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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΞΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΜΟΥ ΣΤΟΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ.ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΓΩ ΕΠΕΛΕΞΑ ΤΟ

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ.ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ

ΠΟΙΝΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑΜΕΣΑΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.



ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ (ΣΕΛΙΔΑ 1)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ (ΣΕΛΙΔΑ 2-3 )

ΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ (ΣΕΛΙΔΑ 4-6)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΣΕΛΙΔΑ 7)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ (ΣΕΛΙΔΑ 8-9)

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΣΕΛΙΔΑ 10-12)

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΕΛΙΔΑ 13-18)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (ΣΕΛΙΔΑ 19-20)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ (ΣΕΛΙΔΑ 21)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΣΕΛΙΔΑ 22)



ΟΡΙΣΜΟΣ

Θανατική ποινή ορίζεται ως η αφαίρεση ζωής ενός ανθρώπου-κακοποιού στοιχείου

με απόφαση των αρμόδιων δικαστικών αρχών ενός κράτους. Η ποινή αυτή αποσκοπεί

πρωτίστως στην παραδειγματική τιμωρία του αυτουργού ενός εγκλήματος.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Αναμφίβολα η θανατική ποινή δεν αποτελεί φαινόμενο των τελευταίων

ετών.Αντιθέτως, είναι τόσο παλιά όσο και οι ανθρώπινες κοινωνίες.Ειδικότερα η

αποκαλούμενη “εσχάτη των ποινών” καθιερώθηκε έχοντας αρχικά θρησκευτικό

χαρακτήρα για όσες κοινωνίες ήταν θεοκρατούμενες.Στην συνέχεια, απέκτησε

αντεκδικητικό αίσθημα με μοναδικό σκοπό την λύτρωση τόσο του ίδιου του θύματος

όσο και των οικείων προσώπων του.Τελικά, έπειτα από το πέρασμα των χρόνων, η

θανατική ποινή εκδηλώθηκε ως μια πράξη με ύφος ανταποδοτικό για τον εγκληματία

και παραδειγματικό για τους πολίτες.Όπως και τελικά έμελλε να σβήσει στη χώρα μας.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ



ΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

❏ Σαουδική Αραβία

❏ Κίνα

❏ ΗΠΑ

❏ Ιράν

❏ Ιράκ

❏ Πακιστάν

❏ Αίγυπτος

❏ Ιαπωνία

❏ Συρία

❏ Λευκορωσία

❏ Βόρεια Κορέα



ΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Μερικοί από τους πλέον γνωστούς προορισμούς του εξωτερικού, οι οποίοι

εξακολουθούν να εφαρμόζουν την θανατική ποινή σε πολλές περιπτώσεις

εγκλημάτων.Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά το γεγονός ότι αναφερόμαστε σε

κράτη αναπτυγμένα, αλλά και χώρες τριτοκοσμικές.Έτσι λοιπόν τίθεται το -

ίσως αναπάντητο- ερώτημα: “Γιατί προηγμένοι λαοί προωθούν και υποστηρίζουν

τέτοιου είδους δικαστικές αποφάσεις;”.



ΣΤΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

Οι προαναφερόμενες χώρες επιλέγουν να εφαρμόσουν το μέτρο της θανατικής ποινής

με τους εξής τρόπους:

❏ Αποκεφαλισμός

❏ Πυροβολισμός

❏ Θανατηφόρα ένεση

❏ Ηλεκτροπληξία

❏ Απαγχονισμός



ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εκκλησία, ο Θεός είναι Εκείνος που θα χαρίσει απλόχερα

το δώρο της ζωής στον άνθρωπο και Αυτός που απρόσμενα θα του το

στερήσει.Επιπλέον, η εκκλησία υποστηρίζει πως αφαιρώντας την ζωή ενός ανθρώπου, 

ο οποίος έχει κριθεί ένοχος για κάποιο αδίκημα και καταδικαστεί σε θάνατο, 

παράλληλα στερείς από τον ίδιο το πιο σημαντικό.Δηλαδή, την ευκαιρία να δηλώσει

μετάνοια σχετικά με όσες κατηγορίες του απαγγέλονται.Αλλά και να προσεγγίσει

έμπρακτα τον Θεό, κατοχυρώνοντας μια θέση στην Βασιλεία του.



ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

➢ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝΟΙ ΟΠΟΙΟΙ

ΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΘΑΝΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ:

❏ Η επιβολή και εκτέλεση της θανατικής ποινής θα έχει αποτρεπτικές συνέπειες. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι για παράδειγμα θα σταματήσουν οι δολοφονίες. Αλλά είναι

αναμενόμενο ότι θα μειωθούν. (Οπότε και πρέπει να εφαρμοστεί).

❏ Έχει αποδειχθεί ότι κακοποιά στοιχεία που δεν εκτελέστηκαν μετά από την

καταδίκη τους, επανέλαβαν το έγκλημα μέσα στην φυλακή ή και έξω από αυτήν. 

