
Θανατική ποινή & δικαστική πλάνη

‘Απαντώντας στη βία με βία πολλαπλασιάζεται η βία, προσθέτοντας βαθύτερο 
σκοτάδι σε μία νύχτα που ήδη στερείται αστεριών.’ 

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
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Πρόλογος

Ήδη από την αρχαιότητα, η επιβολή της θανατικής ποινής 
υπήρξε συνήθης τακτική για τον κολασμό σοβαρών 
εγκλημάτων κατά της πατρίδας και ειδεχθών εγκλημάτων 
κατά του κοινωνικού συνόλου. Ως ποινή αναφέρεται 
επίσημα για πρώτη φορά στον κώδικα του Χαμουραμπί 
(1754 π.Χ.), ενώ συναντάται επίσης σε νομικά κείμενα 
της αρχαίας Ελλάδας (νόμοι του Δράκοντος στην αρχαία 
Αθήνα τον έβδομο αιώνα προ Χριστού) και της αρχαίας 
Ρώμης. Παρόμοιες ποινές επιβλήθηκαν την ίδια εποχή σε 
περιοχές της Ασίας, καθώς και κατά την περίοδο του 
Μεσαίωνα σε κράτη της Ευρώπης. Ωστόσο, η ποινή αυτή 
επιβλήθηκε και σε μεταγενέστερες περιόδους και 
εξακολουθεί και στην εποχή μας να επιλέγεται.



Πολλά ήταν τα σημαντικά ιστορικά πρόσωπα που καταδικάστηκαν σε θάνατο. 

Ιησούς Χριστός 
30 ή 33 π.Χ.

Μαρία Αντουανέτα
1793

Μπενίτο Μουσολίνι
1945

Μεταξύ αυτών 
βρίσκονται πολλοί 
αξιωματούχοι του 
γερμανικού 
στρατού κατά το 
Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 



Πολλά σπουδαία πρόσωπα της ιστορίας καταδικάστηκαν σε θάνατο, και μεταξύ αυτών 
σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας. 

Σωκράτης 
399 π.Χ.

Ρήγας Βελεστινλής 
1798

Νίκος Μπελογιάννης 
1952

Μεταξύ αυτών πολλοί αρχαίοι Έλληνες, όπως ο Θηραμένης, καταδικάστηκαν σε θάνατο με τη μέθοδο 
της πόσης του κώνειου. Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος καταδικάστηκε το 1975 σε θάνατο, 

αλλά η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Βασίλης Λυμπέρης 
1972



Εισαγωγή

Ανέκαθεν η επιβολή της θανατικής ποινής 

αποτελούσε αμφιλεγόμενο ζήτημα και στις ημέρες 

μας ακόμη συνιστά αντικείμενο αντιπαράθεσης 

μεταξύ πολιτικών, νομικών και απλών πολιτών. 

Μολονότι πολλά κράτη κατήργησαν πρόσφατα 

την ποινή αυτή και πολλά αναμένεται να την 

καταργήσουν σύντομα, η κοινή γνώμη παραμένει 

διχασμένη. Τόσο οι οπαδοί, όσο και αυτοί που 

αντιτίθενται σε αυτήν, προβάλλουν πλήθος 

επιχειρημάτων. Φαίνεται πως τα τελευταία έτη η 

άποψη της κατάργησης της θανατικής ποινής 

υπερισχύει. 



Στις ημέρες μας, η μοναδική 
χώρα της ευρωπαϊκής ηπείρου 
που διατηρεί τη θανατική 
ποινή είναι η Λευκορωσία. 
Μετά το έτος αυτό και έως το 
έτος 1975, οι δικαστές 
δίσταζαν να καταδικάσουν 
κάποιον σε θάνατο, αλλά όταν 
το έκαναν καθυστερούσαν την 
εκτέλεσή του. 

Το πρώτο κράτος της Ευρώπης 
που κατήργησε τη θανατική 
ποινή ήταν η Ισλανδία.



Κατάργηση θανατικής ποινής στην Ελλάδα

Όπως όριζε το Σύνταγμα που ψήφισε 

η τότε Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 

το έτος 1975, η θανατική ποινή 

αφορούσε μόνο σοβαρά και σύνθετα 

πολιτικά εγκλήματα. Αργότερα, με 

το νόμο 2172/1993 (Φ.Ε.Κ. 

