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| Εισαγωγή

Τον Ιούνιο του 1887 η λαιμητόμος ξεκίνησε τη μεγαλύτερη περιοδεία της στην
ελληνική επικράτεια από την πρώτη χρήση της το 1833 ως μέσο εκτέλεσης των
θανατικών ποινών, προβλεπόμενο από τον πρώτο ποινικό κώδικα του νεοσύστατου
ελληνικού βασιλείου. Ήταν το πρώτο από τα δύο ταξίδια που θα κάνει η λαιμητόμος
μέσα σε διάστημα μόλις λίγων μηνών. Το έτος 1887 θα ολοκληρωθεί με 26 εκτελέσεις
θανατικών ποινών σε μεγάλες πόλεις και χωριά. Οι εκτελέσεις του 1887 ήταν από τις
πιο μαζικές νομικά επιβεβλημένες εκτελέσεις που γνώρισε το ελληνικό κράτος σε
περίοδο ειρήνης και για πρώτη φορά μετά την εκτέλεση των ληστών του Δήλεσι το
1870 διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μιας εκλεγμένης κοινοβουλευτικής
κυβέρνησης. Επιπλέον, μέσω της διεύρυνσης του ημερήσιου τύπου, ο αντίκτυπος των
εκτελέσεων θα γίνει αφορμή να τεθεί το ζήτημα της θανατικής ποινής στο επίκεντρο
των δημόσιων συζητήσεων για τις επόμενες δύο δεκαετίες.
«[...] Αι περιγραφαί των σφαγών εκείνων, θα χρησιμεύσωσιν εις το μέλλον ως
μαύρη σελίς και αίσχος της χυδαιοτέρας βαρβαρότητος της Ελληνικής πολιτείας [...]» 1,
θα γράψει το 1904 ο νομικός Αντώνιος Μομφερράτος, όμως η θανατική ποινή και το
ποινικό σύστημα που την επέβαλε, θα παραμείνουν στις σκιές της ελληνικής
ιστοριογραφικής έρευνας σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα.
Το ενδιαφέρον για την ποινική δικαιοσύνη και ειδικότερα για την ποινή του
θανάτου είναι σχετικά πρόσφατο για την ιστορική έρευνα καθώς μέχρι τις τελευταίες
δεκαετίες βρισκόταν, σχεδόν αποκλειστικά, στα χέρια των νομικών. Γύρω στη δεκαετία
του 70 τα ιστοριογραφικά ενδιαφέροντα στη δυτική Ευρώπη και τις Η.Π.Α. φαίνεται να
αλλάζουν. Οι κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις και οι μετασχηματισμοί των δυτικών
κρατών που εκφράστηκαν μέσω των εξεγέρσεων του 1968 έφεραν στο προσκήνιο
καινούριους πρωταγωνιστές: τους νέους, τους περιθωριακούς, τις γυναίκες, τους
φυλακισμένους.
Προϊόν των παραπάνω διεργασιών ήταν η δημοσίευση, το 1975, του βιβλίου του
Γάλλου φιλόσοφου Μισέλ Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία. Αν και ο Φουκώ δεν ήταν
ιστορικός, το βιβλίο του έγινε σημείο αναφοράς, θέτοντας την ποινική δικαιοσύνη και
1 Αντώνιος

Μομφερράτος, «Πώς θα καταργηθή η θανατική ποινή;», Αθήναι, αρ. φ. 345, 9.9.1904.
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τους μηχανισμούς ελέγχου των δυτικών κρατών στην ιστορική τους προοπτική,
εγκαινιάζοντας έτσι ένα νέο ερευνητικό πεδίο, αλλά και αμέτρητες αντιπαραθέσεις
μεταξύ ιστορικών και κοινωνικών επιστημόνων για την εγκυρότητα της μεθοδολογίας
του. Το βιβλίο αν και είχε υπότιτλο «Η γέννηση της φυλακής» δεν αφορούσε τόσο τις
φυλακές, όσο τις ποινές, τα θεμέλια τους και την αλλαγή των στάσεων των δυτικών
κρατών απέναντι στην τιμωρία και τις απαρχές του μετριασμού των ποινών από τα τέλη
του 18ου αιώνα2.
Η ερμηνευτική μέθοδος του Φουκώ εστίαζε στον εντοπισμό των ιστορικών
«ριζών» των ποινικών μεταρρυθμίσεων με έμφαση στις πολιτικές της εκάστοτε
εξουσίας στο κοινωνικό πλαίσιο της εποχής μετά το Διαφωτισμό και των απαρχών της
εκβιομηχάνισης, των ταξικών αντιπαραθέσεων και της εδραίωσης του καπιταλισμού.
Όμως η τάση του Φουκώ να θεωρεί τον καθορισμό των ποινών ως τεχνολογίες εξουσίας
που απορρέει από πολιτικές στρατηγικές, παράγει μια υπερ-ορθολογικοποιημένη και
αυστηρά «προμελετημένη» αντίληψη για την τιμωρία, καθοριστικός παράγοντας της
οποίας είναι η προώθηση μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου.
Την ίδια χρονιά, το 1975, εκδίδεται επίσης ο συλλογικός τόμος Albion’s Fatal
Tree με κείμενα διακεκριμένων βρετανών μαρξιστών ιστορικών, όπως ο Douglas Hay,
E. P. Thompson, Peter Linebaugh κ. α., που εστιάζουν στη μελέτη του εγκλήματος και
της βρετανικής κοινωνίας κατά τον 18ο αιώνα. Οι συγγραφείς, επιχειρώντας μια ιστορία
«από τα κάτω», έθεσαν στο επίκεντρο της ανάλυσης τους τις ταξικές αντιπαραθέσεις
και την αλληλεπίδραση του «νόμου» με το «έγκλημα».
Στα κείμενα των βρετανών ιστορικών ο «νόμος» γίνεται αντιληπτός ως
ιδεολογική δομή, πράγμα το οποίο αποδίδεται στη δυνατότητα των κυρίαρχων τάξεων
που στελέχωναν τον δικαστικό μηχανισμό να κάνουν χρήση του προνομίου της χάριτος.
Οι χάριτες επέτρεπαν στις κυρίαρχες τάξεις να συγκροτούν αλλά και να ανασκευάζουν
τα όρια μεταξύ του «εγκλήματος» και της «νομιμότητας» σε ένα συνεχές επιείκειαςκαταστολής, το οποίο αποσκοπούσε στη νομιμοποίησης και τη διατήρηση της
κυριαρχίας τους σε μια περίοδο που αρχίζουν να διευρύνονται οι ταξικές ανισότητες. Ο
τόμος αποτέλεσε μια σπουδαία συμβολή στην κατανόηση της λειτουργίας του νόμου

2 Μισέλ

Φουκώ, Επιτήρηση και Τιμωρία: Η γέννηση της φυλακής, Πλέθρον, Αθήνα 2011.

4

και των δικαστικών θεσμών στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών μετασχηματισμών
που έφερε η καπιταλιστική ανάπτυξη3.
Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, το πεδίο της έρευνας για την ιστορία της ποινικής
δικαιοσύνης θα διευρυνθεί σημαντικά και η εντατική μελέτη των θανατικών
εκτελέσεων θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά ως πρίσμα για την εξέταση των
ιστορικών μετασχηματισμών των ποινικών θεσμών και πρακτικών. Ο ολλανδός
ιστορικός Pieter Spierenburg με το βιβλίο του The Spectacle of Suffering επιχείρησε να
συσχετίσει την απομάκρυνση του ικριώματος και των δημοσίων εκτελέσεων με τον
μακροχρόνιο μετασχηματισμό των συναισθημάτων4.
Σε αντίθεση με τον Φουκώ και την έμφαση στις θεσμικές στρατηγικές ελέγχου, ο
Spierenburg ακολουθεί το σχήμα του Norbert Elias για την διαδικασία του πολιτισμού
και την κρατική συγκρότηση και θέτει στο επίκεντρο της ανάλυσης του τους
μετασχηματισμούς των συναισθημάτων ως τον συνδετικό κρίκο της διαδικασίας
κρατικής συγκρότησης με την ιστορία των ποινικών πρακτικών. Έτσι για τον
Spierenburg οι στάσεις και αντιδράσεις απέναντι στις ποινές διαμόρφωναν το πλαίσιο
των εκάστοτε ποινικών μετασχηματισμών.
Η εξέταση των ποινικών θεσμών και ο ρόλος τους στη διαδικασία κρατικής
συγκρότησης άρχισε να απασχολεί όλο και πιο έντονα την ευρωπαϊκή ιστοριογραφία
από τη δεκαετία του 1990.
Οι γάλλοι ιστορικοί René Lévy και Xavier Rousseaux τόνισαν την κεντρική
σημασία που έχει η ποινική δικαιοσύνη στη διαμόρφωση των νεωτερικών κρατών ενώ
ταυτόχρονα επισήμαναν τα μέχρι τότε αδιέξοδα της ιστοριογραφικής έρευνας: δηλαδή
τον αναγωγισμό, την τελεολογία και τον αναχρονισμό. Το πρώτο αφορούσε την
αναγωγή κάθε έκφανσης πολιτικής και θεσμικής εξουσίας στο κράτος· το δεύτερο την
αντίληψη ότι κάθε μορφή πολιτειακού σχηματισμού οδηγούσε στην κρατική
συγκρότηση, και το τρίτο στην αναζήτηση χαρακτηριστικών ενός σύγχρονου κράτους
σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό του παρελθόντος. Απέναντι σε αυτά τα αδιέξοδα οι

3 Douglas

Hay, Peter Linebaugh, John G. Rule, E. P. Thompson, Cal Winslow, Albion’s Fatal Tree:
Crime and Society in Eighteen-Century England, Pantheon Books, Νέα Υόρκη 1975.
4 Pieter Sierenburg, The Spectacle of Suffering: executions and the evolution of repression: from a
preindustrial metropolis to the European experience, Cambridge University Press, Νέα Υόρκη
1984.
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γάλλοι ιστορικοί προτείνουν να λαμβάνεται υπ’ όψη ένας σημαντικός παράγοντας στη
διαδικασία κρατικής συγκρότησης: η συγκέντρωση του μονοπωλίου της νόμιμης βίας5.
Παράλληλα με τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία για την ποινική
δικαιοσύνη, η δεκαετία του 1990 θα φέρει και δύο πρωτοποριακές μελέτες για την
θανατική ποινή. Το πρώτο είναι το βιβλίο του ιστορικού Richard J. Evans, Rituals of
Retribution για τη θανατική ποινή στη Γερμανία από το 1600 μέχρι το 1987, όπου
εξετάζονται τα «συμβολικά νοήματα» της θανατικής ποινής στα χέρια της εκάστοτε
κυρίαρχης εξουσίας6.
Το δεύτερο σημαντικό έργο είναι του ιστορικού Vic Gatrell με τίτλο The Hanging
Tree και εξετάζει, όπως δηλώνει στον υπότιτλο, τις «εκτελέσεις και τον Αγγλικό λαό»,
από τα τέλη του 18ου μέχρι το 1868 και τη νομοθετική κατάργηση των δημόσιων
εκτελέσεων. Ο Gatrell κρατά αποστάσεις από τις φουκωϊκές προσεγγίσεις για την
εξουσία και φαίνεται να υιοθετεί μια ερμηνευτική πιο κοντά στον Spierenburg καθώς
το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου εστιάζει στο θέαμα της εκτέλεσης και τους
κοινωνικούς μηχανισμούς, κυρίως συναισθηματικούς, που έφεραν την κατάργηση της
δημοσιότητας, χωρίς όμως να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις της θανατικής ποινής
με το βρετανικό ποινικο-δικαστικό σύστημα7.
Την τελευταία δεκαετία η παγκόσμια ιστοριογραφία για τη θανατική ποινή θα
διευρυνθεί σημαντικά, ενώ θα γίνει και η πρώτη απόπειρα για το άνοιγμα του πεδίου
στην Ελλάδα.
Ο συλλογικός τόμος των ιστορικών David Garland, Randall McGowen και
Michael Meranze, America’s Death Penalty επιχειρεί να δώσει νέες οπτικές στην
ιστορική μελέτη της θανατικής ποινής. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι μέσω της
παρακολούθησης των «μοτίβων» της θανατικής ποινής στα εκάστοτε πολιτικά
κοινωνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενά τους, μπορούν να προκύψουν σημαντικά

5 René

Lévy και Xavier Rousseaux, «États, justice pénale et histoire: bilan et perspectives », Droit et
Société, 21 (1992), σ. 249-79.
6 Richard J. Evans, Rituals of Retribution: Capital Punishment in Germany 1660-1987, Penguin,
Λονδίνο 1996.
7 V. A. C. Gatrell, The Hanging Tree: Execution and the English People 1770-1868, Oxford
University Press, Οξφόρδη 1996.
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συμπεράσματα για τη λειτουργία της και την «απόκλιση» της ευρωπαϊκής «εμπειρίας»
από αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών8.
Συγκεκριμένα, ο David Garland επισήμανε ένα σημαντικό μετασχηματισμό στο
πέρασμα από την πρώιμη νεότερη στη νεότερη περίοδο που χαρακτηρίζεται από τον
περιορισμό στην εφαρμογή της θανατικής ποινής. Στη μια περίοδο οι εκτελέσεις
αποτελούσαν κεντρικό εργαλείο για τη διατήρηση της μοναρχικής εξουσίας· στη
δεύτερη, ιδιαίτερα από τα μέσα του 19ου αιώνα, άρχισε να εμπίπτει στη σφαίρα της
ποινικής πολιτικής στα φιλελεύθερα-δημοκρατικά κράτη που έδιναν έμφαση στα
ατομικά δικαιώματα της ζωής και της περιουσίας9.
Ξεχωριστή έμφαση δόθηκε και στην ιστορία των δημόσιων αντιπαραθέσεων για
την κατάργηση της θανατικής ποινής. Πρόσφατα στο συλλογικό τόμο με τίτλο La mort
pénale, οι επιμελητές ιστορικοί Jean-Pierre Alline και Matthieu Soula εντοπίζουν τρεις
περιόδους, τις δεκαετίες 1820-1850, 1880-1910 και μετά τη δεκαετία του 1970, όπου η
θανατική ποινή έγινε αντικείμενο έντονων δημόσιων αντιπαραθέσεων στη Γαλλία.
Επιχειρώντας να δουν τη θανατική ποινή υπό το πρίσμα των προσπαθειών για την
κατάργησή

της,

εξετάζουν

τις

κοινωνικές

και

πολιτικές

προεκτάσεις

των

κοινοβουλευτικών, νομικών και επιστημονικών αντιπαραθέσεων. Για τους επιμελητές
του τόμου, η διερεύνηση των αντιπαραθέσεων πάνω στη θανατική ποινή αποτελεί
προνομιακό πεδίο για μια ευρύτερη συμβολή στην ιστορία των νοοτροπιών10.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία, ακόμα και στα πιο
πρόσφατα έργα που ασχολούνται με την ιστορία της συγκρότησης του ελληνικού
κράτους, όπως τα βιβλία των ιστορικών Κώστα Κωστή και Γιώργου Δερτιλή, η
συγκέντρωση του μονοπωλίου της νόμιμης βίας βρίσκει την έκφανση της μονάχα μέσω
της οργάνωσης των ένοπλων θεσμών του στρατού, της αστυνομίας και της
χωροφυλακής, ενώ παραβλέπεται σε μεγάλο βαθμό η σημασία της οργάνωσης και η
λειτουργίας των δικαστικών θεσμών. Στην περίπτωση του Κ. Κωστή απουσιάζει

8 David

Garland, Randall McGowen, Michael Meranze (επιμ.), America’s Death Penalty: Between
Past and Present, New York University Press, Νέα Υόρκη 2011.
9 David Garland, “Modes of Capital Punishment: The Death Penalty in Historical Perspective”, στο
ίδιο, όπ. π., σ. 50.
10 Jean-Pierre Allinne, Mathieu Soula (επιμ.), La mort pénale. Les enjeux historiques et
contemporains de la peine de mort, Presses Universitaires de Rennes, Ρεν 2015.
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εντελώς, ενώ στο έργο του Γ. Δερτιλή συνοψίζεται σε ένα υποκεφάλαιο τεσσάρων
σελίδων σε συνάφεια με την οργάνωση της εκπαίδευσης11.
Για την ελληνική περίπτωση, η δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής του
Δημήτρη Αντωνίου, για την ποινική δικαιοσύνη στην απόλυτη μοναρχία, αποτελεί ένα
σημαντικό άνοιγμα για τη μελέτη της θανατικής ποινής. Ο Αντωνίου αφιερώνει ένα
κομμάτι της διατριβής για να εξετάσει τις λειτουργίες της θανατικής ποινής στα
συμφραζόμενα του ποινικο-δικαστικού μηχανισμού του νεοσύστατου ελληνικού
κράτους12.
Σύμφωνα με τον Αντωνίου, η εφαρμογή της θανατικής ποινής στην Ελλάδα του
Όθωνα είχε σημαντικό ρόλο στο νέο ποινικό σύστημα του μονάρχη. Η σημασία της δεν
αφορούσε τόσο την αποκατάσταση της τάξης που «διατάραξε» ο μελλοθάνατος, όσο
την προβολή της ικανότητας του κυρίαρχου να τιμωρεί εκείνον που τόλμησε να την
κλονίσει. Επιπλέον, επισημαίνει ότι ο «πανηγυρικός» χαρακτήρας της εκτέλεσης
απουσιάζει από το ελληνικό βασίλειο, καθώς με την εισαγωγή της λαιμητόμου το 1833,
το τελετουργικό της δημόσιας εκτέλεσης «εκμοντερνίζεται» και αποκτά έναν πιο
διοικητικό χαρακτήρα.
Επιπλέον, ο Αντωνίου θα ανιχνεύσει και τις πρώτες «φωνές» για την κατάργηση
της θανατικής ποινής ήδη από τις ποιητικές συλλογές του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκάβη
του 1837.
Όμως τα αιτήματα για την κατάργηση της θανατικής ποινής θα αρχίσουν να
πυκνώνουν και να προβάλλονται πιο συγκροτημένα γύρω από τη συγκυρία του
συνταγματικού μετασχηματισμού του 1864, που θα αποτελέσει και την ιστορική
αφετηρία της παρούσας εργασίας.
Πως όμως μπορεί να γραφτεί η ιστορία της θανατικής ποινής στην Ελλάδα στην
περίοδο που εξετάζει η εργασία λαμβάνοντας υπ’ όψη τους περιορισμούς που έθεσε
στην έρευνα η έλλειψη αρχειακών τεκμηρίων;

11

Κώστας Κωστής, Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας: Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους,
Πόλις, Αθήνα 2013· Γιώργος Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους, Πανεπιστημιακές εκδόσεις
Κρήτης, Ηράκλειο 2014.
12 Dimitrios Antoniou, La justice pénale en Grèce sous la monarchie absolue (1833-1843),
Διδακτορική διατριβή, στον τομέα Histoire et civilisations, École des hautes études en sciences
sociales, Παρίσι 2016.
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Οι προσπάθειες για εύρεση σχετικού αρχειακού υλικού στα αρχεία των
Υπουργείων Στρατιωτικών και Εσωτερικών από το αρχείο της περιόδου του Γεωργίου
Α´ στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ήταν άκαρπες. Δικαστικά αρχεία και πρακτικά
δικών απουσιάζουν για την εποχή αυτή, κάτι που δεν μας επιτρέπει να έχουμε εικόνα
των σκεπτικών των δικαστηρίων για τις θανατικές καταδίκες της εξεταζόμενης
περιόδου.
«Εκκωφαντική» είναι επίσης και η απουσία στατιστικών μελετών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης που θα μας επέτρεπαν να παρακολουθήσουμε τάσεις, συνέχειες και
ασυνέχειες στη συχνότητα των εκτελέσεων, τον αριθμό των καταδικαστικών
αποφάσεων σε θάνατο και των εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν και να τεθούν στα
ιστορικά τους συμφραζόμενα. Το ζήτημα των στατιστικών στοιχείων θα μας
απασχολήσει και μέσα στην εργασία.
Το υλικό που καθόρισε τους προσανατολισμούς και τα όρια της έρευνας για τη
μελέτη της θανατικής ποινής κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν κυρίως η ποινική
νομοθεσία, εγχειρίδια και ερμηνείες του ποινικού νόμου, πρακτικά κοινοβουλευτικών
συζητήσεων, άρθρα και εφημερίδες της εποχής.
Μέσα από τη μελέτη σχετικών άρθρων του Ποινικού Νόμου του 1834 και των
μετέπειτα «ειδικών» νόμων που προέβλεπαν τη θανατική ποινή μπορούμε να
εστιάσουμε στην ιστορική ερμηνεία των θεσμικών μεταβολών και του κανονιστικού
πλαισίου που μαρτυρούν τις κατασταλτικές προτεραιότητες και τις «λογικές»
ποινικοποίησης των εκάστοτε κυβερνήσεων.
Επιπλέον, η περίοδος που εξετάζει η παρούσα εργασία συμπίπτει και με μια
αυξανόμενη εξειδίκευση των ελλήνων νομικών προς τον κλάδο του ποινικού δικαίου
από τα μέσα της δεκαετίας του 1860, που αποκρυσταλλώνεται σε μια συστηματική
παραγωγή εγχειριδίων, ερμηνειών του ποινικού νόμου και άρθρων. Η εστίαση στο
σχολιασμό της θανατικής ποινής, αλλά και μια γενική επισκόπηση των έργων αυτών,
καθιστά

δυνατή

την

ευρύτερη

χαρτογράφηση

των

κατευθύνσεων

και

των

μετασχηματισμών της νομικής σκέψης σε όλη τη διάρκεια του 19ου και τις αρχές του
20ου αιώνα. Ακόμα, η μελέτη των ερμηνειών και των εγχειριδίων του ποινικού νόμου
διευρύνει την κατανόησή μας για τις επιρροές και τις αλληλεπιδράσεις με τους νομικούς
του εξωτερικού.
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Όμως η μεγαλύτερη πηγή για τη διερεύνηση της ιστορίας της θανατικής ποινής
στην Ελλάδα που αξιοποίησε αυτή η εργασία ήταν ο ημερήσιος τύπος. Όπως θα δούμε
και στην πορεία της εργασίας, η περίοδος 1870-1910 σηματοδοτείται από την εδραίωση
και τον πολλαπλασιασμό εφημερίδων ευρείας κυκλοφορίας. Οι εκτελέσεις, ο
σχολιασμός τους και η κριτική στη θανατική ποινή αποτελούσαν θεματική σημαντικού
δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Οι εφημερίδες αποτελούν μια «πολυεπίπεδη» πηγή
καθώς τα άρθρα τους βρίσκονται σε σύμπλευση και αλληλεπίδραση με τις πολιτικές
επιδράσεις, τα αξιακά και ηθικοπλαστικά πρότυπα της εκάστοτε ιστορικής συγκυρίας.
Αν και η αξιοπιστία των εφημερίδων ως ιστορικών τεκμηρίων συχνά
αμφισβητείται λόγω των σκανδαλοθηρικών άρθρων με ηχηρά επίθετα και δραματικό
ύφος, η εργασία αυτή θα επιχειρήσει να καταδείξει τη σημασία τους ως κεντρικό
συστατικό στη διαμόρφωση διευρυμένων κοινωνικών αντιλήψεων για το έγκλημα, το
νόμο και τη δικαιοσύνη. Κοντολογίς, τη διαμόρφωση «νομικής κουλτούρας»13.
Μια προσεκτική εξέταση του ημερήσιου τύπου μπορεί να μας δώσει «πρόσβαση»
στις εκτελέσεις και την οργάνωση τους, στους μελλοθάνατους, στα εγκλήματά τους και
στις τελευταίες τους στιγμές στο ικρίωμα, αλλά και παρεμβάσεις αναγνωστών για τη
θανατική ποινή, πάντα διαμεσολαβημένα από το «βλέμμα» των εκάστοτε εφημερίδων
και δημοσιογράφων, όπως διαμορφώνονται από τα πολιτικο-κοινωνικά συμφραζόμενα
και αξιακά πρότυπα της εκάστοτε περιόδου.
Με την εξέταση των εφημερίδων στην ιστορική τους προοπτική, από το
τελευταίο τέταρτο του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, θα γίνει μια απόπειρα να
σκιαγραφηθούν μετασχηματισμοί στις αντιλήψεις για τη θανατική ποινή, τη δικαιοσύνη
και το έγκλημα.
Η εργασία αυτή θα επιχειρήσει να εξετάσει τη θανατική ποινή στην Ελλάδα από
το τελευταίο τέταρτο του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Τα κεντρικά σημεία
εστίασης θα είναι η ποινική νομοθεσία στην οποία εγγράφεται η εφαρμογή της, οι
πρακτικές και οι «τρόποι» των εκτελέσεων και οι δημόσιοι λόγοι που αρθρώνονται
πάνω στο ζήτημα μέσα από τις εφημερίδες της εξεταζόμενης περιόδου.
13

Nicolas Picard, “Newspapers and the making of popular legal culture. The example of the death
penalty in France”, στο Virginia Amorosi, Valerio Massimo Minale (επιμ.), History of Law and
Other Humanities: Views of the Legal World Across the Time, Dykinson, Μαδρίτη 2019, σ. 471482.
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Στο πρώτο κεφάλαιο θα εστιάσουμε στις νομοθετικές διατάξεις που προέβλεπαν
τη θανατική ποινή και το πώς αλλάζουν μέσα στην εξεταζόμενη περίοδο καθώς και στις
θέσεις των ελλήνων νομικών για την θανατική ποινή μέσω των διαθέσιμων εγχειριδίων
και ερμηνειών του ποινικού νόμου. Με βάση τα διαθέσιμα εγχειρίδια ποινικού δικαίου
και τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις θα γίνει μια απόπειρα να παρουσιαστούν και να
τεθούν στα ιστορικά τους συμφραζόμενα οι μετασχηματισμοί στην ποινική νομοθεσία
που αφορούσαν τη θανατική ποινή. Παράλληλα, θα εξετάσουμε τον ρόλο των
απονομών χάριτος στο ελληνικό ποινικό σύστημα καθώς και τις παρεμβάσεις των
νομικών για το καθεστώς δημοσιότητας των εκτελέσεων και την πορεία προς τη
νομοθετική τους κατάργηση στο γύρισμα προς τον 20ο αιώνα.
Το δεύτερο κεφάλαιο θα επιδιώξει να εξετάσει τις πρακτικές των θανατικών
εκτελέσεων από το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα μέσα από τον τύπο της εποχής και
να ανιχνεύσει τους μετασχηματισμούς γύρω από το ρόλο και τη λειτουργία της
θανατικής ποινής στο ελληνικό ποινικό σύστημα ως εργαλείο καταστολής της
«εγκληματικότητας».
Μέσα από τον τύπο της εξεταζόμενης περιόδου θα παρακολουθήσουμε τη
σταδιακή διάδοση των νέων επιστημονικών θεωριών της εγκληματολογίας στην
Ελλάδα κάτι που έδωσε νέες λειτουργίες στη θανατική ποινή, θέτοντας τη «στην
υπηρεσία της κοινωνίας».
Παράλληλα, θα διερευνήσουμε τη σημασία που είχαν τα ταξίδια της λαιμητόμου
στην ελληνική επικράτεια, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε ο πληθυσμός σε
διάφορες περιοχές τις δημόσιες εκτελέσεις αλλά και την ιδεολογική σημασία που είχαν
οι δημόσιες εκτελέσεις στην υπηρεσία ενός γεωγραφικά επεκτεινόμενου κράτους που
έφερνε νέους πληθυσμούς σε «επαφή» με το ποινικό σύστημα της Ελλάδας.
Επίσης θα μας απασχολήσει το ζήτημα των αυξανόμενων λόγων για την
εγκληματικότητα οι οποίοι, όπως θα υποστηρίξουμε, σε συνδυασμό με την πρόσληψη
των εγκληματολογικών θεωριών και τη διάδοση των ευγονικών αντιλήψεων συνέβαλαν
στη συγκρότηση του «εγκληματία» και της νομιμοποίησης της θανατικής ποινής.
Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο θα γίνει μια απόπειρα χαρτογράφησης των
αναπαραστάσεων των θανατικών εκτελέσεων στον αθηναϊκό ημερήσιο τύπο. Όπως θα
επιχειρήσουμε να δείξουμε, ο ημερήσιος τύπος είχε κεντρική σημασία στη διαμόρφωση
συλλογικών αντιλήψεων για το νόμο, τη δικαιοσύνη και το έγκλημα. Μέσα από την
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εστίαση στους λόγους περί «εγκληματικότητας» και «ανομίας» στον ελληνικό τύπο θα
δούμε τους τρόπους με τους οποίους νομιμοποιούνται οι εκτελέσεις της εξεταζόμενης
περιόδου. Σε όλο το διάστημα από τη δεκαετία του 1880 έως το 1910 κάθε συγκυρία
εκτελέσεων επενδύεται με έντονες αναφορές στο εγκληματικό φαινόμενο από τον
ημερήσιο τύπο.
Τέλος, θα γίνει μια απόπειρα παρουσίασης των δημόσιων αντιπαραθέσεων
«ειδημόνων», νομικών και γιατρών, για τη θανατική ποινή, τις οποίες φιλοξένησαν οι
εφημερίδες κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
Η παρούσα εργασία για τη θανατική ποινή φιλοδοξεί να συμβάλει στη διεύρυνση
του ερευνητικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο για την ιστορία της ποινικής δικαιοσύνης
στην Ελλάδα, αλλά και των θεσμών και των προσώπων που αρχίζουν από το τελευταίο
τέταρτο του 19ου αιώνα να αποκτούν κεντρικό ρόλο στη λειτουργία και την κοινωνική
αποδοχή της· των νομικών, των ιατρών και των δημοσιογράφων.
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|1. Ποινική δικαιοσύνη, ισχύς νόμου και η ποινή του θανάτου στο ελληνικό
κράτος: 1870-1910
Πώς ήταν οργανωμένο το σύστημα ποινών που προέβλεπε τη θανατική ποινή το
19ο αιώνα και τι νομοθετικούς μετασχηματισμούς παρατηρούμε κατά την εξεταζόμενη
περίοδο; Ποια εγκλήματα τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου; Ποιος ήταν ο ρόλος
των απονομών χάριτος στο ποινικό σύστημα; Πώς αναπτύσσεται ο νομικός διάλογος
για τη θανατική ποινή και πώς προσεγγίζουν το ζήτημα οι Έλληνες νομικοί;

1.1. Η ποινή και ο νόμος: Εγκλήματα που τιμωρούνται με την
ποινή του θανάτου
Αν και ελάχιστες, οι τροποποιήσεις που έγιναν στον Ποινικό Νόμο κατά την
εξεταζόμενη περίοδο σχετικά με τα εγκλήματα που τιμωρούνται με την ποινή του
θανάτου, είναι ενδεικτικές για τους ιδεολογικούς και πολιτικούς προσανατολισμούς του
ποινικού μηχανισμού. Η απειλή της εσχάτης των ποινών μπορεί να υποδεικνύει τα
διακυβεύματα της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας, διαφυλάσσοντας την από τις ενέργειες
εκείνων που εμποδίζουν τη λειτουργία και την αναπαραγωγή της.
Μια σημαντική εξέλιξη στους νομοθετικούς μετασχηματισμούς του 19ου αιώνα
ήταν η κατάργηση της ποινής του θανάτου για τα πολιτικά εγκλήματα με το άρθρο 18
του Συντάγματος του 1864, η οποία τοποθετείται στα συμφραζόμενα της εκθρόνισης
του Όθωνα και της αλλαγής του πολιτεύματος.
Κατά την ψήφιση του άρθρου 18 στη συνεδρίαση της 2ας Σεπτεμβρίου 1864 τα
πολιτικά εγκλήματα ορίζονται ως τα εγκλήματα εκείνα που στοχεύουν στην ανατροπή
«της διαδοχικής τάξεως του θρόνου και της ανατροπής του πολιτεύματος και της
Κυβερνήσεως»1. Έτσι, η θανατική ποινή διαγράφτηκε από τις παραγράφους 2
(συνωμοσία εναντίον του θρόνου με σκοπό την ανατροπής του καθεστώτος) και 3
(«στάση κατά της Βασιλικής Κυριότητος) του άρθρου 123, και των άρθρων 125
1 Πρακτικά

των συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β’ των Ελλήνων Συνελεύσεως, τ. ΣΤ’, Εθνικό
Τυπογραφείο, Αθήνα 1865.
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(παρότρυνση σε εμφύλιο πόλεμο), 127 (παράνομη στρατολογία) και 128 («διέγερσις
ενόπλου δυνάμεως εις εμφύλιον σπαραγμόν») του Ποινικού Νόμου2.
Για τα σύνθετα πολιτικά εγκλήματα η ποινή του θανάτου διατηρείται. Σύνθετα
αποκαλούνται τα εγκλήματα που περιέχουν και κοινά εγκλήματα που διαπράχθηκαν
κατά τη διάρκεια ενός πολιτικού εγκλήματος. Τα σύνθετα εγκλήματα τιμωρούνται βάσει
των διατάξεων των άρθρων 175 (στάση εάν διαπράχθηκε φόνος, εμπρησμός, σφαγή
ληστεία) και 177 (αρχηγοί των στασιαστών αν διαπράχθηκε φόνος κλπ)3.
Ο Νικόλαος Σαρίπολος, ως κυριότερος εισηγητής της κατάργησης της ποινής του
θανάτου για τα πολιτικά εγκλήματα, σκιαγραφεί το πολιτικό κλίμα που οδήγησε στην
κατάργηση στο έργο του Σύστημα της εν ελλάδι ισχύουσης ποινικής νομοθεσίας, που
δημοσιεύεται το 1868. Ο Σαρίπολος, έχοντας νωπές στη μνήμη του τις αυθαιρεσίες του
οθωνικού καθεστώτος και τη βίαιη καταστολή των αντιμοναρχικών εξεγέρσεων που
έφεραν την αλλαγή του πολιτεύματος, κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο «πολιτικό» και
το «κοινό» έγκλημα. Τα κοινά εγκλήματα, σύμφωνα με τον Σαρίπολο, έχουν αθέμιτο
σκοπό και «παντός ανθρώπου η συνείδησις απεχθάνεται», ενώ οι δράστες των
πολιτικών αδικημάτων «διεκδικούσι δικαιώματα, επιδιώκουσι την πραγματίωσιν μιας
ιδέας», στοχεύοντας στη βελτίωση του πολιτικού συστήματος ή την ανατροπή ενός
καταπιεστικού καθεστώτος4. Η διάκριση που κάνει ο Σαρίπολος είναι αρκετά κοντά με
αυτή που έκανε ο François Guizot στο έργο του για τη θανατική ποινή για τα πολιτικά
εγκλήματα το 1822, το οποίο και μεταφράζεται από τον Μιλτιάδη Ζωγράφο κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων για την κατάργηση της στο νέο Σύνταγμα5.
Η ψήφιση του άρθρου 18 του Συντάγματος έφερε έντονες αντιδράσεις που
πήγαζαν κυρίως από τον ορισμό των πολιτικών εγκλημάτων και τη διάκριση τους από
τα κοινά. Ο Κωνσταντίνος Ν. Κωστής υποστηρίζει ότι αν το πολιτικό έγκλημα, όπως το
ορίζει ο Σαρίπολος, είναι «πάσα κατά της εσωτερικής ή εξωτερικής ασφαλείας του
Κράτους πραξις απειλούσα αυτήν της πολιτείας την ύπαρξιν» και το σύνθετο πολιτικό
έγκλημα προσβάλλει την πολιτεία και ταυτόχρονα ένα πρόσωπο ή και την περιουσία
2 Νικόλαος

I. Σαρίπολος, Σύστημα της εν Ελλάδι ισχυούσης ποινικής νομοθεσίας, τ. Β’, τυπ. Π.
Ηλιόπουλου, Αθήνα 1868.
3 Α. Κ. Μεταξάς, Σύστημα του ποινικού δικαίου, τ. Α’ τυπ. Π. Β. Μωραϊτίνη, Αθήνα 1867.
4 Ν. Σαρίπολος, όπ. π., σ. 101.
5 François Guizot, Περί της θανατικής ποινής υπό την πολιτικήν έποψιν, μτφ. Μιλτιάδη Γ. Ζωγράφου,
τυπ. Νυκτός-Κτένα, Αθήνα 1864.
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αυτού, τότε είναι δύσκολο κάποιος να εναντιώνεται στην πολιτεία χωρίς να προσβάλλει
ταυτόχρονα τα δικαιώματα ορισμένου ατόμου ή της περιουσίας του6.
Ο Κωστής κορυφώνει την επιχειρηματολογία του σχολιάζοντας την πρόταση του
Σαρίπολου να μην λαμβάνεται υπ’ όψη ως πολιτικό έγκλημα η δολοφονία του βασιλιά
και υποστηρίζει ότι είναι αδύνατον να αφαιρείται από το πρόσωπο του βασιλιά ο
δημόσιος χαρακτήρας. Με το να γίνεται αντιληπτός ο βασιλιάς ως πρόσωπο έξω από το
πολιτικό φάσμα, αναιρείται η πολιτική σημασία της δολοφονίας και από «ανώτατος
άρχων» της πολιτείας αντιμετωπίζεται από τον νόμο ως «απλούς ιδιώτης». Με το
παραπάνω παράδειγμα ο Κωστής θέλησε να επισημάνει τα θολά όρια μεταξύ των
«κοινών» και «πολιτικών» εγκλημάτων που έφερε η κατάργηση της θανατικής ποινής
για τα τελευταία7.
Οι αντιπαραθέσεις γύρω από την κατάργηση της ποινής του θανάτου για τα
πολιτικά εγκλήματα έγιναν για πρώτη φορά αφορμή να συζητηθεί σε πιο διευρυμένη
βάση το ζήτημα της θανατικής ποινής και της κατάργησής της εν γένει. Όπως επιχειρεί
να δείξει η παρούσα εργασία, από τα τέλη της δεκαετίας του 1860 αρχίζουν να
συγκροτούνται πιο συστηματικοί και εξειδικευμένοι λόγοι από την πλευρά της ποινικής
επιστήμης πάνω στο ζήτημα της θανατικής ποινής, με τοποθετήσεις και αντιπαραθέσεις
νομικών που διατρέχουν όλο το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, καθιστώντας την
προνομιακό πεδίο για την επίδειξη της «ειδημοσύνης» των νέων, για την Ελλάδα του
δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, ποινικών επιστημόνων. Η παραπάνω αντιπαράθεση
6 Κωνσταντίνος

Ν. Κωστής, Παρατηρήσεις επί του νεωστί δημοσιευθέντος Β’ τόμου του Συστήματος
της εν Ελλάδι ισχυούσης ποινικής νομοθεσίας, τυπ. Ι. Αγγελόπουλου, Αθήνα 1868.
7 Στο ίδιο, σ. 41. Η διάκριση μεταξύ πολιτικών και κοινών εγκλημάτων θα αποτελέσει ανοιχτό πεδίο
αντιπαραθέσεων για πολλές δεκαετίες. Η ελαστικότητα στις ερμηνείες των εννοιών και των
κινήτρων του/των δράστη/δραστών επηρεάζονται πάντα από τη σύσταση των εκάστοτε
δικαστηρίων. Αξίζει να αναφέρουμε τις αντιπαραθέσεις γύρω από το αν ήταν πολιτικό το έγκλημα
της απόπειρας δολοφονίας του βασιλιά Γεωργίου Α’ το 1898 και ως εκ τούτου αν ήταν νόμιμη η
καταδίκη των δραστών Καρδίτση και Κυριακού σε θάνατο. Βλ. τη συνέντευξη του Εισαγγελέα
Εφετών Δημοσθένη Τζιβανόπουλου στην εφημερίδα Ακρόπολις, με αφορμή ένα άρθρο στο
περιοδικό Θέμις των αδελφών Περικλή και Θρασύβουλου Αγγελόπουλων Αθάνατων. «Νομολογία
Συνέδρων Αθηνών: Επιβολή χειρών κατά του Βασιλέως επί τω σκοπώ φόνου αυτού · θανατική
ποινή», Θέμις 4 (1898), σ. 60-64· «Μπορεί να κοπεί ο Καρδίτσης; Είναι το έγκλημα του πολιτικόν;
Τι λέγει ο νόμος; Η γνώμη του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου», Ακρόπολις, αρ. φ. 5770, 1.4.1898.
Σχεδόν 40 χρόνια μετά, ο Δημοσθένης Μιράσγετζης στη διατριβή του για τη θανατική ποινή θα
επισημάνει ότι το θέμα των πολιτικών εγκλημάτων παραμένει αόριστο. Βλ. «Επίμετρο: Ποινή του
θανάτου και πολιτικά εγκλήματα», στο Δημοσθένης Μιράσγετζης, Η ποινή του θανάτου, τυπ. Τα
Χρονικά, Αθήνα 1936, σ. 57-65.
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των Σαρίπολου-Κωστή για τον ορισμό των πολιτικών εγκλημάτων αποτελεί ένα πρώτο
τέτοιο παράδειγμα.
Όμως τι μπορεί να δηλώνει η κατάργηση της ποινής του θανάτου για τα πολιτικά
εγκλήματα μέσα στη συγκυρία του πολιτειακού μετασχηματισμού του 1864; Έχει να
κάνει με την εδραίωση μιας νέας ομάδας εξουσίας, η οποία επιχειρεί να διασπάσει το
μονοπώλιο της νόμιμης βίας από τη μοναρχική εξουσία; Προδίδει ορισμένους
μετασχηματισμούς στη φυσιογνωμία του ελληνικού κράτους; Δεν μπορούμε παρά να
θέσουμε αυτά τα ερωτήματα, όμως το διαθέσιμο υλικό της έρευνας μας δεν μπορεί να
υποστηρίξει με βεβαιότητα απαντήσεις.
Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε όμως ότι η κατάργηση της ποινής για τα
πολιτικά εγκλήματα, σε συνάρτηση και με τη βελτίωση της προστασίας των ατομικών
δικαιωμάτων που προέβλεπε το Σύνταγμα του 1864, σηματοδοτεί την απομάκρυνσή της
από τα χέρια του μονάρχη. Σε αντίθεση με το Σύνταγμα του 1844, το Σύνταγμα του
1864 ήταν έργο κυρίαρχης Συντακτικής Συνέλευσης, ο βασιλιάς δεν συνέπραξε στην
κατάρτιση του ούτε αναγνωρίστηκε ως παράγοντας συντακτικής εξουσίας. Η πηγή των
εξουσιών καθίσταται το έθνος και το πολίτευμα ορίζεται η βασιλευομένη δημοκρατία.
Παράλληλα, με το άρθρο 66 το Σύνταγμα καθιέρωνε την καθολική ψηφοφορία για τον
άρρενα πληθυσμό, «εγκαινιάζοντας» τη δημοκρατική αρχή. Επιπλέον, η δικαιοσύνη δεν
πήγαζε πλέον από τον βασιλιά, αλλά θα απονεμόταν από δικαστές τους οποίους ο ίδιος
θα διόριζε8.
Έτσι, από τα τέλη της δεκαετίας του 1860 παρατηρούμε για την ελληνική
περίπτωση έναν σημαντικό μετασχηματισμό που έχει επισημανθεί από τον ιστορικό
David Garland για τη θανατική ποινή κατά το 19ο αιώνα. Δηλαδή τον σταδιακό
προσανατολισμό της θανατικής ποινής, από εργαλείο επιβολής και κυριαρχίας της
μοναρχικής εξουσίας, σε όργανο στην υπηρεσία ενός οργανωμένου συστήματος
ποινικής δικαιοσύνης και ελέγχου της εγκληματικότητας, που θέτει ως κυρίαρχο
διακύβευμα τη ζωή των πολιτών και τη δημόσια ασφάλεια9.
Καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το έγκλημα για το οποίο ο ποινικός
μηχανισμός επέσυρε την ποινή του θανάτου στις περισσότερες περιπτώσεις και
8 Νίκος Αλιβιζάτος,

Το Σύνταγμα και οι εχθροί του, Πόλις, Αθήνα 2012.
Garland, “Modes of Capital Punishment: The Death Penalty in Historical Perspective”, στο
David Garland, Randall McGowen, Michael Meranze (επιμ.), America’s Death Penalty: Between
Past and Present, New York University Press, Νέα Υόρκη-Λονδίνο 2011, σ. 30-71.

