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Περίληψη:

Στη παρούσα διπλωματική θα μελετηθεί εάν τυχόν υπάρχει «δικαίωμα στη ζωή» σε σχέση

με τη θανατική ποινή. Όταν ένας άνθρωπος προβαίνει σε μια άδικη πράξη, τιμωρείται από τους

νόμους και υφίσταται μια ποινή. Η κοινωνία τιμωρεί τους ανθρώπους υποχρεώνοντας τους είτε την

καταβολή χρηματικών προστίμων είτε  σε φυλάκιση ακόμα και  σε αφαίρεση της  ζωής τους  σε

ορισμένες περιπτώσεις. 

Η ύψιστη τιμωρία των ποινών είναι η θανατική ποινή. Όμως, η χρήση της θανατικής ποινής,

δεν μας εγγυάται ούτε την αποτροπή ούτε την καταστολή του εγκλήματος, είναι μάλιστα πολύ

πιθανόν  να  αυξηθεί  και  η  εγκληματικότητα.  Δεν  είναι  ηθικά  ανεκτό,  ο  εκούσιος  φόνος  ενός

σημαντικού αριθμού ανθρώπων, μόνο και μόνο για να διασφαλιστούν τα μελλοντικά οφέλη μιας

κοινωνίας. Εάν οι κοινωνίες δέχονται πως το δικαίωμα στη ζωή είναι ένα ύψιστο δικαίωμα, τότε

πως επιτρέπονται οι εξαιρέσεις; Ωστόσο, τι είναι στην πραγματικότητα τα δικαιώματα; Τα έχουν

όντως όλοι οι άνθρωποι ή είναι επινοήματα της φαντασίας τους; Μπορούν να γίνουν καθολικά

αποδεκτά ή γίνονται αποδεκτά μόνο υπό προϋποθέσεις; 

 Στη  συνέχεια,  θα  εξεταστούν  διάφορες  ηθικές  θεωρίες.  Σύμφωνα  με  τη  ωφελιμιστική

θεωρία, η τιμωρία χρησιμοποιείται ως μέθοδος αποτροπής, ενώ η υιοθέτηση της θανατικής ποινής

λειτουργεί  ως  ανασταλτικός  παράγοντας  για  τους  υποψήφιους  εγκληματίες.  Οι  ωφελιμιστές

εξετάζουν τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει  η εκάστοτε τιμωρία στην κοινωνία, καθώς και

εάν  μέσω  της  τιμωρίας  προάγεται  η  ευτυχία.  Τα  εγκλήματα  έχουν  την  τάση  να  προάγουν  τη

δυστυχία στον κόσμο και να μειώνουν την ευτυχία. Για να καταπολεμηθεί αυτή η κατάσταση και να

μειωθεί η εγκληματικότητα, η τιμωρία δικαιολογείται σαν μέθοδος.

Από την άλλη μεριά, μια άλλη σημαντική θεωρία είναι η καντιανή ανταποδοτική θεωρία της

ποινής.  Σύμφωνα με τον  Ιmmanuel Kant,  οι  άνθρωποι  πρέπει  να τιμωρούνται  απλώς και  μόνο

επειδή έχουν διαπράξει εγκλήματα και για κανένα άλλο λόγο. Και ανάλογα με την βαρύτητα των

εγκλημάτων τους, να υφίστανται και τις συνέπειες. Στο φόνο η μόνη ανταπόδοση που αρμόζει είναι

ο θάνατος. Το θέμα για τον Kant, είναι να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι σαν «σκοποί» ως έλλογα

όντα, υπεύθυνα για τη συμπεριφορά τους και υπόλογα για τις πράξεις τους. Έτσι, όταν οι κοινωνίες

τιμωρούν τους ανθρώπους τους καθιστούν υπεύθυνους για τις πράξεις τους, σαν να είχαν οι ίδιοι

επιλέξει ελεύθερα το κακό.  

Έπειτα, τα βιοηθικά ερωτήματα που τίθενται έχουν γενικότερη σχέση με το έγκλημα και τον

τρόπο που απονέμονται οι ποινές. Είναι τα ακόλουθα: εάν αποδεχθεί ότι τα εγκλήματα οφείλονται

σε γενετικούς παράγοντες, το έγκλημα και η τιμωρία δε θα έχουν πια την ίδια σημασία. Γιατί, εάν

αποδεχθεί  ότι  τα  ανθρώπινα  όντα  δεν  είναι  ελεύθερα  όταν  πράττουν  και  από  τη  φύση  τους

προβαίνουν σε άδικες πράξεις, τότε υπάρχει ο περίφημος γενετικός ντετερμινισμός; 
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Μήπως,  ανοίγονται  νέοι  ορίζοντες,  όσον  αφορά  το  γενετικό  έλεγχο  των  εμβρύων,

προκειμένου να εξαλειφθούν οι εγκληματικές τάσεις; Είναι πολύ πιθανόν ένα μεγάλος μέρος της

ανθρώπινης συμπεριφοράς να καθορίζεται γενετικά. Δικαιολογείται όμως η υποχρεωτική γενετική

τροποποίηση των ανθρώπων που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά; Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την

προσβολή της  προσωπικής  ελευθερίας  και  της  ελεύθερης ανάπτυξης  της  προσωπικότητας.  Μια

τέτοια σοβαρή επέμβαση στο  DNA θα οδηγούσε και σε σημαντικές επιπτώσεις στην κοινωνική

ζωή, με τη δημιουργία μιας νέας εποχής διακρίσεων. 

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην γενετική ταυτοποίηση των υπόπτων που λαμβάνει χώρα

στις εγκληματολογικές έρευνες με την χρήση του DNA. O σκοπός κάθε έρευνας είναι η εύρεση του

ενόχου και η απονομή δικαιοσύνης. Θα μελετηθούν τα βιοηθικά ερωτήματα που εγείρονται κατά τη

χρήση της γενετικής ταυτοποίησης του DNA.

Ένα άλλο ακανθώδες ζήτημα που απασχολεί τη βιοηθική, είναι η παρουσία των ιατρών σε

εκτελέσεις θανατικής ποινής. Θα μπορούσε ποτέ να γίνει ηθικά αποδεκτό, οι επαγγελματίες υγείας,

και  πιο  συγκεκριμένα  οι  ιατροί  να  συμμετέχουν  σε  εκτελέσεις  θανατικής  ποινής;  Είναι  ηθικά

σωστό; Μπορούν οι ιατροί προβαίνουν σε πράξεις αντίθετες με την Ιατρική;

Ακόμη, θα ασχοληθούμε με το θέμα εάν η θανατική ποινή είναι μια μέθοδος βασανιστηρίου.

Η  ηθική  απαγόρευση  των  βασανιστηρίων  είναι  απόλυτη  και  δεν  επιδέχεται  εξαιρέσεις.  Η

χειραγώγηση των ανθρώπων μέσω βασανιστηρίων, η σκληρή και απάνθρωπη συμπεριφορά είναι

μια μορφή τιμωρίας και αποτελεί ηθική προσβολή. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με τη θανατική ποινή;

Δεν είναι μια μέθοδος μεταχείρισης των ανθρώπων ως πράγματα, προτού τους αφαιρέσουν τη ζωή;

Κάθε άνθρωπος ακόμα και  ο  εγκληματίας,  έχει  δικαίωμα στην αξιοπρέπεια,  να μην υφίσταται

εξευτελισμό, πόσο μάλλον την ώρα που πεθαίνει. Τα βασανιστήρια δεν δικαιολογούνται ακόμα και

εάν ο  κόσμος  γινόταν  καλύτερος.  Δεν  είναι  ηθικά  θεμιτό  να  εκμεταλλευόμαστε  τη  σχέση του

προσώπου προς το σώμα του προς όφελος της ανθρωπότητας. Διότι θα υπήρχε το πρόβλημα της

«ολισθηρής πλαγίας». Ποιος μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητα μιας επιλογής και πόσο μάλλον

για την αποδοχή και της αντίστοιχης άποψης που θα οδηγούσε αναπόφευκτα και στη σταδιακή

νομιμοποίηση της;

Συμπερασματικά, στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί το θέμα της θανατικής ποινής. Θα

γίνει  μια  ηθική  ανάλυση  δηλαδή  ανασυγκρότηση  και  ηθική  αξιολόγηση  των  πιο  σημαντικών

θεωριών  που  σχετίζονται  με  τις  ποινές.  Θα  γίνει  μια  προσπάθεια  ώστε  τα  επιδιωκόμενα

συμπεράσματα αυτής  της  εργασίας  να   μπορούν  γίνουν  αποδεκτά  από όλους  τους  ανθρώπους

ανεξαρτήτου κοινωνίας ή αξιακών συστημάτων.
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Abstract

In this thesis will study whether there is any "right to life" in relation to the death penalty.

When a man makes an unlawful act punishable by the laws and there is a penalty. Society punishes

people by forcing them either to pay fines or imprisonment even removal of their lives in some

cases.

The highest punishment punishment is the death penalty.  However,  the use of the death

penalty, does not guarantee us nor prevent or suppress crime, it is indeed very likely to increase and

crime. It is not morally acceptable, the intentional killing of a large number of people, just to ensure

the future benefits of a society. If societies accept that the right to life is a supreme right, then that

exceptions are allowed? However, what is actually the rights? The actually all people or figments of

their  imagination? They can be universally accepted or accepted only under certain conditions?

Various ethical theories will be examined. According to the utilitarian theory, the punishment

is used as a method of prevention, and the adoption of the death penalty serves as a deterrent for

potential criminals. The utilitarian consider the potential effects that may have specific punishment

in society, and if by punishment promotes happiness. The crimes tend to promote the misery in the

world and reduce happiness. To combat this situation and reduce crime, punishment is justified as a

method.   

On the other hand, another important theory is the Kantian theory of retributive punishment.

According to Immanuel Kant, people should be punished just because they have committed crimes

and  for  no  other  reason.  And  depending  on  the  gravity  of  their  crimes,  to  suffer  and  the

consequences. In killing the only return they deserve is death. The issue for Kant, is to treat people

as "objects" as rational beings, responsible for their behavior and accountable for their actions. So

when communities  punish people make responsible  for their  actions,  as if  they themselves had

freely chosen evil. 

Bioethical questions raised are broader than crime and the way penalties are awarded. It is

the following: if you accept that crimes are due to genetic factors, crime and punishment will no

longer have the same meaning. Why, if you accept that human beings are not free when they do and

by  their  nature  make  do  wrong,  then  there  is  the  famous  genetic  determinism?

Did opened new horizons regarding the genetic testing of embryos to eliminate criminal

tendencies? It is very likely a large part of human behavior to be genetically determined. However

justified the compulsory genetic manipulation of people who have such features? This would result

in  the  violation  of  personal  freedom  and  the  free  development  of  personality.  Such  serious

interference in the DNA would lead to a significant impact on social life, creating a new era of

discrimination.
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Furthermore,  reference is  made to the genetic identification of suspects which occurs in

forensics  using  the  DNA.  O  purpose  of  any  investigation  is  to  find  the  guilty  party  and  the

administration  of  justice.  They will  study the  bioethical  questions  raised  by the use of  genetic

identification of DNA.

Another  thorny issue  facing  bioethics,  is  the  presence  of  doctors  in  capital  punishment

executions.  It  could be ethically acceptable,  health  professionals,  and particularly physicians  to

participate in capital punishment executions? It is morally right? Can doctors make acts contrary to

Medical?

We will also deal with the question of whether the death penalty is a torture method. The

moral prohibition of torture is absolute and non-exceptions. The manipulation of people through

torture, cruel and inhuman treatment is a form of punishment and a moral attack. The same is not

the case with the death penalty? There is a method of treatment of people as things, before they

remove life? Every man, even the criminal has the right to dignity, there is no humiliation, let alone

the time dying. Torture is still justified and if the world was better. It is not morally permissible to

exploit the relationship of the person to his body for the benefit of mankind. Because there would be

the problem of  "slipery slope". Who can vouch for the correctness of a choice and let alone the

acceptance  and  the  corresponding  view  will  inevitably  and  gradually  legalizing?

In conclusion, the present study will examine the issue of the death penalty. It will be an

ethical analysis  that reconstruction and moral assessment of the most important theories related

penalties. It will be an effort to ensure the desired conclusions of this work can be accepted by all

people regardless of society or value system. 
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Εισαγωγή

O  άνθρωπος είναι ο μόνος από το ζωικό βασίλειο, που είναι προικισμένος με την ιδιότητα

του Λόγου, να μπορεί σκέφτεται για τις πράξεις του, να διακρίνει το κακό από το καλό και να

υφίσταται και τις συνέπειες των επιλογών του. Για να μπορεί να ζει αρμονικά σε μια κοινωνία, σε

ένα οργανωμένο σύνολο ατόμων θεσπίστηκαν νόμοι, ώστε να προστατεύονται οι άνθρωποι μεταξύ

τους αλλά και από τον ίδιο τους τον εαυτό. Οι άνθρωποι συχνά υποκύπτουν στα προσωπικά τους

πάθη και συμπεριφέρονται παρορμητικά. Οι νόμοι λειτουργούν σαν δικλείδες ασφαλείας για την

ειρηνική  διαβίωση  μέσα  σε  μια  κοινωνία,  επειδή  εάν  δεν  υπήρχαν  το  πιο  πιθανό  ήταν  να

επικρατούσε το δίκαιο του ισχυρότερου όπως και στη φύση. Είναι υποχρεωτικοί και αυτό σημαίνει

ότι οι άνθρωποι καλούνται να τους ακολουθήσουν είτε το θέλουν είτε όχι. Οι ποινές από τη φύση

τους καταργούν ή περιορίζουν κάποια από τα δικαιώματα των ανθρώπων επειδή επιβάλλονται από

το ποινικό δίκαιο στο βαθμό που είναι χρήσιμες και αναγκαίες (Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου,

2001).  Οι  ποινές  για  τα  εγκλήματα  μπορούν  να  ορίζονται  μόνο  από  τους  νόμους,  που  έχουν

θεσπιστεί από τον νομοθέτη.

Όταν οι  άνθρωποι  παραβαίνουν ένα  νόμο,  επέρχεται  η  επιβολή της  ποινής  δηλαδή μια

μορφή τιμωρίας για το δράστη που παρενέβη το νόμο. Η ποινή δεν έχει ως σκοπό να «τιμωρήσει»

το δράστη αλλά να τον νουθετήσει ώστε όταν επανενταχθεί στην κοινωνία να μην επαναλάβει το

ίδιο  λάθος.  Λειτουργεί  και  αποτρεπτικά  κάτω από την  επήρεια  του φόβου,  αλλά και  ως  μέσο

παραδειγματισμού  ώστε  να  μην  προβαίνουν  σε  αξιόποινες  πράξεις,  τα  υπόλοιπα  μέλη  της

κοινωνίας. Τι είναι όμως αυτό που μπορεί να δικαιολογήσει ως μορφή τιμωρίας, τη στέρηση της

ελευθερίας;  (Warburton, 1992:127) Αυτή η τακτική παρόλα αυτά δεν «τρομάζει» τους ανθρώπους,

που πραγματικά έχουν πάρει την απόφαση να παραβούν το νόμο και να διαπράξουν ένα έγκλημα.

Τι  γίνεται,  όταν  οι  ποινές  έρχονται  σε  αντίθεση  και  μερικές  φορές  παραβιάζουν  ένα  από  τα

θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων;

Ωστόσο τι είναι στην πραγματικότητα τα δικαιώματα; Τα έχουν όντως όλοι οι άνθρωποι ή

είναι  επινοήματα  της  φαντασίας  τους;  Τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  δεν  είναι  επινοήματα  αλλά

προκύπτουν  από  διάφορες  ηθικές,  κοινωνικές  και  πολιτικές  συμφωνίες  που  έχουν  συνάψει  οι

άνθρωποι  μεταξύ  τους.  Οι  συμφωνίες  αυτές  δημιουργούν  τις  κατάλληλες  συνθήκες  για  μια

αξιοπρεπή ύπαρξη και διαβίωση των ανθρώπων. Τα δικαιώματα αναπτύχθηκαν ως απάντηση σε

βιαιότητες που διαπράχθηκαν εναντίον της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ύστερα από πολέμους και

ειδικότερα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι καταγεγραμμένα σε δημόσια κείμενα, τα

οποία  έχει  υιοθετήσει  η  διεθνή  κοινότητα και  η  διαφύλαξη τους  προστατεύεται  από τον  ΟΗΕ

(Vardy, Grosch, 2013: 277). Είναι κοινωνική πραγματικότητα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που είναι

πραγματικότητα οι γαμήλιοι όρκοι, ή οι νομικοί θεσμοί (Vardy, Grosch, 2013: 277). Τα ανθρώπινα
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διακαιώματα παρέχουν τους λόγους στους ανθρώπους τόσο να σέβονται την ατομική αυτονομία,

αλλά και να περιορίζουν τις χρήσεις της ατομικής αυτονομίας όταν παραβιάζονται δικαιώματα των

άλλων  (O Neill,  2011:  99).  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι  μόνο δεν

μπορούν  να  καταργηθούν  με  βάση  την  αρχή  της  πλειοψηφίας,  αλλά  αντιθέτως  μπορούν  να

σταματήσουν την πλειοψηφία, όταν γίνεται καταπάτηση ενός ανθρωπίνου δικαιώματος.

Το ότι δεν είναι  χειροπιαστά ή δεν έχουν αυταπόδεικτα γνωρίσματα,  όπως τα μάτια,  τα

μαλλιά, δεν σημαίνει αυτομάτως ότι δεν υπάρχουν κιόλας.  Έχουν ένα χαρακτήρα αναγκαιότητας

και όχι ενδεχομενικότητας, αφορούν όλους τους ανθρώπους και σχετίζονται είτε με συγκεκριμένα

αγαθά όπως τροφή ή στέγη αλλά και με πιο αφημένα αγαθά όπως είναι η θρησκευτική ελευθερία. Ο

απώτατος σκοπός των δικαιωμάτων είναι να διασφαλιστεί η θεμελιώδης ηθική υπόσταση του κάθε

ανθρώπου,  ώστε να έχουν όλοι  μια  αξιοπρεπή ζωή και  επιβίωση.  Υπάρχουν κάποιοι  που όταν

επιθυμούν  να  δικαιολογήσουν  τα  δικαιώματα,  περιορίζονται  στο  να  επικαλούνται  τις  μεγάλες

διακηρύξεις  και  ειδικότερα  την  Παγκόσμια  Διακήρυξη  των  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  των

Ηνωμένων Εθνών του 1948 (O Neill, 2011: 99). Οι επικλήσεις δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές από

φιλοσοφική  άποψη,  καθώς  είναι  επιχειρήματα  που  επικαλούνται  μια  αυθεντία,  παρόλα  αυτά

γίνονται ευρέως αποδεκτές (O Neill, 2011: 99). 

Αρχικά ήταν απλές διακηρύξεις χωρίς δεσμευτική ισχύ, νομιμοποιήθηκαν όμως λόγω της

επακόλουθης επικύρωσής τους από τα κράτη μέλη και από τις διακρατικές συμφωνίες  (O Neill,

2011: 99).  Σαν πολιτικό επιχείρημα ευσταθεί, αλλά ως ηθικό επιχείρημα είναι αδύναμο. Αυτό διότι

υπάρχουν  συνθήκες  και  διατάξεις  με  αποκρουστικό  ηθικό  περιεχόμενο,  οι  οποίες  μπορεί  να

επικυρώνονται από τα διάφορα κράτη και να αποκτούν πολιτική νομιμοποίηση, χωρίς αυτομάτως

να σημαίνει ότι γίνονται ηθικά αποδεκτές, πόσον μάλλον ηθικά απαιτούμενες (O Neill, 2011: 100).

Το  ότι  επικυρώνονται,  δεν  σημαίνει  ότι  δικαιολογούνται  και  ηθικά.  Δεν  είναι  δυνατόν  να

δικαιολογηθούν  οι  αρχές  και  τα  πρότυπα της  βιοηθικής  από  ένα  «γεννηθήτω» ή  με  μια  απλή

αναγγελία,  ή  με  μια  θεώρηση  για  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  επικαλώντας  διακηρύξεις  ή

καταστατικούς χάρτες, όσο και περίοπτοι και εάν είναι (O Neill, 2011: 100). 

Η  θεμελίωση  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων  μπορεί  να  γίνει  με  δυο  τρόπους,  είτε  στο

αγαθό,  είτε  στις  ανθρώπινες  υποχρεώσεις.  Αρχικά,  θα εξεταστεί  η  θεμελίωση των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων στο αγαθό. Όμως, σε τι συνίσταται το αγαθό; Υπάρχουν δυσκολίες ανεύρεσης για το

τι  αποτελεί  αγαθό για τους  ανθρώπους ή για τα  ανθρώπινα συμφέροντα  (O Neill,  2011:  101).

Ακόμα και εάν μπορούσαν οι άνθρωποι να συμφωνήσουν σε ορισμένα σημεία στο το τι αποτελεί

αγαθό, σύμφωνα με κάποιες βασικές ανθρώπινες ανάγκες, είναι αρκετά δύσκολο να καταλήξουν σε

συμφωνία  σχετικά με  την ευρύτερη θεώρηση του αγαθού,  που να είναι  τόσο ισχυρή,  ώστε να

υποστηριχθεί μια συστηματική θεώρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων (O Neill, 2011: 101).  Δεν
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υπάρχει πάντοτε σύγκλιση απόψεων για το είναι κάτι αγαθό. Μπορεί για κάποιον να θεωρείται κάτι

ύψιστο αγαθό, ενώ για ένα άλλο άτομο να θεωρείται ήσσονος σημασίας. Επομένως, η επίκληση

στο αγαθό δεν μπορεί να προσφέρει κάποιο σίγουρο υπόβαθρο για τα δικαιώματα (O Neill, 2011:

102).  Μια πλουραλιστική θεώρηση του αγαθού για τον άνθρωπο δεν μπορεί  από μόνη της  να

εξασφαλίσει το σεβασμό ορισμένων αγαθών εις βάρος άλλων (O Neill, 2011: 102).  Συνεπώς, δεν

μπορεί να υπάρχει ένα πλήρες ανθρώπινο αγαθό αποδεκτό από όλους τους ανθρώπους, ώστε να

θεμελιωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα (O Neill, 2011: 102).

Στη  συνέχεια,  η  θεμελίωση  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  μπορεί  να  γίνει  πάνω  στις

ανθρώπινες υποχρεώσεις. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εξετάζονται από την οπτική γωνία

εκείνων που είναι να λάβουν και εκείνων που είναι να δράσουν  (O Neill,  2011: 103).  Και έτσι

συνδέονται  τα  διακαιώματα  με  τις  αντίστοιχες  τους  υποχρεώσεις  (O  Neill,  2011:  103).  Τα

δικαιώματα συνοδεύονται  από ευθύνες,  διότι  όποιος  λαμβάνει  παροχές  από την κοινωνία  ή το

κράτος  υποχρεώνεται  σε  ανταπόδοση  ορισμένων  αγαθών  και  υπηρεσιών  παραδείγματος  χάριν

καταβολή φόρων, στρατιωτική θητεία για τους άνδρες  (Baggini, Fosl, 2007:102). Κάθε ανθρώπινο

δικαίωμα  πρέπει  να  έχει  το  αντίστοιχό  του  σε  μία  υποχρέωση,  ένα  δικαίωμα  που  δεν  είναι

απαραίτητο να γίνεται σεβαστό από κανέναν, απλούστατα δεν αποτελεί δικαίωμα (O Neill, 2011:

103).  

Είναι  πολύ  εύκολο  να  διακηρύσσονται  ανύπαρκτα  δικαιώματα  που  γρήγορα  χάνουν  το

νόημά τους. Τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις πρέπει να συνδυαστούν με την αντίστοιχη πράξη. Δεν

μπορούν να διαχωριστούν τα δικαιώματα από τις υποχρεώσεις διότι αποτελούν τις δύο όψεις του

ίδιου νομίσματος, διότι αλληλοκαθορίζονται. Όπου δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, εκεί δεν υπάρχουν

και  δικαιώματα  (O  Neill,  2011:  105).  Υπάρχει  περίπτωση  άνθρωποι  που  δεν  μπορούν  να

αναλάβουν τις συνακόλουθες ευθύνες να έχουν δικαιώματα όπως τα αγέννητα μωρά ή οι άνθρωποι

που  βρίσκονται  σε  κωματώδη  κατάσταση. Είναι  λογικό  ορισμένοι  άνθρωποι  να  έχουν  μόνο

δικαιώματα και καθόλου ευθύνες όπως τα μικρά παιδιά ή οι άνθρωποι με νοητικές διαταραχές (O

Neill, 2011: 105) Παρόλα αυτά, δεν είναι καθόλου λογικό να σκέφτεται κάποιος να μπορεί να έχει

δικαιώματα, όταν κανείς δεν έχει την υποχρέωση να τα σεβαστεί  (O Neill, 2011: 105).  Η θεωρία

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αντίστοιχων υποχρεώσεων τους μπορεί να γίνει αληθοφανής

αρκεί τα δικαιώματα να εκχωρούνται μόνο σε όσους έχουν την πλήρη ή τη μερική ικανότητα να

αναλάβουν και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις όταν τα κάνουν χρήση (Baggini, Fosl, 2007:102).

Η ρητορική των δικαιωμάτων κυριαρχεί στη δημόσια ζωή, και εάν δεν συνδυαστούν τα

δικαιώματα με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, τότε αυτό θα έχει ως συνέπεια οι άνθρωποι να μην

εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, και να μην σέβονται ούτε και τα δικαιώματα των άλλων  (O

Neill, 2011: 105).  Διότι εάν σκέφτονται αφηρημένα τα δικαιώματα, ως ιδανικά ή ως προσδοκίες,
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τότε εξασθενίζεται η έννοια των ανθρώπινων δικαιωμάτων επειδή δεν ερμηνεύονται συνδεόμενα με

την πράξη, αλλά ως μια θολή, και όχι τόσο καθαρή έννοια (O Neill, 2011: 104). Οι άνθρωποι δεν

θα πάρουν στα σοβαρά τα ανθρώπινα  δικαιώματα,  εάν  τα σκέφτονται  αφηρημένα με  αόριστες

ενδείξεις, πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους, και να ξέρουν σε ποιους τις οφείλουν  (O

Neill,  2011:  107).  Πρέπει  να  έχουν  όλοι  οι  άνθρωποι  μια  ρεαλιστική  άποψη  και  για  την

πραγματικότητα και για τις ικανότητες τους, ώστε να αναλάβουν και τα αντίστοιχα καθήκοντα (O

Neill, 2013).  Από τη μία μεριά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να παραβιάζουν και να

αγνοούν τα δικαιώματα των υπολοίπων (O Neill, 2013). Και από την άλλη, υπάρχουν άνθρωποι που

είναι  τόσο  ιδεαλιστές,  με  αποτέλεσμα  να  παραβλέπουν  με  αυτό  τον  τρόπο  τις  πραγματικές

απαιτήσεις των δικαιωμάτων (O Neill, 2013).

Έπειτα, τα δικαιώματα συνήθως κατηγοριοποιούνται είτε ως αρνητικά είτε ως θετικά. Τα

«αρνητικά» είναι στα οποία οι άνθρωποι ενεργούν, σκέφτονται, ομιλούν χωρίς καμία παρέμβαση

και ιδιαιτέρως κυβερνητική (Baggini, Fosl, 2007:100). Ονομάζονται και αλλιώς «δικαιώματα μη

παρέμβασης» διότι θεσπίστηκαν να προστατεύουν την ελευθερία των ανθρώπων για συγκεκριμένα

πράγματα και να μην υπόκεινται σε καμία παρέμβαση (Baggini, Fosl, 2007:100). Για παράδειγμα,

οι άνθρωποι κατέχουν ένα αρνητικό δικαίωμα ελευθερίας λόγου όταν μπορούν να εκφράζονται

όπως επιθυμούν, χωρίς κάποια κυβερνητική παρεμπόδιση, παρακώλυση ή αντίποινα (Baggini, Fosl,

2007:100). Ένα άλλο δημοφιλές αρνητικό δικαίωμα είναι το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, δηλαδή

την άρνηση πληροφοριών είτε σε τρίτους είτε στην κυβέρνηση (Baggini, Fosl, 2007:100). Εν γένει,

τα αρνητικά δικαιώματα υποδεικνύουν την υποχρέωση τρίτων και μάλιστα του κράτους, να μην

παρεμβαίνουν και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που παρεμποδίζουν την ελεύθερη άσκηση τους

(Baggini, Fosl, 2007:100). 

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν τα «θετικά» δικαιώματα ή τα «δικαιώματα αξίωσης» που

αποτελούν συχνά αντικείμενο πολιτικής διαμάχης (Baggini, Fosl, 2007:100). Είναι τα δικαιώματα

που νομιμοποιούν την προβολή αξιώσεων που έχουν κάποιοι άνθρωποι έναντι του κράτους ή έναντι

τρίτων προκειμένου να κάνουν κάποια πράγματα, δηλαδή τα δικαιώματα θεσπίζουν καθήκοντα που

υποχρεώνουν  αυτούς  στους  οποίους  προβλήθηκε  μια  αξίωση  να  προβούν  και  στις  αντίστοιχες

πράξεις (Baggini, Fosl, 2007:100). Παραδείγματος χάριν, τα παιδιά έχουν δικαίωμα να προβάλλουν

αξιώσεις στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους για τη διατροφή, τη στέγαση ή τη μόρφωση τους και

από την άλλη μεριά, οι αξιώσεις αυτές σχετίζονται με τα καθήκοντα των γονιών ή του κράτους να

ικανοποιήσουν και τις εκάστοτε ανάγκες των παιδιών (Baggini, Fosl, 2007:100).

Τα αρνητικά και  τα θετικά δικαιώματα πολύ συχνά περιπλέκονται μεταξύ τους όπως το

αρνητικό δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της ασφάλειας της ιδιοκτησίας μέσα στη κοινωνία

με το θετικό δικαίωμα των πολιτών να διεκδικούν από το κράτος προστασία από κάθε επίθεση ή
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καταπάτηση της προσωπικής τους ζωής ή ιδιοκτησίας (Baggini, Fosl, 2007:100).

Επίσης, γίνεται και ένας άλλος διαχωρισμός των δικαιωμάτων, σε φυσικά και σε ανθρώπινα.

Από την εποχή του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, οι φιλόσοφοι υποστήριζαν πως υπάρχει ένας

φυσικός νόμος που διέπει το Σύμπαν. Ακόμα και ο Χομπς και ο Λοκ ανέπτυξαν αυτή τη θεωρία

περί φυσικού νόμου για να θεμελιώσουν τις θεωρίες τους, όσον αφορά τα φυσικά δικαιώματα των

ανθρώπων. Κατά τον Χομπς, το μόνο φυσικό δικαίωμα που έχει το κάθε άτομο είναι η προστασία

της ζωής του. Εάν κάποιος δεχθεί μια επίθεση, έχει το δικαίωμα να καταφύγει σε οποιαδήποτε μέσο

για να προστατέψει τη ζωή του. Στη συνέχεια, ο Λοκ στη Δεύτερη Πραγματεία περί Διακυβέρνησης

αναπτύσσει τη θεωρία των φυσικών δικαιωμάτων, προσθέτοντας τα δικαιώματα της «ελευθερίας»

και της «ιδιοκτησίας». Το κάθε άτομο δεν έχει μόνο δικαίωμα στη ζωή αλλά και δικαίωμα στην

προσωπική ελευθερία και ιδιοκτησία. Τα φυσικά δικαιώματα είναι θεμελιωμένα στο Θεό και στη

Φύση. Τα έχει αποδώσει ο ίδιος ο Θεός ή ίδια η Φύση στους ανθρώπους. Παραδείγματος χάριν,

όταν γεννιέται ένα μωρό είναι σαν να έχει μια σφραγίδα στο μέτωπο του, με γραμμένα πάνω τα

δικαιώματα του, που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παραβιαστούν. Τα φυσικά δικαιώματα

όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα έχει δώσει ο Θεός στους ανθρώπους. 

Όμως, όταν κάποιος δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, αυτό έχει ως επακόλουθο να μην

πιστεύει και στην ύπαρξη και των φυσικών δικαιωμάτων. Πολλοί είναι οι φιλόσοφοι που έχουν

ασκήσει έντονη κριτική στα δικαιώματα. Για παράδειγμα, ο Jeremy Bentham είχε πει για αυτά ότι

είναι «μια ανοησία πάνω σε ξυλοπόδαρα». Για μερικά άτομα μπορεί τα φυσικά δικαιώματα να μην

υπάρχουν εάν δεν ασπάζονται και την αντίστοιχη θεολογική οπτική, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και

τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προϊόν φαντασίας. Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα

του Ανθρώπου το 1948, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου το 1954, και το

Διεθνές Σύμφωνο των Ατομικών και Πολιτικών δικαιωμάτων το 1966, αποτέλεσαν αυτά τα τρία

έγγραφα ένα διεθνή νομοσχέδιο των δικαιωμάτων. Από τη σφαίρα της φαντασίας, τα ανθρώπινα

δικαιώματα αποκτήσαν υπόσταση. Τα ανθρώπινα δικαιώματα διαιρέθηκαν σε πολιτικά δικαιώματα

από την μία, και σε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα από την άλλη. 

Παρόλα αυτά, μερικοί υποστήριξαν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι τίποτα άλλο από

μια δυτική πολιτική ιδεολογία (Baggini, Fosl, 2007:101). Το να απαιτείται από μη δυτικές και μη

καπιταλιστικές κοινωνίες να τα υιοθετήσουν είναι μη εφικτό. Αυτό γιατί πολλοί υποστηρίζουν ότι

οι πρακτικές κάποιων πολιτισμών όπως η εκτομή των γεννητικών οργάνων είτε σε άνδρες ή σε

γυναίκες, δεν αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά εκφράσεις διαφορετικών

πολιτιστικών  εκδηλώσεων  (Baggini,  Fosl,  2007:101).  Η  θεωρία  των  ανθρώπινων  δικαιωμάτων

παρόλο που φαίνεται ελκυστική, αντιμετωπίζει το πρόβλημα της καθολικότητας. Δεν μπορούν να

καταστούν  πραγματικά  αποδεκτά  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  από  όλους  τους  ανθρώπους
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ανεξαιρέτως καταγωγής ή θρησκείας.

Υπάρχει «δικαίωμα στη ζωή»; 'Έχουν οι άνθρωποι καθήκον να μην σκοτώνουν και να μην

προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να επιφέρουν το θάνατο; Παρόλο που είναι ένα από τα πιο

θεμελιώδη δικαιώματα, δεν μπορεί να είναι απόλυτο (Mackie, 2010: 350). Τρανταχτό παράδειγμα

είναι η χρήση της θανατικής ποινής, που δεν θα έπρεπε πλέον να υπάρχει. Ο εσκεμμένος φόνος σε

συγκεκριμένο  χρόνο  αποτελεί  εξωφρενική  πρόκληση  απέναντι  στην  ηθική  και  δεν  μπορεί  να

δικαιολογηθεί  λόγω του αποτρεπτικού αποτελέσματος που πιθανόν να επιφέρει  (Mackie, 2010:

350). Το «δικαίωμα στη ζωή» τι είναι; Η υποχρέωση των ανθρώπων να μην σκοτώνουν τους άλλους

χωρίς λόγο ή να παρέχουν τα αναγκαία για τη ζωή σε αυτούς που τα στερούνται;  (O Neill, 2011:

106).  Μήπως το  δικαίωμα στη ζωή έχει και ως προέκταση το αίτημα του δίκαιου πολέμου, την

προστασία  των  αθώων,  την  αυτοάμυνα;  (O  Neill,  2011:  106)  Μπορεί  οι  πόλεμοι  και  οι

επαναστάσεις  να  συνεχίζουν  να  υπάρχουν,  αυτό  δεν  σημαίνει  όμως  ότι  δεν  είναι  εφικτό  να

σταματήσει να υπάρχει και η θανατική ποινή.

Η παρούσα εργασία θα επικεντρωθεί στη θανατική ποινή.  Η χρήση της θανατικής ποινής,

δεν μας εγγυάται ούτε την αποτροπή ούτε την καταστολή του εγκλήματος, είναι μάλιστα πολύ

πιθανόν να αυξηθεί και η εγκληματική βία (Mackie, 2010: 350). Μπορεί να είναι ηθικά ανεκτό, ο

εκούσιος  φόνος  ενός  σημαντικού αριθμού ανθρώπων,  μόνο και  μόνο για να διασφαλιστούν τα

μελλοντικά οφέλη μιας κοινωνίας; Εάν οι κοινωνίες δέχονται πως το δικαίωμα στη ζωή είναι ένα

ύψιστο δικαίωμα, τότε πως επιτρέπονται οι εξαιρέσεις;

Όλες οι κοινωνίες έχουν άτομα που παραβαίνουν τους κανόνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η

κάθε  μια  ξεχωριστά  να  βρίσκει  τρόπους  είτε  να  τους  περιορίζει  την  ελευθερία,  είτε  να  τους

επιβάλλει ποινές, προσπαθώντας έτσι με αυτό το τρόπο να προστατεύσει το υπόλοιπο κοινωνικό

σύνολο.
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Ηθικές Θεωρίες

H τιμωρία  περιλαμβάνει  τη  σκόπιμη  πρόκληση  πόνου,  ενός  δεινού  για  το  δράστη  που

προέβη στο αντίστοιχο έγκλημα. Αυτό το δεινό μπορεί να είναι είτε σωματικός πόνος είτε στέρηση

της περιουσίας, της ελευθερίας ή και ακόμη και της ζωής του. Για να γίνει αποδεκτή η τιμωρία ως

μέθοδος, πρέπει να υπάρχει ηθική δικαιολόγηση. Ενώ σχεδόν όλοι οι φιλόσοφοι συμφωνούν ότι η

τιμωρία μερικές φορές είναι δικαιολογημένη, καθένας έχει τα δικά του επιχειρήματα και τη δική

του θεωρία. Για παράδειγμα, η ανταποδοτική θεωρία του Καντ περί των ποινών δικαιολογεί την

τιμωρία, όταν οι παραβάτες σπάνε το νόμο και εγκληματούν. Τιμωρούνται μόνο και μόνο γιατί

εγκλημάτησαν και η τιμωρία τους θα είναι ανάλογη με το έγκλημά τους, όπως τους αξίζει. Από την

άλλη πλευρά, η θεωρία του ωφελιμισμού δικαιολογεί την τιμωρία, ώστε να υπάρχει μια ισορροπία

μέσα στην κοινωνία.  Η θεωρία αυτή επικεντρώνεται  στις  συνέπειες που έχει  κάθε πράξη στην

ευτυχία του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα, η τιμωρία χρησιμοποιείται ως ένα μέσο αποτροπής

και μείωσης της εγκληματικότητας. 

Αρχικά θα εξεταστεί η ηθική θεωρία του Καντ και στη συνέχεια οι υπόλοιπες. Σύμφωνα με

τον Καντ: «Η δικαστική ποινή δεν μπορεί να επιβληθεί απλώς μόνο ως μέσον για να προαχθεί ένα

άλλο αγαθό, για τον ίδιο τον εγκληματία ή για την πολιτική κοινωνία, αλλά πρέπει πάντοτε να

επιβάλλεται  επειδή  εγκλημάτησε»  (Kant,  1797  (2013):  331).  Σε  αυτό  το  απόσπασμα,  ο  Καντ

υποστηρίζει ότι ο εγκληματίας πρέπει να τιμωρείται μόνο και μόνο επειδή εγκλημάτησε για ένα

συγκεκριμένο αδίκημα και για κανέναν άλλο λόγο ή σκοπιμότητα.  

Συνεχίζοντας,  ο  φιλόσοφος  ισχυρίζεται  ότι  «ο  άνθρωπος  δεν  μπορεί  ποτέ  να

χρησιμοποιείται απλώς και μόνο ως μέσον για τις προθέσεις ενός άλλου και να συγχέεται με τα

αντικείμενα  του  εμπράγματου  δικαίου,  κάτι  από  το  οποίο  τον  προφυλάσσει  η  έμφυτη

προσωπικότητά  του,  αλλά  κάλλιστα  μπορεί  να  καταδικασθεί  και  να  στερηθεί  την  πολιτική

προσωπικότητά του» (Kant, 1797 (2013): 331). Το πρώτο σκέλος της παραπάνω πρότασης αποτελεί

μια  από  τις  κατηγορικές  προσταγές,  στην  οποία  αναφέρονται  τα  εξής: «Πράττε  έτσι  ώστε  να

χρησιμοποιείς  την  ανθρωπότητα,  τόσο  στο  πρόσωπο  σου  όσο  και  στο  πρόσωπο  κάθε  άλλου

ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και  ποτέ μόνο ως μέσο» (Kant,  1785 (1984):  67).  «Ο

άνθρωπος και γενικά κάθε έλλογο ον υπάρχει ως αυτοσκοπός, όχι απλά ως μέσο, για την αυθαίρετη

χρήση της τάδε ή της δείνα θέλησης, ο άνθρωπος πρέπει να θεωρείται πάντα συνάμα σαν σκοπός

σε όλες τις πράξεις του, είτε αυτές στρέφονται στον εαυτό του είτε προς άλλα έλλογα όντα» (Kant,

1785 (1984): 65). Η διαφορά των ανθρώπων από τα πράγματα έγκειται στο ότι οι άνθρωποι έχουν

την ικανότητα του αυτοκαθορισμού και τη δυνατότητα να πράττουν διαφορετικά ανάλογα με τις

περιστάσεις. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στα πρόσωπα και στα πράγματα, οι άνθρωποι είναι
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έλλογα  όντα  και  δεν  έχουν  μια  σχετική  αξία,  αλλά  απόλυτη,  εγγενή  αξία.  Έχουν,  δηλαδή,

αξιοπρέπεια (Sandel, 2013:173). 

Τι σημαίνει όμως «η κοινωνία να τους μεταχειρίζεται ως μέσα, ως αντικείμενα»; Σημαίνει

ότι παραβιάζει την αυτονομία τους, ότι διακανονίζει έξωθεν, αυθαιρέτως και δεσποτικά την τύχη

τους (Κιντή, 1998). Ποτέ δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι απλώς ως μέσα για την

επίτευξη κάποιου στόχου, αλλά πάντοτε πρέπει να θεωρούν την ανθρώπινη προσωπικότητα, είτε

πρόκειται για τον εαυτό τους είτε για κάποιον άλλον, ως τον υπέρτατο σκοπό (Κιντή, 1998). Κι

αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν τιμή, όπως τα πράγματα που μπορούν να ανταλλάσσονται, να

εξαγοράζονται, να απαλλοτριώνονται, αλλά έχουν μια αξία απόλυτη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

(Κιντή,  1998). Λόγω αυτού του σεβασμού της  ανθρώπινης  αξιοπρέπειας,  κάθε  ζωή είναι  ιερή,

ακόμα και αυτή του πιο στυγερού δολοφόνου, ιερή, όχι γιατί θεμελιώνεται στο Θεό ή στη φύση,

αλλά γιατί αποτελεί αξίωση της ηθικής, της λογικής και της αυτονομίας (Κιντή, 1998).

Όμως, για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, «πρέπει πρώτα να κριθεί ως αξιόποινος, προτού

καν  διανοηθεί  κανείς  να  αποκτήσει  από  την  ποινή  του  κάποιο  όφελος  για  τον  ίδιο  και  τους

συμπολίτες του» (Kant, 1797 (2013): 331). Συνεπώς, για να υπάρχει ετυμηγορία για το εάν είναι

κάποιος αθώος ή ένοχος, πρέπει να υπάρχει ένα δικαστήριο για να αποφασίσει με βάση τα στοιχεία

και  όχι  αυθαιρέτως.  Η επιβολή  της  ποινής  πρέπει  να  γίνεται,  όχι  επί  τη  βάσει  συγκυριακών

συμφερόντων,  ακόμη  και  αυτά  της  πλειοψηφίας,  αλλά  επί  τη  βάσει  της  λογικής  και  της

δικαιοσύνης, όπως ορίζουν οι αρχές στις οποίες συμφώνησαν οι πολίτες μετέχοντες σε μια κοινωνία

ως  έλλογα όντα,  εγκληματίες  και  μη  (Κιντή,  1998).  Η τιμωρία  δεν  έρχεται  έξωθεν,  από τους

άλλους, ετερόνομα, αλλά επισύρεται από την ίδια την πράξη (Κιντή, 1998).

Επίσης, ο Καντ τονίζει ότι ο ποινικός νόμος είναι μια κατηγορηματική προστακτική και δεν

πρέπει να επηρεάζεται από τη θεωρία της ευδαιμονίας, όποια και αν είναι τα οφέλη (Kant, 1797

(2013): 332). Κατά τον Καντ, η δικαστική ποινή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο βελτίωσης

ενός άλλου αγαθού, ή για κάποιο σκοπό που αφορά τον εγκληματία είτε την υπόλοιπη κοινωνία,

αλλά  πρέπει  πάντα  να  επιβάλλεται  στον  εγκληματία  μόνο  και  μόνο  γιατί  εγκλημάτησε.  Για

παράδειγμα, εάν κάποιος ρωτούσε τον Καντ αν θα ήταν ηθικά ορθό να δοθεί σ’ έναν εγκληματία,

καταδικασμένο  στην  ποινή  του  θανάτου,  η  δυνατότητα  να  συναινέσει  στη  συμμετοχή  του  σε

επικίνδυνα  πειράματα,  προκειμένου  και  να  γλιτώσει  τη  ζωή του  και  οι  ιατροί  να  αποκτήσουν

γνώσεις  καινούργιες  και  ωφέλιμες  για  την  κοινωνία  (Kant,  1797  (2013):  332),  εκείνος  θα

απαντούσε ότι το δικαστήριο θα έπρεπε να αποκηρύξει με περιφρόνηση το ιατρικό συμβούλιο,

λόγω του ότι η δικαιοσύνη παύει να είναι δικαιοσύνη, εάν εξαγορασθεί με οποιοδήποτε τίμημα

(Kant, 1797 (2013): 332). 

Επιπλέον, έχει υποστηρίξει ότι «καλύτερα να πεθάνει ένας άνθρωπος από το να διαφθαρεί
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όλος ο λαός» (Kant, 1797 (2013): 332). Εάν η δικαιοσύνη παύσει να υπάρχει, σύμφωνα με τον

Καντ, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι άνθρωποι να ζουν πάνω στη Γη. 

Με κριτήριο την αρχή της ισότητας, μπορεί να γίνει η λήψη των αποφάσεων όσον αφορά

για το τι είδους και σε ποιο βαθμό θα είναι ο κολασμός (Kant, 1797 (2013): 332). Επιπροσθέτως, ο

Καντ πίστευε ότι οι εγκληματίες έπρεπε να τιμωρούνται και η ποινή τους να είναι ανάλογη με το

έγκλημά τους. Παραδείγματος χάριν, το όποιο κακό έχει προκαλέσει κάποιος σε ένα συμπολίτη

του, χωρίς ενοχή, είναι σαν να το προκαλεί στον ίδιο του τον εαυτό (Kant, 1797 (2013): 332). Εάν

τον βρίσει, είναι σαν να βρίζει τον ίδιο του τον εαυτό, εάν τον κλέψει, είναι σαν να κλέβει τον ίδιο

του τον εαυτό, εάν τον χτυπήσει ή τον σκοτώσει, αντιστοίχως κάνει κακό στον ίδιο τον εαυτό του

(Kant, 1797 (2013): 332).

Όμως  το  δίκαιο  της  ανταπόδοσης  πρέπει  να  λαμβάνει  χώρα  μόνο  στα  όρια  ενός

δικαστηρίου, και όχι αυτοβούλως κάθε άνθρωπος να αρχίσει να το εφαρμόζει (Kant, 1797 (2013):

332). Το δικαστήριο είναι το κατάλληλο να προσδιορίσει με ακρίβεια το ποιον και το ποσόν της

ποινής, ειδάλλως δε θα υπήρχε καθαρή και αυστηρή δικαιοσύνη (Kant, 1797 (2013): 332). O Καντ

ζητάει η επιβολή της ποινής να μη γίνεται με βάση συγκυριακά συμφέροντα, ακόμα και αν αυτά

αφορούν την πλειοψηφία, αλλά με βάση τη δικαιοσύνη (Κιντή, 1998). 

Αξίζει  να σημειωθεί  ότι  στα πλαίσια της  δικαιοσύνης,  εάν  ένας  πραγματικά ένοχος  δεν

τιμωρηθεί,  όχι  μόνο δεν αποδίδεται  δικαιοσύνη,  αλλά και  το  ποινικό σύστημα έχει  αστοχήσει.

Ειδικότερα, εάν κάποιος δεν τιμωρηθεί όπως του αξίζει, η δικαιοσύνη θα έχει αποτύχει στο στόχο

της. Επομένως, εάν δεν υφίσταται η δικαιοσύνη, αυτό μπορεί να έχει ως συνακόλουθο τη διάλυση ή

και τον αφανισμό των κοινωνιών. 

Ταυτόχρονα,  η  αρχή  της  ανταπόδοσης,  δηλαδή  το  «οφθαλμόν  αντί  οφθαλμού»

υποστηρίζεται από τον Καντ,  όχι ως αντεκδίκηση, αλλά ως αρχή δικαιοσύνης που σέβεται την

αυτονομία  του  υποκειμένου  ως  έλλογου  δρώντος  (Κιντή,  1998).  Το  δίκαιο  της  ανταπόδοσης,

συνεπώς, θα είναι αυτό που θα καθορίσει την ποιότητα και την ποσότητα της ποινής. 

Περαιτέρω, ο Καντ προσπαθεί να εξηγήσει τι σημαίνει «εάν κλέβεις τον άλλον, κλέβεις τον

εαυτό σου» (Kant, 1797 (2013): 333). Με τη φράση αυτή, εννοεί ότι όποιος κλέβει καθιστά την

κυριότητα όλων των άλλων επισφαλή, με αποτέλεσμα να στερεί από τον εαυτό του (με βάση το

δίκαιο της ανταπόδοσης) την ασφάλεια κάθε δυνατής κυριότητας (Kant, 1797 (2013): 333). Και

συνεχίζοντας,  ότι  αυτός  που  κλέβει  δεν  έχει  τίποτε,  ούτε  μπορεί  να  αποκτήσει  τίποτε,  αλλά

προφανώς επιθυμεί  να ζήσει  και  αυτό θα γίνει,  μόνο εάν τον συντηρούν οι  άλλοι  (Kant,  1797

(2013): 333).  Όμως ο Καντ ισχυρίζεται ότι το κράτος δεν μπορεί να το κάνει αυτό δωρεάν, για

αυτό και αυτός πρέπει να διαθέσει τις δυνάμεις του στο κράτος για όποιες εργασίες θέλει αυτό, και

έτσι  για  ένα ορισμένο χρονικό διάστημα αυτός  ο άνθρωπος θα  περιέλθει  στην κατάσταση του

15



δούλου (Kant, 1797 (2013): 333).

Σε αυτό που είναι απόλυτος και το τονίζει ιδιαίτερα στο έργο του Η Μεταφυσική των Ηθών

είναι  στην  περίπτωση  του  φόνου  (Kant,  1797  (2013):  333).  «Εάν  όμως  φονεύσει,  πρέπει  να

πεθάνει» (Kant, 1797 (2013): 333).  Δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστατο για την ικανοποίηση της

δικαιοσύνης σε αυτή την περίπτωση. Όπως ισχυρίζεται, δεν υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ μιας ζωής,

όσο επαχθής και αν είναι αυτή, και του θανάτου (Kant, 1797 (2013): 333). Συνεπώς, η ισότητα του

εγκλήματος και της ανταπόδοσης μόνο με το θάνατο ικανοποιείται, θάνατο που επιβάλλεται στο

δράστη δικαστικά, απαλλαγμένο, ωστόσο, από κάθε κακοποίηση που θα μπορούσε να καταστήσει

αποτρόπαιη την ανθρωπότητα στο πρόσωπο του πάσχοντος  (Kant, 1797 (2013): 333). 

Σαφώς ο δράστης έχει παρανομήσει και έχει αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή, αλλά αυτό δε

σημαίνει  αυτομάτως  ότι  και  η  κοινωνία  μπορεί  να  προβεί  σε  πράξεις  που  προσβάλλουν  την

ανθρωπότητα στο πρόσωπό της. Όταν οι κοινωνίες προσπαθούν να σωφρονίσουν τους παραβάτες

μέσω της τιμωρίας, δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να προσπαθούν να διαμορφώσουν κάποιους

ανθρώπους  σύμφωνα με  τις  δικές  τους  επιθυμίες,  όμως  αυτός  δεν  είναι  ο  τελικός  σκοπός  της

δικαιοσύνης  κατά  τον  Καντ.  Αντιθέτως,  με  αυτό  τον  τρόπο  ο  σωφρονισμός  παραβιάζει  τα

δικαιώματά  τους  στο  να  αποφασίζουν  οι  ίδιοι  για  την  προσωπικότητά  τους,  παραβιάζεται  η

αυτόνομη βούλησή τους. Οι κοινωνίες μπορούν να αντιδρούν στην αχρειότητα που δείχνουν οι

εγκληματίες «πληρώνοντάς τους με το ίδιο νόμισμα», σύμφωνα με το δίκαιο της ανταπόδοσης.

Παρόλα αυτά δεν έχουν δικαίωμα να προσπαθήσουν να χειραγωγήσουν την προσωπικότητα και τις

επιθυμίες τους, γιατί τότε η βούλησή τους θα ετερονομείται και δε θα είναι υπεύθυνοι πια για τις

πράξεις τους, άρα δε θα είναι και άξιοι τιμωρίας.  

Πέρα από αυτά, ο Καντ γίνεται και πιο αυστηρός δηλώνοντας ότι «ακόμη και αν διαλυόταν

η πολιτική κοινωνία (το κράτος), με τη συγκατάθεση όλων των μελών, θα έπρεπε προηγουμένως να

εκτελεστεί  και  ο  τελευταίος  δολοφόνος  που  βρίσκεται  στη  φυλακή,  για  να  αντιλαμβάνεται  ο

καθένας ότι αξίζουν οι πράξεις του και να μη βαρύνει η ενοχή του αίματος το λαό, επειδή δεν

απαίτησε τον κολασμό αυτόν, λόγω του ότι ο λαός μπορεί να θεωρηθεί ως συμμέτοχος στη δημόσια

αυτή προσβολή της δικαιοσύνης» (Kant, 1797 (2013): 333).

Η ισότητα  στις  ποινές  επιβάλλεται  μόνο  από  το  δικαστή,  κατά  το  αυστηρό  δίκαιο  της

ανταπόδοσης, και μάλιστα οι ποινές βρίσκονται σε αναλογία με την εσωτερική κακοήθεια κάθε

εγκληματία (Kant, 1797 (2013): 333). Ανάλογα με την περίσταση, οι ποινές είναι αυστηρότερες ή

επιεικέστερες, ώστε να επιτύχουν αποτελεσματικά το στόχο τους (Κιντή, 1998). Για παράδειγμα, η

θανατική ποινή μπορεί να επιβληθεί και σε κάποιον που δεν έχει διαπράξει ανθρωποκτονία αλλά

ένα έγκλημα κατά του κράτους που μόνο με το θάνατο μπορεί να ικανοποιηθεί (Kant, 1797 (2013):

333).
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Ακόμη, ο Καντ φέρει ένα παράδειγμα, υποστηρίζοντας ότι, εάν ένα δικαστήριο έδινε την

επιλογή στους εγκληματίες να διαλέξουν ανάμεσα στο θάνατο και τα καταναγκαστικά έργα, οι μεν

έντιμοι άνθρωποι θα διάλεγαν τον θάνατο, οι δε φαύλοι τα καταναγκαστικά, λόγω του ότι έτσι είναι

κατασκευασμένη η φύση του ανθρώπινου πνεύματος (Kant, 1797 (2013): 333). Ο πρώτος, κατά τον

Καντ, τιμά κάτι ακόμη υψηλότερα και από την ίδια του τη ζωή, δηλαδή  την τιμή, ενώ ο άλλος

θεωρεί ότι μια ζωή κηλιδωμένη από την αισχύνη εξακολουθεί να είναι πολύ καλύτερη από το να

μην έχει καθόλου ζωή (Kant, 1797 (2013): 334). Ο Καντ πιστεύει ότι  ο πρώτος είναι λιγότερο

αξιόποινος από το δεύτερο και ότι με το θάνατο που επιβάλλεται εξίσου σε όσους τιμωρούνται όλοι

εντελώς συμμετρικά (Kant, 1797 (2013): 334). Ο έντιμος ήπια, κατά το είδος της ευαισθησίας του,

και  ο  φαύλος  σκληρά,  κατά  το  δικό  του,  όμως,  εάν  επιβαλλόταν  γενικώς  η  ποινή  των

καταναγκαστικών έργων, θα είχε τιμωρηθεί ο πρώτος υπέρμετρα σκληρά και ο άλλος υπέρμετρα

ήπια για την αχρειότητά του (Kant, 1797 (2013): 334). 

  Συνεπώς, στην ετυμηγορία για ένα πλήθος εγκληματιών που έχουν ενωθεί για συνωμοσία,

η καλύτερη ανταπόδοση ενώπιον της δημόσιας δικαιοσύνης είναι ο θάνατος κατά τον Καντ (Kant,

1797 (2013): 334).  Συνεχίζει  το επιχείρημά του, υποστηρίζοντας ότι όσοι είναι δολοφόνοι,  είτε

διέταξαν μια ανθρωποκτονία είτε συμμετείχαν σε αυτή, πρέπει να υποστούν το θάνατο, επειδή έτσι

θέλει η δικαιοσύνη ως ιδέα της δικαστικής εξουσίας, σύμφωνα με τη κατηγορική προσταγή (Kant,

1797 (2013): 334). Εάν ο αριθμός των συνενόχων ήταν τόσο μεγάλος, ώστε το κράτος να φτάσει

στο σημείο να μην έχει πια υπηκόους και να διαλυθεί, δηλαδή να μεταβεί σε ακόμη χειρότερη

φυσική κατάσταση, η οποία στερείται κάθε εξωτερικής δικαιοσύνης, τότε χρειάζεται διαφορετική

αντιμετώπιση  (Kant,  1797  (2013):  334).  Κατά  συνέπεια,  ο  ηγεμόνας  σε  αυτή  την  κατάσταση

ανάγκης πρέπει να λειτουργήσει ως δικαστής και να εκδώσει μια απόφαση (π.χ. απέλαση), η οποία

επιβάλλεται στους εγκληματίες έναντι της θανατικής ποινής, με σκοπό να διατηρηθεί ο πληθυσμός.

Αυτό,  ωστόσο,  δεν μπορεί  να  γίνει  σύμφωνα με ένα  δημόσιο νόμο αλλά με  κάποιο  διάταγμα,

δηλαδή  μια  πράξη  του  δικαίου  της  μεγαλειότητας,  ως  απονομή  χάριτος,  και  να  ασκείται  σε

συγκεκριμένες περιπτώσεις (Kant, 1797 (2013): 334).

Επίσης,  ο  Καντ  αναρωτιέται  για  το  τι  είδους  ποινές  πρέπει  να  επιβάλλονται  για  τα

εγκλήματα που δεν επιτρέπουν ανταπόδοση λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους. Εάν εφαρμοζόταν το

δίκαιο της ανταπόδοσης, τότε οι τιμωρίες θα προσέβαλλαν την ανθρωπότητα. Ας αναλογιστούμε,

για παράδειγμα, το έγκλημα του βιασμού, της παιδεραστίας ή της κτηνοβασίας. Κατά τον Καντ, τα

δύο πρώτα εγκλήματα αντιμετωπίζονται με ευνουχισμό, ενώ το τελευταίο με εξορία δια παντός από

την  κοινωνία,  επειδή  ο  δράστης  έκανε  ανάξιο  τον  εαυτό  του  να  είναι  μέλος  της  ανθρώπινης

κοινωνίας. Αυτά τα εγκλήματα χαρακτηρίστηκαν από τον Καντ παρά φύσιν, επειδή διαπράττονται

εναντίον της ανθρωπότητας, και μάλιστα η εφαρμογή του lex talionis σε αυτά τα εγκλήματα είναι
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αντίθετη με τη δικαιοσύνη. Είναι ανεπίτρεπτο, κατά τον Καντ, στην περίπτωση του βιασμού, ένα

δικαστήριο  να πάρει  την  απόφαση να  βιάσει  το δράστη,  με σκοπό τη δίκαιη  τιμωρία του στα

πλαίσια του δικαίου της ανταπόδοσης. 

Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι όλοι οι άνθρωποι είναι άξιοι σεβασμού, ακόμα

και οι εγκληματίες. Το να περιφρονεί κάποιος τους άλλους και να μην τους σέβεται σημαίνει ότι

τους αφαιρεί την ιδιότητα να είναι άνθρωποι και τους υποβιβάζει σε πράγματα, σύμφωνα με τον

Καντ. Υπάρχουν ποινές που είναι τόσο ατιμωτικές (π.χ. ο διαμελισμός του ανθρωπίνου σώματος)

και  εξαχρειώνουν την  ανθρωπότητα,  που  ακόμα  και  να  τις  παρακολουθήσει  κανείς  αισθάνεται

ντροπή που η ανθρωπότητα προβαίνει σε τέτοιες πράξεις, προσβάλλοντας τον ίδιο της τον εαυτό με

αυτό τον τρόπο.

Ο Καντ άσκησε σφοδρή κριτική στον Μπεκαρία. Ειδικότερα, ο Μπεκαρία ισχυρίστηκε ότι η

θανατική ποινή είναι  αθέμιτη,  επειδή  δε  θα  μπορούσε να περιλαμβάνεται  στο  αρχικό πολιτικό

συμβόλαιο, λόγω του ότι σε αυτή την περίπτωση κάθε πολίτης θα έπρεπε να δώσει τη συγκατάθεσή

του να χάσει τη ζωή του, αν ποτέ σκότωνε έναν άλλο συμπολίτη του (Kant, 1797 (2013): 335).

Όμως,  κατά τον  Μπεκαρία,  αυτό  το  επιχείρημα  δεν  ευσταθεί,  επειδή  η  συγκατάθεση θα  ήταν

αδύνατη, καθώς κανένας δεν μπορεί να διαθέσει τη ζωή του (Kant, 1797 (2013): 335). Δε θα έδινε

τη  ζωή  του,  ακριβώς  γιατί  για  αυτό  το  σκοπό  συντάχθηκε  το  κοινωνικό  συμβόλαιο,  για  την

προστασία της ανθρώπινης ζωής και όχι για την αφαίρεσή της.  

Συμπερασματικά, το κεντρικό σημείο στη θεωρία του Καντ είναι ότι τιμωρείται κάποιος,

γιατί προέβη σε μια αξιόποινη πράξη (Kant, 1797 (2013): 335). Τιμωρείται μόνο και μόνο επειδή

διέπραξε  μια  άδικη  πράξη,  και  όχι  για  τους  λόγους,  τις  σκοπιμότητες  ή  τα  αίτια  που  τον

παρότρυναν  να  παρανομήσει.  Η  ποινή  είναι  η  λογική  συνέπεια  του  συστήματος  απονομής

δικαιοσύνης, είναι μια κύρωση, ένα δεινό για αυτόν που παρανομεί, γιατί ειδάλλως δε θα υπήρχε η

κοινωνία ως θεσμός, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Σύμφωνα με τον Καντ, όταν ένας άνθρωπος

διαπράττει ένα έγκλημα, παραβιάζει την ελευθερία και τα δικαιώματα των συμπολιτών του. Αυτό

έχει ως αποτέλεσμα να χάνει  την ελευθερία του και να γίνεται  «αιχμάλωτος» του κράτους,  να

τίθεται υπό τη δικαιοδοσία του. Δεν είναι πια ελεύθερος πολίτης με δικαιώματα και υποχρεώσεις,

αλλά στερείται αυτών των ιδιοτήτων. Έχει περιέλθει σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, είναι πλήρως

εξαρτώμενος από το κράτος. Οι δολοφόνοι, που είναι κατά τον Καντ οι πιο ειδεχθείς εγκληματίες,

πρέπει να υποστούν τη θανατική ποινή, καθώς μια διαφορετική ποινή δε θα ήταν δίκαιη. 

«Όλα τα ηθικά υποκείμενα, και μέσα σε αυτούς είναι και οι παραβάτες, θα πρέπει, κατά τον

Καντ, να αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως ηγεμόνες στο βασίλειο της ηθικής. Θα πρέπει να

νομοθετούν για όλους δια των πράξεών τους, αλλά ταυτοχρόνως να υπόκεινται και οι ίδιοι,  ως

υπήκοοι, στους νόμους που θεσπίζουν. Όταν αυτόνομα επιλέξει κάποιος να ενεργήσει παραβατικά,
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δε θέτει τον εαυτό του στο έλεος των συμπολιτών του, δεν εξοβελίζεται από την κοινωνία, αλλά

τους καλεί, σεβόμενοι την αυτονομία του, να υπερασπιστούν την ‘‘τιμή’’ του, να γίνουν τιμωροί, να

υπακούσουν  στον  ‘‘καθολικό  νόμο’’  που  έθεσε  δια  της  πράξης  του  και  να  ανταποδώσουν,

επιβάλλοντας σ’ αυτόν την ποινή που επισύρει η συμπεριφορά του. Πρέπει να πάρει, θα έλεγε ο

Καντ, αυτό που του αξίζει» (Κιντή, 1998). Οι ίδιοι παραβάτες επέλεξαν ελεύθερα να πράττουν το

κακό και η κοινωνία τους το ανταποδίδει, όχι ως αντεκδίκηση, αλλά ως την επιλογή που οι ίδιοι

έκαναν.

Όπως  έχει  αναφερθεί  και  πιο  πάνω,  ο  Καντ  υποστηρίζει  ότι  οι  άνθρωποι  οφείλουν  να

μεταχειρίζονται τους ανθρώπους ως «σκοπούς καθαυτούς».  Όμως, πώς είναι δυνατόν να σέβονται

κάποιον, όταν τον σκοτώνουν ή τον βάζουν στη φυλακή; Με τη φράση «ως σκοπό» εννοείται ότι η

κοινωνία τον αντιμετωπίζει ως έλλογο άνθρωπο με αξιοπρέπεια, και όχι ως πράγμα, ως αντικείμενο

που έχει αγοραστική τιμή. Απεναντίας, τον αντιμετωπίζει ως αυτοσκοπό, ως υπεύθυνο υποκείμενο,

όχι μόνο για τη συμπεριφορά του, αλλά και για όλη του την ύπαρξη, που μπορεί ελεύθερα να

αποφασίσει τι θα κάνει με βάση τα δικά του κριτήρια για το τι είναι καλύτερο για το μέλλον του.

Τα έλλογα όντα είναι υπεύθυνα για τις συμπεριφορές τους και δίνουν λόγο για τις πράξεις τους,

τους ασκείται κριτική και τους επιβάλλονται ακόμα και ποινές, όταν σφάλλουν. Όταν οι άνθρωποι

τιμωρούνται, η κοινωνία τους καθιστά υπεύθυνους για τις πράξεις τους, επειδή οι ίδιοι επέλεξαν

ελεύθερα να πράξουν το κακό.

Ο Καντ, στο έργο του  Θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών,  στα πλαίσια της κατηγορικής

προσταγής έχει τονίσει ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να πράττει ταυτόχρονα με εκείνο το γνώμονα, ο

οποίος μπορεί συνάμα να γίνει και καθολικός νόμος (Kant, 1785 (1984): 81). Κάθε άνθρωπος, πριν

προβεί  σε  οποιαδήποτε  πράξη,  πρέπει  να  αναρωτιέται  εάν  θα  μπορούσε η  πράξη του να  γίνει

καθολικός νόμος.  «Τι θα συνέβαινε αν όλοι έκαναν το ίδιο;» Αυτή η ερώτηση είναι ένας τρόπος να

ελέγξει κάθε άνθρωπος αν η πράξη στην οποία πρόκειται να προβεί προωθεί τα προσωπικά του

συμφέροντα πάνω από τα αντίστοιχα συμφέροντα των συμπολιτών του. Στην περίπτωση που ένας

άνθρωπος είναι έτοιμος να προβεί στην πράξη της ανθρωποκτονίας, πρέπει να αναρωτηθεί τι θα

συνέβαινε, εάν όλοι οι άνθρωποι υιοθετούσαν τη συμπεριφορά του; Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα

εξαλειφόταν το ανθρώπινο είδος.

Όταν κάποιος δεν είναι υπεύθυνος, η κοινωνία δεν μπορεί να του καταλογίσει ευθύνες, δεν

είναι άξιος τιμωρίας. Εδώ, βέβαια, τίθεται το εξής ερώτημα: τι γίνεται στην περίπτωση των ψυχικά

αρρώστων  ή  των  ζώων;  Καθώς  ούτε  οι  μεν  ούτε  τα  δε  διαθέτουν  αυτοέλεγχο,  άρα  δεν  είναι

υπόλογοι για τις πράξεις τους και δε φέρουν καμία ευθύνη; (Rachels, 2012: 199). Μπορεί αυτό το

επιχείρημα  να  κριθεί  ως  ευσταθές;  Αν  ναι,  η  κοινωνία  δεν  μπορεί  να  έχει  την  απαίτηση  να

καταλάβουν γιατί τους φέρονται με τον αντίστοιχο τρόπο, πόσω μάλλον να καταλάβουν και οι ίδιοι
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την ίδια τους τη συμπεριφορά (Rachels, 2012: 199). Άρα η κοινωνία δεν έχει άλλη επιλογή από το

να τους χειραγωγήσει, αφού δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει ως έλλογα υποκείμενα, και να τους

αντιμετωπίζει ως αντικείμενα εμπράγματου δικαίου; Όταν κάποιος μαλώνει το σκύλο του, επειδή

έκανε μια ζημιά, το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να τον εκπαιδεύσει. Έτσι, όταν δεν υπάρχει

αυτονομία, δεν μπορεί να υπάρξει και ηθική ευθύνη (Sandel, 2013: 157).

