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Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σελ. 13-28 
 
 

Πηνελόπη Φουντεδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα ∆ίκαιου, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, αναπλ. Mέλος της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα 

 
Η ασφάλεια στη μετανεωτερικότητα:  

Η παράδοξη προϋπόθεση της ελευθερίας  
    

 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 
Η σχέση μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας μπορεί να εμφανίζεται με 

διάφορες εκδοχές, όπως η εξ ορισμού και ανυπέρβλητη αντιπαλότητα, η 
επιλογή του ολιγότερον κακού (για την πολιτεία), η εξ ορισμού προβολή της 
ελευθερίας, η κατ’ ανάγκην συνύπαρξη, η εξ ορισμού προβολή της ασφάλειας, 
αναλόγως της θέσης που συνήθως έχει προεπιλέξει ο ερμηνευτής του 
δικαίου, όταν προβαίνει σε απλή, επίσημη ή αυθεντική ερμηνεία των σχετικών 
κανόνων. 

Ο τίτλος, συνεπώς, μιας εισήγησης συνιστά την συνήθως ηθελημένη  
«εξομολόγηση» του ομιλητή ή συγγραφέα προς τον αναγνώστη για τις 
δικαιοπολιτικές του αφετηρίες, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτευμάτων 
της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αν ο ορισμός της ελευθερίας συνιστά την 
πλέον «πολιτική» λειτουργία του δικαίου, ο συνδυασμός της με την ασφάλεια 
αποτελεί καταλυτική συνύπαρξη. Η μικρή αυτή συμβολή επιλέγει να εστιασθεί 
σε τέσσερα σημεία προς συζήτηση, με την αρχική σκέψη πως στις σημερινές 
περίπλοκες κοινωνίες δεν μπορεί να νοηθεί ελευθερία χωρίς ασφάλεια, ούτε 
ασφάλεια χωρίς ελευθερία. Συνεπώς οι δύο έννοιες (οφείλουν να) 
ερμηνεύονται σε ένα περιβάλλον παράδοξης1 πρακτικής αρμονίας2 μεταξύ των 

                                         
1 Βλ. Helmut Willke, Εισαγωγή στη συστημική θεωρία, Κριτική, 1997, μτφρ. Νίκος 

Λίβος, passim. 
2 Σύμφωνα με τον Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der 

Bundesrepublik Deutschland, Taschenbuch, 20η έκδ. 1999, Rn. 72, που διατύπωσε την 
αρχή αυτή ερμηνείας του Συντάγματος, σημαίνει: "Verfassungsrechtlich geschützte 
Rechtsgüter müssen in der Problemlösung einander so zugeordnet werden, daß jedes von 
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δύο, μέσα από κοπιώδεις συνεχείς προσπάθειες της κοινωνίας και του 
κράτους να επιτυγχάνουν τις απαιτούμενες σταθμίσεις. 

Το πρώτο σημείο αφορά το περιεχόμενο των δύο αυτών εννοιών, 
ειδικότερα εστιάζει στην αναίρεση του επιχειρήματος πως οι έννοιες 
ελευθερία και ασφάλεια είναι πάντα αντιθετικές μεταξύ τους. Η ανυπέρβλητη 
διαφοροποίηση μεταξύ τους συνίσταται μόνο, θεωρώ, στον διαφορετικό τρόπο 
αντίληψης της διακινδύνευσης, υπό τη μία ή την άλλη οπτική. 

Το δεύτερο σημείο αναφέρεται στην ένταση που παρουσιάζει το 
στοιχείο του χρόνου, δηλαδή ο εντοπισμός στο σήμερα. Ο κόσμος αλλάζει 
ραγδαία ως προς τη σώρευση επιστημονικής γνώσης, ως προς την ευχέρεια 
τεχνικής επικοινωνίας και, τέλος, ως προς τη δυσχέρεια ουσιαστικής 
επικοινωνίας. Επιπλέον, στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον το δίκαιο 
επηρεάζεται καθοριστικά ως προς το τι είναι σύνηθες και κανονικό. 

Το τρίτο εστιάζεται στα προσωπικά δεδομένα ως πεδίου-
παραδείγματος, όπου κατ’ εξοχήν εμφανίζονται να αντιμάχονται η ελευθερία 
με την ασφάλεια, είτε υπό την εκδοχή της κοινωνίας της επιτήρησης, για 
ορισμένους, είτε υπό την εκδοχή της κοινωνίας της πρόληψης, για άλλους.3  

Το τέταρτο θέμα είναι το ελληνικό πολίτευμα, υπό την έννοια του 
πραγματικού Συντάγματος. Πόση ελευθερία και ασφάλεια παρέχει; Ποιές 
ενδείξεις έχουμε για τη στάθμιση μεταξύ τους και τη διασφάλιση της 
απόλαυσης ελευθεριών με ασφάλεια;  

 
Το κείμενο, που ακολουθεί, διατηρεί τη δομή της προφορικής 

εισήγησης, με τροποποιήσεις και υπομνηματισμό. Σε κάθε περίπτωση, το 
αχανές του θέματος και ο χώρος ενός συνεδρίου δεν προσφέρεται για 
λεπτομερειακή ανάλυση νομικών ρυθμίσεων.4  Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει 
ότι η συγγραφέας επιχειρεί να θέσει μία περιορισμένη δικαιοπολιτική 
κατασκευή για τη σχέση των δύο εννοιών.  

                                                                                                                     
ihnen Wirklichkeit gewinnt. ...beiden Gütern müssen Grenzen gesetzt werden, damit 
beide zu optimaler Wirksamkeit gelangen können." 

3 Βλ. Παναγιώτης Μαντζούφας, Συνταγματική προστασία των δικαιωμάτων στην 
κοινωνία της διακινδύνευσης, Σάκκουλας, 2006, σ. 48: «Θεμελιώδης αρχή των σύγχρονων 
κρατών είναι η υποχρέωση κατοχύρωσης της ασφάλειας των πολιτών τους. Η διαπίστωση 
αυτή θεωρείται τόσο αυτονόητη, ώστε, αν και δεν μνημονεύεται ρητά, υπονοείται ως βασική 
αρχή δίπλα σε αυτές του κράτους δικαίου κα του κοινωνικού κράτους». Βλ. και στο ίδιο, σ. 
49επ. και 79επ.. 

