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Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Διευθύντρια Π.Μ.Σ. 
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ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Για την Εγκληματολογία, κεντρικό αντικείμενο ανάλυσης αποτελεί η
αλληλεπίδραση πολιτισμικών παραμέτρων και εγκληματικού
φαινομένου

• Πολιτισμικά προϊόντα, όπως είναι η κινηματογραφία, το θέατρο, η
λογοτεχνία, η μουσική κ.ά., αποτελούν εργαλεία μελέτης και ανάλυσης
όψεων του σύνθετου εγκληματικού φαινομένου

• Κινηματογραφικές ταινίες με εγκληματολογική θεματολογία (crime
films) αποτελούν σημαντικό μεθοδολογικό εργαλείο στο πλαίσιο της
λεγόμενης πολιτισμικής Εγκληματολογίας (cultural criminology)
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ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• Διερεύνηση αφανών όψεων του φαινομένου

• Αναπαράσταση έντονων ψυχολογικών και υπαρξιακών συγκρούσεων των 
«πρωταγωνιστών» του εγκληματικού δράματος

• Φιλοσοφικές προσεγγίσεις της έννοιας του εγκλήματος, της τιμωρίας, της 
δικαιοσύνης

• Εντοπισμός και η ανάδειξη των συγκλίσεων/αποκλίσεων 

• Η χρήση της κινηματογραφίας ως παράλληλο και εναλλακτικό μέσο 
διδασκαλίας της Εγκληματολογίας

• Η κινηματογραφική προβολή του εγκλήματος ως μεθοδολογικό εργαλείο

για την ανάδειξη των αναπαραστάσεών του, και όχι ως επιχείρημα για τη

θεμελίωση των αντίστοιχων επιστημονικών προσεγγίσεων.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
«ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

• Manouvrier – διάσημος Γάλλος ανθρωπολόγος, τέλη του 19ου αιώνα: 4 βασικές 
προϋποθέσεις: η ηθική, η ποινική, η υλική και η συγκινησιακή.

• Ο Βέλγος DeGreef – 20ος αιώνας- προσδιόρισε τις «φάσεις της ψυχικής
διαδικασίας»: αδιαμόρφωτη συναίνεση, διαμορφωμένη συναίνεση, κρίση-
απόφαση και εκτέλεση.

• ο Σουηδός εγκληματολόγος Ο.Kinberg εξηγεί το πέρασμα στην πράξη μέσα από
τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ δύο ομάδων δυνάμεων: της ώθησης και
εκείνων της αντίστασης.

• ο Γάλλος κλινικός εγκληματολόγος Jean Pinatel ανέλυσε τις ψυχολογικές
ιδιότητες της λεγόμενης «εγκληματικής προσωπικότητας» βάσει του βαθμού
έντασης ορισμένων εξ αυτών. Αυτές οι ιδιότητες είναι: ο εγωκεντρισμός, η
αστάθεια, η επιθετικότητα ή η απάθεια του δράστη.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ
• Η διεύρυνση των αντικειμένων μελέτης της επιστήμης της

Εγκληματολογίας, δεδομένης και της αυξημένης εστίασης στο
εγκληματικό πρόβλημα σήμερα τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό
επίπεδο.

• Η δυνατότητα ανάδειξης των δραματοποιημένων και στερεοτυπικών
κινηματογραφικών αναπαραστάσεων του εγκληματικού φαινομένου,

• Η επαρκέστερη κατανόηση των εγκληματολογικών προσεγγίσεων,
μέσα από τη διερεύνηση των σημείων προσέγγισης/απόκλισης της
κινηματογραφικής προβολής του φαινομένου από τις επιστημονικές
θεωρίες και έρευνες,

• Η ενίσχυση της κριτικής ικανότητας των νέων επιστημόνων,

• Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία,

• Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και εναλλακτικού πεδίου διεξαγωγής
επιστημονικού διαλόγου.

5





ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

Α’ Κύκλος: "Εγκληματολογικές θεωρίες στον κινηματογράφο" (χειμερινό
εξάμηνο ακαδ. έτους 2016-17)

Β΄ Κύκλος : «Από τις αστυνομικές μυθιστορίες στις αστυνομικές τεχνικές»
(εαρινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2016-17)

Γ΄ Κύκλος : «Εγκληματολογικές προσεγγίσεις της ποινικής δικαιοσύνης»
(χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2017-18)

Δ΄ Κύκλος : «Κοινωνικές Αναπαραστάσεις του Σωφρονιστικού Συστήματος»
(εαρινό εξάμηνο του ακαδ.έτους 2017-18)

E΄ Κύκλος : «Το θύμα του εγκλήματος» (χειμερινό εξάμηνο του ακαδ.έτους
2018-19)

Στ’ Κύκλος: «Έγκλημα και λογοτεχνία: Κινηματογραφική αναπαράσταση»
(Εαρινό Εξάμηνο Ακαδ. Έτους 2018-2019)
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΥΚΛΟΙ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
Z’ Κύκλος: «Ειδικά εγκληματολογικά θέματα Ι» (Χειμερινό εξάμηνο
ακαδ. έτους 2019-20)

Η’ Κύκλος: «Ειδικά εγκληματολογικά θέματα ΙΙ: Έγκλημα και
Εγκληματίας» (Εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2019-20)

Θ’ Κύκλος: «Ειδικά εγκληματολογικά θέματα ΙΙΙ: Η κοινωνική αντίδραση
στο έγκλημα» (Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-21)

Ι’ Κύκλος: «Παράγοντες εγκληματογένεσης» (Χειμερινό εξάμηνο ακαδ.
έτους 2021-22)
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

10

»

http://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/

http://easte.panteion.gr/index.php/el-gr/

