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Ονοµατεπώνυµο:                           ……………………………………………………………… 

 

Μάθηµα:    ……………………………………………………………… 

 

Ύλη:     ……………………………………………………………… 

 

Επιµέλεια διαγωνίσµατος:  Δηµητρακάκη Εύη 
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ΓΛΩΣΣΑ	Γ΄	ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ	
	
	
ΚΕΙΜΕΝΟ: Γιατί πρέπει να καταργηθεί η θανατική ποινή 
 
 

Ήρθε η ώρα για την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις χώρες του κόσµου. 
Η ανάγκη για την κατάργηση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Παντού η εµπειρία δείχνει 
ότι η εκτέλεση της θανατικής ποινής αποκτηνώνει αυτούς που εµπλέκονται στη διαδικασία 
της. Πουθενά δεν έχει αποδειχτεί ότι η θανατική ποινή αποτελεί το πιο αποτελεσµατικό 
µέσο για την καταστολή του εγκλήµατος ή της πολιτικής βίας. Στη µία χώρα µετά την άλλη, 
η θανατική ποινή επιβάλλεται δυσανάλογα στις διάφορες κοινωνικές οµάδες· εφαρµόζεται 
κυρίως σε βάρος των φτωχών ή των φυλετικών και εθνικών µειονοτήτων. Συχνά 
χρησιµοποιείται ως µέσο πολιτικής καταπίεσης. Εφαρµόζεται και επιβάλλεται µε αυθαίρετο 
τρόπο. Είναι µια αµετάκλητη ποινή που αναπόφευκτα καταλήγει στην εκτέλεση αθώων. 
Αποτελεί παραβίαση των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµάτων. [...] 

Η θανατική ποινή είναι ένας «εν ψυχρώ» και «εκ προµελέτης» φόνος που διαπράττει 
η πολιτεία. Η στέρηση της ζωής αποτελεί το µέγιστο της εξουσίας που µπορεί να ασκήσει η 
πολιτεία πάνω σ’ ένα άτοµο. Εποµένως, το θέµα της κατάργησης της θανατικής ποινής 
συνδέεται άµεσα µε το ερώτηµα εάν η πολιτεία έχει το δικαίωµα να την επιβάλει.  

Όταν, πριν από 40 χρόνια, χώρες από όλον τον κόσµο συνήλθαν για να ιδρύσουν τα 
Ενωµένα Έθνη, γνώριζαν καλά τι µπορεί να συµβεί, όταν µια πολιτεία πιστέψει ότι έχει 
δικαίωµα να ασκήσει απεριόριστη εξουσία στους πολίτες της. Η συγκλονιστική έκταση της 
θηριωδίας και της τροµοκρατίας κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου και οι 
συνέπειές της σε όλο τον κόσµο ήταν ακόµη νωπές το Δεκέµβριο του 1948, όταν η Γενική 
Συνέλευση των Ενωµένων Εθνών υιοθέτησε χωρίς αντίρρηση τη Διακήρυξη των 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. 

Η Παγκόσµια Διακήρυξη είναι µια συµφωνία ανάµεσα στα έθνη µε σκοπό την 
προαγωγή των βασικών δικαιωµάτων και την εδραίωση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και 
της ειρήνης. Διακηρύσσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι εγγενή σε κάθε ανθρώπινη 
ύπαρξη. Δεν είναι προνόµια που µπορεί µια κυβέρνηση να τα δώσει σε κάποιον ή να του τα 
αφαιρέσει-χαρίσει, γιατί έδειξε καλή ή κακή διαγωγή αντίστοιχα. 

Τα ανθρώπινα δικαιώµατα περιορίζουν την εξουσία που µπορεί να ασκήσει η 
πολιτεία σ’ έναν άνδρα, σε µια γυναίκα, σ’ ένα παιδί. Από αυτήν την άποψη το κίνηµα για 
την κατάργηση της θανατικής ποινής δεν µπορεί να διαχωριστεί από το κίνηµα για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Όταν η πολιτεία σκοτώνει... Η θανατική ποινή 
παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, 

Έκδοση της Διεθνούς Αµνηστίας, 
Λονδίνο 1989  
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 
Α.1. Αφού διαβάσετε προσεκτικά το παραπάνω κείµενο, σηµειώστε ένα Σ (σωστό) ή ένα Λ 
(λάθος) σε καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις: 

α. Στο κείµενο υποστηρίζεται η άποψη ότι η θανατική ποινή πρέπει να συνεχίσει να 
επιβάλλεται σε ανθρώπους που διαπράττουν σοβαρά εγκλήµατα. 

