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Ετήσιο μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Το 2019 ήταν για το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος ένα κομβικής σημασίας έτος, καθώς τον 

Ιούνιο του ίδιου έτους τού απονεμήθηκε επίσημα η ειδική συμβουλευτική ιδιότητα στο 

Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πλέον, το ΚΕΜΕ έχει 

δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες του αρμόδιου τομέα του Ο.Η.Ε. (NGO Branch) 

συνεργαζόμενο θεσμικά με τις κορυφαίες οργανώσεις παγκοσμίως ως ένας εκ των ελαχίστων 

ελληνικών φορέων με τέτοιο status.  

Οι δράσεις του έτους 2019 προσανατολίστηκαν, εκτός των άλλων, στην ενδυνάμωση της 

διεθνούς διάστασης του Φορέα και έτσι το ΚΕΜΕ συμμετείχε και φέτος στις εργασίες του 19ου 

Ετήσιου Συνεδρίου Εγκληματολογίας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας που έλαβε 

χώρα από 18.09. έως και 21.09.2019 στη Γάνδη. Ειδικότερα, η Δρ Αναστασία Χαλκιά, Γενική 

Γραμματέας ΚΕΜΕ και η Μάρθα Λεμπέση, Διευθύντρια ΚΕΜΕ, παρουσίασαν τα πρώτα 

ευρήματα της από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) έρευνας που 

διεξάγει το ΚΕΜΕ με θέμα: «Νοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης: Σύριοι 

πρόσφυγες στην Ελλάδα», σε συνεργασία με την Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ Δρα Ιωάννα 

Τσίγκανου. 

Συνεχίστηκε, επίσης, σε συνεργασία με το Northeastern University of Boston (Η.Π.Α) και το 

Organized Crime Observatory (OCO, Γενεύη) η εκπόνηση μελέτης ευρείας κλίμακας σχετικά με 

το ελληνικό χρέος και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Στόχος της 

έρευνας είναι να καταγραφούν οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και των 

μνημονιακών πολιτικών σε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και να καταδειχθούν 

περιπτώσεις θεσμικής διαφθοράς στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. 

Επιπλέον, εγκαινιάστηκε ο κύκλος επιστημονικών διαλέξεων «Εγκληματολο-γώντας στον 

κόσμο», όπου εγκληματολόγοι από διάφορες χώρες θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους σε άκρως 

ενδιαφέροντα ζητήματα του πεδίου της ειδίκευσής τους. Πρώτη καλεσμένη μας ήταν η εκλεκτή 

συνεργάτιδά μας Δρ. Ιωάννα Γουσέτη, Course Tutor - London School of Economics and Political 

Science (LSE). 

Πέρα από τα παραπάνω, το ΚΕΜΕ αποτελεί πλέον φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης 

φοιτητών/τριών, ασκούμενων και νέων δικηγόρων της ELSA και κατά το 2019 υποδέχθηκε για 

πρακτική άσκηση δύο φοιτητές και συγκεκριμένα: τον φοιτητή της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Martin-Luther-University Halle-Wittenberg της Γερμανίας, Dominik Gürtler και 

την φοιτήτρια Νομικής του London School of Economics (LSE) Μαρία Νεφέλη Σκοτώρη, 

ολοκληρώνοντας έτσι δύο κύκλους πρακτικής άσκησης. 
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Αλλά και οι τακτικές κατά τα τελευταία έτη δράσεις συνεχίστηκαν με επιτυχία: η ηλεκτρονική 

επιθεώρηση CrimeTimes έφτασε τα 10 τεύχη, φιλοξενώντας τις απόψεις καταξιωμένων αλλά 

και νέων επιστημόνων και  σημειώνοντας υψηλούς αριθμούς επισκεψιμότητας και παράλληλα 

συνεχίστηκαν οι εργασίες των ομάδων ανάγνωσης και των σεμιναρίων τόσο σε συνεργασία με 

τη Νομική Βιβλιοθήκη, όσο και με τους επιστημονικούς συνεργάτες του ΚΕΜΕ.  

 

Το ΚΕΜΕ συνεχίζει το έργο του εντός και εκτός των συνόρων, εμπλουτίζει το δίκτυο των 

επιστημονικών συνεργατών/ιδών του, αυξάνει τον αριθμό των μελών του και αναλαμβάνει, 

σχεδιάζει και πραγματοποιεί νέες δράσεις, δεσμευόμενο ότι και κατά το έτος 2020 θα κάνει 

βήματα μόνο προς τα εμπρός! 

 

ΑΘΗΝΑ, 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

ΤΟ ΔΣ ΚΕΜΕ 

 

Μια ματιά στην ιστορία και το σκοπό μας 

 

Ο σκοπός του ΚΕΜΕ είναι η επιστημονική μελέτη, η έρευνα και η δημόσια προβολή θεμάτων 

Εγκληματολογίας. Η επεξεργασία προτάσεων και η διατύπωση απόψεων για θέματα που 

σχετίζονται με την Εγκληματολογία και την αντεγκληματική πολιτική. Η παροχή επιστημονικής 

συνδρομής προς πολιτικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας 

σε θέματα που ανάγονται στην Εγκληματολογία. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των 

πολιτών γύρω από ζητήματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. 

Για την πραγματοποίηση του σκοπού του το ΚΕΜΕ διοργανώνει 

εκδηλώσεις όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια, δημόσιες συζητήσεις 

κ.λπ. Προγραμματίζει, καταρτίζει και δημοσιεύει μελέτες ή δημοσιεύει με οποιοδήποτε 

πρόσφορο τρόπο τα πορίσματα των συνεδρίων, συζητήσεων και ερευνητικών μελετών 

του. Εκφράζει δημόσια τις θέσεις του για επίκαιρα ζητήματα που άπτονται του εγκληματικού 

φαινομένου. Συστήνει ειδικές ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από μέλη της ή 

εξωτερικούς συνεργάτες. Διοργανώνει ή συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, 
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επικοινωνώντας ή συνεργαζόμενο με σωματεία ή Ενώσεις που επιδιώκουν τους αυτούς ή 

παρεμφερείς σκοπούς. Ενθαρρύνει και προωθεί τη συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων με άλλους φορείς, ή Κέντρα ή Ενώσεις.  

CrimeTimes, Ηλεκτρονική Περιοδική Επιθεώρηση 

Εγκληματολογίας και Ποινικής Δικαιοσύνης  

 

 

 

Η ελεύθερης πρόσβασης ηλεκτρονική περιοδική επιθεώρηση Εγκληματολογίας και Ποινικής 

Δικαιοσύνης “CrimeTimes” (www.crimetimes.gr) δημοσιεύει άρθρα και απόψεις σχετικά με 

επίκαιρα θέματα αναφορικά με τα ως άνω επιστημονικά πεδία.  

Την επιστημονική διεύθυνση έκδοσης έχει το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος. Σύμβουλοι 

έκδοσης είναι κατά κύριο λόγο Καθηγητές Πανεπιστημίων και επιστημονικοί συνεργάτες του 

περιοδικού είναι καταξιωμένοι επιστήμονες στον χώρο της Εγκληματολογίας και της ποινικής 

δικαιοσύνης. Την αρχισυνταξία έχει αναλάβει ο δικηγόρος κ. Μάνος Τεχνίτης. Η συντακτική 

ομάδα απαρτίζεται από μέλη του ΚΕΜΕ προερχόμενα από επιμέρους επιστημονικούς κλάδους, 

όπως η Νομική, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Δημοσιογραφία 

κ.ά. Το “CrimeTimes” εκδίδεται τρεις φορές ετησίως και η πρόσβαση παρέχεται ελεύθερα και 

δωρεάν στο κοινό. Η αποστολή άρθρων προς δημοσίευση είναι δυνατή, υπό τον όρο της 

έγκρισής τους από τη διεύθυνση του περιοδικού. Οι απόψεις που εκφράζονται και 

διατυπώνονται ενυπόγραφα μέσω της ιστοσελίδας αυτής αποδίδονται και δεσμεύουν 

αποκλειστικά τον συγγραφέα του οικείου άρθρου. Ο ιστότοπος αυτός έχει δημιουργηθεί pro 

bono και υποστηρίζεται από την δημιουργική ομάδα της εταιρείας nevma (www.nevma.gr). 

http://www.crimetimes.gr/
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Κατά το έτος 2019 εξεδόθησαν συνολικά τρία (3) τεύχη με ενυπόγραφα κείμενα νέων 

επιστημόνων, προσωπικοτήτων εγνωσμένου κύρους, θεσμικών εκπροσώπων και ακαδημαϊκών 

που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον χιλιάδων αναγνωστών, όπως αποδεικνύουν τα συνολικά 

views του κάθε τεύχους αλλά και του κάθε άρθρου μεμονωμένα, καθώς και οι εκτενείς 

αναδημοσιεύσεις από τον ηλεκτρονικό ημερήσιο τύπο. 

Ενδεικτικά  φιλοξενήσαμε άρθρα του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Πανούση, του Δρ Ουίλιαμ 

Αλοσκόφη, της Διευθύντριας του ΕΚΚΕ Ιωάννας Τσίγκανου, της Δικαστικής Γραφολόγου Δρ 

Ευδοξίας Φασούλα και πολλών άλλων και συνεντεύξεις του Διευθυντή του Ινστιτούτου 

Εγκληματολογίας και Ποινικής Δικαιοσύνης του Πανεπιστημίου Queens Καθηγητή Shadd 

Maruna, του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Πολίτη 

Γιάννη Ιωαννίδη, του Ιατροδικαστή Φίλιππου Κουτσαύτη.  

Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα του ΚΕΜΕ στο Οικονομικό και 

Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών (UN) 

 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος επισήμως από τον Ιούνιο 2019 απολαύει ειδικής 

συμβουλευτικής ιδιότητας στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών (UN). Η αίτησή μας υποβλήθηκε το 2017, εξετάστηκε ενδελεχώς από τα 

αρμόδια όργανα, όπως και οι ετήσιες αναφορές πεπραγμένων και άπαντα τα νομιμοποιητικά 

έγγραφα και εν τέλει εγκρίθηκε ομόφωνα από τους αντιπροσώπους των κρατών-μελών στη 

συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 6 Ιουνίου 2019 στη Νέα Υόρκη.  

