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Διδάσκοντες: Ομότιμος Καθηγητής Αντώνης Μαγγανάς, Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου.
Ι. Το αντικείμενο του μαθήματος: Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί, αφενός η πρόληψη
του εγκλήματος και αφετέρου η κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων, η οποία
συνίσταται ουσιαστικά στην πρόληψη της υποτροπής και της ένταξης στην εγκληματική
«σταδιοδρομία». Στο πρώτο σκέλος του μαθήματος που αφορά την πρόληψη, γίνεται
κατ΄αρχάς η εννοιολογική προσέγγιση της πρόληψης με έμφαση στα είδη και τις διακρίσεις
της, καθώς και η απαραίτητη διασαφήνιση των εννοιών ώστε να αποφεύγονται συχνές
παρανοήσεις με φαινομενικά συναφείς έννοιες (όπως η πρόγνωση, πρόβλεψη, πρόσληψη
κ.ο.κ.). Ειδικότερα αναλύονται οι διάφορες μορφές πρόληψης, με αφετηρία τη διάκριση
μεταξύ ποινικής και κοινωνικής πρόληψης και κατ’ επέκταση αναλύονται αντίστοιχα οι
μορφές της γενικής και ειδικής (ποινικής) πρόληψης καθώς και της γενικής και περιστασιακής
(κοινωνικής) πρόληψης και των ειδικότερων εκφάνσεών τους (ιδιωτική, κοινοτική, τεχνική
κλπ). Η προσέγγιση των παραπάνω μορφών πρόληψης εξειδικεύεται κατά είδος και μορφή
εγκληματικότητας (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική εγκληματικότητα, κλοπές/διαρρήξεις,
ληστείες, ναρκωτικά, οικονομική εγκληματικότητα κλπ), ενώ αναδεικνύεται ο ρόλος της
τοπικής κοινωνίας, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και εν γένει του άτυπου και επίσημου
κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος.
Στο δεύτερο σκέλος του μαθήματος που αφορά την κοινωνική επανένταξη το μάθημα
περιλαμβάνει την πραγμάτευση των σημαντικών ζητημάτων της πρόληψης της υποτροπής
και της κοινωνικής (επαν)ένταξης των αποφυλακισθέντων και εν γένει των δραστών
εγκληματικών πράξεων. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η αναφορά στα επιστημολογικά
προαπαιτούμενα και τον εννοιολογικό προσδιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού, της
περιθωριοποίησης και της κοινωνικής επανένταξης, των διαφόρων όψεων «κοινωνικών
φραγμάτων» και αποκλεισμών καθώς και των συναρτημένων με αυτά εννοιών και πρακτικών
της κοινωνικής αποστέρησης και της επικινδυνοποίησης ατόμων και πληθυσμών. Αντίστοιχα,
προσεγγίζονται οι προστατευτικοί και ωθητικοί στην εγκληματικότητα παράγοντες μέσα από
τη διεθνή και ελληνική ερευνητική γνώση και εμπειρία και τις θεωρητικές προσεγγίσεις των
‘εγκληματικών σταδιοδρομιών’, καθώς και στα διαπιστωμένα μεθοδολογικά εμπόδια.
Ειδική έμφαση θα δοθεί στην ανηλικότητα τόσο για την πρόληψη όσο και για την κοινωνική
επανένταξη.
ΙΙ. Εκπαιδευτικά εργαλεία
•

Πραγματοποίηση εισηγήσεων από τους διδάσκοντες

•

Παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές

•

Προσκλήσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων για θέματα πρόληψης και κοινωνικής
επανένταξης

•

Εκπαιδευτικές επισκέψεις
1

•

Συμμετοχή σε επιστημονικά δρώμενα σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος

•

Συνεργασία με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου
http://criminology.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=category&lay
out=blog&id=135&Itemid=628&lang=el

ΙΙΙ. Αξιολόγηση
Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και απαλλακτική εργασία1
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Των οποίων η δημοσίευση δεν επιτρέπεται αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού του
ΠΜΣ «Εγκληματολογία». Βλ. Παράρτημα 2:
https://criminology.panteion.gr/attachments/article/98/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD
%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CE%9C%CE%A3%20%CE%95%CE%93%CE%9
A%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%91%2020
18-19.pdf
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