Ένας  υποστηρικτής  του  Καντ  μπορεί  στη  θεωρία  να  ασπάζεται  τις  απόψεις  περί  της

θανατικής ποινής, όμως να είναι αντίθετος στην πρακτική εφαρμογή της, κι αυτό γιατί υπάρχει

περίπτωση  να  καταδικαστούν  και  αθώοι,  λόγω  δικαστικής  πλάνης  (Rachels,  2012:  198).

«Επομένως, στην απόφασή τους για το αν θα υποστηρίξουν την πολιτική της θανατικής ποινής, οι

υποστηρικτές του Καντ οφείλουν να σταθμίσουν την αδικία που ενέχουν κάποιες περιστασιακές

δικαστικές  πλάνες  με  την  αδικία  που  προκαλείται  από  ένα  σύστημα  που  επιτρέπει  σε

καταδικασμένους δολοφόνους να συνεχίζουν να ζουν» (Rachels, 2012: 198).

Από την άλλη πλευρά, ο αντίλογος στην καντιανή θεωρία βασίζεται στην αμφισβήτηση της

υιοθέτησης της αρχής του εγκληματία. Γιατί η κοινωνία να μην υιοθετήσει τις δικές της αρχές και

να  υιοθετήσει  τη  συμπεριφορά  του  δράστη  μόνο  ως  παράδειγμα  προς  αποφυγήν;  Εάν  οι

εγκληματίες δεν είναι υπεύθυνα υποκείμενα, δεν έχει νόημα για την κοινωνία να τους τιμωρεί, εάν

όμως η κοινωνία αποδεχτεί ότι οι παραβάτες είναι έλλογοι δρώντες και επιλέγουν ελεύθερα το

κακό, η καντιανή ανταποδοτική θεωρία για την ποινή έχει αρκετά πειστικά επιχειρήματα (Rachels,

2012: 200). 

Ανακεφαλαιώνοντας, σύμφωνα με την ηθική θεωρία του Καντ περί των ποινών, η τιμωρία

δικαιολογείται,  εφόσον  έχει  αποδειχθεί  η  ενοχή  του  δράστη  και  για  κανένα  άλλον  λόγο,  λ.χ.

παραδειγματισμός ή αποτροπή ή ευχαρίστηση του κοινωνικού συνόλου. Ο ένοχος τιμωρείται μόνο

και μόνο γιατί εγκλημάτησε. Για λόγους ασφαλείας της κοινωνίας, ο Καντ υιοθετεί τόσο αυστηρές

τιμωρίες,  ώστε να διαφυλαχθεί  η συνοχή της  από κινδύνους  που θα οδηγούσαν μέχρι  και  στη

διάλυσή της. Επιπλέον, με βάση την αρχή της ισότητας, η δικαιοσύνη αποφασίζει ποια θα είναι η

κατάλληλη  μορφή  τιμωρίας  ανάλογα  με  το  έγκλημα.  Τέλος,  αν  και  η  ρήση  «οφθαλμόν  αντί

οφθαλμού» είναι αδύνατο να ισχύει για όλες τις περιπτώσεις των εγκλημάτων, μπορεί, παρ’ όλα

αυτά,  να  ακολουθείται  ως  γνώμονας  για  την  επιβολή  της  κατάλληλης  τιμωρίας.  Όσο  πόνο

προκάλεσε  κάποιος,  τόσο  πόνο πρέπει  και  να  υποφέρει.  Το  μειονέκτημα  της  θεωρίας  είναι  η

ενδεχόμενη  τιμωρία  ενός  αθώου,  αφού,  σύμφωνα  με  τη  θεωρία,  ένας  αθώος  δεν  αξίζει  να

τιμωρηθεί.
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Στη συνέχεια, θα εξεταστεί η ηθική θεωρία του ωφελιμισμού, με κύριους υποστηρικτές τον

John Stuart Mill και τον  Jeremy Bentham. Για τους ωφελιμιστές, είναι οι συνέπειες μιας πράξης

εκείνες  που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο.  Πιο  συγκεκριμένα,  αυτό που λαμβάνεται  υπόψη

είναι το κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα είναι ωφέλιμες ή όχι οι συνέπειες της πράξης για το άτομο

και το κοινωνικό σύνολο. Εάν τα αποτελέσματα μιας πράξης αυξάνουν την κοινωνική ευημερία

των ανθρώπων, τότε αυτή, όχι μόνο είναι απαραίτητη, αλλά και ηθικά επιβεβλημένη σύμφωνα με

τους ωφελιμιστές. Εάν πάλι μια πράξη περιορίζει την κοινωνική ευημερία, τότε θεωρείται ηθικώς

επιλήψιμη και πρέπει να αποφεύγεται. 

Για τον  Bentham μια πράξη είναι καλή, εάν προσφέρει στο άτομο μια ικανοποίηση, μια

ευχαρίστηση. Απεναντίας, μια πράξη χαρακτηρίζεται ως κακή, εάν προσφέρει πόνο και δυστυχία

στους  ανθρώπους.  Ο κύριος  κανόνας  για  τον  ωφελιμισμό  είναι  «η  μεγαλύτερη ευτυχία  για  το

μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων». Με τον όρο «ευτυχία», οι ωφελιμιστές εννοούν την ευχαρίστηση

και  την  παντελή  έλλειψη  πόνου,  ενώ  η  δυστυχία  ταυτίζεται  με  τον  πόνο  και  την  έλλειψη

ευχαρίστησης.  Οι  πράξεις  πρέπει  να  έχουν  ως  σκοπό  την  προαγωγή  της  ευτυχίας  και  της

ευχαρίστησης, αφού τότε μόνο μπορούν να χαρακτηριστούν ως ηθικά σωστές, ενώ, αντιθέτως, ως

ηθικά λανθασμένες και επιζήμιες χαρακτηρίζονται οι πράξεις που αυξάνουν τον πόνο. 

Επίσης, η αρχή της ωφέλειας πρέπει να λειτουργεί ως γνώμονας και για τους νομοθέτες και

για τους δικαστές, όσον αφορά στη θέσπιση των νόμων αλλά και την τιμωρία των εγκληματιών.

Ειδικότερα,  για  να  χαρακτηρίσουν  οι  δικαστές  μια  τιμωρία  δικαιολογημένη,  πρέπει  πρώτα  να

αξιολογήσουν τις πιθανές συνέπειές της. Εάν η τιμωρία μεγιστοποιεί την ευτυχία του συνόλου και

μειώνει τις λύπες, τότε είναι δικαιολογημένη. Εάν, όμως, γίνει το αντίστροφο, δηλαδή η πράξη

αυξάνει  τις  λύπες  και  τη  δυστυχία,  και  όχι  την  ευτυχία  του  συνόλου,  τότε,  όχι  μόνο  είναι

αδικαιολόγητη, αλλά σύμφωνα πάντα με τον ωφελιμισμό είναι και ηθικώς επιλήψιμη και πρέπει να

αποφεύγεται. Γενικότερα, για τον ωφελιμισμό, κάθε πράξη πρέπει να μεγιστοποιεί την ευτυχία της

κοινότητας ως συνόλου.

Τα εγκλήματα, σύμφωνα με τον ωφελιμισμό, έχουν την τάση να προάγουν τη δυστυχία στον

κόσμο και να μειώνουν την ευτυχία. Για να καταπολεμηθεί αυτή η κατάσταση, ώστε να μειωθεί η

εγκληματικότητα,  η τιμωρία δικαιολογείται  ως μέθοδος.  Ειδικότερα,  το έγκλημα και  η  τιμωρία

αυξάνουν τη δυστυχία στον κόσμο. Έτσι, για να καθοριστεί ο τρόπος της τιμωρίας ή η χρονική της

διάρκεια, καταλυτικό ρόλο διαδραματίζει πόσο έχει αυξηθεί η δυστυχία στο κοινωνικό σύνολο. Πιο

συγκεκριμένα, εάν το έγκλημα έχει αυξήσει τη δυστυχία σε μεγάλο βαθμό, τότε η τιμωρία θα είναι

αυστηρότερη, ώστε να αποκατασταθεί και η ισορροπία. Εάν πάλι όχι, τότε η τιμωρία θα είναι πιο

επιεικής. Συνεπώς, η τιμωρία είναι ανάλογη με τη σοβαρότητα κάθε εγκλήματος.

Πρώτα από όλα, η ύπαρξη της τιμωρίας μπορεί  να χαρακτηριστεί ως επωφελής για μια
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σειρά από  λόγους.  Για  παράδειγμα,  λειτουργεί  αποτρεπτικά  για  τους  μελλοντικούς  παραβάτες.

Όταν κάποιος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα τιμωρηθεί για μια πράξη του, θα το ξανασκεφτεί ή

θα έχει ενδοιασμούς εάν τελικά θα τελέσει ή όχι το έγκλημα. Στη συνέχεια, η τιμωρία θέτει σε

ανικανότητα τους παραβάτες, αφού για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τούς περιορίζει στη

φυλακή, με σκοπό να μην προκαλούν επιπλέον βλάβες στο κοινωνικό σύνολο. Ακόμη και αυτός

είναι ένας τρόπος προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Ύστερα, η τιμωρία ως μέθοδος βοηθά τους

παραβάτες να μην υποτροπιάσουν και διαπράξουν εκ νέου τα ίδια σφάλματα. Πρόκειται για τη

λεγόμενη μέθοδο της αποκατάστασης, ώστε οι δράστες να βελτιώσουν τον χαρακτήρα τους και να

μην προβούν στα ίδια σφάλματα ξανά. Συνεπώς, η τιμωρία μπορεί να χαρακτηρίζεται ως καθεαυτή

κακή, αλλά για όλους τους παραπάνω λόγους δικαιολογείται. 

Σύμφωνα με τον Bentham, ο πρωταρχικός σκοπός της κοινωνίας είναι να προστατεύει, όχι

μόνο  τη  ζωή,  αλλά  και  την  ιδιοκτησία  των  ατόμων  (Θεοδωρακόπουλος,  2007:  201).  Πιο

συγκεκριμένα, η ζωή από τη μία είναι πηγή ευδαιμονίας και από την άλλη η ιδιοκτησία είναι το

καλύτερο μέσο για την πραγμάτωση της ατομικής ευδαιμονίας  (Θεοδωρακόπουλος, 2007: 201).  Ο

Βentham δέχεται  ένα  ελάχιστο  όριο  τιμωρίας  του  ατόμου  όσον  αφορά  κολάσιμες  πράξεις

(Θεοδωρακόπουλος, 2007: 201). Όμως υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά: ο Bentham πίστευε ότι δεν

πρέπει να επιβάλλεται η ίδια ποινή σε όλους όσοι διαπράττουν το ίδιο αδίκημα. Κρίνει, δηλαδή,  ως

αναγκαία τη διάκριση της ποινής ανάλογα με τα άτομα και τις συνθήκες (Θεοδωρακόπουλος, 2007:

201). Δεν υπάρχει, με άλλα λόγια, μία ποινή, ενιαία, κοινή για όλους. Η ποινή έχει ως τελικό σκοπό

να εκφοβίσει τους υπολοίπους. Είναι ένα αναγκαίο «κακό» για τη ζωή του εγκληματία, ένα «κακό»

το οποίο έγκειται στην αφαίρεση της ευδαιμονίας και της ευτυχίας από τη ζωή του εγκληματία

(Θεοδωρακόπουλος, 2007: 201). Όμως ένας νέος εγκληματίας δεν έχει την ίδια συμπεριφορά με

έναν πεπειραμένο, μάλιστα ο πρώτος εκφοβίζεται περισσότερο. Για αυτόν το λόγο, η ποινή πρέπει

να είναι διαφορετική, ακόμη και αν πρόκειται για το ίδιο έγκλημα (Θεοδωρακόπουλος, 2007: 201).

Το σύστημα του ποινικού δικαίου, για να είναι δίκαιο, πρέπει σε κάθε συγκεκριμένο αδίκημα και

έγκλημα  να  επιβάλλει  μια  ειδική  και  συγκεκριμένη  ποινή  στον  εκάστοτε  εγκληματία

(Θεοδωρακόπουλος, 2007: 201).

Συνεπώς, σύμφωνα με τον  Bentham, τα αδικήματα πρέπει να ταξινομούνται με βάση τη

βλάβη  που  προκαλούν  στο  κοινωνικό  σύνολο.  Και  συγχρόνως  είναι  απαραίτητο  να  υπάρχει

αναλογία ανάμεσα στις ποινές και στα εγκλήματα. Οι ποινές δεν πρέπει να είναι δυσανάλογες των

εγκλημάτων, για παράδειγμα, οι μικροκλοπές δεν πρέπει να τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου.

Αντιθέτως, οι ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως πρέπει να τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου,

κατά τον  Bentham. Επιπροσθέτως,  ο  Bentham αναγνώριζε το δύσκολο και  πολύπλοκο έργο το

οποίο καλούνται οι νομοθέτες να φέρουν εις πέρας, αφού πρέπει να απονείμουν στους παραβάτες
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τη  σωστή τιμωρία,  σύμφωνα  πάντα με  τους  επιθυμητούς  στόχους  του  ωφελιμισμού,  ιδίως  την

αποτροπή. Η τιμωρία πρέπει πάντα να αντισταθμίζει το κέρδος του αδικήματος. 

Επιπλέον, ο Bentham κατά τη δεκαετία του 1770, ασχολήθηκε διεξοδικά με τη χρησιμότητα

της θανατικής ποινής. Πιο συγκεκριμένα, έγραψε ένα έργο με τίτλο  Principles of Penal Law και

οριοθέτησε τις αρχές του ποινικού δικαίου. Αρχικά, προέβη σε μια εμπεριστατωμένη εξέταση του

ζητήματος της θανατικής ποινής. Ακόμη παρουσίασε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της

χρήσης της εν λόγω μεθόδου και προσπάθησε να την αξιολογήσει σε περιπτώσεις π.χ. δολοφονίας,

σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, όπως η ισόβια κάθειρξη με καταναγκαστικά έργα. Ο  Bentham

πίστευε ότι η θανατική ποινή ως μέθοδος αποτροπής ήταν ανεπαρκής, επειδή ο εκφοβισμός γινόταν

συνήθως  στους  φτωχούς.  Παράλληλα,  και  ως  μέθοδος  τιμωρίας  θα  ήταν  ασυγχώρητη  σε

περιπτώσεις  δικαστικού λάθους,  καθώς δεν υπάρχει  θεραπεία για το θάνατο (Crimmins:  2015).

Ωστόσο, την έκανε δεκτή σε σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες ο δολοφόνος προκαλούσε μεγάλες

αναταραχές στο κοινωνικό σύνολο, ικανές να αποδιοργανώσουν και να διαλύσουν την κοινωνία,

εάν ο δράστης παρέμενε ζωντανός. Αυτό που αξίζει να τονισθεί είναι ότι η χαλάρωση της ποινικής

διαδικασίας και η αβεβαιότητα της τιμωρίας είναι δύο αιτίες που, σύμφωνα πάντα με τον Bentham,

ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να παρανομήσουν (Crimmins: 2015). Παρ’ όλα αυτά, κατά το τέλος

της ζωής του, εγκατάλειψε ακόμα και τις εξαιρέσεις και πίστευε ότι η θανατική ποινή δεν πρέπει να

ισχύει ως μέθοδος τιμωρίας για κανένα αδίκημα (Crimmins: 2015).

Από  την  πλευρά  του,  ο  Mill,  στο  έργο  του  Ωφελιμισμός παρουσιάζει  μια  σειρά  από

επιχειρήματα για τη δικαιολόγηση των ποινών και της τιμωρίας. Ο Mill μας πληροφορεί ότι πολλοί

δηλώνουν ότι είναι άδικο να τιμωρείται κάποιος για παραδειγματισμό και ότι η ποινή είναι δίκαιη,

μόνο όταν επιβάλλεται για το καλό εκείνου που την υφίσταται (Mill, 1861 (2002): V28). Δεν είναι

αδικία, άραγε, όταν επιλέγεται να θυσιαστεί ένα άτομο, χωρίς τη συγκατάθεσή του, για το καλό των

υπολοίπων;  Άλλοι  νομίζουν  ότι  τέτοιου  είδους  πράξεις  δεν  είναι  τίποτε  άλλο  από  ενέργειες

δεσποτισμού. Για αυτούς, είναι αδικία να τιμωρούνται άνθρωποι που διαθέτουν κρίση και νου, μιας

και διακυβεύεται μόνο το δικό τους καλό. Κατά πόσο είναι δίκαιο να εξαναγκάζεται ένα άτομο να

συμμορφώνεται με τις αντιλήψεις που έχουν οι άλλοι για το καλό του; Ο Mill ισχυρίζεται ότι είναι

δίκαιο να τιμωρούμε με σκοπό να αποτρέψουμε την πρόκληση δεινών σε άλλους και ότι  αυτό

αποτελεί άσκηση του νόμιμου δικαιώματος αυτοάμυνας των ανθρώπων (Mill, 1861 (2002): V28).

Προσπαθεί  να  εξετάσει  το  θέμα  σφαιρικά και  από όλες  τις  οπτικές  γωνίες,  καταλήγοντας  στο

συμπέρασμα  ότι  η  τιμωρία  είναι  δικαιολογημένη,  μόνο  όταν  ο  δράστης  μπορούσε  να  πράξει

διαφορετικά (Schefczyk).

Στη συνέχεια, ο Mill επικαλείται τον Robert Owen, έναν υποστηρικτή της κατάργησης της

θανατικής ποινής. Σύμφωνα με αυτόν, δεν πρέπει να επιβάλλεται καμία ποινή. Κι αυτό γιατί ο
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εγκληματίας  δεν  έπλασε  το  χαρακτήρα  του  από  μόνος  του,  αλλά  η  αγωγή  που  πήρε  και  οι

περιστάσεις που αντιμετώπισε τον έκαναν εγκληματία και επομένως δεν φέρει καμία ευθύνη. Για

τον Owen, είναι αδικία να τιμωρείται κάποιος για κάτι που δεν μπόρεσε να αποφύγει (Mill, 1861

(2002):  V28).  Υποστηρίζει,  μάλιστα,  ότι  οι  ποινές  θα  είναι  άνευ  σημασίας,  όταν  μέσω  της

συστηματικής ηθικής αγωγής μεταβληθεί η φύση των ανθρώπων (Mill, 1861 (2002): 216). Τότε, τα

δικαστήρια, οι ποινές και η τιμωρία θα είναι πλέον όλα περιττά. 

Όμως ο Mill δεν πείθεται ιδιαιτέρως από αυτό το επιχείρημα. Αντικρούει τους ισχυρισμούς

του Owen με ένα άλλο επιχείρημα, εξίσου πειστικό. Ο χαρακτήρας των ανθρώπων, ισχυρίζεται, δε

φτιάχνεται μόνο από τους άλλους αλλά και από το ίδιο το άτομο. Εάν το άτομο αισθανθεί ότι

επιθυμεί να τροποποιήσει το χαρακτήρα του, δεν μένει παρά να το κάνει (Mill, 1861 (2002): 217).

Τα  άτομα  έχουν  την  ίδια  επιρροή,  μπορεί  και  μεγαλύτερη,  στο  χαρακτήρα  τους  απ’ ό,  τι  το

κοινωνικό σύνολο. Το επιχείρημα αυτό από μόνο του είναι δύσκολο να αμφισβητηθεί. Όμως, το

ερώτημα που τίθεται εδώ είναι το κατά πόσο είναι δίκαιο να τιμωρείται κανείς για πράξεις που δεν

μπορεί να ελέγξει ή δεν είναι στο χέρι του; 

 Για να αποφευχθούν περαιτέρω δυσκολίες, επινοήθηκε ο μύθος ενός συμβολαίου, όπου όλα

τα μέλη της κοινωνίας δεσμεύτηκαν να υπακούουν στους νόμους και έδωσαν τη συγκατάθεσή τους

να  τιμωρούνται  για  κάθε  ανυπακοή  (Mill, 1861  (2002):  V28).  Τα  μέλη  παραχώρησαν  στους

νομοθέτες το δικαίωμα να επιβάλλουν ποινές, ειδάλλως σε αντίθετη περίπτωση να μην το είχαν, για

το καλό είτε των ατόμων είτε της κοινωνίας  (Mill, 1861 (2002):  V28). Έτσι, με αυτό τον τρόπο,

νομιμοποιείται  η  επιβολή  των  ποινών.  Συγχρόνως  νομιμοποιείται  και  η  ρήση  «volenti non fit

injuria», που σημαίνει ότι καμία πράξη δεν είναι άδικη, όταν συμβαίνει με τη συγκατάθεση εκείνου

που  θεωρείται  ότι  βλάπτεται  από  αυτή  (Mill, 1861  (2002):  V28).  Παρόλο  που  ως  επιχείρημα

φαίνεται  πειστικό και  χρησιμοποιήθηκε ως δικλείδα ασφαλείας για την αποφυγή περισσότερων

προβλημάτων, η εφαρμογή του ήταν δύσκολη. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα δικαστήρια αδυνατούν να

το  εφαρμόσουν,  όταν  οι  εκούσιες  δεσμεύσεις  παύουν  να  ισχύουν  σε  περίπτωση  εξαπάτησης,

πλάνης ή παραπληροφόρησης (Mill, 1861 (2002): V28).  

Περαιτέρω, ο Mill στο έργο του Περί Ελευθερίας προσπαθεί να απαντήσει σε μια σειρά από

ερωτήματα, όπως ποιο είναι το νόμιμο όριο της κυριαρχίας που ασκεί το άτομο στον εαυτό του ή

πότε αρχίζει η εξουσία της κοινωνίας. Ο Άγγλος φιλόσοφος θεωρεί ότι, αν η συμπεριφορά ενός

ατόμου δε θίγει παρά μόνο τα δικά του συμφέροντα ή θίγει τα συμφέροντα των άλλων, αλλά οι

τελευταίοι το επιθυμούν, τότε το άτομο πρέπει να έχει ελευθερία κινήσεων και να μην περιορίζεται

(Mill,  1859  (2014):  132).  Εάν  οι  πράξεις  ενός  ατόμου  αφορούν  τον  εαυτό  του  και  όχι  τα

συμφέροντα τρίτων, τότε το άτομο δεν είναι υπόλογο στην κοινωνία, είναι κύριος του εαυτού του.

Ωστόσο, εάν βλάπτουν τα συμφέροντα άλλων, τότε το άτομο βρίσκεται υπόλογο για τις πράξεις
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του. 

Κατά συνέπεια, στα πλαίσια μιας κοινωνίας τα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να ασχολούνται

με το τι κάνουν οι συνάνθρωποί τους ή αν ζουν ευπρεπώς. Το μόνο που πρέπει να τους απασχολεί

είναι  εάν  θίγονται  τα  δικά  τους  συμφέροντα  με  κάποιο  τρόπο.  Ο  Mill υποστηρίζει  ότι  στις

διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων είναι απαραίτητο μεν να τηρούνται κάποιοι γενικοί κανόνες,

ώστε να γνωρίζουν οι άνθρωποι και τα όριά τους, όσον αφορά στις προσωπικές τους υποθέσεις δε

τα άτομα έχουν κάθε  δικαίωμα να  εκδηλώνονται  αυθόρμητα (Mill,  1859 (2014):  134).  Τονίζει

ιδιαίτερα, μάλιστα, ότι θα ήταν ολέθριο σφάλμα, εάν ένα άτομο επιτρέψει στους άλλους να του

επιβάλλουν αυτό που εκείνοι κρίνουν ότι είναι το καλό του (Mill, 1859 (2014): 134). 

Μολαταύτα, εάν ένα άτομο προβαίνει σε πράξεις που είναι επιλήψιμες για τους άλλους και

θίγουν τα συμφέροντά τους, τότε, κατά το Mill, δικαιολογημένα θα δεχθεί την ηθική κατακραυγή,

τον ηθικό κολασμό μέχρι και την τιμωρία (Mill, 1859 (2014): 136). Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι

πράξεις αλλά και οι διαθέσεις που οδηγούν στις αντίστοιχες πράξεις, που θα επισύρουν την ίδια

ηθική αποδοκιμασία (Mill, 1859 (2014): 136). Το άτομο είναι υποχρεωμένο να φροντίζει τον εαυτό

του, εάν με αυτό τον τρόπο παραβιάζει τα καθήκοντα προς τους άλλους (Mill, 1859 (2014): 137).

Δηλαδή, τα καθήκοντα προς τον εαυτό του επιβάλλονται μόνο από την κοινωνία όταν συμπίπτουν

ταυτόχρονα  με  τα  καθήκοντα  προς  τους  άλλους,  ειδάλλως  το  άτομο  δεν  είναι  υπόλογο  στους

συνανθρώπους για τις πράξεις του (Mill, 1859 (2014): 137).

Επίσης, εάν ένα άτομο δυσαρεστεί κάποιο άλλο, μπορεί να του εκφράσει την αντιπάθειά του

ή να το αποφεύγει. Όμως, όταν κάποιος αρχίζει να παραβαίνει τους κανόνες που είναι απαραίτητοι

για  την  προστασία  των  συνανθρώπων του,  τότε  πρέπει  να  τιμωρείται.  Γιατί  οι  συνέπειες  των

πράξεών του δεν πλήττουν μόνο τον ίδιον αλλά και τους γύρω του (Mill, 1859 (2014): 138). Η

κοινωνία, ως προστάτης όλων των μελών της, πρέπει να του ανταποδώσει το κακό, πρέπει να του

επιβάλλει μια συγκεκριμένη ποινή, για να τον τιμωρήσει και μάλιστα πρέπει να φροντίσει η ποινή

να είναι αυστηρή (Mill, 1859 (2014): 138). Υπάρχει, επίσης, μια διάκριση ανάμεσα στην πλευρά

της ζωής ενός ατόμου που αφορά τον εαυτό του και σ’ εκείνη που αφορά τους άλλους (Mill, 1859

(2014): 138). Για ό, τι αφορά τον εαυτό του, η κοινωνία δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει και

οφείλει να αφήνει το άτομο να συμπεριφέρεται όπως νομίζει αυτό. Εντούτοις, όσον αφορά τους

άλλους,  η κοινωνία παρεμβαίνει και  τον υποχρεώνει  να ελέγξει τη συμπεριφορά του μέσω της

τιμωρίας.

Ειδικότερα, όταν κάποιος αδυνατεί, εξαιτίας της διαγωγής του, που θίγει αποκλειστικά και

μόνο τον εαυτό του, να εκπληρώσει κάποιο συγκεκριμένο καθήκον προς το κοινό, είναι ένοχος

αδικήματος κατά της κοινωνίας  (Mill, 1859 (2014): 141). «Κάθε φορά που υπάρχει βέβαιη ζημιά ή

βέβαιος  κίνδυνος  ζημιάς,  είτε  ενός  ατόμου είτε  του κοινού,  η  περίπτωση παύει  να ανήκει  στη
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σφαίρα της ελευθερίας και εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ηθικής ή του νόμου»  (Mill, 1859 (2014):

142).

Επιπλέον, κανείς δεν πρέπει να τιμωρείται, επειδή είναι απλώς μεθυσμένος ή δε φοράει τη

ζώνη ασφαλείας ή το κράνος του. Κι αυτό, γιατί θέτει σε κίνδυνο μόνο τον εαυτό του και όχι τους

υπολοίπους.  Αντιθέτως,  αν  ένας  αστυνομικός  είναι  εν  ώρα  υπηρεσία  μεθυσμένος,  πρέπει  να

τιμωρηθεί (Mill, 1859 (2014): 141). Όσον αφορά στην ενδεχόμενη ζημιά που μπορεί ένα άτομο να

προκαλέσει  στην κοινωνία  με  τη συμπεριφορά του,  η  οποία  ούτε  αθετεί  κάποια  συγκεκριμένη

υποχρέωση προς το κοινό ούτε επιφέρει αισθητή βλάβη σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο πλην του

ιδίου, η κοινωνία μπορεί να την υποστεί για χάρη της ανθρώπινης ελευθερίας  (Mill, 1859 (2014):

142). 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο  Mill υποστηρίζει ότι η αποφυγή βλάβης των μελών

μιας κοινωνίας είναι ο πρωταρχικός σκοπός, ώστε να δικαιολογείται ο καταναγκασμός ή η τιμωρία.

Ειδικότερα, το καλό του ατόμου, υλικό ή ηθικό, δεν αποτελεί επαρκή δικαιολόγηση της τιμωρίας

και το κράτος δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει. Το άτομο θα πρέπει να είναι κυρίαρχο του εαυτού

του, του σώματος και του πνεύματός του. Επιπλέον, δε θα πρέπει να κρίνεται αρνητικά για τις

εκάστοτε επιλογές του, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν το κοινωνικό σύνολο. Συμπερασματικά, οι

μόνες  πράξεις  για  τις  οποίες  ένα  πρόσωπο  είναι  υπόλογο  στην  κοινωνία  είναι  εκείνες  που

επηρεάζουν και βλάπτουν άλλα άτομα. Οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να κάνουν ό, τι

θέλουν, εφόσον δεν κάνουν κακό στους συνανθρώπους τους, κατά το Μιλλ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Mill εκφώνησε μια ομιλία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο με τίτλο:

«Υπάρχει ανάγκη ενδυνάμωσης των ποινών» σε μια περίοδο κατά την οποία διαπραγματεύονταν τη

θέσπιση και την ψήφιση ενός νομοσχεδίου σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής. Ο

Μιλλ, ωστόσο, έκανε γνωστές μια σειρά από απόψεις, που ξάφνιασαν τους ακροατές του, καθώς

υποστήριξε την ανάγκη που υπάρχει όσον αφορά στην ενδυνάμωση των ποινών και όχι στη μείωσή

τους.  Υποστήριξε,  μάλιστα,  τη  μη  κατάργηση  της  θανατικής  ποινής,  με  την  αιτιολογία  ότι

αποτρέπει, όχι τους σεσημασμένους, αλλά τους εν δυνάμει εγκληματίες. 

Ειδικότερα,  υποστήριξε  ότι  η  θανατική  ποινή  έχει  τεράστιο  όφελος,  όχι  μόνο  για  την

ανθρωπότητα, αλλά και για τους σκοπούς της ποινικής δικαιοσύνης.  Γι’ αυτό, θα ήταν μεγάλο

λάθος, κατά τη γνώμη του, να την καταργήσουν. Ο  Mill τασσόταν, λοιπόν, υπέρ της θανατικής

ποινής όσον αφορά φρικιαστικά εγκλήματα. Πιο συγκεκριμένα, η επιβολή της θανατικής ποινής

προκαλεί τρόμο στους ανθρώπους. Εάν γινόταν προσπάθεια να βρεθεί μια παρόμοια ποινή, τότε

σύμφωνα, με το Mill, θα υιοθετούνταν μια σειρά από φαινομενικά λιγότερο αυστηρές και συνεπώς

αναποτελεσματικές  αλλά  μακράν  σκληρότερες  τιμωρίες.  Τι  θα  διάλεγε  ένας  εγκληματίας;  Την

ποινή του θανάτου ή ισόβια κάθειρξη με σκληρή εργασία; Τι είναι προτιμότερο; Ο σύντομος πόνος
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ενός γρήγορου θανάτου ή ο εγκλεισμός σε έναν τάφο για ζωντανούς;

Είτε  η  θανατική  ποινή  υπάρχει  είτε  όχι,  δεν  έχει  μεγάλο  αντίκτυπο  στους

σκληραγωγημένους εγκληματίες. Αυτοί είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα της «κρεμάλας», την έχουν

ήδη αποδεχτεί  σε περίπτωση που τους  συλλάβουν,  σύμφωνα με το  Mill.  Αντίκτυπο έχει  στους

αθώους, οι οποίοι μπαίνουν στον πειρασμό να παρανομήσουν και ο φόβος της θανατικής ποινής

τους  αποθαρρύνει.  Γι’ αυτούς  τους  λόγους,  ο  Mill ισχυρίστηκε  ότι,  εάν  οι  ποινές  γίνουν  πιο

επιεικείς και, επιπλέον, καταργηθεί και η θανατική ποινή, τότε κινδυνεύουν να απομείνουν χωρίς

κάποια τελεσφόρο τιμωρία. Για αποτρεπτικούς λόγους, λοιπόν, πρέπει να διατηρηθούν οι τιμωρίες,

κατά το  Mill,  αφού υπάρχει μεγάλη ανάγκη ενδυνάμωσης παρά αποδυνάμωσής τους. Μάλιστα,

αυτό που τόνισε ήταν ότι οι αυστηρότερες ποινές πρέπει να κατανέμονται με βάση και το έγκλημα.

Η θανατική ποινή πρέπει να υπάρχει, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει η κοινωνική ευημερία στις

πόλεις. Ο Μιλλ πίστευε ότι, εάν αυτή έπαυε να ισχύει, οι δολοφονίες θα αυξάνονταν ραγδαία. 

Στην ομιλία του στο Κοινοβούλιο, ο Mill ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η θανατική ποινή μπορεί

να χάσει τη δύναμή της, εάν επιβάλλεται συνέχεια και ύστερα δεν εφαρμόζεται. Για παράδειγμα,

στην περίπτωση της κλοπής, ο δράστης πιθανώς να μην πιστεύει ότι θα τιμωρηθεί με τη θανατική

ποινή και να βασίζεται στον οίκτο των δικαστών για μια ηπιότερη ποινή. Αυτή η κατάσταση της μη

επιβολής των ποινών είναι  ανεπίτρεπτη για το  Mill και  μπορεί  να οδηγήσει τους πολίτες στην

ανομία. Πράγματι, εάν στην περίπτωση του φόνου, οι ένορκοι αρνούνταν να κρίνουν ως ένοχο το

δράστη ή οι δικαστές δεν τον καταδικάζουν σε θάνατο, τότε η ποινή του θανάτου σταδιακά θα

καταργούνταν. 

Στη συνέχεια του λόγου του, ο  Mill κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην περίπτωση δικαστικού

λάθους και στην τιμωρία ενός αθώου. Όταν ένας αθώος άνθρωπος καταδικάζεται σε θάνατο και η

απόφαση εφαρμόζεται, αλλά η αλήθεια, η οποία τον αθωώνει, βγαίνει στο φως εκ των υστέρων,

τότε είναι αργά πια. Ο Mill παραδέχεται ότι ούτε το λάθος μπορεί να διορθωθεί ούτε αποζημίωση

να δοθεί ούτε επανόρθωση είναι εφικτή. Κανένας άνθρωπος δεν είναι αλάνθαστος, για αυτόν το

λόγο χρειάζεται  εξονυχιστικός  έλεγχος  των αποδεικτικών στοιχείων και  ιδιαίτερη προσοχή στη

λήψη της απόφασης.  

Συνοψίζοντας,  η  τιμωρία,  σύμφωνα  με  τον  ωφελιμισμό,  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  ως

μέθοδος  αποτροπής,  ενώ  η  υιοθέτηση  της  θανατικής  ποινής  λειτουργεί  ως  ανασταλτικός

παράγοντας για τους υποψήφιους δολοφόνους. Αυτό που πρέπει να τονισθεί για άλλη μία φορά

είναι ότι οι ωφελιμιστές εξετάζουν τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχει η εκάστοτε τιμωρία

στην κοινωνία, καθώς και αν μέσω της τέλεσης της τιμωρίας προάγεται η ευτυχία. 

