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Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ  
 

∆ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 
 

1.  Ανθρωπολογική και βιολογική φάση 
Η µεταχείριση που επιφυλάχθηκε σ’ αυτούς τους «δαιµονισµένους» δεν είχε 
τίποτα να ζηλέψει από τη βαρβαρότητα των άγριων λαών (σ. 108) (Φ. Τσαλί-
κογλου, «Φυλακές, Θέατρο των Σκιών», εφηµ. ΤΑ ΝΕΑ, Σάββατο 3/4/1988). 

 

 
 
 
 
 

Η σκληρότητα των ποινών  
πριν τη γέννηση της φυλακής:  

Η τιµωρία π.χ. του βαλαντιοτόµου  
ως τεχνολογία αφόρητων σωµατικών  

κακοποιήσεων. 
 
Παράσταση του τρόπου εκτέλεσης της ποινής 
του αποτυµπανισµού, σύµφωνα µε την εκδοχή 
του αρχαιολόγου καθηγητή Α. Κεραµόπου-
λου. (Πηγή: Νέστωρ Κουράκης, Ποινική 
καταστολή, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1985). Ο 
αποτυµπανισµός, διαδεδοµένος στο αρχαίο 
αττικό δίκαιο, απευθυνόταν κυρίως στους 
βαλαντιοτόµους (κλέφτες πορτοφολιών) και 
τους επεφύλασσε έναν αργό και οδυνηρό 
θάνατο. 
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Η τελετουργία της ποινής ως δηµόσιο θέαµα 
Η τιµωρία γίνεται δηµόσιο θέαµα. Φοβίζει, παραδειγµατίζει, υποτάσσει, αλλά και 
εξοικειώνει µε τη  φρίκη.  
Χαρακτηριστικός εδώ ο διαδεδοµένος στο Βυζάντιο θεσµός της «διαπόµπευσης».  
«Ο διαποµπευόµενος κουρευόταν, πασπαλιζόταν µε αιθάλη (µούτζα· πρβλ. την 
έκφραση «εβγήκε ασπροπρόσωπος» για εκείνους των οποίων αποδεικνύεται η α-
θωότητα) και υποβαλλόταν σε µαστίγωση και στις άλλες ποινές που προβλέπονταν 
για την πράξη του (π.χ. αποκοπή του χεριού για τον υπότροπο κλέφτη) ή ακόµη και 
σε τύφλωση. Στη συνέχεια, ντυνόταν µε κάποιο ευτελές φόρεµα ή και γυµνωνόταν 
και αναγκαζόταν να καθήσει σε ζώο (µουλάρι, καµήλα) και µάλιστα εξανάστροφα 
ή σε φορείο, έχοντας κρεµασµένο από το λαιµό του ένα καµένο ξύλο ή στο κεφάλι 
του ένα στεφάνι σκόρδα. Στην κατάσταση αυτή τον περιέφεραν σε όλη την πόλη, το 
δε πλήθος είχε το δικαίωµα να τον εµπτύει, να του ρίξει σκόνη, τέφρα, αιθάλη, ή 
ακαθαρσίες, να τον υβρίσει ή να του απευθύνει σκωπτικούς στίχους, επιπλέον δε να 
οργανώσει σε βάρος του µια µορφή πανηγυριού µε χορούς και τραγούδια (πρβλ. 
την έκφραση «έγινε του κουτρούλη ο γάµος», όπου η λέξη «κουτρούλης» σηµαίνει 
τον κουρεµένο)». 
Πηγή: Το απόσπασµα είναι από το βιβλίο του Φαίδωνα Κουκουλέ Βυζαντινών Βίος και 
Πολιτισµός, Αθήνα 1949.   

 
2.  «Οι πράξεις των εκ γενετής αυτών εγκληµατιών δεν είναι παρά η εκδήλωση 

µιας επαναστροφής της εξέλιξης του είδους σε ζωώδη κατάσταση, ενός αταβι-
σµού» (σ. 108). 

 

Αταβισµός 
Ορισµός:  
Η εµφάνιση ενός ή περισσότερων χαρακτηριστικών ενός προγόνου σ’ ένα απόγονο, 
χαρακτηριστικά που είχαν εξαφανιστεί επί δυο γενιές. Η εµφάνιση του αταβισµού 
οφείλεται στον τυχαίο συνδυασµό γονιδίων που έχει σαν αποτέλεσµα την επανεµ-
φάνιση λησµονηµένων χαρακτηριστικών. Ο αταβισµός ερµηνεύει την εµφάνιση 
χαρακτηριστικών σε πλάγιους συγγενείς, τα οποία λείπουν από τους άµεσους προ-
γόνους και παρατηρείται και στα ψυχολογικά χαρακτηριστικά.  
Ετυµολογία:  
Η λέξη προέρχεται από το λατινικό atavus που σηµαίνει τον προπάππο.  

Αργύρης Ματακιάς, Λεξικό εννοιών, εκδ. Πελεκάνος 
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος» 
 

Αφού διαβάσετε τις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε το Σ εάν τις θεωρείτε σω-
στές και το Λ εάν τις θεωρείτε λανθασµένες. Στη συνέχεια, αν κυκλώσατε το Λ, να 
υπογραµµίσετε τη λέξη ή τις λέξεις που κάνουν την πρόταση λανθασµένη. 

«Επηρεασµένος ειδικότερα από τη νέα επιστήµη της Ανθρωπολογίας και τη 
θεωρία του Ντάρβιν, σκέφτηκε ότι ο εγκληµατίας πρέπει να είναι ένα ιδιαίτε-
ρο ανθρωπολογικό είδος που δεν είχε οµαλή βιολογική εξέλιξη και γι’ αυτό 
έµεινε πίσω. Αυτή η θεωρία του ενέπνευσε την υπόθεση ότι ο γεννηµένος ε-
γκληµατίας είναι κάποιος στον οποίο αυτή η συνοπτική εξέλιξη που υφίσταται 
κάθε άνθρωπος κατά την εµβρυακή ζωή του, κάπου σκάλωσε, κάπου σταµά-
τησε, και έµειναν µέσα του χαρακτηριστικά προγενέστερων ειδών, στοιχεία 
ανεξέλικτου όντος. Είναι, δηλαδή, ένας άνθρωπος µε µερικά χαρακτηριστικά 
κατώτερου βιολογικού είδους».  

1. Η άποψη αυτή αποτελεί αταβιστική εξήγηση της εγκληµα-
τικότητας.  

 

Σ Λ 

2. Εµπνευστής αυτής της άποψης είναι ο Garofalo.  Σ Λ 
3. Ο Garofalo εξέδωσε το βιβλίο «Ο εγκληµατίας άνθρω-

πος».  
 

Σ Λ 
4. Βασική θεωρία του Lomprosso αποτελεί η επισήµανση 

ενός αριθµού φυσικών στιγµάτων που συσχετίζεται µε την 
προδιάθεση του ανθρώπου στο έγκληµα.  

 
 
Σ Λ 
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Ερωτήσεις συµπλήρωσης  
 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  

1. Η πιο παλιά δοξασία στην οποία προσέφυγαν οι άνθρωποι για να ερµηνεύ-
σουν το «έγκληµα» ήταν ότι ο εγκληµατίας είχε καταληφθεί από 
«…………………».   

2. Ο Lomprosso θεµελίωσε τη θεωρία του εκ  ………………… εγκληµατία. 
Ισχυριζόταν στο βιβλίο του «Ο εγκληµατίας άνθρωπος» πως µπορούσε µε 
περιγραφικές και στατιστικές µεθόδους να επισηµάνει έναν αριθµό φυσικών  
………………… που η παρουσία τους σ’ ένα άτοµο συσχετίζεται µε την 
προδιάθεσή του στο ………………… .  

3. Η βιοτυπολογική έρευνα στα µέσα του 20ου αιώνα προσπαθεί να αποδώσει 
την επιθετικότητα ορισµένων ατόµων στις ………………  ιδιότητες.  

 
 

Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 

Να απαντήσετε σε καθένα από τα παρακάτω θέµατα.  

1. Να αναφέρετε τα επιστηµονικά συµπεράσµατα στα οποία κατέληξε ο ιταλός 
γιατρός Lomprosso µελετώντας τον εγκληµατία άνθρωπο.  

2. Να προσδιορίσετε τη θεωρία στην οποία στηρίχθηκε η βιοτυπολογική έρευ-
να προκειµένου να αιτιολογήσει την εγκληµατικότητα.  

3. Πιστεύετε ότι η εγκληµατολογική ανθρωπολογία µε βάση τα πορίσµατα της 
σύγχρονης επιστήµης µπόρεσε να αποδείξει πως ο εγκληµατίας είναι από τη 
φύση του (λόγω οργανικής ιδιαιτερότητας) διαφορετικός από τους άλλους 
ανθρώπους; Να δώσετε αιτιολογηµένη απάντηση.  

 
 

 


	Διευκρινίσεις, Συμπληρώσεις, Παρατηρήσεις
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
	
	
	Ερωτήσεις του τύπου «σωστό - λάθος»
	ΣΛ
	ΣΛ
	ΣΛ
	ΣΛ
	Ερωτήσεις ανάπτυξης






