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Δπηινγή ηνπ Θέκαηνο. Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο είλαη νη επξχηεξεο
πξνεθηάζεηο ηνπ ζε παξάιιεινπο επηζηεκνληθνχο ρψξνπο (π.ρ. ηζηνξία,
θηινζνθία) θαη νη δπλαηφηεηέο καο λα αλαπηχμνπκε ην ζέκα επαξθψο κε ηελ
χπαξμε ηθαλνπνηεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ νινθιεξσηηθή θάιπςε ηνπ
ζέκαηνο.
Γεληθόο Πξνζαλαηνιηζκόο. Δπηδηψθνπκε λα δηακνξθψζνπκε κηα γεληθή εηθφλα
ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηεο πνηληθήο θαηαζηνιήο κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε
ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα καθξχ ρξνληθφ θάζκα απφ ηνπο αλαηνιηθνχο
ιανχο κέρξη ζήκεξα.
ηόρνο καο είλαη φρη κφλν ε παξαηήξεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρεία, αιιά θαη ε
θαηαγξαθή θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ παξακέηξσλ πνπ θαζφξηζαλ ηελ εθάζηνηε
κνξθή ηνπ ζσθξνληζηηθή ζπζηήκαηνο.
Βηβιηνγξαθία. Παξάιιεια ζα αλαηξέμνπκε ζε ηζηνζειίδεο θαηάιιειεο γηα ην
ζέκα καο κε ζρεηηθέο αλαθνξέο γηα ηελ νπζηαζηηθφηεξε δηεξεχλεζε ησλ
επηκέξνπο ελνηήησλ.
πγθέληξωζε, κειέηε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πιηθνύ. Σν πιηθφ πνπ ζα βξνχκε
κειεηψληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ζα ην θαηαγξάςνπκε ζε θαξηέιεο.
Έπεηηα ζα δηακνξθψζνπκε έλα δηάγξακκα χιεο, φπνπ ζα πεξηιάβνπκε: κηα
εηζαγσγή κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε, ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ εξεπλεηένπ αληηθεηκέλνπ, ηελ ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε, ηηο
λεψηεξεο λνκνζεηηθέο, λνκνινγηαθέο θαη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θπξίσο ζηελ
Διιάδα. Σέινο ζα ππάξμεη έλα ζπκπέξαζκα κε αλαθεθαιαίσζε ησλ θπξηφηεξσλ
πνξηζκάησλ θαη θξηηηθή ησλ εμειίμεσλ ζηε λνκνζεζία καο. Με βάζε ην
δηάγξακκα απηφ ζα ηαμηλνκήζνπκε ην πιηθφ καο.
πγγξαθή ηεο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία ζα γξαθεί κε ηξφπν απαγσγηθφ, δει. απφ
ην γεληθφ πξνο ηα επί κέξνπο. Θα επηδηψμνπκε ψζηε ε παξνπζία ηνπ πιηθνχ λα
είλαη ζπλζεηηθή (φρη δει. πξνζθφιιεζε ζε νξηζκέλνπο κφλν ζπγγξαθείο ή
πεγέο), λα δηαζηαπξψλνληαη νη πιεξνθνξίεο καο απφ πεξηζζφηεξνπο
ζπγγξαθείο. Ζ εξγαζία ζα πξέπεη ηέινο λα είλαη εκπινπηηζκέλε κε αθξηβείο
βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο θαη πίλαθεο βηβιηνγξαθίαο – πεξηερνκέλσλ.
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Δηζαγωγή
Η επηζηήκε ηεο ωθξνληζηηθήο-ζηνηρεία γεληθά κε ηνπο ζθνπνύο θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο ηεο πνηλήο
Δίλαη θαλεξφ, φηη ηα κέζα θαη νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πνηληθή
θαηαζηνιή, δειαδή γηα ηελ αλαραίηηζε ηνπ εγθιήκαηνο κε πνηληθέο θπξψζεηο, είλαη
ηφζν παιαηά φζν θαη ην ίδην ην έγθιεκα. Έσο ηελ επνρή, φκσο, ησλ Γηαθσηηζηψλ θαη
ηεο Γαιιηθήο Δπαλαζηάζεσο ηνπ 1789, ηα κέζα απηά είραλ θαηά θαλφλα ηνλ
ραξαθηήξα κηαο ζηπγλήο αληαπνδφζεσο γηα ηελ εγθιεκαηηθή πξάμε θαη εμνληψζεσο ή
ζηηγκαηηζκνχ ηνπ εγθιεκαηία. Με ηνπο δηαθσηηζηέο επηδεηήζεθε ε θαζηέξσζε πνηλψλ
πνπ λα είλαη ζθιεξέο κφλν θαηά ην αλαγθαίν κέηξν ηεο πξνιήςεσο λέσλ εγθιεκάησλ
απφ ηνλ δξάζηε ή ηνπο άιινπο θνηλσλνχο. Κξίζεθαλ έηζη πξνηηκφηεξεο νη πνηλέο πνπ
εμαζθάιηδαλ δηαξθή εθθνβηζηηθή δχλακε θαη κεγάιε δπλαηφηεηα θιηκαθψζεψο ηνπο
πξνο ην βαζκφ εζηθήο απαμίαο ηνπ θάζε εγθιήκαηνο.
Ζ πνηληθή θαηαζηνιή είλαη πάληνηε θαη πάλησο έξγν αράξηζην. Οη ξνκαληηθνί εηο
ην ρψξν ηεο επηζηήκεο νξακαηίζηεθαλ ηε βειηίσζε ηνπ εγθιεκαηία αλζξψπνπ θαη
ηελ απφδνζή ηνπ ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο σο πγηνχο θαη ελεξγνχ κέινπο,
αλαγφξεπζαλ δε ηε βειηίσζε απηή σο ηνλ χςηζην ζθνπφ ηεο σθξνληζηηθήο. Ζ
πξαγκαηηθφηεηα ηνπο δηέςεπζε θαη ηνπο δηαςεχδεη. Με πνηληθή θαηαζηνιή ,κε
ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, κε θπιαθέο, κε θξαηηθφ εμαλαγθαζκφ, ν άλζξσπνο δε
βειηηψλεηαη γηαηί ην κέζνλ είλαη εληειψο απξφζθνξν. Φαίλεηαη λα είλαη δηαιεθηηθφ,
αιι’ ελ φςεη ηεο αλζξψπηλεο θχζεσο είλαη νμχκσξν ην λα πξνζπαζνχκε λα κάζνπκε
ηνλ παξαζηξαηεκέλν άλζξσπν λα δεη ζσζηά ζηελ ειεπζεξία ηνπ ζηεξψληαο ηνπ
αθξηβψο ηελ ειεπζεξία απηή.
πσο θαη λα έρεη ην ζέκα, ε θπιαθή επηηπγράλεη πνιιά, άιια θαιά θαη άιια
απαίζηα, αλζξψπνπο φκσο δελ εμαλζξσπίδεη. Γη’ απηφ πξνθχπηεη ε αλάγθε
εμαλζξσπηζκνχ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ν
ζσθξνληζκφο ηνπ δξάζηε αιιά θαη ν παξαδεηγκαηηζκφο ησλ πνιηηψλ σο πγηείο ζηφρνη
ελφο ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο αληάμηνπ ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο επνρήο καο.
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2. Πνηληθή θαηαζηνιή ζηελ Αξραηόηεηα
Αλαηνιηθό Γίθαην
Οη πνηληθέο θαηαζηνιέο βξίζθνπλ ηηο
απαξρέο ηνπο ζηελ Αλαηνιή, κε ηε
λνκνζεζία ηνπ βαζηιηά ηεο Βαβπιψλαο,
Υακνπξακπί, πνπ απνηειεί ηελ αξραηφηεξε
γλσζηή ζπιινγή λνκηθψλ δηαηάμεσλ,
θαζψο πεξηιακβάλεη λφκνπο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο παξαλνκίαο, νη νπνίνη
ραξαθηεξίδνληαη
απφ
ηδηαίηεξε
βαλαπζφηεηα.
Ζ
δεχηεξε
πνηληθή
λνκνζεζία πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ
νπζηαζηηθή πάηαμε ησλ εγθιεκάησλ ζηνπο
αξραίνπο εμσεπξσπατθνχο πνιηηηζκνχο θαη
είρε ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηηο κεηέπεηηα ρξηζηηαληθέο λνκνζεζίεο είλαη ε Βηβιηθή
λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε θαηαβνιή ηεο πνηλήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ
ζξεζθεία. Σέινο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε λνκνζεζία πνπ απνξξέεη απφ ην
Κνξάλη, ην νπνίν δελ πεξηέρεη κφλν θαλφλεο ζξεζθεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη
θαζήθνληα θαη λφκνπο πνπ θαζνξίδεη ηελ γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ, ησλ
θπβεξλψλησλ αιιά θαη ησλ ππαιιήισλ θαη απνδεηθλχεη άκεζα φηη ν ραξαθηήξαο ηνπ
νζσκαληθνχ θξάηνπο ήηαλ ζενθξαηηθφο.
Κψδηθαο ηνπ Υακνπξακπί
Ο Κψδηθαο ηνπ Υακνπξακπί απνηειεί κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο ζεηξέο λφκσλ θη έλα
άξηζηα δηαηεξεκέλν εχξεκα ηεο αξραίαο Μεζνπνηακίαο.
Σν πεξηερφκελν ηνπ Κψδηθα
Ο θψδηθαο πεξηγξάθεη λφκνπο θαη ηηκσξίεο, ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
θαλφλσλ. Κάπνηα απφ ηα θπξίσο ζέκαηά ηνπ είλαη: ε θινπή, ε γεσξγία, ε θαηαζηξνθή
πεξηνπζίαο, ν γάκνο θαη ηα δηθαηψκαηα κέζα ζε απηφλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ,
ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ δνχισλ, ε δνινθνλία, ν ηξαπκαηηζκφο
θη ν ζάλαηνο. Οη ηηκσξίεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ ηάμε ησλ ζπηψλ θαη ησλ
ζπκάησλ.
Οη λφκνη δε ζπγρσξνχζαλ δηθαηνινγίεο γηα ιάζε ή παξεξκελείεο, θαζψο ν Κψδηθαο
ήηαλ εθηεζεηκέλνο δεκνζίσο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνλ βιέπνπλ φινη θαη λα κελ
ππάξρεη άγλνηα. Χζηφζν, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ εθείλε ηελ επνρή
δελ κπνξνχζε λα δηαβάζεη. Βαζηθή αξρή ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ζηνλ Κψδηθα ηνπ
Υακνπξακπί ήηαλ ε αξρή ηεο αληαπφδνζεο ησλ ίζσλ. Ο Υακνπξακπί ζέιεζε λα
γξάςεη ηνπο λφκνπο απηνχο γηα λα επραξηζηήζεη ηνπο ζενχο ηνπ. ε αληίζεζε κε
πξνγελέζηεξνπο βαζηιείο, αιιά θαη άξρνληεο ηεο επνρήο ηνπ, δε ζεσξνχζε φηη
θαηαγφηαλ απφ θάπνην ζεφ, αλ θαη απνθαιείην "ν εθιεθηφο ησλ ζεψλ". ην πάλσ
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κέξνο ηεο ζηήιεο κε ηνπο λφκνπο, ν Υακνπξακπί απεηθνλίδεηαη ελψπηνλ ηνπ ζξφλνπ
ηνπ ακάο, ζενχ ηνπ ήιηνπ.
Ζ ζηήιε κε ηνλ Κψδηθα
Ζ πιάθα ηνπ καχξνπ δηνξίηε, πεξηέρεη ραξαγκέλεο επάλσ ζρεδφλ ηξηαθφζηεο
παξαγξάθνπο ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξηθή, θνηλσληθή,
εγρψξηα θαη εζηθή δσή ησλ Βαβπισλίσλ ηνπ ρξφλνπ ηνπ Hammurappi (πεξίπνπ 17921750 π.Υ). Οη λφκνη είλαη γξακκέλνη ζηελ αθθαδηθή γιψζζα ζε κηα ζηήιε απφ καχξν
βαζάιηε. Αλαθαιχθζεθε ην 1901 ζηα νχζα ηνπ Διάκ, ζην ζεκεξηλφ Ηξάλ. ήκεξα
βξίζθεηαη ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ ζην Παξίζη. Ο Κψδηθαο ηνπ Υακνπξακπί
ζεσξείηαη ε πξψηε νξγαληθή ζπιινγή λφκσλ, αιιά θαη κηα εθ ησλ παιαηφηεξσλ,
αλάκεζα ζηηο νπνίεο μερσξίδνπλ θη ν Κψδηθαο ηνπ Οπξ-Νακκνχ, βαζηιηά ηεο Οπξ θη ν
Κψδηθαο Δζλνχλλα.
Οκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο Μσζατθνχ Νφκνπ θαη Κψδηθα Υακνπξακπί
Ο κεηαγελέζηεξνο Μσζατθφο Νφκνο πεξηέρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κε
ηνπο λφκνπο ηνπ Κψδηθα ηνπ Υακνπξακπί. Οη νκνηφηεηεο κεηαμχ Μσζατθνχ Νφκνπ
θαη ηνπ Κψδηθα νθείινληαη ζηελ νκνηφηεηα ησλ πξνγφλσλ θαη γεληθά ηεο πλεπκαηηθήο
θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Δίλαη θπζηθφ φηη ζε θψδηθεο πνπ αζρνινχληαη κε
ιανχο πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο ή ζρεηίδνληαη θπιεηηθά θαη
πνιηηηζκηθά, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηα νκνηφηεηα ζηα γεγνλφηα πνπ νδεγνχλ ζε
δηαθνξέο θαη επίζεο ζηηο θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ
θνηλψλ θαηαζηαηηθψλ. Δληππσζηαθέο δηαθνξέο, σζηφζν, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο
φπνπ ππάξρεη νκνηφηεηα, δελ ππάξρεη άκεζνο δαλεηζκφο θαη ν Μσζατθφο δελ
εμαξηάηαη απφ ηελ Βαβπιψλα. Σν βηβιηθφ δίθαην ηνπ δηαδπγίνπ, γηα παξάδεηγκα,
επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα ζέζεη καθξηά ηε γπλαίθα ηνπ, αιιά δελ επεθηείλεη ην ίδην
δηθαίσκα ζηε γπλαίθα, φπσο αθξηβψο θαη ν θψδηθαο ηεο Βαβπιψλαο. Οη λφκνη
παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο θαη σο πξνο ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία αληαπνθξίλνληαλ. Ο
λφκνο Υακνπξακπί, είλαη πξνζαξκνζκέλνο ζηελ άξδεπζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ
αζηηθή εκπνξεπκαηνπνηεκέλε θνηλσλία ηεο Μεζνπνηακίαο.
Οη δηαηαγέο ηνπ
Μσζατθνχ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηαηξηάδνπλ ζε έλα γεσξγηθφ, πνηκεληθφ ιαφ ηεο
μεξάο, φπσο ε Παιαηζηίλε, πνιχ ιηγφηεξν πξνρσξεκέλεο ζηελ θνηλσληθή θαη
εκπνξηθή αλάπηπμε, αιιά έληνλα ζπλεηδεηέο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο ηνπο θαη ηεο
ζείαο θιήζεο ηνπο.
Παξαδείγκαηα λφκσλ
πλνιηθά ππήξραλ 282 λφκνη, νη νπνίνη έγηλαλ ηδηαίηεξα γλσζηνί γηα ηελ αθξίβεηα,
αιιά θαη ηε ζθιεξφηεηά ηνπο. Μεηαμχ άιισλ, πεξηείρε δηαηάμεηο πνπ ξχζκηδαλ ην
θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ "νίθσλ νηλνπνζίαο", ηελ επζχλε ησλ θαξαβαληψλ γηα
νπνηαδήπνηε δεκηά, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ελψ
πξνζηάηεπε ην νηθηαθφ άζπιν θαη ηηκσξνχζε κε ζάλαην ηελ παξαβίαζή ηνπ.
Κάπνηνη απφ ηνπο λφκνπο είλαη νη εμήο:

Αλ θάπνηνο θαηεγνξήζεη θάπνηνλ άιιν, αιιά δελ κπνξεί λα απνδείμεη ηηο
θαηεγνξίεο, ηφηε ζα ζαλαηψλεηαη.
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Αλ έλαο ιεζηήο ζπιιεθζεί ηελ ψξα ηεο ιεζηείαο, ζα ζαλαηψλεηαη.
Αλ θάπνηνο ρηππήζεη θάπνηνλ αλψηεξεο ηάμεο, ηφηε ζα καζηηγψλεηαη δεκνζίσο
εμήληα θνξέο κε καζηίγην απφ ηξίρεο βνδηνχ.
Αλ έλαο ζθιάβνο ρηππήζεη θάπνηνλ ειεχζεξν άλζξσπν, ζα ηνπ θφβεηαη ην απηί.
Αλ θάπνηνο επηρεηξήζεη λα ιεζηέςεη έλα ζπίηη ζπάδνληαο ηνλ ηνίρν ηνπ θαη
ηειηθά ζπιιεθζεί, ζαλ ηηκσξία ζα ρηηζηεί κεο ζηνλ ηνίρν γηα λα θαιχςεη ηελ
ηξχπα πνπ έθαλε.
Αλ θάπνηνο έρεη ρξένο θαη δελ κπνξεί λα ην πιεξψζεη, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
πνπιήζεη ηνλ ίδην, ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα παηδηά ηνπ ζαλ ζθιάβνπο γηα εξγαζία
θαη λα απνθηήζνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπο κεηά απφ ηξία ρξφληα.
Αλ θάπνηνο παληξεπηεί κηα γπλαίθα, αιιά δελ έρεη ζσκαηηθή επαθή καδί ηεο,
ηφηε ν γάκνο αθπξψλεηαη.
Αλ κηα παληξεκέλε γπλαίθα έρεη ζρέζε κε θάπνηνλ άιιν, θη νη δπν ζα πξέπεη λα
δεζνχλ θαη λα πεηαρηνχλ κεο ζην λεξφ, αιιά ν ζχδπγνο κπνξεί λα ζπγρσξήζεη
ηε γπλαίθα ηνπ θαη λα ηε δψζεη ζην βαζηιηά ζαλ ζθιάβα.
Αλ θάπνηνο εθβηάζεη ηε γπλαίθα θάπνηνπ άιινπ γηα λα θνηκεζεί καδί ηνπ, ηφηε ε
γπλαίθα δελ έρεη θαλέλα θηαίμηκν, αιιά απηφο ζαλαηψλεηαη.
Αλ έλαο ρηίζηεο θαηαζθεπάζεη έλα ζπίηη γηα θάπνηνλ, θαη δελ ην θαηαζθεπάζεη
ζσζηά, θαη ην ζπίηη πνπ θαηαζθεχαζε θαηαξξεχζεη θαη ζθνησζεί ν ηδηνθηήηεο
ηνπ, ηφηε ν θηίζηεο απηφο ζα ζαλαησζεί. Αλ ζθνησζεί ν γηφο ηνπ ηδηνθηήηε
ζπηηηνχ, ζα ζαλαησζεί ν γηφο ηνπ ρηίζηε. Αλ ζθνησζεί έλαο ζθιάβνο ηνπ
ηδηνθηήηε ηνπ ζπηηηνχ, ηφηε ζα δψζεη ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπ ζπηηηνχ έλα δηθφ ηνπ
ζθιάβν. Αλ θαηαζηξαθνχλ αγαζά, ζα ηνλ απνδεκηψζεη γηα φια ηα αγαζά πνπ
θαηαζηξάθεθαλ, θαη επεηδή δελ θαηαζθεχαζε ζσζηά ην ζπίηη πνπ θαηέξξεπζε,
ζα ην αλαθαηαζθεπάζεη κε δηθά ηνπ έμνδα. Αλ έλαο ρηίζηεο θαηαζθεπάζεη έλα
ζπίηη γηα θάπνηνλ θαη νη ηνίρνη θαηαξξεχζνπλ, πξηλ ηελ απνπεξάησζή ηνπ, ν
θηίζηεο ζα αλεγείξεη ηνπο ηνίρνπο κε δηθά ηνπ έμνδα.

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΡΘΡΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΓΤΝΑΗΚΑ.
Μέζα απφ ηνλ Κψδηθα ηνπ Υακνπξακπί γηα πξψηε θνξά πξνζθέξεηαη θαηά
θάπνην ηξφπν θνηλσληθή κέξηκλα γηα ηελ επάισηε γπλαηθεία θχζε κέζα ζηνλ
ζθιεξά αλδξνθξαηνχκελν πνιηηηζκφ ησλ Αζζχξησλ. Ξεθηλά, ινηπφλ, κηα
δηαδηθαζία πξνζηαζίαο ηεο ρεξεχζαζαο γπλαίθαο ηελ νπνία κπνξεί θάπνηνο λα
πιαλέςεη ρσξίο λα έρεη ζθνπφ λα ηε λπκθεπζεί ή ηεο λεαξήο θνπέιαο φπνπ
θάπνηνο ηελ δηέθζεηξε θαη άξα νη γνλείο ηεο πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ άκεζε
απνθαηάζηαζή ηεο κε ηνλ άληξα απηφλ, ή ηεο αξξαβσληαζκέλεο πνπ απήρζε
βίαηα απφ ηελ παηξηθή ηεο νηθία θαη ππέζηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε θαη
ζπλεπψο πξέπεη λα θαζαξζεί ε ληξνπή κε ηε ζαλάησζε ηνπ δξάζηε.
Αθφκε, ηεο παληξεκέλεο γπλαίθαο, ε νπνία ζα πξνζβιεζεί απφ θάπνηνλ άλδξα
ζε δεκφζην ρψξν φπνπ εθεί ε πνηλή γηα απηφλ ηνλ άλζξσπν είλαη δηαζπξκφο
ζηελ πφιε, ή ηεο θφξεο πνπ αζειγεί πάλσ ηεο ν παηέξαο ηεο, ν νπνίνο
ηηκσξείηαη κε εμνξία, ή αλ ζηελ ίδηα ζέζε βξεζεί ν πεζεξφο ηεο πνπ ηηκσξείηαη
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κε πληγκφ ζην πνηάκη. Δπίζεο, ηεο κεηέξαο ζηελ νπνία «έγεηξε ζην ζηήζνο ηεο»
ν γηνο ηεο θαη εθεί ε ηηκσξία είλαη ζαλάησζε κε θσηηά, ή αθφκε ηεο κεηξηάο
ηεο νπνίαο ν ζεηφο ηεο γηνο ηελ βίαζε θαη ζπλεπψο ζα πξέπεη εθείλνο λα
ηηκσξεζεί κε πληγκφ.
πσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηα άλσζελ, ν Κψδηθαο αζρνιείηαη πην πνιχ κε ηελ
πξνζηαζία θαηά ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ηεο γπλαίθαο , δήηεκα ην νπνίν
έραηξε επηηαθηηθήο αλάγθεο αθνχ ε αζέιγεηα ζηε βαβπισληαθή θαη ζπλνπηηθά
ζην ζχλνιν ηεο αλαηνιηθήο επηθξάηεηαο, ήηαλ έλα ζχλεζεο θαηλφκελν. Σν
γεγνλφο απηφ ειάκβαλε ρψξα δηφηη ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνπο αλαηνιηθνχο
πνιηηηζκνχο ήηαλ ππνβαζκηζκέλε θαη ε ίδηα ιακβαλφηαλ σο φξγαλν ζηελ
ππεξεζία ηνπ αλδξφο. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη θαλέλαο λφκνο ν νπνίνο λα
πξνζηαηεχεη ηα βαζηθά έζησ δηθαηψκαηα ησλ ζθιάβσλ. Αληηζέησο, πςειψλ
πξνζηαηεπηηθψλ παξνρψλ έραηξαλ νη ηέξεηεο ησλ λαψλ, νη θαιφγξηεο θαη νη
ηεξφδνπιεο.
Βηβιηθή λνκνζεζία
Ζ δεχηεξε πνηληθή λνκνζεζία πνπ θαηνπηξίδεη κε ελάξγεηα ηνλ ηξφπν αληηκεησπίζεσο
ησλ εγθιεκάησλ ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο εθηφο ησλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ είλαη ε
εβξατθή λνκνζεζία, ε νπνία πεξηέρεηαη δηαζπαξκέλε ζηε Βίβιν αιιά θπξίσο ζηα
βηβιία ηεο Πεληαηεχρνπ.
Δθείλν πνπ εληππσζηάδεη ζηελ βηβιηθή λνκνζεζία είλαη ν βαζχηαηνο ζξεζθεπηηθφο
ραξαθηήξαο θαη ε ηαχηηζε ηνπ εγθιήκαηνο κε ην ακάξηεκα. Κχξην θαζήθνλ θάζε
πηζηνχ είλαη ε πίζηε ζηνλ έλα θαη κνλαδηθφ Θεφ, ηνλ Γηαρβέ. Ζ ιαηξεία μέλσλ ζεψλ, ε
βιαζθεκία θαηά ηνπ Θενχ, ε άζθεζε καγείαο ή λεθξνκαληείαο θαη ε παξάβαζε ησλ
ηεξψλ θαλφλσλ, ηηκσξείηαη κε απνβνιή απφ ην θνηλφβην, αθφκε θαη ζάλαην. Δπίζεο,
κε ζάλαην ηηκσξείηαη θαη ε βιαζθεκία θαη ρεηξνδηθία θαηά ησλ γνλέσλ, αιιά θαη ν
βηαζκφο κηαο κλεζηεπκέλεο θφξεο, ελψ ν θφλνο, ε θινπή θαη ε ςεπδνκαξηπξία δελ
ζπλεπάγνληαη ζαλάησζε, αιιά ε ηηκσξία εμαξηάηαη απφ ηελ βαξχηεηα ηεο
θαηεγνξίαο.
Ζ βηβιηθή λνκνζεζία δηέπεηαη απφ πλεχκα ππνζηήξημεο ησλ θησρψλ θαη
απξνζηάηεπησλ θαη ζηνρεχεη ζηελ ηηκσξία ησλ πξνζβνιψλ θαηά ηεο νκάδαο.
Γεληθφηεξα, ε επηβνιή ησλ πνηλψλ απνζθνπεί ζηελ απνκφλσζε ησλ αζεβψλ θαη ζηνλ
εθθνβηζκφ ησλ παξαβαηψλ ηνπ λφκνπ.
Κνξάλη
Σν Κνξάλην είλαη ην ηεξφ βηβιίν ηνπ Ηζιάκ. Σν φλνκά ηνπ ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά
"Απαγγειία" θαη νλνκάδεηαη ζπρλά "Αι Κνπξάλ Αι Καξίκ", δειαδή ην "Δπγελέο
Αλάγλσζκα". Οη Μνπζνπικάλνη πηζηεχνπλ φηη ην Κνξάλην είλαη ν ιφγνο ηνπ Θενχ, ε
θαηαγξαθή ηεο απνθάιπςήο ηνπ ζην αλζξψπηλν γέλνο, έηζη φπσο κεηαδφζεθε ζηνλ
πξνθήηε Μσάκεζ ζε κηα πεξίνδν 23 εηψλ απφ ηνλ άγγειν Γαβξηήι.
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Ζ δνκή ηνπ έξγνπ
Σν Κνξάλην ζπληίζεηαη απφ 114 θεθάιαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα ζχλνιν 6.236
ζηίρνπο. Κάζε θεθάιαην πεξηιακβάλεη απφ 3 κέρξη 286 ζηίρνπο. Σα πξψηα θεθάιαηα
είλαη ηα πιένλ ζχληνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνηεηηθφ ιφγν ζε ξπζκηθή κνξθή.
Σα επφκελα δελ παξνπζηάδνπλ παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά πιελ φκσο έρνπλ έθδειεο
επηδξάζεηο απφ ηνλ Ηνπδατζκφ θαη ηνλ Υξηζηηαληζκφ κε πνιιέο επαλαιήςεηο, φπσο
παξαηεξείηαη νκνίσο θαη ζηα ιεγφκελα εμ απνθαιχςεσο βηβιία ηεο Παιαηάο
Γηαζήθεο π.ρ. ζηνπο Φαικνχο.
Οη Μνπζνπικάλνη ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα φρη κε ηνλ αξηζκφ ηνπο, αιιά
κε ηελ επηθεθαιίδα ηνπο. Ζ δηάηαμε ησλ θεθαιαίσλ δελ είλαη ρξνλνινγηθή —
ζχκθσλα δειαδή κε ηελ πεξίνδν πνπ απνθαιχθζεθαλ θαηά ηνπο κνπζνπικάλνπο
ινγίνπο— αιιά ζχκθσλα κε ην πσο κεηαδφζεθε ζηνλ πξνθήηε Μσάκεζ απφ ηνλ
άγγειν Γαβξηήι.
Ζ γιψζζα
Σν Κνξάλην είλαη έλα απφ ηα πξψηα θείκελα
πνπ γξάθηεθαλ ζε κηα πξψηκε κνξθή ηεο
αξαβηθήο γιψζζαο, ηε ιεγφκελε Κνξαληθή
πνπ είλαη ε θαζαξφηεξε (θαζαξεχνπζα)
γιψζζα ηεο Υεηδάδεο (ζεκεξηλήο ανπδηθήο
Αξαβίαο). ηελ πξαγκαηηθφηεηα επηβηψλνπλ
σο ζήκεξα κφλνλ πέληε πξντζιακηθέο
επηγξαθέο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηε γξαπηή
κνξθή ηεο γιψζζαο ζε εθείλε ηελ επνρή θαη
έλα θείκελν, ηνπ νπνίνπ φκσο ε ρξνλνιφγεζε
ακθηζβεηείηαη, ην Μνπαιιαθάη, δειαδή νη
Απαγνξεπκέλεο Χδέο.
Οη Μνπζνπικάλνη ηζρπξίδνληαη φηη ην Κνξάλην δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πλεπκαηηθήο πνίεζεο θαη ράξεο θαη είλαη ε ίδηα ε ινγνηερληθή ηνπ ηειεηφηεηα κηα
απφδεημε ηεο ζείαο πξνέιεπζήο ηνπ. Δθφζνλ απηή ε ηειεηφηεηα είλαη εκθαλήο κφλνλ
ζε εθείλνπο πνπ κηινχλ Αξαβηθά, κφλνλ ην αξρηθφ θείκελν ζεσξείηαη ην πξαγκαηηθφ
Κνξάλην. ιεο νη άιιεο κεηαθξάζεηο έρνπλ απιά ζρνιηαζηηθφ ραξαθηήξα. χκθσλα
κάιηζηα κε ηελ παξάδνζε ζηε κεηάθξαζή ηνπ ην ηεξφ βηβιίν δελ πξέπεη πνηέ λα
ιέγεηαη απιά Κνξάλην, γηα λα κε ζπγρέεηαη κε άιιεο "απαγγειίεο" θαη πξέπεη λα
ζπλνδεχεηαη απφ επηζεηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο φπσο ην Έλδνμν, ην Δπγελέο θ.α.
Έλαο Μνπζνπικάλνο ιφγηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα δηαβάζεη θαη λα θαηαιάβεη
ην Κνξάλην ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αξθεηνί πηζηνί
πνπ δε γλσξίδνπλ ηελ Αξαβηθή απνζηεζίδνπλ ην αξρηθφ θείκελν, ζεσξψληαο φηη κε
απηή ηελ πξάμε ηνπο πιεζηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ Θεφ.
Μνπζνπικαληθή θαη θνζκηθή άπνςε
πσο είλαη θπζηθφ νη απφςεηο ησλ θνζκηθψλ ινγηψλ απφ εθείλεο πνπ πξνβάιινπλ νη
ζξεζθεπηηθνί ιφγηνη αλά ηνπο αηψλεο θαη ζε φιεο ηηο ζξεζθείεο δηαθέξνπλ. Γηα ηνπο
9

θνζκηθνχο ιφγηνπο ην Κνξάλην παξακέλεη έλα έξγν ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη
αξθεηά ζηνηρεία απφ ηνπδαηνρξηζηηαληθά θείκελα, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε πιήξε
αληίθαζε κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηεο ηζιακηθήο δηδαζθαιίαο πνπ ζέιεη απηά ηα θείκελα ζε
κεγάιν βαζκφ δηεθζαξκέλα.
χκθσλα κε κία παξάδνζε, ε πξψηε πιήξεο ζχλζεζε ηνπ Κνξαλίνπ έγηλε ππφ ηελ
δηαθπβέξλεζε ηνπ πξψηνπ ραιίθ (ραιίθε), Ακπνχ Μπαθξ. Ο Εαΐληηκπλ Σακπίη, έλαο
απφ ηνπο γξακκαηείο ηνπ Μσάκεζ, ζπγθέληξσζε ηα θείκελα "απφ ηηο κλήκεο ησλ
αλζξψπσλ", θαζψο ήδε πξηλ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Πξνθήηε πνιινί αθφινπζνί ηνπ
ήμεξαλ απ’ έμσ φιν ην Κνξάλην. Σν Κνξάλη ζπρλά θαηεγνξείηαη γηα απξφθιεηε βία
θαη δήζελ ηα εδάθηα ηνπ πξνσζνχλ ηνλ πφιεκν. Απηέο νη θξηηηθέο, θαζψο επίζεο θαη
άιιεο παξφκνηεο θαηεγνξίεο, δελ έρνπλ θακία απνιχησο βάζε φηαλ κειεηάκε ην
Κνξάλη ζην ζσζηφ ηνπ ζενινγηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην. Μειεηψληαο ηα «βίαηα»
εδάθηα ηνπ Κνξαλίνπ ζα δνχκε φηη απεπζχλνληαη ζε φζνπο είλαη ζε θαηάζηαζε
πνιέκνπ κε ηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη φρη γεληθά θαη αφξηζηα ρσξίο αηηία ελαληίσλ
ησλ κε Μνπζνπικάλσλ.
Πεγέο:
Julius Oppert and Joachim Menant (1877). Documents juridiques de l'Assyrie et de la
Chaldee. París.
Thomas, D. Winton, ed. (1958). Documents from Old Testament Times. London y New
York.
Α. Βγόληδαο (2006) Η πνηληθή επζύλε ηωλ κεραληθώλ. Δλεκεξωηηθό Γειηίν ΤΔΔ, ηεύρνο
2410

