
 

 

 

  



 

 

Η θανατική ποινή είναι η  βαρύτερη ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε κάποιον που 

έχει διαπράξει μια εγκληματική πράξη και συνίσταται την αφαίρεση της ζωής του και 

συχνά ονομάζεται "η εσχάτη των ποινών".  

H εμφάνιση   της   θανατικής   ποινής   είναι πολύ παλιά, 

χάνεται   στα    βάθη   των    αιώνων.  Οι  πρώτες  θρησκείες 

θέσπισαν  και  εφάρμοζαν  τη  θανατική  ποινή 

ο  Δίας  με  τον  κεραυνό   του  θανάτωνε  όποιον   κακουργούσε.    Ακόμη  και  τα             

 Εκκλησιαστικά  δικαστήρια  στο  Μεσαίωνα  καταδίκαζαν  σε  θάνατο. 

Η σκληρότητα της θανατικής ποινής είναι εμφανής. Όπως τα βασανιστήρια, έτσι και η 

θανατική εκτέλεση αποτελεί τη μέγιστη φυσική και ηθική βλάβη που μπορεί να υποστεί 

ένα άτομο από τη πολιτεία. Σκοπός της ποινής δεν είναι η εκδίκηση, αλλά ο 

σωφρονισμός αυτού που διέπραξε το αδίκημα και ο παραδειγματισμός των άλλων. 

Άρα, ο σκοπός της ποινής είναι η γενική πρόληψη του κακού, δηλαδή να αποτρέψει 

πολλούς άλλους από το να θελήσουν να αδικήσουν. 

 Στην  εποχή μας   πια,  η θανατική  

ποινή  είναι  γεγονός  και    εφαρμόζεται  σε   πολλές  χώρες  του   πλανήτη,   ενώ     σε   

άλλες  έχει  καταργηθεί  και  αποτελεί  παρελθόν.    

Όμως,  η  διατήρησή   της   ή   η     κατάργησή  της   εξακολουθεί   να   διχάζει   και   να   

προκαλεί   έντονους   προβληματισμούς.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ορισμός 

 

Η βία και το έγκλημα ήταν πάντα και εξακολουθεί να είναι συνοδοί της ανθρώπινης 

ιστορίας και του ανθρώπινου πολιτισμού. Δεν υπήρξε ιστορική περίοδος χωρίς βίαιες 

πράξεις ή εγκληματικές ενέργειες. Γι’ αυτό, από πολύ νωρίς όλες οι υγιείς κοινωνίες, 

προβληματίστηκαν σχετικά με την καταδίκη και την τιμωρία τέτοιων εκδηλώσεων. 

Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία σωφρονιστικών συστημάτων. 

Ποινή είναι η κύρωση που υφίσταται ο παραβάτης ενός γραπτού νόμου με σκοπό την 

αποκατάσταση της κοινωνικής ευρυθμίας και της έννομης τάξης. 

Ποινή είναι μια προβλεπόμενη από το νόμο,  οδυνηρή μεταχείριση, η οποία 

επιβάλλεται σε κάποιον από την Πολιτεία ως αποδοκιμασία για μια αντικανονική 

συμπεριφορά του. Η ποινή επιβάλλεται αποκλειστικά από ένα ειδικά γι αυτό το σκοπό 

συγκροτημένο κρατικό όργανο, το ποινικό δικαστήριο , με τήρηση των κανόνων της 

ποινικής δίκης.  

 Καταρχάς, η ποινή λειτουργεί ως τιμωρία για ένα έγκλημα που έγινε ήδη στο 

παρελθόν: με αυτήν επιδιώκεται η ανταπόδοση του κακού και η αποκατάσταση έτσι της 

δικαιοσύνης.  

Κατά δεύτερον, η ποινή λειτουργεί ως προσπάθεια αποτροπής της τελέσεως ενός 

εγκλήματος στο μέλλον , είτε από τον συγκεκριμένο εγκληματία (ειδική πρόληψη), είτε 

και από άλλους κοινωνούς (γενική πρόληψη). Επιδιώκεται, δηλαδή, με αυτήν η 

πρόληψη της τελέσεως νέων εγκλημάτων από τη μία πλευρά με τον εκφοβισμό, τον 

παραδειγματισμό και την έμμεση διαπαιδαγώγηση των πολλών μέσα από την ποινή και 

από την άλλη με τον εκφοβισμό, τη βελτίωση ή την αχρήστευση των συγκεκριμένων 

δραστών, ανάλογα με το αν πρόκειται για άτομα ακίνδυνα, βελτιώσιμα ή ανεπίδεκτα 

βελτιώσεως.  