4 Βλ. αναλυτικά Πηνελόπη Φουντεδάκη, “Οι ανατροπές της κανονικότητας και το 
καθεστώς έκτακτης ανάγκης”, Το Σύνταγμα 2007/4, σ. 1149-1188 και “Η έννοια της 
ασφάλειας και η διακινδύνευση της ελευθερίας: Οι περιπλοκές της στάθμισης στον 21ο 
αιώνα”, Βήμα ∆ιεθνών Σχέσεων 16/2007, σ. 23-28. Επίσης Penelope Foundethakis, “State 
of Emergency in Democracy: the Case of Greece”, Revue Hellénique de Droit 
International  2004/1, σ. 85-101. 
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ΙΙ. Οι έννοιες ελευθερία και ασφάλεια δεν είναι εξ ορισμού 
ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους 

 
Στις δημοκρατίες η ασφάλεια εμφανίζεται ως εθνική ασφάλεια, δημόσια 

και προσωπική. Υπό τις δύο πρώτες εκδοχές, το Σύνταγμα τις επικαλείται 
για τον περιορισμό δικαιωμάτων. Εμφανίζονται δηλ. ως αντικειμενικές αξίες 
της πολιτείας, δεν συνιστούν ωστόσο, ευτυχώς, ένα ατομικό δικαίωμα στην 
ασφάλεια.5  

Από την ΕΣ∆Α,6 το ∆ιεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά 
∆ικαιώματα,7 αλλά και την Χάρτα των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης8 συνάγεται εμμέσως, μέσω της προστασίας άλλων 
δικαιωμάτων, η υποχρέωση των κρατών να παρέχουν ασφάλεια. Η εθνική και 
η δημόσια ασφάλεια επιβάλλουν στον νομοθέτη την υποχρέωση ελάττωσης 
της ανασφάλειας κατά την απόλαυση των ζωτικών συνταγματικά 
κατοχυρωμένων αγαθών.  

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η απόλαυση της ελευθερίας [ελευθερία 
λόγου και έκφρασης, θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία συνείδησης, 
ελευθερία συνεταιρισμού και διαδηλώσεων, κίνησης, αυτοπροσδιορισμός και 
προσωπικά δεδομένα] είναι αδύνατη σε ένα ανασφαλές περιβάλλον.  

Υπό την έννοια αυτή, τα δύο μεγέθη, ελευθερία και ασφάλεια, δεν είναι 
οπωσδήποτε αντιθετικά, με άλλα λόγια δεν συμβαίνει αυτό που συχνά 
υποστηρίζεται ως αδιαμφισβήτητο, δηλ. ό,τι προστίθεται σε ασφάλεια 
αφαιρείται από την ελευθερία. 

                                         
5 Το σύγχρονο κράτος δημιουργήθηκε για να παράσχει ασφάλεια στους κατοίκους της 

κατακερματισμένης Ευρώπης, κατά τον Μεσαίωνα. Υπό την έννοια αυτή, η ασφάλεια 
αποτέλεσε την πραγματική και νομική βάση επί της οποίας οικοδομήθηκαν οι ελευθερίες, 
μέσω του περιορισμού της δράσης του κράτους. Βλ. R. C. van Caenegem, An Historical 
Introduction to Western Constitutional Law, Cambridge University Press, 1995, που 
πραγματεύεται την ιστορική απαρχή και εξέλιξη των εθνικών κρατών και συνταγμάτων της 
Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

6 1. Άρθρο 5: «1. Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα εις τηv ελευθερίαv και τηv 
ασφάλειαv.. ...»  

7  Άρθρο 9: «1. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια του 
προσώπου του. ......» Όπως φαίνεται και από το General Comment της Επιτροπής επί του 
άρθρου αυτού, η ασφάλεια εδώ εκλαμβάνεται σαφώς ως προϋπόθεση της ελευθερίας, βλ. 
International Covenant on Civil and Political Rights New York, 16 December 1966, 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/f4253f9572cd4700c12563ed00483bec?O
pendocument. Η ασφάλεια του προσώπου νοείται εδώ έναντι του κράτους. Η αναγνώριση 
ωστόσο της δυνατότητας της προληπτικής κράτησης σημαίνει πως αναγνωρίζεται στο κράτος 
η νομική δυνατότητα να παρεκκλίνει από τον κανόνα, επικαλούμενο και αυτό την ασφάλεια. 

8 Άρθρο 6: «Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και στην ασφάλεια.» 
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Η προστατευτική λειτουργία του κράτους για τη λήψη μέτρων 
αξιώνεται έντονα όταν το πρόβλημα της ανασφάλειας σε μία πολιτεία έχει 
μετατραπεί σε πρόβλημα δικαιοσύνης. Στην περίπτωση αυτή, κάθε ολιγωρία 
του κράτους αντισταθμίζεται μόνον από την οικονομική δυνατότητα που 
(ενδέχεται να) το άτομο διαθέτει ώστε να μπορεί να προσφύγει σε ιδιωτική 
αστυνομία. Η ιδιωτικοποίηση της ασφάλειας προκαλεί περαιτέρω ανισότητα 
μεταξύ των μελών του κοινωνικού συνόλου, ιδιαιτέρως σε πολιτείες όπου η 
διαφθορά έχει ενδημικό χαρακτήρα και όπου βεβαίως πλήττει περισσότερο 
τους ασθενέστερους. Στη σημερινή εποχή, η διαπερατότητα των συνόρων 
έχει οδηγήσει στις ανοικτές κοινωνίες των ανεπτυγμένων χωρών, σε 
πολιτειακό περιβάλλον πλουραλισμού και διαφάνειας. Ταυτόχρονα, οι νέες 
τεχνολογίες σε συνδυασμό με τις δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχει το 
διαδίκτυο έχει οδηγήσει στη δημιουργία εγκληματικών οργανώσεων με 
πολλαπλό αντικείμενο και απίστευτες δυνατότητες εκμετάλλευσης του 
κυβερνοχώρου: εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων, ανθρώπινων οργάνων 
και ιστών, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία, 
διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών, πυρηνικών και ραδιενεργών 
ουσιών. Για τη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων χρειάζεται υποδομή, που 
σημαίνει οργανωμένο έγκλημα και είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει άξιο λόγου 
οργανωμένο έγκλημα χωρίς την εμπλοκή κρατικών αξιωματούχων που 
διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητες των οργανώσεων. Η διαφθορά 
δίνει μία άλλη διάσταση στο πρόβλημα της εκτεταμένης εγκληματικής 
συμπεριφοράς: Η ασφάλεια, ή καλύτερα το έλλειμμα ασφάλειας, καταλήγει 
τότε να συνιστά πρόβλημα δικαιοσύνης.9  

Το κράτος δικαίου σήμερα δεν υπάρχει αρνητικά, μόνο για να 
αποτρέπει την πρόκληση βλάβης, π.χ. τον πυροβολισμό του ατόμου από τον 
αστυνομικό, αλλά συνεπάγεται τη θετική δράση, την επιβολή της δημόσιας 
τάξης, τη διατήρηση ασφαλούς περιβάλλοντος και  την εκ των προτέρων 
διάγνωση των επερχόμενων διακινδυνεύσεων, προκειμένου να ασκούνται 
ελεύθερα από τα πρόσωπα και τις ομάδες οι συνταγματικές τους ελευθερίες.  
 

 
ΙΙΙ. Οι ραγδαίες αλλαγές στη γνώση και στην επικοινωνία 
τροποποιούν την αντίληψη περί «κανονικού» 

 
Η σύζευξη των εννοιών ασφάλεια και ελευθερία επιχειρείται στη 

χρονική περίοδο που διανύουμε, με συμβολικό σημείο εκκίνησης το 1989, δηλ. 

