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Εισαγωγή 

Από την αρχαιότητα, οι κοινωνίες θέσπισαν κανόνες λειτουργίας των σχέσεων ανάμεσα στα 
μέλη τους, οριοθετώντας τις ενέργειες, αυθαιρεσίες και αλληλεπιδράσεις των μελών με 
απώτερο στόχο την αρμονική συνύπαρξη εντός των πλαισίων τους και τον περιορισμό της 
ανάρμοστης συμπεριφοράς. Συνεπώς, ένας κεντρικός μηχανισμός, που αφενός ορίζει την 
ανάρμοστη συμπεριφορά κι αφετέρου περιφρουρεί την κοινωνία από τέτοιου είδους 
συμπεριφορές, αποδείχτηκε απαραίτητος. Ο μηχανισμός αυτός είναι η εκάστοτε συλλογική 
εξουσία, το κράτος, το οποίο νομιμοποιείται να τιμωρεί όσους επιδεικνύουν ανάρμοστη –
παραβατική, πέρα από τον νόμο— συμπεριφορά κυρίως μέσω των κανόνων δικαίου. Η κάθε 
εποχή και κοινωνία γέννησε τους δικούς της θεσμοθετημένους κανόνες δικαίου, το ποινικό 
δίκαιο, βάσει των οποίων εξετάζεται η παράβαση και κρίνεται ο βαθμός της τιμωρίας (Καϊσίδου, 
2013, σ. 13). 

Ο προσδιορισμός των όρων «φυλακή», «επιτήρηση» και «τιμωρία» καθίσταται δύσκολος, 
καθώς αναπροσαρμόζεται και αλλάζει μοτίβο στην ιστορική εξέλιξη της ανθρωπότητας ανάλογα 
στις συνθήκες της εποχής αναφοράς. Οι όροι έχουν υποβληθεί σε μεταβολές ανάλογα με την 
εξέλιξη των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισμικών και οικονομικών συνθηκών. Ο λεξικογραφικός 
προσδιορισμός των όρων παρέχει το σημειολογικό πλαίσιο χρήσης τους. Έτσι, το Merriam 
Webster Dictionary ορίζει την επιτήρηση ως «στενή παρακολούθηση κάποιου ατόμου ή κάποιου 
πράγματος (σαν να γινόταν από αστυνομικό) (Surveillance, n.d.), ενώ ο Κριαράς ως «το να 
επιβλέπει κανείς κάποιον ή κάτι με προσοχή» (Επιτήρηση, 1995). 

Στην ίδια λογική για τον όρο τιμωρία το Merriam Webster δίνει τρεις ερμηνείες (Punishment, 
n.d.): 

i. Δεινά, πόνος ή απώλεια που λειτουργεί ως αντίποινα. 
ii. Μια ποινή που επιβάλλεται σε ένα δράστη μέσω δικαστικής διαδικασίας. 

iii. Σοβαρή, σκληρή ή καταστροφική μεταχείριση. 
και ο Κριαράς ως «τιμωρία για κολάσιμη πράξη. δικαστική (εκείνη που επιβάλλεται από το 
δικαστήριο). πειθαρχική (που επιβάλλεται από διοικητική αρχή σε δημόσιο υπάλληλο). 
χρηματική (που συνίσταται σε καταβολή χρηματικού ποσού) (Ποινή, 1995). 

Ο προβληματισμός γύρω από την τιμωρία απασχόλησε την κοινωνία και την εξουσία για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. «Πρέπει να τιμωρούμε; Τι σημαίνει τιμωρώ; Γιατί αυτή η σύνδεση, η 
φαινομενικά αυτονόητη μεταξύ εγκλήματος και τιμωρίας;» (Foucault, 1987, σ. 48). Το πρόβλημα 
δεν είναι αν η φυλακή είναι η σωστή τιμωρία ή όχι, αλλά η νομιμοποίηση της ίδιας της εξουσίας 
που τιμωρεί και των μηχανισμών/τεχνολογιών που υιοθετεί για να επιβάλει την τιμωρία. Ο 
Durkheim συνδέει την τιμωρία με την θεωρία του για τη συλλογική συνείδηση, που είναι το 
σύνολο των ηθών, των αξιών και της κοινής ταυτότητας μέσα σε μια κοινωνία, που κυβερνά τους 
νόμους, τις πράξεις και τις συμπεριφορές της και βοηθάει να εδραιωθεί ένας δεσμός 
αλληλεγγύης μεταξύ του πληθυσμού της. Για τον Durkheim, η τιμωρία εκφράζει τη 
συναισθηματική αντίδραση της κοινωνίας και χρειάζεται για να εκμαιεύσει εκδίκηση για την 
παραβίαση της κανονικότητας και των ηθών της, άρα αναμορφώνει τη μελλοντική ηθική. Είναι 
αυτή η άλογη συναισθηματική αντίδραση στο έγκλημα που βοηθά στην αποκατάσταση της 
ισορροπίας και της αλληλεγγύης που πρέπει να υπάρχει σε μια κοινωνία για να εξασφαλίζεται 
η εύρυθμη λειτουργία της (Schull, 2014, σ. 7 ; Μαματόπουλος, 2012, σ. 17). 
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Η μαρξιστική προσέγγιση στο έγκλημα και την τιμωρία επικεντρώνεται στη σχέση της 
κυβερνητικής ελίτ με τα μέσα παραγωγής και την επιθυμία της να διατηρήσει και να επιμηκύνει 
τη διατήρηση της εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ποινικές τεχνικές και οι θεσμοί είναι οικονομικά 
καθορισμένα, καθώς η θεμελιώδης δύναμη στην ιστορία και την κοινωνία είναι η πάλη των 
τάξεων, η οποία, με τη σειρά της, ωθεί την κοινωνική αλλαγή και σχηματοποιεί συμπαγείς 
θεσμούς. Η κυρίαρχη τάξη δημιουργεί αυτούς τους θεσμούς, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα, 
το στρατό και το ποινικό σύστημα με σκοπό να δαμάσει την πολιτική αντίθεση, να προωθήσει 
τα κοινωνικά και οικονομικά ενδιαφέροντα, να διατηρήσει την καθεστηκυία τάξη και να 
νομιμοποιήσει την κυριαρχία της επί των κατώτερων τάξεων (Schull, 2014, σσ. 7-8). 

Η νέο-μαρξιστική προσέγγιση συνεχίζει την ανάγνωση της τιμωρίας και των ποινικών θεσμών 
ως μέσα για κοινωνικό έλεγχο από την κυρίαρχη τάξη, αλλά επίσης εξετάζει την κρατική εξουσία, 
το νόμο και τις νομικές πρακτικές, τις πολιτισμικές επιρροές και την ιδεολογία. Η κυρίαρχη τάξη 
χρειάζεται αυτό το εποικοδόμημα ως μέσο διατήρησης της οικονομικής επικυριαρχίας. 
Καταλήγει ότι οι ποινικές πολιτικές και οι θεσμοί δεν είναι απλώς αποτέλεσμα μιας μονολιθικής 
διαδικασίας προσδιορισμένης από τη σχέση με τα μέσα παραγωγής. Αντίθετα, είναι 
αποτέλεσμα πολλαπλών συνισταμένων και παραγόντων, οι οποίες είναι ταυτόχρονα 
αντιφατικές και συνυπάρχουσες σε οποιαδήποτε ιστορική συγκυρία (Schull, 2014, σ. 8). 

Η φουκωική προσέγγιση μελετάει την μετατόπιση από το δημόσιο θέαμα της βίαιης τιμωρίας 
του σώματος στην θέσπιση των φυλακών και της φυλάκισης ως την καθιερωμένη μορφή 
τιμωρίας. Ο κεντρικός συλλογισμός του Foucault εστιάζει στον τρόπο που η εξουσία 
αλληλεπιδρά με τη γνώση μέσω των τεχνολογιών της πειθαρχίας και επιτήρησης με σκοπό να 
κερδίσει αυξημένο κοινωνικό έλεγχο. Η σχέση ανάμεσα στην εξουσία και τη γνώση οριοθετεί τις 
παραμέτρους εντός των οποίων όλες οι κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικοί θεσμοί λειτουργούν. 
Η φυλακή και οι υπόλοιποι θεσμοί κοινωνικού ελέγχου μαζί με τις τεχνικές της πειθαρχίας και 
της επιτήρησης είναι άμεσα προϊόντα αυτής της σχέσης, εξουσίας-γνώσης. Η τιμωρία ως εκ 
τούτου μετατρέπεται σε μια πολιτική τακτική, χρησιμοποιούμενη να ασκεί εξουσία επάνω στο 
σώμα. 

Σε αντίθεση, ο David Garland (όπως παραπέμπεται σε Schull, 2014, σσ. 10-11), θεωρεί την 
τιμωρία ως έναν υπερβολικά καθορισμένο, πολύπλευρο κοινωνικό θεσμό. Οι ποινικοί θεσμοί 
είναι κοινωνικές κατασκευές που ενσωματώνουν και επανεργοποιούν ευρύτερες πολιτιστικές 
κατηγορίες και δρουν ως μέσα για την επίτευξη συγκεκριμένων ποινολογικών σκοπών. Η 
τιμωρία είναι ένας ποινικός θεσμός, διαχειριζόμενη από το κράτος, αλλά ταυτόχρονα βασίζεται 
σε ευρύτερα πρότυπα γνώσης, αίσθησης και δράσης, τα οποία εξαρτώνται από αυτές τις 
κοινωνικές ρίζες και υποστηρίγματα για να συνεχίσει η νομιμοποίηση και λειτουργία της. 
Επιπλέον, η τιμωρία διαμορφώνει το περιβάλλον της και διαμορφώνεται από αυτό. Η τιμωρία 
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της, διαμορφώνοντας μέρος της αμοιβαίας κατασκευαστικής 
διαμόρφωσης των στοιχείων που συγκροτούν τον κοινωνικό κόσμο. 

Η τιμωρία είναι αναπόσπαστο κομμάτι όλων των κοινωνιών. Στην Αγία Γραφή ο Δημιουργός 
τιμώρησε τον Αδάμ και την Εύα με τον διωγμό από τον Παράδεισο, γιατί έφαγαν τον 
απαγορευμένο καρπό. Οι γονείς τιμωρούν τα παιδιά τους, γιατί παρέκκλιναν από τους κανόνες 
της οικογένειας. Οι κοινωνίες τιμωρούν τους παραβάτες των κοινωνικών κανόνων ως αφενός 
μιας μορφής εκδίκησης / κάθαρσης από την παραβατική συμπεριφορά κι αφετέρου ως έλεγχο 



ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: ΤΟ ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

MA στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμός στην ΑΝ. & ΝΑ Ευρώπη 
Διπλωματική εργασία της Αικατερίνης Γιαννουκάκου [9] 

των μελλοντικών συμπεριφορών. «Ωστόσο κάποιες φορές ο έλεγχος αλλάζει μορφή, γίνεται 
περιορισμός, επίβλεψη και εγκλεισμός. Η έννοια του εγκλεισμού έρχεται να πάρει τη θέση της 
νόμιμης τιμωρίας του κράτους, σαν αποτέλεσμα της δικαιοσύνης. Τοποθετεί σε ελεγχόμενο 
χώρο, τις φυλακές, τα άτομα που θέλει να επιβλέπει και προχωρά στον σωφρονισμό τους» 
(Καϊσίδου, 2013, σ. 9). 

Οι ορισμοί για τη φυλακή, ως πρωταρχικό χώρο εγκλεισμού, ποικίλλουν. Το Merriam Webster 
περιέχει τις εξής ερμηνείες (Prison, n.d.): 

i. Κατάσταση περιορισμού ή αιχμαλωσίας. 
ii. Ένας τόπος περιορισμού ειδικά για τους παραβάτες του νόμου, πιο συγκεκριμένα ένα 

ίδρυμα (υπό δικαστική αρμοδιότητα) για τον περιορισμό των ατόμων που 
καταδικάζονται για σοβαρά εγκλήματα. 

Στο ίδιο μοτίβο, ο Κριαράς ορίζει τη φυλακή (Φυλακή, 1995): 
i. Δημόσιο κτήριο όπου κρατούνται πρόσωπα που στερήθηκαν την ελευθερία κινήσεων με 

δικαστική απόφαση. 
ii. (συνεκδοχικά) κάθε χώρος σκοτεινός και θλιβερός. 

Ειδικά για τον όρο «φυλακή» πέρα από τις λεξικογραφικές ερμηνείες υπάρχουν διάφορες 
προσεγγίσεις, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την οπτική γωνία της ανάλυσης. Σημαντική 
φυσικά είναι η διατύπωση του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν.2776/1999) ορίζει τις φυλακές ως 
καταστήματα κράτησης, τα οποία εντάσσονται στο σωφρονιστικό σύστημα της χώρας και 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο χαρακτηρισμός ως «καταστήματα 
κράτησης», αντί για φυλακές, αποδίδεται σε μια διάθεση αποφυγής του «στιγματισμού» των 
κρατουμένων, παραβλέποντας ότι ο πιθανός στιγματισμός δεν οφείλεται στην ονομασία του 
ιδρύματος, αλλά στον εγκλεισμό αυτό καθαυτό (Μαματόπουλος, 2012, σ. 167 ; Αλεξιάδης, 2001 
όπως παραπέμπεται σε Βαρλάγκα, 2011, σ. 3). 

Τα άρθρα 1 έως 7 καθορίζουν το πλαίσιο των στερητικών της ελευθερίας ποινών και ορίζει τον 
σκοπό τους ως την αγωγή των κρατουμένων και την κοινωνικής τους επανένταξη. Παράλληλα, 
απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση εντός της φυλακής βάσει χρώματος, φυλής, γλώσσας, 
θρησκείας, καταγωγής, περιουσίας και πεποιθήσεων. Περαιτέρω, τα άρθρα 11 έως 17 
ταξινομούν τους κρατούμενους σε κατηγορίες σωφρονιστικών καταστημάτων ανάλογα με το 
είδος της ποινής, φυλάκιση ή κάθειρξη, και προβλέπονται διαφορετικά καταστήματα για 
γυναίκες, άνδρες, ανήλικους και ψυχοπαθείς ή τοξικομανείς. Παρότι ο Σωφρονιστικός Κώδικας 
στο άρθ. 2 αναφέρεται στο σεβασμό της αξιοπρέπειας των κρατουμένων, μια σειρά εξαιρέσεων 
που προβλέπονται σε άρθρα διάσπαρτα στον Κώδικα1 και χορηγούν στη διοίκηση των φυλακών 
τη διακριτική ευχέρεια για ειδική μεταχείριση των κρατουμένων, στην ουσία καταστρατηγούν 
το άρθ. 2. 

Ο Τριανταφυλλίδης (1964, σ. 15) ορίζει τη φυλακή ως «την ενσώματη παράσταση των ποινών 
τιμωρίας, δηλαδή κράτηση, φυλάκιση, ειρκτή, πρόσκαιρα ή ισόβια δεσμά, η οποία συνδέεται 
άρρικτα με την οικοδομική οντότητα που περιορίζει σε ορισμένο τόπο και για ορισμένο χρόνο 
τον κατάδικο και του στερεί την ελευθερία ως τιμωρία». Ή διαφορετικά οριοθετεί τη φυλακή ως 

                                            
1 Άρθ. 3 παρ. 2 «Ισότητα στη μεταχείριση των κρατουμένων», άρθ. 7 παρ. 4 «Υποχρεώσεις και περιορισμοί των 
δικαιωμάτων των κρατουμένων», άρθ. 65 «Μέτρα ασφάλειας και τάξης», άρθ. 68 «Πειθαρχικά παραπτώματα» και 
άρθ. 69 «Πειθαρχικές ποινές». 
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το όργανο τιμωρίας, εξιλασμού και ηθικοποίησης. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Foucault (1976, σ. 
303) προσδιορίζει τον όρο ως «[τη] γενική μορφή ενός μηχανισμού που συντελεί στο να γίνονται 
τα άτομα ευπειθή και χρήσιμα, με το μέσο μιας συγκεκριμένης μεταχείρισης των σωμάτων τους, 
κατέληξε στη σύλληψη τού θεσμού της φυλακής, πριν ακόμα ο νόμος τον καθορίσει σαν την 
κατεξοχήν ποινή». Τέλος, ο Δημόπουλος (2003, σ. 345) θεωρεί ότι η φυλακή «…ενυλώνει την 
τρίτη (διαλεκτική) φάση της ποινικής καταστολής, η οποία συνίσταται στην υλική έκτιση των 
νομοθετικά προβλεπόμενων και δικαστικά επιβαλλόμενων ποινών κατά της ελευθερίας». 

Περαιτέρω, ο Goffman (1994) υπογραμμίζει τον ολοκληρωτικό χαρακτήρα των φυλακών, καθώς 
λειτουργούν καθολικά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της δράσης των κρατούμενων, οι 
οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εκτελούν τις επιβεβλημένες ή επιτρεπόμενες καθημερινές 
εργασίες/λειτουργίες κυρίως ομαδικά και με έναν σχεδόν τελετουργικά πανομοιότυπο τρόπο, 
υπό το άγρυπνο βλέμμα μιας συγκεκριμένης εξουσίας που εκφράζεται από τους 
σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τον Διευθυντή της φυλακής και υπό αυστηρό ημερήσιο 
πρόγραμμα για όλη την διάρκεια έκτισης της ποινής τους. 

Η φυλακή, λοιπόν, εκπληρώνει έναν διττό σκοπό. Αφενός λειτουργεί τιμωρητικά προς τους 
παραβάτες των θεσπισμένων κανόνων δικαίου μιας κοινωνίας και αφετέρου λειτουργεί 
προπαρασκευαστικά για την ηθικοποίηση των κρατουμένων για την ομαλή και σύννομη 
επανένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Σε μια τρίτη διάσταση, η φυλακή λειτουργεί 
προληπτικά στον υπόλοιπο πληθυσμό να μην προβούν σε ποινικά κολάσιμες συμπεριφορές. Η 
φυλακή, υπό αυτό το πνεύμα, εμφανίζεται με τη συστηματοποίηση του ποινικού και 
σωφρονιστικού συστήματος κατά τον 18ο αιώνα μεταβάλλοντάς την από τη βοηθητική ποινή 
της αρχαιότητας σε το βασικό κατασταλτικό μέσο της σύγχρονης εποχής. Η πορεία όμως για τη 
συστηματοποίηση χαρακτηρίζεται από την μετάβαση του σκοπού της ποινής από την τιμωρία 
του δράστη στην ηθική βελτίωση του φυλακισθέντος διαμέσου πολλαπλών ειδικών μεθόδων 
εργασίας, διδαχής και διαπαιδαγώγησης ώστε να «...επανέλθη εις την ευθείαν γραμμήν» 
(Κατωπόδης, 1947, σ. 9). 

Εισάγεται το τρίπτυχο απομόνωση, εργασία, κατήχηση επιχειρώντας να εντοπίσει και να δράσει 
στα θεμέλια της εγκληματικής συμπεριφοράς, όπως θεωρούταν εκείνη την εποχή. «Ο πρώτος 
ήταν το περιβάλλον. Αλλεπάλληλες αναφορές για τους παραβάτες αναδείκνυαν τα βλαβερά 
αποτελέσματα της οικογένειας, του σπιτιού και άλλων πλευρών του περιβάλλοντος στη 
συμπεριφορά των παραβατών. Ο δεύτερος παράγοντας που συνήθως παραθέτονταν ήταν η 
έλλειψη εξυπνάδας, ικανοτήτων και εργασιακών δεξιοτήτων του παραβάτη, τα οποία 
οδηγούσαν στη νωθρότητα και στο έγκλημα. Η τρίτη αιτία φαίνονταν να είναι η άγνοια του 
κακούργου για το σωστό και το λάθος, επειδή δεν είχε διδαχθεί την Αγία Γραφή» (Βουρεκάς και 
Ελευθεριάδης, 2013). 

Οι προσωφρονιστικές φυλακές δε διαθέτουν σωφρονιστικό σκοπό παρά λειτουργούν κυρίως 
για τη φύλαξη των κρατουμένων να μην αποδράσουν μέχρι τη διεξαγωγή της δικής και ενίοτε 
έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου σε αυτές κρατούνται τόσο καταδικασθέντες όσο και 
υπόδικοι. Έτσι στην ουσία αποτελεί ένα μέτρο αντίδρασης της εκάστοτε Πολιτείας έναντι σε 
ενοχλητικά στοιχεία χαμηλής συνήθως απαξίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προσωφρονιστικές 
φυλακές φέρουν ένα θετικό πρόσημο, καθώς απέτρεπαν τις παραβατικές συμπεριφορές και 
αποτελούσαν εγγύηση για την ανεπρόσκοπτη πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας. Αντίθετα, οι 
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φυλακές της νεωτερικότητας φέρουν αρνητικό πρόσημο, γιατί ταυτίζονται με έναν 
απροσπέλαστο, σκοτεινό και αφιλόξενο χώρο, ο οποίος χωρίζει μέσω τοίχων, 
συρματοπλεγμάτων και φρουρών τους «μέσα» από τους «έξω». Γενικότερα, η μεταχείριση των 
παραβατών διαχρονικά πέρασαν από τη φάση της βαρβαρότητας «…όπου η φυσική εξόντωση 
και τα βασανιστήρια αποτελούσαν κοινό ορισμό» μέχρι την εποχή της νεωτερικότητας «…όπου 
επικράτησε η στερητική της ελευθερίας ποινή με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και με 
απώτερο σκοπό την κοινωνική επανένταξη του εγκληματία» (Μαματόπουλος, 2012, σ. 81). 

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να αναδειχθούν οι γενεσιουργές αιτίες δημιουργίας 
των οθωμανικών φυλακών και να μελετηθεί το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο 
ίδρυσής τους στο μεταλλασσόμενο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για να επιτευχθεί 
ο σκοπός αυτός θεωρήθηκε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο της ιστορικής 
εξέλιξης των όρων τιμωρία, επιτήρηση και φυλακή από την αρχαιότητα έως τον 18ο αιώνα στην 
Ευρώπη, κατά κύριο λόγο, και την Αμερική. Η αναφορά αυτή θεωρήθηκε αναγκαία, γιατί ο 
θεσμός της φυλακής υιοθετήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σχεδόν έναν αιώνα αργότερα 
από την υπόλοιπη Ευρώπη ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμίσεων της περιόδου Τανζιμάτ με την 
εισαγωγή των προτύπων, τεχνικών και θεσμών από την Δυτική Ευρώπη. Επιπλέον, γίνεται μια 
σύντομη αναφορά στα σοφρωνιστικά συστήματα, καθώς ο τρόπος αντιμετώπισης των 
κρατουμένων αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό και την ωριμότητα και τα αντανακλαστικά της 
εκάστοτε κοινωνίας και εποχής. 

Διάρθρωση μελέτης – Μεθοδολογία 

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια 
ιστορική αναφορά της εξέλιξης των όρων «ποινή» και «φυλακή» από την αρχαιότητα μέχρι τον 
18ο αιώνα στην Ευρώπη. Η ανάλυση σκιαγραφεί τον όρο «ποινή» και τη σημασία της σε κάθε 
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο από την αρχαιότητα έως τον 18ο αιώνα με την επικράτηση της 
φυλάκισης ως πρωταρχικό ποινολογικό και σωφρονιστικό μέσο. Επίσης, στο δεύτερο κεφαλαίο 
του πρώτου μέρους περιγράφεται το ισχύον πλαίσιο, και η εξέλιξή του, για την φυλάκιση κατά 
την αρχαιότητα, τα ρωμαϊκά χρόνια, το Βυζάντιο και τον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση με την 
εισαγωγή του ανθρωπισμού στις φυλακές. Το τρίτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους αναλύει τους 
μηχανισμούς και τις προϋποθέσεις της επικράτησης της φυλακής στο σύγχρονο ποινικό και 
σωφρονιστικό δίκαιο ως ένα μέρος πειθαρχικοποίησης της κοινωνίας σύμφωνα με τη θεωρία 
του Foucault. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους παρατίθενται συνοπτικά 
τα σημαντικότερα σωφρονιστικά συστήματα που επικράτησαν στην πλειοψηφία των χωρών 
από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας, τα οποία ορίζουν και τον τύπο των 
σωφρονιστικών φυλακών. 

Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην εξέλιξη του οθωμανικού ποινικού συστήματος και τη μετάβαση 
από το θρησκευτικό νόμο, τη Σαρία, στην υιοθέτηση του ποινικού κώδικα κατά την περίοδο των 
μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ) στα μέσα του 19ου αιώνα. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο του 
δεύτερου μέρους γίνεται αναφορά στο πλαίσιο συνύπαρξης της Σαρία με το πρώιμο πλαίσιο 
δημοσίου δικαίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τους Κανόνες, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο 
του δεύτερου μέρους παρατίθενται οι κατηγορίες των ποινών, οι οποίες διαχωρίζονται ανάλογα 
με τη σοβαρότητά τους και το αν αναφέρονται στο Κοράνι ή όχι. Στο τρίτο και στο τέταρτο 
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κεφάλαιο του δεύτερου μέρους παρουσιάζονται αφενός οι προ του Τανζιμάτ ισχύοντες 
δικαστικοί θεσμοί και αφετέρου οι αλλαγές που επέφερε η εποχή του Τανζιμάτ και την επίδραση 
τους στο νομικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στα τελευταία κεφάλαια του 
δεύτερου μέρους αναλύονται η θέσπιση των ποινικών κωδίκων από το 1840 έως το 1911, που 
έθεσαν τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση της φυλακής ως βασικό ποινολογικό και 
σωφρονιστικό μέσο, η οποία καθυστέρησε αισθητά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία προς το 
τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Το τελευταίο μέρος αναφέρεται στην φυλακή του Γεντί Κουλέ της Θεσσαλονίκης προσπαθώντας 
μια σκιαγράφηση της μετάβασης από την ίδρυσή της κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην 
ελληνική διοίκηση μετά το 1912 και την ενσωμάτωση της πόλης στο Ελληνικό Κράτος. Η 
ανάλυση εστιάζει στο ερώτημα κατά πόσο αλλάζουν οι θεσμοί με την αλλαγή διοίκησης και 
πολιτεύματος ή αντιθέτως η εσωτερική δυναμική της φυλακής ως θεσμού συνεχίζεται 
αυθύπαρκτη ανεξαρτήτως κοινωνικοπολιτικού πλαισίου. Θεωρήθηκε σκόπιμο να περιληφθεί 
μια σύντομη εισαγωγή για τη λειτουργία και την εξέλιξη του Επταπυργίου από οχυρωματικό 
συγκρότημα σε φυλακή. 

Μεθοδολογικά η συγγραφή βασίστηκε κυρίως στην υπάρχουν βιβλιογραφία και αρθρογραφία 
τόσο για το θεσμό της φυλακής γενικά όσο και για οθωμανικό ποινικό σύστημα. Για το πρώτο 
μέρος της εργασίας χρησιμοποιήθηκε βιβλιογραφία που καλύπτει τόσο την θεωρία του 
εγκλεισμού όπως τα εμβληματικά έργα των Beccaria, Bentham και Howard μαζί με συνοδευτική 
βιβλιογραφία αρθρογραφία για την ιστορία και την αρχιτεκτονική των φυλακών, αλλά και την 
εξέλιξη των σωφρονιστικών συστημάτων. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους 
χρησιμοποιήθηκε εργογραφία κυρίως του Foucault και του Goffman, μαζί με συμπληρωματική 
βιβλιογραφία σχετικά με τις αιτίες ανάδειξης της φυλακής ως το πρωτεύον σύστημα κράτησης 
και τις επιπτώσεις που είχε αυτό στις τεχνολογίες της εξουσίας και την κανονικοποίηση του 
πληθυσμού. 

Το δεύτερο μέρος βασίστηκε σε βιβλιογραφία σχετικά με την οθωμανική δικαιοσύνη και τον 
ισλαμικό νόμο της Σαρία, όπως της Zarinebaf και του Bozkurt, και τους θεσμούς που 
επικρατούσαν και την κατάταξη των ποινών. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στις αλλαγές που 
επέφεραν οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και στην εισαγωγή των πρώτων νομικών κωδίκων 
στο οθωμανικό δίκαιο. Το σημείο τριβής είναι ότι η υιοθέτηση των «καινοτομιών» αυτών δεν 
αποτελούσε προσπάθεια εκδυτικισμού της παρηκμασμένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Αντίθετα, πρόκειται για έναν τρόπο συγκερασμού της ισλαμικής παράδοσης με την 
νεωτερικότητα στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ισχυρού κρατικού μηχανισμού στην έσχατη 
προσπάθεια διάσωσης της Αυτοκρατορίας. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στους ποινικούς 
κώδικες που υιοθετήθηκαν από το 1840 μέχρι το 1911 και στους λόγους που συντέλεσαν, τελικά, 
στην επικράτηση της φυλακής ως βασικής ποινής στο οθωμανικό ποινικό σύστημα, οι οποίοι 
συνδέθηκαν κατά πολύ με το γενικότερο εκσυγχρονισμό του κρατικού μηχανισμού με απώτερο 
στόχο τον έλεγχο του πληθυσμού. Βασικό εγχειρίδιο για την ανάλυση αυτή υπήρξε το βιβλίο του 
Kent Schull με τίτλο “Prisons in the late Ottoman Empire” και συμπληρωματικές δημοσιεύσεις 
γύρω από το θέμα. 

Στο τελευταίο μέρος αποπειράται μια προσπάθεια παρουσίασης των φυλακών του Γεντί Κουλέ 
Θεσσαλονίκης ως παράδειγμα ενός θεσμού που έζησε τη μετάβαση από την οθωμανική στην 
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ελληνική διοίκηση. Δυστυχώς, το αρχείο των φυλακών της εποχής δε σώζεται, παρά μόνο από 
το 1940 και μετά, και γι’ αυτό δεν μπόρεσα να το μελετήσω συγκριτικά. Η παρουσίαση βασίζεται 
κυρίως σε βιβλιογραφία, κάποια αρχειακά έγγραφα τόσο από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, 
τα Devlet Arşivleri Başkanlığı στην Κωνσταντινούπολη και το Αρχείο Χαρτογραφικής 
Κληρονομιάς και στην αποδελτίωση της εφημερίδας Journal de Salonique των ετών 1896 έως 
1912. Ειδικά για τα αρχεία του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας και Devlet Arşivleri Başkanlığı 
πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση της παλαιοτουρκικής γλώσσας και γραφής δυσχέραινε την 
ανάγνωση των εγγράφων, όπως επίσης και η δυσκολία πρόσβασης στον ηλεκτρονικό κατάλογο 
των Devlet Arşivleri Başkanlığı και πρόσκτησης αυτών από την Ελλάδα. Βασικές πηγές για την 
παράθεση των συνθηκών, που επικρατούσαν στο Γεντί Κουλέ, είναι το βιβλίο της Χρυσούλας 
Γιαταγάνα «Γεντί Κουλέ: Η απολογία» και του Ιωάννη Ιορδάνου «Από τον τάφο των ζωντανών 
νεκρών». 

Σκοπός είναι να καταδειχτεί ότι τελικά στα 100 χρόνια λειτουργίας των φυλακών και παρόλη την 
πολιτιστική εξέλιξη, οι συνθήκες δεν άλλαξαν καθόλου και παρέμειναν απάνθρωπες μέχρι το 
οριστικό κλείσιμο του Γεντί Κουλέ το 1989. Παράλληλα, επιχειρείται μια σύντομη αναφορά στη 
διαμάχη για τη διατήρηση ή μη των κτιρίων της φυλακής κατά τη δεκαετία του 1990 ως ένα 
δείγμα αλλοίωσης της μνήμης. Παράλληλα, το κείμενο εμπλουτίζεται από αποσπάσματα από το 
βιβλίο της Χρυσούλας Γιαταγάνα για την εμπειρία της κατά την ανάκριση που διεξήγαγε στο 
Γεντί Κουλέ. Τα αποσπάσματα μπήκαν εμβόλιμα ως υποσημειώσεις με σκοπό να δώσουν 
έμφαση και να ενισχύσουν τα βασικά ερωτήματα του κειμένου, χωρίς όμως να αποσπούν την 
προσοχή του αναγνώστη. Επιπλέον, στα αποσπάσματα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 
ανωνυμοποίησης των φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως αν στις πηγές τα ονόματα 
αναφέρονται αυτούσια, για λόγους σεβασμού της προσωπικότητας των προσώπων. 

Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα, τα οποία συνοψίζουν τα ευρήματα και περιέχουν 
κάποιες προσωπικές κρίσεις και απόψεις της φοιτήτριας. Η σύνταξη της βιβλιογραφίας και των 
παραπομπών έγινε βάσει του διεθνούς προτύπου της American Psychological Association (APA). 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

1. Περί ποινής 

Οι έννοιες της «ποινής», «πειθάρχησης» και του «σωφρονισμού» ενυπάρχουν στις κοινωνίες 
διαχρονικά και συνυφαίνονται με την ανθρώπινη ύπαρξη και συμπεριφορά υπό τη μορφή της 
δράσης, δηλαδή το έγκλημα, που προκαλεί την αντίδραση, δηλαδή την ποινή οριοθετούμενης 
σε ένα κανονιστικό ή αξιακό πλαίσιο της εκάστοτε κοινωνίες. Ο Καστόρχης (1905, σ. 13) 
αναφέρει ότι αξιωματικά «…ουδεμία επιβάλλεται ποινή άνευ νόμου ορίζοντος προηγουμένως 
αυτήν». Η αρχή αυτή μολονότι ακούγεται ως αυτονόητη, δεν υπήρξε καθιερωμένη ανέκαθεν. Η 
εξέλιξη της ποινής εξαρτάται από τα ήθη και τα έθιμα, την πρόοδο της ηθικής και του πολιτισμού 
και αναλόγως εκλαμβάνεται ως εκδίκηση του παθόντος ή της Πολιτείας, ως άμυνα ή 
ανταπόδοση του κακού, ή ως μέσο εκφόβισης ή προκατάληψης, η βελτίωσης του 
καταδικασθέντος. «Ἡ ποινή ἀποῥῥέει ἀπό τοῦ δικαίου και εἶναι ἡ ἄμεσος συνέπεια τοῦ 
ἐγκλήματος, διότι τό ἔγκλημα εἶναι ἡ ἄρσις τοῦ δικαίου, ὅπερ ἐστίν ἡ βάσις καί ὁ προορισμός 
τῆς πολιτείας, ἡ δέ ποινή ἡ ἐπανόρθωσις τῆς ἄρσεως ταύτης» (Κωστής, 1862, σ. 3). 

Ο Beccaria, θεωρώντας ο ίδιος τον εαυτό του συνεχιστή του Μοντεσκιέ, στο έργο του «Περί 
αδικημάτων και ποινών» (“Dei delitti e dellepene”) το 1764 θέτει τα θεμελιώδη ερωτήματα περί 
της απόδοσης, ωφελιμότητας και σκοπού των ποινών. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ποῖαι ποιναί 
ἁρμόζουν εἰς τά ἀδικήματα; Εἶναι ἆρα η ποινή ἀληθῶς ὠφέλιμος καί ἀναγκαία ὁ θάνατος διά 
τήν ἀσφάλειαν καί τήν εὐταξίαν τῆς πολιτικῆς κοινωνίας; Ἡ στρέβλωσις καί τά βασανιστήρια 
εἶναι τάχα δίκαια, καί τυχαίνουν τόν σκοπόν, τόν ὁποίον οἱ νόμοι στοχάζονται; Τίς εἶναι ὁ πλέον 
ἀρμόδιος τρόπος τῆς ἐμποδίσεως τῶν ἀδικημάτων; Αἱ αὐταί ποιναί εἶναι ἆρα ἐπίσης ὠφέλιμοι 
εἰς πάντα καιρόν, καί ποῖα τά ἀποτελέσματα προξενοῦν εἰς τῶν ἀνθρώπων τά ἤθη;» (Beccaria, 
1764/1823, σσ. 4-5). Με αυτόν τον τρόπο θέτει τις βασικές αρχές ενός πολιτισμένου ποινικού 
δικαίου τονίζοντας την νομιμότητα των αδικημάτων και των ποινών, την απαγόρευση των 
βασανιστηρίων, τους δικονομικούς κανόνες της απόδειξης και της ποινικής διαδικασίας, τα είδη 
των εγκλημάτων και των ποινών τους και τις αρχές του ποινικού κολασμού. 

Μελετώντας στα ερωτήματα αυτά καταλήγει σε τρία βασικά συμπεράσματα (Μαματόπουλος, 
2012, σ. 24 ; Beccaria 1764/1823, σσ. 6-10): 

 Πρώτον, η απονομή των ποινών πρέπει να επαφίεται αποκλειστικά στη νομοθεσία και 
μόνο ο νομοθέτης έχει τη δικαιοδοσία να προσδιορίζει τις ποινές των αδικημάτων, 
αφαιρώντας την αυθαίρετη εξουσία των ηγεμόνων. 

 Δεύτερον, οι ηγεμόνες, παρότι εκφράζουν την πολιτική ηγεσία, δεν έχουν δικαίωμα να 
κρίνουν την αλήθεια, κάτι που θα πρέπει να πραγματοποιείται από άλλον 
εξουσιοδοτημένο για αυτή τη δουλειά. 

 Τρίτον, η σκληρότητα στην απόδοση των ποινών είναι ανώφελη και άδικη, καθώς δεν 
οδηγεί στην αποφυγή της επανάληψης των αδικημάτων. 

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ποινή πρέπει να είναι ταχεία, ανάλογη του εγκλήματος και 
δημόσια και ότι η ποινή πρέπει να είναι αναπόφευκτος. 

Από την άλλη, ο Hobbes ορίζει την ποινή ως την κρίση της εξουσίας για την παραβίαση του 
νόμου, που αποσκοπεί στο να καταστήσει τους ανθρώπους πιο ευπειθείς και να διασφαλίσει τη 
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διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας κατατάσσοντας τις ποινές σε σωματικές, χρηματικές, 
ατίμωση, εξορία, φυλάκιση ή ένας συνδυασμός αυτών (Μαματόπουλος, 2012, σ. 23 ; 
Δημόπουλος, 2003, σ. 171). Παρόλα αυτά σύμφωνα με τον Beccaria (1764/1823, σσ. 11-12), οι 
ποινές είναι τα μοναδικά εμπόδια που μπορεί να προβάλλει η Πολιτεία για την ελάττωση ή την 
εξάλειψη των αδικημάτων. Γι’ αυτό τον λόγο οι ποινές θα πρέπει να είναι ανάλογες με τα 
αδικήματα, γιατί οι δυσανάλογες ή οι άδικες ποινές εξωθούν στην εκτέλεση ή στην επανάληψη 
των εγκλημάτων που οι ίδιες προσπαθούν να αποτρέψουν. 

Ο στόχος της ποινής είναι διττός. Αφενός η επανόρθωση της προσβολής του δικαίου διαμέσου 
του εκφοβισμού και την πρόληψη νέων εγκλημάτων που εμπεριέχονται στην ουσία της έννοιας 
της ποινής κι αφετέρου στην άρση της εγκληματικής βούλησης των ενόχων, γιατί βασικό 
συστατικό στη διάπραξη ενός εγκλήματος είναι η βούληση προς τη διάπραξη. Η ποινή στοχεύει 
στη βελτίωση του καταδικασθέντος και πρέπει να επιβάλλεται αναλογικά με την ενοχή του και 
να διαρκεί χρόνο κατά τον οποίο η Πολιτεία μπορεί να ενσκήψει για την αναμόρφωση του 
καταδικασθέντος. Γι’ αυτό το λόγο «…πᾶσα τοῦ σώματος, τῆς ὐγείας ἤ τῶν ἠθῶν αὐτοῦ βλάβη 
εἶναι πάντη ἀδικαιολόγητος καί ἀντιβαίνει πρός τήν ἔννοια αὐτήν τῶν κατά τῆς ἐλευθερίας 
ποινῶν» (Κωστής, 1862, σ. 4). 

Ο Βορρές (1881, σσ. 73-75), από την άλλη, θεωρεί ότι η βελτίωση του κρατουμένου δεν 
περικλείεται στους σκοπούς της ποινής λόγω της αβεβαιότητας του αποτελέσματος. Αντίθετα, 
ο βασικός σκοπός της ποινής είναι το «τιμωρείν και περιστέλλειν». Αφενός το πρώτο επιτελείται 
από την εκτέλεση ποινής με τη φυλάκιση του ενόχου, αφετέρου το δεύτερο επιτελείται 
εκφοβιστικά εξαιτίας της ιδιότητας των ποινών εν γένει να λειτουργούν κατά αυτό τον τρόπο. 
Επιπλέον, επισημαίνει ότι η ηθικοποίηση των κρατούμενων και η πρόληψη νέων αδικημάτων 
δεν είναι οι πρωταρχικοί στόχοι της φυλακής, και άρα δεν χρειάζεται να επιδεικνύεται περισσή 
φιλανθρωπία που καθιστούν τις φυλακές σε τόπους ευχάριστης διαμονής για τους 
φυλακισμένους: 

Ὁ διευθυντής τῶν φυλακῶν Βρούχσαλ (ἐν τῷ δουκάτῳ τῆς Βάδης) μέ διεβεβαίου ὅτι 
πλεῖστοι ἀδικούσι ἐκ νέου, μόνον καί μόνον ἴνα ἀπαλλάξωσιν ἑαυτούς τῶν στεναχωριῶν 
και τῶν ἐνοχλήσεων ἄς ἐπιφέρει ὁ σφοδρός χειμών τῆς Γερμανίας διά τούς ἀπόρους. 
Οὗτοι εὑρίσκουσιν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ οἴκημα λαμπρόν καλῶς θερμαινόμενον, τροφήν 
εὐχάριστον, ἐνδυμασίαν καθαράν, πράγματα ἅτινα ἀδυνατοῦσιν ἐν ἐλευθερίᾳ, νά 
ἔχωσιν ὡς ἐκ τῆς ἐλλείψεως τῶν μέσων. (Βορρές, 1881, σ. 77). 

Στο ποινικό δίκαιο διεθνώς έχουν επικρατήσει τρεις κατηγορίες ποινών: α) κατά της ζωής, β) 
κατά της προσωπικής ελευθερίας, και γ) κατά της περιουσίας. Οι σωματικές ποινές έχουν πλέον 
εκλείψει από το ποινολόγιο του «πολιτισμένου κόσμου», ενώ η θανατική ποινή2, αν και υπήρξε 
η κύρια ποινή για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την πρόοδο του πολιτισμού, τη φιλανθρωπία 
του χριστιανισμού και τη συστηματοποίηση της ποινικής επιστήμης έχει καταργηθεί στις 
περισσότερες χώρες του κόσμου3. Οι χρηματικές ποινές είναι λυσιτελείς και εφαρμόζονται για 

                                            
2 Η θανατική ποινή στην Ελλάδα καταργήθηκε το 1993 (ν.2172/1993, άρθρ. 33, παρ. 1, ΦΕΚ Α΄ 207). 
3 Οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης προχώρησαν νωρίς στην κατάργηση της θανατικής ποινής, για 
παράδειγμα η Μεγάλη Βρετανία το 1965, η Γαλλία το 1981, η Ιταλία το 1890, το Βέλγιο το 1996, η Ισπανία το 1978 
για τα ποινικά το 1978 και για τα εγκλήματα πολέμου 1995. Σε αντίθεση οι ΗΠΑ λόγω του ομοσπονδιακού 
συστήματος η κατάργηση της θανατικής ποινής έγκειται στην αρμοδιότητας της κάθε Πολιτείας. Ενδεικτικά το 
Μίτσιγκαν κατήργησε το πει7, το Rhode Island το 1852, το Ουισκόνσιν το 1853 και το Μέιν το 1877. Αντίθετα, στις 
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την αποφυγή της βραχυχρόνιας φυλάκισης, καθώς είναι αποδεδειγμένο ότι καμία βελτίωση 
μπορεί να επιφέρει ούτε λειτουργεί εκφοβιστικά (Καστόρχης, 1905, σ. 17). 

Σύμφωνα με τον Μαματόπουλο (2012, σσ. 21-22) η ποινή έχει διπλό ρόλο. Αφενός τη 
συγκράτηση της κοινωνίας από τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων, αλλά και την καλλιέργεια 
σε αυτή της αποστροφής προς την παραβατικότητα, δηλαδή αναφέρεται στη λεγόμενη γενική 
πρόληψη. Αφετέρου αναφέρεται στην ειδική πρόληψη, δηλαδή στην αντιμετώπιση των 
παραβατών για να μην προβούν εκ νέου σε παραβατική συμπεριφορά μέσω είτε της 
αναμόρφωσης τους, είτε του εκφοβισμού ή της εξουδετέρωσής τους. 

Στην Αρχαία Ελλάδα και στη Ρώμη επικρατούν οι ποινές κατά του σώματος, της τιμής και της 
περιουσίας βασιζόμενες στην αρχή της εκδίκησης. Οι ποινές κατά της ελευθερίας συνίστατο 
στην εξορία ή την καταδίκη σε καταναγκαστικά έργα, ενώ η ποινή της φυλάκισης με την 
σημερινή έννοια λάμβανε χώρα σπάνια και συνήθως ως αποτρεπτική της φυγής του 
κατηγορούμενου. Η περίοδος από τους Μυκηναϊκούς χρόνους μέχρι την κλασσική αρχαιότητα 
ονομάζεται «ηρωική εποχή», καθώς τα αδικήματα είναι ιδιωτικά, δηλαδή είναι κυρίως 
προσβολές κατά τη ζωή, την τιμή, την ατομική περιουσία, και ρυθμίζονται με την αναμέτρηση, 
σωματικής φύσεως, ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη. Έτσι, η δικαιοσύνη αποδίδεται σε 
μυθολογικά, θρησκευτικά και μεταφυσικά κριτήρια της ανεξέλεγκτης αντεκδίκησης, όπως 
γίνεται στα ομηρικά έπη. Οι συνηθέστερες ποινές ήταν η θανατική –η οποία επιτελούνταν με 
διάφορους τρόπους όπως ο απαγχονισμός, το ξίφος, η κατακρήμνιση σε βάραθρο, το κώνειο— 
η εξορία, το πρόστιμο (είτε ως κύρια είτε ως συμπληρωματική ποινή), η δήμευση της 
περιουσίας, η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και η δουλεία. Η ποινή της φυλάκισης δεν 
χρησιμοποιούταν στην Αρχαία Ελλάδα παρά μόνο ως επιβαρυντική άλλης ποινής διαρκώντας 5 
μέρες και 5 νύχτες, συνήθως για την εξασφάλιση του ενόχου να μην φύγει και συνίστατο είτε 
στην απλή κάθειρξη σε δεσμωτήριο είτε στη δέσμευση σε ποδοκάκη4, κλοιό5 ή κύφωνα6. 

Στην αρχαία Σπάρτη η νομοθεσία του Λυκούργου προβλέπει ως ποινές τη θανατική (π.χ. πέταμα 
στον Καιάδα ή απαγχονισμός), τα πρόστιμα, τα οποία συνήθως ήταν υπέρογκα ώστε ο ένοχος 
να εξαναγκαστεί σε αειφυγία λόγω αδυναμίας αποπληρωμής τους, την εξορία, τη στέρηση των 
πολιτικών δικαιωμάτων, την ποινή της ατιμίας ως επιπρόσθετη ποινή σε δράστες που από 
δειλία δεν εφάρμοζαν τους νόμους του Λυκούργου. Η ποινή της φυλάκισης χρησιμοποιούταν 
ως κύρια ποινή, αλλά και ως προφυλάκιση, αποκλειστικά για τους καταδικασμένους σε θάνατο 
δράστες. Αντίθετα, η Αθήνα διέθετε πληρέστερο δικαιϊκό σύστημα, το οποίο διαμέσου 
διαφόρων τροποποιήσεων κατέληξε στη Νομοθεσία του Σόλωνα ως βασικό κορμό της 
Αθηναϊκής Πολιτείας. Τα αδικήματα διαχωρίζονταν σε ιδιωτικά για τα οποία η ποινή οριζόταν 
κατευθείαν από το νόμο και τα δημόσια για το οποία η ποινή οριζόταν από το δικαστήριο. Οι 
ποινές ποικίλλαν με κυριότερες τις χρηματικές, τη θανατική για ένα ανομοιόμορφο φάσμα 

                                            
πολιτείες του Τέξας, της Αλαμπάμα, του Οχάιο και της Βιρτζίνιας η θανατική ποινή εξακολουθεί να ισχύει (Η 
θανατική ποινή στις χώρες της Ευρώπης, την Αμερική αλλά και στην Ελλάδα, 2016). 
4 Είδος βασανιστηρίου στο οποίο έδεναν τα πόδια, τα χέρια και τον τράχηλο σε ξύλο για δέκα συνεχείς μέρες 
(Δημόπουλος, 2003, σ. 48). 
5 Εργαλείο βασανισμού που είχε την μορφή ενός ξύλινου περιτραχήλιου στο οποίο τοποθετούνταν το κεφάλι ή/και 
οι βραχίονες ακινητοποιώντας τον καταδικαζόμενο (Κωστής, 1862, σ. 6). 
6 Εργαλείο βασανιστηρίου με το οποίο ακινητοποιούταν ο καταδικαζόμενος σε σκυμμένη στάση και σε δημόσια 
θέα προς τιμωρία, εξευτελισμό ή/και διαπόμπευση (Κωστής, 1862, σ. 6). 
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αδικημάτων, ποινή της ατιμίας7, τις σωματικές ποινές, τον εξοστρακισμό, την ποινή των 
μεταλλείων, την ποινή της ταυτοπάθειας ως κατάλοιπο της εποχής του αντιπεπονθότος8, την 
ποινή της αυτοδικίας ισχύοντας το δικαίωμα της «ανδροληψίας»9, την απροσδιόριστη τιμωρία10 
και η ποινή της φυλάκισης. Ειδικά η φυλάκιση εκτελούνταν με τρεις διαφορετικούς τρόπους: α) 
την προφυλάκιση για αόριστο χρονικό διάστημα και μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση και να 
επιβληθεί η προβλεπόμενη του αδικήματος ποινή, δηλαδή ως περιοριστικό μέσο, β) ως «μετα-
ποινή» σε εγκληματίες που είχαν ήδη καταδικαστεί σε ορισμένη ποινή, και γ) ως κύρια ποινή 
αυτοτελώς ή εναλλακτικά. 

Επιπλέον, ο Πλάτωνας κατατάσσει τα αδικήματα ανάλογα με τη βαρύτητά τους 
κατηγοριοποιώντας τις ποινές βάσει της σοβαρότητας της πράξης και την ιδιότητα του δράστη 
συνδέοντας την με τις σωματικές-ατιμωτικές ποινές κι όχι με την προσβολή της προσωπικής 
ελευθερίας, (Δημόπουλος, 2003, σ. 70 ; Βορρές, 1881, σ. 13). Από την παραπάνω παρουσίαση 
των ποινών γίνεται αντιληπτό ότι στην αρχαιότητα η βαρύτητα των αδικημάτων προσδιόριζε το 
ύψος και το είδος των ποινών, αντί τα αδικήματα να διαβαθμίζονται ανάλογα με την ποινή που 
επιφέρουν, όπως συμβαίνει στο σύγχρονο ποινικό σύστημα. Επίσης, χρησιμοποιείται ο όρος 
«αδικήματα» αντί για τον όρο «εγκλήματα», καθώς η βασική θεωρία πίσω από τις ποινές ήταν 
η προσβολή ως αδικία απέναντι στο ατομικό, δημόσιο ή θρησκευτικό δίκαιο. 

Στο ρωμαϊκό δίκαιο οι ποινές περιλάμβαναν αυτές κατά του σώματος, της ζωής, της ελευθερίας 
με καταναγκαστικά έργα ή όχι, της τιμής και της περιουσίας, ενώ η κρίση της ποινής εξαρτάται 
από τη βαρύτητα της πράξης και την ιδιότητα του ατόμου, όπως ακριβώς συμβαίνει στην κρίση 
του Πλάτωνα. Οι ευγενείς συνήθως τιμωρούνταν είτε με εξορία (deportario11 ή relegation12) είτε 
με την απώλεια δημοσίων αξιωμάτων και χρηματικές ποινές, ενώ σπάνια χρησιμοποιούταν η 
θανατική ποινή ή φυλάκιση και ποτέ η σωματική ποινή ή ο βασανιστικός θάνατος. Αντίθετα, 
στους φτωχούς απονέμονταν σκληρές ποινές όπως σταυρικός θάνατος, καταναγκαστικά έργα 
σε μεταλλεία, εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες, σωματική ποινή με σκοπό την ανταπόδοση του 

                                            
7 Η ποινή της ατιμίας συνίστατο είτε στην απώλεια της ιδιότητας του Αθηναίου πολίτη είτε στη δήμευση 
περιουσιακών στοιχείων ή απώλεια θρησκευτικών και πολιτικών δικαιωμάτων με πιθανή επέκταση στις επόμενες 
γενιές εισάγοντας έτσι την έννοια της συλλογικής ευθύνης (Δημόπουλος, 2003, σσ. 47-48). 
8 Η νομοθεσία του Ζάλευκου στους Επιζεφύριους Λοκρούς στην Κάτω Ιταλία εισήγαγε στην ποινή του 
αντιπεπονθότος (της ανταπόδοσης) κανονικοποιώντας έτσι την αντιδικία (Δημόπουλος, 2003). Κατ΄αναλογία στη 
χριστιανική λογική είναι το «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντος αντί οδόντα». 
9 Εφόσον ένας Αθηναίος δολοφονούταν σε άλλη πόλη, οι συγγενείς του είχαν δικαίωμα να πάρουν τρεις άνδρες 
από αυτή, ώστε η πόλη να παραδώσει τον δράστη. Διαφορετικά οι άνδρες οδηγούνταν σε δίκη. Σε περίπτωση που 
ο δράστης διέφευγε, οι συγγενείς μπορούσαν να πάρουν τρεις άνδρες ως ομήρους από την πόλη στην οποία είχε 
καταφύγει ο δράστης (Δημόπουλος, 2003, σ. 50). 
10 Για μια σειρά αδικημάτων δεν υπάρχει κάποιο ορισμένο είδος ποινής αφήνοντας τα περιθώρια στους δικαστές 
να προσαρμόσουν την ποινή ανάλογα με το αδίκημα. 
11 Η εξορία τύπου deportario συνεπαγόταν η απώλεια της περιουσίας και της ιθαγένειας, αλλά όχι της ελευθερίας 
του ατόμου. Έτσι παρότι ο εξόριστος έπαυε να είναι Ρωμαίος πολίτης, είχε τη δυνατότητα να διεξάγει 
αγοραπωλησίες ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σύμφωνη με το εθιμικό δίκαιο. Η deportario εξορία ήταν 
πάντα αορίστου χρονικού διαστήματος, ενώ το άτομο δεν υποχρεούταν σε φυγή αλλά η εκτελούταν στον τόπο 
διαμονής του ατόμου, ορισμένες φορές με τη χρήση αλυσίδων (Rich, 1875, σ. 514). 
12 Η εξορία τύπου relegation είτε απαγόρευε κάποιον να διαμείνει σε μια συγκεκριμένη επαρχεία ή στην Ρώμη για 
αόριστο ή συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε ως τόπος διαμονής οριζόταν ένα νησί. Ο εξορισμένος δεν έχανε την 
ιθαγένειά του ή την περιουσία του (Rich, 1875, σσ. 513-514). 
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κακού του εγκλήματος. Η ποινή εξελισσόταν σε βασανιστήρια, στα οποία οι Ρωμαίοι 
εξαντλούσαν όλη τη φαντασία τους χρησιμοποιώντας μια πλειάδα μέσων όπως ο τροχός, η 
σταύρωση, ο λιθοβολισμός, η καρατόμηση, ο κατασπαραγμός των σαρκών με μαστίγιο, το 
θάψιμο του θύματος ζωντανού, το κάψιμο, η εμβύθιση, ο απαγχονισμός κ.ο.κ. 

Με την εμφάνιση του Χριστιανισμού παρατηρείται μια μεταστροφή προς την συμπάθεια και τη 
φιλανθρωπία έναντι των κρατουμένων. Τα πρώτα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τον 5ο 
και 6ο αιώνα, διατηρείται ο δικαιϊκός ουμανισμός των τελευταίων ετών της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, ενώ αργότερα επικράτησε πνεύμα άγριας καταστολής. Η ποινή 
αποκρυσταλλώθηκε σε μέσο πολιτειακής αντίδρασης για την αποκατάσταση της έννομης τάξης 
διακρινόμενη για την ποικιλία και την αυστηρότητά της σε (Δημόπουλος, 2003, σσ. 107-110): 

 Θανατική, για τα εγκλήματα περιορισμένης σημασίας καταργώντας τον ποινικό 
ουμανισμό και διανθίζεται με πλήθος βασανιστικών μεθόδων και φρικιαστικών 
επινοήσεων. 

 Σωματικές ποινές, όπως ο ακρωτηριασμός, ο σωματικός κολασμός και το κούρεμα με 
χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι απονέμονται σε εγκληματικές πράξεις διαφορετικής 
βαρύτητας και εφαρμόζονται με βάναυσο τρόπο. Οι σωματικές ποινές εφαρμόζονταν 
συνδυαστικά, καθώς η βασική λογική της βυζαντινής ποινής ήταν η αντεκδίκηση και η 
φυσική τιμωρία του δράστη. 

 Περιουσιακές ποινές, που αφορούσαν τη δήμευση μέρους ή όλου της περιουσίας του 
δράστη. 

 Ατιμία, η οποία γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αποτελώντας 
τη συνέχεια των ρωμαϊκών ποινών της εξορίας, και ευκαιρία για τους Βυζαντινούς να 
απαλλαγούν από επικίνδυνους δράστες με τη μορφή κύριας, παρεπόμενης ή σωρευτικής 
ποινής. 

 Ταυτοπάθεια, που προβλεπόταν κυρίως για τους συκοφάντες. 

Όπως γίνεται αντιληπτό κατά τους χρόνους του Βυζαντίου ξεκινάει η συστηματοποίηση του 
ποινικού συστήματος, αλλά συνεχίστηκε η απονομή ποινών ανάλογα με τη βαρύτητα και τη 
σοβαρότητα των αδικημάτων. Παράλληλα, με το Βυζάντιο η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
εισερχόταν στην περίοδο του Μεσαίωνα κατά τον οποίο συνεχίζονται οι ποινές των 
προηγούμενων περιόδων όπως η εξορία, ο θάνατος, η ατίμωση, το πρόστιμο, ενώ η φυλάκιση 
ως αυτοτελής ποινή επιβαλλόταν σε σπάνιες περιπτώσεις και κυρίως χρησίμευε για την 
εξασφάλιση έναντι σε περίπτωση απόδρασης του κατηγορουμένου. 

Με τις επιδρομές των γερμανικών φύλων κατά τον 5ο και 6ο αιώνα μ.Χ. και τη σύσταση των 
πρώτων γερμανικών κρατιδίων απαντάται η ποινικοσωφρονιστική απαρχή του 
δυτικοευρωπαϊκού χώρου Η σύνταξη των πρώτων γερμανικών γραπτών νομοθεσιών είχαν 
σκοπό να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες κοινωνικές εξεγέρσεις, ληστείες και εν γένει 
αναταραχές, ενώ βασιζόταν στην εκδίκηση του αίματος και την τιμωρία, καθώς η γερμανική 
κοινωνία ήταν κατά βάση μια φυλετική κοινωνία με βάση της τη συγγένεια. Σιγά-σιγά με το 
μετασχηματισμό σε πολιτική κοινότητα, η εκδίκηση του αίματος αντικαθίσταται με την 
αποπληρωμή εξιλαστηρίου χρήματος (compositio) και το τιμωρητικό πλέγμα των χρηματικών 
ποινών (Μαματόπουλος, 2012, σσ. 89-90 ; Δημόπουλος, 2003, σσ. 134-137). 
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Ο Χριστιανισμός και το Ρωμαϊκό Δίκαιο επέδρασαν καταλυτικά στη διαμόρφωση του νομικού 
πλαισίου την περίοδο αυτή. Η Εκκλησία δρα ως απεσταλμένος του Θεού επικαλούμενος την 
μήνιν Του, ενώ εφευρίσκει μια ποικιλία βασανιστηρίων ώστε να τιμωρήσει το σώμα με σκοπό 
να «εκδιώξει τον δαίμονα από το σώμα και ύστερα τον καίει, προκειμένου να μην υποτροπιάσει» 
(Kropotkin, 2002, σ. 28). Ο ιερέας με τον άρχοντα συνεργάζονται και πολλές φορές ταυτίζονται 
στο ίδιο πρόσωπο και η εξουσία βασίζεται στην τρομοκρατία. 

Κατά το δεύτερο μισό του 15ου και αρχές του 16ου αιώνα παρατηρείται μια σειρά νομοθετικών 
πρωτοβουλιών με σημαντικότερη πρωτοβουλία την Constitutio Criminalis Carolina 
(Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung) ή Καρολίνεια νομοθεσία. Ο αυταρχικός 
χαρακτήρας της Καρολίνειας νομοθεσίας οδήγησε σε αυταρχικές και υπερβατικές 
συμπεριφορές στην εφαρμογή των ποινών που στιγμάτισαν τον Μεσαίωνα ως περίοδο έξαρσης 
της βαρβαρότητας και υποτίμησης του ανθρώπινου παράγοντα Η Καρολίνεια νομοθεσία 
εκλαμβάνει το αδίκημα ως αμαρτία και την τιμωρία ως εξιλέωση και γι’ αυτό επαναφέρει τη 
δημόσια τιμωρία όλων των παραβατών με σκληρών και, συνήθως, αποτρόπαιες μεθόδους 
(Μαματόπουλος, 2012, σ. 92 ; Δημόπουλος, 2003, σσ. 139-141). 

Ειδικότερα, εγκλήματα όπως ο φόνος, η ανθρωποκτονία, η κλοπή, ο εμπρησμός, η 
ομοφυλοφιλία, και η μαγεία χαρακτηρίστηκαν ως κακουργήματα, ενώ η ομολογία αποτελούσε 
το βασικό στοιχείο για την καταδίκη και τα αποδεικτικά στοιχεία συνήθως ήταν περιττά. Η 
απόσπαση της ομολογίας επαφιόταν στη χρήση διαφόρων ευφάνταστων βασανιστηρίων που 
στόχων είχαν την σωματική ατίμωση του παραβάτη –ή θεωρητικά παραβάτη- μέσω του 
δημοσίου θεάματος της ποινής. Ο Foucault (1989, σ. 17) αναφέρει χαρακτηριστικές υποθέσεις 
βασανιστηρίων «…το βασανισμένο κορμί, το διαμελισμένο, το ακρωτηριασμένο, το συμβολικά 
σημαδεμένο στο πρόσωπο ή στον ώμο, το εκτεθειμένο ζωντανό ή νεκρό σώμα, που 
επιδεικνύεται σαν θέαμα». 

Αργότερα, εμφανίζονται οι ιδιαίτερα αυστηρές ποινές της Γαλλικής νομοθεσίας που 
διακρίνονται σε σωματικές-εξαλειπτικές, σε ατιμωτικές και τις παρεπόμενες ατιμωτικές ποινές. 
Τα χαρακτηριστικά της γαλλικής νομοθεσίας συνίσταντο στην αστάθεια των νόμων, την 
αντίφαση των διατάξεων τους, την αοριστία των ποινών, την αυθαιρεσία, την αυστηρότητα, τη 
βαναυσότητα και την ανομοιότητα των ποινών και τους φρικιαστικούς τρόπους εκτέλεσης 
αυτών (Δημόπουλος, σσ. 41-142). Στην Γαλλία του 17ου αιώνα, παρότι στο Διάταγμα του 
Λουδοβίκου Δ’ του 1670 απαριθμούνται τα είδη των ποινών, η φυλάκιση δε θεωρείται ως 
ιδιαίτερο είδος ποινής, αλλά διατηρεί τον επικουρικό και περιοριστικό της ρόλο (Κωστής, 1862, 
σ. 11). 

Η σταδιακή εξαφάνιση της «τιμωρητικής φιέστας» που έλαβε χώρα στα τέλη του 18ου και αρχές 
του 19ου αιώνα οφείλεται σε δύο παράγοντες. αφενός στη συνεκδοχή ότι η δημόσια αυτή 
επίδειξη βίας εξισώνεται με το έγκλημα εξοικειώνοντας τους θεατές με αυτό ακριβώς που 
προσπαθεί να αποτρέψει: «η δημόσια εκτέλεση θεωρείται τώρα μια εστία όπου 
αναζωπυρώνεται η βιαιότητα». Αφετέρου, η πεποίθηση ότι η τιμωρία από μόνης της θα πρέπει 
να είναι αποτρεπτική του εγκλήματος και όχι το «αποκρουστικό θέαμα… εισχωρεί στην περιοχή 
της αφηρημένης συνείδησης… η αποτελεσματικότητά της αναζητιέται στο μοιραίο της». Το 
σώμα πλέον δεν αγγίζεται, αλλά χρησιμοποιείται ως διάμεσο επιβολής της ποινής στέρησης της 
ελευθερίας, η οποία «…θεωρείται ταυτόχρονα και δικαίωμα και αγαθό» (Foucault, 1989, σσ. 18-
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20). Η δικαιοσύνη επεμβαίνει πάνω στο σώμα όχι άμεσα, όπως με τις σωματικές ποινές, αλλά 
έμμεσα καθώς είναι το όργανο που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της ποινής και το όργανο 
μέσω του οποίου πραγματώνεται η ποινή –είτε πρόκειται για φυλάκιση, είτε για κάθειρξη ή 
καταναγκαστικά έργα— χρησιμοποιώντας ένα σύστημα διαβάθμισης των απαγορεύσεων και 
των δικαιωμάτων. 

Ο Διαφωτισμός επηρέασε τον εξορθολογισμό και τον εκπολιτισμό της ποινικής καταστολής. 
Πρωτεργάτης υπήρξε ο Thomas Hobbes, ο οποίος στο εμβληματικό του έργο «Λεβιάθαν» θέτει 
τα θεμέλια τις αρχές και τα αξιώματα της ποινικής επιστήμης, τα οποία βασίζονται στις αρχές 
του Beccaria. Συγκεκριμένα (Δημόπουλος, 2003, σσ. 167-171): 

 Η άγνοια του νόμου είναι ασυγχώρητη. 
 Η ερμηνεία του νόμου ανήκει στην κυρίαρχη εξουσία. 
 Οι δικαστές κρίνουν σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις πεποιθήσεις τους. 
 Ως ποινικοί νόμοι ορίζονται αυτοί που δηλώνουν την ποινή που πρέπει να επιβληθεί για 

συγκεκριμένο αδίκημα. 
 Η ποινικοποίηση του φρονήματος απαγορεύεται όπως επίσης και η αναδρομική ισχύς 

του νόμου. 
 Η βαρύτητα του εγκλήματος διαβαθμίζεται ανάλογα με την κακοήθεια του κινήτρου, τη 

μεταδοτικότητα του παραδείγματος, τη βλαβερότητα του αποτελέσματος και τη 
συγκυρία του χρόνου, του τόπου και των προσώπων. 

 Η εισαγωγή διάκρισης για έγκλημα εν βρασμώ ψυχής και του προμελετημένου και της 
διάκρισης ανάμεσα σε ιδιωτικά και δημόσια εγκλήματα. 

Εν κατακλείδι, η λειτουργία της ποινής διακρίνεται σε τρεις επιμέρους λειτουργίες 
(Μαματόπουλος, 2012, σ. 28): 

 Την κανονιστική, δηλαδή την προστασία της έννομης τάξης και ασφάλειας με την 
ενεργοποίηση του περί δικαίου αισθήματος 

 Την τιμωρητική, δηλαδή το σύστημα καταγεγραμμένων ποινών για παραβατικές 
συμπεριφορές και πράξεις 

 Την παιδευτική, δηλαδή την ηθικολογική και ιδεολογική πτυχή, η οποία ορίζει τις 
συμπεριφορές βάσει του ισχύοντος ανά εποχή και ανά κοινωνία αξιακού συστήματος 

 Τη συμβολική, δηλαδή τη συσχέτιση των ατομικών συμπεριφορών με τη συλλογική 
συνείδηση, ότι ακολουθώντας συγκεκριμένες κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές τα 
άτομα ανήκουν στο σύνολο και δεν παρεκκλίνουν από αυτές. 

