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Ελευθερία vs Ασφάλεια: η περιστολή δικαιωμάτων στην εποχή της τρομοκρατίας 

 

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 μια νέα εποχή τρομοκρατίας ξεκίνησε για τη Δύση. Η 
νέα μορφή της δεν στρέφεται πλέον εναντίον του καθεστώτος, αλλά εναντίον αορίστου αριθμού 
ανθρώπων.1 Νέα πιο αυστηρά μέτρα ασφαλείας εφαρμόστηκαν σε αεροδρόμια και δημόσιους 
χώρους με σκοπό την μεγιστοποίηση της ασφάλειας των πολιτών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην 
Ευρώπη. Σήμερα, 15 χρόνια μετά, η εντατικοποίηση των μέτρων ασφαλείας δεν κατόρθωσε να 
αποτρέψει τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, η οποία πλέον βρίσκεται στο 
επίκεντρο της προσοχής. Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, λοιπόν, αποδυναμώνεται τη στιγμή που 
πλήττονται ανθρώπινες ζωές και επικρατεί ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα φόβου και τρόμου. Το 
δίλημμα παραμένει. Προτάσσεται το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια ή στην ελευθερία; 
Είναι άραγε αλληλοσυγκρουόμενες έννοιες ή επιζητούμε μία μέση λύση;  

Καθώς αναδύεται μια νέα εποχή, στην οποία τα μέτρα ασφαλείας γίνονται ασφυκτικά 
και ο στρατός βρίσκεται σε επιφυλακή, τα δικαιώματα και οι αξίες της φιλελεύθερης 
δημοκρατίας κινδυνεύουν και τίθενται υπό αμφισβήτηση.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα νομοθεσίας που θεσπίστηκε ύστερα από το τρομοκρατικό 
χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και θέτει σε κίνδυνο θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών είναι 
το USA Patriot Act. Η συγκεκριμένη νομοθεσία υπογράφηκε από τον George Bush τον 
Οκτώβριο του 20012 και αποσκοπούσε στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην 
αποφυγή μίας μελλοντικής τρομοκρατικής επίθεσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της νομοθεσίας 
πραγματοποιήθηκαν υποκλοπές, αναζητήσεις επιχειρησιακών αρχείων και παρακολούθηση 
ατόμων που θεωρούνται αναμειγμένοι με τρομοκρατικές ενέργειες ή συνδεδεμένοι με 
τρομοκρατικές οργανώσεις. Δινόταν η δυνατότητα από το νόμο να ερευνάται η οικία ή η 
επιχείρηση χωρίς την συγκατάθεση ή γνώση του ιδιοκτήτη. Ειδικότερα το FBI είχε την άδεια 
να ερευνά τηλέφωνα, email και οικονομικά στοιχεία. Η εφαρμογή της έπληξε πληθώρα 
δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στο απόρρητο και το δικαίωμα στην ιδιωτική 
ζωή. Σύμφωνα με τον Dworkin, έναν από τους επικριτές της εν λόγω νομοθεσίας και του 
επικαλούμενου πατριωτικού χαρακτήρα της, η εξουσία της κυβέρνησης επεκτείνεται 
περιορίζοντας τους αθώους πολίτες περισσότερο από τους πραγματικούς ενόχους.3 
Ταυτόχρονα, η αμερικανική ηγεσία δεν έχει αναστείλει μέχρι σήμερα την λειτουργία της 
φυλακής-στρατοπέδου υπόπτων τρομοκρατίας, Γκουαντάναμο, οι συνθήκες κράτησης του 
οποίου έχουν πολλάκις επικριθεί4 λόγω του ειδεχθούς και μη αναγκαίου χαρακτήρα τους. 

