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1. To Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Αναστασία Χαλκιά, Πρόεδρος, Κοινωνιολόγος, Διδάκτωρ Εγκληματολογίας 

Παντείου Πανεπιστημίου,  Αναπληρώτρια Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης του Εγκλήματος (EU.C.P.N.) 

Διονύσης Χιόνης, Αντιπρόεδρος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Τομέα Ποινικών και 

Εγκληματολογικών Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών του Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Τόνια Καστρινάκη, Γενική Γραμματέας, Κοινωνική Ανθρωπολόγος, ΜΔΕ 

«Εγκληματολογία» Παντείου Πανεπιστημίου, Υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου 

Πανεπιστημίου 

Φώτιος Σπυρόπουλος, Ταμίας, Δικηγόρος – Οικονομολόγος, Διδάκτωρ Ποινικού 

Δικαίου και Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ευαγγελία Ανδρουλάκη, Μέλος, Δικηγόρος, ΜΔΕ «Εγκληματολογία» Παντείου 

Πανεπιστημίου 

Μάρθα Λεμπέση, Μέλος, Διευθύντρια ΚΕ.Μ.Ε., Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ 

«Εγκληματολογία» Παντείου Πανεπιστημίου, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ετήσιο μήνυμα του Διοικητικού Συμβουλίου  
 

Το Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) έκλεισε δύο έτη ουσιαστικής λειτουργίας με 

εγγραφή μελών και συνεργασίες με επιστημονικούς και μη φορείς, με την Πολιτεία αλλά 

και με την κοινωνία των πολιτών. Οι δράσεις μας συνεχίζονται, ορισμένες εξ αυτών 

παγιώνονται, άλλες εξελίσσονται, μετασχηματίζονται και εμπλουτίζονται και εν τέλει το 

ΚΕ.Μ.Ε. καθιερώνεται στον επιστημονικό χώρο της Εγκληματολογίας και αριθμεί ολοένα 

περισσότερα μέλη και περισσότερους συνεργάτες. 

Εκ των βασικών καταστατικών σκοπών του ΚΕ.Μ.Ε. παραμένει η δημόσια προβολή θεμάτων 

εγκληματολογίας και η θέση μας αυτή αντικατοπτρίζει τη συνολική βούληση του φορέα μας 

να προωθήσει στην Ελλάδα (και όχι μόνο) τη λεγόμενη «δημόσια εγκληματολογία» σε μια 

εποχή που η οικονομική κρίση επιφέρει και κρίση αξιών, με όλες τις αρνητικές συνέπειες 

ενός τέτοιου περιβάλλοντος που ευνοεί την εγκληματικότητα. Ο δημόσιος λόγος των 

Εγκληματολόγων μοιάζει πιο απαραίτητος από ποτέ και η ανάγκη να προσφέρουν τις 

γνώσεις της επιστήμης τους στη χάραξη αντεγκληματικής πολιτικής αλλά και στην 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα που άπτονται του εγκληματικού 

φαινομένου μοιάζει πλέον αδήριτη. 

Μέσα από κάθε επιστημονική μας πράξη στοχεύουμε στην επικοινωνιακή διάχυση των 

πορισμάτων της Εγκληματολογίας, στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήμης αλλά και στην 

ενεργό συμμετοχή των λειτουργών της.  Οι εγκληματολόγοι έχουμε -εν δυνάμει- ένα ευρύ 

πεδίο δράσης και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕ.Μ.Ε., ως αυτόνομος 

και ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας, πήρε την πρωτοβουλία να συστήσει ένα Κέντρο 

όπου μπορούν να συνυπάρξουν και να συνεργαστούν δυναμικά και ισότιμα νέοι αλλά και 

έγκριτοι επιστήμονες, να  συστήσουν Ομάδες και να παρουσιάσουν το έργο τους. 

Μένουν πολλά να γίνουν ακόμα, πολλώ δε μάλλον σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο για τη 

χώρα μας, την Ευρώπη, τον κόσμο. Στοχεύουμε στη δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας 

επιστημόνων, στην κατάθεση αξιόπιστων και βιώσιμων προτάσεων, στην παρέμβαση στην 

τοπική κοινωνία για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στον 

δημοκρατικό βίο ως αντίδοτο στη βία, τη μισαλλοδοξία και τις εγκληματικές εκφάνσεις 

τους. Σας περιμένουμε για να πράξουμε από κοινού!  

