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 ΚΕΙΜΕΝΟ   

Στην Ενωμένη Ευρώπη η επίσημη κατάργηση της  θανατικής ποινής θα έπρεπε να 

είναι το πρώτο άρθρο του ευρωπαϊκού κώδικα για λόγους  λογικής και ρεαλισμού 

ταυτόχρονα.  

 

Λογικής πριν απ’ όλα.  Το να ορίζουμε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να πλήττεται με 

την οριστική τιμωρία, είναι σα να αποφασίζουμε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει 

πλέον καμιά ευκαιρία να επανορθώσει.  Σε αυτό το σημείο τα επιχειρήματα 

αναμετριούνται τυφλά και αποκρυσταλλώνονται σε μια στείρα  αντιπαράθεση. Η 

αβεβαιότητα  μας για το δικαίωμα που έχουμε να σκοτώνουμε πηγάζει από το 

γεγονός ότι όλοι είμαστε δικαστές και διάδικοι. Χωρίς απόλυτη αθωότητα δεν 

υπάρχει απόλυτη κρίση. Όλοι έχουμε διαπράξει το κακό στη ζωή μας ακόμη κι αν 

αυτό το κακό δεν ενέπιπτε στη δικαιοδοσία του νόμου.  Κανείς από εμάς δεν έχει το 

δικαίωμα να αναγορευτεί σε απόλυτο κριτή κ αι να αποφανθεί για την οριστική 

έλλειψη του χειρότερου των ενόχων, αφού κανείς από εμάς δεν μπορεί να 

διεκδικήσει  την απόλυτη  αθωότητα  .  Δεν υπάρχουν δίκαιοι αλλά μόνο καρδιές 

λιγότερο ή περισσότερο φτωχές σε δικαιοσύνη.  

 

Το δικαίωμα στη ζωή, που συμπίπτει με την ευκαιρία επανόρθωσης είναι φυσικό 

δικαίωμα κάθε ανθρώπου, ακόμη και του χειρότερου. Χωρίς αυτό το δικαίωμα η 

ηθική ζωή είναι απολύτως αδύνατη. Ο τελευταίος των εγκληματιών και ο πιο 

ακέραιος δικαστής ξαναβρίσκονται  εδώ πλάι πλάι, εξίσου δύστυχοι και 

αλληλέγγυοι .  Κανείς από μας δεν έχει το δικαίωμα να χάνει τις ελπίδες του για 

έναν άνθρωπο παρά μόνο μετά το θάνατό του που μετατρέπει τη ζωή σε πεπρωμένο 

και επιτρέπει την οριστική κρίση.  Το να διατυπώνουμε την οριστική  κρίση πριν από 

το θάνατο, το να διατάσσουμε το κλείσιμο των λογαριασμών , όταν ακόμη ο 

πιστωτής είναι ζωντανός, αυτό δεν ανήκει στη  δικαιοδοσία  κανενός ανθρώπου.  Σε 

αυτό το όριο τουλάχιστον όποιος κρίνει απόλυτα, καταδικάζεται απόλυτα.  



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Η δικαιοσύνη και ο ρεαλισμός  επιτάσσουν  ο νόμος να προστατεύει το άτομο 

απέναντι σε ένα κράτος παραδομένο στον παραλογισμό της  αλαζονείας. Η μισή 

Ευρώπη γνωρίζει αυτή την κατάσταση. Εμείς οι Γάλλοι τη γνωρίσαμε και 

κινδυνεύουμε να τη γνωρίσουμε ξανά. Οι εκτελεσμένοι της Κατο χής είχαν ως 

αποτέλεσμα τους εκτελεσμένους της Απελευθέρωσης, των οποίων οι φίλοι 

ονειρεύονται εκδίκηση. Αλλού κράτη που ευθύνονται για πάρα πολλά εγκλήματα 

ετοιμάζονται να κρύψουν την ενοχή  τους μέσα σε ακόμη μεγαλύτερες σφαγές. 

Σκοτώνουν για ένα θεοποιημένο  έθνος, για μια μελλοντική  κοινωνία, θεοποιημένη 

κι αυτή.  

 

Καθώς τελειώνω , θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν είναι οι αυταπάτες για την ηθική 

καλοσύνη του ανθρώπου ούτε η πίστη σε μια επερχόμενη χρυσή εποχή που εξηγούν 

την αντίθεσή μου στην ποινή του θανάτου. Αντίθετα , θεωρώ την κατάργησή της 

αναγκαία για λόγους συνετού πεσιμισμού 1,  λογικής  και ρεαλισμου.Δεν πιστεύω, 

ωστόσο, ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη σε αυτόν τον κόσμο και ότι θα πρέπει να 

δίνουμε άφεση αμαρτιών σε όλους, στο θύμα και στο δήμιο  εξίσου, μέσα στην ίδια 

συναισθηματική σύγχυση, η οποία πηγάζει  από δειλία  μάλλον , παρά από 

γενναιοδωρία , και καταλήγει να δικαιολογεί ό,τι χειρότερο υπάρχει στον κόσμο.  

Ὰλμπερτ Καμύ ,  ₍ ₍  Σκέψεις για τη θανατική ποινή₎ ₎  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

 

Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου  σε 90-110 λέξεις.  

 

25 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Β1. Να αναπτύξετε το περιεχόμενο του παρακάτω αποσπάσματος σε μια 

παράγραφο 70 -90 λέξεων:  ₍ ₍   Κανείς από εμάς δεν έχει το δικαίωμα να αναγορευτεί 

σε απόλυτο κριτή και να αποφανθεί για την οριστική έλλειψ η του χειρότερου των 

ενόχων, αφού κανείς από εμάς δεν μπορεί να διεκδικήσει την απόλυτη αθωότητα  ₎ ₎  

 

10  ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Β2. Σε ποιο γραμματειακό είδος ( στοχαστικό  ή  αποδεικτικό δοκίμιο ) ανήκει το 

παραπάνω κείμενο ; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας αναφέροντας τρία 

χαρακτηριστικά.  

 

6 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

            
1 Πεσιμισμος= απαισιοδοξια 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ 

Β3. Ποια είναι η δομή και ο τρόπος ανάπτυξης της πέμπτης παραγράφου  (Η 

δικαιοσύνη…  αυτή.);  

4 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β4. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το πρώτο 

ενικό πρόσωπο . Να δικαιολογήσετε την επιλογή του.  

3 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Β5 .  Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις :  

στείρα ,  διεκδικήσει ,  αλληλέγγυοι ,  επιτάσσουν  ,  κατάργησή ,  πηγάζει ,  δειλία  

 

7 ΜΟΝΑΔΕΣ  

Β6.Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις :  

αβεβαιότητα,  απόλυτη,  ενοχή, θεοποιημένο, σύγχυση  

5 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

Γ. Ως μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας καλείσαι να γράψεις ένα άρθρο ( 500 -600 

λέξεις) ,  στο οποίο όχι μόνο θα περιγράφεις τους όρους –προϋποθέσεις που πρέπει 

να πληρούν οι ποινές  μιας σύγχρονης νομοθεσίας ώστε να επιτυγχάνουν την 

αποστολή τους , σεβόμενες ταυτόχρονα τα ανθρώπινα δικαιώματα , αλλά και θα 

παραθέσεις επιχειρήματα για την ανασκευή απόψεων που συνηγορ ούν στην 

επαναφορά  ή  την εφαρμογή της θανατικής ποινής .  

 

40 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

 

 

 

 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


