
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ο τίτλος του ανά χείρας βιβλίου είναι πράγματι προκλητικός και φαίνεται να 
υπόσχεται μια νέα, ενδιαφέρουσα ματιά στο κρίσιμο πρόβλημα της σχέσης δύο 
«τόπων» πρώτου μεγέθους της Εγκληματολογίας, ιδίως ως προς το δεύτερο σκέ-
λος του: «Οργανωμένο Έγκλημα και Διαφθορά. Ένα Παιχνίδι Ισορροπίας». Ήδη 
όμως από τις πρώτες σελίδες ο αινιγματικός τίτλος αποκωδικοποιείται κι έτσι 
γίνεται πρόδηλος και ο σκοπός του βιβλίου: Ο συγγραφέας Κωνσταντίνος Καλ-
λίρης επιχειρεί με τη μονογραφία του να συσχετίσει το οργανωμένο έγκλημα και 
τη διαφθορά μέσα από το πρίσμα της θεωρίας των παιγνίων. Και αναλαμβάνει, 
στο πλαίσιο αυτό, να καταδείξει ότι οι επικεφαλής του οργανωμένου εγκλήματος 
από τη μια πλευρά και οι κρατικοί αξιωματούχοι από την άλλη, ως δύο ισχυροί 
και ισότιμοι παίκτες, θεωρούν προτιμότερο να βρίσκουν μέσω της διαφθοράς 
ένα κοινό σημείο ειρηνικής συνύπαρξης και «διεφθαρμένης ισορροπίας», προς 
ίδιον εκατέρωθεν όφελος. Αντί, δηλαδή, να συγκρούονται μεταξύ τους και να προ-
σφεύγουν στη βία, πιστεύουν, κατά την ερευνητική υπόθεση του συγγραφέα, ότι 
διαφυλάσσουν καλύτερα τα συμφέροντά τους εάν έλθουν σε συνεννόηση και «τα 
βρουν» μεταξύ τους. 

Προς διακρίβωση και έλεγχο αυτής της ερευνητικής υπόθεσης, ο συγγραφέ-
ας βασίζεται από θεωρητική άποψη στην προσέγγιση της ορθολογικής επιλογής 
(rational choice approach), όπως αυτή προσιδιάζει σε οργανωμένες εγκληματικές 
ομάδες που λειτουργούν κατά το πρότυπο επιχειρήσεων και που συνυπολογίζουν 
με ψυχρό και κυνικό τρόπο το κόστος και τα οφέλη των σχεδιαζόμενων ενεργειών 
τους. Κυρίως, όμως, ο συγγραφέας επιχειρεί να επαληθεύσει τη βασιμότητα της 
υπόθεσής του ανατρέχοντας, σε πρακτικό επίπεδο, στην ιστορική εξέλιξη τριών 
από τις εμβληματικότερες εγκληματικές οργανώσεις διεθνώς, ήτοι της σικελι-
κής Μαφίας (Mafia – ορθότερα προφέρεται Μάφια), της οργάνωσης του Σικάγου 
Outfit (στα Ελληνικά η έννοια του όρου είναι: εξοπλισμός, αλλά εδώ σημαίνει απλά 
«οργάνωση»), καθώς και της ιαπωνικής Γιάκουζα (Yakuza).

Διαπιστώνει έτσι εν πρώτοις για τη Mafia, ότι η οργάνωση αυτή είχε καταφέρει 
επί πολλά χρόνια να διαμορφώσει σχέσεις «διεφθαρμένης ισορροπίας» με κρατι-
κούς αξιωματούχους της Σικελίας, έχοντας ταυτόχρονα και την ανοχή ή και υπο-
στήριξη του εκεί πληθυσμού στον οποίο προσφέρονταν δυνατότητες προστασίας 
και εργασίας. Υπογραμμίζει όμως ότι το σκηνικό αυτό ανετράπη το 1992, όταν δο-
λοφονήθηκαν από τη Mafia οι δικαστές Falcone και Borsellino, επειδή αρνήθηκαν 
να δωροδοκηθούν και αντιθέτως προχώρησαν στην απηνή δίωξή της. Η κοινω-
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νική δυσαρέσκεια που προκλήθηκε τότε στην Ιταλία επέφερε δραστηριοποίηση 
των διωκτικών αρχών, οι δε επακολουθήσασες καταδίκες μελών της οργάνωσης 
έπληξαν το κύρος και την οικονομική της ισχύ. Επήλθε, επομένως, μια σοβαρή 
ζημία για τους παίκτες αυτής της «διεφθαρμένης ισορροπίας» που υπήρχε έως 
τότε, και το γεγονός αυτό εξηγεί, κατά τον συγγραφέα, την έκτοτε απαρασάλευτη 
προτίμηση αυτών των παικτών στην ορθολογική επιλογή για διατήρηση της ισορ-
ροπίας και της «ειρήνης» μέσω της διαφθοράς.

