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Ετήσιο μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου
Το έτος 2020 υπήρξε αναμφίβολα ιδιαίτερα και ιδιαίτερα δύσκολο σε πολλά επίπεδα λόγω
της πανδημίας που έπληξε την υφήλιο και αποτέλεσε τροχοπέδη των κοινωνικών και
επιστημονικών δράσεων, στις οποίες εντάσσεται το έργο του Κέντρο Μελέτης του
Εγκλήματος. Παρά το αρχικό σοκ και παρόλα τα εμπόδια, αντιδράσαμε και δράσαμε στο
μέτρο του εφικτού με συνέπεια διατηρώντας επίπεδο του επιστημονικού μας έργου και
λόγου και θεωρούμε πως εξελίξαμε και εμπλουτίσαμε τις δράσεις του Φορέα μας.
Προσαρμοστήκαμε στις ιδιαιτερότητες της εποχής, αξιοποιήσαμε ακόμα περισσότερο τις
δυνατότητες της τεχνολογίας και εν τέλει είμαστε ικανοποιημένοι από το συνολικό
αποτέλεσμα.
Αξίζει να σταθούμε στη συμμετοχή τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΚΕ.Μ.Ε. (Δ. Χιόνης, Φ. Σπυρόπουλος, Α. Χαλκιά, Μ. Λεμπέση) στο διεθνές συνέδριο
Εγκληματολογίας με τίτλο Criminology Consortium (CrimCon) που διοργανώθηκε από
Καθηγητές Εγκληματολογίας στις Η.Π.Α. και στο οποίο συμμετείχαν διαδικτυακά
περισσότεροι από 300 επιστήμονες από όλον τον κόσμο.
Με μεγάλη μας χαρά εκδόθηκε εντός του 2020 ο Τιμητικός Τόμος για την Καθηγητή Γιάννη
Πανούση Εγκληματολογία: Περίβλεπτον ή αλεξίφωτον; (Εκδόσεις Ι. Σιδέρη), στον οποίο
είχαμε την τεράστια τιμή να στελεχώσουμε την Συντακτική Επιτροπή από κοινού με τον
Ομότιμο Καθηγητή Χρήστο Τσουραμάνη. Ο Τόμος συμπεριλαμβάνει άρθρα περισσοτέρων
των 70 ακαδημαϊκών, εγκληματολόγων, νομικών, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, λογοτεχνών,
δημοσιογράφων, κ.λπ.
Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε διαδικτυακά σε συνεργασία και με χορηγία της Νομικής
Βιβλιοθήκης τη δεύτερη στη σειρά διάλεξη του Κύκλου «Εγκληματολογώντας στον κόσμο»
με προσκεκλημένο τον
Δρ. Βασίλη Καραγιαννόπουλο (Reader in Cybercrime and
Cybersecurity University of Portsmouth), και θέμα της εισήγησής του “The Cybercrime
Awareness Clinic”.
Η ηλεκτρονική επιθεώρηση Εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης CrimeTimes εξέδωσε
4 τεύχη εντός του 2020 και πλέον αριθμεί 14 τεύχη συνολικά έχοντας καταφέρει να αποτελεί
πλέον σημείο αναφοράς στον επιστημονικό χώρο που ανήκει.
Και βέβαια, παρά την πανδημία, συνεχίστηκαν σχεδόν απρόσκοπτα οι δράσεις των
Εργαστηρίων μας, τα οποία μάλιστα αυξήθηκαν και πλέον πλάι στο Crime & Media Lab –
Ομάδα Εργασίας για το Έγκλημα και την Απεικόνισή του στα ΜΜΕ υπάρχει το Εργαστήριο
Πολιτισμικής Εγκληματολογίας και το Εργαστήριο Δικαστικής Ψυχολογίας. Τα Εργαστήρια
στελεχώνονται από μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. και τελούν υπό την αιγίδα του.
Περαιτέρω, το Street Art Project, που τελεί επίσης υπό την αιγίδα του ΚΕ.Μ.Ε., διεύρυνε τη
δράση του εντός του 2020 με δράσεις, δημοσιεύσεις και παρουσία σε εκπομπή της ΕΡΤ και
τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά εκδήλωση – ανοιχτή συζήτηση για το
φαινόμενο και συγχρόνως κίνημα της street art.
Ξεχωριστή αναφορά οφείλουμε στα σεμινάρια που διεξήχθησαν εντός του 2020 τόσο από
τους επιστημονικούς συνεργάτες μας μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας όσο και από μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου μας σε συνεργασία με την Νομική Βιβλιοθήκη συνεχίζοντας την
πολυετή συνεργασία μας (πλέον σε video on demand) με σύγχρονη θεματολογία και με
διεπιστημονικές προσεγγίσεις.
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Τέλος, το ΚΕ.Μ.Ε. στο πλαίσιο της συμβουλευτικής ιδιότητας που απολαύει στον ΟΗΕ, έδωσε το
«παρόν» στις εργασίες της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ “Special session of the
General Assembly in response to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic” και έλαβε μέρος στη
διαδικτυακή συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Office on Drugs and Crime) σχετικά με
την παρουσίαση του ειδικού εργαλείου-οδηγού (toolkit) για την εφαρμογή της σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος (UNTOC), των πρωτοκόλλων αυτού και
του μηχανισμού αναθεώρησης ενώ συμμετείχε ενεργά στην 16ήμερη εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών
για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Το δύσκολο 2020 πέρασε, το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος συνέχισε το έργο του και το γεγονός ότι
παρά τις αντιξοότητες καταφέραμε να αντεπεξέλθουμε στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις της
Διοίκησης, των μελών και των συνεργατών του Φορέα μάς δίνει το δικαίωμα να ατενίζουμε το 2021 με
αισιοδοξία και όρεξη για σκληρή δουλειά.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020
Το ΔΣ του ΚΕΜΕ
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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

εξωτερικούς συνεργάτες. Διοργανώνει

εργασίας,
ή

αποτελούμενες

συμμετέχει

σε εθνικά

από
ή

μέλη

διεθνή

της

ή

συνέδρια,

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.
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1. CrimeTimes – Ηλεκτρονική περιοδική έκδοση

Συντονιστής έκδοσης: Μάνος Τεχνίτης, Δικηγόρος, Υπ. Δρ. Νομικής Σχολής ΔΠΘ
Συντονίστρια: Χριστίνα Άννα Στυλιανίδου, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Ποινικών Επιστημών, Νομική
Σχολή, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΜΣ "Ψυχιατροδικαστική", Ιατρική ΕΚΠΑ
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 και υποψήφιος διδάκτωρ 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).
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Κατά το έτος 2020 εξεδόθησαν συνολικά τέσσερα (4) 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, της Καθηγ. Μάιρας
Κρανιδιώτη, του Καθηγ. Γιώργου Παπανικολάου, του Υποστράτηγου της ΕΛΑΣ Δρα Ευάγγελου
Στεργιούλη, της Δρος Ιωάννας Γουσέτη, της Δρος Βασιλικής Θεολόγη, του Δρα Παναγιώτη
Παπαϊωάννου, της Δρος Εριφύλης Μπακιρλή, της Δρος Ευδοξίας Φασούλα, και πολλών άλλων.
Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν συνεντεύξεις των Ιvo Aertsen, Iωάννας Τσίγκανου, Κατερίνας
Μάτσα και Στάθη Γράψα.

Ο Ιvo Aertsen, διεθνώς γνωστός Βέλγος νομικός,
ψυχολόγος, καθηγητής εγκληματολογίας, θυματολογίας και αποκαταστατικής δικαιοσύνης,
ακτιβιστής και ιδρυτικό μέλος του European Forum for Restorative Justice (EFRJ) συζητά στο
Crime Times με την Κατερίνα Σούλου για την αποκαταστατική δικαιοσύνη και τις νέες οπτικές
που προτείνει πάνω στο έγκλημα και την αντιμετώπισή του: «Έχουμε ανάγκη μια θεμελιώδη
αναμόρφωση, μια πραγματική ανασκόπηση του εγκλήματος και της τιμωρίας»

Προς μεγάλη τιμή του Crime Times, η Διευθύντρια Ερευνών
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Δρ Ιωάννα Τσίγκανου συνομιλεί με την
Αναστασία Χαλκιά και την Μάρθα Λεμπέση για την κοινωνιολογική έρευνα στην Ελλάδα, την
κοινωνιολογία του εγκλήματος και της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς: «Έχουμε καθήκον να
αναλάβουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανανέωση της επιστήμης μας»
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Η Κατερίνα Μάτσα συζητά με την Δέσποινα Τζάνη και την
Βαρβάρα Βαγιανού για την ουσιοεξάρτηση στην Ελλάδα του σήμερα, την πολιτική που
ακολουθείται, το μέλλον των στεγνών προγραμμάτων και φυσικά πώς ο κορωνοϊός ήταν «μια
μοναδική ευκαιρία να προσεγγίσουμε τους τοξικομανείς», που, όμως, την χάσαμε: «Ο
τοξικοεξαρτημένος είναι φορέας της οδύνης του κόσμου ολόκληρου και θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται πάνω απ’ όλα με σεβασμό»

Ο Στάθης Γράψας, ο άνθρωπος που εισήγαγε το θέατρο στις
ελληνικές φυλακές παραχωρεί συνέντευξη στην Έλενα Φώτου: «Θέλω να δώσω ευκαιρία σε
αυτούς που δεν έχουν φωνή να μιλήσουν και να εκφραστούν. Ένας από τους στόχους της
Τέχνης, ειδικά μέσα στις φυλακές, είναι να αλλάξουμε την εικόνα που έχει ο κρατούμενος για
τον εαυτό του»
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2.Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα του ΚΕΜΕ στο Οικονομικό και
Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Ο.Η.Ε.
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).
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/ες και συγκινημένοι/ες 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/ις συνεργάτες/τιδες 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.