9 David
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ξεδίπλωνε σε όλο το εύρος του την κατασταλτική του ισχύ μέσω ειδικών
νομοθετημάτων και διατάξεων -εξασφαλίζοντας νομικά, διευρυμένες παρεμβάσεις του
κράτους στην κοινωνική ζωή- ήταν αυτό της ληστείας.
Ο ποινικός νόμος όριζε τη ληστεία στο κεφάλαιο ΚΒ’, μαζί με τα εγκλήματα της
«εκβιάσεως» και της «δηώσεως» (λεηλασία), ως την οικειοποίηση ξένης κινητής
περιουσίας, την οπλοφορία και οπλοχρησία με σκοπό ληστείας και την πράξη που
στερούσε σε κάποιον από τα μέσα υπεράσπισής του10.
Με μια σύντομη ανάγνωση του ορισμού της ληστείας, βλέπουμε πως γίνεται
αντιληπτή από το ποινικό σύστημα ως συμπεριφορά η οποία στρέφεται εναντίον των
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και ως εκ τούτου υπονομεύει τις βασικές αρχές
πάνω στις οποίες στηρίζεται το σύγχρονο κράτος, διασαλεύοντας τα θεμέλια του
πολιτικού και κοινωνικού μηχανισμού. Κοντολογίς, προσβάλλει την προσωπικότητα
των ατόμων (ζωή, σωματική ακεραιότητα, ελευθερία, τιμή, πολιτική τάξη) και την
περιουσία τους. Έτσι μπορεί να τοποθετηθεί στο μεταίχμιο των εγκλημάτων κατά του
προσώπου και αυτών κατά της περιουσίας11.
Το άρθρο 364 προέβλεπε την ποινή του θανάτου στις περιπτώσεις των παρακάτω
παραγράφων: α) για ληστές που είχαν βασανίσει κάποιον σωματικά για να τον
αναγκάσουν να αποκαλύψει την κρυμμένη περιουσία του. β) Ληστές που σκότωσαν,
πλήγωσαν καίρια ή με άλλο τρόπο εξέθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή ή την ακεραιότητα
κάποιου ή λόγω της βίας που του άσκησαν «επέφερον εις αυτόν φρενοβλάβειαν ή
σωματικήν νόσον» ανίατη ή πιθανά ανίατη. γ) Ληστές που διέπραξαν ένοπλη ληστεία ή
αλλοίωσαν τα χαρακτηριστικά τους σύμφωνα με το άρθρο 366 (βάψιμο προσώπου,
ψεύτικο μούσι, ένδυση με στολή) και ταυτόχρονα ήταν οπλισμένοι αλλά χωρίς να έχουν
χρησιμοποιήσει τα όπλα και δ) πειρατές κάθε είδους12.
Η μέριμνα του ποινικού μηχανισμού του νεοσύστατου ελληνικού βασιλείου μέσω
της εφαρμογής της θανατικής ποινής για την καταστολή της ληστείας αποτυπώνεται ως
ένα βαθμό στα ελάχιστα και αποσπασματικά στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται

10

Άρθρο 363, Ποινικός Νόμος του Βασιλείου της Ελλάδος, Βασιλικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1834.
Παναγιώτης Στάθης, Κρατική Επιβολή και Εσωτερική Ασφάλεια στην Ελλάδα του 19ου αιώνα
(1833-1864), Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα 1999.
12 Άρθρο 364, Ποινικός Νόμος..., όπ. π., σ.55 · Π. Στάθης, όπ. π., σ. 46.
11
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κατά τον 19ο αιώνα και τις σύγχρονες προσπάθειες ποσοτικοποίησης από ερευνητές
που μελετούν το φαινόμενο.
Ο ιστορικός Δημήτρης Αντωνίου, επιχειρώντας να εξετάσει τη συχνότητα της
εφαρμογής της θανατικής ποινής κατά την περίοδο της απόλυτης μοναρχίας,
καταφέρνει να ανιχνεύσει για την περίοδο 1833-1843 κατά προσέγγιση 57 περιπτώσεις
καταδίκης που οδήγησαν σε εκτέλεση. Όπως σημειώνει ο ίδιος, οι περισσότερες
εκτελέσεις αφορούσαν εγκλήματα ληστείας και ανθρωποκτονίας (μερικές φορές και τα
δύο)13.
Ενδεικτικά, σε μια από τις πρώτες λεπτομερείς στατιστικές που δημοσιεύει το
Υπουργείο Δικαιοσύνης το έτος 1859, από τις εκδικασμένες υποθέσεις των ετών 18491858, οι θανατικές καταδίκες ληστών ξεπερνούν κατά πολύ αυτές των κατηγορούμενων
για «απλή» ανθρωποκτονία με 34 και 11 άτομα αντίστοιχα να παραπέμπονται στη
λαιμητόμο, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία των Κακουργιοδικείων Αθηνών και
Ναυπλίου14.
Την ίδια μεγάλη απόκλιση μεταξύ θανατικών εκτελέσεων σε περιπτώσεις
ληστείας από αυτές ανθρωποκτονίας παρατηρεί και η εφημερίδα Ακρόπολις το 1887. Ο
ανώνυμος συντάκτης ισχυρίζεται ότι μεταξύ των ετών 1860 και 1887 οι εκτελεσμένοι
ανέρχονται σε 138, εκ των οποίων οι 90 ήταν ληστές, ενώ για ανθρωποκτονία
εκτελέστηκαν 40 και 8 για άλλα αδικήματα κατά της ζωής. Τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί
-σύμφωνα με τον συντάκτη- από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όμως δεν μπορούν να
επιβεβαιωθούν15.
Αν και, προς απογοήτευση του ερευνητή, τα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουμε
για την ποινική δικαιοσύνη τον 19ο αιώνα είναι διάσπαρτα, αποσπασματικά και σε
μεγάλο βαθμό αμφισβητήσιμα ως προς την αξιοπιστία τους 16, τα ενδεικτικά στοιχεία

13

Dimitrios Antoniou, La justice pénale en Grèce sous la monarchie absolue (1833- 1843),
Διδακτορική διατριβή στον τομέα Histoire et civilisations, École des Hautes Études en Sciences
Sociales, Παρίσι 2015.
14 Υπουργείον Δικαιοσύνης, Διαχείρισις της ποινικής δικαιοσύνης των δικαστηρίων εν γένει του
κράτους κατά το έτος 1857 και 1858, Βασιλικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1859.
15 «Αι θανατικαί εκτελέσεις εν Ελλάδι», Ακρόπολις, αρ. φ. 2005, 13.12.1887.
16 Efi Avdela, “Crimes violents et homicides dans la société grecque (XIX e-XXe siècles) : l'état de la
recherche”, στο Laurent Mucchielli, Pieter Spierenburg (επιμ.), Histoire de l’ homicide en Europe:
de la fin du Moyen Âge à nos jours, La Decouverte, Παρίσι 2009, σ. 111-131 · D. Antoniou, όπ. π.,
σ. 485.
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που δόθηκαν παραπάνω δείχνουν τον προσανατολισμό και την τάση της ποινικής
δικαιοσύνης για την καταστολή του ληστρικού φαινομένου.
Η

επίκληση

του

ζητήματος

της

ληστείας

ήταν

συνηθισμένη

στην

επιχειρηματολογία των ελλήνων νομικών για τη διατήρηση ή μη της θανατικής ποινής
τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1860. Ο Νικόλαος Σαρίπολος γράφοντας
το 1868 υποστηρίζει ότι η κατάργηση της θανατικής ποινής θα επιτευχθεί μόνο όταν
εκλείψει δια παντός από την Ελλάδα η ληστεία και όταν οικοδομηθεί ένα σωστό
σωφρονιστικό σύστημα φυλακών17. Τα επιχειρήματα αυτά δεν αρκούν όμως για τον Α.
Κ. Μεταξά, ο οποίος τα θεωρεί ανεπαρκή «προς υποστήριξιν της ωμής ταύτης
ποινής»18.
Όπως έχει υποστηριχθεί, η σημαντικότερη νομοθετική εξέλιξη για την καταστολή
της ληστείας το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα ήταν ο νόμος ΤΟΔ’ «Περί
καταδιώξεως της ληστείας» του 187119. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα έχει μείνει
γνωστό για την αυστηρότητα του, καθώς προβλέπει τη «συλλογική ευθύνη» με το
άρθρο 21 που επέτρεπε τη σύλληψη, όχι μόνο του ληστή, αλλά και κάθε συγγενικού του
προσώπου. Παράλληλα, ο νόμος ΤΟΔ’ αντικατόπτριζε τις νομοθετικές προθέσεις και τις
κατευθύνσεις της κατασταλτικής πολιτικής στον απόηχο της απαγωγής και σφαγής των
ξένων περιηγητών στο Δήλεσι, διευκολύνοντας την εφαρμογή της ποινής του θανάτου20.
Με το άρθρο 2 ο νόμος ΤΟΔ’ επέσυρε την ποινή του θανάτου με την τέλεση δύο ή
περισσοτέρων ληστρικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται από τον ποινικό κώδικα. Με
θάνατο τιμωρείται επίσης η απαγωγή με σκοπό τον εκβιασμό για λύτρα όπως
περιγράφει το άρθρο 3. Τέλος με το άρθρο 32 επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία
εκτέλεσης της θανατικής ποινής, ορίζοντας την εκτέλεση εντός είκοσι ημερών από την
καταδικαστική απόφαση.
Το ληστρικό φαινόμενο γνωρίζει σημαντική ύφεση μετά τη δεκαετία του 1870, η
οποία, όπως επισημαίνουν ερευνητές-τριες του φαινομένου, δεν οφειλόταν στην
αποτελεσματικότητα της κρατικής καταστολής, αλλά στην αγροτική μεταρρύθμιση και
17

Ν. Σαρίπολος, όπ. π., σ. 97.
Α. Κ. Μεταξάς, όπ. π., σ. 276.
19 Νόμος ΤΟΔ’ «Περί καταδιώξεως της ληστείας», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της
Ελλάδος, αριθ. 5, 1.3.1871, σ. 33-36.
20 Νικόλαος Α. Αναστασόπουλος, Η ληστεία στο ελληνικό κράτος (μέσα 19ου-αρχές 20ου αι.), Εστία,
Αθήνα 2018· Ιωάννης Σ. Κολιόπουλος, Η ληστεία στην Ελλάδα (19 ος αι.), Επίκεντρο,
Θεσσαλονίκη 2005, σ. 252-256.
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την αναδιανομή των εθνικών γαιών το 1871. Με το νόμο για τη δρομολόγησή της να
ψηφίζεται 24 μέρες μετά από τον νόμο «Περί καταδιώξεως της ληστείας»
μετασχηματίστηκαν ριζικά τα καθεστώτα ιδιοκτησίας της υπαίθρου21. Ταυτόχρονα,
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η επέκταση του κράτους και η πληθυσμιακή αύξηση
συνέβαλαν στην ανατροπή των κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών που αναπαρήγαγαν
το φαινόμενο22.
Αν όμως έως το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα η κατασταλτική πολιτική του
κράτους και του ποινικού μηχανισμού στρεφόταν προς το ληστρικό φαινόμενο, τότε τι
συνέβαινε με τα περιστατικά διαπροσωπικής βίας; Όπως σημειώσαμε παραπάνω, οι
ληστές αντιμετωπίζονταν περισσότερο ως εχθροί της κοινωνίας και του κράτους παρά
ως κοινοί εγκληματίες και αυτό φάνηκε τόσο στη διάκριση που κάνουν οι διαθέσιμες
στατιστικές («ληστεία»-«φόνος») όσο και οι μεγάλες αποκλίσεις των εκτελέσεων
ανάμεσα σε ληστές και ανθρωποκτόνους. Παράλληλα, τη θέση αυτή έχουν στηρίξει και
πρόσφατες έρευνες23.
Ο Ποινικός Νόμος στο κεφάλαιο ΙϚ´ «Περί αξιοποίνων πράξεων κατά της ζωής
άλλων» και στο άρθρο 287 όριζε την ανθρωποκτονία ως το θανατηφόρο πλήγμα ή την
πρόκληση σωματικής βλάβης που επέφερε τον θάνατο του προσώπου που τη δέχτηκε,
έμμεσα ή άμεσα24. Η ποινή του θανάτου προβλεπόταν για όσους-ες διέπραξαν
ανθρωποκτονία από πρόθεση σύμφωνα με το άρθρο 288. Η θανατική ποινή
προβλέπεται επίσης στο άρθρο 289 για όσους-ες προέβησαν σε δηλητηρίαση
(φαρμακεία) με σκοπό τον θάνατο προσώπου και ο δέκτης πέθανε ή λόγω της πράξης
εμφάνισε, βέβαια ή πιθανά, ανίατη σωματική ή ψυχική «ασθένεια». Η δηλητηρίαση,
όπως ορίζεται από τον νόμο δεν περιορίζεται μόνο στη δηλητηρίαση με σκοπό το
θάνατο ενός προσώπου. Το άρθρο 290 κρίνει καταδικαστέους σε θάνατο και όσους-ες
21

Νόμος ΥΛΑ’ «Περί διανομής και διαθέσεως της εθνικής γης», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του
Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 25, 25.3.1871, σ. 163-167.
22 Στάθης Δαμιανάκος, Ήθος και πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων στην Ελλάδα, Πλέθρον, Αθήνα
2005· Γιώργος Β. Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, Ηράκλειο 2014· Thomas W. Gallant, “Murder in a Mediterranean City: Homicide Trends
in Athens, 1850-1936”, Journal of Hellenic Diaspora 23/2 1997, σ. 7-28. Παρατίθενται στο Έφη
Αβδελά, «Διαπροσωπική βία και κρατική συγκρότηση στην Ελλάδα: Ιστορικές και
ανθρωπολογικές προσεγγίσεις», στο Κατερίνα Ροζάκου, Ελένη Γκαρά (επιμ.), Ελληνικά
παράδοξα. Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2013, σ. 315-340.
23 Ν. Α. Αναστασόπουλος, όπ.π., σ. 80.
24 Άρθρο 287. Ποινικός Νόμος..., όπ.π. σ. 41.
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δηλητηριάζουν δεξαμενές, υδραγωγεία, πηγές κλπ. που μπορούν να επιφέρουν το
θάνατο ή να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ανθρώπων, ακόμα και αν ο δράστης δεν ήθελε
να βλάψει άμεσα κάποιον.
Επίσης, αν και δεν δηλώνεται ρητά, οι νόμοι για την ανθρωποκτονία, άρα και η
θανατική

ποινή,

ισχύουν

και

στις

περιπτώσεις

παιδοκτονίας,

αν

αυτή

πραγματοποιήθηκε από τον δράστη (ο νόμος κατονομάζει συγκεκριμένα τη μητέρα) 24
ώρες μετά τον τοκετό25. Το άρθρο 305 προβλέπει τη θανατική ποινή και στις
περιπτώσεις βίαιης άμβλωσης από τρίτο πρόσωπο, που επέφερε το θάνατο της μητέρας.
Έτσι βλέπουμε το ανώτατο διακύβευμα το οποίο (ή με την πρόφαση του οποίου)
ο δικαστικός μηχανισμός του ελληνικού κράτους επιχειρεί να διαφυλάξει, και δεν είναι
άλλο από την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια των πολιτών, τιμωρώντας με θάνατο
όσους δεν μπορεί ή κρίνει ότι δεν μπορεί να σωφρονίσει. Η αντίφαση αυτή -η επίκληση
της ζωής για τον νομικά επιβεβλημένο θάνατο- βρίσκεται στο επίκεντρο της
επιχειρηματολογίας των ελλήνων και ευρωπαίων νομικών που εισηγούνταν την
κατάργηση της θανατικής ποινής καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, τροφοδοτώντας
έντονες αντιπαραθέσεις για τη χρησιμότητα ή μη της θανατικής ποινής για την
καταπολέμηση του εγκλήματος.
Την αντίφαση αυτή συνοψίζουν τα λόγια του Κωνσταντίνου Ν. Κωστή στην
ερμηνεία του Ποινικού Νόμου που δημοσιεύεται το 1871: «Και τοι καθ’ ὁλοκληρίαν
συμμεριζόμενοι την γνώμην των υποστηριζόντων την κατάργησιν της θανατικής ποινής,
δεν δυνάμεθα όμως ν’ απαρνηθώμεν ότι τότε μόνον δύναται αύτη άνευ ανατροπής της
εννόμου τάξεως να επέλθη, όταν δια της σκοπίμου διοργανώσεως του των φυλακών
συστήματος, η πολιτεία ου μόνον την προσήκουσα τιμωρίαν του αδικήματος
επιτυγχάνει, αλλά και κατά πάσης ενδεχομένης υποτροπής εξασφαλίζεται διά της
ηθικής των καταδικασθέντων βελτιώσεως. Οσάκις όμως οι όροι ούτοι ελλείπουσι, τότε
βεβαίως η πολιτεία αναγκάζεται άκουσα να προσφύγει εις το αδικαιολόγητον τούτο
μέσον, θυσιάζουσα το μέρος πρός σωτηρίαν του όλου. Αλλ’ η πολιτεία αύτη δύναται
δικαίως να παραβληθή προς το κινδυνεύον να καταποντισθή πλοιάριον, του οποίου οι
επιβάται απελπισθέντες ρίπτουσιν εις τα κύματα τους ασθενεστέρους των συνεπιβατών
προς ιδίαν σωτηρίαν»26.

25

Άρθρο 295, Ποινικός Νόμος...., όπ.π., σ. 42
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Ο νομικά επιβεβλημένος θάνατος στις περιπτώσεις ανθρωποκτονίας σηματοδοτεί,
για τη νομική σκέψη του 19ου αιώνα, την εμφάνιση μιας κοινής εξουσίας που
απαγορεύει στα άτομα να καταφεύγουν στην αυτοδικία, το πέρασμα από την «ιδιωτική
εκδίκηση» στη «δημόσια τιμωρία». Ένα σύστημα όπου η ίδια η κοινότητα (η πολιτεία)
τιμωρεί τα άτομα που έχουν παραβιάσει τους κανόνες της κοινής ζωής. Η πολιτεία
αναλαμβάνει η ίδια και μονοπωλεί την εκτέλεση των ποινών και ιδιαίτερα την πιο
σοβαρή απ’ όλες, τη θανατική ποινή27.
Έτσι, ο έντονος νομικός και δημόσιος διάλογος για τη θανατική ποινή στην
Ελλάδα αρχίζει σταδιακά να αρθρώνεται μέσα στη δεκαετία του 1870 και να
κορυφώνεται μετά το 1880. Τη στιγμή ακριβώς που η εγκληματικότητα και τα
περιστατικά διαπροσωπικής βίας αρχίζουν να παίρνουν διαστάσεις μείζονος κοινωνικού
προβλήματος28.
Όπως είδαμε και παραπάνω, η έλλειψη συγκροτημένου σωφρονιστικού
μηχανισμού ο οποίος θα ηθικοποιούσε τους εγκληματίες ήταν ένα από τα βασικά
επιχειρήματα των ελλήνων νομικών του τελευταίου τέταρτου του 19ου αιώνα που
υποστήριζαν τη διατήρηση της θανατικής ποινής. Ακόμα και ο νομικός Νικόλαος Γ.
Κωτσάκης, ο οποίος, κατά τραγική ειρωνεία, υποστήριζε τη θέση αυτή στον πρόλογο
του έργου του Carl Josheph Mittermaier, του μεγαλύτερου επικριτή της θανατικής
ποινής κατά τον 19ο αιώνα, σύμφωνα με τον Richard J. Evans29.
Παράλληλα, η συγκρότηση του κλάδου της Εγκληματολογικής Ανθρωπολογίας
στην Ιταλία στα μέσα της δεκαετίας του 1870 είχε έντονη απήχηση στη «μαστιζόμενη»
από τις ανθρωποκτονίες Ελλάδα της δεκαετίας του 1880. Κλόνιζε τις βάσεις της
ποινικής δικαιοσύνης και πρόσφερε «λύσεις» για το εγκληματικό φαινόμενο σε πλήρη
26

Κωνσταντίνος Ν. Κωστής, Ερμηνεία του εν Ελλάδι ισχύοντος ποινικού νόμου, τ. Α’, τυπ. Ιω.
Αγγελόπουλου, Αθήνα 1871, σ. 31.
27 Jean Marie Carbasse, La peine de mort, Presses Universitaires de France, Παρίσι 2002.
28 T. W. Gallant, “Murder in a Mediterranean City...”, όπ. π. σ. 15· Thomas W. Gallant, “Crime,
Violence and Reform of the Criminal Justice System during the era of Trikoupis”, στο Καίτη
Αρώνη-Τσίχλη, Λύντια Τρίχα (επιμ.), Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του: πολιτικές επιδιώξεις
και κοινωνικές συνθήκες, Παπαζήσης, Αθήνα 2000, σ. 401-410.
29 Νικόλαος Γ. Κωτσάκης, «Πρόλογος του Έλληνος Μεταφραστού» στο, Carl Joseph Anton
Mittermaier, Η θανατική ποινή κατόπιν των εργασιών της επιστήμης, των προόδων της νομοθεσίας
και των αποτελεσμάτων της πείρας, μτφ. Ν. Γ. Κωτσάκης, τυπ. Η Αυγή, Ζάκυνθος 1870· Richard J.
Evans, Rituals of Retribution: Capital Punishment in Germany, 1600-1987, Penguin, Λονδίνο
1996.
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σύμπλευση με τον ιατρικό λόγο της εποχής, που έβλεπε το έγκλημα με όρους
κοινωνικής παθολογίας. Έτσι ο εγκληματίας, όπως σημειώνει ο νομικός Τιμολέων
Ηλιόπουλος, «υπείκων εις το ένστικτον του οργανισμού αυτού, [...] ουδεμίαν δύναται
να υπέχη επί ταις πράξεσιν αυτού ευθύνην». Η βάση στην οποία θεμελιώνεται το
σύγχρονο ποινικό σύστημα είναι η προϋπόθεση του ανθρώπου να έχει την ηθική
ελευθερία να επιλέγει ανάμεσα στο καλό και το κακό. Χωρίς την ηθική αυτή ελευθερία
δεν υπάρχει ευθύνη, ούτε ποινή, ούτε σωφρονισμός 30. Έτσι η πολιτεία, «δια θανατικής
ποινής κολάζουσα τους ανεπίδεκτους πάσης βελτιώσεως, έχει δικαίωμα, ως άχρηστα
και επιβλαβή μέλη, να παραδώσει εις τους δημίους», ώστε να αμυνθεί απέναντι στο
έγκλημα31. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα των σχέσεων της θανατικής ποινής με την
εγκληματολογία στα επόμενα κεφάλαια.
Δεν είναι μόνο οι ανθρωποκτονίες και η ληστεία που επισείουν την ποινή του
θανάτου. Η μέριμνα του ελληνικού κράτους για τη δημόσια υγεία καθ’ όλη τη διάρκεια
του 19ου αιώνα παρατηρείται και στην αυξανόμενη αυστηρότητα της σχετικής ποινικής
νομοθεσίας μέχρι τη δεκαετία του 1840. Στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου ΙΖ’ που
αφορά τις σωματικές βλάβες, τις παραβιάσεις λοιμοκαθαρτηρίων και τη διάδοση
μεταδοτικών ασθενειών, ο Ποινικός Νόμος προέβλεπε την ποινή του θανάτου για
όποιον «παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπον τα παρά της Αρχής διατεταγμένα
καθαρτήρια ή άλλα κατά του λοιμού ή ετέρας λοιμώδους νόσου υφιστάμενα
ασφαλιστικά καταστήματα» εάν προέκυψε μολυσματική ασθένεια32. Με θάνατο
τιμωρείται επίσης και όποιος μεταδίδει «εκ προθέσεως» λοιμώδη νόσο, εάν προέκυψε
θάνατος ενός ή περισσοτέρων ατόμων33.
Η αυστηρότητα αλλά και γενικότητα της νομοθεσίας για τη δημόσια υγεία
μαρτυρούν το χαρακτήρα και τα όρια της κρατικής παρέμβασης, στο βαθμό που οι
υφιστάμενες υποδομές τη χρονική περίοδο που συντάσσεται ο Ποινικός Νόμος ήταν
υποτυπώδεις. Η επιτακτικότητα των μέτρων συνδέεται τόσο με την παρέμβαση και την
πειθάρχηση του πληθυσμού όσο και με τη διατήρηση και υγειονομική ασφάλεια των
ναυτιλιακών δικτύων στα οποία εντάσσεται πλέον το ελληνικό βασίλειο. Μέσα στην
30

Τιμολέων Ηλιόπουλος, «Το έγκλημα και η ποινή κατά την Ανθρωπολογικήν Σχολήν», Παρνασσός,
1 (1889), σ. 46-66.
31 Κωνσταντίνος Ν. Κωστής, Ερμηνεία του εν Ελλάδι ισχύοντος ποινικού νόμου, τ. Α’, τυπ. Α.
Κωνσταντινίδου, Αθήνα 1892.
32 Άρθρο 318, Ποινικός Νόμος του Βασιλείου της Ελλάδος, όπ. π., σ. 47.
33 Στο ίδιο, σ. 47, Άρθρο 319.
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επόμενη δεκαετία οι Βαυαροί συγκρότησαν ένα δίκτυο υγειονομείων, το οποίο
προοδευτικά ενισχύθηκε, φτάνοντας τη δεκαετία του 1840 σε 26 διαφορετικά σημεία
της επικράτειας, με τον Πειραιά και την Ερμούπολη να διαθέτουν τα καλύτερα
οργανωμένα λοιμοκαθαρτήρια34.
Μέχρι τα 1845, η προοδευτική αυτή «υγειονομική συγκρότηση» του κράτους
συνοδεύτηκε και με έναν πιο αυστηρό μετασχηματισμό των υγειονομικών διατάξεων
που προέβλεπαν την εφαρμογή της θανατικής ποινής σε ένα μεγαλύτερο εύρος
παραβάσεων, κάτι που επέτρεπε και μεγαλύτερα περιθώρια παρέμβασης του κρατικού
μηχανισμού. Όπως έχει υποστηριχθεί, η υγεία στο ελληνικό βασίλειο ήταν θέμα τάξης
και ασφάλειας καθώς οι επεμβάσεις του κράτους επιχειρούσαν, μέσω αυτής, να
ελέγξουν οτιδήποτε απειλούσε την κοινωνική ευταξία35.
Ο υγειονομικός νόμος ΚΒ’ του 1845, που καταργεί το άρθρο 318 του Ποινικού
Νόμου, προέβλεπε τη θανατική ποινή σε όσους εκ προθέσεως έφεραν σε επαφή τόπο
του Βασιλείου με ανθρώπους, ζώα, πλοία ή πράγματα που υπάγονταν στην κατηγορία
της «ακαθάρτου πιστοποιήσεως» και από την επαφή αυτή «πήγασε νόσος» (άρθρο 15).
Βλέπουμε έτσι τη σταδιακή γραφειοκρατικοποίηση και (αυτό-) πειθάρχηση του
υγειονομικού μηχανισμού, η οποία δεν περιορίζεται μονάχα στην τιμωρία με θάνατο
όσων προκαλούν τη διάδοση ασθενειών με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ο νόμος ΚΒ’
προέβλεπε τη θανατική ποινή και για όσους παρακωλύουν την ίδια τη λειτουργία της
Υγειονομικής Αρχής με πλαστά έγγραφα ή την απόκρυψη πληροφοριών, οδηγώντας τη
σε ελλιπή μέτρα εναντίων των ασθενειών, είτε αυτοί είναι απλοί πολίτες (άρθρο 19) είτε
υπάλληλοι του Βασιλείου (πλοίαρχοι, γιατροί υγειονομείων) που παραποιούν επίσημες
εκθέσεις (άρθρο 22)36.
Αν και δεν γνωρίζουμε περιστάσεις όπου ο νόμος ΚΒ’ εφαρμόστηκε, η τιμωρία με
θάνατο, η οριστική «εξάλειψη» και όχι η καραντίνα ή ο αποκλεισμός όσων συνέβαλαν
στη διάδοση μολυσματικών ασθενειών και η ιδιαίτερη αναφορά στις διαδικασίες, τα
πρόσωπα ακόμα και τα έγγραφα που περιγράφει και προβλέπει ο νόμος υποδεικνύουν,
34

Κώστας Κωστής, Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας: Η διαμόρφωση του νεοελληνικού
κράτους, 18ος-20ος αιώνας, Πόλις, Αθήνα 2013.
35 Θανάσης Μπαρλαγιάννης, Η υγειονομική συγκρότηση του ελληνικού κράτους (1833-1845), Εστία,
Αθήνα 2018.
36 Νόμος ΚΒ’, «Υγειονομικός και οι ποινικαί αυτού διατάξεις», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του
Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 31, 7.12.1845.
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ως ένα βαθμό, τη σημασία που είχαν για την κυρίαρχη εξουσία του ελληνικού
βασιλείου η ρύθμιση και η πειθάρχηση της δημόσιας υγείας, του πληθυσμού, αλλά και
των ίδιων των θεσμών μαζί με τα πρόσωπα που τους στελεχώνουν και τους κάνουν να
λειτουργούν.
Με θάνατο τιμωρούνται και οι ένοχοι εμπρησμού που οδήγησε σε θάνατο
ανθρώπων, τους εξέθεσε σε κίνδυνο σωματικής βλάβης ή επέφερε καταστροφές σε
κτίρια κατοικημένης περιοχής. Με τον ίδιο τρόπο τιμωρούνται και οι υπαίτιοι
πλημμύρας που επέφερε την απώλεια ανθρώπινης ζωής37.
Ο τελευταίος νομοθετικός μετασχηματισμός που επέφερε την ποινή του θανάτου
για την εξεταζόμενη περίοδο έρχεται το 1883 με τον ειδικό νόμο ΑΡΚΒ’ «Περί των
αδικημάτων κατά της ασφαλείας των σιδηροδρόμων». Ο νόμος απειλούσε με την ποινή
του θανάτου όσους φθείρουν ή μετακινούν σιδηροτροχιές ή τοποθετούν πάνω τους
πράγματα τα οποία μπορούν να εμποδίσουν την ελεύθερη μετακίνηση, και από αυτές
τις

πράξεις προήλθε σύγκρουση ή εκτροχιασμός που οδήγησε στην απώλεια

ανθρώπινων ζωών. Επίσης με θάνατο τιμωρούνταν όσοι έβαζαν φωτιές σε επιβατικές ή
εμπορικές αμαξοστοιχίες εφόσον ξέσπασε πυρκαγιά και επήλθε θάνατος ανθρώπων38.
Έτσι, καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα βλέπουμε τη συγκρότηση ενός
κατασταλτικού πειθαρχικού μηχανισμού που παρεισφρέει σε όλες τις πτυχές του
κοινωνικού φάσματος, σε πλήρη σύμπλευση με τα κοινωνικά και πολιτικο-οικονομικά
διακυβεύματα που θέτει κατά την ιστορική συγκυρία η κυρίαρχη εξουσία. Από τα
φαινόμενα ληστείας και τις ανθρωποκτονίες, μέχρι τη φθορά των σιδηροδρόμων, η
απειλή και η πρόβλεψη της ποινής του θανάτου για τα παραπάνω εγκλήματα που
σχολιάσαμε καταδεικνύει με τον ποιο γλαφυρό τρόπο τη δικαιοσύνη στην υπηρεσία της
κρατικής συγκρότησης39. Ενός κράτους που παρεμβαίνει και επιβάλλει την κυριαρχία
του πάνω στην ανθρώπινη ζωή, ενώ συγκεντρώνει το μονοπώλιο της έννομης βίας με
επιχείρημα τη διαφύλαξη της.

37

Άρθρα 418 και 419, Ποινικός Νόμος του Βασιλείου της Ελλάδος, όπ. π., σ. 63-65
Νόμος ΑΡΚΒ’ «Περί των αδικημάτων κατά της ασφαλείας των σιδηροδρόμων», Εφημερίς της
Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 145, 14.4.1883, σ. 787-788
39 Mathieu Soula, “L’histoire de la peine de mort a-t-elle un sens?”, στο, Jean-Pierre Allinne,
Mathieu Soula (επιμ.), La mort pénale: Les enjeux historiques et contemporains de la peine de
mort, Presses Universitaires de Rennes, Ρεν 2015, σ. 9-27.
38
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Με την πρόβλεψη της θανατικής ποινής στο ποινικό σύστημα το κράτος
αποκαλύπτει την κυριαρχία του. Με τα λόγια του Giorgio Agamben, «Η σφαίρα της
κυριαρχίας είναι εκείνη εντός της οποίας κάποιος μπορεί να φονεύσει δίχως να
διαπράξει ανθρωποκτονία». Με την έκθεση στο θάνατο συναρθρώνονται κυρίαρχη
εξουσία και βιοπολιτική40.

1.2. «Αι χάριτες και αι καρατομήσεις»: Απονομές χάριτος και λόγοι για τη
(δυσ)λειτουργεία του ποινικού συστήματος
Κατά την οθωνική περίοδο, η βασιλική εξουσία συγκέντρωνε στα χέρια της το
δικαίωμα τόσο της τιμωρίας μέσω της θανατικής ποινής όσο και αυτό της απονομής
χάριτος. Το πρώτο άρθρο του νόμου «Περί της εκτελέσεως των θανατικών αποφάσεων»
όριζε ότι : «Όλαι αι θανατικαί αποφάσεις θέλουν Μας κοινοποιούσθαι του λοιπού προ
της εκτελέσεως των, γινομένης πρός Ημάς συγχρόνως εκθέσεως εξ’ επαγγέλματος,
διαλαμβανούσης αν υπάρχωσιν λόγοι προς χάριν, και ποίοι»41.
Ο ιστορικός Δημήτρης Αντωνίου έχει συμπεράνει ότι η απονομή χάριτος
λειτουργούσε

ως

εκδήλωση

της

βασιλικής

ευσπλαχνίας,

αλλά

ταυτόχρονα

χρησιμοποιήθηκε και ως μέσο αποσυμφόρησης των φυλακών, των οποίων ο πληθυσμός
αυξανόταν συνεχώς κατά την περίοδο της απόλυτης μοναρχίας. Επιπλέον, οι απονομές
χάριτος στους αρχηγούς ενόπλων εξυπηρετούσαν και στην ενσωμάτωση τους σε δίκτυα
πολιτικής πατρωνίας, καθώς, αφού εξέθεταν τα πειστήρια της μετάνοιας τους, δήλωναν
την υποταγή τους στο στέμμα, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους και τη δράση τους ως
μοχλό πίεσης στις αντιπαραθέσεις μεταξύ πολιτικών ομάδων42.
Όπως έχει δείξει και ο Douglas Hay για την περίπτωση της Αγγλίας, οι απονομές
χάριτος είχαν εξέχουσα σημασία καθώς βοηθούσαν στη δημιουργία ενός άτυπου
συστήματος «δωροδοκίας» και προνομίων στα πλαίσια ενός μηχανισμού κοινωνικού
ελέγχου που λειτουργούσε στη σκιά της λαιμητόμου43.

40

Giorgio Agamben, Homo Sacer: Κυρίαρχη εξουσία και γυμνή ζωή, μτφ. Γιάννης Σταυρακάκης,
Scripta, Αθήνα 2005.
41 «Νόμος περί εκτελέσεως των θανατικών αποφάσεων» Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου
της Ελλάδος, αριθ. 23, 27.7.1834.
42 D. Antoniou, όπ.π, σ. 543.
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Κάτι ανάλογο έχουν υποστηρίξει και οι Νίκος Θεοτοκάς και Νίκος Κοταρίδης για
τον ελληνικό 19ο αιώνα, όπου η εναλλαγή καταπίεσης και ανοχής αποτελούσε
μηχανισμό

ρύθμισης

και

διαχείρισης

των

εντάσεων

μεταξύ

κράτους

και

«παρανόμων»44.
Μπορούμε όμως να ανιχνεύσουμε μετασχηματισμούς στον ρόλο και το
χαρακτήρα της βασιλικής χάριτος κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μια
σημαντική αλλαγή έρχεται με το Σύνταγμα του 1864 και συνδέεται άμεσα με την
δυνατότητα του βασιλιά να εμπλέκεται στον νομικό-δικαστικό μηχανισμό. Όπως
αναφέραμε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, η έξωση του Όθωνα και η εγκαθίδρυση της
«δημοκρατικής αρχής» επαναπροσδιόρισαν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες της
Βασιλικής εξουσίας και τη σχέση που αυτή διατηρούσε με τον δικαστικό μηχανισμό.
Παρ’ όλα αυτά, το Σύνταγμα του 1864 κατοχύρωνε, με το άρθρο 39, το δικαίωμα του
Βασιλιά να «χαρίζη, μεταβάλλη και να ελαττώνῃ» τις ποινές που επέβαλλαν τα
δικαστήρια. Λίγα χρόνια μετά, το 1870, ορίζεται στις είκοσι ημέρες το χρονικό όριο
υποβολής των αποφάσεων θανατικών ποινών προς αξιολόγηση για απονομή χάριτος,
τροποποιώντας τον νόμο του 1834, συνέπεια του οποίου οι εκτελέσεις αναβάλλονταν
επ’ αόριστον μέχρι να υποβληθούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων στο Βασιλιά45.
Το 1874, ο Νικόλαος Σαρίπολος, σχολιάζοντας το βασιλικό προνόμιο της χάριτος
υποστήριζε ότι αυτό είναι ασύμβατο με την εθνική κυριαρχία. Σε καθεστώς απόλυτης
μοναρχίας κάθε έγκλημα γίνεται αντιληπτό ως «ύβρις κατά της βασιλικής
μεγαλειότητος», επομένως είναι λογικό ο ίδιος να έχει την ευχέρεια να παρέχει την
χάρη. Κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με την κυριαρχία ενός έθνους, όπου κάθε έγκλημα δεν
πλήττει τον Βασιλιά, αλλά την κοινωνία. Ο Βασιλιάς δεν έχει κανένα λόγο να παρέχει
συγχώρεση για κάτι που δεν προσβάλλει το πρόσωπο του. Για τον Σαρίπολο το
προνόμιο της χάριτος, εφ’όσον το έγκλημα πλήττει την κοινωνία, πρέπει να εκχωρηθεί
στον λαό46.
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Douglas Hay, “Property, Authority and the Criminal Law” στο, Douglas Hay, Peter Linebaugh,
John G. Rule, Cal Winslow (επιμ.), Albion’s Fatal Tree: Crime and Society in Eighteenth-Century
England, Pantheon, Νέα Υόρκη 1975.
44 Νίκος Θεοτοκάς, Νίκος Κοταρίδης, Η οικονομία της βίας: Παραδοσιακές και νεωτερικές εξουσίες
στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2006.
45 «Περί ορισμού του χρόνου καθ’ όν θέλουσι υποβάλλεσθαι εις τον Βασιλέα αι περί θανατικών
ποινών αποφάσεις», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 23, 28.6.1870.
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Παράλληλα, κατά την κρίση του Σαρίπολου, η παροχή χάριτος υπονομεύει και
εναντιώνεται στη θεμελιώδη διάκριση των εξουσιών. Συγκεκριμένα, για η νομοθετική
εξουσία, η οποία ορίζει γενικά τον νόμο δεν μπορεί να τον ανακαλεί κατά περίπτωση· η
εκτελεστική, εφαρμόζοντας τον νόμο, δεν μπορεί να τον αναστέλλει προς όφελος
κάποιου, ενώ η δικαστική, κρίνοντας σύμφωνα με τους νόμους, απαγορεύεται να
αποφασίζει για αυτούς. Η απονομή χάριτος αναιρεί την ισχύ του ποινικού νόμου για το
πρόσωπο που ο νόμος αποφάσισε να επιβάλει ποινή. Απαλλάσσοντας το πρόσωπο από
την ποινή, αναιρεί το έργο της εκτελεστικής εξουσίας. Τέλος, υπονομεύει και τη
δικαστική πρακτική, προστατεύοντας τον τιμωρηθέντα από την ποινή47.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880 το ζήτημα της βασιλικής χάριτος
παίρνει μεγάλες διαστάσεις, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες καταδίκες σε θάνατο, τις
εκτελέσεις και την έξαρση του εγκληματικού φαινομένου.
Οι παρεμβάσεις στον τύπο με αφορμή τις απονομές χάριτος ήταν ιδιαίτερα πυκνές
σε περιόδους που πραγματοποιούνταν θανατικές εκτελέσεις. Η αναδημοσίευση στον
τύπο των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τα ονόματα των
καταδικασμένων σε θάνατο των οποίων η ποινή μεταβάλλεται φαίνεται να ήταν
συνήθης πρακτική για τη δημοσιογραφία της εποχής, ενώ παράλληλα δεν λείπουν και
τα σχόλια.
Από τις διαθέσιμες εφημερίδες της εποχής, η Ακρόπολις του Βλάση Γαβρηιλίδη
είναι αυτή που εστιάζει περισσότερο στον σχολιασμό και την κριτική των θανατικών
εκτελέσεων, αλλά και των απονομών χάριτος κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
Οι αρθρογράφοι ασκούσαν έντονη κριτική στις απονομές χάριτος σε
θανατοποινίτες, εστιάζοντας κυρίως στη δημόσια ασφάλεια και στην ατιμωρησία των
εγκληματιών. Οι χάριτες και οι μεταβολές των θανατικών ποινών συχνά μπαίνουν στο
στόχαστρο ως βασική αιτία της αναπαραγωγής του εγκληματικού φαινομένου καθώς
«λέγουσι προς τας πονηράς φύσεις: εγκληματείτε, ματώνετε και ματώνεσθε, εδώ είμεθα
ημείς και εδώ αι χάριτες!»48.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η συγκυρία μέσα στην οποία απονέμονται οι χάριτες. Η
απονομή τους σε προεκλογική περίοδο ή στα πλαίσια εορτασμού των γενεθλίων του
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47 Στο ίδιο, σ. 341-342.
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Βασιλιά Γεωργίου Α’ είναι αρκετή για να τροφοδοτήσει επιχειρήματα για την πολιτική
διαφθορά, την αποτυχία του κοινοβουλευτικού συστήματος και τον «δεσποτικό»
χαρακτήρα του στέμματος που θυμίζει άλλες εποχές, όπου «οι απόλυτοι Δεσπόται των
λαών εχάριζον την ζωήν εις εκατοντάδας καταδίκων, εν ταις στιγμαίς της ευθυμίας και
ευδιαθεσίας αυτών»49.
Το Δεκέμβρη του 1887 θα απονεμηθούν χάριτες σε 20 θανατοποινίτες. Την ίδια
στιγμή η λαιμητόμος ολοκλήρωνε τη δεύτερη περιοδεία της. Ο απολογισμός του 1887
ήταν 27 θανατικές εκτελέσεις. Μέσα σε αυτό το κλίμα τίθεται υπό έντονη αμφισβήτηση
ο εκφοβιστικός χαρακτήρας της θανατικής ποινής, με τον θεσμό να «περιέρχεται σε
χαλαρότητα δια του άλλου μέτρου, της απονομής βασιλικών χαρίτων» και ορισμένους
αρθρογράφους να προτρέπουν σε συγκρότηση κατάλληλων νομοθετημάτων για να
«παύση αυτό το αιματηρό παιχνίδι»50.
Μέσα σε αυτά τα συμφραζόμενα δημοσιεύονται δύο σημαντικές μελέτες για το
βασιλικό προνόμιο της χάριτος από τους νομικούς Τιμολέοντα Ηλιόπουλο και Ι. Δ.
Τυπάλδο το 1888.
Ο Τιμολέων Ηλιόπουλος, στη μελέτη του Περί της Βασιλικής προνομίας της
Χάριτος, τονίζει ότι η εφαρμογή του δικαιώματος της χάριτος αποβαίνει ολέθρια καθώς
κάθε γόητρο και αφαιρείται ισχύς από τον νόμο, οδηγώντας στην απαξίωση του
συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και στη διαιώνιση του εγκληματικού φαινομένου.
Υπογραμμίζει παράλληλα τον άσκοπο χαρακτήρα της θανατικής ποινής όταν δυνητικά
εκείνη μπορεί να αναιρεθεί από την απονομή χάριτος. Μάλιστα, επισημαίνει με
δυσαρέσκεια την αντιφατική εναλλαγή μεταξύ καταστολής και ανοχής και ασκεί
κριτική τόσο στο θεσμό της θανατικής ποινής τόσο και σε αυτόν της χάριτος. Για τον
Ηλιόπουλο το έγκλημα δεν καταστέλλεται με την ωμότητα και την απανθρωπιά της
θανατικής ποινής, αλλά με την ίση προς όλους και «βεβαία εφαρμογή ποινών»,
εναρμονισμένη με την πίστη στις ηθικοπλαστικές λειτουργίες του σωφρονιστικού
συστήματος51.
Με τη σειρά του ο Ι. Δ. Τυπάλδος, δημοσιεύοντας τη μελέτη του Περί των
αποτελεσμάτων της χάριτος λίγους μήνες μετά από αυτή του Ηλιόπουλου, δίνει τη δική
49
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του ερμηνεία για τους λόγους που απονέμεται η βασιλική χάρη. Από τη μία σημειώνει
τα προσωπικά συμφέροντα που αντιτίθενται στα συμφέροντα της κοινωνίας και του
νόμου και από την άλλη την έλλειψη φυλακών και την αδυναμία του σωφρονιστικού
συστήματος, που οδηγούν την κυβέρνηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα να
αποδεσμεύει τους κατάδικους52.
Ο Τυπάλδος, αν και δεν σχολιάζει άμεσα τη σχέση της χάριτος με τη θανατική
ποινή, στρέφει την κριτική του κυρίως προς το βασιλικό προνόμιο καθ’ εαυτό καθώς το
θεωρεί καταχρηστικό, χωρίς καμία δικαιολογητική βάση. Εκτός του ότι αναιρεί την
ποινική διαδικασία, η χάρη απονέμεται χωρίς ο Βασιλιάς να λαμβάνει υπ’ όψη τα
συναισθήματα των παθόντων από το έγκλημα. Την ίδια στιγμή, φέρεται εναντίον της
ίδιας της «αρχιτεκτονικής» του ποινικού συστήματος και της έλλειψης φυλακών,
υποστηρίζοντας ότι οι απονομές χάριτος δεν θα είχαν καμία θέση σε ένα άρτια
οργανωμένο ποινικό/δικαστικό μηχανισμό και σε ένα κράτος που θα μεριμνούσε για
την οικοδόμηση σωφρονιστικών καταστημάτων σε αναλογία με τις απαιτήσεις της
εποχής. Αν η δικαιοσύνη ήταν «δίκαιη», τότε ποιος ο λόγος ύπαρξης ενός
εξωδικαστικού προνομίου που αναιρεί και τροποποιεί τις αποφάσεις της;
Οι απονομές χάριτος θα επανέλθουν στο προσκήνιο το 1911, αυτή τη φορά στη
συγκυρία της σωφρονιστικής μεταρρύθμισης που δρομολογούσε η πρώτη κυβέρνηση
Βενιζέλου, επιχειρώντας να κάνει πράξη τα αιτήματα των προηγούμενων δεκαετιών.
Μέσα

στη

δεκαοκτάμηνη

θητεία

του,

ο

υπουργός Δικαιοσύνης

Νικόλαος

Δημητρακόπουλος εστίασε τη νομοθετική του δραστηριότητα στο ζήτημα της
διαχείρισης των φυλακών και της δημόσιας ασφάλειας, πετυχαίνοντας ριζικές τομές
στην ταχύτητα των διεργασιών, αλλά και τον ίδιο το χαρακτήρα

της ποινικής

δικαιοσύνης53.
Στις 10 Μαρτίου 1911 σε συνεδρίαση στη Βουλή για το ζήτημα της κατάστασης
των φυλακών ο Ν. Δημητρακόπουλος σχολιάζει και το δικαίωμα στην απονομή χάριτος.
Με διστακτικότητα απέναντι στο ζήτημα, σημειώνει ότι «επιβάλλεται η υπέρτατη
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προσοχή περί την χρήσιν του δικαιώματος τούτου, όπερ κλονίζει την ισχύν του νόμου
και του οποίου η φιλάνθρωπος χρήσις εμβάλλει εις πολλούς την ελπίδα της
ατιμωρησίας54».
Δυο μέρες αργότερα, τα ξημερώματα της 12ης Μαρτίου 1911 εκτελούνται με
συνοπτικές διαδικασίες δεκατέσσερις κατάδικοι. Η τηλεγραφική διαταγή από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης έφτασε, σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, λίγο μετά τα
μεσάνυχτα. Μέσα σε λίγες ώρες, πριν τις 6 το ξημέρωμα, έπεσε και το δέκατο τέταρτο
κεφάλι, χωρίς παρεμβολές από δημοσιογράφους, χωρίς «πλήθος περιέργων» να
συρρέουν για να παρακολουθήσουν το θέαμα 55. Για μεγάλο μέρος του τύπου η
διαδικασία της εκτέλεσης ήταν μεγάλη επιτυχία, καθώς για πρώτη φορά η απονομή της
δικαιοσύνη λειτούργησε υποδειγματικά, με ταχύτατες διαδικασίες 56. Ορισμένοι
ερμήνευσαν τις δεκατέσσερις εκτελέσεις ως απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην
πρόσφατη κοινοβουλευτική συζήτηση για το ζήτημα των βασιλικών χαρίτων57.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε κατά πόσο η απόφαση του Ν. Δημητρακόπουλου
για την εκτέλεση των δεκατεσσάρων κατάδικων αποτελούσε ένδειξη της στάσης του
απέναντι στις απονομές χάριτος. Σίγουρα όμως, σε συμβολικό επίπεδο, η άρνησή του να
διαπραγματευτεί τον μετριασμό της θανατικής ποινής των κρατουμένων μπορεί να
αναγνωστεί στα συμφραζόμενα και τους προσανατολισμούς της ποινικής και
σωφρονιστικής πολιτικής που έμελλε να δρομολογήσει στη σταδιοδρομία του τους
επόμενους μήνες.
Μέχρι το τέλος του 1912, το νομοθετικό έργο που προώθησε ο Ν.
Δημητρακόπουλος με τους νόμους ΓΩΙ’ και ΓΛΖ’ είχε στόχο την αποσυμφόρηση των
φυλακών και την ανέγερση νέων σωφρονιστικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα οι νόμοι
ΓΜΔ’ και ΓΨΟ’ επιτάχυναν σημαντικά τις διαδικασίες απονομής ποινικής δικαιοσύνης.
Τα νομοθετήματα αυτά απευθύνθηκαν σε δύο κεντρικά επιχειρήματα που είχαν τεθεί τις
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προηγούμενες δεκαετίες για τη διευθέτηση του προνομίου της απονομής χάριτος, αυτά
της έλλειψης φυλακών και την επιείκεια της ποινικής δικαιοσύνης58.
Η οριστική κατάργηση της χάριτος ως βασιλικού προνομίου έρχεται δύο χρόνια
μετά την καθιέρωση της αβασίλευτης δημοκρατίας από το Σύνταγμα του 1927, με το
Νόμο 3861 ο οποίος εγκαινίαζε τη δημιουργία «Συμβουλίου απονομής Χάριτος» το
οποίο υπαγόταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης59 .

