ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ ΣΗΝ ΔΚΦΡΑΗ-ΔΚΘΔΗ Γ’ ΛΤΚΔΙΟΤ

Α. ΚΔΙΜΔΝΟ

Ο Φξαληο Κάθθα ζηε ζθηαγξαθία ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ παξνπζηάδεη ην
άηνκν, πνπ πξνζπαζεί κάηαηα λα βξεη δηέμνδν θαη ιύηξσζε. Ο άλζξσπνο
βξίζθεηαη κεηέσξνο αλάκεζα ζην άιπην πξόβιεκα ηεο εθινγήο, όπνπ η'
αληίζεηα ζπκπίπηνπλ: ε ειεπζεξία θαη ε θπιαθή. Κάζε εθινγή έρεη κέζα ηεο
ην ζηνηρείν ηεο έπαξζεο θαη ηεο ελνρήο. Η ελνρή όκσο ηηκσξείηαη θαη, γηα λ'
απνθέξεη ζεηηθά γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν απνηειέζκαηα, είλαη απαξαίηεηε ε
θόξηηζε ηεο ηηκσξίαο κ' έλα ζηνηρείν ζσθξνληζκνύ γηα ηνλ θαηεγνξνύκελν
θαη παξαδεηγκαηηζκνύ γηα ηνπο άιινπο.
Απηό είλαη κηα εθπεθξαζκέλε από παιηά άπνςε, ηελ νπνία αλέπηπμε
δηεμνδηθά ν πεξίθεκνο Ιηαιόο πνηληθνιόγνο Τζεδάξε Μπεθαξία κε ην έξγν ηνπ
«Πεξί εγθιεκάησλ θαη πνηλώλ». Σθνπόο ηεο πνηλήο, γξάθεη ν Μπεθαξία, δελ
είλαη ε εθδίθεζε, αιι' ν ζσθξνληζκόο απηνύ πνπ δηέπξαμε ην αδίθεκα θαη ν
παξαδεηγκαηηζκόο ησλ άιισλ. Άξα, ν ζθνπόο ηεο πνηλήο είλαη ε πξόιεςε ππό
δύν έλλνηεο: γεληθή πξόιεςε ηνπ θαθνύ, δειαδή λ' απνηξέςεη πνιινύο
άιινπο από ην λα ζειήζνπλ λ' αδηθήζνπλ (ζσθξνληζκόο) θαη εηδηθή
πξόιεςε, λ'απνηξέςεη, δειαδή, ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν από ην λα
μαλαεγθιεκαηήζεη.[…]
Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πνηλή παίδεη δηπιό ξόιν. Πέξ' από ην ζσθξνληζκό
απηνύ πνπ δηέπξαμε ην αδίθεκα, πξέπεη λα ζπληειεί θαη ζηνλ παξαδεηγκαηηζκό
ησλ άιισλ. Όηαλ ν εγθιεκαηίαο ηηκσξεζεί κε πλεύκα ζσθξνληζηηθό θαη
ηειηθά πεηζζεί γηα ηελ ελνρή ηνπ, είλαη θπζηθό λα παξαδεηγκαηηζηνύλ θαη
πνιινί, όηαλ δηαπηζηώζνπλ όηη ν δξάζηεο απνζηξέθεηαη ηελ πξάμε ηνπ.
Βιέπνληαο, δειαδή, ηνλ εγθιεκαηία ηηκσξεκέλν, κεηαλησκέλν θαη
ζσθξνληζκέλν, είλαη δύζθνιν λα κελ παξαδεηγκαηηζηεί από απηόλ θάπνηνο,
πνπ είρε ροπή πξνο ηελ αδηθία θαη λα κελ θξαηεζεί καθξηά από απηή. Γηαηί ζε
ηειεπηαία αλάιπζε δελ ππάξρεη κεγαιύηεξε δύλακε παξαδείγκαηνο απ' απηήλ
πνπ πξνζθέξεη ν ζσθξνληζκόο ηνπ ίδηνπ ηνπ ελόρνπ.[…]
Φπζηθά κηα θνηλσλία πξέπεη λα είλαη δεκνθξαηηθή, αιιά δελ πξέπεη λα είλαη
αθειήο. Γελ επηηξέπεηαη ζη' όλνκα θακηάο δήζελ ζσθξνληζηηθήο ζθνπηκόηεηαο

