
� Συνθετική - ∆ηµιουργική εργασία 

 
«Τα καρφιά» 

 

 
 

«Οι περισσότεροι από τους φύλακες νοµίζουν ότι η δουλειά τους δεν είναι η φρού-
ρηση των κρατουµένων, αλλά ότι έχουν καθήκον να τους τιµωρήσουν στο όνοµα 
της κοινωνίας. Είναι αυτοί που στις φρικιαστικές περιγραφές της ζωής τους οι 
κρατούµενοι τους αποκαλούν «τέρατα», «εγκληµατίες» και «πληρωµένους βασανι-
στές». Άλλοι κοιτάνε τη δουλειά τους χωρίς να βασανίσουν ποτέ το µυαλό τους για 
το τι είναι πράγµατι η δουλειά τους. Ελάχιστοι, που έχουν και την εκτίµηση των 
κρατουµένων, είναι τουλάχιστον ευγενικοί µαζί τους, και δείχνουν κάποιο ενδια-
φέρον για τα οικογενειακά τους προβλήµατα. 
Το προσωπικό είναι κακοπληρωµένο και δεν προσελκύει εξαιτίας της φύσης του 
κανένα αξιόλογο στοιχείο».  

Κατερίνα Ιατροπούλου, «Περιοδικό της Φυλακής»  
 

Τα προσόντα του φύλακα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 25 του Ν. 2145/93 ΦΕΚ 
88 - 2815/93, τχ. Α΄, είναι:  
α) Οι άντρες ανάστηµα τουλάχιστον 1,75 του µέτρου και οι γυναίκες ανάστηµα 

1,65, µε αρτιµέλεια και πλήρη σωµατική και ψυχική υγεία.  
β) Απολυτήριο Λυκείου.  
Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα άρθρα του Σωφρονιστικού Κώδικα προφορικά (!) 
από Επιτροπή του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.  
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«Ο νόµος δεν περιγράφει µε ποια µεζούρα θα µετρηθεί η ψυχική υγεία των υποψή-
φιων φυλάκων. Έτσι, η ψυχική σκληρότητα, η απειρία, ο µισανθρωπισµός, το κό-
µπλεξ για την ανικανότητά τους για κάτι καλύτερο, θα παραµένουν τα βασικά χα-
ρακτηριστικά των φυλάκων.  
Αυτά τα χαρακτηριστικά, και όταν δεν υπάρχουν από την αρχή, αποκτιούνται µε 
την καθοδήγηση των παλιότερων, που συνιστούν σκληρότητα σαν το µόνο µέσο για 
την επιτυχία του έργου τους». 

Κατερίνα Ιατροπούλου, «Περιοδικό της Φυλακής»  
 

�� Ποια πρέπει, κατά τη γνώµη σας, να είναι τα κριτήρια πρόσληψης (προσό-
ντα) των δεσµοφυλάκων, σύµφωνα µε την αντίληψη για ανθρωπιστική µε-
ταχείριση των κρατουµένων που επικρατεί στους «ελάχιστους κανόνες µε-
ταχείρισης κρατουµένων» του ΟΗΕ, όπως επικυρώθηκαν αρχικά µε την 
Απόφαση 47/1984 καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Σωφρονιστικούς Κανόνες 
(της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, Σύσταση Νο 
R3/1987), οι οποίοι αφιερώνουν το τρίτο µέρος της (παράγραφοι 51-63) στο 
σωφρονιστικό προσωπικό;  

 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι ο νέος Σωφρονιστικός Κώδικας, όπως επικυρώθηκε µε 
το Ν. 2776/24-12-99 δεν περιέχει διατάξεις περί του σωφρονιστικού προσωπικού 
διότι, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το κείµενο του Νό-
µου, «η κωδικοποίηση του πλήθους των διατάξεων που αναφέρονται στο σωφρονι-
στικό προσωπικό δεν εµπίπτει στις αρµοδιότητες της Επιτροπής Σύστασης της Σω-
φρονιστικού Κώδικα».  
 

