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Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 
Διονύσης Χιόνης, Πρόεδρος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (ΔΣΑ), ΜΔΕ Τομέα Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Φώτιος Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, 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) 

 

Αναστασία Χαλκιά, Γενική Γραμματέας, Κοινωνιολόγος, Διδάκτωρ Εγκληματολογίας, 

Διδάσκουσα στο  Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ “Media in Refugee and Migration Flows”, ΕΚΠΑ, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρώτρια Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Πρόληψης του Εγκλήματος (EU.C.P.N.) 

 

Μάρθα Λεμπέση, Μέλος, Διευθύντρια, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ «Εγκληματολογία» Παντείου 

Πανεπιστημίου, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Ευαγγελία Ανδρουλάκη, Μέλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (ΔΣΑ), ΜΔΕ 
«Εγκληματολογία» Παντείου Πανεπιστημίου, Yποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής 
 

 

Αντωνία Καστρινάκη, Μέλος, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ΜΔΕ «Εγκληματολογία» Παντείου 

Πανεπιστημίου, Υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου 
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Ετήσιο μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος κατά το έτος 2021 κατάφερε, παρά τις αντιξοότητες και τα 

προβλήματα της πανδημίας, να παρουσιάσει έργο αντάξιο των προσδοκιών μας και του υψηλού 

επιπέδου που επιθυμούμε και πασχίζουμε να διατηρήσουμε. Εμπλουτίσαμε της δράσεις μας, 

στραφήκαμε και πάλι με συνέπεια στη συνεργασία με ελληνικούς και διεθνείς φορείς αλλά και τη 

διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία. 

Η παρουσία του ΚΕ.Μ.Ε. ήταν έντονη τόσο όσον αφορά τις παγιωμένες δράσεις του, όπως το 

περιοδικό “CrimeTimes” που εξέδωσε τρία νέα τεύχη, ο κύκλος διαλέξεων «Εγκληματολογώντας 

στον κόσμο» που φιλοξένησε τον Δρ Ιωάννη Παπαδόπουλο και το Street Art Project όσο και 

νέες, όπως τα ερευνητικά προγράμματα, τα νέα εργαστήρια και τα podcast με τίτλο “CrimeCast” 

που πρόσθεσαν άλλο ένα μέσο διάχυσης της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία με τρόπο απλό 

και κατανοητό.  

Σημαντική στάθηκε η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών στη διεξαγωγή δύο 

ερευνών, η πρώτη με θέμα: «Nοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης. Η περίπτωση 
των Σύριων προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα» και η δεύτερη με θέμα: «Στάσεις και 
αναπαραστάσεις γυναικών απέναντι στον COVID-19 στον τόπο διακοπών τους» 

Παράλληλα, το ΚΕΜΕ συνέχισε να δραστηριοποιείται σε υπερεθνικό επίπεδο στο πλαίσιο 

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.  

Πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στο διήμερο διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε ο φορέας μας από 

κοινού με το ΕΚΚΕ, το Τμήμα ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ και την Ομάδα Εργασίας Ποιοτικών 

Μεθοδολογιών και Επιστημολογιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας με τίτλο: 

“Contemporaries Societies in Motion: Pioneering qualitative research methods in the 

study of deviance and social control”. Στο συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 84 ομιλήτριες/ές 

από 32 πανεπιστήμια της  Ευρώπης.  

Επιπλέον, διοργανώσαμε και επόμενο διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: «Παραπληροφόρηση & 

fake news. Διεπιστημονική προσέγγιση & πρακτικές για την αντιμετώπιση» υπό την αιγίδα 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 Το ΚΕ.Μ.Ε. συμπλήρωσε το 2021 έξι χρόνια λειτουργίας και ο στόχος μας να εξελιχθεί ως 

Κέντρο ακόμα περισσότερο κατά το περασμένο έτος επιτεύχθηκε σε εσωτερικό και διεθνές 

επίπεδο και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Παρόλα αυτά, ήταν και φέτος αισθητή η έλλειψη δια 

ζώσης επαφής και επικοινωνίας τόσο με τα μέλη και τους συνεργάτες μας όσο και με το κοινό και 

ανυπομονούμε σύντομα ανταμώσουμε ξανά, να μοιραστούμε την αγάπη μας για την επιστήμη και 

να προσεγγίσουμε την κοινωνία με δράσεις σύγχρονες, πρωτότυπες και ποιοτικές.  

 

Το ΔΣ του ΚΕ.Μ.Ε. 
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Μια ματιά στην ιστορία και το σκοπό μας 

 
Ο σκοπός του ΚΕ.Μ.Ε. είναι η επιστημονική μελέτη, η έρευνα και η δημόσια προβολή θεμάτων 

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

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

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

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

γύρω από ζητήματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. 

Για  την  πραγματοποίηση  του  σκοπού  του  το  ΚΕΜΕ  διοργανώνει 

εκδηλώσεις  όπως   συνέδρια,   ημερίδες,   διαλέξεις,   σεμινάρια,   δημόσιες   συζητήσεις   κ.λπ. 

Προγραμματίζει, καταρτίζει και δημοσιεύει μελέτες ή δημοσιεύει με οποιοδήποτε πρόσφορο 

τρόπο τα πορίσματα των συνεδρίων, συζητήσεων και ερευνητικών μελετών του. Εκφράζει δημόσια 

τις θέσεις του για επίκαιρα ζητήματα που άπτονται του εγκληματικού φαινομένου. Συστήνει ειδικές 

ομάδες εργασίας, αποτελούμενες από μέλη της ή εξωτερικούς συνεργάτες. Διοργανώνει ή 

συμμετέχει σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, επικοινωνώντας ή συνεργαζόμενο με σωματεία ή Ενώσεις 

που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. Ενθαρρύνει και προωθεί τη συνεργασία στο 

πλαίσιο διεπιστημονικών προσεγγίσεων με άλλους φορείς, ή Κέντρα ή Ενώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CrimeTimes 

 
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. 

Συντονιστές έκδοσης: Μάνος Τεχνίτης (Δικηγόρος, 

ΔΠΘ), Χριστιάννα Στυλιανίδου (Δικηγόρος, ΜΔΕ), 

Μπόζιος (Δημοσιογράφος).

(Κοινωνιολόγος) 

Η συντακτική ομάδα απαρτίζεται

επιστημονικούς κλάδους, όπως η Νομική, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική 

Ανθρωπολογία, η Δημοσιογραφία κ.ά. Το “

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 μ

δεσμεύουν αποκλειστικά τον συγγραφέα του οικείου άρθρου. Ο ιστότοπος αυτός έχει 

δημιουργηθεί probono και 

(www.nevma.gr). 

ελεύθερης πρόσβασης 

ηλεκτρονική περιοδική 

Εγκληματολογίας και 

Ποινικής Δικαιοσύνης 

δημοσιεύει άρθρα και 

απόψεις σχετικά με επίκαιρα 

θέματα αναφορικά με τα ως 

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 

και της ποινικής δικαιοσύνης.  

Μάνος Τεχνίτης (Δικηγόρος, LL.M., M.Sc., υπ. Δρ. Νομικής Σχολής 

ΔΠΘ), Χριστιάννα Στυλιανίδου (Δικηγόρος, ΜΔΕ), Ψηφιακή Επιμέλεια Ύλης:

Μπόζιος (Δημοσιογράφος). Υπεύθυνη Κοινωνικών Δικτύων: Μαρία Φάσσαρη 

απαρτίζεται από μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. προερχόμενα

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 

 υποστηρίζεται από την δημιουργική ομάδα της
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επιστημονικοί συνεργάτες του περιοδικού είναι καταξιωμένοι επιστήμονες στον χώρο της 

., υπ. Δρ. Νομικής Σχολής 

Ψηφιακή Επιμέλεια Ύλης: Γιάννης 

Μαρία Φάσσαρη 

προερχόμενα από επιμέρους 

κλάδους, όπως η Νομική, η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική 

” 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 

έσω της ιστοσελίδας αυτής αποδίδονται και 

δεσμεύουν αποκλειστικά τον συγγραφέα του οικείου άρθρου. Ο ιστότοπος αυτός έχει 

της εταιρείας nevma 



 

 

CrimeCast 

 
Ιστορίες εγκλήματος, μυστήριο, σκοτεινά μυαλά και 

ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Γιατί υπάρχει το

έγκλημα; Ο εγκληματίας γεννιέται ή γίνεται; Ο 

Μάνος Τεχνίτης υποδέχεται επιστήμονες και επαγγελματίες και μέσα από διηγήσεις και 

εγκληματολογικές συζητήσεις, προσπαθήσει να “μπει” στο μυαλό του εγκληματία.

CrimeCast τελεί υπό την αιγίδα και επιστημονική διεύθυνση

Εγκλήματος (KE.M.E.). 

 

Στο ΚΕ.Μ.Ε. συνεχίζουμε τις πρωτοποριακές και πρωτότυπες δράσεις και με 

φορά τον επιστημονικό μας συνεργάτη

CrimeCast, το πρώτο ελληνικό εγκληματολογικό podcast! Με απλούς και κατανοητούς όρους και 

με τη δέουσα επιστημοσύνη το CrimeCast θα φιλοξενεί ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες και 

θα φωτίζει διάφορες πτυχές εγκλημάτων, εγκληματικότητας και Εγκληματολογία

πρώτα επεισόδια στο “Spotify” (ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση) στον παρακάτω 

σύνδεσμο: https://open.spotify.com/show/2yAFXEERwsAyZvnAjvAHGF?fbclid=IwAR1o_q

TcBpgGiHlvJm-435__Vea98GDAeMheUQTpEDVb6jeMmJ63kW00Mj4

Συντελεστές CrimeCast: Επιμέλεια 

Τζάνη (Δημοσιογράφος - Εγκληματολόγος), Έρευνα 

(Δικηγόρος, ΜΔΕ). 

Ιστορίες εγκλήματος, μυστήριο, σκοτεινά μυαλά και 

ύν απαντήσεις. Γιατί υπάρχει το 

έγκλημα; Ο εγκληματίας γεννιέται ή γίνεται; Ο 

Μάνος Τεχνίτης υποδέχεται επιστήμονες και επαγγελματίες και μέσα από διηγήσεις και 

εγκληματολογικές συζητήσεις, προσπαθήσει να “μπει” στο μυαλό του εγκληματία.

CrimeCast τελεί υπό την αιγίδα και επιστημονική διεύθυνση του Κέντρου Μελέτης 

Στο ΚΕ.Μ.Ε. συνεχίζουμε τις πρωτοποριακές και πρωτότυπες δράσεις και με επικεφαλής αυτή τη 

φορά τον επιστημονικό μας συνεργάτη Μάνο Τεχνίτη παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 

meCast, το πρώτο ελληνικό εγκληματολογικό podcast! Με απλούς και κατανοητούς όρους και 

με τη δέουσα επιστημοσύνη το CrimeCast θα φιλοξενεί ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες και 

θα φωτίζει διάφορες πτυχές εγκλημάτων, εγκληματικότητας και Εγκληματολογία

πρώτα επεισόδια στο “Spotify” (ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση) στον παρακάτω 

com/show/2yAFXEERwsAyZvnAjvAHGF?fbclid=IwAR1o_q

435__Vea98GDAeMheUQTpEDVb6jeMmJ63kW00Mj4 

Επιμέλεια - Παρουσίαση: Μάνος Τεχνίτης, Αρχισυνταξία: Δέσποινα 

Εγκληματολόγος), Έρευνα - Αφήγηση: Μαριλίτσα Κ

9 

Μάνος Τεχνίτης υποδέχεται επιστήμονες και επαγγελματίες και μέσα από διηγήσεις και 

εγκληματολογικές συζητήσεις, προσπαθήσει να “μπει” στο μυαλό του εγκληματία. Το 

του Κέντρου Μελέτης 

επικεφαλής αυτή τη 

παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 

meCast, το πρώτο ελληνικό εγκληματολογικό podcast! Με απλούς και κατανοητούς όρους και 

με τη δέουσα επιστημοσύνη το CrimeCast θα φιλοξενεί ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες και 

θα φωτίζει διάφορες πτυχές εγκλημάτων, εγκληματικότητας και Εγκληματολογίας. Ακούστε τα 

πρώτα επεισόδια στο “Spotify” (ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση) στον παρακάτω 

com/show/2yAFXEERwsAyZvnAjvAHGF?fbclid=IwAR1o_q

Παρουσίαση: Μάνος Τεχνίτης, Αρχισυνταξία: Δέσποινα 

Αφήγηση: Μαριλίτσα Κωνσταντοπούλου 
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Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα του ΚΕ.Μ.Ε. στο Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(UN)  - Συμμετοχή ΚΕ.Μ.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 ΚΕ.Μ.Ε. 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 

δυνάμειςτουχώρουναεξελίξουμεαπόκοινούτιςήδηεπιτυχημένεςσυνέργειέςμαςσεδιεθνές πλέον επίπεδο. 

 

 

Συμμετοχή στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

 

Το ΚΕ.Μ.Ε. συμμετείχε στο συνέδριο "FRP meeting 2021: Human rights work in challenging 

times – ways forward" του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA 

- European Union Agency for Fundamental Rights). Ειδικότερα, το ΚΕ.Μ.Ε. είναι μέλος της 

πλατφόρμας θεμελιωδών δικαιωμάτων του FRA από το 2020. Η πλατφόρμα αποτελεί κανάλι 

επικοινωνίας και συνεργασίας της κοινωνίας πολιτών με τον FRA, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 168/2007 του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, για την ίδρυση του Οργανισμού 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με την εισαγωγική ομιλία του Διευθυντή Michael O'Flaherty. 

Συμμετείχαν συνολικά 401 εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών (16 από την Ελλάδα). 
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Έρευνες 

«Nοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης. Η περίπτωση των Σύριων 
προσφύγων στην Ελλάδα σήμερα», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) – 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) 

 

Δημοσιεύσεις /εισηγήσεις σε συνέδρια 

 
Οι επιστημονικοί φορείς Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και «Κέντρο Μελέτης του 

Εγκλήματος», διενήργησαν 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. Διερευνήθηκαν 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 εστίασε σε πολίτες Συρίας, διότι το διάστημα από το 2013 έως το 2018 όχι 

μόνο ήταν εκείνοι που υπέβαλαν τις περισσότερες αιτήσεις ασύλου στην Ελλάδα αλλά παρουσίαζαν, 

έναντι κάθε άλλης εθνικότητας, το υψηλότερο ποσοστό αναγνώρισης ως δικαιούχοι διεθνούς 

προστασίας. Κατά συνέπεια, αναμενόταν ότι πολλοί εξ αυτών θα ζούσαν 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 περιελάμβανε ημιδομημένες προσωπικές συνεντεύξεις σε Σύριους πρόσφυγες που 

επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα οι οποίες διενεργήθηκαν στη γλώσσα τους αφού 

προβλεπόταν από το ερευνητικό έργο διερμηνεία. 

Ιστοσελίδα: http://e-keme.gr/category/keme_research/πρόσφυγες-ένταξη/ 
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Τεκμηρίωση 2021 
 

Κατά το έτος 2021 η ως άνω έρευνα παρουσιάστηκε διεθνώς και στην Ελλάδα από την Ιωάννα 

Τσίγκανου, την Αναστασία Χαλκιά και την Μάρθα Λεμπέση:  

 

Συμμετοχή σε συνέδρια 2021 

1. Chalkia, A., Tsiganou, J., Lempesi, M., Meanings in motion (?): Human rights, 

democracy and decency in the refugee discourse”, The 21st Annual Conference of the 

European Society of Criminology “Criminology in a time of pandemic”, e-

conference, 08-10.09.2021. 

 

2. Chalkia, A., Tsiganou, J., Lempesi, M., “Visual representations of the refugee experience 

from those experiencing it. A case study of refugees from Syria into Greece”, The 9th 

London Migration Conference 2021, The Migration Letters Journal, 06-10.06.2021. 

 

3. Lempesi, M. Chalkia, A., Joanna Tsiganou, “Destabilizing meanings of the Rule of Law, 

Liberty, Equality and Democracy. Refugees from Syria discourse of abstract notions 

and ideals”, International Online Conference “Contemporary Societies in Motion. 