Εξάλλου, ως προς την περίπτωση της εγκληματικής οργάνωσης Outfit του Σι-
κάγου, καταγράφεται μια παρόμοια εξέλιξη, καθώς μετά τις εξάρσεις βίας που εί-
χαν παρατηρηθεί υπό την ηγεσία του Αλ Καπόνε και τη βίαιη αντίδραση των διω-
κτικών αρχών κατά την περίοδο της «ποτοαπαγόρευσης» (1920-1933), επήλθε στη 
συνέχεια μια «ορθολογικοποίηση» των σχέσεων της οργάνωσης με το Κράτος και 
δη με την ίδια την κεντρική πολιτική εξουσία, σε βαθμό ώστε η Outfit να καταστεί 
σταδιακά ισότιμος παίκτης ακόμη και απέναντι στον Πρόεδρο Τρούμαν, εξασφα-
λίζοντας έτσι στο υψηλότατο επίπεδο την ασυλία που απαιτούσαν οι εγκληματικές 
της δραστηριότητες.

Τέλος, σε ανάλογες επισημάνσεις προβαίνει ο συγγραφέας και για την ιαπωνική 
Yakuza, εστιάζοντας ιδίως στην «ανισορροπία» που προκλήθηκε από τη μεταβο-
λή των συσχετισμών ισχύος ανάμεσα σε αυτήν και το Κράτος, όταν η οργάνωση 
έχασε, από τη δεκαετία του 1960 και εφεξής (με αποκορύφωση τον «Anti-Yakuza 
Law» του 1991 και τα επόμενα νομοθετήματα της περιόδου 1992-2008), ένα ση-
μαντικό μέρος της κοινωνικής αποδοχής την οποία της εξασφάλιζε ο μύθος του 
«ευγενούς παράνομου υπερασπιστή των αδυνάτων». Αντίστοιχος μύθος, που εξα-
σφάλιζε τη βιωσιμότητα τέτοιων οργανώσεων, καλλιεργείτο άλλωστε τόσο για τη 
Mafia ως προς τη σχέση της με τις ευρείες μάζες του σικελικού πληθυσμού, όσο 
και για την οργάνωση Outfit ως προς τις διασυνδέσεις της με τα συνδικάτα και τις 
εθνοτικές ομάδες των μεταναστών. Το αποτέλεσμα για τη Yakuza αυτής της ανι-
σορροπίας ήταν οι κρατικοί αξιωματούχοι να αθετούν τις υποσχέσεις τους προς 
την οργάνωση και η τελευταία να αντιδρά βίαια, κάτι που επέφερε τελικά την 
αποδυνάμωσή της, αν και όχι την εξάλειψή της.

Βέβαια, η ύπαρξη αυτής της ορθολογικής ισορροπίας μέσω της διαφθοράς 
ποικίλλει ως προς την έκταση και την έντασή της από χώρα σε χώρα και από 
εποχή σε εποχή, ανάλογα με τη γενικότερη πολιτική που ασκείται εκάστοτε από 
κυβερνήσεις απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά, ιδίως μάλιστα 
όταν οι κυβερνήσεις αυτές έχουν ως σημαία τους την καταπολέμηση του εγκλή-
ματος. Ωστόσο, τα τεκμηριωμένα και πρωτότυπα πορίσματα στα οποία καταλήγει 
ο συγγραφέας για τη σχέση ειρηνικής συνύπαρξης και «διεφθαρμένης ισορροπί-
ας» μεταξύ των εμπλεκόμενων «παικτών» έχουν ιδιαίτερη αξία, καθώς φωτίζουν 
τη σχέση αυτή υπό ένα νέο ερευνητικό πρίσμα. 

Η σημασία, όμως, του έργου του Κωνσταντίνου Καλλίρη δεν εξαντλείται σε αυ-
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τήν την καινοτόμα επιστημονική του συνεισφορά. Το ανά χείρας έργο έχει πολ-
λά ακόμη να προσφέρει στον αναγνώστη. Ιδίως χάρη στη διεπιστημονική μέθο-
δο που εφαρμόζει ο συγγραφέας, η προσέγγιση εννοιών όπως το Οργανωμένο 
Έγκλημα και η Διαφθορά αποκτά νέο περιεχόμενο, που συμβαδίζει και με τις ισχυ-
ρές προκλήσεις της εποχής μας. Προκλήσεις που είναι, άλλωστε, ιδιαίτερα περί-
πλοκες, καθώς συνδέονται με ποικίλες κρίσεις του 21ου αιώνα, όπως η οικονομική, 
η κρίση λόγω πανδημίας και μεταναστευτικού, καθώς και η ήδη διαμορφούμενη 
κρίση λόγω βαθμιαίας ανατροπής του status quo σε διεθνές επίπεδο. Ευλόγως 
δηλαδή, στο πλαίσιο τέτοιων κρίσεων και της ανομικής σύγχυσης αξιών που συ-
νακόλουθα επικρατεί, τα σαπρόφυτα του οργανωμένου εγκλήματος και της δι-
αφθοράς ευδοκιμούν περισσότερο και μάλιστα μεταλλάσσονται, λαμβάνοντας 
ολοένα νέες μορφές. Είναι άλλωστε εδώ χαρακτηριστική η ειδησεογραφία που 
δημοσίευσε πρόσφατα η ιταλική οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore (30.9.2021) 
και κατά την οποία η οικονομική δυσπραγία που προκλήθηκε από την πανδημία 
του κορωνοϊού όχι μόνο δεν επηρέασε αρνητικά τον κύκλο εργασιών της Mafia, 
αλλ’ αντιθέτως τον ενίσχυσε κατά πολύ, εάν κρίνουμε τουλάχιστον από το γεγονός 
ότι το 2020 στα ιταλικά λιμάνια κατασχέθηκαν δύο και πλέον φορές περισσότερα 
ναρκωτικά (αύξηση 204% σε σχέση με το 2019) και 2,2 φορές περισσότερα διακι-
νούμενα απόβλητα (224%). Μάλιστα, τα κατασχεθέντα αυτά προϊόντα αποτελούν 
απλώς την κορυφή του παγόβουνου, καθώς ο «σκοτεινός αριθμός» είναι πολλα-
πλάσιος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Ιταλούς αναλυτές του Σώματος Κατα-
πολέμησης της Mafia, για κάθε κιλό λαθραίων εμπορευμάτων που κατάσχεται, 
τουλάχιστον τρία έχουν περάσει χωρίς να εντοπισθούν – βλ. διαδικτυακά: https://
www.ilsole24ore.com/art/mafia-spa-l-import-export-droga-e-rifiuti-triplica-
nell-anno-pandemia-AEjf3Pk.