1.3. «Εξακολουθούμεν το καταδικασθέν πλέον σύστημα της
επί το θεατρικώτερον εκτελέσεως...»: Οι νομικοί απέναντι στο
καθεστώς δημοσιότητας των εκτελέσεων

Το άρθρο 18 του Ποινικού Νόμου του 1834 όριζε ότι η εκτέλεση της θανατικής
ποινής έπρεπε να λαμβάνει χώρα σε δημόσιο τόπο οριζόμενο από την εκάστοτε
καταδικαστική απόφαση60.
Ο ιστορικός Δημήτρης Αντωνίου υποστηρίζει στη διατριβή του ότι μια από τις
βασικές αιτίες που οδήγησαν στην εισαγωγή του άρθρου 18 του Ποινικού Νόμου, που
προέβλεπε τη δημοσιότητα των θανατικών εκτελέσεων, ήταν ο μικρός απόηχος που
είχαν στην Ελλάδα οι διανοητικές διεργασίες των ευρωπαίων νομικών το πρώτο μισό
στου 19ου αιώνα. Επιχειρώντας μια μικρή διανοητική ιστορία, ο Δ. Αντωνίου
επικεντρώνεται στην ακαδημαϊκή πορεία του G. Maurer, ο οποίος «προσκολλημένος
στο δόγμα του ψυχολογικού καταναγκασμού που εισήγαγε ο καθηγητής του Anselm
von Feuerbach, δεν θα μπορούσε παρά να θεσμοποιήσει την δημοσιότητα των
θανατικών εκτελέσεων». Το φρικιαστικό θέαμα του αποκεφαλισμού ανταποκρίνεται
στην αντίληψη για τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της ποινής61.
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Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει σχετικά με το καθεστώς δημοσιότητας
των θανατικών εκτελέσεων στην Ελλάδα είναι η ίδια τους η εισαγωγή στον Ποινικό
Νόμο, κάτι που η σταδιακή εξάλειψη των τιμωρητικών θεαμάτων στα υπόλοιπα κράτη
της Δυτικής Ευρώπης έρχεται να υπερτονίσει. Μέχρι τις αρχές της περιόδου που
εξετάζει η παρούσα εργασία, τη δεκαετία του 1870, τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη
(με εξαίρεση τη Γαλλία) είχαν καταργήσει τις δημόσιες εκτελέσεις 62. Την ίδια χρονική
περίοδο στην Ελλάδα αρχίζει σταδιακά να τίθεται υπό αμφισβήτηση από τους νομικούς
της εποχής τόσο η πρακτική της δημόσιας εκτέλεσης όσο και οι θεωρητικές αρχές στις
οποίες βασίζεται η θανατική ποινή εν γένει.
Ο Αγαμέμνων Μεταξάς, ασκώντας κριτική στην αρχή του εκφοβισμού και της
ψυχολογικής βίας του Feuerbach, δηλώνει ότι η θανατική ποινή ως μέσο εκφοβίσεως
εξευτελίζει την ανθρώπινη ιδιότητα. Όταν η εξουσία μεταχειρίζεται τον άνθρωπο ως
μέσο για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων πέρα από την ικανοποίηση του
αδικημένου, τότε μεταβάλλει τελείως τον σκοπό της ποινικής δικαιοσύνης. Για τον
έλληνα νομικό η αποστροφή και η αποχή από το έγκλημα δεν έρχεται με τον
παραδειγματισμό και την πρόκληση τρόμου ή το αίσθημα της απειλής της ζωής μέσα
από την οδύνη του άλλου, αλλά με την επίδειξη ηθικών θεσμών που εξάπτουν ευγενή
αισθήματα63.
Ολοκληρώνοντας την επιχειρηματολογία του, ο Μεταξάς υποστηρίζει ότι με τη
δημόσια εκτέλεση της θανατικής ποινής ο παραδειγματισμός έχει τα αντίθετα
αποτελέσματα καθώς ενθαρρύνει τους παριστάμενους «πρoς το κακουργείν». Βλέπει
μάλιστα ότι «και αυτή η ηθική και έννομος Πολιτεία εκδικείται δι’ αίματος». Η
εκτέλεση της θανατικής ποινής προκαλεί φρίκη, όχι για το τιμωρούμενο κακούργημα,
αλλά «δια το αποτρόπαιον και βάρβαρον της ποινής». Ο δε κατάδικος «συμπαθείται και
οικτείρεται δια την τύχη του [...]. Τοιαύτα είναι τα αισθήματα, άτινα διεγείρονται εις
τους θεατάς τοιούτων εκτελέσεων»64.
Ο Νικόλαος Σαρίπολος την ίδια περίοδο αναρωτιέται αν είναι καλή ή αναγκαία
αυτή η δημοσιότητα, αν μπορεί να υποκατασταθεί από τη δημοσιότητα της συζήτησης
για την εκτέλεση και τη δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι
62
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63 Α. Κ. Μεταξάς, όπ. π., σ. 268.
64 Στο ίδιο, σ. 274.
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ο καθένας μπορεί να σχηματίσει ακριβή αντίληψη της εκτέλεσης, «ίσως μάλιστα και
πολλώ μείζονα μη θεώμενος παρά ορών αυτήν». Σε υποσημείωση δηλώνει ότι
«ουδέποτε ηδυνήθημεν υπερνικήσαι την εν ημίν αποστροφήν προς την ιδέαν του
χεομένου αίματος, όπως παρασταθώμεν εις την εκτέλεσιν, ουδέποτε είδομεν ουδέ
οψόμεθα την λαιμητόμον»65.
Έτσι, παρατηρούμε στην Ελλάδα τις απαρχές μιας ιστορικοκοινωνικής
διαδικασίας αποστροφής απέναντι στο τιμωρητικό θέαμα, την οποία έχουν
σκιαγραφήσει οι Michel Foucault και Pieter Spierenburg τοποθετώντας αυτό το
μετασχηματισμό στα τέλη του 18ου αιώνα. Σύμφωνα με τη γνωστή θέση του Μισέλ
Φουκώ, η τιμωρία από τα τέλη του 18ου αιώνα έπαψε σταδιακά να συντελείται στη
δημόσια σκηνή. Κάθε θεαματικό στοιχείο που μπορούσε να περιέχει η τιμωρία άρχισε
να φέρει αρνητικές συνδηλώσεις, ότι ξεπερνά το έγκλημα σε βαρβαρότητα
μετατρέποντας τον εγκληματία σε αντικείμενο οίκτου ή θαυμασμού66.
Στο ίδιο συμπέρασμα γι’ αυτόν τον ποινικό μετασχηματισμό φτάνει και ο
ιστορικός Pieter Spierenburg στο έργο του, δίνοντας περισσότερη έμφαση στις
ιστορικές καταβολές της αποστροφής που προκαλούσε το θέαμα της οδύνης. Σημειώνει
ότι η αλλαγή των αισθημάτων και των στάσεων απέναντι σε αυτό διαμόρφωσε το
πλαίσιο πάνω στο οποίο οι νομοθετικοί και ποινικοί μετασχηματισμοί βασίστηκαν για
την σταδιακή εξάλειψη του θεάματος67.
Αν και ο νομοθετικός μετασχηματισμός που κατάργησε τη δημόσια εκτέλεση
στην Ελλάδα ψηφίστηκε το 1892, οι Έλληνες νομικοί φαίνεται να είχαν το βλέμμα τους
στραμμένο προς τις νομοθεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών κρατών
που εξάλειψαν από τους ποινικούς τους κώδικες τη δημόσια εκτέλεση. Μια διαδικασία
που, όπως αναφέραμε παραπάνω, είχε ολοκληρωθεί για τις περισσότερες δυτικές χώρες
μέχρι το 1870.
Ο Κωνσταντίνος Ν. Κωστής, σχολιάζοντας το άρθρο 18 του Ποινικού Νόμου το
1871, παρουσιάζει τα συνήθη επιχειρήματα για την κατάργηση της δημόσιας εκτέλεσης
και εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στον νομικό μετασχηματισμό. Όπως σημειώνει, η
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εκφοβιστική ισχύς της δημόσιας εκτέλεσης δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει νέα
βαρύτατα εγκλήματα καθώς έχει παρατηρηθεί ότι διαπράττονται νέα λίγες μόλις μέρες
μετά. Ταυτόχρονα, το αποτρόπαιο θέαμα εξοικειώνει σταδιακά τους θεατές με τη
βαρβαρότητα της εκτέλεσης, μειώνοντας την κατασταλτική της ισχύ, ενώ δεν είναι
λίγες οι φορές που η θέαση μιας αποτυχημένης εκτέλεσης, είτε λόγω της αδεξιότητας
του δημίου είτε λόγω της αντίστασης του μελλοθάνατου, προκαλούν την οργή του
πλήθους, «ώστε να παρεκτραπεί εις διαφόρους εκνόμους ενεργείας». Η συνάθροιση των
θεατών στον τόπο της εκτέλεσης έδωσε, σύμφωνα με τον Κωστή, αρκετές φορές
αφορμή για πολλές καταχρήσεις που μαρτυρούν την απαξίωση απέναντι στο θέαμα68.
Για τους παραπάνω λόγους, για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες και
συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη το 1835, ο Ποινικός Νόμος όριζε ότι η εκτέλεση της
θανατικής ποινής θα λάμβανε χώρα στο προαύλιο της φυλακής ή σε περιφραγμένη
πλατεία, ενώπιον επιτροπής δικαστικών υπαλλήλων και ενός υπαλλήλου της
εισαγγελικής αρχής. Το σύστημα αυτό άρχισε να εισάγεται στους ποινικούς νόμους
διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, όπως των γερμανικών κρατιδίων της Πρωσίας και της
Βαυαρίας του 186169.
Στη δεύτερη έκδοση της ερμηνείας του Ποινικού Νόμου, το 1892, ο Κωστής
προσθέτει και τις περιπτώσεις της υιοθέτησης του παραπάνω συστήματος από τους
ποινικούς νόμους της Αγγλίας (1868), της Αυστρίας (1873), της Ρωσίας (1881), της
Νορβηγίας (1890) και πολλών Ελβετικών Καντονιών70.
Λίγα χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 1875, ο νομικός και αναρχικός Παύλος (ή
Παναγιώτης) Αργυριάδης γράφει στο Παρίσι ένα δοκίμιο με τίτλο «Περί καταργήσεως
της θανατικής ποινής» το οποίο θα δημοσιευτεί στην Ελλάδα το 1878, σε τέσσερα
διαδοχικά φύλλα του περιοδικού Σαββατιαία Επιθεώρησις. Ο Αργυριάδης επιχειρεί να
καταδείξει τη βαρβαρότητα της θανατικής εκτέλεσης και την αποστροφή του πλήθους.
Ξεκινάει την επιχειρηματολογία του παραθέτοντας τη λεπτομερή περιγραφή μιας
εκτέλεσης που έγινε στη Γαλλία το Μάρτιο του 1757. Η εκτέλεση αυτή δεν είναι άλλη
από του Robert-François Damiens και έμελλε να γίνει ευρύτατα γνωστή έναν αιώνα
μετά, όταν ο Γάλλος φιλόσοφος Μισέλ Φουκώ ξεκινά το βιβλίο του Επιτήρηση και
68
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Τιμωρία με την περιγραφή της, για να σκιαγραφήσει τους μετασχηματισμούς των
αντιλήψεων των δυτικών κοινωνιών απέναντι στην τιμωρία από τα τέλη του 18ου
αιώνα71.
Ας επιστρέψουμε όμως στην Ελλάδα στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.
«Δεν φρικιά τις αληθώς απέναντι της φρικώδους ταύτης αφηγήσεως;», αναρωτιέται ο
Αργυριάδης, δηλώνοντας ότι αυτή η φρίκη είναι η ίδια με αυτή που νιώθει κάποιος το
1874 όταν βρεθεί μάρτυρας σε κάποια θανατική εκτέλεση. Γι αυτό το λόγο πλέον οι
εκτελέσεις γίνονται αργά τη νύχτα ή νωρίς το ξημέρωμα, «όπως διαφύγωσι την φρίκην
του λαού, πυρπολούντος ενίοτε αυτάς, ως εγένετο προ τινών ετών εν Ελλάδι». Ο
Αργυριάδης αναφέρεται στο κάψιμο της λαιμητόμου στο Ναύπλιο το 1862 κατά τη
διάρκεια των εξεγέρσεων που οδήγησαν στην έξωση του Όθωνα, μια αναφορά που ίσως
να ανακαλούσε στον Αργυριάδη αναμνήσεις από το δημόσιο κάψιμο της γκιλοτίνας, μια
από τις πρώτες πράξεις της Κομμούνας του Παρισιού το 1871, στην εξέγερση της
οποίας συμμετείχε ως μέλος της επαναστατικής επιτροπής72.
Οι καταγγελίες του δημόσιου χαρακτήρα των εκτελέσεων συνδέονταν συχνά με
αιτήματα για τη συνολική κατάργηση της θανατικής ποινής.
Το

1884,

ο

νομικός

και

υφηγητής

Ποινικού

Δικαίου

Ανδρέας

Παπαδιαμαντόπουλος, σε ανακοίνωση του στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό θεωρεί
τη σταδιακή κατάργηση του θεάματος των θανατικών εκτελέσεων από πολλά
ευρωπαϊκά έθνη ως σημαντικό βήμα, ένα κεκτημένο εκείνων που παλεύουν για την
απόλυτη κατάργηση της. Ο Α. Παπαδιαμαντόπουλος αναρωτιέται αν αυτή η αποστροφή
και απαξίωση απέναντι στις δημόσιες εκτελέσεις που οδήγησε στη νομοθετική τους
κατάργηση καταδεικνύει τον άδικο χαρακτήρα της θανατικής ποινής, «ασύμφωνον τη
κοινωνική του αιώνος ημών αναπτύξει». Λίγο παρακάτω απαντά στο ερώτημά του
λέγοντας ότι τα πολιτισμένα έθνη, νομοθετώντας για την εκτέλεση των θανατικών
71
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ποινών μακριά από τα ανθρώπινα βλέμματα, μαρτυρούν τη δυσπιστία τους απέναντι
στον εκφοβιστικό της χαρακτήρα73.
Οι αθρόες δημόσιες εκτελέσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας
του 1880 με την ταυτόχρονη λεπτομερή και συνεχή κάλυψη τους από τον τύπο της
εποχής φαίνεται να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην απομάκρυνση της λαιμητόμου από
τον δημόσιο χώρο και τον νομοθετικό μετασχηματισμό του 1892.
Το 1887 τρεις πειρατές εκτελέστηκαν στον Πειραιά μπροστά σε πλήθος 20.000
ατόμων, γεγονός που προκαλεί την αμηχανία αλλά και τον ενθουσιασμό της εφημερίδας
Ακρόπολις, η οποία περιγράφει το περιστατικό μάλλον σαν πανηγύρι74.
Η παραπάνω εκτέλεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους νομικούς της
εποχής. Ένας από αυτούς, ο Περικλής Αγγελόπουλος-Αθάνατος σπεύδει να δημοσιεύσει
την κριτική του βάζοντας στο στόχαστρο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης. Όπως
υποστηρίζει, αδυνατεί να σχολιάσει το ζήτημα της κατάργησης της ποινής του θανάτου,
κάτι που απασχολεί «άλλα κράτη κατά πολύ προηγούμενα ημών εν τη προόδω», αφού η
Ελλάδα δεν συμβαδίζει με αυτά στο επίπεδο των νομικών μετασχηματισμών που
τείνουν προς την κατάργηση της. Θα κατακρίνει όμως το καθεστώς της δημόσιας
εκτέλεσης: «Ημείς εξακολουθούμεν το καταδικασθέν πλέον σύστημα της επι το
θεατρικώτερον εκτελέσεως της θανατικής ποινής, δι’ ης επεδιώκετο άλλοτε ο σκοπός
αυτής, ήτοι ο παραδειγματισμός». Ο Έλληνας νομικός τονίζει την ανάγκη για
μεταρρύθμιση, καθώς όπως παρατηρεί, ο σκοπός του παραδειγματισμού έχει αποτύχει75.
Η μεταρρύθμιση τελικά έρχεται τον Ιούλιο του 1892 με την ψήφιση του Νόμου
ΒΝΘ’ από τον Ανάργυρο Σιμόπουλο, υπουργό Δικαιοσύνης της τελευταίας κυβέρνησης
Τρικούπη. Ο νόμος προέβλεπε τον ορισμό του τόπου και του χρόνου της θανατικής
εκτέλεσης από τον Εισαγγελέα Εφετών, αν η ποινή δεν μεταβληθεί σε διάστημα δύο
μηνών από την καταδικαστική απόφαση με βασιλική χάρη. Ο νόμος προέβλεπε επίσης,
εκτός από την παρουσία στρατιωτικής δύναμης και του ιερέα, την παρουσία του
Εισαγγελέως Εφετών ή των πλημμελειοδικών μαζί με έναν δικαστικό γραμματέα που
συνέτασσε την έκθεση της εκτέλεσης. Αντίγραφο της έκθεσης έπρεπε να δημοσιευτεί
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να τοιχοκολληθεί στις πρωτεύουσες των δήμων
73
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όπου πραγματοποιήθηκε η εκτέλεση, καθώς και στην τελευταία κατοικία του
κατάδικου76.
Ο νόμος, κάλυπτε νομικά συνηθισμένες πρακτικές που παρέμεναν μέχρι τότε
αόριστες, όπως την παρουσία ιερέα και στρατιωτικής δύναμης. Ταυτόχρονα έθετε ένα
σαφές χρονικό όριο εντός του οποίου θα πραγματοποιούνταν η εκτέλεση,
ικανοποιώντας τη χρόνια δυσαρέσκεια για την αναβολή τους. Συγχρόνως προέβλεπε ότι
τον τόπο της εκτέλεσης όριζε ο Εισαγγελέας Εφετών.
Το δεύτερο άρθρο του νόμου όριζε τα άτομα που ήταν υποχρεωμένα να
παρίστανται στην εκτέλεση, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ρητά την παρουσία άλλων.
Επομένως, με μια πιο προσεκτική ανάγνωση των διατάξεων του νόμου ΒΝΘ’ δεν
εξάγεται με ασφάλεια το συμπέρασμα ότι οι εκτελέσεις έπρεπε υποχρεωτικά να γίνονται
χωρίς

δημοσιότητα

όπως

ορίζεται

ρητά

στις

ποινικές

νομοθεσίες

άλλων

ευρωπαϊκώνκρατών77. Παρόλα αυτά, παραχωρούσε το δικαίωμα στον Εισαγγελέα
Εφετών να ορίσει μια και μοναδική τοποθεσία για την εκτέλεση78.
Τη σύγχυση αυτή συνοψίζει και η δημοσίευση ενός ανώνυμου άρθρου στο
περιοδικό

Θέμις λίγους μήνες μετά, το Δεκέμβριο του 1892. Ο συγγραφέας

σχολιάζοντας την κατάργηση της ποινής του θανάτου ισχυρίζεται ότι αυτή θα ήταν
«ειρωνεία των αρχών του ποινικού δικαίου», καθώς η Ελλάδα δεν διαθέτει ούτε
οργανωμένο σωφρονιστικό μηχανισμό ούτε πολιτισμένο λαό, συγκριτικά με τα
υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη που βρίσκονται στην τροχιά για την κατάργηση της. Τα δύο
βήματα που προτείνει είναι ο περιορισμός της «θεατρικής δημοσιότητας» και η ταχεία
και βέβαιη εκτέλεσή της. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτός ήταν και ο σκοπός του
πρόσφατα δημοσιευθέντα νόμου ΒΝΘ’ που, όπως υποστηρίζει, δεν επετεύχθη. Στην
πρώτη εκτέλεση που πραγματοποιήθηκε μετά την ψήφιση του νόμου στις 23 Νοέμβρη
του 1892 (με αφορμή την οποία και γράφεται το άρθρο) παρευρέθηκαν 10.000 άτομα79.
Η κατάργηση της δημόσιας εκτέλεσης ήρθε σταδιακά τις επόμενες δεκαετίες, με
το πρώτο βήμα να γίνεται, όπως μαρτυρούν οι διαθέσιμες πηγές, με την εκτέλεση των
76

Νόμος ΒΝΘ’ «Περί εκτελέσεως της θανατικής ποινής», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου
της Ελλάδος, αρ. 266, 5.6.1892.
77 Τιμολέων Ε. Ηλιόπουλος, Σύστημα του Ελληνικού Ποινικού Δικαίου, τ. Α’, τυπ. Π. Α. Πετράκου,
Αθήνα 1919.
78 Κ. Ν. Κωστής, Ερμηνεία του εν Ελλάδι ισχύοντος Ποινικού Νόμου, 1899, όπ. π., σ. 82
79 «Η θανατική ποινή», Θέμις 31 (1892), σ. 482-485.
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14 κατάδικων που αναφέραμε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. Ο τύπος υποδέχτηκε
θετικά τη μυστικότητα και την ταχύτητα της εκτέλεσης. Η εφημερίδα Καιροί έσπευσε
να υποστηρίξει ότι «αυτά τα θεάματα ανήκουν πλέον εις την ιστορία»80.
Η λαιμητόμος συνέχισε να «εργάζεται» σιωπηρά τα επόμενα χρόνια ενώ με το
ίδιο πέπλο σιωπής επενδύθηκε και η αχρησία της από το 1913 μέχρι την οριστική
κατάργηση της το 1929 από την τελευταία κυβέρνηση Βενιζέλου και την υιοθέτηση ως
αποκλειστικού τρόπου εκτέλεσης τον τουφεκισμό81. Παράλληλα οι εργασίες για τη
συγκρότηση νέου Ποινικού Κώδικα από το 1911 έλυσαν το αμφισβητούμενο ζήτημα
του τόπου των εκτελέσεων με τον ρητό ορισμό στην αναθεώρηση του το 1935 ότι
γίνονται «εν περιφράκτω χώρω, επί παρουσία μόνον των επιτετραμένων την εκτέλεσιν
αρχών»82.
Αν όμως αυτοί οι νομοθετικοί μετασχηματισμοί και οι αντιδράσεις από τη μεριά
των νομικών απέναντι στη δημόσια εκτέλεση από τη δεκαετία του 1870 μέχρι αυτή του
1930

ήταν ένα «πολιτικό συμπέρασμα», για να χρησιμοποιήσω τον όρο του D.

Garland, τότε παραμένει να δούμε τις πολιτισμικές και κοινωνικές διαδικασίες στην
ιστορική τους προοπτική για να αντιληφθούμε τα φαινόμενα που τροφοδότησαν και
οδήγησαν στη λήψη των παραπάνω μέτρων.
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«14», Καιροί, αρ. φ. 70, 13.3.1911.
Νόμος 3861 «Περί απονομής χάριτος εις καταδίκους και εκτελέσεως θανατικής ποινής»,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως..., όπ. π., σ. 1037-1039. Στη διατριβή του Παναγιώτη Στάθη
υποστηρίζεται λανθασμένα ότι με τον νόμο ΒΝΘ’ οριζόταν ως τρόπος εκτέλεσης ο τουφεκισμός
για τους κατάδικους στρατοδικείων και η λαιμητόμος για εκείνους των κοινών ποινικών
δικαστηρίων. Το νομοθέτημα αυτό είχε ψηφιστεί ήδη από το 1846. Αν και ορθά υποστηρίζει ότι η
λαιμητόμος τέθηκε σε αχρησία από το 1913, ο νόμος 3861 ψηφίζεται το 1929, όχι το 1917. Βλ. Π.
Στάθης, Κρατική επιβολή και εσωτερική ασφάλεια..., όπ. π. σ. 77.
82 Δημοσθένης Μιρασγέτζης, Η ποινή του θανάτου, τυπ. Τα Χρονικά, Αθήνα 1936.
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|2. «Ο νόμος φονεύει»: Οι πρακτικές των θανατικών εκτελέσεων
Πώς πραγματοποιούνταν οι θανατικές εκτελέσεις; Πώς γίνεται αντιληπτή η
λειτουργία της λαιμητόμου στην Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα;
Ποιος ήταν ο ρόλος των δημόσιων εκτελέσεων και ποιοι κοινωνικοί μηχανισμοί
οδήγησαν στην απομάκρυνση τους από τον δημόσιο χώρο στο γύρισμα του αιώνα; Τι
ρόλο έπαιζε η θανατική ποινή στην καταστολή της «εγκληματικότητας»;

2.1. «Η εφεύρεσις του δόκτορως Γκιλλοτίνου»: Αναπαραστάσεις και
«λειτουργίες» της λαιμητόμου στο γύρισμα του αιώνα.
«[...]Ολίγον κατ’ ολίγον όμως εις την δυτικήν Ευρώπην μετά την αφύπνιον του
πνεύματος ην προεκάλεσεν η αναγέννησις των γραμμάτων και των τεχνών οπότε ο
άνθρωπος ήρχισεν αισθανόμενος φιλανθρωπίαν τινά προς την ύπαρξιν του πλησίον, τα
ήθη εξημερώθησαν σχετικώς και αι περίφημοι των πόλεων πλατείαι όπου εγίνοντο
θανατικαί εκτελέσεις, περιωρίσθησαν εις το θέαμα του αποκεφαλισμού μόνον. Οι
επιστήμονες της εποχής εκείνης το μέσον τούτο εύρον φιλανθρωπότερον και ώρισαν
δια μεν τους ευγενείς να γίνεται η εκτέλεσις δια σπάθης και δια τους αστούς δια
πελέκεως, άφηκαν δε την αγχόνην δια τους κοινούς κακούργους. Ούτως είχον τα
πράγματα όταν επήλθεν η Γαλλική επανάστασις. [...] Ευρέθη τότε άσημος τις ιατρός
όστις προέτεινεν εις την Συνέλευσιν την κατάργησιν της διακρίσεως της θανατικής
εκτελέσεως, και τον φιλανθρωπότερον τρόπον δια του οποίου να θανατούνται οι
κατάδικοι.
»Του απαισίου μηχανήματος την περιγραφήν πας τις γνωρίζει. Αποτελείται από
χονδράς παραστάδας μιας μεγάλης θύρας εις το κατώτερον μέρος της οποίας
προσηρμοσμένος επί σανίδος εξαπλούται πρηνής ο κατάδικος, καθ’ ον χρόνον
επικρεμάται εις το ανώτερον μέρος η τρομερά λεπίς αποτελουμένη από 40 οκάδων
σίδηρον, έχοντα σχήμα τριγώνου. Μικρά λωρίς αφίνει ελευθέραν την κάθοδον της
λεπίδος, η οποία ορμητικώς καταπίπτουσα επί του καταδίκου χωρίζει την κεφαλήν από
του σώματος. Αυτό είναι το μηχάνημα του Γκιλλοτίνου [...]»1.
1 «Τα

θύματα της λαιμητόμου: Η εφεύρεσις του Γκιλλοτίνου», Αθήναι, αρ. φ. 304, 23.8.1904.
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Το παραπάνω απόσπασμα από άρθρο στην εφημερίδα Αθήναι δίνει μια συνοπτική
και γλαφυρή περιγραφή της ιστορίας της λαιμητόμου, ενώ είναι από τα λίγα
δημοσιεύματα που εκθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας της.
Αν και η κοινωνική δυσαρέσκεια και αποστροφή απέναντι στη λαιμητόμο
συνδέεται άμεσα με το δημόσιο χαρακτήρα των θανατικών εκτελέσεων, στο
υποκεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τις στάσεις απέναντι στο ίδιο το
μηχάνημα που πηγάζουν από τη λειτουργία του, αφήνοντας το θέαμα της εκτέλεσης για
σχολιασμό σε επόμενο υποκεφάλαιο.
Αυτή η νέα τεχνολογία νομικά επιβεβλημένου θανάτου, η οποία εφαρμόζεται για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, λίγες δεκαετίες μετά την εισαγωγή της στην επαναστατική
Γαλλία το 1792, καθιστά την εκτέλεση ευκολότερη, λιγότερο απάνθρωπη. Σηματοδοτεί
επίσης μια ρήξη με το πρόσφατο παρελθόν, καθώς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο
αποκεφαλισμός πραγματοποιούταν με τσεκούρι ή, για τους χριστιανούς, με
ανασκολοπισμό2.
Η χρήση της γκιλοτίνας ως μοναδικού μέσου εκτέλεσης τοποθετεί τη νομοθεσία
του Ελληνικού Βασιλείου στη σφαίρα των νεωτερικών νομοθεσιών των ευρωπαϊκών
κρατών, καθώς προέβλεπε τον ίδιο θάνατο για όλους, ανεξάρτητα από την κατάσταση
του κατάδικου «χωρίς να φέρει, ως έμβλημα, το ειδοποιό γνώρισμα του εγκλήματος ή
την κοινωνική θέση του εγκληματία»3.
Όμως το μηχάνημα επενδύεται συνεχώς με πληθώρα νοημάτων που του
προσδίδουν οι πολιτικές εξουσίες και οι κοινωνικές σχέσεις που λαμβάνουν χώρα στα
πλαίσια των εκάστοτε κρατών και έτσι η χρήση του επανανοηματοδοτείται.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες μελέτες, η λαιμητόμος, από την εφεύρεση και την
εισαγωγή της στην επαναστατική Γαλλία, συμβόλιζε την κατάργηση των προνομίων της
αριστοκρατίας ακόμα και απέναντι στο θάνατο. Όπως σημειώσαμε παραπάνω, ο
θάνατος θα ήταν κοινός για όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, δηλώνοντας έτσι
μια δικαιοσύνη ισότιμη για όλους4. Ο Δημήτρης Αντωνίου δείχνει ότι στην Ελλάδα της
2 D. Antoniou,

όπ.π., σ. 493.
Φουκώ, Επιτήρηση και τιμωρία, όπ. π., σ. 20.
4 Jean-Michel Bessette, Il était une fois la guillotine, Éditions Alternatives, Παρίσι 1982· Daniel
Arasse, La Guillotine et l’imaginaire de la Terreur, Flammarion, Παρίσι 1987· Pascal Bastien, Une
Histoire de la peine de mort. Bourreaux et supplices: Paris, Londres: 1500-1800, Seuil, Παρίσι
2011
3 Μ.
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απόλυτης μοναρχίας η επιλογή της λαιμητόμου ως μοναδικού μέσου εκτέλεσης
εξέφραζε «την υποταγή όλων στην βασιλική εξουσία και τον κάτοχο της, το βασιλιά, ως
τον ανώτατο τιμωρό»5.
Η λαιμητόμος θα διατηρηθεί ως το επικρατέστερο μέσο εκτέλεσης καθόλη τη
διάρκεια του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα, όμως ήδη από την πρώτη δεκαετία της
χρήσης της εμφανίζονται τα πρώτα λειτουργικά προβλήματα και οι κοινωνικές
αντιδράσεις. Η αποστροφή της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο έργο του δημίου
συχνά έφερνε σε αδιέξοδο τις αρχές, καθώς δεν μπορούσαν να βρουν εύκολα κάποιον
να αναλάβει το «απεχθές έργον του Δημίου», όπως σημειώνει ο δικηγόρος και
ιστορικός Μιχάλης Λαμπρυνίδης6. Το ζήτημα θα φτάσει στη Βουλή τον Μάρτιο του
1846, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα, στο πλαίσιο της Εθνοσυνέλευσης της 3ης Σεπτεμβρίου,
ακούγονται και οι πρώτες κοινοβουλευτικές φωνές για την κατάργησή της. Και στις δύο
περιπτώσεις τα πρακτικά μεταφέρουν όχι μόνο τους φόβους απέναντι στη λαιμητόμο
αλλά μαρτυρούν και ορισμένες στάσεις απέναντι στο θεσμό της θανατικής ποινής, και
απόψεις για τη θέση του στο ελληνικό ποινικό και σωφρονιστικό σύστημα (το οποίο
παρουσιάζεται ως ελλιπές και δυσλειτουργικό) και τη μελλοντική του εξέλιξη. Όπως
παρατηρεί κάποιος βουλευτής: «[...] η κατά του μέσου της λαιμητόμου φαινομένη εις
τον Ελληνικόν λαόν αποστροφή δεικνύει την κατά της θανατικής ποινής απαρέσκειαν
του και αισθήματα, τα οποία δύνανται να επιφέρωσι και την κατάργηση της ποινής του
θανάτου [...]»7. Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Ποινικού Νόμου τελικά θα
δημοσιευτεί δύο μήνες αργότερα και προέβλεπε τον εναλλακτικό τρόπο εκτέλεσης δια
τουφεκισμού8. Ο τουφεκισμός ίσχυε ήδη από το 1833 αποκλειστικά για τον στρατό 9,

5 D. Antoniou,

όπ. π., σ. 494
Γ. Λαμπρυνίδης, «Οι πρώτοι δήμιοι εν Ελλάδι», Εθνικόν Ημερολόγιο Σκόκου 31 (1916), σ.
144-147 · βλ. επίσης, Βασίλειος Δωροβίνης, «Θανατική ποινή: Η πρώτη εφαρμογή και η ‘υποδοχή’
της στη νεότερη Ελλάδα», Νομικό Βήμα 29 (1981), σ. 1459-1462.
7 Η της Τρίτης Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις, Βασιλικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1844 ·
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν σύνοδον της πρώτης βουλευτικής
περιόδου, τ. Α, εκδ. Δημόσιο Τυπογραφείου, Αθήνα 1846, σ. 626.
8 Άρθρο. 1, Νόμος Μ’, «Περί εκτελέσεως της θανατικής ποινής», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του
Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 18, 2 Ιουλίου 1846, σ. 69.
9 Άρθρο. 16, «Περί εκτάκτου στρατιωτικής δίκης», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της
Ελλάδος, αριθ 28, 7/19 Σεπτεμβρίου 1833, σ. 209.
6 Μιχαήλ
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όμως σύμφωνα με τον Δημήτρη Αντωνίου ακόμα και οι καταδικαστικές θανατικές
αποφάσεις στρατοδικείων εκτελούνταν με γκιλοτίνα10.
Η πρώτη λαιμητόμος έφτασε στο Ναύπλιο από τη Μασσαλία λίγο μετά την άφιξη
στην Ελλάδα του Όθωνα και της Αντιβασιλείας, μαζί με έναν Γάλλο δήμιο ο οποίος θα
εγγυόταν τη σωστή της λειτουργία ενώ παράλληλα θα δίδασκε στους μελλοντικούς
δημίους τη χρήση της νέας μηχανής11.
Οι απαιτήσεις της εφαρμογής της θανατικής ποινής στο ελληνικό βασίλειο
σύντομα οδήγησαν τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Γεώργιο Πραΐδη να συντάξει
επιστολή προς τον Βασιλιά ζητώντας την κατασκευή φορητής λαιμητόμου. Σύμφωνα με
τον Αντωνίου, λίγους μήνες αργότερα, ο διευθυντής του βασιλικού οπλοστασίου
ενημερώνει τον υπουργό Δικαιοσύνης ότι βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής τρεις
λαιμητόμοι.
Οι λαιμητόμοι μεταφέρονταν στον τόπο κάθε εκτέλεσης με τα πλοία του
βασιλικού ναυτικού, που φρόντιζαν επίσης για τη μεταφορά των δημίων, οι οποίοι δεν
εγκατέλειπαν τη θέση τους στο Μπούρτζι του Ναυπλίου παρά μόνο για να συνοδεύσουν
το μηχάνημα12.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και έως το τέλος της εξεταζόμενης
περιόδου που καλύπτει η παρούσα εργασία, οπότε και τίθεται σε αχρησία το μηχάνημα,
η λαιμητόμος δεν έπαψε να αποτελεί αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος, περιέργειας,
τρόμου και θαυμασμού. Όπως θα επιχειρήσουμε να δείξουμε, οι τρόποι με τους οποίους
αναπαρίσταται και περιγράφεται, ιδιαίτερα μέσω του τύπου, είναι ιστορικά
προσδιορισμένοι και μεταβάλλονται σημαντικά μετά τη δεκαετία 1870 με την ολοένα
και αυξανόμενη ειδησεογραφική δραστηριότητα. Ο τύπος φέρνει στο προσκήνιο μια
πολλαπλότητα κοινωνικοπολιτικών και ηθικολογικών προβληματισμών γύρω από την
ποινή του θανάτου και τις στάσεις απέναντι στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται.
Στις 8 Ιουνίου 1870 πραγματοποιήθηκαν οι εκτελέσεις των ληστών που είχαν
καταδικαστεί για την απαγωγή και τη δολοφονία μιας ομάδας ξένων περιηγητών. Το
συμβάν έχει μείνει γνωστό ως «η σφαγή του Δήλεσι». Η εκτέλεση ήταν
προγραμματισμένη για τις 7 το πρωί στο πεδίο του Άρεως. Η λαιμητόμος
10

D. Antoniou, όπ. π., σ. 494.
Μ. Λαμπρυνίδης, όπ. π. σ. 144.
12 D. Antoniou, όπ. π. σ. 497. Η μεταφορά της λαιμητόμου και οι «γεωγραφίες» των εκτελέσεων θα
μας απασχολήσουν σε επόμενο υποκεφάλαιο.
11
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συναρμολογήθηκε και στις 7 παρά 10 επιθεωρήθηκε και δοκιμάστηκε από τους δύο
δημίους. Μετά από πέντε λεπτά ο πρώτος κατάδικος, Κωνσταντίνος Μοναχός, ανέβηκε
στο ικρίωμα και αφού δέθηκε στη σανίδα είπε τα τελευταία του λόγια. «Μετά δύο
δευτερόλεπτα ο δούπος του πελέκεως ανήγγειλεν, ότι ο νόμος εξετελέσθη». Μέσα σε
τέσσερα λεπτά «αι κεφαλαί των πέντε ληστών ήσαν αποκεκομμέναι». Στις 7 και
τέταρτο η εκτέλεση είχε ολοκληρωθεί, το πλήθος αποχώρησε και η λαιμητόμος, αφού
αποσυναρμολογήθηκε, μεταφέρθηκε στον Πειραιά.
Με αυτό τον τρόπο περιγράφει η εφημερίδα Αιών τη διαδικασία εκτέλεσης των
πέντε ληστών13. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άρτια οργάνωση της διαδικασίας, ενώ η
αποτελεσματικότητα του μηχανήματος και η ταχύτητα με την οποία έφερε εις πέρας το
έργο της κόβοντας πέντε κεφάλια μέσα σε τέσσερα λεπτά προκαλούν το θαυμασμό και
το δέος των δημοσιογράφων. Η ταχύτητα της εκτέλεσης επιβεβαιώνεται και από άλλες
εφημερίδες που εκφράζουν όμως τον αποτροπιασμό τους απέναντι στην εκτέλεση.
Εφημερίδες όπως η Αλήθεια και η Παλιγγενεσία χαρακτηρίζουν τη λαιμητόμο «απαίσια
μηχανή»14 .
Τα επόμενα χρόνια η λαιμητόμος φαίνεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, να
«εργάζεται σπανιώτερον», όπως παρατηρεί ένας συντάκτης της Εφημερίς το 1887, για
την προηγούμενη δεκαετία. Η ύφεση των θανατικών εκτελέσεων κατά την δεκαετία του
1870 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1880 ακολουθεί την πορεία παρακμής του
ληστρικού φαινομένου και την «άνοδο» των ανθρωποκτονιών, που σχολιάσαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Έτσι η λαιμητόμος απουσιάζει από το δημόσιο διάλογο για
περίπου μια δεκαπενταετία, για να συνεχίσει το «έργο» της στο δεύτερο μισό της
δεκαετίας του 1880 παράλληλα με την ανάπτυξη λόγων για την αύξηση της
εγκληματικότητας15.
Από τη δεκαετία του 1880 συντελούνται δύο φαινόμενα που φαίνεται να
επηρεάζουν τις στάσεις του τύπου απέναντι στη λαιμητόμο. Το πρώτο είναι η σταδιακή
διάχυση των ιατρικών λόγων και πρακτικών στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα.
Όπως θα δείξουμε παρακάτω, οι λόγοι, κυρίως με τη μορφή οργανικών-βιολογικών
αναλογιών, και οι πρακτικές, όπως η εμμονή για την παρατήρηση των κομμένων
13

Αιών, αρ. φ. 2.571, 8.6.1870.
Αλήθεια, αρ. φ. 1.150, 8.6.1870 · Παλιγγενεσία, αρ. φ. 1.944, 8.6.1870.
15 «Η θανατική εκτέλεσις», Εφημερίς, αρ. φ. 160, 9.6.1887.
14
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κεφαλιών, υποδεικνύουν την ανάπτυξη νέων αντιλήψεων για την κοινωνική οργάνωση,
το έγκλημα, το θάνατο, την ποινή ή ακόμα και για το δικαίωμα στη ζωή.
Το δεύτερο φαινόμενο έχει να κάνει με την αλλαγή της αντίληψης της λαιμητόμου
ως οργάνου που προσφέρει ανώδυνο και ακαριαίο θάνατο και τη σκιαγράφηση της ως
μηχανισμού βαρβαρότητας, κάτι που θα οδηγήσει σε πρώτη φάση στην απομάκρυνση
της από τα δημόσια βλέμματα και σε δεύτερη στο να τεθεί σε αχρησία μετά την πρώτη
δεκαετία του 20ού αιώνα.
Στις 8 Ιουνίου 1887, δεκαεπτά χρόνια από την εκτέλεση των ληστών του Δήλεσι,
η λαιμητόμος ξαναστήθηκε στο πεδίο του Άρεως, ξεκινώντας την πρώτη περιοδεία της
για το έτος με την πρώτη εκτέλεση.
Την επομένη δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ακρόπολις ένα ανώνυμο άρθρο με τον
τίτλο «Εντυπώσεις εκ της χθεσινής εκτελέσεως», με τον συγγραφέα να εκθέτει τις
σκέψεις του για τη λειτουργία της λαιμητόμου: «Τις την έστησεν εκεί, ουδείς γνωρίζει
καλώς. Άλλοι λέγουσιν οι δικασταί, άλλοι ο αστυνόμος, άλλοι οι υπουργοί, άλλοι ο
δήμιος και άλλοι οι ξυλουργοί- ουδείς αυτών. Την έστησεν... η Ανθρωπότης. Είναι ο
χαλκούς όφις, είναι η σιαγών της Δικαιοσύνης. [...] Η ανθρωπότης πάσχει πολλάκις εκ
πληθώρας κακού αίματος όπερ παραβλάπτει σπουδαίως τον οργανισμόν αυτής. Δια της
λαιμητόμου εξαγνίζομεν, καθαρίζομεν την κοινωνίαν, εκβάλλομεν τας ακαθάρτους
ουσίας, τα μολυσματικά σπέρματα. Η κατάργησις της θανατικής ποινής είναι
αυτόχρημα αντιστράτευσις κατά του φυσικού νόμου. Εις τα σώματα επιτρέπομεν
φλεβοτομίαν- διατί ουχί και εις τας κοινωνίας; Δια τούτο αι φυλακαί δέον να είναι είναι
καθαρτικαί καραντίναι, ουχί μόνον στερητικαί της ελευθερίας, όπερ ουδένα σκοπόν
έχει. Έξω το μόλυσμα, έξω η ηθική χολέρα!». Καταλήγοντας, υποστηρίζει ότι η χθεσινή
εκτέλεση «δεν ήτο μόνο παραδειγματισμός, αλλά και ιατρική εγχείρησις. Η
λαιμητόμος πρώτον είναι ιατρός και κατά δευτερεύοντα λόγον διδάσκαλος»16.
Το παραπάνω απόσπασμα μας επιτρέπει, με αφορμή την εφαρμογή της θανατικής
ποινής και συγκεκριμένα τη χρήση της λαιμητόμου, να παρακολουθήσουμε τις
ιστορικές απαρχές μιας διαδικασίας ιατρικοποίησης και διάχυσης βιολογικών λόγων
στην ελληνική κοινωνία από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι απόψεις του ανώνυμου
συγγραφέα για τον ρόλο που «πρέπει» να επιτελεί η λαιμητόμος στην ελληνική
16

«Εντυπώσεις εκ της χθεσινής εκτελέσεως», Ακρόπολις, αρ. φ. 1817, 9.6.1887. Η έμφαση στις
λέξεις είναι του συντάκτη του άρθρου.
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κοινωνία εντάσσονται στα διανοητικά συμφραζόμενα της διάδοσης οργανικώνβιολογικών αντιλήψεων που αρθρώνονται στην Ευρώπη κατά το δεύτερο μισό του 19ου
αιώνα.
Η προβολή βιολογικών «κανόνων» στην κοινωνία με την τελευταία να γίνεται
αντιληπτή ως «ζωντανός οργανισμός» ήταν ένας τρόπος ερμηνείας των σχέσεων μεταξύ
της φύσης και της κοινωνίας με έντονη απήχηση στην Ελλάδα της δεκαετίας του
188017. Το άρθρο συνοψίζει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις βιολογικές αντιλήψεις για το
εγκληματικό φαινόμενο, το οποίο βλάπτει τον «κοινωνικό οργανισμό», ενώ οι θέσεις
του συγγραφέα εναρμονίζονται πλήρως με τη συγκυρία της διεθνούς συγκρότησης της
εγκληματολογίας σε διακριτό επιστημονικό κλάδο και της διάδοσης στην Ελλάδα των
αντιλήψεων του Τσέζαρε Λομπρόζο για τον εγκληματία άνθρωπο.
Το θεωρητικό υπόβαθρο της εγκληματολογίας αντλούσε έντονα στοιχεία από μια
ορισμένη ανάγνωση της εξελικτικής θεωρίας. Ο Λομπρόζο και άλλοι υποστήριζαν ότι,
οι ζώντες οργανισμοί αλλάζουν βιολογικά και ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά, όπως η
ροπή προς το έγκλημα, κληρονομούνται. Έτσι η κοινωνία για να αμυνθεί απέναντι στην
«παθολογία» του εγκλήματος -ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξελικτική διαδικασία
(σε αυτή αναφέρεται έμμεσα ο συγγραφέας όταν μιλάει για «φυσικό νόμο»)- οφείλει
μέσω της λαιμητόμου να «κόψει» τα «σάπια» και «επιβλαβή» μέλη της, ορίζοντας την
έτσι ως μέσο στην υπηρεσία μιας νέας αντίληψης και πρακτικής που αρθρώνεται εκείνη
την περίοδο και θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου: την ευγονική18.
Μέχρι τον παραγκωνισμό της λαιμητόμου ως μέσου εκτέλεσης της θανατικής
ποινής στις αρχές της δεκαετίας του 1910, η αντίληψη για τη «φυσικά καθορισμένη»
17

Sevasti Trubeta, Physical Anthropology, Race and Eugenics in Greece (1880’s-1970’s), Brill,
Λέιντεν-Βοστώνη 2013.
18 Έφη Αβδελά, «Φυλετισμός και ευγονική στη συγκρότηση της ελληνικής εγκληματολογίας: η
περίπτωση του Κωνσταντίνου Γαρδίκα», στο Έφη Αβδελά, Δημήτρης Αρβανιτάκης, Ελίζα Άννα
Δελβερούδη, Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, Σωκράτης Πετμεζάς, Τάσος Σακελλαρόπουλος (επίμ.),
Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα. Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη
λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και τον 20 αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, Ηράκλειο 2017, σ. 145-171· Marius Turda, Modernism and Eugenics, Palgrave
Macmillan, Νέα Υόρκη 2010. Συγκεκριμένα για τη σχέση ευγονικής και θανατικής ποινής βλ.
Laurent Mucchielli, “Criminology, Hygienism, and Eugenics in France, 1870-1914: The Medical
Debates on the Elimination of “Incorrigible” Criminals”, στο Peter Becker, Richard F. Wentzel
(επιμ.), Criminals and their Scientists: The History of Criminology in International Perspective,
Cambridge University Press, Κέιμπριτζ, Νέα Υόρκη 2006, σ. 207-229.
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και νομοτελειακή πορεία του «εγκληματία» μέχρι το ικρίωμα ήταν ευρύτατα
διαδεδομένη. Όπως επισημαίνει και ένας συντάκτης στην εφημερίδα Εστία μετά την
εκτέλεση δεκατεσσάρων κατάδικων τον Μάρτιο του 1911, «η Φύσις κατασκευάζει και
μερικά κεφάλια προωρισμένα δια την λαιμητόμον»19.
Εκτός από αντικείμενο στο οποίο προβάλλονταν οι ιατρικοί λόγοι και οι
ευγονικές αντιλήψεις της δεκαετίας του 1880, την ίδια περίοδο η λαιμητόμος
προσέλκυσε επίσης και το ενδιαφέρον των ίδιων των γιατρών που αρχίζουν να
εδραιώνουν τη θέση τους στο ελληνικό κράτος.
Στις 8 Ιουνίου 1887 την εκτέλεση του Μιχάλη Αρτόζη στο Πεδίο του Άρεως
ακολουθεί το εξής περιστατικό, όπως το περιγράφει την επόμενη ημέρα η εφημερίδα
Εφημερίς: «Ο ιατρός κ. Τσιριγώτης, αμέσως μετά τον αποκεφαλισμόν έκαμε
παρατηρήσεις επί της κεφαλής του καρατομηθέντος καταδίκου, ελέγετο δ’ ότι
εβεβαιώθη, ότι επί εν, και κατ’ άλλους επί δύο λεπτά μετά την καρατόμησιν η κεφαλή
του Αρτόζη διετήρησε την δύναμιν της αισθήσεως». Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι, αν
και δεν έχουν ακριβή εικόνα για τις παρατηρήσεις του γιατρού, «υπάρχουσι
περιεργότατας ενδείξεις περί της μετά θάνατον αισθήσεως των αποτεμνομένων
κεφαλών των καρατομούμενων κακούργων». Στο άρθρο παρατίθενται και οι
παρατηρήσεις του γάλλου γιατρού M. Petitgand, που είχαν δημοσιευτεί στο ευυπόληπτο
περιοδικό Revue scientifique τρία χρόνια νωρίτερα, όπου έκανε λόγο για μετά θάνατον
συσπάσεις και εκφράσεις αγωνίας παρόμοιες με εκείνες που εκφράζει κάποιος όταν
παθαίνει ασφυξία20.
Παρόμοιο περιστατικό σημειώνεται και έξι μήνες αργότερα, κατά την εκτέλεση
του Νικόλαου Λεοντόπουλου, όπου σύμφωνα με την εφημερίδα Ακρόπολις «ανεφάνη
νεαρός ιατρός, όστις αρπάσας την κεφαλήν την ήγηρεν εις κοινήν θέαν και προσήλωσε
τους οφθαλμούς του επ’ αυτής [...] τινές εβεβαίουν, ότι καθ’ ην στιγμήν ανέσυρε την
κεφαλήν, ήκουσαν να τραυλίζει αυτή κρίμμα, κρίμμα»21.