Pioneering qualitative research methods in the study of deviance and social control”, 

National and Kapodistrian  University of Athens, National Center for Social Research, 

Center for the Study of Crime, The European Society of Criminology (ESC) Working 

Group on Qualitative Research Methodologies and Epistemologies, 27-28.05.2021. 

 

 

Δημοσιεύσεις  2021 

1. Χαλκιά, Α., Λεμπέση, Μ., Τσίγκανου, Ι. «Από τη βία του πολέμου στην έμφυλη βία. Βία 

«κατά συρροή» εναντίον Συρίων γυναικών προσφύγων», στο Βαϊου, Ν., Πετράκη, Γ., 

Στρατηγάκη, Μ. (επιμ.) Συλλογικός τόμος στη μνήμη της Καίτης Παπαρρήγα – Κωσταβάρα 

Βία κατά των γυναικών -  Έμφυλη βία – Βία κατά των γυναικών, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2021, σσ. 

183-196. 

 

2. Χαλκιά, Α., Τσίγκανου, Ι., Λεμπέση, Μ. «Δι-υποκειμενικές και υποκειμενικές 

νοηματοδοτήσεις της μετάβασης και της ένταξης προσφύγων στην Ελλάδα. 

Μεθοδολογικά ζητήματα μιας διαγλωσσικής έρευνας», Ναγόπουλος, Ν. (επιμ.)Πρακτικά 

Συνεδρίου «Οι κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα: Διλήμματα και προοπτικές πέρα από την κρίση», 

Έκδοση Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 2021, σσ.968-

978. 
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 «Στάσεις και αναπαραστάσεις γυναικών απέναντι στον COVID-19 στον τόπο 
διακοπών τους», Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Κέντρο Μελέτης του 

Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.), 2020-21 

 
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 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.  

 

Τεκμηρίωση 2021 
 

Κατά το έτος 2021 η ως άνω έρευνα παρουσιάστηκε διεθνώς και στην Ελλάδα από την Ιωάννα 

Τσίγκανου, την Αναστασία Χαλκιά και την Μάρθα Λεμπέση:  

 

Συμμετοχή σε συνέδρια 2021 

1. Tsiganou, J., Chalkia, A., Lempesi, M.“Decomposing social bonds: The disastrous 

consequences of the covid-19 pandemic through narratives of three generations of 

women in Greece”, 15th Congress of the European Sociological Association 
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(ESA) “Sociological Knowledges for Alternative Futures”, Barcelona (on-line), 

31.08.-03.09.2021. 

 

2. Chalkia, A., Lempesi, M., Tsiganou, J., “Disenchanting the ‘Pandemic’ through the 

experience of three generations of women in Greece”, International Online Conference 

“Contemporary Societies in Motion. Pioneering qualitative research methods in the study 

of deviance and social control”, National and Kapodistrian  University of Athens, National 

Center for Social Research, Center for the Study of Crime, The European Society of 

Criminology (ESC) Working Group on Qualitative Research Methodologies and 

Epistemologies, 27-28.05.2021. 

 

 

Δημοσιεύσεις  2021 

1. Λεμπέση, Μ., Τσίγκανου, Ι., Χαλκιά, Α.  «Εγκλεισμός και εγκλωβισμός σε καιρούς 

πανδημίας: Τρεις γενιές γυναικών ομιλούν για το βίωμα και τις συνέπειες της 

‘καραντίνας», Μπούνα-Βάιλα, Α., Παπάνης, Ε. (επιμ.) Διεπιστημονική προσέγγιση των 

επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, Ηδυέπεια, Αθήνα, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Εγκληματολο-γώντας στον κόσμο

 
 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (KE

διαλέξεων με τίτλο «Εγκληματολο

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

 

 
 
Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά την επιστημονική εκδήλωση με θέμα 

“Eγκληματολο-γώντας (σ)τον κόσμο” στην οποία καλείται ως ομιλητής/τρια εγκληματολόγος από το 

εξωτερικό για να μας παρουσιάσει τις θέσει

ειδίκευσής του/της. 

. 

Φέτος καλεσμένος μας ήταν ο Ιωάννης Παπαδόπουλος,

Institute of Criminal Justice Studies, University of Portsmouth, UK.

 

«Ασυνόδευτοι ανήλικοι στην ελληνική

 (“Vulnerability in the migration milieu: Unaccompanied minors in the Greek context”)

γώντας στον κόσμο 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (KE.M.E.) 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.

 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, με την ευγενική υποστήριξη των εκδόσεων

, διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά την επιστημονική εκδήλωση με θέμα 

γώντας (σ)τον κόσμο” στην οποία καλείται ως ομιλητής/τρια εγκληματολόγος από το 

εξωτερικό για να μας παρουσιάσει τις θέσεις του/της σε άκρως ενδιαφέροντα ζητήματα του πεδίου της 

Ιωάννης Παπαδόπουλος, Δικηγόρος – Διδάκτωρ Εγκληματολογίας, 

Institute of Criminal Justice Studies, University of Portsmouth, UK. 

Θέμα της ομιλίας του: 

ελληνική έννομη τάξη: Νομικό πλαίσιο και ζητήματα

(“Vulnerability in the migration milieu: Unaccompanied minors in the Greek context”)

15 

νέο κύκλο επιστημονικών 

γώντας στον κόσμο», όπου εγκληματολόγοι από διάφορες χώρες θα 

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

ευγενική υποστήριξη των εκδόσεων ΝΟΜΙΚΗ 

, διοργάνωσε για τρίτη συνεχή χρονιά την επιστημονική εκδήλωση με θέμα 

γώντας (σ)τον κόσμο” στην οποία καλείται ως ομιλητής/τρια εγκληματολόγος από το 

ς του/της σε άκρως ενδιαφέροντα ζητήματα του πεδίου της 

Διδάκτωρ Εγκληματολογίας, 

ζητήματα ευαλωτότητας»

(“Vulnerability in the migration milieu: Unaccompanied minors in the Greek context”)  
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Subject: 

Dr. Papadopoulos’ talk will focus on the element of vulnerability that characterises unaccompanied migrant minors 

on a global level and further examine their positionality within the Greek context. Starting from reception and 

asylum procedures, emphasis will be placed on administrative processes and the provisions that govern the rights and 

needs of this particular population. Gradually, a thorough analysis will commence as regards the minors’ current legal 

status, coupled with a discussion on the recent developments in the national legal framework concerning detention 

matters and custodial measures. Eventually, the need for socio-legal studies to be combined with qualitative analysis 

will be elaborated upon, thus allowing for Dr. Papadopoulos to present his recently completed research project on 

protecting and promoting the rights of detained unaccompanied minors in Greece. 

 

Short CV: 

Dr. Ioannis Papadopoulos received his Ph.D. from the Institute of Criminal Justice Studies, 

University of Portsmouth, UK. His research focuses on immigration detention; children’s rights; 

UNCRC; qualitative methods of analysis and crimmigration. He has 

participated in a plethora of international academic conferences; 

chaired panels; presented research papers; delivered lectures to 

undergraduate and postgraduate students, as well as training sessions 

to practitioners working in the humanitarian sector, and published his 

work in the area of criminology and human rights with emphasis 

placed on children’s rights in the migration context and detention in 

specific. He acts as external reviewer for international peer reviewed journals focusing in the field 

of migration and refugee studies. He is co-chair of the European Society of Criminology (ESC) 

Working Group on ‘Qualitative Research Methodologies and Epistemologies (WG-QRME)’; 

member of the editorial board for ‘The Journal of Qualitative Criminal Justice and Criminology’; 

member of the ‘Border Criminologies’, University of Oxford, UK, list of affiliated researchers,; and 

member of the ‘Leiden Children’s Rights Observatory’, Universiteit Leiden, the Netherlands. 
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Εργαστήρια ΚΕ.Μ.Ε. 

 

 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 

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

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

 

 

 

 Crime & Media Lab – Ομάδα Εργασίας για το Έγκλημα και την 
Απεικόνισή του στα ΜΜΕ 
 

Επιστημονική Υπεύθυνη: Αγγελική Καρδαρά, Διδάκτορας του Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ 

ΕΚΠΑ, Φιλόλογος, Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος & 
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Επιστημονικά Υπεύθυνη του Crime&Media Lab 

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 μια 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 

 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 
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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 θέματα επικαιρότητας (αναφέρω ενδεικτικά Το μήνυμα του Crime& Μedia 

Lab του ΚΕ.Μ.Ε. για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών - YouTube Τοποθέτηση του 

Crime & Media Lab του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος | BLOKO για το φαινόμενο της 

ενδοοικογενειακής βίας την περίοδο του lockdown Παρέμβαση και τοποθέτηση του “Crime& 

Media Lab” του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος | Καρδαρά Αγγελική (wordpress.com) 

για βίντεο τραμπουκισμού μαθητή σε βάρος καθηγήτριας κ.ά.).  

 Καμπάνιες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης. 

 Αρθρογραφία και εκπόνηση συνεντεύξεων. 

 Έρευνα. 

 

 

Η Ομάδα Εργασίας το 2021-Θέματα προς διερεύνηση 

Γράφει η Ελληκαίτη Κουρτάκη, Προπτυχιακή Φοιτήτρια Νομικής ΔΠΘ 

 

Ημέρα Διαδικτυακής Συνάντησης και Επικοινωνίας ΚΕ.Μ.Ε. – 3η Διαδικτυακή Συνάντηση – 

Παρουσίαση του Crime & Media Lab 

 

Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17.30-18.30 έλαβε χώρα η τρίτη διαδικτυακή συνάντηση για 

το 2021, η οποία ήταν αφιερωμένη στο Crime & Media Lab του ΚΕ.Μ.Ε. υπό τη διεύθυνση της 

Επιστημονικά Υπεύθυνης της Ομάδας Εργασίας, κας Αγγελικής Καρδαρά, η οποία είναι Διδάκτωρ 

του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ, Φιλόλογος, Τακτική 

Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, Εισηγήτρια και Εκπαιδεύτρια Ε-

Learning ΕΚΠΑ. 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής και απρόσκοπτης -

παρά την παρούσα υγειονομική κρίση-  επικοινωνίας μεταξύ των συνεργατών,  καθοδήγησης και 

ομαλής ένταξης των νεοεισαχθέντων συνεργατών αλλά και επικοινωνίας με τους/τις 

ενδιαφερομένους/ες για τις δράσεις του, έλαβε την απόφαση να οργανώνει ανοικτές στο ευρύ κοινό 

διαδικτυακές συναντήσεις. 

Τα μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. όπως και όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην συνάντηση είχαν τη 
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δυνατότητα να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα τόσο 

για το Crime & Μedia Lab (προϋποθέσεις συμμετοχής, 

δράσεις κ.ά.) όσο και ευρύτερα για τον φορέα (εγγραφές 

νέων μελών, συμμετοχή σε δράσεις του φορέα, 

ερευνητικά Projects κ.ά.).  

Το Crime & Media Lab ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 

2020. Πρόκειται για μια επιστημονική ομάδα, η οποία 

τελεί υπό την αιγίδα του Κέντρου Μελέτης του 

Εγκλήματος, με στόχο την προσέγγιση του 

εγκληματολογικού φαινομένου σε συνάρτηση με την 

απεικόνισή του στα μίντια και την ανάλυση υποθέσεων που απασχολούν τόσο τα ελληνικά όσο και τα 

ευρωπαϊκά και διεθνή ΜΜΕ. 

Κορωνίδα της επιστημονικής δράσης του αποτελεί η συνένωση και η κατανόηση της εγκληματολογίας 

και της δημοσιογραφίας, η ενημέρωση της κοινωνίας για το εγκληματικό φαινόμενο μέσα από την 

αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου τεχνολογικού – υπό τις δεδομένες συνθήκες –  εργαλείου, η διοργάνωση 

σεμιναρίων/ ημερίδων/workshops/συνεδρίων και η αξιοποίηση σε αυτών case studies/ μελετών 

περίπτωσης , οι οποίες προάγουν τον πλουραλισμό και την ανταλλαγή απόψεων αλλά και η επικοινωνία 

και συνεργασία με επαγγελματίες, οι οποίοι, μέσα από τις τοποθετήσεις τους, αποτυπώνουν τη δική 

τους οπτική απέναντι στο εγκληματολογικο-μιντιακό τοπίο. 

Επιμέρους σκοποί του Lab είναι η διεύρυνση των γνώσεων των μελών του, η αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων τους, του πανεπιστημιακού υποβάθρου τους και των προσωπικών ενδιαφερόντων τους, 

ώστε να μπορέσουν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι μέσα από τις συνεντεύξεις, την εκπόνηση αμιγώς 

επιστημονικών μελετών/εργασιών αλλά και τη συγγραφή άρθρων. 

 

Άξιες αναφοράς είναι οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένες εργασίες των μελών στον επίσημο ιστότοπο του 

Lab (https://e-keme.gr/category/working-groups/crime-%ce%bcedia-lab/), οι οποίες διεξήχθησαν 

στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων της Ομάδας Εργασίας  για το «Έγκλημα στα ΜΜΕ», με 

Επιστημονικά Υπεύθυνη την κυρία Αγγελική Καρδαρά. Αναφέρουμε σχετικά: 

 – «Εκπαίδευση στις Φυλακές»: Πρόκειται για μια επιστημονική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε από την 

Μαρία-Δήμητρα Μισυρλή, Νομικό, ΠΜΣ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου και 

αποτελείται από τρία εκτενή Μέρη. 

 – «Το Έργο του Διαπραγματευτή Ομηριών και Κρίσεων & Ο Ρόλος των ΜΜΕ στην Παρουσίαση 

των Συγκεκριμένων Υποθέσεων Στο Ευρύ Κοινό»: Η Παναγιώτα Γιάγκου, Εγκληματολόγος και 

Αστυνομικός στην Αστυνομία Κύπρου εξασφάλισε μια ενδιαφέρουσα και άκρως εκπαιδευτική 

συνέντευξη με τον  Υπεύθυνο της Ομάδας Διαπραγματευτών και Χειρισμού Κρίσεων της Αστυνομίας 

Κύπρου, κ. Κώστα Κωνσταντίνου, με στόχο την ενημέρωση του κοινού για το έργο που επιτελεί ένας 
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διαπραγματευτής ομηριών και κρίσεων, τις αρμοδιότητες που έχει και την εκπαίδευση που πρέπει να 

περάσει, καθώς επίσης τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα ΜΜΕ πρέπει να προσεγγίζουν τόσο 

σοβαρές υποθέσεις, όπως είναι μια ομηρία ή μια άλλη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου από 

τη μια να αναδείξουν την κρισιμότητα της κατάστασης και να ενημερώσουν το κοινό, από την άλλη 

όμως να μην παρακωλύσουν το έργο του διαπραγματευτή προκαλώντας δυσμενείς επιπτώσεις στην 

έκβαση της υπόθεσης και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. 

-«Θέατρο και Φυλακή»: Η Έλενα Φώτου, Πτυχιούχος Τμήματος “Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ” ΑΠΘ, 

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ “Εγκληματολογίας” του Παντείου Πανεπιστημίου καταπιάνεται 

με την αναδρομή στη δημιουργία θεατρικών δράσεων στα καταστήματα κράτησης με βάση την ξένη 

αλλά και την ελληνική βιβλιογραφία, τη συμβολή τους στη δημιουργική απασχόληση των 

κρατουμένων και μέσω αυτής, την προσπάθεια μείωσης της υποτροπής και την (επαν)ένταξή τους. Η 

ελληνική και ιταλική εμπειρία με βάση τις συνεντεύξεις που πραγματοποίησε δείχνουν πως η 

χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων είναι ελάχιστη έως μηδαμινή και η διεξαγωγή τους έγκειται σε 

προσωπική και εθελοντική μακρόχρονη προσπάθεια σκηνοθετών/εμψυχωτών, οι οποίοι παράλληλα 

έχουν να διαχειριστούν ποικίλα προβλήματα, όπως οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων, 

ο υπερπληθυσμός και η πολυπολιτισμικότητα. Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη του θετικού 

αντίκτυπου του θεάτρου και της τέχνης στους κρατούμενους και της ανάγκης σταθερής ύπαρξής τους 

στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα καταστήματα κράτησης. 

