Καρύδης Βασίλειος

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Καρύδη Βασιλείου

Ο Βασίλης Καρύδης σπούδασε νομικά στην Αθήνα, εγκληματολογικές επιστήμες στο
Λονδίνο (University College London) και είναι διδάκτωρ του τμήματος Νομικής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου δίδαξε από το 1993, ως μέλος ΔΕΠ. Σήμερα
είναι Καθηγητής στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Από το 2010 υπηρετεί ως Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία «Εγκληματικότητα και κοινωνικός
έλεγχος στην ΕΣΣΔ», Αντ. Σάκκουλας, 1991, «Η εγκληματικότητα των μεταναστών στην
Ελλάδα», Παπαζήσης, 1996, «Η αθέατη εγκληματικότητα, Εθνική θυματολογική έρευνα»,
Αντ. Σάκκουλας, 2004, «Όψεις Κοινωνικού Ελέγχου στην Ελλάδα. Ηθικοί Πανικοί, Ποινική
Δικαιοσύνη» Αντ. Σάκκουλας, 2010, και (με τον Ε. Φυτράκη) «Ποινικός Εγκλεισμός και
Δικαιώματα. Η οπτική του Συνηγόρου του Πολίτη», 2011. Επίσης, το συλλογικό «Επικίνδυνα
Παιδιά ή Παιδιά σε Κίνδυνο;» (LECTOR, 2008) και σε συν-επιμέλεια τον τόμο
«Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες-Πολιτικές-Προοπτικές» (ΙΜΕΠΟ, 2008). Έχει
επίσης δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους,
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σχετικά με την ένταξη των μεταναστών και την
εγκληματικότητα, το σωφρονιστικό σύστημα, τη μέτρηση της εγκληματικότητας, την
απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, το φαινόμενο της βίας κ.α. Πρόσφατες δημοσιεύσεις του
στο εξωτερικό είναι: “Immigration and Crime” στο L. Cheliotis and S. Xenakis (eds) “Crime and
Punishment in Contemporary Greece”, Oxford, 2011, και (με N. Coulouris) “Greece: Prisons are
bad but necessary (and expanding), Policies are necessary but bad (and declining)” στο V.
Ruggiero and M. Ryan (eds) “Punishment in Europe”, Palgrave, 2013. Έχει διατελέσει μέλος
της Κεντρικής Επιτροπής Μεταγωγών (ΚΕΜ), του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου
Φυλακών (ΚΕΣΦ), του διοικητικού συμβουλίου του ΟΚΑΝΑ, της Επιστημονικής Επιτροπής
του Ι.ΜΕ.ΠΟ., νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και πολλών επιστημονικών επιτροπών και
ομάδων έργου. Συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο Πανεπιστημίων «Critical Criminology and
Criminal Justice Systems in Europe» και είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής της
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).
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