Το ΚΕΜΕ συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε υπερεθνικό επίπεδο και πλέον έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στις εργασίες του αρμόδιου τομέα του Ο.Η.Ε. (NGO Branch) συνεργαζόμενο 

θεσμικά με τις κορυφαίες οργανώσεις παγκοσμίως ως ένας εκ των ελαχίστων ελληνικών 

φορέων που απολαύουν συμβουλευτικής ιδιότητας.  

Είμαστε υπερήφανοι και συγκινημένοι που το όραμά μας για έναν σύγχρονο, διεπιστημονικό, 

ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο Φορέα Εγκληματολογίας υλοποιείται με σταθερά βήματα, παρά 

τις ποικίλες αντιξοότητες που αντιμετωπίζουμε και ξεπερνάμε διαρκώς. Ευχαριστούμε τους 

συνεργάτες και τα μέλη μας για την υποστήριξη και απευθύνουμε κάλεσμα σε όλες τις υγιείς 

δυνάμεις του χώρου να εξελίξουμε από κοινού τις ήδη επιτυχημένες συνέργειές μας σε διεθνές 

πλέον επίπεδο. 
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Ιστοσελίδα του ΚΕΜΕ στην αγγλική γλώσσα 

 

To ΚΕΜΕ συνεχίζοντας  δράσεις του σε διεθνές επίπεδο εγκαινίασε την επίσημη ιστοσελίδα 

του στην αγγλική έκδοση, η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται!  Θερμές ευχαριστίες στον Άρη 

Σκουρολιάκο για τη δημιουργική και τεχνική υποστήριξη! 

Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση: http://e-keme.gr/…/home-the-centre-for-the-study-of-

crime-…/ 

 

http://e-keme.gr/en/home-the-centre-for-the-study-of-crime-csc/?fbclid=IwAR3fI3CZctbMqZRnWFzPGTU75YUz9hv-MjdBVeTiWvMYx5FJbMt54IQtRic
http://e-keme.gr/en/home-the-centre-for-the-study-of-crime-csc/?fbclid=IwAR3fI3CZctbMqZRnWFzPGTU75YUz9hv-MjdBVeTiWvMYx5FJbMt54IQtRic
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Έρευνες 

 

Το ελληνικό χρέος και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

To Κέντρο Μελέτης του εγκλήματος (Κ.Ε.Μ.Ε) σε συνεργασία με το Northeastern University of 

Boston (Η.Π.Α) και το Organized Crime Observatory (OCO, Γενεύη) εκπονούν μελέτη ευρείας 

κλίμακας σχετικά με το ελληνικό χρέος και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 

Ελλάδα. Στόχος της έρευνας είναι να καταγραφούν οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

και των μνημονιακών πολιτικών σε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και να 

καταδειχθούν περιπτώσεις θεσμικής διαφθοράς στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. 

 

Από μεθοδολογική σκοπιά, η έρευνα είναι βιβλιογραφική και συνάμα έρευνα πεδίου καθώς 

συμπεριλαμβάνει συνεντεύξεις και μελέτες περιπτώσεων. Η ερευνητική ομάδα αποτελείται 

από ερευνητές που δρουν υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του καθηγητή Εγκληματολογίας 

και Ποινικής Δικαιοσύνης Ν. Πασσά. Η μελέτη καλύπτει παραβιάσεις δικαιωμάτων που 

αφορούν στον τομέα της Δικαιοσύνης, της Εκπαίδευσης, της Εργασίας, της Ιδιοκτησίας, της 

Οικονομικής ελευθερίας, του Περιβάλλοντος, της Υγείας, της Φορολογίας, των Συντάξεων και 

των Φυλακών. 

 

.  

 

Συγκεκριμένα, η Μαρία- Δήμητρα Παπαδάκη μελετά τις επιπτώσεις της κρίσης στο δικαίωμα 

πρόσβασης στη Δικαιοσύνη. Η Μαρία- Δήμητρα, ερευνώντας τις αλλαγές που έλαβαν χώρα στα 

χρόνια της κρίσης στα δικαστικά έξοδα, στους μισθούς και στις συντάξεις, εξετάζει πώς ο 

συνδυασμός των αλλαγών αυτών επηρέασε τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών στη 

δικαιοσύνη. Στόχος της μελέτης της είναι να επισημάνει ότι αρκετοί πολίτες λόγω της 

οικονομικής δυσχέρειας και των υψηλών δικαστικών δαπανών αδυνατούν να προσφύγουν στη 

δικαιοσύνη, καθώς επίσης και να προτείνει κάποιες λύσεις για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος αυτού. Στο ίδιο πλαίσιο, η Αγγελική Γιαννάκη εξετάζει την επίδραση των μέτρων 

της λιτότητας στην προστασία του δικαιώματος πρόσβασης στη Δικαιοσύνη. Προς το σκοπό 
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αυτό, η Αγγελική ερευνά αφενός το βαθμό στον οποίο επετεύχθησαν οι ποσοτικοί στόχοι των 

μεταρρυθμίσεων και αφετέρου τη συμβατότητα τους με τη πλήρη και αποτελεσματική 

δικαστική προστασία, μελετώντας τις μνημονιακές επιταγές, τα συναφή εθνικά νομοθετήματα, 

τη σχετική νομολογία αλλά και στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του ελληνικού 

συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο θεσμός της νομικής βοήθειας 

αποτελεί τον κατεξοχήν θεσμό που διασφαλίζει την πρόσβαση των οικονομικώς αδυνατών στη 

δικαιοσύνη, καταγράφονται από την Αθανασία Λιονάτου ζητήματα δυσλειτουργίας και 

προβληματικής διάρθρωσης του θεσμού της νομικής βοήθειας κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης. 

Η Αθανασία Λιονάτου, εξετάζει τις αλλαγές που επέφεραν οι μνημονιακές επιταγές στον τομέα 

της Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ερευνώνται και καταγράφονται οι αλλαγές στη μισθολογική και 

εργασιακή εξέλιξη των δασκάλων, τα ζητήματα υποχρηματοδότησης της εκπαίδευσης και της 

έρευνας, καθώς επίσης και το φαινόμενο υποσιτισμού των παιδιών στα σχολεία. Η μελέτη 

αποσκοπεί στο να αναδείξει την αλληλεπίδραση των ζητημάτων αυτών που οδηγούν βαθμιαία 

στην υπόσκαψη του δικαιώματος στη δημόσια Εκπαίδευση. 

Η Αθανασία Καλαφάτη, ασχολείται με τις επιπτώσεις της κρίσης στα Εργασιακά, στην Ανεργία, 

στη Μετανάστευση και στην Οικονομία. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στα εργασιακά και την 

ανεργία καταγράφονται οι μνημονιακές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στην εργατική 

νομοθεσία καθώς και οι επιπτώσεις αυτών στις εργασιακές σχέσεις. Γίνεται αναφορά  στις 

λανθασμένες προβλέψεις του ΔΝΤ για την ανεργία στην Ελλάδα, επισημαίνονται οι επιπτώσεις 

της κρίσης σε μισθούς και ανεργία βάση στατιστικών στοιχείων της Εurostat, γίνεται συγκριτική 

ανάλυση των μισθών και των μειώσεων τους στις χώρες υπό καθεστώς μνημονίων και 

αναζητούνται στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ποιες κοινωνικές ομάδες επηρεάστηκαν 

περισσότερο από την κρίση στην Ελλάδα. 

Αναφορικά με τη μετανάστευση, αναζητούνται πληροφορίες σχετικά με την μετανάστευση των 

Ελλήνων στο εξωτερικό, το φαινόμενο του brain-drain και των επιπτώσεων του στο 

δημογραφικό και στην προοπτική οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Τονίζεται τέλος, η 

ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών ομαλής ένταξης των μεταναστών στη χώρα. 

Αναφορικά με τις δημοσιονομικές/οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, γίνεται επισκόπηση των 

συνθηκών της ελληνικής οικονομίας πριν την κρίση, αναφέρονται οι λανθασμένες πολιτικές 

διαχείρισής της και γίνεται αναφορά στις θεσμικές αδυναμίες της Ευρωζώνης και στην 

ιδιορρυθμία του ελληνικού δημόσιου χρέους. Επισημαίνονται επίσης οι αρνητικές επιδράσεις 

από το διεθνές περιβάλλον στην προοπτική ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και η ανάγκη 

αλλαγής πολιτικής. 

Η Χριστιάνα Αβαρλή, μελετά το δικαίωμα στην Ιδιοκτησία το οποίο τυγχάνει αφενός, 

συνταγματικής κατοχύρωσης στο άρθρο 17 του Συντάγματος κι αφετέρου, υπερεθνικής 
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προστασίας στο άρθρο 1 του 1ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα 

της έρευνας, καταδεικνύεται ότι το εν λόγω δικαίωμα παραβιάζεται συστηματικά δεδομένης 

της δυσβάσταχτης φορολογίας που επιβάλλεται στην ιδιοκτησία καθ’ υπόδειξιν των 

μνημονιακών επιταγών. Ο ΕΝΦΙΑ, η νομοθεσία επί της προστασίας της πρώτης κατοικίας για τα 

υπερχρεωμένα νοικοκυριά καθώς και το κίνημα «δεν κληρονομώ» αποτελούν τις βασικότερες 

εκφάνσεις του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και αναλύονται διεξοδικά στην  παρούσα μελέτη. 

