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9.1. Οι έννοιες της παραβατικότητας & εγκληματικότητας – Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο 

Με τον όρο κοινωνική απόκλιση ή παρέκκλιση εννοούμε τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες κάποιοι 

άνθρωποι απομακρύνονται από τους γενικά παραδεκτούς κανόνες, δηλαδή, από τα πρότυπα σκέψης και 

δράσης που μια κοινωνία ή κοινωνική ομάδα έχει αποδεχτεί ως επιθυμητά και που με διάφορους τρόπους 

επιβάλλει στα μέλη της.  

Για ένα νομικό: Έγκλημα είναι η παράβαση ενός κανόνα του Ποινικού Δικαίου.(π.χ. ο Ποινικός Κώδικας 

ορίζει µε σαφήνεια όλες τις πτυχές του εγκλήµατος, προσδιορίζει τις  αντίστοιχες κυρώσεις κ.λ.π.). Σύµφωνα 

µε τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα του 1951 (άρθρο 14) έγκληµα είναι µία πράξη (ή παράλειψη) άδικη και 

καταλογιστή στο δράστη, που τιµωρείται από τον νόµο.  

Για έναν κοινωνιολόγο… 

• Το έγκλημα είναι για τον κοινωνιολόγο μια κοινωνική κατασκευή. 

• Αντιπροσωπεύει μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από ένα κοινωνικό σύνολο ως 

αντικοινωνική, αντίθετη προς την επικρατούσα ηθική, και συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων (του 

τυπικού κοινωνικού ελέγχου). 

• Και συνιστά το έγκλημα κοινωνική κατασκευή στο βαθμό που ο ορισμός μιας συμπεριφοράς ως 

αντικοινωνικής ποικίλλει ανάλογα με την κοινωνία και την ιστορική περίοδο στην οποία 

αναφερόμαστε. 

• «παραβατικότητα» αντί «εγκληματικότητα»  

• «Κυρίως για πράξεις που δεν αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σοβαρές για το σύνολο της κοινωνίας 

(π.χ. παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μικροκλοπές, γκράφιτι σε δημόσια και ιδιωτικά 

κτίρια χωρίς άδεια) 

• Για την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι ανήλικοι παραβάτες οι οποίοι δεν 

προβαίνουν συνήθως σε πράξεις ιδιαίτερα κατακριτέες, και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και 

αντιμετώπισης. 

• Με την επικράτηση του όρου «ανήλικος παραβάτης»: αποφεύγεται ο στιγματισμός ενός νέου ως 

εγκληματία και ανοίγει ο δρόμος για την πρόληψη και όχι την αυστηρή καταστολή για άτομα τα 

οποία βρίσκονται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς τους 

Η αποκλίνουσα συμπεριφορά αποτελεί τον όρο-«ομπρέλα» που περιλαμβάνει την «εγκληματικότητα» 

και την «παραβατικότητα». Στην εγκληματολογία υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τριών αυτών όρων.  

{Η Εγκληματολογία μελετάει τα αίτια του εγκληματολογικού φαινομένου και τον εγκληματία άνθρωπο και 

προσπαθεί να εξηγήσει την εγκληματικότητα ως φαινόμενο κοινωνικό και το έγκλημα ως προϊόν της 

δραστηριότητας ενός ατόμου (στενή έννοια).} 

 

 

https://christospatsos.wordpress.com/2020/01/27/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b5%cf%86-9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bd%ce%bf/
https://christospatsos.wordpress.com/2020/01/27/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b5%cf%86-9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bd%ce%bf/
https://christospatsos.wordpress.com/2020/01/27/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3-%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b5%cf%86-9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bd%ce%bf/


Πώς παράγεται ο αρνητικός χαρακτηρισμός μιας συμπεριφοράς  ως αντικοινωνικής και 

εγκληματικής; 

Σχολή του φυσικού δικαίου 

• Σύμφωνα με τη σχολή του φυσικού δικαίου, υπάρχουν μερικοί νόμοι «αιώνιοι» και «άγραφοι», οι 

οποίοι ίσχυαν ανέκαθεν, δηλαδή πριν τους καθιερώσει κάποιος νομοθέτης. Πρόκειται για νόμους 

που καταδικάζουν συμπεριφορές οι οποίες προκαλούν αρνητικές κρίσεις και καταδικάζονται από 

όλες τις κοινωνίες σε όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους (όπως για παράδειγμα η αφαίρεση 

της ανθρώπινης ζωής). 

