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Γ’ΛΤΚΔΙΟΤ 

 

 

ΚΔΙΜΔΝΟ Ι 

 

Δίναι αςηονόηηη η καηαδίκη ηηρ θαναηικήρ ποινήρ; 

 

Σηελ Ειιάδα αιιά θαη ζε όιε ηελ Επξώπε ε ζαλαηηθή πνηλή δελ απνηειεί πιένλ λνκηθό δήηεκα. Σηελ Ειιάδα 

έρεη νινζρεξώο θαηαξγεζεί θαη ζηελ Επξώπε έρεη ήδε θαηαξγεζεί γηα εγθιήκαηα πνπ διεξάγονηαι ζε θαηξό εηξήλεο, 

ελώ κε ην 13
ν
 Πξσηόθνιιν ηεο Επξσπατθήο Σύκβαζεο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ πνπ έρεη ηεζεί πξνο 

ππνγξαθή από ηηο ρώξεο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο θαη ην νπνίν πξόζθαηα επηθύξσζε ε ρώξα καο, πξνβιέπεηαη 

λα θαηαξγεζεί ολοζσεπώρ γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα νπνηεδήπνηε θη αλ δηαπξαρζεί. 

Γηα νξηζκέλνπο ε ζπδήηεζε γηα ην θαηά πόζν κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί ή όρη ε ζαλαηηθή πνηλή θαληάδεη ηειείσο 

αλεπίθαηξε, θάηη ζαλ ηελ πνηλή ηνπ αθξσηεξηαζκνύ ή ηνπ καζηηγώκαηνο. Όκσο είλαη κηα πνηλή πνπ εμαθνινπζεί λα 

επηβάιιεηαη ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ θόζκνπ. Κη αλ θαλείο κπνξεί λα πξνζπεξάζεη ηηο δηάθνξεο ρώξεο ηνπ ηξίηνπ 

θόζκνπ, ηελ Κίλα ή ηελ Κνύβα πνπ επηβάιινπλ ηε ζαλαηηθή πνηλή, κε ην ζθεπηηθό όηη δελ ζπκκεξίδνληαη ηνλ δηθό 

καο λνκηθό πνιηηηζκό, δελ κπνξεί λα θάλεη ην ίδην κε ηηο ΗΠΑ, εγεκνληθή ρώξα ηεο επνρήο καο, κε ηελ νπνία έρνπκε 

θνηλή πνιηηηζηηθή παξάδνζε θαη ζρέζεηο πνπ ζπρλά απαηηνύλ θνηλή αληηκεηώπηζε πνηληθήο θαηαζηνιήο. 

Ννκίδσ όηη κηα ζνβαξή ζπδήηεζε γηα ηελ ζαλαηηθή πνηλή πξέπεη λα πάεη πέξα από ηελ πξνβνιή ηνπ 

επηρεηξήκαηνο όηη ε αλζξώπηλε δσή απνηειεί ζεκειηώδε αμία θαη θαλείο νύηε ε θνηλσλία δελ δηθαηνύηαη λα ηελ 

αθαηξέζεη. Η αλζξώπηλε δσή αζθαιώο θαη απνηειεί θεμελιώδη αμία ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο, όκσο ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο απνδερόκαζηε εζηθά ηελ αθαίξεζή ηεο. Απνδερόκαζηε π.ρ. ηελ αθαίξεζε ηεο δσήο ζηνλ πόιεκν ή όηαλ 

θάπνηνο βξίζθεηαη ζε άκπλα. Ο ζεκειηώδεο ραξαθηήξαο ηεο αλζξώπηλεο δσήο δελ απνηειεί, επνκέλσο, θάπνην 

απόλστο αμίσκα πνπ ηειεηώλεη άλεπ εηέξνπ ηε ζπδήηεζε. 

Μπνξεί θάπνηνο λα επηκείλεη ιέγνληαο όηη ζηνλ πόιεκν ή ζηελ θαηάζηαζε άμσνας ε αθαίξεζε ηεο δσήο 

δηθαηνινγείηαη δηόηη απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηεο δσήο ηνπ ακπλόκελνπ. Τν αληεπηρείξεκα είλαη όηη ε ζαλαηηθή 

πνηλή ζην βαζκό πνπ αποηπέπει θάπνηνπο από ην έγθιεκα ηεο αλζξσπνθηνλίαο ζώδεη ηηο δσέο πνιηηώλ. Μπνξεί 

αθόκε λα αληηηείλεη όηη ελ πάζε πεξηπηώζεη αθνύ ζπκθσλνύκε όηη ε αθαίξεζε ηεο δσήο είλαη ε πην απνηξόπαηε 

πξάμε, δελ κπνξεί ε θνηλσλία λα ηελ δηαπξάηηεη ε ίδηα, είλαη ζαλ λα απαληά ζην θαθό ηνπ δξάζηε κε έλα άιιν ίδην 

θαθό. Όκσο θαη απηό ην επηρείξεκα δελ αληέρεη ζε ζνβαξό έιεγρν. Η αλζξσπνθηνλία δελ είλαη ην ίδην κε ηελ 

ζαλαηηθή πνηλή. Σηε κηα πεξίπησζε έρνπκε ηελ αυαίρεση ηεο δσήο ελόο αζώνπ, ζηελ άιιε ηελ ηηκσξία ελόο ελόρνπ. 

Μπνξεί ε θπζηθή πξάμε λα είλαη ίδηα αιιά εζηθά είλαη δύν δηαθνξεηηθέο πξάμεηο. Αλ ην θαθό πνπ επηβάιιεη κηα πνηλή 

εμηζσζεί εζηθά κε ην θαθό πνπ πξνθαιεί ν δξάζηεο ηόηε νδεγνύκαζηε ζηελ θαηάξγεζε όισλ ησλ πνηλώλ. Καη γηα ηε 

θπιάθηζε ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ε ζηέξεζε ηεο ειεπζεξίαο απνηειεί απνηξόπαηε πξάμε πνπ δηπιαζηάδεη ην 

θαθό πνπ δηέπξαμε ν δξάζηεο. 

Η πην ζνβαξή έλζηαζε είλαη ν ππαξθηόο θίλδπλνο ηεο ζαλάησζεο αζώσλ. Τν αλεπαλόξζσην νπνηνπδήπνηε 

ιάζνπο καο αθήλεη έθζεηνπο ζην ελδερόκελν δηάπξαμεο κηαο θνβεξήο αδηθίαο. Η έλζηαζε απηή αζθαιώο επηβάιιεη 

ηελ πηνζέηεζε ησλ πην ασστηρών εγγπήζεσλ γηα κηα δίθαηε δίθε, ηε κε επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο κε ηελ 

παξακηθξή αμυιβολία γηα ηελ ελνρή (θαιύηεξα λα αζσσζνύλ εθαηό έλνρνη παξά λα θαηαδηθαζηεί έλαο αζώνο). Είλαη 

όκσο ηθαλή λα ζηεξίμεη από κόλε ηεο ηελ θαηάξγεζε νισζδηόινπ ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο; [...] 
Τζαθπξάθεο Σ., tsakyrakis.wordpress.com, 2012, δηαζθεπαζκέλν, 

ήηαλ θαζεγεηήο Σπληαγκαηηθνύ Δηθαίνπ ζηε Ννκηθή Σρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 

 

http://tsakyrakis.wordpress.com/


ΚΔΙΜΔΝΟ ΙΙ 

 

 

 
 

ΚΔΙΜΔΝΟ ΙΙΙ 

 

Πξόθεηηαη γηα ην δεκόζην απαγρνληζκό, από ηνπο Άγγινπο, πέληε Αηγππηίσλ ρσξηθώλ, πνπ είραλ ηνικήζεη λα 

αληηδξάζνπλ, ιίγν-πνιύ βίαηα, ζηελ απζαίξεηε θαη πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά Άγγισλ αμησκαηηθώλ ζην ρσξηό 

Νηελζνπάη. Ο Καβάθεο εληνπίδεηαη ζηελ εθηέιεζε ηνπ λεόηεξνπ θαη ζρεηηθώο αζώνπ θαηάδηθνπ, Ινύζεθ Χνπζείλ 

Σειίκ, ηνπ νπνίνπ ην όλνκα ζεκείσζε ζην ρεηξόγξαθν ηνπ πνηήκαηνο. 

 

«27 Ιοςνίος 1906, 2 μ.μ.» - Κωνζηανηίνορ Καβάθηρ 

 

Σαλ ην ’θεξαλ νη Χξηζηηαλνί λα ην θξεκάζνπλ 

ην δεθαεθηά ρξνλώ αζών παηδί, 

ε κάλα ηνπ πνπ ζηελ θξεκάια εθεί θνληά 

ζέξλνληαλ θαη ρηππηνύληαλ κεο ζηα ρώκαηα 

θάησ απ’ ηνλ κεζεκεξηαλό, ηνλ άγξηνλ ήιην, 

πόηε νύξιηαδε, θαη θξαύγαδε ζα ιύθνο, ζα ζεξίν 

θαη πόηε εμαληιεκέλε ε κάξηπζζα κνηξνινγνύζε 

«Δεθαθηά ρξόληα κνλαρά κε ηα ’δεζεο, παηδί κνπ». 

Κη όηαλ ην αλέβαζαλ ηελ ζθάια ηεο θξεκάιαο 

θη επέξαζάλ ην ην ζθνηλί θαη ην ’πλημαλ 

ην δεθαεθηά ρξνλώ αζών παηδί, 

θ’ ειεεηλά θξεκληνύληαλ ζην θελόλ 

κε ηνπο ζπαζκνύο ηεο καύξεο ηνπ αγσλίαο 

ην εθεβηθόλ σξαία θακσκέλν ζώκα, 

ε κάλα ε κάξηπζζα θπιηνύληαλε ζηα ρώκαηα 

θαη δελ κνηξνινγνύζε πηα γηα ρξόληα ηώξα· 

«Δεθαθηά κέξεο κνλαρά», κνηξνινγνύζε, 

«δεθαθηά κέξεο κνλαρά ζε ράξεθα, παηδί κνπ». 

