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ΤO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΑΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

& 

TO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ5η ΠΡΟΒΟΛΗ 

ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

 

«ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ε΄ΚΥΚΛΟΣ: 

TO ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ» 
 

 

Τρίτη 04Δεκεμβρίου 2018, 18:00- 21:00, Αμφ. 2 Παντείου Πανεπιστημίου 

Προβολή: «Έτερος εγώ», Διάρκεια: 101’ 
Eλληνική ταινία,  

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας  
 

https://www.athinorama.gr/cinema/contributor.aspx?contrid=10002536
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Αθήνα 2015. Πέντε δολοφονίες. Κοινό χαρακτηριστικό, αρχαία ρητά του Πυθαγόρα 

στους τόπους των εγκλημάτων. Ο Δημήτρης Λαΐνης, καθηγητής εγκληματολογίας, 

αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο που κρύβεται πίσω από τους πέντε φόνους, οι οποίοι 

συνδέονται μεταξύ τους. Αναπάντεχοι σύμμαχοι του Λαΐνη στο να ξεμπλέξει το 

πολύπλοκο και επικίνδυνο αυτό κουβάρι, η θεωρία του Πυθαγόρα κι ένας καθηγητής 

μαθηματικών. Θα καταφέρει να λύσει το μυστήριο και να αποκαλύψει την αλήθεια; 

 

Πηγή: https://www.clickatlife.gr/cinema/movie/7259/eteros-ego   

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ:  

«Αυτοδικία, εκδίκηση και απονομή δικαιοσύνης» 

➢ Ηλίας Κορομηλάς, Δρ Κοινωνιολογίας, ΜΔΕ Εγκληματολογίας 

➢ Με τη συμμετοχή και του δημιουργού της ταινίας κ. Σωτήρη Τσαφούλια 

 

Με αφορμή την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει συζήτηση γύρω από 

ζητήματα όπως: 

Η έννοια του δικαίου και η απονομή δικαιοσύνης μέσα στους αιώνες.  

https://www.clickatlife.gr/cinema/movie/7259/eteros-ego
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Φιλοσοφικές, ιστορικές και πολιτικές προσεγγίσεις της έννοιας του δικαίου.  

Πολιτισμικές εκφάνσεις συμπεριφορών με χαρακτηριστικά εκδίκησης και αυτοδικίας 

στον αρχαίο κόσμο (π.χ. θέατρο, τραγωδία, μυθολογία). 

Επιχειρώντας τη μετάβαση στο σήμερα και την ύστερη νεωτερικότητα, θα  

επιδιώξουμε παράλληλα την αποσαφήνιση κρίσιμων εννοιών όπως: αυτοδικία, 

(αυτο)άμυνα, εκδίκηση - βεντέτα. 

Τέλος, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε προφανή και μη ερωτήματα, όπως: 

Δικαιολογείται η αυτοδικία, και εάν ναι, ποιος θέτει τα κριτήρια και ποια τα όρια μιας 

τέτοιας συμπεριφοράς; 

Έχει το κράτος το μονοπώλιο στην άσκηση φυσικής βίας (κατά τον Max Weber) ή 

μήπως με τη σταδιακή συρρίκνωσή του στα χρόνια της μετανεωτερικότητας έχει 

επέλθει και η συνακόλουθη υποκατάστασή του από παράπλευρους διαχειριστικούς 

μηχανισμούς πρόληψης, καταστολής και κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος; 
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