(Οπότε και πρέπει να εφαρμοστεί).



ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

<<ΗΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΕΙΝΑΙ “ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ”>> :ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝΚΑΠΟΙΟΙ



ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

➢ Πηγές της Διεθνούς Αμνηστίας αναφέρουν χαρακτηριστικά:

❏ Η θανατική ποινή παραβιάζει το δικαίωμα στην ζωή

❏ Η θανατική ποινή δεν έχει καμία αποτρεπτική επίδραση και αποτελεί όπλο

πολιτικής καταπίεσης

❏ Η θανατική ποινή είναι ένας βίαιος και απάνθρωπος θάνατος

❏ Η θανατική ποινή είναι φόνος εκ προμελέτης, εξευτελίζει το κράτος και κάνει την

κοινωνία πιο βίαιη

❏ Η εφαρμογή της θανατικής ποινής εισάγει διακρίσεις



ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

❏ Η θανατική ποινή αμφισβητεί την ικανότητα των ανθρώπων να βελτιώσουν τον

εαυτό τους

❏ Η θανατική ποινή δεν παρέχει κοινωνική σταθερότητα ούτε φέρνει ειρήνη στα

θύματα

❏ Η θανατική ποινή αρνείται την πιθανότητα οι θεσμοί που στελεχώνονται από

ανθρώπους να κάνουν λάθος

❏ Η θανατική ποινή είναι μία συλλογική τιμωρία

❏ Η θανατική ποινή αντιτίθεται σε ανθρωπιστικές αξίες που είναι κοινές σε όλο τον

κόσμο



ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

<<ΤΟΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ>>



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην εποχή που ζούμε πλέον η θανατική ποινή τουλάχιστον στην χώρα μας δεν

υφίσταται πια.Καθότι καταργήθηκε το έτος 1993 (με τον νόμο 2172) και μετέπειτα

συμπληρώθηκε το 2004 (νόμος 2389) ο οποίος αφορούσε σε στρατιωτικά αδικήματα

σε εμπόλεμες καταστάσεις.



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στις 25 Αυγούστου 1972 ο Βασίλης Λυμπέρης που ασκούσε το επάγγελμα του

ηλεκτρολόγου, σε ηλικία 27 ετών καταδικάστηκε τέσσερις φορές σε θάνατο και

εκτελέστηκε, γιατί έκαψε ζωντανά τα δυο του παιδιά, την γυναίκα και την πεθερά

του.Αυτή ήταν και η τελευταία θανατική ποινή στην Ελλάδα.



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη γυναίκα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει ποινή εκτέλεσης στην Ελλάδα

ονομαζόταν Ειρήνη Γκίνη ή αλλιώςΜίρκα Γκίνοβα, καταγόταν από την Καστοριά και

ασκούσε το επάγγελμα της νηπιαγωγού.Μαχόμενη στον ΕΛΑΣ και στο ΣΝΟΦ, 

συνελήφθη την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου, καταδικάστηκε σε θάνατο και

εκτελέστηκε στις 26 Ιουλίου 1946, σε ηλικία 30 ετών.

Ενώ η πρώτη γυναίκα που εκτελέστηκε εν καιρώ ειρήνης ήταν η 63 ετών Σταυρούλα

Γκουβούση στις 26 Αυγούστου 1960, για την δολοφονία της εγκύου νύφης της.



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΙΝΗ



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΚΟΥΒΟΥΣΗ



ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Θεωρώ ότι θα ήταν προτιμότερο και ωφελιμότερο να καταργηθεί διεθνώς η

αποκαλούμενη διαφορετικά ως “εσχάτη των ποινών” θανατική ποινή.Αυτό γιατί το

παρελθόν μάς έχει διδάξει πως τα λάθη που συνέβησαν και συνεχίζουν φυσικά να

συμβαίνουν παγκοσμίως, δεν είναι ούτε μηδαμινά αλλά ούτε και σπάνια.Λάθη που

κοστίζουν τις ζωές αθώων ανθρώπων.Σφάλματα τα οποία θερίζουν τις ψυχές έντιμων

και συνετών πολιτών.Συνεπώς, πιστεύω πως μια καλή λύση θα ήταν να αντικατασταθεί

το τιμωρητικό σύστημα, όπου αυτό εφαρμόζεται, με ένα πραγματικά σωφρονιστικό. 



ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜΟΥ! 

ΕΥΕΛΠΙΣΤΩ ΟΤΙ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ.ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ “ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΜΙΛΙ” (ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 1999) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

ΘΕΜΑ.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

➢ https://www.protothema.gr/

➢ https://www.europarl.europa.eu/

➢ https://www.ant1news.gr/

➢ https://www.amnesty.gr/

➢ https://echoflorina.gr/

➢ https://www.tovima.gr/
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