 

 

 

Η  Παναγιώτα Βλάχου, ερευνά τη συμβατότητα ή μη των μνημονιακών ρυθμίσεων με το 

Σύνταγμα της χώρας μας, την ΕΣΔΑ και τα λοιπά διεθνή κείμενα. Η έρευνα είναι τόσο 

βιβλιογραφική όσο και νομολογιακή. Όσον αφορά στην τυπική συνταγματικότητα των 

Μνημονίων η πλειοψηφία των συγγραφέων υποστηρίζει ότι έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα κατά 

την ψήφιση των Μνημονίων, ενώ υπάρχουν και ορισμένες αντίθετες απόψεις. Όσον αφορά 

στην ουσιαστική αντισυνταγματικότητα των Μνημονίων, υποστηρίζεται ότι έχει παραβιαστεί 

πλήθος συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην περιουσία, το 

δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, το δικαίωμα στην εργασία, κ.ά. Η ελληνική νομολογία 

άλλοτε διαγιγνώσκει αντισυνταγματικότητα των Μνημονίων και άλλοτε όχι, χωρίς να υπάρχει 

μια σταθερή γραμμή. Πάντως, παρ’ όλη την αρχική διστακτικότητα των ελληνικών δικαστηρίων 

κατά τα πρώτα χρόνια των μνημονιακών ρυθμίσεων διαβλέπεται μια αλλαγή κατευθύνσεως, 

κυρίως λόγω των συνεχόμενων περικοπών των εισοδημάτων των πολιτών. Το ΕΔΔΑ έχει κρίνει 

ότι τα ελληνικά Μνημόνια δεν παραβιάζουν την ΕΣΔΑ, παρά το γεγονός πως για άλλες χώρες 

που υποφέρουν από την ίδια οικονομική κρίση έχει διαγνώσει παραβίαση άρθρων της ΕΣΔΑ. Η 

Παναγιώτα μελετά ακόμη τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στο Περιβάλλον. Αρχικά, τόσο 

από τη βιβλιογραφία όσο και από τα στατιστικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Ελληνική 

Στατιστική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει 

σε μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της μείωσης των 

αυτοκινήτων και το «κλείσιμο» πολλών βιομηχανιών λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, η 

αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης οδήγησε τους Έλληνες στην χρήση σομπών και το 
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κάψιμο υλικών, τα οποία δημιούργησαν τοξικό νέφος στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Το 

νέφος αυτό ήταν βλαβερό για την υγεία των κατοίκων των πόλεων αυτών και μπορούσε να 

προκαλέσει μέχρι και καρκίνο. Από την άλλη πλευρά, η ευρωπαϊκή αλλά και η ελληνική πολιτική 

έχουν ως προτεραιότητα την οικονομική ανάπτυξη εις βάρος του περιβάλλοντος. Έτσι, έχουν 

ψηφιστεί διατάξεις που διευκολύνουν τις επενδύσεις χωρίς να λαμβάνουν υπόψην τις 

επιπτώσεις που μπορούν να έχουν αυτές στο περιβάλλον. 

Η Χριστιάνα Αβαρλή και η Αθανασία Λιονάτου σε συνεργασία, προβαίνουν σε εκτεταμένη 

ανάλυση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ζωτικής σημασίας δικαίωμα στην Υγεία. 

Η έρευνα επικεντρώνεται στον περιορισμό πρόσβασης του συνόλου του πληθυσμού στις 

υπηρεσίες υγείας, στην έλλειψη ιατροφαρμακευτικών υποδομών, στη μείωση του ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και στις επιπτώσεις της κρίσης στην ψυχική υγεία. Τέλος, 

ειδική μνεία γίνεται στα κοινωνικά ιατρεία, τα οποία αποτελούν απότοκο της κρίσης και 

προσφέρουν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική φροντίδα σε ανασφάλιστους, άπορους και 

άνεργους πολίτες. 

Η Μαρία Ζαρωτιάδου προβαίνει σε εκτενή καταγραφή και ιστορική εξέλιξη του εν γένει 

Φορολογικού Συστήματος της Ελλάδας, εστιάζοντας στο χρονικό πλαίσιο 1981-2018. Η 

καταγραφή αναφέρεται σε θεμελιώδεις αλλαγές, διορθώσεις και αφαιρέσεις φορολογικών 

νομοσχεδίων, στην εξέταση ειδικών φόρων όπως ο ΦΠΑ και ο ΕΝΦΙΑ καθώς και στον αντίκτυπο 

που είχαν αυτές οι αλλαγές και ανακατατάξεις σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Η ιστορική 

αναδρομή στο φορολογικό σύστημα της χώρας, εμπεριέχει όλες τις κοινωνικές ομάδες που 

επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την εφαρμογή της φορολογίας. 

Η Ιωάννα Χαραλάμπους με τη Σοφία Αλεξοπούλου επικεντρώθηκαν στις συνέπειες της κρίσης 

στη ζωή και τα δικαιώματα των συνταξιούχων. Εξετάζουν περικοπές συντάξεων, επιμήκυνση 

χρόνων εργασίας, φορολογικές αυξήσεις και μείωση του αφορολόγητου εισοδήματος, 

περικοπές στον τομέα της υγείας και παραβιάσεις των δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας και 

αξιοπρέπειας. 

Ο Μανώλης Καρούσος αναλύει προβλήματα και προκλήσεις της οικονομικής κρίσης σε σχέση 

με τις φυλακές, εξετάζει το βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν ευρωπαϊκά και άλλα 

διεθνή νομικά πλαίσια προς την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των 

κρατουμένων, και διερευνά πιθανές λύσεις. 

Το ερευνητικό έργο είναι εν εξελίξει από τον Σεπτέμβριο του 2018 και αναμένεται σύντομα η 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων του. 

Ιστοσελίδα: http://e-keme.gr/category/keme_research/έρευνα-με-θέμα-το-ελληνικό-χρέος-

και-οι/ 

 

http://e-keme.gr/category/keme_research/έρευνα-με-θέμα-το-ελληνικό-χρέος-και-οι/
http://e-keme.gr/category/keme_research/έρευνα-με-θέμα-το-ελληνικό-χρέος-και-οι/
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«Nοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης. Η περίπτωση των Σύριων 

προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα» 

 

Οι επιστημονικοί φορείς Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.) και «Κέντρο Μελέτης του 

Εγκλήματος», διενεργούν έρευνα με τίτλο: «Nοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης. 

Η περίπτωση των Σύριων προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα» υπό την επιστημονική ευθύνη 

της Διευθύντριας Ερευνών Ε.Κ.Κ.Ε. Δρ Ιωάννας Τσίγκανου και την επιστημονική συνεργασία της 

Δρ Αναστασίας Χαλκιά και της κοινωνιολόγου, Μάρθας Λεμπέση. Η εν θέματι έρευνα 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31/12/2019 και διερευνά, μέσω της διενέργειας 

συνεντεύξεων σε βάθος, το πλαίσιο της κοινωνικής ζωής των Σύριων προσφύγων στη χώρα 

καταγωγής τους, τη διαδρομή τους προς την Ευρώπη και την κοινωνική καθημερινότητά τους 

στην Ελλάδα υπό το πρίσμα αφενός της μετάβασής τους από τη μια κοινωνία στην άλλη 

αφετέρου της πορείας προς την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Δεδομένου δε ότι στην Ελλάδα 

δεν υπάρχει έως τώρα, παρά ελάχιστη, βιβλιογραφία συναφούς περιεχομένου, οι ως άνω 

διερευνήσεις αναμένεται να συμβάλλουν, με νέα και εις βάθος γνώση, στη χάραξη πολιτικών 

μετάβασης και ένταξης του πληθυσμού αυτού. 

 

Η εν θέματι έρευνα εστιάζει σε πολίτες Συρίας, διότι το διάστημα από το 2013 έως το 2018 όχι 

μόνο είναι εκείνοι που υπέβαλαν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα αλλά 

παρουσιάζουν, έναντι κάθε άλλης εθνικότητας, το υψηλότερο ποσοστό αναγνώρισης ως 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Κατά συνέπεια, αναμένεται ότι πολλοί εξ αυτών θα ζήσουν 

στην Ελλάδα επί μακρόν, συνδιαμορφώνοντας μαζί με τον γηγενή πληθυσμό, ένα καίριο 

πολιτειακό και βιοτικό διακύβευμα: την επίτευξη της συμμετοχής τους στις μείζονες θεσμικές 

κοινωνικές δομές και την καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα. 

Το ως άνω έργο περιλαμβάνει ημιδομημένες προσωπικές συνεντεύξεις σε Σύριους πρόσφυγες 

που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα οι οποίες διενεργούνται στη γλώσσα τους αφού 

προβλέπεται από το ερευνητικό έργο διερμηνεία. 

Επί του παρόντος η έρευνα δεν τυγχάνει εξωτερικής χρηματοδότησης από φορείς (δημόσιους 

ή ιδιωτικούς) και η συμμετοχή όλων σε αυτήν είναι άμισθη. 

Ιστοσελίδα: http://e-keme.gr/category/keme_research/πρόσφυγες-ένταξη/  

http://e-keme.gr/category/keme_research/πρόσφυγες-ένταξη/


16 
 

 

 

 

Φυλακή και γλώσσα 

 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος με τίτλο «Φυλακές: Έρευνα 

και Γλωσσικά Ζητήματα» προχωρούμε στη διεξαγωγή της επαναληπτικής έρευνας/follow-up 

research με τίτλο «Φυλακή και Γλώσσα (επαναληπτική έρευνα)». 

Επισημαίνεται ότι η έρευνα με τίτλο «Φυλακή και Γλώσσα: η γλώσσα ως κρίσιμο και 

αναπόσπαστο στοιχείο της δομής των φυλακών», με Επιβλέποντα τον Καθηγητή 

Εγκληματολογίας, κ. Γιάννη Πανούση, αποτέλεσε το θέμα της διδακτορικής διατριβής της 

γράφουσας που εκπονήθηκε στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (έλαβα τον διδακτορικό τίτλο στις 29/9/2008 ) και τον Ιούνιο του 2014 

εκδόθηκε σε βιβλίο με τίτλο «Φυλακή και Γλώσσα» (πρόλογος Καθηγητή Γ. Πανούση), από τις 

εκδόσεις νομικών βιβλίων ΑΝΤ. Ν. Σάκκουλα, στη σειρά του Εργαστηρίου Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Ερευνών (Διεύθυνση: Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης). 

Για τη διεξαγωγή της επαναληπτικής έρευνας συγκροτήθηκε τον Απρίλιο του 2018 στο Κέντρο 

Μελέτης του Εγκλήματος 7μελή επιστημονική ομάδα εκπαιδευομένων του σεμιναρίου 

«Φυλακή και Γλώσσα» και ταυτόχρονα μελών του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, με 

Επιστημονική Υπεύθυνη την γράφουσα, Διδάκτωρ Αγγελική Φ. Καρδαρά, Φιλόλογο και 

Συγγραφέα, Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος και 

Συνεργάτιδα Παν/μίου Αθηνών (στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών e-learning προγραμμάτων 

«ΜΜΕ και Εγκληματικότητα: το έγκλημα ως είδηση και ως μήνυμα» και «Αστυνομικό και 

Δικαστικό Ρεπορτάζ»). 

