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Στόχος με το άρθρο αυτό είναι να τεκμηριωθούν  οι θεωρητικές υποθέσεις που αφορούν την 

έννοια του οργανωμένου εγκλήματος με βάση τα εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από 

τις αφηγήσεις βαρυποινιτών της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού που έγιναν το 2001 έως 

τις αρχές του-2002 μέσα στα πλαίσια της έρευνας για την εκπόνηση της διδακτορικής μου 

διατριβής.1 

Αφετηρία  και  σημείο  αναφοράς  θ’ αποτελέσουν  τα  πρακτικά του Ζ Πανελληνίου 

Συνεδρίου που έγινε το 2000 για το οργανωμένο έγκλημα.2 

Η  αντιπαραβολή  θα  γίνει  ανάμεσα  στη  θεωρία  όπως  αυτή  έχει  καταγραφεί  στο  

Συνέδριο  του  2000  και  στην  πράξη, έτσι όπως προκύπτει από τις  αφηγήσεις 

επαγγελματιών εγκληματιών. 

Η διδακτορική διατριβή παρουσιάζει (αποτυπώνει), ανάγλυφα, τα κοινωνιολογικά και 

εγκληματολογικά   στοιχεία  των  ατόμων που έχουν εμπλακεί με το οργανωμένο έγκλημα 

άμεσα, που απασχολούν τις διωκτικές αρχές και έχουν λογοδοτήσει στην Ελληνική 

Δικαιοσύνη για την παράνομη δράση τους. 

Τα αδικήματα που έχουν διαπράξει, με στόχο πάντα τον παράνομο πλουτισμό είναι, κυρίως, 

η διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, η σωματεμπορία, τον έλεγχο πάσης φύσης καταστημάτων 

και χώρων μαζικής διασκέδασης, τους εκβιασμούς, τις απαγωγές καθώς και σε επιμέρους 

μορφές άνομων δραστηριοτήτων, συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.  

Ως μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε η βιογραφική προσέγγιση και οι αφηγήσεις ζωής, με 

στόχο, μέσα από τη  Φυλακή του Κορυδαλλού-τόπος εμπειρικής έρευνας3-η οποία έχει τους 

δικούς της κανόνες και νόμους, να μελετηθεί και να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο δρούν 

άτομα που πρωταγωνιστούν στο οργανωμένο έγκλημα. 

΄΄Οι αφηγήσεις ζωής των περιθωριοποιημένων ΄΄πολεμιστών΄΄ προέρχονται από αρχηγούς 

΄΄ομάδων΄΄ και από πρωτοπαλίκαρα τα οποία είχαν έντονη δράση ΄΄στα πλοκάμια της νύχτας΄΄ 

και του υποκόσμου. Δεν είναι αφηγήσεις ατόμων που απλά εγκληματούν, αλλά βιοαφηγήσεις 

ατόμων που είναι επαγγελματίες και ζουν για να εγκληματούν. 

Οι πιο σκληροί και αδίστακτοι, όπως τους χαρακτηρίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  και το 

κοινωνικό σύνολο.΄΄ 4. 

Οι αφηγήσεις είναι πραγματικές ΄΄ιστορίες που φέρνουν στο προσκήνιο σκηνές βίας, 

δολοφονίες, εμπόριο κάθε ΄΄είδους΄΄ και καταδιώξεις. 

 Όλοι είναι δικτυωμένοι και ανήκουν στις μεγαλύτερες ΄΄ομάδες΄΄ της νύχτας΄΄, αποτελώντας 

αναπόσπαστο κομμάτι του οργανωμένου εγκλήματος΄΄.5 

Λαμβάνοντας υπ’ οψιν ότι δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον ορισμό του οργανωμένου 

εγκλήματος, υπάρχουν, παρά  ταύτα ορισμένες βασικές παράμετροι που είναι γενικά 

αποδεκτές ως στοιχεία της έννοιας του οργανωμένου εγκλήματος. 

 
1  Δεσπ.Σβουρδάκου, Κορυδαλλός:΄΄πολεμιστές΄΄ και οργανωμένο έγκλημα, Αθήνα, 

Γόρδιος,2003 
2  Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου,Το Οργανωμένο Έγκλημα από τη Σκοπιά του Ποινικού 

Δικαίου,Αθήνα,Σάκκουλας,2000. 
3  Όπ.παραπ.1,σελ.24 
4  Όπ.παραπ.1.σ3λ.30 
5  Όπ.παραπ.1.σελ.26. 



Το οργανωμένο έγκλημα, αναφέρεται στη συνένωση της δράσης περισσοτέρων από τρία άτομα, 

η οποία είναι εγκληματική, τον καταμερισμό εγκληματικών ρόλων μεταξύ των δραστών, την 

ενδελέχεια της δράσης των μελών και τον  προσωποπαγή χαρακτήρα αυτής.6 

Οι εμπλεκόμενοι έχουν δικούς τους άγραφους νόμους με αυστηρό μυστικό χαρακτήρα-

Ομερτά7-συνεργάζονται με σκοπό, την διάπραξη όσο το δυνατόν περισσότερων 

κακουργημάτων για παράνομο πλούτο8 και δε διστάζουν να διαπράξουν μέχρι και φόνο, 

προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.9 

Οι εγκληματίες του μπλέ κολάρου10-, σε αντίθεση με τους εγκληματίες του ΄΄λευκού 

περιλαιμίου΄΄ οι οποίοι ανήκουν στα ανώτερα οικονομικά στρώματα11-μη έχοντας τα νόμιμα 

μέσα για να πραγματοποιήσουν τα όνειρα τους, χρησιμοποιούν παράνομες δραστηριότητες 

για την επίτευξη ανεκπλήρωτων στόχων 

 

Στο  Ζ΄ Συνέδριο  για  το  οργανωμένο  έγκλημα  οι  συμμετάσχοντες κατέληξαν  στο ότι το 

οργανωμένο έγκλημα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά τα οποία επισφραγίζονται από τις 

μαρτυρίες των εγκλείστων του Κορυδαλλού:  

 

1.Συνεργασία μεταξύ περισσοτέρων των δύο ατόμων. 

Ο Ποινικός Κώδικας αναφέρεται στο άρθρο 18712, για το σχηματισμό εγκληματικής 

οργάνωσης. σε  ομάδα την οποία συγκροτούν πάνω από δύο άτομα και επιδιώκει τη διάπραξη 

κακουργημάτων, όπως η πλαστογραφία, η  εκβίαση, η απαγωγή, η ανθρωποκτονία από 

πρόθεση, η σωματεμπορία, η ληστεία και άλλα κακουργήματα όπως η εμπορία ναρκωτικών, 

όπλων και εκρηκτικών υλών.13 

 

2.Καταμερισμός καθηκόντων: 

Συνήθως, ο αρχηγός ιεραρχεί τα μέλη της ομάδας, τους απονέμει τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις-εντολές14-και αν αποδειχθεί εμπράκτως ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης, τότε τους 

δίνει και δικαιώματα-χρήματα, κοκαΐνη και γυναίκες, για προσωπική ευχαρίστηση, τα οποία 

είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που απολαμβάνει ο αρχηγός. 

Ο ΄΄Ντον΄΄, όπως αποκαλείται στη γλώσσα των μαφιόζων, είναι ο ηγέτης της ομάδας, έχει τη 

σκληρότητα που επιβάλλεται να έχει ένας ΄΄ηγεμών΄΄15. 

Για να παραμείνει στην κορυφή πρέπει οι ΄΄εντολές΄΄ που δίνει να είναι αυστηρές και να 

εκτελούνται από τα πρωτοπαλίκαρα χωρίς αμφισβήτηση. Η οπλοφορία και η οπλοχρησία-

παράνομη πάντα-και οι εντολές για την αφαίρεση ανθρώπινων ζωών είναι η κορυφή της 

πυραμίδας των δραστηριοτήτων του αρχηγού16.Ανήκει στις αυταρχικές προσωπικότητες, 

είναι κυνικός, με ακραίες  συμπεριφορές, αξίες και νοοτροπία17. 