 
[1908] 

 

 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1. Να ελεκεξώζεηε ηνπο ζπκκαζεηέο ζαο γηα ην πεξηερόκελν ησλ 3 ηειεπηαίσλ παξαγξάθσλ ηνπ θεηκέλνπ Ι 

(«Ννκίδσ όηη...ζαλαηηθήο πνηλήο») πνπ δηαβάζαηε, εηνηκάδνληαο ηελ πύθλσζή ηνπ ζε 90 πεξίπνπ ιέμεηο. 

(.../10) 

 

Α2. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε ηε ιέμε Σσζηό, αλ ε πξόηαζε ζπκθσλεί κε ην λόεκα ηνπ 

θεηκέλνπ Ι, ή ηε ιέμε Λάζνο, αλ όρη. 

 

1. Σηελ Ειιάδα ζπδεηηέηαη ε επαλαθνξά ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο γηα νξηζκέλα ζνβαξά αδηθήκαηα. 

2. Ο ζεκειηώδεο ραξαθηήξαο ηεο αλζξώπηλεο δσήο απνηειεί έλα αμίσκα πνπ θαζηζηά ηε ζπδήηεζε γηα ηε 

ζαλαηηθή πνηλή αλεδαθηθή. 

3. Η αλζξσπνθηνλία ηαπηίδεηαη κε ηελ ζαλαηηθή πνηλή. 



4. Τν ζεκαληηθόηεξν επηρείξεκα γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο είλαη ην όηη θαλείο δελ έρεη ην 

δηθαίσκα λα αθαηξέζεη κηα αλζξώπηλε δσή.   

5. Η πην ζνβαξή έλζηαζε γηα ηελ επηβνιή ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο απνηειεί ε πεξίπησζε ζαλάησζεο αζώνπ. 

(.../5) 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1. Πνην είλαη ην κήλπκα ηνπ ζθίηζνπ πνπ παξνπζηάδεηαη παξαπάλσ; Δηαηππώλεηαη κε θάπνην ηξόπν επηδνθηκαζία ή 

απνδνθηκαζία γηα απηό; 

(.../10) 

Β2α. Να εληνπίζεηε ηνπο ηξόπνπο θαη ηα κέζα πεηζνύο ηνπ θεηκέλνπ Ι. 

(.../4) 

 

Β2β. Να εληνπίζεηε κε πνηνλ ηξόπν αλαπηύζζεηαη ε πξώηε («Σηελ Ειιάδα...δηαπξαρζεί») παξάγξαθνο (θείκελν Ι). 

(.../3) 

 

Β3α. Να ραξαθηεξίζεηε ην ύθνο ηνπ θεηκέλνπ Ι θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

(.../3) 

 

Β3β. Σε πνην είδνο δνθηκίνπ αλήθεη ην απόζπαζκα Ι ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο. 

(.../6) 
 

Β4α. «Η έλζηαζε απηή αζθαιώο επηβάιιεη ηελ πηνζέηεζε ησλ πην απζηεξώλ εγγπήζεσλ γηα κηα δίθαηε δίθε...». Να 

κεηαηξέςεηε ηε ζύληαμε ηεο παξαπάλσ θξάζεο από ελεξγεηηθή ζε παζεηηθή. Πνην είλαη ην επηθνηλσληαθό 

απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη από απηήλ ηελ αιιαγή; 

(.../4) 

 

Β5α. Να δώζεηε από έλα ζςνώνςμο γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: διεξάγονηαι, ολοζσεπώρ, θεμελιώδη, 

αποηπέπει, ανηιηείνει.  

(.../5) 
Β5β. Να δώζεηε από έλα αντώνσμο γηα θαζεκηά από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: απόλστο, άμσνας, αυαίρεση, αμυιβολία, 

ασστηρών.  
 

(.../5) 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ. Πώο πεξηγξάθεη ν Καβάθεο ηε θξίθε ηεο εθηέιεζεο ηνπ λεαξνύ, ζην πνίεκα πνπ δηαβάζαηε; Να αλαπηύμεηε ηελ 

απάληεζή ζαο ζε 120 πεξίπνπ ιέμεηο.  

(.../15) 

 
ΘΔΜΑ Γ 

 

Παξ’ όιν πνπ ε ειεπζεξία ζεσξείηαη από ηα πνιπηηκόηεξα αγαζά θαη ζε θάζε επνρή νη άλζξσπνη πάζρηδαλ λα ηελ 

απνθηήζνπλ, θαζεκεξηλά παξαηεξνύληαη θαηλόκελα πνπ απνδεηθλύνπλ όηη δε γίλεηαη ζεβαζηή από όινπο. Να 

αλαθεξζείηε ζηελ αμία ηεο θαζώο θαη ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη απαξαίηεηεο νη πνηλέο, όηαλ θάπνηνο 

μεπεξλά ηα όξηα θαη δηαπξάηηεη αμηόπνηλεο πξάμεηο, ζε έλα θείκελν 400 πεξίπνπ ιέμεσλ πνπ ζα αλαξηεζεί ζην 

ηζηνιόγην ηνπ ζρνιείνπ ζαο.  

(.../30) 

 