β. Η ανάγκη για κατάργηση της θανατικής ποινής είναι επιβεβληµένη. 

γ. Η θανατική ποινή πρέπει να καταργηθεί, γιατί σε κάποιες χώρες χρησιµοποιείται ως µέσο 
άσκησης πίεσης των πολιτών ώστε να επιβάλλει το επίσηµο κράτος τη θέλησή του. 

δ. Η Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων υπογράφτηκε µετά τη λήξη του Δευτέρου 
Παγκοσµίου Πολέµου, όταν οι µνήµες της φρίκης ήταν ακόµη νωπές. 

ε. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο από την αρχή της ύπαρξής του. 

στ. Ανθρώπινα δικαιώµατα έχουν όλοι οι άνθρωποι, µόλις συµπληρώσουν το 18ο έτος της 
ηλικίας τους. 

(2,5 µονάδες) 

Β.1. Στα παρακάτω αποσπάσµατα βρείτε τις δευτερεύουσες επιρρηµατικές προτάσεις, 
προσδιορίστε το είδος τους και την επιρρηµατική σχέση την οποία δηλώνουν: 
i) Όταν, πριν από 40 χρόνια, χώρες από όλον τον κόσµο συνήλθαν για να ιδρύσουν τα 
Ενωµένα Έθνη, γνώριζαν καλά τι µπορεί να συµβεί, όταν µια πολιτεία πιστέψει ότι έχει 
δικαίωµα να ασκήσει απεριόριστη εξουσία στους πολίτες της. 
ii) Δεν είναι προνόµια που µπορεί µια κυβέρνηση να τα δώσει σε κάποιον ή να του τα 
αφαιρέσει, γιατί έδειξε καλή ή κακή διαγωγή αντίστοιχα. 

(2 µονάδες) 
Β.2. α) Μετασχηµατίστε το παρακάτω απόσπασµα, ώστε να περιλαµβάνει µία κύρια 
πρόταση και δύο δευτερεύουσες τελικές (ξεκινώντας ως εξής: Η Παγκόσµια Διακήρυξη 
υπογράφτηκε ανάµεσα στα έθνη...): 
«Η Παγκόσµια Διακήρυξη είναι µια συµφωνία ανάµεσα στα έθνη µε σκοπό την προαγωγή 
των βασικών δικαιωµάτων και την εδραίωση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της 
ειρήνης». 
β) Στην παρακάτω περίοδο λόγου βρείτε τον υποθετικό λόγο, την υπόθεση και την 
απόδοσή του, και σηµειώστε το είδος στο οποίο ανήκει: 
«Αν τα ανθρώπινα δικαιώµατα περιορίζουν την εξουσία που µπορεί να ασκήσει η πολιτεία 
σ’ έναν άνδρα, σε µια γυναίκα ή σ’ ένα παιδί, το κίνηµα για την κατάργηση της θανατικής 
ποινής δεν µπορεί να διαχωριστεί από το κίνηµα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα». 

(2 µονάδες) 
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Β.3. Γράψτε έναν πλαγιότιτλο για κάθε παράγραφο του κειµένου. 
(2 µονάδες) 

Β.4. α) Για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις βρείτε οµώνυµα ή παρώνυµα (ή τονικά 
παρώνυµα): µετά, µέσο, πάνω, ασκήσει. 
β) Βρείτε όσα περισσότερα υπώνυµα µπορείτε για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

(1,5 µονάδα) 
Γ. Γράψτε µια επιστολή δύο παραγράφων σε έναν φίλο/µία φίλη σας, για να τον/την πείσετε 
να συµµετάσχει σε κάποια εθελοντική οργάνωση (για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την 
προστασία του περιβάλλοντος κ.λ.π.). 

(10 µονάδες) 
 

 
Καλή Επιτυχία! 