Περαιτέρω, αξίζει να σημειωθεί η σημασία του ρόλου της ελευθερίας, και δη της ατομικής,

στη θεωρία του Mill, ο οποίος υπερασπίστηκε, μέσα από τα έργα του, την ελευθερία της σκέψης,
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της έκφρασης και της προσωπικής επιλογής. Μπορεί αυτή την εποχή η ελευθερία της έκφρασης να

είναι δεδομένη, αλλά εκείνη την εποχή δεν ήταν, το αντίθετο μάλιστα. Βέβαια και τότε και τώρα

τίθεται  το  ερώτημα  του  εάν  θα  μπορούσε  ποτέ  να  γίνει  επιτρεπτή  και  ηθικά  αποδεκτή  η

καταπάτηση των δικαιωμάτων κάποιων ανθρώπων, μιας μειοψηφίας δηλαδή, μόνο και μόνο για να

υπάρχει περισσότερη ευτυχία για τους υπολοίπους, για την πλειοψηφία.  

 Η δικαιοσύνη και η αρχή της ωφέλειας μπορεί να συγκρουστούν. Ο τελικός σκοπός και των

δύο πρέπει να είναι το κοινό καλό, γιατί,  σύμφωνα πάντα με τη θεωρία του ωφελιμισμού, εάν

υπονομεύεται  συνέχεια η ευτυχία κάποιων ανθρώπων, μακροπρόθεσμα θα δημιουργηθούν στην

κοινωνία διαμάχες και αναταραχές και η ευτυχία δε θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το

οξύμωρο στη θεωρία του Mill είναι ότι από τη μία υπερασπίζεται μια σειρά από δικαιώματα και

ελευθερίες και από την άλλη είναι έτοιμος να θυσιάσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες κάποιων

μεμονωμένων ανθρώπων, με σκοπό να προαχθεί το μεγαλύτερο δυνατό καλό για το μεγαλύτερο

δυνατό αριθμών ανθρώπων.

Το μειονέκτημα του ωφελιμισμού είναι ότι θα δικαιολογούσε την τιμωρία και την καταδίκη

ενός  αθώου  ανθρώπου,  μόνο  και  μόνο  για  να  μην  υπάρχουν  αναταραχές  και  δυστυχία  στο

κοινωνικό  σύνολο  (Schefczyk).  Για  παράδειγμα,  εάν  σε  μια  κοινότητα  ένας  άνδρας  βίαζε  μια

γυναίκα  και  ξεσπούσαν  επεισόδια  και  αναταραχές  λόγω  του  γεγονότος,  σύμφωνα  με  την

ωφελιμιστική θεωρία, οι αστυνομικές αρχές θα μπορούσαν να βρουν έναν αθώο άνδρα και να τον

κατηγορήσουν για το βιασμό, μόνο και μόνο για να σταματήσουν οι αναταραχές και να επιστρέψει

η κοινωνία στους πρότερους ρυθμούς της. Με αυτό τον τρόπο θα είχε επιτευχθεί ο στόχος της

«μεγαλύτερης  ευτυχίας  για  τους  περισσότερους  ανθρώπους».  Το  κοινωνικό  σύνολο  θα  ήταν

ευχαριστημένο, γιατί θα νόμιζε ότι έχει βρεθεί ο ένοχος, και οι  διαμάχες και οι προστριβές θα

σταματούσαν. Παρ’ όλα αυτά, ένας αθώος άνθρωπος θα είχε πληρώσει για ένα έγκλημα που δε

διέπραξε, λειτουργώντας ως αποδιοπομπαίος τράγος.

Πρέπει, όμως, να αναφερθεί και ένα άλλο μειονέκτημα, το οποίο αφορά στον τρόπο με τον

οποίο μεταβάλλεται η τιμωρία ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Για παράδειγμα, εάν σε

μια πόλη γίνονται μικροκλοπές και οι κλέφτες είναι δύσκολο να συλληφθούν, τότε αυξάνεται το

επίπεδο της δυστυχίας μέσα στην κοινωνία. Εάν όμως ένας από τους κλέφτες συλληφθεί και οι

αρχές δεν ξέρουν πόσο αυστηρά να τον τιμωρήσουν, τότε, σύμφωνα με τον ωφελιμισμό, θα πρέπει

να  τιμωρηθεί  με  πολύ  αυστηρή ποινή,  λ.χ.  με  δέκα χρόνια  φυλάκιση.  Με αυτό τον  τρόπο θα

αποτρέπονται οι μελλοντικές κλοπές. Η τιμωρία του μπορεί να χαρακτηριστεί και ως άδικη, επειδή

δεν τιμωρήθηκε με βάση μόνο το δικό του αδίκημα, αλλά και με βάση τα αδικήματα που εν γένει

σημειώνονταν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην κοινωνία. Συνεπώς, για λόγους αποτροπής

μπορεί να εφαρμόζονται αυστηρές τιμωρίες σε ήσσονος σημασίας αδικήματα (Schefczyk). 
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Από τη μία πλευρά, η τιμωρία έχει ως κύριο σκοπό να αποτρέψει τους πολίτες από το να

εγκληματήσουν. Από την άλλη, οι εγκληματίες έχουν την πεποίθηση ότι δε θα συλληφθούν, και

έτσι δεν τους απασχολεί ιδιαίτερα η ποινή. Συνεπώς, δεν είναι απόλυτα σαφές εάν όντως η τιμωρία

ως μέθοδος αποτροπής λειτουργεί ικανοποιητικά ή απλώς το σύστημα αστυνόμευσης δεν κάνει

σωστά τη δουλειά του. Όμως η δικαιοσύνη δεν μπορεί να βασίζεται σε τέτοιες μεθόδους, γιατί στην

ουσία δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, ενώ μακροπρόθεσμα μια τέτοια στρατηγική θα οδηγήσει στη

διάλυση της κοινωνίας. 

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Καντ έφερε αντιδράσεις στην ωφελιμιστική θεωρία.

Πίστευε ότι ο ωφελιμισμός δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  Δεν

επιτρέπεται να επιβάλλει η κοινωνία ποινές γιατί προσδοκά από αυτές ωφέλιμα αποτελέσματα για

μεμονωμένα  άτομα  ή  γενικότερα  για  την  κοινωνία,  όπως  παραδειγματισμό,  σωφρονισμό  ή

πρόληψη, αλλά μόνο για λόγους δικαιοσύνης (Κιντή,1998). Επιπλέον, ο άνθρωπος δε διαθέτει μια

αγοραστική τιμή, όπως τα πράγματα, επομένως, δεν μπορεί ούτε να εξαγορασθεί ή να ανταλλαχθεί

και έτσι ούτε να χάσει την ανθρώπινη του αξιοπρέπεια (Κιντή, 1998). Συγχρόνως, ο Καντ πίστευε

ότι ο ωφελιμισμός θεωρούσε τους ανθρώπους μέσα για την επίτευξη κάποιων σκοπών, πράγμα που

δε  θα  πρέπει  είναι  ούτε  επιτρεπτό  ούτε  ανεκτό.  Όταν  φυλακίζεται  ένας  εγκληματίας  για  να

διασφαλιστεί η ευημερία ή η συνοχή της κοινωνίας, τότε αυτός χρησιμοποιείται μόνο προς όφελος

των άλλων, με άλλα λόγια εργαλειοποιείται. Αυτό, όμως, συνεπάγεται την παραβίαση ενός από

τους πιο θεμελιώδεις κανόνες του Καντ, ότι «δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε κανέναν μόνον ως

μέσο για την επίτευξη του σκοπού κάποιου άλλου». 
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Τέλος, θα εξεταστεί και η οπτική της φιλελεύθερης θεωρίας. Η κύρια δικαιολόγηση της

τιμωρίας στη φιλελεύθερη θεωρία είναι ότι η κοινωνία χρειάζεται την απειλή και την εφαρμογή της

τιμωρίας. Διαφορετικά, δε θα μπορούσε να υπάρχει κοινωνική συνοχή και ομαλότητα, αλλά θα

υπήρχε αδικία λόγω του ότι τα θύματα των εγκληματικών επιθέσεων θα υφίσταντο το κόστος της

θυματοποίησής τους (Bedau: 2015). Σε αυτήν τη θεωρία, κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα θύματα

και η προστασία τους. 

Η φιλελεύθερη θεωρία ξεκινά από το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που προβαίνουν σε

κάποιες επιβλαβείς συμπεριφορές για τους συμπολίτες τους (Bedau: 2015). Όμως, τα άτομα που

έχουν  πέσει  θύματα  τέτοιας  βλάβης  δεν  είναι  σωστό  ούτε  να  συγχωρήσουν  εκείνους  που  τα

έβλαψαν ούτε να υποστούν το μαρτύριο της σιωπής. Όμως ούτε αντίποινα από τα θύματα πρέπει να

γίνονται αποδεκτά (Bedau: 2015). Αντιθέτως, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν, να δικαστούν και

να  καταδικαστούν  από  τις  δικαστικές  αρχές  (Bedau:  2015).  Σε  μια  δίκαιη  κοινωνία,  η

θυματοποίηση χαρακτηρίζεται ως άδικη, λόγω του ότι παραβιάζονται τα ατομικά δικαιώματα των

ανθρώπων, κάτι που πρέπει να απαγορεύεται από τους νόμους και να τιμωρείται (Bedau: 2015). 

Άρα,  σε μια  κοινωνία που παίρνει  στα σοβαρά το ρόλο της  δικαιοσύνης,  οι  επιβλαβείς

συμπεριφορές εκ προθέσεως θα πρέπει να απαγορεύονται από τους νόμους, ενώ σε περίπτωση που

σημειωθούν,  πρέπει  να  καταδικάζονται  με  βάση  τους  νόμους  (Bedau:  2015).  Σε  αντίθετη

περίπτωση, η δικαιοσύνη και ιδίως το ποινικό δίκαιο θα έχει αποτύχει στο σκοπό του, που είναι να

προστατεύει  τους  ανθρώπους (Bedau:  2015).  Η καταδίκη συνιστά το αποτέλεσμα της  ποινικής

κύρωσης, που σχετίζεται με το ποινικό δίκαιο το οποίο ορίζει ορισμένες επιβλαβείς συμπεριφορές

ως εγκλήματα (Bedau: 2015).

 Όμως, σε μια δίκαιη κοινωνία, οι παράνομες επιβλαβείς συμπεριφορές θα ήταν καλύτερα να

εμποδίζονται,  να  προλαμβάνονται  δηλαδή  πριν  από  την  πραγματοποίησή  τους,  και  όχι  να

αντιμετωπίζονται εκ των υστέρων. Από τη μεριά της πολιτείας, η συμμόρφωση μέσω απειλής θα

πρέπει να προτιμάται σε σχέση με τη μη συμμόρφωση που έχει ως επακόλουθο τη σύλληψη, δίκη,

καταδίκη και τιμωρία (Bedau: 2015). Η συμμόρφωση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη το

άτομο είναι πρόθυμο και θέλει να συμμορφωθεί, με αποτέλεσμα να εσωτερικεύει τους κανόνες της

δίκαιης κοινωνίας. Αντιθέτως, στη δεύτερη το άτομο είτε είναι απρόθυμο είτε εκ προθέσεως δε

θέλει  να  συμμορφωθεί.  Παρ’ όλα  αυτά,  εάν  ένα  άτομο δεν  επιθυμεί  να  συμμορφωθεί,  τότε  η

απρόθυμη συμμόρφωση είναι η δεύτερη εναλλακτική και σε κάθε περίπτωση καλύτερη από την

καθόλου συμμόρφωση (Bedau: 2015). Η έννοια της απαγόρευσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο

σε  αυτήν  τη  θεωρία,  επειδή  διασφαλίζει  με  αυτό  τον  τρόπο  την  απρόθυμη  συμπεριφορά.  Σε

περίπτωση παραβίασης του ποινικού δικαίου έρχονται οι κυρώσεις της τιμωρίας (Bedau: 2015).

Επιπλέον,  όταν  κάποιος  αποφασίζει  να  συμμορφωθεί  προς  τους  νόμους,  το  κάνει  από
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σεβασμό στα  δικαιώματα των άλλων. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζει τους άλλους ως άτομα με

δικαιώματα που αξίζουν αμοιβαίο σεβασμό (Bedau: 2015). Σε αυτήν τη θεωρία, το σύστημα της

τιμωρίας είναι δομημένο πάνω στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Bedau: 2015). Είναι

καλύτερα να αυξηθεί η συμμόρφωση στους νόμους, λόγω του φόβου για την επιβολή κυρώσεων,

από το να παραβιάζονται οι νόμοι (Bedau: 2015). Εάν μια τέτοια κατάσταση γινόταν ανεκτή και οι

παραβάτες  δεν  υφίσταντο  κάποιο  κόστος,  ταυτοχρόνως  θα  έπρεπε  να  γίνει  ανεκτή  και  η

θυματοποίηση των αθώων (Bedau: 2015). Όμως αυτή η ανοχή θα ερχόταν σε αντίθεση με τον ηθικό

χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για αυτόν το λόγο, οι άνθρωποι που διαθέτουν λογική

και κριτική σκέψη αποφάσισαν να επιβάλλουν και στους εαυτούς τους και στους συμπολίτες τους

ποινικές κυρώσεις για ορισμένες παραβάσεις των νόμων (Bedau: 2015).

Οι κυρώσεις, βέβαια, μέσω της τιμωρίας μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά ως

ένα προληπτικό μέτρο μη συμμόρφωσης. Όμως η απειλή, για να γίνει αντιληπτή, πρέπει να είναι,

όχι  μόνο  νόμιμη,  αλλά  και  αξιόπιστη  (Bedau:  2015).  Η  νομιμότητα  αποδεικνύεται  από  την

προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και μέσω μιας σειράς συνταγματικών διαδικασιών,

καθώς και μέσω της ίσης προστασίας και αντιμετώπισης όλων των πολιτών από τους νόμους. Από

την  άλλη  πλευρά,  η  αξιοπιστία  αποδεικνύεται  από  το  πόσο  αποτελεσματικά  εφαρμόζονται  οι

κυρώσεις της τιμωρίας (Bedau: 2015).

Παρ’ όλα αυτά,  για να διατηρηθεί μια κοινωνία,  είναι απαραίτητο να υπάρχουν κάποιοι

περιορισμοί  στο  σύστημα  απονομής  δικαιοσύνης.  Για  τη  φιλελεύθερη  θεωρία  της  τιμωρίας,

τέσσερις είναι οι αρχές που κατέχουν σημαντικό ρόλο:

1. Οι τιμωρίες δεν πρέπει να είναι άγριες και απάνθρωπες και να εξευτελίζουν τους παραβάτες.

2.  Οι  τιμωρίες  που  επιβάλλονται  δε  θα  πρέπει  να  παραβιάζουν  και  να  καταπατούν  τα

δικαιώματα είτε των κατηγορουμένων είτε των καταδικασθέντων. Οι διαδικασίες πρέπει να

είναι νόμιμες και να ακολουθούνται με βάση τους νόμους. Επίσης, όλοι οι άνθρωποι πρέπει

να έχουν ίση μεταχείριση απέναντι στους νόμους.

3. Η βαρύτητα του εγκλήματος θα είναι αυτή που καθορίσει πόσο αυστηρή θα είναι η τιμωρία.

Όσο  πιο  σοβαρό  το  έγκλημα,  τόσο  πιο  αυστηρή  τιμωρία  αξίζει.  Η  σοβαρότητα  του

εγκλήματος σχετίζεται και με κάποιους άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, με το κατά

πόσο θα αποτρέψει τους ανθρώπους να διαπράξουν ξανά το ίδιο έγκλημα, τι αντίκτυπο θα

έχει αυτό στην κοινωνία, τι είδους βλάβη έχουν υποστεί τα θύματα ή κατά πόσο τίθεται

θέμα ασφάλειας των δικαιωμάτων.  

4.  Το αν θα είναι  μια τιμωρία αυστηρή ή όχι  και  πόσο εξαρτάται  και  από την αρχή του

μινιμαλισμού,  σύμφωνα  με  την  οποία  το  λιγότερο  είναι  και  καλύτερο.  Η  επιεικέστερη

τιμωρία πρέπει να προτιμάται συγκριτικά με μία πιο αυστηρή (Bedau: 2015).
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Η καταδίκη των κατηγορουμένων πρέπει να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η ευθύνη

που έχει κάθε εγκληματίας έναντι της ποινής του έγκειται στις πράξεις που έχει διαπράξει ο ίδιος

και  σε  ενδεχόμενες  παραλείψεις  του  ποινικού  συστήματος.  Οι  τιμωρίες  είναι  το  προϊόν  του

ποινικού συστήματος, σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις (Bedau: 2015).

Συνεπώς, για να υπάρχει συνοχή μέσα στην κοινωνία, εάν ένας παραβάτης είναι πραγματικά

ένοχος,  αξίζει  να  τιμωρηθεί.  Μολαταύτα,  θα  ήταν  αντιφατικό  για  μια  κοινωνία,  η  οποία  έχει

καθορίσει με νόμους ποιες συμπεριφορές είναι ποινικά κολάσιμες και τις αντίστοιχες τιμωρίες τους,

να μην εφαρμόζει τους νόμους της (Bedau: 2015). Εάν μια τιμωρία είναι δικαιολογημένη, πρέπει να

εφαρμόζεται.  Ειδάλλως,  θα  ήταν  άδικο  για  τους  νομοταγείς  πολίτες  να  ανέχονται  επιβλαβείς

συμπεριφορές,  διαιωνίζοντας  έτσι  μέσα  στην  κοινωνία  μια  ειδική  «κάστα»  ανθρώπων (Bedau:

2015).  Ακόμη,  η  τιμωρία  συνίσταται  σε  μια  σειρά  από  στερήσεις  που  έχουν  επιβληθεί  στους

παραβάτες  από  τα  δικαστήρια.  Ταυτοχρόνως,  για  να  υπάρχει  δικαιοσύνη,  η  κοινωνία  είναι

απαραίτητο  να  δαπανήσει  ένα  εύλογο  χρηματικό  ποσό  από  τους  πόρους  της,  προκειμένου  να

καταπολεμήσει την εγκληματικότητα και να αποτρέψει τη θυματοποίηση (Bedau: 2015).

Ανακεφαλαιώνοντας, στη φιλελεύθερη θεωρία η τιμωρία είναι δικαιολογημένη, αρκεί να

πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Οι τιμωρίες καθορίζονται από το βαθμό στον οποίο τα άτομα

συμμορφώνονται  ή  όχι  στους  νόμους,  λειτουργώντας  συνάμα  ως  κίνητρο  και  ως  απειλή  προς

συμμόρφωση.
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Βιοηθικά Ερωτήματα

 Υπάρχουν κληρονομικές εγκληματικές τάσεις;

Εάν  στο  μακρινό  μέλλον  αποδειχθεί  επιστημονικά  ότι  οι  παραβατικές  συμπεριφορές

οφείλονται σε γενετικούς παράγοντες, στο DNA των ανθρώπων, τότε θα αλλάξει ο τρόπος με τον

οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τόσο το έγκλημα όσο και την τιμωρία. Κι αυτό διότι θα τεθεί

αναπόδραστα  το  ερώτημα  του  κατά  πόσο  τα  ανθρώπινα  όντα  είναι  ελεύθερα  όταν  πράττουν:

κάνουν, πράγματι, αυτό που θέλουν να κάνουν ή μήπως αυτό καθορίζεται από τη φύση τους, τα

γονίδιά τους;

Η ικανότητα για δράση περιλαμβάνει για πολλούς ανθρώπους την άσκηση ελευθερίας. Η

ελευθερία είναι μια έννοια σύμφωνα με την οποία κάθε άτομο έχει την ικανότητα να ενεργήσει

διαφορετικά ανάλογα με τη χρονική στιγμή ή την περίσταση. Δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή, να

πράττει σήμερα με τον τρόπο κατά τον οποίο έπραττε στο παρελθόν ή θα πράττει στο μέλλον. Η

ελευθερία αποτελεί συστατικό όρο της ανθρώπινης πράξης και πηγή της ηθικής αξιολόγησής της

(Τσινόρεμα, 2006:230). Συνεπώς, το να είναι οι άνθρωποι υπεύθυνα όντα σημαίνει ότι διαθέτουν

μιαν «ελεύθερη βούληση» μέσω της οποίας μπορούν να ενεργήσουν ανεξαρτήτως επιθυμιών και

δεσμών  που  εκπορεύονται  από  φυσικά  αίτια  (Baggini &  Fosl,  2007:31).  Εάν  η  βούληση

καθορίζεται από εξωτερικούς προς αυτήν παράγοντες, όπως είναι το περιβάλλον ή τα γονίδια, τότε

αυτή ετεροκαθορίζεται, οπότε και μιλάμε για απουσία της ελεύθερης βούλησης. Αν, αντιθέτως, η

βούληση αυτοκαθορίζεται, τότε μιλάμε για ελεύθερη βούληση.  

Για ένα δρων υποκείμενο είναι σημαντικό να διαθέτει ένα είδος αυτοσυνειδησίας, δηλαδή

κάποιο  είδος  αυτογνωσίας  του  ποιος  είναι,  ποια  είναι  τα  στοιχεία  του  χαρακτήρα  και  του

συναισθηματικού του κόσμου, καθώς δεν έχει νόημα να θεωρείται ελεύθερο ένα δρων υποκείμενο

που δεν έχει συνείδηση των πράξεών του, για παράδειγμα, κάποιος που κοιμάται ή ένα άτομο στη

διάρκεια μιας ξαφνικής κρίσης επιληψίας (Baggini & Fosl, 2007:32). 

Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα ηθικά υποκείμενα και στα ηθικά δρώντα υποκείμενα, αφού

στη δεύτερη κατηγορία ανήκει  κάποιος  που έχει  ηθική ευθύνη, που μπορεί  να δράσει  ηθικά ή

ανήθικα, και ο οποίος κρίνεται για τις ενέργειές του, για το αν έχει δράσει καλώς ή κακώς, σε ηθικό

επίπεδο (Baggini & Fosl, 2007:253). Αυτά τα δρώντα άτομα είναι που ενεργούν ως υπεύθυνα και

ικανά να καταστρώνουν σχέδια, να δικαιολογούν τις πράξεις τους και να κάνουν τις κατάλληλες

επιλογές ώστε να πετύχουν τους σκοπούς τους (Τσινόρεμα, 2006: 227). 

Από την άλλη πλευρά, ηθικό υποκείμενο είναι  ένας άνθρωπος του οποίου τα πράγματα

μπορούν να πάνε καλά ή κακά και του οποίου τα συμφέροντα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα

υπόλοιπα  ηθικά  δρώντα  υποκείμενα  (Baggini &  Fosl,  2007:253).  Τα  ηθικά  υποκείμενα  έχουν,
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δηλαδή, δικαίωμα στην ηθική υπόσταση, πράγμα που σημαίνει ότι τα άλλα ηθικά όντα οφείλουν να

τα λαμβάνουν υπόψη. Για παράδειγμα, ένα νήπιο είναι, φυσικά, ηθικό υποκείμενο, παρ’ όλα αυτά,

δεν είναι ακόμα ηθικώς δρών υποκείμενο, δεν έχει ακόμα επίγνωση των πράξεών του ούτε του αν

αυτό που κάνει είναι σωστό ή λάθος (Baggini & Fosl, 2007:253).

Όταν  οι  επιθυμίες  και  οι  φόβοι  κυριεύουν  τα  άτομα  ως  αποτέλεσμα  φυσικών  και

κοινωνικών  αιτιών,  και  πάλι  οι  άνθρωποι  δεν  είναι  ελεύθεροι,  καθώς  βρίσκονται  πέραν  των

δυνατοτήτων του ελέγχου τους (Baggini & Fosl, 2007:33). Επίσης, όταν κάποιος ενεργεί αυστηρά

με βάση μιαν επιθυμία του, είναι δέσμιος της επιθυμίας αυτής και όχι ελεύθερος (Baggini & Fosl,

2007:33). 

Οι πράξεις που εκπορεύονται με αιτιώδη τρόπο από τον εαυτό ή το χαρακτήρα κάποιου,

χωρίς εξωγενή καταναγκασμό, ψυχαναγκασμό ή διανοητική ατέλεια, είναι ελεύθερες σύμφωνα με

τη θεωρία της «συμβατοκρατίας» (Baggini &  Fosl, 2007:31). Η θεωρία αυτή αποδέχεται ότι οι

ανθρώπινες  ενέργειες  προκαλούνται  από  προηγούμενα  γεγονότα  και  ότι  υπάρχει  η  λεγόμενη

«ελεύθερη βούληση», αρκεί οι  ανθρώπινες ενέργειες να μην αποτελούν το αποτέλεσμα έξωθεν

εξαναγκασμού ή εξωτερικής πίεσης (Baggini & Fosl, 2007:357). Αυτό ισχύει, γιατί οι άμεσες αιτίες

μιας πράξης βρίσκονται, υπό κάποια έννοια, εντός του προσώπου που τη διαπράττει ή αποτελούν

τμήμα του προσώπου αυτού, εάν,  μάλιστα, η πράξη αυτή απορρέει και  από το χαρακτήρα του

ατόμου, τότε αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ελεύθερη (Baggini & Fosl, 2007:358). Εάν, για

παράδειγμα, πηδήξει κάποιος από το παράθυρο, επειδή έτσι επέλεξε, το κάνει ελεύθερα (ακόμα και

εάν αυτή η επιλογή του προκλήθηκε από κάτι). Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για κάποιον που θα τον

πετάξουν από το παράθυρο ενάντια στη θέλησή του: αυτή η πράξη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως

ελεύθερη (Baggini & Fosl, 2007:358). 

Ο Χάρι Φράνκφουρτ έχει υποστηρίξει ότι, ακόμα και εάν αληθεύει ότι δεν μπορούμε να

κάνουμε  αλλιώς,  έχει  νόημα  να  χαρακτηριστεί  η  πράξη  ενός  ανθρώπου  «ελεύθερη».  Για  να

εξηγήσει την άποψή του, μας καλεί να σκεφτούμε ότι κάποιος κατέχει μια κρυφή συσκευή για να

αναγκάζει τους συνανθρώπους του να κάνουν το Χ, αλλά δεν τη χρησιμοποιεί, παρά μόνον εάν

εκείνοι κάνουν κάτι άλλο εκτός του Χ. Εάν, λοιπόν, επιλέξουν πράγματι να κάνουν το Χ, είναι

αληθές τόσο ότι δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, επειδή δεν είχαν εναλλακτικές, όσο και ότι το

επέλεξαν ελεύθερα, σύμφωνα πάντα με το Φράνκφουρτ (Baggini & Fosl, 2007:358).    

Βεβαίως, σήμερα δεν υπάρχουν ακόμα επαρκείς αποδείξεις για να υποστηριχθεί μια σχέση

ανάμεσα στην εγκληματικότητα και σε συγκεκριμένα γονίδια. Εάν, όμως, μπορούσε να αποδειχθεί

κάτι  τέτοιο,  αυτό  θα  συνεπαγόταν  ριζικές  αλλαγές  στον  τρόπο  με  τον  οποίο  αποδίδεται  η

δικαιοσύνη και επιβάλλεται η τιμωρία (Vardy &  Grosch, 2013:263). Αυτομάτως θα άνοιγε ένας

καινούριος δρόμος για το γενετικό έλεγχο, όχι μόνο των εμβρύων αλλά και των ανθρώπων. Θα
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δημιουργούνταν,  πρώτα  απ’ όλα,  το  ερώτημα  αν  η  γενετική  τροποποίηση  των  ανθρώπων που

διαθέτουν  τα  αντίστοιχα  γονίδια  θα  ήταν  υποχρεωτική  ή  όχι.  Οι  συνέπειες  του  γενετικού

ντετερμινισμού θα εξεταστούν παρακάτω, αφού πρώτα γίνει μια προσπάθεια να διερευνηθεί εάν

υφίσταται ο ντετερμινισμός αυτός.

Όταν κάποιος δηλώνει ότι ένα άτομο είναι φύσει εγκληματίας, εννοεί ότι υπάρχει «κάτι»

στο αίμα του,  στα  γονίδιά  του,  που προκαθορίζει  την  εγκληματική  πορεία  του  συγκεκριμένου

ατόμου  (Θηραίος,  2004:45).  Σύμφωνα  με  αυτή  την  άποψη,  όλα  -οποιαδήποτε  συμπεριφορά  ή

βιολογική  αντίδραση  του  ατόμου-  μπορούν  να  αναχθούν  στα  γονίδια  του  οργανισμού  του

(Θηραίος, 2004: 46). Σύμφωνα, λοιπόν, με το γενετικό ντετερμινισμό τα πάντα ελέγχονται από τα

γονίδια. 

Τα γονίδια δεν είναι  τίποτε άλλο παρά ένα κομμάτι  DNA, που από μόνο του δεν είναι

τίποτα, το οποίο ζωντανεύει, όμως, όταν μπαίνει μέσα σε ένα κύτταρο (Θηραίος, 2004:47). Ένας

ακραίος  ντετερμινιστής  θα  υποστήριζε  ότι,  όταν  μπαίνει  το  DNA μέσα  στο  κύτταρο,  το

καταλαμβάνει,  όμως κάτι  τέτοιο δε συμβαίνει  στην πραγματικότητα (Θηραίος,  2004:47).  Αυτό,

όμως,  που  συμβαίνει  είναι  ότι  τα  γονίδια  δίνουν  την  πληροφορία  για  την  κατασκευή  των

πρωτεϊνών,  οι  οποίες  έχουν  μια  λειτουργία,  σε  αντίθεση  με  τα  γονίδια  (Θηραίος,  20004:47).

Πολλαπλά  αντίγραφα  των  γονιδίων  μαζί  συνθέτουν  το  γονιδίωμα,  το  οποίο  είναι  πολλαπλώς

διπλασιασμένο και διαφοροποιημένο λίγο, ειδάλλως θα αφανιζόταν μέσω της φυσικής επιλογής και

της  εξέλιξης  (Θηραίος,  2004:53).  Το  γονιδίωμα  έχει  τη  δυνατότητα  ρύθμισης,  κάλυψης,  και

αλληλοκάλυψης. Για παράδειγμα, εάν ένα γονίδιο λείπει, μπορεί να το αντικαταστήσει ή να το

συμπληρώσει  με ένα άλλο, ώστε να μην υπάρξει  πρόβλημα και  ο  οργανισμός να μπορέσει  να

επιβιώσει (Θηραίος, 2004:54). Συνεπώς, η γενετική προδιάθεση δεν παραπέμπει σ’ ένα και μόνο

γονίδιο, αντιθέτως, ακόμα και εάν ένα χαρακτηριστικό έχει επηρεαστεί γενετικά, συμβάλλουν σε

αυτό πολλά γονίδια (Φύτρου, 2014). 

Κάθε γονίδιο είναι διαφορετικό στον κάθε άνθρωπο, υπάρχει, με άλλα λόγια, ατομικότητα

του γονιδιακού υλικού (Θηραίος, 2004:52). Αυτή η ατομικότητα, σε συνδυασμό με το περιβάλλον

όπου ζει κάποιος, καθορίζει εάν μια συγκεκριμένη μορφή γονιδίου θα εκδηλωθεί ή όχι (Θηραίος,

2004:52). Εάν γενικότερα οι προδιαθέσεις εντοπιστούν, τότε οι άνθρωποι πρέπει να προσέχουν σε

σχέση με το περιβάλλον τους, όχι σε σχέση με τα γονίδιά τους (Θηραίος, 2004:52). Ακόμη και αν

υπάρχει  όντως  γενετική  προδιάθεση για  το  έγκλημα,  αυτό  δε  σημαίνει  αυτομάτως  ότι  όλες  οι

ανθρώπινες πράξεις καθορίζονται μόνο από γενετικούς παράγοντες (Vardy & Grosch, 2013:265).

Το αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης του γονότυπου με το περιβάλλον λέγεται

φαινότυπος (Ζούρος, 2013:486). Η συμπεριφορά είναι ένα φαινοτυπικό χαρακτηριστικό, όπως είναι

το βάρος ή το ύψος, και δεν προσδιορίζεται μόνο από ένα σημείο αλλά από ένα εύρος σημείων
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(Ζούρος, 2013:488). Αυτό το φαινοτυπικό φάσμα, δηλαδή το εύρος μέσα στο οποίο θα κινηθεί το

κάθε άτομο, καθορίζεται από το γονότυπό του (Ζούρος, 2013:488). Ο γονότυπος προσδιορίζει το

φάσμα και όχι συγκεκριμένα ένα σημείο. Το συγκεκριμένο σημείο στο οποίο θα βρεθεί το άτομο

μέσα στο φάσμα, σε μία δεδομένη στιγμή, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (Ζούρος, 2013:488).

Τα ανθρώπινα  όντα  είναι  αρκετά  σύνθετα  και  η  ανθρώπινη  συμπεριφορά δεν  εξηγείται

μονόπλευρα,  δεν  επηρεάζεται,  δηλαδή,  μόνο  γενετικά  αλλά  και  από  την  ανατροφή,  από  το

περιβάλλον στο οποίο ζουν και  μεγαλώνουν οι  άνθρωποι  (Vardy &  Grosch,  2013:264).  Πάντα

υπάρχει  μια μεσότητα,  δηλαδή κάποια συμμετοχή έχουν τα γονίδια και  κάποια το περιβάλλον,

όμως  υπάρχει  ένας  πολύ  σημαντικός  παράγοντας  που  δεν  πρέπει  να  λησμονηθεί:  είναι  το

απρόβλεπτο  της  κάθε  κατάστασης,  το  τι  πραγματικά  θα  συμβεί  (Θηραίος,  2004:56).  Για

παράδειγμα, τα γονίδια είναι όπως οι παίχτες μια ομάδας: χωρίς παίχτες δεν υπάρχει παιχνίδι, αλλά

είναι  απρόβλεπτο  ποιο  πλάνο  και  ποιος  τρόπος  παιχνιδιού  θα  εξελιχθεί,  υπάρχουν  πολλές

δυνατότητες,  αλλά δεν  είναι  σίγουρο  εκ  των προτέρων  να  προβλεφθεί  το  τι  ακριβώς  θα  γίνει

(Θηραίος, 2004:56). 