 

Βαρυποινίτης-αργότερα δολοφονήθηκε στην Καλλιθέα, με δέκα σφαίρες στο κεφάλι- 

παραδέχεται ότι ήταν ΄΄Ντον΄΄: 

άρχισα από πόρτα, ανέβηκα σιγά-σιγά, το τονίζω αυτό, σιγά-σιγάα…γιατί όλοι θέλουν να γίνουν 

αρχηγό, να παίρνουν τα λεφτά, την κόκα, τα όπλα και τις γκόμενες. Όμως δεν είναι έτσι, πρέπει 

 
6  Χ. Τσουραμάνης ,Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, Αθήνα, Παπαζήση,2003,σελ.143. 
7  Όπ.παραπ.1.σελ.108. 
8  Όπ.παρα.1.σελ.88. 
9  Όπ.παραπ.6.σελ.123 
10  Όπ.παραπ.6.σελ.114 
11  Ν.Ανδρουλάκης Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα, Σάκκουλας, 2000, σελ.13. 
12  Δ.Ζημιανίτης, Ποινικός Κώδικας, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη,2003,σελ.155. 
13  Γε.Χλούπης <<Εννοιολογική οριοθέτηση της έννοιας του οργανωμένου εγκλήματος>> 

,1999,Ποινική Δικαιοσύνη, σελ.1030. 
14  Νεσ. Κουράκης  <<Το οργανωμένο έγκλημα: Φαινομενολογία του προβλήματος και 

δυνατότητες αντιμετώπισης του στην Ελλάδα>>  1999, Ποινική Δικαιοσύνη, Νομική 

Βιβλιοθήκη,σελ.1017. 
15  Όπ.παραπ.1.σελ.105. 
16  Όπ.παραπ.12.σελ.1021. 
17  Όπ.παραπ.13.σελ.1028. 



να περάσεις απ’όλα τα στάδια της ιεραρχίας. Από τα χαμηλά επίπεδα της πυραμίδας, να 

παιδευτείς, να ρισκάρεις, να κινδυνέψει η ζωή σου, να μάθεις ανθρώπους, συμμορίες, 

ρουφιάνους, πως αλλιώς θα ανέβεις; από τη μια στιγμή στην άλλη; Θα σε σκοτώσουν, θα σε 

φάνε. Έφτασα σε ένα σημείο αρκετά ψηλό, με σεβόντουσαν΄΄.18. 

Άλλος αναφέρεται στην ομάδα που είχε: 

΄΄Για μένα ήταν ότι καλύτερο να πίνω το ποτό μου, να δίνω εντολές, να είμαι αρχηγός και να 

βγάζω και λεφτά. Εύκολο χρήμα, βέβαια το’να φέρνει τα’άλλο. Θα πάρεις πολλά μαγαζιά, θα 

ελέγχεις ό,τι είναι υπό την προστασία σου, θα ρίχνεις καμιά μπουνιά. Τα άσχημα είναι όταν 

τσακώνεσαι με άλλους για επαγγελματικά. Εκεί μιλούν τα όπλα, όχι αστεία. Είχα δική μου 

ομάδα με πολλά παιδιά. Τους έλεγα πήγαινε εκεί, κάνε αυτό, σπάσε αυτό το χαρτί. ΄΄Να και με 

τον κύριο από δω είχαμε συνεργαστεί για ενάμιση χρόνο. Είναι καλός στη δουλειά του και 

τελειώνει ότι ΄΄υποχρέωση΄΄ έχει. Έτσι δεν είναι ΄΄κουκουλοφόρε; ΄΄Τα δικά μου παιδιά ήταν 

καλά. Δεν είχαν τη ρουφιανά μέσα τους. Δεν έδιναν για να πάρουν τη θέση άλλου. Είχαμε 

τσαμπουκάδες με άλλες συμμορίες, ξέρεις, για το ποιος θα έχει την πρώτη θέση, δικά του τα 

βασίλεια. Εδώ μέσα βρίσκομαι γιατί έχω λόγο τιμής. Δεν τα έκανα έξυπνα. Ενώ θα μπορούσα 

να τον ΄΄φάω΄΄ χωρίς να καταλάβει κανείς, εγώ πήγα και του έριξα στα ίσα. Λάθος. Για την 

τιμή μου είμαι μέσα. Επειδή δεν μ’ αρέσει το ψέμα. ΄σελ.19 

 

Η επιθετικότητα και η βίαιη συμπεριφορά με κάθε μορφή βίας-είναι τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα του ΄΄Ντον΄΄ και των μελών της ομάδας. Στόχος, είναι να καταλάβουν όσο το 

δυνατόν περισσότερα μέσα στον κόσμο της νύχτας και της παρανομίας και να κερδίσει η 

ομάδα ΄΄ το μεγαλύτερο κομμάτι στο μοίρασμα της πίτας΄΄20. 

Σύμφωνα  με τον Sutherland, δημιουργείται μία ομάδα με εγκληματική συμπεριφορά21και 

κοινά σημεία, όπως αυτό της ενότητας και της τυφλής υπακοής στο ΄΄Ντον΄΄, της τμωρίας 

όσων δεν κρατούν το νόμο της ομερτά, την υποστήριξη μεταξύ των μελών και τη  διανομή 

των παράνομων αγαθών. 

Ο βαρυποινίτης Χ.Μ. αφηγείται: 

΄΄… έκανα όνομα στη νύχτα και σε κάποια φάση έκανα και δική μου ομάδα, δυνατή, με καλά 

παιδιά, καρατέκα, ο ένας με σχολή στον Πειραιά, κικ-μποξερς, πυγμάχους και Αλβανούς 

πυγμάχους και κικ-μποξερς που ήταν έτοιμοι να κάνουν τις βαριές δουλειές με λίγα λεφτά. 

Ξέρεις, αν θες να βρείς καλά χέρια πας σε ένα γυμναστήριο, κάθεσαι κανα-δυό μέρες και 

παίρνεις τους καλύτερους μαχητές για την ομάδα, φυσικά τους δίνεις λεφτά, δύναμη, κανένα 

εννιάρι, γυναίκες από το στριπτιζάδικο και αυτό ήταν… γίνονται φανατικοί και γουστάρουν να 

δουλεύουν νύχτα22 

 

Ο βαρυποινίτης Α.Χ., καταδικασμένος για ανθρωποκτονία αστυνομικού από πρόθεση, 

σύσταση συμμορίας, διακίνηση ναρκωτικών και σωματεμπορία αφηγείται:  

΄΄.. ο αρχηγός σκληρός, ντουλάπας… αμίλητος, αγέλαστος και με το παραμικρό δίνει το 

΄΄πράσινο φως΄΄ για να τελειώσει ο εχθρός, οι αντίπαλοι..άλλες ομάδες, ανταγωνιστές που 

απειλούν να αρπάξουν τη λεία. Κανένας προσπαθεί ν’ ανοίξει το λάκκο του άλλου και να 

διαλύσει την αντίπαλη συμμορία..κάνει το λάθος ένα πρωτοπαλίκαρο και φεύγει από τη 

συμμορία του… μεγαλύτερο λάθος δεν θα μπορούσε να κάνει… αυτό λέγεται τιμωρία και 

τιμωρείται… δεν τα ζύγισε καλά… ο μάγκας ο αρχηγός του, τον έβγαλε έξω από το 

στριπτιτζάδικο, έγινε φασαρία, ενώ τα κορμιά χόρευαν και ερέθιζαν ε τις κινήσεις τους μέχρι 

και τον αέρα..άλλη χόρευε και άλλος ΄χόρευε΄΄ από μπουνιές, κλοτσιές και μπιστολιές..΄΄23 

3.Δέσμευση του μέλους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τιμωρία αυτού σε περίπτωση 

αποχώρησης ή προσκόλλησης σε άλλη παράνομη ομάδα-συμμορία. 

 
18  Όπ.παραπ.1.σελ.277. 
19  ΄Οπ.παραπ.1.σελ.177-8. 
20  Όπ.παραπ.1.σελ.116. 
21  Όπ.παραπ.1.σελ.107. 
22  Όπ.παραπ.1.σελ.108. 
23  Όπ.παραπ.1.σελ.210. 



Η εχεμύθεια και η εμπιστοσύνη θεωρούνται απαράβατοι όροι για τα μέλη της ομάδας. 

Όσοι καταστρατηγούν τον άγραφο νόμο της σιωπής τιμωρούνται με ειδεχθή και 

παραδειγματικό τρόπο από την κορυφή της πυραμίδας, δηλαδή τον αρχηγό ο οποίος ως 

απόλυτος άρχων επιβάλλει κατά το δοκούν την ανάλογη ποινή. 