Η θεμελιώδης θεώρηση, κατά τον Foucault, συνίσταται στο ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τη 
ψευδαίσθηση ότι η επιβολή των ποινών γίνεται με σκοπό να κατασταλούν τα εγκλήματα. Τα 
σωφρονιστικά μέτρα δεν παίζουν μόνο τον αρνητικό ρόλο της καταστολής, αλλά επίσης το 
θετικό ρόλο της νομιμοποίησης της εξουσίας, η οποία επιβάλλει τους κανόνες. Συντελεί, λοιπόν, 
η φυλακή στο να γίνονται τα άτομα ευπειθή και χρήσιμα, μέσω μιας συγκεκριμένης 
μεταχείρισης των σωμάτων τους. Στην καινούργια πραγματικότητα έχει μεγαλύτερη σημασία η 
αποτελεσματικότητα της ποινής και όχι ο παραδειγματικός χαρακτήρας της. Γι’ αυτό ο 
μηχανισμός που χρησιμοποιείται στηρίζεται λιγότερο στην τιμωρία και περισσότερο στην 
επιτήρηση. Έτσι, έστω και όταν η φυλακή φαινομενικά αποτυχαίνει, δεν αστοχεί του σκοπού 
της, αντίθετα τον πετυχαίνει. 
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Αντίθετα, η Μαργκερίτ Ντυράς και ο Τιέρυ Λεβύ επισημαίνουν ότι η τιμωρία δε χρησιμεύει σε 
τίποτα και ότι η φυλακή αποτυγχάνει το σκοπό της. Η φυλακή προορίζοταν μόνο ως 
υποκατάστατο της σωματικής τιμωρίας κι ποτέ να αναδειχτεί ως πρωταρχική ποινή. Περαιτέρω, 
ο υπερπληθυσμός των σύγχρονων φυλακών οδηγεί στην παράλληλη χρήση των σωματικών 
ποινών ως τιμωρητικά μέσα πέραν της ποινής του εγκλεισμού. Η διαφορά των προσώπων 
ανάμεσα στους κρατούμενους και τους ελεύθερους είναι αδιόρατη, καθώς «…οἱ ἄνθρωποι 
ἔχουν ἐφεύρει μιά ἐξουσία πού την ἔκλεψαν από τό Θεό ἤ από τόν διάβολο, μά πού σέ καμιά 
περίπτωση δέν τούς ανῆκε» (Ντυράς και Λεβύ, 1987, σ. 23). Άρα, η υποτιθέμενη πρόοδος από 
την αρχαιότητα έχει αποτύχει, καθώς αφενός η φυλακή δεν επιτυγχάνει το σωφρονιστικό σκοπό 
της και αφετέρου λειτουργεί ως φυτώριο μαθητείας νέων εγκληματιών. 

Ως φυλάκιση ορίζεται «…ἁπάσας τάς ποινάς τάς συνισταμένας εἱς τήν στέρησιν τῆς ἐλευθερίας 
τοῦ κολαζομένου, περιοριζομένου ἐν ὠρισμένῳ χώρῳ, ὐποβαλλομένου δ’ ἄμα εἱς ὠρισμένον 
τοῦ βίου κανονισμόν καί ἰδία εἱς ἐξαναγκαστικήν ἐργασίαν» (Καστόρχης, 1905, σ. 19). Η φυλακή 
είναι ο τόπος πραγματώσεως στερητικής της ελευθερίας ποινής. 
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2. Η ιστορική εξέλιξη της φυλακής 

Ο Βορρές (1881, σσ. 23-24) διαχωρίζει τρεις βασικές περιόδους στην εξελικτική πορεία της 
φυλακής ως μέσο σωφρονισμού. Πρώτη η περίοδος πριν τη έλευση του Χριστιανισμού, που 
αναλογεί στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, κατά την οποία η ηθική ήταν η θεωρητική 
βάση του σωφρονισμού χωρίς όμως να υπάρχει πρακτική εφαρμογή. Δεύτερη η περίοδος η 
εποχή από την έλευση του Χριστιανισμού και έως τις αρχές του 18ου αιώνα κατά την οποία η 
εκκλησία είναι ο μοναδικός πυλώνας που προσπαθεί να εφαρμόσει τα φιλοσοφικά ιδεώδη 
φιλτραρισμένα μέσα από τις ηθικές και φιλανθρωπικές αρχές του Χριστιανισμού. Τέλος, τη 
νεότερη εποχή κατά την οποία έλαβε δράση η Πολιτεία, η οποία εφαρμόζοντας τις αρχές της 
φιλανθρωπίας που εισήγαγε η εκκλησία, ίδρυσε σωφρονιστικά καταστήματα με σκοπό την 
ηθική αναμόρφωση των ενόχων μέσω της έκτισης της ποινής. 

Παρότι λοιπόν τα έργα των Αριστοτέλη και Πλάτωνα αποτέλεσαν τη βάση για την σύγχρονη 
ποινική και σωφρονιστική επιστήμη, κατά την κλασσική περίοδο η φυλακή ως θεσμός υπάρχει, 
αλλά όχι με την έννοια της εγκλεισμού ή της αποστέρησης της προσωπικής ελευθερίας. 
Αντιθέτως, αποτελούσε το ενδιάμεσο στάδιο κράτησης του κατηγορουμένου μέχρι την εκτέλεση 
της ποινής. Ενέχει τη θέση μιας κυρωτικής αντίδρασης που είτε επικουρεί την κύρια ποινή είτε 
επιβάλλεται σωρευτικά με κάποιο άλλο είδος ποινής ή σπανιότερα επιβάλλεται αυτοτελώς, 
αλλά ως μια ήπια ποινή έναντι σε ένα εγκληματία με περιορισμένη κοινωνικοηθική απαξία. Η 
αιτία γι’ αυτό ήταν ότι η προσβολή της προσωπικής ελευθερίας ήταν αδιανόητη στην 
αρχαιότητα, καθώς αυτή θεωρούταν σεβαστή. Η φυλακή ως τιμωρία εγκλεισμού ή στέρησης της 
προσωπικής ελευθερίας επινοήθηκε από την φιλελεύθερη ποινικολογική αντίληψη (Βουρεκάς 
και Ελευθεριάδης, 2013 ; Δημόπουλος, 2003, σ. 18 ; Καστόρχης, 1905, σσ. 20-22 ; Βορρές, 1881, 
σσ. 10-12). 

Ειδικότερα, η φυλάκιση συνίσταται με την στέρηση της ελευθερίας ενός ατόμου από τη δημόσια 
εξουσία με διττό σκοπό. αφενός η ασφαλής επιτήρηση του κρατούμενου κι αφετέρου η επιβολή 
πόνου στον κρατούμενο. Ως φυλάκιση ο Hobbes ορίζει τον οποιουδήποτε τύπου «…περιορισμό 
κίνησης που προκαλείται από ένα εξωτερικό εμπόδιο, είτε αυτό είναι κτήριο, το οποίο 
αποκαλείται γενικά φυλακή, είτε νησί, στο οποίο κάποιοι βρίσκονται περιορισμένοι, είτε τόπος 
όπου οι άνθρωποι καταναγκάζονται να εργασθούν όπως στην παλιά εποχή στα ορυχεία και στην 
εποχή μας στα κάτεργα, είτε αλυσσίδα είτε οποιοδήποτε παρόμοια εμπόδιο» (Δημόπουλος, 
2003, σ. 171). Παράλληλα, διαχωρίζει το σκοπό της προφυλάκισης την οποία θεωρεί 
εξασφάλιση του κρατούμενου μέχρι να δικαστεί και στη φυλάκιση αυτή καθαυτή ως 
ανταποδοτική λειτουργία έστω και αορίστως για το ίδιο το κράτος. 

Ο Beccaria (1764/1823, σ. 21) υπογραμμίζει ότι η φυλάκιση είναι «…ἀνόμοιος παντάπασι μέ τάς 
ἄλλας ποινάς» και μόνο ο νόμος μπορεί να προσδιορίζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων 
κάποιος κρίνεται άξιος της ποινής της φυλάκισης και δεν πρέπει να επαφίεται στις κρίσεις των 
δικαστών, παρά μόνο σε όσα ορίζονται στη νομοθεσία. Ειδικά για την ποινή της φυλάκισης ο 
Beccaria θεωρεί ότι πρέπει να επιβάλλεται είτε ως προφυλάκιση του υπόπτου είτε ως φυλάκιση 
του ενόχου, να βασίζεται στον νόμο, να αποδίδεται μετά από δικαστική απόφαση, να βρίσκεται 
σε αναλογία με τη σοβαρότητα του εγκλήματος και να στοχεύει στη γενική ωφελιμότητα. 
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Ο Κωστής (1862, σ. 23) πιστεύει ακράδαντα ότι η φυλάκιση δεν θα πρέπει να ενεργεί αρνητικά 
μόνο για την εξασφάλιση της κοινωνίας ή για εκφοβισμό των δραστών ή την απλή τιμωρία 
αυτών, αλλά ο κυριότερος σκοπός της είναι η βελτίωση των κρατουμένων. 

Παρότι οι λειτουργίες και οι σκοποί της φυλακής μεταλλάσσονται στη διάρκεια των χρόνων, σε 
γενικές γραμμές όμως μπορούν να συνοψιστούν ως μέθοδος φύλαξης και διασφάλισης των 
κρατουμένων από εξωτερικούς παράγοντες, ποινικής τιμωρίας, συστηματικής επιτήρησης, 
παρεμπόδισης της διαφθοράς των κρατουμένων από τη συναναστροφή μεταξύ τους, 
διατήρησης της σωματική και ψυχικής τους υγείας, αναμόρφωσης των κρατουμένων. Η ποινή 
της φυλάκισης αποτελεί πλέον τη βασική κατασταλτική μορφή του ποινικού δικαίου 
αποτελούμενη από τρείς κατηγορίες ποινών, σκοπός των οποίων είναι αφενός ο εκφοβισμός 
της κοινωνίας για την αποφυγή συναφών πράξεων και αφετέρου η ηθική αναγέννηση του 
δράστη (Καστόρχης, 1905, σσ. 18-19): 

 Διαιρετές, δηλαδή η επιβολή τους υπολογίζεται ανάλογα με το βαθμό ενοχής και το 
αξιόποινο του δράστη. 

 Ανακλητές, σε περίπτωση δικαστικής πλάνης δύναται ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί και 
να επανορθωθεί. 

 Προσωπικές, εφαρμόζεται μόνο στο πρόσωπο του δράστη. 

Σύμφωνα με τον Foucault η συστηματοποίηση της ποινής της φυλάκισης ως της βασικής 
μεθόδου ποινικής καταστολής ενέχει τη μετάβαση από τη σωματική τιμωρία μέσω των 
σωματικών και κεφαλικών ποινών στη στέρηση της ελευθερίας, η οποία στοχεύει στον έλεγχο 
της συμπεριφοράς, του μυαλού και των ηθικών αρχών των κρατουμένων. 

2.1 Η φυλακή στην αρχαιότητα 

Στην αρχαία Ελλάδα το προ της φυλακής σύστημα χαρακτηρίζεται από την εμπλοκή του 
θρησκευτικού υπερφυσικού στοιχείου μέσω του οποίου οι νομοθεσίες αποκτούν απευθείας 
κοινωνική νομιμοποίηση, οι ποινές συνίστανται στον παραδειγματικό κολασμό και τη φυσική 
εξόντωση του ενόχου. Κυρίως όμως, δεν υφίσταται η ποινή της φυλάκισης, καθώς, όπως 
αναφέρθηκε, προσβάλλει την προσωπική ελευθερία του ατόμου, δηλαδή τον πυρήνα της 
αυθυπαρξίας του που είναι η βάση της οικογένειας, της φατρίας, του γένους και κατ’ επέκταση 
της κοινότητας. Η εμφάνιση των πρώτων πόλεων κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. οδήγησε αυτομάτως 
στην εμφάνιση των πρώτων γραπτών νομοθεσιών13 περιορίζοντας την αυτοδικία του 
παρελθόντος και καθορίζοντας ένα σύστημα ποινών στο οποίο η φυλακή λειτουργεί 
συνεπικουρικά με τις υπόλοιπες ποινές, και ποτέ αυτοτελώς. Ταυτοχρόνως, με την προαγωγή 
του ατόμου σε πολίτη, αυτό αναδεικνύεται σε υποκείμενο δικαίου και φορέα δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων. Η ιδιότητα που τον διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες των 
πόλεων-κρατών είναι η ελευθερία που τον χαρακτηρίζει (Beken, 2016 ; Δημόπουλος, 2003, σ. 
32 ; Τριανταφυλλίδης, 1964, σσ. 17-19). 

Παρότι η φυλακή εμφανίζεται στις πόλεις της αρχαιότητας, όπως η Σπάρτη και η Αθήνα, πόλεις 
με ισχυρές νομοθεσίες και δυναμική πολιτειακή-πολιτική οργάνωση, δεν αποτέλεσε ποτέ το 

                                            
13 Για παράδειγμα η Νομοθεσία Ζάλευκου στους Επιζεφύριους Λοκρούς στην Κάτω Ιταλία κατά το 663-662 π.Χ ή η 
νομοθεσία Χαρώνδα στην Κατάνη της Σικελίας στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα (Δημόπουλος, 2003, σσ. 25-30). 
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κύριο μέσο ποινικής καταστολής. Στην αρχαιότητα οι φυλακές είχαν μοναδικό σκοπό τη 
φυλάκιση και τον βασανισμό, ενώ οι ποινές περιορίζονταν κυρίως σε σωματικές και χρηματικές. 
Η αυστηρότερη ποινή μετά την θανατική ήταν η εξορία. Για παράδειγμα, στην Αθήνα οι 
δεσμώτες τελούσαν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, δεχόταν επισκέπτες, 
συναναστρεφόταν και κυκλοφορούσαν ελεύθεροι στις γιορτές των Παναθήναιων και των 
Διονυσίων σεβόμενη την προσωπική ελευθερία, αλλά υπήρχαν τα δεσμά και οι ευφάνταστοι 
μηχανισμοί βασανιστηρίων. Στην Αίγυπτο πάλι οι φυλακές ήταν σκοτεινοί και ακάθαρτοι τόποι, 
όπου ήταν χαρακτηριστική ακόμα και η δυσκολία αναπνοής και γινόταν συστηματική χρήση της 
ποδοκάκης. Στην Ιερουσαλήμ η φυλακή ήταν είτε το σπίτι της ποδοκάκης, συνήθως κάτω από 
μια πύλη της πόλης, είτε στο φρούριο του ανακτόρου γνωστή ως η «η αυλή των φυλακισμένων». 
Τέλος, στην Ινδία οι φυλακές ήταν ξύλινα ή λίθινα κλουβιά τοποθετημένα σε δημόσιους 
δρόμους στα οποία ο φυλακισμένος ήταν δεμένος με αλυσίδες ή στην ποδοκάκη ως 
αποκρουστικό και αποτρεπτικό θέαμα για τους περαστικούς (Τριανταφυλλίδης, 1964, σσ. 17-
19). Ως εκ τούτου, οι φυλακές της αρχαιότητας χαρακτηρίζονται «προσωφρονιστικές», γιατί δεν 
αποτελούν αντικείμενο της ποινικολογίας και της σωφρονιστικής, καθώς δεν έχουν 
σωφρονιστικό σκοπό, αλλά λειτουργούν ως μέρη απομόνωσης από την κοινωνία των 
ενοχλητικών στοιχείων. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι δεν γίνεται διαχωρισμός για κράτηση ανά 
κατηγορία αδικήματος (π.χ. χρεοφειλέτες, υπόδικοι, κατάδικοι), αλλά ισχύει «…ένας 
αδιαφοροποίητος εγκλεισμός υπόπτων και ενόχων, όχι αναγκαία ποινικά υπεύθυνων ατόμων» 
(Δημόπουλος, 2003, σ. 346). 

Η φυλάκιση στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ακολουθώντας την αρχαιοελληνική πρακτική, είχε τη 
μορφή είτε εξασφαλιστικής ποινής είτε σωματικής χωρίς να αποτελεί όμως δημόσια ποινή, 
καθώς είτε αφορούσε δράστη ιδιωτικού αδικήματος είτε δεν περιλαμβανόταν στο διατακτικό 
της δικαστικής απόφασης. Επίσης χρησιμοποιείται είτε για την ανάκριση των κατηγορουμένων 
είτε ως ποινή σε περιπτώσεις εγκλημάτων από δούλους, στρατιώτες, υποκριτές. Οι ρωμαϊκές 
φυλακές χωρίζονταν σε τρία μέρη: α) το υπόγειο σκοτεινό για την εκτέλεση των θανατικών 
ποινών, β) το ισόγειο για την κάθειρξη των καταδικασμένων σε δεσμά μέχρι την έκτιση της 
ποινής τους ή των καταδικασθέντων σε θάνατο μέχρι την εκτέλεση της ποινής, και γ) την οροφή 
για τους καταδικασθέντες σε ελαφρότερα αδικήματα (Κωστής, 1862, σ. 7). Γνωστή υπήρξε η 
φυλακή Mamertine, που κατασκευάστηκε στη Ρώμη τον 7ο αιώνα π.Χ. κι αποτελούταν από ένα 
δίκτυο μπουντρουμιών που εκτείνονταν κάτω από τον κεντρικό υπόνομο της Ρώμης. Συνήθως 
σε αυτά εγκληματίες και πολιτικοί αποστάτες κρατούνταν υπό άθλιες συνθήκες για σύντομα 
διαστήματα, ενώ συχνοί ήταν οι θάνατοι από ασιτία (Βαρλάγκα, 2011, σ. 4). 

2.2 Η φυλακή στο Βυζάντιο και το Μεσαίωνα 

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία διατηρεί την ελληνορωμαϊκή παράδοση των σωματικών ποινών και 
χρήσης των φυλάκων ως ενός ενδιάμεσου σταδίου κράτησης. Παρόλα αυτά η πλούσια 
νομοθετική παραγωγική του Βυζαντίου καθιερώνει την περιοδική επιθεώρηση των φυλακών 
προς διαπίστωση των επικρατουσών συνθηκών σχετικά με τη διατροφή, την υγιεινή και την 
καθαριότητα, καθώς επίσης προνοεί για την επίδειξη πρέπουσας συμπεριφοράς των φυλάκων 
προς τους κρατούμενους και μείωση των βασανιστηρίων. Παράλληλα, καθιερώθηκε η 
υποχρεωτική επίσκεψη από ιερείς για τη θρησκευτική κατήχηση και ηθική αναδιαμόρφωση των 
κρατουμένων (Βορρές, 1881, σ. 25 ; Κωστής, 1862, σ. 7). 
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Επιπλέον, καταργούνται τα ιδιωτικά δεσμωτήρια και διαχωρίζονται οι υπόδικοι από τους 
κατάδικους, όπως επίσης οι άνδρες από τις γυναίκες με την ίδρυση γυναικείων φυλακών. 
Περαιτέρω, καθιερώνεται ο εγκλεισμός σε μοναστήρια από τον 4ο αιώνα μ.Χ., όπου επιβαλλόταν 
η ποινή της στέρησης της προσωπικής ελευθερίας στοχεύοντας ότι με την μετάνοια, απομόνωση 
και περισυλλογή οι κρατούμενοι θα επέστρεφαν στο δρόμο του Θεού. Η απομονωμένη κράτηση 
σε μοναστηριακά κελιά έθεσε τις βάσεις του απομονωτικού συστήματος (Τριανταφυλλίδης, 
1964, σ. 21). 

Κατά τον Μεσαίωνα στην Ευρώπη οι φυλακές διατηρούν τον προσωφρονιστικό τους χαρακτήρα 
και σε αυτές εγκλείονται αδιαφοροποίητα εγκληματίες και μη, λειτουργώντας κατά βάση ως 
χώρος εγκλεισμού περιθωριακών στοιχείων όπως αλκοολικών, αλητών, επαιτών, κοινωνικά 
δύσμοιρων και κατατρεγμένων στοιχείων. Επί της ουσίας η φυλακή αυτή την εποχή εξυπηρετεί 
δύο στόχους. αφενός ως τιμωρητική καταστολή έναντι στους αποδεδειγμένα εγκληματίες κι 
αφετέρου ως προληπτικός εγκλεισμός για τα περιθωριακά στοιχεία, τα οποία όμως δεν είχαν 
επιδείξει ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά. Ήταν ένας έμμεσος τρόπος των μεσαιωνικών 
φέουδων και των πρώιμων κρατών να αντιμετωπίσουν τα αντικοινωνικά στοιχεία και να 
διατηρήσουν την κοινωνική συνοχή. 

Δεν κατασκευάζονται ειδικά κτίρια φυλακών, αλλά αντίθετα χρησιμοποιούνται μια πληθώρα 
υπαρχόντων κτιρίων όπως υπόγεια δημαρχείων, πύργοι σε τείχη, πτέρυγες στα ανακτόρα, 
υπόγεια κελιά στα μοναστηριών ως κτίρια φυλακών. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων 
αυτών των τοποθεσιών είναι οι άθλιες συνθήκες, καθώς οι χώροι είναι ανήλιοι, γεμάτοι 
υγρασία, βρωμιά και τέλεια απομόνωση14. Συνεχίζεται η ρωμαϊκή παράδοση στις ποινές, όπως 
σωματικές, χρηματικές και καταναγκαστική εργασία στα μεταλλεία, τα ορυχεία και τις γαλέρες, 
οι οποίες συνοδεύονται από απερίγραπτες βαρβαρότητες, καθώς και η θανατική ποινή. 

Στην Αγγλία εμφανίζονται τον 10ο αιώνα οι πρώιμες φυλακές με τον ονομασία «gaol», ενώ τον 
12ο αιώνα με διαταγή του Ερρίκου ΙΙ κατασκευάστηκε ένα δίκτυο δημόσιων φυλακών στις 
περισσότερες πόλεις της Αγγλίας. Σε αυτή τη φάση των φυλακών οι κρατούμενοι κάλυπταν το 
κόστος διαμονής τους και οι διαχειριστές πωλούσαν τα προϊόντα στους κρατούμενους με σκοπό 
το κέρδος. Η ταξική διάκριση ανάμεσα στους κρατούμενους ήταν αισθητή, καθώς οι 
κρατούμενοι με οικονομική ευρωστία κρατούνταν σε διαφορετική πτέρυγα από τους 
οικονομικά ασθενείς, οι οποίοι στοιβάζονταν σε μια κοινή πτέρυγα χωρίς διαχωρισμό ηλικίας, 
φύλου, κατάστασης υγείας και φυσικά τύπου εγκλήματος. Ως εκ τούτου οι gaol κατέληξαν σε 
εστίες διαφθοράς, βιαιότητας και μολυσματικών ασθενειών (Berken, 2016, σσ. 18-21 ; 
Βαρλάγκα, 2011, σ. 5). Ως συνέπεια μέχρι τον 13ο αιώνα οι φυλακές σχεδόν αποτελούσαν τις 
αποθήκες όπου εγκλείονταν όσοι χαρακτηρίζονταν ως «κοινωνικά απροσάρμοστοι», που δεν 
εγκλείονταν σε νοσοκομεία ή άσυλα. 

2.3 Η φυλακή από την Αναγέννηση έως τον 18ο αιώνα 

Κατά την Αναγέννηση (15ος με 17ος αιώνας) συναντάται η συγκροτημένη μορφή φυλακών για 
πρώτη φορά. Η φυλάκιση θεωρείται ως προληπτικό μέσο παρεμπόδισης των κατηγορουμένων 
να διαφύγουν από τους δικαστές τους και τους κατάδικους να αποφύγουν την εκτέλεση της 

                                            
14 Παραδείγματα φυλακών αυτής της εποχής είναι το Αββαείο Mont Saint-Michel στην Νορμανδία, ο πύργος 
Pierrefonds στην Γαλλία ή ο πύργος If (Τριανταφυλλίδης, 1964, σ. 20). 
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ποινής. Ακόμα και μετά την πτώση της φεουδαρχίας στην Ευρώπη η κατάσταση των φυλακών 
δεν βελτιώθηκε συνεχίζοντας αφενός την τιμωρητική λογική του Μεσαίωνα και 
χρησιμοποιώντας αφετέρου ακατάλληλα κτίρια χωρίς να διαχωρίζονται οι γυναίκες από τους 
άνδρες κατάδικους –όπως είχε υιοθετηθεί στο Βυζάντιο—, ενώ οι συνθήκες υγιεινής και 
καθαριότητας ήταν ανύπαρκτες ελλοχεύοντας κινδύνους μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. 

Στα μέσα του 16ου αιώνα εμφανίζονται τα πρώτα σωφρονιστήρια15 και σπίτια εργασίας16, στα 
οποία εγκλείονται οφειλέτες και «κοινωνικά απροσάρμοστοι» όπως επαίτες, αλήτες, άεργοι, 
πόρνες και παραστρατημένοι νέοι έχοντας τη μορφή ασύλων ή αστυνομικών κρατητηρίων. Σε 
αυτό το πλαίσιο εγκλείονται στις φυλακές άτομα επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια, χωρίς 
όμως έχουν νομοθετικό κύρος, καθώς η φυλάκιση ως ποινή επιβάλλεται αυθαίρετα για 
ορισμένο ή αόριστο χρόνο (Καστόρχης, 1905, σ. 21) με άμεσο σκοπό τη συμμόρφωση τους 
χρησιμοποιώντας εργαλειακά την εργασία ώστε να επιτευχθεί «…ἡ βελτίωσις αὑτῶν διά τῆς 
ἐμπνεύσεως τάσεων φιλεργίας καί τῆς ἐξαναγκάσεως αὑτῶν πρός ἐργασίαν» (Βορρές, 1881, σ. 
26). Οπότε ο πυρήνας της ιδεολογικής λειτουργίας των πρώιμων αυτών σωφρονιστικών 
ιδρυμάτων ήταν η ηθικοποίηση των κρατουμένων μέσω της εκπαίδευσής τους στην εργασιακή 
πειθαρχία. 

Το γνώρισμα όλων των ιδρυμάτων κράτησης της εποχής αυτής είναι οι άθλιες συνθήκες 
διαβίωσης, καθώς στην ουσία πρόκειται για κοινό, χωρίς διαχωρισμό, εγκλεισμό σε ανήλια και 
υγρά μπουντρούμια χωρίς αερισμό, φωτισμό και εγκαταστάσεις υγιεινής στα οποία οι 
κρατούμενοι όλοι μαζί περνούσαν αδρανείς το χρόνο εγκλεισμού τους. Δεν υπήρχε καμία 
πρόνοια όχι μόνο για την κάλυψη των βασικών αναγκών, αλλά και για την έννοια της 
ιδιωτικότητας των κρατουμένων αποστερώντας τους ακόμα και τις πιο ιδιωτικές τους στιγμές, 
και στην ουσία αποκτηνώνοντας τους περαιτέρω. Επιπλέον, οι φύλακες εκμεταλλεύονταν τις 
ανάγκες των κρατουμένων σε επίπεδο τόσο παροχής υλικών αγαθών όσο και παροχής 
υποσχέσεων αποφυλάκισης ή αθώωσης (Βαρλάγκα, 2011, σ. 13). 

Επιπλέον, στην Αγγλία, τη Γαλλία και τα κράτη της Ιταλίας συνηθιζόταν το σύστημα φυλακών-
πλοίων, στο οποίο χρησιμοποιούνταν τα ξαρμάτωτα πολεμικά πλοία, γαλέρες, στα οποία οι 
κατάδικοι δούλευαν ως κωπηλάτες (Berken, 2016, σ. 148), «ενώ από το 1748 και μετά οι 
κατάδικοι των γαλέρων στέλνονταν σε κυρίως σε εργατικά στρατόπεδα που λειτουργούσαν 
εξολοκλήρου ως φυλακές «εγκληματιών»» (Βαρλάγκα, 2011, σ. 11). Παράλληλα, ανεγείρονται 
τα πρώτα κτίρια αποκλειστικά κατασκευασμένα για φυλακές στις μεγάλες πόλεις με σκοπό τον 
περιορισμό των κακοποιών και την προφύλαξη του γενικού πληθυσμού σε παλιά μοναστήρια, 

                                            
15 Η ίδρυση του σωφρονιστηρίου Rasphious στο Άμστερνταμ, το 1596 αποτελεί σταθμό για τη θεσμοθέτηση των 
φυλακών, ενώ παρόμοια ιδρύματα είχαν καθιερωθεί στην Αγγλία ήδη κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα και 
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες στο πρώτο τέταρτο του 17ου αιώνα. Οι βασικές αρχές λειτουργίας ήταν οι εξής: α) η 
διάρκεια της ποινής μπορούσε να καθορίζεται από την ίδια τη διοίκηση, ανάλογα με τη συμπεριφορά του 
κρατουμένου, β) η εργασία ήταν υποχρεωτική για όλους τους κρατούμενους και παρεχόταν αμοιβή, και γ) 
εφαρμοζόταν μια διαρκής επιτήρηση, ένα αυστηρό πρόγραμμα απασχόλησης και χριστιανικής διαπαιδαγώγησης 
(Βαρλάγκα, 2011, σ. 12). 
16 Το Bridewell του Λονδίνου είναι ένα φημισμένο φρούριο, το οποίο αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως φρούριο και σπίτι 
εργασίας κατά το 1557, ενώ αργότερα το 1575 χρησιμοποιήθηκε ως οίκος αναμόρφωσης και αποτέλεσε πρότυπο 
για την οργάνωση παρόμοιων ιδρυμάτων στην Αγγλία της εποχής (Βαρλάγκα, 2011, σ. 12). 
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σπίτια, αποθήκες, παλιά ανάκτορα ή εν γένει κακοδομημένα κτίρια17 (Τριανταφυλίδης, 1964, 
σσ. 23-24). Η διάκριση ανάμεσα φυλακές ανδρών και γυναικών συναντάται στην Γαλλία γύρω 
στο 1700, η οποία στις αρχές του 19ου αιώνα αποτέλεσε την πρώτη χώρα που υιοθέτησε τον 
ποινικό εγκλεισμό ως βασική σωφρονιστική ποινή (Βαρλάγκα, 2011, σ. 11). 

Την ίδια περίοδο, το εμπόριο των μακρινών αποστάσεων οδήγησε τις μεγάλες δυνάμεις της 
εποχής στην αποικιοκρατία σε Ασία, Λατινική και Αφρική, ενώ ο εμπορευματισμός απαιτούσε 
την ύπαρξη φθηνών εργατικών χεριών και παράλληλα την ελαχιστοποίηση των κρατικών 
δαπανών, άρα και των δαπανών για το σωφρονιστικό σύστημα. Οι νέες αυτές συνθήκες 
οδήγησαν στη μαζική μεταφορά καταδίκων στις αποικίες –κλασσικό παράδειγμα είναι ο 
εποικισμός της Αυστραλίας από τους Άγγλους κατάδικους— γεννώντας το φαινόμενο της 
σωφρονιστικής οικονομίας. Αυτό το πλαίσιο διαμορφώθηκε το προοδευτικό σωφρονιστικό 
σύστημα και εφαρμόστηκε στις ποινικές αποικίες από τους Crofton και Macohonochie (Beken, 
2016, σ. 20 ; Δημόπουλος, 2003, σσ. 251-252). 

Μαζί με την μεταφορά των κατάδικων στις αποικίες, γεννήθηκαν τα άσυλα και οι οίκοι 
επανόρθωσης ως άμεση συνέπεια της μερκαντιλιστικής οικονομικής λογικής. Τα ολοπαγή 
ιδρύματα γεννήθηκαν με σκοπό να περιορίσουν δραστικά τους περιθωριοποιημένους και 
κοινωνικά ανένταχτους με οικονομικούς όρους, καθώς όσοι δεν ήταν καταχωρημένοι στο 
οικονομικό σύστημα στοιχείων αποτελούσαν εσωτερική απειλή για τα νεοσύστατα κράτη. Ο 
εγκλεισμός στους χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ελέγχου και ιδεολογικής χειραγώγησης. Στο 
ίδιο μήκος κύματος, οι οίκοι επανόρθωσης στόχευαν στην ιδεολογική χειραγώγηση των 
κρατούμενων εμφυσώντας το σύστημα αξιών του νεοσύστατου κράτους. Η θρησκευτική 
διαπαιδαγώγηση, με απώτερο στόχο την μετάνοια, και η εκπαίδευση ήταν τα βασικά συστατικά 
αναμόρφωσης στους οίκους επανόρθωσης, μια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στην 
πρώτη φάση υλοποίησης των σωφρονιστικών φυλακών. 

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν τα σωφρονιστήρια, χώροι στους οποίους η εργασία των 
κρατουμένων αναδείχθηκε ως πρωταρχικό στοιχείο συμβίωσης σε αυτά και ταυτόχρονα 
εργαλείο αναμόρφωσης. Μέσα από αυτά γεννήθηκε η ωφελιμιστική σωφρονιστική 
μεταχείριση, η οποία κατέστησε την εργασία θεμελιώδη μέθοδο αναμόρφωσης και συνέβαλε 
στη μεταγενέστερη δημιουργία των βιοτεχνικών, βιομηχανικών και αγροτικών φυλακών. Έτσι 
κατά τον 18ο αιώνα οι φυλακές απαρτίζονται από όλων των κατηγοριών τους εγκληματίες 
(κατάδικοι, επαίτες, υπόδικοι, παράφρονες, χρεωφειλέτες, ορφανά, αλήτες) τοποθετημένους 
όλους μαζί χωρίς καμία διάκριση, πειθαρχία και τάξη. Οι επικρατούσες δε συνθήκες είναι 
άθλιες, καθώς η διατροφή απαρτίζεται μόνο από νερό και ψωμί, συνθήκες υγιεινής δεν 
υπάρχουν, ούτε περίθαλψη, ούτε καν καθαρός αέρας ή ήλιος, ενώ οι ίδιοι οι κρατούμενοι 
πεθαίνουν από τις μολυσματικές ασθένειες (Καστόρχης, 1905, σ. 22). 

2.4 Ο ανθρωπισμός στις φυλακές 

Υπό την επίδραση της Καθολικής Εκκλησίας και του πνεύματος ενός πρώιμου ουμανισμού 
εμφανίζεται η φιλανθρωπία, δηλαδή η τάση για την μέριμνα βελτίωσης του χαρακτήρα του 
φυλακισμένου κατά τη διάρκεια έκτισης της ποινής του. Ο εξανθρωπισμός του ποινικού δικαίου 

                                            
17 Kassel, Leipzig & Torgau (για φρενοβλαβείς), Luchau, Magdeburg, Zwickau, Javer, Dietz (Τριανταφυλλίδης, 1964, 
σσ. 23-24). 
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οφείλεται αφενός στην παπική εκκλησία, η οποία εγκαθίδρυσε το θεσμό της σωφρονιστικής 
φυλακής και εισήγαγε τον αποβαρβαρισμό της ποινικής καταστολής, και αφετέρου στο 
Διαφωτισμό, ο οποίος μέσα στο γενικότερο πνεύμα της εποχής εξορθολόγησε την ποινική 
λειτουργία εισάγοντας την αρχή της νομιμότητας, την κατάργηση των ακραίων μορφών ποινικής 
αντίδρασης όπως οι σωματικές ποινές, την εδραίωση της φυλακής ως μέσο σωφρονισμού του 
εγκληματία. 

Ως απόρροια της Γαλλικής Επανάστασης ήρθε στο προσκήνιο η αξία της ελευθερίας, οπότε το 
αντικείμενο της ποινικής καταστολής του εγκλήματος κατέστη η προσβολή της προσωπικής 
ελευθερίας ως το υπέρτατο αγαθό των ατομικών ελευθεριών. Η κατάταξη αυτή είναι προϊόν των 
ιδεολογικών προταγμάτων του Διαφωτισμού για την υπεροχή της ατομικής ελευθερίας σε 
αντίθεση με τον Μεσαίωνα, όπου ο υπήκοος εγκληματίας τιμωρείται από τον Ηγεμόνα ελέω 
Θεού. Σε αυτό το πλαίσιο το ποινικό πλαίσιο εξανθρωπίστηκε εγκαταλείποντας τις σωματικές 
και τις θανατικές ποινές με την μεταστροφή στις ποινές αποστέρησης της ελευθερίας. 

Οι μεταφυσικές ποινικές δοξασίες εκκοσμικεύονται, ως απόρροια του διαφωτιστικού 
ορθολογιστικού πνεύματος, και δικαιοποιείται η νομική σχέση εγκληματία και δικαστικής 
εξουσίας, καθιστώντας τον εγκληματία ως παραγωγική χρήσιμη μονάδα στην κοινωνία. Εξ’ ου η 
ποινική καταστολή της προσωπικής του ελευθερίας θεωρείται ο καταλληλότερος τρόπος 
σωφρονισμού και κοινωνικής του επανένταξης. Η εκκλησιαστική σωφρονιστική του μεσαίωνα 
υπήρξε το σημείο αναφοράς για την κοσμική σωφρονιστική μαζί με την ιδεολογία της Γαλλικής 
Επανάστασης. Συνεπώς η ιδέα ότι η απομόνωση είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο 
σωφρονισμού των κρατουμένων έχει εκκλησιαστική προέλευση. Σύμφωνα με τις κυρίαρχες 
εκείνη την εποχή αντιλήψεις, αν ο εγκληματίας απομονωθεί από κάθε εξωτερικό ερέθισμα, οι 
τύψεις θα τον κατακυριεύσουν και θα οδηγηθεί στη μετάνοια. Έτσι η θεολογία αναλαμβάνει την 
ιδεολογική θεμελίωση της απομόνωσης (Βουρεκάς και Ελευθεριάδης, 2013). 

Ο μοναχός Jean Mabillon συνέγραψε το δοκίμιο «Σκέψεις πάνω στις φυλακές των μοναστικών 
ταγμάτων» μεταξύ του 1690 και 1695, όπου παρουσιάζει υποδείξεις για την βελτίωση του 
ποινικού δικαίου και των μεθόδων μεταχείρισης των κρατουμένων. Αναφέρει ότι ο σκοπός της 
κοσμικής δικαιοσύνης είναι η διατήρηση της τάξης και της εγκαθίδρυσης του φόβου ανάμεσα 
στους εγκληματίες χρησιμοποιώντας την αυστηρότητα και τα δεινά, ενώ της εκκλησιαστικής 
δικαιοσύνης η ευημερία της ψυχής μέσω της φιλανθρωπίας, της συμπόνιας και του ελέους. 
Ειδικότερα, οι παρατηρήσεις του αναφορικά με «…την αναλογικότητα της ποινικής καταστολής, 
την εξατομίκευση της σωφρονιστικής μεταχείρισης, την εργασία, την αναγκαιότητα της 
κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων, την καταδίκη των μακρόχρονων φυλακίσεων, την 
καθιέρωση της επικοινωνίας των εγκλείστων με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, την τακτική 
επιθεώρηση των κατάδικων, της ασθενούς θέσης των κρατουμένων» (Δημόπουλος, 2003, σσ. 
157-158) αποτέλεσαν τη βάση της σύγχρονης σωφρονιστικής επιστήμης και αποτελούν ακόμα 
και σήμερα το πρότυπο για τα σωφρονιστικά συστήματα παγκοσμίως. Ο Mabillon κατήγγειλε το 
απομονωτικό σύστημα ως ανεπαρκές και υποστήριξε τη χρησιμότητα μιας σειράς 
μεταρρυθμίσεων του σωφρονιστικού συστήματος, οι οποίες σχετίζονταν με τη μεταχείριση των 
κρατουμένων ανάλογα με την προσωπικότητα τους, την καθιέρωση της εργασίας ως μέσο 
επανένταξης, τις συνθήκες υγιεινής στις φυλακές και τη δυνατότητα επισκεπτηρίων 
(Μαματόπουλος, 2012, σ. 115). 
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Ο Filippo Franci, κληρικός, άρχισε από νεαρή ηλικία να ασχολείται με τη φιλανθρωπία 
διανέμοντας γεύματα σε εγκαταλελειμμένους άρρενες εφήβους. Ορμώμενος από την εμπειρία 
του ίδρυσε το «Ίδρυμα του San Filippo Neri» και βασιζόμενος στις εμπειρίες συνέγραψε το 
«Καταστατικό προς τήρηση του ευσεβούς οίκου του καταφυγίου για πτωχούς άρρενες στο 
Ίδρυμα του San Filippo Neri της Φλωρεντίας» στο οποίο εισάγει την έννοια του «σωφρονιστικού 
τμήματος» ως χωριστού κομματιού του Ιδρύματος αφιερωμένο στις ανάγκες σωφρονισμού των 
παραβατικών εφήβων, κυρίως γιατί η αποστολή τους στις δημόσιες φυλακές ήταν περισσότερο 
καταστροφική. Σκοπός ήταν η αναμόρφωση του κρατουμένων μέσω της απομόνωσης δίνοντας 
την ευκαιρία να αναστοχαστεί τις πράξεις του. Η βία αποφευγόταν, η συμπεριφορά βασιζόταν 
στην αδελφική φιλανθρωπία με συνεχείς υπενθυμίσεις του ορθού δρόμου. Οι τυχόν 
πειθαρχικές τιμωρίες επιβαλλόταν μόνο για το καλό των κρατουμένων με την σκληρότερη 
τιμωρία η ελάττωση της ποσότητας της τροφής. Ο Franci έθεσε τα θεμέλια του αναμορφωτικού 
σκοπού του σωφρονισμού μέσω του ηθικού εξαγνισμού, την αγωγή και την εργασιακή 
απασχόληση θέτοντας τα θεμέλια του «σωφρονιστικού ωφελιμισμού» και του 
«αναμορφωτικού ιδεώδους», όπως επίσης του εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης καθιέρωσε 
το αποχωριστικό σύστημα μεταχείρισης των κρατουμένων καθώς και του απομονωτικού 
συστήματος, που μετέπειτα επηρέασε τη διαμόρφωση του πενσυλβανικού σωφρονιστικού 
συστήματος. Τέλος, κάνει εκτενή αναφορά για τη συμπεριφορά του προσωπικού και για τα 
μέτρα πειθαρχικής τιμωρίας των κρατουμένων σε περιπτώσεις παραβίασης των κανονισμών 
(Δημόπουλος, 2003, σσ. 159-164). 

Η πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη πρέπει να τιμωρεί κι όχι να εκδικείται γίνεται συνώνυμη με τον 
ανθρωπισμό. Το κέντρο βάρους πλέον μετατίθεται από την εκδίκηση στον άνθρωπο υπό την 
έννοια ότι μεταβάλλεται ο σκοπός της ποινής. πλέον δεν αρκεί η καταδίκη, αλλά πρωταρχικό 
ρόλο παίζει η συνειδητοποίηση του λάθους και η μεταμέλεια. Αυτό συνεπαγόταν τη δημιουργία 
ανεξάρτητης δικαιοσύνης με αυτονομία στη λειτουργία και απαλλαγμένη από την εποπτεία του 
Ηγεμόνα, που θα όριζε ποινή ανάλογη του εγκλήματος βάσει της νομοθεσίας και του δικαστικού 
μηχανισμού. Σε αυτό όμως το πλαίσιο έπρεπε «…να προσαρμοστούν οι τιμωρίες στο νέο σκοπό. 
Για να αποκτήσει καθολικές διαστάσεις ο κολασμός… έπρεπε να παρουσιαστούν νέες αρχές, να 
μειωθεί το πολιτικό και οικονομικό κόστος του μέσω της αποτελεσματικότητας και του 
πολλαπλασιασμού των κυκλωμάτων του. Να συγκροτηθεί μια νέα οικονομία και τεχνολογία που 
να αφορούν την εξουσία της τιμωρίας» (Καϊσίδου, 2013, σ. 16). Ανακαλύπτεται ο «άνθρωπος» 
μέσα σε κάθε εγκληματία, του οποίου η ψυχή ασθενεί και στόχος θα πρέπει να είναι η θεραπεία 
και η αναμόρφωσή της υιοθετώντας μια σειρά από εγκληματολογικές, ποινικές και 
σωφρονιστικές τεχνικές και πρακτικές. 

Με βάση τη θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου, ο κάθε πολίτης αποδέχεται τους νόμους που 
έχουν οριστεί, με συνέπεια ότι η παραβίασή τους επιφέρει την τιμωρία του. Η τιμωρία όμως 
αυτή δε σχετίζεται μόνο σε σχέση με τον νόμο, αλλά σε σχέση με την κοινωνία την ίδια. Ο 
παραβάτης θέτει τον εαυτό του εκτός κοινωνίας και γι’ αυτό πρέπει να υποστεί την ποινή. «Η 
ποινή αυτή θα λειτουργήσει για την κοινωνία ως κάθαρση και θα αποτρέψει παρόμοια 
περιστατικά στο μέλλον. Αυτές είναι και οι στοχεύσεις του νέου συστήματος. Δεν ενδιαφέρεται 
για το παρελθόν, αλλά για τις μελλοντικές πράξεις του παραβάτη και των ενδεχόμενων μιμητών 
του» (Καϊσίδου, 2013, σ. 16). Η μεταστροφή αυτή ενσταλάζεται από τη διοχέτευση στο ποινικό 
δίκαιο των φιλελεύθερων ποινικών αξιών συμβαδίζοντας με τις φιλελεύθερες δημοκρατικές 
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αρχές και ανασυντάσσοντας το κοινωνικό ποινικό συμβόλαιο με τον εγκληματία παρέχοντας του 
«δεύτερη ευκαιρία» για την κοινωνική του επανένταξη. 

Σύμφωνα με τον Foucault η μεταστροφή αυτή δεν έγκειται σε ένα αμιγή και αυθεντικό 
ανθρωπισμό, αλλά αντίθετα αποτελεί μέρος ενός πολύπλοκου μηχανισμού που σχετίζεται με 
την αύξηση του πληθυσμού, άρα και την απορρέουσα ανάγκη για έλεγχό του, και την γενική 
αύξηση του πλούτου, άρα τη σύνδεση των εγκλημάτων με τα περιουσιακά στοιχεία. 

Τα κυριότερα στοιχεία του μηχανισμού αυτού είναι η ανάπτυξη της παραγωγής, η 
αύξηση του πλούτου, μια πιο εντατική νομική και ηθική αξιολόγηση των σχέσεων 
ιδιοκτησίας, μέθοδοι επιτήρησης πιο αυστηρές, πιο στενή παρακολούθηση τού 
πληθυσμού, περισσότερο προσαρμοσμένες τεχνικές ανίχνευσης, σύλληψης, 
πληροφόρησης πρόκειται για μια προσπάθεια να εφαρμοστούν οι μηχανισμοί της 
εξουσίας που πλαισιώνουν τη ζωή των ατόμων για μια προσαρμογή και μια 
τελειοποίηση των μηχανισμών ενός συστήματος που ασχολείται μ' αυτά και επιτηρεί την 
καθημερινή τους συμπεριφορά, την ταυτότητά τους, τη δραστηριότητά τους, τίς 
φαινομενικά ασήμαντες κινήσεις τους. (Foucault, 1989, σ. 104). 

Η δικαιοσύνη πλέον υιοθετεί «…μια αυστηρή ποινική αστυνόμευση του κοινωνικού σώματος» 
(Foucault, 1989, σ. 105) δρώντας περισσότερο προληπτικά παρά κατασταλτικά και με σαφή 
προσανατολισμό στα βίαια εγκλήματα και σε αυτά κατά της περιουσίας. Η μεταρρύθμιση 
συνίσταται στην αποδέσμευση της δικαστικής εξουσία από οικονομικά συμφέροντα και το 
αυθαίρετο της μοναρχικής εξουσίας και τη δημιουργία μιας «…δημόσια[ς] εξουσία[ς] που να 
κατανέμεται σταθερά», άρα με ποινές που θα φέρουν «…περισσότερη καθολικότητα και 
αναγκαιότητα» (Foucault, 1989, σ. 109). Επί της ουσίας, λοιπόν, δεν πρόκειται για έναν νέο ή 
αναγεννημένο ανθρωπισμό έναντι στην παραβατικότητα, αλλά στην υιοθέτηση μιας 
διαφορετικής πολιτικής που εξυπηρετούσε μαζικότερα και αποδοτικότερα από πλευρά τόσο 
οικονομικού όσο και πολιτικού κόστους την «…βαθύτερη εισχώρηση της κολαστικής εξουσίας 
στο κοινωνικό σώμα» (Foucault, 1989, σ. 110), ενώ «…στόχος [της] ήταν μια 
αποτελεσματικότερη, σταθερότερη, λεπτομερέστερη οικονομία της τιμωρίας» (Μεταφάς, 2010, 
σ. 4). 

Οι δυτικές κοινωνίες στο τέλος του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα βρίσκονται στο μεταίχμιο της 
μεταστροφής του κολαστικού-σοφρωνιστικού συστήματος και εν μέρει συνυπάρχουν και 
συλλειτουργούν τρεις τρόποι άσκησης της κολαστικής εξουσίας. Πρώτον, τα βασανιστήρια ως 
κατάλοιπο του μοναρχικού δικαίου, δεύτερον η φιλανθρωπική θεώρηση της αποστέρησης της 
ελευθερίας σε αναλογικότητα ανάμεσα στο έγκλημα και τη χρονική διάρκεια της ποινής, και 
τρίτον, η υιοθέτηση της σύγχρονης μορφής της φυλακής ως ο πρωταρχικός τρόπος κολασμού 
και χώρος έκτισης της ποινής. 
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3. Η επικράτηση της φυλακής στη Δυτική Ευρώπη 

Μέχρι τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη, και σε ορισμένες περιοχές μέχρι τον 19ο ακόμα και τον 20ο 
αιώνα, οι εγκληματίες και ο πληθυσμός δεν είχαν αναπτύξει την σχέση εχθρότητας που υπάρχει 
σήμερα. Αντίθετα, «μέχρι τον 17ο αιώνα ο ληστής και ο κλέφτης εύκολα μπορούσαν να 
μετατραπούν σε ηρωικά πρόσωπα». Ο διαχωρισμός και η ποινικοποίηση της παράνομης 
συμπεριφοράς οργανώθηκε όταν αυτή κατέληξε να είναι «…δαπανηρή για τη βιομηχανική 
εργασία και την αστεϊκή ζωή» (Foucault, 1987, σσ. 45-46). 

Στη περίοδο μετά την Γαλλική Επανάσταση και την Αμερικανική Επανάσταση, υιοθετείται η αρχή 
της ισονομίας, δηλαδή το δικαίωμα για όλα τα μέλη της κοινωνίας ανεξαρτήτως καταγωγής και 
κοινωνικής θέσης να έχουν ίση πρόσβαση στο ποινικό σύστημα και την ίδια μεταχείριση από 
αυτό. Η άνοδος της αστικής τάξης επηρεάζει αυτή την εξέλιξη, καθώς βασικό διακύβευμα του 
Διαφωτισμού υπήρξε η αποτελεσματική άμυνα έναντι στη διακριτική εξουσία των φεουδαρχών 
και της αριστοκρατίας. Η ισονομία διασφαλίστηκε με τη σύνδεση της ποινής αναλογικά με τη 
σοβαρότητα του εγκλήματος κι όχι με την κοινωνική θέση του παραβάτη ή τη διακριτική 
ευχέρεια του δικαστή (Mathiesen, 2006, σ. 109). Επιπλέον, το δικαστικό σύστημα γίνεται 
ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο από εξωτερικές πιέσεις. Έτσι, υιοθετείται η ποινή της φυλάκισης 
ως η κυριότερη ποινή χαρακτηριζόμενη ως η «ποινή κάθε πολιτισμένης κοινωνίας» εισάγοντας 
με αυτόν τον τρόπο ένα νέο τρόπο εξουσίας επί του κοινωνικού συνόλου χρησιμοποιώντας τη 
δικαιοσύνη και το δικαστικό σύστημα ως διαδικασία κυριαρχίας. 

Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα η φυλάκιση βασιζόταν στις αρχές του «τιμωρείν» και του 
«στερείν». Τότε προστέθηκε η αρχή του «βελτιώνειν», δηλαδή η συνειδητή προσπάθεια των 
φυλακών να συνετίσουν τους τρόφιμούς τους μέσω της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, της 
παιδείας, της απασχόλησης ή της θρησκείας (Τριανταφυλλίδης, 1964, σ. 54). Τον 18ο αιώνα 
πραγματοποιείται αναδιαμόρφωση του ποινικού δικαίου και του σωφρονιστικού συστήματος 
στην Ευρώπη. Αυτό συνεπάγεται την αναδιαμόρφωση των φυλακών, αλλά και των στόχων 
αυτών. Εφαρμόζονται πλέον οι αρχές της στέρησης της ελευθερίας με αυστηρή φύλαξη, ο 
διαχωρισμός των φυλακισμένων ανάλογα με το αδίκημα, η προσπάθεια για ηθική καλυτέρευση 
με αυστηρή πειθαρχία, επιμελή εργασία και θρησκευτική φροντίδα. 

Το μεταρρυθμιστικό πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης επηρεάζει εκ βαθέων το ποινικό δίκαιο 
μέσα από τα έργα του Voltaire, του Montesquie και του Beccaria. Στην ουσία η ποινική 
καταστολή αποδεσμεύεται την Εκκλησία και τίθενται νέες βάσεις. Εμφανίζονται οι πρώτοι 
ποινικοί κώδικες από τα κράτη18, οι οποίοι αντικαθιστούν τις σωματικές ποινές με την ποινή της 
φυλάκισης. Ο δράστης δε θεωρείται πλέον εχθρός της κοινωνίας, αλλά θύμα των κοινωνικών 
ελλείψεων και των δυσμενών περιστάσεων, ενώ η ποινή στοχεύει στην βελτίωση του κι όχι στην 
τιμωρία ή αφάνισή του. Άρα, η ποινή της φυλάκισης πρέπει να επαναφέρει τον δράστη υγιή 
στους κόλπους της κοινωνίας μέσω της ηθικής διαπαιδαγώγησης και γι’ αυτό εισάγεται ο 
χωρισμός, η εργασία, η θρησκευτική και ηθική αγωγή των κρατουμένων. 

                                            
18 Το 1779 υιοθετήθηκε στην Μεγάλη Βρετανία η Σωφρονιστική Πράξη βάσει της οποίας κτίστηκαν νέα κτήρια 
φυλακών, τα οποία προέβλεπαν για ατομικά κελιά, εγκαταστάσεις υγιεινής, παροχή επαρκούς σίτισης και 
ιματισμού (Βαρλάγκα, 2011, σ. 13). 
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Η επιδιωκόμενη πειθάρχηση, «κανονικοποίηση» της κοινωνίας, είναι μια τεχνική της εξουσίας 
με στόχο – μεταξύ άλλων – την αύξηση της παραγωγικότητας στο πλαίσιο της κεφαλαιοκρατικής 
οικονομίας. Μέχρι τα τέλη περίπου του 18ου αιώνα, η τιμωρία του εγκληματία επέρχονταν μετά 
από βασανιστήρια. Έτσι αποκτούσε δημόσιο, πανηγυρικό, θεαματικό χαρακτήρα και 
αποτελούσε επίδειξη δύναμης της κρατικής εξουσίας που αποσκοπούσε στην εξάλειψη ενός 
αμφισβητία της (Βουρεκάς και Ελευθεριάδης, 2013). 

Πίσω από το βασανιστήριο δεν ήταν τόσο ο παραδειγματισμός … όσο μια πολιτική 
εκφοβισμού: έπρεπε δηλαδή να νιώσουν όλοι την ασυγκράτητη δύναμη του ανώτατου 
άρχοντα πάνω στο σώμα του εγκληματία. Το βασανιστήριο δεν αποκαθιστούσε τη 
δικαιοσύνη, ενίσχυε την εξουσία… Οι συγκυρίες όπου γεννήθηκε η μεταρρύθμιση δεν 
είναι λοιπόν το αποτέλεσμα μιας καινούριας ευαισθησίας, αλλά μιας διαφορετικής 
πολιτικής απέναντι στις παρανομίες. Εντελώς σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως 
στο προεπαναστατικό καθεστώς τα διάφορα κοινωνικά στρώματα είχαν το καθένα τους 
ένα ορισμένο περιθώριο ανεκτής παρανομίας: η μη εφαρμογή των κανόνων, η μη 
τήρηση των αναρίθμητων διαταγμάτων και νόμων ήταν όρος απαραίτητος για την 
κανονική πολιτική και οικονομική λειτουργία της κοινωνίας. (Foucault, 1976, σ. 67, 110). 

Ο πρώτος μεταρρυθμιστής υπήρξε στην Αγγλία ο John Howard που στο έργο του καταθέτει τις 
μεταρρυθμιστικές του προτάσεις μετά από πολυετείς μελέτες. Ως υπερασπιστής του 
εξανθρωπισμού των φυλακών καταγράφοντας αναλυτικά τις αρχές της σωφρονιστικής 
μεταχείρισης των κρατουμένων και με το έργο του “The State of Prisons in England and Wales” 
θεωρείται ο θεμελιωτής της σωφρονιστικής επιστήμης. Μετά από επιτόπια έρευνα στις φυλακές 
της Γαλλίας, Ελβετίας, Γερμανίας, Ολλανδίας και Φλαμανδίας παρατήρησε τις επικρατούσες 
συνθήκες και κατέγραψε μια σειρά μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης 
που συνοψίζονται ως ακολούθως (Howard, 1792, σσ. 42-68): 

 Βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και της διατροφής των κρατουμένων με επαρκή και 
καλής ποιότητας σίτισης. 

 Διαφορετικό πειθαρχικό σύστημα για τους υποδίκους, τους καταδικασμένους και τους 
εκτίοντες ποινή φυλάκισης κρατουμένους. 

 Παροχή ηθικής και θρησκευτικής αγωγής όπως και εκπαίδευσης στους κρατούμενους. 

 Υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει εργασιακή απασχόληση και επαγγελματικής 
κατάρτισης στους κρατούμενους. 

 Απομονωτικό σύστημα κράτησης, που θα καθίσταται ηπιότερο μέσω της ηθικής, 
θρησκευτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

Ο Jeremy Bentham θεωρείται ο θεωρητικός του ωφελιμισμού (utilitarianism) και 
μεταρρυθμιστής του αγγλικού ποινικού δικαίου. Στο έργο του “Introduction to the Principles of 
Morals and Legislation” εισάγει την αρχή της ωφελιμότητας των πραγμάτων: 

Ως ωφελιμότητα νοείται η ιδιοκτησία σε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο, δια του οποίου 
παράγεται όφελος, πλεονέκτημα, ευχαρίστηση, καλό ή ευτυχία (όλα αυτά στην παρούσα 
περίπτωση καταλήγουν στον ίδιο παρανομαστή) ή (αυτό που καταλήγει ξανά στον κοινό 
παρανομαστή) αποφεύγεται η βλάβη, ο πόνος, το κακό ή η δυστυχία στο μέρος του 
οποίου το συμφέρον εξετάζεται. αν αυτό το μέρος είναι η κοινότητα, τότε η ευτυχία της 
κοινότητας. αν είναι ένα συγκεκριμένο άτομο, τότε η ευτυχία αυτού του ατόμου. 
(Bentham, 1871/2000, σσ. 14-15). 
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Στο έργο του εξισορροπεί την ευχαρίστηση και τον πόνο στην ανθρώπινη πράξη εφαρμόζοντας 
τη λογική ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να συμπεριφέρονται ώστε να επιτυγχάνουν την 
μεγαλύτερη δυνατή ευχαρίστηση και παράλληλα τον ελάχιστο πόνο. Βάσει αυτής της αρχής 
προσπάθησε να εφαρμόσει στη διεύθυνση των φυλακών και την αναμόρφωση των 
κρατουμένων. Ανέπτυξε το σύστημα “Hedonic Calculus” βάσει του οποίου οι ανθρώπινες 
πράξεις κατηγοριοποιούνται μέσω των κινήτρων ή της ποινής και κατευθύνει τα άτομα σε 
επιθυμητές δραστηριότητες. Κάθε εγκληματική πράξη είναι το αποτέλεσμα ενός κακού 
υπολογισμού ανάμεσα στην ευχαρίστηση και τον πόνο, οπότε ο δράστης θα έπρεπε να 
υφίσταται περισσότερο πόνο παρά ευχαρίστηση από μια εγκληματική πράξη μέσω του 
εκφοβισμού και της πρόληψης. Οι ποινικοί νόμοι θα έπρεπε να στοχεύουν στην πρόληψη και 
την αποτροπή τέλεσης της πρώτης άδικης πράξης κι όχι στην εκδικητική τιμωρία των 
εγκληματιών. Γι’ αυτό το λόγο η ποινή θα πρέπει να είναι πάντα κατ’ αναλογία με την 
εκτελούμενη πράξη κι όχι αδικαιολόγητα αυστηρή, καθώς θα επιφέρει διαφορετικά 
αποτελέσματα από το επιθυμητό της αποτροπής του εγκλήματος. 

Οι ιδέες του Bentham αποκρυσταλλώθηκαν στο πρότυπο φυλακής «Πανόπτικον»19 που 
παρουσιάστηκε το 1791, ένα κτήριο φυλακής προορισμένο να φυλάσσει τους κρατούμενους με 
ασφάλεια και οικονομία και ταυτόχρονα να στοχεύει στην ηθική αναμόρφωση τους. Πρόκειται 
για μια «κυκλοειδή φυλακή… που στο εσωτερικό της διατάσσονται σε επάλληλους ορόφους τα 
ατομικά κελιά. Το ένα παράθυρο του κελιού είναι στραμμένο προς το κέντρο του 
οικοδομήματος, ενώ το δεύτερο προς το εξωτερικό του, ώστε να επιτρέπει το φωτισμό του 
κελιού. Στο κέντρο της φυλακής ορθώνεται ο πύργος ελέγχου, ο οποίος διαθέτει ένα σύστημα 
από τοίχους και μεγάλα δικτυωτά παραθυρόφυλλα, εξασφαλίζοντας ορατότητα στο εσωτερικό 
των κελιών και τη διαρκή παρακολούθηση των εγκλείστων, χωρίς οι ίδιοι να είναι σε θέση να 
βλέπουν τον επιτηρητή» (Βαρλάγκα, 2011, σ. 8). 

Κατασκευαστικά το κτήριο βασίζεται στην ιδέα ότι ο διευθυντής θα πρέπει να βρίσκεται στη 
μέση πίσω από ένα δικτυωτό και να έχει την απόλυτη επίβλεψη συνεχώς όλων των κελιών της 
φυλακής, τα οποία είναι κατανεμημένα κυκλικά γύρω από την κεντρική θέση του διευθυντή. Το 
«Πανόπτικον» εξυπηρετεί διττό σκοπό, δηλαδή αφενός τον αποχωρισμό και τον εκφοβισμό των 
κρατούμενων κι αφετέρου την ηθική διαπαιδαγώγηση και αναμόρφωσή τους. Οι συνθήκες 
κράτησης θα πρέπει να προσομοιάζουν εκείνες της ελεύθερης ζωής και γι’ αυτό να ακολουθούν 
τις εξής αρχές (Δημόπουλος, 2003, σσ. 212-213 ; Bentham, 1871/2000): 

 Εργασιακή απασχόληση ώστε να παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση και οι 
κρατούμενοι να έχουν επαγγελματική αποκατάσταση όταν αποφυλακιστούν. 

 Ηθική αγωγή. 

 Κράτηση σε μικρές ομάδες και αποφυγή του συγχρωτισμού των κρατουμένων. 

                                            
19 Το «Πανοπτικόν» δεν είναι ένα συστηματικό έργο, αλλά μια σειρά επιστολών που γράφτηκαν σποραδικά, που 
διατήρησαν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που τις διαχωρίζει σε τρεις ενότητες: α) η σύλληψη της σωφρονιστικής 
ιδέας του Πανόπτικου, β) στην εφαρμογή της ιδέας αυτής, και γ) στη σύνταξη ενός σχεδίου των βασικών αρχών για 
τη διεύθυνση και τη διαχείριση των σωφρονιστηρίων. Τελικά το Πανόπτικον δεν κατασκευάστηκε ποτέ στην Αγγλία, 
παρά μόνο σε δύο φυλακές στις ΗΠΑ, στην Milbank και την Pentoville (Δημόπουλος, 2003, σ. 212 ; 
Τριανταφυλλίδης, 1964, σσ. 30-33). 
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 Δημιουργία μιας μορφής ασύλου στην οποία οι απολυθέντες θα καταφεύγουν μέχρι την 
εύρεση εργασίας ή η διευκόλυνση κατάταξής τους στο στρατό ή η εκούσια μεταφορά 
τους στις αποικίες. 

 Μέρος της εργασίας ή το προϊόντος αυτής από τους κρατούμενους να δίνεται στα 
θύματα ως μια μορφή αποζημίωσης. 

 Μέριμνα για τα αίτια της εγκληματικότητας, τα οποία γεννούν νέους εγκληματίες. 

Ο Foucault θεωρεί το Πανόπτικον την πεμπτουσία της διαδικασίας επιτήρησης και της επιβολής 
πειθαρχικής εξουσίας. Αντιστρέφοντας του «όρους του μπουντρουμιού» βγάζει τον κρατούμενο 
από το σκοτάδι και την απόκρυψη τοποθετώντας τον στην απόλυτη ορατότητα. Μια ορατότητα 
που στην ουσία τον ξεγυμνώνει, καθώς λειτουργεί αυθυποβλητικά ωθώντας τον σε μια 
συνειδητή και μόνιμη καθυπόταξη. Το Πανόπτικον ταυτόχρονα νομιμοποιεί τα αποτελέσματα 
της επιτήρησης και παράλληλα την καθιστά περιττή, γιατί οι επιτηρούμενοι δεν γνωρίζουν αν 
πραγματικά επιτηρούνται, αλλά πιστεύουν ότι επιτηρούνται. Οπότε η εξουσία είναι ορατή, γιατί 
υπάρχει ο πύργος ελέγχου και ανεξέλεγκτη, γιατί δεν μπορεί να πιστοποιηθεί βάσει 
αρχιτεκτονικής δομής αν και πότε υπάρχει επιτηρητής. 

Η αρχή του πανοπτισμού δεν εξαντλείται μόνο στις φυλακές, αλλά αντιθέτως είναι ένα ευρύτερο 
«…εργαστήριο της εξουσίας, είναι προνομιούχος τόπος για την εφαρμογή πειραμάτων πάνω 
στους ανθρώπους και την ανάλυση των μεταβολών που θα μπορούσε κανείς να επιφέρει σ' 
αυτούς» (Μεταφάς, 2010, σ. 161), το οποίο μπορεί να εφαρμόσει σε κάθε είδους ολοπαγή, κατά 
Goffman, ιδρύματα, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, φυλακές. Γενικότερα οπουδήποτε 
απαιτείται η άσκηση επιτήρησης. Ο ρόλος του είναι ενισχυτικός της εξουσίας και 
πολλαπλασιαστής της παραγωγής και των κοινωνικών δυνάμεων, κι επομένως πρόκειται για 
γενική αρχή μια νέας πολιτική ανατομίας με σκοπό τις σχέσεις πειθαρχίας (Μεταφάς, 2010, σ. 
162 ; Foucault, 1989, σσ. 265-267). 

Την ίδια περίοδο, το 1787, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Κουάκερς ίδρυσαν την Εταιρεία Φυλακών 
της Πενσυλβάνιας στην Φιλαδέλφεια με σκοπό να βελτιώσουν την ποινική νομοθεσία και να 
εισάγουν μια πιο χαλαρή διοίκηση του νέου σωφρονιστηρίου επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο 
τη δόμηση των σωφρονιστικών αντιλήψεων παγκοσμίως. Οι βασικές αρχές ήταν 
(Τριανταφυλλίδης, 1964, σσ. 29-30): 

 Η φυλάκιση των καταναγκαστικών έργων αντικατέστησε την ποινή του. 

 Ο διαχωρισμός των φύλων. 

 Ο διαχωρισμός ανά είδος εγκλήματος (π.χ. οφειλέτες από κακούργους). 

 Απομόνωση των σκληρών εγκληματιών σε ειδικές φυλακές. 

 Η κατάργηση της θανατικής ποινής για τις κατηγορίες της μαγείας. 

Συνοψίζοντας στο τέλος του 18ου και αρχές 19ου αιώνα συνυπάρχουν τρεις τρόποι άσκησης της 
κολαστικής εξουσίας: α) το μοναρχικό δίκαιο - βασανιστήρια, β) το σχέδιο των μεταρρυθμιστών 
νομικών για την καθιέρωση της στέρησης της ελευθερίας- αναμόρφωσης, ως την ορθολογική 
ποινή που επιτρέπει την εδραίωση της ποσοτικής αναλογίας ανάμεσα στο έγκλημα και τη 
χρονική διάρκεια της ποινής και γ) η θέσπιση της σύγχρονης φυλακής ως χώρος έκτισης της 
ποινής (Βαρλάγκα, 2011, σσ. 6-7). 
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Για να ασκηθεί η πειθαρχία, η δικαιοσύνη έπρεπε να συμπληρωθεί με έναν μηχανισμό 
επιτήρησης, ο οποίος βρέθηκε στο θεσμό της αστυνομίας. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώνεται για 
πρώτη φορά η αστυνομία με τη σύγχρονη έννοια του όρου για να επιτηρεί την κοινωνία. Η 
ύπαρξη αστυνομίας προϋποθέτει την ύπαρξη της εγκληματικότητας. Η παραβατικότητα είναι 
απαραίτητο συμπλήρωμα του σύγχρονου κράτους, καθώς «…μια σειρά από οικονομικούς και 
πολιτικούς θεσμούς λειτουργούν με βάση την παραβατικότητα» και «…οι φυλακές που 
παράγουν επαγγελματίες παραβάτες, έχουν χρησιμότητα και παραγωγικότητα» (Foucault, 2017, 
σ. 105). Η αστυνομία κρατικοποιεί τους πειθαρχικούς μηχανισμούς λειτουργώντας τόσο 
προληπτικά εμποδίζοντας τα εγκλήματα όσο και κατασταλτικά συλλαμβάνοντας τους 
παραβάτες. Νομιμοποιείται η καταπίεση και η επιτήρηση μέσω του φόβου. Διάφορες μορφές 
συμπεριφοράς ποινικοποιούνται και καταστέλλονται και για πρώτη φορά παραβάτης του 
ποινικού κώδικα μπορεί να γίνει ο καθένας. Σημασία δεν έχει πλέον μια άχρηστη επίδειξη 
δύναμης από την πλευρά της κρατικής εξουσίας, αλλά μια οργανωμένη και συστηματική πάταξη 
της παραβατικότητας. 