Πνηληθή θαηαζηνιή ζηελ αξραία Διιάδα
ηαλ κηιάκε γηα πνηληθή θαηαζηνιή, αλαθεξφκαζηε ζηα κέζα θαη ηηο κεζφδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε κία δεδνκέλε θνηλσλία, γηα ηελ αλαραίηηζε ηνπ «εγθιήκαηνο»
κε πνηληθέο θπξψζεηο ,φπσο: ήκεξα ελ ρξήζεη ζε δηάθνξα θξάηε σο κέζνδνη
"εθηέιεζεο" παξακέλνπλ ν ηπθεθηζκφο, ν απαγρνληζκφο, ν ζηξαγγαιηζκφο, ν ζάιακνο
αεξίσλ, ε ειεθηξηθή θαξέθια, θαη ηέινο πνιχ ζπάληα ν ιηζνβνιηζκφο (Αθξηθή,
Αθγαληζηάλ θ.α.).
Απφ ηελ αξραηφηεηα φκσο είραλ αλαπηπρζεί θαη άιινη ηξφπνη φπσο , ν ππξνβνιηζκφο,
ε ζπγγλσζηή δειεηεξίαζε, ε θαχζε ν απνθεθαιηζκφο (κε μίθνο ή μηθίδην, πέιεθε ή
ιαηκεηφκν), ε ηαχξσζε, ν πληγκφο, ν ηεκαρηζκφο, ε εληνίρηζε, ν βξαζκφο, ν
επηηξφρηνο ή δηα ηξνρνχ, ε θαηάζρηζε, ε απαγθίζηξσζε, ν αλαζθνινπηζκφο, ε
εγθαηάιεηςε, ε έθζεζε, ν εληαθηαζκφο δψληνο θ.ά.
πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη ν πνηληθφο λφκνο ,ε πνηληθή θαηαζηνιή θαη ε «εζηθή
δηθαίσζε» απηψλ, ε απνδνρή ηνπο δειαδή σο ηέηνησλ απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία, είλαη
πξνθαλέο φηη είλαη επηλφεζε θαη επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ έρεη θαηαθέξεη, κε
νπνηνδήπνηε ηξφπν, λα κπνξεί, λα εμνπζηάζεη, δειαδή λα επηβιεζεί αθξηβψο σο
«εμνπζία» ζηε ζπλείδεζε ηεο θνηλσλίαο ελφο ζπλφινπ θαη ησλ αλζξψπσλ.
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή:
1. Ζ αξραηφηεξε πνηληθή λνκνζεζία πεξηιακβάλεηαη ζηνλ βαβπισληαθφ «Κψδηθα ηνπ
Υακνπξακπί» (απνηειείηαη απφ 282 άξζξα πνπ εκπεξηέρνπλ πνηληθέο θαη αζηηθέο
δηαηάμεηο) θαη αλαθαιχθζεθε ην 1902, γξακκέλνο ζε κηα θπιηλδξηθή ζηήιε απφ
δηνξίηε. ηνλ Κψδηθα απνηππψλεηαη ε λνκνζεζία ηεο πεξηφδνπ ηεο βαζηιείαο ηνπ
Υακνπξακπί, πνπ εγεκφλεπζε απφ ην 1792 π.Υ. έσο ην 1750 π.Υ.
Ο Κψδηθαο δηέπεηαη θπξίσο απφ πλεχκα αληαπνδφζεσο ή ηαπηνπάζεηαο θαη νη πνηλέο
είλαη θπξίσο ζσκαηηθέο, αθαηξεηηθέο ηεο δσήο, αλ θαη ππάξρνπλ θαη πνηλέο
αηηκσηηθέο.
2. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εβξατθήο λνκνζεζίαο είλαη ν ζξεζθεπηηθφο ηεο
ραξαθηήξαο θαη ε, ζρεδφλ ρσξίο εμαηξέζεηο, ηαχηηζε ηνπ εγθιήκαηνο κε ην ακάξηεκα.
Ζ ιαηξεία μέλσλ ζεψλ, ε βιαζθεκία ηνπ Γηαρβέ, ε άζθεζε καγείαο ή λεθξνκαληείαο,
ε παξαβίαζε ηεο αξγίαο ηνπ αββάηνπ, ε ρεηξνδηθία θαηά ησλ γνλέσλ, ε κνηρεία, ε
αηκνκημία, ε θηελνβαζία, ν βηαζκφο κλεζηεπκέλεο θφξεο, ηηκσξνχληαη κε ζάλαην.
3. Ζ αιήζεηα είλαη φηη δε κπνξεί λα βξεη θαλείο πνιιέο πιεξνθνξίεο. Σα πεξηζζφηεξα
ζηνηρεία ηα αληινχκε απφ θείκελα αξραίσλ νη νπνία πεξηέγξαθαλ εγθιήκαηα ή πνηλέο
πνπ είραλ επηβιεζεί.
ηελ αξραία Διιάδα, ηα είδε ησλ πνηλψλ ήηαλ ηξία: εμνξία, επηβνιή πξνζηίκνπ, θαη
ζαλαηηθή πνηλή. ζνλ αθνξά ηελ εμνξία, απηφ πνπ γλσξίδνπκε είλαη φηη ζεσξνχηαλ ε
πην αηηκσηηθή πνηλή, γηαηί απηφο πνπ δησρλφηαλ απφ ηελ πφιε, δελ είρε πιένλ παηξίδα,
θαη ήηαλ εμφξηζηνο γηα φιε ηνπ ηε δσή. Ζ εμνξία αληηθαζηζηνχζε ζπρλά ηελ ζαλαηηθή
πνηλή (π.ρ. επηηξεπφηαλ ζε εθνχζην θφλν πιελ ηεο παηξνθηνλίαο) θαη είρε σο
ζπλεπαθφινπζν ηελ νινθιεξσηηθή ζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ηελ
ζηέξεζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηελ απνκάθξπλζε απφ νηθνγέλεηα, θίινπο θαη ηεξνχο
ρψξνπο.
ρεηηθά κε ηηο ρξεκαηηθέο πνηλέο, απηέο πξνζθέξνληαλ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ ζπκάησλ
πεξηζζφηεξν σο νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, παξά σο ηξφπνο απνινγίαο. Αλαθέξεηαη φηη
ζηελ πεξίπησζε ηεο κνηρείαο απφ ηε ζχδπγν πξνο ην ζχδπγν, ν δεχηεξνο κπνξνχζε λα
δεηήζεη ρξήκαηα απφ ηνλ εξαζηή ηεο γπλαίθαο ηνπ σο απνδεκίσζε. Βέβαηα, κπνξνχζε
αθφκα θαη λα ηνλ ζθνηψζεη. Σψξα, αλαθνξηθά κε ηελ ζαλαηηθή πνηλή, θαη αληίζεηα
απ' φηη πηζηεχνπκε, επηβαιιφηαλ αξθεηά ζπρλά.
Γεληθά, ε ζαλαηηθή πνηλή επηβαιιφηαλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή ηεο πξνζσπηθήο
απνλνκήο δηθαηνζχλεο, ηεο εθδίθεζεο, ή αθφκα θαη ηε γέλλεζε κηαο βεληέηαο κεηαμχ
νηθνγελεηψλ.
Απηφ πνπ δηαπηζηψλνπκε φκσο είλαη φηη νη αξραίνη ήηαλ ηδηαίηεξα απζηεξνί θαη φρη
ηφζν πνιηηηζκέλνη φζν ζεσξνχκε εκείο ζήκεξα φηη ήηαλ. Χζηφζν, ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν αληηκεηψπηδαλ δηάθνξα γεγνλφηα δείρλεη λα είλαη ιηγφηεξν βάξβαξνη απφ ηνπο
βαξβάξνπο. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηηο κνξθέο ζαλαηηθήο πνηλήο πνπ ίζρπαλ εθείλε
ηελ επνρή.
-Απνθεθαιηζκφο κε ηζεθνχξη
-Ληζνβνιηζκφο (πρλά ιηζνβνινχληαλ θαη νη ζπγγελείο ηνπ εγθιεκαηία, πιεξψλνληαο
θαη νη ίδηνη γηα έλα έγθιεκα πνπ δελ ηέιεζαλ.)
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-Δθηέιεζε κε θψλεην (Ζ πην γλσζηή εθηέιεζε ήηαλ θπζηθά απηή ηνπ σθξάηε. Καηά
πφζν άμηδε λα ζαλαησζεί έλαο άλζξσπνο επεηδή ακθηζβεηνχζε ηηο αληηιήςεηο ηεο
επνρήο ηνπ; Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, θαζφινπ. Με ηα δεδνκέλα ηεο αξραίαο
Διιάδαο φκσο, απηή ήηαλ χςηζηε πξνζβνιή θαη κπνξνχζε λα δηαιχζεη ηα ζεκέιηα ηεο
πφιεο.)
-ηαχξσζε (Αληίζεηα απ' φηη πηζηεχνπκε, ε ζηαχξσζε ήηαλ ηξφπνο ηηκσξίαο ήδε απφ
ηα αξραία ρξφληα. Πνιιέο πεγέο αλαθέξνπλ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ γηα ηελ
ηηκσξία εγθιεκαηηψλ.)
-Σν βαζαληζηήξην ηεο ζθάθεπζεο. (Δίλαη απφ ηηο πην απνηξφπαηεο κνξθέο ζαλαηηθήο
πνηλήο.)
-Απνηπκπαληζκφο (Γελ γλσξίδνπκε αθξηβψο ηη είλαη, αιιά αλαθέξεηαη ζε αξθεηέο
πεγέο σο κνξθή ηηκσξίαο.)
Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ε ζαλαηηθή πνηλή ζηελ αξραία Διιάδα ήηαλ φρη απιά
δηαδεδνκέλε, αιιά θαη εθαξκνδφηαλ κε πνιινχο ηξφπνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο.
Δλάληηα ζηε ζαλαηηθή πνηλή ήηαλ ν Θνπθπδίδεο, φπσο αλαθέξεηαη. Παξ' φια απηά,
δελ ππάξρεη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Δπηπρψο πνπ ζήκεξα ε θαηάζηαζε είλαη πην
ειεγρφκελε θαη νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ πην πξννδεπηηθέο... ζηνλ αλεπηπγκέλν
θφζκν ηνπιάρηζηνλ.
-Δμνζηξαθηζκφο, πνιηηηθφ κέηξν πνπ έπαηξλε ε πνιηηεία, ζηελ αξραία Διιάδα θαη
θπξίσο ζηελ Αζήλα, ελάληηα ζ' εθείλνπο ηνπο δηάζεκνπο άληξεο πνπ ζεσξνχληαλ, γηα
ηνλ άιθα ή βήηα ιφγν, επηθίλδπλνη γηα απηήλ.
Ο ζεζκφο επηβιήζεθε απφ ην λνκνζέηε Κιεηζζέλε ηνλ 6ν αηψλα π.Υ. θαη πξφβιεπε
απνκάθξπλζε απφ ηελ Αζήλα γηα δέθα ρξφληα. Δίρε πεξηζζφηεξν πξνιεπηηθφ
ραξαθηήξα θαη θακηά θνξά ε πνηλή κπνξνχζε λα κεησζεί, αλ ν δήκνο έθξηλε φηη απηφ
ήηαλ αλαγθαίν.
Ζ απφθαζε γηα εμνζηξαθηζκφ θάπνηνπ παηξλφηαλ κεηά απφ ςεθνθνξία, ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ νη πνιίηεο. Πάλσ ζε φζηξαθα (απφ φπνπ θαη ν φξνο) θαζέλαο ράξαδε ην
φλνκα εθείλνπ πνπ ην ζεσξνχζε πεξηζζφηεξν επηθίλδπλν. Καηφπηλ, γηλφηαλ
θαηακέηξεζε ησλ νζηξάθσλ θη απηφο πνπ είρε ηα πεξηζζφηεξα φζηξαθα εμνξηδφηαλ
απφ ηελ Αζήλα.
Μ' απηφ ην κέζν εμνξίζηεθαλ, φπσο είλαη γλσζηφ, ν Αξηζηείδεο ν δίθαηνο θαη ν
Θεκηζηνθιήο. Σν 418 π.Υ. θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο, ελψ είρε αξρίζεη λα γίλεηαη κέζν
δησγκνχ πνιηηηθψλ αληηπάισλ.
ςεθνθνξία κε φζηξαθα γηα ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ Αζήλα γηα δέθα ρξφληα εθείλνπ
ηνπ πνιίηε πνπ ζεσξνχληαλ απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ςεθνθφξνπο επηθίλδπλνο γηα ην
δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα
Κάζε πνιίηεο θαηέγξαθε ζε φζηξαθν ην φλνκα φπνηνπ ζεσξνχζε επηθίλδπλν γηα ην
πνιίηεπκα ηεο δεκνθξαηίαο. ε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ, κε
κπζηηθή ςεθνθνξία, απνθάζηδαλ νη Αζελαίνη ηελ απνκάθξπλζε ή φρη γηα δέθα (10)
ρξφληα απφ ηελ πφιε εθείλνπ πνπ ην φλνκά ηνπ είρε γξαθεί ζην κεγαιχηεξν αξηζκφ
νζηξάθσλ.
Δμνζηξαθηζκφο ή Οζηξαθηζκφο, ήηαλ κία δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο κε ηελ νπνία
απνθαζηδφηαλ ειεχζεξα, άλεπ δίθεο, ε ππνρξεσηηθή εμνξία ή φρη ελφο αηφκνπ πνπ
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θξηλφηαλ επηθίλδπλν γηα ηελ πφιε. Ο νζηξαθηζκφο εθαξκνδφηαλ ζηελ αξραία Αζήλα,
απφ φπνπ ηνλ πήξαλ θαη νη άιιεο πφιεηο κε δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα.
Ο νζηξαθηζκφο γηλφηαλ σο εμήο: έθξαδαλ ηελ Αγνξά θαη δεκηνπξγνχζαλ έηζη έλαλ
πεξίβνιν, πνπ ηνλ δηαηξνχζαλ ζε 10 ηκήκαηα, κε θνηλή είζνδν. ε απηά εηζεξρφηαλ
θάζε πνιίηεο, αλάινγα κε ηε θπιή πνπ αλήθε θαη άθελε έλα φζηξαθν (ζξαχζκα
πήιηλνπ αγγείνπ), φπνπ είρε γξάςεη ην φλνκα ηνπ πνιίηε ηνπ νπνίνπ ηελ εμνξία
επηζπκνχζε. Γηα λα εμνξηζηεί θάπνηνο έπξεπε ην φλνκά ηνπ λα βξεζεί ζε πεξηζζφηεξα
απφ 6.000 φζηξαθα. Ο πνιίηεο πνπ θαηαδηθαδφηαλ είρε δηνξία δέθα εκεξψλ γηα λα
ηαθηνπνηήζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ ππνζέζεηο. Αξρηθά, ε εμνξία δηαξθνχζε δέθα ρξφληα
αιιά αξγφηεξα κεηψζεθε ζε πέληε.
Ο νζηξαθηζκφο ζεζπίζηεθε αξρηθά σο έλα κέζν πξνζηαζίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ
πνιηηεχκαηνο. Αξγφηεξα φκσο,ν ζεζκφο απηφο έραζε βαζκηαία ηε ζεκαζία ηνπ, δηφηη
ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο δηάθνξεο παξαηάμεηο ζαλ ηξφπνο απαιιαγήο θαη εμφλησζεο
πνιηηηθψλ αληηπάισλ.

Σα ιακπξά πλεχκαηα, φπσο νη κεγάινη θηιφζνθνη καο θάλνπλ λα πηζηεχνπκε φηη νη
πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ ήηαλ εμίζνπ κνξθσκέλνη θαη θαιιηεξγεκέλνη. Απφ
θηινζνθηθή άπνςε, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ζθνπφο ηεο πνηλήο ήηαλ ε
απνθαηάζηαζε ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο ηζνξξνπίαο πνπ δηαηαξάρζεθαλ απφ ηελ αδηθία,
ελψ, ζχκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, ε πνηλή δελ απνθαζηζηνχζε κφλν ηελ θπζηθή ηάμε
θαη ην λφκν αιιά επηδίσθε λα γίλεη επεξγεηηθή γηα ηνλ εγθιεκαηία ή/θαη ηελ θνηλσλία
κέζα ζηελ νπνία απηφο δεη, ήηαλ «ην κέζν γηα ηελ εθξίδσζε θαη ζεξαπεία ηεο ςπρηθήο
λφζνπ πνπ ιέγεηαη αδηθία». Χο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηλήο δηαηππψζεθαλ δχν
θπξίσο απφςεηο. Πξψηα ν Αξηζηνηέιεο πνπ ππνζηεξίδεη φηη ε πνηλή ζηνρεχεη ζην λα
απνθαηαζηήζεη ηελ ηζφηεηα θαη ηελ ηζνξξνπία πνπ δηαηαξάρζεθαλ απφ ηελ αδηθία.
Έπεηηα ν Πιάησλαο ππνζηήξημε φηη ε πνηλή δελ απνθαζηζηά κφλν ηε θπζηθή ηάμε θαη
ηνλ λφκν, αιιά επηδηψθεη επίζεο λα γίλεη επεξγεηηθή γηα ηνλ ίδην ηνλ αδηθνχληα θαη
ηελ θνηλσλία, δειαδή ην κέζν γηα ηελ εθξίδσζε θαη ζεξαπεία ηεο ςπρηθήο λφζνπ πνπ
ιέγεηαη αδηθία. Ο εγθιεκαηίαο επηβάιιεηαη ζε ηηκσξία γηα λα απαιιαγεί απφ ην θαθφ
ηεο αδηθίαο.

ΠΛΑΣΧΝΑ
ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ
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ΣΤΦΔΚΗΜΟ

ΑΠΑΓΥΟΝΗΜΟ

AΠΟΚΔΦΑΛΜΟ ΜΔ ΣΔΚΟΤΡΗ

ΣΡΑΓΓΑΛΗΜΟ

ΛΗΘΟΒΟΛΗΜΟ

ΣΡΟΥΟ

14

Ο ηξνρφο απνηεινχζε κηα κέζνδν βαζαληζηηθήο εθηέιεζεο, αξρηθά ζηελ Αξραία
Διιάδα, πνπ είλαη θαη ν ηφπνο έκπλεπζήο ηνπ, θαη θαηφπηλ ζηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία,
ηε νπεδία θαη ηε Ρσζία.
Έκνηαδε κε έλαλ κεγάιν ηξνρφ θάξνπ, πάλσ ζηνλ νπνίν δελφηαλ, κε αλνηρηά ρέξηα θαη
πφδηα ν θξαηνχκελνο. ηε ζπλέρεηα ν ηξνρφο πεξηζηξεθφηαλ αξγά, ελψ o εθηειεζηήο
κε έλα ζθπξί ή κε έλαλ ζηδεξέλην ινζηφ έζπαδε ηα θφθαια ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ. Αλ
θάπνην απφ ηα ρηππήκαηα, ζην ζηήζνο ή ζην θεθάιη, δελ ήηαλ αξθεηά δπλαηφ ψζηε λα
ηνλ ζθνηψζεη θαη λα ζέζεη έηζη ηέινο ζην καξηχξηφ ηνπ, ν άλζξσπνο ππέθεξε θξηθηά
γηα πνιιέο ψξεο.
Μεηά ην ζάλαην ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ, ν ηξνρφο κε ηα ππνιείκκαηά ηνπ ζηεξεσλφηαλ
ζ’ έλαλ ςειφ ζηχιν, ψζηε ηα φξληα λα θάλε φ,ηη είρε απνκείλεη.

ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΖ

ε φιε ηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, έγηλε εληαηηθή ρξήζε ηεο δειεηεξίαζεο σο κεζφδνπ
δνινθνλίαο, απηνθηνλίαο θαη εθηέιεζεο. Ζ ρξήζε ηνπ δειεηεξίνπ σο κεζφδνπ
εθηέιεζεο, ζπλίζηαην ζηνλ εμαλαγθαζκφ ηνπ θαηαδίθνπ λα θαηαπηεί ην δειεηήξην,
φπσο έγηλε κε ηνλ σθξάηε ζηελ Αξραία Αζήλα
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ΜΠΡΟΤΣΕΗΝΟ ΣΑΤΡΟ
Ο κπξνχηδηλνο ηαχξνο ήηαλ κηα ζπζθεπή βαζαληζκνχ/εθηέιεζεο, πνπ ζρεδηάζηεθε
θαη θαηαζθεπάζηεθε ζηελ Αξραία Διιάδα. Δπξφθεηην γηα έλα άγαικα,
θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ απφ κπξνχηδν, θνχθην εζσηεξηθά θαη κε κηα πφξηα
ζην πιάη. Ο θαηαδηθαζκέλνο θιεηλφηαλ κέζα ζηνλ ηαχξν, θάησ απφ ηνλ νπνίν άλαβαλ
θσηηά. Σν κέηαιιν πχξσλε θαη ν έγθιεηζηνο, θπξηνιεθηηθά, ςελφηαλ δσληαλφο.
Δθηφο απφ ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ηε κέζνδν απηή ρξεζηκνπνίεζαλ θαη νη Ρσκαίνη,
θπξίσο γηα λα βαζαλίδνπλ θαη λα εθηεινχλ ρξηζηηαλνχο. Ο Άγηνο Δπζηάζηνο
καξηχξεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, καδί κε ηε γπλαίθα θαη ηα παηδηά ηνπ, επί
απηνθξάηνξνο Αδξηαλνχ θαη ε Αγία Πειαγία επί απηνθξάηνξνο Γηνθιεηηαλνχ.

ΣΑΦΖ ΕΧΝΣΑΝΟΤ
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ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
Aληηγφλε ζνθνθιένπο (ζρνιηθφ βηβιίν Β΄ ιπθείνπ) ζειίδα 891-928
Αληηγφλε νθνθιένπο (ζρνιηθφ βηβιίν Ά ιπθείνπ) ζειίδα 54 ζηίρνη 194-210
Ξελνθψληνο ειιεληθά (ζρνιηθφ βηβιίν Ά ιπθείνπ)παξάγξαθνο 31
Wikipedia, el.wikipwdia.org , θψλεην-ζάλαηνο σθξάηε
Wikipedia, el.wikipedia.org , κέζνδνη εθηέιεζεο ζαλαηηθήο πνηλήο
Thanatikipoini.blogspot.gr ζαλαηηθή πνηλή (ρξνλνινγία έθδνζεο 24-05-09)
Live-pedia.gr ,exostrakismos.gr
Wikipedia, el.wikipedia.org ,νζηξαθηζκφο (ρξνλνινγία έθδνζεο 20-09-12
Eagainst.com, κέξνο Ά : νξηζκφο θαη ηζηνξηθή αλαδξνκή (ρξνλνινγία έθδνζεο 15-072011)

