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ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ→ 

Εταιρικά εγκλήματα και σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Ο τρόπος αντιμετώπισης των 

εταιρικών εγκλημάτων από το σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης αποτέλεσε έναν 

γενικό προβληματισμό στο συνολικό έργο του Sutherland, που θεωρούσε πως οι εγκληματίες 

του λευκού κολάρου σπάνια εντοπίζονται (υψηλός σκοτεινός αριθμός), ενώ και στην 

περίπτωση που εντοπισθούν δεν είναι βέβαιο ότι θα διωχθούν ποινικά κι εν τέλει ότι θα 

καταδικασθούν. Εξηγείστε και σχολιάστε την παραδοχή του εν λόγω θεωρητικού και 

τεκμηριώστε την άποψή σας θεωρητικά αντλώντας όμως παραδείγματα από υποθέσεις της 

τελευταίας εικοσαετίας εντός ή εκτός Ελλάδας.  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 1500 ΛΕΞΕΙΣ 
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Η κοινωνική αλλαγή που συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο από τις αρχές του 20ου  αιώνα κυρίως και 

σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ, έστρεψε την προσοχή της εγκληματολογίας από το ατομικό- προσωπικό 

στο κοινωνικό επίπεδο.  

Ο Sutherland εκκινώντας τη μελέτη του πάνω στα πορίσματα της Σχολής του Σικάγου, επέκτεινε την 

αντίληψη για τη μετάδοση της παραβατικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, o Sutherland τεκμηρίωσε τη 

θεωρία του για το έγκλημα του λευκού κολάρου αντικρούοντας απόψεις που συνέδεαν το έγκλημα 

ως μια έννοια ταυτόσημη κάποιας ατομικής ή κοινωνικής παθολογίας. Διεξάγοντας σχετική 

συγκριτική μελέτη διαπίστωσε ότι (Βιδάλη,  2017 και Βασιλαντωνοπούλου, 2014): i) άτομα υψηλού 

κύρους εμφανίζουν έντονη εγκληματική συμπεριφορά, ii) η απονομή δικαιοσύνης διαφέρει για τις 

ανώτερες κοινωνικές τάξεις, iii) η διαφοροποίηση στις διαδικασίες απονομής δικαιοσύνης δεν 

συνδέεται με την αιτιότητα του εγκλήματος. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της διαφορικής συναναστροφής, το έγκλημα ένα άτομο το οριοθετεί , το 

τοποθετεί στη σκέψη του μέσω συναναστροφών και αλληλεπιδράσεων, με άλλα άτομα από τον 

κοινωνικό του περίγυρο. Η δε εκμάθηση της εγκληματικής συμπεριφοράς έχει ένα πρακτικό [τρόπος 

τέλεσης της εγκληματικής πράξης κι ένα θεωρητικό μέρος [κίνητρο για έγκλημα]. Συνεπώς, η 
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κατεύθυνση μιας ατομικής συμπεριφοράς [το αν θα γίνει εγκληματική] εξαρτάται από τη θετική ή 

αρνητική ερμηνεία των νομικών κανόνων (Βασιλαντωνοπούλου, 2014, σελ.64). 

Στα εγκλήματα του λευκού κολάρου, τέτοιες διαφορικές συναναστροφές γαλουχούν τους γόνους 

εύπορων επιχειρηματιών σε ένα αλαζονικό περιβάλλον υπεροχής και εκμετάλλευσης της 

οικονομικής δύναμης. Η οικονομική δυνατότητα αυτών των οικογενειών ενεργοποιεί την 

εφευρετικότητα των συνηγόρων, οι οποίοι με τη σειρά τους αξιοποιούν κάθε δυνατότητα 

παρέμβασης στο δικαστικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Στον αντίποδα, οι κατώτερων τάξεων 

εν δυνάμει εγκληματίες , συμφιλιώνονται με την παραβατικότητα σε συνθήκες κοινωνικής 

αποστέρησης (Sutherland, 1944  ; Βασιλαντωνοπούλου, 2014, σελ.65-66). [Το παράδειγμα της 

αντιμετώπισης του «ξεπλύματος» καταδεικνύει ότι η εγκληματοποίηση συμπεριφορών ως 

αποτέλεσμα της εξουσιαστικής δυναμικής ενεργοποιεί ένα μηχανισμό προστασίας των 

πραγματικών δραστών και διευκολύνει την περαιτέρω εγκληματική τους δράση, καθιστώντας την 

πολυπόθητη επίσημη αντιμετώπισή του «μέρος του προβλήματος» (Γεωργούλας, 2019: 46).] 

Ο Sutherland (1944) υπογραμμίζει την πολιτική διάσταση του εγκληματολογικού φαινομένου γενικά 

και ειδικότερα του λευκού κολάρου, σε σχέση με 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…….συνεχίζεται ! 
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