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1. To Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Διονφςθσ Χιόνθσ, Πρόεδροσ, Δικθγόροσ, ΜΔΕ Τομζα Ποινικϊν και Εγκλθματολογικϊν 

Σπουδϊν τθσ Νομικισ Σχολισ Ακθνϊν του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

Φώτιοσ πυρόπουλοσ, Αντιπρόεδροσ, Δικθγόροσ – Οικονομολόγοσ, Διδάκτωρ Ποινικοφ 

Δικαίου και Εγκλθματολογίασ τθσ Νομικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

Αναςταςία Χαλκιά, Γενικι Γραμματζασ, Κοινωνιολόγοσ, Διδάκτωρ Εγκλθματολογίασ, 

Διδάςκουςα του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Αττικισ, Αναπλθρϊτρια Αντιπρόςωποσ τθσ 

Ελλάδασ ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόλθψθσ του Εγκλιματοσ (EU.C.P.N.) 

Μάρκα Λεμπζςθ, Σαμίασ, Διευκφντρια ΚΕ.Μ.Ε., Κοινωνιολόγοσ, ΜΔΕ «Εγκλθματολογία» 

Παντείου Πανεπιςτθμίου, Υποψιφια Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

Ευαγγελία Ανδρουλάκθ, Μζλοσ, Δικθγόροσ, ΜΔΕ «Εγκλθματολογία» Παντείου 

Πανεπιςτθμίου 

Αντωνία Καςτρινάκθ, Μζλοσ, Κοινωνικι Ανκρωπολόγοσ, ΜΔΕ «Εγκλθματολογία» Παντείου 

Πανεπιςτθμίου, Υποψιφια Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιςτθμίου 
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2. Ετήςιο μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ ςυμπλιρωςε άλλο ζνα ζτοσ παρουςίασ τόςο ςε 

επιςτθμονικό όςο και ςε κοινωνικό επίπεδο επιδεικνφοντασ πολυςχιδι δράςθ και 

δθμιουργικζσ ςυνζργειεσ. Το προθγοφμενο ζτοσ ιταν ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για εμάσ, κακώσ 

μετά τα πρώτα βιματα του Φορζα κρίναμε ότι είχαν ωριμάςει πλζον οι ςυνκικεσ, ώςτε να 

αρχίςει να κακιερώνεται ωσ ζνασ ςθμαντικόσ επιςτθμονικόσ παράγοντασ.  

Πρωταρχικό μζλθμά μασ ιταν, είναι και κα παραμείνει θ επιδίωξθ δθμιουργικών 

ςυνεργειών με ςκοπό τθν παραγωγι του βζλτιςτου δυνατοφ αποτελζςματοσ. Σε αυτό το 

πλαίςιο είμαςτε ιδιαίτερα υπεριφανοι που κατά τθ διάρκεια του 2017 ςυνεργαςτικαμε, 

μεταξφ άλλων, με το Organized Crime Observatory και το Northeastern University of Boston 

(USA), με τον Δικθγορικό Σφλλογο Ακθνών ςε εκδιλωςθ που τζκθκε υπό τθν αιγίδα τθσ 

Προεδρίασ τθσ Δθμοκρατίασ, τθν ELSA Greece, τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., τθν Νομικι Βιβλιοκικθ, τθν 

Ειςαγγελία κατά τθσ Διαφκοράσ, το Αγροτικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Αγιάσ Χανίων, αλλά και 

με Κακθγθτζσ, όπωσ οι κ.κ. Ν. Κουράκθσ, Λ. Κοτςαλισ, Α. Μαγγανάσ, Γ. Πανοφςθσ, Ν. 

Παςςάσ, Χ. Τςουραμάνθσ, κ.ά., που υπιρξαν Δάςκαλοί μασ και μασ τιμοφν με τθ ςτιριξι 

τουσ. 

Επιπλζον, δθμιουργιςαμε ι φιλοξενιςαμε νζα πρωτότυπα εγχειριματα, όπωσ το 

Street Art Project και το Εργαςτιριο Πολιτιςμικισ Εγκλθματολογίασ και ςυνεχίςαμε 

παρζχουμε πολυεπίπεδθ ςτιριξθ ςε νζουσ επιςτιμονεσ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ενεργά ςτισ 

ερευνθτικζσ μασ ομάδεσ, ςτθ ςυντακτικι ομάδα του CrimeTimes που ςυμπλιρωςε πλζον 

επτά (7) τεφχθ, ςτθν ομάδα ανάγνωςθσ, κ.λπ., με αποτζλεςμα τα μζλθ να αποτελοφν πλζον 

ςθμαντικοφσ ςυνεργάτεσ του ΚΕ.Μ.Ε. ςε κάκε δράςθ. 

Ιδιαίτερα ςθμαντικό βιμα για το ζτοσ 2018 αποτζλεςε ο προςανατολιςμόσ των 

δράςεων του Φορζα μασ ςε υπερεκνικό επίπεδο αφενόσ με τθν ςυμμετοχι μασ ςτο 18ο 

Ετιςιο Ευρωπαϊκό Συνζδριο Εγκλθματολογίασ και αφετζρου με τθ ςυνεργαςία μασ με το 

Organized Crime Observatory και το Northeastern University of Boston, που αποτελοφν 

ςθμαντικι παρακατακικθ για ακόμα πιο ζντονθ διεκνι παρουςία ςτο άμεςο μζλλον.  

 Τζλοσ, με τισ κοινωνικζσ δράςεισ μασ αποδείξαμε ζμπρακτα ότι ζνασ επιςτθμονικόσ 

Φορζασ δεν πρζπει είναι αποκομμζνοσ από τθν κοινωνία, αλλά να τθν προςεγγίηει, να 

επεμβαίνει και να προςφζρει ποικιλοτρόπωσ. Ωσ Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΚΕ.Μ.Ε. 

δεςμευόμαςτε για ανάλογθ ποιοτικά και ποςοτικά ςυνζχεια ςε επιςτθμονικό και κοινωνικό 

επίπεδο,  ώςτε να υλοποιιςουμε από κοινοφ με τουσ ςυνεργάτεσ μασ όςα ονειρευόμαςτε. 

Το ΔΣ του Κζντρου Μελζτησ του Εγκλήματοσ (ΚΕ.Μ.Ε.) 
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3. Μια ματιά ςτην ιςτορία και το ςκοπό μασ 
 

Ο ςκοπόσ του ΚΕ.Μ.Ε. είναι θ επιςτθμονικι μελζτθ, θ ζρευνα και θ δθμόςια προβολι 

κεμάτων Εγκλθματολογίασ. Η επεξεργαςία προτάςεων και θ διατφπωςθ απόψεων για 

κζματα που ςχετίηονται με τθν Εγκλθματολογία και τθν αντεγκλθματικι πολιτικι. Η παροχι 

επιςτθμονικισ ςυνδρομισ προσ πολιτικοφσ, κοινωνικοφσ, πολιτιςτικοφσ και επιςτθμονικοφσ 

φορείσ τθσ χϊρασ ςε κζματα που ανάγονται ςτθν Εγκλθματολογία. Η ενθμζρωςθ και θ 

ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν γφρω από ηθτιματα εγκλθματολογικοφ ενδιαφζροντοσ. 

Για τθν πραγματοποίθςθ του ςκοποφ το ΚΕ.Μ.Ε. διοργανώνει 

εκδθλϊςεισ όπωσ ςυνζδρια, θμερίδεσ, διαλζξεισ, ςεμινάρια, δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ 

κ.λπ. Προγραμματίηει, καταρτίηει και δθμοςιεφει μελζτεσ ι δθμοςιεφει με οποιοδιποτε 

πρόςφορο τρόπο τα πορίςματα των ςυνεδρίων, ςυηθτιςεων και ερευνθτικϊν μελετϊν 

του. Εκφράηει δθμόςια τισ κζςεισ του για επίκαιρα ηθτιματα που άπτονται του 

εγκλθματικοφ φαινομζνου. Συςτινει ειδικζσ ομάδεσ εργαςίασ, αποτελοφμενεσ από μζλθ 

τθσ ι εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ. Διοργανϊνει ι ςυμμετζχει ςε εκνικά ι διεκνι ςυνζδρια, 

επικοινωνϊντασ ι ςυνεργαηόμενο με ςωματεία ι Ενϊςεισ που επιδιϊκουν τουσ αυτοφσ ι 

παρεμφερείσ ςκοποφσ. Ενκαρρφνει και προωκεί τθ ςυνεργαςία ςτο πλαίςιο 

διεπιςτθμονικϊν προςεγγίςεων με άλλουσ φορείσ, ι Κζντρα ι Ενϊςεισ.  
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4. CrimeTimes – Ηλεκτρονική περιοδική επιθεώρηςη 

Εγκληματολογίασ και Ποινικήσ Δικαιοςύνησ 
 

 
 

Ηλεκτρονικι περιοδικι επικεϊρθςθ Εγκλθματολογίασ και Ποινικισ Δικαιοςφνθσ “CrimeTimes” 
(www.crimetimes.gr), τεφχοσ#7 

 

Η ελεφκερθσ πρόςβαςθσ θλεκτρονικι 

περιοδικι επικεϊρθςθ Εγκλθματολογίασ 

και Ποινικισ Δικαιοςφνθσ “CrimeTimes” 

(www.crimetimes.gr) δθμοςιεφει άρκρα 

και απόψεισ ςχετικά με επίκαιρα κζματα 

αναφορικά με τα ωσ άνω επιςτθμονικά 

πεδία. Τθν επιςτθμονικι διεφκυνςθ 

ζκδοςθσ ζχει το Κζντρο Μελζτθσ του 

Εγκλιματοσ (ΚΕ.Μ.Ε.) Σφμβουλοι ζκδοςθσ 

είναι κατά κφριο λόγο Κακθγθτζσ 

Πανεπιςτθμίων και επιςτθμονικοί 

ςυνεργάτεσ του περιοδικοφ είναι 

καταξιωμζνοι επιςτιμονεσ ςτον χϊρο τθσ 

Εγκλθματολογίασ και τθσ ποινικισ 

δικαιοςφνθσ. Συντονιςτζσ ζκδοςθσ από το 

1ο τεφχοσ του περιοδικοφ ζωσ και το 6ο 

διετζλεςαν ο πολιτικόσ επιςτιμονασ και 

δθμοςιογράφοσ κ. Βαγγζλθσ Γεωργίου και 

ο νομικόσ-LLM κ. Κϊςτασ Λεϊμονισ. 