Οι εργασίες της επιστημονικής ομάδας θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2019 και τα 

πορίσματα της μελέτης μας θα ανακοινωθούν μέσα από δημοσιεύσεις και πιθανή έκδοση. Τα 

μέλη της ομάδας είναι, με αλφαβητική σειρά, τα ακόλουθα: 

Βαρβάρα Βαγιανού 

Νεφέλη-Αικατερίνη Μπαφούνη 

Βασιλική Σταθοπούλου 

Δημήτρης Τσιατσιάνης 

Αγγελική Τσόκα 

Πελαγία Χολέβα 

Κωνσταντίνα Χονδρογιάννη 

  

http://www.ant-sakkoulas.gr/book.php?id=9672
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Ιστοσελίδα: http://e-keme.gr/category/keme_research/φυλακή-και-γλώσσα-επαναληπτική-

έρευν/ 

Επιστημονικές Ομάδες 

 

The Street Art Project 

Το project δημιουργήθηκε και εμπνεύστηκε το 2015 από την Κωνσταντίνα – Μαρία 

Κωνσταντίνου. Κατόπιν πρωτοβουλίας της, η ιδέα «πήρε σάρκα και οστά» στο Κέντρο 

Μελέτης του Εγκλήματος  

Επιστημονική Συνεργάτις: Ευδοξία Φασούλα, Δικαστική και Αναλυτική Γραφολόγος – 

Δικηγόρος, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου του Μονάχου. 

Ιστοσελίδα: http://e-keme.gr/street-art-project/  

Το συγκεκριμένο project στοχεύει: 

 Στην εξέταση του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς νομικού πλαισίου που σχετίζεται με τις 

εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο. 

 Στη μελέτη της ιστορικής και δυνατής σχέσης της Street Art με το Graffiti. 

 Στη διατύπωση ορισμών των εννοιών και τον σαφή διαχωρισμό των υλικών / εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται από άποψη τεχνο – τροπίας, δηλαδή, γραφολογικής ανάλυσης. 

 Στη δημιουργία τυπολογίας των καλλιτεχνών της Street Art. 

 Στη διεπιστημονική σύνδεση της Street Art με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες με 

βασικό άξονα την πρόληψη του εγκλήματος, ειδικότερα μέσα από την πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλους δημόσιους / ιδιωτικούς φορείς. 

 Στη διατύπωση προτάσεων αντεγκληματικής πολιτικής μέσω της αξιοποίησης της Street Art στο 

δημόσιο χώρο. 

 

 

 

 

http://e-keme.gr/street-art-project/
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Το “The Street Art Project” στο Διήμερο Φεστιβάλ Street Art του Εμπορικού Τριγώνου της 

Αθήνας (11 & 12/05/19) 

Το “The Street Art Project” με συντονίστρια την κοινωνιολόγο-εγκληματολόγο Κωνσταντίνα 

Κωνσταντίνου, συμμετείχε με δράση επικοινωνίας στην εκδήλωση – φεστιβάλ του Εμπορικού 

Τριγώνου της Αθήνας του Δήμου Αθηναίων (www.athenstrigono.org) που πραγματοποιήθηκε 

με επιτυχία στις 11 και 12 Μαΐου στη διασταύρωση των οδών Βύσσης, Χρυσοσπηλιωτίσσης και 

Αγίου Μάρκου. Σε αυτό το πλαίσιο το Project προσκάλεσε τους street artists “OneBran” 

(https://www.instagram.com/gospel.ath/) και “Gospel” (https://www.instagram.com/onebran/ 

), οι οποίοι δημιούργησαν δύο έργα στα ρολά ενός κεντρικού καταστήματος της πλατείας του 

Εμπορικού Τριγώνου με την ευγενική υλική υποστήριξη / χορηγία της “Flamestore” 

(www.flamestore.gr). Χορηγός επικοινωνίας μας ήταν και σε αυτήν τη δράση το “Social Policy” 

(www.socialpolicy.gr) με φυσική παρουσία και ενημέρωση από τους δημιουργούς του, κ. 

Ανδρέα Ντούνη και κ. Ελένης Τομπέα. 

Η εκδήλωση – φεστιβάλ αλλά και η δράση του Project συνέβαλλε στην εξοικείωση των πολιτών 

με την οριοθετημένη και κατόπιν αδείας εικαστική παρέμβαση στο δημόσιο χώρο των μεγάλων 

πόλεων, στην ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη του βανδαλισμού, στην αλληλόδραση των 

πολιτών με τους καλλιτέχνες της Street Art και τους εθελοντές street workers για ζητήματα που 

αφορούν την (ανα)διαμόρφωση της πόλης μας. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 11 και 12 Μαΐου και στο χρονικό διάστημα των ωρών 17.00 – 20.00 και 

11.00 – 16.00 αντίστοιχα και παράλληλα με την προετοιμασία και τη σταδιακή εκτέλεση των 

έργων από τους εν λόγω street artists (“One Bran” & “Gospel”) σε συνεργασία με τους 

υπόλοιπους καλλιτέχνες (στο σύνολο δέκα) μέχρι το βράδυ και τις δύο ημέρες, υλοποιήσαμε 

ταυτόχρονη έγγραφη και προφορική διάδραση με το κοινό. 
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Bλ. περισσότερα σε http://e-keme.gr/%cf%84%ce%bf-the-street-art-project-%cf%…/… 

και σε: https://www.youtube.com/watch?v=83A83WSi0co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1O-

lEcIgEK9oS_NOye__bcdMuMXMDo-ydTwK1jBGFUSHA_mFVu5T6zsyM 

Βίντεο - Μοντάζ: Έλλη Μελέα (Elli Melea) 

Επεξεργασία Μοντάζ: Πρόδρομος Κοφσανίδης (Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων - ΕΟΕ)  

Σε συνεργασία με: Πρόγραμμα Πιλοτικής Αναβάθμισης Εμπορικού Τριγώνου του δήμου 

Αθηναίων 

 

“Art For Change V Festival” του “Music Art Magazine” (1 – 3/03/19) και Report “Street Art 

Exhibition” στην “Exit Gallery” (1 – 31/03/19) 

 

Το “The Street Art Project” συμμετείχε ως χορηγός επικοινωνίας στο διήμερο Φεστιβάλ του 

“Music Art Magazine” (https://blog.musicartmagazine.com/), με τίτλο “Art for Change Vol V” 

(https://blog.musicartmagazine.com/events/art-for-change-vol-v/). 

 

 

 

http://e-keme.gr/%cf%84%ce%bf-the-street-art-project-%cf%25…/…
https://www.youtube.com/watch?v=83A83WSi0co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1O-lEcIgEK9oS_NOye__bcdMuMXMDo-ydTwK1jBGFUSHA_mFVu5T6zsyM
https://www.youtube.com/watch?v=83A83WSi0co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1O-lEcIgEK9oS_NOye__bcdMuMXMDo-ydTwK1jBGFUSHA_mFVu5T6zsyM
https://blog.musicartmagazine.com/
https://blog.musicartmagazine.com/events/art-for-change-vol-v/
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Πραγματοποιήσαμε τη χορηγία επικοινωνίας μας συνδυαστικά με την καταγραφή των έργων 

των street artists που συμμετείχαν στη μεγάλη έκθεση έργων 80 καλλιτεχνών από τον εικαστικό 

κλάδο και τη λήψη συνέντευξης από τον street artist “Yiakou”. Με τη στενή έννοια του όρου, οι 

εικαστικοί καλλιτέχνες, δεν συμπεριλήφθηκαν στο οπτικό πεδίο της δράσης μας. Θα 

ακολουθήσουν οι φωτογραφίες των έργων των street artists, “Melina Koan”, “Spent1” και 

“Yiakou” και η μικρή ανάλυσή τους. 

 

 

Σκοπός αυτής της δεύτερης δράσης μας, όπως και της πρώτης με την κ. Άννα Δημητρίου να 

ζωγραφίζει μπροστά στα παιδιά του 2ου Γυμνασίου Αλίμου μία τοιχογραφία εντός της εισόδου 

του σχολείου, είναι να προωθηθεί η σκέψη, ο νοητικός κόσμος των καλλιτεχνών που 

δημιουργούν στους δημόσιους χώρους της Ελλάδας και αρκετοί από αυτούς και στους χώρους 

του εξωτερικού μέσω της λήψης των συνεντεύξεων, η δουλειά τους μέσω της δικής μας 

ερμηνείας που έχει ως βάση την τεχνική φωτογράφισης /καταγραφής (τεχνοτροπία και 

κοινωνικό μήνυμα του εκάστοτε έργου) και να υποστηριχθεί με αυτόν τον τρόπο ένας 

συνδετικός κρίκος πολιτών και καλλιτεχνών. 

Βλ. περισσότερα: http://e-keme.gr/wp-content/uploads/PDF-2η-Δράση-“Art-For-Change-V-

Festival”-του-“Music-Art-Magazine”-1-3_03_19-και-Report-“Street-Art-Exhibition”-στην-

“Exit-Gallery”-1-31_03_19-.pdf  

Θεματικός περίπατος - Urban Layers 

Το “The Street Art Project” συμμετείχε εθελοντικά στην ενότητα των θεματικών περιπάτων 

των Urban Layers. 

Ο περίπατος του Project μας είχε  τίτλο: «Η Street Art μέσα από την Οπτική Κοινωνιολογία / 

Εγκληματολογία (Visual Sociology – Criminology)» και έλαβε το Σάββατο 20 Απριλίου 2019 στην 

περιοχή του Κεραμεικού (Γκάζι). Η αφετηρία της διαδρομής μας θα είναι απ’ έξω, ακριβώς, από 

τη στάση του μετρό «Κεραμεικός» στις 12.00 μ.μ. από την έξοδο «Κωνσταντινουπόλεως» και 

κατέληξε στην είσοδο του μετρό από την έξοδο της Τεχνόπολης (διάρκεια περιπάτου: 1 ώρα και 

30 λεπτά). 

http://e-keme.gr/wp-content/uploads/PDF-2η-Δράση-
http://e-keme.gr/wp-content/uploads/PDF-2η-Δράση-
http://e-keme.gr/wp-content/uploads/PDF-2η-Δράση-
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Βλ. περισσότερα: http://e-keme.gr/θεματικός-περίπατος-με-τίτλο-η-street-art-μέσ/ 

Κύκλος Ανάγνωσης και Μελέτης Βιβλίων (Reading Group) 

 

 

 

Μετά το βιβλίο του Ηλία Δασκαλάκη «Η εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης», 

συνεχίζουμε τη συλλογική ανάγνωση με έναν συγγραφέα που διακρίνεται για την ευρύτητα των 

προβληματισμών του, τη διεπιστημονική συνθετικότητα στην ανάλυση αλλά και την τόλμη του 

στην επεξεργασία «ευαίσθητων» για τις σύγχρονες κοινωνίες θεμάτων, όπως για παράδειγμα 

τα άσυλα φρενοβλαβών και οι φυλακές. Πρόκειται φυσικά για τον Μισέλ Φουκώ και το βιβλίο 

του «Επιτήρηση και τιμωρία.  Η γέννηση της φυλακής» (“SURVEILLER ET PUNIR. NAISSANCE DE 

LA PRISON”), το οποίο εκδίδεται το 1975. Εκθέτοντας μια ανάλυση του ποινικού συστήματος 

που εστιάζει στις πολιτικές τακτικές και στην τεχνολογία της εξουσίας, το έργο αυτό κλονίζει τις 

παραδεδομένες αντιλήψεις περί παραβατικότητας και κοινωνικής λειτουργίας της τιμωρίας. 