Οι µαθητές µπορούν να αναζητήσουν υλικό και πληροφορίες στη Βιβλιοθήκη της 
Βουλής (τηλ.: 32.37.419, 2ος όροφος) και στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης (τηλ.: 
77.82.314, 77.14,541). 
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� Συνθετική - ∆ηµιουργική εργασία 

 
 

Από το 1960 µέχρι το 1972 εκτελέστηκαν στην Ελλάδα  
39 θανατοποινίτες από τους οποίους οι 4 ήταν γυναίκες: 

1960: Για ανθρωποκτονία οι: Σπ. Κ. Καρέλης, Παν. Ε. Μπάκας, Γ. Σ. Λέ-
φας, Σταυρούλα Ν. Γκουβούση, ∆. Ν. Γκουβούσης, Χαρ. Π. Κουοτέ-
νης, Ι. ∆. Γιαννάκος και Παν. Λ. Κυριακάκης για ληστεία µετά φόνου. 

1961: Για ανθρωποκτονία οι: Σπ. Κ. Χόντζας, ∆. Γ. Κίκας, Στ. Α. Νταρτάνης 
και Απ. Κ. Φρατζής.  

1962: Για ανθρωποκτονία οι: Β. Ι. Χατζηαργυρίου, Αθανασία Ι. Αγγελινού, 
Ευστ. Ε. Ζουρνατζής, Αλεξάνδρα Αντ. Μέρδη και για ληστεία µετά 
φόνου οι: Σωτ. Β. Κατόπης και Λ. Ε. Καλογιάννης.  

1963: Για ανθρωποκτονία ο Γ. Ε. Χόρδης.  

1965:  Για ανθρωποκτονία οι: Π. Ζ. Τζήµας, Αικατερίνη Γ. ∆ηµητρέα, Β. Π. 
Ζαχαρίας, Ν. Μ. Θεολογίτης, Απ. Ε. Κυπαρισσόπουλος, Αλκ. Ε. Κου-
νολάκης και Λ. Μ. Μπατσάκης για ληστεία µετά φόνου. 

1968: Για ανθρωποκτονία οι: Ι. Σ. Μπότσικας, Χαρ. Ν. Βίρλιος, Γ. ∆. Βαγγε-
λής, Αθ. Κ. Φούκης, Ι. ∆. Χαχούλης, για δύο ανθρωποκτονίες ο ∆. Ε. 
Γιακουµάκης, για ανθρωποκτονίες ο Π. Ν. Σπυριδάκης και ο Αρ. Χ. 
Παγκρατίδης για ληστεία µετά φόνου.  

1969: Για ληστείες µετά φόνου οι αλλοδαποί: Χανς Γουλ. Μπασενάουερ και 
Χέρµαν Φιλ. Ντουφτ.  

1972: Για ανθρωποκτονία και απόπειρα βιασµού ο Γ. Χ. Κασόλας και για 
τέσσερις ανθρωποκτονίες ο Β. Γ. Λυµπέρης.  

Τα επόµενα χρόνια καταδικάστηκαν σε θάνατο αλλά δεν εκτελέστηκαν οι: 
1974: Την 1η Ιανουαρίου καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Αθήνας ο 

Ηλ. Σούλης. Είχε σκοτώσει τον σύζυγο της γυναίκας µε την οποία δια-
τηρούσε σχέσεις. Στις 2 Μαρτίου καταδικάστηκε από το Κακουργιοδι-
κείο Αθήνας σε θάνατο ο Ν. Κοεµτζής για τρεις ανθρωποκτονίες σε 
νυχτερινό κέντρο.  

