


            Για την έκδοση

     Η παρούσα μπροσούρα τυπώθηκε στην Πάτρα τον Ιούλιο του 
2014. Παρουσιάστηκε στην εκδήλωση της Παρασκευής 11/7/14 στις 
σκάλες της Πατρέως που πραγματοποιήθηκε από την πρωτοβουλία 
αναρχικών ενάντια στις ειδικές συνθήκες κράτησης και το θεσμό του 
εγκλεισμού. Η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε τον Απρίλη του 2014 με 
αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου αναδιάρθρωσης του ελληνι-
κού σωφρονιστικού συστήματος. Έχει ως στόχο την εναντίωση στους 
πλαστούς διαχωρισμούς  των κρατουμένων που επιβάλει  η εξουσία 
(εθνικούς, βαρύτητα εγκλήματος, ποινικούς, πολιτικούς), την πλήρη 
αντίθεσή στο νέο νομοσχέδιο και τον αγώνα για την ανατροπή του. 
Επιθυμεί να αποτελέσει  στα μέτρα των δυνατοτήτων της τη φωνή 
των κρατουμένων στην κοινωνία, με την προώθηση των αιτημάτων, 
των αγώνων και των εμπειριών τους έξω από τα τείχη των φυλακών. 
Παράλληλα, παλεύουμε συνολικά ενάντια στις φυλακές και το θεσμό 
του εγκλεισμού και θέλουμε να διευρύνουμε την προβληματική και 
τον αγώνα για τις φυλακές ευρύτερα πάνω στο ζήτημα του εγκλει-
σμού και ειδικότερα στο θεσμό των ψυχιατρείων. 
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Ιστορική αναδρομή του θεσμού 
της φυλακής

Παρόλο που η επιτήρηση και 
η  φυλάκιση  είναι  πλέον  παγκόσμια 
διαδεδομένες και αποτελούν τις επι-
κρατέστερες  πρακτικές,  ως  τακτικές 
αποτελούν  ένα  πολύ  σύντομο  αλλά 
σημαντικό κομμάτι της μακράς ιστο-
ρίας της τιμωρίας. Σύντομο γιατί δεν 
ξεπερνούν τα 200 χρόνια, και σημα-
ντικό  γιατί  για  πρώτη  φορά  στην 
ιστορία βλέπουμε να αντανακλάται η 
δομή ολόκληρης της  κοινωνίας  στις 
ίδιες  τις  τιμωρητικές  της  πρακτικές. 
Αυτή  η  παρατήρηση  προκύπτει  από 
τις  ιστορικοκοινωνικές  μελέτες  του 
Μ. Φουκώ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η 
τιμωρία και η φυλακή δεν θα πρέπει 
να  αντιμετωπίζονται  απλά  ως  κατα-
σταλτικοί μηχανισμοί, αλλά ως περί-
πλοκες  κοινωνικές  λειτουργίες.  Για 
να κατανοήσουμε αυτή την αντιστοι-
χία θα πρέπει να ανατρέξουμε στην 
ιστορία  της  καταστολής,  όπως  την 
θέτει ο Φουκώ, και να εξετάσουμε τη 
σχέση των θεσμών με την  παρανο-
μία, όπως αυτή εντυπώνεται στο αν-
θρώπινο σώμα και το κοινωνικό σύ-
νολο.

Ιστορικές μορφές τιμωρίας

[α. το βασανιστήριο]
Κατά τη διάρκεια της μοναρ-

χίας, ένας από τους τρόπος ανάδειξης 
της υπεροχής του βασιλιά ήταν το τε-
λετουργικό  του βασανιστηρίου.  Εδώ 
δεν  τίθεται  ακόμα θέμα αντιμετώπι-
σης  του  εγκλήματος˙  η  παράνομη 
πράξη αξιοποιείται  ώστε να φανεί  η 
αδυναμία του υπηκόου απέναντι στο 
πρόσωπο  που  συγκεντρώνει  την 
εξουσία, τον βασιλιά. Το  βασανι-
στήριο  αποτελεί  ένα  πολιτικό  τελε-
τουργικό, όπου ο παραβάτης τιμωρεί-
ται δημόσια και απέναντι στον κυρί-

αρχο,  έτσι  ώστε η συντριβή του να 
φανεί  ως  θριαμβευτική  νίκη  της 
εξουσίας.  Το  σώμα  τού  παραβάτη 
αναγκάζεται να φέρει πάνω του την 
τιμωρία μέσω του πόνου. Ωστόσο η 
άσκηση αυτού του πόνου δεν εξαρ-
τάται μόνο από τον βασιλιά, αλλά και 
από τους θεατές, οι οποίοι αλληλεπι-
δρούν με την πράξη της τιμωρίας. Ο 
όχλος μπορεί να επιβραβεύσει την τι-
μωρία και να καταδικάσει το έγκλη-
μα, αλλά και να την ακυρώσει, αν η 
εκτέλεση θεωρηθεί άδικη ή η τεχνική 
του δήμιου είναι αδέξια, με αποτέλε-
σμα να απελευθερωθεί ο εγκληματί-
ας.  Έτσι,  πέρα  από  το  γεγονός  ότι 
σκοπός της τιμωρίας σε αυτή την πε-
ρίπτωση  δεν  ήταν  η  αντιμετώπιση 
του  εγκλήματος  αλλά  η  εξάπλωση 
του φόβου απέναντι στην εξουσία, η 
μαζική  παρουσία  θεατών  μπορούσε 
δυνητικά να μετατρέψει την τιμωρη-
τική τελετή σε εστία αντίστασης και 
ανατροπής της εξουσίας.

[β. η ανθρωπιστική μεταρ-
ρύθμιση]

Την εποχή της αστικοποίησης 
και της εκβιομηχάνισης κατέστη ανα-
γκαία  μια  νέα  τύπου  πειθαρχία.  Ο 
εξορθολογισμός  της  παραγωγής  και 
της διοίκησης, η διόγκωση του προ-
λεταριάτου στις πόλεις και η ανάγκη 
πειθάρχησης  στη  μισθωτή  εργασία, 
σε  συνδυασμό  με  την  επιρροή  των 
ουμανιστών  φιλοσόφων,  οδήγησαν 
σε νέες μορφές μαζικής αντιμετώπι-
σης της παραβατικότητας. Οι ουμανι-
στές  μεταρρυθμιστές,  αντιπαραβάλ-
λοντας τη νέα ιδέα των αστικών θε-
σμών  στην  παλαιότερη  υπερεξουσία 
του  ηγεμόνα,  πολέμησαν  τις  προη-
γούμενες  τιμωρητικές  πρακτικές  χα-
ρακτηρίζοντάς τις ως υπερβολικά δα-
πανηρές και βίαιες αλλά και ανίκανες 
να  υποτάξουν  την  παρανομία,  η 
οποία  στην  πραγματικότητα  ήταν 



ανεκτή.  Έχουμε,  σύμφωνα  με  τον 
Φουκώ, μια νέα οικονομία συνέχειας 
και μονιμότητας, η οποία έρχεται να 
αντικαταστήσει  μια  παλαιότερη σπα-
τάλης  και  υπερβολής.  Η  θεωρητική 
βάση αυτής της νέας οικονομίας είναι 
το  γνωστό  «Κοινωνικό  Συμβόλαιο» 
και  θύμα,  αλλά  και  τιμωρός  του 
εγκλήματος, είναι τώρα η ίδια η κοι-
νωνία. Η ιδέα του εγκλήματος δεν εί-
ναι πια γοητευτική και ριψοκίνδυνη, 
αλλά  αποτελεί  μειονέκτημα  της  ορ-
θής  κοινωνικής  λειτουργίας.  Εδώ 
αυτό που πλήττεται  με  το έγκλημα, 
αλλά και προτάσσεται διαρκώς ως δε-
σμός  κοινωνικής  συνοχής,  είναι  το 
«ανθρώπινο στοιχείο». Η τιμωρία δεν 
είναι οδυνηρή, κυριαρχεί περισσότε-
ρο με την ιδέα ενός πόνου που δεν 
βλέπουμε. Επίσης δεν είναι παραδειγ-
ματική: πλέον κάθε έγκλημα τιμωρεί-
ται.

Γι’  αυτούς τους λόγους οι  μεταρ-
ρυθμιστές θεωρούσαν ιδανική μορφή 
τιμωρίας τα δημόσια έργα. Ο εγκλη-
ματίας με αυτόν τον τρόπο τιμωρείται 
από την κοινωνία συνεισφέροντας σε 
αυτή μέσω της εργασίας του. Επίσης 
το γεγονός ότι διέπραξε έγκλημα εί-
ναι ορατό σε όλη την κοινωνία. Αφού 
για τιμωρία ενδείκνυνται τα δημόσια 
έργα, όσο υπάρχουν θέσεις εργασίας 
θα υπάρχουν και παραβάτες που τι-
μωρούνται και το αντίστροφο. Με αυ-
τόν τον τρόπο η εξουσία δηλώνει ότι 
κάθε έγκλημα τιμωρείται, οπότε όλοι 
θα  πρέπει  να  υπακούνε  στους  κα-
νόνες. Εδώ τιμωρείται ο παραβάτης, 
αλλά η τιμωρία δεν εγγράφεται τόσο 
στο σώμα του, όσο στο πνεύμα όλης 
της υπόλοιπης κοινωνίας.

Στις «καινοτομίες» αυτής της επο-
χής  βλέπουμε να προεικονίζονται  οι 
στρατηγικές  καθυπόταξης  και  επιτή-
ρησης  που  κυριαρχούν  σήμερα.  Η 
διαφορά όμως είναι πως το αναπτυσ-
σόμενο αστικό  κράτος  του διαφωτι-

σμού  επιλέγει  σαν  τιμωρητική  του 
πρακτική  τα  καταναγκαστικά  έργα, 
ενώ η εξέλιξή του, οι σημερινοί καπι-
ταλιστικοί  θεσμοί,  επιλέγουν  να 
εγκλείουν  και  να  απομονώνουν  τα 
«προβληματικά» κομμάτια της κοινω-
νίας. Γιατί όμως επιλέχθηκε η κράτη-
ση ως η κατεξοχήν μορφή τιμωρίας;

[γ. κανονικοποιημένη 
κράτηση]

Αν  και  η  φυλάκιση  ατόμων 
σαν πρακτική ήταν γνωστή από την 
αρχαιότητα, η καθιέρωση της φυλα-
κής  ως  χώρου  έκτισης  θεσμοθετη-
μένης τιμωρίας αποτελεί ένα σχετικό 
σύγχρονο φαινόμενο. Οι πρώτες φυ-
λακές ιδρύονται τον 16ο αιώνα, την 
εποχή του Μεσαίωνα. Ωστόσο, όπως 
και στην αρχαιότητα, η φυλάκιση έως 
τον 18ο αιώνα είχε περισσότερο τον 
χαρακτήρα  προσωρινής  κράτησης 
έως τη δίκη και τον ορισμό της ποι-
νής, ενώ οι πιο συνηθισμένες ποινές 
ήταν η εξορία, ο εξοστρακισμός ή ο 
θάνατος,  και  αργότερα  τα  κατανα-
γκαστικά έργα σε γαλέρες, η εξορία 
σε αποικίες κτλ. 

Ο  σημερινός  τύπος  τιμωρίας,  ο 
εγκλεισμός,  έχει  τις  ρίζες  του  στα 
πρώτα  σωφρονιστήρια  του  16ου 
αιώνα, όπως αυτά της Γάνδης ή του 
Λονδίνου. Η πολιτικο-κοινωνική επι-
ταγή  της  τιμωρίας  του  εγκλήματος 
συνδυάστηκε με την οικονομική επι-
ταγή της εποχής για παραγωγή πει-
θήνιων  εργατών.  Πέραν  αυτού,  οι 
κρατούμενοι  ήταν  συνηθισμένο  να 
εργάζονται  για  να  μπορέσουν  να 
αποπληρώσουν  την  ποινή  τους.  Το 
τελικό  διαμορφωτικό  στοιχείο  στις 
φυλακές  αυτές  ήταν  η  απομόνωση, 
μια «καινοτομία» των Άγγλων μεταρ-
ρυθμιστών, οι οποίοι, πιστοί στη νέα 
προτεσταντική  ηθική,  μετασχημάτι-
σαν την τιμωρία από δημόσια και πα-
ραδειγματική σε μια κρυφή πράξη με-



ταμέλειας. Με αυτόν τον νέο τύπο τι-
μωρίας,  που συνδύαζε την επιτήρη-
ση, την εργασία και την απομόνωση, 
εξυπηρετούνται  τα  συμφέροντα  του 
αναδυόμενου homo economicus κα-
θώς και του ηθικού υποκειμένου.