Πλζον, από το 7ο τεφχοσ και ςτο εξισ 

Συντονιςτισ ζκδοςθσ του περιοδικοφ 

είναι ο κ. Μάνοσ Τεχνίτθσ, νομικόσ, ΜΔΕ 

Εγκλθματολογίασ και υποψ. διδάκτωρ τθσ 

Νομικισ Σχολισ του Δθμοκρίτειου 

http://www.crimetimes.gr/
http://www.crimetimes.gr/


11 

 

Πανεπιςτθμίου Θράκθσ. Η ςυντακτικι 

ομάδα απαρτίηεται από μζλθ του ΚΕ.Μ.Ε. 

προερχόμενα από επιμζρουσ 

επιςτθμονικοφσ  κλάδουσ, όπωσ θ 

Νομικι, θ Ψυχολογία, θ Κοινωνιολογία, θ 

Κοινωνικι Ανκρωπολογία, θ 

Δθμοςιογραφία κ.ά. Το “CrimeTimes” 

εκδίδεται τζςςερισ φορζσ ετθςίωσ και θ 

πρόςβαςθ παρζχεται ελεφκερα και 

δωρεάν ςτο κοινό. Η αποςτολι άρκρων 

προσ δθμοςίευςθ είναι δυνατι, υπό τον 

όρο τθσ ζγκριςισ τουσ από τθ 

διεφκυνςθ του περιοδικοφ. Οι απόψεισ 

που εκφράηονται και διατυπϊνονται 

ενυπόγραφα μζςω τθσ ιςτοςελίδασ αυτισ 

αποδίδονται και δεςμεφουν αποκλειςτικά 

τον ςυγγραφζα του οικείου άρκρου. Ο 

ιςτότοποσ αυτόσ ζχει δθμιουργθκεί pro 

bono και υποςτθρίηεται από τθν 

δθμιουργικι ομάδα τθσ εταιρείασ nevma 

(www.nevma.gr). Κατά το ζτοσ 2017 

εξεδόκθςαν ςυνολικά τζςςερα (4) τεφχθ 

με ενυπόγραφα κείμενα νζων 

επιςτθμόνων, προςωπικοτιτων 

εγνωςμζνου κφρουσ, κεςμικϊν 

εκπροςϊπων και ακαδθμαϊκϊν που 

προςζλκυςαν το ενδιαφζρον χιλιάδων 

αναγνωςτϊν, όπωσ αποδεικνφουν τα 

ςυνολικάviews του κάκε τεφχουσ αλλά 

και του κάκε άρκρου μεμονωμζνα, κακϊσ 

και οι εκτενείσ αναδθμοςιεφςεισ από τον 

θλεκτρονικό θμεριςιο τφπο. 

 
Στιγμιότυπο από τθ ςυνζντευξθ του Κακθγθτι Νίκου 

Παςςά ςτο CrimeTimes 
 

Ενδεικτικά  φιλοξενιςαμε άρκρα του 

Ομότιμου Κακθγθτι Γιάννθ Πανοφςθ, 

του Ομότιμου Κακθγθτι Χριςτου 

Τςουραμάνθ, του Γενικοφ Γραμματζα ςτο 

Υπουργείο Προςταςίασ του Πολίτθ κ. 

Δθμιτρθ Αναγνωςτάκθ και ςυνεντεφξεισ 

του Προζδρου τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρείασ 

Εγκλθματολογίασ Kακθγθτι Gorazd 

Mesko, του Κακθγθτι Nίκου Παςςά 

Northeastern University (U.S.A.), τθσ 

Αναπλ. Κακθγιτριασ του Δθμοκρίτειου 

Πανεπιςτθμίου Θράκθσ, Ακαναςίασ 

υκιώτου  και άλλα  πολλά που μπορείτε 

να διαβάςετε ςτον 

ιςτότοποwww.crimetimes.gr

 

 

 

 

http://www.crimetimes.gr/
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5. Έρευνα 

5.1 Το ελληνικό χρέοσ και οι παραβιάςεισ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 

Το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ (ΚΕ.Μ.Ε.)ςε ςυνεργαςία με το Organized Crime 

Observatory (OCO) και το Northeastern University of Boston (USA) ανζλαβε να υλοποιιςει 

τθν ερευνθτικι πρόταςθ του Κακθγθτι Εγκλθματολογίασ και Ποινικισ Δικαιοςφνθσ ςτο 

Northeastern University Δρα Νίκου Παςςά, με κζμα το ελλθνικό χρζοσ και οι παραβιάςεισ 

των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν Ελλάδα. 

Kφριοσ ςτόχοσ αυτοφ του ζργου είναι να παράςχει μια εμπεριςτατωμζνθ, ακριβι και 

επιςτθμονικι περιγραφι τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα και, το 

ςθμαντικότερο, των όρων που επιβάλλονται ςε μια ςειρά κυβερνιςεων αποτελοφμενεσ 

από πζντε διαφορετικά πολιτικά κόμματα από το 2009 και εντεφκεν και να διερευνιςει 

πικανζσ παραβιάςεισ των ςυνταγματικϊν και ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςτθν Ελλάδα. Το 

ωσ άνω ζργο περιλαμβάνει βιβλιογραφικι ζρευνα και ζρευνα πεδίου με ςυνεντεφξεισ ςε 

ειδικζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ που είχαν ενεργό ρόλο ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι 

των μνθμονιακϊν πολιτικϊν.  

5.2 Φυλακή και γλώςςα (επαναληπτική έρευνα) 

 

Στο πλαίςιο του ςεμιναρίου ςτο Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ με τίτλο «Φυλακζσ: 

ζρευνα και γλωςςικά ηθτιματα» διεξάγεται θ επαναλθπτικι ζρευνα με τίτλο «Φυλακι 

και Γλώςςα (επαναλθπτικι ζρευνα)». Για τθ διεξαγωγι τθσ επαναλθπτικισ ζρευνασ 

ςυγκροτικθκε τον Απρίλιο του 2018 ςτο Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ επταμελι 

επιςτθμονικι ομάδα εκπαιδευομζνων του ςεμιναρίου «Φυλακι και Γλώςςα» και 

ταυτόχρονα μελϊν του Κζντρου Μελζτθσ του Εγκλιματοσ, με επιςτθμονικι υπεφκυνθ τθν 

διδάκτορα Αγγελικι Φ. Καρδαρά, φιλόλογο και ςυγγραφζα, τακτικι επιςτθμονικι 

ςυνεργάτιδα του Κζντρου Μελζτθσ του Εγκλιματοσ και ςυνεργάτιδα του Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν (ςτο πλαίςιο των εκπαιδευτικϊν e-learning προγραμμάτων «ΜΜΕ και 

Εγκλθματικότθτα: το ζγκλθμα ωσ είδθςθ και ωσ μινυμα» και «Αςτυνομικό και δικαςτικό 

ρεπορτάη»). Τα μζλθ τθσ ομάδασ είναι, με αλφαβθτικι ςειρά, τα ακόλουκα: Βαρβάρα 

Βαγιανοφ, Νεφζλη-Αικατερίνη Μπαφοφνη, Βαςιλική Σταθοποφλου, Δημήτρησ 

Τςιατςιάνησ, Αγγελική Τςόκα, Πελαγία Χολζβα, Κωνςταντίνα Χονδρογιάννη. 
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Επιςθμαίνεται ότι θ ζρευνα με τίτλο «Φυλακι και γλώςςα: θ γλώςςα ωσ κρίςιμο και 

αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ δομισ των φυλακών», με επιβλζποντα τον Κακθγθτι 

Εγκλθματολογίασ, κ. Γιάννθ Πανοφςθ, αποτζλεςε το κζμα τθσ διδακτορικισ διατριβισ τθσ 

γράφουςασ που εκπονικθκε ςτο Τμιμα Επικοινωνίασ και ΜΜΕ του Εκνικοφ 

Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και τον Ιοφνιο του 2014 εκδόκθκε ςε βιβλίο με τίτλο 

«Φυλακι και Γλώςςα»(πρόλογοσ Κακθγθτι Γ. Πανοφςθ), από τισ εκδόςεισ νομικϊν βιβλίων 

ΑΝΤ. Ν. Σάκκουλα, ςτθ ςειρά του Εργαςτιριου Ποινικϊν και Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν 

(Διεφκυνςθ: Κακθγθτισ Νζςτωρ Κουράκθσ). 