Οι ποινές που θεσπίστηκαν κατά καιρούς, ποίκιλαν ανάλογα με το είδος και τη 

σοβαρότητα των εγκλημάτων ή των αδικημάτων. Όμως, μια από τις αρχαιότερες ποινές, 

η θανατική καταδίκη, εξακολουθεί να εφαρμόζεται και σήμερα σε πολλά σημεία του 

πλανήτη και να δημιουργεί μια αμφιλεγόμενη κατάσταση σχετικά με την αναγκαιότητα 

ή όχι της ύπαρξής της. 

 

 

 

 



 

 

Ιστορική αναδρομή-Ελλάδα θανατική ποινή 

 

Η θανατική ποινή είναι τόσο παλιά όσο και οι ανθρώπινες κοινωνίες. Αρχικά είχε 

θρησκευτικό χαρακτήρα, κυρίως με την μορφή θυσίας, ενώ ιδιαίτερα διαδεδομένη ήταν 

η αντεκδίκηση (βεντέτα). Με την ισχυροποίηση όμως της κρατικής εξουσίας και με τον 

χαρακτηρισμό ως εγκλήματος κάθε πράξης που διαταράσσει την κοινωνική ειρήνη, η 

θανατική ποινή, ως η «εσχάτη των ποινών», απέκτησε ανταποδοτικό χαρακτήρα για τον 

δράστη και παραδειγματικό για τους υπηκόους του μονάρχη. 

Κατά την αρχαιότητα οι κοινωνίες θεσμοποίησαν διάφορους τρόπους εκτέλεσης των 

θανατοποινιτών: Οι Βαβυλώνιοι την πυρά, τον πνιγμό και τον ανασκολοπισμό (ο 

κατάδικος ] «σουβλίζεται» σ’ ένα ξύλινο ή μεταλλικό πάσσαλο από το βάρος του), οι 

Πέρσες και οι Ρωμαίοι την σταύρωση, οι Εβραίοι την σταύρωση και τον λιθοβολισμό και 

οι Αιγύπτιοι όλα τα παραπάνω και επιπλέον τον απαγχονισμό, τον πνιγμό και τον 

αποκεφαλισμό. Πολλοί από τους τρόπους αυτούς διατηρήθηκαν για πολλούς αιώνες με 

την προσθήκη στα νεότερα χρόνια του τυφεκισμού. 

Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν επιλέξει για την εκτέλεση των εγκληματιών τον λιθοβολισμό, 

το κατακρήμνισμα (Καιάδας), το δηλητήριο (το κώνειο στο Σωκράτη) και τον 

αποτυμπανισμό για σοβαρά αδικήματα εναντίον του δήμου στην Αθήνα. Ο όρος 

προέρχεται από την λέξη τύμπανο, που δήλωνε μια μακριά σανίδα πάνω στην οποία 

έδεναν τον λαιμό και τα άκρα του καταδίκου, χωρίς να είναι γνωστός ο τρόπος 

θανάτωσης. Έχουν διατυπωθεί οι εκδοχές του αποκεφαλισμού, της θραύσης του 

κρανίου με ρόπαλο ή απλή πρόσδεση και ο θάνατός του από πείνα και δίψα. Το 1915, 

ανακαλύφθηκε στο Φαληρικό Δέλτα ένα τάφος 17 καταδίκων που είχαν εκτελεσθεί με 

αποτυμπανισμό. 

Στην μετεπαναστατική Ελλάδα η θανατική ποινή εκτελούνταν δια τυφεκισμού στο 

Παλαμήδι, με τον Καποδίστρια να δείχνει συχνά επιείκεια. Επί   Όθωνος εισήχθη η 

λαιμητόμος με πρώτο θύμα τον ληστοπειρατή Μητρομαργαρίτη. Η έλλειψη δημίων, 

εξαιτίας της αποστροφής των Ελλήνων για το επάγγελμα, ανάγκασε τις αρχές να 

επαναφέρουν διαζευκτικά τον τυφεκισμό το 1846. Στην βραχύβια δικτατορία του 

στρατηγού Πάγκαλου εφαρμόστηκε ο απαγχονισμός για να επανέλθει αμέσως μετά ο 

τυφεκισμός. 

Η τελευταία θανατική ποινή στην Ελλάδα εκτελέστηκε την περίοδο της δικτατορίας. 

Στις 25 Αυγούστου 1972, αντίκρυσε το εκτελεστικό απόσπασμα ένας  27χρονος 

ηλεκτρολόγος, γιατί είχε κάψει ζωντανά τα δύο παιδιά του, την γυναίκα του και την 

πεθερά του. Έκτοτε καμία θανατική ποινή δεν εκτελέστηκε μέχρι την κατάργησή της το 

1993 με το νόμο 2172 και με την συμπλήρωση του το 2004 (νόμος 2389) για τα 

στρατιωτικά αδικήματα σε καιρό πολέμου. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://www.sansimera.gr/biographies/195
https://www.sansimera.gr/biographies/1361
https://www.sansimera.gr/biographies/197
https://www.sansimera.gr/articles/852
https://www.sansimera.gr/almanac/2508


 

 

Στάση άλλων κρατών 

 

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη; 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεκάθαρη, απαγορεύει σε κράτη – μέλη της  την εφαρμογή 
της θανατικής ποινής, με μια όμως εξαίρεση. Επιτρέπει στις χώρες να μπορούν με νόμο 
να προβλέπουν τη θανατική ποινή  όταν μιλάμε για πράξεις εν καιρώ πολέμου ή άμεσης 
απειλής πολέμου. Από το 2018 σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν υφίσταται νομοθετικά 
και δεν εφαρμόζεται ως ποινή, εκτός από την Λευκορωσία. Στη Ρωσία υπάρχει 
μορατόριουμ. Που σημαίνει ότι  επί του παρόντος, η κυβέρνηση της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας έχει εγκαταλείψει εντελώς αυτό το είδος της τιμωρίας και η σοβαρότητα 
του διαπραχθέντος εγκλήματος δεν θα αλλάξει καθόλου την κατάσταση των 
πραγμάτων. Αντί για τη θανατική ποινή, ο ποινικός κώδικας προβλέπει την επιβληθείσα 
φυλάκιση κατά τη διάρκεια της ζωής ή για περίοδο που καθορίζεται από το δικαστήριο, 
ανάλογα με την πράξη που διαπράχθηκε. Η απόσυρση του μορατόριουμ για τη 
θανατική ποινή στη Ρωσία, εφόσον είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης,  είναι 
αδύνατη. 
 
 

 
 
 
Η θανατική ποινή έπαψε να έχει εφαρμογή για την Μεγάλη Βρετανία το 1965, για την 
Βόρεια Ιρλανδία το 1973. 
 
Με νόμο η θανατική ποινή καταργήθηκε στην Γαλλία το 1981. 
 
Στην Ιταλία καταργήθηκε το 1948. 
 
Στο Βέλγιο η θανατική ποινή καταργήθηκε το 1996. 
 
Το 1978 η Ισπανία καταργεί την θανατική ποινή για τα ποινικά εγκλήματα, ενώ το 1995 
επεκτείνει την κατάργηση και στα εγκλήματα πολέμου. 
 
Η θανατική ποινή καταργήθηκε στην πρώην Δυτική Γερμανία το 1949 και στην πρώην 
Ανατολική το 1987. 
 



 

 

 

Η θανατική ποινή προβλέπεται από τον νόμο σε 58 κράτη του πλανήτη. Στον 

υπόλοιπο κόσμο, 97 χώρες την έχουν καταργήσει επισήμως, ενώ συνολικά 140 

κράτη δεν έχουν προβεί σε εφαρμογή της την τελευταία δεκαετία ή την επιτρέπουν 

μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περιόδους πολέμου.  Στις περισσότερες 

χρησιμοποιείται η θανατηφόρα ένεση και σε κάποιες προβλέπονται και άλλοι 

τρόποι δολοφονίας και βασανισμού του καταδικασμένου, όπως είναι η  ηλεκτρική 

καρέκλα, ο θάλαμος αερίων και το εκτελεστικό απόσπασμα.  

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, το 2016 μειώθηκαν σε όλο τον 

κόσμο οι εκτελέσεις θανατοποινιτών.  

