
ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ 

Το μάθημα πραγματεύεται την αντίδραση της κοινωνίας απέναντι στους εγκληματίες, σε σχέση με 

τις ποινικές κυρώσεις και τη μεταχείριση των δραστών – ιδιαίτερα τον εγκλεισμό. Μετά από αρχική 

συζήτηση πάνω στην εγκληματοποίηση των συμπεριφορών, ακολουθεί μια ιστορική και θεωρητική 

εξέταση της εξέλιξης των ποινικών κυρώσεων και του σκεπτικού τους, και της μεταχείρισης των 

δραστών, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εξετάζονται επίσης η αντεγκληματική πολιτική, σε 

συνάρτηση με τη μεταχείριση των δραστών, καθώς και οι τρέχουσες τάσεις στη σωφρονιστική. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εγκλεισμό, ως την κύρια μορφή τιμωρίας/μεταχείρισης των 

εγκληματιών. Μετά από μία θεωρητική εξέταση του θεσμού της φυλακής, σε ένα ιστορικό πλαίσιο, 

παρουσιάζονται τα διάφορα σωφρονιστικά συστήματα. Γίνεται εκτενής ανάλυση της λειτουργίας 

και της αποτελεσματικότητας των διαφόρων μορφών σωφρονισμού, στην οποία περιλαμβάνονται 

– μεταξύ άλλων – η υποκουλτούρα της φυλακής και ο ιδρυματισμός, οι ατομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις, το πειθαρχικό καθεστώς, τα δικαιώματα των κρατουμένων και η εθνική και διεθνής 

προστασία τους. Τέλος εξετάζονται ζητήματα που σχετίζονται με το σωφρονισμό, όπως η αναστολή 

εκτέλεσης της ποινής και η  απόλυση υπό όρους, ο κατ’ οίκον περιορισμός και η ηλεκτρονική 

επιτήρηση, η μετασωφρονιστική αρωγή, καθώς και η ιδιωτικοποίηση του σωφρονισμού. Σε κάθε 

θέμα γίνεται ειδική αναφορά στις εξελίξεις και στην τρέχουσα κατάσταση, καθώς και στο 

νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα. 
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PENOLOGY - CORRECTIONS 

The course deals with the reaction of society against criminals, in terms of criminal sanctions and 

the treatment of offenders – especially imprisonment. After an initial discussion on the 

criminalization of behaviours, there follows a historical and theoretical examination of the 

evolvement of criminal sanctions and their rationale, and of the treatment of offenders, from 

ancient civilizations to the present time. Criminal policy in relation to the treatment of offenders as 

well as current trends in corrections are also examined. Special emphasis is given to imprisonment, 

as the main form of punishment/treatment of criminals. Following a theoretical examination of the 

institution of prison within a historical context, the various correctional systems are presented. An 

extensive analysis is dedicated to the operation and effectiveness of the various forms of corrections 

in different penitentiary environments, including – among others – the prison subculture and 

institutionalization, the individual and social repercussions, the disciplinary regime, the rights of 

prisoners and their national and international protection. Furthermore, additional issues related to 

corrections are discussed, such as probation and parole, house arrest and electronic monitoring, 

community service, post-release care and the privatization of corrections. On each subject special 

reference is also made to the developments and the current situation in modern Greece, including 

the legal framework. 