Το έγκλημα ως κοινωνικό φαινόμενο 

• Κάθε κοινωνία αξιολογεί (ανάλογα με την κουλτούρα της) κάποια αγαθά ως σημαντικά (π.χ. ζωή, 

ιδιοκτησία, σωματική ακεραιότητα κ.λπ.) και τα προστατεύει με κανόνες (έννομα αγαθά). (π.χ. 

κάποιες κοινωνίες απαγορεύουν το κάπνισμα άλλες όχι). Έτσι, εξηγείται το πώς, κατά την εξέλιξη 

μιας κοινωνίας, η έννοια του εγκλήματος μεταβάλλεται και εξελίσσεται μαζί της, ώστε κάποιες 

συμπεριφορές μπορεί να ορίζονται ως έγκλημα μια δεδομένη ιστορική περίοδο και μετά από ένα 

χρονικό διάστημα να αποποινικοποιούνται και να μην αποτελούν εγκληματικές πράξεις. 

Παραδείγματα: αποποινικοποίηση της μοιχείας το 1983 και πρόσφατα ποινικοποίηση της 

αντιγραφής προγραμμάτων λογισμικού για Η/Υ. 

• Επομένως η εγκληματικότητα ως κοινωνικό φαινόμενο υφίσταται τους περιορισμούς στο χώρο και 

στο χρόνο/ ιστορική περίοδο ή ειδική περίσταση (π.χ. πόλεμος στην κοινωνία της οποίας είναι 

παράγωγο. Επομένως κάθε φορά διαφορετική συμπεριφορά οριοθετείτε ως εγκληματική (άλλη 

στην αρχαία Ελλάδα, άλλη στη σύγχρονη Ελλάδα και άλλη σε άλλες χώρες) . 

  

9.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις της  αποκλίνουσας συμπεριφοράς  

19ος αι: 

A)Χαρτογραφική Γαλλοβελγική σχολή (1825)Α. Quetelet, Μ. Guerry 

Οι ερευνητές της Σχολής αυτής προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν την εγκληματικότητα κατά χώρα και 

γεωγραφική περιοχή και να τη συνδέσει με περιβαλλοντικούς και κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες.     

( χρησιμοποίησαν τους χάρτες, για να αξιολογήσουν τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών ως προς τους 

δείκτες εγκληματικότητας, π.χ. σύμφωνα με το «θερμικό νόμο της εγκληματικότητας» του A.Quetelet τα 

εγκλήματα κατά του προσώπου είναι πιο συνηθισμένα σε θερμότερα κλίματα και εποχές, ενώ τα εγκλήματα 

κατά της ιδιοκτησίας είναι πιο συνηθισμένα σε ψυχρότερα κλίματα και εποχές.) 

Β)  Ιταλική σχολή (Lobroso) – Βιολογικό φαινόμενο  

Επικεντρώθηκε στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων και είδε τους εγκληματικές ως ένα 

προγενέστερο στάδιο στη βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου.(Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι ο εγκληματίας 

είναι δηλαδή εκ γενετής εγκληματίας λόγω συγκεκριμένων βιολογικών ανωμαλιών που μεταβιβάζονται 

κληρονομικά και μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε από τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά, διότι φέρει 

συγκεκριμένα «φυσικά στίγματα». Οι απόψεις αυτές δεν είναι αποδεκτές σήμερα γιατί βασίζονται 

περισσότερο σε ενδείξεις παρά σε αποδείξεις.) 

20ος αι.  