Πνηληθή θαηαζηνιή ζηελ αξραία Ρώκε
ΔΗΑΓΧΓΖ
Ο φξνο Αξραία Ρψκε πεξηγξάθεη έλαλ πνιηηηζκφ πνπ είρε ηηο ξίδεο ηνπ ζε κηα κηθξή
αγξνηηθή θνηλφηεηα ε νπνία ηδξχζεθε ζηελ ηηαιηθή ρεξζφλεζν θαηά ηνλ 10ν αηψλα.
Αλήθνληαο γεσγξαθηθά ζην ρψξν ηεο Μεζνγείνπ ζάιαζζαο εμειίρζεθε ζε κηα απφ ηηο
εθηελέζηεξεο απηνθξαηνξίεο ζηελ ηζηνξία.
Με ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ, ην ξσκατθφ πνιίηεπκα κεηαηξάπεθε απφ κνλαξρία ζε
νιηγαξρηθή δεκνθξαηία θαη θαηφπηλ ζε κηα φιν θαη πην ζπγθεληξσηηθή απηνθξαηνξία.
Καηέιεμε λα θπξηαξρήζεη ζην ζχλνιν ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ
δηακέζνπ ηεο θαηάθηεζεο θαη ηεο αθνκνίσζεο.
Ζ παξαθκή ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο επήιζε ηνλ 5ν αηψλα κ.Υ. Μαζηηδφκελε
απφ πνιηηηθή αζηάζεηα θαη αθνχ δέρηεθε πνιπάξηζκεο επηζέζεηο απφ κεηαλαζηεχνληεο
πιεζπζκνχο, ην δπηηθφ ηκήκα ηεο απηνθξαηνξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο
Ηζπαλίαο, ηεο Γαιαηίαο θαη ηεο Ηηαιίαο, δηαηξέζεθε ζε αλεμάξηεηα βαζίιεηα θαηά ηνλ
5ν αηψλα. Σν αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο απηνθξαηνξίαο, ηνπ νπνίνπ ε θπβέξλεζε είρε ζαλ
έδξα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε επηβίσζε ηεο θξίζεο θαη ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη γηα κηα
αθφκε ρηιηεηεξίδα, κέρξη πνπ ηα ππνιείκκαηά ηνπ θαηαθηήζεθαλ απφ ηελ αλεξρφκελε
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Σν κεζαησληθφ απηφ θξάηνο ηεο Αλαηνιήο ζπλήζσο
αλαθέξεηαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο σο «Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία».
Ο ξσκατθφο πνιηηηζκφο ζπρλά θαηαηάζζεηαη ζηελ «Κιαζηθή Αξραηφηεηα» καδί κε
ηελ Αξραία Διιάδα, ελφο πνιηηηζκνχ πνπ επεξέαζε θαζνξηζηηθά απηφλ ηεο Αξραίαο
Ρψκεο. Ο ηειεπηαίνο είρε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε δηακφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο,
ηεο ηέρλεο, ηεο ινγνηερλίαο, ηεο πνιεκηθήο ηέρλεο, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηεο γιψζζαο ζηνλ δπηηθνεπξσπατθφ θφζκν, θαη ε ηζηνξία ηνπ
εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ην ζεκεξηλφ παγθφζκην πνιηηηζκφ.
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ΣΟ ΓΗΚΑΗΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΡΧΜΖ
Οη ξίδεο ησλ λνκηθψλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ησλ αξραίσλ Ρσκαίσλ κπνξνχλ λα
αληρλεπζνχλ ζην λφκν ησλ Γψδεθα Πηλάθσλ (449 π.Υ.). Ζ αλαδήηεζε απηή θηάλεη
κέρξη ην 530, νπφηε θαη ν Απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο εμέδσζε ηνλ πεξίθεκν
Ηνπζηηληαλφ Κψδηθα. Ο ξσκατθφο λφκνο φπσο δηαθπιάρζεθε ζηνλ Κψδηθα απηφ
ζπλέρηζε λα πθίζηαηαη θαη ηε βπδαληηλή επνρή, απνηειψληαο ηε βάζε άιισλ
λνκνζεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ επεηξσηηθή Γπηηθή Δπξψπε. Ο ξσκατθφο λφκνο
ζπλέρηζε λα εθαξκφδεηαη, κε κηα επξχηεξε έλλνηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο
ρψξεο κέρξη ην πέξαο ηνπ 17νπ αηψλα.
Οη θχξηεο θαηεγνξίεο λφκσλ ζηελ αξραία Ρψκε, φπσο δηαθπιάζζνληαη ζηνλ
Ηνπζηηληαλφ θαη Θενδνζηαλφ Κψδηθα νλνκάδνληαη Ius Civile, Ius Gentium, θαη Ius
Naturale. Ο Ius Civile (λφκνο ησλ πνιηηψλ) ήηαλ ην θνκκάηη ησλ λφκσλ πνπ
αθνξνχζαλ ηελ ηάμε ησλ Ρσκαίσλ Πνιηηψλ. Οη Αζηηθνί Πξαίηνξεο (Praetores
Urbani) ήηαλ ηα άηνκα πνπ είραλ ηελ αξκνδηφηεηα λα θξίλνπλ ππνζέζεηο ηέηνηνπ
ηχπνπ. Ο Ius Gentium (λφκνο ησλ εζλψλ) ήηαλ ην θνκκάηη ησλ λφκσλ πνπ αθνξνχζαλ
ηνπο μέλνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο Ρσκαίνπο Πνιίηεο. Αξκφδηνη αμησκαηνχρνη
γηα απηέο ηηο ππνζέζεηο ήηαλ νη Praetores Peregrini. Σέινο, ν Ius Naturale
πεξηειάκβαλε ηνπο θπζηθνχο λφκνπο, ην θνκκάηη εθείλν ησλ λφκσλ πνπ ζεσξνχηαλ
θνηλφ γηα φια ηα πιάζκαηα.
ΠΖΓΖ:
http://el.wikipedia.org/arxaiarwmi
ΔΓΛΖΜΑ ΚΑΗ ΣΗΜΧΡΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΡΧΜΖ
ηελ αξραία Ρψκε, ηηο Δζηηάδεο πνπ παξαβίαδαλ ηνπο φξθνπο ηνπο, ηηο «έζαβαλ
δσληαλέο», θιείλνληάο ηεο ζε κηα ζπειηά κε ειάρηζηε ηξνθή θαη λεξφ. ε πεξίπησζε
πνπ ήηαλ αζψεο, ε ζεά Δζηία ζα θξφληηδε λα ηηο απειεπζεξψζεη!
Άιινο ηξφπνο ηαθήο δσληαλνχ αλζξψπνπ ήηαλ λα αλνηρηεί απιά κηα ηξχπα ζην
έδαθνο, λα ηνλ πεηάμνπλ κέζα θαη λα ηε ζθεπάζνπλ, ζηε ζπλέρεηα, κε ρψκα. Απηή ε
κέζνδνο, γλσζηή σο «ην πεγάδη», ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κεζαησληθή Ηηαιία σο ηξφπνο
εθηέιεζεο ησλ δνινθφλσλ θαη ζηε Ρσζία, θαηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα, φπνπ
ηηκσξνχζαλ έηζη ηηο γπλαίθεο πνπ είραλ ζθνηψζεη ηνπο ζπδχγνπο ηνπο.
ηε ζχγρξνλε επνρή ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, θαηά ην ηέινο ηνπ 1937 κέρξη ηηο
αξρέο ηνπ 1938, απφ ηνπο Γηαπσλέδνπο θαηά ηε θαγή ηνπ Ναλθίλ, φπνπ έζαβαλ
δσληαλνχο ηνπο θηλέδνπο πνιίηεο θαζψο θαη ηνπο αηρκαιψηνπο πνιέκνπ.
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3. Βπδαληηλό δίθαην
Απφ ηε Γσδεθάδειην έσο ηηο ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο ηεο χζηεξεο βπδαληηλήο
πεξηφδνπ ην ξσκατθφ δίθαην παξνπζηάδεη κηα δηαξθή αλαλεσηηθή ηάζε φζνλ αθνξά
ζηε ζρέζε ηνπ κε ζεζκνχο θαη πξφζσπα. ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ζην βπδαληηλφ
πεξηβάιινλ, δειαδή ην Βπδάληην, φπσο θαηαγξάθηεθε ζηελ ηζηνξία ε αλαηνιηθή
ξσκατθή απηνθξαηνξία ην ξσκατθφ δίθαην παξνπζηάδεη κηα ζεηξά ηδηαηηεξνηήησλ ζε
φ,ηη αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γηλφηαλ ε απνλνκή δηθαηνζχλεο ζηα βπδαληηλά
δηνηθεηηθά πιαίζηα.
Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ
Ο απηνθξάηνξαο Θενδφζηνο Α' ήηαλ ν πξψηνο πνπ πξνρψξεζε ζηε ζχλζεζε ελφο
λνκηθνχ θψδηθα ππφ ηνλ γεληθφ ηίηιν Codex Theodosianus. Σνχηε ε ζχλζεζε
πεξηειάκβαλε κφλνλ έδηθηα ζε δηάθνξα ζέκαηα ηα νπνία είραλ εθδψζεη απηνθξάηνξεο
απφ ηελ επνρή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Α΄, 306-337.
Μεηά απφ ην ζάλαην ηνπ Απηνθξάηνξα Θενδνζίνπ ην 395 νη δχν δηάδνρνί ηνπ
θπβέξλεζαλ σο ζπλαπηνθξάηνξεο. Ο έλαο ήηαλ αξκφδηνο γηα ηα ζέκαηα ηεο αλαηνιήο
θαη ν άιινο γηα ηα ζέκαηα ηεο δχζεο. Δλψ νη δχν ζεσξεηηθά ήηαλ ζπλαπηνθξάηνξεο
κηαο εληαίαο απηνθξαηνξίαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα δχν κηζά πνηέ δελ ελψζεθαλ
μαλά. ηαλ ν Ηνπζηηληαλφο ήξζε ζηελ εμνπζία ην 527 σο θπβεξλήηεο ηνπ αλαηνιηθνχ
κηζνχ, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ήηαλ λα ελεκεξσζνχλ θαη λα θσδηθνπνηεζνχλ φινη
νη λφκνη, θαζψο εμαηηίαο ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ νη λφκνη πνπ ππεξέηεζαλ ηηο
πξνεγνχκελεο γελεέο ρξεηάδνληαλ αλαζεσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ιεηηνπξγηθνί
ζηελ επνρή ηνπ. Ο λένο απηνθξάηνξαο ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα ιχζεη κηα θαη θαιή ην
πξφβιεκα, ζπγθεληξψλνληαο φινπο ηνπο λφκνπο ζε κηα ελφηεηα. Φαίλεηαη πσο ε
πξφζεζή ηνπ δελ ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη θάηη λέν, αιιά λα ζπιιέμεη φινπο ηνπο λφκνπο
πνπ ήηαλ αθφκε ελ ηζρχ, λα δηαγξάςεη εθείλνπο πνπ είραλ πεξηπέζεη ζε αρξεζηία θαη
λα απνβάιιεη νπνηνδήπνηε είδνο αληηλνκίαο. ια φζα είραλ απφιπηε ηζρχ λφκνπ,
ινηπφλ, ζπγθεληξψζεθαλ ζηα παξαθάησ:
Δηζεγήζεηο: Μηα αλακφξθσζε ησλ εηζεγήζεσλ ηνπ Γάηνπ, ηνπ 2νπ αη.
Παλδέθηεο: Οη απφςεηο πεξίπνπ 39 δηθεγφξσλ, νη νπνίνη έδεζαλ ζηε ρξνληθή πεξίνδν
πνπ θαιχπηεη ε κεηάβαζε απφ ηνλ Αχγνπζην σο ηνλ Ηνπζηηληαλφ. Μεξηθνί
μαλαγξάθηεθαλ γηα λα ζπκθσλνχλ κε ην ζχγρξνλν λφκν, ελψ πεξηθφπεθαλ νη
αληηθάζεηο θαη νη δηαθνξνπνηεκέλεο απφςεηο. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ππνηίζεηαη φηη
αληηπξνζψπεπζε ην λφκν κε ηνλ νπνίν θπβέξλεζε ν Ηνπζηηληαλφο
Κψδηθαο: ια ηα δηαηάγκαηα πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο απηνθξάηνξεο
θαη ήηαλ αθφκα ζε ηζρχ.
Νεαξαί: Νένη λφκνη. Ζ πξφζεζε ηνπ Ηνπζηηληαλνχ ήηαλ λα θξαηήζνπλ ζηελ
αησληφηεηα, αιιά φπσο θαίλεηαη ην φλεηξν δε δηήξθεζε πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ίδην
ηνλ Ηνπζηηληαλφ. Απφ ηνλ 16ν αη. ην έξγν απνθαιείηαη Cνrpus Juris Civilis.
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Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ, πέξαλ ηεο κεγάιεο απινπνίεζεο ησλ λφκσλ ηνπ
ξσκατθνχ δηθαίνπ, έγθεηηαη ζην φηη νπζηαζηηθά απνηέιεζε κηα ελαξκφληζε ησλ
ζεζκψλ Πνιηηείαο θαη Δθθιεζίαο. Μέζα ζην έξγν απηφ θαίλεηαη μεθάζαξα ε επηξξνή
ηεο πνιηηηθήο ζενινγίαο ηεο Δθθιεζίαο, αθνχ νπζηαζηηθά απνηέιεζε ηελ θαηαζηαηηθή
βάζε ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο ηνπ Βπδαληίνπ, φπσο απηέο θπξίσο απνδφζεθαλ ζηα
δηαηάγκαηα ηεο Σ΄ Νεαξάο. ηα θείκελα θαζίζηαηαη εκθαλέο πσο ε νξζή θαη
πξνζήθνπζα άζθεζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο πξνυπνζέηεη ηνλ θνηλφ ζεβαζκφ ηνπ
ζείνπ λφκνπ. Δπίζεο ζηηο ίδηεο δηαηάμεηο εκθαλίδνληαη πιήζνο λφκσλ πνπ
εθαξκφδνληαλ ζηε δσή ηεο Δθθιεζίαο λα εληάζζνληαη ζηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο, κε
ηδηαίηεξε βάζε ζηνπο θαλφλεο ησλ Οηθνπκεληθψλ ζπλφδσλ, νη νπνίνη ζα
εθαξκφδνληαλ σο «ηάμηλ λφκσλ». Ζ θαηαζηαηηθή απηή βάζε ζχγθιηζεο ησλ δχν
ζεζκψλ, απέξξεε απφ ηελ έληαμε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζηηο ζεκειηαθέο δνκέο ηεο λέαο
ξσκατθήο θνζκνζεψξεζεο θαη ν Ηνπζηηληαλφο θψδηθαο ζα παξέκελε ην θέληξν απηήο
ηεο ζχγθιηζεο, ζε φιε ηελ βπδαληηλή επνρή. ε πνιηηεηαθφ επίπεδν ν θψδηθαο
αλαδεηθλχεη ηε ζέζε ηνπ απηνθξάηνξα σο απφιπηνπ κνλάξρε κε απεξηφξηζηε
λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία.
Νφκνο θαη Απηνθξάησξ
Καζψο γίλεηαη αξθεηφο ιφγνο γηα ηε ζρέζε ηνπ βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα θαη ηελ
ηδηάδνπζα ζρέζε ηνπ κε ην λφκν, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ καο φηη ελ ηε γελέζεη
ηνπ ην ξσκατθφ απηνθξαηνξηθφ πνιίηεπκα είλαη πξντφλ κηαο αληίθαζεο. Κνπξαζκέλνη
νη Ρσκαίνη απφ ηνπο δηαξθείο εκθχιηνπο πνιέκνπο εκπηζηεχζεθαλ ηα δεκφζηα
πξάγκαηα (res publica) ζηηο πλεπκαηηθέο θαη εζηθέο αξεηέο θαη ζπλεπψο ηηο επηινγέο
ελφο απφιπηνπ κνλάξρε πξνηθηζκέλνπ κε ηε ζεία ράξε. Σνχηε ε αζηαηηθή θαηά βάζηλ
αληίιεςε ηνπ «ζείνπ αλδξφο» ζσηήξνο είλαη παξνχζα θαη ζηε θπζηθή ζπλέρεηα –αλ
θαη ειαθξά ηξνπνπνηεκέλε- ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο, ηε βπδαληηλή θνηλσλία.
Μηα καηηά ζην έπνο ηεο Ζξαθιεηάδαο ηνπ Γεψξγηνπ Πηζίδε, ζηελ νπνία ν Ζξάθιεηνο
ραξαθηεξίδεηαη σο ηζφζενο, αξθεί γηα λα δείμεη πσο ν απηνθξάησξ ησλ βπδαληηλψλ
ρξφλσλ πεξηβάιιεηαη ηελ αίγιε ηεο ζείαο ράξηηνο θαη ηνπ ζσηήξνο, γεγνλφο πνπ ηνλ
νξηνζεηεί σο κνλαδηθφ θαη απφιπην λνκνζέηε ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο, αηηηνινγψληαο
παξάιιεια ηελ έιιεηςε δηαθξηηήο δηθαζηηθήο εμνπζίαο ζε κηα θνηλσλία αξρφλησλ θαη
αξρνκέλσλ.
Έρεη θαηαηεζεί ε άπνςε πσο ν κνλαδηθφο θξαγκφο ζηελ απφιπηε εμνπζία ηνπ
βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα είλαη ν ίδηνο ν Νφκνο, σο αξρεηππηθή χςηζηε παξνπζία ζε
θάζε νξγαλσκέλε θνηλσλία. Δίλαη, φκσο, έηζη ηα πξάγκαηα ή ν απηνθξάησξ απιά
δεζκεπκέλνο απφ ηελ consensus omnium (γεληθή ζπλαίλεζε) γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε
ηεο ζέζεο ηνπ, αλαγθάδεηαη λα ππνηαρζεί ζην λφκν; Γε ζα πξέπεη λα δηαθεχγεη ηεο
πξνζνρήο καο ην γεγνλφο φηη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ε γεληθή
ζπλαίλεζε ή ζεσξείηαη πσο ν απηνθξάηνξαο δελ ππεξεηεί ηελ επεκεξία ηεο πνιηηείαο,
παξαηεξνχληαη βίαηεο αλαηξνπέο θαη ζηάζεηο ή έθπησζε απφ ην απηνθξαηνξηθφ
αμίσκα.
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Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ε ζπκκφξθσζε ηνπ απηνθξάηνξα ζηα ζέζκηα ηεο βπδαληηλήο
θνηλσλίαο είλαη αλαγθαζηηθή θαη φρη πξντφλ ηαπεηλφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε
ρξηζηηαληθή ηδενινγία. Καηά ηνλ Πέηξν Παηξίθην (6νο αη.) ην θξάηνο πξέπεη λα
ππαθνχεη ζε λφκνπο αθφκα θαη γηα ηελ εθινγή ηνπ απηνθξάηνξα, ελψ ην ζέκα ζέηεη
πην θαζαξά ν Μαλνπήι Μνζρφπνπινο πνιχ αξγφηεξα, θαηά ηνλ 14ν αη., εθθξάδνληαο
ηελ άπνςε φηη ην θνηλφλ αλάκεζα ζηνλ κνλάξρε θαη ην θξάηνο είλαη έλα ζπκβφιαην
πνπ ζηεξίδεηαη ζε πξαθηηθνχο θαη φρη κεηαθπζηθνχο ζπιινγηζκνχο.
Ρσκατθφ Γίθαην θαη Υξηζηηαληζκφο
Δίλαη πξνθαλέο, ινηπφλ, φηη νθείινπκε λα αλαδεηήζνπκε επηδξάζεηο ηνπ
Υξηζηηαληζκνχ ζηελ εμέιημε ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ ζηηο αλαηνιηθέο επηθξάηεηεο ηεο
ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ν βπδαληηλφο λνκνζέηεο είλαη
πεξηζζφηεξν αλζξψπηλνο ζην λνκνζεηηθφ ηνπ έξγν θαη είλαη ηφζν έληνλεο νη δηαθνξέο
ζε ζρέζε κε νξηζκέλεο αξραίεο ξσκατθέο πεξί δηθαίνπ αληηιήςεηο, ψζηε δελ κπνξεί
θαλείο παξά λα ζηξαθεί ζηελ ηδενινγηθή επίδξαζε ηνπ ρξηζηηαληθνχ εζηθνχ
παξαδείγκαηνο, ή ζηηο επηδξάζεηο ηνπ ησηθηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζεη ηηο
αληηζέζεηο. Γηα παξάδεηγκα ηα έδηθηα πνπ απαγφξεπαλ ηελ έθζεζε λενγλψλ θαη
πεξηφξηδαλ ηε ζθιεξφηεηα πξνο ηνπο ζθιάβνπο, φπσο θαη εθείλα πνπ αθνξνχζαλ ζηε
κνηρεία, ην δηαδχγην θαη ηα αθχζηθα εγθιήκαηα θέξνπλ έληνλε ηε ζθξαγίδα κηαο
δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο γηα ηελ εζηθή. Έλα άιιν παξάδεηγκα επίδξαζεο ηεο
ρξηζηηαληθήο ηδενινγίαο είλαη ην λνκνζεηηθφ έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ζεκέιην
νπζηαζηηθά ηνπ Θενδνζηαλνχ Κψδηθα, ζην νπνίν αλαηξέπνληαη νη πεξίθεκεο πνηλέο
ηνπ Απγνχζηνπ γηα ηελ αγακία, θαζνξίδνληαη πνηλέο γηα ην αδίθεκα ηεο απαγσγήο θαη
δηακνξθψλνληαη ηα λνκηθά πιαίζηα πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ ππφζεζε ηνπ
δηαδπγίνπ ρσξίο ηε ζπλαίλεζε θαη ησλ δχν ελδηαθεξνκέλσλ.
Ζ εθθιεζία ππνζηήξηδε επίζεο ηελ πνιηηηθή δχλακε εθείλσλ πνπ ζεσξνχζε θίινπο
ηεο [θαη επεδίσμε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα. Σνχην είρε σο
απνηέιεζκα ηε ζπκπεξίιεςε ηνπ θιήξνπ ζηε δηαδηθαζία απνλνκήο δηθαηνζχλεο θαη
ηε ζηαδηαθή εμχςσζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ δχλακεο.
Πνηλέο θαη επηξξνέο ζην βπδαληηλφ δίθαην
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Ο απηνθξάηνξαο επηιχεη δηαθνξέο αλάκεζα ζε ζηξαηησηηθνχο. (Βπδαληηλή
κηθξνγξαθία απφ ην ρεηξφγξαθν ηνπ Ησάλλε θπιίηδε, Μαδξίηε, Δζληθή Βηβιηνζήθε)
Καηά ηελ ηξέρνπζα νξνινγία ε θξάζε «Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία» αλαθέξεηαη ζε κηα
πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ θάπνηε θπξηάξρεζε ζηνλ θφζκν ηεο Μεζνγείνπ. Σν
πνιίηεπκα ηεο απηνθξαηνξίαο είλαη ε απφιπηε κνλαξρία. ηα βήκαηα ηνπ ξσκατθνχ
πξνηχπνπ, ν απηνθξάηνξαο θπβεξλά πιένλ σο εθπξφζσπνο ηνπ Θενχ επί ηεο γεο,
ζεσξείηαη βαζηιεχο «ειέσ Θενχ». Απφ απηφλ πεγάδεη θάζε κνξθή εμνπζίαο,
πνιηηηθήο, ζηξαηησηηθήο, εθθιεζηαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο.

Ο απηνθξάηνξαο Ηνπζηηληαλφο, ζεκειησηήο ηεο βπδαληηλήο λνκνζεζίαο, φπσο
απεηθνλίδεηαη ςεθηδσηφ ηνπ λανχ ηνπ Αγίνπ Βηηαιίνπ, ζηε Ραβέλλα ηεο Ηηαιίαο.
Δγθιήκαηα – πνηλέο – ε επηξξνή ηνπ ρξηζηηαληζκνχ
ηνηρεία γηα ηελ επηβνιή πνηλψλ , αλάινγα κε ηα εγθιήκαηα, βξίζθνπκε ζε φια ηα
κεγάια λνκνζεηηθά έξγα ησλ βπδαληηλψλ. Απφ ηνλ Παλδέθηε, ηνλ Κψδηθα, ηηο
Δηζεγήζεηο θαη θπξίσο ηηο Νεαξέο ηνπ Ηνπζηηληαλνχ, έσο θαη ηε κεηαγελέζηεξε
Δθινγή θαη ηα Βαζηιηθά, θσδηθνπνηνχληαη νη θπξψζεηο ηνπ βπδαληηλνχ πνηληθνχ
θψδηθα. Ζ επίδξαζε φκσο ην ρξηζηηαληθνχ πλεχκαηνο δξα θαηαιπηηθά πάλσ ζην
πηνζεηεκέλν corpus ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ. Ο έγθξηηνο λνκνκαζήο Μ. Βαζίιεηνο,
επίζθνπνο Καηζαξείαο, καο δίλεη κηα ζαθή εηθφλα ηεο επίδξαζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ
ζηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ, νξίδνληαο ηελ πνηλή ζαλ κέζν ζσθξνληζκνχ ηνπ δξάζηε
θαη παξαδεηγκαηηζκνχ ησλ ππνινίπσλ θαη φρη ζαλ ηηκσξία αμηφπνηλεο πξάμεο. Ο Μ.
Βαζίιεηνο «δελ κηιάεη γηα θαθφ ζψκα, αιιά γηα θαηαδηθαζηέν θξφλεκα ζαξθφο, γηα
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ρσξηζκφ απφ ηα πάζε, γηα «ζάξθηλν» άλζξσπν. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαηαμίσλε απφιπηα
ηνλ άλζξσπν σο θαιφλ θαζ' εαπηφλ θαη ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα απαιιαγεί απφ ην θαθφ
θξφλεκα θαη λα ζεσζεί νιφθιεξνο, πλεχκα θαη ζψκα». Απφξξνηα ηεο αληίιεςεο
απηήο, φπσο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο ζεψξεζεο γηα ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο,
είλαη ε κείσζε ησλ ζαλαηηθψλ πνηλψλ, πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο
ηνπο κε πνηλέο αθξσηεξηαζκψλ, απνζθνπψληαο ζηελ απνηξνπή ηνπ εγθιεκαηία λα
επαλαιάβεη θάπνην αδίθεκα, ή κε πνηλέο εγθιεηζκνχ ζε κνλαζηήξηα ή εμνξίαο κε
θχξην ζηφρν ηε κεηάλνηα. λησο (νη βπδαληηλνί) δελ ζθφησλαλ. Καη ε κεγάιε δηαθνξά
θαίλεηαη ζηνπο πξψηνπο ρξφλνπο. ηαλ ε ξσκατθή απηνθξαηνξία έγηλε ρξηζηηαληθή,
κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αιιαγέο ήηαλ λα ζηακαηήζνπλ νη κνλνκαρίεο, λα κελ πεηνχλ
πηα αλζξψπνπο ζηα ιηνληάξηα, θη φια ηα ζρεηηθά. Ζ απηνθξαηνξία έγηλε πνιχ πην
αλζξσπηζηηθή. Καη πάληα, απέθεπγαλ φζν κπνξνχζαλ ηε ζαλαηηθή πνηλή. Καηά
θαηξνχο, θάπνηνη απηνθξάηνξεο θαηέθεπγαλ ζε απηήλ, αιιά νη πεξηζζφηεξνη
ρξεζηκνπνηνχζαλ σο εζράηε ηηκσξία, κηα κέζνδν πνπ ζήκεξα καο θαίλεηαη
απνηξφπαηα: ηνλ αθξσηεξηαζκφ θάπνηαο κνξθήο. Αιιά κνπ θαίλεηαη, φηη νη
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα πξνηηκνχζαλ λα ηνπο θφςνπλ π.ρ. έλα ρέξη, παξά λα ηνπο
ζαλαηψζνπλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο θαηαξγήζεθαλ θάπνηεο πξαθηηθέο ζαλάησζεο
ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ, φπσο ε ζηαχξσζε θαη νη κνλνκαρίεο κε ηα ζεξία.
Καηαξγήζεθε επίζεο ε απαγφξεπζε ηεο ηαθήο γηα ηνπο θαηαδηθαζκέλνπο ζε ζάλαην.
Σν βπδαληηλφ πνηληθφ δίθαην πξνέβιεπε εθηφο απφ ηελ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ θαη ηνπ
αθξσηεξηαζκνχ,
πνηλέο
εμνξίαο,
ζσκαηηθνχ θνιαζκνχ, εμαλδξαπνδηζκνχ,
πνηλή ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη
ρξεκαηηθά
πξφζηηκα
ή
δήκεπζε
πεξηνπζίαο. Οη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο
είραλ σο θπξηφηεξε ζπλέπεηα ηνλ
απνθιεηζκφ ηνπ ελφρνπ απφ πνιηηηθέο ε
αζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ εζηθή ηνπ
κείσζε.

Δπηβνιή ηεο πνηλήο απνθεθαιηζκνύ κε
μίθνο αλαπαξηζηάηαη ζε κηθξνγξαθία
βπδαληηλνύ ρεηξνγξάθνπ.

Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ
Ζ πνηλή ηνπ ζαλάηνπ απνηειεί ηελ θπξηφηεξε θιεξνλνκηά ηνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ.
Παξά ηελ θαηαθαλή πξαφηεηα ησλ βπδαληηλψλ πνηλψλ, θάησ απφ ηελ επηξξνή ηεο
ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο, ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ επηβάιιεηαη ζηα ρξφληα ηνπ
Ηνπζηηληαλνχ κε ηδηαίηεξε ζθιεξφηεηα. Ο θαλφλαο πξνέβιεπε απνθεθαιηζκφ κε μίθνο
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ή πέιεθπ, δελ απνθιείνληαλ φκσο ε ζηαχξσζε, ν εληαθηαζκφο ελ δσή, ε ξίςε ζηε
ζάιαζζα κέζα ζε ζάθν κε θίδηα, ε ζεξηνκαρία θαη επηβαιιφηαλ ζε πεξηπηψζεηο
θφλνπ, εκπξεζκνχ, κνηρείαο ή βαζθαλίαο. Ζ πξαθηηθή εμαξηηφηαλ απνθιεηζηηθά απφ
ηελ θξίζε ηνπ εθάζηνηε δηθαζηή, εθηφο απφ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ ν λφκνο
θαζφξηδε κε ζαθήλεηα ηνλ ηξφπν ζαλάησζεο. Παξάιιεια ε Ηνπζηηληάλεηα λνκνζεζία
πεξηνξίδεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ αζχινπ ηεο εθθιεζίαο, ζηνπο αζψνπο, ηνπο
νθεηιέηεο ησλ ηδησηψλ θαη ηνπο θαθνπνηεκέλνπο δνχινπο.
Ζ λνκηθή κεηαξξχζκηζε ησλ Ηζαχξσλ πεξηφξηζε θαηά πνιχ ηελ εθηέιεζε ηεο
ζαλαηηθήο πνηλήο. Μέζα ζην λνκνζεηηθφ έξγν ηεο Δθινγήο θαζνξίδνληαη κε
εμαηξεηηθή αθξίβεηα ηα είδε πνηλψλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα θάζε πξάμε. Έηζη ε πνηλή
ηνπ ζαλάηνπ αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά κε άιιεο πνηλέο. Θάλαηνο ζηελ ππξά
επηβάιιεηαη πιένλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο εκπξεζκνχ εθ πξνζέζεσο, ή απαγρνληζκφο
(θνχξθα) ζηηο πεξηπηψζεηο ιεζηείαο κεηά θφλνπ. Πνηλή ζαλάηνπ επηβάιιεηαη επίζεο
ζηηο πεξηπηψζεηο νκνθπινθηιίαο θαη αηκνκημίαο. Ζ Μαθεδνληθή δπλαζηεία πηνζέηεζε
ην ήδε ππάξρνλ πνηληθφ ζχζηεκα ησλ Ηζαχξσλ ρσξίο ηδηαίηεξεο ηξνπνπνηήζεηο.
Παξφηη φκσο θαίλεηαη φηη ε πνηλή ηνπ ζαλάηνπ επηβαιιφηαλ κε θεηδψ, θάησ απφ ην
πξίζκα ηεο ρξηζηηαληθήο εζηθήο, ππάξρνπλ παξαδείγκαηα εθθιεζηαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ
πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε ηέηνηεο απνθάζεηο.
σκαηηθέο πνηλέο
Ο αθξσηεξηαζκφο ζπλαληάηαη ζπρλά σο πνηλή, γηα πνιχ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο
εγθιεκάησλ. Φαίλεηαη φηη ε βαξβαξφηεηα ηνπ εζίκνπ απηνχ, ηδηαίηεξα κεηά ηνλ 7ν
αηψλα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο αξαβηθέο πξαθηηθέο. Απηφ δελ ζπκβηβάδεηαη φκσο κε ην
γεγνλφο φηη αθξσηεξηαζκνί γίλνληαλ θαη απφ παιαηφηεξα ρξφληα, πνιχ πξηλ ηελ
εκθάληζε ησλ αξαβηθψλ πιεζπζκψλ ζηε Μεζφγεην, αθνχ αλαθέξνληαη ζπρλά θαη ζηηο
Νεαξέο ηνπ Ηνπζηηληαλνχ. Ζ πνηλή έρεη πηζαλφλ ηεο ξίδεο ηεο ζηε ιατθή αληίιεςε φηη
ν δξάζηεο πξέπεη λα ηηκσξεζεί ράλνληαο ην κέινο εθείλν πνπ δηέπξαμε ην αδίθεκα θαη
ιεηηνχξγεζε ζαλ κέηξν πξφιεςεο θαη παξαδεηγκαηηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη κείσζεο
ηεο επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ δξάζηε.
Γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο πεξηνπζίαο, παξαράξαμε θαη ζαλαηεθφξνπο ηξαπκαηηζκνχο
ζπλεζηδφηαλ ην θφςηκν ηνπ ρεξηνχ, ζηνπο έλνρνπο ςεπδνξθίαο θφβαλε ηε γιψζζα. Ζ
ηχθισζε πξνβιεπφηαλ ζε πεξηπηψζεηο ηεξνζπιίαο, αιιά ζπλεζηδφηαλ θαη γηα
πνιηηηθνχο ιφγνπο, θαζψο θαζηζηνχζε ηνλ ηηκσξνχκελν αδχλακν γηα θάζε κνξθήο
δξαζηεξηφηεηα. Ζ πνηλή ηεο ηχθισζεο επηβιήζεθε ζηνλ Ρσκαλφ Γ΄ απφ ηνλ Μηραήι
Ε΄ Γνχθα. Σα γελεηήζηα εγθιήκαηα ηηκσξνχληαλ κε ξηλφηκεζε, πνπ ζηφρεπε ζηελ
παξακφξθσζε ηνπ εγθιεκαηία θαηά ησλ εζψλ, ψζηε λα κε ηνπ είλαη εχθνιε ε
επαλάιεςε παξφκνηαο πξάμεο, ιφγσ ηεο απνηξφπαηαο φςεο ηνπ, δηεπθφιπλε επίζεο
ζηελ εληαία κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, αθνχ ζηελ πεξίπησζε ηνπ γπλαηθείνπ
θχινπ ν αθξσηεξηαζκφο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ήηαλ αδχλαηνο. Απνθνπή
γελλεηηθνχ νξγάλνπ πξνβιεπφηαλ κφλν ζε πεξηπηψζεηο θηελνβαζίαο.
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Σελ επνρή ησλ Μαθεδφλσλ θαίλεηαη φηη ε πνηλή ηνπ αθξσηεξηαζκνχ πεξηνξίδεηαη ζε
ζρέζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Δθινγήο, παξφιν πνπ απφ άιιεο πεγέο πιεξνθνξνχκαζηε
γηα ηδηαίηεξα εθηεηακέλε ρξήζε απηψλ ησλ πνηλψλ ζηε κέζε θαη χζηεξε βπδαληηλή
πεξίνδν.
Σν καζηίγσκα ή ν ξαβδηζκφο αλαθέξνληαη ζε εγρεηξίδηα ηνπ 8νπ-10νπ αηψλα ζαλ
παξεπφκελεο πνηλέο ηεο εμνξίαο ή ηνπ αθξσηεξηαζκνχ. Ήηαλ πνηλέο ηδηαίηεξα
δηαδεδνκέλεο ζηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο γηα ηνπο δνχινπο ή γηα ηηο ρακειφηεξεο
θνηλσληθέο ηάμεηο. ηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία δελ ππήξρε ηέηνηνο δηαρσξηζκφο
θνηλσληθήο ζέζεο γηα ηελ επηβνιή ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνηλήο. Πνιιέο θνξέο ν
λνκνζέηεο θαζφξηδε επαθξηβψο ηνλ αξηζκφ ησλ ξαβδηζκψλ. ηηο πεξηπηψζεηο κνηρείαο,
αλ ν κνηρφο ήηαλ παληξεκέλνο ηηκσξνχηαλ κε δψδεθα ξαβδηζκνχο, ελψ αλ ήηαλ
αλχπαλδξνο κε έμη. Δπηβαιιφηαλ σο απηνηειήο πνηλή ζε πεξηπηψζεηο κνηρείαο,
θνξνινγηθήο απάηεο θαη εγθιήκαηα εζράηεο πξνδνζίαο.
Σν θνχξεκα απνηεινχζε θαη απηφ παξεπφκελε πνηλή ηεο εμνξίαο ή ηνπ ζσκαηηθνχ
θνιαζκνχ Πνιιέο θνξέο φκσο επηβαιιφηαλ θαη ζαλ απηνηειήο πνηλή. θνπφο ηνπ ε
εζηθή κείσζε ηνπ ηηκσξνχκελνπ, ζε αληηζηνηρία κε ην θνχξεκα ησλ κνλαρψλ πνπ
δήισλε ηαπείλσζε θαη ππνηαγή.

Γηδαζθαιία ηνπ δηθαίνπ
ζην Παλεπηζηήκην ηεο
Πόιεο (Μηθξνγξαθία
από
βπδαληηλό
ρεηξόγξαθν, Μαδξίηε,
Δζληθή Βηβιηνζήθε).

Δμνξία – ρξεκαηηθέο πνηλέο
Ζ εμνξία ήηαλ απηνηειήο πνηλή θαη επηβαιιφηαλ ζηηο πεξηπηψζεηο αθνχζηαο
αλζξσπνθηνλίαο, άκβισζεο θαη θεξδνζθνπίαο ζε βάξνο αθειψλ. Μπνξνχζε λα έρεη
θαζνξηζκέλε δηάξθεηα ή λα είλαη ηζφβηα θαη πνιιέο θνξέο ζπλνδεπφηαλ απφ πνηλέο
ζσκαηηθνχ θνιαζκνχ ή θαηαλαγθαζηηθψλ έξγσλ.
Δπί ξσκατθψλ ρξφλσλ ε εμνξία ζπλνδεπφηαλ απφ ηε δήκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ
ηηκσξνχκελνπ θαη ηελ απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε. Ζ Ηνπζηηληάλεηα λνκνζεζία
φκσο μερψξηζε θάζε κία απφ ηηο πνηλέο απηέο ζαλ απηνηειή. Ζ λνκνζεζία ησλ
Ηζαχξσλ πξνέβιεπε κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα ηηο παξεπφκελεο πνηλέο. πγθεθξηκέλα
ε επηβνιή εμνξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε δήκεπζε πεξηνπζίαο επηβαιιφηαλ πιένλ κφλν ζε
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θεξδνζθφπνπο ςεπδνκάληεηο. Ο ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ηηκσξίαο, θαζψο θαη νη
ζπλνδεπηηθέο πνηλέο θαζνξίδνληαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνλ δηθαζηή.
Ζ πνηλή ηεο δήκεπζεο ηεο πεξηνπζίαο είρε νπζηαζηηθή εθαξκνγή ζηα αλψηεξα
θνηλσληθά ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ, πξάγκα πνπ καο θάλεη λα εληνπίζνπκε κηα
δηαθνξνπνίεζε ζηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο βάζεη ηεο θνηλσληθήο ζέζεο. Ζ λνκνζεζία
ησλ Ηζαχξσλ θαζφξηδε επίζεο πνηλή ρξεκαηηθήο απνδεκίσζεο, πνπ θαηαβαιιφηαλ
απφ ην δξάζηε ζην ζχκα πέξα απφ ηελ ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο.
Δπλφεην είλαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν δξάζηεο δελ κπνξνχζε λα επαλνξζψζεη ηε
βιάβε, απμαλφηαλ αλάινγα ε επηβαιινκέλε ρξεκαηηθή πνηλή, π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο
απνπιάλεζεο άγακσλ θνξηηζηψλ.
Πνηλέο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο
Ζ θπιάθηζε θαηά ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο ηηκσξίαο φπσο
ζήκεξα. ηηο θπιαθέο παξέκελαλ κφλν νη ππφδηθνη, νη θαηαδηθαζκέλνη ζε ζάλαην
κέρξη λα εθηειεζηεί πνηλή ηνπο θαη νη νθεηιέηεο ηνπ Γεκνζίνπ. Πνιιέο θνξέο βέβαηα
ε θξάηεζε απηή παξαηεηλφηαλ γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο
δίθεο. Καηά ηνπο χζηεξνπο ρξφλνπο ε πνηλή επεθηείλεηαη, ίζσο ιφγσ ηεο εδαθηθήο
ζπξξίθλσζεο ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηεο έιιεηςεο ηφπσλ εμνξίαο, θαζψο θαη ηεο
απάιεηςεο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο γηα ζνβαξά εγθιήκαηα.
Τπνθαηάζηαην ηεο θπιάθηζεο ζεσξνχηαλ ν εγθιεηζκφο ηνπ ηηκσξεκέλνπ ζε
κνλαζηήξηα, φπνπ πινπνηείηαη ε έλλνηα ηεο ηηκσξίαο κε ζθνπφ ηε κεηάλνηα θαη ηε
βειηίσζή ηνπ. Καζνξίδεηαη παξάιιεια ν ζηελφο ζχλδεζκνο ιατθήο θαη
εθθιεζηαζηηθήο δηθαηνδνζίαο. Πνιιέο θνξέο κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ελφρνπ
παξαρσξνχηαλ ζηηο κνλέο κε ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζή ηνπο. Δπί
Ηνπζηηληαλνχ ε πνηλή επηβαιιφηαλ γηα γελεηήζηα εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα γάκνπ.
Δπίζεο απνηεινχζε ζπλήζε πξαθηηθή γηα θιεξηθνχο θαη κνλαρνχο πνπ παξαβίαδαλ ην
εθθιεζηαζηηθφ δίθαην. Ήηαλ ζπλάκα ηφπνο αζθαιήο γηα ηηο γπλαίθεο έγθιεηζηεο, αθνχ
δελ θηλδχλεπαλ απφ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε.
Ζ ζηάζε ηνπ Λένληνο Γ' απέλαληη ζηελ εθθιεζία ζπλέβαιε ζην λα ζεσξεζεί ν
εγθιεηζκφο ζε κνλαζηήξηα σο απηνηειήο πνηλή θαη λα κε ζπλνδεχεηαη απφ
παξαρψξεζε, ζε απηά, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελφρνπ. Καηά ηε κέζε πεξίνδν ε
πνηλή παξνπζηάδεη θάκςε αιιά δελ εγθαηαιείπεηαη. Πνιιέο θνξέο δε ρξεζηκνπνηείηαη
θαη σο κέζνλ απαιιαγήο ηνπ απηνθξάηνξα απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ αληηπάινπο,
θπξίσο κε ηελ θαηεγνξία ζπλνκσζίαο θαηά ηνπ ζξφλνπ. Σα Πξηγθεπφλεζα ήηαλ ν
ζπλήζεο ηφπνο πεξηνξηζκνχ εθζξνληζκέλσλ απηνθξαηφξσλ ή πξηγθήπσλ κε βαζηιηθφ
αίκα. ε απηφ ζπκβάιεη ζεκαληηθά ε απαγφξεπζε ηεο απνβνιήο ηνπ κνλαρηθνχ
ζρήκαηνο, πνπ θαζηζηνχζε ηνλ πεξηνξηζκφ ηζφβην.Με πνηλή εμαλδξαπνδηζκνχ
ηηκσξνχληαλ νη ιηπνηάθηεο πνπ επέζηξεθαλ νηθεηνζειψο ή φζνη πξνκήζεπαλ ηνλ
ερζξφ κε απαγνξεπκέλα είδε, θαζφζνλ απηά ζεσξνχληαλ εγθιήκαηα θαηά ηεο
πνιηηείαο.
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Τπφθνζκνο θαη θπιαθέο: νη θπιαθέο ζην Βπδαληηλφ θξάηνο