1975: Την 1η Μαρτίου καταδικάστηκε σε θάνατο από το Κακουργιοδικείο 
Κορίνθου ο Φ. Χρονόπουλος για ανθρωποκτονία. Πέθανε στις φυλα-
κές στις 11 Ιανουαρίου 1981. Τον Αύγουστο καταδικάστηκαν σε θάνα-
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το από το Ειδικό Πενταµελές Εφετείο Αθήνας οι απριλιανοί αρχιπρα-
ξικοπηµατίες Γ. Παπαδόπουλος, Ν. Μακαρέζος και Στ. Παττακός. Στις 
21 Σεπτεµβρίου καταδικάστηκε σε θάνατο από το Κακουργιοδικείο 
Ναυπλίου ο Ι. ∆ικαιάκος για ανθρωποκτονία. Στις 8 Νοεµβρίου 1975 
καταδικάστηκαν σε θάνατο από το Ειδικό Πενταµελές Εφετείο Πάτρας 
για ληστείες οι Β. Σαραντόπουλος και Θ. Χρηστέας.  

1976: Στις 30 Ιουνίου καταδικάστηκε σε θάνατο από το Κακουργιοδικείο 
Αθήνας για ανθρωποκτονία ο Χρ. Μακρυδάκης. Στις 5 Ιουνίου κατα-
δικάστηκε σε θάνατο για ανθρωποκτονία από το Κακουργιοδικείο 
Πάτρας ο Σπ. Κατσαβρίας. Από το ίδιο δικαστήριο είχε καταδικαστεί 
στις 24 Ιανουαρίου για ανθρωποκτονία ο Γ. Τζούδας.  

1977: Στις 12 Μαρτίου καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Ηρακλείου 
Κρήτης ο Ν. Παλιουδάκης για ανθρωποκτονία.  

 
«Το να ορίζουµε ότι ένας άνθρωπος πρέπει να πλήττεται µε την οριστική τιµωρία 
είναι σαν να αποφασίζουµε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πλέον καµιά ευκαιρία 
να επανορθώσει.  
Το να διατυπώνουµε την οριστική κρίση πριν από το θάνατο, το να διατάσσουµε το 
κλείσιµο των λογαριασµών όταν ο πιστωτής είναι ακόµα ζωντανός, αυτό δεν ανή-
κει στη δικαιοδοσία κανενός ανθρώπου. Σε αυτό το όριο, τουλάχιστον, όποιος κρί-
νει απόλυτα, καταδικάζεται απόλυτα». 

Αλµπέρ Καµύ  (απόσπασµα από κείµενό του που πρωτοδηµοσιεύτηκε το 1957  
µε τίτλο «Reflexions sur la peine capital» σε µετάφραση Θ. Γιαλκέτση).  

 
…Μπορεί να έχουν περάσει 27 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία εκτέλεση στη 
χώρα µας θανατοποινίτη και 6 χρόνια από την τυπική κατάργηση της θανατικής 
ποινής, δυστυχώς όµως η επαναφορά του βάρβαρου µέτρου εξακολουθεί να παρα-
µένει ένα ζήτηµα αµφιλεγόµενο.  

Εφηµ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Αφιέρωµα «Ισοβίτες», Σάββατο 15/5/1999 
 

�� Ποια είναι η δική σας άποψη για την επαναφορά του θεσµού της θανατικής 
ποινής στην Ελλάδα και τη διατήρησή του στη νοµοθεσία πολλών ανεπτυγ-
µένων χωρών στον κόσµο (π.χ. ΗΠΑ); 

 
Οι µαθητές µπορούν να συγκεντρώσουν στοιχεία και υλικό από τη ∆ιεθνή Αµνηστία 
και τον Τύπο.  
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� Συνθετική - ∆ηµιουργική εργασία 

 
«Ιστορική εξέλιξη των ποινών» 

 

 
 