Η διαφωτιστική αντίληψη της ατο-
μικής ελευθερίας ως ύψιστου αγαθού 
καθόρισε  και  την  στέρησή  της  σαν 
μια  μορφή  τιμωρίας.  Σταδιακά,  η 
χρήση σωματικών ποινών εγκαταλεί-
πεται  και  εξαπλώνονται  οι  ποινές 
κατά  της  ελευθερίας.  Έτσι,  από  τα 
τέλη του 18ου αιώνα η κράτηση σε 
σωφρονιστικά  ιδρύματα  παίρνει  τα 
χαρακτηριστικά με τα οποία τη γνω-
ρίζουμε σήμερα. 

Γιατί επικράτησε η φυλακή;
Για να κατανοήσουμε γιατί ο 

θεσμός  της  κανονικοποιημένης 
κράτησης  επικράτησε  έναντι  των 
προηγούμενων  τιμωρητικών  πρακτι-
κών  θα  πρέπει  να  αφενός  να  δια-
γνώσουμε την ειδική τεχνική της πει-
θαρχίας που εφαρμόζεται εντός των 
φυλακών και  αφετέρου να την εξε-
τάσουμε σε αντιστοιχία με τις ιδιαίτε-
ρες συνθήκες ανάδυσης του αστικού 
κράτους και του καπιταλισμού.

[α. η «τεχνολογία της πει-
θαρχίας»]

Η «τεχνολογία της πειθαρχί-
ας», κατά τον Φουκώ, είναι μια τε-
χνική η οποία εντάσσεται σε υπάρχο-
ντες  κοινωνικούς  θεσμούς,  όπως  η 
φυλακή, με σκοπό την εμπέδωση της 
εξουσίας που την εφαρμόζει  έως τα 
πιο  απόμακρα  σημεία  του  πληθυ-
σμού. Εφαρμόζεται πρωταρχικά πάνω 
στο  σώμα,  παράγοντας  πειθήνια 
σώματα.  «Αυξάνει τις δυνάμεις  τους 
σώματος (με όρους οικονομικής χρη-
σιμότητας) και μειώνει τις ίδιες αυτές  
δυνάμεις (με όρους πολιτικής υπακο-
ής)».

Οι βασικές λειτουργίες που επιτε-
λεί η πειθαρχία και συμβάλλουν στην 
επιτυχία της είναι τρεις:

Η  ιεραρχική επιτήρηση  είναι  ένας 
αναγκαίος μηχανισμός, ο οποίος επι-
τρέπει τη διαρκή οπτική παρακολού-
θηση  του  υποκειμένου,  με  χρήση 
μιας ευρείας γκάμας χωροταξικών και 
αρχιτεκτονικών δομών (π.χ. η διαρ-
ρύθμιση  των  σχολικών  αιθουσών  ή 
το Παναπτικόν του Μπένθαμ).

Η  κανονιστική  κύρωση  αποτελεί 
ένα  μικροσύστημα  ποινών,  που 
εφαρμόζεται σε κάθε λεπτομέρεια της 
καθημερινής  ζωής  κάθε  ατόμου  ξε-
χωριστά,  και  έχει  σκοπό την πλήρη 
κανονικοποίηση.  Έτσι  θεσπίζεται 
ποιες  συμπεριφορές  είναι  «κανονι-
κές»,  ενώ  οι  αποκλίσεις  από  αυτές 
ποσοτικοποιούνται  ορίζοντας  μια 
αντίστοιχη εξατομικευμένη ποινή. Οι 
πειθαρχικοί κώδικες από τις φυλακές 
έως τα σχολεία αποτελούν παραδείγ-
ματα τέτοιων κυρώσεων.

Τέλος,  η εξέταση  «συνδυάζει  τις 
τεχνικές  της  ιεραρχίας  που  επιτηρεί 
και της κύρωσης που κανονικοποιεί. 
Πρόκειται για μια κανονιστική επιστα-
σία, για μιαν επιτήρηση που επιτρέπει 
τον  χαρακτηρισμό,  την  ταξινόμηση 
και  την  τιμωρία».  Βασίζεται  στην 
αντιστροφή της μορφής της εξουσί-
ας.  Αντί  λοιπόν  η  εξουσία  να  είναι 
πανταχού εμφανής και παρούσα, γί-
νεται  αόρατη  και  αποζητά  από  το 
υποκείμενο  την  εσωτερίκευσή  της. 
Έτσι, η διαδικασία της εξέτασης οδη-
γεί στην αυτοπειθαρχία, στην αδιάκο-
πη επίδραση της εξουσίας ακόμα και 
όταν  δεν  είναι  ορατή.  Παράλληλα, 
αντικειμενοποιεί  τα  άτομα μέσω της 
συλλογής αναλυτικών αρχείων (π.χ. 
φυσική  περιγραφή  στις  ταυτότητες, 
επιδόσεις  στο  σχολείο,  ιστορικό 
ασθένειας στο νοσοκομείο).

Σχηματικά,  τα  υποκείμενα,  αφού 
ελέγχονται  μέσω  μιας  ασφυκτικής 



επιτήρησης,  αφού η εκμηδένιση της 
διαφοράς τους από την (εκ των άνω 
οριζόμενη)  κανονική  συμπεριφορά 
διαλύει  την  πολλαπλότητά  τους  σε 
μια υποταγμένη μάζα, τελικά καταλή-
γουν  να  χάνουν  τα  ζωντανά  χαρα-
κτηριστικά τους μέσα από τη σχολα-
στική συλλογή αντικειμενικών λεπτο-
μερειών και  αρχείων.  Παρατηρούμε, 
λοιπόν,  ότι  η  συγκεκριμένη  τεχνική 
δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστι-
κό  των  σύγχρονων  φυλακών  αλλά 
συστατικό στοιχείο των θεσμών των 
νεωτερικών κοινωνιών, όπως το σχο-
λείο ή το εργοστάσιο. Συμπεραίνου-
με, κατ’ επέκταση, ότι η κράτηση επι-
κράτησε  ως  τιμωρητική  πρακτική 
λόγω της  συμβατότητάς  της  με τον 
τύπο των επιτηρούμενων κοινωνιών 
όπου ζούμε σήμερα.

[β. η ανάδυση του αστικού 
κράτους και του καπιταλισμού]

Σε ένα διαφορετικό  επίπεδο, 
μπορούμε  να  απαντήσουμε  γιατί 
απαιτείται η ανάπτυξη τέτοιων τεχνι-
κών  για  τον  έλεγχο  της  κοινωνίας 
εστιάζοντας στην ανάδυση του καπι-
ταλισμού  και  του  αστικού  κράτους. 
Την εποχή της παρακμής της φεου-
δαρχίας, η απελευθερωμένη εργατική 
δύναμη χρειαζόταν ένα θεσμό που θα 
την απέτρεπε από την προσφυγή στο 
έγκλημα  για  βιοποριστικούς  λόγους 
και θα την έσπρωχνε αναμορφωμένη 
στη μισθωτή εργασία. Η εγκληματο-
ποίηση ευρύτερων τμημάτων της κοι-
νωνίας και η φυλάκισή τους είχε αυ-
τόν το ρόλο.

Στη  σημερινή  εποχή,  η  φυλακή 
λειτουργεί  και  σαν  «χωματερή»  για 
τα πιο απαξιωμένα και περιθωριοποι-
ημένα  κομμάτια  του  προλεταριάτου. 
Η εγκληματοποίηση και  η  φυλάκιση 
αποσυμπιέζει την αγορά εργασίας και 

ταυτόχρονα εξαναγκάζει σε πειθαρχία 
τους  εξαθλιωμένους  προλετάριους 
εκτός των τειχών. Χαρακτηριστικό εί-
ναι το παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου οι 
καπιταλιστικές  κρίσεις  του  1929 και 
της δεκαετίας του 1970 οδήγησαν σε 
αλματώδη αύξηση του αριθμού των 
κρατουμένων.

Επιπρόσθετα,  η  επιστημονική  ορ-
γάνωση της παραγωγής που εισήγαγε 
ο Ταίηλορ (διασπώντας την παραγω-
γική  διαδικασία  σε  μικρές  επαναλη-
πτικές  κινήσεις,  διευθυνόμενες  από 
τα  πάνω,  δηλαδή  αποσπώντας  τον 
έλεγχο και τη γνώση της παραγωγής 
από τους εργάτες) και τελειοποιήθηκε 
από τον Φορντ (εισάγοντας τη γραμ-
μή παραγωγής, άρα και τον χρονικό 
περιορισμό) απαιτούσε αυστηρή επι-
τήρηση  και  έλεγχο  των  εργατών. 
Στην  επόμενη  φάση  της  οργάνωση 
της παραγωγής, το ενδιαφέρον μετα-
τοπίζεται από τη διαδικασία στο άτο-
μο: δείκτες αποδοτικότητας, συνεχείς 
αξιολογήσεις,  παρακολούθηση  στο 
χώρο  εργασίας.  Έτσι,  η  πειθαρχία 
αναδεικνύεται σε κεντρικής σημασίας 
τεχνική  για  τη  μεγιστοποίηση  του 
κέρδους.

Η  διαμόρφωση  του  αστικού 
κράτους  ως  Κράτους  Δικαίου  προ-
ϋποθέτει  το  αφηρημένο  υποκείμενο 
του πολίτη. Το αστικό δίκαιο συγκα-
λύπτει  τον  ταξικό  χαρακτήρα  των 
σχέσεων που ρυθμίζει:  θέλοντας να 
δείξει  ότι  όλοι  αντιμετωπίζονται  ως 
ίσοι μεταξύ ίσων από την αστική δι-
καιοσύνη,  αποκρύπτει  τα  ιδιαίτερα 
ποιοτικά  χαρακτηριστικά  που  οδη-
γούν στο έγκλημα. Αντίστοιχα και η 
ποινή έχει έναν καθολικό χαρακτήρα. 
Μέτρο  της  δεν  είναι  άλλο  από  την 
αναγωγή  της  σε  μια  μετρήσιμη  πο-
σότητα, το χρόνο. Ο χρόνος της ποι-
νής αντανακλά την αναγωγή της ερ-
γασίας στην αφηρημένη εργασία, που 



μετριέται σε χρόνο και τελικά στο γε-
νικό χρηματικό ισοδύναμο. 

Η  κράτηση  δίνει  την  δυνατότητα 
εφαρμογής ποινών που αντιστοιχούν 
στις  παραπάνω  κοινωνικές  σχέσεις: 
«...H  στέρηση  της  ελευθερίας  για  
ορισμένο  διάστημα  που  αποφασίζει  
το δικαστήριο είναι η χαρακτηριστική 
μορφή  με  την  οποία  το  σύγχρονο 
ποινικό δίκαιο, δηλ.  το αστικό-καπι-
ταλιστικό,  υλοποιεί  την  αρχή  της 
ισότιμης αποζημίωσης. H μορφή αυτή 
συνδέεται ασυνείδητα αλλά πολύ βα-
θιά  με την έννοια  του αφηρημένου 
ανθρώπου  και  της  αφηρημένης  αν-
θρώπινης εργασίας που μετριέται με  
το  χρόνο...  Για  ν’  αναδυθεί  η  ιδέα 
της  δυνατότητας  αποζημίωσης  του 
εγκλήματος  με ένα προκαθορισμένο 
ποσό  αφηρημένης  ελευθερίας,  
χρειάστηκε  όλες  οι  συγκεκριμένες 
μορφές κοινωνικού πλούτου ν’ ανα-
χθούν στην απλούστερη και πιο αφη-
ρημένη μορφή, στην ανθρώπινη ερ-
γασία που μετριέται με το χρόνο... O 
βιομηχανικός καπιταλισμός, η Διακή-
ρυξη  των  Δικαιωμάτων  του  Αν-
θρώπου,  η  Πολιτική  Οικονομία  του 
Ρικάρντο  και  το  σύστημα  της  ορι-
σμένης χρονικά κάθειρξης είναι φαι-
νόμενα που ανήκουν σε μία και την 
αυτή  ιστορική  εποχή»  (E.  Πασου-
κάνις, Μαρξισμός και Δίκαιο, Αθήνα, 
1977)
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τάφραση Σπύρος  Παντελάκης,  εκ-
δόσεις Μαύρη Λίστα, 1999

3. «Το μπουντρούμι και το μάτι 
του κεφαλαίου», στο «Τα παιδιά της 
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2.  Η μετάβαση από την σω-
ματική τιμωρία στη φυλάκιση και 
το ιδεολόγημα του σωφρονισμού
3.