ε επίδεημε ανοχής. Η ηηκσξία -έζησ θαη κηθξή- πξέπεη λα είλαη βέβαην πσο ζα
επηβιεζεί. Η αηηκσξεζία γελλά ηελ εζηθή παξαιπζία θη εκηρέθει θάζε ινγήο
αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. Φξεηάδεηαη -ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο αηειείο
ζπλεηδήζεηο- ν θόβνο ηεο πνηλήο. «Ἵλα δένο (= θόβνο), ἔλζα θαί
αἰδώο», έιεγαλ νη αξραίνη κε ηελ θνκςή ηνπο εθθνξά, ελώ ν Μπεθαξία ην
έιεγε πην παξαζηαηηθά: «Αξρή ζνθίαο ν λόκνο ηνπ... ρσξνθύιαθα». Όρη
βέβαηα πσο ε αζηπλόκεπζε είλαη πανάκεια γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αδηθηώλ,
όκσο ρσξίο αζηπλνκηθή εποπηεία, ρσξίο ζνβαξή ιεηηνπξγία δηθαηνζύλεο, ην
άηνκν πνπ έρεη αληηθνηλσληθέο ηάζεηο απνζξαζύλεηαη, βιέπνληαο κηα θνηλσλία
αλεθηηθή απέλαληη ηνπ. Η αηηκσξεζία ππνζάιπεη ην έγθιεκα, πνπ βξίζθεη
πξόζθνξν έδαθνο γηα λ' αλαπηπρζεί. Απηό ζα επηθέξεη θαη κηα άιινπ είδνπο
θνηλσληθή εθηξνπή. Όηαλ ε πνιηηεία δελ ηηκσξεί, ζ' αξρίζνπλ λα ηηκσξνύλ νη
πνιίηεο. Κη απηό νύηε ηνλ αδηθήζαληα ζπκθέξεη (είλαη γλσζηά η'
απνηειέζκαηα ηνπ λόκνπ ηνπ Ληληο), νύηε ηνπο αδηθεκέλνπο (πνπ
εμνκνηώλνληαη ζε αγξηόηεηα κε ηνπο αδηθεηέο), νύηε θπζηθά θαη ηελ θνηλσλία,
γηαηί ν λόκνο ηεο απηνδηθίαο μαλαγπξίδεη ηνλ άλζξσπν ζην λόκν ηεο δνύγθιαο.
Υπάξρεη, ηέινο, θαη ην ζέκα ηεο ζαλαηηθήο «πνηλήο», πνπ ηα ηειεπηαία
ρξόληα επαλέξρεηαη δηαξθώο ζην πεδίν ησλ έληνλσλ ζπδεηήζεσλ, ιόγσ ηεο
θαηαθόξπθεο αύμεζεο ηεο βίαο θαη ηνπ εγθιήκαηνο. Πξνζσπηθά πηζηεύνπκε
πσο ε εθηέιεζε ηνπ ελόρνπ δελ είλαη νύηε ιύζε αιι' νύηε θαη πνηλή. Κάζε
πνηλή, όπσο είπακε πξννηκηαθά, πξέπεη λα έρεη ην ζηνηρείν ηνπ ζσθξνληζκνύ.
Θα ήηαλ αθέιεηα, ινηπόλ, λα κηιάκε γηα ζσθξνληζκό, αλαθεξόκελνη ζε
κειινζάλαηνπο. Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ παξαδεηγκαηηζκνύ, θπξηαξρεί ε
άπνςε πσο ε ζαλάησζε ηνπ εγθιεκαηία είλαη ην απνηειεζκαηηθόηεξν κέηξν
απνηξνπήο. Η «απνηειεζκαηηθόηεηα» όκσο απηή νθείιεηαη ζην θόβν· θαη
όηαλ ε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηώλ θαζνξίδεηαη από απηόλ, ηόηε είλαη
ζσζηόηεξν λα κηιάκε γηα ηξνκνθξαηία θη όρη γηα δεκνθξαηία. Η δεκνθξαηία
απαηηεί ειεπζεξία θη ε ειεπζεξία ζεκαίλεη δπλαηόηεηα επηινγώλ, ρσξίο
ηξνκνθξαηηθνύο εμαλαγθαζκνύο. Όηαλ όκσο ν θόβνο ραξάδεη ηελ
θαηεπζπληήξηα γξακκή ησλ πξάμεώλ καο, δεκηνπξγεί ηνλ ηξνκνθξαηεκέλν
ππήθνν, πνπ είλαη αλίθαλνο λα ππεξεηήζεη δεκνθξαηία. Δμάιινπ, ν θόβνο δελ
εμαιείθεη ην έγθιεκα· απιώο ην αλαβάιιεη.
Αθόκε ε ζαλαηηθή εθηέιεζε, σο αθξαία πεξίπησζε πνηλήο, νδεγεί ηνλ
εγθιεκαηία ζε αθξαίεο απνθάζεηο κέζα από ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ
θαηαιήγνπλ ζην λα εγθιεκαηεί, αδηαθνξώληαο γηα ηε ζαλαηηθή ηνπ θαηαδίθε.
Όηαλ, δειαδή, ν εγθιεκαηίαο γλσξίδεη πσο ε ηηκσξία πνπ ζα ηνπ επηβιεζεί
είλαη ν ζάλαηνο, νδεγείηαη ζε πεξηζζόηεξν εηδερζή θαη θξηθηαζηηθά εγθιήκαηα,
γηα λα εθδηθεζεί από ηα πξηλ ην ζάλαηό ηνπ. Θα είλαη ίζσο αλεπίηξεπηε κσξία,
λα επαλαθέξνπκε ηε ζαλάησζε σο ηηκσξία. Γηαηί, αο κε καο δηαθεύγεη πσο
πάληνηε εκθσιεύεη ν θίλδπλνο ηεο εξσνπνίεζεο. Σπρλά εηδερζείο
εγθιεκαηίεο, πνπ εθηειέζηεθαλ, πέξαζαλ ζην ζξύιν, έγηλαλ ηξαγνύδη θαη
ιατθά ηλδάικαηα. Ο ζάλαηόο ηνπο ιεηηνύξγεζε ζηε ιατθή ζπλείδεζε κ' έλαλ