«…Μπορεί σήµερα να ντρεπόµαστε για τις φυλακές µας. Όµως ο 19ος αιώνας ήταν 
υπερήφανος για τα φρούρια που έκτιζε ακόµα και µέσα στο κέντρο των πόλεων. Γοη-
τευόταν από την καινούργια αυτή εκδήλωση ηπιότητας που αντικατέστησε τα ικριώ-
µατα. Και ναρκισσευόταν µε την ιδέα ότι δεν τιµωρούσε πια τα σώµατα κι ότι ήξερε 
τώρα πώς να αναµορφώνει τις ψυχές. Αυτοί οι τοίχοι, αυτά τα σίδερα, αυτά τα κελιά 
αντιπροσώπευαν µια ολόκληρη επιχείρηση κοινωνικής ορθοπεδικής…» 

Μισέλ Φουκώ, Επιτήρηση και τιµωρία. Η γέννηση της φυλακής, εκδ. Ράππα, 1979 
 

�� Η γέννηση της φυλακής σαν χώρος εκτέλεσης της ποινής τοποθετείται στα 
τέλη του 18ου αιώνα. Με ποιους τρόπους αποδιδόταν η δικαιοσύνη µέχρι 
τότε και πώς εξελίχθηκε το σωφρονιστικό σύστηµα από τα τέλη του 18ου 
αιώνα µέχρι τις µέρες µας;  

 
Προτεινόµενη βιβλιογραφία: 
�� Φαίδων Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος και Πολιτισµός, Αθήνα 1949. 
�� Νέστωρ Κουράκης, Ποινική καταστολή, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1985. 
�� Μισέλ Φουκώ, Επιτήρηση και τιµωρία. Η γέννηση της φυλακής, εκδ. Ράππα, 

1979.  
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� Συνθετική - ∆ηµιουργική εργασία 

 

 
 

