

312  Τα ονόµατα των Nixon και Johnson αναφέρονται ως ονόµατα προέδρων που είχαν εκτεταµένες επαφές µε 
πρόσωπα µε τα οποία τουλάχιστον, όπως χαρακτηριστικά  αναφέρει ο συγγραφέας, ένα µέρος των εσόδων τους 
προέρχονταν από παράνοµες δραστηριότητες. Ibid 1988, σελ. 150 - 181

313 Chambliss W., 1988, op. cit σελ. 185

314 Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι στο Seattle στα µέσα της δεκαετίας του ΄60 το 70% των συλλήψεων αφορούσαν 
στο ποινικό αδίκηµα της υπαίτιας µέθης. Op. cit Chambliss W., 1975, σελ. 164 - 165
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εργατικής τάξης όσο και για τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου315, η θέση του 

Chambliss υποστηρίζει ότι τα περισσότερο ευάλωτα άτοµα σε κοινωνικό και σε 

οικονοµικό επίπεδο, δηλαδή οι ταξικά αδύναµοι, γίνονται τα πιο πιθανά θύµατα του 

ποινικού συστήµατος µε τo να χρεώνονται τις περισσότερες καταδίκες.

 Οι αυξηµένες, σε σύγκριση µε τους εγκληµατίες του λευκού περιλαιµίου, 

πιθανότητες που διατρέχουν οι ταξικά αδύναµοι να έρθουν σε επαφή µε το ποινικό 

σύστηµα ερµηνεύει και τις αυξηµένες στατιστικές εγκληµατικότητας που 

συγκεντρώνουν οι δεύτεροι. Η εγκληµατικότητα τους αντιπαραβάλλεται µε τη µη 

εγκληµατικότητα των  µελών της κοινωνικής ελίτ, ενώ στην ουσία η αντιπαραβολή 

αφορά στη δηµόσια διάσταση που παίρνει η πρώτη σε σχέση µε τον  κρυφό ή 

«ιδιωτικό» χαρακτήρα της δεύτερης316. Ο συγγραφέας εµµένει στην άποψη ότι όλοι, 

πλούσιοι – φτωχοί, ισχυροί – ανίσχυροι, επιχειρηµατίες και εργάτες, εµπλέκονται σε 

εγκληµατικές δραστηριότητες και µάλιστα σε σταθερή βάση. Η αποτυχία όµως του 

ποινικού συστήµατος να διώξει τα εγκλήµατα των ανωτέρων  τάξεων δεν  βασίζεται 

προφανώς στο σεβασµό του ιδιωτικού τους βίου, αλλά σε µια πολύ συνειδητή 

πολιτική βούληση, που υπαγορεύει την  συνολική (κοινωνική-οικονοµική-πολιτική) 

υποταγή των λαϊκών στρωµάτων στα ανώτερα στρώµατα µέσω της κυριαρχίας τους 

επί του νοµικού συστήµατος. Γι΄ αυτό, σύµφωνα µε το συγγραφέα, το επιστηµονικό 

ενδιαφέρον  όσον αφορά τις στατιστικές εγκληµατικότητας δεν έγκειται τόσο στις 

διαφοροποιήσεις επί των ποσοστών αλλά στους τύπους της εγκληµατικότητας που 

κάθε κοινωνία κατασκευάζει και προάγει.317

Σε αντίστροφη αναλογία µε την εικόνα που προβάλλουν οι εγκληµατικές 

στατιστικές εντοπίζεται το κόστος της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, η 

αποτίµηση του οποίου οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η εν λόγω εγκληµατικότητα είναι 

πολύ πιο δαπανηρή, πολύ πιο επικίνδυνη και πολύ πιο βίαιη σε σχέση µε τη κοινή 

εγκληµατικότητα. Για τον Chambliss δεν υπάρχει καν  πεδίο σύγκρισης. «Τα 

εγκλήµατα του δρόµου είναι σαν µια οθόνη καπνού πίσω από την οποία πολύ πιο 

θανατηφόρα, δαπανηρά και σοβαρά εγκλήµατα λαµβάνουν  χώρα. Οποιοδήποτε µέτρο 

315  Young J., 1986, “The failure of criminology: The need for radical realism”, στο  Young J. & Matthews R., 
Confronting Crime, Sage publications, London, σελ. 23

316  Chambliss W., 1969,Crime and the Legal Process  McGraw-Hill Book Company, New York, St. Louis, San 
Francisco, Toronto, London, Sydney, σελ. 84 - 89

317Chambliss w., 1975, op. cit σελ. 166 
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βλάβης κι αν υιοθετηθεί, τα εγκλήµατα της αστυνοµίας, των πολιτικών, του κράτους και 

των  επιχειρήσεων  κάνουν τα συνήθη εγκλήµατα των  φτωχών  να ωχριούν µπροστά σε 

µια τέτοια σύγκριση.»318   Πέρα όµως από τις άµεσες και ορατές συνέπειες, εξίσου 

σοβαρές είναι και οι πολιτικές προεκτάσεις µιας τέτοιας διαπίστωσης. Η συγκάλυψη 

τόσο των ίδιων των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου από τα Μ.Μ.Ε. όσο και η 

αποσιώπηση των συνεπειών τους µέσω της µηδαµινής σχεδόν  προσπάθειας, που 

καταβάλεται σε επίπεδο πολιτείας για τη ρύθµιση και αντιµετώπιση του φαινοµένου, 

συµβάλλουν τελικά στην αποσταθεροποίηση και απονοµιµοποίηση του πολιτικού 

συστήµατος. Αν οι µοντέρνες δηµοκρατίες θεµελιώνονται στην εγγυητική λειτουργία 

του νόµου, η µη εφαρµογή του αντιστοιχεί στην άρση της λαϊκής εµπιστοσύνης προς 

την πολιτική οργάνωση. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο συγγραφέας υπογραµµίζει την αυταρχικότητα ως 

προς τα µέσα διακυβέρνησης και την επιλεκτικότητα ως προς την απονοµή 

δικαιοσύνης319 ως τις πλέον προφανείς ενδείξεις αποτυχίας του σύγχρονου µοντέλου 

πολιτικο-οικονοµικής οργάνωσης. Το φαινόµενο της διαφθοράς και η παντοδυναµία 

αγοράς, ως παρακλάδια του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, από τη µια πλευρά 

και η εντατικοποίηση της καταστολής µαζί µε µια διαρκώς αυξανόµενη παράνοµη 

χρήση βίας από την  άλλη συνιστούν τα σηµεία ενός φαύλου κύκλου, ο οποίος µε τη 

σειρά του υποθηκεύει σε καθηµερινή βάση τη κοινωνική συνοχή και απειλεί για 

βαθύτερη θεσµική κρίση. Μπροστά σε τέτοιες εξελίξεις, δεν αρκεί µια ακόµη 

νοµοθετική πρόβλεψη που θα στοχεύει στον έλεγχο των εγκληµάτων του λευκού 

περιλαιµίου. Χωρίς θεµελιακές ουσιαστικές αλλαγές ο Chambliss κρίνει ότι ο ήδη «εν 

ενεργεία» φαύλος κύκλος της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου θα πάρει 

όλα τα χαρακτηριστικά µιας αυτοεκπληρούµενης προφητείας. «Η αποτυχία 

αντιµετώπισης αυτής της κρίσης θα µας οδηγήσει σε ακόµη βαθύτερες διαιρέσεις µέχρι 

να φτάσουµε ένα σηµείο από όπου δεν θα υπάρχει επιστροφή.»320   

 Εν κατακλείδι ο Chambliss επισηµαίνει ότι τα συµπεράσµατα του σε αναφορά 

µε τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου δεν είναι άλλα από αυτά, στα οποία 

318 Chambliss W., 2001, Power, Politics and Crime, Westview Press, σελ. 170 

319  Χαρακτηριστικά ο Chambliss σχολιάζει: «κρατάµε  τις φυλακές µας και  τις προσπάθειες  µας για την εφαρµογή 
των νόµων στους φτωχούς» Ibid. σελ. 170

320 Ibid. σελ. 172 
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κατέληξε ο ίδιος Sutherland στη σχετική µελέτη του το 1939. Και µε βάση αυτά, το 

εγκληµατικό φαινόµενο δεν  χαίρει της αποκλειστικότητας των χαµηλών κοινωνικο-

οικονοµικών τάξεων, αλλά αντίθετα περιβάλλει επιπλέον τις δραστηριότητες της 

οικονοµικής ελίτ και µάλιστα συχνά πέρα από τα όρια του ποινικού νόµου. Η µελέτη 

δε και η κατανόηση της φύσης του ποινικού νόµου οδηγεί στην κατανόηση της φύσης 

του εγκλήµατος, έτσι ώστε η µόνη σοβαρή επιστηµονικά ερµηνεία για το έγκληµα να 

προϋποθέτει την ερµηνεία των καταβολών και της εφαρµογής του νόµου. Η ειρωνεία 

που κρύβουν τα συµπεράσµατα αυτά είναι ότι ενώ τελικά αποτέλεσαν αντικείµενο 

ερµηνείας ενός κοινωνικο-ψυχολογικού µοντέλου ανάλυσης, η λύση που 

οραµατίζεται Sutherland είναι σύµφωνα µε τον Chambliss η πλέον µαρξιστική έστω 

και από διαφορετική θεωρητική αφετηρία321. «Πλέον δεν έχουµε τον ανταγωνισµό ως 

ρυθµιστή της οικονοµικής ζωής ούτε τον έχουµε αντικαταστήσει µε µια αποτελεσµατική 

κυβερνητική ρύθµιση. Δεν µπορούµε να πάµε πίσω στον ανταγωνισµό. Πρέπει να πάµε 

µπροστά προς ένα νέο σύστηµα – ίσως στον κοµµουνισµό, ίσως στον κο-οπερατιβισµό, 

ίσως σε µια πολύ πιο σύνθετη κυβερνητική ρύθµιση από αυτή που έχουµε τώρα. Δεν 

ξέρω τι απλώνεται µπροστά µας…αυτό που ξέρω είναι ότι αυτό που ήταν  ένα επαρκώς 

αποτελεσµατικό σύστηµα καταστράφηκε από την παράνοµη συµπεριφορά των  Μεγάλων 

Επιχειρήσεων.» 322  Υπό αυτό το κλίµα ο  Chambliss θα προσθέσει «Ωστόσο αν η 

επανάσταση στα (θεωρητικά) παραδείγµατα (εννοείται η µαρξιστική προσέγγιση) είναι 

να αποτελέσει κάτι παραπάνω από µια πρόσκαιρη µανία, θα πρέπει να είµαστε ικανοί 

να δείξουµε ότι το νέο παράδειγµα υπερέχει του προηγουµένου…Το γενικό συµπέρασµα 

είναι ότι το µαρξιστικό παράδειγµα παρέχει µια για καιρό αγνοηµένη αλλά 

εποικοδοµητική προσέγγιση για τη µελέτη του εγκλήµατος και του ποινικού νόµου.323 

        

Δ. Richard Quinney: Αντιστίξεις του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου και της 

κοινωνικής πραγµατικότητας 

321 Chambliss W., 1984, “Review: White – Collar Crime and Criminology”, στο Contemporary Sociology, τ.13(2), 
σελ. 160 - 162

322 Schuessler K. F. 1973. Edwin Sutherland on Analyzing Crime,  University of Chicago Press, Chicago

323  Chambliss W., 1975, op. cit σελ 168  
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Η προσέγγιση του Richard Quinney για την εγκληµατικότητα του λευκού 

περιλαιµίου ξεκινάει χρησιµοποιώντας ως βάση της µια προηγούµενη παρατήρηση 

του Aubert κατά την οποία «το πρόσφατο ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστηµόνων µε 

το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου τείνει να φέρνει στο φως παραµεληµένες για πολλά 

χρόνια σχέσεις ανάµεσα στην αξιόποινη συµπεριφορά, τον ποινικό νόµο, τις ποινές και 

την κοινωνική δοµή. Η απροσδόκητη και κατά µία έννοια παρεκκλίνουσα φύση των 

νόµων που ορίζουν  το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου κατέστησε φυσική την 

αναζήτηση εξηγήσεων για τους ίδιους τους κανόνες και όχι µόνο για τις παραβιάσεις 

τους. Ένα τέτοιο γεγονός τυχαίνει να ανοίγει αυτόµατα νέες θεωρητικές οπτικές.»324  Η 

προσφορά, εποµένως, της θεωρητικής σύλληψης και της χρήσης της έννοιας του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου στον τοµέα της εγκληµατολογίας συνοψίζεται 

στην  επανεξέταση του θεωρητικού άξονα, γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν  οι 

διάφορες γενικεύσεις για το έγκληµα και τον εγκληµατία. Η µελέτη της 

συγκεκριµένης εγκληµατικότητας αποτέλεσε σχεδόν την αφορµή για την παράλληλη 

µελέτη του ίδιου του ποινικού νόµου καθώς και συµπεριφορών, ως παραβιάσεις του 

ποινικού νόµου.  Την  ίδια στιγµή, ωστόσο, ο Quinney εντοπίζει και τη βασική  

ατέλεια της έννοιας, που συνάδει µε την έλλειψη νοηµατικής καθαρότητας και κατ’ 

επέκταση την απουσία ευκρινών κριτηρίων ως προς το σύνολο των συµπεριφορών 

που εντάσσονται σε αυτή. Η αµφισβήτηση που συνοδεύει το ερώτηµα αν και κατά 

πόσο µιλάµε για πραγµατικό έγκληµα στην περίπτωση του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου συντηρεί µια διάθεση σύγχυσης ως προς την έννοια, που τελικά 

συνδέεται µε την αµφισβήτηση ως προς την οµοιογένεια των  συµπεριφορών, που 

συγκεντρώνονται κάτω από τη συγκεκριµένη νοηµατική ενότητα. 

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η αποσαφήνιση της έννοιας είτε αυτό σηµαίνει 

τη διάτµηση της σε κατηγορίες είτε τη συρρίκνωση της είναι απαραίτητη για το 

επιστηµονικό της κύρος. Οι αρχές, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν  κριτήρια  υπέρ 

µιας τέτοιας προσπάθειας τυποποίησης της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου, θα µπορούσαν  να συνδέονται µε την επεξεργασία των συστατικών  που 

την απαρτίζουν, όπως η διευκρίνιση των επαγγελµατικών  δραστηριοτήτων και το 

είδος του επαγγέλµατος, η θέση του στην επαγγελµατική πυραµίδα, ο επαγγελµατικός 

324 Aubert V., 1952 “White – Collar Crime and Social Structure” στο American Journal Of Sociology, τ.58, σελ. 
264
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ρόλος ή ρόλοι του δράστη, η θεσµική φύση του επαγγέλµατος ή του επαγγελµατικού 

οργανισµού. Αλλά πάλι κριτήρια θα µπορούσαν να σχετίζονται µε τη φύση και την 

επικαιρότητα του νόµου καθώς και τη σχέση ανάµεσα στην προσβολή και στις 

κοινωνικές αξίες. Πρωτίστως, όµως,  είναι αναγκαία η παραδοχή ότι η έννοια του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, όπως διατυπώθηκε και χρησιµοποιήθηκε από 

τον Sutherland, “καλύπτει αδιακρίτως ένα ποικίλο, ευρύ, και συχνά αβέβαιο και 

ανακόλουθο φάσµα συµπεριφορών.»325  Οι ασάφειες που διακρίνουν τον  όρο και τον 

ορισµό του εγκλήµατος του λευκού κολάρου επικεντρώνονται σύµφωνα µε το 

Quinney σε τρία κυρίως σηµεία: i)στη σπουδαιότητα του κοινωνικού status του 

δράστη,  ii)στην  ακριβή ερµηνεία της επαγγελµατικής δραστηριότητας και iii)στις 

πιθανότητες ένταξης στην έννοια τύπων παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς που δεν 

στοιχειοθετούν απαραίτητα νοµικές παραβιάσεις.

Η απάντηση, στην οποία προχωρά ο Quinney, περιλαµβάνει τον  τεµαχισµό 

της έννοιας του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου στις έννοιες: επαγγελµατικό 

έγκληµα (occupational crime), επαγγελµατική παρέκκλιση (occupational deviance) 

και εγκληµατική επαγγελµατική παρέκκλιση (criminal occupational deviance). 

Αναλυτικότερα, ως προς το πρώτο από τα παραπάνω σηµεία υποστηρίζει ότι το 

κοινωνικό status του δράστη δεν έχει, τουλάχιστον όχι πια, καµία σχέση µε τη 

διάπραξη του ίδιου του εγκλήµατος αλλά µε την απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης. 

Παραπέµποντας στο σχόλιο του Newman για την εγκληµατικότητα του λευκού 

περιλαιµίου ότι «οι αγρότες, και άλλοι σε ουσιαστικά µη λευκού  περιλαιµίου 

επαγγέλµατα, µπορούν µέσω κάποιων παρανοµιών όπως τη νόθευση µε νερό του 

γάλακτος που προορίζεται για δηµόσια κατανάλωση, την επινόηση «µη απαραίτητων» 

επισκευών σε τηλεοράσεις και άλλα ανάλογα παραδείγµατα να κατηγοριοποιηθούν ως 

εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου»,326  τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης της έννοιας σε 

όλες τις παράνοµες δραστηριότητες που διενεργούνται στο πλαίσιο εργασίας, 

υιοθετώντας ως ακριβέστερο τον όρο επαγγελµατικό έγκληµα. Ως προς το δεύτερο 

σηµείο, διευκρινίζει την αυστηρή σχέση και την άµεση διασύνδεση της 

325  Quinney R., 1977a, “The Study Of White – Collar Crime: Toward A Reorientation In The Theory And 
Research” στο Geis G. & Meier R. (eds)  White – Collar Crime – Offenses in business, politics and the 
professions, The Free Press, New York & London σελ. 285

326 Newman D., 1968, “Public Attitudes Toward a form of White Collar Crime”, στο  Gilbert Geis ed., White Collar 
Criminal: the offender in business and the professions, Atherton Press, New York, σελ. 287-300
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επαγγελµατικής δραστηριότητας και της εγκληµατικότητας του δράστη. Τυπικές 

περιπτώσεις θεωρεί την  φοροδιαφυγή εσόδων, που συχνά διενεργείται από εταιρείες 

ή τη φοροδιαφυγή εισοδήµατος, που αφορά σε µίσθωµα, στις περιπτώσεις όσων  η 

εκµίσθωση ακινήτων ισοδυναµεί µε επαγγελµατική δραστηριότητα. Ως προς το τρίτο 

και τελευταίο ζήτηµα που θέτει ο Quinney υπερασπίζεται τη διάκριση ανάµεσα στο 

επαγγελµατικό έγκληµα (occupational  crime), που αφορά σε συµπεριφορές, οι οποίες 

στο σύνολο τους στοιχειοθετούν νοµικές παραβιάσεις αλλά όχι απαραίτητα και 

αντιεπαγγελµατικές µεθόδους. Το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή αντιεπαγγελµατικές 

συµπεριφορές, που ωστόσο δεν συνιστούν νοµικές παραβάσεις, ονοµάζει 

επαγγελµατική παρέκκλιση (occupational deviance) ενώ το κοινό σύνολο, που 

αντιστοιχεί και σε παράνοµες και σε αντιεπαγγελµατικές συµπεριφορές επανδρώνει 

την κατηγορία της εγκληµατικής επαγγελµατικής παρέκκλισης (criminal occupational 

deviance).

Η τριχοτόµηση αυτή της έννοιας της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου, την οποία ο Quinney αναπαριστά εύστοχα µε δύο τεµνόµενους κύκλους 

(όπου ο ένας αντιστοιχεί στο επαγγελµατικό έγκληµα, ο δεύτερος στην 

επαγγελµατική παρέκκλιση και ο κοινός χώρος – η «έλλειψη» που δηµιουργείται από 

την τοµή τους στην εγκληµατική επαγγελµατική παρέκκλιση) δεν παραπέµπει σε µία 

στατική ισορροπία ανάµεσα στα τρία αυτά φαινόµενα αλλά αντίθετα σε διαρκώς 

αναπροσαρµοζόµενους και ανεξάντλητους σχηµατισµούς εξασφαλίζοντας πρόσβαση 

στη µελέτη συµπεριφορών, που δεν εντάσσονται απαραίτητα στο στενό γράµµα του 

νόµου, συµπεριφορών µεταβλητών, περισσότερο απλών ή πολύπλοκων. Έτσι, οι 

κύκλοι από τεµνόµενοι µπορούν να εξελιχθούν σε απλώς εφαπτόµενους ή να γίνουν 

οµόκεντροι ή και να αυτονοµηθούν. Περαιτέρω ο συγγραφέας εισηγείται τη διάκριση 

του επαγγελµατικού εγκλήµατος που διαπράττεται από φυσικά πρόσωπα από το 

αντίστοιχο που διαπράττεται από νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις και το οποίο 

ονοµάζει εταιρικό έγκληµα (corporate crime). 

Εκτός, όµως, από αυτούς τους εκάστοτε σχηµατισµούς, όπως αποτυπώνονται 

επισήµως συνδράµοντας στο περιεχόµενο του ποινικού κώδικα ή κάποιου από τους 

κώδικες επαγγελµατικής δεοντολογίας, σηµαντική παράµετρος αναγνωρίζεται η 

οπτική υπό την οποία εξετάζονται οι προαναφερόµενες συµπεριφορές. Ο Quinney 

σηµειώνει ως χαρακτηριστικό ότι «οι περισσότερες από τις επαγγελµατικές 
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συµπεριφορές ορίζονται ως εγκληµατικές από άτοµα εκτός του επαγγέλµατος. Στους 

εµπλεκόµενους, ωστόσο, οι συµπεριφορές µπορεί να θεωρούνται σύννοµες σύµφωνα µε 

τα δικά τους κριτήρια, ενώ είναι τελείως διαφορετικές συµπεριφορές που θεωρούν ως 

(εγκληµατική)  επαγγελµατική παρέκκλιση.»327 Εδώ εννοούνται συνήθως οι παράνοµες 

εγκληµατικές ενέργειες που οργανώνονται γύρω από εγκληµατικές δραστηριότητες. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο λόγος αφορά στο οργανωµένο έγκληµα ή σε µορφές 

εγκλήµατος κατ΄επάγγελµα. Το έγκληµα εν προκειµένω περιγράφεται ως αυτοσκοπός 

είτε στο πλαίσιο µιας εγκληµατικής καριέρας είτε ως καθηµερινό µέσον βιοπορισµού 

ενώ ταυτόχρονα υπογραµµίζονται οι ειδικοί κώδικες που συνήθως διέπουν  τέτοιους 

εγκληµατικούς οργανισµούς.  Για τον Quinney το οργανωµένο έγκληµα «ακούει» στο 

παραδοσιακό όνοµα Mafia και υπακούει στις αντίστοιχες παραδοσιακές δοµές, 

καθιστώντας το έτσι ένα τελείως ξεχωριστό και διαφορετικό φαινόµενο από αυτό του 

επαγγελµατικού εγκλήµατος ή της επαγγελµατικής παρέκκλισης. Ωστόσο, 

αναγνωρίζει ότι οι εγκληµατικές συµπεριφορές ευθύς εξαρχής παράνοµων 

επαγγελµατιών µπορεί να υποστηρίζουν όπως και να υποστηρίζονται από κάποια 

κατά τεκµήριο νόµιµα επαγγέλµατα.

Σε συνάρτηση µε την τελευταία του παρατήρηση ο Quinney σχολιάζει την 

ιστορική σχετικότητα που καθορίζει ποια επαγγελµατική δραστηριότητα, σε ποιον 

τοµέα και υπό ποιες συνθήκες είναι ή γίνεται παράνοµη. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

συµβαίνει συχνά κάποιες επαγγελµατικές παρεκκλίσεις για συγκεκριµένα 

επαγγέλµατα ή  επαγγελµατικούς τοµείς ή ακόµη και για την πλειοψηφία µελών µιας 

ορισµένης επαγγελµατικής σχέσης να θεσµοποιούνται. Αυτό σηµαίνει, την  παγιωµένη 

υπεκφυγή επαγγελµατικών κανόνων  και ενδεχοµένως για κάποιους ένα ιδιαίτερο 

νοµικό καθεστώς. Επίσης συχνά παρατηρείται η νοµιµοποίηση σε ορισµένες 

περιπτώσεις επαγγελµατικών δραστηριοτήτων που αποτελούν  κατεξοχήν παράνοµες 

ενέργειες. Όλα αυτά συµβαίνουν, ως ένα βαθµό λόγο των γρήγορων αλλαγών που 

παρατηρούνται στα επαγγελµατικά δεδοµένα. Οι επαγγελµατικές δραστηριότητες 

σίγουρα βρίσκονται σε αδιάκοπη επαφή µε τις κοινωνικές εξελίξεις και υπό αυτή την 

έννοια η επαγγελµατική εγκληµατικότητα ή παρέκκλιση είναι µέρος των  κοινωνικών 

αλλαγών και εξελίξεων. Υπό αυτή, επίσης, την  οπτική, ο συγκεκριµένος δράστης 

327 Quinney R., 1977, op. cit σελ. 289
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φέρεται συχνά ως καινοτόµος και θεσµοθετούνται νέοι κανόνες για τον νοµικό έλεγχο 

των εν λόγω δραστηριοτήτων. Η ουσία του ενδιαφέροντος, όµως, για τον  Quinney 

επικεντρώνεται στο ποιες συγκεκριµένα επαγγελµατικές δραστηριότητες, και συνάµα 

για ποιους λόγους και υπό ποιες συνθήκες, αναβαθµίζονται σε επαγγελµατικά 

εγκλήµατα ή υποβιβάζονται σε επαγγελµατικές παρεκκλίσεις, αναδεικνύοντας για 

άλλη µια φορά τη σηµαντικότητα της οπτικής.

Ο ποινικός νόµος προσδιορίζει την ποιότητα και την εγκληµατικότητα της 

συµπεριφοράς, δεδοµένου, όπως θα υποστηρίξει ο συγγραφέας επηρεασµένος από 

τον φιλοσοφικό ιδεαλισµό, «η πραγµατικότητα είναι µια κατάσταση του µυαλού….Δεν 

υπάρχει κανένας βάσιµος λόγος να πιστέψουµε στην αντικειµενική υπόσταση του 

οτιδήποτε».328  Εποµένως, η κοινωνική πραγµατικότητα γενικά, όπως και ειδικότερα 

το έγκληµα ή η παρέκκλιση αποτελούν ζήτηµα διαρκώς µεταβαλλόµενων 

αντιλήψεων, κατασκευών και ερµηνειών. Εν προκειµένω, λοιπόν, η κοινωνική 

πραγµατικότητα του εγκλήµατος διαµορφώνεται σύµφωνα µε τους επίσηµους 

ορισµούς περί εγκλήµατος, µε τα εγκληµατικά στερεότυπα και τέλος τις αντιλήψεις 

περί εγκλήµατος. Πιο συγκεκριµένα, ο Quinney  καταλήγει ότι η κοινωνική 

πραγµατικότητα του εγκλήµατος συγκροτείται σε αντιστοιχεία µε τις ακόλουθες 

πέντε παραµέτρους: α)τον νοµικό ορισµό της ανθρώπινης συµπεριφοράς, ο οποίος 

σχηµατίζεται από τους φορείς της κυρίαρχης τάξης στην καπιταλιστική κοινωνία, 

β)την συγκρουσιακή φύση της συµπεριφοράς µε τα ταξικά συµφέροντα της 

κυρίαρχης οικονοµικής τάξης, γ)τον σχεδιασµό ως προς επιβολή και διαχείριση του 

ποινικού νόµου από την τάξη που έχει την εξουσία να το κάνει, δ)την δηµιουργία 

εγκληµατικών τύπων µε βάση το αυξηµένο ποσοστό πιθανοτήτων που 

αντιµετωπίζουν οι αδύναµες κοινωνικές τάξης να εµπλακούν σε δράσεις, που 

ανταποκρίνονται στον επίσηµο ορισµό του εγκλήµατος, ε)τη συγκρότηση και 

διάχυση αντιλήψεων για το έγκληµα υπό τη µορφή επικοινωνιακού παιχνιδιού.329 

Δηλαδή, το έγκληµα, ως κοινωνική σύλληψη µιας ανθρώπινης συµπεριφοράς 

προσιδιάζει στην κοινωνική διάσταση του καπιταλιστικού µοντέλου οργάνωσης της 

παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, οι υλικές συνθήκες, που επικρατούν στο 

328 Quinney R., 1970, The Problem of Crime, Dodd Mead, New York, σελ. 136 - 138

329  Quinney R., 1974, “The social reality of crime” στο  A. Blumberg ed. Current perspectives on criminal 
behavior, Alfred A. Knoff, New York., σελ. 35-46
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καπιταλιστικό πλαίσιο, επηρεάζουν αναλόγως τους προαναφερόµενους 

διαπλαστικούς παράγοντες, µε αποτέλεσµα το έγκληµα δεν αποτελεί παρά εκδήλωση 

του συγκεκριµένου υλικό-ιστορικού πλαισίου.  Αυτό, ειδικότερα, σηµαίνει, ότι το 

έγκληµα µπορεί να γίνει κατανοητό µόνο µέσα από τη διαδικασία εξέλιξης του 

καπιταλισµού. Απαραίτητος, εποµένως, κρίνεται και ο συσχετισµός συγκεκριµένων 

φάσεων  του καπιταλισµού µε τις κοινωνικές σχέσεις, που ανταποκρίνονται σε κάθε 

φάση της καπιταλιστικής εξέλιξης. Όµως, οι κοινωνικές αυτές σχέσεις, όπως ήδη έχει 

καταγραφεί, δεν είναι ούτε τυχαίες ούτε αυθόρµητες αλλά υπακούν στην 

καπιταλιστική τάξη πραγµάτων και χρησιµοποιούνται για την αναπαραγωγή της. «Η 

κυρίαρχη τάξη στην καπιταλιστική κοινωνία διασφαλίζει την υπάρχουσα τάξη µε 

πολλαπλούς τρόπους. Η καταναγκαστική δύναµη του κράτους, συµπεριλαµβανοµένου 

του νόµου και της νοµικής καταστολής, είναι ένα µέσο για να διατηρηθεί η κοινωνική 

και οικονοµική τάξη. Ωστόσο ένας πιο ραφιναρισµένος µηχανισµός για την 

αναπαραγωγή της καπιταλιστικής κοινωνίας είναι η διαιώνιση µιας συγκεκριµένης 

αντίληψης για την πραγµατικότητα. Με τη χειραγώγηση της συνείδησης η υπάρχουσα 

τάξη νοµιµοποιείται και ασφαλίζεται. Η χειραγώγηση του ανθρώπινου µυαλού είναι για 

τον καπιταλισµό το πιο έξυπνο µέσο ελέγχου»330

Σε αυτό το πλαίσιο ανάλυσης, η επαγγελµατική εγκληµατικότητα καθώς και η 

επαγγελµατική παρέκκλιση, η ύπαρξη, το περιεχόµενο και οι µορφές εκδήλωσης τους 

ακολουθούν  και εξυπηρετούν  της φάσεις της καπιταλιστικής εξέλιξης. Οι διαστάσεις, 

επίσης, µε τις οποίες εµφανίζονται καθώς και η διαδικασία, µε την οποία επιλέγονται 

αυτές που κάθε φορά αποτελούν την έξαρση ή ταυτίζονται µε την ύφεση, 

ενσωµατώνεται στην έννοια των «εγκληµάτων  κυριαρχίας». Στα εγκλήµατα αυτά ο 

συγγραφέας εντοπίζει πρώτον τα «εγκλήµατα ελέγχου», που αντιστοιχούν σε κακές  

πρακτικές ή παραβιάσεις, που λαµβάνουν χώρα από τους φορείς επιβολής του νόµου, 

όπως η αστυνοµία, δεύτερον τα «εγκλήµατα των κυβερνήσεων», που κυρίως 

αφορούν σε πολιτικά σκάνδαλα, τρίτον  τα «εγκλήµατα οικονοµικής κυριαρχίας», που 

περιλαµβάνουν και τις παράνοµες δραστηριότητες των επιχειρηµατιών, 

επαγγελµατιών ή και οµίλων επιχειρήσεων, καλύπτοντας από έλεγχο των τιµών µέχρι 

περιβαλλοντική µόλυνση και αποσκοπώντας πάντα στη συσσώρευση κεφαλαίου. 

330Quinney R., 2002, Critique of Legal Order – Crime Control  in Capitalist  Society, Transaction Publishers, New 
Brunswick & London, σελ. 137 
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Είναι εµφανές, ότι σε αυτή την κατηγορία ο συγγραφέας αναγνωρίζει την 

επαγγελµατική εγκληµατικότητα αλλά και το οργανωµένο έγκληµα, καθώς όπως 

παρατηρεί στην σύγχρονη µορφή καπιταλισµού «οι εγκληµατικές δράσεις του 

οργανωµένου εγκλήµατος και οι εγκληµατικές δράσεις του κράτους είναι ενωµένες στην 

προσπάθεια να σιγουρέψουν την  διάσωση του καπιταλιστικού συστήµατος»331  Και 

τέλος, τις «κοινωνικές βλάβες», που διενεργούνται από την καπιταλιστική τάξη και το 

καπιταλιστικό κράτος και συνήθως δεν ορίζονται ως εγκληµατικές από τους 

ποινικούς κώδικες. Εδώ ο συγγραφέας, αναλογικά µε τους Schwendingers εντάσσει 

τη συστηµατική παραβίαση των ανθρωπίνων και των κοινωνικών δικαιωµάτων332.

  O Quinney θεωρεί τα εγκλήµατα οικονοµικής κυριαρχίας, και συνεπώς τα 

εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου ή µε τους όρους που υιοθετεί ο ίδιος για να τα 

περιγράψει, τα επαγγελµατικά καθώς και τα συντεχνιακά εγκλήµατα, ενδογενή και 

πλέον χαρακτηριστικά του καπιταλιστικού µοντέλου παραγωγής, καθόσον αποτελούν 

εκδήλωση της βασικότερης των κοινωνικών  αντιθέσεων πάνω στις οποίες έχει 

εδραιωθεί: το δίδυµο οικονοµικο-κοινωνική κυριαρχία – υποταγή. Με αυτή τη 

διαπίστωση τονίζει επίσης ότι «το να αλλάξει δραστικά η κοινωνία και το κατεστηµένο 

του ελέγχου του  εγκλήµατος θα σήµαινε να αλλάξει πέραν της  παραδοχής του 

καπιταλιστικού συστήµατος»333 

Ε. Επιτεύγµατα και αγκυλώσεις του συγκρουσιακού σχήµατος

 

Ανακεφαλαιώνοντας, παρατηρούµε ότι η βασική ένσταση των κριτικών 

εγκληµατολόγων συνίσταται στον ισχυρισµό ότι ο ποινικός νόµος και εν γένει το 

ποινικό σύστηµα αντανακλά τα συµφέροντα των  ισχυρών  και λειτουργεί ως µέσο 

331Quinney R., 1977, op. cit σελ. 51

332 Ibid. σελ. 43 - 52

333 Ibid. σελ. 46
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ελέγχου για τους ανίσχυρους, χαµηλών τάξεων δράστες334.   Από την  άλλη πλευρά, οι 

επιβλαβείς δραστηριότητες επιχειρηµατιών και επιχειρηµατικών  οµίλων τίθενται 

εκτός της δικαιοδοσίας του. Στο πλαίσιο αυτό, αµφισβητείται τόσο η ορθότητα του 

ποινικού δικαίου όσο και η έννοια του εγκλήµατος ενώ, παράλληλα, ο όρος της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου καθίσταται λιγότερο προβληµατικός και 

περισσότερο πραγµατικός. Ξεπερνώντας τις ψυχολογικού χαρακτήρα αναλύσεις του 

Sutherland περί «διαφορικής συναναστροφής», η κριτική εγκληµατολογία βλέπει την 

εγκληµατικότητα του λευκού κολάρου ως το αποτέλεσµα µιας «διαφορικής 

δικαιοσύνης» τόσο ως προς τη δοµή όσο και ως προς την απονοµή της, δηµιούργηµα 

ενός διαφορικού, µε την έννοια του ταξικού, συστήµατος. Ο F. Pearce φαίνεται να 

προχωράει λίγο περισσότερο αυτό το συλλογισµό, υποστηρίζοντας ότι το ανεδαφικό 

του επιχειρήµατος περί ταυτίσεως του εγκληµατικού φαινοµένου σχεδόν 

αποκλειστικά µε τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα δεν υπακούει µονάχα στις 

επιταγές µιας άνισης, ταξικής, καπιταλιστικής κοινωνίας αλλά και σε µια 

«φαντασιακή έννοµη τάξη», κατά την οποία ο καπιταλισµός αντιστοιχεί σε µια 

πλουραλιστική, δηµοκρατική, free-enterprize κοινωνία, όπου η πλειοψηφία ασκεί 

ορθολογιστικό έλεγχο στη νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία.335 

Στην «πραγµατική» έννοµη τάξη, ωστόσο, όπως αυτή θεµελιώνεται εµπειρικά 

µέσω της έρευνας του, η «καπιταλιστική πίστη» στη δηµοκρατία µοιάζει προαιρετική 

καθόσον έπεται της κεφαλαιακής συσσώρευσης. Αντίστοιχα, η δέσµευση των 

επιχειρηµατιών σε µια σειρά από νόµους, που ρυθµίζουν την επιχειρηµατική τους 

δράση και τις οικονοµικές τους συναλλαγές, ισχύει στο µέτρο που τους εξασφαλίζουν 

επαύξηση κεφαλαίων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η παραβίαση του νόµου επιτάσσεται 

από το οικονοµικό τους συµφέρον. Συνεπώς, η καταστρατήγηση νόµων σχετικών µε 

την ρύθµιση των  εργασιακών σχέσεων, την προστασία του καταναλωτή, τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό, την απαγόρευση µονοπωλιακών καταστάσεων, τη λειτουργία των 

334  Η  Ε. Λαµπροπούλου προχωράει σε επιµέρους διάκριση  των συµφερόντων αυτών ανάλογα µε το περιεχόµενο 
τους  και ανάλογα µε τους κοινωνικούς εταίρους, που αποτελούν τους  φορείς τους. Έτσι, η συγγραφέας  διακρίνει 
ανάµεσα σε ιδεολογικά συµφέροντα, οικονοµικά συµφέροντα και σε συµφέροντα διατήρησης της πολιτικής 
ισχύος και των δοµών εξουσίας  ενώ παράλληλα κατονοµάζει ως  κοινωνικές οµάδες συµφερόντων που ασκούν τη 
µεγαλύτερη επιρροή στο  νοµοθετικό  έργο  τους α]πολίτες και «εργολάβους»  ή «σταυροφόρους»  της  ηθικής, β)τους 
άµεσα ενδιαφερόµενους και «υπερασπιστές  των αδυνάτων»  και γ)τους φορείς του επίσηµου κοινωνικού ελέγχου. 
Βλ. Λαµπροπούλου Έ., 1999, Κοινωνιολογία του Ποινικού  Δικαίου  και  των Θεσµών της Ποινικής  Δικαιοσύνη», 
εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, σελ. 52 - 60

335 Pearce F., 1976, “Crimes of the Powerful”, Pluto Presss
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εταιριών, τη προστασία µετόχων και άλλων παρόµοιων χαρακτηρίζεται σχεδόν 

«αναπόφευκτη», καθώς στο σύνολο τους οι σχετικοί µε των έλεγχο των 

επιχειρηµατικών συναλλαγών νόµοι εξυπηρετούν  τελικά τη µείωση του 

ανταγωνισµού ανάµεσα στις οµάδες, από τις οποίες απαρτίζεται η κυρίαρχη τάξη, και 

τη συγκέντρωση κεφαλαίου σε όλο και λιγότερα χέρια.  «Καθιστώντας δυνατή τη 

συνεχή συσσώρευση κερδών ο καπιταλισµός αναπόφευκτα δηµιουργεί ισχυρές 

αυτοκρατορίες του  µονοπωλίου και του ολιγοπωλίου στην οικονοµία.»336  Το ζήτηµα, 

ωστόσο, που ανακύπτει µπροστά σε µια τέτοια παρεκκλίνουσα επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, δεν αφορά µόνο στο δεδοµένο των οικονοµικών πρακτικών που 

υιοθετούνται, αλλά εξίσου στο γεγονός ότι οι ρυθµιστικές στρατηγικές που 

εφαρµόζονται, προσοµοιάζουν στη δράση, την οποία υποτίθεται ότι έρχονται να 

ελέγξουν, δηµιουργώντας εντέλει τις βάσεις ενός ατέρµονου φαύλου κύκλου.337 

Στο «πραγµατικό», λοιπόν, καπιταλιστικό πλαίσιο «(η δράση) των 

επιχειρήσεων  παρέχει τα πιο αποδοτικά και τα πιο σπουδαία παραδείγµατα 

οργανωµένου εγκλήµατος».338  Πέρα από τις δοµικές οµοιότητες, στις οποίες 

παραπέµπει το παραπάνω σχόλιο, αναφέρεται επίσης και στα τεράστια κέρδη, που 

εξοικονοµούνται τόσο µε την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου όσο και µε 

την οργανωµένη εγκληµατικότητα, αλλά και στους ιστορικούς δεσµούς συγγένειας, 

που χαρακτηρίζουν τους δύο αυτούς τύπους εγκληµατικής δράσης. Παράλληλα, σε 

αντίθεση µε το γεγονός ότι το οικονοµικό κόστος τέτοιων δραστηριοτήτων και κατ’ 

επέκταση ο βαθµός της κοινωνικής βλάβης που επιφέρουν, υπερβαίνουν κάθε 

ποσοστό, στο οποίο «ανέρχεται» το κοινό έγκληµα, η διερεύνηση, η δηµοσιοποίηση 

και πολύ περισσότερο η ποινική δίωξη των σπουδαιότερων οικονοµικών εγκληµάτων 

περνάει συχνά στα «αζήτητα», αν  όχι σε καταστάσεις αφάνειας. Ακόµη, όµως, και 

στις εξαιρετικές περιπτώσεις που γνωρίζουν το φως της δηµοσιότητας, ελάχιστο 

φαίνεται να είναι το εγκληµατικό στίγµα, που ακολουθεί διάσηµους παραβάτες. Η 

συνήθης αναφορά σε εµπορικού και αστικού δικαίου διατάξεις και η ακόµη 

336 Thio A., 2003, op. cit σελ. 106 - 107

337  Μεταξύ άλλων µελετητών, ο H. Barnett αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο η  δηµιουργία µονοπωλίων και 
επιχειρηµατικών trusts «θρέφει»  την εγκληµατικότητα του λευκού  περιλαιµίου, υπογραµµίζοντας ταυτόχρονα την 

εντυπωσιακή ευκολία  µε την οποία το  κεφάλαιο οικειοποιείται παράνοµα έσοδα. Barnett  H., 1979, “Wealth, 
Crime and Capital Accumulation”, στο Contemporary Crises, τ.3, σελ. 171-186

338 Pearce F., 1976, op. cit σελ. 78
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συνηθέστερη επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους φορείς παράνοµων συναλλαγών 

λειτουργεί τελικά ως «καθαρτήριο» για την αποκατάσταση της δηµόσιας εικόνας τους 

και του επιχειρηµατικού τους ονόµατος339.

Ελάχιστες, σε σύγκριση και µε τον  όγκο των  περιπτώσεων οικονοµικής 

εγκληµατικότητας, είναι και οι περιπτώσεις ποινικής δίωξης και καταδίκης.  Υπό το 

πρίσµα, µάλιστα, µιας µακρο-ανάλυσης, όταν και όποτε συµβαίνουν τέτοιες 

καταδίκες, καταλήγουν περισσότερο να διευκολύνουν παρά να αποτρέπουν τα 

εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου καθώς λειτουργούν  αφενός ως απόδειξη υπέρ της 

«φαντασιακής» έννοµης τάξης, ότι δηλαδή ο νόµος είναι ουδέτερος, µε την έννοια ότι 

όλοι, όσο ισχυροί και να είναι, καθίστανται υπόλογοι στη συλλογική βούληση,  και 

αφετέρου συντείνουν στην  νοµιµοποίηση της «πραγµατικής» έννοµης τάξης µε το 

επιχείρηµα ότι το σύστηµα λειτουργεί. Επιπρόσθετο στοιχείο συνιστά ο διαφορετικός 

βαθµός ατιµωρησίας, που ισχύει και ανάµεσα στα ίδια τα εγκλήµατα του λευκού 

κολάρου. Ο βαθµός αυτός καθορίζεται µε βάση τον αντίκτυπο που έχουν  στην κοινή 

γνώµη, ο οποίος προσδιορίζει και το µέγεθος της κρίσης για την έννοµη τάξη. Τα 

αποτελέσµατα των  προαναφερόµενων συσχετισµών συνιστούν και τους 

δικαιολογητικούς λόγους που κάποια εγκλήµατα δύνανται να διωχθούν και άλλα 

όχι.340 

Ήδη, αναφέρθηκε ότι ακόµη και οι νόµοι που µοιάζουν  να αντιτίθενται στην 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου τελικά συµβάλλουν, µέσω του 

339  Για τον Κ. Σιµόπουλο  µια τέτοια εξέλιξη ισοδυναµεί µε έλλειµµα δηµοκρατικού ελέγχου, το οποίο καταλήγει 
στην ασυδοσία των ανθρώπων µε εξουσία. Εξ΄ου και «τερατώδη» σκάνδαλα µένουν συχνά ανεξιχνίαστα  και 
ατιµώρητα ενώ πασιφανείς καταχραστές του δηµοσίου χρήµατος κυκλοφορούν πάναγνοι απολαµβάνοντας τα 
«προϊόντα της  λεηλασίας».  Με ανάλογη διάθεση ο συγγραφέας προσθέτει: «Σε  όλες τις «δυτικές» δηµοκρατίες, 
ενώ το «πολιτικό  χρήµα», δηλαδή το χρήµα της διαφθοράς, κυκλοφορεί ποταµηδόν, τα σκάνδαλα σπάνια έρχονται 
στην δηµοσιότητα εξαιτίας των στεγανών, της συνενοχής και  των ηλεκτρονικών µεθόδων που συγκαλύπτουν τις 
συναλλαγές και διασφαλίζουν τα αµύθητα προϊόντα τους. Τα σοβαρά περιστατικά διαφθοράς αποκαλύπτονται παντού 
από τον Τύπο. Προβάλλονται, ωστόσο, ως δηµοσιογραφικές επιτυχίες περισσότερο, για τον εντυπωσιασµό του 
Κοινού παρά για να  φωτισθεί ο ζοφερός κόσµος της εξουσίας, να στηλιτευθεί η  εξαχρείωση  και να αφυπνισθεί  η 
κοινωνία. Με συνέπεια οι αναγνώστες να απολαµβάνουν µε  ηδονή, ως τηλεοπτικό «σήριαλ», τους ειδεχθείς άθλους 
των αξιωµατούχων της εξουσίας και  ως αντίδοτο στη  µονοτονία του καθηµερινού  βίου.» Σιµόπουλος  Κ., 1995, Η 
Διαφθορά της  Εξουσίας, 2η έκδοση, Αθήνα, σελ. 301 επ. και 325 Παραµένοντας ίδιο ακριβώς θεωρητικό πλαίσιο  ο 
P. Lascoumes κάνει λόγο  για «λευκό έγκληµα»· «η διαφθορά παραµένει  ένα λευκό  έγκληµα εξαιτίας  των 
περιορισµένων κοινωνικών αντιδράσεων που  προκαλεί και των ελαφρών κυρώσεων που  επιφέρει…..ένα έγκληµα 
αποδεκτό από τις  ελίτ και ανεκτό από  τους πληθυσµούς.» Ο  περιορισµένος αριθµός καταγγελιών παράνοµων 
πράξεων που  εµπίπτουν στο πεδίο  της, προσδιορίζει και την αντίστοιχα περιορισµένη άσκηση της  ποινικής τους 
δίωξη. Κατ’  αυτόν τον τρόπο τέτοιου είδους πρακτικές  µένουν καλά κρυµµένες µέσα στον όγκο  των 
συνηθισµένων οικονοµικών συναλλαγών χωρίς να στιγµατίζονται από την κοινωνία και ως  εκ τούτου ενισχύοντας 
ακόµη περισσότερο  την κοινωνική τους αµνήστευση. «Στη χειρότερη περίπτωση θεωρούνται λάθη  και όχι 
παραπτώµατα που  πρέπει να τιµωρηθούν.» Βλ. Lascoumes P., 2003, Διαφθορά, µεταφ. Άγγελος Φιλιππάτος, 
εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 35, 36  

340Pearce F., 1976, op. cit  σελ. 77 - 109
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προσχηµατικού χαρακτήρα τους, στην διευκόλυνση και διαιώνιση του φαινοµένου. 

Τα οικονοµικά συµφέροντα, εποµένως, των ισχυρών οικονοµικών οµάδων 

διασφαλίζονται διπλά ενώπιον του ποινικού νόµου. Αφενός µέσω του κοινωνικού 

ελέγχου, που ασκείται στις χαµηλότερες τάξεις από το σύνολο της ποινικής 

δικαιοσύνης και αφετέρου µέσω της φαινοµενικής συµπερίληψης των 

επιχειρηµατικών δράσεων στις επιταγές του ποινικού συστήµατος. Το πρώτο 

εξασφαλίζεται κυρίως µε την σύµφυτη σε πολιτικές µηδενικής ανοχής τάση ευρείας 

ποινικοποίησης συµπεριφορών, ενώ οι µέθοδοι που αφορούν στο δεύτερο 

περιλαµβάνουν: α)Την ελλειµµατική εφαρµογή του νόµου ή το ανενεργό του 

περιεχόµενο, πρόκειται για τους εν  λόγω «νόµους στα χαρτιά»341  β)Την αναγωγή σε 

ιδιώνυµα αδικήµατα συµπεριφορές που αλλιώς θα συνιστούσαν εγκλήµατα του 

κοινού ποινικού δικαίου. Εδώ εµπίπτουν κατεξοχήν  οι φορολογικές, τελωνειακές, 

αγορανοµικές ή εµπορικές παραβάσεις αλλά και παραβάσεις που εµπεριέχονται σε 

ειδικούς ποινικούς νόµους. Η απουσία τους από τον  ποινικό κώδικα συµβάλλει στην 

διάκριση της οικονοµικής εγκληµατικότητας από τη κοινή εγκληµατικότητα και άρα 

στην  αποστιγµατοποίηση της. Σε αυτή τη διττή πρόσληψη της εγκληµατικότητας 

ανωτέρων και κατωτέρων  τάξεων υποστηρίζεται ότι εντάσσονται και οι διακρίσεις 

του τύπου «φυσικό» και «τεχνικό» έγκληµα ή σε mala in se και σε  mala prohibita 

γ)Την  «επιλεκτική» ποινική δίωξη που συνήθως στρέφεται κατά ατοµικά 

εµπορευόµενων ή µικρών επιχειρήσεων342. 

Η κριτική που ασκήθηκε κατά της κριτικής εγκληµατολογίας είναι πολλαπλή 

και πολύπλευρη. Νεώτεροι κριτικοί εγκληµατολόγοι επισήµαναν  την τάση για υπέρ-

απλούστευση της µαρξιστικής θεωρίας, γεγονός που οδήγησε τους πρώτους 

µαρξιστές εγκληµατολόγους στην δηµιουργία ενός συµπαγούς, αυστηρά 

εργαλειακού, σχεδόν θετικιστικού θεωρητικού µοντέλου, στο πλαίσιο του οποίου ο 

νόµος αποτελούσε το απόλυτο όπλο της κυρίαρχης τάξης ή ελίτ για την εξασφάλιση 

και διατήρηση της υποταγής του προλεταριάτου.343  Το ίδιο επιχείρηµα πέρα 

χρησιµοποίησαν και πολλοί από τους θεωρητικούς επικριτές της κριτικής 

341 Δασκαλάκης Η., 1985, «Η  Εγκληµατολογία της  Κοινωνικής Αντίδρασης», Α.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κοµοτηνή, 
σελ. 70

342 Ibid. σελ. 69 - 75

343 Greenberg D., 1993, op. cit σελ.9-13 
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εγκληµατολογίας για να την χαρακτηρίσουν  συνώνυµο του οικονοµικού 

ντετερµινισµού (economic determinism) και ενός είδους µεταφυσικής 

“αισθαντικότητας” (“new essentialism”)344ενώ άλλοι της την  κατηγόρησαν ακόµη και 

για έλλειψη επιστηµονικότητας.345 

Υπό το ίδιο πρίσµα, το περιεχόµενο της κριτικής εγκληµατολογίας θεωρήθηκε 

ηθικολογικό, από άλλους πάλι συναισθηµατικό µέχρι και ανήθικο.346   Το κυριότερο, 

ωστόσο, µειονέκτηµα που της αποδόθηκε σχετίζεται µε την απουσία ενός µοντέλου 

πολιτικής θεωρίας των ελευθεριών στις σοσιαλιστικές κοινωνίες, οι οποίες 

προτείνονται ως εναλλακτικά µοντέλα οικονοµικής οργάνωσης, µε την  ανάλογη 

διάσταση τους ως πρότυπα αντεγκληµατικής πολιτικής. «Καµία γενική αλληλουχία δεν 

προσφέρθηκε αναφορικά µε το «πώς η εξουσία οφείλει να κατανέµεται», «πώς τα 

συγκρουόµενα συµφέροντα οφείλουν  να εκδηλώνονται και να επιλύονται», «πώς οι 

καταχρήσεις της σοσιαλιστικής νοµιµότητας οφείλουν να ελέγχονται»347  Η διαπίστωση 

αυτή αποτέλεσε την  κύρια βάση της µοµφής περί µιας «ουτοπικής» 

εγκληµατολογίας348  ενώ κάποιοι άλλοι έκαναν  λόγο ότι η κριτική εγκληµατολογία 

«παύει να αποτελεί «Εγκληµατολογία» στο µέτρο που  ξεπερνά τα όρια τα οποία η ίδια η 

επιστήµη της Εγκληµατολογίας θέτει στον  εαυτό της, διαµορφώνοντας τη µεθοδολογία 

της και εξοπλίζοντας ανάλογα τους ανθρώπινους και θεσµικούς φορείς της»349

Ανεξάρτητα του βαθµού βασιµότητας της κριτικής που αναπτύχθηκε και που 

συνοπτικά παρουσιάστηκε, είναι πράγµατι γεγονός ότι η συνεισφορά της κριτικής 

εγκληµατολογίας βασίζεται ακριβώς στην υπέρβαση των ορίων, πάνω στα οποία η 

«επιστήµη της Εγκληµατολογίας» είχε αγκυλωθεί. Αυτό δεν σηµαίνει µια «εφ’ όλης 

της ύλης» απόρριψη της κυρίαρχης εγκληµατολογίας αλλά υπογραµµίζει τη 

προσπάθεια να τεθούν νέα ερωτήµατα, τα οποία µε τη σειρά τους παραπέµπουν σε 

νέα µεθοδολογικά σχήµατα και νέες ερµηνείες του εγκληµατικού φαινοµένου. Μέσα 

344  Downes D. & Rock P, 1979, Deviant Interpretations: Problems in Criminological Theory”, Oxford

345 Popper, K. 1989, Conjectures and Refutations, fifth edition Routledge, , London.

346  Βλ. 1. Klockars C., 1979, “The Contemporary Crises of Marxist Criminology”, στο Criminology, τ.16, σελ. 
477-515  2.Toby J., 1979, “The New Criminology is the Old Sentimentality”, στο  Criminology, τ.16, σελ.516-526  
3. Nettler G., 1978, Explaining Crime, McGraw –Hill, New York

347 Downes D. & Rock P, 1998, op. cit.  σελ. 290

348 Akers R., 1979, “Theory and Ideology in Marxist Criminology”, στο Criminology,  τ.16, σελ. 527-544

349 Αλεξιάδης Σ., 1989, Εγκληµατολογία, εκδόσεις Σάκκουλα Θεσσαλονίκη, 3η έκδοση, σελ. 62
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σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο Chambliss επισηµαίνει τον κίνδυνο διαστρέβλωσης που 

συχνά διατρέχει τα επικριτικά πορίσµατα, που προορίζονται για την κριτική 

εγκληµατολογία. Πιο συγκεκριµένα, ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι η εµπειρική 

αξιολόγηση και η κριτική κατά της κριτικής εγκληµατολογίας βασίζεται κάποιες 

φορές στην επί της ουσίας άγνοια του περιεχοµένου της και κάποιες άλλες στην 

ιδεολογική προκατάληψη που διαπνέει τη στάση των πολεµίων της. «Οι 

κοινωνιολόγοι είναι εξοικειωµένοι και ευνοϊκά διακείµενοι ως προς τον Durkheim 

αλλά µη γνώστες και προκατειληµµένοι ως προς την  µαρξιστική θεωρία. Οι 

περισσότεροι που επιθυµούν να κρίνουν  την  µαρξιστική εγκληµατολογία προβαίνουν  σε 

αυτό µέσα από ένα συνδυασµό άγνοιας και ιδεολογικής προκατάληψης.»350 

Ανεξαρτήτως, οµοίως, του βαθµού βασιµότητας ενός τέτοιου κινδύνου, είναι επίσης 

γεγονός, όπως θα υπογραµµίσει ένας άλλος θεωρητικός, ότι η προσχώρηση στο 

µαρξισµό δεν  είναι προαπαιτούµενο για να γίνει αντιληπτή η µορφή και ο ρόλος του 

ποινικού νόµου στο πλαίσιο της σύγχρονης πολιτικής οικονοµίας.351 

Αν και η πολιτική οικονοµία του καπιταλισµού ήθελε την οικονοµική 

εγκληµατικότητα να σωρεύεται κυρίως στα χαµηλά ποσοστά των εγκληµατολογικών 

στατιστικών ενώ το πραγµατικό της µέγεθος να εικάζεται µε όρους σκοτεινής 

εγκληµατικότητας, η τροπή που πήρε µετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσµίου 

Πολέµου και πολύ περισσότερο προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 οδήγησαν σε 

ένα καταιγισµό οικονοµικών  σκανδάλων, φέρνοντας στο φως µαζί µε τις διαστάσεις 

της έκτασης τους, µία σειρά από νέα εγκλήµατα λευκού περιλαιµίου. Με το τέλος της 

µαζικής παραγωγής ήρθε η αναζήτηση νέων αγορών σηµαίνοντας ταυτόχρονα την 

εποχή της ενοποίησης και απελευθέρωσης τους. Στο νέο κλίµα που διαµορφώνεται η 

εξουσία του κεφαλαίου συγκεντρώνεται πλέον  σε «µη υπόλογες, άµορφες διεθνείς 

οικονοµικές δυνάµεις»352, οι οποίες αφαιρούν τα ηνία της από τις εθνικά δοµηµένες 

καπιταλιστικές κυβερνήσεις, καθιστώντας τις ολοένα και πιο «διακοσµητικές» ως 

προς την άσκηση της οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής τους.  

Στις δεκαετίες 1980 και 1990 που ακολουθούν, οικονοµικές απάτες πλήττουν 

πολλούς τοµείς της οικονοµίας. Οι χρηµατο-πιστωτικές απάτες, οι τελωνειακές 

350Chambliss W., 1989, “On Trashing Marxist Criminology”, στο Criminology, τ.27, σελ.237

351 Sykes G., 1974, op. cit.  σελ. 210

352  Taylor I., 1997, op. cit.  σελ. 286
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απάτες, οι χρηµατιστηριακές απάτες, οι απάτες που αφορούν στο Φ.Π.Α., άλλες που 

αφορούν στα ασφαλιστικά ταµεία, άλλες που σχετίζονται µε τη παροχή υπηρεσιών  ή 

τη διενέργεια επενδύσεων, και το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, ως τη λογική συνέχεια 

στις περισσότερες των  παραπάνω περιπτώσεων, συνθέτουν το νέο «ύφος»  µιας 

ευρείας έκτασης και ευρείας διάδοσης εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου.  Η 

ελεύθερη αγορά µοιάζει να εξελίσσεται σε θερµοκήπιο της εγκληµατικότητας 

συνολικά καθώς σε αντιστοιχία µε την  οργανωµένη εγκληµατικότητα, στους κόλπους 

της οποίας αναγνωρίζεται τόσο το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου όσο και το 

«παραδοσιακά» εννοούµενο οργανωµένο έγκληµα, έξαρση γνωρίζει και η 

«εγκληµατικότητα του δρόµου».

Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, στα µέσα της δεκαετίας του 1990 µία οµάδα 

ειδικών, προερχόµενων κυρίως από το τοµέα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και 

της ποινικής δικονοµίας, εγκαινιάζει µία πρωτοβουλία, που γίνεται ευρέως γνωστή µε 

τον οµώνυµο τίτλο της δηµοσίευσης της, «Corpus Juris», µε στόχο τον έλεγχο της 

κατάστασης, µέσω της προσπάθειας ποινικής προστασίας και γενικότερης 

διασφάλισης των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.353  Στις ίδιες 

συνθήκες των διεθνών οικονοµικών αγορών η κριτική εγκληµατολογία 

διαφοροποιείται σηµαντικά «από την πολιτική οικονοµία του εγκλήµατος, όπως 

353Η πρώτη δηµοσίευση της σχετικής µελέτης έγινε το  1997 ενώ ακολούθησε και δεύτερη περισσότερο 
τεκµηριωµένη το 1999, το  περιεχόµενο  της οποίας κατανέµεται σε τέσσερις τόµους, πάντα υπό  την επιστηµονική 
επιµέλεια της M. Delmas – Marty. Το βασικό ερώτηµα στο οποίο προσπάθησε να απαντήσει η εν λόγω µελέτη 
σχετίζεται µε το ποια ευρωπαϊκά συµφέροντα αξίζουν ποινικής προστασίας και πως µια τέτοια προστασία µπορεί 
να οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε µαζί µε το παράγοντα  «αποτελεσµατικότητα»  να λειτουργούν ως εγγυήσεις 
εντός ευρωπαϊκού  πεδίου (;) Η απάντηση συνιστά ένα αµάλγαµα εθνικών και κοινοτικών συνισταµένων, που 
συνδυάστηκαν υπό το  πρίσµα µιας ποινικής  «συµφωνίας»  ανάµεσα στα κράτη µέλη και όχι σε επίπεδο  Ένωσης.»  
Σύµφωνα µε την Μ. Καϊαφα – Γκµπάντι πρόκειται για ένα σηµείο τοµής στο πλαίσιο της νοµοθετικής 
δραστηριότητας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης για δύο  κυρίως λόγους: «Πρώτο, γιατί  καταγράφει ένα ποιοτικά 
διαφορετικό  βήµα  στη  προσπάθεια προάσπισης των συµφερόντων της Ένωσης, µε τη  µορφή ενός  ενιαίου  πλέον 
κειµένου  ποινικών διατάξεων, άµεσα εφαρµοστέου στα κράτη µέλη, και  δεύτερο, γιατί µέσα από ένα τέτοιο κέιµενο…
θα αποδίδεται  αναπόφευκτα  για πρώτη  φορά το στίγµα της αντίληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε κεντρικά 
ζητήµατα που  αφορούν το σύνθετο πρόβληµα της  ποινικής καταστολής.» Βλ. Καϊάφα – Γκµπάντι Μ., 2003, Ποινικό 
δίκαιο στην Ευρωπαϊκή  Ένωση – σηµαντικές όψεις και προοπτικές  εξέλιξης,, εκδόσεις  Σάκκουλα, Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη, σελ.73 Οµοίως Ν. Μπιτζιλέκης υπογραµµίζει, πέραν της ιστορικής, την ουσιαστική σηµασία µιας 
τέτοιας  προσπάθειας οικονοµικής  και κοινωνικής σύγκλισης  των κρατών µελών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Βλ. Μπιτζιλέκης Ν., 2010, «Η ποινική προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της Ε.Ε. στο 
ευρωπαϊκό  και εθνικό επίπεσο»  στο Σύγχρονες Εξελίξεις  του  Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Ποινικού  Δικαίου  – 
Πρακτικά Συνεδρίου  27-28  Νοεµβρίου  2009, εκδόσεις Νοµική  Βιβλιοθήκη. Κινούµενος στην ίδια θεωρητική 
κατεύθυνση ο S. Manacorda παραθέτει την παράµετρο  της παγκοσµιοποίησης ως επιπρόσθετο  παράγοντα  όχι 
απλά της  αναγκαιότητας αλλά και της επιτακτικότητας που  χρήζει η υλοποίηση του  σχεδίου  ενός ενιαίου  corpus 
juris. Βλ. Manacorda S., 1999, “Pour un Corpus Juris. Perspectives d’ une unification du droit pénal des  affaires en 
Europe”, στο Noir, gris blanc – Les contrastes de la  criminalité économique, σειρά Les  cahiers de la sécurité 
intérieure, σελ. 155-176  Ωστόσο, το  όλο εγχείρηµα δέχθηκε έντονη κριτική µε κεντρική γραµµή την άµµετρη 
πρόταξη των οικονοµικών συµφερόντων. Βλ. 1.Hassemer W., 1999, «“Corpus Juris” -  Προς ένα  Ευρωπαϊκό 
Ποινικό Δίκαιο»  στο  Υπεράσπιση, τ. σελ. 595 - 604 2. Μανωλεδάκης Ι., 1999, «Προβληµατισµοί για τη 
συγκρότηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού  ποινικού δικαστικού  χώρου»  στο Υπεράσπιση, τ.. σελ. 1091 - 1101, 
3.Παρασκευόπουλος  Ν., 1999, «Το Corpus Juris  στα πλαίσια  της Διεθνούς αντεγκληµατικής  Πολιτικής  στη 
στροφή του 2000» στο Υπεράσπιση,  σελ 605 - 620.
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αποτυπώθηκε από εγκληµατολόγους σαν το Willem Bonger ή κοινωνιολόγους όπως 

Robert Merton κατά το πρώτο µισό του εικοστού αιώνα»354 Η επεξεργασία της έννοιας 

του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου και κάθε απόπειρα άρθρωσης της σε 

αντεγκληµατική πολιτική µέσα σε ένα κριτικό πλαίσιο προϋποθέτει, όπως είδαµε ήδη, 

τη συνολική επισκόπηση αυτού που κάθε φορά ονοµάζεται κοινωνική 

πραγµατικότητα. Με επίκεντρο το «παγκοσµιοποιηµένο χωριό», που νοηµατοδοτεί τη 

σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα, οι κριτικές προσπάθειες οροθέτησης  ή και 

τυποποίησης της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου δοµούνται κυρίως γύρω 

από τρεις βασικούς άξονες.

Ο πρώτος στοχεύει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στους πανίσχυρους 

επιχειρησιακούς οµίλους και σε σχηµατισµούς που στοιχειοθετούν τον πυρήνα των 

διεθνών αγορών, παρά στις περιορισµένες οπτικές παλαιότερων πολιτικο-

οικονοµικών µελετών  που τελικά κατέληγαν σε ατοµο-κεντρικές αναλύσεις και 

προτάσεις, είτε επρόκειτο για υποδιαιρέσεις του κοινού εγκλήµατος είτε για 

παράνοµες δράσεις µεγαλύτερου βεληνεκούς. Ο δεύτερος αφορά στην κατανόηση της 

σύγχρονης πολιτικής οικονοµίας των  διευρυµένων  - παγκοσµιοποιηµένων δοµών, που 

επιτάσσει η διεθνής οικονοµική ανάπτυξη και η οµόλογη της παγκόσµια 

επιχειρηµατική δράση, και µιας «εκσυγχρονισµένης» εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου ως «συστηµικό της προϊόν». Με άλλα λόγια, απαιτείται η κατανόηση 

αφενός των νέο-διαµορφωµένων, παγκοσµιοποιηµένων, οικονοµικών συνθηκών αλλά 

µε ταυτόχρονη προσοχή στον  σύγχρονο ατοµισµό και στην «επιχειρηµατική 

κουλτούρα» (enterprise culture),355  που επικρατούν στις κοινωνικές συνθήκες και 

διαπνέουν  τις πολιτισµικές αξίες. Ο τρίτος και τελευταίος άξονας υπογραµµίζει την 

διεθνή οπτική που πρέπει να διαθέτει µια ολοκληρωµένη πρόταση αντεγκληµατικής 

πολιτικής. Αυτό σηµαίνει, ότι κάθε προσπάθεια σχεδιασµού µιας τέτοιας πρακτικής 

και στρατηγικής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην  πολιτική οικονοµία του 

εγκλήµατος στη σύγχρονη, απελευθερωµένη αγορά, δηλαδή στις δράσεις και στις 

συµπεριφορές, τις οποίες επιδιώκει να κατανοήσει και να ελέγξει. 

Η προβολή του φαινοµένου ως διεθνών διαστάσεων, συνάρτηση των  διεθνών 

αγορών και πρόκληση διεθνικών λύσεων συστήνει όχι µόνο µεθοδολογικά εργαλεία 

354 Taylor I., 1997, op. cit. σελ. 290

355 Ruggiero V., 1996, Organized and Corporate Crime in Europe,  Dartmouth, σελ. 14
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για τα επόµενα κεφάλαια αλλά και τις πολιτικές συνιστώσες του. Ακολουθώντας τη 

τροχιά της κριτικής εγκληµατολογίας η φύση της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου αποκαλύπτεται βαθιά πολιτική  σε µια «α-πολίτικη» χρονική περίοδο. Οι 

ιστορικές µετατοπίσεις και τα ιδεολογικά πισωγυρίσµατα, που παρατηρήθηκαν 

µεταξύ άλλων και στον ευρύτερο χώρο του δικαίου, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερα 

πολεµοχαρή χαρακτήρα στο ποινικό νόµο, όπως εύγλωττα εκφράζει ο τίτλος «ποινικό 

δίκαιου του εχθρού»356 οδήγησαν  στην επαναφορά ενός στείρου, διαχειριστικού νέο-

κλασσικισµού και µαζί στην αναζωπύρωση βιο-θετικιστικών ερµηνειών περί 

εγκλήµατος, προκαλώντας αµηχανία στους προοδευτικούς θεωρητικούς κύκλους και 

διαταραχή στις δηµοκρατικές δοµές.  «Πολλοί λίγοι θα είχαν προβλέψει τον γρήγορο 

θάνατο της ριζοσπαστικής εγκληµατολογίας, ένας θεωρητικός τοµέας που κάποτε 

φαινόταν τόσο ισχυρός που θα σάρωνε τα πάντα, τουλάχιστον σε µεγάλα τµήµατα της 

Ευρώπης, του Καναδά και της Αυστραλίας. Λίγοι θα είχαν προβλέψει την αναβίωση 

356  Σύµφωνα µε τον G. Jakobs το ποινικό δίκαιο  γνωρίζει δύο  πόλους ή τάσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να 
διασταυρώνονται.  «Στην µία πλευρά βρίσκεται η επαφή µε τον πολίτη, όπου  τηρείται στάση  αναµονής µέχρι αυτός 
να εξωτερικεύσει  την πράξη και, αφού  γίνει αυτό, εκδηλώνεται η αντίδραση, προκειµένου  να επιβεβαιωθεί  η 
κανονιστική  µορφή της κοινωνίας· στην άλλη πλευρά βρίσκεται η επαφή µε τον εχθρό, ο οποίος αναχαιτίζεται  πολύ 
νωρίτερα, στο  προστάδιο του εγκλήµατος και  καταπολεµάται  εξαιτίας της επικινδυνότητας του.»   Πέρα από τις 
διαφορές ως προς το αξιόποινο, που στην περίπτωση του  ποινικού δικαίου  του εχθρού δεν στρέφεται µόνο  προς τα 
πίσω, στην καταδικαστέα πράξη, αλλά επιπλέον και κυρίως προς τα εµπρός, προς  το  µέλλον, το βασικό 
χαρακτηριστικό  ενός τέτοιου  δικαίου συνίσταται στο γεγονός  ότι δεν αναγνωρίζει στον κατηγορούµενο  την 
ιδιότητα  του προσώπου, του φορέα δηλαδή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.  Πάνω σε µια τέτοια αντίληψη 
βασίζεται η διάκριση που κάνει ο συγγραφέας µεταξύ προσώπου και ατόµου, ταυτίζοντας τον «εχθρό» 
αποκλειστικά µε το άτοµο.  Και ως άτοµο, ο εχθρός δεν µπορεί να απολαύσει τα αγαθά που συνεπάγεται η έννοια 
του προσώπου. Δικαιολογητική βάση µιας τέτοιας αντίληψης αποτελεί το  δικαίωµα της ασφάλειας των πολιτών. 
Πιο αναλυτικά, παρατηρείται ότι «όποιος  δεν µπορεί σε γνωστικό  επίπεδο να διασφαλίσει επαρκώς ότι θα 
συµπεριληφθεί ως  πρόσωπο, δεν µπορεί  να προσδοκά  ότι θα εξακολουθεί να αντιµετωπίζεται ως πρόσωπο· διότι 
διαφορετικά θα προσέβαλλε  το  δικαίωµα στην ασφάλεια που  έχουν οι υπόλοιποι.» Ξεκάθαρα σηµεία, εποµένως, του 
δικαίου  του  εχθρού είναι πρώτον η πεποίθηση  ότι δεν υπάρχει ειρήνη. Μάλιστα, σε ένα  τέτοιο πλαίσιο 
υποστηρίζεται ότι «όποιος κερδίσει τον πόλεµο, καθορίζει και ποιος κανόνας ισχύει, ενώ όποιος χάσει, οφείλει να 
υποταχθεί στις βουλές του  νικητή.» Δεύτερον, η  εγκατάλειψη όλων εκείνων των εγγυήσεων που  απορρέουν από το 
κράτος δικαίου. Τρίτον, η εγκατάλειψη  ακόµη και της έννοιας του εγκλήµατος, δεδοµένου ότι αυτή αναγκάζει το 
κράτος να τηρήσει µια αυστηρή δέσµευση, να αντιµετωπίσει δηλαδή  το δράστη ως πρόσωπο. Και τέλος η 
εξολόθρευση του  κινδύνου  που  αντιπροσωπεύει ο  δράστης. Χωρίς περαιτέρω αναζητήσεις ως προς το  περιεχόµενο 
της παγιωµένης έννοµης τάξης, την οποία επικαλείται, ή ως προς αυτό  των κριτηρίων που καταδεικνύουν τον 
εχθρό, ο  συγγραφέας  υπογραµµίζει την ανάγκη αυστηρής  οριοθέτησης του κλασσικού  ποινικού δικαίου  έναντι του 
ποινικού  δίκαιου του εχθρού  προκειµένου  να αποφευχθεί η ανώφελη επέκταση του «πολέµου»  µέσω συγχύσεων 
του µε τη ποινική  διαδικασία, γιατί «ένα τέτοιο περιττό Ποινικό Δίκαιο του  εχθρού  βλάπτει το Κράτος  Δικαίου», 
µεταθέτοντας  το ζήτηµα σε ποσοτική αντί της ποιοτικής  βάσης.  Jakobs G., 2005, Το Ποινικό  Δίκαιο του  Πολίτη 
και το  Ποινικό Δίκαιο του  εχθρού», στη Ποινική Δικαιοσύνη, τ. 7, σελ. 868-877, σελ. 873, 875  Σε παρόµοιο 
πλαίσιο ο Κ. Βαθιώτης σχολιάζει ότι «ανεξάρτητα από  τις προαναφερθείσες ενστασεις που  κλονίζουν την θεωρία 
του  Ποινικού  δικαίου  του Εχθρού, καθιστώντας την απορριπτέα, δεν πρέπει να παροραθεί  η  µεγάλη  συµβολή του 
Jakobs στη  συνειδητοποίηση µιας «µαύρης αλήθειας» Μολονότι η συντριπτική  πλειοψηφία των θεωρητικών 
αποκρούει  µετά βδελυγµίας το Ποινικό Δίκαιο του  Εχθρού, ελάχιστοι παραδέχονται ότι  αυτό  δεν είναι ένα φάντασµα, 
αλλά  ένα υπαρκτό είδος ποινικού  δικαίου, που  έχει διασκορπισθεί  ύπουλα, σαν ιός  σε πλήθος διατάξεων, οι οποίες – 
κι αυτό είναι  το πιο  επικίνδυνο – αφορούν και δράστες  αποδεχόµενους τις θεµελιώδεις  αρχές της έννοµης τάξης, άρα 
«πολίτες» και όχι «εχθρούς»!  Προς αποφυγήν, µάλιστα, αυτής της ανεπιθύµητης δηλητηρίασης του  ποινικού δικαίου, 
διατυπώθηκε  η άποψη ότι θα ήταν σκόπιµο να «καθαρίσει» το  κλασσικό  ποινικό  δίκαιο από τις εχθρικές ποινικές 
διατάξεις, και οι  τελευταίες να αποκτήσουν, κατά το δυνατόν, αυτοτελή στέγαση σε νοµοθετικό  κείµενο, που  θα 
προβλέπεται ενδεχοµένως για πολύ  συγκεκριµένες και σαφώς προσδιοριζόµενες περιπτώσεις όλως εξαιρετικού 
χαρακτήρα.»  Βαθιώτης  Κ., 2010, Τραγικά διλήµµατα στην εποχή  του  «πολέµου  κατά της τροµοκρατίας» - Από τη 
σανίδα του Καρνεάδη στο «Ποινικό Δίκαιο του Εχθρού», Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 423-424       
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ωφελιµιστικών θεωριών της θεωρίας της ορθολογικής επιλογής (rational choice), που 

φαινόταν ότι είχαν  ξεπεραστεί για πάντα…»357  Ο «µεγάλος απών» από τέτοιου είδους 

αναλύσεις παραµένει το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, για την  παρουσία και την 

ένταση του οποίου στις παγκόσµιες αγορές δεν περισσεύει καµία θεωρητική εξήγηση 

και πολύ περισσότερο ο ποινικός κολασµός. Μια τέτοια απουσία συνιστά 

επιπρόσθετα το µέτρο της ανισότητας, ως προϋπόθεση εθνικών και περιφερειακών 

πολιτικών ασφαλείας στο πεδίο της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Αυτά ακριβώς 

τα θεωρητικά και ιστορικά κενά θέτουν  την υπαρξιακή βάση για το φαινόµενο της 

εγκληµατικότητας του λευκού κολάρου ανανεώνοντας κάθε είδους ρεαλιστικό 

στοίχηµα περί σοβαρής αντιµετώπισης του εγκλήµατος µε το δίληµµα που θέτει ο A. 

Baratta: «θέλουµε να είµαστε φύλακες του status quo ή των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων;» 358 

357  Rock P., 1997, “Sociological  Theories of Crime”, στο Maguire M, Morgan R, & Reiner R., The Oxford 
Handbook Of Criminology, Oxford University Press, σελ. 259

358Baratta A., 2001, Δικαίωµα στην ασφάλεια ή  ασφάλεια των δικαιωµάτων;, αδηµοσίευτο κείµενο που 
παρουσιάστηκε στη συνδιάσκεψη που διενεργήθηκε στο  πλαίσιο του Intensive Programme on Criminal  Justice 
and Critical Criminology, στην Κοµοτηνή 5-15/5/2001. Παρόµοιο δίληµµα τίθεται και από  τον Θ. Παπαθεοδώρου, 
ο οποίος  υπογραµµίζει τη λεπτή ισορροπία µεταξύ µιας κυριαρχικής και µιας εγγυητικής  αντεγκληµατικής 
πολιτικής. Βλ. Παπαθεοδώρου Θ., 2005, «Ασφάλεια: Δικαίωµα του  πολίτη ή άλλοθι ποινικοποίησης;»  στο Χ. 
Ανθόπουλος, Ξ. Κοντιάδης & Θ. Παπαθεοδώρου, Ασφάλεια και Δικαίωµα στη Κοινωνία  της Διακινδύνευσης, 
εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα σελ. 195-222
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Β΄ ΜΕΡΟΣ

«Η πορεία και εξέλιξη του εγκλήµατος του λευκού 
περιλαιµίου ως εγκληµατολογικού όρου και ως κοινωνικού 

φαινοµένου»
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I. Ιχνηλατώντας το πραγµατικό κοινωνικό πεδίο

 

Α. Η θεωρητική διαµάχη ανάµεσα στην νοµική υπόσταση και στην πραγµατική 

διάσταση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου. 

 «Αν  ο Sutherland άξιζε το βραβείο Νόµπελ, όπως πίστευε ο Manheim, για την  

πρωτοπορία του σε αυτό τον τοµέα µελέτης, σίγουρα δεν το δικαιούται για την σαφήνεια 

ή την χρηστικότητα του ορισµού του»359.  Με το σχόλιο αυτό του Nelken φαίνεται να 

συνταυτίζεται ο µεγαλύτερος αριθµός των µελετητών, που εντοπίζουν στην έννοια 

του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου τα χαρακτηριστικά της ασάφειας, της 

αµφισηµίας, της αντιφατικότητας ή και της σύγχυσης, αρχής γενοµένης µε τον 

Αµερικανό νοµικό-κοινωνιολόγο Paul Tappan. Συγκεκριµένα, ο Tappan θα 

υποστηρίξει ότι το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου δεν αποτελεί έγκληµα, 

τουλάχιστον ως προς τη βάση που το θέτει ο Sutherland. Η επέκταση του αξιοποίνου, 

που πρότεινε ο τελευταίος, σε κάθε πράξη για την οποία επιφυλάσσεται ο νοµικός 

χαρακτηρισµός της ως «κοινωνικά επιβλαβούς» και η νοµική πρόβλεψη της επιβολής 

ποινικών κυρώσεων, έστω και ως έσχατο µέσο, για τον Tappan αντιστοιχεί µε 

αβάσιµους και αφαιρετικούς συλλογισµούς εφόσον προκαλεί µεν  το θυµικό αλλά 

υπολείπεται κανονιστικού πλαισίου και εποµένως αντικειµενικών κριτηρίων.

 Τέτοια αντικειµενικά κριτήρια, που λειτουργούν ανασταλτικά για κάθε 

προπαγανδιστική προσπάθεια ή ηθικοπλαστική απόπειρα, έρχεται να εξασφαλίσει 

αξιωµατικά το νοµικό σύστηµα360. Υπό το σκεπτικό αυτό, ο λόγος περί εγκλήµατος 

απαιτεί τη συνδροµή δύο παραµέτρων, µιας τετελεσµένης πράξης ή παράλειψης και 

359 Nelken D., 1997a, “White – Collar Crime” sto Muncie J., Morgan R. & Reiner R. (eds) The Oxford Handbook 
Of Criminology 2nd ed. Oxford University Press, σελ. 896

360  Αντίστοιχες αντιλήψεις  απηχούν και οι απόψεις νεώτερων µελετητών, όπως του  L. Orland και των M. Baucus 
&  T. Dworkin. Σύµφωνα µε τον πρώτο, ο ορισµός του  Sutherland είναι εξαιρετικά  ευρύς καθώς «περικλείει και 
συµπεριφορές τις οποίες ο νόµος δεν θεώρησε  ποτέ άδικες» και υπό  αυτή την οπτική υποστηρίζεται ότι είναι σε 
πλήρη αντίθεση όχι µόνο µε τις βασικές αρχές του ποινικού δικαίου αλλά και τον κοινό νου. Αξίζει να σηµειωθεί 
για την ειρωνεία των πραγµάτων ο χαρακτηρισµός που  επιφυλάσσει ο συγγραφέας για τη θεωρητική προσέγγιση 
του Sutherland ως «µαρξιστική»  ενώ ο ίδιος τάσσεται υπέρ µιας ξεκάθαρης, ορθολογικής και αυστηρής 
οριοθέτησης του εγκλήµατος ως συνώνυµη της παραβίασης κάποιας  διάταξης του ποινικού κώδικα, διακρίνοντας 
την από τις αστικές ή διοικητικές  παραβάσεις. Βλ. Orland L., 1980, “Reflections on Corporate Crime:  Law in 
Search of Theory and Scholarship”, στο  American Criminal  Law Review, τ.17, σελ.505. Στα ίδια θεωρητικά 
βήµατα ακολουθούν και οι άλλοι δύο µελετητές, υποστηρίζοντας ότι η δράση των εταιρειών είναι εγκληµατική 
όταν συνίσταται στη παραβίαση κάποιου  ποινικού κανόνα και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση. 
Βλ. Baucus M. S. & Dowrkin T.M., 1991, “What  is corporate crime? It is not illegal corporate behavior” στο Law 
& Policy, τ. 13(3), σελ. 231-244         
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µιας καταδικαστικής απόφασης. Η πρώτη ταυτίζεται µε την παραβίαση ποινικού 

κανόνα και η δεύτερη µε την  ποινική καταδίκη. Μεταξύ τους οι δύο αυτές 

παράµετροι όχι µόνο δεν είναι ανεξάρτητες αλλά βαθιά συµπληρωµατικές, καθώς ο 

Tappan φτάνει στο σηµείο να ισχυριστεί ότι η πρώτη συντρέχει στο µέτρο που ισχύει 

η δεύτερη ή µε άλλα λόγια, µόνο στις περιπτώσεις ποινικής καταδίκης µπορεί να γίνει 

λόγος για ποινικό αδίκηµα, εκµηδενίζοντας έτσι a priori και στο σύνολο του τον 

λεγόµενο σκοτεινό αριθµό της εγκληµατικότητας. «Θεωρούµε ότι ο «εγκληµατίας του 

λευκού περιλαιµίου», ο παραβάτης κανόνων  συµπεριφοράς και η αντικοινωνική 

προσωπικότητα δεν  ταυτίζονται µε τον εγκληµατία υπό καµία έννοια που να έχει 

σηµασία για τον  κοινωνικό επιστήµονα εκτός κι αν παραβίασε κάποιον ποινικό 

κανόνα. Δεν µπορούµε να τον αναγνωρίσουµε ως τέτοιον εκτός κι αν έχει καταδικαστεί 

ορθώς. Μπορεί να είναι αγροίκος, αµαρτωλός, ηθικά λεπρός ή ο διάβολος 

µεταµορφωµένος, αλλά δεν γίνεται εγκληµατίας στο όνοµα κάποιας κοινωνιολογικής 

επίκλησης εκτός κι αν κάποια πολιτικά διορισµένη αρχή λέει ότι είναι.»361 

 Τη τεχνική σπουδαιότητα ενός τέτοιου ισχυρισµού συµµερίζεται και ο Frank 

Hartung, ο οποίος αν  και αναγνωρίζει γενικώς την αυθεντία των  νοµικών  κανόνων 

και νοµοθετικών επιτευγµάτων, παράλληλα πρεσβεύει ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση 

της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, ο εγκληµατικός της χαρακτήρας  δεν 

στοιχειοθετείται µε κριτήριο τη διάκριση ανάµεσα σε ποινικές ή αστικές κυρώσεις. Η 

ρητορικό ύφος που συνοδεύει το ερώτηµα του, αναλογιζόµενος «σε τι άλλο παρά µιας 

361 Tappan P., 1947, “Who is the Criminal’  στο Geis G., Meier R. & Salinger L. (eds), 1995, White –  Collar Crime. 
Classic and Contemporary Views, 3rd ed., The Free Press, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 
σελ. 58 Ωστόσο, ο  αντίλογος που εγείρεται απέναντι σε µια τέτοια θετικιστική προσέγγιση του  εγκληµατικού 
φαινοµένου υπογραµµίζει, ότι το πλεονέκτηµα της  επικαλούµενης αντικειµενικότητας  του  νοµικού εγκλήµατος 
και της πολιτικά ουδέτερης ερµηνείας  του  είναι πρακτικά αδύνατο να υλοποιηθεί δεδοµένου ότι το ποινικό 
σύστηµα δεν είναι ανεξάρτητο, αλλά σε απ’  ευθείας σύνδεση και επαφή µε το ευρύτερο κοινωνικό σύστηµα. Κατά 
συνέπεια το νοµικό έγκληµα φτάνει συχνά να λειτουργεί ως  «σύντµηση»  της πολιτικής πραγµατικότητας 
καθιστώντας  τη νοµική προσέγγιση αντίστοιχα προβληµατική ή αντιφατική µε άλλες. Βλ. Schwendinger H. & 
Schwendinger J., 1972, “The Continuing Debate on the Legalistic Approach to the Definition of Crime”, στο 
Issues In Criminology, τ.7(1), σελ.71 – 81  Υπό  το  ίδιο πρίσµα ο J. Muncie παρατηρεί ότι το νοµικό επιχείρηµα 
κινείται κατ’ ουσίαν κυκλικά  «ο  ποινικός νόµος  και η ποινική  δικονοµία προβάλλονται  ως απάντηση  στο 
εγκληµατικό φαινόµενο, ενώ την ίδια  στιγµή το έγκληµα µπορεί να ορισθεί  και να οριοθετηθεί  από µόνο µέσω του 
ποινικού  νόµο» διατηρώντας την έννοια του δικαίου, και ως εκ τούτου του  εγκλήµατος, ανέπαφη από  το 
κοινωνικό, πολιτικό  και οικονοµικό  πεδίο και προάγοντας µια ψευδαίσθηση βασικής συναίνεσης στο  τι θεωρείται 
σωστό και τι λάθος από  την κοινωνική  πλειοψηφία. Bl. Muncie J., 1996, “The Construction and Deconstruction of 
Crime”, στο Muncie J., and  McLaughlin E., The Problem of Crime, London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage 
Publications σελ. 8-11 Στο ίδιο  πλαίσιο οι N. Lacey, C. Wells & D. Meure προτείνουν ότι µια αρτιότερη 
προσέγγιση του εγκληµατικού  φαινόµενου απαιτεί τη προσθήκη και τη  µελέτη επιπλέον παραµέτρων από αυτές 
που ορίζει το ποινικό δίκαιο. «Πρέπει να εισέλθουµε σε έναν ευρύτερο συλλογισµό  για το  πώς η κοινωνία µας φτάνει 
να ορίσει  την «παρέκκλιση»· πως φτάνει να αποφασισθεί  τίνος είδους παρέκκλιση απαιτεί  νοµική  ανταπόκριση· και 
τι καθορίζει τον ποινικό ή  τον αστικό  χαρακτήρα της νοµικής ανταπόκρισης.»   Lacey N., Wells C. & Meure D., 
1990, Reconstructing Criminal law, Weidenfeld & Nicolson, London, σελ. 2-3 
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«τεχνικής νοµικής» βάσης θα µπορούσε κάποιος να κριθεί εγκληµατίας?»362  δεν 

αφήνει περιθώρια σε εναλλακτικές ερµηνείες ή παρεξηγήσεις. Προσπαθώντας, 

ωστόσο, να υπερκεράσει τη διαµάχη ανάµεσα στον Sutherland και στον Tappan, ο 

συγγραφέας επικαλείται µεν ως θεωρητική βάση, προκειµένου να κατονοµάσει ένα 

έγκληµα, τον νοµικό ορισµό περί εγκλήµατος, απαξιώνοντας όµως, ως άνευ ουσίας 

και λειτουργικής αξίας, τη διάκριση ανάµεσα σε αστικές και ποινικές κυρώσεις, για 

να υπερθεµατίσει εντέλει του εγκληµατικού χαρακτήρα του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου. Εξάλλου, όπως αλλού αναφέρει, το αντικείµενο της εγκληµατολογίας 

οριοθετείται όχι από ότι «θα έπρεπε να θεωρείται έγκληµα αλλά µόνο µε ότι είναι 

έγκληµα.»363 Συνεπώς, ως αντικείµενο της εγκληµατολογίας η «παράβαση του λευκού 

περιλαιµίου» συνιστά έγκληµα, που για την ακρίβεια «ορίζεται ως παραβίαση του 

νόµου που ρυθµίζει τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, η οποία διαπράττεται από µια 

εταιρεία υπέρ της εταιρείας ή των  συντελεστών της κατά την διεξαγωγή 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων»364

Από τον ορισµό του Hartung εξαιρούνται ρητά οι παράνοµες εκείνες 

δραστηριότητες που διενεργούνται από απλούς υπαλλήλους εταιρειών και στοχεύουν 

αποκλειστικά και µόνο στον  προσπορισµό ατοµικού κέρδους. Αντίθετα, δεν χωρεί 

εξαίρεση, συνυφασµένη µε το είδος των κυρώσεων που προβλέπονται για τέτοιες 

παραβιάσεις, δηλαδή αν  πρόκειται για ποινικού ή αστικού χαρακτήρα. Θα 

υποστηριχθεί, µάλιστα, ότι µια τέτοια διάκριση δεν  παραπέµπει σε διαφορετικά είδη 

κολασµού αλλά σχετίζεται µε λεπτοµέρειες σχετικές µε τη συνδροµή του 

υποκειµενικού στοιχείου, που απαιτείται για τα ποινικά αδικήµατα, στο σώµα των 

οποίων κυοφορείται και ο ορισµός των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου. Στο 

πλαίσιο αυτής της οπτικής ο διαχωρισµός µεταξύ του ποινικού και αστικού νόµου 

είναι περισσότερο τεχνητής πάρα ουσιαστικής σηµασίας που τελικά περιπλέκει και 

συσκοτίζει το εν λόγω φαινόµενο. Καταλήγοντας ο Hartung προσθέτει ότι η διάκριση 

ανάµεσα σε αστικές και ποινικές κυρώσεις, που απεικονίζουν τα διαφορετικά είδη 

362 Hartung F., 1950, “White – Collar in Wholesale Meat Industry”, στο The American Journal of Sociology, τ.56, 
σελ. 32

363 Ibid., σελ. 26

364 Ibid., σελ. 25
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δόλου, τουλάχιστον  σε υποθέσεις λευκού κολάρου, είναι λιγότερο σηµαντική από 

εκείνη που διαχωρίζει ανάµεσα σε πταίσµατα και σε κακουργήµατα.365

 Η ακριβώς αντίθετη επιχειρηµατολογία τόσο απέναντι στον Hartung F. όσο  

και στον  Tappan P. αναπτύσσεται υπό µορφή σχολίου από τον Ernest  Burgess, µε το 

οποίο ο εν  λόγω θεωρητικός απορρίπτει κάθε νοµικό ορισµό για το έγκληµα. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση που ακολουθεί, καθοριστικά επηρεασµένη από τη θεωρία 

της ετικέτας, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου τεχνικά είναι έγκληµα, δηλαδή υπό 

την νοµική ή «νοµικίστικη», όπως ο ίδιος σχολιάζει, έννοια, ωστόσο στερείται 

κοινωνιολογικής βάσης. Και κοινωνιολογικά, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου δεν 

είναι έγκληµα, εφόσον δεν αναγνωρίζεται ως τέτοιο από το κοινωνικό σύνολο, και ο 

εγκληµατίας του λευκού περιλαιµίου δεν είναι εγκληµατίας στο βαθµό που δεν 

αντιλαµβάνεται έτσι τον  εαυτό του.366  Για τον Burgess ο νοµικός ορισµός του 

εγκλήµατος είναι ανεπαρκής όσον αφορά στην αιτιότητα του φαινοµένου, καθώς 

διαφορετικοί τύποι συµπεριφοράς  εντάσσονται στο ίδιο νοµικό σύνολο, ως ποινικά 

αδικήµατα, χωρίς όµως να χαίρουν αιτιολογικής οµοιογένειας. Στην περίπτωση των 

νοµικών ορισµών υπεκφεύγει η διαδικασία εγκληµατοποίησης, η οποία µοιάζει να 

είναι κοινή για όλα τα εγκλήµατα, πλην των εγκληµάτων του λευκού κολάρου, 

καθιστώντας αναλόγως κοινή και την ερµηνεία που δίνεται για τα πρώτα, ως 

παραβιάσεις ποινικών κανόνων. Η διαφοροποίηση όµως αυτή που ισχύει υπέρ των 

εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου σε σχέση µε τα «κοινά εγκλήµατα» δεν  είναι 

ούτε τυχαία ούτε πρέπει να παραµείνει απαρατήρητη από καµία αξιόπιστη 

προσπάθεια ανάλυσης και ερµηνείας του φαινοµένου. Αντίθετα, ο Burgess προκρίνει 

την ιδιαιτερότητα που φέρει η εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου ως το 

ερµηνευτικό κλειδί για την αποκωδικοποίηση και την περαιτέρω αναγνωρισιµότητα 

της. «Η απόπειρα να µετριάσουµε ή να εξαλείψουµε τη διάκριση ανάµεσα στο έγκληµα 

του λευκού περιλαιµίου και σε άλλες προσβολές υπόσχεται περισσότερη σύγχυση παρά 

σαφήνεια για την εγκληµατολογία. Είναι απαραίτητο να διακρίνουµε ανάµεσα στις 

365 Ibid., σελ. 26

366 Το 1967 τα αποτελέσµατα που  δηµοσιεύτηκαν, αναφορικά  µε σχετική έρευνα που διεξήγαγε  ο Guilbert Geis, 
επιβεβαιώνουν εµπειρικά τον ορισµό  του Burgess για το έγκληµα. Σύµφωνα µε το γενικό  πόρισµα του οι 
εγκληµατίες  του λευκού  περιλαιµίου  συνήθως  δεν εκλαµβάνουν τις πράξεις τους ως έγκληµα και συνεπώς ούτε 
τον εαυτό τους ως εγκληµατίες. Βλ. Geis G., 1967, “White – Collar Crime: The Electrical Equipment Antitrust 
Cases of 1961”, στο Clinard M. & Quinney R., “Criminal Behavior Systems. A Typology”, Holt, Rinehart and 
Winston, Inc., New York, Chicago, San Francisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, London, σελ. 139 - 151
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προσβολές που φέρουν µαζί τους έντονη κοινωνική αποδοκιµασία και στις παραβιάσεις 

εκείνες ρυθµίσεων (ή προσφάτως ενεργοποιηµένων  νοµοθετηµάτων) στις οποίες 

µεγάλα τµήµατα του κοινού είναι πρόθυµοι συνένοχοι.»367

 Ήδη, γίνεται αντιληπτό ότι η διαµάχη που ξεκίνησε ανάµεσα στον Sutherland 

και στον  Tappan περί της νοηµατικής υπόστασης και επιστηµονικής αυτοτέλειας της 

έννοιας του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου αποτέλεσε την  αρχή µονάχα µιας 

πολυετούς προσπάθειας επαναδιαπραγµάτευσης του όρου και επαναδιατύπωσης του 

σχετικού ορισµού, η οποία διακόπηκε προσωρινά κατά την περίοδο του 

Μακαρθισµού, για να επανέλθει «δριµύτερη» στα τέλη της δεκαετίας του ΄60. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις,  οι δύο βασικοί παράγοντες που τροφοδότησαν, και εν  µέρει 

εξακολουθούν να τροφοδοτούν, την ένταση του διαλόγου προσάπτοντας στην  έννοια 

διφορούµενα και αντιφατικά στοιχεία, προέρχονται από δύο διαφορετικές οπτικές. Ο 

πρώτος, εσωτερικής φύσης, ταυτίζεται µε την εσωστρεφή αντιφατικότητα και 

σύγκρουση του ίδιου του Sutherland.  Από τη µια πλευρά ένθερµος υποστηρικτής του 

laissez faire καπιταλιστικού µοντέλου κι από την άλλη αντιµέτωπος µε τις ρωγµές του 

συστήµατος· από τη µια η δυνατή επιθυµία του να καταγγείλει τα επιχειρηµατικά και 

πολιτικά «κακώς κείµενα» και από την  άλλη η βαθιά του πίστη στην επιστηµονική 

ουδετερότητα, κατέληξαν σε µια προσπάθεια διαρκούς εξισορρόπησης και 

µετριασµού στοιχείων δυσχεραίνοντας τη διαύγεια των νοηµάτων του, προµηνύοντας 

ταυτόχρονα το εύρος και την έκταση των µελετών που έπονταν να αναπτυχθούν. «Η 

προσπάθεια να συνδυάσει την ηθική αγανάκτηση µε την αντικειµενικότητα θα έκαναν 

τις απόψεις ως προς το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου  ατέρµονα αντιφατικές, όπως 

άλλωστε εξελίχθηκε η µελέτη του (συγκεκριµένου)  πεδίου.»368 

 Ο δεύτερος παράγοντας δεν εστιάζει στα εσωτερικά χαρακτηριστικά του 

Sutherland αλλά αντίθετα στις εξωτερικές, κοινωνικές παραµέτρους. Σύµφωνα µε τον 

James Coleman, η αντιφατικότητα που προσδόθηκε στην έννοια του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου δεν  αφορά στο ίδιο το περιεχόµενο της αλλά στο γεγονός ότι 

προκάλεσε αναταράξεις στις παραδοσιακές πολιτικές δοµές και στα διαπλεκόµενα 

367 Burgess E., 1950, “Comment on Hartung” στο American Journal Of Sociology, τ.56, σελ. 33

368  Geis G., 2002, “White Collar Crime”, στο Potter G. (eds), Controversies in White – Collar Crime, Anderson 
Publishing co., σελ. 43
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οικονοµικά συµφέροντα369. Η ένταξη της εν λόγω έννοιας στην  ορολογία και στη 

θεωρία της εγκληµατολογίας αφενός προκάλεσε την ανατροπή της µέχρι τότε 

παγιωµένης αντίληψης, που ήθελε το έγκληµα άρρηκτα συνδεδεµένο µε την «ταπεινή 

καταγωγή»  και αφετέρου συνδέθηκε µε την  γενικότερη αµφισβήτηση της πολιτικής 

εξουσίας εξ αφορµής πολύκροτων πολιτικό – οικονοµικών σκανδάλων370. Όπως 

εύγλωττα σηµειώνει ο A. Bequai, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου παραπέµπει 

στην  «παρακµή» του πολιτικού συστήµατος. Ενώ αναλογιζόµενος το κόστος του, ο 

συγγραφέας θα προσθέσει ότι µεγαλύτερο του υλικού είναι η αµφιβολία και 

δυσπιστία του µέσου πολίτη προς τη δικαιοσύνη371. Ασχέτως της σαφήνειας του 

ορισµού του Sutherland, η προσήλωση του τελευταίου στην οικονοµική φύση (π.χ. 

υποθέσεις αθέµιτου ανταγωνισµού)  του φαινοµένου και η παράλειψη να εντάξει σε 

αυτό και την παράµετρο της βίας (π.χ. εργατικά ατυχήµατα) οδήγησε τελικά, κατά 

τον Coleman, στην πολιτική χειραγώγηση της προαναφερόµενης κοινωνικής 

αµφισβήτησης και σε αντιπαραθέσεις όχι µόνο για το αν και πως το έγκληµα του 

λευκού περιλαιµίου είναι έγκληµα αλλά στο να θεωρείται πολλές φορές και 

αντεθνική µια καταφατική απάντηση στο πλαίσιο του ισχύοντος οικονοµικού 

µοντέλου ανάπτυξης.

Η ένταση των αντιπαραθέσεων αυτών, που ο D. Freidrichs  αποκαλεί «πόλεµο 

των   εγκληµατολόγων (-µελετητών) του λευκού κολάρου» (“the war of white – collar 

criminologists”)372οδήγησαν άλλοτε στην διεύρυνση, άλλοτε στην αντικατάσταση ή 

στην  τροποποίηση και άλλοτε πάλι στην εγκατάλειψη του όρου. Η κοινωνική 

απήχηση που περιέβαλε την έννοια στη δεκαετία του ΄70 συνέβαλε καθοριστικά στην 

θεωρητική αξιολόγηση και εγκυρότητα της  αλλά µέσα από ένα τελείως διαφορετικό 

πρίσµα. Η νέα τάση αναγνώριζε την επιστηµονική συµβολή του Sutherland αλλά 

369  Coleman J., 2002, The Criminal Elite – Understanding White – Collar Crime, 5th ed., Worth Publishers, 
California Polytecnic State University – San Luis Obispo, σελ. 2 

370Το µέγεθος των οικονοµικών σκανδάλων που ξέσπασαν στα τέλη της  δεκαετίας  του ’60  και στις  αρχές της 
δεκαετίας  του  ’70 στις Η.Π.Α., µε κυρίαρχη την υπόθεση Watergate, συγκλόνισε την αµερικανική κοινωνία σε 
τέτοιο βαθµό  ώστε  η ανησυχία και το  ενδιαφέρον της  για το  φαινόµενο  του εγκλήµατος του λευκού  περιλαιµίου 
να χαρακτηριστεί ανάλογων διαστάσεων ενός  «κοινωνικού κινήµατος»   Βλ. Katz J., 1980, The Social Movement 
against White – Collar Crime στο  Bittner E. & Messinger Sh. Eds., Criminology Review Yearbook, Sage, Beverly 
Hills, τ.2, σελ 161 – 184

371 Bequai A., 1978, “White collar Crime: A 20th – Century Crisis”, Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 
Toronto, σελ. 4

372  Friedrichs D., 1992, White – Collar Crime and the Definitional Quagmire: a provisional solution, στο  Journal 
of Human Justice, τ.3(2), σελ. 8
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ταυτόχρονα υπαγόρευε την  υπερφαλάγγιση των  παραµέτρων, που ο ίδιος έθεσε για 

τον ορισµό του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, δηλαδή το υψηλό κοινωνικό 

κύρος (status) του δράστη, το επάγγελµα (occupation) του και τον οργανωσιακό 

χαρακτήρα (organization) του φαινοµένου. Η προσοχή πλέον  αποµακρυνόταν από το 

επαγγελµατικό πόστο ή την  κοινωνική θέση του δράστη και στρεφόταν κυρίως στον 

τρόπο εκτέλεσης της πράξης. Εισηγητής της παραπάνω οπτικής ήταν ο H. Edelhertz, 

πρώην εισαγγελέας, ο οποίος όρισε το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου  ως 

«παράνοµη πράξη ή σειρά παράνοµων πράξεων που  τελούνται µε τη συµβολή µη 

φυσικών  µέσων και µε την απόκρυψη ή εξαπάτηση, προκειµένου για την απόκτηση 

χρηµατικού ή περιουσιακού οφέλους ή για την  απόκτηση επαγγελµατικού  ή προσωπικού 

πλεονεκτήµατος»373  Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, χαρακτηριστικό γνώρισµα του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου δεν είναι πλέον το κοινωνικό status και γόητρο 

του δράστη αλλά κάθε πράξη οικονοµικής εξαπάτησης, περικλείοντας στο 

373  Edelhertz H., 1970, The Nature, Impact and Persecution of White Collar Crime, Washington DC: National 
Institute For Law Enforcement and Criminal Justice, σελ. 3
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περιεχόµενο του όλα σχεδόν τα ποινικά αδικήµατα που απειλούν το έννοµο αγαθό 
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της περιουσίας374.

374  Σε παρόµοιο  σκεπτικό φαίνεται να ανταποκρίνεται και ο  όρος «οικονοµικό έγκληµα», ως σχεδόν αντίστοιχος 
αλλά όχι ίδιος  µε το έγκληµα του  λευκού περιλαιµίου. Όπως θα επισηµαίνει η Α. Πιτσελά «Η οικονοµική 
εγκληµατικότητα θεωρείται ως το  κύριο  πεδίο πραγµάτωσης της εγκληµατικότητας  του λευκού περιλαιµίου.»  Σε αυτό 
το  πλαίσιο, η έµφαση δίνεται πρωτίστως όχι στην έννοια της κατάχρησης της  εξουσίας, που συµβολίζουν το 
υψηλό κοινωνικό status  του  δράστη και η ατιµωρησία που συνοδεύει την κοινωνικά επιβλαβή δράση του, 
απόρροια συχνά της µη κανονιστικής τυποποίησης  της, αλλά αντίθετα στη νοµοτυπική υπόσταση  των 
προβλεποµένων στην ποινική νοµοθεσία  αδικήµατα. Ο  ορισµός, εποµένως, για το  οικονοµικό έγκληµα διαθέτει θα 
λέγαµε διαφορετική αφετηρία από εκείνον του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, καθώς έρχεται να περικλείσει 
στους κόλπους του, ως ένας γενικότερος  χώρος, ποινικά τυποποιηµένες  προσβολές οικονοµικού χαρακτήρα και 
όχι να εντοπίσει δράσεις και συµπεριφορές, που αν και επιβλαβείς, υπολείπονται κανονιστικότητας. Υπ΄αυτό το 
πρίσµα, η Πιτσελά αναγνωρίζει στα οικονοµικά εγκλήµατα «τοπικιστικό»  χαρακτήρα εφόσον συνδέονται στενά 
µε την έννοµη τάξη που αντιστοιχεί στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική δοµή µιας χώρας ενώ στα κύρια 
χαρακτηριστικά τους προσθέτει την µικρή «ορατότητα του εγκλήµατος, τον εξανεµισµό της ιδιότητας του θύµατος 
και την κατάχρηση εµπιστοσύνης. Ειδικότερα, ως προς την ελληνική έννοµη τάξη η συγγραφέας αναφέρει ότι τα 
οικονοµικά εγκλήµατα δεν εντάσσονται ως µια  ενιαία, αυτοτελή κατηγόρια εγκληµάτων ούτε  σε ειδικό  κεφάλαιο 
του Ειδικού Μέρους  του  Ποινικού Κώδικα ούτε σε ένα  αυτοτελές  νοµοθέτηµα, σε έναν ειδικό  ποινικό νόµο ή 
οικονοµικό ποινικό κώδικα. Αντίθετα συνιστούν µια κατηγορία εγκληµάτων που είναι διασπαρµένα κυρίως σε 
ειδικούς ποινικού νόµους αλλά και στο Ειδικό Μέρος του Ποινικού  Κώδικα. Βλ. Πιτσελά Α., 2010, Η 
εγκληµατολογική  προσέγγιση του  οικονοµικού εγκλήµατος, εκδόσεις  Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 85  
Ανάλογη είναι και η προσέγγιση του  Γ. Λάζου, ο οποίος ορίζει το οικονοµικό έγκληµα  µέσα από µια προσπάθεια 
κατηγοριοποίησης του, αναφέροντας  συγκεκριµένα ότι το «οικονοµικό έγκληµα αποτελεί µέρος της ευρύτερης 
κατηγορίας των εγκληµάτων κατά της ιδιοκτησίας και της  περιουσίας που  καλύπτονται από τα άρθρα 372-406 του 
Ποινικού  Κώδικα.» Επιπλέον, παρατηρείται ότι τα οικονοµικά εγκλήµατα µοιράζονται έναν ευρύ κοινό τόπο  µε 
άλλες κατηγορίες εγκλήµατος  όπως  το οργανωµένο και το  ηλεκτρονικό έγκληµα. Σε σχέση µε  τη σκοπιµότητα 
των οικονοµικών εγκληµάτων ο συγγραφέας παραπέµπει στην την άποψη του  Κ. Ανδρουλάκη, που θέλει την 
επιδίωξη των οικονοµικών εγκληµάτων συνώνυµη της επίτευξης µεγάλου, άµετρου οικονοµικού  οφέλους, 
«βρώµικου  χρήµατος»  µε αντίστοιχα µεγάλη (άµεση ή έµµεση) βλάβη πολλών. Βλ. Λαζος Γ., 2000, «Το 
οικονοµικό έγκληµα στη σύγχρονη Ελλάδα – «Σκληρά»  δεδοµένα  και βασικές συντεταγµένες», στη Ποινική 
Δικαιοσύνη, τ.6, σελ. 655-663 Χωρίς να αποµακρύνεται από την έννοια του οικονοµικού κέρδους, που  δεσπόζει 
στην έννοια της οικονοµικής εγκληµατικότητας, εντούτοις ο Ανδρουλάκης  διατυπώνει ένα πολύ  ενδιαφέρον 
ισχυρισµό, σύµφωνα µε τον οποίο το οικονοµικό έγκληµα δεν στρέφεται κατά της «οικονοµίας», ως ιδιαίτερο 
έννοµο αγαθό. Εν προκειµένω, η οικονοµία συνιστά  το κοινό  σηµείο αναφοράς των εν λόγω συµπεριφορών. Το 
πληττόµενο αγαθό, για τον Ανδρουλάκη είναι «η δικαιότητα (fairness) που πρέπει κατά την κρατούσα στοιχειώδη 
κοινωνική αντίληψη να  διέπουν την κατανοµή του  πλούτου  και την απόκτηση οικονοµικής άνεσης.» Βλ. 
Ανδρουλάκης Κ., 1993, «Γύρω από την οικονοµική εγκληµατικότητα»  στο  Οικονοµικά  Εγκλήµατα – Πρακτικά  Δ’ 
Συνεδρίου  της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού  Δικαίου, εκδοτικός οίκος Αφοι Σάκκουλα, Αθήνα, σελ.11 Από  την 
άποψη αυτή φαίνεται να διαφοροποιείται ο  Ν. Κουράκης, σύµφωνα µε τον οποίο η  οικονοµική εγκληµατικότητα 
συνιστά προσβολή  της καλής λειτουργίας της  οικονοµίας ή λειτουργικά σηµαντικών κλάδων και θεσµών της. 
Οµοίως ο Κουράκης, χωρίς να διαφοροποιείται αυτή τη φορά, αποµακρύνεται από  έναν αυστηρό τυποποιηµένο 
προσδιορισµό των οικονοµικών εγκληµάτων. Αν και ο συγγραφέας οριοθετεί την οικονοµική εγκληµατικότητα ως 
παραβίαση κανόνων σχετικών µε την οικονοµική δραστηριότητα, πέρα των ίδιων των κανονιστικών διατάξεων 
αναφέρεται και στον κύκλο  των δραστών, που  περικλείει πρόσωπα που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα. Υπό 
µια τέτοια περισσότερο  διευρυµένη οπτική υποστηρίζει ότι «είναι  δύσκολο να ελεγχθεί εµπειρικά ως προς την 
ακρίβεια της, αφού  η έννοια «οικονοµικό  έγκληµα» είναι  ακόµη αρκετά νεφελώδης» και η αποτύπωση της σε 
νοµοθετικές διατάξεις  ή αστυνοµικές  και δικαστικές  στατιστικές είναι µόνο  η «κορυφή του παγόβουνου. Και 
προσθέτει «η εµπλοκή  µιας επιχείρησης ή ενός ατόµου  σε  αθέµιτες ή/και εγκληµατικές ενέργειες λόγω ριψοκίνδυνης 
πρωτοβουλίας ή  και προς διευκόλυνση  της πραγµάτωσης άλλων κατ’ αρχήν θεµιτών επιχειρησιακών στόχων 
αποτελεί συνήθη  περίπτωση οικονοµικών εγκληµάτων.»  Βλ. 1. Κουράκης  Ν. 2007, Τα  οικονοµικά εγκλήµατα Ι. 
Βασικά ζητήµατα της οικονοµικής εγκληµατικότητας και του οικονοµικού ποινικού  δικαίου τόµος  Α  ́Γενικό µέρος, 
3η έκδοση, εκδόσεις Α. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, Κοµοτηνή σελ. 37 επ., 2. Κουράκης Ν., 1998, Τα Οικονοµικά 
Εγκλήµατα, εκδόσεις  Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα  – Κοµοτηνή 3. Κουράκη  ν., 2005, «Το οικονοµικό έγκληµα στην 
Ελλάδα σήµερα»  στο Ν. Κουράκης  Εγκληµατολογικοί Ορίζοντες  Β΄: Πραγµατολογική  Προσέγγιση  και επί  µέρους 
Ζητήµατα, 2η έκδοση, εκδόσεις  Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, Κοµοτηνή σελ. 164, 165 Κινούµενος µέσα σε έναν 
παρόµοια ευρύτερο χώρο ο Σ. Αλεξιάδης θα αναζητήσει µεν τα  κριτήρια για την οριοθέτηση των οικονοµικών 
εγκληµάτων στο  γράµµα του  ποινικού  νόµου αλλά θα  επιχειρήσει τη νοηµατική διεύρυνση τους, η οποία 
εκτείνεται πέραν των Ειδικών Ποινικών Νόµων και του   Ειδικού Μέρους του Ποινικού Κώδικα. Για την ακρίβεια 
ο συγγραφέας χρησιµοποιώντας  ως  οικονοµικά κριτήρια i)το  χώρο τέλεσης ή το  αντικείµενο  του  εγκλήµατος  ii)τη 
βαρύτητα του εγκλήµατος ανάλογα  µε την οικονοµική αξία του αντικειµένου  του  iii)τα όργανα ή τα  µέσα τέλεσης 
του εγκλήµατος iv)τα οικονοµικά αποτελέσµατα που επιφέρει η τέλεση του εγκλήµατος v)τη φύση του 
εγκλήµατος διακρίνει στη συνέχεια στις ακόλουθες κατηγορίες οικονοµικών εγκληµάτων: α)τα οικονοµικά 
εγκλήµατα(µε τη στενή έννοια) β)τα εγκλήµατα  µε οικονοµικό περιεχόµενο (οικονοµικά εγκλήµατα  µε ευρεία 
έννοια κι εδώ αναφέρει τρεις υποδιαιρέσεις: αα)εγκλήµατα επιδίωξης  οικονοµικού  οφέλους, ββ)εγκλήµατα µε 
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 Β. Από τη σφαίρα των αφαιρετικών αναζητήσεων στο πεδίο της απτής, µεσαίας 

τάξης

Στα ίδια περίπου συµπεράσµατα, που αποκλείουν το υψηλό κοινωνικό status 

του δράστη ως δοµικό συστατικό της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, 

κατέληξε και η πρώτη αξιοσηµείωτη εµπειρική έρευνα µετά τον Sutherland, που 

διεξήχθη στις Η.Π.Α. από ερευνητική οµάδα της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 

του Yale, µε κρατική χρηµατοδότηση κατά την προεδρία του Jimmy Carter και υπό τη 

διεύθυνση του Stanton Wheeler. Η συγκεκριµένη οµάδα ξεκινώντας µε δεδοµένο ότι 

το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου συνιστά πρωτίστως κοινωνιολογικό παρά νοµικό 

όρο, η παγίωση του οποίου οφείλεται αντίστοιχα σε κοινωνιολόγους παρά σε 

δικηγόρους και αντιπροσωπεύοντας περισσότερο ένα ηθικό ιδεολόγηµα παρά µια 

επιστηµονική σύλληψη, θεώρησε απαραίτητο εργαλείο για την  περαιτέρω 

επεξεργασία του την ένδυση του µε νοµικό περίβληµα375. Ακολουθώντας την ίδια 

συλλογιστική µε τον Tappan το ερευνητικό τους δείγµα βασίστηκε σε οχτώ ποινικά 

αδικήµατα, τα οποία φρόνησαν  ότι καλύπτουν τα χαρακτηριστικά του εγκλήµατος 

του λευκού περιλαιµίου και στις καταδικαστικές αποφάσεις που εξεδόθησαν για αυτά 

από τα οµοσπονδιακά δικαστήρια κατά τα οικονοµικά έτη 1976, 1977, 1978 

αφορούσες σε διαφορετικές περιφέρειες, φροντίζοντας έτσι να συµπεριλάβουν 

ταυτόχρονα ένα ικανοποιητικό γεωγραφικό εύρος.  

Με βάση τις παραπάνω συντεταγµένες, επιδίωξαν, όπως σηµειώνουν, µια 

διευρυµένη ανάλυση του φαινοµένου, τα αποτελέσµατα της οποίας προοιωνίζονται 

ήδη από τον τίτλο υπό τον οποίο δηµοσιεύτηκαν: “Crimes of the Middle Classes. 

White - Collar Offenders in the federal Courts”.376  Ο βασικός τους συλλογισµός περί 

των ισορροπιών που διαµορφώνονται ανάµεσα στα δύο κυρίαρχα συστατικά του 

375  Στην ίδια λογική εντάσσεται και ο  µεταγενέστερος ισχυρισµός ότι η  έννοια του εγκλήµατος  του  λευκού 
περιλαιµίου συνιστά περισσότερο  µια αφαιρετική ιδέα, η  οποία ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να προσεγγίζεται 
καθεµία  από τις παραµέτρους που έθεσε στον ορισµό του ο Sutherland αλλά µε την ενεργοποίηση πολλαπλών 
κριτηρίων που  σχετίζονται µε την µελέτη της εγκληµατικής  συµπεριφοράς, ταυτόχρονα σε µίκρο- και µάκρο 
επίπεδο, της θυµατοποίησης  όπως και της αντεγκληµατικής  πολιτικής. Οµοίως, υπογραµµίζεται ότι η 
ιδιαιτερότητα  που  αποδίδεται στην εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου  καταλήγει τελικά να γίνεται ο ίδιος  ο 
σκοπός  της µελέτης. Σε  ένα τέτοιο πλαίσιο προτείνεται ότι το  έγκληµα του  λευκού περιλαιµίου θα πρέπει να 
προσεγγίζεται σε σχέση και όχι σε αντιπαραβολή µε το κοινό έγκληµα, δεδοµένου ότι οι οµοιότητες τους είναι 
περισσότερες από τις διαφορές. Βλ. Schlegel K. & Weisburd D., 1992, “White–Collar Crime – The Parallax View”  
στο K. Schlegel & D. Weisburd White – Collar Crime Reconsidered, Northeastern University Press, Boston, σελ. 
3-27

376  Weisbourd D., Wheeler S., Waring E. & Bode N., 1991, Crimes of the Middle Classes. White – Collar 
Offenders in the Federal Courts, Yale University Press, New Haven & London
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εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, ήτοι την παράβαση και τον παραβάτη, βρίσκει 

το είδωλο του στο πρόσωπο του µέσου Αµερικανού πολίτη και εφαρµογή σε 

καθηµερινές πρακτικές που εµπεριέχουν το ψεύδος, τον  εµπαιγµό και την εξαπάτηση. 

Πιο συγκεκριµένα, θα υποστηρίξουν ότι το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου αν και 

διαφέρει συστηµατικά από το κοινό έγκληµα φέρει πολύ πιο απλά, γήινα και 

κοινότοπα χαρακτηριστικά από αυτά τα οποία του έχουν αποδοθεί κατά καιρούς.  Η 

αποκλειστική ταύτιση του µε τις παράνοµες δραστηριότητες της κοινωνικής ελίτ 

εισηγείται ουσιαστικά µια σειρά αντιθετικών ζευγών που ξεκινάει από το δίπολο 

“έγκληµα του λευκού περιλαιµίου – κοινό έγκληµα” για να καταλήξει µέχρι τον 

διχασµό του συστήµατος απονοµής δικαιοσύνης. «Αυτοί που  θα περιόριζαν το 

έγκληµα του  λευκού περιλαιµίου µονάχα στα εγκλήµατα των ανώτερων τάξεων και του 

επιχειρηµατικού κόσµου, και θα το συνέκριναν µε το κοινό έγκληµα, το έγκληµα του 

δρόµου ή µε τη συνήθη επινόηση του «εγκληµατικού προβλήµατος» εξετάζουν το 

ανώτατο και κατώτατο άκρο της κοινωνικής διαστρωµάτωσης και αφήνουν 

κυριολεκτικά εκτός όλο τον µεσαίο χώρο. Με µια τέτοια δε πρακτική, καλλιεργούν για 

το έγκληµα την εικόνα ενός δι-ταξικού συστήµατος, είτε της κορυφής είτε του πυθµένα, 

λέγοντας ελάχιστα για το αχανές µέσον.»377

Σε αυτό ακριβώς το «αχανές µέσον» οι µελετητές του Yale εκτιµούν ότι 

εδράζει η πυρήνας του προβλήµατος, δηλαδή στην µεγάλη κατηγορία της µεσαίας 

τάξης. Αν  και στα στοιχεία που επεξεργάζονται παρατηρείται και σχολιάζεται η σχέση 

ανάµεσα στο υψηλό κοινωνικό status του εγκληµατία του λευκού περιλαιµίου και 

στην  έκταση της βλάβης που προκαλεί η δράση του, στην έκταση της δικαστηριακής 

επιείκειας ή και ατιµωρησίας που απολαµβάνει, στην κοινωνική επιρροή που ασκεί 

και στη δυνατότητα να δρα οργανωµένα και περίπλοκα, θεωρείται υπερ-

απλουστευµένος από µέρος τους ο ισχυρισµός, που υποδεικνύει ότι το κοινωνικό 

κύρος του δράστη συνάδει µε την επαγγελµατική του θέση, η οποία εν συνεχεία 

συνδέεται άρρηκτα µε την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου.378  Αντίθετα 

υποστηρίζουν ότι µια εµβριθής ανάγνωση των πορισµάτων τους ορίζει ότι: 

377 Ibid. σελ. 180

378  Wheeler S, Weisburd D., Bode N, 1982, “Sentencing the white-collar offender: Rhetoric and Reality”, στο 
American Sociological Review, τ.47, σελ. 641-659
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1. Οποιοσδήποτε µπορεί να προβεί στη διάπραξη εγκληµάτων  λευκού 

περιλαιµίου.

2. Τα περισσότερα από τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου δεν απαιτούν 

τίποτα παραπάνω από την ικανότητα σύνταξης, ανάγνωσης και  διαχείρισης 

εγγράφων, µαζί µε µια ελάχιστη προσπάθεια αυτοπροβολής και υποσχέσεις 

για φερεγγυότητα

3. Οι συνθήκες για τη διάπραξη εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου ευνοούνται 

από την χρηµατο-πιστωτική οικονοµία

4. Η εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου από απλούς ανθρώπους 

παρουσιάζει αυξητική τάση.

Περισσότερο από τα δύο τρίτα του δείγµατος τους, εντοπίζεται στη µεσαία τάξη, 

δηλαδή ανάµεσα σε όσους ζουν πολύ πιο πάνω από τα όρια της φτώχιας, 

ενσαρκώνοντας άλλοτε το στερεότυπο του µικρο – µεσαίου και άλλοτε κατά πολύ 

ξεπερνώντας το, φιλοδοξώντας σε κάθε περίπτωση να ανέλθουν γρήγορα στην 

κοινωνική κλίµακα. Η εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου εκτείνεται 

πληθυσµιακά στις πλατιές µάζες των µεσαίων στρωµάτων και  εξοµοιώνεται 

λειτουργικά µε το σύνολο των καθηµερινών πρακτικών τους. Έτσι, το έγκληµα του 

λευκού κολάρου «υποβιβάζεται» ταξικά αλλά προάγεται ποσοστιαία, εφόσον το 

νοηµατικό του περιεχόµενο ενσαρκώνει ένα επιπλέον «αχανές µέσον», αυτό που 

παρατάσσεται µεταξύ της εγκληµατικότητας του δρόµου και της εγκληµατικότητας 

των εταιρειών.379 «Κάποια από τα µέλη αυτής της διευρυµένης οµάδας έχουν πρόσβαση 

σε οργανωσιακές δοµές που απαιτούνται για τη διάπραξη των σηµαντικότερων 

εγκληµάτων, ενώ άλλα όχι. Ανεξάρτητα από τη χρήση τέτοιων δοµών, τα προσόντα που 

χρειάζονται για αυτά τα εγκλήµατα είναι ελάχιστα, και µερικά από αυτά τα εγκλήµατα 

µοιάζουν συνηθισµένα. Ωστόσο αυτός είναι ο λόγος που πιστεύουµε ότι συγκεκριµένα 

αποτελούν από πολλές απόψεις τις κατεξοχήν αµερικανικές κατηγορίες εγκλήµατος»380

Συµβατό µε ένα τέτοιο στερεότυπο του εγκληµατία του λευκού περιλαιµίου είναι 

και τα κίνητρα που οι συγκεκριµένοι θεωρητικοί αναγνωρίζουν  στη δράση του. Με 

αφετηρία την άποψη που υποστηρίζει ότι οι περισσότερο ευκατάστατοι, λόγω 

ακριβώς της οικονοµικής άνεσης, µπορούν και ανταποκρίνονται επαρκέστερα στις 

379 Nelken D., 1997a,, op. cit σελ. 897

380 Weisbourd D., Wheeler S., Waring E. & Bode N., 1991, op. cit., σελ. 185
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ανάγκες τους, υποστηρίζεται ότι είναι σπανιότερο να εµπλακούν σε εγκλήµατα του 

λευκού περιλαµίου. Αντίθετα, η «λεπτή ισορροπία» που χαρακτηρίζει την κοινωνική 

και οικονοµική πρόοδο της µεσαίας τάξης είναι ευκολότερο να διαρραγεί στο 

σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε αντίθεση µε το µερτονικό σχήµα, που η 

έννοια της σχετικής αποστέρησης για όσους ανήκουν στη µεσαία τάξη κι επάνω  

προσδιορίζεται µε µέτρο την απληστία, η οποία καλλιεργείται στο πεδίο µιας 

ανταγωνιστικής κοινωνίας υποδαυλίζοντας την εγκληµατικότητα του λευκού 

περιλαιµίου, ο S. Wheeler αντιτείνει τον «φόβο της πτώσης» (“fear of falling”). Η 

ανασφάλεια της ανατροπή όσων κατακτήθηκαν µε συµβατικά µέσα και µε κοινωνική 

προσήλωση αποτελεί το κύριο κίνητρο για την διάπραξη ή την  εµπλοκή σε 

εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου. Ο συγγραφέας, µάλιστα, γίνεται ακόµη πιο 

παραστατικός στην περιγραφή των φόβων της µεσαίας τάξης, παρέχοντας 

παραδείγµατα σχετικά µε την  αδυναµία αποπληρωµής στεγαστικών  δανείων  ή την 

διακοπή φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία και τη µετακίνηση σε δηµόσια. «…Σε ένα 

κόσµο µε περίπου τα ίδια ποσοστά για µελλοντικά κέρδη ή απώλειες, οι εγκληµατίες του 

λευκού περιλαιµίου υπερισχύουν  κυρίως στη δεύτερη περίπτωση. Όποια κι αν είναι η 

κατανοµή, το σηµείο όπου θα εντοπισθούν  τα µεγαλύτερα ποσοστά εγκληµατιών του 

λευκού περιλαιµίου πρέπει να αναζητηθεί ανάµεσα σε αυτούς που φοβούνται τη πτώση 

παρά σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε σταθερή πορεία ή σε ανοδική εξέλιξη.381  

Ανεξάρτητα από την κριτική αποτίµηση των πλεονεκτηµάτων και των 

µειονεκτηµάτων της συγκεκριµένης έρευνας ή τις θεωρητικές διαφωνίες που µπορεί 

να προκάλεσε, το σίγουρο είναι ότι αποτέλεσε βήµα για µια συντηρητική στροφή 

τόσο στην εγκληµατολογική θεωρία όσο και στην αντεγκληµατική πολιτική. Το 

πρόβληµα του εγκλήµατος µετατέθηκε εκ νέου στο άτοµο, βαραίνοντας κυρίως τους 

ώµους των χαµηλότερων τάξεων και  «δαιµονοποιώντας» αποκλειστικά σχεδόν την 

εγκληµατικότητα του δρόµου. Μέσα σε µια τέτοια ατµόσφαιρα ειπώθηκαν σχόλια για 

ανοχή στη διαφθορά εφόσον κρίνεται αποτελεσµατική,382  ρατσιστικά υπονοούµενα 

για την  υπέρ-εκπροσώπηση των  µαύρων σε όλες τις εγκληµατολογικές στατιστικές 

381  Wheeler S., 1992, “The problem of white-collar crime motivation” στο K. Schlegel & D. Weisburd White – 
Collar Crime Reconsidered, Northeastern University Press, Boston, σελ. 117  

382  «Είµαι µάλλον ανεκτικός απέναντι σε κάποιες µορφές αστικής διαφθοράς (αν ένας καλός δήµαρχος µπορεί  να 
παραµείνει στο γραφείο του  και  να κυβερνήσει  αποτελεσµατικά κλείνοντας µόνο  ορισµένες συµφωνίες µε 
εργολάβους  και  ασφαλιστικούς φορείς, δεν ανησυχώ υπερβολικά». Wilson J. Q., 1975, Thinking About Crime, Basic 
Books, New York, σελ. 23
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οπότε και σε σχέση µε την  εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου και ισχυρισµοί 

για την έλλειψη αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος του λευκού κολάρου.383 Η 

ίδια αυτή ατµόσφαιρα συνέβαλε επιπλέον αποφασιστικά στη σκιαγράφηση της 

θεωρίας του αυτοελέγχου (self – control theory).

Γ. Η γενική θεωρία του αυτοελέγχου και η περιχαράκωση του φαινοµένου του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου στα όρια της εξατοµικευµένης συµπεριφοράς  

Η ονοµασία που συστήνεται και ως επιτοµή της συγκεκριµένης θεωρητικής 

προσέγγισης, επιτρέπει να διαφανεί ότι κεντρική ιδέα της συνιστά η έννοια του 

αυτοελέγχου, η απουσία του οποίου ευθύνεται για το εγκληµατικό φαινόµενο. Οι 

εµπνευστές της T. Hirschi & M. Gottfredson για να υποστηρίξουν ότι «το έγκληµα του 

λευκού περιλαιµίου όχι µόνο είναι έγκληµα, αλλά το έγκληµα του λευκού  περιλαιµίου 

πράγµατι συντελείται»384βασίζονται στην κλασσική θεωρία περί εγκλήµατος. Το 

εγκληµατικό φαινόµενο, εποµένως, αφορά σε γεγονότα κατά τα οποία η βία και η 

απάτη χρησιµοποιούνται για την ικανοποίηση προσωπικών συµφερόντων, όπου το 

προσωπικό συµφέρον µε τη σειρά του, αντιστοιχεί στην κατάκτηση µεγαλύτερων  και 

περισσότερων απολαύσεων µε παράλληλη την αποσόβηση πόνου ή µόχθου. Σε αυτό 

το πλαίσιο, δοµικές παράµετροι του εγκλήµατος λογίζονται η ταχύτητα, η 

βεβαιότητα, η ελάχιστη δυνατή προσπάθεια, η ευκαιρία και η τιµωρία, που 

επακολουθεί στις περιπτώσεις εντοπισµού του δράστη. Παρά τον δοµικό χαρακτήρα 

τους, όµως, τα µόλις προαναφερόµενα στοιχεία δεν νοούνται για τους συγγραφείς ως 

αυθύπαρκτα αλλά αντίθετα ως συστατικά της εγκληµατικότητας, ή όπως 

διευκρινίζουν «της τάσης των ατόµων  να επιδιώκουν την βραχύχρονη ευχαρίστηση µε 

τον πιο άµεσο τρόπο λαµβάνοντας ελάχιστα υπόψη τους τις µακροχρόνιες συνέπειες 

των  πράξεων τους».385 Το έγκληµα δηλαδή ως γεγονός και ως φαινόµενο αντλεί την 

υπόσταση και την συχνότητα του από τις δεξαµενές ορισµένων ατοµικών δεικτών 

συµπεριφοράς, όπως είναι ο αυθορµητισµός, η επιθετικότητα, η υπέρ-δραστηριότητα 

383 Βλ. Wilson J.Q. & Herrnstein R.R., 1985, Crime and Human Nature, Simon and Schuter, New York

384  Gottfredson M. & Hirschi  T., 1990, The General Theory of Crime, Stanford University Press, Stanford, 
California, σελ. 184

385  Gottfredson M. & Hirschi T.,1989, “Causes Of White – Collar Crime”, στο Nelken D. 1994 White Collar 
Crime, Dartmouth, Aldeshot, Brookfield USA, Singapore, Sydney, σελ.123
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και η απάθεια ή αδιαφορία ως προς την  κοινή γνώµη. Κατ΄ επέκταση εγκληµατίες 

είναι τα άτοµα στα οποία οι εν  λόγω δείκτες παρουσιάζονται αυξηµένοι και 

εµφανίζονται έτσι ανίκανα ή απρόθυµα να αναβάλουν  ή να επιβραδύνουν την 

προσωπική τους ευχαρίστηση αδιαφορώντας τόσο µπροστά στο ενδεχόµενο της 

τιµωρίας ή στη σκέψη της κοινωνικής βλάβης. Θεωρούνται παρορµητικοί, 

δραστήριοι και ριψοκίνδυνοι.

Οι εγκληµατίες του λευκού περιλαιµίου δεν αποτελούν εξαίρεση στον 

παραπάνω κανόνα. «Όπως συµβαίνει και µε το κοινό έγκληµα οι εγκληµατίες του 

λευκού περιλαιµίου κυνηγούν ξεκάθαρα το προσωπικό συµφέρον».386 Η διάκριση που 

τους επιφυλάσσεται δεν σχετίζεται ούτε µε την διαφορετικότητα των  κινήτρων ούτε 

µε τη φυσική ή νοµική τους προσωπικότητα αλλά µόνο µε προσπάθειες άρνησης και 

αµφισβήτησης της ύπαρξης τους, είτε σε θεωρητικό είτε σε πολιτικό επίπεδο. Όπως 

και οι ερευνητές του πανεπιστηµίου του Yale, οι Hirschi & Gottfredson θα 

υποστηρίξουν  ότι ταυτίζοντας τους εγκληµατίες του λευκού κολάρου αποκλειστικά 

µε πρόσωπα υψηλού κοινωνικού κύρους, για να τα συγκρίνουµε στη συνέχεια µε 

αυτά που βρίσκονται στο άλλο άκρο του κοινωνικού αντίποδα, αφήνουµε εκτός 

πεδίου µελέτης ένα µεγάλο αριθµό δραστών. Αναπτύσσοντας περαιτέρω την ίδια 

συλλογιστική, υπογραµµίζεται ότι τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου προφανώς 

διαπράττονται από λευκού περιλαιµίου επαγγελµατίες, µε την απλή λογική όµως που 

θέλει τους κλέφτες µοτοποδηλάτων  να έχουν κάποιου είδους πρόσβαση σε 

µοτοποδήλατα, και ανεξάρτητα από το αν εκπροσωπούν  υψηλόβαθµα ή 

χαµηλόβαθµα στελέχη, επιτυχηµένους ή αποτυχηµένους επαγγελµατίες, υψηλού ή 

χαµηλού κύρους πολίτες. 

Αντίστροφα, οι συγγραφείς διατείνονται ότι η εγκληµατικότητα των ατόµων 

δεν είναι ανεξάρτητη από τις επιταγές που η θέση τους, τους επιβάλλει. Αυτό 

σηµαίνει ότι η µορφολογία του εγκλήµατος πλάθεται σε άµεση σύνδεση µε τον 

κοινωνικό χώρο, εντός του οποίου εκτυλίσσεται η εγκληµατική δράση και όχι µε τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόµων που συνθέτουν το χώρο αυτό. Οι συνθήκες 

που επικρατούν ή οι µεταβολές που επέρχονται σε ένα τέτοιο πλαίσιο διαφοροποιούν 

τη µορφή των  εγκληµάτων αλλά όχι αυτή των εγκληµατιών. Ακολουθώντας το 

386 Ibid., σελ. 184
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σκεπτικό αυτό, οι προβλέψεις τους για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, το 

τοποθετούν στη χαµηλότερη κλίµακα των εγκληµατολογικών στατιστικών, διότι, 

όπως επισηµαίνουν, τα λευκού κολάρου επαγγέλµατα είναι ασύµβατα µε υψηλούς 

δείκτες εγκληµατικότητας. «Με άλλα λόγια, η διαδικασία επιλογής, που  προσιδιάζει 

στον υψηλό σκοπό του επαγγελµατικού οικοδοµήµατος, τείνει να στρατολογεί άτοµα µε 

σχετικά χαµηλή τάση προς το έγκληµα»387 

Υπέρµαχοι µιας ενιαίας και γενικευµένης θεωρίας για την ερµηνεία του 

εγκληµατικού φαινοµένου στο σύνολο του, οµοίως θα υποστηρίξουν ότι το έγκληµα 

του λευκού περιλαιµίου δεν αποτελεί αντικείµενο κάποιας ξεχωριστής αιτιολογικής ή 

αιτιοκρατικής διαδικασίας και εποµένως είναι τόσο ξεχωριστό όσο κάθε άλλη µορφή 

εγκλήµατος. Τα αίτια του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου είναι τα αυτά που 

ισχύουν για κάθε έγκληµα388, καθόσον  το περιεχόµενο τους προδιαγράφεται από την 

οµοιογένεια που χαρακτηρίζει τα κίνητρα των δραστών. Το ίδιο ισχύει και ως προς τη 

βαρύτητα των προσβολών. Ο διαφορετικός βαθµός δηλαδή προσβολής ενός έννοµου 

αγαθού µπορεί να παραπέµπει σε διαφορετικούς τύπους εγκληµάτων αλλά δεν 

σηµαίνει διαφορετικά κίνητρα από µέρους του εγκληµατία. Η µόνη θεωρητική αξία 

που θα είχε ο διαχωρισµός του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου από το κοινό 

έγκληµα είναι ισοδύναµη µε την αντίδραση απέναντι σε κοινωνικές περιχαρακώσεις 

του εγκληµατικού φαινοµένου, ενώ σε πρακτικό επίπεδο µια τέτοια διάκριση έχει 

βάση µόνο σε στρατηγικές αντεγκληµατικής πολιτικής. 

Αναστρέφοντας το ίδιο επιχείρηµα οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 

διακρίνοντας το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου από το κοινό έγκληµα και 

387 Gottfredson M. & Hirschi T., 1990, op. cit., σελ. 191

388Σύµφωνα µε τη γενική θεωρία ελέγχου του Hirschi «οι παρεκκλίνουσες πράξεις προκύπτουν όταν ο δεσµός  του 
ατόµου µε  την κοινωνία είναι αδύναµος ή  κοµµένος» Ο δεσµός  αυτός συνίσταται σε τέσσερα αλληλένδετα 
στοιχεία: την αφοσίωση, τη δέσµευση, την ανάµειξη και τη πίστη. Πιο  αναλυτικά, υποστηρίζεται ότι η  αφοσίωση 
στον συµβατικό τύπο ατόµου, η δέσµευση στις συµβατικές γραµµές δράσης, η ανάµειξη σε συµβατικές 
δραστηριότητες  και η πίστη σε ένα κοινό σύστηµα αξιών ενδυναµώνουν τους κοινωνικούς δεσµούς και κατ’ 
επέκταση συγκρατούν την ανάµειξη σε  εγκληµατικές  δράσεις. Βλ. Hirschi T., 1969, Causes of Delinquency, 
University of California Press, Berkley, σελ. 16 Βασιζόµενος πάνω στην γενική αυτή θεωρία ελέγχου ο Lasley 
δοκιµάζει να την επεκτείνει περαιτέρω προσαρµόζοντας την στη συµπεριφορά των εγκληµατιών του λευκού 
περιλαιµίου σε µια προσπάθεια, όπως  ο ίδιος  αναφέρει, να την υποστηρίξει εµπειρικά. Σε ένα τέτοιο  πλαίσιο  ο 
συγγραφέας καταλήγει α)ότι η εµπλοκή εταιρικών στελεχών σε εγκλήµατα  του λευκού  περιλαιµίου  σχετίζεται µε 
το  έλλειµµα κατάλληλων εσωτερικών αντιστάσεων και όχι επειδή εξαναγκάζονται σε µια  τέτοια  συµπεριφορά από 
εγκληµατογενείς δυνάµεις β)ότι υπάρχει γενική συµφωνία  µεταξύ  των εταιρικών στελεχών ως προς την δόκιµη 
εταιρική δράση και εποµένως το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου δεν συνιστά παράγωγο κάποιας εταιρικής 
υποκουλτόυρας που  ευνοεί τις παράνοµες δραστηριότητες και γ) ότι τα στελέχη  – δράστες δεν επικαλούνται 
ορθολογισµούς  προκειµένου  να ουδετεροποιήσουν ηθικά  τη δράση  τους. Αντίθετα, θεωρείται ότι µόνο εκείνοι οι 
δράστες  που διαθέτουν αδύναµους δεσµούς µε την επιχειρηµατική τάξη πραγµάτων µπορούν να καταφύγουν σε 
τέτοιου είδους  εξορθολογικές διαδικασίες. Βλ. Lasley J., 1988, “Toward  a control  theory of white-collar 
offending”, στο Journal of Quantitative Criminology, τ.4(4), σελ. 347-362        
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προσωποποιώντας το αποκλειστικά µε τους δράστες υψηλού κοινωνικού κύρους  

καταλήγουµε να ακυρώνουµε την ίδια την προσφορά του Suthrland, ο οποίος µε την 

εισήγηση του σχετικού όρου στο θεωρητικό πεδίο της εγκληµατολογίας θέλησε να 

την απελευθερώσει από κοινωνικές παθολογίες και στερεότυπα. «Η διαφορά ανάµεσα 

στο έγκληµα του δρόµου και στο έγκληµα της σουίτας αφορά στη παράβαση παρά στη 

διαφορά του παραβάτη….Το να σκεφτόµαστε διαφορετικά σηµαίνει σύγχυση της 

κοινωνικής θέσης µε κοινωνικές αιτίες».389   Ωστόσο, µια από τις αιχµηρές κριτικές 

που ασκήθηκαν  κατά της γενικής θεωρητικής προσέγγισης των Hirschi  & 

Gottfredson, και ειδικότερα σε σχέση µε τα συµπεράσµατα τους για το έγκληµα του 

λευκού περιλαιµίου µεταθέτει την όποια σύγχυση στους ίδιους τους συγγραφείς.390 

 Δ. Οι έννοιες του κοινωνικού ελέγχου, της εµπιστοσύνης και του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου: ένα ενιαίο, τριφασικό σύστηµα; 

«Η δεύτερη σηµαντικότατη ρεβιζιονιστική προσπάθεια να επανακαθοριστούν  τα 

όρια του  εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου – να ελευθερωθεί από τα δεσµά του 

Sutherland – προτάθηκε από τη Susan Shapiro, µέλος της αρχικής ερευνητικής οµάδας 

του Yale».391  Σύµφωνα µε τον ισχυρισµό της, η έννοια του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου, όπως και άλλες συνώνυµες της, που κατά καιρούς έχουν  προτιµηθεί, 

πάσχουν από την ίδια θεωρητική «στένωση» που δηµιουργεί ο συµφυρµός «των 

δράσεων  µε τους δράστες, των κανόνων µε τους παραβάτες, του  modus operandi µε 

τους αυτουργούς».392  Θέτοντας ως βάση των επιχειρηµάτων της το θετικό δίκαιο και 

συνεπώς βλέποντας ως έγκληµα κάθε πράξη που συνιστά παραβίαση του ποινικού 

κώδικα, παρατηρεί ότι η «πρωτιά» που δίνεται στον εγκληµατία του λευκού 

389 Ibid., σελ. 201

390  Η  ένσταση του  Steffensmeier ως προς τους ισχυρισµούς των Hirrschi & Gottfredson  για το έγκληµα του 
λευκού περιλαιµίου στρέφεται τόσο κατά της ίδιας της βάσης δεδοµένων που οι τελευταίοι χρησιµοποίησαν όσο 
και της ανάγνωσης που της έκαναν. Σύµφωνα µε τον αντίλογο του, τα εγκλήµατα  στα οποία επικεντρώνεται η 
µελέτη των Hirrschi & Gottfredson δεν συνιστούν εγκλήµατα  του λευκού  περιλαιµίου, αλλά ακόµη και αν τα 
δεχτούµε ως τέτοια, η περαιτέρω ανάλυση στην οποία προχώρησαν οι συγγραφείς θεωρείται  από µέρος του 
διαστρεβλωµένη και οδηγεί εποµένως σε παραποιηµένα συµπεράσµατα, καθιστώντας  την µελέτη τους 
αµφισβητήσιµη τόσο σε πρωτογενές όσο και σε  δευτερογενές επίπεδο. Steffensmeir D., 1989, On The Causes Of 
“White – Collar” Crime: An Assessment Of Hirschi  And Gottfredson’s Claims στο Nelken D. 1994 White Collar 
Crime, Dartmouth, Aldeshot, Brookfield USA, Singapore, Sydne, σελ. 152

391 Geis G., 2002a,, op. cit., σελ. 47

392  Shapiro  S., 1994, “Collaring The Crime Not The Criminal:  Reconsidering The Concept  Of White Collar 
Crime”, στο Nelken D., White Collar Crime, Dartmouth, Aldershot, Brookfierd USA, Singapore, Sydney, σελ. 12
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περιλαιµίου έναντι του ίδιου  του εγκλήµατος καταλήγει «σε ένα ατυχές κράµα 

ορισµού και ερµηνείας»,393  που µε τη σειρά του διατηρεί τον όρο δέσµιο νοηµατικών 

αδιεξόδων  και αναστέλλει κάθε δηµιουργική επεξεργασία του φαινοµένου. Εκτός, 

όµως, από τον κίνδυνο «θεωρητικής στειρότητας» που προκαλεί ο προσδιορισµός του 

εγκλήµατος, ως ενδεικτικός των  κοινωνικών γνωρισµάτων που φέρει ο εγκληµατίας, 

µια τέτοια προσέγγιση επιπλέον υποτιµά αν όχι αγνοεί τις πολύπλοκες κοινωνικές 

δοµές. Η καταγραφή, εποµένως, των χαρακτηριστικών που αφορούν πρωτίστως στη 

πράξη ή στον  κανόνα που παραβιάστηκε και σε ένα δεύτερο µονάχα επίπεδο η 

αναφορά στα κοινωνικά χαρακτηριστικά του δράστη, και πάντως επεξηγηµατικά της 

πράξης, αποτελούν προτεραιότητα για τη διάνοιξη µιας νέας οπτικής και προοπτικής 

αναφορικά µε την έννοια του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου απαντάται ως 

κατάχρηση εµπιστοσύνης394. Το θεωρητικό µοντέλο που προτείνει η Shapiro 

υποστηρίζει ότι στις σύγχρονες κοινωνίες η πλειοψηφία των σχέσεων, και ιδιαίτερα 

όσες συνδέονται µε τη παροχή υπηρεσιών, υλοποιούνται κυρίως µε τη συνδροµή 

αντιπροσώπων – µεσαζόντων. Νοµικά, η αποκρυστάλλωση των σχέσεων αυτών 

ταυτίζεται µε τη σύµβαση της εντολής και τα νοµικά υποκείµενα που 

διαµορφώνονται αντιστοιχούν στον εντολέα και στον  εντελοδόχο. Απότοκος δε µιας 

τέτοιας σύµβασης θεωρείται η αρχή της εµπιστοσύνης, που προσδιορίζει ταυτόχρονα 

το ύφος της σχέσης στην οποία παραπέµπει.395  Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της 

σχέσης, που ταυτόχρονα αποτελεί τον γνωστικό πυρήνα της έννοιας της 

εµπιστοσύνης, είναι η απουσία αυστηρού και άµεσου ελέγχου, ο οποίος χάνεται 

ακόµη περισσότερο λόγω της ασυµµετρίας την οποία η συγγραφέας διαβλέπει στην 

393 Braithwaite J., 1985, “White Collar Crim”e στο Annual Review of Sociology, τ.11, σελ 5

394 Στο ίδιο συµπέρασµα είχαν καταλήξει µία δεκαετία σχεδόν νωρίτερα και οι A. Reiss  &A. Biderman. Σύµφωνα 
µε τη έρευνα που  διεξήγαγαν επί  των στατιστικών στοιχείων για την εγκληµατικότητα του  λευκού  περιλαµίου, 
που καταχωρούνταν από την  Οµοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας  των ΗΠΑ  οι δύο µελετητές συνοµολογούν 
µεν τον τεράστιο όγκο τέτοιων εγκληµάτων αλλά απορρίπτουν κάθε ιδέα περί υψηλού κοινωνικού status για τον 
προσδιορισµό τους. Αντίθετα, διαπιστώνουν ότι ένας  µεγάλος πληθυσµός ατόµων, πέραν αυτών που ανήκουν στις 
υψηλές κοινωνικές τάξεις, δύναται να διαπράξει εγκλήµατα στο  πλαίσιο  της επαγγελµατικής  του  άσκησης. Λογική 
απόληξη ενός τέτοιου ισχυρισµού είναι και η αντίληψη των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου κυρίως ως 
παραβιάσεις εµπιστοσύνης, η οποία  συναρτάται µε αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Βλ. Reiss A. & Biderman A.,
1980, Data Sources on White-Collar Law-Breaking, US Department on Justice, National Institute of Justice 

395 Στο  αγγλοσαξονικό  δίκαιο, όπου η σύµβαση  της εντολής αντιστοιχεί στον νοµικό όρο “fiduciary relationship”, 
η αρχή της εµπιστοσύνης καθίσταται προφανής ήδη από τη γλωσσολογική ανάλυση του, δεδοµένου  ότι 
προέρχεται από το λατινικό fides, fiducia που σηµαίνει εµπιστοσύνη, πίστη
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κοινωνική οργάνωση τέτοιων σχέσεων.396  Σε αντίθεση µε τη φαινοµενικά 

πλεονεκτική θέση που ο εντολέας – δικαιούχος διατηρεί στο πλαίσιο των νοµικών 

κωδίκων, σε επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης οι σχέσεις εµπιστοσύνης εµφανίζουν 

δυσαρµονία και ανισότητα, καθιστώντας τον πρακτικά τρωτό και ευάλωτο. Οι  

εξειδικευµένες γνώσεις, το µονοπώλιο στη πληροφόρηση καθώς και στη χρήση των 

πληροφοριών, η διαπιστευµένη εξουσία, η κηδεµονία, η διακριτική ευχέρεια, µε τα 

οποία είναι συχνά προικισµένος ο εντελοδόχος και ταυτόχρονα η πληθώρα των 

σχέσεων που καλείται να ρυθµίσει καθηµερινά ο εντολέας αποτελούν γόνιµο έδαφος 

για καταχρήσεις των κανόνων εκείνων, που µε τη σειρά τους συνθέτουν  την αρχή της 

εµπιστοσύνης, δηλαδή της διαφάνειας, της ανιδιοτέλειας και της τήρησης του 

ασυµβίβαστου. Η συγγραφέας, µάλιστα, θα υπογραµµίσει ότι η παραβίαση ή ο 

σφετερισµός των κανόνων αυτών συνθέτουν το modus operandi της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, το οποίο, στο επίπεδο των πρακτικών που 

υιοθετούνται, δεν διαφοροποιείται από τα κοινά εγκλήµατα κατά της περιουσίας και 

της ιδιοκτησίας. 

Οι εγκληµατίες του λευκού περιλαιµίου κατ΄ επέκταση ψευδολογούν, 

εξαπατούν και ληστεύουν όπως οι κοινοί εγκληµατίες, πλην όµως µε «στυλ», καθώς 

διαθέτουν την  ικανότητα «να ληστεύουν χωρίς βία και να προβαίνουν  σε διαρρήξεις 

χωρίς να καταπατούν»397 χάριν, όπως ήδη αναφέρθηκε, της δοµικής ασυµµετρίας που 

χαρακτηρίζει τις σχέσεις εµπιστοσύνης. Οµοίως δοµική χαρακτηρίζεται και η 

ανικανότητα του ποινικού συστήµατος να εντοπίσει, να διώξει και να τιµωρήσει τους 

υπεύθυνους για εγκλήµατα λευκού περιλαιµίου. Αναφερόµενη σε ένα σύνολο από 

τέτοιους δοµικούς παράγοντες, που εκτείνονται από τη µυστικότητα µε την οποία 

διενεργούνται τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου µέχρι την άγνοια που φέρουν τα 

θύµατα τέτοιων εγκληµάτων για την ίδια τους τη θυµατοποίηση, η Shapiro 

υποστηρίζει ότι οι στρατηγικές κοινωνικού ελέγχου που υιοθετούνται παίζουν 

αποφασιστικό ρόλο στην  κοινωνική δόµηση του συγκεκριµένου φαινοµένου. Πιο 

396  Ο J. Coleman επιχειρεί µια εκτεταµένη ανάλυση της ασυµµετρίας που χαρακτηρίζει τις  σύγχρονες κοινωνικές 
σχέσεις, στη βάση  της οποίας  εντοπίζονται «οι δοµικές αλλαγές που επήλθαν στη κοινωνία στο διάστηµα πέραν των 
τελευταίων εκατό χρόνων και στις οποίες τα νοµικά πρόσωπα παίζουν διευρυµένο ρόλο  και  τα φυσικά πρόσωπα 
παίζουν περιορισµένο ρόλο.».  Coleman J., 1982, The Asymmetric Society, Syracuse University Press, σελ 13  

397 Shapiro S., 1994, op. cit., σελ. 11
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απλά, το φαινόµενο της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου υπάρχει όσο δεν 

αντιµετωπίζεται σε επίπεδο κοινωνικού ελέγχου.

Παρεκκλίνοντας στο σηµείο αυτό από την προσέγγιση των Hirschi & 

Gottfredson, αλλά λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη της την  παρέµβαση τους αναφορικά 

µε τις κοινωνικές επιταγές που συνεπάγονται τα επαγγέλµατα του λευκού περιλαιµίου 

και φανερά επηρεασµένη από την παράδοση του Yale, η συγγραφέας θα 

υπογραµµίσει ότι δεν είναι το κοινωνικό status του δράστη ίδιον του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου αλλά ο κοινωνικός ρόλος που καλείται να παίξει µέσα στις 

υπάρχουσες κοινωνικές δοµές, όπου λαµβάνουν χώρα οι όποιες συναλλαγές. «Η 

έννοια του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου περικλείεται από µία κίβδηλη σχέση 

ανάµεσα σε ρόλους- συγκεκριµένους κανόνες και στα χαρακτηριστικά εκείνων που 

κατέχουν  αυτούς τους ρόλους. Το εταιρικό, επαγγελµατικό και το υψηλό status 

σχετίζονται µε τη διανοµή των θέσεων εµπιστοσύνης, οι οποίες µε τη σειρά τους 

παρέχουν ευκαιρίες για κατάχρηση. Αλλά αυτός ο συσχετισµός δεν  δικαιολογεί να 

παραλείπουµε το ενδιάµεσο στάδιο και να ταυτίζουµε τις καταχρήσεις µε το status του 

δράστη. Πράγµατι ο συσχετισµός ανάµεσα στο εταιρικό, επαγγελµατικό και υψηλό 

status και στην κατάχρηση εµπιστοσύνης απέχει πολύ από το να θεωρείται αµάχητος. 

Δράστες ντυµένοι από πολύ διαφορετικές γκαρνταρόµπες ψεύδονται, κλέβουν, 

παραποιούν, πλαστογραφούν, υπερβάλλουν, παραλείπουν, εξαπατούν, αποκρύπτουν, 

υπεκφεύγουν των καθηκόντων τους, καταχρώνται, ιδιοποιούνται, ωφελούνται και 

εµπλέκονται σε περιπτώσεις διαφθοράς ή αναρµοδιότητας µε το να κάνουν κακή χρήση 

της θέσης εµπιστοσύνης που κατέχουν. Απ΄ότι προκύπτει οι περισσότεροι από αυτούς 

δεν είναι από ανώτερη κοινωνική τάξη».398  Χωρίς να αρνείται ότι το υψηλό 

κοινωνικό, επαγγελµατικό status συνδέεται ενδεχοµένως ή και αποκλειστικά µε 

κάποιες µορφές εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου καθώς και µε 

περισσότερες ευκαιρίες συµµετοχής ή και αυτουργίας, ωστόσο, σε καµία περίπτωση 

δεν εκλαµβάνει τα συγκεκριµένα ή παρόµοια χαρακτηριστικά ως προσδιοριστικά της. 

Αντίθετα, η Shapiro θα υποστηρίξει µε θέρµη ότι το µεγαλύτερο ποσοστό τέτοιων 

παραβιάσεων  καταλήγει στα «αζήτητα» λόγω ακριβώς της ασηµαντότητας που 

χαρακτηρίζει τους δράστες και της ρουτίνας που διακρίνει τις πράξεις τους. Ο 

398 Ibid. σελ. 11
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περιορισµός εποµένως των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου σε δράστες µε 

υψηλό κοινωνικό κύρος παραπέµπει σε «µεροληπτικά» ερευνητικά δείγµατα και κατ’ 

επέκταση σε  «παραπλανητικά και παραπειστικά» συµπεράσµατα.399   

 Παρά το αναθεωρητικό µοντέλο που εισηγείται για το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου, η Shapiro δεν εγκαταλείπει ούτε αποκηρύσσει τον  ίδιο τον όρο, 

σχολιάζοντας ότι «παρ’ όλες τις σηµαντικές προσπάθειες δεν έχει υπάρξει µέχρι στιγµής 

µια εννοιολογική λύση στο αίνιγµα του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου που  να είναι 

ικανοποιητική ή ευρέως αποδεκτή»400  και ως εκ τούτου αναγνωρίζει τη δυναµική που 

αυτός φέρει ως «πολεµικά ισχυρός και χειροπιαστά αυταπόδεικτος».401  Στο σηµείο, 

όµως, αυτό ολοκληρώνεται και η αναγνώριση της θεωρητικής καινοτοµίας που 

χρεώνεται σον Sutherland και οµοίως σε όσους από τους µεταγενέστερους του 

θεωρητικούς υπερασπίζονται ως ερµηνευτικά κλειδιά του φαινοµένου το υψηλό 

κοινωνικό status των δραστών, τον ρόλο της πολιτικής οικονοµίας, την  επέκταση της 

έννοιας πέρα από τα όρια του ποινικού δικαίου ή ακόµα και του αστικού ή και του 

διοικητικού, χρεώνοντας τους τον τίτλο των «νέων ηθικών εταίρων» ή «των 

σταυροφόρων  του εταιρικού εγκλήµατος»  Με το θεώρηµα της περί απουσίας ελέγχου 

σε ασύµµετρες σχέσεις η Shapiro διεκδικεί να θέσει ένα οργανωσιακό πλαίσιο, εντός 

του οποίου η µελέτη περιπτώσεων κατάχρησης εµπιστοσύνης θα είναι ουδέτερη από 

συναισθηµατισµούς και «ηθικά ξεσπάσµατα που επισκιάζουν το επιδέξιο 

κοινωνιολογικό αισθητήριο»,402 ικανή να αναδείξει τους ενδό-συσχετισµούς ανάµεσα 

στον τρόπο που διαρθρώνονται οι δοµικές ευκαιρίες για κατάχρηση εµπιστοσύνης και 

στις κοινωνικές συνθήκες υπό τις οποίες υλοποιείται η εκµετάλλευση των ευκαιριών 

αυτών είτε από άτοµα είτε από οργανισµούς. Σε αυτό το πλαίσιο,  υπογραµµίζει ότι η 

έννοια της κατάχρησης της εµπιστοσύνης αφορά σε όλες τις σχέσεις εµπιστοσύνης 

399  Shapiro S., 1983, “The New Moral  Entrepreneurs: Corporate crime Crusaders”, στο Contemporary Sociology, 
τ.12, σελ. 305

400 Ibid., σελ. 306

401 Shapiro S.,, 1994, op. cit., σελ. 22

402 Shapiro S., 1983, op. cit., σελ. 306
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που αναπτύσσονται κοινωνικά, ακόµη κι αν πρόκειται για «παιχνίδια εµπιστοσύνης» 

του υποκόσµου και όχι µόνο µιας κοινωνικής αφρόκρεµας.403 

Η Shapiro δεν παραγνωρίζει τα θεωρητικά ελλείµµατα που παρουσιάζει η 

παρέµβαση της, τα οποία ωστόσο βλέπει ότι υποχωρούν µπροστά στην ίδια πάντα 

ανάγκη για µεγαλύτερη δοµική ευελιξία και αµεροληψία. Υπεραµυνόµενη της 

αναγκαιότητας για απεγκλωβισµό του όρου του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου 

από τον ορισµό, που του κληροδότησε ο Suthrland, η προοπτική που επιδιώκεται, 

όπως η ίδια υπογραµµίζει, ταυτίζεται µε την  ενσωµάτωση της έννοιας στον κορµό της 

κυρίαρχης εγκληµατολογίας, συνοµολογώντας έτσι την αντιφατικότητα των 

προθέσεων της. Για τη Shapiro το πρόβληµα του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, 

στο οποίο οφείλουν να εστιάσουν οι εγκληµατολόγοι συνοψίζεται στο άθροισµα των 

κανόνων εµπιστοσύνης µε τις δοµικές αδυναµίες των σχέσεων εµπιστοσύνης και µε 

την έννοια της εµπιστοσύνης νοµικά τεκµηριωµένη και «απελευθερωµένη» από κάθε 

ηθικό περιεχόµενο. Ξεχνά ωστόσο, όπως «της υπενθυµίζει» η κριτική απάντηση από 

τους Michalowski & Krammer ότι ο νόµος έχει το δικό του ηθικό περιεχόµενο και 

άρα: «το να βασιζόµαστε στο νόµο για να ορίσουµε τα όρια της εγκληµατολογικής 

έρευνας δεν είναι λιγότερο εµποτισµένο µε ηθική επιλογή από το να επιλέγουµε 

ορισµούς που βασίζονται σε έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.»404  

 Ε. Παραλλάσσοντας συνισταµένες: η έννοια της εµπιστοσύνης, το έγκληµα του 

λευκού περιλαιµίου και η παράµετρος της εξουσίας

 

403  Όπως συγκεκριµένα παραθέτει µε τα δικά της λόγια η συγγραφέας:  «Η λήψη  υπόψη  του  κοινωνικού  πλαισίου 
της παρανοµίας – είτε ατοµικό είτε οργανωσιακό, επιχειρηµατικό  ή µη  –  παρέχει σηµαντικά στοιχεία για τη  δοµή  και 
τις ευκαιρίες παραβίασης ου  νόµου. Ωστόσο, επειδή  αυτό  το  κριτήριο αναφέρεται  στο σκηνικό  της παρανοµίας παρά 
στη  φύση  της παράνοµης συµπεριφοράς χρησιµεύει µάλλον ως παράγοντας σύγχυσης. Όπως σηµειώθηκε, 
συµπεριλαµβάνει ένα φάσµα από ανόµοιες δραστηριότητες, ωστόσο αποκλείει µερικές που  είναι κυριολεκτικά ίδιες 
µε  αυτές που εµπεριέχονται στη  λίστα. Αυτό συµβαίνει γιατί το  κοινωνικό πλαίσιο και η παράνοµη συµπεριφορά 
συσχετίζονται  – κάποιες συµπεριφορές είναι λίγο  πολύ  περισσότερο συνήθεις σε  συγκεκριµένα περιβάλλοντα απ’ ότι 
σε άλλα – αλλά δεν υπάρχει απόλυτη σχέση  µεταξύ  συµπεριφοράς και  πλαισίου. Εφόσον, υποθετικά το έγκληµα του 
λευκού περιλαιµίου  συνιστά µια κατηγορία συµπεριφοράς, ορισµοί που  αναφέρονται  στο  κοινωνικό πλαίσιο στη 
καλύτερη περίπτωση µπορούν να εκληφθούν ως  γενικευµένες  προσεγγίσεις. Συνοψίζοντας, φαίνεται  αυτονόητο ότι 
ορισµοί  µιας συµπεριφοράς πρέπει να συµπεριλαµβάνουν στοιχεία ή πλευρές της ίδιας της  συµπεριφοράς. Τέτοιες 
προσπάθειες γίνονται  περίπλοκες εξαιτίας της απουσίας κανονιστικού ή νοµικού  ορισµού  του  εγκλήµατος του  λευκού 
περιλαιµίου  και της δυσκολίας σύγκλισης σε  ένα ελάχιστο παρονοµαστή για τόσα πολλά και ανόµοια γεγονότα.» Βλ. 
Shapiro S., 1980, Thinking About White-Collar Crime – Matters of  Conceptualizations and Research, U.S. 
Department of Justice, National Institute of Justice, σελ. 17-18  

404  Michalowski R. & Kramer R., 1987, “The Space Between Laws: The Problem Of Corporate Crime In 
Transnational Context” στο Social Problems, τ.34, σελ. 45
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Ο David Friedrichs θα συµφωνήσει µε τη Shapiro τόσο για τη θεωρητική όσο 

και για την εργαλειακή συνεισφορά της έννοιας της εµπιστοσύνης στην  ανάλυση του 

φαινοµένου του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου. Ωστόσο, η πρόταση που 

διατυπώνει παραπέµπει σε µία τελείως διαφορετική επεξεργασία της έννοιας, η οποία 

είναι ορατή, ήδη, από τον δυαδικό όρο που επιλέγει ο συγγραφέας για να 

συµπυκνώσει, όπως υπογραµµίζει, το απέραντο εύρος των εγκληµάτων του λευκού 

περιλαιµίου. Οι «εµπιστευµένοι εγκληµατίες» (trusted criminals) αφορούν µεν  στην 

έννοια της εµπιστοσύνης, όχι όµως για να δηλωθεί αποκλειστικά το είδος των 

κοινωνικών δεσµών, που λειτουργούν ως δοµικές ευκαιρίες για την εγκληµατικότητα 

του λευκού κολάρου αλλά, επιπρόσθετα, για να καταδείξει όσους χαίρουν  των 

προνοµίων της. Όπως και η Shapiro, ο Friedrichs  θα επισηµάνει τον καθοριστικό 

ρόλο που παίζει η εµπιστοσύνη µε διάφορες µορφές και σε διαφορετικούς βαθµούς 

στις σηµερινές σχέσεις και συναλλαγές καθώς και τις αµέτρητες ευκαιρίες για 

εγκλήµατα λευκού περιλαιµίου, που προσφέρει ο σύγχρονος, απρόσωπος χαρακτήρας 

της.  Ο δεύτερος, όµως, δεν νιώθει την ίδια ανάγκη να προσφύγει σε µια νοµική 

τυποποίηση της έννοιας αλλά αντίθετα επιλέγει µια περισσότερο κοινωνιολογική 

προσέγγιση, µε την οποία ως εµπιστοσύνη αναφέρεται «η βαθιά πίστη σε µια σχέση 

ότι το άλλο µέρος θα πράξει έντιµα και θα ικανοποιήσει τις νόµιµες προσδοκίες».405  

Αν και η έννοια της εµπιστοσύνης  λειτουργεί ως αναπόσπαστο στοιχείο σε λευκού 

περιλαιµίου συναλλαγές, διαφωνεί µε τη θέση που την  προάγει ως το πλέον τυπικό 

στοιχείο των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου. «Η εµπιστοσύνη και η παραβίαση 

της είναι στοιχεία και άλλων  εγκληµάτων, από τις κοµπίνες µέχρι την  ενδο-

οικογενειακή βία».406 Για τον  Fredrichs, εποµένως, η διαφοροποιός αιτία ανάµεσα στο 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου και στο κοινό έγκληµα δεν συνίσταται στην 

παράµετρο της εµπιστοσύνης.407   Η ουσία της διαφοράς εντοπίζεται κυρίως στη 

405  Oliver A., 1997, On the nexus of organizations and professions: Networking through trust, in Sociological 
Inquiry, τ.67, σελ. 227-245

406  Friedrichs D., 2007a, Trusted Criminals – white collar Crime in Contemporary Society, 3rd ed. Thomson 
Wadsworth, σελ. 8

407 Ο συγγραφέας για να θεµελιώσει τον ισχυρισµό του καταφεύγει εύστοχα σε ένα  συγκριτικό παράδειγµα. «Και 
η εξαπάτηση  ή  η κατάχρηση της εµπιστοσύνης  µπορεί να βρει εφαρµογή σε πολλά  κοινά ή  εγκλήµατα του δρόµου 
καθώς και στην παραβατικότητα ανηλίκων. Ένας ανήλικος µπορεί να πουλήσει νοθευµένο  κρακ στους πελάτες ή 
πλαστές λύσεις ασκήσεων σε συνοµηλίκους συµµαθητές του, όπως ο πλούσιος  χρηµατιστής µπορεί  να «φορτώσει» µε 
µετοχές τους πελάτες τους, η τιµή των οποίων, ο χρηµατιστής γνωρίζει ότι σύντοµα θα να  πέσει  κατακόρυφα. Η 
παραβίαση εµπιστοσύνης  από τον ανήλικο εύλογα κατηγοριοποιείται ως  έγκληµα του  λευκού  περιλαιµίου?» 
Friedrichs D., 1992, “White – Collar Crime and the Definitional Quagmire: a provisional solution”, στο Journal of 
Human Justice, τ.3(2) σελ. 12
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βλάβη που προκλήθηκε. Διότι, στην  περίπτωση της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου πέραν των άµεσων απωλειών που υφίστανται τα θύµατα, όπως σε κάθε 

έγκληµα, η παραβίαση της εµπιστοσύνης λειτουργεί ως έναυση της κοινωνικής 

δυσπιστίας και κατ’ επέκταση «εµπρηστικά» της κοινωνικής συνοχής408. 