207/Α/16.12.1993) η κυβέρνηση του 

Ανδρέα Παπανδρέου κατήργησε την 

θανατική ποινή για κάθε είδους 

έγκλημα (άρθρο 33, παράγραφος 1): 

«Η ποινή του θανάτου καταργείται». 

Ωστόσο, η ποινή αυτή καταργήθηκε 

οριστικά με το Σύνταγμα του 2001, 

όπου αναφέρεται:

«Θανατική ποινή δεν επιβάλλεται, εκτός από 
τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο νόμο για 

κακουργήματα τα οποία τελούνται σε καιρό 
πολέμου και σχετίζονται με αυτόν».



άρθρο 139 του Ποινικού Κώδικα: 

«Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της 
χώρας: 

1. Όποιος συνεννοείται ή διαπραγματεύεται µε 
ξένη κυβέρνηση µε σκοπό να προκαλέσει 
πόλεμο ή εχθροπραξίες εναντίον του ελληνικού 
κράτους ή κάποιου συμμάχου του, τιμωρείται µε 
ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη.

2. Αν εξαιτίας των ενεργειών αυτών ξέσπασε 
πραγματικά ο πόλεμος ή άρχισαν οι 
εχθροπραξίες τιμωρείται µε ισόβια κάθειρξη ή 
µε θάνατο.»

άρθρο 138, παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα: «Όποιος επιχειρεί µε 
σωματική βία ή µε απειλές σωματικής βίας να αποσπάσει από
το ελληνικό κράτος έδαφος που ανήκει σ’ αυτό ή να συγχωνεύσει έδαφος 
του ελληνικού κράτους σε άλλη πολιτεία τιμωρείται µε θάνατο». 

Σύμφωνα με τον Ποινικό 
Κώδικα, με θάνατο τιμωρείται 
η εσχάτη προδοσία, η 
υποστήριξη της πολεμικής 
δύναμης του εχθρού και η 
κατασκοπεία.



Στην αρχαία Ελλάδα 
συνήθεις μέθοδοι 
επιβολής της 
θανατικής ποινής 
ήταν η πόση του 
κώνειου και ο 
λιθοβολισμός. Μετά 
το 1834 
χρησιμοποιήθηκε 
λαιμητόμος, ενώ 
αργότερα και μέχρι 
την κατάργηση της 
θανατικής ποινής 
μοναδική μέθοδος 
ήταν ο τυφεκισμός. 



Στηρίζω τη θανατική ποινή γιατί…

Ορισμένα ειδεχθή εγκλήματα όπως η δολοφονία, 
ο βιασμός, η προδοσία, φόνος εκ προμελέτης 
κτλ. πρέπει να τιμωρούνται αυστηρά, 

Η θανατική ποινή λειτουργεί ως μέσο αποτροπής 
πιθανών εγκλημάτων,

Τα θύματα αποτροπιαστικών εγκλημάτων και οι 
συγγενείς τους απαιτούν δικαιοσύνη,

Είναι απαράδεκτο να φροντίζουμε, να παρέχουμε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να δίνουμε 
δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς που δεν το αξίζουν.



Στηρίζω τη θανατική ποινή γιατί…

Μέθοδοι όπως η χορήγηση θανατηφόρων ουσιών 
μέσω ένεσης είναι ασφαλείς και εγγυώνται πως ο 
ένοχος δε θα υποφέρει,

Αποτελεί δίκαιη ποινή για όσους δε σέβονται το 
δικαίωμα άλλων στη ζωή και την ασφάλειά τους,

Ο καθένας πρέπει να παίρνει αυτό που του αξίζει.

H επιστήμη και η τεχνολογία είναι τόσο εξελιγμένες 
που μπορείς να αναλύσεις σκηνές εγκλήματος με 
ακρίβεια. Η μέθοδος ταυτοποίησης του DNA δεν 
αφήνει περιθώρια λάθους. 