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ βεβαιότητας και πιθανότητας, μεταξύ προδιαγραφής και

αποτελέσματος (Ζούρος, 2013:493). Ο γονότυπος προδιαγράφει αλλά δεν καθορίζει το φαινότυπο:

μάλιστα,  σε  σχέση  με  άλλες  μορφές  ζωής,  ο  άνθρωπος  διαφέρει  στο  ότι  έχει  τη  δύναμη  να

εμποδίσει τις βιολογικές προδιαγραφές από το να εξελιχθούν σε κοινωνικά τετελεσμένα, δεν μπορεί

να  τις  εξαλείψει  αλλά  μπορεί  να  τις  χαλιναγωγήσει  (Ζούρος,  2013:493).  Αν  οι  γενετικές

προδιαθέσεις αφεθούν να εκφραστούν, μπορεί να λειτουργήσουν είτε αρνητικά είτε θετικά για το

κοινωνικό σύνολο (Ζούρος, 2013:493). Το θέμα είναι το άτομο να μπορέσει να αναδείξει και να

καλλιεργήσει εκείνες τις γενετικές προδιαγραφές που λειτουργούν θετικά για το κοινωνικό σύνολο

(Ζούρος, 2013:494). Ο άνθρωπος, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να παρεμβάλλεται μεταξύ γονοτύπου

και φαινοτύπου και αυτή η βιολογική διαφορετικότητά του δε θα έπρεπε να τρομάζει και να φοβίζει

τις κοινωνίες ούτε να τις ενοχλεί, αντιθέτως, θα έπρεπε να χρησιμοποιείται υπέρ του κοινωνικού

συνόλου (Ζούρος, 2013:494).

Η εικόνα του ελεύθερου, ανεξάρτητου, λογικού ανθρώπου που στηρίζεται μόνο στον εαυτό

του και έχει τον πλήρη έλεγχο των μηχανισμών λήψης αποφάσεων μπορεί να είναι δελεαστική

αλλά συνιστά και μια ψευδαίσθηση (Baggini & Fosl, 2007:307). Ο άνθρωπος είναι ένα «μείγμα»

γενετικών και άλλων σωματικών χαρισμάτων καθώς και αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής του με το

περιβάλλον του,  αλληλεπίδραση η οποία  εμπεριέχει  και  την  επιρροή από την οικογένεια,  τους

φίλους, ακόμα και από τις διαφημίσεις (Baggini & Fosl, 2007:307).  
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 Μπορεί να γίνει υποχρεωτική η γενετική τροποποίηση των ανθρώπων;

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται,  λοιπόν,  είναι  και  το  εξής:  Εάν όντως  αποδειχθεί  ότι

υπάρχει  σχέση  ανάμεσα  στο  έγκλημα  και  σε  ορισμένους  γενετικούς  παράγοντες,  θα  γινόταν

υποχρεωτική η γενετική τροποποίηση ανθρώπων, ακόμα και παιδιών, που έχουν αυτά τα γενετικά

χαρακτηριστικά; Αν αποδεικνυόταν κάτι τέτοιο, μήπως θα άνοιγε ο δρόμος για το γενετικό έλεγχο

των  εμβρύων,  με  τη  δικαιολογία  της  εξάλειψης  των  εγκληματικών  τάσεων;  Όμως  μια  τέτοια

πρακτική δε συνιστά μέθοδο ευγονικής; Και την τελική απόφαση ποιος θα τη λάμβανε, οι γονείς ή

η κοινωνία;

Ο Julian Savulescu, καθηγητής «πρακτικής ηθικής» στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, έχει

υποστηρίξει  ότι  οι  γονείς  είναι  ηθικά  υποχρεωμένοι,  όταν  υπάρχει  διαθέσιμη  τεχνολογία,  να

τροποποιούν γενετικά τα παιδιά τους (Φύτρου, 2014). Με τη φράση «ηθικά υποχρεωμένοι», εννοεί

ότι πρέπει να το κάνουν από μόνοι τους, όχι επειδή εξαναγκάζονται από το νόμο να το κάνουν

(Φύτρου, 2014). Συνεχίζοντας, υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο ήδη γίνεται στον προγεννητικό έλεγχο,

κατά  τον  οποίο  τα  έμβρυα  εξετάζονται  για  διαταραχές,  για  παράδειγμα  για  σύνδρομο  Down.

Αναρωτιέται, λοιπόν, γιατί να μη γίνεται το ίδιο και σε σχέση με άλλα γονίδια που επηρεάζουν την

ποιότητα ζωής των παιδιών (Φύτρου, 2014). Ο ίδιος δηλώνει ότι, εάν είχε έναν αριθμό εμβρύων και

μπορούσε να ελέγξει τα γονίδια που σχετίζονται με τον έλεγχο των παρορμήσεων, θα ήθελε να έχει

ένα παιδί που ως ένα βαθμό θα έλεγχε τις παρορμήσεις του (Φύτρου, 2014). 

Ο  Savulescu πιστεύει  ότι,  αν  και  μια  τέτοια  πρακτική  μπορεί  να  θεωρηθεί  μέθοδος

ευγονικής, η διαφορά με τους Ναζί έγκειται στο ότι οι  τελευταίοι επέβαλλαν τις επιλογές τους

στους  ανθρώπους,  εξαναγκάζοντάς  τους  να  κάνουν  πράγματα  χωρίς  τη  θέλησή  τους  (Φύτρου,

2014). Αντιθέτως, για το Savulescu, η βασική αρχή θα πρέπει να είναι η ελευθερία: οι άνθρωποι θα

πρέπει,  όχι  μόνο  να  είναι  ελεύθεροι  να  κάνουν  τις  επιλογές  τους,  αλλά  και  να  τους  δίνεται

πρόσβαση  στην  τεχνολογία,  ώστε  να  βελτιώσουν  τη  ζωή  τη  δική  τους  και  των  παιδιών  τους

(Φύτρου, 2014). Αν επιλέξουν να μην τη χρησιμοποιήσουν, για δικούς τους λόγους, αυτό είναι

επιλογή τους.  Με αυτό τον  τρόπο προστατεύεται  η  ελευθερία  τους  και  δεν  αναπαράγονται  τα

ναζιστικά ιδεώδη της  ευγονικής  (Φύτρου,  2014).  Παρ’ όλα αυτά,  εγείρονται  πολλά ερωτήματα

κριτικής από τις απόψεις του Savulescu, όπως, για παράδειγμα, ποιοι έχουν την ηθική υποχρέωση

να παρέχουν την απαιτούμενη τεχνολογία στους γονείς, ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτή ή αν το

περιβάλλον διαδραματίζει κάποιο ρόλο στη θεωρία του. Στην παρούσα εργασία δε θα εξεταστούν

εις  βάθος  οι  απόψεις  του  καθηγητή  Savulescu,  απλώς  έγινε  μια  μικρή  αναφορά  σε  αυτόν,

προκειμένου να σκιαγραφηθούν οι διαφορετικές ηθικές απόψεις που επικρατούν στον ακαδημαϊκό

χώρο.  

Εάν ο  γενετικός  έλεγχος  των  εμβρύων επιτρεπόταν,  τότε  θα  αποτελούσε  προσβολή της
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προσωπικής ελευθερίας και της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου. Ο Γιούργκεν Χάμπερμας έχει

υποστηρίξει  ότι  η  γενετική  παρέμβαση  είναι  επιλήψιμη,  επειδή  παραβιάζει  τις  αρχές  της

αυτονομίας  και  της  ισότητας  (Sandel,  2013:99).  Παραβιάζει  την  αυτονομία,  διότι  τα  γενετικά

προγραμματισμένα άτομα δεν μπορούν να θεωρούν για τον εαυτό τους ότι είναι «οι μοναδικοί

δημιουργοί της ιστορίας της ζωής τους». Με άλλα λόγια, παραβιάζεται η αυτονομία των παιδιών

και  «του  δικαιώματός  τους  σε  ένα  ανοιχτό  μέλλον».  Αλλά  και  από  την  πλευρά της  ισότητας,

καταστρέφονται οι συμμετρικές σχέσεις μεταξύ ελεύθερων και ίσων ανθρώπων μεταξύ των γενεών

(Sandel,  2013:99).  Υπάρχει  μια  ασυμμετρία  από  τη  στιγμή  που  οι  γονείς  δέχονται  να  γίνουν

σχεδιαστές των παιδιών τους, λαμβάνοντας μια ευθύνη για τη ζωή τους, η οποία δεν μπορεί να

χαρακτηριστεί ως αμοιβαία (Sandel, 2013:100). Ένα γενετικά σχεδιασμένο παιδί είναι υπόχρεο και

υπαγόμενο σε ένα άλλο πρόσωπο (το σχεδιαστή γονέα) κατά τρόπο που δεν ισχύει για ένα παιδί

στο οποίο δεν έχουν επέμβει γενετικά (Sandel, 2013:101).

Επιπλέον, ίσως καταλήγαμε σε αλλαγές στη σύλληψη των παιδιών, η οποία δε θα γινόταν

πια με φυσική γονιμοποίηση αλλά στο εργαστήριο, ώστε να παραχθούν γενετικά τροποποιημένα

άτομα  με  εκπληκτικές  διανοητικές  ιδιότητες,  χωρίς  κανένα  είδος  ψεγαδιού,  με  στόχο  την

«τελειοποίηση» (Τσινόρεμα, 2006:214, 218). Από την αρχή της σύλληψης ενός ατόμου, κάποιοι

«άλλοι», πιθανόν η οικογένειά του, θα έχει προεπιλέξει αμετάκλητα, όχι μόνο να του αφαιρέσει

ενδεχόμενα γονίδια εγκληματικότητας, αλλά να αλλάξει ή να προσθέσει γονίδια, ώστε το έμβρυο

να αναπτύξει συγκεκριμένες «ικανότητες» ή «επιθυμίες», προτού καν γεννηθεί, διαμορφώνοντας

έτσι με κάποιο τρόπο το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του (Τσινόρεμα, 2006:245-246). Αυτό

θα έχει ως συνέπεια ότι οι «άλλοι» θα είναι υπεύθυνοι για το παιδί που θα έρθει στο κόσμο, εκείνοι

που «σχεδίασαν» το γενετικό του προφίλ πριν ακόμη από τη γέννησή του (Τσινόρεμα, 2006:246).

Έτσι,  όμως,  θα  δημιουργούνταν  ένας  καινούργιος  πατερναλισμός,  που  θα  οδηγούσε  στην

εργαλειοποίηση της ανθρώπινης ζωής, με τρόπο μη αναστρέψιμο (Τσινόρεμα, 2006:246).  

Πού τίθενται, λοιπόν, τα όρια αυτών των γενετικών επεμβάσεων; Νομίζω ότι το όριο τίθεται

εκεί όπου οι γενετικές παρεμβάσεις αρχίζουν να «προσβάλλουν» τον άνθρωπο ως οντότητα και ως

προσωπικότητα,  εκεί  όπου  οδηγούν  στη  μείωση  της  αξιοπρέπειάς  του  ή  στον  περιορισμό  της

ελευθερίας του, στο σημείο όπου δεν υπάρχει πια αναγνώρισή του από την κοινότητα ως πρόσωπο

άξιο σεβασμού.

Εκτός από τα παραπάνω, η γενετική παρέμβαση θα δημιουργούσε και ένα σωρό ηθικούς

προβληματισμούς σχετικά με το τι είναι πράγματι «φυσιολογικό» ή και ακόμα τι είναι νόμιμο και τι

παράνομο.  Μήπως  ο  τελικός  σκοπός  είναι  να  φτιαχτεί  ένας  είδος  «υπερανθρώπου»,  όπως

υποστήριζε και ο Νίτσε, με επιδιωκόμενες υπερφυσικές ιδιότητες, σωματικές και νοητικές; Μπορεί

η εξέλιξη του ανθρώπινου γένους να μην έρθει εξελικτικά με την πάροδο εκατομμυρίων χρόνων,

38



αλλά εν μια νυκτί;  

Επιπλέον, δημιουργείται κίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο, καθώς ο χαρακτηρισμός ενός

ατόμου  ως  «φύσει  εγκληματία»  ή  «φύσει  προβληματικού»  οδηγεί  σ’ ένα  διαφορετικό  είδος

ρατσισμού  και  αποκλεισμού  μέσα  στην  κοινωνία  (Θηραίος,  2004:55).  Όμως,  πώς  γίνεται  να

αποδεικνύεται ότι τα παιδιά των Αφροαμερικανών είναι πιο επιρρεπή στο έγκλημα από ό, τι τα

παιδιά των λευκών (Vardy & Grosch, 2013:265); Δε θα υπάρξει ένας νέος κοινωνικός ρατσισμός,

εάν διαγνωσθούν ότι φέρουν κάποια γονίδια εγκληματικότητας, με επακόλουθο να παγιωθεί ένας

νέος μαζικός τρόπος αντιμετώπισης; Η μελέτη του γονιδιώματος κατέρριψε το μύθο του ρατσισμού,

καθώς αποκαλύφθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές γενετικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων που

να  δικαιολογούν  τη  διάκρισή  τους  σε  φυλές,  αφού  η  γενετική  τους  ομοιότητα  είναι  99,9%

(Αλαχιώτης,  2004:131).  Εάν  το  0,1%  των  γενετικών  διαφορών  των  ανθρώπων  είναι  τόσο

σημαντικό,  που  τους  κάνει,  όχι  μόνο  να  προβούν  σε  εγκληματικές  πράξεις  αλλά  και  να

καλλιεργήσουν ρατσιστικές διαθέσεις, τότε οι διαφορές τους είναι πιο πολλές από τις ομοιότητες

που τους ενώνουν.

Παρ’  όλα  αυτά,  εάν  αποδειχθεί  ότι  όντως  υπάρχει  γενετική  προδιάθεση,  εγείρονται

ερωτήματα σχετικά με τη γενετική εξάλειψη των αντίστοιχων γονιδίων, ερωτήματα που σχετίζονται

και με τη δημιουργία νέων ανισοτήτων στην κοινωνία ανάμεσα σε αυτούς που έχουν και σε αυτούς

που  δεν  έχουν  τα  αντίστοιχα  γονίδια.  Προβλήματα  ισότητας  ενδέχεται  να  παρουσιαστούν,  με

αποτέλεσμα  να  υπάρξει  άνιση  μεταχείριση  των  ατόμων  μέσα  σε  μια  κοινωνία  (Τσινόρεμα,

2006:246).  Υπάρχει,  τέλος,  η  πιθανότητα να δημιουργηθούν γενετικά  γκέτο  από τους  γενετικά

περιθωριοποιημένους ανθρώπους (Αλαχιώτης, 2004:134). 

Έπειτα, αυτές οι ανισότητες θα διευρύνονταν, αφού κάποιοι θα έκαναν χρήση της γενετικής

μηχανικής, για να απαλλαγούν από τα προβληματικά γονίδια, και κάποιοι όχι, με αποτέλεσμα να

συνεχίζουν  να  έχουν  στον  οργανισμό  τους  τα  γονίδια  της  παραβατικής  συμπεριφοράς.  Άμεση

συνέπεια μιας τέτοιας κατάστασης θα ήταν τα άτομα με πρόσβαση σε αυτές τις τεχνολογίες να

έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, κάτι που με τη σειρά του θα οδηγούσε στο να δημιουργηθούν

κάστες βασισμένες στη γενετική (Αλαχιώτης, 2004:136).  Συνεπώς, το ερώτημα που τίθεται στο

σημείο αυτό είναι αν θα υπάρχει καθολική πρόσβαση στη γενετική τροποποίηση ή αν αυτή θα

παρέχεται έναντι αδρής αμοιβής. Εάν μόνο τα ανώτερα οικονομικά στρώματα θα μπορούσαν να

έχουν πρόσβαση, δε θα οξύνονταν ακόμα περισσότερο οι ήδη υπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες;

Δε θα αναδυόταν μια ανώτερη γενετικά τάξη, η γενετικά ενισχυμένη, η οποία θα καταπίεζε όλους

τους άλλους που δεν υποβλήθηκαν σε γενετική τροποποίηση;

Από την άλλη πλευρά, εάν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εντοπιζόταν στο έμβρυο το εν

λόγω γονίδιο, τότε η πολιτεία θα μπορούσε να υποχρεώσει τη μητέρα να διακόψει την κύηση, με
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σκοπό να μη διαιωνίζονται και στις μελλοντικές γενεές τα ανεπιθύμητα γονίδια; Αυτό όμως δε θα

σήμαινε μαζικές  εκκαθαρίσεις  εμβρύων;  Μια τέτοια πρακτική,  συνήθης ίσως σε ολοκληρωτικά

καθεστώτα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε μια δημοκρατική κοινωνία, με τη δικαιολογία ότι

τέτοιου είδους ενέργειες γίνονται για το «καλό του ευρύτερου συνόλου»; 

Πού  τίθεται,  λοιπόν,  το  όριο  του  τι  είναι  επιτρεπτό  και  πού  ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  να

ξεπεραστούν τα όρια; Οι κοινωνίες συνήθως φοβούνται το διαφορετικό και οτιδήποτε είναι ξένο

προς  αυτές  και  επιδεικνύουν  μια  επιφυλακτική  συμπεριφορά.  Ίσως  για  αυτό  προσπαθούν  να

δημιουργήσουν  μια  καθολική  ομογενοποιημένη  φυλή,  χωρίς  ποικιλία  γονιδίων;  Όμως,  εάν

υιοθετήσουν αυτή την τακτική, αυτό που θα επέλθει είναι ο αφανισμός του ανθρώπινου γένους,

καθώς  η  ποικιλία  στα  γονίδια  θα  εξαλειφθεί  από  τον  πληθυσμό,  δε  θα  διατηρηθεί  η

διαφορετικότητα, αντιθέτως, θα εκλείψει οδηγώντας σταδιακά και στην εξαφάνιση του ανθρώπινου

είδους.  Ας μην ξεχνάμε ότι  η εξέλιξη ευνοεί  την ποικιλότητα παρά την ομοιομορφία (Ζούρος,

2014:33). 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  μεγάλη  επιρροή  στην  όλη  ιστορία  για  τα  γονίδια  της

εγκληματικότητας άσκησε και ο Cesare Lombroso, ένας ιατρός, ο οποίος υπηρέτησε για χρόνια στη

Νότιο  Ιταλία  σε  ψυχιατρεία  κρατουμένων  και  σε  μονάδες  νοσηλείας  του  στρατού  (Βιδάλη,

2013:80).  Ίδρυσε  την  Ιταλική  Θετική  Σχολή  της  Εγκληματολογίας,  με  κύρια  ρήση  της  ότι

«εγκληματίας γεννιέσαι και δε γίνεσαι» (Βιδάλη, 2013: 81). Η θεωρία του Lombroso υποστήριζε

ότι  ο  εγκληματίας  είναι  διαφορετικός  από  τους  άλλους  ανθρώπους  και  ότι  το  περιβάλλον  δε

διαδραματίζει  σημαντικό  ρόλο,  όσο  η  κατασκευή  του  ίδιου  του  ανθρώπου  (Βιδάλη,  2013:81).

Πίστευε,  μάλιστα, ότι  ο εγκληματίας αποτελεί ένα είδος ανθρώπου που είχε καθηλωθεί σε ένα

προγενέστερο στάδιο της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους  (Βιδάλη, 2013:81). 

Ο  Lombroso επηρεάστηκε πολύ στο έργο του από την εξελικτική ανθρωπολογία και τις

απόψεις  που  επικρατούσαν  εκείνη  την  εποχή  σχετικά  με  τη  φυσική  ρύθμιση  των  κανόνων

επιβίωσης και  εξέλιξης του ζωικού βασιλείου (Βιδάλη, 2013:81).  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να

βασίσει τις απόψεις του σχετικά με την κληρονομικότητα πάνω στην ορμέφυτη τάση ορισμένων

ανθρώπων να  εγκληματήσουν,  δηλαδή οι  άνθρωποι  εγκληματούν γιατί  πάσχουν ψυχικά,  ο  «εκ

γενετής»  εγκληματίας  ταυτίζεται  με  τον  ηθικά  παράφρονα  (Βιδάλη,  2013:81).  Πίστευε  ότι  οι

εγκληματίες είναι ανθρωπολογικώς εκφυλισμένα όντα και ότι αυτό επιδρά και αποτυπώνεται στα

φυσικά χαρακτηριστικά τους, όπως στη φυσιογνωμία ή στη σκελετική δομή, ανάλογα με το φύλο

και τη φυλή τους (Βιδάλη, 2013:82). Στο  Lombroso ασκήθηκε μεγάλη κριτική όσον αφορά στον

τρόπο και στην αξιοπιστία της δειγματοληψίας του, αφού μελετούσε συνήθως ανθρώπους φτωχούς,

χαμηλής οικονομικής τάξης ή έγκλειστους πληθυσμούς (Βιδάλη, 2013:82). Ένα άλλο σημαντικό

μειονέκτημα της θεωρίας του ήταν ότι απέκλεισε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιδρούν
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πάνω σε ένα άτομο (Βιδάλη, 2013:82). 

 Γενετική ταυτοποίηση στις εγκληματολογικές έρευνες.

Στη συνέχεια θα εξεταστεί η γενετική ταυτοποίηση στις έρευνες εγκλημάτων, με σκοπό την

εύρεση  του  ενόχου.  Πολλές  φορές,  στις  αίθουσες  των  δικαστηρίων,  η  Γενετική  καλείται  να

ενοχοποιήσει ή να αθωώσει υπόπτους και να απονείμει το δίκαιο (Αλαχιώτης, 2004:174). Αυτό

γίνεται με τη χρησιμοποίηση μοριακών δεικτών του DNA, το λεγόμενο «γενετικό αποτύπωμα» (η

γενετική  σύσταση  κάθε  ανθρώπου)  (Αλαχιώτης,  2004:175).  Το  γενετικό  αποτύπωμα  είναι  η

γενετική ταυτότητα κάθε ατόμου και αποτελείται από χαρακτηριστικά τμήματα γενετικού υλικού

που  είναι  μοναδικά  για  κάθε  άνθρωπο  (Φιτσιάλος).   Όμως,  δεδομένης  της  σοβαρότητας  των

καταστάσεων  κατά  τις  οποίες  χρησιμοποιούνται  τέτοιες  εξετάσεις,  όπως  για  παράδειγμα,  στην

καταδίκη ενός ύποπτου βιαστή ή κάποιου άλλου εγκληματία, πρέπει, δίχως άλλο, να διερευνηθεί το

κατά πόσο είναι αξιόπιστοι οι εν λόγω δείκτες αλλά και να εξεταστούν τα ηθικά προβλήματα που

εγείρονται από το γενετικό αποτύπωμα (Αλαχιώτης, 2004:175).

Η γενετική ταυτοποίηση γίνεται μέσω ανάλυσης  DNA από βιολογικά δείγματα, με σκοπό

την  εύρεση  του  ατόμου  προέλευσης.  Αυτό  γίνεται  είτε  μέσω  σύγκρισης  με  το  συγκεκριμένο

ύποπτο,  με  γνωστό  προφίλ  DNA,  είτε  μέσω αναζήτησης  σε  βάση δεδομένων (Φύτρου,  2014).

Υπάρχει,  δηλαδή,  είτε  το  δείγμα  αναφοράς  που  αντιστοιχεί  σε  ένα  ταυτοποιημένο  πρόσωπο

(υπόπτου, θύματος), στο οποίο συνδέεται το γενετικό προφίλ του, το «προφίλ  DNA αναφοράς»,

είτε άγνωστα δείγματα που αντιστοιχούν σε ίχνη, τα οποία συλλέχθηκαν στα πλαίσια της έρευνας

για αξιόποινες πράξεις, και ανήκουν σε μη ταυτοποιημένο προς το παρόν πρόσωπο. Στην τελευταία

περίπτωση  γίνεται  λόγος  για  «αταυτοποίητο  προφίλ  DNA»  (Φιτσιάλος).  Τα  είδη  δειγμάτων

μπορούν να είναι πτώματα, μέλη του ανθρώπινου σώματος ή βιολογικά υπολείμματα, όπως αίμα,

σπέρμα,  τρίχες.  Η  μέθοδος  των  γενετικών  αποτυπωμάτων  βασίζεται  στην  τεχνική  της  PCR

(polymerase chain reaction).  Πρόκειται  για  μια  αποτελεσματική  τεχνική  που  επιτρέπει  τον

πολλαπλασιασμό  επιλεγμένων  τμημάτων  του  DNA από  μια  πολύ  μικρή  ποσότητα  (Εθνική

Επιτροπή Βιοηθικής, 2007:22). Παρ’ όλα αυτά, τα δείγματα πρέπει να περιέχουν επαρκή ποσότητα

DNA για να γίνει η επεξεργασία με την τεχνική της PCR (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2007:22).

Η διαδικασία της γενετικής ταυτοποίησης περιλαμβάνει τα εξής βήματα: αρχικά γίνεται η

συλλογή πειστηρίου και η αποθήκευσή του, καθώς και η συλλογή του βιολογικού υλικού και η

αντίστοιχη αποθήκευσή του. Στη συνέχεια, γίνεται η απομόνωση και η αναπαραγωγή του γενετικού

υλικού καθώς και η απεικόνισή του. Στο τέλος, ερμηνεύονται τα αποτελέσματα (Φύτρου, 2014). 
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Όμως, πόσο αξιόπιστη είναι η γενετική ταυτοποίηση γενικότερα; Υπάρχει μοναδικότητα ή

μήπως αυτή αμφισβητείται;  Η απάντηση στο ερώτημα θα πρέπει  να εξεταστεί  από την οπτική

γωνία  των  συνθηκών  ανάλυσης  και  το  ενδεχόμενο  επιμόλυνσης  (Φύτρου,  2014).  Ως  προς  τις

συνθήκες  ανάλυσης,  σημαντικό  ρόλο  διαδραματίζει  η  ποιότητα,  δηλαδή  η  καθαρότητα  και  η

επάρκεια του υλικού, αλλά και η ποσότητα, εάν πρέπει να γίνουν πολλαπλές αναλύσεις, καθώς και

η επαναληψιμότητα του τεστ (Φύτρου, 2014).  Όσον αφορά στο ενδεχόμενο επιμόλυνσης,  είναι

σημαντικός  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  θα  συλλεχθεί,  θα  αποθηκευθεί  και  θα  αναλυθεί  το  υλικό

(Φύτρου,  2014).  Το ότι  βρέθηκε το  DNA ενός  ανθρώπου στον τόπο ενός  εγκλήματος  δεν  τον

καθιστά αυτομάτως εγκληματία. Καλό θα ήταν να μην υπάρχει αυτό το είδος προκατάληψης στην

ερμηνεία των αποτελεσμάτων του DNA (Φύτρου, 2014). 

Υπάρχουν  διάφοροι  λόγοι  για  τους  οποίους  το  τεστ  ενδέχεται  να  είναι  αναξιόπιστο.  Ο

κυριότερος λόγος αφορά στο γεγονός ότι η ταύτιση υπόπτου και ενόχου βασίζεται κυρίως στο

μήκος  ορισμένων  μόνο  τμημάτων  του  ολικού  DNA και  όχι  του  συνόλου,  (τα  τμήματα  που

χρησιμοποιούνται ποικίλουν από πέντε (5), για παράδειγμα, στην Ελλάδα, μέχρι δεκατρία (13) στις

Η.Π.Α. και στην Αγγλία), Επιπλέον, η συχνότητα με την οποία απαντώνται τα εν λόγω τμήματα στο

συγκεκριμένο πληθυσμό όπου ανήκει ο ύποπτος συνιστά κι αυτή με τη σειρά της ένα από τους

λόγους για τους οποίους το τεστ ενδέχεται να είναι λανθασμένο. Κι αυτό, διότι όσο μεγαλύτερη η

συχνότητα,  τόσο  μεγαλύτερο  ποσοστό  έχει  το  συγκεκριμένο  υπό  ταύτιση  τμήμα  και  τόσο

μεγαλύτερη  πιθανότητα  υπάρχει  για  λαθεμένη  ενοχοποίηση,  διότι  πολλοί  θα  φέρουν  την  ίδια

παραλλαγή (Αλαχιώτης, 2004:176). Για αυτόν το λόγο, η ακρίβεια της μεθόδου είναι σχετική. Για

να εφαρμόζεται αξιόπιστα η μέθοδος, χρειάζονται πληθυσμιακά στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα

εμφάνισης των γενετικών αποτυπωμάτων στους διάφορους πληθυσμούς που ζουν σε μια επικράτεια

(Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2007:18).

Για όλους τους παραπάνω λόγους δεν μπορεί το «αποτύπωμα του  DNA» να αποτελέσει

αδιαμφισβήτητο  στοιχείο  ενοχοποίησης,  όταν  μάλιστα  υπάρχει  πιθανότητα  να  συμβούν  και

εργαστηριακά λάθη στη συλλογή, στον καθορισμό του DNA κ.α. (Αλαχιώτης, 2004:176). Πρέπει,

λοιπόν, να διερευνάται συνεχώς ο εντοπισμός «διαγνωστικών» πειστικών τμημάτων  DNA και να

χρησιμοποιούνται  περισσότερα  τμήματά  του,  ώστε  να  μειωθούν  οι  πιθανότητες  της  τυχαίας

ταύτισης,  αφού  η  συνολική  πιθανότητα σε  τέτοια  περίπτωση είναι  το  γινόμενο των επιμέρους

πιθανοτήτων κάθε τμήματος  DNA (Αλαχιώτης, 2004:176). Για παράδειγμα, αν ένα τμήμα  DNA

βρίσκεται σε συχνότητα 1/133 άτομα και ένα άλλο σε συχνότητα 1/183, τότε η πιθανότητα για ένα

άτομο  να  φέρει  ταυτόχρονα  τις  δυο  αυτές  παραλλαγές  είναι  1/133*1/183=1/28.000  άτομα

(Αλαχιώτης, 2004:176). Προσθέτοντας ένα τρίτο τμήμα με συχνότητα 1/100 και ένα τέταρτο με

συχνότητα 1/25, η συνολική πιθανότητα για ένα άτομο του υπό εξέταση πληθυσμού να φέρει και τα
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τέσσερα τμήματα είναι 1 στα 70 εκατομμύρια (Αλαχιώτης, 2004:176). Και αν χρησιμοποιηθούν

σωστά τα «διαγνωστικά» δεκατρία τμήματα, η πιθανότητα για ένα άτομο να έχει το συνδυαστικό

αυτό γενετικό  αποτύπωμα γίνεται  1  στα  100 τρισεκατομμύρια  (Αλαχιώτης,  2004:176).  Πρέπει,

όμως, να γίνει αντιληπτό ότι τα τεστ αυτά δεν παρέχουν ποτέ την απόλυτη βεβαιότητα, για αυτόν το

λόγο, άλλωστε, χρησιμοποιούνται μόνο στο πλαίσιο της συνεκτίμησης των αποτελεσμάτων τους με

άλλα στοιχεία, όπως, για παράδειγμα, μαρτυρίες, γεγονότα κ.ά. (Αλαχιώτης, 2004:177).

Η αποκάλυψη της δικαστικής αλήθειας είναι ο τελικός σκοπός, για αυτό και η αλήθεια που

παρέχει  η  Γενετική  πρέπει  να  είναι  διαυγής  και  αξιόπιστη.  Διαφορετικά,  θα  μπορούσε  να

αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης συμφερόντων τόσο ιδιωτικών όσο και κρατικών φορέων, ο

καθένας για τους αντίστοιχους σκοπούς του (Αλαχιώτης, 2004:177).  Η μέθοδος των γενετικών

αποτυπωμάτων είναι ένας τρόπος εξακρίβωσης της ταυτότητας των προσώπων λόγω έλλειψης των

δακτυλικών αποτυπωμάτων (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2007:21). Όμως οι δύο αυτές τεχνικές,

παρόλο που έχουν τον ίδιο σκοπό, την εύρεση του ενόχου, έχουν διαφορετική τεχνοτροπία.  Τα

δακτυλικά  αποτυπώματα  είναι  ένα  φαινοτυπικό  χαρακτηριστικό,  το  οποίο  εξαρτάται  από  τη

γενετική σύσταση του ατόμου αλλά και από το περιβάλλον (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2007:22).

Είναι  χαρακτηριστικό  ότι  οι  μονοζυγωτικοί  δίδυμοι  έχουν  το  ίδιο  γενετικό  αποτύπωμα  αλλά

διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2007:22).

Η  μέθοδος  των  γενετικών  αποτυπωμάτων  στις  δικαστικές  χρήσεις  στοχεύει  στο

συνταίριασμα  των  γενετικών  προφίλ  από  δύο  διαφορετικά  δείγματα  ή  από  δύο  διαφορετικούς

τόπους  εγκλήματος  ή  από  έναν  τόπο  εγκλήματος  και  έναν  ύποπτο  (O Neill,  2011:134).  Η

διαδικασία αυτή δεν αποκαλύπτει ποια γονίδια περιέχονται σε ένα δεδομένο γενετικό προφίλ, αλλά

εάν τα προφίλ ταιριάζουν ή όχι. Εάν ταιριάζουν, τότε υπάρχει μεγάλος βαθμός πιθανότητας, και όχι

απόλυτη βεβαιότητα, τα δύο δείγματα να προέρχονται από το ίδιο άτομο  (O Neill, 2011:135). Τα

γενετικά  προφίλ  δίνουν  πληροφορίες  σε  σχέση  με  την  ταυτοποίηση  των  ατόμων,  μόνο  σε

συνάρτηση με άλλες πληροφορίες, χωρίς να είναι απαραίτητο οι δικαστικές αρχές να βρουν και

άλλες πληροφορίες γενετικού περιεχομένου (O Neill, 2011:135). Τα γενετικά προφίλ μπορούν μόνο

να αποδείξουν εάν βρέθηκε ή όχι ένας άνθρωπος σε ένα μέρος (O Neill, 2011:135). Στο βαθμό που

οι πληροφορίες οι οποίες αντλούνται από τα γενετικά προφίλ είναι μη ερμηνευμένες, δεν εγείρονται

ζητήματα απορρήτου ή κοινοποίησης της πληροφορίας (O Neill, 2011:135).

Ερωτήματα ηθικά και  νομικά εγείρονται κατά τη λήψη και  τη διαχείριση του γενετικού

υλικού. Πρώτα από όλα, τίθεται το ερώτημα του πότε και με ποιον τρόπο λαμβάνεται το DNA. Στη

συνέχεια, γεννάται το ερώτημα του ποιος το διαχειρίζεται αλλά και τι συμβαίνει με τα δεδομένα

μετά τη χρήση του. Στην Ελλάδα, η εξέταση DNA εισήχθη, ως ένα είδος πραγματογνωμοσύνης, με

το  άρθρο  200Α  ΚΠΔ:  «Όταν  υπάρχουν  σοβαρές  ενδείξεις  ότι  ένα  πρόσωπο  έχει  τελέσει
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κακούργημα  ή  πλημμέλημα  που  τιμωρείται  με  ποινή  φυλάκισης  τουλάχιστον  τριών  μηνών,  οι

διωκτικές αρχές λαμβάνουν υποχρεωτικά γενετικό υλικό για ανάλυση του δεσοξυριβονουκλεϊκού

οξέος  προς  το  σκοπό  της  διαπίστωσης  της  ταυτότητας  του  δράστη  του  εγκλήματος  αυτού.  Η

ανάλυση περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα που είναι απολύτως αναγκαία για τη διαπίστωση

αυτή  και  διεξάγεται  σε  κρατικό  ή  πανεπιστημιακό  εργαστήριο.  Την  ανάλυση  του  DNA του

κατηγορουμένου δικαιούται να ζητήσει ο ίδιος για την υπεράσπισή του». Άρα, η ανάλυση  DNA

μπορεί να λάβει χώρα με δικαστική εντολή, αλλά αποτελεί και δικαίωμα του ίδιου του υπόπτου,

προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2007:18).