Σήμερα, ανάμεσα σε όσες χώρες την διατηρούν, αυτές με τα περισσότερα 

καταγεγραμμένα στοιχεία είναι η Κίνα, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και το 

Πακιστάν. Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσα στο 2016 η Διεθνής Αμνηστία κατέγραψε 

1.032 εκτελέσεις θανατοποινιτών σε 23 χώρες. Πρόκειται για μια μείωση της τάξης 

του 37% σε σχέση με το 2015. Βέβαια στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι 

εκτελέσεις στην Κίνα ενώ το Πεκίνο κρατά τα στοιχεία επτασφράγιστο μυστικό.  

 

 



 

Πηγή :Διεθνής Αμνηστία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ 

ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ 

 

1) Η θανατική ποινή παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή 
 «η ανθρώπινη ύπαρξη είναι απαραβίαστη. Ο σεβασμός της ζωής, της σωματικής 
και της ψυχικής ακεραιότητας είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης.»  
 
2) Η θανατική ποινή δεν έχει καμία αποτρεπτική επίδραση και αποτελεί 
όπλο πολιτικής καταπίεσης 
 
3)Η θανατική ποινή είναι ένας βίαιος και απάνθρωπος θάνατος 

Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου ορίζει 
κατηγορηματικά πως «κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια 
ούτε σε ποινή ή μεταχείριση σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική». Κάθε μορφή 
εκτέλεσης είναι απάνθρωπη.  
 
4) Η θανατική ποινή είναι φόνος εκ προμελέτης, εξευτελίζει το κράτος και 
κάνει την κοινωνία πιο βίαιη 
 
5)   Η εφαρμογή της θανατικής ποινής εισάγει διακρίσεις 
Σε όλο τον κόσμο, η θανατική ποινή επιβάλλεται δυσανάλογα εναντίον των μελών 
περιθωριοποιημένων ομάδων ανθρώπων. Ορισμένοι θανατοποινίτες 
προερχόμενοι από τις φτωχότερες κοινωνικές τάξεις δεν θα είχαν καταδικαστεί σε 
θάνατο αν προέρχονταν από πιο ευκατάστατα κοινωνικά στρώματα.  
 
6) Η θανατική ποινή αμφισβητεί την ικανότητα των ανθρώπων να 
βελτιώσουν τον εαυτό τους 
Η θανατική ποινή αφαιρεί από κάθε καταδικασμένο άτομο τη δυνατότητα 

μεταμέλειας. 
 
 
7) Η θανατική ποινή δεν παρέχει κοινωνική σταθερότητα ούτε φέρνει ειρήνη 
στα θύματα 
Μία εκτέλεση δεν φέρνει πίσω το θύμα ούτε απαλύνει τον πόνο της οικογένειάς 
του. Αντί να μειώσει τον πόνο, η διάρκεια της δίκης και της διαδικασίας έφεσης 
συχνά παρατείνουν τον πόνο της οικογένειας. 

 
8 ) Η θανατική ποινή αρνείται την πιθανότητα οι θεσμοί που στελεχώνονται 

από ανθρώπους να κάνουν λάθος 
Ο κίνδυνος εκτέλεσης αθώων ανθρώπων παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένος με 
τη θανατική ποινή. Κανένα πολιτειακό ή σωφρονιστικό σύστημα δεν είναι αλάθητο 
και κανένα σύστημα δεν είναι σε θέση να αποφασίζει δικαίως, συνεπώς και με 
τρόπο αλάθητο, ποιος μπορεί να ζει και ποιος πρέπει να πεθαίνει. 

 



9)   Η θανατική ποινή είναι μία συλλογική τιμωρία 
Αυτή η τιμωρία επηρεάζει όλη την οικογένεια, τους φίλους και όσους αισθάνονται 
συμπάθεια για τον καταδικασμένο. 

10) Η θανατική ποινή αντιτίθεται σε θρησκευτικές και ανθρωπιστικές αξίες 
που είναι κοινές σε όλο τον κόσμο 
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παγκόσμια, αδιαίρετα και αλληλένδετα. 
Βασίζονται σε πολλές παραδόσεις που μπορούν να ανιχνευθούν σε όλους τους 
πολιτισμούς. Όλες οι θρησκείες συνηγορούν υπέρ της επιείκειας, της συμπόνιας 
και της συγχώρεσης και σε αυτές ακριβώς τις αξίες στηρίζει η Διεθνής Αμνηστία 
την αντίθεσή της στη θανατική ποινή. 

