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Πρόλογος

Τα τελευταία χρόνια, υπήρξαν πολλές ειδήσεις για ένα 
καταδικασμένο άτομο που τιμωρείται με τη θανατική
ποινή, συνήθως για σοβαρά εγκλήματα. Ακόμη και χώρες
που είναι φαινομενικά πολιτισμένες και πρότυπα 
οικονομικής ή κοινωνικής ανάπτυξης διατηρούν την
εξουσία να εκτελούν εγκληματίες. Ωστόσο, με
βάση νόμου, η στέρηση της ζωής είτε νόμιμη / με κρατική
και δικαστική εντολή είτε παράνομη, αποτελεί σε κάθε
περίπτωση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Για το μάθημα Φιλοσοφίας -Ειρήνης Κοκκίνης
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''Η Εσχάτη Των Ποινών''

Η θανατική ποινή είναι μια ποινή που 
επιβάλλεται από τις αρχές ενός κράτους σε 
έναν εγκληματία και συνεπάγει στην 
αφαίρεση της ζωής του. Μερικές φορές 
αναφέρεται ως "η εσχάτη των ποινών" επειδή 
είναι η πιο αυστηρή ποινή που μπορεί να 
επιβληθεί.

Στην Ελλάδα, η θανατική ποινή καταργήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 1993. Όλα τα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πλέον 
καταργήσει την θανατική ποινή, αλλά συνεχίζει 
να εφαρμόζεται σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, 
και πολλά κράτη του μουσουλμανικού κόσμου.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Χρήση της θανατικής ποινής παγκο
σμίως το 2005/06.

Έχει καταργηθεί για όλα τα αδικήματα 

(88)
Έχει καταργηθεί για όλα 
τα αδικήματα με εξαίρεση ειδικών συνθ
ηκών (11)
Διατηρείται 

αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί στα τελε
υταία τουλάχιστον 10 χρόνια (30)
Η θανατική ποινή είναι σε ισχύ (68)*



Περιπτώσεις ανθρώπων 
που καταδικάστηκαν σε 
θανατική ποινή:

Ελλάδα:

• Βασίλης Λυμπέρης (1945-1972) 
καταδικάστηκε σε θάνατο καθώς 
κρίθηκε ένοχος με την 
κατηγορία ότι έκαψε την 
οικογένεια του ζωντανή.

Κίνα:

• Lai Xiaomin (1962-2021) 
καταδικάστηκε σε θάνατο αφού 
κρίθηκε ένοχος για δωροδοκία, 
υπεξαίρεση και διγαμία.



Επίλογος

Το θέμα της χρήσης ή όχι της θανατικής ποινής στη στρατηγική 
κατά του εγκλήματος συνεχίζει να διχάζει την κοινή γνώμη. Η 
θανατική ποινή, ειδικότερα, είναι δημοφιλής στους πολίτες 
επειδή θεωρείται σύμβολο ασφάλειας καθώς και ως σίγουρο 
εργαλείο για την καταστολή του εγκλήματος. Η ίση τιμωρία είναι 
η μόνη επιλογή για όσους έχουν αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή, 
καθώς και για όσους έχουν διαπράξει άλλα εγκλήματα που 
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή, όπως 
βασανιστήρια, βιασμός, παιδεραστία, διακίνηση ναρκωτικών 
κ.λπ.
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Αναγνωστοπούλου Αθανασία