                                         
9 Βλ. αναλυτικά, Νίκος Λίβος, ‘Το πρόβλημα της ασφάλειας και η ασφάλεια ως 

πρόβλημα: Το παράδειγμα του Ποινικού ∆ικαίου’, στο: ∆ημοκρατία – Ελευθερία – Ασφάλεια, 
Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, 2005, σ. 185-207 (193). 
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αμέσως μετά την απαρχή της κατάρρευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων, 
τη λήξη του ψυχρού πολέμου και την de facto δημιουργία ενός 
παγκοσμιοποιημένου κόσμου. 

Οι αλλαγές στη γνώση σημαίνουν και ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. 
Όση γνώση είχε η ανθρωπότητα μέχρι τον 20ο αιώνα, άλλη τόση παρήχθη 
από το 1900 έως το 1990. Και άλλη τόση από το 1990 έως το 2000. Η 
ανάπτυξη της γνώσης και της τεχνολογίας έχει μία ιδιότυπη, παράδοξη, 
αρνητική συνέπεια: όσο αυξάνεται η γνώση, τόσο μεγεθύνεται και η άγνοια, με 
συνέπεια τη δημιουργία χάους μεταξύ του ανεπτυγμένου δυτικού-ηγεμονικού 
χώρου, που παράγει γνώση και τεχνολογία, από τη μία, και της περιφέρειας, 
από την άλλη. Υπό την έννοια αυτή η ευχέρεια τεχνικής επικοινωνίας υπάρχει 
για όσους μπορούν και διαθέτουν τα μέσα της επικοινωνίας, ακριβώς όπως 
υπάρχει και η δυσχέρεια ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ κόσμων που για 
πρώτη φορά συναντώνται. Με άλλα λόγια, το στοιχείο της μετα-
νεωτερικότητας εκφράζεται στην αναγκαστική συνύπαρξη προωθημένων και 
αρχέγονων κοινωνιών ή κρατών ή διεθνικών ομάδων, είτε μέσω της 
εξωτερικής πολιτικής και της ενδεχόμενης βίαιης δράσης, είτε μέσω της 
καθημερινής επικοινωνίας σε δυτικές κοινωνίες με πληθώρα μεταναστών, με 
διαφορετικά κοινωνικά και οικογενειακά πρότυπα. 

Παράλληλα προς τις θετικές για τον άνθρωπο εκφάνσεις της 
παγκοσμιοποίησης, διαμορφώνονται συνθήκες αρνητικές σε τέσσερα κυρίως 
πεδία:  

• στη συχνότητα εμφάνισης τρομοκρατικών ενεργειών, ενόπλων 
επιθέσεων και διεθνοποιημένων μορφών εγκλημάτων 

• στην ένταση καταστροφικών φυσικών φαινομένων  
• στην παγκοσμιοποιημένη μορφή ασθενειών και επιδημιών10 
• στην οικονομική δραστηριότητα πολυεθνικών οικονομικών κέντρων με 

καταστροφικές συνέπειες σε πολλές χώρες ταυτόχρονα  
 
Στο παρελθόν, καταστάσεις που απέκλιναν από το κανονικό, δηλ. το 

σύνηθες και αναμενόμενο, αντιμετωπίζονταν με τον θεσμό της κατάστασης 
ανάγκης. Σήμερα, οι συνθήκες που απαιτούν την τυπική κήρυξη της 
κατάστασης ανάγκης είναι ελάχιστες. Ταυτοχρόνως, αυτό που θεωρείτο στο 

                                         
10 Η κανονικότητα διασαλεύεται επίσης και μέσω της εύκολης και ταχείας 

μετακίνησης των ανθρώπων, όσον αφορά επιδημίες και τον κίνδυνο μετάδοσής τους με 
αστραπιαία ταχύτητα. Κλασικό παράδειγμα η επέκταση της επιδημίας του SARS (άνοιξη του 
2003) από την ΝΑ Ασία σε όλο τον κόσμο και η γρίπη Η1Ν1 (2009). Το νέο στοιχείο δεν 
είναι η  εξαιρετική ταχύτητα μετάδοσης, αυτό συνέβαινε και στις επιδημίες του παρελθόντος, 
αλλά οι παγκοσμιοποιημένοι-υπερεθνικοί τρόποι για τη διαχείριση της κρίσης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ουδείς αμφισβήτησε τον βαρύτατο περιορισμό της ελευθερίας που 
συνιστά η «καραντίνα».  
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παρελθόν μη κανονικό, σήμερα έχει ενταχθεί στις συνήθεις και κανονικές 
συνθήκες. Το δίκαιο επηρεάζεται καθοριστικά από όλα τούτα κι αναζητεί 
τρόπους να ρυθμίσει τις νέες συνθήκες. 

Στα φυσικά φαινόμενα, στις πανδημίες και στις οικονομικές κρίσεις, η 
παγκόσμια κοινωνία έχει οδηγηθεί σε ένα πλέγμα οργανωτικών επιλογών και 
θεσμικών ρυθμίσεων που επιτρέπει την πρόβλεψη και την ταχύτατη 
αντιμετώπιση με περίπλοκους διεθνείς και διεθνικούς μηχανισμούς, πάντα με 
μεγάλο οικονομικό κόστος. Σε αυτό συμμετέχουν κράτη, διεθνείς οργανισμοί, 
ιδιωτικοί φορείς, ΜΚΟ, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ΜΜΕ, εταιρείες, 
που ενεργούν βάσει νομικών ρυθμίσεων εθνικών, διεθνών, διεθνικών, soft 
law, κωδίκων δεοντολογίας.  

Όσον αφορά ιδιαίτερα την ισλαμιστική τρομοκρατική δράση, που άλλοτε 
ευλόγως κι άλλοτε ως προπέτασμα αποτελεί αιτία περιορισμού των 
ελευθεριών χάριν της ασφάλειας, δεν αποτελεί κάτι πρωτοφανές και 
καινούργιο, ούτε ως προς την ιδεολογία (την ιδιαίτερη-ριζοσπαστική 
ανάγνωση του Κορανίου), ούτε ως προς την βίαιη δράση και τον τρομοκρατικό 
χαρακτήρα. Ο «ιερός πόλεμος» σήμερα διαφοροποιείται με το παρελθόν στο 
μέτρο που ενέχει τον μεταμοντέρνο συνδυασμό αρχέγονης θρησκευτικής 
μισαλλοδοξίας και βίας, από τη μία, την τεράστια έκταση των καταστροφών 
που μπορεί να επιφέρει λόγω της τεχνολογίας των πυρηνικών και βιολογικών 
όπλων, από την άλλη, και βεβαίως της αριστοτεχνικής χρήσης της 
τεχνολογίας της εικόνας, ασχέτως του μηνύματος που εκπέμπεται. 

Είναι κλασικό το κατά λέξη απόσπασμα από ένα video του Osama bin 
Laden στο Ιnternet, τον Αύγουστο του 2002, όπου διαβάζει τα λόγια του 
δασκάλου του Σεΐχη Αζάμ (Sheikh Azzam): «Είμαστε τρομοκράτες και η 
τρομοκρατία είναι ο φίλος και σύντροφός μας. ∆είξτε στη ∆ύση και στην Ανατολή ότι 
είμαστε τρομοκράτες και σκοπός μας είναι να τρομοκρατούμε. Προετοιμαζόμαστε 
όσο γίνεται καλύτερα για να τρομοκρατήσουμε τους εχθρούς του Αλλάχ και δικούς 
μας εχθρούς. Και το κάνουμε γιατί η τρομοκρατία είναι υποχρέωση στην θρησκεία 
του Αλλάχ.»11 Η μονότονη επανάληψη των φράσεων, οιονεί λιτανεία 
συνεχίζεται για δέκα λεπτά.  

Παρά την ένταση των αντιδράσεων της ∆ύσης από την ισλαμιστική 
τρομοκρατική δράση, ωστόσο, ελάχιστες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει τον 
θεσμό της κατάστασης ανάγκης. Οι χώρες που εφήρμοσαν νομοθεσία 
έκτακτης ανάγκης μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 είναι οι ΗΠΑ και το 

                                         
11 “We are terrorists, and terrorism is our friend and companion. Let the West 

and East know that we are terrorists and that we are terrifying as well. We shall do our 
best in preparation to terrorize Allah’s enemies and our own. Thus terrorism is an 
obligation in Allah’s religion.” Quoted from the recruiting tape of Osama bin Laden, 
Fawaz A. Gerges, Eavesdropping on Osama bin Laden, Columbia International Affairs 
online (August 2002) and www.ciaonet.org. 
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Ηνωμένο Βασίλειο. Η δυσχέρεια του αμερικανικού νομικού συστήματος να 
αντιμετωπίσει τη διεθνή τρομοκρατία με λιγότερους περιορισμούς [π.χ. με την 
ποινικοποίηση της συμμετοχής σε τρομοκρατική ομάδα ή της πρόθεσης 
διάπραξης εγκληματικής συμπεριφοράς, όπως συμβαίνει στις ευρωπαϊκές 
χώρες], αντί να οργανώσει το στρατόπεδο του Guantanamo, προσκρούει, 
μεταξύ άλλων, στην Πρώτη Τροποποίηση του αμερικανικού Συντάγματος για 
την ελευθερία του λόγου, με την καταλυτική επιρροή που αυτή ασκεί στην 
δομή του συστήματος προστασίας των ατομικών ελευθεριών.12 Το συμβολικό 
βάρος του χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου σε συνδυασμό με παρελθούσες 
ρυθμίσεις ήδη από τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, προκειμένου να υπάρξουν 
στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους Ιάπωνες στην καταγωγή Αμερικανούς 
πολίτες, οδήγησαν σε ορισμένες ακραίες επιλογές σε βάρος των ατομικών 
ελευθεριών.13 

Το Ηνωμένο Βασίλειο, επίσης, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, 
συνήθη για τη χώρα εξαιτίας της πολύχρονης δράσης του IRA, εφαρμόζοντας 
τη ρήτρα παρέκκλισης του άρθρου 15 της ΕΣ∆Α.14  

Η διαπίστωση της τόσο περιορισμένης χρήσης του καθεστώτος 
έκτακτης ανάγκης παρά την ένταση των τεσσάρων αρνητικών φαινομένων 
που αναφέρθηκαν πριν15 σημαίνει πως το δίκαιο κατασκευάζει μία νέα νομική 
κανονικότητα προσαρμοσμένη στη νέα πραγματολογική κανονικότητα. Το 
κύριο χαρακτηριστικό της νέας νομικής κανονικότητας είναι η μη αναμονή της 
ομαλότητας, όπως θα συνέβαινε με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το 

                                         
12 Ορθώς το επισημαίνει ο Antony J. Colangelo, ‘Constitutional Limits on 

Extraterritorial Jurisdiction: Terrorism and the Intersection of national and 
International Law’, Harvard International Law Journal 48/2007, σ. 121-201 (123επ.). Για 
το περιεχόμενο της Πρώτης Τροποποίησης βλ. Αλκμήνη Φωτιάδου, Σταθμίζοντας την 
ελευθερία του λόγου. ∆ικαστικές τεχνικές και ελευθερία του λόγου στις Η.Π.Α. και στην 
Ελλάδα, Σάκκουλας, 2006. 

13 Βλ. αναλυτικά για την ειδική αυτή νομοθεσία και τον USA Patriot Act, Oren 
Gross, ‘Chaos and Rules: Should Responses to violent Crises Always Be Constitutional?’ 
The Yale Law Journal 112/2003, σ. 1011-1134. Επίσης, ως προς τα ειδικά δικαστήρια, βλ. τη 
σημαντική απόφαση του Supreme Court of the United States, Hamdan v. Rumsfeld, 
Secretary of Defence et al. No. 05-184, June 29, 2006, 
http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/05-184.pdf. Επίσης, Kim Lane 
Scheppele, ‘Law in a Time of Emergency: States of Exception and the Temptations of 
9/11’, University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law 2004/6, σ. 1-75 και Anja 
Dalgaard-Nielsen/ Daniel Hamilton, Transatlantic Homeland Security: Protecting Society 
in the Age of Catastrophic Terrorism, Routledge, 2005. 

14 Κρίσιμο στοιχείο των βρετανικών νομοθετημάτων για την καταπολέμηση της 
διεθνούς τρομοκρατίας, είναι η δυνατότητα σύλληψης και κράτησης υπόπτων για μακρό 
διάστημα χωρίς ένταλμα σύλληψης. 

15 ∆ιεθνοποιημένη εγκληματικότητα, ακραίες φυσικές καταστροφές, ασθένειες σε 
πλανητικό επίπεδο, πολυεθνικά οικονομικά κέντρα με καταστροφική δράση. 
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καθεστώς της κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι, επιπλέον, ταυτοχρόνως 
και εξαιρετικά πολύ και εξαιρετικά λίγο για να αντιμετωπίσει τις παρούσες 
διακινδυνεύσεις. 

Η νέα κανονικότητα σημαίνει νομοθεσία που δεν είναι έκτακτη και 
προσωρινή, είναι νομοθεσία μόνιμη, ευέλικτη και στοχευμένη, με ειδικές 
επιμέρους ρυθμίσεις, ρυθμίσεις που φτιάχνουν ένα δίκτυ προστασίας 
πολυδιασπασμένο και ειδικό σε κάθε περίπτωση. Σημαίνει επίσης και 
ερμηνεία του δικαίου με διαφορετικές σταθμίσεις σε σχέση με το παρελθόν.16 

Ενδείξεις για την τάση αυτή του δικαίου διαπιστώνονται σε 
διαφορετικά επίπεδα ρυθμίσεων νομοθεσίας και νομολογίας. Παράδειγμα: 

Οι ομόφωνες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ην. Εθνών, 
κυρίως την 1373 του 2001, και την 1624 του 200517 για την τρομοκρατία και 
τις υποχρεώσεις των κρατών για την αντιμετώπισή της. 