Σε αυτό ακριβώς το σηµείο, παρεµβάλλεται η παράµετρος του υψηλού 

κοινωνικού κύρους και της κοινωνικής υπόληψης που κοσµούν  τους δράστες της 

εγκληµατικότητας του λευκού κολάρου. Ο Friedrichs, αφού πρώτα υιοθετεί τη θέση 

του Seligman, η οποία υπαγορεύει ότι η εµπιστοσύνη θα µπορούσε να ειδωθεί σαν 

κοσµική εκδοχή της θρησκευτικής πίστης,409  επιθυµεί να καταδείξει την παράλληλη 

σχέση που συνδέει τις έννοιες του «υπερβάλλοντος» status, της κοινωνικής υπόληψης 

και της εµπιστοσύνης. Πιο συγκεκριµένα, διακρίνει τρεις διαφορετικές διαστάσεις, µε 

τις οποίες η έννοια της υπόληψης απαντάται στο γνωστικό  πεδίο της 

εγκληµατολογίας. Η πρώτη είναι η κανονιστική (normative), συνώνυµη της ηθικής 

ακεραιότητας και αξιοπρέπειας, η δεύτερη είναι αλληλένδετη µε το status (status-

related) και παραπέµπει στη νοµιµότητα µιας εργασιακής θέσης ή στην κοινωνική 

ιεράρχηση ενός επαγγέλµατος και η τρίτη, την οποία κατονοµάζει ως συµπτωµατική 

(symptomatic), αφορά το κοινωνικό φαίνεσθαι, που συνοδεύει το υπέρτερο status και 

συµβάλλει στην  κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή του. Διευκρινίζοντας την 

απουσία οποιουδήποτε είδους λογικής ή συνειρµικής ταυτολογίας ανάµεσα τους ο 

συγγραφέας δεν αποσκοπεί σε ηθικολογικές προσεγγίσεις, που θα οδηγούσαν µοιραία 

σε θετικιστικούς αφορισµούς του τύπου ότι κάθε εγκληµατίας είναι και ανυπόληπτος, 

αλλά εστιάζει στη σύγκλιση των δύο τελευταίων παραµέτρων. Δηλώνει, µάλιστα, ότι 

η ελλειµµατική ηθική ακεραιότητα «σε ανθρώπους που τυγχάνουν υπόληψης τόσο σε 

επίπεδο φαίνεσθαι όσο και επίπεδο ουσίας είναι ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά 

του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου.»410  

408  Ο  Friedrichs παραθέτει µια σειρά από σκάνδαλα πολυεθνικών εταιρειών που  ξέσπασαν στις Η.Π.Α  στο 
διάστηµα του έτους 2001-2002  ως τυπικές περιπτώσεις σύγχρονων εγκληµάτων του  λευκού  περιλαιµίου. Όπως 
διαπιστώνει: «Οι  υποθέσεις  της Enron και των λοιπών εταιρειών θα µπορούσαν να περιγραφούν ως 
παραδειγµατικές µορφές εγκληµάτων του λευκού  κολάρου, γιατί  ενσωµατωθούν στην απόλυτη σχεδόν έννοια τους 
µερικά από τα  βασικά  χαρακτηριστικά που  ο Sutherland προσέδωσε στην έννοια. Τα εγκλήµατα διαπράχθηκαν από 
προνοµιούχα, ευυπόληπτα µέλη της κοινωνίας, που  παραβίασαν τις θεµελιώδεις αρχές  της εµπιστοσύνης, µέσω 
µεγάλων εταιρειών για λόγους οικονοµικού κέρδους (και για  να αποφύγουν οικονοµικό  κόστος) µε καταστρεπτικές 
οικονοµικές συνέπειες για πολλούς καθηµερινούς ανθρώπους.» Friedrichs D, 2004, “Enron et al.: Paradigmatic 
white collar crime cases for the century” στο Critical Criminology, τ.12, σελ. 128

409 Selingman A., 1997, The Problem of Trust, Princeton, NJ: Princenton University Press

410 Friedrichs D., 2007a,  op. cit., σελ. 9
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Κατά συνέπεια, το υψηλό κοινωνικό status του εγκληµατία του λευκού 

περιλαιµίου δεν  είναι για τον  Friefrichs ένα τυχαίο γεγονός, όπως περίπου δηλώνει η 

Shapiro, αλλά αντίθετα λειτουργικό στοιχείο στο να θεωρείται κάποιος ευυπόληπτος 

και κατ΄επέκταση έµπιστος. Και όσο πιο ευυπόληπτος φαίνεται τόσο πιο έµπιστος 

γίνεται ενώ, αντιστρόφως ανάλογα, µειώνονται οι πιθανότητες να θεωρηθεί ύποπτος 

σοβαρών εγκληµατικών πράξεων. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, υπενθυµίζεται ότι 

«ακόµη και αυτοί που αποκαλύπτονται ως εγκληµατίες ακόµη και αν χάσουν  το 

ευυπόληπτο status τους, είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι συχνά το status αυτό 

τους κατέστησε ευθύς εξαρχής ικανούς για να διαπράξουν τα εγκλήµατα τους.»411   Στις 

«ικανότητες» που παρέχει το κοινωνικό status, κυρίως λόγω του αντίστοιχου βαθµού 

εξουσίας µε την οποία αυτό είναι προικισµένο, συγκαταλέγεται και η προνοµιακή, 

συγκριτικά µε άλλους εγκληµατίες, µεταχείριση, που οι δράστες του λευκού 

περιλαιµίου απολαµβάνουν  από το νοµικό σύστηµα. Οι αστικές ή διοικητικές 

κυρώσεις, που συνεπάγονται συχνά οι ρυθµίσεις της εγκληµατικότητας του λευκού 

κολάρου, σηµαίνει ταυτόχρονα διασφάλιση και εξαίρεση των  δραστών της από τους 

κόλπους της ποινικής δικαιοσύνης. Μια τέτοια «απόσταση ασφαλείας» εξυπηρετεί, 

περαιτέρω, όχι µόνο στην αποφυγή του εγκληµατικού στίγµατος, όπως έχει ειπωθεί 

πολλές φορές µέχρι τώρα, αλλά επιπλέον στη διάσωση και διατήρηση του υψηλού 

κοινωνικού κύρους. Διότι, όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνεται, η διαδικασία της 

ποινικής δίκης, πολύ περισσότερο δε η καταδίκη, καθώς και το σύνολο γενικά των 

περιοριστικών µέτρων, που προβλέπονται από το ποινικό δίκαιο για την περίοδο που 

µεσολαβεί µέχρι την εκδίκαση των  ποινικών  υποθέσεων στο ακροατήριο, συνθέτουν  

το κανονιστικό πεδίο εκείνο επί του οποίου υλοποιούνται οι σύγχρονες «τελετουργίες 

υποβιβασµού».412  Η κοινωνική ταπείνωση συνδέεται µε τον αποτρεπτικό χαρακτήρα 

του ποινικού δικαίου, δικαιολογείται µε την κοινωνική απαξία της εγκληµατικής 

πράξης και εµπεριέχεται στην  ίδια την έννοια της ποινής. Το κοινωνικό κύρος, 

εποµένως, εξανεµίζεται στο πλαίσιο  «της  ποινικής δίκης καταλήγει σε καταδίκη και 

411 Ibid., σελ. 9

412 Garfinkel H., 1956, “Conditions of successful degradation ceremonies” στο American Journal of Sociology, τ.
61, σελ. 420 - 424
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σε ποινή και µετατρέπει επισήµως κάποιον από ελεύθερο πολίτη σε έγκλειστο 

εγκληµατία».413 

Εντούτοις, το υψηλό κοινωνικό status του εγκληµατία του λευκού περιλαιµίου 

δεν είναι δοµικό του εγκλήµατος του λευκού κολάρου µόνο για λόγους που εµπνέουν 

σχέσεις εµπιστοσύνης αλλά επιπρόσθετα και για λόγους που σχετίζονται µε την 

έννοια του ρίσκου και της διακινδύνευσης (risk). Στο σηµερινό πλαίσιο, µάλιστα, που 

µια από τις θεωρητικές του απεικονίσεις αντανακλά την κοινωνία της 

διακινδύνευσης, η συγκεκριµένη έννοια προβάλλεται καθοριστική για τη κατανόηση 

του εγκληµατικού φαινοµένου414. Η επίκληση της σε σχέση µε το έγκληµα του 

λευκού περιλαιµίου είναι, σύµφωνα µε τον Friefrichs, διττής φύσης και διαπλάθει το 

βουλητικό στοιχείο. Στην παραδοσιακή - κλασσική εκδοχή της αποτιµάται ως ο 

ορθολογικός υπολογισµός κόστους – οφέλους, όπου το τελικό αποτέλεσµα αποβαίνει 

καθαρά υπέρ του εγκληµατία του λευκού περιλαιµίου, εφόσον οι πιθανότητες να 

διωχθεί, να συλληφθεί και να τιµωρηθεί είναι ελάχιστες και σε αντίθεση µε τα 

υπέρογκα κέρδη που συσσωρεύονται µέσω των εγκληµατικών πρακτικών του. Στην 

µοντέρνα της διάσταση µοιάζει περισσότερο να εκτιµάται το σύνολο των 

επικίνδυνων, πολλές φορές και καταστροφικών συνεπειών, κατά τη διαδικασία λήψης 

επιχειρηµατικών και γενικώς επαγγελµατικών αποφάσεων. Σε αυτή τη δεύτερη 

περίπτωση, η βλάβη που προκαλεί το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου λέγεται ότι 

δεν σχετίζεται µε συγκεκριµένη πρόθεση από πλευράς των δραστών,415 αλλά µάλλον 

αποτελεί λειτουργικό κοµµάτι στη διαδικασία επιδίωξης κέρδους ή οικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας. 

Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις είτε ταυτίζονται µε φυσικά πρόσωπα είτε µε 

εταιρείες, ενόψει της υλοποίησης των σκοπών τους, που άλλοτε αποτυπώνονται ως 

αύξηση των κερδών και άλλοτε ως µείωση του οικονοµικού κόστους, δεν διστάζουν 

να θέσουν σε απόλυτο κίνδυνο το εργατικό τους δυναµικό, το καταναλωτικό κοινό 

αλλά και εν γένει το σύνολο του πληθυσµού, εφόσον η βλάβη των τελευταίων 

413  Friedrichs D., 2007a op. cit. σελ. 9

414  Rigakos G., 1999, “Risk society  and actuarial criminology: prospects  for a critical discourse”, στο, Canadian 
Journal of Criminology,τ.41, σελ. 137-150

415  Η έλλειψη δόλου  ή δυσκολία απόδειξης του  αποτελεί ένα από τα κύρια επιχειρήµατα υπέρ των θεωρητικών 
που αντιτάσσονται της ποινικής τυποποίησης του  εγκλήµατος του  λευκού περιλαιµίου  στη θεωρητική διαµάχη 
που έχει αναπτυχθεί γύρω από την εγκληµατική ή µη φύση του εν λόγω φαινοµένου 
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υπαγορεύεται από τους προαναφερόµενους σκοπούς, άλλοτε ως «παράπλευρη 

απώλεια» και άλλοτε ως «αναγκαίο κακό» στο βωµό της ανάπτυξης και της προόδου. 

Στο µέτρο που η εγκληµατική πρόθεση είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθεί, η έννοια 

της επικινδυνότητας ουδετεροποείται και η βλάβη τείνει να νοµιµοποιείται εξαιτίας 

τυπικών κωλυµάτων. Μπροστά σε µια τέτοια εξέλιξη, που ξεπερνά κατά πολύ το 

νόηµα της ριψοκίνδυνης επιχειρηµατικής κουλτούρας, ο Friefrichs εµµένει στην 

πραγµατική έκταση της βλάβης για να υποστηρίξει ότι η έννοια της επικινδυνότητας, 

είτε ως υπολογισµός παράνοµων οφελών είτε ως απόφαση που ενέχει επιβλαβείς 

κινδύνους, ισοδυναµεί µε εγκληµατική συµπεριφορά και συγκεκριµένα µε έγκληµα 

του λευκού περιλαιµίου, δεδοµένου ότι στη ελαφρότερη των  περιπτώσεων, η 

υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος αντιστοιχεί σε ξεκάθαρη εγκληµατική 

αµέλεια. 

Η διστακτικότητα, ωστόσο, µε την οποία απαγγέλλονται οι ποινικές 

κατηγορίες ακόµη και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν προσκρούει, για τον συγγραφέα, 

µονάχα στον αξεπέραστο «σκόπελο», που συνιστά η απόδειξη της πρόθεσης αλλά, 

επιπλέον, συµβαδίζει µε µια διαδικασία «κοινωνικοποίησης της διακινδύνευσης, 

δηλαδή, εναπόθεσης του κέρδους στον ιδιωτικό τοµέα και άφεση της απορρόφησης των 

κινδύνων στον δηµόσιο τοµέα».416  Η νέα αυτή επιχειρηµατική τακτική µεθοδεύεται 

µέσω της υιοθέτησης της διαφοροποιηµένης έννοιας του ατυχήµατος,417  που µε την 

πρόσθετη συνδροµή των media συµβάλλει στην καλλιέργεια µιας ανανεωµένης 

εκδοχής της κοινωνικής αντίληψης περί µοιραίου, αντίστοιχης, όµως, σε περιεχόµενο 

µε αυτό που «σε περασµένες εποχές υπαγόρευε ότι το πεπρωµένο, η πρόνοια, η µαγεία, 

416Friedrichs D., 2007a,  op. cit., σελ. 59 

417 Σε ένα  τέτοιο  πλαίσιο  ο  P. Lascoumes σχολιάζει: «Βέβαια, στην κοινωνική  ζωή  όλα είναι  συνάρτηση της οπτικής 
γωνίας που  επικαλούµαστε, της ονοµασίας που υιοθετούµε, της αντίδρασης που  αναπτύσσεται. Εν προκειµένω 
ωστόσο, η  λογική που  υπαγορεύει «τα δυο µέτρα  και δυο σταθµά» εµφανίζεται σε όλο της το µεγαλείο, µε  τη 
µεγαλύτερη συνέπεια, µε τη µεγαλύτερη  ωµότητα. Παρά το  εύρος  των συναλλαγών, τη συχνότητα των 
«προβληµατικών υποθέσεων» και τη  τακτικότητα  των σκανδάλων το  τεκµήριο  της υπόληψης µε το οποίο 
προικίζονται οι  υπεύθυνοι της οικονοµικής δράσης  κλονίζεται ελάχιστα. Οι  δόλιες προθέσεις καλύπτονται, η ύπαρξη 
των θυµάτων αποκρούεται, η παραβίαση  του  νόµου  παραβλέπεται. Το  µόνο  που  αποµένει είναι µια αίσθηση 
αµφιβολίας, λάθους ή  διαφωνίας  η  οποία  θα διευθετηθεί µε  βάση τα συµφέροντα πρωτίστως των επιχειρηµατιών. Το 
γενικό συµφέρον, έτσι, συγχέεται µε τα συµφέροντα  του  παραγωγικού  και  κερδοσκοπικού  συστήµατος. 
Προτεραιότητα δίνεται  στην εταιρεία, στους στόχους της και στην ανάπτυξη της.»  Lascoumes P. 1986, Les affaires 
ou  l’art de l’ombre, Le Centurion, σελ.255-256 Αναλόγως  η D. Vaughan αναλύει διεξοδικά την τακτική 
«κατασκευής»  ατυχηµάτων εντός  του  σύγχρονου οργανωσιακού πεδίου  οικονοµικο-πολιτικών συναλλαγών.       
Βλ. 1. Vaughan D., 1996, The Challenger launch decision: Risky technology, culture and deviance at NASA, 
University Chicago Press, Chicago, 2. Vaughan D., 1999, “The dark side of organizations: mistake, misconduct, 
and disaster”, στο Annual Reviews of Sociology, τ.25, σελ. 271-305 
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η θεία βούληση και άλλα παρόµοια έφταιγαν  για τις κακοτυχίες».418  Στο 

εγκληµατογενές πεδίο που διαµορφώνεται, ο Friefrichs αναγνωρίζει, ότι λόγω του 

έντονου ανταγωνισµού, συµµετέχει όλος ο επιχειρηµατικός κόσµος, από τους µικρο-

µεσαίους έως τις πολυεθνικές. Η διαχωριστική γραµµή όµως, η οποία χαράσσεται 

δυνάµει του υψηλότερου status και διακρίνει τους µεν  από τους δε, προβλέπει ότι οι 

δεύτεροι διαθέτουν την εξουσία όχι µόνο να αποφεύγουν τις ποινικές προεκτάσεις 

των δραστηριοτήτων τους αλλά και να θωρακίζονται κόντρα σε ενδεχόµενα 

θυµατοποίησης τους. Από την εξουσία που κατέχει ο επιχειρηµατικός παράγοντας, 

είτε πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εξαρτώνται οι πιθανότητες, όπως και ο 

βαθµός θυµατοποίησης του.419 Η ειδοποιός διαφορά, εποµένως, των εγκληµατιών  του 

λευκού περιλαιµίου, που εξασφαλίζει του status τους, συνίσταται στο ότι ακριβώς 

διαθέτουν την εξουσία να είναι µόνο θύτες.420              

Σε συνάρτηση µε όλα όσα ήδη εκτέθηκαν και σε συνδυασµό µε τους 

πολλαπλούς εναλλακτικούς όρους και άλλους τόσους ορισµούς που έχουν  διατυπωθεί 

για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, ο Friefrichs καταλήγει ότι πρόκειται για ένα 

πολυσύνθετο και πολυσυλλεκτικό φαινόµενο και θεωρεί ψευδαίσθηση κάθε 

ισχυρισµό υπέρ ενός και µοναδικού ορισµού. «Η έννοια του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου, είναι σε τελική ανάλυση κάτι σαν κινέζικο πάζλ: προς όποια κατεύθυνση 

το στρίψει κανείς, νέες δυσκολίες και αινίγµατα κάνουν την  εµφάνιση τους. Ίσως να 

ορίζεται πιο εύκολα µε αρνητικούς όρους: Αφορά σε παράνοµη και επιβλαβή 

δραστηριότητα που δεν είναι ούτε έγκληµα του δρόµου ούτε κοινό έγκληµα. Γενικότερα, 

το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου είναι µια γενικευµένη έννοια για ένα ολόκληρο 

φάσµα από παράνοµες, απαγορευµένες και εµφανώς επιβλαβείς δραστηριότητες, οι 

οποίες περιλαµβάνουν  παραβίαση της ιδιωτικής ή δηµόσιας εµπιστοσύνης, που 

διαπράττεται από θεσµούς και άτοµα που καταλαµβάνουν  ένα νόµιµο και ευυπόληπτο  

status και κατευθύνονται προς την  αποκόµιση οικονοµικού οφέλους ή στη διατήρηση 

418 Green J., 1997, Risk and misfortune: A social construction of accidents, UCL Press, London

419 Friedrichs D., 2007a,  op. cit., σελ. 89 - 91

420  Παρόµοιο  επιχείρηµα προτάσσεται από τους  εκπροσώπους  της ρεαλιστικής  εγκληµατολογίας που βασίζεται 
στα εµπειρικά στοιχεία των θυµατολογικών τους  ερευνών. Σύµφωνα µε τους «δείκτες για τον κίνδυνο 
τρωτότητας»  (risk rate of vulnerability) η εργατική τάξη γίνεται θύµα της  εγκληµατικότητας όλων. «Όσο πιο 
ευάλωτο οικονοµικά και κοινωνικά είναι, για παράδειγµα, ένα άτοµο  τόσο πιο πιθανό είναι να σηµειωθούν εις 
βάρος του και τα εγκλήµατα της εργατικής τάξης και  τα εγκλήµατα του λευκού  περιλαιµίου», Young J., 1986, “The 
failure of criminology: The need for radical  realism”, στο  Young J. & Matthews R., Confronting Crime, Sage 
publications, London, σελ. 23 
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και επέκταση εξουσίας και προνοµίων».421  Γι’ αυτό το λόγο ο συγγραφέας 

συνεχίζοντας θα υποστηρίξει ότι µια επί της ουσίας κατανόηση του φαινοµένου 

απαιτεί τρία διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης. Την πρώτη αποκαλεί πολεµική, τη 

δεύτερη τυπολογική και την τρίτη επιχειρησιακή.

Στο πρώτο επίπεδο υπερασπίζεται την µαχητική και διαπαιδαγωγική αξία που 

συνοδεύει τον πλέον  διαδεδοµένο όρο του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, όπως 

πρωτοδιατυπώθηκε από τον Sutherland και όπως παραδοσιακά επικράτησε, 

παραπέµποντας σε «παράνοµες και επιβλαβείς πράξεις των ελίτ και των ευυπόληπτων 

µελών της κοινωνίας στο πλαίσιο της νόµιµης οργανωσιακής ή επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας»422  Ο συγκεκριµένος όρος υπερασπίζεται τον εγκληµατικό 

χαρακτήρα του φαινοµένου, σε αντίθεση µε άλλους περισσότερο επεξεργασµένους 

και πολύπλοκους αλλά τελικά νευραλγικούς στο να προκαλέσουν τις πλέον 

αναζωπυρωµένες σήµερα αντιλήψεις, που εκτρέφουν την εγκληµατικότητα ως 

προνόµιο των κοινωνικά αδύναµων και οικονοµικά αποστερηµένων και ως συνώνυµο 

αποκλειστικά του κοινού εγκλήµατος, όπως είναι η ανθρωποκτονία, η κλοπή ή η 

ληστεία.

Στο δεύτερο επίπεδο ο Friedrichs επισηµαίνει την ανάγκη τυπολογίας του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου προτάσσοντας την επιχειρηµατολογία του 

Gibbons κατά την οποία «η οργάνωση µορφών εγκλήµατος και εγκληµατικής 

συµπεριφοράς σε δοµηµένες και οµογενείς κατηγορίες αποσκοπεί στο να διευκολύνει 

και την  ερµηνεία και την  αντιµετώπιση του εγκλήµατος».423  Αν και κατανοεί τον 

αντίλογο που γεννάται σε σχέση µε τον κίνδυνο πολυδιάσπασης του φαινοµένου και 

µε αποτέλεσµα την απεικόνιση του σαν µέσα από ένα παραµορφωτικό καθρέφτη, 

αντιλέγει υποστηρίζοντας ότι «οι γενικεύσεις γύρω από το «έγκληµα» ή τους 

«παραβάτες του νόµου» σίγουρα παραµορφώνουν πολύ περισσότερο την 

πραγµατικότητα».424  Επιπλέον παρατηρεί ότι οι τυπολογίες που κατά καιρούς έχουν 

προκριθεί αναφορικά µε το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου ανάλογα µε τα κριτήρια 

421 Friedrichs D., 2007a,  op. cit., σελ. 8

422 Friedrichs D., 2007a,  op. cit., σελ. 5

423  Gibbons D.C., 2002, “Typologies of Criminal Behaviour”,, στο J. Dressler ed. Encyclopedia of Crime and 
Justice,, Gale Group, New York, τ. 4

424 Friedrichs D., 2007a,  op. cit., σελ. 6
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που χρησιµοποιούνται καταλήγουν σε διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες µοιραία 

συνδέονται µε τις αντιλήψεις και τις σκοπιµότητες των  εισηγητών τους. «Σε αυτή την 

κατάσταση «εννοιολογικής αναρχίας» έχει υποστηριχθεί ότι έγκληµα λευκού 

περιλαιµίου είναι οτιδήποτε οι µελετητές του  θέλουν να είναι».425  Παρόλα, όµως, τα 

αναπόφευκτα αντιφατικά και τα περιοριστικά στοιχεία που συγκεντρώνει κάθε σχήµα 

κατηγοριοποίησης,  ο Friedrichs  επιµένει ότι οι τυπολογίες αποτελούν  αναπόδραστη 

βάση συζήτησης για την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου. Προτείνοντας 

µάλιστα ως κριτήρια: 

 Το πλαίσιο εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η παράνοµη 

δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένης της ιεραρχικής διάρθρωσης 

του

 Το status ή τη θέση του δράστη

 Τα άµεσα θύµατα

 Το βασικό είδος προσβολής

 Τη νοµική τυποποίηση

και εναλλάσσοντας πιθανούς συνδυασµούς τους καταλήγει στην ακόλουθη 

τυπολογία, την οποία καταθέτει ως πανοπτική διάσταση του φαινοµένου. Έτσι, 

διαµορφώνονται οι εξής τύποι εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου:

i. Εταιρικό έγκληµα (corporate crime) 

ii. Επαγγελµατικό έγκληµα (occupational crime)

iii. Κυβερνητικό έγκληµα (governmental crime)

iv. Κρατικό – εταιρικό έγκληµα, εγκλήµατα παγκοσµιοποίησης 

και χρηµατοπιστωτικό έγκληµα (state – corporate crime, crime 

of globalization and finance crime)

v. Επιχειρηµατικό έγκληµα, παρα-επιχειρηµατικό έγκληµα,  

εγκλήµατα του υψηλής τεχνολογίας και παρα-επαγγελµατικά 

εγκλήµατα (enterprise crime, contrepreneurial crime, 

technocrime and avocational crime)426 

Στο τρίτο επίπεδο, το οποίο ήδη κατονοµάστηκε ως «επιχειρησιακό», ο 

Friedrichs επιθυµεί να ενσωµατώσει την έννοια του εγκλήµατος του λευκού 

425 Friedrichs D., 1992,  op. cit., σελ.7

426 Friedrichs D., 2007a,  op. cit., σελ 6 - 7
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περιλαιµίου σε κάποιο κανονιστικό πλαίσιο, όπως συµβαίνει µε την ποινική 

τυποποίηση των κοινών εγκληµατικών πράξεων. Πέρα από τα θεωρητικά ζητήµατα, 

τα οποία ενδέχεται να προκύψουν, ο συγγραφέας σηµειώνει ότι η αναφορά σε 

εγκλήµατα που τυποποιούνται στο νόµο υπαγορεύεται από την ανάγκη για εµπειρική 

έρευνα, συγκριτική µελέτη και κριτική ανάλυση. Με αυτές τις προϋποθέσεις, 

σηµειώνεται, τέλος, ότι η κανονιστική τυποποίηση των εγκληµάτων  του λευκού 

περιλαιµίου θα ευνοήσει στην αναζήτηση περισσότερο δοµικών και λιγότερο θετικών 

παρεµβάσεων για τον έλεγχο του φαινοµένου.   

II. Τοµές και αναιρέσεις

 Α. Η πρώτη απόπειρα αντικατάστασης του παραδοσιακού όρου «έγκληµα και η 

διχοτόµηση του φαινοµένου

α) Το επαγγελµατικό έγκληµα

Η συνεισφορά της τυπολογίας ή κατηγοριοποίησης ως επιστηµονικές µέθοδοι 

µελέτης εν  γένει αλλά και ειδικότερα του εγκληµατικού φαινοµένου δεν αποτελεί 

κάποια καινούργια ανακάλυψη. Αντίθετα η κατασκευή αφαιρετικών τύπων, ως 

πλατωνικοί αντικατοπτρισµοί της πραγµατικότητας, αποτελεί τον θεµελιώδη τρόπο 

κατανόησης του κόσµου.  Όπως ήδη υποστηρίχθηκε, µέσω των τύπων εξασφαλίζεται 

η διαδικασία της παρατήρησης, η σύναψη υποθέσεων, η διεξαγωγή κριτικής έρευνας 

και η διαµόρφωση θεωρητικών προτάσεων. Ωστόσο, η σχέση ανάµεσα στην θεωρία 

και τη τυπολογία χαρακτηρίζεται αµφίδροµη, µε την έννοια ότι η πρώτη δεν αποτελεί 

αποκλειστικά βάση της δεύτερης αλλά και το αντίστροφο, η δεύτερη συχνά γίνεται ο 

γεννήτορας της πρώτης. Έτσι, και στην περίπτωση του εγκληµατικού φαινοµένου η 

νοµική τυπολογία (legalistic typology) παραπέµπει στην κλασσική θεωρία, η 

ατοµικιστική (individualistic typology) σε θετικιστικές προσεγγίσεις, ενώ στις 

κοινωνιολογικές τυπολογίες (social typologies) το έγκληµα συνιστά κοινωνικό 

φαινόµενο και οι τύποι εγκληµατικής συµπεριφοράς ανταποκρίνονται στο κοινωνικό 

πλαίσιο εντός του οποίου δρα ο εγκληµατίας και υλοποιείται η εγκληµατική πράξη. 

Ανεξαρτήτως βαθµού, εποµένως, σε κάθε τυπολογία υποβόσκουν αντιλήψεις για το 
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έγκληµα και την κοινωνία, οι οποίες µε τη σειρά τους συνδέονται µε τα κριτήρια που 

επιλέγονται για την κατασκευή των εγκληµατικών τύπων, άρα µε τον σκοπό που 

εξυπηρετεί η κάθε τυπολογία και ανατρέχοντας ακόµη πιο πίσω, µε το είδος της 

ερµηνείας που επιθυµεί να προσφέρει η εγκληµατολογία.

   Σε µια προσπάθεια ελέγχου κατευθυνόµενων κριτηρίων και  µονοδιάστατων 

τυπολογιών οι M. Clinard & R. Quinney καταλήγουν σε εννέα διαφορετικούς 

εγκληµατικούς τύπους, οι οποίοι δεν αποτελούν µονάχα τον συγκερασµό 

διαφορετικών µεταβλητών αλλά και φαινοµένων που συνδέονται µε το έγκληµα και 

που έχουν κατεξοχήν παραµεληθεί, όπως πρώτος επισηµαίνει ο V. Aubert. Πρόκειται 

για τον ποινικό νόµο, τον εγκληµατία και την εγκληµατική συµπεριφορά και την 

κοινωνική αντίδραση στο έγκληµα.427  Η συνδυαστική ανάλυση που επιχειρείται 

αποτυπώνεται µε τον όρο «συστήµατα εγκληµατικής συµπεριφοράς», εντός των οποίων 

οι εγκληµατικοί τύποι που ενσταλάζουν έχουν ως ερµηνευτική τους βάση «τον τρόπο 

µε τον οποίο άτοµα µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και συµπεριφορές υιοθετούν 

φερσίµατα που έχουν συγκεκριµένες πιθανότητες να οριστούν ως εγκληµατικά και να 

τύχουν ιδιαίτερης αντίδρασης από την κοινωνία».428 

Στο πλαίσιο αυτής της τυπολογίας το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου 

διχοτοµείται όχι µόνο για λόγους πληρέστερης κατανόησης αλλά κυρίως µε την 

επιδίωξη να αντικατασταθεί. Ως διάδοχοι όροι εκλέγονται α)το επαγγελµατικό 

έγκληµα (occupational crime) και β)το εταιρικό έγκληµα (corporate crime), οι οποίοι 

παραµένουν οι πλέον διαδεδοµένοι τύποι σε σχέση µε την εγκληµατικότητα του 

λευκού περιλαιµίου. Το βασικό στοιχείο που γέρνει τη ζυγαριά προς τον  έναν ή προς 

τον άλλον τύπο ταυτίζεται µε το ευρύτερο πλαίσιο, όπου λαµβάνουν χώρα οι 

εγκληµατικές πράξεις και τη φύση του δράστη, δηλαδή αν πρόκειται για φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο. Χωρίς να αποκλείονται οι περιπτώσεις συνταύτισης, ταυτόχρονης ή 

παράλληλης εµφάνισης των δύο τύπων οι συγγραφείς ξεκαθαρίζουν  ότι «όταν µία 

απάτη κατά του καταναλωτή διαπράττεται από εξατοµικευµένο επιχειρηµατία ή 

επαγγελµατία, το έγκληµα αυτό θα συµπεριλαµβάνεται στο επαγγελµατικό έγκληµα· όταν 

427 «Ένα βασικό  εµπόδιο στη  δηµιουργία ενός εποικοδοµητικού θεωρητικού  προσανατολισµού  εντοπίζεται  στην τάση 
να πραγµατευόµαστε την εγκληµατική συµπεριφορά από τη  µία πλευρά και  το ποινικό σύστηµα από την άλλη  ως δύο 
ξεχωριστά προβλήµατα»  Aubert  V., “White – Collar Crime and Social Structure” στο American Journal Of 
Sociology, τ.58, σελ 263

428  Clinard M. and Quinney R., 1986, Criminal Behavior Systems: A Typology, Pilgrimage, Anderson Publishing 
Co, Cincinnati Ohio, σελ. 13
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η απάτη κατά του καταναλωτή διαπράττεται από µια εταιρεία ή ένα εταιρικό στέλεχος, 

θα συµπεριλαµβάνεται στο εταιρικό έγκληµα»429 

Οι Clinard & Quinney επικροτούν την πολλαπλώς διατυπωθείσα άποψη ότι ο 

όρος που αναδύθηκε µέσα από την  µελέτη του Sutherland άλλαξε το σκηνικό του 

εγκληµατικού φαινοµένου και αυτονόητα της εγκληµατολογικής επιστήµης. Πέρα, 

όµως, από την ανατροπή που σηµειώθηκε ως προς το εγκληµατικό στερεότυπο, οι 

θεωρητικοί υπογραµµίζουν ότι ο όρος του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου 

έστρεψε το ενδιαφέρον των εγκληµατολόγων στο συσχετισµό ανάµεσα στο έγκληµα 

και στην επιδίωξη νόµιµων επαγγελµατικών στόχων. Βασικό, εποµένως, κριτήριο για 

αυτούς γίνεται το νόµιµο επάγγελµα, το οποίο διαθέτει ο δράστης και η διασύνδεση 

των εγκληµατικών  του πρακτικών µε τις επαγγελµατικές του υποχρεώσεις και 

επιδιώξεις ανεξαρτήτως της κοινωνικής του τάξης και του κοινωνικού του status. Η 

επέκταση του όρου του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, προκειµένου να 

συµπεριληφθούν σε αυτόν οι παραβιάσεις που λαµβάνουν χώρα σε όλους τους 

επαγγελµατικούς τοµείς, αποτελεί το πρώτο βήµα για την  αντικατάσταση του µε τον 

όρο επαγγελµατικό έγκληµα, τον οποίο οι Clinard & Quinney είχαν  αντιστοίχως 

υπονοήσει και εισηγηθεί και σε ατοµικές τους µελέτες.430    Υπό το πρίσµα αυτό «ο 

όρος του επαγγελµατικού εγκλήµατος αναγνωρίζει ότι πρέπει να µελετηθεί το σύνολο 

της παράνοµης δραστηριότητας, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης ή νοµικών µέτρων 

(που εφαρµόζονται), αν ουσιαστικές γενικεύσεις πρόκειται να προκύψουν για τη φύση 

της εγκληµατικής συµπεριφοράς».431  Σε αντίθεση όµως µε τις πρώτες εντυπώσεις που 

δηµιουργούνται γύρω από µια τέτοια διευρυµένη προσέγγιση του επαγγελµατικού 

εγκλήµατος, επισηµαίνεται ότι το πνεύµα που τη διατρέχει επιδιώκει να καταδείξει 

αφενός την έκταση και την ποικιλία των  παράνοµων δραστηριοτήτων που έρχονται 

στην  επιφάνεια αλλά και τον διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο διώκονται και 

429 Ibid., σελ. 188

430Ήδη έχει παρουσιαστεί αναλυτικά στο  πρώτο µέρος η θέση του R. Quinney, µε την οποία υποστηρίζει ότι η 
έννοια του  εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου για  λόγους που αφορούν στην ίδια τη χρηστικότητα  και 
λειτουργικότητα της, χρήζει αφενός διεύρυνσης ώστε να περιλάβει στους κόλπους της όλες  τις παραβιάσεις που 
πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως του κοινωνικού status του 
δράστη, και αφετέρου  αντικατάσταση µε τον όρο «επαγγελµατικό  έγκληµα». Αντιστοίχως ο M. Clinard στην 
έρευνα  του σχετικά µε παραβιάσεις, που αφορούν στη µαύρη αγορά κατά την περίοδο  του Δευτέρου  Παγκοσµίου 
Πολέµου, εντάσσει όλους τους εµπόρους καυσίµων και τους ενοικιαστές  ακινήτων ανεξαρτήτως του  κριτηρίου 
του κοινωνικού  status. Clinard M., 1952, The Black Market: A Study of White Collar Crime, New York: Holt, 
Rinehart and Winston 

431  Clinard M. and Quinney R.,1967, Criminal Behavior Systems: A Typology, Holt, Rinehart  & Winston INC., 
New York, Chicago, San Francisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, London, σελ. 137 - 138
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τιµωρούνται, ανάλογα τελικά µε την επαγγελµατική θέση και την κοινωνική τάξη 

στην  οποία βρίσκονται οι δράστες. Το σκεπτικό που υποβαστάζει µια τέτοια επιδίωξη, 

υπαγορεύει ότι µέσω της µελέτης των παράνοµων προεκτάσεων όλων των 

επαγγελµάτων και των  παράνοµων δράσεων των  επαγγελµατιών, δηλαδή της 

οικονοµικής δράσης των πολιτικών  υποκειµένων  µιας κοινωνίας γίνεται άµεση 

αναγωγή στις κοινωνικές δοµές καθώς προβάλλονται οι λειτουργίες και οι ανοχές που 

υιοθετεί το οικονοµικό σύστηµα. 

Σε µια πρώτη και απλή εκδοχή το «επαγγελµατικό έγκληµα µπορεί να ορισθεί 

ως η παράβαση του ποινικού νόµου κατά τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο 

πλαίσιο ενός νοµίµου επαγγέλµατος».432 Δεδοµένου όµως ότι η απλή ένταξη όλων των 

επαγγελµάτων στον σχετικό ορισµό δεν υπερβαίνει την αντιφατικότητα που 

εντοπίζεται στον ορισµό που αντιπαρατίθεται από τον Sutherland και λαµβάνοντας 

περαιτέρω υπόψη τις υποκατηγορίες που προέκυψαν από την επεξεργασία της 

έννοιας, στην οποία προχώρησαν  άλλοι µελετητές,433   οι Clinard & Quinney για 

λόγους ταυτόχρονα που προσιδιάζουν στην  τυπολογία των συστηµάτων 

εγκληµατικής συµπεριφοράς που εισηγούνται, καταλήγουν ότι «επαγγελµατικό 

έγκληµα συνιστούν οι προσβολές που διαπράττονται από άτοµα προς ίδιον όφελος στο 

πλαίσιο των επαγγελµάτων  τους και οι προσβολές των υπαλλήλων  ενάντια στους 

εργοδότες τους».434  Άλλες βασικές συνισταµένες που συµπληρώνουν τον ορισµό το 

επαγγελµατικού εγκλήµατος σχετίζονται µε την επιρροή που ασκούν επαγγελµατικοί 

σύλλογοι και εργατικά σωµατεία τόσο στη διαµόρφωση µιας ευνοϊκής εργασιακής 

νοµοθεσίας όσο και στην προνοµιακή εφαρµογή της ποινικής νοµοθεσίας. 

Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι ο βαθµός επιρροής είναι ανάλογος της εξουσίας που 

συνεπάγονται οι διάφοροι επαγγελµατικοί τοµείς, ενώ σπουδαίο ρόλο παίζουν 

επιπλέον η οργάνωση και οι συνοχή που χαρακτηρίζουν τις δοµές τους. Αντίθετα ο 

επαγγελµατικός τοµέας δεν  επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο ο δράστης τέτοιων 

εγκληµάτων εκλαµβάνει τον εαυτό του αλλά ούτε και τον τρόπο που εκλαµβάνεται 

432 Clinard M. and Quinney R., 1986, op. cit., σελ. 188

433 Οι Bloch H. & Geis G. διακρίνουν περαιτέρω µεταξύ των επαγγελµατικών εγκληµάτων που διαπράττονται: α. 
από ιδιώτες ως ιδιώτες  (π.χ. δικηγόροι κατά των πελατών τους  ή γιατροί κατά των ασθενών τους  β. από 
υπαλλήλους κατά των εργοδοτών τους (π.χ. καταχραστές) γ. από  εµπόρους  κατά των καταναλωτών (π.χ. απάτη σε 
βάρος του καταναλωτικού  κοινού) Bloch H & Geis G., 1970, “Man, Crime and Society”, 2nd  ed. Random House, 
New York

434 Clinard M. and Quinney R., 1986, op. cit., σελ. 188
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από την ευρύτερη κοινωνία. Οι παραβιάσεις που γίνονται µε την επικάλυψη της 

νόµιµης επαγγελµατικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα µάλιστα στις περιπτώσεις που 

θεωρείται επιτυχηµένη, λειτουργούν  κυριολεκτικά ως ασπίδα απέναντι σε κάθε 

εγκληµατικό στιγµατισµό. 

Ο «εγκληµατίας επαγγελµατίας» δεν συµπίπτει στερεοτυπικά µε τον 

«εγκληµατία άνθρωπο» ενώ η όποια «εγκληµατική καριέρα» ορθολογικοποιείται 

µέσα από τεχνικές ηθικής ουδετεροποίησης.435  Δεν γίνεται λόγος εποµένως για απλές 

δικαιολογίες αλλά για µια διαµορφωµένη κουλτούρα που ελλοχεύει στο κοινωνικό 

σύστηµα και οδηγεί τους συγγραφείς να αναγνωρίσουν ότι «µια συµβιωτική σχέση 

υπάρχει ανάµεσα στο επαγγελµατικό έγκληµα και στην ίδια την οργάνωση της 

νοµιµοποιηµένης κοινωνίας».436   Πρόκειται για την ίδια κουλτούρα που µε όρους life 

- style ο δράστης επαγγελµατικών εγκληµάτων  µε µεγάλη δυσκολία διακρίνεται από 

το µη δράστη, που επιτρέπει τη δηµιουργία επαγγελµατικών συντεχνιών µε σκοπό την 

προστασία και ασυλία των  µελών τους από τη νοµιµότητα, που η ίδια η νοµιµότητα 

έρχεται να τους «επαινέσει» µε την εφαρµογή διαφοροποιηµένων  νόµων, όχι µόνο ως 

προς τις καταβολές αλλά και στη γενικότερη φιλοσοφία, που χαρακτηρίζει τον 

προσδιορισµό δόλου ή ευθύνης, στην  άσκηση και στις διαδικασίες ποινικής δίωξης 

καθώς και στις ποινές που επιβάλλονται, που αποκοιµίζει την κοινή γνώµη, που 

υπαγορεύει το επαγγελµατικό έγκληµα ως αποτέλεσµα άλλων εγκληµάτων σε 

ανώτερα επίπεδα του συστήµατος υποθάλποντας ακραίες ανοµικές καταστάσεις. 

β) Το εταιρικό έγκληµα

Στα ανώτερα αυτά επίπεδα οι δύο µελετητές εντοπίζουν την  εστία του 

εταιρικού εγκλήµατος. Ως εγκληµατικός τύπος το εταιρικό έγκληµα δεν απαντάται 

παρά στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν  δηλαδή προκύπτει η ανάγκη µετασχηµατισµού 

των µονοπωλίων  που προέκυψαν από το δόγµα του “laissez – faire laissez passer, le 

435  Ο όρος  «τεχνικές ουδετεροποίησης»  τον οποίο εισήγαγαν µε  το οµώνυµο άρθρο τους οι Graham Sykes & 
David Matza αφορά σε επινοήµατα που  διευκολύνουν τα άτοµα να παραβιάζουν σηµαντικές κανονιστικές αρχές 
ουδετοροποιώντας για τους  εαυτούς  τους τον χαρακτηρισµό του παρεκλίνοντα ή του  εγκληµατία. Οι τεχνικές 
αυτές  εµφανίζονται µε  διάφορες  µορφές αλλά επί της ουσίας αποτελούν εξορθολογισµούς που χρησιµοποιούν οι 
δράστες  για να δικαιολογήσουν τις παράνοµες δραστηριότητες  τους.   Sykes G & Matza D., 1957, “Techniques  of 
Neutralization: A Theory of Delinquency” , στο American Sociological Review, τ. 22, σελ. 667 – 670  

436 Clinard M. and Quinney R., 1986, op. cit., σελ. 196
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monde va lui-même’’  διαµέσου της κρατικής παρέµβασης. Η σχετική νοµοθεσία που 

προέκυψε, ένα κράµα ποινικών  και διοικητικών διατάξεων, «ωρίµασε» µέσα σε 

συνθήκες εκβιοµηχάνισης, αντικατάστασης του φυσικού προσώπου του 

επιχειρηµατία από νοµικά πρόσωπα εταιρειών και ανάπτυξη µαζικών εργατικών 

σωµατίων. Το αποτέλεσµα ωστόσο σε πρακτικό επίπεδο ήταν το αντίθετο από αυτό 

που διατεινόταν σε επίπεδο πολιτικών διακηρύξεων. Ο κρατικός έλεγχος των 

επιχειρήσεων, µέσω της θέσπισης αντίστοιχων νοµοθετικών µέτρων, όχι µόνο δεν 

περιόρισε τη δράση τους αλλά επιπλέον περιφρούρησε τα συµφέροντα τους και κατ΄ 

επέκταση επιµελήθηκε της διατήρησης του µονοπωλιακού οικονοµικού µοντέλου. Σε 

ένα πολιτικό πλαίσιο που «οι επιχειρήσεις και η πολιτική έγιναν ένα και το αυτό»437 η 

διαδροµή που διανύθηκε για τον οικονοµικό µετασχηµατισµό των αµερικανικών 

µονοπωλίων ολοκληρώθηκε µε την κατ’ ουσίαν µετονοµασία τους σε ολιγοπώλια. «Η 

επίθεση κατά των επιχειρήσεων  εποµένως, που ξεκίνησε στο ύστερο στάδιο του 19ου 

αιώνα και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, δεν στόχευσε εναντίον των εταιρικών  οµίλων 

αλλά εµπνεύστηκε και καθοδηγήθηκε από τα εταιρικά συµφέροντα».438

Αν και αρχικά το εταιρικό έγκληµα εκλήφθηκε ως υπό-κατηγορία του 

επαγγελµατικού εγκλήµατος, οι Clinard & Quinney  σχολιάζουν ότι ο συγκεκριµένος 

όρος βρίσκεται πιο κοντά, αποτυπώνοντας την πιο ξεκάθαρα, στην έννοια του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου και τις θεωρητικές αναζητήσεις του Sutherland, 

δεδοµένου ότι το υποκείµενο του εταιρικού εγκλήµατος ταυτίζεται µε το ερευνητικό 

δείγµα του τελευταίου439. Όπως ήδη παρουσιάστηκε σε άλλο κεφάλαιο, το εµπειρικό 

κοµµάτι της µονογραφίας του Sutherland για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου 

αφορά στις παράνοµες δραστηριότητες και στις νοµοθετικές παραβάσεις εταιρειών 

αλλά στη θεωρητική επεξεργασία που ακολούθησε, καρπός της οποίας αποτέλεσε ο 

437 Ibid., σελ. 208

438 Ibid., σελ. 208

439  Τόσο  το  δείγµα όσο και οι γενικότερες θέσεις του  Sutherland απηχούν και τα αποτελέσµατα της έρευνας των 
Clinard & Yeager που δηµοσιεύτηκε το 1980. Πιο  συγκεκριµένα, για µια περίοδο δύο ετών οι δύο  συγγραφείς 
µελέτησαν τα αρχεία περισσότερων από 500 επιχειρήσεων για ένα ευρύ φάσµα παραβάσεων, οι διερεύνηση των 
οποίων αντιστοιχούσε στην αρµοδιότητα 24 οµοσπονδιακών υπηρεσιών. Λαµβάνοντας υπόψη τους µόνο τις 
τετελεσµένες παραβιάσεις υπολόγισαν ότι ο  συνολικός αριθµός τους ανερχόταν πάνω από τις 1.500 περιπτώσεις, 
στις οποίες προσµετρούνταν τουλάχιστον µία παραβίαση για τις 371 επιχειρήσεις ενώ πολλές από αυτές  ήταν 
υπότροπες. Ως κρίσιµη  ποιοτική παράµετρος σηµειώνεται η πλήρης  επίγνωση και η βούληση των επιχειρήσεων να 
παραβιάσουν τον νόµο, ιδιαίτερα όπου  οι πιθανότητες επιτυχίας  των διωκτικών αρχών φαίνονταν λίγες. Σε αυτό 
το  πλαίσιο οι δύο θεωρητικοί κατέληξαν ότι «εταιρικό έγκληµα είναι κάθε  πράξη που  τελείται από  τις εταιρείες 
εφόσον τιµωρείται από  το  κράτος, ανεξαρτήτως από  το  αν κρίνεται  τιµωρητέα µε βάση το διοικητικό, το αστικό ή το 
ποινικό δίκαιο.» Βλ. Clinard M. & Yeager P., 1980, Corporate Crime, The Free Press, New York – Collier 
Macmillan Publishers, London, σελ. 16    
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γνωστός ορισµός του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, ως δράστης δεν 

εκλήφθηκε η εταιρεία αλλά µεµονωµένα τα υψηλόβαθµα στελέχη της υπό την 

ιδιότητα τους του επιχειρηµατία. Το  ζήτηµα που ανακύπτει και οδήγησε στην ανάγκη 

υιοθέτησης ενός εναλλακτικού όρου εκτίθεται απερίφραστα από τον  Gilbert Geis: 

«Η µέγιστη δυσκολία µε το Έγκληµα του Λευκού Περιλαιµίου ως αντικείµενο 

εγκληµατολογικής έρευνας επαφίεται στη εντυπωσιακή ανικανότητα του Sutherland να 

διακρίνει µεταξύ της εταιρείας της ίδιας και του εκτελεστικού και διευθυντικού 

επιτελείου της. Οι εταιρείες αποτελούν βέβαια νοµικές οντότητες, οι οποίες δύνανται 

και είναι υποκείµενα της ποινικής δίκης. Σήµερα υπάρχουν  ελάχιστοι περιορισµοί ως 

προς το φάσµα των εγκληµάτων για τα οποία µια εταιρεία ενδέχεται να θεωρηθεί 

υπεύθυνη, εντούτοις, για πρόδηλους λόγους, δεν µπορεί να φυλακισθεί. Για λόγους 

εγκληµατολογικής ανάλυσης ωστόσο, οι εταιρείες δεν δύνανται να χαρακτηρίζονται ως 

πρόσωπα, παρά µόνο µέσω του δικαιώµατος αναγωγής στον ίδιο εξωπραγµατικό τύπο 

που ως πλάσµα δικαίου κάποτε επέφερε τον κολασµό για άψυχα αντικείµενα. Ο 

Sutherland επιχείρησε να λύσει αυτό το εµφανές δίληµµα διατεινόµενος, όχι χωρίς µια 

κάποια οξύτητα, ότι τα εγκλήµατα των  εταιρειών είναι επακριβώς τα εγκλήµατα των 

στελεχών και των διευθυντών τους.»440

Παρά το γεγονός ότι οι προαναφερόµενες νοµοθετικές εξελίξεις λειτούργησαν 

κατά το δοκούν των  ίδιων των εταιρειών, που προορίζονταν  να ελέγξουν, εντούτοις, 

στο µέτρο που αυτές θεσπίστηκαν, στις Η.Π.Α. οι εταιρείες ήδη από τις αρχές του 

προηγούµενου αιώνα και πολύ περισσότερο αργότερα ενέχουν ποινική ευθύνη και 

κατ’ επέκταση θεωρούνται ποινικά υπόλογες για ένα ευρύ φάσµα από βλάβες που 

δύνανται να προκαλέσουν στο κοινωνικό σύνολο. Με αυτά τα δεδοµένα εποµένως, οι 

Clinard & Quinney θα υποστηρίξουν ότι «εταιρικό έγκληµα συνιστούν οι προσβολές 

που διαπράττονται από τα εταιρικά στελέχη προς όφελος της εταιρείας και οι 

προσβολές της ίδιας της εταιρείας».441 Σε αντίθεση µε το συνοπτικό ύφος του ορισµού 

που δίνουν, οι δύο θεωρητικοί προσφέρουν µια πολύ βαθιά ανάλυση της έννοιας. 

Αναγνωρίζοντας στην περίπτωση του εταιρικού εγκλήµατος το υψηλό κοινωνικό  

status των  δραστών, όχι ως ταυτόσηµο της υψηλής τάξης και καταγωγής αλλά 

πρωτίστως της αίγλης και της εξουσίας που τους προσδίδει η θέση τους, δεν  είναι 

440 Geis G, 1962, “Toward a delineation of White – Collar Offenses” στο Sociological Inquiry, τ. 32, σελ 162

441 Clinard M. & Quinney R., 1986, op. cit, σελ.188
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λίγα τα σηµεία εκείνα που άλλοτε υπονοούν και άλλοτε κατηγορηµατικά δηλώνουν 

ότι ο συγκεκριµένος τύπος εγκληµατικότητας δεν πραγµατοποιείται χωρίς την 

κρατική συµβολή και ανάµειξη.442 Η όποια νοµοθετική προσπάθεια καταβάλλεται για 

τον έλεγχο και τον  περιορισµό του φαινοµένου αποτελεί τη µετουσίωση της 

λεγόµενης «συµβολικής πολιτικής» - “symbolic politics” καθώς οι δράστες είτε 

επηρεάζουν ή µετέχουν στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές είτε ακόµα χειρότερα 

είναι οι ίδιοι οι νοµοθέτες. Στις περιπτώσεις δε που κάτι τέτοιο αποκλείεται το 

εταιρικό έγκληµα υλοποιείται µε την συνέργια να προσφέρεται αυτή τη φορά από την 

πλευρά των κυβερνήσεων. «Οι κυβερνητικοί φορείς που υποθετικά ελέγχουν τις 

επιβλαβείς επιχειρήσεις εµπλέκονται χωρίς προσχήµατα σε συµπαιγνίες µε τις 

επιχειρήσεις αυτές».443 

Δεδοµένου µάλιστα ότι το εταιρικό έγκληµα προαπαιτεί σηµαντική οργάνωση 

και η δράση στην οποία παραπέµπει είναι συστηµατική και επαναλαµβανόµενη, παρά 

τυχαία ή περιστασιακή η κυβερνητική ανάµειξη αναδεικνύεται ως µέρος της όλης του 

πρακτικής. «Μια κυβέρνηση που θα µας προστάτευε από επιβλαβείς επιχειρηµατικές 

πρακτικές είναι στην πραγµατικότητα µέρος των πρακτικών.»444    Μπροστά στην 

διασφάλιση των κερδών τους µε το λιγότερο δυνατό κόστος οι εταιρείες 

παρουσιάζονται πρόθυµες να εµπλακούν σε εγκληµατικές ενέργειες. Το εταιρικό 

έγκληµα δηλαδή εξελίσσεται σε βασική επιχειρησιακή µέθοδο και ως εκ τούτου οι 

ίδιες οι εταιρείες ως νοµικές οντότητες αλλά και οι εταιρικοί σύµβουλοι που 

αναλαµβάνουν συγκεκριµένες αποφάσεις είναι εγκληµατίες. «Το πιο τροµακτικό όµως 

είναι ότι από τη στιγµή που  αυτά τα συστηµατικά εγκλήµατα γίνονται φυσιολογικές 

επιχειρησιακές µέθοδοι, δεν αποτελούν ευθύνη κανενός από τα άτοµα που στελεχώνουν 

την εταιρεία. Περισσότερο συνιστούν εταιρικά εγκλήµατα, µε την έννοια ότι ο 

εγκληµατίας είναι η ίδια η εταιρεία».445  Το εταιρικό έγκληµα έτσι µοιάζει να 

442 Χρόνια αργότερα ο Gilbert  Geis θα την παραλληλίσει και θα εντάξει µάλιστα στην κρατική εγκληµατικότητα. 
«Η  έννοια του κρατικού εγκλήµατος ενέχει ένα περισσότερο άµορφο, ωστόσο σε καµία περίπτωση υποδεέστερο, 
κριτήριο  κρίσης  αναφορικά  µε το τι θα  έπρεπε να περιλαµβάνεται  εντός του  πλαισίου  του, απ’ ότι ενέχουν το έγκληµα 
το λευκού  περιλαιµίου  ή  το εταιρικό έγκληµα. Όπως συµβαίνει και  µε το  εταιρικό έγκληµα, στην περίπτωση του 
κρατικού  εγκλήµατος ενδέχεται να εµπεριέχονται  επιπλοκές στη προσπάθεια διαχωρισµού  του  κράτους από αυτούς 
που δρουν στο όνοµα του» Geis G., 2002a, op. cit.,σελ. 45

443 Clinard M. & Quinney R., 1986, op. cit, σελ. 215

444 Ibid.  σελ 216

445 Ibid. σελ 212
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αυτονοµείται και να υφίσταται εξ αντικειµένου. Είναι παρόν αλλά άϋλο, µη 

ερµηνεύσιµο. Φέρεται σαν να υπακούει σε δυνάµεις οι οποίες όχι µόνο πρέπει να 

ξεφεύγουν  αλλά και πράγµατι ξεφεύγουν από οποιονδήποτε κεντρικό πολιτικό και 

κοινωνικό έλεγχο, θυµίζοντας µας µεσαιωνικές δεισιδαιµονίες µε ιδιαίτερη όµως 

απήχηση στις σύγχρονες ορθοδοξίες. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο όπου η εταιρική εγκληµατικότητα διατρέχει την 

κοινωνική δοµή και επιπλέον αβίαστα, οι µηχανισµοί ορθολογικοποίησης των 

εγκληµάτων και ηθικής ουδετεροποίησης των εγκληµατιών πλεονάζουν. Όταν ορθό 

γίνεται το ανορθόδοξο και νόµιµο το παράνοµο τα κοινωνικά ήθη που στηρίζουν 

τέτοιες ανοµικές µεταβολές δεν έχουν ανάγκη από προσχήµατα νοµιµοποίησης. Η 

νοµική κάλυψη και η προστασία του ότι θεωρείται εξουσία είναι τόσο αυτονόητες 

όσο και αυτόµατες ως διαδικασίες σε αντίθεση µε την κοινωνική αντίδραση που 

έρχεται πάντα ετεροχρονισµένη και γι’ αυτό ανίσχυρη. Ακριβώς λόγω αυτής της 

ηθικής απαξίωσης και αποδόµησης των θεσµών που επιτελείται δυνάµει του 

εταιρικού εγκλήµατος οι συγγραφείς θα καταλήξουν ότι δεν επαρκεί ο έλεγχος που 

παρέχεται µέσα από τον ποινικό νόµο. Οποιοδήποτε δηµοσίου δικαίου νοµοθέτηµα 

χάνει αυτοδίκαια σχεδόν την  ισχύ του από τη στιγµή που ο δηµόσιος χαρακτήρας του 

εγκαταλείπεται χάριν ιδιωτικών  συµφερόντων. «Μόνο ο ποινικός νόµος δεν 

εξασφαλίζει συµµόρφωση όσο αυτές οι εταιρείες που ελέγχονται ασκούν πολιτικό 

έλεγχο και επιρροή σε διοικητικούς φορείς και δικαστήρια. Αυτό που απαιτείται είναι 

µεγαλύτερος πολιτικός έλεγχος από το κοινό επί των εταιρειών και της εξουσίας τους 

και επιρροής τους στην  πολιτική οικονοµία. Και µόνο µε βασικές αλλαγές στην 

κουλτούρα και τη δοµή της αµερικανικής πολιτείας θα µπορέσει να υπάρξει απάντηση 

στο εταιρικό έγκληµα»446  

Β. Η έννοια του οργανωσιακού εγκλήµατος ως άλλη εναλλακτική του όρου 

«έγκληµα του λευκού περιλαιµίου»

α) Η επαναδιαπραγµάτευση επί των συνεπειών του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου

446 Ibid. σελ., 221
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Η ίδια διάθεση για αντικατάσταση της έννοιας του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου και του περιεχοµένου της κατέληξε σε έναν περισσότερο «λαξευµένο» 

όρο, το «οργανωσιακό έγκληµα» (“organizational crime”), εξίσου διπολικού 

χαρακτήρα, καθώς αντιπαραβάλλεται µε τις ατοµικιστικές µορφές εγκληµατικής 

δράσης (“individualistic crime”). Οι εισηγητές του νέου όρου Laura Shill Schrager & 

James Short ανταποκρίνονται, κατά δήλωση τους, στην έκδηλη ανάγκη µεγαλύτερης 

επεξεργασίας και µεταποίησης της παραδοσιακής έννοιας του Sutherland ώστε να 

καµφθούν οι δύο επίσης παραδοσιακές αδυναµίες που ενέχονται στο φαινόµενο της 

οργανωσιακής εγκληµατικής δράσης, ιδωµένης στα όρια της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου. Η πρώτη σχετίζεται µε τον επιµερισµό ως προς τα 

αποτελέσµατα, που συνεπάγεται µια τέτοια δράση. Η έµφαση στην οικονοµική βλάβη 

µε την οποία συνδυάζεται κατεξοχήν  το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου αφήνει 

εκτός πεδίου µελέτης, καλλιεργώντας ταυτόχρονα µια ηθεληµένη και συλλογική 

άγνοια όσον αφορά τις φυσικές/σωµατικές επιπτώσεις που προκαλούν οι δράσεις του.  

Η δεύτερη αναφέρεται σε ζητήµατα που προκύπτουν  από την οργανωσιακή φύση του 

περιβάλλοντος, εντός του οποίου λαµβάνουν χώρα οι παράνοµες δραστηριότητες. 

Πρόκειται κυρίως για θέµατα που αφορούν στην υπαιτιότητα, την ευθύνη και την 

αντίστοιχη διάρθρωση της αντεγκληµατικής πολιτικής που εφαρµόζεται σε τέτοιες 

περιπτώσεις, η οποία τείνει συνήθως «να αντιµετωπίζει το άτοµο ως εγκληµατικό 

φορέα, είτε οι δράσεις διενεργούνται εκ µέρους είτε ασχέτως είτε ενάντια στους 

οργανισµούς»447     

Όλα όσα πρεσβεύει η γενική γνώση του ποινικού δικαίου για τη διαχείριση 

και αντιµετώπιση του κοινού εγκληµατικού φαινοµένου µοιάζουν να υποσκελίζονται 

από την οργανωσιακή εγκληµατικότητα. Ειδικότερα, θα υποστηριχθεί ότι στην 

τελευταία περίπτωση στερείται εφαρµογής η αρχή της αιτιώδους συνάφειας (ή του 

αντικειµενικού αιτιώδους συνδέσµου), «ο αιτιακός εποµένως σύνδεσµος που  υπάρχει 

ανάµεσα σε ορισµένη συµπεριφορά και στη µεταβολή, που επιφέρει αυτή η 

συµπεριφορά στον εξωτερικό κόσµο (αποτέλεσµα µε την πλατειά έννοια)».448 Ενώ στα 

447 Shill Schrager L. & Short  J., 1978, “Toward A Sociology Of Organizational Crime” στο Social Problems, τ.25, 
σελ. 407

448  Κωστάρας  Α., 2001, Έννοιες και Θεσµοί του  Ποινικού  Δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σακκουλα, Αθήνα,  Κοµοτηνή, 
σελ. 338 
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κοινά εγκλήµατα, τα πραγµατικά περιστατικά που συγκροτούν την αντικειµενική 

τους υπόσταση ή µε άλλα λόγια το αντικειµενικό αποτέλεσµα που επήλθε κατόπιν 

µιας ορισµένης πράξης αποτελούν  κρίσιµο κριτήριο για τον  άδικο και τελικά 

αξιόποινο χαρακτήρα της πράξης καθώς επίσης και για το ποινικό της βάρος, στα 

οργανωσιακά εγκλήµατα, όσο αποτελούν συνώνυµα των  εγκληµάτων του λευκού 

περιλαιµίου, τα αντικειµενικά αποτελέσµατα αποσιωπούνται και µε αυτήν την έννοια 

αποσοβούνται, δυνάµει της επικυριαρχίας του υποκειµενικού στοιχείου. Το σκεπτικό 

που προβάλλεται αναγνωρίζει ότι η υποκειµενική υπόσταση των οργανωσιακών 

εγκληµάτων, πιο απλά η πρόθεση του οργανωσιακού δράστη (οργανισµοί, εταιρείες, 

επιχειρηµατικοί όµιλοι κλπ.) δεν µπορεί παρά να συµπίπτει µε τους σκοπούς και τα 

συµφέροντα των ίδιων των οργανισµών, εταιρειών, επιχειρηµατικών οµίλων κλπ.  

Και εφόσον  η οικονοµική επιτυχία,  η οποία µε τη σειρά της µεταφράζεται σε διαρκή 

και «πάση θυσία» αύξηση των οικονοµικών οφελών που επιβάλλεται από τις 

εσωτερικές και εξωτερικές δοµές των οργανισµών, λογαριάζεται ως κύριος σκοπός 

τους, τα οργανωσιακά εγκλήµατα δεν µπορεί παρά να έχουν αποκλειστικά οικονοµικό 

περιεχόµενο και να αξιολογούνται ως οικονοµικές ζηµίες.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι µελετητές παρατηρούν ότι αποκρύβονται έντεχνα και 

αριστοτεχνικά οι σοβαρότερες συνέπειες των  οργανωσιακών εγκληµάτων, οι οποίες 

σχετίζονται µε σωµατικές βλάβες ή και µε µαζικούς θανάτους ακόµη.449  Χωρίς να 

υποβιβάζεται η υποκειµενική διάσταση του οργανωσιακού εγκλήµατος στον 

συγκαθορισµό της κοινωνικής σηµασίας/απαξίας της πράξεως, ωστόσο σηµειώνεται, 

και ιδιαίτερα όταν γίνεται λόγος για τετελεσµένη πράξη, ότι «το κοινωνικό νόηµα της 

συµπεριφοράς είναι αντικειµενικά δεδοµένο και συνεπώς δεν χρειάζεται να 

καταφύγουµε στην πρόθεση του δράστη για να µάθουµε εκείνο, που µπορούµε να δούµε 

δια γυµνού οφθαλµού».450  Λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα εµπειρικά στοιχεία 

449  Η επιχειρηµατολογία που αναπτύσσουν οι Shill-Schrager & Short γίνεται πιο εύγλωττη µε τη  χρήση µιας 
αντιπαραβολής. Επιλέγοντας το κοινό  ποινικό  αδίκηµα της ληστείας, παρατηρούν ότι αν και προσβάλλει το 
έννοµο αγαθό της ιδιοκτησίας  και ο  σκοπός του ταυτίζεται µε τον προσπορισµό κέρδους, γεγονός που µε τη σειρά 
του αποτυπώνει την πρόθεση του δράστη, το στοιχείο της βίας  που διαπερνά το εν λόγω αδίκηµα καθώς και τα 
αποτελέσµατα που προκαλεί  δεν παραγκωνίζονται στην ποινή που  επιφέρει, όπως  συµβαίνει σύµφωνα µε την 
συγκεκριµένη οπτική στην περίπτωση της οργανωσιακής εγκληµατικότητας. Βλ. Shill Schrager L. & Short J., 
1980, “How Serious a Crime? Perceptions of Organizational and Common Crimes”, στο Geis G. & Stotland E. 
(eds), White – Collar Crime: Theory and Research, Sage Publications, Beverly Hills, London, σελ. 17

450 Κωστάρας Α., 2001, op. cit. σελ. 361
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ερευνών451 που αποκαλύπτουν ότι σε επίπεδο κοινής γνώµης τα εγκλήµατα κατά της 

ζωής αξιολογούνται βαρύτερα από αυτά που στρέφονται κατά της περιουσίας και 

επιπλέον ότι οι άµεσες και σωµατικές βλάβες αποδεικνύονται σε κριτήρια – κλειδιά 

µε τα οποία το δηµόσιο αίσθηµα αποφαίνεται για τη βαρύτητα των οργανωσιακών 

εγκληµάτων, όπως εξάλλου και για τα κοινά εγκλήµατα, γίνεται πρόδηλο ότι η 

έµφαση που αποδίδεται στην υποκειµενική παράµετρο όσον αφορά στα οργανωσιακά 

εγκλήµατα καταλήγει ουσιαστικά «στην  διαστρέβλωση της φύσης του προβλήµατος 

και διαιωνίζει την  ψευδαίσθηση ότι οι προσβολές ρυθµιστικών διαταγµάτων είναι 

αναίµακτες».452

Πέραν  εποµένως των  ποσοστών «αφανούς εγκληµατικότητας» που 

συνυπολογίζονται στην περίπτωση της οργανωσιακής εγκληµατικότητας, δεδοµένης 

της νοµοθετικής ευελιξίας που απαιτείται για τις επιχειρηµατικές πρακτικές και που 

κατοχυρώνεται µε τις «γκρίζες ζώνες», στους κόλπους της ευδοκιµούν επιπρόσθετα 

µεγάλα ποσοστά «αφανούς θυµατοποίησης». Οι  συγγραφείς µάλιστα κάνουν λόγο 

για τρεις κατηγορίες θυµάτων, οι οποίες διακρίνονται βάσει «της σχέσης τους µε την 

παραγωγή αγαθών  και (την  παροχή) υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι επηρεάζονται ευθέως 

από την  διαδικασία παραγωγής εντός του χώρου  εργασίας· οι καταναλωτές µέσω των 

προϊόντων που προµηθεύονται στην αγορά· και το ευρύ κοινό από τις ουσίες που 

εισάγονται µέσω της διαδικασίας αυτής στο περιβάλλον».453  Ο αποπροσανατολισµός 

της κοινής γνώµης από τις αντικειµενικές συνέπειες των οργανωσιακών εγκληµάτων, 

και κατ΄ επέκταση από τη παράµετρο της βίας που ελλοχεύει σε αυτά µετατρέπει τα 

θύµατα τέτοιων προσβολών σε αόρατες και δυσδιάκριτες φιγούρες, σχεδόν 

οµοιόµορφες µε φαντασιακά αποκυήµατα, συνθετικά ενός τοπίου που ο Vincenzo 

Ruggiero αποκαλεί «χώρο του κοινωνικού αλλού» (“social elsewhere”).454   Πολύ 

περισσότερο όµως η αοριστία των θυµάτων καθώς και των ευρύτερων  συνεπειών των 

οργανωσιακών εγκληµάτων ενθαρρύνει την κοινωνική ανοχή και καλλιεργεί την 

451 Οι συγγραφείς βασίζονται κυρίως  στη µελέτη που διενήργησαν οι: P. Rossi, E. Waite, C. E. Bose & R. E. Berk 
το  1974 στην Βαλτιµόρη των Η.Π.Α. και συγκεκριµένα στην περιοχή του  Maryland αναφορικά µε το δηµόσιο 
αίσθηµα ως προς  τη σοβαρότητα των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου. Διεξοδικότερα  βλ. Rossi  P., Waite E., 
Bose C. E.  & Berk R. E., 1974, “The seriousness of crimes: Normative structures and individual differences” in 
American Sociological Review, τ.39 σελ 224 – 237

452 Shill Schrager L. & Short J.,, 1978, op. cit. σελ.  409

453 Ibid. σελ. 413

454 Ruggiero V., 2000, “Crime And The Markets”, Oxford university Press, σελ. 1 - 2
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κοινωνική αδιαφορία απέναντι σε τέτοιου τύπου εγκληµατικότητα, γεγονός που 

ενδεχοµένως και να σηµαίνει συνειδητή κοινωνική αδυναµία και συνειδητοποιηµένη 

κοινωνική παραίτηση µπροστά στην ηγεµονία των οργανωσιακών συµφερόντων. 

Αυτού του είδους οι συνέπειες, που κρύβονται κάτω από την αµεσότητα µε την οποία 

εκδηλώνονται οι οικονοµικές και πολύ περισσότερο οι σωµατικές βλάβες, 

θεωρούνται οι σπουδαιότερες των  οργανωσιακών εγκληµάτων καθώς ισοδυναµούν 

µε την αµφισβήτηση του νοµικού συστήµατος, τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, 

την απεµπόληση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων. Σε ένα τέτοιο κλίµα ο 

Edward Gross θα υποστηρίξει ότι «το οργανωσιακό έγκληµα πρέπει να ιδωθεί ως 

συναλλαγή ανάµεσα σε νοµικά πρόσωπα (“corporate persons”) (δηλαδή εταιρείες) και 

το νόµο, εντός της διαδικασίας κατά την οποία το νοµικό πρόσωπο παίζει καθοριστικό 

ρόλο στις δοσοληψίες µε το νόµο, όπως και µε κάθε άλλο στοιχείο του περιβάλλοντος 

του. Τα νοµικά πρόσωπα δεν παραβιάζουν τόσο µε πρόθεση το νόµο όσο θέτουν 

αυτοδικαίως εαυτούς εκτός νόµου».455  

Το ίδιο αυτοδίκαια οι Shill-Schrager L. & Short J. θα ισχυριστούν  ότι ο 

τρόπος µε τον οποίο µεθοδεύεται η απόκρυψη των φυσικών συνεπειών των 

οργανωσιακών εγκληµάτων, και κατ΄ επέκταση το παράδοξο της κοινωνικής 

απάθειας για την εν λόγω εγκληµατικότητα, είναι ο ίδιος ο νόµος. «Ο νόµος ξεκάθαρα 

υποβιβάζει τη σπουδαιότητα των συνεπειών  της οργανωσιακής παρανοµίας 

(organizational illegality) κατά τη ποινική της δίωξη.»456   Ο πρώτος λόγος αποτυχίας 

του ποινικού συστήµατος, τουλάχιστον στην αµερικάνικη εκδοχή του, να καταδείξει 

πέραν των οικονοµικών και τις φυσικές-σωµατικές συνέπειες των οργανωσιακών 

εγκληµάτων συνδέεται πρωτίστως µε το στοιχείο της υπαιτιότητας. Όπως 

προλέχθηκε, στην περίπτωση των οργανωσιακών εγκληµάτων  η υποκειµενική 

υπόσταση τους λειτουργεί επικαλυπτικά της αντικειµενικής. Στην ελληνική νοµική 

γλώσσα αυτό σηµαίνει ότι προκειµένου για οργανωσιακά εγκλήµατα απαιτείται 

άµεσος δόλος α΄ βαθµού ή δόλος σκοπού, ο οποίος περαιτέρω αναλύεται «στην 

πρόβλεψη της βεβαιότητας (ή και πιθανότητας) επέλευσης του αποτελέσµατος και στην 

455  Gross E., 1980, “Organization Structure and Organizational  Crime”, στο  Geis G. & Stotland E. (eds), White – 
Collar Crime: Theory and Research, Sage Publications, Beverly Hills, London, σελ. 52

456 Shill Schrager L. & Short J.,, 1980, op. cit. σελ. 16 
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επιδίωξη του δράστη να επιφέρει το συγκεκριµένο αποτέλεσµα».457Το επιχείρηµα που 

αντικρούει την  αµεσότητα του δόλου και που ως επί το πλείστον προβάλλεται από 

τους δράστες των συγκεκριµένων εγκληµάτων, συνεπικουρώντας το τεκµήριο της 

αθωότητας τους, βεβαιώνει ότι η όποια επιβλαβής τους δραστηριότητα δεν  αποσκοπεί 

στην  πρόκληση φυσικών τραυµάτων ή κακώσεων, αλλά στην προώθηση των 

οργανωσιακών σκοπών, όπως είναι τα γρήγορα και άµεσα κέρδη.458 

Έτσι, χωρίς την «εκ προθέσεως» διάσταση ανθρωποκτονίες ή σωµατικές 

βλάβες, ως αποτελέσµατα παράνοµων οργανωσιακών  δραστηριοτήτων  καταλήγουν 

να µην καταλογίζονται τελικά στους δράστες δεδοµένου ότι οι τελευταίοι αν  και 

αίτιοι δεν θεωρούνται από τον  ποινικό νόµο υπαίτιοι των εν λόγω εγκληµατικών 

αποτελεσµάτων. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο πρακτικές και διαδικασίες, που υιοθετούνται 

προς υλοποίηση οργανωσιακών οικονοµικών  στόχων, καταφέρνουν να µένουν εκτός 

νοµοθετικής ρύθµισης και άρα να παραµένουν ως επιχειρηµατικές µέθοδοι, ακόµη 

και αν θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ακεραιότητα, ακόµη και όταν 

αποδεικνύονται εις βάρος της ανθρώπινης ζωής. Με άλλα λόγια ως προς τα 

οργανωσιακά εγκλήµατα η πρόθεση που καθοδηγεί µια δράση συγχέεται και τελικά 

εκµηδενίζεται από τον επιδιωκόµενο σκοπό σε τέτοιο βαθµό, που η νοµιµότητα του 

σκοπού καθορίζει και τη νοµιµότητα των προθέσεων προσφέροντας άσυλο σε κάθε 

µέτρο ή πρωτοβουλία που αναλαµβάνεται προς επίτευξη του τελευταίου και 

προωθώντας µια µακιαβελικού ύφους ηθική σύµφωνα µε την  οποία ότι προβλέπεται 

ως νόµιµο είναι και ηθικό. 

β) Ποιος ο δράστης και ποια η ευθύνη ως προς τα εγκλήµατα του λευκού 

περιλαιµίου – Μια µάκρο-διερεύνηση

457 Κωστάρας Α., 2001, op. cit. σελ. 468

458  Το σκεπτικό αυτό αποτυπώνεται απερίφραστα σε γνωστή µελέτη του  G. Geis για την εγκληµατικότητα του 
λευκού περιλαιµίου, η οποία βασίζεται κυρίως σε υλικό που συγκεντρώθηκε από  τα πρακτικά και άλλα  έγγραφα 
που χρησιµοποιήθηκαν στην ακροαµατική διαδικασία κατά την εκδίκαση σχετικών υποθέσεων. Μεταξύ άλλων ο 
συγγραφέας παραθέτει µέρος της κατάθεσης επιχειρηµατικού στελέχους ενώπιον της Τµήµατος  της Επιτροπής της 
Γερουσίας για  την καταπολέµηση µονοπωλιακών κοινοπραξιών:  Μέλος της Επιτροπής:  «Γνωρίζατε ότι  αυτές οι 
συναντήσεις µε  τους ανταγωνιστές ήταν παράνοµες; Μάρτυρας: «Παράνοµες; Ναι, αλλά  όχι  εγκληµατικές – 
αξιόποινες.  Δεν το  γνώριζα µέχρι που  διάβασα το  κατηγορητήριο….Υπέθετα ότι εγκληµατική – αξιόποινη πράξη 
σήµαινε  το  να βλάψεις κάποιον, και εµείς δεν το  κάναµε  αυτό…..Θεωρούσα ότι εργαζόµασταν λίγο – πολύ όπως 
συµβαίνει σε επίπεδο επιβίωσης, προσπαθούσαµε να αποκτήσουµε ότι απαιτείται προκειµένου να κρατήσουµε το 
εργοστάσιο µας  και τους εργαζοµένους  µας» βλ Geis. G., 1967, “White Collar Crime: the Heavy Electrical 
Equipment Antitrust Cases Of 1961”, στο   M. Clinard & R. Quinney eds. Criminal Behavior Systems. A Typology, 
Holt, Rinehart and Winston, INC. New York-Chicago-San Francisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, London, 
σελ  144
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Ο δεύτερος σκόπελος που οι συγγραφείς εντοπίζουν σε σχέση µε τα 

οργανωσιακά εγκλήµατα σχετίζεται µε την έννοια της ευθύνης. Πάρα το γεγονός ότι 

το έµψυχο δυναµικό των οργανισµών και εταιρειών, συνθέτουν άτοµα, δηλαδή 

φυσικά πρόσωπα, ο προσδιορισµός του οργανισµού ως πρόσωπο δικαίου σηµαίνει ότι 

του αναγνωρίζεται νοµικά η ικανότητα να πράττει και άρα να ευθύνεται για το 

αποτέλεσµα της πράξης του. «Οι οργανισµοί δύνανται να θεωρούνται υπόλογοι για τη 

συµπεριφορά τους απέναντι στο νόµο, χωρίς κανένα από τα άτοµα που ανέλαβαν δράση 

στο όνοµα του  οργανισµού να θεωρείται νοµικά υπόλογο».459  Τα φυσικά πρόσωπα 

δηλαδή αν  και αποτελούν ουσιώδες συστατικό του οργανισµού, η παρουσία τους από 

µόνη της δεν εξασφαλίζει την νοµική του οντότητα και δράση. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

οργανισµός δεν  συνίσταται σε ένα άθροισµα φυσικών προσώπων αλλά σε µια 

αυτόνοµη οντότητα η δράση της οποίας  παραπέµπει σε ένα ειδικό ή ένα ιδιαίτερο 

σχήµα δραστηριοτήτων και εργασιών, που µε τη σειρά τους υπακούνε σε έναν 

κεντρικό συντονισµό ή µε άλλα λόγια στην κατευθυντήρια γραµµή που απορρέει της 

οργανωσιακής δοµής. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Gross E. η έννοια της οργανωσιακής 

δοµής είναι διπλής όψεως. «Η µία εσωτερική του οργανισµού, όπου επηρεάζει την 

συµπεριφορά των βιολογικών µελών (δηλ. φυσικών προσώπων) και η άλλη εξωτερική, 

όπου µιλάµε για την αγορά ή το περιβάλλον εντός του οποίου ο οργανισµός δρα µε 

συλλογικό τρόπο (corporate manner)»460

Με αυτά τα δεδοµένα οι Shill-Schrager L. & Short J. θα προσθέσουν ότι αν η 

θεωρία περί ποινικής ευθύνης των οργανισµών πρακτικά µεταφράζεται σε ατοµική 

ευθύνη και καταδίκη µεµονωµένων ατόµων,  µελών του οργανισµού, (που επιπλέον 

είθισται να µην είναι τα ανώτερα στελέχη των οργανισµών) κινδυνεύουµε να 

χάσουµε την ουσία των οργανωσιακών εγκληµάτων καθώς το ενδιαφέρον εστιάζεται 

459  Reiss A. J. & Tonry M., 1993, “Organizational Crime”, στο Tonry M. & Reiss  A. J. (eds) Beyond the Law. 
Crime in Complex Organizations, Crime and Justice – A Review of Research, τ. 18, σελ. 1

460 Gross E., 1980, op. cit. σελ. 58 Η  διπλή οργανωσιακή διάσταση διατυπώνεται οµοίως και από  τον Neal  Shover 
ο οποίος  αναφέρεται στην «ενεό-οργανωσιακή ζωή»  («interorganizational life») των οργανισµών καθώς και στην 
«δια-οργανωσιακή ζωή»  τους («intraorganizational life»). Shover N., 1978, “Defining Organizational Crime”, στο 
D. Ermann & R. Lundman (eds). Corporate and Governmental Deviance: problems of  Organizational Behavior in 
Contemporary Society, New York Oxford University Press σελ. 38 Ενώ η  θέση του   A. Cohen για τη διάρθρωση 
των οργανισµών διακρίνει ανάµεσα στις «δοµές της δράσης»  («structures of activity”) και στις «δοµές της 
συνεργασίας»  (“structures  of association”). Αν και παραπέµπουν σε διαφορετικά µορφώµατα ο συγγραφέας 
υποστηρίζει ότι η κατανόηση τους γίνεται µόνο  συνδυαστικά. «Για να κατανοήσουµε την οµάδα, πρέπει να 
γνωρίζουµε κάτι από  τα παιχνίδια που παίζει και για να κατανοήσουµε τα παιχνίδια, πρέπει  να γνωρίζουµε κάτι από 
την οργάνωση, τα συµφέροντα και τα προβλήµατα των οµάδων που τα  παίζουν» Cohen A. K., 1977, “The Concept 
Of Criminal Organisation”, στο The British Journal Of Criminology, τ.17, σελ. 97-111
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και πάλι σε µια µίκρο-ανάλυση, µοιραία σε βάρος της µάκρο-ανάλυσης.461 Αυτό από 

την άλλη δεν σηµαίνει την αυτοµατοποίηση ή εργαλιοποίηση των φυσικών 

προσώπων. Το αντίθετο, η εσωτερική οργανωσιακή δοµή που αναφέρθηκε είτε 

εκλαµβάνεται ως εξαναγκασµός462  είτε ως ελεύθερη συµµετοχή463  παραπέµπει στο 

µοντέλο κοινωνικοποίησης µε βάση το οποίο τα φυσικά πρόσωπα αφοµοιώνονται και 

αναπαράγονται στους κόλπους του οργανισµού και ως “φορείς” του πλέον 

461  Οµοίως ο  A. Reiss επισηµαίνει ότι ακόµη και σε οργανωσιακό επίπεδο το θεωρητικό ενδιαφέρον εξακολουθεί 
να µονοπωλεί η ατοµική παρέκκλιση σε βάρος  της µελέτης για την οργανωσιακή παρέκκλιση. Επίσης 
υπογραµµίζει ότι η έννοια της  παρέκκλισης γενικά συνδυάζεται µε παραβάσεις  του  ποινικού δικαίου, µε 
αποτέλεσµα να εκλαµβάνονται ως µη προβληµατικές  οι χαρακτηριζόµενες ως αστικές ή διοικητικές. 
«Επιληφθήκαµε µε  την κρυφή παρέκκλιση των ατόµων και όχι  µε την ορατή παρέκκλιση  των οργανισµών».  
Επιλέγοντας τον όρο «οργανωσιακή παρέκκλιση»  αντί του «οργανωσιακού εγκλήµατος»  ο συγγραφέας θέλει να 
αποφύγει την διάκριση µε τις λεγόµενες ατοµικές µορφές εγκληµατικότητας καθώς  υποστηρίζει ότι οι πράξεις  που 
ενέχονται στην έννοια της  παρέκκλισης είναι ούτως ή άλλως  οργανωσιακές  µε την έννοια ότι µπορούν να νοηθούν 
και να κατανοηθούν µόνο σε σχέση και την µελέτη της  κοινωνικής  οργάνωσης, του οργανωσιακού δηλαδή 
πλέγµατος που  περιλαµβάνει την παρεκκλίνουσα συµπεριφορά των ατόµων και την παρεκκλίνουσα συµπεριφορά 
των οργανισµών. Ο A. Reiss προχωράει περαιτέρω στην περιγραφή έξι µοντέλων σύζευξης ατοµικής – 
οργανωσιακής παρέκκλισης:

1. Στην πρώτη περίπτωση αναφέρει ότι αν και το άτοµο  δύναται να παρεκκλίνει από τους κανόνες χωρίς 
αυτό  να σηµαίνει και την ταυτόχρονη παρέκκλιση κάποιου  οργανισµού, σε κάθε  περίπτωση δεν υπάρχει 
ατοµική παρέκκλιση που να µην περιλαµβάνει κοινωνική αλληλεπίδραση και κοινωνική οργάνωση

2. Στην δεύτερη περίπτωση  υπογραµµίζει ότι ένα µεγάλο µέρος ατοµικής παρέκκλισης  συνδέεται 
ποικιλοτρόπως µε οργανωµένα συστήµατα και οργανισµούς που επίσης λογίζονται παρεκκλίνοντες.

3. Η τρίτη περίπτωση αφορά  στον οργανισµό  ορίζεται παρεκκλίνων µε τέτοιο τρόπο ώστε την παρέκκλιση 
του να συµµερίζονται όλα του τα µέλη και οι συµµετέχοντες.

4. Η τέταρτη περίπτωση  παραπέµπει στις φορές που αν και αναγνωρίζεται η παρέκκλιση του  οργανισµού, 
παρεκκλίνοντα θεωρούνται µόνο  τα µέλη τα οποία συγκεκριµένα κατηγορούνται για ενεργητική 
συµµετοχή σε αυτόν

5. Το πέµπτο παράδειγµα σχετίζεται µε τις περιπτώσεις  που  ο  οργανισµός χαρακτηρίζεται παρεκκλίνων 
δυνάµει της συµπεριφοράς που εκδηλώνουν κάποια από τα µέλη του 

6. Ενώ η τελευταία περίπτωση στην οποία η παρέκκλιση των ατόµων συνδέεται µε αυτή των οργανισµών 
συµβαίνει όταν κάποιος  οργανισµός ορίζεται και καταδικάζεται ως  παρεκκλίνων αλλά δεν 
επιφυλάσσεται αντίστοιχος χαρακτηρισµός ούτε καταδίκη για τα µέλη του.      

 Reiss A. Jr., 1978, Organizational  Deviance στο  D. Ermann & R. Lundman (eds) Corporate and Governmental 
Deviance: problems of Organizational Behavior in Contemporary Society, New York Oxford University Press

462 Ο J. Coleman παρατηρεί ότι οι σύγχρονοι οργανισµοί υπό  µία  έννοια συνιστούν µηχανές απόλυτου ελέγχου της 
ανθρώπινης συµπεριφοράς καθώς η επιβίωση τους στην ευρύτερη αγορά εξαρτάται τόσο από τον άµεσο έλεγχο 
που ασκούν στους υπαλλήλους τους  όσο  και από τις έµµεσες  επιρροές που ασκούν στη κοινή γνώµη. Κι ενώ η 
επιρροή στην κοινή  γνώµη  εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από  την δύναµη που διαθέτει ο οργανισµός σε οικονοµικό 
και πολιτικό επίπεδο, ο έλεγχος  των υπαλλήλων του  ταυτίζεται µε  περισσότερο ή λιγότερο εξαναγκαστικούς 
µηχανισµούς που εξασφαλίζουν την προσαρµογή τους αν όχι την υποταγή τους  στις  επιταγές  του  οργανισµού. Με 
τον τρόπο αυτό  οι υπάλληλοι των οργανισµών µετατρέπονται σύµφωνα  µε τον όρο  που του William H. Whyte σε 
«οργανισµό – άνθρωπο»  (“organization man”) ο οποίος βρίσκεται υπό τέτοια ακαταµάχητη πίεση για 
προσαρµογή στον οργανισµό που  η ατοµικότητα και τα προσωπικά ηθικά  κριτήρια που φέρει πρέπει να 
θυσιαστούν στο βωµό  της επαγγελµατικής αποκατάστασης και καταξίωσης. Για  περισσότερα Whyte W. H., 1957, 
The Organization Man, Anchor Books, Garden City, N.Y. Ωστόσο ο Coleman διακρίνει µεταξύ  απλών υπαλλήλων 
και στελεχών. Βλ. Coleman J, 2002, The Criminal Elite- Understanding White Collar Crime, 5th ed., Worth 
Publishers, California Polytecnic State University – San Luis Obispo.

463  Σε αντίθεση µε τον Coleman και µε όσους υποστηρίζουν ότι το  εταιρικό έγκληµα συνάδει µε ένα 
«καταγκαστικό σύστηµα»  («coercive system”) που  πιέζει τα άτοµα να παρανοµήσουν σαν να µην έχουν 
εναλλακτική o  S. Box υποστηρίζει ότι η παρέκκλιση των εταιρικών στελεχών είναι µια καλά µελετηµένη και 
συνειδητή επιλογή  δεδοµένου ότι εξασφαλίζει τόσο το προσωπικό τους  συµφέρον όσο  και το  συµφέρον του 
οργανισµού, για τον οποίο εργάζονται. Βλ. Box S, 1995, Power, Crime and Mystification, Routledge, London & 
New York , σελ.37-43
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εξασφαλίζουν την διατήρηση του ίδιου του οργανισµού καθώς και των δοµών του.464  

Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε την ανάλυση που προσφέρει ο Edward Gross η 

εσωτερική πλευρά αφορά στις επιρροές που ασκούνται και καθορίζουν τη 

συµπεριφορά των φυσικών προσώπων  που επανδρώνουν τον όποιο οργανισµό ενώ η 

εξωτερική του όψη σχετίζεται κυρίως µε τις απαιτήσεις της απελευθερωµένης και 

πλέον παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, όπου οι οργανισµοί λειτουργούν µε συντεχνιακό 

τρόπο465. 

Έτσι σε ιδεολογικό επίπεδο δηµιουργείται ένα σύστηµα κανόνων (νόµοι) 

συµβατό προς τους σκοπούς των οργανισµών ενώ σε πρακτικό επίπεδο οι σχέσεις 

αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται ανάµεσα στους οργανισµούς αποκλείουν κάθε 

απόπειρα διάρρηξης ή καταγγελίας του ευρύτερου συστήµατος που διαµορφώνεται 

εφόσον αυτό λειτουργεί εγγυητικά της ίδιας της ύπαρξης και επιβίωσης τους. «Οι 

οργανισµοί γίνονται δορυφόροι άλλων οργανισµών και µε δυσκολία αναµένεται να 

µπορούν να αντισταθούν ή να φανερώσουν  ένα έγκληµα, τη στιγµή που απειλείται η 

ίδια η δυνατότητα επιβίωσης τους».466  Αν η εικόνα στην οποία παραπέµπει ο Gross 

είναι ένας σφιχτά πλεγµένος ιστός, η λειτουργία του κρατά δεµένους τόσο τα φυσικά 

όσο και τα νοµικά πρόσωπα. Τηρουµένων δηλαδή των αναλογιών το οργανωσιακό 

περιβάλλον ασκεί επί της ουσίας τον ίδιο βαθµό πίεσης τόσο στο µίκρο- όσο και σε 

µάκρο επίπεδο καταλήγοντας να παίρνει την µορφή για την οποία ο Gross επιλέγει 

τον όρο «εγκληµατοειδή συνωµοσία» (criminaloid conspiracy) Δηλαδή ένα δίκτυο 

464 Σύµφωνα µε την ανάλυση που  παρέχουν οι H. Finney & H. Lesieur τα  φυσικά πρόσωπα προφανώς είναι αυτά 
που υλοποιούν τα σχέδια και τις επιταγές  των οργανισµών, όχι όµως  ως  άτοµα, αλλά  ως φορείς των οργανισµών. 
Δηλαδή για χάρη των τελευταίων, προς επίτευξη των οργανωσιακών σκοπών και σε αρµονία µε τους 
οργανωσιακούς περιορισµούς. Με αυτή την έννοια οι οργανισµοί διαθέτουν την ικανότητα, µέσω των φορέων 
τους, να πράττουν προς όφελος  τους και κατ’  επέκταση την ικανότητα να παραβιάζουν το νόµο. «Η ιδέα – κλειδί 
συνίσταται στο ‘ότι το  οργανωσιακό έγκληµα διαπράττεται στο  όνοµα ενός οργανισµού· συµβαίνει  ενόσω µετέχεις ή 
εργάζεσαι σε αυτόν. Εποµένως το  οργανωσιακό έγκληµα δεν µπορεί να ερµηνευθεί  χωρίς αναφορά  στον οργανισµό 
ως αυτόνοµο κοινωνικό σύστηµα» (“social system in its  own right”) Finney H. C. & Lesieur H. R., 1982, A 
Contingency Theory Of Organizational Crime, στο  Research in  the Sociology of  Organizations, τ. 1, σελ.264    
Στην ίδια κατεύθυνση είναι και η  άποψη  του  A. K. Cohen ο οποίος σηµειώνει ότι  στις  περιπτώσεις εγκληµατικών 
οργανισµών µε συλλογικές  δοµές οι άνθρωποι που  µετέχουν σε  αυτές δεν βλέπουν τους εαυτούς τους απλά ως άτοµα 
που  διεξάγουν επιχειρηµατικές  δραστηριότητες µεταξύ  τους αλλά ως «µέλη» µιας περισσότερο  περιεκτικής 
οντότητας, στο  όνοµα µάλιστα  της οποίας δρουν. Ωστόσο σύµφωνα µε την οπτική του  τελευταίου ο εγκληµατικός 
οργανισµός δεν παραπέµπει αποκλειστικά σε εγκληµατικές οργανώσεις είτε  µε αυτές  νοούνται  επιχειρηµατικοί  όµιλοι 
είτε εγκληµατικά συνδικάτα είτε  συµµορίες ανηλίκων αλλά σε κάθε  σχέση που  σύµφωνα µε  ένα συγκεκριµένο  νοµικό 
σύστηµα παράγει  έγκληµα. Τέτοιες µπορεί  να  είναι και οι σχέσεις πάτρωνα –  πελάτη ή πωλητή  – αγοραστή  (κλέφτη  – 
κλεπταποδόχου) βλ. Cohen A., 1977, “The Concept Of Criminal Organisation”, στο  The British  Journal Of 
Criminology, τ. 17, σελ 98

465  Gross E., 1978a, “Organizations As Criminal Actors” στο P. Wilson & J. Braithwaite (eds) Two Faces of 
Deviance, University of Queensland Press, σελ. 199-213

466 Gross E., 1980, op. cit., σελ. 73  



213

οργανωσιακών διακανονισµών  για τον έλεγχο και την κατάκτηση της αγοράς όπου το  

έγκληµα δεν αποτελεί έκπληξη στο ατέρµονο κυνήγι των «µεγάλων προσδοκιών».467  

Η αναγωγή του οργανισµού ως πιθανός εγκληµατικός φορέας εξυπηρετεί ακριβώς 

στο να καταδειχθούν  οι οργανωσιακοί, ως αντιπαραβαλλόµενοι µε τους ατοµικούς, 

αιτιολογικούς παράγοντες στην ερµηνεία και αντιµετώπιση του οργανωσιακού 

εγκλήµατος.468 

Στο σηµείο αυτό οι συγγραφείς διατυπώνουν  το τρίτο σκέλος της 

προβληµατικής τους, που συνδέεται µε τη λειτουργία και τις εγγυήσεις του ποινικού 

δικαίου σε οργανωσιακό επίπεδο. Αφήνοντας κατά µέρος «άφθονο ιστορικό 

αποδεικτικό υλικό (που) προβάλλει ….µια ξεκάθαρα αρνητική σχέση ανάµεσα στην 

οργανωσιακή εξουσία και στην επιτυχία εφαρµογής των  νόµων»,469  δηλαδή την 

ικανότητα των οργανισµών  να κάµπτουν ή απλώς να παρακάµπτουν νοµοθετικές και 

νοµικές διαδικασίες προς όφελος τους, καθώς και το γεγονός ότι προκειµένου για 

εγκλήµατα του λευκού κολάρου οι σχετικές ποινικές διατάξεις βρίσκονται 

ενσωµατωµένες σε διασκορπισµένα κείµενα νοµοθετηµάτων, ως επί το πλείστον 

εµπορικού και διοικητικού δικαίου και πάντως όχι ως αυτοτελείς ποινικοί νόµοι, 

υπογραµµίζουν ότι σε κάθε περίπτωση η φύση των ποινικών κυρώσεων  που 

στρέφονται κατά νοµικών  προσώπων, ακόµη και στα δικαιοκρατικά καθεστώτα που 

αναγνωρίζεται η έννοια της συλλογικής ποινικής ευθύνης, διαφέρει σηµαντικά από 

την αντίστοιχη των ποινών που προβλέπονται για τα κοινά εγκλήµατα. Η αδυναµία, 

για προφανείς λόγους, επιβολής σε νοµικά πρόσωπα των συνεπειών που επιφέρει 

467 Στο πλαίσιο  µιας  τέτοιας συνωµοσίας ελέγχου της  αγοράς ο E. Gross διαπιστώνει ότι η έννοια του  εγκλήµατος 
είναι πολύ σχετική. Καθώς άλλοτε µπορεί να  ταυτίζεται µε κινήσεις  αποσταθεροποίησης  της αγοράς  και άκρατου 
ανταγωνισµού, δηλαδή υπονόµευσης της οργανωσιακής συνωµοσίας, ενώ άλλοτε έγκληµα µπορεί να είναι η ίδια 
η τάξη πραγµάτων όταν οι καιροί, για το κοινό καλό, απαιτούν περισσότερο ανταγωνισµό ή µεγαλύτερη ελευθερία 
παρέκκλίσης από ότι η εν λόγω συνωµοσία υπαγορεύει. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει, αν και µε πιο άµεσο 
τρόπο, και ο A. Cohen ο  οποίος δηλώνει ότι αυτό που κάθε φορά ονοµάζουµε δοµές παράνοµων ευκαιριών είναι 
και οι δοµές των νοµίµων ευκαιριών ιδωµένες από  άλλη οπτική γωνία. Η ουσία εποµένως  του οργανωσιακού 
εγκλήµατος δεν είναι τόσο εγκληµατικός  του χαρακτήρας, εφόσον αυτός δεν είναι δεδοµένος αλλά αποτελεί 
ζήτηµα ανάλυσης, όσο οι οργανωσιακές του δοµές, χωρίς τις οποίες  δεν νοείται ο συγκεκριµένος τύπος 
εγκλήµατος. Αντιστοίχως  βλ. Gross E., 1980, op. cit. Σελ. 73-74  και Cohen A., 1977, “The Concept  Of Criminal 
Organisation”, στο The British Journal Of Criminology, τ. 17, σελ. 101   

468 Ο  A. Cohen παρατηρεί επιπρόσθετα ότι όλος ο διάλογος  περί της  νοµικής οντότητας και ποινικής  ευθύνης των 
οργανισµών και γενικώς  των συλλογικοτήτων κινδυνεύει να τρέφει περισσότερο  φιλολογικές  παρά ουσιαστικές 
ανησυχίες. Καµία  συλλογικότητα  δεν συνιστά πρόσωπο, µε την έννοια του  φυσικού προσώπου, χωρίς  ωστόσο 
αυτό  να την εµποδίζει να είναι δράστης, µε την έννοια του προσώπου  δικαίου. Ενώ ως προς τα φιλολογικά 
διλήµµατα που τίθενται, ο A. Cohen είναι ξεκάθαρος:  «Το  συµπέρασµα µου, µολαταύτα, είναι ότι  το ένστικτο της 
καθηµερινής ζωής είναι από αυτή την άποψη έγκυρο. Οι συλλογικότητες που εκλαµβάνουµε ως δράστες είναι 
δράστες» Cohen A., 1997, “An Elaboration of Anomie Theory”, στο  Passas  N. & Agnew R., The Future Of Anomie 
Theory, Northeastern University Press, Boston  

469 Finney H. & Lesieur H., 1982, op. cit. σελ. 286
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κατά κύριο λόγο η ποινική καταδίκη, πρακτικά ο εγκλεισµός σε σωφρονιστικά 

καταστήµατα και συµβολικά η εγκληµατική ετικέτα, οδηγεί αποκλειστικά στην 

εναλλακτική των χρηµατικών ποινών, ενδεχοµένως υψηλών αλλά επί της ουσίας 

ελαχίστως διαφοροποιηµένων από τις αστικές αποζηµιώσεις ή τα διοικητικά 

πρόστιµα. Με τον  τρόπο αυτό, όπως παρατηρούν οι συγγραφείς, επιτυγχάνεται 

πλήρης κάλυψη της διάκρισης ανάµεσα στις παράνοµες και στις αξιόποινες ή 

εγκληµατικές πράξεις των νοµικών προσώπων και εντέλει σύγχυση ως προς το Δίκαιο 

που καλείται να ελέγχει τη νοµιµότητα των  δραστηριοτήτων τους. «Η ικανότητα των 

νόµιµων οργανισµών να εξαιρούν τις παράνοµες οργανωσιακές τους πράξεις από τις 

ποινικές κυρώσεις έρχεται σε αντίθεση µε την  αποκλειστική χρήση των  ποινικών 

κυρώσεων  για τα κοινά εγκλήµατα. Αποδεχόµενοι τους νοµικούς ορισµούς που  διέπουν 

την εγκληµατική οργανωσιακή συµπεριφορά, οι κοινωνιολόγοι νοµιµοποιούν σιωπηρά 

την εξουσία των οργανισµών να επηρεάζουν ποιες από τις συµπεριφορές τους θα 

χαρακτηριστούν εγκλήµατα».470 

Την ίδια εξυπηρέτηση σύµφωνα µε τους Shill-Schragen & Short παρέχει και ο 

όρος «έγκληµα του λευκού περιλαιµίου» αφενός γιατί «δεν  επιλαµβάνεται επαρκώς 

τις ακούσιες συνέπειες της οργανωσιακής συµπεριφοράς, πολλές από τις οποίες είναι 

εγκληµατικές µε την έννοια του mala in se και κυρίως  σωµατικές πάρα – ή τόσο 

σωµατικές όσο και – οικονοµικές ως προς τη φύση τους»471και αφετέρου διότι 

φέροντας τα χαρακτηριστικά ενός «όρου  - οµπρέλα» εκτείνεται σε κάθε είδους 

κατάχρηση που διενεργείται από τις ανώτερες κοινωνικά τάξεις, περιλαµβάνοντας 

από αστικές παραβιάσεις έως πράξεις που αν  και νόµιµες θεωρούνται κατακριτέες 

από κάποιους µελετητές. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζεται ότι η έννοια του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου περισσότερο συγχέει παρά διαφωτίζει ενώ η 

επικράτηση της βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην καταγγελία  για διαφοροποιηµένη 

αντιµετώπιση που λαµβάνουν οι δράστες παράνοµων ενεργειών  από το νοµικό 

470 Shill-Schrager L & Short J., 1978, op. cit. σελ.411

471 Ibid., σελ. 409
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σύστηµα και σε εξάρτηση µε την κοινωνική τους θέση.472 Η πρόταση αντικατάστασης 

της µε τον όρο «οργανωσιακό έγκληµα» στοχεύει στην άρση των ενδογενών 

αντιφάσεων που της χρεώνονται και σηµατοδοτεί ταυτόχρονα τη στροφή σε µια κατά 

γένους προσέγγιση του φαινοµένου κατατάσσοντας ως συγκεκριµένη κατηγορία 

εγκληµάτων τις παράνοµες οργανωσιακές δράσεις µε ιδιαίτερα επιβλαβείς συνέπειες. 

Συνεπής µε το στόχο αυτό είναι και ο ορισµός που δίνεται, σύµφωνα µε τον οποίο 

«οργανωσιακά εγκλήµατα είναι οι παράνοµες ενέργειες που συνίστανται σε παράλειψη 

ή πράξη ενός ατόµου ή οµάδας ατόµων  εντός ενός τυπικά νόµιµου οργανισµού, 

βρίσκονται σε συµφωνία µε τους λειτουργικούς σκοπούς του οργανισµού, και οι οποίες 

έχουν σοβαρές σωµατικές ή οικονοµικές επιπτώσεις σε εργαζοµένους, καταναλωτές ή 

στο ευρύ κοινό».473 

 Είναι περισσότερο από ξεκάθαρο ότι θεµέλιο του ως άνω ορισµού αποτελεί η 

έννοια της βλάβης.474 Προκειµένου να αποκλείσουν κατά το δυνατόν περισσότερο τις 

τεχνικές και ως εκ τούτου τεχνητές δυσκολίες και πολυπλοκότητες σε σχέση µε τα 

κίνητρα που υπαγορεύουν τις παράνοµες  οργανωσιακές δραστηριότητες, οι δύο 

472  Οι A. Reiss  & M. Tonry αναφέρονται σε πέντε επιπλέον σηµεία που  σύµφωνα  µε την προσέγγιση τους 
καταφάσκουν υπέρ της περιορισµένης εµβέλειας του  όρου  του εγκλήµατος του  λευκού  περιλαιµίου  στο  πλαίσιο 
της οργανωσιακής εγκληµατικότητας  Το πρώτο αναφέρεται στην παράλειψη των οργανισµών ως πιθανά θύµατα 
τέτοιων εγκληµάτων. Το  δεύτερο  στον περιορισµό  του αριθµού των θυτών µέσω της επικέντρωσης στην έννοια 
του υψηλού κοινωνικού  status από το µεγαλύτερο µέρους της  βιβλιογραφίας που αφορά στο έγκληµα  του λευκού 
περιλαιµίου. Ο  τρίτος περιορισµός σχετίζεται µε την τάση το  ενδιαφέρον να εστιάζεται µε συγκεκριµένους 
οργανισµούς και παραβιάσεις  των λευκού-περιλαιµίου  υπαλλήλων τους  παρά στους  τρόπους  µε τους  οποίους η 
βιοµηχανική και εµπορική  οργάνωση δηµιουργεί και συντηρεί συγκεκριµένους τύπους παραβιάσεων. 
Συµπληρωµατικός του τρίτου είναι ο τέταρτος περιορισµός σύµφωνα µε τον οποίο αναφέρεται ότι στην 
περίπτωση της  εγκληµατικότητας  του  λευκού περιλαιµίου τα  µοντέλα αντεγκληµατικής πολιτικής αναζητούνται 
µε βάση τη µελέτη του έργου των κατασταλτικών ή προληπτικών (regulatory) µηχανισµών καθώς και των φορέων 
τους  και σπανίως µε  τον τρόπο µε τον οποίο οι µηχανισµοί αυτοί και οι φορείς αλληλοαντιδρούν µε το περιβάλλον 
τους. Στην πέµπτη τέλος παρατήρηση τους οι συγγραφείς θεωρούν εσφαλµένη τη τάση οι παραβιάσεις  που 
εντάσσονται στην έννοια του λευκού περιλαιµίου να θεωρούνται γενικώς εγκλήµατα είτε συνιστούν προσβολές 
του ποινικού  δικαίου είτε του  διοικητικού. Reiss A J.  Jr. & Tonry M., 1993, “Organizational Crime”, στο  M. Tonry 
& A. J. Reiss Jr. eds. Beyond the Law. Crime in Complex Organizations, Crime and Justice. A Review Of 
Research,  The University Chicago Press, Chicago and London τ. 18, σελ.1-10

473 Shill-Schrager L & Short J., 1978, op. cit. σελ. 411  - 412                   

474  Σε αντίθεση  µε τους Shill-Schrager & Short οι Finney & Lesieur πιστεύουν ότι η σοβαρότητα της 
προκληθείσας βλάβης είναι περισσότερο λειτουργική για το ύψος και την επιµέτρηση της  ποινής προκειµένου και 
για οργανωσιακά εγκλήµατα  παρά  ως στοιχείο του  ορισµού τους και τείνουν έτσι να υιοθετήσουν τον ορισµό του  
Neal Shover, κατά τον οποίο το οργανωσιακό έγκληµα αντιστοιχεί σε «πράξεις  που  διαπράττονται  από  άτοµα  ή 
οµάδες ατόµων, εποµένως  συµπεριλαµβάνει συνωµοσίες, κατά τη φυσιολογική διεξαγωγή της εργασίας τους ως 
εργαζόµενοι των οργανισµών, οι οποίες αποσκοπούν στο να συµβάλουν στην επίτευξη των στόχων ή άλλων 
σκοπιµοτήτων που  θεωρούνται  σηµαντικές για τον οργανισµό  ως σύνολο, για επιµέρους τοµείς του  οργανισµού  ή για 
συγκεκριµένα καθήκοντα που απορρέουν από την εργασία τους» βλ. Shover N., 1978, Defining Organizational 
Crime, στο D. Ermann & R. Lundman eds. Corporate and Governmental Deviance: problems of Organizational 
Behavior in Contemporary Society, New York Oxford University Press.  Ωστόσο πάντα µε ορισµένες παρεµβάσεις 
καταλήγουν τελικά ότι οργανωσιακά εγκλήµατα είναι «παράνοµες ενέργειες πράξης ή παράληψης από  άτοµα κατά 
τη διάρκεια της εργασίας τους σε νόµιµους οργανισµούς, τα  οποία αποσκοπούν να  συµβάλλουν στην επίτευξη  των 
επιχειρησιακών σκοπών του  οργανισµού, επιµέρους τοµέων του  οργανισµού ή των καθηκόντων που απορρέουν από 
την ίδια τους την εργασία». Ήδη  από τον ορισµό που  προτείνουν γίνεται ορατό  ότι για τους συγκεκριµένους 
µελετητές τα οργανωσιακά εγκλήµατα, όπως οι ίδιοι άλλωστε συνοψίζουν, αποτελούν «ένα είδος  επίλυσης 
προβληµάτων». Finney H. & Lesiuer H. 1982, op. cit. σελ. 264, 265, 270
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θεωρητικοί επικεντρώνονται στα αντικειµενικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων 

αυτών, τα οποία δεν είναι άλλα από τις αντικειµενικές συνέπειες. Παρεπόµενη µιας 

τέτοιας προσέγγισης είναι η νοµική έννοια της αντικειµενικής ευθύνης, η βασική 

αρχή της οποίας ορίζει ότι η ευθύνη του δράστη παράνοµων  πράξεων  είναι 

ανεξάρτητη από τη συνδροµή ή όχι του mens rea. Καθοριστικό εποµένως στοιχείο για 

την άσκηση ποινικής δίωξης αναδεικνύεται το αποτέλεσµα της παράνοµης 

οργανωσιακής πράξης και όχι εκείνο του παροτρύνοντος δόλου. Το αποτέλεσµα 

ωστόσο πρέπει να είναι ιδιαιτέρως σοβαρό είτε αφορά σε σωµατική είτε σε 

οικονοµική φύση ενώ επιπλέον οφείλει να συνιστά απόρροια παράνοµης πράξης.

Από τον ορισµό εποµένως εξαιρείται κάθε νόµιµη πράξη ανεξαρτήτως του 

βαθµού στον οποίο µπορεί να θεωρείται επιµεµπτή καθώς και οι παράνοµες εκείνες 

πράξεις οι οποίες δεν προκάλεσαν σοβαρά αποτελέσµατα αν  και δυνητικά θα 

µπορούσαν.  Η πρώτη εξαίρεση επιθυµεί να διατηρήσει την ποιοτική διαφορά µεταξύ 

νόµιµης και παράνοµης συµπεριφοράς ώστε να αποφευχθούν το λιγότερο διλήµµατα 

ως προς τα κριτήρια για την παραποµπή και απαγγελία κατηγοριών ενώ µε τη 

δεύτερη επιδιώκεται µία αξιολογική κατανοµή των οργανωσιακών εγκληµάτων µε 

βάση τη βαρύτητα του αποτελέσµατος τους και σε αντιστοιχία µε τη ποινή που 

επισείουν, ανάλογη µε αυτή που ισχύει για τα κοινά εγκλήµατα και εποµένως η 

κατηγοριοποιήση τους σε πταίσµατα, πληµµελήµατα και κακουργήµατα.475 Από τον 

ορισµό εξαιρούνται επίσης η έννοια του οργανωµένου εγκλήµατος καθώς επίσης και 

οι παράνοµες πράξεις που διαπράττονται από άτοµα εντός του οργανισµού αλλά 

στρέφονται κατά των λειτουργικών του σκοπών και κατ΄επέκταση συνιστούν 

καταπάτηση των οργανωσιακών κανόνων. Τέτοιες πράξεις νοηµατοδοτούν 

περισσότερο το περιεχόµενο των ατοµικών  εγκληµάτων και τις διαφορές που τα 

ξεχωρίζει από τα οργανωσιακά εγκλήµατα.          

475  Ενστάσεις ως προς την πρώτη εξαίρεση διατυπώνονται από τους  Ermann & Lundman οι οποίοι 
ενστερνιζόµενοι περισσότερο  τον όρο «οργανωσιακή παρέκκλιση»  (“organizational deviance”)  αναφέρονται σε 
κάθε πράξη που  «αντιτίθεται  στους κανόνες που  πρεσβεύουν πρόσωπα (actors) εξωτερικά του οργανισµού» 
υπερβαίνοντας µια συσταλτική νοµική προσέγγιση Βλ. Ermann D., & Lundman R., 1978, “Deviant Acts by 
Complex Organizations: Deviance and Social Control  at  the Organizational Level Analysis” στο  The Sociological 
Quarterly, τ.19, σελ  55-67 Οι ενστάσεις  ως προς τη δεύτερη εξαίρεση διατυπώνονται από τον Sherman ο  οποίος 
οµοίως θα κάνει λόγο για συστολή, υποστηρίζοντας ειδικότερα ότι ο  περιοριστικός ορισµός που δίνεται από  τους 
Shill-Schrager & Short εξαιρεί από το οργανωσιακό  πεδίο πολλές προσβολές, όπως για παράδειγµα  νόθευση 
εγγράφων αναφεροµένων σε φαρµακολογικούς ελέγχους, οι οποίες εύλογα αναµένεται να  προκαλέσουν βλάβη, 
αλλά υπό ειδικές συνθήκες δεν προκαλούν. Sherman L.W., 1980, “Three Models of Organizational  Corruption in 
Agencies of Social Control” στο Social Problems, τ. 27(4), σελ 478 - 491
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Ανεξαρτήτως µε τις επιµέρους παραµέτρους, απαραίτητες για τη σκιαγράφηση 

του οργανωσιακού εγκλήµατος καθώς και των προσπαθειών απαρίθµησης 

συγκεκριµένων τύπων οργανωσιακής εγκληµατικότητας αυτό που κυρίως επιδιώκεται 

µε τον  συγκεκριµένο όρο είναι η µελέτη του φαινοµένου πέρα από τα άτοµα, πέρα 

ακόµη και από συγκεκριµένους οργανισµούς. Η έννοια του οργανωσιακού 

εγκλήµατος δεν είναι παράγωγη του εγκλήµατος των οργανισµών ή των οργανώσεων. 

Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε οι υποστηρικτές της την διαχωρίζουν τόσο από τον  όρο του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου όσο και από την συγγενική έννοια του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Το επίθετο οργανωσιακός παραπέµπει κατά κύριο λόγο 

στη µορφή των σύγχρονων κοινωνικών δοµών και στον τρόπο µε τον οποίο αυτές 

συντίθενται ή αποσυντίθενται εντός της συγκεκριµένης οικονοµικο-πολιτικής 

συγκυρίας. Χάριν µάλιστα µιας τέτοιας συγκυρίας το οργανωσιακό έγκληµα 

υπερβαίνει των νοµοτελειακών, στρουκτουραλιστικών προσεγγίσεων. Εδώ έγκειται 

και η ευθύνη, η οποία µάλιστα από κάποιους θεωρητικούς χαρακτηρίζεται ως 

δηµόσια, των κοινωνικών επιστηµόνων. Η µελέτη και επεξεργασία του ορισµού, του 

ελέγχου, των συνεπειών και των αιτιών  της οργανωσιακής εγκληµατικότητας οφείλει 

να λειτουργήσει ως ενορατικός καµβάς των κοινωνικών µεταπλάσεων  και 

συγκρούσεων που παράγονται στο πλαίσιο της βιοµηχανικής και πλέον  υψηλά 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Με την ίδια διάθεση ανοιχτών ερωτηµάτων κριτικής 

ανάλυσης και συνθετικής επεξεργασίας άλλοι µελετητές  εγκαταλείπουν τον όρο 

«έγκληµα» επαναφέροντας ως περισσότερη συµβατή µε το οργανωσιακό προσκήνιο 

την έννοια της παρέκκλισης.

 Γ. Το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου ως πτυχή της ελίτ παρέκκλισης 

α) Η οργανωσιακή προσέγγιση της παρέκκλισης

  

 Η έννοια της παρέκκλισης όχι µόνο δεν θα µπορούσε να απέχει από το τραπέζι 

του διαλόγου για το φαινόµενο του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου αλλά 

αντίθετα συνιστά ένα από τα πιο αιχµηρά σηµεία του. Ωστόσο στην αναµέτρηση των 

δύο εννοιών «έγκληµα – παρέκκλιση» η έµφαση που δόθηκε στον πρώτο και τελικά η 

επικράτηση του σχετίζεται µε τρία κυρίως επιχειρήµατα. Το πρώτο υποστηρίζει ότι η 



218

έννοια του εγκλήµατος συνδέεται αµεσότερα µε την πρόκληση βλάβης απ΄ ότι η 

έννοια της παρέκκλισης.476   Σε δεύτερο επίπεδο αναγνωρίζεται, ότι η έννοια του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου σπάνια «παρεκκλίνει» των τυπικών εγκληµάτων, 

ενώ τέλος επισηµαίνεται, ότι η πλειοψηφία των εγκληµατιών του λευκού περιλαιµίου 

κατά κύριο λόγο ξεφεύγει του στοιχείου της εγκληµατικής ετικέτας, το οποίο 

αποτελεί την κεντρική έννοια της κοινωνιολογίας της παρέκκλισης.

 Η επιχειρηµατολογία που χρησιµοποιήθηκε από τους θεωρητικούς της 

παρέκκλισης  κόντρα στους παραπάνω ισχυρισµούς δεν αποµακρύνεται από αυτούς 

ως προς το περιεχόµενο της. Αντίθετα θα λέγαµε ότι οι ίδιοι σχεδόν ισχυρισµοί 

αποτέλεσαν τα όπλα και για τη ρητορεία υπέρ της έννοιας της παρέκκλισης. Έτσι, η 

επιλογή των  D. Ermann & R. Lundman να µιλήσουν για το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου οικειοποιούµενοι τον όρο «οργανωσιακή παρέκκλιση» αντλεί τη 

θεωρητική της τεκµηρίωση στη θεωρία της ετικέτας (interactionist theory).477  Για 

τους συγγραφείς η οργανωσιακή παρέκκλιση δεν έχει τυπική υπόσταση ή πιο δόκιµα 

ακόµα, καταφεύγοντας στον  όρο του Durkheim, η παρέκκλιση δεν υπάρχει ως 

«κοινωνικό γεγονός» - (“social fact”). «Η οργανωσιακή παρέκκλιση απορρέει από τις 

δηµόσιες αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στους κατήγορους και στους αντιδρώντες – 

λογοδοτούντες οργανισµούς, µε το ενδιαφερόµενο ακροατήριο συχνά να αποτελεί τον 

σηµαντικό, τελικό κριτή. Το αν  µια εκλαµβανόµενη ως εκτροπή από τους κοινωνικούς 

κανόνες κατορθώσει να στιγµατιστεί ευρέως και να ποινικοποιηθεί ως παρεκκλίνουσα 

εξαρτάται από την εξουσία των κατηγόρων να κάνουν την ετικέτα να παγιωθεί στην 

αναµέτρηση µε την εξουσία των οργανισµών να αντισταθούν  στην στιγµατοποίηση. 

Επειδή το κοινό δεν µπορεί να εκτιµήσει ανεξάρτητα τα στοιχεία που προκύπτουν  στην 

πορεία, και επειδή οι οργανισµοί είναι σχεδόν πάντα ισχυρότεροι από τους κατηγόρους 

476  Αναλυτικότερα βλ  Henry S. and Lanier M. M. (2001) “What is crime? Controversies over the nature of crime 
and what to do about it», Lanham, MDQ Rowman and Littleheld

477  Στην ίδια θεωρία έλκει τη καταγωγή  της και µια πρόσθετη του  εγκλήµατος  και της  παρέκκλισης εναλλακτική 
έννοια, αυτή της «επίκρισης»  (“censure”), την οποία εισηγείται ο C. Sumner. Σηµείο  εκκίνησης της πρότασης 
αυτής αποτελεί ο  συγκρουσιακός  ισχυρισµός, που  υπαγορεύει ότι ο  πραγµατικός κόσµος  δεν ταυτίζεται µε την 
ηθική συναίνεση, που  µε τη σειρά της απορρέει ένεκα µιας καθολικής  ηθικής, αλλά αντανακλά την κοινωνική 
διαίρεση, η οποία επιβάλλεται µέσω αµοραλιστικών δυνάµεων και ηθικολογικών επικρίσεων αναφορικά µε την 
εγκληµατική και παρεκκλίνουσα συµπεριφορά των κατώτερων τάξεων. Υπό αυτή  την οπτική, το έγκληµα συνιστά 
περισσότερο επίκριση που  επικυρώνεται από  τους  ισχυρούς  παρά εκκεντρικότητα που  ταιριάζει στους φτωχούς. 
Και αποδοκιµασία που  συµπαρασύρει αποτελεί περισσότερο ένδειξη ισχυρών συµφερόντων παρά ηθικής 
καθαρότητας. Βλ. Sumner C., 1994, “Censure, Politics and Criminal Justice”, Milton Keynes, Philadelphia, Open 
University Press
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τους, το κοινό σπάνια στιγµατίζει ή ποινικοποιεί τους οργανισµούς».478 Αναλυτικότερα, 

η οργανωσιακή παρέκκλιση περιγράφεται ως διαδικασία της οποίας υπεισέρχονται 

τρία διαδοχικά στάδια. Στο πρώτο στάδιο εγκαινιάζονται παρεκκλίνουσες τακτικές, 

όχι απαραίτητα παράνοµες, ως διέξοδοι σε προβληµατικές οργανωσιακές 

καταστάσεις. Στο δεύτερο στάδιο η παρέκκλιση θεσµοθετείται, µε την  έννοια της 

πάγιας τακτικής στη ζωή και δράση των οργανισµών, σε σηµείο που παύει να 

εκλαµβάνεται ως παρέκκλιση παρά µονάχα στο µέτρο που λαµβάνονται οι πάντως 

συνήθεις προφυλάξεις. Ενώ το τρίτο και τελικό στάδιο ταυτίζεται µε τις αντιδράσεις 

που προκαλεί η εν λόγω παρεκκλίνουσα τακτική όταν αναδύεται στο φως της 

δηµοσιότητας, είτε δυνάµει εκ των έσω καταγγελιών είτε εξαιτίας εξωτερικών 

παραγόντων που µπορούν να αφορούν σε αποκαλύψεις των µέσων µαζικής 

ενηµέρωσης, σε προσφυγές θυµάτων καθώς και εντεταλµένες έρευνες και διώξεις 

από την πλευρά των δικαστικών αξιωµατούχων.479 

 Σύµφωνα µε την ίδια οπτική, το ενδιαφέρον της οργανωσιακής παρέκκλισης 

έγκειται στο ότι µας µεταφέρει στο εσωτερικό µεγάλων επιχειρήσεων και 

κυβερνητικών φορέων, δηλαδή στο σύγχρονο πεδίο εξουσίας, εξ ου και η περαιτέρω 

διάκριση της σε εταιρική και κυβερνητική παρέκκλιση. Η δράση τέτοιων 

οργανισµών, ανεξαρτήτως των επιµέρους φυσικών προσώπων-µελών τους, η µε άλλα 

λόγια ταυτότητα τους ως πρόσωπα δικαίου καθώς και οι τρόποι µε τους οποίους οι 

δοµές τους διευκολύνουν και ευνοούν την οργανωσιακή παρέκκλιση αποτελούν, 

όπως άλλωστε σχολιάστηκε ήδη και από άλλους µελετητές, τον βαθύ πυρήνα του 

φαινοµένου. Το ενδιαφέρον ωστόσο εξάπτεται ακόµη περισσότερο από µια επιπλέον 

διάκριση που εισηγούνται οι Ermann & Lundman και αφορά στους οργανισµούς που 

ελέγχονται και στους οργανισµούς που ελέγχουν. 

Οι σκοποί για τους οποίους συστήνονται οι πρώτοι και κατ’ επέκταση η 

λειτουργία και το έργο τους, τα πρόσωπα που αποτελούν τους κύριους δικαιούχους 

των αποτελεσµάτων που παράγονται από το έργο αυτό, το είδος και ο τρόπος µε τον 

οποίο ασκείται ο έλεγχος από τους δεύτερους, τα πρόσωπα τα οποία συνιστούν τους 

κύριους καθώς και αυτά που συστήνουν  τους δευτερεύοντες δικαιούχους της 

478  Ermann D., & Lundman R., 2002, Corporate and Governmental Deviance – Problems of Organizational 
Behavior in Contemporary Society, 6th edition Oxford university Press, New York , Oxford, σελ. 36

479 Ibid. σελ. 19 - 49
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προστασίας που παρέχεται από έναν τέτοιο έλεγχο και κατά συνέπεια οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται ανάµεσα στους ελεγχόµενους και τους ελέγχοντες αποτελούν τα 

κοµµάτια ενός παζλ, η σύνθεση του οποίου καθορίζεται µε βάση της πολιτικές 

προτεραιότητες, δηλαδή µε βάση τον εξουσιαστικό παράγοντα που καθορίζει τη 

διάρθρωση µιας οργανωµένης κοινωνίας.480  Αν  η παρέκκλιση ορίζεται µε βάση τη 

ζηµία που υπόκεινται οι δικαιούχοι του κάθε οργανισµού, κύριοι και δευτερεύοντες, η 

νοµιµότητα του κάθε οργανισµού, ελεγχόµενου και ελέγχοντα, κρίνεται µε µέτρο την 

αποτελεσµατικότητα του, δηλαδή τη δυνατότητα του να υπηρετήσει το συµφέρον των 

δικαιούχων του. Σε µια εποµένως ενδεχόµενη σύγκρουση συµφερόντων  το αν και τι 

θα καταλήξει να βαφτιστεί παρέκκλιση δεν σχετίζεται µε το δίκαιο ή ηθικό του 

πράγµατος ούτε µε το δηµόσιο συµφέρον αλλά αποτελεί ζήτηµα ορισµού και 

καθορισµού. Εξ’ άλλου όπως παρατηρεί και ο Cook «σε µια θεµελιακά άδικη 

κοινωνία και η πιο αµερόληπτη, επαγγελµατική, αποτελεσµατική εφαρµογή των  νόµων 

από την αστυνοµία δεν µπορεί να καταλήγει στη δικαιοσύνη»481 

 Σε αυτό το πλαίσιο οι δύο θεωρητικοί θα υποστηρίξουν ότι η οργανωσιακή 

παρέκκλιση αφορά αφενός σε πράξεις οργανισµών οι οποίες εκλαµβάνονται ως 

παραβιάσεις των κανονιστικών προτύπων και προσδοκιών που διατηρεί ο εξωτερικός 

του οργανισµού περιβάλλον χώρος και αφετέρου οι πράξεις αυτές πρέπει να 

στηρίζονται και να υποστηρίζονται από την ελίτ. 482  Κατ’ επέκταση κατά την 

ανταλλαγή ισχυρισµών  και αντισχυρισµών, για το αν µια οργανωσιακή πράξη 

καταφέρνει τελικά να γίνει αντιληπτή ως παρεκκλίνουσα είναι θεµελιακά ζήτηµα 

ορισµού.483  Σε κάθε περίπτωση ωστόσο οι συγγραφείς επιµένουν  ότι τέτοιοι 

ισχυρισµοί για καταχρήσεις είτε προέρχονται από τον κλάδο των επιχειρήσεων , είτε 

παραπέµπουν σε αµοιβαία συµφέροντα, είτε αφορούν στη παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών είτε σε κυβερνητικούς οργανισµούς θα πρέπει να εξετάζονται υπό το 

480 Ibid. σελ. 58 - 67

481 Cook R., 1968, “The Police”, στο The Bulletin of the American Independent Movement, τ.3(6) σελ.  2

482 Ermann D., & Lundman R., 1978, op. cit. σελ.58

483 Ermann D., & Lundman R., 2002, op. cit., σελ. 27
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πρίσµα της οργανωσιακής και όχι της ατοµικής παρέκκλισης.484  Αυτό άλλωστε 

υποδεικνύουν ως το µέγιστο πρόβληµα στη µελέτη του φαινοµένου του εγκλήµατος 

του λευκού περιλαιµίου καθώς «οι περισσότεροι εγκληµατολόγοι τείνουν να 

αποκόβουν  το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου και τις ερµηνείες για αυτό από το 

οργανωσιακό πλαίσιο και την πολιτική οικονοµία των οποίων αποτελεί τµήµα».485 

β) Η ελίτ ως δοµικό στοιχείο της παρέκκλισης 

 Αν και ορµώµενος από άλλη θεωρητική κατεύθυνση, και συγκεκριµένα της 

συγκρουσιακής θεωρίας, ο D. Simon δεν  εγκαταλείπει την έννοια της παρέκκλισης, 

ενώ ταυτόχρονα συγκατανεύει υπέρ της µόλις προαναφερόµενης παραδοχής, 

προσθέτοντας µάλιστα ότι η αντιφατικότητα, µε την  οποία έχει προικιστεί ο όρος του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, οφείλεται ακριβώς στον ελάχιστο αριθµό άρτιων 

αναλύσεων, που έχουν παρασχεθεί για το συγκεκριµένο φαινόµενο. Η έννοια της 

αρτιότητας αφορά στις µεθόδους που έχουν κατά κόρον χρησιµοποιηθεί από τους 

µελετητές της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου και που συνοψίζονται σε 

µια καθαρά ad hoc µελέτη υποθέσεων  και επί τη βάσει εξατοµικευµένων  τύπων 

εγκληµάτων. Ο θρίαµβος των αµφισβητήσιµων σε κάθε περίπτωση εµπειρικών 

στοιχείων και των κλασσικών, κυρίαρχων θεωρητικών προσεγγίσεων συνάδει 

άλλωστε µε το ατοµοκεντρικό µοντέλο πάνω στο οποίο έχει διαρθρωθεί ολόκληρο το 

νοµικό οικοδόµηµα του δυτικού πολιτισµού. Το ποινικό δίκαιο, όπως παρατηρεί ο 

συγγραφέας «έχει ευθύς εξαρχής θεµελιωθεί για να προστατεύει τα δικαιώµατα των 

κατηγορουµένων, όχι για να ανακαλύπτει τις αιτίες ή τους τρόπους πρόληψης της 

εγκληµατικής δραστηριότητας».486  Έτσι η µελέτη του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου σε ατοµικό επίπεδο εξυπηρετεί µεν την  ατοµοκεντρική φύση του 

484 Οι αντιρρήσεις ωστόσο που εξακολουθούν εκφράζονται σε σχέση µε τον όρο της παρέκκλισης σχετίζονται όχι 
µόνο µε τις ενστάσεις που  εγείρονται από τους πολεµίους  της θεωρίας της ετικέτας, οι οποίοι εν συντοµία  αν και 
αναγνωρίζουν την προσφορά της χρεώνουν ότι τελικά κινείται στο γνωστό παραδοσιακό  πλαίσιο  αποφεύγοντας 
τις ρήξεις µε το εξουσιαστικό  µοντέλο, αλλά και γιατί ως όρος θεωρείται αρκετά θολός ώστε οι διακρίσεις, οι 
πιέσεις και οι έλεγχοι που  δέχονται αυτοί που τον φέρουν να καλύπτονται από την ίδια θαµπάδα. Liazos A., 1972, 
“The poverty of the Sociology of Deviance: Nuts, Sluts and Perverts”, στο Social Problems, τ. 20. σελ. 103 - 120

485 Ermann D. & Lundman R., 1982, Corporate Deviance, Holt, Rinehart & Winston, New York, σελ. 3   

486  Simon D., 2006, Elite Deviance, 8th ed, Pearson Allyn and Bacon, Boston, New York, San Francisco, Mexico 
City, Montreal, Toronto, London, Madrid, Munich, paris, Hong Kong, Singapore, Tokyo, Cape town, Sydney
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ποινικού συστήµατος αλλά δηµιουργεί µια πολύ διαστρεβλωµένη εικόνα για το 

φαινόµενο στο σύνολο του. Κι αυτό γιατί η έννοια του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου παραπέµπει σε οργανωσιακού τύπου συµπεριφορές και δράσεις, που 

αντιστοιχούν και ενεργοποιούν δοµικά στοιχεία και που εποµένως οφείλουν να 

γίνουν και δοµικά αντιληπτά. Ο υποβιβασµός του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου σε εξατοµικευµένες περιπτώσεις εγκληµατικής συµπεριφοράς 

κατορθώνει σε τελική ανάλυση να περισπά και να αποπροσανατολίζει από τη δοµική 

κατανόηση του. 

 Προς αποφυγή  επανάληψης του ίδιου λάθους, ο συγγραφέας αποφεύγει τον  

όρο έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, κυρίως λόγω του συνθετικού «έγκληµα» που 

παραδοσιακά επιτάσσει σύµπνοια και πάντως µεγαλύτερη συνέπεια µε τις αρχές και 

αξίες του ποινικού δικαίου, και αντ’ αυτού εισάγει τον όρο «ελίτ παρέκκλιση» (“elite 

deviance”).  Οι βασικές συνισταµένες πάνω στις οποίες «ακουµπάει» ο νέος όρος και 

διαµορφώνουν το περιεχόµενο του περιλαµβάνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Οι πράξεις που σηµατοδοτούνται από την  έννοια ελίτ παρέκκλιση 

διαπράττονται από µέλη των µεγαλοαστικών και αστικών τάξεων. Δύνανται 

ωστόσο φυσικοί αυτουργοί να µην είναι µόνο οι επικεφαλής µεγάλων 

επιχειρηµατικών ή κυβερνητικών οργανισµών αλλά και υπάλληλοι τέτοιων 

οργανισµών, οι οποίοι όµως δρουν εξ ονόµατος των πρώτων.

2. Οι πράξεις µπορεί να ταυτίζονται µε εγκλήµατα, δηλαδή παραβιάσεις του 

ποινικού κώδικα ανεξαρτήτως των  ποινών που επισείουν, αλλά και µε 

αστικές καθώς και διοικητικές παραβάσεις. Επιπλέον όµως η ελίτ 

παρέκκλιση αφορά σε πράξεις που υπερβαίνουν όχι µόνο το θεσπισµένο 

δίκαιο αλλά και κάθε είδους ηθικούς φραγµούς ή αντίκεινται στα χρηστά 

ήθη. Η ελίτ παρέκκλιση µε άλλα λόγια περιλαµβάνει τόσο παράνοµες όσο 

και νόµιµες πράξεις, δεδοµένου ότι η νοµιµότητα δεν  αποτελεί συνώνυµο της 

δικαιοσύνης.

3. Άλλες από τις πράξεις που διαπράττονται από τις ελίτς αποσκοπούν στο 

προσωπικό κέρδος ενώ άλλες που διαπράττονται είτε από τις ίδιες τις ελίτς 

είτε από τους υπαλλήλους τους στοχεύουν στην ενίσχυση της δύναµης, του 

οικονοµικού κέρδους, ή της επιρροής των οργανισµών, των οποίων είναι 

επικεφαλείς.
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4. Η πράξεις που συνιστούν την ελίτ παρέκκλιση περιλαµβάνουν ελάχιστο 

βαθµό διακινδύνευσης από µέρους της. Ακόµη και στις σπάνιες περιπτώσεις 

σύλληψης µελών της ελίτ οι ποινές που επιβάλλονται είναι µηδαµινές σε 

σύγκριση µε αυτές που αφορούν στους κοινούς εγκληµατίες.

5. Μερικά από τα γεγονότα στα οποία αναφέρεται η ελίτ παρέκκλιση θέτουν σε 

σοβαρό κίνδυνο τη δηµόσια ασφάλεια, υγεία και οικονοµική ευµάρεια των 

πολιτών.

6. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ελίτ είναι σε θέση να κρατούν κρυφή 

την όποια παράνοµη ή ανήθικη, µε την έννοια της άδικης και άνισης, δράσης 

τους πριν αυτή φτάσει στο σηµείο των αποκαλύψεων. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως µια τέτοια δράση παραµένει απολύτως συµβατή µε τους σκοπούς των 

οργανισµών, από τους οποίους µεθοδεύεται.487 

Πέρα όµως από τα χαρακτηριστικά, που ο Simon αποδίδει στις πράξεις και 

δράσεις που ονοµάζει ελίτ παρέκκλιση, βασική προϋπόθεση για την κατανόηση του 

όρου είναι οι έννοιες «ισχυρή ελίτ» (“power elite”)  και  «ανώτερη 

ανηθικότητα» (“higher immorality”), τις οποίες ο συγγραφέας δανείζεται από τον C. 

Whright Mills για να καταθέσει τη πρόταση του.  Η ισχυρή ελίτ  σύµφωνα µε τον 

Mills «απαρτίζεται από πολιτικούς, οικονοµικούς και στρατιωτικούς άντρες, αλλά αυτή 

η ελίτ βρίσκεται συχνά σε τεταµένη κατάσταση: συναθροίζεται µόνο στη βάση 

συγκεκριµένων σηµείων ταύτισης και µόνο σε συγκεκριµένες περιπτώσεις ‘κρίσης’». 488 

487 Ibid. σελ. 12

488 Mills W. C., 2000, The Power Elite, Oxford University Press. Εξετάζοντας  τη γαλλική  πραγµατικότητα ο  Pierre 
Bourdieeu διακρίνει ότι η νέα  ελίτ  διαµορφώνεται βάσει του  αποτελέσµατος που προκύπτει από την αναµέτρηση 
ανάµεσα στους «αξιωµατούχους  του  Κράτους»  (“Patrons d’ Etat) τους επικεφαλής  δηλαδή δηµόσιων ή µικτών 
οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, η εξουσία των οποίων κληρονοµήθηκε ή αποκτήθηκε µέσα από τα 
κανάλια της κρατικής γραφειοκρατίας και τους  «ιδιώτες»  (“Patrons Privés”), οι οποίοι ηγούνται ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, βιοµηχανιών ή τραπεζών και προέρχονται από τα µεγάλα τζάκια της  µπουρζουαζίας. Οι πρώτοι 
ταυτίζονται µε τους τεχνοκράτες και κινούνται ανάµεσα στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, µε τη µορφή 
συνδέσµων, και η  δράση τους  αφορά σε επίπεδο  εθνικών αποφάσεων ενώ οι δεύτεροι ισοδυναµούν µε µια «κρυφή 
εξουσία», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συγγραφέας, η οποία ιδιωτεύει και κινεί τα νήµατα κυρίως  σε τοπικό 
επίπεδο. Η  διχοτόµηση αυτή ωστόσο αφορά περισσότερο  σε στατιστικά  στοιχεία παρά  σε  περιχαρακωµένα  όρια 
καθώς µοιράζονται δεσµούς οικογενειακούς, οικονοµικούς, εκπαιδευτικούς, πολιτισµικούς. Ως επιπλέον κριτήριο 
το  οποίο ξεχωρίζει «την ελίτ της ελίτ», που  λειτουργεί δηλαδή ως  παράµετρος της  εσωτερικής  τους ιεραρχίας, 
είναι αυτό  της  «αρχαιότητας»  (“ancienneté”), του  χρόνου δηλαδή που  µετέχουν εντός των δοµών αναπαραγωγής 
της ελίτ και η οποία ανταποκρίνεται πλήρως  στο µέγεθος της οικονοµικής τους  εξουσίας. Το στοιχείο της 
αρχαιότητας λειτουργεί ως  το «συµβολικό κεφάλαιο»  (“capital symbolique”) της ελίτ, το  οποίο  σε  συνδυασµό µε 
το  οικονοµικό κεφάλαιο  αποτελούν τις βάσεις της νοµιµότητας της. Βλ.   Bourdieu P., 1989, “ La Noblesse d’ 
Etat” , Les Editions De Minuit, σελ. 428 – 481 Για  µια περισσότερο  διεξοδική και σφαιρική επεξεργασία της 
έννοιας  ελίτ όπως και για τις θεωρητικές κατασκευές που  ακολουθούν τη διάκριση  «ελίτ»  και «ελίτς», καθώς ο 
ενικός αριθµός ανταποκρίνεται περισσότερο στην έννοια της «εξοχότητας»  (“excellence”) ενώ ο  πληθυντικός 
συνδυάζεται µε τον όρο και το  περιεχόµενο που  δίνεται στη λέξη της «υπεροχή»  (“prééminence”) βλ. Coenen – 
Huther J., 2004, “Sociologie Des Elites”, Armand Colin, Paris
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Σύµφωνα µε το σκεπτικό του στην παρούσα οικονοµικο-ιστορική φάση το δοµικό 

στοιχείο της κυρίαρχης ελίτ αποτελεί η οικονοµική τάξη πραγµάτων, γεγονός που 

συνοµολογεί ότι το σύγχρονο πολιτικό σύστηµα βασίζεται στην εξίσωση µιας 

µιλιταριστικής – φιλοπόλεµης οικονοµίας και µιας ιδιωτικής – συντεχνιακής 

οικονοµίας. Αυτός ο συχνά ταραχώδης συγκερασµός της οικονοµικής, στρατιωτικής 

και πολιτικής εξουσίας είναι και ο λόγος που οδήγησε τον  Mills στην αποφυγή ενός 

πολύ-µνηµονευόµενου όρου, αυτού της «κυρίαρχης τάξης». Πέραν του αδόκιµου για 

τον Mills περιεχοµένου του, ο συγκεκριµένος όρος παραπέµπει και µάλιστα µε τρόπο 

απλοϊκό σε έναν οικονοµικό ντετερµινισµό παραβλέποντας την πολυπλοκότητα της 

πραγµατικότητας. 

Αντίθετα η έννοια ισχυρή ελίτ διαθέτει κίνηση και ευελιξία. Αυτό σηµαίνει 

αφενός ότι δεν ταυτίζεται µε την έννοια της αριστοκρατίας, δηλαδή µιας πολιτικά 

κυρίαρχης οµάδας που έχει ως βάση της την κοινή ευγενική καταγωγή των µελών 

της, παρόλο που η ευγενική καταγωγή µπορεί να αποτελεί ένα από τα 

χαρακτηριστικά της αλλά σίγουρα όχι το κατεξοχήν, και αφετέρου δεν εναποτίθεται, 

τουλάχιστον όχι πρωταρχικά, σε διαπροσωπικούς δεσµούς και φιλικές σχέσεις. Αυτό 

περαιτέρω σηµαίνει ότι η ισχυρή ελίτ δεν αναφέρεται στη συνωµοσία µιας 

συγκεκριµένης κλίκας αλλά «είναι πρωτίστως συστηµική και νοµιµοποιητική παρά 

συνωµοσιακή και κρυψίβουλη»489  Η απρόσωπη βάση πάνω στην οποία 

συνευρίσκονται και συνενώνονται οι εκπρόσωποι της, οι οποίοι και ηγούνται των 

αντίστοιχων θεσµών και οργανισµών, δεν ισοδυναµεί ωστόσο µε µια «πολύ-

πολιτισµίκοτητα» ως προς την προέλευση τους αλλά µε αντικειµενικά συµφέροντα. 

Είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο ότι τα µέλη της ισχυρής ελίτ προέρχονται από 

ανώτερα και ανώτατα κοινωνικά στρώµατα, είτε µιλάµε για ευγενείς είτε για 

νεόπλουτους, γεγονός που υπογραµµίζει την ιδεολογική και ψυχολογική εγγύτητα 

τους, η οποία µε τη σειρά της ευνοείται και αναπαράγεται µέσα από την συµµετοχή 

τους σε µια κοινή εκπαιδευτική διαδικασία. «Αυτή η σύζευξη θεσµικών  και 

ψυχολογικών  δυνάµεων εξάλλου, αποκαλύπτεται από την έντονη διακίνηση 

προσωπικού εντός και ανάµεσα στους τρεις µεγάλους θεσµικούς πόλους…».490  Η 

αµοιβαιότητα, η διαπλοκή, η παροχή εξυπηρετήσεων, η ανταλλαγή χατιριών, η 

489 Parenti M., Power and the Powerless, Saint Martin’s, New York, σελ. 22

490Mills W., 2000, op. cit. σελ. 279 
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αλληλο - µετακινήσεις σε θέσεις εργασίας και πολύ περισσότερο η κατοχή διπλών  ή 

και τριπλών ακόµη θέσεων εργασίας και ιδιοτήτων σκιαγραφεί το πεδίο δράσης της 

ισχυρής ελίτ.

Ακριβώς εντός αυτού του πεδίου δράσης ο Simon θα ισχυριστεί ότι η 

παρέκκλιση της ελίτ «συχνά περιλαµβάνει έναν  ή περισσότερους οργανισµούς: µία ή 

περισσότερες εταιρείες και έναν ή περισσότερους κυβερνητικούς φορείς».491  Όπως και 

ο Mills έτσι και Simon θα υποστηρίξει ότι η βάση της ελίτ είναι η οικονοµική 

εξουσία. Ωστόσο ο τελευταίος διακρίνει ανάµεσα στην  οικονοµική και την πολιτική 

ελίτ λέγοντας ότι αν  και σε µεγάλο βαθµό ταυτίζονται, σε κάθε περίπτωση η 

οικονοµική ελίτ εκπροσωπείται από διευθυντές, στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων 

ενώ την αντίστοιχη πολιτική επανδρώνουν κατά κύριο λόγο αξιωµατούχοι της 

νοµοθετικής, δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας όπως και υψηλόβαθµοι των 

ενόπλων δυνάµεων  του κράτους. Τη µορφή συνεργασίας τους περαιτέρω υποθάλπει η 

σχέση οικονοµίας και κράτους στο πλαίσιο του σύγχρονου µοντέλου παραγωγής. Η 

άποψη του συγγραφέα για τη σχέση αυτή συναινεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, µε τις 

απόψεις των θεωρητικών της σύγκρουσης, οι οποίοι εν συντοµία υπογραµµίζουν  το 

ρόλο του κράτους ως µεσολαβητή για την αποφυγή συγκρούσεων που θα οδηγούσαν 

στην  ανατροπή της καπιταλιστικής τάξης πραγµάτων και ως εκ τούτου σε υπηρέτη 

των αντίστοιχων συµφερόντων. Η κατανόηση της επιβάλλει επιπλέον την ανάδειξη 

µιας σειράς «δεσµών ανάµεσα σε επιχειρήσεις, µεγάλα δικηγορικά γραφεία που 

εκπροσωπούν τις µεγάλες επιχειρήσεις, ελίτ κολέγια και πανεπιστήµια, στα µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης, ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα, σπουδαία ερευνητικά κέντρα 

(think tanks), πολιτικά κόµµατα και φορείς της νοµοθετικής και εκτελεστικής 

εξουσίας».492 Η πρακτική διάσταση εποµένως µιας τέτοιας συνεργασίας ανάµεσα στις 

ελίτ αποτυπώνεται στη χάραξη και εφαρµογή της δηµόσιας πολιτικής, η οποία 

ενδεικτικά περιλαµβάνει έναν άνισο και άδικο φορολογικό σύστηµα, την  εξασφάλιση 

κάθε λογής οικονοµικών προνοµίων, παρεµβάσεις και εξαιρέσεις από σύστηµα 

απονοµής δικαιοσύνης. Με αυτή την  έννοια ο Simon επανέρχεται στον  Mills για να 

συµφωνήσει µαζί του περί της θεσµοθετηµένης ελίτ παρέκκλισης. Σε αυτό το σηµείο 

άλλωστε εδρεύει το βασικό επιχείρηµα του για την αναφορά του τόσο σε 

491 Simon D., 2006, op. cit. σελ.  14

492 Ibid. σελ. 20
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εγκληµατικές όσο και σε µη εγκληµατικές πράξεις, παραπέµποντας προς ακόµη 

µεγαλύτερη ενίσχυση των ισχυρισµών του τα λόγια του R. Sherrill «Πότε ένα έγκληµα 

δεν είναι επίσηµα - τυπικά έγκληµα; Απλό: Όταν  οι νόµοι ενάντια σε µια τέτοια 

δραστηριότητα δεν εφαρµόζονται».493 

  Μέσω της θεσµοθετηµένης αυτής  ελίτ παρέκκλισης, η ελίτ δεν  λυµαίνεται 

απλά και εξ ολοκλήρου την οικονοµική δύναµη και εξουσία αλλά επιπλέον 

διαµορφώνει το σύγχρονο κοινωνικό χαρακτήρα, «κοµµένο και ραµµένο» στα µέτρα 

της ώστε όχι µόνο να αναπαράγεται ως ισχυρή ελίτ αλλά και να αναπαράγει την ελίτ 

κυριαρχία. Εδώ ακριβώς εµπίπτει ο δεύτερος όρος του Mills περί ανώτερης 

ανηθικότητας. «Η ανώτερη ανηθικότητα είναι ένα συστηµατικό γνώρισµα της 

αµερικανικής ελίτ· η γενική αποδοχή της είναι ουσιαστικό χαρακτηριστικό της 

κοινωνίας των µαζών».494  Με αυτόν τον ιδιότυπο όρο ο Mills δεν ενδιαφέρεται να 

θίξει τα κακώς κείµενα καταδεικνύοντας περιπτώσεις κακοδιοίκησης ή διαφθοράς. Η 

έννοια της ανώτερης ανηθικότητας σχετίζεται περισσότερο µε την εξυπηρέτηση των 

αντικειµενικών συµφερόντων  της ελίτ, µε τη δόµηση δηλαδή απρόσωπων 

οικονοµικών σχέσεων µε πολύπλοκες διαστάσεις, χωρίς συναισθηµατισµούς και µε 

µειωµένη ατοµική ευθύνη, που µε τη σειρά της αφήνει χώρο σε συνειδησιακές 

εκπτώσεις. «Πολλά από τα προβλήµατα που σχετίζονται µε το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου και της χαλαρής δηµόσιας ηθικής, µε πολυτελείς αχρειότητες και µε την 

εξασθένιση της ατοµικής ακεραιότητας, είναι προβλήµατα δοµικής ανηθικότητας.»495 

Το περιεχόµενο της, εποµένως, δεν περιορίζεται σε ένα ψυχολογικό επίπεδο αλλά έχει 

δοµικές προεκτάσεις µέρος των οποίων  αποτελεί η «αποµάγευση» των θεσµών, των 

συνεκτικών δηλαδή κρίκων µιας οργανωµένης κοινωνίας και η απουσία ευθύνης. Ως 

εκ τούτου ο Simon θα υποστηρίξει ότι η ανώτερη ανηθικότητα «αφορά σε ένα σύνολο 

πράξεων και συµπεριφορών που αποσκοπούν στην αύξηση κέρδους και εξουσίας»496 

Εφόσον η ανώτερη ανηθικότητα εµπεριέχει το κυνήγι του χρήµατος, η ελίτ 

παρέκκλιση δεν είναι τελικά παρά ο καθοριστικός µηχανισµός για την απόκτηση του. 

Ήδη αναφέρθηκε ότι η κατάχρηση εξουσίας, η κακοδιοίκηση και η διαπλοκή ακόµη 

493 Sherrill R., 1988, “White – Collar Tragedy”,  στο The Nation, τ. 28, σελ.573 

494 Mills W., 2000, op. cit. σελ. 343 

495 Ibid.

496 Simon D., 2006, op. cit. σελ. 31
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και όταν  δεν αναφέρονται σε παράνοµες πράξεις εντάσσονται σύµφωνα µε τον Simon 

στην  έννοια της ελίτ παρέκκλισης. Εκτός όµως από τις σχέσεις διασύνδεσης ανάµεσα 

σε οικονοµικά εγκλήµατα και σε πολιτικά σκάνδαλα ο συγγραφέας θα υποστηρίξει τη 

διαπλοκή ανάµεσα στην ελίτ παρέµβαση και σε άλλους τύπους εγκληµατικότητας, 

και πιο συγκεκριµένα τους στενούς δεσµούς που υπάρχουν ανάµεσα στην ελίτ 

παρέκκλιση, στο οργανωµένο έγκληµα και στο κοινό έγκληµα. Βασιζόµενος σε 

πολυάριθµα παραδείγµατα και µελέτες παραλληλίζει το οργανωµένο έγκληµα µε ένα 

σύγχρονο παρακράτος, το οποίο δρα µε τις ευλογίες της ελίτ και παράλληλα 

τροφοδοτεί τη λεγόµενη εγκληµατικότητα του δρόµου, η χρηστικότητα της οποίας 

ανάγεται σε αυτή του αντιπερισπασµού. Σε αντίθεση εποµένως µε την 

κινηµατογραφική εικόνα, που επισήµως καλλιεργείται για το οργανωµένο έγκληµα, η 

πραγµατικότητα φαίνεται να εκδικείται καθώς παρέχει απτές αποδείξεις όπου µέλη 

του οργανωµένου εγκλήµατος συνεργάζονται µε νόµιµους επιχειρηµατικούς κύκλους 

και την  πολιτική αφρόκρεµα είτε συνεπικουρώντας τις οικονοµική και πολιτική ελίτ 

στην  πάταξη απειλών για την ισχύουσα τάξη πραγµάτων, είτε συνδράµοντας στην 

κερδοφορία των επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων της είτε ακόµη και στην εφαρµογή 

της εξωτερικής της πολιτικής.497  

Εξαιτίας όµως της θεσµικής κάλυψης που παρέχει η ανώτερη ανηθικότητα στην 

ελίτ παρέκκλιση η αποκάλυψη τέτοιων και πολύ σηµαντικότερων ακόµη σκανδάλων 

όχι µόνο δεν κινητοποιεί κοινωνικές αντιδράσεις αλλά συµβάλλει ακόµη περισσότερο 

στην  κοινωνική σύγχυση και στην αποµάκρυνση των  πολιτών από τον ζωτικό τους 

χώρο, την πολιτική. «Όλα αυτά…οδηγούν σε κυνικές απόψεις για έλλειψη διασύνδεσης 

µεταξύ επιβράβευσης και προσπάθειας, µεταξύ αρετής και επιτυχίας. Υπάρχει µια 

αίσθηση ανηθικότητας ως προς τα µέσα για την  επίτευξη και δηλώνεται µέσα από 

απόψεις: «είναι όλα µια ακόµη κοµπίνα» και «σηµασία δεν  έχει τι ξέρεις αλλά ποιον 

ξέρεις». Σηµαντικός αριθµός ατόµων πλέον ασπάζεται την ανηθικότητα ως προς τα 

497Επιπρόσθετα σύµφωνα µε τον Stephen Spitzer το οργανωµένο  έγκληµα επικουρεί στον έλεγχο του  πληθυσµού 
µε πολλαπλούς τρόπους. Συνοπτικά υποστηρίζεται ότι το  οργανωµένο έγκληµα δηµιουργεί µια παράλληλη µε τη 
νόµιµη δοµή  ευκαιριών, µε άλλα λόγια προσφέρει τη δυνατότητα απασχόλησης σε παράνοµες δραστηριότητες σε 
άτοµα που διαφορετικά θα ήταν άνεργα και πιθανώς  πολιτικά δυσαρεστηµένα και άρα πολιτικά ενεργά. Τα αγαθά 
και οι υπηρεσίες που το  οργανωµένο έγκληµα παρέχει στα  χαµηλά κοινωνικά στρώµατα  κατορθώνουν µε επιτυχία 
να εκτρέψουν την ενεργητικότητα των τελευταίων µακριά από τις πηγές  της  κοινωνικής και οικονοµικής 
καταδυνάστευσης τους. Σύµφωνα µε αυτή την οπτική δηλαδή το οργανωµένο  έγκληµα στο µέτρο που 
διαχειρίζεται το µονοπώλιο στα παράνοµα αγαθά και υπηρεσίες επί της ουσίας συµβάλλει στη διατήρηση της 
δηµόσιας τάξης καθώς το µονοπώλιο λειτουργεί ως  ασφαλιστική δικλείδα και παρέχει τη σιγουριά της απόκτησης 
ή αύξησης  κέρδους  και ως εκ τούτου  περιορίζει την ανάγκη  και κατ’ επέκταση τα ενδεχόµενα κοινωνικών 
ανατροπών. Spitzer S., 1975, “Toward a Marxian Theory of Deviance”, στο  Social Problems, τ. 22 σελ.. 649 
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µέσα απόκτησης ως δεδοµένο γεγονός».498  Ήδη γίνεται φανερό ότι η ανώτερη 

ανηθικότητα δεν λειτουργεί µόνο ως ιδεολογική επικάλυψη της ελίτ παρέκκλισης 

αλλά και της κοινής. Η αύξηση δε της κοινής εγκληµατικότητας αποµακρύνει τα 

φώτα της δηµοσιότητας από τη δράση των ελίτ και άρα είναι σαν µην υπάρχει.

Ωστόσο ο Simon επιµένει ότι η ελίτ παρέκκλιση διαφέρει καθοριστικά από την 

κοινή παρέκκλιση και όχι µόνο ως προς το θεσµικό περίβληµα µε το οποίο είναι 

συχνά προστατευµένη η πρώτη. «Η παρέκκλιση εντός της ελίτ διαφέρει σηµαντικά από 

αυτή των λοιπών κοινωνικών  τάξεων διότι περιέχει πολύ περισσότερα χρήµατα, 

εξουσία και πόρους από αυτά τα οποία είναι διαθέσιµα στους ανθρώπους άλλων 

στρωµάτων».499  Ανάλογου µεγέθους είναι και το κόστος που αυτή επιφέρει, µονάδα 

µέτρησης του οποίου αποτελούν  προφανώς οι οικονοµικές βλάβες αλλά δεν 

περιορίζεται µόνο σε αυτές. Οι φυσικές βλάβες, στις οποίες συγκαταλέγονται 

θάνατοι, σωµατικές βλάβες και ασθένειες, όπως και ηθικές βλάβες που σχετίζονται µε 

την καλλιέργεια µιας παρεκκλίνουσας τελικά κουλτούρας και τη διάρρηξη του 

κοινωνικού ιστού, κοστολογούνται αντιστοίχως υψηλές. Από το ύψος και το είδος 

των βλαβών προκύπτει επίσης ότι η ελίτ παρέκκλιση δεν λειτουργεί ως απόλυτο 

συνώνυµο του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου ή του πολιτικού εγκλήµατος ή 

των εγκληµάτων του κράτους αλλά υπογραµµίζει την ενότητα και οµοιογένεια που τα 

χαρακτηρίζει.

 Κατ’ επέκταση το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου δεν περιορίζεται στην 

επιχειρηµατική ή οικονοµική παραβατικότητα, οµοίως το πολιτικό έγκληµα δεν 

αφορά µόνο στην κατάλυση του συντάγµατος όπως και η λεγόµενη κρατική 

εγκληµατικότητα δεν σχετίζεται µόνο µε την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Κάθε ένας από τους διακεκριµένους τύπους εγκληµατικότητας 

εµπεριέχει τον άλλον και είτε ως ξεχωριστός τύπος εκληφθεί είτε ως ενιαίος 

498  Mills W., 2000, 349  Ενδιαφέρον στο σηµείο αυτό παρουσιάζει και η άποψη του Vincenzo Ruggiero, ο  οποίος 
πέραν του ισχυρισµού ότι η κοινή εγκληµατικότητα ή αλλιώς η «µη-ελίτ παρέκκλιση»  αποτυπώνει ως ένα βαθµό 
την πικρία και δυσαρέσκεια  των µεσαίων και χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων απέναντι στην παρέκκλιση της 
ελίτ, µε άλλα λόγια αποτελεί µέρος της σύγκρουσης ανάµεσα στους ισχυρούς και τους ανίσχυρους, προσθέτει ότι 
η ίδια πικρία και η αγανάκτηση δύναται να υπάρχει και εντός του κόλπου των ελίτς, πυροδοτώντας την εσωτερική 
σύγκρουση τους, αποτέλεσµα της οποίας  είναι όχι µόνο η αποκάλυψη αλλά και η ίδια η διαδικασία 
στιγµατοποίησης κάποιων ελίτ δραστηριοτήτων ως  παρεκκλίνουσες ή παράνοµες. Στην δεύτερη περίπτωση ο 
Ruggiero σηµειώνει ότι µια τέτοια πικρία που  οδηγεί σε  αποκαλύψεις  απορρέει όχι προφανώς από την πίστη σε 
κανόνες, ακόµη και αυτούς  της ελεύθερης  αγοράς, αλλά από  το  σκληρό παζάρι που  διεξάγεται µεταξύ των ελίτς 
για εξουσία και προστασία. Ruggiero V., 1996b, France: Corruption as Resentment, στο Levi M. & Nelken D. 
(eds.) The Corruption of Politics and the Politics of Corruption  Blackwell Publishers, σελ. 113 – 131

499 Simon D., 2006, op. cit. σελ. 30
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κατατείνει στο οικονοµικό κέρδος. Στο πλαίσιο αυτό η ελίτ παρέκκλιση ταυτίζεται µε 

πράξεις: α)οικονοµικής κυριαρχίας β)κυβερνητικού και κρατικού ελέγχου γ)άρνηση 

των βασικών ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 500   Στο ίδιο πλαίσιο ο συγγραφέας 

αναγνωρίζει την ελίτ παρέκκλιση στο θεµελιακό έλλειµµα του καπιταλισµού και ως 

τέτοιο έλλειµµα θα προσθέσει ότι αποτελεί κοινωνικό πρόβληµα, η επίλυση του 

οποίου ζητά κοινωνική αλλαγή και όχι τη γνωστή ρεφορµιστική µετάθεση του στον 

«πιο αδύναµο κρίκο» χάριν του δήθεν εφικτού. «Το να µην προτείνουµε τέτοιες 

αλλαγές θα ήταν, αισθανόµαστε, στοχαστικά ανέντιµο. Δυστυχώς ανακαλύπτουµε ότι ως 

προς αυτό το ζήτηµα λειτουργούν δύο µέτρα και δύο σταθµά. Από τη µία πλευρά, όταν 

οι λεγόµενοι αντικειµενικοί κοινωνικοί επιστήµονες προσφέρουν ρεφορµιστικές λύσεις 

στα προβλήµατα που µαστίζουν την  κοινωνία, το έργο τους χαρακτηρίζεται ως 

«πολιτική µελέτη», «κοινωνική πολιτική», «εξωτερική πολιτική» ή µε κάποιες άλλες 

ψευδο – επιστηµονικές ετικέτες. Και το σηµαντικότερο, θεωρείται ως αµερόληπτο, 

επιστηµονικό και πολιτικά ουδέτερο. Από την άλλη πλευρά, όταν κάποιος προτείνει 

αλλαγή που συµπεριλαµβάνει τη βασική κατανοµή πλούτου, εξουσίας και ιδιωτικής 

περιουσίας το έργο του χαρακτηρίζεται ως «ουτοπικό», «µη – επιστηµονικό», 

«κοινωνική κριτική» ή ακόµη και ως «υπονοµευτικό».501 

Δ. Το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου στο πλαίσιο της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας

α) Η ιδιωτική φύση του επιχειρηµατικού εγκλήµατος

Σε αντίθεση µε την διευρυµένη οπτική του D. Simon, κατά την οποία το έγκληµα 

του λευκού περιλαιµίου εκτείνεται αντίστοιχα µε το φάσµα που καλύπτει η 

παρέκκλιση της ελίτ, ο M. Clarke εντοπίζει το εν λόγω φαινόµενο στον πολύ 

συγκεκριµένο χώρο της επαγγελµατικής απασχόλησης και πολύ περισσότερο όταν η 

τελευταία ισοδυναµεί µε επιχειρηµατική δράση. Εξ ου και ο όρος που προτείνει 

αναλογεί στην  έννοια του «επιχειρηµατικού εγκλήµατος», την οποία εν συνεχεία 

θεµελιώνει σε τρεις βασικούς ισχυρισµούς.