Σε όλες αυτές τις προκλήσεις ο συγγραφέας, μέσα από την εμπεριστατωμένη 
προσέγγισή του, ανταποκρίνεται ομολογουμένως με επιτυχία, καθώς διαθέτει όλη 
εκείνη την πανοπλία γνώσεων και μεθόδου που του επιτρέπουν να διεισδύει με 
άνεση στην ουσία των πραγμάτων, να αναδεικνύει τους καθοριστικούς τους πα-
ράγοντες και, συνακόλουθα, να προτείνει λύσεις στην αντιμετώπιση των αντίστοι-
χων προβλημάτων. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ο Κωνσταντίνος Καλλίρης, πέρα 
από την ανά χείρας μονογραφία, για την οποία με συμβουλεύθηκε, ετοιμάζει και 
δεύτερη, με θέμα «Autonomy, Well-Being and the Law», καθώς και ότι είναι κά-
τοχος δύο διδακτορικών διπλωμάτων, ενός από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
(2012) και ενός άλλου από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2019). Επιπλέον ο συγγραφέ-
ας έχει να επιδείξει στο βιογραφικό του σειρά από ενδιαφέρουσες μελέτες, δύο 
μάλιστα από τις οποίες είχα τη χαρά να δω δημοσιευμένες, αντίστοιχα, στους δύο 
Τόμους που εκδόθηκαν προς τιμήν μου, τον ελληνόγλωσσο και τον ξενόγλωσσο 
(http://crime-in-crisis.com/). 

Πρόκειται, επομένως, για έναν ιδιαίτερα αξιόλογο εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς 
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επιστημόνων, που συνδυάζουν αρμονικά τις ιδιότητες του Εγκληματολόγου και 
του Ποινικολόγου και που είναι έτσι σε θέση όχι μόνο να αναλύουν τις νομικές, 
κοινωνιολογικές και άλλες πτυχές του εγκληματικού φαινομένου, αλλά επιπλέον, 
όπως σημειώθηκε ήδη, να προτείνουν αποτελεσματικές ιδέες για τη διαχείριση 
και καταπολέμησή του σε επίπεδο νομοθετικό και αντεγκληματικής πολιτικής. 

Συμπερασματικά, το ανά χείρας βιβλίο προέρχεται από έναν ιδιαίτερα καταρ-
τισμένο επιστήμονα που φιλοδοξεί να προσφέρει για το θέμα του μιαν ευρύτερη 
θεωρητική προσέγγιση, με δυνατότητες εφαρμογής σε μια συγκεκριμένη έννομη 
τάξη, αλλά και οπουδήποτε αλλού εμφανίζεται το υπό μελέτη φαινόμενο. Ως εργα-
λείο για την ευρύτερη αυτή προσέγγιση, ο συγγραφέας, όπως επισημάνθηκε ήδη, 
χρησιμοποιεί μια διεπιστημονική μέθοδο η οποία έχει «ολιστικό» χαρακτήρα, κα-
θώς συνδυάζει τη θεωρία παιγνίου, την ιστορία και την πολιτική επιστήμη με τα 
«παραδοσιακά» νομικά και εγκληματολογικά εργαλεία. 

Αυτή η καινοτόμα συμβολή στον επιστημονικό διάλογο δημιουργεί έτσι ερε-
θίσματα για νέους στοχασμούς τόσο στον έμπειρο μελετητή όσο και στον νέο 
επιστήμονα, διευρύνοντας τους μεθοδολογικούς τους ορίζοντες και θέτοντας νέα 
ερωτήματα ή και παλαιά ερωτήματα με νέα μορφή. Από την άποψη αυτή, η ανά 
χείρας μονογραφία αξίζει να μελετηθεί ιδιαίτερα από όλους εκείνους οι οποίοι 
διακατέχονται από την ανάγκη να διευρύνουν καθημερινά τους ορίζοντές τους, 
επιστημονικούς αλλά και ευρύτερα πνευματικούς.

