
ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ

«Λευκά Κολάρα», θεωρητικές υπερβάσεις και κρίσιμα διλήμματα

Η Εγκληματολογία φέρει από τους ιδρυτικούς της πατέρες ως επιστημονικός κλά-
δος το προπατορικό αμάρτημα να θεωρεί τον οικονομικό εγκληματία του «λευκού 
κολάρου» ως περιστασιακό εγκληματία, που δεν συνιστά κίνδυνο, όπως ο παθολο-
γικός αταβιστικός εγκληματίας που πρέπει να εξουδετερωθεί. Χαρακτηριστικά, ο 
Lombroso αναφέρει, ως παράδειγμα της επιπολαιότητας που διακρίνει τον «εγκλη-
ματικό τύπο», την αναφορά ενός καταδίκου πριν από την εκτέλεση του, ότι « Εύχομαι 
εις όλους υμάς να είσθε κλέπται ελεύθεροι και τότε θα είσθε ου μόνον ελεύθεροι, αλ-
λά και τετιμημένοι δια παρασήμων΄ εγώ είμαι ληστής ιδιώτης΄ εάν ήμην ληστής δη-
μόσιος, δεν θα ευρισκόμην εδώ» ( «Ο Εγκληματίας Άνθρωπος», Κάκτος, 2002 (1876), 
σ. 509). Και σε άλλο σημείο του εμβληματικού του έργου αναφέρει ως ένδειξη της 
παθολογίας του εγκληματία, ότι « οι κλέπται εν Λονδίνω […] σχηματίζουσι την πε-
ποίθησιν ότι υπάρχουσιν αχρείοι και παρά τοις ανωτέραις τάξεσι της κοινωνίας […] 
συνάγουσι δε το συμπέρασμα ότι δεν δύναται να είναι πολύ φαύλη η πράξις, ήτις 
διαπραττόμενη παρά των πλουσίων δεν θεωρείται αξιόμεμπτος» ( σ. 487).

΄Επρεπε να μεσολαβήσουν αρκετές δεκαετίες για να κινηθεί η εγκληματολογική 
σκέψη προς την αντίθετη κατεύθυνση, στρέφοντας τον κοινωνικό προβολέα από 
την παθολογία του ατομικού εγκληματία στην κοινωνική παθολογία της εγκληματο-
γένεσης αλλά και στη μεροληψία των φορέων εφαρμογής του νόμου, για τον εντοπι-
σμό νέων ερμηνευτικών εργαλείων ως προς το εγκληματικό φαινόμενο. Ειδικότερα 
στο πεδίο της οικονομικής εγκληματικότητας, η συμβολή του Sutherland υπήρξε 
καταλυτική, καθώς εισάγει τον όρο και την έννοια του εγκληματία του «λευκού κολά-
ρου ή περιλαιμίου» ήδη το 1940 ( “White Collar Criminality”, American Sociological 
Review, v.5), ενώ επιτομή της προσέγγισής του θεωρώ την φλεγματική φράση του, 
ότι : « Οι εφευρετικοί και ευφυείς εγκληματίες των χαμηλών τάξεων είναι οι κατ’ επάγ-
γελμα εγκληματίες, ενώ οι εγκληματίες των ανωτέρων τάξεων με τις ίδιες ιδιότητες 
είναι γενικά δικηγόροι».

΄Εκτοτε, και μέχρι σήμερα, η έννοια αυτή έχει καταστεί πραγματικός «σταυρός 
του μαρτυρίου» για εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους, ποινικολόγους, νομοθέτες 
και εφαρμοστές του νόμου, πολιτικούς και κοινή γνώμη. Σύμφωνα με μία εύστοχη δι-
απίστωση, «κάθε γενιά ανακαλύπτει το εταιρικό έγκλημα και το έγκλημα του λευκού 

VASILANTONOP PROTA.indd   VVASILANTONOP PROTA i dd V 6/12/14   11:22:26 AM6/12/14 11 22 26 AM



X

κολάρου με κάποια αφελή έκπληξη» ( W.S.Laufer, 2008). Είναι πολύ χαρακτηριστικό 
ότι πρόσφατα στη χώρα μας προξένησε μεγάλη εντύπωση και δόθηκε ιδιαίτερη δη-
μοσιότητα σε μία διατύπωση επικεφαλής ανεξάρτητης αρχής ενώπιον Κοινοβουλευ-
τικής Επιτροπής, ότι ο σύγχρονος εγκληματίας έχει σπουδάσει σε καλά πανεπιστήμια 
και φοράει γραβάτα. Οι έλληνες έπεσαν πάλι από τα σύννεφα!

Η «Γενεαλογία» των εννοιολογικών προσεγγίσεων

Για να έλθουμε στην ουσία, αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα ο προσδιο-
ρισμός της έννοιας για τη συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων, καθώς έχει επίσης 
προσδιοριστεί ως «οικονομική εγκληματικότητα» χωρίς όμως να έχει υπάρξει συμ-
φωνία γι’ αυτή την ταύτιση. Ταυτόχρονα, εμπεριέχει διάφορες μορφές σε διαφορετι-
κά πεδία και λειτουργίες , όπως επιχειρηματικό έγκλημα, εταιρικό έγκλημα, κρατικό- 
εταιρικό έγκλημα, οργανωσιακό έγκλημα, έγκλημα των ελίτ, έγκλημα των ισχυρών, 
της «σουίτας» κ.ά

Η Βασιλαντωνοπούλου αναμετρήθηκε με όλες αυτές τις δυσκολίες, με υπομονή, 
επιμονή, επιστημονικό ήθος και κυρίως ωριμότητα που έκτισε και απέκτησε διαλε-
κτικά κατά την εκπόνηση της διατριβής της και διατρέχει όλο το βιβλίο. Πράγμα-
τι, πως προσεγγίζεται εννοιολογικά ένας τόσο δύστροπος όρος και το αντίστοιχο 
φαινόμενο με τόσο ρευστά χαρακτηριστικά, που προσομοιάζει κατ’ εξοχήν με χα-
μαιλέοντα; Και εντέλει πως ελέγχεται και αντιμετωπίζεται; Είναι πράγματι δυνατή η 
ρύθμιση και αντιμετώπιση του ή αποτελεί μάχη με ανεμόμυλους; 

Για να αναζητήσει τις απαντήσεις, η συγγραφέας δεν καθηλώνεται στο νομικό 
θετικισμό, παρότι έχει επαρκή εικόνα για το νομικό εποικοδόμημα, αλλά στρέφεται 
κυρίως στο σύστημα οικονομικής παραγωγής και τις κοινωνικές σχέσεις, το ρόλο 
της κρατικής οργάνωσης και τους εξουσιαστικούς συσχετισμούς στο πραγματικό 
κοινωνικό πεδίο. Έτσι, πρωτίστως διερευνάται η εγκληματολογική θεωρία καθώς η 
συγκεκριμένη μορφή εγκληματικότητας αποτελεί μία κατ’ εξοχήν εγκληματολογική 
έννοια. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου, παρουσιάζεται όλη η εγκληματολογική σκέψη 
σχετικά με τον όρο «έγκλημα του λευκού περιλαιμίου» και τη σύλληψη του περιε-
χομένου του, από τις προσεγγίσεις της ανθρωπολογικής σχολής και μετέπειτα τις 
ερμηνευτικές απόπειρες ενός κοινωνιολογικού θετικισμού, μέχρι την κριτική τομή 
κατά την αιρετική για τις κοινωνικές επιστήμες δεκαετία του ’60 και εν μέρει του ’70. 
Ιδιαίτερα εντυπωσιάζει η σε βάθος κατανόηση μειζόνων θεωριών όπως του διαφο-
ροποιημένου συγχρωτισμού του E.Η.Sutherland και της ανομικής δομολειτουργικής 
προσέγγισης του R.Merton. Είναι προφανές ότι η συγγραφέας είναι πλήρως εξοικει-
ωμένη με το πρωτότυπο έργο αυτών των κλασικών θεωρητικών και δεν αντλεί τις 
πληροφορίες της από δεύτερες η τρίτες πηγές, πράγμα όχι τόσο αυτονόητο στην 
ακαδημαική πρακτική της χώρας μας. Το ίδιο ισχύει και για το έργο κριτικών ( νεο-
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μαρξιστών) εγκληματολόγων όπως ο W.Chambliss και ο R.Quinney. Ο πρώτος, ανα-
φερόμενος στη διάκριση μεταξύ της «χάρτινης νομοθεσίας» των βιβλίων και του 
«νόμου στην πράξη», επισημαίνει τη λειτουργία ενός «παρασυστήματος», το οποίο 
συγκροτείται ως αναγκαία συνέπεια της λογικής του καπιταλιστικού συστήματος. Ο 
δεύτερος, κινούμενος στην ίδια κατεύθυνση, τριχοτομεί την έννοια της εγκληματικό-
τητας του λευκού περιλαιμίου, την οποία αναπαριστά με δύο τεμνόμενους κύκλους, 
όπου στην «έλλειψη» που δημιουργείται από την τομή τους τοποθετεί την «εγκλη-
ματική επαγγελματική παρέκκλιση». Και αυτός όμως καταλήγει ότι το φαινόμενο και 
η μετεξέλιξη του παρακολουθεί με λειτουργικό τρόπο τις φάσεις της καπιταλιστικής 
εξέλιξης του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος.