Σύνηθες το φαινόμενο της δολοφονίας με όπλο με παραδειγματικό τρόπο έτσι ώστε να μην 

υπάρξουν άλλες διαρροές και να γνωρίζουν τα υπόλοιποι τι μέλει γενέσθαι σε περίπτωση 

ανυπακοής. Οι άγραφοι νόμοι που περιβάλλουν τα μέλη της ομάδας, έχουν υιοθετηθεί από 

την Ιταλική Μαφία24  καταπατούνται, όμως, από τα ίδια τα πρωτοπαλίκαρα, ,με στόχο την 

εξόντωση του ΄΄Ντον΄΄ και τη βίαιη παραλαβή των ηνίων από αυτόν. 

Οι νόμοι της νύχτας επιβάλλονται, αλλά συγχρόνως καταπατούνται από τους ίδιους που 

τιμωρούν. Οι τιμωροί μετατρέπονται σε τιμωρημένους με τη σειρά τους, είτε από άτομα της 

ίδιας ομάδας είτε από ανταγωνιστές. 

Βαρυποινίτης εξηγεί τον άγραφο νόμο των μαφιόζων: 

΄΄Ναι ρε παιδί μου..κάθε ομάδα κλείνει συμβόλαια. ΄΄Υπογράφει΄΄ συμβόλαια με το στόμα. Με 

λόγο τιμής, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει… μόνον η ατιμία και το ΄΄δόσιμο΄΄.  

Ο ίδιος συμπληρώνει: 

΄΄Α. είναι και οι δύο νεκροί. Δολοφονήθηκαν… ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ξέρεις, 

υπόθεση μεταξύ συμμοριών. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο..σε περιμένουν κάπου και σε 

πυροβολούν εκεί που δεν το περιμένεις… αυτό ή μάλλον έτσι γίνεται το ξεκαθάρισμα 

λογαριασμών.΄΄25 

Κρατούμενος αναφέρει: 

΄΄…μια φορά εκεί που πήγαινε με το μηχανάκι, του ρίξανε στα πόδια για προειδοποίηση, πήγε 

νοσοκομείο… πήγε πίσω και το καράτε και αυτό του την έδινε… ότι δεν μπορούσε να κάνει 

προπόνηση, με τόσες σφαίρες στα πόδια… δεν έκανε πίσω… τώρα… να, λιώνει.΄΄26 

Άλλος, είναι κατηγορηματικός: 

΄΄Βέβαια απλώνουν εύκολα το χέρι τους και πέφτει ξύλο, αυτό είναι συνηθισμένο το λιγότερο 

που έχει να γίνει, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει ξεφύγει από αυτό… είναι μέσα στους νόμους 

της νύχτας στους άγραφους νόμους της… αλλιώς αν δεν ακολουθείς την πορεία… δεν 

επιβιώνεις, χάθηκες. Ξέρεις οι νόμοι της νύχτας είναι σκληροί, όχι όμως απαραβίαστοι, τους 

φτιάχνουν άνθρωποι περίεργοι, σκληροί, χωρίς αισθήματα και ευαισθησίες… μάγκες, άνδρες 

που έχουν αφήσει όνομα μέσα στη νύχτα, έχουν αφήσει την πινελιά τους και μετά χάθηκαν… 

όπως όλοι μια μέρα θα φύγουμε, το γνωρίζουμε αυτό..είμαι σίγουρος ότι στο έχουν πει όλοι εδώ 

μέσα… έτσι είναι οι νόμοι ΄΄.27.  

 

Το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών είναι η πιο συνηθισμένη αιτιολογία για τη δολοφονία 

αρχηγών ή σημαντικών μελών της ομάδας. 

 Ενώ πρεσβεύουν το νόμο της σιωπής και της τυφλής υπακοής στο ΄΄Νονό΄΄, σύμφωνα πάντα 

με τις αρχές της Ιταλικής Μαφίας και της φαμίλιας, πάρα ταύτα, η εσωτερική αναταραχή και 

η άναρχη μετακίνηση των μελών προς την κορυφή ή σε άλλη ομάδα, η διαρροή στρατηγικών 

και μυστικών σχεδίων της ομάδας και τα συμβόλαια  θανάτου τα οποία΄΄ βγάζουν από τη 

μέση΄΄ παρανοϊκούς ή φιλόδοξους-αρχηγούς,είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών 

εγκληματικών ομάδων. 

4.Πειθαρχία και υπακοή στον αρχηγό: 

Στην  Ελλάδα η πειθαρχία και η υπακοή είναι δύο βασικές αρχές οι οποίες όμως δεν 

υφίστανται στις συμμορίες. Απόρροια της ανυπακοής είναι η βραχύχρονη αρχηγεία του 

΄΄Ντον΄΄ και η βίαιη αποχώρηση αυτού- με εγκληματική ενέργεια- από την κορυφή άλλης 

ομάδας ή από υποδεέστερα μέλη της ίδιας ομάδας. 

Επόμενη κίνηση μετά την εκτέλεση του συμβολαίου είναι η αντικατάσταση αυτού από το 

χρηματοδότη του εκτελεστή. 

΄΄Το μοίρασμα της πίτας΄΄, όπως λένε και οι ίδιοι, είναι άνισο και όχι μόνιμο.  

 
24  M.Cusson Σύγχρονη Εγκληματολογία, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2002,σελ.156-60. 
25  Όπ.παραπ.1.σελ.183-2. 
26  Όπ.παραπ.1.σελ.219. 
27  Όπ.παραπ.1.σελ.205. 



O Φ.Γ. αφηγείται: 

κάποτε ο Γ.-Γ.και γω ήμασταν μια ομάδα ισχυρή. Κάναμε ο.κ. πράγματα, όμως σε κάποια φάση 

επήλθε η γκρίνια και η φαγούρα. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι 

της πίτας, φτάσαμε στο σημείο να είμαστε πολλές διαφορετικές ομάδες.. 

Κάθε μια θέλει το πάνω χέρι και φυσικό είναι να υπάρχουν τσακωμοί και έχθρες. Οι τσακωμοί 

δεν είναι απλοί… ο ένας προσπαθεί να δώσει του άλλου καρφώματα πολλά και στησίματα σε 

περιμένουν εκεί όπου δεν τους περιμένεις. Δεν μπορείς να είσαι πάντα σε επιφυλακή, κάποια 

στιγμή θα σε βρουν χαλαρό και θα στην πέσουν πισώπλατα. Έτσι κάνουν γιατί στα ίσα δεν 

μπορούν να σε αντιμετωπίσουν.΄΄28 

Συμπληρώνει ο ίδιος: 

΄΄Έβλεπα να με πυροβολούν την ώρα που πήγαινα στο αυτοκίνητο μου. Έπεφτα και έβλεπα τους 

άλλους να φεύγουν σαν κύριοι. Ξέρεις πόσο καιρό ήμουν στο νοσοκομείο; Κεντημένος από 

σφαίρες είμαι, γι’αυτό και δε με φοβίζει ο θάνατος, αφού τον έχω ζήσει…δε με νοιάζει να 

πεθάνω… βλέπεις; πάνω απ’όλα και πρώτα απ’όλα είμαι σκληρός με τον εαυτό μου. ποιός έχει 

να μου πει; Έχω περάσει σε άλλα επίπεδα  αφού γαζώθηκα στην κυριολεξία από τις σφαίρες 

ενός επώνυμου μπράβου΄΄.151 

Σε άλλη συνέντευξη, ο κρατούμενος Χ.Μ. διηγείται: 

Όμως, ένας Αλβανός, ενώ του φερθήκανε μόρτικα και του δωσανε ένα κομμάτι ψωμί, αυτός 

τους πούλησε και πήγε σε άλη συμμορία… δεν έχουν μπέσα οι Αλβανοί, να ξέρεις να μην 

εμπιστεύεσαι ποτέ Αλβανό, θα σε πουλήσει και θα σε σφάξει όταν βρεί την ευκαιρία, γιάυτό και 

αυτοί το κάνανε πρώτοι, γιατί όπως λέει ο λαός μας, καλύτερα να σε πάνε δύο παρά τέσσερις. 

Έτσι, βάλανε και αυτοί το δικό τους, Αλβανός και αυτός, στην ίδια ομάδα με τον άλλον, που 

λες…τον βάλανε και ΄΄ήπιε΄΄ τόσο που το έκανε από μόνος του και αυτοί απλά απολαμβάνανε. 