Νέστωρ Κουράκης
Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίων Αθηνών και Λευκωσίας

Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών 
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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η μελέτη του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς αποτελεί συχνά 
έναν τρόπο εμβάθυνσης στην ανθρώπινη συμπεριφορά και τη διαδικασία με την 
οποία παίρνουμε αποφάσεις. Έτσι, φυσικά, θα μπορούσε να περιγραφεί η μελέτη 
οποιασδήποτε εγκληματικής δράσης. Σπανίως, όμως, έχουμε την ευκαιρία να προ-
σεγγίσουμε δομές τόσο περίπλοκες και αποφάσεις τόσο πολυεπίπεδες όσο στην 
περίπτωση των δύο αυτών φαινομένων. Ίσως είναι αυτή η μυστήρια και απρόσιτη 
στους νομοταγείς πολίτες διαδικασία λήψης αποφάσεων που καθιστά τις εγκλημα-
τικές οργανώσεις τόσο γοητευτικές. Χάρη σε αυτή τη διαδικασία, το οργανωμένο 
έγκλημα κατορθώνει να επιβιώνει, να μεταμορφώνεται, να μεταναστεύει και να 
κυριαρχεί. Ο εξωτερικός παρατηρητής βλέπει μέλη εγκληματικών οργανώσεων να 
κυκλοφορούν ελεύθερα, να διοικούν επιχειρήσεις και να ασκούν de facto εξουσία 
στη γειτονιά του, χωρίς να έχει πρόσβαση στα σχέδια και τις στρατηγικές της εκά-
στοτε οργάνωσης. Η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος αγαπούν το οργανωμένο 
έγκλημα, κυρίως γιατί το περιβάλλει ένας μύθος που βασίζεται στην υπερβολή και, 
κάποιες φορές, τη θεατρικότητα. Δεν πρέπει να αδικούμε τους συγγραφείς και τους 
σεναριογράφους: Κατά καιρούς, δεν λείπουν οι εξάρσεις βίας ή οι ηχηρές εκδη-
λώσεις ισχύος. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίζει. Οι εγκληματικές 
οργανώσεις είναι, κατά κανόνα, οργανισμοί που στηρίζονται σε ορθολογικές απο-
φάσεις, η περιπλοκότητα των οποίων προσεγγίζει συχνά εκείνη των στρατηγικών 
μεγάλων επιχειρήσεων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ικανότητάς 
τους αποτελεί η χρήση της διαφθοράς ως εργαλείου για την επίτευξη των στόχων 
τους. Η διαδικασία αυτή είναι το κυρίως αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας.

Το ταξίδι αυτής της μελέτης ξεκίνησε πολύ νωρίς. Η υποψία μου ότι τα παρα-
δοσιακά νομικά εργαλεία, παρότι παραμένουν απαραίτητα, δεν αρκούν για την 
κατανόηση φαινομένων όπως το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά γεννήθηκε 
το μακρινό 2004. Ως μεταπτυχιακός φοιτητής, εκπόνησα μια διπλωματική εργασία 
με θέμα τον ρόλο των οικογενειακών σχέσεων στη δομή της ‘Ndrangheta, υπό την 
επίβλεψη του Καθηγητή Federico Varese. Τον ευχαριστώ θερμά για την υπομονή 
με την οποία με εισήγαγε στον κόσμο των ευρύτερων κοινωνικών επιστημών και 
σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έκτοτε χρησιμοποιώ σε πολλές πτυχές της 
έρευνάς μου. Τότε έμαθα επίσης να ξεκινώ από μια πρώτη αξιολόγηση των διαθέ-
σιμων δεδομένων πριν προσπαθήσω να διατυπώσω μια θεωρία.

Στη συνέχεια, η δουλειά μου ωφελήθηκε τα μέγιστα από την καθοδήγηση του 
Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, χωρίς την οποία δεν θα είχα ποτέ ολοκληρώσει αυτή 
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τη μελέτη. Οι καλοί φίλοι και συνάδελφοι Θεόδωρος Αλυσανδράτος και Σωτήρης 
Γεωργανάς αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο σε συζητήσεις μεθοδολογικού ενδιαφέ-
ροντος και με βοήθησαν να καταλάβω τις βασικές παιγνιοθεωρητικές πτυχές του 
φαινομένου που αναλύω εδώ. Εξίσου πολύτιμες υπήρξαν οι συζητήσεις μου με 
τον Tobias Tröger, Καθηγητή Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημι-
ίου της Φρανκφούρτης, κατά τη διάρκεια της μεταδιδακτορικής μου έρευνας στη 
Γερμανία. Ο Αντώνης Καραμπατζός, Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή 
του ΕΚΠΑ, υπήρξε ανιδιοτελής συνοδοιπόρος μου σε αυτή την προσπάθεια – με-
ταφορικά και κυριολεκτικά, αφού με συνόδευσε μέχρι τη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου του Σικάγο για να πλουτίσουμε μαζί τις γνώσεις μας στην οικονομική 
ανάλυση του δικαίου. Είμαι ευγνώμων στην εξαίρετη συνάδελφο Άννα Κιβρακίδου, 
Διδάκτορα Ποινικού Δικαίου ΑΠΘ, για τη σημαντική αρωγή της σε διάφορα στάδια 
της συγγραφής και τις εύστοχες επισημάνσεις της.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών που χρηματο-
δότησε μέρος της έρευνάς μου, καθώς και στις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημί-
ων Αθηνών, King’s College London, De Montfort και Essex για τη στήριξη που μου 
παρείχαν κατά την εκπόνηση αυτής της μελέτης.