5.3 ‘Έρευνα ςτάςεων αλλοδαπών τρίτων χωρών απέναντι ςτο 

εγκληματικό φαινόμενο 

 

Σε ερευνθτικό επίπεδο, διεκνϊσ και ςτθν Ελλάδα, διαπιςτϊνεται ολοζνα και περιςςότερο 

ιδιαίτερο ερευνθτικό ενδιαφζρον για το ηιτθμα τθσ μετανάςτευςθσ και ειδικότερα των 

ςτάςεων του γθγενοφσ πλθκυςμοφ απζναντι ςε αυτιν, κακϊσ και για τθ διερεφνθςθ τθσ 

ςυμβολισ τθσ ςτθν εγκλθματικότθτα. Ωςτόςο, κατόπιν βιβλιογραφικισ επιςκόπθςθσ ςτο 

πλαίςιο του Εργαςτθρίου Πολιτιςμικισ Εγκλθματολογίασ (Cultural Criminology Lab) που 

λειτουργεί ςτο Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ διαπιςτϊκθκε ότι οι ςτάςεισ των ίδιων των 

αλλοδαπϊν απζναντι ςε μείηονα ηθτιματα που άπτονται τθσ κοινωνικισ ευταξίασ, όπωσ το 

ζγκλθμα, δεν ζχουν διερευνθκεί εμπειρικά. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ υπό εκπόνθςθ ζρευνα του Κζντρου Μελζτθσ του Εγκλιματοσ επιχειρεί 

να καλφψει το ωσ άνω ερευνθτικό κενό και να κομίςει τα πορίςματά τθσ ςτθν ελλθνικι 

Πολιτεία με ςτόχο τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςι τουσ προσ όφελοσ τθσ κοινωνικισ ειρινευςθσ. 

Η εν κζματι ζρευνα λαμβάνει υπόψθ τισ κεωρθτικζσ και μεκοδολογικζσ προςεγγίςεισ τθσ 

Πολιτιςμικισ Εγκλθματολογίασ απζναντι ςτθν κατανόθςθ και ερμθνεία του εγκλθματικοφ 

φαινομζνου. 
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6. Επιςτημονικά projects 
 

6.1 The Street Art Project 

 

 

Το “The Street Art Project” πραγματοποιείται υπό τθν αιγίδα του Κζντρο Μελζτθσ του 

Εγκλιματοσ – ΚΕ.Μ.Ε. από τον Φεβρουάριο 2018 ζωσ ςιμερα με τθν ανάλθψθ ςυντονιςμοφ 

από τθν Κοινωνιολόγο-Εγκλθματολόγο Κωνςταντίνα Κωνςταντίνου ςε επιςτθμονικι 

ςυνεργαςία και επιμζλεια με τθν Δρα Ευδοξία Φαςοφλα και τθν επταμελι επιςτθμονικι 

ομάδα εργαςίασ (βλ. αναλυτικά ςε http://e-keme.gr/street-art-project/).  

 

Γενικότερα, το ςυγκεκριμζνο Project ςτοχεφει : 

• Στθν εξζταςθ του εκνικοφ, ευρωπαϊκοφ και διεκνοφσ νομικοφ πλαιςίου που ςχετίηεται με 

τισ εικαςτικζσ παρεμβάςεισ ςτο δθμόςιο χϊρο. 

• Στθ μελζτθ τθσ ιςτορικισ και δυνατισ ςχζςθσ τθσ Street Art με το Graffiti. 

• Στθ διατφπωςθ οριςμϊν των εννοιϊν και τον ςαφι διαχωριςμό των υλικϊν / εργαλείων 

που χρθςιμοποιοφνται από πλευράσ τεχνο–τροπίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

προςζγγιςισ τθσ μζςω τθσ γραφολογικισ ανάλυςθσ. 

• Στθ δθμιουργία τυπολογίασ των καλλιτεχνϊν τθσ Street Art. 

http://e-keme.gr/street-art-project/
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• Στθ διεπιςτθμονικι ςφνδεςθ τθσ Street Art με τισ ανκρωπιςτικζσ και κοινωνικζσ επιςτιμεσ 

με βαςικό άξονα τθν πρόλθψθ του εγκλιματοσ, ειδικότερα μζςα από τθν πρωτοβάκμια, 

δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και άλλουσ δθμόςιουσ / ιδιωτικοφσ φορείσ. 

• Στθ διατφπωςθ προτάςεων αντεγκλθματικισ πολιτικισ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ τθσ Street 

Art τόςο ςτο δθμόςιο χϊρο όςο και ςτον κλειςτό χϊρο των καταςτθμάτων κράτθςθσ αλλά 

και ωσ εναλλακτικό τθσ ποινισ φυλάκιςθσ μζτρο και ειδικότερα ςτο πλαίςιο επιβολισ και 

εφαρμογισ τθσ κοινωφελοφσ εργαςίασ ανθλίκων (και νεαρϊν) παραβατϊν. 

 

Ο κφριοσ λόγοσ που ονομάςτθκε “Project” το ςυγκεκριμζνο επιςτθμονικό εγχείρθμα 

ζγκειται ςτθν ιδιαίτερθ εφιμερθ διάςταςθ που χαρακτθρίηει το ίδιο το αντικείμενο μελζτθσ 

και εμβάκυνςθσ. Σε αντίκεςθ, λοιπόν, με τθν εφιμερθ διάρκεια ενόσ ζργου τθσ “Street Art” 

ςτουσ δρόμουσ τθσ Ακινασ κι όχι μόνο, θ ίδια θ “Street Art” παραμζνει επίκαιρθ, 

ςυνεχόμενθ, παροφςα και ζτοιμθ να απαντιςει ςε κάκε κοινωνικι, οικονομικι, πολιτικι 

πρόκλθςθ. Συνεπϊσ, θ μελζτθ τθσ απαιτεί αφφπνιςθ, διάρκεια και εγριγορςθ. 

 

Συντονίςτρια: Κωνςταντίνα Κωνςταντίνου 

Συνεργαςία: Δρ Ευδοξία Φαςοφλα 

Μζλθ Ομάδασ Εργαςίασ: Γιώργοσ Γιακουβάκθσ, Αγγελικι – Φανουρία Γιαννάκθ, Ιωάννα 

Δερβίςθ, Κατερίνα Καλογεράκθ, Νεφζλθ Μπαφοφνθ, Αγγελικι Πεπόνθ, Βικτώρια 

Σηουμζρκα, Μαίρθ Φωςκόλου 

 

Χορθγόσ επικοινωνίασ: 

 

Δείτε περιςςότερα: http://e-keme.gr/category/street-art-project/ 

 

6.1.1 Δημοςιεύςεισ Street Art Project 

 

Το 2018 δθμοςιεφκθκαν ςτθν ιςτοςελίδα του Κζντρου μασ τα παρακάτω κείμενα: 

-“The Street Art Project” Ειςαγωγικό θμείωμα – Πρόλογοσ: http://e-keme.gr/the-street-

art-project-ειςαγωγικό-ςθμείωμα-πρόλογο/ 

http://e-keme.gr/category/street-art-project/
http://e-keme.gr/the-street-art-project-����������-��������-�������/
http://e-keme.gr/the-street-art-project-����������-��������-�������/
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-Street Art Ρζκυμνο: http://e-keme.gr/street-art-rethymno/ 

-Νομικι προςζγγιςθ τθσ Street Art – Σζχνθσ του δρόμου: http://e-keme.gr/the-street-art-

project-νομικι-προςζγγιςθ-τθσ-street-art-τζχ/ 

-Θ «Σζχνθ του Δρόμου» ωσ Φκορά Ξζνθσ Ιδιοκτθςίασ ςφμφωνα με το Ελλθνικό Ποινικό 

Δίκαιο:http://e-keme.gr/the-street-art-project-θ-τζχνθ-του-δρόμου-ωσ-φκορά-ξ/ 

- Ιςτορικι αναδρομι τθσ “Street Art” – Α΄ Μζροσ: Φαινομενολογία του “Graffiti”:  

http://e-keme.gr/ιςτορικι-αναδρομι-τθσ-street-art-α΄-μζροσ-φ/ 

-Ιςτορικι αναδρομι τθσ “Street Art” (ςυνζχεια του Α’ Μζρουσ τθσ Β’ Ενότθτασ):http://e-

keme.gr/ιςτορικι-αναδρομι-τθσ-street-art-ςε-ςυνζχε/ 

 

6.1.2Πρώτη καλλιτεχνική και εκπαιδευτική δράςη του 

#TheStreetArtProject 

 

 

 

Τθν Παραςκευι 22 Μαρτίου 2018 πραγματοποιικθκε θ πρϊτθ καλλιτεχνικι δράςθ του 

#TheStreetArtProject ςτο 2ο Γυμνάςιο Αλίμου. Η εικαςτικι καλλιτζχνθσ Άννα Δθμθτρίου, 

http://e-keme.gr/street-art-rethymno/
http://e-keme.gr/the-street-art-project-������-����������-���-street-art-���/
http://e-keme.gr/the-street-art-project-������-����������-���-street-art-���/
http://e-keme.gr/the-street-art-project-�-�����-���-������-��-�����-�/
http://e-keme.gr/��������-��������-���-street-art-��-������/
http://e-keme.gr/��������-��������-���-street-art-��-������/
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κατόπιν πρόςκλθςισ μασ, φιλοτζχνθςε ςτο μάκθμα των εικαςτικϊν, με τθ ςυνεργαςία τθσ 

κακθγιτριασ  Άρτεμισ Γώγου και τθ δθμιουργικι αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν, το ανωτζρω 

κολλάη. To εικαςτικό δρϊμενο ενκουςίαςε κακθγθτζσ και μακθτζσ και καταγράφθκε μζςω 

φωτογραφιϊν και βίντεο με τθ Φρίντα Κάλο να πρωταγωνιςτεί ςτθν είςοδο του ςχολείου 

και τα παιδιά να καταλαβαίνουν όλο και καλφτερα τισ διαφορζσ βανδαλιςμοφ και Τζχνθσ, 

κακϊσ και οριςμζνα ςτοιχεία Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ. Ζνασ από τουσ ςκοποφσ  του project είναι 

θ επίςκεψθ ςε ςχολεία τθσ Αττικισ και θ διενζργεια ςυνεντεφξεων με κακθγθτζσ εικαςτικισ 

αγωγισ (καλλιτεχνικϊν) προκειμζνου να αναδειχκεί θ “Street Art” ωσ παιδαγωγικό 

εργαλείο του μακιματοσ αυτοφ. 