Η συγγραφέας , αν και αναγνωρίζει τη μεγάλη συμβολή αυτών των πρώιμων κρι-
τικών εγκληματολόγων κυρίως ως προς την ανάδειξη της σημασίας της «πολιτικής 
μηχανής» για την κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων, επισημαίνει τους περιο-
ρισμούς μίας , με αρκετά μηχανιστικό τρόπο, δογματικής ταξικής προσέγγισης. Είναι 
φανερό ότι έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι, ιδίως τις δύο τελευταίες δεκαε-
τίες, το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των αγορών και νέες μορφές επιχειρησια-
κών- οργανωσιακών μορφών και δράσεων θέτουν εκ των πραγμάτων το πρόβλημα 
με νέους όρους και εγείρουν πρωτόγνωρα ζητήματα.

Επαναπροσδιορισμοί και διαχρονικά ερωτήματα

Υπό το πρίσμα αυτό, στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, επιχειρείται η σύλληψη 
του οντολογικού περιεχομένου της εγκληματικότητας του λευκού περιλαιμίου και 
ο επαναπροσδιορισμός της ως όρου και φαινομένου. Έτσι, το συγκεκριμένο εγκλη-
ματικό πεδίο εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία του «οργανωσιακού εγκλήμα-
τος», μεταλλάσσοντας την παραδοσιακή ανάλυση του Sutherland και αποδίδοντας 
την έμφαση στην οργανωσιακή παρέκκλιση και τον ανισομερή τρόπο κατανομής 
των εξουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων. Γενικότερα, καταγράφονται δύο εντελώς 
αντίθετες (ομαδοποιημένες) θεωρητικές προσεγγίσεις: Από τη μία πλευρά, η ενα-
πόθεση των λύσεων στο αόρατο χέρι της αγοράς, καθώς ο ανταγωνισμός στο πλαί-
σιο μίας εντελώς απελευθερωμένης οικονομίας θεωρείται ότι με αυτοματισμούς θα 
λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη διάπραξη αυτής της κατηγορίας εγκλημάτων. Από 
την άλλη πλευρά, η ταύτιση των εγκλημάτων του λευκού περιλαιμίου με τις ενδογε-
νείς (υπο)δομές του καπιταλιστικού συστήματος, έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται ως 
«εγκλήματα κεφαλαίου» που οφείλονται και εξυπηρετούν την υφιστάμενη κοινωνι-
κο-οικονομική οργάνωση.

Η συγγραφέας εντέλει υποστηρίζει τη χρησιμότητα ενός νέου συνθετικού όρου 
με τίτλο «κρατικό- εταιρικό» έγκλημα και επιπλέον επισημαίνει ότι το έγκλημα του 
λευκού περιλαιμίου διαθέτει πρώτου βαθμού συγγένειες με το οργανωμένο έγκλη-
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μα. Με τον τρόπο αυτό, διασπάται μία αδιέξοδη περιχαρακωμένη σύλληψη και «μο-
ναχική» θεωρητική προσέγγιση του εγκλήματος του λευκού περιλαιμίου και προτεί-
νεται η συνεξέταση του με την οργανωμένη εγκληματικότητα, όχι μόνο για λόγους 
επιστημονικής συνέπειας αλλά και για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης.

Το παλιό ερώτημα “who are the criminals?”, επανέρχεται με σφοδρότητα σε εξαι-
ρετικά πολύπλοκες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, στο διεθνές περιβάλλον και σε 
κάθε χώρα χωριστά. Σήμερα γίνεται λόγος για μια «νέα τιμωρητικότητα» , καθώς το 
παραδοσιακό κράτος πρόνοιας μετασχηματίζεται ραγδαία σε ένα ποινικό- τιμωρη-
τικό κράτος που εστιάζει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τα απείθαρχα κοινω-
νικά στρώματα. Στις πολυδιασπασμένες, αποπροσανατολισμένες και «ιδιωτικοποιη-
μένες» σε κρίσιμες δημόσιες λειτουργίες και καθήκοντα κοινωνίες της ύστερης νε-
ωτερικότητας, η προσφυής διατύπωση “the rich get richer and the poor get prison” 
αποκτά δραματική επικαιρότητα. 