Η δικαιοσύνη και η αστυνομία αλληλοσυμπληρώνονται μέσω μιας κοινής διαδικασίας που 
σκοπό έχει την αποκάλυψη και τιμωρία κάθε εγκλήματος με απόλυτη βεβαιότητα. Ο 
εγκληματίας στιγματίζεται, του αποδίδεται η βαρβαρότητα της φύσης, τίθεται εκτός κοινωνικού 
συμβολαίου, είναι η εκτροπή της κανονικοποίησης της κοινωνίας. Ως εκ τούτου επεμβαίνει η 
επιστημονική αντικειμενοποίηση με μια υπολογισμένη ρύθμιση κολασμών για συνετίσει και να 
ελέγξει την εγκληματικότητα20 (Foucault, 2017, σσ. 28-31 ; 1989, σ. 135 ; Καϊσίδου, 2013, σ. 40). 
Οι αντικειμενοποιήσεις αυτές συνίστανται στην εξατομίκευση των ποινών εξαρτώμενη από το 
σύστημα των κοινών κανόνων (νομοθεσία-ποινικό σύστημα) και τη γνώση του εγκληματία 
(στοιχεία για τη βιογραφία του, τον τρόπο ζωής του, τη φύση του). 

Από τις αρχές του 19ου αιώνα όλα τα ιδρύματα ατομικού ελέγχου, όπως το ψυχιατρικό άσυλο, 
το σωφρονιστήριο και το αναμορφωτήριο λειτουργούν με μια διττή μορφή. Τη μορφή του 
δυαδικού χαρακτηρισμού «τρελός - μη τρελός», «επικίνδυνος - ακίνδυνος», «φυσιολογικός - μη 
φυσιολογικός» και τη μορφή της διαφορικής κατανομής των ατόμων, η οποία περιλαμβάνει τη 
γνώση τους, την κατάλληλη τοποθέτησή τους και την άσκηση επάνω τους μιας μόνιμης 
επιτήρησης. Ο εγκλεισμός21 ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, καλύπτει ταυτόχρονα τη στέρηση 
της ελευθερίας και την τεχνική μεταμόρφωση των ατόμων. Η ιδέα του εγκλεισμού ενός ατόμου 
σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με περιορισμένα δικαιώματα και σκοπό τον σωφρονισμό 

                                            
20 Ο Foucault (1989, σ. 330) ορίζει την εγκληματικότητα ως «παθολογική εκτροπή του ανθρώπινου είδους - μπορεί 
να αναλυθεί σαν ένα νοσηρό σύνδρομο ή σαν μια μεγάλη τερατολογική μορφή» ή διαφορετικά ως «…η εκδίκηση 
της φυλακής ενάντια στη δικαιοσύνη» (σ. 332). 
21 Ο Foucault μιλάει για τον εγκλεισμό με την ευρεία έννοια του που δεν περιορίζεται μόνο στις φυλακές, αλλά 
περιλαμβάνει όλες τι μορφές κλειστών ιδρυμάτων, όπως τα ορίζει ο Goffman, καθώς θεωρεί ότι οι τεχνολογίες 
εξουσίας που εφαρμόζονται είναι ίδιες και έχουν κοινή υποκείμενη λογική. Ο εγκλεισμός όμως προϋποθέτει την 
ποινή, η οποία προσδιορίζει τη φύση του εγκλεισμού (χρονική διάρκεια, τύπος φυλακής, συνθήκες διαβίωσης) και 
ορίζεται από τη δικαστική αρχή (Καϊσίδου, 2013, σ. 9). Σύμφωνα με τον Mathiesen (2006, σ. 18) η απαρχή του 
εγκλεισμού ως διαδεδομένη μορφή τιμωρίας εντοπίζεται κατά το δεύτερο ήμισυ του 15ου αιώνα, αποτελώντας 
έναν θεσμοθετημένο τρόπο διαχείρισης του κοινωνικού περιθωρίου, καθώς ο έγκλειστος πληθυσμός απαρτιζόταν 
κυρίως από άνεργους και επαίτες. 
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εφαρμόστηκε ως ποινή για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως αυτά που στερούν την ελευθερία 
ατόμων και εκείνα που απορρέουν από την κατάχρηση ελευθερίας (Καϊσίδου, 2013, σ. 16). 

Οι προϋποθέσεις γένεσης της φυλακής πρέπει να τοποθετηθούν στο πλαίσιο της πληθυσμιακής 
ανάπτυξης των αστικών κέντρων, της εδραίωσης της ανερχόμενης αστικής τάξης, την ανάγκη 
δημιουργίας ενός εξορθολογισμένου ελέγχου και την ανάπτυξη νέων παραγωγικών σχέσεων 
όπως προέκυψαν από την εκβιομηχάνιση που απαιτούσαν πλήρη πειθάρχηση του κοινωνικού 
σώματος. Η υιοθέτηση ενός μηχανισμού, ο οποίος δημιουργεί ευπειθή και χρήσιμα άτομα μέσω 
μιας συγκεκριμένης μεταχείρισης των σωμάτων τους, κατέληξε στη σύλληψη του εγκλεισμού ως 
τιμωρητική συμμόρφωση, προτού καθοριστεί ως η κατεξοχήν σύγχρονη ποινή από τον νόμο 
(Foucault, 1989, σ. 303). Είναι η χρονική στιγμή που «…έγινε κατανοητό ότι είναι πιο 
αποτελεσματικό και κερδοφόρο, με όρους οικονομίας της εξουσίας22, να τίθενται οι άνθρωποι 
υπό επιτήρηση παρά να υποβάλλονται σε τιμωρία» (Foucault, 2017, σ. 16). 

Οι κοινωνίες του 18ου αιώνα επινόησαν την πειθαρχία, γιατί οι μεγάλοι μηχανισμοί του τρόμου 
είχαν γίνει πολύ δαπανηροί και πολύ επικίνδυνοι και εξ’ ου η αναγκαιότητα για την υιοθέτηση 
των μορφών συνεχών και σιωπηρών πειθαρχιών (Foucault, 1987, σ. 47). Πρώτος ο Foucault 
παρουσίασε τη φυλακή ως ένα μέρος πειθαρχικοποίησης23 της κοινωνίας κι όχι ως ένα μέρος 
αναμόρφωσης, όπως θεωρητικοποιούσαν οι διανοητές του Διαφωτισμού, αλλά αντιθέτως, 
λειτουργούσε στην αρχή της διάχυσης εξουσίας σε κάθε πλευρά της κοινωνίας. Εισάγεται μια 
νέα οικονομίας της εξουσίας, η οποία ταυτόχρονα πρέπει να αυξάνει τις υποταγμένες δυνάμεις 
και να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα υποταγής τους. Γίνεται μετατόπιση από γη προς τη 
χρηστή χρήση των σωμάτων με σκοπό «…έναν υπολογισμό της εξουσίας με όρους ελάχιστης 
δαπάνης για τη μέγιστη απόδοση… πρόκειται για μια από τις μεγάλες επινοήσεις της αστικής 
τάξης που αποτέλεσε βασικό εργαλείο στη σύσταση του βιομηχανικού πολιτισμού… η 
πειθαρχική εξουσία» (Μεταφάς, 2010, σ. 154). 

Για τον Foucault η πειθαρχία δεν εξαντλείται στον τομέα των φυλακών, αλλά εκτείνεται σε όλο 
το φάσμα παρεμφερών ιδρυμάτων όπως στρατόπεδα, σχολεία, μοναστήρια, ψυχιατρικά 
ιδρύματα ως εργαλείο διαχείρισης του πληθυσμού24. Ο πληθυσμός εμφανίζεται ως ο ύψιστος 

                                            
22 Ο Foucault (2017, σ. 59) εφαρμόζει τον όρο «οικονομία» στο επίπεδο της εξουσίας και του κράτους, ως «…την 
άσκηση, απέναντι στους κατοίκους του, απέναντι στον πλούτο και τη συμπεριφορά καθενός και όλων, μιας μορφής 
επιτήρησης και ελέγχου τόσο επιμελούς όσο αυτή του αρχηγού της οικογένειας στο νοικοκυριό και τα αγαθά του». 
23 Με τον όρο «πειθαρχικοποίηση των κοινωνιών» ο Foucault προσδιορίζει την αναζήτηση από τον 18ο αιώνα και 
έπειτα «…μιας συναρμογής όλο και καλύτερα ελεγχόμενης, περισσότερο ορθολογικής και οικονομικής, ανάμεσα 
στις παραγωγικές δραστηριότητες, στα δίκτυα επικοινωνίας και στο παιχνίδι των σχέσεων εξουσίας» (Μεταφάς, 
2010, σ. 163). 
24 Ο Μεταφάς (2010, σ. 164) επισημαίνει ότι «τα ολοπαγή τα ιδρύματα του ασύλου, του νοσοκομείου, της φυλακής, 
ο ψυχιατρικός καναπές αποτέλεσαν «εργαστήρια» παρατήρησης και τεκμηρίωσης απ’ όπου σχηματίστηκαν σύνολα 
γνώσης για τον τρελό, τον ασθενή, τον εγκληματία και το σεξουαλικό υποκείμενο. Η διάχυση των τεχνολογιών 
εξουσίας πάνω στη ζωή, των τεχνολογιών πειθαρχίας και εξομολόγησης, οι σχετιζόμενες με αυτές μέθοδοι 
εξέτασης, οι τεχνικές υποταγής και αντικειμενοποίησης, οι διεργασίες τέλος εξατομίκευσης, παρείχαν τις 
κατάλληλες συνθήκες για την ανάδυση των «ανθρωπιστικών επιστημών». Αυτές με τη σειρά τους, μέσω της 
αντίληψης περί «ομαλότητας» που προερχόταν από τις βιολογικές και ιατρικές επιστήμες, συνετέλεσαν στην 
ενίσχυση και εκλέπτυνση των τεχνολογιών της εξουσίας. Μέσα από τη δίδυμη αυτή εκδίπλωση, τα κοινωνικά και 
πολιτικά προβλήματα υποβλήθηκαν σε ταξινόμηση, μετασχηματίστηκαν σε τεχνικά προβλήματα τα οποία 
υπόσχονταν να λύσουν μια λεπτομερέστερη γνώση και πιο εξελιγμένες τεχνικές παρέμβασης». 
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σκοπός της διακυβέρνησης. Η διακυβέρνηση επιδρά πάνω στον ίδιο τον πληθυσμό έμμεσα με 
την καταγραφή και τη συστηματικοποίηση της γνώσης του πληθυσμού (π.χ. έλεγχος γεννήσεων 
ή φορολόγηση) είτε άμεσα (π.χ. στρατολόγηση). Έτσι, ο πληθυσμός καθίσταται ταυτόχρονα 
υποκείμενο αναγκών και φιλοδοξιών και αντικείμενο της διακυβέρνησης υπό την έννοια ότι 
γνωρίζει τι χρειάζεται αλλά αγνοεί όσα η διακυβέρνηση επιβάλλει σε αυτόν (Foucault, 2017, σσ. 
76-80). Σχετίζεται με την «…την τέχνη της κατάταξης… εξατομικεύει τα σώματα, ορίζοντας τον 
τόπο τους χωρίς να τα ριζώνει σ’ αυτόν, αλλά τα κατανέμει και τα κάνει να κυκλοφορούν μέσα 
σ’ ένα δίκτυο σχέσεων» (Foucault, 1989, σ. 194), σχέσεις οι οποίες είναι ιεραρχικές και 
επικυριαρχίας, π.χ. δάσκαλος – μαθητής, αξιωματικός – στρατιώτης, τρόφιμος – νοσοκόμος, 
κρατούμενος – σωφρονιστικός υπάλληλος. Η κατάταξη βασίζεται στην ταξινόμηση και την 
οργάνωση κελιών, θέσεων και σειρών δημιουργώντας περίπλοκους χώρους, οι οποίοι είναι 
ταυτόχρονα αρχιτεκτονικοί, λειτουργικοί και ιεραρχικοί. 

Πρόκειται για χώρους πού εξασφαλίζουν την παγίωση και επιτρέπουν την κυκλοφορία, 
ξεχωρίζουν ατομικά τμήματα και εγκαθιστούν λειτουργικές συνδέσεις, ορίζουν θέσεις 
και καταδεικνύουν αξίες, εγγυώνται την υπακοή των ατόμων, αλλά και μια μεγαλύτερη 
οικονομία χρόνου και κινήσεων. Πρόκειται για μικτούς χώρους: πραγματικούς, αφού 
ρυθμίζουν τη διάθεση των κτιρίων, των θαλάμων και της επίπλωσης, αλλά και ιδεατούς, 
αφού πάνω σ' αυτή τη διευθέτηση προβάλλονται χαρακτηρισμοί, αξιολογήσεις και 
ιεραρχίες. (Foucault, 1989,σ. 196). 

Ο Goffman (1994, σ. 19) περιγράφει τα ιδρύματα αυτά ως ολοπαγή25, δηλαδή ως «…τόπους 
διαμονής και εργασίας όπου ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση, αποκομμένα από την ευρύτερη κοινωνία για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, 
διάγουν μαζί μια έγκλειστη, τυπικά διευθυνόμενη, καθημερινότητα». Ένα από τα 
χαρακτηριστικά είναι η συλλογική πειθαρχία και η παντελής έλλειψη αυτεξουσίας της δράσης. 
Οι κρατούμενοι ακολουθούν εξαντλητικούς κανόνες που ρυθμίζουν την κάθε λεπτομέρεια της 
ζωής στο ίδρυμα υποχρεούμενοι σε «…μια διαρκή κυρωτική αλληλενέργεια [που] διεισδύει εκ 
των άνω στη ζωή του τροφίμου» (Goffman, 1994, σ. 53): 

Στις 5:30 μας ξυπνούσαν κι έπρεπε να πεταχτούμε από το κρεβάτι και να σταθούμε 
προσοχή. Όταν ο φύλακας φώναζε «Ένα» έβγαζες την πιτζάμα. με το «Δύο» την δίπλωνες. 
Με το «Τρία» έφτιαχνες το κρεβάτι σου… Και το ντύσιμο με αριθμούς γινόταν: 
πουκάμισα με το «Ένα». παντελόνι με το «Δύο». κάλτσες με το «Τρία». παπούτσια με το 
«Τέσσερα». Ο παραμικρός θόρυβος, το να σου πέσει το παπούτσι, να πούμε, ή να το 
σύρεις στο πάτωμα, έφτανε για να βρεθείς στο στόμα του λύκου. (Goffman, 1994, σ. 54). 

Τα ολοπαγή ιδρύματα είναι ολοκληρωτικοί θεσμοί, που βασίζονται στον απόλυτο έλεγχο της 
συμπεριφοράς των εγκλείστων και της σύνθλιψης της οποιαδήποτε μορφής ατομικότητας των 
κρατουμένων. Η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων γίνεται σε κοινούς χώρους παρέα με τους 
συγκρατούμενους, που αντιμετωπίζουν την ίδια μεταχείριση υπό το πλαίσιο ενός αυστηρού 
χρονοδιαγράμματος και ελέγχου μέσω μιας ολόπλευρης καταναγκαστικής διαπαιδαγώγησης 
(Βαρλάγκα, 2011, σ. 4 ; Goffman, 1994 ; Foucault, 1989, σ. 309). 

Όμως η πειθαρχία είναι ανεξάρτητη από συγκεκριμένους θεσμούς και μηχανισμούς. «Η 
πειθαρχία δεν είναι εξουσία. είναι ένας πιθανός τρόπος ενέργειας της εξουσίας» (Foucault, 

                                            
25 Διατηρήθηκε ο όρος που χρησιμοποιήθηκε από τον μεταφραστή του βιβλίου. 
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1987, σ. 130). Πρόκειται για μια τεχνολογία εξουσίας, η άσκηση της οποίας περιλαμβάνει 
όργανα, τεχνικές μεθόδους και επίπεδα εφαρμογής εξασφαλίζοντας την κατανομή της δύναμης 
της εξουσίας. Αφορά τη διαρκή άσκηση επιτήρησης, και κατ’ επέκτασης πειθαρχίας και 
εξουσίας, πάνω στα άτομα χωρίς τυμπανοκρουσίες, δρώντας υπόγεια και αθόρυβα σε σημείο 
που η κοινωνία να «…"κατασκευάζεται" εκεί φροντισμένα, σύμφωνα με μιαν ολόκληρη τακτική 
που αφορά τις δυνάμεις και τα σώματα» (Foucault, 1989, σ. 285). Πρόκειται «…για μιαν εξουσία 
σώφρονα, καχύποπτη, που λειτουργεί σύμφωνα με μιαν υπολογισμένη αλλά μόνιμη οικονομία» 
(Foucault, 1989, σ. 227), ενώ λειτουργεί με απλούς μηχανισμούς όπως «το ιεραχικό βλέμμα, η 
κανονιστική κύρωση και το συνδυασμό τους, την εξέταση (Foucault, 1989, σ. 228). 

Ένα ακόμα κοινό χαρακτηριστικό των ολοπαγών ιδρυμάτων είναι η αρχιτεκτονική που 
διευκολύνει την ορατότητα, τον έλεγχο και την επιτήρηση των κρατουμένων, η οποία κυρίως 
συντελεί στην μεταμόρφωση των ατόμων. Ήδη αναπτύχθηκε η επιμονή του Foucault με το 
Πανόπτικον ως μια νέα πολιτική ανατομία με στόχο την εγκαθίδρυση σχέσεων πειθαρχίας. 
«…ένα είδος εγκατάστασης των σωμάτων στον χώρο, κατανομής των ατόμων το ένα σε σχέση με 
το άλλο, ιεραρχικής οργάνωσης, διευθέτησης των κέντρων και αγωγών εξουσίας, καθορισμού 
των οργάνων της και των τρόπων παρέμβασης της» (Foucault, 1989, σσ. 271-272) που 
εφαρμόζονται σε νοσοκομεία, εργαστήρια, σχολεία, στρατόπεδα, φυλακές. Ο Foucault, 
θεωρώντας τον χώρο θεμελιώδη παράγοντα άσκησης κάθε μορφής εξουσίας, εισάγει την έννοια 
της ετεροτοπίας26, δηλαδή πρόκειται για πραγματικούς χώρους που δρουν ως χώροι ετερότητας 
παράλληλα με υπάρχοντες τόπους. Είναι πραγματικοί τόποι στους οποίους μπορούν να 
λειτουργούν παράλληλα πολλοί και ασύμβατοι χώροι, όπως π.χ. ένας κήπος, ενώ ισχύει ένα 
σύστημα σχέσης ανοίγματος-κλεισίματος με τον υπόλοιπο χώρο μη όντας ελεύθερα 
προσπελάσιμοι. Οι φυλακές αποτελούν μια ετεροτοπία της απόκλισης, ένας «…χώρος πλήρης 
πραγματικών αλλά και συμβολικών όντων, ενώ είναι προφανώς σε άμεση συνάφεια με τον χώρο 
εκτός αυτής» (Ασημακόπουλος και Μεταφάς, 2008, σ. 4 ; Foucault, 1987, σ. 65 ; 1984, σ. 5). 

Παρότι ο Foucault εντοπίζει, λοιπόν, τη γένεση της φυλακής στο τέλος του 18ου και αρχές του 
19ου αιώνα, ο Beken (2016, σσ. 151-152), από την άλλη, θεωρεί ότι οι στερητικές της ελευθερίας 
ποινές υπάρχουν από αρκετά παλαιότερα. Η έρευνα του βασιζόμενη στο έργο του John Howard 
για τις φυλακές της Ευρώπης καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ήδη από την εποχή του Howard 
υπάρχουν τόσο στην Γαλλία όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης αρκετά αναπτυγμένες 
φυλακές με αποδεκτές συνθήκες κράτησης, παρότι τα κτίρια δεν ήταν τα ενδεδειγμένα. 
Επιπλέον, θεωρεί ότι οι φυλακές ως σωφρονιστικό μέσο σχετίζονται περισσότερο με μεσαιωνικό 
αστικό περιβάλλον παρά με τις κοινωνικό-οικονομικές ανακατατάξεις του 18ου αιώνα και δεν 
προέκυψαν ως εργαλείο πειθαρχίας και προλεταριοποίησης κατά τις μαρξιστικές αναλύσεις. 
Υπό αυτό το πρίσμα είναι περισσότερο ακριβές να τοποθετηθεί η απαρχή ύπαρξης των φυλακών 
ως σωφρονιστικό ίδρυμα στα ιταλικά κράτη του 12ου και του 13ου αιώνα εξαιτίας της 
οργανωμένης πολιτειακής δομής και της εξειδίκευσης της ποινικής νομοθεσίας, που 
συμπεριλάμβανε τα πρόσκαιρα και τα ισόβια δεσμά ως ποινή. Το γεγονός αυτό καθιστά 

                                            
26 Αναφέρεται σε αντίθεση με τον όρο «ουτοπία», δηλαδή πραγματικούς τόπους, τόπους λειτουργικούς, τόπους 
που έχουν σχεδιαστεί εντός του θεσμού ακόμη και της ίδιας της κοινωνίας, και οι οποίοι αποτελούν κάποιο είδος 
αντι-θέσεων, είδος ουτοπιών που έχουν γίνει πράξη, εντός των οποίων οι πραγματικές θέσεις, όλες οι υπόλοιπες 
πραγματικές θέσεις που μπορεί κανείς να βρει στο εσωτερικό μιας κουλτούρας αντιπροσωπεύονται ταυτόχρονα, 
αμφισβητούνται και ανατρέπονται (Foucault, 1984, σ. 3). 



ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: ΤΟ ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ  ΜΕΡΟΣ Ι: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 

 Κεφάλαιο 3: Η επικράτηση της φυλακής στη Δυτική Ευρώπη 

MA στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμός στην ΑΝ. & ΝΑ Ευρώπη 
Διπλωματική εργασία της Αικατερίνης Γιαννουκάκου [40] 

αδύναμο τον ισχυρισμό ότι οι φυλακές έδρασαν ως τμήμα ενός οργανωμένου πολιτικού σχεδίου 
για τον αποκλεισμό των περιθωριοποιημένων στοιχείων από την κοινωνία, καθώς συνήθως οι 
φυλακές εκεί την περίοδο βρισκόταν σε κεντρικά και εύκολα προσβάσιμα σημεία: «όπως οι 
οίκοι ανοχής, τα λεπροκομεία και οι συνοικίες των Εβραίων, οι φυλακές επιβεβαίωναν την 
περιθωριοποίηση και την ετερότητα» (Geltner, 2008 όπως παραπέμπεται στον Beken, 2016, σ. 
152). 

Από την άλλη ο Kropotkin (2002, σ. 61), επηρεαζόμενος από το πνεύμα της Οκτωβριανής 
Επανάστασης και της αναρχικής θεωρίας, θεωρεί τις φυλακές ως άχρηστες και μιασματικούς 
θεσμούς της καπιταλιστικής τάξης πραγμάτων. Στο ίδιο κλίμα ο Foucault (2017, σ. 102) 
επισημαίνει ότι η φυλακή απευθυνόταν στους αλήτες, τους ανέργους και τους άστεγους «…για 
να μετατρέψει ο άνθρωπος το σώμα του, την ύπαρξή του και τον χρόνο του σε εργατική δύναμη 
διαθέσιμη στο μηχανισμό παραγωγής τον οποίο επιδίωκε να θέσει σε λειτουργία ο 
καπιταλισμός, ήταν απαραίτητος ένας ολόκληρος μηχανισμός εξαναγκασμών». Στην παγκόσμια 
επανάσταση, συνεχίζει ο Kropotkin (2002, σσ. 57-60), οι φυλακές θα καταργηθούν και μέσα σε 
ένα καθεστώς αλληλοβοήθειας και συνεργασίας θα δοθούν ευκαιρίες στους εγκληματίες να 
επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Ρητά και κατηγορηματικά θεωρεί ότι η φυλακή δεν 
επιδέχεται καμία βελτίωση, γιατί εκ φύσεως είναι ένας καταπιεστικός και εξουσιαστικός θεσμός 
που οδηγεί στην αποβαρβάρωση του ανθρώπου εξαιτίας του ιδιάζοντος χαρακτηριστικού της 
αποστέρησης της ελευθερίας που τη διέπει. Παρόλα αυτά όμως η Ένωση Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών χρησιμοποίησε ένα εκτενές δίκτυο από φυλακές και στρατόπεδα 
καταναγκαστικής εργασίας χρησιμοποιώντας όλες τις τεχνολογίες εξουσίας στον ύστατο 
βαθμό27. 

Έτσι, η φυλακή καθιερώθηκε ως ο συνηθέστερος τρόπος τιμωρίας μαζί στη θανατική ποινή και 
τα πρόστιμα. Διαχρονικά πλέον η πλειοψηφία των αποφάσεων των δικαστηρίων αναφέρονται 
σε χρόνια φυλάκιση και η φυλακή καθίσταται καθολικά αποδεκτή μορφή τιμωρίας. Η Καϊσίδου 
(2013, σ. 17) αναφέρει ότι:  

Η μόνη διαφορά ανάμεσα στη σοβαρότητα των εγκλημάτων ήταν η διάρκεια. Μέσα στη 
φυλακή όλοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες συνθήκες. Η ιδέα είναι ότι τραβάς στη γη τέσσερις 
γραμμές, τις υψώνεις και δημιουργείς χώρο, δημιουργείς την τιμωρία κάποιου. Οι 
τέσσερις αυτές γραμμές μπορεί να ορίσουν ένα δωμάτιο, ένα κλουβί, ένα κελί. Ορίζουν 
τα βήματα που μπορεί να κάνει ο έγκλειστος, τις στάσεις του σώματός του, το οπτικό του 
πεδίο. Ένα παράθυρο, που δεν υπάρχει πάντα, είναι η επαφή του με τον έξω κόσμο, μόνο 
οπτική και από μακριά. Ο έξω κόσμος πλέον δεν τον βλέπει, χάνεται πίσω από τον ψηλό 
τοίχο της φυλακής. 

Η αρχή της σωφρονιστικής αρχιτεκτονικής εδράζεται στους «οίκους εργασίας» που ξεκίνησε 
από την Αγγλία όταν η Βασίλισσα Ελισάβετ μετασχημάτισε μοναστήρια και κάστρα σε χώρους 
εργασίας και περιορισμού, όπου συγκατοικούσαν παράλληλα καταδικασμένοι και υπόδικοι. 
Έως τότε οι φυλακές στεγάζονταν σε υπόγεια δημόσιων κτηρίων ή σε φρούρια. Η φυλακή τελικά 
καθορίστηκε ως ο χώρος που πρέπει να διαμένει και να πειθαρχεί ο κρατούμενος εφαρμόζοντας 

                                            
27 Χαρακτηριστικά δείγματα γραφής και περιγραφής των φυλακών, των ψυχιατρικών ασύλων και των στρατοπέδων 
καταναγκαστικής εργασίας είναι τα έργα του Αλεξάντρ Σολζενίτσιν «Αρχιπέλαγος Γκούλαγκ» και «Μια ημέρα του 
Ιβάν Ντενίσοβιτς». 



ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: ΤΟ ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ  ΜΕΡΟΣ Ι: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 

 Κεφάλαιο 3: Η επικράτηση της φυλακής στη Δυτική Ευρώπη 

MA στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμός στην ΑΝ. & ΝΑ Ευρώπη 
Διπλωματική εργασία της Αικατερίνης Γιαννουκάκου [41] 

ποινές στέρησης της ελευθερίας του, ενώ πλέον ο πρωταρχικός ρόλος της φυλακής ορίζεται η 
επανόρθωση των φυλακισμένων και η προστασία του κοινού (Καϊσίδου, 2013, σ. 22 ; 
Τριανταφυλλίδης, 1964, σ. 47). 

Η φυλακή είναι ένας ολιστικός και εξαντλητικός μηχανισμός, γιατί ασχολείται ολοκληρωτικά με 
το άτομο ορίζοντας τη διαθεσιμότητα του σώματός του, τη συμπεριφορά του, την ηθική του, 
την «υποχρεωτική» εργασία –η εργασία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας 
αναμόρφωσης— επιβάλλοντας μια απόλυτη εξουσία στους κρατούμενους μέσω των 
εσωτερικών μηχανισμών καταστολής και τιμωρίας που διαθέτει. Υιοθετήθηκαν ήδη από τον 17ο 
αιώνα στη διαμόρφωση των πρώτων χώρων εγκλεισμού που με την πάροδο του χρόνου 
εξελίχτηκαν στα σωφρονιστικά συστήματα, τα οποία σε παραλλαγές ισχύουν καις τις μέρες μας. 
Η εργασία και η επαγγελματική εκπαίδευση θεωρείται ο θεμέλιος λίθος για την κοινωνική 
επανένταξη των κρατουμένων, ενώ η ηθική τους αναμόρφωση συνδέθηκε αρχικά από την 
χριστιανική διδαχή και μετά τα μέσα του 20ου αιώνα με τη χρήση επιστημονικών παρεμβάσεων 
είτε μέσω της ιατρικής, της ψυχοθεραπείας, της ψυχανάλυσης. 

Ειδικά κατά τον 19ο αιώνα και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα η εργασία θεωρείται απαραιτήτως 
αναγκαία σε όλα τα σωφρονιστικά συστήματα, καθώς λειτουργεί κατευναστικά τόσο στη 
διανοητική όσο και στη σωματική υγεία των κρατουμένων. Στην ουσία τους αποτρέπει να 
στοχάζονται τις πράξεις τους και να σκέφτονται νέα εγκλήματα και παράλληλα συνηθίζουν την 
έννοια της εργασίας και εξοικειώνονται με αυτή. Αντίθετα, ο Foucault (2017, σσ. 22-23 ; 1989, 
σσ. 316-318) υπογραμμίζει ότι η θεσμοθέτηση της εργασίας στις φυλακές δε σχετίζεται με το 
αναμορφωτικό ιδεώδες των μεταρρυθμιστών του 18ου αιώνα. Πρόκειται για μια αναγκαιότητα 
να οδηγηθούν οι κρατούμενοι από την φυγοπονία στην φιλεργία και εξ’ ου αναπτύσσεται μια 
διαφορετική ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την τιμωρία, καθώς με την πρώτη ο κανόνας 
επιβάλλεται χωρίς τη χρήση κατασταλτικών ή βίαιων μέσων. Η συστηματικότητα, η προσήλωση 
και η πειθαρχία που απαιτεί η εργασία επιβάλλει στα σώματα των κρατουμένων μια αυστηρή 
εξουσία κανονικοποιώντας τις κινήσεις, αποκλείοντας τις παρεκκλίσεις, εγκαθιστώντας την 
ιεραρχία με ανεπαίσθητο τρόπο, έναν τρόπο που οι κρατούμενοι συναινούν στην αποδοχή του. 
Παράλληλα, η αμοιβή των κρατουμένων από τα προϊόντα που πωλούν γεννά την αίσθηση της 
ιδιοκτησίας και με αυτό τον τρόπο τους εισάγει σε ένα σύστημα παραγωγής, άρα και σε μια 
σχέση ατομικής υποταγής σε μια οικονομική εξουσία. 

Το δεύτερο συστατικό η ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση είναι απαραίτητη στους 
κρατουμένους, καθώς οι εγκληματικές πράξεις διαπράττονται από ανθρώπους που βρίσκονται 
σε κτηνώδη κατάσταση και χωρίς να μπορεί να ελέγξουν τις αθέμιτες ορέξεις τους. Υπάρχει 
στενός δεσμός ανάμεσα στην διανοητική ανάπτυξη (συσσώρευση γνώσεων) και της ηθικής και 
θρησκευτικής μορφώσεως, καθώς η πρώτη χωρίς τη δεύτερη μπορεί να οδηγήσει σε 
εγκληματικές πράξεις. Παράλληλα, η ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση ολοκληρώνεται 
μέσω του τακτικού εκκλησιασμού τις Κυριακές και τις εορτές και της λειτουργίας των 
διδασκάλων και των ιερέων ως προτύπων και συμβούλων, χωρίς η θρησκευτική ανατροφή να 
περιορίζεται στην τυπική εκπλήρωση των θρησκευτικών καθηκόντων, αλλά στην καλλιέργεια 
θρησκευτικού και ηθικού αισθήματος στους κρατουμένους με σκοπό την προσωπική επαφή με 
τον Θεό. 
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Από την άλλη πλευρά, ο Foucault τονίζει ότι η φυλακή ως σωφρονιστικός μηχανισμός έχει 
αποτύχει οικτρά, γιατί από τη στιγμή της καθιέρωσής της παράγει παραβάτες, ή μάλλον για τον 
λόγο αυτό επιτυγχάνει. Η ύπαρξη της φυλακής «…καταφέρνει να σπάσει το συνεχές της λαϊκής 
παραβατικότητας» (Μεταφάς, 2010, σ. 180), δηλαδή της εγκληματικότητας που προέρχεται από 
τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Το σαφές πολιτικό όφελος έγκειται στη συνειδητή συναίνεση 
του κοινωνικού σώματος ότι ο έλεγχος και η επιτήρηση είναι προς ωφέλεια του ως μια 
κανονικότητα. Καταλήγοντας στο «Επιτήρηση και Τιμωρία» αναφέρει ότι «…το σύστημα 
φυλάκισης «φυσικοποιεί» τη νόμιμη εξουσία τού κολασμού, ακριβώς όπως «νομιμοποιεί» την 
τεχνική εξουσία του πειθαναγκασμού… ομοιογενοποιώντας τες έτσι, απαλείφοντας την 
ενυπάρχουσα βιαιότητα της μιας και την αυθαιρεσία τής άλλης… το σύστημα φυλάκισης 
επιτρέπει την πραγματοποίηση της τεράστιας αυτής «οικονομίας» της εξουσίας, που ο 18ος 
αιώνας είχε αναζητήσει τη συνταγή της, όταν ανέκυψε το πρόβλημα τής συσσώρευσης και τής 
χρήσιμης διαχείρισης των ανθρώπων» (Foucault, 1989, σ. 403). 

Η Καϊσίδου (2013, σσ. 21-22) υπογραμμίζει ότι η χρήση του όρου «σωφρονισμός» για τις 
φυλακές εδράζεται σε δύο εν γενεί χαρακτηριστικά αυτών. Πρώτον, λειτουργούν ως μιμητικοί 
μηχανισμοί κοινωνικής μάθησης με τους πιο αδύναμους κρατούμενους να αντιγράφουν πράξεις 
και συμπεριφορές των συγκρατουμένων τους. Εν ελλείψει, όμως, θετικών προτύπων οι φυλακές 
λειτουργούν αντίστροφα και αντί να σωφρονίζουν τους κρατούμενους, τους εξωθούν σε 
παραβατικές συμπεριφορές και σε αυτό το σημείο έγκειται ο πρώτος λόγος της αποτυχίας τους 
ως σωφρονιστικού θεσμού. Δεύτερον, τα σωφρονιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται βασίζονται 
στο σύστημα ποινή-ανταμοιβή και συνήθως στις φυλακές οι ανταμοιβές είναι σχεδόν 
ανύπαρκτες και οι ποινές σκληρότερες από τις αρμόζουσες. 

Τον 18ο αιώνα αναπτύσσονται τα σημαντικότερα σωφρονιστικά συστήματα, το σύστημα της 
απόλυτης απομόνωσης, το μικτό σύστημα, το προοδευτικό σύστημα και το ιρλανδικό σύστημα, 
που αποτελεί μια παραλλαγή του προοδευτικού συστήματος. Τα σωφρονιστικά αυτά 
συστήματα καθιερώθηκαν και υιοθετήθηκαν σε όλο τον κόσμο, ενώ υπήρξε έντονη 
δραστηριότητα ανάμεσα στους ποινικολόγους και τους νομικούς στην Ελλάδα για το 
καταλληλότερο να εφαρμοστεί στην ελληνική επικράτεια ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. 
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4. Τα σωφρονιστικά συστήματα 

Οι δραματικές αλλαγές, λοιπόν, σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο που λαμβάνουν χώρα 
εκείνη την εποχή συμβάλλουν στην αντικατάσταση των βασανιστηρίων, ακρωτηριασμών, 
εκτοπισμών, δημεύσεων περιουσιών από την ποινή της φυλάκισης. Έτσι, τα διάφορα ποινικά 
συστήματα συσχετίζονται με τα συστήματα παραγωγής της κάθε εποχής. Σύμφωνα με τους 
Rusche και Kirchheimer (όπως παραπέμπονται σε Βουρέκα και Ελευθεριάδη, 2013): 

στην οικονομία της δουλείας, ρόλος των κολαστικών μηχανισμών είναι να προσκομίσουν 
ένα συμπλήρωμα από εργατικά χέρια και να διαμορφώσουν μια «αστική» δουλεία 
παράλληλη με εκείνη που εξασφαλίζεται από τους πολέμους ή από το εμπόριο. Στη 
φεουδαρχία και σε μια εποχή όπου ελάχιστη είναι η νομισματική και η παραγωγική 
ανάπτυξη, έχουμε μια απότομη αύξηση των σωματικών τιμωριών – στις περισσότερες 
περιπτώσεις το σώμα είναι το μόνο προσιτό αγαθό. Η φυλακή – αναμορφωτήριο … η 
καταναγκαστική εργασία, το ποινικό εργαστήριο, εμφανίζονται με την εξέλιξη της 
εμπορικής οικονομίας. Καθώς το βιομηχανικό σύστημα απαιτεί μια ελεύθερη αγορά 
εργασίας, το ποσοστό της καταναγκαστικής εργασίας μειώνεται στους κολαστικούς 
μηχανισμούς κατά το 19ο αιώνα και τη θέση της παίρνει η κάθειρξη με αναμορφωτικό 
σκοπό. 

Τα σωφρονιστικά συστήματα που εμφανίστηκαν στα μέσα του 18ου αιώνα διαχωρίζονται 
ανάλογα με το αν ενστερνιζόταν την απομόνωση ή όχι. Τα βασικότερα συστήματα είναι το 
απομονωτικό σύστημα, το προοδευτικό σύστημα και το μικτό σύστημα, καθώς ορισμένες 
παραλλαγές τους. Επιπλέον, υπάρχουν κάποια άλλα όπως το Πανόπτικον, στο οποίο έγινε 
αναφορά προηγουμένως, το ακτινωτό28, το telegraphpole29 και το αναμορφωτικό30 σύστημα, τα 
οποία εφαρμόστηκαν περιορισμένα και δεν είχαν τη διαχρονική επίδραση των προηγούμενων 
συστημάτων. 

4.1 Σύστημα απολύτου απομόνωσης 

Εμφανίζεται στα τέλη του 18ου αιώνα στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ και εξ’ ου ονομάζεται και 
«πενσυλβανικό». Εφαρμόστηκε στην γνωστή φυλακή “Western Penitentiary” στο Cherry Hill 

                                            
28 Ο John Howard με τον William Blackburn παρουσίασαν το «Ακτινωτό» σύστημα σύγχρονα με το Πανόπτικον στο 
Λίβερπουλ. Έξι ακτίνες στο κτιρίων για φυλακισμένους τοποθετημένες περιμετρικά από το σπίτι του επιστάτη που 
βρίσκεται στο κέντρο, μια συνθήκη που διευκόλυνε το διαχωρισμό των κρατουμένων σε κατηγορίες 
(Τριανταφυλλίδης, 1964, σ. 60). 
29 Εμφανίστηκε στην Γαλλία το 1898 από τον αρχιτέκτονα Poussin στις φυλακές Fresnes κατά το οποίο τα κτίρια 
τοποθετούνται κατά παράταξη ενωμένα με έναν κεντρικό διάδρομο. Παρέχεται καλύτερος φωτισμός και αερισμός 
των κελιών σε σχέση με το ακτινωτό, ενώ παρέχονται δυνατότητες επεκτάσεων του συγκροτήματος. 
Χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον στο σχεδιασμό φυλακών υψίστης ασφαλείας (Τριανταφυλλίδης, 1964, σ. 60). 
30 Πρωτοεφαρμόστηκε το 1870 για νέους τρόφιμους ηλικίας 16 ως 30 ετών που κλείνονταν για πρώτη φορά στη 
φυλακή. Σε σχέση με τη φυλακή, το αναμορφωτήριο διαφοροποιείται στο γεγονός της προσοχής στην 
επαγγελματική κατάρτιση και μόρφωση των κρατουμένων, ενώ ο χρόνος ποινής ήταν απροσδιόριστος με τους 
κρατούμενους να απελευθερώνονται ύστερα από εγγύηση και καλή διαγωγή. Αρχικά όλοι κατατάσσονταν στην 
μεσαία κατηγορία για έξι μήνες και μετά το πέρας των έξι μηνών κατατάσσονταν είτε στην πρώτη κατηγορία 
εφόσον η συμπεριφορά τους ήταν καλή είτε στην τρίτη κατηγορία εφόσον η συμπεριφορά τους ήταν κακή 
(Τριανταφυλλίδης, 1964, σ. 60). 
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από το 1829 έως το 1923. Η βασική αρχή είναι ότι ο κρατούμενος σε όλη τη διάρκεια εκτίσεως 
της ποινής του βρίσκεται σε πλήρη απομόνωση31 μέρα και νύχτα στο κελί του και δεν έχει καμία 
επικοινωνία ή/και διάδραση με τους συγκρατούμενούς του. Το κελί χρησιμοποιείται ως 
δωμάτιο, εργαστήριο, αναγνωστήριο, εστιατόριο και γενικότερα αποτελεί όλο το σύμπαν του 
έγκλειστου βίου. Ο κάθε κρατούμενος είναι υπεύθυνος για την ευταξία και την καθαριότητα του 
κελιού του, εργάζεται εντός του κελιού και αφιερώνει τον ελεύθερο του χρόνο στην ανάγνωση 
βιβλίων που θα συμβάλλουν στην ηθική του διαπαιδαγώγηση (Σπυρίδης, 1915, σ. 30). Κατά 
αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η διαφθορά που προέρχεται από τη συναναστροφή με 
εξαθλιωμένους ηθικά ανθρώπους. Η απομόνωση υπερτονίζει την έννοια της ποινής, γιατί 
παρέχει στον κρατούμενο αφειδώς τον χρόνο να αναλογιστεί τις πράξεις του, που τον οδήγησαν 
στη φυλακή και του στέρησαν την ελευθερία. Μέσω αυτής της ενδοσκόπησης αναγνωρίζει τα 
λάθη του, μεταμελεί και οδηγείται στη βελτίωση και την αναμόρφωση. Η διαδικασία της 
βελτίωσης υποβοηθάται από τις επιβεβλημένες καθημερινώς επισκέψεις που δέχεται από τον 
Διευθυντή των φυλακών και τον ιερέα. 

Επιπλέον, η απομόνωση φέρει τριπλή ιδιότητα σε σχέση: α) με τον έξω κόσμο, β) την ίδια την 
παράβαση, και γ) τους συγκρατούμενους. Στόχος είναι η παρεμπόδιση της δημιουργίας ενός 
ομοιογενούς και αλληλέγγυου πληθυσμού κρατουμένων εξαιτίας της συγκέντρωσης των 
κρατουμένων. Η απομόνωση είναι ο τρόπος εξατομίκευσης και αυτορρύθμισης της ποινής υπό 
την έννοια ότι της απόλυτης υποταγής, δηλαδή ότι ασκείται πάνω στον κρατούμενο μια εξουσία 
που δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από καμιά άλλη (Foucault, 1989, σσ. 310-311). 

Η εργασία αποτέλεσε τον πρώτο πυλώνα του συστήματος απολύτου απομόνωσης έχοντας διττό 
σκοπό. αφενός το σωφρονισμό, και συνεπώς την συντόμευση του χρόνου απόλυσης των 
κρατουμένων, και αφετέρου την παραγωγή προϊόντων που πωλούνταν από τη διοίκηση προς 
εξοικονόμηση χρημάτων για τη λειτουργία της φυλακής. Η εκπαίδευση αποτέλεσε τον δεύτερο 
πυλώνα του απομονωτικού συστήματος και συνίστατο στην ανάγνωση, γραφή και την 
αριθμητική αρχικά από τον Διευθυντή της φυλακής και κατόπιν από τον ιερέα δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη θρησκευτική αγωγή, η οποία θεωρούταν ως η καταλληλότερη μέθοδος 
για την κοινωνικοηθική αναμόρφωση των κρατουμένων. Ο συνδυασμός της φιλοσοφίας των 
μεταρρυθμιστών με αυτή των Κουακέρων για τη θεία χάρη, τη μετάνοια και τη σιωπή ως 
σωφρονιστικά μέσα συνοψίζονται στις αρχές του Robert Vaux (Δημόπουλος, 2003, σσ. 237-238): 

 Οι κρατούμενοι δεν υπόκεινται σε εκδικητική μεταχείριση, αλλά σε επιλεγμένα 
σωφρονιστικά μέσα που θα τους αλλάξουν τη ζωή. 

 Η απομονωτική κράτηση αποτρέπει τη διαφθορά της φυλακής. 

 Η απομόνωση βοηθάει τους κρατούμενους να αναστοχαστούν τις πράξεις τους και να 
μεταμελήσουν για την τέλεσή τους. 

 Η απομόνωση είναι βραχύβια, καθώς οι κρατούμενοι λόγω της μετάνοιας 
αποφυλακίζονται σύντομα. 

                                            
31 Κατά τον Τριανταφυλλίδη (1964, σ. 56) ως απομόνωση νοείται η κατώτατη χωρητικότητα ενός κελιού με την 
πρόβλεψη για θέρμανση, αερισμό και νοσηλεία που θεσπίστηκε νομοθετικά το 1774 από τον Howard. Ο Σπυρίδης 
(1915, σ. 34) θεωρεί ότι η θεμιτή διάρκεια της απομόνωσης είναι δεκαετής, την οποία είχε θεσπίσει στις αρχές του 
20ου αιώνα το Βέλγιο ως  το ανώτατο χρονικό διάστημα, ενώ αντίθετα η Νορβηγία είχε τα τέσσερα έτη, η Ολλανδία 
τα πέντε έτη, η Γερμανία τα τρία έτη, η Αγγλία τα δύο έτη, η Γαλλία το ένα έτος. 
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 Ο απομονωτικός εγκλεισμός αποτελεί είδος ποινικής τιμωρίας, γιατί οι άνθρωποι από τη 
φύση τους είναι κοινωνικά όντα. 

Η φιλοσοφική σκέψη των Κουακέρων για την μεταμέλεια και αναμόρφωση μέσω του 
απομονωτικού διαλογισμού βρήκαν απόλυτη εφαρμογή στη λειτουργία της φυλακής Walnut 
Street32, όπου ο κρατούμενος παρέμενε σε πλήρη απομόνωση, με μόνη συντροφιά την Αγία 
Γραφή, ώστε μέσα από τη μελέτη της να οδηγηθεί στην ηθική του ανάπλαση. Τα πλεονεκτήματα 
του απομονωτικού συστήματος συνοψίζονται στο ότι αποφεύγεται η εξαθλίωση ανάμεσα τους 
κρατούμενους εξαιτίας του μη συγχρωτισμού τους, η απομόνωση και η σιωπή καθιστούν την 
ποινή εκφοβιστική κι συντελούν στην αποτροπή μελλοντικών εγκλημάτων, δίνει την ευκαιρία 
στον κρατούμενο για ενδοσκόπηση και αναστοχασμό των πράξεων του ελλείψει εξωτερικών 
ερεθισμάτων οδηγώντας στην μεταμέλεια, καθιστά δυνατή τη μεταχείριση του κάθε 
κρατουμένου ιδιοσυγκρασιακά και με χωριστό τρόπο (Μαματόπουλος, 2012, σ. 125 ; 
Πετρουνάκος 1936, σσ. 67-68). Ο Σπυρίδης (1915, σ. 29) υποστηρίζει το απομονωτικό σύστημα 
είναι το καλύτερο από όλα, γιατί η φυλακή είναι τόπος «μετάνοιας και συντριβής» στον οποίο 
ο κρατούμενος με μοναδικό όπλο την Αγία Γραφή σε πλήρη απομόνωση αναλογίζεται τις 
πράξεις του και να οδηγείται στο δρόμο της χριστιανικής σωτηρίας. Το απομονωτικό σύστημα 
λειτουργεί στην ψυχοσύνθεση του κρατούμενου, καθώς ο αναστοχασμός μαζί με τις συχνές 
επισκέψεις του Διευθυντού, του ιερέα, του ιατρού και άλλων υπαλλήλων βοηθούν στην 
ηθικοποίηση του. 

Αντίθετα, τα κυριότερα αντεπιχειρήματα για την ωφελιμότητα του συστήματος αυτού 
συνοψίζονται στα εξής: α) ότι αντιβαίνει στη φύση του ανθρώπου, καθώς ο άνθρωπος είναι 
κοινωνικό ον, β) ότι ενεργεί ενάντια στην ίδια την έννοια της ποινής, η οποία οφείλει να είναι 
ομοιόμορφα προς όλους. Αντίθετα, το συγκεκριμένο σύστημα η φυλάκιση είναι υποκειμενική 
υπόθεση ανάλογα με την προσωπικότητα του κρατούμενου είτε ως βαρύτατη ποινή είτε ως 
ανεφάρμοστος, γ) η διαρκής απομόνωση επιφέρει δυσάρεστες συνέπειες στη σωματική και 
ψυχική υγεία των κρατουμένων, δ) ότι είναι ανεπαρκές για τη βελτίωση των ανεπανόρθωτων 
εγκληματιών, καθώς δε λειτούργησε εκφοβιστικά και αποτρεπτικά, ε) δεν παρέχει κατάλληλη 
σωφρονιστική εργασία για την αναμόρφωση των κρατουμένων, στ) δεν κατάφερε να αποτρέψει 
την επικοινωνία των κρατουμένων με άλλους τρόπους πέραν της ομιλίας, ζ) μείωσε την αυτό-
εκτίμηση των κρατουμένων, η) υιοθέτησε αυστηρότατες και άρα απαράδεκτες πειθαρχικές 
ποινές σε βάρος των απείθαρχων και δυσάγωγων κρατουμένων, θ) η χρήση του δεν επεκτάθηκε 
ούτε εντός των ΗΠΑ ούτε πολύ περισσότερο στην Ευρώπη, ι) είναι ιδιαίτερα δαπανηρό με όρους 

                                            
32 Η φυλακή Walnut Street ιδρύθηκε το 1790 στην Πενσυλβάνια των ΗΠΑ και είναι το χαρακτηριστικότερο ίδρυμα 
της απολύτου απομονώσεως της εποχής. Προέβλεπε «…θρησκευτική αγωγή, εργασία, ατομική αμοιβή και διαρκής 
επιτήρηση, ενώ η διάρκεια της φυλάκισης ήταν εξατομικευμένη, ανάλογα με τη διαγωγή του κάθε κρατούμενου» 
(Βαρλάγκα, 2011, σ. 14). Κατά τον Foucault (1989, σσ. 165-167) ο ιδιαίτερος τρόπος λειτουργίας της φυλακής 
Walnut Street συνίστατο σε τρεις παράγοντες: α) στη μη δημοσιοποίηση της ποινής, β) η λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για την ηθική συμμόρφωση του κρατούμενου συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των συνθηκών που 
τελέστηκε το έγκλημα αλλά και της συμπεριφοράς τους κρατούμενο πριν και μετά την καταδικαστική απόφαση, 
και γ) η μόνιμη παρατήρηση του κρατούμενο για την καταγραφή διαστροφικής συμπεριφοράς ή αδυναμίας. Έτσι, 
η φυλακή πλέον λειτουργεί σαν όργανο γνώσης της καθημερινής διαγωγής των κρατουμένων και των κινδύνων 
που πιθανώς να κρύβονται σε αυτή. Η συνεχής παρατήρηση της οδηγεί στη γνώση και η γνώση οδηγεί στη ρύθμιση 
των συμπεριφορών. 
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επίβλεψης και συντήρησης των φυλακών (Βορεκάς και Ελευθεριάδης, 2013 ; Μαματόπουλος, 
2012, σ. 125 ; Κωστής, 1862, σσ. 29-35). 

4.2 Προοδευτικό σύστημα 

Η βασική αρχή συνίσταται ότι εφόσον οι φυλακές είναι τόποι εγκλεισμού στους οποίους οι 
κρατούμενοι πρέπει να αποφασίσουν τη διακοπή της εγκληματικής τους δραστηριότητας και να 
μετανοήσουν για την τέλεσή τους, τότε θα πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός που θα 
διαπιστώνει τη μετάνοια αυτή και συνεπώς για την πιθανή διακοπή έκτισης της ποινής. 
Προβλέπει τη βαθμιαία ελάττωση της φυλάκισης από την αυστηρή απομόνωση έως την εργασία 
έξω από την φυλακή ανάλογα με τη συμπεριφορά του κρατουμένου. Η βαθμιαία αυτή 
προσαρμογή στην πλήρη ελευθερία βοηθάει τους κρατούμενους να συνηθίζουν τους κινδύνους 
και τα αγαθά της ελεύθερης ζωής. Πρωτοεφαρμόστηκε στην Ιρλανδία, γι’ αυτό ονομάζεται και 
«ιρλανδικό» σύστημα, και χωρίζει το χρόνο ποινής σε τρία στάδια (Δημόπουλος, 2003, σσ. 266-
271 ; Τριανταφυλλίδης, 1964, σσ. 58-59 ; Βορρές, 1881, σσ. 47-49): 

 Πρώτο στάδιο: πρόκειται για απομόνωση για 8 ή 9 μήνες κατά τους οποίους ο 
κρατούμενος δεν εργάζεται ώστε να μπορέσει να αναλογιστεί τις πράξεις του που τον 
οδήγησαν στη φυλακή, να επιτελεί απερίσπαστος τη υποχρεωτική θρησκευτική και 
ηθικολογική του μελέτη, να αισθανθεί δυσφορία για την αεργία με την οποία διάγει το 
βίο του. Τα στάδιο αυτό είναι τιμωρητικό με μειωμένη διατροφή για το πρώτο μισό και 
με την έλλειψη ενδιαφέρουσας εργασίας για τους τρεις πρώτους μήνες. Με το πέρας 
των τριών πρώτων μηνών θα έχει μάθει να συνδυάζει τη φιλοπονία με την ευχαρίστηση. 
Με το πέρας των 8 ή 9 μηνών κι εφόσον έχει εμφυτευτεί στο μυαλό του κατάδικου ότι 
πρέπει να υπάρχει μια ενεργός συνεργασία ανάμεσα σε αυτόν και τους ανωτέρους του 
μέσα από την οποία θα πετύχει την απελευθέρωσή του, μετακινείται στο δεύτερο 
στάδιο. 

 Δεύτερο στάδιο: ο κρατούμενος εισέρχεται στην κοινότητα της φυλακής και εφαρμόζει 
τις ηθικές αρχές που διδάχτηκε στο πρώτο στάδιο υπό αυστηρή εποπτεία. Στο στάδιο 
αυτό μαθαίνει μια τέχνη, που θα του είναι ωφέλιμη μετά την αποφυλάκισή του, ενώ 
παράλληλα κρατάει ένα τμήμα του κέρδους από τα προϊόντα που παράγει. Ο χρόνος 
διαμονής είναι αόριστος και συνεκτιμάται από τη διαγωγή του κρατουμένου. Το 
χαρακτηριστικό του σταδίου αυτού είναι ο θεσμός των βαθμών βάσει του οποίου 
πραγματοποιείται η σωφρονιστική ταξινόμηση των κρατούμενων. Πρόκειται για ένα 
μηνιαίο δελτίο στο οποίο αποτυπώνεται η πρόοδος του κρατουμένου προς την 
ελευθερία. Υπάρχουν διαφορετικές τάξεις (πειθαρχία, εκπαίδευση, εργασία) που πρέπει 
να κατακτηθούν προς τα πάνω και για κάθε τάξη πρέπει να συγκεντρωθεί ένας 
συγκεκριμένος αριθμός βαθμών. Μόλις ο κρατούμενος συγκεντρώσει τους 
απαιτούμενους βαθμούς μετακινείται στο τελευταίο στάδιο. 

 Τρίτο στάδιο: ο κρατούμενος μεταφέρεται εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιμέλεια το 
δεύτερο στάδιο. Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχουν βαθμοί, αλλά δοκιμάζεται η 
αυτοπειθαρχία του κρατούμενου πριν την απελευθέρωσή του. Υπάρχει εξατομίκευση 
και ο περιορισμός ασκείται μόνο στο απαραίτητο για την ευταξία της φυλακής. Του 
παραχωρείται μεγαλύτερη ελευθερίας αυτενέργειας, ώστε να δοκιμαστεί η 
σταθερότητα του χαρακτήρα του και η αλήθεια της μεταμέλειας του από τον Διευθυντή 
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Όταν αυτός πειστεί, έχει το απόλυτο και ανεξέλεγκτο δικαίωμα να του απονείμει υπό 
όρους απελευθέρωση, δηλαδή τον απολύει πριν την ολοκλήρωση της ποινής υπό τον 
όρο να εξακολουθήσει να ζει με τους ηθικούς κανόνες που έμαθε κατά τον χρόνο 
εκτίσεως της ποινής του. Σε περίπτωση παραβίασης του όρου ο κρατούμενος 
φυλακίζεται εκ νέου για την ολοκλήρωση της ποινής με πράξη ανάκληση της φυλακής 
χωρίς να προηγηθεί νέα δίκη. Η ενημέρωση των φυλακών για το βίο που διάγουν οι υπό 
δοκιμή αποφυλακισθέντες πραγματοποιείται μέσω αλληλογραφίας που διατηρεί με τα 
αστυνομικά τμήματα στους τόπους διαμονής των αποφυλακισθέντων. 

Τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται ως α) επιτυγχάνεται ο σκοπός τόσο του εκφοβισμού μέσω του 
σταδίου απομόνωσης όσο και της βελτίωσης με τα δύο επόμενα στάδια, β) η εξατομίκευση της 
ποινής μέσω του συστήματος των βαθμών επιδρά θετικά στην ψυχοσύνθεσή του 
συνειδητοποιώντας ότι η απελευθέρωσή του εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο, ενώ 
διευκολύνει την αποτελεσματικότερη κοινωνική επανένταξη και αποτρέπει την μετεγκληματική 
επικινδυνότητα, γ) αποφεύγεται η εξασθένηση του πνεύματος και της θέλησης των 
κρατουμένων, καθώς δε συντρίβεται η προσωπικότητά τους, δ) μυούνται στις αξίες της 
παραγωγικής εργασίας, της ατομικής ιδιοκτησίας, της ελεύθερης αγοράς που χρησιμεύουν στην 
επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία, και ε) το σύστημα της ανταμοιβής και της ποινής 
ως παιδαγωγικό μέσο με την επιβράβευση της ευάγωγης συμπεριφοράς και αποδοκιμασία της 
απείθαρχης συμπεριφοράς (Δημόπουλος, 2003, σσ. 279-280 ; Τριανταφυλλίδης, 1964, σσ. 58-
59 ; Βορρές, 1881, σσ. 50-52). 

Από την άλλη πλευρά καταγράφονται ορισμένα μειονεκτήματα όπως η γραφειοκρατική 
λειτουργία με το πολύπλοκο σύστημα παρακολούθησης της προόδου μέσω της συγκέντρωσης 
βαθμών, η αβεβαιότητα σχετικά με την επιτυχία της αποκλιμάκωσης ή της μείωσης του χρόνου 
παραμονής των κρατουμένων στις φυλακές και η ανάγκη για τη δημιουργία κτιριακών 
συγκροτημάτων που προϋποθέτουν υψηλό αρχιτεκτονικό, κατασκευαστικό και λειτουργικό 
κόστος (Δημόπουλος, 2003, σ. 280). 

Ο Crofton33 εισήγαγε μια παραλλαγή στο ιρλανδικό σύστημα με την παρείσφρηση ενός 
ενδιάμεσου σταδίου μεταξύ του δεύτερου και του τελευταίου, κατά το οποίο ο κρατούμενος 
μεταφέρεται σε ειδικές φυλακές ως δοκιμαστικό φίλτρο μεταξύ φυλακίσεως και απολύσεως. Ο 
κρατούμενος δεν φοράει τη στολή της φυλακής, συνομιλεί ελεύθερα με τους συγκρατουμένους 
του κι ενίοτε φεύγει από τη φυλακή με άδεια από τη Διεύθυνση για την επιτέλεση διάφορων 
αποστολών. Η άμεμπτος διαγωγή κατά αυτό το στάδιο οδηγεί στην απόλυση (Καστόρχης, 1905, 
σ. 28). 

4.3 Το μικτό σύστημα 

Πρόκειται για ένα συνδυασμό των δύο προηγούμενων συστημάτων και χωρίζονται σε δύο 
υποσυστήματα: α) Ωβούρνειο, που συνδυάζει την κοινή διαβίωση υπό την απόλυτη σιωπή κατά 

                                            
33 Ο Walter Crofton είναι ο εμπνευστής του ιρλανδικού συστήματος, που αποτελεί μια παραλλαγή του 
προοδευτικού. Η βασική αρχή συνίσταται ότι εφόσον οι φυλακές είναι τόποι εγκλεισμού στους οποίους οι 
κρατούμενοι πρέπει να αποφασίσουν τη διακοπή της εγκληματικής τους δραστηριότητας και να μετανοήσουν για 
την τέλεσή τους, τότε θα πρέπει να βρεθεί ένας μηχανισμός που θα διαπιστώνει τη μετάνοια αυτή και συνεπώς για 
την πιθανή διακοπή έκτισης της ποινής. 
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τη διάρκεια της ημέρας και την απόλυτη απομόνωση σε χωριστά κελιά κατά τη διάρκεια της 
νύχτας, και β) το σύστημα της πρόσκαιρης απολύτου απομόνωσης. Το σύστημα της πρόσκαιρης 
απολύτου απομόνωσης είναι καλύτερο από εκείνο της απολύτου απομόνωσης, γιατί στη 
δεύτερη περίπτωση ο κρατούμενος πιθανώς να συνηθίσει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα 
κι έτσι η απομόνωση να μην ενεργεί θετικά στην αναμόρφωση του κρατούμενου. Ο Κωστής 
(1862, σσ. 41-42) θεωρεί το μικτό σύστημα ως το άριστο των πάντων, γιατί διατηρεί όλα τα 
πλεονεκτήματα της απολύτου απομόνωσης χωρίς να την παρατείνει ασκόπως πέρα από το 
απαιτούμενο διάστημα, ενώ αντίθετα ο Σπυρίδης (1915, σ. 29) θεωρεί Ωβούρνειο 
τερατούργημα σε αντίθεση με την αγνότητα και επιστημονικότητα του απομονωτικού 
συστήματος. Περιγράφει το Ωβούρνειο σύστημα ως ένα «επίσημον ψεύδος», καθώς η απόλυτη 
σιωπή μπορεί να επιβληθεί –εκείνη την εποχή στην Γαλλία είχαν καταγραφεί 100.000 
πειθαρχικές ποινές— και οι υπάλληλοι καλούνται σε διαρκείς μαστιγώσεις και σωματικές 
τιμωρίες των κρατούμενων για παραβίαση των όρων (Σπυρίδης, 1915, σ. 39). 

Το μικτό σύστημα εφαρμόστηκε το 1823 στη φυλακή Auburn της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ και 
αποτελεί σύμπραξη της απομόνωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας και της συμβίωσης κατά τη 
διάρκεια της ημέρας των κρατουμένων. Η συμβίωση και η εργασία κατά τη διάρκεια της ημέρα 
γίνεται υπό αυστηρή κι απόλυτη σιωπή, απαγορεύονται ακόμα και τα νεύματα μεταξύ των 
κρατουμένων, βοηθώντας στην πνευματική απομόνωση ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας 
ελλείψει συνομιλίων. Η παράβαση των κανόνων οδηγούσε στην πειθαρχική ποινή του 
μαστιγώματος. Η απομόνωση εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και θεωρείται 
ανθρωπινότερο από τα υπόλοιπα συστήματα και παράλληλα οικονομικότερο, καθώς τα κελιά 
είναι μικρότερα και δε απαιτείται να είναι πλήρως εξοπλισμένα γιατί ο τρόφιμος απλά κοιμάται 
το βράδυ, ενώ δεν χρειάζονται ειδικά περιπατητήρια, εκκλησίες ή σχολεία, της στο σύστημα της 
απολύτου απομόνωσης, καθώς της οι συλλογικές λειτουργίες πραγματοποιούνται υπό το 
καθεστώτος της απολύτου σιωπής. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά του μικτού συστήματος ήταν ότι οι κρατούμενοι παρήγαγαν 
προϊόντα για λογαριασμό βιομηχανιών με της οποίες η διεύθυνση της φυλακής είχε συνάψει 
συμφωνία ως απόρροια της ανάγκης για μείωση των δαπανών και της χρήσης των κρατουμένων 
σε βιομηχανικές εργασίες. Η εργασία της απέφερε κέρδη που αφενός βελτίωναν της συνθήκες 
ζωής της κι αφετέρου απέτρεπε την υποτροπή της και συντελούσε στην ηθική της αναμόρφωση. 
Η απομόνωση προοριζόταν αποκλειστικά ως πειθαρχικό μέσο για της κρατούμενους που 
παράβαιναν της κανόνες εγκλεισμού τους. 

Τα πλεονεκτήματα του μικτού συστήματος συνίστανται στα α) απόκτηση της υπακοής και της 
φιλονομίας, καθώς δεν μπορούν να παραβιάσουν της κανονισμούς, β) αποφυγή της σωματικής 
και ψυχικής εξασθένησης γιατί η εργασία πραγματοποιείται σε ελεύθερο χώρο, γ) οι συχνές, αν 
όχι καθημερινές, χωριστές επισκέψεις της κρατουμένους από τον Διευθυντή και τον ιερέα, που 
είναι επιβεβλημένες στο απομονωτικό σύστημα, στο μεικτό είναι περιττές και δ) οι πιθανότητες 
ηθικού κλονισμού και παραφροσύνης εξαιτίας της πλήρους απομόνωσης εξανεμίζονται. Από 
την άλλη πλευρά το μικτό σύστημα χαρακτηρίστηκε ως συγκεντρωτικό και σιωπηλό, καθώς η 
αυστηρή πειθαρχία ανάγκαζε της κρατουμένους να βιώνουν την ποινή της στην απόλυτη σιωπή 
(Τριανταφυλλίδης, 1964, σ. 57). 
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Τα σωφρονιστικά συστήματα βασίζονται σε τρεις πυλώνες μεταμέλειας των κρατουμένων: 1) η 
εργασία, 2) η διανοητική εκπαίδευση, και 3) η ηθική διδασκαλία. Πρώτον, η εργασία είναι 
απαραιτήτως αναγκαία, καθώς με αυτό τον τρόπο οι κρατούμενοι μαθαίνουν μια τέχνη να 
βιοποριστούν μετά την απόλυσή της και μπορεί να εξασφαλίσουν ένα μικρό κεφάλαιο είτε για 
τα πρώτα έξοδα μετά την απόλυση είτε για τη συντήρηση της οικογένειάς του. Ενώ τα κέρδη 
από την πώληση των προϊόντων που κατασκευάζουν επωφελείται η φυλακή που έχει έσοδα. 
Δύο είναι τα είδη της εργασίας: α) η εργασία της τιμωρία, η οποία αποτελείται από επίπονη 
εργασία, εξουθενωτική, χωρίς να παρέχει καμία ηθική ή υλική ωφέλεια βάσει των αρχαίων ή 
ρωμαϊκών προτύπων και β) η εργασία της βελτίωσης, που ενισχύει το αίσθημα της φιλοπονίας 
και προετοιμάζει τον κρατούμενο για να εξασφαλίζει τα της το ζην εντίμως μετά την απόλυσή 
του. Για να μην μετατρέπεται η εργασία σε τιμωρία θα πρέπει να παρέχεται ενίοτε κάποια 
αποζημίωση, γεγονός που συντελεί να αναπτυχθεί το αίσθημα της αποταμίευσης. Η εργασία 
στις φυλακές δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός για το κέρδος, γιατί τότε οι κρατούμενοι 
μετατρέπονται σε μηχανές και επιβραδύνεται η επίδραση της εκπαίδευσης και της ηθικής 
διαπαιδαγώγησης που είναι οι άλλοι δυο πυλώνες του τρίπτυχου της αναμόρφωσης των 
κρατουμένων. 