500 Ibid.  σελ. 36-38

501 Ibid. σελ. 309   
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1. Ο πρώτος πρεσβεύει ότι το επιχειρηµατικό έγκληµα είναι ενδηµικό της 

επιχειρηµατικής δράσης παρά τις ενορχηστρωµένες προσπάθειες που 

καταβάλλονται από όλες τις πλευρές (τόσο από τους επιχειρηµατικούς και 

πολιτικούς κύκλους όσο και από τα Μ.Μ.Ε.) προκειµένου να το 

παρουσιάσουν  ως εξαίρεση στον κανόνα. «Οι ίδιες οι επιχειρήσεις, φυσικά, 

αρέσκονται στο να θεωρούν  την κακοδιαχείριση και βεβαίως το έγκληµα ως 

εξαίρεση. Το να κάνουν διαφορετικά θα προκαλούσε ένα σύνολο από 

δυσκολίες: δηµόσια αµφισβήτηση των επιχειρήσεων ή ακόµη και όλου του 

επιχειρηµατικού κόσµου, αντιδράσεις για την  απιστία των υπαλλήλων ή των 

συναδέλφων  διευθυντών, χάος για το ποια είναι αποδεκτά κριτήρια 

συµπεριφοράς. Είναι πολύ πιο λογικό να επιχειρείται η πόλωση της 

κακοδιαχείρισης σε σπάνιες και σκανδαλώδεις περιπτώσεις που χρήζουν 

αντιµετώπισης ως εγκλήµατα, και για τα λοιπά η αντιµετώπιση τους ως µέρος 

«των  επιχειρηµατικών συναλλαγών».502   Επιπλέον πάτηµα για µια τέτοια 

πρακτική, εύκολης και ανέξοδης ηθικολογίας, αποτελεί για τον  συγγραφέα η 

απουσία αντισταθµιστικών  µελετών µε επίκεντρο τους το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, πέρα από τις άνυδρες ερµηνείες που παρέχουν οι αµιγώς 

στρουκτουραλιστικές µαρξιστικές προσεγγίσεις.

2. Σύµφωνα µε το δεύτερο ισχυρισµό το επιχειρηµατικό έγκληµα διατρέχει όλη 

την επαγγελµατική ιεραρχία ενώ το περιεχόµενο του, ακόµη κι αν 

χρησιµοποιούσαµε ως µονάδα µέτρησης το ποσοστό προσαρµογής ή 

παρέκκλισης στις εργασιακές και επαγγελµατικές επιταγές, τις περισσότερες 

φορές δεν είναι αυταπόδεικτο αλλά εµπεριέχει µεγάλο βαθµό διακριτικής 

ευχέρειας. Ωστόσο παρατηρείται ότι η ευχέρεια αυτή αυξάνεται και κατ’ 

επέκταση το περιεχόµενο του επιχειρηµατικού εγκλήµατος σχετικοποιείται 

καθώς ανεβαίνουµε στην επαγγελµατική κλίµακα.  Σε αυτά τα ανώτερα 

κλιµάκια «το προϊστάµενο προσωπικό όχι µόνο χαίρει µεγαλύτερης 

µυστικότητας και δικαιοδοσίας, έχει εκτεταµένο έλεγχο των πόρων  και των 

υφισταµένων, αλλά και οι δράσεις του µπορούν όχι απλά να συγκαλυφθούν 

αλλά να νοµιµοποιηθούν ως αποδεκτές όπου η ανάγκη των περιστάσεων  το 

502 Clarke M., 1990, Business Crime: It’s Nature and Control, St. Martin’s Press, New York, σελ. 5
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απαιτεί. Στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης αυτή η ευχέρεια µπορεί να εµβολισθεί 

σηµαντ ικά από παρεκκλίνουσες συµπεριφορές , αλλά ωστόσο 

ορθολογικοποιηµένες, ως µέρος των  απαιτήσεων για τη διαχείριση ενός 

οργανισµού.»503  Εκτός όµως από τις αµβλυµµένες δυνατότητες και ευκαιρίες 

που συνοδεύουν τα διευθυντικά στελέχη στη διάπραξη επιχειρηµατικών 

εγκληµάτων, µε άλλα λόγια εκτός από ποσοτικές διαφοροποιήσεις, ο 

συγγραφέας δεν εντοπίζει ποιοτικές διαφορές για τα εγκλήµατα που 

διαπράττονται από το υπαλληλικό προσωπικό στο πλαίσιο των εργασιακών 

τους καθηκόντων. 

3. Ο τρίτος ισχυρισµός µοιάζει να αποτελεί τη λογική απόληξη των δύο 

προηγούµενων, καθώς διατυπώνει ότι το επιχειρηµατικό έγκληµα τις 

περισσότερες φορές δεν συνιστά δόλια και προµελετηµένη πράξη αλλά 

µάλλον παράπλευρη απώλεια. Η λογική που χρησιµοποιεί ο Clarke για να 

στηρίξει τον τελευταίο ισχυρισµό του δεν απέχει πολύ από την 

επιχειρηµατολογία που αντλείται από το ποινικό δίκαιο για να θεµελιωθεί η 

κατάσταση ανάγκης. «Σε αυτές τις περιπτώσεις θυσιάζεται ένα έννοµο αγαθό, 

διότι µόνο µε αυτόν τον τρόπο δύναται να διασωθεί ένα άλλο, το οποίο έχει 

υψηλότερη αξία»504   Η δικαιολογητική βάση άρσης του αδίκου της πράξεως 

σε περιπτώσεις κατάστασης ανάγκης συνίσταται στην αρχή του υπέρτερου 

συµφέροντος και η αντιστάθµιση των δύο αντιµαχόµενων αγαθών δεν γίνεται 

σχηµατικά µε βάση την απόλυτη αξία τους αλλά ανάγεται «σε µια βαθύτερη 

εκτίµηση της γενικότερης κοινωνικής σηµασίας που έχει µέσα στο πλαίσιο της 

συγκεκριµένης περιπτώσεως η προσβολή του ενός αγαθού για χάρη της 

σωτηρίας του άλλου».505   Εν προκειµένω ο Clarke υποστηρίζει ότι στο 

πλαίσιο της οικονοµίας της αγοράς η νοµιµοποιητική βάση των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων συνίσταται στον ανταγωνισµό, που στην 

πράξη µεταφράζεται µε τη διαρκή αναζήτηση για βελτίωση και αύξηση του 

οικονοµικού κέρδους. Κατά συνέπεια, η παραβίαση και προσβολή κανόνων 

503 Ibid. σελ. 11

504 Γεωργάκης Ι., 1991, «Ποινικό Δίκαιο», εκδ. Αντώνη Σάκκουλα, Αθήνα, Κοµοτηνή σελ. 279

505  Μαγκάκης Γ. – Αλεξ., 1980, «Η σύγκρουση καθηκόντων ως οριακή κατάσταση  του Δικαίου», στη σειρά 
Ποινικά, τ. 2
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και αγαθών κατά την επιχειρηµατική δράση δεν συνιστούν  ούτε εµπίπτουν 

στους σκοπούς των επιχειρήσεων, γι΄ αυτό και όταν συµβαίνουν  δεν 

ταυτίζονται απαραίτητα µε την έννοια του επιχειρηµατικού εγκλήµατος αλλά 

συχνά υπερκαλύπτονται από το κοινωνική βαρύτητα του πραγµατικού τους 

σκοπού, δηλαδή του κέρδους. «Μόνο σε µια σχετικά µικρή µειονότητα 

υποθέσεων η εγκληµατική συµπεριφορά είναι εξ αρχής ο αντικειµενικός 

σκοπός, µε την οργανωσιακή φόρµα, τους πόρους και το προσωπικό να 

αποτελούν συστηµατικά αντικείµενο κατάχρησης και χειραγώγησης για να τον 

κάνουν εφικτό, και σε αυτές τις περιπτώσεις, καθόλου απρόοπτα, κλιµακώνεται 

η µεγαλύτερη κατακραυγή όταν  ξεσκεπάζονται, και συνήθως οδηγούν στην 

ανάµειξη της αστυνοµίας.»506 

Αναλυτικότερα, σύµφωνα  τον Clarke φύση των επιχειρήσεων  και πηγή της 

νοµιµότητας τους είναι το κυνήγι του ατοµικού συµφέροντος, δηλαδή το οικονοµικό 

κέρδος ως νόµιµη ανταµοιβή της δραστηριότητας τους. Το κυνήγι αυτό, θα σηµειώσει 

ο συγγραφέας, ακόµη και στο πλαίσιο της απελευθερωµένης αγοράς δεν είναι 

ανεξέλεγκτο αλλά υπακούει σε νόµους,  κανόνες και κώδικες, το «σπάσιµο» των 

οποίων ανταποκρίνεται στο νόηµα του επιχειρηµατικού εγκλήµατος. Ο νοηµατικός 

πυρήνας του συγκεκριµένου τύπου εγκληµατικότητας, όπως ήδη έχει υποστηριχθεί 

και από άλλους µελετητές, καθορίζεται από την παραβίαση της εµπιστοσύνης και την 

εξαπάτηση. Η εµπιστοσύνη ωστόσο στις επιχειρηµατικές σχέσεις δεν εξασφαλίζεται 

αποκλειστικά και δια βίου µε την νοµοταγή συµπεριφορά, ούτε αποτελεί αµάχητο 

τεκµήριο αλλά ακριβώς το αντίθετο. Ως κινητήρια δύναµη των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων, η έννοια και η ουσία της εµπιστοσύνης βρίσκεται διαρκώς υπό 

διαπραγµάτευση και υπό συνεχή αίρεση ενώ το περιεχόµενο της καθορίζεται και 

επανακαθορίζεται πρωτίστως στη πράξη, δηλαδή στο κρίσιµο πεδίο της παγκοσµίων 

διαστάσεων αγοράς, και µόνο κατόπιν τέτοιων ενδοσυνεννοήσεων φτάνει, µε όποιον 

τρόπο, να αποκρυσταλλώνεται σε κανόνες δικαίου. Συχνά µάλιστα, επειδή οι κανόνες 

αυτοί δεν ακολουθούν την ταχύτητα, µε την οποία εξελίσσεται η αγορά ούτε την 

πολυπλοκότητα των δοµών  της, καταλήγουν να µένουν ανενεργοί ως ξεπερασµένοι 

και επί της ουσίας ήδη αντικατεστηµένοι από άλλες, µη θεσµοποιηµένες απαραίτητα 

506 Clarke M., 1990, op. cit. σελ. 11          
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επιχειρηµατικές πρακτικές, συµβάλλοντας τελικά περισσότερο στην πολιτική 

σύγχυση παρά στη δηµόσια διαφάνεια. Υπό το πρίσµα αυτό, το επιχειρηµατικό 

έγκληµα δεν εξαντλείται σε παραβιάσεις ποινικών κανόνων  και έπεται ότι δεν 

ταυτίζεται απαραίτητα µε τις υποθέσεις των ποινικών δικαστηρίων. Το αντικείµενο 

του διαµορφώνεται αναλόγως µε τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στα 

ποικίλα και πολλαπλά ιδιωτικά επιχειρηµατικά συµφέροντα, από τις άκρες των ορίων 

τους καθώς και από τις ισορροπίες που σχηµατίζουν µε το λεγόµενο δηµόσιο 

συµφέρον ή αλλιώς την ευρύτερη κοινωνία, όπως αυτή εκπροσωπείται από το κράτος 

και τους δηµόσιους φορείς, τόσο µε άγραφους όσο και µε γραπτούς κανόνες. 

Κατ΄ επέκταση το επιχειρηµατικό έγκληµα δεν προϋποθέτει αναγκαστικά 

οποιασδήποτε µορφής δόλο. «Το επιχειρηµατικό έγκληµα εξάλλου…καλύπτει µια πολύ 

ευρύτερη γκάµα κακοδιαχείρισης, η οποία µπορεί εν τούτοις να είναι επιβλαβής και µε 

άλλον  τρόπο αθέµιτη οφειλόµενη στη διάρκεια, στην ανικανότητα, στην ελλιπή 

εκπαίδευση, στην ασάφεια των κανόνων, στον οπορτουνισµό, σε τεχνικές παραβάσεις ή 

σε καθαρή πνευµατική σύγχυση παρά σε υπολογισµένη εξαπάτηση, υποκινούµενη από 

την απληστία».507  Η απάτη ως µορφή επιχειρηµατικού εγκλήµατος, η οποία 

παράλληλα τυγχάνει και ποινικό αδίκηµα δεν  δίνει το στίγµα, όσον αφορά στη 

µορφολογία της συγκεκριµένης εγκληµατικότητας αλλά εκλαµβάνεται ως ακραίο 

περιστατικό. Ακόµη όµως και ως ακρότητα το επιχειρηµατικό έγκληµα, µε την 

κλασσική διάσταση του όρου εγκλήµατος, είναι δύσκολο να θεµελιωθεί επακριβώς 

γιατί είναι δύσκολο να εντοπισθεί η ύπαρξη και ο βαθµός υπαιτιότητας του δράστη. 

Στο σηµείο αυτό ο συγγραφέας εντοπίζει και τη µεγάλη διαφορά που διακρίνει 

ανάµεσα στην κοινή και επιχειρηµατική εγκληµατικότητα. Ενώ στην πρώτη 

περίπτωση το έγκληµα, ως προσβολή εννόµου αγαθού, είναι, τις περισσότερες 

τουλάχιστον φορές, ξεκάθαρο και αναζητείται ο δράστης, στην επιχειρηµατική 

εγκληµατικότητα ζητούµενο γίνεται το ίδιο το έγκληµα, δεδοµένης της νοµιµότητας 

που χαρακτηρίζει τόσο τον επιχειρηµατικό οργανισµό - περιβάλλον όσο και το 

δικαίωµα του δράστη- ατόµου να βρίσκεται στον τόπο του εγκλήµατος. Με άλλα 

λόγια ενώ στα κοινά εγκλήµατα, τα τετελεσµένα θεωρούνται συνήθως και 

αυταπόδεικτα, τα επιχειρηµατικά εγκλήµατα µοιάζουν περισσότερο µε  αποτέλεσµα 

507 Ibid. σελ.17
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σκληρής  διαπραγµάτευσης, ότι δηλαδή πρόκειται πράγµατι για έγκληµα και όχι για 

κάτι άλλο. Θα τολµούσαµε να πούµε ότι το τεκµήριο της αθωότητας σε καµία άλλη 

περίπτωση δεν είναι τόσο καλά εδραιωµένο και προφυλαγµένο!   

Με βάση όλα τα παραπάνω ο συγγραφέας θα καταλήξει ότι κεντρικές 

παράµετροι στον ορισµό του επιχειρηµατικού εγκλήµατος είναι πρώτον  ότι αυτό 

λαµβάνει χώρα στο πεδίο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και αφορά νόµιµες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Αυτό σηµαίνει ότι ο συγκεκριµένος όρος δεν 

περικλείει υπό τη σκέπη του το φαινόµενο του οργανωµένου εγκλήµατος, ακόµη και 

όταν το τελευταίο υιοθετεί νόµιµα προσωπεία ή ακόµη και όταν οι σχέσεις του µε τις 

νόµιµες επιχειρήσεις δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρες και διακριτές. Η ουσία ωστόσο 

στην  περίπτωση του επιχειρηµατικού εγκλήµατος είναι ο τρόπος, µε τον  οποίο οι 

νόµιµες δοµές, στις οποίες συναθροίζεται το επιχειρηµατικό οικοδόµηµα, καθώς και 

οι νόµιµες ευκαιρίες, που αυτό παρέχει, καταλήγουν να γίνονται αντικείµενο 

εκµετάλλευσης και ως εκ τούτου πηγή παρέκκλισης. Σκέψεις, που µας οδηγούν στη 

δεύτερη παράµετρο του επιχειρηµατικού εγκλήµατος και η οποία αφορά στον 

αµφιλεγόµενο χαρακτήρα του φαινοµένου, ως προϊόν  του ακαθόριστου περιεχοµένου 

του, που µε τη σειρά του καταλήγει σε αµφίβολες µεθόδους χειρισµού και 

αντιµετώπισης του. Η εµµονή ταύτισης του επιχειρηµατικού εγκλήµατος 

αποκλειστικά µε αξιόποινες συµπεριφορές ισοδυναµεί για τον Clarke µε άρνηση της 

πραγµατικής φύσης του επιχειρηµατικού τοπίου, εντός του οποίου αυτή που θα 

καταλήξει να αναγνωριστεί και να ονοµαστεί παρεκκλίνουσα συµπεριφορά είναι 

πολύ πιο σύνθετη από την αξιόποινη, δεδοµένου ότι µπορεί να µην περιέχει καν τη 

παραβίαση ποινικού κανόνα αλλά να προκαλεί το ανάθεµα για µια σειρά από άλλους 

λόγους, να περιλαµβάνει πολύ περισσότερους παράγοντες από το κλασσικό δίδυµο 

θύτης  -  θύµα, να προκαλεί ποικιλία αντιδράσεων και αντιστάσεων και να ρυθµίζεται 

τελικά σε  ιδιωτικό ή και εξωδικαστικό επίπεδο.  

Φαντάζει παραπάνω από πρόδηλη η θέση του συγγραφέα υπέρ της γνωστής µε 

τον όρο «θεωρίας της ετικέτας» και κατ’ επέκταση η διάθεση του να υπογραµµίσει 

ότι το επιχειρηµατικό έγκληµα προκύπτει από τη διαδικασία στιγµατοποίησης µιας 

συµπεριφοράς ως παρεκκλίνουσας. Εντός του θεωρητικού αυτού πλαισίου 

συντάσσεται προφανώς µε την άποψη που θέλει το επιχειρηµατικό έγκληµα ως µέρος 

µιας πολιτικής διαπάλης γύρω από τις εγκληµατικές ετικέτες και τις ποινές, που οι 
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πρώτες επιφέρουν. Η διαφοροποίηση του ωστόσο είναι σηµαντική στο βαθµό που 

θεωρεί ότι  οι πιθανότητες να ενεργοποιηθούν, και οι εγκληµατικές ετικέτες και οι 

παρεπόµενες τους ποινές, δεν σχετίζεται τόσο ή τουλάχιστον αποκλειστικά µε την 

πολιτική δύναµη των πλευρών που συγκρούονται αλλά υπαγορεύεται από τη φύση 

του ίδιου του επιχειρηµατικού εγκλήµατος. Πιο απλά, στην περίπτωση της 

επιχειρηµατικής εγκληµατικότητας η µη ενεργοποίηση των µηχανισµών  ποινικού 

ελέγχου δεν σηµαίνει ότι οι συµπεριφορές, στις οποίες αφορά, υπεκφεύγουν 

ταυτόχρονα και οποιουδήποτε ελέγχου, ούτε παραπέµπει σε ένα µεροληπτικό ποινικό 

σύστηµα, που υπηρετεί ταξικά συµφέροντα, αλλά ότι επιλαµβάνονται άλλοι 

µηχανισµοί, που ταιριάζουν περισσότερο στη φύση των  επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων και γι’ αυτό πιο αποτελεσµατικοί.508   

    Και η φύση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ο Clarke επισηµαίνει για 

άλλη µια φορά είναι ιδιωτική. Παρακολουθώντας την ίδια «κόκκινη κλωστή», το 

επιχειρηµατικό έγκληµα τελείται εντός ιδιωτικού χώρου, δηλαδή αφορά σε ιδιωτικές 

σχέσεις, περιλαµβάνει ιδιωτικά συµφέροντα, προλαµβάνεται ή ρυθµίζεται πρωτίστως 

µε εσωτερικούς ελέγχους, χαίρει εσωστρέφειας και µυστικότητας, υπολείπεται του 

στοιχείου της βίας και άρα δεν προσβάλει τη δηµόσια ασφάλεια και τάξη. Στο µέτρο 

που αποτελεί την έκβαση ανάµεσα σε αντιµαχόµενα στρατόπεδα η επιχειρηµατική 

παρέκκλιση συνιστά πολιτική προσβολή, µε την έννοια ότι ενεργοποιούνται 

αντικρουόµενες πολιτικές δυνάµεις και όχι αυτή της αντισυνταγµατικότητας. Και 

508  Ο  τρόπος που ο Clarke επιλέγει να  σκιαγραφήσει το επιχειρηµατικό έγκληµα διαφέρει κάθετα από  την 
περιγραφή  που  δίνει και τα στοιχεία που προσκοµίζει ο  Maurice Punch για τη «βρώµικη πλευρά των 
επιχειρήσεων».  Με τον όρο «βρώµικες επιχειρήσεις»  που επιλέγει ο τελευταίος  δεν επιχειρείται ούτε η αντίστιξη 
τους  µε το οργανωµένο  έγκληµα ούτε η απεικόνιση µιας διάχυτης, σχεδόν φυσικής  παρέκκλισης, ενδογενούς  της 
κάθε επαγγελµατικής δραστηριότητας. Αντίθετα ο Punch αφιερώνει τη συγκεκριµένη έννοια «στα εγκλήµατα της 
υψηλής  κοινωνίας  και  στην παρέκκλιση  των ανώτερων θέσεων στους επιχειρηµατικούς οργανισµούς».  Σύµφωνα µε 
την προσέγγιση του οι εταιρείες  και οι επιχειρήσεις συνιστούν εν δυνάµει εγκληµατογενείς παράγοντες, όχι εκ 
φύσεως αλλά για πολύ συγκεκριµένους λόγους, που σχετίζονται µε τη δοµή  των ανεπτυγµένων καπιταλιστικών 
κοινωνιών και την κουλτούρα του ανταγωνισµού, µε τη δυναµική που διαθέτουν τα  στοιχεία  αυτά και σε 
συνάρτηση µε το  εκάστοτε  χρονικό και γεωγραφικό  περιβάλλον. Οι βρώµικες επιχειρηµατικές δοσοληψίες 
εποµένως διαθέτουν και πρόθεση και βία, αν χρειαστεί. Χωρίς να τις εξαιρεί από  το πλαίσιο που τίθεται µε τη 
θεωρία της ετικέτας  και τη διαδικασία  της αλληλεπίδρασης ο συγγραφέας υπογραµµίζει ότι η βασική διαφορά των 
δραστών που  εµπλέκονται στις εν λόγω παρανοµίες  σε σχέση µε τους  κοινούς εγκληµατίες έγκειται στην 
παράµετρο τις εξουσίας που διαθέτουν οι πρώτοι δυνάµει της  οργανωσιακής τους θέσης  έτσι ώστε να 
εργαλειοποιούν τον ίδιο  τον εκάστοτε οργανισµό στην υπηρεσία των παράνοµων δραστηριοτήτων τους και ως 
ασπίδα προστασίας απέναντι στις δηµόσιες αποκαλύψεις, την ποινική  καταστολή και ποινική δίωξη. Όπως  και ο 
Clarke έτσι και ο Punch θα χαρακτηρίσει το  επιχειρηµατικό  περιβάλλον ως πολιτική  αρένα εντός  της οποίας η 
πραγµατικότητα ορίζεται και επανακαθορίζεται µε µοναδικό όµως κριτήριο το µέγεθος της εξουσίας  που 
διαθέτουν οι µονοµάχοι. Και στην περίπτωση της εγκληµατικότητας του λευκού  περιλαιµίου η εξουσία που 
ανασείεται  επαρκεί για να επηρεάσει και να χειραγωγήσει τους κανόνες που ρυθµίζουν τις αντίστοιχες 
συµπεριφορές και δράσεις. Αυτός είναι ο λόγος που  η πλειοψηφία τέτοιων εγκληµάτων αντί του  ποινικού 
συστήµατος ρυθµίζεται συνήθως σε ιδιωτικό επίπεδο και όχι η φύση τους, η οποία  σε κάθε περίπτωση δεν 
προϋπάρχει του ευρύτερου συστήµατος  αλλά τους προσδίδεται από  αυτό. Punch M., 1996, Dirty Business, Sage 
Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, σελ. 2  
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µπορεί η πολιτική της διάσταση να γίνεται πιο εµφανής όσο ανεβαίνουµε την 

κοινωνική κλίµακα, καθώς απελευθερώνονται µεγαλύτερα αποθέµατα εξουσίας και 

ακόµη περισσότερο όταν  αγγίζει τα όρια της δηµοσιότητας, οπότε και  προκαλεί 

δηµόσιες παρεµβάσεις, αλλά η γενίκευση µιας τέτοιας πρακτικής σε αντεγκληµατική 

πολιτική, που σηµατοδοτείται από την αύξηση της ποινικής καταστολής µόνο 

δηµόσια υστερία µπορεί να προκαλέσει. Η αντίθεση ανάµεσα στον  ιδιωτικό χώρο που 

εντοπίζεται το επιχειρηµατικό έγκληµα  και στο δηµόσιο χαρακτήρα που διαπνέει το 

ποινικό δίκαιο καθιστά εξ ορισµού ακατάλληλο το δεύτερο για τον  έλεγχο του 

πρώτου. Αυτή ακριβώς η αντίθεση σύµφωνα µε τον συγγραφέα αποτελεί και την 

«αιτία του κακού», που χαρίζει στην επιχειρηµατική παρέκκλιση τη διάσταση του 

διηνεκούς απείρου και ως εκ τούτου την αίσθηση του µοιραίου.

Σηµειώθηκε ήδη ότι ο ποινικός νόµος δεν  είναι το µοναδικό κριτήριο για την 

ύπαρξη και τον εντοπισµό των επιχειρηµατικών προσβολών καθώς το περιεχόµενο 

των τελευταίων εκτείνεται και πέρα από αυτόν. Ο δηµόσιος έλεγχος και η τήρηση της 

δηµόσιας τάξης, στην οποία αποσκοπεί το ποινικό δίκαιο, ο τύπος και η ακρίβεια που 

περιβάλλει τις διατάξεις του λίγο σχετίζεται µε το ιδιωτικό πλαίσιο, εντός του οποίου 

τελούνται οι επιχειρηµατικές προσβολές, µε την πολυπλοκότητα τους και µε τον 

διφορούµενο - αµφιλεγόµενο χαρακτήρα τους.  Με άλλα λόγια ο συγγραφέας 

υπογραµµίζει ότι στην περίπτωση της επιχειρηµατικής εγκληµατικότητας το ποινικό 

δίκαιο φτάνει στα όρια του. Η επίκληση των µηχανισµών του εποµένως όχι µόνο 

πραγµατώνεται δύσκολα σε τέτοιες περιπτώσεις αλλά και όταν τελικά 

πραγµατώνεται, ακόµη και επιτυχώς, η συνδροµή τους κρίνεται µηδαµινή εφόσον 

περισσότερο δικαιώνει την ίδια την θεσµική ύπαρξη του, µε τη διάθεση δηλαδή 

εσωτερικής κατανάλωσης, τιµωρώντας τους λιγότερο τυχερούς ή λιγότερο ικανούς, 

παρά συµβάλλει στην αντιµετώπιση και ρύθµιση του φαινοµένου. Και ναι µεν ο 

εγκλεισµός ή όποια άλλη ποινή επιβάλλεται στοχεύει στην αποτροπή µεγαλύτερης 

θυµατοποίησης σε καµία όµως περίπτωση δεν λειτουργεί προληπτικά απέναντι σε 

µελλοντικές καταστάσεις και πολύ περισσότερο δεν εξασφαλίζει την αποκατάσταση 

των ήδη θυµάτων, µε άλλα λόγια δεν  επέρχεται η επιδιωκόµενη ειρήνευση του 

εννόµου αγαθού, γεγονός που εξηγεί την διάθεση των τελευταίων για ιδιωτική 

επίλυση των διαφορών. 
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Σε αυτό το πλαίσιο ο Clarke θα κρίνει ότι το δηµόσιο συµφέρον ως κριτήριο του 

θεµιτού ή αθέµιτου της µεθόδου για την επιδίωξη ιδιωτικών συµφερόντων είναι 

τουλάχιστον αδόκιµο αν όχι προβληµατικό δεδοµένου ότι στον κόσµο των 

επιχειρήσεων  αυτό που επιδιώκεται δεν είναι η καταδίκη µιας πράξης, είτε αυτό 

µεταφράζεται σε χρηµατικές ή στερητικές της ελευθερίας ποινές, αλλά η 

διαπραγµάτευση και η αναγνώριση µιας συµφωνηµένης πρακτικής, η 

καταστρατήγηση της οποίας σηµαίνει πρωτίστως επανόρθωση και ανάκτηση των 

περιουσιακών στοιχείων. «Το ιδιωτικό και το άτυπο εποµένως τείνει να επικρατεί 

έναντι του δηµόσιου και του τυπικού, ακόµη και αναγνωρισµένα εις βάρος του 

δηµοσίου συµφέροντος ως προς την προστασία των κοινωνικών ετέρων από τις 

λεηλασίες κερδοσκόπων  υπαλλήλων και επιχειρηµατιών  και ως προς την υπαγωγή των 

εγκληµατιών  ενώπιον της δικαιοσύνης σαν αποτρεπτικό παράδειγµα για τους άλλους. 

Κάθε αποτελεσµατική στρατηγική ελέγχου του  επιχειρηµατικού εγκλήµατος πρέπει να 

λαµβάνει αυτό υπόψη της.»509 

Αποποιούµενος κάθε κριτική διάθεση, η έγνοια του συγγραφέα, όπως αυτή 

αποτυπώνεται στις προτάσεις του για µια δέουσα αντεγκληµατική πολιτική σε σχέση 

µε το επιχειρηµατικό έγκληµα, προσδιορίζεται από την  ιδεολογία της οικονοµίας της 

αγοράς.  Χωρίς να αποµακρύνεται πολύ από το νεοφιλελεύθερο πνεύµα του ’80,  που 

χρησιµοποίησε ως µότο του την  άποψη ότι το κοινό όφελος ταυτίζεται µε το όφελος 

των επιχειρήσεων, υποστήριξε ότι το επιχειρηµατικό έγκληµα είναι το αποτέλεσµα 

ενός αντιφατικού συνδυασµού: απελευθέρωσης της αγοράς από τη µια πλευρά και 

ποινικού ελέγχου της από την άλλη.  Εµµένοντας στον ιδεολογικό άξονα του 

νεοφιλελευθερισµού κύριο προστατευόµενο έννοµο αγαθό γίνεται η αγορά, πράγµα 

που σηµαίνει ότι η επίλυση του επιχειρηµατικού εγκλήµατος βρίσκεται στην 

κατάληξη µιας κοινής συµφωνίας για την λειτουργία της τελευταίας από αυτούς που 

την ενσαρκώνουν, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηµατίες. Με αλλά λόγια, 

οι κατεξοχήν ειδήµονες να αποφασίσουν για το τι συνιστά ή όχι επιχειρηµατικό 

έγκληµα είναι οι εµπλεκόµενοι στην επιχειρηµατική δράση ως γνώστες των αναγκών 

και των κινδύνων της αγοράς. Ουσιαστικά δηλαδή παραπέµπονται έννοιες όπως αυτή 

του ατοµικού προσδιορισµού και της προσωπικής συµµετοχής και δέσµευσης σε ένα 

509 Clarke M., 1990, op. cit. σελ.25                  
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ευέλικτο σχήµα ή σε µια ανανεώσιµη ισορροπία, οι οποίες σε άλλο πλαίσιο και υπό 

άλλο πρίσµα θα τολµούσαµε να πούµε ότι προσδίδουν άρωµα αναρχικής ουτοπίας! 

Κι εφόσον  οι επιχειρήσεις γίνονται φρουροί της ίδιας τους της δράσης, µε την 

επιχειρηµατική άνθιση συνώνυµη της κοινωνικής ευηµερίας, επιπλέον συνεπάγεται 

ότι υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον  και εισακούν στις κοινωνικές πιέσεις. 

Εποµένως, ο αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων που ταυτόχρονα παραπέµπει στην 

αυτορύθµιση της αγοράς είναι για τον Clarke πολύ πιο πρόσφορος από τον  ποινικό 

έλεγχο καθώς συµβάλλει άµεσα στη ρύθµιση και διαχείριση του επιχειρηµατικού 

εγκλήµατος εξασφαλίζοντας έµµεσα το δηµόσιο συµφέρον. Χωρίς να προτείνει τη 

κατάργηση του ποινικού συστήµατος ως προς την επιχειρηµατική εγκληµατικότητα ο 

συγγραφέας αναγνωρίζει τη συµβολή του µόνο σε ακραίες περιπτώσεις και του 

επιφυλάσσει τον ρόλο της ασφαλιστικής δικλείδας, τον  οποίο µπορεί να παίξει ως 

ύστατη λύση. 
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β) Η δηµόσια διεύρυνση του επαγγελµατικού εγκλήµατος

Το ακριβώς αντίστροφο διατυπώνεται από τον  Gary Green, αποδεικνύοντας ότι 

στην  περίπτωση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου ακόµη και στις περιπτώσεις 

που δεν εντοπίζεται πολιτική διαφωνία δεν εξασφαλίζεται απαραίτητα η θεωρητική 

συναίνεση. Έτσι, σε αντίθεση µε τον Glarke, ο G. Green πιστεύει ότι το εγκληµατικό 

φαινόµενο γενικά αλλά και πολύ πιο εξειδικευµένα η συγκεκριµένη εγκληµατικότητα 

µόνο µέσα από την εντατικοποίηση και ενίσχυση του ποινικού ελέγχου µπορεί να 

αντιµετωπιστεί. Υιοθετώντας την κλασσική οπτική κόστους – οφέλους ως αίτιο της 

εγκληµατικής δράσης θεωρεί ότι οι εν  λόγω εγκληµατίες λειτουργούν στενά 

«υπολογιστικά», ή αλλιώς µε άµεσο δόλο, σε σύγκριση µε τους κοινούς, στη δράση 

των οποίων αναγνωρίζει περιθώρια αυθορµητισµού, που ενδέχεται να συνδέονται µε 

λόγους πάθους ή κώδικες τιµής. Επιπλέον, συµπλέοντας µε την θεωρία αυτοελέγχου 

των Hirschi & Gottfredson επισηµαίνει ότι η επιβολή µιας αυστηρής ποινής στους 

πρώτους είναι πολύ πιο αποτελεσµατική απ’ ότι γενικά, δεδοµένης της µεγαλύτερης 

δέσµευσης και εµπλοκής τους µε τις αξίες της έννοµης τάξης και άρα του 

πολλαπλασιαστικού κόστους της ποινής σε περίπτωση σύλληψη τους. Για τον G. 

Green ο εντοπισµός των συγκεκριµένων δραστών καθώς και η ευθύνη και τιµώρηση 

τους συνιστούν ιδιαίτερα περίπλοκη υπόθεση, αντιµαχόµενος τον ισχυρισµό του 

Clarke, που περιορίζει το περίπλοκο του πράγµατος µόνο στον εντοπισµό του 

εγκλήµατος υποβιβάζοντας τα όσα ακολουθούν σε ζήτηµα αστυνοµικής και 

δικαστικής ρουτίνας. 

Στο βαθµό, εποµένως, που το ποινικό δίκαιο, τόσο ως θεωρία όσο και ως πράξη, 

διακρίνεται από σαφήνεια, αµεσότητα και αυστηρότητα λειτουργεί εκφοβιστικά και 

γι’ αυτό αποτρεπτικά, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται ότι το ύψος και είδος των 

επιβαλλόµενων ποινών, δηλαδή η προκληθείσα οδύνη στον δράστη πρέπει να 

βρίσκεται σε αντιστοιχία µε το µέγεθος της προκληθείσας βλάβης του θύµατος. Η 

αρχή της αναλογικότητας που εξακολουθεί να διαπνέει το ποινικό δίκαιο δεν 

ερείδεται τόσο στο λαϊκό αίσθηµα περί δικαίου ή αδίκου αλλά σε λόγους κοινωνικού 

εκφοβισµού. Όπως παρατηρεί ο ίδιος ο Cesare Beccaria «Αν ίδια  ποινή επιβληθεί σε 

δύο εγκλήµατα που δεν βλάπτουν  το ίδιο την  κοινωνία, οι άνθρωποι δεν  θα 

αποτρέπονται πλέον  από την διάπραξη του σοβαρότερου  εγκλήµατος, αν θεωρούν ως 
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σοβαρότερο πλεονέκτηµα την  εµπλοκή τους σε αυτό.»510  Ο ποινικός κολασµός για τον 

συγγραφέα δέον είναι να συνεπικουρείται επιπρόσθετα και από ένα «άτυπο σύστηµα 

κολασµού», που συνήθως σχετίζεται µε εκφράσεις δηµόσιας κατακραυγής της 

αξιόποινης πράξης, προκειµένου να ενισχύεται η αποτρεπτική ικανότητα του τυπικού. 

Επικουρικά επίσης του ποινικού ελέγχου, προκειµένου για την αρτιότερη εφαρµογή 

του, βλέπει και τις διάφορες «εικονοκλαστικές», όπως τις χαρακτηρίζει, προτάσεις 

για άσκηση εσωτερικού ελέγχου και αυτορύθµισης σε υπηρεσίες και επιχειρήσεις, 

βρισκόµενος εκ νέου στον θεωρητικό αντίποδα του Clarke. Η ανάπτυξη τέτοιων 

ελεγκτικών µεθόδων δεν υπονοεί τον παρωχηµένο χαρακτήρα του ποινικού δικαίου 

αλλά αντίθετα την επικαιροποίηση του µε µεγαλύτερη ευελιξία.  

Εκτός από αυτή την αντίθεση, που παραπέµπει βέβαια σε διαφορετικά µονοπάτια 

αντεγκληµατικής πολιτικής, οι δύο συγγραφείς δεν εµφανίζουν άλλα σηµεία σοβαρής 

απόκλισης ως προς τη θεωρητική τους προσέγγιση. Ο όρος που δείχνει να προτιµά ο 

G. Green είναι περισσότερο αυτός του «επαγγελµατικού εγκλήµατος» αντί του 

«επιχειρηµατικού», που όπως είδαµε οικειοποιείται ο Clarke. Αν φύγουµε όµως από 

το επίπεδο των  επιθετικών προσδιορισµών δεν παρατηρείται σηµαντική 

διαφοροποίηση ως προς την ουσία των δύο εννοιών. Έτσι σύµφωνα µε τον G. Green 

το επαγγελµατικό έγκληµα αναφέρεται «σε κάθε πράξη τιµωρητέα από το νόµο η 

οποία διαπράχθηκε µέσω των ευκαιριών που δηµιουργούνται στο πλαίσιο ενός 

επαγγέλµατος που είναι νόµιµο».511  Τα δύο εποµένως βασικά στοιχεία που 

απαιτούνται για να συντρέχει περίπτωση επαγγελµατικού εγκλήµατος είναι: α) η 

πράξη να είναι τιµωρητέα από το νόµο και β)η πράξη να προκύπτει µέσα από τις 

ευκαιρίες που παρέχει ένας νόµιµος, επαγγελµατικός ρόλος. Όσον  αφορά στο πρώτο 

στοιχείο, ο συγγραφέας ευθυγραµµίζεται απόλυτα µε τις απόψεις του Sutherland και 

άρα δεν περιορίζεται µονάχα στις αξιόποινες πράξεις. Η ανάγκη του ωστόσο να 

αναφέρεται σε πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν νοµική προσβολή, που 

προβλέπονται δηλαδή ως τέτοιες σε κάποιον νόµο, και  να τοποθετείται για άλλη µια 

φορά απέναντι στον Clarke, ο οποίος, όπως σηµειώθηκε, κάνει λόγο για παραβιάσεις 

510  Beccaria C., 1999, “On Crimes And Punishments”, στο Muncie J., McLaughlin  E. & Langan M. (eds) 
Criminological Perspectives, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, σελ.. 10

511 Green G., 1990, “Occupational Crime”, Nelson – Hall, Chicago, σελ. 12 - 13
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και άγραφων ακόµη νόµων, βρίσκεται σε πλήρη συνέπεια µε την αντεγκληµατική 

οπτική που υιοθετείται εκατέρωθεν και από τους δύο συγγραφείς. 

Σε κάθε περίπτωση οι προαναφερόµενες «συµµαχίες» φαίνεται πως 

ανατρέπονται όταν η παράνοµη πράξη συνδέεται µε το κοινωνικό status του δράστη, 

ως πηγή ευκαιριών. Εδώ ο G. Green αποµακρύνεται από τον  Sutherland, ένα από το 

διπλό κριτήριο του οποίου για τον ορισµό του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου 

είναι το υψηλό κοινωνικό κύρος του δράστη, για να συµφωνήσει µε τον Clarke στην 

άποψη ότι το επαγγελµατικό έγκληµα είναι ενδηµικό όλων των  επαγγελµάτων και 

όλων των επαγγελµατικών  θέσεων. Πιο συγκεκριµένα, ο συγγραφέας θα υποστηρίξει 

ότι η έννοια του υψηλού κύρους δεν είναι υλική - συµπαγής αλλά µάλλον σχετική – 

αφαιρετική και κατ’ επέκταση τόσο ο Sutherland όσο και οι θεωρητικοί που την 

υποστήριξαν προσέφεραν ελάχιστα στην διαύγεια, αναγνώριση και την  τυπική 

υπόσταση της επαγγελµατικής εγκληµατικότητας. Το δεύτερο κριτήριο που θέτει ο 

Sutherland για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου και που ταυτίζεται ως ένα βαθµό 

µε το δεύτερο στοιχείο του G. Green για τη διάπραξη επαγγελµατικού εγκλήµατος 

είναι όπως είδαµε η επαγγελµατική δραστηριότητα. Ο G. Green όµως, αν και 

δανείζεται την έννοια «επαγγελµατικό έγκληµα» από τους Marshall & Quinney την 

επεκτείνει και πέραν  της περιµέτρου, εντός της οποίας διατηρείται εσώκλειστη από 

τους τελευταίους, δηλαδή πέραν του αυστηρού εργασιακού πλαισίου κάποιου. Για 

τον συγκεκριµένο θεωρητικό η επαγγελµατική εγκληµατικότητα δεν εµφανίζεται 

µόνο εντός του εργασιακού χώρου, µε όποια µέτρα και σταθµά νοείται αυτός, αλλά 

αρκεί να συνδέεται, µε όποιον δυνατό πλην νόµιµο τρόπο, µε οποιαδήποτε νόµιµη 

επαγγελµατική απασχόληση ή δραστηριότητα η οποία αποφέρει εισοδήµατα ή 

δύναται να προσφέρει εισοδήµατα.

Σε άµεση συνάρτηση µε τα παραπάνω προκύπτει ότι η έννοια του 

επαγγελµατικού εγκλήµατος του G. Green δεν αφορά ούτε σε περιπτώσεις 

οργανωµένου εγκλήµατος ούτε σε άλλες που σχετίζονται µε καθ’ επάγγελµα 

εγκλήµατα. Εξάλλου η νόµιµη επαγγελµατική δραστηριότητα, ως προϋπόθεση της 

συγκεκριµένης εγκληµατικότητας είναι, όπως υπογραµµίζει ο συγγραφέας, παραπάνω 

από αναγκαία «γιατί χωρίς αυτή ο όρος «επαγγελµατικό έγκληµα» θα µπορούσε 

νοηµατικά να συµπεριλάβει όλα τα εγκλήµατα (οι εγκληµατίες είναι πάντα 
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«απασχοληµένοι» κατά τη διάπραξη των προσβολών τους)»512  Ωστόσο η εικονική 

νοµιµότητα που πολλές φορές επιδιώκεται από επίπλαστα νόµιµους επαγγελµατίες 

προς διευκόλυνση παράνοµων  δραστηριοτήτων, όπως συµβαίνει για παράδειγµα µε 

τις αποκαλούµενες «εταιρείες – µαϊµού, δεν  ανταποκρίνεται στην έννοια της νόµιµης 

επαγγελµατικής απασχόλησης και ως εκ τούτου κρίνεται ως de facto παράνοµη 

δραστηριότητα. Από αυτό διαφοροποιείται το νόµιµο επάγγελµα που χρησιµοποιείται 

από τον κάτοχο του ευθύς εξαρχής και αποκλειστικά ως εφαλτήριο παράνοµης 

δράσης. Η τελευταία περίπτωση εντάσσεται στην έννοια του επαγγελµατικού 

εγκλήµατος και οµοίως ισχύει για ορισµένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες που δεν 

σχετίζονται µε «δουλειές» αλλά που είναι διαποτισµένες µε το κριτήριο της εισφοράς 

εσόδων. Από την έννοια της επαγγελµατικής εγκληµατικότητας εξαιρούνται επίσης 

εγκλήµατα τα οποία δεν συνδέονται µε την νόµιµη εργασία κάποιου αλλά που 

ωστόσο βασίζεται σε δεξιότητες που αποκτήθηκαν λόγω της ενασχόλησης τους µε 

κάποιο άλλο επάγγελµα. Σε κάθε περίπτωση ο συγγραφέας επισηµαίνει ότι το τι 

συµπεριλαµβάνεται και τι όχι στην επίµαχη έννοια δεν απαιτεί µονάχα θεωρητική 

κατάρτιση αλλά επιπλέον την πρόσκληση σε τεχνικά κριτήρια και πρακτικές 

λεπτοµέρειες.

Για τους λόγους αυτούς και παρατηρώντας επιπλέον την ποικιλία των εκφάνσεων 

που µπορεί να πάρει το επαγγελµατικό έγκληµα ανάλογα µε το πόσο γενικό ή ειδικό 

είναι, το άµεσο ή το έµµεσο των αποτελεσµάτων  του, την έκταση της βλάβης, το 

ορατό ή σκοτεινό µέγεθος της θυµατοποίησης που προκαλεί, ο συγγραφέας κρίνει 

αναγκαία σε πρώτο επίπεδο µια στοιχειώδη κατηγοριοποίηση του φαινοµένου, µε τη 

φιλοδοξία µιας παρακαταθήκης για την  λεπτοµερέστερη µελλοντική τυποποίηση του. 

Σύµφωνα µε την διάκριση που εισηγείται η επαγγελµατική εγκληµατικότητα µπορεί 

να κατανεµηθεί σε τέσσερις επιµέρους κατηγορίες:

• Το «οργανωσιακό επαγγελµατικό έγκληµα» (organizational 

occupational crime), το οποίο αφορά σε εκείνες τις περιπτώσεις που 

ο άµεσα κερδισµένος είναι ο εργοδότης ή κύριος οργανωσιακών 

συστηµάτων (π.χ. επιχειρήσεων)ή γενικός διευθυντής ή όποια άλλη 

ιδιότητα ανταποκρίνεται στην ουσία της λέξης «αφεντικό». Ο 

512 Ibid., σελ 13
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φυσικός αυτουργός εδώ ακόµη κι αν ωφελείται από την παράνοµη 

δράση του, ωφελείται µόνο έµµεσα ενώ ο κύρια ευεργετηθείς 

ταυτίζεται µε την εργοδοσία δηλαδή τον επικεφαλής του κάθε 

οργανισµού.

• Το «επαγγελµατικό έγκληµα της αρχής του κράτους» (state 

authority occupational crime) παραπέµπει σε εκείνα τα εγκλήµατα 

για την διάπραξη των  οποίων απαιτείται η συνδροµή της κρατικής 

εξουσίας. Κατ΄ επέκταση στη δεύτερη κατηγορία συγκαταλέγονται 

αποκλειστικά οι κάτοχοι τέτοιας εξουσίας, είτε αφορά στη 

νοµοθετική, εκτελεστική ή δικαστική εκδοχή της και όχι όλοι οι 

κρατικοί αξιωµατούχοι, που µεσολαβούν στο στάδιο για την 

υλοποίηση της κρατικής εξουσίας αλλά που δεν την χειρίζονται.

• Το «επαγγελµατικό έγκληµα δηµόσιων λειτουργών» (professional 

occupational crime). Εδώ εντάσσονται όλες οι εγκληµατικές 

δραστηριότητες που συνίστανται στην  παραβίαση υποχρεώσεων ή 

καθηκόντων που αντλούνται από δηµόσια λειτουργήµατα και 

γενικώς επαγγέλµατα, προικισµένα µε το επαγγελµατικό απόρρητο. 

Κατ΄αναλογία τίθενται εκτός της συγκεκριµένης κατηγόριας οι 

παράνοµες πράξεις που διενεργούνται µεν από τέτοιους 

επαγγελµατίες αλλά δεν σχετίζονται µε τις επαγγελµατικές τους 

δεσµεύσεις.

• Το «ατοµικό επαγγελµατικό έγκληµα» αποτελεί ίσως την λιγότερο 

εξειδικευµένη από τις τέσσερις κατηγορίες, δεδοµένου ότι αφορά 

στα επαγγελµατικά εγκλήµατα που διαπράττονται από άτοµα µε την 

ιδιότητα τους ως άτοµα, χωρίς οι ευκαιρίες που διαθέτει το πλαίσιο 

εργασίας τους να εξαρτώνται από την κατοχή ή συνδροµή της 

κρατικής αρχής ή από την ιδιαιτερότητα των  επαγγελµάτων που 

ασκούν και που ανάγονται στους κύριους καρπωτές των 

αποτελεσµάτων µιας τέτοιας παράνοµης δράσης.

Κλείνοντας ο Green επισηµαίνει ότι ο όρος και το περιεχόµενο του 

επαγγελµατικού εγκλήµατος, προκειµένου να µην συνιστά αποκλειστικά αντικείµενο 

προσωπικής άποψης και να µην εξατµίζεται στο χάος θεωρητικών διακυµάνσεων 



244

απαιτεί επιµελέστερη επεξεργασία και ανάλυση. Η άφιξη σε µια κοινή τόσο 

θεωρητική όσο και πρακτική βάση δεν είναι εύκολη υπόθεση αλλά επιµένει ότι η 

υιοθέτηση του συγκεκριµένου όρου συνιστά σίγουρη και σταθερή αφετηρία. «Σε 

κάθε περίπτωση, η ιδέα του επαγγελµατικού εγκλήµατος µοιάζει λιγότερο νεφελώδης 

από προηγούµενες νοηµατικές κατασκευές, όπως το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου.»513 

Ε. Από την καινοτοµία των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου στη 

ριζοσπαστικοποίηση τους

 Ανεξάρτητα από την διαφορετική τροπή που χαρακτηρίζει τις προτάσεις των  

Clarke και G. Green για την ρύθµιση ή αντίστοιχα αντιµετώπιση της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, οι δύο θεωρητικοί φαίνεται να 

εναποθέτουν το σύνολο της εµπιστοσύνης τους στο καπιταλιστικό µοντέλο 

ανάπτυξης και κατ’ επέκταση στην  άποψη που υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισµός που 

διεξάγεται στους τοµείς της παραγωγής και του εµπορίου στα όρια της ελεύθερης 

οικονοµίας θα λειτουργήσει τελικά αποτρεπτικά µιας τέτοιας εγκληµατικότητας 

φροντίζοντας υπέρ α)της καλύτερης ποιότητας των προϊόντων, β)των χαµηλότερων 

τιµών και γ)του ελέγχου της οικονοµίας από τους ίδιους τους καταναλωτές, που µε 

«την ψήφο των χρηµάτων  τους» θα επιβραβεύουν  τις επιχειρήσεις εκείνες που 

ανταποκρίνονται επαρκέστερα στις ανάγκες τους. Παρά τη θεωρητική δυνητικότητα 

όµως της παραπάνω τοποθέτησης ο R. Michalowski επικαλείται της κοινής πρακτικής 

και της καταφανούς µονοπωλιακής πραγµατικότητας, που περιέχεται στο απόγειο της 

καπιταλιστικής ανταγωνισιµότητας και ανταγωνιστικότητας. Με αφορµή τη διάσταση 

αυτή  ανάµεσα στους θεωρητικούς ευαγγελισµούς και στην πραγµατική διάσταση ο 

Michalowski υποστηρίζει ότι για την αποφυγή περαιτέρω παρεξηγήσεων  και 

κενόσοφων διαξιφισµών αλλά και για την κατανόηση του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου και εν γένει του εγκλήµατος ως κοινωνικού φαινοµένου δεν αρκεί να 

κατονοµάσουµε «ότι αυτό ή εκείνο είναι έγκληµα επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι 

είναι λάθος ή έρχεται σε αντίθεση µε τις αξίες τους. Για να κατανοήσουµε γιατί αυτές οι 

513 Ibid. σελ. 15
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αξίες είναι αυτές που είναι θα πρέπει µεταξύ άλλων να εξετάσουµε το πώς αυτές 

συνδέονται µε τις υποδοµές της οικονοµικής οργάνωσης.»514  Κι αυτό διότι η 

εγκληµατοποίηση, η διαδικασία δηλαδή µε την οποία συµπεριφορές και άτοµα 

µεταµορφώνονται αντιστοίχως σε εγκλήµατα και  εγκληµατίες, είναι συστατικό του 

πραγµατικού πλαισίου εντός του οποίου αυτή υλοποιείται.

 Όπου, πραγµατικό πλαίσιο λογίζεται κατά πρώτον η κοινωνική τάξη 

πραγµάτων, το σύνολο δηλαδή των κοινωνικών σχέσεων, που υπαγορεύονται 

πρωτίστως από το ένστικτο της επιβίωσης και αναπαραγωγής µιας κοινωνικής 

οµάδας, δηλαδή τις κοινωνικο-οικονοµικές διαδικασίες της. Επειδή όµως η 

ανθρώπινη φύση δεν εξαντλείται στις πράξεις που ο άνθρωπος κάνει ή στις σχέσεις 

που δηµιουργεί και το πραγµατικό πλαίσιο δεν εξαντλείται σε στείρους κοινωνικο-

οικονοµικούς µηχανισµούς. Η ιδιαιτερότητα της ανθρώπινου γένους έγκειται στο 

γεγονός ότι σκέφτεται αυτό που κάνει. Γεγονός που περαιτέρω σηµαίνει ότι ένα 

σύστηµα εννοιών, ιδεών και αξιών περιβάλλει τόσο τις ατοµικές πράξεις όσο και τις 

κοινωνικές σχέσεις, σε αρµονία µε το οποίο χτίζεται και εξασφαλίζεται η αντίληψη 

τόσο περί εαυτού όσο και για τους άλλους. Ο λόγος αφορά εποµένως και στην 

ιδεολογική διαδικασία. Έτσι η βάση του πραγµατικού πλαισίου αντιστοιχεί µε τον 

τρόπο οικονοµικής παραγωγής, όπως αυτός αναλύεται: i)στα στοιχεία παραγωγής, 

δηλαδή την υλική βάση, την πληθυσµιακή βάση, τις τεχνολογίες και τον  καταµερισµό 

εργασίας ii)στις σχέσεις παραγωγής, δηλαδή στα πρότυπα ιδιοκτησίας καθώς και στα 

µοντέλα πρόσβασης και διανοµής, ή αλλιώς ιδιοκτησιακού ελέγχου iii)στην 

πολιτισµική συνείδηση και κατ’ επέκταση στους ανθρωπολογικούς τύπους, όπως 

αυτοί προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση µε την ιδεολογική ηγεµονία. 

 Κι αν  η κυρίαρχη ιδεολογία λειτουργεί νοµιµοποιητικά του όποιου 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο γενικώς παραπέµπει 

στη δυνατότητα κάποιων να ελέγχουν την  πρόσβαση κάποιων  άλλων στα απαραίτητα 

για την επιβίωση αγαθά, πιθανολογεί την παραγωγή πολιτικής εξουσίας. Η έννοια του 

πολιτικού κράτους άλλωστε βασίζεται στον συγκεντρωτισµό της πολιτικής εξουσίας 

και άρα εξαρτάται από την υπεροχή µιας ή περισσοτέρων κοινωνικών οµάδων έναντι 

των υπολοίπων. Άρα ανάλογα µε το οικονοµικό σύστηµα παραγωγής οριοθετείται το 

514  Michalowski R., 1985, Order, Law, and  Crime – An Introduction to Criminology, Random House, New York, 
σελ. 16



246

µέγεθος της πολιτικής εξουσίας. Όσο µεγαλύτερος είναι ο ιδιοκτησιακός έλεγχος 

τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η επιρροή που αυτός θα ασκεί στη διαµόρφωση και το 

χαρακτήρα των πολιτικών  οργανισµών. Και «αν έτσι έχουν τα πράγµατα, τότε η 

πολιτική εξουσία, στο µέτρο που εγγυάται την ίδια την ύπαρξη του  οικονοµικού 

συστήµατος, εγγυάται την ύπαρξη οικονοµικής εξουσίας».515  Με άλλα λόγια, η 

οικονοµική εξουσία εξασφαλίζεται θεσµικά µέσω της πολιτικής εξουσίας, η οποία µε 

τη σειρά της εδραιώνεται στους νόµους του πολιτικού κράτους ή διαφορετικά στον 

οργανωµένο και νοµιµοποιηµένο καταναγκασµό, θεµελιώδης εσωτερική έκφραση του 

οποίου είναι η άσκηση της ποινικής δικαιοσύνης.  Συνεπώς η οικονοµική οργάνωση 

διαπνέει την πολιτική οργάνωση, χρέος της οποίας είναι η συντήρηση της πρώτης, 

γεγονός που προσιδιάζει και στον σκοπό του νόµου. 

 Αυτό σηµαίνει ότι η έννοµη τάξη, ως σύνολο νόµων  και θεσµών που 

καθορίζουν  τι είναι ή τι δεν είναι έγκληµα καθώς και τους τρόπους χειρισµού όλων 

όσων καταλήξουν να είναι έγκληµα, δεν  µπορεί παρά να µελετάται πάντα αναφορικά 

µε την  κοινωνική τάξη πραγµάτων, την οποία έχουν σχεδιαστεί να προστατεύουν, 

συστήνοντας από κοινού το προλεγόµενο πραγµατικό πλαίσιο. Έτσι, η µετάβαση από 

τον φεουδαρχισµό στον καπιταλισµό σε επίπεδο έννοµης τάξης παραπέµπει στην 

επικράτηση του νοµικού θετικισµού, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι το 

άτοµο – δράστης και η εφαρµογή τεχνικών µέτρων  για τον έλεγχο του εγκλήµατος. 

Μια τέτοια παρατήρηση δεν νοείται ούτε υπονοείται σε σχέση µε ντετερµινιστικές 

προσεγγίσεις της κοινωνικής και νοµικής επιστήµης. Αντίθετα υποδηλώνει ότι η 

επικράτηση του νοµικού θετικισµού αποτελεί προϊόν κοινωνικών παρά 

επιστηµονικών παραγόντων. Με την άνοδο του καπιταλισµού κλειδί των κοινωνικών 

δρωµένων γίνεται η ατοµική ιδιοκτησία και ο ανταγωνισµός, που στην εξέλιξη και 

προοπτική τους µεταφράζονται σε συσσώρευση κεφαλαίου, και συγκεκριµένα 

ιδιωτικού κεφαλαίου προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών και όχι δηµοσίων  συµφερόντων, 

σε κεφαλαιακό συγκεντρωτισµό και κεφαλαιακή πόλωση, προµηνύοντας την 

ορθοδοξία του µονοπωλίου.516  Η νοµική εποµένως προστασία που απαιτείται 

ισοδυναµεί µε τους «κατέχοντες οικονοµική εξουσία να περιµένουν  από το κράτος να 

515 Poggy G., 2001, Forms of Power, Polity, σελ. 141

516 Για  την έµφαση που δίνεται  στις  «ατοµικές»  ελευθερίες, στα «ατοµικά»  δικαιώµατα και στο  ίδιο το  άτοµο στο 
πλαίσιο της φιλοσοφικής οπτικής που επικρατεί αναφορικά µε την ανθρώπινη φύση κατά τη διάρκεια του 18ου 
αιώνα βλ.  Balbus I, 1977, “Commodity Form and Legal Form” στο Law and Society Review, τ.11, σελ. 571-588
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θεµελιώσει στο νόµο του την  ταυτότητα τους ως ιδιοκτήτες περιουσίας, και να κυρώσει 

τις συµβολαιακές/συµβατικές απαιτήσεις που έχουν  µεταξύ τους και απέναντι στα 

οικονοµικά αδύναµα άτοµα»517  ενώ παράλληλα το εγκληµατικό φαινόµενο συνδέεται 

αποκλειστικά µε τη συµπεριφορά εξατοµικευµένων δραστών για προσβολές που 

διαπράττουν κατά της ζωής, της περιουσίας και της ιδιοκτησίας.

 Για λόγους που σχετίζονται επίσης µε κοινωνικά φαινόµενα, τα οποία 

επιγραµµατικά συνίστανται α)αφενός στην ανεργία, τη φτώχια, την  ανέχεια και τις 

κοινωνικές αναταραχές, που συµπαρέσυρε µαζί της η εκβιοµηχάνιση, και 

εξακολουθητικά στην ανησυχία των µεσαίων και ανώτερων τάξεων  για 

σταθεροποίηση της κοινωνικής τάξης και β)αφετέρου στο γεγονός ότι οι εν λόγω 

τάξεις αναδείχθηκαν  ως οι κατεξοχήν αρµόδιες, δεδοµένης της οικονοµικής και 

πολιτικής ισχύος τους, για την επιβολή της κοινωνικής σταθερότητας, το δικαιϊκό 

σύστηµα διαµορφώθηκε εξαρχής στραµµένο στον έλεγχο των  «επικινδύνων τάξεων». 

Στο πλαίσιο αυτό ο ποινικός νόµος «1)επικεντρώθηκε στην εγκληµατικότητα των 

χαµηλότερων τάξεων, 2)έτεινε να αντιµετωπίζει τους εγκληµατίες ως ‘άτοµα 

ελαττωµατικά’ παρά ως παράγωγα µιας ελλειµµατικής κοινωνικής τάξης και 3)έψαχνε 

στρατηγικές για τον έλεγχο του εγκλήµατος που  δεν θα διατάρασσαν  το status quo της 

οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας»518  ενώ η εγκληµατολογική επιστήµη 

συνδράµοντας προς την ίδια κατεύθυνση «ασχολήθηκε όλο και περισσότερο µε την 

αύξηση της αποδοτικότητας του  νοµικού τιµωρητικού συστήµατος και όλο και λιγότερο 

µε το να προσπαθεί να ανακαλύψει τις διαδικασίες γένεσης των  προς τιµωρία 

εγκληµατιών  και των νόµων καθώς και του προσωπικού που διενεργεί τους 

κολασµούς».519   Η πιο άµεση ωστόσο πρακτική συνέπεια του κοινωνιολογικού και 

πολύ περισσότερο του νοµικού θετικισµού δεν συνίσταται στον ατοµοκεντρικό τρόπο 

πρόσληψης του εγκληµατία ούτε στην αναµενόµενη περιφρόνηση των οικονοµικο-

πολιτικών δυνάµεων που υποθάλπουν οι έννοιες του εγκλήµατος και της δικαιοσύνης 

αλλά στη µεροληψία που διατρέχει όλους τους παραπάνω όρους, µε δυο λόγια το 

δικαιϊκό σύστηµα. 

517 Poggi G., 2001,op. cit.  σελ. 142

518 Michalowski R., 1985,op. cit. σελ. 9

519  Cressey D., 1978, “Criminological  Theory, Social Science and the Repression of Crime”, στο Criminology, τ. 
16(2), σελ. 174
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Για το θετικισµό, ήδη ειπώθηκε, ότι το έγκληµα σε γενικές γραµµές 

αντιµετωπίζεται ως προσβολή που αφορά στη ζωή, στην ιδιοκτησία και την 

περιουσία, και που επιπλέον διαπράττεται από µέλη των  χαµηλότερων οικονοµικών 

στρωµάτων  της κοινωνίας. «Η βιοµηχανική φίρµα…είναι ο τόπος που βρίσκεται πάνω 

απ΄ όλα, όπου οι εξουσιαστικές σχέσεις είναι αδιαχώριστες από τα δικαιώµατα 

ιδιοκτησίας. Όταν οι εργάτες καταλάβουν  το εργοστάσιο τους και  κλειδώσουν απ’ έξω 

τη διεύθυνση, η προσβολή στην οποία είναι υποκείµενοι δεν είναι η απείθεια, η οποία 

µόλις που  αποτελεί προσβολή κατά της πολιτειακής εξουσίας, αλλά η καταπάτηση και 

παράνοµη είσοδος, η οποία προσβάλλει την  ιδιοκτησία…Οι διευθυντικές επιταγές επί 

των εργαζοµένων…υλοποιούνται εντός ενός νοµικού πλαισίου, στο οποίο το 

απαράβατο της ιδιοκτησίας αποτελεί εκ των προτέρων εγγύηση…Είναι ξεκάθαρο ότι 

κανένας δεν θα φανταζόταν κάτι άλλο από το να είναι το κράτος κύριος θεµατοφύλακας 

της ιδιοκτησίας…Οι εικόνες του αστυνοµικού, του δικαστηρίου και του κελιού  της 

φυλακής είναι σχεδόν αδιαχώριστες από την ιδέα της ιδιοκτησίας.»520  Στο ίδιο σηµείο 

εντοπίζεται και η δικαιολογητική βάση για το γεγονός ότι κοινωνικές βλάβες, 

απορρέουσες από την εκµετάλλευση του εργατικού δυναµικού, από τις 

περιβαλλοντικές λεηλασίες, την φαλλοκρατική και φυλετική καταπίεση που 

υφίστανται οι γυναίκες και αντίστοιχα οι µη λευκοί πολίτες καθώς και από ένα 

σύνολο εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου, εντάχθηκαν από ελάχιστα έως καθόλου 

στην ύλη της θετικιστικής εγκληµατολογίας.

Αυτός επιπλέον είναι ο λόγος που ο Michalowski επιµένει ότι ο ποινικός 

νόµος έχει ελάχιστη χρησιµότητα ως γνώµονας για την µελέτη της εγκληµατικότητας 

του λευκού περιλαιµίου. «Ο νόµος ενσωµατώνει τα συµφέροντα και τις αντιλήψεις 

µιας πρέπουσας κοινωνικής τάξης που ελέγχεται από αυτούς που διαθέτουν την 

πολιτική εξουσία να διαµορφώνουν το νόµο. Στην καπιταλιστική κοινωνία αυτοί που 

είναι κύριοι ή διαχειριστές κεφαλαίου ιστορικά απολαµβάνουν  µεγαλύτερη ικανότητα 

να διαµορφώνουν  το νόµο απ’ ότι άλλες κοινωνικές οµάδες. Επιπρόσθετα, 

ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, πολλά άτοµα θα τείνουν να θεωρούν  δεδοµένη την 

προϋπάρχουσα τάξη εντός της οποίας έχουν κοινωνικοποιηθεί, συµπεριλαµβανοµένων 

της κατανοµής εξουσίας και των  ορισµών περί σωστού-δικαίου και λάθους-αδίκου. Για 

520 Parkin F., 1979, Marxism and Class Theory: a Bourgois Critique, Tavistock, London, σελ. 52
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αυτούς τους λόγους κοινωνικές βλάβες που απορρέουν από τη συµπεριφορά εκείνων 

που µετέχουν στην διαδικασία κεφαλαιακής συσσώρευσης είναι λιγότερο πιθανό είτε να 

αναγνωρίζονται ή να ποινικοποιούνται. Αυτό ωστόσο δεν αλλάζει το γεγονός της 

υπόστασης ή των συνεπειών τους.»521  Γίνεται ολοφάνερο εποµένως ότι η µελέτη του 

εγκληµατικού φαινοµένου δεν µπορεί να περιοριστεί στις υπαγορεύσεις των ποινικών 

ή άλλων νοµικών αποκλειστικά διατάξεων. Η επέκταση της έννοιας του εγκλήµατος 

πέραν των ορίων του ποινικού νόµου ή του νόµου εν γένει δεν αποτελεί θέµα 

προσωπικής ή αντίπαλης ηθικής, από αυτή που ο ίδιος ο νόµος φέρει, αλλά είναι 

αναγκαία ως προς τις δυνατότητες που προσφέρει για την διεξοδικότερη ανάλυση του 

εγκληµατικού φαινοµένου. 

Το νοµικό έγκληµα επαρκεί µονάχα αν θέλουµε να µελετήσουµε το πως 

λειτουργεί το ποινικό σύστηµα. Αν  οι επιδιώξεις µας όµως είναι ευρύτερες και 

περιλαµβάνουν  την κατανόηση των σχέσεων που αναπτύσσόνται ανάµεσα στο νόµο 

και την κοινωνική διαστρωµάτωση καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο ο νόµος 

λειτουργεί επιλεκτικά και άρα µεροληπτικά ως προς την εγκληµατοποίηση και 

ποινικοποίηση των  διάφορων κοινωνικών βλαβών θα πρέπει να ορίσουµε άλλο 

σηµείο αναφοράς. Η επιλεκτικότητα, η οποία προσάπτεται στο νοµικό θετικισµό, και 

ειδικότερα στο θεσµό της ποινικής δικαιοσύνης ως υλική διάσταση του τελευταίου, 

για να αποδειχθεί οφείλει να εξεταστεί µέσα από τη σύγκριση όσων ορίζονται νοµικά 

ως αδικήµατα ή προσβολές και όσων ευρύτερα φέρουν  το χαρακτήρα της 

παρανοµίας, µε παρόµοιες µορφές κοινωνικής βλάβης που δεν ορίζονται νοµικά ως 

τέτοιες. Όπως δηλώνει ο ίδιος ο Michalowski η κριτική οπτική απαιτεί στην έννοια 

του εγκλήµατος να ενταχθούν εκτός από τις πράξεις που κρίνονται κατακριτέες από 

το ποινικό ή διοικητικό δίκαιο και «ανάλογες µορφές κοινωνικής βλάβης»522  για τις 

οποίες δεν προβλέπεται ειδική απαγόρευση στο νόµο. 

Στην τελευταία αυτή κατηγορία ο συγγραφέας περιλαµβάνει τα εγκλήµατα 

που σχετίζονται µε τη φύση και τη διαδικασία συσσώρευσης, συγκεντρωτισµού και 

πόλωσης κεφαλαίου, τα οποία και ονοµάζει «εγκλήµατα κεφαλαίου». Σε αντίθεση µε 

τα κοινά εγκλήµατα, η διάπραξη των  οποίων  είναι ανεξάρτητη από τη θέση που οι 

δράστες κατέχουν εντός των σχέσεων παραγωγής, τα εγκλήµατα κεφαλαίου 

521 Michalowski R., 1985, op. cit., σελ. 315

522 Ibid. 317
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συνδέονται άµεσα µε τις ευκαιρίες που παρέχουν συγκεκριµένές θέσεις στην πολιτική 

οικονοµία και διαθέτουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, που έχουν να κάνουν µε το 

µοντέλο παραγωγής σε µια ορισµένη κοινωνία, δηλαδή µε µορφές ιδιοκτησίας και 

χρήσης του κεφαλαίου στην κοινωνία αυτή. Συνεπώς «εγκλήµατα κεφαλαίου είναι 

κοινωνικά επιβλαβείς πράξεις που απορρέουν από την ιδιοκτησία ή τη διαχείριση 

κεφαλαίου ή από την κατοχή θέσεων εµπιστοσύνης σε θεσµούς που σχεδιάστηκαν  να 

διευκολύνουν στη συσσώρευση κεφαλαίου».523  Ανάλογα µε τη ταυτότητα του θύτη, τη 

θέση δηλαδή που αυτός κατέχει στη διαδικασία κεφαλαιακής συσσώρευσης ο 

Michalowski διακρίνει περαιτέρω στα εταιρικά εγκλήµατα.

«Εταιρικά εγκλήµατα είναι πράξεις που είτε απαγορεύονται από το νόµο είτε 

είναι γνωστό ότι οδηγούν σε κοινωνική βλάβη, που διαπράττονται από εκπροσώπους 

των  νόµιµων επιχειρήσεων προκειµένου να διευκολύνουν τη συσσώρευση κεφαλαίου σε 

αυτές τις επιχειρήσεις».524  Ειδικότερα ο συγγραφέας θα διευκρινίσει ότι αυτές οι 

πράξεις στοχεύουν στην κεφαλαιακή συσσώρευση µέσω της αύξησης του κέρδους µε 

παράνοµους ή µε κοινωνικά επιβλαβείς τρόπους, οι οποίοι σχετίζονται είτε µε τη 

µείωση του κόστους παραγωγής είτε µε την  παράνοµη αύξηση των τιµών και/ή το 

µέγεθος της ποσότητας των  αγαθών ή των υπηρεσιών που βρίσκονται στην αγορά. Η 

πρώτη περίπτωση σχετίζεται περισσότερο είτε µε τη παραγωγή ελαττωµατικών 

προϊόντων ή µε παράνοµες πρακτικές που στοιχίζουν στην υγεία και ασφάλεια των 

εργαζοµένων ή στην  ισορροπία του περιβάλλοντος. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο 

λόγος αφορά στη δηµιουργία µονοπωλίων, σε παραπειστικές και παράνοµες 

διαφηµίσεις, σε δωροδοκίες πολιτικών  προσώπων  για την κατάκτηση ευνοϊκών 

συµβολαίων ή στη κατευθυνόµενη τιµαριθµική αύξηση.  Ανεξάρτητα από το ποια 

επιλογή θεωρείται κάθε φορά πιο πρόσφορη, ο σκοπός της συσσώρευσης κεφαλαίου, 

που αποτελεί και τον σταθερό παράγοντα ανταγωνισµού, πίεσης και κατ΄επέκταση 

ώθησης προς την υιοθέτηση παράνοµων πρακτικών, παραµένει πάντα ο ίδιος. 

Η ιδιαιτερότητα ωστόσο των εταιρικών εγκληµάτων, την οποία ήδη άλλοι 

συγγραφείς αποτύπωσαν στην δυσκολία εντοπισµού τόσο του ίδιου του εγκλήµατος 

όσο και της απονοµής ποινικής ευθύνης, σχετίζεται αφενός µε το τεκµήριο της 

νοµιµότητας µε το οποίο είναι ενδεδυµένη η αρχή της συσσώρευσης κεφαλαίου, και 

523 Ibid. σελ. 314

524 Ibid. σελ.  324
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κατ’ επέκταση οι δράσεις που σχετίζονται µε την υλοποίηση της και άρα η αγορά 

καθώς και µε την πολυπλοκότητα των  εταιρικών-οργανωσιακών  δοµών και συνεπώς 

µε την πολυδιάσπαση του  κυρίαρχου εταιρικού σκοπού σε µια µεγάλη γκάµα από 

επιµέρους σκοπούς. «Ο κεντρικός οργανισµός δεν  µπορεί να αφήσει καθεµιά από αυτές 

τις οµάδες (που το απαρτίζουν) να υλοποιήσούν γενικώς το «κέρδος» όπως θεωρούν 

καλύτερα. Μάλλον που, όσο πιο κάτω προχωράει κανείς στην οργανωσιακή κλίµακα 

τόσο πιο πολύ ο «στόχος του κέρδους» πρέπει να µεταφραστεί σε υπο – σκοπούς – 

στόχους και επιδιώξεις για το µαγαζί, το τµήµα, το εργοστάσιο, τη διεύθυνση, τη 

θυγατρική εταιρεία. Είναι αυτοί οι υπο-σκοποί που καθορίζουν  το εργασιακό 

περιβάλλον  των  ανθρώπων που στην  ουσία εµπλέκονται στη παραγωγή µιας τέτοιας 

βιοµηχανικής εγκατάστασης, όχι κάποιο αφαιρετικό «εταιρικό κέρδος».525  

Η τελευταία αυτή παρατήρηση οδηγεί σε δύο επιπλέον χαρακτηριστικά όσον 

αφορά το εταιρικό έγκληµα που συνδέονται µεταξύ τους. Το πρώτο αποτελεί 

περισσότερο δοµικό της έννοιας στοιχείο και συνίσταται στην  άνοδο µιας νέας τάξης 

τεχνοκρατών,526  που στην καθοµιλουµένη έχει επικρατήσει να αποκαλούµε 

«γιάπηδες» ως αναβάθµιση του όρου «χαρτογιακάδες» που προτιµούσε ο C. W. 

Mills,527  είτε αναφερόµαστε σε γενικούς διευθυντές είτε σε χρηµατιστές, οι οποίοι 

διακρίνονται και διαφέρουν  από τους κύριους του κεφαλαίου, για λογαριασµό των 

οποίων προσλαµβάνονται, ενώ έργο τους είναι η διαχείριση των κεφαλαίων  µε τέτοιο 

τρόπο που να εξασφαλίζεται η διαρκής αύξηση του κέρδους για τους κύριους 

525  Stone Ch., 1975, Where The Law Ends – The Social Control  Of  Corporate Behavior, Harper Torchbooks, 
Harper & Row Publishers, New York, Hagerstown, San Francisco, London, σελ. 43

526Μια  αρκετά ενδιαφέρουσα προσπάθεια να «περιγράψει»  και όχι να «ηθικολογήσει», όπως ο ίδιος  αναφέρει, 
περί της µετάβασης «από τον τύπο της κοινωνίας που αποκαλέσαµε καπιταλιστική ή αστική  προς ένα τύπο 
κοινωνίας που θα αποκαλούµε διευθυντική» παρέχεται από τον Burnham J. «Η επανάσταση των διευθυντών», 
Εκδοτική Εταιρεία Κάλβος, Αθήνα, µετ. Τ. Κονδύλης, σελ.104 

527  Ο όρος «χαρτογιακάδες»  αποτελεί µετάφραση του όρου «white-collar people», τον οποίο ο  C.W.Mills 
χρησιµοποιεί για να αναφερθεί στην τάξη των δηµοσίων ή  ιδιωτικών υπαλλήλων κάθε βαθµού, τα  µέλη 
ελεύθερων επαγγελµάτων, που ασκούν το επάγγελµα τους  ανήκοντας οργανικά σε κάποιο  ίδρυµα, ιδιωτικό ή 
δηµόσιο, δηλαδή  στους εργαζόµενους που δεν είναι ούτε ανεξάρτητοι επιχειρηµατίες ούτε ειδικευµένοι 
χειρώνακτες. Το περιεχόµενο εποµένως που προσδίδει ο  C.W.Mills στην συγκεκριµένοι έννοια χωρίς να απέχει 
κατά πολύ από  αυτό  που δίνει ο  E. Sutherland, ωστόσο  δεν ταυτίζεται µε αυτό, εφόσον για τον τελευταίο  το 
«λευκό κολάρο»  πλησιάζει περισσότερο  σε τίτλο τιµής, καθώς υπογραµµίζει το  υψηλό κοινωνικό κύρος  του 
φέροντα. Κατά συνέπεια δεν προσιδιάζει µονάχα µε  έναν συγκεκριµένο κλάδο  εργασίας αλλά και µε 
συγκεκριµένη βαθµίδα, η οποία  αφορά στην κορυφή. Λεπτοµερέστερη αναφορά  γίνεται στο πρώτο κεφάλαιο. 
Mills C. W., 1970, Χαρτογιακάδες, µεταφ. Φ.Ρ. Σοφιανού, Εκδοτική Εταιρεία Καλβος
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κεφαλαιούχους.528  Παρατηρείται εποµένως ότι στις περιπτώσεις των εταιρικών 

εγκληµάτων, οι συµµετέχοντες στις παράνοµες ή κοινωνικά επιβλαβείς πράξεις και 

πρακτικές δεν ενεργούν έτσι προς επίτευξη άµεσου προσωπικού οφέλους αλλά προς 

διευκόλυνση του νόµιµου οργανωσιακού σκοπού για πολλαπλασιασµό των κερδών. 

Προαγωγές ή µισθολογικές αυξήσεις ή άλλες παροχές ως ανταµοιβή για την συµβολή 

τους στην υλοποίηση των οργανωσιακών  στόχων συνιστά έµµεσο παρά το άµεσο 

αποτέλεσµα µιας παράνοµης πράξης, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στην 

περίπτωση της κατάχρησης εταιρικού κεφαλαίου. Τα θύµατα των εταιρικών 

εγκληµάτων και για τον Michalowski διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες αναλόγως µε 

τη βλάβη που προκαλείται. Έτσι η εταιρική εγκληµατικότητα στρέφεται κατά των 

εργαζοµένων, κατά των καταναλωτών και εναντίον του ευρύτερου πληθυσµού.

Οι διαφοροποιήσεις που υπογραµµίζει ο συγγραφέας ως προς το αντικείµενο 

της θυµατοποίησης, το πρόσωπο του θύτη, την ωφέλεια που συντελείται και τα άµεσα 

συµφέροντα που εξασφαλίζονται δια των εγκληµάτων κεφαλαίου, αποτελούν και τα 

κριτήρια για την περαιτέρω διάκριση τους σε: 1)επαγγελµατικά εγκλήµατα, 

2)οργανωµένο έγκληµα και 3)πολιτικό έγκληµα. Ως επαγγελµατικά εγκλήµατα ο 

Michalowski ονοµάζει «τις πράξεις που διαπράττονται είτε α)από άτοµα που 

εκµεταλλεύονται την εξουσία ή την  εµπιστοσύνη που συνεπάγονται οι θέσεις τους ή τα 

επαγγέλµατα τους για την εξασφάλιση προσωπικού  οφέλους είτε β)επιχειρήσεις, ο 

πρωταρχικός σκοπός των  οποίων είναι η διάπραξη ή εξακολούθηση κάποιου σχεδίου 

απάτης.»529Ουσιαστικά τα επαγγελµατικά εγκλήµατα ταυτίζονται θα λέγαµε µε 

«µεσαίου µεγέθους» κοµπίνες, δηλαδή µε ευθύς εξαρχής παράνοµες δράσεις, οι 

οποίες δηλαδή απαγορεύονται και τιµωρούνται ρητώς από τον ποινικό κώδικα, 

στοιχειοθετώντας συνήθως κάποια µορφή απάτης. Σε αντίθεση λοιπόν µε τα εταιρικά 

εγκλήµατα, που όπως είπαµε λαµβάνουν χώρα εντός των νόµιµων επιχειρηµατικών 

528  Η διάκριση  αυτή µεταξύ ιδιοκτησίας και διαχείρισης κεφαλαίου αποτελεί για ορισµένους συγγραφείς 
«θεµελιώδη» αλλαγή για τη φύση του  καπιταλισµού που  καθιστά οποιονδήποτε διαχωρισµό µεταξύ εργαζοµένων 
και κεφαλαιούχων να µοιάζει ξεπερασµένη. Βλ. Klockars  C.,1979 “The Contemporary  Crisis of Marxist 
Criminology” στο  Criminology, τ.16 (4), σελ. 484-486    Ο αντίλογος που αναπτύσσεται υποστηρίζει ότι µια τέτοια 
διάκριση δεν ακολουθεί παρά την ίδια ρότα που υπαγόρευσε τη µετάβαση  από  τους  βαρώνους-ιδιοκτήτες στους 
επιχειρηµατικούς οµίλους, δηλαδή από τα φυσικά προς  τα νοµικά πρόσωπα καθώς και την «εξαΰλωση»  του 
κεφαλαίου και εντάσσεται στο πλαίσιο  εξέλιξης και ενδυνάµωσης του καπιταλισµού. Βλ. Poggi G., 2001, op. cit. 
σελ. 143 Ενώ καταλήγει στο συµπέρασµα  ότι «µια αλλαγή  στους τύπους των ανθρώπων που  διευθύνουν 
καθηµερινά τις επιχειρήσεις των καπιταλιστικών βιοµηχανιών δεν αλλάζει τη βασική λειτουργία αυτών των 
βιοµηχανιών»  Michalowski R., 1985, op. cit, σελ.. 321

529 Michalowski, 1985, op. cit. σελ. 360
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πρακτικών, όπου δηλαδή ο πρωταρχικός στόχος των επιχειρήσεων ή βιοµηχανιών 

είναι η νόµιµη συσσώρευση κεφαλαίου παρόλο που η παρανοµία στο βαθµό που 

συντείνει προς αυτή τη κατεύθυνση είναι καλοδεχούµενη, στα επαγγελµατικά ο 

σκοπός είναι εξ αρχής το παράνοµο κέρδος. 

Γι’ αυτό άλλωστε, όπως παρατηρεί ο συγγραφέας τα επαγγελµατικά 

εγκλήµατα αποτελούν κυρίως παραβιάσεις ποινικού παρά διοικητικού δικαίου ενώ 

για τη διάπραξη τους αρκεί και ο ενδεχόµενος δόλος και όχι άµεσος όπως απαιτείται 

για τον ποινικό έλεγχο των εταιρικών εγκληµάτων.  «Αυτό συµβαίνει διότι αυτές οι 

πράξεις (τα επαγγελµατικά εγκλήµατα) περισσότερο απειλούν παρά υπηρετούν τα 

συµφέροντα των µεγαλο – επιχειρήσεων και επειδή τελούνται από άτοµα για 

προσωπικό κέρδος, κάνοντας πιο εύκολη την αναγνώριση της προσωπικής ενοχής.»530 

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι τα «χοντρά λεφτά» βρίσκονται στα εταιρικά εγκλήµατα, 

παραπέµποντας έτσι και στην  εικόνα της κοινωνικής πυραµίδας, τα επαγγελµατικά 

εγκλήµατα αφορούν λιγότερο στη κοινωνική κορυφή – ελίτ, εναντίον των 

µονοπωλιακών συµφερόντων της οποίας µάλιστα στρέφονται, και αποφέρουν 

ενδεχοµένως λιγότερο αλλά µολαταύτα άµεσο κέρδος στους µετέχοντες σε αυτά. 

Ακριβώς λόγω της πολυπλοκότητας που χαρακτηρίζει τα εταιρικά εγκλήµατα οι 

άµεσα κερδισµένοι παραµένουν αθέατοι, διατηρώντας περισσότερο τη θέση που 

ταιριάζει στον ηθικό αυτουργό µιας αξιόποινης πράξης ενώ για τους δράστες των 

επαγγελµατικών εγκληµάτων µιλάµε ξεκάθαρα για τους φυσικούς αυτουργούς.

Αν και για το φαινόµενο του οργανωµένου εγκλήµατος θα µας δοθεί η 

ευκαιρία να µιλήσουµε περισσότερο αναλυτικά σε επόµενα σηµεία της παρούσας 

µελέτης, στο συγκεκριµένο σηµείο µπορούµε να πούµε ότι τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που του αποδίδει ο συγγραφέας ως υπο-κατηγορία των εγκληµάτων 

κεφαλαίου και που εποµένως τα ξεχωρίζει από τα λοιπά, και ιδιαίτερα από τα 

εταιρικά εγκλήµατα, είναι α) ο παράνοµος χαρακτήρας µε τον οποίο ο κύριος σκοπός 

συσσώρευσης κέρδους κατανέµεται στους επιµέρους σκοπούς. Ενώ οι επιµέρους 

στόχοι των νοµίµων οικονοµικών οργανισµών είναι νόµιµοι οι αντίστοιχοι των 

εγκληµατικών οργανώσεων και οργανισµών  είναι παράνοµοι. β)Κατ’ επέκταση ενώ η 

παράκαµψη και προσβολή του νόµου έχει τη µορφή ενός επικουρικού µηχανισµού 

530 Ibid., σελ. 360
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προκειµένου να διευκολύνει τους νόµιµους οργανισµούς στην  επίτευξη του κύριου 

σκοπού τους, συνιστώντας την υλοποίηση της µακιαβελικής αρχής «ο σκοπός αγιάζει 

τα µέσα», οι εγκληµατικοί οργανισµοί δεν χρειάζονται την  «καθαγίαση» των 

εγκληµατικών µεθόδων δράσης τους µιας και οι τελευταίοι είναι κεντρικοί και 

προσδιοριστικοί της δράσης αυτής. Σε αυτό το πλαίσιο ο Michalowski ορίζει το 

οργανωµένο έγκληµα συµβατό µε «κάθε δοµικά συντονισµένη και γραφειοκρατικά 

οργανωµένη συνεργασία από άτοµα που βασίζεται σχεδόν  αποκλειστικά σε παράνοµους 

επιµέρους στόχους και µέσα για να διευκολύνει την διαδικασία συσσώρευσης 

κεφαλαίου».531  Η λειτουργία καθώς και η λειτουργικότητα, µε την οποία 

περιγράφεται το οργανωµένο έγκληµα, παίζοντας το ρόλο άλλοτε του 

αποδιοποµπαίου τράγου στη πολιτική ζωή και άλλοτε του εσωτερικού εχθρού στην 

οικονοµική πραγµατικότητα, διατηρώντας µε αυτούς και µε άλλους τρόπους µια 

συµβιωτική σχέση µε τη νοµιµότητα, όπως πρώτος είδαµε ότι υποστήριξε ο William 

Chambliss, κάνει τον Michalowski να σκιαγραφεί  την  «ανεπίσηµη», θα λέγαµε, όψη 

του κράτους, δηλαδή ενός κατ’ ουσία παρακράτους, η ύπαρξη και επιβίωση του 

οποίου είναι καθαρά θέµα πρακτικής του επίσηµου κράτους.     

  Με τις πρακτικές του κράτους και γενικότερα της πολιτείας και της πολιτικής 

ζωής σχετίζεται και η τέταρτη κατηγορία των  εγκληµάτων κεφαλαίου, το πολιτικό 

έγκληµα. Σε γενικές γραµµές ως πολιτικό έγκληµα ορίζεται «κάθε παράνοµη και 

κοινωνικά επιβλαβής πράξη που διαπράττεται µέσω της χρήσης ή  αντιποίησης  

πολιτικής εξουσίας ή που αποσκοπεί να διευκολύνει τη συγκέντρωση ή διατήρηση 

πολιτικής εξουσίας.»532  Η βαρύτητα αυτής της µορφής εγκληµάτων, πέρα από τον 

τρόπο που υπονοούν οι συνέπειες της, µε σπουδαιότερη τον κοινωνικό κυνισµό και 

απάθεια προς την πολιτική ζωή, σχετίζεται κυρίως µε το γεγονός της κοινής 

καταγωγής της από την ίδια ρίζα µε τη σύγχρονη πολιτική οικονοµία, δηλαδή τον 

καπιταλισµό. Περιγράφηκε ήδη ο τρόπος σύµπτωσης και ενσωµάτωσης της 

οικονοµικής παραγωγής, οικονοµικής εξουσίας, πολιτικής εξουσίας και νοµοθετικής 

οργάνωσης. Δυνάµει µιας τέτοιας σύµπτωσης ο Michalowski θα υποστηρίξει 

επιπλέον ότι το πολιτικό έγκληµα και το εταιρικό έγκληµα δεν  αποτελούν παρά τις 

δύο πλευρές του ίδιου νοµίσµατος. Η µόνη διαφορά ανάµεσα στα δύο αυτά 

531 Ibid., σελ. 368

532 Ibid., σελ. 379
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φαινόµενα περιορίζεται στο περιεχόµενο µε το οποίο τροφοδοτούνται οι όροι του 

αυτουργού και του συνεργού. Όταν ο αυτουργός της παράνοµης δράσης λογίζεται ο 

κατέχων οικονοµική ισχύ, είτε πρόκειται για νοµικό είτε για φυσικό πρόσωπο, στους 

έχοντες την πολιτική εξουσία επαφίεται ο ρόλος του συνεργού και άρα µιλάµε για 

εταιρικό έγκληµα· η απλή αντιστροφή των ρόλων είναι εκείνη που πριµοδοτεί τη 

δηµιουργία µιας άλλης και διαφορετικής έννοιας, αυτή του πολιτικού εγκλήµατος. 

«…Οι περισσότερες µορφές πολιτικών εγκληµάτων  για προσωπικό κέρδος 

προϋποθέτουν  σχέση ανάµεσα σε αυτούς που αναζητούν  ή κατέχουν κάποιο πολιτικό 

αξίωµα και εκπροσώπους του κεφαλαίου που είναι πρόθυµοι να προσφέρουν  χρήµατα ή 

άλλα ανταλλάγµατα σε απάντηση για την ευνοϊκή µεταχείριση τους από τη 

κυβέρνηση.»533  

Είναι ξεκάθαρο εποµένως ότι το πολιτικό έγκληµα δεν  είναι τόσο ζήτηµα 

πολιτικής διαφθοράς όπως αυτή προσωποποιείται και άρα εξατοµικεύεται σε 

πολιτικούς και άλλους υψηλά ιστάµενους δηµόσιους αξιωµατούχους αλλά 

περισσότερο ενός πολιτικού πλαισίου που «διαφθείρει και διαφθείρεται».  Στο 

πλαίσιο της καπιταλιστικής πολιτικής οικονοµίας είδαµε ότι το κράτος λειτουργεί ως 

θεσµός αφενός για τη προστασία της καπιταλιστικής τάξης πραγµάτων και αφετέρου 

για την  διευκόλυνση συσσώρευσης κεφαλαίου από τους κεφαλαιούχους. Είδαµε 

επίσης ότι η ιδεολογία από την  οποία ο καπιταλισµός αντλεί τη νοµιµοποίηση του 

είναι υπέρµαχος της προσωπικής ελευθερίας, των ατοµικών δικαιωµάτων και της 

ισότητας ενώπιον του νόµου, στοιχεία τα οποία συµπυκνώνουν την έννοια της 

φιλελεύθερης δηµοκρατίας. Άρα σύµφωνα µε την ιδεολογία του το σύγχρονο, 

φιλελεύθερο, δηµοκρατικό, καπιταλιστικό κράτος οφείλει να λειτουργεί ως 

αµερόληπτος κριτής για την  επίλυση πολιτικών  διαφορών και όχι ως προστάτης 

συγκεκριµένων συµφερόντων, ενώ κάθε κοινωνική οµάδα πρέπει να είναι ελεύθερη 

στην  αναζήτηση εξουσίας είτε σε οικονοµικό είτε σε πολιτικό επίπεδο. Η εκ των 

πραγµάτων διάσταση µεταξύ δέοντος και πραγµατικού υπογραµµίζει και τον 

αντιφατικό ρόλο που καλείται να παίξει το πολιτικό κράτος στη σηµερινή 

πραγµατικότητα. Ως θεσµός του καπιταλισµού το κράτος οφείλει να εγγυάται την 

οικονοµική εξουσία µιας συγκεκριµένης κοινωνικής οµάδας, γεγονός που ακυρώνει 

533 Ibid., σελ.  381
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τον αµερόληπτο χαρακτήρα του, που η ιδεολογία του, ως η νοµιµοποιητική του βάση, 

λέει ότι πρέπει να έχει. «Για να επιβραδύνει ή να καταστείλει µορφές οργάνωσης που 

απειλούν τον καπιταλισµό, το κράτος συχνά πρέπει να παραβιάζει τους ίδιους του τους 

νόµους αναφορικά µε ατοµικές και πολιτικές ελευθερίες, όπως και να πράττει µε 

διάφορους τρόπους ενάντια στο πνεύµα της δηµοκρατίας. Ωστόσο η διατήρηση της 

νοµιµότητας του απαιτεί αυτές οι παραβιάσεις είτε να είναι µυστικές είτε να 

δικαιολογούνται στη βάση αποτροπής µεγαλύτερου κινδύνου».534  

Το πολιτικό έγκληµα εποµένως, είτε ταυτίζεται µε µορφές παράνοµης 

δραστηριότητας που αποφέρουν άµεσα οικονοµικά κέρδη ή πολιτικά οφέλη στους 

πολιτικούς είτε συνάδει µε τις πολιτικές τους δεσµεύσεις, υποκινείται κάθε φορά από 

συγκεκριµένα οικονοµικά συµφέροντα. Οι δεξιόστροφές ή αριστερόστροφες 

αποκλείσεις δεν αλλάζουν πολύ την ουσία του δεδοµένου ότι «σε κάθε περίπτωση, 

µόνο µέσα σε αρκετά στενά όρια µπορεί το κράτος να στρέψει πραγµατικά τη πλάτη του 

στην ιδιοκτησία, ως προς τη παροχή νοµικής και πολιτικής προστασίας ή να περιορίσει 

σηµαντικά την  ελευθερία δράσης των  οικονοµικά ισχυρών».535  Η εµπλοκή των 

οικονοµικών και πολιτικών συµφερόντων  µέσα από ένα τέτοιο πρίσµα ανάλυσης 

είναι τόσο µεγάλη ώστε ο Michalowski φτάνει στο σηµείο να υπονοεί ότι τα πολιτικά 

εγκλήµατα µοιάζουν αναγκαία για την οικονοµική σταθερότητα και οµοίως τα 

εταιρικά εγκλήµατα για την  πολιτική σταθερότητα. Η τελευταία αυτή ιδέα σπρώχνει 

επιπλέον τον θεωρητικό µαζί µε άλλους οµότεχνους του στην κατασκευή ενός νέου 

όρου, πολύ πιο συγκεκριµένου από την έννοια της εγκληµατικότητας κεφαλαίου, 

καθώς η τελευταία, όπως ήδη προβλήθηκε, συστήνει µια «γενική κατηγορία…που 

διαπερνά τα εταιρικά εγκλήµατα, τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου και άλλες 

επαγγελµατικές προσβολές, το οργανωµένο έγκληµα και το πολιτικό έγκληµα.»536 

Χρησιµοποιώντας τη θεωρητική ανάλυση που συµπυκνώνουν τα εγκλήµατα του 

κεφαλαίου ως πρώτη ύλη η διάδοχη έννοια, που ακούει στο όνοµα της «κρατικής – 

εταιρικής εγκληµατικότητας», επιχειρεί µέσω της σύζευξης της νοµοθετικής 

φαινοµενολογίας και της πολιτικής οικονοµίας του εγκλήµατος να θέσει ένα ενιαίο 

και περισσότερο οικουµενικό σηµείο αφετηρίας για τη µελέτη της άδικης, 

534 Ibid., σελ. 386

535 Poggi G., 2001, op. cit. σελ. 144

536 Michalowski, 1985, op. cit., σελ. 396
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παρεκκλίνουσας ή παράνοµης συµπεριφοράς που εντοπίζεται στα «υψηλά δώµατα» 

της βιοµηχανικής ή/και µετά – βιοµηχανικής κοινωνίας. 

II. Καινοτόµες προσεγγίσεις και διευρύνσεις

Α. Από τη µέθοδο της διάσπασης στη µέθοδο της συναρµογής. Το έγκληµα του 

λευκού περιλαιµίου ως κύριο συνθετικό του «θεωρήµατος» του κρατικού – 

εταιρικού εγκλήµατος  

α) Το χρονικό της δοµικής διαπλοκής µεταξύ οικονοµίας και πολιτικής  

Η πλέον σύγχρονη έννοια και θεωρία στη βιβλιογραφία για τη µελέτη του 

φαινοµένου της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, η οποία καταγράφηκε για 

πρώτη φορά δηµόσια το 1990, αποδίδεται µε τον  όρο «κρατικό – εταιρικό 

έγκληµα» (“state – corporate crime”). Ήδη από τα συνθετικά του όρου φαίνεται η 

πρόθεση των J. Michalowski & R. Kramer, ως ανάδοχοι του, να οριοθετήσουν το 

πεδίο µελέτης τους στις συρραφές της κρατικής και επιχειρηµατικής δράσης. Βασική 

παρατήρηση των δύο µελετητών  συνιστά το γεγονός της έλλειψης, από το κατά τ’ 

άλλα πολυποίκιλο θεωρητικό έργο τόσο για την  εταιρική όσο και για την κρατική 

εγκληµατικότητα, της όποιας αναφοράς στο γεγονός ότι επιχειρηµατικοί και 

κυβερνητικοί παράγοντες µπορούν λειτουργώντας από κοινού όχι απλώς να 

προκαλούν αλλά να παράγουν συστηµατικά σοβαρότατη εγκληµατικότητα. Για το 

λόγο αυτό άλλωστε εγκαταλείπουν  την έννοια εταιρικό έγκληµα, αναγνωρίζοντας µεν 

στον όρο τη «διορατικότητα» να προµηνύσει τον οργανωσιακό χαρακτήρα της 

παρέκκλισης των  επιχειρήσεων  και εταιρειών537 αλλά χρεώνοντας του την  ίδια στιγµή 

µια ουσιώδη «αβλεψία», που ταυτίζεται µε την αποτυχία του να εντοπίσει τη 

λειτουργική σχέση αλληλεξάρτησης ανάµεσα σε κυβερνήσεις και εταιρείες, µε τη 

µορφή που οι τελευταίες αναδύθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, ως οι πλέον  δηλαδή 

κυρίαρχες µονάδες οικονοµικής δραστηριότητας εντός των συστηµάτων ιδιωτικής 

537  Το εν λόγω σκεπτικό συνοψίζει διεξοδικά µε σχετικές παρεµβάσεις της  η D. Vaughan, σύµφωνα  µε τις οποίες 
στο βαθµό  που οι εταιρείες αποτελούν επίσηµους οργανισµούς, η µελέτη του εταιρικού εγκλήµατος µπορεί και 
οφείλει να ενσωµατώσει τις θεωρητικές και ουσιαστικές υποδείξεις της οργανωσιακής θεωρίας. Βλ. 1.Vaughan D., 
1982, “Toward understanding unlawful organizational behavior”, στο  Michigan Law Review, τ. 80, σελ. 1377 – 
1402, 2. Vaughan D., 1983, Controlling unlawful organizational behavior, Chicago, University of Chicago Press
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παραγωγής.538  Όπως επανειληµµένα έχει υπογραµµισθεί, ο εκσυγχρονισµός του 

«συνεταιρίζεσθαι» θα παρέµενε κενό γράµµα αν δεν ήταν για τις νοµικές, 

οικονοµικές και πολιτικές υποδοµές, προερχόµενες από κυβερνητικές παρεµβάσεις, 

όπως εξάλλου και η δηµοσιονοµική πολιτική των  κυβερνήσεων, στο ίδιο πλαίσιο 

καπιταλιστικής παραγωγής, να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες, να διαθέτουν 

οικονοµική βάση µε τη µορφή εξατοµικευµένων µισθών και να εισπράττουν έσοδα, 

χωρίς την επιχειρηµατική δράση να τροφοδοτεί την κρατική µηχανή.539 

Παρά, όµως, τη διαπιστωµένη αυτή «σύµπνοια», οι δοµικές σχέσεις των 

εθνικών κυβερνήσεων µε τις ιδιωτικές εταιρείες ή των  ιδιωτικών εταιρειών µε τις 

εθνικές κυβερνήσεις παρέµειναν  σε επίπεδο υπαινιγµού στις περισσότερες µελέτες 

για το εταιρικό έγκληµα. Αντίθετα, αναπτύχθηκαν  δύο παράλληλοι αλλά ξεχωριστοί 

πόλοι έρευνας και µελέτης, που σπανίως διασταυρώθηκαν, µε τον πρώτο να εστιάζει 

στον ιδιωτικό τοµέα και άρα να θέτει υπό το πρίσµα του την  οργανωσιακή 

παρέκκλιση των  ιδιωτικών επιχειρήσεων και τον δεύτερο να εξετάζει την 

κακοδιαχείριση και την  εγκληµατικότητα δηµόσιων φορέων και κυβερνητικών 

αξιωµατούχων, ότι µε άλλα λόγια ο W. Chambliss ονοµάτισε κρατικό – οργανωµένο 

έγκληµα (“state – organized crime”).540  Σε αυτό ακριβώς το κενό οι συγγραφείς 

θέλησαν  να «παρεισφρήσουν» υιοθετώντας την έννοια του κρατικού –εταιρικού 

εγκλήµατος για να καταγγείλουν «µια αµεληµένη πτυχή οργανωσιακής 

εγκληµατικότητας».541 Στο πλαίσιο αυτό µια πρώτη απόπειρα ορισµού αναφέρει ότι τα 

«κρατικά – εταιρικά εγκλήµατα είναι παράνοµες ή κοινωνικά επιβλαβείς πράξεις που 

συµβαίνουν όταν  ένας ή περισσότεροι θεσµοί πολιτικής διακυβέρνησης επιδιώκουν 

έναν στόχο σε άµεση συνεργασία µε έναν ή περισσότερους θεσµούς οικονοµικής 

παραγωγής και διανοµής».542              

538 Kramer R., Michalowski R. & Kauzlarich D. 2002, “The Origins and Development of the Concept  and Theory 
of State – Corporate Crime” στο Crime & Delinquency, τ.28, σελ  268-271

539  Sklar M. J., 1988, The corporate reconstruction  of American capitalism: 1890 – 1916, New York, Cambridge 
University Press. Επίσης για µια διεξοδική ανάλυση  των σχέσεων αµοιβαιότητας µεταξύ οικονοµικών 
συµφερόντων και πολιτικής εξουσίας βλ. Λάβδας Κ., 2004, Συµφέροντα & Πολιτική, εκδόσεις Παπαζήσης

540 Chambliss W., 1989b, State – Organized Crime, στο Criminology, τ.27, σελ 183 - 208

541 Kramer R., Michalowski R. & Kauzlarich D. 2002, op. cit., σελ. 263 

542 Ibid., σελ. 270
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Αναζητώντας περαιτέρω τις ρίζες της έννοιας «κρατικό – εταιρικό έγκληµα» 

οι R. Kramer & J. Michalowski τονίζουν ότι πρόκειται για γνήσιο διανοητικό «τέκνο» 

της ριζοσπαστικής εγκληµατολογίας, που πιο συγκεκριµένα οφείλει τα «πνευµατικά 

του δικαιώµατα» στον  R. Quinney.543  Ξεκινώντας από την υπόθεση του Quinney ότι 

το έγκληµα ανταποκρίνεται σε µια κοινωνική και όχι σε µια οντολογική 

πραγµατικότητα και χρησιµοποιώντας την ανάλυση του για το πώς κάποιες 

συµπεριφορές καταλήγουν  να ορίζονται ως έγκληµα544  οι δύο συγγραφείς 

επικεντρώνουν τη θεωρία τους για την κρατική – εταιρική εγκληµατικότητα στο 

ακριβώς αντίστροφο ερώτηµα· στο πώς δηλαδή συγκεκριµένες συµπεριφορές, που 

εκδηλώνονται εκεί όπου τέµνονται οι εταιρικοί µε τους κρατικούς στόχους, 

καταλήγουν  να µην θεωρούνται εγκλήµατα, είτε επειδή δεν κατονοµάζονται ως 

τέτοια από το νόµο είτε γιατί δεν ερµηνεύονται ως τέτοια από αυτούς που απονέµουν 

και εφαρµόζουν το νόµο, ανεξαρτήτως της κοινωνικής βλάβης που  προκαλούν. Το 

σηµείο αυτό αποτελεί το δεύτερο κενό που η έννοια του κρατικού – εταιρικού 

εγκλήµατος έρχεται να υπερκαλύψει και αφορά στο διάστηµα που µεσολαβεί 

ανάµεσα στο έγκληµα και στο µη έγκληµα. Εκεί όπου, ανατρέχοντας στην 

προηγούµενη ανάλυση του Michalowski για τα εγκλήµατα κεφαλαίου, οι 

υποβόσκουσες δυναµικές διαµόρφωσης του νόµου και απονοµής της δικαιοσύνης 

αναλαµβάνουν δράση. Βασικό εποµένως συστατικό της θεωρίας του κρατικού – 

εταιρικού εγκλήµατος αναδεικνύεται η επίσης προτεινόµενη από τον  Michalowski 

«αναλογία της κοινωνικής βλάβης», που προκύπτει από εξίσου επιβλαβείς µε το 

έγκληµα δραστηριότητες, οι οποίες ωστόσο είτε εκλαµβάνονται ως δόκιµες είτε  

«πέφτουν στα µαλακά», κατά την δικηγορική αργκό, παραπέµποντας στις ευεργετικές 

ρυθµίσεις που επιφυλάσσονται από το ποινικό σύστηµα.545 

  Σε µια προσπάθεια σύνοψης της µέχρι τώρα προσπάθειας µας να 

παρουσιάσουµε διαχρονικά το διάλογο που αναπτύχθηκε γύρω από τον εγκληµατικό 

χαρακτήρα του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, εντοπίζονται τρεις βασικοί 

άξονες επιχειρηµατολογίας. Ο πρώτος, όπως είδαµε, θέτει ως κριτήριο τον ποινικό 

543 Ibid., σελ. 265 - 267

544 βλ. Quinney R., 1974, “The Social  Reality of Crime”, στο Blumberg A. (ed) “Current Perspectives on Criminal 
Behavior”, Alfsed A. Knoff, New York, σελ. 35-46

545 Michalowski R., 1985, op. cit., σελ..315 - 317   
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νόµο και την ποινική καταδίκη, ο δεύτερος, αρχής γενοµένης από τον  Sutherland, 

υπερασπίζεται την  επέκταση του αξιοποίνου ώστε να περικλείονται στην έννοια της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου τόσο αστικές όσο και διοικητικές 

παραβάσεις, ενώ ο τρίτος προτείνει την εγκατάλειψη κάθε κρατικού ορισµού, ως 

ευθύς εξ αρχής περιοριστικού και µεροληπτικού, αναζητώντας ένα ευρύτερο σηµείο 

αναφοράς, όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η ανεπάρκεια της ποινικής αλλά και 

συνολικά της εθνικής νοµοθεσίας ως προς την εγκληµατικότητα του λευκού 

περιλαιµίου οξύνεται ακόµη περισσότερο αν  στο πραγµατικό πλαίσιο, όπως αυτό ήδη 

σκιαγραφήθηκε, προστεθεί και η σύγχρονη παράµετρος της περισπούδαστης  έννοιας 

της παγκοσµιοποίησης. Για την ανάγκη προσκόµισης εµπειρικών  στοιχείων οι R. 

Kramer & R. Michalowski καταφεύγουν στη δράση των υπερεθνικών  ή πολυεθνικών, 

κατ’ άλλους µελετητές, εταιρειών.546 Παρά το ασαφές πεδίο της παγκοσµιοποίησης547 

η δράση των υπερεθνικών εταιρειών καθιστά ευκρινείς και τους δύο λόγους για τους 

οποίους το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου κρίνεται ορθότερο να ειδωθεί υπό το 

φως της κρατικής – εταιρικής εγκληµατικότητας. Ο ένας έχει να κάνει µε την δοµική 

546 Οι R. Kramer & R. Michalowski αναφέρονται στην ιδεολογική και πολιτική διαµάχη που έχει αναπτυχθεί γύρω 
από το  ποιος από  τους δύο  όρους, υπερεθνικός ή πολυεθνικός, κρίνεται πιο  πρόσφορος για να προσδιορίσει τη 
µορφή των σύγχρονων παγκοσµίων διαστάσεων εταιρειών. Σύµφωνα  µε τον  ισχυρισµό  τους ο  όρος υπερεθνικός 
υποδηλώνει ότι η νοµική οντότητα, την οποία προσδιορίζει, εκτείνεται πέρα και πάνω των εθνικών κρατών, ενώ ο 
όρος πολυεθνικός υποδεικνύει επιχειρήσεις, η δραστηριότητα των οποίων απλώνεται σε περισσότερα από ένα 
κράτη. Η προτίµηση των συγγραφέων υπέρ του  πρώτου όρου βασίζεται σε δύο  βασικούς λόγους:  α]στο γεγονός 
ότι η  δραστηριότητα των εν λόγω εταιρειών  υπερβαίνει τα εθνικά  κράτη και β)στη διαπίστωση ότι ο όρος 
«υπερεθνικές  εταιρείες»  απαντάται στη πλειονότητα των εγγράφων των Ηνωµένων Εθνών που αφορούν στις 
επιχειρήσεις πέραν των εθνικών συνόρων. Βλ. Kramer R. & Michalowski R., 1987, “The Space Between Laws: 
The Problem of Corporate Crime in a Transnational Context,” στο Social Problems, τ. 34, σελ.267 – 285, υποσ. 1. 
Αντίθετα οι F. Pearce & S. Tombs επιλέγουν τον όρο πολυεθνικός. Βλ. F. Pearce & S. Tombs, 2004, “Dance Your 
Anger and Your Joys”: Multinational Corporations, Power, Crime στο  C. Sumner (ed,) The Blackwell Companion 
to Criminology, Blackwell Publishing, σελ. 359-376

547  Πραγµατευόµενοι την έννοια της παγκοσµιοποίησης  F. Pearce & S. Tombs υποστηρίζουν ότι, παρά την 
ογκώδη βιβλιογραφία που της έχει αφιερωθεί, δεν ανταποκρίνεται σε ένα συγκεκριµένο φαινόµενο, µε σαφείς 
δηλαδή περιγραφή των µηχανισµών, των διαδικασιών ή των φορέων της. Αντίθετα, οι γενικεύσεις καθώς  και η 
αφαιρετικότητα που διακρίνει τη σχετική επιχειρηµατολογία προσδίδουν στην έννοια παγκοσµιοποίησης έναν 
λιποβαρή  αν και επεκτατικό  χαρακτήρα, µε το σκεπτικό  της  διαφορετικής  σηµασίας για διαφορετικούς 
ανθρώπους. Ωστόσο, οι συγγραφείς, υιοθετώντας τα λόγια ενός άλλου  µελετητή, δεν παραβλέπουν ότι η πιο 
συχνή επίκληση της «εκπηγάζει ξεκάθαρα από το σύµπαν της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και κοινωνικής 
πρακτικής». Βλ. Lazarus N., 1998/99, “Charting Globalization”, στο Race & Class, τ. 40(2/3), σελ 92 – 109. Στο 
πλαίσιο αυτό  σηµειώνονται δύο  καίριες  παρατηρήσεις. Η πρώτη υπογραµµίζει ότι η ιδέα της παγκοσµιοποίησης 
δεν αντιστοιχεί σε κάποια συγκεκριµένη πραγµατικότητα αλλά σε εικασίες περί µιας πραγµατικότητας. Ενώ µε τη 
δεύτερη συµπληρώνεται ότι η ενίσχυση τέτοιων εικασιών και τα σχετικά διακυβεύµατα περί «νέας  ορθοδοξίας» 
αποτελούν µέρος ενός σχεδίου  ηγεµονικής αναδόµησης της πραγµατικότητας. «Μία άµεση παρατήρηση είναι ότι 
αν η ιδέα της παγκοσµιοποίησης έχει γίνει ιδιαιτέρως ισχυρή, τότε αυτό  σε καµία περίπτωση  δεν έχει προκύψει 
εξαιτίας µιας έννοιας που  «πλανάται  στον αέρα» αλλά έχει προπαγανδισθεί  µε µορφές που  συνδέονται µε 
συγκεκριµένους φορείς, θεσµούς  και πρακτικές. Αν δούµε την παγκοσµιοποίηση  ως  «υπέρ  – φιλελευθερισµό», είναι 
πιθανό να συνδέσουµε αυτή  την ιδέα µε τον ισχυρισµό κάποιων ότι έχει λάβει χώρα µια  συνειδητή  διαδικασία 
(ανά)δόµησης της ηγεµονίας, κύριοι  φορείς  της οποίας είναι οι πολυεθνικές  εταιρείες, δεξιές  κυβερνήσεις και 
πολιτικοί, ιδιαίτερα  από  τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, και δεξιοί ακαδηµαϊκοί.» Βλ. Pearce F. & Tombs S., 
2002, “States, Corporations and the “New” World Order”, στο “Controversies in White – Collar Crime”, ed. By 
Potter Garry, Anderson Publishing Co., Cincinnati, σελ. 185 – 222
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εξουσία των διεθνικών εταιρειών να επηρεάζουν καταλυτικά την εθνική νοµοθεσία, 

όχι µόνο των χωρών καταγωγής τους, αλλά πολύ περισσότερο των χωρών  υποδοχής 

τους. Και ο έτερος µε την εκµετάλλευση των νοµοθετικών διαφοροποιήσεων  και 

πολύ περισσότερο των νοµοθετικών κενών που διακρίνει τις χώρες υποδοχής σε 

σχέση µε τις χώρες καταγωγής των εταιρειών. Κατ’ επέκταση ο µη εγκληµατικός 

χαρακτήρας της δράσης τους εξασφαλίζεται αφενός µε τις κυβερνητικές «ευλογίες» 

και αφετέρου διατηρείται µε τη σχετικότητα που χαρακτηρίζει την έννοια του 

εγκλήµατος ή του µη εγκλήµατος. 

Το πρώτο βήµα της θεωρητικής προσέγγισης που προτείνουν οι R. Kramer & 

R. Michalowski αποτελεί κληρονοµιά της διαχωριστικής γραµµής, που σύµφωνα µε 

την πρόταση των S. Blum – West & T. Carter, οφείλει να διακρίνει τη µελέτη των 

κοινωνικά επιβλαβών επιχειρηµατικών δράσεων, ως προς την οργάνωση και την 

αιτιότητα τους, από την εξέταση του κοινωνικο – πολιτικού ορισµού των ίδιων αυτών 

δράσεων.548  Συµπληρώνοντας ο Kramer κάνει λόγο για δύο διαφορετικά 

«παραδείγµατα»,549που καταπιάνονται µε διαφορετικούς στόχους. Έτσι, η προσπάθεια 

αποκωδικοποίησης και ερµηνείας, (και τελικά ελέγχου) της επιβλαβούς 

δραστηριότητας των υπερεθνικών εταιρειών είναι διάφορη, αν και συµβατή, από την 

προσπάθεια κατανόησης της κοινωνικο-πολιτικής κατασκευής των νοµικών ορισµών 

των επιχειρηµατικών δράσεων που προκαλούν κοινωνική βλάβη. Στο πρώτο 

παράδειγµα στόχος είναι η κατανόηση της πολιτικής οικονοµίας που υπαγορεύει ο 

καπιταλισµός, ως µοντέλο οικονοµικής παραγωγής ενώ στο δεύτερο, οι σκοπιµότητες 

που υποθάλπει ο νοµικός θετικισµός, ως επιστηµολογική µέθοδος πρόσληψης και 

548  Οι S. Blum & T. Carter υποστηρίζουν ότι η  εµµονή όλων όσων αµφισβητούν ότι το έγκληµα  του λευκού 
περιλαιµίου συνιστά πράγµατι έγκληµα, επικαλούµενοι την αστική ή διοικητική ρύθµιση του, διακατέχονται από 
σύγχυση  όσον αφορά τη σχέση ποινικού  και αστικού δικαίου. Πηγή µιας τέτοιας σύγχυσης θεωρούν τη 
θετικιστική  αντίληψη που αντιµετωπίζει το έγκληµα ως συµπεριφορά και όχι ως διαδικασία. Η  διάκριση αστικού 
και ποινικού δικαίου, ισχυρίζονται οι συγγραφείς, δεν είναι απόρροια µιας άλλης  διάκρισης  µεταξύ ποινικού 
αδικήµατος και αστικής  παραβίασης, δεδοµένου ότι ούτε το πρώτο  ούτε το δεύτερο συνιστούν ενδογενή στοιχεία 
µιας συµπεριφοράς. Αντίθετα παραπέµπουν σε δύο  θεσµικά συστήµατα αντιµετώπισης «πληµµελούς» 
συµπεριφοράς και εποµένως η προτίµηση προς το αστικό δίκαιο εξυπηρετεί πρωτίστως διοικητικούς σκοπούς, ενώ 
ως έναν άλλο  βαθµό υπαγορεύεται από εξωδικαστικούς παράγοντες. Εποµένως, η µελέτη και ανάλυση της  όποιας 
εγκληµατικής  συµπεριφοράς, και πιο συγκεκριµένα η οργάνωση  και αιτιότητα της, δεν µπορεί και δεν πρέπει να 
στηρίζεται σε νοµικίστικα κριτήρια δικαστικής διαιτησίας για τον επιπλέον λόγο  ότι αυτά, ως ιστορικές ολότητες 
λειτουργούν όπως η κινούµενη άµµος· αλλάζουν, συγχέονται, µεταφέρονται, εξελίσσονται σε διαρκή επαφή µε τις 
κοινωνικές συνθήκες. Άρα η λύση για τους συγγραφείς βρίσκεται στη διάκριση της οργάνωσης και της 
αιτιολογίας  µιας  συµπεριφοράς από το  ζήτηµα του ορισµού  της αφού στην τελική τόσο  το ποινικό  όσο και το 
αστικό δίκαιο βασίζονται στην ίδια νοµική παράδοση και κουλτούρα. Βλ. Blum – West S. & Carter T., 1983, 
“Bringing White – Collar Crime Back In: An Examination Of Crimes and Torts”, στο  Social  Problems, τ. 30, σελ. 
545 – 554

549 Kramer R., 1985, Defining the concept of crime: a humanistic perspective, στο Journal  of Sociology and Social 
Welfare, τ.12, σελ.472
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παρουσίασης της κοινωνικής πραγµατικότητας. Περιγράφηκε ήδη ο τρόπος µε τον 

οποίο οι δύο αυτές συνισταµένες επικοινωνούν. Αξίζει, ωστόσο, να υπενθυµίσουµε 

ότι κοινός τόπος τους αναδεικνύεται η ορθολογική βάση. Στο σύγχρονο 

καπιταλιστικό πλαίσιο το εξορθολογιστικό εγχείρηµα αντιστοιχεί στη µηχανική της 

«αυτορύθµισης της αγοράς», δηλαδή µε την ολοένα και αυξανόµενη τάση παραγωγής 

και διανοµής αγαθών και υπηρεσιών  από εταιρείες, που δρουν εντός της παγκόσµιας 

οικονοµίας της αγοράς, και την παράλληλη αυξανόµενη τάση περιορισµού του 

κρατικού παρεµβατισµού.550   Ενώ στο θετικιστικό µοντέλο µεταφράζεται µε την 

ουδετερότητα και την αµεροληψία κάθε πτυχής της κοινωνικής επιστήµης.551      

Οι υπερεθνικές ή πολυεθνικές εταιρείες δεν συνιστούν ούτε καινούργιο ούτε 

αποκλειστικό σηµείο των καιρών µας. Αυτό που εντυπωσιάζει ωστόσο στις µέρες µας 

είναι η ανάδειξη τους σε κυρίαρχες ρυθµιστικές φιγούρες σε µια σειρά οικονοµικών, 

πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων που σηµειώνονται σε παγκόσµιο επίπεδο, 

σύντµηση των οποίων  δείχνει να αποτελεί η έννοια της παγκοσµιοποίησης. Πρόκειται 

ουσιαστικά για διαδικασίες ανάδειξης και επιβολής µιας συγκεκριµένης εκδοχής του 

καπιταλιστικού οικονοµικού µοντέλου, που ξεκίνησαν  περίπου µε το τέλος του 

Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου και έχοντας ως κεντρικά σηµεία τους την 

απελευθέρωση της αγοράς και την  ελαχιστοποίηση του κράτους. Οι ιδεολογικές 

αυτές εξαγγελίες, που είθισται να αποκαλούµε νέο-φιλελευθερισµό, άσκησαν και 

εξακολουθούν να ασκούν µεγάλη επιρροή στην αναδόµηση των σύγχρονων εθνικών 

οικονοµιών, µε πρωτεργάτες εκείνες των Η.Π.Α. και της Μεγάλης Βρετανίας,  σε 

σχέση µε την οργάνωση της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης και ως εργαλεία των 

ισχυρών υπερεθνικών ή πολυεθνικών  οργανισµών στις διαπραγµατεύσεις τους µε τις 

550 Pearce F. & Tombs S., 2002, op. cit., σελ. 196 - 198

551 Το  υποθετικό  επίτευγµα µιας  επιστήµης ουδεροποιηµένης, χωρίς προδιαθέσεις και προκαταλήψεις, προέρχεται 
από το  εγχείρηµα της θετικιστικής επιστηµολογίας να διαχωρίσει την λογική από την κοινωνική υπόσταση του 
ατόµου. Σύµφωνα µε τον Habermas προϊόν ενός τέτοιου διαχωρισµού είναι ο στόχος της αµερόληπτης έρευνας 
και ανάλυσης, βάσει του  οποίου  ο λόγος εφαρµόζεται για τη δηµιουργία και ανάπτυξη τεχνικών µέσων ελέγχου 
του κοινωνικού περιβάλλοντος και των ατόµων, αλλά από τον οποίο παραβλέπονται οι επιδιώξεις/σκοποί του 
ελέγχου που  υλοποιείται κατ’  εφαρµογή του αυτού λόγου  στην έρευνα. Σύµφωνα µε  αυτή την οπτική, οι 
κοινωνικοί επιστήµονες που  δείχνουν προτίµηση σε ορισµένα κοινωνικά ζητήµατα έναντι άλλων καθίστανται 
ύποπτοι για ιδεολογική παραποίηση της επιστήµης, δηλαδή για συµβιβασµό της  κοινωνικής διάστασης  µε τη 
λογική. Αντίθετα η θετικιστική πρόσληψη της  κοινωνίας, όπως η  τελευταία αποδίδεται µέσω της τεχνικής 
εφαρµογής του επιστηµονικού εξορθολογισµού, δεν παραπέµπει σε κοινωνική αλλά σε λογική διαφάνεια: «Από 
την άλλη, η αποτελεσµατικότητα και η  οικονοµία, που  αποτελούν ορισµό αυτής  της [θετικιστικής]  λογικής δεν 
δύνανται να θεωρηθούν ως  αξίες και ωστόσο  για την κατανόηση του  θετικιστικού  πλαισίου  δύναται να 
δικαιολογηθούν µόνο ως αξίες.» Habermas J., 1974, Theory and Practice, Heinemann, London, σελ. 264 - 269



263

αναπτυσσόµενες οικονοµίες552Απαιτούµενο συστατικό µιας τέτοιας διευθέτησης 

θεωρήθηκε η δηµιουργία θεσµών διαχείρισης των  πολιτικών, κοινωνικών και 

οικονοµικών σχέσεων και ισορροπιών ανά και εντός των  κρατών. Το αποτέλεσµα δε 

αυτής της απαίτησης αντικατοπτρίστηκε στη δηµιουργία µιας σειράς παγκόσµιων 

κεντρικών οργανισµών µε κορυφαίους για την οικονοµία το Παγκόσµιο Νοµισµατικό 

Ταµείο, τη Παγκόσµια Κεντρική Τράπεζα, το Οικονοµικό και Πολιτικό Συµβούλιο 

των Ηνωµένων Εθνών και τον  Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου. Σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο ανάλογες διαδικασίες οδήγησαν  στη «χτίση» της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινότητας και νυν Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά τον δηµοκρατικό χαρακτήρα τους σε επίπεδο προθέσεων, σε πρακτικό 

επίπεδο οι συσταθέντες αυτοί οργανισµοί, αν όχι εξ αρχής, δεν  άργησαν να τεθούν 

υπό τη σφαίρα επιρροής των ισχυρότερων οικονοµικά κρατών553, η πολιτική των 

οποίων µε τη σειρά τους υπαγορεύεται από τα συµφέροντα επιχειρηµατικών 

κολοσσών που εδρεύουν σε αυτά, «χωρίς απαραίτητα αυτό να εγγυάται απόλυτη 

ταύτιση συµφερόντων  ούτε µεταξύ των πλουσιότερων κρατών, ούτε εξατοµικευµένα ή 

συλλογικά, µε αυτά συγκεκριµένων εταιρειών».554Σύµφωνα, ωστόσο, µε τη λογική 

ανάπτυξης µιας παγκοσµιοποιηµένης ελεύθερης αγοράς και τα αντίστοιχα µοντέλα 

οικονοµικής σταθεροποίησης επιβάλλεται τα αναπτυσσόµενα κράτη να προσφέρονται 

ως αλλοτινές «γαίες επαγγελίας» προκειµένου για την  επένδυση ξένων κεφαλαίων. Η 

552 Με αφορµή την ελληνική περίπτωση, ως παράδειγµα περιφερειακού  καπιταλιστικού  µοντέλου ο Ν. Μουζέλης 
παρουσιάζει τη λογική των επικρατέστερων αναπτυξιακών, οικονοµικών και κοινωνιολογικών θεωριών, όπως 
αρθρώθηκαν στη δεκαετία του  ’50 και έκτοτε  εµµένουν. Σύµφωνα µε την εξελικτική- φονκτιοναλιστική 
προσέγγιση η ενσωµάτωση των φτωχών χωρών στην παγκόσµια καπιταλιστική αγορά παρουσιόταν ως ταυτόσηµη 
της ένταξης  τους  στην τροχιά της ανοδικής  πορείας των ήδη βιοµηχανοποιηµένων, δυτικών χωρών. Η εξάπλωση 
του δυτικού κεφαλαίου, της  τεχνολογίας και των δυτικών αξιών θα γεφυρώσει σταδιακά το  χάσµα ανάµεσα στις 
πλούσιες και φτωχές χώρες, στις αγροτικές και βιοµηχανικές  κοινωνίες και οι «υπό  – ανάπτυξη»  χώρες θα 
ανέλθουν της εξελικτικής  κλίµακας, περνώντας  µέσα από τα εξελικτικά στάδια που πέρασε η Ευρώπη του 19ου 
αιώνα. Εκ διαµέτρου αντίθετη εµφανιζόταν η νέο  –  µαρξιστική προσέγγιση, η οποία υποστήριζε ότι η διαφορά 
στο σηµείο εκκίνησης ανάµεσα στις φτωχές  χώρες  και στο µπλοκ των ανεπτυγµένων χωρών έχει µοιραία απόληξη 
την ενσωµάτωση των πρώτων στο  παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα υπό µορφή  «παραρτηµάτων»  των 
πανίσχυρων µητροπολιτικών οικονοµιών. Μια τέτοια ενσωµάτωση περαιτέρω σηµαίνει ότι όχι µόνο γίνεται 
συστηµατική  µεταφορά του  πλούτου  τους στις  ανεπτυγµένες χώρες αλλά και οι πόροι που τους αποµένουν δεν 
χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία µιας αυτόνοµης βιοµηχανικής βάσης. Αντίθετα µέσω διαφόρων µηχανισµών 
διοχετεύονται στον τοµέα των υπηρεσιών και αντίστοιχα στα χέρια µιας µικρής  και υπερβολικά προνοµιούχας 
µειονότητας  συµβάλλοντας έτσι στη δηµιουργία µιας εθνικής  ελίτ και µιας υπερδιογκωµένης, παρασιτικής 
εµπορικής οικονοµίας. «Με αυτόν τον τρόπο  οι χώρες  του  τρίτου κόσµου  αναγκάζονται  να αποδεχθούν το διεθνή 
καταµερισµό εργασίας, που  τις  περιορίζει  στο  ρόλο  των παραγωγών πρώτων υλών και τις υποχρεώνει  να εισάγουν 
τα περισσότερα βιοµηχανικά αγαθά τους…Έτσι η αύξηση του  εθνικού  ακαθάριστου προϊόντος στις χώρες του τρίτου 
κόσµου δεν αποτελεί καθόλου  ένδειξη προϊούσας  ανάπτυξης αλλά µάλλον αυξανόµενης  υπανάπτυξης» εφόσον βάση 
της συνιστούν  «οι σχέσεις εκµετάλλευσης και στο  επίπεδο διεθνούς αγοράς και στο επίπεδο ταξικής εθνικής δοµής.» 
Βλ. Μουζέλης Ν., 1978, «Νεοελληνική Κοινωνία. Όψεις Υπανάπτυξης», εκδ. Εξάντας, 3η έκδοση, σελ. 86-88

553 Fredrichs D. & Fredrichs J., 2002, “The World Bank and the crimes of globalization: a case study” στο  “Social 
Justice, τ.29, σελ. 13-36

554 Pearce F and Tombs S., 2004, op. cit, σελ.362 
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ανισότητα που διακρίνει τα ανεπτυγµένα από τα αναπτυσσόµενα και πολύ 

περισσότερο από τα υπανάπτυκτα κράτη λειτουργεί καταλυτικά, όπως σε κάθε ταξική 

διαστρωµάτωση, για τη θεµελίωση σχέσεων καταναγκασµού και εξάρτησης. «Απλώς 

µε το να κατέχουν τα οικονοµικά κλειδιά για την ανάπτυξη, οι υπερεθνικές εταιρείες 

έµµεσα περιστέλλουν την  πολιτική βούληση των αναπτυσσόµενων  εθνών να επιβάλουν 

αυστηρούς ελέγχους για την  πρόκληση πιθανών ή πραγµατικών εταιρικών  βλαβών. Ανά 

καιρούς επίσης οι υπερεθνικές εταιρείες έχουν  ασκήσει πιέσεις µε πιο άµεσους τρόπους 

για να µαταιώσουν νοµοθεσία αντίθετη προς τα συµφέροντα τους, και σε ορισµένες 

περιπτώσεις για να ανατρέψουν  πολιτικά κινήµατα ή αρχηγούς που θεωρούνται 

αφιλόξενοι απέναντι στα συµφέροντα αυτά.»555    

   Έτσι, µε ένα σύνολο από καλυµµένες ή περισσότερο απροκάλυπτες 

ενέργειες, στους κόλπους των οποίων  εντοπίζονται πελατειακά δίκτυα, διαφθορά, 

εκβιασµοί µέχρι και βίαιες επεµβάσεις, οι υπερεθνικές εταιρείες πρωταγωνιστούν στη 

διαµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου που προσδιορίζει τη δράση τους είτε αυτό 

αφορά το εθνικό δίκαιο αναπτυσσόµενων χωρών είτε το διεθνές δίκαιο556. Επέκταση 

µιας τέτοιας πρωτοκαθεδρίας είναι ο αποκλεισµός της εγκληµατικής δράσης τους και 

συνεπώς µια a priori παγίωση της νοµιµότητας τους. Με άλλα λόγια, µέσω της 

δροµολόγησης µιας ευρύτερης «πολιτικής χρέους»,557 την οποία επιτάσσει η τρέχουσα 

πολιτική οικονοµία, ασκούνται πιέσεις στα αναπτυσσόµενα κράτη να µετατρέψουν 

εαυτούς σε επενδυτικούς οικονοµικούς παράδεισους για τα ξένα κεφάλαια, 

υιοθετώντας το µοντέλο εξαγωγής, όπως τους παρουσιάζεται, δηλαδή ως µοναδικό 

µέσο αποπληρωµής του χρέους, ενώ σε περιπτώσεις άρνησης οι υπερεθνικές 

εταιρείες παρέχοντας υποστήριξη σε κυβερνήσεις ή σε πολιτικά κόµµατα, φιλικά 

διακείµενα προς τα συµφέροντα τους επιτυγχάνουν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο να 

δηµιουργήσουν  ένα σύνολο από νοµοθετικές και ως εκ τούτου δοµικές συνθήκες, οι 

555 Michalowski R. & Kramer R., 1987, op. cit. 34 – 53

556  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο Χ. Δηµόπουλος κάνει λόγο για τον παγκόσµιο και ταυτόχρονα παγκοσµιοποιητικό 
χαρακτήρα της  διαφθοράς:  «Η διαφθορά λοιπόν είναι παγκόσµια και παγκοσµιοποιητική. Παγκόσµια, µε  την έννοια 
ότι  απαντάται παντού  χωρίς εξαίρεση, πλην όµως µε  διαφορετικούς βαθµούς  συχνότητας, έκτασης και βαρύτητας. 
Παγκοσµιοποιητική, επειδή εκτυλίσσεται παράλληλα µε την παγκοσµιοποίηση, αξιοποιώντας τα νέα χωροχρονικά 
της πράγµατα. Η διαφθορά  βασίζεται στη  διαπλοκή των εξουσιών, τόσο σε  εθνικό, όσο και σε διεθνές  επίπεδο.» Βλ. 
Δηµόπουλος Χ., 2005, Η Διαφθορά, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 34 

557 Green P. & Ward T., 2004, State Crime. Governments, Violence and Corruption, Pluto Press, London – Sterling 
– Virginia, σελ. 45 Με  αφορµή τη σύγχρονη οικονοµική  κρίση η Σ. Βιδάλη  καταδεικνύει την περιπτωσιολογία 
µιας τέτοιας πολιτική χρέους στην ελληνική επικράτεια. Βλ. Vidali S., 2012, “Greece “For Sale”: Casino Economy 
and State-Corporate Crime” στο Brotherton D., Handelman S. & Will S., How they got away with it: Lessons from 
the financial meltdown” Columbia University Press, 361-381, υπό δηµοσίευση 
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οποίες «εξαργυρώνουν» την εγκληµατικότητα σε νοµιµότητα. Άλλοτε 

εκµεταλλευόµενες το «φιλόξενο» προς τα συµφέροντα τους δοµικό/νοµικό 

περιβάλλον των αναπτυσσοµένων  χωρών και άλλοτε άµεσα εµπλεκόµενες στη 

διάπλαση ενός τέτοιου περιβάλλοντος οι υπερεθνικές εταιρείες ελαχιστοποιούν  τις 

πιθανότητες τους για εγκληµατική δράση καθώς ότι αποτελεί έγκληµα στις χώρες 

καταγωγής τους επιµελούνται να αποτελεί µη έγκληµα στις χώρες υποδοχής τους. Η 

ουσιαστικότερη ωστόσο απόρροια της συγκεκριµένης πολιτικής είναι θεµελίωση µιας 

«υπερεθνικής ανοµίας» εντός της οποίας άµεσα ή έµµεσα, κεκαλυµµένα ή 

απροκάλυπτα παράγονται κρατικά – εταιρικά εγκλήµατα ως «επιβλαβείς συνέπειες 

παραβατικών ενδο - οργανωσιακών σχέσεων  και συσχετισµών ανάµεσα σε κυβερνήσεις 

και επιχειρήσεις».558   

β) Ασκήσεις αποτύπωσης, αποτίµησης και ελέγχου της «παγκοσµιοποιηµένης 

ανοµίας»

Παράπλευρη ωφέλεια ενός τέτοιου ανοµικού πλαισίου είναι η ενίσχυση της 

δοµικής, όπως και αλλού αναφέρθηκε, εξουσίας των υπερεθνικών εταιρειών559. Για 

την περαιτέρω κατανόηση αυτής της εξουσίας κρίνεται απαραίτητη η επιστροφή µας 

στην  έννοια της παγκοσµιοποίησης. Έτσι, βασικό συµπέρασµα της ηγεµονίας των 

διαλέξεων περί παγκοσµιοποίησης είναι ότι οι κυβερνήσεις δύνανται να ασκούν 

λιγότερο έλεγχο επί της οικονοµίας – για την ακρίβεια η κρατική οικονοµική 

διαχείριση υποβιβάζεται σε ένα ρόλο επιτήρησης για την απρόσκοπτη λειτουργία της 

ελεύθερης αγοράς – καθώς και επί των κυρίαρχων λειτουργών της οικονοµίας, «όπερ 

έστι µεθερµηνευόµενον», των εταιρειών  και πολύ περισσότερο των  υπερεθνικών 

εταιρειών. Έχοντας αποδεχθεί λίγο ή πολύ τέτοιου τύπου υπαγορεύσεις οι 

558 Kramer R., Michalowski R. & Kauzlarich D. 2002, op. cit., σελ. 271

559Χαρακτηριστικά ο Γ. Λάζος αναφέρει ότι στις Η.Π.Α. το 1995 «οι πέντε  µεγαλύτερες επιχειρήσεις είχαν ως 
ιδιοκτησία τους το  28%  της  βιοµηχανίας, ενώ οι 100 µεγαλύτερες το 72%  των θέσεων εργασίας στο χώρο, και 
απολάµβαναν το 75%  των συµβολαίων µε  το  Υπουργείο Άµυνας γύρω από  οπλικά και συναφή συστήµατα…Η 
κεντρική δοµή  της  επιχειρηµατικής κοινότητας των Η.Π.Α. απαρτίζεται  από 800-1000 επιχειρήσεις που  ελέγχουν τη 
βιοµηχανία, τον τραπεζικό τοµέα, τη γη, τα ΜΜΕ, τη  διαφήµιση, τις δηµόσιες σχέσεις  τις  ασφάλειες και τα 
δικηγορικά γραφεία..»  Με αυτά ως δεδοµένα ο  συγγραφέας  καταγράφει, επιπλέον, την τάση για ακόµη πιο 
µονοπωλιακά σχήµατα και συγκεντρωτική εναπόθεση του  παγκόσµιου πλούτου µε την παράλληλη κλιµάκωση του 
νεοφιλελευθερισµού τις επόµενες δεκαετίες ενώ υπογραµµίζει τη βαθιά  και πολυεπίπεδη  διασύνδεση µεταξύ των 
πολυεθνικών επιχειρήσεων χάριν των κοινών τους ιδεολογιών και πολιτικών. Βλ. Λάζος Γ., 2005, Διαφθορά  και 
Αντιδιαφθορά, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 155 
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κυβερνήσεις στη πλειονότητα τους «αυτοπειθαρχούν», µε την  έννοια ότι είτε απέχουν 

είτε στην καλύτερη περίπτωση ασκούν  ένα είδος «υψηλής κυριότητας» στις 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες των εταιρειών, υπερεθνικών – πολυεθνικών ή µη. 

Και στις δύο, ωστόσο, περιπτώσεις συµβάλλουν αποφασιστικά προς τη διευκόλυνση 

του νοµοθετικού πεδίου της επιχειρηµατικής δράσης, αρχικά µε το να εξασφαλίζουν 

στις εταιρείες τη λειτουργικότερη για αυτές νοµική προσωπικότητα560 και ακολούθως 

µε την οµαλοποίηση του ευρύτερου νοµοθετικού πλαισίου προς τις νεοφιλελεύθερες 

επιταγές της απελευθερωµένης αγοράς, είτε αυτό συντείνει προς τις γκρίζες ζώνες 

είτε σε συγκεκριµένα νοµοθετικά µέτρα. «Εποµένως η χρήση και η ανάπτυξη της 

ιδέας της παγκοσµιοποίησης έχει απόκρυφες επιπτώσεις γι’ αυτούς που θα αναζητούσαν 

να βελτιώσουν  τις προστατευτικές ρυθµίσεις και να εισάγουν περιορισµούς επί της 

λειτουργίας του κεφαλαίου. Όπως η νοµιµότητα των επιχειρηµατικών οργανισµών έχει 

αυξηθεί, έτσι και η νοµιµοποίηση του ελέγχου τους έχει µειωθεί.»561Η νέο-

φιλελεύθερη, µε τη µορφή της νοµιµοποίησης, ασυλία που προσφέρεται σχεδόν σε 

κάθε δραστηριότητα που αφορά σε επιχειρήσεις φτάνει στο σηµείο να 

απονοµιµοποιεί κάθε αντίθετη ένσταση ή αντίσταση απέναντι σε µια τέτοια 

δραστηριότητα µέσω της υπαγωγής της στην ευρύτερη «αντί-επιχειρηµατική» και ως 

εκ τούτου «αντεθνική» ρητορική.562 

  Η αναδίπλωση, εποµένως, του κρατικού παρεµβατισµού εξυπηρετεί 

περισσότερο της ανάγκες ενός µύθου. Η πραγµατικότητα αντίθετα υπαγορεύει ότι τα 

κράτη σε όποια βαθµίδα ανάπτυξης κι αν βρίσκονται, µε το µονοπώλιο του 

νοµοθετικού οπλοστασίου στη διάθεση τους, τείνουν  να διευκολύνουν  τη δράση 

560 Η ασφάλεια που παρέχει το  δίκαιο, και εν προκειµένω το εµπορικό δίκαιο, στις εταιρείες µέσω της  παροχής  και 
επιλογής του καταλληλότερου για τους σκοπούς της δράσης τους  εταιρικό τύπο, συχνά εις βάρος κάθε έννοιας 
ευθύνης, οδηγεί τον F. Pearce να κάνει λόγο για δοµές ανευθυνότητας, πάνω στις οποίες είναι χτισµένοι τέτοιοι 
οργανισµοί. Βλ. Pearce F., 1995, “Accountability for Corporate Crime”, στο P. Stenning (ed), Accountability For 
Criminal Justice, University of Toronto Press, Toronto, σελ. 213 – 238

561 Pearce F and Tombs S., 2004, op. cit. σελ. 365

562  Όπως  αναφέρει D. Fiedrichs  ο κύριος  ισχυρισµός που κατεξοχήν προβάλλεται από τους επιχειρηµατικούς 
οµίλους θέλει τη δράση τους απόλυτα ευεργετική για το κοινωνικό  σύνολο. Η  στάση  εποµένως που υιοθετούν, 
άλλοτε µε περισσότερο  άµεσο και άλλοτε µε πιο  έµµεσο τρόπο,  απέναντι σε αντίθετες κατηγορίες για κρατικά – 
εταιρικά εγκλήµατα διαγράφει το περιεχόµενο ενός δεύτερου  ισχυρισµού, σύµφωνα µε τον οποίο τέτοιες 
κατηγορίες  συγκροτούν εν πολλοίς κοµµάτι µιας ευρύτερης κοινωνικής µυθοπλασίας, προϊόν της  αριστερής ή και 
κοµµουνιστικής ακόµη προπαγάνδας που  σκοπό  έχει να βλάψει τον επιχειρηµατικό κόσµο. Κάθε επίκληση δηλαδή 
σε περιπτώσεις κρατικής  - εταιρικής  εγκληµατικότητας  εντάσσεται στο πλαίσιο µιας σκευωρίας, που συντηρείται 
από αριστερούς  ή  αριστερόστροφους θεωρητικούς  και είναι ουσία αβάσιµη! «Αυτοί που  διατείνονται  για κρατικά- 
εταιρικά εγκλήµατα δύνανται να αποπεµφθούν ως θεωρητικοί της συνωµοσίας, οι  ισχυρισµοί των οποίων 
υπολείπονται ουσιαστικού  περιεχοµένου.» Βλ. Friedrichs D., 2002, “State – Corporate Crime in  a Globalized 
World: Myth or Major Challenge?,” στο G. W. Potter (ed) Controversies in White – Collar  Crime, Anderson 
Publishing co., Cincinnati, σελ. 57 
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διεθνών καπιταλιστικών οργανισµών, στο πλαίσιο της ευρύτερης και διαχρονικής 

αρωγής τους προς/για την ανάπτυξη και διατήρηση των  εθνικών καπιταλιστικών 

µοντέλων παραγωγής.563  Αυτό δεν  σηµαίνει ότι ο καπιταλισµός, ως οικονοµικό 

σύστηµα, είναι οµοιογενής ή ενιαίος. Υπογραµµίζει, όµως, τη κοµβική σηµασία του 

κράτους για τη λειτουργία του. Μεταξύ άλλων, η κρατική νοµοθεσία ρυθµίζει τα περί 

σύστασης, συγχώνευσης και εξαγοράς εταιρειών όπως επίσης και τα περί εταιρικής 

ευθύνης. Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι ο ρυθµιστικός είναι ένας από τους πιο 

κεντρικούς κρατικούς ρόλους, όπως αυτός ενσαρκώνεται µέσω νόµων  και θεσµών. 

Στο ίδιο αυτό κρατικό ρυθµιστικό πλαίσιο,  εντάσσεται και ο «φονταµεταλισµός» της 

αγοράς και η άµεσα µε αυτόν συνδεδεµένη έννοια της διακίνησης του παγκόσµιου 

κεφαλαίου. Κατ’ επέκταση, «απελευθέρωση της αγοράς» δεν σηµαίνει ότι 

προβληµατικές περιοχές της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής «διορθώθηκαν» απλώς 

µε την άρση εκτεταµένων, κρατικών, παρεµβατικών µέτρων αλλά δηλώνει πολλαπλά 

προγράµµατα ρεφορµισµού της οικονοµικής δραστηριότητας, για να εξασφαλισθεί η 

χρηστότητα του νέου συστήµατος εθνικής οικονοµίας (ως τµήµα του 

παγκοσµιοποιηµένου πλέον οικονοµικού συστήµατος), όπως και µια πληθώρα από 

νέες ρυθµιστικές τεχνολογίες, προκειµένου να εξασφαλισθεί η εφαρµογή και 

συντήρηση του. Συνώνυµο, έτσι, της απελευθερωµένης αγοράς δεν είναι η 

απορύθµιση του κανονιστικού της πλαισίου αλλά η αναρίθµηση του, αφού, όπως 

παρατηρεί και ο  S. Vogel ήδη από τον τίτλο που φέρει η µελέτη του, οι «πιο 

ελεύθερες αγορές» σηµαίνουν «περισσότερους κανόνες».564   Ωστόσο, ο S. Tombs 

υπογραµµίζει εύστοχα το µέγεθος της ειρωνείας που περιέχεται στο γεγονός, ότι οι 

κύριες οργανωσιακές δοµές που συµβάλλουν στη πρόκληση εταιρικών εγκληµάτων 

σε τόσο συστηµατική βάση είναι οι ίδιες δοµές που καθιστούν τα νοµικά συστήµατα 

σχετικά αναποτελεσµατικά στο να υποβάλλουν αυτές τις εταιρείες σε έλεγχο ή να τις 

καλούν να λογοδοτήσουν.565 

563  Eικόνες και ερµηνείες µιας τέτοιας πραγµατικότητας αναλυτικότερα στο:  Pearce F. & Tombs S., 1998 Toxic 
Capitalism: Corporate Crime and the Chemical Industry, Ashgate Darmouth, Aldershot, Brookfield USA, 
Singapore, Sydney, σελ. 3- 82

564  Vogel S., 1996, Freer Markets, More Rules: Regulatory Reform in Advanced Industrial Countries, Ithaca, 
Cornel University Press, New York

565  Αναλυτικότερα βλ. Tombs S., 1995, “Corporate Crime and New Organizational Forms”, στο F. Pearce & L. 
Snider (eds) Corporate Crime: Contemporary Debates, University of Toronto Press, Toronto Buffalo London, pp. 
132 - 146
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Ακολουθώντας την ίδια «κόκκινη κλωστή», επιπλέον, τεκµαίρεται ότι  η 

ανάδυση και κυριαρχία των υπερεθνικών ή πολυεθνικών εταιρειών µέσω της 

ρυθµιστικής λειτουργίας του κράτους έχει άµεσες επιπλοκές µε την ικανότητα να 

διακρίνεται, να εντοπίζεται και να κατονοµάζεται το κρατικό – εταιρικό έγκληµα. 

«Επειδή η επιβίωση του  ως αντικείµενο µελέτης εξαρτάται από την ψήφιση και 

εφαρµογή µιας νοµοθεσίας που  «διατάζει και ελέγχει», το (κρατικό) – εταιρικό έγκληµα 

µπορεί να «εξαφανιστεί» µέσω της αποποινικοποίησης (κατάργηση του ποινικού 

νόµου), µέσω της απελευθέρωσης (κατάργηση κάθε εθνικού νόµου, ποινικού, αστικού 

και διοικητικού) και µέσω της υποβάθµισης (περισπασµός της κρατικής δυνατότητας 

επιβολής). Και τα τρία έχουν χρησιµοποιηθεί».566 Δεν συνιστά καινοτοµία το γεγονός 

ότι o εθνικός νόµος είναι αδύναµος να ελέγξει την δράση των υπερεθνικών 

οργανισµών και ανεπαρκής ως κριτήριο εγκληµατικής ή µη συµπεριφοράς. Οµοίως, η 

αναζήτηση της εγκληµατολογικής έρευνας καθορισµού άλλων από τον  εθνικό νόµο 

σηµείων αναφοράς για την αποτίµηση µιας συµπεριφοράς δεν είναι τωρινή υπόθεση. 

Κοντεύει σχεδόν αιώνας από τότε που ο Thorsten Sellin υποστήριξε ότι οι 

εγκληµατολόγοι δεν πρέπει να περιορίσουν  την έρευνα τους «σε κατηγορίες που 

ορίζονται από τον ποινικό νόµο» γιατί τέτοιες κατηγορίες «δεν απορρέουν εσωτερικά 

από τη φύση του υποκείµενου ζητούµενου» αλλά αντίθετα αντανακλούν «τον 

χαρακτήρα και τα συµφέροντα αυτών των πληθυσµιακών οµάδων που επηρεάζουν τη 

νοµοθεσία».567 

Υπό αυτή την οπτική, µοιάζει λογικά ανακόλουθο ως ένα βαθµό να θεωρείται 

ότι το κρατικό – εταιρικό έγκληµα συµπεριλαµβάνει πρωτίστως περιπτώσεις που 

διαφεύγουν του νοµοθετικού ή δικαστικού ελέγχου, όταν  ευθύς εξ αρχής ένας τέτοιος 

έλεγχος εκλείπει. Η πλειοψηφία των κρατικών – εταιρικών εγκληµάτων αφορούν 

κυρίως περιπτώσεις που όχι µόνο δεν διώκονται ποινικά ως εγκλήµατα ή 

αναγορεύονται ως δυνητικές αστικές παραβάσεις αλλά που επιπρόσθετα 

εκλαµβάνονται ως καθ’ όλα νοµότυπη και άρα νόµιµη συµπεριφορά, παρόλη τη 

συχνά διπλή θυµατοποιήση που υφίστανται τα άτοµα που την  υπόκεινται. «Οι 

άνθρωποι στις χώρες υποδοχής (κεφαλαίου) δύνανται να αποτελούν υποκείµενα µιας 

566  Snider L., 2000, “The Sociology of Corporate Crime: An Obituary: (or Whose Knowledge Claims have 
Legs?)”στο Theoretical Criminology, τ.4(2), σελ 172

567Sellin T., 1938, Culture, Conflict and Crime, Social Science Research Council, New York, σελ. 104 - 105
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διπλής εκµετάλλευσης – δηλαδή να υπόκεινται ποικίλες κακοποιήσεις (παραβίαση 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πολιτικών και κοινωνικών  δικαιωµάτων) προκειµένου  να 

επιτραπεί η λειτουργία των  πολυεθνικών ενώ βλέπουν ξεκάθαρα ότι κάθε όφελος από 

τέτοιες λειτουργίες να επαναπατρίζεται στα πλουσιότερα έθνη και/ή να παρακρατείται 

από τις κυρίαρχες ελίτ, µερικό αποτέλεσµα του οποίου είναι να αυγαταίνει αντιστοίχως 

η εξουσία αυτών των ελίτ».568   Σύµφωνα µε την πεποίθηση των R. Kramer & R. 

Michalowski το να παραλείψουµε τέτοιες περιπτώσεις από τη µελέτη του 

εγκληµατικού φαινοµένου λίγα έχει να µας προσφέρει ως προς την κατανόηση της 

οργάνωσης και αιτιότητας των  επιβλαβών  δραστηριοτήτων των πολυεθνικών 

εταιρειών, όπως και για την κατανόηση των  διαδικασιών, µέσω των οποίων  τέτοιες 

επιβλαβείς δράσεις κατορθώνουν να θεωρούνται νόµιµες σε εθνικό ή σε διεθνές 

επίπεδο και κατ’ επέκταση για την κατανόηση του ίδιου του εγκληµατικού 

φαινοµένου στο σύνολο του.569  Εντυπωσιακό, ωστόσο, παραµένει το γεγονός ότι 

παρά το τόσο ευνοϊκό νοµοθετικό κλίµα, όπως αυτό καταγράφεται σε κείµενα 

εθνικού και διεθνούς δικαίου, που οι ίδιες οι πολυεθνικές εταιρείες έχουν  συµβάλει να 

επικρατήσει σε σχέση µε τη δράση τους, παραµένουν  µυριάδες οι περιπτώσεις στις 

οποίες αυτό παραβιάζεται συστηµατικά και επανειληµµένα στη βάση µιας υπότροπης 

συµπεριφοράς.570 

Μια τέτοια διαπίστωση έχει από µόνη της δύο προεκτάσεις. Η πρώτη 

υπογραµµίζει τα περιθώρια που εξακολουθούν να υπάρχουν για το νοµικό 

χαρακτηρισµό επιβλαβών επιχειρηµατικών δράσεων ως παράνοµων ή και αξιόποινων 

ακόµη. Ενώ η δεύτερη αποκαλύπτει την  απουσία κάθε νοµικού ελέγχου απέναντι σε 

τέτοιες συµπεριφορές και πολύ περισσότερο κάθε πολιτικής διάθεσης για τέτοιου 

είδους ελέγχους, γεγονός που οδηγεί κάποιους θεωρητικούς να επαναφέρουν στην 

568 Pearce F and Tombs S., 2004, op. cit. σελ. 367

569  Παρόµοιο  είναι και το  συµπέρασµα  στο  οποίο καταλήγουν οι S. Tombs & D. Whyte επισηµαίνοντας ότι στο 
µέτρο  που  η  εγκληµατολογική επιστήµη περιθωριοποιεί τη βλάβη που προκαλείται από την επιχειρηµατική δράση 
το  ίδιο  θα συµβαίνει και µε τα κρατικά – εταιρικά εγκλήµατα. Βλ. Tombs S. & Whyte D., 2003, “Scrutinizing the 
Powerful?  Crime, Contemporary Political Economy and Critical Social  Research”, στο  Tombs S.&. Whyte D 
(eds), “Unmasking the Crimes of the Powerful: Scrutinizing States and Corporations”, Peter Lang, New York, 
σελ. 3-48

570 Στην ανάλυση τους για το  εταιρικό  έγκληµα οι G. Slapper & S. Tombs σηµειώνουν ότι το  κριτήριο του  νόµου 
λειτουργεί µεν ως ένα κάποιο σηµείο αναφοράς που όµως τα όρια και οι σκοποί του είναι σαφώς 
προδιαγεγραµµένοι από το  καπιταλιστικό σύστηµα. «Πράγµατι διατηρώντας την αναφορά στις  υπάρχουσες νοµικές 
κατηγορίες, αυτό το κείµενο  µας επιτρέπει να κάνουµε τελικά ένα σηµαντικό, πολιτικό σχόλιο – ότι παρά ότι 
συζητάµε για νοµικές κατηγορίες  ενός αστικού  κράτους, οι καπιταλιστικές  εταιρείες  γενικώς αρνούνται  και 
συστηµατικά αδυνατούν να εµµείνουν σε  αυτές.»  Βλ.  Slapper G & Tombs S., 1999, Corporate Crime, Longman, 
σελ. 19  
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ατζέντα ένα παλιό απόφθεγµα διερωτώµενοι εκ νέου: «Τι είναι τα κράτη χωρίς 

δικαιοσύνη, παρά διευρυµένες συµµορίες λήσταρχων;»571  Στο ίδιο πλαίσιο άλλοι 

κάνουν  λόγο για ένα «πρισµατικό µοντέλο εγκλήµατος» (“prism of crime”), 

σύµφωνα µε το οποίο η έκταση της βλάβης που προκαλείται από εγκληµατικές 

πράξεις είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τη δηµόσια εµβέλεια τους ως εγκλήµατα. Με 

άλλα λόγια, τα εγκλήµατα που προκαλούν µεγάλης έκτασης βλάβη (π.χ. εταιρικά 

εγκλήµατα) δύνανται να είναι αναλογικά λιγότερο δηµοσίως ορατά ως εγκλήµατα, 

ενώ τα εγκλήµατα που διαθέτουν µεγάλη και δηµόσια ορατότητα (π.χ. κλοπή) 

δύνανται να προκαλούν αναλογικά µικρότερη βλάβη.572  Επιστέγασµα σε τέτοιου 

είδους ερωτηµατικά και συλλογισµούς, όπως και σε κάθε διάθεση ιστορικής 

αναζήτησης των µεγαλύτερων εγκληµάτων µέσα στους αιώνες, φαίνεται να αποτελεί 

η εξουσιαστική παράµετρος. «Η µεγάλη εξουσία και τα µεγάλα εγκλήµατα είναι 

αχώριστα. Είναι µόνο αυτοί µε µεγάλη πολιτική και οικονοµική δύναµη που µπορούν µε 

µια µονοκονδυλιά, µε µια εντολή ή ακόµη και µε ένα γνωστό νεύµα της κεφαλής να 

οδηγήσουν  εκατοντάδες στο θάνατο ή να εναποθέσουν  χιλιάδες ζωές σε κατάσταση 

αφόρητης ανέχειας και µιζέριας. Όταν η οικονοµική και η πολιτική εξουσία επιδιώκουν 

κοινά συµφέροντα, είναι τότε που η πιθανότητα βλάβης πολλαπλασιάζεται επιπλέον. 

Αυτοί που κατέχουν (υψηλές) θέσεις µέσα στις οργανωσιακές δοµές του κράτους και 

στις διεθνικές εταιρείες διαθέτουν τέτοια εξουσία.»573  Η µεταξύ τους σύµπραξη δε, 

συνιστά την έννοια και το περιεχόµενο του κρατικού – εταιρικού εγκλήµατος.

Ουσιαστικά, εποµένως, στοιχεία της συγκεκριµένης θεωρητικής προσέγγισης, 

που τη διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες έως τώρα αναλύσεις είναι αφενός η δοµική 

διαπλοκή ανάµεσα στην οικονοµία και τη πολιτική και αφετέρου η διεύρυνση του 

εγκλήµατος πέρα από τα όρια της εκάστοτε εθνικής νοµοθεσίας, είτε αναφερόµαστε 

στο ποινικό είτε στο διοικητικό δίκαιο. Οι υπερεθνικές εταιρείες ως µορφές 

οικονοµικής δράσης της σύγχρονης πραγµατικότητας αποτελούν όπως είδαµε 

571  Η φράση ανήκει στον Άγιο Αυγουστίνο, στον 6ο τόµο  από το  βιβλίο του The City of  God που  περιγράφει τη 
περιπέτεια ενός πειρατή  που συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του  Μεγάλου Αλεξάνδρου  και που  στο  πλαίσιο 
της απολογίας του  δεν διστάζει να  ισχυρισθεί ότι η διαφορά µεταξύ  πειρατείας  και αυτοκρατορίας είναι 
αποκλειστικά ζήτηµα µεγέθους!

572  Henry S. & Lanier M., 1998, “The Prism of Crime: Arguments for an Integrated Definition of Crime” στο 
Justice Quarterly, τ. 15, σελ. 209 - 627

573  Michalowski R. & Kramer R., 2007, “State – Corporate Crime and Criminological  Enquiry”, στο Potell H. & 
Geis G. (eds) International Handbook of White Collar Crime and Corporate Crime, Springer, σελ. 207
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πλούσιες δεξαµενές επιχειρηµάτων  και υπέρ του πρώτου και υπέρ του δευτέρου 

στοιχείου. Η ηγεµονική διάκριση ανάµεσα σε οικονοµία και πολιτική, όπως επίσηµα 

αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο µε τη συνταγµατική εξίσωση των πολιτών, στο βαθµό 

που παραµένει επισηµότητα εξυπηρετεί έναν  και µόνο σκοπό: τη διασφάλιση ενός 

εξουσιαστικού συνασπισµού-µοντέλου, (που ο Gramsci, όπως και άλλου είδαµε, 

ονοµάζει ηγεµονία, παραπέµποντας σε µηχανισµούς και διαδικασίες, µέσω των 

οποίων οι κυριαρχικές διακηρύξεις ενσταλάζονται στη λαϊκή βάση, ώστε τελικά να 

παρουσιάζονται ως προϊόντα συναίνεσης και κοινής λογικής) ή µε άλλα λόγια τη 

νοµιµοποίηση των  σύγχρονων φιλελεύθερων δηµοκρατιών. Το ζήτηµα που 

προκύπτει, ωστόσο, από µια τέτοια νοµιµοποίηση είναι ο παραγκωνισµός κάθε 

έννοιας πολιτικής οικονοµίας, ο κεντρικός άξονας της οποίας υπαγορεύει «ότι είναι 

οικονοµικό είναι πάντοτε και πολιτικό· ότι είναι πολιτικό είναι πάντοτε και 

οικονοµικό».574  Αντίθετα, η νοµιµοποίηση που βασίζεται στη διάκριση της 

οικονοµικής από την πολιτική εξουσία καταλήγει τελικά να ενσωµατώνει πλήθος 

άλλων διακρίσεων, υποκείµενων πάντα στην γκραµσιανή ηγεµονία. Στον ίδιο 

σχεδιασµό υπακούει και η έννοια του εγκλήµατος, µέσω της διάκρισης ποινικού, 

αστικού και διοικητικού δικαίου και ανεξάρτητα, όπως ήδη διαφάνηκε, από το είδος 

και µέγεθος του επιβλαβούς αποτελέσµατος που προκαλείται από την  εκάστοτε 

αξιόποινη, απλώς παράνοµη ή και νόµιµη συµπεριφορά. 

«Η έννοια συνεπώς του κρατικού- εταιρικού εγκλήµατος,  αναφέρεται σε δραστηριότητες που δεν 
εµπίπτουν πάντα εντός του πλαισίου των νοµικά τυποποιηµένων εγκληµάτων, και συχνά έχουν 

περιορισµένη δηµόσια εµβέλεια ως εγκλήµατα αλλά ωστόσο είναι ιδιαίτερα επιβλαβή, ως προς τις 
κοινωνικές τους συνέπειες.»575 Έτσι, σε λειτουργικό επίπεδο θα τολµούσαµε να πούµε ότι η έννοια της 

κρατικής – εταιρικής εγκληµατικότητας ανάγεται σε ένα είδος πολιορκητικού κριού για την 
εγκληµατολογική επιστήµη ενσωµατώνοντας στην  «ύλη»  της επιβλαβείς κοινωνικές δράσεις που δεν 

παραβιάζουν απαραίτητα το εθνικό δίκαιο είτε αυτό παραπέµπει στη ποινική είτε στη διοικητική του 
εκδοχή. Το κριτήριο για την εγκληµατολογική µελέτη τέτοιων συχνά νοµότυπων  εθνικά αλλά 

574 Michalowski R. & Kramer R., 2006a, “The Critique of Power”,στοn Michalowski R. & Kramer R. (eds.) State 
Corporate – Crime. Wrongdoing At The Intersection Of Business And Government, Rutgers University Press, New 
Brunswick, New Jersey & London, σελ. 2

575 Friedrichs D., 2002, op. cit. σελ. 55
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επιβλαβών κοινωνικά πράξεων ανασύρεται από το διεθνές πεδίο και ισοδυναµεί µε το δηµόσιο διεθνές 
δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώµατα.576     

Η υπέρβαση αυτή που επιχειρείται ως προς τα στενά εθνικά νοµικά κριτήρια 

και η πρόκριση διεθνών µέτρων  και σταθµών επιδιώκει την απαγκίστρωση της 

εγκληµατολογίας από την ατοµοκεντρική κλασσική παράδοση, η εξυπηρέτηση της 

οποίας ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό για την ταύτιση του εγκληµατικού φαινοµένου µε 

διαπροσωπικές σχέσεις παραλείποντας «κοινωνικές σχέσεις οι οποίες ευλόγως θα 

έπρεπε να είναι εγκληµατικές ενώ δεν είναι (ή οι νόµοι που απαγορεύουν κάποιες 

κοινωνικές σχέσεις θα έπρεπε να εφαρµόζονται ενώ συστηµατικά δεν  εφαρµόζονται).577 

Παράλληλα µε το διεθνές δίκαιο η έννοια του κρατικού – εταιρικού εγκλήµατος 

διαπνέεται, όπως πολλαπλώς ειπώθηκε, και από το κριτήριο της «ανάλογης 

κοινωνικής βλάβης». Ήδη δόθηκαν εξηγήσεις ως προς τη νοηµατική σηµασία του 

576  Η  επιχειρηµατολογία για τη πρόκριση  του δηµοσίου  διεθνούς  δικαίου  σε κριτήριο ως  προς  τη διάπραξη ή µη 
κρατικών – εταιρικών εγκληµάτων αντλείται από  το κανονιστικό  πλαίσιο που αυτό  παρέχει, το οποίο  συνοψίζεται 
µε «κρατικές εθιµικές πρακτικές και συνθήκες οι οποίες καθορίζουν τις σχέσεις ανάµεσα στα κράτη - έθνη και 
εξειδικεύουν τα στάνταρτ  των ανθρωπίνων δικαιωµάτων που η  παγκόσµια κοινότητα αποφάσισε ότι  πρέπει  να 
ρυθµίζουν τις κρατικές πρακτικές» Βλ. Kramer R., Michalowski R. & Rothe D., 2005, “The Supreme International 
Crime: How the U.S. War in Iraq Threatens the Rule of Law”, στο Social Justice, τ. 32(2,), σελ.. 54. Ακριβώς 
λόγω του κανονιστικού του  χαρακτήρα, οι υποστηρικτές  του  διεθνούς δικαίου επιδιώκουν «να κατανοήσουν τις 
συγκεκριµένες στιγµές όπου  τα πολιτικά και τα  πολιτικά  και οικονοµικά συµφέροντα διενεµήθησαν µε τέτοιο  τρόπο 
ώστε παρήγαγαν ένα συγκεκριµένο σύνολο  από  ευαπόδεικτες βλάβες κατά παράβαση είτε του εθνικού  είτε του 
διεθνούς δικαίου» Michalowski R. & Kramer R., 2006a, The Critique of Power, στο  Michalowski R. & Kramer R. 
(eds)., “State – Corporate Crime. Wrongdoing At The Intersection Of Businnes And Government” Rutgers 
University Press, New Brunswick, New Jersey and London, σελ.5 Στον αντίποδα δηµόσιου διεθνούς δικαίου 
βρίσκεται το κριτήριο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Οι P. Green & T. Ward  ακολουθώντας την παράδοση των 
Schwendingers, για την οριοθέτηση των κρατικής- εταιρικής εγκληµατικότητας επιλέγουν τις θεµελιώδεις αρχές 
πάνω στις  οποίες βασίζεται το οικοδόµηµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και οι οποίες  διαπνέουν το  περιεχόµενο 
τους. Έτσι ανθρώπινο δικαίωµα  είναι το  δικαίωµα στο  οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως, 
απλά και µόνο µε την αξίωση  που  τους παρέχει η ιδιότητα  τους ως ανθρώπους. Ωστόσο  οι συγγραφείς  δεν θα 
παραβλέψουν το  γεγονός ότι στη  καπιταλιστική κοινωνία παρά τις επίσηµες διακηρύξεις  περί ισότητας των 
δικαιωµάτων, «οι κοινωνίες αυτές δεν είναι  δοµηµένες ώστε να συναντούν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες για 
όλους τους κοινωνούς/πολίτες» Στο πλαίσιο  αυτό θα υποστηρίξουν ότι µεσολαβεί τεράστιο χάσµα ανάµεσα στο 
ιδεατό  των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και «στην επιλεκτική και υποκριτική  προώθηση  αυτών των δικαιωµάτων από 
τα ισχυρά κράτη  και διεθνείς  οργανισµούς όπως οι  Παγκόσµια Τράπεζα και το Διεθνές  Νοµισµατικό Ταµείο.» Στο 
µέτρο  εποµένως που το περιεχόµενο του διεθνούς δικαίου  επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από  τα συγκεκριµένα 
κράτη και οργανισµούς, καπηλευόµενο τα ανθρώπινα δικαιώµατα συµβάλλει στην διεθνή οικονοµική  επέκταση 
του συγκεκριµένου µοντέλου παραγωγής, κάτι που o R. Cox  δανειζόµενος από την θεωρία και ορολογία του 
Gramsci ονοµάζει «διεθνή ηγεµονία».  Για τους  λόγους  αυτούς οι P. Green & T. Ward  προτάσσουν την ίδια την 
έννοια των ανθρωπίνων δικαιωµάτων όπως αυτή αναπτύσσεται στη σχετική διεθνή διακήρυξη έναντι του διεθνούς 
δικαίου, ξεκαθαρίζοντας  ταυτόχρονα ότι η  έννοια του εγκλήµατος δεν ταυτίζεται µε κάθε αποστέρηση 
προσωπικής  ελευθερίας και ευζωίας από το καπιταλιστικό κράτος, διαφοροποιώντας έτσι τη θέση τους  και από 
τους   Schwendingers.  Βλ. 1. Green P. & Ward T., 2004, State Crime. Governments, Violence and Corruption, 
Pluto  Press, London, Sterling Virginia  2. Cox R. W., 1993, “Gramsci, Hegemony and International Relations, στο 
Gill  S. (ed.) Gramsci, Historical  Materialism and International Relations, Cambridge University Press, 
Cambridge Επίσης για µια διεξοδική παρουσίαση  του  εγκληµατολογικού διαλόγου  ως προς τα κριτήρια για την 
νοηµατική δόµηση της κρατικής -  εταιρικής εγκληµατικότητας  βλ. Χουλιάρας  Α., 2008, «Θεσµοί του Ποινικού 
Δικαίου και Αντεγκληµατική Πολιτική» στη σειρά  Δικαιώµατα του Ανθρώπου, τ.37  

577  Bohm R., 1993, “Social Relationships That  Arguably Should  Be Criminal  Although They Are Not: On the 
Political economy of Crime”, στο  Tunell K (ed)..  Political crime In Contemporary America. A Critical Approach, 
D., Garland Publishing INC, New York & London, σελ 6
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συγκεκριµένου όρου. Η πρακτική σηµασία που επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό είναι 

διττής φύσεως. 

