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Το θέμα της εργασίας είναι η θανατική ποινή,

τι συμβαίνει στην χώρα μας και στον κόσμο

αλλά και η άποψη της εκκλησίας πάνω στο θέμα.
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ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ: ΕΚΔΙΚΗΣΗ Ή ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τα τελευταία χρόνια η αντιπαράθεση στην ηθικότητα της θανατικής 
ποινής για τους φυλακισμένους οξύνεται.



ΟΡΙΣΜΟΣ

Θανατική ποινή ονομάζεται η ποινή που επιβάλλεται από τις αρχές 

του κράτους σε έναν κρατούμενο με αποτέλεσμα την αφαίρεση της 

ζωής του.

Συχνά αποκαλείται και ως η "εσχάτη των ποινών"



Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί εντελώς σε 142 χώρες ενώ παραμένει σε 56. Η πρώτη χώρα που 

κατήργησε την θανατική ποινή ήταν η Βενεζουέλα το 1863. Το 2019 το 86% των εκτελέσεων μέσω 

θανατικής ποινής έγιναν στο Ιράν, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και την Αίγυπτο.



Η ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα η θανατική ποινή σταμάτησε να εφαρμόζεται μετά την αποκατάσταση της 

δημοκρατίας το 1974. Το 1994, επί Ανδρέα Παπανδρέου, καταργήθηκε νομοθετικά η θανατική 

ποινή, ενώ το 2001, επί Κώστα Σημίτη, καταργήθηκε και συνταγματικά.



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Η εκκλησία είναι και αυτή αντίθετη στην θανατική ποινή. Στην παλαιά 
διαθήκη παρουσιάζεται ως εντολή, του ίδιου του Θεού, «Οὐ

φονεύσεις» κάτι που δεν τηρούσαν στην Παλαιά διαθήκη αλλά και 

στην Καινή, αφού η εσχάτη των ποινών χρησιμοποιούνταν συχνά 
για βαριά αδικήματα.



ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Κατά την δική μου άποψη η θανατική ποινή, αν και ακραίο μέσο 
τιμωρίας, θα έπρεπε να εφαρμόζεται μόνο σε εξίσου ακραίες 

περιπτώσεις, όπως είναι τα εγκλήματα πολέμου και η τρομοκρατία, 

και μόνο αν τα στοιχεία που καταλήγουν στον κατηγορούμενο είναι 

αδιαμφισβήτητα.
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