Δεύτερον, εκπαίδευση είναι απαραίτητη της κρατουμένους, καθώς οι εγκληματικές πράξεις 
διαπράττονται από ανθρώπους που βρίσκονται σε κτηνώδη κατάσταση και χωρίς να μπορεί να 
ελέγξουν της αθέμιτες ορέξεις της. Συνίσταται από τη διδασκαλία ανάγνωσης, γραφής και 
αριθμητικής και περαιτέρω αρχών γεωγραφίας, ιστορίας, φυσικής και γεωργίας. Επικουρικά 
δημιουργούνται βιβλιοθήκες με συγγράμματα σχετικά με κοινωφελή αντικείμενα και 
θρησκευτικό και ηθικό περιεχόμενο, τα οποία μπορούν να δανείζονται οι κρατούμενοι κατά της 
ώρες της ανάπαυσης. Τρίτον, η ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση υλοποιείται μέσω της 
τακτικής φοίτησης στην εκκλησία της φυλακής της Κυριακές και της εορτές και της λειτουργίας 
των διδασκάλων και των ιερέων. Η θρησκευτική ανατροφή της δε θα πρέπει να περιορίζεται 
στην τυπική εκπλήρωση των θρησκευτικών καθηκόντων, αλλά στην πραγματική αναμόρφωση 
των κρατουμένων. Υπάρχει στενός δεσμός ανάμεσα στην διανοητική ανάπτυξη με τη 
συσσώρευση γνώσεων και της ηθικής και θρησκευτικής μορφώσεως, καθώς η πρώτη χωρίς τη 
δεύτερη μπορεί να οδηγήσει σε εγκληματικές πράξεις. 
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5 Η σωφρονιστική φυλακή 

Με τα πρώτα σωφρονιστικά συστήματα που υιοθετήθηκαν της ΗΠΑ στις αρχές του 19ου αιώνα 
εμφανίζεται το φαινόμενο της σωφρονιστικής/ποινικής φυλακής, η οποία καθιερώθηκε ως ο 
πρωτεύον τρόπος απονομής δικαιοσύνης στη σύγχρονη εποχή μέχρι σήμερα. Στις φυλακές 
πλέον κρατούνται κατάδικοι και υπόδικοι του ποινικού δικαίου, όχι συλλήβδην οι παραβάτες 
του νόμου χωρίς καμία διάκριση και εσωτερικό διαχωρισμό ανά εγκληματική πράξη. Έτσι η 
φυλακή από εργαλείο προστασίας της κοινωνίας από τους ενοχλητικούς και περιθωριακούς 
πολίτες μετατρέπεται στον νόμιμο τρόπο αντίδρασης της Πολιτείας έναντι της επικίνδυνους είτε 
εξ’ ορισμού είτε κατ’ επίφαση. Σκοπός της είναι ο σωφρονισμός ακολουθώντας δύο 
διαφορετικές κατευθύνσεις: α) την ωφελιμιστική κατά την οποία επικρατεί ο «…ο τιμωρητικός 
εξαγνισμός, η αναμόρφωση, την εκφοβιστική πρόληψη, τη συλλογική και ατομική αχρήστευση» 
στοχεύοντας στην αναμόρφωση των κρατουμένων και την κοινωνική άμυνα κατά της 
εγκληματικότητας και β) την αντιωφελιμιστική κατά την οποία «…δεν επιδιώκεται η θετική 
τροποποίηση της συμπεριφοράς των κρατουμένων και πολύ περισσότερο, η αναδόμηση της 
προσωπικότητας της, όσον η αντεγκληματική προστασίας της κοινωνίας» (Δημόπουλος, 2003, σ. 
356). Η σωφρονιστική φυλακή θα διέλθει από πέντε κύριες φάσεις, οι οποίες, με διαφορετική 
χρονική αλληλουχία, συναντώνται σε τις χώρες της Δύσης. 

5.1 Η σωφρονιστική εποχή 

Πρόκειται για την απαρχή διαρκώντας από το 1800 έως 1860, που σηματοδότησε τη μετάβαση 
από την αχρήστευση των κρατουμένων και τον εκφοβιστικό χαρακτήρα των φυλακών στο 
σωφρονισμό του εγκληματία μέσω της απολύτου σιωπής και της μετάνοιας. Στις φυλακές αυτές 
οι κρατούμενοι βρίσκονταν σε απόλυτη απομόνωση και δεν συγχρωτίζονταν ο ένας τον άλλο, 
καθώς πίστευαν ότι η απομόνωση από εξωτερικά ερεθίσματα και η διαβίωση στην απόλυτη 
σιωπή δίνει την ευκαιρία στον κρατούμενο να αναλογιστεί τις πράξεις του και συνεπικουρικά 
με το καλό παράδειγμα των σωφρονιστικών υπαλλήλων και τη θρησκευτική αγωγή να 
οδηγηθούν στην αληθινή μεταμέλεια. Οι πιο διάσημες φυλακές αυτής της περιόδου είναι 
Boston Prison στην Βοστώνη, η New Grate Prison στο Κονέκτικατ, η Walnut Street Jail και η 
Walnut Street Jail’s Penitentiary House στην Φιλαδέλφεια, η Auburn Prison και η Auburn Prison’s 
Women Unit στην Νέα Υόρκη, η Sing Sing και η Sing Sing Women’s Unit στην Νέα Υόρκη, η 
Eastern State Penitentiary στην Φιλαδέλφεια, η Indiana Reformatory Institution for Women and 
Girls στην Ινδιανάπολη, το Elmira Reformatory34 στην Νέα Υόρκη. 

                                            
34 Ειδικά το Elmira Reformatory, που εγκαινιάστηκε το 1876, ενσωμάτωσε τις σωφρονιστικές με τις ιατρικές 
μεθόδους της εποχής, καθώς με την είσοδό τους οι κρατούμενοι υπόκειντο σε μια διάγνωση και μετά 
παρακολουθούνταν ο βαθμός της αναμόρφωσής του με βάση τρεις άξονες: α) το ακαθόριστο χρονικό διάστημα 
της ποινής, β) η αναστολή ανάλογα με τη διαγωγή του, και γ) συμμετοχή του σε προγράμματα εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης (Βαρλάγκα, 2011, σ. 17). 
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5.2 Η προοδευτική εποχή 

Συμπίπτει με την εφαρμογή του προοδευτικού σωφρονιστικού συστήματος, όπως αναλύθηκε 
από τον Maconochie35 και τον Crofton, και χρονικά αφορά την ίδια περίπου περίοδο τη 
σωφρονιστική εποχή. Βασικές αρχές ήταν ο διαχωρισμός των κρατουμένων ανάλογα με το 
φύλο, την ηλικία και το έγκλημα που διέπραξαν, η αόριστη ποινική καταδίκη, ενώ η 
αναμόρφωσή τους επιτυγχανόταν μέσω της θρησκευτικής αγωγής, της εκπαίδευσης, της 
εργασίας και της επιτήρησης. 

5.3 Η βιομηχανική φυλακή 

Χρονικά εκτείνεται από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1930, δηλαδή το Κραχ 
του Χρηματιστηρίου το 1929, και χαρακτηρίζεται από την αμερικανική βιομηχανική 
επανάσταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον φορντισμό και τον τεϋλορισμό. Η εργασία 
εισάγεται δυναμικά στις φυλακές όχι μόνο ως μέσο ηθικής αναμόρφωσης, αλλά κυρίως ως 
ωφελιμιστικό εργαλείο τόσο για το Κράτος όσο και τους κρατούμενους με οικονομική 
αποτύπωση. Διαπιστώνονται έξι συστήματα σωφρονιστικής εργασίας: α) για κρατικό 
λογαριασμό, β) μέσω συμβάσεων, γ) ανά κομμάτι, δ) με ενοικίαση, ε) για εκτέλεση δημοσίων 
έργων και στ) για δημόσια χρήση. 

5.4 Η αναμορφωτική φυλακή 

Πρόκειται για την εποχή από τη δεκαετία του 1930 έως τη δεκαετία του 1970, η οποία 
σηματοδοτήθηκε από το σωφρονιστικό κίνημα “Rehabilitation Era” που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ 
και εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο. Με στόχο την επανακοινωνικοποίηση των κρατουμένων, οι 
οποίοι, ακολουθώντας το ιατρικό πρότυπο, ταξινομούνται σε σωφρονιστικές κατηγορίες και 
μέσω αυτής της ταξινόμησης πραγματώνεται η αναμόρφωσή τους μέσω της κλινικής τους 
μεταχείρισης. 

5.5 Η νέο-ανταποδοτική φυλακή 

Μετά τη δεκαετία του 1980 και στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικοοικονομικών αλλαγών που 
παρατηρούνται με την ανάδυση των ιδεολογιών του νέο-φιλελευθερισμού και νέο-
συντηρητισμού, η στόχευση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων αλλάζει από την 
επανακοινωνικοποίηση προς την εξουδετέρωση και αποτροπή του εγκλεισμού. Πρόκειται για 
μια σωφρονιστική κίνηση «…με καθαρά πρακτικό προσανατολισμό για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων προβλημάτων κατά το στάδιο της υλικής έκτισης των ποινών κατά της 
ελευθερίας» (Δημόπουλος, 2003, σ. 355). Βασίζεται στην αρχή “just deserts”, που μεταφράζεται 
ως μια ποινή ή ανταπόδοση που θεωρείται να είναι αυτό που ο παραλήπτης δικαιούται. Υπό 
αυτή την έννοια, η φυλάκιση οροθετείται αφενός στο ότι ο κρατούμενος οφείλει να εκτίσει μόνο 

                                            
35 Ο Alexander Maconochie διατύπωσε τις αρχές του προοδευτικού συστήματος μετά από έρευνα στο νησί Norfolk 
στις νότιες ακτές της Αυστραλίας, όπου εκτοπίζονταν όσοι είχαν καταδικαστεί ποινικά για δεύτερη φορά στην 
Αγγλία. Το έργο του “The Mark System of Prison Discipline” (1857) τονίζει τη σημασία της αξιοποίησης των 
εγκληματιών, ενώ η φυλακή θα πρέπει να συμβάλλει στην επιστροφή τους στην κοινωνία με αναδιαμορφωμένη 
προσωπικότητα αντί να συνθλίψει την προσωπικότητα και τα αισθήματά τους. Γι’ αυτό το λόγο υιοθέτησε ένα 
σύστημα βαθμών μέσα του οποίου ο κρατούμενος θα μπορούσε να κερδίσει την ελευθερία του νωρίτερα μέσα 
από την σκληρή εργασία και καλή διαγωγή του (Μαματόπουλος, 2012, σ. 128 ; Δημόπουλος, 2003, σσ. 248-252). 



ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: ΤΟ ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ  ΜΕΡΟΣ Ι: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ 

 Κεφάλαιο 5: Η σωφρονιστική φυλακή 

MA στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμός στην ΑΝ. & ΝΑ Ευρώπη 
Διπλωματική εργασία της Αικατερίνης Γιαννουκάκου [52] 

το χρόνο της ποινής του, ενώ οποιαδήποτε περαιτέρω σωφρονιστική επιβολή είναι εκτός “just 
deserts” λογικής και αφετέρου ότι ο κρατούμενος μπορεί να λάβει μέρος εκούσια στα 
προγράμματα εργασίας και εκπαίδευσης που προσφέρει η Πολιτεία, τα οποία δε στοχεύουν στο 
σωφρονισμό, αλλά στη μείωση του χρόνου φυλάκισης. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η 
έκτιση της ποινής χωρίς να παρατηρείται επέμβαση στην προσωπικότητά του, όπως γινόταν στις 
προηγούμενες περιόδους μέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, της ηθικής διαπαιδαγώγησης 
και της εργασίας. Αντίθετα, υποδεικνύεται σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των 
κρατουμένων μη υπογραμμίζοντας την κατωτερότητά τους με την υποχρέωση εκπαίδευσης και 
διαπαιδαγώγησης και σεβασμός των ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων τους. 

5.6 Η νέα ποινολογία 

Η θεωρία της νέας ποινολογίας δε στοχεύει πλέον στην επανακοινωνικοποίηση των 
κρατουμένων έστω και με εξατομικευμένες παρεμβάσεις, αλλά «…αντίθετα εστιάζεται σε 
τεχνικές εκτίμησης, κατάταξης και μεταχείρισης ομάδων κρατουμένων ανάλογα με το βαθμό 
«επικινδυνότητας» που παρουσιάζουν» (Βαρλάγκα, 2011, σ. 18). Οι εξελίξεις με την 
τρομοκρατία και την καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος με την υιοθέτηση της αρχής της 
μηδενικής ανοχής στην παραβατικότητα επηρέασαν την μεταστροφή αυτή προς την τιμωρητική 
φυλακή και τη φυλακή της εξουδετέρωσης κάθε ίχνους προσωπικότητας και αξιοπρέπειας των 
κρατουμένων. 

Για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός αυτός αναπτύχθηκε ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνων και 
εφαρμόζεται στις φυλακές υψηλής ασφαλείας στις οποίες κρατούνται κυρίως οι κρατούμενοι 
που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι ή οι απείθαρχοι. Βασικό χαρακτηριστικών των φυλακών 
υψίστης ασφαλείας είναι η απομόνωση σε ατομικά κελιά εικοσιτρείς ώρες το εικοσιτετράωρο, 
η έξοδος των κρατουμένων από τα κελιά για προσωπική υγιεινή και άσκηση συγκεκριμένες 
μέρες την εβδομάδα και καμία σωματική εγγύτητα μεταξύ προσωπικού και κρατουμένων. 

Ένα άλλο φαινόμενο που εξελίχθηκε μετά την δεκαετία του 1980, κυρίως στις ΗΠΑ, είναι η 
ύπαρξη ιδιωτικών φυλακών, οι οποίες είτε παρέχουν το προσωπικό και σωφρονιστικές 
υπηρεσίες είτε καλύπτουν όλο το φάσμα των λειτουργιών, δηλαδή από την κατασκευή του 
κτιρίου μέχρι τη διοίκηση του σωφρονιστικού καταστήματος. Οι γενεσιουργές αιτίες της 
εξέλιξης αυτής υπήρξε ο υπερπληθυσμός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων αφενός και η 
αδυναμία του κρατικού μηχανισμού συντήρησης των φυλακών λόγω του υψηλού κόστους και 
στα πλαίσια των νέο-φιλελεύθερων / νέο-συντηρητικών πολιτικών της δεκαετίας του 1980 και 
του 1990. Το μέτρο αυτό είναι αμφιλεγόμενο και έχει δεχθεί δριμεία κριτική, καθώς οι φυλακές 
βρίσκονται στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων του κράτους. Η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων αυτών 
σε ιδιώτες επιφέρουν ερωτήματα τόσο για τη συρρίκνωση και την ικανότητα του κράτους να 
διαχειρίζεται τις βασικές λειτουργίες του, αλλά και ερωτήματα ηθικής σχετικά με την ισορροπία 
ανάμεσα στη χρηστή διοίκηση και το κέρδος των ιδιωτικών φυλακών/επιχειρήσεων. 

Ο συνδυασμός της ιδιωτικοποίησης με τις νέες φυλακές υψίστης ασφαλείς έχουν δημιουργήσει 
μια καινούργια «σωφρονιστική» βιομηχανία, η οποία εκδηλώνεται με τη «…σύγκλιση 
συμφερόντων ιδιωτικών βιομηχανιών, κυβερνητικών παραγόντων, γραφειοκρατών, συνδικάτων 
σωφρονιστικών υπαλλήλων και υποβαθμισμένων αγροτικών περιοχών, οι οποίες βλέπουν την 
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εγκατάσταση φυλακών στην περιοχή τους ως ισχυρό μέσο οικονομικής ανάπτυξης» (Βαρλάγκα, 
2011, σ. 21). 

Ο Goffman (1994) επισημαίνει ότι οι κρατούμενοι απομονώνονται από τους κοινωνικούς τους 
ρόλους και σχέσεις, υφίστανται έναν ασφυκτικό περιορισμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων 
τους και παράλληλα υπάγονται σε διαδικασίες ταπείνωσης, εξευτελισμού και δρουν υπό τον 
φόβο κυρώσεων. Ως αποτέλεσμα ενεργούν υπό ένα συνεχές μοτίβο αυτοσυγκράτησης και 
απώλειας της αυτεξουσιότητάς τους. Περαιτέρω, ο Foucault (1989, σσ. 38-39) επισημαίνει ότι 
οι φυλακές είναι ο κατεξοχήν χώρος που το σώμα χρησιμοποιείται πολιτικά βάσει «…των 
συσχετισμών εξουσίας που ασκούν πάνω του άμεσο έλεγχο» με τεχνικές καθυπόταξης είτε μέσω 
της ιδεολογίας, της βίας, της εκμετάλλευσης, της τρομοκρατίας αλλά επίσης είτε μέσω της 
γνώσης του σώματος. Δηλαδή της τεχνικής κυριαρχίας επί των δυνάμεων του σώματος και των 
τρόπων που αυτές μπορούν να καθυποταχτούν, αυτό που ονομάζει ως «πολιτική τεχνολογίας 
του σώματος». 

Η φυλακή διχοτομεί την κοινωνία ανάμεσα σε «παραγωγικούς» και «μη παραγωγικούς». 
Διαμορφώνει μια δομή, η οποία τοποθετεί τους κρατούμενους σε ανίσχυρη θέση και 
χρησιμοποιεί μια ποικιλομορφία φυσικών και μη μεθόδων για να στιγματίσει τα μέλη της. 
ομάδας. Αλλά αυτές οι λειτουργίες είναι κατά βάση ιδεολογικές, καθώς αποδίδουν νόημα και 
νομιμοποιούν την ύπαρξη των φυλακών. Βασιζόμενη στις φυλακές, χτίζοντας κτίρια φυλακών, 
υιοθετώντας νομοθεσία για την ύπαρξη μακροχρόνιων ποινών η πολιτική ελίτ «κερδίζει» το 
δικαίωμα να ισχυρίζεται ότι δρα έναντι στο έγκλημα και στην τήρηση της τάξης και του δικαίου 
(Mathiesen, 2006, σσ. 142-143). 

Η Ντυράς και ο Λεβύ (1987, σ. 24) υποστηρίζουν ότι η θεμελιώδης ανθρωπιστική αρχή της 
ισότητας των ανθρώπων καταπατάται στη φυλακή, καθώς η έννοια της φυλάκισης εκφράζει το 
αποκορύφωμα των ανισοτήτων, καθώς σταματάει η συνδιαλλαγή με τον χρόνο, ειδικά στις 
μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης. Η φυλακή είναι ένα κενό χρόνου που ωθεί τους κρατούμενους 
στην απάθεια και μετουσιώνει θεμελιωδώς την ύπαρξη τους, ακόμα και άμα φτάσουν στην 
αποφυλάκιση. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

1. Η Σαρία36 και οι Κανόνες 

Με την άλωση της Κωνσταντινούπολης η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εισέρχεται στην 
περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τη στιγμή που η Δυτική Ευρώπη βρισκόταν προς το 
τέλος του Μεσαίωνα. Η διαφορετικότητα αυτή των συστημάτων και των πολιτισμικών 
καταβολών είχε ως συνέπεια τη διαμόρφωση δικαιϊκών συστημάτων με εντελώς διαφορετικά 
χαρακτηριστικά, που επηρεάστηκαν από τη διαμόρφωση των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών 
ανάμεσα στην εμφάνιση των πρώτων κρατών της Δυτικής Ευρώπης και το δεσποτισμό της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Η δικαιοσύνη στην Οθωμανική Αυτοκρατορία βασιζόταν σε δύο παραδόσεις. η πρώτη ήταν η 
θεωρία του «Κύκλου της Δικαιοσύνης» που κληρονομήθηκε από τους Σασσανίδες στους 
Σελτζούκους και μετά στους Οθωμανούς. Ο Κύκλος της Δικαιοσύνης αποτελεί τη βάση του 
οθωμανικού νομικού συστήματος οριοθετώντας την ευτυχία και ευημερία των τεσσάρων 
πυλώνων– Σουλτάνος, στρατός, πλούτος της πολιτείας και λαός. Η επιτυχία ενός από τους 
πυλώνες προϋπόθετε την επιτυχία των άλλων τριών, ενώ υπονοείται η εξάρτηση του κράτους 
από τον ισλαμικό νόμο ως τη βάση της κοινωνίας και της δικαιοσύνης. Η δεύτερη περιλάμβανε 
τις ισλαμικές αρχές της ηθικής, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης που περιέχονται 
στο Κοράνι, τα λόγια του Προφήτη και τις πράξεις που εξελίχθηκαν στην Σαρία. Οι Οθωμανοί 
ακολουθούσαν την Χαναφική νομική σχολή, η οποία ήταν περισσότερο ανεκτική στα ήθη και τα 
έθιμα της κάθε περιοχής καθώς και στην έκδοση σουλτανικών διαταγμάτων από τις υπόλοιπες 
σχολές του Ισλάμ (Schull, 2014, σ. 37; Zarinebaf, 2010, σ. 149 ; Şen, 2005, σ. 26). 

Η Σαρία απαρτίζεται από την «…ισλαμική θρησκευτική παράδοση των Χαντίθ37 μαζί με την 
ομόφωνη γνώμη των μορφωμένων μουσουλμάνων38 και τις δικαστικές τους αποφάσεις, που 
βασίζονταν σε κατ’ αναλογία μεθόδους39 και ασφαλώς μαζί με το Κοράνι» (Sugar, 1977/1994, σ. 
26). Η Σαρία αφορούσε κυρίως τη συμπεριφορά των υποκειμένων και είχε κατά βάση 
ατομικιστική φύση. Ο Bozkurt (1992, σ. 116) ισχυρίζεται ότι οι Οθωμανοί υιοθέτησαν ατόφιο το 
ισλαμικό ιδιωτικό δίκαιο, που κυριάρχησε στα πεδία του δικαίου των προσώπων, των 
εμπράγματων δικαιώματων, του οικογενειακού δικαίου, του κληρονομικού δικαίου, των 
υποχρεώσεων και του εμπορικού δικαίου. Στο πεδίο όμως του δημοσίου δικαίου το Κοράνι 
διαθέτει πολύ λίγους κανόνες κυρίως σχετικά με τη διοίκηση ή την εσωτερική δομή του Κράτους, 
κυρίως στο δόγμα της “siyasa”40 που αφορά την πολιτική. Σύμφωνα με τη siyasa ο ηγεμόνας 
διαθέτει ευρεία εξουσία για να προστατεύει το συμφέρον του κράτους εκδίδοντας διατάγματα, 

                                            
36 Στα αραβικά يعة  και στα τουρκικά Şeriat. Στην εργασία διατηρείται η ελληνική απόδοση της αραβικής (shari’a) شر
λέξης ως «Σαρία». Η Σαρία –ή ισλαμικός νόμος— είναι το μονοπάτι που ακολουθεί ο πιστός μουσουλμάνος για τη 
σωτηρία (Lippman, 1989). 
37 Η αραβική λεξη حاديث (hadith) που σημαίνει παράδοση και αναφέρεται στο σύνολο των αφηγήσεων για τα λόγια, 
τις πράξεις ή τις σιωπηλές εγκρίσεις πρακτικών που αποδίδονται στον Προφήτη Μωάμεθ και χρησιμοποιούνται για 
θρησκευτική νομική και ηθική καθοδήγηση. 
38 Η αραβική λέξη إجمماع (ijma’a) που σημαίνει ομοφωνία. 
39 Η αραβική λέξη قياس (qiya’as) που σημαίνει μέτρηση. 
40 Η αραβική λέξη سياسة που σημαίνει πολιτική. 
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τα οποία ρύθμιζαν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων υπό τον όρο ότι δεν αντίκρουαν τη Σαρία. Το 
κενό, λοιπόν, στο πεδίο του δημοσίου δικαίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία καλύφθηκε, ήδη 
από την εποχή του Μωάμεθ του Πορθητή, με την απονομή στους Σουλτάνους του δικαίωματος 
να εκδίδει μια σειρά διαταγμάτων και ψηφίσματων ως κανόνες του δημοσίου δικαίου 
επικυρώνοντας την απόλυτη εξουσία τους επί των υπηκόων τους. Το δίκαιο αυτό που 
υιοθετούσαν οι Σουλτάνοι μέσω των διαταγμάτων τους ονομαζόταν κοινό δίκαιο (common law 
– örfı hukuk) (Bozkurt, 1992, σ. 117 ; Magnarella, 1998, σ. 258). 

Η ανεξάρτητη αυτή κατηγορία νόμων ονομαζόταν «αυτοκρατορικοί νόμοι ή Κανόνες41», οι 
οποίοι πήγαζαν απευθείας από την κυριαρχία του Σουλτάνου. Η βάση υιοθέτησης τους 
στηρίζονταν στην ερμηνεία ότι βοηθούσαν στην ευζωία της ισλαμικής κοινότητας, παρότι δε 
εκπορευόταν απευθείας από τη Σαρία. Υπήρχαν εκατοντάδες τέτοιοι κανόνες σχετικά με το 
δημόσιο δίκαιο, τα οικονομικά του κράτους, τη φορολογία, την οικονομική ζωή και το ποινικό 
δίκαιο. Υπό αυτή την έννοια, ο Σουλτάνος είχε το δικαίωμα να κυρώνει ή να ακυρώνει ένα 
κανόνα με την αιτιολογία του δημοσίου συμφέροντος. Παρότι οι ουλεμάδες42 μπορούσαν να 
ακυρώσουν τα διατάγματα του Σουλτάνου ως αντικρουόμενα στη Σαρία, εν τούτοις δεν 
ασκούσαν αυτό το δικαίωμα τους, γιατί εξαρτιόταν από τον Σουλτάνο, ο οποίος τους διόριζε. Ως 
συνέπεια, ο εκάστοτε Σουλτάνος ήταν σχεδόν ελεύθερος να νομοθετεί με σκοπό να προωθήσει 
τις πολιτικές του. 

Από την ηγεμονία του Μωάμεθ Β’ έως τον Σουλεϊμάν Α΄ οι κανόνες που εκδιδόταν δεν 
βρίσκονταν απαραιτήτως σε αρμονία με την Σαρία, αλλά παρόλα αυτά ήταν επιτρεπτοί καθώς 
στηρίζονταν στις προβλέψεις του ισλαμικού νόμου ότι οι ηγεμόνες ευθύνονταν για τη 
διατήρηση της δημόσιας τάξης και ενδυνάμωσης της δικαιοσύνης. Στην εποχή του Σουλεϊμάν Α’ 
καθιερώθηκε η εναρμόνιση των σουλτανικών διαταγμάτων με τον ισλαμικό νόμο, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την ιδιοκτησία γης, τη φορολογία, τα αφιερωτήρια (βακούφια), το γάμο, τα 
εγκλήματα και αδικαιοπραξίες (Schull, 2014, σ. 19). Επί της ουσίας οι Οθωμανοί υιοθέτησαν το 
ισλαμικό ιδιωτικό δίκαιο πλήρως βασιζόμενοι στο Κοράνι, τη Σούννα43, τις διδαχές των 
νομομαθών και τις κατ’ αναλογία αποφάσεις. Ο Σουλτάνος δεν εμπλεκόταν στην έκδοση των 
δικαστικών αποφάσεων των καδήδων όσον αφορά το ιδιωτικό δίκαιο, παρά μόνο αν οι 
αποφάσεις ήταν άδικες, καθώς θεωρούταν προστάτης της Σαρία. 

Οι περιορισμοί που επιβαλλόταν στην κυβέρνηση από τη Σαρία και τις θρησκευτικές αρχές κατά 
την περίοδο της παρακμής καθιστούσαν την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων δύσκολη. Η 
περιεκτική Σαρία κατέληξε το φρούριο της παράδοσης στην Οθωμανική κυβέρνηση και 
κοινωνία. Η κοινωνική πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας συμμορφωνόταν με την 

                                            
41 Η αραβική λέξη قانون (στα τουρκικά “kanuns”) , που σημαίνει «κανόνες» και πρόκειται για ρυθμιστικά 
διατάγματα, τα οποία εξέδιδαν οι Σουλτάνοι για εσωτερική χρήση μέσα στις επαρχίες τους (Sugar, 1977/1994, σ. 
27). 
42 Η αραβική λέξη علماء (στα τουρκικά “ulema” και στα ελληνικά «ουλεμά»), ειδική τάξη νομομαθών της οθωμανικής 
ιεραρχίας, που είχαν αναλάβει ως αρχηγοί της μουσουλμανικής κοινότητας την πνευματική, μορφωτική, νομική 
και συχνά επιστημονική και πολιτιστική καθοδήγησή της παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας (Sugar, 1977/1994, σσ. 28-29). 
43 Η αραβική λέξη سنة (sunnah), που σημαίνει μονοπάτι, μέθοδος, τρόπος και περιλαμβάνει τις καθημερινές 
θρησκευτικές πρακτικές που καθιερώθηκαν από τον Προφήτη Μωάμεθ. Η Σούννα είναι οι καταγεγραμμένες 
διατυπώσεις, κρίσεις και πράξεις του Προφήτη που επεξηγούν, ερμηνεύουν και συμπληρώνουν το Κοράνι. 
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παραδοσιακή αυτή τακτική προς χάριν της κοινωνικής ειρήνης και τάξης, καθώς το κράτος 
οριοθετούσε την κοινωνική θέση των υπηκόων ανάμεσα στις τάξεις askeri44 και reaya45. Η 
μεγαλύτερη κοινωνική αποδιοργάνωση της αυτοκρατορίας προήλθε όταν ο βασικός αυτός 
κανόνας εγκαταλείφθηκε. Η άκαμπτη αυτή κοινωνική οργάνωση με τη θέληση του Σουλτάνου 
αντικατοπτριζόταν στη νομοθεσία. 

Η σύγχρονη νομική ματιά θεωρεί τον ισλαμικό νόμο της Σαρία αναχρονιστικό και δεσποτικό. 
Παρόλα αυτά, πρόκειται για ένα πολύ καλά οργανωμένο και υλοποιημένο δικαιϊκό σύστημα στο 
οποίο οι υπήκοοι της Αυτοκρατορίας ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης ή κοινοτικής 
προέλευσης είχαν την ίδια πρόσβαση στους κρατικούς φορείς και διαδικασίες. Η οθωμανική 
δικαιοσύνη διέθετε σχετικά σαφή όρια της εξουσίας και δικαιοδοσίας, με τον Σουλτάνο την αρχή 
και το τέλος των ορίων. Ο Σουλτάνος λειτουργούσε ταυτόχρονα ως κοσμικός και θρησκευτικός 
ηγέτης γεφυρώνοντας έτσι το κενό ανάμεσα στην κοσμική και την θεϊκή εξουσία (Schull, 2014, 
σ. 21). 

 

                                            
44 Ως askeri (عسكري) αποκαλούταν η τάξη των Οθωμανών αξιωματούχων, δηλαδή ένα μικρό ποσοστό του συνολικού 
πληθυσμού, το οποίο απαρτιζόταν από τα μέλη της ηγεμονικής οικογένειας, η στρατιωτική ιεραρχία, οι 
γραφειοκράτες, η τάξη των ουλεμάδων και των εκπαιδευτικών. Κατά κύριο λόγο ήταν μουσουλμάνοι και δεν 
πλήρωναν φόρους. Κατ’ εξαίρεση υπήρχαν «τζίμμηδες» που ανέβηκαν στην τάξη askeri αποδεικνύοντας ότι στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία υπήρχε έστω και περιορισμένη κοινωνική κινητικότητα, σε αντίθεση με τη φεουδαρχική 
Δύση (Sugar, 1977/1994, σσ. 78-79). 
45 Ως reaya (رعّية) αποκαλούταν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού, αποτελούμενο από μουσουλμάνους και 
τους λαούς της Βίβλου («τζίμμηδες»), οι οποίοι δεν κατείχαν περιουσία, αλλά αντιθέτως «…οι ίδιοι αποτελούσαν 
την περιουσία του κράτους, δηλαδή την αγροτική, βιομηχανική και εμπορική παραγωγική βάση» (Sugar, 1977/1994, 
σ. 79). 
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2. Περί ποινών 

Σε γενικές γραμμές το Ισλάμ υπήρξε αναθεωρητικό στη βάση του αντικαθιστώντας την εκδίκηση 
του αίματος με ενιαία ποινικά αδικήματα, ποινές –έστω και σωματικές στην αρχή— και 
διαδικασίες που εστίαζαν περισσότερο στην ατομική παρά στη συλλογική ευθύνη (Lippman, 
1989, σ. 30). Ο σκοπός των ποινών ήταν τριπλός: α) η εκδίκηση για το θύμα, β) η αναμόρφωση 
του παραβάτη, και γ) η προστασία της κρατικής κυριαρχίας και της κοινωνίας με την 
απομάκρυνση των παραβατών μέσω της εκτέλεσης, της εξορίας ή της φυλάκισης. 

Η οθωμανική δικαιοσύνη υπήρξε τιμωρητική και απάνθρωπη, ενώ το εύρος των ποινών 
εκτεινόταν από τη θανατική ποινή στα πρόστιμα, τη χρηματική αποζημίωση, την εξορία, τη 
φυλάκιση και τις σωματικές ποινές, όπως μαστίγωμα, ράβδισμα στις φτέρνες ή ακρωτηριασμό, 
ενώ συχνή ήταν η καταδίκη σε καταναγκαστικά έργα και κυρίως στις γαλέρες του 
αυτοκρατορικού στόλου (Schull, 2014, σ. 21 ; Δημόπουλος, 2003, σσ. 129-131): 

 Θανατική ποινή, που επιβαλλόταν στα εγκλήματα που θεωρούνταν ότι διακυβεύουν την 
ειρήνη και την ασφάλεια της κοινωνίας όπως φόνοι, στάσεις, εξεγέρσεις, αποστασίες, 
ληστείες, πειρατείες, καταχρήσεις, παραχαράξεις νομισμάτων, αλλά και για ποικιλία 
εγκλημάτων που θεωρούνται απειλητικά για το κράτος ανά περίπτωση. Ο τρόπος 
θανάτωσης εμπεριείχε έντονο σωματικό πόνο όπως για παράδειγμα το σούβλισμα, ο 
διοβελισμός, η πυρά, η σταύρωση, η εκδορά του σώματος, η συντριβή των αρθρώσεων 
μέχρι την επέλευση του θανάτου, ο καταποντισμός σε τσιγκέλια ή ράβδους, ο 
διαμελισμός, ο εντοιχισμός εν ζωή κυρίως για τους κατασκόπους, ο απαγχονισμός, η 
θανάτωση με στεφάνη, ο λιθοβολισμός, και ο σκοπός ήταν να υποφέρει ο δράστης. 

 Σωματικές ποινές, που πρόκειται για τη συχνότερα επιβαλλόμενη ποινή ακόμα και για 
ασήμαντα εγκλήματα, ενώ πολλές φορές ήταν συνοδευτική της θανατικής ποινής. Η 
εφευρετικότητα όπως η καύση τμημάτων του σώματος σε θράκα ή κοχλαστό νερό, η 
συντριβή των αρθρώσεων, ο ξυλοδαρμός, τα υπέρογκα βάρη στους ώμους, ο ραβδισμός, 
το μαστίγωμα, η φάλαγγα, οι ακρωτηριασμοί, π.χ. η ρινοτομιά, η γλωσσοτομία και η 
εκτύφλωση ήταν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό στην απονομή των σωματικών ποινών. 

 Ατιμωτικές ποινές όπως η διαπόμπευση και ο αφορισμός. 

 Λύτρα. 

 Φυλάκιση, που επιβαλλόταν κυρίως στους μουσουλμάνους και κυρίως σε περιπτώσεις 
φόνων και αιματηρών συγκρούσεων. 

Για παράδειγμα, κατά τον 18ο αιώνα η κλοπή είναι το συνηθέστερο αδίκημα με διάφορες 
μορφές όπως μικροκλοπές και οι ληστείες, ένοπλες και μη, στο δρόμο, στα σπίτια, σε μαγαζιά ή 
σε πανδοχεία. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στις ταξιδιωτικές περιγραφές περί παρακμής 
της οθωμανικής κοινωνίας, βαρβαρότητα και βία της Ανατολής. Η ποινή για το μεγαλύτερο 
ποσοστό των καταδικών για κλοπές ήταν καταναγκαστική εργασία στις γαλέρες (kürek46), μια 
ποινή που πιθανώς να αποτύπωνε την ανάγκη του οθωμανικού ναυτικού για κωπηλάτες, καθώς 
επίσης τον αυξανόμενο ρυθμό της εγκληματικότητας. Περαιτέρω, ο Şen (2005, σ. 58) 
υπογραμμίζει την καινοτομία της ποινής αυτής σε σύγκριση με τις πρότερα χρησιμοποιούμενες 

                                            
46 Η τουρκική λέξη “kürek” σημαίνει φτυάρι / κουπί και ήταν η καταδίκη σε καταναγκαστική εργασία στις γαλέρες 
ως κωπηλάτες. Κατά τον 17ο και μέχρι τα μέσα του 18ου ήταν μια ευρύτατα χρησιμοποιούμενη ποινή. 
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ποινές, καθώς τη συνδέει «… την νέα καπιταλιστική νοοτροπία που τόνιζε υπερβολικά την πηγή 
του εργατικού δυναμικού». Χρησιμοποιώντας τους παραβάτες σε χειρονακτική κοπιαστική 
εργασία αφενός χρησιμεύουν στο Κράτος κι αφετέρου η σκληρή τιμωρία συμβάλλει στην 
απομάκρυνσή τους από την παραβατικότητα στο μέλλον. 

Η απονομή της δικαιοσύνης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία παραδοσιακά βασιζόταν στον 
ισλαμικό νόμο, τη Σαρία. Οι ποινές στη Σαρία αφορούσαν κυρίως εγκλήματα βλασφημίας κατά 
της θρησκείας ή του Θεού όπως η μοιχεία, η ψευδής κατηγορία για μοιχεία, η πόση οίνου, η 
κλοπή και οι ληστείες, καθώς επίσης ιδιωτικά εγκλήματα όπως ζημιά κατά περιουσίας, 
σωματική βλάβη και ανθρωποκτονία. Οι καθορισμένες ποινές για αυτού του τύπου τα 
εγκλήματα ήταν το μαστίγωμα και ο λιθοβολισμός για τη μοιχεία, ο αποκεφαλισμός για τις 
ληστείες, ο ακρωτηριασμός των άνω άκρων για τις ένοπλες ληστείες και αντίποινα και αμοιβή 
στο θύμα ή τους κληρονόμους του για τη σωματική βλάβη ή το φόνο. Παρότι οι ποινές που 
προβλέπονταν από τη Σαρία ήταν εξαιρετικά αυστηρές, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας για τις 
ψευδείς κατηγορίες, ενώ ο καδής ενθάρρυνε την μεταμέλεια, τη συμφιλίωση, την επιστροφή 
των κλοπιμαίων και το συμβιβασμό με την πληρωμή αμοιβής εγκλήματος για τη σωματική 
βλάβη και την ανθρωποκτονία Περαιτέρω, η Χαναφική νομική σχολή, που υπερίσχυε στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, ήταν πιο ανεκτική στα εγκλήματα έναντι στην περιουσία (Zarinebaf, 
2010, σσ. 153-154). 

Τα εγκλήματα στον ισλαμικό νόμο διαχωρίζονται ανάλογα με τη σοβαρότητά τους σε αυτά που 
καθορίζονται από το Κοράνι (hadd47), έναντι στο άτομο (qisas48) και σε όσα δεν αναφέρονται 
ούτε στο Κοράνι ούτε στη Σούννα (ta’azir49). Τα εγκλήματα αυτών των κατηγοριών επέφεραν και 
τις αντίστοιχες ποινές που ήταν κυρίως σωματικές όπως ακρωτηριασμός, μαστίγωμα, θανάτωση 
του δράστη, χρηματική αποζημίωση (diya50) του παθόντα ή της οικογενείας του ή συνδυασμός 

                                            
47 Στα αραβικά حد (hadd) σημαίνει «όριο» και πρόκειται για προκαθορισμένες ποινές στο Κοράνι και τις ερμηνείες 
για εγκλήματα έναντι στα δικαιώματα του Θεού. Τα έξι εγκλήματα για τα οποία οι ποινές ήταν προκαθορισμένες 
είναι η κλοπή (ακρωτηριασμός του χεριού), παράνομες σεξουαλικές σχέσεις (θάνατος με λιθοβολισμό ή εκατό 
βουρδουλιές), αναπόδεικτη κατηγορία για παράνομες σεξουαλικές σχέσεις (ογδόντα βουρδουλιές), πόση αλκοόλ 
(ογδόντα βουρδουλιές), αποστασία (θανατική ποινή ή εξορία) και ληστεία (θάνατος). Αυστηρές προϋποθέσεις 
απόδειξης, π.χ. αυτόπτες μάρτυρες, εφαρμοζόταν εξαιρετικά χαλαρά στις hadd ποινές (Hadd, n.d. ; Lippman, 1989, 
σσ. 39-42). 
48 Στα αραβικά قصاص (qisas) σημαίνει «ισότητα» και πρόκειται για την ποινή των αντιποίνων που προβλεπόταν στον 
ισλαμικό νόμο για εγκλήματα όπως φόνος, ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, ακούσια δολοφονία, σκόπιμη και 
ακούσια σωματική βλάβη. Στις περιπτώσεις δολοφονίας εκ προμελέτης και σκόπιμης σωματικής βλάβης, η 
,οικογένεια ή το θύμα ίσως παραιτούταν από τα αντίποινα και εκβίαζε χρηματική αποζημίωση. Σε άλλες 
περιπτώσεις, μόνο χρηματική αποζημίωση μπορούσε να αποσπαστεί. Η οικογένεια του δράστη ήταν υπεύθυνη για 
την πληρωμή της αποζημίωσης, η οποία διαμοιραζόταν στην οικογένεια του θύματος. Γενικά οι ποινές qisas 
απαιτούσαν ισορροπία ανάμεσα στο έγκλημα και την αποδιδόμενη ποινή (Qisas, n.d. ; Lippman, 1989, σσ. 43-44 ). 
49 Στα αραβικά تعزير (ta’azir), που σημαίνει «τιμωρία», πρόκειται για ποινές που δεν εμπίπτουν στις 
προκαθορισμένες hadd ποινές του Κορανίου, παρότι έχουν τη ίδια φύση, και ο καθορισμός έγκειται στη διακριτική 
ευχέρεια του δικαστή και εφαρμόζονται κατά περίπτωση κυμαινόμενες από τη θανατική ποινή έως το μαστίγωμα 
χωρίς όμως να υπερβαίνουν τις ποινές της Σαρία. Σε γενικές γραμμές οι ποινές αυτές της κατηγορίες καθορίζονται 
από τη συναίνεση της κοινωνίας, το εθιμικό δίκαιο ή την κατ’ αναλογία με τις ποινές qisas (Tazir, n.d. ; Lippman, 
1989, σσ. 44-45 ; Schull, 2014, σ. 21). 
50 Στα αραβικά دية (diya) ή αμοιβή εγκλήματος, πρόκειται για τις χρηματικής αποζημίωσης που πληρώνονται στο 
θύμα ή τους κληρονόμους του σε περιπτώσεις φόνου, σκόπιμης σωματικής βλάβης ή καταστροφή ιδιοκτησίας. 
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αυτών. Υπήρχαν επιπλέον οι ποινές για εγκλήματα κατά του κράτους (siyasa51) που στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία θεωρούνταν εξίσου σημαντικές, καθώς η ασφάλεια και η τάξη του 
κράτους ήταν πρωταρχική μέριμνα. 

Οι Οθωμανοί έκαναν συστηματική χρήση της ποινής του προστίμου για να τιμωρήσουν τους 
εγκληματίες. Ο Cosgel (2011, σ. 4) επισημαίνει ότι το πρόστιμο ως πηγή δεν ήταν 
αναγνωρισμένο από τον ισλαμικό νόμο και πολλοί νομομαθείς το απέρριπταν ως «επικίνδυνη 
καινοτομία», ενώ άλλοι, όπως ο Abu Yusuf σημαντικός νομικός του 18ου αιώνα, εξέδιδαν 
γνωμοδοτήσεις υπέρ των χρηματικών προστίμων. Έτσι, κατά τους 15ο και 16ο αιώνες η διοίκηση 
κατέληξε να θεωρούνται ως συστατικό τμήμα των ποινικών κωδίκων, ενώ υιοθετήθηκαν 
εκτενώς σε ένα ευρύ φάσμα περιστάσεων είτε ως η κύρια ποινή είτε ως συμπληρωματική σε 
άλλες μορφές ποινών. Ο οθωμανικός νόμος, επιπλέον, προέβλεπε ορισμένα μέτρα διακριτικής 
ευχέρειας, όπως το μαστίγωμα, η φάλαγγα, η εξορία και η φυλάκιση. Ένα χαρακτηριστικό των 
Οθωμανικών ποινικών κωδίκων ήταν ότι για ορισμένα αδικήματα επέβαλε χρηματικό πρόστιμο 
σε συνδυασμό με άλλου είδους τιμωρία, πιθανώς μια πρακτική δανεισμένη από την Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία. Μια πληθώρα ποινών συμπεριλαμβανομένων της κλοπής, της πορνείας, της 
οινοποσίας, της πώλησης υφάσματος χωρίς να έχει υφανθεί, ζημιά ξένης περιουσίας από 
αδέσποτα ζώα και το κυνήγι ή ο εκφοβισμός ζώων σε τοποθεσίες δεσμευμένες για 
συγκεκριμένους αξιωματούχους συχνά τιμωρούνταν με πρόστιμα. Σε γενικές γραμμές, η βασική 
διαφορά ανάμεσα στα πρόστιμα και τη φυλάκιση ή άλλες μορφές μη χρηματικών ποινών 
έγκειται στο ότι η δεύτερη κατηγορία ήταν πιο κοστοβόρα στην εφαρμογή. Εφόσον, λοιπόν, η 
ποινή της φυλάκισης επιφέρει κόστος όχι μόνο στον παραβάτη αλλά και συνολικά στην 
κοινωνία, οι Οθωμανοί θεωρούσαν καλύτερο να χρησιμοποιούν πρώτα τα πρόστιμα –
αναλογικά με την οικονομική επιφάνεια του παραβάτη— προτού επιφορτιστούν με το κόστος 
της φυλάκισης αυτού. 

Κατά τους 17ο και 18ο αιώνα η επιβολή προστίμων κατέστη λιγότερο δημοφιλής στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία εν μέρει εξαιτίας της εκ βαθέων κοινωνικής, οικονομικής και 
διοικητικής μεταρρύθμισης του Κράτους. Υπάρχει μια μεταστροφή από την επιβολή προστίμων 
στην καταδίκη στις γαλέρες ή σε καταναγκαστικά έργα. Ο ποινικός κώδικας του 1840 δεν 
αναφέρει τα πρόστιμα ως αποδεκτή μορφή τιμωρίας, ενώ ο αντίστοιχος του 1851 τα 
απαγορεύει ρητά. Ο Αυτοκρατορικός Οθωμανικός Ποινικός Κώδικας του 1858 προβλέπει 
διαφόρων μορφών πρόστιμα, αλλά είναι σε συμμόρφωση με τον αντίστοιχο γαλλικό κώδικα. 

Περαιτέρω, ο Cosgel (2011, σσ. 19-20) αναφέρει ότι ένας σημαντικός λόγος για την μείωση της 
χρήσης των προστίμων ως βασική ποινή υπήρξε το σημαντικά αυξημένο κόστος εφαρμογής 
τους. Οι τιμές αυξήθηκαν σημαντικά ανάμεσα στον 16ο και τον 19ο αιώνα εξαιτίας του 
πληθωρισμού, αλλά η αξία των προστίμων παρέμεινε σταθερή, καθώς ήταν αδύνατον για μια 
κεντρικά ελεγχόμενη οικονομία να συμβαδίσει με την ραγδαία αύξηση των τιμών και να 
ενημερώνει εγκαίρως τα τοπικά δικαστήρια για τις συνεχείς μεταβολές στην αξία των 

                                            
Είναι εναλλακτική ποινή προς αποφυγή αυτής των αντιποίνων (Comparative criminal law and enforcement: Islam, 
2002 ; Lippman, 1989, σ. 38). 
51 Στα αραβικά سياسع (siyasa), που σημαίνει «πολιτική», πρόκειται για ποινές έναντι στο κράτος και την κυβέρνηση, 
οδηγώντας συνήθως σε κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας, και μπορούσαν να απονεμηθούν απευθείας χωρίς 
δικαστική απόφαση (Schull, 2014, σ. 21). 
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προστίμων. Το γεγονός αυτό μείωσε την αποδοτικότητα των προστίμων ως μηχανισμούς 
επιβολής του νόμου και στον εντοπισμό των εγκληματιών. Επιπρόσθετα, για τους 
αξιωματούχους επιβολής του νόμου που βασίζονταν στις προσόδους από τα πρόστιμα ως 
προσωπικό τους εισόδημα, αυτό συνεπαγόταν ότι το ατομικό τους εισόδημα μειωνόταν εξαιτίας 
του πληθωρισμού. Αυτό τους ωθούσε στη διαφθορά εφευρίσκοντας τρόπους να αυξάνουν τις 
τιμές των προστίμων ανεπισήμως. Οπότε ενώ ο πληθωρισμός αύξανε τα άμεσα κόστη στην 
εφαρμογή των προστίμων, οι μεταβολές στην περιφερειακή διοίκηση και την επαρχιακή 
κοινωνία αύξαναν τα έμμεσα κόστη ελαχιστοποιώντας ή μειώνοντας την αποτελεσματικότητα 
των μηχανισμών καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Οι οθωμανικές ποινές είχαν το βασικό χαρακτηριστικό ότι ήταν σωματικές κατά κύριο λόγο 
μέσω των οποίων ποσοτικοποιούνταν ο πόνος. Δηλαδή, όσο πιο σοβαρό ήταν το έγκλημα τόσο 
μεγαλύτερος ήταν ο πόνος στον οποίο υπόκειντο οι εγκληματίες ως μέσο αποτροπής 
επανάληψης του εγκλήματος και παραδειγματισμού της κοινωνίας. Δεν υπήρχε ορθολογική 
βάση για την ποσοτικοποίηση του πόνου ανά έγκλημα, αλλά επαφιόταν στη διακριτική ευχέρεια 
του καδή. Η εισαγωγή της φυλάκισης ως βασικό μέσο τιμωρίας ήταν ένας τρόπος να καταστεί η 
ποινή μετρήσιμη ανάλογα με τον χρόνο και το χώρο (Şen, 2005, σσ. 8-9). 

Η φυλάκιση δεν συμπεριλαμβανόταν ως ποινή στον ισλαμικό νόμο και γι’ αυτό ήταν λιγότερο 
συχνή και συνήθης ποινή στην πρώτη περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατ’ αναλογία 
με την μεσαιωνική Ευρώπη χρησιμοποιούταν κυρίως ως προσωρινή κράτηση του 
κατηγορούμενου μέχρι είτε να αποπληρώσει το χρέος του ή μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση. 
Ήταν, λοιπόν, μια ποινή διακριτικής ευχέρειας, όπως η εξορία, και η διάρκεια της δεν 
διευκρινιζόταν. Σταδιακά κατέληξε ως πιο διαδεδομένη μορφή ποινής και στον 18ο αιώνα ως 
αντικατάσταση της καταναγκαστικής εργασίας στις γαλέρες. Οι καδήδες και οι δικαστές των 
κοσμικών δικαστηρίων καταδίκαζαν τους κατηγορούμενους για κλοπές, παραβίαση των 
συντεχνιακών κανόνων, της ληστείας, παραχάραξη, διαφθορά, υπέρογκα χρέη και σεξουαλικά 
εγκλήματα με φυλάκιση. Στις περισσότερες πόλεις δεν είχαν κτίρια φυλακών, αλλά 
χρησιμοποιούσαν τα φρούρια, τους πύργους και τις πυριτιδαποθήκες, κατ’ αναλογία με ό,τι 
γινόταν στην Ευρώπη, τα περισσότερα εκ των οποίων μπουντρούμια χωρίς τον αρμόζοντα 
σχεδιασμό και τις προϋποθέσεις που απαιτούσε ένα σύγχρονο σωφρονιστικό κατάστημα. Η 
Κωνσταντινούπολη είχε αρκετές φυλακές όπως το διάσημο Yedi Kule52, τον Πύργο του Γαλατά53 
και το Φρούριο της Ρούμελης54. Η μη θεσμοθέτηση συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας για την 
ποινή της φυλάκισης ανάλογα με τον τύπο του εγκλήματος συνεπαγόταν ότι η απόφαση του 
χρόνου φυλάκισης επαφιόταν στη διακριτική ευχέρεια του καδή. Όμοια με την ποινή των 
καταναγκαστικών έργων, εξαρτιόταν από το έγκλημα και το παρελθόν του δράστη, δηλαδή αν 
επρόκειτο για παραβάτη κατ’ επανάληψη, για υπήκοο (reaya) ή για αξιωματούχο (askeri). Ο 
χρόνος φυλάκισης μπορούσε να μειωθεί εφόσον μάρτυρες εγγυόνταν για την ηθικότητα του 
παραβάτη, ο οποίος έδειχνε μεταμέλεια και προθυμία για την επανένταξή του στην κοινωνία 
μετά το πέρας του σωφρονισμού (Zarinebaf, 2010, σσ. 169-171). 

                                            
52 Το Yedi Kule (Επταπύργιο) χτίστηκε από τον Μωάμεθ τον Β’ αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και 
σε αυτό κρατούνταν πολιτικοί κρατούμενοι και οι ξένοι υπήκοοι. 
53 Ο Πύργος του Γαλατά υπήρξε η φυλακή για το χρεοφειλέτες. 
54 Στο Φρούριο της Ρούμελης (Rumeli Hisarı) φυλακιζόταν οι αιχμάλωτοι πολέμου κατά τον 17ο αιώνα. 
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Με την εισαγωγή του Οθωμανικού Αυτοκρατορικού Ποινικού Κώδικα του 1858 υπήρξε 
εξορθολογισμός και κωδικοποίηση των δικαιωμάτων, που οδήγησε στην τυποποίηση των 
ποινών για εγκληματικές πράξεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν πρέπει να θεωρούνται ως 
εκκοσμίκευση των ποινών, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως η συνέχιση της τυποποίησης 
και του εξορθολογισμού του κανονιστικού και ισλαμικού ποινικού κώδικα και πρακτικής που 
είχε αρχίσει με τους κώδικες του 1840 και 1851, οι οποίοι διατηρούσαν όλες τις ποινές που 
ορίζονταν από τον ισλαμικό νόμο (hadd, qisas, diya, ta’azir και siyasa) υπό ένα ενιαίο ποινικό 
κώδικα και ρυθμισμένη εκδίκαση. 

 



ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: ΤΟ ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ  ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Κεφάλαιο 3: Από τη Σαρία στον πρώτο ποινικό κώδικα 

ΠΜΣ στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμό στην ΑΝ & ΝΑ Ευρώπη 
Διπλωματική εργασία της Αικατερίνης Γιαννουκάκου [63] 

3. Από τη Σαρία στον πρώτο ποινικό κώδικα 

Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκίνησε στην 
Κωνσταντινούπολη στα τέλη του 18ου αιώνα εγκαθιδρύοντας μια εξαιρετικά σημαντική 
μεταβατική και διαμορφωτική περίοδο, ειδικά όσον αφορά το νομικό/ποινικό τομέα, την οποία 
οι μελετητές συνδέουν με την επίδραση της Δύσης στις οθωμανικές πρακτικές και οδήγησε τις 
μεταρρυθμίσεις του 19ου αιώνα. Ο Inalcik (1995, σ. 123) συνδέει τις μεταρρυθμιστικές κινήσεις 
του 19ου αιώνα με τις αποτυχίες στην πολιορκίας της Βιέννης στις δύο εκστρατείες το 1683 και 
το 1699 από τον Σουλεϊμάν Α΄, ημερομηνίες που ο ίδιος ορίζει ως την έναρξη της παρακμής της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι ήττες αυτές οδήγησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία να 
κατανοήσει την ανωτερότητα της Δύσης και να προχωρήσει στο εκδυτικισμό πρώτα του στρατού 
και μετέπειτα της διοίκησης κατά τον 19ο αιώνα. Ο εκμοντερνισμός απαιτούσε την αλλαγή στη 
σχέση κράτους και κοινωνίας, όπως επίσης στο θεσμικό ρόλο του ισλαμικού νόμου, της Σαρία, 
που καθόριζε το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι της Αυτοκρατορίας. 

Ο διανοητής Max Weber αντιμετώπιζε τις θρησκείες ως πολιτιστικά φαινόμενα που προήλθαν 
από συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες και εξελίχθηκαν σε συγκεκριμένες μορφοποιήσεις που 
περιλαμβάνουν δόγμα, νόμο, συμπεριφορές και παραδόσεις. Το θρησκευτικό δόγμα 
διαμορφώθηκε ορθολογιστικά με σκοπό να μπει τέλος στην ειδωλολατρία, τη μυθολογία και 
τους θρύλους. Σε αντίθεση με τον Μαρξ δεν πίστευε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, αλλά 
το εργαλείο πειθάρχησης των μαζών από την απόλυτη αγριότητα, την ανομία και το χάος 
δίνοντας στους ανθρώπους μια αίσθηση νοήματος και ανήκειν. Στις πραγματείες του για τις 
θρησκείες συμπεριέλαβε το Ισλάμ επισημαίνοντας ότι αυτό, σε αντίθεση με τη Δύση, δεν 
παρουσίαζε τυποποίηση και ομοιομορφία, καθώς στην ουσία βασίστηκε στην ερμηνεία του 
Κορανίου και των παραδόσεων του Μωάμεθ από τους νομομαθείς (Wolf-Gazo, 2005, σ. 44). 

Στο Ισλάμ δεν υπήρξε, τουλάχιστον στη θεωρία, ούτε μια πτυχή της ζωής στην οποία ο κοσμικός 
νόμος θα μπορούσε να αναπτυχθεί ανεξάρτητα των αξιώσεων των νομικών κανόνων. Στην 
πραγματικότητα, φαινόταν να υπάρχει μια εκτεταμένη αποδοχή του Ελληνικού και Ρωμαϊκού 
νόμου. Επισήμως, όμως, ολόκληρο το σώμα του ιδιωτικού δικαίου θεωρήθηκε ως ερμηνεία του 
Κορανίου ή της επεξεργασίας του μέσω του εθιμικού δικαίου. Υποστήριξε ότι ο ισλαμικός νόμος 
στα θεοκρατικά μουσουλμανικά κράτη, σε αντίθεση με τη Δύση, στερείται από ορθολογισμό και 
ομοιομορφία, καθώς βασίζεται στην ερμηνεία και την ομοφωνία του Κορανίου και των 
παραδόσεων του Προφήτη από πλευράς των δικαστών. Επιπλέον, οι κρίσεις του κάθε καδή 
εξαρτιόνταν από τις γνωμοδοτήσεις του Σεϊχουισλάμη55 δίνοντας περιθώριο στην εισχώρηση 
των κοσμικών και εθιμικών επιρροών στις αποφάσεις. Ο Weber θεώρησε τη συνύπαρξη του 
ισλαμικού νόμου με τους κοσμικούς κανόνες του Σουλτάνου ως «νομική ιδιαιτερότητα» των 
μουσουλμανικών κρατών, χωρίς όμως να εμβαθύνει στην αιτιώδη προέλευση του σουλτανικού 
κοσμικού νόμου. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία η λειτουργία των δικαστηρίων και η ύπαρξη 
των πολλαπλών δικαστηρίων, η ενσωμάτωση του εθιμικού και του ιερού νόμου, η εξέλιξη του 
νομικού συστήματος πριν το 19ο αιώνα εξασφάλιζαν μια μεγαλύτερη ευελιξία του νομικού 
                                            
55 Ο σεϊχουισλάμης, στα τουρκικά şeyhulislam, είναι η ανώτατη εξουσία που αναγνώριζε ο ισλαμικός νόμος. Παρότι 
διοριζόταν από τον Σουλτάνο και μπορούσε να εκδιωχθεί κατά βούληση, οι φετβάδες (γνωμοδοτήσεις) του 
σεϊχουισλάμη μπορούσαν να ακυρώσουν μια απόφαση του Σουλτάνου, ακόμα να οδηγήσει και στην καθαίρεσή 
του (Sugar, 1977/1994, σ. 92). 
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συστήματος. Το νομικό και δικαστικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέχρι τις 
μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ ομοιάζει κατά πολύ με το γαλλικό σύστημα πριν από την Γαλλική 
Επανάσταση (Zarinebaf, 2010, σσ. 141-142). 

Σε αυτό το πλαίσιο οι προδικαστικές διαδικασίες επηρεάστηκαν από την καρδιά του Κορανίου 
στα εξής σημεία (Lippman, 1989, σσ. 46-47): 

 Σεβασμός του ατόμου: το άτομο θεωρείται ως το ιερότερο των δημιουργημάτων του 
Αλλάχ κι ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με δικαιοσύνη και φιλανθρωπία. 

 Οι ελεύθεροι άνθρωποι είναι όλοι ίσοι μπροστά στο νόμο και δικαιούνται ισότιμη 
προστασία από τον νόμο: ο νόμος εφαρμόζεται ομοιόμορφα ανεξάρτητα από 
θρησκευτικά δόγματα και οικονομική κατάσταση. Εξαιρούνται οι δούλοι, οι οποίοι έχουν 
λιγότερα δικαιώματα μπροστά στον νόμο και παράλληλα εξαιρούνται από διάφορες 
κατηγορίες ποινικής ευθύνης. Επίσης οι μη μουσουλμάνοι εξαιρούνται από τα 
αδικήματα της κατανάλωση αλκοόλ και της δυσφήμισης, ενώ δεν μπορούν να 
καταθέσουν εναντίον κάποιου μουσουλμάνου. Τέλος, οι γυναίκες υπόκεινται σε ειδική 
μεταχείριση όπως π.χ. δύο μαρτυρίες γυναικών είναι ισότιμες με μια μαρτυρία ανδρός 
ή ότι τους επιβάλλονται επιεικέστερες ποινές στα hadd εγκλήματα. 

 Οι δικαστικές και κυβερνητικές αποφάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τη Σαρία: 
σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες. 

 Ο νόμος δεν έχει αναδρομική ισχύ: το Κοράνι απαιτεί την ενημέρωση των παραβατών 
για τις διατάξεις του νόμου που παραβίασαν πριν τη δίωξη ή την επιβολή ποινής. 

 Ο κατηγορούμενος θεωρείται αθώος μέχρι της αποδείξεως τουναντίον: το βάρος της 
απόδειξης επαφίεται στον κατήγορο και σε περίπτωση αμφιβολιών επωφελείται ο 
κατηγορούμενος. 

 Η ποινή πρέπει να είναι ανάλογη με το έγκλημα: το άτομο πρέπει να τιμωρείται 
αναλογικά με τη βλάβη που προκάλεσε στην ανθρωπότητα, την κοινωνία και τον Θεό. 

Περαιτέρω, ο ισλαμικός νόμος ίσχυε μόνο για το μουσουλμανικό στοιχείο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και αυτό οδήγησε μια νομική ιδιαιτερότητα και ένα δυαδικό νομικό σύστημα, 
στην ιερή και την κοσμική νομοθεσία, με την ταυτόχρονη απουσία ενός συστηματοποιημένου 
και ενοποιημένου νομικού κώδικα. Σε αντίθεση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης που ενέχεται 
στη Σαρία, οι ποινές των αντεκδίκησης (qisas) και της αμοιβής αίματος (diya) εφαρμοζόταν 
άνισα ανάμεσα σε μουσουλμάνους και μη μουσουλμάνους. 

Επιπλέον, το οθωμανικό σύστημα των πολλαπλών δικαστηρίων επέτρεπε μια ευελιξία του 
νομικού συστήματος και της ικανότητας των κατηγορουμένων να απευθύνονται στη δική τους 
δικαιοσύνη, ακόμα και να συμβιβάζονται εξωδικαστηριακά. Παράλληλα όμως το σύστημα αυτό 
οδηγούσε στην επικάλυψη των δικαιοδοσιών και σε θολά όρια ανάμεσα στις αρμοδιότητες 
ομοιάζοντας με το γαλλικό νομικό σύστημα πριν την Γαλλική Επανάσταση. Ο Foucault 
επιχειρηματολογεί ότι μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του 18ου αιώνα στην Γαλλία 
υπήρξε η κατάργηση των πολλαπλών νομικών συστημάτων που ίσχυαν από την αρχαιότητα. 

Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του 18ου αιώνα το Αυτοκρατορικό Συμβούλιο βρισκόταν στην 
κορυφή της νομικής πυραμίδας. Σε αυτό υπόκειντο τα ιεροδικεία, τα οποία είχαν ευρύτερη 
δικαιοδοσία από τα μη μουσουλμανικά εκκλησιαστικά δικαστήρια. Τα τοπικά δικαστήρια 
λειτουργούσαν ανεξάρτητα και οι δικαστές δεν μπορούσαν να ακυρώσουν ή να ανατρέψουν την 



ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: ΤΟ ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ  ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Κεφάλαιο 3: Από τη Σαρία στον πρώτο ποινικό κώδικα 

ΠΜΣ στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμό στην ΑΝ & ΝΑ Ευρώπη 
Διπλωματική εργασία της Αικατερίνης Γιαννουκάκου [65] 

απόφαση ενός άλλου καδή, ενώ ο καδής διοριζόταν από την κυβέρνηση για θητεία ενός ή δύο 
ετών και συνήθως άλλαζε περιοχή συχνά προς αποφυγή της διαφθοράς (Zarinebaf, 2010, σ. 
143). 

3.1 Ιεροδικεία 

Τα ιεροδικεία ασχολούνταν με όλες τις πτυχές του δικαίου, αστικό, οικογενειακό και ποινικό, 
και συνεργάζονταν στενά με τις στρατιωτικές και διοικητικές τοπικές αρχές για τη διατήρηση της 
τάξης και της κυριαρχίας του Σουλτάνου. Στο πλαίσιο των εργασιών τους βρισκόταν η ανάκριση, 
η δίωξη, η επιτήρηση, η αστυνόμευση και η τιμωρία των παραβατών. Παρόλα αυτά ήταν τα 
κατεξοχήν δικαστήρια για την επίλυση διαφορών ιδιωτικού δικαίου, όπως γάμοι, διαζύγια, 
θέματα κληρονομιάς και προίκας ανάμεσα είτε σε μουσουλμάνους είτε σε μουσουλμάνους και 
τζίμμηδες. 

Ο δικαστής του ιεροδικείου ονομαζόταν καδής56. Ο θεσμός του καδή υπήρξε το κεντρικό 
πρόσωπο του ισλαμικού συστήματος δικαιοσύνης ήδη από την εποχή των Αββασιδών και 
διατηρήθηκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν επιφορτισμένος να εκδίδει δίκαιες 
αποφάσεις που εναρμονίζονταν με το Κοράνι. Παρότι δεν υπήρχε η δυνατότητα έφεσης στην 
απόφαση ενός καδή, ο εναγόμενος μπορούσε να προσφύγει στον διοικητή της περιοχής μετά 
την εκτέλεση της ποινής, εφόσον θεωρούσε ότι αδικήθηκε από αυτή. Σε περίπτωση κακοδικίας 
ο καδής καθαιρούταν από το αξίωμα και του επιβαλλόταν η ίδια ποινή, ενώ ο εναγόμενος 
αποζημιωνόταν. Αντίθετα, αν ο εφεσείων είχε καταφύγει σε ψευδή προσφυγή, υπόκειντο σε 
ποινή ta’azir για ψευδή δήλωση (Lippman, 1989, σσ. 50-51). 

Ένας καδής δεν μπορούσε να ανατρέψει την απόφαση ενός άλλου καδή, αλλά μπορούσε να 
αναθεωρήσει την απόφαση ενός προηγούμενου καδή του ίδιου δικαστηρίου ή του διοικητή στις 
περιπτώσεις ψευδομαρτύρων ή ανεπαρκών αποδείξεων. Διέθετε έναν αριθμό γραφέων και 
δικαστικών λειτουργών, ενώ κατά τον 17ο αιώνα λειτουργούσε ως συμβολαιογράφος και 
ληξίαρχος καταγράφοντας τους γάμους, τις κληρονομιές και την απελευθέρωση σκλάβων. Σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης ο καδής της Κωνσταντινούπολης καθόριζε την ανώτατη τιμή του 
ψωμιού και των άλλων ειδών πρώτης ανάγκης ώστε να προληφθούν πιθανές εξεγέρσεις. Τέλος, 
το Αυτοκρατορικό Συμβούλιο συχνά συμβουλευόταν τον καδή σχετικά με τις ποινές που 
επρόκειτο να εκδώσει στους κατάδικους. 

Κατά τον 18ο αιώνα ο ρόλος του καδή ενισχύθηκε, καθώς πέραν της δικαστικής του ιδιότητας, 
ήταν ένας αξιωματούχος του Αυτοκρατορίας, ο οποίος είχε νομικές, διοικητικές, δημοτικές και 
κοινωνικές αρμοδιότητες και αντιπροσώπευε την κεντρική κυβέρνηση, άρα τον Σουλτάνο, στις 
επαρχίες λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής ανάμεσα σε αυτή και τις τοπικές κοινότητες. Ο 
διαμεσολαβητικός αυτός ρόλος εξηγεί την αυξημένη συμμετοχή στα ιεροδικεία μη 
μουσουλμάνων υπηκόων. Ο καδής ήταν επιφορτισμένος ώστε να διασφαλίζει τη μη κατάχρηση 
του νομικού συστήματος ως επικεφαλής των δικαστηρίων στην περιοχή της αρμοδιότητάς του 
(Zarinebaf, 2010, σ. 144). 

                                            
56 Στα αραβικά ي  

 .«στα τουρκικά “kadı” και στα ελληνικά «ιεροδικαστής ,الفاض 
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Οι αντίδικοι είχαν την ευχέρεια να απευθυνθούν στον μουφτή57 για να λάβουν νομικές 
συμβουλές πριν την παρουσία τους στο ιεροδικείο. Ο μουφτής δεν ήταν επίσημος θεσμός στο 
οθωμανικό δικαστικό σύστημα, αλλά ανήκε στην τάξη των ουλεμάδων με εμπειρία στην 
ερμηνεία του ισλαμικού νόμου και τους κανόνες του Σουλτάνου. Οπότε πολλοί απευθυνόταν σε 
αυτόν για να πάρουν νομικές συμβουλές ως έναν οιονεί δικηγόρο χωρίς όμως να μπορεί να τους 
εκπροσωπήσει στο δικαστήριο. Παρόλα αυτά, η γνώμη του χρησιμοποιούταν τόσο στο 
ιεροδικείο όσο και το Αυτοκρατορικό Συμβούλιο για την δίωξη εγκλημάτων (Zarinebaf, 2010, σ. 
145). 

Ήδη από τον 17ο αιώνα τα ιεροδικεία εξειδικευόταν σε οικογενειακές και ιδιοκτησιακές 
διενέξεις –αυτό που ονομάζεται αστικό δίκαιο— και έπαιζαν λιγότερο σημαντικό ρόλο στις 
ποινικές υποθέσεις. Όλοι οι Οθωμανοί υπήκοοι διατηρούσαν το δικαίωμα να απευθυνθούν σε 
οποιοδήποτε δικαστήριο όπως επίσης να καταφύγουν στο Αυτοκρατορικό Συμβούλιο, ενώ οι μη 
μουσουλμάνοι απευθύνονταν στα εκκλησιαστικά δικαστήρια για υποθέσεις αστικού δικαίου –
δηλαδή προσωπικές και ιδιοκτησιακές διαφορές— και τα σοβαρά εγκλήματα παραπέμπονταν 
στο Αυτοκρατορικό Συμβούλιο. 

