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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

Για το βιβλίο: Σπινέλλη Δ. Καλλιόπη, Κουράκης Ε. Νέστωρ και  Κρανιδιώτη 

Π. Μαρία (επιστημονική επιμέλεια) (2018). Λεξικό Εγκληματολογίας. Αθήνα: 

Τόπος, 1291 σελ.  

 

Η μελέτη του εγκλήματος έχει πλέον τον δικό της κοινό τόπο. Ένα λεξικό, το 

Λεξικό Εγκληματολογίας, αναγκαίο και σημαντικό, ιδιαίτερα σε μια πειθαρχία 

σύνθετη και σε ένα πεδίο που εκτείνεται από τη φιλοσοφία στο δίκαιο, από την 

κοινωνιολογία στην ιατρική, από την ιστορία στον πολιτισμό, από το άτομο 

στην κοινωνία και τανάπαλιν. Συνδυασμός θεωριών και συνδυασμός μεθόδων 

έχουν ταχθεί από δεκαετίες στην υπηρεσία της κατανόησης του εγκληματικού 

φαινομένου καθώς και της αντιμετώπισής του. Ένα λεξικό για την 

Εγκληματολογία λοιπόν είναι σήμερα απαραίτητο για μια στοιχειώδη έστω 

συνεννόηση επιστημόνων διαφόρων πεδίων μέσα από την καθίδρυση μιας 

γλώσσας κοινής για το έγκλημα και τις εκφάνσεις του, τόσο στη χώρα μας όσο 

και διεθνώς. 

 Το πρόσφατα εκδοθέν Λεξικό Εγκληματολογίας, υπό την έμπνευση και 

πνευματική καθοδήγηση έγκριτων νομικών και εγκληματολόγων συνιστά μια 
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εξαιρετικά επιτυχημένη συλλογική προσπάθεια 124 επιστημόνων διαφόρων 

ειδικοτήτων σχετικών οπωσδήποτε με το πεδίο της εγκληματολογίας, οι οποίοι 

καταθέτουν την συμβολή τους σε μια πλούσια συγκομιδή 350 διαφορετικών 

λημμάτων του γνωστικού πεδίου όχι μόνο της εγκληματολογίας αλλά και της 

νομικής και της κοινωνιολογίας (του εγκλήματος ειδικότερα).  

 Ο τρόπος έκθεσης του περιεχομένου των λημμάτων υποδεικνύει και την 

λεξικογραφική επιλογή τω επιμελητών του Λεξικού. Πρόκειται για μια σύνθετη 

ερμηνευτική και κριτική μέθοδο προσέγγισης κάθε λήμματος το οποίο 

αναδύεται μέσα από τον ορισμό ή τους ορισμούς του, τις σχετικές 

εννοιολογήσεις ανά πειθαρχία ή/και σχολή προέλευσης, την ιστορική του 

διάσταση, ενώ επιπλέον αναλύεται και σχολιάζεται κριτικά. Κάθε λήμμα 

αποδίδεται εκτός από την ελληνική γλώσσα, στην αγγλική, τη γαλλική και τη 

γερμανική. Με αυτόν τον τρόπο πέρα από τη διεπιστημονικότητα είναι και η 

διεθνικότητα που διέπει την λεξικογραφική προσέγγιση. Αυτή η τελευταία 

υπηρετείται και με την πλούσια παράθεση ελληνικής και ξενόγλωσσης 

βιβλιογραφίας καθώς και με το ιδιαίτερα σημαντικό, χρήσιμο και χρηστικό 

λεξικό αγγλοελληνικών όρων που και τα δύο κοσμούν τις τελευταίες σελίδες 

του Λεξικού.  

 Ένα λεξικό πέρα από την επιστημονική του αξία με ακαδημαϊκά κριτήρια, 

η οποία αποδεικνύεται ακόμη και με μια απλή περιήγηση στις σελίδες του 

Λεξικού Εγκληματολογίας, αξιολογείται και από τη χρηστικότητά του. Ο 

πλούτος των λημμάτων που εμπεριέχονται στο Λεξικό δεν θα μπορούσε να 

διαφανεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα, εάν δεν είχε επιλεγεί ένα εξαιρετικά 

εύχρηστο σύστημα ευρετηριακής ταξινόμησης και αναζήτησης των λημμάτων. 

Έτσι κάθε λήμμα έχει ευρετηριαστεί με δύο τρόπους: με τις κατηγορίες και τις 
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υποκατηγορίες τους, όπου υπερκείμενες εννοιακές κατηγορίες ακολουθούνται 

από υποκείμενες, καθώς και με την αναγραφή όλων των σελίδων αναφοράς 

ενός εκάστου των λημμάτων. 

 Το Λεξικό Εγκληματολογίας είναι ένα μοναδικό κόσμημα για την επιστήμη 

μας. Απευθύνεται όχι μόνο στους ειδικούς αλλά και το ευρύ κοινό που 

ενδιαφέρεται για το εγκληματικό φαινόμενο και την αντιμετώπισή του. Είναι 

ιδιαίτερα απαραίτητο για τους σπουδάζοντες την πειθαρχία μας καθώς η 

εκτενής και πλούσια βιβλιογραφία του Λεξικού, αρκούντως διαφωτιστική, 

μπορεί να ικανοποιήσει ακόμη και την πιο απαιτητική επιστημονική περιέργεια. 

Το Λεξικό Εγκληματολογίας πραγματικά κάλυψε ένα μεγάλο κενό. 

 

Ιωάννα Τσίγκανου  

Διευθύντρια Ερευνών 
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