Σήμερα τα βιβλία εγκληματολογίας που δεν παραπέμπουν ή δεν αναμετρώνται θεωρητικά με 

το βιβλίο αυτό είναι ελάχιστα, ωστόσο αξίζει να συζητηθεί εξίσου και αν έκτοτε έχουν γίνει 

ουσιαστικές αλλαγές στο πρακτικό επίπεδο. 

Εργαστήριο Πολιτισμικής Εγκληματολογίας (Cultural 

Criminology Lab)  

 

Η Πολιτισμική Εγκληματολογία αποτελεί ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο της 

Εγκληματολογίας που αναπτύσσεται δυναμικά σε θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, όπως 

http://e-keme.gr/θεματικός-περίπατος-με-τίτλο-η-street-art-μέσ/
http://e-keme.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b5-%ce%bc-%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-2%ce%bf-%ce%ba%cf%8d/
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προκύπτει μέσα από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό βιβλίων, επιστημονικών άρθρων και 

συνεδρίων που αναφέρονται σε αυτήν. Περαιτέρω, νέες ερευνητικές προσεγγίσεις του 

εγκληματικού φαινομένου, κυρίως μέσα από ποιοτικές μεθόδους και τις πιο σύγχρονες εξ 

αυτών, όπως οι οπτικές και εικονικές μέθοδοι, παρέχουν καινούργιες διαστάσεις κατανόησης 

και ερμηνείας του εγκλήματος και της κοινωνικής αντίδρασης απέναντι σε αυτό. 

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο ενδιαφέρον στην Ευρώπη αλλά και 

διεθνώς για τις αναπαραστάσεις του εγκληματικού φαινομένου και της αποκλίνουσας 

συμπεριφοράς μέσα από την τέχνη και την λαϊκή κουλτούρα, το Κέντρο Μελέτης του 

Εγκλήματος εγκαινιάζει τη δημιουργία του εργαστηρίου με τίτλο: CULTURAL CRIMINOLOGY LAB 

η οποία αφορά στα κάτωθι: 

 Οργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων 

 Οργάνωση εκδηλώσεων, συναντήσεων και workshops 

 Διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών 

 Δημιουργία δικτύου με συναφείς φορείς 

 Ανάληψη εθνικών και διεθνών πρωτοβουλιών 

  

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενθάρρυνση της μελέτης και έρευνας της Πολιτισμικής 

Εγκληματολογίας, καθώς και η παραγωγή νέας γνώσης για το εγκληματικό φαινόμενο. 

 

«#Trafficking: To φαινόμενο, οι αναπαραστάσεις και η αντιμετώπισή του» ή 

αλλιώς όταν η Εγκληματολογία συναντά την τέχνη!  
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Στις 14 Νοεμβρίου 2019 στην ArtVisione Gallery (Πηλίου 5, Πλατεία Κολιάτσου, Αθήνα) 

πραγματοποιήθηκε ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της εικαστικής έκθεσης που επιμελήθηκε η 

Ιστορικός Τέχνης Νικολένα Kαλαϊτζάκη, με θέμα: «Trafficking: To φαινόμενο, οι 

αναπαραστάσεις και η αντιμετώπισή του». Την εκδήλωση διοργάνωσε το Εργαστήριο 

Πολιτισμικής Εγκληματολογίας (Cultural Criminology Lab) του ΚΕΜΕ σε συνεργασία με την 

ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια της ως άνω έκθεσης Νικολένας Καλαϊτζάκη. Συντονιστής της 

εκδήλωσης ήταν ο Δρ Φώτης Σπυρόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ποινικολόγος (ΜΔΕ) 

– εγκληματολόγος (ΜΔΕ), Επιστημονικός υπεύθυνος έρευνας και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Αττικής, Διδάκτωρ ποινικού δικαίου και εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, 

Αντιπρόεδρος ΚΕΜΕ και ομιλήτριες/ ή οι: Νικολένα Καλαϊτζάκη, Ιστορικός Τέχνης, Eπιμελήτρια 

της Έκθεσης, η Δρ Αναστασία Χαλκιά, Κοινωνιολόγος, Διδάσκουσα MSc, Πανεπιστήμιο 

Αθηνών/Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γεν. Γραμματέας ΚΕΜΕ,  Διονύσης Χιόνης, Δικηγόρος παρ’ 

Αρείω Πάγω – ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Πρόεδρος ΚΕΜΕ, η Λητώ Καραγκούνη, Ψυχολόγος, 

Διεθνής ΜΚΟ Α21, η Μάρθα Λεμπέση, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Υπ. Διδάκτωρ 

ΕΚΠΑ, Διευθύντρια ΚΕΜΕ και η Αγγελική Σεραφείμ, εκπρόσωπος του Εθνικού Μηχανισμού 

Αναφοράς (ΕΜΑ) για την Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων υπό το συντονισμό του 

Γραφείου του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων 

 

Η έκθεση τελέστη υπό την αιγίδα του ΚΕΜΕ (Κέντρο Μελέτης Εγκλήματος), του Crime Times και 

του Cyprus Stop Trafficking. To KEME και το CrimeTimes συμμετέχουν ως χορηγοί επικοινωνίας. 

Στην έκθεση συμμετείχαν  οι καλλιτέχνες: 

Κώστας Αγγελάκης • Στέφανος Αλαφούζος • Δημήτρης Αστερίου • Σκεύη Γιαπάνη • Φαίδρα 

Εγγλέζου • Νίκη Ζαχαρή • Φωτεινή Ηλιοπούλου • Χαρούλα Θεοδώρου • Μαρί Θεοφίλου • 

Γιάννης Καταφυγής • Νίκος Κόνιαρης • Μαριάννα Κοντοέ • Γρηγόρης Κούκης • Κώστας 

Κουνάλης • Μαργαρίτα Λέντζα - Σιαμανή • Μαρία Μαραγκουδάκη • Αθανάσιος Μπερούτσος 

• Νίκος Νέσκες • Πόπη Νικολάου • Μαριέττα Παπαχειμώνα • Δημήτρης Παπαχρήστος • Ελένη 

Πολιτοπούλου • Τζένυ Πολυκανδριώτη • Ελευθερία Ραπανάκη • Βίκυ Σαμουηλίδου • Νίκος 

Σιαλακάς • Γιάννης Στεμπίλης • Στάθης Σωτήρχος • Γεωργία Τρούλη • Ελένη Τσιλιλή • Mαρία 

Χαλκιά • Σέντη Χανιαδάκη • Νίκος Χιωτίνης • 4ground artgroup (Κλειώ Χρηστάκη, Ουρανία 

Γιαλιτάκη, Μαρία Χριστάκη, Μαρία Κατσαβέλη) 

Ευχαριστούμε θερμά  την ιστορικό τέχνης Νικολένα Καλαϊτζάκη για την πρόσκληση και την 

εξαιρετική συνεργασία μας για δεύτερη συνεχή χρονιά. 

 

http://e-keme.gr/category/working-groups/keme_culturalcrim/
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Εγκληματολο-γώντας στον κόσμο 

 

 

 

 

 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (KEME) εγκαινίασε νέο κύκλο επιστημονικών διαλέξεων με 

τίτλο «Εγκληματολο-γώντας στον κόσμο», όπου εγκληματολόγοι από διάφορες χώρες θα 

παρουσιάσουν τις θέσεις τους σε άκρως ενδιαφέροντα ζητήματα του πεδίου της ειδίκευσής 

τους. 
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Πρώτη καλεσμένη μας ήταν η εκλεκτή συνεργάτιδά μας Δρ. Ιωάννα Γουσέτη, Course Tutor - 

London School of Economics and Political Science (LSE), με θέμα εισήγησης: «Fear free crime 

info?: Μια εναλλακτική προσέγγιση του ‘’φόβου’’ του εγκλήματος», η οποία με σύγχρονο και 

πρωτότυπο τρόπο προσέγγισε ένα καίριο εγκληματολογικό ζήτημα και προκάλεσε το θαυμασμό 

του κοινού, το οποίο συμμετείχε ενεργά στη μακρά συζήτηση που ακολούθησε.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2019 στην  κατάμεστη αίθουσα «Πλειάδες» 

της Νομικής Βιβλιοθήκης (Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα). 
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Εκδηλώσεις (συμμετοχή ΚΕΜΕ) 

 

Ημερίδα: ‘Ξένος’ ή ‘Ξένιος’: Έρευνες για το προσφυγικό / μεταναστευτικό ζήτημα, 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

To KEME συμμετείχε στην ημερίδα "Ξένος" ή "Ξένιος": Έρευνες για το προσφυγικό / 

μεταναστευτικό ζήτημα"  που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπροσωπούμενο από την Δρα Αναστασία Χαλκιά, Γενική Γραμματέας 

ΚΕΜΕ και την Μάρθα Λεμπέση, Εγκληματολόγο και Διευθύντρια ΚΕΜΕ, συμμετείχε 

παρουσιάζοντας ευρήματα της από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 

έρευνας που διεξάγει με θέμα: «Νοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης: Σύριοι 

πρόσφυγες στην Ελλάδα» σε συνεργασία με την Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ Δρα Ιωάννα 

Τσίγκανου. 
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19ο Ετήσιο Συνέδριο Εγκληματολογίας – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Εγκληματολογίας 

 

Το ΚΕΜΕ συμμετείχε και φέτος στις εργασίες του 19ου Ετήσιου Συνεδρίου Εγκληματολογίας της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας που έλαβε χώρα από 18.09. έως και 21.09.2019 στη 

Γάνδη. Ειδικότερα, το ΚΕΜΕ, εκπροσωπούμενο από την Δρα Αναστασία Χαλκιά, Γενική 

Γραμματέας ΚΕΜΕ και την Μάρθα Λεμπέση, Εγκληματολόγο και Διευθύντρια ΚΕΜΕ, 

παρουσίασε τα πρώτα ευρήματα της από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

(ΕΚΚΕ) έρευνας που διεξάγει με θέμα: «Νοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης: Σύριοι 

πρόσφυγες στην Ελλάδα» σε συνεργασία με την Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ Δρα Ιωάννα 

Τσίγκανου. 