Α.Αναπτύχθηκαν θεωρίες που συνέδεσαν την εγκληματικότητα με γενετικές, ψυχικές και διανοητικές 

διαταραχές και ανωμαλίες, αλλά δεν έχουν τύχει ευρύτερης τεκμηρίωσης. (Τονίζουν την σημασία των 

ψυχολογικών παραγόντων στη γένεση του εγκλήματος και ενδιαφέρεται κυρίως για την ψυχική  υγεία του 



εγκληματία, καθώς και για τις αντιδράσεις του στις διάφορες προκλήσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος – 

Ατομικό φαινόμενο) 

Β. Κοινωνιολογικές θεωρίες 

Το ενδιαφέρον εστιάζεται  στη συμβολή τής κοινωνικής οργάνωσης, του ευρύτερου κοινωνικού 

περιβάλλοντος στη γένεση της εγκληματικής συμπεριφοράς, και όχι στον ίδιο τον εγκληματία.(Κοινωνικό 

φαινόμενο) 

{Υπάρχει μεγάλη ποικιλία κοινωνιολογικών προσεγγίσεων, αφού κάθε μελετητής μελετά με διαφορετικό 

τρόπο την επιρροή του περιβάλλοντος (κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στο καπιταλιστικό σύστημα, 

συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον του εγκληματία, έλλειψη διαπαιδαγώγησης και αδιαφορία για τον 

συνάνθρωπο στις σύγχρονες κοινωνίες, επιβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας στην εκπαίδευση και την 

νομοθεσία, σχέση εγκληματικότητας και πολιτισμικής παράδοσης ή συστήματος, διαδοχή εποχών και 

κλίματος κ.λπ.).} 

  

1η Κοινωνιολογική οπτική: Συναινετικό πρότυπο 

Ξεκινά από ένα αξίωμα, ότι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των εγκλημάτων είναι πως 

αυτά συνίστανται από πράξεις που αποδοκιμάζονται καθολικά από τα μέλη μιας κοινωνίας 

Εμίλ Ντυρκέμ – Ανομία – Συλλογική 

συνείδηση: 

Ο Ντυρκέμ προσπάθησε να αναλύσει 

κοινωνιολογικά (σαν ένα κοινωνικό 

φαινόμενο) την εμφάνιση της 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς στις 

σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, 

χρησιμοποιώντας την έννοια της 

Ανομίας.  Ανομία επικρατεί όταν οι 

άνθρωποι βρίσκονται σε μια κατάσταση 

έντονων και ταχύτατων αλλαγών όπου 

εκλείπουν οι σαφείς κανόνες.  Τότε 

περιέρχονται σε μια κατάσταση σύγχυσης 

η οποία παρατηρείται στην σύγχρονη 

βιομηχανική κοινωνία της οργανικής 

αλληλεγγύης και του έντονου 

καταμερισμού εργασίας όπου οι δεσμοί 

και οι σχέσεις διαρρηγνύονται. 

Για τον Ντυρκέμ, για να λειτουργήσει μια 

τέτοια κοινωνία συνεκτικά, θα πρέπει η 

συλλογική συνείδηση να καθορίζει το 

σύνολο των λειτουργιών και των ρόλων. 

Όταν όμως δεν επικρατεί η συλλογική 

συνείδηση, υπάρχει ανομία και πιθανόν 

έγκλημα, που είναι μια παθολογική 

κατάσταση η οποία εγείρει αντιδράσεις 

από το κοινωνικό σύνολο. 

Ρόμπερτ Μέρτον: 

Βασίστηκε στην κλασική έννοια της ανομίας 

που εισήγαγε ο Ντυρκέμ και κατέληξε πως οι 

άνθρωποι λειτουργούν βάσει των αξιών τους 

(προσφερόμενοι σκοποί και στόχοι) και βάσει 

των μέσων που έχουν στην διάθεσή τους ώστε 

να επιτύχουν τους στόχους τους. 