«Ισόβια κάθειρξη - Η εσχάτη των ποινών» 
Ισόβια δεσµά. Ισόβια εξορία στον… άλλο κόσµο. Για τους ντεσπεράντος των φυ-
λακών υπάρχει άραγε ελπίδα; Μετά την κατάργηση της θανατικής ποινής, η ισόβια 
κάθειρξη αποκτά το θλιβερό τίτλο της εσχάτης των ποινών. Είναι η βαρύτερη και η 
πιο εξοντωτική τιµωρία που επιφυλάσσει η πολιτεία στους εγκληµατίες. Και αν θε-
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ωρητικά η ποινή και σωφρονιστική πολιτική έχει στόχο την κοινωνική επανένταξη 
του καταδικασµένου, αυτό είναι δυνατόν να ισχύει για τους ισοβίτες; Η πραγµατι-
κότητα µιλά από µόνη της. Αυτοί που βιώνουν από µέσα τα ισόβια, το µόνο που 
έχουν να επιδείξουν είναι τις ρηµαγµένες τους ζωές. Στην «καλύτερη» περίπτωση. 
Γιατί για άλλους είναι ρωσική ρουλέτα. Πεθαίνουν πριν… σωφρονιστούν.  
Αυτή τη στιγµή υπάρχουν 414 ισοβίτες άνδρες και γυναίκες σε όλα τα σωφρονιστι-
κά καταστήµατα σε σύνολο 7.453 κρατουµένων. Η πολυπληθέστερη φυλακή της 
χώρας, ο Κορυδαλλός, και η δικαστική φυλακή της Πάτρας φιλοξενούν τον κύριο 
όγκο των καταδικασµένων σε ισόβια.  
Ο αριθµός µειώνεται κατακόρυφα όταν αναφερόµαστε στις ισοβίτισσες. Μόνον 16 
γυναίκες έχουν το θλιβερό προνόµιο να τους έχει επιβληθεί η «εσχάτη των ποινών» 
και όλες βρίσκονται στον Κορυδαλλό. Στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι συ-
ζυγοκτόνες, µία έχει καταδικαστεί για το φόνο της µητέρας της, δύο για ληστεία µε-
τά φόνου.  
Στην πράξη η εξοντωτική ποινή των ισοβίων αµβλύνεται κάπως µε την εφαρµογή 
θεσµών όπως η απονοµή χάριτος και υφ’ όρον απόλυση.  
Για χρόνια ολόκληρα δεν υπήρχε ρητή νοµοθετική πρόβλεψη για το πότε µπορούν 
οι ισοβίτες να αποφυλακιστούν µε όρους. Αποφάσεις του Αρείου Πάγου έκριναν ότι 
θα έπρεπε να εκτίσουν τουλάχιστον 20 πραγµατικά και όχι πλασµατικά χρόνια για 
να τους «χαριστεί» το υπόλοιπο της ποινής και να αφεθούν ελεύθεροι. Χωρίς να 
υπολογίζονται, δηλαδή, οι µέρες εργασίας στη φυλακή. Το σκεπτικό ήταν ότι «πρέ-
πει να υπάρξει αυστηρότητα και να αποφευχθεί η άκαιρη απόλυση αυτών που έ-
χουν καταδικαστεί στην ακραία ποινή των ισοβίων και που ο νοµοθέτης τους θεω-
ρεί επικίνδυνους αν απολυθούν».  
Η µείωση του ορίου από τα 20 στα 16 χρόνια ήταν ένα από τα βασικά αιτήµατα 
των εξεγερµένων στις φυλακές.  
Τελικά, χρειάστηκε να κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, να πνιγούν στο αίµα πολλές 
εξεγέρσεις µέχρι να θεσµοθετηθεί, τον Ιούνιο του 1996, το όριο των 16 χρόνων επί 
υπουργίας Ευάγγελου Βενιζέλου (Ν. 2408).  
Και τι προϋποθέσεις θέτει ο νοµοθέτης για την απόλυση υπό όρους; Να έχει ο κρα-
τούµενος καλή διαγωγή στη φυλακή. Παρόλα αυτά, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που 
τα Συµβούλια Πληµµελειοδικών αρκούνται σε λίγες αράδες για να απορρίψουν τις αι-
τήσεις «ελευθερίας» ισοβιτών, λαµβάνοντας υπόψη και άλλα κριτήρια, όπως η πράξη 
για την οποία καταδικάστηκαν, η γενικότερη προσωπικότητά τους. Η Ιωάννα Κλάπα 
ήταν η πρωτοδίκης που είχε διαφωνήσει στην απόρριψη µιας από τις πολλές αιτήσεις 
του Χ. Τεµπερεκίδη (έχει πεθάνει), τον Ιανουάριο του 1994. Στο σκεπτικό της µειο-
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ψηφίας ανέφερε ότι «η υφ’ όρον απόλυση δεν αποτελεί ούτε χάρη ούτε επιείκεια της 
πολιτείας, αλλά υποχρέωση και δικαίωµα του κρατουµένου. Είναι ένα δοκιµαστικό 
στάδιο πριν την οριστική ελευθερία και την κοινωνική επανένταξή του».  
Και αν ο νοµοθέτης καθιέρωσε το ευεργέτηµα της υφ’ όρον απόλυσης επιδιώκο-
ντας την κοινωνική επανένταξη του καταδικασθέντος, στην πράξη η ρύθµιση φαί-
νεται ότι είχε αρνητικές επιπτώσεις. Από πολλούς δικαστές θεωρήθηκε ότι η ρύθµι-
ση είναι χαριστική για τους κρατούµενους και συνάµα απειλητική για την οργανω-
µένη κοινωνία. Έτσι διαµορφώθηκε η τάση να επιβάλλουν προκαταβολικά µεγαλύ-
τερες ποινές, γνωρίζοντας ότι οι καταδικασµένοι θα µείνουν στη φυλακή πολύ λι-
γότερο διάστηµα. «Άρχισε να αναπτύσσεται µια ιδιότυπη δικαστική ‘άµυνα’ έναντι 
του νοµοθέτη ή και ανυπακοή προς αυτόν», σηµειώνει ο δικηγόρος Ηλίας Ανα-
γνωστόπουλος σε άρθρο του στα «Ποινικά Χρονικά». «Τα δικαστήρια τείνουν να 
αναζητούν την αρµόζουσα ποινή όχι επί τη βάσει του ‘θεωρητικού’ ύψους της, αλ-
λά βάσει του πραγµατικού χρόνου που ο καταδικαζόµενος πρόκειται να εκτίσει ε-
ντός της φυλακής». Αποτέλεσµα; Να επιβάλλονται πιο συχνά τα ισόβια και να µην 
αναγνωρίζονται εύκολα ελαφρυντικά.  
Στις ευρωπαϊκές χώρες η ποινή των ισοβίων προβλέπεται για λιγότερα αδικήµατα 
από ό,τι στην Ελλάδα και δεν επιβάλλεται συχνά. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη χώ-
ρα µας οι καταχραστές του ∆ηµοσίου απειλούνται µε ισόβια κάθειρξη όταν στη 
Γερµανία, τη Γαλλία και την Αγγλία η ανώτερη ποινή για το ίδιο αδίκηµα είναι 15 
χρόνια. Στη Γερµανία σε υποθέσεις ναρκωτικών, τα ισόβια επιβάλλονται σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις, όταν π.χ. προήλθε θάνατος. Στη Νορβηγία τα ισόβια έχουν 
καταργηθεί από το 1981, το ίδιο και στη Γαλλία.  
Στη χώρα µας τα ισόβια προβλέπονται για τα αδικήµατα της εσχάτης προδοσίας, 
για τα οικονοµικά εγκλήµατα απάτης, υπεξαίρεσης, δωροδοκίας, απιστίας κατά του 
∆ηµοσίου και ΝΠ∆∆, αλλά και για τα αδικήµατα παράβασης του νόµου περί ναρ-
κωτικών, ανθρωποκτονίας από πρόθεση, βιασµού που επήλθε θάνατος, ληστείας 
που έγινε µε ιδιαίτερη σκληρότητα. Όσα ελαφρυντικά και να αναγνωρίσει το δικα-
στήριο η ποινή θα κυµανθεί από 10 µέχρι 20 χρόνια.  