Από  την  περίοδο  του  18ου-
19ου  αιώνα  αναδιαρθρώνεται 
ολόκληρη η ρύθμιση της ποινικής τι-
μωρίας  στη  Δύση.  Πραγματοποιού-
νται  πολυάριθμα  μεταρρυθμιστικά 
σχέδια, ενώ καταργούνται παλιά δια-
τάγματα.  Εμφανίζονται  καινούργιες 
θεωρίες του νόμου και του εγκλήμα-
τος, αλλά και ένας καινούργιος ηθι-
κός και πολιτικός τρόπος αντιμετώπι-
σης του ίδιου του εγκλήματος. Μέσα 
στις  γενικότερες  συνθήκες  που  επι-
κράτησαν στις δυτικές κοινωνίες, ιδί-
ως μετά τη Γαλλική Επανάσταση του 
1789, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση 
από παλαιότερους τρόπους τιμωρίας 
(σωματική  τιμωρία)  σε  σύγχρονους 
τρόπους  (φυλάκιση).  Σύμφωνα  με 
τον  Φουκώ,  αυτή  η  μεταρρύθμιση 
δεν οφείλεται τόσο στον ανθρωπισμό 
των  διαφωτιστών  μεταρρυθμιστών 
της εποχής, όσο στις πολιτισμικές και 
πολιτικές  αλλαγές  που  έφερε  το 
πέρασμα από τη μεσαιωνική μοναρ-
χία στον σύγχρονο φιλελεύθερο κα-
πιταλισμό.

Η  ποινή  αποτελεί  πλέον  μια  πιο 
συγκαλυμμένη  πλευρά  της  ποινικής 
διαδικασίας, η οποία εκτίεται μέσα σε 
περιορισμένους  χώρους.  Η  φυλακή 
δεν έχει επαφή με το εξωτερικό περι-
βάλλον. Η φυλάκιση δεν διακόπτεται, 
παρά  μόνο  όταν  το  έργο  της  έχει 
ολότελα  εκπληρωθεί.  «Αδιάλειπτη 
πρέπει να είναι η επιβολή της πάνω 
στο άτομο: ακατάπαυστη πειθαρχία» 



(Φουκώ, 2005:309). Αυτή η εξέλιξη 
επιφέρει πολλές συνέπειες: η τιμωρία 
εισχωρεί  πλέον  στην  περιοχή  της 
αφηρημένης  συνείδησης.  Σύμφωνα 
με τον Φουκώ, όσο η Υπέρτατη Εξου-
σία, προσωποποιημένη στο βασιλιά ή 
το  μονάρχη,  παρέμενε  το  κεντρικό 
πρόσωπο σε ολόκληρο το νομικό οι-
κοδόμημα  της  Δύσης,  η  τιμωρία 
"γυρνούσε" γύρω απ' αυτόν. Όταν οι 
κοινωνικές,  πολιτικές  και  ποινικές 
ανακατατάξεις του 18ου-19ου αιώνα 
ανέδειξαν την ελευθερία ως υπέρτατο 
αγαθό, αντίστοιχα η τιμωρία στράφη-
κε γύρω από αυτήν. Η τιμωρία πλέον 
βασίζεται πρώτα απ' όλα στη «στέρη-
ση  της  ελευθερίας»  (Φουκώ, 
2005:305) και αυτό επιτυγχάνεται με 
τον περιορισμό  του  κατάδικου μέσα 
σε έναν συγκεκριμένο χώρο. Ο Δια-
φωτισμός που ανακάλυψε τις ελευθε-
ρίες  εφηύρε  και  την  τιμωρία  μέσω 
της φυλακής. 

H  παραπάνω  μεταρρύθμιση  είναι 
μια στρατηγική για την αναδιάρθρω-
ση της κολαστικής εξουσίας σύμφω-
να με μέθοδες που την καθιστούν πιο 
ομαλή, πιο σταθερή και πιο αποτελε-
σματική. Ο παλαιότερος τρόπος τιμω-
ρίας  αντικαθίσταται  με  μια  τεράστια 
περιφραγμένη, περίπλοκη και ιεραρ-
χημένη αρχιτεκτονική, που εντάσσε-
ται  στον  κρατικό  μηχανισμό.  Δη-
μιουργείται μια ολότελα διαφορετική 
υλικότητα,  μια  ολότελα  διαφορετική 
φυσική  της  εξουσίας,  ένας  ολότελα 
διαφορετικός  τρόπος  περίζωσης  του 
ανθρώπινου  σώματος.  Μεταξύ  του 
εγκλήματος και  της  επιστροφής στη 
νομιμότητα, η φυλακή θα αποτελέσει 
«ένα  χώρο  ανάμεσα  σε  δύο 
κόσμους», έναν τόπο κατάλληλο για 
τις  ατομικές  μεταμορφώσεις  που θα 
επαναφέρουν στο Κράτος τους υπη-
κόους  που  είχε  χάσει,  μιας  και  το 
απομονωμένο  κελί  εξασφαλίζει  τη 
διαδικασία ανασύστασης του ατόμου 

ως υποκειμένου δικαίου: αναμετάδο-
ση μορφών εξαναγκασμού και πειθα-
ναγκασμού  (ωράρια,  υποχρεωτικές 
κινήσεις,  τακτικές  δραστηριότητες, 
μοναχικός  στοχασμός,  εργασία  μαζί 
με άλλους, σιωπή κ.ά.). 

Όπως  αναφέρεται  και  παραπάνω, 
εκείνο  που  επιχειρείται  με  αυτή  τη 
νέα μέθοδο είναι να ανασυγκροτηθεί 
το νομικό υποκείμενο του κοινωνικού 
συμβολαίου, ή να διαπλαστεί ένα πει-
θήνιο  υποκείμενο,  υποταγμένο  στη 
γενική  και  ταυτόχρονα  λεπτομε-
ρέστατη  μορφή  της  εξουσίας.  Επι-
πλέον, η ποινή ποσοτικοποιείται σύμ-
φωνα  με  τη  χρονική  της  διάρκεια. 
Στερώντας το χρόνο από τον κατάδι-
κο, η φυλάκιση φαίνεται να εκφράζει 
την ιδέα ότι η παράβαση έχει βλάψει, 
πέρα  από  το  θύμα,  την  κοινωνία 
ολόκληρη. Από εδώ προέρχεται και η 
τόσο κοινή για τη λειτουργία της τι-
μωρίας έκφραση, ότι φυλακίζεται κα-
νείς για να «ξεπληρώσει το χρέος του 
στην κοινωνία» (Φουκώ, 2005:305).

Ο  εγκληματίας,  στιγματισμένος 
σαν κοινός  εχθρός,  που όλοι  έχουν 
συμφέρον να τον καταδιώξουν, τίθε-
ται έξω από το κοινωνικό συμβόλαιο, 
χάνει δηλαδή την ιδιότητα του πολί-
τη·  εμφανίζεται  ως  ημιάγριος,  κα-
κούργος, τέρας, ίσως και τρελός, άρ-
ρωστος, «ανώμαλος». Η φυλακή γί-
νεται  με  αυτό  τον  τρόπο  πρόθυμα 
αποδεκτή,  αφού  εγκλείοντας,  ανα-
μορφώνοντας,  καθυποτάσσοντας, 
αναδημιουργεί. Πρέπει, ως πειθαρχι-
κός μηχανισμός, να καταπιάνεται με 
όλες τις πλευρές του ατόμου, με τη 
σωματική εκγύμνασή του, την κλίση 
του για εργασία, την καθημερινή του 
συμπεριφορά,  την  ηθική  στάση,  τις 
δεξιότητές  του·  πολύ  περισσότερο 
από  το  σχολείο  ή  το  στρατό,  που 
υπονοούν κάποια εξειδίκευση. 

Η σύγχρονη  τιμωρητική  δεν τολ-
μάει να πει πια ότι τιμωρεί τα εγκλή-



ματα. Ισχυρίζεται ότι «αναμορφώνει» 
τους εγκληματίες, ότι  αποτελεί προ-
σπάθεια  σωφρονισμού,  θεραπείας. 
Από εδώ προκύπτει το σύστημα προ-
στασίας που η δικαιοσύνη έχει εγκα-
ταστήσει ανάμεσα σ’ αυτήν και στην 
ποινή που επιβάλλει. Απενοχοποιείται 
με  ένα  γραφειοκρατικό  καταχώνια-
σμα  της  ποινής.  Ο  «σωφρονισμός» 
κάνει την ποινή να φαίνεται ως «εξι-
λέωση του αμαρτήματος» και απαλ-
λάσσει τους δικαστές από το αισχρό 
επάγγελμα της επιβολής τιμωρίας. Ο 
στιγματισμός καταργείται στην Γαλλία 
το 1832 και στην Αγγλία το 1834. Τα 
βασανιστήρια  εγκαταλείπονται  γύρω 
στα 1830-1848. Στην εποχή του Δια-
φωτισμού, το σώμα δεν πρέπει πια να 
αγγίζεται, ή τουλάχιστον το λιγότερο 
δυνατό. 

Συνοψίζοντας, μέσα στις γενικότε-
ρες  συνθήκες  που επικράτησαν στις 
δυτικές  κοινωνίες,  ιδίως  μετά  την 
Γαλλική Επανάσταση, πραγματοποιή-
θηκε η μετάβαση από παλαιότερους 
τρόπους τιμωρίας, με σωματική τελε-
τουργία, στο σύγχρονο τρόπο τιμωρί-
ας,  τη  φυλάκιση.  Επιπλέον,  εξα-
πλώθηκαν σε ολόκληρο τον κοινωνι-
κό κορμό μέθοδοι που χρησιμοποιού-
νταν  ήδη  σε  μοναστήρια  και  στο 
στρατό  για  την  επιβολή  πειθαρχίας, 
προπάντων όμως σε χώρους όπου η 
υπακοή και η πειθαρχία θεωρούνται 
sine qua non: στις φυλακές των κρα-
τουμένων,  στα  σχολεία  των  μαθη-
τών,  στα άσυλα των φρενοβλαβών, 
στους χώρους απασχόλησης των ερ-
γαζομένων. 

Πηγές
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2. “Η γέννηση της φυλακής και 
το  ιδεολόγημα  του  εγκλει-
σμού με αφορμή τις πρόσφα-
τες κινητοποιήσεις στις φυλα-
κές”,  μπροσούρα  από  το 
αντιεξουσιαστικό  στέκι  πα-
ντείου, 2008

Πανοπτικόν

Aπό  τις  αρχές  του  19ου 
αιώνα εισάγεται στην οργάνωση ερ-
γοστασίων  –αλλά  και  ευρύτερα,  σε 
σχολεία,  νοσοκομεία,  στρατώνες 
κ.α.)– η διαρρύθμιση των χώρων με 
κριτήριο  την  ευκολία  επιτήρησης, 
αλλά  και  ο  χρονικός  προγραμματι-
σμός έτσι ώστε κάθε λεπτό να είναι 
οικονομικά  αξιοποιήσιμο.  Όλα  αυτά 



δεν αποσκοπούσαν μόνο στην υποτα-
γή των ανθρώπων αλλά και στην με-
γαλύτερη δυνατή αύξηση της παρα-
γωγής.  Αυτή  η  τάση  για  διαίρεση, 
επιτήρηση,  πειθάρχηση δημιούργησε 
και  τις  ανάλογες  αρχιτεκτονικές 
τάσεις.  Ο  καταμερισμός  του  χώρου 
στα στρατόπεδα -ένας καταμερισμός 
που εξυπηρετεί τις ανάγκες άσκησης 
εξουσίας και της ύπαρξης ιεραρχικών 
δομών- έγινε υπόδειγμα στον σχεδια-
σμό  χώρων  εργασίας,  ασύλων,  σω-
φρονιστικών  καταστημάτων,  εργατι-
κών συνοικισμών κ.λπ.  Έτσι  γεννή-
θηκε  μια  αρχιτεκτονική  που  προ-
σπάθησε να εκφράσει με την εξωτε-
ρική όψη των κτηρίων το  Μεγαλείο 
και τη Δύναμη και με την εσωτερική 
διαρρύθμιση να ικανοποιήσει απαιτή-
σεις όπως τον ολοκληρωτικό έλεγχο 
του εξατομικευμένου ανθρώπου.