Υπέρβαση και «πραγματική κοινωνική βλάβη»

Για την Βασιλαντωνοπούλου, τέτοιου είδους διαπιστώσεις αποτελούν την καρ-
διά του ζητήματος και την πεμπτουσία της προβληματικής. Γι’ αυτό, στο τρίτο μέρος 
του βιβλίου επιχειρείται η παρουσίαση και η κριτική αποτίμηση της εφαρμοσμένης 
αντεγκληματικής πολιτικής για τη ρύθμιση και αντιμετώπιση του υπό μελέτη φαινο-
μένου. Υποστηρίζεται ότι στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου η παραγωγική 
διαδικασία εν πολλοίς υποκαθίσταται από κερδοσκοπικές μεθόδους και πρακτικές, 
προκρίνεται η επιλογή της «εξαφάνισης» των εγκλημάτων του λευκού περιλαιμίου. 
Πρόκειται για μια στρατηγική αποσιώπησης ή ακόμη περισσότερο άρνησης και από-
κρυψης της βλάβης που προκαλείται από αυτή τη δραστηριότητα, και η οποία κατα-
λήγει σε μια πολιτική «εξαφάνισης» των θυμάτων. 

Ενόψει αυτών των (μετ)εξελίξεων αν όχι «μεταλλάξεων», η συγγραφέας θέτει εκ 
νέου το ζήτημα των ορίων της κριτικής εγκληματολογικής προσέγγισης. Παρά την 
αποδόμηση της θετικιστικής αντίληψης που σε μεγάλο βαθμό υπήρξε επιτυχής, η 
κριτική θεώρηση παγιδεύεται ως προς το πρακτικό αντίκρυσμα των επεξεργασιών 
της, καταλήγοντας με αμήχανο και μάλλον αντιφατικό τρόπο στα εργαλεία του ποινι-
κού συστήματος, είτε στο συγκερασμό τους με στοιχεία του αστικού δικαίου και δια-
δικασίες συμφιλίωσης στη λογική ενός «αποκαταστατικού» μοντέλου δικαιοσύνης.

Ως εκ τούτου, αντιλαμβανόμενη τα θεωρητικά αδιέξοδα και τους σοβαρούς περι-
ορισμούς των γνωστών μοντέλων αντεγκληματικής πολιτικής, η Βασιλαντωνοπού-
λου προτείνει ως ενδιαφέρουσα υπέρβαση το θεωρητικό σχήμα της «Ζημιολογίας» 
( Zemiology). Αυτή η πρόσφατη θεωρία που βασίζεται στην πραγματική «κοινωνική 
βλάβη», επιχειρεί την υπέρβαση των θεωρητικών αγκυλώσεων της ίδιας της εγκλη-
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ματολογίας και ιδίως την απελευθέρωση της από τη στενή επιστημολογική συνά-
φεια με το ποινικό σύστημα και τα εννοιολογικά του εργαλεία.

Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι μία τέτοια στροφή στη μεθοδολογική προσέγγιση 
της εγκληματικότητας του λευκού περιλαιμίου θα μπορούσε να συμβάλει ενδεχομέ-
νως καθοριστικά στην πλήρη αποσαφήνιση του περιεχομένου της, και κατά συνέ-
πεια στην αποτελεσματικότερη ρύθμιση και αντιμετώπιση της. Προυπόθεση βέβαια 
γι’ αυτό, αποτελεί η συνείδηση ως προς τους περιορισμούς και τις αντιφάσεις και αυ-
τής της νέας «ζημιολογικής» προσέγγισης, πράγμα που στο βιβλίο επισημαίνεται με 
πληρότητα και νηφαλιότητα. Παρόλα αυτά, η θεωρητική και μεθοδολογική πρόταση 
να αξιοποιηθεί το εννοιολογικό μέγεθος της «κοινωνικής βλάβης» για τη σύλληψη 
των κοινωνικών φαινομένων μέσα στις δομές που παράγουν και αναπαράγουν τέ-
τοιες σοβαρές βλάβες, έχει ιδιαίτερη αξία. Ιδίως, για τη χάραξη μίας αντεγκληματικής 
πολιτικής που δεν παριστάνει την «τεχνοκρατικά ουδέτερη» παρέμβαση ενός δήθεν 
ουδέτερου κράτους, αλλά τονίζει την αναγκαιότητα κρίσιμων προταγμάτων. Όπως η 
έστω εν μέρει ηθική επιλογή και η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης ως ανοιχτό και 
διαρκές ζητούμενο, καθώς «Η δικαιοσύνη σημαίνει πάντα να επιθυμείς περισσότερη 
δικαιοσύνη» (Z. Bauman, 2002).