2.1 Συμμετοχή ΚΕΜΕ στον Ο.Η.Ε.
Special session of the General Assembly in response to the coronavirus disease (COVID-19)
Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος έδωσε το «παρόν» στις εργασίες της Ειδικής Συνόδου της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ “Special session of the General Assembly in response to the
coronavirus disease (COVID-19) pandemic” στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2020.
Ύστερα από σχετική πρόσκληση του Γραφείου του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, καταθέσαμε
αίτηση που έγινε δεκτή και ήταν τιμή μας που διαδράσαμε με άλλους Φορείς με ειδική
συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε.
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2.1.2 Toolkit on Stakeholder Engagement – Implementing the United Nations
Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)
Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, στο πλαίσιο της συμβουλευτικής ιδιότητας που απολαύει
στον ΟΗΕ, έλαβε μέρος στη διαδικτυακή συνάντηση των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Office
on Drugs and Crime) σχετικά με την παρουσίαση του ειδικού εργαλείου-οδηγού (toolkit) για την
εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος
(UNTOC), των πρωτοκόλλων αυτού και του μηχανισμού αναθεώρησης.
Στη συνάντηση της 18ης Ιουνίου 2020 περισσότεροι από 130 συμμετέχοντες από όλον τον κόσμο
συζήτησαν σχετικά με το εργαλείο-οδηγο και αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές.
Τη συζήτηση συντόνισε ο Jean Luc Lemahieu, Director of UNODC's Division for Policy Analysis and
Public Affairs και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις παρουσίασαν οι:
1) Ethan Glick, Counsellor, Permanent Mission of the United States to the UN in Vienna,
2) Ilias Chatzis, Chief, Human Trafficking and Migrant Smuggling Section, UNODC,
3) Yuliya Zabyelina, Consultant, Civil Society Team, UNODC,
4) Grace Osakue, Co-Founder and Chairperson, Girl’s Power Initiative,
5) Luis Eduardo Zavala DeAlba, Director, Casa Monarca (Mexico).

Το ΚΕ.Μ.Ε. εκπροσώπησαν η Γενική Γραμματέας Αναστασία Χαλκιά και ο Πρόεδρος Διονύσης
Χιόνης. Εκτός από τα πολύτιμα συμπεράσματα, κρατάμε από τη συνάντηση την συμβολική
κατακλείδα των διοργανωτών: «encourage all of us to continue to work together»!

Περισσότερες πληροφορίες για το toolkit: http://www.unodc.org/.../ngos/guidelines-andtoolkits.html
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2.1.3 Συμμετοχή σε εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
To KEME συμμετείχε ενεργά στην 16ήμερη εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη
της βίας κατά των γυναικών.
Καθημερινά και για 16 ημέρες υποστηρίξαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχουμε
στη διάθεσή μας την εκρίζωση πατριαρχικών αντιλήψεων και πρακτικών που 'φυσικοποίησαν'
τις έμφυλες ανισότητες και τη βία που τις υποστηρίζει.

#HumanRightsDay #MakingTheInvisibleVisible #AChildIsAChild #16Days

13

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία:
2020 UNiTE Campaign Theme: "Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!
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3.Έρευνες
3.1 «Nοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης. Η περίπτωση των Σύριων
προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα»
Οι επιστημονικοί φορείς Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 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 ΕΚΚΕ 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/
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Τεκμηρίωση 2019

Κατά το έτος 2019 η ως άνω έρευνα παρουσιάστηκε διεθνώς και στην Ελλάδα στα κάτωθι συνέδρια
από την Ιωάννα Τσίγκανου, την Αναστασία Χαλκιά και την Μάρθα Λεμπέση:

1. Tσίγκανου, Ι., Χαλκιά, Α., Λεμπέση, «Σύριοι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Οι αφετηρίες, η υποδοχή
και οι προοπτικές», Ημερίδα «Ξένος ή Ξένιος; Έρευνες για το μεταναστευτικό / προσφυγικό
ζήτημα» Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 20.12.2019, ΕΚΚΕ, Αθήνα.

2. Τsiganou, I., Chalkia, A., Lempesi., "Refugee’s integration into Greece. Narrations and
representations", 19th Annual Conference of Criminology, European Society of Criminology, 1821.09.2019, Ghent.

3. Χαλκιά, Α., Λεμπέση, Μ., Τσίγκανου, Ι. «Δι-υποκειμενικές και υποκειμενικές νοηματοδοτήσεις
της μετάβασης και της ένταξης. Η περίπτωση των Σύριων προσφύγων στην Ελλάδα», 06-09
Ιουνίου 2019, Συνέδριο «Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα. Διλήμματα και προοπτικές πέρα από
την κρίση», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Συμμετοχή σε συνέδρια 2020

4. Chalkia A., Tsiganou, I., Lempesi, Μ. “Conceptualizations of the notion of criminal justice
through the mitigation of the migration experience. The case of Syrian refugee incomers to
Greece”, On-line International Criminology Congress, CrimCon, 19-20 November 2020.

5. Τσίγκανου, Ι., Χαλκιά, Α., Λεμπέση, Μ., «Σωματικοί και βιωματικοί (απ)εγκλεισμοί του
υποκειμένου. Η περίπτωση σύριων προσφυγισσών στην Ελλάδα», 7ο Τακτικό Συνέδριο
Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, Τμήμα Επικοινωνίας ΕΚΠΑ «Κοινωνίες μετά την κρίση,
κοινωνίες χωρίς κρίση;», Διαδικτυακό Συνέδριο, Αθήνα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2020.

Δημοσιεύσεις 2020
6.

Τσίγκανου, Ι., Χαλκιά, Α. & Λεμπέση, Μ. «Σύριοι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Εκφάνσεις και
διαδρομές ένταξης", Κοινωνική Πολιτική, Τόμος 12/2020, σσ.5-22.
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Υπό δημοσίευση

7. υπό έκδοση) Τσίγκανου, Ι., Χαλκιά, Α., Λεμπέση, Μ. «Σωματικοί και βιωματικοί (απ)εγκλεισμοί
του υποκειμένου. Η περίπτωση σύριων προσφυγισσών στην Ελλάδα», Πρακτικά 7ου
Συνέδριου Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας «Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς
κρίση;», Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία, Αθήνα.

8. (υπό έκδοση) Χαλκιά, Α., Λεμπέση, Μ., Τσίγκανου, Ι. «Από τη βία του πολέμου στην έμφυλη
βία. Βία «κατά συρροή» εναντίον Συρίων γυναικών προσφύγων», Συλλογικός τόμος στη
μνήμη της Καίτης Παπαρρήγα – Κωσταβάρα Βία κατά των γυναικών - Έμφυλη βία.

9. (υπό έκδοση) Χαλκιά, Α., Τσίγκανου, Ι., Λεμπέση, Μ.«Η ένταξη Σύριων προσφύγων στην
ελληνική κοινωνία. Αφηγήσεις και αναπαραστάσεις», Πρακτικά Συνεδρίου «Οι κοινωνικές
επιστήμες στην Ελλάδα: Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση», Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Μυτιλήνη.

3.2 «Στάσεις και αναπαραστάσεις γυναικών απέναντι στον COVID-19»
Η εν θέματι έρευνα εξετάζει, μέσω της διενέργειας συνεντεύξεων, πώς βιώνεται και
νοηματοδοτείται από γυναίκες η πανδημία, υπό το πρίσμα ατομικών και κοινωνικών περιστάσεων.
Επικεντρώνεται σε πληθυσμό γυναικών προκειμένου να αναδείξει πώς βιώνεται και
νοηματοδοτείται η πανδημία στο πλαίσιο της έμφυλης προσέγγισης ζητημάτων όπως οι στάσεις
απέναντι στους γονείς, η οικογένεια και ο επιμερισμός των υποχρεώσεων στα μέλη της, η
εργασία/απασχόληση, η εκπαίδευση, η προβολική αποτύπωση της καθημερινότητας στο άμεσο
μέλλον. Δεδομένου ότι η υφιστάμενη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί λόγω του COVID-19 είναι
πρωτόγνωρη αφενός ως βιωμένη εμπειρία αφετέρου ως κοινωνική συνθήκη, εκτιμάται ότι η
έρευνα θα αναδείξει διαστάσεις και επιπτώσεις του COVID-19 που θα συμβάλλουν στην παραγωγή
γνώσης για ζητήματα, όπως το βίωμα της κοινωνικής αποστασιοποίησης, ο περιορισμός της
ελεύθερης μετακίνησης και εν γένει η βίαιη διασάλευση αλλά και μετάλλαξη του πρότερου βίου.

Η έρευνα αυτή διακρίνεται ως το πλαίσιο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, καθώς λαμβάνουν χώρα
σε ένα πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον, αυτό του τόπου διακοπών των γυναικών και δη υπό συνθήκες
διαβίωσης σε ελεύθερη κατασκήνωση σε ένα ελληνικό ακριτικό νησί. Δίδεται έτσι η σπάνια
δυνατότητα, οι συνεντεύξεις να διεξαχθούν σε ετερόκλητο περιβάλλον, όπως η ακροθαλασσιά,
πλησίον της παραλίας, σε χώρους ανάπαυσης και εν γένει σε εξωτερικό και ήρεμο περιβάλλον
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όπου το υποκείμενο καλείται να ανακαλέσει μνήμες ή να προβεί σε προβολές για το διάστημα που
έπεται όταν επιστρέψει στον μόνιμο τόπο κατοικίας του μετά το τέλος των διακοπών του. Το
πλαίσιο αυτό, σε συνδυασμό με φωτογραφικό υλικό από τοπικές σημάνσεις που σχετίζονται με την
πανδημία και ερευνητικές σημειώσεις, καθίσταται μοναδικό ως ερευνητικός ‘τόπος’ όπου
συναντώνται δυναμικά η απομάκρυνση του υποκειμένου, λόγω καλοκαιρινών διακοπών, από τις
καθημερινές και εν πολλοίς στρεσογόνες υποχρεώσεις και μνήμες με την πραγματική, οιονεί ή και
φαντασιακή εγγύτητά του με τον ιό και τις συνέπειές του.