Στον ευρωπαϊκό χώρο, βρέθηκε σε πρώτο πλάνο το  Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, 
που δίνει τη δυνατότητα σ’ ένα κράτος-μέλος να ζητήσει τη σύλληψη ενός προσώπου  παρόλο 
που βρίσκεται σε έδαφος άλλου ευρωπαϊκού κράτους.5 Ως συνέπεια, καταργείται η αρχή του 
διπλού αξιόποινου για την έκδοση προσώπου.6 Το 2002 συγκροτείται η Eurojust, ένα 
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κράτους στην ανασφάλεια δικαίου, Α. Μανιτάκης, Α.Χ. Τάκης, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2004. 
5 Νόμος 3251/2004, Ευρωπαικό ένταλμα σύλληψης. 
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ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των εθνικών δικαστικών οργάνων7, συντονισμού των 
αρμόδιων αρχών και διεξαγωγής έρευνας. Ένα άλλο ευρωπαϊκό σώμα, η Europol, αποσκοπεί 
στη βελτίωση συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών σε διάφορους τομείς, ένας εκ των οποίων 
είναι η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Έχοντας στη διάθεσή της ένα αυτοματοποιημένο 
σύστημα πληροφοριών με προσωπικά στοιχεία για άτομα πιθανώς εμπλεκόμενα σε 
εγκληματικές οργανώσεις υφίσταται ο κίνδυνος της παρέμβασης στα προσωπικά δεδομένα ενός 
ευρύτερου κύκλου ανθρώπων.8 

Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι εκείνο της Γαλλίας, όπου οι αρχές προέβησαν στη 
λήψη μέτρων και στην εφαρμογή του στρατιωτικού νόμου σε όλη την επικράτεια, σχέδιο 
υλοποιηθέν με προσωπικό ειδικευμένο στη δημόσια ασφάλεια.9 Επιπλέον, η κυβέρνηση προέβη 
σε μέτρα, τα οποία διαχωρίζουν τους θρησκευτικούς φονταμενταλιστές από τους υπόλοιπους 
κρατουμένους στις φυλακές. Προβαίνει δε στη δίωξη ατόμων που διαδίδουν ή υποστηρίζουν την 
τρομοκρατία στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, δημιουργήθηκε ιστότοπος προσανατολισμένος 
στην ενημέρωση των πολιτών για τους τρόπους αντιμετώπισης επιθέσεων.10 Η κυβέρνηση 
κατέφυγε σε έρευνες ιστοσελίδων, κατοικιών και άρσεις απορρήτου. 

Στην ελληνική νομοθεσία, ο όρος “τρομοκρατία” δεν αναφέρεται ρητά ούτε στον 
Ποινικό Κώδικα (άρθρο 187Α) ούτε στον αντιτρομοκρατικό νόμο 2928/2001. Στον τελευταίο 
εμπεριέχονται πολλά στοιχεία της έννοιας «εγκληματική οργάνωση». Ο νόμος αυτός προβλέπει 
την ελεγχόμενη μεταφορά, άρση του απορρήτου και καταγραφή δραστηριότητας με συσκευές 
ήχου ή εικόνας ως μέτρο έρευνας για εγκληματικές οργανώσεις. Σημαντική είναι επίσης η 
τροποποίηση που έγινε σε διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την προστασία του 
πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων.11 

Η εφαρμογή των μέτρων αυτών και η συνακόλουθη περιστολή των δικαιωμάτων  
αναδεικνύει το δίλημμα ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία. Η προβληματική αυτή 
πρωτοεμφανίστηκε στην εποχή του Διαφωτισμού και πιο συγκεκριμένα με την θεωρία του 
κοινωνικού συμβολαίου. Ως ασφάλεια ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία η κοινωνία δεν 
εκτίθεται σε διακινδύνευση, διότι έχει δημιουργηθεί ένα αίσθημα ασφάλειας αποβάλλον την 
παρουσία του κινδύνου.12 Το δίλημμα της ελευθερίας και της ασφάλειας διατυπώθηκε αρχικά σε 
ολοκληρωμένη μορφή από τον Thomas Hobbes, τον πρώτο θεωρητικό που ανήγαγε την 
ασφάλεια σε κεντρικό σημείο της επιχειρηματολογίας του και σε θεωρητικό θεμέλιο για την 
νομιμοποίηση του σύγχρονου κράτους.13 H θεμελιώδης θέση του Hobbes ήταν ότι η ασφάλεια 
έχει απόλυτη προτεραιότητα σε σχέση με την ελευθερία. Γι’ αυτό τον λόγο, ορίζοντας τον φόβο 
ως πηγή φρόνησης και θεμέλιο της ανάγκης για ασφάλεια, ζητά από τους ανθρώπους να 
εκχωρήσουν τη δύναμη και την ισχύ τους στον μελλοντικό κυρίαρχο.14 Συνεπώς, χρειάζεται να 
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επιτευχθεί μια συμφωνία ανάμεσα στους ανθρώπους, η οποία θα ληφθεί συναινετικά ώστε να 
μετατεθεί η εξουσία σ’ έναν τρίτο, το κράτος «Λεβιάθαν», υπεύθυνο για την διασφάλιση της 
προστασίας του κοινωνικού συνόλου.15 Στους υπέρμαχους του δικαιώματος της ασφάλειας 
κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ο φιλόσοφος Hegel που πίστεψε στην πατερναλιστική 
λειτουργία του σύγχρονου κράτους. Αναλυτικότερα, υποστήριξε την κατοχύρωση και την 
πρόταξη της ασφάλειας των πολιτών καθώς και την προστασία των εννόμων αγαθών ως 
δικαιώματα.16 