Η προτροπή για την υιοθέτηση ενός τέτοιου όρου ως εργαλείο 

εγκληµατολογικής ανάλυσης δεν βασίζεται στον  ισχυρισµό ότι δεν υπάρχει καµιά 

διαφορά ανάµεσα στις ανάλογες κοινωνικές βλάβες και στα εγκλήµατα αλλά ακριβώς 

σε µια ουσιαστικότατη διαφορά: «οι πρώτες αντιπροσωπεύουν βλάβες που είναι 

νόµιµες και τα άλλα βλάβες που είναι παράνοµες».578  Με την έννοια, εποµένως, της 

ανάλογης κοινωνικής βλάβης έρχονται στην  επιφάνεια όλες εκείνες οι πολιτικές και 

πολιτισµικές δυνάµεις, οι οποίες αποφασίζουν για το ποιες βλάβες θα θεωρηθούν 

ποινικά αδικήµατα ή αλλιώς εγκλήµατα, ποιες διοικητικές παραβάσεις, ποιες 

παρέκκλιση και ποιες αξιέπαινες πράξεις. Η ανάδειξη των δυνάµεων αυτών αποκτά, 

όπως είδαµε, πρόσθετο ενδιαφέρον στη σηµερινή συγκυρία της νέο – φιλελεύθερης 

παγκοσµιοποίησης, µε τις υπερεθνικές εταιρείες να επηρεάζουν καθοριστικά το 

νοµοθετικό πλαίσιο δράσης τους. Εκτός, όµως, από το να διευρύνει σε συνδυασµό µε 

το διεθνές δίκαιο το αντικείµενο της εγκληµατολογικής επιστήµης η έννοια της 

ανάλογης κοινωνικής βλάβης λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την ίδια τη 

λειτουργία του διεθνούς δικαίου. Όπως πολύ σωστά παρατηρούν οι R. Kramer & R. 

Michalowski, η σύγχρονη δοµή των  Ηνωµένων Εθνών δίνει τη δυνατότητα στα 

ισχυρά κράτη, και ιδιαίτερα σε εκείνα που µετέχουν  ως µόνιµα µέλη του Συµβουλίου 

Ασφαλείας, να πρωτοστατούν σε µεγάλο βαθµό στον καθορισµό του περιεχοµένου 

του διεθνούς δικαίου, όπως και σε πρακτικές ερµηνείες των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της ανάλογης κοινωνικής βλάβης 

διευκολύνει το διάλογο για το πώς κάποιες κρατικές δράσεις θα εκληφθούν  ως 

παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και κάποιες άλλες ως ανεκτές, αν και αχρείες, 

πρακτικές. «Συνοπτικά, συνδυάζουµε ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις για το οικονοµικό και 

πολιτικό έγκληµα µε την έννοια της ανάλογης κοινωνικής βλάβης σε µία θεωρητική 

κατασκευή, την  οποία ονοµάζουµε κρατικό – εταιρικό έγκληµα. Αυτή η κατασκευή µας 

βοηθάει να εξετάσουµε ένα ευρύ  φάσµα εγκληµάτων, διοικητικών παραβάσεων και 

κοινωνικών  βλαβών  που προκύπτουν όταν  η οικονοµική και η πολιτική εξουσία 

τέµνονται µε επιβλαβείς τρόπους»579 

578 Michalowski R. & Kramer R., 2006a, op. cit. σελ. 13

579 Ibid. σελ. 14
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Διαβλέπουµε ότι η έννοια του κρατικού – εταιρικού εγκλήµατος διαθέτει 

περαιτέρω τρία συστατικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, µε το να θέτει στο επίκεντρο της 

µελέτης της καταστάσεις οργανωσιακής παρέκκλισης ταυτίζεται όχι τόσο µε 

µεµονωµένες και διακριτές πράξεις αλλά µε τα αποτελέσµατα που παράγονται από 

τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα σε διάφορους κοινωνικούς θεσµούς του 

κράτους. Δεύτερον, εστιάζοντας στον µόλις προαναφερόµενο «συσχετικό 

χαρακτήρα» του κράτους φέρνει στο προσκήνιο τους τρόπους µε τους οποίους οι 

οριζόντιες σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα στους οικονοµικούς και πολιτικούς 

θεσµούς συνιστούν  ισχυρό ενδεχόµενο για την πρόκληση κοινωνικά επιβλαβών 

δράσεων. Υπό αυτή την οπτική, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις, εκπροσωπώντας 

αντιστοίχως τους θεσµούς της οικονοµίας και της πολιτικής, δεν ανταποκρίνονται σε 

κλειστά αυτό-αναπαραγόµενα συστήµατα αλλά σε δυναµικές ο συνδυασµός των 

οποίων οδηγεί σε παραδείγµατα οργανωσιακής παρέκκλισης.  Ενώ τέλος, ο ίδιος 

σχεσιακός χαρακτήρας εσωκλείει στο περιεχόµενο της έννοιας του κρατικού – 

εταιρικού εγκλήµατος και τις κάθετες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στα 

διάφορα επίπεδα οργανωσιακής δράσης: το ατοµικό, το θεσµικό και το ευρύτερο 

πολιτικό – οικονοµικό.

Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία και χαρακτηριστικά που συνθέτουν τον 

όρο του κρατικού – εταιρικού εγκλήµατος ο σχετικός ορισµός διαµορφώνεται ως 

εξής: «Τα κρατικά  - εταιρικά εγκλήµατα είναι παράνοµες ή κοινωνικά επιβλαβείς 

δράσεις που απολήγουν εκ µιας αµοιβαία ενισχυµένης αλληλεπίδρασης/συνεργασίας 

ανάµεσα (1) σε πολιτικές και/ή πρακτικές προς επιδίωξη σκοπών ενός ή περισσότερων 

θεσµών πολιτικής διακυβέρνησης και (2) σε πολιτικές και/ή πρακτικές προς επιδίωξη 

σκοπών από έναν ή περισσότερους θεσµούς οικονοµικής παραγωγής και διανοµής».580 

Με άλλα λόγια, εντός του καπιταλιστικού οικονοµικού µοντέλου το κρατικό – 

εταιρικό έγκληµα περιλαµβάνει δύο ή περισσότερους οργανισµούς, ο ένας 

τουλάχιστον εκ των οποίων ανήκει στον  ιδιωτικό τοµέα και ο άλλος στο δηµόσιο ενώ 

µορφολογικά αποκρυσταλλώνεται στις επιβλαβείς συνέπειες των  παρεκκλινουσών δι 

– οργανωσιακών σχέσεων  µεταξύ επιχειρήσεων  και κυβερνήσεων.  Αν και οι 

εµπνευστές του όρου σηµειώνουν ότι ο συγκεκριµένος ορισµός δεν αφορά 

580  Kramer R. & Michalowski R., 2006a, “The Original Formulation”, στο  Michalowski R. & Kramer R. (ed.) 
State Corporate – Crime. Wrongdoing At The Intersection Of  Business And Government, Rutgers  University Press, 
New Brunswick, New Jersey & London, σελ. 20
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αποκλειστικά σε συστήµατα ιδιωτικής παραγωγής αλλά δύναται να επεκταθεί και σε 

περισσότερο κεντρικά σχεδιασµένες οικονοµίες, εντούτοις ως πεδίο εργασιών 

ορίζεται ο σύγχρονος νέο-φιλελεύθερος καπιταλισµός και ο νέο-φοµενταλισµός της 

αγοράς. Εντός ενός τέτοιου πεδίου, η διαµόρφωση των  σχέσεων οργανωσιακής 

παρέκκλισης που µε τη σειρά τους συνιστούν οι ίδιες πεδίο για την εκτύλιξη της 

κρατικής – εταιρικής εγκληµατικότητας διακρίνουν ανάµεσα στο «κρατικά – 

υποκινούµενο εταιρικό έγκληµα» (“state-initiated corporate crime”) και στο 

«κρατικά – υποβοηθούµενο εταιρικό έγκληµα» (“state-facilitated corporate crime”). 

Το πρώτο λαµβάνει χώρα όταν εταιρείες που έχουν προσληφθεί από µια κρατική 

κυβέρνηση εµπλέκονται σε περιπτώσεις οργανωσιακής παρέκκλισης υπό την 

καθοδήγηση ή την  διακριτική έγκριση της ίδιας της κυβέρνησης.581 Ενώ το δεύτερο 

συµβαίνει όταν κυβερνητικοί θεσµοί κοινωνικού ελέγχου ευθύνονται για τη ξεκάθαρη 

αποτυχία τους να δηµιουργήσουν ρυθµιστικούς θεσµούς, ικανούς να περιορίζουν 

παρεκκλίνουσες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, είτε εξαιτίας της ευθείας συνέργιας 

µεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης είτε επειδή µοιράζονται κοινούς σκοπούς, η 

επίτευξη των οποίων θα διακυβευόταν από δυναµικά ρυθµιστικά µέτρα.582 

Η διάρθρωση του κρατικού – εταιρικού εγκλήµατος σε πολλαπλά πεδία και 

επίπεδα σηµατοδοτεί την  ανάγκη όπως θα υπογραµµίσουν  πολλοί θεωρητικοί και 

κατ΄ επέκταση τη προσπάθεια θεµελίωσης µιας «συνθετικής θεωρίας» (“integrated 

581  Ως τυπικό  παράδειγµα αυτής της περίπτωσης προβάλλεται από τον R. Kramer η υπόθεση της έκρηξης του 
διαστηµόπλοιου Challenger το 1986, η  οποία αποδεικνύεται ότι δεν ήταν παρά το συλλογικό αποτέλεσµα από τη 
συνεργασία ανάµεσα σε έναν κυβερνητικό οργανισµό, τη NASA και µια ιδιωτική επιχείρηση, την Morton Thiokol 
Inc. Πιο  συγκεκριµένα ο συγγραφέας προβαίνει σε εξηγήσεις για το  πώς κρατικοί και ιδιωτικοί επιχειρηµατικοί 
φορείς  αλληλεπιδρώντας µεταξύ τους κατέληξαν στην παραγωγή παρακινδυνευµένων αποφάσεων και 
επικίνδυνων πράξεων που στοίχησαν τη  ζωή έξι αστροναυτών και µιας εκπαιδευτικού. Βλ. Kramer R., 2006, “The 
Space Shuttle Challenger Explosion,” στο  Michalowski R. & Kramer R. (ed), State – Corporate Crime. 
Wrongdoing At The Intersection Of Businnes And Government, Rutgers University Press, New Brunswick, New 
Jersey and London, σελ. 27 – 44

582Στα χαρακτηριστικά της δεύτερης περίπτωσης  ανταποκρίνεται περισσότερο η  υπόθεση στην οποία αναφέρεται 
η µελέτη των J. Aulette & R. Michalowski αναφορικά µε την πυρκαγιά που  ξέσπασε σε εκτροφείο πουλερικών 
στο Hamlet  της Ν. Καρολίνας, κατά την οποία  σκοτώθηκαν 25 εργάτες και τραυµατίστηκαν άλλοι 56. Οι 
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι µια σειρά από πράξεις  και παραλείψεις τόσο από την επιχείρηση όσο και από το 
κράτος συνέβαλαν στη παγίωση από  τη µια πλευρά ενός φιλο-επιχειρηµατικού  κλίµατος  περιορισµένων έως 
µηδενικών ελέγχων και από  την άλλη στην υπο-χρηµατοδότηση µέτρων και πολιτικών από την πολιτεία της Ν. 
Καρολίνας για  τη ενίσχυση ασφαλών συνθηκών εργασίας λειτουργώντας ως  ιδανικά προηγούµενα  που 
δροµολόγησαν την επερχόµενη πυρκαγιά. Βλ. Aulette J. & Michalowski R., 2006, The Fire in Hamlet, στο  
Michalowski R. & Kramer R (ed). State – Corporate Crime. Wrongdoing At The Intersection Of Business And 
Government, Rutgers  University Press, New Brunswick, New Jersey and London, pp. 45 – 66. Για µια προσπάθεια 
προσαρµογής  του συγκεκριµένου θεωρητικού  πρίσµατος στην ελληνική επικράτεια βλ. Γλυµή Μ., 2011, Κρατικά 
Διευκολυνόµενο  Επιχειρηµατικό Έγκληµα. Η περίπτωση της ΔΕΗ στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεµαΐδας και της 
Μεγαλόπολης, Πάντειο  Πανεπιστήµιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστηµών, Τµήµα Κοινωνιολογίας, Τοµέας 
Εγκληµατολογίας 
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theory”)583   προκειµένου αφενός για την κατανόηση του φαινοµένου και αφετέρου 

για τη διαµόρφωση µιας επίσης ενιαίας αντεγκληµατικής πολιτικής. Σύµφωνα µε 

αυτή την πρόταση προκρίνεται η σύγκλιση τριών διαφορετικών θεωρητικών 

προσεγγίσεων για την κάλυψη τόσο του µίκρο-, του µέσο- όσο και του µάκρο- 

επιπέδου ανάλυσης.584Συγκεκριµένα, υποστηρίζεται ότι η θεωρία της διαφορικής 

συναναστροφής, όπως αναπτύχθηκε από τον Sutherland, η οργανωσιακή θεωρία, µε 

την οποία υπογραµµίζεται ο εγκληµατογόνος χαρακτήρας των οργανισµών είτε υπό 

την οπτική της έµφασης στους πολιτισµικούς σκοπούς585  είτε ως αποτέλεσµα 

ελαττωµατικών ελεγκτικών µεθόδων586και η θεωρητική προσέγγιση, που αναζητά τις 

εγκληµατογόνες δυνάµεις στην ευρύτερη πολιτική οικονοµία, αν και υπηρετούν 

διαφορετικά θεωρητικά πρότυπα και ανταποκρίνονται σε διαφορετικές επιστηµονικές 

παραδόσεις δύνανται να συγχωνευθούν σε ένα ενιαίο θεωρητικό µοντέλο. 

Ο βασικός συλλογισµός που αναπτύσσεται υπαγορεύει συνοπτικά ότι η δοµή, 

οι δυναµικές και οι πολιτισµικές έννοιες που συνδέονται µε τις ισορροπίες, οι οποίες 

αφορούν στη πολιτική οικονοµία κάθε κοινωνίας, διαµορφώνουν το περιεχόµενο των 

σκοπών και τη µορφή των µέσων που προτάσσονται από τους οικονοµικούς και 

πολιτικούς θεσµούς, όπως και τους περιορισµούς τους οποίους υπόκεινται. Το 

οργανωσιακό επίπεδο ανάλυσης συσχετίζει από τη µια πλευρά την εσωτερική δοµή, 

583  Βλ. 1. Coleman J., 2002, The Criminal Elite - Understanding White Collar  Crime, 5th ed., Worth Publishers, 
California Polytecnic State University  – San Luis Obispo  2.Vaughan D., 1983, Controlling Unlawful 
Organizational Behavior: Social Structure and Corporate Misconduct, University of Chicago Press, Chicago  

3.Braithwaite J., 1989a “Criminological  Theory and Organizational Crime, στο Justice Quarterly, τ. 6, σελ. 333 – 
358 4. Finney H. & Lesieur H., 1982, A Contingency Theory Of Organizational Crime, στο  Research in  the 
Sociology of Organizations, τ. 1, 255-299 

584  Οι D. Kauzlarich & R. Matthews χωρίς να διαφωνούν µε τον ισχυρισµό που  διατυπώνεται από  τον J. 
Braithewaite και άλλους  µελετητές ότι οι κοινωνικο- ψυχολογικές ερµηνείες αψηφούν σε µεγάλο βαθµό  τις 
συνισταµένες που εµπλέκονται µε το φαινόµενο του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, σηµειώνουν ωστόσο  ότι 
τέτοιες  ερµηνείες δεν µπορούν να αποκλειστούν τελείως από  την προσπάθεια κατανόησης του φαινοµένου, πολύ 
περισσότερο δε από  τη στιγµή που  συνιστούν µέρος  της ίδιας  της θεωρίας για  την κρατική  –  εταιρική 
εγκληµατικότητα. Όπως συγκεκριµένα θα πουν πέρα από  το πώς  δηµιουργούνται και συντηρούνται οι δοµικές και 
οργανωσιακές  δυνάµεις που εξυπηρετούν τα κρατικά – εταιρικά εγκλήµατα ισάξια προσοχή πρέπει να δοθεί και 
στις θεωρίες της αλληλόδρασης προκειµένου να γίνει κατονοητός  ο τρόπος µε τον οποίο  οι δυνάµεις αυτές 
«σωµατοποιούνται»  από τα άτοµα, από τους φορείς δηλαδή συγκεκριµένων πράξεων. Βλ. Kauzlarich D. & 
Matthews A., 2006, “Taking Stock of Theory and Research”, στο Michalowski R. & Kramer R. (eds).  State – 
Corporate Crime. Wrongdoing At  The Intersection Of Business And Government, Rutgers University Press, New 
Brunswick, New Jersey and London, σελ. 239 – 249

585 1.Gross E., 1978b, “Organizational Crime: A Theoretical Perspective” in Denzin N.K. (eds) Studies in Symbolic 
Interaction, CT: JAI Press Greenwich, 2.Vaughan D., 1982, “Toward Understanding Unlawful Organizational 
Behaviour” στο Michigan Law Review, τ.80, σελ. 1377-1402

586  Hopkins A., 1978, “The Anatomy Of Corporate Crime”, στο Wilson p.R. & Braithwaite J., The Two Faces Of 
Deviance: Crimes Of The Powerless And Powerful, University Of Queensland Press, Brisbane, σελ. 79 -91 
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που χαρακτηρίζει συγκεκριµένες οικονοµικές και πολιτικές νοµικές οντότητες µε το 

εξωτερικό πολιτικό – οικονοµικό περιβάλλον και από την  άλλη µε τον τρόπο που η 

επαγγελµατική συµπεριφορά και δραστηριότητα των ατόµων, που επανδρώνουν τις 

προαναφερόµενες οντότητες καθορίζονται αφενός από τις απαιτήσεις που υπαγορεύει 

η θέση εργασίας τους και αφετέρου από τη στοχοθεσία, που επιτάσσουν οι 

οργανισµοί. Ενώ η θεωρητική παράµετρος της διαφορικής συναναστροφής 

εστιάζοντας στις κοινωνικές σχέσεις και δεσµούς που νοηµατοδοτούν την ανθρώπινη 

ύπαρξη επιδιώκει την κατανόηση της συµβολικής πραγµατικότητας, όπως την υφαίνει 

η κοινωνική αλληλεπίδραση που υλοποιείται εντός των περιχαρακωµένων 

οργανωσιακών κόλπων. Υπέρ της λειτουργικότητας του πολύ-εστιακού αυτού φακού 

που διαµορφώνεται, κρίνεται επιπρόσθετα η συµβολή τριών καταλυτικών 

παραµέτρων: α)η έµφαση επί των κινήτρων ή επί της αποδοτικότητας ή διαφορετικά 

ο υπερτονισµός της κατάκτησης των πολιτισµικών  στόχων  β)η δοµή των ευκαιριών 

και συνεπώς ο βαθµός έλλειψης των νοµίµων µέσων και γ)η λειτουργικότητα του 

ελέγχου και άρα η επάρκεια του κοινωνικού ελέγχου.

Όπως θα σπεύσουν να τονίσουν οι υποστηρικτές της, η παραπάνω 

πολυσύνθετη ανάλυση ενορχηστρώνεται απόλυτα µε την ανησυχία που διατρέχει την 

έννοια του κρατικού – εταιρικού εγκλήµατος για το πώς οι πολιτικές και οικονοµικές 

διεργασίες δικαιοδοτούν  κρατικά και επιχειρηµατικά µεγαλοστελέχη ως προς την 

επιδίωξη στόχων και πολιτικών, συχνά σε απόλυτη οµοφωνία µεταξύ τους, «που 

καταλήγουν στο θάνατο, τη βλάβη, τη δυσκρασία, την οικονοµική απώλεια, και ολοένα 

και περισσότερο εντός της παγκοσµιοποιηµένης, καπιταλιστικής οικονοµίας, στην 

πολιτισµική διαταραχή, ενώ όλοι είναι προστατευµένοι από το απόλυτο βάρος της 

ποινικοποίησης για τις πράξεις αυτές.»587 Κύριο σηµείο της προσφοράς του παρόντος 

θεωρητικού µοντέλου διαφαίνεται το γεγονός ότι καθιστά το κράτος ισότιµο µέτοχο 

στη διάπραξη εταιρικών  εγκληµάτων. Συνεχίζοντας τη παράδοση της κριτικής 

εγκληµατολογίας, και πιο συγκεκριµένα πατώντας στη θεωρητική κληρονοµιά του R. 

Quinney, οι R. Kramer & R. Michalowski υπογραµµίζουν αυτό που κατά κύριο λόγο 

αποσιωπάται από την επικρατούσα τάση στις ποινικές επιστήµες: ότι δηλαδή το 

δίκαιο και η δικαιοσύνη δεν είναι παράγωγα µιας συµµετοχικής δηµοκρατίας αλλά τα 

587 Kramer R., Michalowski R. & Kauzlarich D. 2002, op. cit., σελ. 266
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προϊόντα διευθετήσεων ενός συγκεκριµένου συνασπισµού δυνάµεων. Η παραίνεση 

εποµένως που ενεδρεύει σε ολόκληρη τη θεωρία περί κρατικής – εταιρικής 

εγκληµατικότητας για σύγκλιση της ιστορίας µε την πολιτική οικονοµία δεν αποτελεί 

απλώς µια ακόµη θεωρητική µεταβλητή ή µεθοδολογικό εργαλείο αλλά συνιστά 

πρωτίστως νέα αφετηρία για τη µελέτη του εγκληµατικού φαινοµένου.

Καταγράφηκε ήδη ότι οι διάφοροι στόχοι των «οργανωσιακών θυτών» 

φωλιάζουν σε συγκεκριµένα ιστορικά πλαίσια και  έχουν  τις ρίζες τους στις «ορµές» 

για συσσώρευση κεφαλαίου, για διακίνηση κεφαλαίου, για πολιτική νοµιµοποίηση ή 

ηγεµονία. Η νέο-φιλελεύθερη παρότρυνση για ολοένα και µεγαλύτερη 

εντατικοποίηση αυτού του σεναρίου ανάγει το κρατικό – εταιρικό έγκληµα ως το 

µεγαλύτερο πρόβληµα στις αυξανόµενα πολύπλοκες και διαπλεκόµενες ανά τον 

κόσµο πολιτικές – οικονοµίες.588 Πρόκειται ουσιαστικά για το δεύτερο καίριο σηµείο 

της προσφοράς της θεωρητικής προσέγγισης του κρατικού – εταιρικού εγκλήµατος, 

το οποίο ισοδυναµεί µε την παραδοχή ότι οι θεσµικές και οργανωσιακές διευθετήσεις 

που αντανακλούν οικονοµική ανισότητα στρώνουν το έδαφος σε εγκληµατογόνες 

πρακτικές. Άφθονα παραδείγµατα που εκτείνονται χρονικά από τις εποχές δουλείας, 

του αποικιακού επεκτατισµού έως τη σε διαρκή επικαιρότητα απροκάλυπτη 

εκµετάλλευση του εργατικού δυναµικού589  αποτυπώνουν τα λειτουργικά όρια που 

διακρίνουν σε δύο κόσµους: σε εκείνους που οι νοµοθετικές επιταγές βρίσκονται σε 

πλήρη ισχύ και στους άλλους όπου εκµηδενίζονται. 

Η θεωρία εποµένως για την κρατική – εταιρική εγκληµατικότητα προτείνει 

µεταξύ άλλων και την ανεπάρκεια του επίσηµου  κοινωνικού ελέγχου ως προς την 

οργανωσιακή παρέκκλιση και εγκληµατικότητα. «Στην εποχή της οικονοµικής 

παγκοσµιοποίησης είναι απαραίτητο να διερευνηθεί το αποτέλεσµα των νεο-

588 Perrow C., 1986, “Risky Systems: The Habit of Courting Disaster” στο The Nation, τ.242, σελ 347–356

589  Μια από τις  µορφές που µπορεί να πάρει η εκµετάλλευση αυτή  αποτελούν για τους  S. Tombs & D. Whyte τα 
«εγκλήµατα σε βάρος της ασφάλειας»  (“safety crimes”). Με τον όρο αυτό  οι συγγραφείς αναφέρονται στις 
νοµοθετικές παραβιάσεις που  προβαίνουν οι εργοδότες, µε πράξεις ή µε παραλείψεις τους, και οι οποίες 
προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν απότοµο θάνατο  ή τραυµατισµό ως αποτέλεσµα δραστηριοτήτων που 
συνδέονται µε την εργασία. Επισηµαίνεται ότι πρόκειται περί µιας υπο – οµάδας της κρατικής – εταιρικής 
εγκληµατικότητας, η οποία διακρίνεται από τρία βασικά χαρακτηριστικά: α)Η έµφαση σε σχέση µε τα εν λόγω 
εγκλήµατα δίνεται περισσότερο στις συνθήκες ασφαλείας παρά στις υγειονοµικές συνθήκες. β)Η έννοια της 
ασφάλειας  περιχαρακώνεται ακόµη περισσότερο καθόσον αφορά  στα εγκλήµατα  που συνεπάγεται η 
καταστρατήγηση της αποκλειστικά σε βάρος των εργατών. γ)Σύµφωνα µε το θεωρητικό  πρίσµα που  υιοθετείται τα 
συγκεκριµένα εγκλήµατα συνιστούν βίαια εγκλήµατα. Ως αιτιολογική βάση για την ερµηνεία τους προτείνεται η 
πολιτική οικονοµία του  καπιταλιστικού συστήµατος παραγωγής, η οποία επιτάσσει µεταξύ άλλων «τα κράτη  να 
επιδιώκουν πολιτικές που  ευνοεί τα συµφέροντα του  κεφαλαίου σε βάρος του  εργατικού δυναµικού»   Βλ. Tombs S & 
Whyte D., 2007, Safety Crimes, Willan Publishing, σελ. 209
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φιλελευθέρων πολιτικών και πρακτικών. Οι υπερεθνικές εταιρείες, τα εθνικά κράτη και 

διεθνείς οικονοµικοί θεσµοί λειτουργούν από κοινού ώστε να ιδιωτικοποιηθεί οι 

παγκόσµια οικονοµία και να προωθηθούν οι πολιτικές της ελεύθερης αγοράς. Νέα 

νοµικά πλαίσια, ευνοϊκά προσκείµενα προς τις υπερεθνικές εταιρείες και τους επενδυτές 

υιοθετούνται, επιχειρηµατικές ρυθµίσεις καταστρατηγούνται, φόροι αφαιρούνται, 

υπηρεσίες του κράτους πρόνοιας και άλλες φιλολαϊκές παρεµβάσείς στο όνοµα της 

κοινωνικής και της οικονοµικής ισότητας αποσύρονται. Οι συνέπειες τέτοιων 

πολιτικών και πρακτικών  είναι βαριά εγκλήµατα· δηλαδή, αποσοβήσιµες κοινωνικές 

βλάβες όπως η οικονοµική ανισότητα, η φτώχια, η περιβαλλοντική καταστροφή, η 

πείνα, οι λοιµοί και ο πρόωρος θάνατος. Και, για την  ειρωνεία του  πράγµατος, 

σπουδαιότερα ζητήµατα από αυτά στα οποία οι εγκληµατολόγοι επικεντρώνονται 

συνήθως: συµβατικές µορφές διαπροσωπικής βίας και εγκλήµατα κατά της ιδιοκτησίας 

και περιουσίας.»590 

Με αυτό ακριβώς το επιχείρηµα οι υποστηρικτές της παρούσας θεωρητικής 

τάσης δικαιολογούν την  ανάγκη νοµικής τυποποίησης της έννοιας του κρατικού – 

εταιρικού εγκλήµατος ώστε να πληροί τις απαιτήσεις ουσιαστικής εγκληµατολογικής 

έρευνας και ανάλυσης.591Την ανάγκη µε άλλα λόγια άρσης της εγκληµατολογικής 

επιστήµης από ένα αυτιστικό πλαίσιο διύλισης νοµικών τεχνικοτήτων και µεταφοράς 

του διαλόγου σε τρέχουσες και µελλοντικές µορφές βίας από τους κατέχοντες 

πολιτική και επιχειρηµατική ισχύ. Όπως υπογραµµίζεται πρόσφατα από τον G. Barak 

η κριτική εγκληµατολογία πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενήµερη για την υποχρέωση της 

να διερευνά και να συνεργάζεται µε ανθρώπους που διανύουν διαφορετικές πορείες 

στη ζωή προκειµένου να προωθήσει την κοινωνική ειρήνη και τη µη βία.592 Για το 

λόγο αυτό επισηµαίνεται ότι µια αυστηρά ή συσταλτικά ακαδηµαϊκή εµφύτευση της 

έννοιας του κρατικού – εταιρικού εγκλήµατος στο έδαφος της εγκληµατολογίας από 

µόνη της δεν ευνοεί τη γονιµότητα του διαλόγου. Είναι απαραίτητη η παράλληλη 

επεξεργασία και κατανόηση των σύγχρονων συνισταµένων που συνηγορούν υπέρ 

590 Michalowski R. & Kramer R., 2007, op. cit. σελ. 213

591 Kauzlarich D. & Matthews R. 2006, op. cit, σελ. 239  

592  Barak G., 2003, “Revisionist History, Visionary Criminology and Need – Based Justice” στο  Contemporary 
Justice Review, τ.6, σελ. 217 - 225
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µιας ολοένα και πιο «κοινωνίας του αποκλεισµού» (“exclusive society”).593   Οι 

σύγχρονες δοµές κοινωνικού αποκλεισµού είναι οι ίδιες µε αυτές που ευνοούν την 

κρατική – εταιρική εγκληµατικότητα. Η παραίτηση εποµένως από κάθε σκέψη για τις 

πιθανότητες και τις δυσκολίες αντίστασης απέναντι σε τέτοιες δοµές και στις 

διαδικασίες που τις καλλιεργούν και συντηρούν, οδηγεί εκ προοιµίου σε µια 

κατάσταση ιστορικής αµνησίας, η οποία ως άλλο κουτί της Πανδώρας υποθάλπει 

593 Σύµφωνα  µε τον J. Young η µετάβαση από  την εποχή της νεωτερικότητας  στους σύγχρονους καιρούς  της µετα 
– νεωερικότητας µπορεί να ειδωθεί ως  κίνηµα  από µια κοινωνία «αφοµοίωσης» σε µια κοινωνία  «αποκλεισµού». 
Δηλαδή από  µια κοινωνία µε έµφαση  στην υλική και υπαρξιακή ενσωµάτωση των µελών της καθώς και στη 
συγχώνευση της παρέκκλισης και αναταραχής σε µια κοινωνία που  καθιστά τα µέλη της επισφαλή τόσο  σε υλικό 
όσο και σε υπαρξιακό  επίπεδο και που  απαντάει στη  παρέκκλίση µε διαχωρισµό και αποκλεισµό. Αυτή η 
διάβρωση του αφοµοιωτικού κόσµου  της µοντέρνας περιόδου, που ο  E. Hobsbawn αποκαλεί «Χρυσή Εποχή» 
παραπέµπει σε διαδικασίες  οργανικής διάσπασης  τόσο στη  σφαίρα της κοινότητας όσο  και στη σφαίρα εργασίας. 
Η πρώτη  είναι συνώνυµη, µιας  διαδικασίας που σύµφωνα πάλι µε την ορολογία του E. Hobsbawn χαρακτηρίζεται 
ως «πολιτισµική επανάσταση»  µε αποτέλεσµα την ανάδειξη ενός νέου ατοµισµού, που  επιτρέπει στα άτοµα να  
κατασκευάσουν διαφορετικές  ταυτότητες, (οι οποίες µε τη σειρά τους αν και σπονσοράρονται συνήθως  από  τις 
δυνάµεις  του εµπορίου και της αγοράς  τελειοποιούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα) και ως εκ  τούτου την 
επικράτηση µιας πλουραλιστικής κοινωνίας. Η δεύτερη ταυτίζεται µε την επερχόµενη  της  πολιτισµικής 
επανάστασης  οικονοµική κρίση, η οποία µεταβάλει τις  αγορές και τους όρους  εργασίας, τριχοτοµώντας 
κατ’ουσίαν το  κοινωνικό σύνολο και καλλιεργώντας το συναίσθηµα του επισφαλούς, του αδίκου και του 
αυθαιρέτου. Ο J. Young υπογραµµίζει ότι και οι δύο διαδικασίες υποκινούνται από  τις  δυνάµεις της αγοράς. Η 
εξίσωση που  διαµορφώνεται µε τον αποκλεισµό  από την αγορά εργασίας ισούται µε άρνηση των εργατικών 
δικαιωµάτων, που µε τη σειρά τους  παραπέµπουν σε άρνηση  των κοινωνικών δικαιωµάτων για να καταλήξουν σε 
άρνηση των νοµικών δικαιωµάτων. Σε αντίθεση µε τη µοντέρνα περίοδο, η οποία έστρωσε το  δρόµο προς τη 
επικράτηση του δηµόσιου  συµφέροντος εις βάρος όµως της διαφορετικότητας. Η  µεταµοντέρνα περίοδος εξαίρει 
τις διαφορές αλλά  αδυνατεί να διαχειριστεί τις διαφορές στα υλικά συµφέροντα που υπάρχουν ανάµεσα στα άτοµα 
και τους πολίτες. Ο  αποκλεισµός εποµένως  πλέον δεν οφείλεται σε ότι απεικονίζει το διαφορετικό αλλά  σε ότι 
αντικατοπτρίζει κίνδυνο. Η ουσία του προβλήµατος εντοπίζεται και από τον J. Young στη θεµελιακή  αντίφαση της 
φιλελεύθερης  δηµοκρατίας, ενός συστήµατος δηλαδή που  νοµιµοποιείται πάνω στη δικαιολογητική βάση της 
ισότητας των ευκαιριών και µιας λογικής  της ανταµοιβής ανάλογης των κόπων που καταβάλλονται αλλά που  είναι 
άνισο και βαθιά αναξιοκρατικό  στη δοµή του.  Στην εποχή της  µετανεωτερικότητας η επίσηµη κουλτούρα 
επιβάλλει υψηλές προσδοκίες τόσο  σε υλικό  επίπεδο  όσο  και σε επίπεδο  αυτοεκπλήρωσης διαγράφοντας τη 
διαλεκτική του  σύγχρονου αποκλεισµού. Η µαταίωση των προσδοκιών αποτελεί τη σύγχρονη πηγή πίεσης  προς το 
σύστηµα που σε συνδυασµό µε την αίσθηση της σχετικής αποστέρησης µετατρέπονται σε πιθανές  αιτίες 
παρέκκλισης. Απέναντι στους παράγοντες κοινωνικής αποσταθεροποίησης  και υπαρξιακής ανασφάλειας, δηλαδή 
στην οικονοµική ανασφάλεια, τη σχετική αποστέρηση, το  διάχυτο ατοµισµό  και τον πλουραλισµό προβάλλει η 
ανάγκη µιας σταθερής βάσης, την οποία  η νεοφιλελεύθερη οπτική αναζητά κυρίως στις αξίες  του  «ένδοξου 
παρελθόντος»   και που η νεοφιλελεύθερη διανόηση  επικροτεί ως «πολιτικά ορθό»  υπογραµµίζοντας την 
συρρίκνωση της ανοχής απέναντι στην παρέκκλίση, την εµµονή µε την ορθότητα της  συµπεριφοράς  και του λόγου 
και την επιµονή στην αυστηρή  αστυνόµευση των ηθικών ορίων και στον τιµωριτισµό. Στο  πλαίσιο αυτό  ο 
συγγραφέας σχολιάζει ότι «οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές ανά τον κόσµο προσπαθούν όχι µόνο να  αναδιπλώσουν το 
κράτος αλλά να επανατοποθετήσουν τις παραµέτρους  της αστικής κοινωνίας. Επαναφέρουν το κοινωνικό συµβόλαιο 
πίσω στο  τραπέζι και  προσπαθούν αποκλείσουν τα πιο  χαµηλά  στρώµατα εκτός της σφαίρας επιρροής του» Βλ. 1. 
Young J., 1999, The Exclusive Society, Sage Publications, London – thousand Oaks – New Delhi, p.51, 2. 
Hobsbawm E., 1999, Η  Εποχή των Άκρων. Ο Σύντοµος Εικοστός  Αιώνας 1914 – 1991, εκδόσεις Θεµέλιο, γ΄ 
έκδοση
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µεγαλύτερες κοινωνικές ακρότητες, συνώνυµες µε αυτό που οι R. Kramer & R. 

Michalowski ονοµατίζουν «εγκλήµατα αυτοκρατορίας».594       

Αν αυτή η «παγκοσµιοποιηµένη ανοµία», δηλαδή η παγκοσµίων  πλέον 

διαστάσεων «θεσµική ανοµία» όπως περιγράφηκε ήδη από τους S. Messner & R. 

Rosenfeld, αποτελεί προϊόν του συνδυασµού που προκύπτει από την έµφαση στα 

πολιτισµικά σύµβολα της επιτυχίας και την ασθενή λειτουργία κάθε µορφής ελέγχου 

τότε υποστηρίζεται ότι η άκρη του νήµατος για τον  περιορισµό της ανοµικής 

οργανωσιακής δράσης βρίσκεται στην επαναθεώρηση των προαναφεροµένων 

συµβόλων  και στη καλλιέργεια ενός περισσότερο αποτελεσµατικού ρυθµιστικού 

κλίµατος. «Όταν  οι ισχυροί θέλησαν τη ρύθµιση, συνήθως επιδίωκαν την  προστασία 

του µονοπωλίου τους· όταν  θέλησαν την  απορύθµιση, γινόταν  για να γλιτώσουν από το 

να µη πληρώσουν τα βάρη που οι ίδιοι κατάφεραν  σε βάρος του µέσου πολίτη. Κατά 

συνέπεια, οι περισσότεροι πολίτες ανά τον  κόσµο…δικαίως επιθυµούν το αντίθετο: 

απορύθµιση του µονοπωλιακού προνοµίου και ενίσχυση των  ρυθµίσεων για την 

προστασία της κοινότητας από την κατάχρηση της εταιρικής εξουσίας. Η πάλη για την 

πολιτειακή κυριαρχία είναι µια επίπονη προσπάθεια για να επιτευχθεί αυτή η 

ανατροπή.595Και κλείνοντας οι R. Kramer & R. Michalowski θα προσθέσουν: 

«προτείνουµε ωστόσο, πέρα από τη διασκεδαστική και εξωπραγµατική του όψη, ότι µια 

τόσο σηµαντική ανακατασκευή του εταιρικού στόχου είναι η µόνη ελπίδα που έχουµε 

για να αποφύγουµε όχι µόνο πολύ περισσότερες κρατικά – βοηθούµενες εταιρικές 

τραγωδίες στο µέλλον αλλά και µια γη που µαστίζεται από τη εξουθενωτική άµβλυνση 

594 Πιο αναλυτικά οι συγγραφείς σηµειώνουν ότι στη προσπάθεια τους  οι νέο – συντηρητικοί, που  µέχρι πρόσφατα 
ήλεγχαν τη κυβέρνηση του  George W. Bush, να εφαρµόσουν µια γεωπολιτική στρατηγική για να προβάλουν την 
αµερικανική ισχύ, για να διασφαλίσουν την αµερικανική πρόσβαση και έλεγχο επί των πετρελαιακών αποθεµάτων 
και για να  αναδιαµορφώσουν την πολιτική κουλτούρα στη Μέση Ανατολή, µετατρέποντας το συγκεκριµένο 
γεωγραφικό  τµήµα σε πεδίο εφαρµογής  ακραίων πολιτικών ελεύθερης  αγοράς, διέπραξαν σηµαντικότατα κρατικά 
– εταιρικά εγκλήµατα. Όπως επιπρόσθετα υπογραµµίζουν οι Η.Π.Α., σε ένα κυνήγι αυτοκρατορίας, ενεπλάκησαν 
σε επιθετικούς πολέµους, όπως ο  πόλεµος  στο  Ιράκ, και διέπραξαν πολλαπλά εγκλήµατα πολέµου και άλλες 
σοβαρές παραβιάσεις  των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Η εφαρµογή µιας τέτοιας πολιτικής  ταυτίζεται συνολικά µε 
τα «εγκλήµατα  αυτοκρατορίας». Βλ. 1. Michalowski R. & Kramer R., 2007, “State – Corporate Crime and 
Criminological Inquiry”, στο Geis  G. & Pontell H (eds), “International Handbook of White – Collar and 
Corporate Crime” Kluwer Academic /Plenum Publishers, Dordrecht, σελ. 200-219 2. Kramer R. & Michalowski 
R. 2006b, “The Invasion  of Iraq”, στο  Michalowski R. & Kramer R. (eds.),  State – Corporate Crime. Wrongdoing 
At The Intersection Of Business And Government,  Rutgers University  Press, New Brunswick, New Jersey and 
London, σελ. 199 – 214

595  Braithwaite J. & Drahos P. 2000, Global Business Regulation, Cambridge University  Press, Cambridge, σελ. 
629
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των  οικονοµικών διακρίσεων και τους παρακείµενους πολέµους και τροµοκρατικά 

φαινόµενα που ο κόσµος τείνει να εκτρέφει.»596      

Β. Από τη συναρµογή στη συνταύτιση: Η έννοια του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου ως δίδυµη εκείνης του οργανωµένου εγκλήµατος.

α) Η ιστορική δόµηση του οργανωµένου εγκλήµατος στον αντίποδα του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου

 Η ιστορική διχοτόµηση του όρου και του περιεχοµένου της εγκληµατικότητας 

του λευκού κολάρου, που µοιραία οδήγησε στην ανάπτυξη δύο ξεχωριστών, αν και 

συγγενών, πεδίων  µελέτης αποτελεί επιπρόσθετα το αντικείµενο καταγραφής και 

συνάµα το οπτικό πεδίο ανάλυσης του Ιταλού εγκληµατολόγου Vincenzo Ruggiero. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, ωστόσο, η κατάτµηση του εγκληµατικού φαινοµένου 

και κατ’ επέκταση της εγκληµατολογικής επιστήµης αφορά στη διάκριση του 

εγκλήµατος του λευκού κολάρου από το οργανωµένο έγκληµα. Ανάµεσα στις  

εκτεταµένες µελέτες και στην εντυπωσιακή βιβλιογραφική πραγµατεία, εναλλάξ 

άλλοτε υπό τον έναν και άλλοτε υπό τον άλλο τίτλο, ο συγγραφέας οριοθετεί το 

βάθος του εν  λόγω διανοητικού, όπως θα µπορούσαµε να ονοµατίσουµε, σχίσµατος. 

Μεταξύ των συνεπειών  του συγκαταλέγεται και η γένεση ειδικών επιστηµόνων  επί 

του ενός ή του άλλου θέµατος, µε την  εξειδικευµένη γνώση τους για το ένα 

αντικείµενο να καταµαρτυρά συχνά τη γενικευµένη άγνοια τους για το άλλο. Η άκρη 

του νήµατος εντοπίζεται για τον Ruggiero αφενός στην εµβρυϊκή αµφισηµία µε την 

οποία ο Sutherland προίκισε την  έννοια του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, 

οροθετώντας την in personam και όχι in rem,  και αφετέρου στην αποκρυστάλλωση 

της  µέσω της επιλεκτικής χρήσης και επεξεργασίας, που εν συνεχεία υπέστη η 

θεωρητική του προσέγγιση από κατοπινούς µελετητές.

Όπως πολλαπλώς και λεπτοµερώς έχει αναφερθεί µέχρι τώρα ο ρόλος του 

Sutherland στην εξέλιξη της εγκληµατολογικής επιστήµης υπήρξε καθοριστικός για 

την αποδέσµευση της από προσωπικές και κοινωνικές παθολογίες. Η κατανόηση 

596  Michalowski R. & Kramer R., 2006b, “Enron – Era versus Economic Democracy”, στο Michalowski R. & 
Kramer R. (eds).,  State – Corporate Crime. Wrongdoing  At The Intersection Of Business And Government, 
Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey and London, σελ.184
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ωστόσο της προσφοράς του απαιτεί τη σφαιρική προσέγγιση του έργου του. Η 

επινόηση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, ως όρου καθώς και ο ορισµός του 

ως φαινοµένου, ανεξαρτήτως των επιµέρους  δυσλειτουργιών που ενέχει ή της 

κριτικής που προκαλεί, δεν είναι ανεξάρτητη από το θεωρητικό πρίσµα του 

Sutherland, το οποίο αναζητά τον αιτιοκρατικό παράγοντα του εγκλήµατος όχι 

αποκλειστικά στη φτώχια ή αντίθετα στον  πλούτο, όπως καθ΄ έκαστος παράγοντας 

µεταφράζεται µε αυστηρούς οικονοµικούς όρους, αλλά στις κοινωνικές και συνήθως 

απρόσωπες σχέσεις που συνδέονται µε τον καθένα. Για λόγους κατ’ επέκταση που 

σχετίζονται µε την επιστηµονικότητα της εγκληµατολογίας «η ετερογενής συλλογή 

«πολλαπλών παραγόντων» που  ως γνωστόν  συνδέονται µε το έγκληµα και την 

εγκληµατολογία οφείλουν να οργανωθούν και να ενταχθούν σε µέσα µιας ερµηνευτικής 

θεωρίας η οποία έχει τα ίδια χαρακτηριστικά µε τις επιστηµονικές ερµηνείες σε άλλους 

τοµείς µελέτης»597  

 Ο θρυµµατισµός του παραπάνω θεωρητικού πλαισίου και η µονοµέρεια της 

χρήσης που του έγινε από τις µεθεπόµενες γενιές θεωρητικών προσδιορίζουν και την  

ευθύνη των τελευταίων  για την διαζευγµένη πορεία που ακολούθησε η µελέτη του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαµίου από αυτή του οργανωµένου εγκλήµατος. 

«Εφόσον ο αντι-θετικιστικός ισχυρισµός, ότι τόσο η φτώχια όσο και ο πλούτος είναι 

δυνάµενες αιτίες του εγκλήµατος, παραβλέπεται, αναπόφευκτα η µελέτη του εγκλήµατος 

του λευκού κολάρου και του εταιρικού εγκλήµατος ανεξαρτητοποιείται από αυτή του 

οργανωµένου εγκλήµατος…..Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το οργανωµένο 

έγκληµα ακόµη αναλύεται µε φόντο τη φτώχια ή τη σχετική αποστέρηση…»598  Από τη 

στιγµή µάλιστα που ο Sutherland έχει σπεύσει να θωρακίσει τον περίφηµο ορισµό 

του µε ανθρωποµορφικά χαρακτηριστικά και προσωποπαγείς αρετές, όπως η 

υπόληψη και το υψηλό κοινωνικό κύρος, δηλώνει κατηγορηµατικά ότι οι 

«οργανωµένοι εγκληµατίες» δεν έχουν θέση σε αυτόν. Παρά τις κοινές συνιστώσες 

που εντοπίζει στο περιεχόµενο τόσο του εγκλήµατος του λευκού κολάρου όσο και του 

οργανωµένου εγκλήµατος, όπως η «συµπαιγνιακή» και συνωµοτική φύση τους, η 

τυπικότητα των  δοµών που χαρακτηρίζει την εκτέλεση τους και η προνοµιακή 

597 Sutherland E & Cressey D., 1960, Principles of Criminology, 6th ed. Chicago: Lippincott, σελ. 74 

598  Ruggiero V., 1996a, Organized and Corporate Crime in Europe – Offers  that Can’t Be Refused, Dartmouth, 
Aldershot – Brookfield USA – Singapore – Sydney, σελ. 18
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«ανοχή», την οποία απολαµβάνουν  από πλευράς διοίκησης και δικαιοσύνης, 

φτάνοντας µάλιστα µέχρι τη δήλωση ότι «το έγκληµα του  λευκού κολάρου είναι 

οργανωµένο έγκληµα», εντούτοις η διαφοροποίηση των  φαινοµένων υπαγορεύεται όχι 

πλέον από τη φύση αλλά από τη θέση του δράστη.  Η αναπαραγωγή αυτής της 

προσέγγισης  διαφωτίζει επίσης ως προς την ουσία της διάκρισης του οργανωµένου 

από το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, η οποία θεµελιώνεται όχι στις τεχνικές που 

κάθε φορά ενεργοποιούνται αλλά στο προφίλ του δράστη. Με άλλα λόγια, προσβολές 

της ίδιας δυναµικής ή βαρύτητας προκαλούν διαφορετική αντιµετώπιση επί το 

έδαφος του υποκειµένου της δράσης599.

 Η διάκριση, εποµένως, του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου από το 

οργανωµένο έγκληµα βασίζεται κατά κύριο λόγο σε αιτιοκρατικές θετικιστικές 

προσλαµβάνουσες, όµοιες µε τα «εµφυτεύµατα µιας ανείπωτης πεποίθησης που  θέλει 

τις παράνοµες πράξεις που διαπράττονται από την ελίτ   «οιονεί ποινικά αδικήµατα»: 

(καθώς) αυτές δεν περιγράφουν  τη γενική ανηθικότητα των  δραστών, των οποίων ο 

τρόπος ζωής (lifestyle) θεωρείται ειδεµή αξιέπαινος. Όταν αντίθετα οι ίδιες πράξεις 

διενεργούνται από µέλη του συµβατικού οργανωµένου εγκλήµατος είναι εγκληµατικές: 

η ανήθικη προϊστορία και τρόπος ζωής τους, µε άλλα λόγια τα εξωνοµικά τους 

χαρακτηριστικά, σπιλώνουν  όλες τις συµπεριφορές που υιοθετούν».600  Ήδη 

διαφαίνονται οι απεικονίσεις των δύο φαινοµένων. Είτε επικαλεστούµε τις 

περιγραφικές, αν και αφαιρετικές προσεγγίσεις της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου, µε την έννοια ότι δεν καταλήγουν σε συγκεκριµένο ποινικό αδίκηµα 

ούτε παραπέµπουν σε γένος εγκληµάτων  είτε, αντιστρόφως, ακολουθήσουµε πιο 

αυστηρές θεωρητικές γραµµές, δηλαδή την κατονοµασία και εν συνεχεία τη 

κατηγοριοποίηση συγκεκριµένων  αξιόποινων ή έστω παράνοµων πράξεων υπό τη 

σκέπη του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου ένα πράγµα είναι κοινό: το 

599  Ο διάλογος, µάλιστα, που ανοίγεται µε αφετηρία µια τέτοια  θέση, υπερβαίνει τα όρια της κλασικής διαµάχης, 
που πρωτοστατεί στη µελέτη για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, και αφορά στο  κοινωνικό  status του δράστη, 
µε την προσθήκη µιας επιπλέον παραµέτρου που  ταυτίζεται µε  το φύλο του  δράστη. Βλ. 1.Davies  P., 2003, “Is 
economic crime a man’ game?”, στο Feminist Theory, τ.4(3), σελ. 283-303 2.Wande Valle G. 2002, “The collar 
makes the difference – Masculine criminology and its  refusal to recognize markets  as criminogenic” στο  Crime, 
Law & Social  Change, τ.37, σελ. 277-291, 2.Daly K., 1989, “Gender and varieties of white collar crime” στο 
Criminology, τ.27(4), σελ. 767-796, 

600 Ibid. σελ. 19
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«περιβάλλον»601 αφετηρίας της δράσης. Σε όλες τις περιπτώσεις το περιβάλλον εντός 

του οποίου τοποθετείται το εν λόγω φαινόµενο, ανεξαρτήτως του όρου που του 

επιλέγεται, της ευρύτητας ή της στενότητας του, των χαρακτηριστικών που του 

αποδίδονται και των αιτιών που του καταλογίζονται, είναι πάντα αυτό των  νοµίµων 

επιχειρήσεων, που συνάδει µε την  υπόληψη και το υψηλό κοινωνικό κύρος των 

δραστών του και που εξακολουθεί να παραµένει ακόµη και όταν οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις δεν καταπιάνονται µε την ευγενική καταγωγή ή τα υψηλά προσόντα του 

δράστη. Εποµένως, και παρά τον ανοιχτό διάλογο που χαρακτηρίζει το φαινόµενο του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου µέχρι τις µέρες µας, αυτό που όπως εύστοχα 

επισηµαίνουν οι G. Geis & R. Meier συνιστά «την  πραγµατιστική θέση, που λίγο πολύ 

ο καθένας γνωρίζει τι εννοείται µε το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου»602  είναι ότι 

«συµβαίνει ως µέρος ή ως παρέκκλιση από τον επαγγελµατικό ρόλο του δράστη»603    

Η αποµόνωση και στεγανοποίηση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου 

στη  νόµιµη πλευρά των πραγµάτων δεν  αφήνει περιθώρια αµφισβήτησης για το ύφος 

των δράσεων µε τις οποίες αυτό αναπαριστάται και πολύ περισσότερο για τη θέση 

που επιφυλάσσεται στην  έννοια του οργανωµένου εγκλήµατος. Υπό αυτό το πρίσµα, 

το φαινόµενο του οργανωµένου εγκλήµατος δοµείται στον αντίποδα της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου604. Κι εφόσον η τελευταία αφορά στα 

«παραστρατήµατα» ευυπόληπτων και επιτυχηµένων  νόµιµων οικονοµικών φορέων 

και παραγόντων ή κατά την διαδεδοµένη έννοια στα «εγκλήµατα των ισχυρών», το 

601  Johnstone P., 1999, “Serious white – collar fraud: historical and contemporary perspectives”, στο  Crime, Law 
and Social Change, τ. 30, σελ. 113

602  Geis G & Meir R., 1977, White – Collar Crime: Offences in  Business, Politics, and the Professions, 2nd ed., 
New York: Free Press, σελ. 254

603 Newman D., 1958, “White – Collar Crime:  An Overview and Analysis”, στο Law and Contemporary Problems, 
τ.23 σελ. 737

604  Μια ενδιαφέρουσα  απεικόνιση της  αντιθετικής  αυτής σχέσης παρουσιάζεται και από  τον Μ. Σκανδάµη στη 
µελέτη του για το αδίκηµα της τοκογλυφίας. Συγκεκριµένα ο  συγγραφέας  παρατηρεί ότι το  έγκληµα τη 
τοκογλυφίας διαγράφει την κίνηση του  εκκρεµούς και ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται άλλοτε 
κατατάσσεται στη σφαίρα  της οικονοµικής  εγκληµατικότητας και άλλοτε εναποτίθεται σε αυτήν του οργανωµένου 
εγκλήµατος. «Η διάκριση  µεταξύ  των δύο αυτών µορφών εγκληµατικής δράσης κυριαρχεί κυρίως στην ευρωπαϊκή 
ποινικοεγκληµατολογική σκέψη. Το οικονοµικό έγκληµα αντιδιαστέλλεται το  οργανωµένο. Ως κριτήρια 
προσδιορισµού του  πρώτου, αναφέρονται  µεταξύ άλλων, η  προσβολή της καλής λειτουργίας της οικονοµίας ή 
λειτουργικά σηµαντικών κλάδων και θεσµών της  και  η αξιόποινη συµπεριφορά, κατά παράβαση των διατάξεων που 
απευθύνονται σε ορισµένο  κύκλο προσώπων µε  οικονοµική δραστηριότητα. Ως κριτήρια  προσδιορισµού  του 
δεύτερου, αναφέρονται µεταξύ άλλων ο αποκελιστικός προσανατολισµός  προς τη διάπραξη αθέµιτων ενεργειών και 
η συστηµική εγκληµατική  δράση  του  υπόκοσµου. Πλην όµως, η διάκριση  των δύο  αυτών µορφών εγκληµατικής 
δράσης δεν είναι απόλυτα ευκρινής και τα όποια κριτήρια δεν παρέχουν πάντα ασφαλή µέσα κατάταξης µιας ποινικά 
κολάσιµης συµπεριφοράς στη  µια ή  στην άλλη µορφή.» Βλ. Σκανδάµης Μ., 2007, Η Τοκογλυφία – Διαχρονική  – 
εγκληµατολογική προσέγγιση, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 99 



286

οργανωµένο έγκληµα καθηλώνεται για αρχή στον κοινωνικό πυθµένα και µε τη τάση 

να εξορκίζεται πέραν  του κοινωνικού ιστού. Σε αντίθεση µε τη θεωρητική διαδροµή 

που ακολουθήθηκε στην  περίπτωση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, 

πηγή έµπνευσης για τους µελετητές της οργανωµένης εγκληµατικότητας είναι, όπως 

παρατηρεί ο Alan Block, είτε κυβερνητικές διακηρύξεις µε θέµα την ιστορία του 

οργανωµένου εγκλήµατος, που τυπικά εξυπηρετούν κυβερνητικούς ή γενικότερα 

κρατικούς σκοπούς είτε ιδιαίτερα ενδεείς και συχνά αδηµοσίευτες δευτερογενείς 

πηγές.605  «Γι’ αυτούς τους λόγους, το ποινικό σύστηµα καταλήγει να παίζει κρίσιµο 

ρόλο στην αποτίµηση αυτού του είδους του εγκλήµατος, στον αντίκτυπο και τη 

σοβαρότητα του και στον ίδιο του τον ορισµό».606   Μια σύντοµη ιστορική αναζήτηση 

του όρου αναδεικνύει όχι µόνο την  βασιµότητα όλων των προαναφεροµένων 

ισχυρισµών αλλά και το µοντέλο περί οργανωµένου εγκλήµατος που κυριαρχεί από 

τις πρώτες µέρες της εννοιολογικής κατασκευής του όρου. Πρόκειται για αυτό της 

συνωµοσίας εξωγενών εγκληµατικών  οµάδων, οι οποίες φέρουν την αποκλειστική 

ευθύνη για το φαινόµενο του οργανωµένου εγκλήµατος.607 

Οι αρχικές προσοµοιώσεις για το οργανωµένο έγκληµα αποτυπώνονται στην 

έννοια της συµµορίας και αργότερα του συνδικάτου, το οποίο αν και υπονοούσε 

κάποιες δοµές ιεραρχίας και ισχύος ωστόσο δεν παρείχε καµιά «οργανωσιακή» 

ετοιµολογία για τον συγκεκριµένο όρο, καθόσον  το ενδιαφέρον επικεντρωνόταν 

ολοκληρωτικά σχεδόν στη δράση, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας εξαντλούνταν στα 

605 Block A., 1991, “Perspectives on Organizing Crime. Essays in Opposition”, Dordrecht: Kluwer, p. ix

606 Ruggiero V., 1996, op. cit. σελ. 19

607  Smith D.C. Jr., 1980, “Paragons, Pariahs  and Pirates:  A Spectrum – Based Theory of Enterprise”, στο Crime 
and Deliquency, τ. 26, σελ. 359 Στο ίδιο συµπέρασµα αν και από  διαφορετική σκοπιά µιλώντας, από  άποψη 
χρόνου, τόπου  και επιστηµολογικής  προσέγγισης, φαίνεται να καταλήγει και ο  Χ. Παπαχαραλάµπους  σε µια 
προσπάθεια εννοιολόγησης του οργανωµένου εγκλήµατος  τόσο στην διεθνή νοµοθέτηση όσο  και στην ελληνική 
έννοµη τάξη. Από την πρώτη κιόλας φράση του  ο συγγραφέας γνωστοποιεί το  θεωρητικό  πεδίο οριοθέτησης του 
φαινοµένου:  «Το οργανωµένο έγκληµα προσεγγίζεται θεωρητικά είτε βάσει του  στοιχείου της  συνωµοσίας, είτε αυτού 
της επιχειρηµατικής δράσης.»  Βλ. Παπαχαραλάµπους Χ., 1998, «Εννοιολόγηση του οργανωµένου εγκλήµατος  – 
Διεθνής νοµοθέτηση  – Στάση της Ελληνικής Έννοµης  Τάξης», στο  Ποινική Δικαιοσύνη, τ.7, σελ.688-690 Για  µια 
πιο σφαιρική εικόνα ως προς τρόπο µε τον οποίο καταγράφεται το οργανωµένο έγκληµα στην ελληνική έννοµη 
τάξη βλ. 1. Χλούπης Γ., 2005, Διασυνοριακό &  Υπερεθνικό  Οργανωµένο Έγκληµα, Νοµική Βιβλιοθήκη, 
2.Μανωλεδάκης Ι.,2002, 2. Ασφάλεια και  Ελευθερία, Ερµηνεία του  Ν.2928/2001 για το Οργανωµένο Έγκληµα, 
εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 3. Παπαχαραλάµπους Χ., 2001, «Το  σχέδιο  του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης για το Οργανωµένο Έγκληµα: aberratio  ictus µε ανυπολόγιστες συνέπειες»  στο Ποινική Δικαιοσύνη, 
σελ. 285-292, 4. Κουράκης Ν., 1999, «Το οργανωµένο έγκληµα: Φαινοµενολογία του προβλήµατος και 
δυνατότητες αντιµετώπισης του στην Ελλάδα»  στο Ποινική  Διακιοσύνη, 1017-1026 Επίσης  για µια συγκριτική 
αποτύπωση και ανάλυση του φαινοµένου  βλ. Rodopoulos I, 2010, Contribution à l’étude de la notion crime 
organise en Europe – L’ exemple de la France et de la  Grèce, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne, Faculté de 
Droit, Ecole doctorale de Droit Compare 
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παιχνίδια του τζόγου, στο εµπόριο ναρκωτικών και στις τοκογλυφίες. Με το πέρασµα 

του χρόνου τα στοιχεία που προστέθηκαν συµπεριλάµβαναν την έννοια της 

συνωµοσίας, ως µηχανισµό δράσης, των  «σφιχτών»  κατά κάποιο τρόπο 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων  και το στοιχείο της εθνικότητας. Τη 

συναρµολόγηση των τριών αυτών νέων στοιχείων, η προώθηση της οποίας άρχισε να 

δροµολογείται  από τους θεσµικούς φορείς στην Αµερική ήδη από τις αρχές της 

δεκαετίας του ‘50, συνοψίζει η εικόνα του οργανωµένου εγκλήµατος ως µιας ενιαίας, 

αν και πολύ-τοµεακής, κυριαρχικής και διευρυµένης στα εθνικά όρια, οµάδας, που 

εξαιτίας της δίψας της για χρήµα και εξουσία, συνιστά ξένο σώµα και απειλή προς 

την αµερικανική κοινωνία.608  Η αντίληψη αυτή φαίνεται να υποβόσκει σε όλη την 

χρονική διαδροµή και στις διαδικασίες διαµόρφωσης της έννοιας του οργανωµένου 

εγκλήµατος καθώς µια εικοσαετία σχεδόν αργότερα τη συναντάµε αναλλοίωτη σε 

έναν από τους πρώτους ορισµούς του οργανωµένου εγκλήµατος, κατά τον οποίο «το 

οργανωµένο έγκληµα είναι µια αυτό-διαιωνιζόµενη, συνεχής εγκληµατική 

συνωµοσία….Είναι ένα σωµατείο το οποίο επιδιώκει να δράσει εκτός του ελέγχου του 

αµερικανικού λαού και των κυβερνήσεων του».609 

Προϋπόθεση, ωστόσο, για τη σύσταση και την  εδραίωση της συνωµοτικού 

χαρακτήρα «οργάνωσης» αποτέλεσε η κατάθεση του Joseph Valachi το 1963, η 

πρώτη δηµόσια δήλωση περί ύπαρξης και συµµετοχής στη Cosa Nostra, η οποία 

αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε µετέπειτα θεσµικής ρύθµισης και 

επεξεργασίας του φαινοµένου. Ενώ επιστηµονικό υπόβαθρο και ως εκ τούτου 

θεωρητική νοµιµοποίηση κατηγορείται ότι της προσέδωσε ο D. Cressey 

608  Bλ. Fijnaut C., 1990, “Organized Crime: A Comparison Between the United States  of America and Western 
Europe,” στο  British Journal of Criminology, τ.. 30(3), σελ. 221 – 240

609 Short M., 1991, “Crime  Inc. The Story of Organized Crime”, Thames- Mandarin, London, p. viii 
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προσυπογράφοντας τις βασικές αρχές της σε ένα από τα διασηµότερα έργα του610 και 

διευκολύνοντας µε τον τρόπο αυτό στην «επίσηµη» πλέον ανοικοδόµηση και στην 

«τυπική» παγίωση παρόµοιων ορισµών,611 παρόλο που αµφισβητήσεις υπήρξαν τόσο 

για την αξιοπιστία της πρώτης ύλης που χρησιµοποιήθηκε για την «ανοικοδόµηση» 

τους όσο και για την εγκυρότητα της διαδικασίας συλλογής και αξιολόγησης του.612 

Πέραν όµως από την επιστηµονική βαρύτητα που ενέχουν ή δεν ενέχουν οι θεσµικές 

αναλύσεις για το οργανωµένο έγκληµα ταυτόχρονα παρατηρείται η προσπάθεια 

αποσιώπησης της επιχειρηµατικής δράσης που λανθάνει µέσα σε αυτούς. Ενώ 

δηλαδή στην  επίσηµη έννοια του οργανωµένου εγκλήµατος προσδίδεται το στοιχείο 

που η καθοµιλουµένη εύστοχα αποκαλεί «χοντρές δουλειές» εντούτοις δεν 

εκλαµβάνεται ως τρόπος επιχειρηµατικής πρακτικής, γεγονός που κρατά σε 

απόσταση ασφαλείας την έννοια του εγκλήµατος  από αυτή των επιχειρήσεων. Το 

επιχειρηµατικό µοντέλο στην  περίπτωση του οργανωµένου εγκλήµατος 

χρησιµοποιείται ως επίστρωση κάτω από την οποία το επιχειρησιακό ύφος του 

οργανωµένου εγκλήµατος παραµένει αυτό «…της συνωµοσίας, παρακινούµενο από 

ανοίκειες δυνάµεις που επιδιώκουν  να ανατρέψουν την νόµιµη κοινωνία µε τεχνικές, 

προηγούµενα άγνωστες (ή τουλάχιστον ανεφάρµοστες) από της νόµιµες 

επιχειρήσεις».613 

610 Η προσέγγιση  του Cressey για το  οργανωµένο έγκληµα βασίζεται σε ένα είδους γραφειοκρατικό µοντέλο, στο 
οποίο µετέχουν διαφορετικές οµάδες ή οικογένειες και το οποίο διακρίνεται για την ιεραρχική του  δοµή, τους 
επίσηµους κανόνες  του, που συµπυκνώνουν το περιεχόµενο  ενός  άτυπου «Κώδικα Τιµής», και τον αυστηρό 
επαγγελµατισµό του. Αυτές οι οµάδες ή οικογένειες φαίνεται να συνεργάζονται και να συντονίζουν το σύνολο  των 
εγκληµατικών δραστηριοτήτων που  εκπληρώνουν τα µέλη τους µε την επαγγελµατική συνέπεια που απαιτεί η 
θέση τους σε εθνικό  επίπεδο. Ο πυρήνας έτσι του  οργανωµένου εγκλήµατος  συγκροτείται κατά κύριο λόγο  από 
συγκεκριµένα άτοµα παρά από  συγκεκριµένα γεγονότα, καλλιεργώντας περαιτέρω συνειρµούς, κατά τους  οποίους 
η οργανωµένη εγκληµατικότητα  αφορά σε δραστηριότητες, που διενεργούνται αποκλειστικά από εξειδικευµένους 
εγκληµατίες, µε πολυετείς καριέρες  και  µε  οικογενειακούς ή  φυλετικούς δεσµούς. Βλ. Cressey D., 1969, The 
Theft of the Nation: The Structures and Operations of  Organized Crime, Harper & Row, New York Στο ίδιο 
πλαίσιο ο συγγραφέας θα  πει: «Ως εκ τούτου κάθε εγκληµατικός οργανισµός που  σέβεται το  όνοµα του  έχει 
σχεδιαστεί  µε τέτοιο  τρόπο ώστε να συνεχίζει να καταστρατηγεί το νόµο  ή τουλάχιστον να το  προσπαθεί, ακόµη και 
όταν υπάρχουν αλλαγές στο προσωπικό που  κατέχει θέσεις στον καταµερισµό  εργασίας του.» Creesey D., 1972, 
Criminal Organization: Its Elementary Forms, Heinemann Educational Books, London, σελ 14-15

611  Βλ. Smith D. C., 1991, “Wickersham to Sutherland to Katzenbach: Evolving an “Official” Definition of 
Organized Crime”, στο Crime, Law and Social Change, τ.16(2), σελ. 135 -154

612  Τέτοιοι ορισµοί υποστηρίχθηκε ότι βασίστηκαν σε έντονα επιλεκτικές  διαθέσεις από θεσµικής πλευράς, 
γεγονός  που υπογραµµίζει τον αυθαίρετο και στοχευµένο  χαρακτήρα των κριτηρίων µε βάση τα οποία 
συγκεκριµένο  δικαστικό υλικό  παρουσιάστηκε  στο φως  της  δηµοσιότητας ενώ το µεγαλύτερο  µέρος καλύφθηκε 
από υπηρεσιακή µυστικότητα. Βλ. Cadler J., 1992, “Al Capone and International Revenue Service: State – 
Sanctioned Criminology of Organized Crime?”, στο Crime, Law and Social Change, τ. 17(1), σελ. 1- 23

613 Smith D.C. Jr., 1980, op. cit. σελ. 359
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Πρόκειται για το περιεχόµενο της κυρίαρχης αν και «µωρόπιστης» όπως την 

κατονοµάζει ο Ruggiero κοινωνιολογικής ανάλυσης,614 η οποία «αθώα από έννοιες 

όπως άτυποι οργανισµοί ή δίκτυα πάτρωνα – πελάτη, σταθεροποίησε το 

κοινωνιολογικό περίγραµµα του οργανωµένου εγκλήµατος γύρω από την 

συνωµοσία»615  εγκλωβίζοντας το φαινόµενο στο αρχέτυπο της ιταλικής µαφίας και 

παραπέµποντας σε συνειρµούς γκανγκστερικών κινηµατογραφικών  ταινιών. Η 

βασιµότητα µιας τέτοιας οπτικής ωστόσο φαίνεται ανάλογη της αληθοφάνειας που 

παράγει η κινηµατογραφική εικόνα. Αυτό σηµαίνει τη θεµελίωση µιας πλασµατικής 

πραγµατικότητας µεν για το οργανωµένο έγκληµα αλλά συνάµα και τη καλλιέργεια 

θεµελιακών αντιλήψεων γύρω από την εµπορική ζωή και την οικονοµική 

δραστηριότητα γενικότερα, οι οποίες συµπυκνώνονται κυρίως «στον ισχυρισµό ότι η 

επιχειρηµατική δράση και το έγκληµα είναι διακριτές κατηγορίες».616  Η ουσία, 

εποµένως, της συνωνυµίας του οργανωµένου εγκλήµατος µε στερεότυπα ιταλικής ή 

αµερικανικής µαφίας αποσκοπεί στο πάντρεµα του, ως όρου και ως φαινοµένου, µε 

τη παρανοµία. Ο µηχανισµός αυτός συµπίπτει µε την ανασκευή και διαιώνιση της 

θετικιστικής παράδοσης και κατ’ επέκταση την απεικόνιση του οργανωµένου 

εγκλήµατος ως διακεκριµένης µορφής κοινωνικής παθολογίας, ο φαινότυπος της 

οποίας ταυτίζεται µε µονολιθικές, απροσπέλαστες και πολιτισµικά ερµητικές οµάδες 

εγκληµατιών. Στο στόχαστρο επανατοποθετείται αντί για τη πράξη το άτοµο µε την 

σχετική ηθικολογία να ακολουθεί προσάπτοντας στο φαινόµενο «εξωτικά 

χαρακτηριστικά». Έτσι, η έννοια του οργανωµένου εγκλήµατος συνδέεται 

αποκλειστικά µε τη σκοτεινή πλευρά της ζωής, µε τη µαύρη αγορά και την  ωµή 

χρήση βίας. 

Αντίστοιχου θετικιστικού περιεχοµένου είναι και η αιτιολογία που παρέχεται 

ως το θεωρητικό υπόβαθρο τέτοιων απεικονίσεων, η οποία δοµείται γύρω από το 

«παράδειγµα του ελλείµµατος» » (“paradigm of deficit”). Ο Ruggiero εγκαινιάζει τον 

γενικό αυτό όρο ως το κοινό χαρακτηριστικό όλων των θεωριών που έχουν κατά 

καιρούς αναπτυχθεί και χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση του φαινοµένου του 

οργανωµένου εγκλήµατος και οι οποίες βρίσκονται πάντα «σε συνάρτηση µε κάποια 

614 Ruggiero V., 1996a, op. cit., σελ.27

615 Block A., 1991, Perspectives on Organizing Crime. Essays in Opposition, Dordrecht: Kluwer, σελ. 10

616 Smith D.C. Jr., 1980, op. cit. σελ 362



290

έλλειψη είτε αφορά στον έλεγχο, στο βαθµό κοινωνικοποίησης, στις ευκαιρίες, στον 

ορθολογισµό κ.ο.κ»617Έτσι, η επιχειρηµατολογία που προβάλλεται και 

επαναπροβάλλεται πάνω από ένα αιώνα τώρα για τα αίτια που αφορούν  στην 

οργανωµένη εγκληµατικότητα συνδέονται µε θεµατικές κατηγορίες όπως η παράδοση 

και η απουσία του κράτους,618 η παθολογία και η έλλειψη ελέγχου,619  µε αναφορές 

άλλοτε στον κοινωνικό και άλλοτε στον  εσωτερικό, η σχετική αποστέρηση620 και οι 

παραβατικές υποκουλτούρες.621Σε καµία από αυτές τις περιπτώσεις το οργανωµένο 

έγκληµα δεν αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο του καταµερισµού εργασίας  αλλά αντίθετα 

ως πλήρης και ξεκάθαρη διαφοροποίηση του, διατηρώντας, σύµφωνα µε το καυστικό 

σχόλιο του Durkheim, τη µορφή και τις διαστάσεις κοινωνικού «καρκινώµατος».  

Ωστόσο όπως υπογραµµίζεται από τον D.C. Smith κάτω από τέτοιες θεωρητικές 

κατασκευές λανθάνει ένα θεµελιακό φιλοσοφικό σχήµα που ανταποκρίνεται σε 

µανιχαϊστικές αντιλήψεις περί Καλού και Κακού. «Η παραδοσιακή προσέγγιση της 

ανοίκειας συνωµοσίας προτάσσει, συνειδητά ή όχι, ισχυρισµούς γύρω από το καλό και 

το κακό, και την πραγµατικότητα της «εγκληµατικότητας» ως πρωτεύον γνώρισµα για 

τη µεταξύ τους διάκριση µε τρόπο απόλυτο και αµετάκλητο. Αυτές οι πεποιθήσεις 

διευκόλυναν κάποιους θεωρητικούς να δουν τους οργανωµένους εγκληµατίες ως µία 

ξεχωριστή τάξη. Αυτό είναι µάλλον  και το γιατί οι θεωρίες για το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου έχουν τόση απήχηση – παρέχουν  µια ορθολογική ερµηνεία για τη µη 

εφαρµογή του πρωτεύοντος, διακριτικού γνωρίσµατος σε όλες τις περιπτώσεις (δηλ. ο 

«εγκληµατίας του λευκού περιλαιµίου» παραµένει επιχειρηµατίας».622   

Προς επίρρωση των ανωτέρω έρχεται η ίδια η πραγµατικότητα. Η επίσηµη 

παρουσίαση του οργανωµένου εγκλήµατος ως γενική σκευωρία, που εξυφαίνεται από 

µια επιτροπή ή αρµοστεία για τη διενέργεια και το συντονισµό αποκλειστικά 

παράνοµων πράξεων, µε απώτερο σκοπό την υπονόµευση της νοµιµότητας και τη 

617  Ruggiero V., 1993, “Organized Crime in Italy: Testing Alternative Definitions”, στο Social and Legal  Studies, 
τ.2, σελ.135

618 Lombroso C., 2002, Ο Εγκληµατίας Άνθρωπος, Κάκτος

619  Durkheim Έ., ,2002a Les  Règles de la Méthode Sociologique, [1894], édition électronique, Macintosh, 
Chicoutimi, Québec

620 Merton R., 1968, Social Theory and Social Structure, Enlarged Edition, The Free Press

621 Cohen A., 1955, Delinquent Boys: The Culture of the Gang, The Free Press, New York, Cloward R., and Ohlin 
L., 1960, Delinquency and Opportunity, The Free Press, New York

622 Smith D.C. Jr., 1980, op. cit.,  σελ.. 371
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θεµελίωση εγκληµατικών µονοπωλίων, ενεργοποιώντας ως µέθοδο τον 

καταναγκασµό είτε αυτό σηµαίνει καταφυγή σε µια υπέρτερη βία είτε στη διαφθορά 

των φορέων  επιβολής του νόµου, λίγο είχε και εξακολουθεί να µην έχει επαφή µε τις 

πραγµατικές διαστάσεις του φαινοµένου. Η ειρωνεία ωστόσο έγκειται στο γεγονός 

ότι οι πρώτες συζητήσεις για το οργανωµένο έγκληµα στα τέλη της δεκαετίας του 

1920 παρέπεµπαν σε ένα τελείως διαφορετικό θεωρητικό µοντέλο, όπως αυτό 

παρουσιάστηκε από τους J. Landesco & F. Thraser.  Σύµφωνα µε αυτό, το 

οργανωµένο έγκληµα όχι µόνο δεν  αποτελεί ένα αλλότριο φαινόµενο αλλά επιπλέον 

υπογραµµίζεται η σηµασία της κοινωνικής και οικονοµικής δόµησης, µέσα από την 

οποία ο εκάστοτε ρόλος του γκάνγκστερ «αναδύεται» ως «προϊόν της περιρρέουσας 

ατµόσφαιρας µε τον  ίδιο τρόπο που  ο καλός πολίτης είναι προϊόν του περιβάλλοντος 

του».623  Πρόσθετη σε τέτοια συµπεράσµατα έρχεται η ανάλυση που παρέχει J.S. 

Albanese για τα κοινά σηµεία της υπόθεσης Lockheed µε το φαινόµενο της Cosa 

Nostra. Στο σχετικό άρθρο του αποκαλύπτεται ότι για ίδια περιστατικά 

επιφυλάσσεται διαφορετική θεσµική διάθεση και απάντηση, πάνω στην οποία 

βασίζεται η διάκριση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου και της 

οργανωµένης εγκληµατικότητας και που στη συγκεκριµένη περίπτωση η πρώτη 

ταυτίστηκε µε την υπόθεση Lockheed και η δεύτερη, όπως πολλαπλώς έχει 

καταδειχθεί, µε την Cosa Nostra.624 

Το ίδιο παρατηρεί και ο Ruggiero για την  πραγµατικότητα του οργανωµένου 

εγκλήµατος, όπως αυτή καταγράφεται τις τελευταίες δεκαετίες, πολύ περισσότερο δε 

στις µέρες µας, και βιώνεται από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Οι οργανωµένες 

παράνοµες δραστηριότητες µοιάζουν να αποτελούν ελάχιστα το αποτέλεσµα 

623Βλ. 1.Landesco J., 1929, Organized Crime in  Chicago, Part III in  Illinois Association for Criminal Justice, 
Illinois Crime Survey (Chicago: IACJ), σελ.1057 2.Thraser F., 1927 The Gang, University of Chicago Press, 
Chicago, esp. σελ. 409- 451 

624 Αναλυτικότερα αντιπαραβάλλοντας τις  δύο υποθέσεις ο συγγραφέας εντοπίζει τις  διαφορές τους στους  τύπους 
και όχι στην ουσία των γεγονότων, πράγµα το οποίο ενισχύει την άποψη του  περί ιδεολογικής  προδιάθεσης, η 
οποία µε τη σειρά της οδηγεί στη διαφοροποιηµένη αντίληψη  και αντιµετώπιση τους. Στην περίπτωση της 
Lockheed, η εταιρεία βρέθηκε να έχει καταβάλει παρανόµως  χρήµατα για να διασφαλίσει τις πωλήσεις της στο 
εξωτερικό. Όσοι επιβαρύνθηκαν µε τη συγκεκριµένη κατηγορία  υποστήριξαν ότι προέβησαν σε τέτοιες ενέργειες 
για λόγους καθαρού ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι οι ανταγωνιστικές εταιρείες  εφάρµοζαν την ίδια τακτική και 
κατά συνέπεια ήταν ο µόνος τρόπος για να τις  αντιµετωπίσουν. Η Cosa Nostra µέσω της οµολογίας του µέλους 
της Joe Valachi, παραδέχθηκε ότι ο σκοπός της οργάνωσης ήταν η προστασία από αντίπαλες  συµµορίες στη 
διενέργεια παράνοµων επιχειρήσεων. Κι ενώ στην πρώτη περίπτωση οι πληρωµές στους ξένους  αξιωµατούχους 
ήταν αναγκαίες για τη διαµόρφωση  ενός «ευνοϊκού  κλίµατος»  προκειµένου για τις  πωλήσεις αεροσκαφών ανά τον 
κόσµο, στην υπόθεση Valachi ήταν δωροδοκία των δηµοσίων υπαλλήλων για να εξασφαλιστεί προστασία από 
παράνοµα προϊόντα και υπηρεσίες. Albanese J. S., “What Lockheed and La Cosa Nostra Have In Common?” στο 
Crime & Delinquency, τ..28, σελ. 211 - 232  



292

οικονοµικής ή κοινωνικής ανέχειας, υπανάπτυξης ή απουσίας αυτοελέγχου 

παραπέµποντας µάλιστα στο ακριβώς αντίθετο: δηλαδή στην ευµάρεια και αφθονία, 

στη διεύρυνση και απελευθέρωση των αγορών, στην ανάπτυξη και στον έλεγχο των 

κεφαλαιακών πηγών. «Εποµένως το παράδειγµα του ελλείµµατος φαίνεται να 

παραµένει κυρίαρχο µόνο στο ότι παρέχει έναν αναντικατάστατο ιδεολογικό 

µηχανισµό».625  Το θέµα που προκύπτει ύστερα από µια τέτοια διαπίστωση έχει να 

κάνει µε την λειτουργία τέτοιων ιδεολογικών µηχανισµών, οι οποίοι εξαιτίας της 

απροθυµίας τους να διακρίνουν  το «συµβάν» από την «αξία» του δυσχεραίνουν στο 

να εκτιµηθεί «ο βαθµός κατά τον οποίο δηλώσεις που προωθούνται ως παγιωµένα 

συµπεράσµατα βασίζονται µάλλον  σε ιδεολογικά δόγµατα παρά σε εµπειρικά, 

υποστηρίξιµα στοιχεία».626  Κατά λογική αλληλουχία φαίνεται αυτονόητο ότι «η 

νοµοθεσία που προέρχεται από µια ιδεολογία, ως αντικρουόµενη στα γεγονότα, µπορεί 

να αναµένεται να επιληφθεί ιδεολογικών ζητηµάτων παρά ζητηµάτων που αφορούν στα 

γεγονότα».627  Και εν προκειµένω ο µύθος για το οργανωµένο έγκληµα δεν 

ανταποκρίνεται τόσο στα γεγονότα που ορίζουν το φαινόµενο όσο στο µέληµα ενός 

σαφούς διαχωρισµού της οικονοµικής δραστηριότητας από την εγκληµατικότητα. 

«Μια απόδειξη φανερή στα µάτια, αλλά η ανακοίνωση της η ίδια παραµένει ταµπού: η 

σύγχρονη οικονοµία και η οργανωµένη εγκληµατικότητα επιβάλλονται από κοινού».628 

Αν και το παρωχηµένο της συνωµοσιακής αντίληψης περί του οργανωµένου 

εγκλήµατος σε επίπεδο επιστηµονικής τεκµηρίωσης διαφαίνεται και αποδεικνύεται µε 

κάθε πλέον «ζωντανό παράδειγµα», δεν συµβαίνει το ίδιο για τις επιρροές που 

συνεχίζει να ασκεί σε επίπεδο αντεγκληµατικής πολιτικής και για τη γοητεία µε την 

οποία περιβάλλει τα εγκληµατικά στερεότυπα

 Ακολούθως, η κύρια επιχειρηµατολογία που τάσσεται υπέρ της διάκρισης του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαµίου από το οργανωµένο, και που διαχρονικά φαίνεται 

να διαπνέει και το σκεπτικό του νοµοθέτη για τη τυποποίηση του οργανωµένου 

εγκλήµατος, συµπυκνώνεται στην έννοια της νοµιµότητας. Η βιτρίνα όµως της 

625 Ruggiero V., 1996a, op. cit. σελ.33

626 Miller W., 1973, “Ideology and Criminal Justice Policy”, στο  Journal of Criminal Law and Criminology, τ. 64 
σελ.. 154

627 Albanese J. S, 1982, op. cit., σελ. 228

628 De Mailland J., 1998, Un monde sans loi. La criminalite financiere en image, Stock, Paris, σελ..44
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νοµιµότητας, πάνω στην οποία αντανακλάται συχνά η θέση πολλών 

θεωρητικών,629συµβολίζει κάτι πολύ παραπάνω από την αφετηρία για συγκεκριµένες 

«αδόκιµες» επιχειρηµατικές δράσεις ή από το συστατικό στοιχείο της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου. Λειτουργεί ως διαχωριστικό στοιχείο, ως 

παραπέτασµα που κρατά τους «από µέσα» σε απόσταση και προστατευµένους από 

τους «απ΄ έξω».630 Στο ίδιο εννοιολογικό ή ιδεολογικό πλαίσιο  εντάσσεται και ο όρος 

της «διείσδυσης στη νόµιµη οικονοµία» ως συνώνυµο της επαύξησης των 

εγκληµατικών ευκαιριών.631 Στο ίδιο πλαίσιο στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο Pino 

Arlacchi κρούει τον  κώδωνα του κινδύνου απέναντι σε ένα νέο φαινόµενο, το οποίο ο 

συγγραφέας ονοµάζει «επιχειρηµατική µαφία» (“la mafia impreditrice”) και το οποίο 

αφορά στην παγίωση στενών δεσµών  ανάµεσα στον κόσµο των επιχειρήσεων και σε 

εκείνον της οργανωµένης εγκληµατικότητας καθώς και στην τάση της τελευταίας να 

υιοθετεί στρατηγικές επιχειρηµατικού τύπου. Ως αφετηρία τέτοιων  συσχετισµών και 

ο Arlacchi εντοπίζει την ανάγκη νοµιµοποίησης των παράνοµων εσόδων του 

οργανωµένου εγκλήµατος, το οποίο υπακούοντας σε πιο ευέλικτα σχήµατα καταλήγει 

να αλλάζει φυσιογνωµία.632 Ωστόσο αλλού ο συγγραφέας επισηµαίνει ότι µια τέτοια 

τάση οδήγησε σε µια πρωτότυπη φόρµα συσσώρευσης κεφαλαίου, «την µαφιόζικη 

συσσώρευση του καπιταλισµού».633 

629  Ανάµεσα τους ο Van De Bunt υποστηρίζει ότι πρόκειται για την πλέον θεµελιώδη διαφορά ανάµεσα στο 
οργανωµένο και το εταιρικό έγκληµα «καθώς η πρόσοψη της νοµιµότητας  συγκαλύπτει την παρανοµία  στην 
περίπτωση του  εταιρικού εγκλήµατος».  Van De Bunt H.G., 1994, “Corporate Crime”, στο, The Journal  Of Asset 
Protection And Financial Crime, τ.2(1), σελ. 12

630  Αντιστοίχως χρησιµοποιείται και την έννοια των «οδοφραγµάτων»  (“barricades”) την οποία οικειοποιείται ο 
Ruggierro. Ωστόσο ο  συγγραφέας αποσαφηνίζει: «σε αντίθεση µε την έννοια των παραβατικών περιοχών τα όρια 
των οποίων περιχαρακώνουν την νοµιµότητα και την παρανοµία, µε  την έννοια των οδοφραγµάτων αποδίδω τον 
τρόπο  µε τον οποίο διαχωρίζονται τα  άτοµα εντός της παρανοµίας». Σε ένα τέτοιο  πλαίσιο τα «οδοφράγµατα» 
στήνονται από µέσα και όχι από απ’  έξω προκειµένου να αποκλείσουν την προς  τα πάνω κάθετη µετακίνηση  στην 
κοινωνική κλίµακα. “Κάποιος θα µπορούσε  να πει  ότι τα οδοφράγµατα µε το να διακρίνουν τις φτωχές περιοχές από 
την πλούσια κοινωνία, µε αυτή την προοπτική, εµφανίζονται να είναι λειτουργικές για την αναπαραγωγή  και  των 
δύο» Βλ. Ruggiero V., 2000, Markets and Crime – Essays in Anti – Criminology, Oxford University Press, σελ. 39

631  Σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή η ληστρική και παράλληλα ακόρεστη φύση  του  οργανωµένου  εγκλήµατος 
συνέβαλε στην εξάπλωση του πέραν των καθαρά εγκληµατικών δραστηριοτήτων, όπως ο τζόγος ή  η πορνεία. 
Χρησιµοποιώντας ως τεχνικές την εκβίαση, τη διαφθορά ή άλλες  µεθόδους  εξαπάτησης υποστηρίζεται ότι 
επιτυγχάνει τον έλεγχο και την εκµετάλλευση και νοµίµων επιχειρήσεων κυρίως για λόγους που συνδέονται µε τη 
µεταφορά των παρανόµως αποκτηθέντων κεφαλαίων του. Βλ., Hermann D., 1985, “Organized  Crime and the 
White Collar Crime:  Prosecution of Organized Crime Infiltration of Legitimate Business”, στο Rutgers Law 
Journal, τ. 16, σελ.589 – 632

632 Arlacchi P., 1983, La Mafia Imprenditrice,, Il Mulino, Bologna

633  Arlacchi P., 1982, »  Il capitalismo Mafioso (la ‘ndragheta calabrese) »  στο  Enzo Nocifora Mafia, ‘ndrangheta 
& camora, Edizioni Lavoro, σελ. 37-55
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Στον  αντίποδα µιας τέτοιας οπτικής βρίσκεται η θεώρηση, κατά την οποία η 

έννοια της οργανωµένης εγκληµατικότητας εκλαµβάνεται ως σηµαντικά ευρύτερη 

από αυτήν της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου ως προς το περιεχόµενο και 

τα παρακλάδια της, γεγονός που σχετίζεται µε την αντίληψη ότι η πρώτη έχει 

µεγαλύτερα αποθέµατα και δυνατότητες διακινδύνευσης συγκριτικά µε την δεύτερη. 

Κατ΄επέκταση η οργανωµένη εγκληµατικότητα είναι περιεκτική της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου. Αντιστοίχως υπογραµµίζεται η έννοια της 

εγκληµατικότητας, είτε ως ακόλουθο της οργανωµένης είτε οικονοµικής, ως 

περισσότερο δόκιµης δεδοµένου ότι ανταποκρίνεται σε σύνολο δράσεων και δραστών 

από την  έννοια του εγκλήµατος, η οποία παραδοσιακά στο ηπειρωτικό δίκαιο 

παραπέµπει σε ατοµική πράξη.634 Είναι εντυπωσιακό ότι ο συγκεκριµένος όρος δεν 

προκαλεί τη κοινωνική δυσπιστία απέναντι στο θεσµικό διωκτικό πλαίσιο και έργο 

αλλά το δηµόσιο φόβο περί διαλυτότητας στην επίσηµη οικονοµία ενός συµπαγούς 

και ξεχωριστού µορφώµατος, που συµβολίζει το οργανωµένο έγκληµα635. Στην 

πραγµατικότητα ωστόσο µοιάζει µε  φόβο απέναντι στο ενδεχόµενο για οικονοµικό 

προβάδισµα των «απ’ έξω»!

β) Ο κοινός τόπος της οικονοµίας και τα εγκλήµατα εξουσίας  

Όπως συνηγορεί ο D.C. Smith η οικονοµική δραστηριότητα αποτελεί µια 

ενιαία και κοινή διαδικασία, η οποία υλοποιείται σε ένα continuum, δηλαδή σε ένα 

ενιαίο και αδιάλειπτο φάσµα, την αγορά, στην οποία λαµβάνει χώρα «µια σειρά 

634  Queloz N., 1999, A-t-on encore des raisons de distinguer criminalités économiques et organisée?, στο Les 
Cahiers De La Sécurité Intérieure (Noir, Gris Blanc – Les contrastes de la criminalité économique), publication 
trimestrielle IHESI, τ. 36, σελ.21-39

635Στο  ίδιο  συµπέρασµα καταλήγει  και ο ισχυρισµός  της Ε. Λαµπροπούλου, σύµφωνα µε τον οποίο το  κράτος και 
τα Μ.Μ.Ε. µε µια κοινή και ενορχηστρωµένη προσπάθεια επιτείνουν την «εσωτερική ανασφάλεια των πολιτιών 
όσον αφορά την οργανωµένη εγκληµατικότητα µε άµεση συνέπεια τη δροµολόγηση νέων και έκτακτων µορφών 
ελέγχου. Βλ. Λαµπροπούλου Ε., 2000, «Η οργανωµένη εγκληµατικότητα και η  εσωτερική (αν-)ασφάλεια»  στο 
Ποινική Δικαιοσύνη, τ.8-9, σελ.881-884  Αναλυτικότερα της ίδιας βλ. Λαµπροπούλου  Ε., 2001, Εσωτερική 
Ασφάλεια και Κοινωνία Ελέγχου, εκδόσεις Κριτική
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συµπεριφορών από την πιο άσπιλη µέχρι την πλέον αµαρτωλή.»636  Η οργανωσιακή 

προσέγγιση, όπως ήδη εξετάσθηκε, παρέχει τα εργαλεία κατανόησης τόσο του ίδιου 

του φάσµατος όσο και των  οικονοµικών φορέων που λειτουργούν µέσα σε αυτό. Οι 

συσχετισµοί και οι αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των  δύο αυτών  συστηµάτων, φάσµατος – 

ανοιχτό σύστηµα και φορέων – κλειστό σύστηµα καθορίζουν τις ευκαιρίες και τις 

επιλογές δράσης.637  Αυτό σηµαίνει ότι οι οικονοµικοί φορείς, ως παράγωγα της 

έννοιας του «συνεταιρίζεσθαι», δηλαδή οι επιχειρήσεις δεν διαµορφώνουν τη δράση 

τους υπακούοντας µονοµερώς σε δικούς τους εσωτερικούς κανόνες αλλά σε σχέση µε 

τις συνισταµένες – κανόνες που περιγράφουν την έκταση του φάσµατος. Εποµένως, 

το κριτήριο της νοµιµότητας που χρησιµοποιείται ως µέτρο της κλίµακας 

αξιολόγησης της οικονοµικής συµπεριφοράς και δράσης των φορέων  καθώς και ως 

µέσο διαίρεσης της ίδιας συµπεριφοράς σε νόµιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, 

λιγότερο ή περισσότερο νόµιµες και σε παράνοµες – εγκληµατικές, δεν  αποτελεί 

ενδογενές χαρακτηριστικό της οικονοµικής διαδικασίας, η οποία διακρίνει τη 

παραγωγή νοµίµων αγαθών  ή παροχή νοµίµων υπηρεσιών από τα αντίστοιχα 

παράνοµα, αλλά ένα «εγκάθετο», ευµετάβλητο δείκτη, ο οποίος δύναται να 

συσταλθεί ή να διασταλθεί µε την εναλλαγή του νοµικού πλαισίου. Η έννοια της  

οικονοµικής νοµιµότητας άρα δεν κρίνει  εν τοις πράγµασι, ούτε πρόκειται για µια 

ακέραιη ή επεξεργασµένη έννοια. Περισσότερο µοιάζει µε τυχαίο όρο, η τυχαιότητα 

του οποίου ακολουθεί τη σχέση πάνω στην οποία ισορροπούν κάθε φορά οι λοιποί 

636 Smith D.C., 1971, “Some Things that may be More Important to Understand about Organized Crime than Cosa 
Nostra”, στο  University of Florida Law Review, τ.24, σελ.1 – 30 Ασπαζόµενοι την ίδια  προσέγγιση περί ενιαίου 
οικονοµικού continuum  οι N. Passas & D. Nelken τάσσονται οµοίως  υπέρ  της  ενιαίας µελέτης  της 
εγκληµατικότητας του  λευκού περιλαιµίου και της οργανωµένης εγκληµατικότητας. Οι συγγραφείς µάλιστα θα 
υποστηρίξουν ότι από  τη στιγµή που γίνεται διάκριση µεταξύ  οργανωµένης και µη  – οργανωµένης 
εγκληµατικότητας µια περιατέρω διάσπαση της έννοιας του  οργανωµένου εγκλήµατος  δεν ανταποκρίνεται σε 
κανένα θεωρητικό ούτε εµπειρικό σχήµα ενώ αντίθετα προκαλεί πρακτικές δυσλειτουργίες. Βλ. Passas  N. & 
Nelken D., 1993, «The thin  line between legitimate and criminal enterprises: Subsidy frauds  in the European 
Community” στο Crime, Law & Social Change, τ. 19, σελ. 223-243 

637  Σύµφωνα µε τον ισχυρισµό  του James Thompson «οι περισσότερες  από  τις πεποιθήσεις µας γύρω….από τους 
οργανισµούς έπονται  της µιας ή της άλλης  από  δύο  ξεχωριστές στρατηγικές. Η κλειστού –  συστήµατος στρατηγική 
αναζητά τη  βεβαιότητα µε το να ενσωµατώνει  µόνο τις µεταβλητές εκείνες που  συνδέονται θετικά µε την επίτευξη του 
σκοπού  και µε το να  τις υποβάλει   σε ένα µονολιθικό δίκτυο ελέγχου. Η ανοιχτού  – συστήµατος στρατηγική 
αποµακρύνει τη  προσοχή  από την επίτευξη  του σκοπού της επιβίωσης και συγχωνεύει  την αβεβαιότητα µε το να 
αναγνωρίζει οργανωσιακή  αλληλεξάρτηση µε το περιβάλλον. Μια νεώτερη  παράδοση  µας βοηθά  να 
αντιλαµβανόµαστε τον οργανισµό ως ανοιχτό σύστηµα, απροσδιόριστο και αντιµέτωπο  µε την αβεβαιότητα, αλλά 
υποκείµενο  στο κριτήριο του  ορθολογισµού  και ως εκ τούτου στην ανάγκη για βεβαιότητα.» Thomson J.D., 1967, 
Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory, Mc-Graw Hill, New York, σελ. 13
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όροι που συστήνουν το οικονοµικό φάσµα – αγορά και έχουν  να κάνουν µε την 

ζήτηση, τη προµήθεια, τη κατανάλωση, τον ανταγωνισµό και τη ρύθµιση.638 

Ακόµη κι αν παραµερίσουµε όλο το διάλογο γύρω από τον  ορισµό του 

οργανωµένου εγκλήµατος για το αν  δηλαδή αποτελεί κλειστό ή ανοιχτό σύστηµα, 

συνδικάτο ή συνωµοσία, οικονοµική επιχείρηση ή µέθοδος639  το γεγονός και της 

θεσµικής ακόµη αναγνώρισης του µε επικερδείς οικονοµικές δραστηριότητες καθιστά 

αυταπόδεικτο ότι η εσωτερική δοµή που οικειοποιείται εξυπηρετεί τους φορείς – 

µέλη του να αντεπεξέλθουν στις δυναµικές της αγοράς. Συνεπώς, η λειτουργία του 

µας βοηθά να κατανοήσουµε τις δυναµικές του περιβάλλοντος χώρου εντός του 

οποίου δρα και εντοπίζεται αλλά και το ανάποδο· το περιβάλλον του προσδιορίζει τη 

δοµή του. Ήδη έγινε αναφορά στον  ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα του τελευταίου. 

Το επιπλέον χαρακτηριστικό του, που πρέπει να αναδειχθεί και που βρίσκεται σε 

πλήρη οµοφωνία µε το γενικότερο οικονοµικό σύστηµα παραγωγής, δηλαδή τον 

σύγχρονο καπιταλισµό, είναι ο ταξικός του χαρακτήρας. Με άλλα λόγια, πρόκειται 

για µια διαβαθµισµένη αγορά εντός της οποίας κάθε οικονοµικός φορέας επιδιώκει 

καταρχάς την αποφυγή «ανεπιθύµητων ενδεχοµένων», δηλαδή να µην τεθεί εκτός 

οικονοµικού παιχνιδιού και επιπροσθέτως την εδραίωση του στην οικονοµική 

σφαίρα. Επανερχόµενοι, κατόπιν όλων αυτών, στην  έννοια της νοµιµότητας γίνεται 

εµφανές ότι αυτή συνάδει µε τις αρχές του κύρους και της υπόληψης – φήµης, όπως 

δηλαδή και οι εγκληµατίες του λευκού περιλαιµίου του Suttherland, οι οποίες µε τη 

σειρά τους εξασφαλίζουν ευνοϊκότερους όρους συναλλαγής. Έτσι, ένας φηµισµένος 

εµπορικός οίκος ή επιχείρηση, εδραιωµένος δηλαδή στο οικονοµικό πεδίο – φάσµα, 

εκλαµβάνεται αυτοδικαίως πιο νόµιµος από ένα µη φηµισµένο, και αντίστοιχα κάποια 

σηµεία του οικονοµικού φάσµατος θεωρούνται πιο νόµιµα από άλλα. Κατ’ επέκταση 

το δίδυµο «κύρος – φήµη» όταν  εξαργυρώνονται µε αυστηρούς οικονοµικούς όρους 

638  Διαφορετική είναι η εικόνα που υποδηλώνεται και από τον Quinney R., αναφερόµενος στην έννοια της 
«πολιτικότητας του  εγκλήµατος» (“politicality of crime”), τουλάχιστον ως  προς την παράµετρο  της «τυχαιότητας» 
κι αυτό γιατί στην έννοια της νοµιµότητας ή της  εγκληµατικότητας, ως αντιστραµµένη όψη της  πρώτης, διαβλέπει 
τον πολιτικό  τους χαρακτήρα. Όπως και αλλού παρουσιάστηκε, ο Quinney υποστηρίζει ότι πολλές από τις 
συµπεριφορές που  φέρουν την εγκληµατική ετικέτα µελλοντικά πρόκειται να εκλαµβάνονται και άρα να είναι 
διαφορετικές  αποβλέποντας στη  πολιτική φύση του  νόµου  και εξ αντανακλάσεως  στη πολιτική φύση της πράξης. 
Έτσι, «οι πράξεις που ορίζονται εγκληµατικές δεν είναι τόσο  το αποτέλεσµα ανεπαρκούς  κοινωνικοποίησης και 
προβληµάτων προσωπικότητας όσο  είναι συνειδητές ενέργειες που  ελήφθησαν εναντίον κάποιου πράγµατος» 
Quinney R., 1970, The Problem of Crime, Dodd Mead, New York, p. 180

639  Σύµφωνα µε την ανθρωπολογική  µατιά του Henner Hess το  οργανωµένο  έγκληµα  ως συνώνυµο  της µαφίας 
φέρει τα χαρακτηριστικά πολιτισµικής  κουλτούρας και υπό την έννοια αυτή «δεν είναι ούτε  µια κρυφή  κοινωνία 
ούτε ένας οργανισµός, είναι µια µέθοδος» Henner H., 1973, “Mafia”, Laterza, Bari, σελ. 19
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υπογραµµίζουν το οικονοµικό µέγεθος και εκτόπισµα του εκάστοτε οικονοµικού 

φορέα ενώ όταν υπερβαίνουν το στενό οικονοµικό πλαίσιο, όταν µε άλλα λόγια δεν 

λειτουργούν αποκλειστικά ως «οικονοµικοί κράχτες» επιµελούνται της δηµόσιας 

εικόνας του και ως εκ τούτου της νοµιµοποίησης της παραγωγικής του διαδικασίας. 

Οι όροι και η λειτουργία, εποµένως, του οργανωσιακού περιβάλλοντος και 

οικονοµικού πεδίου καθορίζουν όλες τις οικονοµικές δράσεις και εποµένως 

καθοδηγούν τους οικονοµικούς φορείς, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας που οι 

τελευταίοι υιοθετούν, δηλαδή τις τεχνικές λειτουργίες µε τις οποίες δύνανται να 

παράγουν και να παρέχουν το τελικό τους προϊόν ή υπηρεσία, της φύσης των 

προϊόντων που παράγουν, της νοµιµότητας είτε των προϊόντων είτε των  διαδικασιών 

παραγωγής. Τα διαφοροποιά στοιχεία που θέτουν έναν οικονοµικό φορέα σύννοµο ή 

παράνοµο δεν είναι απτά αλλά συνδέονται µε το σύνολο των  συσχετισµών των 

παραµέτρων που ορίζουν το οικονοµικό πεδίο640. Η αφαιρετικότητα του σχήµατος 

που προκύπτει δεν αναγνωρίζει µόνο το νόµιµο και το παράνοµο σκέλος του αλλά και 

µια εµβόλιµη γκρίζα περιοχή, η οποία αντιπροσωπεύει το θολό τοπίο της 

νοµιµότητας. Ως παράλληλο σχήµα ο Smith προβάλλει τους «παράγοντες» και τους 

«πειρατές» να εκπροσωπούν τα δύο άκρα του φάσµατος  και ως εµβόλιµους τους 

«παρίες», να τροφοδοτούν τα άκρα αυτά. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα το οργανωµένο 

έγκληµα ταυτίζεται µε τους «παρίες» και την γκρίζα ζώνη. Στις περιπτώσεις που η 

δράση του θεωρείται επιτυχής, δηλαδή και διατηρείται στο οικονοµικό παιχνίδι και 

εδραιώνεται εξασφαλίζοντας µεγάλα οικονοµικά οφέλη, η τάση είναι να 

εξοµαλύνεται, να αµβλύνεται και να αφοµοιώνεται από τους «παράγοντες», δίνοντας 

640 Με ανάλογο πνεύµα ο Λ. Δρακόπουλος   προσθέτει: «Η  ανάµειξη παραγόντων των κυβερνήσεων στην οργάνωση 
του  οικονοµικού  εγκλήµατος πρέπει  να θεωρείται δεδοµένη. Το έγκληµα δεν αιωρείται. Το  έγκληµα διεξάγεται στην 
κοινωνία και τα παράγωγα της: τα κόµµατα, τους θεσµούς, τις  κυβερνήσεις, τα καθεστώτα…Το οργανωµένο έγκληµα 
είναι  φυσική έκφραση συγκεκριµένων συµφερόντων µέσα στο πλαίσιο της ίδια της λειτουργίας  του  Κράτους. Το 
οργανωµένο έγκληµα είναι µέρος του Κράτους και  όχι Κράτος εν Κράτει.» Δρακόπουλος Λ., 2002, Κράτος και 
Οργανωµένο Έγκληµα, εκδόσεις Εκάτη, Αθήνα, σελ. 13  



298

έτσι τη σκυτάλη στον όρο της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση συνιστά κοινό και συνήθως στυγνό έγκληµα.641           

Η θεωρία αυτή του «ενιαίου επιχειρηµατικού φάσµατος» (“spectrum – based 

theory of enterprise”) σε συνδυασµό µάλιστα µε άλλες οικονοµικές προσεγγίσεις του 

εγκληµατικού φαινοµένου642  καθώς και την κλασσική, ορθολογική άποψη που 

υφέρπει λίγο – πολύ στο σύνολο τους, περί κόστους – οφέλους, απαλλάσσουν  τον 

όρο του οργανωµένου εγκλήµατος από το βάρος κοινωνικών παθολογιών, 

ιδεολογικών δεισιδαιµονιών και αφελών  προβληµατισµών. Παρά το γεγονός όµως ότι 

η οργανωµένη εγκληµατικότητα αποκτά διαστάσεις οικονοµικής δραστηριότητας και 

οι εγκληµατικές οµάδες τον χαρακτήρα των  οικονοµικών φορέων, παραµένει ισχυρή 

η ιδέα της «κοινωνικής της αποµόνωσης», της συνεχούς δηλαδή αναπαραγωγής και 

ανακύκλωσης των εγκληµατικών δράσεων και ως εκ τούτου της επένδυσης και 

επέκτασης των παράνοµων  εσόδων σε άλλες, καινούργιες εγκληµατικές ενέργειες. Η 

ανατροπή την οποία τολµά ο Ruggiero στα λόγια του Sutherland, ισχυριζόµενος ότι 

«το οργανωµένο έγκληµα είναι έγκληµα του  λευκού περιλαιµίου» στοχεύει πρωτίστως 

στη διεύρυνση της προαναφερόµενης  ιδέας, δηλαδή στην ανάδειξη συναλλαγών από 

και προς τόσο παράνοµες όσο και νόµιµες αγορές. Ειδικότερα, ο συγγραφέας 

641  Smith D.C.Jr., 1980, op. cit. σελ.358 – 386. Στην ίδια ενότητα του οικονοµικού  φάσµατος παραπέµπει και ο 
Filippo  Sgubbi αντιµετωπίζοντας το έγκληµα ως «κοινωνικό ρίσκο». Ο συγγραφέας επιλέγει τον όρο αυτό για να 
περιγράψει το γεγονός ότι πολλοί οικονοµικοί φορείς εισηγούνται είτε εµπλέκονται σε κάποια  οικονοµική 
δραστηριότητα ασχέτως  από το αν πρόκειται να παραβιαστούν ισχύουσες ή προσεχείς νοµοθετικές  ρυθµίσεις. Ο 
πολλαπλασιασµός των κανονισµών που καθοδηγούν και κατευθύνουν τη  διοικητική, εµπορική και συνολικά την 
οικονοµική δραστηριότητα  δηµιουργεί για τους οικονοµικούς φορείς ένα ριψοκίνδυνο  περιβάλλον, µε την έννοια 
του ενδεχόµενου  και πολλαπλού κινδύνου διάπραξης κάποιας παράβασης. Ως είδωλο εποµένως του  οικονοµικού 
φάσµατος προβάλλεται ένα αβέβαιο πανόραµα όπου οι ορισµοί περί εγκλήµατος και ως εκ  τούτου περί 
νοµιµότητας είναι διαρκώς υπό  διαπραγµάτευση και υπό αίρεση. Στη διαπραγµάτευση  αυτή ο F. Sgubbi   δεν 
βλέπει µόνο τις δυναµικές που αναπτύσσόνται ταξικά, δηλαδή τις πιέσεις που ασκούν οι ισχυροί στους 
ανίσχυρους οικονοµικούς  φορείς και αντίστροφα, αλλά τονίζει και αυτές που αναπτύσσονται ενδοταξικά, εντός 
και µεταξύ  των ισχυρών οικονοµικών φορέων. Βλ., Sgubbi F., 1991, “Il reato come rischio sociale”, Il  Mulino, 
Bologna

642  Υπό µια τέτοια οπτική ο Becker υποστηρίζει ότι το  έγκληµα  είναι µια πολύ  σηµαντική οικονοµική 
δραστηριότητα ή βιοµηχανία παρά την απόλυτη αδιαφορία των οικονοµολόγων, την οποία  χρεώνει ενδεχοµένως 
στον ανήθικο  χαρακτήρα µε την οποία είναι εµποτισµένη κάθε εγκληµατική δράση ώστε να τύχει συστηµατικής 
επιστηµονικής ανάλυσης. Ο συγγραφέας παραπέµπει σε µια ιδανική εξίσωση κατά την οποία το  κοινωνικό  κόστος 
του εγκλήµατος ελαχιστοποιείται µέσω οικονοµικών δαπανών, τις οποίες µάλιστα εντοπίζει ανάµεσα  στις 
εφαρµοσµένες µορφές  κοινωνικού ελέγχου. Ωστόσο, η προσέγγιση του  παραµένει καθαρά εγκληµατολογική 
εισηγούµενος: «µια  χρήσιµη θεωρία της  εγκληµατικής συµπεριφοράς µπορεί να απαλλαγεί από  ειδικές θεωρίες 
ανοµίας, ψυχολογικών ανεπαρκειών ή  κληρονοµικών ιδιαίτερων γνωρισµάτων και απλά να επεκτείνει  την συνήθη 
ανάλυση  των οικονοµολόγων περί επιλογής» Becker  G., 1968, “Crime and Punishment: An Economic Approach” 
στο  Journal Of Political Economy, τ. 76, σελ 170
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επιχειρεί να αποδοµήσει τα στεγανά του παρελθόντος επικαιροποιώντας ταυτόχρονα 

την έννοια του οικονοµικού continuum.643 

Βασικό συστατικό που εξυπηρετεί το διπλό σκοπό του απεγκλωβισµού του 

εγκληµατικού φαινοµένου από τεχνητά θεωρητικά διλήµµατα και µιας χειροπιαστής 

ανάδειξης της ενότητας, µε την οποία περιβάλλεται το οικονοµικό γίγνεσθαι, 

αποτελεί και για τον Ruggiero η έννοια της βλάβης· το περιεχόµενο της πολυεδρικό 

και αδέσµευτο µαζί, που δεν παραπέµπει δηλαδή σε αποκλειστικούς και 

φιξαρισµένους τύπους, διατρέχει τόσο τις διοικητικές όσο και τις  ποινικές 

παραβιάσεις, τόσο την πρόβλεψη του mala in se όσο και του  mala prohibita  και 

τελικά τόσο την νοµιµότητα όσο και την  παρανοµία.644   Ο όρος 

«παζάρι» (“bazaar”)645 επιλέγεται επιπλέον ως περισσότερο δόκιµος από αυτόν του 

οικονοµικού continuum καθώς αποτυπώνει µε ακρίβεια το συνεχές της κίνησης, το 

διαρκές της κινητοποίησης και το αµφίδροµο της πορείας που χαρακτηρίζει την 

εµπλοκή επίσηµων µε ανεπίσηµες δοµές, όπως και τη διαπλοκή νόµιµων, ηµι-

νόµιµων, εξωνοµικών  και εξόφθαλµα παράνοµων φορέων. Οι δυναµικές που 

αναπτύσσονται και οι δράσεις που υλοποιούνται µέσα σε αυτό το πλαίσιο εξαρτώνται 

κάθε φορά από την εναλλαγή των ευκαιριών και των απαιτήσεων. Το «παζάρι» 

εποµένως πέρα από ενιαίος είναι και χώρος ζωτικός, υποκείµενος στις εκάστοτε 

πολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές συγκυρίες, οι οποίες µε τη σειρά τους 

υπαγορεύουν  το ύφος, το εύρος και την ένταση των  σχέσεων, των συνεργασιών και 

των κοινοπραξιών που αναπτύσσονται ανάµεσα στις τυπικές και άτυπες, στις νόµιµες 

643 Αντίστοιχα ο E. Savona αναφέρεται στο continuum  της  εγκληµατικότητας. Σύµφωνα µε τις βασικές  θέσεις  που 
προτάσσονται το  έγκληµα δεν εκδηλώνεται σε «κενό αέρος»  αλλά «πατάει»  επάνω σε µια ορθολογική βάση, η 
οποία περαιτέρω περιλαµβάνει τρεις θεµελιακές παραµέτρους: τη συµπεριφορά (που καθορίζει το  τύπο του 
εγκλήµατος), τη οργάνωση και τη διάδραση της µε τις  δυνάµεις τις αγοράς που προσανατολίζουν τις εγκληµατικές 
– µη  εγκληµατικές  συµπεριφορές. «Εφόσον κάποιος  θεωρήσει  ότι η εγκληµατικότητα συνθέτει ένα continuum, εντός 
του  οποίου  υπάρχουν πολλαπλές µορφές οργανωµένου  εγκλήµατος, τότε  γίνεται προφανής η λειτουργική 
αλληλεξάρτηση ανάµεσα τους και  οµοίως η  ανεπέρκεια των ορισµών και  των θεωριών που  τις  ξεχωρίζουν. Σε αυτό 
το continuum υπάρχει µια ποικιλία από   συνιστώσες  οικονοµικής  δραστηριότητας που υπόκεινται στις  δυνάµεις της 
αγοράς και που  ονοµάζονται επιχειρηµατικές δράσεις αν κριθούν νόµιµες και έγκληµα αν κριθούν παράνοµες.». Υπό 
αυτή τη λογική, υποστηρίζεται ότι η αξία της διάκρισης ανάµεσα σε µορφές οργανωµένης  εγκληµατικότητας 
συνίσταται αποκελιστικά  σε περιγραφικούς  σκοπούς και κατ’  επέκταση  θεωρείται περισσότερο δόκιµο να  γίνεται 
λόγος για οργάνωση του εγκλήµατος παρά για οργανωµένο  έγκληµα. Βλ. Savona E., 1991, «Crime and its 
Organization. Hypotheses and Strategies”, στο V. Ferrari (ed) Laws and Rights – Proceedings of the international 
congress of sociology of law for the ninth century of the University of Bologna, Giuffre ed., Milano, σελ 959  

644  Ruggiero V., 2007a, “It’s the economy stupid! Classifying power crimes”, στο  International  Journal of 
Sociology of Law, τ. 35, σελ166-167

645  Ruggiero V., 2000, op. cit.  σελ.28-43 Με ανάλογη περιπαιχτική διάθεση ο T. Godefroy κάνει λόγο για 
«µετεµψυχωµένη  οικονοµία» Βλ. Godfory T., 1999, “Economie Parallèle ou Métissée? Exemples d’ Activités 
Hybrides” στο Jean-Michelle Bessette Crimes et Cultures, L’ Harmattan, Paris, σελ. 159-174
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και παράνοµες πτυχές της οικονοµίας. Η οµοιότητα του µε κινούµενη άµµο σε 

συνδυασµό µε την ενότητα στην οποία παραπέµπει η οικονοµική πραγµατικότητα 

καθιστά ιδιαίτερα δυσδιάκριτα και ρευστά τα σηµεία επαφής τέτοιων σχέσεων 

παρέχοντας παράλληλα κάλυµµα σε αδόκιµες δράσεις και συµµαχίες. «Το 

«ανεπίσηµο» τείνει να απορροφηθεί από το «επίσηµο», µε την έννοια ότι κρυφές 

πρακτικές, παράλληλες διαδικασίες και µορφές παράνοµης οικονοµικής συµπεριφοράς 

καλούνται ολοένα και περισσότερο να αποδώσουν  καρπούς για την επίσηµη οικονοµία. 

Με αυτόν τον  τρόπο, οι ισχυριζόµενες απειλές που τίθενται από το ανεπίσηµο τείνουν 

κατά συνέπεια να µετατρέπονται σε ευκαιρίες για το επίσηµο.»646   

Το οργανωµένο έγκληµα, έτσι, βγαίνει από το περιθώριο των οικονοµικών 

συναλλαγών, προσεγγίζοντας ολοένα και περισσότερο την κεντρική σκηνή, στην 

οποία εξ ορισµού εδρεύει η νοµιµότητα και ως εκ τούτου η εγκληµατικότητα του 

λευκού περιλαιµίου. Η αµοιβαιότητα που διαπνέει την  από κοινού παροχή διαφόρων 

υπηρεσιών και την κοινή διενέργεια επιχειρηµατικών  επενδύσεων ενσαρκώνεται µε 

τη θεµελίωση ανταποδοτικών σχέσεων.647  Οι συνεργασίες, εποµένως, που 

αναπτύσσονται ξεπερνούν το πρακτικό µέρος παραπέµποντας, στο βαθµό που 

λειτουργούν ως πρόσθετες δεξαµενές άντλησης κοινωνικών  προτύπων, σε ένα 

συµβολικό επίπεδο. Η εξοµοίωση των δύο φαινοµένων δηλαδή υλοποιείται µέσω 

κοινών πρακτικών και οµαλοποιείται µέσω κοινωνικών συµβόλων. Η έκταση δε που 

δύνανται να καταλάβουν πρακτικές τέτοιου είδους, φτάνει µέχρι το σηµείο αναγωγής 

του οργανωµένου εγκλήµατος σε πρόσθετη υποδοµή προς εξασφάλιση της οµαλής 

λειτουργίας της επίσηµης οικονοµίας.648Ακόµη και η θεσµική διαφορετικότητα, η 

οποία επισηµοποιεί την κυρίαρχη θεωρητική διάκριση ανάµεσα στο οργανωµένο 

έγκληµα και στο έγκληµα του λευκού περιλαιµίου , υποχωρεί χάριν 

αλληλοεξυπηρετήσεων, συµπυκνώνοντας συχνά το περιεχόµενο όχι δύο έργων αλλά 

646 Ruggiero V., 2000, op. cit.  σελ.66

647  Η ίδια υπόθεση αναπτύσσεται και από  τον  Di Nicola, ο οποίος  αναγνωρίζει ότι το έγκληµα του λευκού 
περιλαιµίου και το οργανωµένο έγκληµα  επιδίδονται στις ίδιες ή σε παρόµοιες εγκληµατικές δραστηριότητες. Πιο 
συγκεκριµένα, ο συγγραφέας βασιζόµενος στην οργανωσιακή θεωρία και αναφερόµενος  σε συγκεκριµένα 
εµπειρικά παραδείγµατα υποστηρίζει ότι τα δύο  φαινόµενα ταυτίζονται ή συγκλίνουν µέσω της υιοθέτησης της 
ίδιας παράνοµης τυπολογίας. Υπό  αυτήν την οπτική, κάνει λόγο για µια γενικότερη «οργανωσιακή οικονοµικής 
εγκληµατικότητα». Βλ. Di Nicola A., 2007, La Criminalita Economica Organizata – La dinamiche dei fenomeni, 
una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy, edizione Franco Angeli 

648  Ruggiero V., 1993, “Organized Crime In Italy: Testing Alternative Definitions”, στο  Social and Legal  Studies, 
τ. 2, σελ 131 – 148
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αντίθετα δύο πράξεων ενός ενιαίου έργου.649  Πάνω σε αυτή τη βάση ο Ruggiero 

χαρακτηρίζει την όποια αναφορά στην οργανωµένη εγκληµατικότητα και στην 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου ως «ταυτολογία», µε την έννοια της κοινής 

διάπραξης εγκληµάτων650  δοµώντας την  επιχειρηµατολογία του πάνω σε τρεις 

βασικούς άξονες. 

Ο πρώτος, µε αφετηρία την προτροπή των Smith & Alba  για ανάγκη 

επικέντρωσης στην επιχειρηµατικότητα παρά στην εγκληµατικότητα651  επισηµαίνει 

τον κοινό τρόπο δράσης και λειτουργίας, που µοιράζεται το δίπολο οργανωµένο 

έγκληµα – έγκληµα του λευκού περιλαιµίου. Πέραν  των αξιολογικών πρόσηµων,  τα 

οποία αποτελούν απόρροια ιδεολογικών και ηθικολογικών  διακηρύξεων, 

υποστηρίζεται ότι αυτό που αποµένει επί της ουσίας είναι οι κοινές επιχειρηµατικές 

πρακτικές οι οποίες ενεργοποιούνται βάση κοινών αξιών, πανοµοιότυπων 

πολύπλοκων δοµών, όµοιων τεχνικών και αποτελεσµάτων ενώ για την ερµηνεία τους 

επιστρατεύονται τα ίδια µοντέλα των οικονοµικών και οργανωσιακών θεωριών. 

Σύµφωνα µε τις τελευταίες το raison d’ être των  οργανισµών, ως το αµάγαλµα της 

επίσηµης στοχοθεσίας, δεν είναι ούτε κάτι άτεγκτο ούτε οµοιόµορφο, καθώς 

βρίσκεται σε συνάρτηση αφενός µε το ευρύτερο κοινωνικό σύστηµα, εντός του 

οποίου οι οργανισµοί αυτοί υπάρχουν, και αφετέρου µε τις κάθετες δοµές που 

ενυπάρχουν στο εσωτερικό τους. Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι πέραν της πολλαπλότητας 

και ποικιλοµορφίας, κυρίαρχος σκοπός των  οργανισµών παραµένει  πάντα η 

«µεγιστοποίηση του οφέλους», µε την έννοια του οφέλους να παίρνει διάφορες 

διαστάσεις, όσες και οι τρόποι επιδίωξης του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

649 Ο  Johnstone επισηµαίνει µάλιστα  ότι οι «συσχετισµοί»  αυτοί µεταξύ της οργανωµένης  εγκληµατικότητας και 
της εγκληµατικότητας  του λευκού περιλαιµίου  επιβεβαιώνονται πρωτίστως  σε επίπεδο κυβερνήσεων, οι οποίες 
πάνω από  εικοσαετία διακηρύσσουν τον κίνδυνο οικονοµικής αποσταθεροποίησης των αγορών, λαµβάνοντας 
ταυτόχρονα σειρά µέτρων προκειµένου να αντιµετωπίσουν το ξέπλυµα  βρώµικου χρήµατος. Βλ. Johnstone P, 
1999, Serious white –  collar fraud: historical and contemporary perspectives, στο Crime, Law & Social Change, τ. 
30, σελ. 111  

650  Ruggiero V., 1996a, op. cit. Στο ίδιο πλαίσιο  η Isabelle Sommier επιλέγοντας τον όρο 
«οµοτράπεζος»  (“commensalisme”) επιτυγχάνει επιπλέον την αναπαράσταση µιας τέτοιας ταυτολογικής σχέσης. 
Περαιτέρω η συγγραφέας αναφέρει ότι η σχέση αυτή µπορεί να πάρει σε δύο µορφές: είτε αυτή της συνεργασίας 
και αλληλο-συγκάλυψης είτε αυτή του αντίπαλου δέους, λειτουργώντας υπέρ µιας «δηµιουργικής»  άµιλλας. Σε 
κάθε περίπτωση ωστόσο υπονοείται και η ανάµειξη του κράτους, το οποίο  χρησιµοποιεί συχνά  τέτοιους 
συνασπισµούς προκειµένου για την άσκηση κοινωνικού ελέγχου  και τη δυνατότητα διακυβέρνησης 
(“gouvernabilité”) Sommier I., 1998, “Les mafias”, Editions Montchrestien, σελ. 111 – 124 Για τον Α. 
Βαθρακοκοίλη  µια τέτοια ταυτολογία περιλαµβάνει τη συνταύτιση των δραστών, τον συγκερασµό  ως  προς τις 
µεθόδους  δράσης, τη συγκάλυψη των παράνοµων ενεργειών και την σύµπτωση ως προς  το  πεδίο και την έκταση 
θυµατοποίησης. Βλ. Βαθρακοκοίλης Α., 2001, «Το  οργανωµένο έγκληµα και οι τρόποι αντιµετώπισης του», στη 
σειρά Εγκληµατολογικά, τ.14, σελ.51-54  

651 Smith D.C. & Alba R.D., 1979, “Organized Crime and American Life” στο Society, τ. 26, σελ. 32 – 38



302

Thompson «πως µπορεί να υπάρξει µια ουσιαστική και µονοσήµαντη επιδίωξη της 

µεγιστοποίησης του οφέλους…αν  δεν υπάρχει µια ξεκάθαρη συµφωνία ως προς το τι 

τελικά είναι όφελος».652  

Το όφελος που απορρέει από τη σύζευξη του οργανωµένου εγκλήµατος µε το 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου εξαρτάται πρωτίστως από την οπτική γωνία από την 

οποία προσεγγίζεται. Από την πλευρά του οργανωµένου εγκλήµατος µεταφράζεται σε 

πολλαπλασιασµό των ευκαιριών χάριν αφενός της επέκτασης του πεδίου δράσης τους 

και αφετέρου των πλεονεκτηµάτων που συνεπάγεται η νόµιµη αγορά, τα οποία 

ξεκινούν από την υιοθέτηση ενός διαφορετικού «νοµιµοποιητικού» λεξιλογίου, 

ενδύοντας ωστόσο τις ίδιες παράνοµες ενέργειες (π.χ. η τοκογλυφία ως λέξη 

αντικαθίσταται από αυτήν του δανεισµού ενώ η διαφθορά ως µέθοδος εκλεπτύνεται 

µέσω του ξενικού “lobbying”, δηλαδή της πολιτικής πίεσης παρασκηνιακών συνήθως 

συµφερόντων) και φτάνουν µέχρι τις επαφές και συναλλαγές µε εκπροσώπους της 

υψηλής κοινωνίας γεγονός που προσθέτει όχι µόνο αίγλη αλλά και πρόσβαση σε 

ελιτίστικους, εξουσιαστικούς κύκλους. «Υπό αυτή την οπτική θα µπορούσε να 

διατυπωθεί ότι, ευθύς µε την ανάµειξη τους στην επίσηµη οικονοµία, οι επιχειρηµατίες 

του οργανωµένου εγκλήµατος δύνανται να υιοθετήσουν ήδη καθιερωµένες πρακτικές 

παρά να τις επιβάλουν σε άλλους».653 

Από την άλλη πλευρά της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, οι 

πρακτικές συνεργασίας, αµοιβαίων υποχωρήσεων, κοινών  διαπραγµατεύσεων, 

συλλογικών επιδιώξεων και εµπορικών δοσοληψιών µε εκπροσώπους του 

οργανωµένου εγκλήµατος αποβλέπουν στην «απελευθέρωση» µονοπωλίων, ιδιαίτερα 

προσοδοφόρων, για να αφεθούν στην µαύρη αγορά και κατ’ επέκταση στην 

αποκλειστική χρήση και εκµετάλλευση τους από το οργανωµένο έγκληµα, αλλά 

συνάµα και ιδιαίτερης επικινδυνότητας, την  αποσόβηση της οποίας εξασφαλίζει η 

διατήρηση της παρουσία της εγκληµατικής επιχείρησης, µε την συµβατική έννοια του 

όρου. Το στερεότυπο του οργανωµένου εγκλήµατος, θεµελιωµένο εν πολλοίς στο 

βιογραφικό του δράστη παρά στην ίδια τη φύση της συµπεριφοράς που αυτός 

υιοθετεί, έχει την πρόσθετη λειτουργική αξία της παραγωγής συνήθων  υπόπτων και 

αποδιοποµπαίων τράγων ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που τα κοινά σχέδια ναυαγούν. 

652 Thomson G., 1982, “The Firm as “Dispersed” Social Agency”, στο Economy and Society, τ. 11(3), σελ240

653Ruggiero V., 1996a, op. cit. σελ. 43 
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Ωστόσο, η τάση που συχνά επικρατεί, θέλει τους φορείς των λευκών κολάρων 

εξαιρετικά άπληστους, να προσπαθούν ώστε να καταστήσουν την συνδροµή του 

οργανωµένου εγκλήµατος πλεονάζουσα και µαζί µε αυτήν κάθε αξίωση για µέρισµα. 

Πρόκειται για τις περιπτώσεις, όπου οι εγκληµατίες του λευκού περιλαιµίου 

επιδιώκουν να καταλάβουν εξ ολοκλήρου περιοχές που λυµαινόταν παραδοσιακά το 

οργανωµένο έγκληµα, δεδοµένης της ιδιαίτερης σηµασίας τους για την επίσηµη 

οικονοµία, όπως για παράδειγµα το λαθρεµπόριο όπλων  για χώρες παραγωγής και 

εξαγωγής αµυντικού εξοπλισµού ή η περιοδική αλλά συχνή επιδροµή  του νοµίµου 

κεφαλαίου σε νησιά όµοια µε «οικονοµικούς παράδεισους»!. «Οι συµπεριφορές αυτές 

πρέπει να γίνουν κατανοητές στα πλαίσια όπου παράνοµα συµπληρωµατικά έσοδα είναι 

εφικτά και τα οποία προσφέρουν στο νόµιµο κεφάλαιο την  δυνατότητα ταχείας 

ανατίµησης».654  Σε αντίθεση µε την  κυρίαρχη θεωρία της συνωµοσίας για το 

οργανωµένο έγκληµα η διακίνηση του κεφαλαίου είτε αυτό προέρχεται από 

παράνοµες ή νόµιµες ενέργειες και οµοίως είτε προορίζεται για παράνοµες ή νόµιµες 

επενδύσεις δεν ζητά διαπιστευτήρια καταγωγής. Αν η διάκριση εποµένως του 

οργανωµένου εγκλήµατος από αυτό του λευκού κολάρου υπαγορεύεται από την 

ταυτότητα του δράστη, υπέρ της κοινής ανάλυσης συνοµολογούν η ταυτότητα των 

κινήτρων και των µεθόδων.655  

Ο δεύτερος άξονας ταύτισης των δύο φαινοµένων σχετίζεται µε την  κοινή 

παράνοµη τεχνογνωσία την οποία ασπάζονται οι δράστες είτε συµπίπτουν  µε τους 

εγκληµατίες του λευκού κολάρου είτε στρατολογούνται µεταξύ των µελών του 

οργανωµένου εγκλήµατος. Στο σηµείο αυτό ο Ruggiero επιχειρεί τη δεύτερη 

διεύρυνση της εγκληµατολογικής πρότασης του Sutherland. Αν και συµµερίζεται τον 

θεωρητικό µηχανισµό της «διαφορικής συναναστροφής» (“differential association”) 

ως µέθοδο µύησης και εκµάθησης εγκληµατικών πρακτικών, ωστόσο δεν συµφωνεί 

µε την  ανάγκη συνεκτικότητας και οµοιοµορφίας που ο Sutherland βλέπει στα µέλη 

της οµάδας, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούνται οι µέθοδοι αυτοί. Ο κοινός αξιακός 

κώδικας και οι κοινές εµπειρίες, που προσδίδουν  αµιγή χαρακτήρα στην οµάδα και ο 

οποίος µε τη σειρά του διευκολύνει την επικοινωνιακή διαδικασία της εκµάθησης και 

654 Ibid. σελ. 89

655 Calavita K. & Pontell  H, 1993, “Savings and Loan  Fraud as Organized Crime: Toward  a Conceptual Typology 
of Corporate Illegality”, στο Criminology, τ. 31(4), σελ 519 - 548 



304

αναπαραγωγής συγκεκριµένων διαθέσεων, εξορθολογισµών  και τεχνικών για τη 

διάπραξη συγκεκριµένων εγκληµάτων ανταποκρίνεται σύµφωνα µε τον Ruggiero 

στην  εννοιολογική πρόσληψη τόσο του οργανωµένου εγκλήµατος όσο και του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου ως συλλόγων (“association”). Αντίθετα ο 

συγγραφέας υποστηρίζει ότι η κατανόηση τους ως συναλλαγών (“transaction”) 

ευνοεί την  διάχυση των πληροφοριών και την ανταλλαγή γνώσεων, ιδιαιτέρως δε αν 

λάβουµε υπόψη την σύγχρονη συγκυρία της κοινωνίας της πληροφορίας.656 Σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο οι πολύτιµες για την διενέργεια παράνοµων πράξεων τεχνικές καθώς 

και οι σχετικοί εξορθολογισµοί συλλογικοποιούνται, µε την έννοια της δυνάµενης 

κτήσης τους από διαφορετικές οµάδες και άτοµα.

Η οικειοποίηση της τεχνογνωσίας ωστόσο δε διευκολύνει µόνο τη σύµµειξης 

της οργανωµένης εγκληµατικότητας µε αυτή του λευκού κολάρου προκειµένου για 

τον σχεδιασµό και επίτευξη κοινών  στόχων και συµφερόντων αλλά παράλληλα 

οµοιογενοποιεί τους τρόπους κοινωνικοποίησης των  µελών τους και άρα συνδράµει 

στην  αναδιαµόρφωση της φυσιογνωµικής των δύο φαινοµένων. Στο πλαίσιο αυτό 

κάποιοι µελετητές θα αναφερθούν στα «διαδοχικά στάδια» (“successive stages”)  

από τα οποία διέρχεται το οργανωµένο έγκληµα προκειµένου για την  επιτυχή 

συµβίωση του µε την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου και συνεπώς την 

ένταξη του στους επίσηµους κύκλους της νοµιµότητας.657 Άλλοι θα αναφερθούν στην 

ανάγκη αναδιάρθρωσης του οργανωµένου εγκλήµατος και πιο συγκεκριµένα σε έναν 

τύπο «µαφίας λευκού περιλαιµίου» η οποία «θα συνδυάζει τις επιδόσεις της στις 

διεθνείς αγορές µε τις δράσεις της µαφίας του µπλε κολάρου  στις τοπικές αγορές 

656 Σύµφωνα µε τους A. Di Nicola & A. Scartezzini η οργανωµένη βάση πάνω στην οποία τελείται το οικονοµικό 
έγκληµα δεν αφήνει πολλά περιθώρια διακρίσεων µεταξύ της εγκληµατικότητας του  λευκού περιλαιµίου και της 
οργανωµένης εγκληµατικότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση, σπουδαία είναι και η συµβολή της  τεχνολογίας της 
πληροφορίας. Οι οικονοµικοί εγκληµατίες  χρειάζονται απαραίτητα την τεχνολογία προκειµένου να συλλέξουν και 
να διαχειριστούν ουσιαστικές και πολύτιµες  για τη δράση τους  πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο  οι σύγχρονες 
τεχνολογίες εξελίσσονται σε µοντέλα οργάνωσης  και δικτύωσης εγκληµατιών. Βλ. Di Nicola A. & Scatezzini A., 
2000, “When Economic Crime Becomes Organized: The role of Information Technologies. A Case Study” στο 
Current Issues in Criminology, τ. 11, σελ. 343348 

657  Κατ’  ουσίαν τα στάδια αυτά περιγράφουν τον τύπο των σχέσεων που καθιδρύει το  οργανωµένο  έγκληµα  µε 
επίσηµους φορείς στο  δρόµο του προς  τη νοµιµότητα. Τα συνηθέστερα από τα στάδια  αυτά περιλαµβάνουν αρχικά 
την έννοια της αρπαγής (“predatory”), ακολουθεί το  στάδιο του  παρασιτισµού (“parasitic”), και ο κύκλος 
ολοκληρώνεται µε τη πραγµατικότητα της συµβίωσης   (“symbiotic”). Peterson M., 1991, “The Changes of the 
Decade”, στο Criminal Organizations, τ. 6(3-4), σελ. 20 – 22
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εκβιαστικής απόσπασης χρηµάτων».658Στο ίδιο πλαίσιο ο Ruggiero, ενεργοποιώντας 

το θεωρητικό µοντέλο του Sutherland, θα υποστηρίξει ότι η µετάβαση του 

οργανωµένου εγκλήµατος στους κόλπους της επίσηµης οικονοµίας διέρχεται µια 

µαθησιακή διαδικασία (“learning process”) µέσω της οποίας καταφέρνει να µοιάσει 

ολοένα και περισσότερο στο στερεότυπο του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου. 

«Όταν το οργανωµένο έγκληµα καθιδρύει επαφές µε τη νόµιµη οικονοµία, υποβάλλεται 

σε µια µαθησιακή διαδικασία δια της οποίας η εγκληµατικότητα του θα µοιάζει 

αυξανόµενα µε το έγκληµα του λευκού  περιλαιµίου και του  εταιρικού εγκλήµατος. Εντός 

της νόµιµης οικονοµίας, οι εγκληµατίες επιχειρηµατίες θα συναντούν  συχνά όψεις της 

δικής τους προηγούµενης δραστηριοποίησης, ή θα αποκτούν κατάρτιση, χρήσιµη, αν 

θελήσουν να επιστρέψουν. Με άλλα λόγια, η ανάληψη µιας νόµιµης επιχειρηµατικής 

καριέρας πηγαίνει πακέτο µε την  εγκληµατική καριέρα τους, καθώς τα σύνορα ανάµεσα 

στις δύο είναι εξαιρετικά θολά».659  Οι κύριοι λόγοι που ευνοούν µια τέτοια µαθησιακή 

διαδικασία για να λάβει χώρα σχετίζονται µε τον ισχυρισµό ότι σε περισσότερο 

διαφανείς αγορές οι δραστηριότητες του οργανωµένου εγκλήµατος «θα εντοπίζονταν 

αµέσως και οι εγκληµατίες επιχειρηµατίες θα εκδιώχνονταν».660  

Ο σαφής υπαινιγµός που εµπεριέχεται στα παραπάνω λόγια οδηγεί στην 

ακριβώς αντίστροφη σκέψη, ότι δηλαδή η µαθησιακή αυτή διαδικασία δεν θα 

συνέβαινε και δεν συµβαίνει στις αγορές, όπου η διάδοση ανορθόδοξων και 

παράνοµων συµπεριφορών είναι ιδιαιτέρως ευρεία και παγιωµένη, δεδοµένου ότι σε 

τέτοιες περιπτώσεις οι εγκληµατικότητα των επιχειρηµατιών  περνά απαρατήρητη. Σε 

τέτοιες αγορές αντίθετα υλοποιείται σύµφωνα µε τον Ruggiero µια «αντίστροφη 

διαδικασία µάθησης» (“reversible learning process”) µέσω της οποίας επιτυγχάνεται 

αυτό που άλλοι µελετητές ονοµάζουν «µαφιοποιήση του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου» (“mafiazing white – collar crime”) H M. Beare χρησιµοποιεί τον όρο 

658Savonna E., 1993, “Mafia money – laundering versus  Italian legislation”, στο  The European Journal on 
Criminal Policy and Research, τ.1-3, σελ.53-54 Σύµφωνα µε το συγγραφέα οι λόγοι που καθιστούν µια τέτοια 
αναδιάρθρωση του οργανωµένου εγκλήµατος  αναγκαία είναι αφενός  ο διαρκώς αυξανόµενος κίνδυνος 
αποκάλυψης των παράνοµων δραστηριοτήτων, στις οποίες αυτό  επιδίδεται αλλά και οικονοµικοί. Χαρακτηριστικά 
αναφέρει  τη σταθερή αύξηση του κόστους για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος! 

659 Ruggiero V., 1996a, op. cit. σελ. 44

660 Becchi A. And Rey G., 1994, L’ economia criminale, Laterza, Roma – Bari, σελ. 30  
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για να προβάλλει το ρόλο των καπνοβιοµηχανιών στο λαθρεµπόριο των  τσιγάρων.661 

Αναφέρθηκε ήδη η τάση των επίσηµων  οικονοµικών  φορέων να διεισδύσουν και 

µάλιστα µε προοπτική να εκµεταλλευτούν εξ ολοκλήρου αγορές που αποτελούσαν 

παραδοσιακά µονοπώλια του οργανωµένου εγκλήµατος. Στην προσπάθεια αυτή 

«ξεπατικώνονται» συµπεριφορές και τεχνικές, που συνιστούν ως επί των πλείστων 

σήµα κατατεθέν της δράσης των οργανωµένων  εγκληµατιών, οι οποίες µάλιστα 

συνήθως δεν υφίστανται καµία επεξεργασία, που θα διευκόλυνε σε µία µελλοντική 

προσπάθεια κανονικοποίησης ή και γιατί όχι νοµιµοποίησης τους. Αντίθετα 

υιοθετούνται και χρησιµοποιούνται από νόµιµους οικονοµικούς φορείς ως έχουν. «Σε 

µια αντίστροφη µαθησιακή διαδικασία, η επίσηµη οικονοµία υιοθετεί παράνοµες 

πρακτικές ενώ οι παράνοµοι επιχειρηµατίες παλεύουν  να αποκτήσουν πρόσβαση στην 

επίσηµη οικονοµία.»662  Οι αγορά στο πλαίσιο της οποίας επιτρέπονται και 

εκτελούνται τέτοια αµοιβαία δάνεια λανθάνει µεταξύ νοµιµότητας και παρανοµίας, 

σφετεριζόµενη στοιχεία και από τις δύο πλευρές.

Πρόκειται ουσιαστικά για τον κοινό τόπο, τον χώρο δηλαδή συνάντησης και 

κοινής δράσης των δύο προαναφερόµενων µορφών εγκληµατικότητας, ο οποίος 

συµπίπτει µε τον τρίτο άξονα του θεωρητικού σχήµατος του Ruggiero. Ο όρος που 

επιλέγεται για να ονοµατίσει τον γεωγραφικό αυτό προσδιορισµό αποτελεί 

ουσιαστικά µεταφορά από την  επιστήµη της αεροναυπηγικής, όπου αποτυπώνει «τα 

τµήµατα εκείνα του ουρανού τα οποία βρίσκονται στο περιθώριο του  πεδίου δράσης της 

απόδοσης των ραντάρς και ως εκ τούτου δεν  καλύπτονται από την  ακτίνα δράσης 

τους.»663  Αυτές είναι οι λεγόµενες «γκρίζες ζώνες» η προσαρµογή των οποίων  στην 

επιστήµη της εγκληµατολογίας θεµελιώνεται µέσω των ανταλλαγών, των  κοινών 

συµφερόντων  και των  κοινών επιχειρήσεων  που συνδέουν την οργανωµένη 

εγκληµατικότητα µε την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου. 

Το φάσµα των  γκρίζων  ζωνών καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων κατά τις 

οποίες η επίσηµη οικονοµία ευεργετείται µέσω αγαθών και υπηρεσιών  που 

προσφέρονται από το κοινό οργανωµένο έγκληµα αλλά και το αντίθετο Στις πρώτες 

661  Beare M., 2002, “Organized Corporate Criminality – Tobacco Smuggling Between Canada and the U.S”., στο 
Crime, Law and Social Change, τ. 37, σελ.225-243

662 Ruggiero V., 2000, op. cit. σελ. 105

663 Raufer X., 1993, « Les superpuissances du crimes. Enquête sur le narcoterrorisme », Plon, Paris, σελ. 34



307

περιπτώσεις εντάσσεται σχεδόν κάθε µορφή λαθρεµπορίας και οργανωµένης απάτης 

ενώ στις αντίθετες περιπτώσεις η πλέον διαδεδοµένη υπηρεσία που παρέχουν  νόµιµοι 

οικονοµικοί φορείς στους παράνοµους οµολόγους τους αφορά στο ξέπλυµα βρώµικου 

χρήµατος. Οι γκρίζες ζώνες παραπέµπουν επίσης στις βραχυχρόνιες ή µακροχρόνιες 

σχέσεις που συνδέουν τους δράστες - φορείς διαφόρων  κολάρων, ανεξαρτήτου 

χρώµατος και προέλευσης. Με λίγα λόγια ο όρος συµβολίζει κάθε µορφή επικάλυψης 

µεταξύ νόµιµης και παράνοµης οικονοµίας. Η αναλογία ωστόσο µε την χρήση του 

στην  αεροναυπηγική θεµελιώνεται στο γεγονός ότι και στην εγκληµατολογία οι 

γκρίζες ζώνες εµφανίζονται υπεράνω ελέγχου, εν προκειµένω κοινωνικού ελέγχου, 

και κατ΄επέκταση υπεράνω του ίδιου του νόµου συνθέτοντας ένα είδος «terra 

incognita». 

Σε αυτές τις γεωγραφίες βρίσκει εύφορο έδαφος κατά τον M. Centorrino η 

«µοχθηρή οικονοµία» (“economia cattiva”). Όπως σηµειώνει «αναφορικά µε την 

παραδοσιακή ανάλυση, δεν υπάρχει πλέον καµία αντιπαράθεση µεταξύ της νόµιµης, της 

υπόγειας, της µη-νόµιµης, της παράνοµης και της µαφιόζικης οικονοµίας. Είµαστε 

αντιµέτωποι µε µια «κακή» οικονοµία, φτιαγµένη από συνέχειες, επαφές και 

αλληλεπικαλύψεις ανάµεσα σε όλους τους.»664  Αντίστοιχο είναι και το περιεχόµενο 

των «βρώµικων οικονοµιών» (“dirty economies”) το οποίο επιλέγει ο Ruggiero για 

να εστιάσει όχι στον  ανορθόδοξο ή ανήθικο χαρακτήρα των  µέσων που 

ενεργοποιούνται κατά τη διεξαγωγή ενός «βρώµικου» επιχειρηµατικού παιχνιδιού 

αλλά στα αντικειµενικά κοινά συµφέροντα που κρατούν σφιχτοδεµένες τις νόµιµες 

επιχειρήσεις και την παράνοµη συµπεριφορά. 

Η προσέγγιση αυτή δεν παραπέµπει τόσο σε µαρξιστικές αναλύσεις περί του 

καπιταλιστικού µοντέλου παραγωγής, οι οποίες θεωρούν εξ ορισµού «βρώµικη» την 

καπιταλιστική οικονοµία χρεώνοντας στην  τελευταία πρακτικές  εκµετάλλευσης, 

άµεσο αποτέλεσµα των πολιτικών  απόσπασης υπεραξίας. Αντίθετα, «αυτό στο οποίο 

παραπέµπει ο όρος βρώµικη οικονοµία είναι απλώς µία αρένα εντός της οποίας οι 

αξίες της νοµιµότητας και του δίκαιου ανταγωνισµού, υπέρ των  οποίων συνηγόρησαν 

οι επικεφαλείς των οικονοµικών  φορέων, περιφρονούνται από τους ίδιους τους 

664 Centorrino M., 1990, “L’economia “cattiva” del Mezzogiorno”, Liguori, Napoli, σελ. 12
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υποστηρικτές τους.»665  Η αυτοκατάργηση αυτή των θεµελιωδών αξιωµάτων της 

ελεύθερης οικονοµίας και αγοράς, την οποία είχε συµπεριλάβει ευθύς εξαρχής ο 

Sutherland στο περιεχόµενο της έννοιας του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, 

σηµαίνει όχι τον θρίαµβο του κοµµουνισµού, τον  οποίο φοβόταν ο τελευταίος, αλλά 

την αυτοδιάψευση της καπιταλιστικής πραγµατικότητας και σε κάθε περίπτωση  την 

ευρεία κατάλυση της νοµιµότητας, ανάλογη της εξάπλωσης των γκρίζων ζωνών και 

της διαρκούς προσφυγής σε εγκληµατικές πρακτικές, κάτω από το πέπλο της 

επιχειρηµατικής καινοτοµίας και µέσω της παγίωσης εγκληµατικών δικτύων.

Οι βρώµικες οικονοµίες µπορεί να υπολείπονται κωδίκων, είτε αυτοί 

αντανακλώνται µέσω νοµοθετικών κειµένων είτε µέσω επιχειρηµατικών ηθών, δεν 

υστερούν όµως ως προς τον καταµερισµό των εργασιών, ο οποίος µάλιστα 

χαρακτηρίζεται ως βαθιά ταξικός. Ενδεχοµένως το χαρακτηριστικό αυτό να αποτελεί 

και το κλειδί της «παράδοξης σχέσης» που σύµφωνα µε τους Block και Chambliss 

ενώνει τις νόµιµες µε τις παράνοµες επιχειρήσεις· οι σπόροι που φυτεύονται από τις 

εγκληµατικές επιχειρήσεις θερίζονται από τα νόµιµα επιχειρηµατικά δίκτυα.666 

Δεδοµένου ότι οι δοµές που ενεργοποιούνται για τη διενέργεια παράνοµων 

οικονοµικών δραστηριοτήτων αποτελούν αντανακλάσεις των δοµών που ισχύουν στη 

νόµιµη οικονοµία, η µεθόδευση κοινών επιχειρήσεων  προϋποθέτει τη συνδροµή 

διαφορετικών προσόντων και άρα διαφορετικών βαθµών επαγγελµατισµού, 

περιλαµβάνοντας ολόκληρη την γκάµα από το τελείως ανειδίκευτο προσωπικό µέχρι 

το πλέον και επιστηµονικά εξειδικευµένο. Η διαβάθµιση ως προς τον επαγγελµατισµό 

και την εξειδίκευση παραπέµπει µε τη σειρά της στους διαφορετικούς βαθµούς 

εξουσίας, που διαγράφει η απόσταση, η οποία µεσολαβεί από το σχεδιασµό και 

συντονισµό των  παράνοµων ενεργειών µέχρι την  εκτέλεση τους. Το έλλειµµα 

εξουσίας, το οποίο συνήθως συνεπάγεται πλεόνασµα ανάγκης, προσδιορίζει και την 

επικινδυνότητα των  επί µέρους δραστών. Οι υψηλοί βαθµοί επικινδυνότητας, που µε 

µια ανάποδη ανάγνωση περιγράφουν και την αντιστοιχία του κινδύνου που ενέχεται 

στις διάφορες παράνοµες πράξεις, κατά γενικό κανόνα  συγκεντρώνονται στις πρώτες 

σειρές, στις οποίες συνωστίζονται  οι στερούµενοι προσόντων  και εξουσίας, και µέχρι 

665 Ruggiero V., 1997, “Criminals and Service Providers: Cross – national dirty economies”, στο Crime, Law and 
Social Change, τ. 28, σελ. 28

666 Block A., and Chambliss W., 1981, Organized Crime, Elsevier Amsterdam
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τους οποίους, εξαντλείται συχνότερα ο νόµος.667  Οµοίως η Beare σε έρευνα της 

αναφορικά µε το λαθρεµπόριο καπνικών προϊόντων σχολιάζει «λιγότερο δυνατοί, 

λιγότερο νόµιµοι οι παίκτες στο σενάριο της λαθρεµπορίας (τσιγάρων) όπου 

στοχοποιούνται ως αποστάτες, νονοί ή ως καθαρά κοινοί εγκληµατίες».668    

Εν προκειµένω η έννοια της εξουσίας χρησιµοποιείται µε το περιεχόµενο που 

της προσδίδει ο Bauman, δηλαδή, ως ασύµµετρη παροχή ελευθερίας, η οποία 

µετατρέπει τις πράξεις που εκτελούνται από κάποιους, σε µέσα µε τα οποία άλλοι 

επιδιώκουν τους σκοπούς τους.669 Πηγές µιας τέτοιας ασυµµετρίας εκλαµβάνονται οι 

κοινωνικές ανισότητες. Ανάλογος της κοινωνικής θέσης θεωρείται ο βαθµός 

ελευθερίας που απολαµβάνει κάποιος, η δυνατότητα δηλαδή να πράττει και να 

επιλέγει τους σκοπούς και τα µέσα των πράξεων του. Οι προικισµένοι µε 

περισσότερη ελευθερία έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα να ελέγχουν τις πράξεις τους 

καθώς και τα αποτελέσµατα αυτών και άρα να αποφασίζουν  ως προς το αξιολογικό 

τους περιτύλιγµα ή όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ruggiero να καθορίζουν τον 

«ηθικό τόνο», προσδίδοντας στη δράση τους νόµιµο χαρακτήρα και πάντως 

αποσείοντας εύκολα τον παράνοµο. Η αλληλουχία που σχηµατίζεται υπαγορεύει ο 

µεγαλύτερος βαθµός ελευθερίας να εξασφαλίζει µεγαλύτερη πρόσβαση στα µέσα, ο 

χειρισµός των  οποίων  αποφέρει µε τη σειρά του µεγαλύτερη εξουσία. Η τελευταία δε 

λειτουργεί όχι µόνο ως «καθαρτήριο» για το ξέπλυµα µη – νόµιµων πράξεων αλλά 

και ως σύνεργο εγκληµατοποίησης της συµπεριφοράς άλλων.

Άµεσα συνδεδεµένος µε το βαθµό ελευθερίας και κατ’ επέκταση µε το βαθµό 

εξουσίας που απολαµβάνει κάποιος είναι και ο βαθµός κοινωνικού ελέγχου που ασκεί 

αλλά και που του ασκείται αναφορικά µε τη δράση του.  Σύµφωνα µε την θεωρητική 

πρόταση περί εξισσορόπησης ελέγχου (“control balance theory”) οι περιπτώσεις στις 

οποίες διαπιστώνεται πλεόνασµα ελέγχου, δηλαδή η υπεροχή του ενεργητικού 

ελέγχου (αυτού µου κάποιος ασκεί) έναντι του παθητικού (αυτού που κάποιος βιώνει) 

667 Σε σχετική µελέτη της για τη  φοροδιαφυγή  η Barnett σηµειώνει «το να  προτείνουµε  λοιπόν ότι το κλειδί  για να 
µείνεις  στην ορθή πλευρά της γραµµής  «δεν είναι  το τι  κάνεις αλλά ο  τρόπος που το  κάνεις», δεν είναι για να 
υπονοήσουµε  απλά τη διαφορά του  στυλ, το ζήτηµα της ευφυΐας ή της ηθικής  επιλογής, αλλά για να υπογραµµίσουµε 
τη σηµασία  της ευκαιρίας και  των µέσων. Η χειραγώγηση  του  νόµου για να διαφύγει κανείς τον έλεγχο  και να 
παραµείνει παράλληλα νόµιµος είναι µια επιλογή πιο  εύκολα  διαθέσιµη στις µεγάλες εταιρείες και  στα «υψηλά 
δικτυωµένα» άτοµα απ’ ότι στη πλειοψηφία  του  πληθυσµού.» Barnett D., 1992, “Legitimate Rackets:  Tax Evasion, 
Tax Avoidance and the Boundaries of Legality”, στο Journal of Human Justice, τ. 3 (2), σελ 71

668 Beare M, 2002, op. cit. σελ. 233

669 Bauman Z., 1990, Thinking Sociologically, Blackwell, Oxford
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λειτουργούν ως εστίες αυτόνοµων µορφών παρέκκλισης, που στοχεύουν στην αύξηση 

της υπεροχής, µέσω της επαύξησης του πλεονάσµατος ως προς τον κοινωνικό 

έλεγχο.670  Τέτοιες µορφές παρέκκλισης δεν συνεπάγονται µορφές άµεσης 

θυµατοποίησης, λόγω συνήθως της απόστασης που χωρίζει τη δράση από το 

αποτέλεσµα, και εξισώνονται πράξεις εκµετάλλευσης (οικονοµικά εγκλήµατα), µε 

πράξεις λεηλασίας (περιβαντολλογικά εγκλήµατα) και µε µορφές έµµεσης 

αρπαγής.671

Λαµβάνοντας υπόψη τον παράγοντα εξουσίας, όπως αυτός προκύπτει ως 

συνισταµένη της ελευθερίας, της πρόσβασης στις προσοδοφόρες πηγές και του 

πλεονάσµατος κοινωνικού ελέγχου και παράλληλα ως καθοριστική παράµετρο, η 

οποία ενορχηστρώνει από την  αρχή µέχρι το τέλος τον συγκερασµό των  δράσεων  του 

οργανωµένου εγκλήµατος  µε το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, ο Ruggiero 

επιλέγει να τις περιγράψει ως «εγκλήµατα εξουσίας» (“power crimes”). Ανάλογα 

µάλιστα µε τον τύπο τον οποίο παίρνει κάθε φορά µια τέτοια συνεργασία ο 

συγγραφέας διακρίνει ανάµεσα στα: 

 α)Εγκλήµατα λειτουργικής εξουσίας (“power operative crime”) για τα οποία 

υπογραµµίζεται ιδιαίτερα και η κρατική συµβολή και ανάµειξη.

 β)Εγκλήµατα κακοποιητικής εξουσίας (“gangster power crime”), τα οποία 

αφορούν στην υιοθέτηση από νόµιµους οικονοµικούς φορείς εγκληµατικών 

τεχνικών για γρήγορο πολλαπλασιασµό των κερδών. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται τα συγκεκριµένα εγκλήµατα «συνιστούν, υπό µία έννοια µιµιτική 

εγκληµατικότητα, διότι οι δράστες εφαρµόζουν  τεχνικές και εξορθολογισµούς 

που  µαθαίνουν από κοινούς εγκληµατίες σε µια κοινή εκπαιδευτική 

διαδικασία»672 

 Εγκλήµατα εξουσίας µε ανάθεση (“power crime by proxy”) Τα συγκεκριµένα 

εγκλήµατα εσωκλείουν συγκεκριµένες περιπτώσεις παροχής παράνοµων 

υπηρεσιών, χωρίς το συστατικό της βίας που ενέχεται στην  επόµενη 

κατηγορία. «Αυτός ο τύπος εγκλήµατος προτείνει ότι το αντάµωµα ισχυρών και 

670 Titlle C., 1995, Control Balance, Westview, Boulder

671 Piquero N. L. & Piquero A.R., 2006, “Control Balance and Exploitative Corporate Crime”,  στο Criminology, τ.
44(2), σελ 397 – 430

672 Ruggiero V., 2007a, op. cit. σελ. 170
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εγκληµατικών οµάδων δεν είναι µια αφύσικη αλληλεπίδραση µεταξύ µιας 

νοµοταγούς, αρµονικής οντότητας και µιας δυσλειτουργικής, αλλά περισσότερο 

µια κοινοπραξία δύσκολα εντοπίσηµη εξαιτίας του µεσολαβητικού ρόλου ενός 

µεγάλου αριθµού δραστών.»673 

 Εξουσιαστικές εγκληµατικές συνεργασίες (“criminal power partnerships”) οι 

οποίες περιλαµβάνουν κάθε είδους κοινής δράσης και αµοιβαίας 

εξυπηρέτησης των δύο µερών.

 Εγκλήµατα φιλανθρωπικής εξουσίας (“philanthropic power crime”) «Οι 

φιλάνθρωποι εγκληµατίες, εν συντοµία, καταφέρνουν να αποβάλουν την 

εγκληµατική ετικέτα από τη δράση τους και να πείσουν τους άλλους ότι οι 

στόχοι τους ανταποκρίνονται σε αυτούς της συλλογικότητας»674 

 Εγκλήµατα δοµικής εξουσίας (“foundational power crime”) Μεταξύ αυτών 

συγκαταλέγονται όλες οι δραστηριότητες οι οποίες εκτυλίσσονται στις γκρίζες 

ζώνες. Πρόκειται µε άλλα λόγια για ενέργειες, για τις οποίες δεν ισχύει κάποια 

νοµοθετ ική πρόβλεψη παρά τον  επ ιβλαβή τους χαρακτήρα , 

αντικατοπτρίζοντας επάξια απόψεις του τύπου «ότι είναι νόµιµο είναι και 

ηθικό.»675  Υπό αυτή την έννοια υποστηρίζεται ότι οι συγκεκριµένες δράσεις 

έχουν «δοµική ισχύ», την ικανότητα δηλαδή  να µεταβάλουν προηγούµενες 

νοµοθετικές θεωρήσεις και να συµβάλουν στη θεµελίωση νέων νόµων και 

νέων τύπων νοµιµότητας. 

γ) Διαφορετικός κοινωνικός έλεγχος για παράλληλες δράσεις

Το αλισβερίσι ανάµεσα σε νόµιµους και παράνοµους οικονοµικούς φορείς και 

εµπορικούς παράγοντες δε αποτελεί ιστορική καινοτοµία. Το καινούργιο ωστόσο 

στοιχείο που χαρακτηρίζει τέτοιες συναλλαγές είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, ότι αυτές 

δεν διαδραµατίζονται στο περιθώριο της οικονοµίας αλλά θεωρούνται κριτικής 

σηµασίας για τη σύγχρονη επιχειρηµατική κουλτούρα, λάβαρο της οποίας αποτελεί η 

673 Ibid. σελ. 171

674 Ibid. σελ. 172

675 Πρόκειται για φράση που  χρησιµοποίησε ο  πρώην υπουργός κ. Γ. Βουλγαράκης ερωτηθείς στις 28/2/2007 από 
τον βουλευτή του  ΣΥΡΙΖΑ κ. Δ. Παπαδηµούλη στο πλαίσιο Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής  για  το πολιτικό 
σκάνδαλο µε πρωταγωνίστρια την γερµανική εταιρεία SIEMENS
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εµπορευµατοποίηση όλων  όσων προηγουµένως θεωρούνταν δικαιώµατα καθώς και ο 

αγοραίος ευτελισµός των κοινωνικών  σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ian Taylor 

υπογραµµίζει τον µεταβαλλόµενο χαρακτήρα των «εγκληµάτων των ισχυρών» και τις 

νέες υποκουλτούρες που γεννώνται στον τοµέα της οικονοµίας και του εµπορίου. «Σε 

τέτοιες υποκουλτούρες ιδιαίτερη αξία δίνεται στην ικανότητα των  ατόµων να «κάνουν 

δουλειές» µέσα σε νέες, διεθνικά οργανωµένες περιοχές της αγοράς, σε διαφορετικά 

πολιτισµικά και διαπροσωπικά πλαίσια, στα οποία οι σχέσεις δεν βασίζονται στην 

σιγουριά που προέρχεται από προσωπικές γνωριµίες και ένα σχετικά προβλέψιµο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον – όπως στην περίοδο του Φορδισµού  – αλλά σε πολύ πιο 

ριψοκίνδυνους και κερδοσκοπικούς υπολογισµούς, εξαρτώµενοι από ad hoc κρίσεις, 

απότοκες της πειστικότητας συγκεκριµένων ατόµων ή της στενής τους σχέσης µε 

συγκεκριµένες «αγορές της ευκαιρίας».676 Πηγαίνοντας ένα βήµα πιο πέρα ο Ruggiero 

πιστώνει τις υπογραµµισµένες αυτές µεταβολές στην εσωτερική οµοιότητα που 

επιδεικνύουν  πλέον οι εγκληµατικές µε τις οικονοµικές συµπεριφορές και µάλιστα 

παρά τις σύγχρονες θεσµικές προσπάθειες για το αντίθετο. Τα οικονοµικά εγκλήµατα 

ή «εγκλήµατα εξουσίας», όπως αναλύονται παραπάνω, δεν αποτελούν παρέκκλιση 

από την οικονοµική νοµιµότητα αλλά φαίνονται να είναι βαθιά ριζωµένα σε αυτή, 

γεγονός που οδηγεί τον συγγραφέα να συναινέσει εκ νέου, αν και από διαφορετική 

της κλασσικής µαρξιστικής οδού, την «εν δυνάµει εγκληµατογενή φύση» της 

σύγχρονης οικονοµίας.677 Τα «εγκλήµατα εξουσίας» ισοδυναµούν µε τεκµήρια ότι «η 

οικονοµική τάξη ενσωµατώνει εγκληµατική αταξία ab initio».678  

Μια τέτοια δήλωση ωστόσο παραµένει µετέωρη χωρίς τη σκιαγράφηση των 

ευρύτερων οικονοµικών και πολιτισµικών επιταγών, που διευκολύνουν  και 

οµαλοποιούν την συγκατοίκηση µεταξύ νόµιµων  και εγκληµατικών επιχειρήσεων και 

δραστηριοτήτων. Η µετάβαση από τον Φορδισµό στον Μετα- Φορδισµό και από εκεί 

676 Taylor I., 1999, Crime in Context, Polity Press, σελ. 161

677Punch M., 1996, Dirty Business, Sage, London. Για  επιπλέον εµπειρικές όψεις  µιας τέτοιας φύσης βλ. 
1.Leonard W. & Weber M.G, 1970, “Automakers and Dealers: A Study of Criminogenic Market Forces”, στο Law 
and Society, τ.20, σελ. 407-424, 2.Gorring P., 1978 “Multinationals or Mafia: Who Really pushes Drugs?”, στο  P. 
Wilson & J. Braithwaite ed. Two Faces of Deviance, University of Queensland Press, σελ. 81-100  3.Calavita K. 7 
Pontell H., 1990, ““Heads I Win, Tails You Loose”: Deregulation, Crime, and Crisis in the Savings and Loan 
Industry” , στο  Crime & Delinquency, τ. 19, σελ. 309-341 4.Stanley C., 1992, “Serious Money: Legitimating of 
Deviancy in the Financial Markets”, στο International Journal of Sociology of Law, τ.20(1), σελ. 43-60

678΄Ruggiero V., 1996a, op.cit. σελ.153 Χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός  τέτοιου  ισχυρισµού αποτελεί και η 
µελέτη των  Godfroy T. &  Lascoumes P., 2004 Le Capitalisme Clandestin –  L’ illusoire régulation des places 
offshores, La Découverte  
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στην  παγκοσµιοποίηση υποκινήθηκε και συνοδεύτηκε σε όλη της την  ιστορική 

εξέλιξη από την  εµπορία του κεφαλαίου, την ανάγκη δηλαδή διαρκούς µετακίνησης 

του ανά των παγκόσµιων  αγορών, αν  όχι για λόγους ασφάλειας, τότε σίγουρα για τη 

µεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση επενδυτικών «επιστροφών». Όπως εύστοχα τίθεται 

από τους Ross & Trachte «η θεωρία του παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού διαφέρει 

από εκείνη του µονοπωλιακού καπιταλισµού διότι βλέπει την  κυριαρχία των 

παγκόσµιων παραγωγικών οργανισµών  ως µεταβολή των εθνικών  δοµών και 

διαδικασιών χαρακτηριστικών της µονοπωλιακής περιόδου. Η θεωρία επίσης διαφέρει 

από αυτή της ανάλυσης του παγκόσµιου συστήµατος, η οποία αρχίζει µε τον ορισµό του 

καπιταλισµού ως σύστηµα παραγωγής για ανταλλαγή και εξηγεί το σύγχρονο παγκόσµιο 

σύστηµα ως µια ιεραρχική τάξη ανταλλαγής παρά σαν σχέσεις παραγωγής.»679 Σε αυτές 

τις συνθήκες οι επικεφαλείς οικονοµικών και εµπορικών οργανισµών άρχισαν να 

δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στις παγκόσµιες παρά στις εθνικές και πολύ περισσότερο 

τοπικές αγορές, γεγονός που ενισχύθηκε και από την ύπαρξη «τοπικών κωλυµάτων», 

των νοµοθετικών  αξιώσεων συµπεριλαµβανοµένων, µπροστά στην  προοπτική «νέων 

ευκαιριών». 