4.Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση

Το ΚΕΜΕ είχε την μεγάλη τιμή και χαρά να στελεχώσει την Συντακτική Επιτροπή από κοινού με τον
Ομότιμο Καθηγητή Χρήστο Τσουραμάνη του Τιμητικού Τόμου για τον Ομότιμο Καθητητή Γιάννη
Πανούση με τίτλο:

Ο Τόμος συμπεριλαμβάνει άρθρα περισσοτέρων των 70 ακαδημαϊκών, εγκληματολόγων, νομικών,
κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, λογοτεχνών, δημοσιογράφων, κ.λπ. Είναι δε ιδιαίτερη η αξία του ακριβώς
επειδή ομοιάζει κατά κάποιον τρόπο στον Τιμώμενο ως προς την πολυπαραγοντική προσέγγιση στα
πράγματα υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες, προκειμένου να φανεί κατά το δυνατόν η Αλήθεια.

Η μικρή συμβολή μας στον παρόντα Τόμο είναι μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης στον Καθηγητή
Πανούση για όσα έχει προσφέρει στην Εγκληματολογία και στην κοινωνία μέχρι σήμερα και του
ευχόμαστε από καρδιάς να συνεχίσει να είναι υγιής και καθοριστικός.

.
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Εγκληματολογία: Περίβλεπτον ή αλεξίφωτον; Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη
Πανούση , ISBN 978-960-08-0852-0, Σελίδες 1250, Εκδόσεις Ι.Σιδέρη
Ο τόμος έχει έως τώρα παρουσιαστεί ως εξής:
Έλλη Αννίτση, Έγκλημα και Τιμωρία, Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας,
Τεύχος 8, Δεκέμβριος 2020, crime-and-punishment-8.pdf (hscriminology.gr)
Elli Annitsi, Urban Crime. An international journal, Vol.1(2), 2020, “Εγκληματολογία: Περίβλεπτον
αλεξίφωτον; A volume in honor of Emeritus Professor Yannis Panousis” by Ch. Tsouramanis et. al. |
Urban Crime. An international Journal (panteion.gr)
Γιάννης Παπακώστας, Για τον αφιερωματικό τόμο στον καθηγητή Γιάννη Πανούση
Πρώτη δημοσίευση στο ηλεκτρονικό Φρέαρ, 08.11.2020
Για τον αφιερωματικό τόμο στον καθηγητή Γιάννη Πανούση – γράφει ο Γιάννης Παπακώστας – frear
Ευάγγελος Αυδίκος, Γνώση και δράση, Εφημερίδα των Συντακτών, 05.09.2020
Γνώση και δράση | Η Εφημερίδα των Συντακτών (efsyn.gr)
Γεωργούλας Στρ. «Επιστημονικός σκεπτικισμός, πολιτική στράτευση και εγκληματολογία, Εφημερίδα
των Συντακτών, 11.08.2020, Επιστημονικός σκεπτικισμός, πολιτική στράτευση και εγκληματολογία | Η
Εφημερίδα των Συντακτών (efsyn.gr)
Η Χριστίνα Ζαραφωνίτου για τον Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση από τις
εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, 07.07.2020,
Η Χριστίνα Ζαραφωνίτου για τον Τιμητικό Τόμο για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση από τις
εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ - Η Φωνή της Ύδρας (fonitisydras.com)
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5.Εγκληματολο-γώντας στον κόσμο

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (KEME) εγκαινίασε το 2019 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.

Το ΚΕΜΕ πραγματοποίησε διαδικτυακά τη δεύτερη στη σειρά διάλεξη με προσκεκλημένο τον
Δρ. Βασίλη Καραγιαννόπουλο (Reader in Cybercrime and Cybersecurity University of
Portsmouth), και θέμα: “The Cybercrime Awareness Clinic”. Τον συντονισμό της εκδήλωσης
ανέλαβε ο Δρ. Φώτιος Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος ΚΕΜΕ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας για
την άρτια και πρωτότυπη παρουσίαση, την Νομική Βιβλιοθήκη για την άψογη φιλοξενία και το
ελληνικό και διεθνές κοινό για τη δημιουργική συμμετοχή του!
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6.Criminology Congress - CrimCon
Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στην πρώτη συνάντηση του διεθνούς ακαδημαϊκού συνεδρίου
εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης, σε ειδικό πάνελ με τίτλο: Aspects of Crime and Deviance
in Greece under Crises.
Οι εισηγητές/τριες του πάνελ μετείχαν σε σημαντικούς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της
Ελλάδας και της Ευρώπης, και συγκεκριμένα στους ακόλουθους: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Πανεπιστήμιο του
Πόρτσμουθ, Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

Το πάνελ που αφορούσε την Ελλάδα προτάθηκε από την Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ Δρα Ιωάννα
Τσίγκανου ως ακολούθως:

Dr Joanna Tsiganou (Ph. D. Sociology of Crime and Deviance, L.S.E. London, 1988, Director of Research
at the Greek National Centre for Social Research, Athens, Visiting Professor M.sc. Course in Criminology,
Panteion University, Athens, jtsiganou@ekke.gr)

Abstract - Historically, research on crime and deviance has shown that crises – economic, socio-political,
humanistic, refugee crisis e.tc. – have an important impact on crime trends as well as on the
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characteristics of particular offences, while at the same time provoke multiple socio-political reactions
to offending behavior. At the proposed panel session we aim to show by means of presenting
quantitative and qualitative research results on crime and deviance in Greece facing multiple
contemporary crises, the impact of these crises on offending behavior as well as on crime prevention
policies. We treat the Greek case as a case study, as an indicative example of countries and societies
undergone deep economic, social – humanitarian and pandemic crises and we try to decipher certain
aspects of crime and deviance under extreme socio-political and economic circumstances. In the
proposed panel session representative examples of research conducted at leading academic and
research institutions of Greece are presented with a view to broadening our understanding of the
substance and the occurrence of crime as well as of the societal responses to offending behavior in times
of crises. To this end the proposed panel hosts contributions, already submitted to the conference, as
the following and gladly welcomes relevant contributions from other countries as well.
‘’Museums and prevention of crimes against antiquities: A nationwide field study”, Maria Kranidiotis,
Department of Penal Sciences, Law School, National and Kapodistrian University of Athens
Greece, Dionysis Chionis, Center for the Study of Crime, Athens
“Conceptualizations of the notion of criminal justice through the mitigation of the migration
experience. The case of Syrian refugee incomers to Greece”, Anastasia Chalkia, University of Athens,
Ioanna Tsiganou, Greek National Centre for Social Research, Panteion University, Martha Lempesi,
Director at Center for the Study of Crime, Athens
“Online fake news and disinformation criminal and criminological treatment – Survey outcomes in
Greece”, Fotios Spyropoulos, University of West Attica, Greece, Evi Androulaki, University of West Attica,
Greece, Vasileios Karagiannopoulos, University of Portsmouth, UK
“Crime trends in countries under multiple crises. The case of street and violent crimes committed in
Greece under crises vis a vis the international experience”, Tsiganou Ioanna, Greek National Centre for
Social Research, Panteion University, Martha Lempesi , Center for the Study of Crime, Athens

Περισσότερα για το ξεχωριστό πρόγραμμα αυτού του πρωτότυπου διεθνούς συνεδρίου που
διενεργείται κατόπιν πρωτοβουλίας εγκληματολόγων από τις ΗΠΑ μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο
σύνδεσμο: https://crimcon.org/program?fbclid=IwAR326UfV9u3zg8hmJr8PZqi9wedxYvyuIkYcCKIIieVH
GtcOt78UXLNLUbA
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7.Σεμινάρια ΚΕΜΕ-Νομική Βιβλιοθήκη
Το ΚΕΜΕ συνεχίζοντας την αγαστή συνεργασία με την Νομική Βιβλιοθήκη βιντεοσκόπησε στις
17.12.2020 το σεμινάριο με θέμα τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, το οποίο
βιντεοσκοπήθηκε και θα είναι διαθέσιμο on demand στον ιστότοπο www.nb.org

8. Επισκέψεις στο ΚΕΜΕ
Το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα, αναζήτησε
πληροφορίες σχετικά με την επιστήμη της Εγκληματολογίας και τελικά οι μαθητές/τριες
επέλεξαν να επισκεφθούν το ΚΕΜΕ, όπερ και εγένετο!
Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου υποδεχθήκαμε με μεγάλη χαρά 20 μαθητές και μαθήτριες
της πρώτης λυκείου και τις Καθηγήτριές τους και επί ένα γεμάτο δίωρο ο Πρόεδρος Διονύσης
Χιόνης και η Διευθύντρια Μάρθα Λεμπέση απάντησαν σε όλες τις -ιδιαίτερα εύστοχεςερωτήσεις τους.
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Ελπίζουμε

σε

λίγα χρόνια να ξανασυναντήσουμε

κάποια από

τα παιδιά ως

εκκολαπτόμενους/ες εγκληματολόγους!
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9.Εργαστήρια ΚΕΜΕ
9.1.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
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
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Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενθάρρυνση της μελέτης και έρευνας της Πολιτισμικής
Εγκληματολογίας, καθώς και η παραγωγή νέας γνώσης για το εγκληματικό φαινόμενο.

9.1.1 Εκδήλωση στην Βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας
Η βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος
πραγματοποίησαν την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 εκδήλωση με θέμα

«Το έγκλημα στη

Λογοτεχνία». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας.

