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-- ΕΙΣΑΓΩΓΗ--

Στα πλαίσια του μαθήματος της 
Φιλοσοφίας αποφάσισα να αναπτύξω 
το θέμα της ''θανατικής ποινής'' .

Η επιβολή της θανατικής ποινής 
είναι ένα θέμα που έρχεται κατά 
συχνά χρονικά διαστήματα στο 
επίκεντρο του παγκόσμιου 
ενδιαφέροντος και προκαλεί έντονες 
αντιδράσεις μεταξύ εκείνων που 
υποστηρίζουν την επαναφορά της και 
εκείνων που είναι φανατικοί της 
κατάργησης της.



ΟΡΙΣΜΟΣ 

• -Πρόκειται για τη βαρύτερη ποινή που
μπορεί να επιβληθεί στον δράστη μιας 
εγκληματικής πράξης και συνίσταται την
άμεση αφαίρεση της ζωής του. Η σκληρότητα 
της θανατικής ποινής είναι λίγο
πολύ εμφανής. Όπως τα βασανιστήρια, έτσι
και η θανατική εκτέλεση αποτελεί τη μέγιστη
φυσική βλάβη που μπορεί να υποστεί ένα 
άτομο από τη πολιτεία. Απώτερος σκοπός της
ποινής δεν είναι η εκδίκηση, αλλά η γενική
πρόληψη του κακού, δηλαδή να αποτρέψει
πολλούς άλλους από το να θελήσουν να 
αδικήσουν.



ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

• Η εμφάνιση του φαινομένου της αφαίρεσης της ανθρώπινης ζωής σαν ποινή χάνεται στα βάθη 
των αιώνων. Η χρήση της θανατικής ποινής ήταν ευρέως γνωστή σε πολλούς λαούς της 
προϊστορικής περιόδου

• Ειδικότερα,στην αρχαία Αθήνα η απόφαση για την τιμωρία του φόνου ανήκε στους συγγενείς. 
Στην ουσία η θανατική ποινή επιβαλλόταν από την ιδιωτική θέληση και πρωτοβουλία. Η 
νομοθεσία του Δράκοντα προέβλεπε τη θανατική ποινή ως τιμωρία ακόμη και σε περιπτώσεις 
ελαφρότατων εγκλημάτων, όπως κλοπή, δωροδοκία . Η εκτέλεση της θανατικής ποινής στην 
Αθήνα γινόταν υπό την επιμέλεια των 11 αρχόντων και σε καμία περίπτωση δεν στόχευε στην 
επίδειξη και στον εντυπωσιασμό, όπως συνέβαινε σε άλλες "βαρβαρικές" πόλεις. Οι τρόποι 
εκτέλεσης της ήταν: 1) δια φαρμάκου, 2) δια κατακρημνίσεως σε βάραθρο, 3) δια ξίφους και 4) 
αποκεφαλισμός. Η ποινή του θανάτου ήταν διαδεδομένη και σε άλλες Ελληνικές πόλεις την 
περίοδο εκείνη.



ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ



ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

• Πλήρης κατάργηση: 108 χώρες

• Κατάργηση με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις (π.χ. 
εγκλήματα πολέμου): 7

• Μη εφαρμογή στην πράξη (με μορατόριουμ ή δεν 
έχει εκτελεστεί η θανατική ποινή τα τελευταία 10 
χρόνια): 26

• Θανατική ποινή σε ισχύ: 54



ΣΥΝΟΨΗ

• Μία γνωστή ρήση υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για το μεγαλύτερο καλό αλλά και το 
μεγαλύτερο κακό συγχρόνως και μία περίπτωση απόδειξής του είναι η θανατική ποινή. Οι 
ανθρώπινες κοινωνίες σε όλα τα στάδια της ιστορικής εξέλιξής τους, συνοδεύονται από τη βία και το 
έγκλημα ενώ η αντιμετώπισή τους οπως και η τιμωρία των εγκληματιών αποτέλεσαν ζητήματα 
προβληματισμού από πολύ νωρίς.

• Η θανατική ποινή, ως μέσο κολασμού που απειλούσε τα βαρύτερα των εγκλημάτων, έχει μια μακρά 
ιστορία καθώς αναφορές της υπάρχουν στις πρώτες ανατολικές θρησκείες, στην Ελληνική μυθολογία, 
συνεχίζει στο Μεσαίωνα και σε εποχές που η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν θεωρούνταν 
αυτονόητη και φτάνει μέχρι τη σημερινή εποχή όπου πλέον η ανθρώπινη ζωή έχει αποτελέσει 
αναμφισβήτητο πανανθρώπινο δικαίωμα και κατοχυρωμένο τόσο συνταγματικώς όσο και με 
αμέτρητες διεθνείς συμβάσεις .Η εφαρμογή της θανατικής ποινής ή όχι αποτελεί μέχρι σήμερα, ένα 
αμφιλεγόμενο ζήτημα της που διχάζει κοινή γνώμη, πολιτικούς και επιστήμονες.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΣΑΣ


