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Η χρεοκοπία του σωφρονιστικού συστήµατος αποτελεί κοινό τόπο. Οι απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των κρατουµένων, η συχνά απάνθρωπη και εκδικητική
συµπεριφορά των αρµοδίων για τη φύλαξη τους οργάνων, η δυσπιστία στις
δυνατότητες κοινωνικής επανένταξης τους, δεν είναι τελικά παρά συµπτώµατα του
γενικότερου φαινοµένου, που συνίσταται στην αποστροφή προς τον έγκλειστο, εσαεί
καταδικασµένο να φέρει το στίγµα του εγκληµατία.
Για να υποχωρήσει το φαινόµενο αυτό δεν αρκεί βέβαια η νοµοθετική
µεταβολή. Το πρόβληµα δεν είναι τεχνικό, ώστε η θέσπιση ενός καινούργιου
Σωφρονιστικού Κώδικα να δώσει και τις επιθυµητές λύσεις. Το πολύ πολύ ο νόµος
να δηµιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την άσκηση κάποιας σωφρονιστικής
πολιτικής, που δεν θα έχει αφετηρία και τέρµα το στιγµατισµό, αλλά θα επιδιώκει
αντίθετα να αµβλύνει τις συνέπειες από το στίγµα του εγκληµατία. Ο στόχος αυτός,
που θα σήµαινε πραγµατικά ποιοτική αλλαγή στη µεταχείριση του καταδίκου,
προϋποθέτει οριστική αποµάκρυνση από τις προκαταλήψεις του παρελθόντος και
εµπιστοσύνη στον άνθρωπο. Ο κρατούµενος δεν µπορεί να θεωρείται «ξοφληµένος»
για την κοινωνία- αν αυτό συµβαίνει, τότε οι κοινωνικοί µηχανισµοί νοσούν, αν δεν
είναι αυτοί «ξοφληµένοι».
Η εκµηδένιση του καταδίκου και η αντιµετώπιση του σαν απλού αντικειµένου
εντάσσεται στο γενικότερο κλίµα, που υποθάλπει την κοινωνική αποστροφή σε βάρος
του. Μέσα στο κλίµα αυτό, ο κατάδικος παύει να υπάρχει ως κοινωνική
προσωπικότητα. Ακραία µορφή παρόµοιας εκµηδένισης είναι ασφαλώς ο πολιτικός
θάνατος, µεσαιωνικός θεσµός, που κατάφερε να επιβιώσει στις απελευθερωτικές ιδέες
της γαλλικής Επανάστασης.
Ο πολιτικός θάνατος —ο θάνατος του ανθρώπου ως πολίτη— είχε ως συνέπεια την οριστική απώλεια για τον καταδικασµένο σε ισόβια δεσµά της ικανότητας
δικαίου, της δυνατότητας, δηλαδή, να είναι «πρόσωπο», υποκείµενο δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων. Από τη στιγµή της καταδίκης του ο φυλακισµένος δεν είχε πλέον
παρά βιολογική µόνο υπόσταση. Η περιουσία του µεταβιβαζόταν στους
κληρονόµους του, ο γάµος του, αν ήταν παντρεµένος, λυνόταν αυτόµατα, δεν
µπορούσε πια ν' αποκτήσει κανένα περιουσιακό αγαθό ή να κάνει, έστω µε την
παρεµβολή άλλου προσώπου, την παραµικρή νοµική ενέργεια.
Η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας, που συνεπάγεται η ποινική καταδίκη,
δεν σηµαίνει και εξαφάνιση του καταδίκου ως κοινωνικής προσωπικότητας. Αυτός,
όποια κι αν είναι η ηθική και κοινωνική απαξία της πράξης του, έχει κάθε δικαίωµα
να διατηρεί την αξιοπρέπεια του, να αναπτύσσει την προσωπικότητα του, να
δηµιουργεί οικογένεια, να επικοινωνεί µε τα παιδιά του, να φροντίζει την περιουσία
του. Η στέρηση των δικαιωµάτων αυτών απηχεί την αντίληψη ότι ο κατάδικος είναι ο
«αποδιοποµπαίος τράγος», που η κοινωνική του αποµόνωση ικανοποιεί κάποιο
αρχέγονο ένστικτο αυτοσυντήρησης.
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Ο εγκληµατίας φορτώνεται µε τις αµαρτίες όλων, µε τα πλέγµατα ενοχής ή
τις ανοµολόγητες επιθυµίες, που παραµένουν απωθηµένα στο ασυνείδητο όλων
εκείνων, που ουδέποτε εγκληµάτησαν.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε περίληψη του κειµένου (100-110 λέξεις).(25)
2. Με ποιο τρόπο αναπτύσσεται η πέµπτη παράγραφος («Η στέρηση...έως
αυτοσυντήρησης») του αποσπάσµατος; (5)
3. Να εντοπίσετε και να δικαιολογήσετε τη συλλογιστική πορεία της τέταρτης
παραγράφου.(5)
4. Ποιοι τρόποι και µέσα
παράγραφο. (5)

πειθούς χρησιµοποιούνται στην πρώτη και τρίτη

5. Ποιες συνέπειες είχε για τον κατάδικο η στέρηση των δικαιωµάτων του, σύµφωνα
µε το κείµενο; (60-80 λέξεις) (10)
6. Γράψτε ένα συνώνυµο για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:
α οστροφή,
στιγµατισµό,
εκµηδένιση,
υ όσταση,
αρεµβολή. (10)
7. Ποιες σκέψεις γεννάει η χρεοκοπία του σωφρονιστικού συστήµατος; Πιο
συγκεκριµένα, ποια µέτρα πρέπει να πάρει µια δηµοκρατική πολιτεία για να
αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την εγκληµατικότητα; Να διατυπώσετε τις απόψεις
σας σ' ένα δοκιµιακό κείµενο 450-600 λέξεων.(40)
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