Είναι σημαντικό τα δεδομένα να συλλέγονται μόνο μέσω αποδεκτών διαδικασιών, με τη

χρήση της ενήμερης συγκατάθεσης, χωρίς να υφίσταται καταναγκασμός και εξαπάτηση. Αλλά και

στην περίπτωση ύπαρξης εξαναγκασμού, αυτός πρέπει να υφίσταται μέσω κατάλληλης άσκησης

της δημόσιας εξουσίας (O Neill, 2011:136). Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι τα δεδομένα πρέπει να

φυλάσσονται ή να κοινοποιούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτρέπεται η χρήση τους για άλλους

σκοπούς που δεν προβλέπονται,  ή, στο πλαίσιο της συγκατάθεσης που έχει δοθεί, τα δεδομένα

πρέπει  να  είναι  διαθέσιμα μόνο για τη  σύγκριση γενετικών προφίλ  και  ταυτοποίηση (O Neill,

2011:136). Εάν γινόταν μια άλλη ερμηνεία των δεδομένων, θα παρέβαινε τους όρους που έχουν

τεθεί  για  τη  συγκατάθεση  ή  θα  αντίκειτο  στις  διαδικασίες  και  τη  δικαιοδοσία  του  αρμόδιου

πολιτικού σώματος (O Neill, 2011:136). Ερωτήματα εγείρονται, επίσης, αναφορικά με το αν γίνεται

χρήση αυτών των δειγμάτων, με σκοπό την άντληση και άλλων γενετικών πληροφοριών σχετικών

με  τα  γονίδια  του  εκάστοτε  υπόπτου  για  ερευνητικούς  σκοπούς,  σε  μια  προσπάθεια  να

κατηγοριοποιηθούν οι ύποπτοι με βάση το γενετικό τους προφίλ (O Neill, 2011:136). 

Σήμερα,  η  αστυνομία διεξάγει  την εξέταση ακόμα και  στο επίπεδο της  προκαταρκτικής

εξέτασης για πλημμελήματα και όχι μόνο στις περιπτώσεις βίαιων κακουργημάτων (Φύτρου, 2014).

Όμως,  τι  συμβαίνει,  εάν  το  άτομο  αρνηθεί  να  δώσει  το  γενετικό  υλικό;  Μήπως  ασκείται  βία,

προκειμένου να του αποσπαστεί το γενετικό υλικό; Και αν ναι, η χρήση βίας δεν αποτελεί βάναυση

προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας; Περαιτέρω, μια τέτοια ενέργεια δεν είναι αντίθετη με το

Σύνταγμα; Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη συναίνεση του υπόπτου αλλά

και η πληροφόρησή του για τη διαδικασία και το σκοπό της μεθόδου καθώς και για το τι γίνεται σε

περίπτωση  άρνησης  λήψης  του  DNA (Εθνική  Επιτροπή  Βιοηθικής,  2007:19).  Κάθε  λήψη  που

γίνεται διά της βίας εναντιώνεται στη θεμελιώδη αρχή σεβασμού της ανθρώπινης αξίας (Εθνική

Επιτροπή Βιοηθικής, 2007:19). 

Οι πληροφορίες που αντλούνται από το  DNA αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα,

δεδομένου ότι το δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτηθούν και άλλες πληροφορίες σε

σχέση με τον ύποπτο, όπως χαρακτηριστικά ή παθήσεις από τις οποίες μπορεί να πάσχει (Φύτρου,
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2014).  Τα  γενετικά  δεδομένα  αποτελούν  έναν  ειδικό  τύπο  ιατρικών  δεδομένων  και  είναι  τόσο

ξεχωριστά, γιατί στην ουσία τους δεν είναι μόνο ατομικά δεδομένα αλλά και οικογενειακά, παρόλο

που  λαμβάνονται  από  ένα  μόνο  άτομο  (O Neill,  2011:129).  Η  «ιδιαιτερότητα  της  γενετικής

πληροφορίας» έγκειται στο ότι τα γενετικά δεδομένα που αντλούνται είναι διαφορετικά από τα

υπόλοιπα  προσωπικά  δεδομένα,  επειδή  ακριβώς  παρέχουν  πληροφορίες,  όχι  μόνο  για  το

συγκεκριμένο άτομο, αλλά και για τους συγγενείς, την οικογένεια, του λήπτη (O Neill, 2011:129).

Τα αποτυπώματα  DNA που λαμβάνονται μπορούν να συγκριθούν ή να ταυτοποιηθούν, χωρίς να

είναι απαραίτητο να καθορίζεται εάν τα άτομα αυτά έχουν ή στερούνται κάποιου συγκεκριμένου

γενετικού παράγοντα κινδύνου (O Neill, 2011:134). 

Εάν η ανάλυση DNA είναι αρνητική, τότε το γενετικό υλικό και τα γενετικά αποτυπώματα

πρέπει να καταστραφούν αμέσως. Σε διαφορετική περίπτωση και για τις ανάγκες της δικογραφίας

της ποινικής δίκης, τα γενετικά αποτυπώματα μπορεί να αποθηκευθούν, ενώ το γενετικό υλικό να

καταστραφεί άμεσα (Κωνσταντινίδης, 2012:131). Η καταστροφή του γενετικού υλικού γίνεται με

βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου το οποίο διέταξε και την ανάλυσή του (Κωνσταντινίδης,

2012:132). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η καταστροφή είτε του γενετικού υλικού είτε του γενετικού

αποτυπώματος αναβάλλεται, εάν κριθεί ότι η διατήρηση είναι απαραίτητη για τη διαλεύκανση και

άλλων αξιόποινων πράξεων (Κωνσταντινίδης, 2012:132). Τα στοιχεία που σχετίζονται με το DNA

προσώπων  που  καταδικάζονται  αμετάκλητα  φυλάσσονται  στη  Διεύθυνση  Εγκληματολογικών

Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Κωνσταντινίδης,  2012:132).  Για τη διατήρηση

των πληροφοριών έχουν δημιουργηθεί κάποιες βάσεις δεδομένων των γενετικών αποτυπωμάτων. Η

διατήρηση  σε  ειδικό  αρχείο  των  γενετικών  αποτυπωμάτων  συνιστά  ανακριτική  πράξη,  γιατί

αποσκοπεί στη διευκόλυνση της αποδεικτικής διαδικασίας, δηλαδή στην εξασφάλιση αποδείξεων

σε μελλοντικές ποινικές διαδικασίες (Μαργαρίτης & Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2014:186). 

Παρ’ όλα  αυτά,  ανακύπτουν  κάποια  ερωτήματα  σε  σχέση  με  την  αποθήκευση  και  τη

διατήρηση των πληροφοριών. Για παράδειγμα, για πόσο καιρό διατηρούνται αυτές οι πληροφορίες,

όχι μόνο του πιθανού θύτη, αλλά και του θύματος; Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό από την

κοινωνία;  Και  τι  συμβαίνει  με  την  κατοχή  γενετικού  υλικού  ή  γενετικών  πληροφοριών  από

κρατούμενους που έχουν απαλλαχθεί από τις κατηγορίες τους; Τι συμβαίνει στην περίπτωση των

αθώων;  Καταστρέφονται  οι  πληροφορίες  ή  διατηρείται  το  γενετικό  υλικό  τους  μαζί  με  τις

περιπτώσεις καταδίκης; Αλλά και στην περίπτωση τήρησης δεδομένων, όχι μόνο καταδικασμένων,

αλλά  και  των  συλληφθέντων,  με  τη  δικαιολογία  μελλοντικών  συγκρίσεων  ή  «συγγενικών»

αναζητήσεων, μήπως τα όρια καταπατούνται και οι αστυνομικές αρχές βλέπουν παντού υπόπτους;

Όλα αυτά τα ερωτήματα σχετίζονται με την ιδιωτικότητα και το προσωπικό απόρρητο, τόσο του

πιθανού ενόχου όσο και ενός εγκληματία, την αποφυγή εξαπάτησης και την ανάδυση νέων μορφών
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εκμετάλλευσης, όπως η εμπορευματοποίηση βιολογικών πληροφοριών.  

Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα του αν μπορεί το γενετικό αυτό υλικό να χρησιμοποιηθεί και

για ιατρικούς σκοπούς. Μέχρι τώρα δεν απαγορεύεται ρητά. Τι σημαίνει, όμως, αυτό; Ότι όντως

απαγορεύεται  ή  ότι  θα  μπορούσε  να  γίνει  αποδεκτό  υπό  κάποιες  προϋποθέσεις;  Και  εάν  η

απάντηση  ήταν  καταφατική,  θα  λαμβανόταν  η  ενήμερη  συγκατάθεση  όλων  των  δοτών  του

γενετικού υλικού ή θα  κάτι  τέτοιο  θα γινόταν εν  αγνοία  τους;  Επιπλέον,  εάν  θα  μπορούσε να

επιτευχθεί  μια  γενική  καταγραφή  του  πληθυσμού,  θα  ήταν  αποδεκτή  η  χρήση  των  γενετικών

εξετάσεων από το ευρύ κοινό για την ανίχνευση εγκληματικών γονιδίων ή μήπως οι κίνδυνοι που

ελλοχεύουν σε  μια  τέτοια  πρακτική  είναι  περισσότεροι  από τα  οφέλη;  Σε  κάθε  περίπτωση,  τα

αποτελέσματα  αυτών  των  ερευνών  δε  θα  πρέπει  να  οξύνουν  τις  ήδη  υπάρχουσες  ανισότητες,

βασιζόμενα  στο  γενετικό  υλικό  των  ανθρώπων ή  στα  γονίδιά  τους,  καθώς,  αν  συνέβαινε  κάτι

τέτοιο, θα οδηγούμασταν σ’ έναν καινούριο γενετικό ρατσισμό, υπό την επίβλεψη της τεχνολογίας.

Δε  θα  έπρεπε,  τέλος,  να  συνδυαστούν  πράξεις  εγκλημάτων  με  συγκεκριμένους  «τύπους»

προσωπικότητας (Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, 2007:35). 

Η  τήρηση  των  αρχείων  θεωρείται  ανεκτή  σύμφωνα  με  την  τήρηση  του  μέτρου  της

αναλογικότητας  ότι  τα  στοιχεία  είναι  «σχετικά»  και  «όχι  δυσανάλογα»  σε  σχέση  προς  τους

επιδιωκόμενους με την αρχειοθέτηση σκοπούς (Μαργαρίτης & Συμεωνίδου-Καστανίδου, 2014:38).

Είναι  ανάγκη  να  υπάρχει  μια  ισορροπία  ανάμεσα  στην  ανάγκη  προστασίας  της  ανθρώπινης

αξιοπρέπειας και του δικαιώματος για μη αυτοενοχοποίηση από τη μια πλευρά, και από την άλλη,

στην  επιθυμία  των  διωκτικών  αρχών  να  αξιοποιούν  στο  μέγιστο  βαθμό  τις  εξελίξεις  της

τεχνολογίας  (Μαργαρίτης  &  Συμεωνίδου-Καστανίδου,  2014:44).  Θα  υποστηρίζαμε  ότι  το

αποτέλεσμα όλης αυτής  της  κατάστασης θα μπορούσε να είναι  ένας  κόσμος γεμάτος  πιθανούς

παραβάτες  και  εγκληματίες και  μια αστυνομική αρχή πάντα καχύποπτη. Η αρχή  «αθώος μέχρι

αποδείξεως του εναντίον» θα μπορούσε να μετατραπεί σε «ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίον»,

με όλες τις αρνητικές για την κοινωνία συνέπειες που θα είχε μια τέτοια ιδεολογική μετατόπιση. 

Ολοκληρώνοντας,  με  τη  γενετική  ταυτοποίηση  του  DNA  πολλοί  ύποπτοι  και

καταδικασμένοι εγκληματίες, απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες τους, αθωώθηκαν και αφέθηκαν

ελεύθεροι  γιατί  αποδείχθηκε  ότι  δεν  διέπραξαν  αυτοί  το  έγκλημα.  Ακόμη,  υπάρχουν  και

περιπτώσεις θανατοποινιτών που γλίτωσαν τη θανατική ποινή, λίγο πριν την εφαρμογή της. Όσα

χρόνια και  να περάσουν και  ειδικότερα για τα εγκλήματα του μακρινού παρελθόντος,  που δεν

υπήρχε τότε η σημερινή τεχνολογία,  αξίζει  να ξανά ανοίξουν υποθέσεις  εάν υπάρχουν βάσιμες

υποψίες  ότι  ο  κατηγορούμενος  δεν  έχει  τελέσει  το  έγκλημα,  ώστε  να  αποκαλυφθεί  κάποτε  η

πραγματική αλήθεια.  Σε κανένα δεν αξίζει  να περάσει μέρος ή και  ολόκληρη τη ζωή του,  στη

φυλακή για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε.  
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 Η παρουσία ιατρών σε εκτελέσεις θανατικής ποινής.

Θα πρέπει  οι  επαγγελματίες  υγείας,  και  πιο συγκεκριμένα οι  ιατροί  να συμμετέχουν σε

εκτελέσεις θανατικής ποινής; Είναι ηθικά σωστό;  Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή. Υπάρχουν δύο

ζητήματα: κατά πόσο η θανατική ποινή είναι ηθική ή όχι, με συνεπακόλουθο εάν μπορεί και η

ιατρική συμμετοχή να χαρακτηριστεί  ηθική ή όχι.  Τα δύο ζητήματα μπορεί  να εξεταστούν και

ξεχωριστά. Οι ιατρικοί σύλλογοι ναι μεν μπορεί να δέχονται τη θανατική ποινή, αλλά να είναι

εναντίον της συμμετοχής των ιατρών στην εκτέλεση της θανατικής ποινής, επειδή η θανατική ποινή

έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της Ιατρικής (Gaie, 2004: 131). Η Διεθνής Αμνηστία, όχι μόνο

απορρίπτει ηθικά τη θανατική ποινή, αλλά κατακρίνει έντονα τη συμμετοχή των ιατρών σε αυτήν,

θεωρώντας την ηθικά χειρότερη (Gaie, 2004: 131) .Είναι ηθικό ή όχι να συμμετέχουν οι ιατροί και

οι επαγγελματίες υγείας σε εκτελέσεις θανατικής ποινής; 

Αρχικά, είναι ανήθικο επειδή οι ιατροί προβαίνουν σε πράξεις αντίθετες με την Ιατρική.

Όταν  κάνουν  χρήση  της  θανατηφόρα  ένεσης  για  να  εκτελέσουν  τους  θανατοποινίτες,  δεν

παραβαίνουν το καθήκον και το λειτούργημα τους, που είναι να σώζουν και όχι να αφαιρούν ζωές; 

Η ιατρική ηθική είναι η ειδοποιός διαφορά. Ενώ για μερικούς ανθρώπους που δεν διαθέτουν

την  ιδιότητα  των  ιατρών  (πχ.  αστυνομικών)  μπορεί  να  είναι  ηθικά  σωστό  να  εκτελούν  τους

θανατοποινίτες. Όμως για τους ιατρούς δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικό. Αυτό γιατί η Ιατρική

από τα αρχαία χρόνια,  είναι  μια επιστήμη που προσφέρει  τις  υπηρεσίες της  στους  ανθρώπους,

ανακουφίζοντας και απαλύνοντας είτε τον σωματικό τους είτε τον ψυχικό τους πόνο. Ένας από τους

στόχους της Ιατρικής είναι να αποτρέπει όσο μπορεί το θάνατο του ασθενή, αυξάνοντας του έτσι το

προσδόκιμο ζωής του. 

Το θέμα δεν είναι εάν η θανατική ποινή είναι ηθικά αποδεκτή, αλλά εάν πρέπει ή όχι οι

ιατροί  να εμπλέκονται.  Η συμπεριφορά τους  έρχεται  σε αντίθεση με  την ιατρική  δεοντολογία;

Υπάρχουν διάφοροι  τρόποι  εμπλοκής  των ιατρών και  των επαγγελματιών υγείας  στη θανατική

ποινή. Για παράδειγμα, οι ιατροί μπορεί συμμετέχουν, όχι  μόνο στο τελικό στάδιο της θανατικής

ποινής κατά την χορήγηση των θανατηφόρων ενέσεων, αλλά και νωρίτερα όταν καλούνται σαν

μάρτυρες  σε  δίκες  ή  όταν  παρέχουν  ιατρική  φροντίδα  στους  κρατούμενους  στην  πτέρυγα των

μελλοθανάτων (Gaie, 2004: 1). 

Οι  ιατρικοί  μέθοδοι  είναι  απαραίτητοι  κατά  την  διεξαγωγή  της  θανατικής  ποινής.

Παραδείγματος χάριν, κάποιες ψυχιατρικές τεχνικές χρησιμοποιούνται όταν οι κρατούμενοι είναι

νευρικοί και ανήσυχοι δίνοντας τους φάρμακα, ώστε να παραμένουν ήρεμοι λίγο πριν την εκτέλεση

(Gaie, 2004: 1). Έπειτα, είναι σημαντικό να βρεθούν οι κατάλληλες φλέβες ώστε να αποφασιστεί

εάν η ένεση θα γίνει ενδομυϊκά ή ενδοφλέβια (Gaie, 2004:  1). Όλη αυτή η διαδικασία χρειάζεται
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εξειδικευμένη  ιατρική  γνώση  από  τους  επαγγελματίες  υγείας,  ώστε  να  μπορεί  να  γίνεται  με

ασφάλεια  (Gaie, 2004: 1). Και στο τέλος, μετά την εκτέλεση είναι αναγκαίο, να πιστοποιήσουν και

την ώρα του θανάτου. 

Στη συνέχεια, οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και κατά τη

διάρκεια της δίκης. Μπορεί να τους ζητηθεί να δώσουν τις ιατρικές του απόψεις, και τυχών άλλα

αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά όχι μόνο για το έγκλημα, αλλά και τη σωματική και διανοητική

κατάσταση του κατηγορουμένου. Εάν ήταν σε θέση να τελέσει το έγκλημα ή όχι, ή εάν έπασχε από

κάποια  ασθένεια.  Και  πιο  συγκεκριμένα,  ένας  ψυχίατρος  είναι  ο  πιο  αρμόδιος  να  κρίνει,  εάν

κάποιος είναι ικανός να δικαστεί ή όχι. 

Ο ιατρός αλλά και κάθε επαγγελματίας υγείας, έχει όχι μόνο την υποχρέωση αλλά και το

καθήκον  να  συμμετέχει  στα  δικαστήρια  όπως  και  κάθε  πολίτης,  με  σκοπό  να  αποκαλυφθεί  η

αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη (Gaie, 2004: 3). Όμως, ποια θα πρέπει να είναι η συμπεριφορά

των ιατρών, εάν εκ των προτέρων γνωρίζουν, ότι με την κατάθεση τους, ο κατηγορούμενος θα

καταδικαστεί σε θάνατο; Και οι ίδιοι, οι ιατροί θα έχουν συμβάλλει σε αυτό; Μπορούν να αρνηθούν

να καταθέσουν, έχουν αυτό το δικαίωμα; Ο ρόλος της ιατρικής είναι να σώζει τις ανθρώπινες ζωές,

και όχι να τις αφαιρεί. 

Η ιατρική συμμετοχή μπορεί να χωριστεί στα εξής στάδια:

1. «Πριν από τη δίκη, όταν οι ιατροί κρίνουν ως κατάλληλο τον κατηγορούμενο να δικαστεί.

2. Κατά τη διάρκεια της δίκης οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων (ιατροδικαστές,  παθολόγοι,

ψυχίατροι) μπορεί να δώσουν στο δικαστήριο αποδεικτικά στοιχεία για την ενοχοποίηση

του κατηγορουμένου.

3. Όταν  ο  κατηγορούμενος  βρεθεί  όντως  ένοχος,  οι  ιατροί  μπορούν  να  δώσουν  επιπλέον

επιβαρυντικά ή ενοχοποιητικά στοιχεία, με αποτέλεσμα η καταδίκη να είναι ο θάνατος

4. Οι ιατροί (παθολόγοι, ψυχίατροι) οφείλουν να διατηρούν την υγεία του κρατούμενου σε ένα

καλό επίπεδο όσο αυτός βρίσκεται στη φυλακή.

5. Εάν σε σύντομο χρονικό διάστημα ο κατηγορούμενος θα εκτελεστεί, οι ιατροί πρέπει να τον

κρατούν ήρεμο και χαλαρό ακόμα και μέσω ηρεμιστικών χαπιών ή ενέσεων.

6. Οι ιατροί μπορούν να του μεταμοσχεύσουν τα όργανα, εάν αυτός πρόθυμα έχει πάρει την

απόφαση να τα δωρίσει.

7. Και στο τέλος, θα πιστοποιήσουν την ώρα θανάτου του» (Gaie, 2004: 3).

Οι ιατροί από τα αρχαία χρόνια, έχουν καθήκον να προσπαθούν να σώζουν τις ζωές των

ανθρώπων, να τους απαλύνουν είτε τον σωματικό, είτε το ψυχικό πόνο, και όχι να τους προκαλούν

πρόσθετο  πόνο.  Στις  παραπάνω  περιπτώσεις,  ο  ιατρός  στην  πραγματικότητα  δεν  βοηθά  τον
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κατηγορούμενο, αλλά την ευρύτερη κοινωνία (Gaie, 2004: 4). Ενώ όλοι οι επαγγελματίες υγείας

οφείλουν να σέβονται τη δικαιοσύνη, κατά πόσο είναι ηθικό να αφαιρούνται ανθρώπινες ζωές για

χάρη της δικαιοσύνης; Οι ιατροί φυσικά δεν είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις ενός κατηγορούμενου,

αλλά είναι  υπεύθυνοι για τις  δικές τους πράξεις,  και τις  τυχών συνέπειες που μπορεί  αυτές να

προκαλέσουν στη ζωή τρίτων ανθρώπων. 

Το οξύμωρο της παρούσας κατάστασης είναι ότι οι ιατροί προβαίνουν σε μια σειρά από

πράξεις που όχι μόνο δεν έχουν τη συγκατάθεση των κρατουμένων αλλά μπορεί να γίνεται και

παρά τη θέληση τους. Στην ιατρική ηθική και στη βιοηθική, εξέχουσα θέση έχει η θεωρία περί

ελεύθερης και αυτόνομης συγκατάθεσης του ασθενή και η προσπάθεια εκμηδένισης του ιατρικού

πατερναλισμού. Όμως, στην παρούσα κατάσταση, αυτό δεν υφίσταται. Κανένα άτομο με σώας τας

φρένας, δεν επιθυμεί τον προκαθορισμένο θάνατο του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να προβαίνει σε

όποια αντίσταση μπορεί. Το ερώτημα που τίθεται είναι, πως αντιμετωπίζονται οι κρατούμενοι, όταν

γίνεται κάτι παρά τη θέληση τους; 

Μπορεί  ποτέ να γίνει  ηθικά αποδεκτή η συμπεριφορά των ιατρών να κρατούν σε καλή

σωματική και πνευματική κατάσταση τους θανατοποινίτες, μόνο και μόνο για να εκτελεστούν σε

συγκεκριμένο χρόνο και χώρο; Η παρουσία των ιατρών στις εκτελέσεις, δημιουργεί μια σειρά από

ερωτήματα, που είναι δύσκολο να απαντηθούν. 

Έπειτα, το αντεπιχείρημα είναι ότι οι επαγγελματίες υγείας είναι οι μόνοι κατάλληλοι που

μπορούν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Ο ιατρός είναι ο μόνος που έχει τα προσόντα και

τις γνώσεις για να διαχειριστεί όχι μόνο τον κρατούμενο αλλά και τα ιατρικά μηχανήματα που

πιθανόν να είναι απαραίτητα κατά την εκτέλεση της θανατικής ποινής (Gaie, 2004: 5). Ως ιατρός

ξέρει την ανατομία του ανθρώπινου σώματος, και κατά την εκτέλεση της πρόβας της θανατικής

ποινής  έχει  γνώσεις  για  το  που  βρίσκονται  τα  ζωτικά  σημεία  του  σώματος,  ώστε  να  μην  τα

πληγώσει και αυξήσει περισσότερο το σωματικό πόνο του κρατουμένου (Gaie, 2004: 5).

Δεν θα ήταν οξύμωρο, οι ιατροί στη θανατική ποινή να ταυτιζόντουσαν με τους δήμιους του

Μεσαίωνα;  Είναι  ηθικά  σωστό  οι  ιατροί  να  μετατρέπονται  σε  εκτελεστές  στα  πλαίσια  της

δικαιοσύνης; Το καθήκον των ιατρών δεν θα έπρεπε να σώζουν ζωές, και όχι να τις αφαιρούν;

Οι ιατρικοί σύλλογοι θα ήθελαν να παραμείνουν αμέτοχοι στο να δώσουν απάντηση στο

ερώτημα εάν είναι η θανατική ποινή είναι ηθικά σωστή ή όχι. Αυτό όμως, δεν είναι εφικτό, διότι

εάν δεν δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση, τότε αυτό συνεπάγεται ότι, ούτε η συμπεριφορά των ιατρών

δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ηθικά σωστή ή ως ηθικά επιλήψιμη.

Σύμφωνα με το Βρετανικό Ιατρικό Σύλλογο, την Παγκόσμια Ιατρική Ένωση και την Διεθνή

Αμνηστία  υπάρχει  ένα αίτημα,  ανεξάρτητα εάν η θανατική  ποινή μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως

ηθική ή όχι, οι ιατροί να μην να συμμετέχουν σε αυτή την πρακτική, επειδή έρχεται σε αντίθεση με
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τους στόχους της ιατρικής (Gaie, 2004: 10). Το επάγγελμα των ιατρών από τη φύση του, δημιουργεί

ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες σε σχέση με τα επαγγέλματα άλλων ανθρώπων λόγου χάριν, των

εκπαιδευτικών  (Gaie,  2004:  10).  Η  ειδοποιός  διαφορά  έγκειται,  ότι  οι  ιατροί,  και  εν  γένει  οι

επαγγελματίες  υγείας  ασχολούνται  με  ζητήματα ζωής  και  θανάτου.  Κρατούν  κυριολεκτικά  στα

χέρια τους, τη ζωή πολλών ανθρώπων.

Η Παγκόσμια Ιατρική Ένωση έχει υποστηρίξει ότι οι ιατροί δεν θα πρέπει να συμμετέχουν

σε εκτελέσεις,  επειδή  η  συμμετοχή δεν  είναι  συμβατή με  το  ρόλου του ιατρού ως  θεραπευτή

(WMA,  2012).  Η χρήση των  ιατρικών  γνώσεων και  των  κλινικών  δεξιοτήτων  του  ιατρού  για

σκοπούς άλλους από την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και της ευημερίας υπονομεύει μια από

τις θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής, την αρχή της «μη βλάβης» (WMA, 2012).  Σύμφωνα με τη

Διακήρυξη της Γενεύης της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης, ο ιατρός έχει το καθήκον να διατηρήσει

το μέγιστο σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή, και να μην χρησιμοποιήσει τις ιατρικές του γνώσεις

για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών, ακόμα και  εάν

βρίσκεται υπό το καθεστώς απειλής  (WMA, 2012). 

Επιπλέον, οι ιατροί ως πολίτες έχουν το δικαίωμα να έχουν τις προσωπικές τους απόψεις για

τη θανατική ποινή, με βάση τις ατομικές  ηθικές πεποιθήσεις τους (WMA, 2012). Όμως, ως ιατροί

και ως μέλη του ιατρικού επαγγέλματος πρέπει να υιοθετήσουν την απαγόρευση συμμετοχής στη

θανατική  ποινή  (WMA,  2012).  Ειδικότερα,  να  μην  διευκολύνουν  την  εισαγωγή  ή  τη

συνταγογράφηση των φαρμάκων για την εκτέλεση (WMA, 2012).  Η Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

επιβεβαιώνει  ότι  είναι  ανήθικο  για  τους  ιατρούς  να  συμμετέχουν  στη  θανατική  ποινή,  με

οποιοδήποτε τρόπο είτε κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου εκτέλεσης της, είτε στον προγενέστερο

σχεδιασμό της, ακόμα και να εκπαιδεύουν άλλα άτομα για την εκτέλεση των εκτελέσεων (WMA,

2012). 

Αφενός,  η  Παγκόσμια  Ιατρική  Ένωση  αναγνωρίζει  ότι  οι  ιατροί  δεν  μπορεί  να  είναι

υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης. Αφετέρου όμως, προτρέπει

όλους τους  επαγγελματίες υγείας  όχι  μόνο τους ιατρούς,  να ασκήσουν πιέσεις  ενεργά προς τις

εθνικές κυβερνήσεις και τους νομοθέτες κατά οποιασδήποτε συμμετοχής των ιατρών στη θανατική

ποινή (WMA, 2008). 

Ακόμα και να ήταν η θανατική ποινή είναι ηθικά λάθος, η ιατρική συμμετοχή θα μπορούσε

να είναι δικαιολογημένη, επειδή καθιστά την όλη διαδικασία πιο ανθρώπινη, σε περίπτωση που οι

ιατροί ήταν απόντες (Gaie, 2004: 132). Οι ιατροί θα πρέπει να συμμετέχουν στις εκτελέσεις, γιατί

τις  κάνουν  πιο  ανθρώπινες.  Συμμετέχουν  μόνο  και  μόνο,  ώστε  η  όλη  διαδικασία  να  γίνει  με

ασφάλεια και να είναι πιο υποφερτή για τον άνθρωπο. Το κατά πόσο οι ιατροί αντέχουν ψυχολογικά

όλη αυτή τη κατάσταση και τι συνέπειες στο μέλλον θα υποστούν από όλη αυτή τη διαδικασία,
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είναι ένα διαφορετικό ζήτημα.  

Η  συνείδηση  κάθε  ιατρού  και  κάθε  επαγγελματία  υγείας,  μπορεί  να  αποτελέσει  έναν

κατευθυντήριο οδηγό όταν καλείται να πάρει μια απόφαση, στα ζητήματα ζωής και θανάτου. Το

βάρος της ευθύνης μιας επιλογής  μπορεί  να γίνει  αβάσταχτο,  όταν ο ιατρός  δεν γνωρίζει  ποια

επιλογή θα ήταν η καλύτερη. Να συμμετέχει ή όχι σε εκτελέσεις θανατικής ποινής. Η απάντηση

μπορεί να δοθεί ανάλογα τη συνείδηση του κάθε ιατρού. Οι ιατροί και γενικά όλοι οι επαγγελματίες

υγείας έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν να συμμετέχουν στην εκτέλεση της θανατικής ποινής, εάν

πιστεύουν ότι με αυτό το τρόπο καταπατούν τον Όρκο τους και τα προσωπικά τους πιστεύω.

Σύμφωνα  με  τη  γνώμη  μου,  η  θανατική  ποινή  είναι  η  αφαίρεση  της  ζωής  ενός  υγιή

ανθρώπου, με τη σύμφωνη γνώμη του δικαστηρίου με σκοπό να τον τιμωρήσει, για τα εγκλήματα

που διέπραξε. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως ενεργητική ευθανασία, μιας και ο ασθενής σε

ένα  νοσοκομείο  που  επιθυμεί  να  του  γίνει  ενεργητική  ευθανασία,  είναι  σύμφωνος  για  το  τι

επρόκειτο θα του συμβεί  και  συνήθως αυτός το ζητά από τον θεράποντα ιατρό του,  ενώ στην

προκειμένη περίπτωση της θανατικής ποινής είναι σπάνιο ο κρατούμενος και εν γένει ένας σώφρον

άνθρωπος να επιθυμεί τον θάνατο του, γίνεται παρά τη θέληση του. Από την άλλη πλευρά, ούτε ως

απόπειρα φόνου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, μιας και νόμιμα ο ιατρός προβαίνει στην εκτέλεση

της θανατικής ποινής, αφού έχει πάρει την έγκριση από το δικαστήριο.
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Μπορεί να θεωρηθεί η θανατική ποινή  μια μορφή βασανιστηρίου;

Αρχικά,  θα  κάνω  μια  εισαγωγή  στο  τι  είναι  τα  βασανιστήρια  και  γιατί  δεν  πρέπει  να

χρησιμοποιούνται όποιος και να είναι ο σκοπός τους. Στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούνται πια τα

βασανιστήρια ως μια μέθοδο ανάκρισης και σωφρονισμού ενόχων, αντιθέτως έχουν στιγματιστεί

ηθικά  και  απαρνηθεί  και  θεσμικά  (Παπαγεωργιού,  1998).  Αυτό  επειδή  η  σχέση  που  έχει  ο

άνθρωπος με το σώμα του είναι ιδιαίτερη και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο όταν κάποιος θελήσει να

την εκμεταλλευτεί προς όφελος του, εξουσιάζοντας το ανθρώπινο σώμα κάποιου άλλου. Η ηθική

καταδίκη  και  απαγόρευση  των  βασανιστηρίων  είναι  απόλυτη  και  δεν  επιδέχεται  εξαιρέσεις

(Βασιλόγιαννης, 2014: 137). 

