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Αγαπητοί Φίλοι, Αγαπητές Φίλες και 
Συνάδελφοι,
 
Θα αποφύγω να αναφερθώ σε μεγαλόστομα και 
βαρύγδουπα κλισέ του τύπου «Είμαστε σήμερα 
υπερήφανοι να σας παρουσιάσουμε το νέο ενημε-
ρωτικό μας δελτίο» κ.λπ. Θα αρκεσθώ να σημειώσω 
εδώ απλώς ότι ανάμεσα σε πολλά άλλα αξιόλογα 
εγκληματολογικά διαδικτυακά περιοδικά, προστίθε-
ται ένα ακόμη, το οποίο χάρη στο κέφι και το μεράκι 
των συντελεστών του (κυρίως του Κώστα Πανάγου, 
του Φώτη Σπυρόπουλου και του Βίκτωρα Τσιλώνη 
–η σειρά ονομάτων είναι προφανώς αλφαβητική) 
επιχειρεί να μας δίνει κάθε τετράμηνο την απαραί-
τητη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει γύρω μας (αλλά 
και ευρύτερα στο εξωτερικό) ή και για ό,τι πρόκειται 
να συμβεί προσεχώς στον χώρο της εγκληματολο-
γίας και των εν γένει ποινικών επιστημών. Εάν αυτό 
επιτεύχθηκε με το πρώτο μας τεύχος, θα κριθεί από 
τους απαιτητικούς αναγνώστες μας. Έγινε ωστόσο 
ήδη το πρώτο βήμα και δρασκελίσαμε το πρώτο 
σκαλί. Και αυτό, κατά τον ποιητή, «λίγο δεν είναι»…
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Συνέντευξη 

Ομότιμου Καθηγητή

Ιάκωβου Φαρσεδάκη

«Περιμένουμε νέες ιδέες και νέες προτάσεις από τους 
νέους επιστήμονες»

Συνέντευξη στους
Δρα Φώτη Σπυρόπουλο &
Δρα Βίκτωρα Τσιλώνη

Ο Ομ. Καθηγητής Δρ. Ιάκωβος Φαρσεδάκης είναι 

ένας από τους μέντορες των εγκληματολόγων στην 

Ελλάδα και επιστήμονας του οποίου η αξία έχει ανα-

γνωριστεί διεθνώς. Είναι γεγονός ότι αποτελεί «πα-

τρική φιγούρα» -μειλίχιος και συνάμα αυστηρός- για 

εκατοντάδες επιστήμονες οι οποίοι δραστηριοποιού-

νται και διαπρέπουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

των οποίων υπήρξε Καθηγητής και εμπνευστής τους. 

Στο πρώτο τεύχος της ΕΕΕ μας έκανε την τιμή να μας 

υποδεχθεί στο σπίτι του. Με σκηνικό μια τεράστια 

συλλογή εγκληματολογικών βιβλίων και περιοδικών 

(από εκδόσεις του 18ου αιώνα μέχρι και του 2017), η 

εμπειρία μιας συνέντευξης με τον Ομ. Καθηγητή Δρ. 

Ιάκωβο Φαρσεδάκη γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή. Ο 

Καθηγητής εκφράζεται ξεκάθαρα, με ισορροπημέ-

νο και δομημένο επιστημονικό λόγο, και οι απόψεις 

του αποτελούν «φάρο» για την επιστημονική σκέψη 

στους κλάδους της εγκληματολογίας και της ποινικής 

δικαιοσύνης. Όσοι έχουν συζητήσει μαζί του νιώ-

θουν μετά το πέρας της συζήτησης «πλουσιότεροι», 

ως επιστήμονες και ως άνθρωποι. Εμείς τουλάχιστον 

αυτό νιώσαμε - και το καταγράφουμε στη συνέντευξη 

που ακολουθεί.

Ποια είναι τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα αυτήν 
την περίοδο;

Αυτά που ήταν πάντα. Όπως γνωρίζετε, εκτός από τον 
ποινικό και εγκληματολογικό, έχω μετεκπαιδευθεί και 
σε άλλους επιστημονικούς τομείς, Φροντίζω, κατά συ-
νέπεια, να ενημερώνομαι συστηματικά, τόσο στα σχετι-
κά με την εγκληματολογική θεωρία και έρευνα, όσο και 
σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στον χώρο της θεωρίας των 
επιστημών, στην ιστορία, στη φιλοσοφία, στην κοινωνι-
ολογία, στην ψυχολογία και στις πολιτικές και οικονομι-
κές επιστήμες. Προσπαθώ, επίσης, αν έχω λίγο χρόνο 
να παρακολουθώ τα λογοτεχνικά και θεατρικά δρώμε-
να, κι ας μη νομισθεί πως αυτά τα τελευταία είναι άσχε-
τα με την επιστήμη που διακονούμε.

Έχει επηρεαστεί η ελληνική νομοθεσία από την εγκλη-
ματολογία και την εγκληματολογική σκέψη; Αν ναι, σε 
ποιο βαθμό και με ποια χαρακτηριστικά παραδείγματα;

Εκ των πραγμάτων, ασφαλώς ναι. Κυρίως σε ποινολογι-
κά ζητήματα, μόνο. Αλλά, δυστυχώς και αυτή η επίδρα-
ση δεν έχει γίνει συνειδητά.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ: ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Έχετε διδάξει σε αρκετά πανεπιστήμια σε όλο τον κό-
σμο. Ποιο πανεπιστήμιο σας έκανε την μεγαλύτερη 
εντύπωση, ποιο σας εξέπληξε θετικά περισσότερο και 
γιατί;

Όλα ήταν πρώτης γραμμής, φημισμένα Πανεπιστήμια 
Αμερικής και Ευρώπης. Εκείνο που ξεχώρισα είναι το 
Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ στον Καναδά. Ειδικότερα 
γιατί στο πλαίσιο του λειτουργεί η μεγαλύτερη Σχολή 
Εγκληματολογίας στον κόσμο, με εξήντα διδάσκοντες, 
ογδόντα προπτυχιακά μαθήματα, εξειδικευμένα μετα-
πτυχιακά και τρία ερευνητικά Ινστιτούτα.

Θα μπορούσατε  να ανακαλέσετε από τη μνήμη σας 
κάποιο άγνωστο στο ευρύ κοινό περιστατικό ή ανάμνη-
ση που έχετε από τον Καθηγητή Γαρδίκα; Κάτι που θα 
μπορούσε να εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους και δη 
τους νέους νομικούς-εγκληματολόγους κατά τη διάρ-
κεια της πορείας τους;

Αυτό που θα μπορούσε να εμπνεύσει τους νέους είναι 
το ήθος του, η απαράμιλλη εργατικότητα και επιμέλειά 
του. Μέχρι το τέλος της ζωής του παρακολουθούσε τις 
εξελίξεις και φρόντιζε να ενημερώνει σχετικά τις υπο-
σημειώσεις των συγγραμμάτων του, προσθέτοντας στο 
κάτω μέρος κάθε σελίδας τους μία λευκή κόλλα για να 
περιλάβει κάθε αναγκαία επικαιροποίηση. Παροιμιώ-
δης ήταν η φροντίδα του για την ελληνική γλώσσα – και 
πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού ο ίδιος την 
είχε μελετήσει σε βάθος κάτω από το άγρυπνο βλέμ-
μα του πατέρα του, Καθηγητή της Παπυρολογίας στο 
Πανεπιστήμιο και είχε εντρυφήσει ιδιαίτερα, μια και η 
διατριβή του στη Γενεύη αφορούσε την ανθρωποκτονία 
στο αρχαίο αττικό δίκαιο. Θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό 
δείγμα αυτής του της προσήλωσης στη σωστή χρήση 
της γλώσσας μας, στην περίπτωση ενός συμφοιτητού 
μας, ο οποίος υπηρετούσε την θητεία ταυτοχρόνως με 
τις σπουδές του και είχε προσέλθει για να ζητήσει από 
τον Καθηγητή να του επιτρέψει να εξετασθεί κάποια 
άλλη από την καθορισμένη ώρα, επικαλούμενος ότι 
ήταν «φαντάρος». Ο Γαρδίκας τον διέκοψε πριν προ-
λάβει να τελειώσει την υποβολή του αιτήματός του, με 

την χαρακτηριστική φράση: «Υπάρχει και ελληνική λέξη 
στρατιώτα».

Προς ποιες κατευθύνσεις πιστεύετε ότι θα άξιζε να γί-
νει περισσότερη εμβάθυνση και έρευνα στην Ελλάδα 
σε σχέση με το λεγόμενο Σύστημα της Ποινικής Δικαιο-
σύνης (Criminal Justice);

Από πού ν’ αρχίσει κανείς και πού να τελειώσει; Όλο 
το «σύστημα» νοσεί. Δείτε την έρευνα του αειμνήστου 
Ηλία Δασκαλάκη στο ΕΚΚΕ και τα όσα κι εγώ πολύ 
αργότερα ανέφερα σε σχετική εκδήλωση στην Αρχαι-
ολογική Εταιρεία, όπως αποτυπώθηκαν και στα Πρακτι-
κά της Εγκληματολογικής Συνάντησης της Μυτιλήνης, 
όπου εισηγήθηκα μια παραλλαγή τους.

Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να αναβαθμιστεί η εγκλη-
ματολογία ως επιστήμη και οι εγκληματολόγοι σε ακα-
δημαϊκό και θεσμικό επίπεδο; Ειδικότερα, πώς ο νο-
μοθέτης θα μπορούσε να «ακούσει» εντονότερα την 
επιστημονική φωνή των εγκληματολόγων; 

Λόγω των πολιτισμικών, κοινωνικο-οικονομικών και πο-
λιτικών κρίσεων παγκοσμίως, και της κατά συνέπεια 
τρομακτικής εξάπλωσης του εγκλήματος η Εγκληματο-
λογία ζει και βασιλεύει.
Στο Βέλγιο, στην χώρα όπου πρωτοδημιουργήθηκαν ξε-
χωριστές Έδρες Εγκληματολογίας στα Πανεπιστήμια 
ήδη από τις αρχές του 1920, και που τώρα υπάρχουν 
πέντε Σχολές Εγκληματολογίας, τα τελευταία χρόνια οι 
Νομικές τους Σχολές μετονομάσθηκαν σε Σχολές “Νο-
μικής και Εγκληματολογίας”. Παγκοσμίως εκδίδονται 
περισσότερα από χίλια εγκληματολογικά περιοδικά. 
Δεν έχει ανάγκη αναβάθμισης, επομένως, η Εγκλη-
ματολογία. Εκείνο που χρειάζεται ιδιαίτερα στη χώρα 
μας, είναι να θεσμοθετηθούν θέσεις που μόνο εγκλη-
ματολόγοι μπορούν να καταλάβουν. Εγκληματολόγοι 
εγγεγραμμένοι σε κάτι ανάλογο με τους δικηγορικούς, 
ιατρικούς συλλόγους ή τα τεχνικά επιμελητήρια. Στον 
Καναδά, π.χ. δεν μπορεί κανείς αν δεν είναι εγκληματο-
λόγος, γραμμένος στον οικείο σύλλογο, να καταλάβει 
καμιά από τις ειδικά θεσπισμένες, στα Υπουργεία, σε 
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όλη την διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση θέσεις. 
Το ίδιο και στο Βέλγιο.

Το 2016 σας απονεμήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Εγκλη-
ματολόγων AICLF στη Γενεύη η κορυφαία παγκοσμί-
ως διάκριση στις κοινωνικές επιστήμες, το «Βραβείο 
Beaumont - Tocqueville», για τη συνολική συμβολή σας 
σε παγκόσμιο επίπεδο στην εξέλιξη της επιστήμης της 
Εγκληματολογίας. Πώς αισθανθήκατε όταν πληροφο-
ρηθήκατε την απόφαση της Διεθνούς Ένωσης Εγκλη-
ματολόγων;

Είναι προφανές ότι χάρηκα ιδιαίτερα, πολύ περισσότε-
ρο επειδή δεν το περίμενα, ούτε, βεβαίως, το είχα επι-
διώξει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση για ένα 
επιστήμονα από το να διαπιστώνει πως έχει την ανα-
γνώριση των ομοίων του. Θα πρόσθετα και των μαθη-
τών του. Αυτό τον καταξιώνει.

Πώς η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη διάπραξη 
εγκλημάτων στη χώρα μας; Ποιες οι δυνατότητες ενός 
κράτους σε οικονομική κρίση να λάβει μέτρα αντεγκλη-
ματικής πολιτικής;

Δεν έχω πρόχειρες στατιστικές, έγκυρες. Είναι, οπωσ-
δήποτε, δεδομένο πως κάθε οικονομική κρίση εμφανί-
ζει, ειδικά σε ορισμένες μορφές, μια υπερπαραγωγή 
εγκληματικότητας – ας θυμηθούμε τον νόμο του υπερ-
κορεσμού του Ferri. Αλλά η οικονομική κρίση βαίνει 
χέρι-χέρι με την κοινωνική κρίση, ενώ έχουν προηγηθεί 
πολιτισμική και πολιτική κρίση, απότοκος των οποίων εί-
ναι η κοινωνικο-οικονομική κρίση που βιώνουμε. Είχαμε 
εγκαίρως επισημάνει την σημασία αυτής της κρίσης και 
είχαμε οργανώσει, ήδη το 1996, στην Πνύκα και στην 
Παλιά Βουλή, Διεθνές Συνέδριο με θέμα» Κρίση αξιών 
και Εγκληματολογία. Ο ρόλος των Δικαιωμάτων του Αν-
θρώπου». Δείτε, σχετικά, την Γενική Εισήγησή μου στο 
Συνέδριο στον Τιμητικό Τόμο του αειμνήστου Ιωάννη 
Μανωλεδάκη.
Δυστυχώς, τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει, λόγω 
της αθρόας σε μικρό χρόνο εισόδου στην Ελλάδα με-
ταναστών που προέρχονται μάλιστα από διαφορετικά 

πολιτισμικά περιβάλλοντα. Βασικό ερευνητικό πόρισμα 
είναι πως όσο πιο κοινωνικά ανομοιογενής είναι μια 
κοινωνία, τόσο οι συγκρούσεις μεταξύ των υποομάδων 
που αποτελούνται από άτομα που έχουν διαφορικά 
κοινωνικοποιηθεί – άρα έχουν δημιουργήσει υποπολι-
τισμούς- είναι συχνότερες. Και το γεγονός αυτό, μαζί 
με την έλλειψη ελέγχου –τόσο τυπικού, όσο και άτυπου- 
επιδεινώνουν την κατάσταση.
Για σχεδιασμό αντεγκληματικής πολιτικής ας μη γίνεται 
λόγος. Και πως να ασκηθεί, ακόμη και αν υπήρχε; Όταν 
έχει καταλυθεί το κοινωνικό κράτος και επομένως κάθε 
δυνατότητα άσκησης προληπτικής πολιτικής;

Μετά το Πάντειο Πανεπιστήμιο υπήρξατε Κοσμήτορας 
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου στην Κύπρο. Ποια είναι 
η επιστημονική κίνηση στην Κύπρο σήμερα;

Στα δικά μας φοιτητικά χρόνια στη Νομική Αθηνών, 
στις αρχές της δεκαετίας του ’60, είχαμε αρκετούς συμ-
φοιτητές από την Κύπρο, οι οποίοι επέστρεψαν εκεί και 
διακρίθηκαν. Τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Η Κύπρος 
υποδέχεται μεγάλο αριθμό φοιτητών, σε όλους τους επι-
στημονικούς κλάδους, ιδιαίτερα στα Νομικά Τμήματα 
των Πανεπιστημίων τους. Μη μας διαφεύγει πως εκτός 
από τα τρία κρατικά Πανεπιστήμια, υπάρχουν εκεί και 
πέντε μη κρατικά. Αλλά η Κύπρος δεν προσελκύει μό-
νον φοιτητές, αλλά και πολλούς διδάσκοντες, ιδιαίτερα 
από την Ελλάδα. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
στο οποίο κλήθηκα, μετά την συνταξιοδότησή μου εδώ, 
να ιδρύσω Νομικό Τμήμα που μετεξελίχθηκε σε Νομική 
Σχολή, υπηρετούν, εκτός από τους Κυπρίους, περί τους 
είκοσι εκλεκτοί επιστήμονες οι οποίοι προέρχονται από 
την Ελλάδα, όλοι αριστούχοι διδάκτορες μεγάλων Πα-
νεπιστημίων. Όλοι αυτοί παράγουν και ερευνητικό και 
συγγραφικό έργο. Κι έτσι συνεχώς εμπλουτίζεται η νο-
μική βιβλιογραφία στην Κύπρο. Πολλά θα έπρεπε να 
διδαχθούμε στην Ελλάδα από το παράδειγμα της Κύ-
πρου.

Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στην εγκληματολογική 
σκέψη στις οποίες θα πρέπει να στραφεί και η μελέτη 
των νέων επιστημόνων κατά τη γνώμη σας;
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Τα ζητήματα είναι διαχρονικά. Και εν πολλοίς άλυτα 
μέχρι στιγμής. Αυτό σημαίνει πως ο καθένας έχει την 
δυνατότητα να στραφεί προς ό,τι ο ίδιος θεωρεί ως πιο 
ενδιαφέρον και πιο πρόσφορο.
Μακάρι να καταφέρουν να βρουν ένα τρόπο σύνδε-
σης του μακροεπιπέδου της εγκληματικότητας με το 
ατομικό, αυτό του δράστη του εγκλήματος. Χρειάζεται 
να επινοήσουν μεθοδολογικές προσβάσεις κατά την 
έρευνα του αντικειμένου της Εγκληματολογίας που να 
υπερβαίνουν το μέχρι στιγμής ασύμβατο των δύο προ-
σεγγίσεων.
Αυτό θα επιτρέψει να δημιουργηθούν ενοποιητικές θε-
ωρίες που θα υποβοηθήσουν την έρευνα, ώστε κάποια 
στιγμή να προχωρήσουμε περαιτέρω, αξιοποιώντας τις 
καινούριες γνώσεις, προκειμένου να σχεδιασθεί και 
εφαρμοσθεί μια σωστή αντεγκληματική πολιτική.