 

6.2 Εργαςτήριο Πολιτιςμικήσ Εγκληματολογίασ – Cultural Criminology 

Lab 

 

 

J.-M.Basquiat, The fighter 

 

Η Πολιτιςμικι Εγκλθματολογία αποτελεί ζνα ςχετικά νζο επιςτθμονικό πεδίο τθσ 

Εγκλθματολογίασ που αναπτφςςεται δυναμικά ςε κεωρθτικό και εμπειρικό επίπεδο, όπωσ 

προκφπτει μζςα από τον ολοζνα αυξανόμενο αρικμό βιβλίων, επιςτθμονικϊν άρκρων και 

ςυνεδρίων που αναφζρονται ςε αυτιν. Περαιτζρω, νζεσ ερευνθτικζσ προςεγγίςεισ του 

εγκλθματικοφ φαινομζνου, κυρίωσ μζςα από ποιοτικζσ μεκόδουσ και τισ πιο ςφγχρονεσ εξ 

αυτϊν, όπωσ οι οπτικζσ και εικονικζσ μζκοδοι, παρζχουν καινοφργιεσ διαςτάςεισ 
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κατανόθςθσ και ερμθνείασ του εγκλιματοσ και τθσ κοινωνικισ αντίδραςθσ απζναντι ςε 

αυτό. 

 

Στο πλαίςιο αυτό, και λαμβάνοντασ υπόψθ το αυξθμζνο ενδιαφζρον ςτθν Ευρϊπθ αλλά και 

διεκνϊσ για τισ αναπαραςτάςεισ του εγκλθματικοφ φαινομζνου και τθσ αποκλίνουςασ 

ςυμπεριφοράσ μζςα από τθν τζχνθ και τθν λαϊκι κουλτοφρα, το Κζντρο Μελζτθσ του 

Εγκλιματοσ εγκαινιάηει τθ δθμιουργία του εργαςτθρίου με τίτλο: Εργαςτιριο Πολιτιςμικισ 

Εγκλθματολογίασ (Cultural Criminology Lab) θ οποία αφορά ςτα κάτωκι: 

 Οργάνωςθ επιςτθμονικϊν ςεμιναρίων 

 Οργάνωςθ εκδθλϊςεων, ςυναντιςεων και workshops 

 Διεξαγωγι επιςτθμονικϊν ερευνϊν 

 Δθμιουργία δικτφου με ςυναφείσ φορείσ 

 Ανάλθψθ εκνικϊν και διεκνϊν πρωτοβουλιϊν 

  

Σκοπόσ του εργαςτθρίου είναι θ ενκάρρυνςθ τθσ μελζτθσ και ζρευνασ τθσ Πολιτιςμικισ 

Εγκλθματολογίασ, κακϊσ και θ παραγωγι νζασ γνϊςθσ για το εγκλθματικό φαινόμενο. 

  

υμμετοχι ςτο CULTURAL CRIMINOLOGY LAB 

Τα Μζλθ του Κζντρου Μελζτθσ του Εγκλιματοσ είναι ευπρόςδεκτα να ςυμμετάςχουν ςτθν 

Επιςτθμονικι Ομάδα Εργαςίασ του CULTURAL CRIMINOLOGY LAB, εκδθλϊνοντασ το 

ενδιαφζρον τουσ μζςω αποςτολισ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ ςτο email: crime@e–keme.gr 

Η εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ χρειάηεται να ςυνοδεφεται από μία ςφντομθ επιςτολι ςτθν 

οποία τα μζλθ κα επεξθγοφν τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν 

ςτθν ομάδα αυτι, κακϊσ και ποια κα είναι θ ςυνειςφορά τουσ ςε περίπτωςθ που 

επιλεγοφν. 
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6.3 Ομάδα ανάγνωςησ και μελέτησ βιβλίων (reading group) ΚΕ.Μ.Ε. 

 

 

Η ομάδα ανάγνωςθσ και μελζτθσ βιβλίων (reading group) ςτον χϊρο του ΚΕ.Μ.Ε. είναι ζνα 

νεοςφςτατο εγχείρθμα που προςβλζπει ςτον ουςιαςτικό διάλογο με κλαςικά κεωρθτικά 

κείμενα τθσ εγκλθματολογίασ. Τα ζργα που ζχουν επιλεγεί και κατ’ επζκταςιν κα 

ςυηθτοφνται αναλυτικά (ςτθν πρωτότυπθ εκδοχι τουσ, χωρίσ ςυνόψεισ ι αποςπαςματικζσ 

αναφορζσ) από τα μζλθ του group, είναι παραπάνω από ικανά να καλλιεργιςουν ζνα κλίμα 

γόνιμθσ αλλθλόδραςθσ μεταξφ των παρευριςκόμενων. 

 

Βαςικι μασ ιδζα είναι θ εξισ: λαμβανομζνου υπόψθ ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται θ 

ςυχνότθτα εμφάνιςθσ των ομάδων ανάγνωςθσ και μελζτθσ βιβλίων (reading groups), 

αποφαςίςαμε πωσ κάτι αντίςτοιχο μπορεί να διοργανωκεί και ςτον χϊρο του ΚΕ.Μ.Ε. 

Πρωταρχικόσ μασ ςτόχοσ είναι ο ουςιαςτικόσ διάλογοσ με πολφ ςπουδαία κλαςικά κείμενα 

(ςτθν πρωτότυπθ εκδοχι τουσ, χωρίσ ςυνόψεισ ι αποςπαςματικζσ αναφορζσ), κακϊσ 

επίςθσ και οι γόνιμεσ ανταλλαγζσ απόψεων και επιχειρθμάτων μεταξφ των 

παρευριςκομζνων. 

 

Η ςυγκρότθςθ ομάδασ ανάγνωςθσ ςτο ΚΕ.Μ.Ε. πραγματοποιικθκε κατόπιν πρωτοβουλίασ 

του Νίκου Καραγιάννθ Δικθγόρου, ΜΔΕ Εγκλθματολογίασ, ο οποίοσ ανζλαβε και τον 

ςυντονιςμό τθσ. 

 

Δείτε περιςςότερα: http://e-keme.gr/ομάδα-ανάγνωςθσ-και-μελζτθσ-βιβλίων-readi…/ 
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7. Εγκληματολογικά αρχεία 

7.1 Εγκληματολογικό αρχείο  Ομότιμου Καθηγητή Αντώνη Μαγγανά 

 

Το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ 

εγκαινιάηει μία νζα δράςθ του, μια 

ενότθτα υπό τον τίτλο «Εγκλθματολογικά 

Αρχεία», όπου κα φιλοξενοφνται 

ιδιαίτερα ςθμαντικά κείμενα αρχειακοφ 

υλικοφ. 

Με πλιρθ ςυναίςκθςθ τθσ ευκφνθσ μασ 

απζναντι ςτθν εγκλθματολογικι 

κοινότθτα παρουςιάηουμε, με 

επιςτθμονικά υπεφκυνθ τθ ςυνεργάτιδά 

μασ Δρ. Αγγελικι Καρδαρά, κείμενα από 

το Αρχείο του Ομότιμου Κακθγθτι 

Εγκλθματολογίασ του Παντείου 

Πανεπιςτθμίου κ. Αντώνθ Μαγγανά, ο 

οποίοσ ζχει αφιςει και ςυνεχίηει 

κακθμερινά να αφινει ανεξίτθλο το 

ςτίγμα του με το πολυςιμαντο 

επιςτθμονικό του ζργο και τθν 

ακεραιότθτά του.  

Το ΚΕ.Μ.Ε. ςυνεπζσ ςτον επιςτθμονικό 

του ρόλο ενιςχφει τθν πρόοδο και τθ 

διάδοςθ τθσ Εγκλθματολογίασ και 

παρζχει δωρεάν και ελεφκερθ πρόςβαςθ 

ςε ςπουδαίο εγκλθματολογικό υλικό, 

πολφτιμο όχι μόνο για τουσ νζουσ 

επιςτιμονεσ αλλά για τθν επιςτιμθ εν 

γζνει.  