Μεγάλο ήταν το κέρδος μου από συζητήσεις με τους συναδέλφους Αθανάσιο 
Αναγνωστόπουλο, Αλέξη Αρβανίτη, Δημήτρη Κυρίτση, Ηλία Μπαντέκα και Χαρά-
λαμπο Παπαδόπουλο. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στο συνάδελφο, υποψήφιο 
διδάκτορα στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνο Χατζόπουλο, τόσο για την 
άψογη επιμέλεια του κειμένου, όσο και για τις χρήσιμες επισημάνσεις του. Εξίσου 
υπόχρεος είμαι στον εκλεκτό συνάδελφο Θωμά Σάμιο, Λέκτορα στη Νομική Σχολή 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για τη στήριξη που μου προσέφερε, 
καθώς και στις Εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλα για την εμπιστοσύνη και την άψογη συ-
νεργασία.

Τέλος, ευχαριστώ τους συναδέλφους που παρείχαν σχόλια και επισημάνσεις 
στο πλαίσιο συνεδρίων και συλλογικών μελετών. Με τόση πολύτιμη συνδρομή 
ίσως θα έπρεπε να είχα αποφύγει λάθη και παραλείψεις. Αναγνωρίζοντας ότι αυτό 
είναι απίθανο, απολογούμαι εκ των προτέρων για όσα σφάλματα ανακαλύψει ο 
αναγνώστης στις σελίδες που ακολουθούν. 

Αυτή η μονογραφία είναι αφιερωμένη στη μητέρα μου Σταυρούλα και στην 
αδελφή μου Βασιλική. Χωρίς τη βοήθεια και τη στήριξή τους, τίποτα δεν θα ήταν 
εφικτό. Η υπομονή και η κατανόησή τους ήταν και παραμένουν ανεξάντλητες. 

Κωνσταντίνος Ι. Καλλίρης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

There’s no such thing as good money or 
bad money. There’s just money.

Lucky Luciano

Οι εγκληματικές οργανώσεις, όπως κάθε δομή που αποτελείται από πολλά 
πρόσωπα, αποφασίζουν μέσα από μια σειρά μικρότερων αποφάσεων, οι οποί-
ες λαμβάνονται σε διάφορα επίπεδα εντός της οργάνωσης. Από τις στρατηγικές 
που αποφασίζονται κεντρικά μέχρι τις καθημερινές τακτικές απλών «στρατιω-
τών», το οργανωμένο έγκλημα αλληλεπιδρά με ανθρώπους και ομάδες που δρα-
στηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των σύγχρονων κοινωνιών. Σε όλες αυτές τις 
συναλλαγές οι επιτυχημένες εγκληματικές οργανώσεις επιδεικνύουν συστηματικά 
την ικανότητά τους να συνομιλούν με όλους και να παίρνουν αποφάσεις που εξυ-
πηρετούν τα συμφέροντά τους. Η διαφθορά, από την άλλη πλευρά, είναι εκ των 
πραγμάτων ένα παιχνίδι στρατηγικής. Η επιτυχία μιας σχέσης διαφθοράς εξαρτά-
ται από την προσεκτική επιλογή προσώπων, τακτικών και κινήσεων. Τα εμπλεκό-
μενα μέρη είναι υποχρεωμένα να επανεξετάζουν διαρκώς τα διαθέσιμα δεδομένα 
και να προβλέπουν τις κινήσεις των άλλων παικτών. Όταν, λοιπόν, καλούμαστε να 
εξετάσουμε τη σχέση οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς, εισερχόμαστε σε 
έναν κόσμο που κυριαρχείται όχι από τη βία και την παρορμητικότητα, αλλά από 
ένα πλέγμα συνεχώς μεταβαλλόμενων πληροφοριών και συνθηκών. Καθετί που 
συμβαίνει στον κόσμο –από την εφαρμογή ενός νέου νόμου μέχρι την κλιματική 
αλλαγή– προσθέτει μία ακόμα σημαντική μεταβλητή στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων την οποία καλούμαστε να μελετήσουμε. Αναπόφευκτα, η μελέτη αυτή 
δεν μπορεί να περιοριστεί στο στενό πεδίο ενός γνωστικού αντικειμένου. Τα εργα-
λεία που χρειαζόμαστε θα τα βρούμε στο ευρύτερο οπλοστάσιο των κοινωνικών 
επιστημών. Αυτό είναι ένα βασικό μέλημα αυτής της μονογραφίας: η χρήση των 
κατάλληλων εργαλείων που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα 
τη σχέση ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. 

Ο διαβόητος Αλ Καπόνε, ένας από τους λιγότερο ορθολογικούς ηγέτες του 
Outfit του Σικάγο, είχε πλήρη επίγνωση της θέσης της οργάνωσής του στο κοι-
νωνικοοικονομικό πεδίο. Όπως θα δούμε στο οικείο κεφάλαιο, αντιλαμβανόταν 
τον εαυτό του ως επιχειρηματία που ανταποκρινόταν σε μια διαρκώς αυξανόμε-
νη ζήτηση για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες (κατά την ποτοαπαγόρευση, 
το βασικό αγαθό ήταν το αλκοόλ και η βασική υπηρεσία η διάθεση και πώλη-
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σή του σε κέντρα διασκέδασης). Πολλοί επιφανείς μαφιόζοι αντιλαμβάνονταν τη 
δράση τους ως μια παραλλαγή νομίμων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων: Ο Carlo 
Gambino, επικεφαλής του οργανωμένου εγκλήματος στη Νέα Υόρκη για δύο δε-
καετίες, φέρεται να έχει δηλώσει ότι οι δικαστές και οι πολιτικοί χρειάζονται άδεια 
για να κλέψουν, ενώ εκείνος όχι. Σε αυτό το πλαίσιο, το κέρδος περιγράφεται ως 
μια ορθολογική προτίμηση που μπορεί να ικανοποιηθεί με νόμιμο ή παράνομο 
τρόπο. Ο οργανωμένος εγκληματίας αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως επιχειρη-
ματία ο οποίος τυχαίνει να μην έχει πάντα πρόσβαση στα νόμιμα (αλλά όχι πάντα 
ηθικά – αυτό είναι το υπονοούμενο του Gambino) μέσα των ισχυρών. 