Το ΔΣ του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος (ΚΕ.Μ.Ε.) 



 

 

3. 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 το ΚΕ.Μ.Ε. 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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  CrimeTimes – Ηλεκτρονική Περιοδική Επιθεώρηση 

Εγκληματολογίας και Ποινικής Δικαιοσύνης  
 

 
 

Περιοδική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας και Ποινικής Δικαιοσύνης “CrimeTimes” (www.crimetimes.gr),  τεύχος#4 

 

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 

(ΚΕ.Μ.Ε.) Σύμβουλοι έκδοσης είναι κατά 

κύριο λόγο Καθηγητές Πανεπιστημίων και 

επιστημονικοί συνεργάτες του 

περιοδικού είναι καταξιωμένοι 

επιστήμονες στον χώρο της 

Εγκληματολογίας και της ποινικής 

δικαιοσύνης. Την αρχισυνταξία έχουν 

αναλάβει ο δημοσιογράφος κ. Βαγγέλης 

Γεωργίου και ο νομικός-LLM κ. Κώστας 

Λεϊμονής. Η συντακτική ομάδα 

απαρτίζεται από μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. 

προερχόμενα από επιμέρους 

επιστημονικούς κλάδους, όπως η Νομική, 

η Ψυχολογία, η Κοινωνιολογία, η 

Κοινωνική Ανθρωπολογία, η 

Δημοσιογραφία κ.ά. Το “CrimeTimes” 

εκδίδεται τέσσερις φορές ετησίως και η 

πρόσβαση παρέχεται ελεύθερα και 

δωρεάν στο κοινό. Η αποστολή άρθρων 

προς δημοσίευση είναι δυνατή, υπό τον 

όρο της έγκρισής τους από τη 

διεύθυνση του περιοδικού. Οι απόψεις 

που εκφράζονται και διατυπώνονται 

ενυπόγραφα μέσω της ιστοσελίδας αυτής 

αποδίδονται και δεσμεύουν αποκλειστικά 



 

 

τον συγγραφέα του οικείου άρθρου. Ο 

ιστότοπος αυτός έχει δημιουργηθεί pro 

bono και υποστηρίζεται από την 

δημιουργική ομάδα της εταιρείας nevma 

(www.nevma.gr). Κατά το έτος 2017 

εξεδόθησαν συνολικά τέσσερα (4) τεύχη 

με ενυπόγραφα κείμενα νέων 

επιστημόνων, προσωπικοτήτων 

εγνωσμένου κύρους, θεσμικών 

εκπροσώπων και ακαδημαϊκών που 

προσέλκυσαν το ενδιαφέρον χιλιάδων 

αναγνωστών, όπως αποδεικνύουν τα 

συνολικά views του κάθε τεύχους αλλά 

και του κάθε άρθρου μεμονωμένα, καθώς 

και οι εκτενείς αναδημοσιεύσεις από τον 

ηλεκτρονικό ημερήσιο τύπο. 

Ενδεικτικά  φιλοξενήσαμε άρθρα του  

Ομότιμου Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, 

του Ομότιμου Καθηγητή Γιάννη Πανούση 

(δις), του Γενικού Γραμματέα στο 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ. 

Δημήτρη Αναγνωστάκη, του  Λέκτορα 

Εγκληματολογίας, κ. Δημήτρη Ακρίβου, 

κ.ά.

 

4. Έγκλημα στα ερτζιανά – Ραδιοφωνική εκπομπή 
 

 
         Ραδιοφωνική εκπομπή «Έγκλημα στα ερτζιανά»,  Ομάδα Εργασίας Ραδιοφώνου ΚΕ.Μ.Ε., Ραδιομέγαρο Ε.Ρ.Τ., 

 

  

Η εκπομπή «Έγκλημα στα ερτζιανά» στο 

Δεύτερο Πρόγραμμα της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας προσεγγίζει από 

εγκληματολογική σκοπιά γνωστά 



 

 

τραγούδια ελλήνων και ξένων 

δημιουργών στα οποία αναπαρίσταται το 

εγκληματικό φαινόμενο και αναδεικνύει 

μια νέα διάστασή τους. Με αφορμή το 

τραγούδι φωτίζονται σημεία μη ορατά 

στον μη ειδικό και παρέχονται 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες, με απλό 

και κατανοητό τρόπο, που εμπλουτίζουν 

την έμμετρη αφήγηση του δημιουργού. 