Τπήξραλ ζην Βπδάληην ηδησηηθέο θπιαθέο, ζηηο νπνίεο έλα πξφζσπν κε κεγαιχηεξε ή
κηθξφηεξε επηξξνή, θπιάθηδε ρσξίο λα ππάξρεη δηθαζηηθή απφθαζε άηνκα πνπ είραλ
ζπλσκνηήζεη ελαληίνλ ηνπ. Δπίζεκα δελ επηηξεπφηαλ εθ ηνπ λφκνπ λα ιεηηνπξγνχλ
απηά ηα ηδησηηθά ζσθξνληζηηθά ηδξχκαηα θαη ν λφκνο θαηαδίθαδε απηφλ πνπ έθιεηλε
θάπνηνλ ζε ηδησηηθή θπιαθή επί πνηλή θπιαθίζεσο. ηελ πξάμε, φκσο, απηέο νη
ζπλήζεηεο πνπ εδξάδνληαη ζηελ επηβνιή ηνπ δηθαίνπ ηνπ ηζρπξφηεξνπ, δηαηεξήζεθαλ
κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο.
Οη θπιαθέο θνηλνχ πνηληθνχ δηθαίνπ δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: εμσηεξηθέο
θαη εζσηεξηθέο. νη πξψηεο (εμψηεξαη θπιαθαί) , νη νπνίεο θσηίδνληαλ απφ ην θσο ηεο
εκέξαο, πξννξίδνληαλ γηα ηνπο πξνλνκηνχρνπο θπιαθηζκέλνπο, πνπ δελ ήηαλ δεκέλνη
κε αιπζίδεο. Οη δεχηεξεο (εζψηεξαη ή ελδφηεξαη) ήηαλ βπζηζκέλεο ζε ζρεδφλ
νινθιεξσηηθφ ζθνηάδη. Μφλν νη δηάδξνκνη θσηίδνληαλ απφ έλα ακπδξφ ιχρλν
ιαδηνχ. Οη εηξθηέο ήηαλ γεκάηεο απφ θαηαδίθνπο. Οη θπιαθηζκέλνη βξψκηθνη,
ηπιηγκέλνη κε θνπξέιηα, γεκάηνη ςείξεο, δεκέλνη κε αιπζίδεο απφ έλα πάζζαιν,
μάπισλαλ θαηάρακα, ζην θξχν έδαθνο.
ηηο θπιαθέο δελ ππήξραλ κφλν θιέθηεο. Έβιεπε θαλείο δνινθφλνπο αλαθαηεκέλνπο
κε ρξενθεηιέηεο, κε κνηρνχο, κε κάγνπο, κε επηηήδεηνπο ραξηνθιέθηεο, κε ηξειινχο
θαη πλεπκαηηθά ή δηαλνεηηθά δηαηαξαγκέλνπο πνπ έκελαλ ζηε θπιαθή αλ ε νηθνγέλεηά
ηνπο δελ ελδηαθεξφηαλ γη απηνχο. Γπλαίθεο δελ ππήξραλ ζηηο θπιαθέο. Αλ
παξνπζηαδφηαλ πεξίπησζε πνπ έπξεπε λα ηηο πεξηνξίζνπλ, ηηο έθιεηλαλ ζε κνλαζηήξη.
Οη επηζθέπηεο ησλ ζπγγελψλ επηηξέπνληαλ ππφ ηνλ φξν φηη πξνεγνπκέλσο ζα
δσξνδνθνχζαλ αδξά, ζε είδνο θαη ρξήκα, ηνπο θχιαθεο. Οη ηειεπηαίνη βξίζθνληαλ
θάησ απφ ηηο δηαηαγέο ελφο αξρηθχιαθα, ν νπνίνο έζηειλε ηνπο θξαηνπκέλνπο λα
δεηηαλέςνπλ ζηελ πφιε. ηαλ επέζηξεθαλ, ηνπο έπαηξλε φια ηα ρξήκαηα πνπ ηνπο
έδηλαλ νη θηιεχζπιαρλνη δηαβάηεο, κε ην πξφζρεκα φηη έπξεπε λα πιεξψζνπλ ηελ
ηξνθή πνπ ηνπο παξείρε ε θπιαθή. Οη δξαπεηεχζεηο ζπλήζσο ηηκσξνχληαλ κε ζάλαην.
Οη θχιαθεο πνπ, είηε απφ ζπγθαηάβαζε είηε απφ απξνζεμία, ζεσξνχληαλ ππεχζπλνη
γηα ηε δξαπέηεπζε, θαηαδηθάδνληαλ ζηελ πνηλή ηεο εηξθηήο. Ο αξρηθχιαθαο
ηηκσξνχληαλ κφλν κε καζηίγσζε.
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ηελ επνρή ησλ Κνκλελψλ εκθαλίδεηαη κηα ηάζε εμαλζξσπηζκνχ ηνπ ζεζκνχ ησλ
θπιαθψλ. Πιένλ, νη θαζεκεξηλνί πεξίπαηνη ζην θσο ηεο εκέξαο επηηξέπνληαη.
Δπηζεσξεηέο (έλα είδνο θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ) επηθνξηίδνληαη κε ηελ ππνρξέσζε λα
επηζθέπηνληαη ηηο θπιαθέο θάζε Κπξηαθή θαη λα ξσηνχλ ηνπο θξαηνπκέλνπο αλ ηνπο
ρνξεγείηαη ην θαζνξηζκέλν γηα απηνχο θαγεηφ. Μπνξνχζε επίζεο λα δηαηαρζεί ε
πξνζσξηλή απφιπζε ηνπ θξαηνπκέλνπ φηαλ ε δίθε ηνπ αξγνχζε πνιχ, ζηελ
πεξίπησζε θπζηθά πνπ δελ θαηεγνξνχληαλ γηα θφλν.
πκπεξάζκαηα
Ο βπδαληηλφο πνηληθφο θψδηθαο θαίλεηαη λα είλαη επηεηθέζηεξνο απφ ηνλ πξνγελέζηεξν
ξσκατθφ, ιφγσ ηεο επηξξνήο ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο. Ζ ηηκσξία γίλεηαη έηζη
κέζν ζσθξνληζκνχ ηνπ ελφρνπ, αιιά θαη παξαδεηγκαηηζκνχ ησλ ππνινίπσλ. Ζ πνηλή
ηνπ ζαλάηνπ αληηθαζίζηαηαη πνιιέο θνξέο κε ειαθξφηεξεο πνηλέο, φπσο ν
αθξσηεξηαζκφο. Γηα ειαθξφηεξα εγθιήκαηα επηβάιιεηαη έλα πιήζνο άιισλ πνηλψλ
φπσο ν ζσκαηηθφο θνιαζκφο, ην θνχξεκα, ν εμαλδξαπνδηζκφο, ε δήκεπζε ηεο
πεξηνπζίαο, ηα ρξεκαηηθά πξφζηηκα, ε εμνξία θαη ν εγθιεηζκφο ζε κνλαζηήξηα. Οη δχν
ηειεπηαίεο πνηλέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπρλφηαηα γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ πνιηηηθψλ
αληηπάισλ ηνπ απηνθξάηνξα.
Ζ ππνδεηγκαηηθή νξγάλσζε ηνπ βπδαληηλνχ ζπζηήκαηνο απνλνκήο δηθαηνζχλεο,
ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά κέρξη θαη ην ηέινο ηεο απηνθξαηνξίαο. Απηφ πνπ
πξαγκαηηθά εληππσζηάδεη, κέζα ζ' απηφ ην απνιπηαξρηθφ θαζεζηψο, είλαη ε
πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεηαη – ρσξίο πάληνηε επηηπρία – λα απνλέκεηαη δηθαηνζχλε
ηζφηηκα ζε φινπο, αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεσο.
Χζηφζν, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ην επθηαίν ηνπ παξαδεηγκαηηθνχ θαη
εμαγληζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ βπδαληηλνχ δηθαίνπ ζε ειάρηζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ έγηλε
πξαγκαηηθφηεηα. Δπί ηεο νπζίαο ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο ζηε βπδαληηλή πεξίνδν
δηαηήξεζε ηνλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα ηνπ αξραηφηεξνπ ξσκατθνχ δηθαίνπ,
πξνβαίλνληαο σζηφζν ζε ζεζκηθέο αιιαγέο άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε θνηλσληθέο
απαηηήζεηο ηεο επνρήο.

4.Σν ζωθξνληζηηθό ζύζηεκα ζηε Γύζε θαηά ην Μεζαίωλα
Σν πνηληθφ δίθαην ζηε Γχζε ηελ πεξίνδν 300-1600 ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα. ’ απηφ
ησλ πξψησλ κεηαρξηζηηαληθψλ αηψλσλ, ζηνλ επξσπατθφ Μεζαίσλα θαη ζηελ
Αλαγέλλεζε.
ηελ πξψηε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία θπξηαξρνχλ δηάθνξα γαιαηηθά θαη γνηζηθά θχια,
ηζρχεη γεληθά ν θαλφλαο ηεο αληεθδίθεζεο θαη αδηθήκαηα φπσο ε πξνδνζία θξίλνληαη
απφ νιφθιεξε ηελ νκάδα πνπ έρεη απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία. Μεηά ην 500 νη πνηλέο
απνηηκψληαη ζε ρξήκα ή αγαζά αλ πξφθεηηαη γηα παξάλνκεο πξάμεηο κέζεο βαξχηεηαο
(ζχζηεκα δηεπζεηήζεσλ), ελψ, παξάιιεια, ηζρχεη θαη ε δπλαηφηεηα αληεθδίθεζεο. Οη
επφκελνη αηψλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαξθείο πνιέκνπο πνπ δηεμάγνληαη κεηαμχ
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ηνπηθψλ αξρφλησλ ή θπιψλ θαη απφ ηελ επηθξάηεζε (απφ ην 510 κΥ.) ηεο
ρξηζηηαληθήο εθθιεζίαο. Οη δπζρεξείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο εμαηηίαο ησλ πνιέκσλ,
ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απζηεξφηεξε δηάζηαζε πνπ έδσζε ε Δθθιεζία (σο αλαδπφκελε
δνκή εμνπζίαο) ζηελ έλλνηα ηνπ εγθιήκαηνο, ζεκαηνδνηεί θαη πάιη ηελ επηζηξνθή
ησλ ζσκαηηθψλ πνηλψλ, ελψ αθφκα ζπλππάξρνπλ νη πνηλέο ηεο εμνξίαο, ηνπ
εγθιεηζκνχ ζε ζηξαηφπεδα, ε ππνδνχισζε, ε απφδνζε ηνπ δξάζηε ζηνπο ζπγγελείο
ηνπ ζχκαηνο. Ζ δπλαηφηεηα εμαγνξάο γηα θάπνηα εγθιήκαηα δηαηεξήζεθε, αιιά πιένλ
ην πνζφ δελ δηλφηαλ ζην ζχκα ή ζηνπο ζπγγελείο ηνπ αιιά ζην δεκφζην ηακείν. Δπί
Καξινκάγλνπ (768-814) ην πνηληθφ δίθαην αξρίδεη θαη δεκνζηνπνηείηαη επίζεκα. ιν
θαη πεξηζζφηεξεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο. Ο ηεξκαηηζκφο
ηεο αληεθδίθεζεο σζεί ζηε κεηνλνκαζία πάξα πνιιψλ παξαβάζεσλ πνπ έσο ηφηε
ζεσξνχληαλ κηθξήο ζεκαζίαο ζε εγθιήκαηα «πξνζβνιήο ηνπ θαζήθνληνο πίζηεο πξνο
ηνλ Βαζηιηά». Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, δίλεη ζηνπο εμνπζηάδνληεο ηε
λνκηκνπνίεζε λα ζεσξνχλ θάζε παξάβαζε σο ηέηνηα πξνζβνιή θαη νη πνηλέο πνπ
επηβάιινληαη απφ ηα φξγαλά ηνπ Βαζηιηά είλαη ζθιεξφηαηεο θαη αλέιεγθηεο. Σελ ίδηα
πεξίνδν, αξρίδεη γηα πξψηε θνξά λα απνθηά ζεκαζία, εθηφο απφ ην απνηέιεζκα ηεο
εγθιεκαηηθήο πξάμεο θαη ε ίδηα ε ζηάζε ηνπ δξάζηε θαη ε κνκθή πνπ κπνξεί λα ηνπ
απνδνζεί γη’ απηήλ (ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν εγθιήκαηνο).
Σελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα ε απνδπλάκσζε ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, ζεκαίλεη ηελ
πξνζσξηλή επηζηξνθή ησλ αληεθδηθήζεσλ, ηηο νπνίεο ηφζν ε Δθθιεζία, φζν θαη νη
Φενπδάξρεο, πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ
εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο κέζσ ηεο απνλνκήο ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο. Έηζη
εκθαλίδνληαη απαγνξεχζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ εθθιεζία ζηνλ θαλφλα ηεο
αληεθδίθεζεο (π.ρ. απαγφξεπζε ερζξνπξαμηψλ ζε νξηζκέλνπο ηφπνπο φπσο νη
εθθιεζίεο, δηάθνξνη δξφκνη θιπ.) θαη δεχηεξεο, απαγνξεχζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηνπο
θενπδάξρεο πνπ πξνζπαζνχλ λα επαλαθηήζνπλ ηελ δηθαηνδνζία γηα ηελ απνλνκή ηεο
δηθαηνζχλεο (π.ρ. ρξνληθνί πεξηνξηζκνί ζηηο αληεθδηθήζεηο, ππνρξέσζε πξνζπάζεηαο
γηα θαη’ αξρήλ δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ, φξθηζε γηα παξάιεηςε πξάμεσλ πνπ
κπνξνχζαλ λα δηαηαξάμνπλ ηε δεκφζηα αζθάιεηα).Έηζη, ε παξάβαζε ησλ εθερεηξηψλ
ηεο ρψξαο θαηέιεμαλ ζηγά ζηγά λα ζεσξνχληαη, εθηφο ησλ άιισλ, θαη παξάβαζε ηεο
πίζηεσο θαη ηηκσξνχληαλ κε βαξηέο πνηλέο (ζάλαηνο, αθξσηεξηαζκνί). Μεηά ην 1200
ε αλζξψπηλε δσή ππνηηκάηαη θαη παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε απζηεξφηεηα ζηε ζέζπηζε
εγθιεκάησλ θαη πνηλψλ, ελψ ε πξνζηαζία ηεο ηδηνθηεζίαο αλάγεηαη ζε ππέξηαην
αγαζφ πνπ πξέπεη πάζε ζπζία λα πξνζηαηεπηεί κε θάζε ηξφπν. Αιιά ε «βάπηηζε» ηεο
ηδηνθηεζίαο σο ηνπ απφιπηνπ αγαζνχ ζεκαίλεη φηη φια αξρίδνπλ θαη απνηηκψληαη
ρξεκαηηθά. πλεπψο αξθεηέο πξάμεηο κπνξνχλ λα εμαγνξαζηνχλ απφ ηνλ δξάζηε,
αξθεί λα έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα ην πξάμεη. Καηά ηα ινηπά νη πνηλέο ήηαλ
εμνλησηηθέο (καξηπξηθέο εθηειέζεηο, αθξσηεξηαζκνί, επθάληαζηεο δηαπνκπεχζεηο). Ζ
ζθιεξφηεηα ηεο πνηληθήο θαηαζηνιήο φρη κφλν δελ κείσζε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα,
αιιά αληίζεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηψρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε, ηελ αχμεζε (π.ρ.
δεκηνπξγήζεθαλ αλαξίζκεηεο ζπκκνξίεο ιεζηψλ).
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Σέινο, ζηελ Αλαγέλλεζε, ε επίδξαζε ηεο θαζνιηθήο εθθιεζίαο ήηαλ πιένλ αηζζεηή
ζηελ εμέιημε ησλ πνηληθψλ θαη ζσθξνληζηηθψλ ζεζκψλ, ζε βαζκφ πνπ ην δίθαην λα
αλακεηγλχεηαη κε ηελ εζηθή. ηελ πεξίνδν απηή δίλεηαη ζεκαζία ζηελ εγθιεκαηηθή
βνχιεζε ηνπ δξάζηε θαη πηνζεηείηαη έλα άθξσο θνξκαιηζηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ απνδεηθηηθψλ κέζσλ ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία. Σν κίγκα είλαη
εθξεθηηθφ: πξάμεηο πνπ αλάγνληαλ έσο ηφηε ζηελ εζηθή ζθαίξα θαη ζηελ πξνζσπηθή
δσή ηνπ αηφκνπ, πνηληθνπνηνχληαη. Οη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, αλ απνθιίλνπλ (ή αλ
ππνηίζεηαη φηη απέθιηλαλ…) απφ ηηο επίζεκεο ζέζεηο ηεο εθθιεζίαο, ραξαθηεξίδνληαη
σο βαξχηαην έγθιεκα. Αθφκα, ζηελ δηθαηνδνζία ηεο εθθιεζίαο ππάγνληαη θαη
αδηθήκαηα κε ζξεζθεπηηθνχ (ή κε ακηγψο ζξεζθεπηηθνχ) ραξαθηήξα, φπσο ε κνηρεία,
ε αηκνκημία, ε ςεπδνξθία αιιά θαη ε ηνθνγιπθία. Οη πνηλέο ήηαλ ζσκαηηθέο θαη
ζρεδφλ πάληα ζαλαηηθέο. Αιιά ζηνλ ζάλαην ν θαηάδηθνο έθηαλε κφλν κεηά απφ έλα
αηειείσην βαζαληζηήξην (θαη νη απνλέκνληεο ηε δηθαηνζχλε έδεημαλ κία απίζηεπηε
εθεπξεηηθφηεηα σο πξνο ηνπο ηξφπνπο βαζαληζηηθψλ εθηειέζεσλ).
Σελ πεξίνδν 1700-1876 νη πξνζπάζεηεο ησλ δηαθσηηζηψλ έηεηλαλ θπξίσο ζηε ζέζπηζε
κεγαιχηεξσλ νπζηαζηηθψλ θαη δηθνλνκηθψλ εγγπήζεσλ ψζηε λα απνλέκεηαη ε
δηθαηνζχλε κε δηθαηφηεξν θαη κεηξηνπαζέζηεξν ηξφπν. Δηδηθφηεξα δεηνχζαλ ζαθείο
θαλφλεο γηα ηα εγθιήκαηα θαη ηηο πνηλέο, ζαθή ρσξηζκφ ησλ εμνπζηψλ θαη
αξκνδηνηήησλ ζηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ, ηζφηεηα ζηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο
θαη απνδέζκεπζε ηνπ δηθαίνπ απφ ηε ζξεζθεία θαη ηελ εζηθή. Απφ ηνπο δηαθσηηζηέο
νη ζεκαληηθφηεξνη ήηαλ: Μνληεζθηέ, Μπεθθαξία, Υάνπαξλη θαη Μπέλζακ. Οη δχν
πξψηνη αζρνιήζεθαλ κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ησλ εγγπήζεσλ ηνπ εγθιεκαηία, ν ηξίηνο
κε ηελ εμεχξεζε λέσλ, θαιχηεξσλ ηξφπσλ εθηίζεσο ησλ πνηλψλ θπιαθίζεσο θαη ν
ηέηαξηνο κε ηε ζπλζεηηθή αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ηεο αληεγθιεκαηηθήο θαη
ζσθξνληζηηθήο πνιηηηθήο.
Γηα ηνλ Μνληεζθηέ ε πνηληθή δηαδηθαζία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ηφζν σο κέζν
πξναζπίζεσο, φζν θαη σο κέζν παξαβάζεσο ησλ αλζξψπηλσλ ειεπζεξηψλ. Έηζη, ζε
επλνκνχκελεο πνιηηείεο, φπνπ θαη ν ηειεπηαίνο πνιίηεο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο, δελ
πξέπεη λα ηνπ αθαηξνχληαη ε ηηκή θαη ηα αγαζά, παξά κφλν έπεηηα απφ κεγάιε
εμέηαζε• θαη δελ πξέπεη λα ηνπ αθαηξείηαη ε δσή, παξά εάλ ε παηξίδα ηνχ δψζεη
πξνεγνπκέλσο φια ηα κέζα γηα λα ακπλζεί ζηηο θαηεγνξίεο ελαληίσλ ηνπ. Ο
θαηεγνξνχκελνο ζα πξέπεη έηζη δηθάδεηαη φρη απφ θάπνην ηαθηηθφ δηθαζηήξην, αιιά
απφ άηνκα πξνεξρφκελα απφ ηνλ επξχηεξν ιαφ. ε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, ν
θαηεγνξνχκελνο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηαιέγεη κεξηθνχο απφ ηνπο δηθαζηέο ηνπ ή
ηνπιάρηζηνλ λα δεηεί ηελ εμαίξεζε νξηζκέλσλ. Δπίζεο νη λφκνη κε ηνπο νπνίνπ
δηθάδεηαη θαλείο πξέπεη λα είλαη ζχληνκνη θαη απινί, ρσξίο πνιιέο απνρξψζεηο, θαη λα
ζηεξίδνληαη ζηε θχζε ησλ πξαγκάησλ, ψζηε λα γίλνληαη εχθνια απνδεθηνί απφ ην
ιαφ θαη λα δεκηνπξγνχλ θνηλή ζπλείδεζε. Αιιά θαη ν δηθαζηήο πνπ ζα ηνπο
εθαξκφζεη ζα πξέπεη λα έρεη πεξηνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηελ εξκελεία ηνπο, ζα
πξέπεη δειαδή, θαηά ηελ έθθξαζε ηνπ Μνληεζθηέ, «ν δηθαζηήο λα είλαη ην ζηφκα πνπ
πξνθέξεη ηα ιφγηα ηνπ λφκνπ». Αθφκα αλαθέξεη φηη νη λφκνη δελ ζα πξέπεη λα είλαη
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ζθιεξνί. Χο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηλήο ν Μνληεζθηέ δέρεηαη κία αληαπνδνηηθή
δηθαηνζχλε αιιά κε πην κεηξηνπαζή ραξαθηήξα απφ εθείλε πνπ εθαξκφδεηαη ζηα
δεζπνηηθά θαζεζηψηα. Θεσξεί φηη ηα βαζαληζηήξηα σο κέζν αλάθξηζεο είλαη πεξηηηά,
θαη ηελ ηηκψξεζε ησλ ελδηάζεησλ ηδεψλ απαξάδεθηε. Γεληθά πηζηεχεη φηη κέιεκα ηνπ
θαινχ λνκνζέηε είλαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη φρη γηα ηελ ηηκψξεζε ησλ
εγθιεκάησλ, γηα ηελ εκπέδσζε ησλ εζψλ θαη φρη γηα ηελ επηβνιή επψδπλσλ πνηλψλ.
(http://eagainst.com/articles/πνηληθή-θαη αζη νιή-κέξνο-α΄-νξηζκφο-θα/)

5. Η εμέιημε ζηνλ ειιεληθό ρώξν
Δπίζεο θαη ζηε ρψξα καο, έπεηηα απφ πξνζπάζεηεο 14 εηψλ θαηαξηίζζεθε,
δεκνζηεχζεθε ηνλ Ννέκβξην 1966 θαη θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε έλα «
ρέδην σθξνληζηηθνχ Κψδηθνο Δθηειέζεσο Πνηλψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ». Σν
ζρέδην απηφ πήξε ηειηθά λνκνζεηηθή ηζρχ θαη ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε. Ζ θπβέξλεζε
απηή, φρη κφλν δελ ην ηήξεζε ζηελ πξάμε, αιιά επηδίσμε ην 1972 λα ην αλαζεσξήζεη
θαη θαηάξγεζε ζεκαληηθέο ξπζκίζεηο ηνπ. Έθηνηε έρνπλ αλαιεθζεί πάκπνιιεο
πξνζπάζεηεο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ «σθξνληζηηθνχ
Κψδηθα», αιιά κέρξη ζηηγκήο ρσξίο απνηέιεζκα. πλεπψο ην λνκνζέηεκα απηφ
εμαθνινπζεί αθφκε λα ηζρχεη. Καη κάιηζηα θαηά θαηξνχο ππήξμαλ ζ’απηφ λνκνζεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο.
Απηφο ν σθξνληζηηθφο Κψδηθνο δηαπλέεηαη απφ πλεχκα αλζξσπηζηηθφ γηα ηνπο
θξαηνχκελνπο, ελψ ηαπηνρξφλσο ιακβάλεη ππ’φςε ηνπ θαη ηηο ππάξρνπζεο ειιείςεηο
ζε θηίξηα θαη πξνζσπηθφ ησλ θπιαθψλ. Γπζκελή εληχπσζε, πάλησο πξνθαιεί ε
ιεπηνκεξεηαθή θαη ζρνιαζηηθή ξχζκηζε απφ ηνλ Κψδηθα απηφλ ζεκάησλ, ηα νπνία
κπνξνχζαλ λα θαιπθηνχλ κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο ή κε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ
ηεο θάζε θπιαθήο.(π.ρ θαλφλεο αηνκηθήο πγηεηλήο ησλ θξαηνπκέλσλ)
χκθσλα κε ηα ππάξρνληα ζηνηρεία γηα ην πψο εθαξκφδεηαη ν σθξνληζηηθφο
Κψδηθαο ζηελ πξάμε, ε εηθφλα ηεο ζσθξνληζηηθήο νξγάλσζεο θαη κεηαρείξηζεο ησλ
θξαηνπκέλσλ ζηε ρψξα καο εκθαλίδεηαη σο εμήο : Οη θπιαθέο ηνπ θξάηνπο
δηαθξίλνληαη θαηά βάζε ζε δηθαζηηθέο(πξννξηζκέλεο γηα ππφδηθνπο, ρξενθεηιέηεο,
ειαθξφπνηλνπο θαηάδηθνπο-κε πνηλή ζηεξεηηθή ειεπζεξία κέρξη ελφο έηνπο- θαη
αιινδαπνχο ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε έθδνζε) θαη ζε ζσθξνληζηηθέο (γηα φινπο ηνπο
άιινπο θξαηνχκελνπο) Καηά ην 1982 ππήξραλ 13 δηθαζηηθέο θπιαθέο θαη 10
ζσθξνληζηηθέο, θαζψο επίζεο 2 ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα γηα αλειίθνπο θαη 3
ζεξαπεπηηθά θαηαζηήκαηα θξαηνπκέλσλ. Πεξαηηέξσ, νη ζσθξνληζηηθέο θπιαθέο
δηαθξίλνληαη ζε θιεηζηέο (πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Κέξθπξα, Κξήηε, Αηγήλε) θαη ζε
αγξνηηθέο (πνπ βξίζθνληαλ ζηελ Αγία Κξήηε, Καζζάλδξαο Υαιθηδηθήο θαη
Σηξπλζίαο). Οη ζπλζήθεο δσήο είλαη νπσζδήπνηε δπζρεξέζηεξεο ζηηο θιεηζηέο
θπιαθέο, γη’απηφ θαη απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν επηβξάβεπζε ηεο θαιήο δηαγσγήο
ηνπ θξαηνπκέλνπ ε κεηαγσγή ηνπ ζε αγξνηηθέο θπιαθέο. Μφλν ζε απηέο ηηο
ηειεπηαίεο εθαξκφδεηαη πξαγκαηηθά ην πξννδεπηηθφ ζχζηεκα κε θάπνην αξρηθφ
ζηάδην κφλσζεο.
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Μεηαρείξηζε ησλ θξαηνπκέλσλ
Χο πξνο ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, νη ειιεληθέο θπιαθέο ραξαθηεξίδνληαη
απφ ζηελφηεηα ρψξνπ, έιιεηςε θηηξηαθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, έιιεηςε απζηεξνχ
δηαρσξηζκνχ ησλ θξαηνπκέλσλ, έιιεηςε ζε πξνζσπηθφ θαη έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο
ηαηξηθήο παξαθνινχζεζεο ή ςπρνβηνινγηθήο εμέηαζεο. ηηο αλδξηθέο θπιαθέο
Κνξπδαιινχ ε θαηάζηαζε απφ ηελ πιεπξά ηεο πγηεηλήο, ηνπ θαγεηνχ θαη ηεο
αλαςπρήο είλαη θάπσο θαιή. κσο νη θξαηνχκελνη δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα
εξγαζζνχλ. Ζ θαηάζηαζε απηή ηεο ζπλερήο αδξάλεηαο δελ ηθαλνπνηεί νχηε ηνπ ίδηνπο
ηνπο θξαηνχκελνπο ηνπ Κνξπδαιινχ θαη νη ίδηνη επηζπκνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ
εξγαζηήξηα γηα λα αμηνπνηείηαη δεκηνπξγηθά ν ειεχζεξνο ρξφλνο ηνπο. Αληίζεηα ζε
νξηζκέλεο θπιαθέο παξέρεηαη γξακκαηηθή εθπαίδεπζε ζηνπο αλαιθάβεηνπο. Χο πξνο
ηηο επαθέο κε ηνλ έμσ θφζκνπ ππάξρνπλ απφ ηνλ σθξνληζηηθφ Κψδηθα αξθεηνί
πεξηνξηζκνί θαη αληίζεηνη πξνο ηελ ζπληαγκαηηθή έλλνκε ηάμε. Πξνβιέπνληαη έηζη
πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθέςεσλ, ηε δηάξθεηά ηνπο θαη ην είδνο ησλ
επηζθεπηψλ. Γηα παξάδεηγκα, έμνδνο απφ ηε θπιαθή κπνξεί λα επηηξαπεί, θαηά ηνλ
σθξνληζηηθφ Κψδηθα, γηα ιίγεο ψξεο θαη ην πνιχ έσο 3-4 εκέξεο θαηά ηα ηειεπηαία
ζηάδηα ηεο θξάηεζεο. Καη ζηελ πξάμε ε έμνδνο απηή γίλεηαη κε ηε ζπλνδεία
αζηπλνκηθνχ νξγάλνπ εθφζνλ ζπληξέρεη νηθνγελεηαθφο ή δηθαηνπξαθηηθφο ιφγνο.
Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο εθηέιεζεο ηεο πνηλήο θαη εηζαγσγήο ηνπ
θξαηνπκέλνπ ζε λνζειεπηηθφ ίδξπκα ηεο πξνηίκεζήο ηνπ, ή αθφκε θαη ζην ζπίηη ηνπ.
Ζ πεηζαξρία επηβάιιεηαη κε απνθάζεηο ηνπ Γηεπζπληή θαη θιηκαθψλεηαη πξνο ηηο
θπξψζεηο απφ απιή πξνθνξηθή επίπιεμε θαη ζηέξεζε πξνλνκίσλ έσο ηε κφλσζε ζε
πεηζαξρηθφ θειί θαη ηνλ ππνβηβαζκφ ζε θαηψηεξε ηάμε. Ο ηηκσξεκέλνο κπνξεί
πάλησο, εάλ ζεσξεί φηη αδηθήζεθε λα θάλεη αλαθνξά ζηηο αξρέο. Πάλησο είλαη ζπάληα
ε πξνζθπγή ζε ζθιεξά κέηξα, φπσο ε δψλε αζθαιείαο, ν καλδχαο αθηλεηνπνηήζεσο,
ν εγθιεηζκφο ζε εηδηθφ θειί, ε ρξήζε βξαρείαο ξάβδνπ. Δπίζεο πξνθαινχληαη
πξνβιήκαηα ζηνπ θαηάδηθνπο θαη κεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο ηνπο, ιφγσ ηνπ ειιηπνχο
ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν έρεη νξγαλσζεί έσο ζήκεξα ε ζσθξνληζηηθή κέξηκλα. πλήζσο
ρσξίο ρξήκαηα θαη ρσξίο θίινπο ή γλσζηνχο κε κεησκέλεο πξννπηηθέο γηα εμεχξεζε
εξγαζίαο θαη κε, πνιιέο θνξέο δηαιπκέλε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, δελ βξίζθνπλ απφ ηελ
Πνιηηεία θακία νπζηψδε ζπκπαξάζηαζε. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα θαηξαθπινχλ
θαη πάιη ζην έγθιεκα. Ζ κφλε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο γίλεηαη απφ ηηο εηαηξίεο
πξνζηαζίαο απνθπιαθηδφκελσλ. Υνξεγείηαη πάλησο απφ ηηο εηαηξείεο απηέο πξνο ηνπο
απνθπιαθηδφκελνπο θάπνην κηθξφ ρξεκαηηθφ βνήζεκα γηα ηηο πξψηεο δχζθνιεο κέξεο
ηνπο κεηά ηελ έμνδν απφ ηε θπιαθή.
Απνκέλεη λα εηπσζνχλ κεξηθά πξάγκαηα θαη γηα ηελ πνηληθή κεηαρείξηζε ησλ
αλειίθσλ ζηε ρψξα καο απφ ηελ άπνςε ησλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία θξαηνχληαη.
Τπάξρνπλ έηζη ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ κε ζθνπφ ηε ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζή ηνπο
ή ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ ζσθξνληζηηθά ζπζηήκαηα
γηα αλειίθνπο ζηνλ Κνξπδαιιφ θαη ζηελ Καζζαβέηεηα. Αθφκε θαη ζηηο θπιαθέο ησλ
αλειίθσλ παξνπζηάδνληαη ειιείςεηο, φπσο είλαη ε ζηελφηεηα ηνπ ρψξνπ, αλεπάξθεηα
εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ειιείςεηο ζηελ νξγάλσζε ηεο επαγγεικαηηθήο
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εθπαίδεπζεο. εκαληηθή είλαη, πάλησο, ε ζπκβνιή ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο
εγθιεκαηηθφηεηαο ησλ αλειίθσλ απφ δχν εηδηθφηεξνπο θνξείο : ηελ (θξαηηθή)
Τπεξεζία Δπηκειεηψλ ησλ Αλειίθσλ θαη ηηο δηάθνξεο Δηαηξείεο Πξνζηαζίαο
Αλειίθσλ.
Ζ ζιηβεξή θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ φπσο επηζεκάλζεθε ζηελ ηζηνξηθή
απηή επηζθφπεζε, δελ έρεη αθφκε βειηησζεί ζεκαληηθά. Έρνπλ έξζεη ζην θσο
καξηπξίεο θπιαθηζκέλσλ θαη καξηπξίεο δεκνζηνγξάθσλ πνπ επηζθέθηεθαλ θαηά
θαηξνχο ηηο θπιαθέο. ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ έρεη ηνληζηεί φηη ε θπιαθή κε ηε
ζεκεξηλή δνθηκή ζπγθξφηεζή ηεο δελ εθπιεξψλεη παηδεπηηθφ βειηησηηθφ ζθνπφ, αιιά
επηδεηλψλεη ηελ αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εγθιεκαηία. Σν ηζρχνλ
ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα «δελ ζέβεηαη ηελ αλζξψπηλε νπζία ηνπ πνιίηε θαη δελ
πξνζηαηεχεη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ πνιηηψλ». Κπξίσο δελ
ππάξρεη Έιιελαο πνπ λα κελ πηζηεχεη φηη ηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα ζηηο
θπιαθέο βνεζνχλ θαηά ην ειάρηζην ηνλ θξαηνχκελν, λα αλαδνκήζεη ηελ
πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη λα
θαηαθέξεη κηα επηηπρή θνηλσληθή επαλέληαμε ζηελ θνηλσλία ηεο παηξίδαο καο.