Η τακτική που υιοθετήθηκε πρωτίστως ήταν  αυτή της «βιοµηχανικής 

αποκέντρωσης» (“industrial decentralization”) µε τη δηµιουργία µικρών 

παραγωγικών οµάδων  ή θυγατρικών εταιρειών και την επακόλουθη καταπάτηση των 

εργατικών  δικαιωµάτων, µεταξύ άλλων µέσω της κατάργησης των  συλλογικών 

συµβάσεων  εργασίας, «όλα προποµποί του ότι σήµερα ονοµάζεται ευελιξία».680  Στην 

ουσία πρόκειται για τη δηµιουργία µιας παράλληλης οικονοµίας, όπου οι 

προβλεπόµενες από το νόµο συνθήκες συνήθως αγνοούνται. Το ανεπίσηµο ωστόσο 

των διαδικασιών που προωθείται, άλλοτε ως εναλλακτική πηγή εισοδηµάτων και 

άλλοτε για τη µείωση του κόστους ή για την αύξηση του κέρδους, καρπώνεται από 

την επίσηµη παραγωγική διαδικασία και κατ’ επέκταση από την επίσηµη οικονοµία. 

Η απουσία κάθε νοµικού αλλά και ηθικού ορίου από τη µια και η ανάγκη επέκτασης 

του κεφαλαίου από την άλλη ευνόησαν ώστε η πολιτική της αποκέντρωσης να 

λειτουργήσει τελικά ως κερκόπορτα για την εδραίωση της παραοικοµίας, της 

679  Ross R.J.S. and Trachte K.C., 1990, Global Capitalism: The New Leviathan, Albany, NY: state University of 
New York Press, σελ.25

680 Ruggiero V., 2000, op. cit. σελ.65
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πρόσµιξης δηλαδή νόµιµων και παράνοµων δράσεων και στο πάντρεµα του 

οργανωµένου εγκλήµατος µε την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου.

Ωστόσο, η εικόνα επιδεινώθηκε ακόµη περισσότερο ή έφτασε να ολοκληρωθεί µε 

την πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς (“market deregulation”). «Η 

απελευθέρωση, στην  πραγµατικότητα φέρει ένα αµφίλογο µήνυµα, και συγκεκριµένα ότι 

οι κανόνες και οι διαδικασίες είναι διαπραγµατεύσιµοι, και ότι το σηµείο διαχωρισµού 

µεταξύ νοµιµότητας και παρανοµίας είναι πάντα πρόσκαιρο και µπορεί να µετακινηθεί 

τεχνηέντως».681  Η απελευθέρωση µε άλλα λόγια σχετικοποίησε ακόµη περισσότερο 

την έννοια της νοµιµότητας ενώ παράλληλα διευρύνθηκε το πεδίο των γκρίζων 

ζωνών και εν τέλει τη σύµπτυξη των αρχικώς ανεπίσηµων µε παράνοµες πρακτικές. 

Στα παρελκόµενα της συγκαταλέγονται οµοίως η ανάπτυξη δικτύων και 

αλληλεξαρτήσεων γύρω από έναν  παγκόσµιο ιστό , η διάβρωση και 

αποσταθεροποίηση των συνόρων και µια αυξανόµενη αίσθηση απώλειας κάθε ίχνους 

και κάθε είδους εντοπιότητας της οικονοµίας. Η επανάσταση της πληροφορίας και 

της υψηλής τεχνολογίας έρχεται να συµπληρώσει την  σύγχρονη έννοια της 

παγκοσµιοποίησης, ως εντονότερη από εκείνη της διεθνοποίησης. Βασικός 

παράγοντας ρύθµισης µιας τέτοιας έντασης αναδεικνύεται η κινητικότητα σε ευρεία 

εµβέλεια  αγαθών και ατόµων. «Το να είσαι τοπικός σε έναν  παγκοσµιοποιηµένο 

κόσµο είναι ένδειξη κοινωνικής αποστέρησης».682  Στο σηµείο αυτό, η έννοια του 

κοινωνικού ελέγχου, εκπροσωπώντας το κανονιστικό µέρος της πολιτικής οικονοµίας 

της παγκοσµιοποίησης, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ροή και στο περιεχόµενο 

µιας τέτοιας κινητικότητας, όπως αυτή επιβάλλεται από έναν άνευ προηγουµένου και 

απαράµιλλο ανταγωνισµό, στο πλαίσιο του οποίου το ελεύθερο εµπόριο, το φθηνό 

εργατικό δυναµικό και το έγκληµα τελούν σε άφθονη προσφορά και µεγάλη ζήτηση.

Οι τρεις καθοριστικές παράµετροι για τη διαµόρφωση του παγκοσµιοποιηµένου 

χαρακτήρα του κοινωνικού ελέγχου, όπως παρατηρεί ο Gregg Barak είναι: «(1)η 

απαίτηση των  διαχειριστών χρηµάτων για τριµηνιαία αναφορά των  επιδόσεων  και της 

αύξησης των κερδών η οποία θα απογειώσει τα χρηµατηστήρια·(2)η ίδια η αγορά, η 

οποία απαιτεί οι εταιρείες να ενσωµατώσουν τις παγκόσµιες στρατηγικές τους στις 

παγκόσµιες κεφαλαιακές αγορές· και (3)η βιάση για κυριαρχία των  παγκόσµιων 

681  Ibid. σελ. 71

682 Bauman Z.,  1998, Globalization. The Human Consequences, Polity, Cambridge, σελ. 2
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αγορών».683  Με άλλα λόγια η παγκοσµιοποίηση του κοινωνικού ελέγχου, «σε έναν 

αγώνα όπου ο νόµος κυνηγά την οικονοµία και όχι το ανάποδο»684υποχρεούται να 

συµβάλει στα πολυεθνικά κέρδη. Η πολιτική µεθόδευσης που ακολουθείται 

περιλαµβάνει δύο σκέλη: το πρώτο αφορά στη ρύθµιση του εγκληµατικού 

φαινοµένου µόνο σε εθνικό επίπεδο ενώ το δεύτερο περιλαµβάνει σχέδια 

ιδιωτικοποίησης του κοινωνικού ελέγχου. «Η µάχη εναντίον του εγκλήµατος» έτσι, 

περιορίζεται αυστηρά σε επίπεδο αποτελεσµατικών πρακτικών, και δη αστυνοµικών 

και διωκτικών εφαρµογών, στις οποίες εξαντλείται κάθε σύστηµα κοινωνικού ελέγχου 

και πληροφοριών.685  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο οι µέχρι τώρα κεντρικές δοµές και 

ιεραρχίες του καθίστανται ανίσχυρες να ελέγξουν τις σχέσεις εξουσίας που 

αναπτύσσονται περιµετρικά, σε µορφές δικτύων  και έξω από εθνικά συγκεντρωτικά 

σχήµατα. Καθώς η έννοια της κρατικής κυριαρχίας υποχωρεί αυξανόµενα έναντι 

φυγόκεντρων κεφαλαιακών απαιτήσεων και η ροή των πληροφοριών  τείνει να 

αντικαταστήσει προηγούµενες ιεραρχικές δοµές για την επίτευξη κοινωνικής 

συναίνεσης και συνοχής τόσο το οργανωµένο έγκληµα όσο και το έγκληµα του 

λευκού περιλαιµίου αναπτύσσουν νέους τρόπους για να αποφύγουν κάθε κοινωνικό 

και θεσµικό έλεγχο. Οι παράνοµοι δεσµοί και τα δίκτυα στήνονται κατ’ εικόνα και 

καθ’ οµοίωσιν της επίσηµης διεξαγωγής διεθνών οικονοµικών συναλλαγών. 

Δεδοµένου ότι οι τελευταίες παρακάµπτουν την έννοια του έθνους – κράτους και τη 

θεσµικότητα που αυτή συνεπάγεται, δεν είναι δύσκολο να φανταστούµε τις συµµαχίες 

αλλά και τις συγκρούσεις που υλοποιούνται µέσα σε ένα ψηφιδωτό νόµιµων  και 

παράνοµων οικονοµικών φορέων, χάριν του διαρκούς ανταγωνισµού αλλά και της 

683  Barak G., 2001, “Crime And Crime Control In  An Age Of Globalization: A Theoretical Dissection”, στο 
Critical Criminology, τ. 10, σελ. 69

684  Ruggiero V., 2007b, “Sécurité et Criminalité Economique”  στο  Kokoreff M., Peraldi M. & Weinberger M.
(eds), Economies Criminelles et Mondes Urbains, sous Presses Universitaires de France, σελ. 173

685  Taylor I., 1998, “Crime, Market – Liberalism and the European Idea” στο V. Ruggiero, N. South & I. Taylor 
The New European Criminology, Routledge, London and New York, σελ. 19 – 36
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αλληλεξάρτησης που υποκινεί η παγκοσµιοποίηση των  αγορών· οι off-shore εταιρείες 

αποτελούν ένα εύκολο παράδειγµα.686 

 «Έτσι, η διεθνοποίηση των αγορών ως προς όλα τα είδη λαθρεµπορίου – 

συµπεριλαµβανοµένων των όπλων, ναρκωτικών, σεξ, αλκοόλ, καπνό, καφέ και 

ηλεκτρονικών υπολογιστών – και οι διεθνείς προσπάθειες να καταπολεµηθεί αυτή η 

δραστηριότητα, συνιστούν και τα δύο απεικονίσεις της παγκοσµιοποίησης του 

εγκλήµατος, της παρακολούθησης και του κοινωνικού ελέγχου».687  Η αντίληψη αυτή 

δεν φαίνεται να διαφέρει πολύ από µια άλλη διαπίστωση, σύµφωνα µε την οποία 

υποστηρίζεται ότι οι «παραλλαγές στην οργάνωση του εγκλήµατος συνδέονται µε 

παραλλαγές στις συνθήκες κοινωνικού ελέγχου»688  Κατ΄επέκταση, οι δοσοληψίες, οι 

συµµαχίες και οι ανταλλαγές µεταξύ του οργανωµένου εγκλήµατος και του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου συνιστούν  ορθολογικά σχεδιασµένες και 

οργανωσιακά δοµηµένες µορφές παρέκκλισης, προσαρµοσµένες να υπερκεράσουν 

τους σκοπέλους του κοινωνικού ελέγχου, ανατρέποντας ταυτόχρονα το σχήµα που 

ήθελε επί χρόνια τον  κοινωνικό έλεγχο περισσότερο ως αντίδραση στο εγκληµατικό 

φαινόµενο παρά ως καθοριστικό παράγοντα της εξέλιξης του.689 

     Η εξέλιξη εποµένως της οικονοµίας δεν είναι απαραίτητα µια αρµονική 

διαδικασία, ασύµβατη µε την έννοια της εγκληµατικότητας. Αντίθετα η οικονοµία της 

αγοράς όπως θα σηµειώσει ο Taylor «έχει κριτική σηµασία στην παραγωγή εγκλήµατος 

(και σαν  κοινωνική πρακτική και σαν  µακέτα θυµατοποίησης) µε διαφορετικούς 

συγκεκριµένους τρόπους σε διαφορετικούς «τόπους» εντός της κοινωνίας της 

686  Σε ένα  τέτοιο  πλαίσιο  η γενική ανησυχία που διατυπώνεται σχετίζεται µε το  βαθµό  που  τελικά οι διάφορες 
µορφές διεθνικού εγκλήµατος αποβαίνουν στο µεγαλύτερο κίνδυνο για τη δηµόσια  ασφάλεια. Ωστόσο η κριτικής 
προσέγγισης ένσταση που προβάλλεται απέναντι σε µια τέτοια ανησυχία  υποστηρίζει ότι οι κυριαρχούσες 
εκτιµήσεις και αντιλήψεις περί παγκοσµιοποίησης της εγκληµατικότητας προωθούνται και διαµορφώνονται από 
πολιτικούς και αστυνοµικούς  κύκλους, οι οποίοι κατ΄ουσία επιδιώκουν µε κάθε τίµηµα να ενισχυθεί ο ρόλος του 
ποινικού  συστήµατος και να αυξηθούν τα κατασταλτικά µέτρα σε βάρος των θεµελιωδών ελευθεριών των 
πολιτών. Σύµφωνα µε την εκτίµηση αυτή η «στρατικοποίηση»  του  θέµατος  της ασφάλειας, που έχει επικρατήσει 
στο εσωτερικό της Ευρώπης, υπό τη µορφή της επιρροής του διεθνούς  δικαίου στις  δηµόσιες εθνικές  πολιτικές 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας επιθετικής πολιτικής, η οποία απειλεί κάθε έννοια εθνικής ή κρατικής 
κυριαρχίας και συµβάλλει στο δηµοκρατικό  έλλειµµα, έτσι που το  δικαίωµα της  ασφάλειας υπονοµεύει τελικά  την 
ασφάλεια των δικαιωµάτων. Βλ.  Nelken D., 1997b, “The globalization of crime and criminal justice: Prospects 
and problems, in M.D.A.Freeman”, στο A.D.Lewis Law and Opinion at the End of the Twentieth Century, Oxford 
University Press, Oxford, σελ.251-277  

687 Barak G., 2001, op. cit. σελ.70

688 Ruggiero V., 2002, “Introduction – Fuzzy criminal actors”, στο Crime, Law & Social Change, τ. 37, σελ178

689 βλ. McIntosh M, 1975, The Organization of Crime, Macmillan, London
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αγοράς».690  Τα εγκλήµατα εξουσίας, όπως χαρακτηρίζει ο Ruggiero τις διάφορες 

συµµαχίες που αναπτύσσονται ανάµεσα σε φορείς του λευκού περιλαιµίου και του 

κοινού οργανωµένου εγκλήµατος, αποτελούν εξέχοντα παραδείγµατα του πως 

συµπεριφορές που είναι βλαπτικές από µόνες τους και συµπεριφορές που είναι 

βλαπτικές επειδή απαγορεύονται από το νόµο µπορούν να συνυπάρξουν µέσα στην 

ίδια αγορά αλλά όχι κάτω από την ίδια επιστηµονική ρουµπρίκα. Η θεσµική 

αντιµετώπιση του οργανωµένου εγκλήµατος, όπως δροµολογήθηκε από την Διεθνή 

Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για το διεθνικό οργανωµένο έγκληµα, γνωστή ως 

«Συνθήκη του Παλέρµο», και υιοθετήθηκε από τις επιµέρους εθνικές νοµολογίες, 

διατηρεί την παραδοσιακή διάκριση ανάµεσα στο οργανωµένο έγκληµα και στην 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, συνοψίζοντας εν  πολλοίς τις αντίστοιχες 

θεωρητικές προσεγγίσεις.691  Μια «εκ βαθέων» ανάγνωση της απαιτεί ειδικό χρόνο 

και άλλο τόπο από την παρούσα µελέτη. Ωστόσο, ήδη από την εισαγωγή της 

προµηνύεται η διχοτοµική προσέγγιση που διατρέχει το σύνολο της, 

υπογραµµίζοντας χαρακτηριστικά το «αγεφύρωτο χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στο 

αστικό και πολιτισµένο (“civil”) και στο εξωκοσµικό και απολίτιστο (“uncivil”)» µε 

το δεύτερο να εφοµοιώνεται µε «τους τροµοκράτες, τους εγκληµατίες, τους εµπόρους 

ναρκωτικών και τους λαθρέµπορους ανθρώπων και άλλους οι οποίοι ακυρώνουν την 

καλή δουλειά της αστικής – πολιτισµένης κοινωνίας».692  

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο η έννοια του οργανωµένου εγκλήµατος οικοδοµείται 

ως το αντίπαλο δέος του «εσωτερικού εχθρού», συνιστώντας  πρωταρχική 

«εξωτερική» απειλή. «Εδώ κάποιος µπορεί να εξετάσει πως η βλάβη που προκλήθηκε 

από την οικονοµία την ίδια έφτασε να γίνει αποδεκτή ως συλλογική ευαισθησία. Υπό 

αυτό το πρίσµα, η έννοια της «εξωτερικότητας» (“externality”) αξίζει επιµελή µελέτη, 

µια έννοια που έδωσε ένα ισχυρό προβάδισµα στην αντίληψη της οικονοµικής βλάβης 

ως παράπλευρης απώλειας.»693  Η εξωτερικότητα δηλαδή ως κατασκευή επιφορτίζει 

690 Taylor I., 1999, Crime in Context, Polity Press, σελ. 227

691 Υπέρ µιας  τέτοιας διάκρισης τάσσεται και ο Ν. Λίβος, την οποία περαιτέρω θεµελιώνει τόσο  σε ποσοτικά όσο 
και σε ποιοτικά κριτήρια. Βλ. Λιβος Ν., 2007, Οργανωµένο Έγκληµα &  Ειδικές Ανακριτικές  Πράξεις – Τόµος Ι: 
Δογµατική του οργανωµένου εγκλήµατος, εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα

692  Annan K., 2004, Foreward of United Nations Convention Against  Transnational Organized Crime And The 
Protocols Thereto”, p. iii

693 Ruggiero V., 2007a, op. cit. σελ. 174
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το αποτέλεσµα µιας δράσης σε ένα τρίτο µέρος, το οποίο δεν συναίνεσε µε κανέναν 

τρόπο και δεν έπαιξε κανένα ρόλο στην διενέργεια της δράσης αυτής. Κατ’ ουσίαν 

πρόκειται για την  ίδια λογική που αρνείται τη θυµατοποίηση ως αποτέλεσµα της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου µέσω µιας στρατηγικής διαστρέβλωσης 

και αντιστροφής του ποιος τελικά κερδίζει από αυτή – «cui bono?»694 Κύριος µοχλός 

της τυπολογίας που αναπτύσσεται βάση αυτής της ερώτησης είναι ο σκοπός των 

εκάστοτε οργανισµών, ο οποίος αναδεικνύει παράλληλα τους ευεργετιθέντες της 

δράσης τους. Η αντιστροφή που επιχειρείται έγκειται στο σκεπτικό ότι η 

παρεκκλίνουσα δράση δύναται να δικαιολογηθεί εφόσον  υποτεθεί ότι ευεργέτησε 

λιγότερο τους ίδιους τους δράστες απ’ ότι τρίτα πρόσωπα ή το ευρύτερο κοινό. Και 

στην  µία και στην άλλη περίπτωση λοιπόν  αυτό που επιχειρείται είναι η καλλιέργεια 

µιας οφθαλµαπάτης, η οποία υπαγορεύει ότι η παρέκκλιση που µεθοδεύεται από την 

επιχειρηµατική ελίτ ως εκ θαύµατος φαίνεται να ευεργετεί τους µη προνοµιούχους· 

«αυτοί που καταφέρνουν να εγκαινιάσουν µια δράση–ας πούµε ηθική- το συντοµότερο 

δυνατόν, να εγκαινιάσουν ένα νέο αγοραστικό πνεύµα, σύµφωνα µε το οποίο αυτοί που 

κερδίζουν τα περισσότερα εγκληµατοποιώντας τους άλλους µπορούν επίσης να 

παραστήσουν ότι είναι τα έντιµα συµφέροντα τους που ανταποκρίνονται µε αυτά της 

συλλογικότητας».695  

 Η ίδια αυτή οφθαλµαπάτη, η οποία µέσω ενός στρεβλού συµψηφισµού 

εξιλεώνει την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, αποτελεί συνάµα τον 

πυρήνα της διαφοροποίησης της από το οργανωµένο έγκληµα. Έτσι, υποστηρίζεται 

ότι ακόµη κι αν τα πραγµατικά περιστατικά που περιγράφουν τη δράση του 

οργανωµένου εγκλήµατος µε αυτά του εγκλήµατος του λευκού κολάρου µοιάζουν 

πολύ, ο διαφορετικός σκοπός των οργανισµών, που εµπλέκονται λειτουργεί 

καταδικαστικά ή καθαγιαστικά γι’ αυτούς. Η οργανωµένη εγκληµατική οµάδα, όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης του Παλέρµο, είναι οπλισµένη µε την 

πρόθεση να διαπράξει ένα ή περισσότερα σοβαρά εγκλήµατα, που επισείουν ποινή 

694  Οι Blau and Scott θέτοντας αυτή την ερώτηση ως κριτήριο κατέληξαν σε  τέσσερις τύπους οργανισµών: α]τις 
εταιρείες αµοιβαίας ωφελείας (mutual-benefit  associations) β)business concerns  γ)οργανισµοί παροχής  υπηρεσιών 
(service organizations) δ)οργανισµοί (commonwealth organizations) οι οποίοι παραπέµπουν σε αυτούς που 
ευεργετούνται πρωτίστως  και που αντιστοίχως  είναι: στα µέλη  ή τους µετόχους, στους ιδιοκτήτες, στους πελάτες 
και στο  ευρύ κοινό. Blau P.M. and Scott W.R., 1963, Formal Organizations. A Comparative Approach, Routledge 
& Kegan Paul

695 Ruggiero V., 2007b.op. cit., σελ.135
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φυλάκισης τουλάχιστον τεσσάρων ετών. Αντίθετα, η νοµοτυπική υπόσταση του 

οργανωµένου εγκλήµατος δεν πληρούται ελλείψει υποκειµενικού στοιχείου,  εάν ο 

δράστης παρόµοιων εγκληµάτων συµπίπτει µε κάποιον επίσηµο οικονοµικό φορέα, 

δεδοµένου ότι ο σκοπός που αναγράφεται στο καταστατικό της σύστασης του δεν 

ταυτίζεται µε την εγκληµατική δραστηριότητα, ακόµη κι αν χρησιµοποιήθηκε έτσι 

από τα µέλη του. Παρά την όποια λοιπόν εγκληµατική τους δραστηριότητα τα µέλη 

τέτοιων οργανισµών εξακολουθούν να χαίρουν κοινωνικής υπόληψης και «bona 

fide».  Η νοµοθετική ασυλία όµως που θωρακίζει την εγκληµατικότητα του λευκού 

περιλαιµίου, και ως εκ τούτου τα υποκείµενα της, ενισχύεται ακόµη περισσότερο αν 

ληφθεί υπόψη ότι το κατεξοχήν πεδίο, µέσα στο οποίο υλοποιείται, είναι οι γκρίζες 

ζώνες. Αν  και θολές οι ζώνες αυτές ταυτίζονται µε πολύ συγκεκριµένα σηµεία του 

παγκόσµιου χάρτη όπως το Πριγκιπάτο του Λιχτενσταϊν, τα νησιά Κέυµαν ή η 

περιφέρεια της Καραϊβικής. Ταυτίζονται ακόµη, όπως είδαµε, µε ένα ευφάνταστου 

µεγέθους συναλλαγές, οι οποίες καταλήγουν να συνθέτουν ένα πολύπλοκο µωσαϊκό 

από επίσηµες, νόµιµες, ηµι-παράνοµες, εξωνοµικές, ανεπίσηµες και παράνοµες 

πρακτικές, εντός του οποίου ωστόσο η νοµιµότητα της οικονοµίας εξασφαλίζεται 

δυνάµει προθέσεων696. 

Η νοµοθετική διάκριση µεταξύ του οργανωµένου εγκλήµατος και του εγκλήµατος 

του λευκού κολάρου θεµελιώνεται για άλλη µια φορά στην παραδοσιακή της 

διάσταση, αυτή του ατόµου. Κεντρική ιδέα µιας τέτοιας διάκρισης είναι ότι όσοι 

µπορούν και ξέρουν να µακιγιάρουν τις δράσεις του µε νόµιµες προθέσεις 

διασφαλίζουν τους οργανισµούς τους από την αδιακρισία του νόµου και των 

διωκτικών αρχών. Η διαπίστωση αυτή όµως δεν  στοχεύει να σχολιάσει τη στενότητα 

θετικιστικών προσεγγίσεων ούτε να υπεραµυνθεί των κριτικών αναλύσεων· δεν 

στοχεύει επίσης να αναφερθεί στην εγκληµατοποιήση της οικονοµίας ως µια 

διαδικασία φαύλου κύκλου τον οποίο σχηµατοποιούν  εύγλωττα η Della Porta & ο 

696 Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το σχόλιο  της Ε. Λαµπροπούλου  ότι «ο κοινωνικός έλεγχος, είτε ως αυτοπειθάρχηση είτε 
ως αυτοοργάνωση, είναι «ευαισθητοποιός» έννοια, η οποία δεν µας καθορίζει τι θα δούµε, αλλά προς τα πού θα 
κοιτάξουµε» αποκτά  διαστάσεις  ειρωνείας. Βλ.Λαµπροπούλου Ε., 1994, Ο κοινωνικός έλεγχος του  εγκλήµατος, 
εκδόσεις Παπαζήση, σελ.289
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Mény697ή να συνταχθεί µε την  άποψη που καταθέτει Ponsaers698  περί νοµοθετικής 

σύγχυσης των  ορίων µεταξύ νοµιµότητας και παρανοµίας. Η θεσµική διάκριση των 

δύο φαινοµένων  πέραν της διαφορετικότητας που εισηγείται άµεσα, εµµέσως υφαίνει 

την κοινωνική ανεκτικότητα έναντι της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου. 

Οι σύγχρονες ωστόσο επιταγές της οικονοµίας εκ των πραγµάτων και άρα σε ένα 

πολύ ρεαλιστικό πλαίσιο ωθούν κοντά τα δύο φαινόµενα µε αποτέλεσµα όχι µόνο την 

οµαλή γειτνίαση αλλά και τη στενή συγγένεια τους. Αυτό σηµαίνει ότι περιπτώσεις 

του ποινικά κολάσιµου οργανωµένου εγκλήµατος µεταφέρονται στο πεδίο της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου. Μαζί µε τη διεύρυνση όµως της 

φαινοµενολογίας της τελευταίας πραγµατοποιείται και µ ια ιδιότυπη 

αποποινικοποίηση σε επίπεδο κοινωνικής συνείδησης, γεγονός που εξασφαλίζει την 

υπερ-µεγένθυση της κοινωνικής ανεκτικότητας και κατ’ επέκταση το σταδιακό 

αφοπλισµό, αν όχι και αφανισµό της κοινωνικής αντίδρασης. Η κοινωνική 

εξοικείωση που ακολουθεί, σε συνδυασµό µε την  ηγεµονία της αγοράς και την 

κυριαρχία της επιχειρηµατικής κουλτούρας, διευκολύνει την παγίωση όχι µόνο 

επιχειρηµατικών αλλά και νέων κοινωνικών προτύπων. Σύµφωνα µε αυτά οι µέθοδοι 

που χρησιµοποιούνται για την διενέργεια και την επιτυχία των εγκληµάτων  του 

λευκού περιλαιµίου δεν απευθύνονται µόνο στους επιχειρηµατίες αλλά στον κάθε 

µέσο πολίτη. Οι πρακτικές έτσι, που συνθέτουν την εγκληµατικότητα του λευκού 

περιλαιµίου, εφόσον εξασφαλίζουν  οικονοµικό προβάδισµα παγιώνονται πέραν της 

σφαίρας των οικονοµικών συναλλαγών· γίνονται κοινωνικές σχέσεις.  

Η τακτική της διάκρισης εποµένως αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Εκδηµοκρατίζει 

το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση της 

εξοµάλυνσης των  κοινωνικών διαφορών  και τάξεων και παράλληλα την  αίσθηση της 

συλλογικής ευθύνης. Φροντίζει για την δηµιουργία  αποδιοποµπαίων τράγων  και 

εξιλαστήριων θυµάτων, γεγονός που δικαιώνει την ύπαρξη του ποινικού συστήµατος 

και την ανάγκη της αναπαραγωγής του. Ενώ τέλος εξαγνίζει την οικονοµία  

697  Για τους δυο  θεωρητικούς ο φαύλος  κύκλος  αυτός αποτυπώνεται και αναπαράγεται µέσω της ακόλουθης 
σειράς µε τις εξής  διαδοχικές  φάσεις: «πολιτική  προστασία στο οργανωµένο έγκληµα πακέτα ψήφων και  παροχή 
προστασίας σε  διεφθαρµένους πολιτικούςαύξηση της  εξουσίας  των πολιτικώναγορές και  ατιµωρησία του 
οργανωµένου  εγκλήµατοςτοπικός έλεγχος υπέρ  της  εδραίωσης του οργανωµένου  εκλήµατοςαυξηµένη 
δυνατότητα προστασίας των διεφθαρµένων πολιτικών» Della Porta D. And Mény Y., 1995, Démocratie et 
corruption en Europe, La Découverte, Paris, σελ. 50

698  Ponsaers P., 2002, “What is so organized about financial  – economic crime?  The Belgian case”, στο  Crime, 
Law & Social Change, τ. 37, σελ. 191- 201
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διασφαλίζοντας ακόµη περισσότερο την κυρίαρχη ιδεολογία και την αντίστοιχη 

κουλτούρα. Μια κοινή εποµένως ανάλυση της οργανωµένης εγκληµατικότητας και 

της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου προτάσσεται ως απαραίτητη όχι µόνο 

για λόγους επιστηµονικής συνέπειας αλλά και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. 

«Ωστόσο, παρόλο που αυτό δεν  είναι απολογία για ένα είδος ανάκατης σκέψης που 

είναι πασιφανής σε όλο το διάλογο για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, υπάρχει µια 

αίσθηση παράδοξου κατά το οποίο το νοικοκυρεµένο φώλιασµα των εγκληµάτων σε 

διαφορετικά χωρίσµατα µπορεί να διαιωνίσει το διχασµό τους και να δυσκολέψει τους 

επαγγελµατίες και τους φοιτητές να σκεφτούν ταυτόχρονα για θέµατα αµεροληψίας, 

εντιµότητας και συνέπειας.»699               

       

699  Levi M., 1987, Regulating Fraud – White Collar  Crime and the Criminal Process, Tavistock publications, 
London and New York, σελ.. xxv
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I. Η κοινωνική και οικονοµική (αν) – ασφάλεια: µία όψη θυµατοποίσης

Α. Μετανεωτερικές διαστάσεις του οικονοµικού και του κοινωνικού πλεονάσµατος

α) Καταγράφοντας τη σύγχρονη ανοµική εικόνα

 

 Έχει πολλαπλώς καταδειχθεί ότι η απελευθέρωση της αγοράς, είτε ως τρόπος 

διακίνησης κεφαλαίου είτε ως τόπος ανεύρεσης εργασίας, και η άλλοτε επάλληλη κι 

άλλοτε παράλληλη έννοια της παγκοσµιοποίησης αποτελούν  την πεµπτουσία της 

σύγχρονης πολιτικής οικονοµίας, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα το πέρασµα από το 

παραγωγικό µοντέλο του Φορδισµού (Fordism) σε εκείνο του Μέτα – Φορδισµού 

(Post – Fordism) ή Νέο – Φορδισµού (Neo – Fordism). Οι µεταβολές που 

συµπαρέσυρε µια τέτοια µετάβαση δεν αφορούν µόνο στη παραγωγική διαδικασία 

και το συνυφασµένο µε αυτή  εργασιακό καθεστώς αλλά επιπλέον στη κοινωνική 

συγκρότηση στο σύνολο της, ως πολιτεία, επηρεάζοντας καθοριστικά και τους δύο 

άξονες του µαρξιστικού διπόλου: βάση και εποικοδόµηµα. Όπως παρατηρεί ο 

Alessandro De Giorgi «οι νέες όψεις παραγωγής τείνουν  να είναι είτε «άϋλες» - µικρά, 

αυτοµατοποιηµένα και υψηλής τεχνολογίας εργοστάσια – είτε «αόρατες» - 

απελευθερωµένα κάτεργα στα οποία βαριά εργασία επιτελείται συχνά από κάποιον 

µετανάστη, αντικείµενο µέγιστης εκµετάλλευσης, και από γυναικείο εργατικό δυναµικό. 

Οι διαδικασίες παραγωγής αποκτούν εποµένως έντονα διεσπαρµένο, µοριακό και 

διάχυτο χαρακτήρα» 700  αντιπαραβαλλόµενες σε κάθε όψη «επιστηµονικής 

διαχείρισης», όπως είχε αποτυπωθεί από τον Taylor.701  Με το τέλος συνεπώς του 

Φορδισµού κηρύσσεται το τέλος της συµπαγώς οργανωµένης παραγωγικής 

διαδικασίας, της σταθερής εργασίας, του κράτους – πρόνοιας, του παρεµβατικού 

700  De Giorgi  A., 2007, “Toward a political economy of post – Fordist  punishment”, στο Critical Criminology, τ. 
15, σελ. 245

701  Η  έννοια της επιστηµονικής διαχείρισης, ως κίνηµα αναδιάρθρωσης  της παραγωγικής διαδικασίας  και ως 
επικρατούσα φιλοσοφία για την οργάνωση της βιοµηχανικής εργασίας αναδύθηκε στις αρχές του  20ου αιώνα  µε 
κύριο εκφραστή της τον F.W. Taylor ενώ είναι άµεσα συνυφασµένη µε την βιοµηχανοποιηµένη  µαζική  παραγωγή 
που εισηγήθηκε ο  Henry Ford. Με βασικές αρχές α)τον ακόµη  µεγαλύτερο  καταµερισµό  εργασίας β)τον απόλυτο 
διαχειριστικό  έλεγχο του  χώρου  εργασίας και γ)τον λογιστικό υπολογισµό του κόστους  σε συνδυασµό µε τη 
συστηµική µελέτη χρόνου – κίνησης επέφερε δύο παράλληλες βασικές  µεταρρυθµίσεις  στη βιοµηχανική 
παραγωγή· αφενός κατήργησε τις χειρονακτικές δεξιότητες και την οργανωσιακή αυτονοµία από την εργασία των 
χαµηλόβαθµων εργαζοµένων και αφετέρου καθιέρωσε τη διαχείριση (management) ως ρόλο ανεξάρτητο  από την 
κυριότητα-ιδιοκτησία, µέσω µιας  σειράς από τεχνικές λειτουργίες που  σχετίζονταν µε την οργάνωση της 
βιοµηχανικής παραγωγής. Βλ. Abercrombie N., Hill S. & Turner B., 1994, The Penguin Dictionary Of Sociology, 
3rd ed.,Penguin Books
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κράτους, ακόµη και του εθνικού κράτους. Το σύγχρονο καπιταλιστικό µοντέλο 

προτάσσει την ευέλικτη παραγωγική διαδικασία, εργασιακή κινητικότητα, 

ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, εµπορευµατοποίηση των δικαιωµάτων και 

εξωστρέφεια.702

 Προς υιοθέτηση των επιταγών αυτών, η έµµισθη εργασία και η πλήρης 

απασχόληση µεταλλάσσονται σταδιακά και ποικιλότροπα σε ήµι-απασχόληση, σε 

µερική απασχόληση, σε επιδοτούµενες θέσεις εργασίας, ευέλικτο ωράριο, ανεργία, 

αποβάλλοντας από τους αναδοµηµένους παραγωγικούς τοµείς µεγάλα τµήµατα του 

εργαζόµενου κόσµου και τροφοδοτώντας την υπερτροφία κρυφών οικονοµιών  και 

των αντίστοιχων παραγωγικών κυκλωµάτων, όπου οι «νέοι αποκλεισµένοι» 

συγκεντρώνονται προς αναζήτηση εναλλακτικών πηγών εισοδήµατος. Εν είδει 

«εκσυγχρονισµένου» σκλαβοπάζαρου «ολόκληροι παραγωγικοί τοµείς βασίζονται 

τώρα σε απελευθερωµένες, ηµι – φερέγγυες αγορές, συχνά στα σύνορα µεταξύ νόµιµων 

και παράνοµων, επίσηµων  και ανεπίσηµων  οικονοµιών»703. Η ανάδυση και η 

συχνότητα µε την οποία απαντώνται πλέον οι όροι «υπό – τάξη» (“under – class”), 

«νεόπτωχοι», «αδύναµες κοινωνικές οµάδες» είναι δηλωτικές του µεγέθους, κατά το 

οποίο το συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα στην εργασία δεν αποτελεί πια 

702  Η αναφορά στο γενικότερο τέλος της  εποχής  του Φορδισµού   δεν γίνεται κατά την παρατήρηση του  J.P. 
Fitoussi για να δοξάσουµε ένα  αρκετά προβληµατικό  παρελθόν αλλά για  να υπογραµµίσουµε ότι στο πλαίσιο 
«ενός  τέτοιου  παρελθόντος οι  άνθρωποι διέθεταν µέλλον….η αυτονόµηση του  οικονοµικού  στοιχείου  και  ο 
εξαναγκασµός  που  είναι ικανό  να επιβάλει στις πολιτικές  αποφάσεις  συρρικνώνουν το πεδίο της «συλλογικής 
ασφάλειας» που αντιπροσωπεύει  η δηµοκρατία». Βλ. Fitoussi  J-P, 2004, La Démocratie et le Marché, ed. Grasset, 
σελ.101-102  

703 De Giorgi A., 2007, op. cit. σελ. 246
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όχηµα για την κοινωνική ενσωµάτωση και συνοχή.704  Ο κατακερµατισµός της 

εργασίας λειτουργεί ως αποκλεισµός από την κοινωνική ταυτότητα και κατ’ επέκταση 

ως εκτοπισµός από τη κοινωνική σφαίρα για ένα µεγάλο τµήµα της εργατικής 

δύναµης, της οποίας οι παραγωγικές δραστηριότητες δεν χαίρουν επίσηµης 

κοινωνικής αναγνώρισης και εποµένως δεν αποτελούν διαβατήριο για την οικονοµική 

ένταξη και για την πλήρη κοινωνική προσαρµογή.705  

 Η ανοµική εικόνα που δείχνει να σχηµατοποιείται στη µετά – µοντέρνα εποχή 

δεν συντίθεται µοναχά από τη µερτονική διάσταση των κοινωνικών µέσων από τους 

κοινωνικούς σκοπούς αλλά κλιµακώνεται σε µια δραµατική αντίθεση: «Η πρόσβαση 

στο εισόδηµα, η ένταξη και η πλήρης κοινωνική ταυτότητα στηρίζεται ακόµη στο 

πρότυπο εργασίας, το οποίο εξαφανίζεται από το τοπίο των Δυτικών οικονοµιών»706  . 

Το κοινωνικό ζήτηµα δεν συµπυκνώνεται στην  επισφαλή απόσταση που χωρίζει τις 

δυνατότητες από τις επιδιώξεις αλλά αιωρείται πάνω από µια βάση που τείνει να 

εξαφανιστεί ή που πια δεν υπάρχει, καθιστώντας έτσι το ίδιο το θέµα του κοινωνικού 

704Αναφερόµενη στους  κύριους έκπτωτους του «µετακόσµου», του µεταµοντέρνου δηλαδή µοντέλου που 
προέκυψε µετά τον µετασχηµατισµό της βιοµηχανικής φορντικής κοινωνίας, η Σοφία Βιδάλη εστιάζει στην 
εργατική  τάξη: «το  κοινωνικό στρώµα που  έπληξε  πρώτα αυτή η αλλαγή ήταν η εργατική  τάξη  και  ο  πολιτισµός της 
εργασίας, πράγµα που  επανέφερε το κοινωνικό ζήτηµα στο  επίκεντρο της προσοχής.» Αποτυπώνοντας το  πέρασµα 
από τον ένα οικονοµικό  τύπο  στον άλλο ως µια  «ιστορία µεταπτώσεων από  την ευηµερία στην ύφεση  και τη 
φτώχια» η συγγραφέας εντοπίζει δύο καθοριστικά για  την πορεία της καπιταλιστικής παραγωγής  φαινόµενα: 
πρώτον, τη µετεγκατάσταση της  έδρας των πολυεθνικών εταιρειών και επιχειρηµατικών οµίλων στον Τρίτο 
Κόσµο  και τη Λατινική Αµερική, γεγονός  που  ανέτρεψε την ισόρροπη ανάπτυξη κοινωνικού κράτους  – οικονοµίας 
και δεύτερον, την εισαγωγή της υψηλής τεχνολογίας και του αυτοµατισµού στα εργοστάσια, που προκάλεσε 
οµοίως ανατροπή στις  ισορροπίες  των εργασιακών σχέσεων και στον καταµερισµό  εργασίας. Οι συνέπειες των 
φαινοµένων αυτών λειτούργησαν ως χιονοστιβάδα καθώς  πέραν της διόγκωσης του  εργατικού  πλεονάσµατος, και 
κατ’  επέκταση της  ανεργίας, και της αποβιοµηχάνισης  των δυτικών βιοµηχανικών κέντρων, επιπλέον σήµαναν την 
µείωση των κρατικών εσόδων και εποµένως περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες. «Κατά συνέπεια, µε  τον καιρό το 
εργατικό δυναµικό  που  «εκτοπιζόταν» από την αγορά  εργασίας  έµενε χωρίς το  πλαίσιο συνδροµής που  το κοινωνικό 
κράτος είχε  δηµιουργήσει. Έτσι  ο κόσµος  της  εργασίας χωρίστηκε  σε αυτούς που  είχαν τη δυνατότητα να  έχουν 
πρόσβαση στο πλούτο και σε όσους  δεν είχε». Η  εµφάνιση, και µάλιστα µε τη µορφή κοινωνικής έκρηξης, της 
παράνοµης  εργασίας, της  παράνοµης  οικονοµίας και των ανεξέλεγκτων παραοικονοµιών καταγράφονται ως 
µηχανισµοί αποσυµπίεσης  των κοινωνικών περιστολών, που σηµατοδοτεί η υπερσυγκέντρωση του κεφαλαίου έξω 
από τον έλεγχο  του  κράτους και άρα η αποδέσµευση του  από τους κρατικούς  ελεγκτικούς ή  ρυθµιστικούς 
µηχανισµούς. Βλ. Βιδάλη Σοφία, 2007, Έλεγχος του  Εγκλήµατος και Δηµόσια Αστυνοµία – Τοµές  και  συνέχειες στην 
αντεγκληµατική πολιτική», τόµος Α΄,  εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, σελ. 140, 139, 140-141 

705 Σύµφωνα µε τον Robert Castel οι νέες  αυτές µορφές εργασίας, εξειδικευµένες και άτυπες, εντάσσονται σε µια 
κεντρική και υπό εξέλιξη  διαδικασία αποσταθεροποίησης της εργασίας (“la  précarisation du travail”), η οποία µε 
τη  σειρά της είναι καταγεγραµµένη στην ίδια τη δυναµική του  εκσυγχρονισµού και υπαγορεύεται από τις 
τεχνολογικο-οικονοµικές εξελίξεις του σύγχρονου καπιταλισµού. Υπ’  αυτό το πρίσµα, οι κοινωνικές  κατακτήσεις 
µεταβάλλονται σε εµπόδια στο µέτρο που δεν εξυπηρετούν µια γενικότερη κινητοποίηση, επιβεβληµένη στο 
όνοµα της µέγιστης  ανταγωνιστικότητας. Στο  ίδιο  πλαίσιο  η διαφοροποίηση και ασυνέχεια στην απασχόληση 
έρχεται να  υποσκελίσει το µοντέλο της  οµογενούς και σταθερής  εργασίας, χάριν ευελιξίας, του όρου  δηλαδή που 
επιλέγεται για να  ονοµατίσει την ανάγκη προσαρµογής του σύγχρονου εργαζοµένου στις διακυµάνσεις των 
απαιτήσεων ενός  ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Ο  συγγραφέας υπογραµµίζει ότι το φαινόµενο  της 
αποσταθεροποίησης  της εργασίας  έχει ιδιαίτερα κρίσιµες  παραµέτρους, ακόµη και συγκριτικά µε  αυτό της 
ανεργίας, διότι συµβάλλει στη αποκωδικοποίηση των διαδικασιών που  τροφοδοτούν την κοινωνική ευπάθεια, 
προάγουν και τελικά παράγουν  την ανεργία και την κοινωνική διάσπαση. Castel R., 1995, Les métamorphosess de 
la question sociale, folio essays, Gallimard, op. cit. σελ. 645 – 675

706 De Giorgi A., 2007, op. cit. σελ. 247 
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ζητήµατος κενό και ξεπερασµένο.707  Παρά τις µεταβολές που επέρχονται στη 

παραγωγική διαδικασία, το κυρίαρχο µοντέλο σε επίπεδο κοινωνικής συνύπαρξης  

και οργάνωσης εξακολουθεί να αποβλέπει στο πρότυπο του αποδοτικού εργαζόµενου 

- εργάτη, στο οποίο και απονέµει τη ταυτότητα του µέλους - κοινωνού. Ωστόσο, η 

εποχή που η εργατική τάξη λειτουργούσε ως εχέγγυο της κοινωνικής ασφάλειας, 

λόγω της συντριπτικής της πλειοψηφίας και της αντίστοιχης συµβολής της στη 

παραγωγική διαδικασία εκπροσωπώντας «το χειροπιαστό σύµβολο της 

«βιοµηχανίας»»708  και θέτοντας παράλληλα το µέτρο της κοινωνικής συµπεριφοράς 

έχει περάσει ανεπιστρεπτί· οι παραγωγικοί θεσµοί αδυνατούν στη παρούσα συγκυρία 

να λειτουργήσουν συνεκτικά µέσω της µισθωτής εργασίας και άρα ως παράδειγµα 

κοινωνικοποίησης, ενσωµάτωσης και διαµόρφωσης κοινωνικών σχέσεων.709  Υπό 

αυτό το πρίσµα, η κρίση του βιοµηχανικού καπιταλισµού και της αλληλένδετης 

707  Όπως παρατηρείται από τον Γ. Νικολόπουλο οι διαστάσεις  της  σύγχρονης αυτής  αντίθεσης ή  και αντίφασης 
προδιαγράφει τους όρους «απονεύρωσης»  του  εθνικού  κράτους, οι οποίοι εκδηλώνονται σε γενικές γραµµές  ως 
εξής: «αφενός µεν το  κράτος εξακολουθεί να παραµένει το κατεξοχήν πεδίο αλληλόδρασης ανάµεσα στους 
κοινωνικούς εταίρους και, κατ’ επέκταση ο προνοµιακός τόπος διευθέτησης των κοινωνικών συγκρούσεων· 
αφετέρου  οι εξελίξεις  στο  µακροκοινωνικό  πεδίο περιορίζουν σε  σηµαντικό βαθµό την επιρροή  του στις διαδικασίες 
κοινωνικής ένταξης, µε  αποτέλεσµα την εµφάνιση  καταστάσεων περιθωριοποίησης, που αποδίδονται στο τρέχον 
λεξιλόγιο των κοινωνικών πολιτικών (εκείνων, κυρίως, που  εκπονούνται στο ευρωπαϊκό/κοινοτικό επίπεδο) µε τον 
όρο  «κοινωνικός αποκλεισµός». Βλ. Νικολόπουλος Γ., 2002, Κράτος, Ποινική Εξουσία και Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση – Μια εγκληµατολογική προσέγγιση, εκδόσεις Κριτική, σελ. 45

708  Hobsbawm E., 1999, Η  Εποχή  των Άκρων – Ο Σύντοµος Εικοστός Αιώνας 1914 – 1991, γ  ́ έκδοση, εκδόσεις 
Θεµέλιο, σελ. 388

709  βλ. Standing G., 2002, Beyond the new paternalism. Basic security as equality, Verso, London Επιπρόσθετα ο 
Hobsbawm E. υπογραµµίζει ότι η κρίση του  φορντισµού, ως µοντέλο  παραγωγής, αποτέλεσε το έναυσµα  να 
αναδυθούν οι ρωγµές µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων της  εργατικής τάξης, που κατά το  µεγαλύτερο  µέρος  τους 
συντελέστηκαν την φορντική περίοδο αλλά που κατά ειρωνεία αλλά όχι παράλογα συνειδητοποιήθηκαν µε τη 
λήξη της  εποχής αυτής, δηλαδή µε το  τέρµα  της πλήρους απασχόλησης και του  κράτους προνοίας. Διευκρινίζεται 
ωστόσο  ότι οι ρωγµές  αυτές  δεν σχετίζονταν µε κρίση της τάξης  αλλά της  συνείδησης της. Η διάρρηξη της 
ενσυνείδητης  συνοχής  της εργατικής τάξης, και κατ’  επέκταση της συλλογικής και της δηµόσιας κουλτούρας της 
συνέβαλε εκτός από  τις  διαιρέσεις στο εσωτερικό  της, στην επαναφορά, και µάλιστα στους σύγχρονους, µετα-
φορντικούς  χρόνους, παλαιών διακρίσεων της Βικτωριανής εποχής µεταξύ «ευυπόληπτων»  και «µη – 
ευυπόληπτων»  φτωχών και συναφών αντιλήψεων, που  θέλουν τους  τελευταίους  «να ζουν  πολύ καλύτερα απ’ όσο 
είχαν δικαίωµα κατά τη γνώµη των σκληρά εργαζόµενων φορολογούµενων.» Hobsbawm E., 1999, op. cit. σελ. 395
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κεϋνσιανής οικονοµίας710  επαναλαµβάνεται ως αντήχηση της γνωστής αλληγορικής 

φράσης «ο βασιλιάς είναι γυµνός», υπενθυµίζοντας αφενός την εικονικότητα ως προς 

το πλασµατικό προφίλ και τονίζοντας αφετέρου τη πραγµατικότητα ως προς τις 

αληθινές διαστάσεις του καπιταλιστικού σχηµατισµού, στερηµένου από κάθε 

κοινωνική περιβολή.711  Το κρίσιµο ωστόσο δεν  είναι η ίδια η καταστρατήγηση των 

κοινωνικών προσχηµάτων αλλά το γεγονός ότι η «αναντιστοιχία µεταξύ της υλικής 

συγκρότησης της κοινωνίας – των παραγωγικών της δυνάµεων  – και της επίσηµης 

συγκρότησης της σε πολιτεία (citizenship) – του ρυθµιστικού πλαισίου – γίνεται 

δοµ ική»712και εποµένως βασικό συστατικό στοιχείο του σύγχρονου 

παγκοσµιοποιηµένου καπιταλισµού. 

  Στο πλαίσιο αυτό, πέραν του οικονοµικού πλεονάσµατος, µε την έννοια του 

υλικού κέρδους και ως προϋπόθεση συσσώρευσης κεφαλαίου, που εξασφαλίζει η 

θεσµοθέτηση της υπεραξίας, προστίθεται και το «κοινωνικό πλεόνασµα» (“social 

710  Ως «Κεϋνσιανισµός»  επικράτησε να αναφέρεται η ιστορική περίοδος της καπιταλιστικής  πορείας, που 
ακολούθησε την περίοδο του “laissez faire, laissez-passer” καπιταλισµού   και εκτείνεται στο  χρονικό διάστηµα 
από το τέλος του  Β’  Παγκόσµιου  Πολέµου, δηλαδή  από τις αρχές τις δεκαετίας του  1950 και µέχρι λίγο  πριν τα 
µέσα περίπου της  δεκαετίας του 1970. Ο όρος πήρε το όνοµα  του από  τον βρετανό οικονοµολόγο  και εµπνευστή 
του εν λόγω καπιταλιστικού  µοντέλου, τον John Maynard Keynes, ο  οποίος κάτω από  το  βάρος της οικονοµικής 
κρίσης του 1929-1933 και σε συγκεκριµένες συνθήκες  καπιταλιστικής ανάπτυξης εστίασε στην παράµετρο της 
ανεπάρκειας της ζήτησης ως  ισχυρό αγκάθι της καπιταλιστικής εξέλιξης και θεµελιώδη  αιτία πρόκλησης 
περιοδικών οικονοµικών κρίσεων και αποσταθεροποίησης του καπιταλιστικού συστήµατος. Υπό το πρίσµα αυτό 
και προς ανεύρεση δοµικών σταθερών για την ενίσχυση του συστήµατος, το οικονοµικό µοντέλο του  Keynes 
επικεντρώθηκε στην αρχή της λεγόµενης «ενεργού  ζήτησης», η σύνοψη της οποίας υπαγορεύει την αύξηση  του 
κέρδους µέσω της  αύξησης της συνολικής ζήτησης  και στην παρέµβαση του αστικού  κράτους. Με δεδοµένα τα 
χαµηλά λαϊκά εισοδήµατα, οι τεχνικές αύξησης  της  ζήτησης αναλύονται περαιτέρω στην αύξηση των κρατικών 
δαπανών, στην επέκταση των δηµοσίων έργων και στην εξάπλωση παρέµβασης στον κλάδο των υποδοµών. 
Επιπλέον, κατάσταση που διαµορφώθηκε  µετά τη µεταπολεµική περίοδο  και η  ανάγκη στήριξης του κεφαλαίου 
στις νέες συνθήκες, οδήγησαν το αστικό  κράτος στην εντονότερη από ποτέ ανάµειξή  του, σε διάφορους τοµείς της 
οικονοµικής δραστηριότητας. Η πολυεπίπεδη  ανάπτυξη και ευηµερία που επικράτησε εκείνη τη περίοδο οδηγούν 
στην ανάδειξη του κεϋνσιανισµού ως ορόσηµο της καπιταλιστικής  παραγωγής· «κατά την περίοδο  αυτήν 
κυριάρχησε η πολιτική  ελέγχου επί των µέσων παραγωγής, η  διεύρυνση  της κρατικής ιδιοκτησίας και του  ελέγχου  επί 
των µέσων παραγωγής, η  διαχείριση της συνολικής ζήτησης  από το  κράτος µε  σκοπό  την πλήρη απασχόληση, ο 
αυστηρός έλεγχος  επί των επιτοκίων και του δανεισµού  και  η δηµιουργία κράτους πρόνοιας, το οποίο συµπλήρωνε το 
εισόδηµα των εργαζοµένων.»  Ταυτόχρονα όµως µε οικονοµική ευεξία και τη  βελτίωση του  βιοτικού  επιπέδου  που 
επήλθε για τους πολλούς ο κεϋνσιανισµός ήταν η πολιτική που, τελικά επέτρεψε την εµφάνιση απρόσκοπτης 
καπιταλιστικής συσσώρευσης, µέσω της στήριξης  που παρείχε για δεκαετίες τους εκπροσώπους της οικονοµικής 
ελίτ  να δηµιουργήσουν τις απίστευτου µεγέθους  µονοπωλιακές ενώσεις, ευνόησε τη συγκρότηση γιγαντιαίων 
πολυεθνικών, υποβοήθησε στο  ξαναµοίρασµα των αγορών. Λαπαβίτσας, Κ. 2004, «Η αναγκαιότητα του 
οικονοµικού ελέγχου», στο  Η Πολιτική Οικονοµία της  Παγκοσµιοποίησης επιµέλεια Κ. Λαπαβίτσας & Ι. 
Μπασκόζος, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 17-36, σελ.22

711 Ο  N. Christie αναφέρει ως πρόσθετη  παράµετρο της σύγχρονης τροπής του καπιταλισµού  τη λήξη του  Ψυχρού 
Πολέµου και του  τέλους  που  αυτή επέφερε  σε µια κατ’ουσίαν διχοτόµηση  του πλανήτη. Σύµφωνα µε τον 
συγγραφέα το  αντίπαλο δέος που εκπροσωπούσε  ο κοµµουνισµός έναντι της καπιταλιστικής παραγωγής 
λειτουργούσε ευεργετικά για τις  αδύναµες κοινωνικές  οµάδες µε τη µορφή του  κράτους  πρόνοιας. Η πτώση του 
ανατολικού µπλόκ σήµανε και το τέλος της καπιταλιστικής «αθωότητας». «Μια γενική  ανησυχία κατά  τη διάρκεια 
του  Ψυχρού  Πολέµου απέναντι στο µπλοκ της  ΕΣΣΔ ήταν να  κρατηθούν οι  εργάτες της Δύσης  ικανοποιηµένοι, έτσι 
ώστε να µην υιοθετήσουν ιδέες  από την Ανατολή…Με  το τέλος της µεγάλης διχοτόµησης, η υδρόγειος έγινε ενιαία, 
και τα  δικαιώµατα των εργατών και οι ρυθµίσεις περί  κοινωνικής ασφάλειας από  πολλούς µετατράπηκαν απ’ το να 
αποτελούν τµήµα του αµυντικού  συστήµατος στον Ψυχρό Πόλεµο στο να θεωρούνται  περιττά κωλύµατα  στην 
οικονοµική ανάπτυξη.» Cristie N., 2004, A Suitable Amount of Crime, Routledge, σελ. 35

712 De Giorgi A., 2007, op. cit.  σελ 247
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surplus”) αλλιώς «τα άδεια χέρια» (“empty hands”)713. Όπως επισηµαίνεται ήδη από 

τη µαρξιστική ανάλυση, συµβατική της καπιταλιστικής συσσώρευσης και του 

κεφαλαιακού ανταγωνισµού είναι η διαρκής παραγωγή ενός πληθυσµού, 

«παραπανίσιου» σε σχέση µε αυτόν που κατά µέσο όρο αξιοποιεί το κεφάλαιο.714 Με 

την εργασία να υποχωρεί ως κοινωνικό δικαίωµα και ως κοινωνική ηθική, η έννοια 

του «κοινωνικού πλεονάσµατος» παραπέµπει σε ένα σύνθετο παγκόσµιο εργατικό 

δυναµικό, διασκορπισµένο στα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, καλύπτοντας 

διαφορετικές θέσεις εργασίας αναλόγως µε τις νέες παγκόσµιες εργασιακές ιεραρχίες 

713 Christie N., 1994, Crime Control as Industry, 2nd ed., Routledge, London & New York, σελ. 60

714 Σύµφωνα µε τον Zygmunt Bauman η παγκόσµια επέκταση  του  εκσυγχρονισµού  και συνακόλουθα η παγκόσµια 
διάδοση του  σύγχρονου τρόπου ζωής, η οποία αγγίζει και τις  πιο αποµακρυσµένες  γωνιές του πλανήτη  οδήγησε 
στην κατάργηση της γνωστής ιστορικής  διάκρισης µεταξύ κεντρικών και περιφερειακών καπιταλιστικών χωρών ή 
όπως σωστότερα θεωρεί ο συγγραφέας µεταξύ  “«νεοτερικού» (ή  «αναπτυγµένου») και  «προνεοτερικών» (ή 
«υπανάπτυκτων» ή «οπισθοδροµικών») τρόπων ζωής”. Αυτό σηµαίνει ότι η περιφέρεια  στη σύγχρονη συγκυρία 
έχει πάψει πια να εκπροσωπεί όλες εκείνες  τις «άδειες»  ή «νεκρές»  περιοχές, που χάρη ακριβώς στη διαφορά 
ισχύος µεταξύ  αναπτυγµένου και υπανάπτυκτου κόσµου, µπορούσαν να θεωρούνται κενές και/ή ακυβέρνητες. Η 
νέα διάκριση  µεταξύ  «νεοτερικών»  και «νεοεισελθέντων στη νεοτερικότητα»  σηµατοδοτεί ότι «ο πλανήτης µας 
είναι  τώρα πλήρης». Ο  «κορεσµός»  αυτός του  πλανήτη παραπέµπει µε τη σειρά του  στη κατάργηση των 
προνοµίων που  απολάµβαναν οι πρωτοπόροι της νεοτερικότητας, τη  διάθεση δηλαδή άφθονων «κενών χωρών» 
και «ουδέτερων ζωνών», όπως αλλού έχει επισηµάνει ο R. Michalowski, οι οποίες χρησιµοποιούνταν ως 
αποφρακτικές οδοί των υπερβολών και απορριµµάτων, ανθρώπινων και µη.  Για τους «αργοπορηµένους στη 
νεωτερικότητα»  δεν υπάρχουν άλλες γύρω χώρες που να  µπορούν να δεχθούν το  «κοινωνικό τους πλεόνασµα»  ή 
αλλιώς  τον πλεονάζοντα  πληθυσµό  τους (το τµήµα εκείνο  δηλαδή που δεν µπορεί να ενσωµατωθεί ξανά στους 
συνήθεις  τρόπους  ζωής και να επανέλθει αλλαγµένο στη κατηγορία των «χρήσιµων»  µελών της κοινωνίας), µα 
ούτε κι έχουν αυτές  τη δυνατότητα να εξαναγκάσουν κάποιον άλλον να το κάνει, όπως είχαν εξαναγκαστεί οι ίδιες 
στο παρελθόν. Αποτέλεσµα αυτής  της µη  απόφραξης, αυτής της έλλειψης οδών διαφυγής προς  το εξωτερικό, είναι 
αφενός η εναπόθεση των πλεοναζόντων ανθρώπων στα απορρίµµατα, στον έναν δηλαδή εκ  των δύο πόλων µεταξύ 
των οποίων αιωρείται η τρέχουσα και µελλοντική θέση όλων και αφετέρου οι εκ των προτέρων καταδικασµένες 
λύσεις  τοπικού βεληνεκούς στα παγκοσµίου  χαρακτήρα προβλήµατα. Σε ένα  τέτοιο πλαίσιο  ο συγγραφέας 
υπογραµµίζει ότι ο ανθρώπινος πληθυσµός στο σύνολο  του βρίσκεται σε έναν τόπο άναρχο, όπου δηλαδή ο 
κρατικός  νόµος καθίσταται ανίσχυρος  και ανεφάρµοστος  στη πράξη. Σε διαφορετικό  τύπο ωστόσο  αναρχίας 
εντοπίζει τον πλεονάζοντα εκείνο  πληθυσµό  που καταφέρνει να διαφύγει από τη χώρα του· στη  δεύτερη αυτή 
περίπτωση ο  συγγραφέας χρησιµοποιώντας  τη προσέγγιση του  Michel Agier  υποστηρίζει ότι η αναρχία  τους 
εστιάζεται στο γεγονός της απουσίας οποιασδήποτε κρατικής αρχής  στην οποία  ο «διαφεύγων»,  πληθυσµός  να 
µπορεί να αναφερθεί. Με άλλα λόγια το κοινωνικό πλεόνασµα που  επιπλέον συµπίπτει µε το µεταναστευτικό 
κύµα βρίσκεται “hors du nomos” – εκτός νόµου. Εν προκειµένω δεν γίνεται λόγος  για τον νόµο αυτής ή της άλλης 
χώρας, αλλά  για την ίδια την έννοια του νόµου. Βλ. 1. Agier M., 2002, Aux bords du monde, les réfugiés, 
Flammarion, σελ. 55-56, 2. Bauman Z., 2005, Σπαταληµένες Ζωές – Απόβλητοι  της Νεοτερικότητας, µετ. 
Καρασαρίνης Μ., εκδ. Κατάρτι
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και ανάγκες715. Κάποια τµήµατα του εµφανίζουν µεγάλη κινητικότητα ενώ άλλα 

παραµένουν  εγκλωβισµένα δυνάµει των περιοριστικών µεταναστευτικών 

νοµοθεσιών· κάποια βιώνουν µια προοδευτικά επιδεινωτική και ευάλωτη κατάσταση 

ενώ άλλα ζουν σε συνθήκες µόνιµου αποκλεισµού από την  επίσηµη οικονοµία. 

Ταυτόχρονα αυξάνει ολοένα ο αριθµός εκείνων, που προερχόµενοι από το λεγόµενο 

«τρίτο κόσµο» εντοπίζονται πλέον  στις µητροπόλεις του «πρώτου κόσµου», ενώ το 

ανάποδο συµβαίνει µε τις χρηµατοπιστωτικές δυνάµεις του τελευταίου, που 

«αποδηµούν» σε εκείνες τις παγκόσµιες περιφέρειες, όπου µπορούν να βρουν εύκολα 

φθηνά εργατικά χέρια και απελευθερωµένες αγορές.716  Για αρκετές µερίδες του 

παραγωγικού πληθυσµού η εργασία είναι περισσότερο πολύωρη και επίπονη, τη 

στιγµή που άλλες είτε βρίσκονται επισήµως «εκτός παραγωγής» είτε είναι 

«παγιδευµένοι»  στην «ανεπίσηµη οικονοµία».717 

 Καθώς ο κοινωνικός αποκλεισµός αποκτά οντολογικές διαστάσεις για ένα 

γεωµετρικά αυξανόµενο τµήµα του µετά – φορδικού εργατικού δυναµικού η 

715 Η επιπλέον παράµετρος, η οποία προστίθεται από  τον Δ. Χαραλάµπη έχει να κάνει µε την «αποθεσµοθέτηση» 
του χώρου. Με βάση το  επιχείρηµα που  αναπτύσσεται η παραγωγική διαδικασία για να πραγµατοποιηθεί ιστορικά 
χρειάστηκε την πολιτική οργάνωση του  χώρου, ο  οποίος  αποτέλεσε το πλαίσιο  προστασίας εντός  του οποίου τα 
δικαιώµατα µπορούσαν να θεµελιωθούν και να θεσµοθετηθούν ώστε να λειτουργήσουν και να ισχύσουν στην 
πράξη. Όσο ο  χώρος αυτός παρέµενε το κύριο  πλαίσιο  αναφοράς  για τη παραγωγή, ο βαθµός προστασίας και ο 
βαθµός ελευθερίας  των δύο  πόλων που  συγκροτούν τον πυρήνα της αναπαραγωγής της υλικής βάσης 
ανταποκρινόταν αναλογικά προς την κοινωνική, οικονοµική και πολιτική µετεξέλιξη της  παραγωγικής  σχέσης. «Η 
µεταβολή που  φαίνεται να παίρνει  τη µορφή κυρίαρχης τάσης σήµερα, βρίσκεται ακριβώς στη σχετικοποίηση του 
κύρους αυτού  του  πολιτικά θεµσοθετηµένου χώρου για τον έναν από  τους δύο πόλους της σχέσης. Η τάση  για 
µεταβολή του χώρου  σε  αµελητέο παράγοντα σηµαίνει µεταβολή  του  συγκεκριµένου θεσµοθετηµένου χώρου  σε 
αµελητέο παράγοντα ή  τουλάχιστον σε  δευτερεύοντα για τη διαδικασία  παραγωγής και αναπαραγωγής.» Οι άµεσες 
επιπτώσεις µιας τέτοιας νέας ένταξης  του  χώρου  και του χρόνου στην παραγωγική διαδικασία µεταφράζονται, 
σύµφωνα µε το σκεπτικό  του συγγραφέα, α)σε µονοµερή σχεδόν ενίσχυση της ελευθερίας  στον πρώτο  πόλο  της 
(δηλ. αυτόν που  ταυτίζεται µε την ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής  και τον έλεγχο-διαχείριση της στρατηγικής 
και στοχοθεσίας  των επενδύσεων, β)σε αποσύνδεση των δύο πόλων, µε  την έννοια ότι δεν εντάσσονται πλέον σε 
ένα κοινό ισότιµο πλαίσιο  θεσµοθετηµένης δεµευτικότητας  και γ)σε µη υποχρέωση του πόλου διαχείρισης, 
ελέγχου και στρατηγικής να εντάσσεται σε κανόνες. Χαραλάµπης Δ., 1998, Δηµοκρατία και Παγκοσµιοποίηση, 
Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, σελ. 216     

716  Υιοθετώντας µια περισσότερο  κοινωνική και ψυχολογική  προσέγγιση ο Zygmunt Bauman διαπιστώνει ακόµα 
ότι η νεωτερικότητα συνιστά µια διαρκή άσκηση αυτοακύρωσης και αυτοαναίρεσης, που  σχετίζεται µε  παίξιµο 
ελπίδας και ενοχής  και αποτυπώνεται σε µια ατελέσφορη, µια δίχως τέλος, και στο  τέλος  δίχως  προοπτικές 
κινητικότητα  «Με άλλα λόγια, η νεωτερικότητα είναι η αδυνατότητα να παραµείνεις  στη  θέση σου. Το  να είσαι 
νεωτερικός σηµαίνει να κινείσαι συνεχώς. Δεν επιλέγεις απαραιτήτως να είσαι σε κίνηση – όπως δεν επιλέγεις να 
είσαι νεωτερικός…Σε ένα τέτοιο κόσµο όλοι  οι  κάτοικοι είναι  νοµάδες· αλλά νοµάδες  που περιπλανιούνται 
προκειµένου κάπου να εγκατασταθούν.» Bauman Z., 2002, «Η µετανεωτερικότητα και τα δεινά της», εκδόσεις 
Ψυχογιός, σελ.140

717  Με αυτές τις διαστάσεις  οι Hardt M. & Negri  A. αποτυπώνουν το σύγχρονο  παγκόσµιο  σύστηµα, το  οποίο 
αντιλαµβάνονται ως ενιαία  «Αυτοκρατορία». Hardt M. & Negri A., 2000, Empire, Cambridge MA, Polity Press 
Ανάλογο περιεχοµένου είναι και το  σχόλιο που  προέρχεται από  τον R. Castel: «όλα συµβαίνουν σαν ο τύπος της 
κοινωνίας µας να ξανα-ανακαλύπτει  µε έκπληξη στους κόλπους  του  την παρουσία  ενός προφίλ πληθυσµών που 
πιστεύαµε  εξαφανισµένο, τους «άχρηστους του  κόσµου», οι οποίοι διαµένουν χωρίς πραγµατικά να ανήκουν σ’ 
αυτόν. Κατέχουν µια θέση των «υπεράριθµων», σε κατάσταση ίσαλου γραµµής  µε  ένα  είδος no man’s  land, µη 
ενσωµατωµένοι  και  χωρίς  αµφιβολία µη  ενσωµατώσηµοι, τουλάχιστον µε την έννοια που  ο Durkheim µιλάει για την 
ενσωµάτωση  ως το  γεγονός του να ανήκεις σε  µια κοινωνία διαµορφωµένη  από ένα σύνολο αλληλεξαρτώµενων 
στοιχείων….δεν είναι συνδεδεµένοι στα κυκλώµατα των παραγωγικών συναλλαγών, έχουν χάσει το τραίνο του 
εκσυγχρονισµού και παραµένουν στην αποβάθρα µε ελάχιστες αποσκευές». Castel R., 1995, op. cit.  σελ. 665-666
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παραδοσιακή διαίρεση, που ήθελε τους φτωχούς, περιθωριοποιηµένους και 

αποκλεισµένους πληθυσµούς όµοιους ενίοτε µε «κοινωνικές απειλές» (“threats”) κι 

άλλοτε  µε  «κοινωνικές πηγές» (“resources”)  χάνει οµοίως την πραγµατιστική  και 

πολιτική σκοπιµότητα της.718 Προς την  ίδια κατεύθυνση συνδράµει και η µετάλλαξη 

της έννοιας και της ουσίας του καθετί κοινωνικού, µετά την αποκαλούµενη 

«πολιτισµική επανάσταση»719, και µαζί µε αυτή η κατάργηση του συλλογικού 

µπροστά στο πρόσταγµα της διαφορετικότητας και χάριν ψευδαισθήσεων  περί 

«ατοµικής επιλογής και έκφρασης» κατά τα πρότυπα της καταναλωτικής 

κουλτούρας.720Με αυτούς τους όρους η συντήρηση και αναπαραγωγή του 

718 Σε  σχετική µελέτη του ο Christopher Adamson εστιάζει σε έξι διαφορετικές περιόδους της ιστορίας των Η.Π.Α. 
τον 19ου αιώνα, κατά τη  διάρκεια των οποίων προβάλλεται ότι οι µεταβολές ως  προς  τις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες  και ως προς την προσφορά  εργατικού δυναµικού  συµπίπτουν µε συγκεκριµένα στάδια  της 
εξέλιξης της ποινολογίας. Ο γενικός ισχυρισµός του συγγραφέα υποστηρίζει ότι το  εργατικό απόθεµα και οι 
επιχειρηµατικοί κύκλοι επηρεάζουν τον τρόπο  διέλευσης των εργατών µέσα από  το ποινικό σύστηµα: είτε 
αντιµετωπίζονται ως  απειλές για τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής  είτε/και ως οικονοµικές  πηγές προς 
εκµετάλλευση. Και οι δύο ωστόσο περιπτώσεις λογαριάζονται ως  άµεση λειτουργία  της χρηµατιστικής 
στρατηγικής  των δηµόσιων λειτουργών και ταυτόχρονα ως έµµεση λειτουργία των κυβερνητικών στόχων για τον 
έλεγχο  του εγκλήµατος  και των κοινωνικών στρωµάτων. «Οι  εγκληµατικοί  πληθυσµοί που  ανακύπτουν στο 
εσωτερικό του εργατικού πληθυσµού που εκδιώκεται από τη  δουλειά του λόγω πτωτικών ταλαντεύσεων του 
βιοµηχανικού κύκλου  συνιστούν εν δυνάµει πολιτική  απειλή και οικονοµική αφαίµαξη για τους κρατικούς πόρους. 
Ωστόσο, το κράτος µπορεί να χρησιµοποιήσει τους εγκληµατικούς πληθυσµούς ως  πολιτική  πηγή για την 
ενεργοποίηση της δέσµευσης στους κοινοτικούς κανόνες, και ως οικονοµική  πηγή  µε την απόσπαση της υπεραξίας 
από την εργασίας των κρατουµένων και  µε  την καθήλωση  των ηµεροµισθίων των απασχολούµενων εργατών».  
Adamson C., 1984, “Toward a Marxist penology: Captive criminal populations as economic threats and resources” 
στο  Social Problems, τ.31(4), σελ.437

719Ο J. Young συνοψίζει την εσωτερική αντίθεση που  ενυπάρχει στην λεγόµενη  πολιτισµική επανάσταση σε 
καιρούς άκρατου  ανταγωνισµού µε τον όρο «βουλιµική  κοινωνία, όπου µαζική πολιτισµική ένταξη συνοδεύεται από 
συστηµατικό δοµικό αποκλεισµό» Young J., 2007, The Vertigo of Late Modernity, Sage Publications, Los Angeles-
London-New Delhi-Singapore, σελ.. 32 

720 Σύµφωνα µε τον C. Sumner η έννοια του «κοινωνικού»  επαναπροσδιορίζεται κατά τη δεκαετία του ’70 δυνάµει 
των πολιτικών εξελίξεων που εν πολλοίς τροφοδότησαν και το  περιεχόµενο της  κριτικής  εγκληµατολογίας. Ο 
βασικότερος θεωρητικός άξονας της τελευταίας επικεντρωνόταν, όπως έχει ήδη  παρουσιαστεί αναλυτικά, στον 
ισχυρισµό ότι το κοινωνικό  σύνολο  – η κοινωνία- δεν συντίθεται δυνάµει του κοινωνικού  συµβολαίου αλλά 
δυνάµει της κοινωνικής σύγκρουσης και ότι επίσης υπάρχουν άρρηκτοι δεσµοί µεταξύ της κοινωνικής 
διαστρωµάτωσης, της εξουσίας και του νόµου. Μια σειρά  από κριτικές  µελέτες και αναλύσεις, επιχειρώντας την 
υλική αποδόµηση του  κοινωνικού  κράτους, κατέδειξαν και περιέγραψαν τους ποικίλους  τρόπους που αυτό 
απέτυχε να καρποφορήσει αποκρύπτοντας  εκτεταµένες κοινωνικές διαιρέσεις και ανισότητες. Στο πλαίσιο  αυτό η 
κοινωνική διάσταση των ανθρωπίνων σχέσεων αµφισβητήθηκε ως προκάλυµµα έντονων διακρίσεων είτε σε 
σχέση µε την τάξη, τη φυλή ή το  φύλο  και η έννοια του κοινωνικού, αφού απώλεσε  κάθε θετικό κανονιστικό 
πρόσηµο, κατακερµατίστηκε στις οικονοµικές, πολιτικές και πολιτισµικές του παραµέτρους. Ωστόσο  η απαξίωση 
του συλλογικού, κοινού ή γενικού υπέρ  του συγκεκριµένου, εξατοµικευµένου  και ειδικού  άφησε αναπάντητο το 
κοινωνικό ζήτηµα. Η τάση αυτή γιγαντώθηκε από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 και το  πέρασµα στη 
µεταµοντέρνα εποχή, όπου η αµφισβήτηση και απαξίωση του κοινωνικού  ζητήµατος, ως εδραιωµένου 
συστήµατος καταπίεσης ενέτεινε ένα στείρο αρνητισµό, έναν ισοπεδωτικό νιχιλισµό  και πολιτισµικό 
κατακερµατισµό  και τελικά τη κοινωνική παθητικότητα, που  µε τη σειρά της  οδήγησε στην πλήρη απουσία 
κοινωνικών εναλλακτικών και κοινωνικών αντιστάσεων. Η προάσπιση  της διαφορετικότητας ως απόλυτο  αίτηµα 
εν µέσω πολύπολιτισµικών κοινωνιών και παγκοσµιοποιηµένων αγορών δεν παραπέµπει µόνο σε οξύµωρα 
σχήµατα αλλά εξίσωσε το κοινωνικό µε το  πολιτισµικό  στοιχείο, το οποίο µάλιστα  µε  όρους  εµπορευµατοποίησης 
των δικαιωµάτων και τυποποίησης  των σχέσεων  περιορίζεται στην εµπορική απήχηση ενός  «στυλ»  και κατ’ 
επέκταση πολιτισµικό  µπορεί να σηµαίνει το οτιδήποτε. «Όταν ένα οποιοδήποτε αντικείµενο  µπορεί  να είναι  µια 
µορφή τέχνης, ή κάθε συναίσθηµα δίκαιο, ή κάθε  πράξη ηθική, όπως στο µεταµοντέρνο πολιτισµό  - κουλτούρα, δεν 
υπάρχει κανένα εµπόδιο αντιστροφής ή  ανατροπής της σηµασίας που  δίνουµε  στα πράγµατα. Οτιδήποτε  µπορεί  να 
γίνει  οτιδήποτε· κατά ειρωνεία της τύχης η  φαντασίωση  του εκφραστή της ελεύθερης αγοράς». Sumner C., 2004, 
“The social nature of crime and deviance” στο Colin Sumner ed. The Blackwell Companion to Criminology, 
Blackwell Publishing, σελ. 24
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συστήµατος δεν βασίζεται πλέον σε «πειθαρχικές πρακτικές», που ο Michel Foucault 

κρίνει χαρακτηριστικές της νεωτερικής/µοντέρνας εξουσίας721 καθώς δυσχεραίνεται 

κατά πολύ η διαδικασία «κανονικοποίησης» (“normalisation”), της υπαγωγής 

δηλαδή των ατοµικών συµπεριφορών σε ένα γενικό κανόνα, ο οποίος λειτουργεί ως 

µέτρο για την αναγνώριση, τον χαρακτηρισµό και την  τυποποίηση της ατοµικότητας. 

Το περιεχόµενο της πειθαρχικής εξουσίας είναι κατεξοχήν σωφρονιστικό και 

θεµελιωδώς δηµοκρατικό· το ζήτηµα είναι να εκµαιεύσει, και όχι να επιβάλει µε βία, 

από το σώµα µια κανονικοποιηµένη συµπεριφορά και να συγκροτήσει µια 

κανονικοποιηµένη γνώση, την οποία εκφέρει ως φυσική αλήθεια και παγιώνει σε 

κοινωνική πρακτική. Σε αντίθεση µε το νόµο, που επιβάλλεται στα άτοµα έξωθεν και 

εφόσον προηγηθεί κάποια παράβαση, το κανονιστικό πρότυπο στοχεύει στην 

εσωτερίκευση των ατοµικών  συµπεριφορών ώστε να τους επιβάλει µια καθορισµένη 

διάθεση. Δεν προσλαµβάνει το άτοµο επ’ ευκαιρίας εξακριβωµένων σποραδικών 

πράξεων, αλλά απευθύνεται στο σύνολο της ύπαρξης. «Η κανονικοποίηση έτσι µε την 

πειθαρχική σηµασία συνεπάγεται τον «σωφρονισµό» του ατόµου, και την ανάπτυξη 

µιας αιτιοκρατικής γνώσης µεταξύ παρέκκλισης και κανονικοποίησης.»722 

721  Μελετώντας τους  µηχανισµούς της πειθαρχικής κοινωνίας ο Foucault θα προτείνει ότι η εξουσία δεν είναι 
ουσία και συνεπώς  δεν κατέχεται, µε την έννοια ότι δεν είναι αποκλειστικό  προνόµιο µιας  κοινωνικής τάξης· 
αντίθετα  κινείται και ασκείται σε όλο το  εύρος του κοινωνικού ιστού. Ως εκ τούτου οι αναλύσεις  του Foucault θα 
ακολουθήσουν δύο κριτικές  κατευθύνσεις: από τη µία θα αποπειραθεί να καταδείξει (ενάντια στα περί κοινωνικού 
συµβολαίου) ότι η εξουσία όχι µόνο δεν ταυτίζεται µε την εγκαθίδρυση µιας συµφιλιωτικής τάξης του Νόµου 
αλλά ότι είναι συνεχής πόλεµος· και από την άλλη (κόντρα στις  µαρξιστικές προσεγγίσεις) ότι η εξουσία  ούτε 
καταστέλλει ούτε απαγορεύει αλλά παρακινεί και παράγει. Η ανάδυση της  πειθαρχικής µορφής εξουσίας – µέσω 
µιας «µικροφυσικής»  διαρκούς ελέγχου στο σώµα και κανονικοποίησης  της  συµπεριφοράς – ως  διάδοχη της 
κυριαρχικής µορφής εξουσίας επί του εδάφους  και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ενσωµατώνεται στους 
καινούργιους µηχανισµούς παραγωγής  που αναπτύχθηκαν µε τον καπιταλισµό. Με τον τρόπο αυτό η πειθαρχική 
εξουσία αποκτά το  νόηµα της κατά τη  προσαρµογή των σωµάτων στις προδιαγραφές  της παραγωγής. Το 
υποταγµένο και πειθήνιο  σώµα που κατασκευάζει η πειθαρχία είναι το χρήσιµο σώµα του  εργάτη, εξάρτηµα της 
παραγωγικής µηχανής. Στο µέτρο που ο καπιταλιστικός τρόπος  παραγωγής συνεπάγεται την εµφάνιση µιας 
καινούργιας µορφής πλούτου  η ανάπτυξη του κοινωνικού ελέγχου  µοιάζει απαραίτητη  ως εγγύηση της ορθής 
λειτουργίας  του σχηµατισµού διακυβέρνησης. Στο  ίδιο  πλαίσιο επιχειρείται η εισαγωγή µιας  διαφορετικής από 
την πειθαρχική τεχνολογία εξουσίας, η οποία δεν επικεντρώνεται στο  σώµα, και ως εκ  τούτου δεν είναι 
εξατοµικευτική, αλλά στη ζωή: µια τεχνολογία που  συγκεντρώνει τα µαζικά φαινόµενα που χαρακτηρίζουν έναν 
πληθυσµό, που  έχει στόχο να ελέγξει τα συγκυριακά συµβάντα  που µπορούν να παρουσιαστούν σε µια ζωντανή 
µάζα.  Ζητούµενο  εν προκειµένω δεν είναι η διεξοδική προσέγγιση του ατόµου αλλά αντιθέτως η  προσέγγιση του 
διαµέσου συνολικών µηχανισµών, η δράση των οποίων θα επιφέρει συνολικές ρυθµίσεις. Ζητούµενο  δηλαδή 
αυτής της  µορφής εξουσίας, της «βιο  –  εξουσίας», είναι να ληφθεί υπόψη η ζωή, οι βιολογικές διεργασίες του 
ανθρώπου  ως  είδους, όχι ως  ατόµου, και να διασφαλιστεί όχι η πειθάρχηση αλλά η ρύθµιση τους. Οι µηχανισµοί 
της βιο-πολιτικής που επιστρατεύονται είναι πολύ  πιο  ευέλικτοι και πολύ  πιο  ορθολογικοί σε οικονοµικό επίπεδο. 
Ωστόσο  παρατηρείται ότι «…στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πειθαρχικοί  µηχανισµοί και οι  ρυθµιστικοί 
µηχανισµοί εξουσίας, οι µηχανισµοί πειθάρχησης του σώµατος και οι µηχανισµοί ρύθµισης των πληθυσµών 
διαρθρώνονται από κοινού»  µε τις «µικροφυσικές  της πειθαρχικής εξουσίας» (“microphysics of disciplinary 
power”) να ενσωµατώνονται στις «πρακτικές διακυβερνησιµότητας» (“analytics of governamentability”) 1. 
Foucault M., 2002, Για την υπεράσπιση  της κοινωνίας, µετ. Τιτίκα Δηµητρούλια, Εκδόσεις  Κάκτος, σελ. 308, 2. 
Gros F., 2007, Μισέλ Φουκό, µετ. Άντα Κλαµπατσέα, Νήσος, Αθήνα, 3. Foucault M., 1991, Η  µικροφυσική της 
εξουσίας, µετ. Λίλα Τρουλινού, εκδόσεις Ύψιλον, τ. 19

722 O’ Maley P., 1992, “Risk, power and crime prevention”, στο Economy and Society, τ. 21(3), σελ 252 – 275
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Το µετά – φορδικό εργατικό δυναµικό ως προσοµοίωση του «κοινωνικού 

πλεονάσµατος» - ευέλικτο, κινητικό και διαρκώς στα όρια µεταξύ ένταξης και 

αποκλεισµού, εργασίας και ανεργίας, επίσηµης και ανεπίσηµης οικονοµίας, νοµίµων 

και παράνοµων δραστηριοτήτων,  αδυνατεί να αποτελέσει αντικείµενο σταθερής 

παρατήρησης, άντλησης γνώσης και άρα «κανονικοποίησης» εφόσον υποχωρούν 

όλες εκείνες οι δοµές – µηχανισµοί παραγωγής επί των οποίων ήταν προσαρµοσµένες 

οι πειθαρχικές πρακτικές τεχνικής ρύθµισης και χειραγώγησης των κοινωνικών 

σχέσεων, οι τεχνικές διακυβέρνησης των ανθρώπων.723  Ως εκ τούτου και ως εκτός 

πεδίου ελέγχου, πειθαρχικού, κανονιστικού ή και ρυθµιστικού ακόµη, η µεταβολή του 

«κοινωνικού πλεονάσµατος» από «παραγωγική πηγή» σε «απειλή» για τη 

σταθερότητα ολόκληρου του παραγωγικού συστήµατος συνιστά κάτι παραπάνω από 

απρόσκοπτο/αβίαστο ενδεχόµενο· έτσι, νοµοτελειακά σχεδόν, «τα παιδιά του 

κινδύνου εύκολα µετατρέπονται σ’ επικίνδυνα παιδιά»724 

β) Η διπλή µετάβαση από το κοινωνικό στο ποινικό κράτος και από τη ποινική 

δικαιοσύνη στο ποινικό σύστηµα

 Η δυσκολία χάραξης σαφών διαχωριστικών γραµµών µεταξύ «παραγωγικών  

πηγών» και «κοινωνικών απειλών», εργατικών και επικίνδυνων κοινωνικών  τάξεων, 

«κοινωνικών αποβλήτων» και «κοινωνικού κεφαλαίου» οδηγεί σε νέα θολά και 

723  «Στον Φουκό, εξουσία και γνώση  συγκροτούν ένα κοινό  ιστορικό  σύστηµα: υπάρχει µια πραγµατικότητα του 
πειθήνιου σώµατος που  αναγνωρίζεται ως αυθεντική  και επικυρώνεται  δια αντικειµενικοποίησης  της εντός των 
γνώσεων· υπάρχει µια πραγµατικότητα γνώσεων των οποίων ο  τοµέας του  αντικειµένου  τους έχει διανοιχτεί από  τις 
τεχνικές της  εξουσίας. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι  για το Φουκό  το σύστηµα «εξουσία-γνώση» προσδιορίζει ένα 
πεδίο  ιστορικής πραγµατικότητας  η οποία παίρνει τη  µορφή αντικειµενικών αληθειών (το κανονιστικό πρότυπο  ως 
κανόνας αλήθειας) και  σωµατικής  υλικότητας (διεξοδική επένδυση  των σωµάτων από την πειθαρχία)» Gros F., 
2007, Μισέλ Φουκό, µετ. Άντα  Κλαµπατσέα, Νήσος, Αθήνα, σελ. 88. Σε επίπεδο  διακυβερνησιµότητας, µια µορφή 
διακυβέρνησης  θεµελιώνεται επί των υποκειµένων και µε τη βοήθεια των γνώσεων, οι οποίες τροφοδοτούν την 
«ορθολογικότητα»  της διακυβέρνησης, δηλαδή της λογικής που διέπει τον τρόπο διακυβέρνησης ή  πιο απλά τον 
τρόπο µε τον οποίο η κυβέρνηση αναστοχάζεται την πρακτική της. Η προβληµατική που τίθεται από τον Foucault 
αποµακρύνεται από τον «ακαδηµαϊκό µαρξισµό», τον οποίο ο συγγραφέας  επιλέγει ως  όρο για να συνοψίσει την 
θεωρητική άποψη που  θέλει τις  οικονοµικές συνθήκες, ως κάτι προϋπάρχον και οριστικό, να καθορίζουν µε τρόπο 
µοιραίο και ντετερµινιστικό  το  ανθρώπινο  υποκείµενο, το  υποκείµενο της  γνώσης καθώς  και την ίδια τη  γνώση. 
Για τον Foucault, η γνώση, όπως προκύπτει µέσα από  πρακτικές επιτήρησης και ελέγχου, δεν επιβάλλεται ή 
υποβάλλεται ή αποτυπώνεται επί ενός ήδη υπάρχοντος ανθρώπινου  υποκειµένου γνώσης, ούτε απλώς φέρνει στο 
φως νέες  έννοιες ή νέες τεχνικές αλλά επιπλέον δηµιουργεί τελείως  νέους τύπους  υποκειµένων και νέα υποκείµενα 
γνώσης. Σε αυτό  το πλαίσιο οι διάφοροι τοµείς  ή µορφές γνώσης δεν συνιστούν απλώς  δεκανίκια της εξουσίας 
αλλά σηµεία άρθρωσης διαδικασιών υποκειµενοποίησης και διακυβέρνησιµότητας. Με αυτούς τους  όρους 
συστήνεται ένα  σύµπλεγµα  γνώσης/εξουσίας µε αµφίδροµες λειτουργίες όπου η γνώση συνιστά εξουσία και η 
εξουσία συνιστά γνώση. Foucault M., 2000, “Truth and Juridical Forms”, στο  J.D.Faubion (eds) Essential works of 
Foucault 1954 – 1984,  New Press, New York, τ. III, σελ. 1-89

724  Πανούσης  Γ., 2002β, «Το  έγκληµα του φτωχού  & η φτώχεια  ως έγκληµα (σε συνθήκες παγκοσµιοποίησης)», 
στη σειρά  Εγκληµατο-Λογικά, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, τ. 21 σελ.31 
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συγκεχυµένα τοπία, σε άλλου τύπου «γκρίζες ζώνες»  µε την τάση όχι υπέρ της 

εξοµάλυνσης ή ακόµη και της συγκάλυψης δραστηριοτήτων αµφισβητήσιµης 

νοµιµότητας, όπως είδαµε να συµβαίνει στο πεδίο των οικονοµικών συναλλαγών, 

αλλά υπέρ της δαιµονοποίησης και κατ’ επέκταση της εγκληµατοποίησης ολόκληρων 

πληθυσµιακών κατηγοριών. Υλοποιείται έτσι το δεύτερο στάδιο µιας διαδικασίας, 

που έπεται της προσοµοίωσης πολυάριθµων κοινωνικών οµάδων µε το «κοινωνικό 

πλεόνασµα», αυτό της εξοµοίωσης τους µε το ίδιο το εγκληµατικό φαινόµενο. Οι 

καινούριες θεωρίες ελέγχου, που αναδύονται, αποµακρύνονται από προσεγγίσεις περί 

ατοµικών  και πολύ περισσότερο περί κοινωνικών προβληµατικών καταστάσεων, 

ενστερνιζόµενες το γενικευµένο κριτήριο περί µιας διάχυτης επικινδυνότητας.725 Τα 

σύγχρονα µοντέλα αντεγκληµατικής πολιτικής εγκαταλείπουν το µεταπολεµικό 

«σχέδιο της νεωτερικότητας» (“modernist project”)726το οποίο ακόµη και στην 

ποινική του διάσταση ήταν εµποτισµένο, τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων, µε τις 

αρχές του κοινωνικού κράτους πρόνοιας (“penal welfarism”) στοχεύοντας στον 

πολυσυζητηµένο σωφρονισµό, την αποκατάσταση και την επανένταξη του δράστη, 

και άρα στην  εξασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής.727  Τη θέση του 

725 Την έννοια της επικινδυνότητας εισήγαγε  στον τοµέα της  εγκληµατολογίας  ο  Raffaelle Garofalo, ως  «ένα άλλο 
κριτήριο», όπως  ο ίδιος υπογραµµίζει, πιο αποτελεσµατικό και προς  αντικατάσταση εκείνου της  αναλογικότητας, 
που συνθέτει µια από τις  βασικές αρχές του  κλασσικού  ποινικού  δικαίου. Για  τον Garofalo  η επικινδυνότητα 
ξεπερνά τη ποινική αναλογία, τη σχέση δηλαδή ανάµεσα στη  πράξη και στη ποινή, και τείνει στην «έρευνα της 
ταυτότητας  του  ενόχου  στην κοινωνική ζωή στις διάφορες περιπτώσεις αδικηµάτων». Βασικές παράµετροι σε µια 
τέτοια έρευνα αναδεικνύονται η «προσαρµοστικότητα»  του ατόµου  στη κοινωνική ζωή, το έλλειµµα της οποίας 
προσδιορίζουν και την «εγκληµατική του ικανότητα»  (“temibilita”). Βλ. Φαρσεδάκης Ι., 1990, Η Εγκληµατολογική 
Σκέψη Απ’ Την Αρχαιότητα Ως Τις Μέρες Μας, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 294-297

726  Το «πρόσφατο µοντέρνο/νεωτερικό εποικοδόµηµα»  (“recent modernist superstructure”) ελέγχου του 
εγκλήµατος, όπως  συγκεκριµένα θα πει David Garland, άντλησε τις αξίες  και τις  δεσµεύσεις του  από το 
περιεχόµενο της «σωφρονιστικής  εγκληµατολογίας», που  άνθισε κυρίως  στις δεκαετίες  που εκτείνονται µετά τα 
µέσα του 20ου αιώνα. Οι λόγοι που το κατέστησαν «νεωτερικό»  είναι η αδιαµφισβήτητη δέσµευση του στην 
κοινωνική µηχανική/δυναµική, η εµπιστοσύνη του  στις ικανότητες του  κράτους και στις δυνατότητες της 
επιστήµης και η  ακλόνητη πίστη του  ότι οι κοινωνικές  συνθήκες και οι εξατοµικευµένοι δράστες  µπορούσαν να 
αναµορφωθούν µε τις παρεµβάσεις των κυβερνητικών φορέων. Αν και γνήσιο τέκνο της αναγεννησιακής  σκέψης 
το  νεωτερικό αυτό  κίνηµα αντιτάχθηκε  στην αναγεννησιακή ποινολογία των Cesare Becccaria και Jeremy 
Bentham µε κύριο αίτηµα την αντικατάσταση της τιµώρησης (“punishment”) µε τη θεραπεία(“treatment”). Στο 
νεωτερικό πλαίσιο, όπως  χαρακτηριστικά σχολιάζει ο  Garland κυριαρχικό αξίωµα δεν αποτελεί πλέον η  αρχή 
nullem poena sine crimen αλλά η θέση  καµία θεραπεία χωρίς διάγνωση και καµία ποινή χωρίς γνωµάτευση ειδικού. 
Πρόσθετες βασικές αρχές της αναθεώρησης του  αρνητικού συστήµατος ανταποδοτικής  δικαιοσύνης µε ένα 
προοδευτικό µοντέλο  αποκαταστατικής δικαιοσύνης υποδείκνυαν την εξατοµικευµένη απονοµή ποινών, µη 
προκαθορισµένο  πλαίσιο ποινών, κατηγοριοποίηση δραστών, η εξειδικευµένη µεταχείριση τους, «το 
επαγγελµατικό  καθήκον εφαρµογής του νόµου, προσανατολισµένο στην post hoc καταδίωξη  και ποινική δίωξη των 
δραστών. Καµία  ανάγκη για πολιτική ενθάρρυνσης την ιδιωτική δράση. Καµία ανάγκη ανάµειξης των συλλογικών ή 
εξατοµικευµένων θυµάτων. Καµία ανάγκη για έµφαση στην κοινωνική ή  περιστασιακή  πρόληψη. Το µόνο που 
απαιτούνταν ήταν ένα φάσµα νοµοθετικών απειλών και µια δραστική  απάντηση.»   Garland  D., 2001, The Culture of 
Control – Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford University Press, σελ. 34

727  «Στο πλαίσιο της ποινικής πρόνοιας, το ιδανικό της αποκατάστασης  δεν ήταν απλά ένα στοιχείο  µεταξύ  άλλων. 
Μάλλον ήταν η  ηγεµονική, οργανωτική  αρχή, το  διανοητικό πλαίσιο, το  αξιακό σύστηµα που  έδενε µαζί  ολόκληρη τη 
δοµή και έδινε νόηµα στη δράση των επαγγελµατιών.» Garland D., 2001, op. cit.  σελ.35



337

κατέλαβε ως επί το πλείστον   «το νεοφιλελεύθερο «δικαιϊκό πρότυπο» (“justice 

model”) το οποίο προτάσσει την «ανταπόδοση» (“retributivism”) του «κακού» µέσω 

της επιβολής στο δράστη µιας «δίκαιης» και ανάλογης προς τη συµπεριφορά του ποινής 

(“just desert”).728  Οι νέες στρατηγικές ελέγχου µε µια άλλη θεώρηση ως προς την 

ποινή729  και τον εγκληµατία730  δεν προσανατολίζονται στη διάγνωση του άδικου 

χαρακτήρα της πράξης, του δόλου του δράστη ή στην απόδοση ευθυνών· αυτό που 

ενδιαφέρει εδώ είναι η τεχνική εφαρµογή για τον εντοπισµό, τον υπολογισµό, τη 

κατηγοριοποίηση και τη διαχείριση της επικινδυνότητας, όπως αυτή κατανέµεται στο 

σύνολο του πληθυσµού.731Προς την κατεύθυνση αυτή επιστρατεύεται ένας 

728 Νικολόπουλος Γ., 2002, op. cit. σελ. 48-49

729  «Η αχρηστευτική στερητική  της ελευθερίας ποινή  (µοντέλο των just deserts) κυριαρχεί  τα τελευταία χρόνια  στις 
ΗΠΑ και στις αγγλοσαξονικές  χώρες. Η συγκεκριµένη άποψη  για το ρόλο  της ποινής επικράτησηε  µετά  τη 
κατάρρευση  του αναµορφωτικού  ιδεώδους. Στόχος της  αχρήστευσης  (“incapacitation”) είναι η προστασία της 
κοινωνίας, Επειδή πιθανολογείται  ότι ο δράστης θα τελέσει  και άλλα σοβαρά εγκλήµατα εάν αφεθεί ελεύθερος, 
κλείνεται  στη φυλακή χωρίς να ενδιαφέρει πλέον η κοινωνική  του  επανένταξη  µέσω βελτιωτικών προγραµµάτων, 
αλλά  το να µη  συνεχίσει την εγκληµατική  δραστηριότητα του.» Βλ. Λαµπροπούλου Ε., 1999, Κοινωνιολογία του 
Ποινικού Δικαίου και ων Θεσµών της Ποινικής Δικαιοσύνης, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σελ. 217

730  Κινούµενη σε κυκλική τροχιά, η υπόθεση που διατυπώνει ο Dario Melossi θέλει τις  κοινωνικές 
αναπαραστάσεις του εγκλήµατος και του εγκληµατία να  ταλαντεύονται ανάµεσα σε συναισθήµατα συµπάθειας 
και αντιπάθειας,  άµεσα εξαρτηµένα από τις συνθήκες που  επικρατούν σε κάθε κοινωνικο-ιστορική  περίοδο. Η 
εκάστοτε  κυρίαρχη ηθική, όπως µάλιστα εγκολπώνεται στα «λεξιλόγια του τιµωρητικού  κινήτρου» (“vocabularies 
of  punitive motive”) αποτελεί για το συγγραφέα ενδεικτική µεταβλητή της σχέσης µεταξύ των οικονοµικών 
δεικτών, των εγκληµατικών στερεοτύπων και των ποσοστών εγκλεισµού.   Σε περιόδους, όπου επικρατούν η 
οικονοµική ευηµερία, η αισιοδοξία, φιλελεύθερη  διάθεση και χαµηλά  ποσοστά  φυλάκισης ο εγκληµατίας 
συγκεντρώνει καινοτόµα χαρακτηριστικά, αγωνιζόµενος ενάντια  στην άδικη και αποπνικτική κοινωνική τάξη, ενώ 
η τιµωρία έχει πρωτίστως αποκαταστατικό  και πειραµατικό  περιεχόµενο. Τέτοιες  ιστορικές συγκυρίες 
ακολουθούνται ή προηγούνται συνήθως µιας εποχής  βαθύ  συντηρητισµού, κοινωνικο-οικονοµικής κρίσης, της 
τάσης να «σφίξουν τα λουριά»  και ως  εκ τούτου  υψηλών ποσοστών ποινικού  εγκλεισµού. Οι παραβάτες, όµοιοι µε 
τερατουργήµατα  και µε κακόβουλες δυνάµεις απειλούν κάθε έννοια κοινωνικού  ιστού και ηθικής τάξης, η 
διατήρηση των οποίων πρέπει να  γίνει πάση θυσία. Η  ηθική  και κοινωνική απειλή που εκπροσωπεί ο εγκληµατίας 
δεν εντοπίζεται στο  πολιτικο-οικονοµικό περιβάλλον του αλλά στην ίδια του τη φύση, γεγονός που ευνοεί την 
επαναθωράκιση και γιγάντωση εννοιών όπως «το κράτος», «το  έθνος»  ή «η κοινότητα». Με τον όρο 
«εγκληµατολογία του  ρεβανσισµού» (“revanche criminology”) ο Melossi αποτυπώνει εύστοχα  τη διαδροµή των 
σύγχρονων κυρίαρχων αντιλήψεων  περί εγκληµατικού  φαινοµένου  από το µακρινό παρελθόν. «Το συστατικό της 
εγκληµατολογίας αυτής της περιόδου, αυτό  που  εδώ ονοµάζω εγκληµατολογία  του  ρεβανσισµού, εποµένως, έγκειται 
στην ιδεολογική αποσύνδεση του  εγκληµατικού  ζητήµατος από τέτοιες [κοινωνικές] συνθήκες, στην επικέντρωση στο 
τελικό-προϊόν του εγκλήµατος και των εγκληµατιών «φυσικοποιώντας» το µε  τρόπους  όχι  και τόσο διαφορετικούς 
απ’ότι είχε  κάνει ο  Lombroso σχεδόν έναν αιώνα νωρίτερα, χωρίς  να ρίχνει  φως  στις  διαδικασίες µε τους οποίες 
τέτοια τελικά-προϊόντα στην ουσία παράχθηκαν κοινωνικά….Από  τη  στιγµή  που  ξεριζώθηκε  από την ένταξη του στην 
πολυπλοκότητα  των κοινωνικών σχέσεων, το ζήτηµα του  εγκλήµατος  µετατράπηκε απλώς σε ζήτηµα ηθικής 
προσαρµογής. Εξ ου και η  ρεβάνς: το πλεόν κύριο θέµα ήταν η καταπολέµηση της  «κακής» ηθικής  της δεκαετίας του 
1960  µε  τα µέσα µιας νέας «καλής» ηθικής.» Βλ. Melossi D., 2000, “Changing Representations of the Criminal” 
στο British Journal of Criminology, τ..40, σελ.310-311 Επίσης βλ. Melossi D., 1987, “Political Business Cycles 
and Imprisonments Rates in Italy:  Report  on a work  in progress”, στο  The Review of the Black Political Economy, 
τ.16( 1-2), σελ. 211-218

731Η T. Pitch περικλείει τις ποιοτικές διαφορές που αναγνωρίζει στο αναγεννηµένο ενδιαφέρον ως προς την έννοια 
της επικινδυνότητας  µε τον όρο «κοινωνική επικινδυνότητα. «Είναι βέβαια αλήθεια ότι η  κοινωνική 
επικινδυνότητα ως έννοια απολαµβάνει  µια καινούργια και αυξανόµενη  εύνοια. Λειτουργεί τώρα ως νοµιµοποίηση 
για την εξουδετέρωση  του  εγκληµατία, ως κριτήριο  ταξινόµησης µέσα στη  φυλακή  αλλά και ανάµεσα στις 
στρατηγικές εγκλεισµού και τις πολιτικές «ήπιου» ελέγχου. Η κοινωνική επικινδυνότητα αναδύεται ως αντίβαρο  στο 
«επανορθωτικό» πρότυπο…Λειτουργεί ως υπολειµµατική κατηγορία («residual category”): όποιος  δεν µπορεί να 
υποβληθεί  σε µεταχείριση  ή επανόρθωση, είναι  κατά συνέπεια επικίνδυνος». Pitch T., 1995, Limited 
Responsibilities. Social Movements and Criminal Justice, Routledge, London, σελ.20-27 στον Νικολόπουλο Γ., 
2002, σελ. 54-55 
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αθροιστικός λόγος, ο οποίος δανείζεται τη πιθανολόγηση και ποσοτικοποίηση ως 

µέθοδο αντίληψης των πληθυσµών και βρίσκει την ορθολογιστική του βάση στην 

απόλυτη εµπειριοκρατία, στη «στατιστικοποίηση» δηλαδή της καθηµερινότητας και 

των υποκειµένων της. 

 Μέσω της επίκλησης σε δείκτες, της αναφοράς σε προγνωστικούς πίνακες και 

προβλέψιµες τάσεις, και της µνείας σε πληθυσµιακές απεικονίσεις και δηµοσκοπήσεις 

επιχειρείται η ανάδειξη ενός συστηµικού εξορθολογισµού και αποδοτικότητας, η 

οποία µε τη σειρά της ενισχύει την ανάγκη µετάβασης από την ποινική δικαιοσύνη 

στο ποινικό σύστηµα, ως συνώνυµο της µετατροπής του κοινωνικού προτάγµατος σε 

αποτελεσµατικό µηχανισµό και ως σκευοθήκη της «αναλογιστικής 

δικαιοσύνης» (“actuarial justice”).732  Η ουσία µιας τέτοιας εξέλιξης συνοψίζεται 

λιγότερο στην έννοια της δικαιοσύνης και περισσότερο στον µετριασµό του ρίσκου – 

κινδύνου και της βλάβης, χωρίς ωστόσο τα αίτια του εγκληµατικού φαινοµένου να 

διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στις λύσεις που προτείνονται για τη διευθέτηση 

του.733  «Η αναλογιστική τοποθέτηση είναι υπολογιστική της επικινδυνότητας, είναι 

επιφυλακτική και πιθανοκρατούµενη, ενδιαφέρεται όχι για τις αιτίες αλλά για τις 

πιθανότητες, όχι για τη δικαιοσύνη αλλά για τη µείωση της βλάβης, δεν  αναζητά ένα 

κόσµο απαλλαγµένο από το έγκληµα αλλά έναν όπου οι καλύτερες πρακτικές θα έχουν 

εφαρµοστεί προκειµένου  για τον περιορισµό της ζηµίας· όχι µια ουτοπία αλλά µια σειρά 

732 Για την απόδοση της έννοιας στην ελληνική γλώσσα, χρησιµοποιείται ο  όρος που υιοθετεί ο Νικολόπουλος Γ., 
2008, Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως φορέας αντεγκληµατικής πολιτικής, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 30 Αναφερόµενοι 
στην «αναλογιστική δικαιοσύνη»  οι M. Feeley & J. Simon υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται για µια νέα ιδεολογική 
κατασκευή ή για µια συγκεκριµένη τεχνολογία αλλά  περισσότερο µοιάζει µε ένα ακαθόριστο  µόρφωµα οι βασικές 
αρχές του οποίου διατρέχουν κάθε πτυχή της  σύγχρονης  αντεγκληµατικής πολιτικής, είτε σε επίπεδο  δηµοσίου 
διαλόγου είτε σε επίπεδο θεσµών. Σε γενικές γραµµές, οι αρχές αυτές αποτυπώνονται στο εξής τρίπτυχο:

• α)Ο  πληθυσµός καθαυτός, µε την βιολογική και δηµογραφική του έννοια, τίθεται στο στόχαστρο της 
εξουσίας. 

• β)Η εξουσία στοχεύει στη πρόληψη και στη µείωση της επικινδυνότητας
• γ)Η δικαιοσύνη εκλαµβάνεται ολοένα και περισσότερο όχι ως   ένα ορθολογικό  σύστηµα αλλά µέσω του 

ορθολογισµού του συστήµατος.
Με βάση τα παραπάνω οι συγγραφείς σχολιάζουν ότι η «αναλογιστική δικαιοσύνη»   «είναι προληπτική παρά 
ανταποδοτική. Δεν επιδιώκει  να τιµωρήσει αλλά να αποβάλλει αυτούς µε εγκληµατική προδιάθεση. Αποβλέπει όχι 
προς ένα γενικό  δηµόσιο πρότυπο  αλλά προς  την ασφάλεια στο πλαίσιο µιας  εξειδικευµένης και λειτουργικά 
καθορισµένης αρένας.»  Feeley M. & Simon J., 1994, “Actuarial Justice: the Emerging New Criminal  Law”, στο 
D. Nelken ed. The Futures of Criminology, Sage Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi, σελ. 173 – 
201, σελ.185

733  Ανεξάρτητα όµως από την τροπή των τελευταίων εξελίξεων ο  Ν. Παναγιωτόπουλος υπενθυµίζει ότι αυτές 
αποτελούν εκδηλώσεις  µιας  ευρύτερης πολιτικής  σύγκλισης των προσταγών της  οικονοµικής  ορθολογικότητας µε 
τις επιταγές της ποινικής δικαιοσύνης.  «Το  γεγονός  ότι  µπορούσαµε µέχρι  πρόσφατα να θεωρούµε το  σύστηµα της 
ποινικής δικαιοσύνης ως έναν παράγοντα κοινωνικής δικαιοσύνης, ενώ όλα  τείνουν να δείξουν, αντίθετα, πως 
αποτελεί έναν από τους δραστικότερους παράγοντες κοινωνικής συντήρησης, καθότι  χορηγεί στις κοινωνικές 
ανισότητες  τη φαινοµενικότητα της νοµιµοποίησης, οφείλεται  αναµφίβολα  στην επίδραση µιας  κατά κάποιον τρόπο 
πολιτισµικής αδράνειας.» Παναγιωτόπουλος Ν., 2001, Η Πίστη  στην Τάξη – Συµβολή  στην ανάλυση της διατήρησης 
της τάξης, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, σελ. 272
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από περιφραγµένους παραδείσους µέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Η αναλογιστική 

τοποθέτηση αντανακλά ότι ο κίνδυνος έχει αυξηθεί τόσο για τα άτοµα όσο και για τις 

συλλογικότητες, ότι το έγκληµα έχει απλοποιηθεί σε µέρος της καθηµερινής ζωής, ότι ο 

δράστης είναι φαινοµενικά παντού…»734 Η ίδια αντίληψη εξυπηρετεί σύµφωνα µε τον 

L. Wacquant και την καλλιέργεια «όρων – φετίχ», όπως κατεξοχήν αποτελούν «η 

παραβατικότητα των νέων» ή «η βία των πόλεων», οι οποίες παρά τη ρευστότητα του 

περιεχοµένου τους, αντίστοιχη µε τη ρευστή πραγµατικότητα στην οποία θεωρητικά 

εστιάζουν, καταλήγουν να γίνονται «σηµασιολογικοί κοινοί τόποι», στους οποίους 

συγκλίνει µια µεγάλη και ετερογενής πλειοψηφία του σύγχρονου παγκόσµιου χωριού, 

που µε τη σειρά της επικροτεί τις νεοφιλελεύθερες αντεγκληµατικές προτάσεις. Η 

έννοια έτσι της επικινδυνότητας οµογενοποιείται και παγκοσµιοποιείται, 

ακολουθώντας κατά πόδας τη πορεία και διακίνηση του παγκόσµιου κεφαλαίου.        

Σε θεσµικό επίπεδο στυλοβάτης τέτοιων  προτάσεων, «αναλογιστικού» 

περιεχοµένου προβάλλεται το περιεχόµενο της «νέας ποινολογίας» (“new 

penology”). Με την καθιέρωση της παρέκκλισης ως «σηµασιολογικό κοινό τόπο» και 

άρα  ως µια αναµφισβήτητα παγιωµένη κατάσταση, στο στόχαστρο της «νέας 

ποινολογίας» τίθενται οι χαρακτηριζόµενες ως «απείθαρχες» και γι’ αυτό επικίνδυνες 

οµάδες κατ’ εφαρµογή, όπως ήδη ειπώθηκε του νόµου των πιθανοτήτων, και µε 

απώτερο σκοπό τη διαχείριση τους.735 Επί της ουσίας, σύµφωνα µε το σχολιασµό του 

Jock Young, πρόκειται για ένα κοινωνικό «ξεδιάλεγµα» των  ασφαλών και σίγουρων 

κοινωνικών τµηµάτων (“safe”) από τα επικίνδυνα και κακοποιά κοινωνικά στοιχεία  

(“risky”) επί τη βάσει όχι µιας τεκµηριωµένης αλλά αντίθετα µιας πιθανολογούµενης 

και επιλεκτικής µεθοδολογίας. «Αυτό που  είναι κρίσιµο εδώ είναι η λογική που  εµπνέει 

µια τέτοια προσέγγιση: η ιδέα ότι είναι δυνατόν  να επιλεγούν κάποιες κατηγορίες 

ανθρώπων οι οποίοι – όντας ίσοι ως προς όλα τα άλλα – πρέπει να τιµωρηθούν 

περισσότερο από άλλους επειδή εµφανίζουν κάποιες ενδείξεις µιας «σταθερής 

734 Young J., 1999, The Exclusive Society, Sage Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi, σελ. 66

735  Σύµφωνα µε το  Ν. Παναγιωτόπουλο το ποινικό  δίκαιο  πάντα περιέκλειε στο εσωτερικό του την απειλή και 
πάντα απευθυνόταν στις  υπό  διαχείριση πλειοψηφίες  πολιτών. Ωστόσο και πάρα την ιστορική ενότητα που 
χαρακτηρίζει το ποινικό δίκαιο ο συγγραφέας αναφερόµενος στη  σύγχρονη του εκδοχή υπογραµµίζει ότι «η 
διαφορά είναι ότι  τώρα η ποινική απειλή µπορεί  να πραγµατώνεται απροϋπόθετα: γίνεται  δυνατή  η  επιβολή  επαχθών 
µέτρων σε όλους ακόµη και  πριν πράξουν άδικα, ή για  ασήµαντες µικροπαραβάσεις». Παναγιωτόπουλος Ν., 2003, 
Οι πλειοψηφίες στο στόχαστρο – Τροµοκρατία και κράτος δικαίου,, εκδόσεις Πατάκη, σελ.29
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δυσλειτουργικότητας»736   Ο αυθαίρετος χαρακτήρας που ελλοχεύει στους κόλπους 

µιας τέτοιας προσέγγισης, η οποία µε όρους στρατηγικής αποκαλείται «επιλεκτική 

ουδετεροποίηση» (“selective incapacitation”), αποτυπώνεται απερίφραστα από τον 

Urlich Beck στην πραγµατεία του για την  κοινωνία της διακινδύνευσης (“risk 

society”), όταν υπογραµµίζει ότι η έννοια του κινδύνου ενέχει µια συγκρουσιακή 

πολλαπλότητα αναφορών. «Δηλαδή το πώς και από ποιον ορίζεται ο εκάστοτε 

κίνδυνος εξαρτάται από το συµφέρον αυτού που δίνει τον ορισµό και αυτός ο 

διατυπωθείς εκάστοτε ορισµός έρχεται σε αντιπαράθεση µε τους ορισµούς των άλλων 

που έχουν διαφορετικές εκτιµήσεις εξαιτίας των δικών  τους συµφερόντων…Η 

πολλαπλότητα των  ορισµών συνδέεται επίσης µε την  αδυναµία προσδιορισµού  του 

αποχρώντος κινδύνου ή την αµεσότητα της διακινδύνευσης ενώ ρόλο παίζει και η 

δραµατοποιηµένη πολλές φορές µεγιστοποίηση του κινδύνου είτε µε αληθινές είτε 

πλαστές συναρτήσεις, είτε µε αληθινές είτε πλαστές στοιχειοθετήσεις του «κοινού 

καλού». Συχνά οι ορισµοί είναι ένα παιχνίδι του κατακερµατισµένου συστήµατος αξιών 

σε σχετικοποιηµένα επιµέρους µορφώµατα».737  

Το «ξεδιάλεγµα» εποµένως και το πέρασµα στη «ζώνη των επικινδύνων» 

υλοποιείται µε όρους κοινωνικής αντιπαλότητας, η οποία µε τη σειρά της υπαγορεύει 

ότι η κοινωνική πρόοδος ισοδυναµεί µε την εξέλιξη κάποιων «θυσία» κάποιων άλλων 

και σε συνδυασµό µε τη θεµελίωση ενός νέου ήθους κοινωνικής αδιαφορίας738  ή για 

να επανέλθουµε στον Beck, ενός αναγεννηµένου φαταλισµού, που προτρέπει σε 

πολιτική απάθεια και κυνισµό739. Ως προς την αυθαιρεσία των επικαλούµενων 

736 De Giorgi A., 2007, op. cit. σελ. 254

737  Τάτσης Ν., 2004, Νεωτερικότητα και Κοινωνική  Αλλαγή – Κοινωνιολογικές  Προσεγγίσεις, εκδ. Νήσος, Αθήνα, 
σελ. 152 -153

738 Ο Elliot  Currie κάνει λόγο για τη σύγχρονη «κουλτούρα της  «ύπερ –  τάξης»  (“culture of overclass”), την οποία 
εξισώνει µε την κυριαρχική στις µέρες µας κουλτούρα της εκµετάλλευσης, της  αρπαγής και της αδιαφορίας για 
την ανθρώπινη ζωή. «Η  κοινωνία της αγοράς προάγει  το βίαιο  έγκληµα µερικώς µε το  να δηµιουργεί κάτι συγγενές 
µε  µια διαρκή κατάσταση εσωτερικών πολεµικών επιχειρήσεων, στην οποία  η αναβάθµιση  κάποιων είναι 
εξαρτηµένη  από την πτώση κάποιων άλλων, και  στην οποία ένα  συναρµόζον ήθος αδιαφορίας – µη  ευθύνης  για την 
ευεξία  των άλλων – συχνά νοµιµοποιείται κάτω από τη ρουµπρίκα του  ευεργετικού ανταγωνισµού, διαποτίζει την 
κοινή κουλτούρα  και τις αλληλεπιδράσεις  της καθηµερινότητας.» Currie E., 1997, Market, crime and community – 
Toward a mid-range theory of post industrial violence στο Theoretical Criminology, τ.1(2), σελ.163

739  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο Γ. Πανούσης  υπογραµµίζει επιπλέον την κυριαρχία  του  «τυχαίου»  ως ερµηνευτικό 
κειδί της πραγµατικότητας. Συγκεκριµένα αναφέρει «η  πιθανολόγηση µιας  πορείας  σ’ένα απροσδιόριστο  µέλλον, 
σ’ένα κόσµο  «απίθανο» (improbable), όπου  υπεισέρχονται άπειροι παράγοντες/παράµετροι, δεν είναι  εύκολη 
υπόθεση. Εναλλακτικές λύσεις και δυνατότητες, νέες  σχέσεις τύχης και αναγκαιότητας  ανατρέπουν την παλαιά 
εµπιστοσύνη  προς  τους φυσικούς φιλοσόφους, οι οποίοι πίστευαν ότι  «τίποτα δεν συµβαίνει  από τύχη αλλά όλα τα 
πράγµατα  συµβαίνουν από  αναγκαιότητα» Πανούσης  Γ., 2003, «Η Εγκληµατολογία στην εποχή  της αβεβαιότητας  – 
Χάος, Διακινδύνευση & Έγκληµα» στη σειρά Εγκληµατολογικά, τ.25, σελ.21
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κριτηρίων αρκεί να πούµε ότι αυτά δεν περιορίζονται αποκλειστικά σε 

«εγκληµατολογικούς» παράγοντες αλλά επεκτείνονται και σε πολιτικούς όπως και 

πολιτισµικούς. «Οι παράγοντες που αναγνωρίζονται ύστερα από επίµονες µελέτες είναι 

παράγοντες τους οποίους µοιράζονται πολύ  από τους µη – προνοµιούχους: κοινωνικο – 

οικονοµική αποστέρηση· χαµηλό οικογενειακό εισόδηµα και µεγάλος αριθµός 

οικογενειακών µελών· διαλυµένα νοικοκυριά και πρόωρα διάσταση των γονέων· 

παραβατικοί, αντικοινωνικοί και αλκοολικοί γονείς.»740 Η εργαλειοποίηση δηλαδή και 

η εντατικοποίηση της ποινικής πίεσης δεν ασκείται τόσο πάνω στις επικίνδυνες τάξεις 

stricto sensu όσο πάνω στα περιθωριοποιηµένα στοιχεία της αγοράς.741 Υπό αυτή την 

έννοια, υπογραµµίζεται επιπρόσθετα ότι η ευέλικτη εργασία δεν αντιστοιχεί µόνο σε 

πραγµατικό πρότυπο εργασίας αλλά επιπλέον σε ιδιότητα πολίτη.742  Ακολουθώντας 

την ίδια συλλογιστική η «νέα ποινολογία» αποτελεί το κοινωνιολογικό 

αντιστάθµισµα της φιλελεθεροποίησης της αγοράς· τα συνθήµατα περί «µηδενικής 

ανοχής», «νόµου και τάξης» και περί «πολέµου κατά του εγκλήµατος» απευθύνονται 

προς αυτούς, οι οποίοι τοποθετηµένοι στις παρυφές ή στο περιθώριο της ελεύθερης 

αγοράς αδυνατούν να συµβαδίσουν  στο δρόµο προς την  νέο – φιλελεύθερη ανάπτυξη 

και γι’ αυτό συνιστούν κοινωνική απειλή για το ίδιο το σύστηµα και τους εκφραστές 

του, ενσαρκώνοντας σύµφωνα µε την προσέγγιση του Nils Cristie, το απόλυτο 

740 Hudson B., 2001, “Punishment, rights and difference: Defending justice in the risk society” στο K. Syenson & 
R. Sullivan (eds), Crime, Risk and Justice. The politics of crime Control in Liberal Democracies, Willan, Devon, 
σελ. 144 – 172

741 Godefroy T., 1998, Mutation de l’emploie et recomposition pénale” Cesdip, Paris, σελ.16-17

742 Wacquant L., 2001, Οι φυλακές της µιζέριας, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, σελ. 94
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πρότυπο του «βολικού εχθρού» (“suitable enemy”).743  Ο «πόλεµος κατά της 

φτώχιας» αντιστρέφεται µε συνοπτικές διαδικασίες σε «πόλεµο κατά του φτωχού» 

και ως εκ τούτου επικίνδυνου.744 

Σε ένα τέτοιο πεδίο η επίκληση του εγκλήµατος ως «όριο» λειτουργεί 

υπερασπιστικά για τη διάρθρωση ενός αντίστοιχα «οριακού» δηµόσιου διαλόγου, ο 

οποίος µε τη σειρά του συµβάλλει ανελλιπώς στην ανατροφοδότηση ενός κύκλου 

κοινωνικής αποστέρησης και στη παγίωση σεκταριστικών  αντιλήψεων. Η έννοια του 

εγκλήµατος αποδεικνύεται προσοδοφόρα για τη δηµόσια ρητορική περί επικράτησης 

του καλού έναντι του κακού και υπέρ της προάσπισης ενός ασαφούς «ηµείς» έναντι 

των αποδιοποµπαίων «υµών» συνοψίζοντας την  πολιτική επιλογή της διακυβέρνησης 

743 Ο Nils Cristie εξηγεί ότι η έννοια του εχθρού  δεν εκπροσωπεί πάντα την απόλυτη  απειλή αλλά συχνά 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη, δεδοµένου  ότι λειτουργεί υπέρ της  συσπείρωσης της άλλης – αντίπαλης 
πλευράς, διευκολύνει στην αλλαγή προτεραιοτήτων, επικεντρώνει την προσοχή σε συγκεκριµένα φαινόµενα 
σκορπώντας λήθη για κάποια άλλα. Το  πολυµέτωπο φάσµα των κοινωνικών προβληµάτων, των εκλαµβανοµένων 
δηλαδή από  τους κοινωνούς ως ανεπιθύµητων καταστάσεων δροµολογεί την ήττα και ως εκ τούτου το  άσκοπο 
ενός αποπροσανατολισµένου πολέµου. Στο σηµείο αυτό η έννοια του εχθρού αποδεικνύεται καταλυτική ως προς 
την επιλογή  που πρέπει να γίνει.  «Συµβαίνει  ακριβώς το  ίδιο και µε τα έθνη. Το ιµπεριαλιστικό κράτος  απέχει από 
το να κηρύξει πόλεµο  ενάντια σε όλους τους εν δυνάµει εχθρούς του  ταυτοχρόνως. Οµοίως και µε τα κοινωνικά 
προβλήµατα. Η  αγανάκτηση, ακολουθούµενη  από την αναγκαία κινητοποίηση, δεν µπορεί  να υλοποιηθεί  αν 
διακυβεύονται πολλά ταυτοχρόνως».p.42   Η  επιλογή δε που  γίνεται είναι συνακόλουθη µε την έννοια  του  «βολικού 
εχθρού». Την ιδιοµορφία του «βολικού εχθρού» συνθέτουν πέντε κύρια χαρακτηριστικά:

• Το πρώτο αφορά  στην απόλυτη και σκληρή εξουσία να ορίσεις τον εχθρό. «Τα επίσηµα κοινωνικά 
προβλήµατα είναι τα προβλήµατα που ηχηρές  και ισχυρές οµάδες δύνανται να  τα ορίσουν ως 
τέτοια».p42-43 Ταυτόχρονα όµως  µε την εξουσία σηµαντική  είναι και η τεχνική απονοµής µιας τέτοιας 
ταυτότητας, προκειµένου να µην πυροδοτήσει γενικευµένες αντιδράσεις και αντιθέσεις.

• Ο βολικός εχθρός κατ’  επέκταση πρέπει να γίνεται αντιληπτός  ως επικίνδυνος, και συχνά απάνθρωπος. 
Η καλλιέργεια του  φόβου  και της αγανάκτησης συνιστούν βασικά  στοιχεία κάθε διαµάχης, η οποία 
αλλιώς θα ακυρωνόταν σε επίπεδο ψύχραιµων και µετριοπαθών αναλύσεων.

• Ο καλός  και βολικός εχθρός είναι αυτός  που θεωρείται τόσο σηµαντικός ώστε εκείνοι που τον 
αντιµάχονται να µπορούν να απαιτούν απόλυτη υπακοή από  τα έθνη τους. Με άλλα λόγια η 
προβαλλόµενη δύναµη του εχθρού πρέπει να δικαιολογεί τις εξαιρετικές εξουσίες που αποδίδονται χάριν 
της απώθησης του.

• Οι βολικοί εχθροί παραµένουν αθάνατοι, παρά την ήττα τους, λόγω της  απαραίτητης ασάφειας που 
συνοδεύει τον ορισµό τους  ώστε οι στόχοι να περιορίζονται ή να διευρύνονται ανάλογα µε τις  εκάστοτε 
ανάγκες.  «Οι στρατηγοί θέλουν νίκη, αλλά όχι απαραίτητα ειρήνη».p.43

• Τέλος, ο βολικός  εχθρός εκπροσωπεί και τη «συµβολική αξία»  της  γενικότερης άρνησης των καλών και 
δίκαιων συνθηκών, η απειλή της οποίας αφενός µεν ενώνει αφετέρου  δε καταργεί κάθε άλλη σύγκρουση 
στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας. 

Βλ. Cristie N., 1986, “Suitable Enemies”, στο Herman Bianchi & René Van Swaaningen (eds.) Abolitionism – 
Towards a non-repressive approach to crime, Free University Press, Amsterdam, σελ.42 – 54

744  Για τον Γ. Πανούση η ποινικοποίηση της φτώχιας προοιωνίζει το  τέλος  της  διαλογικής δηµοκρατίας  και της 
κοινωνικής τάξης  πραγµάτων χωρίς  δοµική  βία και κατ’  επέκταση τη  συλλογική εκτροπή του  κοινωνικού 
συστήµατος. Ωστόσο  ο συγγραφέας προειδοποιεί ότι στη θεσµοποίηση µιας τέτοιας  εκτροπής  λανθάνει η ίδια  η 
συντήρηση και αναπαραγωγή του συστήµατος και ως  εκ τούτου  ο λειτουργικός  της χαρακτήρας «καθώς 
χρησιµοποιείται από την εξουσία ως δικλίδα ασφαλείας (όταν και όπου  σωρεύεται  κοινωνική  δυσαρέσκεια). Η 
θεσµοθετηµένη εκτροπή πάντα συνοδεύεται από «αποδιοποµπαίους τράγους», «κακούς», «δαιµονισµένους» κλπ, 
µολονότι τις περισσότερες φορές το status των ανθρώπων είναι έκτροπο  και όχι οι  ίδιοι.»  Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 
τελευταίοι θα νοµιµοποιούν το στίγµα του παρία, άχρηστου, εγκληµατία ενώ οι διαπιστευτές του “status” θα είναι 
έτοιµοι να τους τιµωρήσουν. Πανούσης Γ., 2002β, op. cit. σελ.35
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µέσω του εγκλήµατος.745 Το εγκληµατικό φαινόµενο ανάγεται σε µέγιστο κοινωνικό 

πρόβληµα, το οποίο επηρεάζοντας τους έντιµους φορολογούµενους πολίτες 

διευκολύνει τη ταύτιση συγκεκριµένων κοινωνικών οµάδων συµπολιτών µας µε 

δηµόσιο εχθρό. Υπό αυτή την οπτική, το έγκληµα δεν συνοψίζεται απλώς στη 

λεγόµενη «εγκληµατικότητα του δρόµου» αλλά παίρνει το πρόσωπο των «βάρβαρων 

– άλλων».746  Έτσι, η γενικευµένη οικονοµική ανασφάλεια, που παράγουν  οι νέες 

745  Όπως  εξηγεί ο  Jonathan Simon η «διακυβέρνηση µέσω του εγκλήµατος»  αναδύθηκε στις Η.Π.Α. ήδη από τη 
δεκαετία του  1960 ως εναλλακτική  µπροστά στο  τέλος της περίφηµης  περιόδου  της «Νέας Συµφωνίας»  (“New 
Deal”). Ο συγγραφέας  σπεύδει να υπογραµµίσει τη ποιοτική διαφορά ανάµεσα στη «διακυβέρνηση µέσω του 
εγκλήµατος»  (“governing through crime”) και στη «διακυβέρνηση του εγκλήµατος»  (“governing crime”) 
ορίζοντας  ότι στην πρώτη περίπτωση οι θεσµοί χρησιµοποιούν το έγκληµα, ως δούρειο ίππο, προκειµένου να 
ενισχύσουν το κυβερνητικό έργο νοµιµοποιώντας και/ή  συναινώντας στην επέκταση και ενάσκηση εξουσίας ενώ 
στη δεύτερη περίπτωση οι θεσµικές παρεµβάσεις προσεγγίζουν και αναλογούν στο  µέγεθος της απειλής  του 
εγκλήµατος που  βιώνεται. Ωστόσο, σηµειώνει ότι τα όρια µιας τέτοιας  διάκρισης δεν είναι πρόδηλα στο µέτρο  του 
συµβατικού συλλογισµού που υπαγορεύει ότι σε κάθε µορφή δικαίου, δηµόσιου  είτε ιδιωτικού, παραµονεύει η 
απειλή της βίας µέσα στον ίδιο το νόµο  και γενικότερα ενσωµατώνεται στον ποινικό νόµο. Από  τη στιγµή που  το 
σύνολο της διακυβέρνησης, δηµόσιας και ιδιωτικής, υλοποιείται µέσα από τη δοµή µιας έννοµης εξουσίας και από 
τη  στιγµή που η έννοµη αυτή εξουσία χρησιµοποιεί ως  έσχατη λύση την απειλή της νόµιµης βίας  που 
συγκεντρώνεται στο πλαίσιο  του  ποινικού  δικαίου, κάθε διακυβέρνηση διεξάγεται «µέσω»  µιας υποβόσκουσας 
απειλής να µετατραπεί η ως ένα βαθµό αντίσταση σε έγκληµα. Στο πλαίσιο όµως αυτού  του συµβατικού 
συλλογισµού υπογραµµίζεται ότι το έγκληµα (και άρα η  αντίστοιχη εξουσιοδότηση έννοµης  βίας) είναι γενικώς η 
τελευταία επιλογή, η τελική µορφή αντίδρασης ή αντίστασης απέναντι σε  µια έννοµη  διακυβέρνηση. Αντίθετα 
επισηµαίνεται ότι στη περίπτωση της «διακυβέρνησης µέσω εγκλήµατος»  το έγκληµα  γίνεται αφετηρία. Αυτό δεν 
σηµαίνει ότι η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει ή δεν ανταποκρίνεται σε άλλα κοινωνικά ζητήµατα πέραν του 
εγκληµατικού  φαινοµένου αλλά  ότι το  έγκληµα αποτελεί τη διόπτρα µέσω της οποίας αναγνωρίζει, καθορίζει και 
επιλαµβάνεται τέτοιων ζητηµάτων. «Όταν κυβερνούµε µέσω του  εγκλήµατος, καθιστούµε το έγκληµα και  τη γνώση 
που  ιστορικά  συνδέεται  µε αυτό – ο ποινικός νόµος, η  λαϊκή αντίληψη για  το έγκληµα, η εγκληµατολογία – 
προσβάσιµα πέραν των περιορισµένων αυθεντικών θεµατικών τους πεδίων ως εξουσιαστικά εργαλεία για την 
ερµηνεία και την αποτύπωση όλων των µορφών κοινωνικής δράσης σε πρόβληµα διακυβέρνησης.»  Αν και οι πλέον 
ορατές πρακτικές  µιας τέτοιας πολιτικής  επιλογής περιλαµβάνουν την όξυνση της καταστολής, της καταπίεσης  και 
του κολασµού, το ουσιαστικότερο  ίσως µέρος της περιλαµβάνει τον εξοπλισµό  και τη καθοδήγηση των 
υποκειµένων στο  πλαίσιο  του κοινωνικά υπερτιµηµένου αγώνα  για τάξη και ασφάλεια. Βλ. Simon J., 2007, 
Governing Through Crime – How the war on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of 
Fear, Oxford University Press, σελ.17

746  Στην ελληνική πραγµατικότητα από τις αρχές της δεκαετίας  του’90 και για  πολλά χρόνια το πρόσωπο αυτό 
έφερε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα τα χαρακτηριστικά του «Βαλκάνιου – Άλλου».  Υποστηρίζεται ότι η 
ταυτότητα του Βαλκάνιου ουδέποτε έγινε αποδεκτή από τους  Έλληνες κι αυτό διότι η «βαλκανοποίηση»  ή ο 
«Βαλκανισµός», ως συνώνυµο της  επιστροφής  στο φυλετικό, στο υπανάπτυκτο και εντέλει βάρβαρο, χρησίµευσαν 
ως πηγή αρνητικών γνωρισµάτων απέναντι στα οποία θεµελιώθηκε η ναρκισσιστική εικόνα  του «Ευρωπαίου»  και 
της «Δύσης».  Και µόνο  η γνωστή ρήση του  «ανήκοµεν εις  την Δύσιν» δεν αφήνει ερωτηµατικά για το που 
εντάσσουν οι Έλληνες τον συλλογικό τους εαυτό, αντιπαραθέτοντας  τα «ευρωπαϊκά»  πολιτιστικά και πολιτισµικά 
χαρακτηριστικά της Ελληνικής  κοινωνίας στους αρχετυπικά  «Βαλκάνιους», θέση που κατέχουν ως  επί το πλείστον 
οι Αλβανοί, λόγω του ιδιαίτερου  πολιτικού καθεστώτος της γειτονικής χώρας σε σύγκριση µε άλλα κράτη του 
«πρώην σοσιαλισµού», αλλά και των κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών που επικράτησαν µετά τη πτώση του. Βλ. 
Καρύδης Β., 1996, Η εγκληµατικότητα των µεταναστών στην Ελλάδα – Ζητήµατα θεωρίας και  αντεγκληµατικής 
πολιτικής», εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 136-138 Την «Αλβανοφοβία»  µε όρους ηθικού πανικού, δηλαδή µε 
την ενεργοποίηση συλλογικών αµυντικών ανακλαστικών της  κοινωνίας  έναντι µιας  θεωρούµενης ως σοβαρής 
απειλής, διαδέχθηκε εντός  του πλαισίου της ελληνικής κοινωνίας, η «Ισλαµοφοβία». Με διαφορά περίπου 
δεκαπενταετίας κι ενώ οι συνθήκες οικονοµικής ανάπτυξης, συνακόλουθης κοινωνικής ευηµερίας και τόνωσης της 
εθνικής αυτοπεποίθησης συµβάλλουν στο  καταλάγιασµα φοβικών άτυπων κοινωνικών αντιδράσεων και στην 
λείανση µιας «θεσµικής  εχθρότητας», το σκηνικό ανατρέπεται ήδη από το  2006 µε την αύξηση των παρανόµως 
στην Ελλάδα εισελθέντων µεταναστών από  υποβαθµισµένες ισλαµικές χώρες. Πάνω στην αρνητική  στερεοτυπική 
πατίνα περί «βαρβαρότητας»  των Αλβανών, όπως έχει εµπεδωθεί από  τη  συλλογική κοινωνική συνείδηση, 
προστίθεται τώρα µια αφηρηµένη νέα «µουσουλµανική απειλή», η  οποία λόγω της έντονης πολιτισµικής και 
θρησκευτικής διαφοροποίησης που αντανακλά, εκτός του να πυροδοτεί την «εγκληµατοφοβία»  συνιστά  κυρίως 
απειλή για τη δηµόσια υγεία και τους  κινδύνους µετάδοσης  µολυσµατικών ασθενειών αλλά και για σχέδια 
«ισλαµοποίησης»  της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, κάθε µουσουλµάνος πρόσφυγας  ή µετανάστης καθίσταται  το 
απρόσωπο µέλος  µίας «ξένης» και επικίνδυνης οµάδας  που  αποτελεί κοινωνική, υγειονοµική, πολιτισµική και εθνική 
απειλή.» βλ. Καρύδης  Β., 2010, «Όψεις κοινωνικού ελέγχου στην Ελλάδα – Ηθικοί Πανικοί, Ποινική 
Δικαιοσύνη», στη σειρά Media & Έγκληµα, τ. 20, σελ. 148
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επισφαλείς συνθήκες εργασίας, και η οικονοµική τροµοκρατία, που γεννά η 

ανεξέλεγκτη πορεία της ελεύθερης αγοράς, αντί να µετεξελιχθούν  ακολουθώντας τη 

φυσική ροή των πραγµάτων σε κοινωνική αντίσταση και αντιπαράθεση απέναντι στο 

ισχύον οικονοµικό σύστηµα, υπερκαλύπτονται και τελικά εξουδετερώνονται µέσω 

της κοινωνικής απειλής, που αναπαριστά η εγκληµατικότητα, άλλοτε στην  απλή και 

άλλοτε στην οργανωµένη της διάσταση. Την  ίδια στιγµή η έννοια της 

συλλογικότητας, ως στοιχείο του κοινωνικού, αλλάζει σκέπη και συσπειρώνεται όχι 

κάτω από το κοινό στοιχείο της εργασίας και της εκµετάλλευσης, ως αναγνωρισµένος 

δεσµός του εργαζόµενου κόσµου, αλλά µέσω της κοινωνικοποίησης του φόβου και 

της ανασφάλειας. Με άλλα λόγια, όπως χαρακτηριστικά σχολιάζει ο D. Garland, η 

θυµατοποίηση αντικατέστησε την καταπίεση ως κοινό τόπο αµοιβαίας αναγνώρισης 

και αλληλεγγύης.747  Απέναντι δε σε τέτοια συναισθήµατα η «νέα τιµωρητικότητα»748 

(“new punitiveness”) που υπόσχεται η «νέα ποινολογία» προβάλλεται ως µοναδική, 

λογική και ρεαλιστική λύση του προβλήµατος749.

Είτε εµµείνουµε στην προσέγγιση του J. Doyle περί «αποικιοκρατικής 

λογικής» και της έπαρσης που αυτή υπαγορεύει για τον «Λευκό Άνθρωπο» σε 

αντιδιαστολή µε την αχρειότητα του «Τρίτου Κόσµου», τη µίµηση και αναπαραγωγή 

της οποίας χρεώνει στους εκπροσώπους της ποινικής, «αναλογιστικής» 

δικαιοσύνης750  είτε υιοθετήσουµε τις αντιλήψεις του L. Wacquant περί «ταξικής 

εκκαθάρισης» στους δρόµους και περί «ποινικού µιθριδατισµού» προκειµένου να 

αποτυπώσει τη λειτουργία της «νέας ποινολογίας»751  παραµένουµε πάντα στη 

φαινοµενολογία της τελευταίας. Η επιζήτηση της ενίσχυσης της ποινικής καταστολής 

και της µετάβασης από ένα «κοινωνικό κράτος» σε ένα «ποινικό – τιµωρητικό 

κράτος»  είχε προαναγγελθεί ήδη από το τέλος του βιοµηχανικού καπιταλισµού και 

747  Garland D., 2001, The Culture of  Control  –  Crime and social Order in Contemporary Society, Oxford 
University Press, p. 199 – 201. Παραδειγµατικά επίσης  ο Beck αναφέρει ότι το ρήµα «πεινάω» αντικαταστάθηκε 
στους σύγχρονους καιρούς από το ρήµα «φοβάµαι» Βλ. Τάτσης Ν., 2004, op. cit. σελ. 153

748  Ζαραφωνίτου Χ., 2008, Τιµωρητικότητα. Σύγχρονες  τάσεις, διαστάσεις και εγκληµατολογικοί προβληµατισµοί, 
Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

749  Για µια εκτίµηση του νένου  ή καλύτερα ανανεωµένου  κατασταλτικού  µοντέλου αντεγκληµατικής πολιτικής 
στον ελληνικό  χώρο βλ. Papathéodorou T., 2006, “Gouvernamentalité et politique criminelle en Grèce”: la 
prévention a la dérive” στο T.  Papathéodorou & P. Mary ed. Mutations des Politiques  Criminelles en Europe, 
éditions Papazissis, σελ. 115-138

750  Doyle J., 1992, ““It’s the Third World down there!”: The colonialist vocation and American criminal justice” 
στο Harvard Civil Rights – Civil Liberties Review, τ.27, σελ71 – 126

751 Wacquant L., 2004, Punir les pauvres. Le nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, Agone, Marseille
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τις αρχές της µετεξέλιξης του στο σύγχρονο, νεοφιλελεύθερο µοντέλο, όπως 

αποκαλύπτεται ήδη από τη γνωστή ρήση της βρετανίδας πρωθυπουργού M. Thatcher 

το 1985 ότι «η κοινωνία δεν υπάρχει» εννοώντας ότι «η κοινωνία που γνωρίζαµε 

τελείωσε». 752   Η παγκοσµιοποίηση ως συντοµογραφία της αύξησης του ιδιωτικού 

κέρδους και του ελεύθερου εµπορίου per se, και επιπρόσθετα ως κάτι αυταπόδεικτα 

καλό έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το πνεύµα που υπαγορεύει τη δηµόσια παροχή 

κοινωνικών υπηρεσιών ακόµη και ως µέτρο προστασίας του καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής.753  Φυσικό και πρακτικό επακόλουθο µιας τέτοιας εξέλιξης είναι η 

αναδίπλωση του κράτους πρόνοιας, τα προγράµµατα λιτότητας καθώς και η 

συρρίκνωση του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Το «παρεµβατικό» κράτος, ωστόσο, 

οφείλει να περιορισθεί όχι µόνο ως προς τις κοινωνικές του δαπάνες αλλά και ως 

οικονοµικός ρυθµιστής αφού πλέον το έργο αυτό αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει, 

όπως αναλυτικά περιγράψαµε αλλού, το «αόρατο χέρι» της αγοράς. Τα ιδεολογήµατα 

που προβάλλονται ως δικαιολογητική βάση τέτοιων διαρθρωτικών  αλλαγών, η 

εµφύτευση των  οποίων στην Ευρώπη πραγµατοποιήθηκε προς ειρωνεία των 

πραγµάτων µέσω του «εργατικού», βρετανικού «τρίτου δρόµου», συνοψίζονται 

αφενός στον εκµαυλισµό των λαϊκών τάξεων µέσω του κοινωνικού κράτους και 

αφετέρου στον εξ ορισµού αναποτελεσµατικό χαρακτήρα του δηµοσίου τοµέα έναντι 

του ιδιωτικού.

Με αυτούς τους όρους η ανεργία, η φτώχια, η µετανάστευση και η προσφιλής 

τους έννοια της εγκληµατικότητας χάνουν  την οποιαδήποτε αναφορά τους σε 

κοινωνικό επίπεδο και συνιστούν προσωπική επιλογή άµεσα συνδεδεµένη µε την 

«ηθική ένδεια» που χαρακτηρίζει το «κοινωνικό πλεόνασµα»754. Με τις ίδιες 

752 Sumner C., 2004, op. cit. σελ.28

753 Όπως διευκρινίζεται από τον Z. Bauman  «η  πολιτική εξουσία απαιτώντας την πειθαρχία και την υποταγή στους 
νόµους  από τους  υπηκόους  της αντλούσε την νοµιµότητα της από  την υπόσχεση να µετριάσει  το εύρος της ήδη 
υπάρχουσας τρωτότητας και  αβεβαιότητας των πολιτών της· να  περιορίσει τις βλάβες και ζηµίες που  προκαλούνται 
από το  ελεύθερο παιχνίδι των δυνάµεων της αγοράς, να προστατέψει τους ευάλωτους από  ιδιαίτερα σκληρά 
πλήγµατα και να διασφαλίσει  τους αβέβαιους από τους κινδύνους που  συνεπάγεται  ο ελεύθερος ανταγωνισµός. Αυτού 
του  είδους  η νοµιµοποίηση  βρήκε  τη πλήρη έκφραση  της στον αυτοπροσδιορισµό της σύγχρονης µορφής 
διακυβέρνησης  ως «κράτος πρόνοιας»». Bauman Z., 2005, op. cit σελ. 86

754 Υπό το  ίδιο  πρίσµα ο  Ν. Παναγιωτόπουλος  σχολιάζει: «Και  δεν είναι τυχαίο  το  γεγονός ότι η ποινική παράδοση, 
όπως και  οι «καλλιεργηµένες τάξεις», τείνει να απονέµει  στους παραβάτες, σαν να ήταν φυσικές και  αρχέγονες, 
ιδιότητες οι  οποίες ανάγονται στην ιστορία της παραγωγής τους: η  ιδεολογία της «ανηθικότητας των λαϊκών 
τάξεων» συµβάλλει στο  να περιχαρακώσει  τα µέλη των µη προνοµιούχων τάξεων στον περιορισµό που  ο κοινωνικός 
κόσµος ορίζει γι’ αυτά, υποχρεώνοντας τα να συλλαµβάνουν ως  φυσικές ανικανότητες ότι είναι απλώς και  µόνο το 
αποτέλεσµα µιας µη προνοµιακής κατάστασης.» Παναγιωτόπουλος Ν., 2001, op. cit. σελ. 275
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αναλογίες που οι δικαιούχοι της κοινωνικής αρωγής ισοδυναµούν µε «κοινωνικά 

παράσιτα», οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο τοµέα προσοµοιάζονται συλλήβδην µε 

«αντιπαραγωγικούς γραφειοκράτες». Κατ΄ επέκταση, όπως ο  «οκνός» δηµόσιος 

τοµέας υποχωρεί χάριν του «επισπεύδοντος» και αποδοτικού ιδιωτικού έτσι «εκ 

φυσικού» διολισθαίνει και το κοινωνικό κράτος προς το ποινικό. Ωστόσο, παράλληλα 

µε το αίτηµα για «λιγότερο κράτος» «σε ότι αφορά την διασφάλιση των  προνοµίων του 

κεφαλαίου» η απαίτηση για «περισσότερο κράτος»  µεριµνά ώστε «να συγκρατηθούν 

οι επιζήµιες κοινωνικές συνέπειες που έχει, στις κατώτερες περιοχές του κοινωνικού 

χώρου, η απορρύθµιση της µισθωτής εργασίας και η υποβάθµιση της κοινωνικής 

προστασίας».755  Με άλλα λόγια η «νέα ποινολογία» λειτουργεί ως συµπλήρωµα στο 

ολοένα µεγενθυνόµενο έλλειµµα του κράτους πρόνοιας, προκαλώντας εύλογα το 

σχόλιο για δοµική αλληλεξάρτηση µεταξύ των αθέατων µηχανισµών της αγοράς και 

µιας πανοπτικής λειτουργίας του κράτους.756 Το όφελος που προκύπτει µέσα από µια 

τέτοια δοµική µεταβολή κινείται σε «διπλό ταµπλό» υπέρ της κυρίαρχης ιδεολογίας: 

α)εργαλιακά διότι µέσω της περιθωριοποίησης ήδη ευάλωτων κοινωνικών οµάδων 

και της αναπαραγωγής τους ως  «δηµόσια απειλή» συµβάλλει στη συνεχή 

τροφοδότηση του «µαρξιστικού αποθεµατικού στρατού εργατικής δύναµης» και 

β)συµβολικά, διότι προβάλλοντας ολόκληρες κοινωνικές οµάδες ως «επικίνδυνες 

τάξεις» παρεµποδίζεται η διαµόρφωση µιας ενιαίας συλλογικής ταξικής 

συνείδησης.757 

Το αξιοσηµείωτο εδώ εντοπίζεται κυρίως στη µεγάλη επιστροφή, που η 

σύγχρονη πραγµατικότητα επιφυλάσσει στην έννοια του κράτους. Εξοστρακισµένο 

κατ’ ουσίαν από την παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, το εθνικό κράτος επανέρχεται 

στο προσκήνιο των εξελίξεων, µε ένα ανακατασκευασµένο “raison d’état”, 

τροφοδοτούµενο από το εσωτερικό της «νέας ποινολογίας», που του χαρίζει εκ νέου 

τη χαµένη του αίγλη. Για την  ακρίβεια υπογραµµίζεται, ότι η «νέα ποινολογία» και η 

ρητορική του «πολέµου κατά της εγκληµατικότητας», που τη συνοδεύει, συµβάλλουν 

καθοριστικά για την επανονοµιµοποίηση στα µάτια της λαϊκής βάσης ενός 

απονοµιµοποιοηµένου κράτους, τόσο χάριν της απελευθερωµένης αγοράς όσο και 

755 Wacquant L., 2001, op. cit σελ. 25

756 Ibid σελ. 153 – 184

757 De Giorgi A., 2007, op. cit, σελ 258 – 262
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εξαιτίας της ακµάζουσας οικονοµικής ανασφάλειας, της κοινωνικής ανισότητας, της 

οπισθοχώρησης των  δηµόσιων θεσµών, που µε τη σειρά τους ξαναζωντανεύουν τις 

φυλετικές διακρίσεις και αναζωπυρώνουν  την εγκληµατικότητα εν τω µέσω µιας 

ξανακερδισµένης ευηµερίας και τεχνολογικής προόδου.758  Στο πλαίσιο αυτό το 

αίτηµα για την  επιβολή της τάξης και του σεβασµού προς τους θεσµούς γίνεται πιο 

αδιάλλακτο από ποτέ, συµβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην επανίδρυση της ηθικής 

αυθεντίας ενός αυταρχικού κράτους.759Ενδηµική ωστόσο της κρατικής 

αποκατάστασης φαίνεται να είναι µια ρητορική παραδοξότητα, η οποία επιβεβαιώνει 

ανέξοδα την αποφασιστικότητα του κράτους να παρέµβει και να καταπολεµήσει τις 

κοινωνικές ταραχές απεκδυόµενο συγχρόνως κάθε υποχρέωσης και ως εκ τούτου 

κάθε ευθύνης για οφειλόµενες οικονοµικές και κοινωνικές παρεµβάσεις, όπως για 

παράδειγµα σε σχέση µε τη φορολόγηση ή την απασχόληση. «Το σχέδιο αυτό δεν 

απαιτεί την  κατάργηση αυτού καθεαυτού του κράτους, προκειµένου  να αντικατασταθεί 

από ένα είδος φιλελεύθερης Εδέµ της παγκόσµιας αγοράς, αλλά την  αντικατάσταση του 

«µητριαρχικού» κράτους Πρόνοιας µε ένα «πατριαρχικό», «τιµωρητικό» Κράτος που 

είναι το µόνο ικανό να επιβάλει την  από-κοινωνικοποιηµένη µισθωτή εργασία ως 

κανονιστικό πρότυπο και βάση του νέου πολωτικού ταξικού σχήµατος».760  

Η γραµµική αποτύπωση του νέου αυτού πολωτικού σχήµατος δείχνει να 

ισοδυναµεί µε την «ευθυγράµµιση της κοινωνικής πολιτικής προς τα κάτω», 

επιφέροντας εκ νέου χαλάρωση των πολιτικών ρυθµίσεων της αγοράς εργασίας και 

758Simon J., 2001, “Fear and loathing in late modernity. Reflections on the cultural sources of mass imprisonment” 
στο  D. Garland Mass Imprisonment. Social causes and consequences, Sage, London, σελ.15-27   

759  Ο  Z. Bauman προσθέτει ότι η  παλινόρθωση της σηµασίας του κράτους ως  παράγοντα προστασίας στα µάτια 
των πολιτών υλοποιείται µέσω της επιλογής  µιας  «πολιτικής ασφαλείας», και µάλιστα προσωπικής ασφαλείας, 
δεδοµένης της αδυναµίας  του να κάνει πράξη  τις εγγυήσεις  του παλιού κοινωνικού κράτους, δηλαδή την 
υπόσχεση ότι παρέχει σιγουριά και προστασία σε µια ζωή που διαφορετικά θα επικρατούσαν το  χάος και η  τύχη. 
Από τη στιγµή που το κράτος εγκατέλειψε τις περισσότερες από τις  οικονοµικές  και πολιτικές του  λειτουργίες  το 
«κοινωνικό  κράτος»  ως κορωνίδα της  µακράς ιστορίας της  ευρωπαϊκής δηµοκρατίας, και κυρίαρχη µορφή της 
µέχρι πρόσφατα, βρίσκεται σε πλήρη  υποχώρηση και ως  εκ τούτου  η απαίτηση του για νοµιµοφροσύνη ή αλλιώς η 
ίδια του η νοµιµοποίηση. Μπροστά σε αυτά τα δεδοµένα οι κυβερνητικές εξουσίες αποκτούν µια πρόσφορη 
εναλλακτική λύση µε το  να εντείνουν τους  φόβους  για την απειλή κατά της  προσωπικής  ασφάλειας, 
καλλιεργώντας τη νοοτροπία του «υπό πολιορκία οχυρού»  και σε αντιπερισπασµό µε την απτή και καθηµερινή 
ανασφάλεια που προξενούν οι αγορές. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας τέτοιας λογικής, που  παρατίθεται από 
τον Wacquant, αποτελεί η κατασκευή της «Ευρώπης – Φρούριο»  (“Europe –  Fortress”) στο  πλαίσιο  του οποίου 
τόσο οι κοινοί παραβάτες όσο  και οι µετανάστες εν γένει εξοµοιώνονται, συνήθως µε όρους  οργανωµένου 
εγκλήµατος, µε «ξένους  επιδροµείς».  «’Ένα νέο δηµοφιλές αίτηµα για µια ισχυρή  κρατική  δύναµη, ικανή  να 
αναζωογονήσει τις χαµένες ελπίδες για προστασία απέναντι  στην απόθεση  στα απορρίµµατα, θεµελιώνεται στη  βάση 
της προσωπικής τρωτότητας  και της προσωπικής ασφάλειας, αντί  να θεµελιώνεται στη βάση της κοινωνικής 
ανασφάλειας και  της κοινωνικής  προστασίας.» 1. Bauman Z, 2005, op. cit. σελ  151, 2. Wacquant L., 2001, op. cit. 
σελ. 37

760 Wacquant L., 2001, op. cit. σελ . 56
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συνεχή αποδυνάµωση των  κοινωνικών παροχών απέναντι στους κινδύνους του 

εργασιακού βίου και «ποινική ευθυγράµµιση προς τα πάνω», µέσα από τη γενίκευση 

των πλέον άτεγκων θεωρητικών δογµάτων  και πολιτικών πρακτικών σε θέµατα 

εγκληµατικότητας.761 Το σχήµα αναποδογυρίζει, χωρίς όµως να αλλάζει η ουσία του, 

αν µετρήσιµο µέγεθος τεθεί η επικρατούσα πολιτική φιλοσοφία, η οποία εµφανίζεται 

φιλελεύθερη και µη-παρεµβατική προς τα άνω ενώ κατασταλτική και παρεµβατική 

προς τα κάτω. Η αναλογία διατηρείται ίδια στην  περίπτωση της εγκληµατικότητας, η 

οποία µάλιστα µορφοποιείται αν στο µαθηµατικό διάγραµµα αντιπαραβάλουµε τη 

πραγµατικότητα της φυλακής.762   Τα ποσοστά που αντλούνται από την τελευταία 

δύνανται να αποτελέσουν µεταξύ άλλων οδηγό για το ύφος και το είδος της κρατικής 

παρέµβασης σε επίπεδο µικρο – εγκληµατικότητας ή εγκληµατικότητας του δρόµου 

αλλά και σε σύγκριση µε το αντίπαλο δέος της, αυτό της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου,763 προκαλώντας την  εύστοχη διατύπωση ότι στο ευρύ φάσµα της 

νέας ποινολογίας «εξηγείται παραστατικά ποιος αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης και 

γιατί»764 

Σύµφωνα µε τη «θεωρία των οµολόγων» (“theory of bonds”), την οποία ο N. 

Christie δανείζεται από τον R. Jongman765 για να την προσαρµόσει στην έννοια και 

τον µηχανισµό του κοινωνικού ελέγχου, υπογραµµίζεται ότι «ένα βασικό δόγµα του 

κοινωνικού ελέγχου είναι ότι αυτοί που κατέχουν πάρα πολλά και αυτοί που δεν 

κατέχουν  τίποτα είναι τα δύο άκρα, τα οποία είναι πιο δύσκολο να κυβερνηθούν. Αυτό 

761 Ibid σελ. 188

762  Σε αντίθεση µε ότι ίσχυε στους καιρούς  του συστήµατος ποινικής πρόνοιας, όπου  η φυλακή λειτουργούσε σε 
θεωρητικό, αν όχι και σε πρακτικό  επίπεδο ως  το  «απώτατο άκρο του σωφρονιστικού τοµέα», «η φυλακή 
χρησιµοποιείται σήµερα ως ένα είδος  καταυλισµού, µια ζώνη καραντίνας όπου τα υποτιθέµενα επικίνδυνα άτοµα 
αποµονώνονται στο όνοµα της δηµόσιας τάξης» Garland D., 2001, op. cit. σελ 177-178

763Αναφερόµενος στα ιταλικά δεδοµένα ο  M. Pavarini σχολιάζει: «Μια προσεκτική µατιά όµως του έγκλειστου 
πληθυσµού  µας  οδηγεί να διαπιστώσουµε δυστυχώς ότι  στην φυλακή καταλήγουν γενικά και µάλιστα αποκλειστικά οι 
αυτουργοί ορισµένων εγκληµάτων και  µάλιστα αυτών που  διαπράττονται συχνότερα (κλοπών, κλοπών διά της 
αρπαγής, λωποδυσιών, ενόπλων ληστειών, µεταπώλησης ναρκωτικών κλπ), ακόµα κι  αν τα εγκλήµατα αυτά δεν είναι 
πάντοτε τα πιο σοβαρά, δηλαδή  τα πρόσωπα που  οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά είναι τα πιο αδύνατα είτε 
γιατί τα πρόσωπα αυτά διαπράττουν τα πιο συνηθισµένα εγκλήµατα είτε γιατί η  δυνατότητα τους  να υπερασπίσουν 
τον εαυτό  τους  είναι µειωµένη. Παρά το φαινόµενο των «καθαρών χεριών» οι αυτουργοί σοβαρών οικονοµικών και 
δηµοσιονοµικών εγκληµάτων ή διαφθοράς  αντιπροσώπευαν πάντοτε έναν ασήµαντο ποσοστό του  έγκλειστου 
πληθυσµού, είτε γιατί τα εγκλήµατα αυτά διαπράττονται  συγκριτικά λιγότερο….είτε  γιατί  είναι δυσκολότερο να 
ανακαλύψει  κανείς αυτά τα εγκλήµατα είτε τέλος, γιατί το πρόσωπο  που  διέπραξε  αυτά τα εγκλήµατα, όταν 
ανακαλύπτεται  µπορεί να εξασφαλίσει  στον εαυτό του  µια κατάλληλη  υπεράσπιση».  Pavarini M. & Sclafani F.,, 
2000, «Η φυλακή και η µεταρρύθµιση της στην Ιταλία – ένα κριτικό βλέµµα»  στην Ποινική Δικαιοσύνη τ.12, σελ 
1238 – 1250 

764  Feeley M. & Simon J., 1992, “The new penology: notes on the emerging strategy of corrections and its 
implications” στο Criminology τ.30, σελ 449 – 474

765 Jongman R., 1991, Crime as a political problem, Manuscript, Groningen
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συµβαίνει γιατί αυτοί που κατέχουν  πολλά, κατέχουν  επίσης και πολλή εξουσία, και 

αυτοί µε τα λίγα, δεν έχουν  τίποτα να χάσουν. Δεν έχουν  µετοχές στη ζωή, καµιά 

ιδιοκτησία, ίσως ούτε καν κάποιο κοινωνικό δίκτυο και άρα ούτε καν τιµή.»766   Για 

τους τελευταίους, εντοπισµένους στο σύγχρονο χωρό – χρόνο της παγκοσµιοποίησης, 

είδαµε ότι η αντίστοιχη διατάσεων λύση βρίσκεται σχεδόν  αποκλειστικά στην 

αποµάκρυνση από το κανονιστικό µοντέλο και στην ανάπτυξη «όµορων» 

προγραµµάτων  και πολιτικών, βασισµένων στη διαχείριση συµπεριφορών και των 

παραγώγων τους µε εκτιµήσεις περί επικινδυνότητας και «αναλογιστικές» τεχνικές.767 

Όµως η επιτακτικότητα και αυστηρότητα που προστάζει η «νέα ποινολογία» απέναντι 

στο έγκληµα αποδεικνύεται µονοδιάστατη. «Η αυξηµένη τιµωρητικότητα φαίνεται ότι 

«δουλεύει» µόνο για τους εξαθλιωµένους, µη – λευκούς, φυσικούς εγκληµατίες που 

πληρούν και υπερπληρούν  τις φυλακές στα σύγχρονα δηµοκρατικά κράτη».768  Το 

έγκληµα του λευκού κολάρου, ως κατεξοχήν έγκληµα των «ισχυρών», µοιάζει να 

ακολουθεί µια ανάποδη τροχιά από την λοιπή, κοινή εγκληµατικότητα. Ενώ η 

τελευταία προβάλλεται µε κάθε αφορµή και µε τη κατάλληλη µιντιακή κάλυψη ως 

απανταχού παρούσα, επιβουλευόµενη τη δηµόσια ασφάλεια και άρα χρήζουσα 

άµεσης πάταξης, συχνά µάλιστα µε την ενεργοποίηση έκτακτης νοµοθεσίας και την 

εξοµοίωση της τόσο σε έκταση όσο και σε βαρύτητα µε αυτή της οργανωµένης 

εγκληµατικότητας και τροµοκρατίας, γεγονός που µε τη σειρά του δικαιολογεί  την 

«εµπόλεµη» κρατική προδιάθεση, η εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου όχι 

µόνο παραµένει στο «ποινικό απυρόβλητο» αλλά τείνει να εκλείψει τόσο από το 

τραπέζι του δηµοσίου διάλογου όσο και ως αντικείµενο ακαδηµαϊκής γνώσης. 

B. Στην παγκοσµιοποιηµένη αγορά των θαυµάτων

α) Η τακτική της «εξαφάνισης» του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου

766 Christie N., 1994, op. cit. σελ 62

767  Για τα µοντέλα υλοποίησης τέτοιων πολιτικών προγραµµάτων εντός της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης βλ. 1. 
Παπαθεοδώρου Θ., 2002, Δηµόσια Ασφάλεια & Αντεγκληµατική  Πολιτική, Νοµική Βιβλιοθήκη 2. Νικολόπουλος Γ., 
2008, Η Ευρωπαϊκή  Ένωση ως Φορέας Αντεγκληµατικής  Πολιτικής – Το «πρόγραµµα της Χάγης και η  εφαρµογή 
του, Νοµική Βιβλιοθήκη

768 Snider L., 2000, “The sociology of corporate crime: An obituary (or: Whose knowledge claims have legs?” στο 
Theoretical Criminology, τ.4(2), σελ. 169-206 σελ.170
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Σε αντίθεση µε τις «προφανείς», νέο-συντηρητικές, «αναλογιστικές» λύσεις 

για την αποτελεσµατικότητα του ποινικού συστήµατος, που βασίζονται σε αντιλήψεις 

αυταρχοποίησης του ποινικού νόµου, αύξησης των  καταδικαστικών αποφάσεων 

καθώς και των  τιµωρητικών ποινών, και που προτάσσονται για «πάσαν νόσον», από 

τα εγκλήµατα περί τα ναρκωτικά µέχρι τις ανθρωποκτονίες, µε το όχηµα των 

σύγχρονων πολιτικών  µηδενικής ανοχής, στην  περίπτωση της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου αµφισβητείται τόσο το «προφανές» της ποινικής αντιµετώπισης 

όσο και της ίδιας της εγκληµατικής συµπεριφοράς. Εν προκειµένω ο ποινικός νόµος 

αποδεικνύεται «δαπανηρός, ανεπαρκής και αναποτελεσµατικός, ένας πέλεκυς πάνω 

από το κεφάλι όταν ένα ψιθύρισµα στ’ αυτί θα αρκούσε. Τα άτοµα και οι οργανισµοί 

που εµπλέκονται σε ότι συνηθίζεται να λέγεται εταιρικό έγκληµα, µοιάζουν να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στη λογική της πειθούς και των ανταµοιβών, των φορολογο-

απαλλαγών και των κινήτρων της αγοράς. »769  Στο ίδιο πνεύµα φαίνεται να 

αναµοχλεύονται και πιο παραδοσιακές απόψεις που θέλουν το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου µη πραγµατικό έγκληµα (real crime) , ισοδύναµο του mala prohibita  και 

άρα όχι του mala in se και γενικώς ισότιµο µε συµπτωµατικό, ατυχές συµβάν 

απαλλαγµένο από κάθε έννοια ή εκδοχή του mens rea. Άρα, πολύ περισσότερο δεν 

αποτελούν «πραγµατικούς εγκληµατίες» τα µεγαλόσχηµα υποκείµενα τέτοιων 

δράσεων εφόσον τα κακώς κείµενα, που αυτές συνεπάγονται, δεν εµπεριέχουν 

προσωπικό δόλο αλλά αποτελούν συναρτήσεις της πολυπλοκότητας των 

οργανωσιακών δοµών και των τεχνολογιών, στο πλαίσιο των οποίων διεξάγονται οι 

οικονοµικές συναλλαγές. 

