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Η βία των ποινών 

Αν και έχουν περάσει 27 χρόνια από την τελευταία εκτέλεση κρατουμένου 

στη χώρα μας και 6 χρόνια από την τυπική κατάργηση της θανατικής 

ποινής, η επαναφορά του βάρβαρου αυτού μέτρου εξακολουθεί να 

παραμένει ζήτημα αμφιλεγόμενο. Αρκετοί εκπρόσωποι του 

επιστημονικού και του πολιτικού κόσμου εμφανίστηκαν πρόσφατα 

υπέρμαχοι της επαναφοράς της θανατικής ποινής για τους εμπόρους 

ναρκωτικών. Κατά την άποψή τους η δικαιοσύνη πρέπει να μετατραπεί σε 

μηχανισμό επιβολής του θανάτου για την αντιμετώπιση της μάστιγας 

των ναρκωτικών. Σα σχετικά επιχειρήματα αντλούνται από τη 

δικαιολογημένη ηθική αποστροφή που προκαλεί το έγκλημα της 

εμπορίας των ναρκωτικών αλλά δεν πείθουν. Αποτελεί πλέον κοινό τόπο 

ότι αυτό το αναχρονιστικό και βάρβαρο μέτρο παραγνωρίζει τη 

θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης ζωής και δεν έχει καμία σχέση με τη 

γενικότερη πρόληψη. Η ποινή, οποιαδήποτε ποινή, εκπληρώνει πλήθος 

σκοπών. Η θανατική ποινή, χωρίς να διορθώνει τίποτε, οδηγεί στο 

ανεπανόρθωτο. την Ελλάδα ακούγονται φωνές για την επαναφορά της 

αλλά και πολλές ανεπτυγμένες χώρες επιμένουν να τη διατηρούν στη 

νομοθεσία τους. 

ύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, η θανατική 

ποινή ισχύει ακόμα σε 95 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Φαρακτηριστικότερη είναι η περίπτωση των Η.Π.Α., όπου οι θανατικές 

καταδίκες είναι συχνό φαινόμενα σε πολλές Πολιτείες και έχουν τη 

συγκατάθεση  σημαντικού μέρους της κοινής γνώμης. Σο οξύμωρο είναι 

ότι επιστημονικές έρευνες μιας δεκαετίας δεν επιβεβαιώνουν την άποψη 

πως η Θανατική ποινή έχει αποτρεπτικά αποτελέσματα για τη διάπραξη 

ανθρωποκτονιών. 



Η πραγματικότητα για τη θανατική ποινή είναι ότι εκείνος που εκτελείται 

συχνά καταδικάζεται όχι μόνο για τη φύση του εγκλήματος που διέπραξε, 

αλλά και για την εθνική και ταξική προέλευσή του, τα οικονομικά του 

μέσα ή τις πολιτικές απόψεις του. ύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς 

Αμνηστίας στις Η.Π.Α. η επιβολή της θανατικής ποινής αποτελεί δείγμα 

και εργαλείο φυλετικής διάκρισης, επειδή εφαρμόζεται κυρίως στις 

οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, στις μειονότητες και στους μετανάστες. 

ήμερα στις Η.Π.Α. οι μελλοθάνατοι ανέρχονται στους 3.500, στην 

πλειονότητά τους φτωχοί που έχουν εμπιστευθεί την υπεράσπισή τους σε 

συνηγόρους που έχουν οριστεί από το κράτος. Σο ποιος ζει και ποιος 

πεθαίνει τελικά μπορεί να καθοριστεί από παράγοντες που δεν 

συνδέονται άμεσα με την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. 

Σέτοιοι παράγοντες είναι ενδεχόμενα σφάλματα, η έλλειψη πείρας του 

συνηγόρου, η εκ των υστέρων ανακάλυψη κάποιου λάθους είτε της 

αστυνομίας είτε των δικαστικών αρχών, η επιρροή της κοινής γνώμης, οι 

οικονομικές δυνατότητες του κατηγορουμένου για σωστή νομική 

εκπροσώπηση (...) 

Κατηγορηματικά αντίθετος στην επαναφορά της θανατικής ποινής είναι 

ο δικαστής Ευτύχιος Παλαιοκαστρίτης. Η άποψή του έχει ιδιαίτερη 

σημασία, αφού στην αρχή της σταδιοδρομίας του μετείχε σε σύνθεση 

δικαστηρίου που επέβαλε αυτή την ποινή σε Έλληνα μετανάστη για τη 

διάπραξη ενός φρικτού εγκλήματος. « .. Είχαμε βρεθεί σε πολύ δύσκολη 

θέση δικαστές και ένορκοι, μέχρι να καταλήξουμε στην ομόφωνη 

απόφαση της θανατικής ποινής, που όμως δεν εκτελέστηκε ποτέ. Με τη 

σημερινή μου εμπειρία, σε ανάλογη περίπτωση δεν Θα επέβαλα την 

εσχάτη των ποινών. Η θανατική ποινή είναι αποκρουστέα. Οδηγεί σε 

καταστροφή ανθρώπινων υπάρξεων που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί 

από οποιαδήποτε σκοπιμότητα και τα αποτελέσματά της δεν μπορούν να 

ανατραπούν αν αυτό κριθεί αναγκαίο, ειδικά σε περιπτώσεις εσφαλμένων 

δικαστικών κρίσεων». Και ο Γάλλος συγγραφέας Αλμπέρ Καμύ στο 

κείμενό του Reflections sur Ια peine capital (1957) σημείωνε: "Σο να 

ορίζουμε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να πλήττεται με την οριστική τιμωρία 

είναι σαν να αποφασίζουμε ότι αυτός δεν έχει καμία ευκαιρία να 

επανορθώσει. Σο να διατυπώνουμε την οριστική κρίση πριν το θάνατο, το 

να διατάσσουμε το κλείσιμο των λογαριασμών ενώ ο πιστωτής είναι 

ακόμα ζωντανός, αυτό δεν ανήκει στη δικαιοδοσία κανενός ανθρώπου. 

Όποιος κρίνει απόλυτα καταδικάζεται απόλυτα. Ως τον 18ο αιώνα η 



θανατική ποινή επιβαλλόταν για πολλά αδικήματα. Ακόμα και για την 

επαιτεία. Σην ίδια εποχή στη Γαλλία την ποινή του θανάτου επέσυραν 100 

αδικήματα ενώ στην Αγγλία πάνω από 200. Πρώτος ο Ιταλός 

ποινικολόγος Σσέζαρε Μπεκαρία, βασιζόμενος στο Κοινωνικό υμβόλαιο 

του Ρουσσώ αμφισβήτησε στην αρχή του 19ου αιώνα την αναγκαιότητα 

αυτής της ποινής: «Εάν αποδείξω ότι η ποινή του θανάτου δεν είναι ούτε 

χρήσιμη ούτε αναγκαία, θα πραγματοποιήσω το θρίαμβο της υπόθεσης 

της ανθρωπότητας». 

Η θανατική ποινή καταργήθηκε σε χώρες της Λατινικής Αμερικής το 

δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα ενώ στη Δυτική Ευρώπη (Ιταλία, Ελβετία, 

Υινλανδία, Γερμανία, Αυστρία) μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Ήδη είχε 

καταργηθεί στο Λουξεμβούργο από το 1827, στο Βέλγιο από το 1863, στην 

Ολλανδία από το 1870. 

ύμφωνα με στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας, στην Κίνα το 1989 έγιναν 

273 εκτελέσεις, ενώ το 1994 ο αριθμός τους ανέβηκε στις 1.791. το Ιράν το 

1989 έγιναν 139 εκτελέσεις και το 1994 έγιναν 1.500. Σο 1994 στη Νιγηρία 

εκτελέστηκαν πάνω από 100 άνθρωποι, στη αουδική Αραβία πάνω από 

53, στην Ουκρανία και στην Τεμένη πάνω από 25. την Ελλάδα η 

τελευταία εκτέλεση έγινε πριν από 27 χρόνια. Έκτοτε η θανατική ποινή 

επιβαλλόταν σε διάφορες περιπτώσεις χωρίς ποτέ να εφαρμόζεται μέχρι 

το 1993, οπότε καταργήθηκε και τυπικά (…). 

(κείμενο από τον Σύπο, εφημ. ΕΛΕΤΘΕΡΟΣΤΠΙΑ, 15-5-1999) 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 

Μονάδες 25 

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, σύμφωνα με το κείμενο, τις 

παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα 

που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη ωστό, αν η πρόταση είναι 

σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη: 

1. Πολλοί εκπρόσωποι του επιστημονικού και πολιτικού κλάδου 

εμφανίζονται υπέρμαχοι της θανατικής ποινής. 



2. ύμφωνα με έρευνες η Θανατική ποινή αποτρέπει τη διάπραξη 

εγκλημάτων. 

3. Η θανατική ποινή αποτελεί δείγμα διάκρισης. 

4. Ο Ιταλός ποινικολόγος Σσέζαρε Μπεκαρία, βασιζόμενος στο 

Κοινωνικό υμβόλαιο του Ρουσσώ  υπερασπίζεται και προωθεί την 

επιβολή της θανατικής ποινής. 

5. την Ελλάδα η θανατική ποινή δεν εφαρμόστηκε ποτέ. 

Μονάδες 10 

Β2. αποστροφή, αναχρονιστικό, συγκατάθεση, ανακάλυψη, φρικτού: να 

γράψετε τα συνώνυμα των λέξεων. 

Μονάδες 5 

Β3. Να εντοπίσετε τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί ο 

συντάκτης για να υποστηρίξει την αντίθεσή του στην επαναφορά της 

Θανατικής ποινής. Να παραθέσετε συγκεκριμένα παραδείγματα για κάθε 

περίπτωση. 

Μονάδες 10 

Β4. αλλά, επειδή, ή, εάν, ενώ: Να δηλώσετε τη νοηματική σημασία των 

λέξεων. 

Μονάδες 5 

Β5. επαναφορά, αποτρεπτικά, υπεράσπισή, εσχάτη, θρίαμβο: να γράψετε 

τα αντώνυμα των λέξεων. 

Μονάδες 5 

Γ. Ως μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας καλείσαι να γράψεις ένα κείμενο 

που θα εκφωνηθεί σε συνέδριο, στο οποίο να περιγράφεις τους όρους - 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ποινές μιας σύγχρονης 

νομοθεσίας ώστε να επιτυγχάνουν την αποστολή τους σεβόμενες 

ταυτόχρονα τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. τη συνέχεια να 

παραθέτεις επιχειρήματα με τα οποία να προσπαθείς να αντικρούσεις 

σκέψεις για την επαναφορά ή την εφαρμογή της θανατικής ποινής (500 - 

600 λέξεις). 

Μονάδες 40 



ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία 
μακθτι. Στθν αρχι των απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετε τα 
κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ.  
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ 
πάνω ςτα κζματα δε κα βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι 
επιτρζπεται και μόνο για πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  .  

 

 

 