3.2 Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια 

Η ταξινόμηση των υπηκόων ανά κοινότητες βάσει θρησκεύματος, τα μιλλέτ58, συνεπαγόταν την 
ύπαρξη των εκκλησιαστικών δικαστηρίων για την πρωτοβάθμια ποινική διαδικασία. Οι κληρικοί 
είχαν το ρόλο των εκούσιων διαιτητών και εκδίκαζαν πλημμελήματα, ενώ για τα βαρύτερα 
εγκλήματα η δικαιοδοσία μεταβιβαζόταν στον καδή, δηλαδή τον μουσουλμάνο δικαστή του 
ιεροδικείου. Οι ποινές των εκκλησιαστικών δικαστηρίων ήταν η φυλάκιση και ο ξυλοδαρμός 
κυρίως ως ήπιες ποινές ποινικής καταστολής, καθώς εφαρμοζόταν για εγκλήματα 
περιορισμένης απαξίας και σπάνια εφαρμόζονταν. 

Τα πρωτοβάθμια ποινικά δικαστήρια επέτρεπαν μια σχετική νομική αυτονομία για τους μη 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς παρέχοντάς του την ευχέρεια να έχουν τα δικά τους δικαστήρια 
με δικαστές της κοινότητάς τους που εφάρμοζαν το εθιμικό δίκαιο κάθε μιλλέτ. Τα 
εκκλησιαστικά αυτά δικαστήρια για τους Χριστιανούς, τους Εβραίους και τους Αρμενίους 
δίκαζαν κυρίως θρησκευτικά παραπτώματα και ενδοκοινοτικά αδικήματα ανάμεσα σε 
ομόθρησκους. Αντίθετα, οι κατ’ εξακολούθηση παραβάτες παραδιδόταν στα ιεροδικεία, το 
Αυτοκρατορικό Συμβούλιο και την αστυνομία. Επιπλέον, για αδικήματα ανάμεσα σε 
αλλόθρησκους και μουσουλμάνους υπεύθυνα ήταν τα ιεροδικεία και όχι τα εκκλησιαστικά 
δικαστήρια (Zarinebaf, 2010, σσ. 146-147). 

Παρόλα αυτά, ειδικά από τον 18ο αιώνα πολλοί μη μουσουλμάνοι απευθύνονταν στα ιεροδικεία 
ή το Αυτοκρατορικό Συμβούλιο για την επίλυση τόσο αστικών όσο και ποινικών υποθέσεων. Οι 
υποθέσεις αυτές κυμαινόταν από απλές αποπληρωμές χρεών, υποθέσεις των συντεχνιών, 
κληρονομικά, διαζύγια και υποθέσεις του κοινού ποινικού δικαίου, δηλαδή τις τυπικές 
υποθέσεις των εκκλησιαστικών δικαστηρίων. Η σημαντικότητα όμως των εκκλησιαστικών 

                                            
57 Στα αραβικά المفت, στα τουρκικά “müftis” και στα ελληνικά «μουφτής». 
58 Τα μιλλέτ συνιστούσαν «…ένα είδος πολιτικής αυτοδιαχείρισης… που στην πραγματικότητα ήταν ένας εσωτερικός 
ελιγμός της εξουσίας ή πολιτική τακτική για τις μειονότητες, βασισμένη στην ομοιογένεια της θρησκευτικής 
προέλευσης» (Sugar, 1977/1994, σ. 24). 
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δικαστηρίων δεν μπορεί να παραγκωνιστεί, καθώς λειτουργούσαν ως ο πυρήνας των 
κοινοτήτων και ένας τρόπος ώστε η κάθε κοινότητα να διευθετεί τις υποθέσεις της, ενώ 
παράλληλα η οθωμανική δικαιοσύνη άφηνε ανοιχτή την πρόσβαση στα ιεροδικεία και στο 
Αυτοκρατορικό Συμβούλιο ως ένα είδος εφετικής λειτουργίας (Zarinebaf, 2010, σσ. 147-148). 

3.3 Το Αυτοκρατορικό Συμβούλιο 

Ο Σουλτάνος υποστήριζε την Σαρία και τους κανόνες με το διορισμό αξιωματούχων και 
δικαστών, καθώς και με την απονομή δικαιοσύνης στο Αυτοκρατορικό Συμβούλιο, οι απαρχές 
του οποίου ανάγονται τουλάχιστον στον 15ο αιώνα. Τα νομοθετήματα του Σουλτάνου ήταν 
κρίσιμα για τη διανομή της δικαιοσύνης και τη βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της Σαρία και 
των κανόνων από τους κατά τόπους αξιωματούχους κατά τους 16ο και 17ο αιώνες. «Το 
Αυτοκρατορικό Συμβούλιο λειτουργούσε ως Εφετείο και ήταν προσβάσιμο προς όλους τους 
υπηκόους, μουσουλμάνους και μη μουσουλμάνους, άνδρες και γυναίκες» (Zarinebaf, 2010, σ. 
156). Επέβλεπε τη λειτουργία των δικαστηρίων και απέλυε διεφθαρμένους δικαστές και 
αξιωματούχους. 

Η δικαιοδοσία του Αυτοκρατορικού Συμβουλίου εκτεινόταν στην Σαρία, τους κανόνες και το 
εθιμικό δίκαιο. Οι αιτήσεις προς το Αυτοκρατορικό Συμβούλιο συγκεντρώνονταν και 
υποβάλλονταν στον Μεγάλο Βεζύρη, ο οποίος με τη σειρά του προωθούσε τις αιτήσεις που 
ασχολούνταν με την Σαρία στον αρχιδικαστή της Ρουμελίας και διευθετούσε ο ίδιος τις 
υπόλοιπες υποθέσεις. Η εφαρμογή της σωστής διαδικασίας που οριζόταν από την Σαρία ήταν 
εξόχως σημαντική για τις ποινικές υποθέσεις και ιδεατά οι αποφάσεις του Συμβουλίου 
λαμβάνονταν κατόπιν υποδείξεως από τον εκάστοτε καδή και μετά από έρευνα. Στις έσχατες 
περιπτώσεις, το Αυτοκρατορικό Συμβούλιο καλούσε τα μέρη και μάρτυρες σε νέα δίκη 
(Zarinebaf, 2010, σ. 151). Το πολλαπλό νομικό σύστημα έδινε το δικαίωμα τους Οθωμανούς 
υπήκοους να αναζητούν τη δικαιοσύνη μέσω πολλαπλών καναλιών και να απευθύνονται 
απευθείας στην υψηλότερη αρχή, ορισμένες φορές απευθείας στον ίδιο τον Σουλτάνο. 
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4. Η εποχή των μεταρρυθμίσεων (Τανζιμάτ) 

Η περίοδος του Τανζιμάτ59 χαρακτηρίστηκε ως η περίοδος συνεχιζόμενης νομοθέτησης και 
μεταρρυθμίσεων που στόχευαν στον εκσυγχρονισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τόσο από 
διοικητικής όσο και κοινωνικής άποψης, με ξεκάθαρο προσανατολισμό στο διοικητικό 
συγκεντρωτισμό και την ενίσχυση της συμμετοχής του Κράτους στην οθωμανική κοινωνία. Οι 
μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ επέκτειναν τη δικαιοδοσία της κυβέρνησης πέρα από τα 
παραδοσιακά της όρια στην ρύθμιση όλων των πλευρών της ζωής των υπηκόων που 
χαρακτηρίστηκαν όμως «…ως επιστροφή σε αρχαίες πρακτικές και όχι ως κάτι καινούριο , αφού 
στην παραδοσιακή ισλαμική σκέψη η καινοτομία θεωρείται σχεδόν συνώνυμη της αίρεσης, σε 
αντίθεση με την αποδεκτή πρακτική της ισλαμικής ορθοδοξίας» (Σφακιωτάκης, n.d., n.pag.). 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μια αναδιοργάνωση των παλιών θεσμών της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και εισήχθησαν αρκετοί νέοι κυρίως ως δάνεια από τους αντίστοιχους θεσμούς 
της Δύσης. 

Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, όπως υιοθετήθηκε από τον Μουσταφά Ρεσίτ Πασά υπό την 
ηγεμονία του Μαχμούτ Β΄, ανακοινώθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1839 με Σουλτανικό Διάταγμα 
γνωστό ως “Gülhane Hatt-i Hümayun” (Αυτοκρατορικό Διάταγμα του Ροδώνα). Επί της ουσίας 
μπορεί να μην περιόριζε την εξουσία του Σουλτάνου, καθώς αυτός το εξέδωσε και θα μπορούσε 
να το ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή, ήταν όμως ένα πρώτο βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Περιόριζε, έστω και εν μέρει, την παντοδυναμία του Σουλτάνου, 
καθώς με την εφαρμογή του υποσχόταν να αποδέχεται τους νόμους που θα εισήγαγε το 
νομοθετικό σώμα. Το Διάταγμα δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως 
απλός μιμητισμός των δημοκρατικών και αναπτυγμένων δυτικών κοινωνιών. Αντίθετα αποτελεί 
την αποκρυστάλλωση μιας μακράς διαδικασίας μετασχηματισμού της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας που είχε ξεκινήσει ήδη από τον Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄ στις αρχές του 19ου αιώνα. 

Περαιτέρω, το Διάταγμα αναγνώριζε για πρώτη φορά τα δικαιώματα της προστασίας της ζωής, 
της τιμής και της ιδιοκτησίας –κάτι πρωτόγνωρο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία που 
παραδοσιακά δεν υπήρχε η έννοια της ατομικής ιδιοκτησίας— και προέβλεπε ισονομία για 
όλους τους υπηκόους ανεξαρτήτως θρησκεύματος, εθνικότητας η κοινωνικοοικονομικής 
κατάστασης (Schull, 2016, σ. 4 ; Bozkurt, 1992, σσ. 121-122 ; Shaw and Shaw, 1977, σ. 61) 
καταργώντας τα προνόμια και τις υποχρεώσεις όλων των μιλλέτ. Οι Shaw & Shaw (1977, σ. 61) 
επισημαίνουν ότι «…παρότι εφαρμόστηκε στα συμφραζόμενα της οθωμανικής πραγματικότητας 
εκφράζοντας συγκεκριμένους στόχους παρά αφηρημένες έννοιες, το Διάταγμα Gülhane 
ενσωμάτωνε πολλά από τα ιδανικά που περιέχονταν στη Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων 

                                            
59 Στα τουρκικά Tanzimat σημαίνει μεταρρύθμιση, αναδιοργάνωση. Πρόκειται για την περίοδο των μεγάλων 
μεταρρυθμίσεων της οικονομίας, κοινωνίας και δικαιοσύνης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 19ο αιώνα. 
Η απαρχή του Τανζιμάτ βρίσκεται στις προσπάθειες των Gazi Hasan Paşa και Halil Hamit Paşa κατά την ηγεμονία 
των Αμπντούλ Χαμίτ Ι (1774-1789), Σελίμ ΙΙΙ και Μαχμούτ ΙΙ. Οι γιοί του τελευταίου, Αμπντούλ Mετζίτ Ι (1839-1861) 
και Αμπντούλ Χαζίζ (1861-1876) υπήρξαν οι κοινωνοί του μεταρρυθμιστικού πνεύματος και επιχείρησαν τον 
εκδυτικισμό της οθωμανικής κρατικής μηχανής, ο οποίος επηρέασε τη μορφοποίηση της Τουρκικής Δημοκρατίας 
τη δεκαετία του 1920. Η εποχή του Τανζιμάτ διαρκεί από την έκδοση του πρώτου διατάγματος Gülhane Hatt-i 
Hümayun το 1839 μέχρι το πρώτο Σύνταγμα το 1876. 
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του Ανθρώπου και του Πολίτη του 178960». Ακόμα, το Διάταγμα του Gülhane υποσχόταν ειδικά 
μέτρα για την πάταξη της διαφθοράς, την αλλαγή του φορολογικού συστήματος σε μια νέα πιο 
δίκαιη βάση ανάλογα με το εισόδημα και τη στρατολόγηση. 

Αμέσως μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο, στις Φεβρουαρίου 1856 εκδόθηκε γνωστό ως Islâhat 
Fermânı (Διάταγμα της Εμπεδώσεως) από τον Σουλτάνο Αμπντούλ Μετζίντ ύστερα υπό τις 
πιέσεις των Άγγλων και των Γάλλων, που βοήθησαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 
Κριμαϊκό Πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και την υπογραφής της Συνθήκης των Παρισίων με τη 
οποία έληξε ο πόλεμος. Το δεύτερο αυτό Διάταγμα υποσχόταν ισότητα στην εκπαίδευση, τους 
διορισμούς στην κυβέρνηση και τη δικαιοσύνη ανεξαρτήτως θρησκευτικού δόγματος 
διακηρύσσοντας την ισότητα των πολιτών έναντι στο Κράτος. Περιλαμβάνει διατάξεις για το 
σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και την κατάργηση οποιασδήποτε διάκρισης λόγω 
θρησκείας μαζί με τα προνόμια των μιλλέτ, ενώ προβλέπει την ίδρυση μεικτών δικαστηρίων, 
δηλαδή αποτελούμενα από μουσουλμάνους και μη μουσουλμάνους δικαστές, επιτρέπει την 
κατοχή γης από τους ξένους υπηκόους και καθορίζει τη θέσπιση αντιπροσωπευτικών 
διαδικασιών για την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Ο Σφακιωτάκης (n.d., n.pag.) επισημαίνει ότι: 
Είναι μια εποχή αλλαγών και συγκρούσεων σε κάθε επίπεδο της καθημερινής ζωής. Η 
τάση για κεντρική διοίκηση ενάντια στην τάση για απόσχιση των επαρχιών. Οι 
συμμετοχικές διαδικασίες ενάντια στην εκ των άνω μεταρρύθμιση. Οι ισλαμικοί νόμοι 
ενάντια στους γαλλικούς. Τα πολιτικά δικαστήρια απέναντι στα ισλαμικά .Το 
πανεπιστήμιο απέναντι στους μεντρεσέδες. Η ακαδημία επιστημών απέναντι στους 
ουλεμάδες. Το θέατρο απέναντι στον καραγκιόζη. Τα ευρωπαϊκά έπιπλα απέναντι στα 
παραδοσιακά οθωμανικά. Βέβαια το καινούριο αφορά μια περιορισμένη ελίτ των 
πόλεων και όχι τη μεγάλη λαϊκή μάζα. 

Στην περίοδο του Τανζιμάτ εκδόθηκε μια σειρά από νόμους, κυρίως προσαρμογές της 
νομοθεσίας από τη Δύση, που ρύθμιζαν πολλούς τομείς της καθημερινότητας και παράλληλα 
έγιναν προσαρμογές στον ισλαμικό νόμο. Ο Σφακιώτης (n.d., n.pag.) υπογραμμίζει ότι «οι νόμοι 
αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, γιατί καθορίζουν όλο το νομικό εκσυγχρονιστικό πλαίσιο της 
περιόδου και ταυτόχρονα είναι η βάση για τη μετάβαση σε μια σύγχρονη κοινωνία με νέες 

                                            
60 Συγκεκριμένα ο Quataert (2005, σσ. 67-68) συνοψίζει τις γενεσιουργίες αιτίες του Τανζιμάτ στα εξής: πρώτον, η 
Γαλλία είχε προωθηθεί ως η Δύναμη με την μεγαλύτερη στρατιωτική και πολιτική ισχύ εξαιτίας της καθολικής 
στρατολόγησης του ανδρικού πληθυσμού που βασίστηκε στην ιδεολογία της Γαλλικής Επανάσταση περί 
δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία για πετύχει αυτού του τύπου την ισχύ 
όφειλε να παραχωρήσει καθολικά δικαιώματα στους άνδρες. Δεύτερον, η εξάρτηση της οθωμανικής οικονομίας 
από τις Μεγάλες Δυνάμεις ευνοούσε τους μη μουσουλμάνους υπηκόους, κυρίως τους χριστιανούς και τους 
εβραίους, που στράφηκαν στο εμπόριο ως απόρροια της απαγόρευσης να κατατάσσονται στο στρατό και να 
υπηρετούν στη διοίκηση. Υπό αυτές τις συνθήκες οι δυτικοί συναλλάσσονται με τους μη μουσουλμάνους 
συχνότερα, οι οποίοι μετατρέπονται σε προστατευόμενους τους και αποκτούν σημαντικές φοροαπαλλαγές. Για να 
ανατραπεί η δυσαναλογία αυτή έπρεπε το Κράτος να προσφέρει πλήρη ισότητα σε όλους τους υπηκόους. Τρίτον, 
με τα διαδοχικά απελευθερωτικά κινήματα στα Βαλκάνια, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έπρεπε να αναχαιτίσει τις 
αποσχιστικές τάσεις και ο μόνος τρόπος ήταν να προωθήσει την ισότητα όλων των υπηκόων σε μια κοινή πατρίδα 
υιοθετώντας ως επίσημη ιδεολογία τον Οθωμανισμό με στόχο τη διατήρηση της νομιμοφροσύνης των βαλκανικών 
λαών. 
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διαδικασίες που δεν υπήρχαν σε ένα παλαιού τύπου μουσουλμανικό κράτος». Οι νόμοι που 
εκδόθηκαν κατά το Τανζιμάτ απαριθμούνται ως ακολούθως (Bozkurt, 1992, σσ. 120-128): 

 Σύνταγμα: το πρώτο οθωμανικό Σύνταγμα (Kanun-u Esası) εκδόθηκε από τον Αμπντούλ 
Χαμίτ B’ τον Δεκέμβριο του 1876 και συντάχτηκε από μια επιτροπή υπό τον Μιτχάτ Πασά 
χρησιμοποιώντας ως πρότυπα τα Βελγικό και το Πρωσικό Συντάγματα. Το Σύνταγμα 
προσπάθησε να εξισορροπήσει την οθωμανική παράδοση με τις καινοτομικές 
μεταρρυθμίσεις των δημοκρατικών εθνικών κρατών της Ευρώπης του 19ου αιώνα. Έτσι 
από την μια πλευρά ο Σουλτάνος είναι άγιος και αλάνθαστος και από την άλλη 
δημιουργείται Κοινοβούλιο και Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, όμως ο Σουλτάνος 
επέβλεπε τις εκτελεστικές εξουσίες, ενώ δεν παρείχε εγγυήσεις για τα ατομικά 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των Οθωμανών υπηκόων. Δυστυχώς το Σύνταγμα ήταν 
βραχύβιο και καταργήθηκε τον Φεβρουάριο του 1877 από τον Αμπντούλ Χαμίτ Β΄ έως το 
1908 και την Επανάσταση των Νεοτούρκων. Ως αποτέλεσμα το 1909 το Σύνταγμα 
επανίσχυσε με κάποιες αναθεωρήσεις όπως τον περιορισμό των εξουσιών του 
Σουλτάνου και τον πολλαπλασιασμό των εξουσιών του Κοινοβουλίου, ενώ 
αναθεωρήθηκε το άρθρο 113 αναγνωρίζοντας τους Οθωμανούς πολίτες τις ελευθερίες 
του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι. 

 Οργάνωση των δικαστηρίων και της δικαστικής διαδικασίας: το 1879 μεταφράστηκε 
και υιοθετήθηκε ο Γαλλικός Κώδικας Ποινικής Δικονομίας του 1808 ορίζοντας ποινικά 
δικαστήρια, δημόσιους κατήγορους, δικαστικούς επιμελητές, το καθεστώς των δικαστών 
και τα δικαστικά τέλη στο οθωμανικό δικαστικό σύστημα. Επίσης, την ίδια χρονιά 
υιοθετήθηκε ο Κώδικας Δικαστικής Δικονομίας βασιζόμενος στον αντίστοιχο Γαλλικό του 
1807. Κατά το 1861 εκδόθηκαν οι κώδικες ποινικής και αστικής δικονομίας εμπνευσμένοι 
από τον Γαλλικό και Ιταλικό αντίστοιχα. 

 Εμπορικό δίκαιο (Ticaret Kanunnamesi): θεσπίστηκε το 1850 βασιζόμενος κι αυτός στο 
Γαλλικό Εμπορικό Δίκαιο εισάγοντας ολοκληρωτικά καινοτόμες ιδέες στην οθωμανική 
οικονομική ζωή όπως ο τόκος και ο συνεταιρισμός. Το 1861 θεσπίστηκε το Εμπορικό 
Δικονομικό Δίκαιο και δημιουργήθηκαν τα Εμποροδικεία, ειδικά δικαστήρια που 
εκδίκαζαν εμπορικές διαφορές και υποθέσεις παραβάσεων της νομοθεσίας περί 
εμπορίου και ανταγωνισμού, μαζί με κώδικες δικονομίας. Το 1863 υιοθετήθηκε το 
Ναυτικό Εμπορικό Δίκαιο (Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi). 

 Διοικητικό δίκαιο: το 1854 μεταβιβάστηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Μεταρρύθμισης 
η δικαιοδοσία να καταθέτει νομοσχέδια και κανονισμούς, ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο 
Δικαιοσύνης περιορίστηκε ως διοικητικό δικαστήριο. Το 1861 τα δύο αυτά δικαστήρια 
συνενώθηκαν και ονομάστηκαν Δικαστήριο των Δικαστικών Υποθέσεων (Meclis-i Ahkâm-
ı Adliyye), ενώ το Σύνταγμα του 1876 παραχωρούσε στα διοικητικά δικαστήρια τη 
δικαιοδοσία να διευθετούν τις αντιδικίες ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση και τους 
ιδιώτες. 

 Δίκαιο γαιών/Κτηματολόγιο: το τιμαριωτικό ιδιοκτησιακό σύστημα των γαιών υπήρξε η 
ραχοκοκαλιά της διοικητικής, στρατιωτικής και οικονομικής δομής της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας από την αρχή και καταργήθηκε μόλις τον 19ο αιώνα κατά την εξουσία του 
Μαχμούτ Β΄ (1808-1839). Το Διάταγμα Γαιών του 1858 βασίστηκε στον ισλαμικό νόμο 
και το κοινό δίκαιο και συστηματοποιούσε την υπάρχουσα ιδιοκτησιακή κατάσταση 
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αναγνωρίζοντας de facto ιδιωτική ιδιοκτησία, τα βακούφια61, τις δημόσιες γαίες, τις 
εγκαταλελειμμένες γαίες62 και τις έρημες γαίες63 ακολουθώντας την νομοθετική 
πρακτική της Δύσης. 

 Ισλαμικός κώδικας (Mecelle): παρότι υπήρξαν υποστηριχτές της υιοθέτησης του 
Γαλλικού Αστικού Κώδικα, κατά το πρότυπο υιοθέτησης των άλλων γαλλικών κωδίκων, 
τελικά επικράτησε η πρόταση του Αχμέτ Τζεβντέτ Πασά για συστηματοποίηση του 
ισλαμικού νόμου, καθώς θεωρούσε ότι ο μουσουλμανικός πληθυσμός δεν θα μπορούσε 
να αποδεχτεί και να συμμορφωθεί με ένα ξενόφερτο αστικό κώδικα να ρυθμίζει τη ζωή 
του και τις υποθέσεις του. Ο Mecelle απoτελείται συνολικά από 1851 άρθρα σε 16 
τόμους και επί της ουσίας πρόκειται για μια σύνθεση των διατάξεων του Νόμου των 
Υποχρεώσεων. Δεν περιλαμβάνει διατάξεις για τα πρόσωπα, τα ιδρύματα, την 
οικογένεια και το κληρονομικό δίκαιο κι εξ’ ου δε θεωρείται αστικός κώδικας με τη 
σημερινή έννοια. Η βάση του είναι η Χαναφική Σχολή του ισλαμικού νόμου και πρόκειται 
για την πρώτη συστηματική προσπάθεια συγχώνευσης μέρος του ισλαμικού Νόμου των 
Υποχρεώσεων και του Αστικού Κώδικα. 

Οι μεταρρυθμίσεις στον δικαστικό τομέα κατέληξαν στη δημιουργία τριών διαφορετικών 
δικαστηρίων: α) τα Ιεροδικεία με επικεφαλής τον καδή, β) τα ποινικά δικαστήρια που 
αποτελούνταν από τρεις μουσουλμάνους και τρεις μη μουσουλμάνους μέλη, και γ) τα 
Εμποροδικεία με μικτή σύνθεση. Επίσης, ιδρύθηκε Εφετείο ως ανώτερο δικαστήριο 
αποτελούμενο από τρεις μουσουλμάνους και τρεις μη μουσουλμάνους μέλη στο οποίο 
προέδρευε ένα επιθεωρητής δικαστής διορισμένος από τον σεϊχουλισλάμη και συμβουλευόταν 
από έναν έμπειρο νομομαθή. Η εξέλιξη της κοσμικής δικαιοσύνης ολοκληρώθηκε το 1869 όταν 
το Nizamiye64 δικαστικό σύστημα τέθηκε σε εφαρμογή υπό την καθοδήγηση του Αχμέτ Τζεβντέτ 
Πασά. Τα νέα αυτά δικαστήρια περιλάμβαναν πολλαπλά επίπεδα και εξειδικεύονταν σε 
συγκεκριμένα νομικά πεδία. Καθιερώθηκε μια ιεραρχία δικαστηρίων με κατώτερο το επαρχιακό 
δικαστήριο των πρεσβυτέρων (nahiye65) και ανεβαίνοντας ιεραρχικά με δικαστήρια στις 
πρωτεύουσες των καζάδων66, των σαντζακίων67 και των βιλαετίων68. Το νέο αυτό σύστημα 

                                            
61 Ειδική κατηγορία γαιών που δινόταν ως αφιερώματα σε ευαγή ιδρύματα όπως μοναστήρια, τζαμιά, τεκέδες ή 
γηροκομεία και την οποία ο Σουλτάνος δεν μπορούσε να απαλλοτριώσει ή να δωρίσει. Πρόκειται για μια de facto, 
κι όχι de juris, ιδιοκτησία γης. 
62 Γαίες που υπόκειντο στη δικαιοδοσία του νόμου. 
63 Γαίες που ήταν ιδιοκτησία κανενός και δεν χρησιμοποιούνταν για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. 
64 Πρόκειται για αστικά/ποινικά δικαστήρια. Τα πρώτα χρόνια τα nizamiye (στα ελληνικά «μεταρρυθμισμένος») και 
τα ιεροδικεία συνεργάζονταν στενά σε όλες τις αστικές και ποινικές υποθέσεις εκτός από τις κληρονομιές και το 
οικογενειακό δίκαιο. Τα nizamiye δεν πρέπει να θεωρούνται κοσμικά δικαστήρια σε σχέση με τα θρησκευτικά 
ιεροδικεία, γιατί ο καδής προέδρευε και στα δύο. Η ίδια ισλαμική νομιμοποιητική δομή στα νέα δικαστήρια 
επιδεικνύοντας συνέχεια στις μακροχρόνιες νομικές πρακτικές, αλλά μεταλλάσσοντας αυτές ώστε να 
ικανοποιήσουν τις νέες απαιτήσεις των καιρών (Schull, 2016, σ. 7). 
65 Στα αραβικά ناهية και στα τουρκικά “nahiye”, που αντιστοιχεί στην σημερινή διοικητική υποδιαίρεση του δήμου 
ή επαρχίας. 
66 Στα αραβικά قضاء και στα τουρκικά “kaza”, που αντιστοιχεί στη σημερινή διοικητική υποδιαίρεση του νομού. 
67 Στα οθωμανικά τουρκικά سنجاق και στα τουρκικά “sancak”, που αντιστοιχεί στη σημερινή διοικητική υποδιαίρεση 
της περιφέρειας. 
68 Στα αραβικά والية και στα τουρκικά “vilayet”, που αντιστοιχεί στη σημερινή διοικητική υποδιαίρεση του 
γεωγραφικού διαμερίσματος. 
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ελαχιστοποίησε την εξουσία και τη δικαιοδοσία των ιεροδικείων, αλλά η τάξη των ουλεμάδων 
διατήρησε το δικαίωμα να διορίζει και να επιβλέπει τους καδήδες (Agmon, 2004, σσ. 339-340 ; 
Shaw and Shaw, 1977, σ. 119). 

Οι αλλαγές του Τανζιμάτ περιόρισαν τη δικαιοδοσία των Ιεροδικείων μόνο στο οικογενειακό 
δίκαιο, αλλά ειδικά στα πρώτα χρόνια των μεταρρυθμίσεων η γραμμή ανάμεσα στα Ιεροδικεία 
και τα κοσμικά δικαστήρια ήταν θολή, καθώς οι τοπικές κοινότητες προτιμούσαν να 
απευθύνονται στα οικεία Ιεροδικεία παρά στην γραφειοκρατία των nizamiye δικαστηρίων, μια 
πρακτική που, κατά τον Agmon (2004, σσ. 341-342), το προσωπικό των Ιεροδικείων δεν 
ενθάρρυνε φανερά, αλλά δεν αποθάρρυνε συγχρόνως. 

Τόσο ο Schull (2016, σ. 2 ; 2014, σ. 35 ; 2012b, σ. 420) όσο και ο Agmon (2004, σσ. 334-335) 
υπογραμμίζουν ότι η μεταρρύθμιση του ποινικού συστήματος και η εισαγωγή νομοθεσίας και 
διαδικασιών με την προσαρμογή από τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν συνδέεται με τον εκδυτικισμό 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά συνδέεται με μια μακρά παράδοση αλλαγών και 
αναδιοργάνωσης στο διοικητικό ιστό. Η εισαγωγή όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων δεν 
στόχευσε ποτέ στον ολοκληρωτικό εκδημοκρατισμό ή εκδυτικισμό της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Αντίθετα, προσπαθούσε να δημιουργήσει έναν ισχυρό κρατικό μηχανισμό, ο 
οποίος θα ενδυνάμωνε την διοίκηση του κέντρου. Η εξαγγελία των βαθιών τομών ήταν μια 
ύστατη προσπάθεια διατήρησης της αίγλης της Αυτοκρατορίας σε μια περίοδο που η παρακμή 
ήταν αισθητή σε όλους τους τομείς. Όμως η συγκρουσιακή δυναμική των μεταρρυθμίσεων –
παράδοση vs. εκδυτικισμός, ισλάμ vs. εκκοσμίκευση—, η συνεπακόλουθη απουσία υποστήριξης 
από το λαό, γιατί δεν κατανοούσε τις μεταρρυθμίσεις, μαζί με την έλλειψη κατάλληλου 
προσωπικού στη διοίκηση να τις προωθήσουν, οδήγησε στην περιορισμένη και με πολλά 
προβλήματα εφαρμογή των εξαγγελιών του Τανζιμάτ. 
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5. Ο οθωμανικός ποινικός κώδικας 

Η θεώρηση του Weber πάνω στην αυθαίρετη και άλογη φύση του ισλαμικού νόμου 
δημιούργησε μια σχολή σκέψης ανάμεσα στους ακαδημαϊκούς υποστηρίζοντας ότι εν τέλει ο 
ισλαμικός νόμος δεν αναπτύχθηκε ποτέ σε έναν πλήρη ποινικό κώδικα, καθώς ουδέποτε υπήρξε 
ένα συστηματικό και περιεκτικό σύνολο νόμων που περιλάμβανε συγκεκριμένες ποινές για 
συγκεκριμένα εγκλήματα. Ο συνδυασμός της Σαρία με τους Κανόνες δημιουργούσε ένα 
ανομοιογενές σύνολο που αντανακλούσε συγκεκριμένα εγκλήματα και συνθήκες, ενώ οι 
Κανόνες κατέληγαν στα διαδεδομένα εγκλήματα να υπερισχύουν της Σαρία. Παράλληλα, ο Heyd 
θεωρεί ότι ο οθωμανικός ποινικός κώδικας ποτέ δεν έφτασε το στάδιο ενός συστηματικού και 
ολοκληρωμένου νομικού συνόλου που περιείχε συγκεκριμένες ποινές για συγκεκριμένα 
εγκλήματα, ενώ αντίθετα ο Gerber θεωρεί ότι ο οθωμανικός ποινικός κώδικας ήταν ένας 
κωδικοποιημένος και ρητός νόμος κι ότι οι ποινές των Κανόνων βασίζονται στις ποινές της Σαρία 
(όπως παραπέμπονται στην Zarinebaf, 2010, σ. 152). 

Συνεπώς, ο οθωμανικός ποινικός κώδικας υπήρξε ένας συνδυασμός των ποινών που 
προβλέπονταν στη Σαρία και στους Κανόνες, κυρίως με τη μορφή σουλτανικών διαταγμάτων, 
που αναφέρονταν σε συγκεκριμένα εγκλήματα και περιπτώσεις. Παρότι οι Κανόνες ήταν 
συμπληρωματικοί της Σαρία και θεωρητικά κατώτεροι, στην ουσία υπερίσχυαν όταν ένα 
συγκεκριμένο είδος εγκλήματος γινόταν διαδεδομένο. Ο οθωμανικός ποινικός κώδικας 
αναπτύχθηκε πλήρως κατά τον 16ο αιώνα κατά την εξουσία του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, 
ο οποίος εναρμόνισε τους Κανόνες με την Σαρία καθορίζοντας ως ποινές για τα πλημμελήματα 
και τις μικροκλοπές την αποζημίωση και το μαστίγωμα, ενώ για τη ληστεία τον απαγχονισμό, 
τον ακρωτηριασμό και τη φυλάκιση. Να υπογραμμιστεί ότι οι ληστείες στα καραβάνια και τους 
ταξιδιώτες εν γένει θεωρούνταν πράξεις ανυπακοής προς την κεντρική εξουσία και γι’ αυτό 
επιβάλλονταν αυστηρότερες ποινές. Παράλληλα, η απουσία της ατομικής ιδιοκτησίας ως έννοια 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία συνεπαγόταν ότι δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο προστασίας της και 
τα κοινοτικά δικαιώματα υπερίσχυαν μπροστά στην ατομική ιδιοκτησία (Zarinebaf, 2010, σ. 
154). 

Αποτέλεσμα του Τανζιμάτ ήταν η εισαγωγή καινοτομιών όπως τυποποίηση της νομοθεσίας, 
οργάνωση της αστυνομίας, ποινικά δικαστήρια, ίδρυση νομικών σχολών και κεντρικό σύστημα 
φυλακών με τη φυλάκιση ως βασική ποινή σε μια πληθώρα εγκλημάτων. Ο Schull (2016, σ. 1) 
θεωρεί ότι το σύγχρονο ποινικό σύστημα δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο δανείου από την Ευρώπη, 
αλλά διατηρούσε βαθιές ρίζες στην παραδοσιακή δικαιοσύνη και τον ισλαμικό νόμο. Έννοιες 
όπως επανένταξη των φυλακισμένων, εργασία στη φυλακή, ο Κύκλος της Δικαιοσύνης και η 
νομιμοποίηση της αυτοκρατορικής πρακτικής μέσω του ισλαμικού νόμου λειτουργούσαν ήδη 
και υπερίσχυσαν στο οθωμανικό νομικό σύστημα. 

5.1 Πρώτος Ποινικός Κώδικας (Ceza Kanunnamesi) 

Ο πρώτος ποινικός κώδικας “Ceza Kanunnamesi”, εφεξής Πρώτος Κώδικας, εκδόθηκε στις 3 
Μαΐου 1840 αμέσως μετά το Διάταγμα του Gülhane και ενσωμάτωνε πολλές καινοτομίες που 
δεν υπήρχαν στον ισλαμικό νόμο. Η βασικότερη είναι η αρχή της ισοτιμίας στην τιμωρία για 
εγκληματικές πράξεις: «…όλοι είναι ίσοι απέναντι στο νόμο ξεκινώντας από τον Μεγάλο Βεζύρη 
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έως τον βοσκό στα βουνά»  (Bozkurt, 1992, σ. 121). Περιλάμβανε 13 άρθρα σε 42 μέρη και έναν 
επίλογο, ενώ αντιμετώπιζε εγκλήματα σχετικά με την προδοσία, την παρότρυνση σε στασιασμό, 
κατάχρηση δημοσίου χρήματος, φοροδιαφυγή και αντίσταση κατά της αρχής. 

Οι ποινές απαριθμούνται και διευκρινίζονται μια προς μια στο νόμο. Ο Πρώτος Κώδικας 
διατηρούσε τις παραδοσιακές μορφές επιμέτρησης των ποινών διατηρώντας επιλεκτικά τις 
σωματικές τιμωρίες και τα πρόστιμα, ενώ εισήγαγε τη φυλάκιση ως τη βασική ποινή για την 
ανθρωποκτονία μαζί με καταναγκαστικά έργα (kürek) επιπρόσθετα με την παραδοσιακή ποινή 
της τιμής του αίματος (diya). Παρόλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα εγκλήματα που 
απαιτούν τιμωρία, ενώ η επιβολή ενός τύπου ποινής για κάθε έγκλημα δημιούργησε 
προβλήματα στην εκδίκαση συγκεκριμένων αδικημάτων ανάλογα με το περιεχόμενό τους. 

Τα ιεροδικεία και τα κοσμικά δικαστήρια λειτουργούσαν παράλληλα χωρίς να υπάρχει 
απόλυτος διαχωρισμός των δικαιοδοσιών. Ο βασικός σκοπός του Πρώτου Κώδικα ήταν 
ανασχετικός κατά της διαφθοράς και της κατάχρησης εξουσίας, και γι’ αυτό τον διαπερνάει η 
έννοια του Κύκλου της Δικαιοσύνης, στοχεύοντας στο συγκεντρωτισμό της εξουσίας μέσω του 
εξορθολογισμού και της τυποποίησης των νομικών διαδικασιών, του ποινικού κώδικα, της 
δικονομίας και των αρμοδιοτήτων των δικαστηρίων και τη θέσπιση ισχυρής αστυνομικής 
δύναμης (Schull, 2016, σ. 4 ; 2014, σ. 22). 

5.2 Νέος Ποινικός Κώδικας (Kanunu Cedid) 

Το 1851 ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας “Kanunu Cedid”, εξεφής Νέος Κώδικας, που 
εισήγαγε την έννοια εισαγγελίας στο οθωμανικό νομικό σύστημα σύμφωνα με την οποία «…η 
χάρη που χορηγείται στον εγκληματία από τους κληρονόμους [του παθόντα] στις περιπτώσεις 
που απαιτούσαν την επιβολή του νόμου των αντιποίνων69 δεν μπορεί να αποκλείσει την Πολιτεία 
από την επιβολή ποινής» (Bozkurt, 1992, σ. 122). Αποτελούταν από 43 άρθρα οργανωμένα σε 
τρία κεφάλαια, ενώ εκπλήρωνε πιο ολοκληρωμένα τις εξαγγελίες του Διατάγματος του Ροδώνα 
εστιάζοντας σε εγκλήματα κατά της ζωής, της τιμής και τις ιδιοκτησίας. Επιπρόσθετα, 
διευκρίνισε τις ακολουθούμενες διαδικασίες για την επιδίκαση ανθρωποκτονιών, διευθετούσε 
ζητήματα σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κρατουμένων, για τους άπορους 
κρατούμενους και ρύθμιζε τις τιμωρίες των σκλάβων. Ο ευρύτερος σκοπός του Νέου Κώδικα 
ήταν η διατήρηση της δημοσίας τάξης, η προφύλαξη από την τυραννία και τη διαφθορά από 
τους δημόσιους λειτουργούς και η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων (Schull, 2016, σσ. 4-5 
; 2014, σ. 26). 

Το 1854 ιδρύθηκαν τα ποινικά δικαστήρια, “Meclis-i Tahkik”, τα οποία διεκδίκησαν από τα 
επαρχιακά δικαστήρια την αρμοδιότητα διαχείρισης των υποθέσεων. Η λειτουργία τους ήταν 
παρόμοια με τα ιεροδικεία, καθώς ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο, οι 
δικαστές εκπροσωπούσαν τα συμφέροντα του κράτους και οι διαδικασίες διεξαγόταν στην απλή 
καθομιλουμένη γλώσσα (Schull, 2014, σ. 23). Τελικά, το 1858 θεσπίστηκε ο αυτοκρατορικός 

                                            
69 Γνωστό ως “law of talion”, από το λατινικό “lex talionis”, είναι μια νομική αρχή που αναπτύχθηκε στην Βαβυλωνία 
και παρατηρείται στο βιβλικό και ρωμαϊκό δίκαιο. Σύμφωνα με τον νόμο των αντιποίνων οι εγκληματίες θα πρέπει 
να λαμβάνουν ως ποινή τα ίδια επακριβώς τραυματισμούς και κακώσεις που προκάλεσαν στα θύματά τους. Για 
παράδειγμα, τα αντίποινα για τον θάνατο ήταν θάνατος, για την κλοπή ο ακρωτηριασμός, για την μοιχεία 
λιθοβολισμός ή μαστίγωμα μέχρι θανάτου (Talion, n.d. ; Lippman, 1989). 



ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: ΤΟ ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ  ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Κεφάλαιο 5: Ο οθωμανικός ποινικός κώδικας 

ΠΜΣ στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμό στην ΑΝ & ΝΑ Ευρώπη 
Διπλωματική εργασία της Αικατερίνης Γιαννουκάκου [75] 

ποινικός κώδικας που βασίστηκε στον Γαλλικό Ποινικό Κώδικα του 1810, ο οποίος μαζί με την 
προσθήκη ορισμένων συμπληρωματικών κανόνων, όπου υπήρξε ανάγκη, παρέμεινε σε ισχύ 
έστω με παραλλαγές και βελτιώσεις μέχρι το 1926. 

5.3 Αυτοκρατορικός Οθωμανικός Ποινικός Κώδικας (Ceza 
Kanunname-i Hümayunu) 

Η υιοθέτηση του Αυτοκρατορικού Οθωμανικού Ποινικού Κώδικα, εφεξής Κώδικας του 1858, το 
1858 αποτελεί θεμελιώδη μετάβαση στον τομέα του ποινικού δικαίου, καθώς αναγνωρίστηκε 
εν μέρει η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και το κράτος με τον ισλαμικό νόμο 
μοιραζόταν τη δικαιοδοσία επί των εγκλημάτων κατά ατόμων. Έτσι, το κράτος ήταν υπεύθυνο 
όχι μόνο για την τάξη, την ασφάλεια και τη συνέχεια της σουλτανικής δυναστείας, αλλά επίσης 
για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας (Schull, 2012b, σ. 422). 

Το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα του Κώδικα του 1858 σχετιζόταν με την μετάβαση από τις 
σωματικές τιμωρίες σε ποινές τύπου προστίμων και φυλάκιση ως οι πρωταρχικές μορφές 
ποινικού κολασμού. Επίσης, οι προσωπικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του Κώδικα του 
1858 μαζί με την ευθυγράμμιση των εγκλημάτων με τις ποινές, την οριοθέτηση των ποινών 
διακριτικής ευχέρειας και τη μετατόπιση στην σχεδόν αποκλειστική χρήση της φυλάκισης ως 
βασική ποινή. 

Επιπλέον, η έκδοση του Αυτοκρατορικού Διατάγματος Μεταρρύθμισης, “Islâhat Fermânı”, το 
1856 επηρέασε την έκδοση και το περιεχόμενο δεδομένου ότι προέβλεπε την ίδρυση μεικτών 
κοσμικών δικαστηρίων. 

Ποινικοί, συμμορφωτικοί και εμπορικοί νόμοι… θα συνταχθούν το συντομότερο δυνατόν 
και θα ενσωματωθούν σε ένα κώδικα… Συναντήσεις θα διεξαχθούν με τη λιγότερη 
δυνατή καθυστέρηση για την αναμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος όπως 
εφαρμόζονται στα κρατητήρια, στις φυλακές ή αναμορφωτήρια και άλλα συναφή 
ιδρύματα, ώστε να συμφιλιωθούν τα δικαιώματα της ανθρωπότητας με εκείνα της 
δικαιοσύνης. Οι σωματικές τιμωρίες δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται, ακόμα και στις 
φυλακές, παρά μόνο σε συμμόρφωση με τους πειθαρχικούς κανονισμούς όπως 
καθορίζονται από την Υψηλή Πύλη, και ο,τιδήποτε που ομοιάζει με βασανιστήριο θα 
πρέπει να απαγορευτεί απόλυτα. (Schull, 2016, σ. 160 ; 2014, σ. 26). 

Ο Κώδικας του 1858 είναι, σε μεγάλο ποσοστό, προσαρμογή του Γαλλικού Ποινικού Κώδικα του 
1810, ενώ χωρίζει τα εγκλήματα σε τρεις διακριτές κατηγορίες: α) κατά της ασφάλειας της ζωής 
και των πολιτών, β) κατά της τιμής και της αξιοπρέπειας των πολιτών και γ) κατά της ατομικής 
ιδιοκτησίας. Αποτελείται συνολικά από 263 άρθρα χωρισμένα σε τέσσερα μέρη: 

 Πρόλογος, αποτελούμενος από τέσσερα κεφάλαια και συνολικά 47 άρθρα που 
περιγράφουν τις γενικές αρχές των ποινών και ταξινομούν τις επιβαλλόμενες ποινές 
ανάλογα με τη βαρύτητα του εγκλήματος (κακουργήματα, πλημμελήματα και 
πταίσματα, καταλογισμός ευθύνης). 

 Τίτλος Α’, αποτελούμενος από 16 κεφάλαια και συνολικά 120 άρθρα περί 
κακουργημάτων και πλημμελημάτων κατά της Πολιτείας όπως τα εγκλήματα κατά της 
εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας της Αυτοκρατορίας, περί διαχείρισης του 
δημοσίου χρήματος, της δωροδοκίας και τους απειθούντες δημοσίους υπαλλήλους, 
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έκδοση δημοσίων εγγράφων, λειτουργία της τηλεγραφικής συγκοινωνίας, 
ανεξιθρησκεία, κιβδηλείας και πλαστογραφίας, και περί εμπρησμού. 

 Τίτλος Β’, αποτελούμενος από δώδεκα κεφάλαια και 31 άρθρα περί κακουργημάτων και 
πλημμελημάτων κατά ιδιωτών και των επιβαλλομένων ποινών όπως ανθρωποκτονία ή 
τραυματισμός, προσβολή των χρηστών ηθών, η παράνομη κράτηση και απαγωγή 
ανηλίκων, ψευδομαρτυρία και ψευδορκία, συκοφαντία, εξύβριση και απόρρητο, κλοπή, 
χρεωκοπία και αισχροκέρδεια, κατάχρηση εμπιστοσύνης, εμπορικό ανταγωνισμό, 
καταστροφή και ζημιές κατά τρίτων. 

 Τίτλος Γ’, αποτελούμενος από ένα κεφάλαιο και 5 συνολικά άρθρα περί της δημόσιας 
υγείας και καθαριότητας και τη παραβίαση των αστυνομικών διατάξεων. 

Όπως αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην οθωμανική ιστορία η προστασία των ατομικών 
δικαιωμάτων κωδικοποιήθηκε και εξορθολογίστηκε εντός ενός ισλαμικού νομικού πλαισίου με 
το κράτος να δρα ως εγγυητής. Υπάρχει μια συνέργεια ανάμεσα στην παραδοσιακή απόδοση 
δικαιοσύνης που βασιζόταν στη Σαρία με το ποινικό δίκαιο δυτικού τύπου, καθώς πολλά 
χαρακτηριστικά του ισλαμικού νόμου, π.χ. η παρουσία των καδήδων σε όλες τις ποινικές 
διαδικασίες διατηρήθηκαν. Η συγχώνευση πρακτικών νεωτερικότητας όπως ο διοικητικός 
συγκεντρωτισμός, εξορθολογισμός και προτυποποίηση με τις παραδοσιακές οθωμανικές 
γραφειοκρατικές πρακτικές παρήγαν μια ολότελα νέα δυναμική, που κορυφώθηκε στη 
δημιουργία του οθωμανικού ποινικού συστήματος και σωφρονιστικών θεσμών. Πρακτικά, 
πρόκειται για νομιμοποίηση του Αυτοκρατορικού Οθωμανικού Ποινικού Κώδικα μέσω της 
διακήρυξης ότι βρίσκεται σε αρμονία με τις ισλαμικές νομικές αρχές και πρακτικές. Για 
παράδειγμα, το πρώτο άρθρο του Κώδικα αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Ἐπειδή ἒργον τῆς κυβερνήσεως εἶναι ἡ τιμωρία τῶν ἀμέσως κατά τῆς αρχῆς καί κατά τῶν 
ἰδιωτῶν διαπραττομένων ἐγκλημάτων διά τήν ἐκ τούτων συμβαίνουσαν διατάραξιν τῆς 
δημόσιας ἡσυχίας, τούτου ἓνεκα ὁ παρών νόμος ὁρίζει καί περιέχει τάς ποινάς καί τούς 
βαθμούς αυτῶν, ἡ ἐκτέλεσις τῶν οποίων ἀνήκει κατά τόν ἱερόν νόμον εἰς τήν ἀνωτάτην 
ἀρχήν, διατηρουμένων ἐν πάσῃ περιπτώσει ἀπροσβλήτων τῶν ὑπό τοῦ ἱεροῦ νόμου 
ὡρισμένων προσωπικῶν δικαιωμάτων. (Νικολαΐδης, 1890,σ. 2417). 

Οι νομοθέτες περιέγραψαν τα νέα εγκλήματα και καθόρισαν συγκεκριμένες ποινές για αυτά, με 
το άρθρο 2 να ταξινομεί τα εγκλήματα σε κακουργήματα, πλημμελήματα και πταίσματα και το 
άρθρο 3 αναφέρει ότι: 

 Τα κακουργήματα επιφέρουν τις ποινές του θανάτου, την ισόβια ή την πρόσκαιρη 
φυλάκιση, η κάθειρξη σε φρούριο, η στέρηση βαθμού και υπηρεσίας και τέλος η 
απώλεια των πολιτικών δικαιωμάτων. 

 Τα πλημμελήματα επιφέρουν επανορθωτικές ποινές όπως η φυλάκιση περισσότερο της 
μιας βδομάδας, υπερορία, αποβολή από τη δημόσια υπηρεσία και πρόστιμο. 

 Τα πταίσματα επιφέρουν αστυνομικές ποινές όπως η κράτηση από μια μέρα μέχρι μια 
βδομάδα και το πρόστιμο μέχρι 100 γρόσια. 

Με τις εξαιρέσεις των πολύ σοβαρών εγκλημάτων όπως η ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, η 
οργανωμένη ληστεία, ο στασιασμός και η προδοσία, καταργήθηκαν όλες οι σωματικές ποινές 
και τα βασανιστήρια περιορίζοντας την δυνατότητα των τοπικών δικαστών να χρησιμοποιούν 
ποινές όπως το ta’azir και siyasa. Οι ποινές αυτές αντικαταστάθηκαν με ρητώς καθορισμένα 
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πρόστιμα και φυλάκιση αναλογικά με το διαπραχθέν έγκλημα, ενώ η εξορία εφαρμοζόταν ανά 
περίπτωση και ορισμένες ποινές φυλάκισης για σοβαρά εγκλήματα εξακολουθούσαν να 
περιέχουν την καταναγκαστική εργασία, αλλά όχι πλέον στις γαλέρες του αυτοκρατορικού 
στόλου. Για τον σκοπό αυτό ιδρύθηκαν διάφορα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας στην 
Κύπρο, την Ρόδο και την Μυτιλήνη (Schull, 2014, σ. 24). 

Για παράδειγμα τα άρθρα 168-176 (Τίτλος Β’, Κεφάλαιο Α’) αφορούν την ποινή της 
ανθρωποκτονίας. Το άρθρο 168 ορίζει την ανθρωποκτονία, ενώ στο επόμενο άρθρο (169) 
ορίζεται η ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, η οποία τιμωρείται με τη θανατική ποινή (άρθρο 
170). Σύμφωνα με το άρθρο 172 «ὁ διαπράξας ἀνθρωποκτονίαν, ἀπαλλαγείς τῆς ποινῆς τοῦ 
ἀντιπεπονθός ἤ τῆς θανατώσεως, ὑφίσταται τήν τῶν ἰσοβίων ἤ τῶν πρόσκαιρων δεσμῶν, οὐχί 
ἐπί ἐλάσσονα τῆς δεκαπενταετίας χρόνον», ενώ το άρθρο 171 υποδεικνύει ότι η πιθανή αγωγή 
της οικογένειας του θύματος παραπέμπεται στο ιεροδικείο. Επιπρόσθετα, το άρθρο 181 
αναφέρει ότι αν κατά την ανθρωποκτονία, το τραυματισμό ή/και την αίκισις επιτελείται 
ταυτόχρονα η διατάραξη της τάξης και της δημόσιας ησυχίας, τότε εφαρμόζεται η ποινή του 
αντιπεπονθότος70, ενώ αντιστοίχως τα άρθρα 182 και 183 αναφέρουν ότι ο δράστης πληρώνει 
στην οικογένεια του παθόντα «την τιμή του αίματος» σύμφωνα με τον ιερό νόμο. 

Η επιρροή του ισλαμικού νόμου είναι εμφανής στον Κώδικα, καθώς για παράδειγμα η μοιχεία71 
(Παράρτημα άρθρου 201), τα τυχερά παιχνίδια (άρθρα 242-243) και η πώληση νοθευμένων 
ποτών και δηλητηρίων (άρθρα 192-195) απαγορεύονται. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι 
πρόκειται για έναν συμβιβασμό ανάμεσα στο «παλιό» και το «καινούργιο», ή την «παράδοση» 
και τη «νεωτερικότητα», και τις απαιτήσεις για γραφειοκρατική και διοικητική τυποποίηση και 
συγκέντρωση διαδικασιών, καθώς κανένα από τα δύο δεν θα λειτουργούσε από μόνο του. Ο 
ισλαμικός νόμος ήταν πλέον ξεπερασμένος για την νέα εποχή των αστικών εθνικών κρατών 
λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να μετεξελιχθεί σε ένα 
σύγχρονο κράτος. Παράλληλα όμως, οι μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο θα ήταν 
αδύνατον να γίνουν αποδεκτές αν δε συμβάδισαν με τον ισλαμικό νόμο, ο οποίος κυριαρχούσε 
στην ιδιωτική, κοινωνική και οικονομική ζωή των υπηκόων για σχεδόν έξι αιώνες. Σύμφωνα με 
τον Schull (2016, σ. 162) «αυτή είναι η οθωμανική νεωτερικότητα στη σαφήνεια της: οι 
Οθωμανοί ηγέτες και νομοθέτες ταυτόχρονα οικοδόμησαν τις ίδιες τις παραδόσεις της 
Αυτοκρατορίας με την υιοθέτηση και την προσαρμογή σύγχρονων εργαλείων διακυβέρνησης 
στο συγκεκριμένο πλαίσιο της Αυτοκρατορίας». 

                                            
70 Σύμφωνα με τη Βεζυρική Διαταγή που αναφέρεται στον Κώδικα: «…τό ποινικόν τμῆμα τοῦ ἀκυρωτικοῦ 
δικαστηρίου τοῦ ὑπαγομένου εἰς τό ὑπουργείον τῆς δικαιοσύνης, δι’ ὑπομνήματος αὑτοῦ προέτεινεν ὂτι εἶναι 
ἀνάγκη νά καθιερωθῇ σταθερά τις ἀρχή εἰς τό μέχρι τοῦδε ἰσχύον σύστημα περί τῆς πληρωμῆς τῆς εἰς τούς 
κληρονόμους τῶν φονευμένων ἀνηκούσης τιμῆς τοῦ αἳματος (δ’ηγέτ) ὀφειλομένης ὑπό τῶν φονέων τῶν 
καταδικαζομένων εἰς τήν πληρωμήν αὐτῆς καί εἰς θάνατον καί νά ἐκτελῆται ἡ ἀρχή αὓτη γενικῶς» (Νικολαΐδης, 
1890, σ. 2479). 
71 Χαρακτηριστικό της εκκομίσκευσης του ισλαμικού νόμου κι όχι της άκριτης υιοθέτησης του γαλλικού ποινικού 
κώδικα είναι η επιμέτρηση της ποινής στην περίπτωση της μοιχείας. Στην μοιχαλίδα απονέμεται ποινή από τρεις 
μήνες έως δύο έτη, ενώ στην περίπτωση άνδρα που απάτησε τη σύζυγό του θα πρέπει να αποδειχθεί το έγκλημα 
μετά από μήνυση της συζύγου και τιμωρείται με πρόστιμο από πέντε έως εκατό λίρες. 
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5.4 Οθωμανικός κώδικας του 1911 

Στις 4 Ιουνίου του 1911 επανεκδόθηκε ο Αυτοκρατορικός Οθωμανικός Ποινικός Κώδικας του 
1858 στην περισσότερο τροποποιημένη και αναπτυγμένη του μορφή, εφεξής Κώδικας του 1911. 
Οι τροποποιήσεις εστίαζαν σε τέσσερα πεδία δηλαδή: α) τον εξορθολογισμό των ποινών και των 
ποινικών διαδικασιών, β) την επέκταση και το συγκεντρωτισμό της κυβερνητικής εξουσίας να 
καθορίζουν και να επιδικάζουν την εγκληματική δραστηριότητα, γ) την απόκτηση του 
μονοπωλίου πάνω στη χρήση της βίας με την ανάληψη αποκλειστικής εξουσίας στον καθορισμό 
και την επιβολή ποινών, και δ) την ελαχιστοποίηση των ενδιάμεσων ανάμεσα στην κεντρική 
εξουσία και τους εγκληματίες. Η επανέκδοση του ποινικού κώδικα έγινε χάρη στις προσπάθειες 
της Επιτροπής Ένωσης και Προόδου, εφεξής Επιτροπή, να εξορθολογήσει και να καταστήσει 
κεντρικά ελεγχόμενο το σύστημα δικαιοσύνης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την 
δεύτερη συνταγματική περίοδο. Η σαρωτική αναθεώρηση του ποινικού κώδικα κατέληξε στη 
δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος φυλακών και οδήγησε σε ευρύτατες μεταρρυθμίσεις 
των φυλακών της Αυτοκρατορίας (Schull, 2014, σ. 30 ; 2012b, σ. 420). 

Η δομή του Κώδικα του 1911 ακολουθεί τη δομή του Κώδικα του 1858 αποτελούμενος από 265 
άρθρα χωρισμένα σε τέσσερα κεφάλαια ως ακολούθως: 

 Πρόλογος: αποτελούμενος από τέσσερα μέρη και συνολικά 47 άρθρα και θέτει τις 
βασικές αρχές των ποινών για τα κακουργήματα, πλημμελήματα και πταίσματα και τις 
περιπτώσεις που εξαιρούνται της νομικής ευθύνης επιμερισμού ποινής72. 

 Κεφάλαιο Α΄: αποτελούμενο από 16 μέρη και συνολικά 120 άρθρα και περιγράφει τα 
εγκλήματα και τις ποινές που απευθύνονται κυρίως κατά του Κράτους. 

 Κεφάλαιο Β΄: αποτελούμενο από 12 μέρη και συνολικά 86 άρθρα και περιγράφει τα 
εγκλήματα και τις ποινές κατά του ατόμου. 

 Κεφάλαιο Γ΄: αποτελούμενο από συνολικά από 12 άρθρα σχετικά με ζητήματα υγιεινής, 
καθαριότητας και αστυνομίας. 

Από το σύνολο των 265 άρθρων, τα 56 καταργήθηκαν, αναθεωρήθηκαν και/ή επεκτάθηκαν, 
δηλαδή πάνω από το 17%. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις συνοψίζονται (Schull, 2016, σσ. 
29-30 ; Bucknill & Utidjan, 1913, σ. xiv): 

 Νέες διατάξεις για τους κατ’ επανάληψη παραβάτες. 

 Έθεσε εκτός νόμου τη χρήση των βασανιστηρίων προκειμένου να αποσπαστούν η 
πληρωμή των τελών του δικαστηρίου, των προστίμων και η αποζημίωση των 
κλοπιμαίων. 

 Η χρήση της φυλάκισης για χρεοφειλέτες. 

 Η αφαίρεση του χρόνου έκτισης της ποινής πριν τη δίκη και την καταδίκη. 

 Κανονισμοί για τον καθορισμό της υπαιτιότητας των παιδιών, των φρενοβλαβών και 
υπέρ της αυτοάμυνας. 

 Αδικήματα και ποινές σχετικά με την εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια της 
Αυτοκρατορίας (άρθρα 48-66). 

 Νέα αδικήματα και ποινές σχετικά με τη δωροδοκία (άρθρα 67-81). 

                                            
72 Π.χ. ένας παραβάτης πριν εισέλθει στην εφηβεία δηλαδή τα 13 έτη (άρθρο 40), παράφρων (άρθρο 41), 
αυτοάμυνα ή προσβολή της τιμής (άρθρο 42), πρόνοια για την ιδιάζουσα κατάσταση των γυναικών (άρθρο 43). 
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 Εγκλήματα σχετικά με την αντιπολίτευση ή την καταστρατήγηση των πολιτειακών 
κανονισμών, ειδικότερα αναφορικά με τη δημόσια υγεία, την υγιεινή, την ασφάλεια και 
την τάξη. 

 Ποινές για παραμέληση καθήκοντος από τους δημόσιους αξιωματούχους (άρθρα 94-
102). 

 Κανονισμοί σχετικά με την παράνομη είσοδο σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις (άρθρα 244-
253). 

 Κανονισμοί σχετικά με την απαγόρευση της κακομεταχείρισης των ατόμων από την 
κυβερνητικούς αξιωματούχους, ειδικά σε σχέση με τα βασανιστήρια ή τις σωματικές 
βλάβες (άρθρα 103-111). 

 Κανονισμοί και ποινές σχετικοί με που αντιπολιτεύονται, απειθούν ή προσβάλλουν 
κυβερνητικούς αξιωματούχους (άρθρα 112-116). 

 Αδικήματα και ποινές σχετικά για την πλαστοπροσωπία κυβερνητικών αξιωματούχων 
(άρθρα 130-131). 

 Ποινές σχετικές με την καταστροφή τις τηλεφωνικές και τηλεγραφικές επικοινωνίες 
(άρθρα 134-136). 

 Κανονισμοί και ποινές σχετικά με την πλαστογραφία (άρθρα 148-162). 

 Κανονισμοί και ποινές σχετικά με τον εμπρησμό και την κατασκευή, την κατοχή και την 
πώληση παρανόμων όπλων και εκρηκτικών (άρθρα 163-167). 

 Εγκλήματα και ποινές σχετικά με την ανθρωποκτονία και τη σωματική επίθεση (άρθρα 
168-191). 

 Εγκλήματα και ποινές σχετικά με τις εκτρώσεις, την πώληση νοθευμένων ποτών και την 
πώληση φαρμάκων χωρίς εγγυήσεις (άρθρα 192-196). 

 Κανονισμοί και ποινές σχετικά με την παραβίαση της τιμής, όπως η παρενόχληση, οι 
παράνομες σεξουαλικές σχέσεις, απαγωγή ή βιασμό (άρθρα 197-202). 

 Ποινές και τροποποιήσεις σχετικά με την παράνομη φυλάκιση και την απαγωγή μωρών 
και παιδιών, ειδικά κοριτσιών (άρθρα 203-206). 

 Ποινές και κανονισμοί σχετικά με τη συκοφαντία, τις ύβρεις και την διαρροή μυστικών. 

 Κανονισμοί και ποινές σχετικά με τις κλοπές (άρθρα 213-215). 

 Κανονισμοί και ποινές σχετικά με την καταστροφή κυβερνητικής και ιδιωτικής 
περιουσίας (άρθρα 82-93). 

 Ποινές σχετικά με πλημμελήματα κατά ζητημάτων υγιεινής, καθαριότητας και την 
αστυνομία (άρθρα 254-265). 

Ο Κώδικας του 1911 έδινε μεγάλη βαρύτητα στην καταπολέμηση των βίαιων εγκλημάτων όπως 
η επίθεση, ο βιασμός και η ανθρωποκτονία ως μέσο για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και 
πειθαρχίας και με σκοπό τη συγκέντρωση της εξουσίας επί του μονοπωλίου της βίας και της 
τιμωρίας. Η αυξητική τάση τυποποίησης των ποινών δε συνεπαγόταν την ακύρωση του 
ισλαμικού νόμου, αλλά αντίθετα τη συμβολή του ισλαμικού νόμου και του κοσμικής νομοθεσίας 
ώστε να αναπτυχθεί ένα δικαιϊκό σύστημα που θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις ενός 
ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Αρχικά περιορίστηκε σημαντικά και τελικά απαγορεύτηκε εντελώς η δικαιοδοσία και η 
προτεραιότητα των ιεροδικείων στην επιδίκαση των ποινικών υποθέσεων σε σημείο που το 
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1917 τα ιεροδικεία έπαψαν με νόμο να δικάζουν οποιασδήποτε φύσης ποινική υπόθεση και να 
περιορίζονται αποκλειστικά στο οικογενειακό δίκαιο (Schull, 2012b, σ. 423). Οι αλλαγές αυτές 
βοήθησαν την οθωμανική διοίκηση να κερδίσει μεγαλύτερη πρόσβαση στις μάζες και να αξιώσει 
περισσότερη υπευθυνότητα για την ευημερία τους μέσω της προστασίας των ατομικών 
δικαιωμάτων και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Με αυτό τον τρόπο παρατηρείται αφενός ένας 
πρώιμος διαχωρισμός ανάμεσα σε Κράτος και θρησκευτικά καθιδρύματα κι αφετέρου το Κράτος 
πλέον κερδίζει ολοκληρωτικό έλεγχο επί όλων των ποινικών διαδικασιών εντός της επικράτειάς 
της. Σε αυτό το πλαίσιο οι ποινές ta’azir και siyasa συστηματοποιούνται και τυποποιούνται 
χάνοντας την αυθαίρετη φύση τους. 

Δεν πρόκειται για διακοσμητικές αλλαγές προς ικανοποίηση των δυτικών απαιτήσεων για 
μεταρρύθμιση και εκκοσμίκευση. Αντανακλούν την ανάδυση μιας μοναδικής Οθωμανικής 
νεωτερικότητας που συγχώνευσε τις πρακτικές και τους θεσμούς της παραδοσιακής ισλαμικής 
ποινικής δικαιοσύνης με νέες μεθόδους διακυβέρνησης. Έτσι, αναδείχτηκε ένα σύγχρονο 
δικαστικό σύστημα, το οποίο αφενός βασιζόταν και αφετέρου νομιμοποιούταν από τις 
ισλαμικές νομικές πρακτικές, αρχές και πρότυπα, αλλά παράλληλα ανανεωνόταν για να 
συναντήσει τις δομές του σύγχρονου κόσμου. 

Η διείσδυση του κράτους στην ιδιωτική ζωή του πληθυσμού του με σκοπό την αποδοτικότερη 
αξιοποίηση της κοινωνικής δύναμης του πληθυσμού είναι ένα από τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας όπως διαμορφώθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα στην Δυτική 
Ευρώπη. Τα κράτη άρχισαν να διατηρούν ολοένα και μεγαλύτερη εξουσία πάνω στην 
οικογενειακή και ιδιωτική ζωή των υποκειμένων τους στην προσπάθειά τους να ελέγξουν την 
κοινωνία στην βασικότερη βαθμίδα της, την οικογένεια. Η προσπάθεια αυτή στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία της δεύτερης συνταγματικής περιόδου καταφαίνεται αφενός στη δημιουργία 
ενός κεντρικά ελεγχόμενου σωφρονιστικού συστήματος σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα 
εισάγοντας αναλυτικές ετήσιες αναφορές και κεντρική διαχείριση και στοχεύοντας στον έλεγχο 
των παραβατικών και περιθωριακών στοιχείων της κοινωνίας. Αφετέρου στην ηλικιακή 
συγκεκριμενοποίηση της λογοδοσίας και της ικανότητας διαχωρισμού μεταξύ σωστού και λάθος 
στα δεκατρία έτη, ενώ στον ισλαμικό νόμο ήταν απροσδιόριστο ηλικιακά ως την είσοδο στην 
εφηβεία73 (Schull, 2014, σ. 173). Ο νέος ποινικός κώδικας παγίωσε το μονοπώλιο της εξουσίας 
στα χέρια του κράτους τουλάχιστον αναφορικά με το έγκλημα και την τιμωρία επεκτείνοντας το 
στην καθημερινή ζωή των υποκειμένων. 