Η Πξώηε Νενειιεληθή Πνηληθή Κωδηθνπνίεζε
Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζηα πληάγκαηα ηεο Διιάδαο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο
εμαηηίαο ηεο αλάγθεο ζεζπίζεσο κηαο πνηληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
θάζε είδνπο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη γηα ηελ εδξαίσζε ηεο έλλνκεο ηάμεο. Οξηζκέλα
πνηληθά λνκνζεηήκαηα, φπσο ν ζηξαηησηηθφο πνηληθφο θψδηθαο, ν λφκνο γηα ηελ
απαγφξεπζε ηεο απνδεκίαο θαη λφκνη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ δαζκψλ, ζεζπίζηεθαλ
απφ ηνλ πξψην θαηξφ. Γηα ηα ππφινηπα δεηήκαηα, φκσο νη βπδαληηλνί λφκνη δελ
κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ, θαζψο ήηαλ αλαρξνληζηηθνί, ζπγθερπκέλνη θαη έρνπλ
ζθιεξφ πεξηερφκελν. Ζ δεχηεξε Δζλνζπλέιεπζε ςήθηζε ην λέν λφκν, πνπ
νλνκάζηεθε «Απάλζηζκα ησλ Δγθιεκάησλ», αιιά είρε πνιιέο αηέιεηεο λνκνηερληθήο
θαη νπζηαζηηθήο θχζεσο, θπξίσο γηαηί δελ πεξηειάκβαλε γεληθφ κέξνο θαη αλαιπηηθή
απαξίζκεζε ησλ επηκέξνπο εγθιεκάησλ. Σα λνκνζεηήκαηα ησλ εμσηεξηθψλ ρσξψλ,
απνηέιεζαλ βάζε γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ Διιεληθνχ πνηληθνχ θψδηθα, ηδίσο απηά ηνπ
Γαιιηθνχ θαη, αθνχ ε επηηξνπή δελ ήζειε λα ηα αληηγξάςεη, πξνηίκεζαλ λα ηα
δηακνξθψζνπλ θαη λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηελ ηφηε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, κέζα
απφ έλα απιφ θαη ζχληνκν θείκελν, κε πξσηφηππε ξχζκηζε ησλ ζεκάησλ.
Ζ απνλνκή δηθαηνζχλεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο επαλάζηαζεο αιιά θαη αξγφηεξα,
ραξαθηεξίζηεθε απφ πλεχκα επηφηεηαο, παξφιν πνπ ππήξμαλ ζαλαηηθέο θαηαδίθεο γηα
θφλνπο, θπξίσο, πξνο παξαδεηγκαηηζκφ φισλ. πλήζσο, νη απνθάζεηο ησλ
δηθαζηεξίσλ πεξηνξίδνληαλ ζε κηθξέο πνηλέο , αιιά αξθεηέο θνξέο επηβάιινληαλ
ζηνπο δξάζηεο εγθιεκάησλ ηδηφηππεο πνηλέο, φπσο λα θαζαξίζνπλ ηνπο δξφκνπο ηεο
πφιεο γηα κία εβδνκάδα.
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Ο Πνηληθόο Νόκνο Σνπ 1834
Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζσλα θαη ησλ Βαπαξψλ ζηελ Διιάδα, εθδφζεθε έλα
κεηαβαηηθήο ηζρχνο Γηάηαγκα «πεξί ηεο ηηκσξίαο ησλ θαηά ηεο θνηλήο αζθάιεηαο
εληφο ηεο Δπηθξαηείαο εγθιεκάησλ θαη ζθαικάησλ», κε ην νπνίν ηξνπνπνηνχληαλ
πξνο ην απζηεξφηεξν θαη ζπκπιεξσλφηαλ ην «Απάλζηζκα», ελψ άξρηζε έληνλε
πξνζπάζεηα γηα ηελ ζχληαμε ησλ θσδίθσλ. Πξνηεξαηφηεηα φκσο, δφζεθε ζηελ
εθπφλεζε ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, γηα ηελ νπνία σο πξφηππα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ν
Βαπαξηθφο Πνηληθφο Νφκνο ηνπ 1813 θαη ηα ζρέδηα αλαζεσξήζεσο ηνπ λφκνπ απηνχ.
Σειηθά, ν ειιεληθφο Πνηληθφο Νφκνο θπξψζεθε ηελ 30.12.1833 θαη ηέζεθε ζε
εθαξκνγή πέληε κήλεο αξγφηεξα. Ζ δεκνζίεπζε έγηλε ζηα γεξκαληθά θαη ζηελ
ζπλέρεηα κεηαθξάζηεθε θαη ζηα ειιεληθά. Ζ δνκή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ λφκνπ
απηνχ, θαλεξψλνπλ κία ηάζε ζπγθεληξσηηζκνχ θαη εθηεηακέλνπ ειέγρνπ φισλ ησλ
πηπρψλ ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο δσήο. Τπάξρνπλ έηζη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο
ηηκσξείηαη φπνηνο δείρλεη αζέβεηα θαη πεξηθξφλεζε ζηελ Κπβέξλεζε θαη φπνηνο
εθθξάδεη απφςεηο πνπ ζίγνπλ ηηο βάζεηο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο εζηθήο. Αθφκε,
ππάξρνπλ θαη δηαηάμεηο πνπ απνπλένπλ ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα ησλ ηφηε θνηλσληψλ.
Απφ λνκνηερληθήο πιεπξάο, εληππσζηάδεη θπξίσο ε πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε γηα
εμαληιεηηθή ξχζκηζε ζεκάησλ, κηθξήο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ζεκαζίαο. Σν ίδην
πλεχκα απηαξρηθφηεηαο θαη ζρνιαζηηθηζκνχ δηέπεη θαη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ Πνηληθνχ
Νφκνπ γηα ηηο πνηλέο. ε απηφλ, αθνινπζείηαη ε γαιιηθή ηξηρνηφκεζε ησλ
εγθιεκάησλ ζε θαθνπξγήκαηα, πιεκκειήκαηα θαη πηαίζκαηα, πνπ αληίζηνηρα
επηζχξνπλ πνηλέο εγθιεκαηηθέο, επαλνξζσηηθέο θαη πηαηζκαηηθέο θαη ππάγνληαη ζηελ
αξκνδηφηεηα ησλ θαθνπξγνδηθείσλ, ησλ πιεκκειεηνδηθείσλ θαη ησλ
πηαηζκαηνδηθείσλ. Χο εγθιεκαηηθέο πνηλέο νξίδνληαη ν ζάλαηνο, ηα ηζφβηα ή
πξφζθαηξα δεζκά (10-20 ρξφληα) θαη ε εηξθηή (5-10 ρξφληα) πνπ επηζχξνπλ ηελ
απψιεηα θαη πνιηηηθψλ ή αζηηθψλ δηθαησκάησλ. Δπαλνξζωηηθέο πνηλέο είλαη ε
θπιάθηζε (8 εκέξεο-5 ρξφληα) θαη ε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ θαη’ εμαίξεζε κφλν
ζπλεπάγνληαη ζηέξεζε πνιηηηθψλ ή αζηηθψλ δηθαησκάησλ. ηηο πηαηζκαηηθέο πνηλέο,
αλήθνπλ ε θξάηεζε (1-30 εκέξεο) θαη ην πξφζηηκν, ελψ σο παξεπφκελεο πνηλέο,
θπξίσο γηα θαθνπξγήκαηα, ζεζπίδνληαη ε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο, ε εηδηθή
αζηπλνκηθή επηηήξεζε θαη ε δήκεπζε αληηθεηκέλσλ. Οη ζαλαηνπνηλίηεο εθηεινχληαλ
κε ιαηκεηφκν, ελψ φζνη δηθάδνληαλ ζε θπιάθηζε πξνηξέπνληαλ ζε δηάθνξεο
δηεξγαζίεο.
ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη θπιαθέο, ζηηο νπνίεο εγθιείνληαλ θπξίσο
ρξενθεηιέηεο, γίλνληαλ αληηθείκελν εθκεηαιιεχζεσο απφ ηνλ ηνπάξρε, πνχ ηηο
εθκίζζσλε ζηνλ αξρηδεζκνθχιαθα. ζνη δελ είραλ λα πιεξψζνπλ ηα έμνδα δηαηξνθήο
ηνπο αλαπφθεπθηα πέζαηλαλ. Δπί Καπνδίζηξηα, επηδηψρζεθε θάπνηνο εμαλζξσπηζκφο
ησλ θπιαθψλ. Σν ςήθηζκα απφ 14.12.1830 πεξί θπιαθψλ πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε
ηξηψλ μερσξηζηψλ ηκεκάησλ ζε θάζε θπιαθή, γηα ρξενθεηιέηεο, ππφδηθνπο θαη
θαηάδηθνπο θαη άιισλ ηδηαίηεξσλ ηκεκάησλ ζε θάζε γεληθφ ηκήκα, γηα ηνλ ρσξηζκφ
ησλ θξαηνπκέλσλ «θαηά ηελ θχζηλ ηνπ εγθιήκαηνο».
34

Οη θαηάδηθνη είλαη ππνρξεσκέλνη, λα εξγάδνληαη ζε εξγαζίεο αλάινγεο πξνο ην
κέγεζνο ηεο πνηλήο ηνπο δηαηξέθνληαη κε έμνδα ηεο θπβεξλήζεσο κφλνλ εθ’ φζνλ
«απνδεηρζή ε πηψρεηα ησλ». Γηα θάζε θαηάδηθν ππάξρεη κηα κεξίδα πνπ πηζηψλεηαη κε
ηελ αμία ηεο θαζεκεξηλήο ηνπ εξγαζίαο θαη ρξεψλεηαη κε ηηο δαπάλεο γηα ηξνθή
ελδπκαζία, θαηνηθία θαη θχιαμή ηνπ.
Γηα ηε δηαπίζησζε ησλ ζπλζεθψλ θξαηήζεσο πξνβιέπεηαη ππνρξέσζε επηζθέςεσο
ησλ θπιαθψλ απφ ηνλ Γηνηθεηή, ηνλ Δηξελνδίθε ή ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε
θαλνληζκφ ησλ θπιαθψλ πνπ θαηαξηίζζεθε ηελ 3.12.1830 θαζηεξψλεηαη ππνρξέσζε
ηνπ Αζηπλφκνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ δεζκνθχιαθα, λα ζπληάζζεη θάζε πξψηε ηνπ κελφο
έλα πίλαθα κε ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ηνλ θάζε θξαηνχκελν θαη λα ηνλ ππνβάιιεη
ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Σνλ θχιαθα βαξχλεη επίζεο ε ππνρξέσζε γηα ηελ
ηήξεζε ηεο εζσηεξηθήο θαζαξηφηεηαο θαη επηαμίαο ησλ θπιαθψλ.
Σν πλεχκα ην νπνίν επηθξαηεί ηελ επνρή εθείλε ζηελ Διιάδα σο πξνο ηνπο ζθνπνχο
ηεο πνηλήο θαη ηε κεηαρείξηζεο ησλ εγθιεκαηηψλ είλαη θπξίσο πλεχκα δηθαίαο
αληαπνδφζεσο γηα ην έγθιεκα πνπ δηαπξάρζεθε θαη πλεχκα αζθήζεσο εθθνβηζκνχ –
παξαδεηγκαηηζκνχ γηα ηνπο άιινπο.
Γελ ιείπνπλ πάλησο θαηά ηελ επνρή εθείλε θαη δεκφζηεο δηαθεξχμεηο γηα ηελ αλάγθε
βειηηψζεσο θαη «δηνξζψζεηο» ηνπ εγθιεκαηία αλ θαη ην πξίζκα απφ ην νπνίν
αληηκεησπίδεηαη ν ζθνπφο απηφο ηεο πνηλήο δελ είλαη ε πξνζπάζεηα γηα παξνρή
βνήζεηαο ζηνλ εγθιεκαηία, φζν θπξίσο ε επηδίσμε πξνζηαζίαο ηεο θνηλσλίαο θαη
κεηψζεσο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο.
Σν πλεχκα πνπ θπξηαξρνχζε ηελ επνρή εθείλε σο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο πνηλήο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ κέζσλ νδήγεζαλ ηηο θπιαθέο ζε άζιηα
θαηάζηαζε.
Ο Μάνπξεξ επξφιαβε λα θάλεη πνιιά ζηνλ ηνκέα απηφ θαηά ηε ζχληνκε παξακνλή
ηνπ ζηε ρψξα καο, αλ θαη θαηέβαιε πξνζπάζεηεο λα αλαγείξεη ή λα δηαξξπζκίζεη
μερσξηζηέο θπιαθέο γηα ππφδηθνπο θαη θαηάδηθνπο ζην Ναχπιην, ηε Υαιθίδα θαη ηελ
Αζήλα. Λίγν αξγφηεξα ζεζπίζζεθε θαη έλα πνιχ πξννδεπηηθφ δηάηαγκα απφ
31.12.1836 «πεξί ζσθξνληζηηθήο θπιαθήο» κε ην νπνίν πξνβιέπνληαλ νη φξνη
ιεηηνπξγίαο κηαο γεληθήο θπιαθήο γηα θαηάδηθνπο, πνπ ζα αλεγεηξφηαλ κειινληηθά.
Καζηεξσλφηαλ εθεί ν ρσξηζκφο ησλ θαηαδίθσλ θαηά ην είδνο ηνπ εγθιήκαηνο, ην
θχιν θαη ηελ ειηθία, ε δηαπαηδαγψγεζή ηνπο θαηά ηα ρξηζηηαληθά πξφηππα θαη ε
δηαβίσζή ηνπο ζηε θπιαθή θαηά ην σβνχξλεην ζχζηεκα (κε ηήξεζε απφιπηεο ζησπήο
κεηαμχ ησλ θξαηνπκέλσλ θαηά ηηο ψξεο ηεο θνηλήο εξγαζίαο). Σν δηάηαγκα φκσο δελ
κπφξεζε λα εθαξκνζζεί ιφγσ ειιείςεσο θαηαιιήισλ θηηξίσλ.
ηελ Οζσληθή Διιάδα, έσο ηελ επνρή ηεο ελψζεσο κε ηα Δπηάλεζα (1863) ππήξραλ
πέληε «πνηληθέο» θπιαθέο, πνπ ζηεγάδνληαλ ζε πνιηά ελεηηθά θηίζκαηα: ζηε Υαιθίδα,
ην Ναχπιην, ην Παιακήδη, ηελ Πχιν θαη ην Ρίν. Δπίζεο ππήξραλ «εμεηαζηηθέο»
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θπιαθέο ζηελ Αζήλα θαζψο αθφκε ηδηαίηεξεο γπλαηθείεο θπιαθέο θαη θπιαθέο γηα
ρξενθεηιέηεο.
Σελ θαηάζηαζε ησλ θπιαθψλ ζηελ νζσληθή πεξίνδν πεξηγξάθεη έλαο γάιινο πνπ ηηο
επηζθέθζεθε επί δχν κήλεο ην 1855 θαη δεκνζίεπζε ηηο εληππψζεηο ηνπ ζε βηβιίν πνπ
εθδφζεθε κε δαπάλεο ηεο νζσληθήο θπβεξλήζεσο: Πξφθεηηαη γηα ηνλ γάιιν ηππφηε
Βεληακίλ Αππέξ.
Ο Αππέξ εμεγεί ζηελ αξρή πσο ηνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ βαζηιηά Οζσλα λα εξεπλήζεη
ηελ θαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ θπιαθψλ θαη λα ππνβάιεη ζρέδην γηα ηελ απφ θνηλνχ
εγθαηάζηαζε φισλ ησλ εγθιεκαηηψλ ζε έλα κφλν ζσθξνληζηήξην, φπνπ νη
θξαηνχκελα ζα κπνξνχζαλ λα εξγάδνληαη θαη λα βειηηψλνληαη.
Σελ πεξηήγεζή ηνπ ν Αππέξ ηελ άξρηζε βέβαηα απφ ηελ Αζήλα. Δθηφο απφ ην
Παιακήδη θαη ηε Υαιθίδα, φπνπ νη θπιαθέο δηνηθνχληαλ απφ μέλνπο θξνχξαξρνπο, ζε
φιεο ηηο άιιεο πφιεηο νη φξνη δηαβηψζεσο ήζαλ απειπηζηηθνί.
Ζ γεληθή εηθφλα πνπ επηθξαηεί παληνχ, είλαη ε εηθφλα κηαο θπιαθήο – ζρνιείνπ γηα
λένπο εγθιεκαηίεο θαη θπιαθήο – ηάθνπ γηα ηνπο πην ειηθησκέλνπο: «Καηάδηθνη,
θαηεγνξνχκελνη, ππφδηθνη είλαη έγθιεηζηνη ρσξίο ηελ παξακηθξή δηάθξηζε.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ απηψλ πξνβιεκάησλ ν Αππέξ ζεσξεί σο
κνλαδηθή ιχζε ηελ ίδξπζε κηαο «βηνκεραληθήο θαη γεσξγηθήο απνηθίαο» επάλσ ζην
παιηφ θξνχξην ηεο Μεζψλεο.
ηελ απνηθία απηή ζα ζπγθεληξψλνληαλ, φινη νη θαηάδηθνη κε πνηλή θπιαθίζεσο
πάλσ απφ έλα ρξφλν θαη ζα ρσξίδνληαλ ζε δέθα ηάμεηο, κε ηδηαίηεξνπο ρψξνπο
δηακνλήο γηα ηελ θαζεκηά. «Κάζε θαηάδηθνο» γξάθεη ν Αππέξ ζα έρεη αλάινγα κε ηε
δηαγσγή ηνπ ην κέηξν ηεο απζηεξφηεηαο ή ηεο επηείθεηάο καο. Θα κπνξεί πάληνηε λα
θαλνλίδεη ν ίδην ηελ ηχρε ηνπ θαη λα πξνάγεηαη ζε κηα αλψηεξε ηάμε, ίζακε λα θηάζεη
ζηε δέθαηε.
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Πωο ζα πξέπεη λα είλαη ην ζωθξνληζηηθό ζύζηεκα
Θεωξώ όηη όινη γλωξίδνπκε ηελ
αλαπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ
αδηθία πνπ έρεη ην ζεκεξηλό
ζωθξνληζηηθό ζύζηεκα ζηελ ρώξα
καο (θαη όρη κόλν). Η αιήζεηα είλαη
όηη ην ζωθξνληζηηθό ζύζηεκα κόλν
ζωθξνληζκό δελ θάλεη. Βεβαίωο ην
ζέκα απηό είλαη κεγάιν θαη ζύλζεην,
αιιά εδώ παξαηίζεληαη κόλν
κεξηθέο ηδέεο γηα ην πώο ζα έπξεπε
λα ιεηηνπξγεί ην ζωθξνληζηηθό
ζύζηεκα:
Απνθπιάθηζε όζωλ δελ ζα έπξεπε λα είλαη κέζα
Πεξίπνπ ην 80% ησλ θξαηνπκέλσλ ζα έπξεπε λα ραίξνπλ εηδηθήο κεηαρείξηζεο. Γηαηί;
Δπεηδή απηνί νη άλζξσπνη είλαη:
Δμαξηεκέλνη από νπζίεο: Ζ ιχζε ζην πξφβιεκα φζσλ είλαη ζηελ θπιαθή, επεηδή
είλαη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, είλαη ε ππνρξεσηηθή έληαμε ηνπο ζε θέληξα απεμάξηεζεο,
ζηα νπνία ζηφρνο ζα είλαη ε πιήξεο απεμάξηεζε ηνπ αηφκνπ απφ ηηο νπζίεο θαη ε
επαλέληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία. Μέζα ζε απηά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ εηδηθνί:
γηαηξνί, ςπρνιφγνη, θνηλσληνιφγνη. Σα εμαξηεκέλα άηνκα ζηηο θπιαθέο κπαίλνπλ
αθφκα πην βαζηά κέζα ζηα λαξθσηηθά, θαζψο είλαη γλσζηφ ην ηη δηαθίλεζε ππάξρεη ζε
απηέο (πξάγκα πνπ πξέπεη λα ζηακαηήζεη). Απηά ηα θέληξα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ,
θαζψο δελ ππάξρνπλ αξθεηά, θαη θπζηθά λα κελ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηηο θπιαθέο. Οη
έκπνξνη λαξθσηηθψλ, απφ ηελ άιιε, λα ππνζηνχλ βαξηέο πνηλέο. Βέβαηα πξέπεη λα
γίλεη ν δηαρσξηζκφο ρξήζηε θαη εκπφξνπ. Ο ρξήζηεο ζρεδφλ πάληα αλαγθάδεηαη αλ
θάλεη κηα κηθξή δηαθίλεζε ζε γλσζηνχο ηνπ, γηα λα βγάιεη ηα έμνδα ησλ δφζεσλ ηνπ.
Γελ πινπηίδεη απφ απηφ, φπσο ν έκπνξαο, θαη γηα λα ζηακαηήζεη λα ην θάλεη πξέπεη λα
αλεμαξηεηνπνηεζεί θαη φρη λα κπεη θπιαθή.
Μεηαλάζηεο ρωξίο ραξηηά: ζνη απφ ηνπο κεηαλάζηεο κέλνπλ ζηελ ρψξα καο θαη
δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα ραξηηά γηα λα κείλνπλ, είλαη επεηδή δελ ηνπο ηα δίλνπλ. Γελ
επηιέγνπλ νη ίδηνη ηελ δσή ηνπ παξαλφκνπ. Καλείο δελ ζέιεη λα δεη κε ηνλ θφβν φηη
ηελ επφκελε κέξα κπνξεί λα ηνπο πηάζνπλ. Πξέπεη λα λνκηκνπνηεζνχλ νη κεηαλάζηεο
θαη γηα λα ιπζεί ην πξφβιεκα ππεξζπζζψξεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ
Διιάδα, λα ηνπο δνζεί ε επηινγή θαη ηα θαηάιιεια ηαμηδησηηθά έγγξαθα, ψζηε λα
πξνρσξήζνπλ ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηηο Δπξψπεο. ρη κε ην δφξη, αιιά ε πιεηνςεθία
ηνπο απηφ ζέιεη θαη ν κφλνο ιφγνο πνπ ήξζαλ ζηελ Διιάδα είλαη γηα λα πεξάζνπλ
ζηελ Δπξψπε, φπνπ ιφγσ «παξαλνκίαο» θαη ζπλζήθεο «Γνπβιίλνπ 2» δελ κπνξνχλ.
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Άλζξωπνη κε ρξέε: Δίλαη άδηθν λα ππάξρνπλ άηνκα κέζα ζηελ θπιαθή επεηδή
ρξσζηάλε κηθξνπνζά. Πξέπεη λα ππάξμεη θξάηνο πξφλνηαο πνπ ζα βνεζήζεη απηά ηα
άηνκα λα μεθηλήζνπλ πάιη ηε δσή ηνπο θαη φηαλ θηάζνπλ ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ
ζεκείν λα πιεξψλνπλ ζηαδηαθά ην ρξένο ηνπο.
Πνιηηηθνί θξαηνύκελνη: Καλείο δελ πξέπεη λα κπαίλεη ζηελ θπιαθή γηα ηα «πηζηεχσ»
ηνπ, παξά κφλν γηα ηηο πξάμεηο ηνπ. Άιιν λα θπιαθίδεηαη θάπνηνο γηαηί έθαλε κία
ζνβαξή εγθιεκαηηθή πξάμε, ιφγσ ησλ «πηζηεχσ» ηνπ θαη άιιν λα είλαη κέζα κφλν
θαη κφλν επεηδή έρεη απηά ηα «πηζηεχσ». Βέβαηα ζηελ Διιάδα δελ είλαη ηφζν ζπρλφ
απηφ ην θαηλφκελν, φπσο ζε άιιεο ρψξεο (π.ρ. ζηελ Σνπξθία).
Βειηίωζε ζπλζεθώλ γηα ηνπο θξαηνύκελνπο
Οη ζπλζήθεο πνπ δνπλ νη θξαηνχκελνη είλαη άζιηεο. ε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο
θνηκνχληαη ζηηο ηνπαιέηεο, ηξψλε θάθηζηεο πνηφηεηαο γεχκαηα, δελ ππάξρεη ζσζηή
ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηνπο θαθνκεηαρεηξίδνληαη θ.α. Απηέο νη ζπλζήθεο επίζεο δελ
βνεζάλε ζηνλ ζσθξνληζκφ ηνπ αηφκνπ. Οη ζπλζήθεο ζηηο θπιαθέο ζα πξέπεη λα είλαη
αλζξψπηλεο. Να ππάξρεη πιήξεο ηαηξηθή πεξίζαιςε, επαξθήο ρψξνο ζηα θειηά γηα ηνλ
θάζε θξαηνχκελν, αλζξψπηλε αληηκεηψπηζε, πγηεηλφ θαη θαιφ θαγεηφ θιπ.
Πεξηζζόηεξεο αγξνηηθέο θπιαθέο
ηηο αγξνηηθέο θπιαθέο (φπνπ είλαη ιίγεο ζηελ Διιάδα), ν θξαηνχκελνο έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα δνπιεχεη θαη λα παξάγεη. ηαλ ην άηνκν ληψζεη φηη πξνζθέξεη, ηφηε
γίλεηαη θαη πην ζσζηφο ζσθξνληζκφο. Ο θξαηνχκελνο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ επηινγή
λα εληαρζεί ζε απηέο ηηο θπιαθέο θαη ζα πξέπεη λα ρηηζηνχλ πεξηζζφηεξεο ζηε ρψξα
καο.
Πλεπκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο θπιαθέο
Ζ εμάζθεζε ηνπ κπαινχ ζίγνπξα βνεζάεη ζηνλ ζσθξνληζκφ ηνπ αηφκνπ. Δίλαη
ζεκαληηθφ θάζε θπιαθή λα έρεη βηβιηνζήθε. Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα νξγαλψλνληαη
νκάδεο κε δξαζηεξηφηεηεο, αλάινγα ηα ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε θξαηνπκέλνπ.
Πξνβνιέο ηαηληψλ ζνβαξνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ θ.α.
Φπρνινγηθή ππνζηήξημε
Οη θξαηνχκελνη ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα κηιήζνπλ
ζε έλαλ εηδηθφ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Μέζα απφ απηφ ζα κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ ζε
αξθεηά δεηήκαηα.
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6. Θαλαηηθή Πνηλή: Γηαηήξεζε ή θαηάξγεζε
Ζ βία θαη ην έγθιεκα ήηαλ πάληα θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζπλνδνί ηεο αλζξψπηλεο
ηζηνξίαο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Γελ ππήξμε ηζηνξηθή πεξίνδνο ρσξίο βίαηεο
πξάμεηο ή εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Γη’ απηφ, απφ πνιχ λσξίο φιεο νη πγηείο θνηλσλίεο,
πξνβιεκαηίζηεθαλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαδίθε θαη ηελ ηηκσξία ηέηνησλ εθδειψζεσλ.
Απνηέιεζκα ήηαλ ε δεκηνπξγία ζσθξνληζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη πνηλέο πνπ
ζεζπίζηεθαλ θαηά θαηξνχο, πνίθηιαλ αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ
εγθιεκάησλ ή ησλ αδηθεκάησλ. κσο, κηα απφ ηηο αξραηφηεξεο πνηλέο, ε ζαλαηηθή
θαηαδίθε, εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη θαη ζήκεξα ζε πνιιά ζεκεία ηνπ πιαλήηε θαη
λα δεκηνπξγεί κηα ακθηιεγφκελε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ή φρη ηεο
χπαξμήο ηεο.
H εκθάληζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο είλαη πνιχ παιηά, ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Οη
πξψηεο ζξεζθείεο ζέζπηζαλ θαη εθάξκνδαλ ηε ζαλαηηθή πνηλή, φπσο ζπλέβαηλε ζηνλ
θψδηθα ηνπ Υακνπξακπί. Ο Γίαο κε ηνλ θεξαπλφ ηνπ ζαλάησλε φπνηνλ θαθνπξγνχζε.
Αθφκε θαη ηα Δθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα ζην Μεζαίσλα θαηαδίθαδαλ ζε ζάλαην,
παξά ην αμίσκα «Ecclesia abhorret a sanguine» (ε εθθιεζία απερζάλεηαη ην αίκα).
ηελ επνρή καο πηα, ε ζαλαηηθή πνηλή είλαη γεγνλφο θαη εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο ρψξεο
ηνπ πιαλήηε, ελψ ζε άιιεο έρεη θαηαξγεζεί θαη απνηειεί παξειζφλ. κσο, ε
δηαηήξεζή ηεο ή ε θαηάξγεζή ηεο εμαθνινπζεί λα δηράδεη θαη λα πξνθαιεί έληνλνπο
πξνβιεκαηηζκνχο. Απ’ ηε κηα κεξηά βξίζθνληαη εθείλνη πνπ είλαη ππέξκαρνη θαη
ζηαζψηεο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο. Υξεζηκνπνηνχλ ινηπφλ, κηα ζεηξά επηρεηξεκάησλ γηα
λα ζηεξίμνπλ ηελ νξζφηεηα ηεο ζέζεο ηνπο.
Πξψηα-πξψηα επηζεκαίλνπλ ηε κεγάιε
έμαξζε ηεο βίαο θαη ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο
ζηελ επνρή καο. Παξαηεξνχλ ηελ αδπλακία ή
θαη ηελ αληθαλφηεηα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ
ζπζηήκαηνο λα ηελ αλαραηηίζεη θαη λα ηελ
πεξηνξίζεη. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνχλ σο
επηρείξεκα ην γεγνλφο φηη ζηελ επνρή καο
δηαπξάηηνληαη,
κε
φιν
κεγαιχηεξε
ζπρλφηεηα, απνηξφπαηα εηδερζή εγθιήκαηα,
πξσηφγλσξεο βηαηφηεηαο θαη βαλαπζφηεηαο,
ηέηνηα πνπ πνηέ άιινηε δελ είρε γλσξίζεη ε
αλζξσπφηεηα. Πξέπεη ινηπφλ κε θάζε ηξφπν
λα πξνζηαηεπζεί ην αζψν θνηλσληθφ ζχλνιν
πνπ ηαιαηπσξείηαη θαη ππνθέξεη απφ ην έγθιεκα. Απ’ ηελ άιιε πιεπξά,
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ππνζηεξίδνπλ, δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή επηβνιή θαη έθηηζε ησλ πνηλψλ απφ ηνπο
εγθιεκαηίεο. Με ηελ αηηκσξεζία πνπ επηθξαηεί ή κε ηηο κηθξέο ηηκσξίεο πνπ
επηβάιινληαη, ην έγθιεκα ζα θνπληψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξν.
Πνιιά θξάηε ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπνπ εθαξκφδεηαη ε ζαλαηηθή πνηλή, θαζψο
θαη νξηζκέλεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ, πηζηεχνπλ πσο ε γεληθή πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο
εμαζθαιίδεηαη θαιχηεξα κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζαλαηηθήο θαηαδίθεο. Αθφκε θαη ζε
θξάηε πνπ έρεη θαηαξγεζεί πηα, φπσο ε Αγγιία θαη ε Γαιιία, θάζε ηφζν απνδίδεηαη ε
αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ζ’ απηή ηελ θαηάξγεζε θαη ζπδεηηέηαη ε επαλαθνξά
ηεο, ηνπιάρηζηνλ γηα νξηζκέλα εγθιήκαηα.
Άιινη πάιη ππνζηεξίδνπλ πσο ην θξάηνο κε ηελ επηβνιή ηεο θαλεξψλεη πφζν κεγάιε
αμία έρεη ε αλζξψπηλε δσή (φηαλ π.ρ. επηβάιιεηαη ζε πεξηπηψζεηο θφλσλ) ή ηα χςηζηα
αγαζά ηεο πνιηηείαο (φηαλ π.ρ. επηβάιιεηαη ζε πεξηπηψζεηο εζράηεο πξνδνζίαο). Ζ
πνιηηεία ηα πξνζηαηεχεη θαη ηα αθαηξεί θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο απφ ηνλ εγθιεκαηία.
Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο δε βιέπνπλ ην ιφγν γηαηί λα δηζηάζεη ε
πνιηηεία λα ζηείιεη ζην ζάλαην εγθιεκαηίεο πνπ ξίρλνπλ βελδίλε θαη θαίλε ηα παηδηά
θαη ηε γπλαίθα ηνπο.
πσο ιέεη θαη ν Άιθνλο Καξξ : «Θέιεηε λα θαηαξγήζεηε ηε ζαλαηηθή πνηλή;
χκθσλνη, αιιά λα θάλνπλ ηελ αξρή νη θ.θ. δνινθφλνη».
Φαίλεηαη φκσο φηη φια ηα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα δελ είλαη θαη ηφζν πεηζηηθά. Γηαηί
φιν θαη πεξηζζφηεξν πιεζαίλνπλ νη θσλέο εθείλσλ πνπ κηινχλ γηα θαηάξγεζε ηεο
ζαλαηηθήο πνηλήο. Καηά ηε γλψκε ηνπο, ε εκπεηξία θαη ε πξάμε δείρλνπλ φηη ε
εθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο απνθηελψλεη απηνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία
ηεο. Πνπζελά δελ έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζαλαηηθή πνηλή απνηειεί ην πην
απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο ή ηεο πνιηηηθήο βίαο. Αλ
απηφ ίζρπε, ηφηε γηαηί, ελψ ηφζνπο αηψλεο πνπ εθαξκφδεηαη ε ζαλαηηθή πνηλή, δελ
έπαςαλ πνηέ λα γίλνληαη θαθνπξγήκαηα;
Ζ ζαλαηηθή πνηλή δελ είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη ελαληίνλ ηνπ εγθιήκαηνο,
γηαηί έγθιεκα είλαη ε ίδηα. Απνηειεί θαηάθνξε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ. Ζ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλαγλσξίδεη ην
δηθαίσκα θάζε αηφκνπ γηα ηε δσή θαη δελ επηηξέπεηαη λα ππνβάιιεηαη θαλέλαο ζε
βαζαληζηήξηα ή ζε ζθιεξή, απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε. Ζ ζαλαηηθή
πνηλή ινηπφλ παξαβηάδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Αλ ε δηνρέηεπζε ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο 100 volt ζηα πην επαίζζεηα κέξε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πξνθαιεί ζηελ
θνηλή γλψκε αεδία, πνηα αληίδξαζε πξέπεη λα πξνθαιέζεη ε δηνρέηεπζε 2000 volt ζην
ζψκα ηνπ ζαλαηνπνηλίηε; Ζ γλψκε πνπ δέρεηαη ην ζχζηεκα ηεο «ηαπηνπάζεηαο» (ius
tallionis ή νθζαικφλ αληί νθζαικνχ), ραξαθηεξίδεηαη πηα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο,
κε ηελ ηεξάζηηα πξφνδν θαη εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνχ, απάλζξσπε θαη θαηαθξηηέα.
Έλα άιιν ζνβαξφηαην επηρείξεκα γηα ηελ θαηάξγεζή ηεο είλαη ε βαλαπζφηεηά ηεο θαη
ε ςπρηθή βία πνπ αζθεί ζηνλ κειινζάλαην, εθφζνλ μέξεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ
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επηθείκελν ζάλαηφ ηνπ. Απηφ ηνλ νδεγεί ζε κηα νξηαθή-ππαξμηαθή θαηάζηαζε, ε
ςπρηθή ηπξαλλία πνπ δέρεηαη είλαη αθφξεηε, απάλζξσπε. Σφζν, πνπ κεγάινη
άλζξσπνη ηεο δηαλφεζεο φπσο ν Νηνζηνγηέθζθη, ν Οπγθψ ή ν ηηαιφο δηαθσηηζηήο
πνηληθνιφγνο Μπεθαξία λα ηαρζνχλ ππέξ ηεο θαηάξγεζήο ηεο θαη λα ηελ
θαηαδηθάζνπλ σο εζηθφ ζηίγκα θαη θνξπθαία βαξβαξφηεηα.
Απ’ ηελ άιιε πιεπξά ε ζαλαηηθή πνηλή είλαη απφιπηε. Δίλαη ε κφλε πνηλή πνπ κεηά
ηελ εθηέιεζή ηεο δε κπνξεί λα αλαθιεζεί ή λα κεηαηξαπεί. Ζ θξίθε γηα ην έγθιεκα
δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δηθαηνινγία γηα ηελ πξνζθπγή ζηε ζαλαηηθή
πνηλή. Απνηειεί ππέξβαζε ησλ αλζξσπίλσλ νξίσλ. Ζ αθαίξεζε κηαο δσήο δε κπνξεί
λα είλαη απνηέιεζκα αλζξψπηλεο εηπκεγνξίαο. Δίλαη απάλζξσπε: απνθεθαιηζκφο,
θαχζε ζηελ ππξά, απαγρνληζκφο, ζάιακνο αεξίσλ, ηνπθεθηζκφο, ειεθηξηθή θαξέθια.
Ζ επηλνεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ είλαη αλεμάληιεηε φηαλ πξφθεηηαη λα εμνληψζνπλ
ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπο.
Καη ην θπξηφηεξν επηρείξεκα: ηη γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε δηθαζηηθήο πιάλεο; Σφηε
είλαη αδχλαηε ε επαλφξζσζε ηεο αδηθίαο. Καη δπζηπρψο δελ είλαη ιίγα ηα
παξαδείγκαηα δηθαζηηθψλ πιαλψλ ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία, φπνπ αζψνη άλζξσπνη
εθηειέζηεθαλ γηα λα απνδεηρζεί εθ ησλ πζηέξσλ ε αζσφηεηά ηνπο. Κνξπθαίν βέβαηα
παξάδεηγκα, ν σθξάηεο.
Μηα άιιε άπνςε πνπ αθνχγεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ, είλαη φηη ε
ζαλαηηθή πνηλή είλαη ξαηζηζηηθή. Μαχξνη θαη ιεπθνί πέθηνπλ ζχκαηα βίαησλ
εγθιεκάησλ πεξίπνπ ζην ίδην πνζνζηφ. Παξ’ φια απηά, ην 82% ησλ αλζξψπσλ πνπ
έρνπλ εθηειεζηεί απφ ην 1977 είραλ θαηαδηθαζηεί γηα ην θφλν ιεπθψλ. Οη καχξνη
απνηεινχλ κφιηο ην 12% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΖΠΑ, αιιά ην 42% ησλ
ζαλαηνπνηληηψλ. Σν δηθαζηηθφ ζχζηεκα πνπ ηνπο δίθαζε θαη ηνπο θαηαδίθαζε,
παξακέλεη ζην κέγηζην κέξνο ηνπ ιεπθφ.
Ζ επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ή ε απνηξνπή ηεο ζε θάπνηνλ εγθιεκαηία είλαη
ζπληζηακέλε θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ ζέζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ θαηάζηαζεο.
Γειαδή, ην εάλ θάπνηνο ζα θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην ή φρη, κπνξεί λα εμαξηάηαη
πεξηζζφηεξν απφ ηνλ δηθεγφξν ηνπ παξά απφ ην έγθιεκα. Έλαο θαηεγνξνχκελνο πνπ
δελ έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα πξνζιάβεη έλαλ έκπεηξν θαη ηθαλφ δηθεγφξν,
είλαη πην πηζαλφ λα θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην απφ θάπνηνλ πνπ έρεη ηα αλαγθαία κέζα.
πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, κεηά ηα παξαπάλσ ζα ιέγακε φηη είλαη πξάγκαηη απνηξφπαηε
ε επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο. Μπνξεί θαη πξέπεη λα θαηαξγεζεί, αθνχ ε θνηλσλία
κπνξεί κε άιινπο ηξφπνπο λα πξνζηαηεπζεί απνηειεζκαηηθά απφ ην έγθιεκα θαη φρη
κε ην λα εγθιεκαηήζεη ε ίδηα. Κη απηνί νη άιινη ηξφπνη είλαη απζηεξέο πνηλέο, φπσο ηα
ηζφβηα δεζκά, αξθεί βέβαηα λα επηβάιινληαη θαη λα ηεξνχληαη απζηεξά.
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Θαλαηηθή πνηλή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
Ξεθηλψληαο ηελ αλαθνξά καο, ζηεθφκαζηε ζηελ ηαηλία «Θα δήζσ» (Dead man
walking, 1995). O νλ Πελ ππνδχεηαη έλαλ ζαλαηνπνηλίηε πνπ θαηαδηθάζηεθε γηα ηνλ
θφλν ελφο αγνξηνχ θαη ηνλ βηαζκφ ηεο θίιεο ηνπ θαη ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ
εθηέιεζε, βξίζθεη ζηήξηγκα ζην ιφγν ηνπ ζενχ θαη ζε κηα θαιφγξηα πνπ είλαη ε κφλε
πνπ ηνπ ζπκπαξαζηέθεηαη.
Μηα πην πξφζθαηε ηαηλία πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα είλαη «Ζ δσή ηνπ Νηέηβηλη
Γθέηι» (The life of David Gale, 2003) ηνπ Άιαλ Πάξθεξ. Ο θαζεγεηήο
παλεπηζηεκίνπ, Νηέηβηλη Γθέηι ππέξκαρνο ηεο θαηάξγεζεο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο,
θαηεγνξείηαη γηα ηε δνινθνλία κηαο ζπλαδέιθνπ ηνπ θαη θαηαδηθάδεηαη απφ ην
δηθαζηήξην ηνπ Σέμαο ζε ζάλαην. Πξνηνχ ε πνηλή ηνπ εθηειεζηεί, ζα δεηήζεη λα
δψζεη ζπλέληεπμε ζε κηα δεκνζηνγξάθν κηα ζπλέληεπμε πνπ ζα νδεγήζεη ηε
δεκνζηνγξάθν ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο ελνρήο ηνπ Γθέηι θαη ζηνλ αγψλα ηεο γηα ηε
δηθαίσζή ηνπ.
Άιιε κηα ηαηλία πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζαλαηηθή πνηλή είλαη θαη ην «Πξάζηλν Μίιη» (The
Green Mile, 1999) ηνπ Φξαλθ Νηάξακπνλη, κε ηνλ Τνκ Χαλθο λα ππνδύεηαη έλαλ
δεζκνθύιαθα ηνπ νπνίνπ ε δωή αιιάδεη όηαλ γλωξίδεη ηνλ ζαλαηνπνηλίηε Μάηθι Κιαξθ
Νηάλθαλ, ν νπνίνο δηαζέηεη ππεξθπζηθέο ηθαλόηεηεο.
Ζ ηαηλία ηνπ Λαξο θνλ Σξίεξ «Υνξεχνληαο ζην ζθνηάδη» (Dancer in the dark, 2000)
ζίγεη θαη απηή κε ηνλ ηξφπν ηεο ην δήηεκα ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο. Ζ Μπγηνξθ είλαη κηα
νηθνλνκηθή κεηαλάζηξηα, ε νπνία αλαδεηά κηα θαιχηεξε ηχρε ζηελ Ακεξηθή γη’ απηήλ
θαη ην γην ηεο θαη πξνζπαζεί λα καδέςεη ρξήκαηα γηα κηα εγρείξεζε πνπ πξέπεη λα
θάλεη ην παηδί ηεο ζηα κάηηα. Σα πξάγκαηα, φκσο, δελ έξρνληαη φπσο ζέιεη, ζα
θαηεγνξεζεί άδηθα γηα ιεζηεία θαη θφλν θαη ζα νδεγεζεί ζηελ θξεκάια.
Αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ ηαηλία «Ο ρνξφο ησλ
ηεξάησλ» (The monster’s ball, 2001) ηνπ Μαξθ
Φφξζηεξ, φπνπ ε Υάιη Μπέξη ζα εξσηεπηεί ηνλ
ξαηζηζηή αζηπλνκηθφ, Μπίιη Μπφκπ Θφξληνλ, ν
νπνίνο ήηαλ έλαο απ’ απηνχο πνπ νδήγεζαλ ηνλ
θαηαδηθαζκέλν ζε ζάλαην άληξα ηεο ζηελ
ειεθηξηθή θαξέθια.
Ζ ηαηλία «Καπφηε» (Capote, 2005), φπνπ
παξαθνινπζνχκε ηνλ ζπγγξαθέα, ηνλ νπνίν
ππνδχεηαη ν Φίιηπ έηκνπξ Υφθκαλ, λα
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ζπλνκηιεί κε ηνπο δπν ζαλαηνπνηλίηεο πξσηαγσληζηέο ηνπ βηβιίνπ ηνπ «Δλ Φπρξψ».
Μηα ηειεηαηλία πνπ έρεη γηα ζέκα ηεο ηε ζαλαηηθή πνηλή είλαη θαη «Ο ζαλαηνπνηλίηεο»
(Redemption: The Stan Tookie Williams Story, 2004) ηνπ Βφληη Κέξηηο Υνι, κε ηελ
πνιχ θαιή εξκελεία ηνπ Σδέηκη Φνμ, ν νπνίνο ππνδχεηαη ηνλ ηάλ Σνχθη Οπίιηακο,
πνπ απφ ηηο ζπκκνξίεο ηνπ Λνο Άληδειεο, ηνπο θφλνπο θαη ηηο ιεζηείεο, νδεγήζεθε
ζηε θπιαθή θαη ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε γηα λα αξρίζεη έλαλ αγψλα ελεκέξσζεο θαη
επηκφξθσζεο ησλ λέσλ γηα λ’ απνθχγνπλ ηνλ «θαθφ δξφκν» πνπ αθνινχζεζε εθείλνο.
Αλ θαη ππνςήθηνο γηα λφκπει Δηξήλεο θαη Λνγνηερλίαο (έγξαςε παηδηθά βηβιία) ν
Οπίιηακο δελ θαηάθεξε λα γιηηψζεη ην ζάλαην, αθνχ εθηειέζηεθε πξηλ κεξηθνχο
κήλεο.
Μέζα απ’ απηά ηα θηλεκαηνγξαθηθά παξαδείγκαηα ινηπφλ γελληέηαη
ην εξψηεκα: Έρνπκε ην δηθαίσκα λα αθαηξέζνπκε ηε δσή αθφκα θαη απ’ ηνλ
ρεηξφηεξν εγθιεκαηία ή κήπσο ε ζαλαηηθή πνηλή δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ
κηα αλζξσπνθηνλία κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ θξάηνπο; Ζ απάληεζε έγθεηηαη ζηελ εζηθή
ηνπ θαζελφο.