– «O ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στις Διαπραγματεύσεις Ομηριών και Κρίσεων»: Η 

Παναγιώτα Γιάγκου, Εγκληματολόγος  και  Αστυνομικός  στην  Αστυνομία Κύπρου εξετάζει τρεις 

υποθέσεις ομηρίας που συγκλόνισαν την κυπριακή και ελληνική κοινωνία και την κάλυψή τους από τα 

ΜΜΕ. 

– «Εξάρτηση, HIV Και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ανάλυση Μελέτης Περίπτωσης: Η υπόθεση των 

οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών»»: Η Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργός και 

φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Διϊδρυματικού Προγράμματος Σπουδών Ποινικό Δίκαιο και 

Εξαρτήσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διερευνά τον τρόπο προβολής των 

γεγονότων που σχετίζονται με την υπόθεση από τα Μέσα Ενημέρωσης και ταυτόχρονα τη συσχέτισή 

τους με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν το 2012. Για τη διεξοδική διερεύνηση 

της υπόθεσης και τη συσχέτισή της με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες εκείνης της χρονικής 

περιόδου αξιοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση και η έρευνα στα ρεπορτάζ και τα άρθρα 14 

ενημερωτικών sites και ηλεκτρονικών εφημερίδων που γράφτηκαν τις χρονικές περιόδους 27/4-

6/6/2012, 30/11-14/12/2014, 3/7/2013 και 12/5-18/12/2016, ενώ στο ερευνητικό μέρος 

αξιοποιήθηκε ο συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 

177 ρεπορτάζ και άρθρα, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε 6 

ευρύτερες θεματικές κατηγορίες και επιμέρους υπο-κατηγορίες. Αν και δεν πρόκειται για ένα γεγονός 

που αφορά την επικαιρότητα, η υπόθεση των οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών παρουσιάζει ιδιαίτερο 
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δημοσιογραφικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό γεγονός με 

κοινωνικές προεκτάσεις. Κίνητρο ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε η σύγχρονη τάση 

της δημοσιογραφίας να αναδεικνύει και να διερευνά θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και 

προβληματισμού. 

 -«Κοινωνική Επανένταξη & Το Έργο Της ΑΡΣΙΣ»: Μέσα από μια συνέντευξη που διεξήχθη από τη 

Παναγιώτα Γιδαροπούλου, Δημοσιογράφο με τις Κλειώ Σαββάκη, Ψυχολόγο MSc, Επισκέπτρια 

Καταστημάτων Κράτησης – Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και Κρατουμένων ΑΡΣΙΣ, 

Συντονίστρια έργου “ΣΥΝ-Άνθρωπος”, Ε.Π Κεντρικής Μακεδονίας, Δέσποινα Γκαβανούδη, 

Ψυχολόγο MSc, Επισκέπτρια Καταστημάτων Κράτησης – Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων 

και Κρατουμένων ΑΡΣΙΣ επισημαίνεται το σημαντικό έργο του Γραφείου Υποστήριξης 

Αποφυλακιζομένων και Κρατουμένων της ΑΡΣΙΣ, οι λειτουργίες του, οι υποστηρικτικές του 

υπηρεσίες, οι διαδικασίες προετοιμασίας των αποφυλακισμένων, οι ανάγκες και οι σκέψεις τους, μέσα 

από τα μάτια των συμβούλων της ΑΡΣΙΣ και εξετάζεται το πώς αντιμετωπίζουν όλοι μαζί το ζήτημα 

της επαγγελματικής αποκατάστασης τους και πώς εμείς, ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κοινωνικού αποκλεισμού και να βοηθήσουμε ουσιαστικά στο έργο 

τους. 

-«Συζητώντας με τους Ειδικούς για το Φαινόμενο της Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ελλάδα»: Η 

Βασιλική Ταυρή, Απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου μέσα από 

την εν λόγω μελέτη  επισημαίνει τις μορφές και την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας 

αξιοποιώντας συνεντεύξεις με ειδικούς του Κέντρου Έρευνών για θέματα Ισότητας της Αθήνας, του 

Πειραιά και της Λάρισας (Κ.Ε.Θ.Ι).  

-«Αυτοχειρίες & η Προσέγγιση από Τα ΜΜΕ – Crime & Media Lab»: Η Παναγιώτα Γιάγκου, 

Εγκληματολόγος και Αστυνομικός στην Αστυνομία  Κύπρου εκπόνησε την παρούσα βιβλιογραφική 

εργασία για τη διερεύνηση του πολυσύνθετου φαινομένου των αυτοχειριών και παράλληλα των 

δράσεων που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα ΜΜΕ, με στόχο την ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη 

ενημέρωση του κοινού και την αποτροπή του στιγματισμού του αυτόχειρα και της οικογένειάς του. 

Βασική διαπίστωση που εξάγεται από την εργασία είναι ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να ακολουθούν 

τους Κώδικες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας κατά την παρουσίαση θεμάτων αυτοκτονίας, αφού ο 

τρόπος που θα δημοσιεύσουν ένα τέτοιο θέμα μπορεί να επηρεάσει και άλλους ανθρώπους.  

Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί πως μέρος άρθρα των μελών του Lab δημοσιεύονται και στα 

τεύχη του ηλεκτρονικού εγκληματολογικό περιοδικό του ΚΕ.Μ.Ε, CrimeTimes (βλ. 

ενδεικτικά: https://www.crimetimes.gr/neaniki-paravatikotita-sto-i-v-

marina/, https://www.crimetimes.gr/to-saved-by-a-greek-stray-stis-gynaikeies-ellinikes-f/), αλλά 

και στα sites με τα οποία συνεργάζεται η κυρία Καρδαρά καθώς και στο προσωπικό της ιστολόγιο 

(https://aggelikikardara.wordpress.com/).  
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«Εγκληματολογία & 
Δημοσιογραφία στη 
Σύγχρονη Ψηφιακή 
Εποχή»: η πρώτη 
διαδικτυακή εκδήλωση 
του Crime & Media 
Lab του Κέντρου 
Μελέτης του 
Εγκλήματος 

Το Σάββατο 03 Απριλίου 

2021 η Επιστημονική 

Ομάδα του Crime & Media 

Lab Crime & Μedia Lab Archives - KE.M.E. (e-keme.gr) του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (e-

keme.gr) διοργάνωσε την πρώτη δίωρη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα : «Εγκληματολογία και 

Δημοσιογραφία στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή». Κεντρικοί/κές καλεσμένοι/ες ομιλητές/τριες ήταν ο 

Γιάννης Πανούσης, Ομ. Καθηγητής Εγκληματολογίας ΕΚΠΑ, η Λίνα Παπαδάκη, Δημοσιογράφος, ο 

Αλέξανδρος Καλαφάτης, Αστυνομικός Συντάκτης στην ΕΡΤ και στο newsbomb, ενώ στο δεύτερο 

μέρος της εκδηλώσεως τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για το Έγκλημα και την Απεικόνισή του στα 

ΜΜΕ Παναγιώτα Γιάγκου, Έλενα Φώτου και Μαρία Μωραΐτη παρουσίασαν την ερευνητική τους 

εργασία. Την εκδήλωση συντόνισε η Διευθύντρια του ΚΕ.Μ.Ε. Μάρθα Λεμπέση, την οποία πλαισίωσε 

με τις καίριες επισημάνσεις και παρατηρήσεις της η Αγγελική Καρδαρά, Διδάκτωρ του Τμήματος 

Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, Φιλόλογος, Επιστημονική Υπεύθυνη του Crime & Media Lab και 

Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΚΕ.Μ.Ε. 

Κεντρικό άξονα των υπό εξέταση θεμάτων αποτέλεσαν οι «νέες προκλήσεις» με τις οποίες έρχεται 

αντιμέτωπο το αστυνομικό ρεπορτάζ σε μια αενάως εξελισσόμενη εποχή, η «μεταστροφή» του πολίτη 

σε «δημοσιογράφο» και η δύναμη που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) προσδίδουν στον 

σύγχρονο «citizen journalist», η αναζήτηση των σημείων σύνδεσης εγκληματολογίας-δημοσιογραφίας, 

οι λεπτές γραμμές ανάμεσα στη διατήρηση, από τον δημοσιογράφο, της ισορροπίας μεταξύ έρευνας 

και ενημέρωσης αφενός και τήρησης των νομοθεσιών και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας αφετέρου 

κατά την ανάδειξη  ζητημάτων με εγκληματολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις και διαστάσεις (όπως 

το έγκλημα της παιδοκτονίας και η νεανική παραβατικότητα), καθώς και το κοινωνικό κίνημα 

#MeToo και η δύναμη που φαίνεται να αποκτά στη χώρα μας μετά την πληθώρα καταγγελιών περί 

σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης, αφορώσες, κυρίως, τον χώρο του αθλητισμού και του 

θεάτρου, οι οποίες κατά τους τελευταίους μήνες έχουν απασχολήσει τόσο τον δικαιικό κόσμο όσο και 

την κοινή γνώμη. 

Βλ. περισσότερα σε https://www.crimetimes.gr/egklimatologia-dimosiografia-sti-s/ 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωσή με θέμα “Εγκληματολογία και 

Δημοσιογραφία στη Σύγχρονη Ψηφιακή Εποχή” στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=RWS-32RgGBw 



 

 

 Awareness Project 
ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα»
  

  

Tο Kέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) αναλαμβάνει ενεργό δράση στο πεδίο

άμβλυνσης της βίας όλων των μορφών 

ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωσή τους. Η δράση (project) εκπονείται υπό τον

βίας κατά των γυναικών στην ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα»

2021 με στόχο την ολοκλήρωση του α’ κύκλου της έως και το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η ως άνω δράση λαμβάνει υπόψη της τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και 

εντάσσεται εντός του Στόχου 5 – 

του Στόχου 16 – Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί

αποτελεί σημαντική προϋπόθεση, καθώς εκτός από θεμελιώδες δικαίωμα είναι και απαραίτητο θεμέλιο 

για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο και σε αυτή τη

με όλες τις δυνατότητές του. 

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί λογική και φυσική συνέπεια της εξάχρονης πορείας του ΚΕ.Μ.Ε. και 

των θεσμικών του λειτουργιών -και ως έναν βαθμό υποχρεώσεών του

ΚΕ.Μ.Ε. συμμετέχει πλέον ενεργά, υπό την

Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. (ECOSOC

(The Commission on the Status of Women

Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ΕCOSOC) και αποτελεί ένα από τα 

κύρια όργανα του Ο.Η.Ε. στα Ηνωμένα Έθνη. Σκοπός της είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων 

και η ενδυνάμωση των γυναικών. Περαιτέρω, το ΚΕ.Μ.Ε. πρόκειται να συμμετάσχει 

συμβουλευτική του ιδιότητα στην 65

(CSW65), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως 26 Μαρτίου 2021. Επιπρόσθετα, το ΚΕ.Μ.Ε. 

συμμετέχει στην Επιτροπή ΜΚΟ για το Καθεστώς των Γυναικών (NGOCSW/NY),

ομάδα οργανώσεων με έδρα την Νέα Υόρκη με συμβουλευτική ιδιότητα στο ΕCOSOC, σε 

 - «Άμβλυνση της βίας κατά των γυναικών στην 
ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα» 

 

#EliminatingViolence_ΚΕΜΕ 

Tο Kέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) αναλαμβάνει ενεργό δράση στο πεδίο

άμβλυνσης της βίας όλων των μορφών εις βάρος γυναικών και κοριτσιών με κύριο σκοπό την 

ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωσή τους. Η δράση (project) εκπονείται υπό τον τίτλο «Άμβλυνση της 

βίας κατά των γυναικών στην ιδιωτική και στη δημόσια σφαίρα» και ξεκινά στο πρώτο τρίμηνο του 

ν ολοκλήρωση του α’ κύκλου της έως και το τέλος του τρέχοντος έτους.

Η ως άνω δράση λαμβάνει υπόψη της τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και 

 Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών

Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί. Αναδεικνύεται έτσι ότι η ισότητα των φύλων 

αποτελεί σημαντική προϋπόθεση, καθώς εκτός από θεμελιώδες δικαίωμα είναι και απαραίτητο θεμέλιο 

για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο και σε αυτή την προοπτική ο Φορέας θα συμβάλει 

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί λογική και φυσική συνέπεια της εξάχρονης πορείας του ΚΕ.Μ.Ε. και 

και ως έναν βαθμό υποχρεώσεών του- εντός του Ο.Η.Ε,

συμμετέχει πλέον ενεργά, υπό την Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και 

Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. (ECOSOC), στην Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών 

(The Commission on the Status of Women –CSW). H Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο του 

ομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ΕCOSOC) και αποτελεί ένα από τα 

κύρια όργανα του Ο.Η.Ε. στα Ηνωμένα Έθνη. Σκοπός της είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων 

και η ενδυνάμωση των γυναικών. Περαιτέρω, το ΚΕ.Μ.Ε. πρόκειται να συμμετάσχει 

συμβουλευτική του ιδιότητα στην 65η Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς

(CSW65), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως 26 Μαρτίου 2021. Επιπρόσθετα, το ΚΕ.Μ.Ε. 

ΜΚΟ για το Καθεστώς των Γυναικών (NGOCSW/NY),

ομάδα οργανώσεων με έδρα την Νέα Υόρκη με συμβουλευτική ιδιότητα στο ΕCOSOC, σε 
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«Άμβλυνση της βίας κατά των γυναικών στην 

Tο Kέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) αναλαμβάνει ενεργό δράση στο πεδίο της 

εις βάρος γυναικών και κοριτσιών με κύριο σκοπό την 

τίτλο «Άμβλυνση της 

και ξεκινά στο πρώτο τρίμηνο του 

ν ολοκλήρωση του α’ κύκλου της έως και το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Η ως άνω δράση λαμβάνει υπόψη της τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. και 

Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών και 

. Αναδεικνύεται έτσι ότι η ισότητα των φύλων 

αποτελεί σημαντική προϋπόθεση, καθώς εκτός από θεμελιώδες δικαίωμα είναι και απαραίτητο θεμέλιο 

ν προοπτική ο Φορέας θα συμβάλει 

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί λογική και φυσική συνέπεια της εξάχρονης πορείας του ΚΕ.Μ.Ε. και 

εντός του Ο.Η.Ε,  καθώς τo 

Ειδική συμβουλευτική ιδιότητα στο Οικονομικό και 

Επιτροπή για το Καθεστώς των Γυναικών 

H Επιτροπή λειτουργεί στο πλαίσιο του 

ομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ΕCOSOC) και αποτελεί ένα από τα 

κύρια όργανα του Ο.Η.Ε. στα Ηνωμένα Έθνη. Σκοπός της είναι η προώθηση της ισότητας των φύλων 

και η ενδυνάμωση των γυναικών. Περαιτέρω, το ΚΕ.Μ.Ε. πρόκειται να συμμετάσχει με την 

Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς  των Γυναικών 

(CSW65), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως 26 Μαρτίου 2021. Επιπρόσθετα, το ΚΕ.Μ.Ε. 

ΜΚΟ για το Καθεστώς των Γυναικών (NGOCSW/NY), που αποτελεί 

ομάδα οργανώσεων με έδρα την Νέα Υόρκη με συμβουλευτική ιδιότητα στο ΕCOSOC, σε 
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διαδικτυακές συνεδρίες προσανατολισμού και ενημέρωσης τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της 

Συνόδου. 

Τέλος, η απόφαση του ΚΕ.Μ.Ε. για ανάληψη ενεργούς δράσης ακολουθεί και συμπληρώνει την 

προηγούμενη συμμετοχή του, το 2020, στην 16η μερη καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών για την 

εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (16 Days of Activism against Gender-Based Violence | What 

we do: Ending violence against women and girls: Takeaction | UN Women – Headquarters). 

  

Το Project 

Η δράση (project) «Άμβλυνση της Βίας κατά των γυναικών στην ιδιωτική και στη δημόσια 

σφαίρα» συνίσταται, επί του παρόντος, ενδεικτικά στα εξής: 

 Δημιουργία ειδικής θεματικής ενότητας στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Μ.Ε. 