 Ενδεικτικοί θεματικοί κύκλοι της 

εκπομπής είναι η ανθρωποκτονία, η 

απάτη και τα τυχερά παιχνίδια, τα 

εγκλήματα μίσους αλλά και πάθους, τα 

ναρκωτικά, τα εγκλήματα πολέμου, η 

φυλακή και η επανένταξη. Στην εκπομπή, 

ειδικοί προσκεκλημένοι κάθε φορά, με 

βάση τη γνώση και την εμπειρία τους, 

συνεισφέρουν στην παρουσίαση και 

ανάπτυξη της εκάστοτε θεματικής, με 

αφορμή πάντα αγαπημένα ελληνικά 

τραγούδια. Από τον Νοέμβριο 2016 

παρουσιάστηκαν περισσότερες από 30 

εκπομπές με διάφορες θεματικές, 

ακούστηκαν περισσότερα από 200 

τραγούδια από διάφορα είδη ελληνικής 

κυρίως μουσικής και φιλοξενήθηκαν 

πάνω από 25 προσκεκλημένοι διαφόρων 

ειδικοτήτων. Ορισμένες από τις πιο 

δημοφιλείς θεματικές του πρώτου 

κύκλου ήταν η ανθρωποκτονία, η 

περίπτωση Άκη Πάνου, το έγκλημα στην 

αστυνομική λογοτεχνία, εγκλήματα 

διαφθοράς, ριζοσπαστικοποίηση, 

αγροτικές φυλακές, το έγκλημα στο έργο 

του Ν. Καββαδία, η έμφυλη 

εγκληματικότητα, οι ιστορικές φυλακές, 

το έγκλημα στα παραδοσιακά τραγούδια, 

η επανένταξη αποφυλακισμένων, τα 

εγκλήματα μίσους, οι σχολικές 

καταλήψεις, η εμπορία ανθρώπων, η βία, 

οι ειδήσεις και το έγκλημα, τα μικτά 

ορκωτά δικαστήρια, ο τζόγος, η 

εκπαίδευση στη φυλακή, το 

λαθρεμπόριο, κ.λπ. Είχαμε τη χαρά να 

τιμήσουν την εκπομπή με την 

παρουσίαση πολλοί και διάφοροι 

προσκεκλημένοι: οι Καθηγητές 

Εγκληματολογίας κ.κ. Γιάννης Πανούσης, 

Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Χρήστος 

Τσουραμάνης, ο Καθηγητής Ποινικού 

Δικαίου κ. Λεωνίδας Κοτσαλής, ο Γενικός 

Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Ευτύχης 

Φυτράκης, ο Διευθυντής του Σχολείου 

του Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα κ. Πέτρος Δαμιανός, 

ο δημοσιογράφος κ. Σωτήρης Δανέζης, η 

Διευθύντρια της Επανόδου ΝΠΙΔ (υπό την 

εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης) 

κα Φωτεινή Μηλιώνη, ο Πρόεδρος της 

ΚοινΣΕπ αποφυλακισμένων «Νέοι 

Ορίζοντες» κ. Παναγιώτης Φραγκιάς, ο 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Επιμελητών 

Κοινωνικής Αρωγής Πειραιά κ. Μιχάλης 

Μαυρής, οι δικηγόροι κ.κ. Βασίλης 

Σωτηρόπουλος και Παναγιώτης 

Παπαϊωάννου, ο ιστορικός Δρ Δημήτρης 

Σκλαβενίτης, η Πρόεδρος του Συλλόγου 



 

 

Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου 

Πανεπιστημίου και Αξιωματικός του 

Λιμενικού Σώματος κα Ερασμία Μπίτσικα, 

ο νομικός/εγκληματολόγος κ. Βαγγέλης 

Αληγιζάκης, ο Εθνικός Εισηγητής  για την 

Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων 

Δρ Ηρακλής Μοσκώφ κ.λπ. Ως επί το 

πλείστον, δηλαδή, επιστήμονες ή/και 

επαγγελματίες του πεδίου με 

αξιοσημείωτο ακαδημαϊκό και 

επαγγελματικό υπόβαθρο. 

 Περαιτέρω, το ΚΕ.Μ.Ε. συνέστησε Ομάδα 

εργασίας «Έγκλημα στα ερτζιανά» με 

συντονίστρια την κ. Έρη Ιωαννίδου και 

μέλη τις κ.κ. Σοφία Ακρίβου, Κωνσταντίνα 

Βουλγαρέλη, Αντιγόνη Μπλαζογιαννάκη, 

Μαρία Σεφέκου. Η Ομάδα συγκέντρωσε 

υλικό και τραγούδια με θέμα τα τυχερά 

παίγνια, τα οποία παρουσίασε σε ειδική 

εκπομπή. 

Επιπρόσθετα, η ανάρτηση των ψηφιακών 

αρχείων των εκπομπών μας στον επίσημο 

ιστότοπο του Κέντρου όχι μόνο 

συνέβαλλε στην περαιτέρω διάχυση της 

εκπομπής αλλά τεκμηρίωσε βάσιμα την 

έως τώρα απήχησή της. Ενδεικτικά, μόνο 

η είδηση σχετικά με την ανάρτηση των 

παλαιότερων εκπομπών που 

δημοσιεύθηκε στα κοινωνικά δίκτυα που 

επιμελούμεθα, προσέλκυσε σε διάστημα 

μίας εβδομάδας (10-17 Ιουνίου 2017) 

1.243 άτομα. Σημαντικό τμήμα των 

εκπομπών που αναμεταδόθηκαν είναι 

προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του 

ΚΕ.Μ.Ε.: www.e-keme.gr/εκπομπές/  

5.1. Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) 

 
Η εκπομπή «Έγκλημα στα ερτζιανά» στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α.) 

 

Σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ (Δεύτερο 

Πρόγραμμα) και το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης (Ειδικό Κατάστημα 

Κράτησης Νέων Αυλώνα) σχεδιάστηκαν, 



 

 

υλοποιήθηκαν και παρουσιάστηκαν δύο 

ιστορικές εκπομπές μέσα από το Ειδικό 

Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, στις 

οποίες είχαν ενεργό συμμετοχή 

κρατούμενοι μαθητές του Γυμνασίου – 

Λυκείου που μας μίλησαν για το 

παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους, 

διάλεξαν τραγούδια και έπαιξαν μουσική. 

Στις συγκεκριμένες εκπομπές 

συμμετείχαν μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Μ.Ε. (Δ. 

Χιόνης, Φ. Σπυρόπουλος, Μ. Λεμπέση), η 

Υπεύθυνη του Δευτέρου Προγράμματος, 

κ. Όλγα Παπά και ο Διευθυντής του 

Γυμνασίου – Λυκείου του Ε.Κ.Κ.Ν.Α., κ. 

Πέτρος Δαμιανός.  

6. Εκδηλώσεις  

6.1.  Παρουσίαση του ηλεκτρονικού περιοδικού “CrimeTimes” 

και της ραδιοφωνικής εκπομπής «Έγκλημα στα Ερτζιανά» στην 

Ε.Ρ.Τ. 

 

 

Εκδήλωση του ΚΕ.Μ.Ε. στην Ε.Ρ.Τ. 

 

Ενδεικτικό της σημασίας και της 

απήχησης της εκπομπής «Έγκλημα στα 

Ερτζιανά» είναι το γεγονός ότι στην 

επίσημη παρουσίαση της εκπομπής και 

του ηλεκτρονικού περιοδικού του ΚΕ.Μ.Ε. 

“CrimeTimes”, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2017 

στο ραδιομέγαρο της Ε.Ρ.Τ., παρευρέθηκε 

πλήθος κόσμου, συνεργάτες και μέλη 

μας, αλλά και απλοί ακροατές. Την 



 

 

εκδήλωση χαιρέτησε ο Υπουργός 

Δικαιοσύνης κ. Σταύρος Κοντονής και 

προλόγησαν οι Ομότιμοι Καθηγητές 

Εγκληματολογίας κ.κ. Ιάκωβος 

Φαρσεδάκης και Γιάννης Πανούσης. Στην 

παρουσίαση συμμετείχαν εκ μέρους της 

Ε.Ρ.Τ. ο Πρόεδρος κ. Διονύσης Τσακνής, ο 

Διευθυντής Ραδιοφώνου κ. Γιώργος 

Γιουκάκης και η Υπεύθυνη Δευτέρου 

Προγράμματος κα Όλγα Παπά, ενώ πέρα 

από τις εισηγήσεις των μελών ΔΣ του 

ΚΕ.Μ.Ε., παρεμβάσεις μετά το τέλος των 

εισηγήσεων έκαναν μεταξύ άλλων ο 

Διευθυντής του Γυμνασίου - Λυκείου 

Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα κ. Πέτρος Δαμιανός, ο 

αρχισυντάκτης του “CrimeTimes” 

Βαγγέλης Γεωργίου και ο δικηγόρος και 

συν-ιδρυτής της εταιρείας Lawspot, κ. 

Βασίλης Καρκατζούνης. 

 

6.2. «Ανθρωποκτονία κατ΄ εξακολούθηση: διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις του εγκλήματος» 

 

 
                 Eκδήλωση με θέμα την ανθρωποκτονία κατ΄ εξακολούθηση – Ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» 

 

Το ΚΕ.Μ.Ε. σε συνεργασία με τον 

Εκπαιδευτικό Οργανισμό “Mediterranean 

College” διοργάνωσε την επιστημονική 

εκδήλωση με θέμα: «Ανθρωποκτονία κατ΄ 

εξακολούθηση: διεπιστημονικές 

προσεγγίσεις του εγκλήματος». Η 

εκδήλωση έλαβε χώρα στις 7 Νοεμβρίου 

2017 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».  



 

 

 

Πάνελ ομιλητών 

Στην συγκεκριμένη εκδήλωση, μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και 

επιστημονικοί συνεργάτες του ΚΕ.Μ.Ε. 

προσέγγισαν και ανέλυσαν το έγκλημα 

της ανθρωποκτονίας κατ’ εξακολούθηση 

από διαφορετικές επιστημονικές οπτικές. 

Συγκεκριμένα, η Δρ. Αναστασία Χαλκιά 

εισήγαγε το κοινό στην επιστήμη της 

Εγκληματολογίας και εν συνεχεία ο Δρ. 

Παναγιώτης Παπαϊωάννου παρουσίασε 

το παράδειγμα των serial killers στην 

Ελλάδα και αναφέρθηκε σε ορισμούς, 

αναλογίες και συστημικές 

δυσλειτουργίες. Ο Διονύσης Χιόνης 

εισέφερε εγκληματολογική προσέγγιση 

των ανθρωποκτονιών κατ’ εξακολούθηση 

μέσω περιπτωσιολογικής αναφοράς. Οι 

μύθοι και η πραγματικότητα του profiling 

σε υποθέσεις ανθρωποκτονιών κατ’ 

εξακολούθηση αναλύθηκαν από την Έρη 

Ιωαννίδου, ενώ η Μάρθα Λεμπέση 

αναφέρθηκε στο έγκλημα της 

ανθρωποκτονίας κατ’ εξακολούθηση από 

το πρίσμα της κινηματογραφικής 

αφήγησης και φαντασίας. Το συντονισμό 

της εκδήλωσης – συζήτησης ανέλαβε ο 

Δρ. Σπυρόπουλος, οποίος έκλεισε την 

εκδήλωση με τα βασικά συμπεράσματα 

αυτής. 

 

Προσέλευση για την εκδήλωση 

 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 500 

άτομα στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», 100 

άτομα μέσω βιντεοθόνης στο 

Mediterranean College και πλήθος 

ατόμων μέσω livestreaming. Συνολικά 

υπεβλήθησαν περισσότερες από 1.200 

αιτήσεις συμμετοχής. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Σεμινάρια 
 

 

Σεμινάριο της Δρος Αγγελικής Καρδαρά στο ΚΕ.Μ.Ε. 

 

Το ΚΕ.Μ.Ε. συνέχισε τους σεμιναριακούς 

κύκλους που εγκαινίασε το έτος 2016, 

εμπλουτίζοντάς τους με τις κάτωθι 

θεματικές ενότητες: 

Α. Δικαστική ψυχολογία. Από τη θεωρία 

στην πράξη: Εισηγήτρια Ερατώ-Μαρία 

Ιωαννίδου, δικαστική ψυχολόγος, ΜSc. 

Β. Βασικές γνώσεις ψυχολογίας και 

ψυχοπαθολογίας. Συνήθεις διαταραχές 

και διαχείρισή τους (για νομικούς και 

επαγγελματίες συναφών κλάδων): 

Εισηγήτρια Ερατώ-Μαρία Ιωαννίδου, 

δικαστική ψυχολόγος, ΜSc. 

Γ. Το θύμα του εγκλήματος. 

Θυματολογικές έρευνες: Εισηγητής 

Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

Χρήστος Τσουραμάνης, Ιδρυτικό Μέλος 

της Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας. 

Δ. Media & έγκλημα: Εισηγήτρια Αγγελική 

Καρδαρά, Διδάκτωρ του Τμήματος 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης – Φιλόλογος – Συνεργάτιδα 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο των 

e-learning προγραμμάτων.

8. Συνεργασίες   

8.1. Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) 

 

                                                            Εκπαιδευτικό σεμινάριο του ΚΕ.Μ.Ε. στον ΟΚΑΝΑ 

 

Τον Ιούνιο 2017 το ΚΕ.Μ.Ε. συμμετείχε 

στο τρίτο Εκπαιδευτικό Διήμερο 

«Εκπαίδευση στην παραβατικότητα 

ανηλίκων – παρεμβάσεις στο σχολείο και 



 

 

την κοινότητα» που υλοποιήθηκε από το 

Κέντρο Εκπαίδευσης και Εποπτείας του 

Ο.ΚΑ.ΝΑ. υπό την επιστημονική ευθύνη 

του εγκληματολόγου κ. Παναγιώτη 

Τριανταφύλλου και απευθυνόταν 

συνολικά σε επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας (ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς, κοινωνιολόγους, 

κοινωνικούς ανθρωπολόγους) που 

εργάζονται στον Ο.ΚΑ.ΝΑ., στο ΚΕ.ΘΕ.Α,, 

στην υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και 

στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων 

και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 

Υγείας. 

 

8.2. Break the chain – H καμπάνια ενάντια στην εμπορία 

ανθρώπων 

 

 

                                   Αφίσα του Breakthechain3 – Το ΚΕ.Μ.Ε. συμμετείχε ως χορηγός επικοινωνίας 

 

 

Το διήμερο 1 και 2 Δεκεμβρίου 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 

φεστιβάλ “Break the Chain”, με αφορμή 

την Παγκόσμια Ημέρα για την κατάργηση 



 

 

της Δουλείας, αφιερωμένο στο εργασιακό 

Trafficking. 

Το Break the Chain 

(www.breakthechain.gr), αποτελεί μία 

συλλογική εκστρατεία κοινωνικής 

αφύπνισης, η οποία με όχημα την Τέχνη, 

τον Πολιτισμό και την Εκπαίδευση, 

στοχεύει στην ενημέρωση, 

ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του 

κοινού σε ένα κοινωνικό μέτωπο που 

εναντιώνεται στην εκμετάλλευση και 

στην εμπορία ανθρώπων, τη σύγχρονη 

δουλεία. Αποτελεί πρωτοβουλία του 

Εθνικού Εισηγητή για την εμπορία και 

εκμετάλλευση ανθρώπου, Δρα Ηρακλή 

Μοσκώφ, διοργάνωση της ΑΜΚΕ 

Locomotiva και της πολιτιστικής 

πλατφόρμας elculture.gr. 

Το Φεστιβάλ άνοιξε με το 3rd CSR 

Connecting Event, μια πρωτοβουλία του 

Ιδρύματος Μποδοσάκη στο Σεράφειο του 

Δήμου Αθηναίων. Εκεί, συναντήθηκαν 

στελέχη εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με 

οργανώσεις και άτυπες ομάδες πολιτών 

που δραστηριοποιούνται στα θέματα του 

trafficking με σκοπό να γνωριστούν και να 

συνεχίσουν από κοινού την προσπάθειά 

ενδυνάμωσης ευάλωτων ομάδων. 

Το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες 

της Βιβλιοθήκης δήμου Αθηναίων και της 

Πειραιώς 260, είχαν την ευκαιρία να 

συνομιλήσουν με εκπροσώπους 

θεσμικών εταίρων, κρατικών φορέων, 

ΜΚΟ, οργανώσεων και πρωτοβουλιών 

του πεδίου, να παρακολουθήσουν 

performance, παραστάσεις και να πάρουν 

μέρος σε workshop για το Δίκαιο 

Εμπόριο. Το μήνυμα του φεστιβάλ 

έστειλαν με το δικό τους τρόπο η 

Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου 

Αθηναίων καθώς και η Κρατική Ορχήστρα 

Αθηνών η οποία παρουσίασε στο κοινό 

έργα διάσημων συνθετών που βίωσαν και 

απέταξαν τη δουλεία και την καταπίεση 

μέσα από την δημιουργία 

αριστουργημάτων. 

Στη φετινή καμπάνια το ΚΕ.Μ.Ε. 

συμμετείχε ως χορηγός επικοινωνίας. 

 

 

 

 



 

 

8.3. Συμμετοχή στην Ομάδα Αποφόρτισης στην παράσταση 

ΕVoLve – Τunnel of Oppression 

 

 

                                       Συμμετοχή του ΚΕ.Μ.Ε. στην Ομάδα Αποφόρτισης της παράστασης 

                                       EVOLve του Tunnel of Oppression  

 

H παράσταση “EVOLve” από το Tunnel of 

Oppression, του Δημήτρη Πλαβούκου, 

στο Θέατρο Βαφείο – Λάκης Καραλής 

παρουσιάστηκε το διάστημα Μαρτίου-

Απριλίου 2017. Ο Δημήτρης Πλαβούκος 

ενώνει τις αναπαραστάσεις σύγχρονων 

κοινωνικών ζητημάτων που θίγονται στη 

διαδραστική performance Tunnel of 

Oppression και δημιουργεί μια 

καινούργια ιστορία. Με κέντρο τους μια 

ιστορία αγάπης, οι αναπαραστάσεις 

μπλέκουν με τους πρωταγωνιστές της 

ιστορίας και μετατρέπουν την παράσταση 

σε μεγεθυντικό καθρέφτη της 

καθημερινότητας. Η βία, ο ρατσισμός, η 

διάκριση, η ομοφοβία και η καταπίεση 

που δέχονται ομάδες ανθρώπων, 

παρουσιάζονται μέσα από τους 

μονολόγους και παροτρύνουν το θεατή 

να ανοίξει τα μάτια στην πραγματικότητα 

γύρω του και να λύσει τη σιωπή του. Με 

στόχο την ενημέρωση, την κατανόηση και 

την αποδοχή, το EVOLve του Tunnel of 

Oppression, εξυμνεί και αγκαλιάζει τη 

διαφορετικότητα. 

Το ΚΕ.Μ.Ε. συμμετείχε στο τέλος της 

παράστασης στην Ομάδα Αποφόρτισης 

από κοινού με άλλους φορείς, όπως το 

«Χαμόγελο του Παιδιού». 

 



 

 

9. Άνοιγμα του ΚΕ.Μ.Ε. στη Μέση Εκπαίδευση 
 

 

                    Eπίσκεψη εκπροσώπων των μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Καισαριανής στο ΚΕ.Μ.Ε. 

 

Με μεγάλη χαρά υποδεχθήκαμε  τον 

Δεκέμβριο  στο ΚΕ.Μ.Ε. αντιπροσωπεία 

μαθητών Β' τάξης του 1
ου

 Γενικού Λυκείου 

Καισαριανής και τον Καθηγητή τους κ. 

Ανδρέα Μπάλλα και απαντήσαμε στις 

ερωτήσεις τους σχετικά με το έγκλημα και 

την Εγκληματολογία, αποδεχόμενοι την 

πρότασή τους να τους συνδράμουμε σε 

σχετική ερευνητική εργασία που έχουν 

αναλάβει στο πλαίσιο μαθήματος.  

Μας έκανε ιδιαίτερα θετική εντύπωση η 

συγκρότησή τους και η προετοιμασία 

τους για τη συνάντησή μας, καθώς είχαν 

ήδη διαβάσει το περιοδικό μας και είχαν 

ακούσει τις ραδιοφωνικές εκπομπές μας.  

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και τους 

περιμένουμε στο ΚΕ.Μ.Ε. ως φοιτητές πια 

σε πεδία συναφή με την Εγκληματολογία! 

 
 

 

 

 



 

 

10. Εβδομάδα ενημέρωσης - #KEMEinfoweek2017 
 

 

            #ΚΕΜΕinfoweek – Διοικητικό Συμβούλιο, Επιστημονικοί Συνεργάτες και Μέλη του ΚΕ.Μ.Ε. 

 

 

Με αφορµή την ολοκλήρωση των 

δράσεων του α΄ εξαµήνου 2017, το 

KEME συνάντησε από τη ∆ευτέρα 3 

Ιουλίου έως και την Παρασκευή 7 

Ιουλίου 2017, στο γραφείο του, στο 

Μέγαρο Αλεξάνδρου Σούτσου, παλαιά 

και καινούργια µέλη, συνεργάτες και 

φίλους, συζήτησε µαζί τους, 

αντάλλαξε απόψεις και ενηµέρωσε για 

τις επόµενες δράσεις. Η εβδοµάδα 

έκλεισε πανηγυρικά µε την κλήρωση 

δύο (2) δωρεάν διαδικτυακών 

σεµιναρίων για τα µέλη του ΚΕ.Μ.Ε, 

τα οποία διεξάγονται από τη διεθνή 

οργάνωση Συµµαχία Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων για την Πρόληψη του 

Εγκλήµατος και την Ποινική 

∆ικαιοσύνη, όπου το Κέντρο µας 

µετέχει ως µέλος. 

Τα σεµινάρια αφορούσαν εκπαίδευση 

στη δικτύωση σε επίπεδο Ηνωµένων 

Εθνών, µέσα από την κατανόηση 

διεθνών κειµένων / εκθέσεων και την 

ενδυνάµωση της επιστηµονικής 

συµβολής των ενδιαφεροµένων στη 

διαµόρφωση πολιτικής για θέµατα που 

αφορούν το έγκληµα και την ποινική 

δικαιοσύνη. 

 

 



 

 

11. Διεθνής δικτύωση  
 

 

Το ΚΕ.Μ.Ε. από τον Ιανουάριο 2017 είναι 

Μέλος της Διεθνούς Συμμαχίας Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων για την 

Πρόληψη του Εγκλήματος και την Ποινική 

Δικαιοσύνη (Alliance of NGOs on Crime 

Prevention and Criminal Justice). To 

ΚΕ.Μ.Ε. μετείχε δε διαδικτυακά στην 

Προπαρασκευαστική Συνάντηση της 

Συμμαχίας που πραγματοποιήθηκε στη 

Βιέννη την 1
η
 Μαρτίου 2017. 

 

12. Ετήσια Γενική Συνέλευση  
 

 

                              Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΚΕ.Μ.Ε. στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

 

Το ΚΕ.Μ.Ε. πραγματοποίηση την πρώτη 

Γενική Συνέλευση στις 15 Φεβρουαρίου 

2017 στην αίθουσα “URBAN”, όπου 

παρευρέθησαν μέλη και συνεργάτες του 

ΚΕ.Μ.Ε. Στη Γενική Συνέλευση 

παρουσιάστηκε το έργο του ΚΕ.Μ.Ε. 



 

 

καθώς και οι επικείμενες δράσεις του. 

Δόθηκε επίσης η ευκαιρία για ανταλλαγή 

απόψεων και κατάθεση προτάσεων ως 

προς την πορεία του ΚΕ.Μ.Ε. κατά το 

2017. 

 

 
Παρουσίαση του έργου του ΚΕ.Μ.Ε.  

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

 

13. Μέσα επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης 
 

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

.  

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

 



 

 

14. -Κοινωνικά δίκτυα 

 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (επίσημη σελίδα):  

https://www.facebook.com/365673366919481 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος (δημόσια ομάδα): 

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

CrimeTimes:  

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

Έγκλημα στα ερτζιανά: 

https://www.facebook.com/Έγκλημα-στα-Ερτζιανά-Ραδιοφωνική-Εκπομπή-

1684859808499102  

 

 

Κέντρο Μελέτης του Εγκλήματος: 

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

 

 

Kέντρο Μελέτης του Εγκλήματος: 

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

 

 

 

 
 



 

 

 