Η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας αρχίζει να στε-
λεχώνεται από νεότερους επιστήμονες, πολλοί εκ των 
οποίων είναι μαθητές σας. Τί περιμένετε από αυτούς 
μέσω της δράσης τους στην ΕΕΕ και τί τους συμβου-
λεύετε;

Είναι ώριμοι. Δεν νομίζω πως χρειάζονται συμβουλές. 
Περιμένουμε νέες ιδέες και νέες προτάσεις. Αυτό που 
θα μπορούσε να τους υπενθυμίσει κανείς είναι πως πρέ-
πει να φροντίσουν, αν δεν το έχουν ήδη κάνει, να γνωρί-
σουν το συνολικό θεωρητικό και ερευνητικό corpus της 
επιστήμης τους και να συνεχίσουν να παρακολουθούν 
εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις μελετώντας συνεχώς 
και μετέχοντας σε όσα περισσότερα συνέδρια όπου 
γής.
Περαιτέρω απαιτείται να δημιουργήσουν ένα ισχυρό 
λόμπυ, ώστε να πιέσουν την πολιτεία, προκειμένου να 
κατανοήσει επιτέλους ότι χωρίς την δημιουργία εξειδι-
κευμένων πανεπιστημιακών εγκληματολογικών σπου-
δών και χωρίς την ενίσχυση των υπαρχόντων ερευνη-
τικών Κέντρων και την δημιουργία νέων δεν υπάρχει 
μέλλον σε συτή τη χώρα.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στις 10/4/2017 πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συ-
νέλευση και οι αρχαιρεσίες της Εταιρείας μας από τις 
οποίες προέκυψε το νέο Διοικητικό της Συμβούλιο που 
συγκροτήθηκε σε σώμα. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της 
Εταιρείας έχει ως εξής: 

Ομότιμος Καθηγητής Ν. Κουράκης: Πρόεδρος 

Ομότιμη Καθηγήτρια Κ. Δ. Σπινέλλη: Αντιπρόεδρος 

Ομότιμος Καθηγητής Ι. Φαρσεδάκης: Αντιπρόεδρος 

Καθηγήτρια Χρ. Ζαραφωνίτου: Γενική Γραμματέας 

Διδάκτωρ Κ. Πανάγος: Ειδικός Γραμματέας 

Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΚΕ Ι. Τσίγκανου: Ταμίας 

Ομότιμος Καθηγητής Α. Μαγγανάς: Μέλος 
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Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Πιτσελά: Μέλος 

Επίκουρη Καθηγήτρια Μ. Κρανιδιώτη: Μέλος 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε επίσης στις 
22/6/2017 προκειμένου να δρομολογήσει και να προ-
γραμματίσει τις μελλοντικές δράσεις της Εταιρείας. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά: 
-η διοργάνωση συνεδρίου τον Ιανουάριο 2019 με θέμα 
«Έλληνες εγκληματολόγοι απ’ την Ελλάδα και το εξω-
τερικό συνομιλούν για την πρόληψη του εγκλήματος», 
-η συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Εργαστήριο Αστε-
ακής Εγκληματολογίας (ΕΑστΕ) του Παντείου Πανεπι-
στημίου και το Εργαστήριο Μεθοδολογίας και Έρευνας 
στην Εγκληματολογία του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών, με θέμα «Η επιστήμη της Εγκληματολογίας. 
Κανόνες δεοντολογίας»,
-η διοργάνωση κύκλου εκδηλώσεων με γενικό τίτλο “Εξ 
αφορμής”, που θα περιλαμβάνει την παρουσίαση ενός 
νέου, κάθε φορά, επιστημονικού βιβλίου εγκληματολο-
γικού περιεχομένου και –με αφορμή τη θεματική του τε-
λευταίου- την ανάπτυξη ευρύτερης εγκληματολογικής 
συζήτησης. 
Για λοιπές πληροφορίες που αφορούν την Ελληνι-
κή Εταιρεία Εγκληματολογίας και την καταβολή της 
συνδρομής τους, τα μέλη μπορούν να επικοινωνούν, 
αντίστοιχα, με τον ειδικό γραμματέα κ. Κώστα Πανάγο 
και την Ταμία κα Ιωάννα Τσίγκανου στο email info@
hscriminology.gr. Στο ίδιο αυτό email, καθώς και στο 
email του Προέδρου (nestor-courakis@jurisconsultus.
gr), τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν και τις 
ιδέες ή προτάσεις τους για δραστηριότητες που μπορεί 
να πραγματοποιήσει η Εταιρεία στο προσεχές μέλλον, 
είτε σε σχέση με επιστημονικές εκδηλώσεις για θέμα-
τα εγκληματολογικής επικαιρότητας, είτε και σε συ-
νάρτηση με τον προγραμματισμό εκδηλώσεων από την 
Ομάδα Δράσης Νέων. Επίσης, τα μέλη της Εταιρείας 
θα μπορούσαν στα ανωτέρω emails να στέλνουν προς 
έγκριση για δημοσίευση στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό 
δελτίο της Εταιρείας τις συνεργασίες τους, όπως επι-
στημονικές μελέτες, βιβλιοπαρουσιάσεις, σύντομη πα-
ρουσίαση θεμάτων της εγκληματολογικής επικαιρότη-
τας, κ.λπ.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΑΙΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ 

Η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας διοργάνωσε 
στις 13&14.1.2017 το πρώτο Πανελλήνιο επιστημονικό 
συνέδριο με θέμα: «Το βίαιο έγκλημα στον 210 αιώνα». 
Το πρόγραμμα του συνεδρίου είχε ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

09.00- 09.30: Προσέλευση – Εγγραφές

09.30- 10.00: Χαιρετισμοί
• Αλίκη Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου, Ομότιμη Κα-
θηγήτρια - τ. Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου, Πρό-
εδρος Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα 
του Ανθρώπου
• Ευτύχης Φυτράκης, Γενικός Γραμματέας Αντεγκλημα-
τικής Πολιτικής Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
• Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παντεί-
ου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας 
Εγκληματολογίας

10.00-11.30: Α΄ Συνεδρία: Περί βίας
Συντονιστής: Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Ομότιμος Καθη-
γητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρείας Εγκληματολογίας

Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου 
Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εγκλη-
ματολογίας
Περί βίας. Εισαγωγικά



2018 (01) CRIME AND PUNISHMENT

 8 

Γιάννης Πανούσης, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Επι-
κοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ
Οριοθετείται η βία;

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογί-
ας, Διευθύντρια ΠΜΣ «Εγκληματολογία» Παντείου Πα-
νεπιστημίου, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Εγκληματολογίας

Αναστασία Χαλκιά, Δρ Εγκληματολογίας Παντείου Πα-
νεπιστημίου, Ειδική Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας 
Εγκληματολογίας
Στάσεις φοιτητών ελληνικών πανεπιστημίων και μα-
θητών του σχολείου του ΕΚΚΝΑ απέναντι στο βίαιο 
έγκλημα

Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών Εθνικό Κέ-
ντρο Κοινωνικών Ερευνών
Η βία της κρίσης στην ελληνική κοινωνία της κρίσης

Βασιλική Βλάχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εγκληματολο-
γίας Παντείου Πανεπιστημίου
Νομοθετικές πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του βίαιου 
εγκλήματος και προάσπιση θεμελιωδών αναγκών του 
πολίτη: σημεία σύγκλισης

11.30-12.00: Διάλειμμα καφέ

12.00- 13.30: Β’ Συνεδρία: Ηλεκτρονικά Εγκλήματα 

και Τρομοκρατία
Συντονίστρια: Καλλιόπη Σπινέλλη, Ομότιμη Καθηγή-
τρια ΕΚΠΑ

Δήμητρα Σορβατζιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ποινι-
κού Δικαίου & Εγκληματολογίας Τμήματος Νομικής Πα-
νεπιστημίου Λευκωσίας
Η ποινή ως μέτρο πάταξης και πρόληψης της τρομο-
κρατίας

Αναστάσιος Παπαθανασίου, Υπ. Δρ Ψηφιακής Εγκλη-
ματολογίας & Κυβερνοεγκλήματος, Αξιωματικός 
ΕΛ.ΑΣ.
Γεώργιος Γέρμανος, ΜΔΕ στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές 
Σπουδές, Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ.
Το φαινόμενο του Crime-as-a-Service για βίαια εγκλή-
ματα στο Σκοτεινό Διαδίκτυο (Dark Web)

Ντόρα Γιαννάκη, Πολιτικός Επιστήμονας - Εμπειρο-
γνώμονας Πολιτικών Ασφάλειας & Δικαιοσύνης, Υπ. Δρ 
Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Η συμβολή της Εγκληματολογίας στην ερμηνεία του 
φαινομένου της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων
Θεώνη Σπαθή, Υπ. Δρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Κυβερνοεκφοβισμός: Μια νέα μορφή βίας που βρίσκε-
ται ανάμεσά μας

13.30- 14.00: Συζήτηση

14.00-17.00: Διακοπή
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17.00-18.30: Γ’ Συνεδρία: Ειδικές όψεις του βίαιου 
εγκλήματος και της αντιμετώπισής του Ι
Συντονιστής: Νέστωρ Κουράκης, Ομότιμος Καθηγητής 
ΕΚΠΑ, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας

Νέστωρ Κουράκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κα-
θηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Αντιπρό-
εδρος Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας
Τα Εγκλήματα Ερωτικού Πάθους. Εισαγωγικές παρατη-
ρήσεις

Φωτεινή Μηλιώνη, Δρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθύ-
ντρια ΝΠΙΔ «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
Ο ρόλος της κοινότητας στην αντιμετώπιση των βίαιων 
εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας

Ιωάννης Τζιβάρας, Διδάσκων στο Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου, Αναπλ. Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου 
για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
Όψεις δευτερογενούς θυματοποίησης στη διεθνή ποι-
νική δικαιοσύνη: Η περίπτωση των σεξουαλικών εγκλη-
μάτων

Κωνσταντίνος Πανάγος, Υπ. Δρ Εγκληματολογίας - Σω-
φρονιστικής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η αντιμετώπιση της βίας μεταξύ κρατουμένων στις 
ΗΠΑ και στα ευρωπαϊκά σωφρονιστικά συστήματα: Η 

περίπτωση της σεξουαλικής κακοποίησης και το μοντέ-
λο της αναλογιστικής δικαιοσύνης

Ερατώ - Μαρία Ιωαννίδου, Δικαστική Ψυχολόγος, ΜSc
Eγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων 
μέσω διαδικτύου. Ο ρόλος του Ψυχολόγου στην Ελλη-
νική Αστυνομία: Καθημερινές πρακτικές πρόληψης και 
αντιμετώπισης

Παρεμβάσεις:

Απόστολος Περπέρης, Δρ Εγκληματολογίας Παντείου 
Πανεπιστημίου
Η πρόληψη του βίαιου εγκλήματος μέσω της μείωσης 
των εγκληματικών ευκαιριών: Προσέγγιση της Περιβαλ-
λοντικής Εγκληματολογίας

Ελενα Σάββα, Υπ. Δρ Εγκληματολογίας Παντείου Πα-
νεπιστημίου
Βιασμός: έγκλημα ή τιμωρία - Μία περιήγηση στις εκ-
φάνσεις της σεξουαλικής βίας με επίκεντρο το βιασμό 
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Όλγα Τζουραμάνη, Ψυχολόγος, Συνθετική Ψυχοθερα-
πεύτρια (MSc)
Βιασµός: Η αντιµετώπιση του εγκλήµατος από ψυχοθε-
ραπευτική οπτική

18.30- 19.00: Συζήτηση

19.00-20:00: Απονομή Βραβείων της Ελληνικής Εται-
ρείας Εγκληματολογίας στις καλύτερες μεταπτυχια-
κές εγκληματολογικές εργασίες

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

09.30-11.00: Δ’ Συνεδρία: Ειδικές όψεις του βίαιου 
εγκλήματος και της αντιμετώπισής του ΙΙ
Συντονίστρια: Μαρία Κρανιδιώτη, Επίκουρη Καθηγή-
τρια Εγκληματολογίας Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Έ. Λαμπροπούλου Καθηγήτρια και Δρ. Στέλλα Αγγελή  
Οργανωμένη βία και εγκληματική δράση στους νέους 
πολέμους.
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Αθανάσιος Δουζένης, Αναπλ. Καθηγητής Ιατροδικαστι-
κής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η βία στις μείζονες ψυχικές διαταραχές

Χρήστος Τσουραμάνης, Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ Δυ-
τικής Ελλάδας
Η συμβολή των εγκεφαλικών δυσλειτουργιών στην εκ-
δήλωση της βίαιης/εγκληματικής συμπεριφοράς - Επι-
σκόπηση ερευνών

Ευάγγελος Στεργιούλης, Δρ Κοινωνιολογίας Παντεί-
ου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Αστυνομικών Σπουδών 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Υποστράτηγος ε.α. 
της Ελληνικής Αστυνομίας,
Βίαια εγκλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο: Η περίπτωση 
της δολοφονίας του Stephen Lawrence (1993) και οι επι-
πτώσεις - αλλαγές στην αστυνόμευση της Μητροπολιτι-
κής Αστυνομίας του Λονδίνου

Βασιλική Σεργιάννη, Αστυνόμος Α’ - Διεύθυνση Ασφά-
λειας Αττικής, ΜΑ in International Relations, Fletcher 
School of Law and Diplomacy, Tufts University
Τα «εισαγόμενα» βίαια οργανωμένα εγκλήματα κατά 
ιδιοκτησίας

Φώτιος Σπυρόπουλος, Δρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, 
ΜΔΕ Ποινικού Δικαίου, ΜΔΕ Εγκληματολογίας, Δικηγό-
ρος (ΔΣΑ), Οικονομολόγος (ΟΕΕ)
Τραμπουκισμός (bullying) και ελληνική ποινική έννομη 
τάξη – Σκέψεις με άξονα την τροποποίηση του άρθρου 
312 ΠΚ με το άρθρο 8 του Ν. 4322/2015

Ευάγγελος Χαϊνάς, Κοινωνιολόγος, ΜΔΕ Εγκληματο-
λογίας και ΜΔΕ Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Υπ. Δρ Εγκλη-
ματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου
Η βία στους αθλητικούς χώρους στην Ελλάδα: Μορφές, 
παράγοντες και προτάσεις αντιμετώπισης

11.00- 11.30: Συζήτηση

11.30- 12.00: Διάλειμμα καφέ

12.00-13.30: Ε’ Συνεδρία: Η αντιμετώπιση του βίαιου 
εγκλήματος
Συντονίστρια: Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια 

Εγκληματολογίας, Διευθύντρια ΠΜΣ «Εγκληματολογία» 
Παντείου Πανεπιστημίου, Γενική Γραμματέας της Ελλη-
νικής Εταιρείας Εγκληματολογίας

Πηνελόπη Μηνιάτη, Υποστράτηγος ε.κ. – Βιολόγος, Δι-
ευθύντρια Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Αρ-
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Η συμβολή της εφαρμοσμένης εγκληματολογίας στην 
εξιχνίαση βίαιων εγκλημάτων - Το έργο της Διεύθυνσης 
Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ)

Γεώργιος Παπαπροδρόμου, Αστυνομικός Διευθυντής, 
Διευθυντής Δίωξης ΗλεκτρονικούΕγκλήματος, Αρχη-
γείου ΕΛ.ΑΣ.
Ο ρόλος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην 
πρόληψη και την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος

Γεώργιος Παπακωνσταντής, Ανωτ. Αξιωµατικός ΕΛ.ΑΣ. 
ε.α., Δρ Παντείου Πανεπιστηµίου, Διδάσκων Αστυνοµι-
κής Ακαδηµίας
Η ιδιαιτερότητα της παράνοµης οπλοφορίας στην Κρή-
τη και η αστυνομική καταστολή ως μέθοδος αντιμετώ-
πισης
Γεώργιος Χασάπης, ΜΔΕ Εγκληματολογίας Παντείου 
Πανεπιστημίου
Εγκληματολογική εκπαίδευση στην αντιμετώπιση βίαι-
ων εγκλημάτων από την αστυνομία
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1ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ 
«ΕΠΑΝΟΔΟΣ»: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του πρώτου 
ετήσιου συνεδρίου της ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΝΠΙΔ εποπτευό-
μενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα: «ΕΠΑΝΟΔΟΣ: η 
πορεία προς την κοινωνική επανένταξη» με μεγάλη 
συμμετοχή, σημαντικές εισηγήσεις και συγκινητικές 
στιγμές. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 18-12-17 
στο Αμφιθέατρο «Κοσμάς Ψυχοπαίδης», στο Εθνικό Κέ-
ντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), 
σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμά του.
 Χαιρετισμούς στο Συνέδριο απηύθυναν ο Γενικός 
Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του ΥΔΔΑΔ κ. 
Ευτύχης Φυτράκης εκπροσωπώντας και τον Υπουργό 
ΥΔΔΑΔ κ. Σ. Κοντονή, η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και λοιπών Δο-
μών Εγκλεισμού Κρατουμένων, κα Παναγιώτα Κοζομπό-
λη – Αμανατίδη, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βα-
σίλειος Πέππας, η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ

Στις 7-8 Ιουνίου 2017 έλαβε χώρα στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Νομική Σχολή, Τομέας 
Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών) διεθνής 
επιστημονική συνάντηση (Workshop) ερευνητών και κα-
θηγητών Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας εννέα 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρίας, 
Γερμανίας, Ελλάδας, Ηνωμένου Βασιλείου, Ισπανίας, 
Κροατίας, Πολωνίας, Τσεχίας και Φινλανδίας) με πρω-
τοβουλία του διευθυντή του Ινστιτούτου Max-Planck 
για Αλλοδαπό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (Freiburg 
Γερμανίας), κ. Hans-Jörg Albrecht και από την ελληνική 
πλευρά της αν. καθηγήτριας και μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας 
κας Αγγελικής Πιτσελά. Αντικείμενο της συνάντησης 
αποτέλεσαν οι περιορισμοί συγκεκριμένων αστικών και 
πολιτικών δικαιωμάτων που συνοδεύουν την ποινική κα-
ταδίκη και τα κωλύματα κοινωνικής επανένταξης των 

αποφυλακισμένων, με στόχο την εκπόνηση συγκριτικής 
ευρωπαϊκής μελέτης. Η συνάντηση ήταν υπό την αιγίδα 
της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και του Max Planck Ιν-
στιτούτου για Αλλοδαπό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο και 
πραγματοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της 
Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, της Γενικής Γραμματείας 
Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του 
Max Planck Ινστιτούτου για Αλλοδαπό και Διεθνές Ποι-
νικό Δίκαιο.

Παρεμβάσεις:

Ευδοξία Ζ. Φασούλα, ΔΝ Δικηγόρος - Δικαστική και 
Αναλυτική Γραφολόγος
Η συνδρομή της γραφολογικής επιστήμης στην αξιολό-
γηση γραφικών ιχνών βίαιων εγκλημάτων / εγκληματιών

Δημήτριος Παπαδημητρόπουλος, Δικηγόρος παρ’ 
Αρείω Πάγω, ΔΜΣ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Προϊστάμε-
νος Δικών ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Αν. Καθηγητής Σχολής Αξιωμα-
τικών ΕΛ.ΑΣ.
Θέματα δικηγορικής πρακτικής στην αντιμετώπιση της 
βίας

13.30-14.00: Συζήτηση - Συμπεράσματα - Λήξη Εργα-
σιών Συνεδρίου

Τα πρακτικά του συνεδρίου δημοσιεύτηκαν στο τελεύ-
ταιο τεύχος του περιοδικού «Εγκληματολογία».