Ευχαριςτοφμε εγκάρδια τον Ομότιμο 

Κακθγθτι κ. Μαγγανά για τθν 

εμπιςτοςφνθ του και είμαςτε ευγνϊμονεσ 

για τισ ςυμβουλζσ ηωισ και τθ ςτάςθ του 

απζναντί μασ. 
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8. Επιςτημονικέσ εκδηλώςεισ 

8.1 Εγκλήματα κατά τησ ζωήσ, παιδιά και ΜΜΕ: προβληματιςμοί και 

προκλήςεισ 

 

 

Το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ 

οργάνωςε ςτισ 10 Σεπτεμβρίου 2018, ςτο 

Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, Στρογγυλό Τραπζηι 

για τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και 

τθν ενθμζρωςθ των 

ειδικϊν/ενδιαφερομζνων ςε κζματα 

εγκλθματολογικοφ ενδιαφζροντοσ, με 

ζμφαςθ ςτθν προςταςία τθσ 

ανθλικότθτασ και ςτθν καταπολζμθςθ του 

«ςτιγματιςτικοφ λόγου» των ΜΜΕ.  

Αντικείμενο διερεφνθςθσ θ απεικόνιςθ 

ςτα ΜΜΕ δφο πρόςφατων πολφ ςοβαρϊν 

εγκλθματολογικϊν υποκζςεων, του 

εγκλιματοσ τθσ παιδοκτονίασ ςτθ Νζα 

Σμφρνθ, όπου θ νεαρι μθτζρα φζρεται να 

ςκότωςε το βρζφοσ αμζςωσ μετά τθ 

γζννθςι του και τθσ διπλισ 

ανκρωποκτονίασ ηευγαριοφ ςτθν Κφπρο, 

όπου ζνα ανιλικο αγόρι ςτιγματίςτθκε 

από τα μζςα ωσ «δολοφόνοσ» των 

γονζων του. Δφο εγκλιματα που 

διαφοροποιοφνται μεταξφ τουσ, είχαν 

όμωσ ςτο επίκεντρό τουσ παιδιά και 

προςεγγίςτθκαν από τα media χωρίσ τθν 

πρζπουςα δθμοςιογραφικι δεοντολογία 

και τον απαιτοφμενο ςεβαςμό ςτθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ομιλθτζσ ιταν οι: Γιάννθσ Πανοφςθσ 

Ομότιμοσ Κακθγθτισ Εγκλθματολογίασ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Αγγελικι 

Καρδαρά Δρ. τμιματοσ Επικοινωνίασ & 

ΜΜΕ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν – 

Φιλόλογοσ – Τακτικι επιςτθμονικι 

ςυνεργάτιδα ΚΕ.Μ.Ε., ουηάνα 
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Παπαφάγου Κλινικι Ψυχολόγοσ – 

Ομαδικι / Οικογενειακι 

Ψυχοκεραπεφτρια, Φώτιοσ πυρόπουλοσ 

Δ.Ν., Κακθγθτισ Ποινικοφ Δικαίου 

Πυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ – Μζλοσ Δ.Σ. 

ΚΕ.Μ.Ε., Διονφςθσ Χιόνθσ Δικθγόροσ – 

ΜΔΕ Εγκλθματολογίασ – Αντιπρόεδροσ 

ΚΕ.Μ.Ε. Τθ ςυηιτθςθ ςυντόνιςε ο 

δθμοςιογράφοσ Γιώργοσ Καραϊβάη. 

Χορθγόσ Επικοινωνίασ: Τaλκ-freepress για 

γονείσ. 

 

 

Βίντεο εκδιλωςθσ 

Το  βίντεο τθσ παρουςίαςθσ τθσ 

επιςτθμονικισ μασ εκδιλωςθσ είναι 

διακζςιμο από το Ίδρυμα Μποδοςάκθ 

(ΙΑΝΟΣ, 10-9-2018): 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewl

ecture.aspx?LectureID=4287#.W6uje7ayV

oE.facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=4287#.W6uje7ayVoE.facebook
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=4287#.W6uje7ayVoE.facebook
http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=4287#.W6uje7ayVoE.facebook
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8.2 Διαφθορά και οικονομική κρίςη: ποινική και εγκληματολογική οπτική 

 

 

Το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ ςε 

ςυνεργαςία με τον Δικθγορικό Σφλλογο 

Ακθνϊν διοργάνωςε υπό τθν Αιγίδα τθσ 

Α.Ε. του Προζδρου τθσ Δθμοκρατίασ 

κυρίου Προκοπίου Παυλοποφλου 

επιςτθμονικι ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ 

τράπεηασ με κζμα: «Διαφκορά και 

οικονομικι κρίςθ: ποινικι και 

εγκλθματολογικι οπτικι». 

 

Τθν εκδιλωςθ χαιρζτιςαν ο Πρόεδροσ 

του Δ.Σ.Α. κ. Δθμιτριοσ Βερβεςόσ, θ 

Πρόεδροσ του ΚΕ.Μ.Ε. Δρ Αναςταςία 

Χαλκιά και ο Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ.Α. ΔΝ 

κ. Θεμιςτοκλισ Σοφόσ. Ομιλθτζσ τθσ 

εκδιλωςθσ ιταν οι Νίκοσ Παςςάσ, 

Κακθγθτισ Εγκλθματολογίασ και Ποινικισ 

Δικαιοςφνθσ Northeastern University of 

Boston (U.S.A.), Νζςτωρ Κουράκθσ, Ομ. 

Κακθγθτισ Εγκλθματολογίασ Νομικισ 

Ακθνϊν, Τακτικό μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ακαδθμίασ Επιςτθμϊν και Τεχνϊν, 

Λεωνίδασ Κοτςαλισ, Ομ. Κακθγθτισ 

Ποινικοφ Δικαίου Νομικισ Ακθνϊν, Ελζνθ 

Μιχαλοποφλου, Επίκουροσ Ειςαγγελζασ 

Οικονομικοφ Εγκλιματοσ, Αντειςαγγελζασ 

Πρωτοδικϊν. Τθν ςυηιτθςθ ςυντόνιςε ο 

Φϊτιοσ Σπυρόπουλοσ, Δ.Ν., Κακθγθτισ 

Ποινικοφ Δικαίου Πυροςβεςτικισ 

Ακαδθμίασ, μζλοσ Δ.Σ. ΚΕ.Μ.Ε. 
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8.3 Βαρυποινίτεσ ή εξιλέωςη; 

 

 

 

Το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ 

οργάνωςε ςτισ 20 Απριλίου 2018, ςτο 

Κδρυμα Τςιχριτηι ζνα εξαιρετικά ςπάνιο 

γεγονόσ: Η εικαςτικι τζχνθ και θ 

επιςτιμθ κοίταξαν θ μία τθν άλλθ ςτα 

μάτια.  

 

Είναι από τισ λίγεσ φορζσ ςτθν Ελλάδα –

αν όχι θ πρϊτθ- που θ κεματικι μιασ 

εικαςτικισ ζκκεςθσ ςυνδιαλζγεται με τθν 

Εγκλθματολογία και τθν Ποινικι 

Δικαιοςφνθ και διερωτάται για τον 

εγκλειςμό ωσ ‘καταδίκθ’ αλλά και ωσ 

δυνατότθτα ‘εξιλζωςθσ.’  

Κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ 

ςυηθτικθκαν τα εξισ: Ποιοι είναι οι 

βαρυποινίτεσ; Ποια εγκλιματα 

διαπράττουν; Πότε λειτοφργθςαν και πϊσ 

οι πρϊτεσ φυλακζσ ςτθν Ελλάδα; Είναι 

δυνατι θ εξιλζωςθ μετά το ζγκλθμα; 

Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ τζχνθσ; Πϊσ 

προςεγγίηει θ ψυχολογία το ζγκλειςτο 

άτομο; Και βζβαια είδαμε επιτόπου πϊσ 

ςτα ζργα των καλλιτεχνϊν τθσ ζκκεςθσ 

που επιμελικθκε θ ιςτορικόσ τζχνθσ 
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Νικολζνα Καλαϊτηάκθ απεικονίηεται θ 

'κλειςτότθτα' τθσ φυλακισ και από ποια 

χαραμάδα τθσ ζχουν αφιςει το φωσ να 

περάςει... 

 

 

 

 

 

 

8.4 6o Συνέδριο Security Project 

 

 

Με τθν Υποςτιριξθ του Κζντρου Μελετϊν 

Αςφάλειασ (ΚεΜεΑ) και τθν Αιγίδα του 

Κζντρου Μελζτθσ του Εγκλιματοσ 

διοργανϊκθκε  από το περιοδικό Security 

Manager το 6o Συνζδριο Security Project 

ςτισ 16-17 Μαρτίου, ςτο ξενοδοχείο 

Wyndham, ςτθν Ακινα. Στο ςυνζδριο 

ςυμμετείχαν εκπρόςωποι του δθμόςιου 

και του ιδιωτικοφ τομζα, του ελλθνικοφ 

πανεπιςτθμίου και τθσ κοινωνίασ των 
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πολιτϊν. Από πλευράσ ΚΕ.Μ.Ε., το 

ςυνζδριο χαιρζτιςε  θ Πρόεδροσ του 

ΚΕ.Μ.Ε. Δρ Αναςταςία Χαλκιά, οι δε Δρ 

Φϊτιοσ Σπυρόπουλοσ, Μζλοσ του ΔΣ 

ΚΕ.Μ.Ε., και Μάρκα Λεμπζςθ, 

Διευκφντρια του Κ.Ε.Μ.Ε., ςυμμετείχαν με 

εξειδικευμζνεσ ειςθγιςεισ για τα κζματα 

του θλεκτρονικοφ εγκλιματοσ ο πρϊτοσ 

και τισ τάςεισ τθσ εγκλθματικότθτασ θ 

δεφτερθ. 