7. Βεληέηα - Απηνδηθία
Οη ξίδεο ηεο Δθδίθεζεο
Ζ ιέμε Βεληέηα, κε ην γλσζηφ ζε φινπο λνκηθφ πεξηερφκελν, πξνέξρεηαη απφ ην
ηηαιηθφ ξήκα vendico, πνπ ζεκαίλεη εθδηθνχκαη. ηελ Κξήηε φκσο θαη εηδηθφηεξα
ζηνπο ηφπνπο φπνπ απαληάηαη ην θαηλφκελν (νξεηλέο πεξηνρέο ησλ ηξηψλ δπηηθψλ
λνκψλ), ε ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχκελε ιέμε είλαη νηθνγελεηαθά, ιέμε πνπ απνδίδεη
αθξηβέζηεξα ην δηπιφ πεξηερφκελν ηεο θξεηηθήο εθδίθεζεο σο κηαο ππφζεζεο
απζηεξά νηθνγελεηαθήο, αιιά θαη σο κηαο ζπκπεξηθνξάο επηβαιιφκελεο απφ ην ρξένο
πξνζηαζίαο ηεο νηθνγελεηαθήο ηηκήο. ηελ θξεηηθή ινγνηερλία απαληάηαη θαη ε ιέμε
γδηθησκφο ιφγνη πνπ θξαηνχλ ζε αλεζπρεηηθή επηθαηξφηεηα ην έζηκν ηεο θξεηηθήο
βεληέηαο είλαη θαηά Βάζε θνηλσληθνί θαη ηζηνξηθνί.
Κνηλσληθνί θαηά ην φηη εμαθνινπζνχλ αθφκε λα ππάξρνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ νη
θνηλσληθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ηελ απνδέρζεθαλ σο δίθαην θαη θνπιηνχξα θαη ηζηνξηθνί,
θαηά ην φηη ν άγξαθνο λφκνο ηεο εθδίθεζεο, έρεη Βαζηέο ξίδεο ζηελ ηζηνξία θαη ην
Γίθαην ηεο Κξήηεο. ην θείκελν πνπ αθνινπζεί, ζα αζρνιεζνχκε κε ηνπο ηζηνξηθνχο
ιφγνπο, πνπ γέλλεζαλ ην έζηκν.Οη ηζηνξηθνί ιφγνη.
Ζ βεληέηα, ν θφλνο δειαδή πνπ ηειείηαη κε θίλεηξν ηελ εθδίθεζε γηα έλαλ άιιν θφλν,
ππήξμε απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα θαη δπζηπρψο εμαθνινπζεί αθφκε λα απνηειεί απφ
ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο εθδειψζεηο ηεο θξεηηθήο ηδηαηηεξφηεηαο ή εγθιεκαηηθφηεηαο,
αλ πξνηηκάηε. Ζ εθδήισζε απηή, εμεηαδφκελε κε ηζηνξηθά θαη εγθιεκαηνινγηθά
θξηηίξηα κπνξεί λα εμεγεζεί σο ν απφερνο ελφο καθξηλνχ παξειζφληνο θαη πην
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ζπγθεθξηκέλα σο επηβίσζε ελφο αξραίνπ ηξφπνπ απνλνκήο Γηθαηνζχλεο. Δλφο
ηξφπνπ, ν νπνίνο πξνέβιεπε ηνλ θνιαζκφ ηνπ δξάζηε ελφο εγθιήκαηνο, κε πνηλή πνπ
έπξεπε λα είλαη αλάινγε ζε είδνο θαη βαξχηεηα κε ην θαθφ πνπ δηέπξαμε.
Ζ άπνςε απηή πνπ, αο ζεκεησζεί, ζπληζηά ηελ πξψηε ζηελ ηζηνξία ηνπ πνηληθνχ
δηθαίνπ βαζκίδα νξζήο απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο, ράλεηαη ζηα βάζε ηνπ ρξφλνπ θαη
αληρλεχεηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο λνκνζεζίεο ησλ πνιηηηζκψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ γχξσ
ζηελ αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ ζηε δεχηεξε πξν Υξηζηνχ ρηιηεηία. ηνπο
πνιηηηζκνχο απηνχο ε ζέζπηζε ηεο ζεκειηψδνπο δηθαητθήο αξρήο ηεο Αληαπφδνζεο, ή
Σαπηνπάζεηαο, ή ηνπ Αληηπεπνλζφηνο, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε φια ηα ζπλψλπκα ηεο
ζρεηηθήο λνκηθήο νξνινγίαο, εθθξάδεηαη σο ζξεζθεπηηθή επηηαγή θαη απνθηά θχξνο
θαη δεζκεπηηθφηεηα γηα ηνπο θνηλσλνχο ηνπ δηθαίνπ, απιψο θαη κφλνλ επεηδή ην
δηαηάζζνπλ νη ζενί.
ηελ Κξήηε φκσο, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ Γηθαίνπ, ε κνξθή απηή
απνλνκήο ηεο Γηθαηνζχλεο εκθαλίδεηαη σο πξντφλ αλζξψπηλεο Βνχιεζεο θαη σο
λφκνο ηνπ θξάηνπο, κε φιε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο. Ζ αξραηνινγηθή ζθαπάλε δελ έρεη
βέβαηα ίζακε ηψξα απνθαιχςεη θάπνηα επηγξαθή κε ηε ζρεηηθή πνηληθή δηάηαμε.
Ζ δηάηαμε φκσο απηή, πνπ φπσο πξνείπακε, πξνβιέπεη γηα ην δξάζηε ελφο εγθιήκαηνο
ηηκσξία αλάινγε κε ην θαθφ πνπ έθαλε, ζψδεηαη αθέξαηε ζην έξγν ελφο
βαζπζηφραζηνπ κειεηεηή θαη ζεξκνχ ζαπκαζηή ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, ηνπ
Αξηζηνηέιε. Ο κεγάινο ηαγεηξίηεο ζην ηέηαξην βηβιίν ησλ Ζζηθψλ Νηθνκαρείσλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζην φγδνν θεθάιαην απηνχ (1132 ), φπνπ θάλεη ιφγν γηα ηηο δηάθνξεο
κνξθέο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, αλαθέξεηαη θαη ζην Αληηπεπνλζφο, ην νπνίν
ραξαθηεξίδεη σο ζπνπδαία κνξθή απνλνκήο δηθαίνπ θαη θαηνλνκάδεη ηνλ άλζξσπν
πνπ ηελ εηζεγήζεθε ζηε Μηλσηθή Πνιηηεία. Πξφθεηαη γηα ην κπζηθφ Ραδάκαλζπ, ζηνλ
νπνίν απνδίδεη ηελ αθφινπζε λνκηθή έθθξαζε, δηαηππσκέλε λνκνηερληθά ζηνλ
έκκεηξν ιφγν, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αξραίνη Κξήηεο ζηε λνκνζεζία ηνπο, ψζηε λα
είλαη επθνιφηεξε ε απνζηήζηζε ηεο.
«Δη θε πάζνη ηα η' έξεμε, δίθε θ' ηζεία γέλνηην»
πνπ ζε ειεχζεξε απφδνζε κνπ κε βάζε ηνλ θξεηηθφ δεθαπεληαζχιιαβν, ζεκαίλεη:
Μφλν νζα πάζεη φ,ηη 'θακε, δίθε ζσζηή ζα γίλεη
Έθηνηε ην αληηπεπνλζφο, ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ηεο Κξήηεο,
ζρεδφλ ίζακε ηελ απειεπζέξσζε ηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο θαη ην ζπλερέο ηεο
εθαξκνγήο ηνπ δελ ζα θινληζζεί νχηε γηα κηα ζηηγκή σο ηελ ίδξπζε ηεο Κξεηηθήο
Πνιηηείαο, πνπ ζπγθξνηήζεθε θαηά ην πξφηππν ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ, θαη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ πξψηνπ Πνηληθνχ ηεο Κψδηθα, ν νπνίνο θέξεη ηελ ππνγξαθή αιιά θαη
ηε γξαθίδα ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, σο ππνπξγνχ Γηθαηνζχλεο. Ζ κεγαιφςπρε θαη
ππέξνρε έλζηαζε ηνπ σθξάηε, φηη δελ πξέπεη λα εθδηθνχκαζηε νχηε λα θαθνπνηνχκε
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θαλέλαλ άλζξσπν, φ,ηη θη αλ έρνπκε πάζεη απφ απηφλ, ε νπνία (έλζηαζε) απνηειεί ηελ
πξψηε ηζηνξία ηνπ δηθαίνπ ηνπ αληηπεπνλζφηνο, ηέζζεξηο πεξίπνπ αηψλεο πξηλ ν
Υξηζηφο θεξχμεη ην «φζηηο ζε ξαπίζεη επί ηελ δεμηάλ ζηαγφλα, ζηξέςνλ απηψ θαη ηελ
άιιελ» αθνχζηεθε ζηελ αξραηφηεηα σο θσλή βνψληνο ελ ηε εξήκσ.
Αθφκε θαη ν άξηζηνο ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ζπγγξαθέαο ηνπ δηαιφγνπ «Κξίησλ», φπνπ
δηαηππψλεηαη ε παξαπάλσ έλζηαζε, ν Πιάησλ, βαζχο θαη απηφο κειεηεηήο θαη
ζαπκαζηήο ηεο θξεηηθήο επλνκίαο, πηνζεηεί, ρσξίο θαλέλαλ ελδνηαζκφ, ην θξεηηθφ
αληηπεπνλζφο. ην ηειεπηαίν θαη πην ελδηαθέξνλ έξγν ηνπ «Νφκνη», πνπ ζπλέγξαςε
ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ, γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο λνκνζεζία κηαο
ππφ ίδξπζηλ απνηθίαο ησλ Κξεηψλ, ηεο Μαγλεζίαο, θαη εηδηθφηεξα ζην έλαην θαη
δσδέθαην βηβιίν απηψλ, φπνπ δηαηππψλνληαη νη πξνηάζεηο ηνπ γηα ην εθαξκνζηέν
πνηληθφ δίθαην, ν Πιάησλ επαλεηιεκκέλα εηζεγείηαη , αθελφο κελ ηελ ππνρξέσζε ηεο
Πνιηηείαο λα ηηκσξεί κε ζάλαην ην δξάζηε κηαο εθ δφινπ ηεινχκελεο αλζξσπνθηνλίαο
θαη, αθεηέξνπ, ζεζπίδεη ππέξ ησλ ζηελψλ εμ αίκαηνο ζπγγελψλ ηε -ζπληξέρνπζα κε ην
θξάηνο- αξκνδηφηεηα λα επηδηψθνπλ απηνδχλακα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ κε ηε
ζαλάησζε ηνπ αδηθεηή ή κε ηε ζχιιεςε ηνπ θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ζηηο δηθαζηηθέο
αξρέο πξνθεηκέλνπ λα επαθνινπζήζεη ε εθηέιεζή ηνπ.

8. ΑΓΡΟΣΙΚΔ ΦΤΛΑΚΔ
ηηο αγξνηηθέο θπιαθέο κπνξνχζε λα πάεη θάπνηνο θξαηνχκελνο πνπ είρε πνηλή
θπιάθηζεο πάλσ απφ έλα ρξφλν θαη ηνλ έθξηλαλ ηθαλφ γηα δνπιεηά ζε ρσξάθηα θαη
γεληθά γεσξγηθέο εξγαζίεο. Δπίζεο δηάθνξνη θξαηνχκελνη κε πνηλέο θάησ απφ έλαλ
ρξφλν πνπ δελ κπήθαλ ζηελ θπιαθή γηα θάπνηνλ ιφγν θαη ήηαλ θαη απφ ρσξηά πνιιέο
θνξέο πήγαηλαλ ζε θάπνηα αγξνηηθή θπιαθή. πσο θαη θξαηνχκελνη πνπ είραλ
θαηαδηθαζηεί ζε ηζφβηα κεηά απφ 15 ρξφληα πνπ ήηαλ θιεηζκέλνη ζε θάπνηα κεγάιε
θπιαθή ηεο ρψξαο αλ έθξηλαλ φηη ζπκκνξθψζεθε ν θξαηνχκελνο ηνλ πήγαηλαλ ζε
αγξνηηθή θπιαθή θάηη ζαλ επηβξάβεπζε επεηδή ηα πξάγκαηα εθεί είλαη πνιχ πην ήπηα
.Δπίζεο κηα κέξα ζηελ αγξνηηθή θπιαθή κεηξνχζε ζαλ 2 κέξεο πνηλήο θαη έηζη
πεξλνχζε πην γξήγνξα ν θαηξφο γηα ηνλ θξαηνχκελν .

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΤΛΑΚΗ
Ζ Φπιαθή ηνπ Bastoy ζεσξείηαη σο ε πξψηε νηθνινγηθή θπιαθή ζηνλ Κφζκν ˙ θαη
φρη άδηθα. Δκπλεπζκέλε απφ έλα παιηφ ηλδηάληθν ξεηφ, πνπ ιέεη φηη ε θχζε δελ καο
αλήθεη, ηελ δαλεηδφκαζηε θαη ηελ δηαρεηξηδφκαζηε ζηε δσή καο, ζθεπηφκελνη πάληα
ηνπο απνγφλνπο καο, ε ρακειήο αζθαιείαο θπιαθή ηνπ Bastoy ρξεζηκνπνηεί
ζπιιέθηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, νη νπνίνη έρνπλ κεηψζεη ηελ αλάγθε γηα ειεθηξηθφ
ξεχκα ζηελ θπιαθή πάλσ απφ ην 70%, παξάγεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θαγεηνχ ηεο
απφ ηηο δηθέο ηεο θαιιηέξγεηεο (ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά ιηπάζκαηα) θαη
θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο θαη αλαθπθιψλεη νηηδήπνηε κπνξεί ψζηε λα κεηψλεηαη ε
κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινλ.
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ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ ΔΝΟ ΙΟΒΗΣΗ
Σα βιέκκαηά καο δηαζηαπξψζεθαλ ζηελ είζνδν.
Μφιηο είρε πεξάζεη ηε ζηδεξέληα πφξηα, «ξίρλνληαο» έλα θνθηφ θαιεκέξα. Απφ ηα
ρέξηα ηνπ θξέκνληαλ δπν-ηξεηο ζαθνχιεο ζνχπεξ κάξθεη. Σηο παξέδσζε ζηνλ θχιαθα.
Απηφο ηηο άδεηαζε ζηνλ μχιηλν πάγθν θαη άξρηζε λα ςάρλεη. Άλνηγε ηηο θάιηζεο, ηίλαδε
ηηο πεηζέηεο, μεδίπισλε ηα εζψξνπρα. Έπξεπε λα βεβαησζεί φηη δελ ππήξραλ πνπζελά
ηα απαγνξεπκέλα είδε. Ναξθσηηθά, καραίξηα, δάξηα. Αλφξεθηα ν θχιαθαο
νινθιήξσζε ηελ έξεπλα θαη επέζηξεςε ηηο ζαθνχιεο ζηνλ Γηψξγε. Άιισζηε θαη νη
πέηξεο εδψ ζηελ Αγηά μέξνπλ φηη ν Γηψξγεο δελ είλαη απφ απηνχο. Οχηε λαξθσηηθά
παίξλεη, νχηε ηελ απφδξαζε ζθέθηεηαη. Σα ξνχρα φκσο εμείραλ πηα απφ ηηο ζαθνχιεο.
Ο Γηψξγεο ηνλ επραξίζηεζε κε έλα λεχκα, πήξε ηηο ζαθνχιεο, άλαςε άιιν έλα
ηζηγάξν θαη θηλήζεθε πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο θπιαθήο. Ζ άδεηά ηνπ είρε ηειεηψζεη. Γηα
55 εκέξεο ζα πεξπαηνχζε μαλά ην ίδην πξναχιην. Καη κεηά πάιη άδεηα θαη κεηά πάιη
ζηδεξέληεο πφξηεο. «Δίλαη έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηζνβίηεο καο», κνπ είραλ
ςηζπξίζεη νη θχιαθεο.
«Άκα ζε ζπκπαζήζεη, ζα ζνπ κηιήζεη». Αλ πεξλνχζε θαη ηε δεχηεξε ζηδεξέληα πφξηα
ζα ηνλ έραλα. Με έλαλ πήδν βξέζεθα κπξνζηά ηνπ.
Καιά είζηε;
Καιεκέξα. Καιά. Χξαίν πξάγκα ε άδεηα, ε;
Σν κφλν δηθαίσκα πνπ έρνπκε. Κάζε δπν κήλεο, πέληε εκέξεο. Βγαίλνπκε, βιέπνπκε
ηα παηδηά καο, ηνπο δηθνχο καο.
Έρεηε κεγάιε νηθνγέλεηα;
Έρσ ηξία παηδηά.
Γπλαίθα;
Κάπνηε. Έπεηηα απφ δχν ρξφληα πνπ κπήθα κέζα, ρσξίζακε. Ση, λα κε πεξηκέλεη 20
ρξφληα;
Ο ππνπξγφο είπε φηη ν θπιαθηζκέλνο ζα κπνξεί λα ζπλαληά ζε έλαλ εηδηθφ ηδησηηθφ
ρψξν ηε γπλαίθα ηνπ.
Πνιιά ιέλε. Σν ζέκα είλαη πνηνο ζα ηα εθαξκφζεη.
Γηαηί ην ιέηε απηφ;
Γη’ απηά πνπ βιέπεηο. Ενχκε ζαλ ζε ζηξαηφπεδα ησλ Γεξκαλψλ. Έλα θειί θαη έλα
πξναχιην λα πξναπιίδεζαη. Γελ ηνπο ελδηαθέξεη ηίπνηα άιιν. Μέρξη λα ηειεηψζεη ε
46

πνηλή ζνπ λα ζε δηψμνπλε. Δίηε ζσθξνληζκέλνο είζαη είηε αζσθξφληζηνο. Πνηνο είλαη
ν θαιφο, πνηνο είλαη ν θαθφο, πνηνο κπνξεί λα επηβηψζεη έμσ, πνηνο δελ κπνξεί, δελ
ηνπο ελδηαθέξεη ηίπνηα. Εψα ζ’ έλα θινπβί.
Πφζνλ θαηξφ είζηε κέζα;
Γεθαπέληε ρξφληα.
Καη έρεηε πεξάζεη απφ παληνχ;
Απφ παληνχ. Αιηθαξλαζζφ, Υαιθίδα, Κνξπδαιιφ, Λάξηζα, Υαληά, Νεάπνιε.
Οη ρεηξφηεξεο;
ηελ Κφξηλζν. Κφιαζε. Μέζα ζηα θειηά είκαζηε πέληε-έμη άηνκα. Μπνξείο λα
επηβηψζεηο εζχ κέζα ζε έλα θειί κε πέληε άηνκα; Δδψ πψο είλαη ηα πξάγκαηα;
Δδψ βγαίλεη ε θπιαθή. Καη ν δηεπζπληήο είλαη ζσζηφο. ,ηη λφκηκν ππάξρεη ζα ην
πάξεηο, δελ ζα ζνπ θάλεη θαςψληα, εάλ φκσο θάλεηο παξαλνκία έρεηο ζαθηεί. Γελ ζνπ
ραξίδεηαη.
Ση έθαλεο;
Φφλν.
Πεξηνπζηαθά ή «ηηκή»;
Δ, πεξίπνπ «ηηκή».
Καη πφηε ζα βγεηο;
Έρσ άιια πέληε ρξφληα. Γχν θφλνπο έθαλεο δειαδή.
Ναη.
Πφζσλ εηψλ ζα είζαη, φηαλ βγεηο;
Πελήληα έμη. Καη κπήθα ηξηάληα πέληε. ηελ Δπξψπε δελ ππάξρνπλ «20 ρξφληα».
Δκέλα απηήλ ηε ζηηγκή είλαη ζαλ λα κε έρνπλ εθηειέζεη. Λέκε φηη έρνπκε εθεχξεη ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ζηνηβάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο ιεο θαη είλαη πνληίθηα. Έρεηε δίθην. Σν πψο
ζπκπεξηθέξεζαη ζηνπο «θαθνχο», δείρλεη πφζν θαιφο είζαη. Δθεί θξίλεζαη.
Γη’ απηφ νη πεξηζζφηεξνη θξαηνχκελνη μαλακπαίλνπλ θαη μαλακπαίλνπλ. Δδψ κπαίλεηο
γηα έλα αδίθεκα θαη ηα καζαίλεηο φια ηα αδηθήκαηα. Δγψ ηη κέιινλ ζα έρσ ζηα 56 κνπ
ρξφληα; Πψο ζα βνεζήζσ ηα παηδηά κνπ; ηελ Δπξψπε έρνπλ ςπρηάηξνπο,
ςπρνιφγνπο, βγαίλεηο έλαο θαιχηεξνο άλζξσπνο.
Έρεηε ζθνηψζεη φκσο δχν αλζξψπνπο. Κάπσο πξέπεη λα ηηκσξεζείηε.
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Σν δέρνκαη. Θα κπνξνχζαλ φκσο θη απηνί λα κ’ είραλ ζθνηψζεη. Ήηαλ κηα θαθή
ζηηγκή. Έρσ κεηαληψζεη.
Έρεηε δεηήζεη ζπγγλψκε απφ ηνπο ζπγγελείο ησλ ζπκάησλ;
Βεβαίσο. Με ηε κία νηθνγέλεηα εηδηθά, δνχκε θνληά. Σα παηδηά κνπ δίπια κε ηα παηδηά
ηνπο.
Γελ ζπλερίδεηαη ε βεληέηα δειαδή.
ζνλ αθνξά εκέλα, φρη. Σν έζηκν απηφ πξέπεη λα ηειεηψζεη;
Φπζηθά, πξέπεη. Δγψ έηζη θαηαζηξάθεθα.
Σν έρνπλ παξαθάλεη ιίγν νη Κξεηηθνί κε ηα φπια, ε;
Απηά είλαη έζηκα πνπ δελ εμαιείθνληαη εχθνια.
Σα παηδηά κε ηη αξρέο κεγάισζαλ;
Σα παηδηά κεγάισζαλ κε θαιέο αξρέο. Έρνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο, δελ πεηξάδνπλ
θαλέλαλ.
Δζείο κε πνηεο αξρέο κεγαιψζαηε;
Άιιεο επνρέο ηφηε. Τπήξρε ην δέζηκν κε ηηο νηθνγέλεηεο θαη έπξεπε φινη λα
ζπκπαξαζηαζνχκε αλ ζπλέβαηλε θάηη. Ήηαλ ην έζηκν. Δλψ ηψξα δελ ππάξρεη ηέηνην
πξάγκα. Ο θαζέλαο θνηηάδεη ηνλ εαπηφ ηνπ.
ηαλ απνθπιαθηζηψ ζα είκαη 56 εηψλ. Καη κπήθα 35. Έρσ άιια 5 ρξφληα. Ζ βεληέηα
πξέπεη λα ηειεηψζεη.
Δγψ έηζη θαηαζηξάθεθα
«Γελ πξέπεη κε ηίπνηε λα θνπνχλ νη άδεηεο»
Γηα λα πάξσ ηελ άδεηα λα κπσ ζε κηα θπιαθή παηδεχηεθα πάλσ απφ έλαλ ρξφλν.
Μίιεζα κε φινπο. Με ππνπξγνχο, γεληθνχο, δηεπζπληέο, εηζαγγειείο, θνηλσληθνχο
ιεηηνπξγνχο. Σειηθά, ηέιε Ννεκβξίνπ κε εηδνπνίεζαλ φηη κπνξψ λα επηζθεθζψ έλα
«θαηάζηεκα» αξθεί λα κελ έρεη αληίξξεζε ην πκβνχιην ηεο Φπιαθήο, νη ππάιιεινη,
νη θξαηνχκελνη θαη βεβαίσο ν δηεπζπληήο. Έηζη θαηέθπγα ζηνλ Μηράιε Κπξηαθάθε
δηεπζπληή ζηηο Αγξνηηθέο Φπιαθέο. Σν ζπίηη ηνπ, πάλσ ζηνλ δξφκν πνπ νδεγεί ζηνλ
Οκαιφ ή ζηνλ δξφκν γηα ηε Ληκλνχπνιε (γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο επηζθέπηεο) κνηάδεη
κε πξνθερσξεκέλν θπιάθην. Πίζσ ηνπ είλαη ν θφζκνο ηνπ. Μηα παιηά θπιαθή κε
ζχγρξνλε, φκσο, λννηξνπία. ζν ζχγρξνλε, ηέινο πάλησλ, κπνξεί λα είλαη κηα
θπιαθή ζηελ Διιάδα.
Ο κεγαιχηεξνο θπιαθηζκέλνο ιέλε φηη είλαη ν θχιαθαο.
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Ναη, είλαη αιήζεηα. Γηαηί ν ππάιιεινο ζα εξγαζηεί 35 ρξφληα, ζα πεξάζεη απφ ρίιηα
κχξηα θχκαηα θαη ζα μελπρηήζεη ρηιηάδεο βξάδηα.
Πφζα ρξφληα ππεξεζία έρεηε;
Σξηάληα ηέζζεξα. Καη δελ έρσ πάξεη άδεηεο ηα 20 ρξφληα. Απνπζίαζα κία εκέξα πνπ
πέζαλε ε κεηέξα κνπ, κία ν παηέξαο κνπ θαη δχν ν πεζεξφο κνπ. Κακία άιιε εκέξα.
πνπ λα ‘λαη θεχγεηε φκσο.
Βέβαηα. Μεζνχληνο ηνπ επφκελνπ έηνπο ζα απνρσξήζσ.
Πφζνπο θξαηνπκέλνπο έρεηε;
ήκεξα 265. αο έρεη θχγεη πνηέ θαλείο;
Βέβαηα, καο έρνπλ θχγεη. Δδψ έρνπκε θξαηνπκέλνπο θαη ζε απφζηαζε 3 ρηιηνκέηξσλ.
Βφζθνπλ πξφβαηα, καδεχνπλ ειηέο... Μαο έρεη θχγεη θξαηνχκελνο 18 ψξεο πξηλ
απνθπιαθηζηεί. 18 ψξεο. Σξειφ κνπ αθνχγεηαη.
Ναη, ηνλ πηάζακε ζε 5 ιεπηά. Γηαηί ην έθαλε; Γηαηί δελ ήζειε λα θχγεη απφ ηε θπιαθή.
«Σξψγσ, πίλσ, θνηκάκαη, πνχ λα πάσ;». Γελ είρε πνχ λα κείλεη.
Με αθνξκή θάπνηεο απνδξάζεηο, κεξηθνί απαηηνχλ λα θνπνχλ νη άδεηεο.
Δγψ είκαη θάζεηα αληίζεηνο. Γηφηη ε ζθιεξφηεηα θέξλεη ζθιεξφηεηα. Άιισζηε
έρνπκε απψιεηα κφλν 1% κε 1,5%. Ο θξαηνχκελνο ν νπνίνο ζα πάεη ζην ζπίηη ηνπ θαη
ζα θαζίζεη λα αθνπγθξαζηεί ηα πξνβιήκαηά ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, φηαλ ζα έξζεη εδψ
ζα ‘λαη πην θξφληκνο. Γηα λα μαλαβγεί ρσξίο λα ηνλ θπλεγάεη θαλείο.
Δπηζθεπηήξηα έρνπλ νη θξαηνχκελνη ή ηνπο έρνπλ μεράζεη;
Οη Έιιελεο έρνπλ. Καη ζην επηζθεπηήξην ην δηθφ καο δελ ηνπο ρσξίδεη ε ζήηα. Δίλαη
ζιηβεξφ φκσο, φηαλ ηειεηψλεη ην επηζθεπηήξην θεχγνπλ φινη θιαίγνληαο, εηδηθά απηέο
ηηο εκέξεο ησλ γηνξηψλ.
Τπάξρεη θάπνηα ηζηνξία πνπ ζαο έρεη ζπγθινλίζεη φια απηά ηα ρξφληα;
Κάπνηε είρακε έλαλ θξαηνχκελν θαηαδηθαζκέλν ζε ηζφβηα θάζεηξμε, πνπ κάιινλ δελ
είρε δηαπξάμεη ην αδίθεκα. Γελ είρε ζθνηψζεη, είρε ζθνηψζεη ν παηέξαο ηνπ. Καη
αλέιαβε απηφο ηελ επζχλε γηα λα κελ πάεη κέζα ν παηέξαο ηνπ.
«Οη πην θαινί θξαηνχκελνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ ζθνηψζεη...»
ηα Υαληά ν Μηράιεο Κπξηαθάθεο είλαη έλα ζχκβνιν. Οη θπβεξλήζεηο πέθηνπλε,
αιιά απηφο παξακέλεη δηεπζπληήο ζηηο Αγξνηηθέο Φπιαθέο.
Φαληάδνκαη φηη ζπρλά ζα βιέπεηε θάπνηνλ θαη ζα ιέηε «απηφο δελ είλαη γηα εδψ
κέζα».
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Σν έρσ πεη πνιιέο θνξέο. Θα πξέπεη λα γλσξίδεηε φηη νη θξαηνχκελνη νη νπνίνη
δηαπξάηηνπλ αδηθήκαηα θαηά ηεο δσήο είλαη ζπλήζσο νη θαιχηεξνη θξαηνχκελνη.
Απηνί πνπ έρνπλ δηαπξάμεη απάηεο, θινπέο ή έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα λαξθσηηθά,
απηνί καο δπζθνιεχνπλ πεξηζζφηεξν.
Φαζαξίεο γίλνληαη;
ρη. Γηαηί αλ θάπνηνο θάλεη θαζαξία, ζα πάεη ζε άιιε θπιαθή. Καη φινη ζέινπλ λα
κείλνπλ εδψ. Γηαηί κε μερλάο φηη εδψ ε κία εκέξα γίλεηαη δπφκηζη. Δίλαη πνιχ κεγάιν
επεξγέηεκα. Δδψ ππάξρνπλ θξαηνχκελνη νη νπνίνη έρνπλ θάλεη δχν θαη ηξεηο θφλνπο
θαη είλαη άγηνη.
Γειαδή απινπζηεπηηθά ζα ιέγαηε φηη νη πην θαινί θξαηνχκελνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ
ζθνηψζεη.
ίγνπξα, λαη. Απηνί δελ ζα ζνπ δεκηνπξγήζνπλ θαλέλα πξφβιεκα. Γηαηί γηα λα έξζεη
εδψ έλαο ηζνβίηεο, ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξάζεη 8 ρξφληα θαη λα έρεη πάξεη 2 άδεηεο απφ
θιεηζηή θπιαθή. Οπφηε ζνπ ιέεη ηα δχζθνια ηα έβγαια, ζηελ αγξνηηθή ζα πεξάζσ
σξαία, ζα παίξλσ ηηο άδεηέο κνπ, ζα βιέπσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. θφησζε κία θνξά,
ηειείσζε. Δλψ εθείλνο ν νπνίνο δηαπξάηηεη αδηθήκαηα θαηά ηεο πεξηνπζίαο, απηφο δελ
έρεη κάζεη λα δνπιεχεη.
Οη θξαηνχκελνη δεηνχλ ν λένο λφκνο λα εθαξκνζζεί πξηλ απφ ηηο γηνξηέο.
Δκείο έρνπκε αξρίζεη θηφιαο ηελ πξνεξγαζία, κφιηο καο πνπλ «εθαξκφζηε ηνλ» ζα
απνθπιαθίζνπκε θφζκν.
Οη εκέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη δχζθνιεο;
Οη δπζθνιφηεξεο. Γη’ απηφ πξνζπαζνχκε λα δψζνπκε ζε φζνπο πεξηζζφηεξνπο
κπνξνχκε άδεηα. Με λνκίδεηε φηη φζνη δηαπξάηηνπλ έλα αδίθεκα δελ ζθέθηνληαη ην
ιάζνο ηνπο θαη δελ αλαπνινχλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Δθείλνο ν νπνίνο κπαίλεη ζηε
θπιαθή δελ απεθδχεηαη ηνλ καλδχα ηνπ αλζξψπνπ θαη θνξά ηνλ καλδχα ηνπ δψνπ.
Δδψ πνηέ δελ ζα δείηε λα θιείλεη ε θπιαθή ην βξάδπ θαη λα κελ πεη ν ππάιιεινο
θαιελχρηα ζηνλ θξαηνχκελν. Καιελχρηα Γηψξγε, Μαλψιε, Γεκήηξε, Κψζηα.
Οη ρξήζηεο λαξθσηηθψλ ζα πξέπεη λα ‘λαη ζηε θπιαθή;
Απηνί είλαη άξξσζηνη. Καη ε Πνιηηεία πξέπεη λα ηνπο γηαηξέςεη. Ζ θπιαθή δελ ηνπο
γηαηξεχεη. ίγνπξα δελ ηνπο γηαηξεχεη. Ο άξξσζηνο ζα θάλεη φ,ηη κπνξεί γηα λα βξεη
λαξθσηηθά. Θα βγεη κε άδεηα θαη ζα μαλαξρίζεη πάιη. Ννκίδσ φηη ζα πξέπεη λα
απμεζνχλ νη θνηλφηεηεο, εθείλεο νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ απεμάξηεζε απηψλ ησλ
αλζξψπσλ.
Αιεζηλνχο θαθνχξγνπο έρεηε δεη φια απηά ηα ρξφληα;
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ηαλ ιέκε θαθνχξγνπο, ηη ελλννχκε; Κάπνηνη πηζηεχνπλ φηη νη θπιαθέο είλαη γεκάηεο
κε αλζξψπνπο κνρζεξνχο, ζθιεξνχο, πνπ δελ αγαπνχλ θαλέλαλ.
Ο Λνκπξφδν έιεγε φηη ππάξρνπλ θαη εθ γελεηήο εγθιεκαηίεο. Βέβαηα ηψξα απηφ έρεη
μεπεξαζηεί θαη δελ δέρεηαη θαλείο φηη ππάξρνπλ εθ γελεηήο εγθιεκαηίεο.
Δζείο ηη πηζηεχεηε;
Δγψ πηζηεχσ φηη ζπάληα ζα δεη θαλείο ηέηνηνπο αλζξψπνπο. πλήζσο εθείλνο ν νπνίνο
ζθνηψλεη έλαλ άλζξσπν, ην θάλεη ζε κηα θαθή ζηηγκή. Σελ επφκελε ζηηγκή δελ είλαη ν
ίδηνο. Καθή ζηηγκή ππάξρεη. Καθνί άλζξσπνη είλαη πνιχ ιίγνη.
ΠΖΓΔ:
www.Sofronistikoi.com
www.retromaniax.gr
www.gaiamatterdotnet.files.wordpress.com

9. ΦΤΛΑΚΔ ΑΝΗΛΙΚΧΝ
Οη θπιαθέο αλειίθσλ έρνπλ κηα ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζην αλακνξθσηηθφ ζχζηεκα. Σα
ηειεπηαία ρξνληά έγηλε αληηιεπηφ φηη ε θπιαθή
γηα ηνπο αλήιηθεο απνηεινχζε έλα ζρνιεηφ γηα
εγθιεκαηίεο. Έηζη νη δηεπζχλζεηο ησλ
ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ –κε πνιιή πίεζε
απφ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο– μεθίλεζαλ
λα δεκηνπξγνχλ μερσξηζηέο θπιαθέο (φρη
δειαδή απιά άιιεο πηέξπγεο) θαη λα επελδχνπλ
ζηελ πξαγκαηηθή κφξθσζε ησλ λεαξψλ
θξαηνχκελσλ. Λεηηνπξγνχλ ινηπφλ «ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο» θαη δίλνπλ ηελ
δπλαηφηεηα ζηνπο λεαξνχο παξαβάηεο λα απνθηήζνπλ έλα απνιπηήξην γπκλαζίνπ,
ιπθείνπ ή αθφκε θαη πηπρίν παλεπηζηεκίνπ.

Έηζη, ν άθζνλνο ρξφλνο ζηελ
θπιαθή κεηαηξέπεηαη ζε κηα
επθαηξία γηα κάζεζε. ηελ
Γεξκαλία, εθηφο απφ ηα
καζήκαηα, ελζαξξχλνληαη λα
επελδχνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο ζηελ
κνπζηθή θαη ην ζέαηξν.
Γεκηνπξγνχλ
ινηπφλ
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ζπγθξνηήκαηα ξαπ θαη ξνθ –κεηαμχ άιισλ– θαη θπθινθνξνχλ δίζθνπο. ηε Αγγιία,
ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μάληζεζηεξ έρεη ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ κηα θπιαθή αλειίθσλ
κε απνηέιεζκα νη λεαξνί λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Βέβαηα
κελ παξαζπξζείηε, νη ππεχζπλνη ηεο θπιαθήο αλαθέξνπλ φηη ηζαθψλνληαη βίαηαζπρλά γηα ςχιινπ πήδεκα- θαη έηζη βγαίλνπλ ζηελ απιή κε πξφγξακκα, είλαη φινη
μπξηζκέλνη θαη θνξάλε νιφζσκε ζηνιή.
Παξάιιεια νη ππεχζπλνη ησλ θπιαθψλ αλαπηχζζνπλ ζπρλά δηάθνξα άιια
πξνγξάκκαηα πνπ κπνξεί λα καο θαλνχλ «αλνξζφδνμα» π.ρ. κηα θνξά ηνλ κήλα νη
θπιαθέο είλαη αλνηθηέο γηα επίζθεςε θαη νη ζέζεηο είλαη πάληα γεκάηεο απφ ην θνηλφ.
Γεγνλφο πνπ καο ζπκίδεη ηελ πξαθηηθή ηνπ Μεζαίσλα φπνπ ηηο Κπξηαθέο ν θφζκνο
πιήξσλε έλα αληίηηκν θαη αληί λα πάεη ζην ηζίξθν πήγαηλε ζην ςπρηαηξείν. (Ηζηνξία
ηεο ηξέιαο, Μηζέι Φνπθψ). Δληνχηνηο νη θξαηνχκελνη ληψζνπλ θάπνηεο θνξέο φηη
εθηίζεληαη θαη ε ζθέςε πίζσ απφ ην άλνηγκα ηεο θπιαθήο είλαη ηφζν ζηελ
ζπκκφξθσζε ηνπ θνηλνχ κε ηνπο λφκνπο φζν θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ
ζηίγκαηνο.
Δπηπιένλ ζηηο θπιαθέο αλειίθσλ ζηελ Ηζπαλία ππάξρεη έλα δνκεκέλν πξφγξακκα
ζπλαληήζεσλ ηνπ ζχηε κε ην ζχκα. Γειαδή, φηαλ εηζέιζεη θάπνηνο ζηελ θπιαθή θαη
αθνχ ελεκεξσζεί θαη ν δηθεγφξνο ηνπ, ηνλ ελεκεξψλνπλ φηη κπνξεί λα δεη απηφλ πνπ
έθιεςε/θηχπεζε θ.η.ι. Σν πξφγξακκα απηφ ζεσξψ πσο ζθνπεχεη λα εληζρχζεη ζηνλ
ζχηε ηηο ελνρέο (δειαδή λα ηνλ θάλεη λα κεηαληψζεη) κέζσ ηεο επαθήο κε ην ζχκα θαη
ηελ ίδηα ζηηγκή λα δψζεη ζηνλ ηειεπηαίν κηα επθαηξία λα δηαπξαγκαηεπηεί ην ηξαχκα
πνπ ηνπ άθεζε ν ζχηεο. Ίζσο απφ ηελ άιιε πίζσ απφ απηφ λα είλαη κνλφ ε
ζξεζθεπηηθφηεηα θάπνησλ ππεχζπλσλ πνπ ζέινπλ λα δνζεί ε επθαηξία ηεο
ζπγρψξεζεο θαη ζηηο δπν πιεπξέο.
ε θάζε πεξίπησζε νη θπιαθέο αλειίθσλ γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ζα πξέπεη λα
ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο δνκέο, έλα ζαθέο θαζνξηζκέλν πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη
θαηάιιειν πξνζσπηθφ έηζη ψζηε λα κελ απνηεινχλ ελδηάκεζή πφξηα πξνο ηελ
εγθιεκαηηθφηεηα.

ΣΑ ΑΓΤΣΑ ΣΟΤ ΑΤΛΧΝΑ
1.Η ΓΙΑΒΙΧΗ
ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΤ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
Ζ δηαβίσζε ζηηο θπιαθέο είλαη δχζθνιε. ηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο, κηθξά θειηά, πίεζε,
ηζηκέλην θαη θάγθεια ζπληζηνχλ ην πεξηβάιινλ ησλ θξαηνπκέλσλ.
«ηαλ θιείλνπλ νη πφξηεο ηεο θπιαθήο θαη ηειεηψλνπλ ηα επηζθεπηήξηα, ηφηε αξρίδεη
ν εθηάιηεο. ινη είλαη ερζξνί, ελαληίνλ ζνπ, ρσξίο λα μέξεηο ηνλ ιφγν. ηαλ φιε ηελ
εκέξα είζαη θιεηζκέλνο ζε έλαλ ζάιακν, ζηε βαξάεη, δελ γνπζηάξεηο ηε δσή ζνπ, νχηε
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φπνηνλ είλαη δίπια ζνπ ή απέλαληί ζνπ. Μνπ ηελ έρεη ζπάζεη εδψ κέζα έλαλ ρξφλν.
Γελ αληέρεηαη ε θπιαθή, δελ βγαίλεη. Γελ είλαη αλζξψπηλν απηφ ην πξάκα, λα είζαη
θιεηζκέλνο ζπλέρεηα θαη λα κελ πεξλάεη ε ψξα. Γελ γνπζηάξσ λα αθνχσ κνπζηθή,
κνπ ζπκίδεη ην έμσ, δελ γνπζηάξσ λα θνηηάσ πψο δεη ν θφζκνο έμσ. Ση θάλσ εδψ
κέζα;»
2.Η ΑΙΣΙΑ
Οη αλήιηθνη, απηφπηεο κάξηπξεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο- ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο- κε ςπρηθφ έλδπκα ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηελ αδηαθνξία ησλ γνλέσλ, αιιά
θαη ηελ έιιεηςε κφξθσζεο, νλεηξεχνληαη κηα δσή κε απηνθίλεηα, κεραλέο, ζπίηηα θαη
πνιιά ρξήκαηα.
Πξνζπαζνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φ,ηη πνζνχλ κε παξάλνκνπο ηξφπνπο, κε ηε
ζχζηαζε ζπκκνξηψλ θαη ηε δηάπξαμε -θπξίσο- θαθνπξγεκάησλ.
Λεζηείεο κε αλζξσπνθηνλίεο, εθβηαζκνί θαη παξαθνινπζήζεηο επθαηάζηαησλ
πνιηηψλ. πλεηδεηνπνηεκέλνη, ρσξίο νίθην θαη κε απέρζεηα πξνο ην ζχζηεκα, θάλνπλ
θαη μεπνπιάλε ηα πάληα γηα λα πινπηίζνπλ, αθφκα θαη ελαληίνλ αηφκσλ ηξίηεο
ειηθίαο. Θεφο ηνπο ην ρξήκα, θπιαθηφ ηα φπια θαη νη ζθαίξεο, θαη επραξίζηεζε ε
θαθνπνίεζε αλήκπνξσλ αλζξψπσλ.
Σν παξάπνλν ησλ πεξηζζφηεξσλ πνπ πιένλ βξίζθνληαη ζηε θπιαθή είλαη φηη δελ
έλησζαλ πνηέ ζηνξγή θαη αγάπε απφ ηνπο γνλείο ηνπο. Ζ αθήγεζε ησλ παηδηθψλ ηνπο
ρξφλσλ ζνθάξεη. «Γελ μέξεηο ηη πάεη λα πεη θηψρεηα, δπζηπρία θαη ζηέξεζε. ια απφ
ηελ νηθνγέλεηά κνπ μεθηλάλε. Έρσ ηφζα απσζεκέλα θαη, φηαλ κε ζπκάκαη παηδί, νη
παικνί ηεο θαξδηάο κνπ αλεβαίλνπλ, εθλεπξίδνκαη, θαθηψλσ θαη αξρίδσ λα θαηεγνξψ
ηνπο γνλείο, εηδηθά ηε κεηέξα κνπ. Γηα λα ''κάζσ'', έπεθηε θαη καζηίγσκα, μχιν κε φ,ηη
κεηαιιηθφ αληηθείκελν ππήξρε. Σν θιαζηθφ ήηαλ πνπ κε αιπζφδελε -γηαηί δελ
θαζφκνπλ γηα λα ηηο θάσ- θαη κ' έδεξλε, κ' έδεξλε. Γελ έρσ ληψζεη ζηνξγή, ην κεηξηθφ
ράδη. Πηζηεχσ πσο, αλ είρα κεγαιψζεη αιιηψο, ζα ήκνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ, θάηη
θαιχηεξν» πεξηγξάθεη ν Φ.Γ..
ην ίδην κήθνο θχκαηνο θπκαίλεηαη θαη ε αθήγεζε ηνπ Γ.Ε.. «Φησρφ θαγεηφ, θξχν,
ιηγνζηά ξνχρα. Δίρακε θαη ηνπο ηζαθσκνχο. Ο κπακπάο ηζαθσλφηαλ κε ηε κακά
ζπλέρεηα. Οη γνλείο κνπ έθηαζαλ σο ην δηαδχγην, φρη φκσο πνιηηηζκέλα. Ξέξεηο,
ζπαζίκαηα, άζρεκεο θαη βαξηέο θνπβέληεο πάλσ ζηνλ ζπκφ. Ίζσο θαη γη' απηφ ήκνπλ
αδηάθνξνο απέλαληί ηνπο. Σψξα πνπ ην ζθέθηνκαη, ήηαλ άκπλα. Αλ θαη παηδί,
θαηαιάβαηλα θαη πξνζπαζνχζα λα πξνθπιάμσ ηνλ εαπηφ κνπ, λα κελ πιεγψλνκαη.
Έηζη ήκνπλ, ζηνλ θφζκν κνπ. Γελ κε ελδηέθεξε νχηε ε κακά νχηε ν κπακπάο»
αλαθέξεη. Σέινο, ν Α.Α., έλαο αλήιηθνο θξαηνχκελνο -ζπρλφο «επηζθέπηεο» ησλ
ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ- εμεγεί φηη ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα ήηαλ «ζθέηε
θφιαζε», θαζψο ε κεηέξα ηνπ έθηαζε αθφκα θαη ζην ζεκείν λα ηνλ απεηιεί κε
καραίξη.
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«Ζ κεηέξα έπηλε απφ ηα δεθαέμη ηεο ρξφληα. Ο παηέξαο κνπ άλνηγε ηελ πφξηα θαη
έθεπγε. Απηή ηνπ πεηνχζε αληηθείκελα, θψλαδε θαη αξθεηέο θνξέο ηνπ είρε ηξαβήμεη
καραίξη. ηαλ έιεηπε, μεζπνχζε πάλσ κνπ. Έρσ θάεη πνιχ μχιν, κνπ έρεη ξίμεη βάδν
ζην θεθάιη, κε έδεξλε κε δσζηήξα, κε μχιηλα ξαβδηά θαη πξνζπαζνχζε πνιιέο θνξέο
λα κε καραηξψζεη. Υάιηα θαηάζηαζε ζην ζπίηη» θαηαιήγεη.

ΣΔΥΝΗ ΚΑΙ ΜΔΡΑΚΙ ΣΙ ΦΤΛΑΚΔ
«Απηφ ην ζθίμηκν ζηελ θαξδηά θάζε θνξά πνπ πεξλάσ ηα θάγθεια δελ ζπλεζίδεηαη»,
ιέεη κε εηιηθξίλεηα ζηελ «Κ» ν θ. Κψζηαο Λίλνο, ηέσο πξφεδξνο ηνπ ΔΚΑ
(πλδέζκνπ Διιήλσλ Καηαζθεπαζηψλ Αινπκηλίνπ) πνπ γηα έμη κήλεο δίδαζθε ηελ
επφκελε γεληά «αινπκηλάδσλ» ζην Κέληξν Κξάηεζεο Αλειίθσλ Απιψλα. ληαο
θάηνηθνο Απιψλα, είρε θαηαζέζεη ηελ ηδέα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ρνιήο Δηδίθεπζεο
Σερληηψλ Αινπκηλίνπ εδψ θαη θαηξφ ζηε δηνίθεζε ηεο θπιαθήο, ε νπνία ελ ηέιεη ηελ
ελέθξηλε. Παξάιιεια, ην Γ.. ηνπ ΔΚΑ έδσζε ην «πξάζηλν» θσο θαη καδί κε ην
ΗΝΚΑΛ (Ηλζηηηνχην Καηαζθεπψλ Αινπκηλίνπ) νξγάλσζαλ ηε δνκή ησλ καζεκάησλ
θαη «ζηξάηεπζαλ» δεθαπέληε εθπαηδεπηέο. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην
εξγαζηήξην είλαη φια ρνξεγίεο εηαηξεηψλ. «ηαλ αγαπάο κηα ηέρλε ζέιεηο λα ηε κάζεηο
θαη ζε άιινπο», επηζεκαίλεη ν ίδηνο, εκθαλψο ζπγθηλεκέλνο θαηά ηελ ηειεηή
απνλνκήο ησλ πηπρίσλ. «Θέιεη ππνκνλή θαη επηκνλή», νκνινγεί ν ίδηνο, πνπ δίδαμε
γηα πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ. «Υξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα θεξδίζεηο ηελ εκπηζηνζχλε
ησλ ελ ιφγσ καζεηψλ, πνπ δηθαίσο είλαη θαρχπνπηνη».
Ο θχθινο εηδίθεπζεο πεξηειάκβαλε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ ζθέινο. Σν ηκήκα
μεθίλεζε κε δψδεθα καζεηέο, απνθνίηεζαλ, σζηφζν, ιηγφηεξνη, αθνχ πνιινί εμ απηψλ
ζην κεηαμχ απνθπιαθίζηεθαλ ή κεηαθέξζεθαλ ζε θπιαθέο ελειίθσλ. Δλδεηθηηθφ ηεο
απήρεζεο πνπ είρε ε πξσηνβνπιία είλαη φηη έλαο εθ ησλ καζεηψλ, κνινλφηη
απνθπιαθίζηεθε πξηλ απφ ην πέξαο ηνπ ζεκηλαξίνπ, δήηεζε εηδηθή άδεηα, ψζηε λα
κπνξεί λα εηζέξρεηαη ζηνλ ρψξν θαη λα απνθνηηήζεη. «Με μαλαπήξαλ ζηελ παιηά κνπ
δνπιεηά» ιέεη ζηελ «Κ» ν 22ρξνλνο Υ., «αιιά ζέισ ην ραξηί γηα ην κέιινλ». Οη
πξψηνη απφθνηηνη εξγάδνληαλ ήδε φινη ζηε ζπληήξεζε ηεο θπιαθήο: ζην
ζηδεξνπξγείν, ην ζπλεξγείν θ.ιπ. «Με ιίγα ιφγηα, ηα ρέξηα καο πηάλνπλ», πξνζζέηεη
ραξηηνινγψληαο έηεξνο απφθνηηνο, πνπ ρξεηάδεηαη αθφκα επηά ρξφληα γηα λα εθηίζεη
ηελ πνηλή ηνπ. «Σε ζρνιή δελ ηελ αιιάδσ κε ηίπνηα» ιέεη ν 22ρξνλνο Π., «είλαη ν
θαιχηεξνο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηνπ λεθξνχ ρξφλνπ ηεο θπιαθήο». ηνλ Απιψλα
θξαηνχληαη ζπλνιηθά 415 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ πάλσ απφ ηνπο κηζνχο είλαη ππφδηθνη
γηα πάλσ απφ έλαλ ρξφλν, πεξηκέλνληαο ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζήο ηνπο, πνπ ζα
θαζνξίζεη ηε κεηέπεηηα δσή ηνπο. Πνιινί εμ απηψλ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηεο θπιαθήο:
100 ζην Γεκνηηθφ, 190 ζε Γπκλάζην θαη Λχθεην.
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ηελ ηειεηή απνλνκήο ησλ πηπρίσλ θαη έλαξμεο ηεο λέαο «ζρνιηθήο» ρξνληάο θαλείο
δελ κπνξεί λα θξχςεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Οη απφθνηηνη θακαξψλνπλ ακήραλα, ε
επφκελε «θνπξληά» αδεκνλεί λα μεθηλήζεη, ελψ νη ππεχζπλνη είλαη εκθαλψο
ζπγθηλεκέλνη πνπ ην ζηνίρεκα, πνπ απαηηνχζε κεηαμχ άιισλ ζπκπφξεπζε δχν
ππνπξγείσλ (Παηδείαο θαη Γηθαηνζχλεο) «πέηπρε». «Ζ ζηηγκή πνπ ηνπνζέηεζαλ ζηα
θειηά ηνπο θνπθψκαηα θηηαγκέλα απφ ηνπο ίδηνπο ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο»
αλαθέξεη ε πξντζηακέλε ηνπ Κέληξνπ Κξάηεζεο, θ. Μαξίλα Μπνχθε, «έλησζαλ φηη ν
θφπνο ηνπο πηάλεη ηφπν θαη ελέηεηλαλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο». πσο ηφληζε θαη ν
γεληθφο δηεπζπληήο σθξνληζηηθήο Πνιηηηθήο, Ηψ. ηαιίθαο, «πξφθεηηαη γηα έλα
ελδηαθέξνλ εγρείξεκα κε απηά απνηειέζκαηα».

