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1.1. Περίληψη
Στον κύκλο των μαθημάτων εξετάζονται ζητήματα σχετικά με το αντικείμενο και τις
μεθόδους της εγκληματολογίας ενταγμένα στα γενικότερα των κοινωνικών
επιστημών (κοινωνιολογίας).
Αναλύονται τα ερωτήματα που αποτέλεσαν το ερευνητικό υλικό της
εγκληματολογίας διαχρονικά, πώς αυτό το υλικό προσδιόρισε τις μεθόδους της, τι
σχέση έχουν οι χρησιμοποιηθείσες μέθοδοι με φιλοσοφικά ρεύματα και πώς αυτά
εκφράζονται στην κοινωνιολογία και την εγκληματολογία.
Επίσης, αναλύεται η σχέση των μεθόδων με την εξέλιξή της, την αυτονομία της και
τη σχέση της με την αντεγκληματική πολιτική. Ποιος είναι ο ρόλος της θεωρίας στον
συγκεκριμένο κλάδο και ποια η σχέση της με την κοινωνιολογία και το ποινικό
δίκαιο. Γι’ αυτό, παρουσιάζεται εισαγωγικά η προβληματική και οι κύριες
κατευθύνσεις της μεθοδολογίας, φιλοσοφίας και λογικής των (κοινωνικών)
επιστημών. Στη συνέχεια, εκτίθενται τα βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με τη
φύση, την παραγωγή και την αλλαγή της επιστημονικής γνώσης.
Εξετάζονται οι βασικές θέσεις των επιστημολογικών ρευμάτων, με άξονα την
ερμηνεία ενός φαινομένου και τη γνώση: επαγωγή − παραγωγή, επαλήθευση −
διάψευση, θεωρία – εμπειρία, αντικειμενικότητα − υποκειμενισμός, συνεχής
πρόοδος– ρήξεις, ιδιογραφικές − νομοθετικές, ιστορικές – φυσικές επιστήμες.
Παρουσιάζονται, ακόμη, οι κύριες διαμάχες στην ιστορία της λογικής των
κοινωνικών επιστημών: η διαμάχη περί μεθόδου, αξιακής ουδετερότητας, θετικισμού,
μετάφρασης και ερμηνείας, και περί κοινωνικής κατασκευής. Στην τελευταία δίνεται
έμφαση με την εξέταση όλης της διαδρομής της από τη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία
και την εγκληματολογία, τις μεθόδους έρευνας και την κριτική που της έχει ασκηθεί.
Αναλύονται επιπλέον, θέματα σχετικά με τη διεπιστημονικότητα, την ικανότητα
ενσωμάτωσης και αφομοίωσης που διαθέτει η εγκληματολογία ως επιστήμη. Αν
αποτελεί περιγραφικό ή συνθετικό κλάδο και ποια είναι η θέση της στις κοινωνικές
επιστήμες τώρα.
Η έννοια της επιστήμης, της επιστημονικής γνώσης και οι βασικές κατευθύνσεις της
κοινωνιολογίας της γνώσης, ρεαλισμός, ιδεαλισμός, πραγματισμός αποτελούν τη
βάση των αναλύσεων.
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1.2. Βασικές θεματικές ενότητες
Γενικές
1) Μέθοδος και θεωρία, είδη ερευνών: θεωρητικών και εμπειρικών, μέθοδοι και
τεχνικές – αξιοπιστία, ιστορική – συγκριτική προσέγγιση
2) Φιλοσοφικά ρεύματα, κοινωνιολογικά ρεύματα και εγκληματολογικές
εφαρμογές
Ειδικές
3) O ρόλος της θεωρίας και οι λειτουργίες της: Θεωρία & έρευνα στην
εγκληματολογία
4) Η σχέση της εγκληματολογίας με το ποινικό δίκαιο και την κοινωνιολογία
5) Οι Εγκληματολογίες
6) Εγκληματολογία και Ποινική Δικαιοσύνη: Το αγγλοσαξωνικό πρότυπο –
Συνολική Ποινική επιστήμη ή Ποινικές Επιστήμες: το κεντροευρωπαϊκό
πρότυπο
7) Η εγκληματολογία ως επιστήμη (Το εμπειρικό – αναλυτικό παράδειγμα, το
ιστορικό – ερμηνευτικό παράδειγμα, το κανονιστικό – οντολογικό
παράδειγμα).
8) Εξελίξεις και αδιέξοδα
9-13) Ανάλυση και συζήτηση επί συγκεκριμένων επιστ. άρθρων

2. Ώρες διδασκαλίας: 3 εβδομαδιαίως.
Ώρες συνεργασίας: μετά το τέλος του μαθήματος, 21:00-22:00.

3. Προτεινόμενα συγγράμματα: Διανέμεται φάκελλος.
4. Αξιολόγηση - τρόπος εξέτασης
Ομαδικές εργασίες ή Δύο (2) τεστ, ένα πρόχειρο και ένα τελικό με θεωρητικές και
πρακτικές ερωτήσεις.
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στη βιβλιογραφία του φακέλλου που διανέμεται.

5. Άλλες πληροφορίες
Στο κύκλο μαθημάτων καλούνται ειδικοί καθώς και επί διδακτορικώ φοιτητές/τριες
για να παρουσιάσουν θέματα γενικότερου (π.χ. φιλοσοφία, πολιτική επιστήμη) ή
ειδικότερου ενδιαφέροντος (εγκληματολογία, αντεγκληματική πολιτική).
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