19

Παύλος Νιρβάνας, «Δεκατέσσερα κεφάλια», Εστία, αρ. φ. 6.139, 12.3.1911.
Εφημερίς, αρ. φ. 160, 9.6.1887. Πρόκειται για τον γιατρό Χριστόδουλο Τσιριγώτη ο οποίος
διετέλεσε πρώτος διευθυντής του Δρομοκαΐτειου φρενοκομείου. Βλ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης,
«Το Δρομοκαΐτειο φρενοκομείο: 1887-1903. Όψεις της εγκατάστασης ενός ιδρυματικού θεσμού»,
Μνήμων 20 (1998), σ. 45-66.
21 «Αι χθεσιναί εκτελέσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 2011, 19.12.1887.
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Με την παρέμβαση του Τσιριγώτη φαίνεται να έρχεται στην Ελλάδα μια ιατρική
αντιπαράθεση που είχε ξεκινήσει στη Γαλλία ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα με
αφορμή τη δυνατότητα της λαιμητόμου να παρέχει έναν γρήγορο και ανώδυνο θάνατο.
Η αντιπαράθεση εστίαζε στο ερώτημα του κατά πόσο ο πόνος γίνεται αντιληπτός. Με
τη σειρά του το ζήτημα του πόνου συνοδεύεται και με αυτό της συνείδησης του
μελλοθάνατου/εκτελεσμένου και κατ’ επέκταση με την οδύνη. Το ερώτημα αυτό
συνέχισε να «βασανίζει» την ευρωπαϊκή ιατρική κοινότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του
19ου

αιώνα

και

παρέμεινε

αναπάντητο22.

Προφανώς,

οι

έλληνες

γιατροί

παρακολουθούσαν τις συζητήσεις αυτές και θεώρησαν την παρέμβασή τους στις
εκτελέσεις με λαιμητόμο ευκαιρία να αποδείξουν δημόσια την εξειδίκευση τους.
Έτσι και στην Ελλάδα η διάδοση του ενδιαφέροντος των γιατρών για την
επιβίωση των κομμένων κεφαλιών είναι αρκετή για να θέσει υπό αμφισβήτηση την πιο
βασική από τις λειτουργίες της λαιμητόμου: αυτή του ακαριαίου και ανώδυνου
θανάτου. Από εδώ απορρέει προφανώς και η νέα αντίληψη που αρχίζει να εμφανίζεται
στον τύπο, ότι δηλαδή η εκτέλεση με λαιμητόμο προκαλεί παρατεταμένη οδύνη.
Οι αθρόες εκτελέσεις του έτους 1887 και οι λεπτομερείς περιγραφές τους από τις
εφημερίδες της εποχής θα γίνουν αφορμή για διευρυμένες αντιπαραθέσεις γύρω από τη
θανατική ποινή και την εφαρμογή της. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η
διαδικασία απέχει πολύ από τον «ουδέτερο» τρόπο που πλαισιώθηκαν από τον τύπο οι
εκτελέσεις των ληστών του Δήλεσι που παραθέσαμε στην αρχή του κεφαλαίου. Πλέον
η λειτουργία της λαιμητόμου περιγράφεται με αποστροφή καθώς «συνδεόμενη αμέσως
μετά της ροής του αίματος, ενέχει τι το απαίσιον»23.
Η δυσαρέσκεια και η αποστροφή για το αιματηρό έργο της λαιμητόμου και η
κατηγορία για βαρβαρότητα των εκτελέσεων αντανακλώνται στα γλαφυρά ρεπορτάζ
των εφημερίδων, οι οποίες από το 1887 φαίνεται να εστιάζουν περισσότερο στα κακώς
κείμενα και τις δυσλειτουργίες του μηχανήματος, παρά στην άρτια οργάνωση της
διαδικασίας και την περιγραφή της «σκληρότητας» του πλήθους, όπως παλαιότερα. Η
ταχύτητα της εκτέλεσης και η συναίνεση του παριστάμενου κοινού δίνουν σταδιακά τη
22

Anne Carol, Physiologie de la Veuve. Une histoire médicale de la guillotine, Champ Vallon,
Seyssel 2012· Anne Carol, “La mort ‘vécue’, entre littérature et médecine”, στο Régis Bertrand ,
Anne Carol, Jean-Noël Pelen (επιμ.), Les narrations de la mort, Presses Universitaires de
Provence, Αιξ-εν-Προβάνς 2005, σ. 149-158.
23 «Αι καρατομήσεις», Αιών, αρ. φ. 5.002, 15.6.1887.
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θέση τους σε περιγραφές που μοιάζουν περισσότερο με παρατεταμένο μαρτύριο το
οποίο προκαλεί την αγανάκτηση του πλήθους.
Τον Αύγουστο του 1889, κατά την εκτέλεση του Αλέξιου Ψευτοσοβαδζή η
δυσλειτουργία της λαιμητόμου προκαλεί ταραχές, με το πλήθος να φωνάζει «απέναντι
της ωμότητος αυτής, αξίας των αγριοτέρων τόπων και χρόνων» και με τον συντάκτη να
γράφει για το «μαρτύριο» του καταδίκου ότι «εαν έζη ο μέγας Ουγκώ θα έγραφεν
ωραιότερον εργον των τελευταίων ημερών του καταδίκου» 24.Τρία χρόνια αργότερα, το
1892, η Εφημερίς αναφέρει περιστατικά ατόμων που λιποθυμούν στο άκουσμα του
κρότου που έκανε η λεπίδα της λαιμητόμου καθώς τη δοκίμαζαν οι δήμιοι25.
Βλέπουμε έτσι την αυξανόμενη αποστροφή που εκφράζεται μέσω του τύπου στα
τέλη του 19ου αιώνα απέναντι στο έργο της λαιμητόμου. Όπως θα δούμε στη συνέχεια,
η αποστροφή αυτή εκφράζεται από μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη που
διαμορφώνεται εκείνη την περίοδο και αντιλαμβάνεται τις καρατομήσεις ως βάρβαρες
και ασύμβατες με την πρόοδο του πολιτισμού.
Μέχρι την σιωπηρή, άτυπη κατάργηση της το 1913, η λαιμητόμος την πρώτη
δεκαετία του 20ού αιώνα εργαζόταν «απροόπτως και μυστικά», μακριά από τα δημόσια
βλέμματα26.
Δυο χρόνια πριν τεθεί σε αχρησία, ο Παύλος Νιρβάνας θα γράψει για το
μηχάνημα: «Ότι μια μέρα το απαίσιον όργανον θα καταλήξει εις τα μουσεία, όπου με
φρίκη θα το αντικρύζουν οι άνθρωποι, ως ένα λείψανο κατώτερου πολιτισμού, δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία»27.
Η λαιμητόμος της εποχής του Όθωνα βρίσκεται σήμερα στο Εγκληματολογικό
Μουσείο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
24

«Η εν Λαρίσση θανατική εκτέλεσις», Ακρόπολις, αρ. φ. 2.612, 18.8.1889. Τα πλάγια δικά μου.
«Αι χθεσιναί θανατικαί εκτελέσεις: Η λαιμητόμος», Εφημερίς, αρ. φ. 329, 24.11.1892
26 «14», Καιροί, αρ. φ. 70, 13.3.1911. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κωστή για περίπου μια
δεκαετία, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1920, οι πολιτικές εκτελέσεις σταματούν. Οι πρώτη
πολιτική εκτέλεση φαίνεται να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 1922. Βλ.
Κωνσταντίνος Ν. Κωστής, Ερμηνεία του εν Ελλάδι ισχύοντος ποινικού νόμου, τ. Α’, δ’ έκδοση,
Αθήνα 1926, σ. 56 και Κώστας Τζιάρας, «‘Δε μας τρομάζει ο θάνατος-Μας τρομάζει η πείνα’». Η
‘κίνησις της εγκληματικότητος’ στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο της έλευσης των
μικρασιατών προσφύγων του 1922», στο Έφη Αβδελά, Ραϋμόνδος Αλβανός, Δημήτρης
Κουσουρής, Μενέλαος Χαραλαμπίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στο μεσοπόλεμο. Μετασχηματισμοί και
διακυβεύματα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2017, σ. 211.
27 Παύλος Νιρβάνας, «Ποιος θα το λύση;», Εστία, αρ. φ. 6142. 15.3.1911.
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2.2. «Η λαιμητόμος ταξιδεύουσα πομπωδώς»: Επικράτεια, πληθυσμός και
δημόσιες εκτελέσεις

Οι κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στη λαιμητόμο κατά το τελευταίο τέταρτο
του 19ου αιώνα μπορεί να ξεκίνησαν να αρθρώνονται στη συγκυρία των
αντιπαραθέσεων γύρω από τη θανατική ποινή, όμως η δυσαρέσκεια δεν αφορούσε
πάντα τη λαιμητόμο ως όργανο εκτέλεσης ούτε την πρακτική των εκτελέσεων ως
τέτοια. Συνδεόταν κυρίως με την ίδια της την ορατότητα, τη μεταφορά της από πόλη σε
πόλη και το δημόσιο χαρακτήρα της εκτέλεσης.
Για τους μελετητές του φαινομένου, η δημόσια εκτέλεση αποτελεί μια
«συμβολική επικοινωνία» μεταξύ της κυρίαρχης εξουσίας και του παριστάμενου
κοινού, με την προσεκτική ενορχήστρωση και «σκηνοθεσία» να κάνουν αντιληπτή την
ισχύ της πρώτης. Ταυτόχρονα, από τη μεριά των θεατών αυτά τα «τελετουργικά»
αποτελούν συλλογικές πρακτικές που συγκροτούν ή επιβεβαιώνουν τη νομιμότητα του
εκάστοτε «κυρίαρχου» και διαμορφώνουν ένα καθεστώς συναίνεσης μέσω της
συμμετοχής28.
Για οργανωθεί όμως η εκτέλεση και να πάρει διαστάσεις θεάματος, η λαιμητόμος
πρέπει να μεταφερθεί στους τόπους των εκτελέσεων. Όπως θα επιχειρήσουμε να
υποστηρίξουμε, η γεωγραφική μετακίνηση της λαιμητόμου και οι εκτελέσεις από πόλη
σε πόλη είναι στενά συνυφασμένες τόσο με τη διάχυση των ιδεολογικώνκαταναγκαστικών μηχανισμών του ελληνικού κράτους όσο και με την προσπάθεια
ομογενοποίησης και πειθάρχησης του πληθυσμού σε μια απόπειρα να «θωρακιστεί» και
να ενοποιηθεί νομικά η επικράτεια και οι πρόσφατα προσαρτημένες περιοχές κατά το
τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.
Χαρακτηριστικό

είναι

το

παράδειγμα

των

πρώτων

εκτελέσεων

που

πραγματοποιούνται στη Θεσσαλία μετά την προσάρτηση της στο ελληνικό κράτος το
28

D. Garland, “Modes of Capital Punishment”, όπ. π., σ. 44· Pascal Bastien, “Fête populaire ou
cérémonial d’ Etat? Le rituel de l’exécution publique selon deux bourgeois de Paris (1718-1789)”,
French Historical Studies 24 (2001), σ. 501- 526· Régis Bertrand, Anne Carol (επιμ.), L'exécution
capitale: une mort donnée en spectacle, XVIe- XXe siècle, Publications de l’ Université de
Provence, Αιξ-εν-Προβάνς 2003.

50

1881. Οι εφημερίδες δηλώνουν ρητά τον σκοπό των εκτελέσεων και, όπως ήταν
συνηθισμένο, διέδιδαν την άφιξη της λαιμητόμου των δημίων και των μελλοθάνατων,
αυτή τη φορά στο λιμάνι του Βόλου, «οπόθεν το όργανο των εκτελέσεων θέλει
περιέλθει όλην σχεδόν τη Θεσσαλίαν και τα μικρότερα της οποίας χωρίδια, ένεκα της
προ της προσαρτήσεως λυμαινομένης αυτήν ληστείας, έχουσιν ορισθή ως τόπος
καρατομήσεων»29.
«Πρώτη φορά αφ’ ής εποχής ισχύει εν Θεσσαλία η ελληνική δικαιοσύνη
εφαρμόζεται η εσχάτη των ποινών· πρώτην φοράν από της εφευρέσεως της λειτουργεί
εν τη χώρα εκείνη η φοβερά μηχανή του Γυλλοτίνου» 30, αναγγέλλει η Εφημερίς μια
ημέρα μετά την έναρξη των εκτελέσεων, ενώ εντύπωση προκαλεί στον δημοσιογράφο
το ότι το δικαστήριο όρισε ως τόπους εκτέλεσης των τριών ληστών «το δημοσιώτερον
μέρος της πόλεως Τρικκάλων, δια της δευτέρας το δημοσιώτερον μέρος της πόλεως
Καλαμπάκας, δια της τρίτης δε πάλιν το δημοσιώτερον μέρος της πόλεως των
Τρικκάλων, όπου και οριστικώς απεφασίσθη να εκτελεσθεί η καρατόμησις»31.
Η πρώτη επαφή του θεσσαλικού πλήθους με τη λαιμητόμο σκιαγραφείται από τον
τύπο με περιέργεια και ανυπομονησία αφού, όπως αναφέρει ο ανταποκριτής, «από της
προχθές διεδίδετο ότι επρόκειτο να έλθη την Κυριακήν και πάντες ανέμενον να ίδωσιν
αυτήν, τους δημίους και τους κατάδικους. [...] Από της πρωίας της σήμερον το πλήθος
υπό περιέργειας αγόμενον κατήρχετο να παραστή θεατής θεάματος αποτροπαίου. [...]
Και ένεκα της ημέρας το πλήθος ήτο ανάριθμον, κατελθόν εκ των περιχώρων της
Καλαμπάκας και της Καρδίτσης». Παράλληλα, στο πλήθος εμφανίζονται πολλοί «εκ
των ανωτέρων τάξεων», ενώ και «γυναίκες χωρικαί ή εκ των κατώτερων της κοινωνίας
τάξεων»32.
Βλέπουμε έτσι τις περιοδείες της λαιμητόμου στην υπηρεσία της διαδικασίας
ενοποίησης της επικράτειας και της προσαρμογής και ομογενοποίησης των πληθυσμών
στο νέο, για την περίπτωση της Θεσσαλίας, ιδεολογικό-νομικό καθεστώς του ελληνικού
κράτους. Μια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε σταδιακά με την άρση, τη μετάθεση ή
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«Αι καρατομήσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 804, 24.6.1884.
«Αι θανατικαί εκτελέσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 176, 24.6.1884.
31 «Αι θανατικαί εκτελέσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 177, 25.6.1884.
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την εξασθένιση που έβαζαν στο χώρο οι γεωγραφικές συνθήκες, οι οικονομικές σχέσεις
και οι κοινωνικοί δεσμοί33.
Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συμβολή των υλικών υποδομών, όπως τα
ατμόπλοια ή οι σιδηρόδρομοι, αλλά και του ίδιου του τύπου, στη διαδικασία
ομογενοποίησης της επικράτειας και των πληθυσμών.
Το 1887 το ελληνικό κράτος διέθετε τις απαραίτητες υποδομές ώστε να
πραγματοποιηθούν δύο περιοδείες εκτελέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η πρώτη,
με 17 εκτελέσεις, ξεκίνησε από την Αθήνα στις 8 Ιουνίου και κατέληξε στο Ληξούρι 14
ημέρες μετά, με ενδιάμεσους σταθμούς για εκτελέσεις σε Πάτρα, Καλαμάτα, Πύργο και
Αγρίνιο. Η δεύτερη περιοδεία είχε αφετηρία την Καλαμάτα στις 27 Νοεμβρίου και
ολοκληρώθηκε στον Πειραιά στις 18 Δεκεμβρίου, αφού εκτέλεσε συνολικά 9
κατάδικους με στάσεις σε Ληξούρι, Άμφισσα και Λάρισα.
Η μεταφορά της λαιμητόμου, των καταδίκων και των εκπροσώπων του νόμου
γίνεται έμμεσα η αφορμή να «χαρτογραφηθεί» και να ενοποιηθεί στο συλλογικό
φαντασιακό των αναγνωστών του τύπου η ελληνική επικράτεια. Από τα μέσα της
δεκαετίας του 1880, οι συνεχείς τηλεγραφικές αναφορές για την πορεία της λαιμητόμου
και «την φοβεράν αυτής περιήγησιν, σημειούσα τον δρόμον της δι’ αίματος»34,
«ικανοποιούσα την κοινωνίαν και παραδειγματίζουσα»35, ήταν συνηθισμένα ρητορικά
σχήματα που έβλεπαν οι αναγνώστες στα πρωτοσέλιδα των καθημερινών εφημερίδων,
οι οποίες έδιναν το «γεωγραφικό στίγμα» του μηχανήματος, του ατμόπλοιου ή του
τρένου που τη μετέφερε καθώς και τα λιμάνια ή τους σιδηροδρομικούς σταθμούς στα
οποία έκανε στάση.
Οι περιγραφές του πλήθους των θεατών κάθε πόλης, η έμφαση στη σύσταση του,
η οποία διαπερνούσε τους ταξικούς φραγμούς, αλλά τα σχόλια για τα κίνητρα που
έκαναν χιλιάδες να παρακολουθούν τη διαδικασία, έπαιζαν και αυτές σημαντικό ρόλο
στη διαδικασία ομογενοποίησης του πληθυσμού κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνα.
Οι γάλλοι πολιτικοί επιστήμονες Paula Cossart και Emmanuel Taïeb έχουν
υποστηρίξει ότι το θέαμα είναι εγγενές στην πολιτική, ότι η εξουσία είναι πάντα
33

Χρήστος Χατζηιωσήφ «Εισαγωγή», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του
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34 Εφημερίς, αρ. φ. 171, 20.6.1887.
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σκηνοθετημένη και επενδύεται με έντονα θεατρικά στοιχεία (théâtrocratie). Αν
διαβάσουμε με αυτό το πρίσμα το τελετουργικό της δημόσιας εκτέλεσης, μπορούμε να
υποθέσουμε ότι αποτελούσε για το νεοσύστατο ελληνικό κράτος αφορμή για τη
διεύρυνση του δημοσίου χώρου σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και τάξεις, ενώ
ταυτόχρονα ενίσχυε το αίσθημα του ανήκειν στο έθνος μέσω της συμμετοχής στα
θεσμισμένα τελετουργικά της δικαιοσύνης36.
Η έμφαση που δίνεται στην ποικιλομορφία του πλήθους κατά την εκτέλεση του
Μιχάλη Αρτόζη στο Πεδίον του Άρεως 1887 είναι χαρακτηριστική, αφού «παρέσχε
μοναδικήν ευκαιρίαν εις την πρωτεύουσαν προς απόλαυσιν φεύ! Μοναδικού θεάματος,
ούτινος εστερείτο από δεκαεπταετίας»37. Η τελευταία εκτέλεση στην οποία αναφέρεται
ο συντάκτης ήταν αυτή των ληστών του Δήλεσι τον Ιούνιο του 1870. Όπως τότε, έτσι
και 17 χρόνια αργότερα, «πλήθος χιλιάδων θεατών πάσης τάξεως και φύλου» 38
περικύκλωσε τη λαιμητόμο. «[...] Νέοι και γέροντες και παίδες, αξιωματικοί, πολίται,
σπουδασταί, επιστήμονες, βιομήχανοι, χειρώνακτες, και επί πάσιν, ως απαραίτητον
συμπλήρωμα πάσης κοσμικής ομηγύρεως, γυναίκες, διακεκρινόμεναι επί τη σπουδή και
ανυπομονησία προς απόλαυσιν του θεάματος, αγαθαί οικοκυραί, συνοδεύουσαι τας
απαλάς θυγατέρας, αβραί δεσποσύναι, οδηγούμεναι υπό των αδελφών, μικρά παιδιά,
χειραγωγούμενα υπό των πρεσβυτέρων αδελφών, στερηθέντα του ύπνου και αχθέντα
εκεί πέραν προς παραδειγματισμόν [...]»39.
Όπως περιγράφεται από τον τύπο, το έγκλημα του θανατοποινίτη Μιχάλη Αρτόζη
«είχε συνταράξει την κοινωνίαν άπασαν [...] δ’ ό εις ολόκληρον εκείνο το πλήθος
ουδεμία ηκούετο λέξις συμπάθειας και οίκτου υπέρ του καταδίκου»40.
Ο ιστορικός Mathieu Soula, στη συμβολή του στον πρόσφατο συλλογικό τόμο La
mort pénale, έδειξε ότι, όπως σε κάθε τελετουργικό, η δημοσιότητα της θανατικής
ποινής εξυπηρετεί και άλλη μια κοινωνική διάσταση, αυτή της θέσπισης μιας διαρκούς
διαφοράς ανάμεσα στη νόμιμη ή νομοταγή κοινωνική τάξη και σ’ εκείνη των
εγκληματιών. Θεσπίζει τον εγκληματικό κόσμο ως μια φρικτή και βίαιη κοινωνική
ομάδα από την οποία οι νομιμόφρονες πρέπει να κρατούν αποστάσεις. «Το
36

Paula Cossart, Emmanuel Taïeb, “Spectacle politique et participation: Entre médiatisation
nécessaire et idéal de la citoyenneté”, Societes & Representations 31 (2011), σ. 137-156.
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τελετουργικό κάνει ξεκάθαρο αυτό το υπόρρητο μήνυμα, επιτρέποντας στη νομοταγή
κοινωνία να αισθανθεί ως τέτοια, συμμετέχοντας σε αυτή τη συλλογική αποκήρυξη και
τιμωρία των εγκληματιών που υπονομεύουν την ενότητα και την ακεραιότητα της»41.
Έτσι, μέσω των «ταξιδιών» της λαιμητόμου στο τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνα, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τόσο τις απόπειρες άσκησης κυριαρχίας του
κράτους στην επικράτεια όσο και αυτές της πειθάρχησης, ομογενοποίησης και
διαχείρισης που κατευθύνονται προς τον πληθυσμό, με βασικό εργαλείο τη θανατική
ποινή και τη δημοσιότητα των εκτελέσεων42.
Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1880, παράλληλα με τις λεπτομερείς
περιγραφές των δημόσιων εκτελέσεων, αρχίζει να συζητιέται στον τύπο η κατάργηση
της δημοσιότητας. Στις συζητήσεις συμμετέχουν τόσο υπέρμαχοι της διατήρησης της
θανατικής ποινής όσο και εκείνοι που έβλεπαν την απομάκρυνση των εκτελέσεων από
τα δημόσια βλέμματα ως ένα βήμα προς τη συνολική κατάργηση της ποινής του
θανάτου.
Η επίτευξη του παραδειγματισμού μέσω της δημόσιας εκτέλεσης φαίνεται την
εποχή αυτή να έχει χάσει το νόημα και τον αποτρεπτικό της χαρακτήρα. Θεωρείται
μάλιστα ότι αποκτηνώνει τους θεατές και προκαλεί την ηθική τους κατάπτωση.
Άλλωστε, όπως αναφέραμε και στο πρώτο κεφάλαιο, μέχρι τη δεκαετία του 1870 οι
δημόσιες εκτελέσεις είχαν καταργηθεί στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη -με εξαίρεση
τη Γαλλία- και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
«Νομίζομεν ότι επέστη ο καιρός, καθ’ όν, συμμορφούμενοι και ημείς προς τα
κρατούντα, σήμερον, παρά τοις πεπολιτισμένοις Λαοίς, οφείλομεν να διαρρυθμίσωμεν
τα των θανατικών εκτελέσεων διαφόρως, εάν η ποινή του θανάτου κρίνηται, ότι δεν
είναι δυνατόν να καταργηθεί καθ’ ολοκληρίαν. [...] η πανηγυρική δημοσιότης, εν ή
εκτελούνται αί καρατομήσεις, ήκιστα συνιστά την ηθικήν και εκπολιτιστικήν
κατάστασιν ημών. Το θέαμα της σφαγής, διδασκόμενον εις νέους, εις παίδας, εις

41

Mathieu Soula, “L’histoire de la peine de mort a-t-elle un sens?”, στο Jean-Pierre Allinne, Mathieu
Soula (επιμ.), La mort pénale: Les enjeux historiques et contemporains de la peine de mort,
Presses Universitaires de Rennes, Ρεν 2015, σ. 9-27.
42 Michael Meranze, “The Death Penalty: Between Law, Sovereignty, and Biopolitics” στο D.
Garland, R. McGowen, M. Meranze (επιμ.), America’s Death Penalty..., όπ. π., σ. 72-105.

54

γυναίκας, εις φύσεις ατελείς και δυστυχείς, είναι απαίσιον, είναι καθέδρα του
κακουργείν [...]»43.
Έτσι σχολιάζεται από ανώνυμο αρθρογράφο, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
Αιών, η αθρόα έλευση θεατών στις πρώτες εκτελέσεις του Ιουνίου το 1887. Ο
συντάκτης παίρνει έτσι ξεκάθαρη θέση υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής. Η
ίδια θέση εκφράζεται και από συντάκτη της εφημερίδας Ακρόπολις, η οποία
διατηρούσε, από την ίδρυση της το 1883 και καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, σαφή
στάση υπέρ της θανατικής ποινής. «[...] Αντί ευγενών θεαμάτων, αντί εξανθρωπιστικών
διδαγμάτων παρέχομεν εις τον λαόν ούτως απερισκέπτως την θέαν των φρικωδεστάτων
άτινα συγκινούσι μεν και ταράττουσι προς στιγμην την ψυχήν αλλά προσθέτουσιν ες
αεί εις το συγκεχυμένον πλαίσιον των ηθικών γνώσεων του λαού ζωηράς παραστάσεις
αγριότητος και βαρβαρότητος [...]»44.
Οι παραπάνω τοποθετήσεις για τις δημόσιες εκτελέσεις και τον «ηθικό κίνδυνο»
που αποτελεί για τον «Λαό» η θέαση της τιμωρίας απέχουν πολύ από αυτές που είχαν
εκφραστεί δεκαεπτά χρόνια νωρίτερα κατά την εκτέλεση των ληστών του Δήλεσι. Εκει,
το πλήθος περιγράφεται να διαθέτει «σκληρό και άκαμπτο ήθος», το οποίο μαρτυρούσε
τον σεβασμό προς το Νόμο και τη Δικαιοσύνη, που ήταν βαθιά ριζωμένος «εις την
συνείδησιν του πλήθους»45.
Εκτός από την εξαχρείωση και τις αποκτηνωτικές συνέπειες που θεωρείται πια ότι
έχουν για το πλήθος, οι δημόσιες εκτελέσεις αρχίζουν να συνδέονται και με άλλα
προβλήματα τα οποία, κατά τους σχολιαστές, το κράτος πρέπει να διευθετήσει
απομακρύνοντας τες από τα δημόσια βλέμματα: τον κίνδυνο για ανύψωση και
ηρωοποίηση των εγκληματιών και για δημόσιες ταραχές από τις αντιδράσεις του
πλήθους.
Στη συγκυρία της πρώτης περιοδείας της λαιμητόμου τον Ιούνιο του 1887 η
εφημερίδα Ακρόπολις δημοσιεύει αποσπάσματα από το πρόσφατο βιβλίο του Georges
Moreau, Le Monde des Prisons. Το βιβλίο, σύμφωνα με τον συντάκτη, θα είναι χρήσιμο
και ευχάριστο ανάγνωσμα για τους αναγνώστες της εφημερίδας καθώς «περιγράφει
μετά πολλής σαφήνειας και χάριτος πάν το αφορών τας φυλακάς, τους κατάδικους και
43
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τα ήθη αυτών». Όπως επισημαίνει, «[...] Το γενικόν συμπέρασμα το οποίον ο
συγγραφεύς θέλει να εξαγάγει εκ τούτου είναι, ότι πρέπει μέν η θανατική ποινή να
θεωρηθεί απαραίτητος και να εκτελείται συχνότερον, ολεθρίως όμως επιδρά επί της
φαντασίας των κακούργων, όταν εν πομπή και παρατάξει εκτελήται και πολύς εν τη
κοινωνία και τω τύπω γίνεται λόγος περί τον απαγχονιζομένων· διότι παριστά εις τα
όματα των άλλων ουχί τόσον αποτρόπαιον τον θάνατον, όστις περιάπτει αυτοίς
διασημότητα, ήν ουδόλως ηδύναντο να ονειρευθώσιν [...]»46.
Οι αναφορές για τις αρνητικές επιδράσεις των δημόσιων εκτελέσεων
συνεχίστηκαν την ίδια περίοδο, ενώ καταγράφηκαν και εκτελέσεις που πήραν
«επικίνδυνη» τροπή για τις αρχές. Κατά την εκτέλεση του Αναστάσιου Κουνάδη στην
Κέρκυρα «διεδραματίσθηκαν σκηναί άγριαι και επικίνδυνοι εις την δημόσιαν ησυχίαν».
Το πλήθος άρχισε να πετάει πέτρες στους στρατιώτες και τους δημίους, τραυματίζοντας
τον έναν στο πρόσωπο. Το πλήθος διαλύθηκε μετά από κατασταλτική παρέμβαση
στρατιωτικής δύναμης, η οποία έκανε χρήση άσφαιρων πυρών47.
«[...] Και η πρόσφατος πείρα εκύρωσε δυστυχώς, άπαξ έτι, το ανωφελές ή μάλλον
το επιβλαβές των εν δημοσίω θανατικών εκτελέσεων. Ουδέν αύται παράγουσαι επί του
παρισταμένου πλήθους ηθικόν αποτέλεσμα, ουδέ σωστικόν τι δίδαγμα δια του φόβου
εις την κοινωνίαν πορίζουσαι, εγείρουσιν απ’ εναντίας αισθήματα συμπάθειας υπέρ των
κακούργων, και ενίοτε προκαλούσιν επικινδύνους ταραχάς [...]»48.
Μέχρι το 1892 κάθε εκτέλεση θανατικής ποινής θα συνοδεύεται συνεχώς από
αιτήματα του τύπου για την κατάργηση του καθεστώτος δημοσιότητας.
Ένα μήνα πριν την ψήφιση του Νόμου ΒΝΘ τον Ιούλιο του 1892 η εφημερίδα
Ακρόπολις προαναγγέλλει την κατάθεση του νομοσχεδίου, σχολιάζοντας τα «άτοπα»
του θεσμού των δημοσίων εκτελέσεων. Και υπογραμμίζει, «ιδίως την απαισίαν από
τόπου εις τόπον περιφοράν της λαιμητόμου [...]. Δια νομοσχεδίου εισηχθησομένου εις
την βουλήν υπό του νυν επί της δικαιοσύνης υπουργο θα προσδιορισθή μια και μόνη
τοποθεσία, εν η θα εκτελώνται αι καρατομήσεις, οσάκις επιστή η σκληρά αυτή ανάγκη.
Εν αυτή θα περισυλλέγωνται όλοι οι αποκεφαλιστέοι [...]»49.
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Παρά την κατάργηση του άρθρου 18 του Ποινικού Νόμου, η απομάκρυνση του
πλήθους και η «μυστική» εκτέλεση των θανατικών ποινών έμελλε να έρθει σταδιακά
μέσα στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.
Τον Νοέμβριο του 1892, οι εκτελέσεις δύο κατάδικων, του Διονυσίου
Ασημακόπουλου και του Ευστάθιου Βερμάλη, που πραγματοποιήθηκαν πίσω από τις
φυλακές Συγγρού όπου κρατούνταν, ήταν οι πρώτες μετά την ψήφιση του Νόμου
ΒΝΘ’. Οι προσπάθειες των αρχών να τηρήσουν τον νόμο «απέβησαν μάταιαι, καθ’
όσον το πράγμα ως αστραπή είχε διαδοθή από της χθές εις την πόλιν και πλήθος
άπειρον είχε συρρεύσει εις το όπισθεν των φυλακών του κ. Συγγρού χώρον, ίνα
παραστή εις την θανατικήν εκτέλεσιν»50.
Η πρώτη περίσταση που ο νόμος φαίνεται να εφαρμόζεται είναι η εκτέλεση
δεκατεσσάρων κατάδικων στις φυλακές του Παλαμιδίου το Μάρτιο του 1911. Η
εφημερίδα Καιροί σπεύδει να περιγράψει την «ρήξη» με το πρόσφατο παρελθόν:
«[...] Εις την Ελλάδα από καιρού εις καιρόν είχαμεν τας τρομεράς συγκινήσεις
των θανατικών εκτελέσεων. Όταν εγίνοντο δημοσία, παιδιά και γυναίκες και άνδρες
εξεκινούσαν από το βράδυ από το σπίτι των και διηυθύνοντο εις το μέρος που θα
εγίνετο η εκτέλεσις. Μια καρατόμησις ελάμβανε διαστάσεις δημοσίου θεάματος.
Μόνον που δεν τας είχεν φορολογήση ο ενοικιαστής του φόρου των δημοσίων
θεαμάτων. Ευτυχώς τα θεάματα αυτά ανήκουν πλέον εις την ιστορίαν. [...] Βεβαίως οι
κακούργοι είναι περίλυποι. Το πλήθος το περίεργον που συνωθείτω άλλοτε γύρω από
την λαιμητόμον δεν ήτο εχθρικόν προς αυτούς. Η συμπάθεια προς τους μελλοθάνατους
έβρεχε εις όλας τας ψυχάς. [...] Τώρα τίποτε απ’ αυτά. Ολίγοι περίεργοι
τουρτουρίζοντες από το πρωινόν ψύχος. Και το λεπίδι αναιβοκατεβαίνει. Τι κρίμα!»51.
Ολοκληρώνεται έτσι για το ελληνικό κράτος ο «σύντομος 19ος αιώνας των
δημόσιων εκτελέσεων». Ο Michael Madow, εξετάζοντας την περίπτωση των Ηνωμένων
Πολιτειών τον 19ο αιώνα, ανιχνεύει τρεις «διαστάσεις» που συνοψίζουν την
απομάκρυνση της δημόσιας εκτέλεσης από την καθημερινή ζωή των δυτικών
κοινωνιών: «χωρικά», από εξωτερικούς ανοιχτούς χώρους στους εσωτερικούς χώρους
των φυλακών· «γεωγραφικά», από τις επαρχιακές κοινότητες όπου διαπράχθηκε το
έγκλημα σε κρατικές φυλακές που απέχουν χιλιόμετρα μακριά και «επιστημολογικά»·
50
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από τη σφαίρα της άμεσης, καθημερινής εμπειρίας, όπου οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν
τη θανατική ποινή με τα ίδια τους τα μάτια, στη σφαίρα της «αφηρημένης συνείδησης»,
όπου μάθαιναν για το γεγονός έμμεσα, μέσω των εφημερίδων και πολιτισμικών
αναπαραστάσεων52.
Όμως σε ποια κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα εγγράφεται η κατάργηση των
δημόσιων εκτελέσεων; Οι μελετητές του φαινομένου ερμηνεύουν τον μετασχηματισμό
αυτό ως προϊόν της αποστροφής ή ντροπής στη θέα της βίας, που αναπτύχθηκε
σταδιακά από τις άρχουσες κοινωνικές ομάδες οι οποίες άρχισαν να διαφοροποιούν τη
θέση τους από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Η στάση απέναντι στις δημόσιες
εκτελέσεις ήταν το σημείο που οριοθετούσε και διέκρινε τους πολιτισμένους, τους
μορφωμένους από τον «όχλο»53.
Για την «υπό συγκρότηση» ελληνική αστική τάξη των τελών του 19ου αιώνα η
παρουσία σε δημόσιες εκτελέσεις ήταν συνώνυμη με την αθλιότητα και την εξαχρείωση
των κατώτερων τάξεων. Από τα πλήθη «πάσης τάξεως και φύλου» του 1870 στους
«ολίγους περίεργους» του 1911, βλέπουμε τις εκτελέσεις σταδιακά να γίνονται -ή να
αναπαρίστανται, ως τόπος συνάντησης των ανεπιθύμητων της κοινωνίας.
«Το θέαμα τούτο συρροής τοσούτου κόσμου είναι μια αιμοχαρής έδειξις των
όχλων. Πανταχού και εις πάσας τας τοιαύτας περιστάσεις το αυτό παρατηρείται. Όπου
εξετελέσθησαν δημοσία θανατικαί ποιναί, το θέαμα ήτο εκ των προσφιλεστέρων του
όχλου. Κάτι τι ελκύει αυτόν προς την λαιμητόμον, όπως τας χρυσαλίδας η φλοξ», 54
βλέπουμε να σχολιάζει η Εφημερίς το 1892. Στην ίδια συγκυρία η Ακρόπολις αναφέρει
την έντονη παρουσία πλήθους «ιδίως της εργατικής τάξεως» και περιγράφει την
ειρωνεία ενός στρατιώτη που αναφώνησε: «Βρε τι μεροδούλια που χάνονται!»55.
Μαζί με τη «δυσανεξία» απέναντι στις εκτελέσεις, η περίπτωση του τύπου δείχνει
και αυτό που ο Emmanuel Taïeb ορίζει ως το «κατασκεύασμα του ανυπόφορου», με
την έννοια του ότι η κατάργηση των δημόσιων εκτελέσεων κατασκευάζεται ρητά ως
«ηθικό καθήκον» των ανώτερων τάξεων που θέτουν κανονιστικά όρια για το τι πρέπει
52

Michael Madow, “Forbidden Spectacle: Executions, the Public and the Press in Nineteenth
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53 R. J. Evans, όπ. π., σ. 321· John Pratt, Punishment and Civilization: Penal Tolerance and
Intolerance in Modern Society, Sage Publications, Λονδίνο 2002.
54 «Αιμοχαρή θεάματα», Εφημερίς, 24.11.1892.
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να είναι ορατό και τι όχι, χαλιναγωγώντας παράλληλα την έκφραση των παρορμήσεων
στο δημόσιο χώρο56.
Και στην Ελλάδα το νέο «καθεστώς θέασης» απέναντι στην οδύνη που
πρεσβεύουν τα ευημερούντα ανώτερα και μεσαία κοινωνικά στρώματα συμπίπτει
χρονικά και -θα μπορούσαμε να πούμε- τροφοδοτείται από τη φιλανθρωπική
δραστηριότητα που αυτά αναπτύσσουν στα τέλη του 19ου αιώνα. Όπως η φιλανθρωπία,
έτσι και η συμπάθεια προς τους μελλοθάνατους και η απαξίωση των «περίεργων»
εμφανίζονται ως μια επιχείρηση «εκπολιτισμού» των «βαρβάρων». Οι κοινωνικές αξίες
που διέπουν τα ανώτερα στρώματα, όπως η προάσπιση της οικογένειας, η φιλοπονία, η
εργασιακή ηθική αντιπαραβάλλονται με τους απείθαρχους «περίεργους», με τον «όχλο»
που χαρακτηρίζεται από την «αποσκλήρυνση, την αγριότητα και την απανθρωπιά, ήν
παράγει η συνεχής θέα θανατικών εκτελέσεων»57.

2.3. Από τους «εγκληματίες» στους «μελλοθάνατους»: Εγκληματικότητα και
θανατική ποινή
Η έναρξη των θανατικών εκτελέσεων για το έτος 1887, με αυτή του Μιχάλη
Αρτόζη καταδικασμένου για ανθρωποκτονία, στο Πεδίο του Άρεως, γίνονται αφορμή
να σχολιαστεί ένα νέο φαινόμενο που παίρνει διαστάσεις «κοινωνικού ζητήματος»
εκείνη την περίοδο, αυτό της εγκληματικότητας, και παράλληλα να τονιστεί η σημασία
και ο ρόλος της θανατικής ποινής στην πρόληψη και την καταστολή της.
Η τελευταία εκτέλεση που είχε πραγματοποιηθεί στο Πεδίο του Άρεως ήταν αυτή
των ληστών του Δήλεσι. Όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, δεκαεπτά χρόνια αργότερα οι
κοινωνικοί συσχετισμοί έχουν αλλάξει και το ζήτημα της ληστείας δίνει σταδιακά τη
θέση του σε αυτό της «εγκληματικότητας» στο δημόσιο διάλογο. Ο ιστορικοκοινωνικός
αυτός μετασχηματισμός σχολιάζεται εύστοχα από ένα συντάκτη της περιόδου: «[...] συν
56
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τω θανάτω των υστεροτόκων εκείνων τέκνων της ορεσιτρόφου ληστείας, εξέλιπεν αφ’
ημών η ποίησης του εγκλήματος· οι δε μετ’ εκείνους ανερχόμενοι επί της λαιμητόμου
δεν είνε πλέον οι διαβόητοι εις ωμότητα και περιφανείς εις λαφυραγωγίαν κλέφταις, οι
έχοντες τον ‘ουρανό σκέπασμα κ’ ελπίδα το τουφέκι’. [...] Αλλ’ οι καιροί εκείνοι
ώχοντο απιόντες· η καρμανιόλα εργάζεται σπανιώτερον, και εκείνοι τους οποίους
αποσπώσα εκ της ζωής, επαναδίδει εις την αιωνιότητα, είναι, απλούστατα, πεζοί και
μυσαροί κακούργοι, ή μυστηριώδεις και ύπουλοι εγκληματίαι πόλεων [...] και ο χθες
καρατομηθείς Αρτόζης είναι μια προς ταις άλλαις απόδειξις της υφισταμένης διαφοράς
μεταξύ παρελθόντος και παρόντος [...]»58.
Η ιστορική «τομή» που περιγράφει ο παραπάνω συντάκτης φαίνεται να
επιβεβαιώνει τις υποθέσεις των ιστορικών που ασχολούνται με την εγκληματικότητα
στην Ελλάδα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1870 και τις αρχές του 1880 τα
περιστατικά διαπροσωπικής βίας παρουσιάζονται στον τύπο και στο δημόσιο λόγο να
αυξάνονται ραγδαία, τόσο στην επαρχία όσο και στην αθηναϊκή πρωτεύουσα. Μέχρι
τότε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες μελέτες, το ληστρικό φαινόμενο παρουσιάζεται ως
ρυθμιστικός παράγοντας, αν αναλογιστούμε το διαχωρισμό που κάνουν τα ελάχιστα και
διάσπαρτα στατιστικά στοιχεία μεταξύ «ληστείας» και «φόνου»59.
Ποιοτικά στοιχεία, όπως εφημερίδες της εποχής, καταδεικνύουν τις ανησυχίες και
τους προβληματισμούς τους για το «εγκληματικό φαινόμενο» σε τέτοιο βαθμό που ένας
αναγνώστης το 1888 προτείνει στον διευθυντή της Ακροπόλεως, εκτός από τη στήλη
του μετεωρολογικού δελτίου, να προστεθεί στήλη «μετεωρολογικού δελτίου φόνων και
δημοσίας ασφάλειας»60.
Όμως, οι παραπάνω δηλώσεις αποτελούν διαχρονικό φαινόμενο και ορισμένες
φορές η σύγχυση ανάμεσα σε «λόγους» για εγκληματικότητα και την πραγματική
εγκληματικότητα αναπαράγεται στις λίγες διαθέσιμες μελέτες που υπάρχουν για την
ελληνική περίπτωση, οι οποίες παρουσιάζουν την Αθήνα να κατέχει τα πρωτεία στον
αριθμό ανθρωποκτονιών συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όπως έχει
υποστηριχθεί από ιστορικούς και κοινωνικούς επιστήμονες που μελετούν τη σχέση
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εγκληματικότητας και λόγων για εγκληματικότητα, μάλλον κάθε ευρωπαϊκή
πρωτεύουσα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα παρουσιάζεται να κατέχει τα πρωτεία
στα βίαια εγκλήματα. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε για τις περιπτώσεις του Λονδίνου
και του Παρισιού, για τις οποίες οι λόγοι περί εγκληματικότητας έχουν αντιπαραβληθεί
με επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές 61. Οι διαθέσιμες έρευνες για την Ελλάδα,
όπως αυτή του Thomas Gallant, στηρίζονται σε αμφιλεγόμενους υπολογισμούς, που με
τη σειρά τους βασίζονται σε αναξιόπιστα και αποσπασματικά στοιχεία, αναπαράγοντας
έτσι αυτή την προβληματική σύγχυση62.
Για ορισμένους το πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής «κύμα
εγκληματικότητας»
προηγούμενης

οφειλόταν

περιόδου,

η

στην

ύφεση

των

θανατικών

οποία

«[...]απεθράσυνε

τους

εκτελέσεων

της

κακούργους

και

επολλαπλασίασε τα εγκλήματα, καταστήσασα αυτά επί μάλλον θηριώδη. Θηριώδη εις
βαθμόν απίστευτον· είναι τώρα έτη τινα, αφ’ ης δηλαδή εφαίνετο καταργηθείσα
ενταύθα σιωπηρώς η θανατική ποινή, όπου η κοινωνία μας παρουσιάζει εγκλήματα
σπανιώτατα απαντώμενα εν τοις δικαστικοίς χρονικοίς παρελθουσών εποχών [...]» 63.
Καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο οι εκτελέσεις παρουσιάζονται από μια μερίδα του
τύπου ως απαραίτητες ή ως αναγκαίο κακό, υπενθυμίζοντας «[...]ότι υπάρχει ο
οφθαλμός

του

νόμου

άγρυπνος,

καταδιώκων

και

τιμωρών

αυστηρώς

τα

αδικήματα[...]»64
Ας επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε σε ποια ιστορικά συμφραζόμενα εγγράφεται
αυτή η ανάπτυξη λόγων για «εγκληματικό φαινόμενο» και η ποινική του καταστολή.
Οι ελάχιστες ιστορικές μελέτες για την εγκληματικότητα κατά την εξεταζόμενη
περίοδο στην Ελλάδα υποστηρίζουν ότι η αύξηση των ανθρωποκτονιών οφειλόταν
στους ταχύτατους ρυθμούς αστικοποίησης.

Το 1870 ο πληθυσμός της Αθήνας

ανερχόταν στις 55.473 χιλιάδες, ενώ μέχρι το 1900 έφτασε τις 242,328 χιλιάδες.
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Ταυτόχρονα, το μεταβαλλόμενο έγγειο καθεστώς στην αγροτική ύπαιθρο συνέβαλε με
τη σειρά του στην προσέλκυση εργατικού δυναμικού στα μεγάλα αστικά κέντρα65.
Με την εγκατάσταση εργοστασιακών μονάδων από τη δεκαετία του 1870, τα
μεγάλα αστικά κέντρα θα γίνουν τόποι υποδοχής των ολοένα αυξανόμενων
ξεριζωμένων

αγροτικών

μαζών,

που

δημιουργούν

η

αποδιάρθρωση

των

κοινωνικοοικονομικών δομών στην ύπαιθρο και η προοδευτική καπιταλιστική
οργάνωση της αγροτικής παραγωγής66.
Η νέα βιομηχανική πραγματικότητα με την οποία βρέθηκαν αντιμέτωποι οι
αγροτικοί πληθυσμοί που αναζητούσαν εργασία στα αστικά κέντρα χαρακτηριζόταν από
φτώχεια, εξαθλίωση και σταδιακή προλεταριοποίηση67.
Όμως και στην ύπαιθρο η σταδιακή υποβάθμιση των καλλιεργητών αγροτικών
κλήρων των μεγάλων τσιφλικιών σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα δημιούργησε ένα
ευρύ σώμα άκληρων πρόσκαιρων αγροληπτών με περιορισμένα δικαιώματα στους
πόρους της κοινότητας. Οι μετασχηματισμοί της υπαίθρου, ιδιαίτερα μετά την
προσάρτηση της Θεσσαλίας το 1881, οδήγησαν σε οξυμένες συγκρούσεις. Η επιβολή
του νέου καθεστώτος έγγειας ιδιοκτησίας και η πειθάρχηση στο σεβασμό της ατομικής
ιδιοκτησίας των «απόβλητων της αγροτικής παραγωγής» που στρέφονταν σε
«παραβατικές»

συμπεριφορές

προϋπέθετε

τη

συνδρομή

ιδεολογικών

και

κατασταλτικών μηχανισμών68.
Οι έξι δημόσιες εκτελέσεις στη Θεσσαλία που σχολιάσαμε προηγουμένως, μεταξύ
23 και 28 Ιουνίου 1884, αφορούσαν άτομα που χαρακτηρίζονταν από τις εφημερίδες ως
«πρώην γεωργοί» και βοσκοί, οι οποίοι διέπραξαν ληστείες και ανθρωποκτονίες μεταξύ
των ετών 1880 και 1882. Ο χαρακτηρισμός «πρώην γεωργός» υπαινίσσεται ίσως την
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T. W. Gallant, “Murder in a Mediterranean City...”, όπ. π., σ. 22. Σε αντίθετη κατεύθυνση με τον
Gallant και για μια πιο συγκροτημένη και τεκμηριωμένη προσέγγιση των σχέσεων
αστικοποίησης-«εγκληματικότητας»-βίας βλ. A. Q. Lodhi, C. Tilly, “Urbanization, Crime and
Collective Violence...”, όπ. π., σ. 296-318.
66 Μ. Κορασίδου, «Επισκόπηση...», όπ. π., σ. 39.
67 Ελευθερία Ζέη, «Όψεις του ελληνικού 19ου αιώνα: Ο μετασχηματισμός του καθημερινού», στο
Α. Μωυσίδης, Σ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο & 20ο αιώνα, όπ. π., σ. 173.
68 Σωκράτης Πετμεζάς, «Οι κοινωνικές δομές κατά τον 19ο αιώνα», στο Α. Μωυσίδης, Σ.
Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα στον 19ο & 20ο αιώνα, όπ. π., σ. 49-69· Χρήστος
Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη. Η βιομηχανία στην ελληνική οικονομία, 1830-1940, Θεμέλιο,
Αθήνα 1993.
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υποβαθμισμένη πλέον κοινωνική θέση στο νέο καθεστώς καταμερισμού εργασίας (βλ.
πίνακα στο παράρτημα).
Η έλλειψη στατιστικών στοιχείων για την εγκληματικότητα κατά την εξεταζόμενη
περίοδο δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη σύνδεση των
ανθρωποκτονιών με τις θανατικές εκτελέσεις, ούτε για τη σύνδεση ανάμεσα στους
παραπάνω κοινωνικούς μετασχηματισμούς και την αύξηση της εγκληματικότητας που
επικαλείται ο τύπος. Τα περισσότερα ποσοτικά στοιχεία είναι διάσπαρτα και
αποσπασματικά,

κάτι

που

αποδίδεται

στους

συνεχείς

πληθυσμιακούς

μετασχηματισμούς και συνοριακές ανακατατάξεις μέχρι τον οριστικό καθορισμό των
συνόρων το 194769. Το γεγονός ότι απουσιάζουν στοιχεία όπως ο αριθμός και κοινωνική
κατάσταση των δραστών κατά έτος, καθώς και οι επιβεβλημένες ποινές, αποτρέπουν
τον/ην ερευνητή/τρια από το να σχηματίσει καθαρή αντίληψη για το είδος των
αδικημάτων, τις καταδικαστικές αποφάσεις σε θάνατο, το χρονικό διάστημα μεταξύ της
καταδικαστικής απόφασης και της εκτέλεσης των θανατικών ποινών, τον αριθμό
ατόμων που είχαν καταδικαστεί σε θάνατο και περίμεναν να εκτελεστούν στις
ελληνικές

φυλακές,

τις

απονομές

χάριτος

και

τις

εκτελέσεις

που

όντως

πραγματοποιήθηκαν. Έτσι, η μελέτη των τάσεων της εγκληματικότητας και της
απονομής δικαιοσύνης κατά την εξεταζόμενη περίοδο παραμένει μετέωρη.
Το ζήτημα της στατιστικής των εγκλημάτων και των ποινών δεν απασχολεί
μονάχα τη σύγχρονη έρευνα. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο εκφράζονται έντονες
αντιδράσεις για την απουσία εγκληματολογικής στατιστικής, η οποία αποδίδεται συχνά
στην έλλειψη πολιτικής πρωτοβουλίας και αναποτελεσματικότητας των θεσμών.
«Φαντασθείτε ότι ακόμη δεν έχομεν στατιστικήν των κακουργημάτων, ενώ αυτή
ευκωλότατα ηδύνατο να σχηματισθή, διότι ο υπουργός της Δικαιοσύνης δεν έχει πλέον
σχέσεις με δημάρχους ή επάρχους, αλλά με εισαγγελείς μετρούμενους εις τα δάκτυλα
και στενώτατα εξαρτωμένους από του υπουργού![...]», γράφει στην Ακρόπολη το 1886
ανώνυμος συντάκτης70.
Λίγες μέρες μετά δημοσιεύεται η απάντηση του Αριστοτέλη Ν. Πετσάλη,
τμηματάρχη του Υπ. Δικαιοσύνης και διευθυντή του τμήματος Δικαστικής Στατιστικής,
που συγκροτήθηκε, σύμφωνα με την επιστολή, το 1882. Ο Πετσάλης επισημαίνει το
69
70

Ε. Avdela, “Crimes violents et homicides...”, όπ. π., σ. 112.
«Οι Εγκληματίαι», Ακρόπολις, αρ. φ. 1583, 17.10.1886.
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μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο είναι απαραίτητο για τη συλλογή πληροφοριών,
δίνοντας αντίστοιχα παραδείγματα της Ιταλίας και της Γαλλίας, ενώ παράλληλα τονίζει
την έλλειψη χρηματοδότησης και την υποστελέχωση της υπηρεσίας, καθώς και την
πολιτική αστάθεια, που «δεν αφήνει θέσιν και δι’ αναγραφήν ψωραλέου τινός
κονδυλίου προς καταρτισμόν δικαστικής στατιστικής»71
Αν και συχνά επισημαίνεται από τον τύπο με βεβαιότητα ότι η Ελλάδα κατείχε
την πρωτοκαθεδρία σε θανατικές εκτελέσεις σε όλο το 19ο αιώνα, δεν υπάρχουν
στατιστικοί πίνακες των εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν για να συγκριθούν με
αυτές των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ώστε «να διακρίνωμεν την υπάρχουσαν
σπουδαιοτάτην μεταξύ αυτών διαφοράν». Επιχειρώντας να καταρτίσει ένα πρόχειρο
πίνακα βασισμένο σε μητρώα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η Ακρόπολις υπολογίζει
τους εκτελεσμένους από το 1860 μέχρι το 1887 σε 138 άτομα, με 90 από αυτούς να
έχουν εκτελεστεί για ληστεία, 40 για ανθρωποκτονία και 8 για άλλα αδικήματα72.
Για όσους σχολιάζουν το φαινόμενο της εγκληματικότητας κατά την εξεταζόμενη
περίοδο, η έλλειψη στατιστικών μεγεθών μαρτυρά την ανεπαρκή αντιμετώπιση του
εγκληματικού φαινομένου, τη δυσλειτουργία του ποινικού συστήματος και την
ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού. Παράλληλα, υπήρχαν φωνές που υποστήριζαν
ότι μια ενδεχόμενη δημοσίευση των στατιστικών θα αποκάλυπτε την «[...] αγρία
κατάσταση, εν η ευρίσκεται ακόμη η ημετέρα χώρα, και ως κράτος και ως κοινωνία
[...]»73.
Ο ιστορικός Clive Emsley έχει υποστηρίξει ότι η στατιστική των εγκλημάτων
κατά τον 19ο αιώνα αποτελούσε βασικό στοιχείο για να αναδειχθεί αυτό που γινόταν
αντιληπτό ως «ηθικό παράστημα» μιας χώρας και του λαού της. Επίσης, ήταν ένδειξη
για τις διαστάσεις του προβλήματος και την αποτελεσματικότητα των αρμόδιων θεσμών
στην αντιμετώπιση του. Η συλλογή των στοιχείων προβαλλόταν ως εμπειρική βάση
πάνω στην οποία οι κυβερνήσεις και οι νομοθέτες θα οργάνωναν την «αντεγκληματική
πολιτική» τους74.
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«Οι Εγκληματίαι», Ακρόπολις, αρ. φ. 1586, 20.10.1886.
«Αι θανατικαί εκτελέσεις εν Ελλάδι», αρ. φ. 2008, 13.12.1887.
73 «Οι Εγκληματίαι», Ακρόπολις, αρ. φ. 1588, 22.10.1886· «Μη δημοσιεύεται τα εγκλήματα»,
Ακρόπολις, αρ. φ. 3747, 26.6.1892.
74 Clive Emsley, Crime, Police & Penal Policy: European Experiences 1750-1940, Oxford
University Press, Οξφόρδη 2007
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Τα αιτήματα για συγκρότηση στατιστικών των εγκλημάτων κατά τη δεκαετία του
1880 συνοδεύτηκαν και από μια άλλη εξέλιξη που συντελείται εκείνη την περίοδο στη
δυτική Ευρώπη, η οποία θα επέτρεπε την κατανόηση του εγκλήματος και την
αποτελεσματική του πρόληψη: τη συγκρότηση της νεοσύστατης επιστήμης της
εγκληματολογίας.
Αν και έχει υποστηριχθεί ότι ο νέος επιστημονικός κλάδος, θεμελιωμένος πάνω
στις ιδέες του Τσέζαρε Λομπρόζο για τον εκ γενετής εγκληματία, βρήκε μεγάλη
απήχηση στην ελληνική κοινωνία από τις αρχές του 20ου αιώνα και στο Μεσοπόλεμο,
σε συνδυασμό με τις επικρατούσες τότε ευγονικές θεωρίες και την κληρονομικότητα
της εγκληματικής συμπεριφοράς, η μελέτη των θανατικών εκτελέσεων μας επιτρέπει να
εντοπίσουμε την ευρεία διάδοσή τους ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1880, όπως
είδαμε και στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου75.
Οι ιδέες του Λομπρόζο για τον εκ γενετής εγκληματία έμελλε να δώσουν στην
θανατική ποινή μια νέα νομιμοποιητική βάση, την οποία και θα αξιοποιήσουν πλήρως
οι υπερασπιστές της για να τονίσουν τη σημασία και τη «χρησιμότητα» των εκτελέσεων
κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Παράλληλα, οι εφημερίδες δεν παραλείπουν να
πλαισιώσουν τις εκτελέσεις με τις νέες επιστημονικές θεωρίες76.
«[...] Όλα δε τα περιστατικά του καρατομηθέντος προχθές Μανδαλώζη, η
φυσιογνωμία του, η κατασκευή του κρανίου του, αι οικογενειακαί παραδώσεις του,
κατά συνέπειαν τα κληρονομικώς μεταδοθέντα ίσως αυτώ εγκληματικά σπέρματα όλα
ηδύναντο να εμπνεύσωσιν την πεποίθησιν, ότι ανήκειν εις τον εγκληματικόν αυτόν
τύπον[...]»77, γράφει ανώνυμος συντάκτης με αφορμή την πρώτη από τις δέκα
εκτελέσεις που θα πραγματοποιηθούν στη δεύτερη περιοδεία της λαιμητόμου, από τις
27 Νοέμβρη μέχρι τις 19 Δεκέμβρη του 1887.
Η θανατική ποινή λοιπόν, εμφανίζεται ως «απαραίτητος» και «δίκαια», «[...]προς
άμυναν της κοινωνίας κατά τοιούτων τερατωδών υπάρξεων[...]» 78. Σε όλες τις
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Ε. Αβδελά, «Φυλετισμός και ευγονική...», όπ. π., σ. 148
Ο ίδιος ο Λομπρόζο, υπερασπίστηκε τη θανατική ποινή για τους εκ γενετής εγκληματίες, καθώς
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Lombroso and Italian Criminology: Theory and Politics”, στο P. Becker, R. F. Wentzel (επιμ.),
Criminals and their Scientists..., όπ. π, σ. 137-158.
77 «Αι θανατικές εκτελέσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 1991, 29.11.1887
78 «Ο Αρτόζης», Ακρόπολις, 8.6.1887, όπ. π., σ. 2.
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εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν το 1887, οι εγκληματίες παρουσιάζονται να έχουν
ανεπτυγμένα «κακούργα ένστικτα, υπερβαίνοντα τους φυσικούς σταθμούς του
εγκλήματος, υπερβαίνοντα και την αγριότητα των θηρίων ακόμα[...]»79.
Η εστίαση στα ατομικά χαρακτηριστικά των εγκληματιών επιτρέπουν την
αντιπαραθετική αναγωγή στην «ελληνική φυλή», τα θετικά γνωρίσματα της οποίας ο
«εγκληματίας» υπονομεύει. «[...] Είναι σκληρόκαρδοι, κλέπται, ματαιόδοξοι,
απατεώνες, ψεύσται, αποστρέφονται τον οικογενειακόν βίον, αποστρέφονται τα
γράμματα. [...]Ο φυσικός εγκληματίας είναι οκνηρός, δεν είναι προνοητικός, είναι
χαρτοπαίκτης και δειλός [...]»80. Αντίθετα, τα θύματα των εγκληματιών σκιαγραφούνται
ως φιλήσυχα, έντιμα, χρηστά και «χρήσιμα μέλη της κοινωνίας»81.
Το ενδιαφέρον για το βιολογικό και ψυχολογικό υπόβαθρο των εγκληματικών
τάσεων φαίνεται στις σταδιακές παρεμβάσεις των γιατρών, οι οποίοι άρχισαν να
εμπλέκονται όλο και πιο ενεργά στην ποινική διαδικασία καταλογισμού ευθυνών μέσω
εμπειρικών τεχνικών όπως οι κρανιομετρήσεις.
Στην περίπτωση του Δημήτριου Μάτσαλη, ο οποίος δολοφόνησε δυο τραπεζίτες
στην Πάτρα στις 3 Νοεμβρίου 1896, η εισαγγελία έστειλε τον πραγματογνώμονα ιατρό
Βαχατώρη να τον εξετάσει «και να αποφανθεί περί του καταλογισμού της πράξεως ή
όχι»82. Αν και ο ιατρός απεφάνθη ότι «δεν παρουσιάζει τίποτε το σπουδαίον ο
εγκέφαλος»,83 οι ερωτήσεις που απευθύνει στον δράστη σχετικά με την αναρχική του
ιδεολογία μαρτυρούν ότι την αντιλαμβάνεται ως αποτέλεσμα ψυχοδιανοητικής
παθολογίας.
Σχεδόν δυο χρόνια αργότερα, κατά τη διάρκεια της δίκης του Γεωργίου Καρδίτση
και του Ιωάννη Κυριακού για την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Βασιλιά
Γεωργίου Α’ τον Φεβρουάριο του 1898, θα δημοσιευτεί σε συνέχειες η ανακοίνωση του
ολλανδού καθηγητή Ποινικού Δικαίου G. A. van Hamel στο Δ’ Διεθνές Συνέδριο
Εγκληματολογικής Ανθρωπολογίας στη Γενεύη. Στο κείμενο παρουσιάζονται μέτρα
αντιμετώπισης του διεθνούς αναρχικού «εγκλήματος», με το τμήμα για την ποινή του
79

«Θανατικαί εκτελέσεις, αριθ. 11», Ακρόπολις, αρ. φ. 1826, 16.6.1887.
«Η νέα περί εγκλήματος θεωρία», Ακρόπολις, αρ. φ. 2000, 8.12.1887 ·Ε. Αβδελά, «Φυλετισμός
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θανάτου να είναι το εκτενέστερο84. Τελικά ο Καρδίτσης και ο Κυριακού
καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν ένα μήνα αργότερα85.
Το 1903 οι αδελφοί Αγγελής και Παναγιώτης Μαρίνης θα δολοφονήσουν έξι
άτομα στο χωρίο Καλέντζι του Μαραθώνα. Οι δυο αδελφοί θα αποτελέσουν υποκείμενα
μελέτης του Σιμωνίδη Γ. Βλαβιανού, ο οποίος θα δημοσιεύσει τα πορίσματα του στο
περιοδικό του Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις που είχε αρχίσει να εκδίδεται
μόλις ένα χρόνο νωρίτερα86. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καιροί, οι Μαρίνηδες είχαν
υποβληθεί σε «φρενολογική» εξέταση και από τον ιατρό Μιχαήλ Κατσαρά, ιδρυτή του
Αιγινήτειου Νοσοκομείου που εγκαινιάστηκε ένα χρόνο αργότερα, το 190587.
Μετά την εκτέλεση τους στις 21 Αυγούστου 1904 τα πτώματα των δυο αδελφών
μεταφέρονται στο Ανατομείο Αθηνών, όπου θα γίνει «υπό του καθηγητού κ.
Σκλαβούνου και άλλων ιατρών επιστημονική εξέτασις των εγκεφάλων και των καρδιών
των κακούργων αυτών, εις τους οποίους τόσον τα κακούργα ένστικτα είχον
αναπτυχθή»88. Πρόκειται για την πρώτη (και τελευταία) αναφορά σε μεταθανάτια
ιατρική εξέταση εκτελεσμένων εγκληματιών που διαθέτουμε για την εξεταζόμενη
περίοδο.
Έτσι βλέπουμε τον νέο ρόλο που αποκτά η θανατική ποινή στην ελληνική
κοινωνία από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η ιατρική και οι υπό συγκρότηση ακόμα στην
Ελλάδα κλάδοι της ψυχολογίας, της ψυχιατρικής και της εγκληματολογίας, βοήθησαν
με το να παρέχουν «θετικές» βάσεις, οι οποίες νομιμοποιούσαν «επιστημονικά» το
θεσμό της θανατικής ποινής και του προσέδιδαν την «ευγονική» του λειτουργία. Η
απήχηση του «βιολογικού λεξιλογίου» των παραπάνω επιστημών και στην Ελλάδα,
όπως και στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη, κατάφερε να νομιμοποιήσει την εφαρμογή της
θανατικής ποινής παρουσιάζοντας την «εγκληματικότητα» ως «καρκίνο της κοινωνίας»
στο δημόσιο διάλογο. Καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, μέχρι τις τελευταίες
εκτελέσεις του 1911, για να μετατραπούν οι «εγκληματίες» σε «μελλοθάνατους» έπρεπε
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ποινής στους αναρχικούς. «Ο αγών κατά της αναρχίας, τα προληπτικά κολαστικά μέτρα: Η ποινή
του θανάτου», Ακρόπολις, αρ. φ. 5762, 24.3.1898.
85 «Η καρατόμησις των Βασιλοκτόνων», Σκριπ, αρ. φ. 961, 28.4.1898.
86 Σιμωνίδης Γ. Βλαβιανός, «Εγκληματολογική Ανθρωπολογία. Οι δολοφόνοι του Καλεντζίου και η
φρενολογική εξέτασις αυτών υπό Σ. Γ. Βλαβιανού, ιατρού, Νευρολόγου και Ψυχιάτρου»,
Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις 2 (1903), σ. 36-39.
87 «Η Καρατόμησις των Μαρίνηδων», Αθήναι, αρ. φ. 303, 22.8.1904.
88 «Τα πτώματα των Μαρήδων», Καιροί, αρ. φ. 5149, 23.8.1904.
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-εκτός από το να διαπράξουν τα εγκλήματα που επέσυραν τη θανατική ποινή- να
καθοριστούν με σαφήνειας ως κοινωνικά (αγράμματοι, οκνηροί), πολιτικά (αναρχικοί),
ή βιολογικά/ψυχολογικά (τέρατα, εκφυλισμένοι, παράφρονες) «άλλοι»89.

89

V. A. Gatrell, The Hanging Tree. Execution and the English People, 1770-1868, Oxford University
Press, Οξφόρδη-Νέα Υόρκη 1994· Nicolas Picard, “‘Des fauves en cage’: reportages et
témoignages sur les condamnés à mort dans la presse française (années 1920-1950)”, Circé.
Histoires, cultures & sociétés, 5 (2014) http://www.revue-circe.uvsq.fr/des-fauves-en-cagereportages-et-temoignages-sur-les-condamnes-a-mort-dans-la-presse-francaise-annees-1920-1950/
(Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 20.9.2019).
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|3. Τύπος, δικαιοσύνη και θανατική ποινή

Ποιες ήταν οι σχέσεις της δημοσιογραφίας με τη δικαιοσύνη; Πώς
περιγράφονταν οι θανατικές εκτελέσεις και πως σχολιαζόταν η θανατική ποινή
στον ελληνικό τύπο; Πώς προσεγγίζουν οι εφημερίδες τους «εγκληματίες» και το
ζήτημα της «εγκληματικότητα»; Σε ποιο πλαίσιο εντάσσονται οι αντιπαραθέσεις
γιατρών και δικηγόρων για τη θανατική ποινή στο γύρισμα του αιώνα;

3.1. Οι θανατικές εκτελέσεις στον ημερήσιο τύπο

Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1870 παρατηρούνται δύο σημαντικές
αλλαγές στο ελληνικό ειδησεογραφικό πεδίο. Σε πρώτο επίπεδο, αυτοί οι
ειδησεογραφικοί μετασχηματισμοί δεν αφορούν μόνο τις ίδιες τις εφημερίδες ή τις
«ειδήσεις», αλλά συνολικά τον τύπο, το ρόλο και τη λειτουργία του μέσα στην
ελληνική κοινωνία, καθώς και την αντίληψη περί Τύπου και δημοσιογραφίας. Επιπλέον
κατά την εξεταζόμενη περίοδο επισημαίνονται μετασχηματισμοί στο είδος, τη μορφή
και την έκταση των ειδήσεων που συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο1.
Τεχνολογικές και πολιτικές εξελίξεις έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην παραπάνω
διαδικασία. Με την ενοποίηση της υφηλίου μέσω της ανάπτυξης σιδηροδρομικών και
τηλεγραφικών δικτύων η αντίληψη του χώρου και του χρόνου μεταβάλλονται ριζικά,
συμβάλλοντας στην ταχύτητα και την ευκολία διακίνησης ανθρώπων, εφημερίδων,
ιδεών και ειδήσεων. Η ενημέρωση πλέον γίνεται συνώνυμη με την ταχύτητα και η
«είδηση» μετατρέπεται σε εμπόρευμα, μεταβάλλοντας πρακτικές, χρήσεις, αντιλήψεις
αλλά και τα συστήματα «ιεράρχησης των πληροφοριών» στο πλαίσιο των νέων αξιών
που θέτει η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία και η πολιτική ζωή, παράλληλα με τη
σταδιακή εδραίωση των αντιπροσωπευτικών δημοκρατικών συστημάτων και θεσμών.
Επιπλέον, οι νέες τεχνικές εκτύπωσης και εικονογράφησης δεν άλλαξαν μονάχα την
1 Νάση

Μπάλτα, «Η εξέλιξη της ειδησεογραφίας στις ελληνικές εφημερίδες τον 19ο αιώνα», στο
Λουκία Δρούλια (επιμ.), Ο ελληνικός τύπος, 1784 ως σήμερα: Ιστορικές και θεωρητικές
προσεγγίσεις, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2005, σ. 63-70.
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αισθητική των έντυπων αλλά συνέβαλαν και στην επιτάχυνση της κυκλοφορίας τους σε
μια περίοδο που όλο και περισσότερες εφημερίδες γίνονται καθημερινές2.
Ποιες είναι όμως οι σχέσεις μεταξύ του Τύπου, του ποινικού-δικαστικού
μηχανισμού και της αντίληψης περί νόμου που διαχέεται και κυριαρχεί σε μια κοινωνία
και ποιες πτυχές των σχέσεων αυτών μπορεί να φέρει στο προσκήνιο η μελέτη της
θανατικής ποινής κατά την εξεταζόμενη περίοδο;
Όπως επιχειρήσαμε να δείξουμε, ο Τύπος αποκτά σταδιακά σημαντική θέση στην
καθημερινότητα της ελληνικής κοινωνίας προς το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.
Οι δημοσιογράφοι εξέταζαν κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής και το πεδίο του νόμου
και της δικαιοσύνης δεν αποτελούσε εξαίρεση.
Τόσο η δημοσιογραφία όσο και ο νόμος, ως κοινωνικοί θεσμοί, βρίσκονται σε
άμεση αλληλεπίδραση, συνθέτουν «πραγματικότητες» για το έγκλημα, τη δικαιοσύνη ή
την κοινωνική ευταξία. Δημοσιογραφία και νόμος προάγουν από κοινού πληθώρα
νοημάτων και συγκροτούν αντιλήψεις για τη «δικαιοσύνη», συγχωνεύοντας γεγονότα
με κανονιστικούς λόγους, αξίες, συστήματα σκέψης και μύθους3.
Παράλληλα, η δημοσιογραφική δραστηριότητα επικεντρωνόταν σε νομικά
ζητήματα με αποτέλεσμα τη διάδοση γνώσεων και αντιλήψεων πάνω σε θέματα
δικαστικών πρακτικών, ακόμα και αν αυτή η διάδοση ήταν σε πολλά σημεία
πλημμελής. Όπως έχει πρόσφατα υποστηριχθεί, η ανάγνωση των εφημερίδων
διαμόρφωσε μια κοινή «νομική κουλτούρα», ακόμα και μέσα από τα πιο
εντυπωσιοθηρικά άρθρα4.
Με την έννοια νομική κουλτούρα (legal culture), έχουν οριστεί οι ιδέες, οι
στάσεις, οι αξίες και οι γνώμες που διατηρεί μια κοινωνία για το νόμο και τη
δικαιοσύνη. Η έννοια αυτή βρίσκεται σε άμεση σχέση και αλληλεπίδραση με τη λαϊκή
κουλτούρα από τη στιγμή που καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στη σφαίρα του

2 Στο

ίδιο, σ. 66.
V. Ericson, Representing Order: Crime, Law and Justice in the News Media, University of
Toronto Press, Τορόντο 1991.
4 Nicolas Picard, “Newspapers and the making of popular legal culture. The example of the death
penalty in France”, στο Virginia Amorosi, Valerio Massimo Minale (επιμ.), History of Law and
Other Humanities: Views of the Legal World Across the Time, Dykinson, Μαδρίτη 2019, σ. 471482.
3 Richard
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καθημερινού, μέσω των εφημερίδων. Μιλάμε δηλαδή για μια λαϊκή νομική κουλτούρα
(popular legal culture)5.
Αν και εξειδικευμένος τύπος για δικαστικά θέματα ή την εγκληματικότητα δεν
υπήρχε στην Ελλάδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η ίδρυση της εφημερίδας
Ακρόπολις του Βλάση Γαβριηλίδη, το 1883, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάχυση της
λαϊκής νομικής κουλτούρας. Η εφημερίδα έφερε νέα δεδομένα στις δημοσιογραφικές
και ειδησεογραφικές πρακτικές. Για πρώτη φορά εισάγονται στον ελληνικό τύπο οι
ανταποκρίσεις από ειδικούς απεσταλμένους σε όλη την Ελλάδα, ενώ από τα μέσα της
δεκαετίας του 1880, η Ακρόπολις αναδεικνύει σε σημαντικό τμήμα της ειδησεογραφίας
τις ειδήσεις που αφορούν το αστυνομικό δελτίο, τη δικαιοσύνη και την
εγκληματικότητα6.
Στις παραπάνω θεματικές που εγκαινιάζει η Ακρόπολις, και αρχίζουν να
καταλαμβάνουν σταθερή θέση στις στήλες των περισσότερων αθηναϊκών εφημερίδων,
περιλαμβάνεται και η λεπτομερής περιγραφή εκτελέσεων κάθε φορά που αυτές
πραγματοποιούνταν και ο σχολιασμός του θεσμού της θανατικής ποινής.
Το ενδιαφέρον του τύπου για τη θανατική ποινή και τις εκτελέσεις από τη
δεκαετία του 1880 δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Την ίδια περίοδο οι
περιγραφές των εκτελέσεων και άλλων «συγκλονιστικών» γεγονότων όπως δίκες για
ανθρωποκτονίες γίνονται όλο και πιο διεξοδικές στη Γερμανία και στη Γαλλία7.
Ορισμένοι μελετητές, επιχείρησαν να οριοθετήσουν χρονολογικά τις περιόδους
που η θανατική ποινή αποτέλεσε αντικείμενο δημοσίου ενδιαφέροντος τόσο σε επίπεδο
πολιτικών συζητήσεων όσο και στο πεδίο αντιπαραθέσεων μεταξύ ειδημόνων (νομικοί,
ιατροί κλπ.), που σχηματίζουν «λόγους» και «γνώσεις» πάνω στην ποινή του θανάτου,
την κατάργηση ή τη διατήρηση της. Οι δεκαετίες 1880-1910 συνιστούν μια από τις
τρεις περιόδους που έχουν επισημανθεί για την έντονη παραγωγή λόγων, γνώσεων και
αντιπαραθέσεων για τη θανατική ποινή ( οι υπόλοιπες είναι οι δεκαετίες 1820–1850 και
η περίοδος μετά το 1970). Έτσι, το ενδιαφέρον του ελληνικού τύπου αποτελεί κομμάτι
αλλά και αντανάκλαση ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού προβληματισμού πάνω στη
5 Lawrence

M. Friedman, “Law, Lawyers and Popular Culture”, The Yale Law Journal 98 (1989), σ.
1579-1606 · βλ. επίσης, Stewart MacAuley, “Popular Legal Culture: An Introduction”, στο ίδιο, σ.
1545-1558.
6 Ν. Μπάλτα, “Η εξέλιξη της δημοσιογραφίας...”, όπ. π., σ. 67.
7 R. J. Evans, όπ. π., σ. 403 · N. Picard, “Newspapers and the making...”, όπ. π., σ. 471
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θανατική ποινή, καθώς, όπως θα επιχειρήσουμε να δείξουμε στην πορεία του
κεφαλαίου, οι στήλες των εφημερίδων «φιλοξένησαν» πληθώρα λόγων και
αντιπαραθέσεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο8.
Πώς λοιπόν μεταδίδονταν οι ειδήσεις των θανατικών εκτελέσεων από τον
ελληνικό τύπο, πώς σχολιάζονταν και τι στάσεις τηρούσαν οι εφημερίδες απέναντι στο
φαινόμενο; Υπήρχε μια σταθερή «δομή» την οποία ακολουθούσε ο τύπος για να
«αφηγηθεί», τις εκτελέσεις όπως παρουσιάζει για τη γαλλική περίπτωση η Marine
M’sili9;
Ο

γενικός

τίτλος

«Αι

καρατομήσεις»

ή

«Αι

θανατικές

εκτελέσεις»

επαναλαμβάνεται σταθερά στις περισσότερες εφημερίδες σε όλη την εξεταζόμενη
περίοδο όποτε πραγματοποιούνταν εκτελέσεις. Μέσα στη δεκαετία του 1880 το συμβάν
αναγγελλόταν με σχεδόν στερεοτυπικά ρητορικά σχήματα, όπου περιγραφόταν η
παραλαβή της λαιμητόμου και των καταδίκων με προορισμό τον τόπο της εκτέλεσης :
«Ηγγέλθη ότι η Μπουμπουλίνα παραλαβούσα την λαιμητόμον και τους εγκληματίας
οίτινες

μέλλουσι

να

υποστώσι

την

θανατικήν

εκτέλεσιν

απέπλευσεν

εις...

(τοποθεσία)»10, «Η λαιμητόμος ήρξατο της απαισίου αυτής περιοδείας...» 11, «Η
λαιμητόμος ήρξατο του φοβερού αυτής έργου [...]»12.
Στη συνέχεια δίνονται στη δημοσιότητα τα ονόματα και η ηλικία των καταδίκων
και τα εγκλήματα τα οποία διέπραξαν. Μια σημαντική εξέλιξη σε αυτό το στάδιο της
ανταπόκρισης προσφέρει η εφημερίδα Ακρόπολις. Από το 1887 η περιγραφή των
εγκλημάτων και των εγκληματιών γίνεται σε αυτόνομη στήλη, ξεχωριστή από αυτή που
περιγράφει την εκτέλεση, στην οποία δίνονται οι πληροφορίες για το ιστορικό του
εγκλήματος13. Άλλη μια καινοτομία αποτελεί η εισαγωγή σκίτσων με τα πρόσωπα των
εγκληματιών που συνοδεύονται από φυσιογνωμικές περιγραφές14.
Σχετικά με τη διαδικασία των εκτελέσεων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο τρόπος
που περιγράφεται ακολουθεί κάποια καθορισμένα αφηγηματικά στοιχεία. Στην αρχή
8 M.

Soula, “L’histoire de la peine de mort...”, όπ. π., σ. 11.
M’sili, “Une mise en scène de la violence légitime: les exécutions capitales dans la presse
(1870-1939)”, στο R. Bertrand, A. Carol (επιμ.), L’ exécution capitale..., όπ. π., σ. 167-178.
10 «Αι εκτελέσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 805, 24.6.1884.
11 «Αι θανατικαί εκτελέσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 176, 24.6.1884.
12 Αιών, αρ. φ. 4.995, 8.6.1887.
13 «Ο Αρτόζης», Ακρόπολις, αρ. φ. 1316, 8.6.1887. · «Αι εκτελέσεις, αριθ. 2, Ο Κοτρώνης», αρ. φ.
1317, 9.6.1887.
14 «Ο Κοτρώνης: Τα χαρακτηριστικά του», Ακρόπολις, αρ. φ. 1317, 9.6.1887 σ. 2.
9 Marine
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των άρθρων παρουσιάζεται συνήθως το στήσιμο της λαιμητόμου και η προσέλευση των
κατάδικων, των δημίων και των αρχών στον τόπο των εκτελέσεων: «Την 9ην ώραν
απόσπασμα ιππέων ισχυρόν εκόμισε τους κατάδικους [...] μέλλοντας να καρατομηθώσιν
εις....[...]»15, «[...] Εν τω σιδηροδρομικώ σταθμώ παρήσαν ο κύριος φρούραρχος, ο
μοίραρχος, ολίγον ιππικόν [...], περί το λυκαυγές εκομίσθησαν και οι κατάδικοι [...]» 16.
Παράλληλα παρουσιάζεται και η συγκέντρωση του πλήθους: «Συνήχθη κόσμος πολύς...
[...]»17, «[...] Πλήθος άπειρον κατέλαβον πέριξ θέσεις επί τον λόφων» 18. Στη συνέχεια
περιγράφεται η συμπεριφορά των μελλοθάνατων κατά την άνοδο τους στο ικρίωμα και
η στάση τους απέναντι στον επικείμενο θάνατο τους ενώ ταυτόχρονα διαβάζεται η
καταδικαστική απόφαση: «[...] ήκουσε μετά σπανίας και θαυμαστής αταραξίας την
ανάγνωσιν της καταδικαστικής αποφάσεως, χωρίς ουδέ στιγμήν το βλέμμα του να
εκφράση δέος προ της θέας του απαισίου ικριώματος[...]» 19, «[...] εφάνη ωχρός και
ηγωνία να δειχθή γενναίος. Προσβλέψαν την λαιμητόμον ήρχισε να τρέμη αφανώς
[...]»20. Επιπλέον, οι ανταποκριτές δεν παραβλέπουν να μεταφέρουν και την
αλληλεπίδραση των μελλοθάνατων με τους δημίους και τις αρχές: «Καϊμένε Τελώνη, συ
δε φταις. Ο Μπένσης ο εισαγγελεύς με έστειλεν εδώ [...]. Μετά τας λέξεις αυτάς
αντήλλαξε φιλικώτατον ασπασμόν μετά του δημίου [..]»21. «[...] Ο Ασημακόπουλος
καπνίζει σπασμωδικώς. Καλεί τον Φ. Παρασκευαΐδην παρακολουθήσαντα την συνοδίαν
από της εξόδου των φυλακών. Τον παρακαλεί να τον ασπασθεί. Ο κ. Παρασκευαΐδης τω
κάμνει την χάριν[...]»22. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα τελευταία λόγια των
μελλοθάνατων και την αποδοχή (ή και όχι) της τιμωρίας τους: «[...] Πατέρες και
μητέρες! Μάθετε τα παιδιά σας γράμματα και διδάξετε αυτά να μην κάμνουν το κακόν.
Εγώ κατά τα κακουργήματα μου δικαίως τιμωρούμαι [...]» 23. «Αδέλφια, εγώ ποτέ μου
το χέρι μου δεν το έβαψα στο αίμα, ούτε έκλεψα· πηγαίνω άδικα» 24. Τέλος περιγράφεται
η στιγμή της καρατόμησης: «Χράπ! Ακούεται και η κεφαλή του χωρίζεται του
15

«Καρατόμησις κακούργων Παλαμά», Ακρόπολις, αρ. φ. 1322, 13.6.1887.
«Η εν Λαρίσση θανατική εκτέλεσις», Ακρόπολις, αρ. φ. 1827, 18.8.1889.
17 «Ο χθες καρατομηθείς εν Κεφαλληνιά», Ακρόπολις, αρ. φ. 1332, 23.6.1887.
18 «Η εν Κερκύρα θανατική εκτέλεσις», Ακρόπολις, αρ. φ. 1996, 4.12.1887.
19 «Η καρατόμησις του Κριντζινέλη», Ακρόπολις, αρ. φ. 1328, 19.6.1887.
20 «Πρώτη θανατική εκτέλεσις: Ο Μανδαλώζης» Ακρόπολις, αρ. φ. 1.990, 28.11.1887.
21 «Η εν Ληξουρίω Γ’ θανατική εκτέλεσις», Ακρόπολις, αρ. φ. 1997, 5.12.1887.
22 «Αι χθεσιναί θανατικαί εκτελέσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 329, 24.11.1892
23 «Θανατικαί εκτελέσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 2008, 16.12.1887
24 «Αι χθεσιναί εκτελέσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 2005, 19.12.1887.
16
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σώματος»25, «η μάχαιρα καταπίπτουσα εκπληροί τον προορισμόν της» 26, «[...] Μετ’
ολίγας στιγμάς η κεφαλή του καταπίπτει εις τον κάτωθεν χαίοντα αιματόφυρτον
σάκκον[...]»27.
Οι παραπάνω έξι «ακολουθίες» αποτελούν τις βασικές «αρχές σκηνοθεσίας» των
εκτελέσεων που εισάγονται από την Ακρόπολη και υιοθετούνται και από άλλες
εφημερίδες της εξεταζόμενης περιόδου. Με αυτό τον τρόπο οι εκτελέσεις,
παρουσιάζονται ως «κωδικοποιημένες», οργανωμένες, διοικητικές πράξεις28.
Τα καινοφανή εντυπωσιοθηρικά «ρεπορτάζ» με τη λεπτομερή «κάλυψη» των
θανατικών εκτελέσεων δεν πέρασαν απαρατήρητα. Με τη μαζικοποίηση της
κυκλοφορίας των εφημερίδων, τη συνεχή ροή ειδήσεων και πληροφοριών και τη
σταδιακή επαγγελματοποίηση του δημοσιογραφικού κλάδου, οι θανατικές εκτελέσεις
και ο τρόπος με τον οποίο μεταδίδονταν κατά την εξεταζόμενη περίοδο, θα γίνουν
αφορμή έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ των εφημερίδων ως προς την ιδιότητα και το
ρόλο του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
«Επικατάρατοι αι εφημερίδες! επικατάρατος ο τύπος! επικατάρατος ο
Γουτεμβέργιος όστις τον εφεύρεν! [...] Δεν ημπορώ ν’ αναγνώσω εφημερίδα χωρίς ν’
ανεύρω καρατομήσεις καταδίκων, εικόνας καταδίκων, συνεντεύξεις μετά δημίων,
περιγραφάς κεφαλών αποτετμημένων, ιστορίας της λαιμητόμου και άλλα πράγματα
φρικώδη και αποτρόπαια [...]», γράφει ο Μπάμπης Άννινος με το ψευδώνυμο
«Αββακούμ» στην εβδομαδιαία εφημερίδα Άστυ, μετά την πρώτη εβδομάδα εκτελέσεων
τον Ιούνιο του 1887, σατιρίζοντας τη μανία των εφημερίδων «αίτινες κόπτονται, ποια
να προφθάση πρότερον να δημοσιεύσει τερατώδεις περιγραφάς και συνεντεύξεις και
εικόνας

κακούργων!».

Στο

ίδιο

φύλλο

διακωμωδείται

και

η

πρωτοφανής

δημοσιογραφική πρακτική των συνεντεύξεων με τους καταδίκους: «Μετά τον Αρτόζην
ο Κοτρώνης. Δευτέρα αποκεφάλισις και δεύτερον μαρτύριον συνεντεύξεων. Δεν
αφήκαν τον χριστιανόν να αναπνεύση. Εις τινα συντάκτην εφημερίδος είπε κατά την
τελευταίαν στιγμήν: -Τουλάχιστον μετ’ ολίγας ώρας ησυχάζω. Εννόει από τους
δημοσιογράφους»29.
25

«Αι χθεσιναί θανατικαί εκτελέσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 329, 24.11.1892.
«Αι εν Ναυπλίω καρατομήσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 333, 28.11.1892.
27 «Η καρατόμησις των Μαρίνιδων» Αθήναι, αρ. φ. 303, 22.8.1904.
28 M. M’sili, “Une mise en scène de la violence légitime...”, όπ. π., σ. 170.
26
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Αν και το Άστυ δεν κατονόμασε ρητά τις εφημερίδες και τους δημοσιογράφους
που καλύπτουν τις εκτελέσεις -άλλωστε, σε όλη την υπό εξέταση περίοδο τα
περισσότερα άρθρα είναι ανυπόγραφα-, η Ακρόπολις απαντά την ίδια μέρα στη
σατιρική εφημερίδα με ειρωνικό ύφος αφήνοντας υπονοούμενα για μεσοβέζικη
πολιτική στάση και κενολογία. «[...]Τα κακουργο-διπλωματικά του απαράμιλλα· αλλά
και ο απαράμιλλος Αββακούμ είναι πάλιν εις το ζενίθ του με την Αιματηράν του
αλλοφροσύνην, ούτε περιγράφεται, ούτε λέγεται το τι είνε. Μόνον διαβάζεται ή μάλλον
τρώεται ή μάλλον ροφάται»30.
Σχολιάζοντας το δημοσιογραφικό πανδαιμόνιο και τα σκανδαλοθηρικά άρθρα για
τις εκτελέσεις του Ιουνίου, η εφημερίδα Αιών καταγγέλλει τους συναδέλφους που
σκιαγραφούν με «δραματικάς και μυθιστορικάς» περιγραφές τους μελλοθάνατους.
Τέτοιες περιγραφές «περιέβαλον εν τω πνεύματι αυτών τους καρατομουμένους δια
δόξης αθανάτου και αίγλης θελκτικής», ενώ ταυτόχρονα «εξήλειψαν την δυσφημίαν
των θανατικών εκτελέσεων, εξηγίασαν δε την λαιμητόμον και τον δι’ αυτής θάνατον
απέδειξαν κατόρθωμα ανδρείας, άθλον μεγαλόφρονος ηρωισμού». Κλείνοντας, ο
συντάκτης του Αιώνος απευθύνει παράκληση στους συναδέλφους του να σταματήσουν
την «επιβλαβή» πρακτική των συνεντεύξεων και τη δημοσίευση άρθρων που
υποθάλπουν την ηρωοποίηση των μελλοθάνατων31.
Με τη σειρά της, η εφημερίδα Εφημερίς του Δημητρίου Κορομηλά θα εκφράσει
την ανησυχία της για τη μετατροπή των εφημερίδων σε «εικονογραφικόν λεύκωμα των
καρατομουμένων κακούργων» όταν πραγματοποιούνται εκτελέσεις, κάτι που υποτιμά
τον ρόλο της δημοσιογραφίας, ο οποίος δεν είναι μόνο «η πλήρωσις της περιεργίας του
πολλού κοινού και η παντί τρόπω υπόθαλψις του ορμεμφύτου και των ορέξεων αυτού,
αλλά προ παντός η μετά ψυχολογικής λεπτότητος και θυσιών εν ανάγκη
διαπαιδαγώγησις και διαφώτισις αυτού»32. Αφορμή για το άρθρο αποτέλεσε ένα
υποτιθέμενο περιστατικό όπου ένας αγράμματος λαχανοπώλης, ακούγοντας τους
πωλητές της εφημερίδας Ακρόπολις που διατυμπάνιζαν τα περιεχόμενα με τις εικόνες
29

Αποσπάσματα από τις στήλες «Αλλοφροσύνη αιματηρά», «Αττικαί ημέραι» και «Φόλαι», Το
Άστυ, αρ. φ. 91, 14.6.1887. Ο Χαράλαμπος ή Μπάμπης Άννινος ήταν από τους ιδρυτές και
τακτικός συντάκτης της εφημερίδας, μαζί με τον αδερφό του Θεμιστοκλή.
30 Ακρόπολις, αρ. φ. 1522, 14.6.1887.
31 Αιών, αρ. φ. 5005, 18.6.1887.
32 Εφημερίς, αρ. φ. 169, 18.6.1887.
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των «κακούργων του Παλαμά», κοίταξε το πρωτοσέλιδο -που φιλοξενούσε τις εικόνες
των υποψήφιων δημάρχων- και είπε, βλέποντας τη μορφή του Χ. Ράλλη: «Για ιδές
αυτόν τον λεβέντη τι όμορφος που είνε! Τι αμαρτία να τον χαλάσουν!»33 (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Οι δήμαρχοι...και οι κακούργοι. Ακρόπολις, αρ. φ. 1818, 10.6.1887.

Υπήρξαν περιπτώσεις που το κυνήγι των εφημερίδων για εντυπωσιακές ειδήσεις
οδήγησε στην ανακοίνωση εκτελέσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Στις 18
Ιουλίου του 1903 ανακοινώθηκε σε αθηναϊκές εφημερίδες ότι θα γινόντουσαν εννέα ή
δέκα εκτελέσεις (ανάλογα με την εφημερίδα) την επόμενη ημέρα στο Ναύπλιο 34. Τελικά
οι εκτελέσεις δεν πραγματοποιήθηκαν και κάθε εφημερίδα έδωσε τις δικές της
ερμηνείες για τα αίτια της αναβολής. Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις
στον τύπο, με ορισμένες εφημερίδες να επιτίθενται η μια στην άλλη, υποτιμώντας τη
δημοσιογραφική τους αρτιότητα. Η εφημερίδα Εμπρός του Δημήτριου Καλαποθάκη, σε
άρθρο με τίτλο «Η καρατόμησις της αλήθειας», μεταφέρει τα λόγια του υπουργού
Δικαιοσύνης Παναγιώτη Μερλόπουλου, ο οποίος απευθυνόμενος προς τους
δημοσιογράφους σχολιάζει: «Απορώ και δεν ειξεύρω εις τι ν’ αποδώσω την

33
34

Στο ίδιο.
«Θανατικαί εκτελέσεις», Αθήναι, αρ. φ. 271, 18.7.1903 · «Δέκα καρατομήσεις», Σκριπ, αρ. φ.
7527, 18.7.1903.
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προσπάθειαν αυτήν εις την δημιουργία ειδήσεων, αι οποίαι να κρατούν εις αγωνίαν την
κοινωνίαν. Καρατομήσεις σας βεβαιώ δεν θα γείνουν»35.
Τελικά λίγες μέρες αργότερα στις 23 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις
εκτελέσεις στο Παλαμήδι, εντείνοντας περισσότερο το κλίμα σύγχυσης. Η εφημερίδα
Εμπρός μιλάει με αποτροπιασμό για «Τα βασανιστήρια του Παλαμηδίου»
παρομοιάζοντας την πρακτική των αναβολών με εικονικές εκτελέσεις. Μάλιστα ρίχνει
τις ευθύνες στον υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος «έπρεπε να γνωρίζει ότι τα
βασανιστήρια εν Ευρώπη κατηργήθησαν προ πολλού και ότι εν Ελλάδι ουδέποτε
ετελέσθησαν»36.

Εικόνα 2: «Το λάθος της λαιμητόμου. Έκοψε τους

Εικόνα 3: «Kαι τι αισθάνεσθε, παρακαλώ τώρα

κατάδικους αντί να κόψει τους δημοσιογράφους οι

που δεν έχετε κεφάλι;» Σκριπ, αρ. φ. 7536,

οποίοι περιέγραψαν τας καρατομήσεις», Σκριπ, αρ. φ.

27.7.1903

7536, 27.7.1903.

Με τη σειρά της η εφημερίδα Σκριπ, στοχοποιεί τους δημοσιογράφους, «τινές των
οποίων εις καθαρός συμφεροντολογικόν λόγον αποβλέποντες, προεκάλεσαν άνευ λόγου
θόρυβον, εντελώς αδικαιολόγητον, περί το θέμα τούτο». ( Εικόνες 2, 3.)37.

35

«Η καρατόμησις της...αλήθειας», Εμπρός, αρ. φ. 2418, 19.7.1903.
«Τα βασανιστήρια του Παλαμηδίου», Εμπρός, αρ. φ. 2423, 24.7.1903.
37 «Η αιματοχυσία της λαιμητόμου εις το Παλαμήδι», Σκριπ, αρ. φ. 7533, 24.7.1903.
36
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Προς το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου η συρροή δημοσιογράφων στους
τόπους των εκτελέσεων και οι λεπτομερείς ανταποκρίσεις από τη διαδικασία φαίνεται
να περιορίζεται σημαντικά. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάποια νομοθετική πράξη που να
στόχευε συγκεκριμένα στη ρύθμιση της παρουσίας των δημοσιογράφων ή τη
λογοκρισία των περιγραφών των εκτελέσεων, όπως στην περίπτωση της Γερμανίας,
όπου η είσοδος των δημοσιογράφων στον τόπο των εκτελέσεων και η «αναμετάδοση»
των εκτελέσεων «θα έπρεπε να διεξαγόταν με την απαιτούμενη σοβαρότητα»38.
Σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των σκανδαλοθηρικών περιγραφών φαίνεται να
έπαιξε η αυστηρότερη εφαρμογή του νόμου ΒΝΘ’ του 1892, ο οποίος στόχευε κυρίως
στην απομάκρυνση των εκτελέσεων από τα μάτια του πλήθους, χωρίς να κάνει ρητή
αναφορά στον τρόπο με τον οποίο γινόταν η δημοσιογραφική τους «κάλυψη».
Το 1911, οι δεκατέσσερις εκτελέσεις που έγιναν στο Παλαμήδι στις 11 Μαρτίου,
έλαβαν ελάχιστη δημοσιογραφική προσοχή συγκριτικά με το παρελθόν, καθώς οι αρχές
προχώρησαν με ταχύτητα και μυστικότητα στην πραγματοποίηση τους. Το συμβάν
δημοσιεύτηκε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες μια μέρα αργότερα. Η εφημερίδα
Εμπρός σημειώνει ότι ορισμένες αθηναϊκές εφημερίδες υποδέχθηκαν θετικά το γεγονός
ότι «εκαρατομήθησαν δεκατέσσαρες κατάδικοι εις το Παλαμήδι και ο τύπος ελάχιστα
ησχολήθη με τας καρατομήσεις ταύτας, αντί, όπως άλλοτε, να δημοσιεύσουν εικόνας
και μακράς περιγραφάς»39.

3.2. Εγκληματικότητα, εγκληματίες και δημοσιογραφικές πρακτικές
Οι εφημερίδες, όπως τα βιβλία, τα τραγούδια, τα θεατρικά έργα κλπ., έχουν
παραδοσιακά συνδέσει την «εγκληματική πραγματικότητα» με ένα μεγάλο μέρος του
ρεπερτορίου τους. Οι μελέτες πολιτισμικής ιστορίας για τον 19ο αιώνα έχουν δείξει τη
σημασία της μαζικής έντυπης παραγωγής στην προβολή του εγκλήματος, πράγμα που
το καθιστά ορατό και κοινωνικά προσβάσιμο. Επιπλέον, ο ημερήσιος τύπος συμβάλλει
στη διάχυση ενός ομοιογενούς, κανονικοποιημένου φαντασιακού, διαμορφώνοντας
κοινές αντιλήψεις για το τι είναι ανεκτό και τι όχι40.
38

R. J. Evans, όπ.π., σ. 403-404.
«Η ουρά του όνου», Εμπρός, αρ. φ. 5170, 16.3.1911.
40 Dominique Kalifa, Crime et culture au XIXe siècle, Perrin, Παρίσι 2005.
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Παράλληλα, για τους ιστορικούς και εγκληματολόγους που ακολουθούν τη
θεωρία του Norbert Elias, οι εφημερίδες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάρθρωση
προτιμήσεων, διακρίσεων και ευαισθησιών κατά τη «διαδικασία του πολιτισμού».
Όπως έχει υποστηριχθεί για την περίπτωση της Βρετανίας και θα επιχειρήσουμε να
δείξουμε για την Ελλάδα κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, οι αναπαραστάσεις
της εγκληματικότητας ή της βίας επιτρέπουν στο αναγνωστικό κοινό να «βιώσει» τα
αποτελέσματα των παραπάνω φαινομένων με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους που
«αγγίζουν» τα ηθικά συναισθήματα της αξιοπρέπειας, της ιδιωτικότητας, της
ελευθερίας ή της αυτοσυγκράτησης41.
Βλέπουμε έτσι την κυριότερη λειτουργία των έντυπων που αφιερώνουν μεγάλο
μέρος της αρθρογραφίας τους στην εγκληματικότητα στα τέλη του 19ου αιώνα, που δεν
είναι άλλη από την μετάδοση, άμεσων ή έμμεσων, ηθικοπλαστικών μηνυμάτων. Στην
περίπτωση της εφημερίδας Ακρόπολις, οι λεπτομερείς περιγραφές των εγκλημάτων
κρίνονται απαραίτητες για να αναδειχθούν οι διαστάσεις του προβλήματος, καθώς,
όπως θα δούμε παρακάτω, καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο η εφημερίδα θεωρεί την
εγκληματικότητα ως ένδειξη ηθικής εξαχρείωσης42.
Μαζί με τα ηθικοπλαστικά μηνύματα, η ειδησεογραφία για την εγκληματικότητα
προωθεί και ένα σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας κοινωνικοποίησης, φέρνοντας
κοντά μέλη κοινωνικών ομάδων, παρέχοντας τους ένα κοινό αίσθημα του ανήκειν στα
ταχύτατα αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα. Αισθήματα όπως η αποστροφή, ο τρόμος, ο
οίκτος κλπ. βιώνονταν συλλογικά και τα ρεπορτάζ με αιματηρές λεπτομέρειες από τους
τόπους των εγκλημάτων ερέθιζαν τα πιο μακάβρια αντανακλαστικά του αναγνωστικού
κοινού, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούσαν και ως μέσο συσπείρωσης της νομοταγούς
κοινωνίας απέναντι στο έγκλημα43.
Ας επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνονται οι λόγοι
για τα εγκλήματα και την εγκληματικότητα κατά την εξεταζόμενη περίοδο, εστιάζοντας
στις σχετικές ειδικές στήλες εφημερίδων αλλά και στον τρόπο με τον οποίο
41

Richard V. Ericson, “Mass media, Crime, Law and Justice: An Institutional Approach”, The
British Journal of Criminology 31 (1991), σ. 219-249.
42 Ν. Μπάλτα, «Η εξέλιξη της ειδησεογραφίας...», όπ. π., σ. 68
43 Philippe Chassaigne, “Popular representations of crime: the crime broadside – a subculture of
violence in Victorian Britain?”, Crime, History & Societies 3 (1999), σ. 23-55· Nicole Rafter
(επιμ.), The Origins of Criminology: A Reader, Routledge, Νέα Υόρκη 2009, σ. 326-329.
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παρουσιάζονται στον τύπο τα εγκλήματα και οι τελευταίες στιγμές των μελλοθάνατων.
Στον τομέα της ειδησεογραφίας για το έγκλημα ίσως καμία άλλη εφημερίδα στα τέλη
του 19ου αιώνα δεν δίνει τόση έμφαση στην εγκληματικότητα περισσότερο από την
Ακρόπολη του Βλάση Γαβριηλίδη.
Ήδη από τα πρώτα έτη της κυκλοφορίας της η εφημερίδα αφιερώνει ειδικές
στήλες για δικαστικά ζητήματα, το δικαστικό και σωφρονιστικό σύστημα, την
εγκληματικότητα και τη δημόσια ασφάλεια. Σε ένα από τα πρώτα μεγάλα ρεπορτάζ της
εφημερίδας, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως «πολιτικοκοινωνική», επιχειρείται
απολογισμός της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το ελληνικό κράτος από «υλικήν,
πολιτικήν, κοινωνικήν και ηθικήν» σκοπιά44.
Το ζήτημα του σεβασμού του νόμου και της ασφάλειας είναι από τα πρώτα
θέματα που θίγει η εφημερίδα στην σειρά άρθρων που θα δημοσιευτούν μεταξύ 13 και
21 Νοεμβρίου 1884. Για την Ακρόπολη, αν και η δημόσια ασφάλεια έχει διασφαλιστεί
από την αρχή της δεκαετίας του 1870 με την αυστηρότερη στάση του ποινικού
κατασταλτικού μηχανισμού απέναντι στη ληστεία, η επίτευξη της ατομικής ασφάλειας
βρίσκεται ακόμα σε νηπιακό στάδιο για την Ελλάδα την περίοδο που γράφεται το
άρθρο. «[...] Και φύσει δυστυχώς ο Έλλην επ’ ελάχιστον κατέχει τον αυθόρμητον προς
τον νόμον, προς την ξένην, δημοσίαν ή ιδιωτικήν ιδιοκτησίαν και προς την ατομικήν
ελευθερίαν του άλλου, σεβασμόν, και η διοίκησις εν γένει και ο τρόπος του
πολιτεύεσθαι και κυβερνάν παρ’ ημίν ουδόλως συνετέλεσαν ή συντελούσι να επιβληθή
ο σεβασμός ούτος [...]»45.
Λόγοι όπως οι παραπάνω, για τη δυσλειτουργία των δικαστικών θεσμών, την
απροθυμία ενεργής παρέμβασης του κράτους για την καταστολή του εγκλήματος, την
ατιμωρησία, και υπαινιγμούς ή ρητές αναφορές στη διαφθορά του πολιτικού
συστήματος που υποθάλπει και αναπαράγει την εγκληματικότητα, βρίσκουν συχνά τη
θέση τους στις στήλες της Ακρόπολης καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο.
Σε δημοσίευμα του 1885 η εφημερίδα θα τονίσει την ανικανότητα παρέμβασης
των αρχών για την περιφρούρηση της «κοινωνικής τάξεως, της περιουσίας και της ζωής
του πολίτου», υποστηρίζοντας ότι δεν καταβάλλεται καμία φροντίδα για την πρόληψη
44
45

«Μετα δεκαπέντε έτη», Ακρόπολις, αρ. φ. 925, 13.11.1884.
«Μετα δεκαπέντε έτη: 2. Δημόσια ασφάλεια, σεβασμός του Νόμου, της ατομικής ελευθερίας και
της ιδιοκτησίας δικαιοσύνη», Ακρόπολις, αρ. φ. 927, 15.11.1884.
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τους, ενώ η καταστολή τους είναι αδύνατη. Η κυριότερη αιτία των παραπάνω για την
Ακρόπολη είναι ότι «ο πολυτιμότερος θεσμός, ο της αστυνομίας, ευρίσκεται εν οικτρά
ατελεία, εν τη ημετέρα χώρα», ενώ συνεχίζει κατηγορηματικά στο ίδιο άρθρο ότι «δεν
έχομεν αστυνομίαν»46.
Όπως δηλώνεται ξεκάθαρα, βασική θέση της εφημερίδας είναι η αυστηρή τιμωρία
των εγκληματιών ώστε να δημιουργηθεί η «πεποίθησις ότι δεν είμεθα απροστάτευτοι
και έρμαια των κακούργων και ότι η κοινωνία συνασπιζομένη εν τω νόμω και
σταυροφορούσα κατά του κακού θα προφυλάξη ή θα εκδικήση ημάς»47.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στα προηγούμενα κεφάλαια, τα ποσοτικά στοιχεία
που θα επέτρεπαν να έχουμε εικόνα για τις τάσεις των περιστατικών διαπροσωπικής
βίας στα τέλη του 19ου αιώνα απουσιάζουν, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να
εξετάσουμε το βαθμό στον οποίο η πύκνωση των λόγων και αναφορών για την
εγκληματικότητα (πολλές φορές συνώνυμη της ανθρωποκτονίας) αντιστοιχεί σε
πραγματική αύξηση του εγκληματικού φαινομένου κατά την εξεταζόμενη περίοδο.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναντιστοιχία μεταξύ της (διαχρονικής) δήλωσης της
Ακρόπολις ότι «δεν υπάρχει αστυνομία» με τα στοιχεία που παραθέτει ο ιστορικός
Γιώργος Δερτιλής για τη δεκαετία του 1880. Σύμφωνα με τον Δερτιλή, στην Ελλάδα η
δύναμη της χωροφυλακής είναι διπλάσια από αυτή της Αγγλίας την ίδια περίοδο, ενώ
συνυπολογίζοντας και τον αστυνομικό ρόλο του στρατού οι δυνάμεις καταστολής ήταν
πολλαπλάσιες στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Μ. Βρετανία48.
Οι «παραφουσκωμένες» αναφορές για την εγκληματικότητα έχουν αποτελέσει
πεδίο μελέτης για νομικούς, εγκληματολόγους και ιστορικούς, οι οποίοι έχουν δείξει
πως οι αναπαραστάσεις της βίας και της εγκληματικότητας στα μέσα ενημέρωσης είναι
σχεδόν πάντα υπερβολικές ως προς την πιθανότητα και τη σοβαρότητα του κινδύνου
όταν συγκρίνονται με τα στατιστικά μεγέθη που δίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η «καλλιέργεια» παραπλανητικών αντιλήψεων για το
έγκλημα που διαμορφώνουν μια κουλτούρα τρόμου, οδηγώντας σε γενικευμένη
κοινωνική ανησυχία και σε αιτήματα για «νόμο και τάξη», που με τη σειρά τους
ανοίγουν το δρόμο για τη συναίνεση σε κατασταλτικές πολιτικές. Οι θανατικές
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«Η ασφάλεια εν ελλάδι», Ακρόπολις, αρ. φ. 1172, 16.8.1885.
Στο ίδιο, σ. 1.
48 Γιώργος Δερτιλής, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, Ηράκλειο 2014.
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εκτελέσεις της εξεταζόμενης περιόδου και ο τρόπος με τον οποίο τις υποδέχεται ο τύπος
μπορούν να ειδωθούν ως «απάντηση» στα αιτήματα για «ασφάλεια»49.
Αν και οι σχετικές στήλες της Ακρπόλεως για το έγκλημα χαρακτηρίζονται από
εντυπωσιοθηρικό - δραματικό ύφος και ηχηρά επίθετα, η δημοσίευσή τους συνέπιπτε
πάντα με περιστατικά ή με δίκες για βίαια εγκλήματα, συγκεκριμένα ανθρωποκτονίες.
Αυτή η πρακτική, εκτός από ότι αντανακλούσε τα άγχη της τρικουπικής κοινωνίας για
την ατομική ασφάλεια και την προστασία της ιδιοκτησίας, επέτρεπε στους
δημοσιογράφους της εφημερίδας να δίνουν έμφαση σε μεμονωμένα περιστατικά με
λεπτομερείς περιγραφές και ειδικές στήλες που δημοσιεύονται σε συνέχειες, κρατώντας
τη συλλογική ανάμνηση του εγκλήματος ζωντανή και τα αντανακλαστικά του
«νομοταγούς» αναγνωστικού κοινού σε εγρήγορση για αρκετές μέρες ή εβδομάδες. Η
δημοσίευση του άρθρου με τίτλο «Η ασφάλεια εν Ελλάδι», στο οποίο παραπέμψαμε
προηγουμένως, αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα.
Το άρθρο δημοσιεύτηκε δυο μέρες μετά την ανακάλυψη του πτώματος του Νίκου
Ζώνη στις 14 Αυγούστου 1885. Το θύμα έφερε εικοσιπέντε μαχαιριές και βρέθηκε στο
σπίτι του επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής, απέναντι από το λατομείο του Πλάτωνα
Στρέφη όπου και εργαζόταν. Για τον φόνο κατηγορήθηκε ο θείος του θύματος Μιχάλης
Αρτόζης, ο οποίος δικάστηκε ένα χρόνο αργότερα και καταδικάστηκε σε θάνατο. Το
περιστατικό μαζί με ειδικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις παρέμεινε στις σελίδες της
εφημερίδας για περίπου ένα μήνα.
Αν και η Ακρόπολις κατείχε το «μονοπώλιο» στα λεπτομερή ρεπορτάζ
ανθρωποκτονιών από τα πρώτα έτη της κυκλοφορίας της, για πρώτη φορά εγκαινιάζει
στο αναγνωστικό κοινό μια σημαντική καινοτομία με αφορμή τη δολοφονία του
Νικόλαου Ζώνη από τον Μιχάλη Αρτόζη. Η είδηση του εγκλήματος δεν μεταδόθηκε με
απλό τρόπο, αλλά κατασκευάστηκε με γνώμονα τις δηλώσεις που έκαναν στις αρμόδιες
αρχές οι μάρτυρες και συνεντεύξεις που πήραν οι δημοσιογράφοι από τον δράστη. Έτσι
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Robert Reiner, “Media made criminality: The representation of crime in the mass media”, στο
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το κέντρο βάρους της είδησης, όπως έχει επισημανθεί και για τη βρετανική περίπτωση
της ίδια περιόδου, μετατοπίζεται μέσα στη δεκαετία του 1880 από το έγκλημα καθ’
εαυτό στη διαδικασία έρευνας και ανάκρισης από την αστυνομία, τους εισαγγελείς,
τους ιατροδικαστές, με ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά και τον τρόπο δράσης
τους50.
Παράλληλα, ο παραπάνω μετασχηματισμός πρέπει να ερμηνευτεί στα
συμφραζόμενα της διάδοσης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των θεωριών του Λομπρόζο για
τον εκ γενετής εγκληματία και τη συγκρότηση του κλάδου της εγκληματολογίας ως
επιστήμης για τη μελέτη και εξήγηση του εγκλήματος, που φτάνουν σταδιακά στην
Ελλάδα μέσα στη δεκαετία του 1880. Έτσι, η είδηση για τα εγκλήματα δεν περιορίζεται
μονάχα στην απλή εξαγγελία τους, αλλά μετατρέπεται σε λεπτομερές «ρεπορτάζ» με
ιδιαίτερη εστίαση στις διαδικασίες και τις μεθόδους που ακολουθούν οι αρχές, ενώ
ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσελκύουν τα χαρακτηριστικά του δράστη, η
φυσιογνωμία του, η κοινωνική του θέση αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διέπραξε το
έγκλημα.
Έτσι, το δημοσιογραφικό «βλέμμα» της Ακροπόλεως φαίνεται να εναρμονίζεται
πλήρως με τις γενικές αρχές της εγκληματολογικής έρευνας.
Επιπλέον, το ενδιαφέρον της εφημερίδας για το νεοσύστατο επιστημονικό πεδίο
φέρνει στο προσκήνιο τις νέες θεωρίες με τη δημοσίευση σχετικών άρθρων. Η
δημοσίευση τους, όπως αναφέραμε παραπάνω, γίνεται αφορμή να σχολιαστούν οι
ελλείψεις και οι αδυναμίες του ελληνικού ποινικού συστήματος.
Τον Οκτώβριο του 1886 θα δημοσιευτούν πέντε άρθρα με τίτλο «Οι Εγκληματίαι»
από ανώνυμο συγγραφέα, ο οποίος εκθέτει τις βασικές ιδέες των πρώτων
εγκληματολόγων Λομπρόζο, Φέρι και Ταρντ. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας: «[...] Η
πολιτεία διαφωτιζομένη υπό της επιστήμης περί της φύσεως των διαφόρων ειδών
εγκληματιών, περί των αιτιών και των συνθηκών, αίτινες πολλαπλασιάζουσι τον
αριθμόν αυτών, συναισθάνεται βαθύτερον τον εξ αυτών κίνδυνον της κοινωνίας και
εκτιμά την επιγινομένην αυτή βλάβην· διο και προθυμότερον σπεύδει εις την λήψιν των
καταλληλοτέρων μέτρων προς υπεράσπισιν και ανακούφισιν αυτής [...]. Γράφοντες
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ταύτα δυστυχώς δεν δυνάμεθα να συλλάβομεν την ελπίδα ότι αι ελληνικαί κυβερνήσεις
θα παρακινηθώσι ποτέ να στρέψωσι την προσοχήν των επί του ζητήματος των
εγκληματιών εν Ελλάδι»51.
Η προτροπή του αρθρογράφου εντάσσεται στη διάρθρωση αιτημάτων για ποινική
μεταρρύθμιση και την οργάνωση ποινικής πολιτικής κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου
αιώνα, διαδικασίες στις οποίες η εγκληματολογική έρευνα είχε θεμελιώδη σημασία52.
Η στροφή της εστίασης της Ακρoπόλεως στους εγκληματίες για να εξηγηθούν τα
εγκλήματά τους εκφράζεται με τον πιο καθαρό τρόπο κατά τις περιόδους που
πραγματοποιούνταν θανατικές εκτελέσεις. Οι εκτελέσεις και η δημοσιογραφική τους
κάλυψη, κυρίως μέσα από τα σκίτσα, τις συνεντεύξεις και τις αναμεταδόσεις των
«τελευταίων λόγων» των μελλοθανάτων εγκληματιών, αποτελούν προνομιακό πεδίο για
να συγκροτηθούν αντιπαραδείγματα, κανονιστικοί λόγοι και διχοτομικές αντιπαραβολές
μεταξύ

της

νομιμότητας

και

της

παρέκκλισης.

Επιπλέον

σκιαγραφούσαν

χαρακτηριστικά, συμπεριφορές και δηλώσεις που αποτελούσαν ενδείξεις της ενοχής
τους, νομιμοποιώντας την εφαρμογή της θανατικής ποινής.
Η πεποίθηση ότι η ποικιλία των ανθρώπινων τύπων ή των φυλών μπορούσε να
ερμηνευτεί με βάσει τις φυσιολογικές τους διαφορές ήταν ευρύτατα διαδεδομένη κατά
το 19ο αιώνα και μια από τις κυρίαρχες πτυχές της ήταν αυτή που εστίαζε στα
φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Άλλωστε οι πρακτικές της παρατήρησης, της μέτρησης,
της ιεράρχησης και της ταξινόμησης ήταν συνυφασμένες με τη νεωτερική δυτική
επιστήμη και ήταν τα βασικά στοιχεία που της προσέδιδαν τον «αντικειμενικό» της
χαρακτήρα53.
Στις παραπάνω «αντικειμενικές» αρχές θεμελιώθηκε και η επιστήμη της
εγκληματολογίας από τον Λομπρόζο. Μέσα από την παρατήρηση και τη μέτρηση των
χαρακτηριστικών των εγκληματιών θα εντοπίζονταν τα στοιχεία εκείνα που θα
αποτελούσαν τεκμήριο της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς τους. Για τον Λομπρόζο οι
εγκληματίες εμφάνιζαν χαρακτηριστικά που τους διέκριναν από τα «υγιή» άτομα:
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«Οι Εγκληματίαι 1.», Ακρόπολις, αρ. φ. 1575, 9.10.1886.
Έ. Αβδελά, «Φυλετισμός και ευγονική...», όπ. π., σ. 146.
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παρουσίαζαν μικρά και παραμορφωμένα κρανία, μεγαλύτερο ύψος και βάρος, αραιά
γένια, στραβές μύτες, λοξά μέτωπα, σκουρόχρωμα μάτια, δέρμα και μαλλιά,
προεξέχοντα σαγόνια. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούσαν τεκμήρια ηθικής
εξαχρείωσης και της ροπής προς το έγκλημα54.
Στις 9 Ιουνίου 1887, με αφορμή την επικείμενη εκτέλεση του Βασίλειου Κοτρώνη
για τη συμμετοχή του στη ληστεία και τη δολοφονία υπαλλήλων της Γαλλικής
Μεταλλευτικής Εταιρίας Λαυρίου, δημοσιεύεται σκίτσο με τα χαρακτηριστικά του :
«[...] η κατατομή του προσώπου του είναι οξεία, η ρις λεπτή, οι οφθαλμοί του γαλανοί,
η κόμη του βαθέος καστανού χρώματος. Άγει το 21 ον έτος της ηλικίας του. [...] Έχει την
μορφήν φύσει ερυθράν. Η φυσιογνωμία του νεαρού τούτου κακούργου εκφράζει
πολλήν πονηρίαν ως δείκνύει και η άνω εικών του [...]» (Εικόνα 4)55.

Εικόνα 4: «Ο Κοτρώνης: Τα χαρακτηριστικά του»,
Ακρόπολις, αρ. φ. 1317. 9.6.1887.

Λίγες μέρες αργότερα, με την εκτέλεση του Γεώργιου Δικαιόπουλου για τη
δολοφονία ενός μαθητή που ήταν γόνος εχθρικής μανιάτικης οικογένειας, η ανάλυση
της φυσιογνωμίας του από τους δημοσιογράφους της Ακροπόλεως φαίνεται να παρέχει
αρκετά στοιχεία που να προεικάζουν την πράξη του: « [...] είναι τριάκοντα πέντε
περίπου ετών, αναστήματος μάλλον υψηλού, έχων το σώμα ευθυτενές και ρωμαλέον.
έχει οφθαλμούς μέλανας διαπεραστικώτατους, ρίνα κανονικήν, μύστακα μέλανα και
54
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μικρόν υπογένειον. Η φυσιογνωμία του είναι άξια μελέτης [...] εκφραζούσης κτηνώδη
πονηρίαν [...] (και) συγχρόνως άκραν εφυίαν, υπερηφανίαν και παληκαρισμόν. Είνε
φύσις γενηθείσα και ανατραφείσα εν τω μέσω του φοβερού εκείνου εθίμου της
Μανιάτικης αντεκδικήσεως, θέτουσα τούτο υπέρ παν άλλο αίσθημα και θέτουσα τούτο
υπέρ παν άλλο αίσθημα και θεωρούσα αυτό ως επιβαλλόμενον καθήκον [...]»56.
Προς το τέλος του αιώνα οι πρακτικές της καταγραφής των εξωτερικών
χαρακτηριστικών των εγκληματιών αρχίζουν να υιοθετούνται επίσημα από τις
διωκτικές αρχές μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. Με αφορμή την εισαγωγή του
ανθρωπομετρικού συστήματος στη Γερμανία το 1896, η Ακρόπολις δημοσιεύει άρθρο
στο οποίο το χαρακτηρίζει ως το «αλάνθαστον λεξικόν των εγκληματιών», ενώ
σχολιάζει ότι η υιοθέτηση του και από την Ελλάδα «[...] θα ωφελήση τα μέγιστα, ιδίως
εις την δημοσίαν ασφάλειαν [...]»57.
Τα σκίτσα των μελλοθάνατων που εισάγει η Ακρόπολις τη δεκαετία του 1880
αρχίζουν να υιοθετούνται σταδιακά από τις περισσότερες καθημερινές εφημερίδες της
πρωτεύουσας στο γύρισμα του αιώνα. Παρά την πρωτοτυπία του φαινομένου, η
δημοσίευση σκίτσων δεν ήταν σταθερό κομμάτι των ανταποκρίσεων από τις εκτελέσεις.
Από τη δημοσιογραφική κάλυψη των εκτελέσεων, το κομμάτι στο οποίο δίνεται
μεγαλύτερη προσοχή και επιμέλεια είναι αυτό των «τελευταίων λόγων» που έδιναν οι
μελλοθάνατοι από το ικρίωμα. Στα ευρωπαϊκά τελετουργικά των δημόσιων εκτελέσεων
56
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του Πανεπιστημίου Αθηνών: φυλετισμός και παλαιοανθρωπολογία στην Ελλάδα (τέλη 19 ου-αρχές
20ου αιώνα», στο Ε. Αβδελά, Δ. Αρβανιτάκης, Ε. Α. Δελβερούδη, Ε. Δ. Ματθιόπουλος, Σ.
Πετμεζάς, Τ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα, όπ. π., σ. 81-98. Το 1904,
σύμφωνα με την εφημερίδα Νέον Άστυ, ένας Γερμανός «επιστήμων» περιοδεύει στην
Πελοπόννησο «δια κρανιοσκοπικάς και φυλετικάς μελέτας». Δυστυχώς, πέρα από την αναφορά
στο Νέο Άστυ, δεν έχουμε άλλη καταγραφή για την παρουσία του «επιστήμονα». Βλ «Κρανία και
μυαλά», Νέον Άστυ, αρ. φ. 922, 1.7.1904.
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αναμενόταν από τους μελλοθάνατους να δώσουν ένα τελευταίο λόγο απέναντι στο
παριστάμενο πλήθος και στις περισσότερες περιπτώσεις το έκαναν58.
Με την ανάπτυξη των ανταποκρίσεων από τις εκτελέσεις στον τύπο, τα λόγια των
εγκληματιών κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα έφταναν στο ευρύ κοινό,
διαμεσολαβημένα από τους δημοσιογράφους, κωδικοποιημένα, με στερεοτυπική μορφή
και διδακτικό-κανονιστικό περιεχόμενο. Αυτό συνεχίζεται ακόμα και μετά την
απομάκρυνση των εκτελέσεων από τα δημόσια βλέμματα στο γύρισμα του αιώνα.
Οι «εξομολογήσεις» των μελλοθανάτων δίνονταν με προθυμία και ήταν
φαινομενικά αβίαστες. Αρκετές φορές αποτελούσαν ομολογίες ενοχής του εγκλήματος
για το οποίο καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ δεν ήταν ασυνήθιστη η παραδοχή
πρότερου βίου «ακολασίας» και παραβατικότητας.
Κατά την εκτέλεση του, τον Δεκέμβρη του 1887 για ληστεία μετά φόνου, ο
Δημήτριος Καρναβάς απευθυνόμενος προς το πλήθος είπε: «Πατέρες και μητέρες!
Μάθετε τα παιδιά σας γράμματα και διδάξετε αυτά να μην κάμνουν το κακόν. Εγώ κατά
τα κακουργήματα μου δικαίως τιμωρούμαι. Διέπραξα πολλά. Συγχωράτε με και ο θεός
να σας συγχωρήση»59.
Ο Αλέξης Γεωργίου το 1889, καταδικασμένος σε θάνατο για τη δολοφονία του
δημοτικού συμβούλου Λάρισσας Χουσεΐν αγά Σαμπά, δήλωσε από το ικρίωμα, όπως
μεταφέρει ο ανταποκριτής της Ακρόπολις: «Έκλεψα πολλαίς φορές, και τώρα για τούτο
πήγα, σκοπόν δεν είχα να σκοτώσω, μα σκότωσα!». Ο ανταποκριτής της Εφημερίδος
παραθέτει ελαφρώς διαφορετικά τα λόγια του Γεωργίου: «Έκλεψα, επόρνεψα, αλλά τα
χέρια μου δεν έβαψα εις ανθρώπινο αίμα. Κακαί συναναστροφαί με έφεραν εδώ. Μη
κάνετε κακουργήματα, γιατί να που φέρνουν τον άνθρωπο»60.
Αν και τα λόγια των μελλοθάνατων διατυπώνονται διαφορετικά στις δυο αυτές
εφημερίδες, χωρίς να γνωρίζουμε εάν αυτό οφείλεται στο «δημιουργικό οίστρο» των
δημοσιογράφων, αυτό που έχουν κοινό είναι ότι η μεταφορά τους υπενθύμιζε στο κοινό
ότι ο θάνατος τους αποτελούσε μια μορφή προειδοποίησης61.
58

James A. Sharpe, “Last Dying Speeches: Religion, Ideology and Public Execution in SeventeenthCentury England”, Past & Present 107 (1985), σ. 144-167.
59 «Θανατικαί εκτελέσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 2008, 16.12.1887.
60 «Η εν Λαρίσση θανατική εκτέλεσις», Ακρόπολις, αρ. φ. 2611, 18.8.1889· «Αι εν Λαρίσση
θανατικαί εκτελέσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 230, 18.8.1889.
61 J. A. Sharpe, όπ. π., σ. 150
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Προς το γύρισμα του αιώνα τα ιδεολογικά προτάγματα του εθνικισμού
εκφράζονται όλο και πιο σταθερά στον τύπο και δεν λείπουν από τα τελευταία λόγια
των μελλοθάνατων, τα οποία από απλές ομολογίες εγκληματικής συμπεριφοράς
μετατρέπονται σε αλυτρωτικές ρητορείες. Στην εκτέλεση του, τον Μάη του 1901, ο
Σπυρίδων Βαλταντζής ή Βάγιας ή Παπαδόπουλος, δήλωσε: «Έχω πολλά ονόματα ως οι
πρίγκηπες. Εγώ είμαι από το εξωτερικό από εκεί που τρώνε την μπαρούτη. Ήθελα και
εγκλημάτησα. Πρέπει να κοπώ. Κύριε φρούραρχε, [...] θέλω η Ελλάς να πάρει την Πόλι
και την Σμύρνην και την πατρίδα μου την Μυτιλήνην. Συγχωράτε με»62.
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι μελλοθάνατοι δεν ήταν μόνο πρόθυμοι κεντρικοί
συμμετέχοντες στα τιμωρητικά τελετουργικά. Τα λόγια τους εξυπηρετούσαν στην
προώθηση συγκεκριμένων αξιών. Δεν αποδέχονταν μόνο την ενοχή τους αλλά και μια
σειρά από παραπτώματα για τα οποία εξέφραζαν τη μετάνοια τους, ενισχύοντας με
αυτόν τον τρόπο τη νομιμότητα της εξουσίας που τους καταδίκασε63.
Όμως καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο οι παραπάνω περιπτώσεις αποτελούσαν
μειοψηφία. Στις περισσότερες εκτελέσεις οι μελλοθάνατοι απέρριπταν την καταδίκη
τους και οι εφημερίδες μετέφεραν στερεοτυπικά τις φράσεις τους «άδικα κόβομαι», «ας
όψεται ο...», «ποτέ τα χέρια μου δεν έβαψα εις το αίμα». Υπήρξαν περιπτώσεις που οι
λόγοι τους από το «βήμα» του ικριώματος έκαναν κριτική με εύγλωττο τρόπο το
ποινικό σύστημα, την ταξικότητα της δικαιοσύνης και τις εκάστοτε κυβερνητικές
πολιτικές. Στην τελευταία περίπτωση, τα λόγια των μελλοθάνατων μπορούσαν να
γίνουν εργαλείο στην πολιτική κριτική ορισμένων εφημερίδων.
Ο Ευστάθιος Βέρμαλης ή Μέρμαλης, καταδικασμένος σε θάνατο για διπλή
ανθρωποκτονία και ληστεία, στην εκτέλεση του το Νοέμβρη το 1892 είπε: «Δίκαια
πηγαίνω. Μα τον πρώτον φόνον που με κατηγορούνε δεν τον έκανα. Τον δεύτερον
μάλιστα. Δεν ημπορώ να το αρνηθώ, αλλ’ από αμέλεια, όχι όπως θέλουν να
ειπούν...Δίκαια πάω μωρέ παιδιά. Αλλά πάω και άδικα, γιατί το δικαστήριον δεν με
επροστάτευσε. Οχτώ μάρτυρες της κατηγορίας έπρεπε να ‘ρθούν και ήρθαν δυο
μονάχα. Είμαι και πολύ πτωχός και δεν είχον δικηγόρον να με υπερασπισθή. Συγχωράτε
με και όποιος δεν θέλει να με συγχωρήση στον ....(διάολο)»64.
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«Αι χθεσιναί θανατικαί εκτελέσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 6.899, 15.5.1901.
J. A. Sharpe, όπ. π., σ. 156.
64 «Αι χθεσιναί καρατομήσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. , 24.11.1892· Στην Εφημερίς η μόνη προσθήκη
που γίνεται στα λόγια του μελλοθάνατου είναι ότι η δίκη κράτησε μόνο μια ώρα. βλ. «Αι χθεσιναί
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Στις εκτελέσεις τους το 1901 οι μελλοθάνατοι Χαράλαμπος Κατραμαντζής και
Χρήστος

Κατσικογιάννης

διατυμπάνιζαν

την

αθωότητά

τους

μέχρι

τέλους,

παροτρύνοντας την δικαιοσύνη να «προνοήσει δια το μέλλον» ώστε να αποφευχθούν
παρόμοια περιστατικά. Ο πρώτος, πρώην αστυφύλακας και ο δεύτερος αμαξηλάτης,
κατηγορήθηκαν για τη δολοφονία και ληστεία ενός καπνοπώλη στη Λαμία το 1899. Ο
Κατραμαντζής δήλωσε στον ανταποκριτή της Ακροπόλεως ότι η αστυνομία «μας
ηνάγκασε με τα σίδερα, το ξύλο και τα αυγά επί 63 ημέρες να πούμε πως είμεθα ένοχοι,
ενώ δεν είμεθα». Ο Κατσικογίαννης με τη σειρά του κατήγγειλε επίσης τα
βασανιστήρια της αστυνομίας και δήλωσε ότι έχει περιουσία στη Λαμία και δεν είχε
κανένα λόγο να σκοτώσει και να ληστέψει έναν καπνοπώλη65.
Στις τελευταίες εκτελέσεις του 1911, τα τελευταία λόγια μερικών από τους
δεκατέσσερις εκτελεσμένους σχολιάστηκαν έντονα από τον αθηναϊκό τύπο καθώς,
σύμφωνα με τις περισσότερες εφημερίδες, δεν μίλησαν τόσο για τα εγκλήματα τους,
την αθωότητα ή την ενοχή τους, όσο για την πολιτική της πρώτης κυβέρνησης
Βενιζέλου.
Ο Θεόδωρος Μυλωνάς δήλωσε πριν την εκτέλεση του ότι «η Ανορθωτική
Κυβέρνησις ήθελε να κάνη νομοσχέδια και της χρειαζόταν μελάνι, γι αυτό διέταξε να
μας κόψουν για να τα γράψει με το αίμα μας». Με παρόμοια αντιβενιζελικά αισθήματα
εκφράζεται και ο Θεόδωρος Χαρδαλιάς, επικηρυγμένος ληστής: «Αδελφοί, είχαμε
τόσους πατέρας του έθνους και πήγαμε να φέρωμεν ένα ξένο που θα μας καταστρέψη».
Αντίθετα, ο Ν. Ράφτης δήλωσε από το ικρίωμα: «Ένα πράγμα με κάνει να λυπούμαι.
Που δεν θα ζήσω ακόμη ολίγους μήνας να ιδώ την ανόρθωσιν»66.
Ο Παύλος Νιρβάνας σημειώνει ειρωνικά για τους εκτελεσμένους από τις σελίδες
της Εστίας ότι «αν είχαν ομιλήσει και δια το γλωσσικόν ζήτημα θα ημπορούσαμεν να
τους ανακηρύξωμεν εθνομάρτυρας!». Με ίδιο ύφος, ένας ανώνυμος συντάκτης του
Σκριπ μιλάει για τη δημιουργία ενός «νέου φιλολογικού κλάδου που θα αναπτυχθεί
ωραιότατα» για τη μελέτη των τελευταίων λόγων των μελλοθάνατων67.
θανατικαί εκτελέσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 320, 24.11.1892.
«Αι χθεσιναί θανατικαί εκτελέσεις», αρ. φ. 6.899, 15.5.1901.
66 «Αι τελευταίαι λέξεις των καρατομηθέντων», Χρόνος, αρ. φ. 2681, 12.3.1911· Αθήναι, αρ. φ. ,
12.3.1911.
67 Παύλος Νιρβάνας, «Τελευταίαι λέξεις», Εστία, αρ. φ. 6.140, 13.3.1911· «Αι τελευταίαι λέξεις»,
Σκρίπ, αρ. φ. 16.565, 16.3.1911.
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3.3. Kατασκευάζοντας τον «ειδήμονα»: Ιατρο-δικηγορικές
αντιπαραθέσεις και παρεμβάσεις για τη θανατική ποινή
στον ελληνικό τύπο
Όπως έχει υποστηριχθεί μέχρι τώρα στην εργασία, η ανάπτυξη των δημόσιων
λόγων πάνω στη θανατική ποινή από τη δεκαετία του 1880 συνοδεύτηκε και
τροφοδοτήθηκε από σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα εκείνη την περίοδο: τη
διατύπωση αιτημάτων για ποινική μεταρρύθμιση και οργάνωση ποινικής πολιτικής· τη
«φανερή» γοητεία που άσκησε η εγκληματολογία ως επιστήμη για την εξήγηση και
πρόληψη του εγκλήματος· την σταδιακή επαγγελματοποίηση και εξειδίκευση των
νομικών στον κλάδο του ποινικού δικαίου· την ανάπτυξη ιατρικών λόγων και
παρεμβάσεων πάνω στο φαινόμενο της εγκληματικότητας και των εγκληματιών και,
τέλος, τη διεύρυνση της κυκλοφορίας εφημερίδων σε καθημερινή βάση.
Το τελευταίο φαινόμενο έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς, όπως θα επιχειρήσω να
δείξω παρακάτω, οι εφημερίδες αποτέλεσαν προνομιακό πεδίο αντιπαραθέσεων
ανάμεσα σε «ειδήμονες» πάνω στο ζήτημα της εφαρμογής, του ρόλου ή της
χρησιμότητας της θανατικής ποινής. Με τη φιλοξενία άρθρων και αντιπαραθέσεων
νομικών και γιατρών στις στήλες τους για την θανατική ποινή δινόταν η ευκαιρία, τόσο
στις εκάστοτε εφημερίδες να προπαγανδίσουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους,
όσο και στους γιατρούς και τους δικηγόρους να προβάλουν την ειδημοσύνη, το κύρος
και την επιστημονική τους αυθεντία.
Όμως τι είναι αυτό που ωθεί τόσο τους γιατρούς όσο και τους δικηγόρους να
βγουν στο προσκήνιο και να υπερασπιστούν δημόσια τη θέση τους και το προνόμιο
τους να έχουν τον κυρίαρχο λόγο στο ζήτημα της θανατικής ποινής; Αν και το ερώτημα
είναι περίπλοκο, νομίζω ότι η απάντηση (ή μια πτυχή της) βρίσκεται στα νέα δεδομένα
που έφερε η διάδοση των ιδεών της ιταλικής ανθρωπολογικής σχολής για το έγκλημα
και την ποινή.
Όπως είδαμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, οι θέσεις της νεοσύστατης
επιστήμης της εγκληματολογίας προσέφεραν εξηγήσεις για το εγκληματικό φαινόμενο
καθώς και νέες «προτάσεις» για την ποινική του καταστολή, πράγμα που κλόνισε τις
βάσεις στις οποίες ήταν θεμελιωμένο το ποινικό δίκαιο της εποχής και αποτέλεσε
σημαντική πρόκληση για τους νομικούς.
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Σύμφωνα με τον δικηγόρο Τιμολέοντα Ηλιόπουλο, τον οποίο θα συναντήσουμε
σε μια από τις αντιπαραθέσεις που θα εξετάσουμε, η βάση στην οποία θεμελιώνεται το
ποινικό σύστημα είναι προϋπόθεση «της εν τω ανθρώπω ενοικούσης απολύτου
ελευθερίας της βουλήσεως», με βάση την οποία το άτομο μπορεί να αποφασίζει
ανάμεσα στο καλό και το κακό και να κατευθύνει τις πράξεις του. Από αυτή την «ηθική
ελευθερία απορρέει η ευθύνη αυτού επί ταις πράξεσιν, ας ενεργεί, ως άμεσος δε
συνέπεια της ευθύνης ταύτης επέρχεται η ποινή. Άνευ ηθικής ελευθερίας δεν δύναται να
υπάρξη ευθύνη, δεν δύναται να υπάρξη ποινή». Σε αυτή την προϋπόθεση περί απόλυτης
ελευθερίας, συμπληρώνει, προσκρούουν οι θέσεις της νέας σχολής. «Κατ’ αυτάς ο
εγκληματίας είναι τοιούτος, ουχί εξ ελευθερίας βουλήσεως, αλλ’ υπεικών εις το
ένστικτον του οργανισμού αυτού ή εις την επίδρασιν του περιβάλλοντος [...] υποκύπτει
εις δύναμιν ανωτέραν, τυραννικήν και αναπόδραστον»68.
Η απόρριψη της αρχής της «ελευθερίας της βουλήσεως» από την ιταλική
ανθρωπολογική σχολή αντικαταστάθηκε από τις προτάσεις του Λομπρόζο για ποινές
που θα προσαρμόζονται μεμονωμένα στον εγκληματία, ανάλογα με την επικινδυνότητα
του. Κοντολογίς, στη θέση της κλίμακας «περί εγκλημάτων και ποινών», ο Λομπρόζο
υποστήριζε τη συσχέτιση «εγκληματιών και ποινών», συνηγορώντας υπέρ της ποινής
του θανάτου για τους «εκ γενετής» εγκληματίες καταδικασμένους για μια σειρά από
αιματηρά εγκλήματα69.
Από τη μεριά της, η ελληνική ιατρική κοινότητα ανέπτυξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τα εγκληματολογικά ζητήματα από τη δεκαετία του 1880 για δύο, κυρίως, λόγους.
Όπως έχει υποστηρίξει ο Richard Wetzell για την περίπτωση της Γερμανίας, η θεωρία
του Λομπρόζο για τον εκ γενετής εγκληματία έφερε τους γιατρούς αντιμέτωπους με μια
βιολογική αντίληψη του εγκλήματος στην οποία ένιωθαν ότι έπρεπε να τοποθετηθούν.
Επίσης, η προθυμία των γιατρών να θίξουν εγκληματολογικά ζητήματα διευκολύνθηκε
από την επαφή που είχαν με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, είτε ως ιατροδικαστές
παρέχοντας πραγματογνωμοσύνες στα δικαστήρια είτε ως ιατροί φυλακών στα
σωφρονιστικά καταστήματα70.
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Τ. Ηλιόπουλος, «Το έγκλημα και η ποινή...», όπ. π., σ. 59.
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70 R. Wetzell, Inventing the Criminal, όπ. π., σ. 39. Παραμελημένη από τους ιστορικούς,
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Ποιοι είναι λοιπόν οι «ειδήμονες» που έχουν λόγο στην εφαρμογή, το ρόλο ή την
κατάργηση της θανατικής ποινής και πώς προβάλλουν την ιδιότητα και τα επιχειρήματα
τους στις δημόσιες αντιπαραθέσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο;
Μια ημέρα μετά την εκτέλεση τριών καταδίκων στη Λάρισα τον Αύγουστο του
1889, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του τοπικού δημοτικού σύμβουλου
Χουσεΐν αγά Σαμπά, η εφημερίδα Εφημερίς δημοσιεύει ένα ανώνυμο άρθρο με τίτλο
«Το αίμα των ενόχων», στο οποίο ο συντάκτης αμφισβητεί την αναγκαιότητα της
ποινής του θανάτου ως μέσο για την καταστολή της εγκληματικότητας71.
Η εφημερίδα Ακρόπολις σπεύδει να απαντήσει στο δημοσίευμα και να
υπερασπιστεί την (απαράλλακτη καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο) θέση της υπέρ της
ποινής του θανάτου με το επιχείρημα που χρησιμοποιεί συνήθως: «Πότε τα εγκλήματα,
ιδίως τα κατά της ζωής υπερήραν κεφαλήν εν Ελλάδι; Κατά την τελευταίαν
εικοσαετίαν. Πότε δε η λαιμητόμος ολιγώτερον ειργάσθη; Κατ’ αυτήν ταύτην την
εικοσαετίαν»72.
Ο συντάκτης του άρθρου της Εφημερίδος αποκαλύπτεται ως ο δικηγόρος
Αντώνιος Μομφερράτος, ο οποίος αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για τη δημοσίευση
του. Ο Μομφερράτος υποστηρίζει ότι το ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί για τη
θανατική ποινή «είναι το πρακτικόν αυτής αποτέλεσμα, κατά πόσον δηλαδή είναι
αναγκαία και ωφέλιμος», ενώ το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι υπέρμαχοι της, ότι
«χρησιμεύει ως απειλή και εκφόβισις προς πρόληψην των ανθρωποκτονιών», σύμφωνα
εμπειρογνωμόνων, των «ειδικών γνώσεων» και των σχέσεων τους με τον ποινικό μηχανισμό
παραμένει σε μεγάλο βαθμό ελλιπής. Για τις πρώτες ιατροδικαστικές παρεμβάσεις την
εξεταζόμενη περίοδο βλ. Δέσπω Κριτσωτάκη, «Ιατρική και ερμαφροδιτισμός στην Ελλάδα 18701970», στο Δήμητρα Βασιλειάδου, Παναγιώτης Ζεστανάκης, Μαρία Κεφαλά, Μαρία Πρέκα
(επιμ.), (Αντι)μιλώντας στις βεβαιότητες. Φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειμενικότητες, Αθήνα 2013,
σ. 197-222. Σχετικά με ποινικές υποθέσεις, ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρέμβαση του
ιατροδικαστή Αντώνιου Δ. Καλλιβωκά για την παροχή έκθεσης εμπειρογνωμοσύνης, η οποία
παρουσιάστηκε στη δίκη για την υπόθεση δολοφονίας του Νικόλαου Ζώνη από το Μιχάλη
Αρτόζη το 1886. Για την καταδίκη του Αρτόζη σε θάνατο και την εκτέλεση του το 1887, βλ. «Η
δίκη του Αρτόζη», Ακρόπολις, αρ. φ. 1572, 5.11.1886. Επίσης το δεύτερο κεφάλαιο εδώ. Μια
περιεκτική ιστορική μελέτη για τη σχέση των «ειδημόνων» με τον ποινικό-δικαστικό μηχανισμό
στη Γαλλία, βλ. Frédéric Chauvaud, Laurence Dumoulin, Experts et expertise judiciaire. France
XIXe et XXe siècle, Presses universitaires de Rennes, Ρεν 2003· Michel Porret, Sur la scène du
crime: Pratique pénale, enquête et expertises judiciaires à Genève (XVIII e-XIXe siècle), Presses de
l’Université de Montréal, Μόντρεαλ 2008 .
71 «Το αίμα των ενόχων», Εφημερίς, αρ. φ. 230, 18.8.1889.
72 «Το πρώτον του δευτέρου», Ακρόπολις, αρ. φ. 2615, 21.8.1889.
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με τον δικηγόρο, είναι παντελώς εσφαλμένο καθώς από τους 100 καταδικασμένους σε
θάνατο, το πολύ 5 ή 10 εκτελούνται. Επιπλέον θεωρεί ως αβάσιμο το παραπάνω
επιχείρημα, αφού δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα που να επιβεβαιώνουν τα
«αντ-εγκληματικά» αποτελέσματά της, καθώς το υπουργείο «δεν έχει στατιστική
ακριβή, ως γίνεται εις άλλας χώρας, ίνα κρίνη τις ασφαλώς πως τουλάχιστον περί των
κατά καιρούς αποτελεσμάτων της βδελυράς ποινής» (Εικόνα 5)73 .
Δυο μέρες αργότερα στην τοποθέτηση του Μομφερράτου θα απαντήσει μέσα από
τις στήλες της Εφημερίδος ο γιατρός Σίμων Αποστολίδης, ξεκινώντας μια αντιπαράθεση
που θα φιλοξενηθεί στα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας για δύο εβδομάδες.
Ο Αποστολίδης, προπαγανδίζοντας την ιατρική του ιδιότητα, υπερασπίζεται τη
διατήρηση της θανατικής ποινής και υποστηρίζει ότι τα επιχειρήματα του δικηγόρου
«έχουσιν ολίγον την ασθένειαν και την αταξίαν των συλλογισμών και των
επιχειρημάτων ανθρώπου ευρισκομένου υπό το κράτος της συγκινήσεως». Σαν
επιχείρημα φέρνει το παράδειγμα «πολιτισμένων» ευρωπαϊκών κρατών, όπως της
Γαλλίας, της Αγγλίας και της Γερμανίας, ενώ προς ενίσχυση της θέσης του
χρησιμοποιεί το παράδειγμα της Ελβετίας, «ήτις μετά προσωρινήν κατάργησιν της
θανατικής ποινής ηναγκάσθη να επαναφέρει αυτήν μετανοήσασα διότι εισήκουσε της
φωνής των Μομφερράτων αυτής», σημειώνοντας ότι δεν αποκλείει να συμβεί το ίδιο
και στην Ιταλία, η οποία εκείνη την περίοδο προχώρησε στην κατάργηση της. (Εικόνα
6)74.

73
74

Α. Μομφερράτος, «Η θανατική ποινή», Εφημερίς, αρ. φ. 235, 23.8.1889.
Σ. Αποστολίδης, «Το ζήτημα της θανατικής ποινής», Εφημερίς, αρ. φ. 237, 25.8.1889. Ο
Αποστολίδης αναφέρεται στον «κώδικα Ζαναρντέλι» (από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Τζουσέπε
Ζαναρντέλι), τον πρώτο ποινικό κώδικα της ενωμένης Ιταλίας ο οποίος κατάργησε η ποινή του
θανάτου.
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Εικόνα 6: Σίμων Αποστολίδης

Εικόνα 5: Ο Αντώνιος

(1853-1919), φωτογραφία.,

Μομφερράτος (1852-1924),

1906. Πηγή: Πανδέκτης,

Σκίτσο, 1889. Πηγή:

Νεοελληνική Εικονιστική

Πανδέκτης, Νεοελληνική

Προσωπογραφία

Εικονιστική Προσωπογραφία.

Στην απάντηση του ο Μομφερράτος σημειώνει ότι το θέμα της θανατικής ποινής
δεν έχει «νομικήν μόνον και δικαστικήν και πολιτικήν όψιν, αλλά και ετέραν
σπουδαιοτάτην,

ήτις

κατά

τους

τελευταίους

χρόνους

εγένετο

αντικείμενον

σπουδαιοτάτων μελετών, την των ψυχώσεων, ως ονόμασε παρ’ υμίν τας ψυχοπάθειας ο
κ. Αποστολίδης» και να εστιάσει στην εκτίμηση της «ηθικής ευθύνης του εγκληματίου,
δηλαδή της διανοητικής καταστάσεως κατά την διάπραξιν του εγκλήματος». Παρακινεί
έτσι τον Αποστολίδη να προσεγγίσει το ζήτημα από την οπτική ενός πεδίου με το οποίο
είναι πιο εξοικειωμένος ώστε να διευκολύνει τη συζήτηση, καθώς είναι «ο μόνος
κατάλληλος και ως διακεκριμένος νευρολόγος, και ως συγγραφεύς των Ψυχώσεων και
ως ιατρός των εν Αθήναις φυλακών»75.

75

Α. Μομφερράτος, «Το ζήτημα της θανατικής ποινής», Εφημερίς, αρ. φ. 239, 28.8.1889. Ο
Μομφεράτος αναφέρεται στο πρωτοποριακό για την εποχή βιβλίο του Αποστολίδη για τις
ψυχώσεις, στο οποίο ο ιατρός-νευρολόγος υιοθετεί τη θεωρία του εκφυλισμού για την ψυχική
«ασθένεια» και για το έγκλημα, κάνοντας συχνές αναφορές στα έργα των Bénédict Morel και
Cesare Lombroso, βλ. Σίμων Αποστολίδης, Αι Ψυχώσεις. Μελέται ιατρικαί, κοινωνιολογικαί και
φιλοσοφικαί περί φρενοπαθειών, Τυπ. Νικόλαου Γ. Ιγγλέση, Αθήνα 1889. Μέσω των σχολίων του
Μομφερράτου μαθαίνουμε ότι ο Αποστολίδης, εκτός από νευρολόγος, ήταν και γιατρός φυλακών.
Είναι οι μόνες πληροφορίες που έχουμε (εκτός απ’ το βιβλίο του), για ένα άτομο που φαίνεται να
έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συγκρότηση της ψυχιατρικής στην Ελλάδα.
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Ο Αποστολίδης επιμένει υπέρ της θανατικής ποινής με το επιχείρημα ότι η ζωή
των πολιτών έχει μεγαλύτερη αξία από την ζωή «φονέων και δολοφόνων» και ότι «δεν
είναι τερατώδες και αδύνατον τι η εκτέλεσις πάντων σχεδόν των εις θάνατον
καταδίκων». Συμπληρώνει ότι θα φέρει επιχειρήματα, εφόσον ο Μομφερράτος το
ζήτησε, «περί των διαφόρων κατηγοριών εγκληματιών ως και της θέσεως αυτών
απέναντι του ισχύοντος ποινικού κώδηκος και περί άλλων συναφών αυτοίς ιδεών της
ανθρωπολογικής σχολής» για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του76.
Ο Μομφερράτος χαρακτηρίζει τις θέσεις του γιατρού «αποτρόπαιες» και
«επικίνδυνες για την κοινωνίαν». Συμπληρώνει ότι δεν υπάρχει κανένας «ποινικολόγος
ή κοινωνιολόγος που να επιδοκιμάζει τον θεσμό της θανατικής ποινής πλέον» και
επιτίθεται στον Αποστολίδη, λέγοντας ότι η συζήτηση κινδυνεύει να μεταβληθεί «εις
κωμική σκιαμαχία», αφού ο γιατρός «περιεβλήθη δικηγορικήν τήβενον», εμπλεκόμενος
στις νομικές πτυχές του θέματος. Ο δικηγόρος επιμένει να ακούσει τα ιατρικά
επιχειρήματα του Αποστολίδη μήπως και «κατορθώσει να εισαχθεί και εν Ελλάδι ό,τι
γίνεται εις πάντα τον πεπολιτισμένον κόσμον, το σύστημα της ιατρικής εξετάσεως των
εις θάνατον καταδικαζομένων εγκληματιών, ίνα μη σύρονται και οι πάσχοντες τας
φρένας. [...]. Τα νομικά ας επιτρέψει να συζητώμεν ημείς οι νομικοί»77.
Ο Αποστολίδης στην απάντηση του επικαλείται τον Garofalo, λέγοντας ότι τα
μεγάλα εγκλήματα ήταν πολύ λιγότερα σε όλη την Ευρώπη στο πρώτο μισό του 19 ου
αιώνα λόγω των «δρακόντειων νόμων των παρελθόντων αιώνων, οίτινες συνέτειναν εις
τον αποκαθαρισμόν των κοινωνιών δια της θανατώσεως μεγάλου αριθμού κακοποιών
στοιχείων». Όπως υποστηρίζει, ο Tarde, ο Lombroso και άλλοι παρατηρούν ότι η
Αγγλία σήμερα έχει τον μικρότερο αριθμό εγκληματιών και «οφείλει το ευχάριστον
τούτο γεγονός ουχί ολίγον εις την δια τοιαύτης εξολοθρεύσεως παρακώλυσιν της
αυξήσεως του πληθυσμού των εγκληματικών τάξεων». Ολοκληρώνοντας την απάντηση
του, υπενθυμίζει στον Μομφερράτο ότι «οι φρενολόγοι και περί εγκληματιών
ασχολούμενοι ιατροί έχουσι το δικαίωμα να εισέρχωνται εις την περιοχήν του κτήματος
των ποινικολόγων. Είς πάσαν γραμμήν ο ποινικός νόμος ομιλεί περί βρασμού ψυχής
περί του ανευθύνου ή της ροπής προς το κακουργείν των κακούργων, περί αναιτίου
συγχύσεως των φρένων, περί προμελέτης περί ειδών κακουργημάτων κτλ. [...] δεν
76
77

Σ. Αποστολίδης, «Η θανατική ποινή», Εφημερίς, αρ. φ. 244, 1.9.1889.
Α. Μομφερράτος, «Το ζήτημα της θανατικής ποινής», Εφημερίς, αρ. φ. 246. 3.9.1889.
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γνωρίζει ο φανατικός και ενταυτώ φιλοπρόοδος φίλος δικηγόρος ότι κατά τα τελευταία
έτη αθρόοι εισέβαλον εν Ευρώπη οι φρενολόγοι και ανθρωπολόγοι εις το αυθαιρέτως
μέχρι τούδε καλλιεργούμενον κτήμα υπό μόνον νομικών ποινικολόγων [...];»78
«[...] Τον ποντικόν τούτον λοιπόν είχε σύμμαχον ο ημέτερος ιατρός εις τας υπέρ
της θανατικής ποινής θεωρίας του», απαντάει ο Μομφερράτος, παρουσιάζοντας ως
άκαιρες και ασυνάρτητες τις θέσεις του Garofalo, αφού «μετά την δημοσίευσιν του
συγγράματος του κατήργησαν την ποινήν του θανάτου»79.
Ο Αποστολίδης στην απάντηση του υπερασπίζεται τον Garofalo και υιοθετεί τις
θέσεις της ιταλικής ανθρωπολογικής σχολής για την εξατομίκευση της ποινής και
θεωρεί αναγκαία την τροποποίηση του ελληνικού ποινικού κώδικα ώστε να εκτιμάται ο
χαρακτήρας και η «ηθικότητα» του εγκληματία και όχι η βαρύτητα του εγκλήματος.
Σύμφωνα με τον γιατρό, ο καθορισμός της ποινής με βάση το έγκλημα δεν έχει καμία
ωφέλεια «δια τον τιμωρούμενο και δια την κοινωνία»80.
Ο Μομφερράτος στην τελευταία του απάντηση συνεχίζει την επίθεση του
απέναντι στο «αχύρινο πρόχωμα του Γαροφάλου». Απέναντι στα στατιστικά του Ιταλού
εγκληματολόγου που προβάλει ο Αποστολίδης, σύμφωνα με τα οποία η μείωση της
εγκληματικότητας συμπίπτει με σκληρά κατασταλτικά μέτρα όπως η θανατική ποινή, ο
Μομφερράτος παραθέτει τις παρατηρήσεις του Mittermaier: «τι δύνανται να ειπώσιν οι
υπέρμαχοι της θανατικής ποινής, όταν αποδείκνυται ότι αυτή δεν παράγει εκφόβισην; ότι
αι χώραι, αίτινες κατήργησαν αυτήν δεν είδον αυξανόμενον τον αριθμόν των
εγκλημάτων;»81.
Από τη μεριά του ο Αποστολίδης υποστηρίζει ότι δεν αναπαράγει «άκριτα» τις
θεωρίες του Garofalo για τον εγκληματία, αντίθετα στο βιβλίο του επιχειρεί να τις
αναιρέσει, ενώ προτείνει στον Μομφερράτο να μην κάνει βιαστικές κρίσεις και «να μη
αναμιγνύεται εις ζητήματα, περί των οποίων έγραψαν ανθρωπολόγοι και κοινωνιολόγοι,
εξ ων δυστυχώς ακόμη ούτε ένα εμελέτησεν [...]»82.
78

Σ. Αποστολίδης, «Η θανατική ποινή», Εφημερίς, αρ. φ. 247, 4.9.1889.
Α. Μομφερράτος, «Το ζήτημα της θανατικής ποινής», Εφημερίς, αρ. φ. 248, 5.9.1889.
80 Σ. Αποστολίδης, «Η θανατική ποινή», Εφημερίς, αρ. φ. 251, 8.9.1889
81 Α. Μομφερράτος, «Το ζήτημα της θανατικής ποινής», Εφημερίς, αρ. φ. 252, 9.9.1889. Τα πλάγια
δικά μου.
82 Σ. Αποστολίδης, «Η τελευταία απάντησις περί της ποινής του θανάτου», Εφημερίς, αρ. φ. 255,
12.9.1889. Για την κριτική του Αποστολίδη βλ. το βιβλίο του Αι ψυχώσεις..., όπ. π., σ. 327, 330.
79
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Παρατηρούμε έτσι την επιφυλακτική στάση των νομικών, όπως ο Μομφερράτος,
απέναντι στις νέες αντιλήψεις της ιταλικής ανθρωπολογικής σχολής για το έγκλημα και
την ποινή που αναπαράγει ο Αποστολίδης. Άλλωστε, κεντρικό άξονα της
αντιπαράθεσης αποτέλεσε η εγκυρότητα των βιολογικών χαρακτηριστικών και η
συσχέτιση τους με την εγκληματικότητα.
Βλέπουμε επίσης τις απόπειρες των γιατρών-ψυχιάτρων (ο κλάδος δεν είχε
συγκροτηθεί ακόμα στην Ελλάδα) να διευρύνουν το πεδίο δικαιοδοσίας τους στον
ποινικο-δικαστικό μηχανισμό, με την ώθηση και το ανανεωμένο «επιστημονικό κύρος»
των βιολογικών αντιλήψεων για το έγκλημα που έφερε στο προσκήνιο η ιταλική
ανθρωπολογική σχολή και η «επιστήμη» της εγκληματολογίας. Η επιθυμία να
καθοριστούν τα αίτια της εγκληματικότητας ή της βίαιης συμπεριφοράς καθώς και να
οριστούν ανάλογες ποινές έκανε την παρουσία των «ειδημόνων» γιατρών όλο και πιο
έντονη στον ποινικό μηχανισμό και στο δημόσιο λόγο. Όσο η ψυχιατρική αποκτούσε
αυξανόμενη αναγνώριση ως ιατρική ειδικότητα στην Ευρώπη, έπαιζε ολοένα και πιο
διευρυμένο ρόλο στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης κατά το γύρισμα του αιώνα83.
Οι απαρχές των παραπάνω διαδικασιών αρχίζουν να διαφαίνονται και στην
Ελλάδα με την περίπτωση των «δολοφόνων του Μαραθώνα», Παναγιώτη και Αγγελή
Μαρίνη (ή Μαρή), οι οποίοι τον Σεπτέμβρη του 1903 δολοφόνησαν έξι άτομα μέσα σε
μια ημέρα στο χωριό Καλέντζι του Μαραθώνα. Τα δύο αδέλφια υποβλήθηκαν σε
φρενολογική εξέταση από τον «ιατρό-νευρολόγο-ψυχίατρο» (όπως υπογράφει ο ίδιος)
Σιμωνίδη Βλαβιανό λίγες ημέρες μετά την τέλεση της πράξης τους, κατά παραγγελία
της εφημερίδας Ακρόπολις, ενώ ο ίδιος αναδημοσίευε τα πορίσματα του στο περιοδικό
που εξέδιδε, Ψυχιατρική και νευρολογική επιθεώρησις. Ένα χρόνο αργότερα, μετά την
εκτέλεση τους, τα πτώματα τους μεταφέρθηκαν στο Ανατομείο Αθηνών για να
εξεταστούν από τον διακεκριμένο ανατόμο Γεώργιο Σκλαβούνο84.
Τη δεύτερη αντιπαράθεση που θα εξετάσουμε πυροδοτούν οι δηλώσεις του
υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Γεωργίου Θεοτόκη και νομικού, Νικόλαου
83

R. Wetzell, Inventing the Criminal, όπ. π., σ. 68· Xavier Rousseau, “A History of Crime and
Criminal Justice in Europe”, στο Sophie Body-Gendrot, Mike Hough, Klára Kerezsi, René Lévy,
Sonja Snacken (επιμ.), The Routledge Handbook of European Criminology, Routledge,
Άμπινγκτον 2013, σ. 38-54.
84 «Φρενολογική εξέτασις των φονέων-Τα συμπεράσματα του ψυχιάτρου κ. Βλαβιανού», Ακρόπολις,
αρ. φ. 7755, 5.10.1903. βλ. επίσης εδώ, το δεύτερο κεφάλαιο.
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Λεβίδη, στην εφημερίδα Αθήναι. Ο Υπουργός, ενώ δηλώνει ότι είναι «εξ
ιδιοσυγκρασίας» κατά της θανατικής ποινής, υποστηρίζει ότι οι θανατικές εκτελέσεις
πρέπει να πραγματοποιούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτή των αδελφών
Μαρίνηδων, ώστε να αποτρέπουν «τας πεπωρωμένας εκείνας φύσεις, αίτινες
στερούνται των ηθικών ελατηρίων και του έμφυτου ηθικού νόμου»85.
Στον υπουργό Δικαιοσύνης απαντά πάλι ο νομικός Αντώνιος Μομφερράτος,
υποστηρίζοντας ξανά τη θέση του για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Στα
δεκαπέντε περίπου χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του
για την κατάργηση της ποινής του θανάτου, ο Μομφερράτος, εκτός από νομική,
ακολούθησε και πολιτική σταδιοδρομία στο πλευρό του Αλέξανδρου Ζαΐμη, διατελών
χρέη υπουργού Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση του 1899 και υπουργού
Εκκλησιαστικών και δημοσίας εκπαιδεύσεως στη δεύτερη86.
Ο Μομφερράτος θεωρεί αντιφατικές τις απόψεις του Λεβίδη, καθώς ακόμα και
στους «μεγάλους και εξαιρετικούς» υπάρχουν αμφιβολίες, εφόσον είναι βέβαιο πλέον
«ότι μεταξύ του εγκλήματος και της ψυχής του κακούργου υπάρχει μυστηριώδης
σχέσις», την οποία δεν μπορεί να κρίνει ο δικαστής ούτε ο υπουργός. «[...] πολλάκις
εγκλήματα συνταράσσοντα την κοινωνίαν είναι προϊόντα νοσούντος πνεύματος και
φρενοβλαβούς καταστάσεως [...]». Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Μομφερράτο, η
δικαιοσύνη δεν έχει λόγο να τους εκτελεί αλλά να τους θεραπεύει, «πολλοί ίσως θα
εσώζοντο εάν η ιατρική επιστήμη ήθελε παρεμβή εγκαίρως»87.
Στον Μομφερράτο απαντάει ο συνάδελφος, νομικός και ποινικολόγος Τιμολέων
Ηλιόπουλος, υφηγητής Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο Ηλιόπουλος
συμφωνεί ότι η θανατική ποινή είναι καταδικαστέα, αλλά υποστηρίζει ότι τα
νομοθετικά ζητήματα «δεν λύονται πλέον δια της αισθηματολογίας και των
μεταφυσικών θεωριών. [...] Από του ύψους της μεταφυσικής το ζήτημα της ποινής του
θανάτου κατήλθεν εις το έδαφος της θετικής επιστημονικής ερεύνης» (Εικόνα 7)88 .
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«Ο θεσμός της κεφαλικής ποινής», Αθήναι, αρ. φ. 304, 23.8.1904.
Σπύρος Α. Βοβολίνης, Κωνσταντίνος Αντ. Βοβολίνης, Μεγα Ελληνικόν βιογραφικόν λεξικόν, εκδ.
Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως, τ. 1-5, Αθήνα 1958-62.
87 Αντώνιος Μομφερράτος, «Η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 302, 26.8.1904.
88 Τιμολέων Ε. Ηλιόπουλος, «Πως θα καταργηθή η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 308, 1.9.1904.
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Εικόνα 7: Τιμολέων Ηλιόπουλος (1856-

Εικόνα 8: Σιμωνίδης Βλαβιανός (1873-

1932), φωτογραφία, χ.χ.. Πηγή:

1943), φωτογραφία, 1906. Πηγή:

Πανδέκτης, Νεοελληνική Εικονιστική

Πανδέκτης, Νεοελληνική Εικονιστική

Προσωπογραφία

Προσωπογραφία

Για να αποδειχθεί, σύμφωνα με τον Ηλιόπουλο, αν η θανατική ποινή «είναι
αναγκαία δια την συντήρησιν της εννόμου τάξεως», πρέπει να εξεταστεί με βάσει
«θετικά δεδομένα» εγκληματολογικών στατιστικών, πράγμα που απαιτεί τον
περιορισμό των θανατικών εκτελέσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να
παρατηρηθούν οι αυξητικές ή σταθερές τάσεις στις ανθρωποκτονίες και τα βίαια
εγκληματα.
Στην περίπτωση των Μαρίνηδων, επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο
διέπραξαν τα εγκλήματα μαρτυρά τη στέρηση «ηθικού συναισθήματος (sens moral)»,
κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ήταν «παράφρονες άξιοι μάλλον
ιατρικής περιθάλψεως». Αντίθετα, «η επιστήμη διακρίνει μεταξύ παραφροσύνης και
ηθικής διαστροφής, ήτις δύναται να η είτε έμφυτος, είτε το αποτέλεσμα κακής αγωγής,
ως συμβαίνει παρά τοις εκ συνηθείας εγκληματίαις (criminels d’ habitude)».
Ολοκληρώνει το επιχείρημα του λέγοντας ότι και ο Λομπρόζο «δεν διδάσκει το
ατιμώρητον των τοιούτων εγκληματιών αλλά υποστηρίζει ότι η θανατική ποινή είναι το
μόνον μέσον προς εξασφάλισιν της κοινωνίας από των τεράτων τούτων»89.
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Στο ίδιο. Το ενδιαφέρον του Ηλιόπουλου για την ιταλική ανθρωπολογική σχολή παραμένει
αμείωτο καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, όμως η στάση του αλλάζει μέσα στο χρόνο, όπως
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Για τον Μομφερράτο η Ελλάδα είναι μια χώρα με «ευγενή δημοκρατικόν λαόν
έμφυτον έχοντα το αίσθημα της φιλανθρωπίας» και δεν παράγει μεγάλους δολοφόνους,
όπως άλλες χώρες. «[...] Η ζωηρώτης του χαρακτήρος και η συναίσθησις της τιμής, το
κοχλάζον αίμα των κατοίκων της Ελλάδος, προκαλούσιν αληθώς αδικήματα αίματος».
Για τον νομικό, ο χαρακτήρας αυτός δεν επηρεάζεται από την λειτουργία της
λαιμητόμου, βελτιώνεται μέσα από την καλή εκπαίδευση και τη θρησκευτική πίστη, όχι
από τις εκτελέσεις90.
Στο δεύτερο μέρος της απάντησης του, ο Μομφερράτος αγγίζει το ζήτημα της
«φρενολογικής καταστάσεως, εις η διατελούσιν ενίοτε οι κακούργοι» και επισημαίνει
ότι τα ζητήματα της εγκληματικότητας και των εγκληματιών δεν εμπίπτουν μόνο στη
σφαίρα των νομικών, αλλά «διεκδικούνται τελεσφόρως υπό των ιατρών. [...] τα
πομπώδη δόγματα των ποινικολόγων, οίτινες μόνον εις τα αποτελέσματα των
εγκλημάτων αντικειμενικώς περιωρίζοντο» ανατρέπονται από την ανάπτυξη της
δικαστικής ψυχοπαθολογίας με την έρευνα «των ψυχολογικών αιτιών των εγκλημάτων
υποκειμενικώς». Τέλος, εκφράζει την ελπίδα του για τη συμβολή της ψυχιατρικής και
της νευροπαθολογίας στη βελτίωση του ποινικού δικαίου, χαιρετίζοντας την ίδρυση
«ειδικής κλινικής στην Ελλάδα»91.
Δεκαπέντε χρόνια μετά την αντιπαράθεση του Μομφερράτου με τον γιατρό Σ.
Αποστολίδη, ο νομικός φαίνεται πιο διαλλακτικός και δεκτικός απέναντι στις ιατρικές
παρεμβάσεις σε ποινικά ζητήματα, όμως, σε αντίθεση με το συνάδελφο του, Τ.
Ηλιόπουλο,

συνεχίζει

να

απορρίπτει

τη

βιολογική

αντίληψη

της

ιταλικής

ανθρωπολογικής σχολής για τη θανατική ποινή.
Επιπλέον, ο νομικός υποστηρίζει ότι το ζήτημα της θανατικής ποινής είναι
πρακτικό, δεν είναι ανεξάρτητο και μεμονωμένο. «Συνδέεται μετά του συστήματος της
ποινικής νομοθεσίας. Το σύστημα δε της ημετέρας νομοθεσίας επάγεται κλίμακα
εξίσου αλλάζουν και οι θέσεις του Λομπρόζο και των μαθητών του, όπως είναι γνωστό. Στα
πρώτα κείμενα του, όπως αυτό που παραθέσαμε στην αρχή του κεφαλαίου, η στάση του είναι
ουδέτερη. Στην παρούσα αντιπαράθεση φαίνεται να υιοθετεί τη θέση του Λομπρόζο για τη
θανατική ποινή στους εκ γενετής εγκληματίες, ενώ λίγα χρόνια αργότερα θα προσπαθήσει να
δείξει ότι «σοβαρός επιστήμων δεν είναι ο αποδεχόμενος σήμερον την θεωρίαν του Λομπρόζο»
για τον εκ γενετής εγκληματία. βλ. Τιμολέων Ε. Ηλιόπουλος, Ο Λομπρόζο, Τυπογραφείο
Νομικής, Αθήνα 1907.
90 Αντώνιος Μομφερράτος, «Πώς θα καταργηθή η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 312, 6.9.1904.
91 Αντώνιος Μομφερράτος, «Πώς θα καταργηθή η θανατική ποινή», Αθήναι,αρ. φ. 313, 7.9.1904.
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ποινών και αξιοποίνων πράξεων κατά τρόπον εντελώς βάρβαρον». Σχολιάζοντας τις
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στους ποινικούς κώδικες της Ιταλίας και της Γαλλίας,
τονίζει την ανάγκη μεταρρυθμιστικού και νομοπαρασκευαστικού έργου, «διότι η Ελλάς
είναι το μόνον Κράτος, το οποίον από του 1833 δεν εφρόντισε να προβή εις
μεταρρυθμιστικάς μελέτας των ποινικών αυτής νόμων και ανακάθαρσιν αυτών»92.
Στην απάντηση του ο Ηλιόπουλος επιμένει στο επιχείρημα του ότι το ζήτημα της
θανατικής ποινής πρέπει να εξεταστεί «τοπικά», βάσει των «κατά χρόνον και τόπον
κοινωνικών περιστάσεων». Τα παραδείγματα άλλων χωρών, που έφερε ο Μομφερράτος
για να ενισχύσει την επιχειρηματολογία του, «ουδεμίαν έχουσιν αξίαν προκειμένου να
αποφανθώμεν περί της Ελλάδος», καθώς το κράτος δεν έχει μεριμνήσει για τη συλλογή
και την ταξινόμηση στοιχείων ώστε «η επιστήμη και η νομοθεσία να αντλήση το
αναγκαίον αυτή φως και εφ’ ων δύναται να θεμελιώση τα πορίσματα της».
Συμπληρώνει επίσης την απουσία στατιστικών για τα διαπραχθέντα εγκλήματα, για τις
καταδικαστικές αποφάσεις, για τις εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν και, τέλος, τις
ανύπαρκτες «θετικές έρευνες επί της ηθικής του λαού καταστάσεως και της ψυχολογίας
αυτού»93.
Το σχόλιο του Μομφερράτου για τη «ζωηρότητα του χαρακτήρος μας και το
κοχλάζον αίμα μας» αποτελεί σαθρή δικαιολογία για τον Ηλιόπουλο, ο οποίος
υποστηρίζει ότι ο φόνος για τον Έλληνα είναι «το απλούστερον των πραγμάτων.
Φονευόμεθα δι’ εν τίποτε, φονευόμεθα για μιαν αίγα, δια μίαν λέξιν, δι έν νεύμα, δι’ εν
στραβοκύταγμα». Η ευχέρεια της προσφυγής στο μαχαίρι δεν αποδεικνύει, σύμφωνα με
τον υφηγητή, την πολιτισμένη κατάσταση του ελληνικού λαού. «Ο ήμερος και
πεπολιτισμένος άνθρωπος, όσον και αν έχη κοχλάζον το αίμα, [...] δύναται να
ανθυβρίση [...] τον υβρίσαντα, αλλά δεν ανασπά την μάχαιραν ίνα φονεύσει αυτόν»94.
Σχετικά με τη θεωρητική βάση της συζήτησης, ο Ηλιόπουλος σημειώνει ότι οι
φιλοσοφικές αντιλήψεις που διακατέχουν τον Μομφερράτο είναι παρωχημένες και αντιεπιστημονικές, εφόσον δεν στηρίζονται σε εμπειρικά δεδομένα. Παραπέμπει σε μια
μελέτη του, προκειμένου να «διαφωτίσει» τον συνάδελφο του για τις τελευταίες τάσεις
της επιστήμης του ποινικού δικαίου, και προσθέτει ότι οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις
92

Αντώνιος Μομφερράτος, «Πώς θα καταργηθή η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 315, 9.9.1904.
Τιμολέων Ε. Ηλιόπουλος, «Η κατάργησις της θανατικής ποινής εν Ελλάδι», Αθήναι, αρ. φ. 349,
13.9.1904.
94 Στο ίδιο.
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οφείλουν να βασίζονται στην πρακτική έρευνα, για την οποία βασικό εργαλείο αποτελεί
η στατιστική μελέτη ως «θαυμάσιον κοινωνιόμετρον». Όταν, σύμφωνα με τον
Ηλιόπουλο, η έρευνα μέσω «θετικών της στατιστικής δεδομένων και άλλων πρακτικών
επί της κοινωνικής ημών καταστάσεως» δείξει ότι η θανατική ποινή είναι περιττή, μόνο
τότε μπορεί το ελληνικό κράτος να προχωρήσει στη σταδιακή κατάργηση της 95.
Στο τρίτο μέρος της απάντησης του ο Ηλιόπουλος αγγίζει το ζήτημα του αν η
δικαιοσύνη έχει δικαίωμα να εκτελεί εγκληματίες οι οποίοι έχουν διαγνωστεί ως
«παράφρονες», το οποίο έθιξε στο δεύτερο μέρος της απάντησης του ο Μομφερράτος.
Για τον Ηλιόπουλο η «παρέκβασις περί των προόδων της ψυχιατρικής επιστήμης»
είναι άσκοπη και δεν έχει θέση στη συζήτηση για την κατάργηση της θανατικής ποινής.
Οι Μαρίνηδες, για τον υφηγητή, δεν ήταν παράφρονες, αλλά «ήσαν εντελώς
εστερημένοι του ηθικού συναισθήματος». Σημειώνει ότι τα πορίσματα δεν είναι του
ίδιου, αλλά «του διακεκριμένου παρ’ ημίν ψυχιάτρου κ. Σ. Βλαβιανού», σύμφωνα με
την έκθεση του οποίου τα αδέλφια «εισίν υγιείς τας φρένας» και ότι ήταν μόνο
«διανοητικώς ασθενείς», πράγμα που έχει σχέσιν μόνον προς την αιτιολογίαν του
εγκλήματος, ουχί δε προς τον καταλογισμόν αυτού». Για να συμπεράνει ότι οι
Μαρίνηδες «ήσαν ηθικά τέρατα, από των οποίων η κοινωνία ου μόνων δικαίωμα αλλά
και καθήκον έχει να εξασφαλίζεται»96.
Στην τελευταία του απάντηση ο Μομφερράτος εκφράζει τη δυσπιστία του
απέναντι στις στατιστικές, λέγοντας ότι «είναι αδύνατον να προσδώσωσιν ασφαλή
πορίσματα, διότι το μέγεθος της εγκληματικότητος εξαρτάται εκ ποικίλων
περιπτώσεων». Επιπλέον αμφισβητεί ως αντιφατικά, τα πορίσματα του Βλαβιανού
παραθέτοντας στην εφημερίδα Εσπερινή όπου ο ψυχίατρος δήλωσε ότι «η δικαιοσύνη
βρίσκεται εν πλάνη» και ότι «έτερος των αδερφών δεν έπρεπε να καρατομηθεί διότι
διετέλει υπό νοσηράν παρόρμησιν»97.
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Τιμολέων Ε. Ηλιόπουλος, «Η κατάργησις της θανατικής ποινής εν Ελλάδι»», Αθήναι, αρ. φ. 350,
14.9.1904. Ο Ηλιόπουλος αναφέρεται στο εγχειρίδιο που είχε δημοσιεύσει λίγα χρόνια πριν. βλ.
Τιμολέων Ε. Ηλιόπουλος, Περί του έργου και της μεθόδου του ποινικού δικαίου, τυπ. Αλέξ.
Παπαγεωργίου, Αθήνα 1896.
96 Τιμολέων Ε. Ηλιόπουλος, «Η κατάργησις της θανατικής ποινής εν Ελλάδι», Αθήναι, αρ. φ. 351,
15.9.1904.
97 Αντώνιος Μομφεράτος, «Διατί να καταργηθή η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 352, 354, 16 και
18.9.1904. Το έτος 1904 της εφημερίδας Εσπερινή δεν έχει ψηφιοποιηθεί από την βιβλιοθήκη της
Βουλής των Ελλήνων οπότε δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η πληροφορία που δίνει ο Μομφερράτος
για τον Βλαβιανό.
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Η παραπάνω τοποθέτηση του Μομφερράτου προκαλεί την παρέμβαση του
Σιμωνίδη Βλαβιανού, ο οποίος στην επιστολή του σημειώνει ότι δεν θέλει να εμπλακεί
στη συζήτηση, «ήτις, εξεφυλίσθη», θεωρώντας ότι οι συντάκτες «ουδενός κύρους
επιστημονικού τυγχάνουσι». Απευθυνόμενος προς τον Μομφερράτο, λέει ότι εάν
επιχειρούσε να αντικρούσει τα επιχειρήματα του «έπρεπε να τω δώσω σειράν
μαθημάτων Εγκληματολογικής Ψυχοπαθολογίας» (Εικόνα 8)98.
Με τη σειρά του ο Μομφερράτος απαντά ότι με τη στάση του ο Βλαβιανός
«αδικεί την τε επιστήμην και την δικαιοσύνην και την κοινωνίαν»99.
Είναι λοιπόν ο εγκληματίας ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να τιμωρείται ή να
θεραπεύεται; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αντιπαράθεση για τη θανατική ποινή
μεταξύ του Τιμολέοντα Ηλιόπουλου και Αντώνιου Μομφερράτου περιστρέφεται γύρω
από αυτό το κεντρικό ερώτημα. Κανένας, όμως, από τους δύο δεν είναι γιατρός.
Αυτό που είναι ξεκάθαρο στην αντιπαράθεση των δύο δικηγόρων είναι η σταθερή
χρήση ιατρικών επιχειρημάτων σχεδόν σε κάθε απάντηση τους. Από τη μία ο
Μομφερράτος με την ψυχιατρική και από την άλλη ο Ηλιόπουλος με την πίστη του στις
θεωρίες του Λομπρόζο επιχειρούν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για το ζήτημα
της θανατικής ποινής.
Όπως υποστηρίξαμε στην αρχή του υποκεφαλαίου, η πρόσληψη των ιατρικώνψυχιατρικών θεωριών και των ιδεών της ιταλικής ανθρωπολογικής σχολής ανέτρεψαν
τις βάσεις του ποινικού δικαίου σχετικά με το έγκλημα και την ποινή, ενώ ταυτόχρονα
ώθησαν τους δικηγόρους να επαναδιαπραγματευτούν και να επαναπροσδιορίσουν το
επιστημονικό κύρος και την ειδημοσύνη τους. Οι νέες αυτές θεωρίες και επιστημονικοί
κλάδοι, όπως αυτός της ψυχιατρικής, έδωσαν πρόσβαση και νομιμοποίησαν -υπό τον
μανδύα της «επιστημονικής γνώσης»- τις παρεμβάσεις των γιατρών στον ποινικοδικαστικό μηχανισμό, οι οποίες φαίνεται, μέσα από τις δύο αντιπαραθέσεις που
εξετάσαμε, να εντείνονται στο γύρισμα του αιώνα.
Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει και παραμένει ανοιχτό προς διερεύνηση
είναι το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό η αλληλεπίδραση και η επαφή των νομικών με τις
θετικές

επιστήμες

κατά

την

εξεταζόμενη

περίοδο

οδήγησε

σε

ορισμένους

μετασχηματισμούς του ποινικού δικαίου. Πριν ακόμα εδραιωθεί η εγκληματολογία ως
98
99

Σ. Γ. Βλαβιανός, «Τα άρθρα του κ. Μομφερράτου», Αθήναι, αρ. φ. 355, 19.9.1904.
Αντώνιος Μομφερράτος, «Η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 356, 20.9.1904.
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διακριτός επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα, η πρόσληψη των μεθόδων της φαίνεται
να είχε κάποιο αντίκτυπο στο ποινικό δίκαιο. Με την εξέταση «θετικών», εμπειρικών
δεδομένων και της συστηματικής μελέτης της κοινωνίας που παρέχουν η «εγκληματική
ανθρωπολογία ή βιολογία» και η «εγκληματική κοινωνιολογία», σύμφωνα με τον
Ηλιόπουλο, αρχίζει στο γύρισμα του αιώνα μια διαδικασία επιστημονικοποίησης και
εξειδίκευσης του ποινικού δικαίου. Ορισμένοι νομικοί του γυρίσματος προς τον 20ο
αιώνα αρχίζουν να κάνουν αναφορές στην «ποινική επιστήμη» 100. Αυτή η διαδικασία
αλληλεπιδράσεων μεταξύ ποινικού δικαίου και πρόσληψης των εγκληματολογικών
θεωριών που διατυπώνονται στη δυτική Ευρώπη φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο
στο να τεθούν σε πιο εμπειρικές-«επιστημονικές» βάσεις οι μέθοδοι του ποινικού
δικαίου, αλλά και να οριστεί ο «τρόπος» (ή οι «τρόποι») με τον οποίο θα θεμελιωθεί
μέσα στα επόμενα χρόνια η εγκληματολογία στην Ελλάδα.
Τέλος, μέσα από τις αντιπαραθέσεις για τη θανατική ποινή στον καθημερινό τύπο
βλέπουμε την ανάδειξη των εφημερίδων ως «μεσολαβητών» ανάμεσα σε επιστημονικές
κοινότητες και το αναγνωστικό κοινό, ενώ παράλληλα το ρόλο τους ως μέσων για την
«κατασκευή» της «δημόσιας εικόνας» της εκάστοτε επιστήμης και τη διαμόρφωση των
αντιλήψεων του κοινού πάνω σε επιστημονικά ζητήματα. Επιπλέον, μέσω της
δημοσίευσης επώνυμων άρθρων και αντιπαραθέσεων, οι «εγκεκριμένοι» επιστήμονες
εδραίωναν το επιστημονικό τους κύρος και αναδείχθηκαν ως ειδήμονες σε κοινωνικά
ζητήματα101.

100 Τ.

Ε. Ηλιόπουλος, Περί του έργου και της μεθόδου..., όπ. π., σ. 22. Για παρόμοιες κατευθύνσεις
βλ. επίσης, Δημήτριος Ε. Καστόρχης, Αι νέαι τάσεις της ποινικής επιστήμης, τυπ. Μ. Ι. Σαλιβέρου,
Αθήνα 1901· Νικόλαος Γ. Βλιάμος, Η ποινική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα, χ. ε., Αθήνα 1904.
101 Για τον ρόλο των εφημερίδων στην εδραίωση «ειδημόνων» κατά την εξεταζόμενη περίοδο, βλ.
Eirini Mergoupi-Savaidou, Faidra Papanelopoulou, Spyros Tzokas “The Public Image(s) of
Science and Technology in the Greek Daily Press, 1908-1910”, Centaurus: An International
Journal of the History of Science and its Cultural Aspects, 51 (2009), σ. 116-142.
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Μέσα από την εξέταση της περιόδου 1870-1910 η παρούσα εργασία επιχείρησε
να χαρτογραφήσει τη θανατική ποινή στην Ελλάδα εστιάζοντας στην ποινική
νομοθεσία, τις πρακτικές των θανατικών εκτελέσεων και τους δημόσιους λόγους που
αναπτύσσονται στον ημερήσιο τύπο. Τα τρία επίπεδα ανάλυσης, με βάση τα οποία έγινε
ο διαχωρισμός των κεφαλαίων της εργασίας, δεν είναι «αυτοτελή» και στεγανά.
Αντίθετα, συγκροτούν ένα πολυεπίπεδο πλέγμα μέσω του οποίου διευρύνεται η
κατανόηση των ιστορικών μετασχηματισμών του ρόλου και της λειτουργίας της
θανατικής ποινής, παράλληλα με τα μεταβαλλόμενα κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα
του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.
Η συγκυρία της συνταγματικής αναθεώρησης του 1864 με τις συζητήσεις για την
κατάργηση της θανατικής ποινής για τα πολιτικά εγκλήματα έγινε αφορμή να
διατυπωθούν πιο συστηματικοί και εξειδικευμένοι λόγοι πάνω στο ζήτημα της
θανατικής ποινής από τους έλληνες νομικούς. Το ενδιαφέρον αυτό αντανακλάται και
στην παραγωγή των πρώτων νομικών εγχειριδίων, ερμηνειών του ποινικού νόμου,
άρθρων, καθώς και μεταφράσεων σημαντικών έργων για την θανατική ποινή, όπως
αυτά του Guizot και του Mittermaier.
Ο πολιτειακός μετασχηματισμός του 1864 σε συνδυασμό με την κατάργηση της
ποινής του θανάτου για τα πολιτικά εγκλήματα που σχολιάσαμε στην αρχή της εργασίας
σηματοδότησε τις απαρχές μιας ιστορικής διαδικασίας που θα ξεδιπλωθεί σταδιακά
μέσα στις επόμενες δεκαετίες του 19ου αιώνα: την απομάκρυνση της θανατικής ποινής
από εργαλείο επιβολής και κυριαρχίας της μοναρχικής εξουσίας και τη μετατροπή της
σε όργανο στην υπηρεσία ενός οργανωμένου συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και
ελέγχου της εγκληματικότητας, που θέτει ως κυρίαρχο διακύβευμα τη ζωή των πολιτών,
την ιδιοκτησία και τη δημόσια ασφάλεια.
Οι κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις της παραπάνω διαδικασίας
ανιχνεύονται μέσα από την εξέταση της θανατικής ποινής και των νόμων που
προέβλεπαν την εφαρμογή της από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.
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Από τη δεκαετία του 1870 νέες «ειδικές» νομοθετικές πρωτοβουλίες εξασφάλιζαν
διευρυμένες παρεμβάσεις του ποινικοκατασταλτικού μηχανισμού στον κοινωνικό βίο σε
πλήρη σύμπλευση με τις ραγδαίες κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές που λαμβάνουν
χώρα την ίδια περίοδο.
Ο νόμος ΤΟΔ’ του 1871 «Περί καταδιώξεως της ληστείας» επέτρεπε την
ευρύτερη εφαρμογή της θανατικής ποινής και ψηφίζεται λιγότερο από ένα μήνα πριν το
νόμο που δρομολογούσε την αναδιανομή των εθνικών γαιών, μετασχηματίζοντας ριζικά
τα καθεστώτα ιδιοκτησίας της υπαίθρου και αποσαθρώνοντας τις μέχρι τότε
υπάρχουσες κοινωνικές δομές και ιεραρχίες. Ο νόμος ΤΟΔ’ δεν μπορεί παρά να γίνει
αντιληπτός ως ένα βήμα για τη διευκόλυνση της επιβολής των ανακατατάξεων που
έφερε το νέο καθεστώτος έγγειας ιδιοκτησίας, με την πειθάρχηση των «απόβλητων» της
αγροτικής παραγωγής στο σεβασμό της ατομικής ιδιοκτησίας.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1880, στη συγκυρία των πληθυσμιακών
ανακατατάξεων που γνωρίζει το επεκτεινόμενο ελληνικό κράτος, η εφαρμογή της
θανατική ποινής εκτός από μέσο «πειθάρχησης» γίνεται αντιληπτή και ως εργαλείο
στην υπηρεσία της εθνικής ομογενοποίησης. Στη διαδικασία αυτή συνέβαλαν τόσο οι
υλικές υποδομές όσο και η δημοσιογραφική κάλυψη των δημόσιων εκτελέσεων από τις
καθημερινές εφημερίδες που αρχίζουν να κάνουν την εμφάνιση τους την ίδια περίοδο.
Η δημοσίευση τηλεγραφημάτων στον ημερήσιο τύπο επέτρεπε τη «μετάδοση»
του «γεωγραφικού στίγματος» της λαιμητόμου, του ατμόπλοιου ή του τρένου που τη
μετέφερε. Τα λιμάνια ή οι σιδηροδρομικοί σταθμοί από τα οποία περνούσε για να
φτάσει στους τόπους των εκτελέσεων γίνονται έμμεσα η αφορμή να «χαρτογραφηθεί»
και να ενοποιηθεί στο συλλογικό φαντασιακό των αναγνωστών του τύπου η ελληνική
επικράτεια.
Παράλληλα, οι αναφορές των εφημερίδων για το πλήθος των θεατών κάθε πόλης
όπου λάμβανε χώρα μια εκτέλεση έδιναν έμφαση σε μια ομοιογενή κοινωνικότητα η
οποία διαπερνά τους ταξικούς φραγμούς και την κοινωνική θέση των θεατών. Έτσι,
σκιαγραφούσαν συνήθως κοινότητες οι οποίες συμμετείχαν στη συλλογική αποκήρυξη
των «εγκληματιών» που υπονόμευαν την ενότητα και την ακεραιότητα τους, ενώ
ταυτόχρονα τόνιζαν τον παραδειγματικό χαρακτήρα της ποινής και νομιμοποιούσαν την
εφαρμογή της.
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσαν οι εκτελέσεις του 1884 στη Θεσσαλία,
οι οποίες ήταν οι πρώτες μετά την προσάρτησή της στο ελληνικό κράτος. Ο τύπος
μιλούσε για θεατές από όλες τις κοινωνικές τάξεις και παρουσίαζε θετικές αντιδράσεις
από το πλήθος, δίνοντας την εντύπωση αποδοχής και συναίνεσης των πληθυσμών της
Θεσσαλίας απέναντι στο νέο ποινικό σύστημα.
Όπως δείξαμε στην εργασία, προς τα τέλη της δεκαετίας του 1880, με τη διάδοση
του ημερήσιου τύπου, άρχισαν να διατυπώνονται έντονες αντιδράσεις στο δημόσιο
διάλογο απέναντι στο καθεστώς δημοσιότητας της θανατικής ποινής. Μέχρι τότε, η
κριτική στο άρθρο 18 του ποινικού νόμου που προέβλεπε τη δημοσιότητα των
εκτελέσεων ήταν περιορισμένη στους νομικούς κύκλους και είχε ήδη ξεκινήσει από τα
τέλη της δεκαετίας του 1860.
Από το 1867 μέχρι το 1892 νομικοί, όπως ο Αγαμέμνων Μεταξάς, ο Νικόλαος
Σαρίπολος, ο Κωνσταντίνος Ν. Κωστής, ο Παύλος Αργυριάδης, ο Ανδρέας
Παπαδιαμαντόπουλος και ο Περικλής Αγγελόπουλος-Αθάνατος, επιχειρηματολόγησαν
έντονα για την κατάργηση των δημόσιων εκτελέσεων, έχοντας στραμμένο το βλέμμα
τους προς τις αντίστοιχες ποινικές νομοθεσίες ευρωπαϊκών κρατών που είχαν προβεί
στην απομάκρυνση των εκτελέσεων από τα δημόσια βλέμματα την ίδια περίοδο.
Σύμφωνα με τους παραπάνω νομικούς, ο παραδειγματικός χαρακτήρας των
εκτελέσεων δεν έχει καμία αποτρεπτική ισχύ, ούτε συμβάλλει στην καταστολή του
εγκλήματος, αντίθετα εξοικειώνει τους θεατές με τη βαρβαρότητα των εκτελέσεων και
ταυτόχρονα τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν την οργή τους απέναντι στις
εκτελέσεις και να καταστήσουν τους μελλοθάνατους υποκείμενα οίκτου ή θαυμασμού.
Όμως από τα τέλη της δεκαετίας του 1880 η δυσαρέσκεια απέναντι στις δημόσιες
εκτελέσεις εκφράστηκαν μέσω του τύπου από τα ανερχόμενα μεσαία και ανώτερα
κοινωνικά στρώματα. Οι περιγραφές των εκτελέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 1880
διαφέρουν σημαντικά από εκείνες των προηγούμενων χρόνων. Από τις δημόσιες
εκτελέσεις που προσέλκυαν πλήθη «πάσης τάξεως και πάσης ηλικίας» βλέπουμε
σταδιακά το πέρασμα σε περιγραφές εκτελέσεων οι οποίες γίνονται τόπος συνάντησης
των ανεπιθύμητων της κοινωνίας.
Η αποστροφή ή ντροπή απέναντι στη θέα της βίας που αναπτύσσεται από τις
άρχουσες κοινωνικές ομάδες στο γύρισμα προς τον 20ο αιώνα ήταν τα σημεία που
οριοθετούσαν και διέκριναν τους «πολιτισμένους», τους «μορφωμένους» από τον
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καρατομήσεις. Έτσι και στην Ελλάδα στα τέλη του 19 ου αιώνα οι λόγοι για κατάργηση
των δημόσιων εκτελέσεων προβάλλονται από τον τύπο ως «ηθικό καθήκον» των
ανώτερων τάξεων, που θέτουν κανονιστικά όρια για την έκφραση των παρορμήσεων
στο δημόσιο χώρο.
Η στάση απέναντι στην οδύνη που πρεσβεύουν τα ανώτερα και μεσαία αστικά
στρώματα συμπίπτει με (και τροφοδοτείται από) τη φιλανθρωπική δραστηριότητα που
αυτά αναπτύσσουν προς τα τέλη του 19 ου αιώνα. Όπως η φιλανθρωπία, έτσι και η
συμπάθεια προς τους μελλοθάνατους και η απαξίωση των «περίεργων» που
συναθροίζονται στις εκτελέσεις εμφανίζονται ως επιχείρηση «εκπολιτισμού» των
«βαρβάρων». Οι κοινωνικές αξίες που διέπουν τα ανώτερα στρώματα, όπως η
προάσπιση της οικογένειας, η φιλοπονία, η εργασιακή ηθική, αντιπαραβάλλονται με
τους απείθαρχους «περίεργους», με τον «όχλο», που χαρακτηρίζεται από την
«αναλγησία», τη σκληρότητα και την απανθρωπιά που παράγει η συνεχής θέαση
θανατικών εκτελέσεων.
Έτσι ο νόμος ΒΝΘ’ «Περί εκτελέσεως της θανατικής ποινής» του 1892, που
στόχευε στη ρύθμιση του φαινομένου, πρέπει να αναγνωστεί ως προϊόν μακροχρόνιων
ζυμώσεων που τροφοδοτήθηκαν από νομικές παρεμβάσεις και κοινωνικούς
μετασχηματισμούς.
Ο νόμος, αν και στόχευε στη ρύθμιση του δημόσιου χαρακτήρα των εκτελέσεων,
άφηνε ουσιαστικά στην ευχέρεια του εισαγγελέα τον ορισμό του τόπου εκτέλεσης,
καθώς δεν απέκλειε ρητά τη δημοσιότητά τους. Αν και μετά το 1892 οι εκτελέσεις
λάμβαναν χώρα στις φυλακές, η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε εκτέλεση με την
παρουσία αποκλειστικά των αρμόδιων αρχών ήταν εκείνη δεκατεσσάρων καταδίκων
στις 11 Μαρτίου του 1911 στις φυλακές Ναυπλίου με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς να
προλάβει να συγκεντρωθεί πλήθος και χωρίς να ειδοποιηθούν δημοσιογράφοι. Την
επομένη των εκτελέσεων, ο αθηναϊκός ημερήσιος έκανε λόγο για το τέλος των
δημόσιων εκτελέσεων και των «πανηγυρικών» θεαμάτων στην Ελλάδα.
Αναφορικά με τη σχέση του εγκλήματος και των εγκληματιών με τη θανατική
ποινή, κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανιχνεύονται δύο σημαντικές εξελίξεις από τη
δεκαετία του 1880: η αυξανόμενη αναφορά και η πύκνωση των λόγων για την
εγκληματικότητα στον ημερήσιο τύπο, ιδιαίτερα μέσα από την εφημερίδα Ακρόπολις,
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και η σταδιακή διάχυση των θέσεων του νεοσύστατου κλάδου της εγκληματολογίας ως
«επιστήμης» μελέτης και αιτιολογίας του εγκλήματος στην Ελλάδα.
Εστιάζοντας στον ημερήσιο τύπο, παρακολουθήσαμε τις συνεχείς αναφορές της
εφημερίδας Ακρόπολις από τα μέσα της δεκαετίας του 1880 για τη δυσλειτουργία των
φυλακών και των δικαστικών θεσμών, την απροθυμία ενεργής παρέμβασης του κράτους
για την καταστολή του εγκλήματος και την «ατιμωρησία». Επίσης, συναντάμε
υπαινιγμούς ή ρητές αναφορές για τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος που
υποθάλπει και αναπαράγει την «εγκληματικότητα».
Μέσα σε αυτό το κλίμα απαξίωσης του ποινικού και σωφρονιστικού συστήματος
και των δημοκρατικών θεσμών, οι «παραφουσκωμένες» και παραπλανητικές ειδήσεις
για το έγκλημα διαμόρφωσαν μια κουλτούρα τρόμου και οδήγησαν σε γενικευμένη
κοινωνική ανησυχία. Η «αναταραχή» αυτή εκφράστηκε στον τύπο της εποχής με
αιτήματα για «νόμο και τάξη», που με τη σειρά τους άνοιξαν το δρόμο για συναίνεση
σε κατασταλτικές πολιτικές. Οι θανατικές εκτελέσεις της εξεταζόμενης περιόδου και ο
τρόπος με τον οποίο τις υποδέχεται ο τύπος της εποχής μπορούν να ειδωθούν ως
απάντηση στα αιτήματα για «ασφάλεια».
Μέσα σε αυτή τη συγκυρία επισημαίνεται από τους δημοσιογράφους η άγνοια
των θεσμών για τις νέες επιστημονικές θεωρίες της ιταλικής ανθρωπολογικής σχολής
που εδραιώνονται την ίδια περίοδο στη δυτική Ευρώπη και που θα έθεταν τα θεμέλια
για την οργάνωση ποινικής πολιτικής -δηλαδή την πρόληψη και την καταστολή του
εγκλήματος-, διαδικασία στην οποία η εγκληματολογία είχε κεντρική σημασία. Οι
θέσεις της νεοσύστατης επιστήμης της εγκληματολογίας προσέφεραν εξηγήσεις για το
εγκληματικό φαινόμενο καθώς και νέες «προτάσεις» για την ποινική του καταστολή,
όπως την εφαρμογή της θανατικής ποινής για τους «εκ γενετής εγκληματίες». Επιπλέον,
η βιολογική αντίληψη της ιταλικής ανθρωπολογικής σχολής για το έγκλημα
πλαισιώθηκε και τροφοδοτήθηκε από τη διάδοση βιολογικών αντιλήψεων για την
κοινωνία που αρθρώνονται κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα. Οι παρομοιώσεις της λαιμητόμου στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του
1880 με «ιατρό» που θα «κόψει» τα «σάπια» και «επιβλαβή» μέλη της κοινωνίας,
ορίζουν τη θανατική ποινή ως μέσο στην υπηρεσία μιας νέας αντίληψης και πρακτικής,
η οποία θα κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου: της ευγονικής.
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Οι περιγραφές των μελλοθάνατων στον ημερήσιο τύπο την ίδια περίοδο
αποτελούν ένδειξη για τον βαθμό στον οποίο είχαν διαδοθεί οι παραπάνω αντιλήψεις,
(πριν ακόμα θεμελιωθεί η εγκληματολογία στην Ελλάδα), ενώ παράλληλα
αναμόρφωσαν ριζικά τις αντιλήψεις για τον «εγκληματία» και την «κατάλληλη»
επιβεβλημένη ποινή. Η φυσιογνωμικές περιγραφές των μελλοθανάτων, που εισάγει η
εφημερίδα Ακρόπολις στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1880, εστίαζαν στα
χαρακτηριστικά που τους διέκριναν από τα «υγιή» άτομα και αποτελούσαν τεκμήρια
ηθικής εξαχρείωσης και ροπής προς το έγκλημα, νομιμοποιώντας έτσι την εκτέλεση
τους.
Επιπλέον, η πρόσληψη των θεωριών της ιταλικής ανθρωπολογικής σχολής για τη
θανατική ποινή κατά την εξεταζόμενη περίοδο, σε πλήρη σύμπλευση με τις βιολογικές
αντιλήψεις της δεκαετίας του 1880 και τους αυξανόμενους ιατρικούς λόγους, έδωσε
πρόσφορο έδαφος στην παρέμβαση των γιατρών στο ποινικό-δικαστικό σύστημα.
Μέσα από τις θανατικές εκτελέσεις που εξέτασε η παρούσα εργασία από τα μέσα
του 1880, είδαμε παρεμβάσεις γιατρών οι οποίοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη
σύγχρονη ελληνική ιατρική. Ονόματα όπως ο Χριστόδουλος Τσιριγώτης, πρώτος
διευθυντής του Δρομοκαΐτειου, ο Μιχαήλ Σκλαβούνος, διακεκριμένος ανατόμος, ο
Σίμων Αποστολίδης και Σιμωνίδης Βλαβιανός, θεμελιωτές της ψυχιατρικής στην
Ελλάδα, ενεπλάκησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την ιατρική τους ιδιότητα σε
εκτελέσεις ή συζητήσεις για τη θανατική ποινή κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Μέσα
από τις παρεμβάσεις τους πρόβαλαν το κύρος και την επιστημονική τους αρτιότητα και
ειδημοσύνη, επιχειρώντας παράλληλα να διευρύνουν το πεδίο της δικαιοδοσίας τους
στον κλάδο της ποινικής δικαιοσύνης, ο οποίος αποτελούσε «οχυρό» των νομικών.
Ο Τσιριγώτης επιχείρησε, διενεργώντας αυτοψία στο κομμένο κεφάλι του Μιχάλη
Αρτόζη αμέσως μετά την εκτέλεση του το 1887, να διαπιστώσει εάν ο θάνατος με τη
λαιμητόμο ήταν ακαριαίος ή αν οι ζωτικές λειτουργίες του εγκεφάλου συνεχίζονταν
μετά τον αποκεφαλισμό. Αν και τα αποτελέσματα όπως αναμεταδόθηκαν από τον τύπο
της εποχής ήταν ασαφή, η παρέμβασή του εντάσσεται σε μια συγκυρία όπου οι
κοινωνικές στάσεις απέναντι στη λαιμητόμο μαρτυρούν μια αμφισβήτηση για την
ικανότητα της να παρέχει ένα ακαριαίο ανώδυνο θάνατο και ως εκ τούτου γίνεται
αντιληπτή ως βάρβαρο, βασανιστικό μέσο θανάτου.
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Ο Βλαβιανός έκανε μια από τις πρώτες φρενολογικές εξετάσεις σε εγκληματίες, οι
οποίοι θα εκτελεστούν το 1904 και τα σώματα τους θα μεταφερθούν στο ανατομείο του
Πανεπιστημίου Αθηνών για να διερευνηθούν «οι εγκληματικές τους τάσεις» υπό την
εποπτεία του Μιχαήλ Σκλαβούνου.
Ο Αποστολίδης ήδη από το 1889 σε δημόσια αντιπαράθεση με τον δικηγόρο
Αντώνιο Μομφερράτο θα υπερασπιστεί το δικαίωμα των γιατρών να έχουν λόγο πάνω
στη θανατική ποινή, πλαισιώνοντας τις τοποθετήσεις του με επιχειρήματα
εγκληματολόγων του εξωτερικού, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία του νέου
επιστημονικού κλάδου στην προσέγγιση του ζητήματος της θανατικής ποινής.
Τέλος, νομίζω ότι δεν θα ήταν αβάσιμο να υποστηρίξουμε ότι μέσα από τις
παρεμβάσεις και αντιπαραθέσεις γιατρών και δικηγόρων πάνω στο ζήτημα της
θανατικής ποινής κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρατηρούμε δυο σημαντικούς
επιστημονικούς μετασχηματισμούς.
Από τη μία βλέπουμε την ανάδυση λόγων, τόσο από γιατρούς όσο και από
δικηγόρους, που προμηνύουν τη συγκρότηση της εγκληματολογίας ως διακριτού
επιστημονικού κλάδου, διαδικασία η οποία θα πραγματοποιηθεί στο μεσοπόλεμο. Από
την άλλη, μέσω των επαφών και των ζυμώσεων των νομικών με τους γιατρούς και τα
έργα των ευρωπαίων εγκληματολόγων, το ελληνικό ποινικό δίκαιο αρχίζει σταδιακά να
«επιστημονικοποιείται» και να βασίζεται σε μεθόδους που στηρίζονται στην εξέταση
εμπειρικών δεδομένων και στη συστηματική μελέτη της κοινωνίας τα οποία παρέχει η
εγκληματολογία.
Έτσι, η εξέταση της θανατικής ποινής από το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα
μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε όχι μόνο τις απαρχές ενός πλέγματος διαδικασιών
που οδήγησαν στη διαμόρφωση του ποινικού συστήματος και της οργάνωση ποινικής
πολιτικής στον 20ο αιώνα, αλλά και τις ιδεολογικές ρίζες ενός ποινικοκατασταλτικού
συστήματος το οποίο ρίχνει τη σκιά του στον 21ο.
Τα τελευταία χρόνια ερχόμαστε ξανά αντιμέτωποι με την όξυνση των λόγων περί
«εγκληματικότητας» στο δημόσιο διάλογο, την καλλιέργεια ενός κλίματος φόβου και
ανησυχίας από τα μέσα ενημέρωσης που διατυπώνουν αιτήματα για «νόμο και τάξη»
επιχειρώντας να διαμορφώσουν ένα καθεστώς συναίνεσης απέναντι στην επέκταση
ακραίων κατασταλτικών μέτρων που βιώνουν οι πολίτες ως «τίμημα» για την
«ασφάλεια».
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Ταυτόχρονα, οι σύγχρονες «αναβιώσεις» των βιολογικών εξηγήσεων για την
προδιάθεση για το έγκλημα συμβάλλουν με τη σειρά τους στη νομιμοποίηση των
κατασταλτικών μέτρων ασφάλειας απέναντι σε ευάλωτες ή «περιθωριακές» κοινωνικές
ομάδες, οι οποίες «απειλούν» την «καθαρή κοινωνία» και οι ζωές τους ταξινομούνται
ως ανάξιες να βιωθούν.
Η εργασία αυτή, άλλωστε, γράφτηκε μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Η απόπειρα να
ανασυρθεί η ιστορία της θανατικής ποινής από τις «σκιές» της ιστοριογραφικής
έρευνας ήταν και μια ελάχιστη συμβολή στην αναμέτρηση της μνήμης απέναντι στη
λήθη που περιβάλλει την υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής.
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Πίνακας εκτελέσεων 1884-1911 (κατά προσέγγιση)

Δράστης
Μήτρος Γκούντης ή
Τσακανικούλης
Γεωρ. Ιω. Χριστούλης ή
Παγώνης
Αντώνιος Κυριακού
Γεώργιος Ψείρας ή
Κατσαρός

Απόστολος Χρ. ή Χασάν
Καλυβιώτης

Ηλικία-Επάγγελμα

Θύμα

Αδίκημα

25, Ποιμήν

Δερβίς εφεντής, η
αδελφή του, η
σύζυγος, δυο παιδιά
και 2 υπηρέτριες

Φόνος και εμπρησμός

19, Ποιμήν
Δεν αναφέρεται
20, πρώην γεωργός

40, πρώην γεωργός

Χρίστος Τσιανάκας
(ποιμήν) και
τραυματισμός άλλων

Πολλαπλά

1

Ημερομηνία – Τόπος
εγκλήματος
2.11.1882, Τουρκοχώρι
(Νερόμυλοι Αγιάς)

Ληστεία, ζωοκλοπή,
Νοέμβριος 1881, Μαυρέλι
φόνος και
Τρικάλων
τραυματισμός
Καταδικάστηκε τρεις
φορές σε θάνατο:
16.11.1883 για
ληστεία, ζωοκτονία,
Μεταξύ Φεβρουαρίου –
εμπρησμό και φόνο,
Σεπτεμβρίου 1881 σε
17.11.1883 με τις ίδιες
διάφορα χωρία της
κατηγορίες και
Θεσσαλίας
19.12.1883 για
ληστεία, φόνο,
εμπρησμό, απόπειρα
ανθρωποκτονίας

Τόπος εκτέλεσης

Τουρκοχώρι,
23.6.1884

Τρίκαλα,
25.6.1884

Π. Ζήσιμος
Φόνος
1-2.6.1880, Λαμία
Λαμία, 28.6.1884
(συγκάτοικος δράστη)
40, Μεσίτης
Νικ. Ζώνιος (ανηψιός
Μιχαήλ Αρτόζης
Φόνος
12-13.8.1885, Αθήνα
Αθήνα, 8.6.1887
χρηματιστηρίου
δράστη)
2 υπάλληλοι και 1
φύλακας της Γαλλικής
Βασίλειος Κοτρώνης
21, δεν αναφέρεται
Ληστεία και φόνος
2.11.1884, Λαύριο
Λαύριο, 9.6.1887
Μεταλλευτικής
Εταιρίας Λαυρίου
Σπ. Καναβίδας,
Φάρσαλα,
Αθανάσιος Γαλατάς
53, δεν αναφέρεται
Φόνος
Αύγουστος 1884, Φάρσαλα
ζωέμπορος
11.6.1887
Ευστάθιος Αβραμόπουλος 40, δεν αναφέρεται
Αθανάσιος Κουτρουλός 30, δεν αναφέρεται
Χαράλαμπος
Παλαμά
35, δεν αναφέρεται
Δημ. Μπόρης,
Ληστεία, βασανισμός,
Παπακούτσικος
1.7.1885, Παλαμά Δομοκού
Δομοκού,
μυλωνάς
φόνος
12.6.1887
Κωνσταντίνος Κάκαρης
30, Ποιμήν
Δημήτριος Φούντας
Δεν αναφέρεται
Χρίστος Νικολόπουλος

23, Λεπτουργός

Γεώργιος Δικαιόπουλος

35, δεν αναφέρεται

Νικόλαος Κριτζινέλης

50, δεν αναφέρεται

Δρακούλης Θ.
Παπαδόγκονας,
μαθητής
Παναγ.
Ζαφειρόπουλος,

1 Οι

Φόνος

18.07.1885, Καλαμάτα

Φόνος

14.8.1885, Νεοχώρι Ηλείας

εκτελέσεις της περιόδου 1884-1911 είναι οι ελάχιστες επιβεβαιωμένες. Τα στοιχεία του πίνακα
προέκυψαν από διασταύρωση πληροφοριών δημοσιογραφικών αναφορών των εφημερίδων που
συγκεντρώθηκαν για την παρούσα εργασία.
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Καλαμάτα,
17.6.1887
Πύργος,
18.6.1887

Πέτρος Αυγουστίνος

65, Κρατούμενος

Νικόλαος Ντούκας
Δημ. Αμπέσης
Αθαν. Στηβανιώτης ή
Στριφονιώτης

60, δεν αναφέρεται
30, δεν αναφέρεται
30, δεν αναφέρεται

εργάτης γης
Π. Γαλανόπουλος και
Ιω. Μπουρλουζίκος,
συγκρατούμενοι
δράστη
Ιωάννης Πέτσας,
αρτοποιός

Φόνος

2.5.1884, Φυλακές
Ζακύνθου

Πάτρα, 19.6.1887

Ληστεία και φόνος

12.10.1884, Αγρίνιο

Αγρίνιο,
20.6.1887

Πειρατεία, φόνος,
Αδάμ Αδαμόπουλος,
Δημ. Κοντογεώργιος
απόπειρα αναιρέσεως
19.10.1884, Πάτρα
Πάτρα, 19.6.1887
ναύτης
και κλοπή
Ευαγγελία Κουνάδη,
Αργοστόλι,
Αναστάσιος Κουνάδης
41, δεν αναφέρεται
Φόνος
25-26.11.1884, Αργοστόλι
σύζυγος δράστη
22.6.1887
Σοφία Περρωτού,
10.1.1887, Αντικάλαμος
Καλαμάτα,
Θεόδωρος Μαντελόζης
25, Υπηρέτης
κόρη εργοδότη
Βιασμός και φόνος
Μεσσηνίας
27.11.1887
δράστη
Σπυρίδων Μωραΐτης,
Κέρκυρα,
Ιωάννης Μπονάτης
28, Βαρελοποιός
Φόνος
6.5.1887, Κέρκυρα
αργυραμοιβός,
2.12.1887
Εμμανουήλ Πρόντζας,
Ληξούρι,
Τιμόθεος Πρόντζας
23, δεν αναφέρεται
Φόνος
4.12.1886, Ληξούρι
ξάδελφος δράστη
4.12.1887
Σπυρίδων Τσαμτσής,
Άμφισσα,
Αθανανάσιος Ν. Τσαμτσής Δεν αναφέρεται
έμπορος, αδελφός
Φόνος
27.3.1887, Άμφισσα
7.12.1887
δράστη
Δημήτριος Καρνάβας
Δεν αναφέρεται
Λάρισα,
Δεν αναφέρεται
Ληστεία και φόνος
Δεν αναφέρεται, Λάρισα
15.12.1887
Αλέξανδρος Ντούλας
Δεν αναφέρεται
Μενέλαος
34, δεν αναφέρεται
Βλαχοπαναγιώτης
Μάκρης, Πλοίαρχος
31.3.1886, Νήσος Πρώτη,
Πειραιάς,
Νικόλαος Λεοντόπουλος 36, δεν αναφέρεται πλοίου «Ποσειδών» Πειρατεία και φόνος
Θάλασσα Μαρμαρά
18.12.1887
Νικόλαος Παρώδης
26, δεν αναφέρεται
Δεν αναφέρεται,
Ναύτης

Ξηραδάκης

Δεν αναφέρεται

Αλέξ. Γεωργίου ή
Ψευτοσοβατζής

21-26, Χτίστης

Κώτσος Γώγος
Στέφανος Ευαγγέλου
Διονύσιος
Ασημακόπουλος
Εσυτάθιος Βέρμαλης ή
Μέρμαλης
Ιωαν. Σαραντόπουλος
Κ. Τσέλιου Δούκας
Χουσεΐν Νουρτζά
Ε. Μελισσαράτος
Νικόλαος Κιβωτάκος
Βασίλειος Σαμαράς

21-26, Δεν
αναφέρεται
21-26, Δεν
αναφέρεται

Βαρδάκης,
οπωροπώλης

Φόνος

Χουσεΐν αγάς Σαμπάς,
δημ. Σύμβουλος
Ληστεία και φόνος
Λάρισας

Δεν αναφέρεται, Αθήνα

Αθήνα,
19.12.1887

21.12.1888, Λάρισα

Λάρισα,
17.8.1889

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Φόνος

Δεν αναφέρεται, Αθήνα

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Διπλός φόνος και
ληστεία

Δεν αναφέρεται, Αθήνα

Ληστεία και
βασανισμός

8.3.1891, Μακροχώρι
Λάρισας

Φόνος
Φόνος

1892, Δεν αναφέρεται
1891, Μάνη
1890, Σαραντάπηχο
Κορινθίας

Δεν αναφέρεται
Χαλήλ Κοντόγλου, η
Δεν αναφέρεται
κόρη και σύζυγος του
Δεν αναφέρεται
Δεν αναφέρεται Ευάγγελος Καρούσος
42, δεν αναφέρεται
Διακόπουλος
62, δεν αναφερεται

Ο γιός του

Φόνος
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Φυλακές
Συγγρού,
23.11.1892
Φυλακές Αίγινας,
24.11.1892
Φυλακές
Ναυπλίου,
27.11.1892

Ιωάν. Αλμύρας
Γεώργιος Καρδίτσης
Ιωάννης Κυριακού

21, δεν αναφέρεται
Δεν αναφέρεται
Δεν αναφέρεται

Άγνωστη γυναίκα

Βιασμός και φόνος

1890, Κυπαρισσία

Βασιλιάς Γεώργιος Α’

Απόπειρα
Βασιλοκτονίας

14.2.1898, Αθήνα

Κ. Γεωργίου
Λ. Γεωργίου
Χρ. Κατσικογιάννης
Χ. Κατραμαντζής
Σπ. Βαλτατζής

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Πειρατεία και φόνος

28-29.1.1900, Γαλαξίδι

Δεν αναφέρεται
Δεν αναφέρεται
35, Δεν αναφέρεται

Ντινόπουλος,
καπνοπώλης

Ληστεία και φόνος

17-18.10.1899, Λαμία

Τσολένης

Ληστεία και φόνος

Δ. Καρανικολής

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Ληστεία και φόνος

19.4.1897, Βόλος
6-7.4.1899, Βελεστίνο
Βόλου

Μάρκος Γιαταγάνας

Κατάδικος φυλακών
27, Δεν αναφέρεται
Τρικάλων

Ιωάννης Δημοτσάντος
50, Ψαράς
Θεόδωρος Παπαθανασίου 45, Δεν αναφέρεται
Αντώνιος Καρύδας
Δεν αναφέρεται
Ευάγγελος
25, Δεν αναφέρεται
Αγγελακόπουλος
32-34, δεν
Αγγελής Μαρίνης
αναφέρεται
Παναγής Μαρίνης
26, δεν αναφέρεται
35, Υπάλληλος
Αντώνιος
χαρτοπαικτικής
Κωσταγερακάρης
λέσχης
Απόστολος Τσιτούλας

Φόνος

Δεν αναφέρεται, Τρίκαλα

Αδελφός δράστη
Δεν αναφέρεται
Γιούρος

Φόνος
Φόνος
Φόνος

1903, Δεν αναφέρεται
Δεν αναφέρεται
1902, Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Φόνος

Δεν αναφέρεται

6 άτομα

Φόνος

28.9.1903, Καλέντζι,
Μαραθώνα

Θεόδωρος
Δηλιγιάννης,
Πρωθυπουργός

Φόνος

31.5.1905, Αθήνα

Ληστείες, απαγωγές,
εκβιασμοί,
ζωοκλοπές, κ.α.
Βιασμός και φόνος
Ληστεία και φόνο,
διπλή ανθρωποκτονία,
βιασμός
Ληστεία εκβιασμός
κ.α.
Φόνος, ληστεία και
φόνος, βιασμός

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Νικόλαος Ράπτης
Κωνστ. Ζήκος ή Μπάγιας

Άγνωστη γυναίκα

Θεόδωρος Μυλωνάς

Δεν αναφέρεται

Θεόδωρος Χαρδαλιάς

Δεν αναφέρεται

Χαραλ. Τριάντας

Δεν αναφέρεται

Δημ. Καρακώστας

Δεν αναφέρεται
Ληστεία και φόνος,
απαγωγή

Φυλακές
Ναυπλίου,
21.8.1904
Φυλακές
Ναυπλίου,
12.6.1906

Δεν αναφέρεται
Δεν αναφέρεται

Δημ. Αναγνώστου
Λάμπρος Αναστασίου

Δεν αναφέρεται,
Φούρναρης

Φόνος

Δεν αναφέρεται
Δεν αναφέρεται

Κωνστ. Κοϊνάκης

2 άτομα

Ληστεία και φόνος,
απόπειρα φόνου

Δεν αναφέρεται, Σύρος

Δεν αναφέρεται,
Καταστηματάρχης

Ληστεία και φόνος

Δεν αναφέρεται, Κέρκυρα
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Φυλακές
Ναυπλίου,
23.7.1903

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Κωνστ. Μούτσος

Φυλακές
Ναυπλίου,
16.5.1901

Δεν αναφέρεται

Αθαν. Πρίφτης

Γεωρ. Λογοθέτης
Περ. Βεργίνης

Φυλακές
Ναυπλίου,
15.5.1901

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Δεν αναφέρεται

Φυλακές
Ναυπλίου,
27.4.1898

Δεν αναφέρεται

Φυλακές
Ναυπλίου,
11.3.1911

|Πηγές- Βιβλιογραφία

|Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής

Η της Τρίτης Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Συνέλευσις, Βασιλικό Τυπογραφείο,
Αθήνα 1844.
Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής κατά την δευτέραν σύνοδον της πρώτης
βουλευτικής περιόδου, τ. Α, εκδ. Δημόσιο Τυπογραφείου, Αθήνα 1846.
Πρακτικά των συνεδριάσεων της εν Αθήναις Β’ των Ελλήνων Συνελεύσεως, τ. ΣΤ’,
Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1865.
Πρακτικά Συνεδριάσεων Διπλής Αναθεωρητικής Βουλής, Περίοδος Β’, Εθνικό
Τυπογραφείο, Αθήνα 1911.

|Νομοθεσία-Διατάγματα
Ποινικός Νόμος του Βασιλείου της Ελλάδος, Βασιλικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1834.
«Νόμος περί εκτελέσεως των θανατικών αποφάσεων» Εφημερίς της Κυβερνήσεως του
Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 23, 27.7.1834.
Νόμος ΚΒ’, «Υγειονομικός και οι ποινικαί αυτού διατάξεις», Εφημερίς της
Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 31, 7.12.1845.
Νόμος Μ’, «Περί εκτελέσεως της θανατικής ποινής», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του
Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 18, 2.7.1846.
«Περί ορισμού του χρόνου καθ’ όν θέλουσι υποβάλλεσθαι εις τον Βασιλέα αι περί
θανατικών ποινών αποφάσεις», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της
Ελλάδος, αριθ. 23, 28.6.1870
Νόμος ΤΟΔ’, «Περί καταδιώξεως της ληστείας», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του
Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 5, 1.3.1871.
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Νόμος ΥΛΑ’ «Περί διανομής και διαθέσεως της εθνικής γης», Εφημερίς της
Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αριθ. 25, 25.3.1871.
Νόμος ΑΡΚΒ’ «Περί των αδικημάτων κατά της ασφαλείας των σιδηροδρόμων»,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 145, 14.4.1883.
Νόμος ΒΝΘ’ «Περί εκτελέσεως της θανατικής ποινής», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του
Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 266, 5.6.1892.
Νόμος ΓΨΟ’ «Περί της επιδόσεως των ποινικών δικογραφιών και των κατά τας
ποινικάς δίκας ερημοδικιών», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της
Ελλάδος, αρ. 78, 4.4.1911.
Νόμος ΓΩΙ’ «Περί μετατροπής μικρών ποινών κρατήσεως ή φυλακίσεως εις
χρηματικάς», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 163,
30.6.1911.
Νόμος ΓΛΖ’ «Περί οργανώσεως των φυλακών του Κράτους», Εφημερίς της
Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 321, 23.11.1911.
Νόμος ΓΜΔ’ «Περί φυγοδικίας», Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της
Ελλάδος, αρ. 4, 5.1.1912.
Νόμος 3861 «Περί απονομής χάριτος εις καταδίκους και εκτελέσεως θανατικής
ποινής», Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 108, 20.3.1929.

|Στατιστικές
Υπουργειον Δικαιοσύνης, Διαχείρισις της ποινικής δικαιοσύνης των δικαστηρίων εν
γένει του κράτους κατά το έτος 1857 και 1858, Βασιλικό Τυπογραφείο, Αθήνα
1859.

|Τύπος-Αρθρογραφία σε εφημερίδες
Αθήναι, 1903-1904.
Αιών, 1870, 1887.
Αλήθεια, 1870.
Ακρόπολις, 1884-1889, 1892, 1896, 1898, 1901.
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Άστυ, 1887.
Εμπρός, 1903, 1911.
Εστία, 1911.
Εφημερίς, 1884, 1887, 1889, 1892.
Καιροί, 1904, 1911.
Νέον Άστυ, 1904.
Παλιγγενεσία, 1870.
Σκριπ, 1898, 1903, 1904.
Φως, 1870.
Χρόνος, 1911.

Αγγελόπουλος-Αθάνατος, Περικλής, «Θανατικαί εκτελέσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 2012,
20.12.1887.
«Ο αγών κατά της αναρχίας, τα προληπτικά κολαστικά μέτρα: Η ποινή του θανάτου»,
Ακρόπολις, αρ. φ. 5762, 24.3.1898.
«Αιμοχαρή θεάματα», Εφημερίς, αρ. φ. 329, 24.11.1892.
«Η αιματοχυσία της λαιμητόμου εις το Παλαμήδι», Σκριπ, αρ. φ. 7533, 24.7.1903.
«Το ανθρωπομετρικόν σύστημα: Το αλάνθαστον λεξικόν των εγκληματιών», Ακρόπολις,
αρ. φ. 5276, 17.11.1896.
«Αλλοφροσύνη αιματηρά», Το Άστυ, αρ. φ. 91, 14.6.1887.
Αποστολίδης, Σίμων, «Το ζήτημα της θανατικής ποινής», Εφημερίς, αρ. φ. 237,
25.8.1889
————, «Η

θανατική ποινή», Εφημερίς, αρ. φ. 235, 23.8.1889.

————, «Η

θανατική ποινή», Εφημερίς, αρ. φ. 244, 1.9.1889.

————, «Η

θανατική ποινή», Εφημερίς, αρ. φ. 247, 4.9.1889.

————, «Η

θανατική ποινή», Εφημερίς, αρ. φ. 251, 8.9.1889
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————,

«Η τελευταία απάντησις περί της ποινής του θανάτου», Εφημερίς, αρ. φ. 255,
12.9.1889.

«Η ασφάλεια εν Eλλάδι», Ακρόπολις, αρ. φ. 1172, 16.8.1885.
«Αττικαί ημέραι», Το Άστυ, αρ. φ. 91, 14.6.1887.
«Τα βασανιστήρια του Παλαμηδίου», Εμπρός, αρ. φ. 2423, 24.7.1903.
Βλαβιανός, Σιμωνίδης Γ., «Τα άρθρα του κ. Μομφερράτου», Αθήναι, αρ. φ. 355,
19.9.1904.
«Δέκα καρατομήσεις», Σκριπ, αρ. φ. 7527, 18.7.1903.
«Οι Δεκατέσσαρες», Εμπρός, αρ. φ. 5.168, 14.3.1911.
«Οι Εγκληματίαι», Ακρόπολις, αρ. φ. 1575, 9.10.1886.
«Οι Εγκληματίαι», Ακρόπολις, αρ. φ. 1583, 17.10.1886.
«Οι Εγκληματίαι», Ακρόπολις, αρ. φ. 1586, 20.10.1886.
«Οι Εγκληματίαι», Ακρόπολις, αρ. φ. 1588, 22.10.1886.
«Η εκτέλεσις των θανατικών ποινών», Ακρόπολις, αρ. φ. 3743, 22.6.1892.
«Εντυπώσεις εκ της χθεσινής εκτελέσεως», Ακρόπολις, αρ. φ. 1817, 9.6.1887.
Ηλιόπουλος, Τιμολέων Ε., «Η κατάργησις της θανατικής ποινής εν Ελλάδι», Αθήναι,
αρ. φ. 349, 13.9.1904.
————, «Η κατάργησις της θανατικής ποινής εν Ελλάδι»», Αθήναι, αρ. φ. 350,
14.9.1904.
————, «Η κατάργησις της θανατικής ποινής εν Ελλάδι», Αθήναι, αρ. φ. 351,
15.9.1904.
«Αι θανατικαί εκτελέσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 176, 24.6.1884.
«Αι θανατικαί εκτελέσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 177, 25.6.1884.
«Αι θανατικαί εκτελέσεις», Εφημερίς, αρ. φ. 182. 30.6.1884.
«Η θανατική εκτέλεσις», Εφημερίς, αρ. φ. 160, 9.6.1887.
«Θανατικαί εκτελέσεις», Αθήναι, αρ. φ. 271, 18.7.1903.
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«Αι θανατικαί εκτελέσεις εν Ελλάδι», Ακρόπολις, αρ. φ. 2005, 13.12.1887.
«Αι θανατικαί εκτελέσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 3779, 28.11.1892.
«Τα θύματα της λαιμητόμου: Η εφεύρεσις του Γκιλλοτίνου», Αθήναι, αρ. φ. 304,
23.8.1904.
«Αι καρατομήσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 804, 24.6.1884.
«H καρατόμησις του Αρτόζη», Ακρόπολις, αρ. φ. 1317, 9.6.1887.
«Καρατόμησις κακούργων Παλαμά», Ακρόπολις, αρ. φ. 1322, 13.6.1887.
«Αι καρατομήσεις», Αιών, αρ. φ. 5.002, 15.6.1887.
«Η καρατόμησις του Κριντζινέλη», Ακρόπολις, αρ. φ. 1328, 19.6.1887.
«Καρατομήσεις και Βασιλ. Χάριτες», Ακρόπολις, αρ. φ. 2007, 15.12.1887.
«Η καρατόμησις των Βασιλοκτόνων», Σκριπ, αρ. φ. 961, 28.4.1898.
«Η καρατόμησις των Μαρίνηδων», Αθήναι, αρ. φ. 303, 22.8.1904.
«Αι καρατομήσεις», Καιροί, αρ. φ. 70, 13.3.1911.
«Αι καρατομήσεις δεκατεσσάρων κατάδικων», Καιροί, αρ. φ. 69, 12.3.1911.
«Η εν Κερκύρα θανατική εκτέλεσις», Ακρόπολις, αρ. φ. 1996, 4.12.1887.
«Ο Κοτρώνης: Τα χαρακτηριστικά του», Ακρόπολις, αρ. φ. 1317, 9.6.1887.
«Κρανία και μυαλά», Νέον Άστυ, αρ. φ. 922, 1.7.1904.
«Η εν Λαρίσση θανατική εκτέλεσις», Ακρόπολις, αρ. φ. 2.612, 18.8.1889.
«Η εν Ληξουρίω Γ’ θανατική εκτέλεσις», Ακρόπολις, αρ. φ. 1997, 5.12.1887.
«Λαός», Φως, αρ. φ. 912, 14.6.1870.
«Μετα δεκαπέντε έτη: 2. Δημόσια ασφάλεια, σεβασμός του Νόμου, της ατομικής
ελευθερίας και της ιδιοκτησίας δικαιοσύνη», Ακρόπολις, αρ. φ. 927, 15.11.1884.
«Μετεωρολογ. Δελτίον Φόνων και Δημοσίας Ασφάλειας», Ακρόπολις, αρ. φ. 2182,
8.6.1888.
«Μη δημοσιεύεται τα εγκλήματα», Ακρόπολις, αρ. φ. 3747, 26.6.1892.
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Μομφερράτος, Αντώνιος, «Το αίμα των ενόχων», Εφημερίς, αρ. φ. 230, 18.8.1889.
————, «Η θανατική ποινή», Εφημερίς, αρ. φ. 235, 23.8.1889.
————, «Το ζήτημα της θανατικής ποινής», Εφημερίς, αρ. φ. 239, 28.8.1889.
————, «Το ζήτημα της θανατικής ποινής», Εφημερίς, αρ. φ. 246. 3.9.1889.
————, «Το ζήτημα της θανατικής ποινής», Εφημερίς, αρ. φ. 248, 5.9.1889.
————, «Το ζήτημα της θανατικής ποινής», Εφημερίς, αρ. φ. 252, 9.9.1889.
————, «Η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 302, 26.8.1904.
————, «Πως θα καταργηθή η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 312, 6.9.1904.
————, «Πως θα καταργηθή η θανατική ποινή», Αθήναι,αρ. φ. 313, 7.9.1904.
————, «Πως θα καταργηθή η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 315, 9.9.1904.
————, «Διατί να καταργηθή η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 352, 16.9.1904.
————, «Διατί να καταργηθή η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 354, 18.9.1904.
————, «Η θανατική ποινή», Αθήναι, αρ. φ. 356, 20.9.1904.
«Η νέα περί εγκλήματος θεωρία», Ακρόπολις, αρ. φ. 2000, 8.12.1887.
Νιρβάνας, Παύλος, «Δεκατέσσερα κεφάλια», Εστία, αρ. φ. 6.139, 12.3.1911.
————, «Τελευταίαι λέξεις», Εστία, αρ. φ. 6.140, 13.3.1911.
————, «Ποιος θα το λύση;», Εστία, αρ. φ. 6142. 15.3.1911.
«Η ουρά του όνου», Εμπρός, αρ. φ. 5170, 16.3.1911.
«Και πάλιν αιμοχαρή θεάματα», Εφημερίς, αρ. φ. 334, 29.11.1892.
«Πρώτη θανατική εκτέλεσις: Ο Μανδαλώζης» Ακρόπολις, αρ. φ. 1.990, 28.11.1887.
«Τα πτώματα των Μαρήδων», Καιροί, αρ. φ. 5149, 23.8.1904.
«Φόλαι», Το Άστυ, αρ. φ. 91, 14.6.1887.
«Ο χθες καρατομηθείς εν Κεφαλληνιά», Ακρόπολις, αρ. φ. 1332, 23.6.1887.
«Αι χθεσιναί εκτελέσεις», Ακρόπολις, αρ. φ. 2011, 19.12.1887.
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«Αι χθεσιναί θανατικαί εκτελέσεις: Η λαιμητόμος», Εφημερίς, αρ. φ. 329, 24.11.1892.
«14 Κεφαλαί !», Εμπρός, αρ. φ. 5.166, 12.3.1911.

|Βιβλιογραφία

Αβδελά, Έφη, «Διαπροσωπική βία και κρατική συγκρότηση στην Ελλάδα: Ιστορικές
και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις», στο Κατερίνα Ροζάκου, Ελένη Γκαρά (επιμ.),
Ελληνικά παράδοξα. Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία, Αλεξάνδρεια, Αθήνα
2013, σ. 315-340.
————, «Η ανεξίτηλη διαφορά: λόγοι για τη φυλή στην Ελλάδα», στο Έφη Αβδελά,
Δημήτρης Αρβανιτάκης, Ελίζα Άννα Δελβερούδη, Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος,
Σωκράτης Πετμεζάς, Τάσος Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Φυλετικές θεωρίες στην
Ελλάδα. Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και
την ιστορία της τέχνης κατά τον 19ο και τον 20 αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Κρήτης, Ηράκλειο 2017, σ. 11-40.
————, «Φυλετισμός και ευγονική στη συγκρότηση της ελληνικής εγκληματολογίας:
η περίπτωση του Κωνσταντίνου Γαρδίκα», στο Έφη Αβδελά, Δημήτρης
Αρβανιτάκης, Ελίζα Άννα Δελβερούδη, Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, Σωκράτης
Πετμεζάς, Τάσος Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα.
Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία
της τέχνης κατά τον 19ο και τον 20 αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
Ηράκλειο 2017, σ. 145-171.
Αλιβιζάτος, Νίκος, Το Σύνταγμα και οι εχθροί του, Πόλις, Αθήνα 2012.
Αναστασόπουλος, Νικόλαος Α., Η ληστεία στο ελληνικό κράτος (μέσα 19ου-αρχές 20ου
αι.), Εστία, Αθήνα 2018.
Αποστολίδης, Σίμων, Αι Ψυχώσεις. Μελέται ιατρικαί, κοινωνιολογικαί και φιλοσοφικαί
περί φρενοπαθειών, Τυπ. Νικόλαου Γ. Ιγγλέση, Αθήνα 1889.
Αργυριάδης, Παύλος, «Περί καταργήσεως της θανατικής ποινής», Σαββατιαία
Επιθεώρησις 25 (1878), σ. 387-390.
————, «Περί καταργήσεως της θανατικής ποινής», Σαββατιαία Επιθεώρησις 26
(1878), σ. 413-415.
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————, «Περί καταργήσεως της θανατικής ποινής», Σαββατιαία Επιθεώρησις 27
(1878), σ. 423-424.
————, «Περί καταργήσεως της θανατικής ποινής», Σαββατιαία Επιθεώρησις 28
(1878), σ. 441-444.
Βλαβιανός, Σιμωνίδης Γ., «Εγκληματολογική Ανθρωπολογία. Οι δολοφόνοι του
Καλεντζίου και η φρενολογική εξέτασις αυτών υπό Σ. Γ. Βλαβιανού, ιατρού,
Νευρολόγου και Ψυχιάτρου», Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις 2 (1903),
σ. 36-39.
Βλιάμος, Νικόλαος Γ., Η ποινική επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα, χ. ε., Αθήνα 1904.
Δαμιανάκος, Στάθης, Ήθος και πολιτισμός των επικίνδυνων τάξεων στην Ελλάδα,
Πλέθρον, Αθήνα 2005.
Δερτιλής, Γιώργος Β., Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2014.
Δημητρίου, Μιχάλης, Το Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κίνημα. Από τους Ουτοπιστές στους
μαρξιστές, τ. Α’, πλέθρον, Αθήνα 1985.
Δωροβίνης, Βασίλειος, «Θανατική ποινή: Η πρώτη εφαρμογή και η ‘υποδοχή’ της στη
νεότερη Ελλάδα», Νομικό Βήμα 29 (1981), σ. 1459-1462.
Ζέη, Ελευθερία, «Όψεις του ελληνικού 19ου αιώνα: Ο μετασχηματισμός του
καθημερινού», στο Αντώνης Μωυσίδης, Σπύρος Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Η
Ελλάδα στον 19ο και 20ο αιώνα, Τόπος, Αθήνα 2010, σ. 173.
Ηλιόπουλος, Τιμολέων Ε., Περί της Βασιλικής Προνομίας της Χάριτος, τυπ. Νικολάου Γ.
Ιγγλέση, Αθήνα 1888
————, «Το έγκλημα και η ποινή κατά την Ανθρωπολογικήν Σχολήν», Παρνασσός 1
(1889), σ. 46-66.
————, Περί του έργου και της μεθόδου του ποινικού δικαίου, τυπ. Αλέξ.
Παπαγεωργίου, Αθήνα 1896.
————, Ο Λομπρόζο, Τυπογραφείο Νομικής, Αθήνα 1907.
————, Σύστημα του ελληνικού ποινικού δικαίου, τ. Α’, τυπ. Π. Α. Πετράκου, Αθήνα
1919.
Θεοτοκάς, Νίκος, Κοταρίδης, Νίκος, Η οικονομία της βίας: Παραδοσιακές και
νεωτερικές εξουσίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2006.
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Καραμανωλάκης, Βαγγέλης, «Το Δρομοκαΐτειο φρενοκομείο: 1887-1903. Όψεις της
εγκατάστασης ενός ιδρυματικού θεσμού», Μνήμων 20 (1998), σ. 45-66.
Καραμανωλάκης, Βαγγέλης, Κουρτέση-Φιλιππάκη, Γεωργία, «Το Ανθρωπολογικό
Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών: φυλετισμός και παλαιοανθρωπολογία στην
Ελλάδα (τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα)», στο Έφη Αβδελά, Δημήτρης
Αρβανιτάκης, Ελίζα Άννα Δελβερούδη, Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, Σωκράτης
Πετμεζάς, Τάσος Σακελλαρόπουλος (επιμ.), Φυλετικές θεωρίες στην Ελλάδα.
Προσλήψεις και χρήσεις στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και την ιστορία
της τέχνης κατά τον 19ο και τον 20 αιώνα, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,
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