Εφηµ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Αφιέρωµα «Ισοβίτες», Σάββατο 15/5/1999 
 

�� Με όσα αναφέρονται στο ανωτέρω δηµοσίευµα και όσα στοιχεία γνωρίζετε 
ή µπορείτε να συγκεντρώσετε από δηµοσιεύµατα στον Τύπο ή σε ειδικά πε-
ριοδικά, να καταγράψετε και να αιτιολογήσετε την προσωπική σας άποψη 
για την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, που σήµερα αποτελεί την «εσχάτη των 
ποινών».  
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

Παράδειγµα Ωριαίου ∆ιαγωνίσµατος 

Το παράδειγµα που ακολουθεί αναφέρεται στην αξιολόγηση των διδακτικών στό-
χων που καθορίζονται στις διδακτικές ενότητες 23-31 

ΠΟΙΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 
 

Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...............................................................................................  
ΤΑΞΗ: .....................................ΤΜΗΜΑ: ..................................................................  
ΜΑΘΗΜΑ: .................................................................................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ........................................................................................................  

 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

ΘΕΜΑ 1ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασµέ-
νες βάζοντας σε κύκλο το αντίστοιχο γράµµα (Σ για τις σωστές 
και Λ για τις λανθασµένες).  

 

Μονάδες 2,5 
(0,5Χ5) 

1. Γενικός σκοπός επιβολής των ποινικών κυρώ-
σεων είναι η πάλη κατά της εγκληµατικότητας. Σ Λ

2. Πρέπει να επιβάλλονται οι ίδιες ποινές σε όλα 
τα άτοµα που διαπράττουν τα ίδια εγκλήµατα.  Σ Λ

3. Η πρόθεση (δόλος) ή η αµέλεια είναι βασικά 
στοιχεία για τον καταλογισµό της πράξης στο 
δράστη. 

