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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ  

 
 

Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολυσύνθετο εγκληματικό φαινόμενο, το 

οποίο μεταλλάσσεται διαρκώς προσαρμοζόμενο στις διάφορες ευκαιρίες για κέρδος που 

παρουσιάζονται, αλλά και στις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Οι τεράστιοι 

οικονομικοί πόροι που διαθέτει μεταφράζονται και σε δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης 

ιδιαίτερα εξελιγμένων, τεχνολογικά, μέσων για την επίτευξη των εγκληματικών στόχων του, 

με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σαν να βρίσκεται συνεχώς «ένα βήμα μπροστά» από τις 

όποιες προσπάθειες κατασταλτικής αντιμετώπισής του. Έτσι, η όποια επιχειρησιακή 

επιτυχία εναντίον συγκεκριμένων εγκληματικών οργανώσεων φαντάζει σχεδόν μάταιη, 

καθώς, άμεσα, άλλες εγκληματικές οργανώσεις εμφανίζονται για να καλύψουν το κενό που 

δημιουργήθηκε.  

Σε διεθνές επίπεδο, εξάλλου, γίνεται άμεση ή έμμεση αναφορά στο οργανωμένο έγκλημα 

και στα εγκλήματα που συνάπτονται με αυτό, όπως είναι ιδίως, η διαφθορά και το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος, στην πλειοψηφία των διεθνών κειμένων της τελευταίας τουλάχιστον 

εικοσαετίας. 

Επόμενο είναι, λοιπόν, η βιβλιογραφία σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα να είναι 

ασύλληπτη σε όγκο και πληροφορίες, αφού όλος ο πλανήτης φαίνεται να ασχολείται με τη 

διερεύνηση της φύσης, του τρόπου δράσης, αλλά και της αντιμετώπισής του. 
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Δεδομένων των τεράστιων αυτών δυσχερειών, το πρώτο μέλημα και ο στόχος της 

παρούσας εργασίας, θα πρέπει να είναι η επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην προσπάθεια 

περιορισμού της έκτασης της σχετικής ανάλυσης και στην απαιτούμενη πληρότητα. 

Για να καταφέρουμε να επιτύχουμε τον διπλό αυτό στόχο, οφείλουμε να προσδιορίσουμε 

την έννοια της πληρότητας. Από ποιες παραμέτρους προσδιορίζεται, δηλαδή, μια πλήρης 

ανάλυση για το οργανωμένο έγκλημα; Είναι βέβαιο ότι η ανάλυση αυτή θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει, αρχικά, την ιστορική προσέγγιση του φαινομένου, η οποία προσδοκούμε 

να μας διαφωτίσει για τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επέτρεψαν, 

αν όχι ενθάρρυναν την εμφάνισή του. Για να είναι, όμως, σχετικά ασφαλή τα όποια 

συμπεράσματα προκύψουν, θα πρέπει να τα ελέγξουμε μέσα από μια συγκριτική ιστορική 

προσέγγιση. Για το σκοπό αυτό, θα αναφερθούμε στην Ιταλική Mafia, την Αμερικανική Cosa 

Nostra, τις Κινέζικες Triads και τις Tongs, καθώς και στην Ιαπωνική Yakuza, που αποτελούν 

τις πιο διαρκείς, ιστορικά, εγκληματικές οργανώσεις.  

Κατόπιν, θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα πορίσματά μας αυτά στην Ελλάδα, η οποία 

αποτελεί ασφαλώς και το διαρκές σημείο αναφοράς μας, προσπαθώντας να δώσουμε μια 

νηφάλια απάντηση στο ερώτημα εάν δημιουργήθηκε στη χώρα μας οργανωμένο έγκλημα ή 

όχι και σε ποιες συνθήκες οφείλεται η εξέλιξη αυτή. 

Η ιστορική προσέγγιση και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από αυτή, προσδοκούμε 

να αποτελέσουν αρωγό στην επόμενη προσπάθειά μας, που θα είναι η προσπάθεια 

ορισμού του φαινομένου, αλλά και η διάκρισή του από τα συγγενή εγκληματικά φαινόμενα 

της τρομοκρατίας και του οικονομικού εγκλήματος. Το έργο αυτό είναι ιδιαιτέρως 

δυσχερές, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η διαρκώς μεταλλασσόμενη φύση τόσο του 

οργανωμένου εγκλήματος όσο και για την αποφυγή των διωκτικών μηχανισμών. 

Όταν φέρνουμε στο μυαλό μας, για παράδειγμα, τη δράση της RAF στη Γερμανία ή των 

Ερυθρών Ταξιαρχιών στην Ιταλία μπορούμε, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, να εντοπίσουμε 

κάποιες σημαντικές ομοιότητες, αλλά και κάποιες θεμελιακές διαφορές σε σχέση, ας 

πούμε, με τη Mafia. 