Αφού πρώτος ο ένοχος δε σεβάστηκε τα δικαιώματα 
και την ασφάλεια των άλλων, έχει απεμπολήσει το 
δικαίωμά του στη ζωή.



Στηρίζω τη θανατική ποινή γιατί…

Ας είναι η ποινή ανάλογη του 
αδικήματος.

Κικέρων

Η επιείκεια στον ένοχο είναι 
σκληρότητα απέναντι στον αθώο. 

Άνταμ Σμιθ

Δεν πιστεύω πως πρέπει να 
στηρίξετε τη θανατική ποινή 

αναζητώντας εκδίκηση. Πιστεύω 
πως ο λόγος για να στηρίξεις τη 

θανατική ποινή είναι επειδή σώζει 
τις ζωές άλλων.

Τζορτζ Χέρμπερτ Γουόκερ Μπους

Η θανατική ποινή πρέπει να εφαρμόζεται σε πολύ 
ιδιαίτερες συνθήκες για τα πιο ανήκουστα εγκλήματα.

Μπαράκ Ομπάμα



Αντιτίθεμαι στην θανατική ποινή γιατί…

Στόχος των ποινών δε θα πρέπει να είναι η εκδίκηση, 
αλλά ο σωφρονισμός του ενόχου, η αναμόρφωση του 
χαρακτήρα του και η ομαλή επανένταξή του στο 
κοινωνικό σύνολο, 

Είναι μία πράξη βίας,

Πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας αποτελεί ο 
σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και 
της αξίας της προσωπικότητας του κάθε ανθρώπου σε 
κάθε περίπτωση. Η ανθρώπινη ζωή είναι αγαθό 
απαραβίαστο και η κρατική εξουσία δεν έχει δικαίωμα 
να την αφαιρεί. 

Καλλιεργεί αισθήματα εκδίκησης και ενισχύει την 
τάση για αυτοδικία. 



Αντιτίθεμαι στην θανατική ποινή γιατί…

Οι πολίτες δε θα πρέπει να επιτρέπουν στην 
εκάστοτε κρατική εξουσία να εφαρμόζει 
πρακτικές που θεωρούνται απαράδεκτες και 
έκνομες,

Ο κρατικός προϋπολογισμός επιβαρύνεται 
περισσότερο με αυτόν τον τρόπο. Το κράτος θα 
πρέπει όχι μόνο να στεγάσει τους 
θανατοποινίτες σε συγκεκριμένες 
εγκαταστάσεις, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσει 
τα μέσα για την εκτέλεσή τους, τα οποία είναι 
ιδιαίτερα δυσεύρετα και ακριβά. 
Συγκεκριμένα, το κόστος για την επιβολή της 
ποινής αυτής είναι δύο με πέντε φορές 
μεγαλύτερο.



Αντιτίθεμαι στην θανατική ποινή γιατί…

Δεν υπάρχουν απτές αποδείξεις πως συμβάλλει 
στη μείωση φαινομένων βίας. Μετά την 
κατάργησή της στον Καναδά οι δολοφονίες 
μειώθηκαν κατά 44%. Επίσης, στις Η.Π.Α. το 
88% των εγκληματολόγων πιστεύει πως δε θα 
αποτρέψει απάνθρωπα εγκλήματα, ενώ πολλοί 
πιστεύουν πως θα συντείνει στην αύξηση των 
φαινομένων βίας. 

Δεν υπάρχει «ανθρώπινος» τρόπος, ενώ η 
μέθοδος της χορήγησης θανατηφόρας ουσίας 
μέσω ένεσης είναι αντισυνταγματική σε πολλές 
χώρες γιατί ο ένοχος υποφέρει. Το έτος 2006 η 
εκτέλεση του Angel Nieves Diaz με αυτή τη 
μέθοδο διήρκεσε 34 λεπτά και χρειάστηκαν δύο 
δόσεις. 



Αντιτίθεμαι στην θανατική ποινή γιατί…

 Δε λύνει τα σοβαρά προβλήματα που οδηγούν σε τέτοιου είδους 
εγκλήματα,

Ο θάνατος εξελίσσεται σε θέαμα, καθώς στο Ιράν διεξάγονται δημόσιοι 
απαγχονισμοί και στις Η.Π.Α. μεταδίδονται ζωντανά.