Ο  ιδανικός  τρόπος  ελέγχου  είναι 
αυτός που επιτρέπει, με μια μόνο μα-
τιά, την επιθεώρηση και τον έλεγχο 
όλων.  Έτσι,  γίνεται  επιτακτική  η 
εφαρμογή ενός ολοκληρωτικού ελέγ-
χου στα  πρότυπα του “Πανοπτικού” 
του Τζέρεμυ Μπένθαμ – ταυτόχρονη 
επιτήρηση  και  παρατήρηση,  βε-
βαιότητα  και  διαφάνεια.  Η  φυλακή 
αποτέλεσε τον κατ' εξοχήν χώρο πει-
ραματισμού  γύρω  από  αυτό  το 
πρότυπο. Το Πανοπτικόν αποτέλεσε, 
γύρω στα 1830-1840, την αρχιτεκτο-
νική  βάση  πειραματικών  σχεδίων 
χώρων φυλάκισης, καθώς θεωρητικά 
τελειοποιούσε τις  μεθόδους  ελέγχου 
και επιβολής εξουσίας. Στις φυλακές 
αυτού του είδους οι χώροι είναι δια-
τεταγμένοι  με  τον  εξής  τρόπο:  το 
κτήριο σε κάτοψη είναι κυκλικό, στην 
περιφέρεια του κύκλου βρίσκονται τα 
κελιά  και  στο  κέντρο του ο πύργος 
ελέγχου  απ’  όπου  υπάρχει  άμεση 
οπτική  επαφή προς  όλες  τις  κατευ-
θύνσεις. Ο φυλακισμένος είναι συνε-
χώς εκτεθειμένος στο βλέμμα του δε-

σμοφύλακα. Οι πλαϊνοί τοίχοι του κε-
λιού αποκλείουν τη δυνατότητα επα-
φής  με  τους  διπλανούς  κρατούμε-
νους και έτσι αποφεύγεται ο κίνδυνος 
μαζικής απόπειρας απόδρασης.

Το  πανοπτικό  αυτό  σύστημα  δη-
μιουργεί  μονάδες  χώρων  που  επι-
τρέπουν την αδιάκοπη παρακολούθη-
ση και την άμεση αναγνώριση. Στην 
ουσία, από τις τρεις λειτουργίες του 
«μπουντρουμιού» (εγκλεισμό, στέρη-
ση φωτός και απόκρυψη), παραμένει 
μόνο  η  πρώτη  και  καταργούνται  οι 
άλλες  δύο.  Το  άπλετο  φως  και  το 
βλέμμα του επιτηρητή συλλαμβάνουν 
περισσότερα  απ’  ότι  το  σκοτάδι.  Η 
ορατότητα είναι μια παγίδα. Οι επιτη-
ρούμενοι έχουν την αίσθηση ότι πα-
ρακολουθούνται συνεχώς, ανεξάρτη-
τα από το αν αυτό ισχύει κάθε στιγμή 
ή  όχι.  Για  να  εξαλειφθεί  τελείως  η 
δυνατότητα  του  κρατούμενου  να 
αντιλαμβάνεται  πότε  παρακολουθεί-
ται  και  πότε  όχι,  ο  Μπένθαμ,  εκτός 
από τα πατζούρια στα παράθυρα του 
πύργου ελέγχου, σκέφτηκε επίσης να 
διαχωρίσει  το  εσωτερικό  του  κατά 
τέτοιον τρόπο ώστε ούτε η παραμι-
κρή  ακτίνα  φωτός  να  μην  προδίδει 
την παρουσία του επιστάτη.

Το Πανοπτικόν, παρ’ όλα τα κατα-
σταλτικά  του  πλεονεκτήματα,  δεν 
εφαρμόστηκε  ποτέ  επακριβώς  στην 
πράξη  γιατί  είχε  και  σοβαρά  ελατ-
τώματα: 1) Η εφαρμογή του σχεδίου 
σε  μεγάλη  κλίμακα  δεν  επέτρεπε 
καλή οπτική επαφή, 2) το ένα τρίτο 
των κελιών έμενε χωρίς ήλιο και 3) 
τα σχέδια δεν πρόσφεραν δυνατότη-
τα για ποιοτικό διαχωρισμό των κρα-
τουμένων.  Παρ’  όλα  αυτά,  στοιχεία 
του  βρήκαν  και  βρίσκουν  αρκετές 
εφαρμογές  σε  νοσοκομεία,  εργο-
στάσια,  σχολεία,  φυλακές κ.α.  Γενι-
κά,  σε  χώρους  (εσωτερικούς,  αλλά 
και  εξωτερικούς)  όπου  χρειάζεται 



εποπτεία του έργου ή της συμπεριφο-
ράς των ατόμων.  

Πηγές
1. Winfried  Reebs,  «Φυλακές 

και αρχιτεκτονική»
2. “Η γέννηση της φυλακής και 

το  ιδεολόγημα  του  εγκλει-
σμού με αφορμή τις πρόσφα-
τες  κινητοποιήσεις  στις  φυ-
λακές”, μπροσούρα  από  το 
αντιεξουσιαστικό  στέκι  πα-
ντείου, 2008

Εγκληματικότητα: ανθρώπινη 
φύση ή κοινωνία;

Ένα από τα συνηθέστερα επιχειρήμα-
τα όταν περιγράφουμε ως αναρχικοί 
την  κοινωνία  που  οραματιζόμαστε, 
μια κοινωνία χωρίς εγκλεισμό και φυ-
λακές,  είναι  ότι  κάτι  τέτοιο  είναι 
ανέφικτο.  Διότι  η  ανθρώπινη  φύση 
ρέπει  εγγενώς  προς  τη  βία  και  το 
έγκλημα, οπότε δεν πρόκειται να στα-
ματήσουν να υπάρχουν βιαιοπραγίες, 
ακόμα και αν οι κοινωνικές συνθήκες 
αλλάξουν. Στο κομμάτι που ακολου-
θεί  επιχειρούμε  να  αποδομήσουμε 
αυτή τη συλλογιστική, δείχνοντας ότι 
ενώ το γενετικό προφίλ της βίας έχει 
αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευ-
νών ιστορικά, φαίνεται ότι ο διαχωρι-
σμός  των  βιολογικών  παραγόντων 
από την ανατροφή και  τη  διαπαιδα-
γώγηση, το περιβάλλον δηλαδή, είναι 
ανέφικτη. Επιστήμονες εξακολουθούν 
και σήμερα να προσπαθούν να απο-
δείξουν  ότι  βιολογικοί  παράγοντες 
από μόνοι τους επαρκούν για την εκ-
δήλωση  παραβατικής  συμπεριφοράς, 
ότι το έγκλημα «κυλάει στις φλέβες» 

ορισμένων ανθρώπων. Ωστόσο, παρά 
τις  σύγχρονες δυνατότητες της νευ-
ροεπιστήμης,  ακόμα και  τη  γέννηση 
εξειδικευμένων  κλάδων  για  τη  διε-
ρεύνηση των βιολογικών αιτιών της 
εγκληματικότητας  (π.χ.  νευροεγκλη-
ματολογία), ο ρόλος του περιβάλλο-
ντος  αποδεικνύεται  καταλυτικός  πα-
ράγοντας. 

Ξεκινώντας από τη
 φυσιογνωμική….

 Η αναζήτηση των αιτιών εκδήλωσης 
αντικοινωνικών  συμπεριφορών  πάει 
πολύ πίσω στην ιστορία. Θα μπορού-
σαμε  να  πούμε  ότι  «επιστημονική» 
βάση αυτή της αναζήτησης αποτέλεσε 
η φυσιογνωμική. Σύμφωνα με τη φυ-
σιογνωμική,  η  ψυχοσύνθεση  ενός 
ατόμου  αντανακλάται  πάνω  στην 
εξωτερική του εμφάνιση. Οπότε εξε-
τάζοντας  χαρακτηριστικά  όπως  το 
σχήμα του προσώπου, τη στάση του 
σώματος,  τον  ήχο  της  φωνής  κτλ. 
μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσμα-
τα για το χαρακτήρα, τη συμπεριφο-
ρά, ακόμα και τις κρυφές σκέψεις και 
επιθυμίες κάποιου. 

Η  φυσιογνωμική  εμφανίστηκε 
στην αρχαιότητα, με σκοπό την διε-
ρεύνηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ 
του  εξωτερικού  (φυσικού)  και  του 
εσωτερικού  (ψυχικού)  κόσμου,  του 
αδιαχώριστου  δηλαδή  ψυχής  και 
σώματος.  Ο  Αριστοτέλης  αναζήτησε 
πρώτος  κοινά  χαρακτηριστικά  στα 
πρόσωπα ανθρώπων και στις μορφές 
ζώων,  με  το  σκεπτικό  ότι  όποιος 
μοιάζει  με  ένα  συγκεκριμένο  ζώο 
πρέπει  να  έχει  και  τις  ψυχικές  δια-
θέσεις του ζώου αυτού («Φυσιογνω-
μικά»). Ο Ιπποκράτης παρουσίασε το 
ιπποκρατικό  προσωπείο,  δηλαδή  τα 
σημάδια  που  βοηθούν  την  ορθή 
πρόγνωση:  πρόσωπο,  μάτια,  μύτη, 
χείλια («Προγνωστικόν»).



Η  εγκαταλειμμένη  από  την  αρ-
χαιότητα  φυσιογνωμική  αναβίωνε 
κατά  καιρούς  μέσα  στους  αιώνες 
ακροβατώντας  μεταξύ  παρατήρησης 
και  μαντικής.  Κατά  τον  16ο-17ο 
αιώνα η «ύποπτη φυσιογνωμία» απο-
τελούσε  σοβαρό  λόγο  θεμελίωσης 
ενοχής, κατά τους ποινικολόγους της 
εποχής.  Έτσι,  αν  δύο  άτομα  ήταν 
ύποπτα για ένα έγκλημα, ο πιο άσχη-
μος  ανακρινόταν  και  βασανιζόταν 
πρώτος.  Αντιλήψεις  σαν  αυτές,  σε 
συνδυασμό με την εξέλιξη της ανατο-
μίας  την εποχή  εκείνη,  έδωσαν νέα 
ώθηση  στη  φυσιογνωμική.  Πατέρας 
του κλάδου θεωρείται ο ελβετός ποι-
ητής  και  θεολόγος  Johann  Kaspar 
Lavater (1741-1801), ο οποίος έριξε 
το βάρος των ερευνών του στη με-
λέτη κρανίων, αλλά ενέταξε στη φυ-
σιογνωμική και τις στάσεις του σώμα-
τος, τις κινήσεις, τις εκφράσεις, τον 
τόνο της φωνής, τον γραφικό χαρα-
κτήρα.