Περαιτέρω, στο 19ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας (European 

Society of Criminology) είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με εκλεκτούς επιστήμονες που δεν 

είχαμε συναντήσει για καιρό και να γνωρίσουμε νέους από όλον τον κόσμο.  Για άλλη μία χρονιά 

το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εγκληματολογίας ήταν για εμάς μια μοναδική εμπειρία. Επιστρέφουμε 

στην Ελλάδα έχοντας στο νου μας όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ποιες είναι οι 

κυρίαρχες τάσεις της εγκληματολογικής θεωρίας και έρευνας, πώς αντιμετωπίζουν το έγκλημα 

και ποια είναι η rationale πίσω από την αντιμετώπισή του. Η διά ζώσης ανταλλαγή απόψεων 

και ιδεών με άλλους επιστήμονες επί τρεις συνεχείς ημέρες έφεραν πολλά ζητήματα ‘στο 

τραπέζι’ και άλλα τόσα που πρέπει να πραγματωθούν στο ερευνητικό και επιστημονικό πεδίο 

μας σύντομα.  

Ακολουθούν φωτογραφίες από τη ξεχωριστή συνάντηση που είχαν η Μάρθα Λεμπέση και η 

Αναστασία Χαλκιά με την διδάσκουσα –πλέον- στο London School of Economics αγαπημένη μας 

φίλη και συνεργάτιδα Δρα Ιωάννα Γουσέτη μαζί με την αγαπητή μας καθηγήτρια 

Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Έφη Λαμπροπούλου.  Επιπρόσθετα, η συνάντησή 

μας με μέλη του Board από το European Restorative Justice Forum και συγκεκριμένα την Γενική 

Γραμματέα Brunilda Pali και την Laura Hein (Leuven University) έθεσε τις βάσεις για την 

διεύρυνση της συνεργασίας μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από την οργάνωση 

εξειδικευμένων κοινών επιστημονικών δράσεων. 
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Τετραήμερο συνέδριο: «Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα: Διλήμματα και 

προοπτικές πέρα από την κρίση», 06.06.-09.06.2019, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Μυτιλήνη 

 

Οι εργασίες του τετραήμερου συνεδρίου (06.06.-09.06.2019) με θέμα «Οι κοινωνικές επιστήμες 

σήμερα: Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση» που διοργανώθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην Μυτιλήνη, με τη συμμετοχή 300 και πλέον ομιλητών από όλα 

σχεδόν τα πανεπιστήμια και τους επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας που θεραπεύουν τις εν 

λόγω επιστήμες, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία. 

Στο συνέδριο αυτό παρουσιάστηκαν -ακολούθως των δύο ειδικών συνεδριών του ΕΚΚΕ (Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - ΕΚΚΕ) που ανέδειξαν το πολυσχιδές ερευνητικό του έργο για 

κρίσιμα θέματα της ελληνικής κοινωνίας- τα μεθοδολογικά ζητήματα της έρευνας που εκπονεί 

το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος σε συνεργασία με το ΕΚΚΕ, σε πληθυσμό Σύριων 

προσφύγων σχετικά με τις νοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης. Η εισήγηση της 

Διευθύντριας Ερευνών ΕΚΚΕ Τσίγκανου Ιωάννας, της Δρος Αναστασίας Χαλκιά (Anastasia 

Chalkia), Γεν.Γραμματέας ΚΕΜΕ, και της Μάρθας Λεμπέση (Martha Lempesi), Διευθύντριας 

ΚΕΜΕ επικεντρώθηκε στη σχέση ερευνητή-ερωτώμενου, στην ερευνητική διαδικασία 

καθ’εαυτή και στις πολλαπλές διαμεσολαβήσεις που επισημαίνονται κατά τη διεξαγωγή της 

συνέντευξης. 
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Κατά την ολοκλήρωση των εισηγήσεων ακολούθησε εκτενής επιστημονική συζήτηση που έθεσε 

σημαντικούς προβληματισμούς για την έρευνα. Κατ’ αρχάς διαπιστώθηκε πώς εκτός από τους 

ερευνητές συνομιλούν μεταξύ τους και (ή κυρίως) οι έρευνες: Συγκεκριμένα, η έρευνα που 

παρουσίασε ο διδάσκων Δρ Νίκος Ξυπολυτάς σε πληθυσμό προσφύγων στη Μόρια 

συνδιαλέγεται με την έρευνα του ΕΚΚΕ-ΚΕΜΕ, ανατροφοδοτώντας η μία τα πορίσματα της 

άλλης, συμβάλλοντας και οι δύο στον περαιτέρω στοχασμό τόσο για την ερευνητική διαδικασία 

καθ’ εαυτή όσο και για το προσφυγικό ζήτημα.  

Η παρούσα ανάρτηση όμως θα ήταν ελλιπής εάν δεν αναφερόταν στο Μάθημα που μας έδωσε 

ο Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Μεταξάς που προσήλθε να μας ακούσει και μας τίμησε με την 

παρουσία του. Τα δημόσια σχόλιά του για την επιστημονική και ερευνητική ωριμότητα της 

δουλειάς μας μάς ενδυναμώνουν. Κυρίως, όμως, φυλάμε σαν πολύτιμο δώρο στις 

επιστημονικές μας αποσκευές την τοποθέτησή του για την έννοια της «εμπάθειας», όπως ο 

ίδιος με τον μοναδικό του τρόπο έθεσε ως: συμμετοχή στο πάθος του ‘άλλου’, συμμετοχή στο 

πάθος του υποκειμένου της έρευνας, συμμετοχή στο πάθος του ανθρώπου, η οποία είναι εν 

τέλει η ουσία της ανθρώπινης κατάστασης. 

Τον ευχαριστούμε βαθιά από καρδιάς. 
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Συνέδριο Infolaw, 3 και 4 Μαΐου 2019, Lawspot.gr και την ELSA Greece 

 

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΜΕ Δρ Φώτιος Σπυρόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό στο συνέδριο Infolaw 

το οποίο διοργανώθηκε από το Lawspot.gr και την ELSA Greece στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 

στις 3 και 4 Μαΐου 2019, υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και Ιατρικού 

Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και την επιστημονική υποστήριξη της Ένωσης για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας. 

 

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Δημήτρης Βερβεσός και ο Πρόεδρος της 

Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας Δρ. Σπύρος Τάσσης. 

 

Ο Δρ Φώτιος Σπυρόπουλος αναφέρθηκε στις σημαντικές συνεργασίες του ΚΕΜΕ και με τους δυο 

διοργανωτές, οι οποίες υλοποιούνται αυτήν την περίοδο και λαμβάνουν διεθνή χαρακτήρα. 

Επίσης, εξέφρασε τη στήριξη και την υποστήριξη του ΚΕΜΕ σε αυτές τις αξιέπαινες 

επιστημονικές προσπάθειες. 

 

 

Συνέδριο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με την Ελληνική 

Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο με θέμα "Τεχνολογικές 

εξελίξεις και Δικαιοσύνη", 05.04.2019 

 

https://www.facebook.com/lawspotGR/?__xts__%5B0%5D=68.ARBSOKs-A_F9HDEhumfFjgDyvg7KCUjAZ7GhGBz7YYS2suBLrU9HloJGYUsa47tzqnEByvY0VAlW7tQK46mRL_62shm3naWqpSm3fWWivT79lBTI_OS3BpINN-xTNucSSA9ZAG-MvraBZD4DIBN0y2SF6wdwWf_6b0O-07KsEDb5JF-O_NGhcCZrY05zd83S9gRsi2buVUi1lwUAEaMwAG8hjY-OECVHUqcpzh_fbUw7KcQz3CpeSrtPsTWZVodV9KVJ-Lx-reTl061znVDabc7eoLdCCWHnGT7sSJ-5jQkn8ju-t5ryIiWPdPDLVd-WISYt9tziJu16mcyNebUFovRFsA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD2kV1EiBF--eY0m0lGirXigeoU62E2YTOjPvI2nnjDwzp4Ku1RYGaATQDzBG5waiFPbHAvWGTy-Aio
https://www.facebook.com/elsagreece.org/?__xts__%5B0%5D=68.ARBSOKs-A_F9HDEhumfFjgDyvg7KCUjAZ7GhGBz7YYS2suBLrU9HloJGYUsa47tzqnEByvY0VAlW7tQK46mRL_62shm3naWqpSm3fWWivT79lBTI_OS3BpINN-xTNucSSA9ZAG-MvraBZD4DIBN0y2SF6wdwWf_6b0O-07KsEDb5JF-O_NGhcCZrY05zd83S9gRsi2buVUi1lwUAEaMwAG8hjY-OECVHUqcpzh_fbUw7KcQz3CpeSrtPsTWZVodV9KVJ-Lx-reTl061znVDabc7eoLdCCWHnGT7sSJ-5jQkn8ju-t5ryIiWPdPDLVd-WISYt9tziJu16mcyNebUFovRFsA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAVfvng30lZJG90C46cIC4Q2HIOojnMezN9LPVR4LeGuuoR3YI4wF8vqC3Ovks3qFkuT5retFvSCann
https://www.facebook.com/fotios.spyropoulos?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDTm7ScfqNcBNM0DeVJVXWEKYvLm6yl1o7-WoUTHkRLxQO41Hpuo8gXAZl3Myw8nS9dMTfkPnwlVE5I
https://www.facebook.com/lawspotGR/?__xts__%5B0%5D=68.ARBSOKs-A_F9HDEhumfFjgDyvg7KCUjAZ7GhGBz7YYS2suBLrU9HloJGYUsa47tzqnEByvY0VAlW7tQK46mRL_62shm3naWqpSm3fWWivT79lBTI_OS3BpINN-xTNucSSA9ZAG-MvraBZD4DIBN0y2SF6wdwWf_6b0O-07KsEDb5JF-O_NGhcCZrY05zd83S9gRsi2buVUi1lwUAEaMwAG8hjY-OECVHUqcpzh_fbUw7KcQz3CpeSrtPsTWZVodV9KVJ-Lx-reTl061znVDabc7eoLdCCWHnGT7sSJ-5jQkn8ju-t5ryIiWPdPDLVd-WISYt9tziJu16mcyNebUFovRFsA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARD2kV1EiBF--eY0m0lGirXigeoU62E2YTOjPvI2nnjDwzp4Ku1RYGaATQDzBG5waiFPbHAvWGTy-Aio
https://www.facebook.com/elsagreece.org/?__xts__%5B0%5D=68.ARBSOKs-A_F9HDEhumfFjgDyvg7KCUjAZ7GhGBz7YYS2suBLrU9HloJGYUsa47tzqnEByvY0VAlW7tQK46mRL_62shm3naWqpSm3fWWivT79lBTI_OS3BpINN-xTNucSSA9ZAG-MvraBZD4DIBN0y2SF6wdwWf_6b0O-07KsEDb5JF-O_NGhcCZrY05zd83S9gRsi2buVUi1lwUAEaMwAG8hjY-OECVHUqcpzh_fbUw7KcQz3CpeSrtPsTWZVodV9KVJ-Lx-reTl061znVDabc7eoLdCCWHnGT7sSJ-5jQkn8ju-t5ryIiWPdPDLVd-WISYt9tziJu16mcyNebUFovRFsA&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAVfvng30lZJG90C46cIC4Q2HIOojnMezN9LPVR4LeGuuoR3YI4wF8vqC3Ovks3qFkuT5retFvSCann
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Το Συνέδριο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 

Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο και θέμα "Τεχνολογικές εξελίξεις και 

Δικαιοσύνη" υποστηρίχθηκε από το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος και τα μέλη του.  