Η Μάρθα Λεμπέση (Εγκληματολόγος, Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Ε. ) αναφέρθηκε στην έννοια του
εγκλήματος όπως προσεγγίζεται από την πολιτισμική εγκληματολογίας. Η Δρ. Αναστασία
Χαλκιά (Γενική Γραμματέας ΔΣ ΚΕ.Μ.Ε.) για το έγκλημα απέναντι στο ‘στο πνεύμα της εποχής’ στο
έργο της Βιρτζίνια Γουλφ. Ακολούθησαν ο Διονύσης Χιόνης (Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω,
Εγκληματολόγος, Πρόεδρος ΔΣ ΚΕ.Μ.Ε.) που παρουσίασε "Το Έγκλημα στο έργο του Νίκου
Καββαδία" και ο Δρ. Γιάννης Πανούσης (Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας), που
πραγματεύτηκε το θέμα "Εγκληματολογία και αστυνομικό μυθιστόρημα», ο οποίος έκλεισε την
εκδήλωση.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Απόστολος Τ. Ηλιόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίων
Stratford και IGlobal, Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής του Τμήματος Αδειών και Επιθεωρήσεων,
Φιλαδέλφεια – Πενσυλβάνια, ΗΠΑ και ο Δρ Φώτιος Σπυρόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
(ΔΣΑ) – Οικονομολόγος (ΟΕΕ), Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
Διδάκτωρ στο Ποινικό Δίκαιο και την Εγκληματολογία στο Τμήμα Νομικής Ε.Κ.Π.Α., Ποινικολόγος
(master), Eγκληματολόγος (master), Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΕ.Μ.Ε.
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Την εκδήλωση συντόνισε η

Ευαγγελία Ανδρουλάκη (Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω -

Εγκληματολόγος). Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε ενδιαφέρουσα
συζήτηση.
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9.2.Crime & Media Lab – Ομάδα Εργασίας για το Έγκλημα και την Απεικόνισή του
στα ΜΜΕ
Επιστημονική Υπεύθυνη: Αγγελική Καρδαρά, Διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ ΕΚΠΑ,
Φιλόλογος, Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος & Επιστημονικά
Υπεύθυνη του Crime & Media Lab
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Η παρουσίαση του εγκλήματος στα ΜΜΕ απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και η
επικοινωνιακή διαχείριση ειδικών θεμάτων εγκληματολογικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει ως
στόχο την ανάδειξη των καίριων πτυχών τους, προκειμένου ο δημοσιογράφος να ενημερώσει το ευρύ
κοινό με τρόπο ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο και επιστημονικά ορθό.
Σε μία εποχή, μάλιστα, όπου το έγκλημα διαφοροποιείται ποιοτικά και διεθνοποιείται, είναι απολύτως
αναγκαίο ο δημοσιογράφος της σύγχρονης, ψηφιακής εποχής να έχει γνώση τόσο των κύριων
χαρακτηριστικών όσο και των αλλαγών που υφίσταται το εγκληματικό φαινόμενο, ώστε να προσεγγίσει
με απόλυτη τεκμηρίωση και σαφήνεια την κάθε περίπτωση που εξετάζει και παρουσιάζει στο κοινό.
Επομένως, δεδομένου ότι το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ προϋποθέτουν βαθιά γνώση του
εγκληματικού φαινομένου, της εγκληματολογικής ορολογίας και των μεθόδων μιντιακής έρευνας,
αποφασίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 η δημιουργία Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας του Crime &
Μedia Lab – CML (https://e-keme.gr/crime-%CE%BCedia-lab/) υπό την αιγίδα του ΚΕ.Μ.Ε.
Με κεντρικό μας άξονα τη σύνδεση μεταξύ ερευνητικής δημοσιογραφίας και Εγκληματολογίας, το CML
δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να αποκτήσουν στέρεα θεωρητική γνώση, την οποία μπορούν να
αξιοποιήσουν σε πρακτικό επίπεδο, διευρύνοντας παράλληλα και τους δικούς τους ορίζοντες.
Στόχος του Lab
Η εμβάθυνση και η επιστημονική προσέγγιση του εγκληματικού φαινομένου σε συσχετισμό με την
απεικόνιση του στα μίντια και η ανάλυση υποθέσεων που απασχολούν εκτενώς τα ελληνικά και διεθνή
ΜΜΕ, με σκοπό την εκπαίδευση φοιτητών, επαγγελματιών του χώρου των μίντια και ατόμων που έχουν
ένα ειδικό ενδιαφέρον για τη θεματική «Έγκλημα και ΜΜΕ».

Επιμέρους σκοποί
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Άνοιγμα στην κοινωνία, με ολοκληρωμένη και επιστημονική ενημέρωση για το εγκληματικό
φαινόμενο.



Εκστρατείες ενημέρωσης για ζητήματα της επικαιρότητας που άπτονται του εγκληματικού
φαινομένου.



Επικοινωνία και εποικοδομητική συνεργασία με επαγγελματίες δημοσιογράφους.



Διεύρυνση γνώσεων και ενίσχυση των δεξιοτήτων των μελών.



Διοργάνωση δραστηριοτήτων βάσει των ενδιαφερόντων των μελών.



Διεπιστημονικές συνεργασίες.

Δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες του CML αποβλέπουν στην υλοποίηση και επίτευξη τόσο του κεντρικού στόχου όσο
και των επιμέρoυς σκοπών του, όπως αυτοί έχουν περιγραφεί παραπάνω, παραμένοντας πάντα
ανοιχτοί/ές σε προτάσεις. Αναφέρουμε ενδεικτικά:


Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.



Εκπαιδευτικά Σεμινάρια/Ημερίδες/Workshops/Συνέδρια.



Ανοιχτές συζητήσεις με επαγγελματίες δημοσιογράφους.



Παρεμβάσεις και ενημέρωση του κοινού για ζητήματα πολύ σοβαρού εγκληματολογικού
ενδιαφέροντος και για θέματα επικαιρότητας.



Καμπάνιες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης.



Αρθρογραφία και εκπόνηση συνεντεύξεων.



Έρευνα.

9.2.1 Η Ομάδα Εργασίας το 2020
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του Crime & Media Lab πραγματοποιήθηκαν το έτος 2020 τα
ακόλουθα σεμιναριακά μαθήματα:
Σεμινάριο με θέμα: "Women, Crime and the Media" - KE.M.E. (e-keme.gr)
Η γυναίκα ως δράστιδα και ως θύμα σε πολύκροτες υποθέσεις και ο στιγματιστικός λόγος των media –
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα: «Φυλακή και γλώσσα», 03/07/2020 - KE.M.E. (e-keme.gr) –
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
Σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα: «Φυλακή και γλώσσα: Γλωσσοπλασία –Γλωσσικοί κώδικες
επικοινωνίας» - KE.M.E. (e-keme.gr) – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
Η παρουσίαση του σεμιναρίου στο YouTube ΦΥΛΑΚΗ & ΓΛΩΣΣΑ - YouTube
Σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα: «Το έγκλημα στο αστυνομικό ρεπορτάζ», 05/12/2020 - KE.M.E. (ekeme.gr) – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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Η παρουσίαση του σεμιναρίου στο YouTube "Το έγκλημα στο αστυνομικό ρεπορτάζ" - YouTube

Ενδεικτικές παρεμβάσεις του Crime & Media Lab για ζητήματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα

Τοποθέτηση του “Crime & Media Lab” | Καρδαρά Αγγελική (wordpress.com)
Τοποθέτηση του Crime & Media Lab του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος | BLOKO για το φαινόμενο
της ενδοοικογενειακής βίας την περίοδο του απαγορευτικού (lockdown) για τη χώρα μας – ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2020

Το μήνυμα του Crime & Μedia Lab του ΚΕ.Μ.Ε. για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών - YouTube
– ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ενδοοικογενειακή βία & το προφίλ του άντρα που κακοποιεί - Postmodern -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Οι δημοσιεύσεις των μελών της Ομάδας του Crime & Media Lab:
Εκπαίδευση Στις Φυλακές: Κανονιστικό Πλαίσιο Προστασίας Και Καλές Πρακτικές: Γράφει η ΜαρίαΔήμητρα Μισυρλή, Νομικός, ΠΜΣ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Μέλος του
«Crime & Media Lab» του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (Α’ ΜΕΡΟΣ. Το 2021 ακολουθούν το Β’ & Γ’
ΜΕΡΟΣ)
Εκπαίδευση στις Φυλακές: Κανονιστικό Πλαίσιο Προστασίας και Καλές Πρακτικές - KE.M.E. (e-keme.gr)
Εκπαίδευση στις Φυλακές: Κανονιστικό Πλαίσιο Προστασίας και Καλές Πρακτικές – Crime Times
Εκπαίδευση στις Φυλακές: Κανονιστικό Πλαίσιο Προστασίας και Kαλές Πρακτικές - Postmodern –
ΣΥΝΟΨΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ: Γράφει η Έλενα Φώτου, Πτυχιούχος Τμήματος «Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ» ΑΠΘ,
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Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Εγκληματολογίας» του Παντείου Πανεπιστημίου, Μέλος του
«Crime & Media Lab» του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (Α’ & Β’ ΜΕΡΟΣ. Το 2021 ακολουθεί το Γ’
ΜΕΡΟΣ)
"Θέατρο & Φυλακή" από το Crime & Media Lab του KE.M.E. - KE.M.E. (e-keme.gr) ΘΕΑΤΡΟ-ΚΑΙΦΥΛΑΚΗ.pdf (e-keme.gr)
«Θέλω να δώσω ευκαιρία σε αυτούς που δεν έχουν φωνή να μιλήσουν και να εκφραστούν. Ένας από
τους στόχους της Τέχνης, ειδικά μέσα στις φυλακές, είναι να αλλάξουμε την εικόνα που έχει ο
κρατούμενος για τον εαυτό του» – Crime Times Συνέντευξη με τον σκηνοθέτη-εμψυχωτή, κ. Στάθη
Γράψα
Φυλακή & Θέατρο - Postmodern Συνέντευξη με τον ηθοποιό και ιδρυτή του Μη Κερδοσκοπικού
Οργανισμού «Τεχνοδρομώ», κ. Γιάννη Νικολόπουλο

O ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στις Διαπραγματεύσεις Ομηριών και Κρίσεων: Γράφει η
Παναγιώτα Γιάγκου, Εγκληματολόγος και Αστυνομικός στην Αστυνομία Κύπρου, Μέλος του
«Crime & Media Lab» του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (Α’ & Β’ ΜΕΡΟΣ)
O ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στις Διαπραγματεύσεις Ομηριών και Κρίσεων - KE.M.E. (ekeme.gr) Τελικό-ο-ρόλος-των-ΜΜΕ-στη-διαπραγμάτευση.pdf (e-keme.gr)
Το έργο του διαπραγματευτή ομηριών και κρίσεων & ο ρόλος των ΜΜΕ στην παρουσίαση των
συγκεκριμένων υποθέσεων στο ευρύ κοινό - KE.M.E. (e-keme.gr)
Το-έργο-του-διαπραγματευτή-ομηριών-και-κρίσεων.pdf (e-keme.gr)
Το έργο του διαπραγματευτή ομηριών και κρίσεων & η δημοσιογραφική κάλυψη σχετικών υποθέσεων
- Postmodern - Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο της Ομάδας Διαπραγματευτών και Χειρισμού Κρίσεων της
Αστυνομίας Κύπρου, κ. Κώστα Κωνσταντίνου

9.2.2 Η Ομάδα Εργασίας το 2021
H Ομάδα μας έχει αναλάβει για το έτος 2021 τη διεξαγωγή ερευνών μικρής κλίμακας, μελετών και
συνεντεύξεων για ζητήματα που κρίναμε ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο εγκληματολογικό, μιντιακό και
κοινωνικό ενδιαφέρον. Απώτερος στόχος μας είναι να εμβαθύνουμε στο υπό εξέταση κάθε φορά
φαινόμενο, να παρουσιάσουμε τη διεθνή εμπειρία και να προτείνουμε καλές πρακτικές για τα ΜΜΕ,
το οποία αποτελούν άλλωστε και το κύριο αντικείμενο διερεύνησης του Lab μας. Παράλληλα
επεξεργαζόμαστε μελέτες περίπτωσης (case studies) σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες,
προκειμένου να διερευνήσουμε πώς καλύπτονται οι εν λόγω υποθέσεις εγκληματολογικού
ενδιαφέροντος από τα ΜΜΕ και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες βελτιωτικές προτάσεις.