Άλλη  προσωπικότητα-σταθμός 
υπήρξε ο ιταλός γιατρός και εγκλη-
ματολόγος Cesare Lombroso (1835-
1909), ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτε-
ρα  με  το  «εγκληματικό  μυαλό».  Το 
κυριότερο έργο του, «Ο εγκληματίας 
άνθρωπος», εκδόθηκε το 1876. Η θε-
ωρία του βασίστηκε στην ανατομική 
μελέτη  νεκρών  εγκληματιών  καθώς 
επίσης  και  σε  ανθρωπομετρικές  με-
θόδους  σε  κρατούμενους.  Κατέληξε 
ότι  υπάρχει  συσχέτιση  μεταξύ  των 
χαρακτηριστικών  του  κρανίου  και 
των  εγκληματικών  ιδιοσυγκρασιών. 
Υποστήριξε ότι οι εγκληματίες διαφο-
ροποιούνται σωματικά από τους «φυ-
σιολογικούς» ανθρώπους, ότι η τάση 
προς το έγκλημα είναι γενετικό χαρα-
κτηριστικό και ότι ο δυνάμει εγκλη-
ματίας απόγονος όμοιων του  είναι‒ ‒  
δυνατόν να αναγνωριστεί από συγκε-
κριμένα  χαρακτηριστικά  του  προ-
σώπου  και  του  κρανίου  του,  που 

προσομοιάζουν με προγενέστερα εξε-
λικτικά  στάδια  του  ανθρώπινου  εί-
δους.  Με βάση τα παραπάνω, σκια-
γράφησε μια εξελικτική ιεραρχία των 
φυλών. Τοποθέτησε του ιταλούς του 
βορρά και τους εβραίους (ήταν και ο 
ίδιος) στην κορυφή και τους ιταλούς 
του νότου, τους βολιβιανούς και τους 
περουβιανούς στη βάση.

Ιδέες όπως οι παραπάνω ενέπνευ-
σαν  τους  φυλετικούς  νόμους  του 
Μουσολίνι.  Ομοίως το έργο του Λα-
βατέρ φαίνεται να γοήτευσε σημαντι-
κούς  διανοούμενους του 18ου-19ου 
αιώνα  (π.χ.  Χέρντερ,  Γκαίτε,  Σοπε-
νάουερ). Με πρωτεργάτη τον ευγονι-
στή Hans F.K. Günther, η φυσιογνω-
μική γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής επί 
ναζιστικού καθεστώτος και  γερμανοί 
επιστήμονες επιδίδονται σε εμπειρικές 
έρευνες για να αποδείξουν ότι υπάρ-
χουν διαφορές μεταξύ των ανθρώπι-
νων «φυλών» και να τις κατατάξουν 
ιεραρχικά. Τέτοιου είδους ρατσιστικές 
θεωρίες, επενδυμένες με «επιστημο-
νικότητα», αξιοποιήθηκαν για να δι-
καιολογήσουν  τις  μεγαλύτερες  θη-
ριωδίες που έχει γνωρίσει η ανθρω-
πότητα. 

         ….έως τη σύγχρονη αναζή-
τηση του    «γονιδίου της εγκλη-

ματικότητας»
Οι σκοτεινές αυτές πτυχές της ιστορί-
ας λίγο φαίνεται να πτοούν σύγχρο-
νους επιστήμονες, που συνεχίζουν να 
αναζητούν  βιολογικές  προδιαθέσεις 
πίσω  από  την  εγκληματικότητα. 
Πλέον η επιστήμη έχει  εξελιχθεί  και 
οι  έρευνες  εντοπίζονται  στη  σφαίρα 
της  γενετικής  και  της  νευροεπιστή-
μης. Το σύγχρονο ερώτημα είναι αν 
υπάρχει γονίδιο της βίας, γονίδιο της 
εγκληματικότητας. Έχουν πραγματο-
ποιηθεί πολυάριθμες έρευνες παγκο-
σμίως  οι  οποίες  βασίζονται  στη  με-
λέτη διδύμων και υιοθετημένων παι-



διών,  προσπαθώντας  να  αποδείξουν 
την κληρονομικότητα της βίας και να 
την αποδώσουν στις γενετικές διαφο-
ρές μεταξύ των ατόμων. Για να πα-
ρακαμφθούν  βιοηθικά  ζητήματα 
γύρω  από  την  πραγματοποίηση 
τέτοιου είδους ερευνών στον άνθρω-
πο,  πολλές  γενετικές  μελέτες  γίνο-
νται πλέον σε πειραματόζωα. 

Το 1965, μια θεωρία που αποπει-
ράθηκε  να  συνδέσει  γενετικές-χρω-
μοσωματικές  ανωμαλίες  με  τη  βία, 
αποδείχθηκε  τελικά  λανθασμένη.  Η 
σύνδεση ενός συγκεκριμένου γενοτύ-
που  με  προδιάθεση  στη  βία  έδωσε 
ώθηση στις έρευνες τη δεκαετία του 
1990. Το σχετικό ενδιαφέρον αναζω-
πυρώθηκε  το  2002  κατόπιν  μιας 
έρευνας που αφορά το γονίδιο MAO-
A1. Ωστόσο οι ενδείξεις για το ρόλο 
του  γονιδίου  αυτού  διαπιστώθηκαν 
σε συνδυασμό με παιδική κακοποίη-
ση. Για την ακρίβεια, όλες οι μελέτες 
που αποδίδουν την απόκλιση από τον 
έλεγχο της βίας  σε βιολογικούς πα-
ράγοντες  προσκρούουν  ξανά  και 
ξανά στην επίδραση του περιβάλλο-
ντος2. 

Μέχρι  σήμερα,  όλες  οι  σχετικές 
έρευνες  καταλήγουν ότι  οι  παράγο-
ντες  που  οδηγούν  στη  βία  και  την 
εγκληματικότητα  είναι  σύνθετοι,  και 
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 

1Ελέγχει τη σύνθεση του ενζύμου 
ΜονοΑμινική Οξειδάση Α που διασπά τη 

σεροτονίνη στον εγκέφαλο – μόριο που 
επηρεάζει τη διάθεσή μας και συνδέεται 
με το άγχος. Το εν λόγω γονίδιο βρέθηκε 
να έχει δύο αλληλόμορφα, εκ των οποίων 
το MAO-A-L υποτίθεται ότι συνδέεται με 
την εκδήλωση αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς, και επειδή βρίσκεται στο X 
χρωμόσωμα, που καθορίζει το φύλο, 
επηρεάζει δυσανάλογα περισσότερο τους 
άνδρες, οι οποίοι έχουν μόνο ένα X.

αποδοθούν αποκλειστικά σε μια γενε-
τική προδιάθεση. Η επίδραση του πε-
ριβάλλοντος  στη  διαμόρφωση  της 
προσωπικότητας είναι καταλυτική και 
οι όποιοι γενετικοί παράγοντες δρουν 
σε συνάρτηση με τις κοινωνικές προ-
σλαμβάνουσες. Με απλά λόγια, η βιο-
λογία δεν είναι «μοίρα», αλλά όλοι οι 
άνθρωποι  είμαστε αυτό που είμαστε 
διότι ζούμε στην κοινωνία που ζούμε. 
Ο  δε  διαχωρισμός  μεταξύ  βιολογι-
κών-κοινωνικών  παραγόντων  είναι 
σχεδόν  αδύνατος,  αν  λάβουμε  υπ’ 
όψιν  ότι  το  κυοφορούμενο  έμβρυο 
επηρεάζεται  σημαντικά  από  τη  δια-
τροφή,  την  άσκηση,  την  πρόσληψη 
ουσιών, το άγχος, την σωματική/ψυ-
χολογική κακοποίηση της μητέρας. Η 
επιρροή  δηλαδή  του  περιβάλλοντος 
ξεκινά πριν καλά καλά έρθουμε στη 
ζωή.  Τέλος,  θέλοντας  να τοποθετή-
σουμε το όλο ζήτημα και  σε ταξική 
βάση,  αξίζει  να  αναφέρουμε  ότι 
ακόμα  και  έρευνες  με  ενδείξεις  ότι 
σοβαρές εγκεφαλικές δυσλειτουργίες 
μπορεί  να  συνδέονται  με  στυγερά 
εγκλήματα, καταλήγουν ότι η σύνδε-
ση βιολογικών δεικτών με την καθη-
μερινή εγκληματικότητα (κλοπές, εν-
δοσυζυγική  βία,  σεξουαλική  παρε-

2 Έρευνα που συνδέει τη 

βία/εγκληματικότητα με τη μετάλλαξη του 
γονιδίου HTR2B αφορά άτομα που είχαν 
καταναλώσει προηγουμένως αλκοόλ. 
Έρευνες που τη συνδέουν με γενετικούς 
πολυμορφισμούς, όπως του γονιδίου 
DAT1 και DRD2, κατέληξαν ότι η 
αποκλίνουσα συμπεριφορά εκδηλωνόταν 
μόνο όταν τα άτομα βίωναν στρες, όπως 
οικογενειακή καταπίεση, χαμηλή 
δημοτικότητα και σχολική αποτυχία. βλ. 
http://www.tovima.gr/science/article/?
aid=498683 

http://www.tovima.gr/science/article/?aid=498683
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=498683


νόχληση κτλ.) είναι εξαιρετικά ασθε-
νής, ουσιαστικά πιθανοτική3. 

        Δυστοπικές προεκτάσεις 
   Παρ’ όλο που δεν υπάρχει μέχρι 
στιγμής  έρευνα που να τεκμηριώνει 
τη χρήση βιολογικών δεδομένων για 
την  πρόληψη  του  εγκλήματος,  οι 
όποιες ενδείξεις είναι πιθανοτικές, εί-
ναι ήδη στο τραπέζι η αξιοποίηση της 
γενετικής της βίας σε δικαστήρια, κα-
θώς και οι προληπτικοί έλεγχοι. Στο 
πρόσφατα δημοσιευμένο βιβλίο «The 
Anatomy of Violence. The Biological 
Roots of Crime», ο συγγραφέας Ρέιν 
φτάνει  στο  σημείο  να  προτείνει  να 
υποβάλλονται σε ένα πρόγραμμα εξε-
τάσεων (εγκεφαλογράφημα και τεστ 
DNA) όλοι οι άντρες 18 και άνω, και 
τον διά βίου περιορισμό όσων, βάσει 
βιολογικών  ενδείξεων,  φανεί  ότι 
έχουν προδιάθεση βίαιης συμπεριφο-
ράς.  Υπάρχουν επίσης  προτάσεις  να 
γίνονται ανάλογοι διαγνωστικοί έλεγ-
χοι σε υπόδικους, ώστε να προβλέπε-
ται ο βαθμός «επικινδυνότητάς» τους 
και να αποφασίζεται ποιοι θα προφυ-
λακίζονται,  ποιοι  κατάδικοι  δεν  θα 
αποφυλακίζονται κ.ο.κ.4 Τέτοιες ιδέες 
και  πρακτικές  που  στιγματίζουν  αυ-
θαίρετα άτομα και οδηγούν σε προ-
ληπτική καταστολή, μπορεί κάλλιστα 
να επεκταθούν σε ευρύτερες ομάδες, 
φουντώνοντας τον ρατσισμό. Επίσης 
αποτελούν πρόφαση για τη συλλογή 
βιολογικού υλικού και το φακέλωμα 
όλων μας. 

Ένας βασικός λόγος που η κυριαρ-
χία χρηματοδοτεί τέτοιες έρευνες εί-
ναι  διότι  αγωνιά  να  τεκμηριώσει  με 

3http://www.nytimes.com/2013/06/23/books/revi
ew/the-anatomy-of-violence-by-adrian-raine.html?
_r=0

4ό.π. 

«επιστημονικά  ευρήματα»,  άρα  δή-
θεν με αντικειμενικότητα, την τερα-
τώδη  κατασταλτική  της  πολιτική. 
Όπως  προαναφέραμε  προσπαθεί  να 
επενδύσει  με  επιστημονικότητα  τη 
συλλογή  βιολογικού  υλικού  και  την 
προληπτική καταστολή, ξεχωρίζοντας 
τους  «δυνάμει  εγκληματίες» από το 
σύνολο.  Με  αυτή  τη  συλλογιστική, 
φαίνεται σαν η ευθύνη του εγκλήμα-
τος να βαραίνει το άτομο, και όχι τον 
τρόπο που είναι οργανωμένη η κοι-
νωνία. Η ευθύνη είναι ατομική, οπότε 
και η τιμωρία πρέπει να είναι ανάλο-
γη,  εκδικητική,  αποκόπτοντας  το 
άτομο από το κοινωνικό του περιβάλ-
λον  για  το  καλό  και  την  ασφάλεια 
των υπολοίπων. Έτσι όχι μόνο μένει 
στο απυρόβλητο το πολιτικοοικονομι-
κό σύστημα και οι κοινωνικές συνθή-
κες που αυτό γεννά,  αλλά επιπλέον 
το κράτος εμφανίζεται ως δομή ανα-
γκαία για την επιβολή του νόμου, της 
τάξης και της ασφάλειας. Η βία του 
κράτους –με τη μορφή είτε της τιμω-
ρίας είτε της απειλής άσκησης βίας, 
με σκοπό την πρόληψη και την απο-
τροπή–  εμφανίζεται  ως  φυσική  και 
αναγκαία για να τιθασεύσει τα εγγενή 
βίαια  ένστικτα  όταν  αυτά  γίνονται 
ανεξέλεγκτα. 

