ΠΡΟΒΟΛΕ ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΑΙΝΙΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
«Εγκληματολογικζσ Αναπαραςτάςεισ ςτον Κινηματογράφο και ςτα ΜΜΕ V:
Ανασφάλειες, ηθικοί πανικοί και αντεγκληματική πολιτική»
Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. ζτουσ 2011-2012,
Πάντειο Πανεπιςτήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιςτημών
Στο πλαίςιο ςυνζχιςθσ για πζμπτθ ςυνεχι χρονιά τθσ ςυνεργαςίασ του Τομζα
Εγκλθματολογίασ του Τμιματοσ Κοινωνιολογίασ του Παντείου Πανεπιςτθμίου
(επιςτ.υπεφκ. Κακθγιτρια Χ.Ζαραφωνίτου) με το Εργαςτιριο Ποινικϊν και
Εγκλθματολογικϊν Ερευνϊν τθσ Νομικισ Σχολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν
(επιςτθμ.υπεφκ. Κακθγθτισ Ν.Κουράκθσ) και με το Σπουδαςτιριο Κοινωνικϊν
Μελετϊν του ΤΕΙ Μεςολογγίου (επιςτθμ.υπεφκ. Κακθγθτισ Χ.Τςουραμάνθσ), ςασ
ανακοινϊνουμε

τθν

ζναρξθ

των

προβολϊν

κινθματογραφικϊν

ταινιϊν

εγκλθματολογικοφ ενδιαφζροντοσ για το χειμερινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ
2011-2012 ςτο Πάντειο Πανεπιςτιμιο.
Η 5η κατά ςειρά κεματικι ενότθτα προβολϊν εςτιάηει ςτο κζμα «Ανασφάλειες,
ηθικοί πανικοί και αντεγκληματική πολιτική» και αποςκοπεί να προςεγγίςει τισ
ςφνκετεσ όψεισ του εγκλθματικοφ προβλιματοσ μζςα από τθν κινθματογραφικι και
ευρφτερα «μιντιακι» παρουςίαςι του, με ζμφαςθ ςτισ άτυπεσ κοινωνικζσ
αντιδράςεισ και τισ ςυνζπειζσ τουσ ςε επίπεδο διαμόρφωςθσ τθσ αντεγκλθματικισ
πολιτικισ.
Η προκειμζνθ εςτίαςθ ςυμπλθρϊνεται από τθν κατάδειξθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ των
ατομικϊν, κεςμικϊν και κοινωνικϊν όψεων του εγκλθματικοφ φαινομζνου, προσ
επίτευξθ τθσ απαραίτθτθσ ςυνκετικισ του προςζγγιςθσ. Στθ βάςθ αυτι επιχειρείται,
άλλωςτε, και ο εφετινόσ εμπλουτιςμόσ του κφκλου προβολϊν με τθν
εγκλθματολογικι προςζγγιςθ αναπαραςτάςεων του εγκλθματικοφ φαινομζνου –
πζραν τθσ κινθματογραφίασ – και με άλλα μζςα (όπωσ comics, documentaries,
video, φωτογραφία κλπ).
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Προγραμματιςμόσ – Δομή εμιναρίου
Οι προβολζσ κα πραγματοποιθκοφν θμζρα Παραςκευή και ϊρα 16.00-19.00, ςτο
Αμφιθζατρο 2 του Παντείου Πανεπιςτημίου, και κα περιλαμβάνουν τα εξισ:
-

“Harry Brown” (2009, Σκθν.: Danny Barber, 103’)

-

“Capturing the Friedmans” (2003, Σκθν.: Andrew Jarecki, 107’)

-

Ντοκιμαντζρ

-

«Μιντιακζσ» αναπαραςτάςεισ ςφγχρονων μορφϊν παραβατικότθτασ: Η
παρουςίαςθ των «αντικοινωνικοτιτων» ςτθν τθλεόραςθ και ςτα κόμικσ.

-

“Red Road” (2006, Σκθν.: Andrea Arnold, 113’)

Για κάκε προγραμματιςμζνθ προβολι κα αποςτζλλεται ενθμερωτικό e-mail ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ αναφορικά με τα κεντρικά ςθμεία εγκλθματολογικοφ ενδιαφζροντοσ
τθσ κινθματογραφικισ ταινίασ, κακϊσ και για τυχόν αλλαγζσ ςτον προαναφερκζντα
προγραμματιςμό, κατά τθν πρακτικι που ακολουκείται κάκε χρόνο.
Στο πλαίςιο κάκε ςυνάντθςθσ κα διανζμεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ζντυπο υλικό με
ανάπτυξθ

των

κεντρικϊν

εγκλθματολογικϊν

αναπαραςτάςεων

τθσ

κινθματογραφικισ ι εν γζνει «μιντιακισ» πλοκισ, κακϊσ και βιβλιογραφικζσ
παραπομπζσ, απαραίτθτεσ για τθ κεμελίωςθ ευρφτερων εγκλθματολογικϊν
προβλθματιςμϊν. Μετά τθν προβολι κα διενεργείται κφκλοσ ςυηιτθςθσ ςτθ βάςθ
των εγκλθματολογικϊν αναπαραςτάςεων του αντικειμζνου, ςτθν οποία κα
ςυμβάλουν και προςκεκλθμζνοι επιςτιμονεσ με ειδικότερθ γνϊςθ ςτθν κεντρικι
εγκλθματολογικι προβλθματικι.
Μετά τθ λιξθ του κφκλου προβολϊν κα διανεμθκεί βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ, ςε
όςουσ/εσ το επικυμοφν.
Η Επιςτθμονικι Υπεφκυνθ του προγράμματοσ για το Πάντειο Πανεπιςτιμιο

Κακθγιτρια Χριςτίνα Ζαραφωνίτου,
Διευκφντρια του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η ςφγχρονθ εγκλθματικότθτα και θ αντιμετϊπιςι
τθσ»
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