Η διαφθορά συχνά περιγράφεται με παρόμοιο τρόπο. Δεδομένου ότι ο στόχος 
όσων εμπλέκονται είναι το προσωπικό όφελος (private gain), το στερεότυπο του 
«διεφθαρμένου» έχει εντυπωθεί στη συλλογική συνείδηση ως εικόνα ανθρώπου 
που δεν διστάζει να παραβιάσει νόμους και ηθικές αρχές προκειμένου να αποκο-
μίσει κέρδος. Τα χρήματα έχουν την ίδια αξία, όπως κι αν έχουν αποκτηθεί, έλεγε 
ο Lucky Luciano, ένας από τους στρατηγούς του ιταλοαμερικανικού οργανωμέ-
νου εγκλήματος. Ένα κοινό χαρακτηριστικό όσων εμπλέκονται στην οργανωμένη 
εγκληματική δραστηριότητα και σε διεφθαρμένες συναλλαγές είναι η απαξίωση 
κάθε ηθικής ή δικαιοπολιτικής νόρμας που στέκεται εμπόδιο στο προσωπικό τους 
όφελος. Δεν θα ήταν, συνεπώς, παράλογη η σύμπραξή τους: Πέρα από τους δυ-
νητικά κοινούς στόχους, μια αμοιβαία αποδεκτή γλώσσα θα μπορούσε να ανα-
πτυχθεί γρήγορα και εύκολα. Αυτή η διαισθητικά προφανής σχέση είναι ευχερώς 
παρατηρήσιμη στην πράξη και απασχολεί τόσο οργανισμούς με θεσμική υπόστα-
ση, όπως το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και τα Έγκλημα (UNODC), όσο και 
ανεπίσημους φορείς, όπως το Organized Crime and Corruption Reporting Project 
(OCCRP). 

Στόχος της παρούσας μονογραφίας είναι να χαρτογραφήσει, να περιγράψει και 
να ερμηνεύσει αυτή τη σχέση. Το πρώτο βήμα είναι, αναπόφευκτα, η μεθοδολογι-
κή ανάλυση. Τα δύο φαινόμενα –το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά– έχουν 
μελετηθεί εκτενώς, όχι όμως ως προς τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Σκοπός, 
όμως, μιας τέτοιας εργασίας δεν είναι μόνο η περιγραφή της εν λόγω σχέσης – 
αυτό είναι ένα έργο σημαντικό αλλά ατελές. Ζητούμενο είναι πρωτίστως η ανα-
ζήτηση της συσχέτισης ανάμεσα σε συγκεκριμένους παράγοντες ή συνθήκες και 
της ανάπτυξης ή εδραίωσης αυτής της σχέσης. Μέσα από αυτή την αναζήτηση, 
ο μελετητής μπορεί –και έχει την υποχρέωση– να επανεξετάζει τη φύση των φαι-
νομένων που μελετά. Πιο συγκεκριμένα, ο τρόπος με τον οποίο οι εγκληματικές 
οργανώσεις χρησιμοποιούν τη διαφθορά είναι πιθανόν να μας αποκαλύψει κρίσι-
μες πτυχές του οργανωμένου εγκλήματος που δεν θεωρούσαμε σημαντικές μέχρι 
τώρα. Η μονογραφία ξεκινά με μια θεωρία συνεργασίας: Υπό συγκεκριμένες συν-
θήκες, οι εγκληματικές οργανώσεις και το κράτος καταφεύγουν στην ορθολογική 
επιλογή της διαφθοράς, προκειμένου να αποφύγουν μια εξαιρετικά κοστοβόρα 
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σύγκρουση. Με την παιγνιοθεωρητική έννοια του όρου, η διαφθορά εξασφαλίζει 
μια ισορροπία που εξυπηρετεί αμφότερους τους παίκτες. Στη συνέχεια, ελέγχεται 
αυτή η θεωρία με τη συγκριτική μελέτη τριών εγκληματικών οργανώσεων, αλλά 
και του (διαφορετικού) τρόπου λειτουργίας των συμμοριών. Έτσι, αναδεικνύονται 
οι κρίσιμοι παράγοντες που καθιστούν την εν λόγω ισορροπία εφικτή (και επιθυ-
μητή). 