Τον έβγαλε μέσα από το μαγαζί που χαιδεύονταν οι γκόμενες και πάνω στην καψούρα και τα 

σιρόπια τον τραβήξανε με τη βία, με το ζόρι ρε παιδί μου και τον ΄΄μπιστολίσανε΄΄, τον έβαλαν 

κάτω και τον γέμισε κουμπότρυπες, καλά τον έκανε γιατί θα το έκανε αυτός στους άλλους και 

μην ξεχνάς πως παραβίασε νόμους δικούς μας, που τους κρατάμε. Εγώ μπορεί να είμαι 

αγράμματος αλλά έχω λόγο και τον κρατάω σαν άνδρας.Τώρα πες μου… είναι ανδρίκια 

πράγματα αυτά; να τρως ψωμί από κάποιους και να πηγαίνεις σε άλλους;και γιατί πήγε; Για να 

κάνει καμιά συμφωνία να τους ΄΄φάει΄΄ πουθενά γιατί είναι πολύ σκληροί και ταράζουν τα νερά, 

κανουν τους πιο μεγάλους να μουρμουράνε… και φυσικά το κόψιμο της πίτας, θέλουν μεγάλο 

κομμάτι.΄΄29 

5.Συμμετοχή αλλοδαπών στις παράνομες ομάδες. Συνεργασία με ομάδες εκτός Ελλάδος-

Διεθνής δράση-και  συνεργασία με τις όμορες χώρες. 

Η διείσδυση αλλοδαπών και η συνεργασία με αυτούς, έχει ως επακόλουθο, την επαφή με 

ομάδες εκτός Ελλάδος, την φυγάδευση καταζητούμενων στις γειτονικές χώρες, την εισαγωγή 

και εξαγωγή απαγορευμένων ναρκωτικών ουσιών, όπλων, γυναικών, ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων και τσιγάρων.30 

Οι Έλληνες δίνουν τις εντολές για τις ΄΄βρώμικες΄΄ και σκληρές δουλειές σε αλλοδαπούς. 

Ερχόμενοι από τις όμορες χώρες, με αρκετούς πολέμους και διωγμούς, είναι εύκολο ως και 

συνήθεια να αφαιρέσουν ανθρώπινες ζωές επί χρήμασι. 

Ειδικά μετά το 1998,αλβανικές,ρωσικές και άλλες αλλοδαπές εγκληματικές οργανώσεις, 

αποτέλεσαν μεγάλη απειλή για την ελληνική κοινωνία και ασφάλεια. Η δράση αυτών είναι  

μεμονωμένη ή με ημεδαπές συμμορίες, δημιουργώντας έτσι μεγάλο πρόβλημα στις ελληνικές 

διωκτικές αρχές. 

Η εμφάνιση των νέων μαφιόζων και η συνεργασία διαφορετικών εγκληματικών οργανώσεων 

μεταξύ κρατών οφείλεται στην ΄΄Εγνατία του εγκλήματος΄΄31 ,που έχει να κάνει με τη νέα  

μορφή του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη και έχει ως αίτια  τα κάτωθι: 

 
28  Όπ.παραπ.1.σελ.152. 
29  Όπ΄,παραπ.1.σελ.249. 
30  Όπ.παραπ.14.σελ.1018-19 
31  Θεοδ.Παπαθεοδώρου ,Δημόσια Ασφάλεια και Αντεγκληματική Πολιτική,Αθήνα, Νομική 

Βιβλιοθήκη,2002,σελ.119-21. 



1. Την Πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 και το άνοιγμα των συνόρων προς τη 

Δύση. 

2.Τον πόλεμο στην πρώην Γιουκοσλαβία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και τη 

διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. 

3.Την πολιτική αστάθεια και εσωτερική κρίση της Αλβανίας το 1997 χώρας η οποία 

αφέθηκε στο έλεος των συμμοριών και  όπου άνθησε το οργανωμένο έγκλημα εντός και 

εκτός Αλβανίας, επηρεάζοντας άμεσα την πολιτική, οικονομική πορεία της ιδίας αλλά και της 

Ελλάδας. 

4.Και τέλος  τον πόλεμο στο Κόσσοβο, ο  οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνθηση του 

οργανωμένου εγκλήματος στις Ευρωπαικές χώρες.  

Κρατούμενος αφηγείται: 

΄΄… κάθε ομάδα κλείνει συμβόλαια. Υπογράφει συμβόλαια με το στόμα. Με λόγο τιμής, ο 

οποίος στην πραγματικότητα δεν υπάρχει… μόνο η ατιμία και το δόσιμο. Τώρα μάλιστα που 

έχουν γίνει πολλοί, ο καθένας έχει μια ομάδα με πολλούς αλλοδαπούς. Ναι, τους μαθαίνουν 

κανα δυό κλοτσιές και τους βγάζουν στη νύχτα. Τους αρχηγούς τους συμφέρει…΄΄32 

Αλλοδαπός βαρυποινίτης παραδέχεται: 

΄΄..εμείς βγάζουμε το φίιδι από την τρύπα..εμείς μεταφέρουμε, παίρνουμε ψύχουλα και το 

αφεντικό τα εκατομμύρια …΄΄ 

Ο ίδιος συμπληρώνει: 

΄΄..εμείς δεν έχουμε μέλλον, μόνο παρελθόν και τώρα αν δεν με πιάνανε, θα γινόταν 

κάποια άλλη φορά, γιατί η ανάγκη για λεφτά με έκανε να ασχοληθώ και άλλο με τη 

διακίνηση και έτσι θα έμπαινα ακόμα πιο μέσα, θα έκανα και άλλες χοντρές δουλειές, όπως 

κάνουν όλοι..αν μιλήσετε και με άλλους ξένους, θα δείτε ότι μας έχουν για τα δύσκολα, 

αυτά που πρέπει να γίνονται αλλά να μην φαίνονται από τους ΄΄πρώτους΄΄ και φυσικά σε 

κάτι λάθος να την πληρώνουν άλλοι.΄΄ 33. 

Άλλος αλλοδαπός βαρυποινίτης παραδέχεται: 

΄΄Είμαστε δοκιμασμένοι στις κακουχίες, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, άρα ρισκάρουμε τα 

πάντα, δεν ΄΄πίνουμε΄΄ και πάνω απ’όλα έχουμε ενημερωθεί για τις εξελίξεις σε όλους τους 

τομείς… γι’αυτό και υπάρχει πρόοδος και η παρουσία μας στο ΄΄σκοτάδι΄΄ είναι έντονη, 

αισθητή, αρχίζουμε ν’ανεβαίνουμε, ενώ οι άλλοι πέφτουν.΄΄  

Ο ίδιος συμπληρώνει: 

΄΄Οι περιοχές είναι μοιρασμένες σε Α,Β,Γ,Δ..όμως υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στις ομάδες 

και εκεί γίνεται ο σκοτωμός στην κυριολεξία. Τρώει ο ένας τον άλλο. Μια φορά το 1992 ή 

1993, δεν θυμάμαι πολύ καλά, είχαν δώσει ραντεβού, να βρεθούν όλοι στο Hilton.. συνάντηση 

μεταξύ ΄΄νονών΄΄, ισχυρών… πολεμιστές και φουσκωτοί…για να τα ΄΄βρουν΄΄ σιγά μη τα 

βρήκαν..΄΄34 

Οι μαρτυρίες εγκλείστων καταδεικνύουν την παραλαβή των ηνίων από τους Έλληνες με 

βίαιο, όμως άκρως επαγγελματικό τρόπο. Απόρροια των ανωτέρω, είναι το μίσος ανάμεσα 

στις διαφορετικές εθνικότητες και η ενίσχυση του φαινομένου του ρατσισμού. 

Κρατούμενος στον Κορυδαλλό, επισφραγίζει με την αφηγησή του τα ανωτέρω: 

΄΄… μαθαίνει δύο κλοτσιές και δυο μπουνιές στους αλλοδαπούς  και από κουνάβια που είναι, 

τους κάνει προστάτες και νονούς… ξέρεις, όπως τα κουνάβια που τρέχοντας μπαίνουν, 

τρυπώνουν, έτσι και αυτοί μπαίνουν από τα σύνορα κρυφά, κυνηγημένοι… γλιστρούν και 

έρχονται εδώ για να κάνουν ζημιές… εγώ αυτούς πληρώνω …΄΄δίνουν΄΄ για ν είναι έξω και για 

να κάνουν ΄΄αλισβερίσια΄΄ πιο εύκολα. Θα δεις..σε λίγα χρόνια θα ΄΄έχουν τη νύχτα΄΄35 

Αρχηγός συμμορίας παραδέχεται: 

΄΄Όμως ξέρεις, οι αλλοδαποί δεν έχουν περιθώρια επιλογών…είναι πιο εύκολο να βγουν στη 

νύχτα γιατί και πιο εύκολα λεφτά έχει και προσαρμόζονται στις δουλειές που τους αναθέτουν. 