 Παράλληλα, χρειάζεται να ληφθεί υπόψη και η άλλη πλευρά του νομίσματος, η 
ελευθερία, η οποία μπορεί να οριστεί ως η θεμελιώδης αξία όλων των πολιτικών παραγόντων. 
Αναγκαίο κρίνεται να τονιστεί ότι αναφέρεται σε μια ιδιωτική σφαίρα ύπαρξης, η οποία ανήκει 
στον πολίτη και όχι στο κράτος. Θεωρείται ότι οι κλασικές πολιτικές ελευθερίες περιλαμβάνουν 
τα δικαιώματα της ελευθερίας του λόγου, της ανεξιθρησκίας, της μετακίνησης και του 
συνεταιρίζεσθαι. Αυτές οι θεμελιώδεις ελευθερίες θεωρούνται γενικώς ζωτικής σημασίας για τη 
λειτουργία των φιλελεύθερων-δημοκρατικών κοινωνιών.17 Ένας από τους κυρίαρχους θιασώτες 
του δικαιώματος της ελευθερίας έναντι του δικαιώματος της ασφάλειας υπήρξε ο Άγγλος 
φιλόσοφος και Διαφωτιστής John Locke , ο οποίος υποστήριξε ότι η ελευθερία του ανθρώπου 
στην κοινωνία συνίσταται στη μη υποταγή του σε καμία άλλη νομοθετική βία , εκτός εκείνης που 
χρησιμοποιείται μετά από την συγκατάθεση της κοινωνίας.18 Θεωρεί ότι οι ελευθερίες ανήκουν 
εκ φύσεως σε κάθε άνθρωπο, δηλαδή δεν αναπτύχθηκαν εντός της κοινωνίας αλλά είναι 
αυτονόητες εκ των προτέρων. Ένας ακόμα υπερασπιστής του δικαιώματος αυτού ήταν ο 
Montesquieu: ο Γάλλος φιλόσοφος όρισε την ελευθερία ως δικαίωμα του οποίου τα όρια 
ορίζονται από τους νόμους. Αν ένας πολίτης μπορούσε να διαπράξει αυτό που απαγορεύουν οι 
νόμοι, δεν έχει πλέον καμία ελευθερία, διότι και οι άλλοι θα είχαν την ίδια δύναμη. Σε αυτό το 
σημείο διαπλοκής της ασφάλειας και ελευθερίας βρίσκεται και η διαλεκτική αναίρεση της 
αρμονικής τους σύζευξης. Όταν ένας κίνδυνος είναι πράγματι ανύπαρκτος, τότε η ασφάλεια και 
συνακόλουθα η ελευθερία είναι αυτονόητα δεδομένες. Αντίθετα, όταν ο κίνδυνος υπάρχει και 
επιβάλλεται να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή του, τότε εξαρτάται από τα μέτρα αυτά αν θα 
εξακολουθήσει η ασφάλεια να συμπλέει με την ελευθερία.19 Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο 
είναι η επίτευξη της ασφάλειας όχι σε βάρος της ελευθερίας, αλλά μέσα στο πλαίσιο αυτής.20 