Η νομολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου ∆ικαιωμάτων του 
Ανθρώπου για την ερμηνεία του άρθρου 11 της ΕΣ∆Α σε σχέση με το 
δημοκρατικό πολίτευμα και τον πλουραλισμό, επ’ ευκαιρία της διάλυσης του 
τουρκικού ισλαμικού κόμματος της Ευημερίας (Refah Partisi). Την 
αμφιλεγόμενη και οριακή πρωτόδικη απόφαση του Ιουλίου 2001, προ της 11ης 
Σεπτεμβρίου, ακολούθησε η τελική ομόφωνη απόφαση στις 13 Φεβρουαρίου 
2003. 18 

Η απόφαση του ∆ΕΚ, της 3ης Μαΐου 2007, που έκρινε ότι η απόφαση-
πλαίσιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τη συνεργασία σε ποινικές 
υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών δεν πάσχει ακυρότητα, κι ότι η 
κατάργηση του ελέγχου του διττού αξιοποίνου είναι σύμφωνη τόσο με την 

                                         
16 Βλ. Π. Μαντζούφας, ό.π., passim. 
17 Resolutions 1267 (1999), 1373 (2001), 1535 (2004), 1540 (2004), 1566 (2004), 

1617 (2005), ‘the declaration annexed to its resolution 1456 (2003) as well as its other 
resolutions concerning threats to international peace and security caused by acts of 
terrorism.’ 

18 Τον Ιούλιο του 2001, το Ε∆∆Α έκρινε πως καλώς απαγορεύτηκε το Κόμμα της 
Ευημερίας, δεχόμενο ότι η διάλυση ανταποκρινόταν στους περιορισμούς που τίθενται από το 
άρθρο 11 παρ.2 της ΕΣ∆Α, την εθνική και δημόσια ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης, την 
πρόληψη του εγκλήματος, τελικώς την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των 
τρίτων.  Επίσης δέχθηκε, με ισχνή πλειοψηφία 4 προς 3, ότι η διάλυση αποτελούσε “αναγκαίο 
μέτρο σε μία δημοκρατική κοινωνία”, βασιζόμενο στις γενικές αρχές της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για την πλουραλιστική δημοκρατία, την ελευθερία έκφρασης, την υποχρέωση των 
πολιτικών κομμάτων να σέβονται τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές, την ελευθερία της 
συνείδησης, την αρχή του θρησκευτικώς ουδέτερου κράτους, την αρχή της ισότητας. Τον 
Φεβρουάριο 2003, το Τμήμα ευρείας σύνθεσης του Ε∆∆Α, ομοφώνως, 17 προς 0, δέχθηκε 
ότι ορθώς κηρύχθηκε αντισυνταγματικό το τουρκικό κόμμα της Ευημερίας, με το ίδιο 
σκεπτικό του 2001. 
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αρχή «ουδεμία ποινή άνευ νόμου», όσο και με την αρχή της απαγόρευσης των 
δυσμενών διακρίσεων.19   

Στην Ελλάδα, υπήρξε η κοινή συνεδρίαση της Ειδικής ∆ιαρκούς 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ημόσιας 
∆ιοίκησης, ∆ημόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης20  στις 17 Ιανουαρίου 2008, που 
αποφάσισε ότι η τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου (του 
200221) για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι συμβατή με τις αρχές 
της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.22 

 
 

ΙV. Τα προσωπικά δεδομένα αποτελούν κατ’ εξοχήν πεδίο  
συνύπαρξης ελευθερίας και ασφάλειας στην Ε.Ε. 

 
Στο πεδίο των προσωπικών δεδομένων, η αντιπαλότητα μεταξύ αυτών 

και της ασφάλειας εμφανίζεται οιονεί μοιραία για την προστασία της 
ιδιωτικότητας, όπως φαίνεται σε πληθώρα τίτλων επιστημονικών άρθρων και 
βιβλίων, αλλά και στο σύνολο σχεδόν του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, 
ηλεκτρονικού και μη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί προϊόν της 
νεωτερικότητας, όπου η ανάπτυξη της γραφειοκρατίας δεν ήταν άλλο παρά 
συλλογή και χρήση δεδομένων των υπηκόων στην αρχή, των πολιτών στη 
συνέχεια. Η άσκηση των ατομικών, των πολιτικών, και των κοινωνικών 
δικαιωμάτων προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων και την επιτήρηση 
των δεδομένων από το κράτος. Η ουσία της επιτήρησης είναι η μόνιμη 
κατηγοριοποίηση των πληροφοριών, συνεπώς η επιτήρηση είναι α. ηθελημένη, 
β. είναι ρουτίνα, δηλ. καταλήγει ασύνειδη, γ. είναι συστηματική, δ. είναι 
εστιασμένη. Όλα τα προσωπικά δεδομένα ταξινομούνται αναλόγως του 
σκοπού, είτε μιλάμε για λίστες ασφαλισμένων, φορολογουμένων, υπόπτων, 
μαθητών, αναπήρων, αποφοίτων, αιτούντων άσυλο. Η κατηγοριοποίηση, 
βεβαίως, μπορεί να συνδυάζεται με αθέμιτη μεταπήδηση των πληροφοριών 
μέσω της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, κατά τρόπο ανέλεγκτο.   

                                         
19 Βλ. Όλγα Τσόλκα, ‘Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ένα «φιλόδοξο» μέσο για την 

προώθηση της δικαστικής συνεργασίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης’, ΠΧρ 2002, σ. 
103 – 111 και η ίδια, Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, (υπό δημοσίευση), ∆ίκαιο και 
Οικονομία Π. Ν. Σάκκουλας, 2009. 

20 Άρθρο 41 § Β εδ.2 και εδ.3 του Κανονισμού της Βουλής. 
21 2002/475/∆ΕΥ. 
22 Σύμφωνα με τη μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας (Ιούλιος 2007), άρθρο 5 

παρ.3, και το δεύτερο πρωτόκολλο, άρθρο 6, ως δοκιμή του μηχανισμού ελέγχου από τα 
κοινοβούλια. Βλ. στο δελτίο τύπου της Βουλής, 17.1.2008, 
http://www.parliament.gr/enhmerwsh/details.asp?textID=9001394. 
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Με τις νέες τεχνολογίες, το σύστημα επιτήρησης γίνεται εξαιρετικά 
περίπλοκο, θέτοντας εκ νέου πρωτογενή ηθικά διλήμματα, με αμφιβολίες και 
αντιπαραθέσεις για το τι είναι καλό και τι κακό. Στο κοινωνικό σύστημα του 
δικαίου οι ηθικές κατηγορίες του καλού και του κακού μετατρέπονται στο 
αντιθετικό ζεύγμα νόμιμου/παράνομου, οπότε η δυνατότητα της στάθμισης 
προσφέρει μία λύση στην εκ πρώτης όψεως αδυναμία συνύπαρξης της 
ελευθερίας με την ασφάλεια. 