Το παλιό ερώτημα- δίλημμα- πρόκληση του Becker “whose side are we on?” είναι 
υπαρκτό, προβάλλει αμείλικτο και είναι αδύνατον να αγνοηθεί. Ιδιαίτερα στη σημε-
ρινή συγκυρία της πρωτόγνωρης οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμι-
κής κρίσης στην Ελλάδα, οι διαπιστώσεις και προσεγγίσεις της παρούσας έκδοσης 
, πέραν της επιστημονικής ακαδημαικής τους αξίας, αξίζει τον κόπο να γίνουν κτή-
μα όσων χαράζουν πολιτική, λαμβάνουν αποφάσεις ή εμπλέκονται με οποιοδήποτε 
τρόπο στους μηχανισμούς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου.

Επίλογος επί προσωπικού

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μελέτη της Βασιλαντωνοπούλου συνιστά μία επιτυ-
χή και ρωμαλέα απόπειρα θεωρητικής επεξεργασίας όλων των όψεων και εκφάνσε-
ων ενός ιδιαίτερα σύνθετου αλλά και κοινωνικά ιδιαίτερα επιβλαβούς φαινομένου. 
Επισημαίνω επίσης, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, ότι το κείμενο διακρίνεται για τη σα-
φήνεια, λιτότητα και κομψότητα του επιστημονικού λόγου, κάτι μάλλον ασυνήθιστο 
στη συναφή βιβλιογραφία στη χώρα αλλά και διεθνώς. Τέλος, διαπιστώνεται με ευ-
χέρεια ότι η πλήρης , εξαντλητική και ουσιαστική βιβλιογραφική τεκμηρίωση είναι 
δεδομένη, όπως και η προφανής θεωρητική εξοικείωση της συγγραφέως με τα πρω-
τότυπα έργα, κάτι επίσης ιδιαίτερα ευπρόσδεκτο.

Γνώρισα την Βίκυ Βασιλαντωνοπούλου ως φοιτήτρια μου στο Τμήμα Νομικής του 
ΔΠΘ, όπου υπήρξε «ψυχή» του Εργαστηρίου Εγκληματολογικών Επιστημών. Ένα 
πρόσωπο και πνεύμα χαρισματικό και χαριτωμένο, χαμηλών τόνων και ανήσυχο, με 
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αβίαστη ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς. ́ Εκτοτε, υπήρξαμε συνεργάτες, φίλοι, 
συνοδοιπόροι. Ειδικά στη συνοδοιπορία της εκπόνησης της παρούσας διατριβής, 
ως επιβλέπων καθηγητής έδειξα αλλά και έμαθα πολλά. Η Βίκυ Βασιλαντωνοπού-
λου περπάτησε επιτυχώς σε ένα πολύ δύσβατο μονοπάτι, επιδεικνύοντας θεωρητική 
ετοιμότητα και τόλμη μαζί με επιστημονική εντιμότητα και ψυχική διαθεσιμότητα. 
Έκανε θυσίες αλλά και πήρε πολλές χαρές και εμπειρίες. Το ταξίδι ήταν συναρπαστι-
κό, και αυτό αντανακλάται στο αποτέλεσμα. Της εύχομαι την ίδια λαμπρή συνέχεια, 
με την ίδια πάντα διάθεση.