Ωστόσο, οι ορισμοί των δύο φαινομένων προηγούνται της προσπάθειας επανα-
προσέγγισής τους μέσα από την ανάλυση της μεταξύ τους σχέσης. Αρχικά, λοιπόν, 
θα επιχειρηθεί μια θεωρητικά και εμπειρικά υποστηρίξιμη περιγραφή του οργα-
νωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Στο δεύτερο κεφάλαιο επανεξετάζονται 
πολλές προσπάθειες ορισμού του οργανωμένου εγκλήματος, υποστηρίζεται δε εν 
τέλει ο λεγόμενος μονοπωλιακός ορισμός. Οι εγκληματικές οργανώσεις, σε αντί-
θεση με άλλες ομαδικές μορφές παραβατικής δράσης, επιδιώκουν το μονοπώλιο 
στο πεδίο δράσης τους. αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν 
ιδιαίτερα επικίνδυνες για τις σύγχρονες κοινωνίες. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια 
παρόμοια προσπάθεια περιγραφής του φαινομένου της διαφθοράς, από εγκλη-
ματολογική σκοπιά. Πέρα από την τυποποίηση διαφορετικών συμπεριφορών που 
εμπίπτουν στην έννοια γένους «διαφθορά», είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου 
ότι, ειδικά στις παρυφές της έννοιας, συναντάμε πράξεις και συναλλαγές που δεν 
μπορούν να έχουν ποινικό ενδιαφέρον με τη στενή έννοια του όρου. Παρά ταύτα, 
δεν παύουν να τροφοδοτούν τη διαφθορά και να έχουν δικαιοπολιτικό ενδιαφέ-
ρον. Πρέπει, συνεπώς, να εξετασθούν πιθανές παρεμβάσεις με εργαλεία πέραν των 
αυστηρά νομικών. Στα κεφάλαια 4-6 μελετώνται τρεις εγκληματικές οργανώσεις, 
η Σικελική Cosa Nostra, το Αμερικανικό Outfit του Σικάγο και η Ιαπωνική Yakuza, 
καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτές χρησιμοποιήσαν και χρησιμοποιούν τη 
διαφθορά στις σχέσεις τους με το lato sensu κράτος. Στο έβδομο κεφάλαιο ελέγ-
χονται τα πορίσματα των προηγουμένων μέσω της εξέτασης των σχέσεων των 
συμμοριών με πολιτικούς και κρατικούς παράγοντες. Οι διαφορές που παρατη-
ρούνται εξηγούν σε σημαντικό βαθμό τη φύση του παιχνιδιού που μας απασχολεί 
και αναδεικνύουν τη μονοπωλιακή δράση ως κεντρικό χαρακτηριστικό του ορ-
γανωμένου εγκλήματος. Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται ορισμένα ζητήματα 
αντεγκληματικής πολιτικής, ερευνώνται οι δυνατότητες του ποινικού οπλοστασί-
ου και παρουσιάζονται μερικές προτάσεις για την καταπολέμηση των «διεφθαρ-
μένων συναλλαγών» ανάμεσα στο οργανωμένο έγκλημα και το κράτος.
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Ι. ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ι. Μία θεωρία συνεργασίας

The richest man is the one with the most powerful friends.

Don Altobello, The Godfather III

1. Εισαγωγικά
Το ζήτημα της σχέσης οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς παρουσιάζει 

ένα ιδιαίτερα ιδιόρρυθμο όσο και ελκυστικό γνώρισμα: Ενώ φαίνεται πως η ύπαρ-
ξη της συγκεκριμένης σχέσης δεν αμφισβητείται από κανέναν, η περιγραφή της 
μοιάζει προσπάθεια σισύφεια. Η κοινή γνώμη είναι, σε γενικές γραμμές, πεπει-
σμένη σχετικά με τη διαπλοκή οργανωμένου εγκλήματος και πολιτικής/κρατικής 
εξουσίας. Άλλωστε, η ειδησεογραφία φρόντισε πολλάκις να ενισχύσει αυτή την πε-
ποίθηση. Ηγετικές φυσιογνωμίες εγκληματικών οργανώσεων, φωτογραφίες των 
οποίων κοσμούσαν συχνά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, φέρονται να σχετί-
ζονται ανοιχτά με πολιτικούς δραστηριοποιούμενους είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό 
επίπεδο. Τα τελευταία δε χρόνια υπήρξαν, σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ιαπωνία, 
συλλήψεις πολιτικών με κατηγορίες όχι μόνο διαφθοράς αλλά και συμμετοχής εν 
στενή εννοία σε εγκληματικές οργανώσεις.

Το ερώτημα δεν περιορίζεται στη διαπίστωση ή μη της ύπαρξης της εν λό-
γω σχέσης, αλλά επεκτείνεται στο σαφώς πιο περίπλοκο ζήτημα της ακριβούς 
φύσης της. Θα ήταν, φυσικά, ουτοπική οποιαδήποτε προσπάθεια διατύπωσης 
μιας γενικής θέσης με τη μορφή, για παράδειγμα, «φόρμουλας» ή «τύπου» που 
θα περιέγραφε τη συγκεκριμένη αλληλεπίδραση. Ο πλέον σημαντικός από τους 
παράγοντες που επηρεάζουν το φαινόμενο είναι ασφαλώς η περιπλοκότητα του 
ιδίου του οργανωμένου εγκλήματος. Το γεγονός αυτό καθίσταται ευνόητο αν ανα-
λογιστεί κανείς τα πολλά και διαφορετικά είδη εγκληματικής συμπεριφοράς που 
υπάγονται στη συγκεκριμένη έννοια. Προφανώς οι τακτικές της αποκαλούμενης 
«μαφίας»1 σε αυτόν τον τομέα διαφέρουν από τις αντίστοιχες τακτικές οργανώ-