Άιινη θιάδνη
Οη ηζχλνληεο ελδηαθέξνληαη γηα επέθηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ζε
άιινπο θιάδνπο, φπσο ε θεπνπξηθή, ε καγεηξηθή θ.ά. Μεηά ηελ επηηπρία ηεο
πεξπζηλήο ρξνληάο, θέηνο νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηπιαζηαζηεί. «Απηφ κνπ δίλεη
κεγαιχηεξε ραξά», ππνγξακκίδεη ν θ. Λίλνο «γηαηί πέξα απφ ηελ ηέρλε καο
θαινχκαζηε λα κεηαιακπαδεχζνπκε θαη ηελ ειιεληθή θνπιηνχξα».
ΠΖΓΔ: http://www.skai.gr/news/greece/article/214799/tehni-kai-meraki-stis-fulakesanilikon-tou-aulona-/#ixzz2Px9PNYAn
http://www.zougla.gr/greece/article/sta-adita-tou-avlona

10. Απνηειέζκαηα Δξωηεκαηνινγίωλ
Στθ μελζτθ ςυμμετείχαν 45 άτομα, 24 γυναίκεσ και 21 άνδρεσ. Το δείγμα αυτό
απαρτιηόταν από ανκρϊπουσ διαφορετικϊν θλικιϊν και διαφορετικισ βακμίδασ
εκπαίδευςθσ. Οι ερωτιςεισ του ερωτθματολογίου αφοροφν ςε κζματα που
άπτονται του ςωφρονιςτικοφ ςυςτιματοσ και του τρόπου εφαρμογισ του. Ακόμα θ
διαμόρφωςθ των πινάκων ζγινε ανάλογα με τθ μορφι των απαντιςεων και ςτθ
ςυνζχεια ομαδοποιικθκαν τα αποτελζςματα βάςθ τθσ θλικίασ, του φφλου και τθσ
βακμίδασ εκπαίδευςθσ.
Ξεκινϊντασ από τα διαγράμματα που αφοροφν το δείγμα ςτο ςφνολό του
παρατίκενται τα εξισ ζξι διαγράμματα:
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50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ναι
Πχι

Θανατικι Ροινι

Ιςονομία

Σωςτι θ
Σωφρονίηονται οι Επανεντάςονται
λειτουργία του κρατοφμενοι; οι φυλακιςμζνοι
ςωφρον. μασ
ςτο κοιν. ςφν.;
ςυςτ.;

30
25
20

Ναι/καλι
Κςωσ/ μζτρια
Πχι/ κακι

15
10
5
0
Η κατάςταςθ των φυλακϊν

Βίαιεσ ταινίεσ, παράγοντασ που
ςυμβάλλει ςτθν αυξθςθ τθσ
παιδικισ εγκλθματικότθτασ;

Πώσ πρέπει να αντιμετωπίζονται οι
ανθλικοι εγκληματίεσ
με εγκλειςμό ςτθ φυλακι

με ποινζσ ιςότιμεσ με των ενθλίκων

με ψυχολογικι υποςτιριξθ

11%

84%

56

5%

Προτάςεισ για επίτευξη υγιοφσ
ςωφρονιςτικοφ ςυςτθματοσ
Βελτίωςθ υλικϊν
υποδομϊν

11%

Ρρόςκετθ εκπαίδευςθ
ςωφρονιςτικϊν
υπαλλιλων

18%

πρόςβαςθ κρατουμζνων
ςε μόρφωςθ

56%
15%

ψυχολογικι υποςτιριξθ

Ποίον τρόπο κρίνετε περιςςότερο
αποτελεςματικό για το ςωφρονιςμό
των εγκληματιών;
7%
Φυλάκιςθ
Θανατικι Ροινι

33%

Κοινωνικι Εργαςία

56%

Χρθματικό Ρρόςτιμο

4%

Ποιοί λόγοι ςυμβάλλουν κατά τη γνώμη ςασ
ςτην αφξηςη τησ εγκληματικότητασ ςτην
εποχθ μασ;

Ανεργία

22%

Χαμθλό Ρνευματικό Επίπεδο

36%

Οικογενειακά Ρροβλιματα

11%

Λανκαςμζνα Ρρότυπα
Αφξθςθ Μετανάςτευςθσ

15%

9%

Πλα τα παραπάνω

7%

Η περαιτζρω επεξεργαςία των ερωτθματολογίων ζδωςε με βάςθ τισ απαντιςεισ
των ερωτθκζντων, που κατθγοριοποιικθκαν ανάλογα με το φφλο (άνδρεσ,
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γυναίκεσ), τθν θλικία (ζωσ 25, ζωσ 50 και άνω 50), και το επίπεδο μόρφωςθσ
(απόφοιτοι Δευτεροβάκμιασ και Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ), τα παρακάτω
ςτοιχεία:

-Γυναίκεσ:
25
20
15
10

Ναι

5

Πχι

0
Θανατικι Ροινι

Ιςονομία

Σωςτι θ
Σωφρονίηονται Επανεντάςονται
λειτουργία του οι κρατοφμενοι; οι φυλακιςμζνοι
ςωφρον. μασ
ςτο κοιν. ςφν.;
ςυςτ.;

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ναι/καλι
Κςωσ/ μζτρια

Πχι/ κακι
Η κατάςταςθ των φυλακϊν Βίαιεσ ταινίεσ, παράγοντασ
που ςυμβάλλει ςτθν αυξθςθ
τθσ παιδικισ
εγκλθματικότθτασ;
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Πώσ πρέπει να αντιμετωπίζονται οι
ανθλικοι εγκληματίεσ;
4% 4%
με εγκλειςμό ςτθ φυλακι
με ποινζσ ιςότιμεσ με των
ενθλίκων
με ψυχολογικι υποςτιριξθ

92%

Προτάςεισ για την επίτευξη υγιοφσ
ςωφρονιςτικοφ ςυςτθματοσ
Βελτίωςθ υλικϊν υποδομϊν

8%
8%

Ρρόςκετθ εκπαίδευςθ
ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων

25%

59%

πρόςβαςθ κρατουμζνων ςε
μόρφωςθ
ψυχολογικι υποςτιριξθ

Ποιόν τρόπο κρίνετε περιςςότερο
αποτελεςματικό για το ςωφρονιςμό των
εγκληματιών;
4%
Φυλάκιςθ
Θανατικι Ροινι

33%
59%

Κοινωνικι Εργαςία
Χρθματικό Ρρόςτιμο

4%

59

Ποιοί λόγοι ςυμβάλλουν κατά τη γνώμη ςασ
ςτην αφξηςη τησ εγκληματικότητασ

Ανεργία

25%

33%

Χαμθλό Ρνευματικό Επίπεδο
Οικογενειακά Ρροβλιματα

8%

Λανκαςμζνα Ρρότυπα
Αφξθςθ Μετανάςτευςθσ

17%

Πλα τα παραπάνω

13%
4%

-Άνδρεσ:
25
20
15
10

Ναι

5

Πχι

0
Θανατικι Ροινι

Ιςονομία

Σωςτι θ
Σωφρονίηονται Επανεντάςονται
λειτουργία του οι κρατοφμενοι; οι φυλακιςμζνοι
ςωφρον. μασ
ςτο κοιν. ςφν.;
ςυςτ.;
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12
10
8
6
Ναι/καλι

4

Κςωσ/ μζτρια

2

Πχι/ κακι

0
Η κατάςταςθ των φυλακϊν Βίαιεσ ταινίεσ, παράγοντασ
που ςυμβάλλει ςτθν
αυξθςθ τθσ παιδικισ
εγκλθματικότθτασ;

Προτάςεισ για την επίτευξη υγιοφσ
ςωφρονιςτικοφ ςυςτθματοσ
Βελτίωςθ υλικϊν υποδομϊν

14%
Ρρόςκετθ εκπαίδευςθ
ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων

52%

29%

πρόςβαςθ κρατουμζνων ςε
μόρφωςθ
ψυχολογικι υποςτιριξθ

5%

Πώσ πρέπει να αντιμετωπίζονται οι
ανθλικοι εγκληματίεσ;
με εγκλειςμό ςτθ φυλακι

19%
5%

με ποινζσ ιςότιμεσ με των
ενθλίκων
με ψυχολογικι υποςτιριξθ

76%
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Ποιοί λόγοι ςυμβάλλουν κατά τη γνώμη ςασ
ςτην αφξηςη τησ εγκληματικότητασ ςτην
εποχθ μασ;
Ανεργία

19%

Χαμθλό Ρνευματικό Επίπεδο

38%

Οικογενειακά Ρροβλιματα

14%

Λανκαςμζνα Ρρότυπα
Αφξθςθ Μετανάςτευςθσ

14%

5%

Πλα τα παραπάνω

10%

Ποιόν τρόπο κρίνετε περιςςότερο
αποτελεςματικό για το ςωφρονιςμό των
εγκληματιών;
10%
Φυλάκιςθ
Θανατικι Ροινι

33%

52%

Κοινωνικι Εργαςία
Χρθματικό Ρρόςτιμο

5%

-Ηλικίασ ζωσ 25:
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10
8
6
4

2

Ναι

0

Πχι
Θανατικι Ροινι

Ιςονομία

Σωςτι θ
Σωφρονίηονται Επανεντάςονται
λειτουργία του οι κρατοφμενοι; οι φυλακιςμζνοι
ςωφρον. μασ
ςτο κοιν. ςφν.;
ςυςτ.;

6
5
4

3
Ναι/καλι

2
1

Κςωσ/ μζτρια

0

Πχι/ κακι
Η κατάςταςθ των φυλακϊν

Βίαιεσ ταινίεσ, παράγοντασ
που ςυμβάλλει ςτθν αυξθςθ
τθσ παιδικισ
εγκλθματικότθτασ;

Πώσ πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ανθλικοι
εγκληματίεσ;
με ποινζσ

με εγκλειςμό ςτθ
φυλακι
0%

ιςότιμεσ με των
ενθλίκων
0%

με ψυχολογικι
υποςτιριξθ
100%
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Προτάςεισ για την επίτευξη υγιοφσ ςωφρονιςτικοφ
ςυςτθματοσ
Βελτίωςθ υλικϊν υποδομϊν

11%

Ρρόςκετθ εκπαίδευςθ
ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων

22%

πρόςβαςθ κρατουμζνων ςε
μόρφωςθ

67%

0%

ψυχολογικι υποςτιριξθ

Ποιόν τρόπο κρίνετε περιςςότερο
αποτελεςματικό για το ςωφρονιςμό των
εγκληματιών;
11%
Φυλάκιςθ

45%

Θανατικι Ροινι

33%

Κοινωνικι Εργαςία
Χρθματικό Ρρόςτιμο

11%

Ποιοί λόγοι ςυμβάλλουν κατά τη γνώμη ςασ
ςτην αφξηςη τησ εγκληματικότητασ ςτην εποχθ
μασ;
11%

Ανεργία
Χαμθλό Ρνευματικό Επίπεδο
Οικογενειακά Ρροβλιματα

22%

Λανκαςμζνα Ρρότυπα

56%
11%

0%

0%
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Αφξθςθ Μετανάςτευςθσ
Πλα τα παραπάνω

-Ηλικίασ ζωσ 50:
25
20

15
10

Ναι

5

Πχι

0

Θανατικι Ροινι

Ιςονομία

Σωςτι θ
Σωφρονίηονται Επανεντάςονται
λειτουργία του οι κρατοφμενοι; οι φυλακιςμζνοι
ςωφρον. μασ
ςτο κοιν. ςφν.;
ςυςτ.;

14

12
10
8
6

Ναι/καλι

4

Κςωσ/ μζτρια

2

Πχι/ κακι

0
Η κατάςταςθ των φυλακϊν Βίαιεσ ταινίεσ, παράγοντασ
που ςυμβάλλει ςτθν
αυξθςθ τθσ παιδικισ
εγκλθματικότθτασ;

Πώσ πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ανθλικοι
εγκληματίεσ;

19%

με εγκλειςμό ςτθ φυλακι

5%

με ποινζσ ιςότιμεσ με των
ενθλίκων
με ψυχολογικι υποςτιριξθ

76%
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Προτάςεισ για επίτευξη υγιοφσ ςωφρονιςτικοφ
ςυςτθματοσ
Βελτίωςθ υλικϊν υποδομϊν

14%
43%

19%

Ρρόςκετθ εκπαίδευςθ
ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων
πρόςβαςθ κρατουμζνων ςε
μόρφωςθ
ψυχολογικι υποςτιριξθ

24%

Ποιόν τρόπο κρίνετε περιςςότερο
αποτελεςματικό για το ςωφρονιςμό των
εγκληματιών;
5%

Φυλάκιςθ

33%

Θανατικι Ροινι

57%

Κοινωνικι Εργαςία
Χρθματικό Ρρόςτιμο

5%
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Ποιοί λόγοι ςυμβάλλουν κατά τη γνώμη ςασ ςτην
αφξηςη τησ εγκληματικότητασ ςτην εποχθ μασ;

29%

33%

Ανεργία
Χαμθλό Ρνευματικό Επίπεδο
Οικογενειακά Ρροβλιματα
Λανκαςμζνα Ρρότυπα
Αφξθςθ Μετανάςτευςθσ

9%

5%

Πλα τα παραπάνω

5%
19%

-Ηλικίασ άνω 50:
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ναι
Πχι
Θανατικι Ροινι

Ιςονομία

Σωςτι θ
Σωφρονίηονται Επανεντάςονται
λειτουργία του οι κρατοφμενοι; οι φυλακιςμζνοι
ςωφρον. μασ
ςτο κοιν. ςφν.;
ςυςτ.;
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10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ναι/καλι
Κςωσ/ μζτρια
Πχι/ κακι
Η κατάςταςθ των φυλακϊν

Βίαιεσ ταινίεσ, παράγοντασ
που ςυμβάλλει ςτθν αυξθςθ
τθσ παιδικισ
εγκλθματικότθτασ;

Πώσ πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ανθλικοι
εγκληματίεσ;
6%

7%
με εγκλειςμό ςτθ φυλακι
με ποινζσ ιςότιμεσ με των
ενθλίκων
με ψυχολογικι υποςτιριξθ

87%

Προτάςεισ για την επίτευξη υγιοφσ
ςωφρονιςτικοφ ςυςτθματοσ

15%
Βελτίωςθ υλικϊν υποδομϊν

40%

Ρρόςκετθ εκπαίδευςθ
ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων

25%

πρόςβαςθ κρατουμζνων ςε
μόρφωςθ
ψυχολογικι υποςτιριξθ

20%
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Ποιόν τρόπο κρίνετε περιςςότερο
αποτελεςματικό για το ςωφρονιςμό των
εγκληματιών;
7%
Φυλάκιςθ
Θανατικι Ροινι

46%
40%

Κοινωνικι Εργαςία
Χρθματικό Ρρόςτιμο

7%

Ποιοί λόγοι ςυμβάλλουν κατά τη γνώμη ςασ
ςτην αφξηςη τησ εγκληματικότητασ ςτην εποχθ
μασ

Ανεργία

20%

Χαμθλό Ρνευματικό Επίπεδο

33%

Οικογενειακά Ρροβλιματα

7%
7%

0%

Λανκαςμζνα Ρρότυπα
Αφξθςθ Μετανάςτευςθσ
Πλα τα παραπάνω

33%

-Απόφοιτοι Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ:
30
25
20
15
Ναι

10

Πχι

5
0
Θανατικι Ροινι

Ιςονομία

Σωςτι θ
Σωφρονίηονται Επανεντάςονται
λειτουργία του οι κρατοφμενοι;
οι
ςωφρον. μασ
φυλακιςμζνοι
ςυςτ.;
ςτο κοιν. ςφν.;

69

16
14
12
10
8
Ναι/καλι

6

Κςωσ/ μζτρια

4

Πχι/ κακι

2
0
Η κατάςταςθ των φυλακϊν

Βίαιεσ ταινίεσ, παράγοντασ
που ςυμβάλλει ςτθν αυξθςθ
τθσ παιδικισ
εγκλθματικότθτασ;

Πώσ πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ανθλικοι
εγκληματίεσ;
11%

με εγκλειςμό ςτθ φυλακι

8%

με ποινζσ ιςότιμεσ με των
ενθλίκων

με ψυχολογικι υποςτιριξθ

81%

Προτάςεισ για επίτευξη υγιοφσ ςωφρονιςτικοφ
ςυςτθματοσ
Βελτίωςθ υλικϊν υποδομϊν

15%
12%

Ρρόςκετθ εκπαίδευςθ
ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων
πρόςβαςθ κρατουμζνων ςε
μόρφωςθ

54%
19%

ψυχολογικι υποςτιριξθ
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Ποιόν τρόπο κρίνετε περιςςότερο
αποτελεςματικό για το ςωφρονιςμό των
εγκληματιών;
8%

Φυλάκιςθ

46%

35%

Θανατικι Ροινι
Κοινωνικι Εργαςία
Χρθματικό Ρρόςτιμο

11%

Ποιοί λόγοι ςυμβάλλουν κατά τη γνώμη ςασ
ςτην αφξηςη τησ εγκληματικότητασ ςτην εποχθ
μασ;

Ανεργία

31%

34%

Χαμθλό Ρνευματικό Επίπεδο
Οικογενειακά Ρροβλιματα
Λανκαςμζνα Ρρότυπα
Αφξθςθ Μετανάςτευςθσ

8%
8%

8%

Πλα τα παραπάνω

11%

-Απόφοιτοι Τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ:
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Ναι
Πχι

Θανατικι Ροινι

Ιςονομία

Σωςτι θ
Σωφρονίηονται Επανεντάςονται
λειτουργία του οι κρατοφμενοι; οι φυλακιςμζνοι
ςωφρον. μασ
ςτο κοιν. ςφν.;
ςυςτ.;
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14
12
10
8
6

Ναι/καλι

4

Κςωσ/ μζτρια

2

Πχι/ κακι

0
Η κατάςταςθ των φυλακϊν

Βίαιεσ ταινίεσ, παράγοντασ
που ςυμβάλλει ςτθν αυξθςθ
τθσ παιδικισ
εγκλθματικότθτασ;

Πώσ πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ανθλικοι
εγκληματίεσ;

12%

0%
με εγκλειςμό ςτθ φυλακι
με ποινζσ ιςότιμεσ με των
ενθλίκων
με ψυχολογικι υποςτιριξθ

88%

Προτάςεισ για την επίτευξη υγιοφσ
ςωφρονιςτικοφ ςυςτθματοσ

18%

Βελτίωςθ υλικϊν υποδομϊν

35%

Ρρόςκετθ εκπαίδευςθ
ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων

18%

πρόςβαςθ κρατουμζνων ςε
μόρφωςθ
ψυχολογικι υποςτιριξθ

29%
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Ποιόν τρόπο κρίνετε περιςςότερο
αποτελεςματικό για το ςωφρονιςμό των
εγκληματιών;

Φυλάκιςθ

41%

41%

Θανατικι Ροινι
Κοινωνικι Εργαςία
Χρθματικό Ρρόςτιμο

18%
0%

Ποιοί λόγοι ςυμβάλλουν κατά τη γνώμη ςασ
ςτην αφξηςη τησ εγκληματικότητασ ςτην εποχθ
μασ;
11%

Ανεργία
Χαμθλό Ρνευματικό Επίπεδο

11%

Οικογενειακά Ρροβλιματα

6%
61%

11%

0%

Λανκαςμζνα Ρρότυπα
Αφξθςθ Μετανάςτευςθσ
Πλα τα παραπάνω
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11. Γεληθή ζεώξεζε ηνπ ζέκαηνο

…θαη ε θπιαθή
Οη θνηλσληθέο ζπλζήθεο ινηπφλ πξνεηνηκάδνπλ ηελ πξψηε χιε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο,
έλα κηθξφ κέξνο ησλ θνξέσλ ηεο νπνίαο θαηαιήγεη ζηηο θπιαθέο κέζσ ηεο
αζηπλνκίαο θαη ησλ δηθαζηψλ. Απηή ε πξψηε χιε ησλ εγθιεηνκέλσλ ζηηο θπιαθέο
πθίζηαηαη κία άκεζε θαη έκκεζε δηακφξθσζε (νπζηαζηηθά εθπαηδεχεηαη θαη
δηακνξθψλεηαη σο ε θνηλσληθή νκάδα ησλ «πνηληθψλ»).Δπηπξφζζεηα, έιμε ζηνπο
πεξηζζφηεξνπο θξαηνχκελνπο αζθεί θαη ε επίζεκε εμνπζία ηεο θπιαθήο. Οη θχιαθεο
θαη ε δηνίθεζε. Δδψ ππάξρεη δηκεξέο ελδηαθέξνλ. Ζ αλαζθάιεηα ησλ θαηά θαλφλα
ιίγσλ θαη αλεηδίθεπησλ θπιάθσλ, «παληξεχεηαη» κε ηελ αδπλακία θαη αλαζθάιεηα
αξθεηψλ θξαηνπκέλσλ κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαηάδνζεο αιιά θαη άιισλ
ζπλεξγεηψλ. Ήδε φιν ην ζθεληθφ ηεο ςπρνινγηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ
λένπ θξαηνχκελνπ γηα ηελ θνηλσληθή ηνπ έληαμε σο «πνηληθνχ» κέζα ζηε θπιαθή θαη
ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο θνηλσληθήο ηνπ έληαμεο φηαλ βγεη έμσ απφ απηήλ, έρεη
ζηεζεί. Οη θξαηνχκελνη ζα απνθνηηήζνπλ απφ έλα παλεπηζηήκην πεξαηηέξσ
αλάπηπμεο κηαο θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο «πεηζήληαο» ζην θνηλσληθνπνιηηηθφ
ζχζηεκα εγθιεκαηηθφηεηαο. Γειαδή κηαο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ δελ αλεζπρεί ην
πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα, ελψ ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο είηε ζπλεξγάδεηαη κε
απηφ, είηε είλαη απνιχησο πξφζπκε λα ην εμππεξεηήζεη κε ην «αδεκίσην» θπζηθά .
Γεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ, νη
πξψελ θξαηνχκελνη πνπ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία είλαη θησρνί, ζα
αλαδεηήζνπλ ηνπο φξνπο επηβίσζήο ηνπο πάιη ζε παξαβαηηθά πεξηβάιινληα θαη ζα
αλαπηχμνπλ πάιη αληίζηνηρεο παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σν δηαβαηήξην ηεο θπιαθήο
φπνπ αλαθέξεηαη ε θαηαδίθε ηνπο θαη ην νπνίν πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ παληνχ,
νδεγεί ζηελ αδπλακία εμεχξεζεο λφκηκεο κηζζσηήο εξγαζίαο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε
ζπλήζσο θησρή νηθνγέλεηά ηνπο έρεη εμαληιεζεί νηθνλνκηθά γηα λα ηνπο ζπληεξήζεη
κέζα ζηε θπιαθή θαη γηα λα πιεξψζεη ηα έμνδα ηεο λνκηθήο ηνπο θάιπςεο. Σν
αδχλαην εμεχξεζεο εξγαζίαο θαη ε «αιεηεία», αλαθέξνληαη σο νη πην ζπλεζηζκέλνη
ζπληειεζηέο ππνηξνπήο. Ζ πηζαλφηεηα ηεο ππνηξνπήο θαη ηεο επηζηξνθήο ζηε
θπιαθή, είλαη ηψξα κεγαιχηεξε γηα ηνλ απνθπιαθηζζέληα απφ φηαλ κπήθε. Πάλησο
γηα αξθεηνχο απφ απηνχο, ν δξφκνο ηεο κφληκεο ή πεξηζηαζηαθήο «ζπλεξγαζίαο» κε
ηελ αζηπλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεχζεξεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο, είλαη πνιχ
γλσζηφο θαη πνιπζχρλαζηνο.

…Καη κέρξη λα αιιάμνπκε απηήλ ηελ θνηλωλία, ηη θάλνπκε;
Ο άλζξσπνο εληφο ησλ βηνςπρηθψλ ηνπ νξίσλ, είλαη κία αραλήο θνηλσληθή
δπλαηφηεηα. Γηαπηφ θαη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο, πνπ
ίζσο ζήκεξα δελ κπνξνχκε λα ηηο δηαλνεζνχκε. Γη απηφ θαη δηθαηνχηαη θάπνηνο λα
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πηζηεχεη πσο κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηε κία θνηλσλία πνπ δελ ζα έρεη αλάγθε ηηο
θπιαθέο, ηνπιάρηζηνλ κε ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ εγθιεηζκνχ. Τπάξρεη φκσο πάληα ε
αλάγθε θαη γηα άκεζε θαιπηέξεπζε ηεο δσήο ησλ θπιαθηζκέλσλ, ηνπ δήζελ
ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά θαη ησλ θνηλσληθψλ φξσλ δσήο ησλ πνιηηψλ
πνπ κπνξεί λα πθίζηαληαη ηηο επηπηψζεηο ηεο φπνηαο εγθιεκαηηθφηεηαο. ε ζρέζε κε
απηήλ ηελ άκεζε αλάγθε, ζα αλαθεξζνχλ ή ζα επαλαιεθζνχλ ζπλνπηηθά ηα πάξα
θάησ:
1νλ.Σν νπνηνδήπνηε θαλνληζηηθφ-επίζεκν θαη αλεπίζεκν- πιαίζην ηεο δσήο κηαο
θνηλσλίαο, εθθξάδεη εμειηζζφκελνπο ζπζρεηηζκνχο θνηλσληθνπνιηηηθήο θαη
ηδενινγηθήο ηζρχνο, νη νπνίνη δηακνξθψλνληαη κέζα απφ κηθξέο θαη κεγάιεο
ζπγθξνπζηαθέο θαη ελσηηθέο δηαδηθαζίεο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ.
(Δλφηεηα θαη ζχγθξνπζε, βξίζθνληαη πάληα ζε κία αδηάζπαζηε δηαιεθηηθή ζρέζε.
Δίλαη νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο). Απηέο νη ζπγθξνπζηαθέο-ελσηηθέο
δηαδηθαζίεο δηακεζνιαβνχληαη απφ ηηο θάζε θνξά ππάξρνπζεο θνηλσληθέο
θαηαζθεπέο θάζε είδνπο, θαη ζεκειηψλνληαη πάλσ ζηε δσηηθή ηάζε ησλ θνηλσληθψλ
ππνθεηκέλσλ-αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ-,λα επεθηείλνπλ ηηο ελφηεηεο κε ηνπο φξνπο
ηεο δσήο ηνπο θαη ηελ αληίζηνηρε ηζρχ ηνπο, θαη, -(πξάγκα πνπ είλαη ε άιιε φςε ηνπ
ίδηνπ λνκίζκαηνο)-, λα κεηψζνπλ ηελ απνμέλσζή ηνπο κε ηνπο φξνπο ηεο δσήο ηνπο
θαη ηελ αληίζηνηρε αδπλακία ηνπο.
2νλ.Δπεηδή ε ίδηα ε δσηηθή ηάζε νξίδεη ζπγθξνχζεηο-ελφηεηεο ζηα δηαπξνζσπηθά θαη
ηα θνηλσληθά πεδία, δελ κπνξεί λα ππάξμεη θακηά θνηλσλία ρσξίο ηππηθνχο ή άηππνπο
θαλφλεο θαη θαηά πεξίπησζε ζπκθσλίεο, νη νπνίεο έρνπλ δπλακηθφ, δειαδή
εμειηζζφκελν ραξαθηήξα. Σα ζεκέιηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη ε ζπλερήο εμέιημε
ησλ επηζηεκψλ θαη ηεο ηερλνινγίαο, εγγπψληαη φηη ζπλερψο νη λφκνη, νη ζπκθσλίεο,
ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα, νη πνιηηηζκνί θαη νη θνηλσλίεο πάληα ζα αιιάδνπλ, αλάινγα
κε ηελ εμέιημε ησλ ζπγθξνχζεσλ-ελνηήησλ ζε φια ηα επίπεδα. Απφ ην πην κηθξφ
επίπεδν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κέρξη ην πην κεγάιν ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Οη
ζπγθξνχζεηο-ελφηεηεο απηέο βέβαηα, εθθξάδνληαη θαη φζνλ αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε
αλάπηπμεο ησλ επηζηεκψλ, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο παξαγσγήο, θαη επεξεάδνληαη
απφ απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
3νλ. Ζ παξαβαηηθφηεηα-εγθιεκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε έλα εθαξκνδφκελν ζχζηεκα
θαλφλσλ, δελ κπνξεί λα νξηζηεί κφλν κέζσ ηεο παξαβαηηθήο πξάμεο ηνπ αηνκηθνχ
ππνθεηκέλνπ, γηαηί ππάξρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά πεδία αλαγθψλ, αιιά θαη πνιχ
δηαθνξεηηθά ζπλεηδεηά θαη αζπλείδεηα αμηαθά ζπζηήκαηα θαη θνηλσληθέο
αλαπαξαζηάζεηο κε βάζε ηα νπνία πξνβαίλεη θάπνηνο ζηελ δεδνκέλε εγθιεκαηηθή
πξάμε. Σν θίλεηξν θσηίδεη ηελ πξάμε, θαη ην αμηαθφ πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ
ππνθεηκέλνπ ην νπνίν πξέπεη λα εμεγείηαη κε βάζε ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή
ηνπ έληαμε, θσηίδεη ην θίλεηξν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα αίηηα ηεο παξαβαηηθήο
πξάμεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο έρνπλ θνηλσληθή αλαθνξά. Απηφ ην μερλνχλ
πνιιέο θνξέο νη ζνθνί πνιηηηθνί, λνκηθνί θαη δηθαζηέο καο, δηνιηζζαίλνληαο ζε κία
Αγγινακεξηθάληθνπ ηχπνπ αηνκηθηζηηθή ζεψξεζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηεο λνκηθήο
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επηζηήκεο, ζε αληίζεζε κε ηελ Δπξσπατθή, ε νπνία έρεη παξαδνζηαθά νιηζηηθέο
ζεσξήζεηο. Καη ην μερλνχλ, γηαηί έηζη παξαβιέπνπλ ηνλ ζνβαξφ ηαμηθφ ραξαθηήξα
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο-αλνκίαο θαη απνπνηνχληαη ηηο φπνηεο ηαμηθέο
ππεξεζίεο, εληάμεηο θαη επζχλεο ηνπο, αθξηβψο φπσο ε γάηα θνπθνπιψλεη ηηο
αθαζαξζίεο ηεο.
4νλ.Ζ ζπλνιηθή παξαβαηηθφηεηα-εγθιεκαηηθφηεηα ρηππηέηαη κε πνιηηηθέο θαη κέηξα
πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ εμαζιίσζε θαη ηελ απνμέλσζε απφ ηε κηα πιεπξά, θαη απφ ηελ
άιιε πιεπξά κε κέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ απζαηξεζία θαη ηελ
αζπδνζία ησλ θνηλσληθά ηζρπξψλ θαη πνπ ηζρπξνπνηνχλ επίζεο ηνπο θνηλσληθνχο
δεζκνχο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κέζα ζε κηα θνηλσλία.
Μηα ηέηνηα ζπλνιηθή νπηηθή είλαη αλχπαξθηε ζήκεξα θαη απηφ αληαλαθιά ζην
γεληθφηεξν «ζσθξνληζηηθφ» ζχζηεκα ζήκεξα θαη ζηηο θπιαθέο εηδηθφηεξα.. Άζιηεο
θαη ληξνπηαζηηθέο γηα φινπο ππνδνκέο θαη ζπλζήθεο θξάηεζεο, νπζηαζηηθή
αλππαξμία πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο-ςπραγσγίαο,
αδπλακία ζρεδηαζκέλεο θαη ζηνρεπκέλεο αληηκεηψπηζεο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ
θξαηνπκέλσλ (π.ρ. ειάρηζηα θαη ρσξίο θαηάιιειεο ππνδνκέο πξνγξάκκαηα
απεμάξηεζεο κέζα ζηηο θπιαθέο),ηεξάζηηα έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη
ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο, αλππαξμία νπζηαζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θνηλσληθή
έληαμε ησλ απνθπιαθηδφκελσλ.(Γελ ηνπο εμαζθαιίδεηαη νχηε θαλ δηθαίσκα δσξεάλ
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο γηα θάπνην δηάζηεκα).
Τπάξρνπλ πνιιέο κηθξέο αιιά θαη ζνβαξφηεξεο πξαθηηθνχ ηχπνπ παξαηεξήζεηο γηα
ηελ θαζεκεξηλή άζιηα πξαγκαηηθφηεηα ησλ θπιαθψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα
αλαπηπρζνχλ ζε απηφ ην θείκελν, αιιά φπσο ίζσο ζα έγηλε θαηαλνεηφ, δελ ήηαλ
απηφο ν θχξηνο ζθνπφο ηνπ. Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα ηνληζηεί ην γεληθφηεξν
πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα απνηηκψληαη ηα φπνηα
κέηξα γηα ηνλ «ζσθξνληζκφ», ηηο θπιαθέο θαη ηνπο πνηληθνχο παξαβάηεο. Ζ ζεκεξηλή
πνιχπιεπξε θξίζε ηεο θνηλσλίαο καο, εληείλεη ηελ αλάγθε γηα κηα δηαθνξεηηθή θαη
βαζχηεξε ζεψξεζε ηεο αληηεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ζπλνιηθά, αιιά θαη ηνπ
ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο εηδηθφηεξα.
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12.ΔΠΙΛΟΓΟ
«…Απφ ηελ πην πάλσ επηζθφπεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζην ρψξν ησλ πνηληθψλ
θπξψζεσλ δηαγξάθεηαη κηα ζαθήο θαηεχζπλζε γηα εγθαηάιεηςε εθδηθεηηθψλ,
αλσθειψλ, δαπαλεξψλ ή πξνζβιεηηθψλ γηα ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα πνηλψλ θαη
γηα πηνζέηεζε, αληίζεηα, θπξψζεσλ πνπ βνεζνχλ απνθαζηζηηθά ζηελ θνηλσληθή
επαλέληαμε ηνπ εγθιεκαηία. Πνηλέο φπσο ε ζαλαηηθή θαη ν εγθιεηζκφο ηνπ δξάζηε ζε
ςπρνθζφξα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα παξαρσξνχλ έηζη βαζκηαία ηε ζέζε ηνπο ζε
άιιεο κνξθέο θπξψζεσλ, φπσο ε άζθεζε θνηλσθεινχο δξαζηεξηφηεηαο ζε ρψξνπο
έμσ απφ ηε θπιαθή θαη ε πνηλή ζε ρξήκα. Σνχην αθνξά, πάλησο, ζηελ κηθξήο θαη
κέζεο βαξχηεηαο εγθιεκαηηθφηεηα, ελψ γηα ηηο βαξηέο πεξηπηψζεηο εγθιεκάησλ ζα
ρξεηαζηεί, γηα θάπνην θαηξφ αθφκε, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο θπιαθίζεσο,
πξνζαξκνζκέλνπ φκσο ζηα αλζξσπηζηηθά ηδεψδε ηεο επνρήο καο…»
Νέζησξ Κνπξάθεο
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