
 

 

ΔΙΚΑΙΟ-ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ-ΠΟΙΝΗ 

ΔΙΚΑΙΟ: είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν την κοινωνική 

συμβίωση. Το φυσικό δίκαιο είναι το αιώνιο εκείνο δίκαιο που εδρεύει 

στην ανθρώπινη φύση και το αποδέχεται το άτομο συνειδησιακά. Φυσικά 

μεταλλάσσεται βάσει των κοινωνικών δεδομένων. Το άγραφο δίκαιο 

συνοδεύεται από ηθικές στάσεις και αντιλήψεις και εκεί 

αντικατοπτρίζονται οι απόψεις μιας κοινωνίας, οι ηθικοί νόμοι που 

διαπερνούν το νομοθετικό πλέγμα. Συνήθως υπάρχει μια συνάφεια 

μεταξύ γραπτού και άγραφου νόμου, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί 

κανόνα ιδιαίτερα σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Το άτομο θέτει στόχους κοινωνικά αποδεκτούς και 

διαπαιδαγωγείται σεβόμενο την ομάδα. 

 Αισθάνεται ασφάλεια και ψυχική υγεία, αφού η εξασφάλιση των 

ατομικών ελευθεριών του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργεί 

απρόσκοπτα. 

 Επιφέρει κοινωνική ομαλότητα περιορίζοντας την ατομική 

ελευθερία για το κοινό καλό. 

 Εξασφαλίζει πρόοδο στις οικονομικές δραστηριότητες και ρυθμίζει 

τις οικονομικές σχέσεις. 

ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ: Κάθε κοινωνία αποτελείται από ένα μωσαϊκό 

χαρακτήρων και είναι ποιοτικά ανομοιογενής. Η ύπαρξη των νόμων 

εγγυάται τη σωστή λειτουργία της, ρυθμίζει τις κοινωνικές σχέσεις και 

διασφαλίζει την κοινωνική ισορροπία της. Συχνά, όμως, λόγω 

συμφερόντων, προβληματικής κοινωνικοποίησης και διάφορων άλλων 

κοινωνικών παραγόντων, οι νόμοι καταστρατηγούνται. Τότε ο 

παραβάτης συνειδητοποιεί την πράξη του μέσω της ποινής που στοχεύει 

στην επανένταξή του, την κάθαρση, την αναδιαμόρφωση του χαρακτήρα 

του, με στόχο την εκ νέου κοινωνικοποίησή του.  

 Συχνά, όμως, ο σωφρονισμός, όταν χρησιμοποιεί 

αντιανθρωπιστικές μεθόδους, δεν επιτυγχάνει τους στόχους του. Ο θύτης 

όχι μόνο δεν αποδέχεται τις αξίες της κοινωνίας, αλλά τις αποποιείται και 

νιώθει αποστροφή προς το υπάρχον κοινωνικό γίγνεσθαι. Η 



 

 

συσσωρευμένη καταπίεση, η κοινωνική αδικία, η περιθωριοποίηση και ο 

κοινωνικός ρατσισμός, δημιουργούν τις περισσότερες φορές θύτες-

θύματα και αντικοινωνικοποίηση αυτών. Μόνο υπό την προϋπόθεση ενός 

ανθρωπιστικού σωφρονιστικού συστήματος μπορεί να επιτευχθεί ο 

σωφρονισμός. 

 Πρωταρχική αρχή, βάσει της οποίας θα πρέπει να επανεξετασθούν 

οι νόμοι λειτουργίας του σωφρονιστικού συστήματος είναι αυτή των 

διαφωτιστών. Στόχος της ποινής δεν είναι η εκδίκηση, αλλά ο ποιοτικός 

μετασχηματισμός του θύτη. Αυτό επιτυγχάνεται με ανθρωπιστικούς 

όρους διαβίωσης των εγκλείστων και με παροχή ανθρωπιστικής παιδείας. 

Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου είναι σημαντικός 

παράγοντας για την επιτυχία της επανένταξης, αφού καλλιεργείται το 

άτομο και επιμορφώνεται. Επιτελείο ειδημόνων (κοινωνιολόγων, 

ψυχολόγων. Παιδαγωγών), αθλητικοί χώροι, βιβλιοθήκες και ειδικά 

επιδοτούμενα πολιτιστικά προγράμματα, αποτελούν βασικές 

προϋποθέσεις για μια ανθρωπινότερη μετεξέλιξη του υπάρχοντος 

σωφρονιστικού συστήματος. 

ΠΟΙΝΗ: είναι η κύρωση που υφίσταται ένα άτομο, όταν παραβεί 

κάποιους κανόνες, και της οποίας η επιβολή έχει ως στόχο την 

αποκατάσταση της κοινωνικής ευρυθμίας. 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Ο ρόλος των ποινών είναι πολυδιάστατος. Αρχικά η ύπαρξή τους 

περιορίζει τα πλαίσια δράσης του ατόμου και οδηγεί τον άνθρωπο 

σε αυτοκυριαρχία. Ο άνθρωπος, λόγω του φόβου που απορρέει 

από τις κυρώσεις, περιορίζει τις άνομες  πράξεις, τα πάθη και το 

ατομικιστικό πνεύμα. 

2. Σίγουρα η ύπαρξη ποινών συμβάλλει στην εξάπλωση ενός 

πνεύματος νομιμοφροσύνης. Οι παραβάσεις και οι παρασκηνιακές 

ραδιουργίες τιμωρούνται. Με την αρωγή της ποινής τόσο ο απλός 

πολίτης όσο και η ηγεσία ελέγχεται και τιμωρείται. Έτσι κυριαρχεί 

η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. 

3. Η ποινή, λειτουργώντας κατασταλτικά στη βία και την 

εγκληματικότητα, εξυγιαίνεται την κοινωνία και δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για συλλογικότητα και συνεργασία. Ο ένας 

εμπιστεύεται τον άλλο και τονώνεται η κοινωνικότητα. 



 

 

4. Σε επαγγελματικό επίπεδο, η ύπαρξη των ποινών εγγυάται σωστές 

επαγγελματικές συνθήκες. Οι όροι εργασίας γίνονται γνωστοί και 

η παραβίασή τους, λόγω κερδοσκοπίας, όχι μόνο στηλιτεύεται 

αλλά τιμωρείται. Μ’ αυτόν τον τρόπο φαινόμενα κερδοσκοπίας 

και παραοικονομίας εξαλείφονται. 

5. Τέλος, η ποινή είναι έμπρακτη απόδειξη ότι η πολιτεία προνοεί. 

Διαφυλάσσεται λοιπόν η κοινωνική ευρυθμία και οι εκάστοτε 

παραβάτες τιμωρούνται αποτελώντας ταυτόχρονα και παράδειγμα 

αποφυγής. Αυτό δημιουργεί σαφώς ψυχική ηρεμία στον πολίτη, ο 

οποίος γνωρίζει ότι η πολιτεία προασπίζει τα δίκαιά του. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 Σαφώς, για να ισχύουν τα παραπάνω, θα πρέπει να υπάρχει 

ισοτιμία, αμεροληψία, έλλειψη ρατσισμού και αδέκαστη δικαστική 

εξουσία. 

ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

Όσο ωφέλιμη είναι τόσο η ποινή όταν κινείται στα πλαίσια του μέτρου, 

γίνεται επικίνδυνη όταν τα υπερβαίνει. Δημιουργεί κύματα αντιδράσεων 

και πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Οδηγείται 

συχνά ο πολίτης σε σύγχυση και απομακρύνεται από την έννομη ζωή, 

αφού νιώθει ότι αδικείται. Ακόμη, δίνεται το έρεισμα σε δικτατορικά 

καθεστώτα να φονεύουν αντιφρονούντες και γενικά να παραβιάζουν 

εμφανώς τα δικαιώματα των πολιτών. 

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ 

Όπως σωστά διατυπώθηκε για πρώτη φορά στα χρόνια του Διαφωτισμού 

και συγκεκριμένα από τον Τζεζάρε Μπεκαρία, η ποινή δεν πρέπει να έχει 

χαρακτήρα εκδίκησης, αλλά σωφρονισμού. Μ’ αυτό το πνεύμα θα πρέπει 

και σήμερα να θεσπίζονται ποινές, προκειμένου να αμβλυνθούν τα 

φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και να εκδημοκρατιστεί η κοινωνία 

μας. 

 

 