Βασίλης Χ. Καρύδης
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Παρά τη μεγάλη του «ηλικία» το έγκλημα του λευκού κολάρου καταφέρνει να δι-
ατηρεί μια διαχρονική νεότητα, με την έννοια που του εξασφαλίζει τόσο η επικαιρό-
τητα 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 λειτουρ-
γεί 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 θεωρη-
τική αντίληψη για το συγκεκριμένο έγκλημα ύστερα από πλήθος μελετών και ερ-
μηνευτικών 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 κολά-
ρου» εγκληματολόγων».1 Οι δυσκολίες κατ΄ επέκταση που συνεπάγεται η μελέτη του 
φαινομένου συγκεντρώνονται ακριβώς στον κατακερματισμό που έχει υποστεί μέ-
σω 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 Vilhelm Aubert, σωρεύεται και η γοητεία του όρου2 καθώς και η δυναμι-

1. Friedrichs D. 1998, “New Directions in Critical Criminology and White Collar Crime” στο 
J.I. Ross (ed.) Cutting The Edge – Current Perspectives in Radical/Critical Criminology and Criminal 
Justice, Praeger, Westport, Connecticut, London, σελ. 77-91 Για μια πρώτη αίσθηση της έντα-
σης και της έκτασης της θεωρητικής διαμάχης αναφέρεται χαρακτηριστικά η άποψη του D. 
Newman, ο οποίος θεωρεί την έννοια του εγκλήματος του λευκού περιλαιμίου ως «πιθανό-
τερα την πλέον πιο σημαντική εξέλιξη στην εγκληματολογία» ενώ εν είδει απάντησης ο ισχυρι-
σμός του R. Caldwell κάνει λόγο για ένα «προπαγανδιστικό όπλο το οποίο κάτω από το επιδει-
κτικό προσωπείο της επιστήμης χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση μιας νέας τάξης» Βλ. Newman 
D., 1958, “White Collar Crime: An overview and Analysis” στο Law and Contemporary Problems, 
τ.23 σελ. 735-753, Caldwell R. 1968, “A Re – Examination of the Concept of White Collar Crime” 
στο G. Geis (ed) White Collar Criminal: the off ender 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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κή την οποία θα αναδείξουν κάποια χρόνια αργότερα οι εκπρόσωποι της κριτικής 
εγκληματολογίας.

Σύμφωνα με τους τελευταίους τα εγκλήματα του λευκού περιλαιμίου ισοδυνα-
μούν 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 κολάρου εξελίσσεται στο κυρίως όχημα της θε-
ωρητικής ρήξης με κλασικές αντιλήψεις και θετικιστικές προσλαμβάνουσες σχετικά 
με τη φύση του εγκλήματος γενικά. Για την κριτική εγκληματολογική «γραμματεία» 
το έγκλημα δεν ανταποκρίνεται μόνο στο σχήμα μιας κοινωνικής κατασκευής, αλλά 
επιπλέον διατυπώνει τους εξουσιαστικούς εκείνους συσχετισμούς που επιμελού-
νται της κοινωνικής και θεσμικής θεμελίωσης του, καθώς και τις κοινωνικές δομές 
απ’ όπου πηγάζουν οι εξουσιαστικές ισορροπίες. Μέσα από ένα τέτοιο θεωρητικό 
πρίσμα, το περιεχόμενο της εγκληματικότητας του λευκού περιλαιμίου αξιολογεί-
ται 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.3 Αυτό το χαρακτηριστικό, άλλωστε, προσπάθησαν να απο-
δώσουν και οι μεταγενέστερες έννοιες, προσομοιάζοντας κάθε φορά στις εξελίξεις 
και μεταμορφώσεις του καπιταλιστικού συστήματος.4 Έτσι, το έγκλημα του λευκού 
περιλαιμίου αλλάζει πρόσωπα, αλλάζει τρόπους, αλλάζει μορφές και πλαίσια, λει-
τουργώντας εν είδει εξουσιαστικού χαμαιλέοντα. Γίνεται, λοιπόν, εταιρικό έγκλημα, 
οικονομικό έγκλημα, επιχειρηματικό έγκλημα, επαγγελματικό έγκλημα, κυβερνητικό 
έγκλημα, κρατικό-εταιρικό έγκλημα, περιβαλλοντικό έγκλημα, οργανωσιακό έγκλη-
μα, 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 

3. Με παρόμοια διάθεση κατάδειξης της κατάχρησης πολιτικής εξουσίας ο Δ. Σπινέλλης 
εισηγείται τον όρο «εγκλήματα του ψηλού καπέλου», με τα οποία περιγράφονται «τα εγκλήμα-
τα των πολιτικών που βρίσκονται στην εξουσία». Βλ. Σπινέλλης Δ., 2013, «Η εγκληματικότητα 
των πολιτικών στην εξουσία (ή εγκληματικότητα του «ψηλού καπέλου»», στα Ποινικά Χρονι-
κά, τ. 1. σελ. 5 