Εκτός αυτού είναι πιο σκληροί και δεν έχουν τίποτα να χάσουν…έχουν έρθει κυνηγημένοι από 

χώρες που έχουν καταστραφεί οικονομικά και έρχονται στην Ελλάδα αρκετά ταλαιπωριμένοι 

 
32  Όπ.παραπ.1.σελ.184. 
33  Όπ.παραπ.1.σελ.188. 
34  Όπ.παραπ.1.σελ.287-6. 
35  Όπ.παραπ.1.σελ.292. 



και βασανισμένοι. Όμως δεν είναι εύκολο να βρουν εργασία γιατί οι Έλληνες δεν τους 

εμπιστεύονται και δεν ξέρουν…. όμως είναι έξυπνοι, πονηροί, αντέχουν και γιάυτό τους 

μαθαίνουν για κλοτσιές και μπουνιές και τους βγάζουν για ΄΄νυχτοκάματο΄΄, σκληρό όμως… 

δεν τους νοιάζει να κάνουν άσχημες, χονδρές δουλειές…θα δεις, σε λίγο καιρό θα κάνουν 

κουμάντο στη νύχτα, αφού μας έχουν πρώτα εξοντώσει… έχει γεμίσει ο κόσμος απο 

τέτοιους..έμααν τη δουλειά και τώρα θα έχουν αυτοί την αρχηγεία 36 

Άλλος αρχηγός, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για αρκετές ανθρωποκτονίες παραδέχεται:΄΄ 

Αλβανός… αυτοί κάνουν τις βρώμικες δουλειές, τις πιο δύσκολες.. πω, πω… άτιμη φάρα, αν 

μπορούσα να βρω ένα τεράστιο μίξερ και να τους βάλω όλους μέσα.. να πατήσω το κουμπί και 

σβνν,  δεν είμαι ρατσιστής, απλά μου έχουν δώσει δικαίωμα37.΄΄ 

5.Διάπραξη σοβαρών αδικημάτων: 
Αλλεπάλληλες είναι οι εγκληματικές ενέργειες εναντίον της προσωπικής και γενετήσιας 

ελευθερίας, της τιμής, της ιδιοκτησίας και άλλων έννομων αγαθών. 

Η συμμετοχή σε παράνομες οργανώσεις τους δίνει το χρίσμα των επαγγελματιών 

εγκλημάτων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται έχοντας ως στόχο ôτí απόκτηση χρημάτων, 

διαπράττοντας μέχρι και ανθρωποκτονίες προκειμένου να κερδίσουν κάποιες χιλιάδες ευρώ. 

Οι παρεκκλίνουσες ενέργειες αντιστοιχούν λιγότερο σε πλημμελήματα και περισσότερο σε 

κακουργήματα. 

 

Οι βασικότερες μορφές-εκφάνσεις-του Οργανωμένου Εγκλήματος είναι: 

 

1.Κλοπές: Αρθ.  372 Π.Κ.  Η  κλοπή  ανήκει στα απλά εγκλήματα, αυτά που περιέχουν μία 

τυποποιημένη πράξη*38και αναφέρεται στην παράνομη ιδιοποίηση και πώληση ξένων 

αντικειμένων, με σκοπό τον παράνομο πλούτο από την μεταπώληση αυτών σε μορφή 

ανταλλακτικών.(Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέττες,  σκάφη.) 

 

 2.Ληστείες: Άρθρο 380 Π.Κ. Πρόκειται  για  την  αφαίρεση  ξένου  αντικείμένου  με  βία  ή  

με  απειλή  γιά  χρήση  βίας Ανήκει στα σύνθετα, με τη στενή έννοια του όρου, εγκλήματα, 

διότι περιέχει δύο ή περισσότερες τυποποιημένες πράξεις, οι οποίες όμως είναι 

τυποποιημένες ως ξεχωριστά εγκλήματα σε άλλα άρθρα του Ποινικού Κώδικα39. 

 Αρκετές φορές χρησιμοποιούνται όπλα ή αιχμηρά αντικείμενα-κυρίως μαχαίρια-σε τράπεζες, 

χρηματαποστολές και σε σπίτια40.   

Φυλακισμένος ο οποίος εκτίει ποινή φυλακής για ένοπλη ληστεία, παραδέχεται: 

΄΄… ο αρχηγός από’δω αν δει πως με τα όπλα δεν ανοίγει το αυτοκίνητο της χρηματαποστολής, 

ρίχνει χειροβομβίδες και τα ανατινάζει όλα στον αέρα …΄΄41 

Άλλος εξηγεί πως βρισκόταν φυλακή για δεύτερη φορά: 

..΄΄Πέρασα κρίση αξιών και είχα κακή ψυχολογία. Χτύπησε το τηλέφωνο και μου λέει ένας 

τύπος από τα παλιά: ΄΄Είσαι για μια καλή δουλειά; Πολλά λεφτά. Δεν έχει σχέση με νύχτα… με 

τράπεζα.΄΄ Δεν το σκέφτηκα πολύ, το ΄΄ναι΄΄ ήταν αντίδραση για όλα όσα με είχαν αδικήσει… 

και να΄μαι δίπλα σου.΄΄ 42 

Ο Ι.Χ, παραδέχεται: 

΄΄Θες να κάνεις κάτι διαφορετικό με περισσότερα λεφτά χωρίς μπουνιές, μπιστολιές ανάμεσα σε 

συμμορίες και ανθρώπους;..ναρκωτικά, για παράδειγμα… χοντρά λεφτά… και ληστείες… γερή 

μπάζα… αν πετύχει η ΄΄αποστολή΄΄, ‘έχεις πολλά ΄΄μύρια΄΄… αλλά και στις δύο περιπτώσεις δεν 

στάθηκα τυχερός.΄΄43. 
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3.Εκβιασμοί, προστασία καταστημάτων:385 Π.Κ 

 Όποιος εξαναγκάζει κάποιον βία ή με απειλές σε πράξη, από τις οποίες επέρχεται ζημιά στην 

περιουσία του εξαναγκαζόμενου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 

Η εκβίαση διαφέρει από τη ληστεία, στα εξής44: 

Α)ως προς το αντικείμενο του εγκλήματος. Στην εκβίαση το αντικείμενο είναι η περιουσία 

του εξαναγκαζόμενου, ενώ στη ληστεία είναι είναι ξένο κινητό πράγμα. 

Β) ως προς τα μέσα εκτέλεσης του εγκλήματος: Στη ληστεία υπάρχει σωματική βία κατά 

προσώπου και απειλές με κίνδυνο της σωματικής ακεραιότητας, ενώ στην εκβίαση είναι τα 

παραπάνω συν και το κάθε είδος βιοπραγίας και οι απειλές κατά προσώπου και της 

περιουσίας αυτού. 

Γ) στόχος του δράστη, στη ληστεία , είναι η αφαίρεση ξένου πράγματος, ενώ στην εκβίαση 

είναι ο εξαναγκασμός του θύματος, να ανέχεται το θύτη, με σκοπό του τελευταίου, το 

παράνομο περουσιακό όφελος από τον εξαναγκαζόμενο. 

Φυλακισμένος αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο ζητούσαν τη δουλειά: 

΄΄Φαντάσου, είχα δική μου ομάδα, ήμουν αρχηγός συμμορίας. Τα λέμε όλα. Εκβιασμό, 

προστασία, όπλα, ναρκωτικά,… βέβαια, έβγαζα πολλά λεφτά, όμως η ζωή μου ήταν κόλαση. 