Κάνοντας ένα ζουμ άουτ, βλέπου-
με  ότι  τα  παραπάνω δεν  περιορίζο-
νται μόνο στην περίπτωση των φυλα-
κών  αλλά  αφορούν  τον  εγκλεισμό 
γενικότερα (βλ.  ύπαρξη ασύλων και 
στρατοπέδων συγκέντρωσης). Η κυ-
ριαρχία αποφασίζει  και διατάζει ποια 
είναι  η διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
φυσιολογίας  και  παθολογίας,  πε-
τώντας στα αζήτητα και καταστέλλο-
ντας  με  ψυχοφάρμακα  όσους  δεν 
χωρούν  στα  μοντέλα  κανονικότητας 
που αυτή ορίζει.  Ομοίως, διαχειρίζε-
ται  τις  ροές  πληθυσμών  και  όποτε 
επιθυμεί μπλοκάρει τα σύνορα, στοι-
βάζοντας μετανάστες σε στρατόπεδα 



συγκέντρωσης  επ’  αόριστον,  χωρίς 
καμία νομική διαδικασία ή ενημέρω-
ση για το χρόνο φυλάκισης, με τη δι-
καιολογία ότι είναι επικίνδυνοι για τη 
δημόσια  υγεία  και  ασφάλεια.  Αυτό 
που  εντέλει  συνδέει  τα  θύματα  του 
εγκλεισμού είναι ότι δεν ακολουθούν 
τους κανόνες του παιχνιδιού της κυ-
ριαρχίας, άρα βαφτίζονται οι ιδέες και 
οι πράξεις τους επικίνδυνες ή/και πα-
ράνομες,  και  επίσης  δεν  της  είναι 
χρήσιμα  υποκείμενα  στη  δεδομένη 
συγκυρία, δηλαδή δεν «χωράνε» στο 
καπιταλιστικό  μοντέλο  παραγωγή-
ς-κατανάλωσης (π.χ. οι ψυχασθενείς 
θεωρούνται  παρίες,  διότι  δεν  μπο-
ρούν να  αντεπεξέλθουν στους  ρυθ-
μούς και τις απαιτήσεις της καπιταλι-
στικής  παραγωγής,  ενώ  οι  μετα-
νάστες  είναι  ένα  εργατικό  δυναμικό 
που  πλεονάζει  τώρα  που  το  ντόπιο 
εργατικό  δυναμικό  έγινε  τόσο 
φτηνό). 

Ολοκληρωτισμός:  η  κοινωνία  ως 
στρατόπεδο εργασίας
5.

Οι  σαρωτικές  αλλαγές  στο 
σωφρονιστικό  υπόδειγμα  δεν  μπο-
ρούν να  γίνουν κατανοητές  ξέχωρα 
από  τις  ευρύτερες  αναδιαρθρώσεις 
που επιβάλλει το σύγχρονο καπιταλι-
στικό  παράδειγμα  τόσο  στο  επίπεδο 
των  εργασιακών  σχέσεων  όσο  και 
στο  πεδίο  της  θεσμικής  οργάνωσης. 
Έτσι,  παρατηρούμε  πως  η  αντιδρα-
στική αναδιαπραγμάτευση του κοινω-
νικού  συμβολαίου  –απόρροια  της 
ανελέητης ταξικής επίθεσης από την 
πλευρά των αφεντικών– επιβάλλει σε 
όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής 
ένα νέο πρότυπο. Και αν την περίοδο 
της καπιταλιστικής ευημερίας η κυρί-
αρχη ιδεολογία ήθελε να πείσει πως ο 
ταξικός  πόλεμος  έχει  τελειώσει,  σή-
μερα γίνεται  σαφές  πως το  ξεπέρα-
σμα της  κρίσης  πέρνα  αποκλειστικά 

μέσα  από  την  περαιτέρω  συμπίεση 
της εργασίας. Αν μετά την υπέρβαση 
της κρίσης του '29 και τη θεμελίωση 
του παρεμβατικού κράτους το Εργο-
στάσιο έγινε το σχολείο του ολοκλη-
ρωτισμού, για να θυμηθούμε μια διο-
ρατική  παρατήρηση του  Κώστα  Πα-
παϊωάννου,  σήμερα  το  κυρίαρχο 
πρότυπο είναι το στρατόπεδο εργασί-
ας. 

Η  νομοθετική  μεταρρύθμιση  στις 
φυλακές, τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης για μετανάστες χωρίς χαρτιά και 
φοροοφειλέτες,  συμπλέουν  απόλυτα 
με  τις  μεταρρυθμίσεις  στις  εργασια-
κές σχέσεις όπου το νέο μοντέλο ερ-
γαζόμενου-εγκλείστου  οφείλει  να 
πουλά την εργατική του δύναμη με 
όρους στρατοπέδου: πειθαρχημένος, 
απομονωμένος,  εντατικοποιημένος, 
υπό τον συνεχή εκβιασμό της ανεργί-
ας και υπό αυστηρό έλεγχο και επιτή-
ρηση.  Οι  μετανάστες  των  στρατο-
πέδων  συγκέντρωσης,  οι  φυλακι-
σμένοι των φυλακών νέου τύπου δεν 
αποτελούν  απλά  φόβητρο  ώστε  να 
υποτάσσονται  οι  εργαζόμενοι  μπρο-
στά  στην  απειλή  του  αποκλεισμού, 
αλλά το νέο εργασιακό και παραγωγι-
κό πρότυπο.

Ο άνθρωπος, έλεγε κάπου ο Μισέλ 
Φουκώ, για να είναι χρήσιμος για το 
σύστημα πρέπει να είναι υποταγμένος 
και  παραγωγικός.  Η  παραπάνω 
φράση,  που  κάποτε  θα  έμοιαζε  να 
βγαίνει  από  χείλη  αξιωματικών  των 
SS, σήμερα χρωματίζει τον καθημερι-
νό λόγο των ιεροκηρύκων της εξου-
σίας:  υποταγή,  (αυτο)πειθαρχία  και 
παραγωγικότητα – δουλεία, δουλειά, 
δουλεία.

Είναι  σαφές  πια  πως  κάθε  ίχνος 
ανθρώπινης  ζωτικότητας  και  δη-
μιουργίας  γίνεται  στόχος  του  κεφα-
λαίου στον αφηνιασμένο αγώνα του 
για  όλο  και  συνολικότερη  εκμετάλ-
λευση.  Το  στρατόπεδο  εργασίας,  η 



φυσική προέκταση της φυλακής, γί-
νεται σήμερα –όπως κάποτε η αλυσί-
δα παραγωγής του Φορντ– το ανα-
γκαίο εργαλείο του καπιταλισμού για 
να υπερβεί την κρίση του, οδηγώντας 
την  εκμετάλλευση  της  ανθρώπινης 
εργασίας και τη λεηλασία της φύσης 
σε  αφάνταστα  υψηλότερα  επίπεδα, 
πέρα από το όριο που καθένας μπο-
ρούσε ίσως κάποτε να φανταστεί.

Και  είναι  αυτή  η  οπτική  της  πιο 
εφιαλτικής  μορφής  ολοκληρωτικού 
καπιταλισμού που δικαιώνει το όραμα 
των ναζί, 70 χρόνια μετά την τυπική 
του ήττα. Αν κάποτε η εργατική τάξη 
πίστεψε  πως  τα  τείχη  του  Άουσβιτς 
έπεσαν  με  τη  νίκη  των  συμμάχων, 
σήμερα  το  κοινωνικό  του  πρότυπο 
παίρνει την ιστορική του εκδίκηση. Η 
εφιαλτική  φράση του  Γκέμπελς  «θα 
επιστρέψουμε  και  θα  τρέμει  η  γη» 
δεν ακούγεται πια καθόλου σαν φάρ-
σα.  Κάποτε  ο  Μπρεχτ  μας  προειδο-
ποιούσε για την κοντόφθαλμη αδια-
φορία  μπροστά  στην  εκδίωξη  κομ-
μουνιστών  και  εβραίων  και  για  το 
προφανές συμπέρασμα πως «όταν θα 
έρθουν για εμάς, κανένας δεν θα εί-
ναι εκεί για να αντισταθεί». Σήμερα 
οφείλουμε  να  αναρωτηθούμε  αν  τη 
θέση  κομμουνιστών  και  εβραίων 
έχουν  πάρει  οι  μορφές  του  μετα-
νάστη και του φυλακισμένου. Οι πυ-
ροβολισμοί  των αφεντικών στη Μα-
νωλάδα, οι μαζικές εκτελέσεις στο Αι-
γαίο,  οι  καθημερινοί  θάνατοι  σε 
στρατόπεδα και φυλακές, τα πογκρόμ 
των ταγμάτων εφόδου και της αστυ-
νομίας, οι βασανισμοί κρατουμένων, 
θα πρέπει να διαλύσουν κάθε αμφι-
βολία.  Ας  μην  γελιόμαστε,  στόχος 
του ύστερου καπιταλισμού δεν είναι 
άλλος από το μαζικό θάνατο: η τελι-
κή λύση!

Ταξική  και  ιδεολογική  σύσταση 
των ελληνικών φυλακών
6.
        Από την εξέγερση των κρατου-
μένων και τη μαζικότατη απεργία πεί-
νας του 2008 (που κανένα μέσο μαζι-
κής εξαπάτησης δεν πρόβαλε και κα-
νένας  θεσμικός  λακές  δεν  στήριξε), 
έφτασε  σήμερα  ο  αριθμός  των 
έγκλειστων  ανθρώπων  (σε  φυλακές 
και  στρατόπεδα  συγκέντρωσης)  να 
έχει σχεδόν διπλασιαστεί (!). Από 12 
χιλιάδες το 2008 σε 20 χιλιάδες σή-
μερα.  (Σημείωση:  το  1979  ήταν 
2.700). 

Ο ίδιος ο νόμος παράγει το έγκλη-
μα. Αν σήμερα οι κρατούμενοι είναι 
πολλαπλάσιοι απ’ ότι στην αρχή της 
μεταπολίτευσης, αυτό δεν έγινε επει-
δή αυξήθηκε το “έγκλημα” αλλά γιατί 
θεσμοθετήθηκε διαφορετικά το τι εί-
ναι έγκλημα. Δεκάδες αδικήματα που 
κάποτε  δεν  τιμωρούνταν,  οδηγούν 
σήμερα σε φυλάκιση για ψύλλου πή-
δημα.  Η  ίδια  η  κοινωνική  σύσταση 
της  φυλακής  καταδεικνύει  το  είδος 
του “εγκλήματος” που θέλει να κατα-
στείλει  η  εξουσία.  Η  συντριπτική 
πλειοψηφία  των  κρατουμένων  στις 
φυλακές του ελληνικού κράτους είναι 
μετανάστες  χωρίς  χαρτιά,  μικρο-
κλέφτες, φτωχοδιάβολοι, τοξικοεξαρ-
τημένοι,  πολιτικοί  κρατούμενοι,  άν-
θρωποι  δηλαδή  που  το  “έγκλημά” 
τους συνδέεται απόλυτα με την ταξι-
κή τους θέση.

Η ταξική-ιδεολογική σύσταση των 
φυλακισμένων στην ελλάδα έχει μα-
κρόχρονη  ιστορία.  Σχετίζεται  άμεσα 
με  την  εξέλιξη  της  νομοθεσίας,  η 
οποία συνεχώς αναπροσαρμόζεται και 
σκληραίνει  ώστε να αποκρούει  τους 
κατά  καιρούς  πολιτικούς-ταξικούς 
κινδύνους.  Ακολουθούν  κάποιοι 
σταθμοί  στην  εξέλιξη  του  νομικού 
πλαισίου  στην  ελλάδα,  που  αποδει-
κνύουν ότι η ποινική δικαιοσύνη απο-



τελεί την επιβολή της ταξικής κατα-
στολής στον καπιταλισμό, ανεξαρτή-
τως πολιτικού καθεστώτος (δικτατο-
ρία-δημοκρατία) και διαχείρισης (κυ-
βέρνησης).