Για παράδειγμα, στη σύγχρονη κοινωνία ο 

γενικά αποδεκτός σκοπός είναι η υλική επιτυχία, 

ενώ τα μέσα προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 

σκοπός είναι η αυτοπειθαρχία, η μόρφωση και η 

σκληρή δουλειά. 

Κάποια άτομα όμως επιδιώκουν την επίτευξη 

των σκοπών τους με άλλα μέσα, κάποιες φορές 

αντισυμβατικά, ή αμφισβητούν τους σκοπούς 

και τα αποδεκτά μέσα επίτευξής τους. 

Η ανομία αυξάνεται όταν υπάρχει μεγάλη 

απόσταση μεταξύ των θεμιτών σκοπών και των 

μέσων για την επίτευξή τους.  

Ο Μέρτον διακρίνει 5 τύπους συμπεριφοράς 

με βάση το συνδυασμό σκοπών και μέσων: 

1.       συμμόρφωση (π.χ. επιχειρηματίες), 

2.       καινοτομία (π.χ. εγκληματίες/παραβάτες), 

3.       τυπολατρία (π.χ. 

γραφειοκράτες/υπερπατριώτες), 



4.        αναχωρητισμός (π.χ. τοξικο 

εξαρτημένοι/ερημίτες) 

5.       επανάσταση (π.χ. επαναστάτες). 

ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 20ου αι. Κοινωνική οικολογία:  Έχει αφετηρία την 

οικολογική προσέγγιση της Κοινωνιολογικής σχολής του Σικάγου. Θεωρεί ότι η 

χωροθέτηση των διαφόρων οικισμών, βιομηχανιών, επιχειρήσεων κτλ. και η κατανομή των 

κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων σε γειτονιές διαφορετικών τύπων μπορούν να 

διευθετηθούν με βάση τις αρχές της οικολογίας όπως στο φυσικό κόσμο. Δηλαδή η 

χωροταξική κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε μια πόλη να γίνει με τρόπο 

συστηματικό και ισορροπημένο ώστε να έχει ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινωνική 

συνοχή. Επομένως τονίζουν τη σημασία του κοινωνικού (αστικού) περιβάλλοντος προς την 

αποκλίνουσα συμπεριφορά και την παραγωγή εγκλήματος. 

Όταν αυτό το περιβάλλον δε διακρίνεται από ισορροπία προκαλείται κοινωνική 

αποδιοργάνωση με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόσφορο έδαφος προς την παραγωγή 

εγκλήματος.  Μια πιθανή λύση στο πρόβλημα της παρέκκλισης θα μπορούσε να είναι, 

σύμφωνα με αυτή την οπτική, η αναβάθμιση των αποδιοργανωμένων περιοχών μέσω 

οικιστικών ή άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων (σε δρόμους, σπίτια, πάρκα κ.ά.). 

Εγκληματικότητα: Τρόπος προσαρμογής σε ένα εγκληματογόνο περιβάλλον 

  

2η Κοινωνιολογική Οπτική: Θεωρίες της σύγκρουσης 

Θεωρεί ότι η εγκληματική συμπεριφορά προϋποθέτει την ύπαρξη σύγκρουσης 

συμφερόντων. Οριοθετούν το έγκλημα ως μια πράξη η οποία αμφισβητεί τις αξίες της 

κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, αμφισβητεί την κυρίαρχη ηθική. Επομένως εγκληματίας 

είναι εκείνος που παραβαίνει τον κώδικα αξιών της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας 

Αντιμετώπιση «υπόπτου»: Όταν κάποιος παραβαίνει το νόμο, αντιμετωπίζει το 

μηχανισμό του τυπικού κοινωνικού ελέγχου. Στη λειτουργία όμως τόσο της αστυνομίας 

όσο και του δικαστικού συστήματος υπάρχουν διαδοχικά φιλτραρίσματα. Ένας άνθρωπος 

γίνεται ύποπτος για την αστυνομία, όταν διαθέτει το ανάλογο προφίλ του ενόχου (π.χ. 