Οι έννοιες της ελευθερίας και της ασφάλειας συνιστούν ηθικά και νομιμοποιητικά 
ερείσματα για τη δημοκρατική λειτουργία του κράτους και την προστασία των ατομικών 
δικαιωμάτων. Τα εν λόγω αγαθά δύνανται να  αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος ή 
ό, τι προστίθεται στην ασφάλεια αφαιρείται από την ελευθερία και το αντίστροφο; Τo ζήτημα 
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http://www.biblionet.gr/author/12611/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%80._%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
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της ασφάλειας έχει τύχει μακράς συνταγματικής διακύβευσης, τα γεγονότα, όμως, της 11ης 
Σεπτεμβρίου φαίνεται να επιτάσσουν μια διαφορετική νομική και νομοθετική αντιμετώπιση. 

Ο προσδιορισμός ενός δικαιώματος στην ελευθερία καθίσταται δυσχερής. Ωστόσο, στο 
ελληνικό Σύνταγμα21, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου22 και στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ23 προστατεύονται διάφορες εκφάνσεις της ελευθερίας, χωρίς 
να υπάρχει ενιαία ρύθμιση για το εν λόγω δικαίωμα. Ομοίως, αυτοτελές δικαίωμα στην 
ασφάλεια δεν θεμελιώνεται ρητώς σε καμία διάταξη εκ των ανωτέρω κειμένων, αλλά συνάγεται 
εμμέσως από το δικαίωμα στη ζωή και στην σωματική ακεραιότητα, αναγνωρίζοντας το πρώτο 
ως θεμελιώδες δικαίωμα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα άρθρα 5 παρ. 3 και 6 Σ. , άρθρο 6 
ΧΘΔΕΕ και στο άρθρο 5 της ΕΣΔΑ με τον όρο «προσωπική ασφάλεια»: συνίσταται αφενός 
στην προστασία από αυθαίρετη σύλληψη και κράτηση και αφετέρου στις εγγυήσεις που αφορούν 
την άσκηση ποινικής κατηγορίας, την εκδίκαση, την επιβολή και έκτιση της ποινής.24 Η 
ασφάλεια, ως θεμελιώδης έννοια, ορίζεται ως η κατάσταση του να είναι κάποιος ασφαλής από 
κάθε κακό ή απειλή, συνήθως εννοούμενη ως «ελευθερία από τον φόβο», υποδηλώνοντας 
σωματική βλάβη.25 

Η κρατούσα άποψη θεωρεί πως αποστολή και πρωταρχικό μέλημα του κράτους είναι να 
παρέχει ασφάλεια. Μάλιστα, το κράτος δικαίου βασιζόμενο στα ατομικά δικαιώματα προσδίδει 
περιεχόμενο στους κρατικούς σκοπούς.26 Για την ελληνική συνταγματική έννομη τάξη, το 
έρεισμα για την θεμελίωση της παραπάνω υποχρέωσης προσφέρει η ρήτρα του άρθρου 25 παρ. 
1 Σ. σε συνδυασμό με τις προστατευτικές ρήτρες επιμέρους ατομικών δικαιωμάτων, που 
αποτελούν την προστατευτική λειτουργία του εκάστοτε αναφερόμενου δικαιώματος.27  

Το ερώτημα που γεννάται είναι αν από το άθροισμα των ανωτέρω προστατευτικών 
ρητρών προκύπτει ερμηνευτικά ένα αυτοτελές δικαίωμα στην ασφάλεια. Η αναγνώρισή του σε 
θεμελιώδες δικαίωμα έχει ως συνέπεια τη μετάθεση της ασφάλειας από τη δημόσια στην 
ιδιωτική σφαίρα28, τη διεύρυνση εξουσιών των κατασταλτικών μηχανισμών της διοίκησης29, 

                                                           

21 Πτυχές της ελευθερίας προστατεύονται ως εξής: στο Άρθρο 5, παρ.1 (ελευθερία αναπτύξεως της 

προσωπικότητας), παρ. 3 Σ (προσωπική ελευθερία) και παρ 4 (ελευθερία μετακινήσεως και εγκαταστάσεως), στο 

άρθρο 11 (ελευθερία συναθροίσεως), στο άρθρο 12 (ελευθερία ενώσεως), στο άρθρο 13 παρ.1 (θρησκευτική 