Οι βασικές αρχές που ρυθμίζουν την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση [σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, για 
καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, ακριβή, κατάλληλα και συναφή 
προς το θέμα και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς, αλλά και 
δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης -οδηγία 95/46/ΕΚ και 2002/58/EΚ για 
τον τομέα των τηλεπικοινωνιών] αποτελούν μια καλή βάση για την επίτευξη 
της στάθμισης αντιτιθεμένων δικαιωμάτων και συμφερόντων. Για τη 
διασφάλιση της ελευθερίας σε σχέση με την ιδιωτικότητα, κρίσιμο είναι το 
νομικό περιεχόμενο αυτού που λέμε «ρύθμιση». Οι Αρχές προστασίας 
δεδομένων στην Ευρώπη έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Η ρύθμιση, εδώ, δεν νοείται 
με την κλασική έννοια της διατύπωσης και επιβολής του νομικού κανόνα, αλλά 
αντλεί από την έννοια της ρύθμισης που έχει εφαρμοσθεί στο οικονομικό 
πεδίο. Σημαίνει την πληροφόρηση του κοινού, τη δημιουργία κοινωνικής 
συνείδησης για τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα, τη συνεχή 
ενημέρωση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες με διαφορετικά εργαλεία, για να 
επιτύχει την πλέον αποτελεσματική πρόσβαση. Η δημιουργία συνείδησης 
αυτοπροστασίας και κανόνων αυτορρύθμισης από τους κοινωνικούς εταίρους 
αποτελούν τον σημαντικότερο στόχο για κάθε ρυθμιστική Αρχή, μαζί με την 
ανάπτυξη εύληπτων εργαλείων και πρακτικών για την επίλυση των διαφορών 
σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Εξαιρετικά κρίσιμο για την επίτευξη του σκοπού 
της ρύθμισης είναι η επιστημονική πρόβλεψη των μελλοντικών 
διακινδυνεύσεων των ατόμων και των ελευθεριών τους. Υπό το πρίσμα αυτό, 
η διατύπωση κανόνων και η επιβολή κυρώσεων είναι σημαντικές αλλά δεν 
είναι οι αποκλειστικές παράμετροι της αρμοδιότητας κάθε ρυθμιστικής 
Αρχής.23  

                                         
23 Ο Έλληνας νομοθέτης με τον Ν. 2472/1997 επέλεξε, δυστυχώς, να ενσωματώσει 

την κοινοτική οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα υπό την αυστηρότερη δυνατή εκδοχή 
προστασίας τους, με αποτέλεσμα τις μόνιμες τριβές με τα ανταγωνιστικά συνταγματικά 
δικαιώματα του πληροφορείν και πληροφορείσθαι, της ελευθερίας του λόγου και του τύπου, 
της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, της έρευνας, αλλά βεβαίως και της 
ασφάλειας. Παρά τις δέκα τροποποιήσεις του έως σήμερα, πολλές είναι οι αδυναμίες 
ορθολογικής ρύθμισης και εφαρμογής, αλλά και προσαρμογής στην ΕΣ∆Α. Ταυτόχρονα, η 
ελληνική διοίκηση δυσκολεύεται εξαιρετικά να παρακολουθήσει την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, με αποτέλεσμα τα προσωπικά δεδομένα να αποτελούν εύκολο στόχο για όποιον 
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Καίριο στοιχείο για την στάθμιση μεταξύ ιδιωτικότητας, ως έκφανσης 
της ελευθερίας, και ασφάλειας είναι η λήψη υπ’ όψη των δυνατοτήτων της 
τεχνολογίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δυνατότητες «επιτήρησης»:  

• βιντεοκάμερες στους δρόμους, στα γήπεδα, στα αεροδρόμια, στις 
πολυκατοικίες, στα γκαράζ 

• διαβατήρια και ταυτότητες με μικροτσίπ που προσδιορίζουν το 
υποκείμενο των δεδομένων 

• αποτυπώματα, βιομετρικά στοιχεία, DNA 
• προσωπικά δεδομένα σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, 

δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε πανεπιστήμια, σε σχολεία 
ξένων γλωσσών, σε γυμναστήρια, σε νοσοκομεία  

• μέσω του διαδικτύου, όπου καταγράφονται προτιμήσεις των 
χρηστών κάθε είδους και για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. 

 
Οι ίδιες ακριβώς τεχνολογίες, που συμβάλλουν στην επιτήρηση, 

συνιστούν εξαιρετικά θετικές συνιστώσες στην καθημερινή ζωή και στην 
εξέλιξη του πολιτισμού. Είναι βέβαιο ότι η τεχνολογία στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες δυσχεραίνει σοβαρά την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. Και παράλληλα είναι αυτή που μπορεί να βοηθήσει για την 
αντιμετώπιση των δυσχερειών. ∆εν είναι τυχαίο ότι στην 31η ∆ιεθνή 
Συνδιάσκεψη των Επιτρόπων Προσωπικών ∆εδομένων και Ιδιωτικότητας24, 
η προστασία των προσωπικών δεδομένων κρίθηκε πως μπορεί να υλοποιηθεί 
μόνο σε περιβάλλον ασφάλειας για τους χρήστες-υποκείμενα των δεδομένων. 
Και η ασφάλεια αυτή νοείται τόσο σε επίπεδο πρόληψης με ισχυρούς 
μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων και εντοπισμού του ρήγματος 
προστασίας τους, όσο και, λιγότερο, σε επίπεδο καταστολής από τα κράτη.  

Οι δυσχέρειες που εμφανίζονται στην εφαρμογή των αρχών της 
αναλογικότητας και της στάθμισης οφείλονται συνήθως στους εξής 
παράγοντες: 

• Οι ρυθμίσεις εμφανίζονται εκ των υστέρων, αφού εμφανιστεί το 
πρόβλημα. 

• Οι τεχνικές εφαρμογές για τις ρυθμίσεις είναι εξαιρετικά 
περίπλοκες για να τις κατανοήσει και να τις αποτυπώσει σε νομικό 
κανόνα ο νομοθέτη. 

• Οι τεχνοκράτες που εισηγούνται ρυθμίσεις έχουν πολύ 
περιορισμένη αντίληψη για το τι είναι δημόσιο συμφέρον, αφού τους 
λείπει η δικαιο-πολιτικά προσανατολισμένη σκέψη. 

                                                                                                                     
θέλει να τα παραβιάσει. Επιπροσθέτως, η αδιαφάνεια και η διαφθορά στον δημόσιο και στον 
ιδιωτικό τομέα επικαλούνται αθέμιτα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

24 Μαδρίτη 4,5 και 6 Νοεμβρίου 2009, www.privacyconference2009.org. 
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• Νέες νομοθεσίες υιοθετούνται χωρίς δημόσιο διάλογο για τα 
προβλήματα της ιδιωτικότητας.  