Η έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε με χαιρετισμό του Υπουργού 

Δικαιοσύνης κυρίου Μιχάλη Καλογήρου και πρώτη συνεδρία με Πρόεδρο την Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου κυρία Ξένη Δημητρίου και εισηγητή μεταξύ άλλων τον Αντιπρόεδρο του ΚΕΜΕ 

Δρα Φώτιο Σπυρόπουλο.  

To Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος είναι πλέον ένας φορέας τον οποίο εμπιστεύονται οι 

κυριότεροι επιστημονικοί και θεσμικοί φορείς αναφορικά με την Ποινική Δικαιοσύνη στην 

Ελλάδα. Ευχαριστούμε την Εισαγγελέα του ΑΠ κα Ξένη Δημητρίου και τον Πρόεδρο της ΕΕΜΔΕΔ 

κ. Κωνσταντίνο Σιώμο για τη συνεργασία. 
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7ο Security Project με θέμα "be safe in a smart world" 

 

Το ΚΕΜΕ παρόν την 1η Απριλίου 2019  στο 7ο Security Project με θέμα "be safe in a smart 

world"! Ο Πρόεδρος του ΚΕΜΕ Διονύσης Χιόνης απηύθυνε χαιρετισμό1, ο Αντιπρόεδρος 

Φώτης Σπυρόπουλος συντόνισε την πρώτη συνεδρία και πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις του 

Ομ. Καθ. Χρήστου Τσουραμάνη2, υπεύθυνου ερευνητικής ομάδας του ΚΕΜΕ και της Έρης 

Ιωαννίδου3, που είναι επιστημονική συνεργάτις του φορέα μας!  

 

                                                           
1https://www.youtube.com/watch?v=DMo45bl0pA&list=PLZjBAObYdrfIKau415jJ2uyTRcfg4LyMf&index=
2&t=0s 
2 https://www.youtube.com/watch?v=FFteN-
wS_ko&list=PLZjBAObYdrfIKau415jJ2uyTRcfg4LyMf&index=3 
3https://www.youtube.com/watch?v=SKFIoCVt6_M&list=PLZjBAObYdrfIKau415jJ2uyTRcfg4LyMf&index=
2 

https://www.youtube.com/watch?v=DMo45bl0pA&list=PLZjBAObYdrfIKau415jJ2uyTRcfg4LyMf&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DMo45bl0pA&list=PLZjBAObYdrfIKau415jJ2uyTRcfg4LyMf&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=FFteN-wS_ko&list=PLZjBAObYdrfIKau415jJ2uyTRcfg4LyMf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=FFteN-wS_ko&list=PLZjBAObYdrfIKau415jJ2uyTRcfg4LyMf&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SKFIoCVt6_M&list=PLZjBAObYdrfIKau415jJ2uyTRcfg4LyMf&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=SKFIoCVt6_M&list=PLZjBAObYdrfIKau415jJ2uyTRcfg4LyMf&index=2
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Θεατρική παράσταση «Επτά Γράμματα» 

 

Οι δικαστικές ψυχολόγοι και συνεργάτιδες του Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος Έρη Ιωαννίδου 

& Εύη Καλούτσου εκπροσώπησαν τον φορέα κατά τη διάρκεια της αποφόρτισης που 

ακολουθούσε μετά το τέλος της παράστασης Επτά Γράμματα που ανέβηκε στο VAULT Theatre 

Plus. Συγκεκριμένα μετά από κάθε παράσταση πραγματοποιείται αποφόρτιση με τη συμμετοχή 

διαφόρων φορέων και ειδικών επιστημόνων. Στο πλαίσιο, αυτό, το ΚΕΜΕ συμμετείχε σε 

ορισμένες από τις παραστάσεις και συμβάλλει από κοινού με τις προσπάθειες των συντελεστών 

στην ευαισθητοποίησή μας απέναντι σε κρίσιμα ζητήματα της ύπαρξής μας και της κοινωνίας. 

Οι παραστάσεις του Δημήτρη Πλαβούκου είναι συγκλονιστικές λόγω του τρόπου με τον οποίο 

προσεγγίζουν θέματα που σχετίζονται με τη βία, τις διακρίσεις, τον σεξισμό αλλά και με την 

αγάπη και την ισότητα. H φετινή παράσταση Επτά Γράμματα περιγράφεται ως εξής: 

«Τι κοινό μπορεί να έχει ο Dante Alighieri, ο Botticelli και ο Michelangelo με τον Fritz Lang, τον 

George Orwell και τον Richard Dawkins; Τι κοινό μπορεί να έχει μια Dominatrix, ένας φασίστας, 

μια ονειροπόλος, ένας καλλιτέχνης, μια ερωτευμένη γυναίκα και ένας οικογενειάρχης; Επτά 

Γράμματα. Σε αυτόν, όλοι ίσοι. Επτά Γράμματα. Ένα ταξίδι αποδοχής, εμπειριών, γνωστικής 

ασυμφωνίας, άρνησης, επιλογών, πράξεων και βιωμάτων που οδηγούν στην ενσυναίσθηση και 

την ευδαιμονία, με κεντρικό άξονα τη μόνη σταθερά στην οποία όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. 

Επτά γράμματα» 
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Συνεργασίες 

European Law Students Association (ELSA) - Πρόγραμμα STEP  

 

To Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος αποτελεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 φορέα 

υποδοχής πρακτικής άσκησης φοιτητών, ασκούμενων και νέων δικηγόρων της ELSA. 

 

Τι είναι το STEP 

Το πρόγραμμα STEP (Student Trainee Exchange Programme) είναι μία από τις σημαντικότερες 

δραστηριότητες του δικτύου της ELSA. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εύρεσης πρακτικής 

άσκησης απευθυνόμενο σε φοιτητές, ασκούμενους και νέους δικηγόρους, μέσω του οποίου τα 

μέλη της ELSA έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν για ορισμένο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό 

και να εργαστούν σε ποικίλους φορείς νομικού ενδιαφέροντος. Συνεργαζόμενοι φορείς στο 

πρόγραμμα αποτελούν δικηγορικά γραφεία, εταιρίες, δικαστήρια, Πανεπιστήμια, διεθνείς 

νομικοί οργανισμοί, Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Θεσμοί και Ινστιτούτα. Αποτελεί μια εξαιρετική 

ευκαιρία για όσους θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους διανύοντας ένα χρονικό 

διάστημα στο εξωτερικό αποκτώντας εργασιακή εμπειρία και ερχόμενοι σε επαφή με μία ξένη 

έννομη τάξη. 

Κάθε χρόνο το δίκτυο δέχεται χιλιάδες αιτήσεις ενώ περισσότεροι από 300 εκπαιδευόμενοι 

επιλέγονται για να πραγματοποιήσουν μια πρακτική. Περί το 60% των μελών της ELSA 
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εγγράφονται ετησίως με αφορμή το πρόγραμμα STEP, δεδομένου ότι αποτελεί αποκλειστικό 

προνόμιο των μελών. 

Πώς λειτουργεί το STEP 

Δύο φορές τον χρόνο (μία κατά το χειμερινό και μία κατά το εαρινό εξάμηνο) στην επίσημη 

ιστοσελίδα της ELSA International δημοσιεύεται ταυτόχρονα στο παγκόσμιο δίκτυο της ELSA το 

STEP Newsletter με όλες τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης. Εισερχόμενος στην 

πλατφόρμα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξερευνήσει τις εκατοντάδες πρακτικές που 

προσφέρονται παράλληλα σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται η ELSA. Στην πλατφόρμα 

μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες σχετικά με τους εργοδότες, τα προσόντα που απαιτούνται 

για απασχόληση σε κάθε συγκεκριμένη πρακτική, καθώς και τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο 

ασκούμενος. Η διάρκεια της πρακτικής προσδιορίζεται από τον εργοδότη και μπορεί να 

εκτείνεται σε διάστημα από δύο εβδομάδες έως δύο χρόνια. Κάθε υποψήφιος μπορεί να κάνει 

αίτηση για έως και τρεις πρακτικές. 

Στην Ελλάδα μεγάλες δικηγορικές εταιρίες, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια, υλοποιώντας την 

επιθυμία τους να απασχολήσουν ασκούμενους από το εξωτερικό δημιουργώντας ένα διεθνικό 

περιβάλλον συνεργασίας και ανταλλαγής ιδεών και τεχνογνωσίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, απευθυνθείτε στην διεύθυνση: 

step@gr.elsa.org step.athens@gr.elsa.org, step.thessaloniki@gr.elsa.org, 

step.komotini@gr.elsa.org  

Πηγή: https://www.elsa-greece.org/step/ 

  

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, το ΚΕΜΕ υποδέχθηκε για πρακτική άσκηση δύο φοιτητές και 

συγκεκριμένα: τον φοιτητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Martin-Luther-University 

Halle-Wittenberg της Γερμανίας, Dominik Gürtler και την φοιτήτρια Νομικής του London School 

of Economics (LSE) Μαρία Νεφέλη Σκοτώρη, ολοκληρώνοντας έτσι δύο κύκλους πρακτικής 

άσκησης. 