4. Υπό μια τέτοια οπτική, είναι ενδιαφέρουσα η καταγραφή που επιχειρούν οι G. Di Genaro 
& C. Pedrazzi σε σχέση με τα διάφορα θεωρητικά και νομικά σχήματα με τα οποία αποδίδε-
ται 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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υπερβαίνουν τις θεσμικές εγγυήσεις άλλοτε παρακάμπτοντας και άλλοτε καταστρα-
τηγώντας 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 λευ-
κού 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 τί-
θενται αφορούν στο μελλοντικό «ζητούμενο της εγκληματολογίας»,5 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 «συστημι-
κής 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 κατα-
σκευές του συστήματος που τα παράγει.6 Εδώ ακριβώς φαίνεται να εδράζεται και η 
αφαιρετικότητα με την οποία είναι εμποτισμένη η υπό διερεύνηση έννοια. Η διαπί-
στωση μάλιστα αυτή γίνεται ακόμη πιο πρόδηλη στις «μετά-μοντέρνες» 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 προτεί-
νουν 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 κοινω-
νικής βλάβης. Με αναφορές στη θυματολογία και στο θεωρητικό ρεύμα του καταρ-
γητισμού, 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 εποικοδόμημα. Με 
βασική αρχή ότι το έγκλημα δεν έχει οντολογική υπόσταση, η πραγματικότητα της 

5. Πρβλ. Πανούσης Γ., 1988, Το ζητούμενο στην Εγκληματολογία, Eκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, 
Αθήνα, Κομοτηνή 

6. 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 εγκλη-
μάτων σε ειδικούς ποινικούς νόμους και η συρροή τους με αντίστοιχα εγκλήματα τυποποιη-
μένα στον ποινικό κώδικα», στο Τα οικονομικά Εγκλήματα – Πρακτικά του Δ’ Πανελληνίου Συνε-
δρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου – Θεσσαλονίκη 1991, Eκδοτικός οίκος Αφοι Π. 
Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 98
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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 μεθοδο-
λογία 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 επιλογών.7 Αν αναλογιστούμε μάλιστα την παλιά προτροπή της M. 
Delmas-Marty ότι «όποιος θέλει να κάνει μια επιστημονική δουλειά πάνω στην «εγκλη-
ματικότητα των συναλλαγών», θα πρέπει να γνωρίζει γιατί πράγμα μιλάει»,8 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 διατρι-
βή ταυτίζεται με μια προσπάθεια επεξεργασίας της έννοιας του εγκλήματος του λευ-
κού κολάρου. Η «επιμονή» στο συγκεκριμένο όρο δεν αντλείται τόσο από ιστορικούς 
λόγους όσο από την άποψη ότι συνιστά ταυτόχρονα και εύστοχο ορισμό του φαινο-
μένου στο οποίο αναφέρεται.9 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 ευρέ-
ως διαδεδομένο όρο της οικονομικής εγκληματικότητας, χωρίς να θεωρείται λανθα-
σμένη, εντούτοις κρίνεται αδόκιμη.10 Η ουσία μιας τέτοιας διαφοροποίησης συντίθε-
ται πάνω στη βάση μιας διττής παραμέτρου, με ποσοτικές και ποιοτικές αποχρώσεις. 

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

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

9. 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 ενισχύ-
σει 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

10. Όπως συγκεκριμένα παρατηρεί ο Ν. Κουλούρης, στο πλαίσιο της μελέτης της οικονο-
μικής εγκληματικότητας αποφεύγεται συνήθως να εξετάζεται «ποια στοιχεία συνέχουν τις προ-
σωποπαγείς σχέσεις και πραγματογενείς καταστάσεις οι οποίες συνθέτουν την ανθρώπινη δρα-
στηριότητα που μας απασχολεί». Βλ. Κουλούρης Ν., 1993, «Το έγκλημα της οικονομίας, η οικο-
νομία το εγκλήματος και τα οικονομικά εγκλήματα» στο Τα οικονομικά Εγκλήματα – Πρακτικά 
του Δ’ Πανελληνίου Συνεδρίου της ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου – Θεσσαλονίκη 1991, Εκ-
δοτικός 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: 
αυτήν που είναι συνδεδεμένη με το γράμμα του νόμου, και αντιστοιχεί στο ποινικό δίκαιο, και 
αυτήν 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 εγκλη-
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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, αλ-
λά περιλαμβάνει και περιπτώσεις που το υπό διακύβευση αγαθό αφορά στην ίδια 
τη ζωή ή και σε περιστατικά, η θεσμική αποτύπωση των οποίων αντιστοιχεί με αστι-
κές, 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, αποκαλύ-
πτεται και η ποιοτική διαφοροποίηση του, η οποία υπαγορεύει ότι η κριτική μελέτη 
των εγκλημάτων του λευκού περιλαιμίου δεν καθηλώνεται σε μια «νομική» αντίληψη 
για τον κόσμο και στη θετικιστική αντανάκλαση της, αλλά αναζητά απαντήσεις στο 
σύστημα οικονομικής παραγωγής, στην κρατική οργάνωση, στις κοινωνικές σχέσεις 
και στους εξουσιαστικούς συσχετισμούς.11