άτομο κατώτερου κοινωνικού στάτους). Ένας τέτοιος άνθρωπος δικάζεται με διαφορετική 

(μεγαλύτερη) ποινή, όσο τα περιθώρια του νόμου το επιτρέπουν, δεδομένου ότι τα 

κοινωνικο-οικονομικά του χαρακτηριστικά δομούν το στίγμα του εγκληματία, άρα του 

επικίνδυνου για την κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, αν κάποιος δε διαθέτει τα 

χαρακτηριστικά αυτά, δε «φαίνεται» δηλαδή εγκληματίας, δεν είναι ένας «συνήθης 

ύποπτος» μπορεί να τιμωρηθεί – αν ποτέ δικαστεί – με τη μικρότερη ποινή. 

  

Σχολή της συμβολικής 

αλληλεπίδρασης- Έννοια του 

χαρακτηρισμού ή της 

ετικέτας 

Σύμφωνα με την προσέγγιση 

αυτή, δίπλα στην πρωτογενή 

παρέκκλιση, δηλαδή στην 

αρχική πράξη της παράβασης 

(π.χ. καταστροφή ξένης 

περιουσίας), υπάρχει και η 

δευτερογενής παρέκκλιση, η 

οποία είναι αποτέλεσμα 

Μαρξιστική σχολή των 

συγκρούσεων  

Υπογραμμίζει το ρόλο των 

οικονομικών (π.χ. φτώχεια, 

ανεργία)  και των 

πολιτικών παραγόντων 

(π.χ. κρατική βία, 

αυταρχισμός, πολιτικές 

λιτότητας) στον 

προσδιορισμό και την 

«παραγωγή» του 

εγκλήματος και της 

Μη μαρξιστική κριτική 

σχολή της σύγκρουσης 

Και αυτή υπογραμμίζει το 

ρόλο των οικονομικών και των 

πολιτικών παραγόντων στον 

προσδιορισμό και την 

«παραγωγή» του εγκλήματος 

και της παραβατικής 

συμπεριφοράς. 

Επικεντρώνεται περισσότερο 

στα εγκλήματα των ανώτερων 



αφενός του χαρακτηρισμού της 

αρχικής πράξης από τα όργανα 

κοινωνικού ελέγχου (π.χ. την 

αστυνομία) ως παραβατικής 

και αφετέρου της αντίδρασης 

του δράστη στο χαρακτηρισμό. 

Οι χαρακτηρισμοί και οι 

ετικέτες επιβάλλονται συνήθως 

από τις κυρίαρχες κοινωνικές 

ομάδες και τους φορείς 

κοινωνικού ελέγχου, που τις 

αντιπροσωπεύουν, σε μέλη 

ανίσχυρων κοινωνικών 

ομάδων (π.χ. φτωχούς, 

αναλφάβητους, μειονότητες). 

Μετά το χαρακτηρισμό 

δημιουργείται μια κατάσταση 

πόλωσης μεταξύ αυτών που 

χαρακτηρίζουν και των 

χαρακτηρισμένων, η οποία 

μπορεί να οδηγήσει τους 

δεύτερους στην αποδοχή του 

χαρακτηρισμού και στη 

διάπραξη εγκλήματος 

(δευτερογενής παρέκκλιση). 

Ωστόσο, η θεωρία της ετικέτας 

δεν εξηγεί τους λόγους της 

πρωτογενούς παρέκκλισης. 

  

παραβατικής συμπεριφο-

ράς. Επικεντρώνεται 

περισσότερο στα 

εγκλήματα των ανώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων 

(π.χ. «του λευκού 

κολάρου») και λιγότερο 

στα εγκλήματα των 

κοινωνικά, οικονομικά και 

πολιτικά ασθενέστερων 

τάξεων. Η μαρξιστική 

θεωρία, που αναπτύχτηκε 

πρώτα, προϋποθέτει ότι ο 

οικονομικός παράγοντας 

διαδραματίζει πρωτεύοντα 

ρόλο στην 

εγκληματικότητα και ότι ο 

τρόπος με τον οποίο η 

καπιταλιστική τάξη 

χειρίζεται τα θέματα της 

αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς αποσκοπεί 

στη συνέχιση της κατοχής 

από αυτήν των μέσων 

παραγωγής. 