Το γεγονός αυτό µάλιστα συνάδει και µε µια άλλη παράδοση που αφορά στο 

υποκείµενο της εγκληµατολογικής επιστήµης· «από την  επινόηση της εγκληµατολογίας 

αρκετές εκατοντάδες χρόνια πριν, το µεγαλύτερο εγκληµατολογικό έργο έχει καθιερώσει 

ως πρωταρχικό εγκληµατικό υποκείµενο τον αλλόφυλο, φτωχό, νέο άνδρα. Έχει 

διατυπώσει ισχυρισµούς για τον χαρακτήρα και τα κίνητρα αυτού του υποκειµένου και 

έχει κατασκευάσει περίτεχνα µοντέλα για τα αίτια, τις θεραπείες και τους ελέγχους που 

απαιτούνται. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γνωρίσει τη τυποποίηση, ειδικότερα στην 

Αγγλο – αµερικανική θετικιστική εγκληµατολογία, του  αρπακτικού, αχόρταγου, 

769 Ibid.σελ. 171
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οπορτουνιστή εγκληµατία, ο οποίος δεν µπορεί ή δεν θέλει να ελέγξει τις 

αντικοινωνικές του ορµές ή να καθυστερήσει την ικανοποίηση κάθε επιθυµίας του. 

(Gottfredson and Hirschi 1990, Herrnstein and Murray 1994). Αντίθετα, […] τα 

τελευταία 20 χρόνια, στο τοµέα του εταιρικού εγκλήµατος, έχουν βιώσει την αποδήµηση 

του µε πρόθεση, άπληστου ή αδιάφορου εταιρικού εγκληµατία υπέρ της πρόκρισης του 

µη ένοχου, µη έχοντος τη πρόθεση αλλά µε διάθεση να διορθωθεί εταιρικού 

υποκειµένου. Σε επίπεδο ακαδηµαϊκής έρευνας, και αντεγκληµατικής πολιτικής και 

νοµοθεσίας, ο εταιρικός εγκληµατίας έχει αντικατασταθεί από το υψηλόφρον, επιδέξιο 

εταιρικό στέλεχος που (αν και εφόσον) παρανοµεί εξαιτίας απόκρυφων και ανόητων 

οργανωσιακών συστηµάτων, που επιβάλλονται σε αυτό από βραδύνοες γραφειοκράτες 

του κράτους.»770  Ωστόσο,  η σύγχρονη τοµή που επιχειρείται στην οµολογούµενη 

«συλλογική άγνοια»,771  που συντροφεύει την εγκληµατικότητα του λευκού 

περιλαιµίου, εξαιτίας της ανέκαθεν περιθωριοποιηµένης µελέτης της  από τον 

επιστηµονικό κλάδο της εγκληµατολογίας και ακόµη πιο πολύ αυτόν του ποινικού 

δικαίου, τείνει σε µια πλήρη, αν και πλασµατική, «εξαφάνιση» του φαινοµένου.

Οι λόγοι που γεννούν το φόβο του εγκλήµατος, που καλλιεργούν την  αίσθηση 

του κινδύνου, που διαχέουν νέους ηθικούς πανικούς,772 που προτάσσουν την ανάγκη 

της ασφάλειας και µοιραία την ενεργοποίηση µιας αναλογιστικού και στρατιωτικού 

τύπου δικαιοσύνης, που χλευάζουν καθετί δηµόσιο και εν συνεχεία υπεραµύνονται 

του εργοδοτικού κεφαλαίου έναντι του συνόλου του εργαζόµενου κόσµου είναι οι 

ίδιοι µε αυτούς που προωθούν τη νοµιµοποίηση  κάθε προσκτώµενης και επικερδούς 

770 Snider L., 2003, “Researching Corporate Crime”, στο  “Unmasking the Crimes of Powerful”, στο Steve Tombs 
& Dave Whyte ed, Peter Lang Publishing, New York-Washington-D.C/Baltimore-Bern-Frankfurt am Main-Berlin-
Brussels-Vienna-Oxford, σελ. 50

771 Box S., 1983, Power, Crime and Mystification, Tavistock, London, σελ. 16

772  Ο όρος «ηθικός  πανικός»  (“moral panic”) χρησιµοποιήθηκε για πρώη φορά από τον Jock Young ως  
παρεπόµενο της ξαφνικής υπερέκθεσης και υπερ-προβολής ενός φαινοµένου από τα ΜΜΕ µε σκοπό να 
προκαλέσει και να εξάψει τη φαντασία του κοινού. βλ. Young  J., 1971, “The Role of the Police as Amplifiers of 
Deviancy, Negotiations  of Reality and Translators of Fantasy:  Some consequences of our present system of drug 
control as seen in Notting Hill” στο  Stanley Cohen ed. Images of Deviance, Peguin, Harmondsworth σελ. 37. 
Ωστόσο, ως αντικείµενο συστηµατικής  µελέτης από τον Stanley Cohen, η έννοια του  ηθικού πανικού  παραπέµπει 
πλέον σε µια κατάσταση, σε ένα επεισόδιο, σε ένα άτοµο  ή µια οµάδα ατόµων που φτάνει να εκλαµβάνεται ως 
απειλή των κοινωνικών αξιών και συµφερόντων. Ο ρόλος  των ΜΜΕ  παραµένει κοµβικός  καθόσον επιµελούνται 
της καλλιέργειας και ταυτόχρονης διάχυσης του  απειλητικού  στερεοτύπου.  Παράλληλα όµως ο  συγγραφέας 
διευκρινίζει ότι «το  να αποκαλούµε κάτι «ηθικό πανικό» δεν υπονοεί  ότι αυτό το κάτι δεν υπάρχει ή δεν συνέβη 
καθόλου και  ότι η αντίδραση βασίζεται στην φαντασία, την υστερία, την αυταπάτη  και τη ψευδαίσθηση  ή ότι  αποτελεί 
κοροϊδία των ισχυρών. Δύο σχετικές υποθέσεις, ωστόσο, απαιτούν προσοχή  – ότι η απόδοση  της ετικέτας του  ηθικού 
πανικού  σηµαίνει  ότι η  έκταση και η  σηµασία «αυτού του  κάτι» έχει  διογκωθεί α)καθεαυτού  (αν συγκριθεί µε άλλες 
περισσότερο αξιόπιστες, έγκυρες  και αντικειµενικές  πηγές) και/ή  β)αν συγκριθεί µε άλλα, πιο  σοβαρά  προβλήµατα» 
Cohen S., 2002,  “Folk Devils and Moral Panics”, Routledge, London and New York, σελ. viii 
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δράσης του επιχειρηµατικού τοµέα ενώ παράλληλα αντιµάχονται κάθε πολιτική 

πρωτοβουλία που έρχεται σε αντίθεση µε τέτοια πλάνα. Στη ρίζα τους λανθάνει ο 

µετασχηµατισµός των σχέσεων µεταξύ κεφαλαίου και εργατικού δυναµικού, που 

σηµατοδότησε η ηγεµονία του νέο-φιλελεύθερου µονεταριστικού µοντέλου 

παραγωγής. Η αναζήτηση κερδοφόρων  διεξόδων στις παγκόσµιες αγορές και η 

επικράτηση απόλυτα χρηµατιστικών µεθόδων στην αναπαραγωγή και συγκέντρωση 

κεφαλαίου, όπως οι αγορές οµολόγων και η κερδοσκοπία, σε συνδυασµό µε την 

τεχνολογική ανάπτυξη οδήγησαν στην  υποβάθµιση της παραγωγικής διαδικασίας ως 

ενδιάµεσο στάδιο της κεφαλαιακής σώρευσης και ως εκ τούτου στην απώλεια της 

διαπραγµατευτικής δύναµης του εργατικού δυναµικού. Η παραγωγική διαδικασία 

αναδεικνύεται ιδιαίτερα χρονοβόρα και δαπανηρή έναντι του άµεσου και γρήγορου 

κέρδους  που αποφέρουν οι τακτικές της σπέκουλας και συνεπώς λογίζεται ασύµφορη 

η όποια επένδυση στις παραγωγικές σχέσεις. 

Αντίστοιχη µεταβολή παρατηρείται και στις σχέσεις του κεφαλαίου και του 

κράτους που κάνει τον J. Lea να µιλάει για «ουσιαστική παραίτηση του κράτους σε µια 

νέα παγκόσµια τάξη της «υπερπαγκοσµιοποίησης»».773  Με µια σειρά διαρθρωτικών 

αλλαγών υπό την πίεση και µε τη καθοδήγηση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

και της Παγκόσµιας Τράπεζας το σύνολο σχεδόν των εθνικών κρατών έχει παραδοθεί 

σε πολιτικές άκρατων ιδιωτικοποιήσεων, απελευθέρωσης των αγορών τους και 

773  Βλ. Lea J., 2002, Crime &  Modernity, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi, σελ.117 Το 
ζητούµενο ωστόσο που  προκύπτει µπροστά σε µια τέτοια εξέλιξη είναι σύµφωνα µε την παρατήρηση του Francois 
de Bernard η βαθµιαία «εγκληµατοποίηση του κόσµου και η παγκοσµιοποίηση  του εγκλήµατος». Ο συγγραφέας 
επικεντρώνεται στην έλλειψη τόσο  της  βούλησης όσο και της δυνατότητας των πολιτικών δυνάµεων και 
σύγρονων κρατών να ελέγξουν τις  παγκόσµιες  οικονοµικές  δυνάµεις· «ποτέ στο παρελθόν οι µαφίες δεν ήταν τόσο 
πολυάριθµες, ισχυρές, καλά εξοπλισµένες και  ακµάζουσες.»  Αυτό ακριβώς το σηµείο, δικαιολογεί υπό το ίδιο 
σκεπτικό και την επιλογή των κυβερνήσεων να εξαπολύουν το µένος  της κοινής  γνώµης  κατά της 
µικροεγκληµατικότητας. Σε παρόµοιο συµπέρασµα περί παγκοσµιοποίησης του εγκλήµατος καταλήγει και η 
µελέτη των Robert & Virginia Winslow και µάλιστα τόσο σε περιπτώσεις κοινής εγκληµατικότητας  όσο  και σε 
περιπτώσεις εγκληµατικότητας του  λευκού  περιλαιµίου. Το  πραγµατικό  ωστόσο  ζήτηµα που αναδύεται σύµφωνα 
µε την παρέµβαση του  Richard Rorty αφορά στο  γεγονός ότι ο  παγκόσµιος  χώρος  και κατ’ επέκταση το 
οικονοµικό πεδίο βρίσκονται εκτός κρατικής δικαιοδοσίας και άρα συνιστά έναν χώρο  «ελέυθερο πολιτικής». 
Σύµφωνα µε τον Rorty «το  βασικό δεδοµένο  της παγκοσµιοποίησης»  είναι ότι «η οικονοµική  κατλασταση των 
πολιτών ενός έθνους- κράτους έχει διαφύγει από τον έλεγχο  των νόµων του  κράτους…Έχουµε τώρα µια παγκόσµια 
ανώτερη τάξη  που  λαµβάνει όλες τις σηµαντικές οικονοµικές αποφάσεις  - και τις λαµβάνει εντελώς ανεξάρτητα από 
τα νοµοθετικά σώµατα και  (κατά µείζονα  λόγο) από τη βούληση των ψηφοφόρων οποιασδήποτε  χώρας…Η απουσία 
παγκόσµιας πολιτείας σηµαίνει ότι  οι ύπερ-πλούσιοι έχουν τη δυνατότητα να δρουν χωρίς να σκέφτονται  κανένα 
άλλο  συµφέρον πέρα από  το  δικό  τους.»  Συνεπώς το πρόβληµα της παγκοσµιοποίησης του εγκλήµατος ουσιαστικά 
συνίσταται στην ακύρωση της διάκρισης  µεταξύ «παράνοµου»  και «νοµότυπου», την οποία δύναται να χαράξει 
µόνο το δίκαιο  που  τηρείται και επιβάλλεται. Δεδοµένης της έλλειψης  ενός «παγκόσµιου»  δικαίου  που θα 
επέτρεπε  το διαχωρισµό των εγκληµατικών δράσεων από τη  συνήθη επιχειρηµατική δραστηριότητα, γίνεται λόγος 
για «διακυβέρνηση χωρίς  κυβερνήτη», δηλαδή για  ένα  παγκόσµιο νοµικό σύστηµα ιδεατό ώστε οι επιχειρήσεις να 
λειτουργούν σαν µαφίες. Βλ. 1.De Bernard F., 2002, La pauvreté durable, Felin, σελ 37-39, 2.Winslow R. & 
Winslow V., 2010, “The Globalization of Crime”, στο Bryan S, Turner  ed  The Routledge International  Handbook 
of  Globalization Studies., Routledge, σελ. 245-268, 3.Rorty R., 1999, “Globalization, the politics of identity and 
social hope”, στο R. Rorty Philosophy and Social Hope, Penguin, σελ.229-239   
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αναπροσαρµογής των  φορολογικών τους συστηµάτων. Με αναφορές στις παγκόσµιες 

οικονοµικές δυνάµεις, που ξεφεύγουν του ελέγχου του έθνους-κράτους και που 

συρρικνώνουν τις πολιτικές επιλογές, η ενίσχυση «της δοµικής εξουσίας του 

κεφαλαίου»774  µε την  αντίστοιχη υποχώρηση όχι µόνο του πολιτικού έναντι της 

οικονοµίας αλλά συνολικά του κρατικού µορφώµατος ολοκληρώνονται υπό τη 

σηµαία της πλήρους έλλειψης εναλλακτικής.775   «Τα έθνη και τα υποσύνολα τους 

ανταγωνίζονται να προσφέρουν στις επιχειρήσεις τις καλύτερες φορο-απαλλαγές, τις 

υψηλότερες επιδοτήσεις, τα όσο δυνατόν  χαµηλότερα επίπεδα ηµεροµισθίων  και το 

ελάχιστο ρυθµιστικό πλαίσιο».776  Η εξασθένιση όµως του κράτους ως µηχανισµού 

χάραξης της οικονοµίας και καθοδήγησης της κοινωνίας, πέραν της παραχώρησης 

δοµικών προνοµίων στο κεφάλαιο, σηµαίνει και την ανάπλαση ή ισχυροποίηση 

πελατειακών δοµών και διαφθοράς στο εσωτερικό του.777  Παράλληλα µε τα 

«παιχνίδια των ηµετέρων», τα οποία τις περισσότερες φορές διεξάγονται σε 

προσωπικό επίπεδο ανάµεσα σε πολιτικούς ή υψηλούς κρατικούς αξιωµατούχους και 

επιχειρηµατίες, που αναζητούν  την  αγορά ακριβών δηµόσιων συµβολαίων, 

ανασυγκροτείται και το πεδίο ενός ανοιχτού και ορθολογικά πλέον οργανωµένου 

κλιενταλισµού, στο πλαίσιο του οποίου η ύπαρξη και η δράση των πολιτικών 

κοµµάτων  εξασφαλίζεται και διασφαλίζεται από φορείς ισχυρών οικονοµικών 

774  Βλ. Gill S. and D. Law, 1993, “The Global Hegemony and the Structural Power of Capital” στο  S. Gill (ed.) 
Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge University  Press, Cambridge, σελ. 
93-124

775Ωστόσο  οι Grabosky P & Sutton A. ορµώµενοι από  την ωµή έλλειψη ενδιαφέροντος και από την περιφρόνηση 
που επιδεικνύουν οι οικονοµικοί εγκληµατίες  ως προς  το δικαίωµα  της ζωής  και της ιδιοκτησίας  αντικρούουν τη 
λογική του µονόδροµου  υποστηρίζοντας ότι «είναι η ευκολία, όχι  η ανάγκη  που  παράγει τέτοιες παραβλέψεις. Το 
κυνήγι του  κέρδους  µπορεί  να περιορίσει  την όραση  των ανθρώπων µόνο στο ενδιαφέρον για τα  αποτελέσµατα της 
δράσης τους. Το να φτάσεις ή να υπερβείς ένα ποσοστό πωλήσεων ή µια προθεσµία παραγωγής µπορεί  να γίνει 
αποκλειστικός σκοπός. Υπό τέτοιες πιέσεις, το  να παραβλέπεις ή  το να αναλαµβάνεις ρίσκα δεν είναι µόνο 
δελεαστικό αλλά και  καθιερωµένη πρακτική» Βλ. Grabosky P  & Sutton A., 1989, Stains  on a White – Collar: 
Fourteen Studies in Corporate Crime or Corporate Harm, The Federation Press, Annandale, σελ. xiv 

776 Snider L., 2000, op. cit σελ. 171

777  Σε παρόµοιο πλαίσιο ο D. Melossi κάνει λόγο για την προώθηση µιας πολιτικής ανοχής, µε την ανοχή να 
αντιστοιχεί «σε µια de facto παραδοχή  της  αλαζονείας των ισχυρών.»  Η «διεφθαρµένη»  αυτή ανοχή του 
εγκλήµατος και της παρέκκλισης αποτελεί, για τον συγγραφέα συµπληρωµατικό  της  αναλογιστικής διαχείρισης 
του εγκλήµατος και αθροιστικά το περιεχόµενο  του σύγχρονου κοινωνικού ελέγχου. Βλ. Melossi D., 1994, «The 
“economy” of Illigalities: Normal Crimes, Elites and Social Control  in Comparative Analysis” ”, στο  D. Nelken 
(ed) The Futures of Criminology, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi, σελ. 213



354

συµφερόντων και πάντως κάτω από τη µαρκίζα της διαφάνειας.778  Η ταυτόχρονη 

σύντηξη της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών µε τον ιδιωτικό εµπορικό τοµέα, που 

υλοποιείται στο όνοµα της «αποτελεσµατικότητας» του τελευταίου, προδιαγράφει και 

το ρόλο του κράτους ως συλλογικού θεσµού, ο οποίος αντί να προάγει την κοινωνική 

συνοχή καταλεηλατείται από πανίσχυρους οικονοµικούς παράγοντες. Υπό τη σκιά 

τέτοιων εξελίξεων  υπογραµµίζεται ότι «η ικανότητα του αποδυναµωµένου  έθνους-

κράτους να διαχειριστεί την ενισχυµένη εξουσία του ιδιωτικού κεφαλαίου και η 

778 Στο ίδιο αυτό πλαίσιο ο Γ. Πανούσης  κάνει λόγο για   «δοµική  διαφθορά», την οποία αναγνωρίζει ως  συστατικό 
όλων των σύγχρονων καπιταλιστικών δηµοκρατικών κοινωνιών. Με  το φαινότυπο  να εξελίσσεται είτε προς  τα 
πάνω ως  διαπλοκή και σκάνδαλα είτε προς τα  κάτω σε ρουσφέτια επιβίωσης, ο συγγραφέας  αναλύει την ουσία της 
ως σύγκρουση αξιών και πιο συγκεκριµένα των αξιών της δηµοκρατίας απέναντι στις αξίες της αγοράς. Σύµφωνα 
µε τους όρους  της ελεύθερης αγοράς και άρα χάριν του ανταγωνισµού  και της αποδοτικότητας η 
εµπορευµατοποίηση των αξιών κατισχύει των νόµων και των κανόνων και διαβρώνει την κοινωνία και πολιτεία 
παραδίδοντας το  κράτος στα χέρια των ελίτς ως µέρος  της ιδιοκτησίας τους. Οι πελατειακές σχέσεις  και η 
διαφθορά σε ένα  τέτοιο πεδίο ενσωµατώνονται στις νόµιµες κοινωνικές λειτουργίες υπαγορεύοντας το νέο 
πολιτικό ήθος, σύµφωνα µε το οποίο «κουλτούρα  της διαφθοράς και κουλτούρα του  δηµόσιου  βίου  συµπορεύονται» 
Πανούσης Γ., 2007β, «Η Δηµοκρατία στα ακραία όρια της», εκδόσεις Λιβάνη, σελ. 142 Παρά το γεγονός ότι το 
φαινόµενο  ή το  «µη – φαινόµενο» ( όπως  επισηµαίνεται λόγω του άδηλου και αόρατου χαρακτήρα του  Βλ. 
Αργυροηλιόπουλος  Ηλ., 2001, «Δηµόσια και ιδιωτική διαφθορά στις αρχές του 21ου αιώνα – Σηµείο καµπής», στα 
Ποινικά Χρονικά, τ. 6, σελ. 661) της διαφθοράς  προηγείται κατά πολύ  των καιρών µας,  η  σύγχρονη  δοµική και 
ορθολογικά  οργανωµένη όψη του  αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς συµπίπτει µε την υποχώρηση  αν όχι 
κατάργηση  του  κεφαλαίου  ως κοινωνική σχέση. ¨Όπως παρατηρεί ο Δ. Χαραλάµπης  αδιαπραγµάτευτη 
προϋπόθεση της έµβιας και αντικειµενικοποιηµένης αποτύπωσης αυτής της σχέσης  στο  µοντέλο του φορδισµού, 
που αποτέλεσε το  µεταπολεµικό µοντέλο συναίνεσης, ήταν  ο  διφυής χαρακτήρας της. Το γεγονός δηλαδή ότι αν 
και άνιση, ως σχέση εκµετάλλευσης (υπεραξία), το  κεφάλαιο θα  πρέπει να  στηριχθεί στη συµφωνία/συναίνεση 
των δύο πόλων που  συνθέτουν την κοινωνική του διάσταση. Η λειτουργικότητα του διϋστικού αυτού χαρακτήρα 
του δηµοκρατικού  συστήµατος της µαζικοποιηµένης κοινωνίας, όπως αντικειµενικοποιείται/εξορθολογίζεται στο 
θεσµικό  πλαίσιο και πραγµατώνεται µε την καθολική  ψηφοφορία,  έγκειται στο ρόλο  της ασφαλιστικής  δικλείδας 
για την εξισορρόπηση  ετεροβαρών κοινωνικών δυνάµεων, καθώς συνιστά συγχρόνως µηχανισµό  κυριαρχίας αλλά 
και µηχανισµό περιορισµού  και οριοθέτηση της. Η  κατάλυση  εποµένως του δισυπόστατου, που µεθοδεύεται  µέσω 
της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς  καθιστά το  κεφάλαιο απόλυτο και µονοσήµαντο  ρυθµιστή των πολιτικών 
όρων και των κοινωνικών ισορροπιών. Το ενδιαφέρον αυξάνεται περισσότερο  στην ελληνική περίπτωση λόγω της 
ιστορικής της  παραδοξότητας  «…όπου το  θεσµικό πλαίσιο ισχύει µεν τυπικά αλλά  δεν αποτελεί την 
αντικειµενικοποιηµένη µορφή  των συναινετικών – συµβολαιακών διαδικασιών, η συναίνεση πραγµατώνεται 
εξωθεσµικά, έξω-αντικειµενικά, άτυπα µέσω του  διαπροσωπικού  – πελατειακού  συστήµατος. Η κοινωνία είναι  µεν 
ανοιχτή στον ανορθολογισµό, αλλά  λειτουργική  και συγκροτηµένη  ως άθροισµα ατοµικών ορθολογισµών….Έτσι 
έχουµε µονοµέρεια του κοινοβουλευτικού  συστήµατος – ως µηχανισµού κυριαρχίας- και  εξωθεσµικές  διαδικασίες 
συναίνεσης.» Βλ. Χαραλάµπης Δ., 1989, Πελατειακές σχέσεις και λαϊκισµός – η  εξωθεσµική  συναίνεση  στο 
ελληνικό πολιτικό σύστηµα, Εξάντας, σελ.31 Με άλλα  λόγια, η κληρονοµιά που φέρει το ελληνικό 
κοινοβουλευτικό σύστηµα δεν είναι δυϊστική αλλά µονόπλευρη. Σε  αντίθεση µε αυτή της Δύσης, βάση της δεν 
είναι ο αντικειµενικός ορθολογισµός  του  σχεδιακού  πεδίου της εξουσίας (άνιση εξισορρόπηση – συναίνεση) αλλά 
το  πελατειακό  σύστηµα, η  σχέση πατρωνίας – πελατείας, διαµορφώνοντας  έναν αντίστοιχο µηχανισµό επιβολής 
και κυριαρχίας. Με αυτό το  ιστορικό, η στροφή της ελληνικής  οικονοµίας προς την ελεύθερη αγορά και η 
υποχώρηση του  κρατισµού  από  τα µέσα της  δεκαετίας του  ’80 επηρέασε µεταξύ άλλων, όπως παρατηρεί η Σ. 
Βιδάλη τα µεγέθη της εγκληµατικότητας και το  σύστηµα του  κοινωνικού ελέγχου. Η αδυναµία του κράτους να 
ελέγξει το  άνοιγµα των νέων αγορών καθώς και τον ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε για την κατάκτηση τους 
οδήγησε σε µια κλιµάκωση της εγκληµατικότητας του λευκού  περιλαιµίου, η οποία όπως  σηµειώνεται παραµένει 
αφανής και έντονη µέχρι και σήµερα. «Σηµαντική συµβολή  σε αυτή την αδυναµία είχε και η  αναδιάρθρωση του 
συστήµατος  των πελατειακών σχέσεων, γεγονός που  κατέστησε  δυσδιάκριτα τα όρια µεταξύ  πολιτικού  ρουσφετιού, 
µίκρο-διαφθοράς, διαπλεκόµενων συµφερόντων και οργανωµένου εγκλήµατος. Αποφασιστικής σηµασίας 
παράγοντας στις  παραπάνω «συγχύσεις» υπήρξε η παραδοσιακή πολιτική  νοοτροπία των πελατειακών σχέσεων, που 
δηµιούργησε ανοχές και ασυλίες  και πεποιθήσεις ατιµωρησίας, οι  οποίες µε τη  σειρά τους  υπονόµευσαν τη 
νοµιµότητα και ενίσχυσαν τη  καταστολή».  Βλ. Βιδάλη Σ., 2007, Έλεγχος του  εγκλήµατος  και δηµόσια αστυνοµία – 
Τοµές και συνέχειες στην Αντεγκληµατική Πολιτική, τ. Β΄, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, σελ. 777
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βιωσιµότητα του έθνους-κράτους σε µια εποχή ελεύθερου εµπορίου γίνονται κρίσιµα 

ζητήµατα.»779  

Η ιδεολογική επικάλυψη των προσαρµογών αυτών, που αντλείται από την 

Οικονοµική Σχολή του Σικάγο780και προωθεί τον καπιταλιστικό φονταµεταλισµό του 

«πάση θυσία κέρδους», πέραν της ενθάρρυνσης της δοµικής εξουσίας του κεφαλαίου 

συµβάλλει καθοριστικά στην άνοδο της δηµοτικότητας του. Η νέο-

φιλελευθεροποίηση της σύγχρονης κοινωνίας µέσω της αντίστοιχης διαµόρφωσης της 

κοινωνικής αντίληψης για την λειτουργία του κεφαλαίου συνοψίζεται εύστοχα στο 

σαρκαστικό σχόλιο του Marx: «Τα χρήµατα είναι το ύψιστο καλό· συνεπώς ο κάτοχος 

τους είναι καλός. Τα χρήµατα, εξάλλου, µε γλιτώνουν από το βάσανο να είµαι άτιµος: 

Συνεπώς θεωρείται δεδοµένο ότι είµαι έντιµος.»781   Σφυρηλατώντας πάνω στις 

µαρξιστικές αιχµές η L. Snider επικαιροποιεί την ουσία τους αποφαινόµενη  ότι «η 

αυξηµένη κοινωνική αξιοπιστία του κεφαλαίου  συνδέεται µε την  εξαφάνιση του 

εταιρικού  εγκλήµατος, µε τον όποιο περιορισµό που  αφορά στο κεφάλαιο να βρίσκεται 

υπό επίθεση.»782  Από τη πρώτη στιγµή της θεωρητικής γέννησης της, η 

εγκληµατικότητα του λευκού κολάρου ήταν  συνυφασµένη µε την έννοια της 

προσβολής ενός κανόνα, δηλαδή µε την έννοια της παράβασης και συνεπώς µε την 

779  Pearce F., and Snider L., 1995, “Regulating Capitalism”, στο  F. Pearce and L. snider (ed) Corporate Crime: 
Contemporary Debates, University Of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London, σελ. 19

780  Τα καινοφανή οικονοµικά προβλήµατα που σηµατοδότησαν το περιεχόµενο ολόκληρης  της δεκαετίας του  ’70 
µε τη  βαθιά και συνεχή ύφεση, η οποία  κορυφώθηκε µε τη δεύτερη πετρελαϊκή κρίση του 1978-1979, έδωσαν 
προβάδισµα στην µοντεταριστική και νεοφιλελεύθερη επιχειρηµατολογία της Οικονοµικής Σχολής του Σικάγου 
έναντι της  µέχρι τότε επικρατούσας κεϋνσιανής οικονοµίας, η οποία προβλήθηκε περαιτέρω ως  βασικό  µέρος του 
οικονοµικού ζητήµατος εξαιτίας της παρεµβατικής  της  διάστασης και του κράτους πρόνοιας. Κυρίαρχο 
πρόσταγµα  της  σχολής του Σικάγο  αποτέλεσε η αντίληψη  ότι η νεοφιλελεύθερη διαχείριση και η οικονοµία της 
αγοράς µε τους αυτοµατισµούς και τις ισορροπίες που εξασφαλίζει, προσφέρει το  κατάλληλο πεδίο  για άριστα 
οικονοµικά αποτελέσµατα. Υπό την ίδια λογική το κράτος οφείλει να περιορίσει την παρέµβαση του  στην 
οικονοµία  και να περικόψει την φορολογία επί των υψηλών κυρίως εισοδηµάτων. Οι αγορές πρέπει να 
«απελευθερωθούν»  από  κάθε κρατική ρύθµιση και να  αφεθούν στην δυναµική των εσωτερικών τους ενστίκτων, 
που συµπυκνώνονται στην µεγέθυνση των κερδών και την ανταγωνιστικότητα. Με άλλα λόγια, η αγορά  αυτό-
ανάγεται στον πλέον δίκαιο και αποτελεσµατικό ρυθµιστή της οικονοµικής συµπεριφοράς. Επιπρόσθετα, το 
«µοντέλο  του οικονοµικού ανθρώπου»  ως  µέτρο  κατανόησης  της ανθρώπινης συµπεριφοράς  και οργάνωσης των 
νοµοθετικών θεσµών θεωρείται ως το πλέον κατάλληλο για την προώθηση ορθολογικών λύσεων και πολιτικών σε 
όλα τα  επίπεδα του σύγχρονου  κράτους, συµπεριλαµβανοµένων και της  αντεγκληµατικής πολιτικής, της  πολιτικής 
πρόνοιας καθώς  και της εκπαίδευσης.   «Η νεοφιλελεύθερη  οικονοµική  πολιτική δηµιούργησε κατάλληλες συνθήκες 
για περαιτέρω επίταση  στην παγκόσµια αγορά. Επέβαλλε ελαστικοποίηση  της αγοράς εργασίας, τον περιορισµό της 
επιρροής των εργατικών οργανώσεων, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη µείωση της φορολογίας εισοδήµατος, την άρση των 
περιορισµών επί  του επιτοκίου, την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίου, τη µείωση των περιορισµών στις ροές του 
διεθνούς εµπορίου  και τα άλλα µέτρα που  σταδιακά αποτέλεσαν τη λεγόµενη οικονοµική  «ορθοδοξία» της  εποχής 
µας. Το γεγονός ότι  συµβαδίζουν και παράλληλα εντείνουν τις  ανταγωνιστικές τάσεις της  παγκόσµιας αγοράς κάνει 
τα µέτρα αυτά να φαίνονται αναπόδραστα και φυσικά». Λαπαβίτσας Κ., 2004, op. cit. σελ.27

781  Pearce F. 2007, “The Age of Miracles?” στο H. Pontel and G. Geis (ed.), International handbook of White-
Collar Crime and Corporate Crime, Spinger, σελ. 152

782 Snider L., 2000, op. cit. ελ. 171
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έννοια της άδικης και παράνοµης πράξης. Ο κατ’ ουσίαν εξοβελισµός της από το 

κανονιστικό πλαίσιο του ποινικού δικαίου και η αποµόνωση της από την 

εγκληµατολογία συνέτειναν όχι µόνο στη τάση µη ποινικοποίησης των δράσεων που 

συγκροτούν  τον όρο και στην παρεπόµενη ιστορική αδυναµία «ετικετοποίησης» 

τέτοιων δράσεων  ως εγκληµατικών, αλλά επιπρόσθετα στην οικοδόµηση ενός 

πραγµατικού «πύργου της Βαβέλ»783  ως προς την εγκληµατολογική ανάλυση και 

τεκµηρίωση του. 

Ήδη από τη καταγραφή του Sutherland οι παραπάνω δυσκολίες και η σχεδόν 

αποκλειστική ρύθµιση των σχετικών παραβάσεων από το διοικητικό ή αστικό δίκαιο 

είχαν συνδυαστεί µε την παράµετρο της εξουσίας των υποκειµένων που 

ενεργοποιούνταν  στον  ευρύ τοµέα της οικονοµικής δραστηριότητας. Η ίδια 

παράµετρος στις µέρες µας επιτάσσει την άρση οποιουδήποτε ρυθµιστικού πλαισίου 

για την λειτουργία και εκπόρευση των κεφαλαιακών  δράσεων· συνήθως, και για 

ευνόητους λόγους που έχουν να κάνουν  µε την αυτοπροστασία του κεφαλαίου, πολύ 

πιο απαιτητικά όταν πρόκειται για περιορισµούς που επιβάλλει το εργατικό δίκαιο ή 

το δίκαιο περιβάλλοντος παρά σε σχέση µε αυτούς που απορρέουν από εµπορικούς ή 

χρηµατοπιστωτικούς κανόνες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, οτιδήποτε εκλαµβάνεται 

ότι µπορεί να ανακόψει τη φόρα της απόλυτης κεφαλαιακής επέλασης τεκµαίρεται 

αυτοµάτως και αµαχητί επικίνδυνο για την ανταγωνιστικότητα, αποδοτικότητα, 

αποτελεσµατικότητα, την  ανάπτυξη και τελικά  για την ίδια την κοινωνική 

συγκρότηση. Στο µέτρο όµως που η υπόσταση και κατ’ επέκταση η επιβίωση της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου είναι θεµελιωµένη στην ύπαρξη ενός 

κανονιστικού πλαισίου και στην ισχύ νοµοθετικών διατάξεων, η αποποινικοποίηση, η 

απελευθέρωση ή η αποδυνάµωση των διατάξεων αυτών µπορεί, έστω σε τυπικό 

επίπεδο, να την «εξαφανίσει». Εν απουσία δηλαδή  του κανόνα εξαφανίζεται η 

προσβολή και  αγνοείται η βλάβη. Και «εκείνοι που έχουν το κουράγιο να υπαινιχθούν 

ότι ένα αφάνταστο έγκληµα διενεργήθηκε...θα πληροφορηθούν ότι στη πραγµατικότητα 

είναι µόνο ένα έγκληµα της φαντασίας.»784  

783  Δηµόπουλος Χ., 1988, «Η εγκληµατολογική  προβληµατική των σύγχρονων οικονοµικών εγκληµάτων», στα 
Σύγχρονα Νοµικά Μελετήµατα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλας, τ. 14, σελ. 185

784 Hillyard P., 2003, “Imaginative Crimes or Crimes of Imagination: researching the Secret State”, στο  S. Tombs 
& D. Whyte, Unmasking the Crimes  of Powerful –  Scrutinizing states and Corporations,  Lang Publishing, New 
York-Washington-D.C/Baltimore-Bern-Frankfurt am main-Berlin-Brussels-Vienna-Oxford, σελ. 217
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Σχολιάζοντας περιπαικτικά τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές, που µοιάζουν 

να ανέρχονται εντέλει σε µια στρεβλή επέκταση και αναπροσαρµογή της 

φιλελεύθερης αρχής του ποινικού δικαίου περί νοµιµότητας “nullum crimen nullum 

pena sine lege”,  ο F. Pearce κάνει λόγο για «εποχή των θαυµάτων»! 785  Στο πλαίσιο 

µιας τέτοιας εποχής η αύξηση της νοµιµοποίησης των επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων υπαγορεύεται από την αντίστοιχη απονοµιµοποίηση κάθε 

ελεγκτικής δράσης και πρωτοβουλίας. Η «εξαφάνιση» της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου ενισχύεται ακόµη περισσότερο στο πεδίο εφαρµογής της 

«θεωρίας εξισορροπηµένου ελέγχου» (“control balance theory”).786  Βασικό 

θεωρητικό κλειδί της θεωρίας του Tittle είναι ο βαθµός ελέγχου που τα δρώντα 

υποκείµενα εξασκούν σε σχέση µε τον έλεγχο τον οποίο υφίστανται. Σύµφωνα µε την 

προσέγγιση του, τα «πλεονάσµατα ελέγχου», δηλαδή η υπερβολή του ελέγχου που 

ασκείται σε αναλογία µε αυτόν  που βιώνεται, πυροδοτούν αυτόνοµες µορφές 

παρέκκλισης, οι οποίες στοχεύουν στην ακόµη µεγαλύτερη διόγκωση των 

υφιστάµενων ελεγκτικών πλεονασµάτων. Η αύξηση δε των αποθεµατικών ελέγχου 

εγγυάται τόσο την επέκταση και αυτονόµηση της παρεκκλίνουσας δράσης όσο και 

την αδυναµία αντίδρασης και αντίστασης στη δράση αυτή. Η παρέκκλιση εδώ 

συνιστά µια εργαλειακής φύσης δράση, η οποία στοχεύει στην επέκταση των 

πλεονασµάτων  ελέγχου. Πέραν των αυτονοµιστικών διαθέσεων, η παρεκκλίνουσα 

συµπεριφορά που συµπίπτει µε την  εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, 

απόρροια των ελεγκτικών περισσευµάτων, διακρίνεται επιπλέον και για τον 

εκµεταλλευτικό και ιδιοτελή της χαρακτήρα ενώ δεν διακατέχεται απαραίτητα από 

αµεσότητα αλλά συνήθως επιδίδεται στη χρήση τρίτων προσώπων, οργανισµών και 

δοµικών διευθετήσεων προκειµένου να εξασφαλιστούν επιτυχώς οι αδόκιµες δράσεις. 

«Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων κάνουν αυτά τα πράγµατα όταν  ενηµερώνονται, ότι 

µέσω του εταιρικού οχήµατος, απολαµβάνουν πλεόνασµα ελέγχου, το οποίο µπορεί να 

επεκταθεί µε κάθε µέσο. Φυσικά, στην περίπτωση των εταιρικών  µεγαλοστελεχών 

τέτοιες προκλήσεις είναι µάλλον συνήθεις εφόσον η έγνοια για την πορεία των 

επιχειρήσεων και το κέρδος είναι µια αδιάκοπη διαδικασία ρουτίνας. (το οποίο εξηγεί 

785 Pearce F. 2007, op. cit. σελ. 148-162

786 Tittle C., 1995, Control Balance Theory, Westview, Boulder
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και το γιατί η εκµετάλλευση είναι τόσο κοινή πρακτική» 787   Με άλλα λόγια, η 

«εξαφάνιση» των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου, υπό την οπτική του 

εξισορροπηµένου ελέγχου, δεν ισοδυναµεί απλώς µε την εξουσία αποχαρακτηρισµού 

αυθαιρεσιών αλλά και µε την αυτονόµηση αυτών, την µετεξέλιξη και την µετάλλαξη 

τους σε άλλα παράγωγα καθώς και την αδυναµία πρόβλεψης, ρύθµισης και 

αναχαίτισης των  αποτελεσµάτων τους.788Εν προκειµένω η «εξαφάνιση» της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου παύει να αποτελεί θαύµα και παίρνει 

διαστάσεις µοιραίου! 

Εξίσου όµως εντυπωσιακό µε αυτά τα αποτελέσµατα είναι και η 

συναρµοζόµενη µέθοδος που επιτελείται, όπως υπενθυµίζει η L. Snider. Για µια 

ακόµη φορά η επίκληση στους δείκτες, στις στατιστικές, στην επικινδυνότητα, σε 

τεχνοκρατικές γνώσεις και µετρήσεις, µε δυο λόγια στο «αναλογιστικό» οπλοστάσιο, 

επιστρατεύεται όχι όµως υπέρ µιας άκρατης ποινικοποίησης και καταστολής του 

δηµόσιου βίου, όπως είδαµε να συµβαίνει προηγουµένως στην περίπτωση της κοινής 

εγκληµατικότητας, αλλά µιας άκριτης ιδιωτικοποίησης της οικονοµίας και 

απελευθέρωσης της οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και µιας εκ προοιµίου 

απενοχοποίησης της κεφαλαιακής δράσης. Όσο για την  επιτυχία και επικρότηση της 

εφαρµογής των  συγκεκριµένων τεχνικών, αυτή δεν συνάδει µε τη φερεγγυότητα ή 

την αξιοπιστία των συµπορευτικών επιχειρηµάτων αλλά µε τη συµβατότητα των 

συµφερόντων που εξυπηρετούν. «Αυτό σηµαίνει ότι οι ισχυρισµοί περί αλήθειας οι 

οποίοι υπηρετούν κυρίαρχα συµφέροντα διερευνώνται λιγότερο εντατικά, (γρήγορα 

αποκτούν «µακριά πόδια»), ότι απαιτείται πολύ λιγότερη ανεξάρτητη επαλήθευση 

τέτοιων ισχυρισµών πριν νοµιµοποιηθούν  και γίνουν αποδεκτοί από πολιτικές, 

µιντιακές και οικονοµικές ελίτς.»789  Η υπερίσχυση, µε άλλα λόγια, της 

νεοφιλελεύθερης τεχνογνωσίας και της περιρρέουσας φιλολογίας δεν 

787 Ibid, σελ.164

788  Ορµώµενοι από το έλλειµµα πρακτικής εφαρµογής της θεωρίας του  εξισορροπηµένου  ελέγχου στο πεδίο  της 
εγκληµατικότητας του  λευκού περιλαιµίου   οι Piquero  N. & Piquero A. διεξήγαγαν έρευνα µε την οποία, 
εστιάζοντας  στις  απάτες επί των πωλήσεων, µελέτησαν τις συµπεριφορές και τις δραστηριότητες  διευθυντικών 
στελεχών. Στα εµπειρικά τους αποτελέσµατα, τα οποία  αποδείχθηκαν συµβατά µε τη θεωρητική υπόθεση του 
Tittle, καταγράφεται η πρόθεση των τελευταίων να παρανοµήσουν εκµεταλλευόµενοι  τις «ελεγκτικές»  τους 
θέσεις· «…το βασικό  µας εύρηµα εδώ υποδεικνύει  ότι τα πλεονάσµατα ελέγχου…αφορούν σε παρεκκλίνουσες 
συµπεριφορές εκµετάλλευσης εντός  του  εταιρικού  πλαισίου, όπως αναµενόταν»  Piquero N. & Piquero A., 2006, 
“Control Balance and Exploitative Corporate Crime”, στο Criminology, τ.44(2), σελ.397-430

789 Snider L., 2000, op. cit. σελ.180
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πραγµατοποιείται συνεπεία δοκιµασµένης µελέτης και συγκριτικής έρευνας αλλά 

συνδέεται αποκλειστικά µε τη χρηστικότητα που έχει  για τους φορείς της νέας 

ηγεµονίας. Βαδίζοντας στο ίδιο σκεπτικό, η «εξαφάνιση» των εγκληµάτων του 

λευκού κολλάρου, µέσω των γνωσιολογικών ισχυρισµών που συνοδεύουν την αρχή 

του ελεύθερου εµπορίου γίνεται µονόδροµος, αφενός γιατί οι δοµικές µεταβολές που 

ενδυνάµωσαν την εξουσία του κεφαλαίου επιµελήθηκαν και τον συστηµατικό 

εξοστρακισµό των αντίθετων απόψεων  από το δηµόσιο διάλογο και αφετέρου διότι 

σε αντίθεση µε την παγκοσµιοποίηση των αγορών οι κυρίαρχοι ελεγκτικοί 

µηχανισµοί εξακολουθούν να έχουν εθνική ταυτότητα, γεγονός που ακυρώνει εκ των 

πραγµάτων το έργο τους. Ταυτόχρονα, η πολιτισµική µεταστροφή που συντελείται 

δυνάµει της απουσίας νοµοθετικού πλαισίου «προµοτάρει» την  απόκτηση και τον 

πολλαπλασιασµό «υπερτραφών» κερδών ως τον ένα και µοναδικό νόµιµο σκοπό τόσο 

για τα άτοµα όσο και για τους οργανισµούς.790  Η ευρεία διάδοση, η εµπότιση και 

τελικά ο ασπασµός µιας τέτοιας κουλτούρας προαναγγέλλουν θεµελιακές µεταβολές 

στα κοινωνικά ήθη και τη κοινωνική συνείδηση, στα µοντέλα κοινωνικοποίησης 

καθώς και σε όλα τα επίπεδα του άτυπου κοινωνικού ελέγχου. «Τέτοιες αξίες 

790  Περισσότερη σηµασία και από την ίδια  την ύπαρξη ή απουσία του  θεσµικού πλαισίου όπως και από την 
αυστηρότητα ή την επιείκεια του νόµου ως προς την διάπραξη εγκληµάτων λευκού περιλαιµίου έχει σύµφωνα µε 
τον Peter Cleary Yeager η ηθική βαρύτητα που  φέρουν τα σχετικά νοµοθετήµατα. «Το θέµα είναι η  έκταση  κατά 
την οποία ο νόµος επιβάλλει ή υποβιβάζει  την ίδια του την ηθική  αυθεντία στα µυαλά των εταιρικών ιθυνόντων. 
Όταν η ηθική ισχύς του νόµου είναι  µειωµένη, οι διευθυντές και τα µεγαλοστελέχη  θα βρουν την προοπτική  των 
νοµικών παραβιάσεων λιγότερο  ηθικά βασανιστική και  άρα πιο δυνατή ως επιλογή». Σήµερα  στις  µέρες του 
χρηµατιστικού καπιταλισµού  ο  συγγραφέας  σηµειώνει ότι αφενός η νοµοπαρασκευαστική διαδικασία για  τη 
διαµόρφωση ρυθµιστικού  πλαισίου  ως προς τις εταιρικές παραβιάσεις, λόγω του ιδιαίτερα εξειδικευµένου και 
τεχνικού  χαρακτήρα τους, υλοποιείται εµµέσως από τις ίδιες  τις υπό ρύθµιση εταιρείες, στους συµβούλους  των 
οποίων καταφεύγουν οι εθνικές  κυβερνήσεις για να  ενηµερωθούν και να προτείνουν και αφετέρου η  σύνταξη  ή η 
άρση ρυθµιστικών µέτρων γίνεται µε γνώµονα αναλύσεις  περί κόστους-οφέλους. Οι πρακτική αυτή παρέχει µε τη 
σειρά  της διπλή  εύνοια στις επιχειρήσεις: πρώτον η τυπική καταγραφή του οικονοµικού  κόστους που έχουν οι 
όποιες  ρυθµίσεις για τις εταιρείες  γίνεται πολύ  πιο  εύκολα και µε πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια απ’  ότι το κοινωνικό 
κόστος που συνεπάγονται οι ίδιες ρυθµίσεις. Η τάση δείχνει το  δεύτερο να υποχωρεί συνήθως έναντι του πρώτου. 
Και δεύτερον η υψηλής τεχνολογίας  και ως εκ τούτου  η επισήµως ουδέτερη  ανάλυση που συνοδεύει τέτοια 
ρυθµιστικά µέτρα προάγει την αντίληψη και την κουλτούρα, ιδιαίτερα µεταξύ  του  επιχειρηµατικού κόσµου, ότι η 
νοµικά απαγορευµένη συναλλακτική συµπεριφορά είναι ηθικά διφυής παρά σαφώς  παράνοµη. Παρά τη 
τεχνολογική ουδετεροποίηση ωστόσο που άπτεται της θέσπισης ή αντίθετα της κατάργησης  νοµοθετηµάτων, το 
όποιο ρυθµιστικό πλαίσιο διαµορφώνεται µεταξύ άλλων µε βάση τους  οικονοµικούς παράγοντες και γενικότερες 
πολιτισµικές παραµέτρους  και νοοτροπίες για  το  τι συνιστά ορθή συναλλακτική ή εµπορική συµπεριφορά. 
Εποµένως τόσο  το περιεχόµενο  όσο και η εφαρµογή του επιλεγέντος ρυθµιστικού  πλαισίου, είτε αυτό  ταυτίζεται 
µε την εισήγηση ή  την άρση περιορισµών, έχει κυρίως παιδαγωγικό χαρακτήρα µε την έννοια ότι επιµελούνται 
πρωτίστως  της εδραίωσης και αναπαραγωγής  των αναπόσπαστων µε αυτούς  πολιτισµικών αξιών και 
προσδιορίζουν το  περιεχόµενο της φήµης που επιδιώκει ο  επιχειρηµατικός κόσµος  παρά εκφοβίζουν ή 
παρεµποδίζουν την εταιρική εγκληµατικότητα. Yeager C. P., 2007, “Understanding Corporate Lawbreaking: From 
Profit Seeking to Law Finding”, στο H. Pontel & G. Geis eds, International Handbook of White-Collar and 
Corporate Crime, Spinger,, σελ. 36
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προωθούν  κώδικες ηθικής που δικαιολογούν και προωθούν  µε τη σειρά τους τη 

παραβίαση των νόµων.» 791    

Το αµέσως επόµενο βήµα υπαγορεύει την αποδοχή ακόµη και από τα ίδια τα 

θύµατα οικονοµικών  εγκληµάτων, ότι η βλάβη, που υφίστανται εξαιτίας των 

ανεξέλεγκτων κεφαλαιακών τακτικών, είναι προτιµητέα αν συγκριθεί µε τη ζηµία που 

θα υποστούν αν  η οικονοµική δραστηριότητα ανασταλεί για κάποιο λόγο. Η 

«εξαφάνιση» των οικονοµικών εγκληµάτων έτσι «γειώνεται»  και αποσπά σχεδόν 

κοινωνική συναίνεση. Αλλά και όταν οι κανονιστικοί περιορισµοί είναι απαιτητοί 

προκειµένου οι χώρες να γίνουν ασφαλείς για τους επενδυτές και οι 

χρηµατιστηριακές αγορές ασφαλείς για τους κερδοσκόπους, η Snider προειδοποιεί ότι 

η επιλογή ως προς το ρυθµιστικό πλαίσιο πολύ απέχει από την  επιδίωξη και πόσο 

µάλλον την πραγµάτωση της κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης. Ούτως ή άλλως 

ακόµη και στις περιπτώσεις που τίθενται σε κίνηση στρατηγικές λαϊκής συµµετοχής, 

η επιδιωκόµενη ρυθµιστική διευθέτηση δεν είναι ανοιχτή στο κοινωνικό διάλογο 

αλλά πολύ συγκεκριµένη, προειληµµένη και συνδεδεµένη µε τις αντιλήψεις 

«πρωτίστως λευκών ανδρών προερχόµενων από οικονοµικά προνοµιακά περιβάλλοντα 

µε παρόµοια διπλώµατα εκπαίδευσης, “lifestyle”, και επαφές. Πρόσωπα µε 

διαφορετικό υπόβαθρο, µε διαφορετικές αντιλήψεις περί του «κοινού νου» και 

[διαφορετικά] αξιακά συστήµατα, απλώς δεν  βρίσκονται στο δωµάτιο».792  Η στενή 

συγγένεια µιας τέτοιας προσέγγισης µε τις εκτιµήσεις του Sutherland, περί 

κοινωνικής οµοιογένειας, κοινής καταγωγής και υψηλού status των εγκληµατιών του 

λευκού περιλαιµίου,  οδηγεί στο συµπέρασµα ότι παρά την χρονική διαδροµή και τις 

ιστορικές εξελίξεις, που χωρίζουν τις δύο µελέτες, η ουσία του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου παραµένει ίδια καθώς ίδια παραµένει και η ουσία της 

καπιταλιστικής οργάνωσης και παραγωγής, από την οποία το πρώτο δανείζεται τα 

χαρακτηριστικά του, τρέφεται και χειραφετείται. Παρόµοια φαίνεται και η πορεία που 

διαγράφει η τυπική υπόσταση του φαινοµένου: «…µε το που οι χρηµατιστηριακές 

791Snider l., 2007, “This time we really mean it! Cracking down on the stock market fraud” στο H. Pontell & G. 
Geis (ed.) “International Handbook of White – Collar Crime and Corporate Crime”, Spinger, σελ.  639 

792 Ibid. σελ 639
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αγορές ανακάµψουν και οι επενδυτές ανακτήσουν για άλλη µια φορά την  εµπιστοσύνη 

τους, η πίεση στους ρυθµιστικούς µηχανισµούς να δράσουν θα µειωθεί.» 793

Ήδη έχει διαφανεί, ότι αν σε πρώτο στάδιο η «εξαφάνιση» της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου  περιλαµβάνει το πρακτικό σκέλος, της 

άµεσης και επιτακτικής για τις αγορές απελευθέρωσης τους από κάθε περιοριστικό 

κανονιστικό πλαίσιο, το δεύτερο, σαφώς πιο θεωρητικό, υλοποιείται µε τη βαθµιαία 

και συστηµατική αποµάκρυνση του εν λόγω αντικειµένου από το πεδίο της 

ακαδηµαϊκής εγκληµατολογικής έρευνας και µελέτης. Η σπουδαιότητα µιας τέτοιας 

αποµάκρυνσης δεν σχετίζεται µόνο µε τον ακαδηµαϊκό υποβιβασµό της 

συγκεκριµένης θεµατικής αλλά τροφοδοτεί το περιεχόµενο των αντίστοιχων 

αντεγκληµατικών  πολιτικών, και πολύ περισσότερο αναπαράγει έναν  κατεστηµένο 

φαύλο κύκλο για το έγκληµα και τον  εγκληµατία, όπως εδώ και χρόνια έχει 

προαναγγείλει ο S. Cohen: «Η ανάπτυξη της κοινωνιολογικής επιστηµονικής θεωρίας 

και γνώσης λαµβάνει χώρα όχι απλώς µέσα στο κεφάλι των  ατόµων, αλλά εντός 

εξειδικευµένων θεσµικών πεδίων. Αυτά τα πεδία, από την άλλη, διαµορφώνονται απ’ 

ότι τα περιβάλλει: από το πώς οι ακαδηµαϊκοί θεσµοί είναι οργανωµένοι, από το πώς 

οι ερευνητικοί κλάδοι διαιρούνται και υποδιαιρούνται, το πώς οι αµφισβητήσεις 

αναδύονται, το πώς χρηµατοδοτείται η έρευνα και πώς τα ερευνητικά αποτελέσµατα 

δηµοσιεύονται και χρησιµοποιούνται. Στην εγκληµατολογία, η κατανόηση αυτών των 

θεσµικών πεδίων είναι ιδιαιτέρως σηµαντική δεδοµένου ότι η γνώση δεν τοποθετείται 

µόνο, ούτε καν πρωταρχικά, στο «θεωρητικό» ακαδηµαϊκό κόσµο, αλλά στον 

εφαρµοστικό τοµέα του κρατικού µηχανισµού για τον έλεγχο του εγκλήµατος.»794 

Αποσαφηνίζοντας ακόµη περισσότερο τη κατάσταση ο Guilbert Geis και οι 

συνεργάτες του στη πραγµατεία τους για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου 

καταλήγουν  ότι η ιστορική πορεία του φαινοµένου «δείχνει µάλλον ξεκάθαρα το πώς 

στεγανές ακαδηµαϊκές δουλειές δύνανται να παραλληλίζουν το πολιτικό και το 

κοινωνικό κλίµα»795                                          

793 Ibid.

794  Cohen S., 1981, “Footprints on the Sand:  A Further report on Criminology and the Sociology of Deviance in 
Britain”, στο  M Fitzerald, G. McLennan & J. Pawson (ed.) Crime and Society. Readings in History and Theory, 
Routledge and Kegan Paul, London, σελ.  220

795Geis G, Meier R., & Salinger L., 1995, “Introduction” στο Geis G., Meier R., and Salinger R. (eds) “White – 
Collar Crime: classic and Contemporary Views, Free Press, New York, σελ. 13 
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Σε αυτό ακριβώς το σηµείο στέκεται και η L. Snider για να ερµηνεύσει την 

ανέκαθεν περιθωριοποιηµένη ενασχόληση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου 

καθώς και τη φθίνουσα πορεία που παρουσιάζει η σύγχρονη έρευνα µε το 

συγκεκριµένο αντικείµενο και µάλιστα σε αντίθεση µε την ευκολία που έδειχναν 

πάντα οι επιχειρηµατίες να το ενστερνίζονται, ως επιχειρηµατική τακτική, καθώς και 

µε την έξαρση που γνωρίζει τελευταία.796  Η συγγραφέας προτάσσει τον ισχυρισµό 

ότι ο ιστορικός παραγκωνισµός του εγκλήµατος του λευκού κολλάρου οφείλεται στη 

φύση του ως «αντι-ηγεµονική» (“counter-hegemonic”) έννοια και κατασκευή, εφόσον 

στους κόλπους της περιλαµβάνεται η εγγενής αµφισβήτηση της δράσης και 

συµπεριφοράς της εκάστοτε εξουσιαστικής ηγεµονίας, δηλαδή η αυτοαναίρεση της. 

Η διαχρονικά καχεκτική, εποµένως, δόµηση του συγκεκριµένου όρου ως 

έγκληµα, πάντα σε σύγκριση µε την ιστορική πορεία της λοιπής εγκληµατικότητας 

και µε µέτρο την προκαλούµενη βλάβη,  αλλά πολύ περισσότερο η παντελής 

αποσιώπηση των σύγχρονων προσπαθειών θεωρητικής αποδόµησης του, δηµιουργεί 

κάτι παραπάνω από υποψίες για τις σχέσεις εξουσίας, στις οποίες εµπλέκεται συχνά η 

εγκληµατολογική επιστήµη, για τα συµφέροντα που προάγονται µέσω της 

επικρατούσας εγκληµατολογικής ρητορικής καθώς και για την ακαδηµαϊκή γνώση 

που παράγεται κατόπιν  εξωτερικών παρεµβάσεων ή και κατά παραγγελία των 

τελευταίων. Παρακολουθώντας την διαδροµή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, 

ως µοντέλο εξουσίας, δεν  αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τη µεγαλύτερη άνθιση που 

γνώρισε η έννοια της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου σε επίπεδο έρευνας 

και δηµοσιεύσεων και άρα σε επίπεδο δηµοσίου διαλόγου από την εποχή της 

θεωρητικής της σύλληψης, εντοπίζεται στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και κατά τη 

διάρκεια της αµέσως επόµενης δεκαετίας, όταν το µοντέρνο καπιταλιστικό κράτος 

δοκιµαζόταν από ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών  κινηµάτων, µεταξύ των οποίων το 

φεµινιστικό και το οικολογικό κίνηµα, η αµερικάνικη βιοµηχανική αυτοκρατορία 

796Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγει η συγγραφέας  κατόπιν σχετικής  έρευνας  της, σκοπός της οποίας ήταν η 
καταγραφή των εµπειρικών και χρηµατοδοτούµενων µελετών επί των εταιρικών εγκληµάτων στις Η.Π.Α. κατά το 
χρονικό  διάστηµα 1939 – 1999. Ως  προς την επιλογή της  µεθοδολογίας της η Snider σηµειώνει ότι η απόφαση να 
συµπεριλάβει στο ερευνητικό της δείγµα µόνο τις εµπειρικές και χρηµατοδοτούµενες µελέτες πέραν από  τους 
πρακτικούς  λόγους που αφορούν στην έκταση της  έρευνας της συνδέεται και µε λόγους  που έχουν να κάνουν µε 
το  κύρος των ερευνών και άρα µε την επίσηµη αναγνώριση και νοµιµοποίηση τους. Η  επιλογή των Η.Π.Α. ως 
πεδίο αναφοράς έγινε διότι όπως υπογραµµίζεται από  την ίδια «…[οι Η.Π.Α.] ήταν καθόλη  τη  περίοδο που 
ερευνάται, ο κυρίαρχος  παίχτης στη  σκηνή  του  παγκόσµιου  καπιταλισµού και, όχι τυχαία, στην επινόηση, διάχυση  και 
αποδοχή της γνώσης.» Snider L., 2003, “Researching Corporate Crime”, στο S. Tombs & D. Whyte eds., 
Unmasking the Crimes of  Powerful, Peter Lang, New York-Washington D.C./Baltimore-Bern-Frankfurt am Main-
Berlin-Brussels-Vienna-Oxford  σελ.49-68 
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άρχισε να κλυδωνίζεται από τον  ανταγωνισµό της Ιαπωνίας και της Γερµανίας, τα 

ποσοστά της υπεραξίας άρχισαν να περιορίζονται, τα περιθώρια κέρδους να 

αποκλίνουν, ο πληθωρισµός και η ανεργία να επανέρχονται.

Στη σύγχρονη µεταµοντέρνα συγκυρία το κύµα ιδιωτικοποίησης και 

εµπορευµατοποίησης δεν παρέλειψε και τον τοµέα της εκπαίδευσης και της 

ακαδηµαϊκής γνώσης. Ενδεικτικό παράδειγµα της φιλοσοφίας που συνοδεύει τη 

πολιτική επιλογή εκβιοµηχάνισης των πανεπιστηµίων και ένταξης τους στην 

ελεύθερη αγορά αποτελεί η δήλωση του προοδευτικού πρωθυπουργού της Μεγάλης 

Βρετανίας ότι «στην οικονοµία της γνώσης, τα επιχειρηµατικά πανεπιστήµια θα είναι 

τόσο σηµαντικά όσο και οι κατεξοχήν επιχειρηµατικές δραστηριότητες, το ένα τρέφει το 

άλλο»797  Σε πρακτικό επίπεδο το αποτέλεσµα µιας τέτοιας πολιτικής απόφασης 

διευκολύνει την πλήρη ιδιωτικοποίηση των πανεπιστηµίων ή εναλλακτικά τον 

περιορισµό της αυτονοµίας τους µε τη µείωση των δηµοσιών δαπανών  και 

κονδυλιών. Σε κάθε περίπτωση η θεµατική της έρευνας είτε αµέσως είτε εµµέσως 

δένεται στο άρµα και στις ορέξεις της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και στις περιπτώσεις 

που αυτό δεν συµβαίνει, δυσκολίες εµφανίζονται τόσο στο στάδιο της υλοποίησης 

της όσο και σε αυτό της δηµοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσµάτων απειλώντας 

την υπόσταση και το κύρος τους. Στο πλαίσιο αυτό ο F. Pearce εµφανίζεται 

καταγγελτικός: «Μια ενοχλητική πλευρά της σύγχρονης ακαδηµαϊκής πρακτικής είναι 

ότι διαφορετικές αλλά και δριµείες ερµηνείες της φύσης του κοινωνικού κόσµου και 

των  κοινωνιολογικών θεωριών  συχνά απλώς αγνοούνται, κατά καιρούς παρωδούνται 

σκληρά, ή απλώς αποκλείονται περιφρονητικά»798  Η αναφορά µας στο χρηστικό 

χαρακτήρα της εγκληµατολογικής επιστήµης δικαιολογεί επιπλέον το γεγονός, ότι 

τέτοιες τακτικές απαντώνται πολύ πιο συχνά στο τοµέα της εγκληµατολογίας και 

ιδιαίτερα σε σχέση µε το αντικείµενο της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου. 

Σε πρώτο χρόνο αυτό σηµαίνει ότι οι υποθέσεις, µεθοδολογίες, τα συµπεράσµατα και 

τα εµπειρικά στοιχεία που αφορούν  στο έγκληµα του λευκού περιλαιµίου παίρνουν 

όλο και πιο συντηρητική τροπή ενώ παράλληλα ενεργοποιείται µια πιο χρονοβόρα 

µεν αλλά άκρως αποτελεσµατική διαδικασία, η οποία µεθοδεύει την συστηµατική 

797  Blair T., 1999, Romanes Lectures, Oxford 2 December όπως παρατίθεται από  Tombs S. & Whyte D., 2007, 
Researching Corporate and white-Collar Crime in an Era of Neo-Liberalism, στο  H. Pontell & G. Geis 
International Handbook of White-Collar and Corporate Crime, Spinger, σελ. 129

798 Pearce F., 2007, op. cit. σελ. 153



364

αποβολή του από το γνωσιακό πεδίο. Η απουσία συναφών ερευνητικών 

προγραµµάτων  δρα προς επίρρωση τέτοιων  απόψεων. «Εξάλλου, γενικότερα εντός της 

σύγχρονης νέο-φιλελεύθερης συγκυρίας, υπάρχουν καλοί λόγοι να για να αναµένει 

κανείς ότι είναι πιο δύσκολο να ερευνά τους αναλογικά ισχυρούς, καθόσον τέτοια 

έρευνα προϋποθέτει τη πρόσβαση στους ίδιους τους ισχυρούς.»799 

 Η διαφορά ισχύος και εξουσίας, που µε νεοφιλελεύθερους όρους 

µεταφράζεται σε κατακερµατισµό και πόλωση της κοινωνίας, προσδιορίζει και την 

τρίτη παράµετρο «εξαφάνισης» του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, η οποία 

σχετίζεται λιγότερο µε την  αποσιώπηση της προσβολής και περισσότερο µε 

στρατηγικές άρνησης, απόκρυψης ή και εξάλειψης ακόµη της βλάβης. Πρόκειται για 

την πολιτική αφάνισης των  θυµάτων. Ανάλογα µε τις περιστάσεις µια τέτοια 

πρακτική σχετίζεται άλλοτε µε την αδυναµία των θυµάτων να γνωρίζουν ή να 

αποδεικνύουν  το γεγονός της θυµατοποίησης τους, άλλοτε µε την δυσκολία των 

θυµάτων να καταστούν  αναγνωρίσιµα και ορατά και άλλοτε µε τον ενστερνισµό και 

την αφοµοίωση από µέρους τους της θυµατοποίησης τους. Δεδοµένου ότι ο βαθµός 

εξουσίας προσδιορίζει και τον βαθµό ελευθερίας των κοινωνικών υποκειµένων, η 

ασύµµετρη κατανοµή εξουσίας προσιδιάζει στον αντίστοιχο βαθµό ελευθερίας που 

αυτά απολαµβάνουν. 

Συνεπώς, και σύµφωνα µε µια κριτική προσέγγιση της θεωρίας της 

ετικέτας800,   οι περισσότερο ελεύθεροι, δηλαδή αυτοί που κατέχουν  µεγαλύτερη 

πρόσβαση στην  εξουσία ή µε άλλα λόγια στους πόρους και στις πηγές πλούτου, είναι 

σε θέση να προσδιορίζουν και να αποφασίζουν για το ποια µέσα και ποιοι σκοποί 

είναι νόµιµοι και θεµιτοί. Έτσι, για παράδειγµα οι υψηλόβαθµοι οικονοµικοί 

παράγοντες διαθέτουν  αξιωµατικά την ικανότητα να ελέγχουν τα αποτελέσµατα των 

799 Tombs S. & Whyte D., 2007, op. cit. σελ  137

800Βασική  αρχή της  εγκληµατολογικής θεωρίας της  ετικέτας είναι ότι το έγκληµα δεν ενυπάρχει σε προσωπικές ή 
κοινωνικές παθογένειες αλλά κατασκευάζεται και εντείνεται αναλόγως από  την αντίδραση στις πραγµατικές ή 
φαντασιακές  ιδιότητες ή συµπεριφορές εκείνων που φέρουν την ετικέτα του εγκληµατία. «Για να είµαστε ακριβείς, 
µια συµπεριφορά όπως η ανθρωποκτονία ή ο βιασµός  είναι εκ φύσεως  βλαπτική. Παρόλα αυτά, αυτό που  καθιστά 
µια πράξη  έγκληµα δεν είναι η βλάβη  που  επισύρει αλλά κυρίως  το αν αυτή η ετικέτα  απονέµεται στην πράξη από το 
κράτος. Εποµένως, είναι η φύση της  κοινωνικής αντίδρασης και η  πραγµατικότητα που κατασκευάζει – όχι  η 
αµετάβλητη  φύση της  πράξης per se – που  καθορίζει το αν ένα έγκληµα τελέστηκε.»  Lilly R., Cullen F., Ball  R., 
2007, The criminological Theory – Context and Consequences, 4th ed. Sage Publications, Thousand Oaks-London-
New Delhi, σελ. 124, Βλέπε ακόµη 1.Becker H., 2000, Οι  Περιθωριοποιηµένοι, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 
2.Αρχιµανδρίτου Μ., 1996,  Η διαχρονική  εξέλιξη  της προσέγγισης ετικέτας, Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 
Ωστόσο, είναι η παρέµβαση της συγκρουσιακής θεωρίας και της κριτικής  εγκληµατολογίας που υπέδειξε την 
παράµετρο της εξουσίας και τον καταλυτικό  ρόλο που  αυτή παίζει ως προς την «επικόλληση»  της εγκληµατικής 
ετικέτας καθώς και ως προς την έκταση της τιµωρίας των φορέων της ετικέτας 
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πράξεων  τους και να διαπραγµατεύονται (ή να αποκρύπτουν ή και να εξαφανίζουν) 

την εγκληµατική τους διάσταση ή φύση. Κατ΄επέκταση οι παράγοντες αυτοί 

κατέχουν περισσότερες πιθανότητες να αποδώσουν στους άλλους την εγκληµατική 

ετικέτα απ’ ότι κατέχουν οι άλλοι για να πράξουν το αντίστροφο. Έχουν επίσης 

µεγαλύτερη δυνατότητα να ελέγχουν τις συνέπειες της εγκληµατικής τους δράσης και 

να αποτρέπουν την θεώρηση και αντιµετώπιση της ως τέτοια.801  Στον  αντίποδα της 

υπερβολικής συγκέντρωσης εξουσίας βρίσκεται η απόλυτη αδυναµία εκείνων που 

υφίστανται τη βλάβη της εγκληµατικής συµπεριφοράς των  πρώτων. Στη περίπτωση 

αυτή το έλλειµµα εξουσίας περιλαµβάνει όχι µόνο την  αδυναµία να υπερασπιστούν 

τους εαυτούς τους αλλά και την αδυναµία να αυτοπροσδιορισθούν ως θύµατα. Η 

εξαφάνιση εποµένως των θυµάτων της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου 

γεννάται ως αποτέλεσµα της οικονοµικής, πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης 

προκαλώντας δικαίως το ρητορικό ερώτηµα «Η έµφαση στην ελευθερία της αγοράς 

δεν ενσωµατώνει την ικανότητα διάπραξης εγκληµάτων  αρνούµενη την ίδια στιγµή την 

ύπαρξη θυµάτων?»802       

Στη κληρονοµιά της αοριστίας του όρου, που οδήγησε σε µια αέναη 

θεωρητική διαµάχη και δυσκόλεψε ακόµη περισσότερο την ποινική αντιµετώπιση του 

φαινοµένου και κατ’ επέκταση τόσο τον προσδιορισµό όσο και τον  εντοπισµό των 

εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου, στην οργανωσιακή πολυπλοκότητα των 

σύγχρονων φορέων οικονοµικής δραστηριότητας, που δηµιουργεί επιπλέον ζητήµατα 

περί της ποινικής ευθύνης των οικονοµικών εγκληµατιών, στη συνέργια και άλλοτε 

στην  «εξαφάνιση» του νοµοθετικού πλαισίου, στην όχι σπάνια πολιτική κάλυψη και 

προστασία, στη χρονική και τοπική απόσταση που χωρίζει συχνά τα εγκλήµατα του 

λευκού περιλαιµίου από τις συνέπειες τους803, έρχεται, στις παγκοσµιοποιηµένες 

µέρες µας, να προστεθεί και η ακραία µεταβλητότητα (“versatility”) της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου ως επιπλέον «µονάδα καταπίεσης και 

801 Ruggiero V. & Welch M., 2008, “Power Crime”, στο Crime Law & Social Change, τ. 51, σελ. 297-301

802  Ruggiero  v., 2010, Victims of economic crime, στο Journal  International de Victimology, τ. 8(2), http//
www.jidv.com

803 Βλ. αναλυτικά Slapper G. & Tombs S., 1999, Corporate Crime, Longman, σελ. 96-101
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εξαφάνισης» των θυµάτων της.804 Ο νέος αυτός παράγοντας συνδέεται άµεσα µε τον 

σύγχρονο χαρακτήρα της κεφαλαιακής σώρευσης, διακίνησης και αναπαραγωγής και 

ως εκ τούτου µε τις µετα-µοντέρνες µορφές οικονοµικών συναλλαγών και 

επενδύσεων. Οι τελευταίες δε, εµφανίζονται απελευθερωµένες, ευκίνητες και 

αόρατες!

Αναλυτικότερα, οι σύγχρονες διεθνικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

α)µέσω της απελευθέρωσης των αγορών «απολαµβάνουν  ότι η παλιά αποικιοκρατία 

απολάµβανε πάντα, δηλαδή την  έλλειψη ξεκάθαρων, γραπτών δικαιωµάτων  που να 

προστατεύουν τους πληθυσµούς στους οποίους απευθύνονται»805  β)µέσω της 

«υπερκινητικότητας» του κεφαλαίου αναζητούν συνήθως «ευνοϊκές» γεωγραφικές 

περιοχές και αποβλέπουν σε γρήγορες, βραχύβιες επενδύσεις, πριν τα αποτελέσµατα 

τους προλάβουν να γίνουν αντιληπτά και ενεργοποιήσουν τυχόν ελεγκτικούς 

µηχανισµούς και γ) µέσω του άυλου χαρακτήρα τους επιδιώκουν στην απόκρυψη των 

κερδών  τους, τα οποία, όπως και οι οικονοµικοί δράστες και τα θύµατα τους, 

εξαφανίζονται σε χρηµατιστηριακά δίκτυα, που τις περισσότερες φορές είναι 

«δύσβατα» για το δηµόσιο έλεγχο.  Ο συνδυασµός των τριών αυτών παραµέτρων  όχι 

µόνο καταφέρνει να εξαφανίσει τα θύµατα της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου, ο βαθµός ασυλίας της οποίας διευρύνεται και από το κενό που 

δηµιουργείται µεταξύ διεθνούς δράσης και εθνικής αντίδρασης, αλλά επιπλέον τα 

θέτει εκτός οποιουδήποτε γεωγραφικού και πολιτικού σκηνικού καθώς σε αντιστοιχία 

µε τη σύγχρονη δικαιοσύνη και η σύγχρονη επιχειρηµατικότητα είναι κατά βάση 

«αναλογιστική»· «σκοπός δεν  είναι να ξεφορτωθούµε το έγκληµα, αλλά να το 

χρησιµοποιήσουµε επικοδοµητικά· όχι να το εξαλείψουµε, αλλά να το ενσωµατώσουµε 

στις νόµιµες επιχειρήσεις· τέλος όχι να το καταστείλουµε, αλλά να εκτρέψουµε τον 

αντίκτυπο του».806  

Η υιοθέτηση όµως ενός τέτοιου «αναλογιστικού» ύφους και ήθους στις 

επιχειρηµατικές συναλλαγές περιέχει µια βασική ανατροπή δεδοµένου ότι στο 

804  Βλ. 1. Moore E. & Mills M., 1990, “The Neglected Victims and Unexamined Costs of White collar Crime”, 
στο Crime & Delinquency, τ. 36, σελ. 408 -418 / 2. Walsh M. & Schram D., 1980, “The Victim of White Collar 
Crime: Accuser or Accused?”, στο Geis G. & Stotland E. (eds), White – Collar Crime: Theory and Research, Sage 
Publications, Beverly Hills, London, σελ. 32-51
 

805 Ruggiero V., 2010, op. cit

806 Ibid
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στόχαστρο δεν τίθενται οι οικονοµικοί εγκληµατίες αλλά τα ίδια τους τα θύµατα. Με 

την περαιτέρω κατάλληλη ιδεολογική χάλκευση η σύγχρονη επιχειρηµατική δράση 

είναι δυνατή, όπως επιµένει ο Ruggiero, να εξαφανίσει ακόµη και τα πιο ορατά, 

αναγνωρίσιµα και αναντίρρητα θύµατα των οικονοµικών εγκληµάτων, όπως 

συµβαίνει µε τα άτοµα που χάνουν  τη ζωή τους στο χώρο εργασίας τους. Στις 

περιπτώσεις αυτές ο συγγραφέας εντοπίζει την ενεργοποίηση δύο κυρίως µηχανισµών 

ορθολογικοποίησης της θυµατοποίησης και άρνησης του θύµατος. Ο πρώτος 

υπακούει στη λογική που θέλει το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου ως αναγκαίο 

κακό της οικονοµικής παραγωγικής διαδικασίας και το θύµα αντιστοίχως το 

«ακούσιο» κόστος της. Το θύµα εν προκειµένω παρουσιάζεται ως κάτι ξέχωρο µιας 

κατά τα άλλα ευεργετικής διαδικασίας. Ο ιδεολογικός πυρήνας µιας τέτοιας λογικής 

αφενός συνίσταται στην αποδοχή ότι κάποιες ζωές αξίζουν λιγότερο από κάποιες 

άλλες στο πλαίσιο µιας ιεραρχικής κοινωνίας  και αφετέρου στον  συµβιβασµό µε µια 

ωφελιµιστική προσέγγιση, η οποία υπαγορεύοντας αδιαφορία για εξατοµικευµένες 

περιπτώσεις και αντιπαραβάλλοντας τη µεγαλύτερη κατά το δυνατόν  ωφέλεια για τον 

µεγαλύτερο κατά το δυνατόν αριθµό ατόµων καταλήγει να ασπάζεται τα πράγµατα ως 

έχουν. Μια «έτσι είναι η ζωή» αντίληψη παραπέµπει στην αποδοχή της 

διαφοροποιηµένης κατανοµής της τρωτότητας και της αβεβαιότητας που γεννά η 

νεοφιλελεύθερη οικονοµία. Η θυµατοποίηση έτσι εκλαµβάνεται ως απλό συστατικό 

µιας τέτοιας κατανοµής. Ο δεύτερος µηχανισµός περιλαµβάνει την κατά κάποιο 

τρόπο αγιοποίηση των θυµάτων καθώς η συλλογιστική που προβάλλεται τα εξισώνει 

µε µάρτυρες ή ήρωες, «πεσόντες» στο πεδίο της προόδου.  Βασικό, ενδογενές 

στοιχείο αυτής της µετατροπής είναι η υπέρµετρη κοινωνική υποκρισία, που 

διασφαλίζει και διασφαλίζεται µέσω της πολυπόθητης οικονοµικής ανάπτυξης. Όπως 

σχολιάζει ο Eduardo Galeano οι επιχειρηµατίες εφηύραν το παραµύθι του ελεύθερου 

εµπορίου αφού πρώτα εµπόδισαν συστηµατικά άλλους από το να απολαµβάνουν µια 

τέτοια ελευθερία· «µε το που ανέβηκαν στη κορυφή πέταξαν µακριά τη σκάλα». Στις 

µέρες µας, όταν «οι αποστερηµένοι δεν µπορούν  να κοιµηθούν τις νύχτες, 

εξακολουθούν να τους λένε την ίδια ιστορία για να τους πάρει ο ύπνος».807  

807 Galeano E., 2009, Καθρέφτες: Μια σχεδόν παγκόσµια ιστορία,  µετ. Ι. Κανσή, Πάπυρος Εκδοτικός Οργανισµός, 
Αθήνα, 
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Παρά τις διαφορές εποµένως ως προς την τακτική, που ποικίλει αναλόγως των 

περιστάσεων, ουσιαστικά η εξαφάνιση των θυµάτων της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου λανθάνει στο έλλειµµα της ελευθερίας τους, η οποία 

ακολουθώντας την θεωρητική προσέγγιση του A. Sen µετουσιώνεται είτε σε έλλειψη 

βούλησης είτε σε έλλειψη επιθυµίας να παρέµβουν ρηξικέλευθα και αποφασιστικά 

στην  κοινωνική τους πραγµατικότητα.808  Στο ίδιο θεωρητικό πεδίο, µια από τις 

προφανείς λύσεις «για αυτούς που για χρόνια είναι µη προνοµιούχοι αλλά διδάσκονται 

από την πίεση των περιστάσεων, [είναι] να παίρνουν  ευχαρίστηση από µικρά πράγµατα 

και να συµβιβάζονται µε τον περιορισµό των  επιθυµιών τους σε «ρεαλιστικές 

ποσότητες»809   Ακριβώς σε  ένα τέτοιο σύστηµα «νεοφιλελεύθερου ρεαλισµού» είναι 

που διδάσκεται και καλλιεργείται η ενδόµυχη αποδοχή και αφοµοίωση της 

θυµατοποίησης ή πάλι κοιτώντας απ’ την ανάποδη, η αντίληψη της εγκληµατικότητας 

ως δεδοµένης και παγιωµένης κοινωνικής κατάστασης. Η κυριαρχούσα αυτή 

πεποίθηση συνδέεται άµεσα µε µια συγκεχυµένη άποψη για την  πραγµατική 

εγκληµατικότητα και µια διάχυτη αίσθηση εγρήγορσης και ανάγκης για προστασία 

στο ατοµικό, οικογενειακό και κοινοτικό περιβάλλον απέναντι στις «επικίνδυνες 

κλάσεις», οι οποίες συχνά, όπως είδαµε, φέρουν  φυλετικά, εθνικά και ταξικά 

χαρακτηριστικά. Στην άλλη πλευρά του νοµίσµατος στέκονται τα ευκατάστατα µέλη 

µιας κοινωνίας, που ως εκ τούτου ταυτίζονται µε τους πλέον  νοµιµοποιηµένους 

στόχους του εγκλήµατος. 

β) Η δοµική ενσωµάτωση της οικονοµικής εγκληµατικότητας ως µέρος της 

κοινωνικής ζωής

808  Ο Amartya Sen διακρίνει δύο  βασικές όψεις που  συνθέτουν το περιεχόµενο της ελευθερίας. Η  πρώτη 
σχετίζεται µε τις ουσιαστικές ευκαιρίες (substantive opportunities») και η δεύτερη  µε τη διαδικαστική  ελευθερία 
(“freedom of process”). Η  όψη της  ελευθερίας ως προς τις ευκαιρίες συνδέεται πρωτίστως µε την έννοια της 
επιλογής και την ιδέα της  δυνατότητας (“idea of  capacity”) και ως  εκ τούτου «αναφέρεται  στην έκταση κατά την 
οποία το άτοµο δύναται  να επιλέξει συγκεκριµένους συνδυασµούς λειτουργίας, ανεξάρτητα από  αυτό που  τελικά θα 
αποφασίσει». Ωστόσο  ο συγγραφέας υπογραµµίζει το δισυπόστατο ενός τέτοιου  ορισµού καθώς υπογραµµίζει ότι 
άλλο πράγµα είναι να «κάνεις κάτι» και άλλο «να είσαι ελεύθερος να το  κάνεις», όπως επίσης και «η ελευθερία να 
έχεις  κάποιο συγκεκριµένο πράγµα διακρίνεται από να  το  να  το έχεις πραγµατικά». Η ελευθερία εποµένως ως προς 
τις πραγµατικές ευκαιρίες σηµατοδοτεί τόσο  τη δυνατότητα  κτήσης των ίδιων των ευκαιριών όσο και την 
ελευθερία αξιοποίησης τους. Οι ευκαιρίες ωστόσο όπως και οι δυνατότητες είναι χαρακτηριστικά που αφορούν σε 
ατοµικά  πλεονεκτήµατα σε  αντίθεση µε την διαδικαστική ελευθερία που αναφέρεται σε καταστάσεις  και 
συγκεκριµένα στην ισοτιµία και αµεροληψία των διαφόρων διαδικασιών ή στην ελευθερία των πολιτών να 
εγείρουν και να χρησιµοποιούν δίκαιες και ίσες  διαδικασίες. «Η θεωρία της δικαιοσύνης…πρέπει  να έχει 
συναίσθηση  και της αµεροληψίας των εµπλεκόµενων διαδικασιών και της ισοτιµίας  και αποδοτικότητας των 
ουσιαστικών ευκαιριών που οι άνθρωποι δύνανται  να απολαµβάνουν.» Sen A., 2004, “Elements of Theory of 
Human Rights” στο  Philosophy and Public Affairs τ.32:4,  σελ.337

809 Sen A., 2004, op.cit. 328-329
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Σύµφωνα µε τον J. Lea η υιοθέτηση και εφαρµογή της αναλογιστικής 

δικαιοσύνης καθώς και η αναγεννηµένη τάση  αυστηροποίησης του ποινικού δικαίου 

από την  µια πλευρά, και η πρακτική «εξαφάνισης» του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου από την άλλη δεν συνιστούν δύο εκ διαµέτρου αντιθετικά στοιχεία, 

δείγµα της γενικότερης ασυµφωνίας που χαρακτηρίζει τους σύγχρονους καιρούς αλλά 

συνθετικά κοµµάτια µιας ενιαίας πολιτικής. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε µέσα σε 

κλίµα διάχυτου φόβου και ανασφάλειας είτε ακόµη καλύτερα ανυπαρξίας θεσµικού 

πλαισίου και ριψοκίνδυνης επιχειρηµατικής κουλτούρας, η έννοια της 

εγκληµατικότητας χάνει τα «διακριτικά της χαρακτηριστικά» και παύει να συµβολίζει 

περιθωριοποιηµένα, µεµονωµένα, αποσπασµατικά, διακριτά και κατ’ εξαίρεσιν 

συµβάντα. Το αποτέλεσµα ενδυναµώνει τον ακόµη µεγαλύτερο φόβο για τον άλλον 

και το αίσθηµα ανασφάλειας ενώ παράλληλα αδυνατίζει τα όρια της 

εγκληµατικότητας, εξαλείφει την αναγνωρισιµότητα της και λειαίνει τις κοινωνικές 

αντιστάσεις. Η εξοικείωση µε την εγκληµατικότητα και η λειτουργία της ως φόντο 

της καθηµερινότητας συσκοτίζουν τόσο την ταυτότητα του εγκληµατία όσο και την 

ίδια τη πράξη του εγκλήµατος. Ταυτόχρονα, µε την  εκτεταµένη εγκληµατοποίηση να 

συνιστά συνήθη στρατηγική διαχείρισης ατόµων ή οµάδων, συνώνυµα του 

κοινωνικού κινδύνου και της κοινωνικής εναντιότητας, και µε τα ήθη της αγοράς να 

ποντάρουν  στις ριψοκίνδυνες κινήσεις, το έγκληµα εξελίσσεται σε ένα 

«κανονικοποιηµένο», σχεδόν φυσιολογικό ρίσκο-κίνδυνο, σε πλήρη στοίχιση µε το 

«στυλ» της µεταµοντέρνας ζωής. Μια τέτοια τροπή, και σε συνδυασµό µε τη θαµπή 

εικόνα για τον εγκληµατία, δροµολογεί περαιτέρω την «κανονικοποίηση» δράσεων 

και προθέσεων, που µέχρι τώρα χαρακτηρίζονταν εγκληµατικές. Το έγκληµα µε άλλα 

λόγια µέσα από παράλληλες τεχνικές σύγχυσης και διάχυσης βγαίνει από το 

περιθώριο και τείνει να εκλαµβάνεται ως µια κανονική πλέον  και φυσιολογική 

δραστηριότητα για να µετάσχει κανείς. Εν εξελίξει µιας τέτοιας διαδικασίας, 

«πολιτισµικής κανονικοποίησης» του εγκλήµατος, η ανάγκη ηθικής ουδετεροποίησης 

του εγκληµατία χάνει το νόηµα της, εφόσον ο δράστης όχι µόνο δεν καινοτοµεί, κατά 

την µερτονική προσέγγιση, αλλά ακολουθεί σχεδόν  την πεπατηµένη, κάνοντας ότι και 

όλοι οι υπόλοιποι. «Η εγκληµατικότητα εξαπλώνεται παράλληλα µε τις διάφορες 
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σεξουαλικές, εθνικές, lifestyle ταυτότητες ως µέρος της µεταµοντέρνας ποικιλίας»810 

και κατ’ επέκταση ο εγκληµατίας απεικονίζει τον «άνθρωπο της διπλανής πόρτας».

Η αλλαγή νοοτροπίας για το έγκληµα, που συµβολίζει η πολιτισµική 

κανονικοποίηση του, αποτελεί το πρώτο και άδηλο µέρος της µεταβαλλόµενης φύσης 

του εγκληµατικού φαινοµένου. Το δήλον και πολύ πιο θεµελιώδες έγκειται στην 

«δοµική κανονικοποίηση» του, στο γεγονός δηλαδή ότι η εγκληµατικότητα, και 

κυρίως η οικονοµική, λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως µηχανισµός 

αναπαραγωγής των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών παρά ως προβοκάτορας 

που υποθάλπει τη διάσπαση της. «Πίσω από τη στατιστική και πολιτισµική 

κανονικοποίηση του εγκλήµατος εκτείνεται το ζήτηµα της δοµικής κανονικοποίησης µε 

την οποία συγκεκριµένοι τύποι εγκλήµατος αυξανόµενα λειτουργούν ως τµήµα 

αναπαραγωγής της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής παρά σαν επεισοδιακή της 

διάσπαση ή δυσλειτουργική της κατάρρευση. Ο ρόλος του εγκλήµατος και ως µέθοδος 

σώρευσης κεφαλαίου και ως τρόπος επιβίωσης από της συνέπειες της τελευταίας 

γίνεται όλο και πιο σηµαντικό θέµα. Με αυτόν τον τρόπο ο εγκληµατίας δράστης περνά 

απαρατήρητος µέσα στη κοινότητα όχι απλά ως µια οικεία φιγούρα που ανακατεύεται 

σε παράδοξες δραστηριότητες αλλά ως συστατικό του τρόπου µε τον οποίο διάφορες 

σχετικά κανονικοποιηµένες κοινωνίες αναπαράγονται.» 811  Σε επίπεδο µικρο-

εγκληµατικότητας και δεδοµένου του κοινωνικού κατακερµατισµού, ενδηµικό 

στοιχείο της πλουραλιστικής και πολωτικής επικαιρότητας, η διαδικασία «δοµικής 

κανονικοποίησης» του εγκλήµατος παίρνει διαστάσεις «κοινωνικής 

εγκληµατικότητας», η ανοχή της οποίας επιτυγχάνεται ακριβώς ένεκα της κοινωνικής 

της διάστασης, δηλαδή εξαιτίας του ότι αποσκοπεί στην κάλυψη πρωτογενών 

αναγκών. Η ανοχή ωστόσο µιας τέτοιας εγκληµατικότητας δεν συντηρεί µόνο µια 

κάποιου τύπου, συχνά βέβαια υπό µορφή γκέτου, κοινωνική συνοχή, κόντρα στη 

κοινωνική διάβρωση που συνεπάγεται ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισµός, αλλά 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη κοινωνική συνενοχή ως προς τη διάπραξη εγκληµάτων 

που προϋποθέτουν «λευκά κολάρα». Τα ίδια λευκά κολάρα δύνανται επιπλέον να 

λειτουργούν και «επιτελικά» της «κοινωνικής εγκληµατικότητας», συντονίζοντας και 

εισπράττοντας τα µεγαλύτερα ποσοστά από ιδιαίτερα επικερδείς και γι’ αυτό 

810 Lea J., 2002, Crime & Modernity, Sage, London-Thousand Oaks-New Delhi, σελ. 139

811 Lea J., 2002,op. cit. σελ. 140
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οργανωµένες µορφές της· στις υπόλοιπες περιπτώσεις η «κοινωνική 

εγκληµατικότητα» λειτουργεί ταυτόσηµα της κοινωνικής απειλής. «Ο καπιταλισµός 

ως σύστηµα καταστροφικής αναπαραγωγής µεταβάλλει τη λειτουργικότητα του 

εγκλήµατος όχι µόνο για τους κοινωνικά αποκλεισµένους στο πάτο της κοινωνίας αλλά 

και για το ίδιο το κεφάλαιο το οποίο τώρα είναι ιδιαίτερα απασχοληµένο στο να 

καταστρέφει πόλεις και κοινότητες, κοινωνικά και δηµόσια αγαθά, στο να διαχέει 

απόβλητα σε µεγάλες περιοχές της υδρογείου, στο να υποβαθµίζει την έννοια της 

κοινωνικής συνοχής ως µέρος της φυσιολογικής, «νόµιµης» διαδικασίας οικονοµικής 

ανάπτυξης.812  

Εισερχόµαστε, αν δεν πατάµε ήδη, στην  «εποχή της διακυβέρνησης της µικτής 

οικονοµίας» 813 την οποία ο Umberto Santino, επιβεβαιώνοντας τον  αρχικό φόβο του 

Sutherland για την πορεία και µετεξέλιξη του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, 

είχε προοιωνιστεί στη κοινωνική µετάβαση κατά την οποία «…γεγονότα που 

προηγουµένως θεωρούνταν ως «εγκληµατικές µορφές ενάντια στον  καπιταλισµό», και 

συνέβαιναν σε περιφερειακούς και δευτερογενείς κοινωνικούς τοµείς µετατράπηκαν 

σε «εγκληµατικές µορφές του καπιταλισµού και της σύγχρονης κοινωνίας»814Μπροστά 

σε µια τέτοια µετάλλαξη, η εγκληµατικότητα δεν  αποτελεί µονάχα σκοπό αλλά 

µεταµορφώνεται η ίδια σε µορφή διακυβέρνησης στρώνοντας το έδαφος σε οµόλογες 

οικονοµικές διαδικασίες σώρευσης κεφαλαίου, κοινωνικές διαδικασίες 

αναπαραγωγής του κοινωνικού ιστού και πολιτικές διαδικασίες επιβολής του νόµου 

και της τάξης. Σε προηγούµενο κεφάλαιο εξετάστηκε εκτενώς η στενή συγγένεια 

µεταξύ της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου και της οργανωµένης, 

θεµελιωµένη στα κοινά συµφέροντα, στις αµοιβαίες υπηρεσίες, στις ανταλλαγές, 

στην  ανταπόδοση εξυπηρετήσεων και στην οικειοποίηση της ίδιας τεχνογνωσίας. Ο 

βασικός λόγος ανταποκρίνεται στο σηµερινό, ιδιαίτερα και ακατάπαυστα 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου συνιστά προκλητική πολυτέλεια, τόσο τα ίδια τα 

812 Ibid. σελ. 143

813 Lea J., 2001, Crime as governance: reorienting criminology, κείµενο που παρουσιάστηκε  το  2001 στο Annual 
Conference of German Criminological Association στο  Bielefeld, και δηµοσιεύθηκε “Kriminalitat als Governance. 
Uberlegungen zu einter Kriminologie des 21Jahrhundets” στο M Althoff, P. Becker et al (eds) 2004, Zwischen 
Anomie und Inszenierung: Interpretationen der entwicklung der Kriminalitat und der sozialen kontrolle, Baden-
Baden: Nomos Verlag, http://www.bunker8.pwp.blueyonder.co.uk/misc/crimgov.htm

814  Santino U., 1988, “The financial mafia: the illegal accumulation of wealth  and the financial industrial 
complex”, στο Contemporary Crises, τ. 12, σελ. 232

http://www.bunker8.pwp.blueyonder.co.uk/misc/crimgov.htm
http://www.bunker8.pwp.blueyonder.co.uk/misc/crimgov.htm
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κέρδη του οργανωµένου εγκλήµατος όσο και οι δραστηριότητες που τα αποφέρουν, 

να µονοπωλούνται από τα µέλη του. Ταυτόχρονα, ο ψυχωτικός σχεδόν αυτοσκοπός 

του κέρδους για τις νόµιµες επιχειρήσεις δεν αφήνει περιθώρια διαπραγµάτευσης ή 

επιλογής ως προς τη µορφή και την δράση τους: «υπάρχει µόνο µία κοινωνική ευθύνη 

για τους επικεφαλείς των εταιρειών: πρέπει κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα 

χρήµατα για τους µετόχους. Αυτή είναι µια ηθική αναγκαιότητα. Οι επικεφαλείς που 

επιλέγουν ηθικούς και περιβαλλοντολογικούς στόχους έναντι του κέρδους – οι 

επικεφαλείς που προσπαθούν να δράσουν ηθικά – είναι στη πραγµατικότητα 

ανήθικοι815. Η σύγκλιση  των νόµιµων και των  παράνοµων οικονοµικών δράσεων, 

µέσα σε ένα γενικότερο φάσµα πρόσµιξης ηθικού και ανήθικου, παθολογικού και 

φυσιολογικού, κουλτούρας και υποκουλτούρας και σε συνθήκες άκρατου 

ανταγωνισµού, ξεπερνάει το βαθµό του αναπόφευκτου και γίνεται επιτακτικό 

στοιχείο της ανάγκης για διασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.816

«Ο καπιταλισµός έχει φτάσει στο σηµείο όπου το κίνητρο για τη παραβίαση των 

κανόνων που ο ίδιος θέτει για τη σταθεροποίηση του συστήµατος ως σύνολο γίνεται 

ακαταµάχητο. Ωστόσο σε παγκόσµια βάση δεν υπάρχει «σύστηµα ως σύνολο, παρά 

µόνο ένας απτόητος ανταγωνισµός ανάµεσα σε πολυεθνικές εταιρείες και τράπεζες. Δεν 

υπάρχει κρατικός σχηµατισµός να εκπροσωπήσει τα συµφέροντα του  «κεφαλαίου 

γενικά» (για να µην πούµε δεν υπάρχει κοινωνία) από την οπτική πλευρά του οποίου 

συγκεκριµένες εταιρείες ή τράπεζες πρέπει να διωχθούν  ποινικά εφόσον παραβιάσουν 

το νόµο. Η µετάβαση στον παγκοσµιοποιηµένο καπιταλισµό...[είναι] µια κλιµακούµενη 

αναρχία ενός σφοδρού ανταγωνισµού κατά τον οποίο το να παραβιάζεις κάθε γραπτό 

κανόνα φαντάζει φυσιολογικό και η εξουσία των εθνικών κρατών για να παρέµβουν 

έχει αποδεκατιστεί.»817  Παρόλα αυτά, σε επίπεδο διακηρύξεων οι κρατικοί αλλά και 

υπερ-κρατικοί σχηµατισµοί διατηρούν υψηλούς ηθικούς τόνους για την εξάρθρωση 

και πάταξη του οργανωµένου εγκλήµατος. Αν και στο «γκρίζο τοπίο» που σκεπάζει 

τις παράνοµες και νόµιµες οικονοµικές δραστηριότητες το µόνο ξεκάθαρο σηµείο 

είναι οι «φτωχοδιάβολοι», που συγκροτούν τις στρατιές της άτυπης ή παράνοµης 

815 Bakan J., 2004, The Corporation: A pathological pursuit of profit and power, Free Press,New York, σελ 34

816 Για µια εκτενή εγκληµατολογική ανάλυση των σύγχρονων µορφών εγκληµατικότητας µε παράλληλη αναφορά 
σε πολιτικοοικονοµικούς όρους  και γεωστρατιγικές-διεθνείς  παραµέτρους βλ. Δηµόπουλος Χ., 2003, «Η 
Παγκοσµιοποίηση του εγκλήµατος (κατά την αγγλοσαξονική βιβλιογραφία)», σειρά Εγκληµατολογικά, τ.24 

817 Lea J., 2002, op. cit. σελ. 148



373

εργασίας, συχνά επιδιδόµενοι και σε µορφές µικρο-εγκληµατικότητας, η τάση 

διάκρισης της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου από την οργανωµένη 

εγκληµατικότητα παραµένει πρωταρχικής σηµασίας. Η ρητορική που τη συνοδεύει 

θέλει το οργανωµένο έγκληµα «παράσιτο» της νόµιµης οικονοµίας και «απειλή» τόσο 

της δηµοκρατίας όσο και της επιχειρηµατικότητας. «Το κράτος επιλέγει να αναπαριστά 

το οργανωµένο έγκληµα ως κάποιο εξωπραγµατικό και παράνοµο χρηµατιστικό 

συνδικάτο, ο τελικός έλεγχος του οποίου συνίσταται στην αποµόνωση και στην 

µετακίνηση προσωπικοτήτων-κλειδιών  εντός της οργανωσιακής του δοµής. Με αυτό 

τον τρόπο το κράτος µπορεί ορθολογικά να αποµακρύνει τη στόχευση των ελεγκτικών 

του στρατηγικών από την ευρύτερη πραγµατικότητα των ύποπτων παγκοσµίως 

επιχειρηµατικών πρακτικών και γραφειοκρατικών συµβιβασµών…Μπορεί να 

εξατοµικεύσει την απειλή και να καταστήσει προσωπικά τα κίνητρα του.»818  

Μια τέτοια επιλογή εξάλλου συνάδει και µε την απόσταση που χαρακτηρίζει 

τις δράσεις του παγκοσµιοποιηµένου κεφαλαίου όχι µόνο έναντι ενός εθνικού 

κράτους, αλλά επιπλέον και ενός πολιτικά αποδυναµωµένου,819προσφέροντας 

ευκαιρίες τόσο µιας αυτονοµηµένης κεφαλαιακής δράσης όσο και παρακρατικών 

δραστηριοτήτων820. Κι αν στο µίκρο-επίπεδο η επιµειξία τους ισοδυναµεί µε 

αναβίωση ακροδεξιών αντιλήψεων  και πολύ περισσότερο φασιστικών πρακτικών,  µε 

το σύγχρονο δουλεµπόριο των µεταναστών και τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, 

µε τα µαύρα λεφτά και τα πολιτικά ρουσφέτια, στο µάκρο-επίπεδο απεικονίζεται µε 

τεράστιες γεωγραφικές περιοχές και ολόκληρους πληθυσµούς εκτός νόµου, στο έλεος 

εταιρικών οµίλων και πολυεθνικών επιχειρήσεων. Το λαθρεµπόριο διαµαντιών, 

818  Findlay M., 1999, The Globalization of Crime: Understanding Transnational Relationship in Context, 
Cambridge University Press, Cambridge, σελ. 157 Η  έννοια του  βολικού  εχθρού αποτελεί το ερµηνευτικό  κλειδί 
που ο  Nils Christie χρησιµοποιεί για να  αποκωδικοποιήσει το µύθο του οργανωµένου εγκλήµατος.. Σύµφωνα µε 
αυτή την οπτική, η κρατική, και ως  επί το πλείστον δυτική, εµµονή  µε το οργανωµένο  έγκληµα, το συγκεχυµένο 
και δυσδιάκριτο  περιεχόµενο του  οποίου  δεν περιγράφει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά αλλά, όπως ευφυώς 
σχολιάζεται, ανταποκρίνεται, περισσότερο σε ρόλο  ενός εξελισσόµενου σεναρίου ηθών, αποβαίνει ιδιαίτερα 
χρηστική  στον γενικότερο πόλεµο κατά του κακού, ιδιαίτερα  µάλιστα όταν αυτός διεξάγεται από ένα αδύναµο 
κράτος. Με άλλα  λόγια, η αναπαράσταση του οργανωµένου εγκλήµατος, ως κάτι απόκοσµο  και ξένο προς  την 
πραγµατικότητα «εξηγεί τις ανωµαλίες και δίνει  αυξηµένες εξουσίες στο  κράτος» και δη στις  αστυνοµικές και 
κατασταλτικές δυνάµεις. Cristie N., 2004, A Suitable Amount of Crime, Routledge, σελ.45

819 Ο  S. Tombs κάνει λόγο για οριζόντια µεταβίβαση της  εξουσίας του κράτους στον ιδιωτικό φορά και για κάθετη 
προς  τους υπερεθνικούς  και διεθνικούς οργανισµούς. Tombs S., 2009, “Review: The Phantom Capitalists: The 
Organization and Control Of Long-Firm Fraud, By Michael Levi”, στο   British Journal of Criminology, τ.49 (3), 
σελ. 427-430  

820  Στην αναγέννηση µορφών παρακρατικής δράσης  του  παρελθόντος ο Lea υπογραµµίζει µια βασική ποιοτική 
διαφορά· εφαλτήριο  της σύγχρονης παρακρατικής δράσης  δεν είναι η κατάκτηση ή επαύξηση πολιτικής  εξουσίας 
αλλά η διασφάλιση και ο πολλαπλασιασµός του οικονοµικού κέρδους Lea J., op. cit. σελ. 2001
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όπλων, ναρκωτικών και η τελευταία µόδα «εµπορευµατοποίησης» ακόµη και του 

πολέµου αποτελούν µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα για το πώς µια σειρά από 

παράνοµες οργανωµένες δραστηριότητες παραγωγής κεφαλαίου όχι απλά βρίθουν 

αλλά και «εξατµίζονται» στο πλαίσιο ενός άφαντου κράτους. Η διαδικασία «εκ-

καπιταλισµού» των χωρών του πρώην ανατολικού µπλόκ, µε κορυφαία εκείνη της 

Ρωσίας, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 και η σχεδόν µια εικοσαετία 

αργότερα σύγχρονη επικαιρότητα, η οποία διαγράφεται µε όρους παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης, έχουν να επιδείξουν την κοινή εµπειρία ενός επιθετικού 

καπιταλισµού που σαρώνει κάθε νοµοθετικό πλαίσιο και περιορισµό στο όνοµα του 

άµεσου κέρδους, που στοιχηµατίζει και τορπιλίζει ολόκληρες εθνικές οικονοµίες µε 

κάθε µέσο, νόµιµο ή παράνοµο, και που εξορθολογίζει τέτοιες πρακτικές µέσω ενός 

απάνθρωπου κυνισµού περί οικονοµικών συµφερόντων. Σε τέτοιους καιρούς η 

οργανωµένη εγκληµατικότητα φαίνεται να συγκροτεί τη µόνη εφικτή µορφή 

διακυβέρνησης. Ο «καπιταλισµός- φάντασµα» (“phantom-capitalism”)821  δίνει τη 

σκυτάλη του στον «καπιταλισµό- γκάνγκστερ» (“gangster capitalism”) ο οποίος «αν 

καταφέρει να υποσκελίσει τις νόµιµες επιχειρηµατικές δράσεις, οι παραδοσιακοί 

κανόνες περί ανταγωνισµού θα συνθλιβούν σε κοµµάτια ενώ η εταιρική τροµοκρατία 

θα γίνει η συνταγή της ηµέρας. Το σηµερινό σχετικά προβλέψιµο επιχειρηµατικό κλίµα 

θα αντικατασταθεί από µια διαρκή αναρχία και έναν Χοµπισιανό πόλεµο όλων 

εναντίων όλων ανάµεσα στα άτοµα, τις εταιρείες και τα κράτη.»822 

821Ο Michael Levi σε έρευνα του µε επίκεντρο συγκεκριµένες µορφές εταιρικής απάτης  χρησιµοποιεί τον όρο 
«καπιταλιστές-φαντάσµατα» (“phantom-capitalists”) για να συµπυκνώσει τον γενικότερο  ισχυρισµό του ότι µια 
σειρά  από ψυχολογικούς, νοµικούς και οργανωσιακούς  παράγοντες εµποδίζουν τον χαρακτηρισµό  του  εγκλήµατος 
του λευκού περιλαιµίου  ως «αληθινό  έγκληµα»  και κρατούν τους  επιχειρηµατίες   έξω από την πρακτική σφαίρα 
επιρροής του ποινικού νόµου. Ειδικότερα, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η καπιταλιστική οργάνωση προάγει ένα 
πλαίσιο κοινωνικού  ελέγχου που συντείνει στη τέλεση αυτού  του είδους της εγκληµατικότητας. Η  ηθική 
διαφοροποίηση των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου από τα  «πραγµατικά»  εγκλήµατα, η  «µονωτική» 
ιδιότητα  που παρέχει το υψηλό κοινωνικό  status των αντίστοιχων δραστών απέναντι στη διαδικασία  τόσο της 
ποινικής δίωξης όσο και της ποινικής δίκης  και η  ανεπάρκεια του  παραδοσιακού ποινικού  συστήµατος να 
αντιµετωπίσει τις σύγχρονες οργανωσιακές  δοµές της εγκληµατικότητας του   λευκού περιλαιµίου αποτυπώνουν 
τον τρόπο δράσης και ελέγχου  των εν λόγω εγκληµάτων. «Η βαρύτητα µε την οποία εκλαµβάνεται κάθε έγκληµα 
καθορίζει και τη φύση της  κοινωνικής  αντίδρασης ως προς  αυτό, και αυτή µε τη σειρά της καθορίζει και τους 
εσωτερικούς και τους εξωτερικούς  φραγµούς  που  επηρεάζουν την απόφαση κάποιου να πράξει µε εγκληµατικό 
τρόπο. Διατηρώντας την αντίληψη  περί της απάτης ως ένα όχι και τόσο σοβαρό έγκληµα, η κοινωνία και 
διασφαλίζει ότι η αστυνοµία της  ανακαλύπτει µόνο ένα µικρό  µέρος επί του συνόλου  των εξαπατητικών 
συναλλαγών και  καθιστά ευκολότερο στους επιχειρηµατίες να διαπράττουν τέτοιες απάτες µε την αίσθηση  ότι 
αυτό  το οποίο κάνουν δεν είναι αληθινό  έγκληµα.»  Levi  M., 1981, The Phantom Capitalists – The Organization 
and Control of Long-Firm Fraud, The Heiman Library of Criminology and Penal Reform, London, σελ.289 

822 George S., 1999, The Lugano Report: on Preserving Capitalism in the Twenty-first Century, Pluto Press, 
London, σελ. 15



375

Ο µελλοντικός χρόνος που χρησιµοποιεί ο συγγραφέας µοιάζει πλέον άκαιρος 

σε µια περιγραφή που αντικατοπτρίζει ιδανικά τη σηµερινή πραγµατικότητα, µε µόνη 

διαφορά ότι ακόµη και σε ένα τέτοιο πεδίο πολέµου η κεφαλαιακή δράση έχει 

φροντίσει να καλύψει διπλά τα νότα της. Η αναλογιστική µορφή της δικαιοσύνης, 

που προνοεί και επιµελείται τη διατήρηση της σύγχρονης τάξης, συνδράµει 

καταλυτικά µε τη συγχρονισµένη δηµιουργία εσωτερικών-εξαθλιωµένων και 

εξωτερικών-εικονικών εχθρών στη παροχή ασύλου στα νεοφιλελεύθερα 

προγράµµατα. Με πιο αφαιρετικούς συλλογισµούς, η αναλογιστική δικαιοσύνη 

τίθεται στην υπηρεσία συγκεκριµένων, ιδιωτικών, οικονοµικών συµφερόντων. Υπό 

αυτό το πρίσµα το χειρότερο σενάριο που διαβλέπει ότι η  «δίωξη θα στρατολογείται 

από το κεφάλαιο απλά ως ένα ακόµη όπλο ενάντια στους ανταγωνιστές»823  αγγίζει τα 

σύνορα της πραγµατικότητας. Της ίδιας πραγµατικότητας που αρνείται κάθε 

κυριολεκτική υπόσταση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου. Κι όµως το 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου υπάρχει και θα βασιλεύει στο βαθµό που ο 

νεοφιλελευθερισµός αναγάγει το απόλυτο κυνήγι του κέρδους σε υπαρξιακή 

κατάσταση και που στο ίδιο πλαίσιο προάγει την αναγέννηση ιδεών και πολιτικών 

που εµπορευµατοποιούν την υγεία, τις συνθήκες εργασίας και την  γνώση ενώ 

παράλληλα καθιστούν την πολιτική ταυτότητα συνώνυµη µε το δικαίωµα του ατόµου 

να αγοράζει τα φθηνότερα κατά το δυνατόν καταναλωτικά αγαθά και να τιµωρεί κάθε 

823 Lea J. 2002, op. cit. σελ.157
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πρόσωπο ή κράτος µε συγκριτικά µειονεκτήµατα καταλύοντας κάθε έννοια 

πολιτισµού και προόδου824. 

                      

824Αποπειράµενος  να  διασκεδάσει τη δίχως τέλος κατάλυση δικαιωµάτων και ανατροπή κοινωνικών κατακτήσεων, 
αποτελέσµατα έντονων και πολυετών κοινωνικών αγώνων ο John Lea κάνει λόγο  για «επιστροφή  στο µέλλον»  Lea 
J. 2002,op. cit. σελ.134 ενώ αλλού υπογραµµίζεται ότι «…Βλέποντας απ’ την αντίθετη όψη  των προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν εδώ και ένα και  µισό αιώνα για τη ρύθµιση του  καπιταλιστικού  συστήµατος, [η κυρίαρχη ιδεολογία] 
στη  πραγµατικότητα αποσκοπεί  στην επιστροφή, και µάλιστα σε παγκόσµια κλίµακα, σε  πολύ  πιο ανόθευτους  τύπους 
του  συγκεκριµένου  συστήµατος. Ο  νεοφιλελευθερισµός αναδεικνύεται κατά συνέπεια σαν «αρχαιο-φιλελευθερισµός», 
και η  παγκοσµιοποίηση εµφανίζεται σαν «το πρώιµο  στάδιο του  καπιταλισµού»». Lafay G., 2002, Comprendre la 
Mondialisation,4e ed., Economica, Paris, σελ.105-106 Από τη  δική του οπτική ο Jock Young κάνει λόγο για µια 
κατάσταση  ιλίγγου, χαρακτηριστική της σύγχρονης, µετανεωτερικής  πραγµατικότητας, η οποία τείνει να παγιωθεί 
δυνάµει µιας  διπλής  όψεως  ανασφάλειας: την ανασφάλεια ως προς το status (δηλ. τη κοινωνική θέση) και την 
ανασφάλεια ως  προς την οικονοµική θέση. Ο αλληλένδετος χαρακτήρας  της  οικονοµικής µε τη κοινωνική θέση 
τροφοδοτεί στις περισσότερες  περιπτώσεις το  φόβο του κενού ενώ για το  ισχυρό κεφάλαιο  τη µανία του κέρδους.  
«Ο  ίλιγγος είναι η ασθένεια της  όψιµης  νεωτερικότητας: µια αίσθηση ανασφάλειας του  τετριµµένου, και  της 
αβεβαιότητας, ένα κύµα χάους και  ο  φόβος της πτώσης. Τα σηµάδια της ζάλης, της αστάθειας, είναι  παντού, κάποια 
σοβαρά, τα  περισσότερα ασήµαντα· ωστόσο απ’ τη  στιγµή που αναγνωρίζονται, µια σειρά από ξέχωρα φαινοµενικά 
ανόµοια γεγονότα αρχίζουν να συντίθενται. Η εµµονή µε τους κανόνες, [αντίστοιχη] µιας επιµονής µε τα ξεκάθαρα 
αδιαπραγµάτευτα  όρια ως  προς τη διάκριση ανάµεσα στην ορθή και τη λάθος συµπεριφορά και ταυτόχρονα µιας 
σύµπτυξης των ορίων, η  µειωµένη ανοχή  ως  προς την παρέκκλιση, δηλαδή µια  δυσανάλογη  ανταπόκριση στην 
παραβίαση του  νόµου, µια εύκολη  προσφυγή στην τιµωρητικότητα και σε  σηµείο  που η  απλή  τιµωρία αρχίζει  να 
αγγίζει  την εκδικητικότητα. Μερικά από αυτά τα  πράγµατα είναι ιδιαίτερα  εξόφθαλµα, είναι οι σπουδαιότερες 
ταµπέλες των καιρών µας… »  Young J., 2007, The Vertigo of Late Modernity, Sage Publications, Los Angeles-
London-New Delhi-Singapore, σελ. 12
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II. Η οντολογία της κοινωνικής βλάβης και το ζητούµενο της κοινωνικής 

δικαιοσύνης.

A. Η βλάβη που προκαλείται από τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου υπό την 

οπτική της κριτικής εγκληµατολογίας 

Κοινός παρονοµαστής στο σύνολο των µεταρρυθµίσεων, που σηµειώθηκαν σε 

κοινωνικό-πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο σε βάθος χρόνου, µε αφετηρία την 

θεωρητική σύλληψη της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, καθώς και στο 

µέγεθος του αντίκτυπου, που οι εν λόγω εξελίξεις επέφεραν  στη µορφολογία και τον 

έλεγχο της, παραµένει σωρευτικά η βλάβη που µια τέτοια εγκληµατικότητα 

συνεπάγεται. Στοιχειοθετώντας ουσιαστικά το έναυσµα της πρωταρχικής µελέτης από 

τον Sutherland, οι έκτοτε καταγραφές της έννοιας του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου στη µεγάλη πλειοψηφία τους υπογραµµίζουν τον υπερθετικό βαθµό του 

κόστους που προκαλεί σε ατοµικό και σε συλλογικό επίπεδο, σε υλικές ζηµίες, σε 

κοινωνικές βλάβες, σε ανθρώπινες ζωές και σε σύγκριση µε την λοιπή κοινή, ακόµη 

και τη θεωρούµενη ως ιδιαιτέρως επικίνδυνη, εγκληµατικότητα.825 «Το υψηλό τίµηµα 

σε θανάτους, σε τραυµατισµούς, συµπεριλαµβανόµενων και των ασθενειών που 

προκλήθηκαν  στο πλαίσιο της επαγγελµατικής απασχόλησης, επιπρόσθετα µε τις βαριές 

οικονοµικές απώλειες καθιστούν την συναισθηµατική επίδραση που επιφέρουν τα 

αποτελέσµατα του εταιρικού εγκλήµατος για το µέσο όρο των θυµάτων, τροµακτική. 

825  Πέρα  από  το  υπερµέγεθες  ποσοτικό στοιχείο, οι Steve Tombs & Paddy Hillyard τονίζουν εξίσου τη ποιοτική 
διαφορά  που ενέχει η βλάβη που προκαλείται από  τα εγκλήµατα του  λευκού  περιλαιµίου  από άποψη ηθικής 
ιεραρχίας συγκρινόµενα µε τα κοινά αδικήµατα του  ποινικού  δικαίου. Tombs S. & P. Hillyard, 2004, “Towards a 
Political Economy of Harm: States, Corporations and the Production of Inequality”, στο  P. Hillyard, Ch. Pantazis, 
S. Tombs & D. Gordon eds. “Beyond Criminology – Taking Harm Seriously”, Plutto Press, London-Ann Arbor 
Mi, Fernwood Publishing, Black Point-Nova Scotia, σελ. 51-53  Η  ίδια προσέγγιση είχε οδηγήσει τον J. Reiman 
µερικά χρόνια πριν να σχολιάσει ότι: «ο υπεύθυνος ορυχείου  δεν ήθελε να βλάψει κανέναν συγκεκριµένα, αλλά 
γνώριζε ότι οι πράξεις του  ήταν δυνατές να  βλάψουν κάποιον – και από τη  στιγµή που κάποιος βλάπτεται, το θύµα 
είναι  κάποιος συγκεκριµένος. Δεν υπάρχει  ηθική  βάση για να αντιµετωπίζεται η διαπροσωπική βλάβη ως 
εγκληµατική και η  έµµεση βλάβη σχεδόν υπό  ρύθµιση» καταλήγοντας  ότι ο δράστης  στην πρώτη περίπτωση δεν 
αναπαριστά κάποια  γενικευµένη απειλή  για τους άλλους σε αντίθεση µε το  δεύτερο. Reiman J., 1998, The Rich 
Get Richer and the Poor Get Prison – Ideology, Class and Criminal Justice, Allyn and Bacon, Boston, MA, σελ. 
67-70 Από µια άλλη οπτική ο H. Davis, παραπέµποντας τόσο  στην ποσοτική όσο και στη ποιοτική  διαφορά των 
συνεπειών της εγκληµατικότητας  του λευκού  περιλαιµίου, θα προσθέσει ότι αυτές  βιώνονται περισσότερο και 
εντονότερα από  τις περιθωριοποιηµένες  και αδύναµες κοινωνικές  οµάδες εξαιτίας  των δοµικών ανισοτήτων του 
καπιταλιστικού συστήµατος. Davis  H., 2007, “Taking crime seriously? Disaster, victimization  and justice”, στο 
Barton A., Corteen K., Scott D. and Whyte (eds) Explaining the Criminological Imagination – Critical Readings 
in  Criminology, Willan Publishing, σελ. 136-161 Στο ίδιο ύφος ο A. Baratta ισχυρίζεται ότι τα εγκλήµατα των 
ισχυρών συνιστούν τυπικές περιπτώσεις δοµικής βίας: ακριβώς επειδή αποτελούν αντανακλάσεις του ηγεµονικού 
ήθους είναι καταπιεστικά γι’  αυτούς  που βρίσκονται σε δοµικά  αδύναµη θέση. Baratta A., 1989, «Αρχές  της 
ελάχιστης ποινικής  παρέµβασης: Για µία θεωρία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ως αντικειµένου  και ορίου  του 
ποινικού νόµου», στην  Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληµατολογίας, τ.3-4/1989, σελ. 9-35
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Και η απώλεια της πίστης και της εµπιστοσύνης στους επιχειρηµατικούς ηγέτες και 

στους πολιτικούς, που γεννά κάθε νέο σκάνδαλο διαβρώνει περαιτέρω τα δηµοκρατικά 

και φιλελεύθερα συστήµατα και θρέφει τον κυνισµό και την απάθεια.»826  Την 

επικαιρότητα του ζητήµατος στις  µετανεωτερικές µέρες µας διατηρούν  οι εκφάνσεις, 

µε τις οποίες αποδίδεται η σύγχρονη, καπιταλιστική πραγµατικότητα, που ακόµη και 

από τους ένθερµους υποστηρικτές της εκλαµβάνονται ως πολλά υποσχόµενες στο 

πεδίο της ευρύτερης οικονοµικής εγκληµατικότητας. Δικαιολογηµένα εποµένως, το 

ερώτηµα που ακολουθεί, συνδέεται µε τους λόγους για τους οποίους το έγκληµα του 

λευκού περιλαιµίου εξακολουθεί να αναπαριστά την  «αχίλλειο πτέρνα» των 

ελεγκτικών µηχανισµών στις σύγχρονες αστικές δηµοκρατίες, παρά το µέγεθος τόσο 

των συνεπειών όσο και των ερευνών που έχει προκαλέσει, ενώ ταυτόχρονα η 

δυναµική, που αναπτύσσει εντός του νέο-φιλελεύθερου πεδίου, µοιάζει να υπακούει 

στη λογική µιας εικονικής πραγµατικότητας, που µε τη σειρά της επιβάλλει την 

αναβάθµιση της προσοµοιωµένης «πίστας», από την πρώτη της ατιµωρησίας στην 

επόµενη, της «αφάνειας». 

Η καινοτόµα παρέµβαση της κριτικής εγκληµατολογίας, όπως διαµορφώθηκε 

κατά τη ριζοσπαστική περίοδο του ’60 και µέχρι τα µέσα του ’70, υπήρξε και 

παραµένει καθοριστικής σηµασίας στην αποκατάσταση τέτοιων ερωτηµάτων. 

Αντιπαρατιθέµενο στον εδραιωµένο θετικισµό της κυρίαρχης εγκληµατολογίας827 και 

826  L. Snider, 1991, “The Regulatory  Dance:  Understanding Reform Process in Corporate Crime”, στο 
International Journal of the Sociology of Law, τ.19(1), σελ.209

827 Ο θετικισµός ως γενική έννοια συνοψίζει την προτεραιότητα και την ενότητα της επιστηµονικής µεθόδου, που 
στην εγκληµατολογική επιστήµη συνδυάστηκε µε τη  µετάβαση του ερευνητικού πεδίου από το έγκληµα-πράξη 
στον εγκληµατία-δράστη, από τον κλασσικό ορθολογισµό, την ελεύθερη βούληση και επιλογή στον  
ντετερµινισµό – βιολογικό, ψυχολογικό ή κοινωνικό. Στο  επίκεντρο της εγκληµατολογικής επιστήµης 
τοποθετείται η έννοια της αιτιότητας. Και παρά το γεγονός  ότι το αταβιστικό µοντέλο  του Lombroso ξεθώριασε 
στο πέρασµα  του  χρόνου, εντούτοις καθόλη  τη διάρκεια τον 20ου αιώνα η δοµή και η λογική της  εγκληµατολογίας 
οριοθετείται από  το θετικιστικό  µοντέλο. Ανεξάρτητα από  το αν οι θεωρητικές προσεγγίσεις που  καταγράφονται 
αφορούν σε λόγους βιολογικούς, ψυχολογικούς, κοινωνιολογικούς  ή και στο συνδυασµό όλων αυτών των 
παραγόντων αποσκοπούν στην διατύπωση µιας γενικής αιτιολογικής θεωρίας, ως απάντηση στο  καθοριστικό 
ερώτηµα: «γιατί ο  άνθρωπος  εγκληµατεί;». Οι έρευνες, οι µελέτες, οι αναζητήσεις και οι αναλύσεις επί του 
συγκεκριµένου ερωτήµατος ονοµάτισαν την όλη προσπάθεια ως  «επιστηµονική µελέτη των αιτιών του 
εγκλήµατος.»  Cohen S., 1988a, “Introduction”, στο  Cohen S “Against Criminology”, Transaction Books, New 
Brunswick (USA) & Oxford (U.K.)  σελ.4-5
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διατηρώντας για βάση του τη «συµβολική διάδραση» (“symbolic interactionism”),828 

κληρονοµιά της θεωρίας της ετικέτας, το κίνηµα της «αντί – εγκληµατολογίας»829 

υιοθέτησε µια περισσότερο υλιστική, νέο – µαρξιστική προσέγγιση του εγκληµατικού 

φαινοµένου, επιδιώκοντας την αποδόµηση του (“deconstruction of crime”).830 Ήδη 

έχει αναφερθεί λεπτοµερώς ότι στον πυρήνα µιας τέτοιας προσέγγισης τοποθετήθηκε 

το καπιταλιστικό κράτος και ο νόµος του κράτους, ως κατεξοχήν συστατικό της 

λειτουργίας του πρώτου και ως εκ τούτου της κρατικής αποστολής να συντηρεί και 

να ανακυκλώνει τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Με αυτούς τους όρους, το 

έγκληµα δεν  αντιστοιχεί ούτε µε προσωπική ούτε µε κοινωνική παθογένεια, που 

απειλεί να διαταράξει τον ορθολογισµό της συλλογικής βούλησης, όπως αυτή 

εµπεριέχεται ελεύθερα στο συναινετικό µοντέλο και αποτυπώνεται στο κοινωνικό 

συµβόλαιο, αλλά συνιστά κοινωνική κατασκευή, απόρροια της κοινωνικής 

σύγκρουσης, την οποία καλείται να αποσοβεί κάθε φορά το κράτος, µέσω του 

828  Με τον συγκεκριµένο όρο  συνοψίζεται η θεωρητική προσέγγιση που  εστιάζει στην διάδραση ή διαντίδραση 
που αναπτύσσεται µεταξύ  των ατόµων, µε την ανταλλαγή  γλωσσικών ή άλλων συµβόλων και ως µέσο 
δηµιουργικής δράσης. Μέσω µιας  τέτοιας επικοινωνίας το άτοµο προσλαµβάνει την οπτική των άλλων και 
µαθαίνει να συµπεριφέρεται αναλόγως  απέναντι τους. Ωστόσο, στη διαδικασία αυτή της διάδρασης ενυπάρχει 
πάντα και το  στοιχείο του εαυτού, το οποίο έχει τη δυνατότητα  να απορρίψει ή να διαφοροποιηθεί από τις οπτικές 
των άλλων και να δράσει αυθόρµητα και δηµιουργικά. Μια από  τις κύριες υποθέσεις της συµβολικής  διάδρασης 
είναι ότι οι µορφές της κοινωνικής  δράσης διαµορφώνονται, υιοθετούνται, βελτιώνονται ή διαφοροποιούνται σε 
διαντίδραση µε τους άλλους σε µικρο-κοινωνικά πλαίσια. Η έννοµη τάξη σε τέτοια πλαίσια και η κοινωνία 
γενικότερα δεν είναι δεδοµένη  και εξωτερική, αλλά παράγωγο τέτοιων διαδράσεων. Βασικό  στοιχείο  επίσης  της 
συµβολικής διάδρασης είναι η παράµετρος της εξουσίας, η οποία  καθορίζει και την επιτυχή εφαρµογή ενός 
κοινωνικού  χαρακτηρισµού. Η θεωρητική αυτή προσέγγιση διαµορφώθηκε κατά  τα χρόνια  του µεσοπολέµου  στο 
Πανεπιστήµιο του Σικάγο και αρθρώθηκε πρωτίστως  από τον κοινωνικό ψυχολόγο George Mead. Η προσφορά 
της στην εγκληµατολογική  σκέψη επηρέασε κυρίως  στη  διαµόρφωση της θεωρίας της ετικέτας, σύµφωνα µε την 
οποία παρέκκλιση είναι ότι η άνθρωποι ορίζουν ως τέτοια, και συνέβαλε καθοριστικά στην ριζοσπαστικοποίηση 
της εγκληµατολογίας κατά τη δεκαετία του ’60 ενάντια στον κυρίαρχο  θετικισµό. Βλ. Jupp V., 2006, 
“Interactionism” στο McLaughlin E. & Muncie J. eds “The Sage Dictionary of Criminology”, Sage Publications, 
London-Thousand Oaks-New Delhi, σελ. 221-223 Όπως σχολιάζει ο Howard Becker «…(η παρέκκλιση 
δηµιουργείται από την κοινωνία. Δεν το εννοώ αυτό  µε τον τρόπο  που  γίνεται  συνήθως κατανοητό, µε τον τρόπο που 
οι  αιτίες της  παρέκκλισης εντοπίζονται στην κοινωνική κατάσταση του παρεκκλίνοντα ή  στους «κοινωνικούς 
παράγοντες» που  υποκινούν τη δράση  του. Αντίθετα εννοώ ότι οι κοινωνικές οµάδες δηµιουργούν παρέκκλιση µε τα 
να θεσπίζουν τους κανόνες η παραβίαση  των οποίων συνιστά  παρέκκλιση και µε το να εφαρµόζουν αυτούς τους 
κανόνες σε συγκεκριµένα άτοµα χαρακτηρίζοντας τα περιθωριακά. Από αυτή την άποψη η παρέκκλιση  δεν είναι µια 
ιδιότητα  της πράξης που  διαπράττει το άτοµο, αλλά µάλλον µια συνέπεια της  εφαρµογής  των κανόνων και των 
κυρώσεων από τους άλλους σε έναν «ένοχο»». Becker H., 2000, «Οι Περιθωριοποιηµένοι», µετάφραση Α. 
Κουτζόγλου & Β. Μπουρλιάσκος, Νοµική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 59

829Ο Stanley Cohen οικειοποιείται το συγκεκριµένο  όρο  για να περιγράψει το   µέγεθος της αντίθεσης της  κριτικής 
εγκληµατολογίας µε τη κυρίαρχη εγκληµατολογία και το ρήγµα που οι κριτικοί εγκληµατολόγοι επέφεραν στη 
θετικιστική  παράδοση της εγκληµατολογικής  επιστήµης. Cohen S., 1988b, “Against Criminology”, στο Cohen S. 
“Against Criminology”, Transaction Books, New Brunswick (USA) & Oxford (U.K.) σελ. 8-32

830  Συνοψίζοντας  το σκεπτικό  πίσω από µια τέτοια προσέγγιση ο  Amedeo Cottino σχολιάζει: «µε  άλλα λόγια, οι 
νόµοι  είναι  νοµικές κατασκευές, και  κατά συνέπεια, και τα εγκλήµατα  οµοίως. Εποµένως, το γεγονός ότι η 
διαχωριστική  γραµµή παίζει ανάµεσα στο τι  δύναται  να θεωρηθεί παράνοµο  και  στο τι  όχι, καθίσταται  πρωταρχικής 
σηµασίας να εξετάσουµε την εξουσία και τους µηχανισµούς της, ιδιαίτερα αυτούς που  τείνουν να επισκιάζουν τη 
διαχωριστική  αυτή  γραµµή και αυτούς που τη διατηρούν.» Cottino  A., 2004, “White – Collar Crime”, στο Colin 
Sumner eds “The Blackwell Companion to Criminology”, Blackwell Publishing, σελ. 343-358, p.344
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καταναγκασµού που του υπόσχεται ο νόµος,831 υπερασπιζόµενο την παγιωµένη τάξη 

πραγµάτων  και προς αποφυγή ευρύτερων συστηµικών  κρίσεων. Πραγµατικό 

εφαλτήριο µιας τέτοιας θεωρητικής πρότασης αποτέλεσε, σύµφωνα µε τις 

διατυπώσεις του S. Cohen, η παρακµή και η κατάρρευση του δυτικού 

φιλελευθερισµού,832 µε κύριο σύµπτωµα της την ουσιαστική διάσταση ανάµεσα στις 

δεδηλωµένες αρχές του φιλελεύθερου καπιταλιστικού κράτους και στις κατ’ ουσίαν 

τελικές δεσµεύσεις του, ή µε άλλα λόγια η αποτυχία τήρησης και διάσωσης των 

κοινωνικών προσχηµάτων.833  «Η πρακτική του φιλελευθερισµού αποδείχθηκε σε 

µεγάλο βαθµό λιγότερο ριζοσπαστική και ανατρεπτική όσον αφορά τις εδραιωµένες 

µορφές ανισότητας και καταπίεσης απ’ ότι κάποιος µπορούσε να περιµένει αν απλά 

έριχνε µια µατιά στη φιλελεύθερη θεωρία και την αποδεχόταν επί της αρχής της»834 

Σε αυτήν ακριβώς τη διάσταση µεταξύ νόµου στη θεωρία και νόµου στη 

πράξη εντόπισαν οι κριτικοί εγκληµατολόγοι τα «εγκλήµατα των ισχυρών» (“crimes 

of the powerful”), ως συνώνυµο πρωτίστως των εγκληµάτων  του λευκού περιλαιµίου 

και ως κατεξοχήν παράδειγµα κοινωνικά επιβλαβούς οικονοµικής δραστηριότητας 

που διαφεύγει της νοµοθετικής ρύθµισης και αντιµετώπισης. Χαρακτηριστικά, ο J. 

Reiman χρησιµοποιεί τη µεταφορά του παραµορφωτικού καθρέφτη για να 

παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι κατηγορίες των  εγκληµάτων, που 

περιλαµβάνονται στον ποινικό κώδικα, και οι πρακτικές του ποινικού συστήµατος 

αλλοιώνουν τη κοινωνική αντίληψη για τις πιο επικίνδυνες και πιο επιβλαβείς 

831  Χαρακτηριστική υπό  την άποψη αυτή είναι η φράση του  Walter Benjamin, «η νοµοθετική διαδικασία  είναι 
εξουσιαστική  διαδικασία, και  σ’ αυτήν την έκταση, µια άµεση εκδήλωση  της βίας» Benjamin W., 1978, “Walter 
Benjamin Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings”, translated by E. Jephcott, Sciken Books, New York, 
σελ. 295

832Cohen S., 1988a,op. cit. σελ. 15 

833  Ο φιλελευθερισµός ως σύνολο ιδεών ή ως  φιλοσοφικό ρεύµα υπερασπίζεται την  ελευθερία του ατόµου 
απέναντι σε κάθε µορφή απολυταρχίας, είτε θρησκευτικού είτε πολιτικού ακόµη και οικονοµικού περιεχοµένου, 
επιδιώκοντας  να µετουσιώσει τη γνωστή ρήση του  Montesquieu «η  Εξουσία συγκρατεί την Εξουσία» (“le Pouvoir 
arrête le Pouvoir”). Η  συνήθης  διάκριση που επιχειρείται ανάµεσα στον πολιτικό φιλελευθερισµό και στον 
οικονοµικό φιλελευθερισµό θεωρείται ότι παραβλέπει τους δεσµούς που  υπάρχουν ανάµεσα σε δύο διαφορετικές 
µεν αλλά συµπληρωµατικές όψεις, οι οποίες συναπαρτίζουν τη φιλελεύθερη παράδοση. Υπό ένα τέτοιο 
γενικευµένο  πρίσµα της φιλελεύθερης παράδοσης  υποστηρίζεται ότι οι φιλελεύθερες κοινωνίες, όπου τις 
ελευθερίες των υποκειµένων τους  εγγυώνται αποτελεσµατικά η αρχή του habeas corpus,  ο δικαστικός έλεγχος επί 
της διοίκησης  και ο  κοινοβουλευτικός έλεγχος επί της  εκτελεστικής  εξουσίας, δύνανται να επιτρέπουν ως έναν 
µεγάλο  βαθµό την παρέµβαση  των διοικητικών αρχών στις διαδικασίες αναπαραγωγής του πλούτου, αναδιανοµής 
των εσόδων ή στις εµπορικές  δραστηριότητες µε το εξωτερικό. «Αυτό που  διασφαλίζει  την ένωση ανάµεσα στον 
οικονοµικό  και τον πολιτικό φιλελευθερισµό είναι  η έννοια του  ατόµου  και των (ατοµικών) δικαιωµάτων του  που 
προσδιορίζονται σε συσχέτιση  µε  (τα κοινωνικά δικαιώµατα) αυτά που  θεµελιώνονται  στην έννοια του  Κράτους»  
Boudon R. & Bourricaud F. “Dictionnaire critique de la sociologie”, PUF, σελ. 341

834 Arlblaster A., 1984, “The Rise and Decline of Western Liberalism”, Basil Blackwell, New York, σελ. 91
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εγκληµατικές και αντι-κοινωνικές συµπεριφορές.835 Παρόµοια, ο F. Pearce διερευνά 

το φαινόµενο του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, τη φύση του, την έκταση του, 

τις δοµικές ευκαιρίες για τη διάπραξη του, τις πρωτοβουλίες για τη ρύθµιση του 

καθώς και τη «µυστικότητα» που το διαπερνά, στο εσωτερικό µιας τέτοιας διάζευξης, 

µεταξύ «του τρόπου που τα πράγµατα υποτίθεται ότι γίνονται και το τι πραγµατικά 

συµβαίνει.»836  Σε αντιστοιχία µε το σκεπτικό που διαµορφώνεται, ο νόµος αποτελεί 

εσωτερικό στοιχείο του κράτους και για την  ακρίβεια τη µετουσίωση της κρατικής 

εξουσίας να καθιστά εγκληµατικές κάποιες συµπεριφορές και µάλιστα περισσότερο 

από κάποιες άλλες. Το ενδιαφέρον εν προκειµένω δεν επικεντρώνεται µόνο στις 

δοµικές διαδικασίες, που οδήγησαν σταδιακά στην «ιζηµατογένεση» των  κυρίαρχων 

αντιλήψεων για το τι αντιλαµβανόµαστε ως «έγκληµα», αλλά και στην  έννοια της 

κοινωνικής βλάβης που παραδοσιακά και συστηµατικά υποσκελίστηκε από τις εν 

λόγω αντιλήψεις.837 «Ο ποινικός νόµος και το έγκληµα έφτασαν  έτσι να εκπροσωπούν 

αλληλο-αµφισβητούµενες κατηγορίες. Αυτό κατέστησε την έννοια του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου λιγότερο προβληµατική και έκανε τη µελέτη, του πως διαφορετικά 

είδη εγκληµάτων  υπάγονται στο νόµο και τη ποινική διαδικασία ένα καίριο θέµα για 

835 Reiman J., 1998, op. cit. σελ.. 56

836 Pearce F., 1976, “Crimes of the Powerful: Marxism, Crime and Deviance”, Pluto Press, London, pp. 79-80

837  Εξ΄ου και το  διχαστικό µοντέλο  µεταξύ «νοµικού  εγκλήµατος» και «πραγµατικού εγκλήµατος» µε το πρώτο να 
ισοδυναµεί µε κάθε ανθρώπινη συµπεριφορά που τιµωρείται από το νόµο. ¨Όπως  χαρακτηριστικά ορίζεται στο  αρ. 
14  Π.Κ. «έγκληµα είναι πράξη  άδικη  και  καταλογιστή  στον δράστη, η  οποία τιµωρείται  από το νόµο.»  Αυτή η 
νοµική έννοια περί εγκλήµατος ενέχει, σύµφωνα µε τον Σ. Αλεξιάδη, ένα βαθµό  αυθαιρεσίας και είναι συµβατική, 
µε την έννοια ότι αποτελεί κατασκεύασµα του  πολιτικά ισχυρού νοµοθέτη, που  καθορίζει αποκλειστικά ποιες 
πράξεις θα αποτελέσουν έγκληµα. Η ύπαρξη δηλαδή του  νοµικού  εγκλήµατος εξαρτάται από την ύπαρξη της 
αντίστοιχης ποινικής  διάταξης, διαρκεί όσο και η ισχύς της διάταξης  εκείνης  που το προβλέπει και οι λόγοι 
θέσπισης του  µπορεί να είναι οποιοιδήποτε. Με την κατάργηση  της ποινικής διάταξης εξαφανίζεται. Η έννοια του 
πραγµατικού εγκλήµατος από την άλλη προσπαθεί να πλησιάσει την έννοια της κοινωνικής  βλάβης. Υπ’ αυτή τη 
λογική το πραγµατικό  έγκληµα συνίσταται σε κάθε κοινωνικό γεγονός µε πραγµατικό και όχι νοµικό-τυπικό 
περιεχόµενο. Ωστόσο, κατά τον Αλεξιάδη η διάκριση  αυτή µεταξύ  νοµικού και πραγµατικού  εγκλήµατος, η οποία 
οριοθετεί ταυτόχρονα το επιστηµονικό αντικείµενο του ποινικού  δικαίου και της  εγκληµατολογίας  αντίστοιχα, δεν 
είναι ανυπέρβλητη αλλά «αντίθετα, µάλιστα, στο  πιο  µεγάλο  ποσοστό των περιπτώσεων οι δύο  έννοιες συναντώνται 
και σε µικρό µόνο ποσοστό υπάρχουν νοµικά εγκλήµατα που  δεν θεωρούνται πραγµατικά ή αντίστροφα. Και σ’ αυτές 
τις σχετικά λίγες περιπτώσεις, η  διαφωνία  έχει κατά κανόνα  περιορισµένη χρονική διάρκεια, γιατί είτε  επικρατεί η 
άποψη ότι  υπάρχει  επικίνδυνα αντικοινωνικός χαρακτήρας και ακολουθεί σχετική  νοµική ρύθµιση, ώστε καθίστανται 
και νοµικά εγκλήµατα (ποινικοποιούνται), είτε επικρατεί  η αντίθετη  άποψη  για νοµικά εγκλήµατα οπότε 
αποποινικοποιούνται.» Αλεξιάδης Σ., 2011, «Εγκληµατολογία», εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σελ. 41 
Η Α. Τρωιάνου –  Λουλά διακρίνει περαιτέρω ότι το έγκληµα ως όρος πολυεδρικής έννοιας  χρησιµοποιείται από 
διάφορες οµάδες  ατόµων µε διαφορετική έννοια. Πιο  συγκεκριµένα, η συγγραφέας  αναγνωρίζει τέσσερις βασικές 
όψεις/έννοιες του εγκλήµατος:  τη νοµική, την ψυχιατρική, την έννοια του  κοινού και την εγκληµατολογική. Η 
νοµική  είναι αυτή που την  ορίζει ο ποινικός νόµος και όπως την καθορίζει. Οι  ψυχίατροι αποφεύγουν τον 
χαρακτηρισµό της πράξης ως έγκληµα. Και αν δοθεί από  κάποιον, αναφέρονται  σε ορµές, παρορµήσεις και κίνητρα 
που  ελέγχονται ή δεν παίρνουν µορφή  κοινωνικά βλαβερή. Το κοινό αντιλαµβάνεται  το έγκληµα µε τη βαριά του 
µορφή δηλαδή ως κακούργηµα. Τέλος, στην εγκληµατολογική έννοια έχουν δοθεί  πολλοί ορισµοί ανάλογα  µε τις 
κατευθύνσεις/σχολές.» Τρωιάνου – Λουλά α., 2004, Έγκληµα &  Μεταφυσική, εκδόσεις  Αντ. Ν. Σάκκουλα, σελ.
17-18    
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την εγκληµατολογία και το αναδυόµενο περιεχόµενο της κοινωνιολογίας του (ποινικού) 

νόµου.»838   

Βασικό ερµηνευτικό κλειδί σε όλη τη κριτική ανάλυση παραµένει η 

σηµαντικότητα του κεφαλαίου εντός του καπιταλιστικού συστήµατος και οµοίως η 

άνιση κατανοµή του πλούτου. Μια τέτοια εκτίµηση, ωστόσο, δεν  παραπέµπει 

αξιωµατικά σε συνοµωσιολογικές θεωρίες για τη δράση του κεφαλαίου ούτε σε 

απλοϊκά συµπεράσµατα περί µιας ωµής και ακατέργαστης εργαλειοποίησης του 

νόµου στα χέρια των καταπιεστών.839   Περισσότερο έχει να κάνει µε την 

αντιφατικότητα που διαπνέει τόσο τη φύση όσο και τη λειτουργία του νόµου στις 

καπιταλιστικές κοινωνίες. «Ενώ ο νόµος και η εφαρµογή του µπορεί, και πράγµατι, 

προστατεύει το σύνολο του  πληθυσµού, και ενώ πολλά «εγκλήµατα» που καταγράφονται 

στις επίσηµες στατιστικές τείνουν δυσανάλογα να θυµατοποιούν  ευάλωτα και φτωχά 

άτοµα, το ποινικό σύστηµα την ίδια στιγµή παίζει αποφασιστικό ρόλο στη διατήρηση 

δοµικών διαχωρισµών στη κοινωνία.»840   Ο νόµος µε άλλα λόγια, δεν ενσαρκώνει 

µονοµερώς το αυτονόητο «φετίχ» µιας ελίτ κάστας αλλά αντιθέτως το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στη πολυδιάστατη δράση του, καθώς, περιορίζοντας την αυθαιρεσία της 

κρατικής εξουσίας και τιµωρώντας περιστασιακά µέλη της κυρίαρχης τάξης, 

λογίζεται επίσηµος συνήγορος του συλλογικού συµφέροντος. ‘Όµως, την  ίδια στιγµή 

ο εγγυητικός χαρακτήρας του για την υπεροχή του δικαίου και τη νοµική ισότητα δεν 

απαλλάσσει τη διαδικασία της εγκληµατοποίησης από το ιστορικό της κοινωνικής 

περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισµού.841  Έτσι, στο φάσµα που 

838 Croall H., 2001, “Understanding White – Collar Crime”, Open University Press, Buckingham – Philadelphia, 
σελ. 3

839Ό Ferrajoli παρουσιάζεται ιδιαίτερα κατατοπιστικός ως προς το  σηµείο αυτό: «Με λίγα λόγια, ο χαρακτήρας του 
κράτους δεν απορρέει από µια πολιτική χρησιµοποίηση  του  για καπιταλιστικούς σκοπούς, αλλά από το ίδιο  το 
οργανωτικό πρότυπο  του όπως  εξελίχθηκε ιστορικά, που  επιτρέπει την υποταγή του  στα γενικά καπιταλιστικά 
συµφέροντα και την αντικειµενική λειτουργικότητα του ως προς αυτά.» Ferrajoli L., 1985a, Aυταρχική Δηµοκρατία 
και Κριτική της Πολιτικής, εκδόσεις Στοχαστής, σελ.54

840Barton A., Corteen K., Scott D. and Whyte D., 2007, Introduction: developing a criminological  imagination στο 
Barton A., Corteen K., Scott D. A& Whyte (eds) Explaining the Criminological Imagination – Critical Readings 
in Criminology, Willan Publishing, σελ. 6

841Σύµφωνα µε την ανάλυση που προσφέρει ο  Luigi Ferrajoli η διαδικασία εγκληµατοποίησης που υλοποιείται 
µέσω του ποινικού  δικαίου, υπακούει στον αντιλαϊκό χαρακτήρα του τελευταίου, ο  οποίος έτσι λειτουργεί σαν 
«ηθικός µηχανισµός  ενοχοποίησης»  και ταυτόχρονα ιδεολογικής ενίσχυσης  της υπάρχουσας τάξης. «Δηλαδή, από 
τη µια, οριστικοποιούνται δικαστικά σαν θετική  ηθικότητα, στο πλαίσιο του  πίνακα αγαθών και αξιών που 
καθρεφτίζει ο κώδικας, τα αγαθά  και οι  αξίες που  πλήττονται µόνο  από την παρεκτροπή που  δικάζεται και 
καταδικάζεται (κυρίως  οι αξίες του  ιδιοκτήτη, της  δηµόσιας τάξης, της αίγλης των θεσµών και των αρχών κλπ)· απ’ 
την άλλη  νοµιµοποιούνται σαν µη  παρεκτρεπόµενες, εκτός απ’ τις µη αντινοµικές βλάβες, κι εκείνες που  δεν 
διώκονται και δεν τιµωρούνται.» Ferrajoli L., 1985b, «Βία και Πολιτική», εκδόσεις στοχαστής, σελ. 85  
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καλύπτεται από το νόµο, η έννοια του εγκλήµατος διαρθρώνεται σε αντιστοιχία µε 

την έµφαση της ποινικής δικαιοσύνης στην εγκληµατικότητα και στον κολασµό 

αυτών «που ποικίλως έχουν περιγραφεί ως το υπο – προλεταριάτο, της µη παραγωγικής 

εργατικής δύναµης ή των  ανέργων ή ηµι - απασχολούµενων» εξορίζοντας κοινωνικά 

και απονευρώνοντας στην ουσία δοµικά πιο ευάλωτους πληθυσµούς. Παράλληλα, κι 

ενώ η επιταγή περί νόµου και τάξης πρωτοστατεί στη µεθοδολογική κατασκευή 

διαδοχικών ηθικών πανικών, αναφορικά µε τη συµπεριφορά των «ανίσχυρων», η 

αδράνεια ακόµη και να ρυθµιστούν τυπικά οι βλάβες που προκαλούν οι σχετικά 

«ισχυροί» κοινωνικοί εταίροι, όπως συχνά συµβαίνει µε τις επιχειρήσεις, θέτει 

εντέλει σε παράλληλη κίνηση µια δεύτερη συντονισµένη προσπάθεια «αντί-

πανικών» (“un-panics”)842 σε σχέση µε την απουσία της κρατικής µέριµνας ως προς 

τις ζηµιογόνες δράσεις των τελευταίων, ιδιαίτερα µάλιστα εάν συγκριθεί µε το 

απεγνωσµένο ενδιαφέρον που αρθρώνεται από το σύνολο των δηµοσιογραφικών 

µέσων και πολιτικών εκπροσώπων για την αντικοινωνική και επικίνδυνη 

συµπεριφορά των  κοινωνικά αδύνατων.843 Σχολιάζοντας µια τέτοια διαφορική εικόνα 

ο Stuart Hall αναφέρει ότι «οι «παρούσες συνθήκες», οι οποίες κάνουν  το φτωχό, 

φτωχό (ή τον εγκληµατία να καταφύγει στο έγκληµα) είναι ακριβώς οι ίδιες που κάνουν 

το πλούσιο, πλούσιο (ή επιτρέπουν  στον νοµοταγή να φαντάζεται ότι τα κοινωνικά αίτια 

του εγκλήµατος θα εξαφανιστούν  αν τιµωρήσεις εξατοµικευµένους εγκληµατίες αρκετά 

σκληρά.»844      

Η αποµάκρυνση της κριτικής εγκληµατολογίας από το αιτιολογικό µοντέλο 

και η ένταξη του κράτους στην  θεωρητική της πρόταση για το εγκληµατικό 

φαινόµενο, και ειδικότερα για τα εγκλήµατα των ισχυρών, συνέβαλε στην  αποκάλυψη 

των εξουσιαστικών δοµών και των πολιτικών συσχετισµών που κρύβονται πίσω από 

842Coleman R., Sim J., Tombs S. & Whyte D., 2009, “Introduction: State, Power, Crime”, στο R. Coleman, J. Sim, 
S. Tombs & D. Whyte (eds) State, Power, Crime, , Sage, Los Angeles-London-New Delhi-Singapoure-Washington 
DC, σελ.6 

843  Οι «αντι-πανικοί»  και η απάθεια για την εγκληµατικότητα του  λευκού  περιλαιµίου  µεθοδεύεται επιπλέον και 
σύµφωνα µε σχετική µελέτη των Gary Slapper & Steve Tombs από το γεγονός ότι το  µεγαλύτερο  µέρος  της 
καλύπτεται από τον σκοτεινό αριθµό του εγκλήµατος και κατά συνέπεια από την απουσία στατιστικών 
αναπαραστάσεων της. Οι συγγραφείς  υπογραµµίζουν ότι η εγκληµατικότητα του  λευκού  περιλαιµίου σπάνια 
εµφανίζεται σε επίσηµες  µετρήσεις εγκληµατικής δράσης, και όταν αυτό συµβαίνει, καταχωρείται σε τόσο ευρείες 
και ασαφείς κατηγορίες που  χάνεται και το παραµικρό νόηµα αναφοράς  σε αυτή.  Slapper G & Tombs S., 2002, 
“Corporate crime, official  statistics and the mass media”, στο Yvonne Jewkers & Gayle Letherby eds. 
“Criminology: A Reader”, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Derhi, σελ.107-115

844  Hall  S., Critcher C., Jefferson T., Clarke J. & Roberts  B., 1978, “Policing  the Crisis: Mugging, the State and 
Law and Order”, Macmillan, London, σελ. x
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την έννοια τους. Ανέσυρε, δηλαδή, τη πολιτική φύση των αιτιών της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, υπογραµµίζοντας την ίδια στιγµή την 

σπουδαιότητα των πολιτικών παρεµβάσεων και των κοινωνικών αλλαγών που πρέπει 

να συνοδεύουν το ρυθµιστικό πλαίσιο καταπολέµησης τους. Εντούτοις, και παρά τις 

πολυποίκιλες κριτικές αναζητήσεις για την  εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, 

εξακολουθεί να παραµένει έωλο µέχρι σήµερα όχι µόνο το ζήτηµα της αντιµετώπισης 

αλλά και του ίδιου του περιεχοµένου της. Οι πολυάριθµοι όροι και οι ακόµη 

περισσότερες ερµηνείες, που έχουν χρησιµοποιηθεί για να περιγράψουν τη πορεία και 

την εξέλιξη του φαινοµένου, λειτουργούν δηλωτικά της απουσίας της επίσηµης 

τυποποίησης του αλλά πρώτιστα της δυσκολίας µιας κοινής και ενιαίας θεωρητικής 

οριοθέτησης του. Οι εξηγήσεις που επιχειρούνται, αποκαλύπτουν ότι παρά τις όποιες 

βελτιώσεις και προόδους, που σηµείωσε προς την κατεύθυνση του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου, «η εγκληµατολογική επιστήµη  ιστορικά αδυνατεί να ξεφύγει από 

το ζουρλοµανδύα του επίσηµου ορισµού περί εγκλήµατος»845   

 Το πρώτο εποµένως παράδοξο αναφορικά µε την ρύθµιση των εγκληµάτων 

του λευκού περιλαιµίου είναι ότι αυτή αναζητείται στο πλαίσιο µιας νοµοθετικής 

αντιµετώπισης τη στιγµή που ο νόµος δεν τυποποιεί τον άδικο και επιβλαβή 

χαρακτήρα τους. Επεκτείνοντας  την  επικριτική ρήση της Carol Smart  ότι «το µόνο 

πράγµα που η εγκληµατολογία δεν µπορεί να κάνει είναι η αποδόµηση του 

εγκλήµατος»846  ο J. Lea παρατηρεί ότι η αποδόµηση του εγκλήµατος, και 

συγκεκριµένα του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου δεν υπήρξε επιτυχής και κατ’ 

επέκταση δεν οδήγησε σε µια επαρκή οριοθέτηση και ρύθµιση του φαινοµένου γιατί 

ολοκληρώθηκε µόνο σε θεωρητικό επίπεδο και όχι και σε πρακτικό. «Το πρόβληµα µε 

την καθαρά θεωρητική αποδόµηση του εγκλήµατος είναι ότι αν η µόνη λύση για την 

αντιµετώπιση των βλαβών και των συγκρούσεων είναι η υπαγωγή τους στους φορείς 

της ποινικής δικαιοσύνης, τότε, έχοντας αποδοµήσει το έγκληµα θεωρητικά, θα πρέπει 

να επανασυναρµολογηθεί πρακτικά µέσω της ποινικοποίησης. Η πρακτική αποδόµηση 

συµβαίνει όταν  οι βλάβες και οι συγκρούσεις δεν  µπορούν  πρακτικά πλέον  να 

845 Barton et al., 2007,op. cit. σελ.202

846 Smart C., 1995, Law, Crime and Sexuality: Essays in Feminism, Sage, London, σελ.39
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αντιµετωπισθούν ως έγκληµα, δηλαδή, όταν οι κοινωνικές σχέσεις ελέγχου του 

εγκλήµατος δεν µπορούν πλέον να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά.»847 

Για τη πληρέστερη κατανόηση µιας τέτοιας αδυναµίας εκπλήρωσης της 

κριτικής παράδοσης και τελικά περιθωριοποίησης του ζητήµατος της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, σύµφωνα µε την αντίστοιχη εκτίµηση της 

H. Croal,848  είναι απαραίτητο να εξετάσουµε το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Η 

µεταστροφή της «ριζοσπαστικής έκρηξης», µε την ανάδυση νέο-συντηρητικών 

κυβερνήσεων  στη Δύση από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, συνδυάστηκε µε τη 

πραγµατικότητα µιας χρηµατοπιστωτικής και ιδεολογικής κρίσης, που µετεξελίχθηκε 

σε κρίση του κράτους πρόνοιας, κρίση της ποινικής δικαιοσύνης και κρίση της λαϊκής 

εµπιστοσύνης προς τις κυβερνήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο εγγράφεται πρόσθετη άνοδος 

των ποσοστών της κοινής εγκληµατικότητας και παράλληλο ξέσπασµα οικονοµικών 

σκανδάλων και πολιτικής διαφθοράς, µε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επιδίδονται 

σε πολιτικές συγκάλυψης,849  ενώ την ίδια περίοδο στο πεδίο της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης, κάνουν την εµφάνιση τους «νέα» προβλήµατα, όπως το οργανωµένο 

έγκληµα, οι µαζικές µεταναστευτικές µετακινήσεις µαζί µε την εγκληµατικότητα που 

τις συνοδεύει, η ιδιωτικοποίηση φορέων  του κοινωνικού ελέγχου και αισθήµατα 

αυξηµένης δηµόσιας ανασφάλειας. Μπροστά σε µια τέτοια εικόνα συνολικής 

παρακµής και κοινωνικού χάους ο ποινικός νόµος αρχίζει να ξανακερδίζει το χαµένο 

του έδαφος, µε τη βεβαιότητα της πεπατηµένης οδού και άρα ως δεδοµένο, πιο απτό 

και σίγουρο από την εγκληµατολογική θεωρία περί κοινωνικής σύγκρουσης. 

Επιπλέον, η αναµόχλευση της τάσης για αναπαράσταση των κοινωνικών 

προβληµάτων  περισσότερο ως ατοµικά προβλήµατα συµπεριφοράς και προσωπικής 

847 Lea J., 2002, op. cit. σελ. 186

848 Croal H., 2001, op. cit. σελ. 4

849  Για να  κατανοήσουµε  τις πολιτικές  κάλυψης «πρέπει  να καταλάβουµε  πως οι άνθρωποι που  µετέχουν  σε 
οργανωσιακές δοµές καλύπτουν τα κεκαλυµµένα, και  πως καταφέρνουν να παίρνουν προνοητικές θέσεις στις  οποίες 
θα παραµείνουν προστατευµένοι, αν η κάλυψη  της  παρέκκλισης αποβεί ανεπιτυχής.» Όπως περαιτέρω  ξεκαθαρίζει 
ο Jack Katz η πολιτική κάλυψης βασίζεται σε µια στρατηγική αδιαφορίας, που µε τη σειρά της καλλιεργείται και 
εκτρέφεται από  τρεις  µύθους οργανωσιακής και ευρείας  κάλυψης. Ο πρώτος σχετίζεται µε τη διάκριση  µεταξύ 
αυτών που βρίσκονται στο εσωτερικό των οργανωσιακών δοµών και των άλλων που στοιχειοθετούν το εξωτερικό 
τους  και στην οικειοποίηση συχνά µιας  «εχθρικής προπαγάνδας». Ο δεύτερος επικεντρώνεται κυρίως στους 
«απαρτίζοντες τις δοµές»   και σχετίζεται µε το  σηµείο τοµής  της προσωπικής καριέρας και της  οργανωσιακής 
ζωής, όπου περιλαµβάνονται «κόλπα»  οικειοθελών παραιτήσεων και εικονικών απολύσεων προκειµένου να 
καθησυχαστούν τυχόν εξωτερικές κοινωνικές  ανησυχίες.  Ενώ ο τρίτος αφορά στη  κοινωνική απόσταση που 
χωρίζει τους  υψηλά προϊστάµενους από τους άµεσα υφισταµένους τους. Η προβολή µιας άτεγκτης  εικόνας 
ιεραρχίας σκιάζει πολλές φορές το γεγονός ότι οι άνθρωποι που µετέχουν ενεργά σε οργανωσιακές δοµές 
διαπραγµατεύονται τη δράση που θα τους ζητηθεί. Katz J., 1979, “Concerted Ignorance: The Social Construction 
Of Cover – Up”, στο “Urban Life”, τ. 8(3), σελ. 295-316   
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ευθύνης παρά σαν συλλογικά, πολιτικά ζητήµατα συνέβαλε περαιτέρω στον 

παραµερισµό  της κριτικής εγκληµατολογίας, µε τη µοµφή ότι η θεωρητική της 

ανάγνωση υποτίµησε και τελικά υποβίβασε τη σοβαρότητα του προβλήµατος που 

συνεπάγεται το έγκληµα για τους πολίτες.850  «Αυταπάτες σχετικά µε τη δυνατότητα 

αλλαγής της κοινωνίας θρυµµατίστηκαν, και η πίστη σε ένα δυνατό δίκαιο κόσµο 

αντιµετωπίστηκε ως θεµελιακή πλάνη»851  Έτσι, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο ο παραγκωνισµός της κριτικής εγκληµατολογίας ολοκληρώθηκε 

υπό το κέλευσµα για άµεση µετάβαση από τον ιδεαλισµό στον  πραγµατισµό. Ο 

τελευταίος, συγγενής µιας περισσότερο θετικιστικής παράδοσης, σήµανε τη συζυγή 

επιστροφή σε λιγότερο ιδεολογικές και περισσότερο αποτελεσµατικές, 

«επιστηµονικές» και προτασσόµενες ως ιδεολογικά ουδέτερες µεθόδους.

Η επιστροφή στο θετικισµό επανέφερε εκ νέου τον «εκπληκτικό διαχωρισµό», 

σύµφωνα µε παλαιότερη παρατήρηση του D. Matza, της µελέτης του εγκλήµατος 

έξωθεν της κρατικής ύλης.852  Η πρακτική που ενεργοποιήθηκε προς αυτή τη 

κατεύθυνση, δροµολογώντας το σηµερινό θρίαµβο της «εξαφάνισης» της 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, συντίθεται σε δύο διαφορετικές αλλά 

συµπληρωµατικές στρατηγικές. Η πρώτη, η στρατηγική του «αντί-κρατισµού» (“anti-

statism”), αφορά στην αναδίπλωση κρατικών  φορέων, άµεσα υπεύθυνων για των 

έλεγχο επιχειρηµατικών δράσεων και συναλλαγών. Είτε µε το πρωταρχικό σύνθηµα 

της «απελευθέρωσης της αγοράς» είτε µε την σύγχρονη «πραγµατικότητα της 

παγκοσµιοποίησης» το γενικό πολιτικό πρόσταγµα υπαγορεύει την  αποδέσµευση της 

επιχειρηµατικότητας και της οικονοµίας σε µια κοινωνία «υπερχρεωµένη» από τη 

κρατική παρέµβαση. Ωστόσο, αυτό που πραγµατικά συµβαίνει από τη δεκαετία του 

’80 και µέχρι σήµερα είναι «η ικανότητα και η διάθεση του κράτους να παρεµβαίνει 

850  Αξίζει να  σηµειωθεί ότι µέρος  µιας  τέτοιας κριτικής είναι «εσωτερικής»  προέλευσης. Συγκεκριµένα ο  Jock 
Young κατά τη µεταστροφή του από τη ριζοσπαστική εγκληµατολογία προς µια πιο ρεαλιστική προσέγγιση 
υπογραµµίζει την ανάγκη επίδειξης µεγαλύτερης σοβαρότητας  απέναντι στο εγκληµατικό φαινόµενο  καθώς 
πλήττει περισσότερο τα κοινωνικά ευάλωτα στρώµατα. Σε αυτό το πλαίσιο ο Young αναφορικά µε τη κρίση της 
κριτικής  εγκληµατολογίας θα  υποστηρίξει ότι η ριζοσπαστική  προσέγγιση τείνει να ταυτιστεί µε το «ανέφικτο» 
λόγω της στάσης της  να υποτιµά τη σοβαρότητα του εγκλήµατος, της καλλιέργειας ταµπού σε σχέση µε την 
αστυνοµική παρέµβαση καθώς και της απροθυµίας  της  να διαπραγµατευθεί µε το θετικισµό, την αιτιολογία, τα 
στατιστικά  στοιχεία και τις  αναθεωρητικές προτάσεις επί του ποινικού  συστήµατος. Young J., 1988, “Radical 
criminology in Britain: the emergence of competing paradigm”, στο “The British Journal of  Criminology”, τ.
28(2) , σελ. 159-183 

851Van Swaaningen R., 1997, “Critical Criminology – Visions from Europe”, Sage Publications, London-Thousand 
Oaks-New Delhi, σελ. 6

852 Matza D., 1964, “Delinquency and Drift”, Willey, New York
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και να ανταποκρίνεται στις δραστηριότητες, εγκληµατικές και άλλες, των ισχυρών  – 

ατόµων, οργανισµών, θεσµών, και των  ίδιων των  κρατών  - οι οποίες δύνανται να 

έχουν τεράστιο καταστροφικό αποτέλεσµα στις ζωές των ατόµων, κοινοτήτων και 

γενικότερα της κοινωνίας…»853 Η δεύτερη πρακτική σχετίζεται µε την υιοθέτηση ενός 

νεοφιλελεύθερου λόγου, στο λεξιλόγιο του οποίου οι αναφορές στο θεσµικό 

συγκεντρωτισµό της εξουσίας και στις πλουτοπαραγωγικές πηγές «συναιρούνται» 

χάριν  ουδετεροποιηµένων αποχρωµατισµών του κράτους και της εθνικής κυριαρχίας. 

Είτε µε είτε χωρίς τη πιστοποίηση µιας εναλλακτικής ορολογίας, υποβασταζόµενης 

από τον πολιτικό εκσυγχρονισµό, το κράτος απεικονίζεται ως ένα τεχνικό σύνολο 

θεσµών, αποστειρωµένο από ιδεολογία και συµφέροντα µε αποκλειστικά 

διεκπεραιωτικό ρόλο. Κατ’ αυτόν  τον τρόπο, µεταξύ άλλων, καλλιεργείται 

τεχνηέντως η αίσθηση ότι όλοι ανεξαιρέτως, ακόµη και τα ίδια τα κράτη και οι 

παντοδύναµοι επιχειρηµατικοί οργανισµοί, βρίσκονται υπό την επιτήρηση και την 

αυθεντία του νόµου, όπως ακριβώς συµβαίνει και µε τα λιγότερο ισχυρά µέλη της 

έννοµης πολιτείας.