Τα επιχειρήματα υπέρ της θανατικής ποινής 

είναι αρκετά, ιστορικά, κοινωνικά, οικονομικά, και συναισθηματικά. Η ισάξια 

ανταπόδοση, η εφαρμογή του “οφθαλμός αντί οφθαλμού”. Η πρόληψη, δηλαδή η 
αποτρεπτική λειτουργία της θανατικής ποινής. Η δικαίωση της οικογένειας του 
θύματος, η οποία επιζητεί εκδίκηση και το κράτος επεμβαίνει και κάνει αυτό που 
θα ήθελε να κάνει και η ίδια. Τούτο, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που δίνεται 
στην οικογένεια του θύματος να προχωρήσει μπροστά και να μη βασανίζεται 
ξέροντας ότι ο δολοφόνος είναι ζωντανός εκεί έξω, έστω και φυλακισμένος. Το 
γεγονός ότι, η ισόβια κάθειρξη δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δολοφόνος δε θα 
διαπράξει νέα εγκλήματα εντός φυλακής ή εκτός φυλακής, δεδομένου ότι τα 
ισόβια δε λειτουργούν στην ουσία ως ισόβια, αλλά ο καταδικασμένος 
απελευθερώνεται μετά από 16 ή 20 χρόνια. Η ικανοποίηση της κοινωνικής 
κατακραυγής, αφού η  θανατική ποινή δεν είναι μόνο μέσο δικαίωσης του ενός, 
αλλά και δικαίωσης μιας ολόκληρης κοινωνίας, όσο και επιβεβαίωσης της ιδέας 
ενός κράτους αρκετά σκληρού απέναντι στους εγκληματίες. Η θανατική ποινή 
επαναφέρει την τάξη. 

 

 

 



 
 

 

Η  θέση της εκκλησίας 

Η Εκκλησία αντιμετωπίζει το δώρο της ζωής ως ιδιοκτησία και μόνο του Θεού. Ο 
Θεός δημιούργησε τη ζωή και τη δώρισε στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, λοιπόν, δε 
λαμβάνει αυτό το δώρο επειδή το αξίζει, αλλά επειδή του χαρίζεται. 

Αυτό λοιπόν το δώρο, ανήκει μόνο στο Θεό και μόνο Εκείνος έχει δικαίωμα να 
αποφασίσει αν θα συνεχίζει να το χαρίζει σε έναν άνθρωπο. 

Μόνο ο Θεός για την Εκκλησία, έχει δικαίωμα επάνω στη ζωή κάποιου άλλου, 
ακόμα και αν πρόκειται για έναν εγκληματία. Η διδασκαλία της Εκκλησίας είναι 
ξεκάθαρη και κατηγορηματική ως προς το μείζον ζήτημα της θανατικής ποινής. 

Ο κάθε άνθρωπος έχει το χρονικό περιθώριο, όσο βρίσκεται στην επίγεια ζωή, να 
αναθεωρήσει για τις πράξεις του και να έρθει κοντά στο Θεό. Η θανατική ποινή 
αναχαιτίζει αυτή τη δυνατότητα και καταστεί το Κράτος έναν τιμωρό που δρα 
εκδικητικά και όχι παιδαγωγικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπέρασμα 

Η εφαρμογή της θανατικής ποινής ή όχι αποτελεί μέχρι σήμερα, ένα 
αμφιλεγόμενο ζήτημα της αντεγκληματικής πολιτικής που διχάζει κοινή γνώμη, 