Tέλος, ότι η Ομάδα του Lab μας θα έχει επιστημονική συμβουλή και στη διερεύνηση της γλώσσας των
αποφυλακισμένων, στο πλαίσιο της επαναληπτικής έρευνας που διεξάγεται από το 2018 στο
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ΚΕ.Μ.Ε. με κεντρικό θέμα «Φυλακή και Γλώσσα», για την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε στο
παρακάτω link: http://bit.ly/3hnSsED

Η διαδικτυακή πρόσβαση στις έρευνες, τις μελέτες και τις συνεντεύξεις των μελών της Ομάδας μας είναι
ελεύθερη και θα σας ενημερώνουμε για όλες τις επικείμενες επιστημονικές μας δράσεις και
παρουσιάσεις.

9.3 Εργαστήριο Δικαστικής Ψυχολογίας

Forensic Psychology Lab – FPL
Επιστημονικά υπεύθυνες:
Έρη Ιωαννίδου – Δικαστική Ψυχολόγος, MSc, - Personal coach
Εύη Καλούτσου – Δικαστική Ψυχολόγος, MSc – Ειδικευόμενη CBT
Το Εργαστήριο Δικαστικής Ψυχολογίας (Forensic Psychology Lab – FPL) λειτουργεί υπό την αιγίδα του
Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) από τον Μάρτιο 2020. Το FPL αρχικά δομήθηκε ώστε να
δημιουργήσει μια «δεξαμενή» (think tank) ανθρώπων που ενδιαφέρονται για τον κλάδο της Δικαστικής
Ψυχολογίας και είναι είτε ήδη ενεργά εμπλεκόμενοι επαγγελματίες είτε φοιτητές που σκέφτονται να
τον ακολουθήσουν μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης. Με γνώμονα τη σύνδεση μεταξύ
Ψυχολογίας και Δικαίου και επιθυμώντας την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα, το FPL
δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να βρεθούν στην πρώτη γραμμή των νέων εξελίξεων και να
συμβάλλουν στους στόχους του, διευρύνοντας παράλληλα και τους δικούς τους ορίζοντες.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://e-keme.gr/forensic-psychology-lab/
Facebook page: https://www.facebook.com/Forensic-Psychology-Lab%CE%9A%CE%95%CE%9C%CE%95-101748611849740
Συνοπτικός απολογισμός 2020
Φεβρουάριος 2020: Ίδρυση εργαστηρίου
Μάρτιος 2020: Πρώτες εγγραφές μελών (που συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020)
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Απρίλιος 2020: Video ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Ψυχική ανθεκτικότητα και
ενδοοικογενειακή βία στην καραντίνα». Δημιουργία: Έρη Ιωαννίδου, Εύη Καλούτσου, Σοφία
Ηλιοπούλου (μέλος FPL). Link: https://www.youtube.com/watch?v=ph3gVIjYwxk&t=234s
Ιούνιος 2020: Συμμετοχή στην καμπάνια «Θέλω ψυχική υγεία» της ιστοσελίδας psychology.gr. Link:
https://www.psychology.gr/thelo-psychiki-ygeia/thelo-na-katarrifthoun-i-mythi-schetika-me-tinpsychopathologia-ke-to-egklima/
Νοέμβριος 2020 Άρθρο στο ηλεκτρονικό περιοδικό του ΚΕ.Μ.Ε. “Crime Times” με θέμα: «Γυναικοκτονία:
Το «ανύπαρκτο» έγκλημα. Παγκόσμια δεδομένα & μια σύγκριση νομικών πλαισίων μεταξύ Ελλάδας και
Χιλής». Συγγραφείς: Εύη Καλούτσου, Marcela Soto (μέλος FPL). Link: http://bit.ly/2XbHsRh
Δεκέμβριος 2020 Έναρξη δημόσιας προβολής του project «#Σαν_Σήμερα_Crime_version» μέσω του
οποίου αναδεικνύουμε σημαντικές στιγμές εγκληματολογικού ενδιαφέροντος που συνέβησαν σαν
σήμερα. Τις πληροφορίες επιμελούνται μέλη του FPL που συμμετέχουν στο project (αλφαβητικά:
Γιώργος Κασίμης, Ιωάννα Κατσιανάκη, Ηλίας Κατσιούρης, Ελένη Παπαιωάννου, Σοφία Σιδερίδου,
Μαρία Σκρέκα, Marcela Soto, Αθανασία Τριάντου). Οι αναρτήσεις είναι διαθέσιμες στη σελίδα του FPL
στο Facebook.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 pπραγματοποιήθηκαν συναντήσεις της ομάδας με στόχο την ανταλλαγή
ιδεών καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση των νέων project.
Πραγματοποιήθηκαν από τις επιστημονικά υπεύθυνες του εργαστηρίου τέσσερα σεμινάρια τα οποία
ήταν ανοιχτά στο κοινό αλλά και διαθέσιμα για παρακολούθηση από τα μέλη του FPL.

10.Επιστημονικές Ομάδες
10.1 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.
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Επιστημονική Ομάδα Εργασίας:
Γιώργος Γιακουβάκης, Κοινωνιολόγος – ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Αγγελική – Φανουρία Γιαννάκη, Νομικός, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, MA
“Criminology and Criminal Justice”, Centre for Criminology, Faculty of Law, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης–
ΗΒ.
Ιωάννα Δερβίση, Νομικός, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό LLM “Forensics,
Criminology & Law” Πανεπιστήμιο Μάαστριχτ – Ολλανδία.
Κατερίνα Καλογεράκη, Κοινωνιολόγος, ΔΠΜΣ: «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις», Τμήμα Νομικής του
Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης.
Νεφέλη Μπαφούνη, τελειόφοιτη Τμήματος Ψυχολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Μαίρη Φωσκόλου, απόφοιτη του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – δευτεροετής μεταπτυχιακή φοιτήτρια Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία», Πάντειο Πανεπιστήμιο.

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.

Το έτος 2020, το “The Street Art Project”, προχώρησε ενεργητικά στην εκπλήρωση των στόχων του. Ήταν
ένα δημιουργικό έτος, από όλες τις πλευρές, παρά τις έκτακτες συνθήκες στον τομέα της δημόσιας
υγείας, της υποβόσκουσας δεύτερης οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, της επισιτιστικής
ανασφάλειας και τις προβλέψεις του μέλλοντος σχετικά με την πορεία του ιού Covid-19.
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10.1.1 Δημοσιεύσεις και δράσεις
Ακολουθούν κατά ημερομηνία και συνοπτικά, οι δημοσιεύσεις και οι δράσεις του Project για το έτος
2020:

1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Το “The Street Art Project” Στην Ιστοσελίδα “I Support Street Art” (30/08/2019
& 3/02/2020)

Η διεθνής ιστοσελίδα “I Support Street Art” θεωρείται μία από τις πιο έγκυρες ιστοσελίδες για το κίνημα
της Street Art. Ο συγκεκριμένος ιστότοπος αποτελεί μια τεράστια βάση δεδομένων καταγραφής του
κινήματος της Street Art και της εξέλιξής του σε διεθνές επίπεδο, προβάλλοντας πλούσιο υλικό από
καλλιτέχνες, γκαλερί, συνεντεύξεις, αφιερώματα για επερχόμενα φεστιβάλ και εκθέσεις, ενώ
δημοσιεύει σχετική αρθρογραφία σε τακτική βάση. Στις 30/08/2019 η ιστοσελίδα δημοσίευσε ένα
αφιέρωμα για το “The Street Art Project” που γνωστοποιήθηκε στο ελληνικό επιστημονικό και μη κοινό
μέσω της διαδικτυακής φιλοξενίας του ΚΕ.Μ.Ε. τον Φεβρουάριο !

2. ΔΡΑΣΗ: The Street Art Project Από Κοινού Δράση – Εκδήλωση Με Τις Εκδόσεις Βιβλίων
«Περισπωμένη» (9/02/2020 & 14 - 16/02/2020)

Το “The Street Art Project” πραγματοποίησε την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου την από κοινού δράση εκδήλωση ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης για τη Street Art στην πόλη της Αθήνας σε μία ήδη
υποβαθμισμένη και ταλαιπωρημένη από υπογραφές και αθλητικά, πολιτικά συνθήματα (graffiti)
περιοχή (Εξάρχεια) σε συνεργασία με τις Εκδόσεις βιβλίων «Περισπωμένη». Η ως άνω δράση έλαβε
χώρα εκτός του κτιρίου των Εκδόσεων (στο στενό ανάμεσα στην Εκκλησία και στο αυτό κτίριο), στην
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οδό Γεωργίου Γενναδίου 5 και ώρες 14.00 - 17.00 με χορηγό επικοινωνίας το socialpolicy.gr, αγορά
χρωμάτων - σπρέυ από τη flamestore.gr και χορηγό τροφίμων το e-food.gr.