 

9. Συμμετοχή του Κέντρου Μελέτησ του Εγκλήματοσ ςε 

επιςτημονικέσ εκδηλώςεισ / ςυνέδρια ςτην Ελλάδα και 

το εξωτερικό 
 

9.1 Στην Ελλάδα 

9.1.1 Οικονομικό Έγκλημα ςτον Κυβερνοχώρο, ELSA Greece 

 

O Aντιπρόεδροσ του Κζντρου Μελζτθσ 

του Εγκλιματοσ Διονφςθσ Χιόνθσ 

απθφκυνε χαιρετιςμό ςτθν θμερίδα: 

"Οικονομικό Ζγκλθμα ςτον 

Κυβερνοχϊρο", που διοργάνωςε θ ELSA 

Greece ςτισ 10 Νοεμβρίου 2018, ςτθν 

αίκουςα τελετϊν του Δ.Σ.Α., με χορθγό 

επικοινωνίασ το περιοδικό CrimeTimes. 

 

 

Η θμερίδα εςτίαςε ςτθ νομικι και τεχνικι 

προςζγγιςθ των υπό εξζταςθ κεμάτων τα 

οποία ανζλυςαν διακεκριμζνοι νομικοί 

και ειςαγγελείσ κακϊσ και ςφμβουλοι 

οργανιςμϊν και φορζων.  
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9.2 Στο εξωτερικό 

 

Το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ είναι παρόν ςτισ επιςτθμονικζσ εξελίξεισ ςε κορυφαίο 

επίπεδο διεκνϊσ. 

9.2.1 18ο Ετήςιο Ευρωπαΰκό Συνέδριο Εγκληματολογίασ – Ευρωπαΰκή 

Εταιρεία Εγκληματολογίασ 

 

 

Το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ ςυμμετείχε ςτο 18ο Ετιςιο Συνζδριο τθσ Ευρωπαϊκισ 

Εταιρείασ Εγκλθματολογίασ που ζλαβε χϊρα ςτο Σαράγεβο τθσ Βοςνίασ-Ερηεγοβίνθσ με 

παρουςίαςθ ςχετικά με τθν Πολιτιςμικι και Δθμόςια Εγκλθματολογία κακϊσ και με ειδικό 

poster, ςχεδιαςμζνο από τθν εταιρεία Dingo,που ςυνόψιηε το ζωσ τϊρα επιςτθμονικό του 

ζργο. Επιπρόςκετα, ο Δρ. Φϊτιοσ Σπυρόπουλοσ παρουςίαςε ςτο εν λόγω ςυνζδριο ςτο τθ 

δουλειά τθσ ομάδασ ςτθν οποία είναι επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ωσ μεταδιδακτορικόσ 

ερευνθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ αναφορικά με τθ διαςπορά ψευδϊν 

ειδιςεων (fake news). Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίασ ενθμερωκικαμε για τον κάνατο τθσ 

Αλίκθσ Γιωτοποφλου - Μαραγκοποφλου. Η παρουςίαςθ του Δρα Φϊτιου Σπυρόπουλου 

αφιερϊκθκε ςτθ μνιμθ τθσ, με ςυμμετζχοντεσ εγκλθματολόγουσ από όλον τον κόςμο να 

αποτίνουν φόρο τιμισ με το χειροκρότθμά τουσ για το ζργο τθσ, ςτο οποίο ςυνοπτικά 

αναφζρκθκε. 
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Ακολουκοφν ςτιγμιότυπα του ΔΣ του ΚΕ.Μ.Ε. με διακεκριμζνουσ εγκλθματολόγουσ, με τουσ 

οποίουσ είχε τθ χαρά να ανταλλάξει πολφτιμεσ γνϊςεισ ςχετικά με τθν πορεία και τθν 

εξζλιξθ τθσ Εγκλθματολογίασ ςτθν Ευρϊπθ. 

 

Με τον Γενικό Γραμματζα τθσ Διεκνοφσ Εταιρείασ Εγκλθματολογίασ Stephan Parmentier και 

τον Κακθγθτι Shadd Maruna (Queen's University, UK) 

Με τον Πρόεδρο τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρείασ Εγκλθματολογίασ G. Mesko.
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Με τον Γραμματζα τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρείασ Εγκλθματολογίασ Κακθγθτι Marcelo Aebi και 

τον Κακθγθτι του Teeside University (UK) Γιϊργο Αντωνόπουλο ςτθν τελετι ζναρξθσ του 

ςυνεδρίου. 

 

Με τον Κακθγθτι Keith Heyward (University of Copenhagen) και τουσ ομιλθτζσ του πάνελ 

για τθν Πολιτιςμικι Εγκλθματολογία. 



30 

 

9.2.2  Συνέδριο  CISO   360 

 

Μετά από πρόςκλθςθ του Dr. Vasilis Karagiannopoulos (Senior Lecturer of Criminology, 

University of Portsmouth, UK), ο Δρ. Φϊτθσ Σπυρόπουλοσ ςυμμετζχει και εκπροςωπεί το 

ΚΕ.Μ.Ε. ςτο ςυνζδριο Ciso 360 ςτθ Λιςαβόνα για τισ εξελίξεισ ςτο Κυβερνοζγκλθμα και τα 

προςωπικά δεδομζνα μαηί με τουσ πλζον ςθμαντικοφσ επιςτιμονεσ ςτθν Ευρϊπθ ςε αυτόν 

τον τομζα. Στο βιμα ο επικεφαλισ τθσ Europol για το Κυβερνοζγκλθμα Steve Wilson.

10. Συναντήςεισ 
10.1 υνάντθςθ με μζλθ του Εργαςτθρίου “Ανάπτυξθ και Χρθςτι Αξιοποίθςθ των 

Κοινωνικών Δεξιοτιτων” (O.KA.NA.) 
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Το ΚΕ.Μ.Ε. είχε τθ χαρά να υποδεχκεί ςτο γραφείο του τα μζλθ του Εργαςτθρίου 

“Ανάπτυξθ και Χρθςτι Αξιοποίθςθ των Κοινωνικϊν Δεξιοτιτων” (O.KA.NA.) μαηί με 

τουσ ςυντονιςτζσ του Παναγιϊτθ Τριανταφφλλου και Χρφςα Ευαγγζλου και να 

ςυηθτιςει μαηί τουσ για τθ λειτουργία του Εργαςτθρίου, τισ κετικζσ αλλαγζσ που 

ζχει επιφζρει ςτθ κακθμερινι ηωι των μελϊν του κακϊσ και τισ από κοινοφ 

δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ. 

Είναι πραγματικά εντυπωςιακό το ζργο που πραγματϊνεται ςτο Εργαςτιριο αυτό 

αλλά και το πάκοσ των μελϊν του για δθμιουργία και ενεργό ςυμμετοχι ςτθν 

κοινωνία. Αξίηουν πολλά ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ! 

Εδϊ το τρίτο τεφχοσ του περιοδικοφ ‘Πεδίο Δράςθσ-Αυτοεκτίμθςθ’ ςτο οποίο 

ςυμμετζχουν μζλθ του εργαςτθρίου https://www.okana.gr/2012-01-12-13-29-

02/…/1397-pediodrasis3 

11. Σεμινάρια 
 

 

To KE.M.E. ςυνζχιςε το 2018 τα ςεμινάρια και τουσ ςεμιναριακοφσ κφκλουσ, τα οποία 

εμπλουτίςτθκαν με νζεσ και εξειδικευμζνεσ κεματολογίεσ. 

Αναλυτικότερα παρουςιάςτθκε “Forensic Psychology and Crime”  με κφρια ειςθγιτρια τθν 

Ερατϊ-Μαρία Ιωαννίδου ∆ικαςτικι Ψυχολόγοσ, MSc και Personal Coach και θ ενότθτα 

https://www.okana.gr/2012-01-12-13-29-02/anakoinoseis/item/1397-pediodrasis3
https://www.okana.gr/2012-01-12-13-29-02/anakoinoseis/item/1397-pediodrasis3
https://www.okana.gr/2012-01-12-13-29-02/anakoinoseis/item/1397-pediodrasis3
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“Media & criminal profiling” με κφρια ειςθγιτρια τθν Αγγελικι Καρδαρά,  Διδάκτορα του 

Τμιματοσ Επικοινωνίασ & ΜΜΕ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Φιλόλογο και Τακτικι 

επιςτθμονικι ςυνεργάτιδα ΚΕ.Μ.Ε. 

Περαιτζρω το ΚΕ.Μ.Ε. εγκαινίαςε τθ ςυνεργαςία του με τθν Νομικι Βιβλιοκικθ. Τον 

Οκτϊβριο 2018 ςτο πλαίςιο τθσ ωσ άνω ςυνεργαςίασ διεξιχκθ επιτυχϊσ το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Αποκρυπτογραφϊντασ το ζγκλθμα και τον εγκλθματία». 