ελευθερία), στο άρθρο 14 παρ. 1 (ελευθερία έκφρασης), στο άρθρο 16 παρ. 1 (ελευθερία της τέχνης και της 

επιστήμης). 
22 Ομοίως, στην ΕΣΔΑ: στο άρθρο 5 ( προσωπική ελευθερία), στο άρθρο 9 (ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 

θρησκείας), άρθρο 10 (ελευθερία έκφρασης), άρθρο 11 (ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι). 
23 Με όμοιο τρόπο ορίζει ο ΧΘΔ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
24 Π.Δ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο-Ατομικά Δικαιώματα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,2012. 
25 A. Heywood, Εισαγωγή στην πολιτική, Εκδόσεις Επίκεντρο, Α.Ε., Αθήνα 2014 
26 Ασφάλεια, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη (Θεοδώρα Δ. Αντωνίου, Το Επονομαζόμενο «Δικαίωμα στην 

ασφάλεια»- Έκφραση ή Περιορισμός της Ελευθερίας;, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου,Τόμος Β’, 2009). 
27 άρθρο 2,παρ. 1 (αξία του ανθρώπου), άρθρο 5 παρ. 2 (ζωή, τιμή, ελευθερία) , παρ. 5 (υγεία), 17 παράγραφος 1 

(ιδιοκτησία), εν μέρει οικογενειακή ζωή (άρθρο 9) και την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας. Θεοδώρα 

Αντωνίου βλέπε υποσημείωση 6. 
28 Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται στους φορείς του η δυνατότητα προσδιορισμού των όρων πραγμάτωσης 
του δικαιώματος. Ειδικότερα, όσοι μέμφονται την πολιτειακή εξουσία για ελλιπή ασφάλεια, θα αποκτήσουν το 
δικαίωμα να λάβουν τα μέτρα που οι ίδιοι θεωρούν αναγκαία για τη διασφάλιση της ησυχίας τους και να 
αντιμετωπίσουν κάθε μετανάστη, κακοντυμένο ή γενικά ανεπιθύμητο που εισέρχεται στην επικράτειά τους, 
συστήνοντας ομάδες περιφρούρησης και εγκαθιστώντας ομάδες  περιφρούρησης και άλλες μεθόδους ελέγχου 
(Ιφιγένεια Καμτσίδου, Το θεμελιώδες δικαίωμα των προσώπων στην ασφάλεια, Έννοια περιττή ή επικίνδυνη, 
28.06.2013, http://law-constitution.web.auth.gr/kamtsidou/2013/06/28,). 

http://law-constitution.web.auth.gr/kamtsidou/2013/06/28
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καθώς και την ενίσχυση της δυνατότητας δικαστικής επιδίωξης αξιώσεων που απορρέουν από 
αυτό30. Ακόμη, ένα αυτοτελές δικαίωμα στην ασφάλεια με κύριο περιεχόμενο την προστασία 
της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας δύναται να μετατραπεί ερμηνευτικά σε υπερδικαίωμα, 
συνιστώντας περιορισμό των υπόλοιπων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Μάλιστα, σύμφωνα με μία 
άποψη31, μόνο τότε θα είχε λόγο ύπαρξης, διότι καθιστά συνταγματικά αποδεκτή την κλίση της 
ζυγαριάς υπέρ της ασφάλειας. Διαφορετικά, ό, τι θα μπορούσε να δώσει το δικαίωμα στην 
ασφάλεια στους περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων ενυπάρχει ήδη στη προστατευτική 
τους διάσταση. 

Φαίνεται επομένως το δικαίωμα στην ασφάλεια να χρησιμοποιείται για να 
δικαιολογήσει τα αδιανόητα πολλές φορές μέτρα των αντιτρομοκρατικών νόμων ,υπερτερώντας 
των άλλων ελευθεριών επιβεβαιώνοντας την χομπσιανή θέση32. Τέτοιου είδους μέτρα μπορεί να 
είναι αποτελεσματικά για τον περιορισμό της τρομοκρατίας όμως εξίσου σημαντική με την 
ασφάλεια είναι και η κατοχύρωση των ατομικών δικαιωμάτων33. Εξάλλου, τα γεγονότα 
αποδεικνύουν πως η περιστολή της τρομοκρατίας δεν επιτυγχάνεται μόνο με τη συρρίκνωση 
των δικαιωμάτων και τη σκλήρυνση των μέτρων, αλλά με την παραδοχή της προέλευσης του 
προβλήματος.      