Σε αυτό το πλαίσιο της δράσης - εκδήλωσης και γενικώς του συνολικού Project μας, προσκαλέσαμε τον
street artist Γιώργο Χιώνη ( https://www.instagram.com/george_chionis/?hl=el ) προκειμένου να
δημιουργήσει κατόπιν αδείας (δημιουργία προσχεδίου προσαρμοσμένο στις διαστάσεις του τοίχου
από τον καλλιτέχνη, εγκεκριμένο προσχέδιο από τους ιδιοκτήτες) μία τοιχογραφία με θέμα το βιβλίο
ούτως ώστε να εναρμονίζεται με το αντικείμενο της παραγωγής των Εκδόσεων, ο τοίχος των οποίων
είχε γεμίσει με συνθήματα και παραδοσιακά graffiti1. Η τεχνοτροπία του καλλιτέχνη Γιώργου Χιώνη έχει
δεχτεί επιρροές από τις σπουδές του κι από τις εξωτερικές κοινωνικές και μη εμπειρίες με βιωματικό
τρόπο.

Η δράση - εκδήλωση ήταν ανοιχτή προς το κοινό με ταυτόχρονη προφορική διάδραση με αυτό. Ο χρόνος
ήταν αρκετός για την τέλεση της τοιχογραφίας καθώς ξεκίνησε την Παρασκευή το μεσημέρι και μέχρι
την Κυριακή το μεσημέρι είχε τελειώσει. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης δεν ήταν λίγες οι φορές
και πιο συγκεκριμένα πέντε φορές, που σταμάτησαν περαστικοί στο δρόμο για να βγάλουν
φωτογραφίες το εν δυνάμει έργο, να παρατηρήσουν το σημείο, να αναρωτηθούν για τη θεματολογία
του διότι κόντρα στην εποχή της τεχνολογίας και της συνεχόμενης πληροφόρησης, ακόμη, η
αυθεντικότητα των βιβλίων συγκινεί τα άτομα εξ αφορμής του μικρού Π στην τοιχογραφία που
σηματοδοτεί το αρχικό γράμμα των Εκδόσεων και της κουκουβάγιας που συμβολίζει εκτός από το
λογότυπό τους, τη σοφία, τη γνώση.

Τέλος, ανάμεσα στα άτομα που παρευρέθηκαν στη δράση μας, ήταν κι η κ. Κατερίνα Σούλου, Υποψήφια
Διδάκτωρ Νομικής στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille (en Droit privé et Sciences Criminelles) και Μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου του European Forum for Restorative Justice, η οποία πρότεινε τη
δημοσίευση της δράσης μας στα social media του “European Forum of Restorative Justice” (τελική
δημοσίευση: 17/02/20) με το ακόλουθο κείμενο συνοδείας των φωτογραφιών μας:

“Criminologists, sociologists from the Greek Center for the Study of Crime refurbishing a decaying wall
in Athens and creating art: to restore community relations in the neighbourhood. The Greek letter Π that
figures on the wall start the Greek words πόνος (=suffering), πρόσφυγας (=refugee) , ποινή (=sanction) ,
πίστη (=faith), προσπάθεια (effort)
Read

more

about

this

exciting

street

art

project

with

a

restorative

twist

here:

https://www.isupportstreetart.com/street-art-project-scien…/“.

1

Stampoulidis G., “Rethinking Athens as text: the linguistic context of Athenian graffiti during the crisis”, Journal of language,1,
2016, σελ. 10.
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Αξίζει να αναφερθεί η πρωτοβουλία και η γνωριμία με τον φωτορεπόρτερ του CNN Greece, κ. Λευτέρη
Παρτσάλη, προσκεκλημένο της κας Ευδοξίας Φασούλα, ο οποίος και βιντεοσκόπησε τις ημέρες
εκτέλεσης της τοιχογραφίας και του event. Η παρουσίαση της συνολικής πρωτοβουλίας του Project,
όπως και το βίντεο, θα παρουσιαστεί το έτος 2021 και καλώς εχόντων των πραγμάτων διαδραστικά με
τήρηση των απαραίτητων μέτρων για τον Covid-19, με το κοινό.

Ακόμη, τον Απρίλιο 2020, το περιοδικό “London Street Art Design” της Αγγλίας, αναδημοσίευσε από τον
λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Instagram, τη φωτογραφία με την τοιχογραφία.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Γ’ Θεωρητική Ενότητα: Θεωρητικό – Κατανοητικό Πλαίσιο Για Τη Street Art –
Α’ ΜΕΡΟΣ (13/02/2020)

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Θεωρητικό – Κατανοητικό Πλαίσιο Για Τη Street Art – Β’ ΜΕΡΟΣ (13/04/2020)

Κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου - Απριλίου 2020 δημοσιεύτηκαν το Α’ και Β’ Μέρος του
θεωρητικού πλαισίου του Project, υπό το οποίο στηρίζεται η υποστήριξη και η εξήγηση των θεωρητικών
προτάσεών μας για την επικείμενη έρευνα: τυπολογία γραφολογικών πορτραίτων καλλιτεχνών της
σύγχρονης Αθηναϊκής σκηνής και συγκεντρωτική παρουσίαση όλων των αναλύσεων για τα πορτραίτα
καλλιτεχνών μέσω των φωτογραφικών καταγραφών του Project και οπτική κοινωνιολογική ανάλυση
ειδήσεων των «εφημερίδων της πόλης» των σύγχρονων μίντια (Διαδίκτυο). Τα αποτελέσματα θα
συγκριθούν και θα διασταυρωθούν από ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των συνεντεύξεων
που έχει πραγματοποιήσει το Project σε καθηγητές και καθηγήτριες κατά το χρονικό διάστημα 2018 2019, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να αναδειχθεί ή και όχι, η, όντως (ή και όχι),
εσφαλμένη κατανόηση της Street Art και η μη γνωστοποίησή της ως σύγχρονο εκπαιδευτικό εργαλείο
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- υποστηρίζεται από το Project, πως η ορθή γνώση του κινήματος της Street Art στα σχολεία
δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί λειτουργήσει προληπτικώς στην καταπολέμηση
της γραφομανίας τόσο στα σχολεία όσο και στην πόλη, και την ένταξη παιδιών σε ομάδες Street Art
αντί του Graffiti, το οποίο και παραλληλίζεται από τις ειδήσεις των σύγχρονων μίντια με αμιγώς
βανδαλιστική συμπεριφορά. Σύμμαχος σε αυτήν την έρευνα αποτελεί το εργαλείο της εικόνας - της
διαδικασίας παραγωγής φωτογράφισης - το σημερινό “street art photography hunting” και το
επιστημονικό ρεύμα της Οπτικής Κοινωνιολογίας.

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ crimetimes.gr: Ένα παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής του
προτεινόμενου θεωρητικού υπόβαθρου του “The Street Art Project” : Η Street Art στην εποχή
της πανδημίας λόγω του ιού “Covid-19” (Ιούλιος 2020)

Σε μία εποχή που όλα αλλάζουν ως προς τις ρίζες των συνηθειών μας, από τον μικρόκοσμο της
καθημερινότητας μέχρι και σε επίπεδο πολιτειακής αντιμετώπισης μιας παγκόσμιας κατάστασης, οι
street artists παραμένουν οι διαμεσολαβητές της επικοινωνίας κοινών μηνυμάτων που ενώνουν τους
ανθρώπους (συλλογικό ασυνείδητο) προς τα έξω, προς τον εξωτερικό κοινωνικό κόσμο. Φαίνεται
οξύμωρο το γεγονός ότι η μάσκα προστασίας απέναντι στον ιό Covid-19 για τους καλλιτέχνες δεν
αποτελεί μία νέα κατάσταση. Η δραστηριοποίηση και η επανάληψη αυτής προς τα έξω δημιουργώντας
έργα, ζωγραφιές είναι τρόπος ύπαρξης (way of living) και συμπεριφοράς ταυτόχρονα2. Απ’ ότι
αποδείχθηκε κατά την περίοδο του Covid-19, εκείνο το στοιχείο που έφερε συσσώρευση επιθυμιών και
αδρεναλίνης και γι’ αυτό εκδηλώθηκε μαζικά από όλους τους καλλιτέχνες στον κόσμο, ήταν ο λεγόμενος
«εγκλεισμός».

Σχετικά με τον Covid-19, λοιπόν, και μέχρι σήμερα, υπάρχουν ορισμένα έργα που επικοινωνήθηκαν
παγκοσμίως και αναπαράχθηκαν (όχι απαραίτητα με την ορθή απόδοση της λέξης του κινήματος αλλά
με τη λέξη “Graffiti” ενώ η εικόνα που συνοδευόταν απεικόνιζε έργα της Street Art σε κάθε είδηση) από
τα σύγχρονα Μ.Μ.Ε. και έφτασαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσω μιας οθόνης στο κάθε σπίτι, στο
κάθε νοικοκυριό. Εξάλλου, ήταν και είναι το μοναδικό πλεονέκτημα σε καιρούς πανδημίας, το 2020 να
έχουμε στη διαθεσιμότητά μας ως πολίτες, τη μεγαλύτερη ανακάλυψη, το Διαδίκτυο και τη
Φωτογραφία. Δεν υπάρχει άλλη ιστορική περίοδος πανδημίας με παρουσία Διαδικτύου.