12. Συμμετοχή του ΚΕ.Μ.Ε. ςτην έκδοςη προσ Τιμήν του 

Καθηγητή Γιάννη Πανούςη 

 

Ο Κακθγθτισ Γιάννθσ Πανοφςθσ ζκλειςε 

37 χρόνια διδαςκαλίασ 

εγκλθματολογικϊν μακθμάτων (ςτο 

Τμιμα Νομικισ του Δθμοκρίτειου 

Πανεπιςτθμίου Θράκθσ και ςτο Τμιμα 

Επικοινωνίασ και Μζςων Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν) 

και υπιρξε δάςκαλοσ ι και ςυνάδελφοσ 

ςε πολλοφσ νεότερουσ εγκλθματολόγουσ. 

Θεωριςαμε ότι οι Συνάδελφοι, οι 

Μακθτζσ και οι Φίλοι του Κακθγθτι  κα 

άξιηε να ςυμβάλουν ςτθν ζκδοςθ αυτοφ 

του Τόμου για τθν επιςτθμονικι και 

ανκρϊπινθ προςφορά του όλα αυτά τα 

χρόνια ςτο Πανεπιςτιμιο. Γι’ αυτό 

αποτελεί ιδιαίτερθ χαρά και τιμι θ 

ςυνεργαςία του Κζντρου μασ με τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτον Τιμθτικό Τόμο για 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ ζκδοςισ του. 
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13. Εβδομάδα ενημέρωςησ και επικοινωνίασ ΚΕ.Μ.Ε. 2018 

#KEMEinfoweek 2018 
 

 

 

Για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά το ΚΕ.Μ.Ε 

ςυνάντθςε από τθν Δευτζρα 25 Ιουνίου 

ζωσ και τθν Παραςκευι 29 Ιουνίου 

2018ςτο γραφείο του, παλαιά και 

καινοφργια μζλθ, ςυνεργάτεσ και φίλουσ, 

ςυηθτά μαηί τουσ, αντιλλαξε απόψεισ και 

ενθμζρωςε για τισ επόμενεσ δράςεισ. 

Το ενδιαφζρον κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

εβδομάδασ ιταν ηωντανό και ηωθρό. 

 
 

Όπωσ είναι γνωςτό άλλωςτε, το ΚΕ.Μ.Ε. 

είναι τα μζλθ του και οι ςυνζργειζσ του. 
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14. Aκτιβιςτική δράςη – ςυνδρομή του ΚΕ.Μ.Ε. ςε 

Καταςτήματα Κράτηςησ τησ χώρασ 
 

14.1 Αγροτικό Κατάςτημα Κράτηςησ Αγιάσ Χανιών 

 

Το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ ανζλαβε τθν πρωτοβουλία να ςυλλζξει βιβλία για το 

Αγροτικό Κατάςτθμα Κράτθςθσ Αγιάσ Χανίων και να ςτθρίξει τθν ιδιαίτερα ςθμαντικι 

προςπάκεια που καταβάλλεται από τουσ ευαιςκθτοποιθμζνουσ αρμόδιουσ λειτουργοφσ για 

να αναβακμιςτεί θ βιβλιοκικθ του, θ οποία αποτελεί πλζον μζλοσ του Δικτφου Ελλθνικϊν 

Βιβλιοκθκϊν τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ...Ευχόμαςτε θ κίνθςι μασ αυτι να 

αποβεί αποτελεςματικι, τα βιβλία να εκπλθρϊςουν τον ςκοπό τουσ ςυμβάλλοντασ ςτθν 

αυτομόρφωςθ των κρατουμζνων και δεςμευόμαςτε ότι παρόμοιεσ πρωτοβουλίεσ κα 

επαναλθφκοφν, προκειμζνου το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ να ςυνεχίςει να 

αποδεικνφει ζμπρακτα και ςτο πεδίο τθν κοινωνικι του ευαιςκθςία. 
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Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν άψογθ ςυνεργαςία τισ κυρίεσ Ηωι Χατηι και Ελζνθ Σςόντου, 

ςτελζχθ τθσ κοινωνικισ υπθρεςίασ του Καταςτιματοσ, τισ οποίεσ ςυγχαίρουμε για τθν 

εξαιρετικι προςπάκεια που καταβάλλουν κακθμερινά για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

κακθμερινότθτασ των κρατουμζνων ςτθν Αγιά. 

14.2 Συγκέντρωςη ειδών πρώτησ ανάγκησ για τισ γυναικείεσ φυλακέσ 

Κορυδαλλού 

 

Μια επιτυχθμζνθ ζκκεςθ όχι μόνο 

καλλιτεχνικά αλλά και κοινωνικά 

ολοκλθρϊκθκε τον Οκτϊβριο 2018.  

 

 

Η εικαςτικόσ Δωροκζα Κόλια μάσ 

υποδζχκθκε ςτον καλλιτεχνικό τθσ 

λαβφρινκο, ο οποίοσ ςτο τζλοσ του 

διακζτει ζνα "κελί" με πολλαπλά 

κοινωνικά μθνφματα. Σε αυτό το "κελί", 

με τθ ςυνδρομι του ΚΕΜΕ 

ςυγκεντρϊκθκαν είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ 

για τισ ζγκλειςτεσ γυναίκεσ ςτισ φυλακζσ 

του Κορυδαλλοφ.

. 
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15. Ετήςια Γενική Συνέλευςη 
 

 
Κοπι πρωτοχρονιάτικθσ πίτασ του ΚΕ.Μ.Ε. ςτθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ 

 

Το ΚΕ.Μ.Ε. πραγματοποίθςθ τθν πρϊτθ 

Γενικι Συνζλευςθ ςτισ 2 Φεβρουαρίου 

2018 ςτθν αίκουςα “Workshop Room” 

ςτο Impact Hub Athens, Καραϊςκάκθ 28, 

Ακινα (Ψυρρι, Μετρό Μοναςτθράκι) 

όπου παρευρζκθςαν πολλά μζλθ και 

ςυνεργάτεσ του ΚΕ.Μ.Ε. Στθ Γενικι 

Συνζλευςθ παρουςιάςτθκε το ζργο του 

ΚΕ.Μ.Ε. κακϊσ και οι επικείμενεσ δράςεισ 

του. Δόκθκε επίςθσ θ ευκαιρία για 

ανταλλαγι απόψεων και κατάκεςθ 

προτάςεων ωσ προσ τθν πορεία του 

ΚΕ.Μ.Ε. κατά το 2018. 

 
Παρουςίαςθ του ζργου του ΚΕ.Μ.Ε. ςτθν Ετιςια Γενικι 

Συνζλευςθ 
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16. Δελτία τύπου 
 

16.1  Αγροτικό Κατάςτημα Κράτηςησ Αγιάσ Χανίων 

 

Το Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ με αίςκθμα ευκφνθσ και αφουγκραηόμενο τισ ανάγκεσ 

τθσ εποχισ ανζλαβε τθν πρωτοβουλία να ςυλλζξει βιβλία για το Αγροτικό Κατάςτθμα 

Κράτθςθσ Αγιάσ Χανίων και να ςτθρίξει τθν ιδιαίτερα ςθμαντικι προςπάκεια που 

καταβάλλεται από τουσ ευαιςκθτοποιθμζνουσ αρμόδιουσ λειτουργοφσ για να αναβακμιςτεί 

θ βιβλιοκικθ του, θ οποία αποτελεί πλζον μζλοσ του Δικτφου Ελλθνικϊν Βιβλιοκθκϊν τθσ 

Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδοσ. 

Στθ δθμόςια πρόςκλθςι μασ ανταποκρίκθκαν περιςςότερα από 200 άτομα, οι 

περιςςότεροι των οποίων μζλθ του ΚΕ.Μ.Ε. αλλά και ενεργοί πολίτεσ, ςχολεία, 

ςυλλογικότθτεσ, φορείσ, κ.ά., με αποτζλεςμα να ςυλλζξουμε εντόσ λίγων μθνϊν περίπου 

500 τίτλουσ βιβλίων, τα οποία κοςμοφν πλζον τθ βιβλιοκικθ του ωσ άνω Αγροτικοφ Κ.Κ. 

Το ΚΕ.Μ.Ε. παραςτάκθκε κατά τθν επίςθμθ παραλαβι των βιβλίων εκπροςωποφμενο από 

τον Αντιπρόεδρο Διονφςθ Χιόνθ, τον οποίο υποδζχκθκαν θ Διευκφντρια του Κ.Κ. κα 

Δρακάκθ και τα ςτελζχθ τθσ κοινωνικισ υπθρεςίασ κ.κ. Χατηι και Τςόντου. Τζκθκε δε επί 

τάπθτοσ θ επζκταςθ τθσ ςυνεργαςίασ και ςε νζα πεδία ςτο εγγφσ μζλλον. 

Οφείλουμε κερμζσ ευχαριςτίεσ ςτθ βιβλιοκθκονόμο κα Ευγενία Βιλιϊτθ που ςυνεργάςτθκε 

μαηί μασ ςτθν ταξινόμθςθ των βιβλίων αλλά και ςτον κακζνα και τθν κακεμιά που 

δωρίηοντασ βιβλία και ςτθρίηοντασ τθν ακτιβιςτικι αυτι δράςθ μασ, ανοίγοντασ νζουσ 

ορίηοντεσ ςτουσ κρατοφμενουσ αναγνϊςτεσ. 