Είναι αντίθετη σε θρησκευτικές και ανθρωπιστικές αξίες,

Αμφισβητεί την ικανότητα των ανθρώπων να βελτιωθούν,

Εξελίσσεται σε όργανο στα χέρια της κυβέρνησης και είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθεί για την εξόντωση πολιτικών αντιπάλων,

Είναι μη αναστρέψιμη. Το έτος 2004 ο Cameron Todd Willingham από το 
Τέξας των Η.Π.Α. εκτελέσθηκε επειδή θεωρήθηκε ένοχος για τη φωτιά 
που έκαψε τις κόρες του. Λίγα έτη αργότερα, αποδείχθηκε πως ήταν 
αθώος. 



Αντιτίθεμαι στην θανατική ποινή γιατί…

Δεν υπολογίζει εάν ο ένοχος α) έχει νοητικά ή 
ψυχολογικά προβλήματα, β) εάν εκείνη τη 
στιγμή βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
ναρκωτικών και γ) εάν είχε πλήρη συναίσθηση 
των πράξεών του.

Επηρεάζεται από στερεότυπα και 
προκαταλήψεις. Ειδικά σε κράτη όπως οι 
Η.Π.Α., είναι σύμφωνα με μελέτες είναι 
περισσότερο πιθανό να καταδικαστούν 
Αφροαμερικανοί. 

Στηρίζεται στις κοινωνικές ανισότητες, αφού 
οι φτωχότεροι δε δύνανται να εξασφαλίσουν 
την υπεράσπιση από έναν καταρτισμένο 
δικηγόρο που θα αποδείξει την αθωότητά τους. 





Αντιτίθεμαι στην θανατική ποινή γιατί…

Οι σύγχρονες μέθοδοι εντοπισμού των 
ενόχων (π.χ. ταυτοποίηση του DNA, 
ταυτοποίηση αποτυπωμάτων κτλ.) δεν 
εξασφαλίζουν με βεβαιότητα την ενοχή του 
κατηγορουμένου.

Εξαιτίας λαθών των δικαστών, 
παραλείψεων των δικηγόρων και 
παρατυπίες των αστυνομικών, είναι 
πιθανόν τα στοιχεία να μην επαρκούν και 
λανθασμένα να οδηγούν στην καταδίκη του 
κατηγορουμένου. 

δικαστική πλάνη



Αντιτίθεμαι στην θανατική ποινή γιατί…

Εάν σκοτώσεις τον δολοφόνο, η 
ποσότητα των δολοφόνων δε θα 

αλλάξει.
Ουίνστoν Τσόρτσιλ

Έχω καταλήξει στην πεποίθηση ότι 
η κατάργηση της θανατικής ποινής 

είναι επιθυμητή. Λόγοι: 1)
Αδυναμία διόρθωσης σε λάθος της 

δικαιοσύνης, 2) Καταστροφικές 
ηθικές συνέπειες της διαδικασίας 
της εκτέλεσης σε αυτούς που, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα, σχετίζονται με 

τη διαδικασία.
Άλμπερτ Αϊνστάιν

Το «οφθαλμόν αντί 
οφθαλμού» κάνει ολόκληρο 

τον κόσμο τυφλό. 
Μαχάτμα Γκάντι

Η θανατική ποινή 
είναι θεμελιωδώς 

τόσο εσφαλμένη ως 
λύση για το έγκλημα 

όσο και η 
φιλανθρωπία ως λύση 

της φτώχειας. 
Χένρι Φορντ



Δικαστική πλάνη

Με τον όρο «δικαστική πλάνη» δηλώνεται το 

ουσιαστικό, κι όχι νομικό, σφάλμα του 

δικαστηρίου και η καταδίκη ενός αθώου. 

Αργότερα, ίσως ποτέ, η υπόθεση εξετάζεται 

ξανά και αποδεικνύεται η αθωότητα του 

κατηγορουμένου. Δηλαδή, ένα αθώο πρόσωπο 

μπορεί να αποβιώσει όντας φυλακισμένο ή να 

εκτελεστεί λόγω σφάλματος. Συχνά οφείλεται 

σε παρατυπίες των αστυνομικών, στην πίεση 

της κοινής γνώμης, στην έλλειψη στοιχείων, σε 

παραλείψεις των δικηγόρων, σε συμπτώσεις

κ.ά. 