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Street Art & Graphology: Το Πρόσωπο Του Τοίχου – Ίχνη Γραφολογίας Στους
Καλλιτέχνες Του Δρόμου Street Artists (21/09/2020)

http://bit.ly/2WQ7Wb8, Γιακουβάκης Γ., Καλογεράκη Κ., Κωνσταντίνου Κ. Μ., «Ιστορική Αναδρομή Της “Street Art” (Συνέχεια Του
Α’ Μέρους Της Β’ Ενότητας)», The Street Art Project, 2018 - 2020, τελευταία πρόσβαση: 28/05/2020.
2

https://bit.ly/37OGv7N, Κωνσταντίνου Κ. Μ., Μπαφούνη Ν. Α. & Φωσκόλου Μ., «(Συνέχεια του Α’ Μέρους της Γ’ Ενότητας)
Θεωρητικό – Κατανοητικό Πλαίσιο για τη Street Art Β’ ΜΕΡΟΣ», The Street Art Project, 2018 - 2020, τελευταία πρόσβαση:
28/05/2020.
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Τον Σεπτέμβριο του 2020, δημοσιεύτηκε το Α’ Μέρος της έρευνας του Project, το οποίο συγκεντρώνει,
αναλύει και κατηγοριοποιεί σύγχρονους καλλιτέχνες (21ος αιώνας), δημιουργώντας την τυπολογία
(αρχικός ερευνητικός στόχος του Project) βάσει σχεδιασμού και όχι γραφής, των καλλιτεχνών street
artists που υπάρχουν στο προσκήνιο του δημόσιου χώρου με την υπογραφή τους για δήλωση
παρουσίας στην πόλη, από το 2000 και έπειτα. Η συγκεκριμένη τυπολογία ενισχύει τις θεωρητικές
υποθέσεις του Project με μέσο την οπτική γραφολογική ανάλυση (ανάλυση φωτογραφιών) σε έργα που
συλλέχθηκαν περπατώντας στην πόλη της Αθήνας κατά το χρονικό διάστημα 2018 - 2019 (και που ίσως
δεν υφίστανται πια) και καταγράφηκαν με σκοπό την τήρηση αρχείου. Ακόμη, αποδεικνύει
γραφολογικά και κινησιολογικά την αφετηρία σχεδιασμού και όχι γραφής που αποδίδεται στον
έγγραφο χαρακτήρα.

7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ crimetimes.gr: Report Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019 & Μαρτίου 2020: Έξι
street artists για την έξη της συμπεριφοράς τους, Γεωμετρικά σχήματα της φύσης &
Αφύπνιση των ίδιων των καλλιτεχνών (Δεκέμβριος 2020)

Στο παρόν άρθρο, δημοσιεύονται τρεις συνεντεύξεις από καλλιτέχνες της Αθηναϊκής Street Art σκηνής
(Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, “Devoidness”, “Simek”), οι οποίοι αποτελούν για το κίνημα στην Ελλάδα
σημαντική αναφορά και εξέλιξη εν έτει 2020. Πραγματοποιήθηκαν με την τεχνική της συνέντευξης
(συσκευή εγγραφής της φωνής) κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος - Απρίλιος 2020, αφού πρώτα
ερωτήθηκαν για το εάν θα ήθελαν να συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο στο Project. Για πρώτη φορά
και δεδομένων των συνθηκών, το κίνημα της Street Art εκ μέρους της Ελλάδας, συναντά το «γιατί» της
συμπεριφοράς τους (ατομικά) και της κοινωνικής παρουσίας τους (συλλογικά) στον δημόσιο χώρο, με
αφορμή τις τρεις μεγάλες εκθέσεις που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο.

8. ΔΡΑΣΗ: Το “The Street Art Project” συμπεριλαμβάνεται στις «Κλεινόν Άστυ - Ιστορίες της
πόλης» της κρατικής τηλεόρασης (ΕΡΤ2) (2/10/2020, 5/10/2020: γυρίσματα & 5/12/2020:
πρώτη προβολή και πρεμιέρα της εκπομπής)

Trailer: https://bit.ly/38Cadw2
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Λίγο πριν τον Οκτώβριο 2020, με αφορμή τη δημοσιογραφική έρευνα της κ. Χριστίνας Τσαμουρά από
την ΕΡΤ2 και της σκηνοθέτιδας κ. Μαρίνας Δανέζη (βλ. και παραγωγή σειράς ντοκυμαντέρ «Τα στέκια»
στην ΕΡΤ2) με σκοπό την εύρεση συλλογικών προσπαθειών γύρω από την επιστημονική μελέτη του
κινήματος της Street Art (κοινότητα της Street Art), το Project, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε στις
αναζητήσεις του Διαδικτύου και επικοινώνησαν μαζί μας. Ο σκοπός της επικοινωνίας αυτής, ήταν η
ένταξη και η παρουσίαση των εκπροσώπων ομάδων (εν προκειμένω, της Κωνσταντίνας - Μαρίας
Κωνσταντίνου και της κας Ευδοξίας Φασούλα, φωτογραφικό λεύκωμα: “Urban Graphemes
[Αυτοσχεδιασμοί]”, Μετάφραση στα Αγγλικά της Κατερίνας Ψιλοπούλου, Επιμέλεια έκδοσης: Σωτήρης
Φασούλας, εκδ. Περισπωμένη) που ασχολούνται με τη Street Art στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς
ντοκυμαντέρ που θα προβάλλεται κάθε Σάββατο στην ΕΡΤ2, «Κλεινόν Άστυ - Ιστορίες της πόλης». Τα
γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 5 Οκτωβρίου, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και στην
οδό Σαρρή στην περιοχή Ψυρρή στο Μοναστηράκι αντίστοιχα για την καθεμία. Το επεισόδιο
προβλήθηκε Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στις 21.00 στην ΕΡΤ2.

Εδώ το Δελτίο Τύπου:

«Ζωγραφισμένα - ή ακριβέστερα «βαμμένα» - σε βαγόνια τρένων, στις μάντρες μισογκρεμισμένων
σπιτιών, γιαπιών και εργοστασίων, σε κάδους απορριμμάτων, σε στόρια καταστημάτων, αλλά και σε
«τυφλούς» τοίχους ολόκληρων πολυκατοικιών, τα graffiti δίνουν χρώμα στην καθημερινότητα των
περαστικών και ταυτόχρονα προκαλούν: όχι μόνο το βλέμμα, αλλά ερωτήματα και στοχασμούς.
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Τέχνη ή βανδαλισμός; Μια «μουτζούρα» ή «μια ευχάριστη χρωματική και καλλιτεχνική έκπληξη» που
κάλυψε το σκληρό και άχαρο μπετόν; Οπτικά «θορυβώδεις κραυγές» διαμαρτυρίας και αποσυμπίεσης,
που αδιαφορούν για τις αισθητικές τους συνέπειες στο αστικό περιβάλλον ή λυτρωτικές επουλώσεις
του τραύματος μιας πόλης που εγκαταλείπεται;
Ξεκινώντας από τις πρώτες «ταγκιές», τα “toys” και τους “kings” και φτάνοντας ως τα διάσημα murals
και τις σύγχρονες υπερμεγέθεις τοιχογραφίες διακεκριμένων καλλιτεχνών, o δρόμος του graffiti και της
street art, υπήρξε άλλοτε μουντός, σκοτεινός και δυσνόητος για τους πολλούς κι άλλοτε πολύχρωμος,
καλλιτεχνικός και απόλυτα διαυγής στους περισσότερους. Πάντοτε όμως ήταν ένας δρόμος αστικός ή
περιαστικός με φόντο τις συγκυρίες και τις αντιθέσεις της μεγάλης πόλης.

Αυτό το δρόμο με τις κομβικές του διασταυρώσεις και τα υποφωτισμένα σοκάκια του παρακολουθεί ο
φακός του ΚΛΕΙΝΟΝ ΑΣΤΥ στο επεισόδιο «Τοιχογραφίες στην πόλη». Ένα συναρπαστικό ταξίδι από τη
γέννηση των πρώιμων graffiti Αφροαμερικανών και Ισπανόφωνων writers στις αρχές των ‘70s στα
νεοϋορκέζικα «γκέτο», στον ερχομό τους στην Ελλάδα τη δεκαετία του ΄80, με βασικούς φορείς τους
φαν του break dance… Και από τις πρώτες εξορμήσεις των αθηναϊκών crews σε Κολωνό, Καλλιμάρμαρο,
Αγία Παρασκευή, Πευκάκια ως τη Σαρρή του σήμερα «με τη μεγάλη σημασία για την ιστορία της τέχνης
του δρόμου στην Ελλάδα» και τις άλλες αθηναϊκές οδούς τις γεμάτους πια με διάσημα έργα.

Η κάμερα καταγράφει το παρελθόν και το παρόν αυτής της τόσο ζωντανής και τόσο εφήμερης
δημιουργίας που κάθε φορά ακροβατεί στα όρια του νόμιμου και του παράνομου, της τέχνης και της
μη τέχνης, της προσωπικής και της συλλογικής έκφρασης.

Γκραφιτάδες πρώην και νυν, street artists, beatboxers, εικονογράφοι, εικαστικοί καλλιτέχνες,
ερευνητές-συγγραφείς, κοινωνιολόγοι και αρχιτέκτονες, φωτίζουν ο καθένας τους και μια πλευρά του
χθες και του σήμερα της αθηναϊκής «τέχνης του δρόμου» που συνεχίζει να γράφει - ή να «βάφει» - την
ιστορία της στο δημόσιο χώρο διαμορφώνοντας καθημερινά το αστικό τοπίο στο …κλεινόν άστυ.

Συνοδοιπόροι μας στο πέρασμά μας από τις Τοιχογραφίες της Πόλης (με αλφαβητική σειρά) είναι οι:
Χαράλαμπος

Δαραδήμος

(Εικαστικός

Καλλιτέχνης),

Κωνσταντίνα

-

Μαρία

Κωνσταντίνου

(Κοινωνιολόγος - ΜΔΕ Εγκληματολόγος), Πολύνα Ξηραδάκη (Founder - Project Manager «Urban
Layers»), Ορέστης Πάγκαλος (Έρευνα - Επιμέλεια «Η ιστορία του graffiti στην Ελλάδα»), Αντώνης Ρέλλας
(Σκηνοθέτης, Ανάπηρος Ακτιβιστής), Σταύρος Σταυρίδης (Καθηγητής Σχ. Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ), Νίκος
Τρανός (Γλύπτης / Εικαστικός Καλλιτέχνης), Χαρίτωνας Τσαμαντάκης (Έρευνα - Επιμέλεια «Η ιστορία
του graffiti στην Ελλάδα», Ευδοξία Ζ.Φασούλα (Δικαστική και Αναλυτική Γραφολόγος - Νομικός), b.
(Street Artist), Nique (Graffiti Artist), Stelios Pupet (Ζωγράφος), RTM One (Εικονογράφος - Art
Workshops Instructor), Sner One (Graffiti Artist).
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Συντελεστές / Ιδιότητες:
Σενάριο – Σκηνοθεσία: Μαρίνα Δανέζη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Δημήτρης Κασιμάτης – GSC
Μοντάζ: Γιώργος Ζαφείρης
Ηχοληψία: Κώστας Κουτελιδάκης – Σπύρος Αραβοσιτάς
Μίξη Ήχου: Δημήτρης Μυγιάκης
Διεύθυνση Παραγωγής: Τάσος Κορωνάκης
Σύνταξη: Χριστίνα Τσαμουρά – Δώρα Χονδροπούλου
Έρευνα Αρχειακού Υλικού: Νάσα Χατζή
Οργάνωση Παραγωγής: Ήρα Μαγαλιού
Μουσική Τίτλων: Φοίβος Δεληβοριάς
Τίτλοι αρχής: Αφροδίτη Μπιζούνη
Εκτέλεση Παραγωγής: Μαρίνα Ευαγγέλου Δανέζη για τη Laika Productions
Μια παραγωγή της ΕΡΤ ΑΕ
Νοέμβριος 2020».
Εδώ θα βρείτε τις δημοσιεύσεις του Project στη σελίδα του χορηγού επικοινωνίας του, ιστοσελίδας για
την Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία, socialpolicy.gr, που στηρίζει εδώ και δύο χρόνια με
αναδημοσιεύσεις και πρωτότυπη αναπαραγωγή περιεχομένου: https://bit.ly/39rEAr0 .