 

                                            
73 Σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο ένας ανήλικος λογοδοτούσε για τις πράξεις του όταν υπήρχαν σαφείς ενδείξεις 
ότι έχει μπει στην εφηβεία, δηλαδή με τη σωματική εκδήλωση, τις ονειρώξεις για τα αγόρια και την εμμηνόρροια 
για τα κορίτσια και ποτέ πριν τα δεκαπέντε έτη. 
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6. Η επικράτηση της φυλακής στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία 

Η απαρχή της αναμόρφωσης των οθωμανικών φυλακών εντοπίζεται, όπως αναφέρθηκε, στον 
Κώδικα του 1858, καθώς σηματοδότησε τη μετάβαση από τις σωματικές ποινές στη φυλάκιση 
και τα πρόστιμα ως πρωταρχικές μορφές ποινικής καταστολής. Η σαρωτική όμως αλλαγή στο 
ποινικό δίκαιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εντοπίζεται κατά τη διάρκεια της Δεύτερης 
Συνταγματικής περιόδου, όπου δημιουργείται ένα κεντρικό σύστημα φυλακών και εφαρμόζεται 
ένα εντατικό σύστημα αναμόρφωσης των φυλακών της επικράτειας. Η βάση για την μετατόπιση 
κρύβεται στην ανάγκη για εξορθολογισμό και συγκέντρωση της εξουσίας από το Κράτος, και 
συγκεκριμένα στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο. Κατά τη φουκωική παραδοχή, το 
αποτελεσματικό, ισχυρό και σύγχρονο κράτος βασίζεται στην αρχή ότι αυτό διατηρεί τον έλεγχο 
και την εφαρμογή του κανόνα δικαίου σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Παράλληλα, σύμφωνα 
με τον βεμπεριανό ορισμό το βασικό χαρακτηριστικό του κράτους είναι ότι ενοποιεί τη βία με 
την εξουσία ασκώντας με επιτυχία το μονοπώλιο της νόμιμης φυσικής βίας εντός της 
επικράτειάς του μέσα από κανόνες που παράγονται από νομοθετική νομιμοποιημένη εξουσία 
(Hague and Harrop, 1982/2011, σ. 53). Σε αυτό το πλαίσιο, ο προσδιορισμός και η τιμωρία όσων 
αποτελούσαν –αποδεδειγμένα ή μη— απειλή στην εξουσία και τη δημόσια ασφάλεια κατέστη 
πρωταρχικός στόχος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Ο μοναδικός 
τρόπος να επιτευχθεί αυτό ήταν δομική αναδιάρθρωση του ποινικού δικαστικού συστήματος 
και των μηχανισμών επιτήρησης. 

Παράλληλα όμως με την αναγκαιότητα, υπήρχε η ιδεολογική διασύνδεση με την μεταρρύθμιση 
των φυλακών, καθώς η φυλακή θεωρήθηκε ήδη από την εποχή του Bentham και του Beccaria 
ως η ποινή του πολιτισμένου κόσμου σε αντίθεση με τη βαρβαρότητα των σωματικών ποινών. 
Ξεκινώντας από τον 19ο αιώνα οι οθωμανικές φυλακές υπέστησαν ριζικές μεταβολές ως 
αποτέλεσμα των σαρωτικών αλλαγών στη διακυβέρνηση που επέφεραν οι μεταρρυθμίσεις του 
Τανζιμάτ, καθώς οι οθωμανοί γραφειοκράτες συνέδεσαν την άνοδο του εθνικισμού και τον 
εκπολιτισμό με την ποινική δικαιοσύνη και τις φυλακές (Schull, 2014, σ. 42). Ειδικότερα, οι 
βαθύτερες αλλαγές υπήρξαν με όρους πολιτικής και τεχνικών διακυβέρνησης που 
ενστερνίστηκε η ελίτ των αξιωματούχων της εποχής. Η οθωμανική ελίτ της περιόδου μετά το 
Τανζιμάτ, και κυρίως από το 1908 και μετά, επηρεασμένη από το δυτικό τρόπο σκέψης και με 
ευρωπαϊκή μόρφωση, εισήγαγε νέες μορφές διακυβέρνησης και συμπεριφορές 
εγκαταλείποντας τις παλιές απολυταρχικές πρακτικές που δέσποζαν στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία συνδυάζοντας την οικοδόμηση του έθνους και πολιτισμού με τη δημιουργία ενός 
σύγχρονου πλαισίου ποινικής δικαιοσύνης και συστήματος φυλακών. 

Όπως στην Δυτική Ευρώπη τον 18ο αιώνα, ομοίως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του 19ου και 
κυρίως του 20ου αιώνα, το Κράτος επεκτάθηκε κατά πολύ σε μέγεθος, λειτουργίες και 
προσωπικό. Ο Quataert (2005, σ. 62) αναφέρει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι από 2.000 στο τέλος 
του 18ου αιώνα έφτασαν τις 35.000 με 50.000 γύρω στο 1908, ενώ ο στρατός αυξήθηκε από 
24.000 στρατιώτες το 1837 σε 120.000 τη δεκαετία του 1880. Έτσι, η γραφειοκρατία διογκώθηκε 
και επεκτάθηκε σε τομείς που προηγουμένως διαχειρίζονταν οι θρησκευτικές κοινότητες, τα 
μιλλέτ, όπως σχολεία, ορφανοτροφεία και άσυλα. Ο Goffman (1994, σ. 26) υπογραμμίζει ότι η 
γραφειοκρατία αποτελεί μείζονα μέθοδο διαχείρισης ολοτήτων ανθρώπων, καθώς υποστηρίζει 
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τη διαδικασία της επιτήρησης ως λειτουργία-κλειδί για την ανάδειξη των ολοπαγών ιδρυμάτων. 
Σε αυτό το πλαίσιο η αύξηση της γραφειοκρατίας και των δημοσίων υπαλλήλων υποδεικνύει τη 
διάθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για συγκεντρωτισμό της εξουσίας και 
αποτελεσματικότερη επιτήρηση του σώματος της κοινωνίας. Το ανθρώπινο σώμα μετατρέπεται 
σε πολιτικό σώμα στο οποίο «…οι συσχετισμοί εξουσίας ασκούν πάνω του άμεσο έλεγχο… το 
επενδύουν, το σημαδεύουν, το δαμάζουν, το βασανίζουν, το υποβάλλουν σε αναγκαστική 
εργασία, το υποχρεώνουν σε συμμετοχή σε τελετουργίες, απαιτούν από αυτό σήματα» 
(Foucault, 1989, σ. 38). Επίσης, το σώμα μετατρέπεται σε οικονομικό σώμα μέσω της 
χρησιμοποίησής του ως παραγωγική δύναμη καθυποταγμένο σε σχέσεις εξουσίας και 
κυριαρχίας. 

Παράλληλα, οι παραδοσιακοί πυλώνες άσκησης εξουσίας, όπως το σώμα των Γενιτσάρων και οι 
συντεχνίες, αποδυναμώθηκαν σημαντικά μετά το 1826, ενώ η κρατική παρακολούθηση του 
πληθυσμού γιγαντώθηκε με τη δημιουργία ενός σημαντικού δικτύου κατασκόπων. Το Τανζιμάτ 
σηματοδότησε μια νέα εποχή για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που προσπάθησε να 
αναδιαμορφώσει όλες τις δυστοκίες της κοινωνίας και της δημόσιας ζωής με την εφαρμογή ενός 
μηχανισμού συγκέντρωσης της εξουσίας και επιβολής της επιτήρησης σε όλες τις πτυχές της 
κοινωνικής ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, βασική μέριμνα της οθωμανικής διοίκησης ήταν η 
διατήρηση της τάξης και της κοινωνικής συνοχής. Το μεταναστευτικό κύμα από την περιφέρεια 
προς τις πόλεις ως αποτέλεσμα των ηττών στους πολέμους και της οικονομικής ύφεσης 
επέδρασε στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών και κυρίαρχα αυτές που αφορούν τη 
διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης, καθώς οι νεοφερμένοι στις πόλεις θεωρούνταν ως 
«…ανεξέλεγκτα και μη-ποιοτικά υποκείμενα που δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν στην 
κοινωνία» (Şen, 2005, σ. 24). Έτσι, η θεσμοποίηση των φυλακών βασίστηκε στην επωφέλεια της 
κοινωνίας και εκφράστηκε σε συγκεκριμένες πολιτικές μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Για τον 
λόγο αυτό, τα υποκείμενα έπρεπε να τεθούν υπό τον έλεγχο μέσω των τεχνολογιών εξουσίας 
ως την παραγωγική ικανότητα του σώματος σε μια καπιταλιστική τάξη πραγμάτων και βάσει 
των σχέσεων υποταγής και υπακοής. 

Η κυβερνητική ελίτ με τις δυτικές επιρροές ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο προέβη στην 
ίδρυση αστυνομίας, που κατέστη κομβική στην εγκαθίδρυση του μηχανισμού επιτήρησης, ο 
οποίος λειτουργεί παράλληλα και συνεπικουρικά με τη δικαιοσύνη «…στοιχεία μιας και μόνης 
διαδικασίας: η αστυνομία να εξασφαλίζει τη δράση της κοινωνίας πάνω στο κάθε άτομο, και η 
δικαιοσύνη τα δικαιώματα των ατόμων απέναντι στην κοινωνία» (Foucault, 1989, σ. 127). 
Βέβαια στην οθωμανική περίπτωση ο πρωταρχικός κίνδυνος ήταν ο έλεγχος της κοινωνίας ώστε 
να αποκλειστούν –ή έστω να περιοριστούν— πιθανές στασιάσεις προς την κεντρική εξουσία. 

6.1 Οι φυλακές μέχρι το Τανζιμάτ 

Ελάχιστα κτίρια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κτίστηκαν αποκλειστικά ως φυλακές, ενώ 
συνήθως στεγαζόταν στα μπουντρούμια των παλατιών και των φρουρίων που χτίστηκαν από 
τους Σουλτάνους στις δύο πλευρές του Βοσπόρου, όπως το Rumeli Hissar, το Επταπύργιο, το 
Seraglio, το Bagnio. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία χωριζόταν για 
διοικητικούς λόγους σε βιλαέτια, σαντζάκια και καζάδες και η κάθε διοικητική περιφέρεια 
διατηρούσε το δικό της δίκτυο φυλακών. Στις φυλακές των καζάδων κρατούνταν οι 
κατηγορούμενοι εν αναμονή εκδίκασης της υπόθεσής τους ή όσοι καταδικάστηκαν με μικρές 



ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: ΤΟ ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ  ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Κεφάλαιο 6: Η επικράτηση της φυλακής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

ΠΜΣ στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμό στην ΑΝ & ΝΑ Ευρώπη 
Διπλωματική εργασία της Αικατερίνης Γιαννουκάκου [83] 

ποινές. Η ποινή φυλάκισης για τα σοβαρότερα εγκλήματα εκτίονταν στις φυλακές είτε των 
σαντζακίων είτε των βιλαετίων, ενώ για ειδικά ποινικά εγκλήματα και κυρίως για αδικήματα 
πολιτικής φύσεως οι καταδικασμένοι στέλνονταν στις φυλακές της Ρόδου, της Σινώπης, της 
Τρίπολης και σε άλλες ανάλογες φυλακές στην Αυτοκρατορία (Griffiths, n.d., σ. 281). 

Πριν το 1850, και την έκθεση του Βρετανού Πρεσβευτή Canning74, οι οθωμανικές φυλακές 
παρουσίαζαν μια μελανή εικόνα. Δεν ακολουθούνταν μια κοινή αρχιτεκτονική στο χτίσιμο των 
φυλακών και συνήθως συνίσταντο από πρόχειρες κατασκευές σε στρατιωτικά κτίρια, φρούρια 
ή παραρτήματα κυβερνητικών κτιρίων, στα οποία οι συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής ήταν 
τραγικές, όπου επικρατούσαν η βρωμιά, η υγρασία και οι εν γένει επιβλαβείς συνθήκες για την 
υγεία, κυρίως λόγω της πλημμελούς συντήρησης και του υπερπληθυσμού των φυλακών. Ως εκ 
τούτου, οι περισσότεροι κρατούμενοι είχαν μικρή πρόσβαση σε καθαρό αέρα, εκγύμναση, 
επαρκές φαγητό ή ιατρική περίθαλψη., ενώ οι κρατούμενοι βασίζονταν κυρίως στην οικογένειά 
τους, τους φίλους τους ή δωρεές από θρησκευτικά ιδρύματα για την εξασφάλιση των 
απαραίτητων εφοδίων και φαγητού –εκτός από οινοπνευματώδη ποτά— για την καθημερινής 
τους διαβίωση. Τέλος, όλες οι μορφές κρατούμενων (υπόδικοι, κατάδικοι, άνδρες, γυναίκες, 
ανήλικοι) κρατούνταν όλοι μαζί χωρίς να τηρούνται οι αρχές του διαχωρισμού ανά φύλο, ηλικία 
και αδίκημα (Schull, 2014, σ. 45 ; Griffiths, n.d., σ. 281). Συγκεκριμένα αναφέρει: 

Στην Τουρκία, όπου φυλακές υπάρχουν σε κάθε πόλη και κωμόπολη ενός συγκεκριμένου 
μεγέθους, και όπου ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί μέχρι στιγμής στην επιστήμη της 
κατασκευής και διαχείρισής τους, υπάρχει αρκετός χώρος για βελτίωση χωρίς 
σημαντικές δαπάνες. Πολύς περιττός σωματικός πόνος, πολύ από το κακό που 
προέρχεται από την ηθική κατάπτωση και από μια διεφθαρμένη και σκληρή άσκηση της 
εξουσίας που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο, μπορεί να απομακρυνθεί απευθείας 
από λίγα νομοθετήματα και αντίστοιχες ρυθμίσεις. Ακόμα και η υιοθέτηση αυτών των 
απαραίτητων προϋποθέσεων σε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα βελτίωσης μπορεί με 
δυσκολία να υλοποιηθεί χωρίς κάποια επιπλέον έξοδα. Αλλά στο σύγχρονο εξελιγμένο 
κράτος της ανθρώπινης γνώσης και της κοινής γνώμης, καμία κυβέρνηση που σέβεται 
τον εαυτό της και αξιώνει μια θέση ανάμεσα στις πολιτισμένες κοινωνίες μπορεί να 
εθελοτυφλεί μπροστά στις καταχρήσεις που κυριαρχούν, ή στις φρικαλεότητες που οι 
προηγούμενες εποχές έχουν κληροδοτήσει σε αυτό το κομμάτι της διοίκησης της, οι 
οποίες διαχωρίζουν την καταστολή του εγκλήματος και τον προσωπικό εξαναγκασμό της 
ενοχής ή του κατηγορούμενου. (Schull, 2014, σ. 191). 

Την κατάσταση αυτή επιφορτίστηκε ο διορισμένος από την Πύλη Βρετανός Ταγματάρχης 
Gordon να αναμορφώσει. Προσπάθησε να εισάγει το πρότυπο της αναγκαστικής εργασίας κατά 

                                            
74 Σημαντική υπήρξε η συνεισφορά του Βρετανού Πρεσβευτή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, Sir Stratford Canning, 
ο οποίος διεξήγε το 1851 επιθεωρήσεις στις φυλακές της Αυτοκρατορίας με σκοπό να καταγράψει τις συνθήκες και 
να βοηθήσει τους Οθωμανούς στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις βάσει αρχών που ίσχυαν στον πολιτισμένο κόσμο. 
Οι αναφορές από τις επιθεωρήσεις κατέληξαν το 1851 στην έκδοση του «Μνημονίου περί της Βελτιώσεων των 
Φυλακών στην Τουρκία» (“Memorandum on the Improvement of Prisons in Turkey”) στο οποίο σαφώς συνδέει 
αφενός τις σύγχρονες ποινικές πρακτικές με την ηθική αναμόρφωση των κρατουμένων, τη σωστή υγεία και υγιεινή 
και αφετέρου την αποτροπή των εγκλημάτων με την πρόοδο της επιστήμης, τη λογική και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
Οι ιδέες αυτές αποτυπώνονται στο Islâhat Fermânı του 1856 «Θα ληφθούν μέτρα… για την μεταρρύθμιση του 
σωφρονιστικού συστήματος όπως εφαρμόζεται στα κέντρα κράτησης, τιμωρίας ή σωφρονισμού… ώστε να 
συμφιλιωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα με τη δικαιοσύνη» (Schull, 2014, σ. 43). 
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τα αγγλικά και αμερικανικά πρότυπα στις οθωμανικές φυλακές, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Οι 
προτάσεις του όμως βρήκαν ευήκοα ώτα στην κυβέρνηση και έτσι ο Κώδικας του 1858 εισήγαγε 
την ταξινόμηση των κρατουμένων σε τέσσερις κατηγορίες: α) τους υπόδικους, β) τους 
καταδικασθέντες για πλημμελήματα, γ) τους καταδικασθέντες για πταίσματα και δ) τους 
καταδικασθέντες για κακουργήματα. Παρόλα αυτά, η οθωμανική διοίκηση δεν προχώρησε στην 
χρηματοδότηση των απαιτούμενων αλλαγών, εκτός από την οικοδόμηση ενός πρότυπου 
σωφρονιστηρίου75 στην Κωνσταντινούπολη το 1871 (Schull, 2014, σσ. 46-47 ; Şen, 2005, σ. 65). 

Ένας επιπλέον λόγος που η Οθωμανική Αυτοκρατορία προχώρησε στη μεταρρύθμιση των 
φυλακών ήταν η ελπίδα ότι οι μεταρρυθμίσεις θα έπειθαν τις Μεγάλες Δυνάμεις να 
αντιμετωπίζουν την Αυτοκρατορία ισότιμα και ότι θα καταργούνταν οι ταπεινωτικές 
διομολογήσεις (Schull, 2014, σ. 46). Η υιοθέτηση της οικουμενικής αρχής της αποστέρησης της 
ελευθερίας ως την κύρια μέθοδο σωφρονισμού βασίστηκε στην ιδέα ότι ο χρονικός καθορισμός 
της φυλάκισης ανάλογα με το αδίκημα αποτελούσε μετρήσιμο μέγεθος. Αντίθετα, ο πόνος των 
σωματικών ποινών δεν μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί, καθώς εφαρμοζόταν ανά περίσταση και 
βασιζόταν στη διακριτική ευχέρεια του καδή να ορίσει την ποινή. Στόχος ήταν η εκλογίκευση, η 
μέτρηση και τυποποίηση των ποινών που θα ικανοποιούσαν τις διακηρύξεις ισότητας ανάμεσα 
στους υπηκόους. Ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος ήταν η εγκόλπωση στους 
μηχανισμούς του κράτους όλων των υπηκόων με τη δημιουργία ενός ενιαίου σώματος πολιτών. 
Η αυξανόμενη εξουσία του κέντρου και η γραφειοκρατία προκάλεσε την αναθεώρηση όλων των 
θεσμών και των παλιών πολιτικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά κυρίως προκάλεσε την 
μεταβολή της νοοτροπίας της κυβερνητικής ελίτ. Η συνειδητότητα της κυβερνητικής ελίτ για την 
αναγκαιότητα των φυλακών επαφιόταν στις αρχές της αναμόρφωσης και της κυβερνολογικής 
με τη διείσδυση των αρχών της φουκωικής μικροεξουσίας πάνω στο σώμα (Şen, 2005, σ. 17). 

Οι προηγούμενες μορφές φυλάκισης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν περιοριστικού και 
προσωρινού χαρακτήρα, όπως ακριβώς οι προσωφρονιστικές φυλακές της Ευρώπης πριν τον 
18ο αιώνα. Ο Yıldız (2002 όπως παραπέμπεται σε Şen, 2005, σ. 45) περιγράφει δύο είδη 
φυλακών: α) τη φυλακή Zindan76 και τη β) τη φυλακή Mahbes. Στην πρώτη περίπτωση η 
φυλάκιση δεν καθοριζόταν από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 
ήταν περιοριστικής μορφής και αφορούσε άτομα που περίμεναν να δικαστούν. Οι δύο, όμως, 
αυτές μορφές φυλάκισης δεν ανταποκρίνονται στη σύγχρονη έννοια της φυλακής και οι 
μεταρρυθμίσεις του 19ου αιώνα μετέτρεψαν τη φυλακή σε θεσμό συμμόρφωσης και 
σωφρονισμού εισάγοντας την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση ως αναπόσπαστα 

                                            
75 Πρόκειται για το Dersaadet hapishane-yi umumisi που κτίστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1871 κοντά στο 
Ιπποδρόμιο και εκπλήρωνε τις προτάσεις του Canning. Το σχέδιο ήταν να οικοδομηθούν ανάλογα σωφρονιστήρια 
σε κάθε επαρχιακή πρωτεύουσα, αλλά δεν ευόδωσε τελικά (Schull, 2014, σ. 47). 
76 Η λέξη Zindan προέρχεται από τα περσικά (زندان) και ταυτίστηκε με τον εγκλεισμό σε πύργους φρουρίων, όπου 
οι συνθήκες ήταν άθλιες κυρίως λόγω της υγρασίας και της ακαταλληλότητας των χώρων. Οι πιο γνωστές φυλακές 
Zindan της εποχής ήταν το Yedi Kule και Baba Cafer στο Eminönü και η Shipyard στο Kasımpaşa. Ο φυλακές Zindan 
έκλεισαν οριστικά το 1831, ενώ οι πύργοι των φρουρίων συνέχισαν να χρησιμοποιούνται ως φυλακές Zindan από 
τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης (Şen, 2005, σσ. 78-79). 
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συστατικά της διαδικασίας αναμόρφωσης των κρατουμένων με σκοπό να τους μετατρέψουν σε 
χρηστά μέλη της κοινωνίας77. 

6.2 Νόμος περί της εσωτερικής διοικήσεως των εν ταις 
Αυτοκρατορικαίς χώραις φυλακών των καταδίκων και υποδίκων 
(Hapishane ve Tevkifhane Nizamnamesi) 

Ο νόμος «Περί της εσωτερικής διοικήσεως των εν ταις Αυτοκρατορικαίς χώραις φυλακών των 
καταδίκων και υποδίκων» (Hapishane ve Tevkifhane Nizamnamesi), εφεξής νόμος περί 
φυλακών, που εκδόθηκε στις 2 Δζεμαζηλαχήρ 1299 (29 Μαϊου 1299 έτος Εγίρας – 1880 καθ’ 
ημάς) ξεκινάει με τη σημείωση ότι «…συνεπεία τῆς διαμειφθείσης ἀλληλογραφίας ὁ Ὑψ. 
Πρωθυπουργός… διέταξε νά ἀποσταλῇ εἰς τούς δικαστικούς ὑπαλλήλους τό συνταχθέν 
νομοσχέδιον ἐν εἴδει ὁδηγιῶν πρός βελτίωσιν τόγε νῦν τῆς ἐσωτερικής διοικήσεως τῶν φυλακῶν 
ὑπό τόν ὃρον τοῦ νά μελετηθῆ κατόπιν ἡ ριζική βελτίωσις αυτῶν» (Νικολαΐδης, 1890, σ. 2664). 

Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ήδη από τον τίτλο υπάρχει ένας διαχωρισμός των φυλακών σε 
αυτές των καταδίκων και σε αυτές των υποδίκων. Το άρθρο 2 καθορίζει ότι οι φυλακές των 
υποδίκων (tevkifhane) προορίζονται μόνο για τους κατηγορούμενους και τους ενόχους που 
περιμένουν ανάκριση ή δίκη, ενώ στο άρθρο 3 ορίζονται οι φυλακές των καταδίκων (hapishane) 
προορίζονται για όσους έχουν καταδικαστεί. Στις φυλακές των υποδιοικήσεων (καζάδων) 
κρατούνται οι καταδικασθέντες για πταίσματα ή πλημμελήματα έως τρεις μήνες, στις φυλακές 
των διοικήσεων (σαντζάκια) οι καταδικασθέντες έως τρία. Μόνο οι καταδικασθέντες για σοβαρά 
εγκλήματα και καταναγκαστικά έργα για πέντε έτη ή περισσότερο κρατούνταν σε ειδικά 
κατασκευασμένα σωφρονιστήρια σε συγκεκριμένες πόλεις της Αυτοκρατορίας, όπως η 
Κωνσταντινούπολη, Ανδριανούπολη, Σμύρνη και η Σινώπη. 

Συνολικά ο νόμος αποτελείται από 97 άρθρα χωρισμένα σε έξι κεφάλαια ως ακολούθως: 

 Κεφάλαιο Α΄: «Τμήματα εἰς ἅ διαιρούνται αἱ φυλακαί, τά περιεχόμενα καί κατάταξις τῶν 
ὑπαλλήλων αυτῶν», συνολικά 14 άρθρα (1 έως 14). 

 Κεφάλαιο Β΄: «Περί καθηκόντων τῶν ὑπαλλήλων», συνολικά 38 άρθρα (15 έως 52). 

 Κεφάλαιο Γ΄: «Περί τῆς διατροφῆς τῶν κρατουμένων καί φυλακισμένων, τῶν ἐνδυμάτων 
καί κλινῶν αυτῶν, τοῦ νοσοκομείου και τῶν κλινῶν και ἐδωδίμων τῶν ἀσθενῶν καί περί 
τῶν ἐδωδίμων τῶν ὑγιῶν», συνολικά 16 άρθρα (53 έως 68). 

 Κεφάλαιο Δ΄: «Περί τῆς ἐργασίας τῶν φυλακισμένων», συνολικά 4 άρθρα (69 έως 72). 

 Κεφάλαιο Ε΄: «Γενικαί διατάξεις ἀφορῶσαι εἰς τους κρατουμένους καί φυλακισμένους», 
συνολικά 18 άρθρα (73 έως 90). 

 Κεφάλαιο Στ΄: «Διατάξεις διάφοροι», συνολικά 7 άρθρα (91 έως 97). 

Το κείμενο προβλέπει λεπτομερώς τη διαμονή των κρατουμένων και τη συμπεριφορά των 
σωφρονιστικών υπαλλήλων προς αυτούς, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι στα άρθρα 69-72 
προβλέπεται η εργασία εντός των φυλακών με σκοπό την καταπολέμηση της αεργίας των 
                                            
77 Οι πρώτες φυλακές με τη σύγχρονη έννοια του όρου εμφανίστηκαν σε ορισμένες σημαντικές περιφερειακές 
πόλεις όπως στο Nevşehir το 1849, στο Sürüç το 1852, στο Vezirköprü το 1870, στο Kastamonu το 1889, στο Erzurum 
το 1900, στο Manavgat το 1852, στο Şırnak το 1886, στο Alaçam το 1890, στο Kınık το 1907, στο Manyas το 1910, 
στο Cide και το İpsala γύρω στα 1900s, στο Çiçekdağ γύρω στα 1918s, στο Diyarbakır το 1864, στη Sinop γύρω στα 
1880s, στο Kırklareli το 1888, στην Kütahya το 1890, στην Bafra το 1895, στο Ordu το 1899 (Şen, 2005, σ. 79). 
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κρατουμένων (άρθρο 69), ενώ το άρθρο 71 ορίζει ότι οι κρατούμενοι οφείλουν να εργάζονται. 
Εξαιρούνται μόνο οι κρατούμενοι, οι οποίοι δεν επιβαρύνουν το δημόσιο για τη διατροφή τους 
και εργάζονται κατά βούληση. Η μισή αμοιβή της εργασίας κρατείται από την κυβέρνηση για τη 
διαμονή και τη διατροφή τους, ενώ το υπόλοιπο τηρείται για να παραδοθεί στους κρατούμενους 
όταν υπάρχει ανάγκη και γι’ αυτό τηρείται χωριστό βιβλίο. Μέσω της καταναγκαστικής εργασίας 
οι ιθύνοντες στόχευαν να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ανέργων με την παροχή εφοδίων 
επαγγελματικής αποκατάστασης, ώστε μετά την απόλυσή τους από τις φυλακές να έχουν την 
ευκαιρία αποκατάστασης, καθώς θεωρούταν ως πιθανή απειλή της ασφάλειας της κοινωνίας, 
βασική μέριμνα της οθωμανικής διοίκησης. 

Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά τα καθήκοντα των πνευματικών λειτουργών εξειδικεύοντας 
ότι υπάρχουν τόσο ιμάμηδες όσο και πνευματικοί λειτουργοί των υπολοίπων θρησκειών (άρθρα 
49 έως 52) που φροντίζουν την εκτέλεση των θρησκευτικών καθηκόντων των κρατούμενων. 
Υπάρχει μέριμνα για το διαχωρισμό και την χωριστή διαβίωση τόσο των γυναικών (άρθρο 6) όσο 
και των εφήβων (άρθρο 93), οι οποίοι μετά από έγκριση του διευθυντή εκπαιδεύονται από τους 
πνευματικούς υπαλλήλους της φυλακής. Σημαντικό είναι επίσης ότι ο νόμος περιλαμβάνει 38 
άρθρα που αφορούν την συμπεριφορά των σωφρονιστικών υπαλλήλων προς τους 
κρατούμενους επισημαίνοντας τα καθήκοντα του διευθυντή (άρθρα 16 έως 19), των 
γραμματέων (άρθρα 20 και 21), των αρχιφυλάκων και λοιπών φυλάκων (άρθρα 22 έως 44). Ο 
νόμος σαφώς ορίζει την νέα διαδικασία επιλογής προσωπικού, το οποίο πρέπει να έχει τα 
απαραίτητα προσόντα, χαρακτηριστικά και ικανότητες προσομοιώντας με το μοντέλο των 
ευρωπαϊκών φυλακών. Ειδικά για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους προβλέπεται ότι πρέπει να 
γνωρίζουν γραφή, ανάγνωση και αριθμητική και να έχουν αποδεδειγμένη γνώση του ποινικού 
κώδικα όπως επικυρώνεται από εξετάσεις. Επίσης, οι φύλακες πρέπει να είναι από 30 μέχρι 50 
ετών (άρθρο 22), ενώ επιπλέον απαγορεύεται η είσοδος των κρατουμένων στα δωμάτια των 
φυλάκων (άρθρο 29) και εν γένει η οποιαδήποτε διάδραση και προσωπική επικοινωνία 
ανάμεσα σε υπαλλήλους και κρατούμενους (άρθρο 41). Επιπλέον, αρετές όπως τάξη, πειθαρχία, 
ηθικό χαρακτήρα και εργασιακή εμπειρία ήταν προαπαιτούμενα. Γι’ αυτό το λόγο συνήθως ως 
φύλακες διορίζονται πρώην στρατιωτικοί και χωροφύλακες, καθώς εξαιτίας της εκπαίδευσής 
τους, της πειθαρχίας τους και της εμπειρίας τους αποτελούσαν τους ιδανικούς υπαλλήλους για 
ένα ολοκληρωτικό ίδρυμα, όπως η φυλακή, ώστε να επιτηρούν, πειθαρχοποιούν και 
αναμορφώνουν τους εγκληματίες (Schull, 2014, σ. 152). 

Τέλος, υπάρχει η πρόβλεψη για την ύπαρξη ιατρού στις φυλακές (άρθρα 45 έως 49), ο οποίος 
επιβαρύνεται με την καθημερινή παρακολούθηση της κατάσταση υγείας των ασθενών όπως 
επίσης και της καθαριότητας των φυλακών με εβδομαδιαία επιθεώρηση όλων των χώρων της. 
Συνεπικουρικά, τα άρθρα 61 έως 64 περιγράφουν τους χώρους του νοσοκομείου με 
λεπτομέρειες μέχρι τα στρώματα και τα κλινοσκεπάσματα. 

Παρότι, λοιπόν, δεν επικυρώθηκε με σουλτανικό διάταγμα και γι’ αυτό ενείχε ανεπίσημη ισχύ, 
πρόκειται για ένα μοναδικό νομοθέτημα στη σωφρονιστική ιστορία της Αυτοκρατορίας. 
Καθίσταται σαφές ότι η ίδρυση των οθωμανικών φυλακών βασίστηκε στη λογική της ηθικής 
αναμόρφωσης των κρατουμένων, όπως ακριβώς συνέβη και στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική 
κατά τον 18ο αιώνα. Οι αναμορφωτές των οθωμανικών φυλακών βασίστηκαν κυρίως στις 
γαλλικές και πρωσικές φυλακές και προσάρμοσαν τα πρότυπα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
της Αυτοκρατορίας. Με αυτό τον τρόπο οι φυλακές λειτουργούσαν εκτός από χώρους 
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διαχωρισμού των επικίνδυνων στοιχείων από την κοινωνία, αλλά και ως χώροι αναμόρφωσης 
με την επιτέλεση λειτουργιών όπως η εκπαίδευση, η ηθική και θρησκευτική διαπαιδαγώγηση 
και η επαγγελματική κατάρτιση. Ειδικά μετά το 1876 οι κρατούμενοι ήταν υποχρεωμένοι να 
μαθαίνουν γραφή και ανάγνωση, εκπαιδεύονταν σε κάποια τέχνη την οποία θα μπορούσαν να 
εξασκήσουν μετά την απελευθέρωσή τους (Schull, 2014, σσ. 47-48 ; Şen, 2005, σ. 101). 

Ο μηχανισμός των φυλακών χρησιμοποίησε τρία σχήματα για να επιβληθεί: α) το πολιτικο-ηθικό 
σχήμα της ατομικής απομόνωσης και της ιεραρχίας, β) το οικονομικό σχήμα της αναγκαστικής 
εργασίας, και γ) το τεχνικο-ιατρικό σχήμα της ίασης και της ομαλοποίησης. Η φυλακή 
υπερβαίνει την πρακτική της κράτησης των υπόλοιπων ολοπαγών συστημάτων εξαιτίας της 
υιοθέτησης πειθαρχικών τεχνικών που στοχεύουν στην αναμόρφωση της ψυχής των 
κρατουμένων. Σύμφωνα με τον Şen (2005, σ. 109) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία του 18ου 
αιώνα, το κράτος είχε απόλυτη εξουσία πάνω στις ζωές των κρατουμένων, ενώ στα μέσα του 
19ου αιώνα η ίδια εξουσία δεσμεύτηκε σε συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς έναντι των 
εγκληματιών εισάγοντας νομοθεσίες που καθόριζαν όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής με τη 
μορφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Η φυλακή ήταν ο θεσμός μέσω του οποίου το κράτος 
εισήγαγε κανονισμούς σύμφωνα με τους οποίους διαμορφώνονταν τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των κρατουμένων. Παρόλα αυτά, η ριζική μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού 
συστήματος και των φυλακών υλοποιήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα κατά τη Δεύτερη 
Συνταγματική περίοδο υπό τις επιταγές της Επιτροπής με την ίδρυση του «Γραφείου Γενικής 
Διοίκησης των Φυλακών» (Hapishaneler Idaresi Umumiye Müdürlüğü). Στην ουσία πρόκειται για 
μια ειδική επιτροπή αποτελούμενη κυρίως από μη μουσουλμάνους υπηκόους και λειτουργούσε 
εποπτικά προτείνοντας συγκεκριμένες πολιτικές στην κεντρική διοίκηση στα θέματα των 
φυλακών. 

6.3 Η μεταρρύθμιση των οθωμανικών φυλακών 

Η παλινόρθωση του Συντάγματος του 1876 από την Επιτροπή το 1908 είχε σκοπό τη μετατροπή 
της Αυτοκρατορίας σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ισχυρό κράτος. Όπως παρατηρεί ο 
Schull (2014, σ. 22 ; 2012b, σ. 420) η υλοποίηση αυτού του στόχου απαιτούσε την εκκοσμίκευση 
του κράτους με προσπάθεια να εξορθολογίσει και να συγκεντρώσει την εξουσία μέσω της 
εφαρμογής ενός κατανοητού, εναρμονισμένου και ενιαίου νομικού πλαισίου. Το νομικό πλαίσιο 
θα διασφάλιζε την ομοιόμορφη εφαρμογή του νόμου σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής 
και παράλληλα θα εξασφάλιζε στο κράτος το μονοπώλιο στη χρήση της βίας με όρους 
καθορισμού και τιμωρίας όσων θεωρούνταν ως απειλή για το ίδιο και την δημόσια ασφάλεια. 

Οι Νεότουρκοι, και ιδιαιτέρως οι ηγέτες της Επιτροπής, θεωρούσαν τους εαυτούς τους 
συνεχιστές της Γαλλικής Επανάστασης και εξ’ ου αποτύπωναν τον Σουλτάνο Αμπντουλ-Χαμίντ 
B’ ως έναν διεφθαρμένο ηγεμόνα και την διακυβέρνησή του ως «αρχαίο καθεστώς». Η Επιτροπή 
αποτελούταν από χαμηλόβαθμους γραφειοκράτες και αξιωματικούς που είχαν μορφωθεί στα 
ευρωπαϊκά τύπου σχολεία που είχε ιδρύσει το Αμπντούλ-Χαμίντ Β΄ και επιθυμούσαν να 
βελτιώσουν το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού θεωρώντας την μόρφωση ως τη μόνη 
διέξοδο για τη σωτηρία της Αυτοκρατορίας από το διαμελισμό. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή 
αντιμετώπιζε τον γενικό πληθυσμό ως την πραγματική απειλή στη διακυβέρνησή της και γι’ αυτό 
εγκαθίδρυσαν ένα ισχυρό ποινικό σύστημα για την υποταγή, επιτήρηση και έλεγχο του 
πληθυσμού. 
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Η δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος φυλακών θεωρήθηκε θεμελιακή και γι’ αυτό το 1911 
ο Κώδικας του 1858 υπέστη ριζικές αλλαγές θεσπίζοντας το πρώτο κεντρικό σύστημα φυλακών 
της Αυτοκρατορίας τον Απρίλιο του 1912. Η Επιτροπή κληρονόμησε τα χρόνια προβλήματα 
στέγασης, πληθυσμιακού κορεσμού, κακής διατροφής, άθλιων συνθηκών υγείας και υγιεινής 
των οθωμανικών φυλακών που προκάλεσε η μετάβαση στη φυλάκιση ως βασικό σωφρονιστική 
ποινή από τα μέσα του 19ου αιώνα. Η επίλυσή τους υπήρξε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για 
την Επιτροπή και για αυτό το λόγο προχώρησε στη συστηματική υλοποίηση του Κανονισμού των 
Φυλακών (Hapishaneler ve Tevkifhaneler Nizamnamesi), εφεξής Κανονισμός του 1880, σε τρεις 
αλληλένδετους τομείς: α) την κατασκευή νέων φυλακών και την ανακαίνιση των υπαρχουσών, 
β) τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και υγιεινής, και γ) την υλοποίηση προγραμμάτων 
επανένταξης των κρατουμένων όπως η κοσμική και θρησκευτική εκπαίδευση, η εκμάθηση 
κάποιας τέχνης και εργασία. Στο πλαίσιο αυτό υιοθετήθηκε ο διαχωρισμός του πληθυσμού 
ανάλογα με το διαπραχθέν έγκλημα, την κατάσταση υγείας, την ηλικία και το φύλο (Schull, 2014, 
σ. 112). Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν ενιαίες αρχές σωφρονιστικής αρχιτεκτονικής και 
ανακοινώθηκαν κονδύλια για εκτεταμένη ανακαίνιση και ανοικοδόμηση κατάλληλων κτιρίων 
φυλακών. 

Η αναμόρφωση του αποκεντρωμένου και ανεπαρκούς ισχύοντος συστήματος φυλακών 
απαιτούσε, επίσης, τον έλεγχο και την επίβλεψη του πληθυσμού των φυλακών. Υιοθετήθηκε η 
διεξαγωγή μιας λεπτομερούς ετήσιας απογραφής στις φυλακές. Τα ερωτηματολόγια ξεκίνησαν 
τον Ιανουάριο του 1912 καταγράφοντας πληροφορίες για κάθε πτυχή των φυλακών όπως την 
οικονομική διαχείριση, το σύστημα υγείας, το υπαλληλικό προσωπικό, την καταναγκαστική 
εργασία και τους κρατουμένους. Ειδικά για τους κρατούμενους, οι συλλεγόμενες πληροφορίες 
αφορούσαν το φύλο, οικογενειακή κατάσταση, κοινωνική τάξη και επάγγελμα, εθνο-
θρησκευτική / εθνική ταυτότητα, επίπεδο εκπαίδευσης, ημερομηνία φυλάκισης και διάρκεια 
της φυλάκισης, καταδίκη και ποινή, πιθανές υποτροπές. Επίσης, περιλάμβαναν πληροφορίες 
για τη διοίκηση των φυλακών όπως προϋπολογισμοί, προσωπικό, υγεία και εργασία εφόσον 
υπάρχουν εργαστήρια (Schull, 2014, σ. 53 ; 2012a, σ. 76 ; 2009, σ. 366). 

Ο Foucault χρησιμοποίησε τον όρο “tableaux vivants” ως μια τεχνική της εξουσίας και μια 
διαδικασία γνώμης που δρα ως εργαλείο οργάνωσης, επισκόπησης και εξουσίασης του 
πολλαπλού. «Η πειθαρχική κατανομή, η καταχώρηση σε πίνακα έχει ως λειτουργία να χειρίζεται 
την πολλαπλότητα καθεαυτήν, να τη διαμοιράζει και να της αποσπά τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα» (Foucault, 1989, σ. 197). Ο πίνακας, κατά τον Foucault, αποτελεί την πρώτη 
λειτουργία πειθαρχίας, η οποία μετατρέπει διάσκορπα, άχρηστα ή επικίνδυνα πλήθη σε 
ταξινομημένες πολλαπλότητες. Η γνώση της βιογραφίας του κρατουμένου αποκαλύπτει τον 
εγκληματία πριν από τη διεξαγωγή του εγκλήματος και προσθέτει εμφατικά στη δικαστική 
αξιολόγησή του. «Η παρατήρηση του εγκληματία πρέπει να στραφεί αναδρομικά όχι μονάχα 
στις συνθήκες, αλλά και στα αίτια του εγκλήματός του. αλλά και στα αίτια του κάτω από το 
τριπλό πρίσμα της οργάνωσης, της κοινωνικής τάξης και της παιδείας του» (Foucault, 1989, σ. 
328). Η βιογραφία ακολουθεί τον κρατούμενο από το δικαστήριο στη φυλακή, όπου 
συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται με τη συμπεριφορά του κρατουμένου κατά τη διάρκεια της 
έκτισης της ποινής του. 

Οι καταγραφές των ετήσιων απογραφών εξυπηρετούσαν ακριβώς αυτό το σκοπό. δηλαδή την 
οργάνωση φαινομενικώς διάσπαρτων πληροφοριών σχετικά με τον πληθυσμό των φυλακών σε 



ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ: ΤΟ ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ  ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Κεφάλαιο 6: Η επικράτηση της φυλακής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

ΠΜΣ στην Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμό στην ΑΝ & ΝΑ Ευρώπη 
Διπλωματική εργασία της Αικατερίνης Γιαννουκάκου [89] 

όλη την Αυτοκρατορία σε ένα λογικό σύστημα ταξινόμησης. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι 
κρατούμενοι ταξινομήθηκαν σε κατανοητά τμήματα και ταυτόχρονα αθροίστηκαν σε 
καταληπτές οντότητες παρέχοντας την ευκαιρία να εξαχθούν στατιστικά δεδομένα που 
δημιουργούσαν και απέδιδαν ταυτότητες. Τα ερωτηματολόγια παρείχαν ταυτόχρονα 
πληροφορίες για το άτομο και το σύνολο παρέχοντας ταυτόχρονα ατομική και συλλογική γνώση. 
Αυτή η διαδικασία διαιρούσε τον πληθυσμό της φυλακής σε διαχειρίσιμα μέρη, ενώ παράλληλα 
τον συσσωμάτωνε σε ένα νοητό σύνολο, το οποίο οι οθωμανικές αρχές μπορούσαν να 
διαχειριστούν, ελέγξουν και πειθαρχικοποιήσουν. Η ονομαστικότητα αυτή αντικατοπτρίζει τη 
σκοπιμότητα του κράτους και στην περίπτωση των φυλακών οι κρατούμενοι παίρνουν δοτή 
ταυτότητα χωρίς να την επιδιώξουν (Schull, 2014, σσ. 67, 91-92 ; Schull, 2012a, σ. 76). 

Το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στις φυλακές της Αυτοκρατορίας ήταν ενιαίο και κάθε 
επαρχία ήταν υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και την προώθηση των αποτελεσμάτων στην 
κεντρική διοίκηση. Στην απογραφή του 1912 εισάγεται για πρώτη φορά ο διαχωρισμός κατά 
εθνο-θρησκευτική και κοινοτική των κρατουμένων σε δέκα διακριτές κατηγορίες (Schull, 2009, 
σ. 365): 

1. Μουσουλμάνοι78 
2. Rum79 Καθολικοί και Προτεστάντες 
3. Αρμένιοι Καθολικοί και Προτεστάντες 
4. Εβραίοι 
5. Βούλγαροι (Εξαρχία) 
6. Άλλες οθωμανικές κοινότητες (μιλλέτ)80 
7. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι και Αυστριακοί 
8. Πέρσες 
9. Έλληνες 
10. Άλλοι αλλοδαποί υπήκοοι 

Στην καταγραφή διατηρείται ο «παραδοσιακός» διαχωρισμός ανά θρησκευτικό δόγμα εντός των 
τυπικών γραμμών των μονοθεϊστικών θρησκειών, δηλαδή των μιλλέτ της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, Ισλάμ-Χριστιανισμός-Ιουδαϊσμός. Περαιτέρω, ο διαχωρισμός αυτός υπονοεί ότι 
ο καθορισμός της εθνότητας με γλωσσολογικούς, οιονεί φυλετικούς ή πολιτισμικούς όρους είτε 
είναι στα σπάργανα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είτε η 
Επιτροπή αποφεύγει τη χρήση της. Αντίθετα, στο δεύτερο τμήμα της απογραφής που 
καταγράφονται οι αλλοδαποί κρατούμενοι όρος “milliyet-i” (ιθαγένεια) εμπερικλείει την έννοια 

                                            
78 Σημειώνεται ότι δεν γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στους μουσουλμάνους (Άραβες, Τούρκους ή Κούρδους) ή στις 
μουσουλμανικές σχολές, αλλά αντίθετα συγκαταλέγονται αδιαχώριστα ως μουσουλμάνοι χωρίς αναφορά στις 
μεταξύ τους φυλετικές, γλωσσολογικές, θρησκευτικές ή εθνικές διαφορές. Άρα δεν αντιμετωπίζονται ως 
διαφορετικές εθνο-θρησκευτικές κοινότητες που φέρουν εθνική ταυτότητα, αλλά εννοιολογούνται ως μέρος του 
βασικού πυρήνα του οθωμανικού έθνους, του μουσουλμάνους (Schull, 2014, σ. 95). 
79 Ο Schull (2014, σσ. 108-109 ; 2009, σσ. 366-367) αναφέρει ότι η μετάφραση από τα οθωμανικά στα αγγλικά των 
όρων Rum και Yunanlı καθίσταται περίπλοκη, καθώς η έννοια του Rum αποδίδεται καλύτερα με τον όρο 
«Οικουμενικό Πατριαρχείο» από ότι με τον όρο «Έλληνες Ορθόδοξοι» κατά τη συνήθη πρακτική. Οι Οθωμανοί 
χρησιμοποιούσαν τον όρο Yunalı ως εθνικό αναγνωριστικό για τους Έλληνες. Στην εργασία διατηρήθηκε ο όρος 
Rum αυτούσιος και χρησιμοποιήθηκε ο όρος Έλληνες ως μετάφραση του όρου Yunanlı. 
80 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διάφορα «δόγματα» όπως οι Αλεβίτες, οι Δρούζοι, οι Μαρωνίτες, οι 
Ασσύριοι, οι Λατίνοι, οι Γεζήτες και οι Κόπτες Χριστιανοί (Schull, 2014, σ. 95). 
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του «εθνικός» χωρίς να περιλαμβάνει δογματικές διαφοροποιήσεις. Ως συνέπεια, ο όρος 
«μιλλέτ» διαθέτει συνεκδοχή εθνικής ταυτότητας μόνο για τους αλλοδαπούς κι όχι για τους 
Οθωμανούς υπηκόους, για τους οποίους υποδηλώνει την έννοια της θρησκευτικής ή εθνο-
θρησκευτικής κοινότητας. Η πολλαπλή χρήση του όρου αποδεικνύει την ρευστότητα και την 
μεταβατικότητα στην οποία βρισκόταν η οθωμανική κοινωνία και διοίκηση (Schull, 2014, σσ. 94-
96). 

Με τη συμπλήρωση και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, η Επιτροπή προχώρησε σε ένα 
εκτενές πρόγραμμα μεταρρύθμισης με σκοπό εκπολιτιστούν οι συνθήκες διαβίωσης, υγείας και 
υγιεινής στις φυλακές. Οι αλλαγές περιλάμβαναν τη δημιουργία εξωτερικών αυλών και το 
διορισμό σωφρονιστικών υπαλλήλων με γνώσεις του ποινικού κώδικα και των πρακτικών 
σωφρονισμού. Η εργασία και η εκπαίδευση θεωρήθηκαν απαραίτητες για την αναμόρφωση των 
κρατουμένων, ενώ τα κτίρια έπρεπε είτε να ανακαινισθούν είτε να ξαναχτιστούν ώστε να 
ανταποκρίνονται στα σύγχρονα αρχιτεκτονικά πρότυπα. Οι σημαντικές όμως αυτές 
μεταρρυθμίσεις διακόπηκαν ξαφνικά το φθινόπωρο του 1912 εξαιτίας των Βαλκανικών 
Πολέμων. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε στα τέλη του 1913 με μια νέα απογραφή το 1914. Εφεξής 
οι απογραφές πραγματοποιούνταν ανά τριετία αντί για ετησίως. 

Στην απογραφή, λοιπόν, του 1914, οι χρησιμοποιούμενες κατηγορίες για την κατάταξη των 
κρατουμένων αλλάζουν με την προσθήκη του όρου “tabiiyet”, δηλαδή ιθαγένεια81. Η χρήση της 
ιθαγένειας στην απογραφή του 1914 συμβολίζει την ανάγκη για αποσαφήνιση του όρου 
«μιλλέτ» σχετικά με την εθνική και κοινοτική ταυτότητα των Οθωμανών και των αλλοδαπών 
υπηκόων. Οι κρατούμενοι χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τους Οθωμανούς και 
αλλοδαπούς υπηκόους με έξι υποκατηγορίες αντιστοίχως (Schull, 2014, σσ. 97-98 ; 2012a, σ. 80 
; 2009, σ. 365): 

 

Οθωμανοί υπήκοοι 

Μουσουλμάνοι 

Rum & Rum Καθολικοί & Προτεστάντες 

Αρμένιοι & Αρμένιοι Καθολικοί & 
Προτεστάντες 

Εβραίοι 

Βούλγαροι 

Διάφοροι Οθωμανοί 

                                            
81 Η απογραφή του 1912 τιτλοφορείται “Milliyeti Mahkumin”, ενώ η απογραφή του 1914 ως “Milliyet ve Tabiiyet-i 
Mahkumin”, δηλαδή εισάγεται η έννοια της πολιτειότητας/ιθαγένειας μαζί με την έννοια της εθνικής ταυτότητας. 
Ο όρος “milliyet” αναφέρεται αποκλειστικά στην εθνο-θρησκευτική και κοινοτική ταυτότητα, ενώ ο όρος “tabiiyet” 
σηματοδοτεί την εθνική ταυτότητα. Η διαφοροποίηση ανάμεσα στην έννοια της εθνικότητας και της ιθαγένειας και 
η επισημοποίηση του διαχωρισμού είναι διαφωτιστική για τον τρόπο που η Επιτροπή εννοιολογούσε και 
χρησιμοποιούσε τους όρους σε σχέση με την κλασσική οθωμανική περίοδο (Schull, 2014, σ. 98). 

Αλλοδαποί υπήκοοι 

Γερμανοί και Αυστριακοί 

Άγγλοι 

Γάλλοι 

Πέρσες 

Έλληνες 

Διάφοροι αλλοδαποί 
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Η χρήση του όρου «μιλλέτ» στις δύο απογραφές καθίσταται προβληματική, καθώς ο όρος είναι 
ρευστός και χρησιμοποιούταν από την αρχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ευρύτερα 
συμπεριλαμβάνοντας από την κορανική έννοια της θρησκευτικής κοινότητας μέχρι γλωσσική 
ομάδα ακόμα κι εθνικότητα υπό συγκεκριμένες περιστάσεις. Η καταχώρηση των κρατουμένων 
μόνο κάτω από μια αποκλειστικά κατηγορία στις απογραφές του 1912 και 1914 κατέστη 
προβληματική, καθώς η αμφισημία του όρου «μιλλέτ» οδήγησε σε αναντιστοιχίες. Στην 
απογραφή του 1912 ο όρος «μιλλέτ» υπονοούσε μια θρησκευτική, οιονεί εθνική ταυτότητα και 
εθνικότητα. Στην απογραφή του 1914 εισάγεται η έννοια της πολιτειότητας/ιθαγένειας 
παράλληλα με την έννοια του «μιλλέτ». 

Εν τούτοις, οι απογραφές του 1912 και 1914 αποκαλύπτουν ορισμένα εξόχως ενδιαφέρονται 
σημεία όπως (Schull, 2014, σσ. 100-101): 

 Οι Οθωμανοί υπήκοοι ταξινομούνταν βάσει του θρησκευτικούς δόγματος στο οποίο 
ανήκαν, όχι βάσει εθνοτικής ή εθνικής ταυτότητας. 

 Η δογματική ταυτοποίηση των Οθωμανών κρατουμένων διατηρεί τα ίδια 
χαρακτηριστικά με άλλες μορφές πινακοποίησης του πληθυσμού που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς. 

 Ο προσδιορισμός της εθνότητας βασιζόμενος σε γλωσσολογικούς, οιονεί φυλετικούς ή 
πολιτισμικούς όρους αποφεύγεται, εκτός από την περίπτωση των Ορθόδοξων 
κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όπως οι Καθολικοί και Προτεστάντες 
Αρμένιοι και οι Χριστιανοί του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

 Δεν παρατηρείται καμία εθνική διαφοροποίηση ανάμεσα στους μουσουλμάνους 
Οθωμανούς υπηκόους όπως οι Τούρκοι, οι Άραβες και οι Κούρδοι. 

 Ο όρος «μιλλέτ» συνδέεται με την εθνικότητα είναι μόνο για τους αλλοδαπούς 
κρατούμενους. 

 Τα «μιλλέτ» δεν νοούταν ως χωριστά έθνη που κατείχαν κάποιας μορφής ανεξάρτητης 
κρατικής εξουσίας για το Οθωμανικό κράτος. Ο πληθυσμός αντιμετωπιζόταν ως υπήκοοι 
του κράτους και του Σουλτάνου. 

 Οι διακρίσεις της ταυτότητας βασιζόταν στον υπάρχον διαχωρισμό ανάμεσα στις 
μονοθεϊστικές θρησκείες, που θεωρητικά ήταν ίσες ενώπιον του νόμου. 

 Στην απογραφή του 1912 ο όρος «μιλλέτ» διαθέτει πολλαπλά νοήματα 
συμπεριλαμβανομένων της θρησκευτικής, εθνο-θρησκευτικής, κοινοτικής και εθνικής 
ταυτότητας. 

 Η αμφισημία του όρου «μιλλέτ» στην απογραφή του 1912 οδήγησε σε σύγχυση και λάθη 
στην καταγραφή τους υπαλλήλους των φυλακών. Ως αποτέλεσμα, έγινε προσπάθεια να 
επιλυθεί αυτή η σύγχυση με την σύντμηση της έννοιας του όρου «μιλλέτ» στην εθνο-
θρησκευτική κοινοτική ταυτότητα σε μια μεταγενέστερη έκδοση του ερωτηματολογίου. 

Τα γενικότερα ευρήματα της απογραφής οδήγησαν σε ένα νέο πρόγραμμα μαζικής ανακαίνισης 
και κατασκευής φυλακών σε όλη την επικράτεια που περιλάμβανε τοπογραφικές έρευνες, 
υπολογισμοί κτιρίων και προϋπολογισμούς ώστε να εκταμιευτεί η σχετική χρηματοδότηση. 
Κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η κυβέρνηση διόρισε τον Dr. Paul Pollitz82 για 
                                            
82 Πρόκειται για Γερμανό πολίτη, ο οποίος ήταν εμπειρογνώμων σε θέματα φυλακών, μεταρρυθμιστής και ποινικός 
ψυχιάτρος. Η Επιτροπή τον προσέλαβε με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με αρχή τον Νοέμβριο 1916. Η χρονική 
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ακόμα ένα πρόγραμμα ριζικής αναμόρφωσης των φυλακών. Στα τέλη του 1916 κατέθεσε τις 
προτάσεις του για την μεταρρύθμιση του Κανονισμού του 1880 με προσθήκες σε θέματα 
ομοιομορφίας των μισθών των σωφρονιστικών υπαλλήλων ανάλογα με τη θέση και την 
εμπειρία τους, σαφέστερες οδηγίες σχετικά με την υγεία και υγιεινή των φυλακών, με τις 
καθημερινές συνήθεις και οργάνωση, και κυρίαρχα μεταθέτοντας το βάρος στην εργασία 
φυλάκων. Το κόστος των προτάσεων του Pollitz ήταν απαγορευτικό για την υιοθέτησή τους και 
μόλις τον Απρίλιο του 1917 επικυρώθηκε το Διάταγμα των Φυλακών του 1880 και 
διαμοιράστηκε σε όλες τις φυλακές της Αυτοκρατορίας. Για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υιοθετήθηκε επίσημα ένας εκτενής κανονισμός για τις φυλακές, 
που ήταν δεσμευτικός. 

Οι φυλακές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χρησιμοποιήθηκαν ως «εργαστήρια 
νεωτερικότητας» για ολόκληρο το πρόγραμμα αυτοκρατορικής μεταρρύθμισης και 
μετασχηματισμού ενεργώντας ως εργαλεία κοινωνικού ελέγχου και πειθαρχίας και 
προσπαθώντας τον μετασχηματισμό σε ένα σύγχρονο και ισχυρό εθνικό κράτος ικανό να 
διατηρήσει την εδαφική του κυριαρχία, να συγκεντρώσει την εξουσία στα χέρια της κεντρικής 
διοίκησης, να καταπνίξει τις εσωτερικές αναταραχές, να δημιουργήσει μια βιομηχανική, 
καπιταλιστική οικονομία βασισμένη σε μια μουσουλμανική επιχειρηματική μεσαία τάξη και 
ικανό να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή επεκτατική και οικονομική καταπάτηση. Μέσα στις 
φυλακές πολλά από τα επίμονα ερωτήματα της νεωτερικότητας όπως η διοικητική 
μεταρρύθμιση και συγκεντρωτισμός, ο ρόλος της τιμωρίας στην αναμόρφωση των 
κρατουμένων, η οικονομική μεταρρύθμιση και εκβιομηχάνιση μέσω της δημιουργίας 
εργαστηρίων, η επέκταση της εξουσίας και του ρόλου του κράτους σε ζητήματα φύλου και 
ενηλικίωσης, η εφαρμογή νέων θεωρήσεων σχετικά με το χρόνο και το χώρο, τα ζητήματα 
εθνικής ταυτότητας βασισμένα στην εθνικότητα και τη θρησκεία, ο έλεγχος της κοινωνικής 
συμπεριφοράς και ο ρόλος του κράτους πρόνοιας μέσω της δημόσιας υγείας και υγιεινής 
διερευνήθηκαν. Γι’ αυτό οι φυλακές διαθέτουν την ικανότητα να δρουν ως παρατηρητήρια της 
οθωμανικής νεωτερικότητας και να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για την ευρύτερη κοινωνικο-
οικονομική, πολιτική, πολιτιστική και ιδεολογική μεταστροφή της ύστερης οθωμανικής 
κοινωνίας (Schull 2014, σσ. 43-44 ; 2012b, σσ. 424-425). 

6.2 Ιατρική στις φυλακές 

Σε όλες τις μεταρρυθμίσεις σημαντικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες υγείας και υγιεινής των 
φυλακών. Ο Şen (2005, σ. 35) θεωρεί το σύστημα υγείας και υγιεινής ένα καθοριστικό πρόβλημα 
για τη μεταρρύθμιση των φυλακών όχι υπό την έννοια του ανθρωπισμού, αλλά της τιμωρητικής 
πρακτικής. Η ιατρική περίθαλψη των κρατουμένων ήταν στενά συνδεδεμένη με την 
μεταρρύθμιση του ποινικού συστήματος ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, καθώς οι 
μεταρρυθμιστές επένδυαν όχι μόνο στην αλλαγή της κατάστασης των φυλακών, αλλά κυρίως 
στην μεγέθυνση της θεωρητικής συζήτησης για την τιμωρία. Ο Howard ήταν ένθερμος 

                                            
σύμπτωση δεν είναι τυχαία, καθώς μεσούντος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου η Γερμανία ήθελε την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία εντός του πολέμου με το πλευρό της και γι’ αυτό εξασφάλισαν γερμανική οικονομική 
χρηματοδότηση για την μεταρρύθμιση των φυλακών (Schull, 2014, σσ. 57-60). 
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υποστηρικτής της ιατρικής περίθαλψης στις φυλακές, καθώς αντιμετώπιζε την κοινωνία ως 
σύνολο και οι φυλακές αποτελούν μέρος αυτής. 

Η φροντίδα των κρατουμένων παρήγαγε κολοσσιαία δύναμη στους γιατρούς, καθώς καθίσταντο 
οι ενδιάμεσοι κρίκοι ανάμεσα σε αυτούς και τη διοίκηση των φυλακών. Διατηρούσαν την 
εξουσία να διαπραγματευτούν με τις δύο πλευρές και να δηλώσουν την ασθένεια ή μη των 
κρατουμένων. Ο ρόλος της ιατρικής εντός των φυλακών παγίωσε την εξουσία και 
εργαλειοποιήθηκε ως μέσο πειθαρχίας και τιμωρίας, καθώς οι κρατούμενοι έπρεπε να 
αποδείξουν την ασθένεια τους στη διοίκηση για να τους επιτραπεί να επισκεφτούν το γιατρό 
της φυλακής83. Το 19ο αιώνα η Αυτοκρατορία συνειδητοποίησε τη σημαντικότητα του 
πληθυσμού της και αρχίζει μια διαδικασία απογραφής και καταμέτρησής του. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο υγιής πληθυσμός είναι σημαντικός για το στρατό και ως εργατικό δυναμικό 
λειτουργώντας σπουδαίος παράγοντας στον εκσυγχρονισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η 
ιατρική μεταρρύθμιση συνδέθηκε απευθείας με το συμφέρον του κράτους, καθώς βελτιώνοντας 
τη δημόσια υγεία αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα των υπηκόων και η μαχητική δεινότητα 
του στρατού. Η υιοθέτηση μιας πολιτικής για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τη φουκωική 
ανάλυση, διαμορφώνει την κοινωνία με την εγκαθίδρυση κοινωνικών υπηρεσιών ως μια 
προσπάθεια ρύθμισης των κοινωνικών σχέσεων από την εξουσία. 

Ο Goffman (1994, σσ. 308-309) σημειώνει ότι: 
H παράδοση των σωμάτων μας σε ένα υπηρετούντα της ιατρικής και στην ορθολογική-
εμπειρική μεταχείρισή τους σημαίνει ότι η σταδιακή εγκαθίδρυση του σώματος ως 
κτήματος δεκτικού υπηρεσιών συντήρησης –ένα είδος φυσικοχημικής μηχανής— 
αναφέρεται συχνά ως ένας θρίαμβος του εγκόσμιου επιστημονικού πνεύματος, όταν 
στην πραγματικότητα ο θρίαμβος αυτός αποτέλεσε εν μέρει αιτία και αποτέλεσμα μαζί 
της αυξανόμενης υπόληψης που κέρδισαν μαζί όλα τα είδη των ειδικών υπηρεσιών. 

Κατά αυτό τον τρόπο το νοσοκομείο αναδεικνύεται κατά τον 19ο αιώνα: 
O χώρος πειραματικής παρατήρησης, κλινικής επόπτευσης, θεραπευτικής αγωγής και 
αναπαραγωγής της επιστημονικής αυθεντίας… ιατρικοποιήθηκε και μετατράπηκε… από 
κοινωνικό θεσμό αποκλεισμού και διαχωρισμού, δηλαδή από σύνορο ανάμεσα στην 
αμαρτία και στη χρηστότητα, σε όριο ανάμεσα στην υγεία και στην ασθένεια και σε τόπο 
συνάντησης της ιατρικής παρατήρησης με την εξατομικευμένη θεραπεία. (Σαββάκης, 
2009, σ. 16). 

Ο Foucault εισάγει τους όρους βιο-εξουσία και βιο-πολιτική για να περιγράψει την ανάδειξη της 
ιατρικής επιστήμης ως αστυνομία της υγείας, που στόχευσε πρωτίστως στον έλεγχο της 
ασθένειας και την ιατρικοποίηση του νοσοκομείου και την κυριαρχία της ιατρικής ως 
κοινωνικού θεσμού που αφορά τόσο τη δημόσια όσο και την ιδιωτική σφαίρα. Το πεδίο των 
φυλακών δεν έμεινε ανεπηρέαστο από τις αλλαγές αυτές, ιδιαίτερα αναλογιζόμενοι τις άθλιες 

                                            
83 Η αλλαγές αυτές στο οθωμανικό σύστημα υγείας αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην 
Δυτική Ευρώπη τον 18ο αιώνα. Συγκεκριμένα, στην Αγγλία κατά τη μοναρχία της Ελισάβετ οι συνθήκες υγείας των 
φυλακών απασχόλησαν τη διακυβέρνησή της και ήταν συνυφασμένες με την αλλαγή του συστήματος ποινικής 
δικαιοσύνης με την ψήφιση μεταρρυθμίσεων της ιατρικής φροντίδας για τους κρατούμενους το 1774. Επί της 
ουσίας, ο νόμος παρείχε το δικαίωμα στις αρχές να επεμβαίνουν στη διοίκηση των φυλακών για να ελέγχουν την 
τήρηση του νόμου ανεξαρτήτως αν εφαρμοζόταν ή όχι (Şen, 2005, σ. 35). 
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συνθήκες που επικρατούσαν μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ως «…πολύ κακές [με] υγρασία, 
συνωστισμό και ανθυγιεινές» (Şen, 2005, σ. 93). 

Έτσι, ο νόμος περί φυλακών του 1880 εισάγει διατάξεις για τα καθήκοντα των ιατρών της 
φυλακής, οι οποίοι στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης διορίζονται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, ενώ στις επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας «…ὑπό τῶν δημαρχιακῶν 
ιατρῶν, ἤ τῶν ὐποδεικνυομένων παρά τοῦ υπουργείου Δικαιοσύνης» (άρθρο 45). Σύμφωνα με 
τα άρθρα 46 και 48 ως καθήκοντα του ιατρού ορίζονται η εξέταση των ασθενών-κρατούμενων 
και η παρεχόμενη θεραπεία τους, η φροντίδα της τάξης και της καθαριότητας της φυλακής με 
εβδομαδιαία επιθεώρηση όλων των χώρων και τη λήψη υγειονομικών μέτρων, καθώς και η 
παρεμπόδιση συγχρωτισμού των πασχόντων από μεταδοτικές ασθένειες με τον υπόλοιπο 
πληθυσμό της φυλακής. Επιπλέον, υποχρεούται να τηρεί βιβλία των χορηγούμενων φαρμάκων 
και να συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις της κατάστασης υγείας της φυλακής απευθυνόμενες στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης (άρθρα 47 και 49). 

Επιπλέον, το άρθρο 63 αναφέρει συγκεκριμένα για τις κλίνες του νοσοκομείου: 
αἱ κλίναι τῶν ἀσθενῶν συνίστανται εἰς ἒν ἀχυρόστρωμα, ἒν επίστρωμα, ἒν 
προσκεφάλαιον, μίαν σινδόνην καί ἒν ἢ δύο ἐφαπλώματα ἀναλόγως τῆς ἀνάγκης. Τό 
χόρτον τοῦ ἀχυροστρώματος καί τό μαλλίον τοῦ ἐπιστρώματος ἒν πάσῃ περιπτώσει 
ἀλλάσσονται τῇ ἐγκρίσει τοῦ ἰατρού, ἀφοῦ συμβῇ θάνατος. Τό ἐπίστρωμα, τό 
προσκεφάλαιον καί τό ἐφάπλωμα τοῦ ἀποθνήσκοντος πεφυλακισμένου δίδοται εἰς τόν 
βαμβακοξάντην (χαλλάτς) πρός καθαρισμόν καί πρίν ἢ πλυθῇ τό ἐπικάλυμμα καί ἡ 
σινδόνη δέν γίνεται χρῆσις αὐτῶν. (Νικολαΐδης, 1890 , σ. 2677). 

Περαιτέρω, η αναμόρφωση των οθωμανικών φυλακών σε θέματα υγείας και υγιεινής βασίστηκε 
στη θεωρία «…συμμόρφωσης με τους νόμους του πολιτισμού», εννοώντας πάντα τον δυτικό 
πολιτισμό. Η κάθε φυλακή όφειλε να διαθέτει ντουζ, αποχωρητήρια, τρεχούμενο νερό, 
ηλεκτρικό ρεύμα, σωστό σύστημα εξαερισμού, πτέρυγες υπνωτηρίων όπου θα στεγάζονται οι 
κρατούμενοι ανά αδίκημα, αυλές για εκγύμναση, κουζίνες, νοσοκομείο ή ιατρείο ανάλογα με 
χωρητικότητα της φυλακής. Επίσης, η διεύθυνση της εκάστοτε φυλακής εισήγαγε νέους κανόνες 
σχετικά με την καθαριότητα όπως πρόγραμμα καθαρισμού, ασβέστωμα των τοίχων με αλυσίβα, 
τακτικές αλλαγές και πλύσιμο των ρούχων και των κλινοσκεπασμάτων των κρατούμενων, συχνά 
μπάνια και πλύσιμο των χεριών προτού το φαγητό (Schull, 2014, σ. 121). 