πολιτικούς και επιστήμονες. Η θανατική ποινή αποτέλεσε για πολλούς αιώνες 
μέθοδο σωφρονισμού και συνεχίζει να είναι σε ισχύ σε αρκετές χώρες ακόμη και 
σήμερα όπου κατά τα άλλα ο άνθρωπος έχει προχωρήσει σε οτιδήποτε γύρω 
του, είτε αυτό μεταφράζεται ως πολιτισμός είτε ως τεχνολογία. Ακόμη και σήμερα 
η επαναφορά ή όχι της θανατικής ποινής αποτελεί ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο 
ζήτημα καθώς από την μία πλευρά υπάρχουν οι υπερασπιστές της 
συγκεκριμένης ποινής και από την άλλη οι υπέρμαχοι ενάντια αυτής. Στα 
επιχειρήματα των υπερασπιστών της θανατικής 37 ποινής έρχονται να 
προστεθούν και οι κίνδυνοι δικαστικών πλανών οι οποίες, αν και θεωρούνται από 
ορισμένους ως όλο και περισσότερο απίθανες, οπωσδήποτε υπάρχουν. 
Αναφέρεται ότι τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχουν αποδειχθεί αθώοι μετά την 
καταδίκη τους σε θάνατο , 12 από αυτούς αφού εκτελέστηκαν(!). 

Κατά την γνώμη μου ,η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη και είναι ριζικά αντίθετη 
προς τη φύση μιας δημοκρατικής πολιτείας. Ο βαθύτερος λόγος της επιμονής στη 
διατήρηση της θανατικής ποινής είναι ότι η ποινή αυτή αποτελεί την πιο δραστική 
επίδειξη της δύναμης της κρατικής εξουσίας. Με την ύπαρξη δηλαδή της ποινής 
αυτής το κράτος προβάλλει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο την ικανότητά του να 
ξεπερνά ηθικούς δισταγμούς και ανθρωπιστικά αιτήματα, όταν πρόκειται να 
εξυπηρετηθούν οι σκοπιμότητές του. Η θανατική ποινή δεν εκτελείται πάντα .        
Ο κυβερνήτης της πολιτείας μπορεί να ζητήσει την αναστολή ή τη ματαίωσή της. 
Το κράτος διαθέτει ποικιλία διαδικασιών για την εκτέλεση των ποινών: 
θανατηφόρες ενέσεις, ηλεκτρική καρέκλα, απαγχονισμό, θάλαμο αερίων και 
τουφεκισμό. Στην Ελλάδα παρά τη πρόβλεψη της θανατικής ποινής από τον 
ποινικό κώδικα, η εφαρμογή της έχει ατονήσει και δεν πραγματοποιείται πλέον. 
Βέβαια, παρά το γεγονός ότι η θανατική ποινή είναι μια απάνθρωπη πράξη η 
οποία τάσσεται ενάντια σε οποιοδήποτε δικαίωμα και σε αγώνες πολλών 
ανθρώπων υπέρμαχων της ελευθερίας και της ζωής, δεν είναι πάντοτε κατά τη 
γνώμη μου απόλυτη η απάντηση κάποιου για το εάν τάσσεται υπέρ ή κατά της 

θανατικής ποινής.  Η θανατική ποινή είναι ένα εξαιρετικά αμφιλεγόμενο θέμα. 
Αποτελεί θα λέγαμε ένα ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί με απόλυτη 
βεβαιότητα πάντοτε. Μπορεί να είμαι κατά της επαναφοράς της θανατικής ποινής 
όμως στο άκουσμα και μόνο μιας πράξης όπου θύμα είναι ένα παιδί,υπερισχύουν 
άλλου είδους συναισθήματα γιατί πέρα από τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις του 
καθενός από εμάς δεν παύουμε να είμαστε άνθρωποι. Μπορεί η ποινή του 
θανάτου να είναι ο πιο κατάπτυστος τρόπος τιμωρίας που επινόησε ποτέ ο 
μηχανισμός της κοινωνίας, μπορεί να ζωντανεύει την βαρβαρότητα που την ίδια 
ώρα τιμωρεί, μα πολλές φορές δεν γίνεται να μην παρασυρθείς από την άγρια 
επικαιρότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν χρειάζεται να επαναφέρεις την 
θανατική ποινή θα ισχυριστούν πολλοί, αρκεί να βεβαιωθείς ότι ο δράστης δεν θα 
ξαναβγεί ποτέ από την φυλακή αν γίνεται λόγος για ένα τόσο ειδεχθές έγκλημα. 
Αρκεί μόνο αυτό. Αλλά κάτι τέτοιο προυποθέτει ορθούς μηχανισμούς. Η θανατική 
ποινή είναι μια ποινή που η εφαρμογή της χάνεται στα βάθη των αιώνων και 
συναντάται ακόμη και σε λαούς που έχουν να επιδείξουν μεγάλους πολιτισμούς.  
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