 
Σ Λ

4. Η προδικασία τελειώνει µε την παραποµπή του 
κατηγορούµενου στο ακροατήριο ή µε την α-
πόφαση ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία.  Σ Λ

5. Η φυλακή έχει δική της κοινωνική οργάνωση 
και αξίες ανεξάρτητα από τους σωφρονιστι-
κούς κανόνες.  Σ Λ
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ΘΕΜΑ 2ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απά-
ντηση.  
1.  Οι θετικιστές, επειδή οι παραδοσιακές τιµωρίες δεν επέφε-

ραν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, οδηγήθηκαν στην 
καθιέρωση:  
α) ηθικών και κοινωνικών κανόνων 
β) αυστηρότερων ποινών 
γ) µέτρων ασφαλείας 
δ) ηπιότερων ποινών 

2. Όταν αποφασίζουν πολλά άτοµα µαζί να διαπράξουν ένα 
έγκληµα και το πραγµατώνουν, τότε αυτό καλείται:  
α) φυσική αυτουργία 
β) απόπειρα 
γ) παράνοµη συµµορία 
δ) συµµετοχή 

3.  Η σύλληψη και η κράτηση του κατηγορουµένου, σύµφωνα 
µε το άρθρο 6 του Συντάγµατος, γίνεται µε:  
α) εντολή του διευθυντή της Αστυνοµίας 
β) αιτιολογηµένο δικαστικό ένταλµα 
γ) προσωρινή εντολή του εισαγγελέα 
δ) απόφαση του προέδρου του δικαστηρίου  

4.  Πολιτικώς ενάγων είναι:  
α) το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται η µήνυση 
β) ο παθών 
γ) το πρόσωπο που κατέθεσε υπέρ του κατηγορουµένου 
δ) το πρόσωπο που υποχρεώνεται να καταβάλλει την απο-

ζηµίωση 
5.  Τα ένδικα µέσα ποινικής δικαιοσύνης είναι η:  

α) αίτηση και προσφυγή 
β) έγκληση και ένσταση 
γ) έφεση και αναίρεση 
δ) αγωγή και µήνυση 

 

 
 
 

Μονάδες 2,5 
(5Χ0,5) 
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ΘΕΜΑ 3ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να γράψετε στο κενό αριστερά το γράµµα του δεδοµένου της Β΄ 
στήλης, που αντιστοιχεί στο δεδοµένο της Α΄ στήλης.  

 
Μονάδες 3 

 

Α΄   Β΄    

1.  ___  Ψυχοπαθείς 

2.  ___  Αλκοολικοί,  
τοξικοµανείς 

3.  ___  Φυγόπονοι 

4.  ___  Ασθενείς 

5.  ___  Γυναίκες  

6.  ___  Ανήλικοι 

α) σωφρονιστικά καταστή-
µατα ανηλίκων 

β) κατάστηµα εργασίας  
γ) σανατόριο, αναρρωτήριο, 
νοσοκοµείο 

δ) γυναικείες φυλακές 
ε) δηµόσιο θεραπευτικό κα-
τάστηµα  

στ) ειδικό θεραπευτικό κατά-
στηµα αποτοξίνωσης 

 

 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 
1. Ο νόµος προβλέπει …………………, ο δικαστής εκτιµά 

………………… και αυτό στη γλώσσα των νοµικών ονο-
µάστηκε εξατοµίκευση.  

2. Κανένα ……………… καµία ……………… χωρίς νόµο.   
 
 

 
 

Μονάδες 2 
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ΘΕΜΑ 5ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε µε συντοµία στην παρακάτω ερώτηση. 
�� Τι είναι έγκληµα;  

 
 
 

Μονάδες 2 

 
 
 

 
ΘΕΜΑ 6ο ΒΑΘ/ΓΙΑ 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. 
1. Ποια είναι τα στοιχεία που απαιτούνται για να καταλογιστεί 

µια πράξη στο δράστη; 
2. Ποια δικαιώµατα αναγνωρίζει στον κατηγορούµενο ο Κώ-

δικας Ποινικής ∆ικονοµίας;  

 
 
 

Μονάδες 4 
 

Μονάδες 4 
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