Ενώ στην αρχή είχα τρελαθεί από τη χλιδή τα πλούτη, ΄΄φύγε συ, έλα εσύ΄΄, όλα στα πόδια μου 

΄΄κάνε αυτό, πούλα εκείνο, θέλω τα’οσα αλλιώς θα σου κάνω αυτό, εκείνο… ΄΄΄και 

ξαφνικά…βρέθηκα στον Κορυδαλλό…΄΄45 

Άλλος αφηγείται: 

΄΄΄Βάζαμε άλλους στην πόρτα και γω με τον φίλο μου παίρναμε μαγαζιά.  Τους επιχειρηματίες 

τους ΄΄ρίχναμε΄΄ με το μιλητό. Βέβαια, είχαμε τις πλάτες άλλων που τους έτρεμαν.΄΄124 

Τελικός σκοπός τα προστάτευτρα, τα οποία καταβάλλονται εβδομαδιαίως, παραδίδονται από 

τους εισπράκτορες στον αρχηγό και αυτός με τη σειρά του, τους δίνει ένα ποσοστό από τα 

κέρδη… 

 Συχνά  χρησιμοποιείται σωματική, ψυχολογική και λεκτική βία για να αποκομίσει παράνομο 

περουσιακό όφελος. 

Κρατούμενος, ο οποίος δολοφονήθηκε αργότερα στην Καλλιθέα, παραδέχεται: 

΄΄Όλοι καταφεύγουν στους ανθρώπους που βρίζουν, στους μπράβους. Χρωστάει κάποιος μια 

επιταγή; Δεν την έχει πληρώσει; Βάζουν τον μπράβο να πάει να την ΄΄σπάσει΄΄. 

Τον αναγκάζει να δώσει τα λεφτά που του χρωστάει. Όταν γίνει μια στραβή, τότε τους 

διαπομπεύουν όλοι, σου δίνουν μια κλοτσιά, πας ακόμα πιο κάτω. 

Εμείς όμως τσακωνόμαστε όταν πρέπει, καθαρίζουμε σε κάθε δύσκολη που θα γίνει στο μαγαζί, 

αν χρειαστεί παίζουμε μπιστολιές, δεν είναι αυτή ζωή. Απλά δεν μπορείς να κάνεις πίσω, ούτε 

να ξεφύγεις.46 

 

4.Σωματικές βλάβες: 308Π.Κ. 

Ο  δράστης από πρόθεση δημιουργεί σωματικές κακώσεις. Κάποιες φορές η άδικη επίθεση, 

μπορεί να προκαλέσει το θάνατο του θύματος (αρθ.309 Π.Κ) 

Ο ίδιος  κρατούμενος συμπληρώνει: 

΄΄Κατακρίνουν τους μπράβους, ότι είναι κωλόπαιδα, όμως αν γίνει μια φασαρία σ’ένα μαγαζί 

τον μπράβο θα φωνάξουν για να ΄΄παίξει ξύλο΄΄και να καθαρίσει. Είναι επικίνδυνο αυτό. Δεν 

ξέρεις που θα καταλήξει ένας καυγάς. Στο τμήμα, στο νοσοκομείο… στη φυλακή; υπάρχει παιδί 

εδώ μέσα που ΄΄έχωσε΄΄ κροσέ, έπεσε ο άλλος, χτύπησε πίσω στο κεφάλι και σκοτώθηκε…τώρα 

είναι μέσα για ανθρωποκτονία.47 

5. Ανθρωποκτονία από πρόθεση: 299Π.Κ 

Μαζί με τις σωματικές βλάβες, ανήκει στα εγκλήματα βλάβης48. 

 Η  χείριστη αυτή εξωτερική συμπεριφορά του δράστη, εκφράζει τον ψυχικό του κόσμο.49 

 
44  Γιαν.Δραγάτσης ,Επιτομή Ποινικού Δικαίου,Αθήνα-Κομοτηνή,Σάκκουλας,1997,σελ.139. 
45  Όπ.παραπ.1.σελ.124 
46  Όπ.παραπ.1.σελ.278. 
47  Όπ.παραπ.1.σελ.278. 
48  Ν.Ανδρουλάκης,Ποινικό Δίκαιο,Αθήνα, Σάκκουλας,2000,σελ.171. 
49  Όπ.παραπ.46.σελ.53. 



Όποιος με πρόθεση αφαιρεί τη ζωή του άλλου τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη50. 

Εκτελούνται συμβόλαια θανάτου- ανθρωποκτονία από πρόθεση και επί χρήμασι-ειδικά για 

άτομα που ανήκουν σε αντίπαλη συμμορία. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος για αλλάξει η 

ιεραρχία της πυραμίδας και να γίνει η ανακατανομή των προνομίων και των κερδών από τις 

παράνομες δραστηριότητες των ομάδων. 

Κατάδικος, ο οποίος δολοφονήθηκε στη φυλακή με δηλητηριασμένη μακαρονάδα, 

αφηγείται: 

΄΄Εγώ τι έκανα; Γυρνούσαμε από φαγητό με τους κολλητούς και μας την έπεσαν οι ΄΄καπς΄΄, ε;; 

τι θα κάναμε; 6 ΄΄καπς΄΄, εγώ δεν φταίω σε τίποτα… ο αδελφός μου δεν τα έκανε 

καλά…τσακωνόταν συνέχεια, δημιουργούσε εχθρούς για μικροπράγματα και όταν πηγαίναμε 

για δουλειά, έπαιρνε κομμάτια της πίτας που δεν ήταν δικά του και δεν του ανήκαν..το άσχημο 

είναι πως τα χέρια του έφευγαν πολύ εύκολα… και οι σφαίρες το ίδιο… που λες..εκεί είναι το 

πρόβλημα, στο μοίρασμα, γι’αυτό και έγινε χαμός στην Ηλιούπολη, είναι πολλά τα λεφτά και 

αρκετές οι ομάδες, κάποιος έπρεπε να πάρει το πάνω χέρι… γιατί; Τον αδελφό μου δεν τον 

ανατίναξαν; Γύρισε το κλειδί και ΄΄μπουμ… ανατινάχθηκε σε απόσταση τριάντα μέτρων…΄΄51. 

Άλλος περιγράφει: 

΄΄Και όσο μπλέκεσαι, όσο χώνεσαι, τόσο λιγοστεύουν και οι ήρεμες και ανέμελες στιγμές σου. 

Γιατί μεταξύ των ομάδων υπάρχουν έχθρες και μίση και αυτά σε φοβίζουν, ξέρεις εκεί δεν 

τσακωνόμαστε με τα χέρια, δεν έχει ξύλο, έχει μπιστολιές, μιλούν τα όπλα και οι σφαίρες, δεν 

μπορείς να βρείς άκρη, ο ένας θέλει να εξοντώσει τον άλλον. Εγώ από τέτοιο καυγά έχω από 

τέτοιο καυγά έχω μία σφαίρα κάτω χαμηλά στη μέση μου…΄΄ 

Ο ίδιος συμπληρώνει: 

΄΄Δεν βαριέσαι, έτσι είναι αυτά, ξεκαθαρισμοί μεταξύ πολεμιστών, μεταξύ αντιπάλων, ξέρεις 

όπως είναι στον αγώνα  ή εσύ ή ο άλλος και οι δύο δεν μπορούν να είναι πρώτοι, νικητές.Μόνο 

ανταγωνισμός και όφελος, φιλίες δεν υπάρχουν. Είσαι φίλος όσο χρειάζομαι για να μου κάνεις 

δουλειά…μετά ή σε σκοτώνω ή σε δίνω…ή χώμα ή ΄΄πανεπιστήμιο΄΄, Κορυδαλλό.΄΄52 

Αλλος μου αποκαλύπτει το λόγο για τον  οποίο βρίσκεται φυλακή: 

΄΄… ήθελα να εκδικηθώ για το φίλο μου… με μια μηχανή, του την είχα στημένη εκτός 

Αθηνών… τον πλησίασα  μα… μας πήρε είδηση ο οδηγός και εκεί άρχισε το κυνήγι…μας 

τράκαρει,η μηχανή πήγε στο Θεό και μεις φέρναμε τούμπες στην εθνική οδό και να μια…όμως 

είναι όλη η ομάδα των πολεμιστών …΄΄53 

Τέλος, κατάδικος αναφέρεται σε επαγγελματία δολοφόνο που γνώρισε μέσα στη φυλακή: 

΄…. Ξέρεις τι πάει να πει δολοφόνος; Τους ανθρώπους τους βλέπει σαν συμβόλαια. Είναι 

συμβόλαια γι’αυτόν. Ποιόν μου είπαν να σκοτώσω; Τον τάδε;πιός είναι; 

Αυτός;…μπάμ..μπαμ…μπαμ, πάρτα, νεκρός. Δεν ξέρει, ούτε τον νοιάζει ποιος είναι ο άλλος, αν 

έχει οικογένεια, γιατί θα τον ΄΄τελειώσουμε΄΄; Τίποτα..πήρα τόσα..μπαμ…βέβαια είναι από τους 

μεγάλους μπράβους. Μπλεγμένος με τη νύχτα, γυναίκες, όπλα, ναρκωτικά. Τα πάντα κάνει..οι 

συνεργ΄΄ατες του ανήκουν και αυτοί στην ΄΄ελίτ΄΄ της εγκληματικότητας. Αυτοί που κυνηγάνε οι 

αστυνομικοί και γίνεται χαμός για πάρτη τους΄΄.54 

 

7.Απαγωγή.Άρθρο 322 του Ποινικού Κώδικα: 

Όποιος με βία ή με την απειλή της βίας απάγει ή παράνομα κατακρατεί κάποιον χωρίς να έχει 

την προστασία της πολιτείας, τιμωρείται με κάθειρξη. 

Κατάδικος παραπονείται ότι αδίκως τον κατηγορούν για απαγωγή και ανθρωποκτονία από 

πρόθεση: 

΄΄Ο κορμός μου είναι γαζωμένος όλος, έχω μείνει μέρες στο νοσοκομείο, αυτά έκαναν οι δικοί 

μου. Καλά δε σου λέω, μ’έδωσαν κι’όλας… εννοείται..με κατηγορούν για ανθρωποκτονίες που 

 
50  Όπ.παραπ.1.σελ.129-130. 
51  Όπ.παραπ.1.σελ.250-251. 
52  Όπ.παραπ.1.σελ.271. 
53  Όπ.παραπ.1.σελ.128. 
54  Όπ.παραπ.1.σελ.130. 



δεν έχω κάνει..πληρώνω το ότι  έδωσα το διαβατήριο μου σ’έναν κολλητό  για να φύγει στην 

Αγγλία.΄΄. 55. 

Άλος μονολογεί: 

΄΄ …καπνίζω το ένα τσιγάρο πίσω από το άλλο και το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό: πώς 

θα καθαρίσω, τώρα πάνε να μου φορτώσουν μία απαγωγή… έχω και ένα δικαστήριο, ε..δεν 

είναι σπουσαίο…. για κάτι χειροβομβίδες που κουβαλούσα…΄΄56 

8.Σωματεμπορία: διακίνηση κυρίως αλλοδαπών γυναικών.131 Άρθρο 351:* 

Όποιος με χρήση βίας, απειλής ή επιβολής ή κατάχρηση εξουσίας προωθεί εντός ή εκτός 

επικρατείας, παραδίδει με ή χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον με σκοπό την γενετήσια 

εκμετάλλευση ατόμου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα χρόνια. 

Αλλοδαπός κατάδικος αφηγείται: 

΄΄..έχουν γυναίκες, τις βάζουν και αυτές για δουλειά και τις έχουν για να βγάζουν πολλά 

λεφτά…τις προστατεύουν κι’όλας..τις πλασάρουν και καμιά γραμμή και τελείωσε… κοριτσάκια 

και χάνονται… αυτό είναι το έγκλημα… ξέρετε πόσοι πηγαινω-φέρνουν κοριτσάκια; Ξένες 

κοπέλες που ήρθαν εδώ για ένα καλύτερο αύριο και χάθηκαν… γίνονται πόρνες και ανέχονται 

τον καθένα… χωρίς να μπορούν να παραπονεθούν γιατί θα πέσει και ξύλο.΄΄57 

 

Άλλος παραδέχεται: 

΄΄…Ξέρεις από στριπτιτζάδικο;… δουλειές περίεργες, σκοτεινές, κορμιά όμως ατελείωτα… 

γυναίκες..πόσο μου αρέσουν οι γυναίκες, πότε δεν υπήρξα πιστός στη γυναίκα μου..μ’αρέσει το 

θηλυκό, ο έρωτας… η γυναίκα θέλει βία, σεξ και ξύλο…έ τσι για να καταλαβαίνει τον αφέντη 

της, τον αρχηγό της…΄΄58 

 Αρχηγός συμμορίας  περιγράφει: 

΄΄…Τι δουλειές; Να κανένα μαγαζί με γκόμενες, στριπ-τιζ, μπουρδέλα, ξέρεις εσείς οι γυναίκες 

αφήνετε λεφτά…σωματεμπόριο εντός και εκτός Αττικής…γκόμενες για κυρίους εκτός 

Αθηνών,όλα αυτά πάνε μαζί: γυναίκες, κόκα και όπλα…ό,τι θες διαθέτει το μαγαζί… από 

γνωριμίες άλλο τίοτα. Εγώ έβγαινα και συχνά και όπως καταλαβαίνεις έχω ΄΄φίλους΄΄ και από 

Ιταλία και από Κούβα και από Ρωσία… κατάλαβες; Παρανομία με λίγα λόγια, αλλά πολλά 

λεφτά, αξίζει τον κόπο που ρισκάρεις το τομάρι σου. Άσε που όπου και να πηγαίναμε ήταν οι 

όρτες ανοιχτές, πρώτο τραπέζι, τα καλύτερα ποτά, την καλύτερη κόκα, τις πιο όμορφες 

πουτάνες στα πόδια μας, πριν τις βγάλουμε στη δουλειά… να τις δοκιμάσουμε να δούμε αν 

αξίζουν τα λεφτά τους ή πήραμε σκάρτο πράμα; Τι κοιτά; Καλά που ζεις; Σήμερα αυτά είναι 

που αξίζουν…τι; Αυτά που κάνεις εσύ; Ξενέρωτα πράματα… ενώ οι γκόμενες…. το ξύλο που 

πέφτει..τις ρίχνουμε και καμία, εσείς οι γυναίκες θέλετε το ξύλο σας… θυμάμαι, μια φορά , μία 

είχε πάει νοσοκομείο, βλέπεις ο άλλος νόμιζε πως είχε αντίπαλο απέναντι του όχι γυναίκα, 

όμως αυτή γούσταρε φουσκωτούς και ήθελε κοκό…΄΄. 

Ο ίδιος συμπληρώνει, για το ίδιο αδίκημα: 

΄΄…Στην παρέα ήρθε μια πιτσιρίκα, γύρω στα 20,ήταν φίλη ενός από την παρέα, όχι γκόμενα, 

σε κάποιους από την ομάδα τους γυάλισε, ήθελαν να την πάρουν, να πάει μαζί τους και μετά να 

της σκάσουν το παραμύθι του έρωτα και μετά για δουλειά, ή σε σπίτι ή σε ροζ τηλέφωνα ή εντός 

ή εκτός Ελλάδος αν ήταν ξέμπαρκη και χωρίς μπελάδες από γονείς και έτσι…της έριξε ένας στο 

ποτό κάτι…. σε λίγο άρχισε να ζαλίζεται και να κάνει λες και ήταν πάνω σε καράβι με εννέα 

μποφόρ… δεν μπορούσε να σταθεί, έκανε να σηκωθεί, μάταια, ξανάπεσε …όλοι περίμεναν το 

΄΄νοκ-άουτ΄΄… όμως σηκώθηκε και με βήμα μεθυσμένου, πήγε στην τουαλέτα, δεν ξαναβγήκε… 

όταν ήρθε ο φίλος της άρχισε να την ψάχνει…΄΄59 

 

Οι δραστηριότητες τους εξαπλώνονται και έξω από τα πλαίσια του υποκόσμου,προς τα 

ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Οι ενέργειες τους δεν περιορίζονται μόνο στις ένοπλες 

ληστείες, αλλά στους εκβιασμούς, στις ανατινάξεις, για λόγους εκδίκησης, στα τυχερά 

 
55  Όπ.παραπ.1.σελ.182. 
56  Όπ.παραπ.1.σελ.206. 
57  Όπ.παραπ.1.σελ.188. 
58  Όπ.παραπ.1.σελ.207. 
59  Όπ.παραπ.1.σελ.241-2. 



παιχνίδια, την εκμετάλλευση οίκων ανοχής, το λαθρεμπόριο όπλων, ναρκωτικών, ποτών, 

τσιγάρων, κ.α. 