9. ΔΡΑΣΗ: Ανοικτή διαδικτυακή συζήτηση, 18.12.2020
Το "The Street Art Project" είχε μία εξαιρετική συζήτηση με το κοινό για το φαινόμενο και συγχρόνως
κίνημα της street art, διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom, δεδομένων των συνθηκών, υπό τη
σκεπή του Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος και με χορηγό επικοινωνίας το socialpolicy.gr.
Ο συντονιστής της ανοιχτής συζήτησης ήταν ο Πρόεδρος του Κέντρου Διονύσης Χιόνης.
Μίλησαν η Κωνσταντίνα- Μαρία Κωνσταντίνου, Κοινωνιολόγος - ΜΔΕ Εγκληματολογίας και δημιουργός
- συντονίστρια του Project και η Ευδοξία Ζ. Φασούλα, Αναλυτική και Δικαστική Γραφολόγος,
επιστημονική συνεργάτιδα του Project, ο καλεσμένος φωτογράφος δρόμου κ. Ευάγγελος Κουδωνάς,
και η Άννα Δημητρίου, street collage artist, με την καθηλωτική της παρέμβαση και ομιλία και γενικώς
με τη συμμετοχή της, την οποία και απήλαυσε το κοινό.

Ομιλίες - παρουσιάσεις
Η ομιλία της Κωνσταντίνας - Μαρίας Κωνσταντίνου με τίτλο Visual Sociology / Criminology.
Παρουσιάστηκαν τα κορυφαία σημεία της πορείας του Project των τελευταίων 2 χρόνων με έμφαση
στις δράσεις - επιτόπιες παρεμβάσεις: η δημιουργία τοιχογραφιών στον δημόσιο χώρο κατόπιν αδείας
και συμμετοχής σε φεστιβάλ και άλλες οργανώσεις υπό την οπτική της άμεσης αλληλεπίδρασης του
κοινό με το αντικείμενο μελέτης και φυσικά, η επεξήγηση του logo, το οποίο και δημιουργήθηκε από
τον street artist “Fotizontas”. Κοινός συντελεστής σε όλα αυτά παραμένει η τεχνική της φωτογράφισης
ως εργαλείο καταγραφής όλων των φάσεων ενός φαινομένου / κινήματος που εξελίσσεται συνεχώς
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από το πιο μικρό σε έκταση έργο μέχρι τη μεγαλύτερη έκθεση έργων της Street Art, που εντοπίζεται
κατά αύξουσα συχνότητα οπτικά στην (μητρό)πόλη κατά Simmel.
Η ομιλία της Ευδοξίας Ζ. Φασούλα με τίτλο Το πρόσωπο του τοίχου (ίχνη γραφολογίας στους
καλλιτέχνες του δρόμου … ).
Παρουσιάστηκε η φωτογραφική μηχανή και η διαδικασία φωτογράφισης ως υπηρετούμενο εργαλείο
της επιστήμης της Γραφολογίας, η σύνδεση της με το Graffiti και το βιωματικό στοιχείο με case study
της ίδιας, ως αφορμή για επιστημονική γραφολογική, περαιτέρω, διερεύνηση και ειδίκευση στα
παιδικά ιχνο - γραφήματα, τα είδη του Graffiti τόσο οπτικά όσο και σε κατηγοριοποίηση και η σύνδεσή
του, κατά αίτιο - αποτέλεσμα, με την επιστήμη της Εγκληματολογίας και η σημασία και το βάρος της
εκπαιδευτικής διάστασης στο σύγχρονο φαινόμενο, αυτό της Street Art. Ακόμη, χρησιμοποιώντας ως
παράδειγμα φωτογραφίες του κ. Ευάγγελου Κουδωνά, παρουσίασε την ιδιαίτερη σύνδεση τέχνης και
φωτογραφίας του δρόμου.
Ο φωτογράφος κ. Ευάγγελος Κουδωνάς παρουσίασε την δική του οπτική στη συζήτηση μεταφέροντάς
μας, το βίωμα της διαδικασίας της φωτογράφισης του δρόμου αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τις
δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο φωτογράφος στην πράξη, καθώς και σπουδαίους φωτογράφους που
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της φωτογραφίας δρόμου (street photography) ως είδος της
Φωτογραφίας ως μορφή Τέχνης, αλλά και κοινωνικά ανά εποχή.
Η Άννα Δημητρίου παρουσίασε τη δουλειά της και τη σύνδεση που έχει με το Project μας, τη δημιουργία
τοιχογραφίας ως πρώτης δράσης το 2018 στο εσωτερικό του κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αλίμου
παρουσία μαθητών. Ακόμη, εξήγησε τους βιωματικούς λόγους για τους οποίους δημιουργεί σε
εγκαταλελειμμένα αστικά τοπία και τι σημαίνει για εκείνην η διαδικασία αυτή, η φθορά του χρόνου και
του τόπου σχετικά με τη street art και τη μοναδική τεχνική της, το collage, καθώς και την σπουδαία
συμβολική και αισθητική παρακαταθήκη - προσπάθειά της για τα ξενοδοχεία «Ξενία»:
1. https://www.pressenza.com/el/2018/08/anna-dimitriou-i-agapi-einai-mia-morfiepanastasis/?fbclid=IwAR1rgDTB5Jjzg2RVq4_JEfDkKsxkI7icGjY_yAnTN4YIIn-UnUE_-g9Sgs4
2. https://www.kathimerini.gr/society/978813/xenia-i-chronia-ekkremotita-tisandroy/?fbclid=IwAR1CVZT5xA8-1WsaZN_-ce9giLW40r3Xl0IcQ5-tMsmbZaUhdrDmhKdUu04
3. https://andriakipress.gr/2017/04/26/ksenia-triton-i-o-sparagmos-tou-tritona2/?fbclid=IwAR29XFDQH9zaD5gJUWBoFm4gNQeudCd1JnB35dxW5k6JWeiso6wcmQ0QDf0
Περισσότερα για την Άννα Δημητρίου εδώ:
https://vimeo.com/user111453003?fbclid=IwAR12ob91in_yY6c0sLM8rs-4ZzaZFV85hH_3Hyc_jLja8bHPN1bOXr9zJ4 .
Instagram: https://www.instagram.com/canndyblue/?hl=el
Facebook: https://www.facebook.com/AnnaDimitriouCollageArtist
Eδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε:
το βίντεο του κ. Κουδωνά https://bit.ly/3rtFB8p
και της κ. Δημητρίου http://bit.ly/3pplBlA από την ομιλία 18.12.20.
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11.Εγκληματολογικά αρχεία
11.1 Αρχείο Ομότιμου Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Αντώνη Μαγγανά
Καλωσορίζουμε το νέο απόκτημα της βιβλιοθήκης του ΚΕΜΕ σε επιμέλεια του Ομότιμου
Καθηγητή Αντώνη Μαγγανά Δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων. Το έγκλημα και η ποινή από
τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, καθώς και το κείμενο Ψυχική διαταραχή – χρήση βίας από το
Α., Μαγγανάς (2004). Το Εγκληματικό φαινόμενο στην πράξη, Αθήνα: εκδόσεις Νομική
Βιβλιοθήκη, https://www.nb.org/greek/to-egklimatiko-fainomeno-stin-praxi.html
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12.Δελτία Τύπου
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13.#Ιnfoday2020

Για τέταρτη συνεχή χρονιά το ΚΕΜΕ συνάντησε παλαιά, νέα και υποψήφια μέλη, συνεργάτες
και φίλους και αντάλλαξε απόψεις για επικείμενες δράσεις και μελλοντικά σχέδια εντός και εκτός
των συνόρων.
Η φετινή "info day" του ΚΕ.Μ.Ε. πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης
έναντι του κορωνοϊου και μεταφέρθηκε από τα γραφεία μας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην
ταράτσα του Warehouse 35 (Αλέξη Παυλή 35-37, Πανόρμου, πλησίον σταθμού Μετρό).
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14.Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας ΚΕΜΕ 2020
Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 το ΚΕΜΕ πραγματοποίησε την ετήσια Γενική Συνέλευση των
μελών του, τον απολογισμό του και έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στο St George Bar
(πλατεία Καρύτση 2, Αθήνα). Καλεσμένος μας για μια σπάνια live συνέντευξη ήτανο σκηνοθέτης
Πάνος Κοκκινόπουλος! Τα μέλη μας είχαν την ευκαιρία να θέσουν πολλές ερωτήσεις και να
συνομιλήσουν μαζί του.
Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας μας.
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15.Μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης

- Η ιστοσελίδα του ΚΕΜΕ:
ελληνική έκδοση www.e-keme.gr

αγγλική έκδοση

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (e-keme.gr)
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Ιστοσελίδα “CrimeTimes”: www.crimetimes.gr

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
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Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος:
https://twitter.com/kentromeletise1?lang=el

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