  

κοινωνικών στρωμάτων (π.χ. 

«του λευκού κολάρου») και 

λιγότερο στα εγκλήματα των 

κοινωνικά, οικονομικά και 

πολιτικά ασθενέστερων 

τάξεων. Η προσέγγιση αυτή 

δεν περιορίζεται μόνο στην 

οικονομική ισχύ της κυρίαρχης 

τάξης, αλλά υπογραμμίζει και 

τη σημασία της πολιτικής 

εξουσίας ως παράγοντα 

καθορισμού του Ποινικού 

Δικαίου και των εγκληματικών 

πράξεων, αφού αυτή ορίζει 

νομοθετικά ποιες πράξεις θα 

θεωρηθούν εγκλήματα, άρα 

έχει «σχετική αυτονομία» από 

την καπιταλιστική τάξη, χωρίς 

να παραγνωρίζει τη σημασία 

του οικονομικού παράγοντα. 

  

  

9.3. Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας 

Η αντεγκληματική πολιτική διαγράφεται σε τρία επίπεδα: 

• Το 1ο επίπεδο είναι οι δράσεις που αναλαμβάνει η πολιτεία και η κοινωνία πριν από την τέλεση 

μιας αποκλίνουσας πράξης (πρόληψη). 

• Το 2ο επίπεδο είναι οι δράσεις του κοινωνικού ελέγχου μετά την τέλεση του εγκλήματος, δηλαδή η 

επιβολή ποινών στους παραβάτες (καταστολή). Θεωρείται αναποτελεσματική 

• Το 3ο επίπεδο είναι οι δράσεις στις οποίες προβαίνει η πολιτεία και η κοινωνία για άτομα τα οποία 

έχουν ήδη τιμωρηθεί για μια εγκληματική συμπεριφορά, με σκοπό να αποτραπεί η τυχόν 

επανάληψη αυτής της συμπεριφοράς. Σ’ αυτή την περίπτωση μιλάμε για κοινωνική επανένταξη 

πρώην φυλακισμένων ατόμων. 

Πρόληψη της παραβατικότητας – εγκληματικότητας 

Η πρόληψη = κοινωνική αντεγκληματική πολιτική-δεν προϋποθέτει τη διάπραξη εγκλήματος. 

Πού; αναπτύσσεται σε χώρους εκτός του σωφρονιστικού συστήματος 

Πως; υλοποιείται με εφαρμογή μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα, με αστυνομική επιτήρηση, καθώς και με 

τη συμμετοχή του κοινού (απλών πολιτών). Ανάλογα τη φύση των μέτρων διακρίνεται σε: 

Πρωτογενή πρόληψη (Τρόποι& φορείς δράσης) 



Ποιους αφορά: τα μέτρα απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού, περιλαμβανομένων και των οργάνων 

κοινωνικού ελέγχου. 

Που στοχεύουν: στην εξάλειψη των εγκληματογόνων παραγόντων (π.χ. εκπαίδευση των αστυνομικών, 

αντιμετώπιση φτώχειας, δωρεάν εκπαίδευση και μέτρα για τη στήριξη της οικογένειας). 

Ποιοι& πως μπορούν να συμβάλουν: η Πολιτεία με την καταπολέμηση της φτώχειας, η κοινωνία των 

πολιτών (οργανώσεις) με την καταπολέμηση του ρατσισμού και τα άτομα που κατέχουν σημαντικές θέσεις 

στην κοινωνία με το να μη σπεύδουν να χαρακτηρίζουν συμπεριφορές ως εγκληματικές. 

Δευτερογενή πρόληψη (Τρόποι& φορείς δράσης) 

Ποιους αφορά: ειδικές κοινωνικές ομάδες οι οποίες θεωρούνται επιρρεπείς για την τέλεση παραβατικών 

πράξεων (π.χ. περιθωριακοί, τοξικοεξαρτημένοι). 