Γενικότερα, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τους Χαμιδιανούς κανονισμούς για τις φυλακές ως 
πρότυπο για την εφαρμογή των δικών της μεταρρυθμίσεων και εφάρμοσε τον Κανονισμό του 
1880 σε πρωτοφανή βαθμό, ειδικά σε ότι αφορά τα πεδία της τάξης, της πειθαρχίας, της 
διοίκησης, της υγείας και της υγιεινής (Schull, 2014, σ. 52). Η προσφορά υπηρεσιών υγείας στις 
οθωμανικές φυλακές ήταν αποτέλεσμα αφενός της καλύτερης οργάνωσης του κρατικού 
μηχανισμού με σκοπό να εγχύσει την εξουσία του σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και αφετέρου 
της ιδέας ότι η οριζόμενη από το δικαστήριο τιμωρία δε θα πρέπει να είναι σωματική, αλλά να 
βασίζεται περισσότερο στην ποσοτικοποίηση, δηλαδή να είναι με καθορισμένα κριτήρια 
μετρήσιμη. Η αλλαγή στην κυβερνητική αυτή νοοτροπία εντυπώνεται στο ενδιαφέρον για τις 
συνθήκες υγείας και υγιεινής των φυλακών –και εν γένει των ολοπαγών ιδρυμάτων— της 
Αυτοκρατορίας. Σκοπός είναι η κανονικοποίηση, γραφειοκρατικοποίηση και η πειθαρχία, 
δηλαδή η εν γένει ένταξη της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς στο καλούπι της αποδεκτής, της 
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«φυσιολογικής» συμπεριφοράς. μιας συμπεριφοράς ελέγξιμης και καθοδηγούμενης από το 
νόμο και τους κανόνες, αλλά ταυτόχρονα μιας συμπεριφοράς επιτηρούμενης από τις 
τεχνολογίες καθυπόταξης. 

Στο χώρο της φυλακής η κολαστική εξουσία έχει την ελευθερία να τιμωρεί θεραπευτικά και 
νομιμοποιειμένα μέσω της επισφράγισης των δικαστικών αποφάσεων. Δεν υπήρξαν μόνο 
σημαντικά εργαλεία κοινωνικού ελέγχου και πειθαρχίας, αλλά οι φυλακές μετατράπηκαν στον 
μικρόκοσμο της Οθωμανικής νεωτερικότητας, καθώς εντός των τειχών τους ορισμένα από τα 
κρίσιμα ερωτήματα της εποχής ζυμώθηκαν. Πρόκειται για ένα ιδανικό παράδειγμα της 
αυτοκρατορικής μετάβασης προς μια ιδιόμορφης Οθωμανικής νεωτερικότητας που προέκυψε 
υπό το βάρος των καπιταλιστικών οικονομικών σχέσεων και την εφαρμογή των σύγχρονων 
μεθόδων διακυβέρνησης στο εξειδικευμένο οθωμανικό περιβάλλον (Schull, 2014, σ. 44). 

Οι μεταρρυθμίσεις του ποινικού κώδικα και του σωφρονιστικού συστήματος από την Επιτροπή 
κατά τη Δεύτερη Συνταγματική Περίοδο υποδηλώνουν ρητά την επιθυμία για αύξηση της 
εξουσίας του κράτους πάνω στην εγκληματικότητα εις βάρος των ισλαμικών νομικών θεσμών, 
οι οποίοι από το 1917 δεν είχαν καμία δικαιοδοσία επί ποινικών διαδικασιών και περιορίστηκαν 
μόνο στη διαιτησία των αστικών οικογενειακών ζητημάτων. Η ποινική νομοθεσία υπόκειτο 
πλέον απόλυτα στη δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων και του ποινικού κώδικα. Με την 
καθιέρωση ενός κεντρικά και αποτελεσματικά διαχειριζόμενου δικαιϊκού συστήματος, το 
κράτος καθίσταται ο διοχετευτής της εξουσίας στον πληθυσμό της Αυτοκρατορίας διατηρώντας 
το μονοπώλιο στη χρήση της βίας σχετικά με το έγκλημα και την τιμωρία. Σταδιακά το 
μονοπώλιο και ο έλεγχος επεκτάθηκε σε όλες τις πτυχές των υπηκόων της Αυτοκρατορίας. 

Η εισαγωγή ενός οθωμανικού ποινικού κώδικα που θα συνέπλεε αφενός με τις επιταγές της 
νεωτερικότητας και αφετέρου με την ισλαμική παράδοση υπήρξε μια μακρόχρονη και επίμονη 
διαδικασία συμβιβασμών και μετεξέλιξης, που ολοκληρώθηκε με την καθιέρωση ενός κεντρικά 
διαχειριζόμενου συστήματος φυλακών. Χρειάστηκαν σχεδόν 70 χρόνια για να επιτευχθεί αυτό 
και να περάσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία από την ελέω Αλλάχ δεσποτεία του Σουλτάνου στην 
καπιταλιστική τάξη πραγμάτων, στην οποία η εξουσία βρίσκεται στα χέρια του κράτους μέσω 
διαφόρων μηχανισμών. Η ίδρυση αστυνομίας, κοσμικών δικαστηρίων, κεντρικού 
σωφρονιστικού συστήματος συνετέλεσαν καθοριστικά στη μετάβαση αυτή δραστηριοποιώντας 
τεχνολογίες εξουσίας και καθυπόταξης στα υποκείμενα. Παρόλα αυτά στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία δεν υπήρξε ριζοστικοποίηση και επαναστατική διεκδίκηση. Οι μεταρρυθμίσεις 
ήταν θεσμική απόφαση της κυβέρνησης και υλοποιήθηκαν ιεραρχικά από επάνω προς τα κάτω 
διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην νεωτερικότητα και την ισλαμική παράδοση και 
καθιστώντας την μετάβαση περισσότερο ομαλή και ελέγξιμη. Η επιτυχία ή όχι του εγχειρήματος 
είναι θέμα συζήτησης, αλλά η πραγμάτωση τόσων ριζικών αλλαγών και ο μετασχηματισμός της 
λειτουργίας του κράτους από τα μέσα του 19ου υπήρξε υποδειγματική αναφορικά με τον τρόπο 
χειρισμού των τεχνολογιών εξουσίας για τον έλεγχο του κοινωνικού σώματος. 

Οι φυλακές κατέστησαν σημαντικά μέρη της αυτοκρατορικής μεταμόρφωσης στην ύστερη 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι μετασχηματισμοί αυτοί αναπαριστούν ένα συγκροτημένο και 
εσωτερικά αναπτυγμένο σύστημα μεταρρυθμίσεων καθοδηγούμενο από τους Οθωμανούς 
γραφειοκράτες με σκοπό το συγκεντρωτισμό της εξουσίας στα χέρια του κράτους και την 
παρείσφρηση στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Αυτοκρατορίας. Ήδη, λοιπόν, υπάρχει η 
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μετατροπή των «υπηκόων» σε «πολίτες», αλλά οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν αποτελούν βίαιη 
ρήξη με το παρελθόν ή την συλλήβδην απόρριψη μακραίωνων πεποιθήσεων, αντιλήψεων και 
πρακτικών με σκοπό την εκκοσμίκευση και τον εξευρωπαϊσμό. Αντίθετα, αυτός ο 
μετασχηματισμός συμβολίζει ένα σαφές παράδειγμα της ανάπτυξης και της πραγμάτωσης μιας 
μοναδικής Οθωμανικής νεωτερικότητας, η οποία συνειδητά υιοθέτησε νέες μεθόδους 
διακυβέρνησης στις ήδη υπάρχουσες δομές της Αυτοκρατορίας, δημιουργώντας έτσι μια νέα 
δυναμική διακριτή σε όλη την ιστορική, ιδεολογική και πολιτιστική ανάπτυξη της Αυτοκρατορίας 
(Schull, 2014, σ. 60). 

Οι μεταρρυθμιστές των φυλακών σε μεγάλο βαθμό ενεπλάκησαν σε αυτό που ο Lefebvre όρισε 
ως «η παραγωγή του χώρου» μέσω μιας συνειδητής κατασκευής ενός συστηματικού, ενιαίου 
φυσικού χώρου για την φυλάκιση των εγκληματιών. Αυτό αποτελεί μια ευθεία απάντηση στις 
προκλήσεις που αντιμετώπισε η Αυτοκρατορία καθώς μεταμορφωνόταν από ένα 
πολυφασματικό σύστημα ποινών σε ένα σύστημα με προεξάρχουσα ποινή την ειρκτή. Σε αυτό 
το πλαίσιο, οι οθωμανικές φυλακές έγιναν ο χώρος όπου τα ιδανικά των μεταρρυθμιστών, των 
κυβερνητικών φιλοδοξιών, των κυβερνητικών αξιωματούχων, των τοπικών αρχών, των 
στελεχών των φυλακών, των φιλανθρωπικών οργανώσεων, των οικογενειών και των 
κρατουμένων συναντήθηκαν, αλληλεπίδρασαν, αμφισβητήθηκαν και/ή συμμορφώθηκαν σε 
διάφορα επίπεδα. Αυτή η σύγκλιση επηρέασε την αποτελεσματικότητα του σκοπού, της 
μεταρρύθμισης και της αλήθειας των οθωμανικών φυλακών, καθώς με τη δημιουργία καλά 
οργανωμένων σωφρονιστικών καταστημάτων μέσω της χωροθέτησης της φυλάκισης 
μεταβλήθηκε η καθημερινότητα των φυλακισμένων και των υπαλλήλων με όρους 
αλληλεπίδρασης, οργάνωσης, συνθηκών διαβίωσης, και αυτοπροσδιορισμό επιδρώντας έτσι 
δραστικά στην πραγματικότητα της φυλάκισης (Schull, 2014, σ. 133). 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

1. Η Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης 

H Ακρόπολη είναι τριγωνικού σχήματος στο βορειοανατολικό άκρο της οχύρωσης της πόλης. 
Περιβάλλεται από ισχυρό τείχος με εναλλασσόμενους τριγωνικούς και ορθογώνιους πύργους, 
ενώ χρονολογείται τον 5ο αιώνα μ. Χ. εντασσόμενη στο ευρύτερο έργο οχύρωσης της 
Θεσσαλονίκης. Η χρήση υπήρξε ανέκαθεν πολλαπλή, δηλαδή αφενός ως φρούριο για να 
στρατοπεδεύει η φρουρά και αφετέρου για να καταφεύγουν οι κάτοικοι σε περίπτωση 
επιθέσεων ή ξαφνικών επιδρομών, έχοντας δηλαδή μια σαφή αμυντική χρηστικότητα. Στο 
πέρασμα των αιώνων τα τείχη της βυζαντινής ακρόπολης δέχτηκαν πολλές επισκευές, 
ενισχύσεις και προσθήκες βάσει των σωζόμενων επιγραφών και του περιβόλου του 
Επταπυργίου, που μαρτυρεί πολλαπλές οικοδομικές φάσεις84. Μέσα από τις διηγήσεις 
παρουσιάζεται η Ακρόπολη ως τόπος όπου οι Θεσσαλονικείς κατέφευγαν κατά τις επιδρομές 
των ξένων, είτε βαρβάρων, Σαρακηνών Νορμανδών, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για 
το φρούριο του Επταπυργίου καθαυτό ή για την ευρύτερη βυζαντινή ακρόπολη. Παράλληλα, 
κατά τα Βυζαντινά χρόνια επιτελούνται αρκετά έργα υποδομής όπως μεγάλο τμήμα του 
υδρευτικού συστήματος. 

Η περιοχή της Ακρόπολης κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας επισήμως ονομαζόταν Kal’a-i 
Balâ, που σημαίνει «Επάνω Κάστρο». Παράλληλα, όμως αναφέρεται κι ως Yedi Kule, δηλαδή 
Επταπύργιο, από τους πύργους που στολίζουν την περίβολο των τειχών, αλλά κι ως Küçük 
Selânik, ως «Μικρή Θεσσαλονίκη». Στο βορειοανατολικό άκρο βρισκόταν το σημαντικό κτίριο 
της Ακρόπολης, το φρούριο του Iç Kale (Εσωτερικό Φρούριο), οπού στεγαζόταν μια από τις 
τέσσερις φρουρές της πόλης, ενώ μέσα στην Ακρόπολη βρισκόταν η έδρα της διοίκησης της 
πόλης (Divan) μέχρι την μεταφορά της στο Κονάκι, σημερινό Διοικητήριο (Δημητριάδης, 1983, 
σ. 211). Κατά τα οθωμανικά χρόνια στην Ακρόπολη μετοικίζουν πολλοί μουσουλμάνοι και 
μετατρέπεται σε τουρκική συνοικία και έδρα της τουρκικής διοίκησης. 

Παρόλα αυτά, η Ακρόπολη της Θεσσαλονίκης φέρει διττή ταυτότητα. Από την μια υπάρχει το 
Επταπύργιο ως εμβληματικό οχυρωματικό έργο της πόλης από τους βυζαντινούς χρόνους μέχρι 
τα μέσα του 19ου αιώνα. Από την άλλη, οι διαβόητες φυλακές που έχουν στοιχειώσει την τοπική 
ιστορία από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Οι ταυτότητες των δύο 
μνημείων συμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται, χωρίς να είναι πάντοτε διακριτά τα όρια 
και δρουν ως κοινός παρανομαστής στην ιστορική μνήμη. 

1.1 Επταπύργιο 

Ευρισκόμενο στο βορειοανατολικό άκρο της Θεσσαλονίκης, το Επταπύργιο αποτελεί ένα 
σύμπλεγμα διαφορετικών κατασκευαστικών φάσεων από την πρώιμη βυζαντινή μέχρι την 
ύστερη οθωμανική, με τελική φάση την προσθήκη των κτιρίων των φυλακών. Η ονομασία 
«Επταπύργιο» οφείλεται από τους επτά πύργους που κοσμούν τα τείχη της πόλης –χωρίς να 

                                            
84 Η αρχιτεκτονική αυτή ιδιαιτερότητα των τειχών οδήγησε την UNESCO στη συμπερίληψη του Επταπυργίου στον 
κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (UNESCO, n.d.). 
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υπολογίζονται τα μεσοπύργια— και αποδίδεται στην οθωμανική περίοδο με μια διάθεση 
σύγκρισης με το ομώνυμο οχυρωματικό περίβολο της Κωνσταντινούπολης, που ιδρύθηκε κατά 
το 1457-1458 από τον Μεχμέτ Β’ τον Πορθητή, ως ακρόπολη για τη φύλαξη του κρατικού 
θησαυροφυλακίου. Παρόλες όμως τις ονοματολογικές συγκλίσεις, το φρούριο της 
Θεσσαλονίκης έχει δέκα πύργους, ενώ «…έχει ξεκάθαρα κατασκευαστεί με βάση τις αρχές της 
παραδοσιακής αμυντικής πρακτικής της βυζαντινής περιόδου, σε αντίθεση με το Yedi Kule [της 
Κωνσταντινούπολης], που εξυπηρετεί τη χρήση των πυροβόλων όπλων διαθέτοντας ισχυρούς 
προμαχώνες» (Τριχιά, 2017, σ. 48). Οι Οθωμανοί διατήρησαν την ίδια ονομασία ως Yedi Kule85 
χρησιμοποιώντας το ως έδρα της διοίκησης, ως φρουραρχείο και ως στρατώνα. 

Το Επταπύργιο είναι ένα από τα ελάχιστα βυζαντινά φρουριακά σύνολα που διατηρούνται σε 
καλή κατάσταση σε όλη την Ελλάδα. «Πρόκειται για ένα κλειστό, μη κανονικό πολύγωνο, που 
αποτελείται από 10 πύργους και τα μεταξύ τους μεσοπύργια διαστήματα. Οι πύργοι είναι 
ορθογώνιοι και τριγωνικοί (πρόβολοι) και ορισμένοι από αυτούς έχουν προσπελάσιμο το 
εσωτερικό τους, που αποτελείται από δύο έως τρεις ορόφους. Τα μεσοπύργια διαστήματα 
απαρτίζονται από το τείχος με τις επάλξεις και τον περίδρομο, που εξυπηρετούσε την 
επικοινωνία ανάμεσα στους πύργους» (Κονιόρδος, κ.ά., 1992, σ. 400). Είναι η απόληξη στη 
βόρεια πλευρά της οχύρωσης της Θεσσαλονίκης, η οποία διατηρεί «…ακανόνιστη 
τραπεζιόσχημη κάτοψη και περικλείει συνολικά μια έκταση 15 εκταρίων… ενισχυμένη με 
τριγωνικούς και ορθογώνιους πύργους» (Τριχιά, 2017, σ. 40). 

                                            
85 Στην τουρκική γλώσσα η λέξη “yedi” σημαίνει «επτά» και η λέξη “kule” σημαίνει «πύργος». 
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Εικόνα 1: Κάτοψη Ακρόπολης & Επταπυργίου Θεσσαλονίκης 
(πηγή: Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, 1980, σ. 379) 

Αρχιτεκτονικά το Επταπύργιο περικλείει μια έκταση περίπου στα 6.000 τ.μ.. Στο μεσαίο πύργο 
της βόρειας πλευράς (Π3) διαμορφώνεται η ακμή, ενώ το βόρειο σκέλος αποτελούμενο από 
τους πύργους Π1 έως Π5 συνιστούν μέρος του οχυρωματικού περιβόλου της ακρόπολης της 
Θεσσαλονίκης. Μεταγενέστερα, προστέθηκε το νότιο σκέλος δημιουργώντας ένα περίκλειστο 
φρουριακό συγκρότημα, το οποίο διαθέτει εντελώς διαφορετική μορφολογία, ενώ το βόρειο 
τμήμα δέχτηκε μετασκευές για να συνενωθεί με το νεοκατασκευασθέν. Στο σύνολο των δέκα 
πύργων οι οκτώ είναι τετράπλευροι και οι δύο τριγωνικοί, ενώ η εσωτερική οργάνωση των 
πύργων ποικίλλει, καθώς ορισμένοι είναι επιχωσμένοι (Τριχιά, 2017, σσ. 48-49). Επίσης, το 
περιμετρικό μήκος των τειχών ήταν περίπου 8 χλμ. εκ των οποίων τώρα σώζονται σχεδόν τα 
μισά και το ύψος τους κυμαίνεται από 8 έως 10 μέτρα. Κατασκευαστικά υπάρχουν επιρροές, 
αρχιτεκτονικές μέθοδοι και υλικά από τις διάφορες περιόδους, δηλαδή χαρακτηριστικά 
ελληνιστικά, ρωμαϊκά, βυζαντινά και οθωμανικά (Νίγδελης, 2002, σ. 13). 

Γενικότερα, ο τρόπος δόμησης του φρουρίου παρουσιάζει ποικιλομορφία, η οποία βέβαια 
οφείλεται στη διαχρονική του χρήση, που επέβαλλε διαδοχικές επισκευές στα επιμέρους 
τμήματά του ανά περιόδους. Ακόμα ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του 
Επταπυργίου είναι η παρεμβολή τόξων, τοξωτών ανοιγμάτων, κεραμοπλαστικών κοσμημάτων 
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οδοντωτών γείσων και η χρήση περίτεχνων ή μη σπολίων στην τοιχοποιία και τους πύργους, 
ιδιαιτέρως του νοτίου τμήματος (Τριχιά, 2017, σ. 49). 

 

Εικόνα 2: Κάτοψη Επταπυργίου 
(πηγή: Κονιόρδος κ.ά., 1992, σ. 401) 

Η κατασκευή του Επταπυργίου χωρίζεται σε τέσσερις βασικές φάσεις (Τριχιά, 2017, σσ. 50-52, 
106): 

i. Φάση Α: αφορά την κατασκευή του βόρειου οχυρωματικού σκέλους της ακρόπολης, 
δηλαδή Πύργοι 1 έως 5, και τοποθετείται είτε στην παλαιοχριστιανική είτε στην πρώιμη 
βυζαντινή περίοδο περί του 10ου αιώνα. 

ii. Φάση Β: αφορά τους πέντε εσωτερικούς πύργους του νότιου σκέλους, δηλαδή τους 
Πύργους 6 έως 10, με την ταυτόχρονη ανακαίνιση των πύργων του βόρειου σκέλους 
(Πύργοι 1 έως 5) και τοποθετείται περί τα τέλη του 12ου αιώνα. 

iii. Φάση Γ: είναι επικουρική της Β’ Φάσης και τοποθετείται από τον 13ο αιώνα μέχρι την 
κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, το 1430. 

iv. Φάση Δ: αρχίζει το 1431, ένα χρόνο μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον 
Μουράτ Α’, μεταβάλλοντας τον οχυρωματικό χαρακτήρα του Επταπυργίου σε έδρα της 
οθωμανικής διοίκησης. 
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v. Φάση Ε: διαρκεί τον 17ο και 18ο αιώνα, όπου ο οχυρωματικός χαρακτήρας του 
Επταπυργίου διαφοροποιείται, καθώς η εξέλιξη των πολεμικών μέσων επιβάλει την 
προσαρμογή στα νέα οπλικά συστήματα, και κυρίως την χρήση του πυροβόλου ως 
κύριου πολεμικού μέσου. Για τον λόγο αυτό, οι επάλξεις σφραγίζονται και οι πύργοι του 
νότιου σκέλους γίνονται πιο συμπαγείς, καθώς καταργείται η εσωτερική τους επίχωση. 

Ήδη από τον 11ο αιώνα υπάρχουν αναφορές στη γραπτή παράδοση για την ύπαρξη του 
Επταπυργίου όπως στον Henri de Valenciennes  κατά το 1208-9, ο οποίος αναφέρει ένα κάστρο 
(castiel), ενώ ο Δημήτριος Κραμβοφωκάς σε έγγραφο του κατά το 1235 αναφέρει «…καταδίκης 
δέ καθ’ἡμῶν ἐξετέθη σημείωμα, καἰ ὁ καστροφύλαξ μετά τῶν τοῦ καστελλίου τζακόντων εἰς την 
οἰκίαν ἐμοῦ ἐξεπέμφθη» (Δήμου, 1995, σ. 187). Η μεταγενέστερη παραφθορά του καστελλίου 
σε κουλά, που εντοπίζεται σε κείμενα του 14ου και 15ου αιώνα, περιπλέκει περαιτέρω τις 
ερμηνείες, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο πότε χρησιμοποιείται αναφερόμενος στο Επταπύργιο και 
πότε σε ολόκληρη την ακρόπολη της Θεσσαλονίκης86 (Τριχιά, 2017, σσ. 54-56). 

Σημαντική μαρτυρία είναι η κτητορική επιγραφή στο μεσαίο πύργο, τον πύργο της εισόδου κάτω 
από την πύλη του Iç Kale, χρονολογούμενη το έτος Εγίρας 834 (καθ’ ημάς 1431), όταν 
κατασκευάστηκε ο πύργος από τον πρώτο Οθωμανό διοικητή της Θεσσαλονίκης, Sungur Çavuş 
Bey87. Η μακροσκελής επιγραφής, γραμμένη στα παλαιοτουρκικά, αναφέρεται στις επισκευές 
των τειχών που ολοκληρώθηκαν υπό τη διοίκηση του Çaus Bey και κατά την ηγεμονία του 
Σουλτάνου Μουράτ (Kiel, n.d., σσ. 129-130 ; Υπουργείο Πολιτισμού, 1985, σ. 129). 

O Μουράτ γιος του σουλτάνου Μεχμέτ (τούγκρα/υπογραφή): Κατέκτησε και 
κατέλαβε με τη βία το Φρούριο αυτό, με τη βοήθεια του Θεού, με την υποστήριξη 
και με τη δύναμή του – ο Σουλτάνος των Σουλτάνων των Αράβων και των μη Αράβων, 
αυτός που ταπεινώνει τους εχθρούς του Θεού, ο Σουλτάνος Μουράτ γιος του 
Σουλτάνου Μεχμέτ, είθε οι νίκες του να μη σταματήσουν ποτέ – από τα χέρια των 
Φράγκων και των Χριστιανών. Και σκότωσε κάποιους από αυτούς και αιχμαλώτισε 
κάποιους από αυτούς και τα παιδιά τοφυς και τα υπάρχοντά τους. Και αφού είχε 
περάσει ένας χρόνος αυτός έχτισε και ανήγειρε αυτόν τον Πύργο διά του Βασιλιά των 
Εμίρηδων και των Ευγενών Τσαούς – Μπέη, κατά τον ευλογημένο μήνα Ραμαζάν του 
έτους 834 ( 13 Μαΐου – 12 Ιουνίου 1431). (Τριχιά, 2017, σσ. 51-52 ; Νίγδελης, 2002, 
σ. 19). 

                                            
86 Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ο Βαγιαζήτ Α’ στην πρώτη κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους 
Οθωμανούς το 1387 έχτισε έναν πύργο στην κορυφή της πόλης, τον οποίο κατέστρεψε ο Μανουήλ Β΄ ο 
Παλαιολόγος κατά τη χρονολογία 1414-1415, την περίοδο που διέμενε στην Θεσσαλονίκη ως αντεκδίκηση για τον 
εξαναγκασμό του πατέρα του Ιωάννη Ε’ από τον Βαγιαζήτ Α΄ να γκρεμίσει τον πύργο της Χρυσής Πύλης στην 
Κωνσταντινούπολη. Θεωρείται όμως ότι ο πύργος του Βαγιαζήτ πιθανότατα είναι ένας από τους βασικούς δέκα 
πύργους του Επταπυργίου (Τριχιά, 2017, σ. 56). 
87 Πρόκειται για έναν σημαντικό στρατιωτικό διοικητή που υπηρετούσε τον Σουλτάνο Μουράτ και συνδέεται με 
πολλές κατακτήσεις στα Βαλκάνια, ενώ διετέλεσε ο πρώτος Οθωμανός διοικητής της πόλης. Το όνομά του 
συνδέθηκε στενά με την Μονή Βλατάδων που μετονομάστηκε σε Çavuş Manastır (Τσαούς Μοναστήρι) και 
διατήρησε κάποια προνομιακή μεταχείριση, καθώς τελούσε υπό ειδικό καθεστώς φορολογίας σε σύγκριση με τα 
υπόλοιπα μοναστήρια και προστατευόταν από φρουρά Οθωμανών στρατιωτών. Από το 1435 η Μονή βρισκόταν σε 
καθεστώς βακουφιού, ενώ λειτουργούσε ως μονή Δερβίσιδων και μεντρεσέ. 
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Επιπλέον, σε έγγραφο καταγραφής του πυρομαχικού υλικού των φρουρίων της Θεσσαλονίκης, 
χρονολογούμενο την 28η Ιουλίου 1732 του Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης, υπάρχει αναφορά στους 
πύργους του Επταπυργίου με τις ακόλουθες ονομασίες (Βασδραβέλλης, 1952, σσ. 200-201): 

i. Πύργος Φαναρίου (Fener Kulesi) 
ii. Ψαλιδωτός Πύργος (Makaslı Kule) 

iii. Πύργος του Νερού (Su Kulesi) 
iv. Πύργος των πυρομαχικών (Cephane Kulesi) 
v. Πύργος των Φυλακών (Hapishane Kulesi) 

vi. Πύργος της Κοριτσιού ή της Κόρης (Kız Kulesi) 
vii. Πύργος της Αποθήκης Σιτηρών (Ζεχιρέ Αμπάρ Kulesi) 

viii. Φρούριο της Προκάλυψης (Hisar Peçe) 
ix. Πύργος του Αίματος ή Ματωμένος Πύργος (Kanlı Burgaz) 
x. Ανθιγγανικά Οχυρώματα (Çingene Tabyalar). 

Ο χάρτης από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης δείχνει το Επταπύργιο πριν την ίδρυση των 
φυλακών με τη σήμανση ως “chaleau”: 

 

Εικόνα 3: Χάρτης Θεσσαλονίκης 
(πηγή: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, αρ. 3708) 
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Εστιάζοντας στο σημείο του χάρτη όπου απεικονίζεται το Επταπύργιο παρατηρείται ότι το 
φρούριο αναφέρεται ως “chaleau” και δεν γίνεται καμία αναφορά στην ύπαρξη φυλακών. 

 

Εικόνα 4: Χάρτης Θεσσαλονίκης – Λεπτομέρεια Ακρόπολης 
(πηγή: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, αρ. 3708) 

Η χρήση του πυροβόλου όπλου ως βασικού αμυντικού όπλου μεταβάλουν την οχύρωση της 
Θεσσαλονίκης ήδη από τον 17ο αιώνα, με αποτέλεσμα το Επταπύργιο, και η ακρόπολη εν γένει, 
να χάσει την αμυντική του αξία από τα τέλη του 18ου αιώνα, καθώς δεν ανταποκρίθηκε στις νέες 
αυτές αμυντικές συνθήκες και σταδιακά εγκαταλείπεται. Ταυτόχρονα, χάνει επιπλέον την αίγλη 
ως έδρα διοίκησης του Οθωμανού Διοικητή, η οποία μεταφέρεται στο Κονάκι, στο κέντρο της 
πόλης, οπότε κατά τη δεκαετία του 1890 το Επταπύργιο μετατρέπεται στη βασική φυλακή της 
Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι η κατασκευή του συγκροτήματος των φυλακών ξεκίνησε στη 
δεκαετία του 1890, αφού στο τμήμα του χάρτη του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου 
Θεσσαλονίκης χρονολογούμενος το 1899 αποτυπώνεται χαρτογραφικά το συγκρότημα των 
φυλακών για πρώτη φορά. 

Μετά το 1912, το Γεντί Κουλέ πέρασε στην κυριότητα του ελληνικού κράτους συνεχίζοντας τη 
λειτουργία των φυλακών και συνεχίστηκαν οι κτιριακές παρεμβάσεις με προσθήκες χώρων 
ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε περιόδου. Το εσωτερικό των φυλακών είναι δαιδαλώδες 
με την εσωτερική αυλή να είναι χωρισμένη με φράχτες στα διάφορα τμήματα, ενώ οι 
στρατιωτικές φυλακές διέθεταν διαφορετική είσοδο από τις πολιτικές φυλακές. Στην κεντρική 
είσοδο υπάρχουν τα κτίσματα του ιατρείου και της διοίκησης, ενώ στο βάθος του κεντρικού 
διαδρόμου βρισκόταν η απομόνωση. Σήμερα, 30 χρόνια μετά το κλείσιμο των φυλακών έχουν 
διατηρηθεί κατά κύριο λόγο τα κτίσματα του νοτίου σκέλους, τα οποία κρίθηκαν τελικά 
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διατηρητέα κατά την δεκαετία του 1990 μετά από διαμάχη του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου, εφεξής ΚΑΣ, και των τοπικών φορέων. 

Με απόφασή του ΚΑΣ στις 12 Ιουλίου 1996 πρότεινε την κατεδάφιση όλων των κτηρίων των 
φυλακών, πλην της απομόνωσης, με σκοπό να αναδειχθεί η βυζαντινή φύση του μνημείου. Η 
απομόνωση θεωρήθηκε ότι θα έπρεπε να διατηρηθεί ως χώρος μνήμης για τις συνθήκες υπό τις 
οποίες ζούσαν οι φυλακισμένοι. Παράλληλα, θα διατηρούνται οι γυναικείες φυλακές, το 
εκκλησάκι και τα παλιά κελιά. Η απόφαση αυτή ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων τόσο από τους  
αρχαιολόγους όσο και από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Μνημείων εκεί την εποχή, καθώς 
θεωρήθηκε προσπάθεια «εξαγνισμού» ενός μνημείου που συνδέθηκε στη συλλογική μνήμη 
περισσότερο με τις φυλακές παρά με το βυζαντινό αμυντικό κτίσμα. Η ίδια η 9η Εφορεία 
Βυζαντινών Μνημείων υποστήριζε τη διατήρηση όλων των κτηρίων, κι όχι μόνο του κτηρίου της 
απομόνωσης, ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωντανής ιστορίας του μνημείου ανεξάρτητα της 
καθαρής αρχιτεκτονικής τους αξίας. Εμπεριέχουν οι χώροι αυτοί το κομμάτι της μοναδικότητας, 
καθώς αφενός συνδέθηκαν με το μνημείο και αφετέρου «…δύσκολα μπορεί να τους 
ξανασυναντήσει κάποιος έστω και σε άλλες φυλακές» (Κορδομενίδης, 1996, σ. 133). 

Σύμφωνα με τον Φίλιππο Ωραιόπουλο, ερευνητή της 9ης Εφορείας κατά τη δεκαετία του 1990, 
«Το Γεντί Κουλέ υπήρξε, ίσως, η δεύτερη (μετά το Ανάπλι) χειρότερη φυλακή του ελληνικού 
χώρου, ένα κάτεργο. Αυτή είναι η κοινή διαπίστωση και η αρχή μιας ερμηνείας, για τη 
μυθοπλαστική του δύναμη να δημιουργήσει λογοτεχνία, μουσική και τραγούδι» (Γεντί Κουλέ, 
1996). Πέρα από το βυζαντινό φρούριο και το οθωμανικό οχυρωματικό έργο, το Γεντί Κουλέ έχει 
συνδεθεί με τη σύγχρονη ιστορία της πόλης, κατά κύριο λόγο με μελανά χρώματα όπως 
καταγράφεται στις μαρτυρίες των φυλακισμένων όσο και της Αντισαγγελέα που ερεύνησε την 
κατάσταση των φυλακών για ένα εξάμηνο κατά τα έτη 1985 – 1986, κας Χρυσούλας Γιαταγάνα, 
και τελικά διέταξε το κλείσιμο των φυλακών και τη μεταφορά τους σε πιο σύγχρονες 
εγκαταστάσεις στην περιοχή των Διαβατών. 

Στο συγκρότημα του Επταπυργίου μπορεί να συνυπάρχει αυτή η κρυμμένη αντιφατική 
και διφορούμενη συγκυρία, με απτό και φανερό τρόπο. Και ίσως αυτή η δυνατότητα 
εναλλαγής, ελευθερίας - εγκλεισμού, είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν καταστήσει 
το βυζαντινό φρούριο και τις φυλακές ενιαίο δυναμικό σύνολο, με σύγχρονη σημασία. Η 
διατήρηση και συνέχεια μιας τέτοιου τύπου διαλεκτικής σχέσης απαιτεί τη συνύπαρξη 
του βυζαντινού φρουρίου και των φυλακών και αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με την 
αναμφισβήτητη διατήρηση του συνόλου του βυζαντινού φρουριακού συγκροτήματος, 
αλλά και του συγκροτήματος των φυλακών. Το Επταπύργιο - Γεντί Κουλέ είναι δυνατό να 
διεκδικήσει μια άλλη συνέχεια στον πολιτισμό της πόλης.Μια συνέχεια που αποσκοπεί 
να θέσει τη σχέση της πόλης με το βυζαντινό φρούριο και τις φυλακές σε διαδικασίες 
κάθαρσης - με την αρχαιολογική σημασία της λέξης - και όχι σε διαδικασίες εξαγνισμού 
για τη μέχρι τώρα ένοχη σιωπή της. (Γεντί Κουλέ, 1996). 

Η απόφαση του ΚΑΣ βασίστηκε στην αιτιολογία «…πώς ἡ ἀρχαιολογική ἀξία εἳναι μηδαμινή, οἱ 
ἰστορικές ἀξίες μονοσήμαντες, οἱ κατασκευές εὐτελέστατες, οἱ συναισθηματικές ἀξίες σεβαστές 
ἀλλά λίγοι τίς συμμερίζονται, καί τό γόητρο τῶν φυλακῶν τοπικό» (Κορδομενίδης, 1996, σ. 133) 
αγνοώντας τις τοποθετήσεις της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης για τη 
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διατήρηση του συνόλου ή μέρους των νεοτέρων κτισμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση του 
ΚΑΣ: 

…ἐπιχειρεῖ νά «τακτοποιήσει» ἐκ τῶν ὐστέρων τήν ἱστορία καί νά ἐκριζώσει, μέ 
καθαρολογική συνείδηση νεοπροσήλυτου, κάθε στοιχεῖο πού κατά την τρέχουσα 
ἀρχαιολογική ἀντίληψη σπιλώνει μέ τά «περιθωριακά» του χαρακτηριστικά τον 
αὐθεντικά βυζαντινό χαρακτήρα του μνημείου. Οἱ φυλακές τοῦ Γεντί Κουλέ πρέπει νά 
«ξυριστοῦν», ὤώστε νά μήν μείνει ἐκεῖ κανένα ἴχνος ἐνός τόπου μαρτυρίου πατριωτῶν 
(ἀπό τήν τουρκοκρατία και τον μακεδονικό ἀγώνα ὤς τόν ἐμφύλιο καί τή χούντα) καί 
παραβατῶν τοῦ ποινικο δικαίου. (Κορδομενίδης, 1996, σ. 134). 

Τα μνημεία εξ’ ορισμού αποδεσμεύονται από την καθημερινότητα του αστικού περιβάλλοντος 
και στέκουν αγέρωχα μεταφέροντας σε κάθε γενιά την κοινή παράδοση και παράγοντας 
συλλογική πολιτιστική μνήμη, καθώς λειτουργούν ως αποδεικτικά στοιχεία γεγονότων που, υπό 
διαφορετικές συνθήκες, δε θα ήταν δυνατόν να ανασυρθούν στην μνήμη. Μεταφέρουν, λοιπόν, 
αυτή τη μνήμη στην κοινότητα με μια επίφαση αθανασίας. Στην ουσία τα μνημεία διαθέτουν το 
παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον σχεδόν επιτακτικά ως εντολή «Θυμήσου αυτό!» 
υπογραμμίζοντας την κοινή ευθύνη και το χρέος προς το ένδοξο παρελθόν (Donohoe, 2013, σ. 
268). Οπότε τα μνημεία υπάρχουν για να θυμίζουν την ιστορία, την οποία σε περιπτώσεις 
επιδιώκουμε να ξεχάσουμε. 

Σύμφωνα με τον Tilley (2012, σ. 219) ο χώρος «…δεν υπάρχει αποκομμένος από τα συμβάντα και 
τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται», οπότε παράγεται εξαιτίας των κοινωνικών 
δραστηριοτήτων των ανθρώπων που τον ορίζουν. Άρα υπάρχουν «χώροι» κι όχι «χώρος». Η 
κοινωνική κατασκευή των χώρων προϋποθέτει την «…την ανθρώπινη εμπρόθετη δράση και 
αναπαράγονται ή μεταβάλλονται, επειδή συγκροτούνται ως στοιχεία της καθημερινής πράξης». 
Στην περίπτωση των μνημείων, αυτά τελικά προσδιορίζονται από τις χρήσεις τους 
δημιουργώντας σχεσιακές και συμβολικές εννοιολογήσεις ανάμεσα στο γνωσιακό, υλικό και 
συγκινησιακό. 

Το Επταπύργιο, ως βυζαντινό οχυρό, και το Γεντί Κουλέ, ως φυλακές, «…εἴναι ὁ τόπος ὃπου μέ 
ἀκραῖο τρόπο συναντῶνται ἡ αἰσθητική τοῦ κάλλους καί τῆς μεγαλοπρέπειας μέ τήν 
ἀντιαισθητική τοῦ ἄσχημου καί τοῦ εὐτελοῦς. εἴναι ὁ τόπος ὃπου μποροῦν να συνυπάρχουν ἡ 
ἐπίσημη αἰσθητική μέ τήν ἀνεπίσημη, ἡ αὐτοκρατορική καί τυρρανική λογική μέ τή λογική τῆς 
ἐσωτερικῆς ἀντίστασης, ἡ λογική τῆς ἐπιτήρησης καί τῆς ἀπαγόρευσης μέ τή λογική τῆς 
ἐλεύθερης ἕκφρασης» (Κορδομενίδης, 1996, σ. 134). 
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2. Γεντί Κουλέ: η κεντρική φυλακή της Θεσσαλονίκης 

Διηγήματα, ποιήματα, ρεμπέτικα, μαρτυρίες, ιστορίες είναι αποκυήματα των εμπειριών και των 
εξιστορήσεων μιας από τις θρυλικότερες φυλακές στην Ελλάδα, του φημισμένου Γεντί Κουλέ 
της Θεσσαλονίκης. Επταπύργιο ή Γεντί Κουλέ88, γνωστή κι ως «αποθήκη ψυχών», «κολαστήριο», 
«υγρός τάφος», «υγρή φυλακή», υπήρξε η κεντρική φυλακή της Θεσσαλονίκης για εκατό χρόνια 
διαπερνώντας όλη την ιστορία ποινικής καταστολής της πόλης από τα τέλη του 19ου έως τα τέλη 
του 20ου αιώνα. Σε μια εμβληματική θέση εντός της Ακρόπολης της Θεσσαλονίκης υπήρξε μια 
από τις σκληρότερες ελληνικές φυλακές, όπου φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν χιλιάδες 
πολίτες, υπόδικοι, κατάδικοι και πολιτικοί κρατούμενοι, άνδρες και γυναίκες, ενήλικες και 
ανήλικοι επισκιάζοντας σε μεγάλο βαθμό την υπόστασή του ως ενός από τα σπουδαιότερα 
μνημεία οχυρωματικής τέχνης της βυζαντινής κληρονομιάς παγκοσμίως. Ιδιαίτερα στα χρόνια 
της γερμανικής Κατοχής, τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου και στην Χούντα η διαχείριση των 
πολιτικών κρατουμένων υπήρξε σκληρότατη, ενώ οι συνθήκες κράτησης υπήρξαν άθλιες σε όλη 
τη διάρκεια λειτουργίας της φυλακής. 

Πολλές φορές τές νύκτες ἀγριωποῦ χειμῶνος ἐνῶ ἒξω ἐσφύριζεν ὁ Βοριᾶς καΙ ἡ 
ἀνεμοζάλη καί οί κατάδικοι συνωθοῦντο, εἴς τα Νέας Φυλακάς, στά γιατάκια των ἤκουσα 
νά ψυθιρίζωνται φρικιαστικαί ἀφηγήσεις διά το Γεντί-Κουλέ και ἠ ἀνερμάτιστος νεανική 
μου φαντασία τῆς ὀποίας τόν τρόμον ἐπηύξανεν τό ἄγνωστον, ἐβυθίζετο εἰς 
μελαγχολικούς ρεμβασμούς και αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς μου ἠνωρθοῦντο ἐπί τῇ ἀπλῇ ἰδέᾳ 
ὅτι ἦτο ποτέ δυνατόν νά ῥιφθῶ καί ἐγώ εἰς τοιοῦτον κάτεργον. (Ιορδάνου, 1987, σ. 6). 

Η χαρακτηριστική αυτή αφήγηση αποτελεί μια πρώτη καταγεγραμμένη μαρτυρία των συνθηκών 
που επικρατούσαν στη φυλακή του Γεντί Κουλέ στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως την έζησε ο 
κρατούμενος Γιώργος Ιορδάνου από το 1918 έως το 1920 και εξέδωσε τις αναμνήσεις του το 
1922, μετά την απελευθέρωσή του89. Στους θαλάμους τους «φιλοξενήθηκαν» πληθώρα 
εγκληματιών από ποινικούς κατάδικους του κοινού ποινικού δικαίου, υπόδικοι, 
μικροεγκληματίες, μακεδονομάχοι, φοροφυγάδες, χασικλήδες, ναρκομανείς, ανήλικοι, 
πολιτικοί κρατούμενοι και πολλοί άλλοι χωρίς κανέναν διαχωρισμό από την αρχή της 
λειτουργίας του μέχρι το κλείσιμο των φυλακών το 198990. 

                                            
88 Ο όρος «Επταπύργιο» διατηρείται στα σημεία της εργασίας που γίνεται αναφορά στο βυζαντινό οχυρωματικό 
κάστρο, ενώ ο όρος «Γεντί Κουλέ» διατηρείται στα σημεία της εργασίας που γίνεται αναφορά στις φυλακές. 
89 Δυστυχώς ο εντοπισμός του βιβλίου του Ιορδάνου με τίτλο «Από τον τάφο των ζωντανών» αποδείχτηκε άκαρπος, 
καθώς η Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, που φερόταν ότι είχε αντίτυπο, το έχει δηλωμένο ως 
χαμένο. Οποιαδήποτε αναφορά στο περιεχόμενο του βιβλίου είναι από το αφιέρωμα στο Γεντί Κουλέ που 
δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Εντευκτήριο» στο πρώτο τεύχος 1 του 1987. 
90 Ήδη από τη δεκαετία του 1970, κι ενώ οι φυλακές λειτουργούσαν, ξεκίνησαν διάφορες εργασίες συντήρησης και 
αποκατάστασης του μνημείου από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κυρίως εξαιτίας ζημιών που 
προκλήθηκαν από το σεισμό του 1978. Στα τεύχη του περιοδικού «Αρχαιολογικόν Δελτίον» αποτυπώνονται όλες οι 
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης που έγιναν σε διάφορες φάσεις. Μετά την αποχώρηση των 
φυλακισμένων, ξεκίνησαν οι εργασίες στα νεότερα οικήματα των φυλακών. Για παράδειγμα, το 1997 ξεκίνησε η 
ανακατασκευή των στεγών των νεότερων κτιρίων, η αποκατάσταση των πρώην Στρατιωτικών Φυλακών (Κονιόρδος, 
κ.ά., 1997, σ. 681), ενώ το 1998 ολοκληρώθηκε η αποτύπωση των νεότερων κτισμάτων και οι τεχνικές εκθέσεις και 
τα σχέδια για το κτίριο των γυναικείων φυλακών και εργασίες συντήρησης στα κτίρια διοίκησης και τους κοιτώνες 
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2.1 Το Γεντί Κουλέ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

Το Επταπύργιο / Γεντί Κουλέ ανήκε στην συνοικία Kala-i Balâ, δηλαδή «επάνω κάστρο», όπως 
ονομαζόταν η περιοχή κατά την Οθωμανική Διοίκηση. Στο αρχείο του Οθωμανικού 
Κτηματολογίου, το οποίο φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, δεν υπάρχει 
καταχωρημένη εγγραφή για τις φυλακές στη συγκεκριμένη συνοικία. Ο λόγος είναι ότι οι 
φυλακές βρισκόταν εκτός των τειχών, δηλαδή εκτός της πόλης, οπότε δεν καταγράφονταν ως 
κτηματολογικές εγγραφές. Πάντως στον χάρτη από τη συλλογή του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του 
Δήμου Θεσσαλονίκης χρονολογούμενο το 1898-99 αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα οι φυλακές μέσα 
στην Ακρόπολη ως αυτόνομο τμήμα. 

 
Εικόνα 5: Χάρτης Επταπυργίου με λεπτομέρεια αποτύπωσης των φυλακών 

(πηγή: Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς, αρ. Ε4869Α) 

Η επιλογή του Επταπυργίου ως χώρος για την κεντρική φυλακή της πόλης ήταν στο πλαίσιο μιας 
συνήθους πρακτικής για την οθωμανική διοίκηση, καθώς στις περισσότερες πόλεις τα 
σωφρονιστικά καταστήματα βρισκόταν σε φρούρια, πύργους και οπλοστάσια, γιατί δεν 
υπήρχαν κατάλληλα κτίρια φυλακών. Για να ανταποκριθεί στο νέο του ρόλο, το βυζαντινό 
φρούριο δέχεται μια σειρά επισκευών, προσθηκών και ανακατασκευών. Σε έγγραφο91 που 

                                            
των φυλακών (Κονιόρδος, κ.ά., 1998, σ. 600). Οι εργασίες συντήρησης συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας 
του 2000. 
91 7DH.MKT.202581H-08-05-1310. 
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φυλάσσεται στα αρχεία της Κωνσταντινούπολης και χρονολογείται 8 Μαΐου 131092, δηλαδή 20 
Μαΐου 1894 κατά το χριστιανικό έτος, απονέμεται στον Osman Hamdi Efendi, Διευθυντή της 
φυλακής της Θεσσαλονίκης, ο πέμπτος και υψηλότερος βαθμός του Τάγματος Mecidiye Nişanı 
για τις υπηρεσίες του κατά την κατασκευή των φυλακών του Γεντί Κουλέ. Άρα, ήδη από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1890 η οθωμανική διοίκηση είχε προχωρήσει στην ανακατασκευή και 
προσαρμογή του Επταπυργίου σε χώρο φυλακών. Έτσι: 

προσαρτώνται σε αυτό κτίσματα, όπως θάλαμοι κρατουμένων και κτίρια διοίκησης, ενώ 
παράλληλα φράσσονται οι δίοδοι. Ο χώρος των φυλακών στο φρούριο διαμορφώθηκε 
με τη διαίρεση του εσωτερικού σε πέντε αυλές με ακτινωτές μάντρες, που συγκλίνουν 
σε κεντρικό φυλάκιο-παρατηρητήριο. Στις τρεις από αυτές τις αυλές αντιστοιχεί από ένας 
διώροφος θάλαμος κρατουμένων και ένα φυλάκιο. Στις υπολειπόμενες δύο αυλές 
βρίσκονται η εκκλησία των φυλακών και διάφορες βοηθητικές κατασκευές… Μεταξύ της 
νότιας πλευράς του φρουρίου και του προτειχίσματος του ιδρύθηκαν τα κτίρια της 
διοίκησης, άλλοι βοηθητικοί χώροι, οι γυναικείες φυλακές ανατολικά και το κτίριο της 
απομόνωσης δυτικά. Επιπλέον στα κτίρια, που βρίσκονται στη βορειοδυτική γωνία του 
φρουρίου στεγάζονταν οι στρατιωτικές φυλακές. Κατά μήκος του περιδρόμου υπήρχαν 
επιπλέον φυλάκια επιτήρησης. (Τριχιά, 2017, σσ. 87-88). 

Κατά τον Νίγδελη (2002), οι απόψεις για το πότε ακριβώς πρωτολειτούργησε το Γεντί Κουλέ ως 
φυλακές διίστανται. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πρωτοχρησιμοποιήθηκε ως κρατική φυλακή το 
1899 για να στεγάσει τις γυναικείες και τις ανδρικές φυλακές σε κοινούς θαλάμους χωρίς 
διαχωρισμό ανάλογα με το αδίκημα ή την ηλικία, καθώς λόγω της αρχιτεκτονικής δεν υπήρχαν 
ατομικά κελιά. Παράλληλα, ο Δημητριάδης (1983, σ. 211) στην Τοπογραφία επισημαίνει ότι το 
φρούριο του Iç Kale χρησιμοποιήθηκε πριν το 1899 για να στεγάσει τις γυναικείες και ανδρικές 
φυλακές της πόλης, χωρίς όμως πάλι να επισημαίνεται ακριβής ημερομηνία μεταστέγασης. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το φύλλο της εφημερίδας Journal de Salonique της 6ης Φεβρουαρίου 
1896, 37 κρατούμενοι των κεντρικών φυλακών της πόλης, οι οποίοι είχαν εκτίσει τα 2/3 της 
ποινής τους συμμετείχαν στον εορτασμό της γέννησης του Σουλτάνου. Δεν προσδιορίζεται όμως 
αν είναι οι φυλακές του Γεντί Κουλέ ή αυτές στο Κονάκι. Αντίθετα, στο φύλλο της 7ης Ιανουαρίου 
1897 αναφέρεται ότι ο Διευθυντής των κεντρικών φυλακών Γεντί Κουλέ, Ιμπραήμ Εφέντη, από 
το διορισμό του και μετά προσέφερε πάρα πολλά βάσει των διοικητικών του ικανοτήτων, οι 
οποίες εγγυούνται την τάξη, την καθαριότητα και την πειθαρχία που επικρατούν τόσο στο 
νοσοκομείο όσο και σε όλους τους χώρους των φυλακών. Οπότε, κάποια χρονική στιγμή 
ανάμεσα στον Φεβρουάριο του 1896 και τον Ιανουάριο του 1897 το Γεντί Κουλέ μετατράπηκε 
σε φυλακές, χωρίς βέβαια να είναι ξεκάθαρο αν ήταν οι μοναδικές φυλακές ή παράλληλα 
λειτουργούσαν και οι εντός της πόλης φυλακές. 

Παράλληλα, σε διάφορα φύλλα της εφημερίδας Journal de Salonique γίνεται αναφορά στην 
κεντρική φυλακή της Θεσσαλονίκης χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για τις φυλακές στο 
Γεντί Κουλέ ή για αυτές στο Κονάκι. Για παράδειγμα, στο φύλλο 817 της 28ης Ιανουαρίου 1904 
που δημοσιεύεται η επίσκεψη του Γενικού Επιθεωρητή Hussein Hilmi Paşa στην κεντρική 
φυλακή της πόλης, η οποία ταυτίζεται με αυτή που στεγαζόταν στο Κονάκι, ενώ ήδη 
λειτουργούσε πέντε (5) χρόνια το Γεντί Κουλέ. Αντίθετα, σε δημοσίευμα της 24ης Απριλίου 1905 

                                            
92 Πρόκειται για το οικονομικό οθωμανικό έτος (Rumi). Η αντιστοιχία στο έτος Εγίρας είναι 15 Zilkade 1311. 
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(Φύλλο 931) ο υποπρόξενος της Σερβίας επισκέφτηκε τις φυλακές του Γεντί Κουλέ, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως κεντρική φυλακή της Θεσσαλονίκης, και έμεινε ευχαριστημένος από την 
άψογη καθαριότητα. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει μια δυστοκία στην ταύτιση αν μετά το 1899 η κεντρική 
φυλακή της Θεσσαλονίκης ήταν αυτή στο Κονάκι ή στο Γεντί Κουλέ, καθώς τα δημοσιεύματα 
σπανίως προσδιορίζουν σε ποια φυλακή αναφέρονται. Θεωρούμε όμως ότι από τις αρχές του 
20ου αιώνα κι έκτοτε ότι η κεντρική φυλακή της Θεσσαλονίκης ήταν πλέον το Γεντί Κουλέ, η 
οποία παρέμεινε για σχεδόν έναν αιώνα σχηματίζοντας μια μυθική εικόνα γύρω από το 
άκουσμά της. 

Από το 1909 έως το 1911 η κυβέρνηση της Επιτροπής εστίασε σε ένα μαζικό πρόγραμμα 
μεταρρύθμισης των φυλακών πραγματοποιώντας επιθεωρήσεις σε όλη την επικράτεια της 
Αυτοκρατορίας από την Υεμένη έως τα Βαλκάνια. Για να διαμορφώσει τη μεταρρύθμιση 
βασίστηκε κυρίως στον Κανονισμό του 1880 και ειδικά στο άρθρο 1 που όριζε ως προϋπόθεση 
την ύπαρξη κεντρικών φυλακών και τοπικών φυλακών σε κάθε διοικητική περιφέρεια σε όλη 
την επικράτεια (Schull, 2014, σ. 51). Παρότι όμως ότι ήδη από το Αυτοκρατορικό Διάταγμα 
Μεταρρύθμισης του 1856, τον Κώδικα του 1858 και τον Κανονισμό του 1880 οι μεταρρυθμίσεις 
του σωφρονιστικού συστήματος ήταν σαφείς ως προς τον προσδιορισμό του τρόπου 
λειτουργίας των φυλακών και των επικρατουσών συνθηκών εν γένει, στο Γεντί Κουλέ της 
Οθωμανικής περιόδου –και γενικότερα στις φυλακές της Αυτοκρατορίας— δεν τηρούνταν καμία 
από αυτές τις προϋποθέσεις. Αντίθετα, και παρόλα τα δημοσιεύματα, οι επικρατούσες 
συνθήκες στις φυλακές εν γένει, και στο Γεντί Κουλέ συγκεκριμένα, ήταν αποκαρδιωτικές, οι 
οποίες συνεχίστηκαν και μετά το 1912 επί Ελληνικής Διοικήσεως. 

2.2 Το Γεντί Κουλέ στην Ελληνική Διοίκηση 

Με την εγκατάσταση της ελληνικής διοίκησης στις Νέες Χώρες, η φυλακή του Γεντί Κουλέ 
συνεχίζει τη λειτουργία της υπό τις ίδιες συνθήκες με αυτές της οθωμανικής διοίκησης. Οι χώροι 
παραμένουν ενιαίοι, δεν πραγματοποιείται διαχωρισμός κρατουμένων, τα συσσίτια είναι 
πενιχρά, οι συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης άθλιες. Επιπλέον, χτίζονται κάποιοι επιπλέον 
βοηθητικοί χώροι κατά μήκος των δύο πλευρών των τειχών, ώστε να είναι πιο λειτουργικό, ενώ 
η αυλή χωρίστηκε με φράχτες σε πέντε χωριστά κομμάτια στο κέντρο των οποίων βρισκόταν το 
κεντρικό παρατηρητήριο. Η διοίκηση στεγαζόταν στα εξωτερικά κτίρια στη νότια πλευρά του 
κάστρου, ενώ στα δυτικά τα κελιά απομόνωσης. «Διώροφα μουντά, κεραμοσκεπή κτίρια. 
Θάλαμοι, κελιά ανήλια, που σου κλέβουν, και δεν είναι υπερβολή, ακόμη και το φως. Το μάτι 
σου, όσο και αν σηκωθεί ψηλά, δε βλέπει ουρανό» (Νίγδελης, 2002, σ. 22). 

Ήδη το 1911 το Ελληνικό Κράτος είχε ψηφίζει τον Ν. 3937 (ΦΕΚ Α΄ 321/23-11-1911) «Περί 
ὀργανώσεως τῶν φυλακῶν τοῦ Κράτους»93 βάσει το οποίου οριζόταν η ανέγερση νέων κτιρίων 

                                            
93 Ο Κατωπόδης (1947) καταγράφει τα νομοθετήματα σχετικά με την ίδρυση των φυλακών στην Ελλάδα: α) 
Απάνθισμα των Εγκληματικών (1823), β) Ψήφισμα 278/14-12-1830, γ) Ποινικός Κώδικας 1834, δ) Ποινική Δικονομία 
1834, ε) ΒΔ 1836 περί σωφρονιστικής φυλακής, στ) Ν. 3739/1911 περί οργανώσεως των φυλακών του Κράτους 
(ΦΕΚ 321/23-11-1913), ζ) ΒΔ περί κυρώσεως της από 18/31 Δεκεμβρίου 1912 εξ’ άρθρων 5 συμβάσεως μεταξύ του 
επί της Δικαιοσύνης Υπουργού της Ελλάδος και του μετακληθέντος ως οργανωτού των φυλακών κ. I. Barthés (ΦΕΚ 
14/23-01-1913), η) ΒΔ περί προσλήψεως αλλοδαπών φυλάκων εν τη υπηρεσία των φυλακών (ΦΕΚ 109/01-06-
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και τη λειτουργία τους βάσει νέου σωφρονιστικού συστήματος (άρθρο 1). Σύμφωνα με το άρθρο 
5 οι ανεγειρόμενες φυλακές χωρίζονται σε α) δικαστικές στην έδρα των Πρωτοδικείων, όπου 
κρατούνται οι συλληφθέντες για πλημμέλημα ή κακούργημα και οι υπόδικοι αμφοτέρων φύλων 
και όλων των ηλικιών, β) κεντρικές φυλακές, όπου κρατούνται οι καταδικασθέντες σε 
εγκληματική ποινή, γ) αγροτικές, όπου κρατούνται όσοι κρατούμενοι έχουν επιδείξει καλή 
διαγωγή και συμπλήρωσαν τα 5/6 οι καταδικασθέντες σε πρόσκαιρα δεσμά και οι 
καταδικασθέντες σε ισόβια μετά από την παρέλευση 20 ετών και πάντα με την γνωμοδότηση 
του αρμοδίου Εισαγγελέως Εφετών. 

Το άρθρο 7 ορίζει ότι το ισχύον σωφρονιστικό σύστημα είναι το μικτό, όπου οι κρατούμενοι 
διαβιώνουν μαζί κατά τη διάρκεια της ημέρας υπό την προϋπόθεση της απόλυτης σιωπής και 
της πλήρους απομόνωσης σε χωριστά κελιά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, 
προσδιορίζεται ότι για του κατάδικούς με ποινή έως ένα μήνα η εργασία είναι προαιρετική, ενώ 
για τους υπόλοιπους είναι υποχρεωτική και το προϊόν της εργασίας ανήκει εξ’ ημισείας στον 
κάθε κρατούμενο και το Κράτος. Τέλος, το άρθρο 10 αναφέρεται στα προσόντα του διευθυντή 
για κάθε ανεγερθείσα φυλακή, ο οποίος Οι προϋποθέσεις πρέπει είναι να είναι ηλικίας από 30 
έως 60 ετών, κάτοχος πτυχίου νομικής ή ιατρικής ή πιστοποίηση ειδικών σπουδών στο ποινικό 
δίκαιο ή στη σωφρονιστική επιστήμη ή πενταετή τουλάχιστον εμπειρία άσκηση του δικηγορικού 
ή ιατρικού επαγγέλματος ή διετή υπηρεσία ως διευθυντής σωφρονιστηρίου ή επιστάτη στις 
υπάρχουσες φυλακές. Αντιθέτως, το άρθρο 11 ορίζει ότι «…οἱ ἀποτελέσοντες τό λοιπόν 
προσωπικόν τῶν φυλακῶν, ἀναλόγως τῆς σπουδαιότητος καί τοῦ προορισμοῦ τούτων, τά 
δικαιώματα καί τα καθήκοντα, ὁ βαθμός, ὁ μισθός, καί τά προσόντα ἑκάστου τούτων 
ὁρισθήσονται δι’ εἰδικοῦ νόμου». 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Ν. 2231 (ΦΕΚ Α’ 142/29-04-1920) το άρθρο 3 καθορίζει ότι το προσωπικό 
των επανορθωτικών και εγκληματικών φυλακών απαρτίζεται από έναν επιστάτη94 και δύο έως 
πέντε φύλακες95, ενώ οι γυναικείες φυλακές διευθύνονται από μια γυναίκα φύλακα. 
Παράλληλα, το άρθρο 8 τη θέση Υγειονομικού Διευθυντή και το άρθρο 9 ορίζει την ύπαρξη 
ιατρού σε κάθε φυλακή για τη λειτουργία των νοσοκομείων των φυλακών, τον οποίο 
συνδράμουν οι νοσοκόμοι και φαρμακοποιοί της φυλακής. Τέλος, τα άρθρα 12-17 αναφέρονται 

                                            
1913), θ) ΒΔ περί εκτελέσεως του Ν. 3739/1911 περί οργανώσεως των φυλακών του Κράτους (ΦΕΚ 2016/28-10-
1913), ι) Ν. 2231/1920 περί φυλακών (ΦΕΚ 142/29-06-1920), ια) ΑΝ 869/1937 περί ιδρύσεως Γενικής Εταιρείας 
Φυλακών και Προστατευτικών Εταιρειών Αποφυλακιζομένων, οργανώσεως ποινικού μητρώου και τροποποιήσεως 
διατάξεων περί διοικήσεως φυλακών και σωφρονιστικού προσωπικού (ΦΕΚ 376/27-09-1937), ιβ) ΝΔ 1651 περί 
λήψεως παιδονομικών μέτρων δια της ιδρύσεως τμημάτων περιθάλψεως απολυόμενων ανηλίκων παρά τοις 
αγροτικοίς σωφρονιστικοίς καταστημάσι (ΦΕΚ 210/19-08-1942), ιγ) Ν. 714/1943 περί συμπληρώσεως του υπ’ 
αριθμ. 1651/1942 Ν.Δ. «περί λήψεως παιδονομικών μέτρων δια της ιδρύσεως τμημάτων περιθάλψεως 
απολυσμένων ανηλίκων παρά τοις αγροτικοίς σωφρονιστικοίς καταστήμασι» (ΦΕΚ 337/09-10-1943), ιδ) Ν. 
1281/1944 περί επεκτάσεως διατάξεων τινών του υπ’αριθμ. 1651/1942 νομοθ. δ/τος, ως συνεπληρώθη υπό του 
νόμου 714/1943 και επί αποφυλακιζομένων ενηλίκων (ΦΕΚ 56/16-03-1944). Η πολυνομία σχετικά με το θεσμό των 
φυλακών διατρέχει την νομοθετική ιστορία της χώρας. 
94 Οι επιστάτες πρέπει να έχουν ενδεικτικό β’ γυμνασίου, εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να 
έχουν διατελέσει αξιωματικοί του στρατού ή της χωροφυλακής με άμεμπτο διαγωγή, ή επιστάτες γραμματείς στην 
Κρήτη ή να έχουν υπηρετήσει επί διετία ως επιστάτες ή βοηθοί επιστατών σε φυλακές και να έχουν τουλάχιστον 
απολυτήριο ελληνικού σχολείου. 
95 Οι φύλακες πρέπει όσοι υπηρέτησαν επί διετία ως φύλακες ή υπηρέτησαν στον στρατό ή την χωροφυλακή με 
άμεμπτο διαγωγή και να γνωρίζουν γραφή κι ανάγνωση. 
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στην εργασία των κρατουμένων, η οποία είναι προαιρετική για όσους καταδικάστηκαν για 
πολιτικά αδικήματα, αλλά υποχρεωτική για τους υπόλοιπους καταδικασθέντες ανεξαρτήτως 
φύλου. Η πρόσοδος από την εργασία ανήκει στο Κράτος, το οποίο αποδίδει μέρος αυτού υπέρ 
των εργασθέντων κατάδικων, ενώ παρέχεται η δυνατότητα οι κατάδικοι «…ν’ ἀπασχοληθῶσιν 
ἐκτός τῆς ἕδρας τῆς φυλακῆς και ἐν ὑπαίθρῳ εἰς ἔργα δημόσια ἤ ἰδιωτικά δημοσίας ὑγείας. 
κοινῆς ὠφελείας, Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἤ Γεωργίας» (άρθρο 13)96. 

Η νομοθετική εικόνα του Ελληνικού Κράτους παρουσιάζει μια προσπάθεια για τον 
εκσυγχρονισμό των σωφρονιστικών καταστημάτων ανά την Επικράτεια σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα όπως είχαν διαμορφωθεί ήδη από τον 19ο αιώνα. Ήδη η σωφρονιστική και ποινική 
βιβλιογραφία από τα μέσα του 19ου αιώνα ασχολείται με την καθιέρωση της αποστέρησης της 
ελευθερίας μέσω της φυλάκισης ως βασικής ποινής και την καταλληλότητα των σωφρονιστικών 
συστημάτων. Έτσι, ο Βορρές (1881, σσ. 57-73) θεωρεί ότι το ιρλανδικό (προοδευτικό) σύστημα 
ταιριάζει καλύτερα στο «…φυλετικό χαρακτήρ, ἤ τοῦ λαοῦ ἰδιοσυγκρασία, ἡ ἱστορία αὐτοῦ, αἱ 
κοινωνικαί ἀνάγκαι, ἔστιν ὅτε δέ καί το κλῖμα τοῦ τόπου» με κάποιες βασικές παραλλαγές που 
να ταιριάζουν στον ιδιάζοντα ελληνικό χαρακτήρα. Αντίθετα, ο Σπυρίδης (1915, σ. 30) 
υποστηρίζει ως καταλληλότερο το απομονωτικό σύστημα, καθώς διατηρεί τον εκφοβιστικό του 
χαρακτήρα και τη βαθιά επίγνωση του κρατουμένου ότι στερείται της ελευθερίας του. Μέσα 
από αυτή τη διαδικασία ο κρατούμενος συνειδητοποιεί ότι οι νόμοι της Πολιτείας είναι 
ανώτεροι από τα ζωώδη ένστικτά του χωρίς την επιβολή σωματικών τιμωριών όπως μαστίγωμα. 
Έτσι η απομόνωση είναι μια εκφοβιστική και σοβαρή ποινή κι όχι μια σκληρή και απάνθρωπος. 

Όμως ο Πετρουνάκος αρκετά χρόνια μετά, το 1936 (σ. 24), αναφέρει ότι όλες οι φυλακές της 
Ελλάδας, εκτός των φυλακών Συγγρού και αυτή των ανηλίκων Αβέρωφ, είναι σε ερειπωμένα 
κτίσματα, χωρίς χωριστούς χώρους για τους κρατούμενους είτε για την κατάκλιση είτε για τις 
καθημερινές εργασίες, όπου επικρατούν άθλιες συνθήκες αερισμού, υγρασίας, μούχλας και 
ακαθαρσίες. Παραθυρόφυλλα κατεστραμμένα και διαβρωμένα, τζάμια σπασμένα, οροφές 
μισοπεσμένες με τους κρατούμενους εκτεθειμένους σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Τα 
βασικότερα προβλήματα είναι τα αφοδευτήρια, τα οποία είναι υποτυπώδη και το αποχετευτικό 
σύστημα ανεπαρκές ώστε οι ακαθαρσίες να τρέχουν στους χώρους διαβίωσης. Δεύτερον η 
έλλειψη χώρου με τους υπάρχοντες χώροι είναι σαθροί, με υγρασία, ανήλιοι και λίγοι κατ’ 
αναλογία των κρατουμένων με αποτέλεσμα οι κρατούμενοι στιβάζονται όλοι μαζί χωρίς αρκετό 
χώρο να εναποθέσουν τα προσωπικά τους αντικείμενο, ενώ εξαιτίας του συνωστισμού οι 
περισσότεροι είναι γεμάτοι ψείρες και από τσιμπήματα κοριών κατά το δίστιχο «Ψύλλοι και 
ψείρες και κοριοί, αυτά τα τρία όντα, είναι της μαύρης φυλακής τα μόνα προϊόντα». Τρίτον, η 
έλλειψη φωτός που επικρατεί στους ενδότερους χώρους μακριά από τα παράθυρα ώστε να 
είναι σχεδόν αδύνατον κάποιος να δει. 