Oι φωτογραφίες του Συνεδρίου έχουν ληφθεί απο τον 
αγαπητό φίλο και συνάδελφο κ. Δημήτριο Παπαδημητρόπουλο.
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Η παρουσίαση των καλών πρακτικών αφενός από την 
πλευρά της Επανόδου αφετέρου από τους συνεργαζό-
μενους φορείς συνέβαλε στην αποτύπωση του σημαντι-
κού έργου στον τομέα αυτό τόσο από την πλευρά των 
ομιλητών όσο και από την πλευρά του ακροατηρίου με 
τις γόνιμες παρεμβάσεις και ερωτήσεις του. 
Σημαντική υπήρξε η συμβολή των επαγγελματιών από 
το χώρο των Καταστημάτων Κράτησης, των Δικαστη-

ρίων και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο.
Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν με τις αναλυτι-
κές παρουσιάσεις των εργαστηρίων της Επανόδου με 
ωραίο θεατρικό δρώμενο και τη μουσική συντροφιά της 
μουσικής ομάδας της Επανόδου. Έχει ήδη δρομολογη-
θεί η δημοσίευση των πρακτικών του Συνεδρίου. 

Το Δ.Σ. και το προσωπικό της Επανόδου θέλουν να ευ-
χαριστήσουν θερμά όλους τους συμμετέχοντες και τους 
εθελοντές για την άρτια διοργάνωση του Συνεδρίου.

Ξένη Δημητρίου, η κα Κοντονή εκ μέρους του ΕΚΔΔΑ 
και η Πρόεδρος της Επανόδου καθηγήτρια κα Χριστίνα 
Ζαραφωνίτου.
Πριν την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου έγινε για 
πρώτη φορά η βράβευση των καλύτερων επιστημονι-
κών μελετών για θέματα κοινωνικής επανένταξης και 
των καλύτερων παραδειγμάτων στην πορεία για την 
κοινωνική επανένταξη. Το μεν πρώτο βραβείο παραδό-
θηκε από τον Πρόεδρο των ΕΛ.ΠΕ ομότιμο καθηγητή 
κ. Σ. Τσοτσορό το δε δεύτερο από την Εισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου. 
Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου της Επανόδου 
συμμετείχαν πολλά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Οι εισηγήσεις ήταν υψηλού επιπέδου και αφορούσαν 
τόσο την επιστημονική διάσταση της έννοιας της κοινω-
νικής επανένταξης όσο και την πρακτική εφαρμογή της. 
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το Σπίτι της Κύπρου και η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματο-
λογίας συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα την παρου-
σίαση  του βιβλίου του Δρα Μιχάλη Χατζηδημητρίου με 
τίτλο «Εγκληματολογία: Η Κοινοτική Αστυνόμευση στην 
Κύπρο», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Εν Τύ-
ποις». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε απόγευμα της 
7ης Δεκεμβρίου 2017 στο Σπίτι της Κύπρου (Ξενοφώ-
ντος 2Α, Σύνταγμα, Αθήνα).
H εκδήλωση ξεκίνησε με την Καθηγήτρια κ. Χριστίνα 
Ζαραφωνίτου να απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους της 
Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας και να αναφέ-

ρεται στο μοντέλο της κοινοτικής αστυνόμευσης σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρέ-
ας Χρίστου, Δικηγόρος, παρουσίασε τη ζωή και το έργο 
του συγγραφέα. Τέλος, ο κ. Χάρης Παπαχαραλάμπους, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Φιλοσο-
φίας Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου παρουσίασε αναλυτικά τη δομή και τις βασικές 
θέσεις του βιβλίου. Η εκδήλωση έληξε με την αντιφώ-
νηση του συγγραφέα. 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το βιβλίο μπο-
ρούν να αντληθούν από την ακόλουθη ιστοσελίδα.

2ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2017, το Tμήμα Νομικής του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Ινστι-
τούτο Ποινικών Σπουδών και Εγκληματολογίας και το 
Cyprus Center of Law & Justice διεξήγαγαν υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως 
της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2ο Παγκύπριο Συνέδριο 
Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογίας με γενικό τίτλο 
«Ποινικές & Εγκληματολογικές Προκλήσεις – Αντιπαρά-
θεση ή Διάλογος;». Περισσότερες πληροφορίες για το 
συνέδριο μπορούν να αντληθούν στον ακόλουθο σύν-
δεσμο. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ

Στις 28 και 29 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων το συ-
νέδριο που συνδιοργανώθηκε από τη Βουλή των Ελλή-
νων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων και το Εργαστήριο Μελέτης για τη 
Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης με θέμα «Η καλή νομοθέτηση ως ανα-
γκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής 
λειτουργίας της Πολιτείας». Τα πρακτικά του συνεδρίου 
είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Μαΐου, η Ιατροδικα-
στική Υπηρεσία Πειραιώς διοργάνωσε υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης Επιστημονική Διημερίδα 
με θέμα «η Ιατροδικαστική και η Νομική Επιστήμη στην 
Απονομή Δικαιοσύνης» στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Στη διημερίδα θα συμμετά-
σχουν δεκάδες διακεκριμένοι εισηγητές, οι οποίοι θα 

goo.gl/313PBe
https://www.unic.ac.cy/el/events/2o-pagkyprio-synedrio-poinikoy-dikaioy-kai-egklimatologias
https://www.unic.ac.cy/el/events/2o-pagkyprio-synedrio-poinikoy-dikaioy-kai-egklimatologias
http://www.voria.gr/article/kontonis-i-kali-nomothetisi-simio-anadixis-tou-kratous-dikeou
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παρουσιάσουν θέματα που άπτονται των εξής θεματι-
κών ενοτήτων:

-Ιατροδικαστική στην Ελλάδα
-Ιατρικά Εργαστήρια στην πράξη
-Ιατρική Αμέλεια και Ιατροδικαστική διερεύνηση
-Κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία
-Εξαρτησιογόνες ουσίες και θάνατοι λόγω κατάχρησης
-Ατυχήματα και αυτοχειρίες
-Προανακριτική διερεύνηση Ιατροδικαστικών περιστα-
τικών

Οι παρουσιάσεις παρατίθενται στην ακόλουθη 
ιστοσελίδα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»

Η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας και το Εργαστή-
ριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπι-
στημίου διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα «Τα σεξουα-
λικά εγκλήματα στη διεθνή ποινική δικαιοσύνη», που θα 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 και ώρα 
19:00 στο Παλαιό Κτήριο της Νομικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (αίθου-
σα A’ Μαθηματικών, οδός Σόλωνος 57). Εισηγητής της 
εκδήλωσης υπήρξε ο κ. Ιωάννης Τζιβάρας, Διδάκτωρ 
Νομικής ΔΠΘ - Διδάσκων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύ-
πρου - Αναπληρωτής Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου 
για τον ΟΗΕ. Η παρουσίαση του εισηγητή μπορεί να 
αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ-
ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΣΤΟ 
«ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» (Dark 
Web)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού προγράμ-
ματος Medi@4sec, το οποίο έχει ως αντικείμενο την 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην δημόσια 
ασφάλεια και υλοποιείται από κοινοπραξία στην οποία 

συμμετέχει το ΚΕ.ΜΕ.Α., πραγματοποιήθηκε στις 26 Σε-
πτεμβρίου 2017 στη Χάγη με μεγάλη επιτυχία το τρίτο 
από τα έξι προγραμματισμένα θεματικά εργαστήρια με 
τίτλο: “Dark Web”, που οργάνωσε η TNO-Innovation for 
Life.
‘Ποιές είναι οι εγκληματικές δραστηριότητες που ανα-
πτύσσονται στο Σκοτεινό Διαδίκτυο και τι ενέργειες 
πρέπει να γίνουν για να ελλατωθούν και να εξαλει-
φθούν;’ ήταν το κεντρικό ερώτημα της ημερίδας που 
απασχόλησε τους 70 συνολικά συμμετέχοντες απο τον 
διεθνή χώρο των υπηρεσιών επιβολής νόμου, ακαδη-
μαικούς, ερευνητές, επαγγελματίες της αγοράς και όχι 
μόνον.
Στόχος της ημερίδας ήταν να γίνει ανταλλαγή γνώσης 
και βέλτιστων πρακτικών και να σκιαγραφηθεί το μέλ-
λον της αστυνόμευσης του Σκοτεινού Διαδικτύου.
Οι ολοένα και περισσότερο αναπτυσσόμενες δραστη-
ριότητες στο Σκοτεινό Διαδίκτυο έχουν δημιουργήσει 
νέα κανάλια επικοινωνίας και συναλλαγών και νέες ευ-
καιρίες στην ανάπτυξη της εγκληματικότητας ιδιαίτερα 
στην ανάπτυξη των σκοτεινών και παράνομων αγορών, 
των κυβερνο-επιθέσεων, του οικονομικού εγκλήματος 
και της τρομοκρατίας.
Σε αυτό το σκοτεινό διαδικτυακό περιβάλλον, όπου οι 
εγκληματίες με την ανωνυμία τους συνεργάζονται και 
λειτουργούν γρήγορα και καινοτόμα, οι απαιτήσεις διε-
θνούς συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και χρή-
σης κοινών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για τους 
ανακριτές, ανάγκης κοινού διεθνούς νομικού πλαισίου 
με κανονισμούς επι κρυπτονομισμάτων, υποχρεωτικών 
αξιολογήσεων κινδύνου για παρόχους υπηρεσιών και 
εταιρείες σχετικές με τον κυβερνοχώρο καθώς και δι-
άσπασης των σκοτεινών αγορών μέσω της καινοτομί-
ας σε επίπεδο έρευνας ήταν μερικά από τα σημαντικά 
αποτελέσματα που αναδείχθηκαν στο εργαστήριο.
 Ο Markus Walter εκπρόσωπος της Ε.Ε συγκεκριμένα 
ανέφερε: ‘Είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια παγκόσμια 
στρατηγική καταπολέμησης, επομένως πρέπει να επικε-
ντρωθούμε σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο και όχι μόνον. Είναι αρκετές οι συντονι-
σμένες προσπάθειες που έχουν γίνει σε τοπικό επίπεδο 
και θα πρέπει αυτές να ενδυναμωθούν με συνεργασίες’.
Οι παρουσιάσεις των ομιλητών και οι αναλυτικές ανα-
φορές από την ερευνητική ομάδα του έργου για το ερ-

https://mitropolitiko.edu.gr/el/ekdilwseis-seminaria-mitropolitikou-kollegiou-1/2172-amc-synedrio-iatrodikastikis
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1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

Στις 22 – 23 Σεπτεμβρίου 2017 και στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου διεξήχθη 
με αξιοσημείωτη επιτυχία το 1o Πανελλήνιο Συνέδριο 
Δικαστικής Γραφολογίας. Διοργανωτής η Πανελλήνια 
Ένωση Δικαστικών Γραφολόγων Πραγματογνωμόνων 
Εξεταστών Γραφής και Εγγράφων. Στο συνέδριο φιλο-
ξενήθηκαν ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος 
εισηγήσεις Ελλήνων εκπροσώπων της δικαστικής γρα-
φολογίας, δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων, καθώς 
επίσης και διακεκριμένων Ιταλών καθηγητών του ευρύ-
τερου χώρου της δικαστικής γραφολογίας. Μεταξύ των 
θεματικών, ζητήματα τεχνικά και δικονομικά της γρα-
φολογικής πραγματογνωμοσύνης, γραφοπαθολογίας 
με έμφαση στη γραφολογική εξέταση των διαθηκών, 
γραφοσκοπικής τεχνολογίας, ανάλυσης των μορφών 
πλαστογραφίας στη σύγχρονη ελληνική δικανική πραγ-
ματικότητα, καθώς και οι νομολογιακές εξελίξεις στην 
κατοχύρωση των δικαστικών γραφολόγων κατά την 
άσκηση του επαγγέλματός τους. Στο πλαίσιο του συνε-
δρίου πραγματοποιήθηκε επίσης τεχνικό workshop σχε-
τικά με την εργαστηριακή εξέταση εγγράφων σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Δικτύου ENFSI 
(The European Network of Forensic Science Institutes). 
Οι τελικές εντυπώσεις στα συμπεράσματα του συνεδρί-

ου υπήρξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές και ενδυναμωτι-
κές για την επιστήμη της δικαστικής γραφολογίας στην 
Ελλάδα κι αναμένεται με ενδιαφέρον η συνέχεια στη 
σχετική πρωτοβουλία.

Παρουσίαση: Ευδοξία Φασούλα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το Εργαστήριο Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντεί-
ου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Μεθοδολογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, διοργάνωσαν 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 το Σεμινάριο «Με-
θοδολογία Εγκληματολογικών Ερευνών και Μελετών». 
Επιστημονικά υπεύθυνες του Σεμιναρίου ήταν η Καθ. 
Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του ΕΑστΕ, και η 
Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών στο ΕΚΚΕ 
και επιστημονικά υπεύθυνη του Εργαστηρίου Μεθοδο-
λογίας και Έρευνας στην Εγκληματολογία του ΕΚΚΕ. 
Στην Οργανωτική Ομάδα συμμετείχαν: Η υπεύθυνη 
διοικητικής υποστήριξης του ΕΑΣΤΕ Ντορίνα Ηλιο-
πούλου, Κοινωνιολόγος & MSc Criminology, η Ντόρα 
Γιαννάκη, Πολιτικός Επιστήμονας–Εμπειρογνώμονας 
Πολιτικών Ασφάλειας & Δικαιοσύνης (MA Security & 
Justice), Υπ. Διδάκτωρ Εγκληματολογίας Παντείου Πα-
νεπιστημίου και ο Ευάγγελος Χαϊνάς, Κοινωνιολόγος, 
ΜΔΕ Εγκληματολογίας και Υπ. Διδάκτωρ Εγκληματολο-
γίας Παντείου Πανεπιστημίου. 

Ο σκοπός του Σεμιναρίου ήταν διττός: αφενός, η εν-
δελεχής εξέταση των μεθόδων και τεχνικών που προ-
σιδιάζουν στην εμπειρική διερεύνηση του αστεακού 
εγκληματικού φαινομένου στο πλαίσιο μιας γενικότε-
ρης συζήτησης περί μεθόδων και εργαλείων της εγκλη-
ματολογικής έρευνας, και αφετέρου, η εξέταση συγκε-
κριμένων ζητημάτων μεθοδολογικής εφαρμογής μέσα 
από την παρουσίαση των διπλωματικών, διδακτορικών, 
μεταδιδακτορικών και λοιπών μελετών από πλευράς 
συμμετεχόντων, με στόχο την ανάπτυξη διαλόγου και 

γαστήριο θα είναι σύντομα διαθέσιμα. 

http://www.kemea.gr/el/nea-prokirykseis/teleftaia-nea/601-dark-web
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τη διευκόλυνσή τους κατά την εκπόνηση των μελετών 
τους. Το εν λόγω Σεμινάριο ξεκίνησε στις 9/11/2016 και 
ολοκληρώθηκε στις 24/5/2017 και λάμβανε χώρα κάθε 
Τετάρτη 16.00-18.00 στην Αίθουσα Γ2 του Παντείου 
Πανεπιστημίου (3ο ς όρ. Επταώροφου κτιρίου), στην Αί-
θουσα Συνεδριάσεων του ΕΚΚΕ (Κρατίνου 9 & Αθηνάς 
8ος όροφος, είσοδος από Κρατίνου) καθώς και στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του ΕΑΣΤΕ (αίθ. Δ8 κτιρίου 
ΔΕΣΚΟΙ). 

Στο Σεμινάριο συμμετείχαν, μετά από ανοιχτή πρόσκλη-
ση και αξιολόγηση των σχετικών αιτήσεων, συνολικά 25 
άτομα: 1 μεταδιδάκτορας, 1 διδάκτορας, 8 υποψήφιοι δι-
δάκτορες, 5 τελειόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 10 
μεταπτυχιακοί φοιτητές δευτέρου έτους. Κατά το χειμε-
ρινό εξάμηνο, το Σεμινάριο οργανώθηκε με την μορφή 
διαλέξεων, στο πλαίσιο των οποίων οι συμμετέχοντες 
κλήθηκαν να παρακολουθήσουν εισηγήσεις που διενερ-
γήθηκαν από εξέχοντες καλεσμένους, πανεπιστημια-
κούς και ερευνητές, σε θέματα που σχετίζονταν με τις 
μεθόδους και τα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας. 
Στο τέλος κάθε εισήγησης, τα μέλη του Σεμιναρίου συμ-
μετείχαν ενεργά σε εποικοδομητικές συζητήσεις επί με-
θοδολογικών ζητημάτων, ενώ παράλληλα λάμβαναν και 
χρήσιμο υποστηρικτικό-εκπαιδευτικό υλικό από τους 
εισηγητές. 

[Απόσπασμα από την παρουσίαση του σεμιναρίου με 
την υπογραφή των επιστημονικά υπευθύνων στον επί-
σημο διαδικτυακό τόπο του Εργαστηρίου Αστεακής 
Εγκληματολογίας].  

ΚΥΚΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ 
«ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ»

Το Εργαστήριο  Αστεακής   Εγκληματολογίας  του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εργαστήριο  
Κοινωνικής  Πληροφορικής  του ΤΕΙ  Δυτικής  Ελλάδας 
διοργανώνουν κύκλους σεμιναρίων με θέμα «Έγκλημα  
και  Κινηματογράφος». Ο πρώτος κύκλος διεξήχθη κατά 
το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-
2017, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον ο τρίτος κύκλος 
του σεμιναρίου. Αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να 
αντληθούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο εδώ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΔΑ)

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, το Εθνικό κέντρο Δημόσι-
ας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ο Σύνδεσμος 
Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλίκων Ελλάδος (ΣΕΔΑ) και 
το Εργαστήριο «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμε-
σολάβηση» του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου 
συμφώνησαν να υπογράψουν από κοινού Συμφωνία Συ-
νεργασίας, με αντικείμενο:
1. τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαστηρίου καινο-
τομίας στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης της 
παραβατικότητας των ανηλίκων.
2. τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών 
δράσεων και προγραμμάτων που θα απευθύνονται στα 
μέλη του Συνδέσμου Επιμελητών Δικαστηρίων Ανηλί-
κων Ελλάδος (ΣΕΔΑ). Ειδικότερα, για τον σχεδιασμό 
των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα συγκροτηθεί 
Ομάδα Εργασίας στο ΕΚΔΔΑ, αποτελούμενη από 
Μέλη του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ 
και επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου «Αποκα-
ταστατική Δικαιοσύνη και Διαμεσολάβηση» του Τμήμα-
τος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 
του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα επιμορφωτικά αυτά 
προγράμματα θα αφορούν σε θέματα επανορθωτικής-
αποκαταστατικής δικαιοσύνης, μεταχείρισης των πα-
ραβατικών ανηλίκων, διαμεσολάβησης, συνδιαλλαγής 
ανήλικου δράστη και θύματος, διαδικασιών συμφιλίω-
σης, επίλυσης συγκρούσεων και σε άλλα συναφή θέμα-
τα.
Τη συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν η Πρόεδρος ΕΚ-
ΔΔΑ, Αν. Καθ. ΑΠΘ Ιφιγένεια Καμτσίδου, η Πρόεδρος 
ΣΕΔΑ, κα Παρασκευή Ζαγούρα, και η Διευθύντρια του 
Εργαστηρίου «Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Διαμε-
σολάβηση», Καθ. Βασιλική Αρτινοπούλου. Η όλη συνερ-

http://easte.panteion.gr/index.php/seminars/movie-seminars
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 
“THE ART OF CRIME”

Το τεύχος της ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης “The 
Art of Crime”, που εκδίδεται από το Εργαστήριο Ποινι-
κών και Εγκληματολογικών Ερευνών της Νομικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών υπό τη διεύθυνση της Επ. Καθηγήτριας Τ. Τζαν-
νετάκη, δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2017 στην ιστοσε-
λίδα www.theartofcrime.gr. Εκεί αναλύονται ζητήματα 
ποινικoύ δικαίου, εγκληματολογίας, σωφρονιστικής και 
αντεγκληματικής πολιτικής. Εκεί αναλύονται ζητήματα 
ποινικoύ δικαίου, εγκληματολογίας, σωφρονιστικής και 
αντεγκληματικής πολιτικής. Μεταξύ άλλων, το τεύχος 
περιλαμβάνει συνέντευξη του Καθηγητή Andrew von 
Hirsch και μελέτη του Καθηγητή Ν. Ανδρουλάκη με 
θέμα την επιταγή της αναλογικότητας. Ένα νεότερο 
τεύχος του ίδιου ηλεκτρονικού περιοδικού, το τεύχος 
Νοεμβρίου 2017, κυκλοφόρησε περί τα Χριστούγεννα 
2017, με πλούσιο όπως πάντα περιεχόμενο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩ-
ΡΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙ-
ΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ «CRIME TIMES», 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΎΝΗ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΚΕ.Μ.Ε.)