ηδηόηππν ηξόπν, ώζηε λα πξνβάιινληαη
ζπκθεξόλησλ θαηά ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.
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ησλ
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Πέξ' απ' όια απηά ε ζαλαηηθή εθηέιεζε απαηηεί θη εθηειεζηέο. Δίλαη ζιηβεξό
λα ππάξρνπλ θαη' επάγγεικα δήκηνη, αθόκε ζιηβεξόηεξν ζαλαηνπνηλίηεο λα
εμαγνξάδνπλ ηε δσή ηνπο κε ην λα γίλνληαη δήκηνη θαη αθόκε πην ηξαγηθό
θάπνηα αλππνςίαζηα παηδηά ηνπ ιανύ, πνπ θαινύληαη λα ππεξεηήζνπλ ηελ
παηξίδα, λα κεηαβάιινληαη μαθληθά θάπνην πξσηλό ζε κέιε εθηειεζηηθνύ
απνζπάζκαηνο. Να ζπκκεηέρνπλ, δειαδή, ζηελ εθηέιεζε θάπνηνπ, πνπ έζησ
θη αλ είλαη θαθνύξγνο, δελ παύεη λα είλαη άλζξσπνο. Κάπνηε ζην παξειζόλ
είρακε πεξηπηώζεηο απηνθηνλίαο ζηξαηησηώλ θαη πάληα πεξηπηώζεηο
βαζύηαησλ ςπρηθώλ θινληζκώλ. Αο πξνζηεζεί αθόκε όηη ε δεκόζηα εθηέιεζε
απνηεινύζε παιηά είδνο ιατθνύ ζεάκαηνο, πνπ ζεκαίλεη πσο ν ιαόο εζηδόηαλ
ζην αίκα ή εξεζηδόηαλ από ην αίκα. Άξα, νύηε θη από ηελ άπνςε απηή
βιέπνληαο ην δήηεκα, κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηε ζαλαηηθή ηηκσξία σο
πνηλή.
Έηζη, ινηπόλ, ε αθξαία πνηλή ηνπ ζαλάηνπ ζεσξήζεθε αθξαίν έγθιεκα θαη,
θαηά ζπλέπεηα, απνηεινύζε αλάγθε ε θαηάξγεζή ηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο δηθαηνζύλεο, γηα ηελ πεξηζζόηεξε αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ θαη
θπξίσο γηα ηελ εζηθνπνίεζή ηνπο. Δπί αηώλεο ε ζαλαηηθή πνηλή εθαξκνδόηαλ
αδηάιεηπηα θαη ζπζηεκαηηθά. Απηό δελ έθαλε ηνπο αλζξώπνπο εζηθόηεξνπο.
Έπξεπε, ινηπόλ, λα βξεζνύλ λένη ηξόπνη γηα ηελ πεξηζηνιή θαη καηαζηολή
ηνπ εγθιήκαηνο. Η θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο βνήζεζε ζεηηθά πξνο ηελ
θαηεύζπλζε απηή. Αλαγλσξίζηεθε πσο έλα θεθάιη γίλεηαη θαιύηεξν, όηαλ ην
κνξθώλεηο θη όρη όηαλ ην... θόβεηο.