Το δίλημμα «ελευθερία ή/ και ασφάλεια», εκτός από τη φιλοσοφική και νομική 
θεώρηση, εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή με ψυχολογικές και κοινωνικοπολιτικές εκφάνσεις. 
Κύρια συνέπεια της τρομοκρατίας είναι ότι η αρχή της ελευθερίας δίνει τη θέση της στο φόβο34. 
Οι πολίτες όλο και περισσότερο συμφιλιώνονται με το αίσθημα του φόβου, τους γίνεται βίωμα 
μπροστά στην ενδεχόμενη απειλή και αντιλαμβάνονται ότι πλέον διακυβεύεται η ασφάλειά 
τους.35 Άρρηκτα συνδεδεμένη με τον φόβο και την ανασφάλεια είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης 
προς τις κυβερνήσεις, οι οποίες φαίνεται να αδυνατούν να αποτρέψουν τις επιθέσεις και να 
προστατεύσουν τους πολίτες.36 Απόρροια αυτού είναι η αύξηση κατασταλτικών μέτρων. Έτσι, 

                                                                                                                                                                             

29 Αυτό συνεπάγεται ότι το κράτος μπορεί να παρεμβαίνει όχι μόνο για την αποτροπή επέλευσης κινδύνων, αλλά 
και για την πρόληψη απειλών ικανών να διαταράξουν την ασφάλεια των προσώπων. 
30 Ο δικαστής οφείλει, δηλαδή, να εξασφαλίσει το σεβασμό του δικαιώματος στην ασφάλεια και να αποκαταστήσει 
μέσω αποζημίωσης εκείνη τη βλάβη που αποδίδεται στην απομείωση των συνθηκών ασφαλείας του καθενός 
αιτούντα.  
31 X. Ανθόπουλος, «Κράτος πρόληψης και δικαίωμα στην κοινωνία της διακινδύνευσης», Ασφάλεια και Δικαιώματα 
στην κοινωνία της διακινδύνευσης, Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Ι. Δ. Μεταξάς, Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντώνης 
Μακρυδημήτρης, Ξενοφών Ι. Κοντιάδης, Χαράλαμπος Θ. Ανθόπουλος, Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Volker 
Losemann, Γλυκερία Π. Σιούτη, Ιωάννης Ε. Μανωλεδάκης, Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου, Βασίλης Χ. 
Καρύδης, Γιάννης Απ. Πανούσης, Εκδόσεις Σάκκουλα Αντ. Ν., Αθήνα-Κομοτηνή 2005. 
32 «Θέλετε ειρήνη και ασφάλεια? Ε τότε αφήστε τις ανοησίες περί ελευθερίας και ατομικών δικαιωμάτων… όλα 

αυτά πάνε περίπατο όταν διακυβεύεται η ασφάλεια». Οι νομοθεσίες περί  κατάστασης ανάγκης φαντάζουν 

τρανταχτό επιχείρημα υπέρ των απόψεων του Χομπς. Είναι όμως έτσι?, (Σταύρος Τσακυράκης, «Τρομοκρατία και 

ατομικές ελευθερίες», Τρομοκρατία και Δικαιώματα: από την ασφάλεια του κράτους στην ανασφάλεια δικαίου, 