Με την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Μελέτης του 
Εγκλήματος, εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2017 το 3ο τεύχος 
της ηλεκτρονικής περιοδικής Επιθεώρησης Εγκλημα-
τολογίας  και ποινικής δικαιοσύνης «Crime Times», στο 
οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα άρθρα: «Προ-
σεγγίσεις του Εγκληματικού Έρωτα» του Ομ. Καθηγητή 
κ. Γιάννη Πανούση, συνέντευξη του κ. Παναγιώτη Τρια-
νταφύλλου και της κας Χρύσας Ευαγγέλου, εθελοντών 
εκπαιδευτικών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του 
ΟΚΑΝΑ σχετικά με τις σημαντικότατες δράσεις του 
τελευταίου, το κείμενο «Γιατροί στο εδώλιο για εγκλη-
ματική αμέλεια» της δικηγόρου Φωτεινής Ντούρα, το 
οποίο βασίζεται σε πρόσφατες αποφάσεις της ελληνι-
κής νομολογίας καθώς και άρθρο της Θεώνης Σπαθή, 
Εγκληματολόγου, περί «Σκοτεινού Διαδικτύου», αναλύ-
οντας τις νέες τάσεις στο κυβερνοέγκλημα. 
Στο τρέχον 4ο τεύχος (Νοεμβρίου 2017) του 
«CrimeTimes» φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων κείμενο 
του Ομ. Καθηγητή Γιάννη Πανούση ως κεντρικό άρθρο, 
άρθρο της Ψυχολόγου Άννας Μαρίας Παπαγεωργίου 
σχετικά με το Γραφείο για την Καταπολέμηση της Εμπο-
ρίας Ανθρώπων, η έρευνα της δικηγόρου Χριστιάνας 
Στυλιανίδου στο Ψυχιατρικό Κατάστημα Κορυδαλλού 
σχετικά με τη διαχείριση της επικινδυνότητας των ψυχι-
κά ασθενών, άρθρο της Δρ. Αγγελικής Καρδαρά, διδά-
κτορος του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με τη 
γλωσσική επικοινωνία των εγκλείστων στις φυλακές κα-
θώς και ενδελεχής παρουσίαση της Μάρθας Λεμπέση, 
Κοινωνιολόγου – Εγκληματολόγου, σχετικά με τους αν-
θρωποκτόνους serial-killers.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

γασία θα υποστηριχθεί από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 
(ΙΝΕΠ) του ΕΚΔΔΑ το οποίο εκπροσωπήθηκε στη συνά-
ντηση αυτή από τη Διευθύντριά του, δρα Άννα Κοντονή.
Με στόχο τη βέλτιστη υλοποίηση του προβλεπόμενου 
έργου και τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της 
συνεργασίας των δύο φορέων, θα συγκροτηθεί Επιστη-
μονική Επιτροπή, υπό την εποπτεία και το συντονισμό 
του ΕΚΔΔΑ. Πηγή.

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/en/2015-10-13-10-11-22/155-2015-all/645-symfonia-synergasias-ekdda-seda-ergastiriou-apokatastatiki-dikaiosyni-kai-diamesolavisi-panteio-panepistimio
http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php/en/2015-10-13-10-11-22/155-2015-all/645-symfonia-synergasias-ekdda-seda-ergastiriou-apokatastatiki-dikaiosyni-kai-diamesolavisi-panteio-panepistimio
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Επεξεργασία από το Δρα Βίκτωρα Τσιλώνη, με 
βάση σχετική πληροφόρηση από τον Καθηγητή 
Χανς Γιούργκεν Κέρνερ (Τύμπινγκεν)

Επέκταση του Σχεδίου για τις Αδικαιολόγητα Επιεικείς 
Ποινές προβλέπει νομοσχέδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
σύμφωνα με το οποίο μπορεί οποιοσδήποτε να αιτηθεί 
στον Εισαγγελέα την επανεξέταση της επιβληθείσας 
ποινής εντός 28 ημερών από την επιβολή της. Η επέ-
κταση που προβλέπεται θα αφορά τα εγκλήματα της 
τρομοκρατίας και της συγκάλυψης των τρομοκρατικών 
ενεργειών. 

Έρευνα για τη Σύνδεση της Ανισότητας με τις Εκδη-
λώσεις Βίας
Η έρευνα που διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο της 
Βόννης εγκαθιδρύει  αφενός την αιτιώδη συσχέτιση με-
ταξύ της θέσης ισχύος του δράστη και της θέσης του 
θύματος και αφετέρου την ηθική απαγκίστρωση κατά 
την άσκηση της βίας. Μέσα από διενέργεια πειράματος 
επιβεβαιώθηκε ότι η διαφορετική θέση ισχύος σχετίζε-
ται με την αύξηση των περιστατικών εμφάνισης βίαιων 
συμπεριφορών.

Χρήση Στατιστικών Δεδομένων από τα Δικαστήρια 
Ανηλίκων
Τα Δικαστήρια Ανηλίκων επιχειρούν να κάνουν εκτενέ-
στερη χρήση δεδομένων που προκύπτουν από διεξαγω-
γή ερευνών έτσι ώστε να βελτιώσουν την έκβαση των 
αποφάσεών τους και να μπορεί να υπάρξει σύμπλευση 
των δικαστικών πορισμάτων με τις ανάγκες της κοινωνί-
ας. Η έρευνα προτείνει πέντε τρόπους με τους οποίους, 
οι δικαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν δεδομένα 
που συλλέγονται κατόπιν έρευνας ώστε να καταλάβουν 
ποιοι ανήλικοι πρέπει να έχουν διαφορετική μεταχείρι-
ση, καθώς και ποια μέτρα έχουν περισσότερη αποτελε-
σματικότητα μέσα από την επικοινωνία του δικαστηρίου 
με το σχολείο και άλλους κοινωνικούς φορείς. Τέλος, η 
συλλογή δεδομένων από περισσότερα δικαστήρια μπο-
ρεί να οδηγήσει τους δικαστές σε δικαιότερες λύσεις, 
καθώς οι ίδιοι διστάζουν να χρησιμοποιήσουν αποκλει-
στικά δεδομένα που συλλέγουν εμπειρικά και αποκλει-
στικά από το δικό τους Δικαστήριο.

Έρευνα για Εγκλήματα Κατά Προσώπων με Αναπηρία 
και Εγκλήματα Μίσους
Έρευνα που διεξήχθη από το Γραφείο Δικαστικής Στατι-
στικής (Bureau of Justice Statistics BJS) κατέδειξε αύ-

Νέοι Χώροι Αναμονής για τους Μάρτυρες και τα Θύ-
ματα Προκειμένου να Βελτιώσουν την Εμπειρία της 
Παραμονής στο Δικαστήριο
Ανάπλαση των δικαστικών χώρων προβλέπεται από τις 
Υπηρεσίες Αγγλικών Δικαστηρίων (HMCTS), οι οποί-
ες αναλαμβάνουν τη δημιουργία νέων χώρων στους 
οποίους θα φιλοξενούνται τα θύματα και οι μάρτυρες 
κατά την παραμονή τους στους δικαστικούς χώρους. Η 
ανάπλαση αυτή ξεκίνησε με βάση την έρευνα που διε-
νεργήθηκε σε 156.000 θύματα και μάρτυρες, σύμφωνα 
με την οποία μικρές αλλαγές στο χώρο μπορούν να κα-
ταστήσουν την εμπειρία της επαφής με την δικαιοσύνη 
λιγότερο αγχωτική και επίπονη. 
Το σχέδιο προβλέπει επίσης και τη δημιουργία αιθου-
σών που θα συνδέονται με την αίθουσα του Δικαστη-
ρίου μέσω των νέων  τεχνολογιών ώστε να δίνονται 
καταθέσεις μαρτύρων εξ αποστάσεως. Τέλος, έχουν 
προγραμματιστεί και ενημερώσεις των μαρτύρων και 
των θυμάτων για τη διαδικασία που ακολουθείται ώστε 
να καταστεί αυτή πιο προσιτή και κατανοητή. 

Επέκταση του Σχεδίου για τις Αδικαιολόγητα Επιει-
κείς Ποινές

Στο www.CrimeTimes.gr μπορείτε επίσης να διαβάσετε 
κείμενα που αφορούν την κατάρριψη μύθων αναφορικά 
με το έγκλημα, να δείτε σχετικά βίντεο και να ενημερω-
θείτε για τις σύγχρονες εξελίξεις στην εγκληματολογι-
κή έρευνα και την ποινική νομολογία.
Περισσότερες πληροφορίες:
-για τον επιστημονικό φορέα ΚΕ.Μ.Ε.: www.e-keme.gr  
-για το ηλεκτρονικό περιοδικό Εγκληματολογίας και 
Ποινικής Δικαιοσύνης CrimeTimes: www.crimetimes.gr
 Και στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter, Linkedin

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.562716.de
http://www.diw.de/sixcms/detail.php?id=diw_01.c.562716.de
http://www.ncjj.org/pdf/Judges%20Briefs/NCJFCJ_5_Ways_Data_R9.pdf?ed2f26df2d9c416fbddddd2330a778c6=ovoxvtiiix-oanivtox
http://www.ncjj.org/pdf/Judges%20Briefs/NCJFCJ_5_Ways_Data_R9.pdf?ed2f26df2d9c416fbddddd2330a778c6=ovoxvtiiix-oanivtox
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/capd0915st_sum.pdf?utm_source=juststats&utm_medium=email&utm_content=capd0915st_summary_pdf&utm_campaign=capd0915st&ed2f26df2d9c416fbddddd2330a778c6=dzjwyljqhg-dhagzljy
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/capd0915st_sum.pdf?utm_source=juststats&utm_medium=email&utm_content=capd0915st_summary_pdf&utm_campaign=capd0915st&ed2f26df2d9c416fbddddd2330a778c6=dzjwyljqhg-dhagzljy
https://www.gov.uk/government/news/new-victim-and-witness-rooms-to-improve-court-experience
https://www.gov.uk/government/news/new-victim-and-witness-rooms-to-improve-court-experience
https://www.gov.uk/government/news/new-victim-and-witness-rooms-to-improve-court-experience
https://www.gov.uk/government/news/terror-offences-extension-to-unduly-lenient-sentence-scheme-comes-into-effect
https://www.gov.uk/government/news/terror-offences-extension-to-unduly-lenient-sentence-scheme-comes-into-effect
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ξηση των επιθέσεων σε βάρος προσώπων με αναπηρία 
για το διάστημα μεταξύ 2009-2015 στις Η.Π.Α. Αντίθε-
τα, στα εγκλήματα μίσους δεν σημειώθηκε σοβαρή δια-
κύμανση κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η Αρχή της Ενσωμάτωσης στο Πεδίο των Αποδεικτι-
κών Στοιχείων
Η Σχολή Κοινωνικών και Συμπεριφορικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Erasmus του Ρότερνταμ της Ολλαν-
δίας διενέργησε το 2017 έρευνα σε σχέση με την αρχή 
της ενσωμάτωσης στο πεδίο των αποδεικτικών μέσων. 
Η αρχή της ενσωμάτωσης ως θεωρητική αρχή που επι-
χειρήθηκε να εξεταστεί και να επιβεβαιωθεί από την 
παρούσα έρευνα αναφέρεται στη σχέση μεταξύ ενός 
αποδεικτικού μέσου και των αποδεικτικών στοιχείων και 
της εκτίμησης αυτών από το δικαστήριο και τους ενόρ-
κους. Έτσι, εξετάζεται πώς θα αξιολογείτο ένα αποδει-
κτικό στοιχείο, αν δεν είχε προηγηθεί ένα πολύ ισχυρό 
αποδεικτικό μέσο, όπως λόγου χάριν η ομολογία του 
κατηγορούμενου.

Ο Ρόλος των Παραγόντων Αύξησης Θυμού στη Σχέση 
Μεταξύ Αποκλεισμού και Επιθετικότητας σε Βάρος 
Αθώων
Η έρευνα που διενεργήθηκε από το Εθνικό Επιστημο-
νικό Κέντρο της Πολωνίας και δημοσιεύθηκε το 2016, 
εξετάζει τη σχέση μεταξύ του αποκλεισμού και της επι-
θετικότητας σε βάρος προσώπων που δεν συνδέονται 
με την αρχική κατάσταση αποκλεισμού. Ειδικότερα δι-
ερευνά την παραπάνω σχέση ανάλογα με την ύπαρξη 
κάποιων παραγόντων που υποδεικνύουν τάσεις επιθε-
τικότητας. Αυτοί οι παράγοντες είναι η συναισθηματική 
παρορμητικότητα, ο διανοητικός ψυχαναγκασμός και η 
έμφυτη τάση ως στοιχείο της προσωπικότητας.

Μια αποτίμηση της εννοιολόγησης του οικονομικού 
Κυβερνοεγκλήματος ως Οργανωμένου Εγκλήματος
Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Εγκλήματος και την 
Επιβολή του Δικαίου της Ολλανδίας διεξήγαγε έρευνα 
για τη φύση του κυβερνοεγκλήματος, η οποία δημοσι-
εύθηκε το Νοέμβριο του 2016. Η έρευνα εξετάζει τα 
κυβερνοεγκλήματα που διενεργούνται με κίνητρο την 
απόκτηση κέρδους και πλήττουν τον τραπεζικό και οι-
κονομικό τομέα. Υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις που 

συσχετίζουν το κυβερνοέγκλημα με το οργανωμένο 
έγκλημα, αλλά στοιχεία από εμπειρικες έρευνες δεν 
επιβεβαιώνουν αυτό μέχρι σήμερα. Η παρούσα έρευνα 
επιχειρεί να ανιχνεύσει αυτά τα εμπειρικά στοιχεία που 
επιβεβαιώνουν ή ματαιώνουν τον χαρακτηρισμό αυτών 
εγκληματικών δικτύων ως οργανωμένο έγκλημα. Έτσι, 
εξετάστηκαν η δομή, η σύνθεση, οι σχέσεις μεταξύ των 
μερών, η χρήση βίας και η σχέση τους με τη νόμιμη οι-
κονομία. Προτείνονται τέλος, πολιτικές αντιμετώπισης 
και θεωρητικά ζητήματα προς περαιτέρω έρευνα. 

Η Σταθερότητα των Συμφωνιών Καρτέλ Παρά την 
Απουσία του Δικαίου στις Σχέσεις τους
Την ρύθμιση των συμφωνιών καρτέλ εξέτασε το Τμήμα 
της Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Erasmus, του 
Ρότερνταμ, που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο 2016. Πα-
ρατηρείται ότι παρά την ανυπαρξία οποιασδήποτε συμ-
φωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε ενώσεις καρτέλ, 
αυτές χαρακτηρίζονται από σταθερότητα  και όχι συ-
γκρούσεις ή αστάθεια. Το άρθρο εξετάζει με αφορμή 
αυτό το κοινωνικό φαινόμενο την σημασία των κοινωνι-
κών μηχανισμών που καθιστούν δυνατή τη σταθερότη-
τα, ελέγχουν, συντονίζουν και επιβάλλουν συμπεριφο-
ρές ερευνώντας τη βιωσιμότητα δεκατεσσάρων καρτέλ 
που συνδέονται με τη δανική οικονομία.

Συστηματική Εξέταση της Τοπικής Συγκέντρωσης των 
Εγκληματικών Φαινομένων
Το Τμήμα της Ποινικής Δικαιοσύνης του Πανεπιστημί-
ου του Σινσινάτι στο Οχάιο (ΗΠΑ) διενέργησε έρευνα 
για τη συσχέτιση του εγκλήματος με την τοπική συ-
γκέντρωσή του. Η έρευνα συστηματοποιεί αρχικά τη 
σχέση μεταξύ τόπου και συγκέντρωσης εγκληματικών 
φαινομένων. Στη συνέχεια ερευνά αν και πώς αυτή η 
συγκέντρωση σχετίζεται με άλλα κοινωνικά φαινόμενα. 
Εξετάζει επίσης τη σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης 
θυμάτων και της συγκέντρωσης δραστών. Τα πορίσμα-
τα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την κατασκευή 
σχεδίων προστασίας, καθώς υποδεικνύει ποια είναι τα 
πιθανά μέρη για την τέλεση εγκλημάτων και ποια είναι 
τα πιθανά θύματα αυτών.

Επαναπροσδιορίζοντας την Έννοια του Λόγου του 
Μίσους

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1068316X.2017.1371307
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1068316X.2017.1371307
https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-016-9430-6/fulltext.html?wt_mc=alerts.TOCjournals
https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-016-9430-6/fulltext.html?wt_mc=alerts.TOCjournals
https://link.springer.com/article/10.1007/s12144-016-9430-6/fulltext.html?wt_mc=alerts.TOCjournals
https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-016-9332-z?wt_mc=alerts.TOCjournals
https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-016-9329-7?wt_mc=alerts.TOCjournals
https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-016-9329-7?wt_mc=alerts.TOCjournals
https://crimesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40163-017-0070-4
https://crimesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40163-017-0070-4
https://link.springer.com/article/10.1007/s10982-017-9297-1?wt_mc=alerts.TOCjournals
https://link.springer.com/article/10.1007/s10982-017-9297-1?wt_mc=alerts.TOCjournals
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Ο Αλεξάντερ Μπράουν (Alexander Brown), Αναπληρω-
τής Καθηγητής  του Πανεπιστήμιου της Ήστ Άνγκλια 
σε μελέτη του το 2017 επαναπροσδιορίζει την έννοια 
του λόγου του μίσους. Επιχειρεί μέσα από την αναλυ-
τική μέθοδο, η οποία συχνά υιοθετείται για την διασά-
φηση φιλοσοφικών εννοιών, την ορθότερη οριοθέτηση 
της έννοιας του λόγου του μίσους. Σύμφωνα με τον 
Μπράουν η ορθότερη αυτή τοποθέτηση θα καταστήσει 
σαφές ποια είναι τα προσφορότερα μέτρα, πέρα και 
ανεξάρτητα από το ποινικό δίκαιο για την αντιμετώπιση 
αυτού του φαινομένου. 

Η Συμμετοχή και η Θέση των Θυμάτων στο Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο
Το Διεθνές Ινστιτούτο Θυματολογίας στο Τίλμπεργκ 
της Ολλανδίας ερευνά τη θέση των θυμάτων στο ΔΠΔ. 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο επιτρέπεται η άμεση συμμετοχή 
των θυμάτων στη διαδικασία, καθώς επιτελεί το ΔΠΔ 
τόσο τιμωρητικό όσο και αποκαταστικό ρόλο. Το άρθρο 
επιχειρεί να διαφωτίσει την έννοια της αποκαταστατι-
κής δικαιοσύνης, μέσα από μια θεωρητική και εμπειρι-
κή συγκριτική έρευνα ώστε να μπορέσει να αποδώσει 
την ορθή έννοια και λειτουργία της διάταξης για τη 
συμμετοχή των θυμάτων στο πλαίσιο του ΔΠΔ.

Η Άποψη των Θυμάτων για τα Αποτελέσματα της 
Απονομής Δικαιοσύνης
Το Διεθνές Ινστιτούτο Θυματολογίας στο Τίλμπεργκ 
της Ολλανδίας ερευνά την έννοια της αποκαταστατι-
κής δικαιοσύνης. Το πώς γίνεται αντιληπτή η απονομή 
της δικαιοσύνης από τα ίδια τα θύματα αποτελεί βα-
σικό αντικείμενο έρευνας στην θυματολογία. Σύμφωνα 
με νέες απόψεις, το έγκλημα πλήττει την παράσταση 
που έχει το ίδιο το πρόσωπο για τον εαυτό του, αλλά και 
την επικοινωνία του θύματος με τον δράστη και την κοι-
νωνία. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι πλήττει τόσο την ιδι-
ωτική εικόνα του προσώπου όσο και την κοινωνική του 
παράσταση. Έτσι,  θεωρείται ότι η λειτουργία της απο-
καταστατικής δικαιοσύνης εξουδετερώνει τις πληγές 
στην κοινωνική πλευρά του προσώπου, ενώ η ανταπο-
δοτική δικαιοσύνη εξισορροπεί τα αποτελέσματα του 
εγκλήματος στην ατομική πλευρά του. Αυτό θεωρείται 
ότι έχει περαιτέρω επιπτώσεις στην δικονομία. 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Διαχείριση Ασφά-
λειας σε Διεθνές Επίπεδο
Η Σχολή Οικονομικών και Νομικών Επιστημών του Βε-
ρολίνου προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα για τη 
διαχείριση της ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο. Το εν 
λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεκινάει τον Απρίλιο 
του 2018, θα έχει διάρκεια 2 ετών και θα παρέχεται χω-
ρίς καταβολή διδάκτρων. 

Διεθνές Συνέδριο 13-14/10/2017: Δομώντας τις δικα-
στικές κρίσεις κατά την επιβολή ποινής, Σύγχρονες 
Όψεις και Μελλοντικές Κατευθύνσεις
Διεθνές Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστή-
μιο της Κύπρου, στο Τμήμα της Νομικής Σχολής, σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Βασικός 
άξονας γύρω από τον οποίο κινήθηκε η θεματολογία 
του Συνεδρίου ήταν η διαδικασία και τα στάδια επιβο-
λής ποινής, καθώς και ζητήματα χρήσης εναλλακτικών 
τρόπων έκτισης ποινών. 

Συνέδριο του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης 5-7 
Οκτωβρίου 2017: Δωροδοκία, Απάτη, Παραπλάνηση, 
Πώς Εξηγούνται και Αποφεύγονται τα Θεσμικά Αδι-
κήματα
Διοργανώθηκε στο Ανόβερο από το  Πανεπιστήμιο της 
Χαϊδελβέργης συνέδριο που προσεγγίζει τις σύγχρονες 
εκφάνσεις του οικονομικού εγκλήματος μέσα από υπο-
θέσεις διαφθοράς στην Κίνα, το οργανωμένο έγκλημα 
στην Βραζιλία και υποθέσεις εταιρικών εγκλημάτων 
στην Γερμανία. 

Ετήσιο Συνέδριο Ένωσης Θυματολογίας της Σερβίας
Στις 30/11-1/12/2017 πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι 
συνέδριο από την Ένωση Θυματολογίας με θέμα την 
θέση των θυμάτων στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
και την παράλληλη προσπάθεια προστασίας της ασφά-
λειας και των δικαιωμάτων τους. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20504721.2017.1339953
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20504721.2017.1339953
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1068316X.2017.1298760
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1068316X.2017.1298760
http://www.hwr-berlin.de/fachbereich-polizei-und-sicherheitsmanagement/
http://www.hwr-berlin.de/fachbereich-polizei-und-sicherheitsmanagement/
https://www.volkswagenstiftung.de/
https://www.volkswagenstiftung.de/
https://www.volkswagenstiftung.de/
https://www.volkswagenstiftung.de/
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  ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗ

Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

α.- Διεθνή
• Το 18ο ετήσιο συνέδριο της European Society of 
Criminology (ESC) θα διεξαχθεί από 29 Αυγούστου έως 
1 Σεπτεμβρίου 2018 στην πόλη του Σεράγεβο (Βοσνία 
- Ερζεγοβίνη). Ειδικότερες πληροφορίες για τη διεξα-
γωγή του θα δοθούν από την παρακάτω ιστοσελίδα της 
ESC στις αρχές του επόμενου έτους.   
• Στις 10 - 14 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στο 
Hong - Kong το 16ο Διεθνές Συμπόσιο της World 
Society of Victimology (WSV),  με θέμα : ‘‘Victims 
and Victimization: Moving Towards an International 
Victimology’’. Πληροφορίες στο site του Συμποσίου.
β.- ΗΠΑ        
• Aπό  15 - 18 Νοεμβρίου 2017, διεξήχθη στην πόλη Φι-
λαδέλφεια των ΗΠΑ το ετήσιο συνέδριο της American 
Society of Criminology (ASC) με θέμα: ‘‘Crime, 
Legitimacy and Reform: Fifty Years after the President’s 
Commission’’. Ειδικότερες πληροφορίες για το πρό-
γραμμα, τους συμμετέχοντες κλπ. στο site του συνεδρί-
ου.
• Από 13 - 17 Φεβρουαρίου 2018, θα διεξαχθεί στη 
Ν. Ορλεάνη των ΗΠΑ το 55ο ετήσιο συνέδριο της 
Academy of Criminal Justice Sciences (ACJS) με θέμα: 
“So What?  Understanding What It All Means”.  Πληρο-
φορίες για προεγγραφές, προσωρινό πρόγραμμα, κό-
στος διαμονής κλπ. στο site του συνεδρίου.
γ.- ΕΥΡΩΠΗ
• To 16ο συνέδριο της Association internationale des 
criminologues de langue française (AICLF) θα λά-
βει χώρα στη Λωζάνη από 3 - 5 Ιουνίου 2018. Θέμα: 
«Penser et pratiquer la criminologie au delà de nos (in)
différences». Πληροφορίες στο site.   
• Στα Τίρανα στις 14-16 Ιουνίου 2018 θα διεξαχθεί το Συ-
νέδριο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Αποκαταστα-
τική Δικαιοσύνη με τίτλο «Επεκτείνοντας την Αποκατα-
στατική Δικαιοσύνη: Πραγματικότητες και Οράματα 
στην Ευρώπη».
• Στις 26 - 28 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε 
στη Siena το ετήσιο συνέδριο της Societa Italiana di 
Criminologia με θέμα : ‘‘Dalla parte delle vittime:
La ricerca criminologica fra ambiente e territorio, 
individui e collettivita’’.  To πρόγραμμα του συνεδρίου 

αυτού καθώς και τα προγράμματα των συνεδρίων των 
ετών 2013 - 16 στο site. 

B.- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (Aναφέρονται τα 
sites στα οποία βρίσκεται το τεύχος τους που κυκλοφο-
ρεί τώρα) 
• European  Journal of Criminology: http://journals.
sagepub.com/toc/euca/current
• European Journal on Criminal Policy and Research: 
https://link.springer.com/journal/10610
• International Journal of Cyber Criminology: http://
www.cybercrimejournal.com/
• International Criminal Justice Review:      http://jour-
nals.sagepub.com/toc/icja/current
• The British Journal of Criminology: https://academic.
oup.com/bjc/issue/57/6
• Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice: 
http://www.utpjournals.press/loi/cjccj
•Cr imino logy:ht tp ://on l ine l ibrary.w i ley.com/
doi/10.1111/1745-9125.12120/epdf
• Theoritical Criminology: http://journals.sagepub.com/
toc/tcra/current
• Critical Criminology: https://link.springer.com/jour-
nal/10612/25/4/page/1
• Feminist Criminology: http://journals.sagepub.com/
toc/fcxa/current
• Criminal Behavior and Mental Health: http://onlineli-
brary.wiley.com/doi/1 0.1002/cbm.v27.4/issuetoc
• Criminal Justice Studies: http://www.tandfonline.
com/toc/gjup20/current

Γ.- ΧΡΗΣΙΜΑ SITES
• http://clcjbooks.rutgers.edu/ - Criminal Law and 
Criminal Justice Books.  - (Περιέχει κριτική αγγλόφω-
νων βιβλίων που αφορούν τις Εγκληματολογικές επι-
στήμες και το Ποινικό Δίκαιο).
• http://network.bepress.com/social-and-behavioral-
sc iences/socio logy/cr iminology/-Cr iminology 
Commons - (Περιέχει 8602 ελεύθερης πρόβασης όλου 
του κειμένου τους εγκληματολογικά άρθρα, που έχουν 
δημοσιευθεί σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά).
• http://www.antiviolence-net.eu/  - Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
κατά της Βίας - (Περιέχει μεταξύ άλλων και το πολύ εν-
διαφέρον βιβλίο «Οδηγός «Απόδρασης» από μια βίαιη 
σχέση» που αφορά την αντιμετώπιση της κακοποίησης 
που ασκείται μεταξύ δυο ερωτικών συντρόφων). 

Επιμέλεια: Ομ. Καθηγητής Χρ. Τσουραμάνης

http://www.esc-eurocrim.org/index.php/conferences/registration 
http://www6.cityu.edu.hk/ss_wsv2018/index.htm  
https://www.asc41.com/annualmeeting.html
https://www.asc41.com/annualmeeting.html
http://www.acjs.org/page/2018AnnualMeetin
http://wp.unil.ch/aiclf/colloques/xvie-colloque-2018/ 
http://www.criminologiaitaliana.it/index.php/attivita/congresso-nationale
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Διεθνές Συνέδριο Ποινικού Δικαίου στο 
Λονδίνο

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου QUEEN MARY 
του Λονδίνου, το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MAX-PLANCK για το 

Αλλοδαπό και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (Freiburg) 
και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Αθήνα) συνδιοργανώνουν Διε-

θνές Συνέδριο με θέμα:

Alternative, informal, and transitional types of 
criminal justice and the legitimacy of new sanction 

models in the global risk society

Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Λονδίνο στις 26 και 27 
Ιανουαρίου 2018. 
Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται 
από τους: 
- Ulrich Sieber, Διευθυντή Ινστιτούτου Max Planck 
(Freiburg)
- Valsamis Mitsilegas, Καθηγητή Νομικής στο παν/μιο 
Queen Mary (Λονδίνο)
- Χρίστο Μυλωνόπουλο, Πρόεδρο Ινστιτούτου Ευρω-
παϊκού & Διεθνούς Ποινικού Δικαίου (Αθήνα) 
- Εμμανουήλ Μπίλλη,  Senior Researcher, Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht και 
- Nandor Knust, Senior Researcher, Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales 
Strafrecht. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Ομιλητές, 
το Πρόγραμμα και τη δυνατότητα παρακολούθησης 
του Συνεδρίου είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://
www.law.qmul.ac.uk/events/items/cjc-and-max-plank-
institute-conference.html

  
Ο Πρόεδρος 

ΧΡΙΣΤΟΣ Χ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ                                 

Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΕΧΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1Γ, ΑΘΗΝΑ 106 72, ΤΗΛ.: 210 36 26 111

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας σας προσκαλεί 
στην εκδήλωση που διοργανώνει με θέμα 

«Χαρτονόμισμα & έγκλημα: Αλληλεξαρτήσεις, 
συνέπειες».

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως εισηγητές 
• η κ. Ζωή Ακριβούλη, Οικονομολόγος (MA in 
Economics), Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης, 
Part-time Lecturer ICBS Business College,
• ο κ. Γεώργιος Οικονομίδης, Πολιτικός Μηχανικός 
ΕΜΠ, τέως Διευθυντής Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δή-
μου Λαρισαίων και
• ο κ. Ηλίας Σαντουρίδης, Πρόεδρος Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, 
Καθηγητής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ια-
νουαρίου 2018 στην αίθουσα 5 του Νέου Κτηρίου της 
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών στην οδό Σίνα 3, και ώρα 18:00 έως 
21:00.
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Νέστωρ Κουράκης, 
Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας-Σωφρονιστικής 
και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολο-
γίας. 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας 
Εγκληματολογίας
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H Πολιτική και η Iστορία ως «εξωνομι-
κοί» παράγοντες ερμηνείας των νομικών 
διατάξεων

Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας είναι, όπως 
προκύπτει και από τον τίτλο της, οι προϋποθέσεις άσκη-
σης της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστη-
ρίου. Στο Καταστατικό του Δικαστηρίου αυτού, η εν 
λόγω δικαιοδοσία έχει ως προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, 
τη διάπραξη διεθνών εγκλημάτων, όπως είναι ιδίως τα 
εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπό-
τητας και τα εγκλήματα της γενοκτονίας. 

Είναι, δε, πρόδηλο, ότι ο τρόπος ερμηνείας αυτών των 
πολυσήμαντων όρων, όπως και άλλων παρεμφερών εν-
νοιών που επίσης εμπεριέχονται στο Καταστατικό αυτό 
(π.χ. «σύρραξη», «επίθεση», «ασυλίες»), αποτελεί βασι-

Πρόλογος:  Ν. Κουράκης 
Συγγραφέας:  B. Τσιλώνης 
ISBN:  978-960-562-694-5
Σχήμα:  17 x 24
Σελίδες:  400
Έκδοση:  2017

Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

κό κριτήριο ως προς το εάν το Δικαστήριο θα παρέμ-
βει τελικά ή όχι σε μία διένεξη ή άλλη διεθνή εμπλοκή. 
Ωστόσο, κατά την ερμηνεία τέτοιων γενικών εννοιών, 
εύλογο είναι να υπεισέρχονται και εκτιμήσεις «εξωνομι-
κού» χαρακτήρα, κυρίως, δε, η εξυπηρέτηση συμφερό-
ντων προς όφελος μεγάλων γεωστρατηγικών δυνάμε-
ων. Επομένως, η αναζήτηση του αληθούς νοήματος που 
προσδίδεται στις έννοιες αυτές επί συγκεκριμένων υπο-
θέσεων δεν μπορεί να γίνεται μόνο με καθαρά δογμα-
τικές νομικές προσεγγίσεις, αλλά συνεφέλκει και μιαν 
ευρύτερη προσέγγιση, με έμφαση στους πολιτικούς και 
ιστορικούς εκείνους παράγοντες που επιδρούν αποφα-
σιστικά στη λήψη των αποφάσεων του Διεθνούς Ποινι-
κού Δικαστηρίου. Διαφορετικά, η ερμηνεία των εννοιών 
αυτών θα είναι ελλιπής και θα αφήνει εκτός έρευνας 
τους βαθύτερους λόγους, για τους οποίους επιλέγεται 
η μία ερμηνευτική προσέγγιση αντί της άλλης.

Ακριβώς αυτή η ευρύτερη ερμηνευτική προσέγγιση, η 
«ολιστική» προσέγγιση όπως την ονομάζει ο συγγραφέ-
ας της παρούσας μονογραφίας, συνιστά κατά τη γνώμη 
μου το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα αυτής της μο-
νογραφίας σε σχέση με άλλες αντίστοιχης θεματικής. 
Βέβαια, είναι πρόδηλο ότι η «ολιστική» προσέγγιση πε-
ριορίζει κάπως την εμβέλεια μιας καθαρά δογματικής 
νομικής προσέγγισης. Όμως, από την άλλη πλευρά το 
Διεθνές Δίκαιο και οι σχέσεις μεταξύ κρατών έχουν 
ήδη από την εποχή του Θουκυδίδη και του Διαλόγου 
Αθηναίων και Μηλίων μιαν έντονη διάσταση σχέσεων 
εξουσίας, όπου κατά κανόνα επικρατεί ο ισχυρότερος. 
Και τούτο δεν μπορεί βέβαια να μη ληφθεί υπόψη στην 
ερμηνεία των νομικών ρυθμίσεων του Διεθνούς Δικαί-
ου, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν οι αντιλήψεις περί 
«δικαίου του ισχυροτέρου» έρχονται σε ευθεία αντίθε-
ση με βασικές αρχές των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, θα μπορούσε κανείς να μιλή-
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σει εδώ για μιαν αντιπαράθεση ανάμεσα από τη μία 
πλευρά στον νομικό θετικισμό, που χαρακτηρίζεται συ-
νήθως από φορμαλισμό και στενή προσκόλληση στους 
ισχύοντες νομικούς κανόνες χάριν της ασφάλειας του 
δικαίου (π.χ. Hans Kelsen), και από την άλλη πλευρά του 
φυσικού δικαίου, του ιδεαλισμού και της επιείκειας, εν 
τέλει, δε, του «ορθού δικαίου» και του «πνεύματος του 
νόμου» (πρβλ. Ματθαίου 23, 23-24), ως ασφαλιστικών 
δικλίδων για την κατοχύρωση της ουσιαστικής Δικαιο-
σύνης και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (π.χ. Rudolf 
Stammler).

Η αντιπαράθεση αυτή κινείται, σε τελευταία ανάλυση, 
ανάμεσα στο δίπολο de lege lata και de lege ferenda. 
Δηλαδή αφενός σ’ αυτό που νομικά έχει θεσπισθεί να 
ισχύει, σ’ αυτό που ακριβώς ορίζεται από μια νομική δι-
άταξη για ένα συγκεκριμένο ζήτημα σε μια δεδομένη 
χρονική στιγμή σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία 
(de lege lata) και αφετέρου στο τι θα έπρεπε να ισχύει 
με βάση την ορθότερη νομικά ερμηνεία, τη βούληση 
του νομοθέτη, την τελολογική, εν τέλει τη δέουσα και 
βέλτιστη ερμηνεία που λαμβάνει επαρκώς υπόψη της 
όχι απλώς το γράμμα του νόμου αλλά και «εξωνομικά» 
στοιχεία όπως οι εξελίξεις και αλλαγές σε μια κοινωνία, 
τα συναλλακτικά ήθη, τα χρηστά ήθη, οι πολιτικοί συ-
σχετισμοί, η συμπεριφορά του «μέσου» ανθρώπου κ.ά. 
(de lege ferenda).

Είναι λοιπόν η πρώτη φορά στην ευάριθμη ελληνική βι-
βλιογραφία για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο που μια 
μελέτη, όπως η ανά χείρας, επιχειρεί να εξετάσει το εύ-
ρος και βάθος των ανακυπτόντων θεμάτων γύρω από τις 
προϋποθέσεις άσκησης της δικαιοδοσίας του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου (άρ. 12 ΚΡΔΠΔ), τη φύση των 
διεθνών εγκλημάτων στις διάφορες κατηγορίες τους 
(εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότη-
τας, γενοκτονία, έγκλημα της επίθεσης), τις ασυλίες και 
την αρχή της συμπληρωματικότητας, λαμβάνοντας με 

ουσιαστικό τρόπο υπόψη της και συναξιολογώντας τον 
«πανταχού παρόντα» παράγοντα της διεθνούς πολιτι-
κής, τα σύγχρονα ιστορικά δεδομένα αλλά και στοιχεία 
που συχνά παραγνωρίζονται ή αγνοούνται, όπως η ανά-
λυση εσωτερικών εγκυκλίων της εισαγγελίας του ΔΠΔ.

Αναμφίβολα, η ανωτέρω συναξιολόγηση προσφέρει μια 
πλήρη - πανοραμική οπτική γωνία των υπό εξέταση νο-
μικών θεμάτων που όχι μόνο οδηγεί σε καινοτόμες προ-
τάσεις (όπως νέα κριτήρια για τον ορισμό της έννοιας 
του διεθνούς εγκλήματος), αλλά και συμβάλλει καίρια 
στην τεκμηριωμένη διαμόρφωση συμπερασμάτων που 
συχνά έρχονται σε αντίθεση προς τις κρατούσες θέσεις 
της θεωρίας και νομολογίας. Τέλος, η χρησιμότητα αυ-
τής της ανάλυσης αναδεικνύεται ιδιαίτερα στα τμήματα 
της εργασίας σχετικά με την Παλαιστίνη και την έννοια 
του κράτους στο διεθνές ποινικό δίκαιο, στις ασυλίες 
και στην αρχή της συμπληρωματικότητας. Μάλιστα, η 
θεσμοθέτηση της αρχής της συμπληρωματικότητας για 
πρώτη φορά στο διεθνές ποινικό δίκαιο το 1998 κατά 
το Συνέδριο της Ρώμης απετέλεσε τον κινητήριο μοχλό 
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης του Δι-
εθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, η εργασία του κ. 
Βίκτωρα Τσιλώνη, ενός πολλά υποσχόμενου νέου επι-
στήμονα, καλύπτει πράγματι ένα σημαντικό κενό της 
ελληνικής νομικής βιβλιογραφίας και ανοίγει νέους 
δρόμους στον χώρο του Διεθνούς Δικαίου.

Νέστωρ Κουράκης,
Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
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Με αφορμή την αποχώρηση του Καθηγητή κ. Ιάκωβου 

Φαρσεδάκη από τη θέση του Κοσμήτορος της Νομι-

κής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, το 

ίδιο Πανεπιστήμιο του απένειμε στις 30 Ιουνίου 2016 

«Special Honorary Award» και, μετά από ομόφωνη από-

φαση της Νομικής Σχολής, αποφάσισε να τιμήσει τον 

αποχωρήσαντα Κοσμήτορα με την οργάνωση μιας επι-

στημονικής Διημερίδας, με συμμετοχή αποκλειστικώς 

των διδασκόντων της, και την έκδοση των Πρακτικών 

της υπό τη μορφή ενός Τιμητικού Τόμου.

Το εν λόγω έργο αποτελεί συλλογή 21 επιστημονικών 

άρθρων για το συνολικό έργο και την προσφορά του 

Καθηγητή κ. Φαρσεδάκη στην εξέλιξη της επιστήμης 

της Εγκληματολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Αναλυτικά, οι συγγραφείς που συνέβαλαν στον Τιμητικό 

Τόμο και οι τίτλοι των άρθρων τους (παρατίθενται με τη 

σειρά των περιεχομένων του βιβλίου):

• Χρήστος Νικ. Σατλάνης, Ζητήματα Ελληνικού, Κυπρια-
κού και Αυστραλιανού Ποινικού Δικαίου
• Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Ανακριτική και Εγκληματολογία

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Νομική Σχολή
Επιμέλεια: Χρ. Σατλάνης
ISBN: 978-960-622-127-9
Σχήμα: 17x24
Σελίδες: ΧΧΙΙ+676
Έκδοση: 2017

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΚΩΒΟ ΦΑΡΣΕΔΑΚΗ

• Σοφία Αδάμ – Μαγνησάλη, Ο Δημόσιος έλεγχος των 
Αξιωματούχων στην αρχαία Αθήνα: ένα παράδειγμα 
προς μίμηση για τις σύγχρονες δημοκρατίες
• Γιώργος Π. Νικολόπουλος, Το ζήτημα της κοινωνικής 
επανένταξης των κρατουμένων ανάμεσα στην ποινική 
στοχοθεσία και την εγκληματολογική πρακτική
• Philippe Jougleux, Η παραπληροφόρηση στην ψηφιακή 
εποχή 
• Alexandros Tsadiras, Metamorphosis of ethos and 
praxis in EU recruitment competitions: The European 
Ombudsman’s contribution
• Μιχάλης Α. Πατεράκης, Η αστική ευθύνη του διεθνούς 
σιδηροδρομικού μεταφορέα εμπορευμάτων 
• Νικόλαος Δ. Κουλούρης , Η αδειοδότηση των ραδιοτη-
λεοπτικών σταθμών και ο ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης 
• Νικόλαος Δ. Κουλούρης , Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως ενσαρκωτής ενός οιονεί 
ύπατου βαθμού διοικητικής δικαιοδοσίας στην Ελλάδα 
μετά την ψήφιση του Ν 4446/2016 
• Σταματίνα Γιαννακούρου, Ζητήματα αστικής ευθύνης 
του εργοδότη λόγω παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμά-
των του ενωσιακού δικαίου 
• Θωμάς Γρ. Παπαδόπουλος, Απολογισμός της εφαρμο-
γής του Κανονισμού 2157/2001 για την Ευρωπαϊκή Εταιρία 
(Societas Europaea-SE) 
• Ευριπίδης Α. Ρίζος, Τυπολογική προσέγγιση του μη 
κρατικού χρήματος 
• Θεόδωρος Τροκανάς, Συναίνεση σε μεταθανάτια γονι-
μοποίηση με ιδιόγραφη διαθήκη. Με αφορμή τη ΜΠρΘεσ 
4318/2014
• Christiana Markou, Advanced Automated Contracting 
and the Problem with the Pre-Contractual Information 
Duty of the Consumer Rights Directive 
• Thalia Prastitou Merdi, Implementing municipal waste 
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legislation in Cyprus in theory and in practice: A long 
way to go until 2020? 
• Μιχαήλ Χατζηπαναγιώτης, Ποινικές και εγκληματολογι-
κές πτυχές επανδρωμένων αποστολών στον Άρη 
• Λεμονιά Καουτζάνη, Διακανονισμοί αφερεγγυότη-
τας 
• Βενετία Αργυροπούλου, Η κατάχρηση των Συμβάσεων 
Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και τρόποι αντιμετώπι-
σής της 
• Μαργαρίτα Παπαντωνίου, Η ποινική δίωξη ανήλικων 
παραβατών στην Κύπρο: νομοθετικά κενά, πρακτική και 
προκλήσεις 
• Χρήστος Σατλάνης, Το δικαίωμα του κατηγορουμένου 
για μια ενεργό και αποτελεσματική υπεράσπιση υπό το 
πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ 
• Χρήστος Σατλάνης, Η εξουσία και η υποχρέωση του 
Ανώτατου Δικαστηρίου Κύπρου για διεξαγωγή μιας δικαι-
οκρατικής ή δίκαιης ποινικής δίκης 

«ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ»: ΜΙΑ 
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΑΙΣΘΗΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Το βιβλίο «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ» αποτελεί μια έκδοση 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-

νων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ), και ειδικότερα της Γενικής 

Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, που την επι-

μελήθηκε το Εθνικό Τυπογραφείο (ΕΤ) τον Απρίλιο του 

2017. Περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνικών 

έργων των κρατουμένων από διάφορες φυλακές της 

χώρας μας που ενσωματώνουν την  πρώτη συμμετοχή 

του ΥΔΔΑΔ στον θεσμό της Διεθνούς Συνάντησης Σύγ-

χρονης Τέχνης “Art-Athina” (2016). Ταυτόχρονα, συμπε-

ριλαμβάνει και μια ενδιαφέρουσα συλλογή κειμένων 

για την τέχνη και τη σχέση της με τη φυλακή και τη δια-

δικασία της κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων. 

Τα ενδιαφέροντα κείμενα του βιβλίου, που αγκαλιάζουν 

την τέχνη γενικά, αλλά και τις διάφορες μορφές τέχνης 

ειδικότερα, είναι των Ν. Παρασκευόπουλου, Ε. Φυτρά-

κη, Ι. Θεοδωρίδη, Γ. Νικολόπουλου, Η. Δ. Μπαρούνη, Μ. 

Χάρου και Σ. Γιοβάνογλου, ενώ η επιμέλεια της έκδο-

σης από πλευράς ΥΔΔΑΔ είναι της Σ. Γιοβάνογλου και 

η καλλιτεχνική επιμέλεια από πλευράς ΕΤ της Ά. Κα-

ρακωνσταντή. Αξίζει τόσο για να το ξεφυλλίσει κανείς 

και να θαυμάσει τις δουλειές των κρατουμένων όσο και 

για να ενημερωθεί από τα κείμενά του για τον ρόλο που 

διαδραματίζει η τέχνη μέσα στη φυλακή στην κοινωνική 

επανένταξη των κρατουμένων και στην ευαισθητοποίη-

ση της ευρύτερης κοινωνίας. 
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Το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο με τη μακρά επιστημο-

νική παράδοση στο χώρο του ποινικού δικαίου και της 

εγκληματολογίας και την πληρέστερη βιβλιοθήκη ποινι-

κών επιστημών παγκοσμίως, το Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ 

για το Αλλοδαπό και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (Max 

Planck Institute for Foreign and International Criminal 

Law, www.mpicc.de), έχει προχωρήσει τα τελευταία 

χρόνια, και ιδίως από το 2013 και μετά, στην έκδοση 

μιας σειράς σημαντικών βιβλίων συγκριτικού περιε-

χομένου και προσανατολισμού που αφορούν (και) το 

ελληνικό ποινικό δίκαιο. Από τα βιβλία αυτά ξεχωρίζει 

ιδίως η κυκλοφορία του ελληνικού ποινικού κώδικα σε 

αγγλική μετάφραση (The Greek Penal Code, Duncker 

& Humblot 2017, ISBN 978-3-86113-794-8 (Max-Planck-

Institut), 978-3-428-15230-8 (Duncker & Humblot).

Υπεύθυνος του σχετικού ερευνητικού προγράμματος 

του Ινστιτούτου που διήρκησε σχεδόν δύο χρόνια και 

ταυτόχρονα επιμελητής έκδοσης του ως άνω τόμου 

υπήρξε ο υπεύθυνος του τομέα ελληνικού ποινικού δι-

καίου στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ, Δρ. Εμμανουήλ Μπίλ-

λης. Το απαιτητικό έργο της επιστημονικής μετάφρασης 

του κώδικα επιμελήθηκαν από κοινού οι επιστημονικοί 

συνεργάτες του Ινστιτούτου, Δρ. Βασιλική Χαλκιαδάκη 

και Ε. Μπίλλης, με τον τελευταίο να υπογράφει και την 

αναλυτική εισαγωγή στις γενικές αρχές και τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού ποινικού δικαίου. Τον 

πρόλογο υπογράφει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 

του Φράιμπουργκ, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπι-

στημίου Αθηνών και διευθυντής του Ινστιτούτου Μαξ 

Πλανκ, Ulrich Sieber, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρε-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΑΞ- 
ΠΛΑΝΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ται τιμητικά στην εν λόγω ιδιαιτέρως χρηστική τόσο για 

τον πανεπιστημιακό ερευνητή όσο και τον νομικό της 

πράξης έκδοση ως την πρώτη μετάφραση στην αγγλική 

γλώσσα αλλοδαπού (μη γερμανικού) νόμου που δημοσι-

εύει το Ινστιτούτο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο U. Sieber, το πα-

ραπάνω μεταφραστικό έργο λειτουργεί ταυτόχρονα 

συμπληρωματικά ως προς τη ναυαρχίδα των ερευ-

νητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Μαξ Πλανκ, 

το ‘‘International Max Planck Information System for 

Comparative Criminal Law’’, στο οποίο, ήδη από τα αρ-

χικά του στάδια, το ελληνικό ποινικό δίκαιο καλύπτεται 

με διεξοδικό τρόπο μέσω μελετών (country reports) 

στην αγγλική γλώσσα από τον Ε. Μπίλλη. Το πρόγραμ-

μα αυτό εξετάζει στην παρούσα φάση το γενικό μέρος 

του ουσιαστικού ποινικού δικαίου 27 χωρών. Βασική 

πρόκληση, τόσο σε επίπεδο ουσίας όσο και ορολογίας, 

αποτελεί η παρουσίαση και ανάλυση των επιμέρους 

ζητημάτων με τρόπο αξιολογικά ουδέτερο επί τη βάση 

μίας ενιαίας δομής, ώστε να διευκολύνεται η λειτουρ-

γική σύγκριση των εξεταζόμενων πραγματικών προ-

βλημάτων. Αναφορικά με το ελληνικό δίκαιο, το 2013 

κυκλοφόρησε ο πρώτος τόμος που περιλαμβάνει εκτε-

νή αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά και τις γενι-

κές αρχές του ποινικού μας συστήματος (βλ. E. Billis, 

National characteristics, fundamental principles, and 

history of criminal law in Greece, σε: U. Sieber et al. 

(επιμ.), National Criminal Law in a Comparative Legal 

Context, Vol. 1.2: Introduction to National Systems, 

Duncker & Humblot, 2013, σ. 187-290, ISBN: 978-3-86113-

826-6 (Max-Planck-Institut), 978-3-428-14215-6 (Duncker 

& Humblot). Το 2017 κυκλοφόρησαν οι επόμενοι δύο τό-

μοι, με τον πρώτο να καλύπτει διεξοδικά τους γενικούς 

περιορισμούς κατά την εφαρμογή του ουσιαστικού 

ποινικού δικαίου, ιδίως την αρχή της νομιμότητας και 

https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/uebersetzungen/g124.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/uebersetzungen/g124.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/uebersetzungen/g124.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s128_1_2.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s128_1_2.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s128_1_2.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s128_1_2.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s128_1_2.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s128_1_2.html)
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Παναγιώτης Γκανιάτσος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Ποινικών 
Επιστημών, LL.M., επιστ. συνεργάτης Πανεπιστημίου 

Göttingen

τους κανόνες διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας (βλ. Ε. 

Billis, Principle of legality & Extraterritorial jurisdiction 

in Greece. σε: U. Sieber et al. (επιμ.), National Criminal 

Law in a Comparative Legal Context, Vol. 2.2: General 

limitations on the application of criminal law, Duncker 

& Humblot, 2017, σ. 23-36, 149-166, ISBN: 978-3-86113-

798-6 (Max-Planck-Institut), 978-3-428-15116-5 (Duncker 

& Humblot). Ο επόμενος τόμος εξετάζει αναλυτικά τον 

ορισμό και τη δομή του εγκλήματος, ιδίως δε τα στοι-

χεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης 

(βλ. Ε. Billis, The criminal offence, σε: U. Sieber et al. 

(επιμ.), National Criminal Law in a Comparative Legal 

Context, Vol. 3.2: Defining criminal conduct, Duncker 

& Humblot 2017, σ. 38-49, 152-173, 286-307, ISBN: 978-

3-86113-790-0 (Max-Planck-Institut), 978-3-428-15352-7 

(Duncker & Humblot).  Μέσα στον επόμενο χρόνο θα 

κυκλοφορήσουν οι τελευταίοι δύο τόμοι με κείμενα για 

την Ελλάδα, οι οποίοι και θα αναφέρονται αναλυτικά 

στους λόγους άρσης του αδίκου, καταλογισμού και 

αξιοποίνου καθώς και στις ειδικές μορφές εμφάνισης 

του εγκλήματος. Να σημειωθεί τέλος ότι βασικό προ-

τέρημα του ερευνητικού προγράμματος Max Planck 

Information System είναι η ιδιαιτέρως χρηστική διαδι-

κτυακή του πλατφόρμα (www.infocrim.org), η οποία εί-

ναι ελεύθερα προσβάσιμη διευκολύνοντας την άμεση 

σύγκριση του ποινικού δικαίου περισσότερων εννόμων 

τάξεων.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ινστι-
τούτο Max Planck για το Αλλοδαπό και το Διεθνές Ποι-
νικό Δίκαιο στο Freiburg Γερμανίας τελετή επίδοσης 
Τιμητικού Τόμου στο Νέστορα Κουράκη, ομότιμο Καθη-
γητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
τακτικό Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Επιστημών και Τεχνών, με αφορμή τον εορτασμό των 
εβδομηκοστών γενεθλίων του. Την επίδοση του Τιμητι-
κού Τόμου και τις επιστημονικές ομιλίες που πλαισίω-
σαν την τελετή παρακολούθησαν εξέχουσες διεθνείς 
προσωπικότητες του νομικού και ακαδημαϊκού κόσμου, 
συμπεριλαμβανομένων στενών συνεργατών και πρώην 
φοιτητών του τιμωμένου.
Την εκδήλωση άνοιξε ο διευθυντής του Ινστιτούτου 
Max Planck, καθηγητής Ulrich Sieber, ο οποίος εξήρε 
τη λαμπρή επιστημονική πορεία, το εξαιρετικά πλού-
σιο και πολύπλευρο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, 
καθώς και την πολυσχιδή προσωπικότητα του Νέστο-
ρα Κουράκη. Ο Ulrich Sieber αναφέρθηκε ιδιαιτέρως 
στην επιτυχή ενασχόληση του τιμώμενου τόσο με την 
επιστήμη του ποινικού δικαίου όσο και με αυτήν της 
εγκληματολογίας, σύμφωνα με το παράδειγμα του 
καθηγητή Hans-Heinrich Jescheck. Συνεχίζοντας, υπο-
γράμμισε την ευρυμάθεια και την ευρύτητα πνεύματος 
που χαρακτηρίζουν τον τιμώμενο κατά το πρότυπο του 
οικουμενικού ανθρώπου (homo universalis). O Ulrich 
Sieber αναφέρθηκε επίσης στο πολύχρονο διδακτικό 
και συγγραφικό έργο του Νέστορα Κουράκη, καθώς και 
στην επιτυχή εκ μέρους του εκπροσώπηση της Ελλάδας 
ενώπιον κορυφαίων ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμών, 
ως απότοκο της εδραίας νομικής του παιδείας. Κλείνο-

Επίδοση ξενόγλωσσου 
Τιμητικού Τόμου στη 
Γερμανία για τον 
Καθηγητή Νέστορα Κουράκη

(22 Σεπτεμβρίου 2017, Ινστιτούτο Max-Planck για 
το Αλλοδαπό και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, 
Freiburg im Breisgau)

https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12822.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12822.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12822.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12822.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12822.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12822.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12832.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12832.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12832.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12832.html)
https://www.mpicc.de/de/forschung/publikationen/straf/s12832.html)
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ντας τον χαιρετισμό του ο Ulrich Sieber έκανε ιδιαίτερη 
μνεία στην ευγένεια, τη συμφιλιωτική διάθεση και την 
ενσυναίσθηση του τιμώμενου, ενώ εξέφρασε την ευ-
γνωμοσύνη του τόσο για την ανεκτίμητη συμβολή του 
Νέστορα Κουράκη στις ποινικές επιστήμες όσο και για 
τα 40 χρόνια της μεταξύ τους φιλίας.
Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο επιμελητής έκδοσης του 
Τιμητικού Τόμου και επιστημονικός συνεργάτης του Ιν-
στιτούτου Max Planck, Δρ. Εμμανουήλ Μπίλλης, ο οποί-
ος, αφού αρχικά αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον 
τιμώμενο, ακολούθως προέβη σε σύντομη παρουσίαση 
του Τιμητικού Τόμου. 
 Στη συνέχεια ο εκ των επιμελητών της έκδοσης του Τό-

μου Δρ. Νικόλαος Θεοδωράκης ανέγνωσε γραπτό χαι-
ρετισμό της καθηγήτριας Καλλιόπης Σπινέλλη, η οποία 
είχε επίσης την ευθύνη επιμέλειας του Τόμου. Στο 
μήνυμά της η κ. Σπινέλλη έκανε αναφορά στο εξέχον 
έργο του Ινστιτούτου Max Planck για το Αλλοδαπό και 
το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, ενώ κατόπιν προχώρησε σε 

Ο Καθηγητής Ούλριχ Ζήμπερ, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μαξ-
Πλανκ για το Αλλοδαπό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (στο κέντρο), 
σε συνομιλία του, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τον Δρα 
Εμμανουήλ Μπίλλη (Φράιμπουργκ) και τον Επίκουρο Καθηγητή 
Νικόλαο Θεοδωράκη (Οξφόρδη), δύο παλαιούς μαθητές του 
Καθηγητή Νέστορα Κουράκη και ήδη επιμελητές έκδοσης του 
ξενόγλωσσου Τιμητικού Τόμου γι’ αυτόν, από κοινού με την Κα-
θηγήτρια Καλλιόπη Σπινέλλη και τον κ. Γεώργιο Παπαδημητρα-
κόπουλο. Δεξιά τους διακρίνεται ο πρώην Διευθυντής του Ινστι-
τούτου Καθηγητής Αλμπιν Εζερ. 

μια βιωματική σκιαγράφηση για τον τιμώμενο, δίνοντας 
έμφαση στην ευρεία παιδεία, τη διδακτική δεινότητα, 
καθώς και την αγάπη του Νέστορα Κουράκη για την επι-
στημονική έρευνα και την τελειότητα.
Επακολούθησε η επίδοση στον Νέστορα Κουράκη του 
Τιμητικού Τόμου από τους Ulrich Sieber, Εμμανουήλ 
Μπίλλη και Νικόλαο Θεοδωράκη. Φανερά συγκινημένος 
κατά τη σύντομη αντιφώνησή του, ο τιμώμενος ευχαρί-
στησε το Ινστιτούτο Max Planck για το Αλλοδαπό και 
το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο καθώς και τους εξαίρετους 
διδασκάλους και συναδέλφους του στα Πανεπιστήμια 
Αθηνών, Freiburg, Παρισίων και Οξφόρδης για την ανε-
κτίμητη συμβολή τους στην επιστημονική του εξέλιξη. 
Συνεχίζοντας ανέφερε ότι οι παραπάνω επιφανείς προ-
σωπικότητες συνδιαμόρφωσαν την επιστημονική του 
οντότητα προς την κατεύθυνση μιας συνεκτίμησης και 
αρμονικής σύνθεσης των αντιτιθέμενων απόψεων, με 
τελικό στόχο τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων 
για τη βελτίωση των συνθηκών του Ανθρώπου και για 
την καταπολέμηση των κοινωνικών αδικιών. Κλείνοντας, 
ο Νέστωρ Κουράκης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμε-
νους, τους διοργανωτές της τελετής επίδοσης, τους συ-
ντελεστές και τους επιμελητές έκδοσης του Τιμητικού 
Τόμου, και, επίσης, την παρευρισκόμενη σύζυγό του.
Μετά τις ευχαριστίες του τιμώμενου ακολούθησε επι-
στημονική ομιλία του στα αγγλικά με θέμα: “Ιn search 
for a new Eutopia in Criminal Policy: The Role of Social 
Justice” («Σε αναζήτηση μιας νέας “Ευτοπίας” στην Αντε-
γκληματική Πολιτική: Ο Ρόλος της Κοινωνικής Δικαιο-
σύνης»). Στο πρώτο μέρος της ομιλίας του ο Νέστωρ 
Κουράκης ανέλυσε την έννοια, τις θεμελιώδεις αρχές 
και τον ρόλο της κοινωνικής δικαιοσύνης σε περίοδο 
κρίσης, ενώ στο δεύτερο μέρος τόνισε τη σημασία 
εφαρμογής της Κοινωνικής Δικαιοσύνης στο πλαίσιο 
της ποινικής καταστολής αλλά και κατά την κοινωνική 
πρόληψη του εγκλήματος.
 
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, κατά τη διάρκεια 
του γεύματος που παρατέθηκε από το Ινστιτούτο προς 
τιμήν των προσκεκλημένων, απευθύνθηκαν χαιρετισμοί 
από τον επίτιμο καθηγητή Albin Eser, όπως και από τους 
συντελεστές του Τιμητικού Τόμου και παλαιούς φοιτη-
τές του τιμώμενου, Δρα Νικόλαο Θεοδωράκη και Δρα 
Βασιλική Χαλκιαδάκη, ενώ αναγνώστηκαν πολυάριθμοι 
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συγχαρητήριοι χαιρετισμοί από συναδέλφους και φί-
λους του Νέστορα Κουράκη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλία του Δρα Εμμα-
νουήλ Μπίλλη σχετικά με τις πολύχρονες σχέσεις συ-
νεργασίας του Ινστιτούτου Max Planck για το Αλλο-
δαπό και το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο με την ελληνική 
ποινική επιστήμη. Ο κ. Μπίλλης εξήρε, μεταξύ άλλων, 
τη μακρά παράδοση φιλοξενίας επιφανών Ελλήνων νο-
μικών επιστημόνων στο Ινστιτούτο Max Planck καθώς 
και το γεγονός ότι πλήθος ελληνικών νομικών εκδόσεων 
εμπλούτισαν κατά τα τελευταία χρόνια τη βιβλιοθήκη 
του Ινστιτούτου. Ιδιαίτερη μνεία έγινε επίσης στο έργο 
της πρόσφατης, ιδιαίτερα επιμελημένης, μετάφρασης 
του ελληνικού ποινικού κώδικα στην αγγλική γλώσσα, 
την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα «Διεθνές Πλη-
ροφοριακό Σύστημα για το Συγκριτικό Ποινικό Δίκαιο», 
καθώς και τη συνδιοργάνωση διεθνών επιστημονικών 
συνεδρίων από Έλληνες και αλλοδαπούς επιστήμονες 
του Ινστιτούτου Max Planck. Κλείνοντας, ο κ. Μπίλλης 
εξέφρασε την προσδοκία ότι αυτή η ωφέλιμη και για τις 
δύο πλευρές συνεργασία θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
Σημειώνεται ότι τα πλήρη κείμενα ομιλιών και χαιρε-
τισμών για την επίδοση του Τιμητικού Τόμου Κουράκη 
στη Γερμανία μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελί-
δα http://en.crime-in-crisis.com/.

Ο Καθηγητής Νέστωρ Κουράκης στο βήμα του Ινστιτούτου Μαξ-
Πλανκ για το Αλλοδαπό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, κατά τη δι-
άρκεια της εισήγησής του με θέμα τη σχέση Κοινωνικής Δικαιο-
σύνης και Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Και τώρα μια σύντομη αναφορά στον ίδιο τον ξενό-
γλωσσο Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Νέστορα Κου-
ράκη.  Ο Τόμος αυτός έχει τον τίτλο “Europe in Crisis: 
Crime, Criminal Justice, and The Way Forward” («H Ευ-
ρώπη σε κρίση: έγκλημα, ποινική δικαιοσύνη και η πορεία 
προς τα εμπρός») και περιλαμβάνει συνολικά 84 συμβο-
λές έγκριτων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων στα αγ-
γλικά, γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά. Την έκδοση του 
Τιμητικού αυτού Τόμου, που αποτελεί συνέχεια ενός 
ήδη εκδοθέντος το 2016 ελληνόγλωσσου Τόμου1 , επιμε-
λήθηκαν οι Καλλιόπη Σπινέλλη, Νικόλαος Θεοδωράκης, 
Εμμανουήλ Μπίλλης και Γεώργιος Παπαδημητρακόπου-
λος. Το έργο κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Αντ. 
Ν. Σάκκουλα σε ψηφιακή μορφή τον Απρίλιο του 2017 
και είναι ελεύθερα προσβάσιμο στο διαδίκτυο, όπως 
άλλωστε και ο ελληνόγλωσσος Τόμος, που βρίσκεται 
στην ίδια ιστοσελίδα και περιλαμβάνει 125 ποινικές και 
εγκληματολογικές μελέτες. Και οι δύο τόμοι, ελληνό-
γλωσσος και ξενόγλωσσος, κυκλοφόρησαν επίσης σε 
περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, κυρίως για βιβλιοθή-
κες πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.
Ο ξενόγλωσσος Τιμητικός Τόμος αποτελείται από 13 
θεματικές ενότητες και έχει έκταση περίπου 2000 σε-
λίδων. Σε αυτόν αναλύονται ζητήματα σχετικά με την 
εμφάνιση και αντιμετώπιση του εγκλήματος στη σύγ-
χρονη εποχή της κρίσης στην Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα 
παρουσιάζονται οι νεότερες θεωρητικές και νομολογι-
ακές τάσεις των ζητημάτων αυτών σε ελληνικό και δι-
εθνές επίπεδο.
Στην εισαγωγική πρώτη ενότητα του Τιμητικού Τόμου 
με τίτλο «Έγκλημα και Κρίση» περιλαμβάνονται συμβο-
λές σχετικά με την έννοια της κρίσης και την επίδρασή 
της στις μορφές εμφάνισης του εγκλήματος, το πολι-
τικό έγκλημα, την ποινική ευθύνη των νομικών προσώ-
πων και τη θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού. Η 
δεύτερη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην ποινική 
αντιμετώπισή αδικημάτων σε περίοδο οικονομικής κρί-

1 Ο ελληνόγλωσσος Τόμος της Τιμητικής Έκδοσης, με τίτλο 
«Έγκλημα και Ποινική Καταστολή σε Εποχή Κρίσης», εκδόθη-
κε επίσης από τον εκδοτικό οίκο Αντ. Ν. Σάκκουλα, με επιμέ-
λεια της Δρα Μαργαρίτας Γασπαρινάτου.

http://en.crime-in-crisis.com
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σημαντική συλλογή κειμένων με εξαιρετικό ενδιαφέρον 
και με αποτύπωση των νεότερων εξελίξεων και τάσεων 
στις ποινικές επιστήμες (ποινικό δίκαιο, εγκληματολο-
γία υπό ευρεία έννοια και αντεγκληματική πολιτική). 
Το εν λόγω έργο, με τον θεματικό του πλούτο και το 
πλήθος των διακεκριμένων επιστημόνων που συνέβα-
λαν στη δημιουργία του, δίνει αφορμή για περαιτέρω 
επιστημονικό προβληματισμό και διάλογο, ενώ συνάμα 
αντικατοπτρίζει επάξια το εύρος των επιστημονικών 
γνώσεων του καθηγητή Νέστορα Κουράκη και τη γενικό-
τερη σημαντική συμβολή του στην πρόοδο της νομικής 
επιστήμης.

σης υπό το πρίσμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
του πολίτη. Στην τρίτη θεματική ενότητα εξετάζονται οι 
πολιτικές πρόληψης του εγκλήματος και τα μέσα κοι-
νωνικού ελέγχου που εφαρμόζονται σε περίοδο κρίσης 
στον ευρωπαϊκό χώρο. Στη συνέχεια, η τέταρτη θεματι-
κή ενότητα πραγματεύεται τη νομολογία, τη νομοθετική 
δραστηριότητα και την επιβολή/ εκτέλεση ποινικών κυ-
ρώσεων σε εποχή κρίσης. Η πέμπτη ενότητα του έργου 
επικεντρώνεται πιο συγκεκριμένα στην κρατική κρίση 
και τη διαφθορά, όπως και στην αντιμετώπιση αυτών 
των ζητημάτων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στην 
έκτη θεματική ενότητα εξετάζεται ο ρόλος της τεχνο-
λογίας στην ανίχνευση και την πρόληψη του εγκλήμα-
τος, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται τα ζητήματα που 
ανακύπτουν σχετικά με την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή. Στο 
επίκεντρο της έβδομης θεματικής ενότητας βρίσκονται 
το νομικό πλαίσιο και η εμπειρική αποτίμηση της δρά-
σης της αστυνομίας στον χώρο της ποινικής δικαιοσύ-
νης σε καιρό κρίσης. Την όγδοη θεματική ενότητα υπό 
τον τίτλο «Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο, Ανθρώπινα Δικαι-
ώματα και Κρίση» απαρτίζουν κείμενα που αναφέρονται 
στην επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης στο 
εσωτερικό ποινικό δίκαιο των κρατών-μελών. Στην ένα-
τη ενότητα εξετάζονται θέματα σχετικά με το διεθνές 
ποινικό δίκαιο και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
σε εποχές κρίσης, ενώ το οικονομικό έγκλημα και το 
οργανωμένο έγκλημα σε περίοδο κρίσης αποτελούν το 
σημείο αναφοράς των κειμένων της δέκατης θεματικής 
ενότητας. Το θεματικό εύρος της επόμενης ενδέκατης 
ενότητας καλύπτει ζητήματα θυματολογίας σε καιρό 
κρίσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη θυματοποίηση ανηλί-
κων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, τον ρατσισμό και 
την εμπορία ανθρώπων. Σε ζητήματα της μεταχείρισης 
των παραβατικών ανηλίκων στο πλαίσιο του συστήμα-
τος της ποινικής δικαιοσύνης είναι αφιερωμένη η δω-
δέκατη θεματική ενότητα. Τέλος, στο επίκεντρο της δέ-
κατης τρίτης ενότητας του Τιμητικού Τόμου βρίσκεται η 
αποκαταστατική δικαιοσύνη ως μοντέλο απονομής της 
ποινικής δικαιοσύνης εν γένει, αλλά και ειδικότερα σε 
καιρό κρίσης.
Συνοψίζοντας, ο εδώ παρουσιαζόμενος ξενόγλωσσός 
τόμος προς τιμήν του Νέστορα Κουράκη αποτελεί μια 

Αναγνωστόπουλου Ηλ., Δικαιώματα των κατηγορουμέ-
νων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – Οι Οδηγίες 2010/64/ΕΕ 
– 2012/13/ΕΕ, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2017

Ανδρουλάκη Ν., Η ζήτηση και η «εύρεση» της αλήθειας 
στην ποινική δίκη, εκδ. Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2017

Αποστολίδου Α., Απιστία σχετική με την υπηρεσία, Νο-
μική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017

Βιδάλη Σ., Πέρα από τα όρια – Η αντεγκληματική πολιτι-
κή σήμερα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017

Βλάχου Β., Ιστορική επισκόπηση των εγκληματολογικών 
ερευνών κατά τον 19ο αιώνα – Η γένεση της εγκληματο-
λογίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017

Γαλανού Μ., Male captus bene judicatus. Οι απαγωγές 
υπόπτων τρομοκρατίας, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσα-
λονίκη, 2017

ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μαρία Τσιλιμπάρη και Μαριλένα Σαμαριτάκη, 
LL.M., Υπ. Διδ. του Πανεπιστημίου του Freiburg 

και μέλη του International Max Planck Research 
School for Comparative Criminal Law
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Γιαννούλη Γ., Η επικινδυνότητα του δράστη και η εκτί-
μηση κινδύνων από δικαιοκρατικής σκοπιάς, εκδ. Π.Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα, 2017

Δημόπουλου Χ., Η πραγματογνωμοσύνη, Νομική Βιβλι-
οθήκη, Αθήνα, 2017

Διονυσοπούλου Α., Το δικαίωμα του κατηγορουμένου 
στην εξέταση μαρτύρων κατηγορίας (άρθρο 6 παρ. 3 δ’ 
ΕΣΔΑ), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017

Εταιρία Οικογενειακού Δικαίου (επιμ.), Κακή άσκηση 
της γονικής μέριμνας και ενδοοικογενειακή βία – 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Δικαίου, Νομική 
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017

Κωνσταντινίδη Α., Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, εκδ. Σάκ-
κουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2017

Μήτρου Λ., Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσω-
πικών Δεδομένων, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 
2017

Παπαδαμάκη Α., Ποινική δικονομία, εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2017

Σατλάνη Χρ. (επιμ.), Δίκαιο και εγκληματολογία – Τιμη-
τικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιάκωβο Φαρσεδάκη, Νο-
μική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017

Στασσίνου Χρ.-Ε., Πρόκληση βλάβης με συνεχή σκληρή 
συμπεριφορά (άρ. 312 ΠΚ), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσ-
σαλονίκη, 2017 

Τσιλώνη Β., Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικα-
στηρίου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017

Χαλκιά Α., Αντεγκληματική πολιτική και συμμετοχή των 
πολιτών/Criminal policy and public participation, Τ. 
4  σειράς  Εγκληματολογικές Μελέτες/Criminological 
Studies, Διεύθυνση Σειράς: Χ. Ζαραφωνίτου, Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία», Πά-
ντειο Πανεπιστήμιο, Εκδ. επιμ. ΔΙΟΝΙΚΟΣ, Αθήνα 2017 

Χατζηιωάννου Κ., Οι αυτοτελείς ισχυρισμοί στην ποινι-
κή δίκη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017

Αθήνα, 11 Μαϊου 2017, Αρ. Πρωτ.: 1207

Σας αποστέλλουμε το Στρατηγικό Σχέδιο για το σωφρο-
νιστικό σύστημα και σας καλούμε να συμβάλετε στην 
τελική του διαμόρφωση, διατυπώνοντας τις απόψεις και 
παρατηρήσεις σας μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017.
Το Σχέδιο θέτει τους στόχους, τις βασικές αρχές και τις 
προτεραιότητες της σωφρονιστικής πολιτικής για την 
επόμενη διετία, επιχειρώντας με συγκροτημένο και συ-
στηματικό τρόπο να απαντήσει στα χρόνια προβλήματα 
του σωφρονιστικού μας συστήματος.
Το τρίπτυχο της πολιτικής που υιοθετείται είναι Ανθρω-
πισμός με σεβασμό των δικαιωμάτων - Ασφάλεια για 
κρατουμένους και προσωπικό - Επανένταξη και μείωση 
της υποτροπής. Επιδιώκεται, παράλληλα, η διασφάλιση 
της διαφάνειας στη λειτουργία του σωφρονιστικού συ-
στήματος.
Η συμβολή όλων σας είναι πολύτιμη,

Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής

Ευτύχιος Φυτράκης

Επιστολή του Γενικού Γραμματέα 
Αντεγκληματικής Πολιτικής με 
θέμα: Στρατηγικό Σχέδιο για το 
Σωφρονιστικό Σύστημα 2018-2020 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
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του Νέστορα Ε. Κουράκη, Ομότιμου Καθηγητή Νομικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Προέδρου της Ελληνι-
κής Εταιρείας Εγκληματολογίας
 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2017
 
Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτι-
κής, Αγαπητέ κ. Φυτράκη, 
 
Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας μου 
ανέθεσε να μελετήσω το κείμενο με τον τίτλο «Στρα-
τηγικός Σχεδιασμός 2018-2020 για το Σωφρονιστικό 
Σύστημα», το οποίο αποστείλατε στην Εταιρεία  περί τα 
μέσα Μαΐου, και να σας γνωστοποιήσω τις παρατηρή-
σεις μας.
Το κείμενο που τέθηκε υπ’ όψη μας (εφεξής: «Σχέδιο») 
έχει όντως μια πληρότητα από πλευράς προβλέψε-
ων για τη διαχείριση και βελτίωση του Σωφρονιστικού 
Συστήματος της χώρας, έστω και αν ορισμένες από 
αυτές τις προβλέψεις είναι διατυπωμένες κατά τρόπο 
δυσνόητο για όσους δεν ανήκουν στις σωφρονιστικές 
υπηρεσίες του Υπουργείου (π.χ. τι σημαίνει το αρκτικό-
λεξο ΕΠΙ στη σελ. 8 του Σχεδίου, και εφόσον πρόκειται 
για επικουρικά ιατρεία, ποια ακριβώς είναι η αρμοδιό-
τητά τους;). Κυρίως όμως, αυτό που προβληματίζει είναι 
ότι σε ένα τόσο σημαντικό Στρατηγικό Σχέδιο λείπουν 
εντελώς οι προτεραιότητες. Ολα δηλ. τα προς αντιμε-
τώπιση ζητήματα τίθενται μαζί, χωρίς ορισμένα από 
αυτά να θεωρούνται σημαντικότερα και αμεσότερης 
προτεραιότητας για την υλοποίησή τους σε σχέση με τα 
υπόλοιπα. Ως αποτέλεσμα, τα σημαντικά μέτρα χάνο-
νται κυριολεκτικά μέσα σε μια πληθώρα άλλων μέτρων 
ήσσονος σημασίας. 
Συγκεκριμένα, στη σελ. 7 του Σχεδίου υπάρχει μια «ακτι-

Οι θέσεις της Ελληνικής Εταιρείας 
Εγκληματολογίας για το στρατηγικό 
σχέδιο για το Σωφρονιστικό Σύστημα 
2018-2020 του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης

νογραφία» του πληθυσμού των κρατουμένων στις ελλη-
νικές φυλακές, κατά την οποία στις αρχές του 2017 το 
54% από αυτούς είναι αλλοδαποί, το 21% περίπου είναι 
εμπλεκόμενοι με ναρκωτικά και το 30% περίπου είναι 
υπόδικοι. Επομένως, τα μέτρα που θα έπρεπε εδώ να 
ληφθούν κατά προτεραιότητα είναι, αντιστοίχως, η με-
ταφορά αλλοδαπών καταδίκων στις χώρες προέλευσης 
ή καταγωγής τους (υπάρχει στη σελ. 15 του Σχεδίου μια 
γενικόλογη μόνο αναφορά για το θέμα αυτό), η δημι-
ουργία όσο το δυνατόν περισσότερων μονάδων απε-
ξάρτησης και θεραπείας χρηστών και εξαρτημένων 
εντός και εκτός φυλακών (εδώ οι αναφορές στη σελ. 
18 του Σχεδίου είναι περισσότερες, αλλά πολλά από τα 
όσα προτείνονται θα μπορούσαν να είχαν ήδη σχεδια-
σθεί και πραγματοποιηθεί, ώστε να αποτελούν μέρος 
του απολογισμού στη σελ. 13), καθώς και η διεύρυνση 
του συστήματος της κατ’ οίκον ηλεκτρονικής παρα-
κολούθησης για υποδίκους (ειδικά για υποδίκους, δεν 
υπάρχουν τέτοιες αναφορές στο Σχέδιο).
Εξάλλου, είναι αυτονήτο ότι όλες οι ευγενείς επιδιώξεις 
του Σχεδίου για δημιουργική απασχόληση των κρατου-
μένων (εκπαίδευση/ κατάρτιση/ αθλητισμός/ παραγω-
γικά εργαστήρια/ χώρος πολλαπλών χρήσεων –βλ. σελ. 
14 του Σχεδίου) προϋποθέτουν μιαν ουσιαστική άνεση 
χώρων, δηλ. την προώθηση μέτρων που θα επιτρέπουν 
το λεγόμενο «άνοιγμα των φυλακών» για κρατουμένους 
οι οποίοι δεν δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία 
ή/ και δεν είναι ύποπτοι απόδρασης. Στον ισχύοντα Σω-
φρονιστικό Κώδικα υπάρχει σωρεία ρυθμίσεων με τις 
οποίες διασφαλίζεται αυτό το «άνοιγμα των φυλακών», 
αλλά οι οποίες δεν εφαρμόζονται, όπως π.χ. η ημιελεύ-
θερη διαβίωση (ά. 59 επ.), η τμηματική έκτιση της ποι-
νής (ά. 63), η παροχή κοινωφελούς εργασίας (ά. 64) και 
η εργασία εκτός φυλακής (ά. 42) (οι αναφορές για τα 
θέματα αυτά στο Σχέδιο είναι τελείως παρεμπίπτουσες 
και μεμονωμένες: σελ. 5 και 14), ενώ χρήσιμο θα ήταν 
να μελετηθεί επειγόντως, γιατί ο θεσμός της κατ’ οί-
κον ηλεκτρονικής παρακολούθησης υπήρξε έως τώρα 
περιορισμένης χρηστικότητας και χωρίς να αποφέρει 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα που προδιέγραφαν οι 
νόμοι 4205/2013 και 4356/2015) (βλ. και σχετική μελέτη 
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του υπογράφοντος στα «Ποινικά Χρονικά» 2015, 321-
325). Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τα 12 αναμορφωτι-
κά μέτρα τα οποία αφορούν τους ανηλίκους (ά. 122 ΠΚ): 
Εκτός από 3-4 «παραδοσιακά» αναμορφωτικά μέτρα, 
τα υπόλοιπα κατ’ ουσίαν δεν εφαρμόζονται, μολονότι 
θεσπίσθηκαν προ 15 περίπου ετών (ν. 3189/2003).
Επίσης, προς την ίδια κατεύθυνση του «ανοίγματος των 
φυλακών», αλλά και αποσυμφόρησής τους, σημαντικό 
είναι να τύχει άμεσης εφαρμογής η διάταξη του ά. 15 ν. 
4322/2015 για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων ανοι-
κτής ή ημιελεύθερης διαβίωσης προς υλοποίηση ανα-
μορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων, καθώς και να 
εξετασθεί η επαναλειτουργία «ανοικτών» καταστημά-
των κράτησης, όπως αυτά που προέβλεπε ο ν. 3312/1955 
και που τώρα λειτουργούν συρρικνωμένα απλώς ως κέ-
ντρα «λογωτιμητών» σε αγροτικές φυλακές ή ως  ΚΑΥΦ 
(Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών).
Γενικότερα, θα έπρεπε, πιστεύω, να δοθεί από το Υπουρ-
γείο μεγάλη έμφαση στην «εφαρμογή των κειμένων δι-
ατάξεων», όπως θα έλεγε και ο Ροΐδης, καθώς στη χώρα 
μας διαθέτουμε εξαιρετική νομοθεσία, η οποία δυστυ-
χώς αγνοείται εν τοις πράγμασι και αρκούμαστε απλώς 
κάπου-κάπου να την «ανακαλύπτουμε» ή και ενίοτε να 
την «αναμορφώνουμε», αλλά χωρίς να την εφαρμόζου-
με, όπως συμβαίνει και με τις προωθούμενες τροποποι-
ήσεις του ισχύοντος Σωφρονιστικού Κώδικα… 
Οι ανωτέρω σκέψεις τέθηκαν υπ’ όψη των μελών του 
Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας και απο-
τέλεσαν αντικείμενο διαβούλευσης.
 

Με την προσήκουσα τιμή
Νέστωρ Κουράκης

Την 23η Σεπτεμβρίου 2017 απεβίωσε ο Ομότιμος Καθη-
γητής Διονύσιος Σπινέλλης. 
Ο αγαπητός διδάσκαλός μας θεράπευσε με αμείωτο 
ζήλο και απόλυτη αφοσίωση τις ποινικές επιστήμες για 
έξι δεκαετίες. Οι εμβριθείς συγγραφές του, με αφετη-
ρία την διατριβή του στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου 
για το ουσιαστικό δεδικασμένο με εποπτεύοντα τον 
κορυφαίο νομομαθή Karl Engisch, αποτέλεσαν πολύτι-
μες συμβολές στην προαγωγή του ποινικού δόγματος. 
Η επ’ υφηγεσία μονογραφία του για το έννομο αγαθό 
της τιμής και τις αξιόποινες προσβολές του (1977) καθι-
ερώθηκε γοργά στην θεωρία και την νομολογία ως έργο 
αναφοράς για την αντίστοιχη θεματική, ενώ πλήθος πο-
λύγλωσσων μελετών του σε θεμελιώδη και επίκαιρα θέ-
ματα όλου του ποινικού φάσματος, οι οποίες διακρίνο-

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ 
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νται για την σαφήνεια, πληρότητα και συστηματικότητά 
τους, δημοσιεύτηκαν σε έγκυρα περιοδικά, τιμητικούς 
και συλλογικούς τόμους.  
Ως διδάσκων στις Νομικές Σχολές των Αθηνών και της 
Θράκης καθώς και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο Διονύ-
σιος Σπινέλλης υπήρξε υπόδειγμα ήθους, εργατικότη-
τας και συνέπειας. Προσηνής, ευγενής και πάντοτε στην 
διάθεση των φοιτητών του, τους οποίους εκπαίδευε και 
καθοδηγούσε με γνήσιο ακαδημαϊκό πνεύμα, ώστε να 
αναπτύξουν ελεύθερα τις δικές τους σκέψεις και ιδέες. 
Ο Διονύσιος Σπινέλλης ήταν πρωτοπόρος στον ευρω-
παϊκό και διεθνή προσανατολισμό των ποινικών επιστη-
μών. Η γλωσσομάθεια, το ευρύ πνεύμα και η αδιάλει-
πτη ενεργός συμμετοχή του σε καίριες θέσεις διεθνών 
φορέων και οργανισμών (Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ΟΗΕ κ.α.) τού επέτρεψαν να έχει αποφασιστική 
συμβολή στην διαμόρφωση του νέου Ευρωπαϊκού και 
διεθνούς πλαισίου της ποινικής νομοθεσίας και τον ανέ-
δειξαν ως λαμπρό πρεσβευτή της Ελλάδος σε όλα τα 
σημαντικά fora. 
Εκ παραλλήλου προς την πλούσια συγγραφική και διδα-
κτική δράση του, ο εκλιπών συμμετείχε σε πλήθος νο-
μοπαρασκευαστικών επιτροπών, οι οποίες παρήγαγαν 
υψηλής ποιότητας έργο με κύριο στόχο τον εκσυγχρο-
νισμό και εξορθολογισμό της ποινικής νομοθεσίας μας, 
ουσιαστικής και δικονομικής. Αλλά και ως δικηγόρος 
τρίτης γενεάς, άσκησε ευόρκως το λειτούργημά του 
έως την ανακήρυξή του σε επίτιμο δικηγόρο το έτος 
2011.
Ο Καθηγητής μας, ενεργός και ακμαίος μέχρι πρόσφα-
τα, απεδήμησε απροσδόκητα, έχοντας διανύσει μια 
αξιοθαύμαστη πορεία. Με την σύντροφό του Καλλιόπη, 
την πολύ αγαπητή μας Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, 
δημιούργησαν μια ζηλευτή οικογένεια που συνεχίζει 
την παράδοση τιμιότητας, ήθους και ποιότητας των γο-
νέων.

Στις 25 Οκτωβρίου 2017, η Εγκληματολογία έχασε ένα 
σπουδαίο θεράποντά της και η Ελλάδα έναν από τους 
σημαντικότερους πνευματικούς εκπροσώπους της στο 
εξωτερικό.
Εγκληματολόγος, Κοινωνιολόγος του Δικαίου, Ψυχα-
ναλυτής, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, Επίτιμος Δι-
ευθυντής του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευ-
νών της Γαλλίας (C.N.R.S.), Ομότιμος Καθηγητής του 
Ελευθέρου Πανεπιστημίου των Βρυξελλών και Επίτιμος 
Διδάκτωρ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
γεννήθηκε πριν από 88 χρόνια στην Αντίς Αμπέμπα και 
πέρασε όλη τη ζωή του στην αλλοδαπή, όπου σπούδα-
σε, σταδιοδρόμησε και διακρίθηκε ως Ερευνητής και 
ως Πανεπιστημιακός Δάσκαλος, διατηρώντας πάντοτε, 
μέχρι το τέλος της ζωής του, με υπερηφάνεια, την ελλη-
νική του υπηκοότητα.
Από τους καλύτερους μαθητές του Henri Lévy-Bruhl, 
ήταν υπεύθυνος, μέσα στα πλαίσια του C.N.R.S., για 
τη διεξαγωγή μεγάλης εμβέλειας εγκληματολογικών 
ερευνών. Η αναγνώριση ήλθε από το ίδιο το φημισμένο 
Ερευνητικό Κέντρο με την απονομή σε αυτόν του Χρυ-
σού Μεταλλίου του, μετά το πέρας της μοναδικής σε 
παγκόσμιο επίπεδο έρευνάς του για τις εγκληματολο-
γικές στατιστικές και την κατάθεση της σχετικής εκτε-
νούς Έκθεσής του πάνω στο θέμα.
Εκτός από τις εγκληματολογικές στατιστικές, οι έρευ-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Ηλιας Γ. Αναγνωστόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών         
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νές του κάλυψαν πολλούς τομείς εγκληματολογικού εν-
διαφέροντος, όπως τη γυναικεία εγκληματικότητα, την 
απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και την εικόνα της 
στον πληθυσμό, τη σεξουαλική εγκληματικότητα, την 
κοινωφελή εργασία, τη διαμεσολάβηση, την παραβατι-
κότητα ανηλίκων, το φαινόμενο της ανασφάλειας, τον 
βανδαλισμό κ.ο.κ. Οι έρευνες αυτές, με δική του επι-
μέλεια, οδήγησαν σε αντίστοιχες εκδόσεις του C.N.R.S. 
Ορισμένες από αυτές σημείωσαν επανειλημμένες επα-
νεκδόσεις.
Με ειδική αποστολή του C.N.R.S. στο Βέλγιο, ο Δημή-
τρης Καλογερόπουλος ανέλαβε το σοβαρό έργο της 
εκ βάθρων αναδιοργάνωσης των εγκληματολογικών 
σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών 
και παρέμεινε σε αυτό, διδάσκοντας μέχρι και τη συ-
νταξιοδότησή του. Ακόμη και μετά από αυτήν δεν επα-
ναπαύθηκε. Συνέχισε, μέχρι το τέλος της ζωής του, να 
διδάσκει, ως υπεύθυνος του υψηλού επιπέδου Σεμιναρί-
ου με τίτλο «Επιστημολογία και Εγκληματολογία».
Στην Ελλάδα δίδαξε για πολλά χρόνια, ως Επισκέπτης 
Καθηγητής, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, σε προπτυχια-
κό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ διατέλεσε και Διευ-
θυντής του Ελληνικού Κέντρου Εγκληματολογίας του 
ίδιου Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιό του, σχεδίασε και 
διεξήγαγε δύο αξιόλογες έρευνες που αφορούσαν τη 
μικρή εγκληματικότητα στις πόλεις – με ειδική αναφορά 
στην Αθήνα – και την οργάνωση μιας σύγχρονης αστυ-
νομίας, με έμφαση στην ελληνική περίπτωση.
Κατά τη διδασκαλία του τόνιζε πάντοτε την σημασία, 
από την πλευρά της αντεγκληματικής πολιτικής, την 
ανάγκη της κοινωνικής ένταξης του ατόμου με την 
εξεύρεση μιας θέσης στον κοινωνικό καταμερισμό ερ-
γασίας. Ενδιαφέρον καταστάλαγμα της επιστημονικής 
του εμπειρίας περιλαμβάνεται στο έργο του με τίτλο 
«Συνειδητοποιήσεις» που εκδόθηκε από την «Νομική 
Βιβλιοθήκη».
Η Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας, εξέχον Μέλος 
της οποίας υπήρξε ο εκλιπών, συλλυπήθηκε, ευθύς 
ως πληροφορήθηκε το θάνατό του, την σύζυγό του 
Elizabeth Bélorgey, διδάκτορα φιλοσοφίας της Σορ-
βόννης και διακεκριμένη πεζογράφο της Γαλλίας, κα-
θώς και τα τρία τέκνα του, Λεωνίδα, Σοφία και Αλέξαν-
δρο, επίσης διακεκριμένους επιστήμονες.

Αξιότιμα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας 

Εγκληματολογίας, 

Όσοι από εσάς επιθυμούν να καταβάλουν την 

ετήσια συνδρομή τους, σας ενημερώνουμε πως 

τα στοιχεία του νέου λογαριασμού της Εταιρείας 

είναι τα ακόλουθα: 

ALPHA BANK IBAN : 

GR67 0140 2260 2260 0200 2010 986

Κατά την κατάθεση, παρακαλούμε θερμά να ση-

μειώνεται η ένδειξη «Συνδρομή έτους ... για την 

ΕΕΕ». Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε 

να επικοινωνείτε με την Ταμία της Εταιρείας κα 

Ιωάννα Τσίγκανου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@hscriminology.gr. 

Ιάκωβος Φαρσεδάκης
Ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας Παντείου 

Πανεπιστημίου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

 37 

Ελληνική Εταιρεία Εγκληματολογίας
Λυκαβητού 1γ

e-mail: info@hscriminology.gr

CRIME AND PUNISHMENT

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

THE NEWSLETTER OF THE HELLENIC SOCIETY OF CRIMINOLOGY