Υπόθεση Ντρέιφους
Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες

Ο Άλφρεντ Ντρέιφους
(1859-1935) υπήρξε ένας 
εβραϊκής καταγωγής 
λοχαγός του πυροβολικού 
του γαλλικού στρατού, ο 
οποίος ήταν το 
πρωταγωνιστικό πρόσωπο 
ενός μεγάλων διαστάσεων 
στρατιωτικού και πολιτικού 
σκανδάλου που συντάραξε 
τη Γαλλία για δώδεκα 
ολόκληρα έτη, από το έτος 
1894 έως το 1906.  

Εκείνη την εποχή, μολονότι οι 
Γάλλοι επέλεγαν να προβάλουν 
την ανάπτυξη της επιστήμης και 
της τέχνης στη χώρα τους, στην 
πραγματικότητα πρόσφατα 
είχαν ηττηθεί από τους 
Γερμανούς (1870). Μάλιστα, 
φοβούνταν τυχόν εχθρικές 
ενέργειες αυτούς, καθώς είχαν 
συμμαχήσει με την Ιταλία και 
την Αυστροουγγαρία.  



Υπόθεση Ντρέιφους
Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες

Ακριβώς επειδή φοβούνταν τυχόν εχθρικές 
ενέργειες της Γερμανίας, η γαλλική κυβέρνηση 
είχε ιδρύσει την Υπηρεσία Πληροφοριών, η 
οποία παρακολουθούσε τις κινήσεις των 
Γερμανών εντός και εκτός συνόρων. Για αυτό το 
λόγο, υπάλληλοι της υπηρεσίας αυτής 
παρακολουθούσαν στενά την πρεσβεία της 
Γερμανίας στη χώρα τους, καθώς και 
συγκεκριμένα πρόσωπα που θεωρούσαν 
επικίνδυνα. Στο πλαίσιο αυτής της 
παρακολούθησης, το έτος 1894 η καθαρίστρια 
της Πρεσβείας συνεργάσθηκε με την Υπηρεσία 
Πληροφοριών και κάθε μεσημέρι έστελνε εκεί 
το περιεχόμενο των κάδων.  



Υπόθεση Ντρέιφους
Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες

Ανάμεσα στα έγγραφα αυτά, υπάλληλοι της Υπηρεσίας 
Πληροφοριών βρήκαν ένα έγγραφο στο οποίο ένας 
αξιωματούχος του γαλλικού στρατού παρείχε στον 
ακόλουθο της Πρεσβείας σημαντικές πληροφορίες για το 
γαλλικό στρατό. Το είδος των πληροφοριών παρέπεμπε σε 
αξιωματούχο του πυροβολικού και εξετάζοντας τον γραφικό 
χαρακτήρα, θεώρησαν ύποπτο τον Άλφρεντ Ντρέιφους. 
Μάλιστα, απευθύνθηκαν σε γραφολόγο, ο οποίος αφού 
παρατήρησε ότι ο γραφικός χαρακτήρας του Ντρέιφους δεν 
ήταν αυτός, ισχυρίστηκε πως ο ίδιος «αυτό-
πλαστογράφησε» τον γραφικό χαρακτήρα του. Ο 
συνταγματάρχης Ανρί, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι έχει 
αποδείξεις για την ενοχή του, χωρίς να δύναται να τις 
αποκαλύψει. Εντός ολίγων ημερών, ο Άλφρεντ Ντρέιφους
συλλαμβάνεται. 