Αντώνης Μανιτάκης, Ανδρέας Χ. Τάκης, Εκδόσεις Σαββάλας, 2004). 
33 Χαρακτηριστική η φράση του Dworkin «Τι  έκανε η Αλ Κάιντα στο Σύνταγμά μας». 
34 Α.Ι. Μεταξάς, «Θρησκειοποίηση της πολιτικής και φοβική κοινωνία», Ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνία 
της διακινδύνευσης, Δημήτρης Θ. Τσάτσος, Ι. Δ. Μεταξάς, Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντώνης 
Μακρυδημήτρης, Ξενοφών Ι. Κοντιάδης,Χαράλαμπος Θ. Ανθόπουλος, Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Volker 
Losemann, Γλυκερία Π. Σιούτη, Ιωάννης Ε. Μανωλεδάκης, Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου, Βασίλης Χ. 
Καρύδης, Γιάννης Απ. Πανούσης Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2005.  
35 Rhiannon Lucy Cosslet, Let’s be honest about terrorist attacks. They make us feel scared, The Guardian, 7/12/2015. 
36 Natalie Nougayrede, We’ll only halt the far right in Europe if  we get tough on terror and migration, The Guardian, 
25/03/2016. 
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παρά την έντονη δυσπιστία απέναντι στο κράτος το «σύνδρομο της ανασφάλειας»37 που 
διακατέχει τους πολίτες, οδηγεί στην άκριτη αποδοχή αλλά και ζήτηση των μέτρων 
περιορισμού της ελευθερίας τους. Μια τέτοια στάση στο παρελθόν θα ήταν αδιανόητη. Γίνεται 
αντιληπτό ότι ο πολίτης ακροβατώντας ανάμεσα στην ανάγκη του για ασφάλεια και στην 
ελεύθερη φύση του, τείνει να υπερασπίζεται το δικαίωμα του στη ζωή με κάθε κόστος.  

Είναι γεγονός πως τα τρομοκρατικά χτυπήματα και οι επιθέσεις αυτοκτονίας δεν 
αφήνουν άθικτη την κοινωνική ζωή των πολιτών, αφού διαιωνίζουν τα αισθήματα του φόβου και 
της ανασφάλειας. Απότοκος είναι ο αυτοπεριορισμός του ατόμου με άμεση συνέπεια τη μείωση 
της κοινωνικής συμμετοχής: οι πολίτες αισθανόμενοι την απειλή περιορίζουν ορισμένες από τις 
ελευθερίες τους (αποφυγή δημοσίων χώρων, μέσων μαζικής μεταφοράς, ταξιδιών). Ταυτόχρονα, 
παρατηρείται ότι το πλήθος οδηγείται σε ξενοφοβικές τάσεις, εμφανίζονται φαινόμενα 
μισαλλοδοξίας και δυσχεραίνεται η διευθέτηση του προσφυγικού ζητήματος. Σε κρίσιμες 
περιόδους, όπως η σημερινή, τα άτομα θυσιάζουν την ελευθερία αναζητώντας ασφάλεια στην 
υποταγή σε έναν παντοδύναμο ηγέτη ή σε ένα ολοκληρωτικό κράτος. Έτσι, παρατηρείται η 
άνοδος εξτρεμιστικών και εθνικιστικών κινημάτων, τα οποία βρίσκουν έρεισμα στο «σύνδρομο 
ανασφάλειας» που κυριεύει τους πολίτες. Συμπερασματικά, το δίλημμα «ελευθερία ή ασφάλεια» 
εξακολουθεί να ταλανίζει την ανθρώπινη κοινωνία, η οποία δείχνει να κλίνει υπέρ της ασφάλειας. 

Το δίλημμα παραμένει: τι προτάσσεται; Ελευθερία ή ασφάλεια; Η πρωτόγνωρη 
κατάσταση που βιώνει ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός καθιστά αναγκαία την επιβολή 
αυστηρών κατασταλτικών μέτρων υπέρ της ασφάλειας. Μακροπρόθεσμα, όμως, πρέπει να 
ληφθεί υπόψη ο άδικος χαρακτήρας ορισμένων εξ αυτών και να τροποποιηθούν, προκειμένου να 
είναι κατάλληλα, πρόσφορα και αναγκαία για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Το ζητούμενο 
είναι όχι η σύγκρουση ελευθερίας και ασφάλειας αλλά η αρμονική σύζευξή τους. 
 

                                                           

37 Ι. Μανωλεδάκης, «Ασφάλεια κράτους ή ελευθερία;», Τρομοκρατία και Δικαιώματα: από την ασφάλεια του 
κράτους στην ανασφάλεια δικαίου, Αντώνης Μανιτάκης, Ανδρέας Χ. Τάκης, Εκδόσεις Σαββάλα, Αθήνα 2004. 
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