Σύμφωνα με την Σύμβαση κατά των άλλων βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής,

απάνθρωπης, ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας: «ο όρος «βασανιστήρια» σημαίνει κάθε πράξη

με την οποία, σωματικός ή ψυχικός πόνος ή έντονη οδύνη επιβάλλονται με πρόθεση σ’ ένα πρόσωπο,

με  σκοπό  ιδίως  να  αποκτηθούν  απ’ αυτό  ή  από  τρίτο  πρόσωπο  πληροφορίες  ή  ομολογίες,  να

τιμωρηθεί  γιά μιά πράξη που αυτό ή τρίτο πρόσωπο έχει  διαπράξει  ή είναι  ύποπτο ότι  την έχει

διαπράξει,  να  εκφοβησθεί  ή  εξαναγκασθεί  αυτός  ή  τρίτο  πρόσωπο,  ή  γιά  κάθε  άλλο  λόγο  που

βασίζεται  σε  διάκριση  οποιασδήποτε  μορφής...» (Βασιλόγιαννης,  2014:  137).  Μπορούμε  να

ενδώσουμε στον πειρασμό και να προβούμε στον αντίστοιχο βασανισμό ενός ανθρώπου για το

καλό της ανθρωπότητας; Μπορούν όμως ποτέ τα βασανιστήρια να γίνουν επιτρεπτά ως ένα έσχατο

μέσο, ώστε να είναι ο κόσμος πιο ασφαλής και καλύτερος;

Η ίδια η Σύμβαση δίνει την απάντηση, η απαγόρευση των βασανιστηρίων είναι απόλυτη:

«Καμιά  απολύτως  εξαιρετική  περίσταση,  είτε  αποτελεί  κατάσταση  πολέμου  ή  απειλή  πολέμου,

εσωτερική  πολιτική  αστάθεια  ή  κάθε  άλλη  κατάσταση  ανάγκης,  δεν  μπορεί  να  προβληθεί  ως

δικαιολογία  γιά  βασανιστήρια» (Βασιλόγιαννης,  2014:  138).  Στη  θεωρία  τα  βασανιστήρια

απογεύονται ρητώς, στην πράξη όμως μήπως είναι θολά τα πράγματα;

Τα βασανιστήρια προϋποθέτουν μια διεφθαρμένη ανθρώπινη σχέση, επειδή όταν κάποιος

βασανίζει κάποιον άλλον το κάνει από πρόθεση, και δεν έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα η ένταση του

πόνου, αλλά η αίσθηση του θύματος που αισθάνεται, πλήρως ανυπεράσπιστο, να βρίσκεται στο

έλεος  του  βασανιστή  του,  μην  έχοντας  καμία  επιλογή  να  προβεί  σε  πράξη  βοηθείας

(Βασιλόγιαννης, 2014: 144). Πιο συγκεκριμένα, το θύμα είναι καθυποταγμένο σε μια κατάσταση

απόλυτης και καθαρής παθητικότητας, πλήρως εκτεθειμένο στον βασανιστή του και το μόνο που

έχει  να  περιμένει  είναι  να  κουραστεί  ο  βασανιστής  του  και  να  σταματήσει  για  λίγο

(Βασιλόγιαννης, 2014: 144). Δεν υπάρχει μόνο εξαναγκασμός αλλά η πλήρης χειραγώγηση των

συναισθημάτων του θύματος, μέσω του σώματος του (Βασιλόγιαννης, 2014: 144). Το σώμα του

βασανιζόμενου είναι αυτό που τον προδίδει, επειδή προσπαθούν να τον κάνουν να λυγίσει και να
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ενδώσει, βασανίζοντας το σώμα του (Βασιλόγιαννης, 2014: 145). Στα βασανιστήρια υπάρχει μια

εσωτερική πάλη του θύματος με τον ίδιο του τον εαυτό, αυτό γιατί από την μία το ίδιο το θύμα

μετέχει  σωματικώς  στον  εξευτελισμό  του  και  από  την  άλλη  το  σώμα  του  θύματος  παύει  να

υπακούει στη βούληση του ιδίου αλλά υπακούει σε μια άλλη βούληση, στη βούληση του βασανιστή

του (Βασιλόγιαννης, 2014: 145). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η ξένη βούληση να γίνεται βούληση

του θύματος και να δημιουργούνται αμφιβολίες για τον ίδιο του τον εαυτό λόγω ότι το δέρμα του

δεν αποτελεί πια και το όριο του εαυτού του (Βασιλόγιαννης, 2014: 145).

 Υποβάλλοντας  κάποιον σε βασανιστήρια παραβιάζεται  το απαραβίαστο του προσώπου,

δηλαδή η ίδια του η αξιοπρέπεια, η ύπαρξη. Μετατρέπεται από άνθρωπο με αυτόνομη βούληση και

συναισθήματα σε ένα αντικείμενο, σε ένα πράγμα έτοιμο να χρησιμοποιηθεί προς εκμετάλλευση.

Δεν πρέπει να παραβιάζεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, όσο και να είναι το όφελος που θα

προέκυπτε από την νομιμοποίηση της πρακτικής των βασανιστηρίων σε ορισμένες περιπτώσεις

(Παπαγεωργιού, 1998). Τα βασανιστήρια δεν δικαιολογούνται ακόμα και εάν ο κόσμος γινόταν

καλύτερος. Σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνονταν αποδεκτά

επειδή αυτό θα σήμαινε αυτομάτως, ότι η κοινωνία θα συμβιβαζόταν με αυτή την πρακτική μην

έχοντας άλλη επιλογή στο να αντιμετωπίσει αυτούς τους ανθρώπους και με αυτό τον τρόπο θα

πρόδιδε και τον ίδιο της τον εαυτό (Παπαγεωργιού, 1998).  

Που τίθεται το όριο, η διαχωριστική γραμμή στο τι είναι επιτρεπτό και ανεκτό και στο τι

είναι απαγορευμένο και κατακριτέο; Εάν γίνονταν δεκτά τα βασανιστήρια, τότε τι εμποδίζει τις

κοινωνίες να υιοθετήσουν και άλλες μεθόδους πχ. τη δουλεία; 

 Τα βασανιστήρια είναι  ναι  μια βάρβαρη πράξη και  κατακριτέα (Παπαγεωργιού,  1998).

Γίνεται να χαρακτηριστεί το ίδιο και για τη θανατική ποινή; Μπορεί η θανατική ποινή να είναι μια

μορφή βασανιστηρίου; Είναι μια μορφή βασανιστηρίου όχι μόνο κατά την διάρκεια της εκτέλεσης

αλλά και κατά τη διάρκεια μεταξύ καταδίκης και εκτέλεσης, στην οποία ο άνθρωπος περιμένει να

θανατωθεί. Είναι τραγικό πάντως, κάποιος άνθρωπος να γνωρίζει όχι μόνο την ημέρα αλλά και την

ώρα θανάτου του. Συνήθως οι άνθρωποι πεθαίνουν είτε λόγω γήρατος είτε μιας εξωτερικής αιτίας

για παράδειγμα από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα. 

Η διάρκεια αναμονής μέχρι να γίνει η εκτέλεση είναι ένα ψυχολογικό βασανιστήριο, αφού η

μοίρα  αυτών  των  ανθρώπων  είναι  προδιαγεγραμμένη,  εάν  δεν  βρεθούν  εγκαίρως  αποδείξεις

αθωότητας μέχρι  τη στιγμή της εκτέλεσης.  Η απειλή αυτή του επερχόμενου θανάτου είναι  μια

μορφή ψυχολογικού βασανιστηρίου, που φθείρει ψυχολογικά τους κρατούμενους, και μπορεί να

τους οδηγήσει στα όρια της τρέλας. Μήπως οι κοινωνίες θέλουν να τιμωρήσουν τους παραβάτες,

προκαλώντας τους, είτε σωματικό είτε ψυχολογικό πόνο λίγο πριν τον θάνατο τους;

Μια άλλη μορφή βασανιστηρίου είναι και η πρόβα της εκτέλεσης της θανατικής ποινής που
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γίνεται.  Θεωρώ  ότι  και  αυτή  είναι  μια  μορφή  ψυχολογικού  βασανιστηρίου,  ώστε  να  ξέρει  ο

κρατούμενος τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Ταυτοχρόνως, ο κρατούμενος βιώνει τη πράξη της

εκτέλεσης  όχι  μόνο  μια  φορά  αλλά  και  περισσότερες.  Κατά  τις  πρόβες  της  θανατικής  ποινής

αισθάνεται συνήθως δυσφορία για το τι τον περιμένει, το ζει και το ξανά ζει πολλές φορές, μέχρι να

αποφασιστεί ότι όλα δουλεύουν στην εντέλεια. Δεν είναι μόνο ένα ψυχολογικό βασανιστήριο αλλά

και  σωματικό.  Το  σώμα  του  κρατούμενου  καταπονείται,  παραδείγματος  χάριν  από  τα  πολλά

τρυπήματα των ενέσεων μέχρι να βρουν την κατάλληλη φλέβα. Επιπλέον, ο κρατούμενος μπορεί να

τραυματιστεί κιόλας αλλά και να τραυματίσει και τους δεσμοφύλακες του. Παρόλο που δεν μπορεί

εκείνη τη στιγμή να νοιώσει τον πόνο της τελικής εκτέλεσης, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο το να

φαντάζεται κανείς τον πόνο που προκαταβολικά θα νοιώσει και να υποφέρει ψυχολογικά στο μυαλό

του ή τη στιγμή της εκτέλεσης που τα πράγματα εξελίσσονται αστραπιαία και ο άνθρωπος πεθαίνει

ακαριαία και πιθανόν να μην αισθάνεται τον πόνο;

Τόσο στη θανατική ποινή όσο και στα βασανιστήρια, αυτό που διαδραματίζει σημαντικό

ρόλο και στις δύο περιπτώσεις είναι η σχέση του προσώπου με το σώμα του και πιο συγκεκριμένα

η σχέση  που  μπορεί  να  έχουν  τρίτοι  με  το  σώμα  ενός  προσώπου επειδή  εγείρονται  ζητήματα

αξιοπρέπειας όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω. Το σώμα ενός προσώπου δεν είναι ιδιοκτησία του

προσώπου αλλά το ίδιο το πρόσωπο (Βασιλόγιαννης, 2014: 93). Και η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα

στα πρόσωπα και στα πράγματα είναι ότι  ο άνθρωπος ως πρόσωπο έχει αναντικατάστατη αξία

δηλαδή  έχει  αξιοπρέπεια,  ενώ  τα  πράγματα  μπορούν  εύκολα  να  αντικατασταθούν,  έχουν  ένα

τίμημα (Βασιλόγιαννης, 2014: 94).  

Τέλος, τη σημερινή εποχή τα βασανιστήρια έχουν καταδικαστεί ως κρατική πρακτική όσο

καλό σκοπό και  εάν  εξυπηρετούν (Παπαγεωργιού,  1998).  Αυτό γιατί  εάν  κάποιος  δεχόταν τον

βασανισμό ενός ανθρώπου ακόμα ενός στυγερού δολοφόνου, δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί

ηθικά ως νόμιμος τρόπος για την επίτευξη ενός επιθυμητού σκοπού, γιατί με αυτό το τρόπο γίνεται

σαν και αυτούς, προσβάλλει την ανθρωπότητα στο πρόσωπό του. Επίσης, εάν οι αριθμοί είχαν

σημασία και κινδύνευαν πράγματι αρκετές ζωές, και η κοινωνία ήταν «πρόθυμη» να θυσιάσει την

αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα, τότε η ηθική θα προσδιοριζόταν από έναν υπολογισμό κόστους και

οφέλους (Sandel, 2013: 61).

Αυτή η καταδίκη δεν είναι μόνο βαθύτατα συμβολική αλλά σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια

καινούργια εποχή, της ηθικής ωρίμανσης των ανθρώπων (Παπαγεωργιού, 1998). Τα βασανιστήρια

αποτελούν ηθική προσβολή γιατί  χειραγωγούν τους  ανθρώπους μέσω της σκόπιμης πρόκλησης

έντονου και διαρκούς πόνου (Παπαγεωργιού, 1998).  Το ίδιο συμβαίνει και με τη θανατική ποινή;

Δεν είναι μια μέθοδος μεταχείρισης των ανθρώπων ως πράγματα προτού τους αφαιρέσουν τη ζωή

τελειωτικά; Κάθε άνθρωπος ακόμα και ο εγκληματίας, έχει δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, να μην
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υφίσταται εξευτελισμό, πόσο μάλλον την ώρα που πεθαίνει.

Δεν είναι ηθικά θεμιτό να εκμεταλλεύονται οι κοινωνίες  τη σχέση του προσώπου προς το

σώμα  του  προς  όφελος  της  ανθρωπότητας  επειδή  θα  υπήρχε  το  πρόβλημα  της  «ολισθηρής

πλαγίας». Ποιος μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητα μιας επιλογής και πόσο μάλλον για την

αποδοχή  και  της  αντίστοιχης  άποψης  που  θα  οδηγούσε  αναπόφευκτα  και  στη  σταδιακή

νομιμοποίησή της;

Το επιχείρημα της ολισθερής πλαγίας (the slippery slope argument) ή αλλιώς το επιχείρημα

της δυνητικής επικινδυνότητας έρχεται σαν δικλείδα ασφαλείας για να θέσει εάν μπορεί τα όρια. Το

κεντρικό ρόλο σε αυτό το επιχείρημα, τον έχει ένας παρατηρητής που βρίσκεται στην πλαγιά ενός

βουνού,  η  οποία  είναι  ολισθηρή  (Πρωτοπαπαδάκης,  2006:  28).  Ξαφνικά  παρατηρεί  κάτι  στην

κοιλάδα, αλλά δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι και λαμβάνει την απόφαση να κατεβεί λίγο την

πλαγιά να παρατηρήσει καλύτερα (Πρωτοπαπαδάκης, 2006: 28). Όμως επειδή το έδαφος γλιστρά,

χάνει την ισορροπία του, και βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού, κατάληξη που καθόλου δεν

είχε υπολογίσει  (Πρωτοπαπαδάκης, 2006: 28). Η κεντρική ιδέα του επιχειρήματος της ολισθηρής

πλαγίας είναι όταν υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες να γλιστρήσει κάποιος, ας μην επιχειρήσει

ούτε  το  πρώτο  βήμα  της  κατάβασης,  όσο  σημαντικό  θα  είναι  αυτό  που  θα  στερηθεί

(Πρωτοπαπαδάκης, 2006: 28). 

Όταν κάποιος ήταν έτοιμος να πάρει μια απόφαση που επηρεάζει όχι μόνο τη ζωή του αλλά

και τις ζωές άλλων ανθρώπων, και μέσω αυτής της απόφασης διαισθάνεται ότι τα όρια θα είναι

ασαφή και θα πρέπει να κάνει όλο ένα και περισσότερες παραχωρήσεις για την απόφαση του, το

πιο  σώφρον  θα  ήταν  να  ξανά  σκεφτεί  την  απόφαση  που  πρόκειται  να  πάρει.  Θα  πρέπει  να

συνυπολογίσει ποια απόφαση τον συμφέρει περισσότερο να πάρει. Όταν οι άνθρωποι δεν είναι

απόλυτα βέβαιοι, προχωρούν σε εικασίες στο τι είναι ωφέλιμο και στο τι δυνητικά επικίνδυνο. 

Στο επιχείρημα της ολισθερής πλαγιάς υποστηρίζεται ότι η αποδοχή μιας θέσης χ θα έχει

μελλοντικές  συνέπειες  ψ,  για  τις  οποίες  δεν  είναι  βέβαιες  ότι  θα  εξελιχθούν  έτσι.  Δεν  έχουν

αποδεικτική  ισχύ  τη  στιγμή  που  διατυπώνονται  καθώς  βασίζονται  σε  περισσότερο  ή  λιγότερο

πιθανές  προβλέψεις  συμβάντων  (Rachels,  2012:  30).  Όμως  το  κρίσιμο  ερώτημα έγκειται  στην

αποδοχή μιας άποψης, και στις επακόλουθες συνέπειες αυτής της πράξης δηλαδή αναπόφευκτα θα

οδηγήσει  και  στη  σταδιακή  νομιμοποίηση  και  άλλων  μεθόδων  που  λόγω  της  αβεβαιότητας

ελλοχεύει ο κίνδυνος αδυναμίας χάραξης ενός ορίου. 
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Τελικός  Απολογισμός

Στην  παρούσα  εργασία  εξετάστηκε  το  θέμα  της  θανατικής  ποινής.  Επιχειρήθηκε  η

παρουσίαση,  η  ανασυγκρότηση  και  ηθική  αξιολόγηση  των  πιο  σημαντικών  θεωριών  που

σχετίζονται με τις ποινές, όπως η ανταποδοτική θεωρία και αυτή του ωφελιμισμού. Στο τέλος της

συζήτησης αυτής, λοιπόν, το ερώτημα που τίθεται είναι εάν τα επιδιωκόμενα συμπεράσματα αυτής

της εργασίας μπορούν να γίνουν αποδεκτά από όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως κοινωνίας ή

αξιακών συστημάτων.

Οι νόμοι, συνεπώς και η τιμωρία, είναι απαραίτητοι στα πλαίσια συμβίωσης των ανθρώπων.

Κι αυτό γιατί, εάν τα άτομα συνέχιζαν να συμπεριφέρονται όπως έπρατταν πριν από τη δημιουργία

κοινωνιών, τότε ως γνώμονα θα είχαν το δίκαιο του ισχυρότερου και το ανθρώπινο γένος σταδιακά

θα εξαφανιζόταν. 

Όμως, η ίδια η ύπαρξη της τιμωρίας δε συνεπάγεται και την ηθική δικαιολόγηση αυτής ως

μεθόδου αντιμετώπισης των ανθρώπων. Δεν πρέπει να πέσουμε στο ατόπημα της φυσιοκρατικής

πλάνης: το ότι κάτι ισχύει δε σημαίνει ότι θα έπρεπε να ισχύει, πόσω μάλλον όταν το ζήτημα είναι

τόσο σοβαρό όσο η θανατική ποινή. Δεν υπάρχει μια κοινή ηθική δικαιολογητική βάση για την

τιμωρία ενός ανθρώπου. Κάθε θεωρία αντικρούει τα τρωτά σημεία της άλλης και πάνω σε αυτά

δομεί  τη  δική  της  συλλογιστική.  Γι’ αυτό,  πιστεύω  ότι  όλες  μαζί  αλληλοσυμπληρώνονται  και

δημιουργούν μια συνολικότερη και πιο ολοκληρωμένη θεώρηση περί των ποινών. 

Προσωπικά, ασπάζομαι την άποψη του Καντ, σύμφωνα με την οποία ο ένοχος αξίζει να

τιμωρηθεί, μόνο και μόνο γιατί παρενέβη το νόμο και για κανέναν άλλο λόγο ή εξωτερική αίτια,

όπως  είναι  ο  παραδειγματισμός  του  κοινωνικού  συνόλου  ή  προληπτικοί  λόγοι.  Εδώ,  βέβαια,

ανακύπτει ένα πρόβλημα: πρέπει να έχει την ίδια αντιμετώπιση ένας παραβάτης που παρανομεί

γιατί το θέλει μ’ έναν άλλο που ενεργεί κατά αυτό τον τρόπο επειδή εξαναγκάζεται από εξωτερικές

συνθήκες, όπως είναι η ανεργία ή η έλλειψη ευκαιριών; Με πιο απλά λόγια, έχει το ίδιο βάρος η

κλοπή στην οποία προβαίνει κάποιος, επειδή πεινάει και θέλει να ικανοποιήσει έτσι μια σωματική

του ανάγκη, με αυτή που διαπράττεται από κάποιον που κλέβει για να πλουτίσει περισσότερο; Σε

καμία περίπτωση δεν επικροτώ τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης, αντιθέτως θεωρώ ότι αυτή

είναι κατακριτέα. Δεν μπορώ όμως να μη συλλογίζομαι πως από τη μία πλευρά οι άνθρωποι ζητούν

να σέβεται ο ένας τον άλλον και να υπάρχει δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά υπάρχει φτώχεια,

έλλειψη ευκαιριών, μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Μήπως στο μυαλό τους οι

άνθρωποι έχουν πλάσει ιδανικά μια ουτοπία, ριζικά αντίθετη με την πραγματικότητα; 

Σε ό,  τι  αφορά τη θανατική ποινή,  αυτή,  όχι  μόνο δε λειτουργεί  παραδειγματικά,  αλλά

αποτελεί  αίσχιστη  μορφή  συλλογικής  διαπαιδαγώγησης  (Παπαγεωργίου,  1998).  Κι  αυτό  γιατί

τιμωρεί έναν άνθρωπο σαν να μην ανήκει στους κόλπους της κοινωνίας, αφαιρώντας του το πιο
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πολύτιμο  που  μπορεί  να  διαθέτει,  την  ίδια  του  την ύπαρξη,  τη  ζωή  του.  Η κοινωνία  δεν  τον

αναγνωρίζει ως μέλος της, αλλά ως κάτι ξένο ή απειλητικό που αξίζει να τιμωρηθεί με την εσχάτη

των ποινών. 

Από  τα  αρχαία  χρόνια  υπάρχουν  παραδείγματα  σημαντικών  προσωπικοτήτων  που

θανατώθηκαν, επειδή εφαρμόστηκε η θανατική ποινή. Μέσα από τα ιστορικά αυτά παραδείγματα

φαίνεται τόσο η αναποτελεσματική χρήση της θανατικής ποινής όσο και οι αρνητικές συνέπειες

που μπορεί αυτή να επιφέρει. Θα αναφερθώ σε μια σπουδαία προσωπικότητα της φιλοσοφίας, στο

Σωκράτη.  Ο  Σωκράτης  προσπάθησε  να  ρυθμίσει  τις  επιλογές  που  έκανε  στη  ζωή  του  με  τις

πεποιθήσεις  που είχε.  Η ηθική ακεραιότητα αποτελούσε γι’ αυτόν το γνώμονα της ανθρώπινης

αξιοπρέπειας.  Ισχυριζόταν,  λοιπόν,  ότι,  ακόμα  και  αν  άλλοι  μας  αδικούν  και  θίγονται  τα

συμφέροντά μας, εμείς δε θα έπρεπε να προδώσουμε τις αξίες μας. Όσον αφορά τις αξίες, καλύτερα

να αδικείται κανείς, παρά να αδικεί. Τις απόψεις του αυτές τις επιβεβαίωσε εμπράκτως, όταν οι

συμπολίτες  του  τον  καταδίκασαν  σε  θάνατο  με  την  κατηγορία  ότι  διέφθειρε  τους  νέους,

αμφισβητούσε τους θεούς και εισήγαγε νέες θεότητες. Παρόλο που είχε την ευκαιρία να αποδράσει,

αυτός  δεν  το  έκανε,  γιατί,  αν  και  πίστευε  ότι  η  ποινή  του  ήταν  άδικη,  υπάκουσε  και  την

αποδέχθηκε, με σκοπό να μην υπονομευθούν οι νόμοι της πόλης και κατά επέκταση η ίδια η πόλη,

στην οποία πέρασε όλη του τη ζωή. Έτσι, ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους που έχει δει

η ανθρωπότητα πέθανε μέσα στη φυλακή, πίνοντας το κώνειο. Δεν υπέκυψε στον πειρασμό, επειδή

ακριβώς σκέφτηκε τι παράδειγμα θα έδινε στους συμπολίτες του, εάν πρόδιδε τις αξίες του και

λιποτακτούσε.  Η  πόλη  επηρεάστηκε  από  τους  δημαγωγούς  και  προέβη  σε  ένα  λάθος,

καταδικάζοντας έναν αθώο άνθρωπο σε θάνατο. Μετά το θάνατό του, όχι μόνο δεν ξεχάστηκε,

αλλά οι θεωρίες του και τα πιστεύω του άσκησαν επίδραση στην ιστορία της σκέψης. 

Μέσα από αυτό το παράδειγμα θα ήθελα να αναδείξω το ανεπανόρθωτο και το αμετάκλητο

της θανατικής ποινής, εξαιτίας της οποίας μπορεί να οδηγηθούν στο θάνατο αθώοι άνθρωποι.  Η

θανατική ποινή από τη μία μεριά, δεν δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μετανωήσουν για

τα λάθη τους, να ζητήσουν συγχώρεση, και να ξανά κάνουν μια προσπάθεια να επανενταχθούν ως

παραγωγικά μέλη στην κοινωνία όπως είναι ο ένας στόχος κάθε τιμωρίας. Αντιθέτως η κοινωνία μία

και καλή τους ξεγράφει, διορθώνοντας έτσι και τα προβλήματά της. Ο στόχος κάθε ποινής είναι να

σωφρονιστεί  ο  δράστης,  να  αναμορφωθεί  και  να  επανενταχθεί  στην  κοινωνία  ως  παραγωγικό

μέλος.  Όμως  στη  περίπτωση  της  θανατικής  ποινής  κανένα  από  αυτά  τα  στάδια  δεν  γίνεται

πραγματικότητα. Η θανατική ποινή με απόλυτο και τελεσίδικο τρόπο, βγάζει από τη μέση, τα τυχόν

«προβλήματα» της κοινωνίας.

Αξίζει  να σημειωθεί,  και  η περίπτωση δικαστικής πλάνης.  Σε περίπτωση,  που γίνει  ένα

δικαστικό λάθος και ανακαλυφθεί μετά τη τέλεση της θανατικής ποινής, ένας αθώος άνθρωπος
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καταδικάστηκε  σε  θάνατο.  Δεν  είναι  απλά  ένα  λάθος,  γιατί  δεν  επανορθώνεται,  είναι  ένα

αμετάκλητο γεγονός. Είναι ένα ανεπανόρθωτο, αδιόρθωτο και μη αναστρέψιμο γεγονός που μπορεί

να πλήξει και τη ζωή αθώων σε περίπτωση δικαστικής πλάνης. Η οριστική απώλεια αφορά το

πρωταρχικό ατομικό αγαθό, το αγαθό της ζωής και το ενδεχόμενο μιας δικαστικής πλάνης δεν

μπορεί να αποκλειστεί γενικά (Μαργαρίτη, Παρασκευοπούλου, 2000: 74). Παρόλο που οι μέθοδοι

ανάλυσης  του  DNA  εγγυούνται  ασφαλή αποτελέσματα,  γίνονται  και  λάθη,  με  αποτέλεσμα την

καταδίκη λάθος ανθρώπων. 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 (Διεθνής Αμνηστία, 2011). Κανένα ανθρώπινο ον δεν

είναι αλάνθαστο, ακόμα και οι δικαστές, όμως τι γίνεται όταν το λάθος άτομο τίθεται στο θάνατο;

Ασφαλώς και  δεν υπάρχει  άνθρωπος που να μην κάνει σφάλματα, απλώς θα έπρεπε να

διασφαλίσουμε ότι το τίμημα των λαθών αυτών δε θα είναι ανθρώπινες ζωές.  Όμως πρέπει να

τονιστεί και κάτι ακόμη. Ο Σωκράτης δεν απέδρασε σκεπτόμενος, όχι μόνο τι παράδειγμα θα έδινε

στους συμπολίτες του, αλλά και τι παράδειγμα θα έδινε στις μελλοντικές γενεές, τι αξίες θα τους

κληροδοτούσε.  Το  ίδιο  θα  έπρεπε  να  ισχύει  και  για  εμάς  σήμερα.  Τι  παράδειγμα  θέλουμε  να

δώσουμε  στις  επερχόμενες  γενιές,  αν  καταφεύγουμε  στη  θανατική  ποινή;  Τι  είδους  κοινωνία

θέλουμε να τους κληροδοτήσουμε; Και ναι μεν σε πολλά μέρη της γης η θανατική ποινή έχει πλέον

απαγορευτεί, υπάρχει, όμως, πάντα ο φόβος της επαναφοράς της. 

Παρόλο που βρισκόμαστε στον εικοστό πρώτο αιώνα και η ανθρωπότητα θα έπρεπε να είχε

αφήσει  πίσω  της  τη  χρήση  της  θανατικής  ποινής,  πολλοί  την  επικαλούνται  συχνά,  όταν  δεν

μπορούν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση. Όταν, για παράδειγμα, αυξάνεται η εγκληματικότητα

και τα πράγματα βγαίνουν εκτός ορίων,  προτείνεται  η χρήση της θανατικής ποινής για λόγους

εκφοβισμού. Όμως αυτή η τακτική δεν αποτελεί λύση, καθώς δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη

ρίζα  του,  παρά  μόνο  στην  επιφάνειά  του.  Όσοι  ασπάζονται  τέτοιου  είδους  απόψεις  δεν

αναρωτιούνται καν για ποιο λόγο υπάρχει αύξηση της εγκληματικότητας ή ποιες είναι οι αιτίες για

τις οποίες οι άνθρωποι παρανομούν. Υποστηρίζοντας τη θανατική ποινή, συμπεριφέρονται στους

παραβάτες  του  νόμου  ως  εργαλεία  που  δεν  έχουν  εκτελέσει  σωστά  το  έργο  για  το  οποίο

κατασκευάστηκαν. 

Δεν είναι δυνατόν ούτε αποδεκτό η μόνη λύση στα προβλήματα να είναι η θανατική ποινή.

Όταν οι κοινωνίες καταφεύγουν στη θανατική ποινή, ταυτοχρόνως σκοτώνουν και ένα κομμάτι του

εαυτού τους. Για να αντιμετωπιστεί επαρκώς και αποτελεσματικά μια προβληματική κατάσταση,

πρέπει οι ιθύνοντες να «την κοιτούν στα μάτια» και να μη στρουθοκαμηλίζουν, επειδή το μόνο που

καταφέρνουν, ενεργώντας έτσι, είναι να διαιωνίζουν αυτόν το φαύλο κύκλο και να αποποιούνται τις

ευθύνες τους. Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι οι αποφάσεις των τωρινών ανθρώπων δεν επηρεάζουν
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μόνο  τους  σύγχρονούς  τους  αλλά  και  τις  μελλοντικές  γενιές.  Στη  σκέψη  της  επαναφοράς  της

θανατικής ποινής σε χώρες που την έχουν καταργήσει, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι η

δημιουργία μελλοντικών κοινωνιών, στις οποίες θα υπάρχει παντελής έλλειψη δικαιοσύνης και οι

οποίες θα διακατέχονται από μίσος και θα διψούν για αίμα. Αυτό είναι το όραμά μας για το τι

είδους κοινωνία θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας; 

Θα περίμενε κανείς ότι ο άνθρωπος εξελικτικά, με την πάροδο των χρόνων, θα γίνεται ένα

πιο ώριμο και πιο σοφό ον, μιας και είναι το μόνο στον πλανήτη, το οποίο έχει προικισθεί με τη

δυνατότητα του αναστοχασμού και  την επιλογή να  πράττει  διαφορετικά,  εάν το επιθυμεί.  Αντί

αυτού, όμως, αφήνει να τον διακατέχουν πρωτόγονα συναισθήματα. Αφού έλυσε το πρόβλημα της

επιβίωσής του, δεν απειλείται πλέον από τα άγρια θηρία και μπόρεσε να γίνει κυρίαρχος πάνω στον

πλανήτη,  άρχισε  να  δημιουργεί  προβλήματα  εκεί  όπου  δεν  υπάρχουν  και  να  βλέπει  εχθρούς

ανύπαρκτους. Κάνει τα πάντα για να τους εξοντώσει, όμως, στο τέλος δε θα βλάψει και τον ίδιο του

τον εαυτό; 

Η  επαναφορά  της  θανατικής  ποινής  θα  είχε,  κατά  την  άποψή  μου,  ως  αποτέλεσμα  να

γίνουμε και εμείς ένα είδος δολοφόνων με τις ευλογίες της δικαιοσύνης. Θα μπορούσε, όντως, να

αποτελούσε δικαιοσύνη ο θάνατος ενός ανθρώπου, ο εσκεμμένος φόνος; Ακόμα και εάν το άξιζε,

γιατί θα είχε κάνει φρικτά εγκλήματα, ο θάνατός του δεν είναι η λύση. Προσωπικά, πιστεύω ότι το

να μην επιλέξουμε τη θανατική ποινή δεν αποτελεί μια απόφαση μόνο για αυτόν, μόνο για να σωθεί

η ζωή του, αλλά και για εμάς τους υπολοίπους, για το τι ποιότητας άνθρωποι θέλουμε να είμαστε

και το τι είδους κοινωνία θέλουμε να δημιουργήσουμε και να κληροδοτήσουμε στους επόμενους.

Οι κοινωνίες δεν είναι στατικές, αντιθέτως, μεταβάλλονται χρονικά και γεωγραφικά, αλλά αυτό που

έχει  ύψιστη σημασία είναι  τι  είδους άνθρωποι τις  απαρτίζουν.  Θα ήταν υποκριτικό,  νομίζω,  οι

κοινωνίες να ζητούν από τους ανθρώπους να μην παρανομούν, να είναι έντιμοι, να σέβονται τα

δικαιώματα των διπλανών τους, όταν ταυτοχρόνως οι ίδιες δε σέβονται τα μέλη που τις απαρτίζουν

και τα καταδικάζουν σε θάνατο. Δεν μπορεί μια κοινωνία να σκοτώνει ανθρώπους για να τους

δείξει ότι είναι κακό να σκοτώνουν (Παπαϊωάννου, 1997). Δεν υποστηρίζω ότι οι άνθρωποι πρέπει

να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους, κανένας δεν πρέπει να υποκαθιστά το ρόλο της δικαιοσύνης.

Παρ’ όλα αυτά,  φαίνεται  πως  η  αρχή του σεβασμού στην  ανθρώπινη  ζωή ούτε  γίνεται

αποδεκτή από όλους τους ανθρώπους ούτε είναι ικανή από μόνη της να απαγορεύσει την υιοθέτηση

της θανατικής ποινής. Ακόμα και αναπτυγμένες χώρες, όπως οι Η.Π.Α., στο θέμα της θανατικής

ποινής  εμφανίζονται  διχασμένες,  αφού  σε  μερικές  πολιτείες  αυτή  εξακολουθεί  να  ισχύει,  ενώ

παράλληλα υπάρχουν και φανατικοί υποστηρικτές της.

Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι οι άνθρωποι επηρεάζονται έντονα από τα συναισθήματά τους και

περιστασιακά  τους  είναι  δύσκολο  να  τα  ελέγξουν.  Όμως  τα  συναισθήματα  δεν  μπορούν  να
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αποτελέσουν ορθολογικό γνώμονα για την ηθική ούτε μπορούν να γίνουν καθολικά αποδεκτά. Η

ουσία  της  ηθικής  έγκειται  στο  ότι  το  ηθικώς  ορθό  είναι  αυτό  που  υποστηρίζεται  με  λογικά

επιχειρήματα,  επιχειρήματα  που  δομούνται  από  προκείμενες  από  τις  οποίες  απορρέει  το

συμπέρασμα. Δεν υπάρχει ούτε αυθεντία στην ηθική ούτε εγχειρίδιο οδηγιών για το τι οφείλουν ή

όχι οι άνθρωποι να πράττουν, εάν επιθυμούν να χαρακτηριστούν ως ηθικοί. 

Κάθε πράξη, για να τεκμηριωθεί ως ηθική και να νομιμοποιηθεί ως καθολική συμπεριφορά,

οφείλει  να  απαντήσει  στο εξής  ερώτημα:  για  ποιο λόγο πρέπει  να γίνει;  Εάν τα  επιχειρήματα

βασίζονται στον Ορθό Λόγο και είναι πειστικά, τότε μπορεί να γίνει αποδεκτή. Εάν, αντιθέτως,

βασίζονται  σε  προκαταλήψεις  ή  σε  προσωπικές  γνώμες,  τότε  γίνεται  λόγος  για  προσωπικές

προτιμήσεις κάθε ανθρώπου, που μπορούν ως ένα βαθμό, βέβαια, να γίνουν σεβαστές, εάν είναι

αιτιολογημένες, αλλά δεν μπορούν να είναι κοινές για όλους. Εάν ένας άνθρωπος χαρακτηρίσει μια

πράξη ως ηθικά επιλήψιμη ή ως ηθικά σωστή, χωρίς να αιτιολογήσει την αξιολόγησή του αυτή,

τότε το μόνο που καταφέρνει είναι να προφέρει λέξεις χωρίς νόημα και ουσία. 

  Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι, όσο και να το επιθυμούν, δεν μπορούν να γίνουν

αμερόληπτοι. Το αίτημα της αμεροληψίας μπορεί να είναι μια ουτοπία, αφού οι άνθρωποι από τη

φύση  τους  είναι  μεροληπτικοί.  Θεωρητικά,  λοιπόν,  δε  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  ιδιαίτερη  ή

προνομιακή μεταχείριση ανάμεσα στους ανθρώπους και τα συμφέροντα του καθενός να γίνονται

σεβαστά από τους υπολοίπους, αφού πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και δεν υπάρχει

ανώτερος ή κατώτερος. Όμως στην πράξη ισχύει κάτι τέτοιο; Εάν ίσχυε, δε θα υπήρχε ρατσισμός,

ούτε  φυλετικός  ούτε  κοινωνικός  ούτε  σεξιστικός.  Η πραγματικότητα  φαίνεται  να  ακυρώνει  τη

θεωρία, αφού υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα που μαρτυρούν την ύπαρξη ρατσισμού και

ανισότητας. Για να αναφέρουμε μερικά μόνο παραδείγματα, οι λευκοί Αμερικανοί θεωρούσαν τους

εαυτούς  τους  ανώτερους  από τους  μαύρους  Αφρικανούς,  που μεταφέρθηκαν στην Αμερική  ως

δούλοι. Τους θεωρούσαν παιδιά ενός κατωτέρου Θεού και τους συμπεριφέρονταν λίγο καλύτερα ή

με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονταν στα ζώα. Στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί

θεωρούσαν  τους  εαυτούς  τους  ανώτερους  από  τον  υπόλοιπο  πληθυσμό  πάνω  στη  Γη,  επειδή

ισχυρίζονταν  ότι  ήταν  απόγονοι  της  Αρίας  Φυλής,  και  πίστευαν  ότι  ήταν  καθήκον  τους  να

εξοντώσουν όσους δεν ανήκαν σε αυτήν. Αλλά και στις ημέρες μας, οι άνθρωποι κρίνονται, για

παράδειγμα, για το σεξουαλικό προσανατολισμό τους και, ανάλογα με την κοινωνία στην οποία

ζουν, φιλελεύθερη ή όχι, τυγχάνουν και αντίστοιχης αντιμετώπισης. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν

αποκλειστεί  ή  στιγματιστεί  κοινωνικά,  ενώ σε  κοινωνίες  με  ακραίες  επί  του  θέματος  απόψεις

κάποιοι  έχουν  χάσει  ακόμη  και  την  ίδια  τους  τη  ζωή.  Το  πρόβλημα,  βέβαια,  δεν  είναι  ότι

αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι διαφορετικά, άλλωστε οι άνθρωποι δεν είναι πανομοιότυποι μεταξύ

τους ούτε έχουν τις ίδιες ανάγκες. Το πρόβλημα ξεκινά, όταν κάποιοι αντιμετωπίζονται υποτιμητικά
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ή θεωρούνται κατώτεροι, για διάφορους λόγους.  

Συχνά, οι άνθρωποι πέφτουν στην παγίδα να θεωρούν το δικό τους πολιτισμό ή το δικό τους

τρόπο ζωής ως τον πλέον φυσικό και σωστό.  Γι’ αυτόν το λόγο πιστεύουν ότι  πρέπει  να γίνει

καθολικά αποδεκτός και από τους υπόλοιπους ανθρώπους, θεωρώντας, μάλιστα, τον πολιτισμό των

άλλων λαών ή τον τρόπο διαβίωσής τους ως λανθασμένο. Επιπλέον, προβαίνουν και σε αξιολογικές

κρίσεις περί των ηθών και εθίμων που έχει κάθε λαός, εκφράζοντας τη γνώμη τους για το εάν είναι

ένα έθιμο ηθικά «ορθό» ή «επιλήψιμο»,  σύμφωνα πάντα με τα δικά τους κριτήρια.  Υπάρχουν,

φυσικά, πολλοί πολιτισμοί πάνω στον πλανήτη. Μπορεί, στ’ αλήθεια, ένας από αυτούς να επιβληθεί

σε έναν άλλον και να τον «αλλοιώσει», με τη δικαιολογία ότι τα ήθη και τα έθιμά του είναι ηθικά

ανεπίτρεπτα  και  προσβάλλουν  την  ανθρωπότητα;  Το  ερώτημα  που  τίθεται  εδώ  δεν  αφορά

περιπτώσεις πολέμου ή κατάκτησης αλλά έχει σκοπό να διερευνήσει τι συμβαίνει σε περιόδους

ειρήνης. 

Όταν γίνεται λόγος για τις πεποιθήσεις των ανθρώπων ή για τις αξίες τους, τότε μήπως

υπάρχει  κάποιο  επιχείρημα  πολιτισμικής  ουδετερότητας;  Μήπως  η  λύση  είναι  η  ανοχή  στους

άλλους πολιτισμούς;  Όταν,  όμως,  διαπιστώνεται  ότι  ένας  πολιτισμός παραβιάζει  τα ανθρώπινα

δικαιώματα  ή  χρησιμοποιεί  πρακτικές  που  χαρακτηρίζονται  ως  ιδιαίτερες  «επιβλαβείς»  για  τα

άτομα,  προκαλώντας  τους  σωματικό  ή  ψυχολογικό  πόνο,  τότε  η  κριτική  από  τους  άλλους

πολιτισμούς μήπως θα έπρεπε να μην είναι μόνο προαιρετική αλλά και επιβεβλημένη; Η έννοια της

ανοχής δε σημαίνει ότι οι άνθρωποι πρέπει να ανέχονται τα πάντα ή ότι υπάρχει έλλειψη σεβασμού.

Η ανοχή προϋποθέτει μια δικλείδα ασφαλείας, δηλαδή ένα όριο μη ανεκτικότητας, το οποίο, αν

ξεπεραστεί, δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Το να ασκείται κριτική σε έναν πολιτισμό δε σημαίνει

απαραιτήτως και έλλειψη σεβασμού, αντιθέτως, συχνά σημαίνει ότι  ο πολιτισμός αυτός γίνεται

ακόμη  περισσότερο  σεβαστός.  Τέλος,  ας  μην  ξεχνάμε  ότι  η  ανοχή  μπορεί  να  γίνει  και  πηγή

εκμετάλλευσης, τόσο γι’ αυτόν που την επιδεικνύει όσο και γι’ αυτόν που την απολαμβάνει, αφού

και οι δυο πλευρές μπορούν να μετατραπούν και σε θύματα και σε θύτες. 

Όσον αφορά στην κατάργηση της θανατικής ποινής και στο εάν υπάρχει δικαίωμα στη ζωή,

οι απόψεις των ανθρώπων δε συγκλίνουν. Δεν πιστεύουν όλοι στην αξία της ανθρώπινης ζωής ούτε

σε κάποιο δικαίωμα άξιο σεβασμού. Άλλωστε, γι’ αυτόν το λόγο κάποιοι υποστηρίζουν ένθερμα τη

θανατική ποινή και προβαίνουν και στις αντίστοιχες θανατώσεις. Το γεγονός αυτό δε σημαίνει σε

καμία περίπτωση ότι πρέπει να σταματήσει ο αγώνας για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Από

την άλλη πλευρά, θα ήταν πλάνη, εάν κάποιος πίστευε ότι με μια δήλωση ή με μια ενέργεια όλοι οι

άνθρωποι θα πείθονταν ότι η θανατική ποινή δεν είναι η λύση και ότι, αντιθέτως, αποτελεί μια από

τις πιο βάναυσες μεθόδους θανάτωσης.  

Η  απάντηση  βρίσκεται  μάλλον  στη  σταδιακή  αλλαγή  των  πραγμάτων.  Ας  πάρουμε  ως
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παράδειγμα  τη  φύση:  οι  αλλαγές  που  γίνονται  σταδιακά,  με  την  πάροδο  των  χρόνων,  έχουν

μεγαλύτερα  ποσοστά  επιτυχίας  από  εκείνες  που  γίνονται  βεβιασμένα,  διότι  ο  χρόνος  της

προσαρμοστικότητας  δεν  είναι  αρκετός.  Σε  ό,  τι  αφορά  τον  άνθρωπο,  αυτός  αναπτύσσεται

εξελικτικά, όχι μόνο στο σώμα, αλλά στο μυαλό, και θα ήθελα να πιστεύω ότι με την πάροδο των

χρόνων γίνεται πιο σοφό ον. Αξίζει ο αγώνας να δοθεί, μιας και ιστορικά έχουμε παραδείγματα από

αγώνες που δόθηκαν και στο τέλος κερδήθηκαν, όπως, για παράδειγμα, η κατάργηση της δουλείας.

Θα ήταν ανήκουστο για τους κατοίκους στην αρχαία Αθήνα ή Ρώμη να μην υπάρχουν σκλάβοι, δε

θα μπορούσαν να διανοηθούν κάτι τέτοιο, πόσω μάλλον ότι, μετά την κατάργηση της δουλείας,

αυτοί οι άνθρωποι θα αποκτούσαν ίσα δικαιώματα με τους υπολοίπους. Ένα άλλο παράδειγμα είναι

τα δικαιώματα των γυναικών, είτε αυτά αφορούν στην ίση μεταχείριση με τον άνδρα είτε στην

ψήφο.  Στο  Μεσαίωνα  αυτό  το  πράγμα  θα  ήταν  εξωπραγματικό,  αλλά  στη  σύγχρονη  εποχή

θεωρείται δεδομένο, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι και αυτονόητο, μιας και υπάρχουν

εκατομμύρια  γυναίκες  στον  πλανήτη  που  εξακολουθούν  να  καταπιέζονται  ή  να  θεωρούνται

κατώτερες από τον άνδρα. Η αρχή έχει γίνει, αλλά θα ήταν αφέλεια να νομίσει κάποιος ότι σε μια

νύχτα θα μεταμορφωθεί  ο κόσμος.  Όμως,  εάν οι  άνθρωποι  σταματήσουν να περιχαρακώνονται

πίσω από τους πολιτισμούς τους, εάν αφήσουν τις προκαταλήψεις τους στην άκρη και γίνουν πιο

ανοιχτοί στο να ακούσουν διαφορετικές απόψεις, εάν, τέλος, συνειδητοποιήσουν ότι αυτά που τους

ενώνουν  είναι  πιο  πολλά  από  αυτά  που  τους  χωρίζουν,  τότε  θα  μπορούσαμε  να  είμαστε  πιο

αισιόδοξοι ότι η θανατική ποινή θα καταργηθεί και μάλιστα σύντομα.      

Εκτός όμως από τα παραπάνω, οι άνθρωποι θα έπρεπε να αφήσουν πίσω τους οποιοδήποτε

ντετερμινισμό, είτε γενετικό είτε περιβαλλοντικό. Από τη μια πλευρά, το περιβάλλον δεν μπορεί να

προγραμματίσει τους ανθρώπους για το ποια πορεία ζωής θα επιλέξουν. Από την άλλη, ούτε τα

γονίδια  από μόνα  τους  είναι  ικανά  να  καθορίσουν  τη  μοίρα των  ανθρώπων.  Θα ήταν  τελείως

μοιρολατρικό να πιστεύουν τα άτομα ότι σε ολόκληρη την ιστορία και την εξέλιξη του ανθρωπίνου

γένους, κάποιος άλλος παράγοντας, για παράδειγμα, η μοίρα, έχει ήδη προσυπογράψει το μέλλον

τους.  Δεν  απορρίπτω  την  επίδραση  που  μπορεί  να  έχουν  τα  γονίδια  ή  το  περιβάλλον  στους

ανθρώπους, αντιθέτως, αναγνωρίζω ότι φυσικά και υπάρχει ένα βαθμός επίδρασης τόσο από τα

πρώτα όσο και από το δεύτερο. Όμως θεωρώ ότι οι απόψεις σύμφωνα με τις οποίες ο άνθρωπος

είναι υποχείριο του γενετικού ή περιβαλλοντικού προκαθορισμού είναι ακραίες. 

Όπως και με πλήθος άλλων καταστάσεων, η λύση βρίσκεται στη μέση. Τα γονίδια έχουν μια

προδιάθεση, αλλά δεν είναι τελεσίδικες εντολές (Ζούρος, 2014: 29). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η

συμπεριφορά των ανθρώπων, δηλαδή ο φαινότυπος, εξαρτάται από το γονότυπο, δηλαδή τα γονίδια

που  κληρονομεί  ένα  άτομο  από  τους  γονείς  του,  καθώς  και  από  το  περιβάλλον,  δηλαδή  τις

εξωτερικές επιδράσεις που δέχεται από τη στιγμή της γέννησής του (Ζούρος, 2014: 29). Όσο και να

62



το  θέλουν,  οι  άνθρωποι  δε  γεννιούνται  ίσοι  ούτε  έχουν  τις  ίδιες  δυνατότητες.  Αυτό  όμως  δε

σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση. Ίσα ίσα, η προνομιακή

μεταχείριση που απολαμβάνουν κάποια άτομα εξαιτίας των φυσικών χαρακτηριστικών τους είναι

αυτή που δημιουργεί προβλήματα. 

Συγκεφαλαιώνοντας, θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι γεννιούνται με συγκεκριμένα γονίδια, τα

οποία κληρονομούν από τους γονείς τους, και αναθρέφονται σε συγκεκριμένο περιβάλλον με τα

αντίστοιχα εξωτερικά ερεθίσματα. Με βάση αυτά τα γονίδια και αυτό το περιβάλλον θα εξελιχθεί η

ζωή τους και, παρόλο που αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «περιορισμός»,

στην πραγματικότητα δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, αντιθέτως, αυτός ο «περιορισμός» καθιστά κάθε

άτομο μοναδικό και ξεχωριστό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εξέλιξη έχει ευνοήσει την ποικιλότητα

πάρα την ομοιομορφία (Ζούρος, 2014:33). Βέβαια, για να εκφραστούν τα γονίδια, πρέπει να βρουν

ανταπόκριση  στις  κατάλληλες  περιβαλλοντικές  συνθήκες.  Σε  συγκεκριμένες  περιβαλλοντικές

συνθήκες,  έχουμε  την  ανάδειξη  συγκεκριμένων  συνδυασμών  γονιδίων.  Για  παράδειγμα,  στους

λαούς της Αφρικής, παρατηρείται αύξηση των γονιδίων που προκαλούν μελαμψή επιδερμίδα εις

βάρος εκείνων που προκαλούν λευκή επιδερμίδα (Ζούρος, 2014:30).   

Σε ό, τι αφορά το θέμα μας, ακόμα και εάν αποδειχθεί επιστημονικά ότι κάποιο γονίδιο έχει

σχέση με την εγκληματικότητα ή την προκαλεί και ως εκ τούτου θεμελιωθεί ένας βαθμός γενετικού

ντετερμινισμού, αυτό δε σημαίνει αυτομάτως ότι το άτομο που φέρει το συγκεκριμένο γονίδιο θα

γίνει εγκληματίας οπωσδήποτε και χωρίς αμφιβολία. Όπως γνωρίζουμε από τη βιολογία, τα γονίδια

συνδυάζονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνυπάρχουν στον οργανισμό και να υπάρχει

ισορροπία. Το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με αυτό το γονίδιο επέλεξε να εγκληματήσει δε σημαίνει

ότι και οι υπόλοιποι άνθρωποι με το ίδιο γονίδιο θα ακολουθήσουν παρόμοια πορεία. Ακόμα και

εάν υπάρχει  το  γονίδιο  της  εγκληματικότητας,  τα άτομα μπορεί  να  κάνουν την επιλογή να το

χρησιμοποιήσουν  για  το  καλό  της  ανθρωπότητας  και  όχι  για  να  την  καταστρέψουν.  Για

παράδειγμα,  μπορεί  να  γίνουν  αστυνομικοί  ή  σωματοφύλακες,  ώστε  να  προλαμβάνουν  πιθανά

εγκλήματα και να σώζουν ανθρώπινες ζωές. Επιπλέον, οι κοινωνίες οφείλουν να αναλογιστούν για

ποιο  λόγο  άτομα  που  θα  βρεθούν  να  μη  διαθέτουν  το  γονίδιο  της  εγκληματικότητας  θα

παραβαίνουν τους νόμους. Θα μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ή μήπως εντέλει όλα

βασίζονται σε μια δικαιολογία;  

Οι  άνθρωποι  πρέπει  να  θυμούνται,  πάνω  από  όλα,  ότι  είναι  άνθρωποι  και  αυτό  το

χαρακτηριστικό πρέπει να τους ενώνει, όχι να τους χωρίζει. Η διαφορετικότητά τους δεν πρέπει να

τους φοβίζει και να τους κάνει να κλείνονται στον εαυτό τους αλλά να τους φέρνει πιο κοντά. Τα

άτομα μεγαλώνουν σε χώρες με σύνορα και περιορισμούς και συχνά δε βλέπουν τους εαυτούς τους

ως  κομμάτι  της  ανθρωπότητας,  αλλά  ως  κομμάτι  ενός  συγκεκριμένου  συνόλου.  Αυτό  έχει  ως
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αποτέλεσμα να θεωρούν επικίνδυνο και εχθρικό οτιδήποτε ξένο προς αυτά, να κάνουν τα πάντα για

να το αποβάλλουν από τη ζωή τους και γενικότερα να έχουν μια αρνητική συμπεριφορά προς αυτό.

Η αποξένωση των ανθρώπων οδηγεί στην όξυνση των ανισοτήτων μέσα στις κοινωνίες. Συχνά,

άνθρωποι που είχαν διαφορετικό χρώμα δέρματος ή μιλούσαν διαφορετική γλώσσα θεωρούνταν

κατώτεροι από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Δεν ισχυρίζομαι εδώ ότι δε θα έπρεπε να υπάρχουν

σύνορα χωρικά που να χωρίζουν τον ένα λαό από τον άλλον, αλλά σε πνευματικό επίπεδο τα

«σύνορα» θα έπρεπε να καταργηθούν, δε θα έπρεπε να υπάρχουν περιορισμοί και προκαταλήψεις.

Τα άτομα οφείλουν να σταματήσουν να είναι «δέσμια» των πεποιθήσεων ή των αντιλήψεών τους

και να αφήσουν το μυαλό τους και τη διανοητική τους ικανότητα ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς,

σύνορα ή στεγανά. Η λύση, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, δε θα είναι ούτε εύκολη ούτε γρήγορη,

αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν αξίζει η προσπάθεια για να επιτευχθεί.   

Κατά την άποψή μου, τα γονίδια ή το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένα άτομο δεν το

περιορίζουν σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο οι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις που μπορεί να έχει,  αν

μάλιστα  αυτές  συνοδεύονται  από  απροθυμία  να  τις  αναθεωρήσει  και  άρνηση  να  σεβαστεί

διαφορετικές από τις δικές του πεποιθήσεις. Γι’ αυτό, άλλωστε, ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει

σχετικά εύκολα το περιβάλλον διαβίωσής του, εάν το επιθυμεί, όχι όμως και τα πιστεύω του, τα

οποία  τα  «κουβαλάει»  μαζί  του.  Δεν  ισχυρίζομαι  ότι  πρέπει  να  ασπαζόμαστε  οποιαδήποτε

πληροφορία άκριτα, αλλά οφείλουμε τουλάχιστον να είμαστε «ανοιχτοί» προς το νέο, έστω και εάν

αυτό  μας  φαίνεται  αρχικά  ξένο.  Μήπως  τελικά  η  εκπαιδευτική  διαδικασία  ή  η  παιδεία  κάθε

ανθρώπου είναι η λύση; Και είναι αρκετή από μόνη της, ώστε να δείξει στους ανθρώπους τον τρόπο

να είναι πιο διαλλακτικοί και όχι τόσο απόλυτοι στις αντιλήψεις τους, καθώς και να τους παρέχει τα

κατάλληλα εφόδια, ώστε να ελέγχουν καθετί που μαθαίνουν; Ή μήπως, εντέλει, είναι όλα θέμα

προσωπικής επιλογής για το τι είδους ζωή θέλει κάθε άνθρωπος να ακολουθήσει; 

Τελειώνοντας την παρούσα εργασία, θα σχολίαζα ότι το θέμα της θανατικής ποινής είναι

τόσο επίκαιρο και τόσο ξεπερασμένο ταυτοχρόνως. Για τους λαούς που την έχουν καταργήσει,

αυτή αποτελεί μια μαύρη σελίδα στην ιστορία τους,  για τους υπόλοιπους που την εφαρμόζουν

ακόμα,  συνιστά  ένα  ακανθώδες  ζήτημα  με  ένθερμους  υποστηρικτές  αλλά  και  σφοδρούς

κατηγόρους.  Το  μέλλον  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  αβέβαιο,  όμως  αυτή  η  αβεβαιότητα  δεν  είναι

απαραιτήτως  αρνητική,  καθώς  το  απρόβλεπτο  μιας  κατάστασης  έχει  πολλές  εναλλακτικές

πραγμάτωσης και σίγουρα μία από αυτές δεν είναι η αυτοκαταστροφή των ανθρώπων. 

64



Βιβλιογραφία:

Ελληνική:
1. Αλαχιώτης,  Σταμάτης.  (2004)  Βιοηθική,  Αναφορά  στους  γενετικούς  και  τεχνολογικούς

νεωτερισμούς, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα.
2. Βασιλόγιαννης,  Φίλιππος.  (2014)  Το  ανεπίτρεπτον  των  βασανιστηρίων, στο  ΔΙΚΑΙΟ,

ΗΘΙΚΗ, ΒΙΟΗΘΙΚΗ, πρακτικά διλήμματα, ΑΘΗΝΑ.
3. Βιδάλη, Σοφία. (2013) Εισαγωγή στη εγκληματολογία, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
4. Βιδάλη, Σοφία.  & Κουλούρης, Νικόλαος. (2012)  Αποκλίνουσα Συμπεριφορά και Ποινικό

Φαινόμενο, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.
5. Βaggini, Julian. & Fosl, Peter. (2014) Τα εργαλεία της ηθικής, εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, Αθήνα.
6. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου,  Αλίκη  (2001)  Γιατί  πρέπει  να  καταργηθεί,  εφημ.

Ελευθεροτυπία,
URL=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/act
ivities/indexb_03_than_poin_apopseis/maragopoulou.html .

7. ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΜΝΗΣΤΙΑ,  (2011)  ΚΑΤΑΡΓΗΣΤΕ  ΤΗ  ΘΑΝΑΤΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ,
URL=https://www.amnesty.gr/action/campaigns/7157/katargiste-ti-thanatiki-poini

8. ΔΙΕΘΝΗΣ  ΑΜΝΗΣΤΙΑ,  (2011)  10  ΛΟΓΟΙ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΟΠΟΙΟΥΣ   Η  ΔΙΕΘΝΗΣ
ΑΜΝΗΣΤΙΑ  ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΘΑΝΑΤΙΚΗ  ΠΟΙΝΗ,
URL=https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3980/10-logoi-gia-toys-opoioys-i-
diethnis-amnistia-antitithetai-sti-thanatiki 

9. Eθνική Επιτροπή Βιοηθικής, (2007) Γενετικά Αποτυπώματα, στο Δρακοπούλου, Μαριάννα.
(Επιμ.)  ΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,  ΚΕΙΜΕΝΑ  2000-2007, εκδ.  Εθνικό
Τυπογραφείο, Αθήνα.

10. Ζούρος,  Λευτέρης.  (2013)  ΚΡΙΤΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ,
ΣΤΟ Τσινόρεμα,  Σταυρούλα  &  Κίτσος,  Λούης  (Επιμ.), Θέματα  Βιοηθικής,  εκδ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

11. Ζούρος, Λευτέρης. (2014) Σε αναζήτηση σκοπού σε έναν κόσμο χωρίς σκοπό, ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΙΑ  ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΗΘΙΚΗ,  εκδ.  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΚΡΗΤΗΣ,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ.

12. Grosch, Paul. & Vardy, Peter. (2013) To αίνιγμα της ηθικής, εκδ. ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ, Αθήνα.
13. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης. (2007) Εισαγωγή στη φιλοσοφία (τρίτος τόμος) Γνωσιολογία,

Ηθική Φιλοσοφία, Αισθητική, εκδ. Εστία, Αθήνα.
14. Θηραίος, Γεώργιος. (2004)  Γονιδιακός Ντετερμινισμός: κίνδυνος για την επιστήμη και την

κοινωνία, στο Φιλοσοφία και Θετικές Επιστήμες στον 20ό αιώνα, εκδ. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΕΡΕΥΝΩΝ, Αθήνα.

15. Kant, Immanuel. (1984) Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών, εκδ. ΔΩΔΩΝΗ, Aθήνα.
16. Kant, Immanuel. (2013) Μεταφυσική των ηθών, εκδ. ΣΜΙΛΗ, Αθήνα.
17. Κουράκης, Νέστωρ. (2008) Θεωρία της ποινής, Μια εισαγωγή, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
18. Κιντή, Βάσω. (1998) Η θανατική ποινή, περ. Ο Πολίτης, τεύχος: 46.
19. Κωνσταντινίδης,  Άγγελος.  (2012) Η  απόδειξη  στην  ποινική  δίκη, εκδ.  ΣΑΚΚΟΥΛΑ,

ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
20. Λιανός,  Θεόδωρος.  (1997)  Περί  της  θανατικής  ποινής,

URL=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/act
ivities/indexb_03_than_poin_apopseis/lianos.html

21. Μackie, John. (2010) Ηθική, Η επινόηση του ορθού και του εσφαλμένου, εκδ. ΕΚΚΡΕΜΕΣ,
Αθήνα. 

22. Μαργαρίτης, Λάμπρος. & Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ. (2014) Ανάλυση DNA στην
ποινική διαδικασία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα.

23. Μαργαρίτη  &  Παρασκευοπούλου,  (2000)  Ποινολογία,  Άρθρα  50-133  ΠΚ,  εκδ.

65

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/lianos.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/lianos.html
https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3980/10-logoi-gia-toys-opoioys-i-diethnis-amnistia-antitithetai-sti-thanatiki
https://www.amnesty.gr/news/articles/article/3980/10-logoi-gia-toys-opoioys-i-diethnis-amnistia-antitithetai-sti-thanatiki
https://www.amnesty.gr/action/campaigns/7157/katargiste-ti-thanatiki-poini
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/maragopoulou.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/maragopoulou.html


ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

24. Mill, John. Stuart. (2014) Περί ελευθερίας ,εκδ. Επικούρος, Αθήνα.
25. Mill, John. Stuart.(2002) Ωφελιμισμός, εκδ. ΠΟΛΙΣ, Αθήνα.
26. Mill,  John.  Stuart.  Υπάρχει  ανάγκη  ενδυνάμωσης  των  ποινών,

URL=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/act
ivities/indexb_03_than_poin_apopseis/mill.html .

27. Μποζανίνου,  Τάνια.  (1998)  Θανατική  Ποινή,

URL=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/act

ivities/indexb_03_than_poin_apopseis/bozaninou.html

28. O Neill, Onora.(2011) Αυτονομία και εμπιστοσύνη στη βιοηθική, εκδ.  Αρσενίδης,  Αθήνα.

29. Παπαγεωργίου,  Κωνσταντίνος.  (1998),  Καταδίκη  της  θανατικής  ποινής,  «Το  Βήμα»

URL=http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=95128 .

30. Παπαδάτος, Πέτρος. (1977)  Γενικές Αρχές της Σύγχρονης Ορθολογικής και Ανθρωπιστικής

Αντιεγκληματικής Πολίτικης, Τόμος 2, ΑΘΗΝΑ.

31. Παπαϊωάννου,  Κωστής.  (1997)  Ας  τελειώνουμε  με  τη  θανατική  ποινή, «Το  Βήμα»

URL=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/act

ivities/indexb_03_than_poin_apopseis/papaiwannou.html.

32. Παρασκευοπούλου, Ν. (1982) Η δικαστική άφεση της ποινής, ως δυνατότητα στα πλαίσια της

εγγυητικής λειτουργίας του Ποινικού δικαίου, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

33. Πελεγρίνης, Θεωδόσης. (2012) Ηθική Φιλοσοφία, εκδ. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αθήνα.

34. Πρωτοπαπαδάκης,  Ευάγγελος.  (2006) Η Ολισθηρή Πλαγιά αντιμέτωπη με τον εαυτό της,

περιοδικό «Ηθική».

35. Rachels, James. & Rachels, Stuart. (2012) Στοιχεία ηθικής φιλοσοφίας, εκδ. ΟΚΤΩ, Αθήνα.

36. Sandel, Michael. J. (2013) Δικαιοσύνη, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ; εκδ. ΠΟΛΙΣ, Αθήνα.

37. Τσαλίκη-Μηλιωνή,  Τατιάνα.  (2002)  Η  γκιλοτίνα  τραυμάτισε  τον  Ουγκό,
URL=http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/act
ivities/indexb_03_than_poin_apopseis/hugo.html

38. Τσινόρεμα,  Σταυρούλα.  (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006)  Η  ΒΙΟΗΘΙΚΗ  ΚΑΙ  Η  ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, Η Ηθική στην εποχή της βιοτεχνολογίας, ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 24/2, εκδ.
«Στιγμή», ΑΘΗΝΑ.

39. Warburton, Nigel. (1999) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, Τα βασικά ζητήματα, εκδ. ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, Αθήνα.
40. Williams,  Bernard. (2009) H  ΗΘΙΚΗ και τα ΟΡΙΑ της ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, εκδ.  ΑΡΣΕΝΙΔΗ,

Αθήνα.  
41. Φιτσιάλος, Γεώργιος. (2014)  Αποδεικτική Αξία της Γενετικής Πληροφορίας του  DNA, στο

Κανελλοπούλου-Μπότη, Μαρία. & Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Φερενίκη. (Επιμ.)  Ιατρική
Ευθύνη και Βιοηθική, Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Προοπτικές του Μέλλοντος, εκδ. Ιατρικές
Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα.

42. Φύτρου, Νατάσα. (2014) Γενετική ταυτοποίηση, ποινική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα,
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, Επιστήμη & Ηθική, βιοηθική και
εξέλιξη της επιστήμης, URL=http://www.plato-academy.gr/openeclass/ .

43. Φύτρου,  Νατάσα.  &  Παπαλεξίου,  Τζίνα.  (2014) Γενετική,  Γενετικός  Ντετερμινισμός,

66

http://www.plato-academy.gr/openeclass/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/hugo.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/hugo.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/papaiwannou.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/papaiwannou.html
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=95128
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/bozaninou.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLC130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/bozaninou.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/mill.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C130/652/4163,19418/extras/activities/indexb_03_than_poin_apopseis/mill.html


Βιοηθική, ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ, Επιστήμη & Ηθική,
βιοηθική και εξέλιξη της επιστήμης, URL=http://www.plato-academy.gr/openeclass/ .

Ξενόγλωσση:

1. Alexander, Larry and Moore, Michael, "Deontological Ethics", The Stanford Encyclopedia
of  Philosophy  (Spring  2015  Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  URL  =
<http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/ethics-deontological/>. 

2. Bedau,  Hugo  Adam  and  Kelly,  Erin, "Punishment",  The  Stanford  Encyclopedia  of
Philosophy  (Fall  2015  Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  URL  =
<http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/punishment/>. 

3. Brink,  David,  "Mill's  Moral  and  Political  Philosophy",  The  Stanford  Encyclopedia  of
Philosophy  (Fall  2014  Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  URL  =
<http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/mill-moral-political/>. 

4. Crimmins, James E., "Jeremy Bentham", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring
2015  Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  URL  =
<http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/bentham/>. 

5. Duff, Antony, "Legal Punishment", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2013
Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  URL  =
<http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/legal-punishment/>.  

6. Duff,  Antony,  "Theories  of  Criminal  Law",  The  Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy
(Summer  2013  Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  URL  =
<http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/criminal-law/>. 

7. Honderich, Ted. (2006) Punishment, The Supposed Justifications. London: Pluto Press.
8. Hoskins,  Zachary, ''The  Moral  Permissibility  of  Punishment''  Internet  Encyclopedia  of

Philosophy, University of Nottingham,United Kingdom. URL=http://www.iep.utm.edu/m-p-
puni/

9. Hugo Adam Bedau,   ''  Bentham's Utilitarian Critique of the Death Penalty  ''  , 74 J. Crim. L. &
Criminology  1033  (1983),  Volume  74,  Issue  3  Fall,    USA  .
URL=  http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi  article=6388&cont
ext=jclc

10. Murtagh,  Kevin, "Punishment",  Internet Encyclopedia of Philosophy,  John Jay College of
Criminal Justice, U. S. A.   URL=http://www.iep.utm.edu/punishme/#H7

11. Gaie,  Joseph.  (2004)  The  Ethics  of  Medival  Involvement  in  Capital  Punishment. USA:
Kluwer Academic Publisher.

12. Golston, Syd. (2009) Death Penalty. USA: GALE, GENGAGE Learning.
13. O  Neill,  Onora.  (2013)  Why  are  humans  rights  difficult?

URL=http://www.huffingtonpost.co.uk/onora-oneill/why-are-human-rights-
difficult_b_3244988.html .

14. Pomerleau, Wayne P. ''Western Theories of Justice''  Internet Encyclopedia of Philosophy,
Gonzaga University,U. S. A. URL= http://www.iep.utm.edu/justwest/#SH4a .

15. Potter,  Nelson T.,  "Kant  and Capital  Punishment  Today" (2002).  Faculty Publications -
Department of Philosophy. Paper 5. URL=http://digitalcommons.unl.edu/philosfacpub/5   .

16. Rauscher, Frederick, "Kant's Social and Political Philosophy", The Stanford Encyclopedia of
Philosophy (Fall  2016  Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  forthcoming  URL  =
<http://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/kant-social-political/>. 

17. Rohlf, Michael, "Immanuel Kant",  The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016
Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  URL  =
<http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/kant/>. 

67

http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/kant/
http://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/kant-social-political/
http://digitalcommons.unl.edu/philosfacpub/5
http://www.iep.utm.edu/justwest/#SH4a
http://www.huffingtonpost.co.uk/onora-oneill/why-are-human-rights-difficult_b_3244988.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/onora-oneill/why-are-human-rights-difficult_b_3244988.html
http://www.iep.utm.edu/punishme/#H7
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6388&context=jclc
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6388&context=jclc
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi
http://www.iep.utm.edu/m-p-puni/
http://www.iep.utm.edu/m-p-puni/
http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/criminal-law/
http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/legal-punishment/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/bentham/
http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/mill-moral-political/
http://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/punishment/
http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/ethics-deontological/
http://www.plato-academy.gr/openeclass/


18. Sinnott-Armstrong, Walter, "Consequentialism",  The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Winter  2015  Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  URL  =
<http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/consequentialism/>. 

19. Schefczyk,  Michael,  ''John  Stuart  Mill:  Ethics''  Internet  Encyclopedia  of  Philosophy,
Karlsruhe  Institut  für  Technologie,  Germany.  URL=http://www.iep.utm.edu/mill-
eth/#SH14b .

20. Sweet, William, ''Jeremy Bentham (1748—1832)''  Internet Encyclopedia of Philosophy, St.
Francis Xavier University, Canada. URL=http://www.iep.utm.edu/bentham/#SH6b .

21.  Walen,  Alec,  "Retributive  Justice",  The Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy  (Summer
2015  Edition),  Edward  N.  Zalta (ed.),  URL  =
<http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/justice-retributive/>.

22. WMA. (2013) Statement on the United Nations Resolution for a Moratorium on the Use of
the Death Penalty, URL=http://www.wma.net/en/30publications/10policies/p8/ .

23. WMA.  (2008)  Resolution  on  Physician  Participation  in  Capital  Punishment,
URL=http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c1/ 

24. WMA. (2012) Resolution to Reaffirm the WMA’s Prohibition of Physician Participation in
Capital  Punishment,
URL=http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c23/index.html 

68

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c23/index.html
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c1/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/p8/
http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/justice-retributive/
http://www.iep.utm.edu/bentham/#SH6b
http://www.iep.utm.edu/mill-eth/#SH14b
http://www.iep.utm.edu/mill-eth/#SH14b
http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/consequentialism/