αράνηος Καργάκος

Β. ΑΚΗΔΙ
Α. Να γξάςεηε ηελ πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζε 120-140 ιέμεηο.
25 μονάδες
Β1. Πνηα ζπιινγηζηηθή πνξεία αθνινύζεζε ν ζπγγξαθέαο ζηελ 7ε παξάγξαθν
(Πέξ’ απ’όια απηά…πνηλή);΄
5 μονάδες
Β2. Να βξείηε ηνπο ηξόπνπο πεηζνύο ζηε 2ε θαη ηελ 4ε παξάγξαθν.
5 μονάδες

Β3 α. Να βξείηε ηε δνκή θαη ηνλ ηξόπν αλάπηπμεο ηεο 5εο παξαγξάθνπ
(Υπάξρεη, ηέινο… απιώο ην αλαβάιιεη).
β. Να βξείηε ηηο ιέμεηο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε ζπλνρή ησλ
πξνηάζεσλ ηεο 6εο παξαγξάθνπ θαη λα δώζεηε ηε ζεκαζία ηνπο.
10 μονάδες

Β4. Να γξάςεηε έλα ζπλώλπκν γηα θαζεκία από ηηο παξαθάησ ιέμεηο: ροπή,
ανοχής, εκηρέθει, πανάκεια, εποπηεία, καηαζηολή.
5 μονάδες
Β5. Ο ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη όηη ε ζαλαηηθή πνηλή ππνλνκεύεη ηε
δεκνθξαηία. Να ζρνιηάζεηε ηε ζέζε απηή ζε κία παξάγξαθν (100-120 ιέμεηο).
10 μονάδες

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΔΙΜΔΝΟΤ
Μεγάινο ζόξπβνο γίλεηαη ζηηο κέξεο καο γηα ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε, ε νπνία
απνηειεί αληηθείκελν ζεσξεηηθώλ δηελέμεσλ. Κάπνηνη δεηνύλ ηελ εθαξκνγή
ηεο, ηνπιάρηζηνλ γηα αθξαίεο πεξηπηώζεηο εγθιεκαηηώλ. Άιινη κάρνληαη
ελαληίνλ ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο επηθαινύκελνη αλζξσπηζηηθνύο – θαη όρη κόλν –
ιόγνπο. Γηαηππώζηε ηηο απόςεηο ζαο ζε έλα άξζξν ηεθκεξηώλνληάο ηεο.
40 μονάδες

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ!