Η διαδικασία, όμως, αυτή διαφοροποιείται πάραυτα, αν προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε 

τις σύγχρονες τρομοκρατικές με τις αντίστοιχες εγκληματικές οργανώσεις. Στην περίπτωση 

αυτή, παρουσιάζεται μια ποικιλία επιπέδων συνεργασίας και αντιπαλότητας και μια τόσο 

εκτεταμένη διαποίκιλση των μεθόδων δράσης και των στόχων που τα θεωρητικά κριτήρια 
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διάκρισης μεταξύ τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος που ίσχυαν στην 

προηγούμενη περίπτωση, να καθίστανται ανεπαρκή. 

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση της προσπάθειας διάκρισης μεταξύ 

οργανωμένου και οικονομικού εγκλήματος. Οι διαστάσεις που τείνει να προσλάβει το 

οικονομικό έγκλημα, σήμερα, φαίνονται να είναι εκρηκτικές. Εμφανίζεται με περίτεχνες 

μορφές και τρόπους, ιδιαίτερα δύσκολα ανιχνεύσιμους, οι οποίοι θα ήταν αδιανόητοι στο 

παρελθόν. Το ίδιο το «χρήμα», εξάλλου, έχει πλέον αποκτήσει διφυή χαρακτήρα, καθώς 

αφενός, εξακολουθεί να αποτελεί καθεαυτό αυτοτελή σκοπό και αφετέρου, μετεξελίσσεται 

σε όργανο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εγκληματικής δραστηριότητας, μέσω της 

αποσταθεροποίησης και της διαφθοράς της πολιτικής ζωής και της εισροής παρανόμων 

κεφαλαίων στο χώρο των νόμιμων οικονομικών συναλλαγών. 

Ταυτόχρονα, και στην περίπτωση του οικονομικού εγκλήματος δεν υπάρχει ένας κοινά 

αποδεκτός ορισμός, ενώ μια σειρά πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών εξελίξεων, 

όπως το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η παγκοσμιοποίηση και η επανάσταση των 

επικοινωνιών και της πληροφορικής, έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες τόσο για 

την μετεξέλιξη των δύο υπό σύγκριση εγκληματικών φαινομένων, όσο και για την ανάπτυξη 

μεταξύ τους διαφόρων επιπέδων και μορφών συνεργασίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, οφείλουμε να περιοδολογήσουμε το οργανωμένο 

έγκλημα με αναφορά σε κάποιο χρονικό σημείο τομής, μετά από το οποίο να παρατηρείται 

ποιοτική μετεξέλιξη των «ιστορικών» εγκληματικών οργανώσεων σε «σύγχρονες» ή 

«παγκοσμιοποιημένες» εγκληματικές οργανώσεις και η όποια σύγκριση ή τα όποια 

συμπεράσματα κάθε φορά προκύπτουν θα πρέπει να προσεγγίζονται μέσα από αυτό το 

πρίσμα. 

Απαραίτητη για την κατανόηση του οργανωμένου εγκλήματος, εξάλλου, είναι και η 

αναφορά τόσο στους τρόπους που κατεξοχήν επιλέγονται από τις εγκληματικές οργανώσεις 

για την στρατολόγηση μελών, τη διατήρηση πειθαρχίας στο εσωτερικό τους, την αποφυγή 

των διωκτικών μηχανισμών και την πραγματοποίηση κερδών. Ειδικά ο τρόπος με τον οποίο 

οι εγκληματικές οργανώσεις καταφέρνουν να πραγματοποιήσουν κέρδη απαιτεί λίγη 

περισσότερη εμβάθυνση, ακριβώς γιατί το οικονομικό όφελος αποτελεί τον κύριο στόχο 

του οργανωμένου εγκλήματος, με αναφορά σε τρία συγκεκριμένα παραδείγματα, την 

εμπορία ναρκωτικών, που ίσως είναι η πιο σοβαρή και προσοδοφόρα δραστηριότητα του 

οργανωμένου εγκλήματος, την παροχή «προστασίας», που αποτελεί την πλέον 

παραδοσιακή μορφή οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας και η οποία, αν και έχει 
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ταυτιστεί με την Mafia, εντούτοις τελείται ακόμη και σήμερα από την πλειοψηφία των 

εγκληματικών οργανώσεων και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που είναι ο κοινός 

παρονομαστής και ο απαραίτητος όρος επιβίωσης κάθε εγκληματικής οργάνωσης. Η 

ανάλυση αυτή, την οποία αντιμετωπίζουμε ως υποβοηθητική για τον αναγνώστη, θα είναι 

κατ’ ανάγκην περιορισμένη σε έκταση και ασφαλώς, όχι εξαντλητική. 

Περαιτέρω, για να είναι η ανάλυσή μας για το οργανωμένο έγκλημα πλήρης, δεν μπορούμε 

να παραλείψουμε την αντίστροφη όψη του, αυτή του θύματος. 

Εξάλλου, η αιτιολόγηση των νομοθετικών κειμένων που εισάγουν διατάξεις με στόχο την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, αναφέρεται πάντα στην προστασία της 

ασφάλειας των πολιτών. Αν θα πρέπει, λοιπόν, να κατανοήσουμε τη σχετική νομοθεσία και 

να δούμε τα όριά της, οφείλουμε να δώσουμε μια συγκεκριμένη απάντηση και στο 

ερώτημα αν και σε ποιο βαθμό απειλούνται οι πολίτες από το οργανωμένο έγκλημα. 