Ποιοι& πως μπορούν να συμβάλουν: η Πολιτεία με τα προγράμματα, η κοινωνία των πολιτών με την 

καταπολέμηση του ρατσισμού ως προς τη χωροθέτηση των κέντρων απεξάρτησης και οι πολίτες με τον 

έλεγχο των προκαταλήψεών τους. 

  

Τριτογενή πρόληψη(Τρόποι& φορείς δράσης) 

Ποιους αφορά: άτομα τα οποία, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, κρίνονται επικίνδυνα και τα οποία έχουν 

ήδη στιγματιστεί (π.χ. πρώην παραβάτες, αποφυλακισμένοι). 

Ποιοι & πως μπορούν να συμβάλουν: η Πολιτεία με την κατασκευή ξενώνων για τους 

αποφυλακισμένους, η κοινωνία των πολιτών με την οργάνωση προγραμμάτων επανένταξης και οι πολίτες 

(ως εργοδότες) με την πρόσληψη των αποφυλακισμένων στις επιχειρήσεις τους 

Αποτελεσματικότητα υλοποίησης μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής 

• Τα προληπτικά μέτρα υλοποιούνται μέσα από τις δράσεις αρκετών φορέων, κρατικών ή μη 

κρατικών. Η αστυνομική επιτήρηση με τη μορφή της περιπολίας, όπως και η εκπαίδευση των 

αστυνομικών για τη μεταχείριση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων είναι παραδείγματα πρόληψης 

του εγκλήματος από φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. Συνήθως όμως οι μηχανισμοί 

καταστολής (αστυνομία) δεν έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα στην προληπτική πολιτική. 

• Η εφαρμογή μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα από κρατικούς ή τοπικούς κοινωνικούς φορείς μπορεί 

να είναι αποτελεσματική, ώστε να αντιμετωπιστεί το κακό στη ρίζα του (π.χ. μέτρα στήριξης σε 

κοινωνικές ομάδες που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισμό).Μέτρα που προωθούν την 

κοινωνική συνοχή και μειώνουν τις αρνητικές επιδράσεις του κοινωνικού αποκλεισμού μιας 

ομάδας είναι μέτρα πρωτογενούς και δευτερογενούς αντίστοιχα πρόληψης, με τα οποία μπορεί να 

επιτευχθεί περιστολή της εγκληματικής δράσης. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά μπορεί να 

ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα στιγματισμού ενός δυνάμει εγκληματία ή ενός 

αποφυλακισμένου, που προσπαθεί για την ομαλή επανακοινωνικοποίησή του, από την άστοχη 

συμπεριφορά ενός φορέα του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. 

  

Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η επίτευξη των στόχων της αντεγκληματικής πολιτικής σε 

μια δημοκρατική κοινωνία 

Η στήριξη και ενεργός συμμετοχή του κοινωνικού συνόλου -ως ατόμων, αλλά και μέσα από θεσμούς όπως 

το σχολείο και η οικογένεια ή άλλες συλλογικές οργανώσεις- τόσο στη χάραξη όσο και στην άσκηση της 

αντεγκληματικής πολιτικής είναι ουσιώδης όρος για την επίτευξη των στόχων της, σε μια δημοκρατική 

κοινωνία. Εξάλλου το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο είναι αυτό που οργανώνει τη μορφή και το ρυθμό της 



κοινωνικής συμβίωσης μέσα στην οποία εκδηλώνεται η εγκληματική δράση και άρα είναι αυτό που μπορεί 

να την αποδιοργανώσει. Αν δεν υφίσταται αυτή η προϋπόθεση, τότε οποιοσδήποτε φορέας (κρατικός ή 

ιδιωτικός) λαμβάνει τέτοια μέτρα, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του, στην ουσία ασκεί επιβολή και όχι 

πολιτική υπέρ της συνοχής της κοινωνίας και της πρόληψης της εγκληματικότητας. 

**Το υλικό σε πλάγια γραφή είναι επιπρόσθετο του σχολικού βιβλίου υλικό 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Πώς ορίζει η επιστήμη της Κοινωνιολογίας το έγκλημα και σε τι διαφοροποιείται από τον ορισμό 

της Νομικής Επιστήμης; 

2. Σε ποιες περιπτώσεις και γιατί προτιμάται ο όρος παραβατικότητα αντί του όρου εγκληματικότητα; 

3. Πως κατανοείται τη φράση «Η εγκληματικότητα ως κοινωνικό φαινόμενο υφίσταται τους 

περιορισμούς στο χώρο και στο χρόνο, στην κοινωνία της οποίας είναι παράγωγο»; 

4. Ποιες οι απόψεις της Γαλλοβελγικής και της Ιταλικής σχολής του 19ου αι για την ερμηνεία της 

εγκληματικότητας; 

5. Πως εντάσσονται οι προσπάθειες του Α. Κετελέ να ερμηνεύσει την εγκληματικότητα με τη 

γέννηση της Κοινωνιολογίας; (συνδ. 1ο& 9ο κεφ.) 

6. Στο πλαίσιο της θεωρίας του Λομπρόζο για τον εγκληματία, τι μέτρα αντεγκληματικής πολιτικής 

θα μπορούσαν να παρθούν; 

7. Τι αναφέρει ο Ε. Ντυρκέμ για την εμφάνιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς στις βιομηχανικές 

κοινωνίες; 

8. Σε εποχές ανομίας, όπως την ορίζει ο Ε. Ντυρκέμ, εξασθενεί ή ενισχύεται ο άτυπος κοινωνικός 

έλεγχος; (συνδ. 3ο& 9ο) 

9. Ποια η άποψη του Μέρτον για την παρέκκλιση και την εγκληματικότητα; 

10. Πως αιτιολογεί την αποκλίνουσα συμπεριφορά η Σχολή του Σικάγου; 

11. Τι προτείνει η θεωρία της «κοινωνικής οικολογίας» και γιατί κατατάσσεται στις «θεωρίες της 

συναίνεσης»; 

12. Πως «βλέπουν» τον ένοχο/ύποπτο παραβάτη οι θεωρίες της σύγκρουσης; 

13. Ποιος ο ρόλος του χαρακτηρισμού / ετικέτας στην πρωτογενή και δευτερογενή παρέκκλιση 

σύμφωνα με τη σχολή της συμβολικής αλληλεπίδρασης; 

14. Να συγκρίνετε τη Μαρξιστική σχολή των συγκρούσεων με τη μη Μαρξιστική κριτική σχολή των 

συγκρούσεων. 

15. Τι υποστηρίζει η σχολή του φυσικού δικαίου; Ποια είναι η θέση του Κ. Μαρξ για το κράτος και τη 

δικαιοσύνη; Ποιον θεωρεί η μαρξιστική θεωρία πρωτεύοντα παράγοντα στην εγκληματικότητα; 

Ποια είναι η διαφορά των δύο προσεγγίσεων; 

16. Πώς ορίζεται η αντεγκληματική πολιτική και πώς συνδέεται με την έννοια του κοινωνικού 

ελέγχου;(συνδ. 3ο& 9ο) 

17. Σε ποια επίπεδα διαγράφεται η αντεγκληματική πολιτική; 

18. Πως σχετίζεται η επανακοινωνικοποίηση με την πρόληψη της εγκληματικότητας; (συνδ. 3ο& 9ο 

κεφ.) 

19. Τι είναι η πρόληψη της παραβατικότητας – εγκληματικότητας; Ποια μέτρα λαμβάνονται και από 

ποιους φορείς στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη; 

20. Να κρίνετε την αποτελεσματικότητα υλοποίησης μέτρων αντεγκληματικής πολιτικής ανάλογα με 

τους φορείς ανάληψής τους. 

21. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η επίτευξη των στόχων της αντεγκληματικής πολιτικής σε μια 

δημοκρατική κοινωνία; 
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