ματολογία της οικονομικής παρέκκλισης. Βλ Pavarini M., 1975, «Ricerca in tema di criminalita 
economica” στο La Questione Criminalle, τ.Ι(3), σελ. 537-545 

11. Υπ’ αυτό το πρίσμα ο όρος της οικονομικής εγκληματικότητας είναι διάφορος από τον 
όρο «εγκλήματα της οικονομίας» (“crimes of the economy”), τον οποίο επικαλείται ο Vincenzo 
Ruggiero για να αναφερθεί σε διάφορα είδη και μορφές κοινωνικής βλάβης που διατρέχουν 
τη ρητορική των οικονομικών επιστημών ή αλλιώς που είναι συστημικές της καπιταλιστικής 
οικονομικής οργάνωσης, ακόμη και στις πολύ πρώιμες και ανώριμες εκδοχές της. «Αυτά τα 
εγκλήματα …περιλαμβάνουν νόμιμες καθώς και παράνομες συμπεριφορές, που αμφότερες, υπο-
κινούνται, δικαιολογούνται ή και ενθαρρύνονται ακόμη από ˝τα οικονομικά˝, ως ένα σύνολο εν-
νοιών, αρχών και αξιών. Τα εγκλήματα της οικονομίας, επομένως, περιλαμβάνουν παραβιάσεις 
κανόνων από πρόσωπα που ωφελούνται περισσότερο από αυτούς, πρόκειται για τις παραβιάσεις 
που συνήθως ορίζονται ως εγκλήματα του λευκού κολάρου ή εταιρικά εγκλήματα. Τέτοιου είδους 
προσβολές φαίνεται να περιέχουν ένα δηλωτικό υπονοούμενο, ότι δηλαδή τα κέρδη και η ζημία 
που παράγονται από την ίδια την οικονομική πρωτοβουλία δεν είναι ικανοποιητική για κάποιες 
ομάδες και άτομα προκειμένου να διατηρήσουν ή να επαυξήσουν προνόμια και κύρος, και ότι, 
επομένως, οι ίδιοι οι κανόνες της οικονομίας είναι αναγκαίο να ξεπεραστούν….Μια επιπλέον διά-
σταση αναδύεται, εδώ, σύμφωνα με την οποία με το που καθιερώνεται ένας κανόνας, παραβιάζε-
ται ή υποσκελίζεται από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του». Όπως υπογραμμίζεται από τον 
συγγραφέα, το βασικό κίνητρο τέτοιων εγκλημάτων τροφοδοτείται από τη δυναμική που πα-
ράγει η αίσθηση του μη κορεσμού. Μια τέτοια δυναμική ωστόσο δεν ανταποκρίνεται σε επει-
σοδιακές συμπεριφορές ή ατομικές παθολογίες αλλά συνιστά το αναπόφευκτο αποτέλεσμα 
των βασικών αρχών που διέπουν την οικονομία. Γι’ αυτό και τα εγκλήματα της οικονομίας κα-
λύπτουν για τον V. Ruggiero τόσο τη διαχρονική έννοια του mala in se όσο και τη συμβατική 
έννοια του mala prohibita. Βλ. Ruggiero V., 2013, “The Crimes of the Economy – A criminological 
analysis of economic thought” Routledge, London, New York, σελ. 167. Στην ίδια ακόρεστη δι-
άθεση αναφέρεται και ο Stephen Rossof μέσω της μνείας του στον «ψυχοπαθή πλούτο». Βλ. 
Rossof S., 2007, “The Role of Mass Media in the Enron Fraud: Cause or Cure?” στο H. Pontel & 
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