Το γεγονός ότι τα δομικά χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν, μας 

υποχρεώνει να διαγνώσουμε ποιες συγκεκριμένες συνθήκες και με ποιον τρόπο 

επηρεάζουν τελικά το οργανωμένο έγκλημα. 

Η εμβάθυνση αυτή στην ουσία του φαινομένου, θα πρέπει ασφαλώς να εκτείνεται στα τρία 

επίπεδα που προσδιορίζουν κάθε ιστορική εποχή, δηλαδή το κοινωνικό, το οικονομικό και 

το πολιτικό. Επιπροσθέτως, οφείλουμε να το εξετάσουμε και από εγκληματολογική σκοπιά 

τόσο υπό το πρίσμα των «κλασικών» θεωρητικών ρευμάτων της Εγκληματολογίας, δηλαδή 

της Θετικιστικής Σχολής, που πρώτη αναφέρθηκε σ’ αυτό, της Κοινωνιολογικής Σχολής και 

της Κριτικής Εγκληματολογίας, όσο και μέσω της κριτικής παρουσίασης των νέων θεωριών. 

Τελικά, κάθε έγκλημα συνδέεται άρρηκτα με τις προσπάθειες αντιμετώπισής του. Το 

ιδιαίτερα πολύπλοκο εγκληματικό φαινόμενο που εξετάζουμε είναι επόμενο να 

συγκεντρώνει πάνω του «τα πυρά» τόσο υπερεθνικών οργανισμών όσο και εθνικών 

κυβερνήσεων. Ο υπερεθνικός χαρακτήρας, εξάλλου, που τείνει να προσλάβει το 

οργανωμένο έγκλημα, φαίνεται να δικαιολογεί το αυξημένο ενδιαφέρον για συνεργασία σε 

επίπεδο πολυμερούς συνεργασίας, αλλά και διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών. 

Πράγματι, οι δράσεις για την αντιμετώπισή του είναι εκ των πραγμάτων εξίσου ή και 

περισσότερο πολύπλοκες από το ίδιο, εξελίσσονται σε πλανητικό επίπεδο και αφορούν 

τόσο την συγκρότησή του, όσο και τα επιμέρους εγκλήματα που διαπράττονται από 

οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, τα οποία στοχεύουν είτε στην πραγματοποίηση 
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κέρδους, είτε στην αποφυγή των κατασταλτικών προσπαθειών, είτε στη διατήρηση της 

θέσης των εγκληματικών οργανώσεων στην αγορά. Εξάλλου, μια ιδιαίτερη όψη της 

αντεγκληματικής πολιτικής αποτελεί η εμπέδωση της δικαστικής και της αστυνομικής 

συνεργασίας, η οποία φαίνεται να διευρύνεται τόσο σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, 

όσο και σε επίπεδο κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων. 

Η πολυπλοκότητα των δράσεων και η ιδιαίτερα μεγάλη σημασία τους, μας υποχρεώνει να 

αφιερώσουμε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο τμήμα της εργασίας μας στον τομέα της 

αντεγκληματικής πολιτικής. Η προσέγγιση αυτή θα γίνει σε τρία επίπεδα, δηλαδή σε 

διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το διεθνές επίπεδο θα συμπεριλαμβάνει 

υποχρεωτικά τις σχετικές Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αλλά 

και τις δράσεις που επιχειρούνται στο πλαίσιο του. Το ευρωπαϊκό επίπεδο θα αναλυθεί σε 

σχέση τόσο με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με αυτές του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, ενώ, θα αφιερωθεί ένα ιδιαίτερο κομμάτι στη νομολογία του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ακριβώς λόγω της ιδιαίτερης βαρύτητας των 

αποφάσεών του. Ιδιαίτερη έμφαση, τέλος, θα δοθεί στο εθνικό επίπεδο, καθώς το 

οργανωμένο έγκλημα μας ενδιαφέρει πρωτίστως σε σχέση με τη χώρα μας και επομένως, 

μέλημα μας είναι να αναλύσουμε τις διατάξεις ουσιαστικού, αλλά και δικονομικού 

χαρακτήρα που έχουν εισαχθεί στην Ελληνική έννομη τάξη, με στόχο την αντιμετώπισή του. 

Ακριβώς επειδή η μελέτη ως στόχο έχει την ανάδειξη των νομικών προβλημάτων από 

πλευράς αντεγκληματικής πολιτικής, δεν θα εμβαθύνουμε σε ζητήματα δογματικού 

ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα από τα 

νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, θα λάβουμε ενδεχομένως προσωπική θέση. Υπό την 

έννοια αυτή, η ανάλυση του πλέγματος των διατάξεων για την αντιμετώπιση του 

οργανωμένου εγκλήματος δεν μπορεί και δεν θα είναι πλήρης. 

 