Ιδιαίτερα ευχαριςτοφμε τισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ “ΑΝΕΚLINES” & “BLUESTARFERRIES”, οι 

οποίεσ ανταποκρίκθκαν άμεςα ςτο αίτθμά μασ και ανζλαβαν εξ ολοκλιρου τθν ευγενικι 

χορθγία τθσ μεταφοράσ των βιβλίων ςτα Χανιά με πλοίο τουσ, αποδεικνφοντασ ζμπρακτα 

τθν κομβικι ςθμαςία των δράςεων κοινωνικισ εταιρικισ ευκφνθσ. 

Ευχόμαςτε θ κίνθςι μασ αυτι να αποβεί αποτελεςματικι, τα βιβλία να εκπλθρϊςουν τον 

ςκοπό τουσ ςυμβάλλοντασ ςτθν αυτομόρφωςθ των κρατουμζνων και δεςμευόμαςτε ότι 

παρόμοιεσ πρωτοβουλίεσ κα επαναλθφκοφν, προκειμζνου το Κζντρο Μελζτθσ του 
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Εγκλιματοσ να ςυνεχίςει να αποδεικνφει ζμπρακτα και ςτο πεδίο τθν κοινωνικι του 

ευαιςκθςία. 

Ακινα, 31 Ιουλίου 2018 

Σο Δ.. ΚΕ.Μ.Ε. 

                                                                

 

16.2. Για τον κο Βαςίλειο Δημάκη 

 

Στισ ςτερθτικζσ τθσ ελευκερίασ ποινζσ ο κρατοφμενοσ ςτερείται μόνο τθν ελευκερία του. 

Επομζνωσ, ο περιοριςμόσ του δικαιϊματοσ ςτθν εκπαίδευςθ, υπαρχόντων όλων των μζςων 

εξαςφάλιςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ ποινισ, αποτελεί ουςιαςτικά περαιτζρω ςυνζπεια τθσ 

ποινισ προδιλωσ απαράδεκτθ. Καλοφμε τθν Πολιτεία να προβεί ςε όλεσ τισ κατά νόμων 

ενζργειεσ προκειμζνου να εξαςφαλίςει ςτον κ. Βαςίλειο Δθμάκθ τθν πρόςβαςι του ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία, τθν οποία αιτείται με απεργία πείνασ και δίψασ και θ ηωι του 

βρίςκεται ςε άμεςο κίνδυνο. Η ανκρϊπινθ ηωι και θ ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια βαραίνουν 

ςτο ηφγι τθσ δικαιοςφνθσ. 

Ακινα, 14 Απριλίου 2018 

Σο Δ.. ΚΕ.Μ.Ε. 
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16.3 StreetArtProject - Πρώτοσ ςταθμόσ: 2ο Γυμνάςιο Αλίμου 

 

 

 

Πραγματοποιικθκε τθν Παραςκευι 22 Μαρτίου 2018 θ πρϊτθ καλλιτεχνικι δράςθ του 

#TheStreetArtProject ςτο 2ο Γυμνάςιο Αλίμου. Η εικαςτικι καλλιτζχνθσ Άννα Δθμθτρίου, 

κατόπιν πρόςκλθςισ μασ, φιλοτζχνθςε ςτο μάκθμα των εικαςτικϊν, με τθ ςυνεργαςία τθσ 

κακθγιτριασ  Άρτεμισ Γώγου και τθ δθμιουργικι αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν, το ανωτζρω 

κολλάη. To εικαςτικό δρϊμενο ενκουςίαςε κακθγθτζσ και μακθτζσ και καταγράφθκε μζςω 

φωτογραφιϊν και βίντεο με τθ Φρίντα Κάλο να πρωταγωνιςτεί ςτθν είςοδο του ςχολείου 

και τα παιδιά να καταλαβαίνουν όλο και καλφτερα τισ διαφορζσ βανδαλιςμοφ και Τζχνθσ, 

κακϊσ και οριςμζνα ςτοιχεία Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ. 

Ζνασ από τουσ ςκοποφσ το project είναι θ επίςκεψθ ςε ςχολεία τθσ Αττικισ με ςυνεντεφξεισ 

ςε κακθγθτζσ εικαςτικισ αγωγισ (καλλιτεχνικϊν) προκειμζνου να αναδειχκεί θ street art 

(τζχνθ του δρόμου) ωσ παιδαγωγικό εργαλείο του μακιματοσ αυτοφ. 

Το #TheStreetArtProject πραγματοποιείται υπό τθν αιγίδα του Κζντρου Μελζτθσ του 

Εγκλιματοσ και αποτελεί πρωτοβουλία τθσ Κωνςταντίνασ Κωνςταντίνου, εγκλθματολόγου 

και ςυντονίςτριασ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ. 

Συνεργαςία: Δρ Ευδοξία Φαςοφλα, Αναλυτικι και δικαςτικι γραφολόγοσ  -δικθγόροσ 
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Μζλθ Ομάδασ Εργαςίασ: Γιώργοσ Γιακουβάκθσ, Αγγελικι–Φανουρία Γιαννάκθ, Ιωάννα 

Δερβίςθ, Κατερίνα Καλογεράκθ, Νεφζλθ Μπαφοφνθ, Αγγελικι Πεπόνθ, Βικτώρια 

Τηουμζρκα, Μαίρθ Φωςκόλου. 

Aκινα, 23 Μαρτίου 2018 

Σο Δ.. ΚΕ.Μ.Ε. 

17. Αρχαιρεςίεσ Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελέτησ 

του Εγκλήματοσ 
 

Τον Δεκζμβριο 2018 πραγματοποιικθκαν οι αρχαιρεςίεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

ΚΕ.Μ.Ε., κατά τισ οποίεσ εκλζχκθκαν ομοφϊνωσ οι κάτωκι λαμβάνοντασ τισ ακόλουκεσ 

κζςεισ: 

Διονφςθσ Χιόνθσ, Πρόεδροσ 

Φϊτιοσ Σπυρόπουλοσ, Αντιπρόεδροσ 

Αναςταςία Χαλκιά, Γενικι Γραμματζασ 

Μάρκα Λεμπζςθ, Ταμίασ 

Ευαγγελία Ανδρουλάκθ, Μζλοσ ΔΣ 

Αντωνία Καςτρινάκθ, Μζλοσ ΔΣ 

18. Παρουςίαςη ΚΕ.Μ.Ε. ςτο έντυπο τύπο και το ραδιόφωνο 
 

18.1 Παρουςίαςη και ςυμμετοχή του ΚΕ.Μ.Ε. ςτην εκπομπή “Allegro…μα με 

τρόπο” τησ δημοςιογράφου Ευγενίασ Λουπάκη 

 

 

Στισ 7 Μαρτίου 2018, ςτθν εκπομπι 

"Allegro...μα με τρόπο" τθσ 

Δθμοςιογράφου Ευγενίασ Λουπάκθ, ςτον 

ραδιοφωνικό ςτακμό "Κόκκινο 105.5 

FM", το ΚΕ.Μ.Ε. μίλθςε για το ζγκλθμα 

και τθν κοινωνία και πϊσ ζχει κάνει τθν 

Εγκλθματολογία πράξθ κατά τθ διάρκεια 

τθσ διετοφσ λειτουργίασ του. 
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18.2 Παρουςίαςη του έργου του ΚΕ.ΜΕ. ςτο “Documento” 

 

 

Στισ 18 Μαρτίου 2018 ςτο  "Documento" υπιρξε ολοςζλιδο αφιζρωμα ςτο ΚΕ.Μ.Ε., τισ 

δράςεισ του και ειδικι αναφορά ςτθ ςυλλογι βιβλίων για το Κατάςτθμα Κράτθςθσ Αγιάσ 

Χανίων.  
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19. Μέςα επικοινωνίασ και κοινωνικήσ δικτύωςησ 
 

- Η ιςτοςελίδα του ΚΕ.Μ.Ε.: www.e-keme.gr 

 

 

-H ιςτοςελίδατου “CrimeTimes”:www.crimetimes.gr 

 

 

 

http://www.e-keme.gr/
http://www.crimetimes.gr/


43 

 

-Κοινωνικά δίκτυα ΚΕ.Μ.Ε.  & CrimeTimes 

 

Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ (επίςθμθ ςελίδα):  

https://www.facebook.com/365673366919481 

Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ (δθμόςια ομάδα): 

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

CrimeTimes:  

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

Ζγκλθμα ςτα ερτηιανά: 

https://www.facebook.com/Ζγκλθμα-ςτα-Ερτηιανά-Ραδιοφωνικι-Εκπομπι-

1684859808499102 

 

 

Κζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ: 

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

 

 

Kζντρο Μελζτθσ του Εγκλιματοσ: 

https://www.linkedin.com/company/κεντρο-μελζτθσ-του-εγκλιματοσ 

 

 

 

https://www.facebook.com/365673366919481
https://www.facebook.com/groups/925272664254037
https://www.facebook.com/CrimeTimes-1252915794747117
https://www.facebook.com/�������-���-��������-�����������-�������-1684859808499102
https://www.facebook.com/�������-���-��������-�����������-�������-1684859808499102
https://twitter.com/kentromeletise1?lang=el
https://www.linkedin.com/company/������-�������-���-����������

