
ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 

Σεµινάριο µε θέµα: 

«Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα» 

 
 
Αντικείµενο του σεµιναρίου 

Τα καταστήµατα κράτησης στην εποχή της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης 

θα αποτελέσουν το αντικείµενο διερεύνησής µας στο σεµινάριο µε τίτλο 

«Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα».  Στόχος του σεµιναρίου είναι οι εκ-

παιδευόµενοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν: τα συστατικά στοιχεία που συν-

θέτουν τον χαρακτηριζόµενο από την εγκληµατολογική έρευνα «υποπολιτισµό» 

της φυλακής, τον τρόπο δοµής και λειτουργίας των καταστηµάτων κράτησης 

στην Ελλάδα, την ιεραρχία των κρατουµένων και τις τυπολογίες των κρατουµέ-

νων, καθώς και το αξιακό σύστηµα που διέπει τον µικρόκοσµο της φυλακής στη 

χώρα µας και διεθνώς . Η έρευνα µέσα στις φυλακές και η εφαρµοζόµενη µεθο-

δολογία θα αποτελέσουν επίσης αντικείµενο διερεύνησής µας, ενώ θα παρουσι-

αστούν τα πορίσµατα της έρευνάς µου για τη γλώσσα της φυλακής και για ζη-

τήµατα γλωσσικού ενδιαφέροντος που λαµβάνουν ταυτόχρονα κοινωνικές και 

ψυχολογικές διαστάσεις και προεκτάσεις και αφορούν την επικοινωνία των κρα-

τουµένων. Σκοπός είναι οι συµµετέχοντες να αποκτήσουν στέρεα θεωρητική 

γνώση για τον «κόσµο» των φυλακών και ταυτόχρονα πρακτική εµπειρία όσον 

αφορά τη διεξαγωγή ερευνών στα καταστήµατα κράτησης, είτε για δηµοσιο-

γραφικούς σκοπούς είτε στο πλαίσιο κοινωνικών ερευνών. 

Στοιχεία του σεµιναρίου 

• Μεταχείριση κρατουµένων 

• Σωφρονιστικά συστήµατα 

• Σωφρονιστικοί σκοποί 

• Γένεση και εξέλιξη της φυλακής ως της κατεξοχήν δηµόσιας ποινής 

• «Υποπολιτισµός» της φυλακής: συστατικά στοιχεία 

• Ιεραρχία κρατουµένων 

• Τυπολογίες κρατουµένων 

• Αξιακό σύστηµα έγκλειστου πληθυσµού 

• Οι «νόµοι» της φυλακής 

• Έρευνα µέσα στη φυλακή: µεθοδολογία 

• Γλωσσικά ζητήµατα και καταστήµατα κράτησης 

Απευθύνεται σε : 

δηµοσιογράφους ,

(επαγγελµατίες και 

φοιτητές/απόφοιτους),  

εγκληµατολόγους, 

κοινωνιολόγους, 

ψυχολόγους, 

κοινωνικούς 

επιστήµονες και  

γενικά επαγγελµατίες στο 

χώρο των 

καταστηµάτων 

κράτησης. 

Σταδίου 33 & 

Πεσµαζόγλου, 8ος 

όροφος, Γραφείο 15, 

Αιτήσεις συµµετοχής 

µέχρι 8 Μαρτίου 2017 

(περιορισµένες 

θέσεις). 

Θα χορηγηθούν 

βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. 

crime@e-keme.gr 

Εισηγήτρια: Αγγελική Καρδαρά, ∆ιδάκτωρ του Τµήµατος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 

Ενηµέρωσης - Φιλόλογος - Συνεργάτιδα Πανεπιστηµίου Αθηνών στο πλαίσιο των e-learning 

προγραµµάτων. 



 

 

∆ιάρκεια σεµιναρίου: 12 ώρες (4 συνεδρίες – 3 ώρες κάθε συνεδρία, 1 συνάντηση την εβδοµάδα, το σεµινά-
ριο θα λαµβάνει χώρα Παρασκευή 10:00 - 13:00) 
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα 
Χρόνος διεξαγωγής: Μάρτιος -  Απρίλιος 2017 (ηµεροµηνίες συναντήσεων: 10/03, 17/03, 31/03 & 07/04) 
 
Κόστος συµµετοχής 

Προεγγραφή από 22/02/2017 έως 08/03/2017 
 
80€* για τα µέλη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.) (ταµειακώς ενήµερα για το έτος 2017) 
90€* για κατόχους κάρτας ανεργίας και φοιτητές 
120€* για τους υπόλοιπους συµµετέχοντες 

 
*στις τιµές περιλαµβάνεται Φ.Π.Α. 24% 

 
Για την επιλογή των συµµετεχόντων θα τηρηθεί η αρχή της χρονικής προτεραιότητας, λόγω των περιορισµέ-
νων θέσεων. 
 
Συµµετοχή µόνο µε προεγγραφή 

 
∆ηλώσεις συµµετοχής (σε 2 µόλις βήµατα) 
∆ηλώστε συµµετοχή στο e-mail: seminars@e-keme.gr  (θέµα «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα»)  

αποστέλλοντας συνηµµένα τα κατωτέρω: 

 
Βήµα 1ο   
Συµπλήρωση και επισύναψη-αποστολή της κατωτέρω δήλωσης συµµετοχής 
 

Βήµα 2ο 
Επισύναψη - αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού συµµετοχής στον τραπεζικό λογαριασµό 
206002002000643 (τράπεζα: ALPHA BANK, δικαιούχος: Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος, αιτιολογία ονοµατε-
πώνυµο συµµετέχοντα συµµετοχή σε σεµινάριο «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά ζητήµατα») άλλως καταβο-

λή µε µετρητά στα γραφεία µας, οδός Σταδίου 33 και Πεσµαζόγλου, (8ος όροφος, γραφείο 15, 10559, Αθή-
να) κατά τις ώρες κοινού, κάθε Τρίτη 15.00-18.00 και κάθε Παρασκευή 12.00-13.00 (η δήλωση συµµετοχής 
καταχωρείται µε την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών). 
 
Πληροφορίες: κα Αντωνία Καστρινάκη, τηλ. επικοινωνίας 693 794 7179  



ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΕ.Μ.Ε.) 
 

 
 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Σεµινάριο µε θέµα: «Φυλακές: Έρευνα και Γλωσσικά Ζητήµατα» 

 

ΟΝΟΜΑ:  
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: 
 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 
 
Α∆Τ: 
 
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ: 
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 
 
E-MAIL: 
 

Είµαι µέλος του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.):   ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 

Επιθυµώ να εγγραφώ ως µέλος στο Κέντρο Μελέτης του Εγκλήµατος (ΚΕ.Μ.Ε.):   
ΝΑΙ / ΟΧΙ 
 

 

Αθήνα, ……/……./2017 
 

 

(Υπογραφή) 
 

 

 

 