Σύµφωνα µε τον  γενικό ισχυρισµό του B. Jessop, το καπιταλιστικό σύστηµα 

δεν είναι ούτε ενοποιηµένο ούτε οµοιογενές, χωρίς ωστόσο µια τέτοια διαπίστωση να 

αρνείται την ύπαρξη κάποιων  βασικών  και αδιαπραγµάτευτων χαρακτηριστικών, που 

το προσδιορίζουν. Για την ακρίβεια, ο συγγραφέας στοχεύει στον ηγετικό ρόλο, που 

το κράτος επιφυλάσσει για τον εαυτό του εντός διαφορετικών  µορφών 

καπιταλιστικής οργάνωσης.854Εµµένοντας λίγο παραπάνω στη διαπίστωση αυτή, η 

ανάδυση και η καθιέρωση της παγκοσµιοποίησης, ως νέας ορθοδοξίας και 

ηγεµονικής αλήθειας, σηµαίνει την εξασφάλιση του σύγχρονου δοµικού πλαισίου και 

ταυτόχρονα ενός καθοριστικού συµµάχου για τη παρασκευή διαρθρωτικών αλλαγών 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίες έχουν καθοριστικές επιπτώσεις 

στον έλεγχο της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου καθώς και στον 

εξωραϊσµό της βλάβης που οι συναφείς δραστηριότητες προκαλούν. Προπορευόµενοι 

µιας τέτοιας εξέλιξης, οι S. Tombs & P. Hillyard υπενθυµίζουν: «µια άµεση 

παρατήρηση είναι ότι αν η ιδέα της παγκοσµιοποίησης έχει γίνει ιδιαίτερα κυρίαρχη, 

τότε αυτό προέκυψε όχι µέσω µιας γενικής και αόριστης έννοιας αλλά προπαγανδίστηκε 

853 Coleman R. et al., 2009, op. cit. σελ . 5

854 Jessop B., 1990, “State Theory: Putting the Capitalist states in their Place” Polity, Cambridge
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µε τρόπους που  συνδέονται µε συγκεκριµένους φορείς, θεσµούς και πρακτικές».855  Οι 

πολλαπλές και πολυσήµαντες αναφορές στην  παγκοσµιοποίηση συγκροτούν τον 

κύριο όγκο του σύγχρονου πολιτικού λόγου, στον οποίο ανατρέχουν  κατεξοχήν  τα 

κράτη για να προσελκύσουν ή να συγκρατήσουν το ιδιωτικό κεφάλαιο, προωθώντας 

διάφορες µορφές «αναρρύθµισης» ή «απορρύθµισης» της οικονοµίας µε ταυτόχρονες 

περικοπές στις κοινωνικές παροχές, και κυρίως για να αναπαράγουν τον επιτακτικό 

και απόλυτο χαρακτήρα τέτοιων µέτρων µε την εδραίωση µιας «πολιτικής κατασκευής 

της ανηµπόριας» (“political construction of helplessness”)856  

Η δοµική ενίσχυση του κεφαλαίου µέσα από πολυάριθµες και µαζικές 

ρυθµιστικές παρεµβάσεις και θεσµοθετήσεις, που σχεδιάστηκαν  και εφαρµόστηκαν 

για το άνοιγµα των εθνικών  αγορών στο ιδιωτικό, υπερεθνικό κεφάλαιο, προοιωνίζει 

παράλληλα τη δυνατότητα αλλά και τη πολιτική βούληση του κράτους να 

παρεµβαίνει στον έλεγχο και να ρυθµίζει τις επιχειρηµατικές δράσεις. Σε πρώτο 

επίπεδο εποµένως καθίσταται σαφές ότι τα κράτη όχι µόνο «συνιστούν προεξάρχοντες 

φορείς της παγκοσµιοποίησης» αλλά παραµένουν «εγγυητές των  πολιτικών και υλικών 

συνθηκών  που απαιτούνται για τη παγκόσµια κεφαλαιακή σώρευση»857  Σε ένα δεύτερο 

επίπεδο, οι S. Tombs & D. Whyte, επισηµαίνουν ότι το δίληµµα ανάµεσα σε ένα 

παρεµβατικό κράτος από τη µια πλευρά και ένα νέο-φιλελεύθερο από την άλλη 

αποδεικνύεται µάλλον απλοϊκό και τελικά ασήµαντο όσον αφορά στα εγκλήµατα του 

λευκού περιλαιµίου και στο ρυθµιστικό τους πλαίσιο, δεδοµένου ότι το σύγχρονο 

855 Tombs S. & Hillyard P., 2004, op. cit. σελ . 39

856Σύµφωνα µε τη Linda Weiss η τακτική που προωθήθηκε για την εδραίωση της  παντοκρατορίας της 
παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας από το  ’80 και έπειτα βασίστηκε ως επί το πλείστον σε µια πολιτική ρητορική 
που ήθελε τις  κυβερνήσεις ανήµπορες να αντιδράσουν στις διεθνείς  επιταγές. «Επιζητώντας την υποστήριξη των 
ψήφων για πολιτικές που  υπολείπονταν δηµόσιας αποδοχής, πολλές κυβερνήσεις, µέλη του ΟΟΣΑ, προσπάθησαν να 
«πουλήσουν» τις πολιτικές τους περί περικοπών των δηµοσίων δαπανών στους ψηφοφόρους τους, σαν (οι πολιτικές 
αυτές) να τους «επιβλήθηκαν» µε κάποιο  τρόπο  από τις «παγκόσµιες οικονοµικές τάσεις, επί των οποίων δεν έχουν 
κανένα  έλεγχο». Χωρίς ένα τέτοιο  επιχείρηµα να είναι απολύτως ψευδές, συνιστά ωστόσο  µόνο  τη µισή αλήθεια 
καθώς η άλλη µισή, όπως ισχυρίζεται η συγγραφέας, βρίσκεται στη συµβολή και στην υποστήριξη που 
προσέφεραν αρκετοί και ισχυροί πολιτικοί ηγέτες  στην εδραίωση  τέτοιων τάσεων. Weiss  L., 1997, Globalization 
and the Myth  of the Powerless State στο  New Left Review, ν. 225, σελ. 15, http://www.labmundo.org/ppmilani/
Linda%20Weiss%20Myth.pdf Ο Perry Anderson προς ενίσχυση του  ισχυρισµού αυτού  παραθέτει το παράδειγµα 
του βρετανικού «Τρίτου Δρόµου»  ως δούρειο  ίππο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που  εφάρµοσε  η κυβέρνηση 
των εργατικών στη  Βρετανία υπό την πρωθυπουργία των Tony Blair και Gordon Brown µε το επιχείρηµα του 
µονόδροµου και της  µη εναλλακτικής. Σύµφωνα µε το συγγραφέα το επιχείρηµα αυτό αποδίδει τα µέγιστα 
ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείται από  µη συντηρητικές  κυβερνήσεις  καθώς «η µη εναλλακτική…αποκτά απόλυτη 
ισχύ  από  τη στιγµή που ένα  εναλλακτικό καθεστώς δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πράγµατι  εναλλακτικές πολιτικές». 
Anderson P., 2000, “Renewals”, σελ New Left Review, no. 1  January/February, http://newleftreview.org/?
page=archive 

857 Barrow S., 2005, The return of the state: globalization, state theory, and the new imperialism στο  New Political 
Science, τ.72(2), σελ. 113-145, p. 125

http://www.labmundo.org/ppmilani/Linda%20Weiss%20Myth.pdf
http://www.labmundo.org/ppmilani/Linda%20Weiss%20Myth.pdf
http://www.labmundo.org/ppmilani/Linda%20Weiss%20Myth.pdf
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κράτος, όπως ακριβώς αποδεικνύεται µέσω της κρατικής πρωτοβουλίας και 

συµµετοχής στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών, δεν υπεραµύνεται 

απαραίτητα του αντικρατισµού αλλά, µε αναλογίες που θυµίζουν τη σύζυγο του 

Καίσαρα, έτσι επιδιώκει πρωτίστως να φαίνεται και να συστήνεται. «Εποµένως 

πρέπει να διακρίνουµε µεταξύ της υποχώρησης του  κράτους ως συνέπεια του 

νεοφιλελευθερισµού και του αντικρατισµού ως ηγεµονικού  µηχανισµού.»858  Υπό αυτή 

την οπτική, οι µετατροπές στην οικονοµία προκειµένου να γίνει «φιλική προς τις 

επιχειρήσεις», η δηµιουργία ενός προνοµιακού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µέσω 

οικονοµικών παροχών, φορολογικών ελαφρύνσεων, νοµοθετικών παρακάµψεων  και 

ρυθµιστικών διευκολύνσεων και τελικά η δοµική προσαρµογή της εγκληµατικότητας 

του λευκού περιλαιµίου, υλοποιούνται µε εθνικές και υπερεθνικές πολιτικές που 

προάγονται αντιστοίχως µέσω κρατικών και υπερκρατικών µορφωµάτων. Το 

ελλειµµατικό ρυθµιστικό πλαίσιο για την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου 

και τελικά η απόσυρση των εν λόγω εγκληµάτων από την κρατική ατζέντα αποτελεί 

απόρροια ενός συνδυασµού εθνικών πολιτικών και διεθνών πιέσεων περί 

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας: «η υπερβολική ρύθµιση θα υποβαθµίσει τη 

λειτουργία της αγοράς. Το κεφάλαιο απλά θα µετακοµίσει αλλού.»859   

Ταυτόχρονα και πέραν των υλικών παρεµβάσεων στην  εθνική και διεθνή 

οικονοµία, που υποκινούν οι πολιτικές της παγκοσµιοποίησης, ο συγκεκριµένος όρος 

υιοθετείται ενισχυτικά για τη µεθόδευση ιδεολογικών µεταβολών και πιο 

συγκεκριµένα για τη πρόκριση της ηθικής αποκατάστασης του κεφαλαίου. Η 

αναπτέρωση του «ηθικού κεφαλαίου του κεφαλαίου» (“ the moral capital of capital”) 

υπαγορεύεται από το αξίωµα που ανάγει την  ιδιωτική οικονοµική δραστηριότητα σε 

αυταπόδεικτο θετικό πρόσηµο και ως εκ τούτου σε αυτοσκοπό. Κατ’ επέκταση η 

επιχειρηµατική και γενικότερα η οικονοµική δραστηριότητα παύει να αντιπροσωπεύει 

το µέσο προς επίτευξη κάποιου άλλου σκοπού και γίνεται σκοπός η ίδια. Εκτός από 

την ηθική νοµιµοποίηση που επιφέρει µια τέτοια νοοτροπία ως προς τα εγκλήµατα 

του λευκού περιλαιµίου και των  πρακτικών  πτυχών, που αυτή συνεπάγεται ως προς 

τη νοµοθετική άρση ή ενσωµάτωση των επιβλαβών  ορίων τους, συµβάλλει 

858  Tombs S. & Whyte D. 2009, “The State and Corporate Crime”, στο  R. Coleman, J. Sim, S. Tombs and D. 
Whyte “State, Power, Crime”,  Sage, Los Angeles-London-New Delhi-Singapoure-Washington DC,  σελ. 106

859Lea J. 2002, op. cit. σελ. 181 
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αποτελεσµατικά στη «συλλογικοποίηση» της επιχειρηµατικής δράσης στη δηµόσια 

συνείδηση. Η επιχειρηµατικότητα µοιάζει να µας αφορά όλους καθόσον  συντελείται 

υπέρ του ευρύτερου εθνικού και κατ’ επέκταση δηµοσίου συµφέροντος.860 

«Θεµελιακά, εποµένως, ζούµε σε µια περίοδο στην οποία τα επιχειρηµατικά 

συµφέροντα – τα οποία είναι εξ ορισµού παραταξιακά συµφέροντα που προκύπτουν 

από δράση που καθοδηγείται από ιδιωτικά κίνητρα – αναπαριστώνται όλο και 

συχνότερα ως «γενικά» ή «εθνικά» συµφέροντα. Πιστεύουµε όλο και περισσότερο ότι 

αυτό που συµβαίνει σε ατοµικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις γενικά µας 

αφορά»861Η διαδικασία ηθικής επιβεβαίωσης και παραδοχής των πρακτικών, που 

ισοδυναµούν µε εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου, τρέπει ακόµη περισσότερο σε 

«άπιαστο όνειρο» την επιδίωξη για νοµοθετική ρύθµιση τους, προσφέροντας 

απλόχερα δικαίωση, συναίνεση και νοµιµοποίηση στις αντίστοιχες πολιτικές 

απορρύθµισης. 

Έχοντας αυτά τα δεδοµένα υπ’ όψη, εκ πρώτης όψεως φαντάζουν αντιφατικές 

οι όποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνονται και προωθούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο για την ρύθµιση ή ακόµη και για κατασταλτική αντιµετώπιση των 

εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου. Ωστόσο, ο J. Lea επισηµαίνει ότι εκτός των 

εντυπώσεων  που δηµιουργούνται στη λαϊκή βάση, ότι ο κρατικός µηχανισµός είναι 

στις επάλξεις και ετοιµοπόλεµος να αντιµετωπίσει την ανεξέλεγκτη δύναµη και 

εγκληµατικότητα του κεφαλαίου, στην  ουσία πρόκειται για κινήσεις αυτοπροστασίας 

και επιβίωσης του καπιταλιστικού συστήµατος συνολικά. «Οι πιέσεις πίσω από 

τέτοιες εξελίξεις φαίνεται, όπως και µε την απαίτηση για παγκόσµια δικαιοσύνη, να 

περιλαµβάνουν µια αναπτυσσόµενη αντίληψη των παγκόσµιων διαστάσεων του 

καπιταλισµού, ειδικότερα τις συνέπειες µιας καταστρεπτικής αναπαραγωγής του 

860  Υπό  αυτό το πνεύµα στην εισηγητική έκθεση επί του  προσχεδίου του πρόσφατου  Νόµου  3919/2011, για την  
«Αρχή  της  επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση  αδικαιολόγητων περιορισµών στη  πρόσβαση  άσκησης 
επαγγελµάτων»  η επαγγελµατική ελευθερία µοιάζει να αποτελεί η ίδια υπέρτατο δηµόσιο  αγαθό. Έχοντας υπόψη 
ότι σύµφωνα  µε τις διατάξεις  του γενικού µέρους του  προαναφερόµενου νόµου  οι µόνες εξαιρέσεις περιορισµού 
της επαγγελµατικής  ελευθερίας δύνανται να χωρέσουν µόνο για επιτακτικούς  λόγους δηµοσίου συµφέροντος και 
µε την επιφύλαξη της αρχής  της αναλογικότητας, εντούτοις στην εισηγητική έκθεση σχολιάζεται: «Αλλά και όταν 
ακόµη, µε  θεώρηση από τη σκοπιά  του συµφέροντος του  κοινωνικού συνόλου, θα µπορούσε  να γίνει δεκτή  συνδροµή 
λόγου δηµοσίου  συµφέροντος του  οποίου  επιβάλλεται  η εξυπηρέτηση, κατά κανόνα και  τότε δεν παρέχεται  εξήγηση 
γιατί, προς ικανοποίηση του επιδιωκόµενου  σκοπού, δεν θα µπορούσε, αντί του  περιορισµού  της επαγγελµατικής 
ελευθερίας, να επιλεγεί  άλλου  είδους µέτρο µη  περιοριστικό της επαγγελµατικής ελευθερίας, προκειµένω να 
επιτευχθεί το επιδιωκόµενο µε τη ρύθµιση αποτέλεσµα.» σελ. 1

861 Tombs S. & Hillyard P., 2004, op. cit. σελ. 41
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κεφαλαίου στο πλαίσιο µιας επιδεινούµενης περιβαλλοντικής κρίσης.»862  Η L.Snider 

ξεκαθαρίζει ακόµη περισσότερο τα πράγµατα υποστηρίζοντας ότι «γενικά οι κρατικές 

δράσεις στις οποίες το κεφάλαιο αντιτίθεται λαµβάνονται µόνο όταν είναι αναγκαίο να 

προστατευθεί η µακρόχρονη σταθερότητα του κράτους – δηλαδή, όταν  ο κίνδυνος 

απειλεί τη συστηµική ηγεµονία, την επιβίωση των υφιστάµενων συνθηκών 

παραγωγής.»863 Επεκτείνοντας µάλιστα τον ισχυρισµό της, η συγγραφέας διευκρινίζει 

ότι ιστορικά οι κυβερνητικές προσπάθειες αναχαίτισης του εγκλήµατος του λευκού 

περιλαιµίου αποδεικνύονται κυκλικές, µε κάθε καταστροφή, που ξεσπά στο πλαίσιο 

της ανεύθυνης και χωρίς λογοδοσία εταιρικής δράσης, να κληροδοτεί µια «ρυθµιστική 

κληρονοµιά» καθώς το κράτος, δεδοµένης της δηµόσιας κατακραυγής, πρέπει να 

φανεί ότι αναλαµβάνει δράση.864 Στο ίδιο σκεπτικό ανήκει και η τάση να ρυθµίζονται, 

να ελέγχονται, ακόµη και να ποινικοποιούνται περισσότερο, οι οικονοµικές εκείνες 

862 Lea J., 2002, op.cit. σελ 181 

863  Snider L., 1991, “The Regulatory Dance: Understanding Reform Processes in Corporate Crime” στο 
International Journal Of Sociology of Law, τ. 19(1), σελ.215

864Αναλυτικότερα η συγγραφέας  υποστηρίζει ότι οι γενικές οικονοµικές ρυθµίσεις  και ειδικότερα οι ρυθµίσεις που 
αφορούν στο έγκληµα του λευκού περιλαιµίου εσωτερικεύουν και αναπαράγουν τις ασύµµετρες  εξουσιαστικές 
σχέσεις, η παγίωση  των οποίων αντικατοπτρίζει αυτό  που  ο Bourdieu ονοµατίζει habitus των ρυθµιστικών αρχών, 
δηλαδή τις στρατηγικές και τις  τεχνικές τους, τις επίσηµες/τυπικές  διευθετήσεις και τις ανεπίσηµες/άτυπες 
στοχεύσεις τους. Το habitus συνιστώντας  µια διαλεκτική διαδικασία  περιλαµβάνει αφενός την αφοµοίωση των 
δοµικών συνθηκών του κοινωνικού  πεδίου, τόσο από  τις ρυθµιστικές αρχές όσο και από τα υπό  ρύθµιση 
υποκείµενα, και αφετέρου την αναπαραγωγή τους δια της εξωτερίκευσης που  συνεπάγεται η υλοποίηση  του 
ρυθµιστικού έργου. Δεδοµένου όµως ότι το κοινωνικό πεδίο δεν αντικατοπτρίζει κάτι απολύτως στατικό  αλλά 
σχετικά σταθερό, τα όρια του  είναι υπό διαρκή επαναδιαπραγµάτευση ανταποκρινόµενα στα µυριάδες παγκόσµια, 
εθνικά και τοπικά γεγονότα. Ωστόσο  υπογραµµίζεται ότι «η κατανόηση  του πως  η  εταιρική  εξουσία διαντιδρά µε το 
habitus καθίσταται ιδιαίτερα  επείγουσα υπό το φως της σηµερινής κατάρρευσης  των αγορών, διότι αυτές οι δυνάµεις 
διαµορφώνουν τις παραµέτρους της µεταρρύθµισης». Αναλυτικότερα σηµειώνεται ότι η λογική  που διαπνέει το 
ρυθµιστικό  µοντέλο για τον έλεγχο της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου αντιστοιχεί σε συµφιλιωτικές 
πρακτικές  συµµόρφωσης για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των αγορών, στο πλαίσιο των οποίων ο 
καταναγκασµός  που συνεπάγεται η επίκληση του ποινικού δικαίου λειτουργεί µόνο  ως έσχατη λύση. Το habitus, 
εποµένως, των ρυθµιστικών αρχών, ως  εσωτερικευµένες αντιδράσεις  έναντι του εγκλήµατος  του λευκού 
περιλαιµίου, παραπέµπει σε µια ρυθµιστική αντίληψη που αντιµετωπίζει το εν λόγω έγκληµα ως µη-τυπικό και εν 
πολλοίς  ατυχές συµβάν και καθιστά  την επιτακτικότητα της ρύθµισης του  περισσότερο τυχαία παρά απόλυτη. 
Βασική  συνισταµένη µιας τέτοιας αντίληψης είναι το αµυντικό  και απολογητικό ύφος που συνοδεύει το 
ρυθµιστικό  έργο  γεγονός που οδηγεί τελικά στην αυτοακύρωση του εφόσον περιορίζεται αποκλειστικά σε µια a 
posteriori επέµβαση  και όχι σε µια a priori κανονικοποίηση  και τυποποίηση της παράνοµης επιχειρηµατικής 
δράσης. Η  δηµιουργία µιας πολυσχιδούς  και αµφίσηµης πολυνοµίας που έπεται µια τέτοια αντίληψη για την 
εγκληµατικότητα του  λευκού  περιλαιµίου  δρα εις διπλούν νοµιµοποιητικά· ως προς το  ρυθµιστικό σύστηµα, για 
την έµφαση που  επιδεικνύει σε δράστες, των οποίων το έλλειµµα σε πολιτική και οικονοµική εξουσία εξυπηρετεί 
την εγκληµατοποίηση και καταδίκη τους, και ως προς  την απαίτηση των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών να 
έχουν λόγο στη  διαµόρφωση του ρυθµιστικού  πλαισίου, να αντιδρούν και αντιστέκονται σε ρυθµιστικές 
εφαρµογές και κατ’  επέκταση ως  προς  το  υπονοούµενο  και αδιακύµαντο  δικαίωµα τους να εναντιώνονται σε 
συγκεκριµένα ρυθµιστικά µέτρα και ως εκ τούτου να παρανοµούν. Τα οικονοµικά σκάνδαλα που ξεσπούν σε ένα 
τέτοιο ρυθµιστικό πλαίσιο αποτελούν για τη συγγραφέα τις µοναδικές  στιγµές ρήξης  του ρυθµιστικού habitus, το 
οποίο όµως λειτουργώντας µέσα σε συγκεκριµένα πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά όρια  επανακαθίσταται  
άτυπα, ενδεχοµένως  µε άλλη µορφή αλλά µε τους  ίδιους όρους. Το  ζήτηµα εποµένως  µε την εγκληµατικότητα του 
λευκού περιλαιµίου δεν συνίσταται τόσο  στο  νοµοθετικό έλλειµµα και στην επίσηµη ρύθµιση· «αυτό που 
υπολείπεται στις ρυθµιστικές αρχές ήταν (και  είναι) η πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική  και  οικονοµική 
εξουσιοδότηση να  ελέγχουν προληπτικά τους κυρίαρχους παράγοντες της αγοράς.» Snider L., 2009, 
“Accommodating Power: The “Common Sense” of Regulators”, στο  Social and Legal Studies, τ.18(2), σελ.179, 
192 
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δραστηριότητες που απειλούν πρωτίστως το ίδιο το κεφάλαιο. Αντίθετα, σε εκείνες 

τις περιοχές της εγκληµατικότητας, όπου οι επιχειρήσεις τείνουν να εµπλέκονται 

περισσότερο, όπως είναι για παράδειγµα η φοροδιαφυγή µέσα από το ξέπλυµα 

βρώµικου χρήµατος, οι νουθεσίες περί «χρηστής και διαφανούς διοίκησης» από το 

διεθνή επιχειρηµατικό κόσµο καθηλώνονται στο επίπεδο των ανενεργών διατάξεων ή/

και ρητορικών διακηρύξεων.865  «Εξειδικευµένοι οργανισµοί στήθηκαν και διεθνείς 

συµβάσεις υπεγράφησαν και κυρώθηκαν για την πρόληψη της διαφθοράς στις διεθνείς 

αγορές και για την  αστυνοµική συνεργασία και την  αµοιβαία δικαστική συνδροµή, ενώ 

τα συνέδρια και οι µελέτες, οι ελεγκτικές επιτροπές και οι εκθέσεις έχουν 

πολλαπλασιαστεί. Όλα αυτά έχουν συνοδευτεί από τις πιο ισχυρές προφορικές 

δεσµεύσεις από αυτούς που  βρίσκονται στην εξουσία, αλλά το σύστηµα του οικονοµικού 

εγκλήµατος δεν έχει διαταραχθεί στο παραµικρό.»866   

Η θεωρητική εξήγηση που προάγεται, συνδέεται µε την αντίληψη ότι οι 

ρυθµιστικές πρωτοβουλίες και εφαρµογές για την  αντιµετώπιση της πολυδιάστατης 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου αποτελούν συµπύκνωση µιας διαδικασίας, 

κατά την οποία ένας αυτόνοµος – κρατικός – φορέας επεµβαίνει ενάντια ενός 

αυτόνοµου – καπιταλιστικού – οργανισµού. Πρόκειται δηλαδή για µια λανθασµένη 

αντίληψη για τη σχέση του κράτους και του επιχειρηµατικού τοµέα, η οποία 

βασίζεται στα χαρακτηριστικά της «αντίθεσης» και της «εξωτερικότητας», σύµφωνα 

µε τα οποία «το κράτος ανέρχεται ως θεσµός ή ως σύνολο θεσµών το οποίο είναι 

οντολογικά ξέχωρο και διάφορο από την αστική κοινωνία. Η µεγαλύτερη στρέβλωση, 

στην οποία αυτό οδηγεί είναι ότι οι ρυθµιστικές αρχές αντιµετωπίζονται µονοδιάστατα, 

από µία περιορισµένη κατανόηση του κράτους που ο Gramsci ορίζει ως «κράτος – 

865  Καθοδηγούµενη από  ένα αντίστοιχο σκεπτικό  η L. Snider εισηγείται ότι το  διευρυµένο και πολυσυζητηµένο 
πεδίο της οικονοµικής εγκληµατικότητας υποδιαιρείται σε δύο βασικούς τοµείς. Ο πρώτος ταυτίζεται µε τα 
«χρηµατοπιστωτικά εγκλήµατα» (“financial crimes”), που  εµπίπτουν κυρίως στο επίπεδο του εµπορικού δικαίου 
(µονοπωλιακές πρακτικές, αθέµιτος ανταγωνισµός κ.α) καθώς και στο  δηµοσιονοµικό και στο  τραπεζικό δίκαιο 
(π.χ. χρηµατηστηριακές απάτες). Τα  θύµατα τέτοιων πρακτικών είναι πρωτίστως οι ίδιες οι αγορές, οι 
ανταγωνιστές  και βεβαίως οι καταναλωτές. Στη δεύτερη κατηγορία  των «κοινωνικών εγκληµάτων» (“social 
crimes”) οι προσβολές  αφορούν στο  εργατικό δίκαιο ή στο πρόσφατο δίκαιο περιβάλλοντος και τα κατεξοχήν 
θύµατα είναι οι εργαζόµενοι και το ευρύ κοινό. Παρά την «απελευθέρωση»  που  βιώνουν και οι δύο κατηγορίες, η 
συγγραφέας υπογραµµίζει µια ποιοτική διαφορά, η οποία συνίσταται στο γεγονός ότι «οι κοινωνικές ρυθµίσεις» 
σχετίζονται µε τους «εξωτερικούς  δορυφόρους»  της παραγωγής  ενώ οι «χρηµατοπιστωτικές»  µε την προστασία 
της ακεραιότητας του ίδιου του συστήµατος συναλλαγών. Snider L., 2000, “The sociology of corporate crime:  An 
obituary (or: Whose knowledge claims have legs?)”, στο Theoretical Criminology, τ. 4(2) σελ.169-206  

866de Brie C., 2000, “Thick as thieves”, στο Le Monde Diplomatique (April) electronic edition: http://
mondediplo.com/2000/04/05debrie 
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φύλακα/αστυνόµο».867  Με το κράτος να παίζει πάντα τον αρνητικό ρόλο του διώκτη, 

οι σχέσεις µεταξύ κράτους και κεφαλαίου αναπαρίστανται µε ανταγωνιστικούς 

όρους, ως αντιµαχόµενες δυνάµεις µέσα σε ένα πεδίο µάχης, όπου το κράτος 

επιδιώκει να επιβάλει τη συµµόρφωση στο νόµο ενώ το κεφάλαιο επιδιώκει να την 

αποφύγει. Αυτή η απλοϊκή, ωστόσο, και για άλλη µια φορά εργαλειακή µεταχείριση 

του κράτους υποβιβάζει και αποκρύπτει την  έννοια της κοινωνικής σύγκρουσης και 

κατ’ επέκταση των  δυναµικών που αναπτύσσονται εντός και δια του κράτους, µε 

άλλα λόγια των εξουσιαστικών συσχετισµών και ισορροπιών.  Μέρος των 

συσχετισµών αυτών στο σηµερινό πλαίσιο είναι η προαναφερόµενη δοµική και ηθική 

ισχύς του κεφαλαίου, η οποία διαπερνώντας συνολικά τους κρατικούς φορείς και 

διαποτίζοντας µέσω της πολιτικής δράσης των  τελευταίων το ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο, συνθέτει τη σύγχρονη, νέο-φιλελεύθερη τάξη πραγµάτων. Οι ισχύοντες, 

εποµένως, ελεγκτικοί και ρυθµιστικοί µηχανισµοί ενεργούν συνθετικά στο όνοµα 

ενός ιστορικού συµβιβασµού, που προέκυψε δυνάµει της κοινωνικής σύγκρουσης, 

και ως εκ τούτου η λειτουργία και οι στόχοι τους καθορίζουν και την ίδια στιγµή 

καθορίζονται από τις αεικίνητες, ζωτικές και άρα υπό συνεχή διαπραγµάτευση 

ισορροπίες ανάµεσα και εντός των κρατών, του κεφαλαίου και των κοινωνικών 

οµάδων.868«Οι ρυθµιστικοί φορείς εποµένως δεν είναι απλά «φύλακες» - δηλαδή η 

867  Tombs S. & Whyte D., 2009, p.108  Ο Gramsci  οικειοποιείται το συγκεκριµένο όρο  για να υποστηρίξει ότι η 
εικόνα µας  για το κράτος θα παραµένει επιλεκτική  και µονοδιάστατη όσο  επικρατεί η δεσποτική, καταπιεστική 
και νοµο-κεντρική αντίληψη περί κράτους. Όπως ο ίδιος αναφέρει «στην πολεµική για τις λειτουργίες του  Κράτους, 
το Κράτος «νυχτοφύλακας» (“veilleur de nuit”) ανταποκρίνεται  στην ιταλική έκφραση  «το Κράτος αστυνόµος» (“lo 
Stato carabimiere”) και σηµαίνει ένα Κράτος  οι  λειτουργίες  του  οποίου περιορίζονται στη διατήρηση  της  δηµόσιας 
ασφάλειας  και στον σεβασµό των νόµων. Το γεγονός που  αποκρύπτεται σε µια τέτοια µορφή  συστήµατος (το οποίο, 
σε κάθε περίπτωση  δεν έχει υπάρξει ποτέ  παρά µόνο στα χαρτιά, ως περιορισµένη  υπόθεση) είναι ότι  η πορεία της 
ιστορικής ανάπτυξης προσιδιάζει στις ιδιωτικές δυνάµεις, στην αστική κοινωνία, η οποία οµοίως είναι  «Κράτος», 
για την ακρίβεια είναι το  ίδιο  το  Κράτος…Το αντίθετο του  (κράτους αστυνόµου) θα µπορούσε  να είναι σε γενικές 
γραµµές το  «ηθικό  Κράτος» (“Stato etico”) ή το «παρεµβατικό  Κράτος» (“Stato intervenzionista”)…» Gramsci  A., 
2001, “Quaderni el carcere -  volume terzo, quaderni 12-29, (1932-1935)”, Einauadi Tascabili,  Torino, σελ. 2032      

868  Ο  Niklas Luhmann υπογραµµίζει ότι ακόµη και διατυπώσεις όπως «διασυνδέσεις ανάµεσα στο νόµο  και στη 
κοινωνία»  θα πρέπει να αποφεύγονται ιδιαιτέρως, καθώς  προϋποθέτουν ότι ο νόµος είναι στοιχείο εξωτερικό της 
κοινωνίας. Σύµφωνα µε την ανάλυση του συγγραφέα το νοµικό σύστηµα  αποτελεί ένα διαφοροποιηµένο 
λειτουργικό σύστηµα  εντός της κοινωνίας. Οι µηχανισµοί του  εποµένως ασχολούνται διαρκώς  µε  το να φέρουν εις 
πέρας  τη λειτουργία και µε την αναπαραγωγή του  συστήµατος συνολικά και τη δική  τους ειδικότερα. Αυτό 
σηµαίνει ότι το  νοµικό σύστηµα αφενός  ικανοποιεί µια κοινωνική λειτουργία – δηλαδή τίθεται στην «υπηρεσία» 
της κοινωνίας – και αφετέρου ότι συµµετέχει ενεργά  στην κοινωνική κατασκευή της  πραγµατικότητας. «Ο  νόµος 
δεν είναι ούτε πολιτική ούτε και οικονοµία, ούτε  θρησκεία ούτε και παιδεία· δεν παράγει  κανένα έργο τέχνης και δεν 
θεραπεύει  καµιά ασθένεια, δεν διαχέει καµία είδηση παρόλο που  δεν µπορεί  να υπάρξει  αν όλα αυτά δεν συµβαίνουν 
επίσης. ‘Έτσι, σαν κάθε αυτοποιητικό  σύστηµα, είναι  και  παραµένει σε ένα µεγάλο βαθµό εξαρτηµένο  από  το 
περιβάλλον του  και µάλιστα το γεγονός ότι είναι τεχνητό,  ως διαφοροποιηµένη λειτουργία του  κοινωνικού 
συστήµατος, αυξάνει περισσότερο αυτή  την εξάρτηση. Και ταυτόχρονο, ως κλειστό σύστηµα ο νόµος είναι απόλυτα 
αυτόνοµος στο  επίπεδο της λειτουργίας των µηχανισµών του. Μόνο ο νόµος µπορεί  να πει  τι είναι  νόµιµο και τι 
παράνοµο, και κατά την απάντηση  σε µια τέτοια ερώτηση αναφέρεται πάντα τόσο  στα αποτελέσµατα που  παράγουν 
οι  ίδιοι του οι µηχανισµοί όσο και στις  συνέπειες για  τις  µελλοντικές λειτουργίες του  συστήµατος.» Luhman N., 
1994,  “Law as a Social System”, στο Kahei Rokumoto eds, “Sociological Theories of Law, New York University 
Press, σελ. 358
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σχέση τους µε το κεφάλαιο δεν είναι απλά αντιθετική και εξωτερική – αλλά παίζουν ένα 

πολύ γενικότερο ρόλο στο να αναπαράγουν τις αναγκαίες κοινωνικές συνθήκες για τη 

διατήρηση της καπιταλιστικής έννοµης τάξης.»869

 Προσαρµόζοντας τις κοινωνικές ισορροπίες στην  εικόνα της ευθείας γραµµής 

και παραβλέποντας  τη πολυπλοκότητα που ενέχει στο εσωτερικό τους, η έννοια του 

κράτους εξοµοιώνεται µε τη στιβαρότητα και τη στατικότητα ενός αντικειµένου αντί 

να ακολουθεί τη δυναµική της διαδικασίας και των εξελίξεων που υπόσχονται οι 

καιροί και εν  προκειµένω σε αντιστοιχία µε τις αγορές. Πέρα από τις θεωρητικές 

ανακολουθίες και τα πολιτικά αδιέξοδα η µονολιθική προβολή του κράτους ως 

επιτελικού διαχειριστή, καλλιεργεί περαιτέρω συγχύσεις σύµφωνα µε τις οποίες, και 

σε αντιδιαστολή µε την µαχητικότητα του κατά του κεφαλαίου, ανάγεται 

αδιαφιλονίκητος και απόλυτος προασπιστής του γενικού συµφέροντος και του 

δηµοσίου συµφέροντος. Χωρίς ένας τέτοιος ισχυρισµός να είναι απόλυτα αναληθής, 

ξεχνά µε τη σειρά του τα ιδιωτικά συµφέροντα που διατρέχουν  το κράτος και που 

τελικά το προσδιορίζουν, παρέχοντας πολιτικές ασυλίες στα πλέον κυρίαρχα από 

αυτά, περιπλέκοντας και συσκοτίζοντας τους εξουσιαστικούς συσχετισµούς και 

διατηρώντας ανθεκτικές και διηθητικές µορφές ανισότητας. Κοινό χαρακτηριστικό σε 

όλες τις περιπτώσεις ενός µονοδιάστατου, και «εξωτικού» κράτους, είτε αυτό 

σηµαίνει τον  «αστυνόµο του κεφαλαίου», είτε το εργαλείο του κεφαλαίου, είτε 

ενσαρκώνει τα ιδιωτικά συµφέροντα είτε µονοπωλεί τα δηµόσια, είναι ότι η 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου διαπράττεται ερήµην του κράτους αυτού 

και κατ’ επέκταση πέραν των ορίων του. Η απουσία του κράτους από το σκηνικό 

παρέχει πλεονάζουσα και αξιόπιστη επιχειρηµατολογία  όχι µόνο για την έλλειψη 

ρυθµιστικού πλαισίου αλλά και για το «µπόλιασµα» της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου στη κοινωνική συνείδηση ως συνεπαγωγή της καπιταλιστικής 

κοινωνίας παρά σαν  παρέκκλιση από τις νόρµες της. Για τη κατανόηση εποµένως 

τόσο της διαφοροποιηµένης φύσης της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου  

όσο και της προνοµιακής αντιµετώπισης της «αντί να επικεντρωνόµαστε στο σχετικό 

µέγεθος του «δηµόσιου» ή «ιδιωτικού» συµφέροντος, το κλειδί εδώ είναι πώς αυτές οι 

δύο κατηγορίες φτάνουν να έχουν πολιτικό νόηµα και εξουσιαστικές θεσµικές συνέπειες 

869 Tombs S. & Whyte D., 2009,op. cit. σελ.110           
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στη δόµηση της οικονοµίας και στη διευκόλυνση στρατηγικών  για τη κεφαλαιακή 

σώρευση.»870 

 Η εξουσία του κεφαλαίου και η εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, ως 

κατάχρηση της πρώτης, δεν  εξαρτώνται ούτε σχετίζονται µόνο µε την   αναδίπλωση 

του κράτους ή τον περιορισµό της κρατικής εξουσίας αλλά και µε τη κρατική 

διαµεσολάβηση και θεσµική παρέµβαση, προκειµένου είτε να αποφευχθούν 

συστηµικοί κίνδυνοι είτε να ενισχυθούν  οι όροι της καπιταλιστικής ισορροπίας. 

Ανεξάρτητα από τις νέο-φιλελεύθερες ρητορείες περί κατάργησης του παρεµβατικού 

κράτους και συρρίκνωσης της κρατικής εξουσίας, ο ρόλος του κράτους παραµένει 

θεµελιακής σηµασίας για την επιβίωση των κερδοσκοπικών εταιρειών εντός της 

καπιταλιστικής παραγωγής. Aυτήν, εξάλλου, τη σηµερινή αντίφαση της υποχώρησης 

του κράτους από την µια και της αναγεννηµένης παρουσίας του από την άλλη 

δυνάµει, και στις δύο περιπτώσεις, των οικονοµικών  πιέσεων, ο Lea περιγράφει ως 

«στρεβλό καταργητισµό του κράτους» Παρόλες, όµως, τις στρεβλώσεις, τις 

αντιφάσεις, τις αντιθέσεις, τις συγκρούσεις και τις ανατροπές από τις οποίες 

καταρτίζεται το καπιταλιστικό κράτος, ο ρόλος του, αν  και σύνθετος, είναι σαφής ως 

προς την συντήρηση και αναπαραγωγή του κεφαλαίου.  «Πράγµατι δεν είναι 

υπερβολή να πούµε ότι τα κράτη συνιστούν πηγή ζωής για τις εταιρείες: (αυτές) 

µπορούν µόνο να επενδύσουν, να αποσπάσουν υπεραξία, και να παράγουν κέρδη 

εξαιτίας πολύπλοκων κανόνων που επιτρέπουν επισήµως και εν  συνεχεία συνθέτουν τις 

δραστηριότητες τους. Κυβερνητικοί και δικαστικοί θεσµοί εγκαθιδρύουν  στη βάση της 

σύστασης τους οργανισµούς µε ιδιαίτερα νοµικά και διοικητικά χαρακτηριστικά. Οι 

εταιρείες εποµένως παίρνουν  µορφή από τους κανόνες που ελέγχουν το εργατικό 

δυναµικό και τις εµπορικές αγορές, από ρυθµιστικούς νόµους που καθορίζουν τις 

κοινωνικές και οικονοµικές υποχρεώσεις των εταιρειών κ.ο.κ. Στις καπιταλιστικές 

κοινωνίες εποµένως δεν µπορούµε να δούµε το κράτος να ορθώνεται σε δυαδική 

αντίθεση µε τις αγορές (ή τις εταιρείες).»871  Από τη στιγµή που οι εταιρείες, οι όµιλοι 

εταιρειών  και οι επιχειρηµατικοί κολοσσοί αποτελούν  νοµικά πρόσωπα, η σύσταση 

και η λειτουργία τους εντός των κρατών προδιαγράφεται και από την  νοµοθεσία των 

τελευταίων. Αυτό πιο απλά σηµαίνει, ότι οι εταιρείες δεν απολαµβάνουν απόλυτης 

870 Coleman J. et al. 2009, op. cit. σελ .10

871 Tombs S. & Whyte D., 2009, op. cit. σελ .110



396

αυτονοµίας από τα κράτη αλλά βρίσκονται σε σχέση «σχετικής αυτονοµίας» µε αυτά. 

Με αυτή την έννοια υφίστανται τόσο εντός όσο και εκτός των κρατικών κανόνων και 

θεσµών.

Στην άλλη όψη του νοµίσµατος βρίσκεται η σχετική αυτονοµία που 

απολαµβάνουν  τα κράτη έναντι των επιχειρήσεων. Πολύ περισσότερο σήµερα, λόγω 

των µαζικών ιδιωτικοποιήσεων και απελευθερώσεων, τα κράτη βασίζονται σχεδόν 

αποκλειστικά στον επιχειρηµατικό τοµέα και στο κεφάλαιο, που αυτός εκπροσωπεί, 

για την παροχή εργασίας, υπηρεσιών  και αγαθών, για τη διενέργεια επενδύσεων και 

γενικότερα για τη οικονοµική πρόοδο µιας χώρας, δεδοµένου ότι στο πλαίσιο της 

νεοφιλελεύθερης πραγµατικότητας δεν υπάρχουν άλλοι µηχανισµοί ούτε εναλλακτικά 

µέσα για την υλοποίηση των ίδιων σκοπών. Με δεδοµένες επίσης τις διαστάσεις µιας 

παγκόσµιας αγοράς, γίνεται κατανοητό ότι ο έλεγχος επί των  επιχειρήσεων και η 

ρύθµιση της δραστηριότητας τους από το κράτος αποφεύγεται ή ασκείται µέχρι του 

σηµείου που το κεφάλαιο νιώθει να µην απειλείται η δράση του, ώστε να µην 

υποχρεωθεί µε τη σειρά του να αποδηµήσει σε ευνοϊκότερους οικονοµικούς 

παραδείσους. Το κράτος, ωστόσο, φαίνεται να αναλαµβάνει αυστηρή και επιµελή 

ελεγκτική δράση στην περίπτωση που απειλείται η δική του νοµιµοποίηση θέτοντας 

σε συνολικό κίνδυνο το καπιταλιστικό σύστηµα.872  Μόνο µε αυτή την έννοια το 

κράτος αντιπροσωπεύει το «φύλακα του κεφαλαίου» και µάλιστα το «φύλακα µε 

γνώση», δηλαδή εντός ενός πλαισίου που όχι µόνο δεν το αντιµάχεται αλλά που 

απεναντίας το προειδοποιεί για τις συνέπειες που επιφυλάσσει η αριστοτέλεια 

«ύβρις», διασώζοντας το εντέλει από τις αυτοκαταστροφικές του τάσεις. «Αυτή η 

δυαδική σχέση δηµιουργεί ευκαιρίες αλλά επίσης θέτει όρια για τη ρύθµιση, καθώς το 

κράτος και εξαρτάται από τον επιχειρηµατικό τοµέα και απαιτείται να παρουσιάζεται 

ως ρυθµιστής του.»873 

Ακριβώς πάνω σε αυτή τη δυαδική σχέση και στην αµοιβαία αλληλεξάρτηση 

του κράτους και του κεφαλαίου εδράζεται και γονιµοποιείται η έννοια αλλά και η 

872  Σύµφωνα µε το σχόλιο της L. Snider: «η  ρητορική  του  δηµοκρατικού συστήµατος υπαγορεύει  ότι  οι  ζωές είναι 
σηµαντικότερες από  τα οικονοµικά  κέρδη: όταν αυτή η  δοξασία αποκαλύπτεται  ψευδής και  όταν η εν λόγω αντίφαση 
δηµοσιοποιείται, τα κράτη θα  υποχρεωθούν, για να διατηρήσουν τη νοµιµοποίηση τους, να περάσουν νόµους 
προσδιορίζοντας τα ελάχιστα όρια για την ασφάλεια (των εργατών) στους βιοµηχάνους.»  Snider L., 1993a, “Politics 
of Corporate Crime Control”, στο  Frank Pearce & Michael Woodiwiss “Global Crime Connections – Dynamics 
and Control”, Macmillan, Hampsire & London, σελ.  224

873Tombs S. & Whyte D., 2009, op. cit. σελ 114  
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πραγµατικότητα του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου. Οι σχέσεις αµοιβαιότητας 

και εκατέρωθεν εξοικείωσης που συνδέουν το κράτος και το κεφάλαιο εντός του 

καπιταλιστικού συστήµατος, παραπέµποντας συχνά σε αντίστοιχες συµµαχίες και 

συνταυτίσεις, υπαγορεύουν και τη θέση του πρώτου σε σχέση µε την 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου. Ήδη, η έννοια του «κρατικού – εταιρικού 

εγκλήµατος» διαφώτισε επαρκώς το τρόπο που το κράτος άλλοτε εγκαινιάζει και 

άλλοτε διευκολύνει αντίστοιχες πτυχές εγκληµατικότητας. Η κατανόηση µιας τέτοιας, 

διαλεκτικού χαρακτήρα, σχέσης ανάµεσα στα κράτη και στις επιχειρήσεις προτρέπει 

στην απόρριψη θεωρητικών αναπαραστάσεων του κράτους ως παθητικού, 

εξωτερικού παρατηρητή σε σχέση µε τη διάπραξη εγκληµάτων λευκού περιλαιµίου 

ενώ, παράλληλα, αποκαλύπτει ότι γύρω από το δοµικό της άξονα στρέφονται 

συµπλεγµατικές επικαλύψεις και συχνά συνειδητές συγκαλύψεις των δύο 

συνιστωσών. Η εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, εποµένως, είναι το 

παράγωγο σκεύασµα µιας σύνθετης ένωσης κράτους και κεφαλαίου. Διαφορετικά 

ειπωµένο, η εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου δεν  συνιστά το αντίπαλο δέος 

της κρατικής εξουσίας στην  αντιπαράθεση του κράτους µε την επιχειρηµατική δράση  

ούτε παράπλευρο φαινόµενο των  κρατικών κενών  και παραλείψεων αλλά ευδοκιµεί 

επί του κοινού εδάφους µιας συµβιωτικής σχέσης, που µοιράζονται τα κράτη και οι 

επιχειρήσεις. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι πιθανότητες, προκαταβάλλοντας ταυτόχρονα 

και ως προς τις δυνατότητες, για τον έλεγχο της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου αντιστοιχούν στο µέγεθος της ρήξης, που θα επέλθει σε µια τέτοια 

συµβίωση, ακόµη και στιγµιαία.                             

Β. Οι απόπειρες ρύθµισης και αντιµετώπισης

α) Το ποινικό δίκαιο ως επιλογή τυπικής ρύθµισης της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου 

Στο επίπεδο τόσο της σχεδιασµένης όσο και της εφαρµοσµένης 

αντεγκληµατικής πολιτικής για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου κυριαρχούν δύο βασικές τάσεις: η πρώτη παραπέµπει στις παραδοσιακές 

αρχές του ποινικού δικαίου και ως εκ τούτου στο προληπτικό-κατασταλτικό πρότυπο 



398

ενώ η δεύτερη, εµφανώς πιο εκσυγχρονισµένη άποψη, βασίζεται σε ένα περισσότερο 

συναινετικό-διαχειριστικό µοντέλο ρύθµισης.874  Η ειρωνεία, που ελλοχεύει στην 

κριτική αντιµετώπιση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου µε την παράλληλη 

επίκληση του ποινικού δικαίου, είναι κάτι παραπάνω από πρόδηλη για τους κριτικούς 

εγκληµατολόγους, δεδοµένης της κατεύθυνσης που ακολούθησε η κριτική τους περί 

της µεροληπτικής, άνισης και τελικά άδικης δοµής και εφαρµογής του ποινικού 

νόµου. Αναλογιζόµενοι αυτήν ακριβώς την  ειρωνεία, οι Anne Alvesalo και Steve 

Tombs υπογραµµίζουν το µέγεθος του προβλήµατος που έχει να αντιµετωπίσει ο 

κριτικός σπουδαστής της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου στη σηµερινή 

συγκυρία, υποδεικνύοντας απερίφραστα τις επιβλαβείς διαστάσεις της 

νεοφιλελεύθερης επέλασης.875  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ωστόσο, επισηµαίνεται η 

παγίδα του στρουκτουραλισµού και του ντετερµινισµού, που λανθάνει στην κριτική 

εγκληµατολογία, καλλιεργώντας όχι µόνο µια αίσθηση συλλογικής απελπισίας και 

αδράνειας αλλά ταυτόχρονα διευκολύνοντας, αν όχι συµβάλλοντας, «δια της 

παραλείψεως ή της παραιτήσεως» στην εδραίωση άκρατων και σκαιών 

καπιταλιστικών µεθόδων. «Συχνά υπονοούµενη σε µια τέτοια ανάλυση είναι µια 

µάλλον  εργαλειακή θεώρηση του κράτους, και, στο µέτρο ενός οπτιµισµού περί των 

δυνατοτήτων µιας θεµελιακής αλλαγής, µια κάποια τελεολογική θεώρηση της πάλης 

των τάξεων.876 

Η συντηρητική αντίληψη  ότι στο υπάρχον πολιτικο-οικονοµικό σύστηµα δεν 

µπορεί να γίνει τίποτα σε σχέση µε την ρύθµιση της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου, αντλώντας τις αναφορές της από µια κοντόθωρη και απόλυτη ανάγνωση 

874Σύµφωνα µε τη L. Snider καθεµία από τις  µορφές αντεγκληµατικής πολιτικής υποκινείται από την εσωτερική ή 
εξωτερική  ανάλυση των αιτιών του εγκλήµατος  του λευκού περιλαιµίου. Έτσι η ποινική λύση  προτιµάται 
περισσότερο από  τους  θεωρητικούς που  επιχειρούν µια µίκρο-ανάλυση  του φαινοµένου· το πρόβληµα  δηλαδή 
συγκεντρώνεται πρώτιστα στην «προσωπικότητα»  του  εγκληµατία του λευκού περιλαιµίου. Στο συναινετικό-
ρυθµιστικό  σχήµα καταλήγουν περισσότερο οι θεωρητικοί µιας  µέσο-ανάλυσης, οι οποίοι εστιάζουν στην 
εσωτερική δοµή και οργάνωση των επιχειρήσεων. Ενώ τέλος η µάκρο-ανάλυση, η  οποία επικεντρώνεται κυρίως 
στις εξωτερικές  δοµές, τροφοδότησε  τη προσέγγιση της κριτικής κυρίως εγκληµατολογίας.  Snider L., 1993, op. 
cit. σελ 218-223 

875  Alvesalo A. & Tombs S., 2002, “Working for criminlazation of economic offending: contradictions  fro critical 
criminology?”, στο Critical Criminology, τ.11, σελ. 21 – 40

876  Pearce F., 1993, “Corporate rationality as Corporate Crime”, in Studies in  Political Economy,, τ. 40, σελ.
136-137
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κλασσικών µαρξιστών νοµικών και θεωρητικών,877  δεν αντιπαρατίθεται, κατά 

σχετική δήλωση, σε ρεφορµιστικές προσεγγίσεις αλλά ανακυκλώνει τελικά έναν 

δυσλειτουργικό και εµµονικό σχεδόν δογµατισµό, ο οποίος αρνείται πεισµατικά να 

κατανοήσει και ως εκ τούτου να παρέµβει στα µεγέθη της σύγχρονης 

πραγµατικότητας. Η επίκληση του ποινικού δικαίου µέσα σε µια τέτοια 

πραγµατικότητα αντικατοπτρίζει αφενός την άποψη ότι δεν υπάρχουν πια άλλα 

περιθώρια παθητικότητας απέναντι στην πλήρη απενεχοποίηση και τελικά δοµική 

ένταξη της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου στη σηµερινή κοινωνική ζωή 

και αφετέρου, ακολουθώντας το νήµα της κριτικής προσέγγισης των  Howard Becker 

και Alvin Gouldner, την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει αξιακά ουδέτερη γνώση, και ως 

εκ τούτου την ηθική υποχρέωση «να επιλέξουµε µε ποια πλευρά είµαστε».878  Υπό 

αυτή τη θεωρητική προσέγγιση η επιλογή του ποινικού δικαίου γίνεται στο πλαίσιο 

877  Τέτοιου είδους αναφορές παραπέµπουν κυρίως στο Ρώσο µαρξιστή νοµικό   Evgeny Pashukanis, ο  οποίος 
συνοπτικά υποστήριξε ότι η κατασκευή του εγκλήµατος θα εκλείψει εφόσον ξεπεραστούν οι κοινωνικές  συνθήκες 
που το συντηρούν. Πιο συγκεκριµένα θεώρησε ότι οι υλικές σχέσεις  του εγκλήµατος  καθώς  και του  κράτους θα 
εξασθενίσουν διότι σε µια κοµµουνιστική κοινωνία το κεφάλαιο και οι ανισότητες καθώς και οι συγκρούσεις που 
αυτό  συνεπάγεται θα καταργηθούν ενώ η εξουσία θα αναπροσαρµοστεί από το  λαό καθιστώντας  περιττή τη 
λειτουργία του κράτους. «Ο µόνος δρόµος για να εξαφανιστούν τα φαινόµενα αυτού  που  συνιστά πραγµατικότητα 
είναι  ο  δρόµος της πρακτικής κατάργησης αυτών των σχέσεων, δηλαδή η επαναστατική πάλη του  προλεταριάτου  και 
η πραγµατοποίηση του  σοσιαλισµού.»   Ο σοσιαλισµός  θα παράσχει τις υλικές  συνθήκες  για έναν ριζοσπαστικό 
καταργητισµό στο πλαίσιο του  οποίου η ουσιαστική ισότητα των ατόµων θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις και 
τις δυνατότητες ώστε η επίλυση των συγκρούσεων και των προβληµάτων τους να ολοκληρώνεται χωρίς την 
καταφυγή τους στο ποινικό δίκαιο και το  κράτος. «Οι  αντιλήψεις περί εγκλήµατος και ποινής, είναι  όπως µπορεί να 
συµπεράνει  κανείς...αναγκαίοι  ορισµοί  της  νοµικής µορφής, από  την οποία δεν θα µπορέσουµε να απαλλαγούµε 
παρά  µόνο όταν θα αρχίσει να καταργείται  γενικά το νοµικό  εποικοδόµηµα και όταν θα αρχίσουν να ξεπερνιούνται 
στην πράξη – και όχι  µόνο  στις διακηρύξεις – οι  αντιλήψεις εκείνες που  έγιναν ανώφελες. Αυτό  θα είναι η καλύτερη 
απόδειξη  ότι  επιτέλους  καταλύεται µπροστά µας  ο στενός ορίζοντας του  αστικού κράτους.» Pashukanis E, 1985, 
«Μαρξισµός και Δίκαιο», µετάφραση  Αντρέας Χριστόπουλος, Μυρσίνη  Ζορµπά, β’  έκδοση, Οδυσσέας, σελ., 186, 
189

878  Σύµφωνα µε τον Howard Becker η επιλογή µεταξύ µιας ουδέτερης  και ανεξάρτητης  ή  µιας  ιδεολογικά 
προσανατολισµένης θεωρητικής  προσέγγισης αποτελεί επί της  ουσίας ψευτοδίληµµα διότι η έρευνα και η  µελέτη 
κοινωνικών προβληµάτων που  αντλούνται µέσα από  τον κόσµο στον οποίο  ζούµε είναι αδύνατον να µη φέρει 
στοιχεία  προσωπικής  και πολιτικής συµπάθειας. Όπως  συγκεκριµένα  σχολιάζεται το ζήτηµα  τίθεται στις 
πραγµατικές  του διαστάσεις µεταθέτοντας το ερώτηµα: «εποµένως, η  ερώτηση δεν είναι αν πρέπει να διαλέξουµε 
πλευρά, καθώς  αναπόφευκτα θα συµβεί, αλλά µε ποιανού  τη  πλευρά είµαστε.»  Συνεχίζοντας ο συγγραφέας 
επιχειρηµατολογεί υπέρ µιας κοινωνιολογίας που προσφέρεται στο  πλευρό των κοινωνικά ανίσχυρων. Βαδίζοντας 
πάνω στο ίδιο  σκεπτικό ο Alvin Gouldner προσθέτει ότι µια τέτοια παρότρυνση θα τάραζε ελάχιστα τη κυρίαρχη 
κοινωνιολογία. «Δηλώνοντας  κάποιος  τον εαυτό του  «στο πλευρό των ανίσχυρων» ενδέχεται  να έχει ελάχιστη 
σηµασία αν δεν επιφέρει   πλήγµα επί των ισχυρών». 1.Becker H., 1967, Whose Side Are we On?, στο  “Social 
Problems”, τ.14(3) σελ. 239, 2. Gouldner A., 1973, “For Sociology: renewal and critique in sociology today”, 
Pelican, London, http://www.questia.com/library/book/for-sociology-renewal-and-critique-in-sociology-today-by-
alvin-w-gouldner.jsp

http://www.questia.com/library/book/for-sociology-renewal-and-critique-in-sociology-today-by-alvin-w-gouldner.jsp
http://www.questia.com/library/book/for-sociology-renewal-and-critique-in-sociology-today-by-alvin-w-gouldner.jsp
http://www.questia.com/library/book/for-sociology-renewal-and-critique-in-sociology-today-by-alvin-w-gouldner.jsp
http://www.questia.com/library/book/for-sociology-renewal-and-critique-in-sociology-today-by-alvin-w-gouldner.jsp
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µιας «αντάρτικης εγκληµατολογίας» (“partisan criminology”),879  θεµελιωµένης στις 

αρχές του ποινικού εγγυητισµού880και στην  αµεσότητα που υπόσχεται το ήδη 

δοµηµένο οπλοστάσιο του ποινικού δικαίου.881

Μια από τις πρώτες παρατηρήσεις, που ανακύπτουν σε σχέση µε µια τέτοια 

θεωρητική τοποθέτηση, εστιάζει στην ιστορική «παραµέληση» του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου από το ποινικό δίκαιο. Ανατρέχοντας στο σύνολο της 

εγκληµατολογικής ύλης, οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς, απαριθµούνται 

συνοπτικά ως εξής:

879  Ο  όρος  οφείλει την έµπνευση του στο κάλεσµα του Howard Becker το 1967 για µια «παρτιζάνικη 
κοινωνιολογία». Θεωρώντας ως δεδοµένο ότι δεν υπάρχει αντικειµενική γνώση καθώς η ερευνητική διαδικασία 
για την παραγωγή της, τουλάχιστον στις  δυτικές φιλελεύθερες δηµοκρατίες, προϋποθέτει τη συναίνεση ή 
υποστήριξη  κάποιου οργανισµού, ο όρος  παραπέµπει ουσιαστικά στην οικειοποίηση µιας ερευνητικής µεθόδου 
που θέτει τον εαυτό  της στο πλευρό των σχετικά ανίσχυρων ή καλύτερα  θέτει τον εαυτό της υπόλογο  στους 
σχετικά ανίσχυρους µε σκοπό να εισηγηθεί ή να προάγει προοδευτικές κοινωνικές αλλαγές. Αυτό την ίδια στιγµή 
δεν αντιπροσωπεύει κάτι απόλυτο αλλά παραπέµπει σε  µια διαλεκτική διαδικασία, η οποία είναι ανοιχτή στα 
σχόλια, στις παρατηρήσεις, στις  ερωτήσεις, στον αντίλογο και πρόθυµη να δώσει εξηγήσεις και επιχειρήµατα. «Η 
προσέγγιση µας ίσως συνοψίζεται  καλύτερα στη φράση «συνειδητή  τοποθέτηση» (“conscious  partiality”): διάφορη 
από την απλή συναισθηµατική κατανόηση, αυτή η προσέγγιση περιλαµβάνει µια «µερική  ταύτιση» («partial 
identification”) µε τις έγνοιες και  τις επιθυµίες των συνεντευξιαζοµένων, διατηρώντας την ίδια στιγµή «µια κριτική 
και διαλεκτική απόσταση» ανάµεσα στους ερευνητές και σε αυτούς  µε οποίους δουλεύουν» Alvesalo A. & Tombs S., 
2002,op. cit. σελ.27

880 Η θεωρία του «ποινικού  εγγυητισµού» (“garantismo penale”) αποδίδεται στον Ιταλό νοµικό  και δικαστή Luigi 
Ferrajoli και αποσκοπεί την επανασύνδεση του συστήµατος  ποινικής  δικαιοσύνης µε τις φιλοσοφικές, πολιτικές 
και νοµικές του «ρίζες»  ή µε άλλα λόγια µε τις αρχές  του  Διαφωτισµού. Στο πλαίσιο  αυτό ο ποινικός εγγυητισµός 
είναι συνώνυµος µε την υπεράσπιση και προώθηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων: το  δικαίωµα στη ζωή και στη 
προσωπική ελευθερία, το  δικαίωµα στις αστικές και πολιτικές ελευθερίες, το  δικαίωµα πρόσβασης στα κοινωνικά 
µέσα ύπαρξης. «Ο εγγυητισµός  επίσης συνεπάγεται τα δικαιώµατα των αδύναµων έναντι  των δικαιωµάτων των 
ισχυρών και παραπέµπεί  στη βεβαιότητα του  νόµου  ως αντίθετη της αυθαιρεσίας. Υπονοεί τη διάκριση µεταξύ  ηθικής 
και νόµου, µια διάκριση  η οποία περιορίζει τη νοµιµοποίηση  της κρατικής  παρέµβασης σε ένα πολύ  περιορισµένο 
πεδίο.» Υπ’ αυτή την έννοια ο εγγυητισµός  δεν αντανακλά απλά το κράτος δικαίου αλλά  προοιωνίζει, αυτό που ο 
Alessandro Baratta ονοµάζει «ελάχιστο  ποινικό δίκαιο» (“diritto penale minimo”), µια στρατηγική  η οποία 
υπερακοντίζει  τον υπερβολικό ζήλο και την ηθική του Αγγλικού  ρεαλισµού ενώ παράλληλα υπαινίσσεται στην 
πρωτότυπη εκδοχή του, αν και µε έντονα κριτικό πνεύµα, τον Σκανδιναβικό καταργητισµό. Σύµφωνα µε την 
θεωρία του  εγγυητισµού ο  νόµος πρέπει να είναι ορθολογικός και προβλέψιµος, δηλαδή τόσο  το ουσιαστικό 
δίκαιο-οι κανόνες όσο και το δικονοµικό δίκαιο-διαδικασίες πρέπει να είναι σαφώς και επακριβώς ορισµένα και 
προκαθορισµένα. Σύµφωνα  µε  αυτή την οπτική και µε δεδοµένη τη σύγχρονη  κατεύθυνση της ποινικής 
νοµοθεσίας και πρακτικής, η επιστροφή στις αρχές του  Διαφωτισµού δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως  µια ήπια, 
ρεφορµιστική πρόταση, αλλά ως έκκληση για µεγάλες, ριζοσπαστικές  αλλαγές. Ruggiero v., 1994, “Book 
Reviews: Diritto e Ragione – Teoria del garantismo penale”, στο Social & Legal Studies, τ.3, σελ.185

881  Η  λειτουργικότητα, ωστόσο, ενός τέτοιου δοµηµένου  οπλοστασίου δεν είναι αυτονόητη  διότι, όπως 
παρατηρείται, σε αντίθεση µε την εγκληµατολογία, που γνώρισε αξιοσηµείωτη διεύρυνση, όσον αφορά στα 
εταιρικά εγκλήµατα «το Οικονοµικό Ποινικό Δίκαιο παρέµεινε, αντίθετα, εγκλωβισµένο τόσο από πλευράς 
θεωρητικής  κατανόησης όσο και  από  πλευράς πρακτικών νοµοθετικών µέτρων στις παραδοσιακές του  ρίζες: στην 
απόκρουση, δηλαδή, κρατικών επεµβάσεων σε µια οικονοµία που  αρεσκόταν να θεωρεί  ως «ελεύθερη»». Και 
παρόλη  την κατοπινή ανάπτυξη  και εξέλιξη  που  καταγράφεται υπέρ  λεγόµενου Οικονοµικού Ποινικού  Δικαίου, 
ιδιαίτερα υπό την επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως  πηγής δικαίου  και του και του  ρόλου του Συγκριτικού 
Δικαίου, εντούτοις εξακολουθούν να είναι σκιερές βασικές πτυχές του, που  σχετίζονται τόσο µε το  Γενικό όσό  και 
µε το  Ειδικό  του  Μέρος, όπως  τα µοντέλα θεµελίωσης ποινικής ευθύνης των επιχειρήσεων ή το έννοµο αγαθό για 
την κατάστρωση  ειδικής υπόστασης επιµέρους ειδικών οικονοµικών εγκληµάτων αντίστοιχα.  Tiedemann K., 
2011, «Το Οικονοµικό Ποινικό  Δίκαιο  στην Ευρώπη – Μια αξιολογική προσέγγιση»  στα Ποινικά Χρονικά, τ. 9, 
σελ. 641  
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 «Πολλές επιβλαβείς και επιζήµιες συµπεριφορές που αναγνωρίζονται µε την 

ετικέτα του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου και του εταιρικού εγκλήµατος 

δεν ορίζονται επισήµως ως έγκληµα.

 Ακόµη όµως κι αν  (το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου) τυποποιείται επισήµως 

ως αξιόποινη πράξη δεν λαµβάνει από τις διωκτικές αρχές την  απαραίτητη 

προσοχή που απαιτεί.

 Ακόµη κι αν διωχθούν ισχυρά φυσικά και νοµικά πρόσωπα µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν την εξουσία τους για να αποφύγουν τη καταδίκη.

 Ακόµη κι αν καταδικαστούν  οι δράστες για εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου 

και εταιρικά προβλήµατα τείνουν να λαµβάνουν συγκριτικά ελαφρύτερες ποινές.

 Έχοντας σχεδιαστεί για άτοµα, οι παραδοσιακές νοµικές έννοιες της ποινικής 

ευθύνης είναι δύσκολο να βρουν εφαρµογή σε εταιρικές παραβάσεις.

 Παρά το γεγονός ότι πολλά από τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου και τα 

εταιρικά εγκλήµατα έχουν θύµατα άτοµα, τα σχήµατα θυµατοποίησης δεν 

ταιριάζουν µε αυτά της παραδοσιακής εγκληµατικότητας.

 Οι κυβερνήσεις έχουν ίδιους λόγους να µην παίρνουν στα σοβαρά τα εταιρικά 

εγκλήµατα.»882 

Ακολουθώντας το σχήµα του Alan Norrie η ποινικοποίηση του εγκλήµατος 

του λευκού περιλαιµίου γεννά µια σειρά από νοµικά-τεχνικά και µια σειρά από 

ιδεολογικά-θεωρητικά προβλήµατα, τα οποία, ωστόσο, δεν είναι άσχετα µεταξύ τους 

αλλά λειτουργούν πάνω σε συµπληρωµατική βάση. Τα πρώτα, τα οποία αφορούν 

στον ατοµοκεντρικό χαρακτήρα του ποινικού δικαίου, σχετίζονται κυρίως µε την 

υποκειµενική υπόσταση του εγκλήµατος και άρα µε το ζήτηµα της πρόθεσης και τις 

διαβαθµίσεις του δόλου, µε το ζήτηµα της ποινικής ευθύνης αλλά ακόµη και µε το 

είδος της επιβαλλόµενης ποινής. Τα δεύτερα συνδέονται µε την  εργαλειακή 

σκοπιµότητα του ποινικού δικαίου και ως εκ τούτου µε την αποστολή και το ρόλο του 

να ελέγχει τη συµπεριφορά της εργατικής τάξης, γεγονός που εκ των  πραγµάτων 

αποκλείει από τους κόλπους του τη ρύθµιση της δοµικής εξουσίας του κεφαλαίου. 

Όπως συγκεκριµένα µνηµονεύεται, αυτοί που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του 

ποινικού νόµου, δεν τον οραµατίστηκαν να χαίρει εφαρµογής και σε αξιοσέβαστα 

882  Johnstone J. & Ward  T., 2010, Law & Crime, Sage, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington, 
σελ.111-112
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πρόσωπα της ίδιας κοινωνικής τάξης µε τους εαυτούς τους, πόσο µάλλον να 

εφαρµόζεται σε νοµικά πρόσωπα. Στις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί µέχρι 

τώρα για την υπέρβαση αυτών των δυσκολιών ο Norrie διακρίνει δύο βασικές 

στρατηγικές: αυτή της «διαφοροποίησης» (“differentiation”)  και αυτή της 

«αφοµοίωσης» (“assimilation”). Σύµφωνη και µε την ετυµολογική ερµηνεία, η 

στρατηγική της διαφοροποίησης προτείνει το διαχωρισµό της κοινής 

εγκληµατικότητας από την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, µε την 

τελευταία να συνιστά µεν  δηµοσίου χαρακτήρα προσβολή αλλά να µην  φτάνει στο 

σηµείο να ταυτίζεται µε συγκεκριµένη αξιόποινη πράξη. Το αξίωµα της 

αντικειµενικής ευθύνης και η αντιστροφή του βάρους απόδειξης αποτελούν τις 

βασικότερες συνισταµένες της. Αντίθετα µε βάση τη πρόταση της αφοµοίωσης 

προκρίνεται η πλήρης ποινικοποίηση των εγκληµάτων  του λευκού κολάρου ενώ η 

έννοια της ποινικής ευθύνης νοµικών προσώπων και πολύ περισσότερο οι διάφορες 

προσεγγίσεις περί συλλογικής ποινικής ευθύνης αισιοδοξούν να προσπελάσουν τα 

θεωρητικά ζητήµατα που ακολουθούν το δράστη-νοµικό πρόσωπο.883 

    Πέραν των προαναφερόµενων, επιστηµολογικού πρώτιστα χαρακτήρα, 

ζητηµάτων οι G. Slapper και S. Tombs υπενθυµίζουν τη διάκριση των εγκληµάτων 

του λευκού περιλαιµίου ανάµεσα σε αυτά που προσβάλλουν τη κοινωνική ειρήνη και 

σε αυτά που απειλούν την οικονοµική σταθερότητα, η οποία δύναται να οδηγήσει σε 

µια ανισοβαρή ποινικοποίηση κυρίως υπέρ των πρώτων, καθώς θίγουν  αµεσότερα και 

εντονότερα τα συµφέροντα της καπιταλιστικής παραγωγής. Παρόλα αυτά όµως 

υποστηρίζεται ότι η αποτροπή, που εµπεριέχεται στο ποινικό δίκαιο τόσο στη γενική 

της µορφή όσο και ειδικότερα, δύναται να αποδειχθεί πολύ πιο λειτουργική στη 

περίπτωση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου και µάλιστα σε αντίθεση 

µε την αποτυχία που χρεώνεται για την καταπολέµηση της κοινής εγκληµατικότητας. 

Σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό η σύγκριση της κοινής µε την εγκληµατικότητα του 

883  Norrie A., 2001, Crime, reason and History: A Critical Introduction to Criminal Law, Cambridge University 
Press, 2nd ed., Cambridge.  Επίσης  σχολιάζοντας  τις στρατηγικές  αυτές οι Gerry Johnstone & Tony Ward 
αναφέρουν ότι η πρώτη της διαφοροποίησης µέσω της υιοθέτησης της αντικειµενικής ευθύνης καθιστά άδικο  τον 
ποινικό νόµο ενώ παράλληλα υποβιβάζει τη  σπουδαιότητα της εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου καθώς 
αυτή ανεξαρτήτως του  βάρους της ποινής θα εξακολουθεί να  διαφεύγει το κοινωνικό στίγµα του εγκλήµατος. Στη 
δεύτερη περίπτωση της αφοµοίωσης υποστηρίζεται ότι τόσο τα θεωρητικά όσο  και τα τεχνικά ζητήµατα του 
δόλου  και της ευθύνης θα µπορούσαν να ξεπεραστούν πολύ πιο εύκολα και µάλλον πιο αποτελεσµατικά αν αντί 
για τον ποινικό νόµο  ενεργοποιούνταν κυρίως το αστικό  δίκαιο. Τείνοντας περισσότερο προς τη θεωρητική 
πρόταση της  «αποκαταστατικής δικαιοσύνης» (restorative justice”) οι συγγραφείς επιµένουν ότι µε µια τέτοια 
διευθέτηση εξασφαλίζεται τόσο  η άµεση ικανοποίηση του  θύµατος όσο και η ηθική  απαξίωση της επιβλαβούς 
συµπεριφοράς.  Johnstone J. & Ward T., 2010, σελ. 18-21, 119-121
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λευκού περιλαιµίου και η ανάδειξη των  ιδιαιτεροτήτων της δεύτερης δικαιολογούν 

τόσο το  θεωρητικό παράδειγµα της ορθολογικής επιλογής (“rational choice 

theory”)884  όσο και τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του ποινικού συστήµατος ως καίριες 

παραµέτρους για τη ρύθµιση τους. «Οι οικονοµικές προσβολές είναι πολύ περισσότερο 

πιο υπολογιστικές απ’ ότι το κοινό έγκληµα, περιλαµβάνουν πολύ πιο έντονα το 

στοιχείο του ορθολογικού σχεδιασµού, είναι συχνά πιο πολύπλοκες, περιλαµβάνουν 

πολύωρη µελέτη εγγράφων  και κατά την εξιχνίαση τους καταναλώνουν  τεράστιες 

αστυνοµικές δυνάµεις, και όχι µόνο εξαιτίας της γενικής προϋπόθεσης ότι σε τέτοιου 

είδους αστυνοµική δουλειά επικεντρώνονται καταρχήν  στην αναγνώριση του 

αδικήµατος απ’ ότι του δράστη.»885  

Πιο αναλυτικά, υπογραµµίζεται ότι το αποτρεπτικό αποτέλεσµα, που συνεπάγεται 

η εφαρµογή του ποινικού δικαίου, ενδείκνυται περισσότερο για τους δράστες των 

εταιρικών εγκληµάτων παρά για τους εγκληµατίες του δρόµου τόσο για λόγους 

αποτελεσµατικότητας όσο και για λόγους δικαιοσύνης, που και στις δυο περιπτώσεις 

σχετίζονται µε το µέγεθος της ισχύος και των  προνοµίων που απολαµβάνουν οι 

πρώτοι, υποδηλώνοντας το αντίστοιχο µέγεθος της απώλειας που διακυβεύεται. 

Σύµφωνα µε την  προβαλλόµενη επιχειρηµατολογία, οι εταιρείες ως ορθολογικοί και 

υπολογιστικοί σχηµατισµοί δύνανται να αποτελέσουν υποκείµενα προληπτικής -

αποτρεπτικής πολιτικής· τα εγκλήµατα τους συχνά παραπέµπουν σε συνεχείς και 

αδιάλειπτες καταστάσεις, οι οποίες θα µπορούσαν να αποτραπούν αν 

εντατικοποιούνταν οι έλεγχοι· το αποτρεπτικό «µήνυµα» της επαπειλούµενης ποινής, 

θα µπορούσε εύκολα να µεταδοθεί στους εν δυνάµει δράστες· και ο αυξηµένος 

αποτρεπτικός κολασµός των εταιρειών  όχι µόνο δεν  θα συνεπαγόταν κοινωνική 

αδικία αλλά θα λειτουργούσε εξισορροπητικά προς αυτόν που επιφυλάσσεται για 

884Σύµφωνα µε τη θεωρία της ορθολογικής  επιλογής (“rational choice theory”) το έγκληµα αναπαριστά περίπου 
έναν ισολογισµό, ο  οποίος αντανακλάται στην απλή  εξίσωση µεταξύ του κέρδους-οφέλους που προσκοµίζει το 
έγκληµα και του κόστους-απώλειας που συνεπάγεται µε όρους σύλληψης και καταδίκης  από το επίσηµο κράτος. 
Βασική  αρχή εποµένως  της  συγκεκριµένης  θεωρίας είναι ότι οι δράστες µέσω της  εγκληµατικής τους 
συµπεριφοράς επιδιώκουν να καρπωθούν κέρδος, συνήθως µάλιστα οικονοµικό. Αυτό παραπέµπει σε µια 
διαδικασία επιλογής – λήψης συγκεκριµένης απόφασης µεταξύ άλλων εναλλακτικών. Αυτές οι επιλογές/
αποφάσεις  µε  τη σειρά τους  τεκµαίρονται ορθολογικές µέσα  στο όρια που  υπαγορεύει ο χρόνος, η δυνατότητα και 
η διαθεσιµότητα σε σχέση µε τις πληροφορίες που  διαθέτει ο δράστης. Όπως συγκεκριµένα τονίζεται, οι δράστες, 
«γενικώς κάνουν ότι  καλύτερο µπορούν εντός των ορίων του  χρόνου, των µέσων, και των πληροφοριών  που 
διαθέτουν. Γι’ αυτό  το λόγο  χαρακτηρίζουµε  τις αποφάσεις τους ορθολογικές, εντούτοις υπό µια στενή  έννοια.»  
Clarke R. & Cornish D., 2001, “Rational Choice” στο R. Patermoster & R. Bachman (eds) Explaining Criminals 
and Crime. Essays in Contemporary Criminological Theory, Roxbury, Los Angeles, σελ. 25 

885 Alvessalo A. & Tombs S.., 2002, op. cit  σελ.33 
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τους κοινούς εγκληµατίες.886  Πέραν όµως των επιχειρηµάτων για την ορθολογική, 

δίκαιη και αποτελεσµατική απάντηση που συνιστά το ποινικό δίκαιο απέναντι στην 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου χάριν του αποτρεπτικού χαρακτήρα του, ο 

ίδιος αυτός χαρακτήρας προβάλλεται επιπλέον ως θεµελιακή προϋπόθεση για την 

γενικότερη εξασφάλιση νόµιµης συµπεριφοράς από µέρους των οικονοµικών 

παραγόντων. «Οι εταιρείες δεν  είναι ούτε ηθικές ούτε ανήθικες – είναι αµοραλιστικές 

καιροσκοπικές οντότητες. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι η ικανότητα των ρυθµιστικών 

αρχών να επιβάλλονται ώστε κάθε εταιρεία που  συµµορφώνεται στο νόµο να έχει 

κάποια διαβεβαίωση ότι όσες δεν  συµµορφώνονται θα αντιµετωπίσουν  ποινές.»887  Με 

άλλα λόγια, η ύπαρξη εύλογων  πιθανοτήτων για την ανίχνευση και τον εντοπισµό 

τέτοιων µορφών εγκληµατικότητας καθώς και η υπόσχεση έγκυρων ποινών, µε την 

ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας και δυνάµει καταδικαστικών αποφάσεων, 

δύνανται να λειτουργήσουν ως κίνητρο και πρόσηµο υπέρ µιας νόµιµης 

συµπεριφοράς από µέρους των εταιρειών,  προαναγγέλλοντας το ύφος µιας 

αντίστοιχης επιχειρηµατικής κουλτούρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι A. Alvesalo και S. Tombs, παράλληλα µε τις απαιτούµενες 

προσαρµογές του ποινικού δικαίου για την  ρύθµιση της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου, εισηγούνται την ανάγκη γενικότερων  παρεµβάσεων  τόσο σε 

διοικητικό όσο και σε πολιτικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Η ισορροπηµένη και 

δίκαιη εφαρµογή του ποινικού νόµου στον τοµέα της συγκεκριµένης 

εγκληµατικότητας προαπαιτεί, σύµφωνα µε αυτή την άποψη, πρωτοβουλίες, ώστε το 

έγκληµα του λευκού περιλαιµίου να προβληθεί ως οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό 

και εγκληµατικό πρόβληµα που επιφέρει βλάβες τόσο στον  υλικό όσο και στον 

πολιτικό ιστό της κοινωνίας. Δηλαδή, βασική συνισταµένη για τη λειτουργική 

ποινικοποίηση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου συνιστά η κατανόηση 

της ως µέρος και κατ’ επέκταση η σύνδεση της µε ένα γενικότερο κοινωνικό 

σχεδιασµό. Και πάλι οι ιδιαιτερότητες ως προς τη πολιτική φύση του εγκλήµατος του 

λευκού περιλαιµίου έρχονται στο προσκήνιο προκειµένου πέραν από τον ποινικό 

νόµο και την εφαρµογή του να εξασφαλιστεί και ο πολιτικός έλεγχος τους, ο οποίος 

δεν παραπέµπει µονάχα στην πολιτική ηγεσία αλλά ταυτόχρονα σε οµάδες πολιτικής 

886 Slapper G & Tombs S., 1999, op. cit  σελ. 185-188

887 Ibid σελ.187
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πίεσης καθώς και σε κοινωνικά κινήµατα. Μέσω της πολιτικοποίησης του 

εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου προσδοκάται η µόνιµη ενσωµάτωση του στα 

θέµατα της πολιτικής ατζέντας, αντί της κυκλικής, η διάρκεια της οποίας είναι 

ανάλογη, όπως είδαµε, µε αυτή της δηµόσιας κατακραυγής που διαδέχεται τα 

οικονοµικά σκάνδαλα και την οποία µοιραία διαδέχεται η συλλογική λήθη. Μια 

τέτοια ενσωµάτωση θεωρείται επιπλέον  ότι θα λειτουργήσει διττά, µεταθέτοντας µεν 

το βάρος της αντεγκληµατικής πολιτικής στα πλέον επιβλαβή εγκλήµατα του λευκού 

κολάρου και συµβάλλοντας στην πολιτική αποφόρτιση της κοινής εγκληµατικότητας 

µαζί µε τις πρακτικές συνέπειες που κάτι τέτοιο συνεπάγεται για τη στρατηγική της 

διαχειριστικής και αναλογιστικής δικαιοσύνης. 

Οι κριτικοί υπερασπιστές του ποινικού δικαίου δεν παραγνωρίζουν τις λεπτές 

ισορροπίες που επιτάσσει η χρήση του για τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου 

καθώς και τις πιθανότητες ενός κατασταλτικού µπούµερανγκ. Γι’ αυτό και σπεύδουν 

να επισηµάνουν και να υπερτονίσουν  πρώτοι τους κινδύνους που υφέρπουν στο 

εσωτερικό της πολιτικής υπέρ της ποινικοποίησης. Οι κρυφές πτυχές µιας 

νοµοτυπικής υπόστασης του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου παραπέµπουν σε 

µια συγκεκαλυµµένη χρήση του για τη διεύρυνση της πολιτικής ελέγχου και 

καταστολής µε παράλληλη ισχυροποίηση της νοµιµοποίησης του ποινικού 

συστήµατος, για µια ανέξοδη και ως επί το πλείστον συµβολική τιµώρηση του, για 

την σύγχυση του µε άλλες µορφές οργανωµένης εγκληµατικότητας και την επί της 

ουσίας εξαίρεση του από τη ποινική δίωξη, την  ταύτιση και κατά συνέπεια εξάντληση 

του σε µικρο-µεσαίες περιπτώσεις ενώ σε κάθε περίπτωση η ενεργοποίηση του 

ποινικού νόµου µπορεί να προστεθεί απλά στο υπολογιζόµενο κόστος των 

παράνοµων οικονοµικών  δραστηριοτήτων και να αφοµοιωθεί από την αντίστοιχη 

ριψοκίνδυνη λογική που τις πλαισιώνει, καθιστώντας τη βλάβη επαχθέστερη κατά τη 

µετακύλιση της στο κοινωνικό σύνολο.888  Η εµπειρία του όχι και τόσο µακρινού 

παρελθόντος έχει έµπρακτα αποδείξει το πώς οι σταυροφορίες κατά του 

εγκληµατικού φαινοµένου καταλήγουν συνήθως να µεταµορφώνονται σε δούρειο 

ίππο για πιο αυταρχικές, καταπιεστικές, αυθαίρετες και κατασταλτικές κρατικές 

888 Alvessalo A. & Tombs S.., 2002, op. cit  σελ . 30-33
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πολιτικές889αφήνοντας επιπλέον αιχµές όχι µόνο για την  ποινική επιλογή αλλά και για 

την διατήρηση του εγκλήµατος ως εννοιολογική κατηγορία της πραγµατικότητας. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η προσοχή στρέφεται όχι σε µια αβασάνιστη 

αναζήτηση του ποινικού δικαίου αλλά σε µια σχεδιασµένη χρήση του, ήτοι µε 

προκαθορισµένες συνέπειες. Στο πλαίσιο αυτό, η βαρύτητα των επιχειρηµάτων 

έγκειται για άλλη µια φορά στις συνθήκες, που απαρτίζουν το κοινωνικο-πολιτικό 

πεδίο, το οποίο έτσι παρεµβάλλεται καθοριστικά στη διαµόρφωση τους και κατ’ 

επέκταση στην υλική απόρροια των λόγων τους. Συνεπώς, τέτοιου είδους 

επιχειρήµατα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένα στη δοµική εξουσία του κεφαλαίου 

και στους τρόπους µε τους οποίους αυτή αναπαράγεται, αντιστέκεται, διαφεύγει και 

επανέρχεται. Η παράµετρος του ποινικού δικαίου µέσα σε ένα τέτοιο πεδίο 

εξουσιαστικών  ανισοτήτων λειτουργεί ως νοµιµοποιητικό επιστέγασµα του 

κοινωνικού ελέγχου, προβάλλοντας ως επίσηµα αξιώµατα της την ισότητα και την 

ισότιµη µεταχείριση, τη µη ανοχή στη βία και τη καταστρατήγηση των θεσµών καθώς 

και το κυριαρχικό µέληµα για την αποκατάσταση του θύµατος. Η ποινικοποίηση, 

εποµένως, του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, παρακολουθώντας πάντα το ίδιο 

κριτικό σκεπτικό, ισοδυναµεί µε τη θέση του συστήµατος προ των εξαγγελιών του, µε 

την αντιπαράθεση ενάντια σε ένα άνισο και άδικο σύστηµα µέσω της χρήσης των 

ίδιων του των  µέσων, µε µια εκ των έσω άλωση. «Πράγµατι είναι δύσκολο να 

φανταστεί κανείς πως η εξουσία του  κεφαλαίου µπορεί να αντιµετωπιστεί χωρίς να 

αναζητηθεί η χρήση του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης.»890 

Επιπρόσθετα ως τακτική, η ποινικοποίηση της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου «χαλκεύει ένα σηµαντικό σύνδεσµο ανάµεσα στο εταιρικό έγκληµα και στα 

παραδοσιακά αδικήµατα»891  έτσι ώστε το πρώτο να συνεπάγεται την  ίδια, αν  όχι 

µεγαλύτερη, κοινωνική απαξία, την οποία µέχρι τώρα µονοπωλεί αποκλειστικά 

σχεδόν το δεύτερο. «Τασσόµαστε υπέρ µιας µεγαλύτερης ισότητας στη ποινική 

889 Η Franca Faccioli αναφέρει ήδη το έτος 1979, 1980 ως αφετηρία για την παρείσφρηση αυταρχικών στοιχείων 
στον ιταλικό  Ποινικό Κώδικα  δυνάµει της  έκτακτης νοµοθεσίας  για την εκδίκαση της  τροµοκρατικής οργάνωσης 
των «Ερυθρών Ταξιαρχιών»  παρέχοντας νοµιµοποίηση στη κρατική αυθαιρεσία. Faccioli F., 1984, “Il sociologo e 
la criminalita: riflessioni  sulle origini  della criminologia critica in Italia”  , στο Dei delitti e delle pene, τ.1(1), σελ 
602-642 Έκτοτε η πρακτική της  έκτακτης  νοµοθεσίας παγιώθηκε σε όλες  σχεδόν τις έννοµες τάξεις του  δυτικού 
κόσµου και ιδιαίτερα µετά το τροµοκρατικό  χτύπηµα της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 µε κορυφαίες εκφάνσεις  της τους 
γνωστούς πολέµους κατά της τροµοκρατίας καθώς και τις στρατιωτικές φυλακές τύπου Guantanamo

890 Alvessalo A & Tombs s., 2002, op. cit.σελ36          

891 Snider L., 1993b, “Bad Business – Corporate Crime in Canada”, Nelson Canada, σελ. 201
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δικαιοσύνη, µια µεγαλύτερη ισορροπία στη µεταχείριση διαφορετικών µορφών 

εγκλήµατος. Αποδεχόµενοι το πρόσταγµα ότι για πολύ καιρό η πολιτεία θα συνεχίσει να 

εγκληµατοποιεί τις δραστηριότητες των περιθωριοποιηµένων και σχετικά ανίσχυρων, 

τότε τα εγκλήµατα των ισχυρών – τα οποία χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε κριτήριο 

είναι πιο σοβαρά από άποψη οικονοµικής, φυσικής και κοινωνικής βλάβης – πρέπει 

επίσης να καταστούν υποκείµενα της ίδιας διαδικασίας. Αυτό σηµαίνει προσπάθειες 

αντίστασης της εγκληµατοποίησης κοινών εγκληµάτων  µαζί µε προσπάθειες 

προώθησης της εγκληµατοποίησης των οικονοµικών προβληµάτων.»892 

β) Η αυτό-ρύθµιση ως εναλλακτική άτυπης διευθέτησης της εγκληµατικότητας 

του λευκού περιλαιµίου

Το στοιχείο που δεσπόζει στη θεωρητική προσέγγιση που αποστασιοποιείται από 

τη λογική της εγκληµατοποίησης για να ταχθεί υπέρ ηπιότερων διευθετήσεων  της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου αφορά στην απόσταση που διακρίνει µια 

συναινετική προσαρµογή από το τιµωρητικό µοντέλο. Ενώ το τελευταίο αποσκοπεί 

στην  επιβολή µιας ποινής που αντιστοιχεί στη παραβίαση κάποιου νοµικού κανόνα 

προσβάλλοντας το αντίστοιχο προστατευόµενο έννοµο αγαθό και προκαλώντας 

ανάλογη βλάβη, ο σκοπός της συναινετικής στρατηγικής στρέφεται περισσότερο στο 

να παρεµποδίσει/προλάβει τη βλάβη παρά να τιµωρήσει το κακό. Στο πλαίσιο αυτό, 

οι ρυθµιστικές αρχές συµβουλεύουν, διαπαιδαγωγούν, συνεννοούνται, 

διαπραγµατεύονται και συµβιβάζονται µε τα υποκείµενα της ρύθµισης. Δηµιουργούν, 

δηλαδή, µια βάση συνεργασίας παρά αντιπαράθεσης. Όπως συγκεκριµένα 

σχολιάζεται «στην  εγκληµατολογία και στις ποινικές επιστήµες «να ρυθµίσεις» έχει 

επικρατήσει γενικά να σηµαίνει ο έλεγχος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, εντός 

ενός περιχαρακωµένου από δέσµες κανόνων  πεδίου, από έναν φορέα ή από ένα 

εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, στο οποίο έχει ανατεθεί να διασφαλίσει τη συµµόρφωση 

προς αυτούς τους κανόνες.»893  Σύµφωνα µε τον C. Stone η θεµελιώδης διαφορά 

ανάµεσα στον  έλεγχο που βασίζεται στην  εγκληµατοποίηση και σε αυτόν  που 

892 Alvessalo A & Tombs s., 2002,  sel. 40

893Whyte D., 2004, “Regulation and Corporate Crime”, στο John Muncie and David Wilson (eds) Student 
Handbook of  Criminal Justice and Criminology, Cavendish Publishing Limited, London-Sydney-Portland, 
Oregon,  σελ. 134 
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προωθεί τη «συνεργασία» εντοπίζεται ακριβώς στις σχέσεις µεταξύ των 

ελεγχόµενων-επιχειρήσεων και των ελεγκτικών φορέων.894  Στην περίπτωση της 

εγκληµατοποίησης η ελεγκτική υπηρεσία αντιπροσωπεύει µια επισήµως υψηλότερη 

σε κύρος αρχή που δύναται να επιβάλει την υπακοή στο νόµο. Σε αυτή τη περίπτωση 

εποµένως η προαναφερόµενη σχέση ισοδυναµεί µε αµοιβαία δυσπιστία. Αντίθετα, 

υπό το πρίσµα της συνεργασίας δύο ισότιµοι φορείς δουλεύουν µαζί για την επίτευξη 

ενός κοινού στόχου και κατ’ επέκταση δηµιουργείται η σχέση µιας αµοιβαίας 

εµπιστοσύνης. Η δηµόσια ελεγκτική υπηρεσία και οι εκπρόσωποι της επιχείρησης ή 

του οργανισµού καταστρώνουν από κοινού τις νέες ρυθµίσεις καθώς και την 

ελεγκτική δοµή του.895Με αυτές τις θεωρητικές συντεταγµένες και σε συνδυασµό µε 

τα εµπειρικά στοιχεία που καταµαρτυρούν την µέχρι τώρα αποτυχία του ποινικού 

συστήµατος να θέσει τόσο υπό τον έλεγχο του όσο και υπό έλεγχο γενικώς την 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, οι θεωρητικοί της «συναίνεσης» 

εγκαταλείπουν το ποινικό δίκαιο καταγγέλλοντας έναν τελικά δυσλειτουργικό 

µηχανισµό. «Ξέρουµε ότι είναι µη ρεαλιστικό να περιµένουµε ότι η γενιά µας θα δει 

τους δηµόσιους πόρους που διατίθενται στον  έλεγχο του εταιρικού  εγκλήµατος να 

προσεγγίζουν κάπου στο ελάχιστο αυτούς που  δαπανώνται για το έγκληµα του δρόµου. 

Εποµένως, είναι κατάλληλο να αποτιµήσουµε το πόση ιδιωτική εφαρµογή θα µπορούσε 

να συµβάλει στον έλεγχο του εταιρικού εγκλήµατος.»896 

Η προτροπή αυτή γίνεται ακόµη πιο επιτακτική στις διαστάσεις του σηµερινού 

«νέο-ρυθµιστικού κράτους» (“new regulatory state”)  που αναδύθηκε µε την 

υποχώρηση του κεϋνσιανισµού από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και το κύµα των 

894 Βλ. Stone, C. 1975, Where The Law Ends, Harper & Row, New York

895 Kagan, R. A. & Scholz, J. T. 1984, “The criminology of the corporation and regulatory enforcement strategies”', 
στο K. Hawkins & J. M. Thomas,Kluwer-Nijhoff eds Enforcing Regulation,, Boston, σελ. 67-95

896Braithwaite J. & Fisse B., 1987, “Self-regulation and  the Control of Corporate Crime” στο  Shearing C.D. and P. 
Stenning P.C. (eds), “Private Polishing”, Sage, Beverly Hills, σελ.  221      
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ιδιωτικοποιήσεων που την  διαδέχτηκε.897  Το σκεπτικό που προτάσσεται παραπέµπει 

για µια ακόµη φορά στο καθεστώς της «ηµί-αυτονοµίας» που χαίρει το σύγχρονο 

καπιταλιστικό κράτος δεδοµένου ότι αυτοκαθορίζει µεν  τη πολιτική του, αλλά εντός 

του ενιαίου φάσµατος της κοινής αγοράς, που ετεροκαθορίζουν διάφοροι παγκόσµιοι 

οικονοµικοί οργανισµοί, όπως το Διεθνές Οικονοµικό Ταµείο, η Παγκόσµια Τράπεζα 

ή οι άλλοι χρηµατοπιστωτικοί οίκοι αξιολόγησης, αλλά και ποικίλες οικονοµικές 

συνεργασίες και ενοποιήσεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε µια τέτοια 

πραγµατικότητα, δικτυακής φύσης, µε το κράτος να αποτελεί την ίδια στιγµή 

υποκείµενο και αντικείµενο ρυθµίσεων, το ρυθµιστικό µοντέλο που προτείνεται για 

την αντιµετώπιση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου εστιάζει σε «ένα 

πολύπλοκο και διασταλµένο αρχιπέλαγος ιδιωτικών φορέων διακυβέρνησης που όλοι 

µαζί θεµελιώνουν αυτό που µπορεί να ονοµαστεί ως αναδυόµενος «νέο-φεουδαλισµός» 

Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του νέου φεουδαλισµού είναι ότι οι συµφωνίες που 

καθορίζουν τα πεδία διακυβέρνησης, είναι, κατά ένα µέρος, συµβάσεις που 

προσδιορίζουν επακριβώς ζητήµατα όπως οι προσδοκίες (δικαιώµατα) και οι 

υποχρεώσεις (καθήκοντα) των  µελών µιας κοινότητας…Στο σύγχρονο κόσµο µας 

διασχίζουµε αυτό το φεουδαλικού τύπου αρχιπέλαγος διακυβέρνησης µε το να 

µετακινούµαστε από τη µια συµβεβληµένη κοινότητα στην άλλη. Κάθε µια από αυτές τις 

σφαίρες έχει το δικό της µοντέλο διακυβέρνησης και τους δικούς της κανόνες…» 898 Η 

επεξεργασία της προειρηµένης οµολογίας υποδεικνύει περαιτέρω ότι οι πρώτες ύλες 

για την οικοδόµηση του συναινετικού ρυθµιστικού πλαισίου αντιµετώπισης της 

897Ο όρος  «νέο  – ρυθµιστικό κράτος»  συµβολίζει το  σύνολο των ρυθµιστικών αλλαγών, που άρχισαν 
διαδραµατίζονται από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 για να εντατικοποιηθούν ακόµη  περισσότερο την επόµενη 
δεκαετία και αφορούν στον εκσυγχρονισµό της γραφειοκρατίας και στην θεµελίωση νέων πολλαπλών 
ρυθµιστικών αρχών ως  εναλλακτική µέθοδο διακυβέρνησης. Braithwaite J., 2000, “The New Regulatory State and 
the Transformation of Criminology”, στο British Journal of Criminology, σελ.222-238 Σε αντίθεση  µε το σύνθηµα 
της «απορύθµισης»  (“deregulation”) που επικράτησε για να περιγραφούν µια σειρά από ιδιωτικοποιήσεις, 
συγχωνεύσεις και απελευθερώσεις επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ο David Levi-Faur επισηµαίνει το παράδοξο 
µιας «έκρηξης ρυθµίσεων»  που επακολούθησε  τέτοιων πρωτοβουλιών τόσο από  πλευράς  του  κράτους αλλά  και 
ιδιωτικών φορέων, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, αναγκαστικού αλλά και εθελοντικού χαρακτήρα. 
Ωστόσο  ο συγγραφέας επισηµαίνει ότι µια  η συγκεκριµένη  «έκρηξη  στον αριθµό  των ρυθµιστικών φορέων συνιστά 
µόνο µέρος ευρύτερων φαινοµένων όπως είναι η  ταυτόχρονη  επέκταση  των κοινωνικών και  των παγκόσµιων 
ρυθµίσεων. Για την ακρίβεια η παράλληλη  επέκταση εθελοντικών καθώς και  αναγκαστικών ρυθµίσεων, εθνικών και 
παγκόσµιων, αστικών και εθνικών επιβεβαιώνουν συνολικά την ατέλεια µιας επικέντρωσης του  ενδιαφέροντος  στην 
µετάβαση  του κράτους. Η έννοια  τους «ρυθµιστικού καπιταλισµού» (“regulatory capitalism”) συλλαµβάνει πολύ 
καλύτερα τις αλλαγές  γύρω µας απ’ ότι ο όρος  «ρυθµιστικό  κράτος» (“regulatory state”), ο οποίος δηλώνει µια 
επικεντρωµένη στο  κράτος προοπτική. Ο ρυθµιστικός καπιταλισµός  είναι µια πολιτική, οικονοµική και κοινωνική 
τάξη  πραγµάτων όπου  η  ρύθµιση, παρά η  άµεση  παροχή  από το  δηµόσιο και τον ιδιωτικό  τοµέα, αποτελεί επέκταση 
της κυβέρνησης. Levi-Faur D., 2008, “Forward”, στο J. Braithwaite “Regulatory Capitalism – How it Works, Ideas 
for Making it Work Better”, Edward Elgar, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, σελ. vii – x 

898  Shearing C., 1997, “Violence and the Changing Face of Governance – Privatization and its Implications” στο 
Kolner Zeitschrift fur Sociologie und Sozialpsychologie, sonderheft 37, τ.49, σελ.263-278  
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εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου ταυτίζονται µε τα στοιχεία µιας 

πολυδιάστατης, κοινοτιστικής, ιδιωτικής ή ηµι-ιδιωτικής παρέµβασης και 

διαµεσολάβησης. 

 Η πολυπλοκότητα της αγοράς, οι διεθνικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, 

οι οικονοµικές αλληλεξαρτήσεις, ο κοινωνικός κατακερµατισµός και η σύγχρονη 

κοινωνία της διακινδύνευσης αποτυπώνουν τις κύριες συνισταµένες που 

αλληλεπιδρούν στο σύγχρονο πολύ-εστιακό πεδίο καθιστώντας την έννοια ενός 

ισχυρού, κεντρικού κράτους όλο και πιο ξεπερασµένη και προσδιορίζοντας το µέλλον 

µιας κοινής µοίρας. Η κοινή αυτή µοίρα µε τη σειρά της προσοµοιάζει στην 

«εταιρικοποίηση» (“corporization’)  του κόσµου, η οποία, όπως διαβλέπει ο John 

Braithwaite, λειτουργεί εκ παραλλήλου και ως αποτέλεσµα των σύγχρονων 

ρυθµίσεων και ως καίριος παράγοντας της ρυθµιστικής εξέλιξης και γενικότερα της 

κρατικής ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, η αλληλοπαθής σχέση ανάµεσα στις σύγχρονες 

επεκτατικές τάσεις του κεφαλαίου και στις αντίστοιχες ρυθµιστικές πολιτικές 

προδιαγράφουν  τα όρια του σηµερινού κόσµου και το περιεχόµενο της πολυποίκιλης 

και πολυσχιδούς διακυβέρνησης του.899  Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ότι η 

αντεγκληµατική πολιτική, και ιδιαίτερα αυτή που απευθύνεται στα εγκλήµατα του 

λευκού περιλαιµίου, θα παραµένει αναχρονιστική και ατελής όσο ξορκίζει τους 

ρυθµιστικούς µηχανισµούς της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, αγνοώντας ότι τα 

περισσότερα από τα ζητήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει είναι παγκόσµιου 

χαρακτήρα.900  Υπό την ίδια οπτική, η συµβατή µε την επικαιρότητα λύση  της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου δεν µπορεί να συγκροτείται οµοιόµορφα 

και µονοπαραγοντικά αλλά οφείλει να υπακούει σε µια κοµβική διακυβέρνηση και ως 

εκ τούτου σε µια περισσότερο συµπλεκτική στρατηγική ρύθµισης. Αυτό δεν σηµαίνει 

την απόλυτη ιδιωτικοποίηση των ελεγκτικών µηχανισµών, όπως δεν σηµαίνει και την 

πρωτοκαθεδρία της κρατικής διευθέτησης. Περισσότερο προσανατολίζεται στην 

αποκέντρωση και τη διάσπαση του ελεγκτικού και διωκτικού έργου, που ασκείται ως 

επί το πλείστον από τη ποινική δικαιοσύνη, υπέρ µιας πολυσυλλεκτικής, αυτό-

ρυθµιζόµενης δοµής, αποκαταστατικού κυρίως και λιγότερο ανταποδοτικού 

899 Braithwaite J., 2008, “Regulatory Capitalism – How it Works, Ideas for Making it Work Better”, Edwar Elgar, 
Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, σελ. 1-32

900 Ibid σελ. 199-201
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χαρακτήρα, µε τη συνδροµή εξειδικευµένων, τοπικών, µη κυβερνητικών αλλά και 

ιδιωτικών φορέων. Παράλληλα, ο συντονιστικός ρόλος του σύγχρονου κράτους, που 

διασφαλίζεται µέσω του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δηµοκρατικού χαρακτήρα 

του, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ενός αυτορυθµιζόµενου, συναινετικού 

µοντέλου, και µόνο  από τη κεντρικότητα της συµβολής του στα δηµόσια οικονοµικά. 

Χωρίς ισχυρό κράτος να χρηµατοδοτεί τις αυτορυθµιζόµενες συναινετικές 

πρωτοβουλίες, αυτές δεν  µπορούν να υπάρξουν. «Η αποκαταστατική δικαιοσύνη 

καταρρέει όταν το κράτος πρόνοιας δεν είναι εκεί να την υποστηρίξει.»901 

 Η αντίληψη που υφέρπει στην πρόταση για αυτό-ρύθµιση της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου συγγενεύει µε εκείνη της ποινικοποίησης 

στο σηµείο που υποδεικνύει οµοίως ότι η αντίδραση πρέπει να είναι άµεση και 

προσαρµοσµένη στα µέσα που διατίθενται από τη σύγχρονη πραγµατικότητα. 

«Γνωρίζω πολύ καλά ότι σε ένα ιδανικό κόσµο µπορεί να µην ήταν κατάλληλο να 

εργάζεται κανείς µε όρους της νεοφιλελεύθερης ρητορικής, και ότι µια περισσότερο 

ριζοσπαστική κριτική θα ήταν προτιµότερη. Ωστόσο, είµαι πεπεισµένος ότι αυτό από 

άποψη στρατηγικής είναι το πιο χρήσιµο πράγµα για την ώρα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι 

δεν θα είναι δυνατό σε κάποια άλλη στιγµή να εξαπολυθεί µια ευθεία επίθεση στη 

νοοτροπία της αγοράς ως πηγή ανισότητας. Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η κατάλληλη 

στιγµή.»902   Υπό µια τέτοια οπτική το συναινετικό µοντέλο ρύθµισης συνιστά µια 

πραγµατιστική θέση µε διαχειριστικό περιεχόµενο. Στο πυρήνα της, εποµένως, όσον 

αφορά την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου τίθεται η 

καλλιέργεια και εδραίωση µιας νοοτροπίας διαχείρισης των κινδύνων που γεννά η 

901 Braithwaite J., 2000, op. cit. σελ. 233

902Shearing C., 1995, “Reinventing Policing: Policing  as Governance”, στο Fritz Sack, Michael. Vob, Detlev 
Frehsee, Albrecht Funk, Herbert Reinke (eds). Privatisierung staatlicher Kontrolle: Befunde, Konzepte, 
Tendenzen”, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, σελ. 83 
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επιχειρηµατική δράση στη βάση ενός υβριδικού ιδιωτικού - δηµόσιου ρυθµιστικού 

µηχανισµού.903 

 Με βάση αυτές τις συνισταµένες το συναινετικό παράδειγµα που απευθύνεται 

στην  εταιρική και επιχειρηµατική δράση κυριαρχείται από την έννοια της αυτό-

ρύθµισης. Η κεντρική του ιδέα περιλαµβάνει την αρχή της εµπιστοσύνης προς τις 

εταιρείες να παρακολουθούν, να ελέγχουν  και να εξασφαλίζουν  εξ ιδίων τη 

συµµόρφωση τους στο νόµο, ως µέρος ενός µινιµαλιστικού ρυθµιστικού πλαισίου. 

Προϋπόθεση για την αποδοτικότητα µιας τέτοιας ρυθµιστικής διευθέτησης αποτελεί η 

οικοδόµηση της συναίνεσης γύρω από ενδεδειγµένα σχήµατα ελέγχου της 

εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου.904 Με βάση το σχήµα που προτείνει ο J. 

Braithwaite οι επιχειρηµατικοί οργανισµοί φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη για την 

εφαρµογή των δικών τους ρυθµίσεων  προκειµένου να επιθεωρούνται και να 

διερευνώνται πιθανά «προβληµατικά» σηµεία στην αλυσίδα των  δραστηριοτήτων 

τους, όπως για παράδειγµα ο έλεγχος ρύπων ή η ασφάλεια των  εργασιακών χώρων 

και εγκαταστάσεων. Ο πήχης που προσδιορίζει επακριβώς και αυστηρώς τα ελάχιστα 

όρια τέτοιων ρυθµίσεων διασφαλίζεται νοµοθετικά ενώ επιπλέον  το περιεχόµενο τους 

δεν είναι οµοιογενές αλλά πρέπει να ανταποκρίνεται στα συγκεκριµένα κριτήρια που 

αναλογούν στο κάθε βιοµηχανικό τοµέα. Τα ρυθµιστικά µέτρα αφού διαµορφωθούν 

από τις εταιρείες και πριν εφαρµοστούν πρέπει να τύχουν της έγκρισης του 

υπεύθυνου κρατικού φορέα,  ο οποίος επιπλέον ασκεί περιοδική επιτήρηση τόσο για 

903  Οι εν λόγω θεωρητικές προσεγγίσεις και τα αντίστοιχα ρυθµιστικά µοντέλα που  προτάσσονται για την 
υλοποίηση τους λέγεται ότι εντάσσονται στο  πλαίσιο ενός «κινήµατος νόµου και οικονοµικών»  (“law and 
economics movement”). Σε αυτό ακριβώς  το πλαίσιο οι επιταγές του  συναινετικού  µοντέλου υπαγορεύονται 
κυρίως από τις τάσεις της ελεύθερης  αγοράς και βασίζονται λιγότερο σε «εύπλαστες»  έννοιες  όπως  οι ανάγκες 
των καταναλωτών ή οι ηθικές δεσµεύσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες εκλαµβάνονται ως πολιτικοποιηµένες και 
ανορθόδοξες και σε κάθε περίπτωση  ως µέρος ενός  συγκρουσιακού περιβάλλοντος που  επιφέρει µόνο  δυσµένεια 
στις επιχειρηµατικές δράσεις. Το συναινετικό  µοντέλο εποµένως  φιλοδοξεί να υπερκεράσει τις  αποδεδειγµένες 
δυσλειτουργίες του ποινικού δικαίου  υποστηρίζοντας οικονοµικά ορθολογικά σχήµατα τα οποία αποσκοπούν προς 
το  συµφέρον και των ελεγχόµενων και των ελεγκτών. Snider L., 1995, “Regulating Corporate Behavior” στο 
Michael B. Blackenship (eds) Understanding Corporate Behavior, Garland Publishing Inc., New York and 
London, σελ. 177 – 210   

904 Χαρακτηριστική περίπτωση µιας τέτοιας ρύθµισης αποτελεί ο Ν. 3530/2007 για τη «Κύρωση  Συµφωνίας για τη 
Καταπολέµηση του Λαθρεµπορίου  και των Παραποιηµένων Προϊόντων και Γενική Απαλλαγή  και των 
Προσαρτηµάτων, των Συνηµµένων πινάκων και των Πινάκων αυτής.» Αναλυτικότερα, µε το συγκεκριµένο νόµο 
κυρώθηκε η  συµφωνία κατά του  λαθρεµπορίου  και των παραποιηµένων προϊόντων που υπεγράφη στις  9 Ιουλίου 
2004  µεταξύ  της PHILIP  MORRIS INTERNATIONAL INC. και άλλων θυγατρικών της  εταιρειών, της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούµενης από  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και διαφόρων κρατών – µελών της Ε.Ε. 
και αντιστοιχεί ουσιαστικά στο ρυθµιστικό  µοντέλο, βάσει του  οποίου τα µέρη της συµφωνίας συναινούν ως προς 
έναν ad hoc ελεγκτικό µηχανισµό για την από  κοινού  αντιµετώπιση  περιπτώσεων λαθρεµπορίου  τσιγάρων, 
παραγωγής της προαναφερόµενης  εταιρείας. Το κόστος δε που συνεπάγεται η υλική και τεχνολογική εγκατάσταση 
ενός σύγχρονου ελεγκτικού µηχανισµού βαραίνει την εταιρεία.  
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την καταλληλότητα τους όσο και για την ορθότητα της εφαρµογής τους.905 Η ουσία 

του µοντέλου της επιβεβληµένης αυτό-ρύθµισης αποκωδικοποιείται σε µια δέσµη 

προσαρµοσµένων µέτρων και κανόνων που οι επιχειρήσεις καλούνται να πάρουν µε 

σκοπό να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση τους στις επιταγές του νόµου, φέροντας και 

το βάρος του κόστους, που συνεπάγεται η υλοποίηση τους. Ο έλεγχος που ασκείται 

από τις εξωτερικές ρυθµιστικές αρχές δεν σχετίζεται συνεπώς µε την ίδια τη 

συµµόρφωση, δεν  είναι δηλαδή καταναγκαστικής φύσης, αλλά µε τη λειτουργία και 

τη λειτουργικότητα του µηχανισµού αυτό-ρύθµισης των εταιρειών, είναι µε άλλα 

λόγια εποπτικού χαρακτήρα.     

Σε αντίθεση µε τον  S. Tombs, ο J. Braithwaite δεν θεωρεί τις εταιρείες 

στυγνούς ορθολογικούς οικονοµικούς φορείς αλλά τους αναγνωρίζει την ικανότητα 

µιας ηθικής δράσης, η οποία στην προέκταση της εξασφαλίζει τη δέσµευση τους 

στους ρυθµιστικούς κανόνες. Η περαιτέρω επεξεργασία της ηθικής αυτής διάστασης 

των επιχειρήσεων  οδηγεί, εκτός από µια κρατικά επιβεβληµένη αυτό-ρύθµιση, στη 

διατύπωση ενός πρόσθετου µοντέλου «άτυπου κοινωνικού ελέγχου» (“informal social 

control”) της εταιρικής δράσης, σύµφωνα µε το οποίο «ο περιορισµός/έλεγχος της 

συµπεριφοράς (εξασφαλίζεται) µε µέσα άλλα από αυτά που επισήµως κατευθύνονται 

από τα δικαστήρια ή τις διοικητικές αρχές».906 Πιο συγκεκριµένα, βάση για τον άτυπο 

κοινωνικό έλεγχο της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου αποτελεί το στίγµα 

και η αρνητική δηµοσιότητα, ως αντικίνητρα για την υιοθέτηση αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς και εγκληµατικής δράσης και αντίστροφα ως ενισχυτικά κίνητρα της 

βούλησης και της διάθεσης των εταιρειών για αυτό-ρύθµιση προκειµένου όχι απλά να 

διατηρήσουν αλλά και να ενισχύσουν το όνοµα, το κύρος τους και ως εκ τούτου η 

ανταγωνιστικότητα τους.  Απαραίτητη συνθήκη για τη λειτουργία µιας τέτοιας 

διαδικασίας «επανεντακτικής ντροπής» για λόγους συµµόρφωσης και ενσωµάτωσης 

905 Braithwaite, J. 1982, “'Enforced self-regulation: a new strategy for corporate crime control” στο  Michigan Law 
Review, τ. 80, σελ. 1466-1507

906  Braithwaite, J. & Fisse, B. 1983, “Asbestos and health: a case of informal social control”, στο Australia and 
New Zealand Journal of Criminology, τ. 16, σελ. 67-80
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(“reintegrative shame”)907  αποτελούν οι µηχανισµοί αύξησης της δηµόσιας 

πρόσβασης στην ενηµέρωση όπως και της ίδιας της δηµοσιότητας περιπτώσεων 

εγκληµατικών εταιρικών δράσεων και συναλλαγών.908  Αν  ο άτυπος κοινωνικός 

έλεγχος της εντροπής λειτουργεί ως διπλός παράγοντας πίεσης, τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό επίπεδο, ο Braithawaite δεν παραλείπει να υπογραµµίσει την 

ανάγκη επιπλέον οχύρωσης του δεύτερου κυρίως επιπέδου. «΄Όπως ήδη έχω 

υποστηρίξει και αλλού, ανεξαρτήτως της άποψης που  έχει κάποιος για την 

αποτελεσµατικότητα των συναινετικών συστηµάτων εφαρµογής του νόµου, αυτή η 

αποτελεσµατικότητα µπορεί να εµπλουτισθεί όταν  συµπληρωθεί µε ποινικό 

κολασµό.»909  Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας συνηγορεί υπέρ µιας ιεράρχησης των 

επαπειλούµενων κυρωτικών µέτρων επί τη βάσει µιας πυραµίδας, η οποία υπόσχεται 

τη βαθµιαία απελευθέρωση και επιβολή τους. Στις περιπτώσεις εποµένως που το 

συναινετικό µοντέλο αυτό-ρύθµισης είτε παρακάµπτεται είτε αποτυγχάνει να 

αντεπεξέλθει στους συµφωνηµένους κανόνες η αρµόδια κρατική ρυθµιστική αρχή 

907  Βασικό  ερµηνευτικό κλειδί του θεωρητικού  µοντέλου της «εντροπής»  (“shaming”) στη σύγχρονη 
εγκληµατολογική σκέψη αποτελεί η  διάκριση του σε δύο τύπους ή καλύτερα η  κατανόηση  του ως µιας συνέχειας 
µε δύο  πόλους:  ο  πρώτος καταλήγει στο διαχωρισµό, στον παροπλισµό του δράστη σε σχέση µε το  λοιπό 
κοινωνικό  γίγνεσθαι (“disintegrative shaming”) ενώ στη δεύτερη περίπτωση  (“reintegrative shaming”) 
πραγµατώνεται µια  ουσιαστική  συµφιλίωση µεταξύ δράστη και κοινωνίας. Κεντρικός άξονας και στις δύο 
περιπτώσεις παραµένει η έννοια του στίγµατος και της διαχείρισης του. Ο  στιγµατισµός του δράστη και η 
µετατροπή του σε κοινωνικό απόκληρο αποτελεί τη πλέον κλασσική και ακόµη κυρίαρχη τάση στις σύγχρονες 
δυτικές κοινωνίες, απόρροια  του  ποινικού  δικαίου. Στο δεύτερο µοντέλο σύµφωνα µε τον Braithwaite οι µόλις 
προαναφερόµενες αρνητικές αποχρώσεις του στίγµατος ξεθωριάζουν µέσω κινήσεων επαναπροσέγγισης και 
επαναποδοχής του  δράστη. Σε αυτή  τη περίπτωση η εντροπή  πυροδοτείται ως απόληξη µιας δράσης και εξαιτίας 
ενός συγκεκριµένου δράστη ενώ η αποδοκιµασία  που εµπεριέχει αποκαθίσταται στο πλαίσιο µιας  σχέσης 
θεµελιωµένης  στο  σεβασµό  προς  τον δράστη. Κατά  συνέπεια οι τελετές αποδοκιµασίας και απόρριψης 
(“degradation ceremonies) συνοδεύονται από άλλες  για  την αποκατάσταση της  παράβασης, στις οποίες τα 
στοιχεία  της συγχώρεσης, της απολογίας και της µετάνοιας  είναι πολιτισµικά  απαραίτητα. Η  εντροπή επιπρόσθετα 
πριµοδοτεί διαδικασίες διαµεσολάβησης ανάµεσα στο δράστη και στο  θύµα, δεδοµένου ότι η  προληπτική της 
επιτυχία θεωρείται ότι βασίζεται κυρίως σε  συνειδησιακές διεργασίες. Σε αυτό το  πλαίσιο  η  έννοια του 
κοινοτισµού αποτελεί προϋπόθεση µιας τέτοιας  προσπάθειας.  Για τους  υποστηρικτές του  συγκεκριµένου 
θεωρητικού πρίσµατος, η εντροπή υποστηρίζεται ότι αποτελεί µια κρίσιµη παράµετρο για την κοινωνική 
κινητοποίηση ενάντια σε εγκλήµατα που  διαπράττονται από κράτη όπως και από  εταιρείες  και ενάντια σε κάθε 
καταστρατήγηση των ανθρωπίνων και των ατοµικών δικαιωµάτων. Braithwaite J., 1989, Crime, Shame and 
Reintegration, Oxford University Press, Oxford  Εν προκειµένω υιοθετείται ο ελληνικός  όρος «επανεντακτική 
ντροπή»  όπως προτείνεται και αναλύεται από την Κρανιδιώτη µ., 2007, Η Ολοκλήρωση – Μέθοδος  ανάπτυξης 
θεωρίας στη Εγκληµατολογία, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 145-170

908 Σε σχέση µε την κριτική που δέχθηκε  ο  J. Braithwaite αναφορικά µε το ανεδαφικό της  εντροπής ως µηχανισµό 
κοινωνικού  ελέγχου ιδιαίτερα  στις σύγχρονες  κοινωνίες, οι διαστάσεις των οποίων εκτείνονται στα όρια ενός 
παγκόσµιου  χωριού, ο συγγραφέας αντιτείνει ότι η εφαρµογή ενός τέτοιου κοινωνικού ελέγχου  προκρίνεται 
σήµερα ακόµη περισσότερο  ακριβώς λόγω των αναπτυσσόµενων αλληλεξαρτήσεων που  προάγει ο µοντέρνος 
τρόπος  ζωής. Σύµφωνα  µε την επιχειρηµατολογία που  αναπτύσσεται στους ανθρώπους γενικά δεν αρέσει και ως 
εκ  τούτου αποφεύγουν να αποτυγχάνουν στα µάτια εκείνων που τους ενδιαφέρουν. Κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες  το  υποκείµενο που  µας αξιολογεί µπορεί να είναι η οικογένεια, οι φίλοι, οι συνάδελφοι καθώς και ένα 
πολιτικό κίνηµα και η κοινή γνώµη. Σε  αυτό το σηµείο συγκροτείται αντιστρόφως και το  έργο  των οµάδων 
υποστήριξης στις διαδικασίες  επανενσωµάτωσης.  Στο ίδιο πλαίσιο ο συγγραφέας  υπογραµµίζει τον κρίσιµο ρόλο 
των ακτιβιστικών κοινωνικών κινηµάτων. Brathwaite J., 1995, “Inequality and Republican Criminology” στο John 
Hagan and Ruth D. Peterson (eds) Crime and Inequality, Stanford University Press, σελ. 277-305 

909 Braithwaite J., 1985, “White Collar Crime”, στο American Review of Sociology, τ.11, σελ. 1-25
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παρεµβαίνει προκειµένου να εξασφαλίσει την εφαρµογή τους. Ο πρώτος µηχανισµός 

που ενεργοποιείται κατά τον εντοπισµό παραβιάσεων ισοδυναµεί µε µια προσπάθεια 

πειθούς των επιχειρήσεων  και των εκπροσώπων  τους για τη συµµόρφωση τους µε τη 

νοµοθεσία. Η αποτυχία µιας τέτοιας προσπάθειας ενεργοποιεί εν συνεχεία την 

επίσηµη έγγραφη όχληση κατά της εταιρείας, την  οποία διαδέχεται η καταβολή 

αποζηµιώσεων µέσω της επιβολής αστικών ευθυνών ενώ το έσχατο µέτρο 

εκπροσωπεί ο ποινικός νόµος και η άσκηση ποινικής δίωξης.910 Ποσοτικά, ο βαθµός 

κλιµάκωσης της εξωτερικής παρέµβασης εξαρτάται από το χρονικό σηµείο επίλυσης 

του ζητήµατος.

Ένα τέτοιο µικτό ρυθµιστικό σχήµα θεωρείται ότι υπερνικά τις δυσκολίες και 

αγκυλώσεις που προκαλούνται από την απόλυτη εξάρτηση σε έναν  αποκλειστικά 

ρυθµιστικό µηχανισµό είτε πρόκειται για αστικά ή διοικητικά µέτρα είτε ισοδυναµεί 

µε το ποινικό δίκαιο είτε τέλος παραπέµπει περισσότερο σε διαµεσολαβιτικές – 

συµφιλιωτικές µεθόδους. Το ενδιαφέρον  ωστόσο της συγκεκριµένης θεωρητικής 

πρότασης εστιάζεται στο γεγονός ότι στις περιπτώσεις µη επίτευξης συναίνεσης 

επιζητείται η δραστηριοποίηση περισσότερο παρεµβατικών µέτρων, ακόµη και 

ποινικού χαρακτήρα, από τη πλευρά των αρµόδιων κυβερνητικών αρχών. Με άλλα 

λόγια η αυτό-ρυθµιστική διαδικασία καθίσταται λειτουργική εφόσον  στη βάση της 

λανθάνει η έννοια και η πραγµατικότητα του ποινικού κολασµού. Όπως σχετικά 

αναφέρεται «όσο πιο βαριά είναι η τιµωρητικότητα την οποία µια αρχή µπορεί να 

επικαλεστεί τόσο πιο µεγάλη είναι η ικανότητα της να προωθήσει τη ρύθµιση κάτω στη 

βάση συνεργασίας της πυραµίδας.»911  Στο σηµείο αυτό αναδεικνύεται και η δεύτερη 

συγγένεια του συναινετικού - αυτό-ρυθµιστικού µοντέλου και του ποινικού, η οποία 

συνίσταται στην αρχή της αρνητικής πρόληψης που αποτελεί το «επενδυτικό προϊόν» 

και των δύο θεωρητικών σχηµάτων. Αν και τα περιοριστικά όρια µιας αποτρεπτικής 

αντεγκληµατικής πολιτικής συγκροτούν την κύρια κριτική των θεωρητικών της 

συναίνεσης κατά του ποινικού δικαίου, ωστόσο, παραδέχονται ότι η συµβολή της 

αναφορικά µε συγκεκριµένους οικονοµικούς φορείς είναι καθοριστική για την 

επίτευξη της συµµόρφωσης µε το νόµο. «Τα αµφίβολα δόγµατα για τον  έλεγχο του 

910  Braithwaite J., 1990, “Convergence in models of  regulatory strategy”, στο   Current Issues in Criminological 
Justice, τ.2(1), σελ.59-66

911  Ayres I. & Braithwaite J., 1992, Responsive Regulation. Transcending the deregulation debate, Oxford 
University Press, Oxford, σελ. 40
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εγκλήµατος µε δηµόσια κατακραυγή, αποτροπή, εξουδετέρωση και αναµόρφωση 

µπορούν µε επιτυχία να εφαρµοστούν στις εταιρείες.»912   Η θεωρητική εξαίρεση 

θεµελιώνεται για άλλη µια φορά στην εξαιρετική φύση των επιχειρηµατικών 

οργανισµών και εταιρειών λόγω της έκτασης των προνοµίων και της ισχύος, που 

απολαµβάνουν συγκριτικά µε τους κοινούς δράστες και που διακυβεύονται.913 

Γ. Το παράδειγµα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στο σύγχρονο πλαίσιο των 

νοµικών εγγυήσεων

Ανεξάρτητα από τις επιµέρους κριτικές που έχουν διατυπωθεί, εµπνευσµένες 

από τη διαφορετική κατεύθυνση που ακολουθεί το καθένα από τα προαναφερόµενα 

µοντέλα ρύθµισης της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου και βασισµένες στο 

πραγµατικό αποτέλεσµα της µη ευδοκίµησης και επίτευξης του επιδιωκόµενου 

ελέγχου, που αφορά στο συγκεκριµένο είδος παρέκκλισης, κοινό σηµείο τους 

αποτελεί η προσπάθεια σύνθεσης ενός µικτού τελικά σχήµατος αντεγκληµατικής 

πολιτικής αντί της υπεράσπισης της καθαρότητας ενός αµιγούς ποινικού ή 

συναινετικού αντίστοιχα προτάγµατος. Με δεδοµένη τη παραδοσιακή τάση για 

διευθέτηση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου µε αστικά ή διοικητικά µέτρα, 

γεγονός που αποτελεί τη πλέον περίοπτη παρατήρηση στη µελέτη και 

«καθαρογραφή» του φαινοµένου από τον Sutherland, και οι δύο πλευρές κρίνουν 

απαραίτητες συνισταµένες προς έναν αρτιότερο ρυθµιστικό µηχανισµό το στοιχείο 

της αποτροπής, την ενεργή συµµετοχή της κοινωνικής παραµέτρου καθώς και την 

ευρύτερη πολιτική συνδροµή.914  Η θεωρητική οµπρέλα κάτω από την οποία 

συναντιούνται οι δύο αυτές προτάσεις τιτλοφορείται ως «αποκαταστατική 

912Braithwaite J. & Geis G., 1982, “On Theory and Action  for Corporate Crime Control”, σελ Crime and 
Delinquency, τ.28  σελ 293 

913  Geis G., 1996, “A Base on Balls for White collar Criminals”, στο David Schichor and Dale K. Serchest  (eds) 
Three Strikes and You’re Out -  Vengeance as Public Policy Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi, σελ. 
244-264

914  Τα πλεονεκτήµατα της άποψης που τάσσεται υπέρ της ποινικοποίησης  του  εγκλήµατος του λευκού 
περιλαιµίου, υπογραµµίζεται ότι τελούν υπό την αποκλειστική αίρεση της πολιτικής συγκυρίας  και βούλησης. 
«Με δεδοµένη  την αναλογία  και τις συνέπειες του  οικονοµικού  εγκλήµατος και τα επίµονα προβλήµατα ως προς τη 
διευθέτηση του, µπορεί να υποστηριχθεί  ότι το συγκεκριµένο φαινόµενο  δύναται µονάχα να αντιµετωπισθεί µε 
πολιτική και  λαοφιλή κοινωνική  υποστήριξη.» Alvessalo A. & Tombs S., 2002, op. cit. σελ. 30 Παρόµοια είναι και 
η παραδοχή των υπερασπιστών της αυτό-ρύθµισης  και σε σχέση µε τις πιέσεις  που ασκεί η κοινή γνώµη, όπως 
προκύπτει από τη σηµείωση ότι «Ίσως το  πραγµατικό µάθηµα…είναι  ότι  ο άτυπος  κοινωνικός έλεγχος δύναται να 
δουλέψει όταν οι δοµικές πραγµατικότητες το καθιστούν δυνατό.» Fisse B. & Braithwaite J., 1983, The impact of 
publicity on corporate offenders, State University of New York Press, Albany, σελ. 76
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δικαιοσύνη» (“restorative justice”)915. Περισσότερο ως προοδευτική µετεξέλιξη παρά 

σε αντίθεση µε την έννοια της «ανταποδοτικής» ή της «αναµορφωτικής» τάσης της 

δικαιοσύνης, (“retributive justice”, “rehabilitative justice”)916   οι αποκαταστατικές 

προσεγγίσεις917  ανταποκρίνονται σε µια «διαδικασία µε την οποία τα µέρη, τα 

συµφέροντα των  οποίων διακυβεύονται λόγω µιας συγκεκριµένης προσβολής, 

ξεκαθαρίζουν συλλογικά πως θα διαχειριστούν  το επακόλουθο της προσβολής και τις 

επιπλοκές του για το µέλλον.»918  Κάθε προσπάθεια περιγραφής της αποκαταστατικής 

δικαιοσύνης µε όρους τελικού επιτεύγµατος δεν σηµαίνει και την ταύτιση της µε 

συγκεκριµένες διαδικαστικές µεθόδους. Αντίθετα, υποθέσεις διαφορετικής υφής 

ενδέχεται να υπακούουν σε άλλου τύπου ή και ad hoc διαδικασίες. Ο κεντρικός 

πυρήνας, ωστόσο, κάθε αποκαταστατικής διαδικασίας υπαγορεύει ότι η ανταπάντηση 

915  Η Β. Αρτινοπούλου υιοθετεί τον όρο «επανορθωτική  δικαιοσύνη»  , και µε τον οποίο παραπέµπει σε ένα 
συµπληρωµατικό ή και εναλλακτικό παράδειγµα  από το κλασσικό πρότυπο  απονοµής δικαιοσύνης. Η συγγραφέας 
επιλέγει περαιτέρω σε τρία επίπεδα, πάνω στα οποία βασίζει την ερµηνεία  της για το νέο  αυτή θεωρητική 
πρόταση: το αξιακό, το επιστηµονικό και το  επίπεδο  των εφαρµοσµένων πρακτικών. Βλ. Αρτινοπούλου Β.,  2010, 
Επανορθωτική Δικαιοσύνη – Η πρόκληση των σύγχρονων δικαιικών συστηµάτων Νοµική Βιβλιοθήκη 

916  Όπως υπογραµµίζεται από  την Kathleen Daly η σχέση  αντίθεσης που  χρησιµοποιείται συχνά για να 
περιχαρακώσει την αποκαταστατική από την ανταποδοτική δικαιοσύνη µέσω µιας αντιστοιχίας 
«»καλής» (αποκαταστατική) και  «κακής» (ανταποδοτικής) δικαιοσύνης, στην οποία κάποιος  θα  µπορούσε να 
προσθέσει  και  την «άσχηµη» (αναµορφωτική) δικαιοσύνη» συνιστά έναν από τους µύθους που  συνοδεύουν την 
έννοια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Κατά την αντίληψη της συγγραφέως ένα τόσο  έντονο «κοντράστ» 
αποτελεί παραπλανητική απλούστευση για το λόγο του  ότι οι αξίες της ανταπόδοσης και της αποκατάστασης 
αποτελούν συµπληρωµατικά στοιχεία  µιας σχέσης  εξάρτησης. Πρόκειται µε άλλα λόγια για ένα continuum εντός 
του οποίου η µόνη βάσιµη διάκριση που µπορεί να γίνει αφορά  στο παλιό και στο καινούργιο. Υπό την οπτική 
συνεχούς ροής και τροφοδότησης η αποκαταστατική δικαιοσύνη  συµβολίζει µέρος µιας µετασχηµατιστικής 
πορείας και εξέλιξης. Daly K., 2003, “Restorative Justice:  a real story”  στο Gerry Johnstone eds. A Restorative 
Justice Reader – Texts, sources, context, Willan Publishing, σελ.363-381

917  Δεδοµένου ότι η έννοια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης δεν παραπέµπει σε µια µοναδική ακαδηµαϊκή 
θεωρία για το  έγκληµα ή τη δικαιοσύνη αλλά αντιπροσωπεύει περισσότερο έναν πολυεστιακό φακό, ο  οποίος 
χρησιµοποιείται για να  υποδηλώσει διάφορες  µορφές παρέµβασης στις ζωές των δραστών και των θυµάτων, 
κρίνεται πιο  ακριβής και εποικοδοµητική  η υιοθέτηση του όρου  «αποκατασταικές  προσεγγίσεις της δικαιοσύνης» 
αντί της «αποκαταστατικής προσέγγισης». Johnstone G., 2003, “Introduction:  restorative approaches to criminal 
justice” στο Gerry Johnstone eds. A Restorative Justice Reader – Texts, sources, context, Willan Publishing, σελ 
1-27

918Marshall  T., 2003, Restorative Justice: an overview, στο Gerry Johnstone eds. A Restorative Justice Reader – 
Texts, sources, context, Willan Publishing, σελ. 28 
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στο έγκληµα, χωρίς να στοχεύει στην τιµωρία του δράστη,919 πρέπει να διασφαλίζει 

ότι οι δράστες αφενός λογοδοτούν και ότι αφετέρου συνειδητοποιούν και 

επανορθώνουν  τη βλάβη την οποία προξένησαν. Επιπλέον, εισηγείται ότι 

προκειµένου το όλο εγχείρηµα της απονοµής ποινικής δικαιοσύνης να µην  συνιστά 

µονοπώλιο των κρατικών λειτουργών  και επαγγελµατιών, οι σύγχρονες κοινωνίες 

οφείλουν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν  µηχανισµούς, η πρόσβαση στους οποίους 

είναι ανοιχτή στο µέσο πολίτη και πρώτιστα στο δράστη και στο θύµα, να 

συνεννοηθούν πάνω σε συλλογική βάση για τον τρόπο αποκατάστασης της βλάβης, 

ως συνάρτηση κάποιας προσβολής, καθώς και για τον τρόπο πρόληψης ώστε να 

αποφευχθούν πιθανότητες επανάληψης ή υποτροπής.                       

Αν και η έννοια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης δεν  είναι παράγωγη της 

καταργητιστικής θεώρησης920 εντούτοις είναι σαφώς επηρεασµένη από την κριτική 

που άσκησαν ορισµένοι καταργητιστές κατά του ποινικού δικαίου, και η οποία θίγει 

την πρωταγωνιστική φιγούρα του δράστη έναντι του θύµατος921, τη «δηµόσια φύση» 

919  Σύµφωνα µε την επιχειρηµατολογία που  αναπτύσσεται ως προς αυτό το  σηµείο  τονίζεται ότι δεν υπάρχει 
ορθολογική  διασύνδεση µεταξύ  της ποινής του  δράστη και της βλάβης που υπέστη το θύµα. Η αποτρεπτική 
λειτουργία του  ποινικού δίκαιου µέσω του  ποινικού κολασµού και κατ’  επέκταση µε την επιβολή άλγους 
αµφισβητείται τόσο  σε ηθικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αποτελεσµατικότητας. Υπό αυτό το  σκεπτικό η ποινική 
διαδικασία δεν αποτελεί έµβληµα αναζήτησης  της αλήθειας αλλά απλό µέσο  για  τη νοµιµοποίηση  της 
χρησιµοποίησης  βίας και εξαναγκασµού. «Η τιµωρία, ειδικότερα η κρατική τιµωρία είναι η  απόγονος της 
παράδοσης που µεταδίδει  θρησκευτική  και ηθική αυθεντία στην υπέρτατη πολιτική εξουσία και  µέσω αυτής στη 
κοινότητα. Αυτή η  αυθεντία είναι όλο  και  λιγότερο αξιόπιστη σε µια κοσµική  πραγµατικότητα όπως η δικιά µας. 
Σήµερα υπάρχει µια αυξανόµενη  επιθυµία να  επιτρέπεται  σε  κάθε άτοµο  να ορίζει τη  ζωή  του  όπως θεωρεί  ότι  του 
ταιριάζει δεδοµένου  ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώµατα  των άλλων.» Barnett  R., 2003, “Restitution: a new paradigm 
of criminal justice”, στο  Gerry Johnstone eds. A Restorative Justice Reader –  Texts, sources, context, Willan 
Publishing, σελ. 49 Στο ίδιο  πλαίσιο επιχειρείται η αντιπαραβολή του  ποινικού δικαίου µε τον πόλεµο, αφετηρία 
της οποίας  αποτελεί η παρατήρηση ότι «και τα δύο επιφέρουν κάτι κακό, το οποίο πολύ  δύσκολα µπορεί  να 
δικαιολογηθεί στο πλαίσιο του  πολιτιστικού  επιπέδου, το οποίο  έχουµε  επιτύχει». Prittwitz C., 2003, «Πόλεµος σε 
περίοδο ειρήνης:  Ο λόγος  και τα όρια της διαφοροποίησης µεταξύ  ποινικού δικαίου και πολέµου»,  Μανωλεδάκης 
Ι. – Prittwitz C στο Διεθνοποίηση του Ποινικού Δίκαιο,, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, σελ. 49

920Κεντρική ιδέα του «καταργητισµού»  (“abolitionism”) συνιστά  η πρόσληψη της ποινικής δικαιοσύνης και του 
ποινικού  συστήµατος ως  κοινωνικών προβληµάτων που  εντείνουν παρά εξοµαλύνουν το εγκληµατικό φαινόµενο 
και τις  συνέπειες του. Σε µια τέτοια ιδεολογική βάση οι φυλακές, που αποτέλεσαν και το πρωταρχικό πεδίο  της 
καταργητιστικής µελέτης, συµβάλλουν ώστε να επιβληθούν κυρίαρχες ιδεολογικές κατασκευές για το έγκληµα, 
αναπαράγουν κοινωνικές διακρίσεις και αποσπούν τη προσοχή από τα εγκλήµατα των ισχυρών. Μέσω µιας 
τέτοιας  ανάλυσης οι καταργητιστές συνηγορούν υπέρ ενός  ριζοσπαστικού µετασχηµατισµού των φυλακών και του 
ποινικού  συστήµατος συνολικά  και την αντικατάσταση τους µε ανακλαστικές στρατηγικές κοινωνικής 
ενσωµάτωσης προκειµένου  να διαχειριστούν πολύπλοκα κοινωνικά φαινόµενα, όπως το  έγκληµα. Sim J., 2006, 
“Abolitionism”, στο  Eugene McLaughlin and John Muncie (eds) The Safe Dictionary of Criminology, Sage 
Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi, pσελ  2-5  Σύµφωνα µε τον Χ. Δηµόπουλο ο εγκληµατολογικός 
καταργητισµός εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο  σκέψης της  κριτικής εγκληµατολογίας  σε αντίθεση  µε τους 
θεωρητικούς  εκείνους που  κάνουν λόγο για αλλαγή παραδείγµατος στην εγκληµατολογική έρευνα. Το επιχείρηµα 
που χρησιµοποιείται προς  ενίσχυση του ανωτέρω ισχυρισµού σχετίζεται µε τον αποσπασµατικό  χαρακτήρα  που 
αποδίδεται στις  καταργητιστικές  προτάσεις αντεγκληµατικής πολιτικής. «Για να δικαιολογηθεί…η  χρήση του  όρου 
«παράδειγµα» απαιτείται ένα σύνολο καταργητικών προτάσεων, που  θα αναφέρεται σε ολόκληρη τη δοµή του 
ποινικού  συστήµατος κι  όχι  – βέβαια- σε ένα µέρος της, όπως συµβάινει  µε την περίπτωση  της πραγµατικής 
κατάργησης.» Δηµόπουλος Χ., 1990, Abolitionismus, εκδόσεις Αντώνη Σάκκουλα, Αθήνα – Κοµοτηνή, σελ.40 

921 Όπως παρατηρεί ο Χ. Δηµόπουλος «Παρόλες…τις αξιοσηµείωτες  προσπάθειες η  βελτίωση της κατάστασης των 
θυµάτων από εγκλήµατα παραµένει µια χαίουσα πληγή του νοµικού  συστήµατος, αν όχι µια ανεπίτρεπτει 
εκκρεµότητα.» Βλ. Δηµόπουλος Χ., 2006, Εισαγωγή στη Θυµατολογία, Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ. 11 
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του ποινικού δικαίου που συµβάλλει ακόµη περισσότερο στον εξοβελισµό του 

θύµατος από το πεδίο της αντιδικίας καθώς και την ιδιοποίηση της σύγκρουσης, που 

ελλοχεύει σε κάθε προσβολή, από επαγγελµατίες που αναφέρονται τόσο στο κράτος 

όσο και ιδιώτες.922  Σε αυτό το πλαίσιο, η γενική θέση, γύρω από την οποία 

διαρθρώνεται το περιεχόµενο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης προτείνει ότι αντί το 

κράτος και οι επιµέρους θεσµοί του ποινικού συστήµατος  να επιλαµβάνονται 

αυτοδίκαια και εξ ολοκλήρου το χειρισµό του εγκληµατικού φαινοµένου, ως καθ’ 

ύλιν αρµόδιοι, η αρµοδιότητα αυτή πρέπει να µετατεθεί πρωτίστως στα χέρια όλων 

όσων επηρεάζονται άµεσα αλλά και έµµεσα από αυτό και ειδικότερα να εξασφαλιστεί 

η ενεργή ανάµειξη τους τόσο στο καθορισµό όσο και στην  αντιµετώπιση των 

προβληµάτων  που γεννά το έγκληµα. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι δεν  υπονοείται ούτε 

συντρέχει θέµα κατάργησης του ποινικού δικαίου αλλά επιχειρείται µια αναδιάταξη 

και αναπροσαρµογή των προτεραιοτήτων και των δοµών του. Με αυτή τη λογική, ο 

ρόλος των  υπηρεσιών και των  φορέων του ποινικού συστήµατος διαβλέπει προς τη 

διευκόλυνση των απλών ανθρώπων - πολιτών να αποδώσουν δικαιοσύνη παρά στην 

ανάληψη από µέρους τους της πλήρους ευθύνης µιας τέτοιας απόπειρας. 

Σε επίπεδο διαδικασιών  το «κίνηµα» της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

επιδιώκει την αµεσότητα ως προς την  επικοινωνία των δύο πόλων του εγκλήµατος, 

δηλαδή του δράστη και του θύµατος, ως προς την «θεραπεία» του θύµατος καθώς και 

ως προς τον κοινοτικό προσδιορισµό των αναγκών που πρέπει να καλυφθούν. Οι 

αξίες που υπαγορεύουν αλλά και υπαγορεύονται υπό το πρίσµα των διαδικασιών 

αυτών κατευθύνονται στην επανόρθωση της βλάβης, στην  κοινωνική 

επανενσωµάτωση του δράστη, στην επαναφορά του αισθήµατος ασφαλείας και στην 

ανάκαµψη του θύµατος από το ψυχολογικό τραύµα, προσαρτηµένο στο γεγονός της 

922  Σύµφωνα  µε την άποψη του  Nils  Christie η  λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης  στηρίζεται στην έννοια και 
την πρακτική της επαγγελµατικής  εξειδίκευσης και εν προκειµένω στον νοµικό επαγγελµατισµό, ο οποίος 
ανταποκρινόµενος σε µια σειρά από  συµφέροντα οδηγεί στον σφετερισµό  των κοινωνικών συγκρούσεων µέσω 
της εσώκλεισης τους σε διάφορους τύπους ποινικών αδικηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, σχολιάζεται ότι µια από τις 
βασικές αρχές του ποινικού  δικαίου  είναι η µετατροπή µιας κατάστασης που αφορά σε δύο διακριτά  µέρη, σε 
νοµική αντιδικία του  ενός  µέρους µε το κράτος. Το αποτέλεσµα µιας τέτοιας µετατροπής  είναι διπλό: το πρώτο 
σχετίζεται µε την επίτευξη της εκπροσώπησης  των µερών και το  δεύτερο µε τον παραγκωνισµό του  θύµατος, 
εξαιτίας της καθοριστικής εκπροσώπησης  του από το κράτος, σε σηµείο  που να  µεταβάλεται απλά στο έναυσµα 
της δικαστικής υπόθεσης. Με τον τρόπο  αυτό, ο συγγραφέας υποστηρίζει, ότι το θύµα συνιστά µια διπλά 
αποτυχηµένη φιγούρα, τόσο  απέναντι στο δράστη όσο και µε το  να στερείται επί της ουσίας το  δικαίωµα µιας 
αµεσότερης παρουσίας σε  µια από τις πιο  σηµαντικές, ίσως, τελετουργικές αναµετρήσεις  στο  διάστηµα της ζωής 
του. «Οι εγκληµατικές  συγκρούσεις έχουν µετατραπεί είτε σε περιουσίες άλλων ανθρώπων – και πρώτιστα 
περιουσίες των δικηγόρων – είτε έχουν αποσοβηθεί  προς  το  συµφέρον άλλων ανθρώπων.» Christie N., 2003, 
“Conflicts as property” ,στο   Johnstone Jerry (eds) “A Restorative Justice Reader – Texts, sources, context” Willan 
Publishing, σελ.  60
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προσβολής. Με άλλα λόγια, η επιθετική και στρατευµένη αντιµετώπιση της 

εγκληµατικότητας που υπόσχεται µέσω της τιµωρίας το ανταποδοτικό σχήµα 

εγκαταλείπεται χάριν µιας περισσότερο «συνεργασιακής  αντίληψης» θεραπείας, που 

βασίζεται στην συναινετική διάθεση για διάλογο και συµφιλίωση. Στο πλαίσιο αυτό 

απορρίπτεται κατηγορηµατικά ο ποινικός κολασµός. «Παρ’ όλα αυτά, κάθε 

προσπάθεια να κατανοήσουµε ή να αποτιµήσουµε την αποκαταστατική δικαιοσύνη 

χρειάζεται να παρακολουθεί τον  αυτοπροσδιορισµό της σαν µια πρακτική που 

υποκινείται από θεµελιωδώς διαφορετικές αξίες από αυτές που υποστηρίζουν 

συµβατικές ποινικές πρακτικές. Το κίνηµα της αποκαταστατικής δικαιοσύνης εµπνέεται 

και επιχειρεί να υλοποιήσει ένα συγκεκριµένο σύνολο ηθικών  ιδεών γύρω από το πώς 

πρέπει να συνδεόµαστε µε τα άλλα άτοµα και πιο συγκεκριµένα µε αυτά που µας 

προκαλούν προβλήµατα.»923 

Κύριο µεθοδολογικό όχηµα µιας τέτοιας διαφορετικής οπτικής και προοπτικής 

ανάγεται το αστικό δίκαιο. Χωρίς να εγκαταλείπεται ο ποινικός σκελετός και ως εκ 

τούτου ούτε η έννοια του εγκλήµατος, η ταυτόχρονη επίκληση του αστικού δικαίου 

στοχεύει σε µια διαφοροποιηµένη, βελτιωµένη, εµπλουτισµένη δόµηση, µε την  οποία 

επιδιώκεται η «ιδιωτικοποίηση» µέρους της δηµόσιας σφαίρας που κατέχεται από το 

ουσιαστικό ποινικό δίκαιο. Πιο συγκεκριµένα, επιζητείται η επανάκτηση και 

περιφρούρηση της ιδιωτικότητας που εµπεριέχεται σε κάθε σύγκρουση-προσβολή. 

Με τα «δάνεια» του αστικού δικαίου το θύµα µεταβαίνει από το παρασκήνιο στο 

προσκήνιο του συµβάντος-προβλήµατος και προσδιορίζει αυτόβουλα το αντικείµενο 

της διαφοράς-βλάβης. Πρόκειται ουσιαστικά για µια αποκαταστατική προσέγγιση της 

ποινικής δικαιοσύνης ή αλλιώς για µια αποκαταστατική αναθεώρηση του ποινικού 

συστήµατος που συνιστά εναλλακτική στο µοντέλο ενός «ατόφιου» ποινικού δικαίου, 

µια εναλλακτική που οικειοποιείται και υιοθετεί συγκεκριµένα στοιχεία του αστικού 

δικαίου. Υπό αυτό το πρίσµα οι βασικές αρχές που σκιαγραφούν τα όρια και 

ψηλαφούν το περιεχόµενο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης αποτυπώνονται ως 

εξής:

  Στο επίκεντρο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης τίθεται τόσο η επιβλαβής 

πράξη όσο και η ίδια η ζηµία ή απώλεια που προκλήθηκε από αυτή.

923Johnstone G., 2003, op. cit. σελ. 6 
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 Σε αντιστοιχία µε το αστικό µοντέλο, η επιβλαβής πράξη δεν  συµβολίζει τόσο 

την παράβαση θεµελιωδών κανόνων του κράτους αλλά αναδεικνύεται στην 

ουσία της. Χωρίς να παραγνωρίζεται, δηλαδή, τελείως η ευρύτερη κοινωνική 

της διάσταση, η επιβλαβής πράξη συνιστά πρωτίστως το αδίκηµα που 

υφίσταται και υποφέρει ένα άτοµο εξαιτίας ενός άλλου ατόµου.   

 Όπως στο ποινικό µοντέλο, το κράτος αναλαµβάνει δράση κατά του δράστη. 

Ωστόσο, στην αποκαταστατική προσέγγιση, η δράση του κράτους 

ενεργοποιείται µε πρωτοβουλία του θύµατος ή της κοινότητας/κοινωνίας.

 Στο πλαίσιο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, αν  ένα πρόσωπο κριθεί ένοχος 

µιας αξιόποινης πράξης ή οµολογήσει τη συµµετοχή του σε παρόµοια πράξη, 

µπορεί να µετάσχει σε διαδικασίες αποζηµίωσης και ανόρθωσης της βλάβης 

που επήλθε από την πράξη του.

 Η εµφύσηση της αποκαταστατικής προσέγγισης εντός του πεδίου της ποινικής 

δικαιοσύνης περιλαµβάνει τη µεταστροφή του στίγµατος που συνεπάγεται η 

ποινική καταδίκη σε διαδικασίες εντροπής µε στόχο την επανενσωµάτωση του 

δράστη στο κοινωνικό ιστό.

 Η αποκαταστατική παρέµβαση δεν  προκρίνει τη τιµωρία του δράστη αλλά 

λογίζεται περισσότερο ως µορφή θεραπείας και µάθησης.

  Αν και οι ισορροπίες ανάµεσα στο ποινικό και στο αστικό δίκαιο, οι αναλογίες 

δηλαδή του «αποκαταστατικού κράµατος» είναι υπό συζήτηση, παραπέµποντας σε 

µια σειρά από θεωρητικά ερωτήµατα αλλά και τεχνικά ζητήµατα, παραµένει σαφές το 

γεγονός ότι η άµεση γειτνίαση των δύο µοντέλων συνεπιφέρει µοιραία και την 

άσκηση αµοιβαίας επιρροής και εξάρτησης. Πάνω σε µια τέτοια εξάρτηση άλλωστε 

βασίζεται και η προσπάθεια για πρωτοκαθεδρία των πολιτών, τόσο εξατοµικευµένα, 

µε την ιδιότητα του θύµατος, όσο και συλλογικά, µε τη µορφή της ενεργούς 

κοινότητας, στον ορισµό και στη διαχείριση των προβληµάτων που αντικατοπτρίζουν 

οι εγκληµατικές πράξεις. «Αν και η αποκαταστατική δικαιοσύνη περιλαµβάνει σε ένα 

µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό την  µεταβίβαση του ελέγχου στους πολίτες ως άτοµα και 

ως κοινότητα, είναι πλέον  παραδεκτό ότι η αποκαταστατική δικαιοσύνη µπορεί και 

πρέπει να ενοποιηθεί µε την  ποινική δικαιοσύνη ως συµπληρωµατική διαδικασία, που 

βελτιώνει την ποιότητα, την  αποδοτικότητα και την  αποτελεσµατικότητα της 
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δικαιοσύνης συνολικά. Συνιστά µια έννοια ενοποιηµένης ή ολικής δικαιοσύνης».924 

Κατ’ ουσίαν η αποκαταστατική προσέγγιση συµβολίζει µια πολιτισµική ενηλικίωση, 

η οποία προδιαγράφεται µέσα από µια πορεία κοινωνικής αυτογνωσίας, που µε τη 

σειρά της υλοποιείται µε όρους µετάβασης από τον ετεροπροσδιορισµό στον 

αυτοκαθορισµό. Στο πεδίο εποµένως της αποκαταστατικής παρέµβασης, η 

δικαιοσύνη δεν απονέµεται έξωθεν ή άνωθεν αλλά στο εσωτερικό του πεδίου που 

διαµορφώνουν οι κοινωνικές σχέσεις και από όσους αποτελούν τους κοινωνούς των 

σχέσεων αυτών. Σε µια τέτοια βάση υποστηρίζεται ότι πρέπει να επαναδιατυπωθούν 

κανονιστικά οι εγγυήσεις περί νοµιµότητας, ισότητας και ισονοµίας.

 Παρά τις καλές προθέσεις που αποδίδονται και αναγνωρίζονται στην  

αποκαταστατική πρόταση επισηµαίνεται ο κίνδυνος σφετερισµού της από νέο-

συντηρητικές βλέψεις και πολιτικές. «Τα προοδευτικά αισθήµατα δεν αποτελούν 

εγγύηση ότι οι αναθεωρήσεις δεν θα διαβρωθούν και δεν θα υπηρετήσουν τιµωρητικούς 

σκοπούς.»925  Ένας τέτοιος ισχυρισµός µάλιστα τείνει να λάβει ακόµη περισσότερη 

βασιµότητα αν πλαισιωθεί από τη σύγχρονη πραγµατικότητα. Ήδη, εκτέθηκε 

αναλυτικά ότι µε τις τελευταίες µεταβολές στη φύση του εγκληµατικού φαινοµένου 

επήλθε η δοµική ενσωµάτωση του στις δυναµικές της κοινωνικής και οικονοµικής 

ζωής, που στην περίπτωση του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου συνοδεύτηκαν 

από µια παράλληλη δοµική ενίσχυση του κεφαλαίου, µε οργανωµένα οικονοµικά 

συµφέροντα να λανθάνουν σε πρακτικές φοροδιαφυγής και επιθετικής οικονοµικής 

σπέκουλας και να απειλούν τη σταθερότητα, συχνά ακόµη και την ίδια την ύπαρξη 

εθνικών κρατών, καθιστώντας τα έρµαια των παγκόσµιων  οικονοµικών αγορών  και 

δικτύων. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, διάφορες µορφές οργανωµένης και 

οργανωσιακής εγκληµατικότητας, ανεξαρτήτως της αφετηρίας τους συγκλίνουν, 

ενισχύοντας την ικανότητα τους να επεκτείνουν  και να προστατεύουν τις οικονοµικές 

δραστηριότητες τους διατηρώντας τις ταυτόχρονα µυστικές και δυσπρόσιτες σε κάθε 

παρέµβαση των ελεγκτικών  µηχανισµών. Την ίδια στιγµή, οι κοινωνικές µεταβολές, 

συµπύκνωση των οποίων αποτελεί η υποχώρηση του κράτους πρόνοιας, επέφεραν 

τον τεµαχισµό και τη πολυδιάσπαση κάθε έννοιας κοινωνικού και κατ’ επέκταση του 

924 Marshall T., 2003, op. cit.  σελ. 31

925  Levrant S., Cullen F., Fulton B. & Wozniak F., 2003, “Reconsidering restorative justice: the corruption of 
benevolence revisited?” στο Gerry Johnstone eds. “A Restorative Justice Reader – Texts, sources, context”, Willan 
Publishing, σελ.  417
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συλλογικού συµφέροντος και των δηµόσιων  αγαθών, ως όρων αντίθετων µε το 

ιδιωτικό και ατοµικό συµφέρον. Έτσι, τα κοινωνικά προβλήµατα κατάφεραν να 

εξατοµικευτούν σε συγκεκριµένα πρόσωπα και πράξεις και να ταυτιστούν 

ολοκληρωτικά µε το πρόβληµα του εγκληµατικού φαινοµένου, τη στιγµή που το 

τελευταίο τείνει µε τη σειρά του να εκπροσωπεί συνολικά τη σύγχρονη κοινωνία της 

διακινδύνευσης, παρέχοντας κάλυψη σε στρατιωτικού τύπου πολιτικές ασφαλείας και 

έκτακτης νοµοθεσίας.926  

 Σε αυτό το πλαίσιο, η σύγχρονη αντεγκληµατική πολιτική, µε το έγκληµα να 

αποτελεί και συνθηµατικό έµβληµα της νεοφιλελεύθερης οικονοµίας αλλά και, 

ανάποδα, τρόπο αντίστασης σε αυτή, ασκείται διφορούµενα τόσο µε όρους 

διακυβέρνησης δια του εγκλήµατος όσο και µέσω του «πολέµου κατά του 

εγκλήµατος». Το οµοίως διπλό αποτέλεσµα που επέρχεται συνίσταται αφενός στην 

«εξαφάνιση» της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου και στην κατάρρευση 

926  Το  πρόβληµα που  αναγνωρίζει ο Ferrajoli στο κοινωνικό  κράτος πρόνοιας  είναι βαθιά  δοµικό  καθώς δεν 
ανέπτυξε ένα δικό του κανονιστικό σύστηµα, δεν επεξεργάστηκε µια θεωρία του κοινωνικού κράτους  και πολύ 
περισσότερο µια πολιτική θεωρία του κοινωνικού  κράτους  δικαίου. Το αποτέλεσµα ανέρχεται στην ουσιαστική 
έλλειψη µιας θεσµικής δοµής ανάλογης µε εκείνη του κλασσικού  φιλελευθέρου κράτους δικαίου, που να εγγυάται 
τα νέα κοινωνικά δικαιώµατα που προκύπτουν από τις νέες λειτουργίες και παροχές  του κράτους. Με άλλα λόγια 
δεν δοµήθηκε ένα νοµικό  – κοινωνικό σύστηµα  που να προστίθεται στο νοµικό-φιλελεύθερο εγγυητικό  σύστηµα, 
το  οποίο βασιζόταν στα παραδοσιακά δικαιώµατα ελευθερίας. Τα  κοινωνικά αιτήµατα έτσι αν και 
περιλαµβάνονται στα περισσότερα δυτικά συντάγµατα και αναγνωρίζονται ως «θεµελιώδη δικαιώµατα», τα 
λεγόµενα «κοινωνικά δικαιώµατα», όπως το δικαίωµα της εργασίας, της παιδείας, της υγείας κ.α, ικανοποιούνται 
από το  κράτος ευηµερίας µέσω κυρίως πολιτικών διαδικασιών και παραµένουν ως προς τη νοµική τους µορφή 
απλές διακηρύξεις παροπλισµένες από  ουσιαστικές εγγυήσεις. Ως τέτοια «όχι  πάντα γενικεύονται και 
νοµιµοποιούνται  από µια γενική κι’ αφηρηµένη  νοµοθεσία. Σχεδόν ποτέ  δεν υποκινούν δικαστικές διαδικασίες. 
Συνήθως δεν επηρεάζουν υποχρεωτικές σχέσεις, κι έτσι οι παροχές  που  προκύπτουν από αυτά δεν διαµορφώνονται 
σαν εκπλήρωση αυστηρά  προκαθορισµένων υποχρεώσεων αλλά σαν αυτοπροαίρετα µέτρα και  συχνά κατά πολύ 
εξαρτώµενα ή  ακόµη  χειρότερα  σαν octroyes ευεργέτηµα. Με  λίγα λόγια, από θεσµική  άποψη  το “welfare state” 
εµφανίζεται σαν µονιµοποιηµένο σύνολο οικονοµικών και πολιτικών πρακτικών που  χαρακτηρίζεται από α-νοµία 
και από  α-νοµικότητα και σε κάθε περίπτωση, που  υπερβαίνει κατά πολύ  τα σχήµατα του  παλιού  κράτους δικαίου, 
παρ’ όλο που  τυπικά αυτά παραµένουν σαν φυσιογνωµία ή σαν συνταγµατικό προσωπείο του.» Περαιτέρω ο 
συγγραφέας θα υπογραµµίσει ότι το αποτέλεσµα  της συµβίωσης  του παλιού  συνταγµατικού κράτους δικαίου και 
του νέου κοινωνικού κράτους  είναι η βαθιά διχοτόµηση µεταξύ νοµικών θεσµών και των υπαρκτών θεσµών της 
οργάνωσης του  κράτους. Προέκταση δε µιας τέτοιας διχοτόµησης είναι ότι οι κύριες λειτουργίες του κράτους 
πρόνοιας να τείνουν να αναπτύσσονται σε έξω-νοµικές ή περιορισµένης  νοµικότητας περιοχές, πριµοδοτώντας 
τεχνικές εξουσίες, άτυπες  από κανονιστική άποψη, δηλαδή απελευθερωµένες από  εγγυητικούς δεσµούς και 
εµπόδια,, και προσαρµοσµένες σε  ένα συγκυριακό τοπίο, το  οποίο καθορίζει το ύφος, το ήθος καθώς  και τη 
διάρκεια  ζωής του κράτους πρόνοιας επηρεάζοντας  άµεσα την ίδια στιγµή το  κράτος δικαίου.  Ferrajoli L., 1985a, 
op. cit. σελ. 81
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της προστατευτικής και εγγυητικής λειτουργίας του δικαίου.927  Παρόλα αυτά, η 

νοµιµοποίηση του σύγχρονου κράτους φαίνεται όχι απλά να διατηρείται αλλά και να 

αυξάνεται µέσω µιας πολιτικής και στην επέκταση της κοινωνικής «υστερίας περί 

νόµου και τάξης» (“law and order hysteria”), η οποία επιπλέον λειτουργεί ως 

µηχανισµός κοινωνικής συνοχής και ως αντίβαρο µιας κατακερµατισµένης και βαθιά 

άνισης κοινωνίας.928 Η σύγχρονη συναίνεση, δηλαδή, επιτυγχάνεται µακριά από το 

927Σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις του  Ferrajoli η δηµοκρατική, αντιπροσωπευτική και δίκαιη πρόσοψη του 
σύγχρονου  κράτους υποκρύβει όλο και περισσότερο την πραγµατικότητα ενός  νέου  κράτους  που τείνει να γίνει 
απολυταρχικό και δεσποτικό. «…Η  ιστορική ανάπτυξη  του  κεφαλαίου τείνει να αρνηθεί και  να εξουδετερώσει  την 
πολιτική δηµοκρατία, την ελευθερία και τις εγγυήσεις. Μπροστά σε  αυτήν την ανάπτυξη όχι  µόνο δεν υπάρχουν 
πολιτική δηµοκρατία, ελευθερία και  εγγυήσεις αλλά είναι πλέον ανέφικτες.»  Ferrajoli L., 1985a, op. cit σελ.65. 
Παραδείγµατα τέτοιων διαπιστώσεων στην ελληνική πραγµατικότητα αντλούνται από την πρόσφατη νοµοθεσία, 
όπως ο Ν.3691/2008 για την «Πρόληψη και καταστολή  της  νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 
δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και  άλλες διατάξεις»,, που τροποποιήθηκε από το Ν. 
3932/2011 «Σύσταση Αρχής  Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από  Εγκληµατικές Δραστηριότητες και  της 
Χρηµατοδότησης  της  Τροµοκρατίας  και Ελέγχου  των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» και προβλέπει (αρ. 
49Α) τη τήρηση λίστας  υπόπτων δραστών τροµοκρατίας («κατάλογος που  περιλαµβάνει ονόµατα των 
προσδιοριζόµενων ως σχετιζόµενων µε την τροµοκρατία φυσικών ή  νοµικών προσώπων ή οντοτήτων») καθώς και 
τη  δέσµευση περιουσιακών τους στοιχείων χωρίς προηγούµενη άσκηση ποινικής  δίωξης, παρακάµπτοντας µε 
αυτόν τον τρόπο  καταφανώς το  τεκµήριο αθωότητας. Αντίστοιχα, παρατηρείται ότι µε το Ν. 3875/2010 για τη 
«Κύρωση  και  εφαρµογή  της σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού  Οργανωµένου Εγκλήµατος και 
των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφών διατάξεων» ανοίγει η πόρτα της ποινικοποίησης  του  φρονήµατος 
καθώς στο άρθρο 7 δίνεται η δυνατότητα ποινικοποίησης και µόνο  της συµφωνίας  για την τέλεση  αξιόποινων 
πράξεων, χωρίς τελικά η συµφωνία αυτή να υποστηρίζεται από συγκεκριµένες αξιόποινες πράξεις. Σε ένα τέτοιο 
πλαίσιο ο Ι. Μανωλεδάκης, σε αντίθεση µε την πρώτη προσπάθεια διεθνοποίησης  του  ποινικού δικαίου, που 
ακολούθησε µετά τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, βλέπει τη  σηµερινή, νέα φάση διεθνοποίησης του ποινικού 
δικαίου  στο  πλαίσιο της παγκοσµιοποιήσης των αγορών ως  κακό  οιωνό στη πορεία του νοµικού πολιτισµού. 
Χαρακτηριστικά  αναφέρει: Σε αντίθεση µε  την προηγούµενη φάση διεθνοποίησης του  ποινικού δικαίου, που  τον 
ολοκλήρωσε, η  νέα φάση φαίνεται να είναι  προσανατολισµένη σε άλλες αξίες, σε άλλη  ιδεολογία, ενώ, οι 
δυνατότητες επέκτασης του ευρωπαϊκού  νοµικού  πολιτισµού σε  παγκόσµιο  επίπεδο  όχι µόνο δεν ενισχύονται  στο 
διεθνές επίπεδο, αλλά δηµιουργούνται  προϋποθέσεις για αρνητική πολιτισµική επίδραση τούτου» και συνεχίζει 
λέγοντας «οι ιδεολογικοί συνειρµοί  των δύο φάσεων διεθνοποίησης του  ποινικού δικαίου, της προηγούµενης  και  της 
επιχειρούµενης, από το αντικείµενο τους  είναι  χαρακτηριστικοί: η  προστασία του  ανθρώπου, συνδεόµενη µε τον 
πολιτικό και νοµικό φιλελευθερισµό, στην πρώτη περίπτωση, η προστασία της οικονοµίας, συνδεόµενη µε τον 
οικονοµικό  φιλελευθερισµό  και απόλυτο οικονοµισµό στη  δεύτερη.» Μανωλεδάκης Ι., 2005, Παγκόσµια Εξουσία και 
Νοµικός Πολιτισµός, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σελ. 48, 49, 50

928  Βλ. Lea J., 2002, op. cit. σελ. 172-174. Στο ίδιο πλαίσιο ο  Hall Stuart παρατηρεί την ανάδυση ηγεµονικών, 
κοινωνικών προκαταλήψεων, που  τροφοδοτούνται κυρίως από  τους φόβους  της µεγαλο-µεσαίας τάξης και που 
διακρίνουν τους ενταγµένους στην κοινωνία (την «τακτοποιηµένη»  τάξη) από τους παρείσακτους  (τους άνεργους, 
τους  µετανάστες, τους έγκλειστους), το σύνολο  των οποίων αποκαλεί «αυταρχικό λαϊκισµό» (“authoritarian 
populism”). Η  τυποποίηση  ενός τέτοιου λαϊκισµού, σύµφωνα µε το  συγγραφέα, παίρνει τις διαστάσεις  ξενοφοβίας 
και µιας αυξανόµενης έλλειψης ανοχής απέναντι σε αντισυµβατικούς τρόπους ζωής. Ενδεικτική της κυριαρχίας 
τέτοιων λαϊκίστικων συναισθηµάτων σε πολιτικό επίπεδο είναι η λήψη δραστικών, νέο-τιµωρητικών µέτρων από 
το  κοινοβούλιο, συχνά µάλιστα µε διαδικασίες  κατεπείγοντος, που  ακολουθεί την εκδήλωση µεµονωµένων 
περιστατικών. Οι πολιτικοί φορείς  εµφανίζονται διστακτικοί στο να παράσχουν στο ευρύ κοινό αναλύσεις που να 
ξεπερνούν το  επίπεδο  ανέξοδων δηµοσιογραφικών εκποµπών. Υπό τη συγκεκριµένη  οπτική οι ενήλικοι πολίτες 
αντιµετωπίζονται ως παιδιά ενώ ένας σπειροειδής απλουστετυτικός λόγος υιοθετείται εµµένοντας στο  πασιφανές 
για την εισήγηση «αναπόφευκτων»  ή «έκτακτων»  µέτρων και αποσκοπώντας περισσότερο στο  «πως?»  παρά  στο 
«γιατί?»  σε σχέση µε την εκδήλωση δυσάρεστων κοινωνικών φαινόµενων. Αποτέλεσµα µιας τέτοιας διαδικασίας 
πολιτικής «συνθηµατοποίησης»  των κοινωνικών προβληµάτων είναι ένας καταιγισµός ποινικών στρατηγικών και 
ως εκ τούτου  η ακόµη µεγαλύτερη  αρτηριοσκλήρωση του  ποινικού συστήµατος  καθιστώντας το όλο και πιο 
ακατάλληλο µέσο κοινωνικού  ελέγχου. Hall S., 1988, The hard road to Renewal: Thacherism and the Crisis  of the 
Left, Verso, London
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κράτος δικαίου και τις κλασσικές αρχές του929  καθώς θεµελιώνεται ακριβώς στον 

αντίποδα του, εκεί που κυριαρχεί ο φόβος, ο κίνδυνος και η αυθαιρεσία της αγοράς. 