 Παρουσίαση και επικοινωνιακή διάχυση αποφάσεων δικαστηρίων και θεσμικών φορέων για 

θέματα βίας κατά των γυναικών. 

 Πρόσθετη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού 

περιοδικού CrimeTimes, και των κοινωνικών δικτύων του Φορέα. 

 Διοργάνωση workshops και διαδικτυακής ημερίδας. 

 Διοργάνωση ετήσιας δημόσιας συζήτησης. 

  

 
Συμμετοχή σε εκστρατεία ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης 16 Ημέρες Ακτιβισμού ενάντια στην 
Έμφυλη Βία κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών 25 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2021 
 
Τo Kέντρο Μελέτης του Εγκλήματος συμμετέχει ενεργά για 2η συνεχή χρονιά στην 16ήμερη 

εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Καθημερινά και για 16 

ημέρες συμβάλλουμε με τα μέσα που διαθέτουμε και με την υποστήριξη της επιστημονικής μας 

ομάδας Awareness Project «Άμβλυνση της βίας κατά των γυναικών στην ιδιωτική και στη 

δημόσια σφαίρα» στην εκρίζωση πατριαρχικών αντιλήψεων και πρακτικών που «φυσικοποίησαν» τις 

έμφυλες ανισότητες και τη βία που τις υποστηρίζει. 

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. 

 

Επιμέλεια/Συντονισμός 

Δρ. Αναστασία Χαλκιά, Διδάσκουσα ΠΜΣ EKΠΑ 

Αντωνία Καστρινάκη, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Μάρθα Λεμπέση, Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Ε., Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας 
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Η επιστημονική ομάδα 

Παναγιώτα Αντωνιάδου, Ψυχολόγος ΑΠΘ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΜΣ «Κλινικές Παρεμβάσεις 

στις εξαρτήσεις», Πρακτική Άσκηση Street work ΟΚΑΝΑ  

Παναγιώτα Βλάχου, Δικηγόρος, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

Αγγελική Γιαννάκη, MSc, Δικηγόρος 

Ανδριάνα Ευθυμιάδου, Νομικός, Μ.Δ.Ε. Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Επαγγελματική 

εμπειρία/Εξειδίκευση: προσφυγικό/μεταναστευτικό δίκαιο, ζητήματα  εμπορίας ανθρώπων, 

καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών (τόσο στο διαδίκτυο όσο και 

εκτός διαδικτύου) 

Μαρία Μωραΐτη, Κοινωνική Λειτουργός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και 

Εξαρτήσεις σε Νομική ΑΠΘ 

Παυλίνα Μωραΐτη, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Ειρήνη Χ. Παπασάββα,  Δικηγόρος – Εγκληματολόγος. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία: 
“Orange the World: ΤΕΛΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ!” - KE.M.E. (e-
keme.gr) 
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 Εργαστήριο Δικαστικής Ψυχολογίας – Forensic Psychology Lab – FPL 
 
Επιστημονικά υπεύθυνες:  

Έρη Ιωαννίδου – Δικαστική Ψυχολόγος, MSc, - Personal coach 

Εύη Καλούτσου – Δικαστική Ψυχολόγος, MSc 

 

Eκ μέρους του ΚΕ.Μ.Ε.: 

Διονύσης Χιόνης - Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος ΔΣΑ, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην 

Εγκληματολογία 

Δρ Φώτιος Σπυρόπουλος - Διδάκτωρ Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Σύντομη περιγραφή: 

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 

 

 

 

Απολογισμός 2021 

 

Projects 
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#Σαν_Σήμερα_Crime_version 

Το project μέσω του οποίου αναδεικνύονται σημαντικές στιγμές εγκληματολογικού ενδιαφέροντος που 

συνέβησαν σαν σήμερα, υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι αναρτήσεις είναι 

διαθέσιμες στη σελίδα του FPL στο Facebook. 

Τις πληροφορίες επιμελούνται μέλη του FPL που συμμετέχουν στο project (αλφαβητικά): Αν. 

Αλβανού, Μ. Αρναουτάκη, Π. Μ. Δεληγιάννη, Γ. Κασίμης, Ι. Κατσιανάκη, Ηλ. Κατσιούρης, Ελ. 

Παπαιωάννου, Σ. Σιδερίδου, Μ. Σκρέκα, Α. Τριάντου. 

Την τελική επεξεργασία και δημοσίευση έχουν αναλάβει (αλφαβητικά) οι: Ε. Ιωαννίδου, Ε. 

Καλούτσου, Ηλ. Κατσιούρης 

 

Knowledge Sharing project 

 Σε κάθε συνάντηση ένα μέλος αναλαμβάνει να μοιραστεί με την ομάδα γνώσεις που αποκόμισε 

μέσα από την εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας ή μέσα από έρευνες, εργασίες με θεματολογία 

ειδικού ενδιαφέροντος ή πρακτική εμπειρία σε ειδικές περιοχές ενδιαφέροντος. 

 

Μάρτιος 2021 1ο Knowledge sharing meeting  

Εισηγήτρια: Εύη Καλούτσου 

Θέμα: Detaching emotions in children’s sexual abuse trials: How robot presenters influence the 

verdict of juries who have different trait emotional intelligence 

 

Ιούλιος 2021 2ο Knowledge sharing meeting 

Εισηγήτρια: Έρη Ιωαννίδου 

Θέμα: Γνώσεις, στάσεις και αντιλήψεις Ελλήνων φοιτητών/τριών Ψυχολογίας σχετικά με την 

ψυχοπαθητικότητα 

 

Νοέμβριος 2021 3ο Knowledge sharing meeting 

Εισηγήτρια: Αναστασία Αλβανού 

Θέμα: Σεξουαλική κακοποίηση γυναικών αιτουσών άσυλο στα ελληνικά hotspot 

 

Δεκέμβριος 2021 4ο Knowledge sharing meeting 

Εισηγήτρια: Άννα Χριστοδούλου 

Θέμα: Ζητήματα μνήμης ανηλίκων κατά την κατάθεση και ο ρόλους του ψυχολόγου 

 

 

Σεμινάρια 

Πραγματοποιήθηκαν από τις επιστημονικά υπεύθυνες του εργαστηρίου τρία σεμινάρια τα οποία ήταν 
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ανοιχτά στο κοινό αλλά και διαθέσιμα για παρακολούθηση από τα μέλη του FPL. 

Μάρτιος 2021 Θέμα: Σεξουαλικά εγκλήματα στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης υπό το πρίσμα της 

Δικαστικής ψυχολογίας 

Εισηγήτριες: Ε. Ιωαννίδου, Ε. Καλούτσου 

 

Μάιος 2021 Θέμα: Το έγκλημα της ανθρωποκτονίας μέσα από το πρίσμα της Δικαστικής Ψυχολογίας 

και Εγκληματολογίας 

Εισηγήτριες: Μ. Λεμπέση, Ε. Ιωαννίδου 

 

Οκτώβριος 2021 Θέμα: Ανήλικοι στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης: 

Μέσα από το πρίσμα της Δικαστικής Ψυχολογίας 

Εισηγήτρια: Ε. Ιωαννίδου 

 

Αρθρογραφία 

Οι υπεύθυνες της ομάδας ολοκλήρωσαν το τρίτο και τελευταίο μέρος μίας σειράς άρθρων με τίτλο 

«Ψυχοπαθολογία και έγκλημα: Η αλήθεια πίσω από τους μύθους». Τα άρθρα δημοσιεύθηκαν στο 

ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης CrimeTimes του ΚΕ.Μ.Ε. και είναι διαθέσιμα στο 13ο, 

14ο και 15ο τεύχος.  

Παράλληλα, ορισμένα μέλη του FPL έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για τη συγγραφή δικών 

τους άρθρων, με τη συνδρομή των υπεύθυνων όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.  
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Επιστημονικές Ομάδες 

 

The Street Art Project 
 
Το project δημιουργήθηκε και εμπνεύστηκε το 2015 από την Κωνσταντίνα – Μαρία 

Κωνσταντίνου.  

Δημιουργός & Συντονίστρια: Κωνσταντίνα - Μαρία Κωνσταντίνου, Κοινωνιολόγος – ΜΔΕ 

Εγκληματολογίας 

 

Επιστημονική Συνεργάτις: Ευδοξία Φασούλα, Δικαστική και Αναλυτική Γραφολόγος – Δικηγόρος, 

Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου του Μονάχου. 

 

 

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. 
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● 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. 

 

 

 

Logodesignedby ‘Fotizontas’ 

 

Ακολουθούν κατά ημερομηνία και συνοπτικά, οι δημοσιεύσεις και οι δράσεις του Project για το έτος 

2021: 

 

1. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Δημιουργία Facebook Page για το ‘The Street Art 

Project’ (2/01) 

 

 



 

 

2. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: 

Ενότητα «Δημόσιος Χώρος» (2/02)

 

3. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ 

(FACEBOOK&INSTAGRAM

 

 

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: Report

«Περισπωμένη» (10/02) 

 

Το ‘The Street Art Project’ πραγματοποίησε την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 την από κοινού 

δράση – εκδήλωση ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης για τη 

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

στην οδό Γεωργίου Γενναδίου 5 και ώρες 14.00 

αγορά χρωμάτων – σπρέυ από τη 

 

Ακολουθεί κοινοποίηση με φωτογ

(22/10): 

 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Ένταξη του Project στο Κοινωνικό Μωσαϊκό

Ενότητα «Δημόσιος Χώρος» (2/02) 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ 

INSTAGRAM): H σελίδα AthensKafao προώθησε το έργο μας 

 

Report Δράσης Του Project Σε Συνεργασία Με

 

’ πραγματοποίησε την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 την από κοινού 

εκδήλωση ευαισθητοποίησης και επαγρύπνησης για τη Street Art στην πόλη της Αθήνας σε 

μία ήδη υποβαθμισμένη και ταλαιπωρημένη από υπογραφές και αθλητικά, πολιτικά συνθήματα 

) 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 οδό Γεωργίου Γενναδίου 5 και ώρες 14.00 – 17.00 με χορηγό επικοινωνίας το 

σπρέυ από τη flamestore.gr και χορηγό τροφίμων το e-food.gr

Ακολουθεί κοινοποίηση με φωτογραφία του έργου μας, της σελίδας στο Facebook
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Κοινωνικό Μωσαϊκό στην 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ SOCIALMEDIA 

προώθησε το έργο μας (6/02) 

Σε Συνεργασία Με Τις Εκδόσεις 

’ πραγματοποίησε την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 την από κοινού 

στην πόλη της Αθήνας σε 

μία ήδη υποβαθμισμένη και ταλαιπωρημένη από υπογραφές και αθλητικά, πολιτικά συνθήματα 

) περιοχή (Εξάρχεια) σε συνεργασία με τις Εκδόσεις βιβλίων «Περισπωμένη». Η ως άνω δράση 

στενό ανάμεσα στην Εκκλησία και στο αυτό κτίριο), 

17.00 με χορηγό επικοινωνίας το socialpolicy.gr, 

gr. 

Facebook «Τριγυρίζοντας» 



 

 

 

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ PROJECT ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ & 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

Project: A Social – Legal And Visual Approach Of The Athenian Street Art Movement’

(Μάϊος - Ιούλιος) 

 

 

The Street Art Project, as a scientific team of the Center for the Study of Crime (CSC 

participated in the online international conference ‘

qualitative research methods in the study of

 

Abstract: The ‘Street Art Project’ has been active since February 2018 and is being conducted 

under the auspices of the Crime Study Centre (CSC). The Project consists of two parts; the first 

part focuses on the interpretive theoretical background of the Street Art movement, while the 

second part examines ‘Street Art Photography’, that is, a series of pilot research methods adopted 

toward the purpose of collecting images of Street Art works displayed in 

include photography in combination with direct and indirect observation, as well as the 

examination of the relationship between verbal and visual representations of Street Art in digital 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ PROJECT ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ & 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ: 

Legal And Visual Approach Of The Athenian Street Art Movement’

 

The Street Art Project, as a scientific team of the Center for the Study of Crime (CSC 

international conference ‘Contemporary societies in motion: Pioneering 

qualitative research methods in the study of deviance and social control’, on 27 and 28 May 2021.

The ‘Street Art Project’ has been active since February 2018 and is being conducted 

under the auspices of the Crime Study Centre (CSC). The Project consists of two parts; the first 

es on the interpretive theoretical background of the Street Art movement, while the 

second part examines ‘Street Art Photography’, that is, a series of pilot research methods adopted 

toward the purpose of collecting images of Street Art works displayed in Athens. These methods 

include photography in combination with direct and indirect observation, as well as the 

examination of the relationship between verbal and visual representations of Street Art in digital 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ PROJECT ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ & 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ: ‘The Street Art 

Legal And Visual Approach Of The Athenian Street Art Movement’ 

The Street Art Project, as a scientific team of the Center for the Study of Crime (CSC –ΚΕ.Μ.Ε.), 

Contemporary societies in motion: Pioneering 

’, on 27 and 28 May 2021. 

The ‘Street Art Project’ has been active since February 2018 and is being conducted 

under the auspices of the Crime Study Centre (CSC). The Project consists of two parts; the first 

es on the interpretive theoretical background of the Street Art movement, while the 

second part examines ‘Street Art Photography’, that is, a series of pilot research methods adopted 

Athens. These methods 

include photography in combination with direct and indirect observation, as well as the 

examination of the relationship between verbal and visual representations of Street Art in digital 
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city press. Within the ‘Street Art Project’, the emergent concept and role of photography in social 

research was demonstrated by the interdisciplinary approaches implemented by the Project’s 

research team, who utilised the visual material collected through this method in their socio-legal 

and visual analyses. 

 

More specifically, studying Street Art from the perspective of the Greek criminal provisions on 

property damage in a strictly doctrinal manner would not have been fruitful in view of the distinct 

character of Street Art in comparison to Graffiti. Therefore, a socio-legal approach was deployed 

with the purpose of capturing the essence and nuances of the phenomenon under examination. In 

particular, in order to determine whether Street Art constitutes the offence of property damage, a 

doctrinal method and a case law analysis were combined with the use of visual material, namely 

photos of works of Street Art in juxtaposition with photos of Graffiti pieces. 

 

As far as the photographic analysis of Street Art pieces is concerned, basic methodological 

principles of visual sociology and forensic photography were used, as they are used in the field of 

forensic document examination. In the first case, we studied the mechanisms of visual 

representation and the two-way relationships that are developed between the image of the piece 

and society, fueling its social meaning, its acceptance, or rejection. In the second case, the 

photographic approach aimed at highlighting the graphic media and the urban surfaces used, the 

use of the surrounding area (including previous pieces on the same surface), the styles of painting 

and lettering, and individual details of the wall engraving, associated with the identity and 

personality of Street Art and Graffiti artists. 

