
1 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΑΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  

ΣΤΟ 

19Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΑΝΔΗ, 18-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

Στις 18-21 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στη Γάνδη το 19ο ετήσιο Συνέδριο της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Εγκληματολογίας με τίτλο “Convergent roads, bridges and new 

pathways in Criminology”. Στο πλαίσιο του συνεδρίου και συγκεκριμένα στη ειδικό θεματικό 

πάνελ “Trends in space, place and crime, research 2” πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση από 

τη μεταδιδάκτορα Ελένη Κοντοπούλου δύο σημαντικών εμπειρικών μελετών  με 

επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αστεακής 

Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου. Στο εν λόγω 

θεματικό πάνελ συμμετείχε και η Ομάδα Εργασίας “Space, Place and Crime” της Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Εγκληματολογίας (ESC WORKING GROUP-PLACE), της οποίας είναι μέλος η 

Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου. 

 Η πρώτη έρευνα που παρουσιάστηκε με θέμα “Mapping insecurity at the municipality of 

Moschato-Tavros” και με εισηγητές την Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, τον Αν. 

Καθηγητή Άγγελο Μιμή και το μεταδιδάκτορα Δημήτριο Καλαμάρα πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο συνεργασίας του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας με το Δήμο Μοσχάτου -

Ταύρου. Ο σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των προβλημάτων που προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στην περιοχή του Δήμου Μοσχάτου 

– Ταύρου καθώς και η καταγραφή των κοινωνικών στάσεων και αντιλήψεων σχετικά με το 

είδος της αστυνόμευσης το οποίο θεωρείται ως το πιο πρόσφορο για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων αυτών.  

Η δεύτερη έρευνα με εισηγήτριες την Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου και τη 

μεταδιδάκτορα Ελένη Κοντοπούλου είχε τίτλο “Graffiti as art or a sign of neighbourhood 

degradation?”. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος «Πόλη και 

εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα» του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» του Παντείου Πανεπιστημίου (Μάρτιος 2016 

- Μάιος 2016) ενώ τα ερευνητικά της πορίσματα έχουν ήδη δημοσιευθεί στο Περιοδικό 
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«Εγκληματολογία» (εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, τεύχος του έτους 2016). Η εν λόγω έρευνα είχε 

σκοπό την εξέταση των στοιχείων περιβαλλοντικής και κοινωνικής υποβάθμισης, με έμφαση 

στο φαινόμενο των graffiti, σε συνάρτηση με τη θυματοποίηση και το φόβο του εγκλήματος 

σε πέντε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Η μελέτη του φαινομένου των graffiti αποτέλεσε 

αντικείμενο ειδικότερης μελέτης λόγω των μεγάλων διαστάσεων που έχει λάβει τα τελευταία 

χρόνια στο κέντρο της Αθήνας καθώς και λόγω της απουσίας ερευνητικών εγκληματολογικών 

δεδομένων γύρω από το φαινόμενο.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε και η ετήσια 

συνάντηση της ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας “Space, Place and Crime” (ESC WORKING 

GROUP-PLACE) στην οποία συμμετείχε η μεταδιδάκτορας Ελένη Κοντοπούλου εκ μέρους της 

Καθηγήτριας Χριστίνας Ζαραφωνίτου. Βασικός άξονας της συζήτησης των μελών της ομάδας 

εργασίας- μεταξύ άλλων θεματικών - ήταν η ανάγκη ενίσχυσης και προώθησης της 

συνεργασίας μεταξύ περισσότερων ερευνητών από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με 

σκοπό τη συγκέντρωση και σύγκριση μεθοδολογιών και ερευνητικών δεδομένων σε κοινά 

ζητήματα εγκληματολογικού ενδιαφέροντος στο πεδίο μελέτης της Περιβαλλοντικής 

Εγκληματολογίας.  
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