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Τι είναι η θανατική ποινή?

Θανατική ποινή είναι η ποινή που δίνει το κράτος σε έναν εγκληματία. Η 

οποία αφαίρει την ζωή του. Είναι η αυστηρότερη ποινή που μπορεί να 
επιβληθεί.
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Ιστορική Αναδρομή

Η θανάτωση εγκληματιών ήταν πολύ συνηθισμένη στο παρελθόν, από 

την αρχαιότητα μέχρι τον 20ό αιώνα. Στην αρχαία Αθηνά, 

προβλεπόταν από τους νόμους του Δράκοντα. Οι πιο συνηθισμένοι 
τρόποι ήταν η σφαγή και ο αποκεφαλισμός. Αργότερα στην ρωμαϊκή 

εποχή διαδόθηκε σε όλη τη Μεσόγειο η μέθοδος της σταύρωσης και 

του κατασπαραγμού από θηρία. Στον Μεσαίωνα και στην 

πρώιμη νεώτερη Ευρώπη, μεταξύ άλλων, με θάνατο στην πυρά 

τιμωρούνταν όσοι θεωρούνταν αιρετικοί και οι κατηγορούμενοι 

για μαγεία.



Η κατάσταση που επικρατεί σε 

διάφορες χώρες

Στις περισσότερες χώρες η θανατική ποινή έχει καταργηθεί, όμως 

υπάρχουν χώρες που ακόμα την εφαρμόζουν, όπως η ΗΠΑ και η Κίνα.

Ένα παράδειγμα είναι η υπόθεση του Τέντ Μπάντι. Ο Τέντ Μπάντι ήταν 

Αμερικάνος κατά συρροή δολοφόνος κατά την δεκαετία του 1970. 

Ομολόγησε για 36 δολοφονίες γυναικών, αλλά ειδικοί πιστεύουν ότι 

δολοφόνησε 100 ή μπορεί και παραπάνω. Το 1974 συνελήφθη για 

πρώτη φορά, το 1977 δραπέτευσε και συνελήφθη ξανά το 1978. Το 

1989 εκτελέστηκε με ηλεκτρική καρεκλά.



Τι επικρατεί στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η θανατική ποινή καταργήθηκε τον Δεκέμβριο του 1993 

από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.

Η τελευταία φορά εφαρμογή της ήταν το 1972. Ο 27χρονος Βασίλης 

Λυμπέρης καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία ότι έκαψε 
ζωντανή την 24χρονη σύζυγό του, την 55χρονη μητέρα της, τη δίχρονη 

κόρη του και τον ενός έτους γιο του, μέσα στο σπίτι τους στο Χαλάνδρι. 

Στις 25 Αυγούστου του 1972, ο Λυμπέρης εκτελέστηκε στο πεδίο βολής 

της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, στο Ηράκλειο Κρήτης.



Απόψεις συντηρητικών, 

προοδευτικών, εκκλησίας

Οι πολέμιοί της την θεωρούν απάνθρωπη, με το επιχείρημα ότι κάθε 

ανθρώπινη ζωή πρέπει να είναι σεβαστή και αναφαίρετη, ακόμη και 
αυτή ενός εγκληματία. Οι υπέρμαχοί της, αντιθέτως, πιστεύουν ότι είναι 

κατάλληλη για εγκλήματα όπως ο φόνος, ο βιασμός, ή η παιδεραστία, 

και ότι η θανάτωση του εγκληματία προσφέρει την μέγιστη δυνατή 

ανακούφιση στον κύκλο του θύματος, καθώς και αποτρεπτικό 

παράγοντα για τους επίδοξους εγκληματίες.
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