Αναλυτικότερα, ο πρώτος κύκλος του προγράμματος “STEP” ολοκληρώθηκε επιτυχώς στο ΚΕΜΕ 

με κλειστό workshop με θέμα την παραβατικότητα των ανηλίκων στη Γερμανία. Βασικός 

εισηγητής ο φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Martin-Luther-University Halle-

Wittenberg της Γερμανίας, Dominik Gürtler, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την πρακτική του 

στον Φορέα μας, αλλά θα συνεχίσει να αποτελεί ενεργό μέλος της ομάδας μας! 

mailto:step@gr.elsa.org
mailto:step.athens@gr.elsa.org
mailto:step.thessaloniki@gr.elsa.org
mailto:step.komotini@gr.elsa.org
https://www.elsa-greece.org/step/
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Εuropean Restorative Justice Forum - Παγκόσμια Εβδομάδα Αποκατασταστικής 

Δικαιοσύνης 2019 

 

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης 2019 (#RJWeek) εορτάστηκε στην 

Ευρώπη και διεθνώς την εβδομάδα 17-24 Νοεμβρίου 2019. 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕΜΕ) συμμετείχε στον εορτασμό σε συνεργασία με το 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Επανορθωτική 
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Δικαιοσύνη (European Forum for Restorative Justice) Κατερίνα Σούλου, ξεκινώντας εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης "Restorative Justice (RJ)" τόσο στην αγγλική ιστοσελίδα του όσο και στα 

κοινωνικά μέσα. Άρθρα σχετικά με την Αποκαταστατική Δικαιοσύνη (στην αγγλική γλώσσα) 

καθώς και άλλο οπτικοακουστικό υλικό, παρουσιάστηκαν από την Κατερίνα Σούλου και 

δημοσιεύθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Περισσότερες πληροφορίες για την 

RJWeek: http://www.euforumrj.org/events/rj-week-2019/ 

 

 

 

 

 

http://www.euforumrj.org/events/rj-week-2019/
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Εγκληματολογικά αρχεία 

Αρχείο Ομότιμου Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Αντώνη Μαγγανά 

 

Καλωσορίζουμε την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου Droit pénal canadien, GisèleCôté-Harper, 

Antoine D. Manganas, JeanTurgeon, Quèbec, Les éditions Yvon Blais, 1984 που κατατάσσεται ως 

η καλύτερη πραγματεία για τον ποινικό νόμο του Καναδά, η οποία διακρίνεται για το βάθος των 

ακαδημαϊκών γνώσεων και τη διαύγεια της επιστημονικής σκέψης των συγγραφέων της. 

 

 

Σεμινάρια 

Το έτος 2019 το ΚΕΜΕ πραγματοποίησε τα κάτωθι σεμινάρια: 
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Εγκλήματα κατά της ζωής 

Ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου & εγκληματολογική διάσταση 

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕΜΕ) ανακοινώνουν μια νέα 

εκπαιδευτική συνεργασία που αφορά στη συνδιοργάνωση προγραμμάτων επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ποινικού & εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. 

Εισηγητές: Δ. Χιόνης, Δικηγόρος, ΜΔΕ, Πρόεδρος ΚΕΜΕ, Μ. Λεμπέση, Εγκληματολόγος, ΜΔΕ 

Εγκληματολογίας, Διευθύντρια ΚΕΜΕ, Φ. Σπυρόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Αντιπρόεδρος ΚΕΜΕ 

 

Σεμιναριακές διαλέξεις “Forensic Psychology and Crime” 

1.«Σεξουαλικά εγκλήματα: Από το Internet στο Φυσικό Κόσμο» 

2.«Σεξουαλικά εγκλήματα: Από το Internet στο Φυσικό Κόσμο» 

3.“Από το ενδιαφέρον στο stalking: Μικρή ή μεγάλη απόσταση;” 

Εισηγήτριες: 

Ερατώ-Μαρία Ιωαννίδου, ∆ικαστική Ψυχολόγος, MSc και Personal Coach. Διατηρεί γραφείο, 

είναι επιστημονική συνεργάτης του ΚΕΜΕ, διδάσκει στο Hellenic American College και έχει 

εργαστεί μεταξύ άλλων στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

 

Εύη Καλούτσου, Δικαστική Ψυχολόγος, MSc και εκπαιδευόμενη Γνωσιακής-Συμπεριφορικής 

Ψυχοθεραπείας (CBT), ιδιωτική άσκηση του επαγγέλματος και επιστημονική συνεργάτης του 

ΚΕΜΕ Μεταξύ άλλων έχει εργαστεί ως σύμβουλος θυμάτων κακοποίησης και σύμβουλος 

αυτοπτών μαρτύρων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Cybercrime: Χρήσιμες γνώσεις ενός επαγγελματία για τη διαχείριση περιστατικών» 

Εισηγήτρια: 

 

Ερατώ-Μαρία Ιωαννίδου ∆ικαστική Ψυχολόγος, MSc και Personal Coach. Διατηρεί γραφείο, 

διδάσκει στο Hellenic American College και έχει εργαστεί μεταξύ άλλων στη Διεύθυνση Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

https://www.nb.org/greek/d-chionis.html
https://www.nb.org/greek/m-lempesi.html
https://www.nb.org/greek/f-spuropoulos.html
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Ανακοινώσεις 

Ανακοίνωση ΚΕΜΕ για τον εκλιπόντα Ομότιμο Καθηγητή της Νομικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών Ν. Ανδρουλάκη 

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΜΕ εξέφρασε θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του 

εκλιπόντα Καθηγητή Νικόλαου Ανδρουλάκη. Η συμβολή του στη νομική επιστήμη και ειδικά στο 

ποινικό δίκαιο υπήρξε καταλυτική και το έργο του θα παραμείνει σημείο αναφοράς και για τις 

μελλοντικές γενιές νομικών. 

http://e-keme.gr/ψήφισμα-για-τον-εκλιπόντα-ομότιμο-

καθ/?fbclid=IwAR3qKbo6MH2kAK7Dycv4ALb9GY04jqJV85iykWNOkt4v0lN2B2ckMEM5heY  

 

 

 

 

http://e-keme.gr/ψήφισμα-για-τον-εκλιπόντα-ομότιμο-καθ/?fbclid=IwAR3qKbo6MH2kAK7Dycv4ALb9GY04jqJV85iykWNOkt4v0lN2B2ckMEM5heY
http://e-keme.gr/ψήφισμα-για-τον-εκλιπόντα-ομότιμο-καθ/?fbclid=IwAR3qKbo6MH2kAK7Dycv4ALb9GY04jqJV85iykWNOkt4v0lN2B2ckMEM5heY
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Συναντήσεις 

 

Συνάντηση ΚΕΜΕ με τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Εταιρείας 

Εγκληματολογίας 

 

To ΚΕΜΕ συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Γενικό Γραμματέα της Διεθνούς Εταιρείας 

Εγκληματολογίας Καθηγητή Stephan Parmentier και την διεπιστημονική ομάδα του με την 

ευκαιρία της επίσκεψής τους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος 

“Post-traumatic Integration. Low- Level Psychological Support and Intervention on 

Refugees”. 

 

 

#Ιnfoday2019 

 

Για τρίτη συνεχή χρονιά το ΚΕΜΕ συναντά παλαιά, νέα και υποψήφια μέλη, συνεργάτες και 

φίλους και ανταλλάσσει απόψεις για επικείμενες δράσεις και μελλοντικά σχέδια εντός και εκτός 

των συνόρων. 
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Επισκέψεις 

 

Εγκληματολογικό Μουσείο 

 

Το  Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος σε συνεργασία με το Τμήμα Εργοθεραπείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργάνωσε επίσκεψη στο εγκληματολογικό μουσείο της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Πάνω από 100 μέλη του ΚΕΜΕ και φοιτητές του ΠΑΔΑ με τη συνοδεία της ΓΓ του ΚΕΜΕ 

Αναστασίας Χαλκιά και του Αντιπροέδρου του ΚΕΜΕ Φώτη Σπυρόπουλου ξεναγήθηκαν στα 

μοναδικά στην Ελλάδα εκθέματα του μουσείου. 

Λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος από τα μέλη μας, το ΚΕΜΕ θα διοργανώσει και επόμενη 

επίσκεψη για μέλη του. Εκφράζουμε και από αυτό το βήμα τις ευχαριστίες μας στην Ιατρική 

Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συνεργασία!  

 



46 
 

 

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας ΚΕΜΕ 2019 

Στιγμές από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας! Τυχεροί της βραδιάς ο Πρόεδρος 

Διονύσης Χιόνης, ο Αντιπρόεδρος Φώτης Σπυρόπουλος και ο επιστημονικός συνεργάτης μας 

Δημήτρης Πετρούνιας. Ακόμα πιο τυχεροί όσοι παρευρέθηκαν και παρακολούθησαν τη ζωντανή 

συνέντευξη του σπουδαίου ιατροδικαστή κ. Φίλιππου Κουτσαύτη, ο οποίος απάντησε σε 

ερωτήσεις των μελών του Δ.Σ. και του κοινού! 
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Μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης 

 

- Η ιστοσελίδα του ΚΕΜΕ:  

 ελληνική έκδοση www.e-keme.gr  

αγγλική έκδοση http://e-keme.gr/en/home-the-centre-for-the-study-of-crime-csc/ 

.  

 

 

- H ιστοσελίδα του “CrimeTimes”: www.crimetimes.gr  

 

 

 

 

http://www.e-keme.gr/
http://www.crimetimes.gr/
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7. -Κοινωνικά δίκτυα 

 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (επίσημη σελίδα):  

https://www.facebook.com/365673366919481 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (δημόσια ομάδα): 

https://www.facebook.com/groups/925272664254037 

CrimeTimes:  

https://www.facebook.com/CrimeTimes-1252915794747117  

 

 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος: 

https://twitter.com/kentromeletise1?lang=el  

 

 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος: 

https://www.linkedin.com/company/κεντρο-μελέτης-του-εγκλήματος 

https://www.facebook.com/365673366919481
https://www.facebook.com/groups/925272664254037
https://www.facebook.com/CrimeTimes-1252915794747117
https://twitter.com/kentromeletise1?lang=el
https://www.linkedin.com/company/κεντρο-μελέτης-του-εγκλήματος