                                            
96 Και τα δύο νομοθετήματα κάνουν ειδική αναφορά στις φυλακές του Συγγρού και τις φυλακές ανηλίκων Αβέρωφ 
ως πρότυπα λειτουργίας φυλακής. Πρόκειται για φυλακές που κτίστηκαν με δωρεές των δύο επιφανών και 
φιλάνθρωπων Ελλήνων –του Ανδρέα Συγγρού και του Γεωργίου Αβέρωφ αντίστοιχα, κατά τα διεθνή πρότυπα. 
Επίσης, οι φυλακές των Επτάνησων που είχαν ιδρυθεί από την Βρετανική Κυριαρχία κατά τα αγγλικά πρότυπα τον 
19ο αιώνα. 
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2.3 Στιγμές της φυλακής 

Πάντως, από τα δημοσιεύματα στην Journal de Salonique αποδεικνύεται ότι το σωφρονιστικό 
σύστημα της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν είχε περάσει, ουσιαστικά τουλάχιστον, 
στην πλήρη εναρμόνισή του με τα δυτικά πρότυπα. Ενώ, λοιπόν, από τον Κώδικα του 1858 
εισήχθη ο διαχωρισμός των κρατουμένων σε υπόδικους, τους καταδικασθέντες για 
πλημμελήματα, τους καταδικασθέντες για πταίσματα και τους καταδικασθέντες για 
κακουργήματα. Παρόλα αυτά, το 1903 ο Γενικός Επιθεωρητής Hussein Hilmi Paşa κατά την 
επίσκεψη στην κεντρική φυλακή της πόλης διαπιστώνει ότι ο διαχωρισμός αυτός δεν υφίσταται. 
Έτσι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Journal de Salonique της 28ης Ιανουαρίου 1904 (Φύλλο 
817), θέτει τον προβληματισμό να χτιστεί μια προδικαστική φυλακή για τους υπόδικους ώστε 
να μην κρατούνται μαζί με του κατάδικους στην κεντρική φυλακή –ταυτίζοντας την κεντρική 
φυλακή με αυτή στο Κονάκι— βάσει των νέων προτύπων χωρικής διατάξης στη λογική της 
ευταξίας και της πειθαρχίας. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής στο δημοσίευμα της 18ης 
Απριλίου 1904 (Φύλλο 838) το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης δίνει τις λεπτομέρειες για την κατασκευή ενός κτηρίου προφυλάκισης που θα 
έχει διαφορετικά τμήματα για άνδρες, γυναίκες και τη φρουρά συνολικής επιφάνειας 2.000 
τετραγωνικών ποδιών με τους περιβάλλοντες χώρους και αυλές να καταλαμβάνουν ίση έκταση 
και το οποίο θα βρίσκεται κοντά στο Κονάκι. 

Πάλι το 1903, ο Υπουργός Δικαιοσύνης μαζί με τους δικαστικούς επιθεωρητές και Εισαγγελέα 
του Εφετείου προχωρούν στην επιθεώρηση των κεντρικών φυλακών (Φύλλο 718, 2 
Φεβρουαρίου 1903), χωρίς πάλι να διευκρινίζεται η φυλακή. Οι πληροφορίες όμως που 
αντλούνται από το δημοσίευμα είναι σημαντικές. Έτσι, τον Υπουργό ανησυχεί ο υπερπληθυσμός 
των κρατουμένων και γι’ αυτό συντάσσει μια αναφορά που στέκεται στα ακόλουθα βασικά 
σημεία: α) φυλάκιση σε φυλακές όλων πόλεων εκατό κρατουμένων που καταδικάστηκαν σε 
καταναγκαστικά έργα από το Ανώτατο Δικαστήριο και η ποινή τους επικυρώθηκε από το 
Εφετείο, β) επιτάχυνση έκδοσης απόφασης για τις υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, γ) 
αποφυλάκιση υπό όρους όσων κατηγορούνται για απλά αδικήματα και εκκρεμεί η έκδοση 
ποινής. 

Παράλληλα στο ίδιο πλαίσιο, τον Αύγουστο του 1907 ο καϊμακάμης του Καζά Θεσσαλονίκης, 
Sirri Bey, συνοδεία της επιτροπής επιθεώρησης επισκέφτηκαν την κεντρική φυλακή της πόλης 
προς επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και των συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων (Φύλλο 
1171 της 8ης Αυγούστου 1907), όπου και παρέμειναν ευχαριστημένοι από τις επικρατούσες 
συνθήκες. Πάλι στο δημοσίευμα δε διευκρινίζεται αν πρόκειται για τη φυλακή του Γεντί Κουλέ, 
αλλά το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για αυτή. 

Ανεξαρτήτως όμως με τον εκσυγχρονισμό, τα κατάλοιπα της δεσποτικής ηγεμονίας ελέω Θεού 
συνυπάρχουν, καθώς για παράδειγμα, σε πολλές γιορτές, όπως αυτή του Mevlouddul Nebi –
εορτασμός της γέννησης του Προφήτη Μωάμεθ— ή γενέθλια του Σουλτάνου, μέλους της 
αυτοκρατορική οικογένειας ή ενθρονίσεως, δίνονται χάρες σε κρατουμένους που έχουν εκτίσει 
τα 2/3 της ποινής τους97. Σύμφωνα με τα ισχύοντα σωφρονιστικά συστήματα της εποχής, οι 

                                            
97 Φύλλο 275 (4 Αυγούστου 1898), Φύλλο 361 (12 Ιουνίου 1899), Φύλλο 728 (9 Μαρτίου 1903), Φύλλο 752 (8 
Ιουνίου 1903), Φύλλο 777 (3 Σεπτεμβρίου 1903), Φύλλο 989 (19 Οκτωβρίου 1905). 
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χάρες δίνονται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όχι αδιακρίτως σε όλους τους 
κρατούμενους. Άλλωστε ο ποινικός κώδικας στο Κεφάλαιο Δ «Περί τῆς ἀποκαταστάσεως τῶν 
καταδικασθέντων» (άρθρα 463–478) και στο Κεφάλαιο Ε «Περί τῆς ἀποσβέσεως τῶν ποινῶν διά 
τῆς παραγραφῆς (άρθρα 479-487) ορίζουν τις προϋποθέσεις που είτε γίνεται αποκατάσταση 
των δικαιωμάτων όσων εξέτισαν την ποινή τους ή έτυχαν χάρης είτε διαγράφεται η ποινή λόγω 
κωλυσιεργίας έκδοσης απόφασης. Επισημαίνεται πάντα ότι οι κρατούμενοι προσευχήθηκαν ή 
έδειξαν με ζητωκραυγές την ευγνωμοσύνη τους προς το πρόσωπο του Σουλτάνου98. 
Χαρακτηριστική είναι η επιστολή ενός κρατούμενου στην εφημερίδα στην οποία εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς το πρόσωπο του Διευθυντή των φυλακών, Echreff Βey, ο οποίος, κατά τα 
γραφόμενα, μετέτρεψε τη φυλακή σε ένα σχολείο, όπου ακόμα και οι πιο επικίνδυνοι 
εγκληματίες μεταμορφώνονται από την καλοσύνη του και από τον πράο και συμφιλιωτικό του 
χαρακτήρα με τον οποίο καταφέρνει να συγκεράσει τη δικαιοσύνη με την αυστηρότητα (Φύλλο 
1141 της 22ης Απριλίου 1907). 

Γενικότερα, τόσο στα δημοσιεύματα όσο και στα έγγραφα από τα αρχεία δημιουργείται μια 
εικόνα ευταξίας και πειθαρχίας στις φυλακές της πόλης, είτε αναφέρονται σε αυτές που 
λειτουργούσαν στο Κονάκι είτε στο Γεντί Κουλέ. Φυσικά δεν λείπουν οι διαπληκτισμοί ανάμεσα 
στους κρατούμενους όπως για παράδειγμα στις 17 Ιουλίου 1905 (Φύλλο 964) όπου οι 
κρατούμενοι την ώρα της βραδινής κατάκλισης επιτέθηκαν στους φρουρούς με αυτοσχέδια 
όπλα τραυματίζοντας δύο φύλακες και έναν κρατούμενο ή στις 15 Ιανουαρίου 1906 (Φύλλο 
1014) όπου διαπληκτίστηκαν κρατούμενοι αναμεταξύ τους και η τάξη αποκαταστάθηκε με την 
έγκαιρη επέμβαση των φρουρών. Συνήθως, όμως, οι αναφορές είναι επαινετικές για τη 
λειτουργία των φυλακών, ενώ ακόμα κι όταν αναφέρονται σε προβλήματα περιορίζονται στις 
βασικές πληροφορίες χωρίς πολλές λεπτομέρειες. Συμπερασματικά, μάλλον η κατάσταση 
εξωραΐζεται στα μάτια του κοινού, γιατί ούτως ή άλλως η φυλακή ως ίδρυμα είναι μια 
«ενοχλητική» κατάσταση για τον μέσο πολίτη, μια αντικανονικότητα και η άγνοια των 
γεγονότων είναι η λήθη την οποία προτιμάει να απολαμβάνει. 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και στην ετήσια αναφορά των κρατουμένων για το έτος 1905 
που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο 1074 (20 Αυγούστου 1906). Συγκεκριμένα, ο συντάκτης σε ένα 
σύνολο 4.159 κρατουμένων αναφέρει τις ακόλουθες κατηγορίες και προχωράει σε 
συγκεκριμένα σχόλια πάνω στα ευρήματα99: 

Ποινή Σύνολο 
κρατουμένων 

Καταναγκαστική εργασία (ισόβια ή 
ορισμένου χρόνου) 

435 

Κατηγορούμενοι για εγκλήματα 120 

                                            
98 Στο δημοσίευμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1903 (Φύλλο 777) επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι οι αποφυλακισθέντες 
συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο και φώναξαν “Padıchahımız çok yaşa!” («Πολυχρονεμένε μας μακρά ζωή να 
έχεις!»). 
99 Τα νούμερα που αναφέρονται στο δημοσίευμα δεν επαληθεύονται ακριβώς, αλλά παρατίθενται αυτούσια όπως 
δημοσιεύτηκαν στο άρθρο. 
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Κατηγορούμενοι για παραβάσεις 284 

Κατηγορούμενοι που εκτέλεσαν την ποινή 
τους 

487 

Κατάδικοι που στάλθηκαν σε άλλες φυλακές 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

197 

Απελευθερώσεις 889 

Απονομή χάριτος 208 

Θάνατοι 103 

Αποδράσεις 5 

Πίνακας 1: Καταγραφή κρατουμένων στην κεντρική φυλακή Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1905 

Ο συντάκτης σχολιάζει ότι σε συνολικό πληθυσμό του Βιλαετίου Θεσσαλονίκης 1.070.000, οι 
κρατούμενοι ήταν 2.994, δηλαδή αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο 24/5 ανά 1.000 κατοίκους, που 
είναι πολύ χαμηλότερος από τις υπόλοιπες περιοχές της Αυτοκρατορίας, αλλά και της Ευρώπης. 
Άρα το Βιλαέτι της Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται μια από τις ειρηνικότερες περιοχές της 
Αυτοκρατορίας κι όχι μόνο. 

Παρόλα αυτά, ο Schull (2014, σσ. 154-160) αναφέρει ότι υπάρχουν πολλές έγγραφες αναφορές 
σχετικά με περιπτώσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας από πλευράς του σωφρονιστικού 
προσωπικού των φυλακών της Αυτοκρατορίας. Σημειώνεται ότι οι αρχές προχωρούν σε τιμωρία 
τόσο των κρατουμένων όσο και των φυλάκων, άρα έχουμε ένα διττό σύστημα πειθαρχικής 
λειτουργίας ανάμεσα στο δίπολο κρατουμένων/φυλάκων. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η 
γλώσσα που χρησιμοποιείται στις αναφορές αυτές, η οποία ακολουθεί το λεκτικό πρότυπο της 
μεταρρύθμισης. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η μεταρρύθμιση δεν αφορούσε μόνο την 
πνευματική και γραφειοκρατική ελίτ της Αυτοκρατορίας, αλλά αντιθέτως έφτασε μέχρι τον απλό 
λαό. Οι κρατούμενοι γνώριζαν τα δικαιώματά τους, υπέβαλαν αναφορές και διατύπωναν τα 
παράπονά τους βάσει των ιδανικών και της ρητορικής της εποχής τους. Υπό αυτή την έννοια, 
τελικά, οι κρατούμενοι έγιναν μέρος του συστήματος διοίκησης των φυλακών, καθώς 
παρακολουθούσαν κι αυτοί με τη σειρά τους τη συμπεριφορά των υπαλλήλων και βοηθούσαν 
στην πειθαρχικοποίηση των τηρητών της πειθαρχίας. 

Η κατάσταση αυτή δεν επικρατούσε μόνο στο Γεντί Κουλέ της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, ο Schull 
(2014, σ. 111) αναφέρει ότι κατά την επίσκεψη του δημοσιογράφου Ahmet Şerif στη φυλακή 
του Ικονίου τον Σεπτέμβριο του 1909 διαπίστωσε ότι η μυρωδιά ακαθαρσιών προερχόταν από 
μια μικρή μεταλλική σχάρα στην πόρτα που λειτουργούσε ως η μοναδική πηγή φωτός της 
φυλακής. Στο θάλαμο διέμεναν περίπου 25 κρατούμενοι με πρόσωπα χλωμά, με χαραγμένη τη 
σκιά του θανάτου και χωρίς ίχνος αίματος. Στις περιγραφές τους χαρακτήρισε τη φυλακή ανήλια, 
με υγρασία, τρισάθλια, χωρίς φυσικό φωτισμό, με μια διάχυτη δυσωδία και χωρίς ούτε καν τις 
υποτυπώδεις συνθήκες υγιεινής. 
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Το Γεντί Κουλέ Θεσσαλονίκης στις αρχές του 20ου αιώνα και κατά το πέρασμά του από την 
οθωμανική διοίκηση στην ελληνική δυστυχώς δεν απέκλινε από τις περιγραφές του Schull και 
του Πετρουνάκου για τις άθλιες επικρατούσες συνθήκες και την εξαθλίωση των κρατουμένων. 
Χαρακτηριστική είναι η επιστολή που απέστειλαν τριάντα κρατούμενοι τον Αύγουστο του 1915 
στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο αιτούμενοι τη διαμεσολάβησή του ώστε να 
διαχωριστούν οι κρατούμενοι ανάλογα με το παράπτωμα σε ισοβίτες και για πιο ήπια 
εγκλήματα. Βασική απαίτηση ήταν η απομάκρυνση από τους κοινούς θαλάμους των 
χασισοποτών και όσων ακολουθούσαν έκλυτη ζωή λόγω αλκοόλ και σεξουαλικότητας (Γεντί 
Κουλέ, n.d). Περαιτέρω, στα τέλη του 20ου αιώνα, δυστυχώς ξανά, η κατάσταση παρέμενε η ίδια 
περιμένοντας την αντιεισαγγελέα Εφετών Χρυσούλα Γιαταγάνα να βάλει ένα τέλος στην 
αθλιότητα, με ιδιαίτερο προσωπικό κόστος100. 

Η μαρτυρία του Γιώργου Ιορδάνου, που κρατήθηκε από τον Μάρτιο του 1918 στο Γεντί Κουλέ 
για 1,5 χρόνο, όταν λόγω των αντιβενιζελικών του αισθημάτων, η δίκη στην οποία υπήρξε 
κατήγορος «…μετατράπηκε σε σκευωρία… με αποτέλεσμα να κλειστεί στις φυλακές» είναι 
χαρακτηριστική. Ο Ιορδάνου ήταν μορφωμένος, βασιλόφρων, αντιβενιζελικός και 
θρησκευόμενος, αλλά στους τοίχους του Γεντί Κουλέ γνώρισε τον κομμουνισμό και ήρθε σε 
επαφή με την σκληρή μορφή της εξουσίας, η οποία εξευτέλιζε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το 
βιβλίο του αυτό είναι μια μαρτυρία για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούσαν στο Γεντί Κουλέ, 
αλλά και μια υπογράμμιση ότι «…η εγκληματική εξουσία είναι η γάγγραινα της δημόσιας 
ασφάλειας» (Χριστιανόπουλος, 1987, σ. 3). 

Μέσα από τις σελίδες αναδύονται οι μορφές του Διευθυντή Μ., του υπαρχυφύλακα Λ., των 
υπολοίπων φυλάκων αλλά και των κρατουμένων αναδεικνύοντας τους ρόλους που λαμβάνει ο 
καθένας και τις σχέσεις εξουσιαστών-εξουσιαζομένων. Ειδικά, οι κρατούμενοι –Έλληνες, 
Τούρκοι, Ισραηλίτες, βουλγαρόφωνοι— κρατούνται χωρίς διαχωρισμό ανάμεσα σε κλέφτες, 
δολοφόνους, χρεωκοπημένους εμπόρους, χασικλήδες, κομμουνιστές, πολιτικούς κατάδικους, 
βουλγαρόφωνους λιποτάκτες από το στρατό. Η εικόνα αυτή συμφωνεί με την εικόνα των 
φυλακών του 18ου αιώνα στην Ευρώπη, πριν δηλαδή εισαχθούν τα σύγχρονα συστήματα 
κράτησης περί σωφρονισμού. 

Στην αφήγηση του Ιορδάνου περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τις συνθήκες. Στους 
θαλάμους «…ριγμένοι, στιβαγμένοι, στριμωγμένοι ἔκειντο ἐκτάδην ἐκεί οἰκτρά και ἀπαίσια 
θύματα περί τους ἐκατόν χλωμοί, ξέχρωμοι, μισοπεθαμένοι κρατούμενοι» (Ιορδάνου, 1987, σ. 
7). Στην ίδια λογική η Γιαταγάνα101 (2018, σ. 12) 60 περίπου χρόνια μετά σημειώνει: 

                                            
100 Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η νεαρή τότε Αντιεισαγγελέας Χρυσούλα Γιαταγάνα ενεπλάκη σε έναν σκληρό 
αγώνα αποκάλυψης των παρανομιών που γινόταν μέσα στις φυλακές υπό την ανοχή, υπόθαλψη και πρόκληση 
τόσο του Διευθυντή όσο και των δεσμοφυλάκων. Στο βιβλίο της με τον τίτλο «Γεντί Κουλέ: η απολογία» καταγράφει 
την εμπειρία της από τον αγώνα που έδωσε τόσο για να ξεσκεπάσει το κύκλωμα παρανομίας που λειτουργούσε 
μέσα στη φυλακή όσο και για την απομάκρυνση των κρατουμένων από το Γεντί Κουλέ σε ένα σύγχρονο 
σωφρονιστικό κατάστημα. 
101 Η Χρυσούλα Γιαταγάνα επισκέφτηκε για πρώτη φορά τις φυλακές του Γεντί Κουλέ τον Ιούνιο του 1985 ως 
Αντιεισαγγελέας υπηρεσίας για μια τυπική, όπως προβλεπόταν, επιθεώρηση των φυλακών. Σε αντίθεση με τους 
προκατόχους της επέμενε να διενεργήσει την επιθεώρηση κι όχι απλά να υπογράψει τα βιβλία και την αναφορά. 
«Περνώ το κατώφλι το Γεντί Κουλέ ήσυχη, σχεδόν αμέριμνη. Με οδηγούν στο γραφείο του εισαγγελέα υπηρεσίας 
και μου φέρνουν καφέ. Πριν τον τελειώσω, στο γραφείο βρίσκονται τα βιβλία της φυλακής και η έκθεση 
επιθεώρησης, την οποία μου γίνεται σαφές ότι πρέπει να υπογράψω. 
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Πρώτα, έρχεται η επίθεση στους οσφρητικούς αδένες. Οι ακαθαρσίες από τη βουλωμένη 
τούρκικη τουαλέτα ρέουν στο πάτωμα του θαλάμου, όπου 40 με 55 κρατούμενοι 
στοιβάζονται σε 70 τετραγωνικά. Μέσα στη βρώμα από τα περιττώματα και τις ανάσες 
των εξαθλιωμένων, όλοι μαζί: ανήλικοι, ναρκομανείς, φυματικοί, ισοβίτες. 

Μετά η πληγή στα μάτια. Τα κρεβάτια σπασμένα, τα στρώματα σκισμένα, ανήλικα παιδιά 
τρομαγμένα ανάμεσα σε ισοβίτες και σκληρούς βαρυποινίτες, άνθρωποι 
μαστουρωμένοι και άνθρωποι σε στέρηση, βαριά άρρωστοι, ακίνητοι στα κρεβάτια τους 
και κάτωχροι, θαρρείς σε θάλαμο νεκροτομείου. Αιμόπτυση μπροστά μου και οι άλλοι 
να φωνάζουν «έχει χτικιό, έχει χτικιό, θα μας κολλήσει όλους». 

Ο Ιορδάνου συνεχίζοντας την αφήγησή του αναφέρεται στο χαρτοπαίχνιο που γινόταν στις 
φυλακές, την εξαγορά της σιωπής, τη διαμεσολάβηση των δικηγόρων και των «μεσιτών», τους 
βιασμούς και τις σεξουαλικές επαφές μεταξύ των κρατούμενων. Ο αρχιφύλακας «…εἶχεν ὃλως 
ἰδιόῥυθμον τρόπον ἀφαιμάξεως διδράχμων και μονοδράχμων» (Ιορδάνου, 1987, σ. 8) από τους 
χαρτοπαίκτες εκβιάζοντας τους να παρακολουθούν τους υπόλοιπους αν παίζουν ζάρια, ενώ σε 
περίπτωση αρνήσεως ο καταναγκασμός μέσω συστηματικών διωγμών τους έπειθε να 
συνθηκολογήσουν. Από την άλλη, η καθημερινή πρωινή δωροδοκία με κάθε τρόπο των 
φυλάκων ήταν στην ημερήσια διάταξη διατηρώντας μια ισορροπία στη φυλακή, καθώς αφενός 
εξαγοράζονταν οι φύλακες από το να κάνουν «ενοχλητικές» ερωτήσεις και αφετέρου 
διαιωνιζόταν η εξουσιαστική σχέση ανάμεσα στους φύλακες και τον διαμεσολαβούντα –ή 
«ντελαβερτζή» όπως τον αναφέρει ο Ιωάννου— αλλά και περαιτέρω ανάμεσα στον 
διαμεσολαβούντα και τους υπόλοιπους κρατούμενους του εκάστοτε θαλάμου. «Ὄλα δέ ταῦτα 
περιβάλλοντο δι’ ἄκρου μυστικισμοῦ, ἡ δέ ἐχεμύθεια ἀποτελεί το πρῶτον συστατικόν ἐνός 
καταδίκου διαγωγῆς καλῆς καί δικαιουμένου αναστολῆς!» (Ιορδάνου, 1987, σ. 10). 

Ακόμα και ο ίδιος ο Ιορδάνου είχε προσεγγισθεί από τον αρχιφύλακα ώστε να μεσολαβήσει 
στους Τούρκους κατάδικους της σφαγής του Δοξάτου και να τους πείσει να τους αναλάβει ο 
δικηγόρος αδερφός του αρχιφύλακα με το αζημίωτο φυσικά, το οποίο θα μοιραζόταν ανάμεσα 
στον Ιορδάνου και τον αρχιφύλακα. Περαιτέρω αναφέρεται στους δικηγόρους που έχουν 
πρόσβαση στις φυλακές «…ὥστε νά συνεννοοῦνται μέ καταδίκους , τίνι τρόπῳ νά 
ἐκμεταλλευθῶσι τούς ὑποδίκους» (Ιορδάνου, 1987, σ. 12). Με αυτό τον τρόπο, ανενόχλητοι 
λυμαίνονταν την απελπισία και την ανάγκη των υποδίκων να τύχουν μιας ευνοϊκής μεταχείρισης 

                                            
-Θα υπογράψω όταν κάνουμε την επιθεώρηση και συμπληρώσετε τα στοιχεία. 
Μα… επιθεώρηση δε γίνεται ποτέ. Τα βιβλία τα συμπληρώνουμε, αφού τα υπογράψετε, στο τέλος της ημέρας. Δε 
μας έχετε εμπιστοσύνη; 
-Εμπιστοσύνη έχω μόνο στα μάτια μου. Καλέστε αμέσως τον διευθυντή να ξεκινήσουμε. 
Με τα πολλά εμφανίζεται ο διευθυντής, εμφανώς δυσαρεστημένος: 
Έχουν περάσει εισαγγελάρες και εισαγγελάρες από δω και δεν έχουν μπει στις φυλακές. Ποια είσαι εσύ, κυρά μου, 
που θα κάνεις επιθεώρηση;» 
Από το σημείο εκείνο και μετά ξεκίνησε μια τεράστια περιπέτεια αποκάλυψης των πραγματικών συνθηκών που 
επικρατούσαν στο Γεντί Κουλέ, που οδήγησε αφενός στο κλείσιμο του Γεντί Κουλέ και τη μεταφορά των φυλακών 
στα Διαβατά, αλλά αφετέρου την ίδια στο εδώλιο του κατηγορουμένου με την κατηγορία της συκοφαντικής 
δυσφήμισης δια του τύπου επειδή αποκάλυψε τα ποινικά εγκλήματα που τελούνταν εντός των φυλακών και 
κατονόμασε τους εμπλεκόμενους, από τους φύλακες μέχρι εν ενεργεία Υπουργό της τότε κυβέρνησης. 
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και δίκης και παράλληλα ενίσχυαν τον εξουσιαστικό ρόλο των κατάδικων μετατρέποντας τη 
φυλακή σε ένα αλισβερίσι διευκολύνσεων και σε ένα τόπο συναλλαγών. 

Ρητή και απόλυτη είναι η καταδίκη του στη χρήση ναρκωτικών και την σεξουαλική 
εκμετάλλευση των ανηλίκων κατά τις περιγραφές του. Έφηβοι που εθίζονται στο χασίς, γίνονται 
ερωτικά υποχείρια των βαρυποινιτών, μαθαίνουν την τέχνη της κλοπής και της διάρρηξης και 
τελειοποιούνται στη διαφθορά και την ασχήμια. 

Ὁ μακαρίτης ἐκείνος καθηγητής τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου ὁ συγγράψας περί 
Ἰατροδικαστικἤς, ὢφειλε πρωτίστως νά μελετήσῃ ἐν ταῖς φυλακαῖς ὂλην τήν διαφθοράν 
τῶν αἰσθήσεων, ὂλην τήν διαστροφήν τῆς γεννητησίου ὁρμῆς, ἐκδηλουμένην καθ’ ὄλας 
τάς ειδεχθεῖς αυτῆς μορφάς, τόν πολύποδα ἐκείνον τοῦ σαδισμοῦ, του φετιχισμού, τοῦ 
μαζοχισμοῦ, αυνανισμοῦ καί τῆς αρσενοκοιτίας… Τά ὄργια τῶν ελληνικῶν φυλακῶν 
διαφεύγουσι τάς πρωτότυπους περιγραφάς τοῦ Όσκαρ Ουάιλδ. (Ιορδάνου, 1987, σ. 14). 

Από την αφήγηση του Ιορδάνου, πέρα από τους χαρακτήρες, μαθαίνουμε και στιγμιότυπα της 
καθημερινής διαβίωσης και συμβίωσης ανάμεσα στον πληθυσμό με διαφορετικές εθνικότητες 
και θρησκείες. Έτσι, οι Τούρκοι φυλακισμένοι χαρακτηρίζονταν από την μοιρολατρεία τους και 
αποδεχόταν απολύτως την κατάστασή τους, ενώ εξήρε την καθαριότητά τους, τους 
αρωματικούς καφέδες και τη διήγηση ιστοριών της Χαλιμάς και του Νασρεντίν Χότζα σε 
αντίθεση με τους χριστιανούς που υποδαύλιζαν οποιαδήποτε εξέγερση. 

Τα ίδια όμως περίπου καταγράφει και η Γιαταγάνα στη δική της αναφορά με γλαφυρά χρώματα. 
Ειδικά για τις συνθήκες που επικρατούν στους θαλάμους των φυλακών αναφέρει (Γιαταγάνα, 
2018, σσ. 16-20): 

1. Δεν γινόταν κανένας διαχωρισμός κρατουμένων, αντίθετα στον ίδιο θάλαμο διέμεναν 
ενήλικες και ανήλικοι, βαρυποινίτες, υπόδικοι και κατάδικοι με μικρές ποινές102. 

2. Υπήρχε συνωστισμός κρατουμένων, δηλαδή σε θαλάμους 70 τ.μ. διέμεναν 45-55 
κρατούμενοι. 

3. Τα περισσότερα κρεβάτια ήταν σπασμένα και τα στρώματα σχισμένα. 
4. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τη τήρηση των υγειονομικών συνθηκών, καθώς 

φυματικοί103 και νοσούντες με AIDS διέμεναν στους ίδιους θαλάμους με τον υγιή 
πληθυσμό χωρίς να τους παρέχεται η απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Περαιτέρω, στο αναρρωτήριο της φυλακής διέμεναν οι επιφανείς, ευκατάστατοι και 
ευνοούμενοι από τον Διευθυντή υγιείς κρατούμενοι104. 

5. Επιπλέον, η μοναδική τούρκικη τουαλέτα –μια τουαλέτα για 45-55 κρατούμενους— του 
εκάστοτε θαλάμου είναι συνήθως βουλωμένη και οι ακαθαρσίες ρέουν στο πάτωμα. 

                                            
102 Ο κρατούμενος Δ. καταθέτει: «Όχι μόνο στο θάλαμο 5, αλλά σε κανέναν από όλους τους θαλάμους δε γίνεται 
κανένας διαχωρισμός των κρατουμένων. Μένουμε μαζί υπόδικοι, οφειλέτες του Δημοσίου, χρεοφειλέτες, αλλά και 
κατάδικοι με ισόβια και κατάδικοι με μικρές ποινές 2-3 μηνών» (Γιαταγάνα, 2018, σ. 38). 
103 Ο κρατούμενος Σ. καταθέτει: «Μέσα στον θάλαμο 7 ήταν ο φυματικός Ζ., που φώναζε και έφτυνε αίμα και όλοι 
ζητούσαμε να τον βάλουν στο νοσοκομείο, γιατί φοβόμασταν ότι θα κολλήσουμε κι εμείς, αλλά έμεινε στον θάλαμό 
μας τουλάχιστον δυο μήνες και δε γινόταν τίποτα» (Γιαταγάνα, 2018, σ. 63). 
104 Ένας άλλος κρατούμενος, ο Σ., καταθέτει: «Στο αναρρωτήριο της φυλακής μένουν οι ευγενείς κρατούμενοι, 
δηλαδή αυτοί που έχουν λεφτά και πληρώνουν. Αυτοί έχουν και πολλά άλλα προνόμια. Ελεύθερα επισκεπτήρια, 
ελεύθερα τηλεφωνήματα, τους βάζουν σε θέσεις εργασίας με ευεργετικό υπολογισμό της ποινής. Πιστεύω ότι όλα 
αυτά τα προνόμια τα έχουν γιατί λαδώνουν τους υπαλλήλους της φυλακής» (Γιαταγάνα, 2018, σ. 74). 
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6. Πραγματοποιούταν ευρύτατη εισαγωγή, εμπορία και χρήση, οικειοθελώς και μη, 
ναρκωτικών όπως χασίς, ηρωίνη και παραισθησιογόνα105. 

7. Δεν τηρούνταν οι στοιχειώδεις κανόνες διδασκαλίας και επιμόρφωσης των 
κρατουμένων. 

8. Η ασέλγεια επάνω στους ανήλικους κρατούμενους από τους ενήλικες είναι συχνή, όπως 
επίσης οι βιασμοί των γυναικών κρατούμενων από τους φύλακες106. 

9. Οι βασανισμοί, ξυλοδαρμοί και τραμπουκισμοί προς τους κρατούμενους, ειδικά τους 
αδύναμους ή τους μη «εμπλεκόμενους» από πλευράς των φυλάκων είναι 
καθημερινότητα, ενώ το κλείσιμο στο πειθαρχείο των απειθούντων αποτελεί τον τρόμο 
και το φόβο, καθώς οι κρατούμενοι συνήθως εξέρχονται από το πειθαρχείο σε ημιθανή 
κατάσταση εξαιτίας του ξύλου107. 

Επιπλέον, αναφέρει τα εξής ποινικά αδικήματα που τελούνταν κατά συρροή: α) εισαγωγή, 
εμπορία και χρήση ναρκωτικών, β) βιασμοί ανηλίκων και νεαρών ατόμων, γ) απάτες – απιστία 
και γενικά εκμετάλλευση από δικηγόρους, δ) παραβιάσεις του Αγορανομικού Κώδικα108, ε) 
βασανισμοί και σωματικές βλάβες (Γιαταγάνα, 2018, σ. 173). Σχεδόν από την πρώτη επίσκεψη 
της η Γιαταγάνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Γεντί Κουλέ ως φυλακή παραβιάζει όλες τις 
διατάξεις του σωφρονιστικού κώδικα, αλλά παράλληλα τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα 
όπως ορίζονται τόσο από την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσο και 
από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πέρα όμως από τις νομικές καθαρά 
διαπιστώσεις για τις παραβάσεις, καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα με τον Foucault. δηλαδή 
«…αντί να παρέχεται σωφρονισμός των κρατουμένων, η φυλακή αυτή αποβαίνει «πανεπιστήμιο 
του εγκλήματος»» (Γιαταγάνα, 2018, σ. 17). 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα εξουσίας και «σωφρονισμού» το πειθαρχείο που 
αντιπροσωπεύει «το μακρύ χέρι της εξουσίας, ο εξαναγκασμός, η δικαιοδοσία, η υποταγή» και 
το πειθαρχείο ή «ο τάφος των ζωντανών νεκρών». «ένα στενό κελί που μετά βίας χωράει ένα 
στενό κρεβάτι, ανήλιο, υγρό με άρωμα μούχλας, με χοντρούς χαλκάδες στους οποίους 

                                            
105 Ο κρατούμενος Α., τοξικομανής ο ίδιος, περιγράφει το κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών: «Βλέπω 
συνεχώς να γίνεται εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών μέσα στο Γεντί Κουλέ από τους εξής κρατουμένους: τον Μ., 
τον Τ. και τον Β., τον Κ. και τέλος τον Μπ., που το παίζει μεγάλος αρχηγός μέσα στη φυλακή» (Γιαταγάνα, 2018, σ. 
44). 
106 Ο κρατούμενος Δ. καταθέτει: «Παλιότερα, άκουσα ότι γίνονται βιασμοί μεταξύ των κρατουμένων και ιδιαίτερα 
σε βάρος των ανηλίκων… η διεύθυνση και γενικά οι αρμόδιοι δεν κάνουν τίποτα. Τι θα μπορούσε άλλωστε να γίνει, 
αφού οι περισσότεροι φύλακες μιλάνε την αργκό και πολλές φορές παρακολουθούνε από το παράθυρο της πόρτας 
βιασμούς ή απόπειρες βιασμών χωρίς να επεμβαίνουν» (Γιαταγάνα, 2018, σσ. 50-51). 
107 Η κατάθεση του κρατούμενου Α. είναι ενδεικτική: «Όταν ήταν διευθυντής ο κύριος Μ., καθημερινά ασβέστωνα 
τα πειθαρχεία τα οποία έβλεπα γεμάτα αίματα. Τώρα δε που επρόκειτο να αρχίσουν οι ανακρίσεις με έβαλαν να τα 
ασπρίσω και να τα βάψω με λαδομπογιές. Έβγαλαν τους κρίκους που υπήρχαν στον τοίχο και μ’ έβαλαν να ξύσω 
τον τοίχο, γιατί ήταν βαμμένος με αίματα. Πέταξαν τα στρώματα και τις κουβέρτες και τα κάψαν έξω με πετρέλαιο, 
γιατί ήταν γεμάτα αίματα» (Γιαταγάνα,, 2018, σ. 29). 
108 «Μήνες τώρα μας ταΐζουν σκουληκιασμένα φασόλια, χωρίς λάδι, και μάλιστα ο μάγειρας φτύνει και μέσα στο 
πιάτο… Παίρνω ένα τσίγκινο πιάτο και στέκομαι μπροστά στον μάγειρα. Είναι πολύ βρόμικος, κι ακόμα πιο πολύ 
ταραγμένος από την παρουσία μου» (Γιαταγάνα, 2018, σ. 31). 
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περνούσαν τις αλυσίδες» (Νίγδελης, 2002, σ. 22)109. Ο σωφρονισμός εξισώνεται με την 
ταπείνωση, τον πόνο, την καταρράκωση του σώματος, της ψυχής, του πνεύματος και της 
αξιοπρέπειας των κρατουμένων. Ο εξευτελισμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας πήρε πολλαπλές 
μορφές όπως το ρουφιάνεμα, η αποκτήνωση από το συγχρωτισμό διαφορετικών τύπων 
κακοποιών από δολοφόνους και παιδεραστές μέχρι μικροαπατεώνες και ανήλικους, η 
χυδαιοποίηση της επικοινωνίας, ο εξευτελισμός, οι σωματικές τιμωρίες, οι βιασμοί από τους 
φύλακες σε καθημερινή βάση. 

Οι φυλακές του Γεντί Κουλέ «φιλοξένησαν» χιλιάδες κρατούμενους, κατάδικους, υποδίκους, 
πολιτικούς κρατούμενους. Αρκετοί εκ των οποίων ήταν γνωστοί λόγω των πράξεων τους ή λόγω 
των πεποιθήσεών τους όπως ο Νίκος Ζαχαριάδης, στέλεχος και Γραμματέας του ΚΚΕ, που 
φυλακίστηκε στο Γεντί Κουλέ το 1925 για την κομμουνιστική του δράση και ο οποίος ήταν ο 
δεύτερος110 κρατούμενος που κατάφερε να αποδράσει111 από τις φυλακές. Την περίοδο της 
Κατοχής και του Εμφυλίου περισσότεροι από 500 κρατούμενοι στο Γεντί Κουλέ εκτελέστηκαν, 
ενώ δεκάδες ακόμη φυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια της Χούντας. Ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, 
πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε πολιτικός κρατούμενος στο Γεντί Κουλέ τα χρόνια της 
Χούντας και στην μαρτυρία του μιλάει για «…συνθήκες πρωτόγονες και που προσβάλλουν κάθε 
έννοια ανθρωπισμού και πολιτισμού» και τονίζει την ιδιότητα του Γεντί Κουλέ ως «πειθαρχική» 
φυλακή, δηλαδή χρησιμοποιούταν για πειθαρχικές μεταγωγές κρατουμένων από άλλες 
φυλακές, καθώς θεωρούταν, μαζί με τις φυλακές της Κέρκυρας, από τις σκληρότερες φυλακές 
της Ελλάδας. Περιγράφει ότι τα Χριστούγεννα του 1968 ή 1970 οι κρατούμενοι παρέδωσαν 
κρυφά στον παπά, που είχε επισκεφτεί τη φυλακή για να εξομολογήσει τους κρατούμενους, ένα 
σημείωμα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Το σημείωμα δημοσιεύτηκε στο διεθνή τύπο, με 
αποτέλεσμα να υπάρξουν βαριές κυρώσεις από τη διεύθυνση της φυλακής στους 
εμπλεκόμενους κρατούμενους με απομόνωση, στέρηση επισκεπτηρίου, σωματικές ποινές κ.ο.κ. 
(Alterthess, 2013). 

Μέσα στις δεκαετίες λειτουργίας της, η φυλακή του Γεντί Κουλέ αποδείχτηκε το μεγαλείο 
σχολείο για τους επίδοξους εγκληματίες και άντρο της απανταχού ανομίας. Δωροδοκίες, 
τραμπουκισμοί, σεξουαλική εκμετάλλευση, λαθρεμπόριο, τζόγος, εκβιασμοί, παράνομη 
εισαγωγή, διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ήταν από τις συνήθεις παρανομίες που 
επιτελούνταν στο Γεντί Κουλέ σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του από την ίδρυση μέχρι το 
κλείσιμό του. 

                                            
109 Ενώ ο κρατούμενος Μ. καταθέτει: «Όλα αυτά τα χρόνια με έχουν κλείσει πολλές φορές στο πειθαρχείο. Με 
κρεμάγανε με αλυσίδες στον τοίχο και ενώ ήμουν κρεμασμένος με βαρούσανε με μπουνιές και κλοτσιές» 
(Γιαταγάνα, 2018, σ. 40). 
110 Ο πρώτος ήταν ο λήσταρχος Τζατζάς, ή «Δον Ζουάν των Ορέων», που είχε φυλακιστεί το 1925 για ληστείες και 
απαγωγές βουλευτών. Δύο μήνες μετά τη φυλάκισή του απέδρασε χρησιμοποιώντας μια ομπρέλα ως αλεξίπτωτο 
και πήδηξε από το κάστρο (Η απόδραση του φοβερού λήσταρχου και του Νίκου Ζαχαριάδη από το Γεντί Κουλέ, 
n.d.). 
111 Η ιστορία απόδρασης του Νίκου Ζαχαριάδη είναι γνωστή. Κατά τη φυλάκισή του είχε αφήσει γενειάδα, ενώ 
χαριτολογώντας έλεγε ότι θα πάει στο Άγιο Όρος να μονάσει. Μια Κυριακή ξυρίστηκε και με τη βοήθεια μιας 
κοπέλας που δήλωσε αρραβωνιαστικιά του απέδρασε μαζί με τους επισκέπτες φορώντας το χαρακτηριστικό 
καπέλο των επισκεπτών. 
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Η υιοθέτηση ενός μοντέλου φυλακής από τους Οθωμανούς γραφειοκράτες της Χαμιδιανής 
εποχής υπήρξε αποφασιστική, παρόλες τις εξαγγελίες και την νομοθεσία που υπήρχε ήδη από 
τα μέσα του 19ου αιώνα. Τότε, η πνευματική ελίτ της Αυτοκρατορίας στράφηκε από τις 
σωματικές ποινές στις νομοθετικές και ποινικές μεταρρυθμίσεις κι ως αποτέλεσμα οι ποινές και 
η φυλακή αντιμετωπίστηκε ως ζήτημα «εκπολιτισμού» μετακινώντας την εστίαση από την 
τιμωρία στην αναμόρφωση των κρατουμένων (Schull, 2014, σ. 42). Παρόλα αυτά, η υλοποίηση 
των σχεδίων έβρισκε κωλύματα στη διοικητική αναποτελεσματικότητα, όπως η διάσπαση των 
εξουσιών ανάμεσα στο Παλάτι και την Υψηλή Πύλη (Υπουργεία Δικαιοσύνης, Οικονομικών και 
Εσωτερικών) και η εξαιτίας αυτής υποχρηματοδότηση των μεταρρυθμίσεων. Όμως η βασική 
συμβολή της Χαμιδιανής εποχής στο πολιτικό γίγνεσθαι της εποχής είναι η ενδυνάμωση των 
σχέσεων ανάμεσα στις συνισταμένες του πολιτισμού, του συγκεντρωτισμού της διοικητικής 
δύναμης και της μεταρρύθμισης των φυλακών. Η πρακτική αυτή κληρονόμησε μια ισχυρή βάση 
για την έκδοση του Κώδικα του 1911 κατά τη Δεύτερη Συνταγματική Περίοδο, ο οποίος πλήρως 
ενοποίησε τις έννοιες της κατασκευής του εθνικού κράτους, της οικονομικής ανάπτυξης και της 
κοινωνικής μηχανικής (Schull, 2014, σ. 49). 

Τελικά, οι εξαγγελίες της Δεύτερης Συνταγματικής Περιόδου για τη μεταρρύθμιση των φυλακών 
της Αυτοκρατορίας δεν κατάφεραν να υλοποιηθούν στην περίπτωση του Γεντί Κουλέ, καθώς οι 
Βαλκανικοί Πόλεμοι οδήγησαν στην προσάρτηση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος και τη 
μετάβαση των φυλακών στην αρμοδιότητα της ελληνικής διοίκησης. Δυστυχώς, η κατάσταση 
των απάνθρωπων συνθηκών κράτησης στις φυλακές δε βελτιώθηκε με την πάροδο του χρόνου, 
παρόλα τα σχετικά νομοθετήματα. Φυσικά υπάρχουν οι μαρτυρίες των ίδιων των κρατούμενων 
που φυλακίστηκαν, αλλά και της κας Γιαταγάνα που ερεύνησε το θέμα, που επιβεβαιώνουν τα 
τεκταινόμενα. Τελικά μετά από περισσότερο από έναν αιώνα που το Γεντί Κουλέ είχε συνδεθεί 
ως η μαύρη σελίδα της ιστορίας και της μνήμης της Θεσσαλονίκης, υπάρχει μια συστηματική 
προσπάθεια τόσο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης όσο και από την 
αυτοδιοίκηση για ανάδειξη του ως μνημείου και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης ως 
παρακαταθήκη προς τις επόμενες γενεές. 
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Συμπεράσματα 

Η εξέλιξη της ποινής εξαρτάται από τα ήθη και τα έθιμα, την πρόοδο της ηθικής και του 
πολιτισμού και αναλόγως εκλαμβάνεται ως εκδίκηση του παθόντος ή της πολιτείας, ως άμυνα 
ή ανταπόδοση του κακού, ή ως μέσο εκφόβισης ή προκατάληψης, η βελτίωση του 
καταδικασθέντος. Η ποινή στοχεύει στη βελτίωση του καταδικασθέντος ιδιαίτερα στην ποινής 
της φυλάκισης, δηλαδή στις ποινές αποστέρησης της ελευθερίας, χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητας του ατόμου, και επιβάλλονται ανάλογα με την ενοχή του καταδικασθέντος και 
διαρκεί χρόνο κατά τον οποία η πολιτεία μπορεί να ενσκήψει για την αναμόρφωση του 
καταδικασθέντος. Για αυτό το λόγο οποιαδήποτε σωματική και ψυχική βλάβη ή των ηθών των 
κρατουμένων είναι αδικαιολόγητη και αντιβαίνει την ίδια την έννοια της ποινής κατά της 
ελευθερίας (Κωστής, 1862, σσ. 1-4). 

Παρόλα αυτά η επιλογή της φυλάκισης, δηλαδή η ποινή της αποστέρησης της ελευθερίας, ως 
βασικό σωφρονιστικό μέσο και ποινολογική τακτική καθιερώθηκε μόλις στα μέσα του 18ου 
αιώνα και συνδέεται στενά με τη διάθεση του κράτους-έθνους να ελέγξει, ορθολογικοποιήσει, 
κανονικοποιήσει και, τελικά, να καθυποτάξει τον πληθυσμό του. O Foucault επισημαίνει ότι: 

Πρέπει να απαλλαγούμε από τη ψευδαίσθηση ότι η επιβολή των ποινών γίνεται με 
σκοπό να κατασταλούν τα εγκλήματα. Τα σωφρονιστικά μέτρα δεν παίζουν μόνο τον 
αρνητικό ρόλο της καταστολής, αλλά επίσης το θετικό ρόλο της νομιμοποίησης της 
εξουσίας η οποία επιβάλλει τους κανόνες. Συντελεί, λοιπόν, η φυλακή στο να γίνονται τα 
άτομα ευπειθή και χρήσιμα, μέσω μιας συγκεκριμένης μεταχείρισης των σωμάτων τους. 
Στην καινούργια πραγματικότητα έχει μεγαλύτερη σημασία η αποτελεσματικότητα της 
ποινής και όχι ο παραδειγματικός χαρακτήρας της. Γι’ αυτό ο μηχανισμός που 
χρησιμοποιείται στηρίζεται λιγότερο στην τιμωρία και περισσότερο στην επιτήρηση. 
Έτσι, έστω και όταν η φυλακή φαινομενικά αποτυχαίνει, δεν αστοχεί του σκοπού της, 
αντίθετα τον πετυχαίνει. (Foucault, 1976 όπως παραπέμπεται σε Μπαμπάτσικα, 2013, σ. 
20). 

Η πειθαρχία γεννήθηκε ως μηχανισμός διαμόρφωσης σχέσης υποταγής μέσω του μηχανισμού 
εξουσίας που επιβουλεύεται το σώμα μέσω πολιτικών καταναγκασμών που «…συνίστανται στην 
επεξεργασία του σώματος, στον υπολογισμένο χειρισμό των στοιχείων του, των κινήσεων του, 
της συμπεριφοράς του… ένα μηχανισμός εξουσία πού το ψαχουλεύει, το αποδιαρθρώνει και το 
ανασυνθέτει» (Foucault, 1989, σ. 184). Η μηχανική της εξουσίας επηρεάζει το σώμα να ενεργεί 
όπως αυτή επιθυμεί δημιουργώντας πειθήνια σώματα στα οποία αφενός αυξάνει τις δυνάμεις 
από σκοπιά οικονομικής χρησιμότητας και αφετέρου μειώνει τις ίδιες αυτές δυνάμεις από 
σκοπιά πολιτικής υπακοής. Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως (Foucault, 
1989, σσ. 188-214): 

 Η κατανομή στο χώρο: ο καθορισμός του περιφραγμένου χώρου διαφορετικού από 
τους άλλους, η στοιχειώδης εντόπιση, δηλαδή η συγκεκριμενοποίηση της θέσης κάθε 
ατόμου ως μοναδική, οι λειτουργικές θέσεις, δηλαδή οι θέσεις που δεν εξυπηρετούν 
μόνο τη λειτουργία της επιτήρησης, αλλά παράλληλα μετατρέπουν το χώρο που έως 
τότε ήταν ελεύθερος και διαθέσιμος για διάφορες χρήσεις σε χρήσιμο εργαλείο, και, 
τέλος, χαρακτηρίζεται από τη θέση στη σειρά, δηλαδή η θέση που κατέχει κανείς σε μια 
ταξινόμηση, η οποία κάνει τα σώματα να κινούνται μέσα σε ένα δίκτυο σχέσεων. 
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 Ο έλεγχος της δραστηριότητας: η προγραμματισμένη απασχόληση, η οποία ρυθμίζει το 
χρόνο, εξαναγκάζει σε συγκεκριμένες εργασίες και κατανέμει τους κύκλους 
επανάληψης, η χρονική ρύθμιση της πράξης, που εξασφαλίζει τη διαμόρφωση της ίδιας 
πράξης από όλους στον ίδιο ρυθμό, η συσχέτιση τους σώματος και της χειρονομίας, η 
οποία μετατρέπει το σώμα σε περισσότερο λειτουργικό στο πλαίσιο της παραμικρής 
κίνησης, η σπονδύλωση σώματος και αντικειμένου, δηλαδή απόλυτη συσχέτιση κι 
αρμονία του σώματος και του αντικειμένου που χειρίζεται, η εξαντλητική 
χρησιμοποίηση, δηλαδή η απόσπαση από τον χρόνο των διαθέσιμων στιγμών και από 
κάθε στιγμή των ωφέλιμων δυνάμεων. 

 Η οργάνωση των γενέσεων: η κεφαλαιοποίηση του χρόνου του ατόμου ώστε να μπορεί 
να χρησιμοποιείται και να ελέγχεται μέσω της διάρκειας, δηλαδή ο χρόνος πρέπει να 
διαιρείται σε χωριστές διαβαθμίσεις, που ταυτόχρονα εναρμονίζονται. Η οργάνωση των 
διαβαθμίσεων σε ένα αναλυτικό σχήμα, δηλαδή μια διαδοχή απλών στοιχείων 
συνδυασμένων με όσο το δυνατόν περιπλοκότερο τρόπο. Η δοκιμασία στο τέρμα των 
χρονικών τμημάτων, η οποία αξιολογεί το επίπεδο του ατόμου, διαχωρίζει τις 
ικανότητες του ατόμου και εγγυάται τη συμπόρευση μεταξύ των ατόμων σύμφωνα με 
τους κανόνες. Η καθιέρωση σειρών μέσα στις σειρές, δηλαδή η εξατομίκευση της 
δραστηριότητας που παρέχει στην εξουσία τα μέσα για εξονυχιστικό έλεγχο και 
διορθωτικές παρεμβάσεις ανά πάσα στιγμή. 

 Η σύνθεση των δυνάμεων: η πειθάρχηση εν τέλει είναι η σύνθεση των δυνάμεων για 
την απόκτηση ενός τελέσφορου μηχανισμού, ο οποίος χρησιμοποιεί κάθε μεμονωμένο 
σώμα κατά το δοκούν, συνδυάζει τους μεμονωμένους χρόνους σε ένα ενιαίο κοινό 
χρόνο για ένα βέλτιστο αποτέλεσμα και δημιουργεί ένα σύστημα διοίκησης που 
ρυθμίζει και δίνει εντολές στα πειθαρχημένα σώματα με συντομία και σαφήνεια. 

Τελικά, η πειθαρχία, με βάση τα σώματα που ελέγχει, κατασκευάζει τέσσερις τύπους 
ατομικότητας, ή μάλλον μια ατομικότητα προικισμένη με τέσσερα χαρακτηριστικά: είναι 
κυψελική (λόγω της χωρικής κατανομής), είναι οργανική (χάρη στην κωδικοποίηση των 
δραστηριοτήτων), είναι γενετική (χάρη στη συσσώρευση τού χρόνου), είναι συνδυαστική (χάρη 
στη σύνθεση των δυνάμεων). Και για να τα πετύχει όλα αυτά, η πειθαρχία κινητοποιεί τέσσερις 
σπουδαίες τεχνικές: «…φτιάχνει πίνακες, εντέλλεται γυμνάσια, επιβάλλει ασκήσεις και, τέλος, 
για να εξασφαλίσει τον συνδυασμό των δυνάμεων, σκαρώνει «τακτικές»» (Foucault, 1976, σ. 
219). 

Η φυλακή είναι ο φυσικός χώρος που η πειθαρχεία χρησιμοποιεί, υλοποιεί και εφαρμόζει όλες 
τις τεχνικές αυτές με σκοπό την εκμηδένιση των αποκλίσεων και την κανονικοποίηση των 
συμπεριφορών. Οι κρατούμενοι πρέπει να αποστερηθούν της προσωπικότητάς τους για να 
μπορέσουν να «αναγεννηθούν» μέσα από τους κανόνες και τις τεχνολογίες εξουσίας. Η 
διαφορετικότητα δημιουργεί διάσπαση της συνοχής του συνόλου και γι’ αυτό δεν είναι 
αποδεκτή. Η Βαρλάγκα (2011, σ. 29) επισημαίνει ότι κάτω από την ετικέτα του κρατούμενου, 
ακυρώνονται όλες οι ιδιότητές του που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν μια αναγνωρισμένη 
προσωπική και κοινωνική ταυτότητα, αλλά ως μέρος ενός αδιαφοροποιήτου συνόλου. Έτσι, όσο 
λιγότερο ο κρατούμενος απασχολεί τη φυλακή διατυπώνοντας αιτήματα ή εκφράζοντας τις 
ανάγκες του τόσο πιο ικανοποιητικά προσαρμοσμένος κρατούμενος θεωρείται, καθώς δεν 
αποτελεί ένα πρόβλημα προς διαχείριση. Σε αντίθετη περίπτωση η συμπεριφορά του 
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εκλαμβάνεται, συνήθως, ως ενισχυτικό του χαρακτηρισμού του ως απροσάρμοστου ή 
απόβλητου. 

Οι βασικές αρχές που συγκροτούν τον πυρήνα της σωφρονιστικής αποστολής της φυλακής είναι 
η εργασία, η εκπαίδευση, η ηθική επιρροή και η πειθαρχία, που διέπει τη φιλοσοφία της 
φυλακής ήδη από τις απαρχές του 17ου αιώνα. Η επίδραση του καθένα από τις τέσσερις αυτές 
συνιστώσες εξαρτάται από τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εκάστοτε εποχής. Κατά τον 
Foucault (1989, σσ. 309-311) η φυλακή είναι σχεδιασμένη να είναι ένας εξαντλητικός 
πειθαρχικός μηχανισμός υπό την έννοια ότι ασχολείται με την πολλαπλότητα του ατόμου. 
Ρυθμίζει τη σωματική του άσκηση σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ελέγχει την κλίση του για 
εργασία, την καθημερινή του συμπεριφορά, την ηθικότητά του, τις ικανότητές του. Περισσότερο 
από όλα όμως η απομόνωση λειτουργεί καταλυτικά στην ψυχοσύνθεση των κρατουμένων. η 
απομόνωση αφορά τον έξω κόσμο, τις σχέσεις των κρατουμένων με τους άλλους, αλλά και με 
τον ίδιο του τον εαυτό, καθώς η ποινή είναι ταυτόχρονα ατομική και εξατομικευμένη. Δηλαδή, 
αφενός η φυλακή πρέπει να αποτρέπει τη δημιουργία ενός ομοιογενούς και αλληλέγγυου 
πληθυσμού κρατουμένων και αφετέρου η απομόνωση επιτρέπει την ατομικοποίηση της 
τιμωρίας, καθώς όσο περισσότερο ο κρατούμενος μένει μόνος τόσο περισσότερο σκέφτεται το 
έγκλημά του και αισθάνεται μεγαλύτερη ενοχή γι’ αυτό. Η απομόνωση αποτελεί την απόλυτη 
υποταγή, καθώς ασκεί επάνω στους κρατούμενους εξουσία που δεν είναι δυνατόν να 
αντισταθμιστεί από καμία άλλη επιρροή. 

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αν και με αρκετή καθυστέρηση, εισήγαγε το θεσμό της φυλακής 
ως η πρωταρχική σωφρονιστική ποινή. Η διαδικασία αυτή υπήρξε χρονοβόρα και περίπλοκη, 
που απαιτούσε την μετάβαση από το θεολογικό σύστημα τιμωρίας στο κοσμικό, κατ’ αναλογία 
με την μετάβαση που επιτελέστηκε στην Ευρώπη στο τέλος του Μεσαίωνα. Παρόλα αυτά, η 
διαδικασία δεν ήρθε μέσω ριζοσπαστικής ρήξης με το ισλαμικό παρελθόν, αλλά αντίθετα 
σημειώθηκε με μια συνέχεια που συχνά δεν αναγνωρίζεται. Ο «Κύκλος της Δικαιοσύνης» 
υπήρξε ανέκαθεν κεντρικό συστατικό της Οθωμανικής δικαιοσύνης υπό την έννοια ότι 
προστάτευε τους αδυνάμους από την κατάχρηση κρατικής εξουσίας. Όλοι οι υπήκοοι του 
Σουλτάνου, κι ειδικά των χαμηλότερων τάξεων –στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
φυλακισμένοι— μπορούσαν να υποβάλουν τα παράπονά τους στο Σουλτάνο και να 
αντιμετωπιστούν αναλόγως. 

Το καινούργιο στη διαδικασία είναι η τυποποίηση των κανόνων και διαδικασιών σχετικά με την 
εκπαίδευση, την εποπτεία και τα προσόντα για τον ιδανικό φύλακα. Αυτή η τυποποίηση 
επηρέασε επίσης την αυτοκρατορική επίβλεψη, επιθεώρηση και έρευνα για τυχόν παραβιάσεις 
αυτών των κανόνων και πρακτικών. Ο σκοπός όλων των μεταρρυθμίσεων από τα μέσα του 19ου 
αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου σχετιζόταν με την ανάγκη της Αυτοκρατορίας να εναρμονίσει το 
ποινικό της σύστημα με «τους νόμους των πολιτισμένων κρατών» (Schull, 2014, σ. 144). Η 
διαδικασία όμως αυτή πραγματοποιήθηκε σταδιακά και εξαιτίας εσωτερικών ζυμώσεων της 
οθωμανικής κοινωνίας κι δεν επιβλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες. Γι’ αυτό δεν πρέπει να 
θεωρούμε ότι ήταν μια διαδικασία εκκοσμίκευσης και εκδυτικοποίησης της οθωμανικής 
κοινωνίας. Αντιθέτως, οι νέοι «σύγχρονοι» θεσμοί ενσωματώθηκαν στους ήδη υπάρχοντες 
κανόνες, θεσμούς και πρακτικές αιώνων δημιουργώντας έτσι «…μια ολοκαίνουρια δυναμική της 
ποινικής δικαιοσύνης και ποινολογίας, η οποία ήταν ταυτόχρονα απόλυτα μοντέρνα και 
οθωμανική» (Schull, 2014, σ. 196). Αυτή η δυναμική μετουσιώθηκε στην εξ’ ολοκλήρου 
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κωδικοποίηση του ισλαμικού ποινικού νόμου, στην υιοθέτηση της φυλάκισης ως πρωταρχική 
μορφή ποινικής τιμωρίας εγκαταλείποντας τις σωματικές ποινές, την κατάργηση των τοπικών 
δικαστών, δηλαδή των καδήδων, και της τιμωρητικής αυτονομίας της αυτοδιοίκησης, και την 
τυποποίηση της νεανικής ποινικής παραβατικότητας. Όλες αυτές οι συνισταμένες 
θεμελιώθηκαν στις οθωμανικές και ισλαμικές πρακτικές και ευαισθησίες, οι οποίες με τη σειρά 
τους επανερμηνεύτηκαν και αναδιαμορφώθηκαν ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
νεωτερικότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι φυλακές λειτούργησαν ως καθρέπτης στην κοινωνία, κουλτούρα και 
πολιτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του 19ου αιώνα, καθώς ήταν το εργαστήριο στο οποίο 
η μετάβαση στη νεωτερικότητα πήρε σάρκα και οστά. Βασικά ζητήματα όπως η διοικητική 
συγκέντρωση, η εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διακυβέρνησης, νέες εννοιολογήσεις για τον 
χρόνο και το χώρο, η εκβιομηχάνιση και οικονομική ανάπτυξη, η επαγγελματοποίηση του 
κρατικού προσωπικού, θέματα φύλου και ενηλικίωσης, ο εξορθολογισμός του ποινικού κώδικα 
και της εφαρμογής του, η γένεση της εθνο-θρησκευτικής εθνικής ταυτότητας, η δημόσια υγεία 
και υγιεινή, και η ανάληψη από το κράτος μεγαλύτερης ευθύνης για το ευζειν και την επίβλεψη 
του πληθυσμού της αντιμετωπίστηκαν μέσα από τη μεταρρύθμιση των φυλακών. Ο τρόπος που 
υλοποιήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις προδίδουν τη στάση της οθωμανικής διοικητικής και 
γραφειοκρατικής ελίτ απέναντι το έγκλημα, την τιμωρία και το ρόλο του κράτους στη διατήρηση 
της δημόσιας τάξης και της αναμόρφωσης των κρατουμένων (Schull, 2014, σ. 196). 

Παρόλες όμως τις εξαγγελίες και την υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή τους στις 
φυλακές ανά την Αυτοκρατορία βρήκε πολλά εμπόδια εξαιτίας κυρίως της νοοτροπίας και των 
βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων. Έτσι προβλήματα υποχρηματοδότησης, οι 
μισοεγκατελελειμμένες εγκαταστάσεις, άθλιες συνθήκες διαβίωσης, υπερπληθυσμός, 
αποδράσεις, παραβιάσεις στην τάξη και την πειθαρχία, διαφθορά και κακομεταχείριση των 
κρατουμένων ήταν συνήθη φαινόμενα. Τα δημοσιεύματα των εφημερίδων και οι μαρτυρίες από 
τα αρχεία επιβεβαιώνουν ότι η πραγματικότητα απείχε αρκετά από τον προγραμματισμό και τις 
προθέσεις της διοικητικής ελίτ. 

Κατά το σύνηθες φαινόμενο, οι οθωμανικές φυλακές στεγάστηκαν κατά κύριο λόγο σε 
βυζαντινά φρούρια, κάστρα, παλιά κτίρια της κεντρικής διοίκησης, σε μπουντρούμια χωρίς 
κανένα διαχωρισμό ανάμεσα στα είδη των κρατουμένων (υπόδικοι, κατάδικοι, χρεοφειλέτες, 
άνδρες – γυναίκες, ενήλικοι – ανήλικοι κ.ο.κ.), όπου επικρατούσαν άθλιες συνθήκες διαβίωσης. 
Ακόμα και μετά την απελευθέρωση των διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, η κατάσταση δεν 
άλλαξε δραματικά, καθώς η φροντίδα των κρατουμένων, δηλαδή των εγκληματιών, δεν υπήρξε 
άμεσα προτεραιότητα εξαιτίας των αυξημένων προβλημάτων διοίκησης που έπρεπε να 
αντιμετωπιστούν. Άλλωστε και με κοινωνικά κριτήρια, οι έγκλειστοι αποτελούσαν όνειδος, μια 
παρατονία της κοινωνίας, την οποία προτιμούσαν να παραβλέπουν. 

Η κατάσταση των φυλακών τόσο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία όσο και στο ελληνικό Κράτος 
άρχισε να αλλάζει στις αρχές του 20ου αιώνα. Αφενός, η Επιτροπή προχώρησε σε ένα δραστικό 
μεταρρυθμιστικό σχέδιο των φυλακών θέλοντας να επεκτείνει τον κεντρικό έλεγχο του 
πληθυσμού της Αυτοκρατορίας σε όλα τα επίπεδα και να τους μετατρέψει από υπήκοους σε 
πολίτες. Αφετέρου, στην Ελλάδα οι δωρεές Ελλήνων ευεργετών συνέβαλλαν στο χτίσιμο των 
πρώτων ελληνικών φυλακών με την οικοδόμηση ξεχωριστών φυλακών για τους ανήλικους και 
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τμημάτων για τις γυναίκες, την καθιέρωση του απομονωτικού συστήματος για τους υπόδικους 
και κατάδικους και την ίδρυση αγροτικών φυλακών. Γίνεται εμφανές ότι η ελληνική 
σωφρονιστική πολιτική δέχτηκε τις ευρύτερες σωφρονιστικές εξελίξεις που σημειώθηκαν στην 
Ευρώπη και στην Αμερική από τον 19ο αιώνα και έπειτα με σαφώς πιο αργή εφαρμογή. Έτσι, η 
ηθική επιρροή είτε επιβάλλεται μέσω της χριστιανικής διαπαιδαγώγησης ή της μεταχείρισης 
μέσω των επιστημονικών παρεμβάσεων, ιδίως κατά τις δεκαετίες 1960 και 1970, είτε νοείται 
στη πιο σύγχρονη μορφή της συμβουλευτικής. Η πειθαρχία χαρακτηρίζει τις σύγχρονες φυλακές 
μέσα από το σύστημα αμοιβών και πειθαρχικών ποινών, ενώ η σχολική, η επαγγελματική 
εκπαίδευση και η εργασία θεωρούνται βασικά μέσα για την προαγωγή της κοινωνικής τους 
επανένταξης (Βαρλάγκα, 2011, σσ. 22-23). 

Το Γεντί Κουλέ Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα φυλακής που τα 
σύγχρονα σωφρονιστικά συστήματα δεν εφαρμόστηκαν από την ίδρυση μέχρι την κατάργησή 
της. Οι μεταρρυθμίσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις αρχές του 20ου αιώνα δεν 
εφαρμόστηκαν, καθώς η υιοθέτηση του μεταρρυθμιστικού νόμου για τις φυλακές το 1911 δεν 
πρόλαβε να υλοποιηθεί λόγω της αποχώρησης από τη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, το ελληνικό 
Κράτος έδειξε μια ιδιαίτερη αμέλεια στην εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας 
καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του Γεντί Κουλέ112 μέχρι το 1989. Ο Νίγδελης (2002, σ. 24) 
επισημαίνει ότι ο όρος «κατάλληλη μεταχείριση του εγκληματία», που περιέχεται στο 
Σωφρονιστικό Κώδικα, είναι «…ωραιοποιημένη έκφραση, η οποία απέχει σε αρκετές 
περιπτώσεις πολύ από την πραγματικότητα… στο Γεντί Κουλέ σημαίνει ρουφιανιά, 
χυδαιοποιημένες εκφράσεις, διάλυση της προσωπικότητας, απίθανος συγχρωτισμός 
παιδεραστών, κλεπτών, νταβατζήδων, τοξικομανών, λαθρεμπόρων, όπου όλοι δίδασκαν σε 
όλους τα μυστικά της τέχνης τους… Σήμαινε ότι βρίσκεσαι στο έλεος του φύλακα, της μεγάλης 
εξουσίας». 

Το Γεντί Κουλέ έκλεισε τελικά από το βάρος των αποκαλύψεων κι όχι από την ηθική υποχρέωση 
ενός πολιτισμενου Κράτους να αντιμετωπίζει με ισότητα και ισονομία τους πολίτες του όλων 
των κατηγοριών. Πολύ περισσότερο δεν έκλεισε εξαιτίας μιας διάθεσης εξυγείανσης και 
εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αντίθετα, το Γεντί Κουλέ υπήρξε το σημείο 
συνάντησης όπου η διαφθορά της εξουσίας κορυφώθηκε, όπου τα οικονομικά συμφέροντα 
βάρυναν περισσότερο από τις ανθρώπινες ψυχές και στο τέλος επιβλήθηκε ο νόμος του 
ισχυρού, μια «ομερτά», φόβος και τρόμος. «Η φυλακή, η σκοτεινότερη αυτή περιοχή του 
μηχανισμού της δικαιοσύνης, είναι ο χώρος όπου η κολαστική έξουσία, που δεν τολμάει πια να 
ασκηθεί ανοιχτά, οργανώνει σιωπηρά ένα πεδίο αντικειμενικότητας όπου η τιμωρία μπορεί 
τώρα, χωρίς να κρύβεται, ναλειτουργεί σαν θεραπευτικό μέσο και όπου η δικαστική απόφαση 
μπορεί να εγγράφεται στα πλαίσια της γνώσης» (Foucault, 1976, σ. 333). 

 

                                            
112 Τον Μάρτιο του 1968 εκτελέσθηκαν στο Γεντί Κουλέ οι θανατοποινίτες Μιχάλης Σπυριδάκης και Δημήτρης 
Γιακουμάκης. Ήταν οι τελευταίοι κατάδικοι που εφαρμόστηκε η θανατική ποινή στην Ελλάδα (Νίγδελης, 2002, σ. 
25). Ίσως ο τόπος εκτέλεσης τους στο Γεντί Κουλέ σημειολογικά να υπογραμμίζει τη φήμη της συγκεκριμένης 
φυλακής ως κολαστήριο και ως ένας τόπος από τον οποίο δύσκολο μπορούσε να φύγει ο κρατούμενος. 
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