Το 1871 θεσπίζεται νόμος εναντίον 
της ληστείας, σοβαρού κινδύνου της 
εποχής  για  το  νεοσύστατο  κράτος. 
Νόμος  του  1913  επιτρέπει  την 
εκτόπιση  των  πρώτων  σοσιαλιστών, 
υπό τον φόβο της επίδρασης των ιδε-
ών  της  ρωσικής  επανάστασης.  Το 
1929,  το  βενιζελικό  ιδιώνυμο  προ-
βλέπει  τη  φυλάκιση/εκτόπιση  όσων 
επιδιώκουν  «την  εφαρμογήν  ιδεών 
εχουσών ως έκδηλον σκοπόν την διά 
βιαίων μέσων αντατροπήν του κρα-
τούντος  κοινωνικού  συστήματος»  ή 
ασκούν  «προσηλυτισμό»  προς  αυτό 
το σκοπό, καθώς και όποιου «επωφε-
λούμενος απεργίας ή λοκ άουτ, προ-
καλεί  ταραχάς  ή  συγκρούσεις».  Επί 
καθεστώτος  Μεταξά  ενισχύεται  η 
αντικομμουνιστική νομοθεσία με τον 
Αναγκαστικό Νόμο 117 «περί μέτρων 
προς  καταπολέμησιν  του  κομμουνι-
σμού και των εκ τούτου συνεπειών», 
δίνοντας στη δικτατορία τη «νόμιμη» 
δυνατότητα να διώκει κόμματα, κοι-
νωνικές  οργανώσεις  και  φορείς, 
ιδέες,  συγγραφείς,  αλλά  και  βιβλία 
κατά το πρότυπο των φασιστικών κα-
θεστώτων.  Ο  ΑΝ  117,  συμπλήρωνε 
τον ΑΝ 1075 «περί μέτρων ασφαλεί-
ας  του  κοινωνικού  καθεστώτος  και 
προστασίας των πολιτών», νόμο που 
θέσπιζε  μεθοδεύσεις  όπως  τα  στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, τα πιστοποιη-
τικά κοινωνικών φρονημάτων και τις 
δηλώσεις μετανοίας. Πολλές από αυ-
τές  αξιοποιήθηκαν  κατά  κόρον  στη 
μεταπολεμική και μετεμφυλιακή περί-
οδο, μετά δηλαδή την πτώση του δι-
κτατορικού καθεστώτος. 

Οι κυβερνήσεις του εμφυλίου κλη-
ρονόμησαν  τη  νομική  βάση  για  να 
αντιμετωπίσουν το δεύτερο αντάρτι-

κο  του Δημοκρατικού  Στρατού.  Την 
«διάνθισαν»  περαιτέρω  με  έκτακτα 
μέτρα  για  τη  δημόσια  τάξη  και 
ασφάλεια (Ψήφισμα Γ): καταδίκη σε 
θάνατο  των  «καταρτίσαντων  ένο-
πλους  ομάδας»,  αυστηρές  τιμωρίες 
απεργών και διαδηλωτών σε εργατικά 
συλλαλητήρια, διευκόλυνση των κατ’ 
οίκων ερευνών κτλ.  Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση του ΑΝ 516/1948 
που  συγκροτούσε  σε  κάθε  δημόσια 
υπηρεσία  «συμβούλια  νομιμοφροσύ-
νης» για να διερευνήσουν αν υπήρ-
χαν  υπάλληλοι  συμπαθούντες  των 
«συμμοριτών».  Μεγάλης  σημασίας 
επίσης για όλες τις κυβερνήσεις –της 
Χούντας συμπεριλαμβανομένης, μιας 
και καταργήθηκε το 1974– ήταν ο ΑΝ 
509/1947, που έθετε εκτός νόμου το 
ΚΚΕ  και  προέβλεπε  την  παραπομπή 
για το σχετικό αδίκημα σε στρατοδι-
κεία,  οδηγώντας  στην  εκτέλεση,  τη 
φυλάκιση και τον εκτοπισμό πολλών 
χιλιάδων κομμουνιστών. Στη μεταπο-
λίτευση, η «αποκατεστημένη» δημο-
κρατία  θωρακίζει  κατασταλτικά  το 
κράτος  με  σειρά  αντεργατικών 
νόμων, εμποδίζοντας την αυτοδύνα-
μη και αυτόνομη οργάνωση των ερ-
γατών. 

Φτάνοντας  στην  επικαιρότητα, 
στην μετά την 11/9 εποχή, το βάρος 
δίνεται στην πάταξη της «τρομοκρα-
τίας»,  ανεξαρτήτως  κυβέρνησης:  ο 
«σοσιαλιστικός»  τρονομονόμος 
2928/2001  συμπληρώνεται  από  τον 
«φιλελεύθερο»  τρομονόμο  ΙΙ  του 
2004, και ούτω καθεξής. Το κράτος 
εξοπλίζεται  με  κάθε  τρόπο  για  να 
απαντήσει  απο-φασιστικά  στις  προ-
κλήσεις του παρόντος και του μέλλο-
ντος, για να χτυπήσει ριζοσπαστικές 
ιδέες, διαδηλώσεις, πορείες αλληλεγ-
γύης, απεργίες που αποκτούν χαρα-



κτηριστικά  δυναμικών  κινητοποιήσε-
ων5. 

Το νέο νομοσχέδιο
7.
    [Τι  προβλέπει  το  νέο  νομο-
σχέδιο για τις φυλακές]
    Μέσα στη γενικότερη αναδιάρθρω-
ση του καπιταλισμού, που σαρώνει τα 
μέχρι χθες δεδομένα στις εργασιακές 
σχέσεις  και  τις  κοινωνικές  παροχές 
(υγεία, παιδεία, πρόσβαση σε αγαθά 
όπως το ρεύμα και το νερό), η εξου-
σία  σχεδιάζει  να  αναμορφώσει  ολο-
κληρωτικά  έναν  ακόμα  κομβικό  θε-
σμό  του  κράτους:  τις  φυλακές.  Το 
νέο  νομοσχέδιο  που προωθεί  η  συ-
γκυβέρνηση για τις φυλακές δεν έρ-
χεται προφανώς σε μια τυχαία στιγμή 
ούτε  είναι  ξεκρέμαστο.  Ακολουθεί 
την  αντιδραστική  αναμόρφωση  του 
σωφρονιστικού κώδικα,  την  ψήφιση 
αλλεπάλληλων τρομονόμων και γενι-
κότερα την ποινικοποίηση κάθε αντί-
στασης   ακόμα  και  της  ίδιας  της‒  
απεργίας.  Σε  μια  συγκυρία  που  τα 
ζωνάρια  σφίγγουν  ασφυκτικά,  η 
εξουσία οργανώνεται πολύπλευρα για 
να καταστείλει τους αγώνες που ορ-
γανώνονται από τα κάτω.
  Το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει 
θεμελιώδεις αλλαγές του θεσμού της 
φυλακής.  Οι  κρατούμενοι,  που  με 
τους αγώνες τους έχουν αποδείξει ότι 
μπορούν  να  ξεπερνούν  τους  πλα-
στούς διαχωρισμούς (ανάλογα με τη 
χώρα προέλευσης, τη φύση του αδι-
κήματος ή τη βαρύτητα της ποινής) 
και ότι μπορούν να είναι επικίνδυνοι 
για την εξουσία, διαχωρίζονται. 

5«Πολιτικοί κρατούμενοι και ειδικές συνθήκες 
κράτησης: Όψεις της σύγχρονης βαρβαρότητας 
στην καρδιά της δημοκρατίας», ειδική έκδοση 
Υπερσιβηρικός, Φλεβάρης 2005, σελ. 143-144.

   Φυλακές τύπου Γ
  Κεντρικό  σημείο  του νομοσχεδίου 
είναι η λειτουργία φυλακών ύψιστης 
ασφαλείας (καταστήματα «τύπου Γ») 
με  ειδικές  και  ιδιαιτέρως  αυστηρές 
συνθήκες  κράτησης  (σε  ξεχωριστές 
φυλακές αλλά και σε διαφορετικά κε-
λιά) «επικίνδυνων» υπόδικων και κα-
τάδικων για συμμετοχή σε εγκληματι-
κές οργανώσεις (μεταξύ των οποίων 
και όσοι διώκονται με τον αντιτρομο-
κρατικό νόμο), αλλά και όσων συμ-
μετέχουν σε αγώνες κατά τη διάρκεια 
της  κράτησής  τους.  Το  καθεστώς 
κράτησης στις φυλακές τύπου Γ προ-
διαγράφεται στο νέο νομοθέτημα ως 
εξαιρετικά αυστηρό, ανάλογο με εκεί-
νο που εφαρμόζεται σε χώρες όπως 
οι ΗΠΑ. Να σημειώσουμε εδώ ότι το 
παράδειγμα των ΗΠΑ, όπου οι φυλα-
κές ιδιωτικοποιούνται και οι κρατού-
μενοι  χρησιμοποιούνται  αμισθί  για 
εργασία σε μεγάλες επιχειρήσεις, βρί-
σκει πολλούς εγχώριους θιασώτες. 
Προφανώς  κύριος  στόχος  είναι  οι 
υπόδικοι και οι κατάδικοι με βάση το 
νόμο 187 (τρομονόμο) αλλά και όσοι 
κρίνονται  «επικίνδυνοι»  για  την 
ασφάλεια  και  την  τάξη  εντός  και 
εκτός των φυλακών. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, το νέο νομοσχέδιο προ-
βλέπει  «ελαφρύνσεις»  σε  περι-
πτώσεις  χαφιεδισμού.  Έως και  απο-
φυλάκιση  κρατουμένου  προβλέπεται 
εφόσον συλλέξει και καταδώσει πλη-
ροφορίες  για  καταδικασμένους, 
υπόπτους και υπόδικους για «τρομο-
κρατία».
  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  όσοι  θα 
κρατούνται στις φυλακές τύπου Γ -η 
πρώτη θα λειτουργήσει στον Δομοκό- 
δεν  θα  λαμβάνουν  άδειες  κατά  τη 
διάρκεια  της  κράτησής  τους.  Στην 
πραγματικότητα  η  εξουσία  προωθεί 
μέσα από αυτό το σχέδιο τη συνεχή 
απομόνωση των κρατουμένων αυτών 
από του συγγενείς, τους δικηγόρους 



και τους αλληλέγγυους, και την αναί-
ρεση κάθε δικαιώματος μείωσης της 
ποινής (π.χ. με εργασία). Αυτή η εξο-
ρία μέσα στη φυλακή, με τις ακραίες 
συνθήκες κράτησης και απομόνωσης, 
προορίζεται προφανώς για τον εσω-
τερικό εχθρό του κράτους. Για όσους 
θεωρεί  η  εξουσία  ότι  την  απειλούν, 
οπότε οι ιδέες και οι πρακτικές τους 
δεν πρέπει να διαχυθούν σε άλλους 
κρατούμενους ή εκτός της φυλακής. 
  Γι’ αυτό άλλωστε προβλέφθηκε και 
η  δημιουργία  ενός  ειδικού  σώματος 
της  αστυνομίας,  με  απόρρητο  και 
αδιαφανή τρόπο λειτουργίας (δεν θα 
ανακοινωθεί  ούτε  στην  εφημερίδα 
της κυβερνήσεως), επιφορτισμένο με 
τη φρούρηση των φυλακών και την 
καταστολή  αγώνων  εντός  των  τει-
χών. Αρκεί να πούμε ότι προβλέπεται 
το  δικαίωμα  αγοράς  ατομικού  οπλι-
σμού  και  οπλοφορίας  εκτός  ωρών 
υπηρεσίας σε αυτό το εκλεκτό σώμα, 
για να καταλάβουμε ακριβώς τι ρόλο 
έρχεται να επιτελέσει και με τι όρους. 
  Επίσης,  με  το  νομοσχέδιο  προ-
βλέπονται διαδικασίες για την τήρηση 
ειδικού αρχείου γενετικού υλικού στη 
Διεύθυνση  Εγκληματικών  Ερευνών 
της ΕΛ.ΑΣ.

    Φυλακές τύπου Β
    Στις φυλακές τύπου Β θα παραμεί-
νουν  υπόδικοι  και  κατάδικοι  για 
εγκλήματα  «μεσαίας»  ποινική  αξιο-
λόγησης, δηλαδή έως και κακουργή-
ματα που επισύρουν καθείρξεις,  όχι 
όμως ισόβια. Η χορήγηση αδειών θα 
γίνεται εφεξής με αυστηρότερα κρι-
τήρια. 

     Φυλακές τύπου Α
    Οι φυλακές τύπου Α θα μετατρα-
πούν σε αποθήκες ψυχών για υπόδι-
κους  και  κατάδικους  για  χρέη,  και 
όσων γενικά εκτίουν ποινές φυλάκι-

σης έως πέντε χρόνια. Ο ρόλος αυτής 
της  φυλακής  είναι  κατά  κύριο  λόγο 
ψυχολογικός:  μια  συνεχής  δα-
μόκλειος σπάθη πάνω απ’ την κοινω-
νία απειλεί όσους αδυνατούν να πλη-
ρώσουν φόρους και χαράτσια ή επι-
λέγουν συνειδητά τη στάση πληρω-
μών.  Είναι  επίσης  ιδεολογικός:  η 
φτώχεια αντιμετωπίζεται ως έγκλημα, 
υπενθυμίζοντας  ότι  σε  μια  κοινωνία 
διαχωρισμένη  σε  τάξεις,  κουμάντο 
κάνουν οι από πάνω, δηλαδή οι οικο-
νομικά ισχυροί. Η ταξικότητα των φυ-
λακών τύπου Α επισημαίνεται από την 
πρόβλεψη  ενός  «κόσκινου»  που  θα 
οδηγεί  τελικά  στη  φυλακή  όσους 
πραγματικά  δεν  έχουν  να  πλη-
ρώσουν, ενώ οι μεγαλοεπιχειρηματίε-
ς-φοροφυγάδες και τα λοιπά λαμόγια 
θα μπορούν να γλιτώνουν πληρώνο-
ντας ένα πρόστιμο. 

Αντί  επιλόγου:  το  όραμα  των 
αναρχικών για μια κοινωνία χωρίς 
φυλακή
8.
     Σε μια εποχή εξαθλίωσης της ερ-
γατικής τάξης, βίαιης προλεταριοποί-
ησης  των  μεσαίων  στρωμάτων,  σε 
μια  εποχή  που  επαναθεμελιώθηκαν 
στρατόπεδα συγκέντρωσης για μετα-
νάστες και  σχεδιάζονται  στρατόπεδα 
εργασίας  για  φοροοφειλέτες,  που  η 
μία απεργία μετά την άλλη κρίνονται 
παράνομες  και  δεκάδες  άνθρωποι 
που  αντιστέκονται  συλλαμβάνονται, 
βασανίζονται  και  φυλακίζονται,  σε 
μια  εποχή  πανοπτικού  ελέγχου  και 
ολοκληρωτικής  καταστολής  δομών 
και  χώρων  αντίστασης,  η  εξουσία 
σχεδιάζει  τη  νέα  της  κατασταλτική 
πολιτική σε βάρος της κοινωνίας.

Καμία  μεγαλόσχημη  φράση  περί 
δήθεν  σωφρονισμού  δεν  μπορεί  να 
συγκαλύψει ιδεολογικά το σχέδιο των 
κυρίαρχων  για  τη  μετατροπή  όλης 
της κοινωνίας σε φυλακή. Η ολοκλη-



ρωτική  αναμόρφωση  των  φυλακών 
μαζί με τη μετατροπή της κοινωνίας 
σε ένα τεράστιο στρατόπεδο εργασια-
κού  εκβιασμού  και  εξαθλίωσης  χτί-
ζουν τους όρους της νέας ανάπτυξης, 
δηλαδή τις προϋποθέσεις για μια νέα 
αναπαραγωγή  του  κεφαλαίου  πάνω 
στα συντρίμμια της κοινωνίας και στα 
τείχη των φυλακών.

Το  επιχείρημα  περί  «σωφρονι-
σμού» είναι τουλάχιστον φαιδρό. Σε 
συνθήκες  απομόνωσης  από  φίλους 
και οικείους, στέρησης της ελευθερί-
ας,  σεξουαλικής  καταπίεσης,  αυστη-
ρού καθορισμού της ζωής (ομοιομορ-
φία στο ντύσιμο, ημερήσιο πρόγραμ-
μα),  ρυθμισμένης  κοινωνικοποίησης 
(ώρες  προαυλισμού,  επισκεπτηρίων, 
αδειών), έλλειψης εμπειριών και ερε-
θισμάτων, κανένας άνθρωπος δεν γί-
νεται  καλύτερος.  Αν  σε  αυτή  την 
κτηνώδη  καταπίεση  βασικών  αν-
θρώπινων  αναγκών,  προσθέσουμε 
την  καταστολή  (ανθρωποφύλακες, 
κάμερες παρακολούθησης,  σωματική 
κακοποίηση  –  ακόμα  και 
δολοφονίες), τα μαφιόζικα κυκλώμα-
τα  (ναρκωτικών  κ.ά.)  με  πρωτερ-
γάτες  σωφρονιστικούς  υπαλλήλους, 
οποιαδήποτε σχετική ρητορεία καταρ-
ρέει σαν χάρτινος πύργος. 

Εμείς  από  την  πλευρά  μας,  ως 
αναρχικοί,  οραματιζόμαστε  μια  κοι-
νωνία ελεύθερη, χωρίς φυλακές, μια 
κοινωνία στην οποία θα εκλείψει το 
μέσο του εγκλεισμού ως μορφή πει-
θάρχησης,  υποταγής  και  αποκλει-
σμού.  Οραματιζόμαστε  μια  κοινωνία 
η  οποία  θα βασίζεται  στις  αξίες  της 
αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας 
ανάμεσα  στον  κόσμο  που  παράγει 
τον  κοινωνικό  πλούτο,  ανάμεσα  σε 
όλους τους ανθρώπους χωρίς φυλετι-
κούς,  εθνικούς  ή  άλλους  πλαστούς 
διαχωρισμούς που σήμερα επιβάλλει 
η  κυριαρχία.  Μια  κοινωνία,  τέλος, 
που ακριβώς επειδή θα προάγει  και 

θα ενισχύει αυτές τις αξίες, θα δίνει 
τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να 
αναπτύξει  όλες  τις  πτυχές  της  προ-
σωπικότητάς του,  τόσο ατομικά όσο 
και σε συλλογικό επίπεδο. Προφανώς 
και  θα  είναι  μια  κοινωνία  που  θα 
διέπεται από κανόνες, αλλά θα είναι 
κανόνες που θα έχουν συναποφασι-
στεί συλλογικά και δεν θα επιβάλλο-
νται από πάνω διά της βίας (βλ. ταξι-
κή  δικαιοσύνη).  Θα  είναι  κανόνες 
τους οποίους θα ακολουθούμε με τη 
θέλησή  μας,  διότι  εμείς  οι  ίδιοι  θα 
τους  έχουμε  καθορίσει  για  το  καλό 
όλων μας,  και  όπου οι  πιθανές  πα-
ρεκκλίσεις  δεν  θα  αντιμετωπίζονται 
με  εκδικητικότητα,  σαδισμό και  επί-
δειξη ισχύος αλλά ως κοινωνικές πα-
θογένειες  που  μπορούν  να  ξεπερα-
στούν/ιαθούν με τη φροντίδα/ευθύνη 
της  κοινότητας  και  του  ατόμου. 
Στόχος  θα  είναι  η  ενσωμάτωση  και 
όχι ο αποκλεισμός, η καλλιέργεια της 
ατομικής υπευθυνότητας και δέσμευ-
σης προς τους κοινωνικούς κανόνες 
με βάση την ισορροπία ατομικής και 
συλλογικής ελευθερίας.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, το 
όραμά  μας  για  μια  κοινωνία  χωρίς 
εγκλεισμό είναι όχι μόνο εφικτό αλλά 
και αναγκαίο. Ο άνθρωπος δεν ρέπει 
από τη φύση του προς το έγκλημα, 
αλλά  είναι  γέννημα-θρέμα των  κοι-
νωνικών συνθηκών που τον περιβάλ-
λουν  και  τις  καθρεφτίζει.  Οι  προ-
σπάθειες που έχουν γίνει ιστορικά να 
αποδειχθεί το αντίθετο, ότι δηλαδή η 
βία και το έγκλημα ρέουν στις φλέβες 
κάποιων ανθρώπων, όχι μόνο έχουν 
αποδειχθεί άκαρπες αλλά έχουν οδη-
γήσει σε βασανιστήρια σε μεσαιωνικά 
δικαστήρια, εκτρώματα όπως «ιεραρ-
χίες φυλών» και θηριωδίες όπως το 
ολοκαύτωμα.  Ψευδοεπιστήμες  όπως 
η φυσιογνωμική έθρεψαν το φασισμό 
και το ναζισμό, όπως σήμερα η νευ-
ροεγκληματολογία  θρέφει  σχέδια 



προληπτικής καταστολής και εξόντω-
σης με βάση γενετικούς δείκτες. 

Ως αναρχικοί πιστεύουμε ακράδα-
ντα ότι το «έγκλημα» είναι άμεσα συ-
νυφασμένο με την κοινωνική συνθή-
κη  και  με  την  κοινωνική  τάξη:  το 
ποιος  δηλαδή  έχει  την  εξουσία  να 
ορίζει  τι  είναι  έγκλημα  και  με  ποια 
σκοπιμότητα. Η φυλακή δεν υπήρχε 
από πάντα. Αποτελεί θεσμό του αστι-
κού κράτους που θεμελιώθηκε, όπως 
και τα ψυχιατρεία, για να στέκει ως 
φάντασμα πάνω από κάθε ελεύθερο 
άνθρωπο.  Ο  νόμος  ενάντια  στο 
έγκλημα ήρθε  για  να  νομιμοποιήσει 
τη φυλακή και όχι το αντίθετο. Όσο 
υπάρχουν πλούσιοι  και  φτωχοί,  όσο 
υπάρχει  εξουσία,  θα  υπάρχει  πάντα 
έγκλημα, γιατί είναι αυτή η ίδια που 
το γεννά.

Κανείς  δεν  μπορεί  να  προβλέψει 
ακριβώς τι θα γίνει σε μια επαναστα-
τημένη κοινωνία, αλλά το σίγουρο εί-
ναι ότι ακόμα και αν δεν εξαλειφθεί η 
εγκληματικότητα, σίγουρα θα μειωθεί 
σημαντικά. Διότι σε μια κοινωνία χω-
ρισμένη  σε  τάξεις,  η  ανισότητα,  ο 
ανταγωνισμός, η καταπίεση, ο κανι-
βαλισμός  είναι  το  περιβάλλον  στο 
οποίο μεγαλώνουμε, και για να επι-
βιώσουμε καλούμαστε να μάθουμε να 
ζούμε μέσα σε αυτό εσωτερικεύοντας 
πολλά από τα αδιέξοδα και τις παθο-
γένειές  του.  Σε μια  κοινωνία ισότη-
τας,  αλληλεγγύης  και  ελευθερίας, 
όπου  θα  υπάρχει  περιθώριο  ο  κα-
θένας  να είναι  ο εαυτός του,  χωρίς 
να πρέπει να συμμορφωθεί σε καλού-
πια «κανονικότητας» για να μην θεω-
ρηθεί  άρρωστος/επικίνδυνος  και  ως 
εκ τούτου εξοριστεί από την κοινωνι-
κή  ζωή,  όπου  αντί  για  τιμωρία  και 
αποκλεισμό  θα  υπάρχει  συλλογική 
παρέμβαση με σκοπό την ενσωμάτω-
ση και τη θεραπεία, ο εγκλεισμός δεν 
έχει καμία απολύτως θέση