• Συχνά οι ρυθμίσεις θεωρούνται υπερβολικές από τους πολιτικούς, 
που δύσκολα προσανατολίζονται προς πλαίσιο για αυτορρύθμιση. 

 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μάχη για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων είναι καθημερινή, ακόμη κι εκεί όπου η τεχνολογία δεν αφήνει 
πολλά περιθώρια για αποτελεσματική ρύθμιση. Στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες η πλήρης προστασία είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Η ιστορία των 
προσωπικών δεδομένων των επιβατών που κατευθύνονται προς τις 
Ηνωμένες Πολιτείες ή η λειτουργία του ‘ECHELON’ που λειτουργεί από την 
αμερικανική NSA (National Security Agency) με βάση το Ηνωμένο Βασίλειο, 
δείχνει ότι το «φιλτράρισμα» τηλεφωνημάτων για ύποπτες λέξεις ή φράσεις 
μέσω περίπλοκων αλγορίθμων, καθώς και το λεγόμενο data minining, δηλ. ο 
συνδυασμός πληροφοριών, αποτελούν ρουτίνα. Είναι ενδιαφέρον ότι αντίθετα 
από τις κυβερνήσεις που επιζητούν αποτελεσματική ασφάλεια, συχνά σε 
βάρος των ατομικών δικαιωμάτων, τα δικαστήρια παρέχουν μία γόνιμη βάση 
για την επίτευξη των αναγκαίων εξισορροπήσεων. Και επιπλέον, τα 
δικαστήρια αλλά και οι δικαστές, ως πρόσωπα, επικοινωνούν μεταξύ τους, 
γνωρίζοντας ότι η παγκόσμια κοινωνία υπερβαίνει τα όρια των εθνικών 
συνόρων και η τεχνολογία από την φύση της είναι διάχυτη στον πλανήτη. Το 
∆ΕΚ, το  Supreme Court, το ∆ικαστήριο του Στρασβούργου, το Γερμανικό, 
το Γαλλικό, το Καναδικό Συνταγματικό ∆ικαστήριο, επικοινωνούν 
πολύπλευρα με αναφορές το ένα σε αποφάσεις του άλλου.25 Ακόμη και στο 
επίπεδο της νομοθετικής διαδικασίας, τα Κοινοβούλια επικοινωνούν στο 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.26  

 
 

V. Η στάθμιση ελευθερίας και ασφάλειας αποτελεί ζητούμενο στην 
Ελλάδα 

 
Το τελευταίο σημείο αφορά το ελληνικό πολίτευμα, υπό την έννοια του 

πραγματικού Συντάγματος, και αντικατοπτρίζεται στο ερώτημα: πόση 
ελευθερία και ασφάλεια υπάρχει στην ελληνική πολιτεία; Ποιές ενδείξεις 
έχουμε για τη στάθμιση μεταξύ τους και τη διασφάλιση της απόλαυσης 
ελευθεριών με ασφάλεια;  

                                         
25 Βλ. Anne-Marie Slaughter, A New World Order, Princeton University Press, 

2004, σ. 65 επ. 
26 Στο ίδιο, σ. 104 επ. 
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Για την Ελλάδα, το θέμα της ασφάλειας σχετίζεται με μία διάχυτη 
αρνητική συλλογική συνείδηση. Το τραυματικό πολιτευματικό παρελθόν της με 
τη δικτατορία Μεταξά, τον αυταρχικό κοινοβουλευτισμό που γνώρισε μετά 
τον ∆εύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη στρατιωτική δικτατορία στη συνέχεια, 
μαζί με το αθεράπευτο πελατειακό σύστημα, έχουν αποδομήσει την αξιοπιστία 
του κράτους. Η ταύτιση του δημόσιου κρατικού χώρου με ένα αυταρχικό 
καθεστώς εχθρικό για τα πρόσωπα και τους πολίτες έχει δημιουργήσει μια 
υφέρπουσα συλλογική συνείδηση αρνητική, ή πάντως καχύποπτη,27 προς το 
κράτος.28  

Μετά τη Μεταπολίτευση έπαυσε η αυθαίρετη δράση των οργάνων 
καταστολής, ωστόσο, οι μνήμες παραμένουν, και συχνά υποδαυλίζονται τόσο 
από σκοπιμότητες όσο και από φαινόμενα αστυνομικής βίας. Η πρόσφατη, 
αρνητική έκθεση της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
Πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής 
συμπεριφοράς29, αλλά και οι καταδικαστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου ∆ικαιωμάτων του Ανθρώπου30, όλες σχετικά με  παραβιάσεις 

                                         
27 Συνήθως η καχυποψία συνδέεται με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, βλ. Cass R. 

Sunstein/ Adrian Vermeule, ‘Conspiracy Theories’, Harvard Public Law Working Paper No. 
08-03, 15.1.2008,  
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084585&rec=1&srcabs=292149.  

28 Οι λόγοι της δημιουργίας του ελληνικού κράτους με τη Συνθήκη του Λονδίνου της 
6.7.1827, που σχετίζεται με την ασφάλεια των Ελλήνων υπηκόων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και την εμπέδωση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών κρατών που συμμετείχαν 
στη ναυμαχία του Ναυαρίνου, την πρώτη ανθρωπιστική παρέμβαση στην ευρωπαϊκή ιστορία, 
έχουν αγνοηθεί στο πλαίσιο μιας επιλεκτικής ιστορικής μνήμης, βλ. Gary Bass, Freedom’s 
Battle. The Origins of Humanitarian Intervention, Alfred A. Knopf, 2008, σ. 135 και 
Wilhelm G. Grewe, The Epochs of International Law, Walter de Gruyter, 2000, σ. 490. 
Βλ. επίσης Γιάννης ∆ρόσος, ∆οκίμιο Ελληνικής Συνταγματικής Θεωρίας, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 
1996, και Λένα ∆ιβάνη,  Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας 1830-1947, Καστανιώτης, 
2000.   

29 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment – CPT, Silvia Casale President) που υποβλήθηκε προς την 
ελληνική κυβέρνηση, μετά την επίσκεψη της επιτροπής στην χώρα μας τον Φεβρουάριο 2007 
(20-27.2.2007). Βλ. http://www.cpt.coe.int/EN/about.htm, 
http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2008-03-inf-eng.htm, η έκθεση της επιτροπής, 
http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2008-04-inf-eng.htm, η απάντηση της Ελλάδας, 
http://www.nchr.gr/category.php?category_id=57, 
http://www.mfhr.gr/archive/papers/psifisma_astynomiki_via.doc, 
http://www.iospress.gr/ios2002/ios20021102a.htm, 
http://www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/articles_2003/ee_24_02_03.doc.  