 

Keywords: The Street Art Project; Visual Criminology; socio-legal research; Street Art 

photography; Graphology 

 



 

 

Προώθηση - Links από 

societies-in-motion-pioneering-qualitative

control.html 

 

https://en.socialpolicy.gr/index.php/2021/11/06/the

approach-of-the-athenian-street-

movement/?fbclid=IwAR1UhQsvmqNFs1nqLOZoXu6kw9NZHIeop1TtsG8LilnWldkFOllJCfX

2A6U 

 

6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘

επισκόπηση των έργων στο «Ερειπωμένο Ξενοδοχείο της Νάξου»

2021), του Γιώργου Γιακουβάκη, ΜΔΕ & Κωνσταντίνας 

 

● Ιστορικό πώλησης και εγκατάλειψης δασικής έκτασης: δικαστικός αγώνας

 socialpolicy.gr: https://socialpolicy.gr/2021/05/contemporary

qualitative-research-methods-in-the-study-of-deviance

https://en.socialpolicy.gr/index.php/2021/11/06/the-street-art-project-a-social

-art-

movement/?fbclid=IwAR1UhQsvmqNFs1nqLOZoXu6kw9NZHIeop1TtsG8LilnWldkFOllJCfX

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘CRIMETIMES’: Report: StreetArtNaxos

επισκόπηση των έργων στο «Ερειπωμένο Ξενοδοχείο της Νάξου»(του 2020, Τεύχος Ιουνίου 

1), του Γιώργου Γιακουβάκη, ΜΔΕ & Κωνσταντίνας - Μαρίας Κωνσταντίνου, ΜΔΕ

Ιστορικό πώλησης και εγκατάλειψης δασικής έκτασης: δικαστικός αγώνας
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https://socialpolicy.gr/2021/05/contemporary-

deviance-and-social-

social-legal-and-visual-

movement/?fbclid=IwAR1UhQsvmqNFs1nqLOZoXu6kw9NZHIeop1TtsG8LilnWldkFOllJCfX

StreetArtNaxos - μία 

(του 2020, Τεύχος Ιουνίου 

Μαρίας Κωνσταντίνου, ΜΔΕ 

Ιστορικό πώλησης και εγκατάλειψης δασικής έκτασης: δικαστικός αγώνας 



 

 

● Σύνδεση του ‘WD’ με το Αλυκό της Νάξου (τοποθεσία και ανθρώπινη δραστηριότητα)

 

 

● Σύνδεση του ‘Skitsofrenis

 

 

Προωθητικές ενέργειες, από τον καλλιτέχνη ‘

Instagram) με αφορμή αυτό το κείμενο: 

 

’ με το Αλυκό της Νάξου (τοποθεσία και ανθρώπινη δραστηριότητα)

 

Skitsofrenis’ με το Αλυκό της Νάξου (τοποθεσία και ανθρώπινη δραστηριότητα)

 

Προωθητικές ενέργειες, από τον καλλιτέχνη ‘Skitsofrenis’ στα social media

) με αφορμή αυτό το κείμενο:  
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’ με το Αλυκό της Νάξου (τοποθεσία και ανθρώπινη δραστηριότητα) 

με το Αλυκό της Νάξου (τοποθεσία και ανθρώπινη δραστηριότητα) 

media (Facebook & 



 

 

 

7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδι

‘The Street Art Project’ (22/06)

 

8. ΔΡΑΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 

‘DREAMVICTIM’: #

Παραγγελία Και Συνέντευξη Με Τον ‘

 

Το ‘The Street Art Project’ διαμεσολάβησε για τη δημιουργία τοιχογραφίας που έλαβε χώρα κατά το 

χρονικό διάστημα 23 – 25 Σεπτεμβρίου του 2021, σε ιδιωτική οικογενειακή επιχείρηση στα Άνω 

Πατήσια, στην πλάγια εξωτερική επιφάνεια ενός ανθοπωλείου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα τέλη 

Ιουλίου, δεχθήκαμε εκδήλωση ενδιαφέροντος από την επιχείρηση στη σελίδα μας στο 

παραγωγή μικρού έργου – μικρής τοιχογραφίας με εθελοντική και υποψήφια ανάθεση αυτού 

σε έναν καλλιτέχνη της Street 

παραγωγή έργου με τη μορφή της παραγγελίας και του καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε από το 

με επιτυχία. 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ PROJECT - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Εκτέλεση Ερευνητικής Δραστηριότητας Στο 

’ (22/06) 

ΔΡΑΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 

#SAP Διαμεσολάβηση Για Δημιουργία Τοιχογραφίας Κατά 

Παραγγελία Και Συνέντευξη Με Τον ‘Dream Victim’ (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος)

’ διαμεσολάβησε για τη δημιουργία τοιχογραφίας που έλαβε χώρα κατά το 

25 Σεπτεμβρίου του 2021, σε ιδιωτική οικογενειακή επιχείρηση στα Άνω 

Πατήσια, στην πλάγια εξωτερική επιφάνεια ενός ανθοπωλείου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα τέλη 

ου, δεχθήκαμε εκδήλωση ενδιαφέροντος από την επιχείρηση στη σελίδα μας στο 

μικρής τοιχογραφίας με εθελοντική και υποψήφια ανάθεση αυτού 

 Art. Η διαμεσολάβηση μεταξύ της επιχείρησης

παραγωγή έργου με τη μορφή της παραγγελίας και του καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε από το 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: 

αφέροντος Για Εκτέλεση Ερευνητικής Δραστηριότητας Στο 

ΔΡΑΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 

Διαμεσολάβηση Για Δημιουργία Τοιχογραφίας Κατά 

Νοέμβριος) 

’ διαμεσολάβησε για τη δημιουργία τοιχογραφίας που έλαβε χώρα κατά το 

25 Σεπτεμβρίου του 2021, σε ιδιωτική οικογενειακή επιχείρηση στα Άνω 

Πατήσια, στην πλάγια εξωτερική επιφάνεια ενός ανθοπωλείου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τα τέλη 

ου, δεχθήκαμε εκδήλωση ενδιαφέροντος από την επιχείρηση στη σελίδα μας στο Facebook, για 

μικρής τοιχογραφίας με εθελοντική και υποψήφια ανάθεση αυτού – αυτής, 

. Η διαμεσολάβηση μεταξύ της επιχείρησης που ζήτησε την 

παραγωγή έργου με τη μορφή της παραγγελίας και του καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε από το Project 



 

Προώθηση - Link από 

socialpolicy.gr:https://socialpolicy

%83%ce%bf%ce%bb%ce%ac%

%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%

%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%

Z2bygG2tBELWAbASv408-FofvrgnGlZXC

 

Χορηγός Επικοινωνίας 2018 - 2021:

 

 

Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας!

 

socialpolicy.gr/2021/11/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%

%ce%b2%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce

%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af

%87%ce%bf%ce%b3.html?fbclid=IwAR0TK5yFegWuXYGH

FofvrgnGlZXC4uUlA4 

2021: 

Ευχαριστούμε για τη στήριξή σας! 
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1%ce%bc%ce%b5%cf

ce%b9%ce%b1-

af%ce%b1-

yFegWuXYGH6Wgi

 

 



 

     

Stencil Art of Project’s logo by ‘Fotizontas’

 

 

 

 

 

 

 

 Έργο του ‘OneBran’, Εμπορικό Τρίγωνο Αθήνας, 2019

Project’s logo by ‘Fotizontas’ 
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’, Εμπορικό Τρίγωνο Αθήνας, 2019 

 



 

 

Εγκληματολογικά αρχεία

 

Αρχείο Ομότιμου Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Αντώνη Μαγγανά

 
Καλωσορίσαμε τα δύο νέα αποκτήματα

του ΚΕ.Μ.Ε. από το αρχείο του 

Πολιτική»,  Θέματα εγκληματολογικά και ποινικού δικαίου

 

 

Και στην κατηγορία Σχολιασμοί_δικαστικών_αποφάσεων

«Παιδική πορνογραφία», Α., Μαγγανάς

εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη,

praxi.html 

 

Εγκληματολογικά αρχεία 

Αρχείο Ομότιμου Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Αντώνη Μαγγανά

τα δύο νέα αποκτήματα (επιστημονική αρθρογραφία) της ηλεκτρονικής 

από το αρχείο του Καθηγητή Αντώνη Μαγγανά α) «Προληπτική Αντεγκληματική

Θέματα εγκληματολογικά και ποινικού δικαίου, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 1999

Σχολιασμοί_δικαστικών_αποφάσεων & Καναδική_νομολογία

Α., Μαγγανάς (2004). Το Εγκληματικό φαινόμενο στην πράξη

εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, https://www.nb.org/greek/to-egklimatiko
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Αρχείο Ομότιμου Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου Αντώνη Μαγγανά 

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης 

Προληπτική Αντεγκληματική 

, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 1999. 

 

Καναδική_νομολογία το άρθρο β) 

Το Εγκληματικό φαινόμενο στην πράξη, Αθήνα: 

egklimatiko-fainomeno-stin-
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Συνέδρια 

“Contemporary societies in motion: pioneering qualitative research 
methods in the study of deviance and social control”.

 

Το ΚΕ.Μ.Ε. από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Τμήμα ΕΜΜΕ του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ομάδα 

Μεθοδολογιών και Επιστημολογιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας οργάνωσαν τον 

Μάιο 2021 διήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο

Pioneering qualitative research

συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 84 ομιλήτριες/ές από 32 πανεπιστήμια της Ευρώπης. Κεντρικοί/ή 

ομιλητές/τρια ήταν οι: Paul Rock

 

 

Aκολουθεί το δελτίο τύπου στην αγγλική γλώσσα

 

The two-day international conference entitled ‘Contemporary societies in motion: pioneering qualitative research 

methods in the study of deviance and social control’ has successfully reached its end. 

“Contemporary societies in motion: pioneering qualitative research 
methods in the study of deviance and social control”. 

27-28 of May 2021, Athens, Greece 

από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Τμήμα ΕΜΜΕ του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ομάδα Εργασίας Ποιοτικών 

Μεθοδολογιών και Επιστημολογιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας οργάνωσαν τον 

ήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο: “Contemporaries Societies

research methods in the study of deviance and social

συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 84 ομιλήτριες/ές από 32 πανεπιστήμια της Ευρώπης. Κεντρικοί/ή 

Rock, Rita Faria and Michael Mills. 

κολουθεί το δελτίο τύπου στην αγγλική γλώσσα 

day international conference entitled ‘Contemporary societies in motion: pioneering qualitative research 

methods in the study of deviance and social control’ has successfully reached its end.  
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“Contemporary societies in motion: pioneering qualitative research 

από κοινού με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Τμήμα ΕΜΜΕ του 

Εργασίας Ποιοτικών 

Μεθοδολογιών και Επιστημολογιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας οργάνωσαν τον 

Societies in Motion: 

social control”. Στο 

συνέδριο συμμετείχαν συνολικά 84 ομιλήτριες/ές από 32 πανεπιστήμια της Ευρώπης. Κεντρικοί/ή 

 

day international conference entitled ‘Contemporary societies in motion: pioneering qualitative research 



 

Panels were structured around unique and intriguing discussion topics which included the following: Doing research on 

the (inter)net; Between borders and barriers 

methods; Studying emotions, seductions and harms in crime and punishment; Narrations of the controllers and the 

controlled; Participatory research approaches; Visual and kinesics. 

 

 

The conference also included four panels on the following topics: Misinformation and fake ne

19 - legal, medical, health and sociological outcomes; Qualitative methodologies in criminology; Ethnographic border 

regime research; as well as a three-hour workshop entitled Digital methods in the research about deviance: between 

qualitative and bog data analysis. 

Panels were structured around unique and intriguing discussion topics which included the following: Doing research on 

the (inter)net; Between borders and barriers - narrations and discourses; changing paradigms of qualitative research 

tions, seductions and harms in crime and punishment; Narrations of the controllers and the 

controlled; Participatory research approaches; Visual and kinesics.  

The conference also included four panels on the following topics: Misinformation and fake news; The pandemic Covid

legal, medical, health and sociological outcomes; Qualitative methodologies in criminology; Ethnographic border 

hour workshop entitled Digital methods in the research about deviance: between 
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Panels were structured around unique and intriguing discussion topics which included the following: Doing research on 

narrations and discourses; changing paradigms of qualitative research 

tions, seductions and harms in crime and punishment; Narrations of the controllers and the 

 

ws; The pandemic Covid-

legal, medical, health and sociological outcomes; Qualitative methodologies in criminology; Ethnographic border 

hour workshop entitled Digital methods in the research about deviance: between 



 

The keynote speakers Paul Rock, Rita Faria and Michael Mills focused on different methodological aspects of 

contemporary research approaches, whereas the plenary speakers Nicolas Demertzis and Joanna Tsiganou focused on 

the dynamics of penal law and its transformation through interdisciplinarity and transdisciplinarity. 

 

 

 

The keynote speakers Paul Rock, Rita Faria and Michael Mills focused on different methodological aspects of 

contemporary research approaches, whereas the plenary speakers Nicolas Demertzis and Joanna Tsiganou focused on 

e dynamics of penal law and its transformation through interdisciplinarity and transdisciplinarity. 
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The keynote speakers Paul Rock, Rita Faria and Michael Mills focused on different methodological aspects of 

contemporary research approaches, whereas the plenary speakers Nicolas Demertzis and Joanna Tsiganou focused on 

e dynamics of penal law and its transformation through interdisciplinarity and transdisciplinarity.  
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This unique and innovative effort to promote qualitative research approaches in the field of criminology in Greece was 

supported by 84 speakers from 32 universities and institutions all across Europe and more specifically: the Aristotle 

University of Thessaloniki, Greece; the Center for the Study of Crime, Greece; the National and Kapodistrian 

University of Athens, Greece; the Democritus University of Thrace, Greece; the University of Porto, Portugal; the 

Greek Forensic Society, Greece; the Metropolitan College, Greece; the National Centre for Social Research, Greece; 

the Open University of Catalonia, Spain; the Panteion University, Greece; the Harokopeio University, Greece; The 

Hellenic Open University, Greece; the University of the Aegean, Greece; the University of East London, UK; the 

University of Essex, UK; the University of East London, UK; the University of Göttingen, Germany; the 

University of Malaga, Spain; the University of Northampton, UK; the University of Patras, Greece; the University 

of Portsmouth, UK; the University of West Attica, Greece; the Vilnius University, Lithuania; EPANODOS, 

Greece; the University of Kent, UK; the Second Chance School of Korydallos Prison, Greece; the Teesside University, 

UK; the Ministry of Justice, Greece; the London School of Economics, Greece; the Hellenic Police, Greece; the 

Centro de Investigacion y Docencia Economica, Mexico; the University of Oslo, Norway; Univeriteit Utrecht, the 

Netherlands; the International Hellenic University, Greece; the University of Valencia, Spain; the Aix-Marseille 

University, France; Freedom Gate Greece; the University of Nicosia, Cyprus; the Kiel University of Applied 

Science, Germany. 

It has been a true honour to host this magnificent event. We sincerely thank you for your participation and support 

and we do hope that this has been the first step towards a bright future where qualitative research in the field of 

criminology is promoted.  

 

Scientific Committee: 

The European Society of Criminology (ESC) 

Working Group on Qualitative Research Methodologies and Epistemologies (WG-QRME) 

National and Kapodistrian University of Athens (NCUA) 

Department of Communication and Media Studies 

National Centre for Social Research (EKKE) 

Center for the Study of Crime (CSC – ΚΕ.Μ.Ε.) 

 

Organizing Committee: 

•The Center for the Study of Crime (CSC -– KEME): Evi Androulaki, Anastasia Chalkia, 

Dionysios Chionis, Tonia Kastrinaki, Martha Lempesi & Fotios Spyropoulos 

Webpage: www.e-keme.gr 

•The European Society of Criminology (ESC) Working Group on Qualitative Research 

Methodologies and Epistemologies (WG-QRME) 
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Webpage: https://www.esc-eurocrim.org/.../66-qualitativeresearch... 

Facebook: https://www.facebook.com/wgqrme 

Twitter: https://twitter.com/QrmeWg 

Official Conference Webpage: https://e-keme.gr/en/contemporary-societies-in-motion/ 

#athensconf2021 

 

 

 

 

Διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: «Παραπληροφόρηση & fake news. 
Διεπιστημονική προσέγγιση & πρακτικές για την αντιμετώπιση» υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμμετοχή από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό 

 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: «Παραπληροφόρηση & fake 

news. Διεπιστημονική προσέγγιση & πρακτικές για την αντιμετώπιση» υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, με συμμετοχή από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τo Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος με φορέα Υποδοχής το 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μεταδιδακτορικού ερευνητικού 

έργου με τίτλο: «Hoaxes και διασπορά ψευδών ειδήσεων.  Έρευνα για την (αν)ασφάλεια των ψευδών 

ειδήσεων μέσω διαδικτύου και την οικονομοτεχνική διάσταση του φαινoμένου. Νομική αντιμετώπιση 

και de lege ferenda» και το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). 

Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από τον Δρ. Φώτιο Σπυρόπουλο (επιστημονικός υπεύθυνος), 

την Ευαγγελία Ανδρουλάκη, τον Αριστοτέλη Κομποθρέκα και τον Νικόλαο Καραγιάννη. 

Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησε ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) 

Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, ο οποίος καταρχάς ευχαρίστησε για την επιλογή να είναι το ΠΑΔΑ 

στην τιμητική θέση του φορέα υποδοχής του συγκεκριμένου μεταδιδακτορικού ερευνητικού έργου και 

συνεχάρη για την επιλογή του σημαντικού και επίκαιρου θέματος. Τόνισε την αναγκαιότητα της 

διεπιστημονικής του διερεύνησης και την χρησιμότητα της ανάδειξης επιμέρους διαστάσεων.  Επίσης, 

αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το ΠΑΔΑ αποτελεί πρωτοπόρο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του οποίου 

υλοποιούνται καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα καθώς και στην κουλτούρα συνεργασίας που 
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υπάρχει στο ΠΑΔΑ και συνεχώς ενθαρρύνεται 

η ενδυνάμωσή της. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο 

ότι με τον Δρ. Φώτη Σπυρόπουλο 

συνεργάστηκαν εκπονώντας κοινές δράσεις για 

την πρόληψη των fake news και οι 

επιστημονικοί υπεύθυνοι των 

έργων EUNOMIA και EDUCABILITY τα 

οποία υλοποιούνται στο ΠΑΔΑ για την 

καταπολέμηση των fake news, ήτοι ο 

Καθηγητής Δρ. Χαράλαμπος Πατρικάκης και ο Επ. Καθηγητής Δρ. Δημήτρης Κούης αντίστοιχα. 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, κ. Διονύσης Χιόνης με 

την σειρά του υπογράμμισε την χρονική κρισιμότητα του θέματος  που πραγματεύεται η εκδήλωση 

ώστε να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι «…σε 

μια εποχή όπου γιγαντώνεται το ψηφιακό μας αποτύπωμα και οι ειδήσεις κυκλοφορούν κυρίως μέσω 

του διαδικτύου, τόσο θα υπάρχουν φαινόμενα παραπληροφόρησης και το ΚΕΜ.Ε. είναι εδώ και 

φιλοξενεί πρωτότυπες δράσεις και μέσα από την υποστήριξη της συγκεκριμένης εκδήλωσης κάνει για 

άλλη μια φορά πράξη τον καταστατικό του σκοπό ήτοι τη δημόσια προβολή θεμάτων 

εγκληματολογικού ενδιαφέροντος και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από 

αυτά τα ζητήματα». 

Στην πρώτη Συνεδρία παρουσιάστηκαν τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα του προαναφερθέντος 

ερευνητικού έργου απ’ όλη την ερευνητικό ομάδα και στη συνέχεια στην δεύτερη συνεδρία με 

τίτλο: Σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις 

για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και 

των fake news και συντονιστή τον Δρ. Βασίλειο 

Καραγιαννόπουλο, Αν. Καθηγητή 

Κυβερνοεγκλήματος και Κυβερνοασφάλειας 

& Διευθυντή Cybercrime Awareness Clinic Σ

χολής Εγκληματολογίας και Ποινικής 

Δικαιοσύνης, Πανεπιστήμιο 

του Portsmouth, πραγματοποιήθηκαν οι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, στην Ελληνική και 

Αγγλική γλώσσα, των έγκριτων Καθηγητών επαγγελματιών και ερευνητών από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Αναλυτικότερα, η Dr. Carolin Jansen εκπροσωπώντας και τους συναδέλφους 

της Καθηγητές Dr. Katarina Bader & Dr. Lars Rinsdorf από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μέσων 

της Hochschule der Medien (HdM), της Στουτγκάρδης πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο: 

“Disinformation and populism in German alternative media”, ο Δρ. Χαράλαμπος Πατρικάκης, 
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Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Διευθυντής CONSERT Lab, παρουσίασε την 

εισήγησή του με τίτλο: “Information hygiene”: A weapon in the war against misinformation, οι Δρ. 

Δημήτριος Κούης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και 

Συστημάτων Πληροφόρησης του ΠΑΔΑ, Διευθυντής του Τομέα Συστημάτων Πληροφόρησης 

και Διευθυντής του Εργαστηρίου Information Management Research και η Φωτεινή Ευθυμίου, 

Βιβλιοθηκονόμος (ΜΑ), υπ. Διδάκτωρ στο ίδιο Τμήμα του ΠΑΔΑ, παρουσίασαν 

το πρόγραμμα EDUCABILITY: ένα διακρατικό πρόγραμμα για την κατάρτιση εκπαιδευτικών και 

βιβλιοθηκονόμων σε έξι επιστημονικά αντικείμενα σχετικά με την πληροφοριακή παιδεία, για να 

κλείσει τις εργασίες του συνεδρίου ο κος Βασίλειος Ε. Παπακώστας, Αστυνομικός Διευθυντής, 

Διευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο οποίος στην μεστή τοποθέτησή του 

αναφέρθηκε στις σύγχρονες διαδικτυακές προκλήσεις και βέβαια στον σημαίνοντα ρόλο της 

Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. 

 

 
 
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις εργασίες του συνεδρίου αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα, εδώ. 

Eπίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο του συνεδρίου εδώ: 

Βλ. σχετ. Φοιτητικά Νέα https://bit.ly/3cnrN9p 

esos Καθημερινή Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία https://bit.ly/30Hk9nN 

 

 

 

o Συνέδριο για την Ασφάλεια SECURITY PROJECT 
18 & 19 Μαρτίου 2021 – Online Edition – www.securityproject.gr 
 
Το ΚΕ.Μ.Ε. συμμετείχε για μια ακόμα φορά στο ετήσιο συνέδριο Security Project που 

διεξήχθη διαδικτυακά την Πέμπτη 18 και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.  
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Στην εναρκτήρια συνεδρίαση υπό τον τίτλο 

και τις Διαφορετικές Μορφές 

μέλος ΔΣ Αντωνία Καστρινάκη, την επιστημονική συνεργάτιδα Έρη Ιωαννίδου, τον Πρόεδρο 

Διονύση Χιόνη και τον Αντιπρόεδρο Φώτη Σπυρόπουλο συζήτησαν

βία στον χώρο εργασίας».  

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΚΕ.Μ.Ε. και χορηγός επικοινωνίας είναι το Crime

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση υπό τον τίτλο «Ιχνηλατώντας τις Νέες Προκλήσεις για την Ασφάλεια 

και τις Διαφορετικές Μορφές Εγκληματικότητα» το πάνελ του ΚΕ.Μ.Ε. αποτελούμενο από τo 

μέλος ΔΣ Αντωνία Καστρινάκη, την επιστημονική συνεργάτιδα Έρη Ιωαννίδου, τον Πρόεδρο 

ν Αντιπρόεδρο Φώτη Σπυρόπουλο συζήτησαν για «Σεξουαλικά εγκλήματα και 

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΚΕ.Μ.Ε. και χορηγός επικοινωνίας είναι το Crime
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Ιχνηλατώντας τις Νέες Προκλήσεις για την Ασφάλεια 

το πάνελ του ΚΕ.Μ.Ε. αποτελούμενο από τo 

μέλος ΔΣ Αντωνία Καστρινάκη, την επιστημονική συνεργάτιδα Έρη Ιωαννίδου, τον Πρόεδρο 

Σεξουαλικά εγκλήματα και 

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του ΚΕ.Μ.Ε. και χορηγός επικοινωνίας είναι το Crime Times. 

 



 

 

Συναντήσεις 

 
Ευχαριστούμε θερμά τον αξιότιμο Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. 

Πάνο Αλεξανδρή για την υποδοχή του ΚΕ.Μ.Ε. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για την ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση. 

Το ΚΕ.Μ.Ε. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Διονύσης Χιόνης, ο Αντιπρόεδρος Φώτης Σπυρόπουλος 

και η Διευθύντρια Μάρθα Λεμπέση. 

Σύντομα θα είμαστε σε θέση να δημοσιοποιήσουμε τις νέες δημιουργικές συνέργειες μεταξύ των δύο 

φορέων στο πεδίο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 

 
Συμμετοχή ΚΕ.Μ.Ε

 
Από τη συμμετοχή του ΚΕ.Μ.Ε. στα δύο ιστορικά επεισόδια της εκπομπής "Η μηχανή του χρόνου" 

με θέμα το έγκλημα στην Ελλάδα, που προβλήθηκαν το καλοκαίρι στην 

Ευχαριστούμε θερμά τους παραγωγούς της εκπομπής για την πρόταση και την εξαιρετική συνεργασία.

 

Ευχαριστούμε θερμά τον αξιότιμο Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. 

Πάνο Αλεξανδρή για την υποδοχή του ΚΕ.Μ.Ε. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και για την ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση.  

Ε. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Διονύσης Χιόνης, ο Αντιπρόεδρος Φώτης Σπυρόπουλος 

και η Διευθύντρια Μάρθα Λεμπέση.  

Σύντομα θα είμαστε σε θέση να δημοσιοποιήσουμε τις νέες δημιουργικές συνέργειες μεταξύ των δύο 

φορέων στο πεδίο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ε. στην Μηχανή του Χρόνου 

Από τη συμμετοχή του ΚΕ.Μ.Ε. στα δύο ιστορικά επεισόδια της εκπομπής "Η μηχανή του χρόνου" 

με θέμα το έγκλημα στην Ελλάδα, που προβλήθηκαν το καλοκαίρι στην COSMOTE

Ευχαριστούμε θερμά τους παραγωγούς της εκπομπής για την πρόταση και την εξαιρετική συνεργασία.
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Ευχαριστούμε θερμά τον αξιότιμο Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. 

Πάνο Αλεξανδρή για την υποδοχή του ΚΕ.Μ.Ε. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ε. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Διονύσης Χιόνης, ο Αντιπρόεδρος Φώτης Σπυρόπουλος 

Σύντομα θα είμαστε σε θέση να δημοσιοποιήσουμε τις νέες δημιουργικές συνέργειες μεταξύ των δύο 

 

Από τη συμμετοχή του ΚΕ.Μ.Ε. στα δύο ιστορικά επεισόδια της εκπομπής "Η μηχανή του χρόνου" 

COSMOTE TV.  

Ευχαριστούμε θερμά τους παραγωγούς της εκπομπής για την πρόταση και την εξαιρετική συνεργασία. 
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Συμμετοχή στην Α21

 

Την Τετάρτη 10 Μαρτίου το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος 

σειράς Live Talks  της Α21 με θέμα: «Εγκληματολογικές όψεις της εμπορίας ανθρώπων».

Στη συζήτηση εκ μέρους του ΚΕ.Μ.Ε. συμμετέχουν, η Μάρθα Λεμπέση, κοινωνιολόγος, ΜΔΕ 

Εγκληματολογίας, Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ

Χαλκιά, κοινωνιολόγος, διδάκτωρ Εγκληματολογίας, Γενική Γραμματέας του Κέντρου Μελέτης του 

Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.). 

 
Η εκδήλωση εδώ: (1) Facebook 

Συμμετοχή στην Α21 

Την Τετάρτη 10 Μαρτίου το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος φιλοξενήθηκε στο 5ο επεισόδιο της 

με θέμα: «Εγκληματολογικές όψεις της εμπορίας ανθρώπων».

Στη συζήτηση εκ μέρους του ΚΕ.Μ.Ε. συμμετέχουν, η Μάρθα Λεμπέση, κοινωνιολόγος, ΜΔΕ 

Εγκληματολογίας, Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) και η Αναστασία 

Χαλκιά, κοινωνιολόγος, διδάκτωρ Εγκληματολογίας, Γενική Γραμματέας του Κέντρου Μελέτης του 
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στο 5ο επεισόδιο της 

με θέμα: «Εγκληματολογικές όψεις της εμπορίας ανθρώπων». 

Στη συζήτηση εκ μέρους του ΚΕ.Μ.Ε. συμμετέχουν, η Μάρθα Λεμπέση, κοινωνιολόγος, ΜΔΕ 

.Μ.Ε.) και η Αναστασία 

Χαλκιά, κοινωνιολόγος, διδάκτωρ Εγκληματολογίας, Γενική Γραμματέας του Κέντρου Μελέτης του 
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Ημέρα διαδικτυακής συνάντησης και επικοινωνίας 
ΚΕ.Μ.Ε. 

Ημέρα διαδικτυακής συνάντησης και επικοινωνίας ΚΕ.Μ.Ε. -1η διαδικτυακή συνάντηση 

 

#e_infoday_ΚΕΜΕ 
#Μάρτιος_2021 
 
Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, επειδή αναγνωρίζει την ανάγκη να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 

επικοινωνία του με παλαιά, νέα και υποψήφια μέλη, συνεργάτες και φίλους του καθώς και τους/τις 

ενδιαφερόμενους/ες για τις δράσεις του και υπό τις ειδικές συνθήκες που προτάσσουν περιορισμούς 

στη δια ζώσης επικοινωνία, πήρε την απόφαση να οργανώνει μια φορά τον μήνα ανοιχτή διαδικτυακή 

συνάντηση, η οποία θα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας “ZOOM”. 

 

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 18.00-19.00 στο πρώτο μας διαδικτυακό 

ραντεβού για να ακούσουμε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας και να ανταλλάξουμε απόψεις για 

επικείμενες δράσεις και μελλοντικά σχέδια εντός και εκτός των συνόρων. 

 

Ημέρα διαδικτυακής συνάντησης και επικοινωνίας ΚΕ.Μ.Ε. -2η διαδικτυακή συνάντηση 

#e-infoday_ΚΕΜΕ 
#2η_e-infoday 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, επειδή αναγνωρίζει την ανάγκη να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 

επικοινωνία του με παλαιά, νέα και υποψήφια μέλη, συνεργάτες και φίλους του καθώς και τους/τις 

ενδιαφερόμενους/ες  για τις δράσεις του και υπό τις ειδικές συνθήκες που επιβάλλουν περιορισμούς 

στη δια ζώσης επικοινωνία, πήρε την απόφαση να οργανώνει μια φορά τον μήνα ανοιχτή διαδικτυακή 

συνάντηση, η οποία θα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας “ZOOM”. 

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 20 Aπριλίου 2021 και ώρα 18.00-20.00 στο δεύτερο διαδικτυακό μας 

ραντεβού, στο οποίο θα παρευρεθούν οι συντονιστές έκδοσης  της ηλεκτρονικής περιοδικής 

επιθεώρησης εγκληματολογίας και ποινικής δικαιοσύνης “CrimeTimes”, ο Μ. Τεχνίτης (Δικηγόρος, 

LL.M., M.Sc., υπ. Δρ. Νομικής Σχολής ΔΠΘ), και η Χ. Στυλιανίδου (Δικηγόρος, ΜΔΕ), καθώς και 

οι επιστημονικά υπεύθυνες του Forensic Psychology Lab – FPL του ΚΕ.Μ.Ε., Ε. Ιωαννίδου 

(Δικαστική Ψυχολόγος, MSc -Personal coach) & Ε. Καλούτσου – Δικαστική Ψυχολόγος, MSc – 

Ειδικευόμενη Cognitive behavioural therapy (CBT). 



 

Τα μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. όπως και όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην συνάντηση θα 

έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα τόσο για το περιοδικό (δημοσιεύσεις άρθρων, 

προϋποθέσεις συμμετοχής στην συντακτική ομάδα κ.ά.) όσο 

(προϋποθέσεις συμμετοχής, δράσεις κ.ά.).

Ημέρα διαδικτυακής συνάντησης και επικοινωνίας ΚΕ.Μ.Ε. 

#e-infoday_ΚΕΜΕ 
#3η_e-infoday 
 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να 

επικοινωνία του με παλαιά, νέα και υποψήφια μέλη, με συνεργάτες και φίλους του, καθώς και με 

τους/τις ενδιαφερόμενους/ες  για τις δράσεις του, έλαβε την απόφαση να οργανώνει ανοικτές στο ευρύ 

κοινό, διαδικτυακές συναντήσεις, οι οποί

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

ραντεβού για το 2021, που είναι αφιερωμένο στο 

θα παρευρεθεί η Επιστημονικά 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ, Φιλόλογος, Τακτική Επιστημονική 

Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, Εισηγήτρια και Εκπαιδεύτρια Ε

Τα μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. όπως και ό

έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα τόσο για το 

(προϋποθέσεις συμμετοχής, δράσεις κ.ά.) όσο και ευρύτερα για τον φορέα μας (εγγραφές νέων Μελών, 

συμμετοχή σε δράσεις του φορέα, ερευνητικά Projects κ.ά.).

 

 

Τα μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. όπως και όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην συνάντηση θα 

έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα τόσο για το περιοδικό (δημοσιεύσεις άρθρων, 

προϋποθέσεις συμμετοχής στην συντακτική ομάδα κ.ά.) όσο και για Forensic Psychology Lab 

(προϋποθέσεις συμμετοχής, δράσεις κ.ά.). 

Ημέρα διαδικτυακής συνάντησης και επικοινωνίας ΚΕ.Μ.Ε. -3η διαδικτυακή συνάντηση

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 

επικοινωνία του με παλαιά, νέα και υποψήφια μέλη, με συνεργάτες και φίλους του, καθώς και με 

για τις δράσεις του, έλαβε την απόφαση να οργανώνει ανοικτές στο ευρύ 

κοινό, διαδικτυακές συναντήσεις, οι οποίες θα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας “ZOOM”.

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17.30-18.30 στο τρίτο διαδικτυακό μας 

ραντεβού για το 2021, που είναι αφιερωμένο στο Crime & Μedia Lab του ΚΕ.Μ.Ε. 

θα παρευρεθεί η Επιστημονικά Υπεύθυνη του, κ. Αγγελική Καρδαρά, Διδάκτωρ του Τμήματος 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ, Φιλόλογος, Τακτική Επιστημονική 

Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, Εισηγήτρια και Εκπαιδεύτρια Ε

Τα μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. όπως και όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην συνάντηση θα 

έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα τόσο για το Crime & Μedia Lab 

(προϋποθέσεις συμμετοχής, δράσεις κ.ά.) όσο και ευρύτερα για τον φορέα μας (εγγραφές νέων Μελών, 

ις του φορέα, ερευνητικά Projects κ.ά.). 
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Τα μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. όπως και όλοι/όλες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην συνάντηση θα 

έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα τόσο για το περιοδικό (δημοσιεύσεις άρθρων, 

και για Forensic Psychology Lab 

3η διαδικτυακή συνάντηση 

συνεχιστεί απρόσκοπτα η 

επικοινωνία του με παλαιά, νέα και υποψήφια μέλη, με συνεργάτες και φίλους του, καθώς και με 

για τις δράσεις του, έλαβε την απόφαση να οργανώνει ανοικτές στο ευρύ 

ες θα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας “ZOOM”. 

στο τρίτο διαδικτυακό μας 

Crime & Μedia Lab του ΚΕ.Μ.Ε. και στο οποίο 

Υπεύθυνη του, κ. Αγγελική Καρδαρά, Διδάκτωρ του Τμήματος 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΚΠΑ, Φιλόλογος, Τακτική Επιστημονική 

Συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος, Εισηγήτρια και Εκπαιδεύτρια Ε-Learning ΕΚΠΑ. 

λοι/όλες οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην συνάντηση θα 

Crime & Μedia Lab 

(προϋποθέσεις συμμετοχής, δράσεις κ.ά.) όσο και ευρύτερα για τον φορέα μας (εγγραφές νέων Μελών, 



 

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας ΚΕ

 
Ο Βασίλης Μπισμπίκης Υποδέχεται Το Κέντρο Μελέτης Του Εγκλήματος

Η διαδικτυακή Ανοικτή Γενική Συνέλευση

βίντεο της συζήτησης με τον σκηνοθέτη

Bisbikis ”Official Page”) που μας υποδέχθηκε στο θέατρο “Καρτέλ” και μας μίλησε εκ βαθέων για το 

έγκλημα στην Τέχνη, στο θέατρο, στον κινημα

Άγριες Μέλισσες. Στο κανάλι του ΚΕ.Μ.Ε. στο You Tube μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη 

τη συζήτηση και να αναρτήσετε τα σχόλιά σας.

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας για τη συμμετοχή τους και ευχόμαστε να 

δημιουργική χρονιά με άξονα πάντα τον σκοπό του Κέντρου μας.

Εδώ το βίντεο με συζήτηση του ΔΣ ΚΕ

 https://youtu.be/S1JpBPSs77I 

Η συζήτηση με τον Βασίλη Μπισμπίκη 

άπτονται της Εγκληματολογίας που μας κέντρισε το ενδιαφέρον από την αρχή της συνάντησής μας.

Άνετος, φιλικός και φιλόξενος, ακομπλεξάριστος, δίχως ίχνος έπαρσης, αυθεντικός και χειμαρρώδης 

στο λόγο του. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας και μας άνοιξε την καρδιά του, μοιράστηκε τα 

βιώματά του μαζί μας και οι ατάκες του ήταν μία και μία. Σταχυολογούμε ενδεικτικά ορισμένες 

μεταξύ πολλών: 

– (01:50) Εγώ καταπιάνομαι με το περιθώριο, είναι ένας χώρος που γ

χρόνια σε αυτό, οπότε έχω βιώματα και εμπειρίες. Αγαπώ πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας ΚΕ.Μ.Ε. 202

Ο Βασίλης Μπισμπίκης Υποδέχεται Το Κέντρο Μελέτης Του Εγκλήματος 

Η διαδικτυακή Ανοικτή Γενική Συνέλευση- Κοπή Πίτας του ΚΕ.Μ.Ε. για το έτος 2021 έκλεισε με το 

συζήτησης με τον σκηνοθέτη-ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη (Βασίλης Mπισμπίκης

) που μας υποδέχθηκε στο θέατρο “Καρτέλ” και μας μίλησε εκ βαθέων για το 

έγκλημα στην Τέχνη, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στο περιθώριο, στο γήπεδο και φυσικά στις 

Άγριες Μέλισσες. Στο κανάλι του ΚΕ.Μ.Ε. στο You Tube μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη 

τη συζήτηση και να αναρτήσετε τα σχόλιά σας. 

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας για τη συμμετοχή τους και ευχόμαστε να 

δημιουργική χρονιά με άξονα πάντα τον σκοπό του Κέντρου μας. 

Εδώ το βίντεο με συζήτηση του ΔΣ ΚΕ.Μ.Ε. με τον Βασίλη Μπισμπίκη: 

 

Η συζήτηση με τον Βασίλη Μπισμπίκη ήταν απολαυστική. Είχε τόσα πολλά να πει για θέματα που 

άπτονται της Εγκληματολογίας που μας κέντρισε το ενδιαφέρον από την αρχή της συνάντησής μας.

Άνετος, φιλικός και φιλόξενος, ακομπλεξάριστος, δίχως ίχνος έπαρσης, αυθεντικός και χειμαρρώδης 

υ. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας και μας άνοιξε την καρδιά του, μοιράστηκε τα 

βιώματά του μαζί μας και οι ατάκες του ήταν μία και μία. Σταχυολογούμε ενδεικτικά ορισμένες 

(01:50) Εγώ καταπιάνομαι με το περιθώριο, είναι ένας χώρος που γνωρίζω πολύ καλά γιατί έχω ζήσει πολλά 

χρόνια σε αυτό, οπότε έχω βιώματα και εμπειρίες. Αγαπώ πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους.
56 

21 

Κοπή Πίτας του ΚΕ.Μ.Ε. για το έτος 2021 έκλεισε με το 

Βασίλης Mπισμπίκης-Vasilis 

) που μας υποδέχθηκε στο θέατρο “Καρτέλ” και μας μίλησε εκ βαθέων για το 

τογράφο, στο περιθώριο, στο γήπεδο και φυσικά στις 

Άγριες Μέλισσες. Στο κανάλι του ΚΕ.Μ.Ε. στο You Tube μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη 

Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη μας για τη συμμετοχή τους και ευχόμαστε να έχουμε άλλη μία 

 

ήταν απολαυστική. Είχε τόσα πολλά να πει για θέματα που 

άπτονται της Εγκληματολογίας που μας κέντρισε το ενδιαφέρον από την αρχή της συνάντησής μας. 

Άνετος, φιλικός και φιλόξενος, ακομπλεξάριστος, δίχως ίχνος έπαρσης, αυθεντικός και χειμαρρώδης 

υ. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας και μας άνοιξε την καρδιά του, μοιράστηκε τα 

βιώματά του μαζί μας και οι ατάκες του ήταν μία και μία. Σταχυολογούμε ενδεικτικά ορισμένες 

νωρίζω πολύ καλά γιατί έχω ζήσει πολλά 

χρόνια σε αυτό, οπότε έχω βιώματα και εμπειρίες. Αγαπώ πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους. 



 

στα άκρα. (…) Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο αυθεντικοί κατά τη γνώμη μου.

– (11:00) Η νύχτα έχει έναν άλλο κώδικα. 

τιμωρείται. 

– (13:10) Εκτός από την ανθρωποκτονία, όλα τα άλλα εγκλήματα τα έχω δει. Έχω δει και επιθέσεις και με 

μαχαίρια και ξύλο και βία κάθε μορφής και τοκογλυφία και εκβιασμούς και μπραβιλίκια… Ό

– (13:57) Χουλιγκάνι του Παναθηναϊκού, δίναμε ραντεβού για να πλακωθούμε. Ξέραμε πού πηγαίναμε. Δεν 

είναι ότι ήταν κάποιος αθώος μέσα στην όλη ιστορία, υπήρχε ένας κώδικας, θα συναντηθούμε εκεί για να 

πλακωθούμε.  

– (15:05) Τότε γνωριζόμασταν, μπορεί να παίζαμε ξύλο και το βράδυ να βρισκόμασταν με τους ίδιους, να είναι 

άλλοι κουμπάροι και τέτοια, να είναι αρχηγοί χούλιγκανς. Δεν υπήρχε το να σκοτώσουμε. Έχει αλλάξει όμως 

αυτό τώρα. Δεν πάω πια στο γήπεδο, δεν ασχολούμαι. (…) Το έχ

τον κόσμο με τον Παναθηναϊκό, με έχουν απελάσει δυο φορές απ’ την Ισπανία, έχω κάνει αίσχη.

– (16:30) Το παράνομο έχει και ευχαρίστηση.

– (26:48) Με μεγάλη μου χαρά να έρθω (στη φυλακή) και να μιλήσω, αν μπορώ να 

– (27:08) Πολύ εύκολα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ μέσα, ήμουνα και τυχερός.

– (31:35) Η επόμενη παράσταση μετά τα “Κόκκινα Φανάρια” που θα σας χρειαστώ σίγουρα είναι το “Εγκλημα 

και Τιμωρία” του Ντοστογιέφσκι, οπότε εκεί πέρα μπορούμε να δουλέψουμ

και να δούμε τι ως αντιστοιχία στη Ρωσία του τότε ισχύει και στην Ελλάδα του ‘ 21.

Ευχαριστούμε τον Βασίλη και τους συνεργάτες του για την ζεστή φιλοξενία τους στο θέατρο “Cartel”. 

Επιφυλασσόμαστε να ανταποδώσουμε τη φ

 

– (02:57) Είναι ένας κόσμος που ζει στο 

περιθώριο και πολύς κόσμος που ζει μέσα 

στην κοινωνία μας σχεδόν δεν τους βλέπει 

αυτούς τους ανθρώπους.

– (04:00) Καθρεφτίζω τον κακό εαυτό του 

θεατή. 

– (09:00) Λατρεύω τους ανθρώπους του 

περιθωρίου γιατί φτάνουν τους εαυτούς τους 

στα άκρα. (…) Αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο αυθεντικοί κατά τη γνώμη μου. 

(11:00) Η νύχτα έχει έναν άλλο κώδικα. Ανήθικο ηθικό τον λέω εγώ. (…) Όποιος ξεφύγει από αυτόν 

(13:10) Εκτός από την ανθρωποκτονία, όλα τα άλλα εγκλήματα τα έχω δει. Έχω δει και επιθέσεις και με 

μαχαίρια και ξύλο και βία κάθε μορφής και τοκογλυφία και εκβιασμούς και μπραβιλίκια… Ό

(13:57) Χουλιγκάνι του Παναθηναϊκού, δίναμε ραντεβού για να πλακωθούμε. Ξέραμε πού πηγαίναμε. Δεν 

είναι ότι ήταν κάποιος αθώος μέσα στην όλη ιστορία, υπήρχε ένας κώδικας, θα συναντηθούμε εκεί για να 

γνωριζόμασταν, μπορεί να παίζαμε ξύλο και το βράδυ να βρισκόμασταν με τους ίδιους, να είναι 

άλλοι κουμπάροι και τέτοια, να είναι αρχηγοί χούλιγκανς. Δεν υπήρχε το να σκοτώσουμε. Έχει αλλάξει όμως 

αυτό τώρα. Δεν πάω πια στο γήπεδο, δεν ασχολούμαι. (…) Το έχω ζήσει όμως έντονα, έχω ταξιδέψει σε όλον 

τον κόσμο με τον Παναθηναϊκό, με έχουν απελάσει δυο φορές απ’ την Ισπανία, έχω κάνει αίσχη.

(16:30) Το παράνομο έχει και ευχαρίστηση. 

(26:48) Με μεγάλη μου χαρά να έρθω (στη φυλακή) και να μιλήσω, αν μπορώ να πω κάτι.

(27:08) Πολύ εύκολα θα μπορούσα να είμαι κι εγώ μέσα, ήμουνα και τυχερός. 

(31:35) Η επόμενη παράσταση μετά τα “Κόκκινα Φανάρια” που θα σας χρειαστώ σίγουρα είναι το “Εγκλημα 

και Τιμωρία” του Ντοστογιέφσκι, οπότε εκεί πέρα μπορούμε να δουλέψουμε και όλοι παρέα πάνω σ’ αυτό το έργο 

και να δούμε τι ως αντιστοιχία στη Ρωσία του τότε ισχύει και στην Ελλάδα του ‘ 21. 

Ευχαριστούμε τον Βασίλη και τους συνεργάτες του για την ζεστή φιλοξενία τους στο θέατρο “Cartel”. 

Επιφυλασσόμαστε να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία! 
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(02:57) Είναι ένας κόσμος που ζει στο 

περιθώριο και πολύς κόσμος που ζει μέσα 

στην κοινωνία μας σχεδόν δεν τους βλέπει 

τους ανθρώπους. 

(04:00) Καθρεφτίζω τον κακό εαυτό του 

(09:00) Λατρεύω τους ανθρώπους του 

περιθωρίου γιατί φτάνουν τους εαυτούς τους 

Ανήθικο ηθικό τον λέω εγώ. (…) Όποιος ξεφύγει από αυτόν 

(13:10) Εκτός από την ανθρωποκτονία, όλα τα άλλα εγκλήματα τα έχω δει. Έχω δει και επιθέσεις και με 

μαχαίρια και ξύλο και βία κάθε μορφής και τοκογλυφία και εκβιασμούς και μπραβιλίκια… Όλα αυτά τα έχω δει. 

(13:57) Χουλιγκάνι του Παναθηναϊκού, δίναμε ραντεβού για να πλακωθούμε. Ξέραμε πού πηγαίναμε. Δεν 

είναι ότι ήταν κάποιος αθώος μέσα στην όλη ιστορία, υπήρχε ένας κώδικας, θα συναντηθούμε εκεί για να 

γνωριζόμασταν, μπορεί να παίζαμε ξύλο και το βράδυ να βρισκόμασταν με τους ίδιους, να είναι 

άλλοι κουμπάροι και τέτοια, να είναι αρχηγοί χούλιγκανς. Δεν υπήρχε το να σκοτώσουμε. Έχει αλλάξει όμως 

ω ζήσει όμως έντονα, έχω ταξιδέψει σε όλον 

τον κόσμο με τον Παναθηναϊκό, με έχουν απελάσει δυο φορές απ’ την Ισπανία, έχω κάνει αίσχη. 

πω κάτι. 

(31:35) Η επόμενη παράσταση μετά τα “Κόκκινα Φανάρια” που θα σας χρειαστώ σίγουρα είναι το “Εγκλημα 

ε και όλοι παρέα πάνω σ’ αυτό το έργο 

Ευχαριστούμε τον Βασίλη και τους συνεργάτες του για την ζεστή φιλοξενία τους στο θέατρο “Cartel”. 
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Επιστημονικοί Συνεργάτες 

Τακτικοί επιστημονικοί συνεργάτες του Κέντρου 
  

Dr. Ioanna Gouseti, Course Tutor, Department of Sociology LSE 
 

Ioanna Gouseti is currently a Course Tutor in the Department of 

Sociology at The London School of Economics and Political Science. 

She convenes criminology and social research methods courses at the 

undergraduate and postgraduate levels. Her background is in Sociology, 

Criminology, and Social Research Methodology. Her current research 

lies at the intersection of criminology and research methodology. She looks at the impact of crime 

information processing on public attitudes to crime and justice, such as fear of crime, and adopts 

an integrated methodological approach to the empirical exploration of these topics. Her wider 

research interests include risk perception, public criminology, sexual harassment, cultural 

criminology, gender, and crime. 

  

  

Dr. Ioannis Papadopoulos, Institute of Criminal Justice Studies, University of Portsmouth 
 

Dr. Ioannis Papadopoulos received his Ph.D. from the Institute of 

Criminal Justice Studies, University of Portsmouth, UK. His research 

focuses on immigration detention; children’s rights; UNCRC; 

qualitative methods of analysis and crimmigration. He has 

participated in a plethora of international academic conferences; 

chaired panels; presented research papers; delivered lectures to 

undergraduate and postgraduate students, as well as training sessions to practitioners working in 

the humanitarian sector, and published his work in the area of criminology and human rights with 

emphasis placed on children’s rights in the migration context and detention in specific. He acts as 

external reviewer for international peer reviewed journals focusing in the field of migration and 

refugee studies. He is co-chair of the European Society of Criminology (ESC) Working Group on 

‘Qualitative Research Methodologies and Epistemologies (WG-QRME)’; member of the editorial 

board for ‘The Journal of Qualitative Criminal Justice and Criminology’; member of the ‘Border 

Criminologies’, University of Oxford, UK, list of affiliated researchers,; and member of the ‘Leiden 

Children’s Rights Observatory’, Universiteit Leiden, the Netherlands. 



 

Twitter:   https://twitter.com/ioannis_papado/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ioannispapado/

 

Αγγελική Καρδαρά, Διδάκτωρ 
Φιλόλογος 

H Αγγελική Καρδαρά είναι Εισηγήτρια

Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E

Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.Β

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ του 

Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλόλογος (με εξειδίκευση στη μεσαιωνική και 

νεοελληνική φιλολογία) και Τακτική Επιστημονική Συνε

Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.). Το θέμα της διδακτορικής 

διατριβής της, με Επιβλέποντα τον Καθηγητή Γιάννη Πανούση, αφορά τον 

ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας του έγκλειστου πληθυσμού. Από τον Φεβρουάριο του 2020 

ανέλαβε και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Crime & Media Lab του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος 

που αποτελεί Ομάδα Εργασίας για το Έγκλημα και την Απεικόνισή του στα ΜΜΕ.

Έχει επάρκεια και άδεια διδασκαλίας τριών ξένων γλωσσών (αγγλικών, γαλλικών, ισπανικών). 

Εργάζεται στον συναρπαστικό χώρο της εκπαίδευσης, δίνει διαλέξεις και οργανώνει μαθήματα 

σεμιναριακού τύπου στο αντικείμενο εξειδίκευσής της «Έγκλημα & Media». Επίσης, είναι 

Επιστημονικά Υπεύθυνη ερευνών εγκληματολογικού, κοινωνικού και μιντιακού ενδιαφέροντος, 

αρθρογραφεί και συγγράφει. Έχει συγγράψει τα βιβλία: Τρομοκρατία και ΜΜΕ (εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα), Όταν η ψυχή μιλάει (εκδόσεις Υδρόγειος), Φυλακή και Γλώσσα (εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα), Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας για τον Αστυνομικό και Δικαστικό Συντάκτη (εκδόσεις 

Παπαζήση), Σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ των εγκληματιών που απασχόλησαν τα ελληνικά 

ΜΜΕ (1993-2018): Criminal Profiling and Media (εκδόσεις Παπαζήση). Οι «Νέοι Παγιδευμένοι στα 

Παιχνίδια της Βίας: Εγκλήματα με Δράστες και Θύματα Νέους» είναι το έκτο β

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δρα στο mail της:
  

 

https://twitter.com/ioannis_papado/ 

https://www.linkedin.com/in/ioannispapado/ 

, Διδάκτωρ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 

 
H Αγγελική Καρδαρά είναι Εισηγήτρια-Συγγραφέας και Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα 

Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E

Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.Β

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ του 

Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλόλογος (με εξειδίκευση στη μεσαιωνική και 

νεοελληνική φιλολογία) και Τακτική Επιστημονική Συνε

Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.). Το θέμα της διδακτορικής 

διατριβής της, με Επιβλέποντα τον Καθηγητή Γιάννη Πανούση, αφορά τον 

ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας του έγκλειστου πληθυσμού. Από τον Φεβρουάριο του 2020 

ονικά Υπεύθυνη του Crime & Media Lab του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος 

που αποτελεί Ομάδα Εργασίας για το Έγκλημα και την Απεικόνισή του στα ΜΜΕ.

Έχει επάρκεια και άδεια διδασκαλίας τριών ξένων γλωσσών (αγγλικών, γαλλικών, ισπανικών). 

παστικό χώρο της εκπαίδευσης, δίνει διαλέξεις και οργανώνει μαθήματα 

σεμιναριακού τύπου στο αντικείμενο εξειδίκευσής της «Έγκλημα & Media». Επίσης, είναι 

Επιστημονικά Υπεύθυνη ερευνών εγκληματολογικού, κοινωνικού και μιντιακού ενδιαφέροντος, 

ι συγγράφει. Έχει συγγράψει τα βιβλία: Τρομοκρατία και ΜΜΕ (εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα), Όταν η ψυχή μιλάει (εκδόσεις Υδρόγειος), Φυλακή και Γλώσσα (εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα), Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας για τον Αστυνομικό και Δικαστικό Συντάκτη (εκδόσεις 

απαζήση), Σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ των εγκληματιών που απασχόλησαν τα ελληνικά 

2018): Criminal Profiling and Media (εκδόσεις Παπαζήση). Οι «Νέοι Παγιδευμένοι στα 

Παιχνίδια της Βίας: Εγκλήματα με Δράστες και Θύματα Νέους» είναι το έκτο β

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζήση. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δρα στο mail της: kardaraa@gmail.com
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του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – 

Συγγραφέας και Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα 

Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του 

Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ του 

Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλόλογος (με εξειδίκευση στη μεσαιωνική και 

νεοελληνική φιλολογία) και Τακτική Επιστημονική Συνεργάτιδα Κέντρου 

Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.). Το θέμα της διδακτορικής 

διατριβής της, με Επιβλέποντα τον Καθηγητή Γιάννη Πανούση, αφορά τον 

ιδιαίτερο γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας του έγκλειστου πληθυσμού. Από τον Φεβρουάριο του 2020 

ονικά Υπεύθυνη του Crime & Media Lab του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος 

που αποτελεί Ομάδα Εργασίας για το Έγκλημα και την Απεικόνισή του στα ΜΜΕ. 

Έχει επάρκεια και άδεια διδασκαλίας τριών ξένων γλωσσών (αγγλικών, γαλλικών, ισπανικών). 

παστικό χώρο της εκπαίδευσης, δίνει διαλέξεις και οργανώνει μαθήματα 

σεμιναριακού τύπου στο αντικείμενο εξειδίκευσής της «Έγκλημα & Media». Επίσης, είναι 

Επιστημονικά Υπεύθυνη ερευνών εγκληματολογικού, κοινωνικού και μιντιακού ενδιαφέροντος, 

ι συγγράφει. Έχει συγγράψει τα βιβλία: Τρομοκρατία και ΜΜΕ (εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα), Όταν η ψυχή μιλάει (εκδόσεις Υδρόγειος), Φυλακή και Γλώσσα (εκδόσεις Αντ. Ν. 

Σάκκουλα), Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας για τον Αστυνομικό και Δικαστικό Συντάκτη (εκδόσεις 

απαζήση), Σκιαγράφηση του ψυχολογικού προφίλ των εγκληματιών που απασχόλησαν τα ελληνικά 

2018): Criminal Profiling and Media (εκδόσεις Παπαζήση). Οι «Νέοι Παγιδευμένοι στα 

Παιχνίδια της Βίας: Εγκλήματα με Δράστες και Θύματα Νέους» είναι το έκτο βιβλίο της και 

kardaraa@gmail.com 
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Μάνος Μ. Τεχνίτης, Δικηγόρος, LL.M. Transnational Commercial 
Law &  LL.M. Criminal Law & Criminology – Συντονιστής έκδοσης 
του CrimeTimes. 
 

 
 

Ο Μάνος Μ. Τεχνίτης είναι δικηγόρος, υπ. Δρ. Νομικής Σχολής ΔΠΘ. 

Είναι απόφοιτος του ΜΠΣ Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας του 

ΔΠΘ, απόφοιτος του LL.M. in Transnational and European Commercial Law & ADR του ΔιΠαΕ 

και διαπιστευμένος DPO. Από το 2017 είναι συντονιστής έκδοσης του ηλεκτρονικού επιστημονικού 

περιοδικού «CrimeTimes» του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος και μέλος της συντακτικής 

επιτροπής του περιοδικού «Δωδεκανησιακή Νομολογία». Επίσης, έχει διατελέσει μέλος του 

Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Παν/μιου της Αθήνας, του Εργαστηρίου 

Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης και της 

επιτροπής πολιτικής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας ενώ είναι ενεργό μέλος σε 

διάφορες επιστημονικές επιτροπές του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Έχει συμμετάσχει σε πολλά 

επιστημονικά συνέδρια σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, ενώ μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε 

επιστημονικά βιβλία και περιοδικά. 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Μάνο Τεχνίτη στο mail του: e.technitis@gmail.com 
  

 

Χριστίνα -Άννα Στυλιανίδου, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε. Ποινικών Επιστημών, Νομική 
ΕΚΠΑ,  Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΜΣ “Ψυχιατροδικαστκή”, Ιατρική ΕΚΠΑ – Συντονίστρια 
έκδοσης του CrimeTimes. 
 

 
Η Χριστιάννα Στυλιανίδου είναι δικηγόρος. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στον 

Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής του ΕΚΠΑ 

και είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ ”Ψυχιατροδικαστική” της Ιατρικής 

Σχολής του ΕΚΠΑ. Από το έτος 2018 ήταν συντονίστρια της συντακτικής 

ομάδας ενώ από το 2021 είναι συντονίστρια έκδοσης του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού 

“Crime Times” του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος”. 

Weblink:https://www.linkedin.com/in/christianna-stylianidou-17068a152/ 
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 Ερατώ-Μαρία Ιωαννίδου, ικαστική Ψυχολόγος, MSc και Personal Coach 

 
Η Έρη Ιωαννίδου είναι απόφοιτη Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

με μεταπτυχιακό τίτλο στη Δικαστική Ψυχολογία (Forensic Psychology) 

από το Maastricht University στην Ολλανδία και άδεια άσκησης 

επαγγέλματος. Επίσης είναι Personal Coach έχοντας εξειδικευτεί στο 

Athens Coaching Institute. 

Διατηρεί γραφείο όπου ασχολείται -μεταξύ άλλων- με υποθέσεις όπου 

χρειάζεται η συμβολή δικαστικού ψυχολόγου, παρέχει ατομική υποστήριξη ως coach, διδάσκει το 

μάθημα της Δικαστικής Ψυχολογίας στο Hellenic American University, είναι επιστημονική 

συνεργάτης του ΚΕ.Μ.Ε. (Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος), διεξάγει σεμινάρια και αρθρογραφεί 

σχετικά με θέματα που άπτονται του αντικειμένου της. 

Έχει εργαστεί, ενδεικτικά, στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., στην 

“Επάνοδο” (Κέντρο επανένταξης αποφυλακισμένων, Ν.Π.Ι.Δ. υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης) και συνεργάζεται με το ΚΕ.Μ.Ε. (Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος). 

Ερευνητικά έχει ασχοληθεί με το στρες και την επαγγελματική εξουθένωση στους σωφρονιστικούς 

υπαλλήλους, τις στάσεις και αντιλήψεις του κοινού απέναντι σε ζητήματα διαφθοράς, τις γνώσεις και 

αντιλήψεις φοιτητών Ψυχολογίας απέναντι στην ψυχοπαθητικότητα, έχει συνδράμει στη δημιουργία 

του πρώτου Ελληνικού Λεξικού Εγκληματολογίας και τώρα ασχολείται ερευνητικά και επαγγελματικά 

με την ψυχική ανθεκτικότητα σε επαγγελματίες “πρώτης γραμμής”. Έχει ενεργή παρουσία και 

συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και επαγγελματικούς συλλόγους και έχει πραγματοποιήσει Tedx 

ομιλία με τίτλο: «Ψυχοπαθής: Μύθοι και αλήθειες». 

Weblinks: https://www.facebook.com/eriioannidouFP , https://www.linkedin.com/in/eriioanni

dou/ 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ερατώ-Μαρία Ιωαννίδου στο mail 
της: eri.ioannidou@gmail.com 
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Εύη Καλούτσου, Δικαστική Ψυχολόγος, MSc 
 

 
H Εύη Καλούτσου είναι απόφοιτη του τμήματος Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με ειδίκευση 

στη ψυχολογία. Συνέχισε τις σπουδές της στο Coventry University του 

Ηνωμένου Βασιλείου, αποφοίτησε από το πρόγραμμα BSc in Psychology 

και από το πρόγραμμα MSc in Forensic Psychology.  Αυτή τη στιγμή 

ασκεί το επάγγελμα ιδιωτικά, είναι αναγνωρισμένο μέλος του British 

Psychological Society, συνεργάζεται με το ΚΕ.Μ.Ε., δίνει σεμιναριακές 

διαλέξεις και συμμετέχει σε ημερίδες με θέματα που άπτονται του αντικειμένου της και εκπαιδεύεται 

στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και 

Συμβουλευτικής στην Αθήνα. 

Μεταξύ άλλων έχει εργαστεί ως σύμβουλος θυμάτων κακοποίησης στο National Stalking Helplineκαι 

ως σύμβουλος αυτοπτών μαρτύρων στο Witness Service of Citizens Advice στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επιπλέον έχει εργαστεί ως ψυχολόγος σε κέντρο διάγνωσης και παρέμβασης Tomatis για παιδιά και 

στον «ΑΚΤΙΟ» στη μονάδα Alzheimer’s. 

Ερευνητικά εργάστηκε στο ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ όπου εκπόνησε και την πτυχιακή της με θέμα 

τη λειτουργία της βραχύχρονης μνήμης σχιζοφρενών ασθενών σε σχέση με την ήδη υπάρχουσα 

ατροφία και τη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή. Επιπλέον έχει ασχοληθεί με τη στάση και τις 

αντιλήψεις των ενόρκων σε υποθέσεις παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και τη μνήμη των αυτοπτών 

μαρτύρων. Εξειδικεύεται στη διαχείριση και την αντιμετώπιση θυμάτων κακοποίησης και την 

προετοιμασία και κατάθεση των αυτοπτών μαρτύρων. Έχει τρεις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά Q1 και ενεργή παρουσία και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και επαγγελματικούς 

συλλόγους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης

 

- Η ιστοσελίδα του ΚΕ.Μ
 

 ελληνική έκδοση www
 

 

 
 

 αγγλική έκδοση        

έσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης

Μ.Ε.: 

www.e-keme.gr 

η        Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (e-keme
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έσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης 

 

keme.gr) 

 



 

- Ιστοσελίδα  “CrimeTimes”:

 

- Κοινωνικά δίκτυα 
 

 
Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (επίσημη σελίδα): 

https://www.facebook

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (δημόσια ομάδα): 

https://www.facebook

CrimeTimes: 
 

https://www.facebook
 
 
 

ελίδα  “CrimeTimes”: www.crimetimes.gr 

 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (επίσημη σελίδα): 

facebook.com/365673366919481 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (δημόσια ομάδα): 

facebook.com/groups/925272664254037 

facebook.com/CrimeTimes-1252915794747117 
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Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος: 

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

 

 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος: 

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

 

 

 