Η µεταµοντέρνα φάση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής έχει ξεπεράσει κατά 

πολύ τη κλασσική περίοδο του καπιταλισµού, κατά τη διάρκεια της οποίας η 

δραστηριότητα του κράτους περιοριζόταν κυρίως σε πολιτικές λειτουργίες 

(εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης και της ανενόχλητης λειτουργίας της αγοράς), έχει 

υπερβεί το βιοµηχανικό καπιταλιστικό µοντέλο, κύριες λειτουργίες του οποίου ήταν η 

κρατική διακυβέρνηση της οικονοµίας και οι παροχές κοινωνικής και προνοιακής 

φύσης του δηµοσίου και βιώνει την πλήρη ανεξαρτητοποίηση του κεφαλαίου και 

αυτονοµία της αγοράς πέρα και πάνω από κάθε τυπικό–νοµικό και άτυπο–ηθικό 

περιορισµό που συνάδει µε τη λειτουργία του κράτους. Με δυο λόγια, η  

παγκοσµιοποιηµένη αγορά έχει υπερακοντίσει κάθε θεσµικό πλαίσιο των µοντέρνων 

δυτικών  δηµοκρατιών ανάγοντας τη µεταµοντέρνα συγκύρια ισότιµη µε µια 

θεµελιακά δοµική µετάλλαξη. 

 Υπό αυτό το πρίσµα, το σύστηµα εγγυήσεων  και ελευθεριών ως 

εποικοδόµηµα των σύγχρονων καπιταλιστικών κρατών φαίνεται αδύναµο πλέον, και 

σε µερικές περιπτώσεις, όπως η εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου, ακόµη και 

αλλότριο, να ανταποκριθεί στις συγκαιρινές αυτονοµιστικές τάσεις της 

καπιταλιστικής βάσης. «Αυτό που χαρακτηρίζει το αστικό σύστηµα εγγυήσεων, και που 

αποτελεί τον πιο ισχυρό παράγοντα εξασθένισης και αστάθειας του, είναι πράγµατι ο 

αποκλειστικά νοµικός χαρακτήρας του, το γεγονός δηλαδή ότι ολόκληρη η σφαίρα των 

ατοµικών και πολιτικών  ελευθεριών, και στις φιλελεύθερες δηµοκρατίες κλασσικού 

τύπου και στα σύγχρονα καπιταλιστικά κράτη, στηρίζεται ολοκληρωτικά στους 

συνταγµατικούς πολιτικούς µηχανισµούς, και συνεπώς εξασφαλίζεται µόνο από 

εποικοδοµητικούς µηχανισµούς νοµικής νοµιµοποίησης, που λειτουργούν  σαν 

ρυθµιστικά όρια της κρατικής εξουσίας. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο οι εγγυήσεις των 

ελευθεριών και τα όρια της εξουσίας είναι µόνο «τυπικά», δηλαδή στηρίζονται µόνο 

στην ισχύ των  νόµων και είναι έτσι εκτεθειµένα στις καταστροφικές παρεµβάσεις των 

929Αναφερόµαστε:  α]στην αρχή της  νοµιµότητας της συνολικής δραστηριότητας του  κράτους β)στην αρχή  της 
δηµοσιότητας των δραστηριοτήτων είτε  της νοµοθετικής, είτε της διοικητικής είτε της δικαστικής αρχής  και 
γ)στον έλεγχο  επί του συνόλου  των ενεργειών του  κράτους. Η σωρευτική σχηµατοποίηση των τριών αυτών αρχών 
συγκροτεί σύµφωνα  µε τον Ferrajoli το περιεχόµενο του κράτους  δικαίου, όχι µε «µια απλοποιηµένη σηµασία, 
σύµφωνα µε τη γερµανική  εκδοχή της  (“Rechstaat”) µε την έννοια του  «νοµικού  Κράτους» ή του  «Κράτους που 
ρυθµίζεται από  τους νόµους», αλλά αντίθετα την πολύ  πιο χυµώδη  έννοια που επικράτησε  στην ιταλική και  τη 
γαλλική εκδοχή ενός προτύπου πολιτικής οργάνωσης» Ferrajoli L., 1985a, op. cit, σελ.79  
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πολιτικών µηχανισµών.»930  Το εγγυητικό πλέγµα υποχωρεί ακόµη περισσότερο όσο 

κινούµαστε κεντροµόλα, προς τον  πυρήνα του καπιταλιστικού µοντέλου παραγωγής, 

δηλαδή στην ίδια την αγορά, όπου και εδράζει το σύνολο των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής εγκληµατικότητας. Η 

τελευταία µάλιστα, ως αµάλγαµα της κλασσικής οικονοµικής σκέψης και συνώνυµη 

του ελεύθερου εµπορίου, διέφευγε παραδοσιακά ενός τυπικού δικαιϊκού ελέγχου, 

γεγονός που επιτείνεται ακόµη περισσότερο σήµερα µε την πλήρη αυτονόµηση και 

την υπεροχή της οικονοµίας έναντι της πολιτικής. Η ίδια συλλογιστική φαίνεται να 

καθοδηγεί και την προσπάθεια του Ruggiero να βρει απαντήσεις στο ερώτηµα «πότε 

η οικονοµική ελευθερία γίνεται έγκληµα?», πέρα από τις προσεγγίσεις του 

δογµατικού ποινικού δικαίου ή ακόµη και της κριτικής εγκληµατολογίας, 

επικαλούµενος τις αναλύσεις κλασσικών εκπροσώπων  του οικονοµικού 

φιλελευθερισµού όπως είναι ο Adam Smith και ο John Stuart Mills.

Κεντρικός άξονας της οικονοµικής προσέγγισης του Smith είναι ότι το 

ελεύθερο εµπόριο αποτελεί φυσικό δικαίωµα και ως εκ τούτου είναι αγώγιµο (“lex 

perfecta”), το οποίο ακριβώς λόγω αυτού του χαρακτήρα του διακρίνεται από τα 

κοινωνικά δικαιώµατα, τα οποία είναι µη αγώγιµα (“lex imperfecta”). Βάση της ίδιας 

διάκρισης το ελεύθερο εµπόριο σχετίζεται µε την «επικοινωνιακή-διαλογική 

δικαιοσύνη» (“communicative justice”) ενώ τα κοινωνικά δικαιώµατα συµπληρώνουν 

την έννοια της «διανεµητικής δικαιοσύνης» (“distributive justice”). Η οικονοµία, ως η 

κατεξοχήν  σφαίρα διεξαγωγής του ελευθέρου εµπορίου εκλαµβάνεται ως αυτοτελές 

και αυτορυθµιζόµενο σύστηµα, για την  ορθή λειτουργία της οποίας δεν απαιτείται 

οποιοσδήποτε εξωτερικός έλεγχος ή κρατική παρέµβαση. Αντίθετα, κινητήρια δύναµη 

της είναι το ατοµικό συµφέρον, το οποίο «συλλογικοποιείται» και κατ’ επέκταση 

ταυτίζεται µε το δηµόσιο συµφέρον  µέσω της οικονοµικής ανάπτυξης που επέρχεται. 

Μια δεύτερη ταύτιση θέλει περαιτέρω την εξίσωση της οικονοµικής ανάπτυξης µε τη 

συσσώρευση ιδιωτικού κεφαλαίου, δεδοµένου ότι ο πλούτος συνάδει µε την εξουσία 

και την διατήρηση των κοινωνικών ισορροπιών. «Ο πλούτος ερµηνεύεται ως πηγή 

εξουσίας και ως πηγή θαυµασµού, µε την έννοια ότι οι φτωχοί οφείλουν την υπόσταση 

τους σε αυτούς, οι οποίοι δύνανται να αποδειχθούν αρκετά γενναιόδωροι να τον 

930Luigi Ferrajoli, 1985a, op. cit., σελ. 67-68 
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µοιραστούν. Η ελπίδα ότι αυτό θα συµβεί οδηγεί στο να ξεχνάµε τους «τρόπους» µε 

τους οποίους η περιουσία πραγµατικά αυξήθηκε, επιτρέποντας έτσι στους πλούσιους να 

διαπραγµατεύονται το βαθµό δεξιοτεχνίας των  πράξεων τους. Με άλλα λόγια τα άτοµα 

που είναι προικισµένα µε πλούτο, µπορούν διαρκώς να µετακινούνται πέραν του ορίου 

που η συµπεριφορά τους κρίνεται ανήθικη.»931  Στο πλαίσιο αυτό ο Smith 

αντιλαµβάνεται ότι ο πλούτος εκτός από εξουσία δύναται να καταστεί και 

αντικείµενο κοινωνικής διαφιλονικίας και σύγκρουσης, την οποία καλείται µεν  να 

επιλύσει η συγκρότηση µιας αστικής κυβέρνησης, υπερασπιζόµενη ωστόσο και κατά 

λογική αλληλουχία, τους έχοντες περιουσία και άρα δύναµη έναντι των παντελώς 

άκληρων.  

Με βάση όλα τα παραπάνω οι παράνοµες ή ανορθόδοξες οικονοµικές 

δραστηριότητες, όπως και οι συµβατικές και νόµιµες οικονοµικές δράσεις, 

συµβάλλουν στο κοινό όραµα, που εκπροσωπεί το δηµόσιο συµφέρον, ότι δηλαδή τα 

προνόµια θα επεκταθούν και η εξουσία, ως µόνιµος συνοδός της οικονοµικής 

ευµάρειας, θα διαχυθεί, θα «συλλογικοποιηθεί» ως ένα βαθµό σε όλα τα µέλη της 

κοινότητας-κοινωνίας. `Αν και γίνεται διάκριση µεταξύ εγκληµατικού δόλου (“malice 

propense”) και ασυνείδητης αµέλειας (“culpa”), ο Smith θεωρεί ότι η κοινωνική 

βλάβη που παράγεται κατά την άσκηση παράνοµων ή παράτυπων οικονοµικών 

πράξεων, ως παραβιάσεις κοινωνικών  δικαιωµάτων πρωτίστως, εµπίπτουν στη 

κατηγορία του “lex imperfecta”  και ως εκ τούτου θα θεραπευτούν µόνο µέσω της 

οικονοµικής λειτουργίας της αγοράς. «Δεν  αποτελεί έκπληξη σε σχέση µε ένα τέτοιο 

υπόβαθρο ότι τα εγκλήµατα που διαπράττονται από εύπορα και ισχυρά άτοµα και 

οµάδες…θα καταταγούν στην κατηγορία των προσβολών  που προήλθαν από 

ασυνείδητη αµέλεια παρά από εγκληµατικό δόλο…Μια βιαστική µατιά στη 

βιβλιογραφία για το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου αποκαλύπτει πόσο συχνά 

ανακύπτουν οι αντιλήψεις του Smith. Σηµειώνεται για παράδειγµα ότι αυτού του είδους 

το έγκληµα χαρακτηρίζεται από σχετική συσκότιση όσον αφορά τα θύµατα, ότι είναι 

δύσκολο να εντοπιστεί και ότι συχνά δεν είναι mala in se  αλλά απλά mala prohibita. 

Οι λευκού περιλαιµίου και ισχυροί δράστες υποστηρίζεται ότι διαφεύγουν της σύλληψης 

και της ποινικής δίωξης ένεκα του πλούτου, του  κύρους και της εξουσίας τους, ότι 

931  Ruggiero V., 2009, “On liberty  and crime: Adam Smith and John Stuart Mill”, στο  Crime Law &  Social 
Change, τ. 51, σελ. 442
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στερούνται εγκληµατικού δόλου και ότι δρουν  στο όνοµα της ελευθερίας. Κάθε 

επέµβαση ως προς τη συµπεριφορά τους σηµαίνει τον περιορισµό αυτής της 

ελευθέριας.» 932

  Συµπληρωµατική της ελευθερίας της αγοράς αποτελεί η ελευθερία του 

ατόµου, όπως διατυπώνεται από τον Mill. Η βασική του παραδοχή θέλει τα άτοµα 

ελεύθερα και ανεξάρτητα από κάθε είδους παρέµβαση, που ως τέτοια διαθέτουν το 

δικαίωµα της ατοµικής επιλογής και του «πράττειν» ελευθέρως. Η προσπάθεια να 

αποτυπωθεί η έκταση αυτής της ελευθερίας βρίσκει το πρώτο και το τελικό όριο της 

στα ίδια τα υποκείµενα της και κατ’ επέκταση στη δράση τους. Φορείς της ατοµικής 

ελευθερίας και της ελεύθερης επιλογής είναι τα εύπορα και ισχυρά άτοµα, οµάδες ή 

κράτη ενώ η έννοια του δεσποτισµού νοµιµοποιείται για όσους εξαιρούνται από ένα 

τέτοιο κύκλο. Οι φορείς αυτοί δικαιούνται περαιτέρω να προβαίνουν σε πράξεις 

«έξυπνης παρέκκλισης» (“intelligent deviation”),  η οποία ενδέχεται να αποβεί σε «…

κακές χρήσεις· αλλά περισσότερο καλό µπορεί πάντα να επέλθει από την ενεργητική 

φύση παρά από µια νωθρή και απαθή.»933Πάνω στην αντίληψη αυτή και µε την  

«έξυπνη παρέκκλιση» να αγγίζει την  παρεκκλίνουσα κατηγορία της καινοτόµας 

δράσης, όπως περιγράφηκε πολύ αργότερα από τον Merton, ο Mill ουσιαστικά 

διασφαλίζει την επιχειρηµατική, οικονοµική δραστηριότητα εκτός του εγκληµατικού 

πεδίου. Σύµφωνα µε την επιχειρηµατολογία που αναπτύσσει, ακόµη κι όταν  µια 

τέτοια δραστηριότητα καταλήγει εγκληµατική η ατοµική ελευθερία εξακολουθεί να 

αποτελεί προτεραιότητα, δηλώνοντας απερίφραστα ότι «αφήνοντας τους ανθρώπους 

µόνους τους είναι καλύτερο από να τους ελέγχουµε»934  Ως προς τη βλάβη που 

προκαλείται, εφόσον αυτή είναι τυπικά κατοχυρωµένη σε κάποια νοµοθετική 

πρόβλεψη, επέρχεται ο ποινικός κολασµός, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που η 

εφαρµογή της προβλεπόµενης ποινής δεν είναι εύκολη και ασφαλής, οπότε και 

υποκαθίσταται από µια αφηρηµένη έννοια «γενικής αποδοκιµασίας». Οι επιβλαβείς 

συµπεριφορές εποµένως για τις οποίες η νοµοθετικά προβλεπόµενη ποινή είναι είτε 

δύσκολο να εφαρµοστεί ή δεν υπάρχει διαφεύγουν του ποινικού κολασµού ή άλλης 

932 Ibid., σελ.443-444

933Mill J.S., 1982, On Liberty, Peguin, Harmondswarth, σελ. 124, όπως παραπέµπεται στο Ruggiero V., 2009 On 
liberty and crime: Adam Smith and John Stuart Mill, στο Crime Law & Social Change, τ. 51, σελ. 446 

934 Ibid., σελ. 165, σελ. 447
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αστικής ή διοικητικής ρύθµισης. «Χρησιµοποιώντας το σύγχρονο µας λεξιλόγιο, 

µπορούµε να υποθέσουµε ότι οι συµπεριφορές για τις οποίες οι ποινές «εφαρµόζονται 

µε ασφάλεια» αντιστοιχούν στις συµβατικές εγκληµατικές συµπεριφορές, ενώ γι’ αυτές 

που η νοµική παρέµβαση είναι προβληµατική πέφτουν στην κατηγορία της οικονοµίας, 

και ανταποκρίνονται σε ανορθόδοξες ή παράνοµες επιχειρηµατικές πρακτικές.» 935

Η εικόνα γίνεται ακόµη πιο θελκτική σε περίπτωση που η επιζήµια 

επιχειρηµατική συµπεριφορά δεν τυποποιείται νοµικά και εφόσον δεν διαπιστώνεται 

ουσιαστική παραβίαση συνταγµατικών δικαιωµάτων. Η µόνη συνέπεια που µπορεί να 

υπάρξει κάτω από τέτοιες συνθήκες αντιστοιχεί στη «τιµωρία δια της κοινής 

γνώµης» (“punishment by opinion”), που θυµίζει κατά πολύ την έννοια της 

«εντροπής», όπως διατυπώθηκε από τον Braithwaite. Το ενδιαφέρον ωστόσο εδώ 

έγκειται στην επί της ουσίας νοµιµοποίηση της βλάβης, ενώ ακόµη περισσότερο 

ενδιαφέρον  παρουσιάζει το σκεπτικό που υποβόσκει. Παραµένοντας πάντα στο 

πλαίσιο της ελευθερίας της επιλογής και της «έξυπνης παρέκκλισης» υποστηρίζεται 

ότι οι παράγοντες επιχειρηµατικής δράσης πρέπει να διαθέτουν την ελευθερία να 

προβαίνουν σε µη ασφαλείς ή και αµφιλεγόµενες ακόµη δράσεις ενώ από την άλλη 

πλευρά τα ενδεχόµενα θύµατα πρέπει να διαθέτουν την ελευθερία να αποφασίζουν 

οικειοθελώς τη θυµατοποιήση τους, µετέχοντας µε αυτόν τον  τρόπο στις ελεύθερες 

επιχειρηµατικές διαδικασίες. Το δεύτερο ενδεχόµενο που παράγεται υπό τις ίδιες 

συνθήκες αναφέρει ότι η οικονοµική συµπεριφορά επηρεάζει τελικά τον ίδιο το 

φορέα της και δράστη, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν θύµατα. Υπό αυτό το σκεπτικό 

η βλάβη ή η πιθανότητα βλάβης που µπορεί να προκαλέσει κάποια οικονοµική δράση 

στο κοινωνικό σύνολο δεν αρκεί να δικαιολογήσει την κρατική παρέµβαση. «Σε 

πολλές περιπτώσεις ένα άτοµο, κατά την επιδίωξη ενός νόµιµου σκοπού, αναγκαστικά 

και άρα νόµιµα προκαλεί πόνο ή απώλεια στους άλλους.»936 Θυµίζοντας αναπόφευκτα 

µακιαβελλιστικές λογικές σε σχέση µε τους σκοπούς και τα µέσα, ο Mill πράγµατι 

υποστηρίζει ότι η νοµιµότητα του σκοπού, που εµπεριέχεται σε µια οικονοµική 

δράση, καθιστά αυτοδίκαια νόµιµη και τη βλάβη που αυτή µπορεί ή που όντως 

προκαλεί, ενώ παράλληλα φαίνεται να αντισταθµίζει µια τέτοια βλάβη µε την 

ελευθερία της επιλογής και τα πλεονεκτήµατα που αυτή ενδέχεται να επιφέρει όχι 

935 Ruggiero V., 2009, op. cit. σελ. 447

936 Mill J.S., 1982, op. cit. σελ. 164, σελ. 448
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µόνο για το φορέα της αλλά για τη πρόοδο της κοινωνίας γενικά. «Με αυτή την 

έννοια, κάποιος θα µπορούσε να εισηγηθεί ότι η επιβλαβής συµπεριφορά επιδιώκει 

νοµιµοποίηση όταν  οι ηθικές αρχές (που καθορίζουν τις υποχρεώσεις µας και τις 

ευθύνες µας απέναντι στους άλλους ανθρώπους) παρουσιάζονται ως χρηστοήθεις 

πεποιθήσεις (που καθορίζουν της ατοµικές µας επιλογές). Όταν αυτό συµβαίνει ακόµη 

και το έγκληµα µπορεί να εκληφθεί ως αλτρουιστική πράξη.» 937

   Ο στοχασµός επί των φιλελεύθερων οικονοµικών θεωριών  που µόλις 

αναπτύχθηκαν και που εξακολουθούν να αποτελούν και τη θεµέλια λίθο της 

σύγχρονης νεοφιλελεύθερης ρητορείας σε συνδυασµό µε την πολύ πιο σύγχρονη 

οικονοµική κρίση οδηγεί σχεδόν  αναπόφευκτα αν  και δυσάρεστα στην υπόθεση  ότι η 

προάσπιση του νοµικού εγγυητισµού,938  ως µάχη χαρακωµάτων, έχει ήδη κριθεί, 

τουλάχιστον σε ότι αφορά την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου.939 Σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο, που ακόµη και οι νοµικά τυποποιηµένες µορφές εγκληµατικότητας 

τείνουν να υπολείπονται µιας συναινετικής οριοθέτησης τους εντός της ευρύτερης 

κατακερµατισµένης κοινωνίας, η έµφαση στο θύµα, ως εναλλακτική αντεγκληµατική 

πρόταση, µε παράλληλη µετατόπιση προς το αστικό δίκαιο µοιάζει σχεδόν  αδύνατη 

να δραπετεύσει από τους όρους µιας ευρύτερης νεοφιλελεύθερης πολιτικής, σύµφωνα 

µε τους οποίους το άτοµο καθίσταται απολύτως υπεύθυνο για την προσωπική 

ευηµερία του και για τις ευκαιρίες της ζωής του µετά τη κατάρρευση του 

κεϋνσιανισµού και την αντικατάσταση του από το «νέο – ρυθµιστικό κράτος.»  «Η 

αποδυνάµωση του κοινωνικού, το γεγονός ότι το κράτος είναι όλο και λιγότερο 

937Ruggiero V., 2009, op. cit. σελ. 447 

938  Η έννοια του νοµικού εγγυητισµού ισοδυναµεί για τον Ferrajioli µε τη  θεωρία των εγγυήσεων ελευθερίας. Το 
περιεχόµενο της είναι διττό  εφόσον από τη  µια  πλευρά συνιστά επαναξιολόγηση του  «κράτους δικαίου», ως 
αναντικατάστατη τεχνική περιορισµού και ελέγχου των δηµόσιων εξουσιών, που ελλείψει ενός αυστηρού 
διακανονισµού  παρουσιάζουν την τάση από  τη φύση τους  να σωρρεύονται σε απόλυτες  µορφές, και από την άλλη 
ως θεωρία των εγγυήσεων της ελευθερίας προσδιορίζει την υπεράσπιση των ατοµικών και συλλογικών 
ελευθεριών, την αναγκαία µορφή όχι µόνο της  κοινωνικής σύγκρουσης αλλά και συλλογικής αυτοδιάθεσης. Υπό 
µια τέτοια αντίληψη ο  συγγραφέας τονίζει ότι «το µόνο βέβαιο είναι  ότι, µπροστά στο κίνδυνο  της εξάλειψης ή  της 
φθοράς του δικαίου που θα δώσει τη θέση του  σε  ένα απολυταρχικό κράτος ή  σε  κάποιον άλλο  καταπιεστικό, 
περισσότερο ή λιγότερο «κοινωνικοποιηµένο», µηχανισµό, πρέπει  να  προσπαθήσουµε να το συντηρήσουµε  (και να το 
ενισχύσουµε) για να απροσδιόριστο  χρονικό διάστηµα, έως ότου  (και  στο µέτρο που) για  απροσδιόριστο χρονικό 
διάστηµα, έως ότου  (και  στο  µέτρο  που) η πραγµατική  αποδυνάµωση της εξουσίας και  του  πολιτικογραφειακού 
κράτους προκαλέσει την εκ των πραγµάτων εξαφάνιση του λόγω αχρηστίας.» Ferrajioli L., 1985b, sel.69   

939 Είναι εντυπωσιακό ότι το έγκληµα του  λευκού περιλαιµίου ή στην µεταγενέστερη αποτύπωση του, ως  εταιρικό 
έγκληµα, διαφεύγει ακόµη και από  τις  πλέον πρόσφατες δικαιϊκές πρωτοβουλίες και ως εκ τούτου  απουσιάζει από 
τις προβλέψεις και τις ρυθµίσεις του  σύγχρονου  διεθνούς  ποινικού  δικαίου, όπως η ύλη του οριοθετείται στη 
διδακτορική διατριβή του  Χουλιάρα  Α., 2011, «Η διαµόρφωση του  διεθνούς ποινικού  συστήµατος. 
Εγκληµατολογική προβληµατική  και  ποινικο-δογµατική  θεµελίωση», Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο  Θράκης, Νοµική 
Σχολή – Τµήµα Νοµικό 
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αντιπροσωπευτικό µιας συναινετικής αντίληψης για το έγκληµα, αφήνει το θύµα ως 

έναν αδικηµένο κοινωνό που υποφέρει κάποια αυτό – προσδιοριζόµενη βλάβη εξαιτίας 

κάποιου άλλου. Υλοποιείται, µε άλλα λόγια, µια «θυµατο – ζωογόνηση της 

ηθικής» (“victimalization of morality”) που ορίζεται ως «µετάβαση από τους ηθικούς 

ισχυρισµούς της κοινότητας στους ηθικούς ισχυρισµούς του θύµατος. Αυτή η διαδικασία 

πιέζει το ποινικό νόµο να έρθει πιο κοντά στο αστικό δίκαιο, να αποτυπωθεί σαν 

φιλονικία ανάµεσα σε δύο µέρη, χωρίς να έχει υπάρξει  προηγούµενη θεσµική ρύθµιση 

για την ηθική ανωτερότητα της µιας πλευράς – αυτή του θύµατος.»940                                   

Με τις νοµικές εγγυήσεις να παλινδροµούν  η κατάσταση και το περιεχόµενο 

της έννοιας του θύµατος παύουν να λειτουργούν ως θέσφατο.   Όπως υπογραµµίζει ο 

Richard Quinney το ««ποιος είναι το θύµα?» δεν  είναι µια αθώα ερώτηση»941  και 

εποµένως οι διάφορες εκδοχές αποζηµίωσης του θύµατος στο πεδίο της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης παραπέµπουν σε συγκεκριµένες αντιλήψεις αναφορικά 

µε τη σχέση δράστη – θύµατος, µε την έννοια της ευθύνης, µε την ανθρώπινη φύση, 

µε την κυβερνητική πολιτική καθώς και µε τη φύση της κοινωνίας. Η έννοια του 

θύµατος µε άλλα λόγια αποτελεί µια κοινωνική κατασκευή και µάλιστα στον 

αντίποδα του εγκληµατία και του εγκλήµατος, η οποία δοµείται σε αντιστοιχία µε την 

κυρίαρχη ερµηνεία για την κοινωνική πραγµατικότητα. Όταν η κοινωνική διόπτρα 

µέσα από την οποία αντικρίζουµε την πραγµατικότητα είναι ο ποινικός νόµος το θύµα 

εξοµοιώνεται µε ζωντανή απόδειξη της προσβολής, της αµφισβήτησης και της 

απειλής κατά της επίσηµης κοινωνικής τάξη πραγµάτων. Όταν, εντός της ίδιας 

επίσηµης τάξης πραγµάτων, διόπτρα γίνεται το αστικό δίκαιο η προσβολή 

µετατρέπεται σε ιδιωτική υπόθεση. Και στις δύο περιπτώσεις, ωστόσο, λίγα λέγονται 

για την κυρίαρχη έννοµη τάξη αυτοτελώς, η επικράτηση ή αποκατάσταση της οποίας 

συνεπάγεται τον  αποκλεισµό εκείνων που δύναται να απειλούν τη συγκεκριµένη τάξη 

καθώς και εκείνων που υποφέρουν χάριν µιας τέτοιας τάξης. Συνεπώς, η ιδιότητα του 

θύµατος σε καθεµία από τις δύο περιπτώσεις είναι συµβατή µε την µία και µοναδική, 

νεοφιλελεύθερη τάξη πραγµάτων ενώ «θα χρειαζόταν  µια εναλλακτική αντίληψη για 

τον κόσµο προκειµένου να κατανοηθούν οι εναλλακτικές µορφές θυµάτων.» 942  

940Lea J., 2002, op. cit. σελ. 176    

941 Quinney R., 1972-1973, “Who is the victim?” στο Criminology, σελ. 319

942 Ibid. σελ. 321
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Συνεχίζοντας την ίδια συλλογιστική ο Nils Christie υιοθετεί ως αφετηρία της 

προσέγγισης του δύο παραδοχές: «πρώτον, το να είσαι θύµα δεν  συνιστά ένα πράγµα, 

ένα αντικειµενικό φαινόµενο…Σχετίζεται µε τον ορισµό µιας κατάστασης που δίνουν οι 

µετέχοντες στη κατάσταση αυτή…Δεύτερον το φαινόµενο µπορεί να διερευνηθεί τόσο σε 

προσωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνικού συστήµατος.»943  Πατώντας πάνω 

στη σύγχρονη κατακερµατισµένη κοινωνία, όπου η έννοια του συλλογικού έχει 

αντικατασταθεί από αποµονωµένα άτοµα, οι δύο αυτοί άξονες συµβάλλουν στην 

παραγωγή αφενός «ιδανικών θυµάτων» (“ideal victim”) και κατ’ αναλογία «ιδανικών 

δραστών» (“ideal offenders”). Πρόκειται για δύο αλληλεξαρτώµενες  αλλά όχι και 

τεµνόµενες έννοιες, όπου το περιεχόµενο της µιας προσδιορίζεται αντιστρόφως 

ανάλογα σε σχέση µε το περιεχόµενο της άλλης.944Ως κοινωνικές κατασκευές 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία εν συνεχεία 

απορροφώνται και σωµατοποιούνται από τους φορείς τους.  Το µόνο κοινό σηµείο 

αναφοράς τους είναι η έννοια µιας σχετικοποιηµένης ποσοτικά εξουσίας, η οποία 

στην  περίπτωση των ιδεατών θυµάτων συµβάλει ώστε αυτά να ακουστούν και ως εκ 

τούτου να κατοχυρώσουν µεν την ιδιότητα τους ως θύµατα αλλά στο µέτρο που 

διατηρείται η ευάλωτη θέση τους ενώ στην περίπτωση των ιδεατών  δραστών 

συνδράµει αφενός στην νοµιµοποίηση της αυταρχοποίησης της γενικότερης 

αντεγκληµατικής πολιτικής και αφετέρου στον περαιτέρω κοινωνικό 

κατακερµατισµό. Η βασική ωστόσο διεργασία που επιτελείται µέσω του διδύµου 

«ιδεατό θύµα – ιδεατός δράστης» είναι η διατήρηση των παγιωµένων εξουσιαστικών 

δοµών και η ανάγκη υποτέλειας σε αυτούς τόσο των  θυµάτων όσο και των δραστών. 

«Με το να έχουµε µια υπεραπλουστευµένη εικόνα για τον ιδεατό δράστη, οι δουλειές για 

τους υπόλοιπους από εµάς µπορούν να συνεχιστούν ως συνήθως.» 945

Όσο πιο απόκοσµη, πιο ξένη αλλά ταυτόχρονα και πιο εξατοµικευµένη 

παραµένει η εικόνα του δράστη τόσο πιο απόκρυφη και ως εκ τούτου ασφαλής 

γίνεται η δοµηµένη εξουσία και τα συµφέροντα που τη συντηρούν, δεδοµένου ότι η 

943  Christie N., 1986b, “The Ideal Victim”, στο  Ezzat A. Fattah (eds) From Crime Policy to Victim Policy, 
Macmillan, σελ. 18

944  Με βάση αυτή τη σχέση τα κύρια  χαρακτηριστικά που  προβλέπονται για τους δύο πόλους της υπαγορεύουν: 
1.Το  θύµα είναι αδύναµο  2.Το  θύµα βρίσκεται στο πλαίσιο µιας κοινωνικά αξιοσέβαστης διαδικασίας 3.Το θύµα 
βρίσκεται σε ένα κοινώς αποδεκτό τόπο  4.Ο δράστης  είναι σωµατικά δυνατός και κακός 5.Ο  δράσης  είναι 
άγνωστος και δεν σχετίζεται µε κανέναν τρόπο µε το θύµα. Christie N., 1986b, op. cit. σελ.19

945 Ibid.  σελ. 29
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δοµική βία που αυτά παράγουν αντιστοιχεί σε θύµατα χωρίς δράστες ως δεύτερη 

εναλλακτική των εγκληµάτων χωρίς θύµατα. «Όχι θύµατα αλλά αποτυχηµένοι θα είναι 

η προσωπική αντίληψη για τον εαυτό τους. Και το σπουδαιότερο: δεν  υπάρχουν 

συγκεκριµένοι φταίχτες σε αυτό το παιχνίδι. Κανένα συγκεκριµένο πρόσωπο δεν 

προδιέγραψε τους κανόνες που καθιστά το ταξικό υπόβαθρο ουσιαστικό ως προς το 

αποτέλεσµα την εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κανένα συγκεκριµένο πρόσωπο δεν είναι – 

περισσότερο από άλλα της τάξης του – υπεύθυνο για το µικρότερο προσδόκιµο ζωής 

όσον αφορά τους εργάτες. Οι εργάτες γίνονται θύµατα χωρίς δράστες. Τέτοια θύµατα 

ικανοποιούνται ανεπαρκέστατα.»946  Χωρίς να παραγνωρίζεται η αξία αλλά και το 

προοδευτικό όραµα των αποκαταστατικών  προσεγγίσεων της δικαιοσύνης, η απλή 

µετάβαση ή πρόσµειξη του ποινικού µε το αστικό δίκαιο χωρίς παράλληλες δοµικές 

αλλαγές διατηρεί µια ατοµοκεντρική οπτική της βλάβης και του θύµατος.947  Αυτό 

σηµαίνει ότι το έγκληµα θα εξακολουθήσει να θεωρείται απλοϊκό προϊόν της 

συνείδησης ή της βούλησης ατοµικών υποκειµένων αντί να τοποθετηθεί στις δοµές 

των κοινωνικών χώρων.  

Βασική συνέπεια µιας τέτοιας εξέλιξης, η οποία συνιστά παράλληλα κεντρική 

παρατήρηση στον απολογισµό του ευρύτερου σύγχρονου κινήµατος για την 

υπεράσπιση του θύµατος (“victim movement”), είναι η εξάντληση του εγκληµατικού 

φαινοµένου για µια ακόµη φορά στη κοινή εγκληµατικότητα. «Παρά την εµβέλεια του 

εγκλήµατος του  λευκού περιλαιµίου και παρά το γεγονός ότι οι λεηλασίες που προκαλεί 

υπερβαίνουν κατά πολύ  αυτές του συµβατικού εγκλήµατος έχει εξαιρεθεί τελείως από 

τις καµπάνιες για το θύµα…(ενώ) η µοίρα αυτών των θυµάτων είναι ακόµη πιο λυπηρή 

από αυτή για τα θύµατα του συµβατικού  εγκλήµατος. Ο λόγος είναι ότι υπολείπονται 

κάθε µέσο θεραπείας και συνήθως δεν έχουν κανένα δικαίωµα προσφυγής ενάντια 

946 Ibid 1986, σελ.24

947  Ο Louk Hulsman αναφέρει ως  αναλυτικά εργαλεία προκειµένου να κατανοήσουµε τον τρόπο, µε τον οποίο 
οικοδοµείται η σηµασία διαφόρων περιστατικών από όσους µετέχουν σε αυτά: α]το πλαίσιο  ερµηνείας που 
χρησιµοποιείται και β)ο σκοπός προς τον οποίο εστιάζεται το  ενδιαφέρον. Το πλαίσιο  ερµηνείας διχοτοµείται 
επιπλέον στο φυσικό πλαίσιο και στο  κοινωνικό  πλαίσιο. Εντός του φυσικού  πλαισίου, το συµβάν αξιολογείται ως 
ατύχηµα: «ότι συνέβη αποδίδεται στη παρέµβαση της φύσης.»  Εντός του κοινωνικού πλαισίου εµπεριέχεται µία 
ακόµη διάκριση, που συνίσταται στις ατοµοκεντρικές και στις δοµοκεκντρικές ερµηνείες µιας κατάστασης. Οι 
ατοµοκεντρικές ερµηνείες µε τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε  διαφορετικές τάσεις κοινωνικού ελέγχου:  το 
ποινικό, τον αντισταθµιστικό (αποζηµίωση), τον θεραπευτικό, τον συµφιλιωτικό και τον διαπαιδαγωγικό-
εκπαιδευτικό. Περαιτέρω η επιλογή ως προς  το ερµηνευτικό σχήµα, το οποίο και σηµατοδοτεί το περιεχόµενο της 
όποιας  πράξης ή του  συµβάντος εξαρτάται από  τη θέση που έχει το κάθε υποκείµενο, που συµµετέχει στο  συµβάν 
στο δίκτυο των εξουσιών που διαµορφώνουν το περιβάλλον του. Αυτό  το  εξουσιαστικό  δίκτυο ευθύνεται για την 
παρεµπόδιση κάποιων από τα µετέχοντα υποκείµενα να λάβουν ενεργό  µέρος σε µια τέτοια «ερµηνευτική» 
διαδικασία. Hulsman L., 1986, “Critical criminology and the concept of crime”, στο Contemporary Crises,, τ.10, 
σελ. 72-78
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στους δράστες της κατάχρησης.»948 Παράλληλα, η προάσπιση της απελευθέρωσης του 

θύµατος από τα δεσµά του ποινικού δικαίου, που το καθιστούν τον αφανή ήρωα και 

αδύναµο κρίκο της ποινικής διαδικασίας, και η συνακόλουθη υπεράσπιση του ως 

δυναµικό και αυτόβουλο υποκείµενο εντός µιας ανεξέλεγκτα ελεύθερης της αγοράς 

δύναται να οδηγήσει τελικά και παρά τις αντίθετες επιδιώξεις όχι µόνο στην  ακόµη 

µεγαλύτερη αποδυνάµωση του αλλά σε πλήρη ανατροπή της θέσης του µε το να 

καταστεί το ίδιο το θύµα υπόλογο γι’ αυτό που του συνέβη. Σε µια τέτοια περίπτωση 

«το ίδιο το θύµα εκλαµβάνεται ως agent provocateur επί του  οποίου θα επιβληθεί η 

κατηγορία»·949  ενώ το ρόλο του αποδιοποµπαίου τράγου σε σχέση µε την 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου δεν θα χρειαστεί να τον παίζουν, έστω 

περιοδικά, ισχυροί φορείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας προς επικύρωση γενικώς 

του ποινικού συστήµατος, αλλά σε σύµπνοια µε τη γενικότερη νεοφιλελεύθερη 

πολιτική θα µετατεθεί στους  ανίσχυρους δέκτες µιας τέτοιας δράσης.950    

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο σκοτεινός αριθµός της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου θα συνεχίσει να αυξάνεται ενώ για τις «φωτεινές» εξαιρέσεις, που 

πράγµατι η τέλεση ενός τέτοιου εγκλήµατος εντοπίζεται, υπάρχει κενό ως προς τη 

διαδικασία µε την οποία θα υπερκερασθεί η εξουσία που χωρίζει το θύµα από τον 

θύτη· «η αποκαταστατική δικαιοσύνη καλύπτει µόνο τη φάση της ποινής όταν ο 

συµβιβασµός είναι δυνατός. Κανένας µέχρι τώρα δεν  σκιαγράφησε µια διαδικασία 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης για αυτούς που δεν παραδέχονται την προσβολή.» 951 Το 

ζήτηµα περιπλέκεται ακόµη περισσότερο λόγω της διαφορετικής σηµασίας που 

συνοδεύει την έννοια της αστικής ζηµίας και τη διακρίνει από τη βλάβη του ποινικού 

δικαίου, η οποία αποτελεί συνέχεια µιας πράξης παράνοµης, άδικης και 

καταλογιστής. Η κριτική επίκληση µιας τέτοιας διάκρισης δεν αποσκοπεί φυσικά να 

επιχειρηµατολογήσει υπέρ του άχθους και του πόνου που συνεπάγεται ο ποινικός 

948  Fattah E., 1986, “Prologue: On some visible and hidden dangers of victim movements”, στο  Ezzat  A. Fattah 
(eds) From Crime Policy to Victim Policy, Macmillan, σελ..5

949Anttila I., 1986, “From Crime policy to Victim Policy?” στο Ezzat A. Fattah (eds) From Crime Policy to Victim 
Policy, Macmillan, σελ. 238 

950 Αν και σε  πρώτη φάση µια τέτοια εξέλιξη ακούγεται υπερβολική εντούτοις ένας  εύκολος  συνειρµός της είναι η 
όχι και τόσο  παλιά υπόθεση του Ελληνικού  Χρηµατιστηρίου, που  ποτέ δεν βρήκε το δρόµο  για τη δικαιοσύνη και 
η απάντηση που  επικράτησε ως  προς το  «τις πταίει?»  περικλείει το  σύνολο εκείνων που επένδυσαν και απώλεσαν 
τις περιουσίες τους.    

951 Daly K., 2003,op. cit.  σελ.  378, ref.3
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κολασµός, ως «δίκαιη», σύµµετρη ή αναλογική απάντηση σε µια αξιόποινη πράξη, 

αλλά να τονίσει την ηθική διάσταση που εµπεριέχεται στην εναλλακτική 

αποζηµίωσης ή εξαγοράς της βλάβης στις περιπτώσεις των εγκληµάτων του λευκού 

περιλαιµίου και τελικά την ταξική πραγµατικότητα που ενσωµατώνει, ανακυκλώνει 

και επιβάλλει. Παρά τις αντίθετες βλέψεις η αποκαταστατική δικαιοσύνη σε σχέση µε 

την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου διατρέχει τον  κίνδυνο να 

χρησιµοποιηθεί ως τόπος εξαγνισµού ισχυρών  δραστών  και εξαρτηµένης 

ελεηµοσύνης των θυµάτων ανοίγοντας παράλληλα το δρόµο σε γενικότερα 

φαινόµενα διαφθοράς και οικονοµικού πατερναλισµού. 

Η πρόκριση του ιδιωτικού δικαίου και ως εκ τούτου η «ιδιώτευση» του 

θύµατος µέσα σε συνθήκες κραταιού νεοφιλελεύθερου καπιταλισµού πέρα από το 

σµίκρυνση δοµικών  προβληµάτων σε ιδιωτική ατοµική υπόθεση υποθάλπει ακόµη 

µεγαλύτερη πολιτική αδιαφορία για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.952  Στο 

µέτρο που το έγκληµα αντιµετωπίζεται ως παραβίαση της αυτονοµίας του ατόµου, το 

άτοµο καθίσταται απολύτως υπεύθυνο για την προστασία του και την ασφάλεια του 

έναντι του εγκληµατικού φαινοµένου. «Το ενεργό θύµα υποκαθιστώντας παρά 

συµπληρώνοντας στην ενδυνάµωση της έννοιας του δηµόσιου καλού ή της δηµόσιας 

ειρήνης που εκπροσωπείται από το κράτος και το ποινικό δίκαιο, καταλήγει να είναι 

περισσότερο αποµονωµένο και µοναχικό απ’ ότι το κλασσικό παθητικό θύµα. Παρόλα 

τα µειονεκτήµατα, του να παραδίδεται το θέµα (της προσβολής) στο κράτος…τα 

πλεονεκτήµατα που απορρέουν  από τη µορφή του κράτους ως ισχυρότερος παράγοντας 

από τον  δράστη…χάνονται οµοίως.»953  Το προπύργιο της «ενεργούς κοινότητας» ως 

περίβολος και ασπίδα προστασίας του θύµατος καταρρέει όχι µόνο ένεκα µεγέθους, 

όταν βρίσκεται αντιµέτωπο µε πανίσχυρους λευκού κολάρου εγκληµατίες αλλά 

952  Συγγενής µε  την αντίληψη  αυτή είναι η κριτική που επιχειρείται στο φεµινιστικό κίνηµα από  τις ίδιες τις 
φεµινίστριες. Χαρακτηριστικά, η Ιταλίδα φεµινίστρια συγγραφέας Tamar Pitch σηµειώνει πως η  δυναµική του 
φεµινιστικού αγώνα κατά του  βιασµού και της ένδο - οικογενειακής βίας  κατέληξε να µεταλλαχθεί, µε  την 
απόσυρση της έµφασης  από τη δοµική κατάσταση της  καταπίεσης, σε φαινότυπο της  θυµατοποίησης. Πιο 
συγκεκριµένα, η συγγραφέας  υποστηρίζει ότι  οι φεµινιστικές  καµπάνιες αποπροσανατολίστηκαν ως προς  τον 
πραγµατικό  τους στόχο και άρχισαν να  αποχρωµατίζουν τη σεξουαλική επίθεση και την ενδο  – οικογενειακή βία 
ως συλλογική δοµική καταπίεση, υποδεικνύοντας παράλληλα την εξασθένιση της αντίστοιχης  πολιτικής 
κινητοποίησης  για τον τερµατισµό πατριαρχικών κοινωνικών σχέσεων και µάλιστα υπέρ της έµφασης στον αγώνα 
για την κατοχύρωση της ιδιότητας του  θύµατος  και της  απαίτησης για τον αποτελεσµατικότερο  χειρισµό  τέτοιων 
υποθέσεων από το ποινικό σύστηµα. Μια τέτοια µεταστροφή είχε ως  συνέπεια το φεµινιστικό  κίνηµα  να 
αποδυναµωθεί ως  κοινωνικό  κίνηµα και τα µέλη του «να εξαφανιστούν ως συλλογικά υποκείµενα  και  να 
υιοθετήσουν τον εξατοµικευµένο και παθητικό ρόλο των θυµάτων.»  Pitch T., 1990, “From oppressed to victims: 
collective actors  and the symbolic use of the criminal justice system”, στο  Studies in Law, Politics and Society, τ.
10, σελ. 103-117, p. 113

953 Lea J., 2002, op. cit. σελ. 177



436

αυτοτελώς εξαιτίας της ίδιας του της σύστασης. Οι  «κοινότητες διακινδύνευσης» που 

συγκροτούν  τις σύγχρονες πόλεις ως διάδοχη κατάσταση της παραδοσιακής αστικής 

γειτονιάς διαθέτουν ως µοναδικό στοιχείο συνεκτικότητας τις έννοιες του φόβου και 

του κινδύνου, η ένταση των οποίων  καθορίζεται µε νοµοτελειακό σχεδόν τρόπο από 

το εγκληµατικό φαινόµενο. Στις κοινοτικές συσπειρώσεις που αναπτύσσονται τείνουν 

να  πρωτοστατούν ιδιωτικά µέτρα ασφαλείας και ιδιωτικής αστυνόµευσης, τα οποία 

αφορούν ελάχιστα και προστατεύουν ακόµη λιγότερο το συµφέρον των 

υποβαθµισµένων συνοικιών και των αδύναµων κοινωνικών οµάδων. Το βασικότερο 

ωστόσο ζήτηµα που παραµένει σε τέτοιες κοινότητες, κυριαρχηµένες από αισθήµατα 

φόβου και ταλαιπωρηµένες από οικονοµικές, κοινωνικές και φυλετικές διενέξεις είναι 

ακριβώς ο ίδιος ο ετερόκλητος χαρακτήρας τους. «Το πλέον αδύνατο στοιχείο πολλών 

από τις διατυπώσεις αποκαταστατικής δικαιοσύνης, είναι εποµένως…τι είναι 

κοινότητα? Ποιο είναι το κοινοτικό συµφέρον και πως µπορεί να εκπροσωπηθεί?»954 

Το ουσιαστικό πρόβληµα που σχετίζεται µε τα θεωρητικά σχήµατα της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης είναι ότι η θεµιτή και επιθυµιτή λειτουργία τους 

προϋποθέτει ότι θεµελιακά ζητήµατα εξουσίας, κοινωνικού αποκλεισµού και 

κατακερµατισµού, κοινωνικής ανισότητας και σύγκρουσης έχουν  λυθεί δεδοµένου ότι 

ελάχιστες είναι οι προβλέψεις και οι εκτιµήσεις για την υπερνίκηση των σύγχρονων 

κοινωνικών συγκρούσεων και ανισοτήτων που αντί να αµβλύνονται, εντείνονται 

χάριν  της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και στο πεδίο της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς. 

Ήδη κατατέθηκε η άποψη, που προέρχεται µάλιστα από υπερασπιστές της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης, η οποία διατυπώνει ότι µια τέτοιου είδους δικαιοσύνη 

είναι αδύνατη χωρίς την κοινωνική υποστήριξη που παρέχει η ύπαρξη και λειτουργία 

του κράτους πρόνοιας. Σε εποχές εποµένως που αυτό εκλείπει και που δεν έχει 

αντικατασταθεί από κάποια άλλη φόρµουλα ουσιαστικής ισότητας ανάµεσα στα 

άτοµα, στις κοινωνικές οµάδες και στις κοινότητες ούτε έχουν δροµολογηθεί 

θεµελιακές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές κάθε απόπειρα που επιχειρεί να 

αντικαταστήσει την παρούσα αντεγκληµατική πολιτική, βασικοί εκπρόσωποι της 

οποίας είναι η ποινική δικαιοσύνη και το κράτος, θα πρέπει να απαντά µε επάρκεια 

στο ερώτηµα της εξουσίας διαφορετικά θα ανδρώνεται ως κακέκτυπο των  ήδη 

954  Hudson B., 1998, “Restorative Justice: the challenge of sexual and racial violence”, στο Journal of  law and 
Society, τ. 25 (2), σελ.  251
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προβληµατικών ποινικών δοµών. Υπό ένα τέτοιο πρίσµα ο Christie σχολιάζει «να 

αποκαταστήσεις τι? Την προϋπάρχουσα κατάσταση? Γιατί? Πρέπει να πάµε πέραν 

αυτής. Πρέπει να χτίσουµε καινούργιες και καλύτερες σχέσεις, όχι να αποκαταστήσουµε 

τις παλιές. Επιπλέον η αποκαταστατική δικαιοσύνη υποδεικνύει επακριβώς τα θύµατα 

και τους δράστες, δηλαδή επιβάλλει ετικέτες. Θα χρησιµοποιούσα τη λέξη 

συµµετέχοντες, ή παραπονούµενοι, φιλονικούντες. Αλλά πάνω απ’ όλα, η 

αποκαταστατική δικαιοσύνη πρέπει να ξεφορτωθεί το ποινικό σύστηµα το οποίο 

υποβόσκει στο υπόβαθρο.»955 

α) Η παρελθούσα καταργητική ουτοπία ως σηµερινή ρεαλιστική ανάγκη

Το ουσιαστικό περιεχόµενο µιας τέτοιας προτροπής από µέρους του Christie 

σηµατοδοτεί το γεγονός ότι η υπεράσπιση και η διαφύλαξη µόνο του 

εποικοδοµήµατος δεν αρκεί ή δεν αρκεί πλέον, υπογραµµίζοντας ταυτόχρονα την 

ανάγκη για δοµικές αλλαγές. Η ανάγκη αυτή σχετίζεται µε την κατανόηση της 

σύγχρονης αντεγκληµατικής πολιτικής, τόσο στην ποινική όσο και στην 

αποκαταστατική της διάσταση, ως διαδικασία επιβολής µιας συγκεκριµένης τάξης 

πραγµάτων, στο πλαίσιο της οποίας εξυπηρετούνται, διατηρούνται και 

αναπαράγονται συγκεκριµένα συµφέροντα, που υπαγορεύονται από τη 

νεοφιλελεύθερη πραγµατικότητα. Αυτό µε τη σειρά του σηµαίνει ότι για την 

κατανόηση και την πραγµατική αποδόµηση του εγκλήµατος, πολύ περισσότερο δε 

όταν ο λόγος αφορά στο έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, είναι ανάγκη να 

κατανοήσουµε την έννοια, το περιεχόµενο και τον τρόπο άσκησης της εξουσίας στο 

σύνολο της. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Steven Luke, η εξουσία δεν διεξάγεται µόνο 

στο επίπεδο µιας αισθητής σύγκρουσης ούτε και στο πλαίσιο ενός «αθόρυβου» 

πολιτικού διακανονισµού. Στη πρώτη περίπτωση η µονοδιάστατη ή «φιλελεύθερη» 

οπτική διακρίνει τη λειτουργία της εξουσίας στην πιο ορατή της εκδήλωση, στο πεδίο 

δηλαδή συγκεκριµένων ατοµικών  αποφάσεων επί καταστάσεων, όπου είναι εµφανής 

η σύγκρουση διαφορετικών προτιµήσεων. Αλλά και στην περίπτωση, που 

αποκαλύπτεται η δεύτερη διάσταση της εξουσίας, η οποία σχετίζεται κυρίως µε την 

955  Christie N., 2010, προσωπική επικοινωνία µε Ruggiero V., 2010, Penal Abolitionism, Clarendon Studiew in 
Criminology, σελ. 174
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έννοια της αποφυγής και της παράλειψης,  που παραπέµπει δηλαδή περισσότερο στο 

συνολικό περιεχόµενο της πολιτικής ατζέντας παρά στην ανάδειξη και αποτύπωση 

συγκεκριµένων  πολιτικών παρεµβάσεων, δεν επιτυγχάνεται η διείσδυση στις 

βαθύτερες και αφανέρωτες λειτουργίες της εξουσίας· σε εκείνες, δηλαδή, που 

δροµολογούν την πολιτική κοινωνικοποίηση των υποκειµένων της έτσι ώστε αυτά να 

ακολουθούν ασυναίσθητα τις εξουσιαστικές υπαγορεύσεις ακόµη κι όταν οι 

τελευταίες αντίκεινται στο ίδιο τους το συµφέρον.  

«…Δεν είναι η ανώτατη και η πιο επίβουλη άσκηση της εξουσίας να εµποδίσει 

τους ανθρώπους σε οποιοδήποτε βαθµό, από το να έχουν αναστολές κατά τη 

διαµόρφωση των αντιλήψεων, των γνώσεων και των προτιµήσεων, µε τρόπο τέτοιο 

ώστε να αποδεχθούν το ρόλο τους στην παγιωµένη κατάσταση πραγµάτων, είτε επειδή 

δεν βλέπουν ή δεν  φαντάζονται άλλη εναλλακτική σε αυτή, είτε επειδή την θεωρούν 

φυσική και αµετάβλητη είτε επειδή την αξιολογούν  ως θεϊκά διορισµένη και 

καλοπροαίρετη?»956  Αν και ρητορικού τύπου, η απάντηση σε µια τέτοια ερώτηση 

ανταποκρίνεται στη βούληση να ειδωθεί η δοµική εξουσία και πιο συγκεκριµένα η 

δοµικά καθορισµένη άσκηση της ή µε άλλα λόγια η τρίτη της διάσταση, η εξουσία ως 

κυριαρχία, µέσω της οποίας οι προικισµένοι µε αυτήν διασφαλίζουν  τη συµµόρφωση 

εκείνων επί των οποίων  κυριαρχούν. Η κριτική σκέψη συνώνυµη της αµφισβήτησης 

των παγιωµένων και θεωρούµενων ως δεδοµένων κοινωνικών σχέσεων εξουσίας 

καθώς και της έκθεσης λιγότερο πρόδηλων διαδικασιών που λανθάνουν  και 

συγκρατούν τα θεµέλια άδικων κοινωνικών δοµών προκρίνεται ως µονόδροµος στην 

αναζήτηση της κοινωνικής αλήθειας.

Η ίδια πολιτική δέσµευση καθόρισε µέχρι σήµερα τη πορεία και τον 

παρεµβατικό ρόλο της κριτικής εγκληµατολογίας, χάριν στον οποίο αναδείχθηκε, 

όπως αναλυτικά περιγράφηκε, η µεροληπτική λειτουργία του ποινικού νόµου καθώς 

και η, όχι σπάνια, «παράλογη» διαδικασία εγκληµατοποίησης, η νοµιµοποίηση της 

οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε επιχειρήµατα πρακτικής λειτουργικότητας αλλά 

και τυπικής ισότητας, εξαιρώντας, ωστόσο, κατεξοχήν  από το πεδίο της τα εγκλήµατα 

των ισχυρών και κατ’ επέκταση τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου ή στην 

καλύτερη περίπτωση εξαντλώντας το φαινόµενο σε µικρο-µεσαία περιστατικά. Η 

956 Lukes S., 2005, Power: A Radical Review, 2nd edition, Palgrave Macmillan, σελ. 28
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συνέχιση αυτής παράδοσης προϋποθέτει εποµένως τη συνεπή εφαρµογή των 

θεωρητικών ευρηµάτων της κριτικής εγκληµατολογίας για την ανάδειξη και 

απoκάλυψη της κοινωνικής πραγµατικότητας ή, όπως άλλοι θεωρητικοί προτιµούν, 

για την διεύρυνση της «εγκληµατολογικής φαντασίας.»957 Αδιαπραγµάτευτη αφετηρία 

προς µια τέτοια κατεύθυνση αποτελεί η κριτική παραδοχή ότι το έγκληµα συνιστά 

ιστορική και κοινωνική κατασκευή χωρίς τοπική ή χρονική σταθερότητα. Όπως πιο 

αναλυτικά αποσαφηνίζεται από τον  Louk Hulsman, το εγκληµατικό φαινόµενο δεν 

έχει οντολογική υπόσταση, µε την έννοια ότι δεν υπάρχει κάποια οντολογική 

πραγµατικότητα του εγκλήµατος, πέραν αυτής που κατανοεί και οριοθετεί τυπικά το 

ποινικό σύστηµα. Σύµφωνα µε τις αρχές και τις προσλαµβάνουσες του ποινικού 

συστήµατος, οι κοινωνικές συγκρούσεις που εκδηλώνονται είτε σε επίπεδο ατόµων 

είτε σε επίπεδο κοινωνικών οµάδων δεν αποκρυσταλλώνονται, όπως επίµονα 

επισήµαναν  οι αποκαταστατικές προσεγγίσεις, σε σχέση µε τα µέρη- τα υποκείµενα 

που µετέχουν σε αυτές- αλλά σε σχέση µε κανονιστικά πρότυπα, και συγκεκριµένα µε 

την ποινική νοµοθεσία, καθώς και τις οργανωσιακές απαιτήσεις του ίδιου του 

συστήµατος. Έτσι, η κοινωνική πραγµατικότητα φτάνει να συµπίπτει µε τη νοµική 

αντίληψη της κοινωνίας, συνώνυµης δηλαδή ενός οµοιογενούς φάσµατος 

διαµορφωµένου πάνω στη συναινετική βάση που προάγουν  οι κοινές εµπειρίες των 

κοινωνικών εταίρων. Μια «κατά πλάσµα δικαίου» κοινωνία, αναπαράγεται περαιτέρω 

όχι άµεσα ή εργαλειακά µέσω της χρήσης του ποινικού δικαίου από τους κρατικούς 

φορείς αλλά µέσω του προσανατολισµού των διαφόρων αντεγκληµατικών 

εφαρµογών και των αντιλήψεων των φορέων τους, µακριά από τις συγκεκριµένες 

συνθήκες που βιώνει ο κατακερµατισµένος πραγµατικός κόσµος και συµβατά µε τις 

νοµικές απαιτήσεις που επιτάσσει ο κόσµος του ποινικού δικαίου ως συστηµική υπό-

ενότητα, θυµίζοντας εν πολλοίς τον  γνωστό αφορισµό του Anatole France ότι «ο 

νόµος µε την  όλη µαγική του ισότητα απαγορεύει το ίδιο στους φτωχούς και στους 

πλούσιους να κοιµούνται κάτω από τις γέφυρες, να επαιτούν στους δρόµους και να 

κλέβουν ψωµί.»958 

957  Barton A., Corteen K., Scott D. & Whyte D., 2007, “Conclusion:  expanding the criminological imagination”, 
στο Alana Barton, Karen Corteen, David Scott & David Whyte (eds) “Expanding the Criminological Imagination  
- Critical readings in criminology” Willan publishing, σελ. 198-213

958Barton A., Corteen K., Scott D. & Whyte D., 2007, op. cit. σελ. 203 
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Μια τέτοια στενή οπτική της πραγµατικότητας, παγιδευµένης σε 

συγκεκριµένα καλούπια και ουσιαστικά αποκοµµένης από την κοινωνική δυναµική, 

ευνοείται περαιτέρω από τον σύγχρονο δικτυακό και διαδικτυακό κόσµο, που 

µεσολαβεί µε όρους εµπορικότητας για τη µαζική πληροφόρηση των εγκληµατικών 

συµβάντων, γεγονός που υπόσχεται ελάχιστη γνώση για το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον και τις κοινωνικές δοµές. Μέσω ενός τέτοιου πρίσµατος το έγκληµα 

προβάλλεται ως ένα εξαιρετικό γεγονός, «που διαφέρει σε µεγάλο βαθµό από άλλα 

γεγονότα που δεν χαρακτηρίζονται ως εγκλήµατα»959 που διαπράττεται από εξαιρετικές 

προσωπικότητες ανθρώπων και που ως εκ τούτου δικαιολογεί την εξαιρετική φύση 

του ποινικού δικαίου. Η συµβατική αυτή εικόνα για το έγκληµα είναι µε τη σειρά της 

αλληλένδετη µε δύο κυρίαρχα συµπεράσµατα. Το πρώτο υπαγορεύει, ότι την έννοια 

του εγκλήµατος επιλέγονται να εκπροσωπήσουν  πολύ συγκεκριµένα, ειδικά, 

αυταπόδεικτα και αναµφισβήτητα γεγονότα, ενώ το δεύτερο τεκµαίρει ότι στο 

σύνολο τους τα γεγονότα αυτά κατηγοριοποιούνται ως µια οµοιογενής οµάδα 

συµπεριφορών. Ωστόσο, στο σηµείο αυτό ο Hulsman παρεµβαίνει και υπενθυµίζει ότι 

«το µόνο που έχουν  κοινό όλα αυτά τα γεγονότα είναι ότι το ποινικό σύστηµα είναι 

εξουσιοδοτηµένο να αναλάβει δράση εναντίον τους.»960  Το ζήτηµα που προκύπτει εδώ 

δεν σχετίζεται απαραίτητα µε την άρνηση των επιβλαβών  αποτελεσµάτων, που 

συνεπάγονται οι αξιόποινες πράξεις, όσο µε το γεγονός ότι το έγκληµα συνιστά µέρος 

µόνο, και συγκριτικά όχι το πλέον επώδυνο, από άλλες δύσκολες καταστάσεις που 

βιώνονται σε προσωπικό ή σε κοινωνικό επίπεδο. «Δυσκολίες σε σχέση µε το γάµο, 

δυσκολίες ανάµεσα σε παιδιά και γονείς, σοβαρές δυσκολίες στην  εργασία και 

προβλήµατα στέγασης, κατά κανόνα θα εκληφθούν ως σοβαρότερα και σε ένταση και 

σε διάρκεια.»961 

959Hulsman L. 1986, op. cit. σελ.63 

960Hulsman L. 1986, σελop. Cit.. 65 

961 Ibid σελ. 65
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Πιο αναλυτικά, η άποψη που εκτίθεται, θυµίζοντας ως ένα βαθµό τους 

Swendingers,962  βλέπει αφενός ότι τα γεγονότα που ταυτίζονται µε το έγκληµα δεν 

παρουσιάζουν καµία εγγενή διαφοροποίηση συγκριτικά µε άλλες δυσάρεστες 

καταστάσεις, που καλούνται να αντιµετωπίσουν  τα άτοµα κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους και στο πλαίσιο που ορίζουν  οι σηµερινές δοµικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, οι 

περισσότερες από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις αντιµετωπίζονται κατά κύριο λόγο 

ανεπίσηµα, χωρίς κάποια θεσµική παρέµβαση, αλλά από αυτούς τους ίδιους που τις 

υφίστανται και που τους επηρεάζουν, ενώ κατά περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψει 

συνδροµή ή µεσολάβηση της ευρύτερης κοινωνικής οµάδας ή κοινότητας, εντός των 

οποίων οι καταστάσεις αυτές καταγράφονται. Από την άλλη πλευρά πολλά γεγονότα 

που προκαλούν σοβαρή βλάβη και που µε τους όρους της ποινικής δικαιοσύνης θα 

µπορούσαν να ενταχθούν  στην κατηγορία των εγκληµατικών  πράξεων µένουν 

παντελώς εκτός κάποιας συστηµικής ρύθµισης και δεν αποσπούν καµία απάντηση 

από τη ποινική δικαιοσύνη. Αντίθετα, όσοι σχετίζονται µε τέτοια γεγονότα αναζητούν 

λύσεις εντός του κύκλου που αυτά εκδηλώνονται, δηλαδή στην οικογένεια, στους 

φίλους ή γείτονες, στο χώρο εργασίας. Υπό αυτή την οπτική, πέραν  της οντολογικής 

ανυπαρξίας του εγκλήµατος, καθίσταται σαφής η «µυστικιστική» διαδικασία, στην 

οποία το ποινικό σύστηµα άλλοτε συγχέοντας, άλλοτε αποκρύπτοντας και άλλοτε 

συγκαλύπτοντας συµπεριφορές και γεγονότα, υποβάλλει την κοινωνική 

πραγµατικότητα. «Συνεπώς η κατασκευή της πραγµατικότητας  όπως επιδιώκεται από 

την ποινική δικαιοσύνη δεν θα συµπέσει ποτέ πρακτικά µε τις δυναµικές της 

κατασκευής της πραγµατικότητας των άµεσα (και υλικά) αναµειγµένων σε αυτή. Στην 

ποινική δικαιοσύνη αποφασίζεται µονοδιάστατα γενικώς η πραγµατικότητα που 

υπάρχει µόνο µέσα στο σύστηµα και βρίσκει σπάνια κάποια συµπληρωµατικότητα από 

των  έξω κόσµο.»963  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η συνέπεια µε την κριτική σκέψη 

υπαγορεύει την εγκατάλειψη της έννοιας του εγκλήµατος και αυτονόητα την 

962Οι  Herman & Julia Schwendinger τάχθηκαν υπέρ ενός ανθρωπιστικού ορισµού του εγκλήµατος, που  να 
εστιάζει στην αντικειµενικά αναγνωρίσιµη  βλάβη, την οποία υπόκεινται τα άτοµα, και στην παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ως  κατεξοχήν κριτήρια της εγκληµατικής ετικέτας. Με βάση τα κριτήρια αυτά ο 
σεξισµός, ο ρατσισµός, ο  ιµπεριαλισµός  και άλλες  µορφές καταπίεσης πρέπει να ειδωθούν ως εγκλήµατα. Υπό µια 
τέτοια λογική οι Schwendingers υπογράµµισαν επίσης την ανάγκη παρέµβασης  από  πλευράς  των 
εγκληµατολόγων ώστε η έννοια  του εγκλήµατος να  µην προσδιορίζεται αποκλειστικά από τα κοινωνικά ισχυρά, 
διαπλεκόµενα  συµφέροντα. Schwendinger Η. & Schwendinger J., 1970, “Defenders of order or guardians of 
human rights?”, στο  Issues in Criminology,, τ.5, σελ. 123-137     
 

963Hulsman L. 1986, op. cit. σελ. 77 
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κατάργηση του παγιωµένου αντεγκληµατικού παραδείγµατος, δηλαδή του ποινικού 

δικαίου, ως λυδία λίθο της µόνης  «οντολογικής υπόστασης» που αναζωπυρώνει το 

έγκληµα. 

Υπό το ίδιο κριτικό βλέµµα προτάσσεται και η αποδέσµευση από τα 

εγκληµατολογικά στεγανά, στο µέτρο που το έγκληµα συνιστά κεντρικό άξονα της 

εγκληµατολογικής επιστήµης και αυτή µε τη σειρά της τµήµα της ποινικής 

δικαιοσύνης. Το µέλλον µε άλλα λόγια της κριτικής εγκληµατολογίας συνίσταται 

ακριβώς στην υπέρβαση του εαυτού της προκειµένου να επιτευχθεί επί της ουσίας, 

και όχι µόνο θεωρητικά, η αποδόµηση του εγκλήµατος. Τα αδιέξοδα πάνω στα οποία 

εξακολουθεί και σκοντάφτει η κριτική εγκληµατολογία, δίνοντας έτσι προβάδισµα 

στις σύγχρονες αναλογιστικές πολιτικές, συνίστανται στην προσκόλληση της στο 

εγκληµατικό λειτουργικό µοντέλο και στην παράλληλη προσπάθεια της να προωθήσει 

κάποιο εναλλακτικό πρόγραµµα, µε αποτέλεσµα τον εγκλωβισµό της σε έναν 

ατέρµονο φαύλο κύκλο και µάλιστα εσωτερικής κατανάλωσης.964  «Οι συζητήσεις 

γύρω από τις εναλλακτικές λύσεις γίνονται συχνά σε ένα πλαίσιο στο οποίο οι 

προθέσεις της ποινικής δικαιοσύνης…δεν τίθενται πραγµατικά υπό αµφισβήτηση. Στις 

περισσότερες από αυτές τις συζητήσεις η ύπαρξη του εγκλήµατος και των εγκληµατιών 

θεωρείται δεδοµένο φυσικό γεγονός και όχι το αποτέλεσµα επιλεκτικών  διαδικασιών 

στιγµατισµού.»965Ο καταργητισµός εποµένως παραπέµπει πρωτίστως σε µια 

πολιτιστική αλλαγή και όχι σε µια περισσότερο ανθρώπινη εναλλακτική της ποινικής 

δικαιοσύνης ή σε µια γενναία αναθεώρηση του ποινικού συστήµατος. Ο 

προβληµατισµός ενέχει κυρίως την ίδια την έννοια του εγκλήµατος αλλά και αυτή 

του δράστη και όχι τόσο την λήψη περισσότερο κοινωνικών µέτρων έναντι νοµικών 

λύσεων. «Το ζήτηµα δεν είναι να φτιάξουµε ένα οικοδόµηµα, που θα προσαρµόζεται µε 

ακρίβεια στο παλιό καλούπι, αλλά να δούµε την πραγµατικότητα µε άλλα µάτια.»966 

964  Με διάθεση αυτοκριτικής, ο Stanley Cohen αναλογιζόµενος κάποια χρόνια πριν την κρίση  της κριτικής 
εγκληµατολογίας είχε επισηµάνει: «το  πρόβληµα, ωστόσο, ήταν ότι θέλαµε  τα πράγµατα και έτσι και αλλιώς: από  τη 
µια πλευρά να είµαστε  κριτικοί, να εξακολουθούµε να αποκαλύπτουµε το βαθύτερο νόηµα των ισχυρισµών της 
κοινής λογικής και  του  κοινώς αποδεκτού επιστηµονικού  παραδείγµατος· από την άλλη, θέλαµε να είµαστε και  να 
φαινόµαστε  σχετικοί, να παρεµβαίνουµε  σε ένα κόσµο που οι πραγµατικές πολιτικές επιλογές έχουν γίνει.» Cohen S., 
1988a,op. cit. σελ.18   

965Hulsman L., Bernat de Celis J., 1997, «Οι Άστοχες Ποινές», µετάφραση Γ. Νικολόπουλος, Νοµική Βιβλιοθήκη, 
Αθήνα, σελ. 42 

966Ibid σελ. 153 
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 Μέσα από αυτή τη λογική παραµερίζονται οι βερµπαλιστικές ρητορικές µιας 

δοµικής παλιγγενεσίας, ως αναπόδραστο στοιχείο για την αντιµετώπιση των 

εγκληµατογενών κοινωνικών συνθηκών και προκρίνεται η κατάργηση του 

εγκλήµατος ως πρόταση επαναπροσέγγισης τέτοιων συνθηκών. Η διαδικασία 

επαναπροσδιορισµού των προβληµάτων, µακριά από το σκεπτικό που επιβάλλει η 

έννοια του εγκλήµατος, µετατρέπεται έτσι σε τακτική προώθησης και στρατηγική 

υλοποίησης δοµικών  αλλαγών. Γι’ αυτό και ο Γ. Νικολόπουλος κάνει λόγο για την 

ουτοπία του καταργητισµού, υιοθετώντας την δυναµική σηµασία που διαθέτει η 

έννοια αυτή, δηλαδή ως κατεύθυνση για το µετασχηµατισµό του πραγµατικού και όχι 

µε την κοινά παραδεδεγµένη αντίληψη ως έκφραση του απραγµατοποίητου.967 Παρά 

το µέγεθος της ειρωνείας που διαπιστώνεται αλλά και της κοινωνικής αδικίας και 

ανισότητας που συνεπάγεται, εντούτοις από άποψη τακτικής, απτό, αν και ανάποδο, 

παράδειγµα «ουτοπικής» κατάργησης αποτελούν, όπως είδαµε, οι νεοφιλελεύθερες 

πολιτικές «εξαφάνισης» της εγκληµατικότητας του λευκού περιλαιµίου, 

αναποδογυρίζοντας το πολιτικό σκηνικό και καθιστώντας τελικά χιµαιρικές τις 

θεσµικές εγγυήσεις της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου. 

«Το εταιρικό έγκληµα (ως) ενδηµικό τίθεται πέρα από κάθε φόρµα ελέγχου…ένα 

σπουδαιότερο θέµα για την εγκληµατολογία είναι εποµένως να σκεφτούµε πως θα 

αλλάξουµε το σύστηµα που ενθαρρύνει και το εταιρικό έγκληµα και την εταιρική 

βλάβη.»968  Η δοµική ενίσχυση και εγκαθίδρυση µιας πλήρους απελευθερωµένης 

αγοράς κι ενός κατά συνέπεια αγοραίου καπιταλισµού µε σκιώδεις συναλλαγές, 

φορολογικούς παραδείσους, υπεράκτιες εταιρείες και ανακύκλωση βρώµικου 

χρήµατος ενσωµατώνει το φαινόµενο του εγκλήµατος του λευκού κολάρου στις ίδιες 

τις δοµές της κοινωνικοπολιτικής και οικονοµικής βάσης προσδίδοντας του 

λειτουργική αξία και υπερνικώντας τις θεσµικές διαβεβαιώσεις. Με αυτά τα δεδοµένα 

αναγνωρίζεται ότι «το κοινωνικό κίνηµα κατά του εταιρικού  εγκλήµατος πρέπει να 

είναι µέρος ενός ευρύτερου κινήµατος µετασχηµατισµού της θεσµικής δοµής του 

967  Αναφερόµενος στην «καταργητιστική ουτοπία»  του Hulsman ο Γ. Νικολόπουλος  επικαλείται τη σηµασία που 
αποδίδει στην έννοια της ουτοπίας ο Manheim K., 1936, Ideology and Utopia: an Introduction to the Sociology of 
Knowledge, London, N.Y.: Harvester, sp. 192. Βλ. Νικολόπουλος Γ., 1997, «Εισαγωγή  - Η προοπτική του ποινικού 
καταργητισµού στο έργο  του Louk Hulsman: θεωρητική θεµελίωση και κοινωνική στρατηγική», στο Hulsman L., 
Bernat de Celis J., 1997, σελ. 7-24, σελ. 16

968 Whyte d., 2004, op. cit. σελ. 145
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εταιρικού  καπιταλισµού.»969  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, συνεπώς, ζητούµενο γίνεται 

ακριβώς η αναζήτηση µιας νέας ουτοπίας.970  «Το ζήτηµα είναι να συνδέσουµε τον 

καταργητιστικό «ριζοσπαστισµό και ουτοπισµό» µε όψεις του εγκλήµατος και του  νόµου 

που είναι εµπεδωµένες στην Δυτική πολιτισµική παράδοση και µε συγκεκριµένες, 

λογικές, επιλογές της, που αποσκοπούν στη µείωση του άλγους.»971

 

969 Krammer R., 1989, “Criminologists and the social movement  against corporate crime”, στο  Social  Justice, τ.16, 
σελ. 146-164, p.160

970  Η έννοια της ουτοπίας νοείται εδώ όπως ορίζεται από  τον Alessandro Baratta, δηλαδή ως «συγκεκριµένη 
ουτοπία» (“utopia concreta”) που αντιστοιχεί σε µια ισχυρή θετική ιδεολογία της  δικαιοσύνης ή σε ένα εγχείρηµα 
υλικής δικαιοσύνης και αντιπαρατίθεται στην αποµίµηση που  συµβολίζει η σηµερινή πραγµατική διάσταση  του 
δικαίου  και των κοινωνικών σχέσεων ως εναρµονισµένου και σταθεροποιητικού συστήµατος. Baratta Alessandro, 
1982, Criminologia Critica e Critica del Diritto Penale, Il Mulino, Bologna   (σελ.37)

971Ruggiero V., 2010, Penal Abolitionism, Oxford University Press, σελ. 201 
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Δ. Καινοτοµώντας: Η νέα θεωρητική πρόταση της κοινωνικής βλάβης 

Σηµείο εκκίνησης προς υλοποίηση του παραπάνω στόχου αποτελεί η 

χρησιµοποίηση µιας άλλης γλώσσας και ορολογίας, για τη δόµηση ενός διαφορετικού 

τρόπου θεώρησης της κοινωνικής πραγµατικότητας, σύµφωνα µε την οποία 

προκρίνονται ποικίλοι εννοιολογικοί όροι, όπως είναι οι «προβληµατικές 

κα τασ τάσ ε ι ς» ( “ p ro b l e m a t i c s i t u a t i o n s ” ) ,972  «η δυσκο λ ί α ή τ ο 

πρόβληµα» (“trouble”),973  ενώ σε  κύριο όχηµα της µετατρέπεται µια πρόσφατη 

θεωρητική οπτική, η οποία θέτει στο επίκεντρο της την έννοια της «κοινωνικής 

βλάβης» (“social harm”) και στεγάζεται συχνά κάτω από τον γενικότερο όρο 

«ζηµιλογία» (“zemiology”). Στόχος της νέας αυτής οπτικής είναι να µεθοδοποιήσει 

και να µεθοδεύσει την ουτοπία του καταργητισµού ως µοναδικό τρόπο αντίστασης 

στη σύγχρονη νεοφιλελεύθερη χίµαιρα. Με βάση αυτές τις συντεταγµένες το γενικό 

αξίωµα που προβάλλει η θεωρητική προσέγγιση µε ιδεολογικό πυρήνα την κοινωνική 

βλάβη, ανάγεται στην επιδίωξη της να υπερκεράσει τα όρια της εγκληµατολογικής 

επιστήµης, από την οποία προέρχεται, και ως εκ τούτου να διευρύνει τη µελέτη της 

και σε µορφές κοινωνικής βλάβης που δεν συνιστούν έγκληµα, δηλαδή να επεκταθεί 

πέρα από τα όρια του αξιοποίνου. Μια τέτοια θεώρηση εκτός από τον εµπλουτισµό 

του ερευνητικού πεδίου και το άνοιγµα του σε «µυστικές», αν και κοινωνικά 

επιζήµιες προκλήσεις, συνεργεί επιπλέον  ώστε οι προτεινόµενες λύσεις επί 

επιβλαβών  καταστάσεων να µην αναζητούνται αξιωµατικά στην  επέκταση του 

αξιοποίνου και στην «σωτηρία» που υπόσχεται η ποινική δικαιοσύνη. Επί της ουσίας 

αναζητείται µια περισσότερο ολιστική ανάλυση προκειµένου να καταρριφθούν οι 

κοινωνικοί µύθοι περί εγκλήµατος, που εκτρέφουν την  νέο-φιλελεύθερη 

πραγµατικότητα και τις δοξασίες χάριν των οποίων µεγαλουργεί, µε κυρίαρχη αυτή 

που διατηρεί αόρατο το χέρι της αγοράς µέσω πολύ ορατών πολιτικών αναλογιστικής 

δικαιοσύνης, µηδενικής ανοχής και νέας τιµωρητικότητας.. Το κριτικό ερώτηµα, που 

τίθεται εποµένως από την θεωρητική σκοπιά της κοινωνικής βλάβης, σχετίζεται µε το 

972 Hulsman L., 1986 op.cit

973  1.Pfohl S.J., 1981, “Labelling Criminals”, στο H.L.Ross (ed ) Law and Deviance, Sage, Beverly Hills, σελ.
65-97  2.De Haan W., 1999, “Abolitionism and Crime Control”, στο J. Muncie, E. McLaughlin & M. Langan (eds) 
“Criminological Perspectives”, Sage Publications London-Thousand Oaks-New Delhi, σελ. 355-366
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πώς και ποιόν εξυπηρετεί η σύγχρονη αντεγκληµατική πολιτική υπογραµµίζοντας 

παράλληλα το πολιτικό στοίχηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 Τόσο η έννοια της «ζηµιολογίας», ως όρος γένος, που φιλοδοξεί να συστήσει 

ένα νέο αυτοτελές θεωρητικό παράδειγµα974 όσο και το ίδιο το νόηµα της κοινωνικής 

βλάβης, πάνω στην οποία οικοδοµείται σταδιακά το παράδειγµα αυτό, παραπέµπουν 

στα επιζήµια και επιβλαβή βιώµατα, τα οποία δοκιµάζουν  οι άνθρωποι σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους, και συγκεκριµένα όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται «από το 

λίκνο έως το µνήµα», ανεξάρτητα από το αν αυτά εµπίπτουν ή όχι στη κατηγορία του 

εγκλήµατος.975  Με επιρροές από ριζοσπαστικές θυµατολογικές προσεγγίσεις976  η 

οπτική της κοινωνικής βλάβης επιδιώκει να δει τη κοινωνική πραγµατικότητα από 

την αντίθετη πλευρά από αυτή της εγκληµατολογίας, ρίχνοντας το βάρος της 

περισσότερο στην παθητική παρά στην ενεργητική «φωνή», µε την οποία 

εκδηλώνονται διάφορες επιζήµιες και βλαπτικές καταστάσεις. «Ωστόσο, σαν να είναι 

φυσικό, οι αναταραχές και οι ανασφάλειες επί των οποίων  επικεντρώνονται οι τοπικές, 

κοινοτικές στρατηγικές ασφαλείας έχουν  ανάποδα περιοριστεί στις δραστηριότητες (που 

ενεργούν κάποιοι) παρά στις επιβλαβείς εµπειρίες (που βιώνονται από κάποιους)»977 

Ως προς τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου η έµφαση δίνεται όχι αυτοτελώς στις 

«δηλητηριώδεις δράσεις» των επιχειρήσεων, συχνά µάλιστα σε συνδυασµό µε εκείνες 

των κρατών, αλλά στις επιρροές που ασκούν αυτές πάνω στις ανθρώπινες ζωές, είτε 

αυτό σηµαίνει χαµηλό εισόδηµα, ανεργία και υπερφορολόγηση είτε ταυτίζεται µε 

προβλήµατα στέγασης, σίτισης, παιδείας, περίθαλψης, µόλυνσης, έκθεσης σε 

κινδύνους είτε παραβιάζονται γενικότερα ανθρώπινα δικαιώµατα. Λογικά, εποµένως, 

974Ο όρος «ζηµιολογία», όπως είναι προφανές, έχει ελληνικές  γλωσσικές καταβολές  καθώς  υιοθετείται η  έννοια 
της «ζηµίας»  ως  όρος γενικός  και κατ’  επέκταση  αντιπροσωπευτικός  για το σύνολο  των επιµέρους επιβλαβών 
εµπειριών που δύνανται να βιώσουν οι άνθρωποι στη περίοδο  της ζωής τους. Βλ. υποσ. 1 πρώτου κεφαλαίου 
Hillyard P., Pantazis C., Tombs S. & Gordon D., 2004, “Beyond Criminology – Taking Harm Seriously”, Pluto 
Press (London-Ann Arbor, Mi) & Fernwood Publishing (Black Point, Nova Scotia)] 

975  Hillyard  P., Pantazis C., Tombs S. & Gordon D., 2004, Beyond Criminology – Taking Harm Seriously, Pluto 
Press & Fernwood Publishing, σελ. 1

976  Ο Friedrichs D. αν και υποστηρίζει ότι η θυµατολογία δεν τελεί σε σχέση εξάρτησης ή αναλογίας µε την 
εγκληµατολογία, ωστόσο  υπογραµµίζει την ανάγκη για µια ριζοσπαστική θυµατολογική πρόταση προκειµένου να 
επηρεάστούν τόσο τα όρια, διευρύνοντας τα, όσο και η οπτική της κυρίαρχης  εγκληµατολογίας. «Η  ριζοσπαστική 
προσέγγιση της θυµατολογίας προτείνει να επιλυθούν πιο σφαιρικά οι  διαφορές ανάµεσα  στη θυµατοποίησης που 
αφορά  ατοµικά κριτήρια και στη θυµατοποίηση που  σχετίζεται µε τη ταξική θέση.»  Friedrichs D., 1983, 
“Victimology: A consideration of radical critique”, στο “Crime & Delinquency, σελ.. 288

977Tombs S. & Hillyard P., 2004, “Towards a Political Economy of Harm: States, Corporations and the Production 
of Inequality”, στο  Beyond Criminology – Taking Harm Seriously, Pluto Press (London-Ann Arbor, Mi) & 
Fernwood Publishing (Black Point, Nova Scotia), σελ. 30-54, p. 31 
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η θεωρητική προσέγγιση της κοινωνικής βλάβης εκλαµβάνεται περισσότερο 

συγγενής επιστηµολογικά µε την θυµατολογία παρά την εγκληµατολογία.978  

 Η δεύτερη ουσιαστική, και ίσως πιο καθοριστικής σηµασίας, θέση της 

«ζηµιολογικής» προσέγγισης είναι η µελέτη, η ερµηνεία και η ανάλυση των 

κοινωνικών βλαβών «πέραν  της εγκληµατολογίας». Η ανάγκη αυτή εκδηλώνεται όχι 

µόνο παρακολουθητικά, στο πλαίσιο δηλαδή που αναγνωρίζει την εγκληµατολογία 

ως τµήµα των  ποινικών επιστηµών και κατ’ επέκταση αντικείµενο της κριτικής περί 

δυσλειτουργίας και µεροληψίας, µε την οποία είναι χρεωµένη η ποινική δικαιοσύνη, 

αλλά και τελείως αυτόνοµα. Έχει ήδη παρουσιαστεί η συνδιαλλακτική σχέση που 

ένωνε παραδοσιακά την εγκληµατολογική επιστήµη µε το κράτος, αφενός γιατί τα 

όρια της πρώτης προδιαγράφονταν ανέκαθεν από την  κρατική αντίληψη του 

εγκλήµατος, δηλαδή τη θεσµική του αποτύπωση, και αφετέρου γιατί η 

αντεγκληµατική κρατική πολιτική φέρει πάντα επιρροές της εγκληµατολογικής 

επιστήµης.979  Στους νεοφιλελεύθερους καιρούς, είδαµε επιπρόσθετα, η ισορροπία 

αυτή να εξελίσσεται υπέρ της αγοράς. Η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστηµίων, των 

κέντρων ερευνών, η µείωση των  κρατικών κονδυλίων και η σύνδεση της γνώσης στο 

άρµα της παγκόσµιας αγοράς, ως πρόταση που καθοδηγεί αρκετά από τα σύγχρονα 

πολιτικά οράµατα, εξηγεί και τους λόγους που «το ενδιαφέρον της εγκληµατολογίας 

γενικά, προσανατολίζεται σε ένα ολοένα και µικρότερο πεδίο χρησιµοθηρίας, και όλο 

και περισσότερο αποτυγχάνει να απασχοληθεί µε θέµατα που υπερβαίνουν το πεδίο 

αυτό πόσο µάλλον να κάτσει και να σκεφτεί κριτικά για το ποινικό σύστηµα, τη λογική 

του, τα συστατικά στοιχεία του. Πράγµατι το αποτέλεσµα του σύγχρονου 

εγκληµατολογικού θορύβου είναι µάλλον το αντίθετο ως προς τη βάση και τη 

βιωσιµότητα της «ποινικής δικαιοσύνης». Η εγκληµατολογία αναφέρεται σε ένα 

978  Βλ. Chouliaras Α., 2011, “The victimological concern  as the driving force in the quest for justice for state-
sponsored international crimes”, στο  R. Letschert, R. Haveman, A.-M. de Brouwer and A. Pemberton  (eds.), 
Victimological Approaches to International Crimes, Intersentia, Africa, Antwerp-Oxford-Portland, σελ. 35-63                     
979  Σε  ρόλο Κασσάνδρας ο Sellin πάνω από 70 χρόνια πριν είχε προειδοποιήσει ότι το µόνο µέλλον της 
εγκληµατολογίας, ως επιστηµονικού κλάδου  είναι µακριά από κρατικές  επιρροές ως προς  τη  διαµόρφωση του 
γνωστικού  αντικείµενου της  και άρα από  αντίστοιχους ορισµούς  περί εγκλήµατος. Sellin T., 1938, Culture, 
Conflict and Crime, Social Science Research Council, New York
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ολόκληρο φάσµα κοινωνικών προβληµάτων  µόνο για να τα οδηγήσει στο δίχτυ του 

ποινικού δικαίου.»980  

Παρά το καταγγελτικό ύφος που φαίνεται να εµπεριέχεται σε µια πρώτη 

ανάλυση µια τέτοια άποψη, δεν παραγνωρίζει το ρόλο της κριτικής εγκληµατολογίας· 

πρόκειται µάλλον για το αντίθετο. Η πρόθεση της προσέγγισης περί κοινωνικής 

βλάβης δεν  έγκειται ούτε στο να αντιπαλέψει ούτε να αγνοήσει την προσφορά της 

κριτικής εγκληµατολογίας αλλά να την αναδείξει στοχεύοντας περισσότερο στα όρια 

της. Όπως επισηµαίνεται από τον Mathieson, κάθε κριτικό και ριζοσπαστικό κίνηµα 

προκειµένου να µην ενσωµατωθεί στο σύστηµα, το οποίο αποσκοπεί να αποδοµήσει,  

αλλά ταυτοχρόνως και για να µην καταλήξει στο πολιτικό περιθώριο πρέπει να 

στοχεύει σε µια εναλλακτική, η οποία αντιτίθεται και την ίδια στιγµή ανταγωνίζεται 

το σύστηµα. Έτσι, επιτυγχάνει αφενός, αναδεικνύοντας τα κακώς κείµενα, να 

επιφέρει άµεσες βελτιώσεις στους θεσµούς της κυρίαρχης τάξης και αφετέρου 

προτάσσει το δρόµο για τη σταδιακή θεµελίωση µιας εναλλακτικής οπτικής.981  Με 

παράδειγµα την εγκληµατικότητα του λευκού κολάρου, η παρέµβαση της κριτικής 

εγκληµατολογίας φαίνεται να αποπερατώνει το έργο της ήδη από το πρώτο στάδιο 

της κατάδειξης των εγκληµάτων των ισχυρών, αφήνοντας εντέλει στα µισά τη 

θεωρητική τους επεξεργασία. Παρόλη την έκταση του χρόνου και τον αριθµό των 

µελετών που έχουν µεσολαβήσει από την πρώτη αντιπαράθεση ανάµεσα στον 

Sutherland και στον  Tappan για το αν το έγκληµα του λευκού περιλαιµίου συνιστά 

πραγµατικό έγκληµα ή όχι, κρίνοντας την  ίδια στιγµή και τον τρόπο αντιµετώπισης 

του, η τελική απάντηση ακόµη εκκρεµεί. Μια σειρά από λογικές ανακολουθίες, που 

συχνά γεµίζουν  το κενό της θεωρητικής έκβασης, διαµορφώνουν εν συνεχεία 

δαιδαλώδη θεωρήµατα, τα οποία φτάνουν να περιγράφουν  όµοιες επιβλαβείς και 

κοινωνικά αποδοκιµασµένες συµπεριφορές µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

ξέχωρους ορισµούς, αναλώνοντας την ουσία του φαινοµένου σε µικρόθυµες 

λεπτοµέρειες.  

Η απόπειρα ανεύρεσης απαντήσεων σε πρακτικό επίπεδο δεν φέρει καλύτερα 

αποτελέσµατα. Οι όποιες πολικές πρωτοβουλίες διεξάγονται πάνω σε µια τέτοια 

980  Hillyard P., Sim J., Tombs S. & Whyte D. 2004, “Living “a stain upon the silence” – Contemporary 
Criminology and the Politics of Dissent”, στο British Journal of Criminology, τ. 44, σελ. 369-390, p. 370-371

981 Mathieson T., 1986, “The Politics of Abolition”, στο Contemporary Crises, τ.10, σελ.81-94
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βάση, παρακινούµενες πρωτίστως από τα συµφέροντα των αγορών και 

δευτερευόντως από τη λαϊκή δυσφορία, η οποία εκδηλώνεται ως απόρροια της 

δηµοσιότητας που τυχαίνει να συναντούν σποραδικά υποθέσεις του είδους, συγχέουν 

ακόµη περισσότερο τα πράγµατα, καθώς τείνουν να αδρανοποιούν παρά να εγείρουν 

κάποια ρυθµιστική απάντηση σε σχέση µε την εγκληµατικότητα του λευκού 

περιλαιµίου. Δοκιµασµένη τακτική αποτελεί η υπερβολική έµφαση που αποδίδεται σε 

άλλες µορφές παράνοµης οργανωσιακής δράσης και συγκεκριµένα στο οργανωµένο 

έγκληµα και τη τροµοκρατία, καλλιεργώντας νοηµατικούς συνειρµούς, 

αποπροσανατολίζοντας τη κοινή γνώµη και καταλήγοντας συχνά σε συγκεχυµένες 

λύσεις ταύτισης των φαινοµένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η κριτική εγκληµατολογία 

µοιάζει να «φιλοξενεί» στο χώρο της την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου 

µέχρι να ευοδωθεί η τυποποίηση της στον ποινικό κώδικα. 

Ακριβώς επειδή η τύχη και της κριτικής εγκληµατολογίας είναι δεµένη µε το 

τυπικό, «νοµικό έγκληµα» οι προσπάθειες που καταβάλλει για να συµπεριλάβει στη 

σφαίρα επιρροής της και τα λεγόµενα «άτυπα/πραγµατικά εγκλήµατα» παραµένουν 

δέσµιες της ποινικής αντίληψης και του γνωστού µοντέλου «έγκληµα και τιµωρία». 

Έτσι, παρά τις όποιες θεωρητικές εντάσεις που ενδέχεται να προκύψουν ανάµεσα σε 

δογµατικούς ποινικολόγους και κριτικούς εγκληµατολόγους ως προς τα εγκλήµατα 

του λευκού κολάρου, και που σύµφωνα µάλιστα µε τον Chriestie αξιολογούνται ως 

απαραίτητη βιτρίνα ενός φιλελεύθερου ποινικού συστήµατος,982  η ουσία της 

κοινωνικής βλάβης που προκαλείται από αυτά παραµένει έκθετη των περιστάσεων. 

«Το εντυπωσιακό εδώ είναι ότι καθένα από τέτοια γεγονότα βάζει θέµατα περί νόµου, 

της εφαρµογής του και της κοινωνικής αδυναµίας να διωχθούν οι ισχυροί δράστες 

µέσω του ποινικού συστήµατος – µε άλλα λόγια εµπίπτουν επακριβώς στη σφαίρα της 

ακαδηµαϊκής εγκληµατολογίας.»983  Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι ακόµη και το 

ζήτηµα των θεωρητικών  διαφορών  τείνει πλέον να εξαλειφθεί µέσω της σύγχρονης 

συντηρητικής στροφής που προωθείται προς το θετικό δίκαιο και τον παράλληλο 

θεωρητικό παραγκωνισµό της κριτικής εγκληµατολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

αν και ο εγκληµατολογικός λόγος προκαλεί αίσθηση, πολλές φορές ίσως και θόρυβο, 

982  Christie N., 1986, “Suitable Enemies”, στο H. Bianchi & R. Van Swaanungen (eds) Abolitionism. Towards a 
Non-Repressive Approach to Crime  Free University Press, Amsterdam, σελ. 42-54

983 Hillyard P., Sim J., Tombs S. & Whyte D. 2004, op. cit. σελ. 371-372
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σε θέµατα εγκληµατικότητας του δρόµου, εγκληµατικότητας µεταναστών, και κοινών 

εγκληµάτων, µένει βουβός µπροστά στα σκάνδαλα που αφορούν σε χρηµατιστήρια, 

σε διαδικασίες καρτελοποίησης της παραγωγής, σε πολιτικές οικονοµικών 

ολιγοπωλίων, σε φορολογικές απάτες, στο λαθρεµπόριο, σε γκρίζες, αν όχι µαύρες, 

τεχνικές διακίνησης του κεφαλαίου προκειµένου να αναλάβουν  άλλοι, ειδικότεροι επί 

του θέµατος. Ακόµη και η σύγχρονη συγκυρία της οικονοµικής κρίσης αναλύεται 

περισσότερο µε όρους κοινής εγκληµατικότητας παρά υπό την οπτική της 

οικονοµικής και κοινωνικής βλάβης. 

«Στο µεταξύ, ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας, µέσω των  εκπροσώπων του, 

απαιτούν  πακέτα αυστηρότητας σε χώρες σε βάρος των  οποίων  κερδοσκοπούν  και 

κερδίζουν δισεκατοµµύρια. Πιο συγκεκριµένα, απαιτούν  ιδιωτικοποιήσεις 

εξουσιοδοτώντας τους πλούσιους να αρπάξουν ακόµη περισσότερο µέρος της 

παγκόσµιας περιουσίας. Και πάλι, η βλάβη που προκαλείται είναι και θα είναι 

αξιοσηµείωτη.»984  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η κριτική εγκληµατολογική παρέµβαση 

παραπαίει ανάµεσα σε δύο ενδεχόµενα. Το πρώτο, που ήδη σκιαγραφήθηκε, 

υπαγορεύει την «γκετοποίηση» της κριτικής εγκληµατολογικής σκέψης, 

αποκόπτοντας την από τις λοιπές «έγκριτες» ακαδηµαϊκές φωνές, οι οποίες 

εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στο κυρίαρχο στερεότυπο του «ειδικού». Με 

αυτόν τον   τρόπο η κριτική εγκληµατολογία µοιάζει να ακολουθεί το µοναχικό δρόµο 

µιας λογικής, που υπαγορεύει «την επιστήµη για την  επιστήµη», απαρνούµενη 

δηλαδή κάθε κοινωνική προσφορά και πολιτική παρέµβαση. Η δεύτερη περίπτωση 

ανταποκρίνεται περισσότερο σε µια εικόνα αυτοδιάψευσης. Ακόµη και στην 

περίπτωση που κάποια κριτική εγκληµατολογική πρόταση καταφέρει να περάσει το 

«θεσµικό νήµα» και να εξελιχθεί, δηλαδή να πετύχει κάποιου είδους υλική 

υποστήριξη ή χρηµατοδότηση από το κράτος, ασκεί τελικά ελάχιστη επίδραση στην 

αντεγκληµατική πολιτική που εφαρµόζεται, τουλάχιστον µε κάποιον άµεσο τρόπο. Κι 

αυτό διότι οι κριτικές συστάσεις τείνουν να υποστηρίζουν συνήθως διαφορετικά 

σχήµατα, εκτός των όλο και πιο δύσκαµπτων, των όλο και πιο στενών, νοµικά 

οροθετηµένων πολιτικών απαντήσεων στο πρόβληµα του εγκλήµατος. 

984  Hillyard P., 2011, “Zemiology Revisited: A Decade On” αδηµοσίευτη παρουσίαση στο  πλαίσιο  της  39ης  
Ετήσιας Συνδιάσκεψης της  Οµάδας European Group for the Study of Deviance and Social  Control µε θέµα “No 
borders? Exclusion, justice and the politics of fear”,  3 - 7 Σεπτεµβρίου  2011, Université de Savoie, Chambéry, 
France, σελ. 4
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Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα η ανάλυση της κοινωνικής βλάβης εντός του 

γνωστικού πεδίου της κριτικής εγκληµατολογίας κινδυνεύει να λειτουργήσει, όπως 

εξάλλου η εµπειρία του παρελθόντος υπαγορεύει, ως πλεονασµός ή στη καλύτερη 

περίπτωση ως εναλλακτική της έννοιας του εγκλήµατος, προσαρτώντας τα γνωστά 

ατοµοκεντρικά και ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Η σχέση εγγύτητας µεταξύ 

εγκληµατολογίας και ποινικής δικαιοσύνης παρεµβάλλεται αναπόφευκτα σε κάθε 

εικόνα βλάβης που διατυπώνεται συχνά από την πρώτη, αφήνοντας εκτός 

εγκληµατολογικής µελέτης αναπαραστάσεις ζηµιογόνων και επιβλαβών δοµών. Η 

πείρα που αποκτήθηκε µέσω του αριστερού ρεαλισµού,985  ως πραγµατιστική 

απάντηση της κριτικής εγκληµατολογίας µε διάθεση για «σοβαρή», ρεαλιστική 

παρέµβαση στο έγκληµα, θυµίζει το άλλοθι που προσέφερε και το πάτηµα που έδωσε 

µια κριτική πρόταση, µολονότι διέθετε αντίθετες επιδιώξεις, σε κρατικές πολιτικές 

ταυτόχρονης ισχυροποίησης και αυταρχοποίησης του ποινικού συστήµατος. Ανάλογη 

θύµηση, οδηγεί τον D. Nelken να επιχειρηµατολογεί ότι η έµφαση στη βλάβη, ως 

συνώνυµο των  εγκληµάτων των ισχυρών, θα επιφέρει τα αντίθετα από τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα.986  Αυτό σηµαίνει όχι µόνο την εδραίωση και την 

αυστηροποίηση του ποινικού συστήµατος αντί της κριτικής αποσυναρµολόγησης του, 

αλλά επιπλέον και την  υπόσχεση για περισσότερη τιµώρηση των µικρό-µεσαίων 

985  Ο αριστερός  ρεαλισµός, ως ρεύµα της κριτικής εγκληµατολογίας αναπτύχθηκε στις  αρχές της δεκαετίας  του 
’80 στην Αγγλία των νέο-συντηρητικών και αποτέλεσε, όπως  εύστοχα  σχολιάζει ο van Swaaningen «τέκνο  των 
καιρών του». Η  θεωρητική πρόταση  του αριστερού  ρεαλισµού συνοψίζεται στην πρόθεση του να αντιπαραθέσει 
ένα προοδευτικό  σχήµα «περί νόµου  και τάξης». Πιο συγκεκριµένα, οι υποστηρικτές του αριστερού ρεαλισµού 
επιχείρησαν να επανεξετάσουν το θέµα του νόµου και της τάξης και να  το αποµακρύνουν από τους συντηρητικές 
επαγωγές  του προβάλλοντας  τις κοινωνικο-οικονοµικές  αιτίες  του εγκλήµατος και επιχειρηµατολογώντας  υπέρ 
µιας γνήσιας, λειτουργικής  και ανθρώπινης κοινωνικής τάξης  προκειµένου  να σταµατήσει η περαιτέρω 
επιδείνωση της αστικής ζωής. Σε θεωρητικό επίπεδο οι αριστεροί ρεαλιστές  επανέφεραν στο προσκήνιο την 
θετικιστική-αιτιολογική προσέγγιση του εγκλήµατος  και αµφισβήτησαν το θεωρητικό  συµπέρασµα της κριτικής 
εγκληµατολογίας  ότι η κοινωνική  συναίνεση επί των αξιών του  ποινικού δικαίου  είναι απλή φενάκη. Υπό αυτό το 
βλέµµα το έγκληµα  αποδυναµώθηκε ως  κοινωνική σύγκρουση  και περιορίστηκε περισσότερο ως κοινωνικό 
πρόβληµα µε διαταξιακές  συνέπειες. Η «σοβαρή αντιµετώπιση»  του  εγκλήµατος από ρεαλιστικής σκοπιάς  δεν 
περιλάµβανε  τόσο την ανάγκη παρέµβασης  στις δοµές του συστήµατος  αλλά την άµεση εµπλοκή  και 
χρησιµοποίηση του ποινικού συστήµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση στο ρόλο  της αστυνοµίας, µε πιο προοδευτικό 
τρόπο. Κάπως έτσι οι ρεαλιστές επιθυµούσαν να καλύψουν το κενό µεταξύ  της επιστηµολογικής κριτικής της 
ριζοσπαστικής εγκληµατολογίας και µιας πολιτικής µε εµπειρικές  αναφορές. Το αποτέλεσµα δυστυχώς ήταν το 
ανάποδο, να χρησιµοποιηθεί δηλαδή το  ίδιο  το  µοντέλο  του αριστερού  ρεαλισµού  από το  σύστηµα, 
συµπληρώνοντας τη πολιτική ατζέντα των εργατικών για την πολιτική ανέλιξη τους στην εξουσία  και για τη 
µετέπειτα συγκεκαλυµµένη προώθηση από  την εργατική κυβέρνηση αυταρχικών ελεγκτικών πολιτικών. Όπως 
παρατηρεί ο Ruggiero «το  σηµείο αναφοράς µετατοπίστηκε από την αστική κοινωνία  και επανατοποθετήθηκε  στην 
κοµµατική  πολιτική αντιπαράθεση. Σε αυτό το πλαίσιο η διανόηση  αποµάκρυνε τη δέσµευση  της από  τα κοινωνικά 
κινήµατα και έστρεψε το ενδιαφέρον της περισσότερο  στα  εκλογικά  κατορθώµατα.»  Βλ. 1.Van Swaaningen R., 
1997, Critical Criminology – Visions from Europe”, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi / 
2.Lea J. & Young J., What is to  be done about law & order? Crisis  in the nineties, Plutto Press, London-Boulder, 
Corolado, /3. Ruggiero V., 1992, “Realist Criminology: a critique”, στο  J. Young and J. Matthews (eds) Rethinking 
Criminology: The Realist Debate, Sage, London, σελ.123       

986 Βλ. Nelken D., 1994, “Whom can you trust? The Future of Comparative Criminology”, στο D. Nelken (ed) The 
Futures of Criminology, Sage Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi, σελ.220-243
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στρωµάτων  εφόσον παραµελείται ταυτόχρονα κάθε προσπάθεια να ξεπεραστούν  οι 

εξουσιαστικές σχέσεις που το διαπερνούν. Για την ακρίβεια, η ιδέα της απλής 

αντικατάστασης του εγκλήµατος µε την έννοια της κοινωνικής βλάβης θα συµβάλλει 

στη διατήρηση και στην ανανέωση των εξουσιαστικών ισορροπιών, που 

αντανακλώνται µέσω του εγκληµατικού φαινοµένου και του ποινικού µοντέλου, 

προσφέροντας ακόµη περισσότερες ευκαιρίες για «ηθική αδιαφορία» (“moral 

indifference”)987  τόσο απέναντι στις επιβλαβείς δοµές όσο και στη συλλογική 

ευθύνη.988  

«Η έννοια της βλάβης χρησιµοποιούµενη από την εγκληµατολογία είτε κριτικά 

είτε όχι, θα προσδιορίζει πάντα τα όρια της εγκληµατολογίας και τους περιορισµούς της 

πρακτικής της».989   Αντίθετα, σύµφωνα µε την θεωρητικό σχήµα της κοινωνικής 

βλάβης, η έννοια της βλάβης επιδιώκει να φτάσει στα σηµεία που η κατασκευή του 

εγκλήµατος αδυνατεί εξαιτίας του διαφορετικού κοινωνικού προορισµού της. 

Επιδιώκεται, µε άλλα λόγια, µια συνολική µεταστροφή στη προσέγγιση και ανάλυση 

των κοινωνικών καταστάσεων· αντί µιας οπτικής «από πάνω προς τα κάτω», φίλα 

προσκείµενης στις κυρίαρχες αναλύσεις, πριµοδοτείται η λογική «από κάτω προς τα 

987  Σύµφωνα µε τον Pemberton οι µεταβολές  που  σηµειώθηκαν στη µετανεωτερική αναδιοργάνωση του 
κεφαλαίου και οι νεοφιλελεύθερες αξίες  επέφεραν θεµελιακές αλλαγές  στην εργασιακή ηθική. Πιο συγκεκριµένα 
υπογραµµίζεται ότι οι σύγχρονες επισφαλείς συνθήκες εργασίας συµβάλλουν καθοριστικά στο να διαλύονται και 
να υπερβαίνονται συναισθήµατα κοινωνικής ενοχής για τη «νέο –  φτώχια» και τα δεινά της. Ο εξόριστος από  την 
αγορά εργασίας πληθυσµός, ως παράπλευρη απώλεια της ελεύθερης αγοράς, λειτουργεί, επιπλέον, σε επίπεδο 
συµβόλων ως «οικείο κακό»  για όσους εξακολουθούν να µετέχουν στην αγορά αυτή. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η 
αντίληψη περί κοινωνικής ευθύνης εξατµίζεται, παραχωρώντας τη θέση της  στην κοινωνική και πολιτική 
αδιαφορία, ως µέθοδος εξορκισµού. Η επιβολή της κοινωνικής αδιαφορίας επιτρέπει µε τη σειρά της στους 
υπερεθνικούς παγκόσµιους οργανισµούς  να αδιαφορούν δικαιολογηµένα για τις συνέπειες της  οικονοµικής τους 
πολιτικής σε βάρος των εθνικών κρατών και προς όφελος  του παγκόσµιου  κεφαλαίου. «Στο πλαίσιο  της όψιµης 
νεωτερικότητας, η ηθική σκέψη στις καπιταλιστικές κοινωνίες έχει «αποικιοκρατηθεί» από την έγνοια του 
οικονοµ ι κού ορθολογ ισµού…Κατά συνέπε ια  η  εργασ ιακή  ηθική έχε ι µε τατραπε ί σε  όψη 
«αδιαφοροποίησης» («adiaphorisation”) καθώς τροφοδοτεί ένα σύστηµα µέτρησης  που  αξιολογεί  το αν αυτοί οι 
οποίοι  βιώνουν µια διαρκή δυστυχία αξίζουν τη συµπόνια µας.» Pemberton  S., 2004, “A theory of moral 
indifference: understanding the production of harm by the capitalist  state”, στο  P. Hillyard, C. Pantazis, S. Tombs 
& D. Gordon, “Beyond Criminology – Taking Harm Seriously”, Pluto Press (London-Ann Arbor, Mi) & Fernwood 
Publishing (Black Point, Nova Scotia), σελ.81     

988  Όπως  χαρακτηριστικά τονίζεται από τον Larry Tift  «Η απάντηση στις κοινωνικές βλάβες συνιστά συλλογική 
ευθύνη γιατί  συλλογική ευθύνη  συνιστά  και το  γεγονός  ότι έχουµε  δηµιουργήσει  συγκεκριµένους κοινωνικούς 
διακανονισµούς, συνθήκες ή πλαίσια εντός των οποίων έγινε  η επιλογή του να  δράσουµε µε κοινωνικά επιβλαβείς 
τρόπους.» Tift  L., 2000, Social Justice and Criminologies: A commentary, στο Contemporary Justice Review, τ.
3(1), σελ, 48-49 

989Hillyard P., 2011, op. cit. σελ.10 
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πάνω», το οποίο µεταξύ άλλων990  υποδεικνύει ως αφετηρία µελέτης τις κοινωνικές 

δοµές µε προορισµό το άτοµο και όχι το αντίστροφο. Πρόκειται για µια µεταστροφή, 

που εµπνέεται άµεσα από την ευστοχία της σκέψης του R. Quinney, η οποία 

διαπιστώνει αφενός ότι το αιτούµενο «δεν είναι µόνο η έκταση της δικαιοσύνης, αλλά 

τι είδους και υπό ποιες συνθήκες» ενώ παράλληλα δεν  παραλείπει να το συσχετίσει µε 

το πραγµατικό: «δεδοµένης µιας µαρξιστικής κατανόησης της ταξικού και του κρατικού 

χαρακτήρα της καπιταλιστικής δικαιοσύνης, …πώς διατεινόµαστε να διορθώσουµε τη 

δράση και να δηµιουργήσουµε καλύτερες συνθήκες ζωής?»991 

Στις απαντήσεις που επιχειρεί να δώσει η ζηµιολογική θεώρηση σηµειώνεται 

πρωτίστως το νεαρό της ηλικίας της και κατ’ επέκταση η ανάγκη για βαθύτερη 

έρευνα και µελέτη των θέσεων που προσπαθεί να προασπιστεί. Αυτό δηλώνει αφενός 

την διάθεση της να συνταχθεί µε την κριτική σκέψη, λογαριάζοντας τον εαυτό της 

ανοιχτό σε αµφισβητήσεις, κριτικές ακόµη και διαψεύσεις και αφετέρου την ανάγκη 

να εκφράσει κάποιους κριτικούς προβληµατισµούς συµβάλλοντας στην εξέλιξη και 

προώθηση µιας τέτοιας στάσης απέναντι στη κοινωνία και στα πράγµατα. Πολλοί 

µάλιστα από αυτούς τους προβληµατισµούς ταυτίζονται µε θεωρητικά στοιχεία που 

αφορούν στα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου. Υπό ένα τέτοιο πρίσµα και 

λαµβανοµένης υπόψη της παραδοχής περί οντολογικής ανυπαρξίας του εγκλήµατος, 

η προσέγγιση της κοινωνικής βλάβης υπογραµµίζει: 

 Πρώτον, ότι η κατηγορία του εγκλήµατος εξαιρεί από το περιεχόµενο της 

πολλές επιβλαβείς δραστηριότητες που άλλοτε δροµολογούνται και άλλοτε 

εξυπηρετούνται από την παρουσία και συνδροµή µεγαλοσχήµονων 

επιχειρηµατιών και επιχειρηµατικών  οµίλων. Χαρακτηριστικές αντανακλάσεις 

τέτοιων δραστηριοτήτων είναι τα υψηλά ποσοστά ένδειας ή ανεργίας ή 

ανασφάλιστης καθώς και επικίνδυνης εργασίας, τα οποία υφίστανται οι 

990 O Thomas Mathiesen εξηγεί ότι «…είναι  ζωτικής σηµασίας να αναθρέψουµε µια  νέα  έρευνα που  να βλέπει από 
κάτω, παίρνοντας ως σηµείο αφετηρίας  µας τα συµφέροντα αυτών που βρίσκονται  εκτός εξουσίας παρά εκείνων 
εντός εξουσίας, αυτών που  καταπιέζονται περισσότερο παρά εκείνων που  περισσότερο καταπιέζουν, αυτών που 
κυβερνώνται παρά εκείνων που  κυβερνούν, αυτών που  υπολείπονται επικοινωνιακών καναλιών για να 
δραστηριοποιηθούν και  να παρέµβουν στους  νοµοθετικούς φορείς και θεσµούς παρά εκείνων που  διαθέτουν τέτοια 
κανάλια και που για την ακρίβεια είναι οι νοµοθετικοί φορείς και  θεσµοί. Αυτό που λέω εδώ έχει ειπωθεί  και στο 
παρελθόν. Αποτελεί µέρος χθεσινής ιδεολογίας. Αλλά σήµερα είναι µεγάλη ανάγκη να επαναλαφθεί και να 
αναβιώσει. Ένα τέτοιο  πρόγραµµα  θέτει πολλά δύσκολα ζητήµατα, µεταξύ άλλων ζητήµατα που  αφορούν στις σχέσεις 
και σε πιθανές συγκρούσεις µεταξύ συµφερόντων που  προσεγγίζονται από κάτω, τα οποία µε  τη  σειρά τους θέτουν 
ζητήµατα επιλογής µεταξύ αξιών.»  Mathiesen T., 2004, Silently Silenced, Waterside Press, Winchester, σελ. 78  

991Quinney R., 1999, The Prophetic Meaning of Social  Justice, στο  Bruce Arrigo (ed) Social Justice – Criminal 
Justice. The maturation of critical theory in  law, crime and deviance, International Thomson Publishing Company, 
West/Wadsworth, σελ.84 
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πληθυσµοί, ακόµη και των αναπτυγµένων πλέον χωρών, και τα οποία 

σχετίζονται είτε µε επιχειρηµατικές παραλείψεις είτε αντίστροφα µε εταιρικές 

πρωτοβουλίες, συχνότερα δε µε κεφαλαιακές πιέσεις για τη θεµελίωση των 

αντίστοιχων κερδοσκοπικών οικονοµικών πολιτικών. 

 Δεύτερον, και σε συνάρτηση µε το πρώτο σηµείο, υποστηρίζεται ότι το 

έγκληµα εξυπηρετεί τη συντήρηση συγκεκριµένων σχέσεων εξουσίας. 

Αντηχώντας σηµαντικά την κριτική που άσκησε η κριτική εγκληµατολογία 

στο ποινικό δίκαιο, οι υποστηρικτές της κοινωνικής βλάβης αναφέρονται για 

άλλη µια φορά στην  ατοµοκεντρική, αντιφατική και µη ακέραιη φύση του 

ποινικού νόµου, µέσω της οποίας η δράση ορισµένων κοινωνικών  οµάδων 

«εξαϋλώνεται» και «εξαφανίζεται» µε τελικό αποτέλεσµα το ποινικό 

φαινόµενο να κατακλύζεται αποκλειστικά από τη δράση εγκληµατιών ενός 

συγκεκριµένου προφίλ και τάξης. Ωστόσο και στη µία περίπτωση της πλήρους 

«απενεχοποίησης» και στην άλλη της «υπερποινικοποίησης», επισηµαίνεται η 

αδιαφορία ως προς τη βαθύτερη βλάβη που προκαλείται στο σύνολο του 

κοινωνικού ιστού. 

 Η τρίτη προβληµατική εστιάζει κυρίως στην ίδια την  έννοια του εγκλήµατος 

και υπενθυµίζει την  παρατήρηση του Hulsman, ότι η κριτική εγκληµατολογία 

παρά την ανάδειξη της κοινωνικής πραγµατικότητας του εγκλήµατος, µε 

σηµαίνον παράγωγο της την εγκληµατικότητα των ισχυρών, δεν έφτασε ποτέ 

στο σηµείο να αµφισβητήσει µια τέτοια πραγµατικότητα. Κατ’ επέκταση, 

σύµφωνα µε την οπτική της κοινωνικής βλάβης, η κριτική εγκληµατολογία 

φέρει το δικό της µερίδιο ευθύνης για την αναπαραγωγή του ισχύοντος 

κοινωνικού µύθου του εγκλήµατος. 

 Ο τέταρτος και τελευταίος προβληµατισµός της ζηµιολογικής προσέγγισης 

αναφέρεται στην αδυναµία του ποινικού συστήµατος να µειώσει µορφές 

κοινωνικής βλάβης σε σηµαντικό και ουσιαστικό βαθµό. Ανεξάρτητα όµως 

από µια τέτοια αποτυχία, το ποινικό σύστηµα εξακολουθεί να αποβλέπει στην 

αύξηση και στην  επέκταση της νοµιµοποίησης του µέσω προσπαθειών για όλο 

και µεγαλύτερο και για όλο και περισσότερο ποινικό έλεγχο. Η 

εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου υπεκφεύγει όχι µόνο κάθε 

προσπάθειας ποινικής επέκτασης αλλά και λοιπών µορφών  ελέγχου, εκτός 
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ποινικού µηχανισµού, ενισχύοντας περισσότερο την εικόνα  της αδυναµίας και 

κατ’ επέκταση της αποτυχίας για ρύθµιση της. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, 

υπογραµµίζεται  ότι δυσκολότερη κι από την ίδια τη τυπική ποινικοποίηση 

των εγκληµάτων του λευκού περιλαιµίου είναι η ενεργοποίηση υποστηρικτών 

δοµών για έναν ουσιαστικό και λιγότερο τυπικό έλεγχο. 

Με βάση τους προβληµατισµούς αυτούς η προσέγγιση της κοινωνικής βλάβης 

αποσκοπεί να περικλείσει στους θεωρητικούς κόλπους της «ένα ευρύ φάσµα 

γεγονότων και συνθηκών που επηρεάζουν τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής 

τους.»992  Προκειµένου να περιοριστούν κατά το δυνατόν περισσότερο οι κίνδυνοι 

αοριστίας, δυσλειτουργίας ακόµη και γραφικότητας που ελλοχεύουν σε µια τόσο 

ευρεία και πρωτόλεια οριοθέτηση της έννοιας της κοινωνικής βλάβης, καταβάλλεται 

προσπάθεια να αποτυπωθούν πιο  σαφή κριτήρια, τα οποία αντιστοιχούν παράλληλα  

σε συγκεκριµένες κατηγορίες βλάβης. Έτσι, στην έννοια της κοινωνικής βλάβης 

καταγράφονται ειδικότερα: 

• α)Οι φυσικές βλάβες («social harms”) οι οποίες περιλαµβάνουν µια µεγάλη 

σειρά από δυσκολίες, κακουχίες και στερήσεις που βιώνουν  οι άνθρωποι σε 

βίαιες, ανασφαλείς, επικίνδυνες ή µολυσµένες συνθήκες ζωής. Εδώ 

συγκαταλέγονται φαινόµενα από τη κρατική βία, τα βασανιστήρια, τη 

τροµοκρατία και τα κρατικά εγκλήµατα µέχρι τις πελατειακές σχέσεις, τη 

διαφθορά και τα εγκλήµατα του λευκού περιλαιµίου. Σηµείο τοµής των 

αρκετά εκτεταµένων και ετερογενών περιπτώσεων, που συγκροτούν τη 

συγκεκριµένη κατηγορία, είναι η κατάχρηση εξουσίας, που υλοποιείται από 

υποκείµενα µε αποθέµατα εξουσίας ή άλλων προνοµίων και η συνακόλουθη 

απόκρυψη, περιθωριοποίηση ακόµη και «εξαφάνιση» τέτοιων περιστατικών.

• β)Οι χρηµατοπιστωτικές/οικονοµικές βλάβες (“financial/economic harms’) οι 

οποίες απεικονίζονται τόσο µε την φτώχια και την ένδεια όσο και µε την 

περιουσία και τις οικονοµικές απώλειες. Στην κατηγορία αυτή εποµένως 

εντάσσονται εξίσου υποθέσεις απάτης αλλά και συγκεκριµένες οικονοµικές 

πολιτικές µαζί µε τις προεκτάσεις που αυτές έχουν σε προσωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο. 

992 Hillyard P. & Tombs S., 2004, op. cit. σελ.19
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• γ)Η συναισθηµατική και ψυχολογική βλάβη (“emotional and psychological 

harm” ) η οποία αν  και θεωρείται δύσκολο να αποτυπωθεί πόσο µάλλον  να 

µετρηθεί, εντούτοις παραπέµπει στο τραύµα, στο πόνο και στις πιέσεις που 

υφίστανται τα άτοµα εξαιτίας και σε συνδυασµό µε άλλου τύπου βλάβες. 

• δ)Η πολιτισµική ασφάλεια (“cultural safety”), η οποία αναφέρεται σε έννοιες 

και σε καθεστώτα αυτονοµίας, ανάπτυξης και εξέλιξης καθώς και σε 

δυνατότητες πρόσβασης στην  εκπαίδευση, στο πολιτισµό και στη 

πληροφόρηση ως δεδοµένα κάθε σύγχρονης κοινωνίας. 

Αντιστρέφοντας το υποκείµενο των  προβληµατισµών, η εγκληµατολογία 

καταλήγει µε τη σειρά της σε δύο κύριες ενστάσεις αναφορικά µε τη βασιµότητα και 

τη πρωτοτυπία που επικαλείται η προσέγγιση της κοινωνικής βλάβης. Η πρώτη και σε 

αντιστοιχία µε την  κριτική περί της οντολογικής ανυπαρξίας του εγκλήµατος 

αµφισβητεί εξίσου την  οντολογική υπόσταση της κοινωνικής βλάβης, τονίζοντας ότι 

η συγκεκριµένη έννοια οµοίως δεν συνιστά κάτι αυταπόδεικτο αλλά αντικατοπτρίζει 

περισσότερο θέµα ερµηνείας. «Το να ορίσεις τη βλάβη µπορεί να είναι τόσο 

προβληµατικό όσο και το να ορίζεις το έγκληµα, µε την έννοια ότι επίσης δεν υπάρχει 

καθαρή συναίνεση ως προς την ύπαρξη βλάβης. Έχουν οι βλάβες άλλη οντολογική 

υπόσταση πέρα του ορισµού µας ως τέτοιες? Μερικά άτοµα και οµάδες δεν  θα 

συµφωνήσουν ότι σηµαντικές βλάβες, είναι πράγµατι βλάβες, και πιθανά να 

αντισταθούν σε τέτοιους ορισµούς αν απειλούνται τα συµφέροντα τους. Άλλοι θα 

προτείνουν ότι τέτοιες ετικέτες είναι αρκετά υποκειµενικές.»993  Προέκταση της ίδιας 

λογικής αποτελεί και ο ισχυρισµός ότι ο νόµος, τόσο ως εθνικό όσο και ως διεθνές 

δίκαιο ή ακόµη καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώµατα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 

ένα κανονιστικό µέτρο προς επίκληση ή προς απόδειξη µιας τυπικά θεσµοθετηµένης 

προσβολής. 

Ο αντίλογος θα ήταν εύκολος αν  χρησιµοποιούσαµε για µια ακόµη φορά το 

συγκεκριµένο παράδειγµα του εγκλήµατος του λευκού περιλαιµίου, δεδοµένης της 

πλήρους έλλειψης κανονιστικής οριοθέτησης του τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο. Μεταβαίνοντας σε ένα γενικότερο επιχείρηµα όµως υποστηρίζεται ότι η 

έννοια της κοινωνικής βλάβης θα αυτοπροσδιορίζεται µε βάση τη λειτουργικότητα 

993 Matthews  R. & Kauzlarich D., 2007, “State crimes and state harms: a tale of two definitional  frameworks”, στο 
“Crime Law & Social Change”, τ.48, σελ..51
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της. Σε αντίθεση δηλαδή µε τον ποινικό νόµο και το έγκληµα, ως συνθετικά ενός 

συστήµατος κλειστού και αυτοποιητικού, η κοινωνική βλάβη αντανακλά ένα 

περισσότερο δεκτικό, ανοιχτό και ευλύγιστο σχήµα, στοχεύοντας στο ζωτικό στοιχείο 

του κράτους παρά στο επίσηµο. «Η βλάβη µπορεί να αποτυπώνεται και να συγκρίνεται 

µε το πέρασµα του χρόνου. Ενώ το έγκληµα που αποτυπώνεται χρονικά, και όλο και 

περισσότερο τοπικά, σπάνια συγκρίνεται µε άλλα επιβλαβή γεγονότα…Μια συγκριτική 

και ευρύτερη εικόνα θα επέτρεπε µια πληρέστερη κατανόηση της σχετικής σηµασίας, 

που εκφέρουν  οι βλάβες που υπόκεινται διαφορετικές οµάδες και άτοµα. Τέλος, η 

έµφαση στη βλάβη θα διευκόλυνε την επικέντρωση της προσοχής σε βλάβες που 

προκαλούν  οι χρόνιες συνθήκες ή καταστάσεις…όπως αντιπαρατίθενται µε τα 

ξεχωριστά γεγονότα που τείνουν  να εφοδιάζουν την εγκληµατολογία και τον ποινικό 

νόµο.»994   Παράλληλα µε το δυναµικό, εύπλαστο και ζωτικό περιεχόµενο, στο οποίο 

αποσκοπεί η κοινωνική βλάβη, ως ανεξάρτητο και εξίσου σπουδαίο στοιχείο 

αναγράφεται η ίδια η διαδικασία της διαµόρφωσης του, η οποία δεν προϋποθέτει 

απαραίτητα την ανάµειξη συγκεκριµένων κρατικών µηχανισµών, και ως εκ τούτου 

είναι υποσχετική λιγότερης «συµβίωσης» µεταξύ δραστηριοτήτων και συµφερόντων.

Χωρίς να απέχει νοηµατικά πολύ από την πρώτη, η δεύτερη ένσταση 

λειτουργεί περισσότερο συµπληρωµατικά και σχετίζεται µε την σχετικότητα, στην 

οποία µπορεί να υποπέσει η έννοια της κοινωνικής βλάβης ακριβώς εξαιτίας της 

κοινωνικής δυναµικής που τη διαπνέει ώστε το περιεχόµενο της να συνάδει κάθε 

φορά µε τους αντίστοιχους πολιτικούς προσανατολισµούς. Με άλλα λόγια αν η 

πρώτη ένσταση αφορά στις δυσκολίες να κωδικοποιηθούν οι βλάβες που συνθέτουν 

τη «ζηµιολογική» ρουµπρίκα, η δεύτερη αναφέρεται κυρίως στα µέσα ή στα κριτήρια 

µέτρησης και ιεράρχησης της σπουδαιότητας τους. Η απάντηση θα ανασύρει πάλι στο 

φως την δοµική αδυναµία οριοθέτησης και αξιολόγησης των εγκληµάτων των 

ισχυρών που αντιµετωπίζει, παρά τη µακρά ιστορία του και τη κανονιστική του 

οργάνωση, το ποινικό δίκαιο, αλλά ακόµη και η κριτική εγκληµατολογία που εφηύρε 

τον όρο. Μια περαιτέρω δε ανάλυση υπενθυµίζει τον αµφίβολο τρόπο «κατασκευής» 

των εγκληµάτων, το βαθύ πολιτικό περιεχόµενο που λανθάνει στον  ορισµό µιας 

βλάβης ως έγκληµα, την  ίδια στιγµή που αποφεύγεται η ποινικοποίηση σοβαρότερων 

994Hillyard P. & Tombs S., 2004, op.cit σελ.21 
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επιβλαβών  δραστηριοτήτων, τη προβληµατική διαδικασία κατά την  οποία το κράτος 

προκαλεί επιπλέον βλάβη στο πλαίσιο ελέγχου του εγκλήµατος και γενικά την 

ανεπάρκεια και αναποτελεσµατικότητα που εµφανίζουν οι µηχανισµοί κοινωνικού 

ελέγχου, συµβουλευόµενοι τόσο τις ποσοτικές όσο και τις ποιοτικές αναλύσεις των 

στατιστικών για το εγκληµατικό φαινόµενο.995

995  Ενδεικτικά  ο  Simon Pemberton αναφέρει ότι µερικές από τις πρακτικές που θα µπορούσαν να υιοθετηθούν 
προκειµένου και να  ξεπεραστεί η σύγχρονη πολιτική ατζέντα περί «νόµου  και τάξης»  και να σχηµατοποιηθεί το 
περιεχόµενο της κοινωνικής βλάβης  είναι α)η αποµάγευση του εγκλήµατος µέσω της ανάδειξης του  ως 
επιβλαβούς κοινωνικής  κατασκευής, β)η πρόταξη των δοµών µέσω της συγκριτικής διασταύρωσης τυπικών και 
άτυπων βλαβών και γ)η προβολή της αποτυχίας  που συνοδεύει πολιτικές  µηδενικής ανοχής µέσω της 
παρουσίασης συγκεκριµένων παραδειγµάτων εφαρµογής. Επιπλέον ο  συγγραφέας προτείνει τον εγκεντρισµό  της 
θεωρητικής προσέγγισης  της κοινωνικής βλάβης όχι στο πεδίο  της αντεγκληµατικής  αλλά σε αυτό της κοινωνικής 
πολιτικής και σε συµφωνία µε τις  κοινωνικές ανάγκες. Pemberton S., 2007, “Social harm future(s): exploring the 
potential of the social harm approach”, στο Crime, Law & Social Change, τ.48, σελ.27-41  



459



460

ΕΠΙΛΟΓΟΣ



461



462

Η θεωρητική προσέγγιση της κοινωνικής βλάβης δεν συνιστά ούτε το 

ανάθεµα της εγκληµατολογίας ούτε υπόσχεται τη πανάκια της εγκληµατικότητας του 

λευκού περιλαιµίου. Οµοίως το αίτηµα της δεν έγκειται στη δηµιουργία αιρετικών 

λύσεων ούτε στη διατύπωση επαναστατικών διακυβευµάτων αλλά ταυτίζεται µε τη 

παράλληλη δράση. Αυτό σηµαίνει, αφενός τη προάσπιση των κοινωνικών 

κεκτηµένων, µε πλήρη συνείδηση ωστόσο της καθοδικής και ολισθηρής τους πορείας 

µέσα στο σύγχρονο νεοφιλελεύθερο σκηνικό και αφετέρου τη συνειδητοποίηση της 

ανάγκης για µια νέα, εναλλακτική προοπτική µε περισσότερο σθένος και όρεξη να 

αντισταθεί κοινωνικά στη φορά των καιρών. Η φύση της εξουσίας, µε το νόηµα που 

αποδίδει στην έννοια ο Foucault, είναι διηθητική και ως εκ τούτου διαποτίζει τις 

δοµές κάθε κοινωνίας. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Hulsman παρατηρεί ότι οι κοινωνικές 

συγκρούσεις δεν  θα πάψουν να υπάρχουν, δεδοµένου ότι είναι συνυφασµένες µε την 

ίδια τη κοινωνική οργάνωση. Οι τρόποι όµως µε τους οποίους τόσο η εξουσία όσο και 

οι κοινωνικές συγκρούσεις γίνονται αντικείµενα διαχείρισης διακρίνονται σε λιγότερο 

και περισσότερο προοδευτικούς. Στο σηµείο αυτό ξεδιπλώνεται και ο σκοπός της 

προσέγγισης της κοινωνικής βλάβης προς µία προοδευτική καταγραφή και 

αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων. 

Αν οι πολιτικές συνθήκες στις δεκαετίες του ’60 και του ’70 συνέβαλαν στην 

ανάδυση της κριτικής εγκληµατολογίας και στη ρήξη της µε το θετικισµό, οι 

σύγχρονες πολιτικές συνθήκες προσφέρουν το έδαφος για την εξέλιξη της κριτικής 

σκέψης, γεγονός που µπορεί να παραπέµπει, σύµφωνα µε παλαιότερη παρατήρηση 

της Maeve McMahon, έξω ακόµη και από τα τείχη της κριτικής θεωρίας996. Υπό αυτή 

την έννοια, η «ζηµιολόγια» αποτελεί πρόκληση για την  κριτική εγκληµατολογία αλλά 

κυρίως αποτελεί ευκαιρία αναθεώρησης και ανασυγκρότησης του «κοινωνικού» ως 

µοναδικό δρόµο κατανόησης της κοινωνικής βλάβης και επιδίωξης της κοινωνικής 

996 McMahon M., 1996, “Critical Criminology and the Problem of Crime”, στα  Χρονικά, εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κοµοτηνή τ.9, σελ. 1-20 
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δικαιοσύνης.997 Ο πολιτικός χαρακτήρας της προδιαγράφεται από την επιδίωξη της να 

αποτυπώσει και να παρέµβει στις σηµερινές επιβλαβείς όψεις της µετανεωτερικής 

κοινωνίας. Παρά, εποµένως, τις ακαδηµαϊκές ή θεωρητικές αναστολές που 

εκφράζονται,998το ζήτηµα παραµένει πρωτίστως πολιτικό και συνίσταται στην 

ανάλυση, στην  αντιπαράθεση και στην αντιπρόταση απέναντι στις συστηµικές 

βλάβες, που παράγει ο σύγχρονος τρόπος οργάνωσης, µε όρους περισσότερου 

ιδεαλισµού, ουτοπισµού και χειραφέτησης «…αν   είναι να ξεπεράσουµε τη σύγχρονη 

οδυνηρή και διαβρωτική κατάσταση διανόησης και πολιτικής, η οποία περιγράφεται 

από τον  Russel Jacoby  σαν  «την εποχή των µονίµων  εκτάκτων  καταστάσεων», όπου 

περισσότερο παρά ποτέ έχουµε γίνει περιορισµένοι ωφελιµιστές αφιερωµένοι στο να 

φιξάρουµε, και όχι στο να επαναπροσδιορίζουµε το εδώ και το τώρα.»999                       

        Το λεπτό σηµείο µιας τέτοιας πρότασης, αναστοχασµού και επανεκτίµησης της 

κοινωνικής κατάστασης, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα ποιοτικό προσδιορισµό ως 

προς το περιεχόµενο της, σχετίζεται περαιτέρω µε τους µηχανισµούς µεθόδευσης και 

997 Όπως παρατηρεί ο Bruce Arrigo αναλόγως της  οπτικής γωνίας  που επιλέγεται η κοινωνική  δικαιοσύνη µπορεί 
να λογίζεται ως  αφετηρία,  προορισµός, µια ξέχωρη κατάσταση ή ταυτοχρόνως η αρχή και το τέλος της κριτικής 
σκέψης  και δράσης. Σε  κάθε περίπτωση ωστόσο η κριτική αντίληψη περί κοινωνικής δικαιοσύνης αναφέρεται 
στην παράµετρο της  εξουσίας και στη  χρήση ή  κατάχρηση  της από άτοµα, οµάδες, θεσµούς και κοινωνίες έναντι 
των κοινωνικών εταίρων τους. Υπό  την ίδια αντίληψη κάθε µορφή εκµετάλλευσης  ή καπήλευσης διακρίνεται και 
από τον αντίστοιχο δόλο πρόκλησης κοινωνικής βλάβης.  Σε ένα τέτοιο πλαίσιο  η  έννοια της κοινωνικής 
δικαιοσύνης ταυτίζεται µε την επιδίωξη επαναπροσδιορισµού  των εκφάνσεων της εξουσίας προκειµένου  οι 
ανισορροπίες που  σχετίζονται µε τον τρόπο διανοµής  και άσκησης της να περιοριστούν ή και να εξαλειφθούν. 
Arrigo B., 1999, “In Search of Social  Justice – Toward an  Integrative and Critical (Criminology)Theory”, στο 
“Social Justice – Criminal  Justice. The maturation of critical theory in law, crime and deviance”, International 
Thomson Publishing Company, West/Wadsworth, σελ. 253-272 Με την ίδια κριτική διάθεση οι Gregg Barak & 
Stuart Henry τονίζουν ότι η έννοια της  κοινωνικής  δικαιοσύνης πρέπει να είναι απαλλαγµένη από  κάθε µορφή 
βλάβης, εκµετάλλευσης, διάκρισης και καθυπόταξης. Ως εκ τούτου  οι συγγραφείς θεωρούν ανεπαρκείς τις 
φιλελεύθερες  θεωρίες  ανταποδοστικής  και διαδικαστικής δικαιοσύνης ως προς  την αντιµετώπιση  των 
πραγµατικών ανισοτήτων δεδοµένου ότι «το  ποινικό δίκαιο, είτε  στην ουσιαστική είτε στη  δικονοµική διάσταση του 
περισσότερο συµβάλλει παρά βελτιώνει τα προβλήµατα της αδικίας που  είναι θεµελιωµένα στην ανισότητα.» Barak 
G. & Henry  S., 1999, “An Integrative-Constitutive Theory of Crime, Law and Social Justice”, στο Social Justice – 
Criminal Justice. The maturation of critical theory in  law, crime and deviance, International Thomson Publishing 
Company, West/Wadsworth, σελ.152   

998 Όπως συγκεκριµένα αντιτάσσει ο Σ. Αλεξιάδης «…ο  ιµπεριαλισµός, η αποικιοκρατία, το apertheid, η κοινωνική 
εκµετάλλευση  των γυναικών και  των παιδιών κ.α  αποτελούν ιδιαίτερης  σηµασίας οξύτατα προβλήµατα της εποχής 
µας. Τούτο όµως δεν σηµαίνει ότι  κάθε σε κοινωνικό πρόβληµα, όπου  εκδηλώνεται  κοινωνική  «αδικία» ή 
«εκµετάλλευση» µπορεί  να τίθεται η  σφραγίδα «έγκληµα» και να ανατίθεται  η µελέτη και η λύση  του  στην 
Εγκληµατολογία. Υπάρχουν άλλοι επιστηµονικοί  κλάδοι ή αρµόδιοι Οργανισµοί  για την ενασχόληση  µε  τα εν λόγω 
προβλήµατα. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ούτε η  Εγκληµατολογία να ασχοληθεί  µε τα δικά τους προβλήµατα ούτε οι 
εν λόγω κλάδοι  να ενσωµατωθούν στην Εγκληµατολογία.» Αλεξιάδης Σ., 2011, «Εγκληµατολογία» Ε  ́ έκδοση, 
εκσόδεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, σελ. 28. Σε αντίθετο συµπέρασµα καταλήγει ο C. Giuliano µέσα  από τη 
µελέτη του για την εγκληµατικότητα του λευκού περιλαιµίου  «Συνεπώς  αν το έγκληµα το  λευκού περιλαιµίου 
εκληφθεί ως  τυπική λειτούργια/δυσλειτουργία  µιας συγκεκριµένης οικονοµικής ή  κοινωνικής οργάνωσης, η οποία 
την παράγει, το οικονοµικό έγκληµα δεν µπορεί να θεωρείται πλέον ένα αποκλειστικά  εγκληµατολογικό αντικείµενο. 
Για την ακρίβεια η επίγνωση της πολιτικής φύσης  κάθε ουσιαστικής αποτίµησης του  εγκλήµατος του  λευκού 
περιλαιµίου  απονοµιµοποιεί την όποια «τεχνική» προσέγγιση  του  προβλήµατος και καταδεικνύει τη  πραγµατική της 
λειτουργία στην συγκάλυψη.» Βλ. Colomba G., 1991, “White collar crime: A re-appraisal” στο V. Ferrari Laws and 
Rights – Proceedings of the international congress of sociology of law for the ninth century of the University of 
Bologna, Giuffre ed., Milano, σελ. 1036 

999 Coleman R., Sim J., Tombs S. & Whyte D., 2009, op.cit σελ. 16
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τις διαδικασίες υλοποίησης της. Αναφερόµαστε, µε άλλα λόγια, στη σπουδαιότητα 

επιλογής µιας πολιτικής στρατηγικής τόσο ως αντώνυµο σε προφητείες περί 

κοινωνικού αυτοµατισµού αλλά και ως συνώνυµο ουσιαστικής κοινωνικής 

παρέµβασης και συνεπώς ευθύνης. Με αυτό ως δεδοµένο, η θεωρητική άποψη της 

κοινωνικής βλάβης προτάσσοντας τον επαναπροσδιορισµό δεν παραπέµπει στην 

άλωση του νοµικού πολιτισµού ούτε στην αποσύνθεση του κράτους δικαίου. 

Αντίθετα, η προοπτική της είναι συνθετική, µε την έννοια της προάσπισης θέσεων και 

κατακτήσεων που επιτεύχθηκαν στο ευρύτερο πεδίο τη εγκληµατολογικής επιστήµης 

αλλά σε συνδυασµό µε την πορεία συνειδητοποίησης της αναγκαιότητας για 

θεµελιακές κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές.  Έχει ειπωθεί αρκετές φορές µέχρι 

τώρα ότι η εγκληµατολογία ακριβώς λόγω του θεµελιακού της άξονα, που συνιστά η 

έννοια εγκλήµατος, µοιράζεται την ίδια µοίρα και κοινά αξιώµατα µε το νόµο και 

γενικότερα τη ποινική δικαιοσύνη. Αυτό που µοιάζει κοινότοπο, ωστόσο, για να 

ειπωθεί είναι ότι τίποτα δεν είναι αυτονόητο για την εγγυητική λειτουργία του νόµου. 

Πιο συγκεκριµένα, η κοινωνική απαξία που συνοδεύει συγκεκριµένες πράξεις και 

παραλήψεις, ο άδικος και καταλογιστός στο δράστη χαρακτήρας του εγκλήµατος, η 

θεµελίωση της ποινικής ευθύνης, η δυνατότητα αποζηµίωσης και αποκατάστασης 

των θυµάτων, η προστατευτική δικλείδα που συνεπάγεται η ποινικοποίηση 

συγκεκριµένων δράσεων, για παράδειγµα των κρατών και εταιρειών  ή ενάντια σε 

ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως οι γυναίκες ή εθνικές µειονότητες, ακόµη και µε 

τις ατέλειες και δυσλειτουργίες τους, αποτελούν  αναµφισβήτητα µέρος µιας 

προοδευτικής δυναµικής, που συνιστά η κοινωνική εξέλιξη και η κοινωνική αλλαγή. 

Πέρα από αντανακλάσεις τυπικού κοινωνικού ελέγχου, πρόκειται κυρίως για 

προσπάθειες δηµιουργίας και εδραίωσης «κοινωνικών  σχέσεων  αντεγκληµατικού 

ελέγχου», όπως πολύ εύστοχα θέτει ο J. Lea. «Η άποψη κατά την  οποία οι σχέσεις 

αυτές αποτελούσαν κέρδος για την ανθρωπότητα βασιζόταν, υπενθυµίζεται, στα θεµέλια 

του κράτους δικαίου. Η εναπόθεση των συγκρούσεων  στο κράτος αποτελούσε µια 

µορφή εγγύησης.»1000 

 Η ατοµοκεντρική προσέγγιση του εγκληµατικού φαινοµένου και η αντίστοιχη 

τάση για τη «θεραπεία» του, που διαπνέει παραδοσιακά το ποινικό δίκαιο και την 

1000 Lea J., 2002,op. cit.  σελ. 189
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κυρίαρχη εγκληµατολογία, θα µπορούσε ενδεχοµένως και να υπερκεραστεί ή να 

αναθεωρηθεί µέσω της θεωρητικής προσφοράς και της συστηµατικής εργασίας των 

κριτικών εγκληµατολόγων αλλά και γενικότερα της κριτικής σκέψης, µε την οποία 

επισηµαίνονται οι κοινωνικές και οικονοµικές αναφορές και προεκτάσεις του 

εγκλήµατος και αναζητούνται αντιστοίχου επιπέδου λύσεις. Το πρόβληµα αρχίζει να 

φαίνεται άλυτο από τη στιγµή που οι εξουσιαστικοί συσχετισµοί, που αναδύονται µε 

την κοινωνική σύγκρουση, οδηγούν στην κατασπάραξη των προαναφερόµενων 

κοινωνικών σχέσεων  και ως εκ τούτου στη θεσµική εγκόλπωση της 

εγκληµατικότητας στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτική ζωή. Η µετεξέλιξη της 

καπιταλιστικής οργάνωσης στη νέα ηγεµονία των παγκοσµιοποιηµένων αγορών 

ισοδυναµεί µε ένα άνευ προηγουµένου ορθολογικό κυνήγι οικονοµικών 

συµφερόντων, το οποίο υποβίβασε τη κοινωνία σε ένα ανοµοιογενές σύνολο ατόµων 

και επιδίωξε µια «ανιστορική», κατά την αντίστοιχη θεωρητική ρεκλάµα, ισορροπία 

της αγοράς.1001 Σύµφωνα µε τον σχολιασµό του Eric Hobsbawm, «έγκειται (από τη 

δεκαετία του 1970 και µετά) στην απόπειρα να µεταφερθεί ο παθολογικός εκφυλισµός 

της αρχής του laissez – faire στην οικονοµική πραγµατικότητα, µε τη συστηµατική 

υπαναχώρηση των κρατών  από κάθε ρύθµιση ή έλεγχο των  δραστηριοτήτων  της 

κερδοσκοπικής επιχειρηµατικής δράσης»1002   Η άφιξη της µεταµοντέρνας εποχής 

συνοδεύεται από την  πλήρη εξαφάνιση της εγκληµατικότητας του λευκού 

περιλαιµίου, δια της «απορροφήσεως» της στον πυρήνα των παγκόσµιων 

χρηµατοπιστωτικών  δικτύων και ως εκ τούτου από τη συστηµατική αλλά και τη 

συστηµική αποσάθρωση των θεσµικών εγγυήσεων κατά την επιδίωξη ενός τελικά µη 

βιώσιµου κέρδους, εφόσον  η ταυτοποίηση του µε την  αύξηση του παγκόσµιου 

πλούτου υλοποιείται σε βάρος της ανθρώπινης εργασίας καθώς και των φυσικών 

πόρων του πλανήτη. Πάνω σε µια τέτοια βάση πατάει και ο ισχυρισµός, που εξισώνει 

τη σύγχρονη πολιτική µε µια σειρά από προσπάθειες θεσµοθέτησης του µεγαλύτερου 

όγκου της κοινωνικής βλάβης που προκαλείται από την οικονοµική 

1001  Υπενθυµίζεται  η κυρίαρχη επί σχεδόν είκοσι χρόνια ρητορική µετά το τέλος του  σοβιετικού συστήµατος, η 
οποία διατεινόταν για το «το  τέλος της ιστορίας» και για «µια απτόητη νίκη του  οικονοµικού και πολιτικού 
φιλελευθερισµού» συναφής µε µια οριστική και µόνιµη αυτό-σταθεροποιητική κοινωνική και πολιτική παγκόσµια 
κυριαρχία  του καπιταλισµού, αδιαφιλονίκητη και απόλυτη σε πρακτικό  και θεωρητικό  επίπεδο. Βλ. Fukuyama F., 
1989, “The End Of History” στο “The National Interest”, www.wesjones.com/eoh.htm σελ. 3

1002  Hobsbawm E., 2011, Πώς  να αλλάξουµε τον κόσµο – Μαρξ και Μαρξισµός 1840 – 2011, µετάφραση Μάνια 
Παπασταµάτη, εκδόσεις Θεµέλιο, σελ. 20

http://www.wesjones.com/eoh.htm
http://www.wesjones.com/eoh.htm
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δραστηριότητα.1003 Όπου, αντίθετα, µια τέτοια θεσµοθέτηση δεν είναι εφικτή ή δεν 

ενδιαφέρει, τη δράση αναλαµβάνει η προαγωγή µιας αναλογιστικού τύπου 

δικαιοσύνης, εκσυγχρονισµένα µοντέλα κατασταλτικής αντεγκληµατικής πολιτικής 

και µηδενικής ανοχής, και η ιδεολογική εκκόλαψη για «νέες τιµωρητικότητες»   

 Ο ιδεολογικός µάλιστα προσηλυτισµός περί της υπεροχής του δυτικού 

φιλελεύθερου, δηµοκρατικού καπιταλισµού µαζί µε τις παράλληλες τακτικές 

λογοκρισίας ή λοιδορίας οποιουδήποτε αντίθετου προοδευτικού λόγου συνιστούν 

ξεχωριστές επιβλαβείς περιπτώσεις. «Με ολοένα και περισσότερη αυτοπεποίθηση, ο 

δυτικός καπιταλισµός θεώρησε ότι, µε τις ένοπλες επεµβάσεις και την άσκηση ήπιας 

βίας, τις οποίες δικαιολογούσε µε την  επίκληση κάποιας ιδεολογίας οικουµενικών 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, θα µπορούσε να αποκαταστήσει την τάξη σε ένα ταραγµένο 

κόσµο.»1004  Η συγκυρία της σύγχρονης κρίσης, παρά την διάψευση του 

νεοφιλελευθερισµού που φέρει, όχι µόνο δεν αµβλύνει τις «ταραχές του κόσµου» και 

τις βλάβες που συνεπάγονται, αλλά λειτουργεί ενισχυτικά υπέρ νέο συντηρητικών 

ρητορειών και ανάλογων θεωρητικών  σχηµάτων εξελίσσοντας µε τη σειρά τους 

ακόµη περισσότερο τις τοµές των κοινωνικών ανισοτήτων και των κοινωνικών 

εντάσεων. Η ανεξαρτητοποίηση και η αυτονοµιστική πορεία του κεφαλαίου στα 

χρόνια της παγκοσµιοποίησης επέβαλε τη διάρρηξη των κοινωνιών, τη διαφθορά του 

κράτους και το συγκερασµό της εγκληµατικότητας και της βίας ως 

«κανονικοποιηµένες» εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Στη «µέτα – 

παγκοσµιοποίηση» σηµερινή συγκυρία και παρά την αοριστία του πεδίου της,  το 

«υπό κρίση κεφάλαιο» είναι σχεδόν ιστορικά αναπόφευκτο ότι θα επιχειρήσει να 

διασωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο και µε οποιοδήποτε κόστος. Το πρώτο ζητούµενο 

εποµένως που τίθεται ταυτίζεται µε την επάρκεια της εγκληµατολογικής επιστήµης, 

όταν η έννοια του εγκλήµατος γενικά, και πολύ περισσότερο το έγκληµα του λευκού 

περιλαιµίου, έχει ήδη µεταλλαχθεί στη συλλογική κοινωνική συνείδηση και 

προσαρτηθεί στις οικονοµικές δραστηριότητες. Η αποσόβηση του κριτικού 

εγκληµατολογικού λόγου µπροστά στη νεοφιλελεύθερη επέλαση, σε συνδυασµό µε 

το ανακυκλούµενο αδιέξοδο, εντός του οποίου κινείται εδώ και αρκετό καιρό η 

1003  Dorling D., 2007, “Social Harm and Social Policy in Britain”, στο  Social Justice and Criminal Justice, 
Rebecca Roberts & Will McMahon (eds),  Harm & Society, Centre for Crime and Justιce Studies,  σελ. 122 - 135

1004 Hobsbawm E., 2011,op. cit.  σελ. 407
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κριτική εγκληµατολογία εξαιτίας της αναγκαστικής της προσκόλλησης στη 

προβληµατική έννοια του εγκλήµατος, τόσο ως κοινωνική κατασκευή όσο και ως 

θεσµική αποτύπωση, παρεµποδίζει κάθε δυνατότητα ουσιαστικής δοµικής 

παρέµβασης ανεξάρτητα από αντίθετες προθέσεις και απόπειρες.1005  Κατά τον David 

Friedrichs  η διαπίστωση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα «µε την  ύπαρξη µιας 

αντεστραµµένης σχέσης ανάµεσα στο µέγεθος της βλάβης που προκαλείται από κάποιες 

ανθρώπινες (ατοµικές ή οργανωσιακές δραστηριότητες) και στο µέγεθος του 

εγκληµατολογικού ενδιαφέροντος.»1006

 Το δεύτερο ζητούµενο αποµακρύνεται από την ίδια τη δοµή της 

εγκληµατολογίας ως επιστηµονικού αντικειµένου και εστιάζει στη συγκαιρινή 

κοινωνική δοµή, όπου κατά τα λεγόµενα του E. Hobsbawm «ανακαλύψαµε εκ νέου 

ότι ο καπιταλισµός δεν είναι η απάντηση, αλλά το ερώτηµα».1007  Σε ένα τέτοιο χώρο-

χρόνο, όπου η αποτυχία του νεοφιλελεύθερου µοντέλου καταγράφεται µε την 

αδυναµία της αγοράς να δώσει λύσεις στα προβλήµατα της εποχής µας, κοινωνική 

πρόκληση γίνεται ο ορθολογικός αντίλογος απέναντι σε περαιτέρω κοινωνικο-

οικονοµικές αγριότητες και επικίνδυνες-νεοφασίζουσες πολιτικές. Η θεωρητική 

πρόταση της κοινωνικής βλάβης συνιστά εποµένως κάτι παραπάνω από «αντι-

παράδειγµα» της εγκληµατολογίας. Παρά το γεγονός ότι η ζηµιολογική κριτική 

συµπυκνώνεται στη µετάβαση από την  έννοια του εγκλήµατος και το περιεχόµενο 

του νόµου στη πραγµατικότητα της κοινωνικής βλάβης και από ερµηνευτικά σχήµατα 

που εστιάζουν σε περιπτώσεις ατοµικής παθολογίας ή θεσµικής κακοδιοίκησης σε 

περισσότερο δοµικά µοντέλα έρευνας και ανάλυσης, δεν  στοχεύει να εξαντλήσει τα 

τρωτά της εγκληµατολογικής θεώρησης αλλά να επεκταθεί σε µια περισσότερο 

ολιστική και συνδυαστική κατανόηση της κοινωνικής βλάβης µέσω αναφορών  σε 

διάφορα επιστηµονικά αντικείµενα και σε πολλαπλά πεδία της κοινωνικής, της 

δηµόσιας και της οικονοµικής πολιτικής. Η έννοια της κοινωνικής βλάβης, δηλαδή, 

1005 Στο πλαίσιο αυτό η Christina Pantazis χρεώνει στην εγκληµατολογική επιστήµη την αποτυχία να διευθετήσει 
τις βλάβες που προσβάλουν τους ανθρώπους, ακόµη και στις περιπτώσεις  που  τέτοιες βλάβες έχουν 
ποινικοποιηθεί. Pantazis C., 2007, “Gendered  harm and limits of the criminology” στο Rebecca Roberts & Will 
McMahon (eds),  Social Justice and Criminal  Justice, Harm & Society, Centre for Crime and Justce Studies,  σελ.
136-141

1006  Friedrichs  D., 2007b, “Social harm and supranational criminology, post – Maastricht  2007” στο Rebecca 
Roberts & Will McMahon (eds),  Social Justice and Criminal Justice, Harm & Society, Centre for Crime and 
Justice Studies,  σελ. 142- 155

1007Hobsbawm E., 2011,op. cit.  σελ.425 
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φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πολύ-εστιακό πρίσµα δίνοντας βήµα σε διαφορετικές 

φωνές και εµπειρίες. 

 Το βασικότερο προτέρηµα της συγκεκριµένης θεωρητικής κατεύθυνσης 

συµπίπτει µε την ίδια την αφετηρία της. Σε αντίθεση µε την εγκληµατολογία, που η 

ίδια της η φύση και η δοµή ανέκοψε κάθε προσπάθεια αποδόµησης του εγκληµατικού 

φαινοµένου, παρόλο που µια τέτοια πρόταση υπήρξε κυρίαρχη επιδίωξη στο 

προγραµµατικό πεδίο της κριτικής εγκληµατολογίας,1008 η ζηµιολογία ξεκινάει από 

διαφορετικό τόπο. Αναζητώντας τις κοινωνικές καταβολές της κοινωνικής βλάβης 

στρέφεται προς τις δοµές που παράγουν και αναπαράγουν τέτοιες βλάβες και 

µολονότι αυτές διαθλώνται και βιώνονται µέσα από άτοµα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι η 

θεωρητική υπόθεση της κοινωνικής βλάβης απορρίπτει συλλήβδην τον ανθρώπινο 

παράγοντα, «αλλά ασπάζεται τη κοσµοθεωρία που βλέπει τον ανθρώπινο παράγοντα 

ως προσδιοριζόµενο από τις δοµές, δοµές οι οποίες πρέπει να είναι γνωστές και για τις 

οποίες πρέπει να παρέχουµε επαρκείς εξηγήσεις.»1009  Με δυο λόγια, η ζηµιολογική 

προσέγγιση αναπτύσσει την ακριβώς αντίθετη κίνηση από την  εγκληµατολογική 

οπτική· πλησιάζει τα άτοµα µέσα από τις δοµές και όχι τις δοµές µέσα από τα άτοµα. 

Αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση µε την εγκληµατολογία διατηρεί και στο επίπεδο 

δόµησης του περιεχοµένου της. Έτσι, η έννοια της κοινωνικής βλάβης επιδιώκει να 

διαµορφώσει το περιεχόµενο της µε φορά από κάτω προς τα πάνω αντί από πάνω 

προς τα κάτω, που αντικατοπτρίζει συνήθως τις εξουσιαστικές σχέσεις που 

περικλείονται στην έννοια του εγκλήµατος. 

 Η αντιρρήσεις, που εκφράζονται σε σχέση µε µια τέτοια τακτική, 

ισχυρίζονται αντίστροφα, ότι η κοινωνική βλάβη, σε αντιδιαστολή µε το έγκληµα, 

αντανακλά έναν  πολύ γενικευµένο όρο, καλύπτοντας ένα τεράστιο φάσµα από 

ετερογενή φαινόµενα. Η ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας και εµβάθυνσης όχι µόνο 

των κριτηρίων αξιολόγησης της κοινωνικής βλάβης αλλά και συνολικότερα του 

θεωρητικού της επιχειρήµατος είναι όχι µόνο εύλογη αλλά και δεδοµένη. Δεδοµένη 

1008  Όπως χαρακτηριστικά σχολιάζεται για την ατοµοκεντρική δοµή της  εγκληµατολογίας και της 
αντεγκληµατικής  πολιτικής: «υποστηρίζουµε  ότι η υπόθεση παραµένει έτσι παρά τις δεκαετίες αντίστασης σε αυτές 
τις έννοιες από το εσωτερικό της εγκληµατολογικής επιστήµης. Με άλλα λόγια για εµάς, η εγκληµατολογία δεν µπορεί 
να διαφύγει  εντελώς από τέτοιες ανακόλουθες πρακτικές γιατί αυτό είναι η  ίδια, εκεί γεννήθηκε και  έτσι  έχει 
δοµηθεί.» Hillyard  P., Pantazis C., Tombs S. & Gordon D., 2007, ““Social  harm” and its limits?”  στο Rebecca 
Roberts & Will McMahon (eds),  Social Justice and Criminal Justice, Harm & Society, Centre for Crime and 
Justice Studies,  σελ. 64

1009Ibid.  σελ. 64
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όµως παραµένει και η οντολογική υπόσταση αλλά και η οικουµενική διάσταση που 

διατρέχει την  ουσία της κοινωνικής βλάβης. Η συστηµατική καταγραφή της, όπως 

εµπεριέχεται σε διεθνή κείµενα, σε στατιστικά στοιχεία, σε προσωπικές εµπειρίες και 

σε συλλογικά κοινωνικά βιώµατα συνδράµουν στην αέναη επικαιροποίηση, 

οντολογική ακρίβεια και κοινωνική λειτουργικότητα της έννοιας. Οι κίνδυνοι που 

εντοπίζονται στον  κοινωνικό προσδιορισµό της κοινωνικής βλάβης, στον ανοιχτό και 

ευέλικτο χαρακτήρα της είτε αντιστοιχούν  σε πρακτικές καπήλευσης ή 

εκµετάλλευσης είτε περιχάραξης και τελικά παγίδευσης του στο πλέον οφθαλµοφανές 

παραλείποντας τις υποδόριες προεκτάσεις, χωρίς να αποκλείονται, εντούτοις είναι 

διαχειρίσιµοι, αν όχι και εξολοκλήρου ιάσιµοι,  µε την ενεργοποίηση των πολλαπλών 

επιτευγµάτων της κοινωνικής και πολιτικής επιστήµης. Όπως διευκρινίζεται, «οι 

εµπειρίες των ανθρώπων µπορούν να πληροφορούν, αλλά δεν  µπορούν  να 

στοιχειοθετούν, µια προσέγγιση κοινωνικής βλάβης, ούτε πράγµατι κάποια κοινωνική 

επιστήµη.»1010   Η κοινωνικά εµποτισµένη έννοια της κοινωνικής βλάβης δεν σηµαίνει 

την υποκατάσταση των κοινωνικών επιστηµών· αντίθετα µέσω αυτών είναι εύκολο να 

ελεγχθεί η ουσία της, να διασταυρωθεί και να προωθήσει κοινωνικούς 

προβληµατισµούς και ανησυχίες λειτουργώντας ως κριτήριο ανάδειξης των 

ανθρωπίνων αναγκών,1011  προσφέροντας πολιτική δύναµη στη λαϊκή βάση και 

ενισχύοντας έτσι τη δηµοκρατική δοµή.

 Η επιπρόσθετη νύξη που γίνεται ενάντια στον ανοιχτό χαρακτήρα της 

ζηµιολογικής θέσης ξεφεύγει από το πρακτικό του θέµατος και αναφέρεται 

περισσότερο στην  φιλοσοφική του υποδοµή. Για την ακρίβεια, συνδέεται µε τον 

ισχυρισµό ότι το περιεχόµενο της κοινωνικής βλάβης δεν αποτελεί παρά 

αντανάκλαση µιας συγκεκριµένης ηθικής ή πολιτικής τοποθέτησης, υποβιβάζοντας 

την έννοια σε απλή ηθικολογική ή πολιτική στάση. Θυµίζοντας την κατηγορία περί 

«ηθικής σταυροφορίας», µε την οποία αποδόθηκε παλαιότερα η εγκληµατολογική 

προσπάθεια έµφασης  στο έγκληµα του λευκού περιλαιµίου, και το χαρακτηρισµό του 

«σταυροφόρου κατά του εταιρικού εγκλήµατος», που βάρυνε οµοίως εκείνους τους 

µελετητές, το άµεσο αντεπιχείρηµα, που εγείρεται απέναντι στη µοµφή ενάντια στη 

1010Ibid  σελ. 67

1011 Πιο συγκεκριµένα υποστηρίζεται ότι η έννοια της βλάβης δύναται να λειτουργήσει ως  κριτήριο διάκρισης των 
ανθρωπίνων αναγκών από τις ανθρώπινες  επιθυµίες. Βλ. Wetherly P., 1996, “Basic needs and social policy”, στο 
Critical Social Policy, τ.16, σελ. 45-65 
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ζηµιολογική πρόταση, αποτελεί κατά µία έννοια προσαρµοσµένη επανάληψη του 

ίδιου που είχε χρησιµοποιηθεί και στο παρελθόν. Στο µέτρο που ο καθορισµός της 

βλάβης είναι εν µέρει ηθική επιλογή, αντίστοιχη ηθική επιλογή συνιστά και η 

υιοθέτηση ενός ορισµού περί εγκλήµατος ως αδιαµφισβήτητο κριτήριο αναφοράς από 

έναν ακαδηµαϊκό τοµέα. Αν µάλιστα συµφωνήσουµε ότι δεν υπάρχει αντικειµενική 

γνώση, κρίσιµο στοιχείο γίνεται το ερώτηµα, που ήδη έχει τεθεί, «µε ποιανού το 

µέρος είµαστε?». Ίσης κρισιµότητας είναι η διαφάνεια και η εξωστρέφεια, που 

οφείλει να συνοδεύει µια τέτοια ηθική επιλογή προκειµένου να είναι ανά πάσα στιγµή 

υποκείµενη στη κριτική σκέψη είτε αυτή εκφράζεται µε τη µορφή συντεταγµένης 

δικαιολόγησης είτε αµφισβήτησης και διαξιφισµών. 

 Όπως διευκρινίζει µάλιστα ο Bauman, πάνω σε αυτή την αξίωση του 

ανοιχτού και εξελίξιµου θεµελιώνεται η δυναµική της ίδιας της έννοιας της 

δικαιοσύνης. Και πράγµατι, όσες φορές το ιστορικό αίτηµα για µια «δίκαιη κοινωνία» 

δεν έχει αντιµετωπισθεί ως µια ανολοκλήρωτη ανάγκη που δεν  σωρεύεται αλλά 

αντίθετα που διαρκώς αναγεννάται, το αποτέλεσµα έχει οδηγήσει σε απόλυτες και 

φαύλες καταστάσεις. Φαίνεται, εποµένως, αν όχι περισσότερο δόκιµο, τουλάχιστον 

πιο πιθανό, ότι η κοινωνική δικαιοσύνη ισοδυναµεί µάλλον µε κίνηµα παρά µε 

κάποιον  τελικό στόχο ή µε κάποια άλλη απτή κατάληξη· εκδηλώνεται σε πράξεις που 

εντοπίζουν τις αδικίες, τις καταγγέλλουν και µάχονται εναντίον τους, ενώ δηλωτικό 

της στοιχείο είναι µια αδιάκοπη αυτοκριτική και δυσφορία απέναντι σε ότι ήδη έχει 

επιτευχθεί.1012   «Η δικαιοσύνη σηµαίνει πάντα να επιθυµείς περισσότερη 

δικαιοσύνη.»1013 Το νόηµα, δηλαδή, του ατελούς και ανοιχτού χαρακτήρα της έγκειται 

ακριβώς στη συνεχή τροφοδότηση και αναζωογόνηση µιας τέτοιας επιθυµίας. Από 

αυτή την άποψη, µάλιστα, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν διαφοροποιείται από την 

ηθική ευθύνη· από την ανάληψη ευθύνης για κάθε έκφανση κοινωνικής βλάβης και 

ανθρώπινου άλγους. «Τόσο η ηθική όσο και η δικαιοσύνη µένουν πιστές στο όνοµα 

1012  Όπως  µε ένα πιο λυρικό  τρόπο  αναφέρει ο Francois Maspero «…ότι δεν µπορείς  να αλλάξεις  τον κόσµο σε  λίγα 
χρόνια, ότι µία γενιά  δεν αρκεί, ότι το  παρελθόν δεν µπορεί να γίνει  tabula  rasa, ούτε για το καλύτερο ούτε για το 
χειρότερο. Το καλύτερο  δεν θα το  επιτύχουµε ποτέ. Το χειρότερο δεν είναι ποτέ οριστικό. Τουλάχιστον όσο υπάρχουν 
άνθρωποι να αντιστέκονται, έστω και  για λίγο, έστω και  αδέξια, έστω και µε τίµηµα  τόσες µεγάλες ήττες ανάµεσα σε 
τόσες µικρές νίκες.»  Maspero F., 2005, Οι Μέλισσες και  η  Σφήκα, µετάφραση  Δηµήτρης Φίλιας, εκδόσεις Σοκόλη, 
σελ. 309

1013 Bauman Z., 2002, Η  µετανεωτερικότητα και  τα δεινά της, µετάφραση Γιώργος  Ίκαρος Μπαµπασάκης, εκδόσεις 
Ψυχογιός, σελ. 137 
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τους µονάχα ως ανοιχτές συνθήκες και προτάγµατα που έχουν  επίγνωση της 

ανοιχτότητας τους.» 1014

 Περισσότερο, λοιπόν, από ηθική επιλογή, η πρόταση της κοινωνικής βλάβης 

επιδιώκει την ανάληψη µιας τέτοιας ευθύνης. Η ευρύτητα και η λειτουργική 

ευκινησία του περιεχοµένου της αφενός διασφαλίζουν την πρόσδεση της στην 

κοινωνική βάση και αφετέρου εξασφαλίζουν την διαρκή πρόσβαση της στις 

κοινωνικές δοµές, πέρα από «αντικειµενικές» περιχαρακώσεις και τυπικές 

αγκυλώσεις. Υπό αυτό το πρίσµα, η θεωρητική προσέγγιση της κοινωνικής βλάβης 

καταγράφεται ως προσπάθεια µε τέλος της, όχι µια δίκαιη αλλά µια δικαιότερη 

κοινωνία, συµβαδίζοντας πέρα από τις ιστορικές ευκαιρίες, µε τις ιστορικές ανάγκες. 

Το γεγονός ότι ο τρόπος υλοποίησης ενός τέτοιου κανονιστικού προτάγµατος δεν 

αποτελεί δεδοµένο αλλά µάλλον ζητούµενο, δεν µειώνει την θεωρητική αξία της ίδιας 

της προσπάθειας. Αντιθέτως, λειτουργεί ως µεγαλύτερη πρόκληση για τις πρακτικές 

που θα προταθούν και θα υιοθετηθούν  ανανεώνοντας το ενδιαφέρον αλλά και το 

περιεχόµενο της κοινωνικής πολιτικής.          

 

1014  Ibid. σελ. 139
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