Υπόθεση Ντρέιφους
Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες

Με τη δική να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, με τους 
δικαστές να έχουν λάβει υπ’ όψιν λανθασμένες και ύποπτες 
μαρτυρίες και με το δικηγόρο του Ντρέιφους να μην έχει 
πρόσβαση σε έγγραφα που παρέδωσε το Υπουργείο στους 
δικαστές, ο Ντρέιφους καταδικάζεται από το στρατοδικείο σε 
ισόβια κάθειρξη για προδοσία και κατασκοπεία και μεταφέρεται 
στις φυλακές του Νησιού του Διαβόλου, κοντά στις ακτές της 
Γαλλικής Γουϊάνας. Πριν από αυτό, αναγκάσθηκε να παρελάσει 
ανάμεσα σε Γάλλους πολίτες, οι οποίοι φώναζαν: «Θάνατος 
στον Ιούδα, θάνατος στον Εβραίο». Πρωτύτερα του είχαν 
αφαιρέσει τα γαλόνια και δημοσίως έσπασαν το σπαθί του, ενώ 
ο ίδιος διακήρυσσε την αθωότητά του λέγοντας: «Στρατιώτες, 
εξευτελίζουν έναν αθώο άνδρα! Ζήτω η Γαλλία! Ζήτω ο 
στρατός!». 



Υπόθεση Ντρέιφους
Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες

Αργότερα, το έτος 1896, ο νέος επικεφαλής της 
Υπηρεσίας Πληροφοριών, Ζωρζ Πικάρ, 
ανακαλύπτει νέα στοιχεία για την ενοχή ενός άλλου 
αξιωματούχου του στρατού από ένα άλλο έγγραφο 
στην Πρεσβεία. Οι προϊστάμενοί του ζήτησαν να 
σταματήσει την έρευνα, εστάλη στην Τυνησία και 
αργότερα φυλακίσθηκε. Την ίδια εποχή νέα στοιχεία 
δημοσιεύονται στον Τύπο και η κοινή γνώμη αρχίζει 
να ζητά δικαιοσύνη και δημοκρατία, καθώς πολλοί 
υποψιάζονται πως πραγματικός ένοχος ήταν ο 
Φερντινάντ Εστερχάζυ. Το έτος 1898, δικάζεται ο 
Εστερχάζυ, ο άνθρωπος που υπέδειξε ο Πικάρ, αλλά 
αθωώνεται, ενώ το έτος 1899 η δική του Ντρέιφους
επαναλαμβάνεται μειώνοντας την ποινή του, αλλά 
καταδικάζοντάς τον εκ νέου ως ένοχο. 



Υπόθεση Ντρέιφους
Μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές πλάνες

Ο ίδιος ο Ντρέιφους διακηρύσσει την αθωότητά του 
και λίγες ημέρες αργότερα ο Πρόεδρος απέσυρε την 
απόφαση, με τον ίδιο να απαντά: «Η κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας μου έχει δώσει πίσω την ελευθερία μου. 
Δεν είναι τίποτα για μένα χωρίς την τιμή μου». Χάρη 
στην πίεση πολιτικών και της κοινής γνώμης, και αφού 
ο συνταγματάρχης Ανρί, φίλος του Εστερχάζυ, 
ομολογήσει ότι κατασκεύασε τα στοιχεία και 
αυτοκτονήσει, το έτος 1906 η δίκη επαναλαμβάνεται 
και απαλλάσσεται από όλες τις κατηγορίες, ενώ το 
Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο για την αθωότητά του. 
Αργότερα, εντάσσεται πάλι στο στρατό, τιμάται με 
βραβεία από τη γαλλική κυβέρνηση και συμμετέχει 
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 



Η θανατική ποινή και η δικαστική πλάνη 
στον κινηματογράφο

Το Πράσινο Μίλι (1999)
Όταν ένας σωματώδης Αφροαμερικανός
εντοπίζεται να κρατά τα σώματα δύο νεκρών 
νεαρών κοριτσιών κατηγορείται για φόνο και 
καταλήγει σε σωφρονιστικό ίδρυμα. Εκεί θα 
περιμένει την ημέρα της εκτέλεσής του στην 
ηλεκτρική καρέκλα, αλλά έως τότε αναπτύσσει 
μία στενή σχέση με τους υπαλλήλους και 
μαθαίνουν για το ιδιαίτερο χάρισμά του. Είναι 
τελικά ο δολοφόνος; Μία ιστορία που 
αποδεικνύει πόσο άδικη και φρικτή είναι η 
θανατική ποινή και πως κάποιοι αξίζουν μία 
δεύτερη ευκαιρία.
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