Μέθοδοι επιβολής των μελών των΄΄συμμοριών΄΄είναι η άσκηση σωματικής, λεκτικής και 

ψυχολογικής βίας και παράλληλα η διαφθορά οργάνων που έχουν ως σκοπό την 

καταπολέμηση και την καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος.* 

Πρωτοπαλίκαρο ισχυρής ομάδας παραδέχεται: 

΄΄Οποιος και να’ναι… άμα μπλέξει με συμμορίες δεν μένει αλώβητος. Κακοί χαρακτήρες  και 

επιθετικοί γίνονται από την κόκα. Για να πουλήσεις προστασία και να τραβήξεις όπλο πρέπει να 

είσαι επιθετικός, βίαιος και αυτό το πετυχαίνεις με την ΄΄κόκα΄΄. ΄΄Μυτιάζουν΄΄ και μετά 

βγαίνουν για δουλειά. Όμως όταν παίρνεις κόκα, τα θέλεις όλα δικά σου: λεφτά, μαγαζιά, 

γυναίκες, όπλα, κόκα. Δεν είσαι δίκαιος, δεν έχεις καθαρό μυαλό και κρίση. Παίρνεις τα 

μαγαζιά του άλλου με τη βία, με τον τσαμπουκά κι εκεί αρχίζουν οι τσακωμοί, οι διχόνοιες με 

τις άλλες συμμορίες. Εκεί έρχεται το τέλος΄΄60 

 6.Χρήση βίας, ειδικά σωματικής αλλά και λεκτικής με τη μορφή εκβιασμού. Από την πιο 

απλή μορφή σωματικής βλάβης ως και την πιο βαριά και την ανθρωποκτονία από 

πρόθεση. 

 Σύμφωνα με την ανομία του Merton οι ομάδες της υποκουλτούρας, ενάντια στην επικρατούσα 

κουλτούρα, αντιδρούν με αθέμιτους τρόπους στις αρχές, τους κανόνες και τις νομικές 

δεσμεύσεις της εκάστοτε κοινωνίας. Κάθε ενέργεια είναι κατά αυτών που στηρίζουν το υπάρχον 

΄΄σύστημα΄΄.* 

Αρχηγός συμμορίας παραδεχεται: 

΄΄Αυτός ήταν μπράβος και μου ζήτησε να συνεργαστούμε. Το 1993, μόλις είχαν ανοίξει μαγαζιά 

με στριπ-τιζ… ξέρεις μπουρδέλα πολυτελείας, σπίτια με ΄΄μασαζ΄΄, τέτοιες δουλειές..με 

γκόμενες..συνεργαστήκαμε..είχε δέκα μαγαζιά, αυτός και ήθελε για συνέταιρο και 

΄΄προστάτη΄΄. Τότε ήταν το πιο ήρεμο και ακίνδυνο σκηνικό. Να προστατεύεις τις κοπέλες. 

Έπαιρνα εκατό χιλιάδες τη βδομάδα. Δεν ήταν δύσκολη δουλειά. Είχα βέβαια κάτι 

τσακωμούς, ρίχναμε καμιά σφαλιάρα σε κανέναν πελάτη, αλά εγώ ήμουν τεράστιος και 

μάχιμος. 

Λόγο με το λόγο, μέρα με τη μέρα, έμπλεξα με τη νύχτα περισσότερο στην ΄΄προστασία΄΄ των 

καταστημάτων. Αυτή είναι δύσκολη υπόθεση, γιατί τα μαγαζιά που έχεις, θέλει να στα πάρει ο 

αρχηγός μιας άλλης ομάδας. Έρχεσαι σε κόντρα, σε αντίθεση κι εκεί αρχίζουν οι απειλές και 

΄΄μιλούν΄΄ τα όπλα.΄΄΄΄61. 

Η ομάδα αποκτά παράνομο πλούτο ασκώντας κάθε μορφή βίας. Η υπόσταση της βίαιη και 

καταστροφική: 

 Σωματικές βλάβες, απειλές, όπλα, εκρηκτικά και ανατινάξεις παίρνουν τη θέση του διαλόγου 

και της επίλυση των διαφορών με πολιτισμένους τρόπους.  

 Η αφαίρεση χρημάτων, αντικειμένων και ανθρώπινων ζωών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά 

της δράσης των συμμοριών. Γίνεται τρόπος ζωής62 και δεν μπορούν να υπάρχουν έξω και 

πέρα από αυτή τη συμπεριφορά. Γι΄αυτό και η είσοδος και η έξοδος τους από τη φυλακή 

είναι ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η ετικέτα του εγκληματία τους ακολουθεί για πάντα 

μέχρι το θάνατο τους, ο οποίος ΄΄έρχεται΄΄ κατά τα 45 το πολύ χρόνια της πολύπλοκης και 

έντονης ζωής τους.63  Σελ157 

Κατάδικος αφηγείται: 

΄΄… φοβόμουν μήπως μαχαιρώσει κανέναν πάνω σε καβγά..έτσι και έγινε…σε έναν 

τσακωμό, ο Νίκος δεν έλεγξε τα νεύρα του και επήλθε το μοιραίο.. 

Κάποια στιγμή έμεινα μόνος γιατί ο Νίκος μπήκε φυλακή…συνέχισα να δουλεύω νύχτα και τα 

μισά κέρδη τα έδινα στον κολλητό μου που ήταν μέσα …έτσι ήταν το σωστό.΄΄ 

Ο ίδιος συμπληρώνει: 

 
60  Όπ.παραπ.1.σελ.239. 
61  Όπ.παραπ.1.σελ.226. 
62  H.Becker, Οι Περιθωριοποιημένοι,Αθήνα,Νομική Βιβλιοθήκη,2000,σελ.14-15. 
63  Ιακ. Φαρσεδάκης, Στοιχεία Εγκληματολογίας,Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη,1996,σελ113. 



΄΄Ο Νίκος αν και ήταν καλός στη δουλειά, είχε πολλές κόντρες και τσακωνόταν συχνά με 

άλλους. Είχε αρκετούς εχθρούς, οι οποίοι αν και τον φοβόντουσαν, κάποια στιγμή του την΄64 

 

Από  τις  παραπάνω  βιοαφηγήσεις  των  βαρυποινιτών  η θεωρία  για  το  οργανωμένοo  

έγκλημα  επαληθεύεται  μέσα  από  την  καθημερινή  πράξη  αυτών  των  ανθρώπων. 

Η ιεραρχία της πυραμίδας 65των εγκληματικών ομάδων  στην  Ελλάδα   συγκροτείται, 

κυρίως, από Έλληνες στην κορυφή,   που  κατέχουν την αρχηγεία ,τα πρωτοπαλίκαρα-

έμπιστοι του ΄΄Ντον΄΄-στη μέση της πυραμίδας και στη βάση, υπάρχουν Έλληνες και 

αλλοδαποί,εκτελεστικά οργανα που πραγματοποιούν τις εντολές των ανωτέρων και ειδικά 

του αρχηγού.  

Οι συγκεκριμένοι, μέλη της ΄΄οικογένειας΄΄, τηρούν τις βασικές αρχές που διέπουν την 

μαφία.66 

 και πραγματοποιούν τις σκληρές ΄΄δουλειές΄΄ χωρίς συναισθήματα και αναστολές, όπως 

δολοφονίες, συμβόλαια θανάτου-λόγω καταπάτησης της omerta-΄΄racket΄΄προστασίας67, 

διακίνηση ναρκωτικών-ειδικά κοκαίνης-σωματικές βλάβες σε αντιπάλους, σε πολίτες και σε 

πόρνες τις οποίες έχουν υπό την προστασία τους.  

Είναι οι παράνομες δραστηριότητες των ατόμων που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα 

και από αυτές κερδίζουν εκατομμύρια χρήματα, που σε νόμιμες συνθήκες, δεν θα είχαν την 

ικανότητα να αποκτήσουν.  Δεν αποτελούν τους ΄΄τελευταίους τροχούς της αμάξης΄΄, αλλά 

αντιθέτως, είναι σημαντικοί παράγοντες και χωρίς αυτούς δεν μπορεί να υπάρξει το 

οργανωμένο έγκλημα. Σκληροί άνθρωποι που με τις εν ψυχρώ εκτελέσεις τους δίνουν σάρκα 

και οστά στο έγκλημα. 

Όμως ΄΄πληρώνουν΄΄ το τίμημα με εγκλεισμό ακόμα και με την ίδια τους τη ζωή.  

Το οργανωμένο έγκλημα, σαν Λερναία Ύδρα, καταδιώκεται, δέχεται τις επιθέσεις και ΄΄τα 

πυρά΄΄ από το νόμο και τα διωκτικά όργανα, πάρα ταύτα μένει ανίκητος εχθρός και πλήγμα 

της Ελληνικής κοινωνίας και τάξης.  
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