1. Σε αυτό το σημείο καθίσταται απαραίτητη μία ορολογική διευκρίνιση. Παρά το γε-
γονός ότι ο όρος «μαφία» και ειδικά «μαφίες», στον πληθυντικό δεν είναι ο πλέον εύηχος 
και θα μπορούσε κανείς δικαίως να τον κατατάξει στους αδόκιμους, στην παρούσα μελέτη 
θα χρησιμοποιηθεί ελλείψει κάποιου καταλληλότερου. Η εν λόγω επιλογή δεν θα προκρι-
θεί χάριν συντομίας ή ευκολίας, αλλά διότι θα υποστηριχθεί εδώ η άποψη ότι οι «μαφίες» 
συνιστούν μια ειδικότερη κατηγορία του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό σημαίνει ότι το 
οργανωμένο έγκλημα είναι η έννοια γένους που συμπεριλαμβάνει τις μαφίες, αλλά και ότι 
οι τελευταίες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία τις διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες 
εγκληματικές οργανώσεις. Πρόκειται για μια θεωρία που υποστηρίζεται από πολλούς ερευ-
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σεων με δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνουν τη λεγόμενη «προστασία» νό-
μιμων ή παράνομων επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό, είναι κάτι παραπάνω από 
απαραίτητο, πριν από κάθε άλλη εμβάθυνση, να γίνει μια κατά το δυνατόν αναλυ-
τική αναφορά στη λειτουργία των εγκληματικών οργανώσεων, όπως αυτές δρουν 
στα κοινωνικά σύνολα εντός των οποίων αναπτύσσουν το μεγαλύτερο μέρος της 
δραστηριότητάς τους. Λόγω της φύσης και της δομής της παρούσας μελέτης αλ-
λά και των διαθέσιμων πληροφοριών και των στατιστικών στοιχείων, θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στις εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται 
κυρίως εντός της χώρας προέλευσής τους, ενδεχομένως δε και σε πιο περιορισμέ-
νες γεωγραφικά περιοχές. Παρόμοια εννοιολογική εργασία είναι απαραίτητη για 
το φαινόμενο της διαφθοράς.

2. Δομή και στόχευση
Πριν από την ουσιαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων που απασχολούν κάθε 

μελέτη με τη στόχευση της παρούσας, είναι απαραίτητο να παρουσιαστεί συνο-
πτικά η δομή της και να αναλυθεί λεπτομερώς η μεθοδολογία που θα χρησιμο-
ποιηθεί. Πριν, όμως, ασχοληθούμε με μεθοδολογικά ζητήματα, είναι χρήσιμη μια 
συνοπτική απεικόνιση της πορείας που θα μας οδηγήσει από αυτή τη σύντομη 
εισαγωγή στα πορίσματα της μελέτης. Μια βασική παράμετρος που μας βοηθάει 
να αντιληφθούμε την καταλληλότητα της συγκεκριμένης μεθόδου και δομής είναι 
η έμφαση στην αξία των δεδομένων. Ξεκινώντας από μια θεμελιώδη κατανόηση 
της πραγματικότητας (το οργανωμένο έγκλημα όπως πραγματικά λειτουργεί, τις 
διάφορες εκφάνσεις της διαφθοράς και τη μεταξύ των δύο συσχέτιση), μπορούμε 
να διατυπώσουμε μια πρωτόλεια θεωρία. Στη συνέχεια, ελέγχουμε τη θεωρία αυτή 
με τη βοήθεια ευρύτερων και παραδεδομένων θεωρητικών αναλύσεων, πριν επι-
στρέψουμε σε μια πιο διεισδυτική και εντοπισμένη ανάλυση των δεδομένων, προς 
απόρριψη ή επιβεβαίωση της θεωρητικής μας κατασκευής.

Αρχικά, όπως ήδη αναφέρθηκε αμέσως παραπάνω, θα αναλυθεί διεξοδικά η 
μεθοδολογία που επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την ανάλυση που θα ακο-
λουθήσει. Συγκεκριμένα, θα προσεγγισθούν δύο θεμελιώδεις μέθοδοι εξαγωγής 
πορισμάτων και γενικεύσεων στην κοινωνιολογική έρευνα, θα επιχειρηθεί δε να 
καταδειχθεί ότι ο συνδυασμός τους μπορεί να επιτευχθεί χωρίς σημαντικά εμπό-
δια και να αποβεί εξαιρετικά χρήσιμος στην εγκληματολογική έρευνα και ιδιαίτερα 

νητές, και κυρίως τους Diego Gambetta, The Sicilian Mafia: The Business of Private Protec-
tion (Harvard University Press, 1993), Federico Varese, The Russian Mafia: Private Protec-
tion in a New Market Economy (Oxford University Press, 2001), και Peter Hill, The Japanese 
Mafia: Yakuza, Law and the State (Oxford University Press, 2003), οι οποίοι, ενδεχομένως 
επηρεασμένοι και από την κοινή τους ακαδημαϊκή βάση (το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης), 
έχουν χαράξει μια κοινή γραμμή στο συγκεκριμένο ζήτημα. 
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