30 Zelilof v. Greece, της 24.5.2007, Dougoz v. Greece, της 06/06/2006, Bekos 
and Koutropoulos v. Greece, της 13.12.2005 σχετικά με παραβιάσεις του άρθ. 3 ΕΣ∆Α 
(απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης).  
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του άρθρου 3 της ΕΣ∆Α, δημιουργούν ενδείξεις για την ύπαρξη σημαντικού 
προβλήματος ως προς τη λειτουργία του κράτους δικαίου.  

Από την άλλη, χιλιάδες άνθρωποι ζητούν άδειες για εγκατάσταση 
καμερών σε σπίτια και πολυκατοικίες, αισθανόμενοι υπό απειλή δικαίως ή 
αδίκως, ενώ οι ελληνικές κυβερνήσεις επιχειρούν να διασκεδάσουν την 
πραγματικότητα για την εγκληματικότητα.31 Οι μορφές εγκληματικότητας δεν 
είναι άσχετες με την αξιοθρήνητη θέση στην οποία εμφανίζεται η Ελλάδα ως 
προς τη διαφθορά,32 με συνεχή πτωτική πορεία.33  

Τα ΜΜΕ εντοπίζουν τα προβαλλόμενα θέματα κινούμενα συχνά μεταξύ 
ουτοπίας, δηλ. άρνησης της τεχνολογίας, καθ’ εαυτήν, και κακέκτυπες 
οργουελιανές περιγραφές περί Μεγάλου Αδερφού, για το σήμερα, πολύ μακριά 
από τον Όργουελ και το σταλινικό μονοκομματικό του πρότυπο.34 Για τις 
κάμερες η συζήτηση στα Μέσα κινείται μεταξύ των δύο άκρων, είτε πλήρης 
απαγόρευση, είτε πλήρης εφαρμογή.35 Μία ορθολογική συζήτηση περί 
σταθμίσεων και εγγυήσεων απουσιάζει. Αυτή η λογική του εκκρεμούς φαίνεται 
όμως να ισχύει και σε επίπεδο νομοθεσίας και ερμηνείας περί των καμερών. 
Από την άρνηση κάθε συζήτησης για λειτουργία καμερών εκ μέρους του 
νομοθέτη αλλά και της Αρχής Προστασίας ∆εδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα μέχρι πρόσφατα, καταλήξαμε σε τροπολογία η οποία αποτέλεσε το 
άρθρο 8 του Ν. 3625/2007, περιορίζοντας το πεδίο εφαρμογής του Ν. 
2472/1997 με την πλήρη και αντισυνταγματική αφαίρεση από την Αρχή της 

                                         
31 Χαρακτηριστική είναι η απόρρητη έκθεση της Γενικής Αστυνομικής ∆ιεύθυνσης 

Αττικής, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2007 (εφημερίδα Τα Νέα, αναδημοσίευση η 
Καθημερινή), και με αποδέκτες τους διοικητές αστυνομικών τμημάτων και τμημάτων 
Ασφαλείας, όπου ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής αποκαλύπτει τα πραγματικά 
ποσοστά της εγκληματικότητας στο Λεκανοπέδιο. Μόλις το 9% των κλοπών και διαρρήξεων 
που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήμου Αθηναίων εξιχνιάζεται. 

32 Βλ. ανωτέρω, Ν. Λίβος, ‘Το πρόβλημα της ασφάλειας και η ασφάλεια ως πρόβλημα’. 
33 Βλ. την κατάταξη των χωρών με δείκτες CPI, με την Ελλάδα στην 71η θέση σε 

σύνολο 180 χωρών, 
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_tab
le, καθώς και τις εκθέσεις ανά περιοχές, 
http://www.transparency.org/publications/gcr/gcr_2009#6.4, όπου και η έκθεση 6.4. 
Europe and Central Asia, σ. 338-342 για την Ελλάδα. 

34 Ο Eric Arthur Blair (γνωστός με το συγγραφικό του ονοματεπώνυμο George 
Orwell) στο μυθιστόρημά του με τίτλο «1984», που κυκλοφόρησε το 1949, έχοντας στόχο να 
καταγγείλει το σταλινικό μοντέλο της Σοβιετικής Ένωσης της εποχής του, τον «Μεγάλο 
Αδερφό» αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της «προφητικής 
δυστοπίας», μαζί με τον Aldus Haxley αλλά και τον προγενέστερό τους Jonathan Swift. 

35 Βλ. Π. Φουντεδάκη, “Σύγχρονα προβλήματα και σκουριασμένα εργαλεία”, εφημ. Το 
Βήμα, 1.2.2008, Βήμα Ιδεών, 
http://www.vimaideon.gr//Article.aspx?d=20080201&nid=7342642&sn=ΚΥΡΙΟ%20ΤΕΥΧ
ΟΣ&spid=1478.   
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αρμοδιότητας χορήγησης άδειας για τις κάμερες, καθιστώντας προς τούτο 
αποκλειστικά αρμόδιους τους εισαγγελείς.36 

Είναι προφανές ότι η επιλογή των άκρων «λύσεων» είναι η εύκολη, 
πλην ατελέσφορη, οδός και αποδεικνύει την έλλειψη σοβαρής ενασχόλησης 
και στάθμισης των προβλημάτων που γεννώνται από την ανάγκη συνύπαρξης 
ελευθερίας και ασφάλειας.  

 
 

VΙ. Τελικές σκέψεις  
 
Όσο η τεχνολογία εξελίσσεται χωρίς να ρωτά, κι έτσι γινόταν πάντα 

στην ανθρώπινη ιστορία, τα κορυφαία θέματα που έρχονται αφορούν τη 
γονιδιακή έρευνα και την ανθρώπινη νόηση. Σε αυτά οι νομικές λύσεις που θα 
εγγυώνται την ελευθερία βούλησης θα γίνονται περισσότερο περίπλοκες.  

Σήμερα, όμως, το μέγιστο διακύβευμα της ραγδαίας σώρευσης νέας 
γνώσης είναι ο κοινωνικός, μορφωτικός, οικονομικός αποκλεισμός 
εκατομμυρίων ανθρώπων. Πολλές πληθυσμιακές ομάδες, λόγω κράτους, 
εθνοτικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, φτώχειας, δεν 
μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Η δημιουργία κοινωνιών δύο ταχυτήτων είτε εντός ενός κράτους, είτε 
στην παγκόσμια κοινωνία αποτελεί τον εφιάλτη του αύριο. Και σε αυτόν τον 
εφιάλτη η ασφάλεια και η ελευθερία έχουν μόνο να χάσουν, και ενδεχομένως 
να χάσουν τα πάντα. 

                                         
36 Βλ. τη γνωμοδότηση 1/2009 της ΑΠ∆ΠΧ, www.dpa.gr. Η ίδια λογική των άκρων 

διείπε και τη νομοθετική ρύθμιση του DNA, βλ. γνωμοδότηση 2/2009 της ΑΠ∆ΠΧ. 


