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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ο άλζξσπνο είλαη απφ ηε θχζε ηνπ έλα ηδηαίηεξν, κνλαδηθφ θαη ραξηζκαηηθφ 

ςπρνζσκαηηθφ θαη θνηλσληθφ, παξάιιεια, νλ, κε έκθπηεο θαηαβνιέο, έλζηηθηα, 

νξκέο θη επηζπκίεο αιιά θαη αλψηεξεο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο, βαζχηεξεο επαηζζεζίεο  θαη θίλεηξα, ηα νπνία ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο 

κφλνλ κέζα απφ ηε θπζηθή επαθή θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηε δηά δψζεο 

δηάδξαζε θη αιιειεπίδξαζε, ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή -ηαπηφρξνλα- επηθνηλσλία. 

Χο δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ βηνινγηθνχο, 

λνεηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο, ε επηθνηλσλία 

ζπληειείηαη κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεξψλ θαη πξνυπνζέηεη ηελ άκεζε ή έκκεζε, 

απζφξκεηε θαη θπζηθή ή ζπλεηδεηή θαη θαηεπζπλφκελε αληαιιαγή κελπκάησλ, ηα 

νπνία έρνπλ λφεκα ηφζν γηα ηνλ πνκπφ ηνπο φζν θαη γηα ηνπο δέθηεο ηνπο κε 

ζπλέπεηα λα απνθηά λφεκα θαη ε ίδηα σο πξάμε. Μέζσ απηήο κεηαδίδνληαη 

πιεξνθνξίεο, εξκελεχνληαη γεγνλφηα θαη θαηλφκελα, δηαηππψλνληαη ζθέςεηο θαη 

ηδέεο, εθθξάδνληαη ζπλαηζζήκαηα θαη ππνζηεξίδνληαη αληηιήςεηο θαη απφςεηο κε 

ζηφρν ηελ πξφθιεζε αληίζηνηρσλ ηδεψλ, πξάμεσλ ή ζπλαηζζεκάησλ θαη, ζε ηειηθή 

αλάιπζε, ηνλ επεξεαζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο δξάζεο. Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ε 

επηθνηλσλία ζπληζηά ςπρνβηνινγηθή θαη θνηλσληθή αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ κε έληνλν 

ην ζηνηρείν ηεο αηνκηθφηεηαο. Σαπηφρξνλα, φκσο, εκπεξηέρεη θη απηφ ηεο 

νκαδηθφηεηαο, ην νπνίν ηελ θαζηζηά ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 

θνηλσλίαο, αθνχ ε ηειεπηαία δελ κπνξεί λα πθίζηαηαη αλ ηα άηνκα - κνλάδεο πνπ ηε 

ζπλαπαξηίδνπλ δελ ζπλδεζνχλ κε ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θη αιιειεπίδξαζεο θαη 

δελ κνηξαζηνχλ θνηλνχο ζηφρνπο, ψζηε λα ζπγθξνηήζνπλ έλα ζχλνιν ζπλεθηηθφ θη 

αλζεθηηθφ απέλαληη ζε δπζθνιίεο, πξνβιήκαηα θαη θπγφθεληξεο δπλάκεηο πνπ 

ππνλνκεχνπλ ηελ χπαξμε θαη δηαηήξεζή ηεο. 

 Μηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ ηζηνξία ηεο επηθνηλσλίαο, καο δείρλεη φηη είλαη 

ζχκθπηε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θη αθνινπζεί παξάιιειε πνξεία αλάπηπμεο κε ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο. Πεξηνξηζκέλε κέζα ζε κηθξέο νκάδεο, ζηελ αξρή, 

κε κέζα εθθνξάο ηεο κφλνλ ηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επαθή, αλαπηχζζεηαη 

ζηαδηαθά παξαθνινπζψληαο ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηε 

ζπζπείξσζή ηνπο ζε πνιηηηθέο νληφηεηεο δηαξθψο εμειηζζφκελεο, δηεπξπλφκελεο θαη 
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ηζρπξνπνηνχκελεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε ηνπο γηα δηεπξπκέλε 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ ηνπο κε ζηφρν ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δπλάκεψλ ηνπο 

θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο γηα ηελ επίηεπμε αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ ζθνπψλ.  

 Σνκή ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηεο επηθνηλσλίαο, ζπληζηά ην δηάζηεκα ηεο 

κεηάβαζεο απφ ηνλ 17
ν
 ζηνλ 18

ν
 αηψλα θαη ηεο εηζφδνπ ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ ζηελ 

επνρή ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ράξε ζηελ εθεχξεζε ηεο ηππνγξαθηθήο κεραλήο θαη ηελ 

ηειεηνπνίεζε ηεο ηππνγξαθίαο. Έθηνηε, θαη θπξίσο ζηνλ 20
ν
 αηψλα, λέεο εθεπξέζεηο 

θαη ηερληθέο βειηηψζεηο (ηειέθσλν, αζχξκαηνο ηειέγξαθνο, ξαδηφθσλν…) 

ζπληείλνπλ ζηελ αικαηψδε αλάπηπμή ηεο εμαζθαιίδνληαο ηελ πνηθηιφηξνπε 

επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ ζ‟ φια ηα ζεκεία ηεο γεο θαη δεκηνπξγψληαο δηαχινπο 

ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ηνπο, δεζκνχο, δειαδή, πνπ «ζπλέρνπλ» ηα κέιε ηεο 

(ζεσξεηηθά) εληαίαο, πιένλ, αλζξψπηλεο θνηλσλίαο. Μέρξη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

ηνπ 20νπ αηψλα, πνπ ε θαηάξξεπζε ησλ θξαηψλ ηνπ ιεγφκελνπ «ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ θαη ην ηέινο ηεο δηπνιηθήο επνρήο ζεκαηνδφηεζαλ ηε γέλλεζε κηαο 

«λέαο»  δηεζλνχο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηδηαηηέξσο αληηθαηηθήο θαη θξίζηκεο, 

ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ηεο πξνεγκέλεο Κνηλσλίαο ηεο 

Γλψζεο
1
 ππφ ηελ θαηαιπηηθή δπλακηθή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, σο ηζηνξηθνχ θαη 

θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ πνιπδηάζηαηνπ θαη πνιπζρηδνχο πνπ επεξεάδεη φινπο ηνπο 

ηνκείο θαη ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο (Βεξγφπνπινο, 1999), ηελ έθξεμε ηεο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε πιαλεηηθφ επίπεδν θαη ηελ επαλάζηαζε ζηελ επηζηήκε θαη 

ηελ ηερλνινγία. 

Hλέα απηή θνηλσληθν-πνιηηηθή δνκή, πξντφλ ξαγδαίσλ ηζηνξηθψλ αιιαγψλ 

θαη δξαζηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ζην παγθφζκην πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζθεληθφ, 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε δηεζλή επηβνιή ηεο ινγηθήο ησλ ειεχζεξσλ αγνξψλ, ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ (Βνχιγαξεο, 1992), ηελ φιν θαη 

δηεπξπλφκελε άξζε ησλ θξαγκψλ ζηε δηαθίλεζε αγαζψλ, θεθαιαίνπ θαη εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, ηε δπλακηθή δηείζδπζε ησλ Νέσλ 

                                                           
1
 Ο φξνο «Κνηλσλία ηεο Γλψζεο» ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνλ επίζεκν ιφγν γηα λα δηαζθεδαζηνχλ νη 

φπνηεο αλεζπρίεο γηα ηελ ηερλνθξαηηθή θχζε ηεο «Κνηλσλίαο ηεο (θαηαθεξκαηηζκέλεο, εξγαιεηαθήο) 

Πιεξνθνξίαο», φπσο απνδίδεηαη γηα πξψηε θνξά ε κεηαλεσηεξηθή θνηλσλία ηνπ ηέινπο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα ζηε Λεπθή Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αλάπηπμε, ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ηελ Απαζρφιεζε. Βι. Η Διιάδα ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο – ηξαηεγηθή θαη Γξάζεηο (Λεπθή 

Βίβινο, 1999), θεθ. 1.1, www.infosociety.gr 
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Σερλνινγηψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηε ξαγδαία αλάπηπμε ρξήζεο ηνπ παγθφζκηνπ 

ςεθηαθνχ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, πνπ ζπκβάιιεη ζηε «κεγάιε 

έθξεμε» ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο. Μηαο γλψζεο, φκσο, ε νπνία δελ έρεη πηα ηελ 

έλλνηα ηεο παηδείαο, ηεο κφξθσζεο ή ηεο αηνκηθήο θαιιηέξγεηαο νχηε ηε δηάζηαζε 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ, ηνπ πξννξηζκέλνπ λα 

δηακνξθψλεη ειεχζεξεο ζπλεηδήζεηο θαη λα δηαπιάζεη ρεηξαθεηεκέλνπο, θνηλσληθά 

ππεχζπλνπο θαη δεκηνπξγηθνχο πνιίηεο, κε βνχιεζε θαη δπλαηφηεηεο λα αγσληζζνχλ 

γηα έλαλ αλζξσπηλφηεξν θαη δηθαηφηεξν θφζκν, πνπ (νθείιεη λα) απνηειεί πξφηαγκα, 

θχξηα κέξηκλα θαη ηειηθφ ζθνπφ ησλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ, φπσο αξέζθνληαη 

απηάξεζθα λα απηνπξνζδηνξίδνληαη νη ζχγρξνλεο κεηαλεσηεξηθέο. Έρεη κεηαηξαπεί 

ζε κέζνλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θη εκπνξεχζηκν πξντφλ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο (ηακάηεο, 2005). 

Με ηελ ππνρψξεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ Φπζηθψλ πφξσλ σο βαζηθήο πεγήο 

πινχηνπ ησλ θξαηψλ θαη ηε κεηαηφπηζε παξαδνζηαθψλ βηνκεραληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, νη αλαπηπγκέλεο κεηαβηνκεραληθέο, 

αλαθαιχπηνπλ ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο -ηαπηηζκέλεο κε ηελ πιεξνθνξία πνπ 

δηαθηλείηαη ηαρχηαηα κεδελίδνληαο απνζηάζεηο, δεκηνπξγψληαο θαληαζηαθέο 

θνηλσληθέο ζπζζσκαηψζεηο θαη δηακνξθψλνληαο λέεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο- γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη θαηίζρπζε ζηα πιαίζηα ηνπ ζθιεξνχ νηθνλνκηθνχ 

αληαγσληζκνχ ζ‟ απηφ ην ζηάδην ηνπ δηεζλνπνηεκέλνπ θαπηηαιηζκνχ. Σεο 

αλαγλσξίδνπλ, θαη‟ επέθηαζε, νηθνλνκηθή δηάζηαζε -φπσο καξηπξεί ν επζαξζψο 

δηαηππσκέλνο ζηε Γηαθήξπμε ηεο Ληζζαβφλαο  ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, λα θαηαζηεί «ε πην αληαγσληζηηθή θαη δπλακηθή νηθνλνκία ηεο γλψζεο ζηνλ 

θφζκν» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2002) απνθηψληαο κέζσ ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο γλψζεο ζπγθξηηηθά νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ηεο 

ακεξηθαληθήο, θπξίσο, ππεξδχλακεο- ηε κεηαηξέπνπλ ζε εξγαιείν ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ηνπο θαη ηελ αλάγνπλ ζε ρξεζηηθφ αγαζφ γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ ζηφρσλ (Bell, 1973) ζπλδένληάο ηελ ζηελά κε ηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ. 

πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ, ε αλαγσγή ηεο γλψζεο ζε ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, ζε θξίζηκεο 

ζεκαζίαο παξάγνληα νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη θχξην κνριφ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 
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αλάπηπμεο, ζε ελδεδεηγκέλν κέζν αληαπφθξηζεο θαη θαηίζρπζήο ηνπο ζηνλ δηεζλή 

νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ ζε ζπλζήθεο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο (Touraine, 

1971) θαη ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα αλακφξθσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ, πνπ 

ζπλεπηθέξνπλ ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ  ζην πιαίζην ηνπ 

κεηαλεσηεξηθνχ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (Castells, 1989), νθείιεηαη ελ πνιινίο 

ζηηο θνζκνγνληθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηηο αλαηξνπέο ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθφξεζεο θη 

επηθνηλσλίαο ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηελ αλάδεημή ηνπο 

ζηελ πξψηε γξακκή ηεο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθνξίαο. Οη Νέεο Σερλνινγίεο, ππ‟ 

απηή ηελ έλλνηα, δελ ζπξξηθλψλνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη 

ηελ παξνρή επηθνηλσλίαο νχηε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ γηα 

ελεκέξσζε θη αλζξψπηλε επαθή. Δπηηξέπνληαο ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάρπζε 

ελφο απίζηεπηνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ ζε ηαρχηεηα πξσηφγλσξε θη αλάγνληαο ηελ 

πιεξνθνξία ζε απηφλνκν, ζπλαιιαθηηθφ αγαζφ, επεκβαίλνπλ ζ‟ φιν ην θάζκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθν-πνιηηηθήο δσήο θαη κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ θνηλσλία 

(Μήηξνπ, 2002) κέζα ζ‟ έλα θιίκα καμηκαιηζηηθψλ πξνζδνθηψλ απφ ηνλ 

θπβεξλνρψξν γηα πξνζσπηθή αλέιημε θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη γεληθεπκέλεο 

επθνξίαο γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο γλψζεο θαη ηεο θνηλσλίαο, ηελ επηζηεκνληθή 

αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο, ηελ εκθάληζε λέσλ πξννπηηθψλ ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηα δεκφζηα πξάγκαηα. 

‟ απηή ηελ αηζηφδνμε ζηάζε, ε νπνία αληηκεησπίδεη ηα κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο σο αζηείξεπηε πεγή έξεπλαο θαη πιεξνθφξεζεο θαη σο απηφλνκν κέζν 

αηνκηθήο ελεκέξσζεο θαη πξνζσπηθήο έθθξαζεο ρσξίο δεζκεχζεηο θαη απφδνζε 

ιφγνπ ζε άηνκα ή ζεζκνχο κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, έξρεηαη λα ζηαζεί θξηηηθά ε παξνχζα εξγαζία. Γφθηκε, πηζηεχσ, θηινδνμία 

ηεο, λα απνηειέζεη κηθξή ςεθίδα ζην κσζατθφ ησλ αληηξξεηηθψλ ηάζεσλ απέλαληη 

ζηε ζχγρξνλε παληνθξαηνξία ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο, -νη νπνίεο απμάλνληαη θαη εληζρχνληαη ζπλερψο ιφγσ ηεο 

απνθάιπςεο δπζιεηηνπξγηψλ, δπζπιαζηψλ θαη παξεθθιίζεψλ ηνπο απφ ηα 

«ππεζρεκέλα»- θαη λα ζπκβάιεη θαηά ηη ζηνλ αλνηρηφ δηάινγν γηα ηελ εμεχξεζε 

κέηξσλ ππέξβαζήο ηνπο. Βαζηθφο άμνλαο, θαηά ηνχην, ζηνλ νπνίν αξζξψλεηαη ε 

κειέηε, είλαη ε «εζηθή» ηνπ Γηαδηθηχνπ -ηφζν κε ηελ έλλνηα ηεο θηινζνθηθήο φζν θαη 
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ηεο θαλνληζηηθήο εζηθήο κε πξνεθηάζεηο ζηηο λνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ παξαβίαζή 

ηεο- σο κέζνπ έθθξαζεο ηνπ θαηνρπξσκέλνπ αηνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θη ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηελ 

πιεξνθνξία
2
, ε άζθεζε ηνπ νπνίνπ πξνυπνζέηεη θαη απαηηεί ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ρξεζηψλ «απφ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία 

θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ»
3
. 

ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, καο ψζεζαλ πξσηίζησο πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα 

θη εξσηήκαηα ζρεηηθά  κε ηνλ ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία, εληζρπκέλα απφ πιήζνο ππνζέζεσλ θη ππνςηψλ –παξάγσγσλ ηεο 

βησκαηηθήο εκπεηξίαο καο απφ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή καο ζηε ρξήζε ηνπ. Σνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο καο επέηεηλε ε πινχζηα βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ζηελ «εζηθή ησλ 

ππνινγηζηψλ», πνπ σο πεδίν κειέηεο πξσηνεκθαλίζζεθε ην 1950 ζην -πξνθεηηθφ γηα 

ηηο ζπλέπεηέο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ- βηβιίν ηνπ N. 

Wiener, TheHumanUseofHumanBeings: CyberneticsandSociety, γηα λα εμειηρζεί ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟90 ζε ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ πεδίν πιαηζησκέλν κε εξεπλεηηθά θέληξα, 

ζπλέδξηα, παλεπηζηεκηαθέο δηαιέμεηο, πεξηνδηθά, βηβιία θαη άξζξα.  

Η αλάπηπμε πνπ γλσξίδεη έθηνηε θαη κέρξη ηηο κέξεο καο σο ηδηαίηεξνο θιάδνο 

ηεο εθαξκνζκέλεο εζηθήο, ν νπνίνο επηθεληξψλεη ζηελ θαλνληζηηθή πινπνίεζε ησλ 

ζεκειησδψλ θη αδηαπξαγκάηεπησλ, ελ πνιινίο, αξρψλ θη αμηψλ ηεο εζηθήο 

θηινζνθίαο ζηνλ ρψξν ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο, νθείιεηαη ζηα θαηλνχξηα εζηθά δηιήκκαηα πνπ αλαδχνληαη ζηηο ζεκεξηλέο 

ζπλζήθεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. Οη λένη εζηθνί 

πξνβιεκαηηζκνί, νη νπνίνη πξνζηίζεληαη ζηνπο ήδε ππάξρνληεο εκπινπηίδνληαο ή 

κεηαζρεκαηίδνληάο ηνπο, απνηεινχλ παξάγσγα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο φηη ν 

                                                           
2
 Άξζξν 5Α ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο ηνπ 2010: 1. «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πιεξνθφξεζε, 

φπσο λφκνο νξίδεη. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα απηφ είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ κε λφκν κφλνλ 

εθφζνλ είλαη απνιχησο αλαγθαίνη θαη δηθαηνινγνχληαη γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο, θαηαπνιέκεζεο 

ηνπ εγθιήκαηνο ή πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηξίησλ». 2. «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. Η δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαθηλνχληαη ειεθηξνληθά, θαζψο θαη ηεο παξαγσγήο, αληαιιαγήο θαη δηάδνζήο ηνπο απνηειεί 

ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο, ηεξνπκέλσλ πάληνηε ησλ εγγπήζεσλ ησλ άξζξσλ 9, 9Α θαη 19».  
3
Άξζξν 9Α ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο ηνπ 2010: «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο 

λφκνο νξίδεη. Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δηαζθαιίδεηαη απφ αλεμάξηεηε αξρή, πνπ 

ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί, φπσο λφκνο νξίδεη». 
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απνθεληξσκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ Γηαδηθηχνπ δεκηνπξγεί αδπλακία πιήξνπο ειέγρνπ 

ηνπ απφ θξαηηθνχο ζεζκνχο ή άιινπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο (Μήηξνπ, 2002), ελψ 

ε άλαξρε θχζε ηνπ δεκηνπξγεί αληηζηάζεηο ζηελ εθαξκνγή δνθηκαζκέλσλ ζηε κε 

ςεθηαθή επηθνηλσλία λφκσλ θαη θαλφλσλ. Tα ηδηαίηεξα απηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ειιηπέο ζεζκηθφ/λνκηθφ πιαίζην γηα ηε ξχζκηζε θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ, 

αιιά θαη, θπξίσο, κε ην γεγνλφο φηη ην παγθφζκην δίθηπν επηθνηλσλίαο θαη 

πιεξνθνξίαο αληαλαθιά ηνπο ηζηνξηθνχο θαη αμηαθνχο φξνπο ηεο ζχγρξνλεο 

«θνηλσλίαο ηνπ ξίζθν» (Beck, 1992), εθζέηνπλ εζηθά ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζε 

επηθηλδπλφηεηεο εθπνξεπφκελεο απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηνπο 

θαζηζηνχλ δπλάκεη ζχκαηα γλσζηψλ ή απξνζδηφξηζησλ θηλδχλσλ απφ ηελ πξφζβαζή 

ηνπο ζηνλ αζέαην δηθηπαθφ θφζκν, σο αληίηηκνπ ηεο κεγάιεο πξνζβαζηκφηεηαο πνπ 

ηνπο επηηξέπεηαη, ηεο ηαρχηαηεο ελεκέξσζεο πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη ηεο ειεπζεξίαο 

έθθξαζεο πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη (Stefik, 1999). 

Γελ ακθηζβεηείηαη, πιένλ, ζηηο κέξεο καο φηη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ηξφπνπ επηθνηλσλίαο εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ ζ‟ φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο γεο 

κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, επηηξέπεη ζ‟ απηά λα παξεκβαίλνπλ θαη 

λα επεκβαίλνπλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα ησλ ρξεζηψλ ηνπο θαηαζηξαηεγψληαο, άκεζα 

ή έκκεζα, ην δηθαίσκά ηνπο γηα πιεξνθνξηαθή απηνδηάζεζε θαη γηα πξνζηαζία ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνπο βίνπ. πληζηνχλ, θαηά ζπλέπεηα, δπλάκεη κεγάιε απεηιή πξνζβνιήο 

ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αγλννχλ 

ή ππνηηκνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο. Δίλαη αλαγθαία, θαηά ηνχην, ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

απαληαρνχ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε ζέκαηα πξνζηαζία ηνπο απφ ηε δεκφζηα 

έθζεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο αλειίθσλ 

ρξεζηψλ, πνπ φιν θαη ζπρλφηεξα ζηηο κέξεο καο πέθηνπλ ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο είηε κε ηηο απνθαζηζηηθέο επηδξάζεηο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο ζ‟ απηή θαη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπο είηε κε ηελ πξνβνιή 

απφ ην Γηαδίθηπν εηδηθφηεξσλ εθθάλζεψλ ηεο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Καη 

βέβαηα, είλαη επηβεβιεκέλε ε ζέζπηζε πεξαηηέξσ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην δηθαητθφ θελφ πνπ επηθξαηεί. Σα 

θξάηε, κε ηε δηηηή θχζε ηνπο, ηελ εμνπζηαζηηθή επί ησλ πνιηηψλ ηνπο αιιά θαη ηελ 

εγγπεηηθή ησλ δηθαησκάησλ ηνπο (ηακάηεο, 2005), νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηηο 

αηνκηθέο ειεπζεξίεο ηνπο θαη λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ 
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αηνκηθφηεηά ηνπο κε ηελ επηβνιή φξσλ θαη ειέγρνπ ζηηο δηαδηθαζίεο ςεθηαθήο 

επηθνηλσλίαο θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθαητθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε ξχζκηζε θαη ηελ 

απνηξνπή θηλδχλσλ απφ ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζίγνπλ ηελ αμηνπξέπεηα 

ηνπ αηφκνπ κεηαβάιινληάο ην ζε αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο. Η αλαδφκεζε ηνπ 

ππάξρνληνο δηθαίνπ πνπ δηέπεη ζήκεξα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ, ζηε βάζε ησλ 

πιαηζίσλ ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηελ απνπζία 

ρξνληθψλ θαη εδαθηθψλ νξίσλ θαη ηνλ άπιν ραξαθηήξα ησλ επηθνηλσληψλ (Μήηξνπ, 

2002), απνηειεί αδήξηηε αλάγθε. πληζηά, φκσο, θαη κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνλ 

λνκνζέηε πνπ ζα ζπκβάιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ «εμεζηθηζκφ» ηνπ. 

Οινθιεξψλνληαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξσζηά 

πνιιά ζηελ νπζηαζηηθή ζπλδξνκή πνιιψλ αλζξψπσλ, ηνπο νπνίνπο επηζπκψ απφ ηε 

ζέζε απηή λα επραξηζηήζσ. Οη επραξηζηίεο κνπ απεπζχλνληαη πξσηαξρηθά ζηνλ …. 

γηα ηελ εκπηζηνζχλε πνπ κνπ έδεημε θαη ηελ ππνζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο κνπ ηφζν ζε επίπεδν επηζηεκνληθφ φζν θαη 

εζηθφ. Πνιιή ράξε ρξσζηψ, επίζεο, ζηελ … γηα ηελ πάζεο θχζεσο βνήζεηά ηεο, ηηο 

ππνδείμεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο ηεο, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ηνπ πνλήκαηφο 

κνπ. Θα ήηαλ παξάιεηςή κνπ, εμάιινπ, αλ αγλννχζα ηε ζπκβνιή … ζηε 

κνξθνπνίεζε θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ…   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΓΝΩΗ Δ ΤΝΘΗΚΔ 

ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ 

 

1.1 Πραγμαηολογικές διαζαθήζεις – Ιδεολογικές προζεγγίζεις 

ηελ ηζηνξηθή θάζε πνπ δηαλχεη ζήκεξα ε αλζξσπφηεηα, πνιπζχλζεηα 

ηζηνξηθά θαηλφκελα, θνηλσληθέο ζρέζεηο, νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο θαη πνιηηηθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί απνδίδνληαη ζπιιήβδελ κε πεξηιεπηηθέο, λνεκαηηθά αζαθείο θαη 

ζεκαζηνινγηθά αθαζφξηζηεο έλλνηεο ηνπ ζπξκνχ, φπσο «παγθνζκηνπνίεζε» θαη 

«θνηλσλία ηεο γλψζεο», πνπ αθξηβψο ράξε ζηελ ανξηζηία ηνπο απνθηνχλ επίπιαζηε 

ζαγήλε θαη απηαπφδεηθηε ηζρχ σο αλαιπηηθά, εξκελεπηηθά θαη λνκηκνπνηεηηθά 

ζρήκαηα ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Η πξνζπάζεηα, θαηά ζπλέπεηα, εμέηαζεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ εζηθψλ ηνπ παξαβάζεσλ ζην πιαίζην 

αθελφο, ηεο εθξεθηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, αληαιιαγήο θη επηθνηλσλίαο, πνπ 

εθηηκάηαη φηη ζπλεηζέθεξαλ ηα κέγηζηα ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ θφζκνπ, θαη αθεηέξνπ, ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ 

ησλ ςεθηαθψλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζηα νπνία αλήθεη, σο εξγαιείσλ 

αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηνπ, πξνυπνζέηεη θαη απαηηεί ηελ έληαμή ηνπ ζην ηζηνξηθφ 

θαη θνηλσληθφ ζπκθξαδφκελφ ηνπ, απαιιαγκέλν, θαηά ην δπλαηφλ, απφ 

πξαγκαηνινγηθέο ζηξεβιψζεηο θαη ηδενινγηθέο ζπκπαξαδειψζεηο. 

Δθθηλψληαο απφ ηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο «παγθνζκηνπνίεζε», καγηθήο 

ιέμεο ηεο λενθηιειεχζεξεο ξεηνξηθήο γχξσ απφ ην λφεκα ηεο νπνίαο ζεκεηψλεηαη ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθδνηηθή έθξεμεηφζν δηεζλψο φζν θαη ζηε ρψξα καο, ζα ιέγακε 

φηη αλαθέξεηαη ζε κηα «αληηθεηκεληθή» θαη αλαπφθεπθηε, γηα ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο, 

ηζηνξηθή δηαδηθαζία ζε εμέιημε, κε βαζηθά ηεο ζηνηρεία ηελ εληεηλφκελε νηθνλνκηθή  

αιιειεμάξηεζε ησλ ρσξψλ ζε παγθφζκην επίπεδν κέζσ ηνπ απμαλφκελνπ φγθνπ θαη 
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ηεο δηεπξπλφκελεο πνηθηιίαο ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ, αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηεο 

ειεχζεξεο ξνήο θεθαιαίνπ θαη ηεο επξείαο θαη ξαγδαίαο δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο 

(Σνκπάδνο, 1999). Ο ηππηθφο θαη πεξηνξηζηηθφο απηφο νξηζκφο, ππνιείπεηαη φζνλ 

αθνξά ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο σο ηδηαίηεξα πεξίπινθνπ -

θαη αληηθαηηθνχ, ζπλάκα- ζπκπιέγκαηνο θαηλνκέλσλ θαη ζρέζεσλ, εθηεηλφκελνπ ζε 

φια ηα πεδία ηεο αηνκηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο, ην θνηλσληθφ, ην νηθνλνκηθφ, ην 

πνιηηηθφ, ην πνιηηηζκηθφ. Δπηηξέπεη, φκσο, λα αληηιεθζνχκε φηη ην «αμηνινγηθφ 

ζπκθξαδφκελν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο» -παξά ηε «δνμαζηηθή» ππεξάζπηζή ηεο απφ 

ηνπο ζηαζψηεο ηεο σο πξνζπνξίδνπζαο πνιιαπιά νθέιε ζ‟ φιεο ηηο ρψξεο πνπ 

κεηέρνπλ ζην δηεζλέο εκπφξην θαη ζηνπο πνιίηεο ηνπο, ζηνπο νπνίνπο κεηαθπιχνληαη 

ηειηθά- «είλαη φηη κέηξν φισλ ησλ πξαγκάησλ είλαη ην ρξήκα, σο γεληθφ ηζνδχλακν» 

(ηακάηεο, 2005) θαη φρη ε επεκεξία θαη ε απηνπξαγκάησζε ησλ αηφκσλ (Shariff, 

2003). Βαζηθφο ζθνπφο ηεο, δε, ε εγθαζίδξπζε κηαο λέαο θαζνιηθνχ ηχπνπ εγεκνλίαο 

ζηνλ θφζκν ζηε βάζε ηεο ππαγσγήο φισλ ησλ εθθάλζεσλ ηεο αηνκηθήο θαη ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηδηνηειψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ εηαηξηψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ αλζξψπσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ 

αχμνπζα δηαζπνξά ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ δηεζλή ρψξν. 

Χο ηζηνξηθή δηαδηθαζία, ε παγθνζκηνπνίεζε έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηνλ 16
ν
 

αηψλα, επνρή πνπ αλαδχζεθε, ζχκθσλα κε ηνλ κεγάιν ζηνραζηή Wallerstein (1976), 

ζηνλ επξσπατθφ, θπξίσο, ρψξν κηα δηεζλήο αγνξά, ε νπνία δελ θαηάθεξε, φκσο, λα 

ζπλελψζεη θαη πνιηηηθά ηα ζπκκεηέρνληα ζ‟ απηή (αληαγσληζηηθά ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν) θξάηε ζ‟ έλα γξαθεηνθξαηηθά ελσκέλν imperium, ψζηε λα κεησζεί 

ζεκαληηθά ε ζρεηηθή απηνλνκία ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο θαη 

πνιηηηζκηθήο ηνπηθφηεηαο, πνπ ραξαθηήξηδε ηα πξνλεσηεξηθά θξάηε. Η κεηαθνξά ηνπ 

θέληξνπ βάξνπο απφ ην ηνπηθφ επίπεδν ζην θξαηηθφ επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία 

ησλ εζληθψλ θξαηψλ ζην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, νπφηε νη λενζχζηαηεο εζλνπνιηηηθέο 

νληφηεηεο, ηζρπξνπνηνχκελεο, απνθηνχλ ηερλνινγίεο θαη δηνηθεηηθά κέζα πνπ ηηο 

επηηξέπνπλ λα δηεηζδχζνπλ ζηελ πεξηθέξεηα κηαο επηθξάηεηαο ακβιχλνληαο ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηνπηθηζκνχο θαη ζπγθεληξψλνληαο ζην θέληξν φρη κφλνλ ηα κέζα 

παξαγσγήο αιιά θαη ηα κέζα θπξηαξρίαο θαη επηξξνήο. ην πιαίζην απηφ, νη 

παγθφζκηνη κεραληζκνί ηεο αγνξάο δηεηζδχνπλ, κελ, ζηνλ θξαηηθφ ρψξν, δελ 

θαηαθέξλνπλ, φκσο, λα ηνλ δηαπεξάζνπλ, ψζηε λα απνδπλακψζνπλ ηα εζληθά 
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ζχλνξα, φπσο ην επηηπγράλνπλ ζηε ζχγρξνλε εθδνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ζπλεπηθέξνληαο κηα πξσηνθαλή δηαζπνξά ηνπ θεθαιαίνπ ζε πιαλεηηθφ επίπεδν 

(πξσηεπφλησο, ηνπ ρξεκαηηζηηθνχ θαη δεπηεξεπφλησο, ηνπ παξαγσγηθνχ θαη ηνπ 

εκπνξηθνχ) θαη ηελ επίηαζε ηεο νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ δηεζλή ρψξν 

(Αξξίγθη, 1992). 

Σελ ίδηα ζηηγκή, σζηφζν, πνπ ε δηεζλήο θηλεηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

ζπληειείηαη κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο, νη εζληθέο νηθνλνκίεο, ελψ πθίζηαληαη 

ξηδηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ζην εζσηεξηθφ, θαζψο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε μεθεχγεη 

απφ ηνλ έιεγρν ησλ εζληθψλ θξαηψλ (Μπεθ, 2000), δελ έρνπλ επηηχρεη πςεινχο 

βαζκνχο δηεζλνπνίεζεο. Αληίζεηα, νδεχνπλ πξνο κηα αχμνπζα δηαθνξνπνίεζε –

παξάγσγν ηεο δηάζπαζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιαηζίνπ ελφηεηαο ησλ δηεζλψλ 

ζπλαιιαγψλ, ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο δηεζλνπνηεκέλεο δνκήο ζπζζψξεπζεο 

θεθαιαίνπ, ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο εμαίξεζεο ηεο κεγάιεο 

πιεηνλφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ απφ ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπλαιιαγέο (Βεξγφπνπινο, 1999 / ηακάηεο, 2005). Κη αθνχ ε 

νκνγελνπνίεζε θαη ε αιιειεμάξηεζε πνπ ππνλνεί ε ηξέρνπζα έλλνηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ε νπνία έρεη αλαρζεί ζηελ επνρή καο φρη απιά ζε «λέα» θη 

«αδπζψπεηε» πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη λέν επηζηεκνινγηθφ ππφβαζξν 

(Βεξγφπνπινο, 1999), δελ επηηπγράλεηαη θαλ ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, είλαη εχινγν φηη 

ζην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ, πνπ παγθνζκηνπνηνχληαη κε πνιχ βξαδχηεξνπο ξπζκνχο 

ηα πξάγκαηα ζα είλαη πνιχ ρεηξφηεξα.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε δηεζλνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε «παγθνζκηνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκίαο» (γηα λα αθνινπζήζνπκε κηα νξνινγία πνπ θαθψο επεθξάηεζε) κε ηε 

δπλακηθή δηείζδπζε ζηνλ θξαηηθφ θαη ηνπηθφ ρψξν ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ, 

ζηεξνχλ απφ ην θξάηνο-έζλνο ιεηηνπξγίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηθξάηεηάο ηνπ θαη 

παξαδνζηαθέο κνξθέο θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζηηο νπνίεο ρξσζηνχζε κέρξη ηφηε ηελ 

ηζρχ θαη ηελ θπξηαξρία ηνπ (Βεξγφπνπινο, 1999) θαη πεξηνξίδνπλ πξννδεπηηθά ηνλ 

ξφιν ηνπ ζηελ εμαζθάιηζε ελφο ζηαζεξνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο. Παξάιιεια, νδεγνχλ ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ πινχηνπ θαη ηεο 

ηζρχνο ζηα ρέξηα ησλ ιίγσλ, πνπ δελ ινγνδνηνχλ ζε θαλέλαλ, κε ζπλέπεηα ηελ 

έμαξζε ησλ αληζνηήησλ, ηελ θνηλσληθή θαηάηκεζε θαη ηνπο θνηλσληθνχο 

απνθιεηζκνχο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θινληζκφ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνλ νπνίν 
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ζπλεπηθέξνπλ, πξνθαινχλ θαηλφκελα θνηλσληθήο απνδηάξζξσζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

κεηαλεσηεξηθψλ θξαηψλ. 

‟ απηφ ην θνηλσληθν-πνιηηηθφ πιαίζην, ζην φλνκα ηεο απηαπφδεηθηεο 

ηζηνξηθήο αλαγθαηφηεηαο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαηαιχνληαη νη νπκαληζηηθέο 

θαηαθηήζεηο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ζηνλ βσκφ ηεο ειεχζεξεο αγνξάο 

εκπνξεπκαηνπνηνχληαη ηα πάληα, πεξηζηέιινληαη θαη θαηαζηξαηεγνχληαη δηθαηψκαηα 

θαη δηαβξψλεηαη ην ζχζηεκα ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ (Κνηδηάο, 2000). Η 

ειεπζεξία ησλ αηφκσλ πεξηνξίδεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ηνπ πνιίηε λα ζπκκεηέρεη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ άκεζα εθκεδελίδεηαη, ελψ ε λνκηκνπνίεζε ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, πνπ έρεη αλαρζεί ζε ηεξφ θαη φζην δφγκα ηεο λέαο νξζνθξνζχλεο 

ηνπ θαηξνχ καο θαη ζε ζεκέιην ιίζν ηεο επνρήο καο, σζεί ζηε ζηειίηεπζε θαη ηελ 

θαηαδίθε ηεο δπλακηθήο γηα παγθνζκηνπνηεκέλε δξάζε θαηά ηεο θπξηαξρίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, πξνσζείηαη θαη δηαδίδεηαη ζε νηθνπκεληθφ επίπεδν κηα 

καδνπνηεκέλε θαη ακθηβφινπ πνηφηεηαο θνπιηνχξα, ε νπνία πξνβάιιεη 

ζπγθεθξηκέλα πξφηππα δσήο, πξνζαξκνζκέλα ζηνλ εηθαζηηθφ θαη δηαθεκηζηηθφ 

ζρεδηαζκφ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ (Ηorkheimer – Adorno, 1972) θαη επηβάιιεη 

παγθφζκηα πνιηηηζκηθά ζχκβνια σο ηα κνλαδηθά απζεληηθά θαη λφκηκα ζ‟ έλαλ άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ πνιηηηζκηθφ ηκπεξηαιηζκφ πνπ θαηαξγεί ηηο πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ιαψλ θαη δηαβξψλεη ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο (Κφιηαο θ.α. 

2003).  

Πψο, φκσο, θζάζακε ζηελ φςηκε απηή παγθνζκηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ, πνπ 

ελψ άπηεηαη φισλ ησλ πηπρψλ ηεο θνηλσληθήο δσήο έρεη πξσηαξρηθά νηθνλνκηθφ 

ραξαθηήξα θαη αγνξαία δηάζηαζε; Πνηα ηα βαζηθά ελαχζκαηά ηεο; Πνηνη ιφγνη θαη 

πνηα κέζα, εθηφο ησλ δεδνκέλσλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ, ζπλέβαιαλ ζηηο δξαζηηθέο 

θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη ηνπο ξηδηθνχο πνιηηηθνχο 

κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ άξρηζαλ ακέζσο κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν γηα λα βξνπλ 

ηελ ηειείσζή ηνπο -ηέιε ηνπ 20
νπ

 θαη αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα- ζηελ νξηζηηθή 

δηακφξθσζε ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο ζην θπξηαξρνχκελν απφ ηηο ηδέεο 

ηνπ ζεηηθηζκνχ, ηνπ πξαγκαηηζκνχ θαη ηνπ σθειηκηζκνχ παγθνζκηνπνηεκέλν 

πεξηβάιινλ;  



14 

 

Γελ είλαη ππεξβνιή λα ιερζεί πσο ζε έλα κεγάιν βαζκφ ε ζχγρξνλε θνηλσλία 

ηεο γλψζεο, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο πνπ ήδε πεξηγξάςακε, είλαη ην 

παηδί δχν πνιέκσλ, ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ κεηαμχ 

ηνπ Γπηηθνχ θαη ηνπ Αλαηνιηθνχ ζπλαζπηζκνχ θξαηψλ, νη νπνίνη ζπγθξνηήζεθαλ κε 

ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ θαη σο απνηέιεζκα ηνπ παγθφζκηνπ ζπζρεηηζκνχ 

δπλάκεσλ πνπ απηφο δεκηνχξγεζε. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ δχν απηψλ 

πνιέκσλ ήηαλ ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, σο εθαξκνγήο ηεο (ζεσξεηηθήο) 

επηζηεκνληθήο γλψζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε πξαθηηθψλ ζθνπψλ, θαη ηεο Γηνίθεζεο 

ησλ Δπηρεηξήζεσλ, πνπ θαηέζηε αλαγθαία ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο αλάπηπμεο ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηφζν ζηνλ ζηξαηησηηθφ φζν θαη ζηνλ δεκφζην θαη 

ζηνλ ηδησηηθφ πνιηηηθφ ηνκέα (Σζανχζεο, 2009). Οη εμειίμεηο απηέο νδήγεζαλ ζηελ 

έθξεμε ηεο πιεξνθνξίαο, ζηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ ηαρχηαηε δηάδνζή ηεο κέζσ 

λέσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ κνξθψλ, πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ ηππνπνίεζε θαη δηαρείξηζε 

ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο (κε ηελ έλλνηα ηεο απνζήθεπζεο θη εθαξκνγή ηεο ζε 

δηάθνξα πεξηβάιινληα), αιιά θαη ζηε ξαγδαία αλάπηπμε λέαο -πξσηνγελνχο ή 

δεπηεξνγελνχο- γλψζεο, ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλεο  σο πξνο ηελ ηαπηφηεηα, ηνλ ξφιν 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. Η γλψζε ζηε λέα απηή κνξθή θνηλσλίαο παχεη λα 

αλαγλσξίδεηαη σο κνξθσηηθή δηαδηθαζία πνπ απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ 

θνηλσληθνχ ζψκαηνο ζπληζηψληαο επζχλε θαη θαζήθνλ ηεο θξαηηθά νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίαο. ηηο λέεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί ε 

κεηάβαζε απφ ηε βηνκεραληθή ζηε κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία θαη ζην πιαίζην ησλ 

ηαρχηαησλ νξγαλσηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ αιιαγψλ, ηηο νπνίεο πξνθαιεί ε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθφξεζεο, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο παξαγσγήο, 

κεηαζρεκαηίδεηαη ελλνηνινγηθά, ηαπηίδεηαη κε ηελ πιεξνθνξία θαη πξνζιακβάλεη 

εξγαιεηαθή θαη ρξεζηηθή δηάζηαζε γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ επηηαγψλ ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο. Μεηαηξέπεηαη ζε βαζηθφ ζπληειεζηή παξαγσγήο θαη 

εκπνξεχζηκν αγαζφ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θαηίζρπζε θξαηηθψλ θαη 

ππεξθξαηηθψλ νληνηήησλ ζηνλ ζθιεξφ νηθνλνκηθφ αληαγσληζκφ ηνπο, απνβαίλνληαο, 

πιένλ,  ε δχλακε πνπ θαζνξίδεη ηε δηεζλή, γλσζηνθεληξηθή νηθνλνκία ζηελ επνρή ηνπ 

χζηεξνπ ηερλνινγηθά ππεξαλαπηπγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

ζηνηρείν ηεο πξνζσπηθήο αλέιημεο, ηεο νηθνλνκηθήο εμέιημεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αλάπηπμεο ζηηο κεηαλεσηεξηθέο θνηλσλίεο, φπνπ ε ζεκειηψδεο δηάθξηζε ησλ 

αλζξψπσλ θαη ε εγθαζίδξπζε ζρέζεσλ εμνπζίαο γίλεηαη πιένλ φρη ζηε βάζε ησλ 
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«ερφλησλ» θαη «κε ερφλησλ» αιιά ησλ «γλσξηδφλησλ» θαη «κε γλσξηδφλησλ» 

(Κιάδεο, 1999). 

 

1.2 Γιαδίκησο: Ο Ιανός ηφν ζύγτρονφν κοινφνικών επαθών 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο λέαο 

απηήο κνξθήο θνηλσλίαο πνπ έρεη θχξηεο πεγέο πινχηνπ θαη ηζρχνο ηελ 

θαηαθεξκαηηζκέλε πιεξνθνξία θαη ηελ εξγαιεηαθή γλψζε -αληζνκεξψο 

θαηαλεκεκέλεο, απέβε, θαηά θνηλή επηζηεκνληθή παξαδνρή, ε πξνκεζετθή, ζρεδφλ, 

επαλάζηαζε ζηνλ ρψξν ησλ ηερλνινγηψλ ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε 

ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πνπ θαηέζηεζαλ 

(ηερληθά) δπλαηή ηελ επηθνηλσλία ζε πιαλεηηθή θιίκαθα ρσξίο φξηα ζηνλ ρψξν θαη 

ηνλ ρξφλν (ηακάηεο, 2005).   

Με ηνλ φξν ειεθηξνληθά θνηλσληθά δίθηπα, ελλννχκε ηηο εηθνληθέο θνηλσληθέο 

δνκέο πνπ απνηεινχληαη απφ θφκβνπο, νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ αλεμάξηεηα θπζηθά 

πξφζσπα ή νξγαληζκνχο, θαη ζπλδέζεηο θφκβσλ, πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο 

αιιειεμάξηεζεο ηηο νπνίεο αλαπηχζζνπλ νη θνηλσληθέο κνλάδεο ηνπ δηθηχνπ κέζσ 

ηεο δηάρπζεο θη αληαιιαγήο κελπκάησλ, πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ. Οη ζρέζεηο απηέο, 

πνπ κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε θνηλά ελδηαθέξνληα, θνηλά νξάκαηα, εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα ζπλδέζεη δχν ή πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο πξαγκαηηθήο καο δηαβίσζεο, ηθαλνπνηνχλ ηε βαζηά αλάγθε ηνπ 

ζπλαλήθεηλ- έζησ θαη ζε θαληαζηαθέο θνηλφηεηεο -κεδελίδνληαο απνζηάζεηο θαη 

παξέρνληαο επηθνηλσλία ζε πιαλεηηθφ επίπεδν, πξνζθέξνπλ ςπραγσγία θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ε νπνία ιεηηνπξγεί αγρνιπηηθά ζε ζηξεζνγφλεο 

θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (MacLanahan, θ.α., 1981),δίλνπλ δπλαηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ ή πξνψζεζεο επαγγεικαηηθψλ ζπλαιιαγψλ … Με δπν ιφγηα, 

απνηεινχλ «πνιπδηάζηαηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη δηακφξθσζεο ηεο 

αλζξψπηλεο πξαθηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο» (Υηνχξεο, 2004), πνπ παξά 

ηα ζεηηθά απνηειέζκαηά ηνπο δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο γηα κηα ζηαδηαθή απνθνπή απφ 

ηελ πξαγκαηηθή θνηλσλία θαη ηελ έληαμε ζε κηα δηαδηθηπαθή, ε νπνία σζεί ζ‟ έλαλ 

λέν ηξφπν δσήο, πην αληηθνηλσληθφ, απμάλεη ηα θαηλφκελα ηνπ θνηλσληθνχ 
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απνθιεηζκνχ, επεξεάδεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ ρξεζηψλ θη επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ 

θνηλσληθή ηαπηφηεηά ηνπο. 

Σα επί κέξνπο θνηλσληθά δίθηπα αλά ηνλ θφζκν δηαζπλδένληαη ζηηο κέξεο καο 

ζ‟ έλα παγθφζκην δίθηπν, ην Γηαδχθηην, ην νπνίν κέζσ ηεο κεηαγσγήο «παθέησλ» 

(κελπκάησλ) θαη ηεο ρξήζεο «ζηνίβαο πξσηνθφιισλ» (ηππνπνηεκέλσλ θαλφλσλ 

επηθνηλσλίαο) απνηέιεζε ηνλ θαηαιχηε γηα ηελ παγθφζκηα δηάδνζε θαη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, ηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ επαθψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλαιιαγψλ, ζπλεπηθέξνληαο δξαζηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο ζηηο «δνκέο θαη ηηο 

εθδειψζεηο ηεο δηνίθεζεο, ηεο νηθνλνκίαο, ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ αιιά θαη ζηελ 

παγθφζκηα θαηαλνκή ηεο γλψζεο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εμνπζίαο» (Μήηξνπ, 2002).  

Ο φξνο Γηαδίθηπν (Internet) αλαθέξεηαη, θαηά θπξηνιεμία, ζ‟ έλα παγθφζκην 

ηερλνινγηθφ ζχζηεκα δηαζπλδεδεκέλσλ ππνινγηζηψλ -πξντφλ ηεο ζχγθιηζεο ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο κε απηέο ησλ ηειεπηθνηλσληψλ- θαη ζηηο ππεξεζίεο 

πνπ παξέρεη, γεληθά, ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηνπο εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ηνπ αλά ηνλ 

θφζκν κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο γηα πιεξνθφξεζε θη 

επηθνηλσλία. Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο παξαπέκπεη ζηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

Γηαδηθηχνπ σο ελφο forum (ππφ ηελ έλλνηα ηεο θπξηνιεθηηθήο ζεκαζίαο ηνπ φξνπ) 

ειεχζεξεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη σο νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο δηαδξαζηηθήο 

επηθνηλσλίαο ελφο απεξηφξηζηνπ αξηζκνχ αηφκσλ, πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζ‟ έλαλ 

ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ απφ / θαη γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Με ην ζρεηηθά, 

φκσο, πξφζθαην «άλνηγκά» ηνπ ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπληειείηαη κηα 

κεηαιιαγή ηεο θχζεο ηνπ απφ «αγνξάο» (forum) ζε «παδάξη», φπνπ φια 

εκπνξεπκαηνπνηνχληαη -αθαλψο πιελ ζαθψο- ζηε βάζε ησλ θαλφλσλ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο, ησλ φξσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο ππαθνχνληαο ζηε ινγηθή ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο θαη κεηαθέξνληαο, ηαπηφρξνλα, ζηνηρεία απφ ηελ 

παζνινγία θαη ηελ παξαβαηηθφηεηα ηνπ αγνξαίνπ ρψξνπ: ηελ επηζεηηθή δηαθήκηζε 

θαη ηε ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, ηελ ςεθηαθή απάηε θαη ηελ παξαπιάλεζε ηνπ 

θαηαλαισηή, ηε ρεηξαγψγεζε θαη ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπ  (Μήηξνπ, 2002).  

Χζηφζν, παξά ηαχηα, ην Γηαδίθηπν ζπγθεληξψλεη θαλαηηθνχο ππνζηεξηθηέο 

θαη νξθηζκέλνπο θίινπο. Βαζηθφ ηνπ «αηνχ» θαίλεηαη λα είλαη ε αλαδηάηαμε ησλ 
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παξαδνζηαθψλ ζρέζεσλ ρψξνπ-ηφπνπ πνπ επηηπγράλεη θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο 

ηνπο ζηε βάζε ησλ λέσλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ κε ηε δεκηνπξγία "εηθνληθψλ 

θνηλνηήησλ", ζηηο νπνίεο δελ πθίζηαληαη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

δηαρσξηζηηθέο γξακκέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Γηα λα ζπκεζνχκε ηνλ 

κεγάιν Βξεηαλφ θνηλσληνιφγν θαη πνιηηηθφ επηζηήκνλα, A. Giddens, κε ηε ρξήζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ησλ «δηακεζνιαβεκέλσλ» απηψλ «κνξθψλ ζπκπαξνπζίαο», ε 

απνζχλδεζε ηφπνπ θαη ρψξνπ, πνπ ραξαθηήξηδε ηηο λεσηεξηθέο θνηλσλίεο επλνψληαο 

ζρέζεηο κεηαμχ απφλησλ ηφζν απνκαθξπζκέλσλ ψζηε λα είλαη αδχλαηε θάζε ζρέζε 

„πξφζσπν κε πξφζσπν‟, δίλεη ζηηο θνηλσλίεο ηεο γλψζεο ηε ζέζε ηεο ζηελ 

επαλαζχλδεζή ηνπο ζε δηαθνξεηηθφ ρσξν-ρξνληθφ επίπεδν δεκηνπξγψληαο λέεο 

κνξθέο ζπιινγηθφηεηαο θαη λέεο θνηλσληθέο ηαπηφηεηεο πέξα απφ ηηο ήδε γλσζηέο 

(Giddens, 2001).  

ηηο δηεπξπκέλεο απηέο θαληαζηαθέο θνηλφηεηεο πνπ δεκηνπξγεί ε 

δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ππεξπεδψληαο ηνπηθά φξηα, είλαη φινη εππξφζδεθηνη, αξθεί 

λα δηαζέηνπλ ππνινγηζηέο ζπλδεδεκέλνπο ζην Γηαδίθηπν, θαη ζ‟ φινπο δίλεηαη βήκα 

γηα ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ ηδεψλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζέζεψλ ηνπο ή ηνλ 

ζρνιηαζκφ, ηελ αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ, κελπκάησλ θαη απφςεσλ ρσξίο 

ινγνδνζία, πεξηνξηζκνχο ή δεζκεχζεηο ζην πιαίζην κηα άκεζεο θη ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο. Η ακεζφηεηα θαη ε εηθνληθή ζπκκεηνρηθφηεηα πνπ πξνζθέξεη ν 

ιηγφηεξν ειεγρφκελνο απηφο δίαπινο επηθνηλσλίαο ζε ζπλζήθεο πνπ άιινη νλνκάδνπλ 

δεκνθξαηία ηνπ internet θη άιινη αζπδνζία θαη ράνο, παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηελ 

ηθαλνπνίεζε βαζχηεξσλ ςπρνβηνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ (Κνζθηλάο – 

Αξζέλεο, 2009): ηελ απαιιαγή απφ ηε κνλαμηά θαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο πνπ 

δεκηνπξγεί ε έληαμε ζε κηα θνηλσληθή νκάδα θαη ε δεκηνπξγηθή παξνπζία θη 

έθθξαζε ζην πιαίζηφ ηεο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία, ηελ ςπρηθή πιεξφηεηα θαη 

ηελ θνηλσληθή θαηαμίσζε ηνπ ρξήζηε, ηελ νπνία εθθξάδνπλ ε απνδνρή ηνπ απφ ηνπο 

άιινπο ρξήζηεο θαη ηα ππνζηεξηθηηθά ζηα κελχκαηά ηνπ ζρφιηα.  

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν θπβεξλνρψξνο, εθηφο απφ ειεθηξνληθφ θαλάιη 

επηθνηλσλίαο, αλαδεηθλχεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο ςπρνιφγνπο, ζ‟ έλαλ εηθνληθφ ρψξν 

αλαθνχθηζεο γηα θάζε άλζξσπν πνπ πξνζπαζεί λα απνδξάζεη απφ ηελ πηεζηηθή 

εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπ καηαηψζεηο θαη λα 

απνθχγεη ηνλ δηαξθή θαη αβάζηαρην, πνιιέο θνξέο, θφπν λα ζπκβηβάζεη ηηο 
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απαηηήζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνπ. Απηφο ν άπινο ρψξνο θαηεπλαζκνχ, φπνπ αίξνληαη νη ζπκβαηηθνί θαλφλεο 

ρψξνπ, ρξφλνπ θαη ινγηθήο θαη κέζσ ηεο «ζπλάξζξσζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ 

ηερλνινγία» αλαδχεηαη κηα λέα δηάζηαζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θη εκπεηξίαο 

(Heggs, 2005)θαη εκθαλίδεηαη έλαο λένο εαπηφο, ελδηάκεζνο κεηαμχ απηνχ πνπ 

παξνπζηάδνπκε ζηελ πξαγκαηηθή καο δσή θη απηνχ πνπ ππάξρεη ζην κπαιφ θαη ηηο 

ζθέςεηο καο, κνηάδεη κε φ,ηη νη ςπραλαιπηέο απνθαινχλ «κεηαβαηηθή πεξηνρή 

εκπεηξίαο» (Winnicott, 1992). Μηα πξνζσπηθή, δειαδή, ελδηάκεζε πεξηνρή αλάκεζα 

ζηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ νπνία θαηαθεχγνπκε απφ 

πνιχ λσξίο ζηε δσή καο γηα λα εθηνλσζνχκε απφ ηελ «ερζξηθή» πξαγκαηηθφηεηα 

κέζσ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλαθνπθίδνπλ (πηπίιηζκα δαθηχινπ γηα βξέθε / 

νλεηξνπφιεζε, ελαζρφιεζε κε ηελ ηέρλε, θαηαθπγή ζε νπζίεο γηα κεγάινπο) ή κε ηε 

ρξήζε αληηθεηκέλσλ ηα νπνία επελδχνληαη κε ζπλαηζζεκαηηθή θαη εμαξηεζηαθή, 

θάπνηε, αμία (φπσο ην ινχηξηλν θνπθιάθη ή ε θνπβεξηνχια πνπ ζέξλεη παληνχ καδί 

ηνπ ην λήπην, ην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ εθήβνπ ή ν θνξεηφο ππνινγηζηήο ηνπ 

ελειίθνπ), ρσξίο ηα νπνία ην άηνκν αηζζάλεηαη φηη δελ κπνξεί λα ηα βγάιεη πέξα ζηε 

δσή(Νηάβνπ, 2012). 

Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ν θπβεξλνρψξνο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφο σο έλαο 

θφζκνο «εηθνληθψλ» νλείξσλ, πνπ, φπσο ν αληίζηνηρνο πξαγκαηηθφο, ζρεηίδεηαη κε 

βαζχηεξεο αλάγθεο θη επηζπκίεο, θηλείηαη ζηα φξηα αλάκεζα ζπλεηδεηήο θαη κε 

ζπλεηδεηήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ρσξίο λα είλαη πιήξσο απνζπλδεδεκέλνο απφ ηελ 

εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα, απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή ζεψξεζε ηεο ππνθεηκεληθήο. 

Μηα ελδηάκεζε πεξηνρή ζπλείδεζεο, δειαδή, πνπ επηηξέπεη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ κε ππνθεηκεληθά λνήκαηα, απνθαιχπηεη ζηνλ ρξήζηε λένπο 

ηξφπνπο γηα λα αιιειεπηδξάζεη κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ γχξσ θφζκν ηνπ, ηνπ 

αλνίγεη ηελ πφξηα γηα ηελ εμεξεχλεζε ζπλαηζζεκάησλ ή ηελ πινπνίεζε 

θαληαζηψζεσλ ηηο νπνίεο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηψζεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ηνπ παξέρεη ρψξν γηα λα εθδειψζεη ελδηαθέξνληα θαη πξνηηκήζεηο 

θαη λα εθθξάζεη αθαλείο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη θξπθά ζηνηρεία ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ αγλνψληαο επηθνηλσληαθά πιαίζηα θαη ππεξβαίλνληαο θνηλσληθέο 

λφξκεο θαη θαηαλαγθαζκνχο (Νηάβνπ, 2012). 



19 

 

Οη παξαπάλσ ηδηφηεηεο ηνπ θπβεξλνρψξνπ, πξνζθέξνπλ δπλεηηθά ζηνλ 

ρξήζηε ηελ επθαηξία λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, λα αλαθαιχςεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ 

ηαπηφηεηα ρσξίο θνβίεο θαη λα εθθξάζεη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ ηνικά λα 

αληηκεησπίζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηνλψλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θη απμάλνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο, φκσο,  ησλ πεξηπηψζεσλ θαη κε δεδνκέλε ηελ 

αλσλπκία πνπ ηνπ παξέρνπλ «πξνζηαηεχνληάο» ηνλ απφ ξεηνχο ή άξξεηνπο 

θνηλσληθνχο θαλφλεο κηαο „πξφζσπν κε πξφζσπν‟ επαθήο, ηνπ αθήλνπλ ειεχζεξν 

πεδίν, ζχκθσλα κε επξήκαηα ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληνινγηθψλ εξεπλψλ, γηα λα 

πξνβάιεη κέζσ ηεο εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ζηηγκέο πξαγκαηηθήο απνζηέξεζεο 

θαη καηαίσζεο έλαλ «θαληαζηηθφ» εαπηφ θη έλαλ πιαζκαηηθφ ηξφπν δσήο σο 

πξαγκαηηθά κε ηελ απηαπάηε φηη ζα εθηνλσζεί απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ζα αλαθνπθηζζεί απνθεχγνληαο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο 

θαη ζπλαηζζήκαηα θαη ζα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ γηα επηβεβαίσζε, αλαγλψξηζε 

θαη επηβνιή. Χο απνηέιεζκα, επηδεηψληαο ηε δηαξθή επηβξάβεπζε ζε φ,ηη θη αλ θάλεη, 

εθηξέπεηαη ζε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηνπ «profile» ηνπ κε ηελ πξνβνιή 

κηαο ππνθεηκεληθήο, εμσξατζκέλεο εηθφλαο ηνπ εαπηνχ ηνπ, πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ηελ 

ςεπδαίζζεζε κηαο ηζρχνο πνπ δελ θαηέρεη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηελ αλάγθε λα 

ηε δηαηεξήζεη θαη λα ηελ ελδπλακψζεη επηηπγράλνληαο ηε δηάθξηζε απφ ηνπο άιινπο. 

Η δηάζηαζε, φκσο, αλάκεζα ζην «είλαη» θαη ην «θαίλεζζαη», έρεη θαηαζηξνθηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηνλ ίδην. Δπεξεάδεη ηνλ ςπρηζκφ ηνπ, ηνλ νδεγεί ζε απψιεηα ειέγρνπ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηελ πξαγκαηηθή δσή -ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη είηε απφ απηφ 

πνπ νη ςπρνιφγνη νλνκάδνπλ «ςεθηαθή ακλεζία»
4
 είηε απφ ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο 

γηα ηα ςέκαηά ηνπ- θη εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ εκθάληζε ζνβαξψλ ςπρνινγηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ. 

Η «ππεξζπλδεζηκφηεηα», εμάιινπ, πνπ σο φξνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 

επηζηήκνλεο γηα λα πεξηγξαθεί ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν πεξλά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ηνπ ζπλδεδεκέλν ζην Γηαδίθηπν, δελ έρεη αξλεηηθά 

                                                           
4
 Ο φξνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη απφ εξεπλεηέο ζηελ Φπρνινγία γηα λα  νξηζηεί κηα ζπκπεξηθνξά 

αηφκσλ πνπ ππεξβάιινπλ ζηε ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία μερλνχλ ηη 

πξαγκαηηθά έρεη ζπκβεί ζηε δσή ηνπο θαη απνδέρνληαη σο πξαγκαηηθφ γεγνλφο απηφ πνπ έρνπλ 

επηιέμεη λα αλαθέξνπλ σο εθδνρή ζην Facebook ή άιια θνηλσληθά δίθηπα.  
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παξεπφκελα κφλνλ ζηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. Δπεξεάδεη έθδεια θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ 

δσή επαλαθαζνξίδνληαο ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηφηεηα θη απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν 

απνκφλσζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ηνπ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη κε ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, ε 

επηθνηλσλία γλσξίδεη έμαξζε ζε πιαλεηηθφ επίπεδν, θαζψο ζπληειείηαη άκεζα, 

εχθνια θαη ηαρχηαηα, απαιιαγκέλε απφ ρσξηθνχο θαη ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

ρσξίο δηακεζνιαβεηέο, επηηξέπνληαο ηελ θαηά γεσκεηξηθή πξφνδν αχμεζε ησλ 

απεπζείαο δηαζπλδεδεκέλσλ αηφκσλ θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο  ησλ 

ρξεζηψλ κε ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ κφλνλ απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

θαληαζίαο ηνπο, ζχκθσλα κε πνιινχο ελζνπζηψδεηο ζηαζψηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ 

(Wertheim, 1998).Hδηαξθψο ππθλνχκελε, ελ ηνχηνηο, ειεθηξνληθή επηθνηλσλία 

άγλσζησλ κεηαμχ ηνπο αλζξψπσλ απφ φιεο ηηο γσληέο ηεο γεο, δελ ζπληζηά 

νπζηαζηηθή επηθνηλσλία νχηε επλνεί ηελ θαιιηέξγεηα απζεληηθψλ θηιηθψλ ζρέζεσλ, 

θαζψο ζηεξείηαη νηθεηφηεηαο θαη ζπλαηζζεκάησλ, εκπηζηνζχλεο θη αιιειεγγχεο, 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο θη ακνηβαηφηεηαο κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν πνπ 

εκθαλίδνπλ ζηηο θηιηθέο εθηφο δηθηχνπ ζρέζεηο κέζα απφ ηελ νιηθή ιεθηηθή θαη κε 

ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε κηα πξφζσπν κε πξφζσπν δηαδξαζηηθή 

επαθή (Νηάβνπ, 2012). Η απνπζία ηεο θπζηθήο εγγχηεηαο, ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ζ‟ απηή ηελ πνιππιεζή 

«πεξαληδάδα» (αβξάκε, 2011), γηα λα δαλεηζηνχκε έλαλ γνεηεπηηθφ θσλεηηθά φξν 

πνπ απνδίδεη κε ηδηαίηεξε επζηνρία ην απξφζσπν πεξηβάιινλ ηνπ θπβεξλνρψξνπ θαη 

ηνλ θαληαζηαθφ ραξαθηήξα ησλ δηαδηθηπαθψλ θνηλνηήησλ, ν απνθιεηζκφο 

ζεκειησδψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο άκεζεο δηαπξνζσπηθήο αιιειεπίδξαζεο θη 

αηζζήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηή, ε ζπλνπηηθφηεηα θη ειιεηπηηθφηεηα ηνπ 

επηθνηλσληαθνχ ιφγνπ, νη ελδνηαζκνί γηα ην αλ πξέπεη λα «αλνηρηεί» θαλείο ζε 

θάπνηνλ άιιν ιφγσ ησλ ακθηβνιηψλ γηα ηελ πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ ζπλνκηιεηή 

αιιά θαη ησλ θηλδχλσλ απφ ηε δεκφζηα έθζεζε ηεο ζπλνκηιίαο, φια απηά 

ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά  γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ έθθξαζε θηιηθψλ ζρέζεσλ, 

φπσο βηψλνληαη ζηελ εθηφο δηθηχνπ δσή. Οη ειεθηξνληθά δηακεζνιαβεκέλεο ζρέζεηο 

ηηο ζπκπιεξψλνπλ, ηηο ππνθαζηζηνχλ, αιιά δελ ηηο αληηθαζηζηνχλ κε θάπνην ζηαζεξφ 

θαη κφληκν ηξφπν, φπσο, ηνπιάρηζηνλ, πξνθχπηεη απφ ηα κέρξη ζηηγκήο δηαζέζηκα 

εξεπλεηηθά πνξίζκαηα. Σν πην πηζαλφ είλαη πσο νη ςεθηαθέο ζπλεπξέζεηο, 
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ηθαλνπνηψληαο άιινπ είδνπο ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο απφ εθείλεο πνπ ηθαλνπνηνχλ 

νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηελ πξαγκαηηθή δσή, ζπκβάιινπλ ζε κηα ςεπδαίζζεζε 

θνηλσληθφηεηαο αλάινγε κε ηνλ αξηζκφ ησλ «θίισλ» -νη νπνίνη φκσο ιεηηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξν φπσο νη «γλσζηνί» ή νη «γλσξηκίεο» ηεο εθηφο δηθηχνπ δσήο- ζηηο 

ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, πνπ, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, κεηαηξέπνληαη ζε 

εηθνληθά πεξηβάιινληα ηα νπνία αλαπιεξψλνπλ ηε ρακέλε αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο 

κέζα ζηελ αλσλπκία ησλ ζχγρξνλσλ κεγαινππφιεσλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, σζηφζν, (παξά ην φηη αθνχγεηαη σο αληηθαηηθφ) φηη 

φζνπο πεξηζζφηεξνπο εηθνληθνχο θίινπο έρεη δεκηνπξγήζεη θάπνηνο ρξήζηεο ζε κηα 

ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, γεγνλφο πνπ ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηνλ ρξφλν ηνλ 

νπνίν αλαιψλεη ζπλδεδεκέλνο ζην Γηαδίθηπν, ηφζν πεξηζζφηεξν απνκνλσκέλνο 

θνηλσληθά είλαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή. Οη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ζηηο 

ηζηνζειίδεο απηέο θαηαθεχγνπλ, θαηά θχξην ιφγν, φζνη δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν 

ρξφλν γηα ζχλαμε πξαγκαηηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θη αθφκε πεξηζζφηεξν, εθείλνη 

πνπ δελ ηα θαηαθέξλνπλ ζ‟ απηέο. Έρεη απνδεηρζεί εξεπλεηηθά φηη άηνκα 

ζπλεζηαικέλα, κνλαρηθά θη αλαζθαιή ξέπνπλ ζηηο «κεξηθέο ζπλαληήζεηο» ηηο νπνίεο 

εμαζθαιίδεη ε εηθνληθή επηθνηλσλία, θαζψο, παξφιν πνπ δελ πξνζθέξνπλ ην εχξνο ή 

ην βάζνο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε κηαο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγνχλ 

θαηλνχξγηεο δπλαηφηεηεο θη αλαπιεξψλνπλ θελά ηνπ ζρεηίδεζζαη πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηηο ζχγρξνλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, παξέρνληαο ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα 

δξαπεηεχζνπλ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά, λα απαιιαγνχλ απφ αδπλακίεο θαη αλαζθάιεηεο, λα εμσηεξηθεχζνπλ 

βαζχηεξεο επηζπκίεο θαη κπζηηθά θαη λα θεξδίζνπλ θνηλσληθή θαηαμίσζε 

πξνβάιινληαο, πνιιέο θνξέο, κηα πιαζκαηηθή ηαπηφηεηα θη έλαλ παξαπνηεκέλν 

ραξαθηήξα. 

H «ηδαληθή θαηάζηαζε εαπηνχ» πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε αλψλπκε 

ςεθηαθή επηθνηλσλία, ζηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα  ελζαξθψλεη 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ή λα πηνζεηεί δηαθνξεηηθέο ηαπηφηεηεο αλάινγα κε ηελ 

εθάζηνηε δηαδηθηπαθή εκπεηξία ρσξίο άκεζεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο ηνπ αλάγθεο, ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ κεγάιν θίλδπλν γηα ην άηνκν. Απηφλ ηεο ππεξβνιηθήο 

ελαζρφιεζήο ηνπ κε ην Γηαδίθηπν, κε θαηάιεμε ηνλ «εζηζκφ» ηνπ ζ‟ απηφ, ιέμε πνπ 
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πξσηνρξεζηκνπνίεζε ν Goldberg (1995) γηα λα νξίζεη ην θαηλφκελν πνπ είλαη γλσζηφ 

ζήκεξα σο „θαηαλαγθαζηηθή ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ‟, ε ζηέξεζε ηεο νπνίαο 

ζπλνδεχεηαη απφ ην „άγρνο απνζχλδεζεο‟ θαη πξνθαιεί εθλεπξηζκφ ή δπζζπκηθή 

ζπκπεξηθνξά (Mitchell, 2000).πλέπεηεο ηεο -ζρεηηθά λέαο- απηήο κνξθήο 

εμάξηεζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο σο ακθηιεγφκελε δηαηαξαρή ε 

νπνία ρξήδεη πεξαηηέξσ κειέηεο θαη έρεη ζηε βάζε ηεο, πξνθαλψο, βαζχηεξεο 

ςπρνινγηθέο θαη θνηλσληθέο αηηίεο, είλαη ε ζεκαληηθή έθπησζε ζηελ θνηλσληθή, 

επαγγεικαηηθή ή αθαδεκατθή αιιά θαη πξνζσπηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, πνπ 

εθθξάδεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο: ηελ εζεινχζηα απνκφλσζή ηνπ απφ ηελ νηθνγέλεηα, 

ηνπο θίινπο ή ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, ηελ αδηαθνξία γηα ζέκαηα θαζεκεξηλφηεηαο, 

ηελ παξακέιεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ εηθφλαο θαη πγηεηλήο, ηελ εθδήισζε 

ζπκπησκάησλ θνηλψλ ζηηο δηαηαξαρέο άγρνπο, εξηζηηθφηεηα, ζπλαηζζεκαηηθή 

απάζεηα, αληηθνηλσληθφηεηα, κε αθξαίεο πεξηπηψζεηο ηελ θαηάζιηςε θαη ηηο ηάζεηο  

απηνθαηαζηξνθήο.  

Δίλαη πξνθαλέο, ηνπιάρηζηνλ ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε, φηη ε έιεπζε ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ, ρσξίο λα θαηαξγεί ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο 

ζρέζεηο κεηαβάιιεη πνηθηινηξφπσο ηα παξαδνζηαθά πεδία θαη επίπεδά ηνπο 

επεξεάδνληαο θαηαιπηηθά ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ θαη εηζάγνληαο λέα 

«ήζε θαη έζηκα» ζηε δσή ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν, «εμαλαγθάδνληάο» ηνπο ζε 

επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη επαλαδφκεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο, θαζψο ε λέα δπλεηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αλαδχεηαη ζηνλ εηθνληθφ θφζκν κε ηε ζχγρπζε ησλ νξίσλ 

κεηαμχ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηδησηηθνχ ηελ νπνία πξνσζεί (Μήηξνπ, 2002), απαηηεί 

λέεο ηδηφηεηεο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηε δηαρείξηζή ηεο. 

‟ απηφ ην πεξηβάιινλ ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αιιεινδηείζδπζε ηνπ 

«δεκφζηνπ» θαη ηνπ «ηδησηηθνχ» θαη ηελ αιιεινεπηθάιπςή ηνπο, θαζέλαο, 

εθκεηαιιεπφκελνο θαη ην ζηνηρείν ηεο αλσλπκίαο πνπ ηνπ παξέρεηαη, έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη ην δηθφ ηνπ πξνθίι θαη λα πξνβάιεη κηα ηαπηφηεηα 

ζπληηζέκελε απφ ηα ζηνηρεία πνπ ν ίδηνο επηιέγεη λα δεκνζηνπνηήζεη αλάινγα θαη κε 

απηφ πνπ ηνπ επηβάιιεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ αηζζεηηθή θαη 

ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηνπ εθάζηνηε ςεθηαθνχ ρψξνπ ζηνλ νπνίν πξνθξίλεη λα 

«εθζέζεη» ηνλ εαπηφ ηνπ. 
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Σα θαηλφκελα ςεπδνπξνζσπίαο πνπ θαιιηεξγεί ε ζχγρπζε ηδησηηθνχ-

δεκφζηνπ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηνλ απνθεληξσκέλν θαη κε ειεγρφκελν ραξαθηήξα 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ απξνζπέιαζηνπ φγθνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

απνπζίαο νπνηαζδήπνηε εληαίαο θπβεξλεηηθήο ή άιιεο αληίζηνηρεο αξρήο γηα ηνλ 

έιεγρν πξηλ ηε δεκνζηνπνίεζή ηνπο, εγθπκνλνχλ ζνβαξά αηνκηθά θαη θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα, νξηζκέλα απφ ηα νπνία ζπληζηνχλ εζηθά αιιά θαη λνκηθά εγθιήκαηα. 

Αλάκεζα ζ‟ απηά ζπγθαηαιέγνληαη ε παξαβίαζε θη εθκεηάιιεπζε ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ -κε ηελ αζέκηηε, θπξίσο, ή παξαπιαλεηηθή εθκαίεπζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηαπηφηεηα, ηελ επηθνηλσλία θαη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη ηελ 

δεκνζίεπζή ηνπο ζ‟ έλα κε ειεγρφκελν θνηλφ- πνπ ζπληζηνχλ επέκβαζε ζην 

απαξάβαην δηθαίσκα ηδησηηθφηεηαο, κε ζπλέπεηα ην άηνκν λα θαζίζηαηαη 

πιεξνθνξηαθφ αληηθείκελν θαη ε εηθφλα ηνπ φζνλ αθνξά ζε πηπρέο ηεο δσήο ηνπ νη 

νπνίεο άπηνληαη ζεκάησλ δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο λα εκθαλίδεηαη απνιχησο 

δηαθαλήο (Παλαγνπνχινπ-Κνπηλαηδή, 2012). Αθφκε ρεηξφηεξα, κέζσ ηεο 

εζθεκκέλεο πξνβνιήο ηεο λα ζίγεηαη ε ηηκή θαη ε αμηνπξέπεηά ηνπ, λα 

θαηαξξαθψλεηαη ε ππφιεςή ηνπ θη ν ίδηνο λα ζηηγκαηίδεηαη θνηλσληθά. Σν θαηλφκελν 

παξαβίαζεο ησλ αηνκηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί έγθιεκα ην νπνίν δηψθεηαη πνηληθά. 

Με δεδνκέλν, φκσο, ην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ αλαπηπρζεί αθφκε ηθαλέο πνιηηηθέο θαη 

ηερληθέο πξνζηαζίαο ησλ ρξεζηψλ απφ θάζε ινγήο παξαβηάζεηο ηνπο, κε ζπλέπεηα ηε 

δπλαηφηεηα επεκβάζεσλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα απηψλ θαη ηε ζπλεπφκελε πξνζβνιή 

ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο γηα πιεξνθνξηαθή απηνδηάζεζε θαη πξνζηαζία ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ζπληζηά παξάιιεια θαη κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνλ λνκνζέηε, 

λα κεηαιιάμεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο απφ κείδνλα απεηιή ζε 

έιινγε δηαθηλδχλεπζε (Αιηβηδάηνο, 2004) ζηε βάζε ηεο εζηθήο θαη ηεο δενληνινγίαο 

ηνπ Γηαδηθηχνπ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο   

 

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ 

 

2.1 Θεφρηηικές παραδοτές – Δννοιολογικές οροθεηήζεις 

 

Η θνζκνγνλία πνπ ζπληειείηαη ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθφξεζεο θη επηθνηλσλίαο 

ζην ζχγρξνλν δηεζλέο κεηαιιαζζφκελν γίγλεζζαη κε ηελ αλάδεημε ηνπ Γηαδηθηχνπ ζε 

χςηζην δηεπθνιπληή ηεο δσήο καο αιιά θαη ζε κέγηζηε απεηιή πξνζβνιήο ησλ 

δηθαησκάησλ καο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ αμηνπξέπεηα, εγείξεη ζνβαξά 

δεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ρξήζε ηνπ, 

γχξσ απφ ηα νπνία αλαπηχζζεηαη έλαο δηαξθψο δηεπξπλφκελνο δηάινγνο θαη 

πιεζαίλνπλ νη αλεζπρίεο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί.  

ηελ ηξέρνπζα θαζεκεξηλφηεηα, νη δπν φξνη παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο σο 

ζπλψλπκνη, ζπγρένληαη θαη ηαπηίδνληαη, θαζψο ε επέιηθηε ρξήζε ηνπο ζπζθνηίδεη 

πνιιέο θνξέο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, πνπ ηηο δηαθνξνπνηνχλ θαη 

ζπγθξνηνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Δάλ επηρεηξήζνπκε, φκσο, λα πξνζεγγίζνπκε 

θηινζνθηθά θαη λα νξίζνπκε ελλνηνινγηθά ηνπο δχν φξνπο, ζα εληνπίζνπκε ην 

εηδνπνηφ ζηνηρείν δηαθνξάο ηνπο -πνπ έγθεηηαη ζηε κεγαιχηεξε ζπζρέηηζε ηεο 

δενληνινγίαο κε ηηο πξαθηηθέο θαη πξαμηαθέο εθδνρέο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, 

νη εθδειψζεηο ηεο νπνίαο, θαηαλννχληαη, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, θαη εξκελεχνληαη ζε 

πην ζπγθεθξηκέλα θαη ξεαιηζηηθά πιαίζηα (Kassirer, 2001)- θαη ζα αλαθαιχςνπκε ηε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηά ηνπο ζηε ζρέζε αηηίνπ - απνηειέζκαηνο πνπ ηνπο ζπλδέεη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο «δενληνινγία» αλαθέξεηαη ζ‟ έλα ζχζηεκα 

θαλνληζηηθήο εζηθήο, σο ζπλφινπ θσδηθνπνηεκέλσλ θαη άγξαθσλ θαλφλσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζεκειηψλνληαη ζηε γεληθή εζηθή (Γειεγηάλλε, 2004) θαη 

πξνζδηνξίδνπλ πνηεο είλαη νη εζηθά απνδεθηέο ελέξγεηεο θαη ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ 

ζηε βάζε δίπνισλ (ππνρξεσηηθφ / πξναηξεηηθφ, επηηξεπηφ / απαγνξεπκέλν, θαιφ / 

θαθφ, νκαιφ / απνθιίλνλ …) θαη κε θξηηήξην ην θαζήθνλ απέλαληη ζηνπο άιινπο, 

αλεμαξηήησο ζπλεπεηψλ  γηα ηνλ θνξέα ηνπο ή γηα ην ζχλνιν, γεληθά. Τπ‟ απηή ηελ 
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έλλνηα, ε δενληνινγηθή εζηθή αληηπαξαηίζεηαη κε ηε ζπλεπεηνθξαηηθή εζηθή πνπ 

πξνσζεί ε ζεσξία ηνπ σθειηκηζκνχ κε εηζεγεηέο ηεο ηνλ Σδέξεκπ Μπέλζακ 

(Bentham, 1970) θαη ηνλ καζεηή ηνπ, Σδνλ ηηνχαξη Μίι (Mill, 1970), ε νπνία 

θαηεγνξήζεθε φηη αλάγνληαο ζε ππέξηαην θξηηήξην εζηθφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο ηελ πξναγσγή ηνπ γεληθνχ «θαινχ» κέζσ ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ 

νθέινπο γηα ηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφλ αξηζκφ αηφκσλ, θζάλεη λα απνδέρεηαη ηε ζέζε 

«ν ζθνπφο αγηάδεη ηα κέζα» θαηαζηξαηεγψληαο, ζηελ νπζία, θάζε έλλνηα εζηθήο. 

Παξά ηελ αληηπαξάζεζή ηεο, φκσο, κε ηε ζπλεπεηνθξαηία, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ε δενληνινγία δηνιηζζαίλεη ζηε ζπλεπεηνθξαηία ησλ θαλφλσλ, ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

εκκνλήο ζηελ πηζηή θαη απαξέγθιηηε ηήξεζε θαλφλσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην πξέπνλ, 

ην «δένλ πξάηηεηλ» γηα ηελ εθπιήξσζε θαζεθφλησλ θαη ππνρξεψζεσλ, κε ηελ 

πξννπηηθή ηεο επίηεπμεο ηεο κεγαιχηεξεο «επραξίζηεζεο» / επηπρίαο γηα ην κέγηζην 

αξηζκφ αηφκσλ -ππνινγηζκέλεο θαηά ηξφπν πνζνηηθφ, ινγηζηηθφ ζηε βάζε ηεο 

ζρέζεο θέξδνπο θαη δεκίαο. Γεληθά, ε δενληνινγία, ζ‟ φιεο ηηο εθδνρέο ηεο ζέηεη 

ζαθείο πεξηνξηζκνχο ζηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ, πνπ, 

αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ απζηεξφηεηαο θαη αθακςίαο ηνπο θαη ησλ πηζαλψλ 

δπζκελψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα ζπλεπηθέξεη ε ηήξεζή ηνπο, δελ πξέπεη λα 

παξαβηάδνληαη αθφκε θαη γηα αγαζφ ζθνπφ (McNaughton, 2006). 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε δενληνινγία, σο θαλνληζηηθή αξρή 

ζπκπεξηθνξάο, αξζξψλεηαη ζηελ εζηθή, λννχκελε αθελφο, ζαλ ζχλνιν θνηλσληθά 

πξνζδηνξηζκέλσλ -ζε κηα δνζκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία- εζηθψλ αληηιήςεσλ πεξί ηεο 

«νξζφηεηαο» ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ αλζξψπσλ κε θξηηήξην ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο θη αθεηέξνπ, ζαλ 

πξνζσπηθή πξνζέγγηζε ηεο εζηθήο κέζα απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή αξρψλ ζηε 

βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ πνπ ηηο πξνζδηνξίδνπλ σο εζηθέο (Γειεγηάλλε, 2004). 

Παξά ηελ επξέσο δηαδεδνκέλε άπνςε πεξί ηνπ «άρξνλνπ» θαη ζηαηηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο εζηθήο, ε ηειεπηαία, φληαο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

εληάζζεηαη θαη εθαξκφδεηαη θάζε θνξά, δηαζέηεη ηζηνξηθφηεηα, εμειίζζεηαη θαη 

κεηαβάιιεηαη ζε κηα ζπλερή ζρέζε ζπζηεκηθήο αιιειεμάξηεζεο κε ηνπο ππφινηπνπο 

ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, ππνθείκελε ζηηο επηδξάζεηο ηνπο αιιά θαη, ηαπηφρξνλα, 

επεξεάδνληάο ηνπο, ιεηηνπξγψληαο ηφζν σο αλαπαξαγσγηθφο παξάγνληαο κηαο 

θνηλσλίαο φζν θαη σο πξνσζεηηθφο θνηλσληθψλ αιιαγψλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ. Τπ‟ 

απηή ηελ άπνςε, ε χπαξμε «αηψλησλ» θη απαξαζάιεπησλ εζηθψλ αμηψλ 
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θαηαξξίπηεηαη σο κχζνο, θαζψο νη αλζξψπηλεο αμίεο δηαζέηνπλ ηζηνξηθφηεηα, 

ηζρχνπλ, δειαδή, αθκάδνπλ, ηξνπνπνηνχληαη ή παξαθκάδνπλ ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα 

ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά ζπκθξαδφκελά ηνπο θαη ην εθάζηνηε πιαίζην αλαθνξάο ηνπο 

(Gennings, 1996).  

Οη δηαπηζηψζεηο απηέο ζπλάγνληαη απφ ηα ζχγρξνλα επηζηεκνληθά πνξίζκαηα, 

ηα νπνία έρνπλ απνδείμεη ηηο θαηαιπηηθέο επηδξάζεηο ηνπ γεσθπζηθνχ, ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε αξρψλ θαη αμηψλ 

ηεο εζηθήο, ελψ ε ζχγρξνλε εκπεηξία παξαθνινπζεί ηηο εληππσζηαθέο αιιαγέο ηεο 

ζην πιαίζην ησλ ξαγδαίσλ αλαθαηαηάμεσλ θαη ησλ δξαζηηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ 

ζπληεινχληαη ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ιεγφκελνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ». Θεσξεηηθέο θη εκπεηξηθέο -ζπγρξνληθέο θαη 

δηαρξνληθέο- έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κε ην ηέινο ηνπ δηπνιηζκνχ 

θαη ηε δηακφξθσζε κηαο «λέαο» δηεζλνχο θνηλσλίαο ε νπνία δηαθξίλεηαη γηα ηνλ 

ζξίακβν ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ππφ ηελ θαηαιπηηθή δπλακηθή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο (Βεξγφπνπινο, 1999), πνπ αλαδηέηαμε ζε παγθφζκην επίπεδν ην 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεδίν θη αλαδηακφξθσζε ηηο ζρέζεηο ηζρχνο θη 

εμνπζίαο, ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ έθξεμε ηεο 

ςεθηαθήο θνηλσληθήο δηθηχσζεο, βηψλνπκε κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηδηαηηέξσο αληηθαηηθή θαη εμφρσο ξεπζηή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο πξνθαινχλ ηα ξίζθα πνπ 

αλαγθαδφκαζηε εθ ησλ πξαγκάησλ λα αλαιακβάλνπκε θαζεκεξηλά θη απφ ηελ 

αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα γηα ην αχξην (Giddens, 2001). ‟ απηφ ην -παξάδνμα 

δνκεκέλν- θνηλσληθφ ζθεληθφ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αληηξξνπηθή ζπλχπαξμε 

ηνπ νηθνπκεληθνχ θαη ηνπ ηνπηθνχ, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ππαλάπηπμεο, ηεο 

ελνπνίεζεο θαη ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, 

παξακνξθψλνληαη νη εζηθέο αμίεο, εκπνξεπκαηνπνηνχληαη νη νπκαληζηηθέο 

θαηαθηήζεηο ηνπ Γηαθσηηζκνχ, ζηηο νπνίεο είρε ζεκειησζεί ν ζχγρξνλνο Γπηηθφο 

πνιηηηζκφο, θαηαζηξαηεγνχληαη ηα θπζηθά θη αδηαπξαγκάηεπηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ πνιίηε, δηαβξψλνληαη νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί θαη ζηε ζέζε ηνπ 

ππεχζπλνπ θνηλσληθνχ-πνιηηηθνχ ππνθεηκέλνπ ηεο ζπκβησηηθήο θνηλφηεηαο 

πξνσζείηαη ην πξφηππν ηνπ εγσηζηηθνχ αηφκνπ, ηνπ θπξηνιεθηηθά απνζπλδεδεκέλνπ 

απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, πνπ έρεη χςηζηε εζηθή αμία θη αξρή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
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πξνζσπηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ κ‟ φπνην θφζηνο γηα ηνλ πιεζίνλ ηνπ (Targuieff, 

2002). 

 

2.2  Ηθική – Γεονηολογία και Ανθρώπινα Γικαιώμαηα 

 

Σν γεγνλφο, σζηφζν, φηη ε επηζηεκνληθή ζεσξία θη έξεπλα έρεη απνδείμεη πσο 

ε εζηθή -σο ζχλνιν ηφζν ησλ θπξίαξρσλ ζε θάζε θνηλσλία εζηθψλ απφςεσλ φζν θαη 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην ήζνο, ηνλ εζηθφ ραξαθηήξα θαη ηε ζπκβαηή κε 

απηφλ ζπκπεξηθνξά ελφο εθάζηνπ- δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηα εθάζηνηε ηζηνξηθά 

θαη θνηλσληθά πεξηβάιινληα ζηα νπνία εληάζζεηαη θαη εμειίζζεηαη πξντφληνο ηνπ 

ρξφλνπ, δελ αλαηξεί ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ εζηθψλ αξρψλ παγθφζκησλ θαη 

δηαρξνληθψλ. Πξφθεηηαη γηα βαζηθέο εζηθέο αξρέο, νη νπνίεο πξνσζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο -εμ νξηζκνχ ζεβαζηά, απαηηεηά θαη επηβιεηά - ζηε βάζε ηεο 

παξαδνρήο φηη φινη νη άλζξσπνη έρνπλ αμίσζε πξνζηαζίαο νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ 

αγαζψλ ζπλεπεία ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηάο ηνπο θαη κφλνλ. Αλαθεξφκαζηε, βέβαηα, 

ζηηο αηνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ειεπζεξίεο ηηο νπνίεο θαηέθηεζε ζηε δηάξθεηα 

ηεο ηζηνξηθήο ηνπ πνξείαο ν Άλζξσπνο κε ζπλερείο ζζελαξέο δηεθδηθήζεηο κέζα απφ 

ηηο κεγάιεο εμεγέξζεηο θαη ηηο εηξεληθέο επαλαζηάζεηο θαη κε ζθιεξνχο αγψλεο, 

αηκαηεξνχο θη αλαίκαθηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαζθάιηζε κηαο αμηνπξεπνχο 

δσήο ρσξίο θφβνπο θαη ζηεξήζεηο ζ‟ έλαλ θφζκν δίθαην θη επλντθφ γηα ηελ επεκεξία 

θαη ηελ επηπρία ηνπ. 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (αηνκηθά, πνιηηηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά), 

αλαγλσξηζκέλα πιένλ ζεζκηθά ζε δηεζλέο επίπεδν σο θπζηθά, απαξάγξαπηα θη 

αδηαπξαγκάηεπηα, θαζνιηθήο ηζρχνο θαη δεζκεπηηθφηεηαο, απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εζηθέο θαη πνιηηηθέο θαηαθηήζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο θαη 

ζπληζηνχλ ζήκεξα, παξ‟ φιεο ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηνλ ππξήλα ηεο πνιηηηθήο καο 

εζηθήο, ηε βάζε ζηελ νπνία ζεκειηψλνληαη ηα εζληθά ζπληάγκαηα θαη ην δηεζλέο 

δίθαην θαη ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηεο θνηλσληθήο επξπζκίαο 

αλά ηνλ θφζκν. Δδξαζκέλα ζην πιέγκα ησλ ζεκειηαθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα άηνκα 

θαη αλάκεζα ζ‟ απηά θαη ηνπο θνξείο ηεο εμνπζίαο (Πεξξάθεο, 1990), απνηεινχλ 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θπζηθή θαη θνηλσληθή χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ θαη 

εθθξάδνπλ ηε ζέιεζή ηνπ λα δήζεη σο ειεχζεξν θη απηφλνκν βηνινγηθφ, πλεπκαηηθφ 
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θαη θνηλσληθφ νλ. Καηνρπξψλνπλ ηνλ ζεβαζκφ απέλαληη ζε θάζε αλζξψπηλν πιάζκα, 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο φισλ ησλ αλζξψπσλ, φπνπ θη αλ 

βξίζθνληαη, απφ ηηο ππεξβάζεηο θαη ηηο απζαηξεζίεο θάζε εμνπζίαο, απφ θάζε κνξθήο 

πνιηηηθή, λνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ή 

θαθνκεηαρείξηζε θαη, παξάιιεια, απφ θάζε κνξθήο δηάθξηζε θαη εμαζθαιίδνπλ 

ζπλζήθεο αλζξψπηλεο δηαβίσζεο, πνιχπηπρεο θαιιηέξγεηαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

πνιπδηάζηαηεο αλάπηπμεο ηνπ πνιηηηζκνχ. Δλ νιίγνηο, σο δηεζλείο λφξκεο ή ζηαζεξέο, 

ζπληζηνχλ ηνλ ζεκέιην ιίζν πάλσ ζηνλ νπνίν ε αλζξσπφηεηα επηρεηξεί λα 

νηθνδνκήζεη έλα εηξεληθφ παξφλ θη έλα επνίσλν κέιινλ γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζε 

θάζε γσληά ηεο γεο. 

Μνινλφηη ζήκεξα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζεσξνχληαη, εηδηθά ζηνλ 

αλαπηπγκέλν θφζκν (δηάβαδε, Γπηηθφ), απηνλφεηα θαη δεδνκέλα, απνηεινχλ, ζηελ 

νπζία, παξάγσγα κηαο καθξάο θαη πνιπδηάζηαηεο θηινζνθηθήο, πνιηηηθήο θαη 

θνηλσληθήο εμέιημεο θαη πξντφληα κηαο επίπνλεο ηζηνξηθήο πνξείαο, νη ξίδεο ηεο 

νπνίαο εληνπίδνληαη ζηνλ 17
ν
 αηψλα θαη νη ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο ηεο, ζηνπο 

πνιηηηζκνχο ησλ Αλαηνιηθψλ ιαψλ θαη ζην αξραηνειιεληθφ θπζηθφ δίθαην. Ήδε ζηε 

λνκνζεζία ηνπ Υακνπξακπί πεξηέρνληαη θάπνηεο αξρέο πεξί δηθαησκάησλ αλδξψλ, 

γπλαηθψλ θαη κεηνλνηήησλ, ελψ πινπζηφηεξα ζηνηρεία πεξί δηθαησκάησλ, αθνξνχληα 

ηνλ ιαφ ηνπ Ιζξαήι απηή ηε θνξά, εληνπίδνληαη ζηελ Παιαηά Γηαζήθε. Οξηζκέλεο 

αξρέο πεξί δηθαίνπ θαη δηθαησκάησλ αληρλεχνληαη, εμάιινπ, ζηε θηινζνθία ηνπ 

Κνκθνχθηνπ –ζηαζκφ, φκσο, γηα ηελ εμέιημή ηνπο απνηέιεζε, θαηά γεληθή νκνινγία, 

ε ειιεληζηηθή θηινζνθία, ην ξσκατθφ δίθαην θαη ν Υξηζηηαληζκφο (Αγνπξίδεο, 1998). 

Παξά ην γεγνλφο, σζηφζν, φηη ε δπηηθή δηαλφεζε αληρλεχεη ηηο ξίδεο ησλ 

ζχγρξνλσλ δηθαησκάησλ αθελφο, ζηε βαζηά πίζηε ηεο αξραηφηεηαο πεξί χπαξμεο 

«έκθπησλ ηδεψλ» θαη αθεηέξνπ, ζηα δεδνκέλα ηεο Βίβινπ πεξί δεκηνπξγίαο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη‟ εηθφλα θαη θαζ‟ νκνίσζε ηνπ Θενχ, άξα ζηε ζχδεπμε ηνπ θπζηθνχ 

δηθαίνπ κε ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ηεο βαζηιείαο ηνπ Θενχ, νη ζεζκνί ηεο 

αξραηνειιεληθήο θαη ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλσλίαο ζα έθαλαλ ζήκεξα ην εζηθφ καο 

ζπλαίζζεκα λα επαλαζηαηήζεη. Καλείο, πηζηεχσ, δελ ζα απνδερφηαλ -ηνπιάρηζηνλ, 

ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν- ηελ ηδέα φηη νη άλζξσπνη σο άηνκα θαη θνηλσληθά φληα 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηελ αμία θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο ζηε βάζε θνηλσληθψλ 

(ειεχζεξνη – δνχινη) θαη εζληθψλ πξνζδηνξηζκψλ (Έιιελεο – Βάξβαξνη) νχηε ζα 

θαηαλννχζε ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ζην πιαίζην ηεο Pacis Christi, πνπ 
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πεξηζσξηνπνηνχζε ηνπο εηεξφδνμνπο, ηνπο απνζηάηεο, ηνπο ζρηζκαηηθνχο, ηνπο 

αηξεηηθνχο. Θα ζπλεηδεηνπνηνχζε, φκσο, φηη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα ελέρνπλ 

ηζηνξηθφηεηα, φηη αλαπηχζζνληαη, εμειίζζνληαη θαη κεηαβάιινληαη ζε ζπζρεηηζκφ 

θαη αιιειεμάξηεζε κε ηηο εθάζηνηε επηθξαηνχζεο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο 

θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο, ηηο βαζκηαία δηεπξπλφκελεο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ αιιά 

θαη ηε ζηαδηαθή θαηίζρπζε αηφκσλ θαη ιαψλ έλαληη ησλ ζενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ 

δπλάκεσλ. 

Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ηα αξραηνειιεληθά θαη ηα ρξηζηηαληθά δηθαηψκαηα, 

παξφιν πνπ ζηεξνχληαλ νηθνπκεληθφηεηαο, αγλννχζαλ ην παλαλζξψπηλν ζηνηρείν θαη 

ζπξξηθλψλνληαλ ζε ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηεηαθφ-πνιηηηθφ επίπεδν, απνηέιεζαλ ηε βάζε 

γηα ηε ζεκειίσζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ κε ηε ζχγρξνλή ηνπο έλλνηα. 

Πξψηα ςήγκαηα απηψλ κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε ζηελ Δπξψπε ηεο Αλαγέλλεζεο 

θαη ηεο Πξνηεζηαληηθήο Μεηαξξχζκηζεο, σο παξάγσγσλ ηεο θαηάιπζεο ηνπ 

θενπδαξρηθνχ απνιπηαξρηζκνχ θαη ππέξβαζεο ηνπ ζενθξαηηθνχ ζπληεξεηηζκνχ ηνπ 

Μεζαίσλα, ρσξίο λα αλαηξείηαη ε ζέζε φηη ζηε ζχγρξνλή ηνπο εθδνρή ζπληζηνχλ 

παηδηά ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Σα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα απνηεινχλ απφθηεκα ησλ 

λεψηεξσλ Γπηηθψλ θνηλσληψλ, είλαη γέλλεκα-ζξέκκα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 

Γηαθσηηζκνχ θαη πξντφληα ηνπ πλεχκαηνο ηνπ νξζνινγηζκνχ θαη ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ (Σζίξνο, 2013), πνπ ζην φλνκα ηεο Λνγηθήο δηεξεπλά ηελ 

αηνκηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηε βάζε ηεο ηδέαο ηεο πξνφδνπ αληηπαξαηάζζεη 

ζηελ απνιπηαξρία θαη ηνλ πνιηηηθφ απηαξρηζκφ ηα εθ ηεο θχζεσο πξνεξρφκελα θαη 

λνκηκνπνηνχκελα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ πξνσζψληαο βαζηέο πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο αιιαγέο. 

Χο ζεκαίλνπζεο πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο γηα ηελ μεζεκειίσζε ηνπ «παιαηνχ 

θαζεζηψηνο» θαη ηε δεκηνπξγία ελφο Κξάηνπο Γηθαίνπ, ηα ηειεπηαία αλδξψζεθαλ κε 

ηελ εκθάληζε λέσλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, πλεπκαηηθψλ 

θαη ζξεζθεπηηθψλ παξαγφλησλ, πνπ αληηζηξαηεπφκελνη ηνπο παιηνχο βνήζεζαλ 

έκκεζα θαη ίζσο ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο ηνλ αλζξψπηλν αγψλα γηα ειεπζεξία 

(Αγνπξίδεο, 1998), έγηλαλ ε ζεκαία ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηε ζχγθξνπζή ηεο κε ηνπο 

επγελείο θαη ηίλαμαλ ζηνλ αέξα, ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, κηα θνηλσληθν-πνιηηηθή 

δνκή θαηαπηεζηηθή γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ (Miaille, 1988).  

Βξήθαλ, ηέινο, ηελ εθθξαζηηθή ηειείσζή ηνπο ζηε γαιιηθή Γηαθήξπμε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηνπ Πνιίηε (1789), πνπ αληιψληαο απφ ηελ αγγιηθή 
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Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
5
 θαη ηηο Γηαθεξχμεηο ηεο Ακεξηθαληθήο 

Αλεμαξηεζίαο (1774, 1776)
6
, δηαηππψλεη ζε 17 άξζξα ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ 

ελέπλεπζαλ ηε γαιιηθή επαλάζηαζε αλαγλσξίδνληαο, ελψπηνλ ηνπ «Τπέξηαηνπ 

ληνο» θαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ, σο απαξαβίαζηα -θπζηθψ δηθαίσ- δηθαηψκαηα, ηελ 

ειεπζεξία ππφ ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο  [πξνζσπηθή  ειεπζεξία (άξζξα 7, 8, 9), 

ειεπζεξία ηεο ζθέςεο (άξζξα 10, 11), ηνπ Σχπνπ (άξζξν 11) θαη ησλ πεπνηζήζεσλ 

(άξζξν 10)], κε φξην άζθεζήο ηεο ηελ αλαγλψξηζε αλάινγσλ δηθαησκάησλ θαη ζηα 

άιια κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ (άξζξα 4, 5), ηελ ηδηνθηεζία, πνπ κε ηελ 

αλαθνξά ηεο σο δεχηεξεο θαηά ζεηξά, απνθηά ηδηαίηεξε ζέζε αλάκεζα ζηα 

απαξάγξαπηα θπζηθά (!) δηθαηψκαηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αληίζηαζε ζηελ 

θαηαπίεζε.  

Η ζπγθεθξηκέλε Γηαθήξπμε, ε νπνία απερεί ηηο ηδέεο ησλ «θηινζφθσλ» ηνπ 

18
νπ

 αηψλα θαη ππαθνχεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο αλεξρφκελεο αζηηθήο ηάμεο, πνπ κε ηελ 

νηθνλνκηθή ηζρπξνπνίεζή ηεο δηεθδηθεί θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή ζηελ εμνπζία, δίλεη 

έκθαζε ζε πνιηηηθά δηθαηψκαηα ππνβαζκίδνληαο ηα αηνκηθά. Παξ‟ φια ηαχηα, 

αλαγλσξίζηεθε σο ράξηεο ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θη απαξαβίαζησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ, έιαβε παγθφζκηεο δηζηάζεηο θαη, καδί κε ηελ αληίζηνηρή ηεο, ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηνπ εθκεηαιιεπφκελνπ ιανχ (16 Ιαλνπαξίνπ 

1918) -πξντφληνο ησλ θνηλσληθψλ αγψλσλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ηεο ηειηθήο 

επηθξάηεζεο ηεο Οθησβξηαλήο Δπαλάζηαζεο- απνηέιεζαλ ην ζηέξεν ππφβαζξν ηεο 

Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (10 Γεθεκβξίνπ 1948), 

κε ηελ νπνία απέθηεζαλ απηή λνκηθή ππφζηαζε θαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε ζεζκηθή 

θαηνρχξσζε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα σο ζεκαίλνπζεο αηνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηθέο δηεθδηθήζεηο. Απφξξνηα  αθελφο, ησλ θαηαζηξνθηθψλ ζπλεπεηψλ ηνπ Β΄ 

                                                           
5
Οη πλεπκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ Αγγιία θαηά ηνλ 17

ν
 αηψλα θαη ε βξεηαληθή 

πνιηηηθή παξάδνζε, νδήγεζαλ ην 1689 ην αγγιηθφ θνηλνβνχιην ζηελ ςήθηζε δηαθήξπμεο 

δηθαησκάησλ, κε ηελ νπνία εηίζεην ηέξκα ζηελ ειέσ ζενχ βαζηιεία θαη πεξηνξίδνληαλ ηα βαζηιηθά 

πξνλφκηα κε ηελ θαηνρχξσζε ηεο αλσηεξφηεηαο ηνπ λφκνπ έλαληη ηνπ βαζηιηά, ελψ απνδίδνληαλ ζε 

κελ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ ιανχ θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ζε λνκνζεηηθά θαη άιια ζέκαηα ζε δε ηνπο 

πνιίηεο, ην δηθαίσκα λα απεπζχλνληαη εγγξάθσο ζηνλ βαζηιηά γηα ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ. 
6
Η εμέιημε ζηε δηακφξθσζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζπληειείηαη ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν θαη 

ζεκαηνδνηείηαη κε ηξεηο δηαθεξχμεηο: α) ηε Γηαθήξπμε ηνπ πλεδξίνπ ηεο Φηιαδέιθεηαο (14 

Οθησβξίνπ 1774), ζηελ νπνία αλαγλσξίδνληαη ην δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 

ηδηνθηεζία, β) ζ‟ απηή ηεο Βηξηδίληα (11 Ινπλίνπ 1776), πνπ απνδέρεηαη σο θπζηθά θαη θχξηα ηα 

πξναλαθεξζέληα εκπινπηίδνληάο ηα κε ην δηθαίσκα ζηελ αζθάιεηα, ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ επηπρία 

θαη γ) ηε Γηαθήξπμε ηεο Αλεμαξηεζίαο (4 Ινπιίνπ 1776), ε νπνία ηα δηεπξχλεη πξνζζέηνληαο θαη ην 

δηθαίσκα ζηελ ηζφηεηα. 
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Παγθνζκίνπ πνιέκνπ (Bobbio, 1996) θαη ηνπ -πξνγξακκαηηθά ζρεδηαζκέλνπ θαη 

κεζνδηθά νξγαλσκέλνπ απφ ην λαδηζηηθφ θαη ην ζηαιηληθφ θαζεζηψο- έζραηνπ 

εμεπηειηζκνχ ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη αθεηέξνπ, ηεο βαζηάο επηζπκίαο ησλ ιαψλ γηα 

ηελ επηθξάηεζε δηεζλνχο εηξήλεο θαη ηελ εγθαζίδξπζε κηαο νηθνπκεληθήο θνηλσλίαο 

απαιιαγκέλεο απφ πνιεκηθέο ζπγθξνχζεηο θαη δνκηθή βία
7
, ε Γηαθήξπμε ζπλέζεζε, 

ελέηαμε, ζην φλνκα ηεο ζχκθπηεο κε ηελ αλζξψπηλε θχζε αηνκηθήο αμηνπξέπεηαο
8
, ζ‟ 

έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θείκελν ηα αηνκηθά, θνηλσληθά θαη 

πνιηηηθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη, αλαγνξεχνληάο ηα ζε παγθφζκηα αμία, ηα 

έζεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ λενζχζηαηνπ Ο.Η.Δ. σο ηνπ «κφλνπ  ζεζκηθά 

αλαγλσξηζκέλνπ πξνζηάηε» ηνπο.  

Ο Καηαζηαηηθφο απηφο Υάξηεο, κε ηνλ νπνίν νη ιανί ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

επαλαδηαθήξπμαλ «ηελ πίζηε ηνπο ζηα ζεκειηαθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ … θαη 

ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο», γλψξηζε θαζνιηθή απνδνρή θαη 

ζπλδέζεθε κε κηα νηθνπκεληθή πξνζδνθία φηη ε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ -σο αλζξσπνινγηθψλ ζηαζεξψλ- δεζκεχνληαο ηα θξάηε 

ζηελ εθαξκνγή ηνπο, ζα έθεξλε απηφκαηα ηελ ειεπζεξία, ηελ ηζφηεηα, ηε δηθαηνζχλε 

θαη ηελ εηξήλε ζηνλ θφζκν, ζα «ζπληεινχζε ζηελ θνηλσληθή πξφνδν θαη ζα 

δεκηνπξγνχζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο ζηα πιαίζηα κηαο επξχηεξεο ειεπζεξίαο» 

πνπ ζα «ιχηξσλαλ ηνπο αλζξψπνπο απφ ηνλ ηξφκν θαη ηελ αζιηφηεηα» -κέγηζηνπ 

δεηνχκελνπ θαη χςηζηεο επηδίσμήο ηνπο.  

Η πείξα απέδεημε φηη ε πξνζδνθία απηή δελ επαιεζεχηεθε νχηε θαη κέιιεη λα 

επαιεζεπηεί, σο θαίλεηαη, θαζψο ην ηζηνξηθφ ησλ παξαβηάζεψλ ηνπο θαηά ηνπο 

αηψλεο νη νπνίνη κεζνιάβεζαλ απφ ηφηε πνπ θαηαηέζεθαλ σο δηεθδηθήζεηο κέρξη 

ζήκεξα, πνπ αλαγλσξίδνληαη σο έρνληα λνκηθή ππφζηαζε, πξνβάιιεη εληππσζηαθφ, 

αθνχ δελ πξνβιέπεηαη θαλέλαο κεραληζκφο επηβνιήο ή πξνζηαζίαο ηνπο απφ 

παξαβηάζεηο εθ κέξνπο ησλ θξαηψλ, πνπ ζα επέηξεπε ζηνλ Ο.Η.Δ. ελεξγέο 

                                                           
7
Ο φξνο «δνκηθή» ή «δηαξζξσηηθή» βία πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ δηάζεκν εηξελνιφγν ηνπ 

InstituteforPeaceRecearchηνπ ζιν, JohanGaltung σο δεισηηθφο ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο πνπ 

επηθξαηεί ζηα ζχγρξνλα κεηαπνιεκηθά θξάηε, ε νπνία κπνξεί λα κεηαβιεζεί ζε ηζρπξφ θίλεηξν βίαησλ 

ζπγθξνχζεσλ -ελδνθξαηηθψλ θαη δηαθξαηηθψλ- θαη πνιεκηθψλ αλαηαξαρψλ.  
8
Hαμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ, σο εγγελέο ηνπ ζηνηρείν θαη φρη σο απιφ «πξνλφκηφ» ηνπ, απνηειεί ηνλ 

βαζηθφ άμνλα ζηνλ νπνίν αξζξψλνληαη φια ηα ππφινηπα δηθαηψκαηα. Γηαβάδνπκε ζην Πξννίκην ηεο 

Γηαθήξπμεο: «Δπεηδή ε αλαγλψξηζε ηεο αμηνπξέπεηαο, πνπ είλαη ζχκθπηε ζε φια ηα κέιε ηεο 

αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, θαζψο θαη ησλ ίζσλ θη αλαπαιινηξίσησλ δηθαησκάησλ ηνπο απνηειεί ην 

ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θφζκν. 
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επεκβάζεηο (Πεξξάθεο, 1990). Παξά ηαχηα, εμαθνινπζνχλ λα δηαηεξνχλ ηελ 

θπξίαξρε ηδενινγηθή ζέζε ηνπο ζην δηεζλέο ζθεληθφ (Γνπδίλαο, 2006), σο 

παλαλζξψπηλεο αμίεο πνπ δηαπεξλνχλ πνιηηηζκνχο, επνρέο, ηδενινγίεο, πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη αλαθέξνληαη ζ‟ φινπο ηνπο αλζξψπνπο απαληαρνχ ηεο γεο, 

ρσξίο ηζηνξηθνχο ή άιινπο πξνζδηνξηζκνχο, θαη κάιηζηα, κε επίηαζε κεηά ηελ πηψζε 

ηνπ ιεγφκελνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ». Γίθελ αληηζηαζκηζηηθνχ παξάγνληα, άξαγε, 

ζηελ θαηάξξεπζε ελφο αλζξσπηλφηεξνπ απφ ην ππάξρνλ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζηε ζχγρξνλε «βαξβαξφηεηα» ή δίθελ κεραληζκνχ ππεξαλαπιήξσζεο απέλαληη ζηελ 

εζηθή αβεβαηφηεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα ηεο κεηαλεσηεξηθήο επνρήο; 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζεκαδεχηεθε απφ ηελ 

νινθιεξσηηθή επηθξάηεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ σο δηαλνεηηθνχ νξίδνληα 

αιιά θαη σο πξνζρήκαηνο άζθεζεο δηεζλνχο πνιηηηθήο, ελψ ζηελ αξρή ηνπ 21
νπ

 ε 

πξνζηαζία ηνπο αλαδεηθλχεηαη ζ‟ έλα λέν ηδεψδεο (Γνπδίλαο, 2006), ζην λέν 

πξφηαγκα ησλ κεηαλεσηεξηθψλ θξαηψλ. Η αλαθνξά ζ‟ απηά γίλεηαη ζπρλά κέζσ ελφο 

δηαθεξπθηηθνχ ιφγνπ πνπ ηα θεηηρνπνηεί σο εζραηνινγηθήο πξνέιεπζεο πξντφληα ηνπ 

θπζηθνχ δηθαίνπ, σο ππεξβαηηθή, ζρεδφλ, θαη απφιπηε αμία πιήξσο αλεμάξηεηε απφ 

ηελ ηζηνξία, απνθξχπηνληαο επηκειψο φηη ε δηθαητθή κνξθή ηνπο ζπληζηά απφξξνηα 

ηεο αλαγλψξηζεο -ζε κηα δνζκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο θαη κέζα ζε ηζηνξηθά θξαηηθά κνξθψκαηα (έζλε-θξάηε)- κηαο εζηθήο 

αμίσζεο πνπ εγείξνπλ νη άλζξσπνη έλαληη άιισλ αλζξψπσλ θαη ηεο θξαηηθήο 

εμνπζίαο θαη ηεο αλαδήηεζεο θαλνληζηηθψλ αξρψλ, ξπζκηζηηθψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ θξαηψλ ζηε βάζε κηαο νηθνπκεληθήο εζηθήο (Μαληδνχθαο, 2007). 

Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ν «ιφγνο» (discourse) πεξί αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, 

πνπ θπξηαξρεί ζηελ πνιηηηθή ζπδήηεζε ζηηο κέξεο καο, δελ απνηειεί παξά κηα κνξθή 

θνηλσληθήο νξηνζέηεζεο λνεκάησλ ε νπνία ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβάιινληα, ππφ δεδνκέλεο ζπλζήθεο θαη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ αλαγθψλ. Μηα θνηλσληθή πξαθηηθή, δειαδή, πξντφλ 

θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεη κε ηελ θνηλσληθή δνκή 

κηα ζρέζε ελεξγή, θαη κάιηζηα, δηαδξαζηηθή, θαζψο ζρεκαηίδεηαη αιιά θαη 

πεξηνξίδεηαη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, απ‟ απηή, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

ζπγθξφηεζε δηαθφξσλ δηαζηάζεψλ ηεο (Υαηδεζαββίδεο – Γαδάλε, 2002). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν παξαγφκελνο θάησ απφ -επδηάθξηηεο ή κε- θαηαζηαζηαθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ιφγνο, απ‟ ηε κηα κεξηά, δηακνξθψλεη, αλακνξθψλεη θαη 
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παξάγεη πξαγκαηηθφηεηεο, θαζψο αλαπαξηζηά θη απεηθνλίδεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

θφζκν ζηε ζπλείδεζε ησλ ππνθεηκέλσλ, θη απ‟ ηελ άιιε, δνκεί ηαπηφηεηεο θαη 

θαιιηεξγεί ζηάζεηο ζε αλαθνξά κ‟ απηφλ. ‟ απηή ηελ πξννπηηθή, δελ είλαη ζε θακηά 

πεξίπησζε νπδέηεξνο, αθνχ δηαζέηεη ηζηνξηθφηεηα, ελζσκαηψλεη θνηλσληθν-

πνιηηηθέο αληηιήςεηο θαη ελέρεη πξνζεηηθφηεηα. 

Σελ αιήζεηα ηνπ ηζρπξηζκνχ καξηπξεί ε δηάζηαζε -αλ φρη, ε αληίθαζε- 

κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξνβάιιεη ν δηαθεξπθηηθφο ιφγνο πεξί αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ θη απηήο πνπ βηψλνπκε ππφ ην θξάηνο ησλ θξαδαζκψλ θαη ηεο 

ηζηνξηθήο δπλακηθήο ηεο βίαηεο απνδηάξζξσζεο θη αλαδηάξζξσζεο ηεο παγθφζκηαο 

ηάμεο πξαγκάησλ ππφ ην πξίζκα ηεο εηζφδνπ ηεο αλζξσπφηεηαο ζηελ πιαλεηηθή 

επνρή (Κνλδχιεο, 1992).‟ απηφ ην δηεζλέο ζθεληθφ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

δξαζηηθή αιιαγή ηνπ παγθφζκηνπ ζπζρεηηζκνχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

δπλάκεσλ θαη ηελ θαηάξξεπζε πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ, ηδενινγηθψλ ζρεκάησλ θαη 

εζηθψλ βεβαηνηήησλ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξνβάιινληαη σο παγθφζκην ηδεψδεο 

γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ παγθφζκηνπ γεσπνιηηηθνχ θαη γεσζηξαηεγηθνχ ράξηε ζηε 

βάζε ηεο επηθξάηεζήο ηνπο απαληαρνχ ηνπ πιαλήηε ρσξίο άιινπο πξνζδηνξηζκνχο 

εθηφο ηεο θαζνιηθήο δηάζηαζήο ηνπο θαη ηνπ αδηαπξαγκάηεπηνπ ραξαθηήξα ηνπο –

παξάγσγσλ ηεο θπζηθήο θη αηψληαο νληφηεηάο ηνπο. Τπφ ην πξίζκα απηήο ηεο 

«ζέζεο», νπνηαδήπνηε ακθηζβήηεζή ηνπο σο ζεκειησκέλσλ ζηνλ αλζξψπηλν ιφγν θαη 

φρη ζηε θχζε ή ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ ή ε φπνηα απνζχλδεζή ηνπο απφ ηνλ 

αλζξσπηζκφ, αληηκεησπίδνληαη, ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, κε απηνλφεηε 

δπζπηζηία θαη θαρππνςία θαη, ζηε ρεηξφηεξε, κε έθδειε ερζξφηεηα. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζχγρξνλε απμεκέλε επίθιεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ, είηε ζηελ εζηθή / θπζηθή-αηψληα δηάζηαζή ηνπο είηε ζηε δενληνινγηθή / 

εθλνκηθεπκέλε  –άξα, εθήκεξε ησλ θξαηηθψλ ξπζκίζεσλ, εγείξεη λέα δεηήκαηα θαη 

ππαθνχεη ζηηο δηεπξπκέλεο αλάγθεο θαη ηα εθξεθηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

αληηκεησπίδνπλ νη κεηαβηνκεραληθέο, πινπξαιηζηηθέο, αζηηθέο θξαηηθέο νληφηεηεο 

ζην πιαίζην ηεο ηζρπξήο ηάζεο γηα παγθφζκηα νηθνλνκηθή ελνπνίεζε ζε ζπλζήθεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ (Βνχιγαξεο, 1992), κε 

δηαθχβεπκα ηελ ίδηα ηελ ππφζηαζή ηνπο: ζε κελ ην εζσηεξηθφ, ηνλ θινληζκφ ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηε δηαηάξαμε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ηζνξξνπίαο –απαξαίηεησλ 

πξναπαηηνχκελσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εζλνθξαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ηε 

δηαηψληζή ηνπο σο ηδηαίηεξσλ ζπιινγηθψλ ππνθεηκέλσλ- (Ληάθνο, 1993) ζε δε ην 
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εμσηεξηθφ, ηελ απψιεηα ηεο εζληθήο ηνπο θπξηαξρίαο, ηελ αδπλακία επίηεπμεο 

πςεινχ βαζκνχ δηεζλνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηνπο θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο 

απφ ηηο δηεζλείο δηαδηθαζίεο θαη ζπλαιιαγέο (Βνχιγαξεο, 1992).  

‟ απηφ ην πιαίζην, ηα κεηαλεσηεξηθά θξάηε, ηδηαίηεξα ηα ιηγφηεξν ηζρπξά 

θαη νηθνλνκηθά απηφλνκα, πξνζεγγίδνπλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα κε αλαλεσκέλν 

ελδηαθέξνλ θαη πξνβαίλνπλ ζηελ ηδενινγηθή ρξήζε ηνπο αθελφο, γηα ηελ άζθεζε 

εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ηα επηηξέςεη ζε εζληθφ επίπεδν, λα 

απνθχγνπλ θαηλφκελα θνηλσληθήο απνδηάξζξσζεο, πνπ ζα πξνθαινχζαλ ελ 

απνζηαζεξνπνίεζε θαη ηε κνηξαία απνζχλζεζή ηνπο (Βεξγφπνπινο, 1999) θαη ζε 

δηεζλέο, λα πξνζηαηεπζνχλ απφ ηηο απζαηξεζίεο θαη ηηο επεκβάζεηο ησλ ηζρπξφηεξσλ 

δηαηεξψληαο ηελ απηάξθεηα θαη ηελ εζληθή θπξηαξρία ηνπο θαη αθεηέξνπ, λα 

λνκηκνπνηήζνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο ζηνρεχζεηο ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή,  ηα ηζρπξά 

θξάηε παξαβηάδνπλ θαη‟ εμαθνινχζεζε ην δηεζλέο δίθαην ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ελψ πξσηνζηαηνχλ ζε δειψζεηο γηα 

ηελ νηθνπκεληθή ηζρχ ηνπο θαη ην θαηαζηξαηεγνχλ ζην φλνκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπο 

(Lewis, 1988) κε κηα πξνζρεκαηηθή ππνθξηηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ, ρσξίο λα είλαη 

πξφζθαην θαηλφκελν ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο ησλ θξαηψλ, ππεξβαίλεη πξνγελέζηεξεο 

πξν ηεζζαξαθνληαεηίαο ζε έληαζε, ζπρλφηεηα θαη θπληζκφ. 

Δίλαη αλακθίβνιν φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, παξά ηνλ γεληθφ θαη 

αθεξεκέλν ραξαθηήξα ηνπο, πξνζδηνξίδνπλ έλα πεδίν αλψηεξσλ εζηθψλ αμηψλ θαη 

απνηέιεζαλ θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζεκέιην ηεο αλζξψπηλεο ρεηξαθέηεζεο. Αθφκε 

θη αλ δερζνχκε φηη δελ εθθξάδνπλ νχηε απφιπηεο αξρέο νχηε έλαλ ηεξφ θαη 

απαξαβίαζην ρψξν, ζπληζηνχλ ζίγνπξα έλα είδνο θνζκηθνχ αλζξσπηζκνχ κε 

βαζηθνχο ηνπ άμνλεο ηνλ ζεβαζκφ, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αλζξψπνπ 

(Γεκεηξφπνπινο, 1981), κηα θνηλήο ζπλαίλεζεο γιψζζα γηα ηελ επίιπζε 

ζπγθξνχζεσλ κε ηελ πεηζψ θη φρη κε ηε βία θαη ζπγθξνηνχλ έλα κέζνλ ππεξάζπηζεο 

ηεο απηνλνκίαο ηνπ αλζξψπνπ απφ θάζε πξνέιεπζεο θαηαπίεζε. Η ηζρχο ηνπο κπνξεί 

λα κελ απνξξέεη απφ ηε θχζε ή ηελ ηδηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη λα είλαη κχζνο ε 

θαζνιηθή δηάζηαζε θαη ε παλαλζξψπηλε αμία ηνπο. Χζηφζν, απέθπγαλ ηνλ θινληζκφ 

πνπ ππέζηεζαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπο κε ηνλ 

θξηηηθφ ιφγν άιια ζχγρξνλά ηνπο λεσηεξηθά πξνηάγκαηα, φπσο απηφ ηεο αέλαεο 

πξνφδνπ ηνπ αλζξψπνπ ράξε ζην ινγηθφ ηνπ, ηεο θπξηαξρίαο ηνπ επί ηεο θχζεο θαη 

ηεο επηθξάηεζεο ηεο επηζηήκεο. Ο ιφγνο ηνπο εμαθνινπζεί αηψλεο ηψξα λα δηαηεξεί 
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ζπλνρή, λα αμηψλεη νηθνπκεληθφηεηα θαη λα ζεσξείηαη αδηαπξαγκάηεπηνο, επεηδή 

ζπλδένληαη κε ηνλ αλζξσπηζκφ θαη απνηεινχλ κηα ζηέξεε βάζε γηα ε δεκηνπξγία 

κηαο θνηλφηεηαο δηθαίνπ πνπ, ππεξβαίλνληαο απηφ ησλ θξαηψλ, ππεξαζπίδεηαη ηνπο 

απαληαρνχ ηεο γεο αδχλαηνπο θαη θαηαηξεγκέλνπο. Δλ ηέιεη, απαληνχλ ζηηο 

βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ γηα ειεπζεξία, δηθαηνζχλε, απηνλνκία θη 

απηνθαζνξηζκφ θαη «ζεκαηνδνηνχλ κηα λέα νπηνπία, ρσξίο ηελ νπνία ην παξφλ ζα 

ήηαλ πεξηζζφηεξν δπζβάζηαρην θαη ην κέιινλ, ιηγφηεξν ειπηδνθφξν» (Μαληδνχθαο, 

2007). 

 

2.3 Σα αηομικά δικαιώμαηα ζηον κόζμο ηης υηθιοποιημένης 

πληροθορίας: Ηθική και Γεονηολογία ζηον Γιαδικησακό ηόπο 

 

Mε δεδνκέλε ηε ζεκαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ 

αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ -λννπκέλσλ σο έθθξαζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ 

απνηειεί defacto αμίσζε θαη φρη πξνλφκην- ζηελ νιφπιεπξε θαη αξκνληθή αλάπηπμε 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ θνηλσληθή επξπζκία, ε πξνζηαζία ηνπο ζηνλ επίκαρν ρψξν 

ηεο ςεθηαθήο επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, ν νπνίνο δηαθξίλεηαη γηα ηε ξαγδαία -

πέξα απφ θάζε αηζηφδνμε πξνζδνθία- αλάπηπμε ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ ζηηο δπν 

πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα κε ζπλέπεηα ηελ αλάδεημε ηεο ζχγρξνλεο 

«παλνπηηθήο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο» (Αθξηβνπνχινπ, 2011), ηνπ αφξαηνπ θαη 

παληαρνχ παξφληνο «Μεγάινπ Αδειθνχ», απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ζχγρξνλα 

δεηνχκελα. ην πιαίζην απηφ, επαλέξρνληαη ζην πξνζθήλην παιηά εζηθά εξσηήκαηα, 

ηα νπνία αλαδχζεθαλ ηελ επ‟ αχξην ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη έγηλαλ 

ζπλζεηφηεξα  θαη πνιππινθφηεξα κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ 

ζηα κηζά ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70, θαη ηίζεληαη θαηλνχξηα -παξάγσγα ηνπ ζχγρξνλνπ 

ηζηνξηθν-θνηλσληθνχ ζπγθείκελνπ.  

Σα λέα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πιεξνθνξίαο -ν εληππσζηαθφο πνιιαπιαζηαζκφο 

θαη ε ηαρχηαηε δηάδνζή ηεο, ε απειεπζέξσζή ηεο απφ ρσξνρξνληθά φξηα θαη ε 

αλεμέιεγθηε ξνή ηεο, ε επξεία πξνζβαζηκφηεηα θαη ε εχθνιε αλαδήηεζή ηεο ζε 

αξρεηαθφ πιηθφ- ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξσηφγλσξεο δπλαηφηεηεο ηνπ κέζνπ ζπιινγήο 

θαη κεηάδνζήο ηεο, δεκηνπξγνχλ θαηλνθαλείο δηαθηλδπλεχζεηο γηα ηελ «αμία ηνπ 

αλζξψπνπ», ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο νπνίαο απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή 
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ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο
9
, θαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ 

αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηελ παξαβίαζε ηεο πξνζσπηθήο 

ειεπζεξίαο, πνπ πξνζηαηεχνληαη πάγηα θαη ζηαζεξά απφ ην θξάηνο κε ζπληαγκαηηθέο 

δηαηάμεηο νη νπνίεο απνιακβάλνπλ ηδηαίηεξεο ηζρχνο θαη δελ ππφθεηληαη ζε 

αλαζεσξήζεηο (Υξπζφγνλνο, 2002). Δπηβεβιεκέλε, θαηά ζπλέπεηα, πξνβάιιεη ε 

αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αηνκηθήο δσήο θαη ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ αλζξψπνπ, ηφζν σο αηφκνπ φζν θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, αθελφο, ζην πιαίζην ελφο ζπκπιέγκαηνο εζηθψλ αμηψλ επηθνηλσλίαο πνπ 

εκπλένληαη απφ νηθνπκεληθέο αξρέο πεξί εζηθήο θαη ηεο εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγήο 

ηνπο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν θη αθεηέξνπ, ζ‟ απηφ ησλ θαηνρπξσκέλσλ απφ ην 

χληαγκα δπλαηνηήησλ ηνπ γηα απζππαξμία θη απηνθαζνξηζκφ
10

. Πνιχ πεξηζζφηεξν, 

πνπ ζηηο κέξεο καο ππφ ην θπξίαξρν πλεχκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ζηε βάζε ηεο 

ινγηθήο ηεο αγνξάο θαη ζηνλ βσκφ ηνπ θέξδνπο, νη ηδέεο, νη αμίεο θαη νη πνηφηεηεο 

ζπζηάδνληαη, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ππνλνκεχνληαη θαη θαηαζηξαηεγνχληαη θαη ην 

πξφηππν ηνπ ππεχζπλνπ θνηλσληθν-πνιηηηθνχ ππνθεηκέλνπ ππνρσξεί πξνο φθεινο 

απηνχ ηνπ εγσηζηηθνχ θη αληαγσληζηηθνχ αηφκνπ, ην νπνίν νκλχεη ζην φλνκα ηνπ 

πιηζηηθνχ επδαηκνληζκνχ θαη ηνπ επηδεηθηηθνχ θαηαλαισηηζκνχ θαη πξνηάζζεη σο 

χςηζην ηδεψδεο ηελ πξνψζεζε ησλ πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κε φπνην θφζηνο 

θαη ζπλέπεηεο γηα ηνλ ζπλάλζξσπφ ηνπ (Targuieff, 2002). 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη νη ζεκειηψδεηο αληηιήςεηο γηα ηελ εζηθή θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ εθπεγάδεη θαη ζπλαηλεί ζ‟ απηή, ππφθεηληαη ζε ζπλερείο κεηαβνιέο 

                                                           
9
Άξζξν 2, παξ. 1 ησλ πληαγκάησλ 1975 / 1986 / 2001: «Ο ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ 

αλζξψπνπ απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο» 
10

Σν αλαζεσξεκέλν (2001) ειιεληθφ χληαγκα, δηαηεξψληαο αλαιινίσηεο ηηο δηαηάμεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηνπ 1975 θαη 1986 πεξί ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην πνζνζηφ 

ειεπζεξίαο πνπ δηαζέηεη θάζε κέινο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηελ θξαηηθή εμνπζία αιιά 

θαη κε ηα ππφινηπα κέιε, δηαζθαιίδεη ηε λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη 

ζεκειηψλεη αμίσζε γηα ζεβαζκφ ηεο απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία, ε νπνία αλαιακβάλεη θαη ηελ 

ππνρξέσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο,κε ηα παξαθάησ άξζξα:  1. Άξζξν 5, παξ. 1, 3: «Καζέλαο έρεη ην 

δηθαίσκα λα αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο, εθφζνλ δελ πξνζβάιιεη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη δελ 

παξαβηάδεη ην χληαγκα θαη ηα ρξεζηά ήζε (λννπκέλσλ σο αφξηζηε λνκηθή έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζ‟ 

νιφθιεξε ηελ έλλνκε ηάμε θαη ην ζχλνιν ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ, απνηειεί γλήζην πεξηνξηζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ θαη αθνξά ζηνλ ηξφπν θαη ηνλ ζθνπφ άζθεζήο ηνπο κε θξηηήξην ηηο γεληθά θξαηνχζεο 

απφςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά, νη νπνίεο πεγάδνπλ απφ ηελ εθάζηνηε εζηθή ηάμε θαη επηβάιινληαη γηα 

λα κελ ράζεη ε ζπκβίσζε ηελ αμηνπξέπεηά ηεο)», «Η πξνζσπηθή ειεπζεξία είλαη απαξαβίαζηε. 

Καλέλαο δελ θαηαδηψθεηαη νχηε θπιαθίδεηαη νχηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν πεξηνξίδεηαη, παξά 

κφλνλ φηαλ θαη φπσο νξίδεη ν λφκνο». 
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θαη κεηαζρεκαηηζκνχο πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, ζε ζπκθσλία κε ηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ζε αιιειεμάξηεζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ πθηζηάκελε πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο. ηηο κεηαβνιέο 

απηέο, σζηφζν, δελ ππφθεηηαη ε -δηαρξνληθά θαη θαζνιηθά αλαγλσξηζκέλε- εζηθή 

αξρή πεξί ηεο «αλζξψπηλεο αμίαο»,  λννχκελεο σο έλλνηαο πνπ πεξηθιείεη ηα πιηθά, 

ηα πλεπκαηηθά θαη ηα θνηλσληθά γλσξίζκαηα ηνπ έιινγνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη 

αληιεί ηε ζεκαζία ηεο -αιιά θαη ηελ αμίσζε ηεο ζπληαγκαηηθήο πξνζηαζίαο ηεο- απφ 

ην γεγνλφο φηη ην δηθαίσκα ζ‟ απηή ηαπηίδεηαη κε ηελ αλζξψπηλε χπαξμε, κε ην «δσλ 

νλ» ην νπνίν δεη θαη ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα κηαο ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίαο (Γεκεηξφπνπινο, 2008).  

Η αλαγλψξηζε ηεο αλζξψπηλεο αμίαο σο χςηζηνπ αηνκηθνχ αγαζνχ ζην 

πιαίζην ελφο θνηλσληθνχ αλζξσπηζκνχ κε δεκνθξαηηθή δηάζηαζε, βαζηθνί άμνλεο 

ηνπ νπνίνπ είλαη ν ζεβαζκφο, ε πξνζηαζία θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ αλζξψπνπ έλαληη 

νπνηαζδήπνηε απεηιήο απφ φπνπ θαη λα πξνέξρεηαη (Γεκεηξφπνπινο, 1981), 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην αηνκηθφ δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα -σο αλαπφζπαζηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο αλζξψπηλεο ηδηφηεηαο- φπσο εθθξάδεηαη απηή ζηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο 

ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα πνπ 

ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ (Καξάθσζηαο, 2011). Πξφθεηηαη, θαηά ζπλέπεηα, 

γηα έλα εζηθφ αγαζφ κε πξνζσπνπαγή θη απφιπην ραξαθηήξα, πνπ αλαθέξεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ ζσκαηηθψλ, ςπρηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

σο πνιπζρηδνχο θαη πνιχκνξθεο νληφηεηαο -πξντφληνο βηνινγηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ζπλδεδεκέλσλ άξξεθηα κεηαμχ ηνπο κε ζπζηεκηθή 

ζρέζε αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο- ε νπνία δηακνξθψλεηαη πξντφληνο ηνπ 

ρξφλνπ ζε κηα αξγή εμειηθηηθή πνξεία κέζσ ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ 

ζηελ θνηλσλία βίνπ, δξάζεσλ ηδεψλ θαη αμηψλ θαη ζην πιαίζην ηεο δηάδξαζήο ηνπ κε 

ηα ππφινηπα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ε πξνζσπηθφηεηα 

αλαδεηθλχεηαη ζε εμειηζζφκελν ηδησηηθφ αγαζφ θαη ε αμίσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ζε χςηζην εζηθφ αγαζφ επξείαο βάζεο, απφιπηα ζπκβαηφ κε ηελ αξρή ηεο 

αλζξψπηλεο αμίαο – απαξαβίαζην ππξήλα ησλ ζεκειησδψλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, 

ζε δηθαίσκα πιαίζην ζεκειηαθήο ζεκαζίαο, αθνχ απιψλεη ηελ νκπξέια ηνπ πάλσ απ‟ 

φιεο ηηο πηπρέο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη αλαθέξεηαη ζ‟ 

έλα πιήζνο αγαζψλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην πξφζσπν: ηελ ηηκή, ηελ ππφιεςε θαη 
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ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ, ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή θαη ηα ζηνηρεία ηεο αηνκηθφηεηάο ηνπ 

(φλνκα, θχιν, εηθφλα, θσλή θη νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηνλ εμαηνκηθεχεη σο 

πξφζσπν), ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα, ηα πλεπκαηηθά ηνπ 

δεκηνπξγήκαηα θαη ηε γελεηηθή ηνπ ηδηφηεηα… (Καξάθσζηαο, 2011).  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ε αμίσζε ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

-σο ζπλφινπ ησλ δηαλνεηηθψλ, θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ θαη εζηθν-βνπιεηηθψλ 

ηδηνηήησλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ εθθξάδνληαη ζην πεδίν ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο δξάζεο- 

απνηειεί εμέρνπζαο ζεκαζίαο εζηθφ αγαζφ, θαζψο αλαγλσξίδεη ηελ απζππαξμία θαη 

ηελ έκθπηε αηνκηθφηεηά ηνπ θαη ππνζηεξίδεη ηελ θαηά πξνζσπηθή βνχιεζε δηάζεζε 

ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ηελ αλάπηπμε ειεχζεξεο θη αθψιπηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, 

πλεπκαηηθήο θαη θάζε είδνπο άιιεο δξαζηεξηφηεηαο ζε θαζεζηψο αζθάιεηαο θαη 

ειεπζεξίαο θίλεζεο, εγθαηάζηαζεο θη επηθνηλσλίαο. Η νπζηαζηηθή, σζηφζν, 

πξνζηαζία φισλ απηψλ ησλ αγαζψλ πνπ ζπλαπνηεινχλ ηελ ελ πνιινίο γεληθή θαη 

αθεξεκέλε έλλνηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο, επηβάιιεη ηε λνκηθή ηεο θαηνρχξσζε απφ 

ηελ έλλνκε ηάμε ζηε βάζε ησλ θαηάιιεισλ θαλφλσλ δηθαίνπ νη νπνίνη εγγπψληαη 

ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. Δηδάιισο, ε αμίσζε ζηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αλεμαξηήησο 

ηεο επξχηεηαο θαη ηεο ζπνπδαηφηεηάο ηεο ζηελ ηδησηηθή θαη ηε δεκφζηα ζθαίξα, 

παξακέλεη θελφ γξάκκα, θαζψο επηηξέπεη ηελ πξνζβνιή θαη ηελ παξαβίαζή ηεο ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο θη επηθπιάμεηο λφκνπ ζην πιαίζην ησλ πάζεο θχζεσο εμνπζηαζηηθψλ 

ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ θνηλσλία. Ιδηαίηεξα ζήκεξα, πνπ νη θνηλσληθέο 

εμειίμεηο θαη ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζε εζληθφ θαη παγθφζκην 

επίπεδν (Παπαλησλίνπ, 1983), δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα εθεζπραζκνχ θαη επηηάζζνπλ 

ηε δηαξθή θη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηεο απφ πνηθίιεο απζαίξεηεο παξεκβάζεηο 

ηφζν ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο, φζν θαη απηήο ησλ ηδησηψλ
11

. 

 

                                                           
11

Με ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο (2001), δφζεθε νξηζηηθή απάληεζε ζ‟ έλα 

παγθφζκηνπ πξνβιεκαηηζκνχ εξψηεκα, εάλ ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα έρνπλ «κνλνκεξή θαηεχζπλζε», 

εάλ δειαδή, δηαζθαιίδνληαη κφλνλ απέλαληη ζηε δεκφζηα εμνπζία ή θαη ζε θάζε είδνπο εμνπζία 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θη απηήο ησλ ηδησηψλ, πνπ έρεη ζπλήζσο νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο 

λνκνζέηεο απνθάζηζε φηη ηα αηνκηθά δηθαηψκαηα έρνπλ εθαξκνγή φρη κφλνλ ζηηο ζρέζεηο δεκνζίνπ 

δηθαίνπ αιιά θαη ζ‟ απηέο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο   

 

ΣΟ ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΗ 

ΙΓΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΠΟΥΗ: ΗΘΙΚΔ 

ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΔ ΠΡΟΔΚΣΑΔΙ 

 

3.1  Έννοια και εκθάνζεις ηης προζφπικόηηηας 

 Δπηρεηξψληαο λα νξίζνπκε ηελ πξνζσπηθφηεηα, πξνζθξνχνκε ζε κηα πιεζψξα 

πνηθίισλ νξηζκψλ ηεο, πνπ εμαξηψληαη θαηά βάζε θαη σο έλα κεγάιν βαζκφ απφ ην 

επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ ππεξεηεί ν εθάζηνηε «νξίδσλ απηή» θαη ηε ζεσξεηηθή ηνπ 

ηνπνζέηεζε. Έλαο γεληθφο ηεο, φκσο, νξηζκφο, κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη ην άηνκν 

σο πξφζσπν θαη σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, καο παξαπέκπεη ζηνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ, ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν πνπ ζθέπηεηαη, αηζζάλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ν θάζε 

άλζξσπνο, ζην ζχλζεην, δειαδή, ζρήκα ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαπηχζζεη ζπλεηδεηά ή 

αζχλεηδα σο  απφξξνηα κηαο πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο 

εζσγελψλ -θιεξνλνκηθά πξνζδηνξηζκέλσλ- θαη εμσγελψλ -πεξηβαιινληηθά 

θαζνξηζκέλσλ- παξαγφλησλ, θαη ην νπνίν πηνζεηεί σο ζηπι δσήο θαη ηξφπν χπαξμεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο θαη αληαπφθξηζήο ηνπ ζην ζηελφηεξν θη επξχηεξν 

πεξηβάιινλ ηνπ. ηελ επαθή ηνπ κε ηελ θνηλσλία ηνπ, σο ππνθείκελν θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη σο ελεξγά ζπκκεηέρνλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο ηνπ, ην θάζε άηνκν εγείξεη ηελ αμίσζε λα δηαζέηεη θαηά 

βνχιεζε ηνλ εαπηφ ηνπ, λα αλαπηχζζεη ειεχζεξε θη αθψιπηε δξαζηεξηφηεηα ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη λα απνιακβάλεη πξνζσπηθή ειεπζεξία 

ζηε βάζε ησλ θπξίαξρσλ απφςεσλ γηα ηελ θνηλσληθά δφθηκε ζπκπεξηθνξά, νη νπνίεο 

πεγάδνπλ απφ ηελ εθάζηνηε επηθξαηνχζα εζηθή ηάμε. Αμηψλεη, ελ νιίγνηο, ηνλ 

ζεβαζκφ ελφο πιέγκαηνο αγαζψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ππφζηαζε ηνπ «πξνζψπνπ» ζηηο 

δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο, ηε θπζηθή, ηελ ςπρηθή, ηελ εζηθή, ηελ πλεπκαηηθή, ηελ 

θνηλσληθή, φπσο νξίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα νη εθαξκνζηέο ηνπ δηθαίνπ ζχκθσλα κε 

ηε λνκηθή ζεσξία θαη λνκνινγία θαη ζηε βάζε ηεο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο 
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«αμίαο ηνπ αλζξψπνπ» (άξζξν 2, παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο 2001),θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπο απφ πάζεο θχζεσο πξνζβνιέο. 

 ηηο εθθάλζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ πθίζηαληαη πξνζβνιέο θαη ρξήδνπλ 

πξνζηαζίαο, ζπγθαηαιέγεηαη πξσηίζησο απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην ζψκα, σο 

αλαπφζπαζηνπ κέξνπο ηεο απηνηεινχο νληφηεηαο ππφ ηελ άπνςε φηη πξαγκαηψλεη 

ηνλ θπζηθφ πξννξηζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Η δσή, ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ε πγεία, 

ζπληζηνχλ, ππ‟ απηφ ην πξίζκα, πξνζηαηεπφκελα αγαζά, δεδνκέλνπ φηη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη ηελ νκαιή ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε άιια 

πξφζσπα ηνπ ζηελφηεξνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ 

ςπρηθή ππφζηαζε ηνπ αλζξψπνπ, απνηεινχλ απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο αξκνληθήο 

δηάπιαζεο θη αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θπζηθνχ θη αλαπαιινηξίσηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ αηφκνπ, θαη ζεκειηψδεηο παξάγνληεο κηαο δηθαησκαηηθά ήξεκεο θη 

επηπρηζκέλεο δσήο. Καηά ζπλέπεηα, ε έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο, σο θπζηθήο θαη 

ςπρηθήο, θαη ε πξνζηαζία ηεο θαηά ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ πξνζψπνπ ζηελ 

νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηθή δσή, ηίζεληαη ζην επίθεληξν ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ελψ ζε βάζε πξνζηαζίαο ηνπ δηθαηψκαηνο ζ‟ απηή αλάγεηαη ε 

απηνλνκία, θαζψο δηθαηνινγεί θαη ζεκειηψλεη ζθνπνχο ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ εμαηνκίθεπζή ηνπ, ρσξίο λα αλαγλσξίδεη ζ‟ απηή εγσηζηηθφ ραξαθηήξα, 

εθφζνλ δεζκεχεη ηελ ειεπζεξία ηεο νξηνζεηψληαο ηελ απφ ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ 

(Αθξηβνπνχινπ, 1009). 

 Η αμίσζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ πξνζψπνπ, σο ειεπζεξίαο λα δηαζέηεη θαλείο 

θαηά βνχιεζε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα αλαπηχζζεη αθψιπηα θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, 

δηαλνεηηθή θαη θάζε άιινπ είδνπο δξαζηεξηφηεηα, βξίζθεη ηελ έθθξαζή ηεο θαη ζηελ 

πλεπκαηηθή ππφζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, πνπ εθδειψλεηαη κε παξαγφκελα έξγα 

δηαλνίαο, πξντφληα ηνπ πλεχκαηνο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο, επί ησλ νπνίσλ ηνπ 

αλαγλσξίδνληαη εζηθά δηθαηψκαηα -εθπνξεπφκελα απφ ηνλ αλαπαιινηξίσην, ζηε 

βάζε ηνπ θπζηθνχ λφκνπ, ηδηαίηεξν ςπρηθφ ηνπ δεζκφ κ‟ απηά- αιιά θαη πιηθά, ηα 

νπνία κεηαθξάδνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ ηνλ ίδην. Σν 

δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην νπνίν απνηειεί, ηαπηφρξνλα θαη κέζνλ 

πξνψζεζεο ηεο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο, έρεη, θαηά ζπλέπεηα, θαη θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα,  ζπληζηά πξνέθηαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο ζθέςεο θαη ηεο 

έθθξαζεο -θξίζηκσλ ζπληζησζψλ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ, φπσο λνείηαη ζηε 

ζχγρξνλε αληίιεςε- ε θαηνρχξσζε ησλ νπνίσλ παξαπέκπεη ζην θίλεκα ηνπ 
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Γηαθσηηζκνχ θαη ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, αλ θαη ςήγκαηά ηνπο αληρλεχνληαη ζηελ 

επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Αλζξσπηζκνχ, κε ηελ ππνρψξεζε ηνπ 

ζθνηαδηζκνχ ηνπ Μεζαίσλα θαη ηελ απνδπλάκσζε ηεο ζενθξαηηθήο θπξηαξρίαο.  

Ο αλαγελλεζηαθφο Οπκαληζκφο, σο θίλεκα πλεπκαηηθφ πνπ, κέζα απφ ηελ 

αλαβίσζε ησλ αμηψλ ηεο θιαζηθήο αξραηφηεηαο, πξνζέβιεπε ζηελ ππέξβαζε ηνπ 

ζενθνβηθνχ κνληέινπ δσήο ηεο επνρήο ηνπ ιεγφκελνπ ζθνηαδηζκνχ, απειεπζέξσζε 

ην αλζξψπηλν πλεχκα απφ ηε ζξεζθεπηηθή κνλνκέξεηα ηεο κεζαησληθήο ζθέςεο θαη 

αλέδεημε ηελ αμία ηνπ θαζνιηθά κνξθσκέλνπ θαη πνιχπιεπξα αλαπηπγκέλνπ 

αλζξψπνπ σο δεκηνπξγνχ πνιηηηζκνχ θαη σο ππεχζπλνπ ηεο δσήο θαη ηεο κνίξαο ηνπ 

(Heidegger, 2000).Hαλάδεημε ηνπ νιφπιεπξα θαιιηεξγεκέλνπ αλζξψπνπ ζε θέληξν 

ηνπ θφζκνπ θαη θεληξηθή αμία ηνπ, πνπ πξνβιήζεθε σο θνκβηθή αξρή θαη χςηζην 

ηδεψδεο ηνπ αλζξσπηζηηθνχ θηλήκαηνο ζηνλ αγψλα ηνπ γηα ηελ απηνλφκεζε θαη ηε 

ρεηξαθέηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο απφ θπζηθνχο θαη ζενινγηθνχο 

θαηαλαγθαζκνχο, ζπλέβαιε ζηελ άλζεζε ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πλεπκαηηθψλ πξντφλησλ σο δεκφζηνπ αγαζνχ θαη «θνηλνχ 

θηήκαηνο» φισλ ησλ αλζξψπσλ ρσξίο πεξηνξηζκφ. Γελ πεξηέζηεηιε, φκσο, ηειείσο, 

νξηζκέλνπο κεραληζκνχο πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο γηα ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο ελδηαθεξφλησλ, ηα ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ ζπλέβαηλε λα εμππεξεηνχλ θαη 

πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο. Έηζη, ζηε Γαιιία ηεο Αλαγέλλεζεο ι.ρ. αλαγλσξίδνληαη απφ 

ηνλ βαζηιηά ζηηο ζπληερλίεο ησλ ηππνγξάθσλ ζρεηηθά εληαίνη θαλφλεο πξνζηαζίαο ηεο 

παηξφηεηαο ησλ εθδφζεψλ ηνπο γηα έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ζηφρν ηε 

ινγνθξηζία ησλ έξγσλ πνπ δεκνζίεπαλ. 

Σα πξνλφκηα απηά, ηα νπνία απνλεκήζεθαλ απφ ηνλ κνλάξρε αξρηθά ζηνπο 

ηππνγξάθνπο θαη εθδφηεο, γηα λα επεθηαζνχλ αξγφηεξα ζηνπο δεκηνπξγνχο, ρσξίο ηε 

ζπλαίλεζε ησλ νπνίσλ δελ ήηαλ δπλαηή ε δεκνζίεπζε ησλ έξγσλ ηνπο, απνηέιεζαλ 

ηνλ πξφδξνκν ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κε 

βαζηθφ δηθαηνχρν ηνλ δεκηνπξγφ,  ε αλαγλψξηζε θαη ε λνκηθή πξνζηαζία ηνπ νπνίνπ 

αλάγνληαη ζηνλ 18ν αηψλα12.Σελ απνθαζηζηηθή, σζηφζν, ψζεζε ζηελ εδξαίσζε θαη 

                                                           
12

 Πξψηνο λφκνο πνπ αλαγλψξηζε δηθαίσκα ζηνλ δεκηνπξγφ, ήηαλ ν αγγιηθφο "Act for the 

Encouragement of Learning, by vesting the Copies of Printed Books in the Authors or purchasers of 

such Copies, during the Times therein mentioned" ηνπ 1710 επί επνρήο ηεο βαζίιηζζαο Άλλαο, ν 

νπνίνο ζέζπηζε έλα είδνο copyright αλαγλσξίδνληαο ζηνλ δεκηνπξγφ κηα πεξίνδν απνθιεηζηηθήο 

πξνζηαζίαο ηνπ έξγνπ ε νπνία δηαξθνχζε 14 ρξφληα θαη κπνξνχζε λα παξαηαζεί γηα άιια ηφζα, 

παξέρνληαο δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο κέγηζηεο δηάξθεηαο 28 ρξφλσλ.   
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ηε λνκηθή θαηνρχξσζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ, έδσζε ε 

Γαιιηθή Δπαλάζηαζε πνπ, ζην πιαίζην ηεο αλαγλψξηζεο εθηεηακέλσλ ειεπζεξηψλ 

ζην άηνκν θαη ηνλ πνιίηε θαη ηνπ θαζνξηζκνχ, αληίζηνηρα, απζηεξψλ νξίσλ γηα ηελ 

απνθπγή θαηάρξεζήο ηνπο (Γειεγηάλλε, 2001), ζπλέδεζε-ζε εζηθφ επίπεδν- ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία κε ην θπζηθφ δίθαην θαη ζέζπηζε δχν λφκνπο, ηνπ 1791 θαη 

1793, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο. ηε βάζε απηψλ, πηνζεηήζεθαλ θαηά ηνλ 19ν αη. 

ζπλαθείο λνκνζεζίεο ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε, ελψ ε ελεξγή δξαζηεξηνπνίεζε 

πνιιψλ (θπξίσο Γάιισλ) δηαλννχκελσλ θαη ινγνηερλψλ, ζπλέβαιε ζηε δηεζλή 

αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ε πξνζηαζία ηεο νπνίαο 

θαηνρπξψζεθε κε ηελ ππνγξαθή ην 1886 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βέξλεο. 

ήκεξα, ην δηθαίσκα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο απνηειεί δηεζλή θνηλή 

ζπληζηψζα ζηε λνκνινγία θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ Γηθαίνπ, ελψ ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα ε πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο σο 

πξνζηαηεπφκελνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 14, παξ. 1 ηνπ 

αλαζεσξεκέλνπ (κε ην Φήθηζκα ηεο 27
εο

 Μαΐνπ 2008 ηεο Η΄ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο 

ησλ Διιήλσλ) ζε πεξηνξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο
13

. Σν 

ζπγθεθξηκέλν χληαγκα αλαγλσξίδεη ηελ ππφ πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο -

αλαθεξφκελνπο ζηελ θαιή πίζηε, ηα ρξεζηά ήζε θαη ηνπο θνηλσληθνχο/νηθνλνκηθνχο 

ζθνπνχο ηνπ δηθαηψκαηνο- ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη ηελ ειεπζεξία 

ησλ ζηνραζκψλ θαη ησλ ηδεψλ, λννπκέλσλ σο εθδειψζεσλ ελφο ειεχζεξνπ 

πλεχκαηνο πνπ εμσηεξηθεχνληαη θαη δελ παξακέλνπλ απζηεξά πξνζσπηθέο γλψκεο, 

ζπλδένληαο ηνλ ζεβαζκφ ηνπο κε ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο. 

 Η παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πλεπκαηηθήο ππφζηαζεο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, απνθαιχπηεη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ππέζηε θαηά ηελ ηζηνξηθή 

δηαδξνκή ηνπ θαη καξηπξεί ηελ άξξεθηε ζχλδεζή ηνπ κε ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά 

ζπκθξαδφκελα ηεο εθάζηνηε επνρήο ζην πιαίζην κηαο δηαρξνληθήο ζπζηεκηθήο 

ζρέζεο πνπ ζπλδέεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο, ηνλ θνηλσληθφ, ηνλ 

νηθνλνκηθφ, ηνλ πνιηηηθφ θαη ηνλ πνιηηηζκηθφ, ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή 

ζπγθπξία. Με ηελ πξψηε ζεζκηθή «επηζεκνπνίεζή» ηεο ηνλ 18
ν
 αηψλα θαη ηελ 

εδξαίσζή ηεο ηνλ 19
ν
, ε πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ππφζηαζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

                                                           
13

 Άξζξν 14, παξ. 1: «Καζέλαο κπνξεί λα εθθξάδεη θαη λα δηαδίδεη πξνθνξηθά, γξαπηά θαη δηά ηνπ 

ηχπνπ ηνπο ζηνραζκνχο ηνπ ηεξψληαο ηνπο λφκνπο ηνπ Κξάηνπο». 
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ζεκειηψλεηαη ζην εζηθφ δίθαην ζηε βάζε κηαο αλζξσπηζηηθήο-ηδεαιηζηηθήο ζεψξεζεο 

πνπ εδξάδεηαη ζηε ζεσξία πεξί θπζηθνχ δηθαίνπ θαη αλαγλσξίδεη εζηθά δηθαηψκαηα 

ζηνλ δεκηνπξγφ σο θπζηθφ πξφζσπν -ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ην έξγν ηνπ κέζσ ελφο 

αλαπαιινηξίσηνπ ςπρηθνχ δεζκνχ. Πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, ην ζπγθεθξηκέλν 

δηθαίσκα απνθηά θαη πιηθή δηάζηαζε ζηε βάζε κηαο σθειηκηζηηθήο εζηθήο, ε νπνία 

απνβιέπεη ζηελ πξνψζεζε ηνπ «θνηλνχ νθέινπο», αζαθψο νξηδφκελνπ, κέζσ κηαο 

«νξζήο» αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνζθέξεη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

άηνκα ηνλ κέγηζην βαζκφ «επραξίζηεζεο», αλεμαξηήησο πνηφηεηάο ηεο θαη αμίαο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ γηα ηελ πξφθιεζή ηεο κέζσλ, ρσξίο λα παξαβιέπεη θαη ην 

πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ (Bentham / Mill). ηφρνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δελ είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ δεζκνχ 

δεκηνπξγνχ-δεκηνπξγήκαηνο, αιιά ε παξαγσγή θαηλνηφκσλ έξγσλ θαη ε δηάζεζή 

ηνπο ζε ηξίηνπο έλαληη νηθνλνκηθνχ αληαιιάγκαηνο κε ηελ πιήξε εθρψξεζε, ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηνπ δηθαηψκαηνο εθκεηάιιεπζήο ηνπο γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο 

κε πνιιαπιά νθέιε. Ο αλζξσπηζηηθφο θηιειεπζεξηζκφο έρεη, πιένλ, παξαρσξήζεη ηε 

ζέζε ηνπ ζηνλ νηθνλνκηθφ λενθηιειεπζεξηζκφ. 

 Σελ ίδηα εμέιημε παξαηεξνχκε λα αθνινπζεί θαη ην ζχλνιν δηθαίσκα ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα. πσο έρεη ήδε πξνεηπσζεί, ε αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο σο 

αλαθαίξεηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο, απνηέιεζε πξντφλ ηεο λεσηεξηθφηεηαο θαη 

θαξπφ ηεο δηαθσηηζηηθήο ζθέςεο, ε νπνία ηελ ηνπνζέηεζε ζηνλ ππξήλα ηνπ 

αλαδπφκελνπ θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα αηνκηζκνχ, πνπ έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζην 

πξνζσπηθφ έλαληη ηνπ ζπιινγηθνχ ζηε βάζε ηνπ δπηζκνχ ηνπ αλζξψπνπ, σο φληνο 

θπζηθνχ, ην νπνίν ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, θαη λνήκνλνο, ηαπηφρξνλα, 

πνπ νξίδεη θαη δηακνξθψλεη ηνπο λφκνπο νη νπνίνη δηέπνπλ ηε δσή ηνπ ζηεξηγκέλν 

ζηε ινγηθή θαη ηελ ειεπζεξία ηεο βνχιεζήο ηνπ. Δπηθαζνξίδνληαο ην ζπιινγηθφ απφ 

ην αηνκηθφ, απάιιαμε ηνλ άλζξσπν απφ ηα δεζκά ηεο ζενθξαηίαο θαη ηνλ 

απειεπζέξσζε απφ ηνπο θαηαλαγθαζκνχο ηνπ πνιηηηθνχ απηαξρηζκνχ θαη ηηο 

απζαηξεζίεο ηεο απνιπηαξρηθήο εμνπζίαο παξέρνληάο ηνπ ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζεγγίζεη ηελ ειεπζεξία ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο σο ππέξηαηε αμία θαη ζεκέιην ηεο 

ρεηξαθέηεζήο ηνπ.  

Απηέο νη ζεσξήζεηο, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηε δφκεζε ηεο 

ελφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ -βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο- θαηαθάζθνληαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα γλσξίδεη θαη λα ζπγθξνηείηαη 
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απηφλνκα, επαλέξρνληαη ζξηακβεπηηθά ζην πξνζθήλην κέζσ ηεο αλαγέλλεζεο ηεο 

πνιηηηθήο θηινζνθίαο θαη εμαηηίαο ησλ πηεζηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ επηηαθηηθψλ 

αλαγθψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλεσηεξηθέο πινπξαιηζηηθέο θνηλσλίεο. λησο, 

ζηηο ζχγρξνλεο κεηαβηνκεραληθέο θνηλσλίεο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο 

δπλακηθήο επαλφδνπ ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηθή ζθελή κέζσ ησλ 

ζεσξηψλ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο αλαγσγήο ηνπ αηφκνπ ζην επίθεληξν ηεο θνηλσληθν-

πνιηηηθήο νξγάλσζεο κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνλνκίαο ηνπ ζην πιαίζην ελφο 

αλαβηνχκελνπ αηνκη(θη)ζκνχ, παξεμεγεκέλνπ θαη πφξξσ απέρνληνο απφ ην 

δηαθσηηζηηθφ ηδεψδεο ηεο αηνκηθφηεηαο σο εμαλζξσπηζηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ 

Αλζξψπνπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αηνκηθηζκφ ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ αθφξεζηε 

επηζπκία γηα δηάθξηζε, αλαγλψξηζε θαη απηνπξαγκάησζε, πξνηάζζεη ηελ 

«ειεπζεξία» ηνπ αηφκνπ έλαληη ησλ αλαγθψλ γηα ηζφηεηα, αιιειεγγχε θαη εζηθή 

δέζκεπζε απέλαληη ζηνπο άιινπο, ζπζηάδεη ζηνλ βσκφ ηνπ πξνζσπηθνχ πιηθνχ 

επδαηκνληζκνχ ηε δεκνθξαηηθή ηδέα απνδπλακψλνληαο ηνλ θνηλσληθφ δεζκφ ηεο 

ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζπξξηθλψλνληαο ηε δεκνθξαηία ζ‟ έλα απζηεξά 

δηαδηθαζηηθφ πιαίζην θαη πξηκνδνηεί ηηο εγσηζηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ αηφκσλ γηα 

κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο κε ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

άιισλ ζηελ ειεπζεξία, ηελ απηνλνκία, ηελ απηνπξαγκάησζε θαη ηνλ απηνθαζνξηζκφ 

(Μαληδνχθαο, 2007).  Γεκηνπξγεί, κε δπν ιφγηα, κηα θνηλσλία α-πνιηηηθψλ αηφκσλ, 

ηδησηψλ «πξνηθηζκέλσλ κε επηζπκίεο θαη δηθαηψκαηα, αιιά ρσξίο δεζκνχο θη 

εληάμεηο, ρσξίο θαζήθνληα ή ππνρξεψζεηο, ζηεξεκέλσλ απφ θάζε αίζζεκα 

ππεπζπλφηεηαο» (Targuieff, 2002) θαη θάζε ςήγκα νηθνπκεληθήο εζηθήο, πνπ 

λνκηκνπνηνχλ ηηο ελέξγεηεο θαη ηε δξάζε ηνπο ζην φλνκα ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ 

(Manent, 2005), κε ηα νπνία αληηθαζηζηνχλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο ζπιινγηθέο 

ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ πνιηηεία έρνληαο απνιέζεη θάζε αίζζεζε ηνπ θνηλνχ 

ζπκθέξνληνο.  

‟ απηφ ην πιαίζην, αλαδεηθλχεηαη ζε πεδίν  ηδηαίηεξα επαίζζεην ζε 

πξνζβνιέο ε εζηθή ππφζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ηηκή 

θαη ηελ ππφιεςε ηνπ αηφκνπ, αληηθεηκεληθά αμηνινγνχκελεο απφ ηνπο αλζξψπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο έξρεηαη ζε επαθή, φπσο επίζεο θαη ηελ αμηνπηζηία πνπ επηδεηθλχεη ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηξίηνπο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή / επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε ηελ 

νπνία εηζπξάηηεη ζηηο δηαπξνζσπηθέο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ζρέζεηο  –ηελ 

αμηνπξέπεηά ηνπ, ελ νιίγνηο. 
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Hαμηνπξέπεηα, ππ‟ απηφ ην πξίζκα, γίλεηαη αληηιεπηή σο ζεκειηψδεο αμία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο θαη ν ζεβαζκφο ζ‟ απηή απνηειεί ηελ θπξίαξρε έλλνηα ζε εζληθά θαη 

δηεζλή έγγξαθα, ζε ζπληαγκαηηθά θείκελα θαη ζε θαηαζηαηηθνχο ράξηεο- μεθηλψληαο 

απφ ηε Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηνπ 1948- γεγνλφο πνπ καξηπξεί 

ηε ζχγθιηζε ησλ απφςεσλ θαη ηε γεληθή ζπκθσλία φζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο 

παγθφζκηαο αλαγλψξηζήο ηεο σο νηθνπκεληθήο αμίαο θαη αμίσζεο. Χζηφζν, παξ‟ φιν 

πνπ σο φξνο έρεη απνθηήζεη παγθφζκηα εκβέιεηα θαη ε βηβιηνγξαθία, δηεζλήο θαη 

εζληθή, αθζνλεί ζε κειέηεο αλάιπζήο ηεο, ε θχζε θαη ε ζεκαζία ηεο σο θηινζνθηθήο 

έλλνηαο είλαη απειπηζηηθά αζαθείο, ηα φξηά ηεο ζπγθερπκέλα, ελψ νη ηξφπνη θαη ηα 

κέζα πξναγσγήο αιιά θαη πξνζβνιήο ηεο παξακέλνπλ, ελ πνιινίο, γεληθά θαη 

αθεξεκέλα. Αθφκε θαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ε «αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα» 

εθιακβάλεηαη σο αθεηεξηαθή έλλνηα γηα ηελ αλαθνξά ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

ρσξίο, ελ ηνχηνηο, λα απνζαθελίδεηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη
14

.  

ηελ ηξέρνπζα θαζεκεξηλφηεηά καο, ε αμηνπξέπεηα θαηαλνείηαη σο 

πνιπδηάζηαηε έλλνηα, ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο νπνίαο απνηεινχλ ε ζπλαίζζεζε ηεο 

απηνλνκίαο θαη ηεο ηαπηφηεηάο καο, ε απηνεθηίκεζε θη ν απηνζεβαζκφο, ε ζπλείδεζε 

ηεο αμίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ δηθαησκάησλ καο, ζπιιήβδελ, σο αλζξψπσλ. 

Μηινχκε, κ‟ άιια ιφγηα, γηα έλα εζσηεξηθφ ζπλαίζζεκα ηηκήο θαη θνηλσληθήο 

αλαγλψξηζεο ηεο ππφιεςήο καο –απφηνθν πξνζσπηθψλ καο παξεκβάζεσλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή κέζσ κηαο ζπκπεξηθνξάο πξνζαξκνζκέλεο ζηα θνηλσληθά 

πξνζδηνξηζκέλα θη απνδεθηά πξφηππα, ε νπνία καο πξνζδίδεη αμία σο θνξέσλ 

ζπλείδεζεο ζηε βάζε ηεο νπνίαο απνθαζίδνπκε γηα ηηο ζηάζεηο, ηηο πξάμεηο θαη ηηο 

ελέξγεηέο καο. ην πεδίν ηεο εζηθήο, φκσο, αλαγλσξίδεηαη σο νηθνπκεληθή θη 

απαξαβίαζηε αξρή, ζχκθπηε κε ηελ αλζξψπηλε θχζε θη ηδηφηεηα θη αλεμάξηεηε απφ 

ηελ αηνκηθή δξάζε, ελψ ζηε «γιψζζα» ηεο λνκνινγίαο θαη ηνπ δηθαίνπ ζπληζηά 

αλαπαιινηξίσηε θη απαξαβίαζηε αμία φισλ ησλ κειψλ ηεο αλζξψπηλεο νηθνγέλεηαο, 

πνπ εξείδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ θαη ελέρεη ηελ 

                                                           
14

Βι. ην ΠΡΟΟΙΜΙΟηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο: «Δπεηδή ε αλαγλώξηζε ηεο εγγελνύο αμηνπξέπεηαο 

θαη ησλ ίζσλ θαη αλαπαιινηξίσησλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ κειώλ ηεο αλζξώπηλεο νηθνγέλεηαο είλαη ην 

ζεκέιην ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο εηξήλεο ζηνλ θόζκν, …» 
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αμίσζε λα κελ ππνβηβάδεηαη ν άλζξσπνο, ν θάζε άλζξσπνο ζε αληηθείκελν, ζε απιφ 

κέζν γηα ηελ εμππεξέηεζε νπνηνπδήπνηε ζθνπνχ, ζε «αληηθαηαζηαηφ κέγεζνο» 

(Μαλσιεδάθεο – Prittwitz, 1997), ηειηθά, θαη ζε «αληηθείκελν ηνπ εκπξάγκαηνπ 

δηθαίνπ».  

Η αμίσζε, σζηφζν ηνπ αηφκνπ ζηελ πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηάο ηνπ -απφ 

απζαίξεηεο επεκβάζεηο ηεο εθάζηνηε θξαηηθήο εμνπζίαο (Μάλεζεο, 1982) αιιά θαη 

ηδησηηθέο παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε πξνζσπηθψλ ζπκθεξφλησλ- σο 

θξίζηκεο ζεκαζίαο ζπληζηψζαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη σο αλαπφζπαζηα 

ζπλδεδεκέλνπ κε ην πξφζσπν εζηθνχ θαη θνηλσληθνχ αγαζνχ, δελ ζπξξηθλψλεηαη ζην 

πεδίν ηεο ειεχζεξεο χπαξμεο θαη δξάζεο θαηά ηελ επαθή θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπ 

ζηνλ έμσ θφζκν. Δπεθηείλεηαη θαη ζ‟ απηφ ηεο ηδησηηθήο ηνπ ζθαίξαο, πνπ αληηηίζεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ, θαη ζεκειηψλεηαη 

εζηθά ζηελ αξρή ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ. 

 

3.2. Η ιδιφηικόηηηα φς έννοια, πολιηική ιδιόηηηα και αηομικό δικαίφμα 

 Ο νξηζκφο ηεο «ηδησηηθφηεηαο» απνηειεί apriori εγρείξεκα δχζθνιν, θαζψο 

σο έλλνηα ελέρεη ηζηνξηθφηεηα θαη ππφθεηηαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ 

επνρή, ηελ θνηλσλία θαη ηηο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ ππνζηαζηψλεηαη, αιιά θαη 

ζέκα αθαλζψδεο, αθνχ ζπλαξηάηαη άκεζα κε εζηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα. Με 

δεδνκέλν, ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη ε ηδησηηθφηεηα δηαθνξνπνηείηαη ελλνηνινγηθά -αιιά 

θαη νληνινγηθά- αλάινγα κε ηελ θνηλσληθή δνκή θαη ην ηδενινγηθν-πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν εληάζζεηαη θάζε θνξά, δελ απνηειεί αμηνπεξίεξγν πνπ είλαη 

επρεξέζηεξν λα ηελ ππεξαζπίδεηαη θαλείο σο αίηεκα παξά λα ηελ νξίδεη νχηε ζπληζηά 

απνξίαο άμηνλ πνπ δεθαεηίεο ζπδεηήζεσλ αθαδεκατθψλ θη εκπεηξνγλσκφλσλ, ζηα 

πιαίζηα ηεο ζχληαμεο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, δελ νδήγεζαλ 

ζε έλαλ θαζνιηθφ θαη επξέσο απνδεθηφ νξηζκφ ηεο.   

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν AlanWestin, έλαο απφ ηνπ πξσηεξγάηεο ηνπ 

πεδίνπ, αθνχ δηαπίζησλε φηη «θαλέλαο νξηζκφο ηεο δελ είλαη εθηθηφο, γηαηί ηα ζέκαηα 

ηεο ηδησηηθφηεηαο είλαη εθ ζεκειίσλ δεηήκαηα αμηψλ, ζπκθεξφλησλ θη εμνπζίαο», 

θαηέιεμε λα ηελ πξνζδηνξίζεη ζην έξγν ηνπ PrivacyandFreedom (1967) σο ηελ 

«αμίσζε ησλ αηφµσλ, ησλ νµάδσλ θαη ησλ ηδξπµάησλ λα απνθαζίδνπλ γηα ηνλ εαπηφ 
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ηνπο πφηε, πψο θαη ζε πνην αθξηβψο βαζµφ νη πιεξνθνξίεο γηα ην άηνµφ ηνπο 

γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο ππφινηπνπο µε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλνχλ». 

 Ο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο παξαπέκπεη ζην δηθαητθά αλαγλσξηζκέλν δηθαίσκα 

ηεο αηνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ (φλνκα, ηαπηφηεηα, 

εηθφλα, θσλή θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ εμαηνκηθεχεη ην πξφζσπν) θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζέηεη φξηα ζηελ «εηζβνιή» ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ ζηνλ ηδησηηθφ δνκψληαο έλα απζηεξφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζψπνπ απφ θάζε παξέκβαζε θαη θάζε είδνπο θαηαπηεζηηθή, ρεηξαγσγεηηθή, 

ειεγθηηθή ή παηεξλαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία ζηνρεχεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ λα αλαπηχζζεη απξφζθνπηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη απνζθνπεί 

ζηελ πεξηζηνιή ηεο απηνλνκίαο ηνπ φζνλ αθνξά ζηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ηνπ, κέζα 

απφ ηηο νπνίεο, ηειηθά, απηνπξνζδηνξίδεηαη (Αθξηβνπνχινπ, 2009). Τπ‟ απηή ηελ 

έλλνηα ε πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζσπηθή δσή, εμαζθαιίδεη ην απφξξεην 

γεγνλφησλ θαη ζηνηρείσλ δσήο ελφο πξνζψπνπ ηα νπνία δελ είλαη γλσζηά θαη δελ 

επηζπκεί λα γλσζηνπνηεζνχλ θαη ην απαξαβίαζην ηεο ηδησηηθήο ηνπ ζθαίξαο, 

λννπκέλεο ηφζν σο «ζηελνχ» ρψξνπ εληφο ηνπ νπνίνπ αζθεί ηηο πξνζσπηθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο κε ηξφπν απεξίζπαζην απφ εμσηεξηθέο επεκβάζεηο 

ηξίησλ φζν θαη ηνπ «επξχηεξνπ», ν νπνίνο εθηείλεηαη ζηελ θνηλσληθή θη 

επαγγεικαηηθή ηνπ δσή ζπκπεξηιακβάλνληαο αληίζηνηρεο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ 

ζέιεη λα παξακείλνπλ θξπθέο. 

Σν γεγνλφο, σζηφζν, φηη ε ηδησηηθφηεηα ηπγράλεη ηδηαίηεξεο αλαγλψξηζεο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή -ζηε ζθηά ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ζην πιαίζην κηαο 

παλνπηηθήο παγθφζκηαο θνηλσλίαο παξαθνινπζήζεσλ- εληνπηζκέλε ζην δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φισλ, δειαδή, εθείλσλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηεο ππφζηαζεο ηνπ πξνζψπνπ, δελ 

ζεκαίλεη νχηε φηη ζπληζηά «αλαθάιπςε» ησλ ζχγρξνλσλ κεηαλεσηεξηθψλ θνηλσληψλ 

νχηε φηη εκθαλίδεηαη κε ηελ ίδηα κνξθή ζ‟ φιεο ηεο επνρέο θαη ηηο θνηλσλίεο.  Καζψο 

ε ππφζηαζή ηεο, σο αμίαο θαη αμίσζεο, είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηελ θνηλσλία 

ζηελ νπνία εληάζζεηαη, αθνχ ηα δηθαηψκαηα απνηεινχλ εμ νξηζκνχ θνηλσληθή 

θαηαζθεπή ζην πιαίζην ησλ θπξίαξρσλ αμηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ηηο νπνίεο 

αληηκεησπίδεη απηή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζπγθπξία, θαη ηα πεξηζψξηα γηα ηελ 

επίηεπμή ηεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ εθάζηνηε θνηλσληθή δηεηζδπηηθφηεηα 
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ζηε ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, είλαη ινγηθφ λα εκθαλίδεηαη κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

ζε θάζε επνρή θαη θνηλσληθή νξγάλσζε θαη λα θαιχπηεηαη κε δηαθνξεηηθά κέηξα-

αληίκεηξα αλάινγα κε ηνλ θνξέα θαη ην κέζν ηδησηηθφηεηαο. 

Τπ‟ απηφ ην πξίζκα, ην δήηεκα ηεο ηδησηηθφηεηαο -σο πξνζηαζίαο έλαληη ηεο 

έμσζελ επηηήξεζεο θαη ηεο εηεξφλνκεο ξχζκηζεο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη δσήο- 

αλάγεηαη ρξνληθά ζηηο απαξρέο ηεο θαηαγεγξακκέλεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο θαη 

δηαηξέρεη ηελ εμέιημή ηεο. Μάιηζηα νξηζκέλνη ζπγγξαθείο, φπσο ν John Curtis Raines 

(1974), εληνπίδνπλ ηελ πξψηε «εθδήισζε ηδησηηθφηεηαο»  ήδε ζηε «Γέλεζε»,  φηαλ ν 

Θεφο απέθπγε λα πξνζειψζεη ην βιέκκα ηνπ ζηνπο γπκλνχο πξσηφπιαζηνπο. Σηο 

ξίδεο ηεο, σζηφζν -ζηε βάζε ηεο ζαθνχο δηάθξηζεο κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ 

ρψξνπ θαη βίνπ, σο απηαπφδεηθηεο θαη αμησκαηηθήο παξαδνρήο- εληνπίδνπκε ζηηο 

αξραηνειιεληθέο θνηλσλίεο ησλ πφιεσλ θξαηψλ, θαη κάιηζηα, ζηελ αξηζηνηειηθή  

θηινζνθηθή ζθέςε πεξί δηαρσξηζκνχ ηεο δεκφζηα ζθαίξαο ηεο πνιηηηθήο απφ ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν, ηνλ «νίθν», ελψ ε δηάθξηζε δεκφζηνπ – 

ηδησηηθνχ βίνπ ζηε βάζε ηεο ζαθνχο νξνζέηεζεο ηνπ ρψξνπ άζθεζεο θπβεξλεηηθήο 

εμνπζίαο απφ απηφλ ηεο απηνδηαρείξηζεο, απνηππψλεηαη κε ελάξγεηα απφ ηνλ 

«αγγιφθσλν θηιφζνθν κε ηελ ηζρπξφηεξε επηξξνή» ζηνλ αηψλα ηνπ, Σδνλ ηηνχαξη 

Μηι [J.S. Mill 18006-1873] (StanfordEncyclopediaofPhilosophy) ζην ζεκειηψδεο γηα 

ηελ ειεπζεξία έξγν ηνπ Πεξί Διεπζεξίαο (1869), ην νπνίν απνηειεί ην επαγγέιην ηνπ 

Φηιειεπζεξηζκνχ (Μηι, 1983)
15

.  

Δδξαησηήο ηεο ζεσξίαο ηνπ Χθειηκηζκνχ (Mill, 2002) ζε κηα επνρή 

επαλάζηαζεο ηεο βηνκεραλίαο, ζξηάκβνπ ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη θπξηαξρίαο ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ, ν Μηι πξνβαίλεη ζε κηα ελδειερή θηινζνθηθή αλάιπζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηεο ειεπζεξίαο, ζην νπνίν εληάζζεη ην ελλνηνινγηθά ζηελφηεξν ηεο 

ηδησηηθφηεηαο,  ζηε βάζε ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ 

                                                           
15

Βι. ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα ελαγψληα εξσηήκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηα φξηα ηεο 

αηνκηθφηεηαο/ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ θνηλσληθψλ παξεκβάζεσλ ζ‟ απηή, αιιά θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ άπνςε –εθπνξεπφκελε απφ ην θπξίαξρν ζηελ επνρή ηνπ θίλεκα ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ.«Πνην είλαη, ινηπφλ, ην λφκηκν φξην ηεο θπξηαξρίαο, πνπ αζθεί ην άηνκν ζηνλ εαπηφ 

ηνπ; Πνχ αξρίδεη ε εμνπζία ηεο θνηλσλίαο; Πνην πνζνζηφ αλζξψπηλεο δσήο πξέπεη λα αλήθεη ζηε 

δηθαηνδνζία ηεο αηνκηθφηεηαο θαη πνην ζηε δηθαηνδνζία ηεο θνηλσλίαο; … ηελ αηνκηθφηεηα πξέπεη λα 

αλήθεη ε πιεπξά ηεο δσήο πνπ ελδηαθέξεη θπξίσο ην άνκν. ηελ θνηλσλία, ε πιεπξά πνπ ελδηαθέξεη 

θπξίσο ηελ θνηλσλία». Σδσλ ηηνχξη Μηι, Πεξί ειεπζεξίαο, (κηθξ. Ν. Μπαιήο), Αζήλα, Δπίθνπξνο, 

1983, ζ. 129.  
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ηνπο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ζην πιαίζην ηεο άξρνπζαο ηδενινγίαο θαη ηνπ θπξίαξρνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο επνρήο ηνπ. Καη‟ απηφλ, ην άηνκν έρεη απφιπηε αλεμαξηεζία 

θαη πιήξε θπξηαξρία ζην ζψκα θαη ζηε ζθέςε ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηελ 

αμηνπνηεί γηα ηελ απηνβειηίσζή ηνπ κε πξννπηηθή ηελ παξνρή ηεο βέιηηζηεο δπλαηήο 

σθέιεηαο γηα ην κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ αηφκσλ. Απνιακβάλεη, ζ‟ απηή ηελ 

πεξίπησζε, «θνηλσληθή ειεπζεξία», λννχκελε αξλεηηθά σο πεξηνξηζκφ θαη 

νξηνζέηεζε ηεο εμνπζίαο ηνπ εγεκφλα -απφ ηνλ νπνίν αληηπξνζσπεχεηαη ε θνηλσλία- 

επί ησλ αηφκσλ κέζσ δχν ηξφπσλ: ηεο αλαγλψξηζεο νξηζκέλσλ αζπιηψλ, πνπ 

νλνκάδνληαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο ή δηθαηψκαηα, θαη ηεο θαζηέξσζεο ελφο 

ζπζηήκαηνο „ζπληαγκαηηθψλ ειέγρσλ‟. Σν εληππσζηαθφ ζηε ζεσξία ηνπ Μηι, ην 

νπνίν αληαλαθιά ηελ θνηλσληθν-πνιηηηθή ζέζε ηεο βηνκεραληθά αλαπηπγκέλεο θαη 

απνηθηνθξαηηθά εθηεηακέλεο Βξεηαλίαο ζηελ επξσπατθή ήπεηξν ηνπ 19
νπ

 αηψλα, είλαη 

ε αληίιεςε πσο ε ειεπζεξία θαη ε ηδησηηθφηεηα δε ζπληζηνχλ απηνλφεηα δηθαηψκαηα 

γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο νχηε θαη απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο. πσο θαη λα 

έρεη, ζηε θηινζνθηθή ζεσξία ηνπ Μηι, ε ηδησηηθφηεηα, ελζσκαησκέλε ζηελ αηνκηθή 

ειεπζεξία, δελ έρεη ζαθέο πιαίζην νχηε ζπγθεθξηκέλα φξηα. 

Μεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα ζηε δεκνθξαηηθή Ακεξηθή, ην δηθαίσκα ζηελ  

ηδησηηθφηεηα, πνπ κέρξη ηφηε ζπξξηθλσλφηαλ ζηελ αμίσζε πξνζηαζίαο ηεο αηνκηθήο 

ηδηνθηεζίαο (πλεπκαηηθήο ή κε), απνθηά λέεο δηαζηάζεηο εμαηηίαο ησλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ θαη ηεο εμ απηψλ πξνεξρφκελεο αχμεζεο ησλ θξνπζκάησλ παξαβίαζεο 

πηπρψλ ηεο πξνζσπηθήο δσήο αηφκσλ, δηεπξχλεη ην πεξηερφκελφ ηνπ γηα λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ αμίσζε πξνζηαζίαο ηεο αζπιίαο ηνπ πξνζψπνπ -ή αιιηψο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ
16

- ζπκππθλσκέλε ζηε θξάζε «therighttobeleftalνne» -ην 

δηθαίσκα ζε κηα αλελφριεηε ηδησηηθή δσή- θαη απνθηά ηε ξεηή έθθξαζή ηνπ ζην 

Ακεξηθαληθφ χληαγκα
17

. Έθηνηε, σο δηθαίσκα ζηελ αζπιία ηεο θαηνηθίαο  

                                                           
16

Αμηνζεκείσηνο επί ηνππξνθεηκέλνπ είλαη ν νξηζκφο πνπ δίλεη ν Ν. αξίπνινο ήδε ην 1851 ζηελ 

αζπιία ηεο θαηνηθίαο: «Η δ‟ αζπιία ηνπ νίθνπ δελ ζεκαίλεη απιψο ην ζσκαηηθψο θαη πιηθψο ηξφπνλ 

ηηλά απαξαβίαζηνλ, αιιά θαη ην ζέβαο θαη ην αθαηαδήηεηνλ πεξί φισλ ησλ θαηά ηνλ ηδησηηθφλ βίνλ 

ζπκβαηλφλησλ εληφο ηνπ ηεξνχ ηνχηνπ ηεο νηθνγελείαο αζχινπ». Βι. Γ. Κακίλεο, «ςεηο ηεο 

θαηνρχξσζεο ηνπ αζχινπ ηεο θαηνηθίαο ζην ειιεληθφ ζπληαγκαηηθφ δίθαην», Γηθαηώκαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ, 2001, ζζ. 63-72. 
17

Καζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ηδησηηθφηεηαο, σο κηαο εθ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ειεπζεξηψλ ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία, απνηέιεζε ε δεκνζίεπζε ην 1890 απφ ηνπο 

SamuelWarrenθαη LouisBrandeisζηε HarvardLawReviewηνπ πνιχθξνηνπ άξζξνπ 

ηνπο,“RightsofPrivecy”. Πξφθεηηαη, ζχκθσλα κε ζχγρξνλεο εθηηκήζεηο, γηα «έλα απφ ηα πιένλ 
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αλαγλσξίδεηαη ε ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε αμίσζε πξνζηαζίαο ηεο ππφ δηπιή ζεψξεζε: 

ηελ αληηθεηκεληθή θαη ηελ ππνθεηκεληθή, πξνζαξκνζκέλεο ζηα ζπκθξαδφκελα ηεο 

θάζε επνρήο, αθελφο, σο ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο απφ κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο «εηζβνιέο» ηεο θξαηηθήο ή ηεο ηδησηηθήο εμνπζίαο, θαη αθεηέξνπ, 

σο θαζήθνλ πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ κε ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο 

θαη αθεξαηφηεηάο ηνπ εληφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ.  

Αλ, φκσο, ε πεξίθεκε  ζπλεγνξία ησλ ακεξηθαλψλ δηθαζηψλ Warren θαη 

Brandeis ππέξ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ αηφκνπ ζε κία αλελφριεηε ηδησηηθή δσή, 

απνηέιεζε εζηθή θαη δηθαητθή επαλάζηαζε ζηελ επνρή ηεο, ζήκεξα, ζηνλ απφερν ησλ 

δχν παγθνζκίσλ πνιέκσλ θαη ζην πιαίζην ησλ δξαζηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ 

πξνθάιεζαλ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζθελή, ππφ ηελ 

επίδξαζε ηεο ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο θαη ηελ θαηαιπηηθή δπλακηθή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, είλαη ηφζν  ζπλήζεο φζν θαη, πιένλ, αλεπαξθήο γηα ηνλ νξηζκφ ή 

– αθξηβέζηεξα – ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηδησηηθφηεηαο. ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 21
νπ

 

αηψλα, ε «θιαζηθή» αληίιεςε ηεο ηδησηηθφηεηαο έρεη  ζεκαληηθά εκπινπηηζηεί κε 

επηκέξνπο δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή,  ν πεξηνξηζκφο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο, ν απνθιεηζηηθφο έιεγρνο ηεο  πξφζβαζεο ζηνλ ηδησηηθφ ρψξν (ή 

άζπιν ηεο θαηνηθίαο), ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ “παξεκβάζεσλ” (intrusiveness), ε 

πξνζδνθία ηεο ερεκχζεηαο, ην δηθαίσκα ζην απφξξεην θαη ην δηθαίσκα ζηελ 

απφιαπζε  ηεο κνλαμηάο, ηεο-ππφ ζηελή έλλνηα- ηδησηηθφηεηαο (intimacy), ηεο 

αλσλπκίαο θαη ηεο απφζπξζεο (reserve)
18

.  

Δλ ηνχηνηο, παξάηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ηδησηηθφηεηαο κε λέεο δηαζηάζεηο θαζ‟ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαη ηελ λνκηθή θαηνρχξσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπο, ν 

νξηζκφο ηεο δηαηεξεί αθφκε ηνλ ειιηπή θαη εξκελεπηηθά «ινμφ» ραξαθηήξα ηνπ, ελψ 

ε ίδηα σο έλλνηα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αζαθήο θαη αθεξεκέλε, κε ξεπζηά θαη 

                                                                                                                                                                      
ζεκαίλνληα θείκελα ζηελ ηζηνξία ηνπ ακεξηθαληθνχ δηθαίνπ», ην πξψην πνπ ππνζηεξίδεη ην δηθαίσκα 

ηεο ηδησηηθήο δσήο, ην νπνίν ήηαλ αλαγλσξηζκέλν ζε εζηκηθφ επίπεδν, ηνλίδνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα λα 

αλαγλσξηζζεί θαη ζεζκηθά δίλνληαο λνκηθή ππφζηαζε ζην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ ηνπ 

«myhomeismycastle”κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο απφ ηελ έθζεζή ηεο ζε δεκφζην ρψξν ρσξίο 

ηελ έγθξηζε ή ζπγθαηάζεζε ηνπ αηφκνπ.Bι. D.J. Glancy, “TheInventionoftheRighttoPrivacy”, 

ArizonaLawReview, v. 21, n. 1. pp. 1-39, 1979. 
18

Γηα ηηο ζεσξίεο πεξί ηδησηηθφηεηαο θαη ηελ εμέιημε ηεο έλλνηαο απφ ην righttobeleftalone ζην 

δηθαίσκα άζθεζεο ειέγρνπ επί ησλ πιεξνθνξηψλ, βι. Κ. Μαπξηάο, 1982 θαη Β. Βνπηζάθεο, 2004. 
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ζπγθερπκέλα φξηα. Πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ δελ απνηειεί αλζξσπνινγηθή ζηαζεξά, 

ζηαηηθή θαη αλαιινίσηε, πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν ηνπ 

αηφκνπ θαη ε εκβέιεηά ηεο νξίδεηαη απφ ηηο αληηιήςεηο  θαη ηα ήζε κηαο (δεδνκέλεο 

θάζε θνξά) επνρήο θαη θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ελψ ζε ζεζκηθφ επίπεδν, ε αμίσζε επί 

ηεο πξνζηαζίαο ηεο δελ εκθαλίδεηαη σο ε εθπιήξσζε κηαο «θπζηθήο αλάγθεο» φισλ 

ησλ αηφκσλ αιιά  σο  ε θαηάθηεζε ελφο πξνλνκίνπ απφ κία θνηλσληθή νκάδα 

(Μήηξνπ, 2001). Με ηελ ηδηφηεηα, ινηπφλ, ηνπ ζεζκνζεηεκέλνπ δηθαηψκαηνο, 

θαιείηαη ζήκεξα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο ηεο ξαγδαία κεηαβαιιφκελεο, 

ηδηαίηεξα πνιχπινθεο θαη εμαηξεηηθά ξεπζηήο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ εκεξψλ καο, λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηεο «ζπλαξπαζηηθήο» καο επνρήο θαη λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ ηεο 

νηθνλνκηθήο παγθνζκηνπνίεζεο, ηνπ πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο 

ακβιπκκέλεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, νη νπνίεο αιιάδνπλ κε γνξγνχο ξπζκνχο 

απαηηψληαο ηε ζπλερή αλαδηακφξθσζή ηεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζε δηαξθψο 

αλαλενχκελα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά δεδνκέλα. 

ηελ πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ αλαδηακφξθσζε ηεο ηδησηηθφηεηαο, έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη θαηά θαηξνχο πνιινί επηζηήκνλεο απφ δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά πεδία 

κε ηελ επηζήκαλζε ηεο πνιπζζέλεηάο ηεο θαη ηελ απνζαθήληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, 

ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο ζηνηρείσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θχξησλ 

παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε κνξθή θαη ηηο εθθάλζεηο ηεο, ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο ζηε δηάπιαζε ελφο πξνζψπνπ ειεχζεξνπ, αλεμάξηεηνπ, απηφλνκνπ θαη 

απηεμνχζηνπ, ηελ ππεξάζπηζε, ηέινο, ηνπ δηθαηψκαηνο ζ‟ απηή γηα ηελ θαηνρχξσζε 

ηεο «αμίαο» ηνπ αηφκνπ, ηελ θαηαμίσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηελ πξφζδνζε 

λνήκαηνο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο θαη ηελ ελ γέλεη δσή ηνπ.  

Τπ‟ απηή ηελ άπνςε, παξφιν πνπ ε ηδησηηθφηεηα σο έλλνηα είλαη «ηφζν παιηά 

φζν θαη ε Δχα», ζχκθσλα κε ηελ εχζηνρε παξαηήξεζε ελφο ζχγρξνλνπ εξεπλεηή ηνπ 

πεδίνπ ε νπνία παξαπέκπεη ζηε θπζηθή δηάζηαζή ηεο, δηαζέηεη ηζηνξηθφηεηα θαη 

δπλακηθή. ηε βάζε απηψλ, εμαθνινπζεί λα δηαπιάζεηαη θαη λα κνξθνπνηείηαη αθφκε 

ζε αλαθνξά κε ηελ επαλαλνεκαηνδφηεζε ηεο ζρέζεο «δεκφζηνπ» - «ηδησηηθνχ» πνπ 

ζπληειείηαη ζηηο κέξεο καο ππφ ην θσο ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο χζηεξεο λεσηεξηθφηεηαο θαη κε ηε κεηαβαιιφκελε 

κεηαμχ ηνπο ηζνξξνπία ηελ νπνία επηθέξεη ε απμαλφκελε «δηακεζνιαβεκέλε 
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νξαηφηεηα» πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε νπνία -

ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ζπληεινχκελν επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εζηθψλ αμηψλ- ζέηεη ζε 

θνηλή ζέα ηελ ηδησηηθή δσή.  

Απνηειεί θνηλφ ηφπν ην γεγνλφο φηη απφ ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε ιεηηνπξγία 

ησλ ειεθηξνληθψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη, πην πξφζθαηα, ε δπλακηθή άλνδνο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλαδηάηαμε ηεο ζρέζεο «δεκφζηνπ» θαη «ηδησηηθνχ» 

ξεπζηνπνηψληαο ηα φξηά ηνπο θαη θαζηζηψληαο ηα δπζδηάθξηηα. Κάησ απ‟ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, ν ζαθήο δηαρσξηζκφο ηνπ δεκφζηνπ πεδίνπ, σο αλαθεξφκελνπ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο ή εμνπζίεο πνπ πήγαδαλ ή ζρεηίδνληαλ κε ην Κξάηνο  θαη ήηαλ 

«αλνηρηέο» θαη «δηαζέζηκεο ζην θνηλφ, απφ ην ηδησηηθφ, σο αθνξνχληνο „θξπθέο‟ 

ελέξγεηεο θαη πηπρέο δσήο πνπ βξίζθνληαλ έμσ απφ ηνλ πνιηηηθφ έιεγρν (Thomson, 

1999), oνπνίνο θπξηαξρνχζε ζηελ πεξίνδν ηνπ Γηαθσηηζκνχ, θαίλεηαη λα έρεη 

αλαηξαπεί.  

Γελ πξφθεηηαη γηα κηα αηθλίδηα, ζηηγκηαία αλαηξνπή ελφο παγησκέλνπ απφ ηνλ 

ρξφλν πξνηχπνπ ζρέζεσλ ηεο δεκφζηαο θαη ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο, αιιά γηα κηα 

βαζκηαία θαη ζηαδηαθή αλαζχλζεζή ηνπο ζηνλ δπηηθφ θφζκν κέζα απφ κηα καθξάο 

δηάξθεηαο εμειηθηηθή πνξεία κε αθεηεξία ηεο ηελ είζνδν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηνλ 

δεκφζην ρψξν ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε νπνία πξνεηνίκαζε ην έδαθνο γηα ηελ 

θνηλσλία ηεο δεκνζηφηεηαο θαη ηεο «απην-απνθάιπςεο» ηνπ 20
νπ

. Καζνξηζηηθφ 

παξάγνληα ζε δηακφξθσζε ηεο λέαο θνηλσλίαο, απνηέιεζε ε αλάπηπμε ησλ Μ.Μ.Δ., 

πνπ δεκηνχξγεζε έλα θαηλνχξην είδνο δηακεζνιαβεκέλεο δεκνζηφηεηαο θαη κηα λένπ 

ηχπνπ νηθεηφηεηα νπζησδψο δηαθνξεηηθή απφ απηή ηεο ζπλήζνπο κέρξη ηφηε 

«πξφζσπν κε πξφζσπν» αιιειεπίδξαζεο (Thomson, 2004) ζπκβάιινληαο -κέζσ ηεο 

αχμεζεο ηεο νξαηφηεηαο θαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηεο θνηλσληθφηεηαο ηηο νπνίεο 

επέθεξε- ζηε ιεγφκελε «πηψζε ηνπ δεκφζηνπ αλζξψπνπ» (Γεκεξηδήο, 2002).  

ηε δεχηεξε δεθαεηία ηεο λέαο ρηιηεηίαο έρεη γίλεη, πιένλ, ζπλείδεζε ε 

ζπξξίθλσζε ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ θαη ε επηθάιπςε πηπρψλ ηνπ απφ ηνλ δεκφζην ππφ 

ηελ επίδξαζε ηεο εμέιημεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη εμαηηίαο ησλ δπλαηνηήησλ 

ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο, δηάρπζεο θαη ζπζρεηηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηα πιεξνθνξηαθά θαη επηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα θαη, θπξίσο, ηεο 

δπλαηφηεηαο ρξήζεο, αληαιιαγήο θαη ζπζρεηηζκνχ ησλ ζπιιεγκέλσλ -γηα 
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πνιιαπινχο θαη δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο- δεδνκέλσλ. Με ηηο λέεο 

κνξθέο δηαληίδξαζεο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη ράξε ζηελ εμέιημε ηνπ Γηαδηθηχνπ 

ζην θαηαθεξκαηηζκέλν, πιένλ, επηθνηλσληαθφ πεδίν, νη κεηαζρεκαηηζκνί ζηηο ζρέζεηο 

δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ πξνζιακβάλνπλ λέα δπλακηθή πνπ, εληείλνληαο ηελ ηάζε 

αιιεινδηείζδπζήο ηνπο, απνδπλακψλεη ηελ ηδησηηθφηεηα θαζηζηψληαο ηελ επάισηε 

ζε απμαλφκελεο παξάλνκεο «εηζβνιέο» ηφζν ηεο θξαηηθήο φζν θαη ηεο ηδησηηθήο 

εμνπζίαο θαη ππνρξεψλεη ην άηνκν ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη επαλαδφκεζε ηεο 

ηαπηφηεηάο ηνπ. 

Οη ζπλέπεηεο ηεο αιιεινεπηθάιπςεο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ 

θαη ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηνπο σο κηαο λέαο δπλεηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πνηθίιεο άιιεο θαηλνθαλείο δηαθηλδπλεχζεηο ηηο νπνίεο πξνθαιεί 

ζην άηνκν ε ζχγρξνλε παλνπηηθή θνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο αληηηάζζνληαο ζην δηθαίσκα ηεο ηδησηηθήο δσήο ην 

δεκφζην ελδηαθέξνλ, αλάγεη ηελ πξνζηαζία ηεο ζε ζεκειηψδεο θαζήθνλ θαη ζε 

πξσηαξρηθή επηδίσμε ησλ ζχγρξνλσλ δεκνθξαηηθψλ θνηλσληψλ. Πνιχ πεξηζζφηεξν 

πνπ ε εκβάζπλζε ζηηο επηπηψζεηο ηηο νπνίεο  πξνθαιεί ε απψιεηα ειέγρνπ επί ηεο 

ηδησηηθφηεηαο, επηηξέπεη λα αλαδεηρζεί θαη λα πξνζδηνξηζηεί κε κεγαιχηεξε ελάξγεηα 

ε αμία ηεο.  

πγθεθξηκέλα, ε πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή, παξέρεη ζην 

πξφζσπν ηελ εμαζθάιηζε ηνπ απαξαβίαζηνπ ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη 

ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα πηνζεηεί κνξθέο δσήο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ ην ίδην 

επηιέγεη θαη, ηαπηφρξνλα, ηνπ επηηξέπεη λα δηακνξθψλεη απηφλνκα κηα δηαθξηηή 

ηαπηφηεηα βαζηζκέλε ζε έλα ζχλνιν εζηθψλ αξρψλ θαη αμηψλ πνπ ην ίδην έρεη 

πξνθξίλεη θαη λα αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ , ηε ζεμνπαιηθφηεηα, 

ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ έθθξαζή ηνπ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίo παξνπζηάδεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ ζηνπο άιινπο (Αθξηβνπνχινπ, 2011). Τπφ ηελ πξνυπφζεζε, βέβαηα, 

φηη ηεξεί ελζπλείδεηα ηηο δεζκεχζεηο πνπ επηβάιινπλ ζηελ απηνλνκία ηνπ θαζελφο νη 

αληηιήςεηο πεξί εζηθήο ηνπ κέζνπ πνιίηε θαη ν ζεβαζκφο ησλ «αληηθεηκεληθψλ» 

αμηψλ ηνπ πλάγκαηνο, κε ηηο νπνίεο δελ επηηξέπεηαη λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε ε 

άζθεζε θαλελφο δηθαηψκαηνο. Η απψιεηα ηεο δηθπνχο απηήο πξνζηαζίαο, αξλεηηθήο-

ακπληηθήο, απφ ηε κηα κεξηά, απέλαληη ζε θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ σζείηαη απφ 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, πξνθαηαιήςεηο ή ζπκθέξνληα θαη νδεγεί ην άηνκν ζε 
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θνκθνξκηζκφ θαη ζεηηθήο, απφ ηελ άιιε, ε νπνία ηνπ παξέρεη ρψξν λα θάλεη ηηο 

επηινγέο ηνπ αλελφριεην απφ θάζε είδνπο θνηλσληθή πίεζε θαη θαηαλαγθαζκφ, 

αθήλεη ην πξφζσπν γπκλφ, επάισην θαη ζέηεη ζε δηαθηλδχλεπζε ηνλ ππξήλα ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ, ηελ ηαπηφηεηά ηνπ (DeCew, 1997) ζε έλα επίπεδν εζσηεξηθφ. ην 

επίπεδν ηεο ηδησηηθήο εζηθήο ηνπ, ηεο δπλαηφηεηάο ηνπ λα επηιέγεη θαη λα πηνζεηεί 

ειεχζεξα ηηο εζηθέο αμίεο πνπ ην ίδην επηζπκεί φζνλ αθνξά ζην ζψκα ηνπ, ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπ, ηελ νηθεηφηεηα ησλ ζρέζεψλ ηνπ. Σαπηφρξνλα, ην εμαλαγθάδεη 

λα πηνζεηεί κηα πην θνκθνξκηζηηθή ζηάζε δσήο, λα πεξηνξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

ηελ αηνκηθφηεηα, ηελ έθθξαζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ σζψληαο ην ζηνλ ζπκβηβαζκφ 

θαη ηελ νκνηνκνξθία ή ην θαηαδηθάδεη ζε θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε, απνκφλσζε 

θαη ζηηγκαηηζκφ εθζέηνληάο ην ζε δηαθξίζεηο εμ αηηίαο ηαπηνηηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηνπ επηβάιιεη ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρεηξαγψγεζε, γίλεηαη 

πξφμελνο νηθνλνκηθήο δεκίαο ηνπ, θαιιηεξγεί ηελ αλαζθάιεηα θαη ηελ έθπησζε ηνπ 

απηνζεβαζκνχ ηνπ (Αθξηβνπνχινπ, 2011). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην δηθαίσκα ζηελ 

ηδησηηθφηεηα απνηειεί θεληξηθή ζπλζήθε γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο αμίαο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηελ απξφζθνπηε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, θαζψο «θαηά 

θάπνηα έλλνηα φια ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζπληζηνχλ πηπρέο ηνπ θαη εθπνξεχνληαη 

απ‟ απηφ». Χο αμίσζε ζ‟ απηή, καο εμαζθαιίδεη πξνζηαζία ζηνλ θνηλσληθφ θαη 

δεκφζην ρψξν, θπξίσο φκσο, πξνζηαηεχεη ηελ εζηθή καο δηαθνξεηηθφηεηα, ηε 

δπλαηφηεηά καο λα δηακνξθψλνπκε ελαιιαθηηθνχο θαη δηαθνξεηηθνχο απφ ηνπο 

πιεηνςεθηθνχο ηξφπνπο δσήο, ε αληίζεζε κε ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα, 

φπνπ ζην επίθεληξν ηίζεηαη ε έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηνπ «αγαζνχ», ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ηδησηηθφηεηαο θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ε έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο
19

ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ φρη απιψο ην εμαηνκηθεχνπλ αιιά ην 

θαζηζηνχλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ. Καη παξφιν πνπ ε πξνζβνιή ηεο είλαη δπλαηφλ λα 

γελλήζεη νηθνλνκηθέο αμηψζεηο ζην πξφζσπν, ην θπξίαξρν ζηε θχζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

απηνχ είλαη νη επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε παξαβίαζή ηεο ζηελ εζηθή ππφζηαζε ηνπ 

πξνζψπνπ, ηελ ηηκή, ηελ ππφιεςε θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ.  

                                                           
19

 Βι. ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «ηαπηφηεηα» ζην άξζξν 5 § 5 ηνπ πληάγκαηνο, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ γελεηηθνχ καο «εαπηνχ» σο ππξήλα ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ 
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3.3. σνηαγμαηική καηοτύρφζη ηφν δικαιφμάηφν ηης προζφπικόηηηας και 

ηης ιδιφηικόηηηας 

 ‟ απηά ηα πιαίζηα, ε πξνζσπηθφηεηα -σο ην ζχλνιν αθελφο, ησλ 

αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλσλ κε ην πξφζσπν ζσκαηηθψλ, ςπρηθψλ, πλεπκαηηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη αθεηέξνπ, ησλ εθδειψζεσλ, ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ 

αληηδξάζεσλ ηνπ αηφκνπ ζην πεξηβάιινλ ηνπ- θαη ε ηδησηηθφηεηα, ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ εληφο ηνπ ηδησηηθνχ ηνπ θπζηθνχ 

ρψξνπ, ραίξνπλ πνιχπιεπξεο θαη ηζρπξήο πξνζηαζίαο ζηε βάζε πνηθίισλ 

θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλεκπφδηζηε θαη αδέζκεπηε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ ζχκθσλα κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ σο έιινγνπ θαη ζπλεηδεηνχ φληνο, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη δελ 

πξνζβάιιεη ην δηθαίσκα ησλ άιισλ, ην χληαγκα θαη ηα ρξεζηά ήζε. Δηδηθφηεξα, ζε 

επίπεδν εζληθήο λνκνζεζίαο, ε αμίσζε ζηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο βξίζθεη 

ηελ επίζεκε έθθξαζε θαη ηε λνκηθή θαηνρχξσζή ηεο φρη κφλνλ ζην Γεκφζην Γίθαην, 

θαη δε, ην πληαγκαηηθφ, πνπ δελ ζεζπίδεη δηθαίσκα αιιά θαλφλα δηθαίνπ 

ζπληαγκαηηθνχ επηπέδνπ, αιιά θαη ζην Ιδησηηθφ Γίθαην, θπξίσο ζηα άξζξα 57-60
20

 , 

ηα νπνία ζηε βάζε ηεο ζπληαγκαηηθήο αξρήο ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ νξίδνπλ φηη 

φπνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, έρεη δηθαίσκα λα 

απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ, λα 
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Άπθπο 57 - Γηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα πνηνο πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ. Αλ ε 

πξνζβνιή αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα πξνζψπνπ πνπ έρεη πεζάλεη, ην δηθαίσκα απηφ έρνπλ ν 

ζχδπγνο, νη θαηηφληεο, νη αληφληεο, νη αδειθνί θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ απφ δηαζήθε. Αμίσζε 

απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αδηθνπξαμίεο δελ απνθιείεηαη. 41 / 279 Άπθπο 58 - 

Γηθαίσκα ζην φλνκα Αλ ζ' απηφλ πνπ δηθαηνχηαη λα θέξεη έλα φλνκα ακθηζβεηείηαη απφ άιινλ ην 

δηθαίσκα απηφ, ή αλ θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί παξάλνκα νξηζκέλν φλνκα, ν δηθαηνχρνο ή εθείλνο πνπ 

βιάπηεηαη, κπνξεί λα δεηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ. Αμίσζε 

απνδεκίσζεοζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αδηθνπξαμίεο δελ απνθιείεηαη. Άπθπο 59 - 

Ιθαλνπνίεζε εζηθήο βιάβεο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ άξζξσλ ην δηθαζηήξην κε ηελ 

απφθαζή ηνπ, χζηεξα απφ αίηεζε απηνχ πνπ έρεη πξνζβιεζεί θαη αθνχ ιάβεη ππφςε ην είδνο ηεο 

πξνζβνιήο, κπνξεί επηπιένλ λα θαηαδηθάζεη ηνλ ππαίηην λα ηθαλνπνηήζεη ηελ εζηθή βιάβε απηνχ πνπ 

έρεη πξνζβιεζεί. Η ηθαλνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζε πιεξσκή ρξεκαηηθνχ πνζνχ, ζε δεκνζίεπκα, ή ζε 

νηηδήπνηε επηβάιιεηαη απφ ηηο πεξηζηάζεηο. Άπθπο 60 - Γηθαίσκα ζηα πξντφληα ηεο δηάλνηαο πνηνο 

πξνζβάιιεηαη παξάλνκα ζην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκά ηνπ επάλσ ζηα πξντφληα ηεο δηάλνηάο ηνπ έρεη 

δηθαίσκα λα απαηηήζεη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ λφκνπ, λα αξζεί ε πξνζβνιή θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην 

κέιινλ. Αμίσζε απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο αδηθνπξαμίεο δελ απνθιείεηαη. 
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δεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηε δεκία πνπ ππέζηε αιιά θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα 

ηελ πξνθιεζείζα ζε απηφλ εζηθή βιάβε. 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην ειιεληθφ χληαγκα, εληάζζνληαο ην δηθαίσκα ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζηα «αλεπηθχιαθηα» αηνκηθά δηθαηψκαηα, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ 

επηδέρνληαη νπνηνπδήπνηε είδνπο πεξηνξηζκφ θαη θαηαλαγθαζκφ, αλαγλσξίδεη σο 

«πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο» ηνλ ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο 

ηνπ αλζξψπνπ (άξζξν 2, παξ. 2 πλη.), λννχκελεο σο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ κε 

θχξην πεξηερφκελφ ηεο ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (Παξαξάο, 

2001), ππξήλα ηεο νπνίαο απνηειεί ε ηδησηηθή ηνπ δσή. Τπ‟ απηή ηελ άπνςε, ε αμία, 

ν ηδησηηθφο βίνο θαη ε ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, ηεινχλ ζε ηέηνηα ζρέζε πνπ ε απνπζία 

ή δηαθηλδχλεπζε ελφο εθ ησλ ηξηψλ δηθαησκάησλ λα πιήηηεη ζνβαξά ηα ππφινηπα 

δχν.  πλαθείο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ είλαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

7, παξ. 2
21

 θαη 106, παξ. 2
22

 ηνπ πληάγκαηνο, ηα νπνία εμεηδηθεχνπλ ηελ απαγφξεπζε 

ηεο πξνζβνιήο ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ζέηνπλ φξηα ζηελ αλάπηπμε 

νηθνλνκηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζε ηξφπν ψζηε λα κελ απνβαίλνπλ ζε βάξνο ηεο, θαζψο 

θαη ην άξζξν 9, παξ. 1
23

, ην νπνίν θαηνρπξψλεη λνκηθά ην απαξάβαην ηεο θαηνηθίαο 

θαη ην απαξαβίαζην ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο απνδίδεη, θαηά ηεηειεζκέλε 

απφθαλζε (άξζξν 110, παξ. 1 πλη.)
24

, ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ ηελ ηδηφηεηα ηεο 

ζεκειηψδνπο αξρήο –ππξήλα ηεο απηνλνκίαο ηνπ αλζξψπνπ αιιά θαη ηεο 
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Άξζξν 7, παξ. 2: «Σα βαζαληζηήξηα, νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή θάθσζε, βιάβε πγείαο ή άζθεζε 

ςπρνινγηθήο βίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε πξνζβνιή ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, απαγνξεχνληαη θαη 

ηηκσξνχληαη, φπσο λφκνο νξίδεη». 
22

Άξζξν 106, παξ. 2: «Η ηδησηηθή νηθνλνκηθή πξσηνβνπιία δελ επηηξέπεηαη λα αλαπηχζζεηαη ζε βάξνο 

ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο ή πξνο βιάβε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο». 
23

Άξζξν 9, παξ. 1: «Η θαηνηθία ηνπ θαζελφο είλαη άζπιν. Η ηδησηηθή θαη ε νηθνγελεηαθή δσή ηνπ 

αηφκνπ είλαη απαξαβίαζηε. Κακία έξεπλα δελ γίλεηαη ζε θαηνηθία παξά κφλνλ φηαλ θαη φπσο ν λφκνο 

νξίδεη θαη πάληνηε κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο» 
24

Άξζξν 110, παξ. 1: «Οι διαηάξειρ ηος ςνηάγμαηορ ςπόκεινηαι ζε αναθεώπηζη εκηόρ απφ εθείλεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ηε βάζε θαη ηε κνξθή ηνπ Πνιηηεχκαηνο σο Πξνεδξεπνκέλεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Γεκνθξαηίαο, θαζψο θαη από ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 2, παπ. 1 // 4, παξ. 1, 4 θαη 7 // 5, παπ. 1 και 

3 {παξ. 1: «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο, εθφζνλ δελ πξνζβάιιεη 

δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη δελ παξαβηάδεη ην χληαγκα ή ηα ρξεζηά ήζε» / παξ. 3: «Η πξνζσπηθή 

ειεπζεξία είλαη απαξαβίαζηε. Καλέλαο δελ θαηαδηψθεηαη νχηε ζπιιακβάλεηαη νχηε θπιαθίδεηαη νχηε 

κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν πεξηνξίδεηαη, παξά κφλνλ φηαλ θαη φπσο νξίδεη ν λφκνο»}// 13, παπ. 1 

{«Η ειεπζεξία ηεο ζξεζθεπηηθήο ζπλείδεζεο είλαη απαξαβίαζηε. Η απφιαπζε ησλ αηνκηθψλ θαη 

πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ  δελ εμαξηάηαη απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαλελφο} // θαη 26». 
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ηνπνζέηεζήο ηνπ ζην θέληξν ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο νξγάλσζεο θαη δσήο ηεο 

ρψξαο ράξηλ ηφζν ηεο πξνζσπηθήο ηνπ αλάπηπμεο φζν θαη ηεο πξναγσγήο ηνπ 

δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. ηε βάζε απηήο ηεο αξρήο, ηα εηεξναλαθνξηθά δηθαηψκαηα 

πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αμίαο θαη 

θαηαιήγνπλ ζηελ πξαθηηθή ελίζρπζή ηεο έρνληαο θνξείο ηνπο πξσηίζησο ηα θπζηθά 

πξφζσπα (ρσξίο, σζηφζν, λα απνθιείνληαη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ), εθηφο ηεο εζηίαζήο ηνπο ζην αηνκηθφ πεδίν, εθηείλνληαη ζε φιν ην θάζκα 

ηεο θνηλσληθήο δσήο θαη άπηνληαη φισλ ησλ ηνκέσλ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. 

Γεδνκέλνπ, δε, ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο θαη επηθπιάμεηο 

λφκσλ νχηε επηδέρνληαη εμαηξέζεηο ππφ ην πξίζκα εηδηθψλ εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ, 

θαηεπζχλνπλ κελ ζηελ ειεπζεξία θαη ηελ απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ, ζπκβάιινπλ, 

φκσο, θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο ελεξγνχο θνηλσλίαο πνιηηψλ, ζηελ εδξαίσζε ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ δηεζλψλ ζρέζεσλ, πνπ 

πξνσζνχλ ηε δηθαηνζχλε ζε νηθνπκεληθφ επίπεδν θαη πξνάγνπλ ηελ παγθφζκηα 

εηξήλε
25

. 

Χζηφζν, ζήκεξα θαη ππφ ηε δπλακηθή ηεο επηηεηλφκελεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ είηε σο θεηηρνπνηεκέλνο ιφγνο 

–έθθξαζε ηεο παξάδνζεο ηνπ θπζηθνχ δηθαίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε κηα εζραηνινγία 

ζενινγηθνχ, ηξφπνλ ηηλά, ηχπνπ είηε σο ζεηηθηζηηθή δηθαητθή κεηαγξαθή ηνπ ζηα 

ζχγρξνλα πληάγκαηα, δελ εγείξεη αμηψζεηο κφλνλ εληφο κηαο εζληθήο έλλνκεο ηάμεο, 

αιιά επηδεηεί δηθαίσζε θαη ζε δηεζλέο επίπεδν κέζσ ηεο παγθφζκηαο εθλνκίθεπζήο 

ηνπ ζην πιαίζην ελφο λνκηθνχ αλζξσπηζκνχ ν νπνίνο δελ είλαη αδηάβξνρνο απφ ηα 

θνηλσληθν-πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά ζπκθξαδφκελα ηεο επνρήο νχηε θαη 

απαιιαγκέλνο απφ πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο ζπκπαξαδειψζεηο. 

Δίλαη γλσζηφ φηη απφ ηελ επαχξην θηφιαο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη 

ππφ ηελ επήξεηα ησλ θξηθαιενηήησλ πνπ ηνλ ζθξάγηζαλ, ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

απνδχζεθε ζε κηα ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ελφο εηξεληθνχ θφζκνπ ζηε 

βάζε ελφο πξνηχπνπ δηαθξαηηθψλ ζρέζεσλ απειεπζεξσκέλνπ απφ ην δφγκα ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ζεκειησκέλνπ ζε κηα επξεία ζπκθσλία, έλα δηεζλέο θνηλσληθφ 
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Άξζξν 2. παξ. 2: «Η Διιάδα αθνινπζψληαο ηνπο γεληθά αλαγλσξηζκέλνπο θαλφλεο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ, επηδηψθεη ηελ εκπέδσζε ηεο εηξήλεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θηιηθψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη ησλ θξαηψλ».  
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ζπκβφιαην κεηαμχ ησλ εζλνθξαηηθψλ νληνηήησλ κε επίθεληξν ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ ηνπο ζην εζσηεξηθφ θαη ηελ αλαγλψξηζε αληίζηνηρσλ 

δηαδηθαζηψλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο (κε ηε δηαηήξεζε, φκσο, ηεο θξαηηθήο ηνπο 

θπξηαξρίαο), ην νπνίν λα δηαζέηεη, επηπιένλ, ην ζπκβνιηθφ θχξνο γηα κηα παγθφζκηαο 

εκβέιεηαο αθχπληζε ησλ ζπλεηδήζεσλ (Μαληδνχθαο, 2007). ηελ πξνζπάζεηά ηεο 

απηή παξήγαγε πιεζψξα ζεζκηθψλ θεηκέλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, ζηα νπνία εληάζζεηαη θαη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα, 

αξζξσκέλσλ ζηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ θη εθπνξεπφκελσλ απφ κηα νηθνπκεληθή εζηθή, 

πνπ ζε πνιιέο, ελ ηνχηνηο, πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγεί σο πξφζρεκα θαη άιινζη γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ δηθαίνπ ηνπ ηζρπξφηεξνπ (Μαληδνχθαο, 2007). Αλάκεζα ζ‟ απηά, 

πξσηαξρηθή ζέζε θαηέρνπλ ε Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ ηνπ 1948 θαη ν Γηεζλήο Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (2000-2001). 

Ο ζπγθεθξηκέλνο Υάξηεο, ν νπνίνο εκπλέεηαη νπζηαζηηθά απφ ηελ Δπξσπατθή 

χκβαζε ηνπ 1950 πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ 

Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ (ΔΓΑ), απνηειεί πιήξεο θείκελν πξνζηαζίαο ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, πξννξηζκέλν λα ηζρχζεη εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

ζηφρν, θπξίσο, ηνλ έιεγρν ησλ πξάμεσλ ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ φζνλ αθνξά ζηνλ 

ζεβαζκφ πνπ επηδεηθλχνπλ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. ληαο πξντφλ ησλ ξαγδαίσλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ησλ δξαζηηθψλ θνηλσληθν-πνιηηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ 

ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, κε απνθνξχθσκα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

ιεγφκελνπ «ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ», νη νπνίεο δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα εθεζπραζκνχ 

θαη επηηάζζνπλ ηε δηαξθή θη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζ‟ έλαλ παγθνζκηνπνηεκέλν νηθνλνκηθά θαη 

θαηαθεξκαηηζκέλν θνηλσληθν-πνιηηηθά θφζκν, θαιχπηεη έλα επξχηεξν πεδίν 

πξνζηαηεπφκελσλ δηθαησκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ ΔΓΑ θαη παξέρεη πην δηεπξπκέλε 

πξνζηαζία δηθαησκάησλ απφ απηή (Ρνδάθεο, 2001). Χζηφζν, σο απηφλνκν 

επξσπατθφ ζεζκηθφ θείκελν ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνάζπηζεο ησλ 

ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ «κέζα ζην πιαίζην ηεο δνκήο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο 

Κνηλφηεηαο», παξακέλεη κέρξη ην 2009 ρσξίο δεζκεπηηθή ηζρχ, θαζψο απνηειεί απιή 

«πνιηηηθή δηαθήξπμε» πνπ ζηεξείηαη λνκηθνχ θαζεζηψηνο.  
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Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 ε ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο εο Ληζζαβφλαο, 

θαζηζηά ηνλ Γηεζλή Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

λνκηθά δεζκεπηηθφ ηζφηηκα κε ηηο ζπλζήθεο, ππφ ηνλ πεξηνξηζκφ, φκσο, ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζηα κελ θνηλνηηθά φξγαλα ζηε βάζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο 

ρσξίο ηε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο 

αλαζέηνπλ απηέο, ζηηο δε, ρψξεο ηεο Δ.Δ. ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηειεπηαίεο 

εθαξκφδνπλ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. ηελ πεξίπησζε δε, πνπ ηεζεί ζε θξίζε ζε 

εζληθφ επίπεδν ε εθαξκνγή ελφο κέηξνπ ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο ην νπνίν 

αλαθέξεηαη ζηα αλαγλσξηζκέλα απφ ηνλ Υάξηε Γηθαηψκαηα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

λα εξκελεπζνχλ απηά ζχκθσλα κε ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ-

κειψλ
26

. 

Η ακθηζπκία πνπ θαίλεηαη λα δηέπεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε φζνλ αθνξά 

ζηελ επηινγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ -εζληθνχ ή επξσπατθνχ- εθαξκνγήο ησλ 

Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ, απνδεηθλχεη ηελ πξαθηηθή αδπλακία λα ελαξκνληζζεί ε 

πξνζηαζία ηνπο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη νηθνπκεληθφ επίπεδν κε ηνλ ζεβαζκφ ηεο 

θξαηηθήο θπξηαξρίαο θη εμνπζίαο. Καηά ζπλέπεηα, ην δηεζλέο δίθαην ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ εθαξκφδεηαη ζην κέηξν πνπ ππάξρεη ζχκπησζε ηνπ 

θνηλνχ ζπκθέξνληνο πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ θαη ηεο πξνζηαζίαο απηψλ (Μαληδνχθαο, 

2007). Παξάιιεια, ηα ηζρπξά θξάηε πνιχ ζπρλά αξλνχληαη λα ππαθνχζνπλ ζηηο 

δηεζλείο δηθαηηθέο δηαηάμεηο θαη λα ππαρζνχλ ζηε δηθαηνδνζία δηεζλψλ δηθαζηεξίσλ 

γηα παξαβίαζε ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ, αθφκε θη αλ ην ελδερφκελν λα 

ππνζηνχλ ζπκβνιηθέο, έζησ, θπξψζεηο είλαη κηθξφ. Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ε 

άξλεζε ησλ Η.Π.Α. λα ππαρζνχλ ζην Γηεζλέο Πνηληθφ Γηθαζηήξην (πνπ ηηο νδήγεζε 

ζηελ θαηαςήθηζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ γηα ηελ ίδξπζή ηνπ) ηελ ίδηα ζηηγκή θαηά ηελ 

νπνία πξσηνζηαηνχλ ζε δειψζεηο γηα ηελ νηθνπκεληθή ηζρχ ησλ Αηνκηθψλ 

Γηθαησκάησλ, αξθεί λα απηνεμαηξεζνχλ νη ίδηεο απφ ηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο 

ηνπο. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζχγρξνλε εκθαηηθή επίθιεζε ησλ Θεκειησδψλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηε βάζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο αμίαο, σο 
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 Άξζξν 52, παξ. 4 ηνπ Υάξηε: "ην βαζκφ πνπ ν παξψλ Υάξηεο αλαγλσξίδεη ηα Θεκειηψδε 

Γηθαηψκαηα φπσο απηά απνξξένπλ απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, ηα ελ 

ιφγσ δηθαηψκαηα εξκελεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαδφζεηο απηέο".  
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νηθνπκεληθνχ αηηήκαηνο ηζρχνο, εκπεξηέρεη ζε κεγάιν βαζκφ ππνθξηζία, έρεη ζεκείν 

αλαθνξά ηεο ηηο δηεζλείο ζρέζεηο ησλ κεηαλεσηεξηθψλ θξαηψλ ζε κηα επνρή 

δξαζηηθψλ αλαθαηαηάμεσλ θαη αλαδηάηαμεο ηνπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη ζηξαηεγηθνχ ράξηε ππφ ηελ θαηαιπηηθή δπλακηθή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ππαθνχεη πξσηίζησο ζηα ζπκθέξνληα ησλ ηζρπξφηεξσλ απ‟ απηά 

θαη ησλ θπξίαξρσλ δπλάκεψλ ηνπο θαη είλαη εθ πξννηκίνπ ηδενινγηθά θνξηηζκέλε θαη 

θαηεπζπλφκελε, θαζψο κέζσ απηήο νη ηζρπξέο θξαηηθέο νληφηεηεο απνθηνχλ ηε 

δπλαηφηεηα λα «θάλνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο νηθνπκεληθή κέξηκλα ησλ 

άιισλ» (Lewis, 1988). Δμ νπ θαη ε αληίθαζε κεηαμχ ηνπ ιφγνπ ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ πνπ πηνζεηνχλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, νη νπνίεο ηνλ αθπξψλνπλ, φπσο 

θαη ε «λνκηκνπνηεκέλε» αχμεζε ησλ παξαβηάζεψλ ηνπο, ζπλεγνξνχζεο ηεο 

Σερλνινγηθήο Δπαλάζηαζεο θαη ππνβνεζνχλησλ ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη … παξαθνινχζεζεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο   

 

Η ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

4.1. (Προζδι)Οριζμός και περιετόμενο ηφν «προζφπικών 

δεδομένφν» 

Ο φξνο «πξνζσπηθά δεδνκέλα», γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νπνίσλ εγείξνπκε 

αμίσζε πξνο ηελ Πνιηηεία, εκπεξηέρεη, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 2472/1997, νπνηαδήπνηε 

πιεξνθνξία αλαθέξεηαη θαη πεξηγξάθεη έλα θπζηθφ πξφζσπν, λννχκελν σο 

«ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ»
27

, απφ φπνηα πεγή θη αλ πξνέξρεηαη απηή θαη φπνηα 

ζηνηρεία θη αλ παξέρεη γηα ηνλ θάηνρφ ηεο, ηα νπνία ζπλζέηνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά 

ηνπ: ζηνηρεία αλαγλψξηζήο ηνπ (νλνκαηεπψλπκν, ειηθία, θαηνηθία, επάγγεικα, 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε), θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, εθπαίδεπζε, εξγαζία, νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ελδηαθέξνληα, δξαζηεξηφηεηεο, ζπλήζεηεο … (Παλαγνπνχινπ – 

Κνπηλαηδή, 2012). ‟ απηέο ηηο «αβιαβείο» πιεξνθνξίεο, ε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ δελ αληηκεησπίδεηαη, ζπλήζσο, κε αλεζπρία απφ ην άηνκν (θαη θαθψο), 

αληηπαξαβάιινληαη εθείλεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ «ζθιεξφ ππξήλα» ηεο ηδησηηθήο ηνπ 

δσήο θαη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ην «βηνπνξηξαίην» ηνπ, ηηο νπνίεο ην ίδην ζεσξεί ηδησηηθέο θαη 
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Ν. 2472/1997, άξζξν 2, εδ. α΄: «Γεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θάζε πιεξνθνξία πνπ 

αλαθέξεηαη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. Γελ ινγίδνληαη σο δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηα 

ζηαηηζηηθήο θχζεσο ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, απφ ηα νπνία δελ κπνξνχλ πιένλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ». 

Ν. 2472/1997, άξζξν 2, εδ. γ΄: «“Τπνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ”, ην θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ηα δεδνκέλα, θαη ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα είλαη γλσζηή ή κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, δειαδή 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ακέζσο ή εκκέζσο, ηδίσο βάζεη αξηζκνχ ηαπηφηεηαο ή βάζεη ελφο ε 

πεξηζζφηεξσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ππφζηαζή ηνπ απφ άπνςε θπζηθή, 

βηνινγηθή, ςπρηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ή θνηλσληθή». 
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«επαίζζεηεο» θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ επηζπκεί λα απαγνξεχζεη ή λα πεξηνξίζεη ηε 

ζπιινγή, ηε ρξήζε θαη ηε δηάδνζή ηνπο 28. 

Χζηφζν, ε ζηεγαλή δηάθξηζε κεηαμχ «απιψλ» θαη «επαίζζεησλ» πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα πνπ εμαθνινπζεί λα δίλεηαη απφ ηα άηνκα 

ζηε δεκφζηα έθζεζε ησλ «αλψδπλσλ» γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηε δξάζε ηνπο 

πιεξνθνξηψλ, πνπ ε δεκνζηνπνίεζή ηνπο δελ ζίγεη θαη‟ απφιπην ηξφπν ηελ αμία θαη 

ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο, θαη ησλ πην πξνζσπηθψλ θη εκπηζηεπηηθψλ, ε απνθάιπςε ησλ 

νπνίσλ εγείξεη δεηήκαηα πξνζβνιήο ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο, δελ 

έρνπλ λφεκα ζηηο κέξεο καο, πνπ ηα φξηα κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ έρνπλ 

«επειηθηνπνηεζεί» εμαηηίαο ηεο αλάπηπμεο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη ηεο 

ςεθηνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Με ηελ ςεθηνπνίεζή ηεο ε πιεξνθνξία -πνπ, γηα λα ζπκεζνχκε ηνλ R. W. 

Severson (1997), είλαη έλα ηφζν παιηφ ζέκα φζν νη ιφθνη θαη ηα βνπλά- θαη ηελ 

θπθινθνξία ηεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ αλά ηελ πθήιην θαη πξνο εθαηνκκχξηα 

αλψλπκνπο απνδέθηεο ζε κεδεληθφ ρξφλν, απνθηά λέεο δηαζηάζεηο, θαζψο γίλεηαη 

εχθνια αλαδεηήζηκε, πξνζβάζηκε θαη δηεξεπλήζηκε. Υάξε ζηηο λέεο ηεο ηδηφηεηεο, 

αλαβαζκίδεηαη θαη απνθηά κεγάιε αμία, αιιά θαζίζηαηαη, ηαπηφρξνλα, δπλάκεη 

απεηιή γηα ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, θαη κάιηζηα, κε αλαγλσξίζηκε απφ ηνπο 

ιηγφηεξν εμνηθεησκέλνπο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηνπο κε επαξθψο κπεκέλνπο ζηε 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη νπνίνη αγλννχλ βαζηθέο πηπρέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ. Κη 

απηφ, γηαηί ε δεκνζίεπζε θάζε πιεξνθνξίαο ζρεηηθήο κε ην πξφζσπν θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην Γηαδίθηπν, θαηαγξάθεηαη ρσξίο δπλαηφηεηα δηαγξαθήο 

«θαηαδηψθνληαο» εο αεί ηνλ θνξέα ηεο (Παλαγνπνχινπ – Κνπηλαηδή, 

2012)
29

,απνζεθεχεηαη θαη δηαδίδεηαη ζε έλα κε ειεγρφκελν θνηλφ (Φνπληεδάθε, 

2012), ην νπνίν έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηε ζπλδέζεη κε άιιεο, λα ηηο ζπζρεηίζεη, λα ηηο 

ζπγθξίλεη θαη λα ηηο επεμεξγαζηεί κέζσ ηεο ζχγρξνλεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο, 
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Ν. 2472/1997, άξζξν 2, εδ. β΄: «“Δπαίζζεηα δεδνκέλα”, ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηε θπιεηηθή ή 

εζληθή πξνέιεπζε, ζηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ζηε 

ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ζηελ πγεία, ζηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη ζηελ εξσηηθή δσή, 

ζηα ζρεηηθά κε πνηληθέο δηψμεηο ή θαηαδίθεο, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε ζπλαθείο κε ηα αλσηέξσ 

ελψζεηο πξνζψπσλ». 
29

«Σν δηαδίθηπν δελ μερλάεη, δελ δίλεη κία δεχηεξε επθαηξία δηαγξαθήοκίαο καχξεο ζειίδαο ζηε δσή 

ηνπ αηφκνπ … Σν δηαδίθηπν δελ είλαη, σζηφζν, κλεζίθαθν, είναι απλώρ μνήμον» (ε έκθαζε, δηθή 

κνπ), ζ. 187. 
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θαζηζηψληαο ην άηνκν «δηαθαλέο» ζηνλ δεκφζην ρψξν θαη ππνβηβάδνληάο ην ζε 

«πιεξνθνξηαθφ αληηθείκελν», θαζψο ε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ην αθνξνχλ 

γίλεηαη εξήκελ ηνπ, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ή ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ (Μήηξνπ, 2001). 

Οη επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ε «απνμέλσζε» ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηνλ θνξέα 

θαη ην αξρηθφ πεξηβάιινλ ηεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο ησλ «απιψλ» 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ -ηα νπνία αλάγνληαη ζηελ εμσηεξηθή πξνζσπηθή ζθαίξα ηνπ 

ππνθεηκέλνπ, ηελ επαγγεικαηηθή ή θνηλσληθή δσή ηνπ κε θιαζηθφηεξα παξαδείγκαηα 

ην φλνκα θαη ηελ εηθφλα ηνπ- θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο ζε άιια πεξηβάιινληα γηα 

ιφγνπο μέλνπο πξνο εθείλνπο ηεο αξρηθήο ζπιινγήο θαη απνζήθεπζήο ηνπο, 

απνδεηθλχνληαη ζαθψο νδπλεξφηεξεο, φηαλ πεξλνχκε ζηα «επαίζζεηα» πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. Αλαθεξφκαζηε ζ‟ εθείλα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηα νπνία θαιχπηνπλ κηα 

εζψηεξε ζθαίξα ηνπ αηφκνπ -ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ηδηαίηεξνπ εθείλνπ ρψξνπ 

δηακφξθσζεο ηεο απηνλνκίαο θαη ηνπ απηνθαζνξηζκνχ ηνπ (Αθξηβνπνχινπ, 2011)- 

θαη είλαη ηδηαίηεξα πεξηεθηηθά, θαζψο ελζσκαηψλνπλ πνιπζρηδείο πιεξνθνξίεο πνπ 

άπηνληαη εηδηθφηεξσλ νπζηαζηηθψλ πηπρψλ ηεο πην πξνζσπηθήο δσήο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ ηνπο θαη ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ε εζληθή 

θαηαγσγή, νη πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ε πγεία θαη ε εξσηηθή ηνπ 

δσή, ηα νπνία είλαη κνλαδηθά θαη δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε θαλέλαλ άιινλ. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα δεδνκέλα απηά απνθηνχλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ «επσλχκσλ» 

πιεξνθνξηψλ (DeCew, 2004), θαζψο επηηξέπνπλ ηελ εγγελή θαη άκεζε δηαζχλδεζή 

ηνπο κε ηνλ θνξέα ηνπο (Ιγγιεδάθεο, 2003), πνπ ε επεμεξγαζία θαη ε δεκνζηνπνίεζή 

ηνπο -κέζσ ησλ ειεθηξνληθά εμειηγκέλσλ κέζσλ ελεκέξσζεο θη επηθνηλσλίαο- 

κπνξεί λα απνδψζεη ζην ζχλνιφ ηεο ηελ εηθφλα ηνπ αηφκνπ ζπλζέηνληαο πηπρέο ηεο 

ηαπηφηεηαο, ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηεο δηαθνξεηηθφηεηάο ηνπ θαη απνθαιχπηνληαο 

πξνζσπηθέο επηινγέο, κέζα απφ ηηο νπνίεο, ηειηθά, απηνπξνζδηνξίδεηαη 

(Αθξηβνπνχινπ, 2009). 

Τπ‟ απηή ηελ άπνςε, ε ζπιινγή θαη ε δηαθίλεζε ησλ «απιψλ» πιεξνθνξηψλ, 

νη νπνίεο ζπλδένληαη κε επηκέξνπο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη 

ην εμαηνκηθεχνπλ ζηελ θνηλσληθή ηνπ δσή, είλαη δπλαηφλ λα πξνζβάιινπλ ηε θπζηθή 

θαη εζηθή αθεξαηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ. Γελ παξαβηάδνπλ, σζηφζν, δξαζηηθά ηελ 

ηδησηηθή ηνπ δσή, φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

«επαίζζεησλ» πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, πνπ ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο θχζεο ηνπο 
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δηεπθνιχλεη ηελ απψιεηα ειέγρνπ ηνπ πξνζψπνπ επί ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπ (DeCew, 

1997), ππφ ηε ζθέπε ηεο νπνίαο έρεη ηελ ειεπζεξία λα δηαπιάζεη θαη λα αλαπηχζζεη 

απξφζθνπηα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, λα επηιέγεη ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη 

έθθξαζεο, λα πξνθξίλεη ελαιιαθηηθέο ζπκπεξηθνξέο, λα δηακνξθψλεη θαη λα 

πξνβάιιεη ηελ απηνεηθφλα ηνπ ζπγθξνηψληαο κηα δηαθξηηή ηαπηφηεηα ζηε βάζε ελφο 

ζπλφινπ αξρψλ θαη αμηψλ πνπ ην ίδην ζεσξεί δφθηκεο θαη επηζπκεηέο. Δπνκέλσο, ε 

αδπλακία επνπηείαο ηεο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εζψηαηε ηδησηηθή 

ηνπ ζθαίξα θαη ε απψιεηα ειέγρνπ επί ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ δελ 

επηζπκεί λα θαηαζηνχλ γλσζηέο ζην πεξηβάιινλ, πεξηζηέιινπλ ηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο θαη δξάζεο ηνπ αηφκνπ, ζέηνπλ ζε δηαθηλδχλεπζε ηελ απηνλνκία ηνπ λα 

δηακνξθψλεη θαη λα απνιακβάλεη ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ έρεη 

επηιέμεη θαη πξνζβάιινπλ ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ «αμία» ηνπ, ηειηθά, σο 

αλζξψπηλνπ φληνο (DeCew, 1997).Δπηθέξνπλ, σο απνηέιεζκα, κηα ζεηξά απφ 

νδπλεξέο γη‟ απηφ ζπλέπεηεο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δεκία, 

ηελ έθζεζή ηνπ ζε δηαθξίζεηο εμαηηίαο ηαπηνηηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ (πρ. ζην 

ρψξν ηεο εξγαζίαο), ηελ απνκφλσζε, ηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε ή ηνλ 

ζηηγκαηηζκφ έσο ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρεηξαγψγεζή ηνπ, πνπ ηνπ δεκηνπξγνχλ 

αίζζεκα γεληθεπκέλεο αλαζθάιεηαο θαη ην σζνχλ -γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ θάζε 

ζπκπεξηθνξά θαηεπζπλφκελε απφ πξνθαηάιεςε ή ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο- ζηελ 

πηνζέηεζε κηαο πην θνκθνξκηζηηθήο δσήο αλαγθάδνληαο ην λα πεξηνξίζεη ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ αηνκηθφηεηα, ηελ έθθξαζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ, κε 

θαηάιεμε ηελ θξίζε ηαπηφηεηαο θαη ηελ απψιεηα ηνπ απηνζεβαζκνχ ηνπ (Solove, 

2006). 

Σν γεγνλφο, σζηφζν, φηη ε δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο ζηα επαίζζεηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε νιηθή απψιεηα ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

αηφκνπ λα δηακνξθψλεη άπνςε γηα ηε δσή ηνπ θαη λα ηε δεη ζχκθσλα κ‟ απηή 

επηηπγράλνληαο ηελ απηνπξαγκάησζή ηνπ (Westin, 1967), δελ ζεκαίλεη φηη νη 

επηπηψζεηο ηεο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο θαη ησλ «απιψλ» πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

είλαη ακειεηέαο ζεκαζίαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ 

πξνζψπνπ απφ θάζε ινγήο παξέκβαζε πνπ πεξηνξίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη ηελ 

ειεπζεξία λα ζπγθξνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ «κέηξα θαη ζηαζκά». 

Αθφκε θαη ε πην αζήκαληε πιεξνθνξία, «αβιαβήο», φηαλ παξνπζηάδεηαη 
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κεκνλσκέλε, απνθηά πιεξνθνξηαθή αμία θαη θαζίζηαηαη επηθίλδπλε θαη πξνζβιεηηθή 

γηα ηελ απηνλνκία θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ, εάλ ηχρεη επεμεξγαζίαο, 

ηαπηνπνηεζεί, ζπλδπαζηεί κε άιιεο απφ ην πεξηβάιινλ εληφο ηνπ νπνίνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη αμηνινγείηαη (Μήηξνπ, 2001)θαη ζπζρεηηζζεί κε «επψλπκεο», 

ηδίσο, πιεξνθνξίεο ή δεδνκέλα ζπλεηζθέξνληαο ζηε ζθηαγξάθεζε ελφο δηεμνδηθνχ 

ςπρνγξαθήκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ, πξνζηηνχ ζε κεγάιν θχθιν πξνζψπσλ 

(Παλαγνπνχινπ-Κνπηεληδή, 2012). 

Η ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ απμεκέλσλ πνζνηηθά θαη εμεηδηθεπκέλσλ πνηνηηθά 

θηλδχλσλ πνπ δεκηνπξγεί ε ηερλνινγηθή δπλαηφηεηα δηείζδπζεο ζηελ ηδησηηθή δσή 

ηνπ πξνζψπνπ κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο δηάρπζεο ησλ πάζεο θχζεσο 

πιεξνθνξηψλ -«απιψλ» ή «επψλπκσλ»- πεξί απηνχ, δελ είλαη πξφζθαηε. Ήδε απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 επηζεκάλζεθε ε αχμεζε ηεο έληαζεο θαη ηνπ βαζκνχ  

πξνζβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθφηεηα, σο αμίσζεο ζεβαζκνχ ηνπ 

απνξξήηνπ ηεο πξνζσπηθήο ζθαίξαο -ηφζν κε ηελ αξλεηηθή φζν θαη κε ηε ζεηηθή ηεο 

κνξθή- αιιά θαη ε πνηνηηθή δηάζηαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ εγθπκνλνχζε ε αλαδπφκελε 

Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα ηελ απηνλνκία ηνπ αηφκνπ, ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ θαζηζηψληαο ηνλ «δηαθαλή» ζηνλ 

θνηλσληθφ θαη δεκφζην ρψξν θαη επάισην ζε θάζε είδνπο θαηαπηεζηηθή, 

ρεηξαγσγεηηθή, ειεγθηηθή ή παηεξλαιηζηηθή ζπκπεξηθνξά. Ο «δηαθαλήο πνιίηεο» ή ε 

«δηαθαλήο θνηλσλία» βξέζεθαλ ζην επίθεληξν κηαο κεγάιεο ζπδήηεζεο επηζηεκφλσλ 

απφ δηαθνξεηηθά πεδία, νη νπνίνη δηέβιεπαλ ζηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο ηνπο 

θηλδχλνπο κηαο άλεπ πξνεγνπκέλνπ δπλαηφηεηαο ειέγρνπ ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο 

ηνπ αηφκνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο «Παλνπηηθνχ» θαηά ην πξφηππν εθείλνπ ηνπ 

Bentham (Borovic, 1995), πνιχ πην πξνεγκέλνπ, φκσο, θαη θαηαιπηηθνχ γηα ηελ 

αηνκηθή θαη ηελ θνηλσληθή δσή. Σν λέν «Παλνπηηθφ» δελ πεξηνξηδφηαλ ζε θιεηζηέο 

επηηεξνχκελεο θνηλφηεηεο. Αθνξνχζε πξννπηηθά ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο εθπιεξψλνληαο θαη δηεπξχλνληαο ηελ Οξγνπειηαλή 

πξνθεηείαζηε δπζηνπηθή θνηλσληθν-πνιηηηθή λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα (Orwell, 

1949)γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαζεζηψηνο γεληθεπκέλεο θαη ζπλερνχο επηηήξεζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο φρη κφλνλ απφ κηα αφξαηε απνιπηαξρηθή θξαηηθή εμνπζία αιιά θαη 

απφ άιια θέληξα εμνπζίαο, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά, θαζψο θαη απφ θάζε άηνκν 
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πνπ έρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν θαη ζηηο πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο ζπιιέγεη θαη 

δεκνζηνπνηεί. 

Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχζαλ ηφζν νη πνηθίιεο 

δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο θαη δηάρπζεο ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ φζν θαη ε 

επξεία ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αδπλακίαο ηνπ αηφκνπ λα έρεη επνπηεία ηεο ρξήζεο ηνπο, 

έγηλε θαλεξφ φηη ην ζεζκηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα, σο αμίσζε 

ζεβαζκνχ  ηνπ απφξξεηνπ ηεο πξνζσπηθήο δσήο, παξείρε αλαγθαία κελ –αλεπαξθή, 

σζηφζν, πξνζηαζία ζην άηνκν, θαζψο δελ εκπεξηείρε ηε δηάζηαζε ηεο 

πιεξνθνξηαθήο ηδησηηθφηεηαο (Cheh, 2001)
30

. Η κεηάιιαμε ηεο ηδησηηθφηεηαο πνπ 

είραλ ζπλεπηθέξεη νη κεηαζρεκαηηζκνί ηεο ηερλνινγίαο, ήγεηξε θηινζνθηθά, πνιηηηθά 

θαη λνκηθά δεηήκαηα θαη αλήγαγε ζε επηηαθηηθφ αίηεκα ηε δηεχξπλζε ηνπ 

πξνζηαηεπηένπ αγαζνχ, ην νπνίν δε πεξηνξηδφηαλ πιένλ ζηελ αμίσζε γηα πξνζηαζία 

ηεο «αλελφριεηεο ηδησηηθήο δσήο» αιιά επεθηεηλφηαλ θαη ζηελ άζθεζε ειέγρνπ επί 

ησλ ηδίσλ, πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Καηά ζπλέπεηα, θαζίζηαην επηβεβιεκέλε ε 

επέθηαζε ηεο θαλνληζηηθήο πξνζηαζίαο ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε έλα θπζηθφ πξφζσπν, αλεμάξηεηα απφ ην αλ εκπίπηνπλ ζ‟ απηφλ ηνλ 

ρψξν πνπ ην ίδην αληηιακβάλεηαη σο ηδησηηθή ζθαίξα, κε ηελ εθρψξεζε ζην ίδην ηνπ 

δηθαηψκαηνο λα απνθαζίδεη πνηεο, πφηε, πψο θαη ζε πνηα έθηαζε ζα γίλνπλ γλσζηέο 

ζε ηξίηνπο(Westin, 1967). 

Τπ‟ απηφ ην πξίζκα, ην αλαπφδξαζηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηερλνινγηθή 

εμέιημε αίηεκα γηα πιεξνθνξηαθφ απηνθαζνξηζκφ, ην νπνίν δηεχξπλε ηελ έλλνηα ηεο 

ηδησηηθφηεηαο ζηελ θιαζηθή ηεο κνξθή αμηψλνληαο ηελ επέθηαζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

αηφκνπ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα (ζπκ)πξνζδηνξηζκφ εθείλσλ ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηνπ πνπ επηζπκεί λα είλαη απξφζβιεηα απφ δεκφζην έιεγρν (Μήηξνπ, 

2001), κεηαθξάζηεθε -ζε επίπεδν λνκηθφ- αθελφο, ζε έλα θαλνληζηηθφ πιέγκα 

πξνυπνζέζεσλ, φξσλ εμνπζηψλ θαη απαγνξεχζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ ειεθηξνληθή 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη αθεηέξνπ, ζηελ 

θαζηέξσζε ελφο πεξηνξηζηηθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αξρψλ, δηθαησκάησλ θαη 

                                                           
30

πσο εχζηνρα παξαηεξεί ε  M. Cheh, κπνξεί θαλείο λα πξναζπίζεη ηελ ηδησηηθή ζθαίξα ηνπ κφλν 

εάλ κείλεη ζην ζπίηη ηνπ κε θιεηζκέλα ηα παληδνχξηα θαη απνζπλδεδεκέλα ηειέθσλα θαη ππνινγηζηέο. 
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εγγπήζεσλ αιιά θαη δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ εληφο ηνπ νπνίνπ θαζίζηαηαη ζεκηηή 

ε κε εμνπζηνδνηεκέλε ρξήζε ή ε απνθάιπςή ηνπο ζε άιινπο (Υξπζφγνλνο, 2002). 

 

4.2 Σο δικαίφμα ζηην προζηαζία ηφν προζφπικών δεδομένφν: Ένα 

«νέο» δικαίφμα ζηην υηθιακή εποτή; 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ εκθαλίδεηαη σο έλα ζρεηηθά «λέν» δηθαίσκα –παξάγσγν ηεο ξαγδαίαο 

αλάπηπμεο, θαηά ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα, ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

απεηιψλ γηα ηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ αηφκνπ πνπ εγθπκνλεί ε απμαλφκελε ηάζε 

ζχλδεζήο ηεο κε κνληέια επηηήξεζεο θη ειέγρνπ ζηε ζχγρξνλε «πεηζαξρηθή 

θνηλσλία» ηεο ςεθηαθήο «θπβεξλεζηκφηεηαο», γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνπο 

θνπθστθνχο φξνπο νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ ηδηαίηεξα εχζηνρα ηε ζεκεξηλή θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Πξφθεηηαη γηα έλα δηθαίσκα εηεξναλαθνξηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο 

αλαγλσξίδεηαη ζε αλαθνξά, θπξίσο, κε ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα, ζην πιαίζην 

ηεο νπνίαο αλαπηχζζεηαη, αλαιχεηαη θαη εξκελεχεηαη πξνάγνληαο, παξάιιεια, θη 

ελδπλακψλνληαο ην λφεκα, ηελ εζηθή θαη ηελ αμία ηεο(Αθξηβνπνχινπ, 2011).Τπ‟ 

απηή ηελ έλλνηα, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ 

ηαπηίδεηαη κε απηφ ηεο ηδησηηθφηεηαο, ζπλεγνξεί, φκσο, πξαθηηθά, εζηθά θαη λνκηθά 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνθαλψλ δηαθηλδπλεχζεσλ πνπ δεκηνπξγεί γηα ηελ 

ηδησηηθή δσή ε παλνπηηθή «θνηλσλία ηεο γλψζεο» (πιεξνθνξίαο) ζπκβάιινληαο ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο αμίσζεο γηα ηελ 

εζηθή θαη δηθαητθή θαηνρχξσζή ηεο (Αθξηβνπνχινπ, 2011). 

Σν δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα, απνηειεί, σο γλσζηφλ, δηηηήο θχζεο 

δηθαίσκα –αξλεηηθφ θαη ζεηηθφ, ηαπηφρξνλα. Με ηελ πξψηε ηνπ ηδηφηεηα αλαθέξεηαη 

ζηελ αμίσζε ηνπ πξνζψπνπ λα κελ πθίζηαηαη παξεκβάζεηο ζηελ ηδησηηθή ηνπ ζθαίξα 

απφ ηελ θξαηηθή εμνπζία θαη ηξίηνπο
31

 θαη θαηνρπξψλεη ζπληαγκαηηθά ην 

                                                           
31

Άξζξν 25, παξ. 1, εδ. γ΄ ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ πληάγκαηνο ηνπ 2001:«Σα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ 

σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινχλ 

ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο. ια ηα θξαηηθά φξγαλα ππνρξενχληαη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

αλεκπφδηζηε θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζή ηνπο. Σα δικαιώμαηα αςηά ιζσύοςν και ζηιρ ζσέζειρ 

μεηαξύ ιδιωηών ζηιρ οποίερ πποζιδιάζοςν. Oη θάζε είδνπο πεξηνξηζκνί πνπ κπνξνχλ θαηά ην 

χληαγκα λα επηβιεζνχλ ζηα δηθαηψκαηα απηά πξέπεη λα πξνβιέπνληαη είηε απεπζείαο απφ ην 
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απαξαβίαζην ηνπ ηδησηηθνχ ηνπ βίνπ απφ «δηεηζδχζεηο» ηνπ θξάηνπο (Γαγηφγινπ, 

2010) ζσξαθίδνληαο ην άηνκν απέλαληη ζηε δεκφζηα-θξαηηθή εμνπζία, ε νπνία 

ππνρξενχηαη λα απέρεη απφ πξάμεηο πξνζβνιήο πνπ ζίγνπλ ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα 

ειέγρεη εζψηαηεο πηπρέο ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο (Βνπηζάθεο, 2004). Με ηε δεχηεξε, 

απνδέρεηαη ηελ αμίσζε ηνπ πξνζψπνπ πξνο ηελ Πνιηηεία λα ππνζηεξίδεη ηελ 

νινθιήξσζε θαη απφιαπζε ηεο ηδησηηθήο ηνπ δσήο θαη ηνπ παξέρεη πξνζηαζία, σο 

ηδηψηε ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ θνηλσληθν-πνιηηηθή δσή (Μαπξηάο, 1982), 

απφ πξάμεηο πξνζβνιήο ηνπ ππξήλα ηεο ηδησηηθήο ηνπ ζθαίξαο κέζσ ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο απφ ηδηψηεο απφξξεησλ πηπρψλ ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δσήο32, κε 

ζπλέπεηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπ λα αλαπηχζζεη απξφζθνπηα ηελ 

πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα βηψλεη ηε δσή ηνπ φπσο ην ίδην επηζπκεί θαη νξίδεη. Τπ‟ 

απηή ηελ άπνςε, ν λνκνζέηεο -αιιά θαη ν εθαξκνζηήο ηνπ δηθαίνπ- αθελφο, 

αλαγλσξίδεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

δηθαηψκαηνο ηνπ πξνζψπνπ ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη αθεηέξνπ, επηξξίπηεη ζηελ θξαηηθή 

εμνπζία ηελ επζχλε γηα πηζαλέο παξαβηάζεηο ηεο ηδησηηθήο ηνπ ζθαίξαο εθ κέξνπο 

ηδησηψλ-εθφζνλ δελ έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ή ηελ θχξσζή ηνπο- πνπ 

θαζηζηνχλ ην άηνκν αλειεχζεξν, επάισην, ρεηξαγσγήζηκν θαη εμαξηψκελν φζνλ 

αθνξά ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, πνπ ζπληζηά ππξήλα ηεο ηδησηηθφηεηαο. 

ηελ πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη φισλ ησλ επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ φρη κφλνλ ην εμαηνκηθεχνπλ αιιά θαη ην θαζηζηνχλ πνηνηηθά 

δηαθνξεηηθφ, έξρεηαη λα ζπκβάιεη ε αμίσζε ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ δηθαηψλνληαο ηνλ ηδηφκνξθν ραξαθηήξα ηνπ δηθαηψκαηνο, σο εζηθά 

ζεκειησκέλνπ ζ‟ απηφ ηεο ηδησηηθήο δσήο –ηεο νπνίαο, ηαπηφρξνλα, εγγπάηαη ηελ 

πξνζηαζία απφ πξνθιήζεηο πνπ απνξξένπλ θαη εληείλνληαη εμαηηίαο ηεο ηερλνινγηθήο 

εμέιημεο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ξνψλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηεο ζπλερνχο επηηήξεζεο 

(Μήηξνπ, 2001).  

                                                                                                                                                                      
χληαγκα είηε απφ ην λφκν, εθφζνλ ππάξρεη επηθχιαμε ππέξ απηνχ θαη λα ζέβνληαη ηελ αξρή ηεο 

αλαινγηθφηεηαο». 
32

Άξζξν 9Α ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ πληάγκαηνο ηνπ 2001: «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηε 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, φπσο  

λφκνο νξίδεη». 
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Η πξνζηαζία, σζηφζν, ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ απφ θάζε ινγήο 

εηζβνιή ή παξέκβαζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνπ ρψξν θαη απφ θάζε είδνπο θαηαπηεζηηθή ή 

ειεγθηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπλδέεηαη αλαπφδξαζηα κε ην δηθαίσκά ηνπ λα αλαπηχζζεη 

ειεχζεξα θη απηφλνκα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαηά ηελ δξαζηήξηα ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ θνηλσληθή δσή-σο ελεξγνχ ππνθεηκέλνπ αιιά θαη φζνλ αθνξά ζηηο ζρέζεηο ηνπ 

κε ηνπο άιινπο- επεθηείλνληαο ηελ ηδησηηθφηεηα πέξα απφ ηνλ ρψξν ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλφκαζηε σο «ζηελά πξνζσπηθή ζθαίξα» (Μήηξνπ, 2001). ‟ απηφ ην 

πιαίζην, ην δηθαίσκα ζηνλ πιεξνθνξηαθφ απηνθαζνξηζκφ κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζπλαξηάηαη, επίζεο, θαη κε ηελ αμίσζε ηεο απξφζθνπηεο 

αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ζηνλ θνηλσληθφ ζηίβν ζηε βάζε ηεο 

ειεπζεξίαο ηνπ λα απνθαζίδεη θαη λα επηιέγεη ηξφπνπο ζθέςεο, δξάζεο θαη δσήο 

ρσξίο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο θαη ειέγρνπο. Χο εηεξναλαθνξηθφ, κ‟ άιια ιφγηα, 

δηθαίσκα, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, εθπνξεχεηαη 

θαη απφ απηφ ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηαο -σο δηαθξηηνχ δηθαηψκαηνο αιιά 

θαη πξνέθηαζεο απηνχ ηεο ηδησηηθήο δσήο- κε θεληξηθή έλλνηά ηνπ ηελ αθεξαηφηεηα 

ηνπ πξνζψπνπ, θπζηθή, πλεπκαηηθή θαη ςπρηθή, θαηά ηελ εμσηεξίθεπζή ηνπ ζηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή θαη ζηελ επαθή ηνπ κε άιια κέιε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ (Μήηξνπ, 2001). 

Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζπλδέεηαη -ρσξίο λα ηαπηίδεηαη- θαη κνηξάδεηαη κεηαμχ ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ζηε βάζε ηεο δηάθξηζεο «απιά - 

επαίζζεηα» δεδνκέλα πνπ εηζήγαγε ν Ν. 2472/1997, ε νπνία, σζηφζν, πφξξσ απέρεη 

απφ ηνπ λα είλαη ζηεγαλή, αθνχ, ζηελ νπζία, ην πξψην δηθαίσκα εθπνξεχεηαη απφ ην 

δεχηεξν, ηνπ νπνίνπ ζπληζηά πξνέθηαζε (Αθξηβνπνχινπ, 2011). πγθεθξηκέλα, ε 

αμίσζε ζηελ πξνζηαζία ηεο ειεχζεξεο θη απξφζθνπηεο αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ζηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε, πνπ ζπληζηά έλα γλήζην, απφιπην θαη 

πιήξνπο ηζρχνο αηνκηθφ δηθαίσκα κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο θαη επξχηαηνπ 

πεξηερνκέλνπ, θαζψο ελζσκαηψλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηελ πξνζηαζία ησλ νπνίσλ θαζηζηά επηβεβιεκέλε ε εμέιημε ηεο 

δσήο θαη ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο (Παπαλησλίνπ, 1983), ζπλαξηάηαη 

άκεζα κε ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αγαζνχ ηνπ απνξξήηνπ ηεο ηδησηηθήο δσήο. Κη απηφ, 

γηαηί ε άζθεζή ηνπ πξνυπνζέηεη θαη πξναπαηηεί ηελ χπαξμε κηαο βηνηηθήο πεξηνρήο 
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απφξξεηεο θαη απαξαβίαζηεο -ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο- απφ ηξίηνπο, 

έλαλ ηδησηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν ην θάζε άηνκν επηιέγεη θαη ζρεδηάδεη ηνπο ηξφπνπο 

έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζα εθαξκφζεη θαηά ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ 

δεκφζην ρψξν, φπσο εληάζζεηαη ζηελ θνηλσλία ηνπ θαη φπσο αλαγλσξίδεηαη θη 

επηθνηλσλεί κε απηήλ σο ππνθείκελν νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηθψλ 

ζρέζεσλ
33

.  

‟ απηφ ην πιαίζην, ηα δχν δηθαηψκαηα ζπλδένληαη κε κηα ζηελή ζρέζε -ε 

νπνία δηθαηνινγεί θαη ην γεγνλφο φηη αξθεί ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ελφο 

κφλνλ εθ ησλ δχν γηα λα επεθηαζεί ε αμίσζε πξνζηαζίαο θαη ζην άιιν, σο 

ζπλαγφκελνπ απ‟ απηφ
34

- παξφιν πνπ ζπληζηνχλ δηαθξηηά δηθαηψκαηα ηφζν σο πξνο 

ηνλ ραξαθηήξα ησλ επηκέξνπο γλσξηζκάησλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

πξνζηαηεχνπλ φζν θαη σο πξνο ην είδνο ησλ αμηψζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ζην άηνκν 

απηφ ε πξνζβνιή ηνπο. Σν δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζην επίθεληξν ηνπ νπνίνπ 

ηίζεηαη ε έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο -ζσκαηηθήο, πλεπκαηηθήο, ςπρηθήο- θαη ε 

πξνζηαζία ηεο  θαηά ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ζηνλ δεκφζην ρψξν, εκπεξηέρεη 

επηκέξνπο δηθαηψκαηα ηα νπνία δηαζέηνπλ ηφζν άπιν φζν θαη πιηθφ ραξαθηήξα θαη 

κπνξνχλ λα απνηηκεζνχλ κε νηθνλνκηθνχο φξνπο, ελψ, ζε αληίζεζε κε απηφ, ην 

δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα, ρσξίο λα αθίζηαηαη επαθήο κε ηελ θνηλσλία, αληηηίζεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηε δηακφξθσζε 

ηνπ εαπηνχ καο, ηεο ηαπηφηεηάο καο ζην επίπεδν ηεο εζσηεξηθήο ζθαίξαο, ε 

πξνζβνιή ηεο νπνίαο γελλά αμηψζεηο εζηθήο, θπξίσο,  κνξθήο. Πξφθεηηαη, ζπλεπψο, 

γηα δπν μερσξηζηά δηθαηψκαηα κε κηα θνηλή, φκσο, ηδηφηεηα, ππφ ηελ έλλνηα ηεο απφ 

θνηλνχ ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ ελνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζψπνπ ζηνλ 

εζσηεξηθφ/ηδησηηθφ ρψξν θαη ηνλ εμσηεξηθφ/θνηλσληθφ, ζηελ νπνία νθείιεηαη θαη ν 

                                                           
33

Ο ζπζρεηηζκφο ησλ δχν δηαθξηηψλ, θαηά ηα άιια, δηθαησκάησλ ππνγξακκίδεηαη ζηελ απφθαζε 

4701/2002 ηνπ Γηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «Η ηδησηηθή δσή ζπληζηά ηνλ ππξήλα ηεο 

αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Με άιια ιφγηα, ε ηδησηηθή δσή ηειεί ζε εγγελή 

θαη κάιηζηα θεληξηθή ζρέζε πξνο ηελ ζεκειηψδε αμία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Ο ηδησηηθφο βίνο, ε 

ειεπζεξία θαη ε αμία ηνπ αλζξψπνπ ηεινχλ ζε ηέηνηα ζρέζε ψζηε ε απνπζία ή ε δηαθηλδχλεπζε ελφο 

απφ ηα ηξία δηθαηψκαηα πιήηηεη ζνβαξά ην άιιν». 
34

Βι. ην άξζξν 8, παξ. 1 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πεξί ηνπ 

Γηθαηψκαηνο ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ην νπνίν ζπλζέηεη αμηψζεηο πνπ 

ζπλδένληαη ηφζν κε ηελ ηδησηηθφηεηα φζν θαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα: «Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα 

ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο ηνπ δσήο, ηεο θαηνηθίαο ηνπ θαη ηεο αιιεινγξαθίαο 

ηνπ». 
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κεηεσξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αλάκεζά 

ηνπο.  

ηελ Διιάδα, ε αμίσζε ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαηνρπξψζεθε ζπληαγκαηηθά σο ηδηαίηεξν δηθαίσκα κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

πληάγκαηνο ην 2001, (άξζξν 9Ααλαζ. πλη.), ην νπνίν απνηειεί πξντφλ ησλ 

ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή θαη δηεζλή λνκνινγηαθή ζεσξία. 

πληζηά δε, φπσο πξναλαθέξζεθε, απάληεζε ζηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ θξνπζκάησλ πξνζβνιήο ηφζν ηεο ηδησηηθήο δσήο φζν θαη ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ιφγσ ηεο ζπιινγήο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη ρξήζεο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, επαίζζεησλ θαη απιψλ, πνπ επλνεί ε αλάπηπμε ηεο 

ζχγρξνλεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο. Δηδηθφηεξα, απνηειεί αληαπφθξηζε ζηελ 

αλάγθε ελφο θαλνληζηηθνχ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηαπηφηεηαο, ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ λα απνθαζίδεη γηα ηε δεκφζηα θαη 

ηδησηηθή παξνπζίαζε θαη εηθφλα ηνπ -θαηνρπξσκέλεο κέρξη ην 2001 κε ηα άξζξα 5 

παξ. 1, πεξί πξνζσπηθφηεηαο,  θαη 9 παξ. 1, πεξί ηδησηηθφηεηαο, ηνπ πθηζηάκελνπ 

κέρξη ηφηε πληάγκαηνο
35

- κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ ηηο νπνίεο απεπζχλεη ζην πξφζσπν ε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο 

ηερλνινγηθήο επαλάζηαζεο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ησλ δηαθηλδπλεχζεσλ 

(Παλαγνπνχινπ-Κνπηεληδή, 2012).  

Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζπληίζεηαη απφ επηκέξνπο δεδνκέλα-πηπρέο απηψλ ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα ζπληζηά κηα «πξνθερσξεκέλε» θαη πην 

εμεηδηθεπκέλε γξακκή άκπλαο απέλαληη ζηηο πξνζβνιέο πνπ ε ζχγρξνλε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο εγθπκνλεί γηα ην πξφζσπν. ζνλ αθνξά ζηε θχζε ηνπ, ην ελ ιφγσ 

δηθαίσκα δηαζπλδέεη ηνλ πιηθφ ραξαθηήξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο -πνπ απνξξέεη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε αμίσζε ζηελ πξνζηαζία ηεο αλαθέξεηαη θαη ζε πιηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

                                                           
35

Άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ πξν ηεο αλαζεσξήζεσο ηνπ 2001 πληάγκαηνο: «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα λα 

αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο, εθφζνλ δελ πξνζβάιιεη ηα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ θαη δελ παξαβηάδεη ην 

χληαγκα ή ηα ρξεζηά ήζε». 

 Άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ πξν ηεο αλαζεσξήζεσο ηνπ 2001 πληάγκαηνο: «Η θαηνηθία ηνπ θαζελφο είλαη 

άζπιν. Η ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηνπ αηφκνπ είλαη απαξαβίαζηε. Κακία έξεπλα δελ γίλεηαη ζε 

θαηνηθία, παξά κφλν φηαλ θαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη πάληνηε κε ηελ παξνπζία εθπξνζψπσλ ηεο 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο. 
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απνηηκεκέλα κε νηθνλνκηθνχο φξνπο- κε ηελ πξσηνγελή εζηθή δηάζηαζε ηεο 

ηδησηηθφηεηαο, ζηελ νπνία δίδεη πξνβάδηζκα, ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ησλ 

απνξξενπζψλ απφ ηα δχν δηθαηψκαηα αμηψζεσλ, σο αμηαθά αλψηεξνπ αγαζνχ, θαζψο 

ε ελδερφκελε πξνζβνιή ηνπ απεηιεί ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ δηαθνξεηηθφηεηα, ηελ 

ηαπηφηεηα, δειαδή, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ, ηελ «αμία» ηνπ, 

κε άιια ιφγηα, σο αλζξψπηλνπ φληνο
36

.   

Η εθαξκνζκέλε ηφζν ζην Αζηηθφ φζν θαη ζην πληαγκαηηθφ Γίθαην 

αμηνινγηθή ηεξάξρεζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε εζηθψλ θξηηεξίσλ πνπ 

αλαγλσξίδνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξνζηαζία ηεο εμαηνκίθεπζεο ηνπ πξνζψπνπ, σο 

εζηθήο αληαλάθιαζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ζηελ θνηλσληθή δσή, θαη ζ‟ απηή  ηεο 

ηαπηφηεηαο έλαληη αγαζψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο νηθνλνκηθά απνηηκεηψλ θαη 

εμαγνξάζηκσλ (Αθξηβνπνχινπ, 2011), δελ είλαη απαιιαγκέλε απφ θνηλσληθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπληζηψζεο νχηε αδηάβξνρε απφ ηηο αλάγθεο ησλ 

ζχγρξνλσλ κεηαλεσηεξηθψλ θνηλσληψλ ησλ κεγάισλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

απαηηεηηθψλ επηδφζεσλ. Η ηδησηηθφηεηα, σο έλλνηα, ζπλαξηάηαη άκεζα θαη ζπλδέεηαη 

δηαδξαζηηθά κε απηή ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ λα επηιέγεη ρσξίο παξεκβάζεηο θη 

ειέγρνπο αληηιήςεηο, βηνζεσξία, ζηάζεηο δσήο θαη δξαζηεξηφηεηεο (G. Laurie, 

2002)
37

θαη λα απνιακβάλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή ζηε βάζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ 

απνθάζεσλ, ζπγθξνηψληαο κηα πξνζσπηθφηεηα απηφλνκε, ρεηξαθεηεκέλε θαη 

ελεξγή, ηθαλή λα ζπκκεηέρεη απνδνηηθά ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα ην δηαρεηξίδεηαη απνηειεζκαηηθά ζπκβάιινληαο ζηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε πιεξνθνξηαθή 

ηδησηηθφηεηα, σο εμεηδηθεπκέλε κνξθή ηδησηηθφηεηαο –παξάγσγν ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ζχγρξνλεο πιαλεηηθήο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 
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 Σελ πξφθξηζε ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ησλ δηθαησκάησλ έλαληη ηεο νηθνλνκηθήο, αληαλαθιά ε 

απφθαζε 4701/2002 ην Γηθαζηεξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, «Η ηδησηηθή δσή ζπληζηά ηνλ ππξήλα ηεο 

αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο, ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Με άιια ιφγηα, ε ηδησηηθή δσή ηειεί ζε εγγελή 

θαη κάιηζηα θεληξηθή ζρέζε πξνο ηελ ζεκειηψδε αμία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ. Ο ηδησηηθφο βίνο, ε 

ειεπζεξία θαη ε αμία ηνπ αλζξψπνπ ηεινχλ ζε ηέηνηα ζρέζε ψζηε ε απνπζία ή ε δηαθηλδχλεπζε ελφο 

απφ ηα ηξία δηθαηψκαηα πιήηηεη ζνβαξά ην άιιν». Βι. Υξ. Αθξηβνπνχινπ, 2011, ππ. 39. 
37

H ειεπζεξία θαη ε ηδησηηθφηεηα ζπληζηνχλ αιιειεμαξηψκελεο έλλνηεο, πνπ ε θαζεκία βαζίδεηαη ζηελ 

άιιε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θαηά ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ελψ ε 

λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλε πξνζηαζία ηνπο εθθξάδεη ηνλ «ζεβαζκφ», κε ηνλ νπνίν κία θηιειεχζεξε, 

δεκνθξαηηθή θνηλσλία  αληηκεησπίδεη ηα άηνκα. Ο G. Laurie, επηζεκαίλεη ζρεηηθά φηη ε ειεπζεξία θαη 

ε απηνλνκία κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απηνζθνπνί, ελψ ε ε ηδησηηθφηεηα σο κέζνλ γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο. 
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εθηφο απφ ηνλ απηνθαζνξηζκφ θαη ηελ απηνδηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

εμαζθαιίδεη,δηαζθαιίδεη, επηπιένλ θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ γηα κία ζηαζεξή θαη 

εμειίμηκε θνηλσλία πνπ βαζίδεη ηελ χπαξμή ηεο ζηε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ ζηηο 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηεξγαζίεο, ζηνλ ειεχζεξν δεκφζην δηάινγν θαη ηελ 

πνιιαπιφηεηα (Cohen, 2000).   

 

4.3.Νομολογιακό και κανονιζηικό πλαίζιο ηοσ δικαιώμαηος ζηην 

προζηαζία ηφν προζφπικών δεδομένφν 

‟ απηφ ην πιαίζην, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

εκθαλίδεηαη ζην επξσπατθφ Γίθαην σο έλα «λέν» δηθαίσκα, γέλλεκα-ζξέκκα ησλ 

ζχγρξνλσλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ, κεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

πφιεκν θαη πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο θαη αλαγλψξηζε -ηφζν ζε 

λνκνινγηαθφ φζν θαη ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν- ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, ελψ παξακέλεη 

κάιινλ εμαίξεζε ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, θαζψο νπζηαζηηθά εθηφο Δπξψπεο ιίγεο 

κφλνλ ρψξεο έρνπλ εηζαγάγεη δεζκεπηηθνχο θαλφλεο πξνζηαζίαο ηνπο (Μήηξνπ, 

2001). Η δηεπξπλφκελε αμία ηνπ θαζ‟ φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηφηε κέρξη ηηο 

κέξεο καο, έγθεηηαη ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα παξέρεη απμεκέλε πξνζηαζία ζην άηνκν 

απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηνπ απεπζχλεη ε ξαγδαία 

εμειηζζφκελε ηερλνινγία ζπκβάιινληαο, ηαπηφρξνλα, ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθψλ κηαο θηιειεχζεξεο θνηλσλίαο, ε ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο εμαξηάηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαζεζηκφηεηα, ξνή θαη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο (Μήηξνπ, 

2001). Οη δπλαηφηεηεο απηέο εθπνξεχνληαη απφ ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ, ζηελ νπνία, 

εμάιινπ, ρξσζηά ηε ζεκαζία ηνπ, λα ζπιιακβάλεη λνκνινγηαθά -ζην πιαίζην ηεο 

ζχγρξνλεο ηερλνινγηθήο θνηλσλίαο ησλ αζαθψλ ρσξνρξνληθψλ δηαζηάζεσλ θαη 

νξίσλ- θαη λα αλαγλσξίδεη θαλνληζηηθά ηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ 

πξνζψπνπ θαη ηεο πιεξνθνξίαο, σο πηπρήο ηνπ αλζξψπηλνπ εαπηνχ θαη ηκήκαηνο ηεο 

ηαπηφηεηαο ή ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ –γη‟ απηφ θαη πξνζηαηεπηέαο αθφκε 

θαη αλ έρεη μεθχγεη απφ ηνλ έιεγρν ή ηελ θαηνρή ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο θαη έρεη 

«παξαδνζεί» ζε θάπνηνλ άιινλ παχνληαο λα είλαη κπζηηθή (Αθξηβνπνχινπ, 2011).  
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4.3.1. Σο εσρφπαχκό νομολογιακό και κανονιζηικό πλαίζιο ηοσ δικαιώμαηος  

Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ απνηειεί έλα εμεηδηθεπκέλεο δηάζηαζεο δηθαίσκα πξνζηαζίαο ηεο 

ηδησηηθήο θαη ηεο πξνζσπηθήο ζθαίξαο ηνπ ππνθεηκέλνπ –πξντφλ καθξφρξνλεο 

ηζηνξηθήο δηαδηθαζίαο (Υξπζφγνλνο, 2006) θαη ζπληζηά επέθηαζε θαη κεηεμέιημε ησλ 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπ ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ 

πξνζσπηθφηεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζηαζίαο πνιιψλ 

επηκέξνπο πηπρψλ ηεο απηνλνκίαο ηνπ, πνπ νη ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν. Σηο ξίδεο ηνπ αληρλεχνπκε ζηε χκβαζε ηεο Ρψκεο (4 Ννεκβξίνπ 

1950) πεξί πξναζπίζεσο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ησλ Θεκειησδψλ 

Διεπζεξηψλ (ΔΓΑ), ε νπνία ζην άξζξν 8, παξ. 1 αλαγλσξίδεη ζε θάζε άηνκν ην 

«δηθαίσκα ζεβαζκνχ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο ηνπ δσήο, ηεο θαηνηθίαο θαη 

ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ», ζέηνληαο, παξάιιεια, θαηά λφκν επξείο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

άζθεζή ηνπ
38

, νη νπνίνη απερνχλ ηελ πεπνίζεζε φηη ε δηαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ 

δηθαησκάησλ ελφο  ππνθεηκέλνπ νξίδεηαη ζε αλαθνξά κε απηά ησλ άιισλ αιιά θαη ην 

ππέξηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ ζην πιαίζην κηαο αλαπηπγκέλεο θηιειεχζεξεο 

θνηλσλίαο, πνπ ε εθπφλεζε θη εθαξκνγή θαλνληζηηθψλ  ξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζπληζηνχλ θαη ην κέηξν ηεο δεκνθξαηίαο ηεο.  

Τπφ ηελ νπηηθή ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο ειεχζεξεο 

αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε ελ ιφγσ χκβαζε, αλαγλσξίδνληαο ην δηθαίσκα 

ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, πνπ εκπεξηέρεη ηελ ειεπζεξία ηεο γλψκεο θαζψο θαη 

ηελ αλεκπφδηζηε ιήςε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ39, δίλεη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηε δηαζθάιηζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ απηνθαζνξηζκνχ, σο θνηλσληθήο 

ηδηφηεηαο (Μήηξνπ, 2006) πνπ ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο, ρσξίο λα επεκβαίλεη ζην 

δηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο πιεξνθφξεζεο ησλ άιισλ, επηβάιιεη πεξηνξηζηηθά φξηα ζ‟ 
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Άξζξν 8, παξ. 2:«Καηά ηελ ελάζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο δελ επηηξέπεηαη παξέκβαζε δεκφζηαο 

αξρήο, παξά κφλνλ εθφζνλ είλαη ζχκθσλε κε ην λφκν θαη είλαη αλαγθαία ζε κηα δεκνθξαηηθή ηελ 

θνηλσλία γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο, δεκφζηαο αζθάιεηαο ή νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ηεο ρψξαο, γηα 

απνηξνπή ησλ εθηξνπψλ ή ηνπ εγθιήκαηνο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ή ησλ εζψλ, ή γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ησλ άιισλ». 
39

Άξζξν 10, παξ. 1: «Κάζε πξφζσπν έρεη δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο. Απηφ ην δηθαίσκα 

πεξηιακβάλεη ηελ ειεπζεξία ηεο γλψκεο, θαζψο θαη ηεο ιήςεο θαη κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ θαη ηδέσλ 

ρσξίο παξέκβαζε απφ δεκφζηα αξρή θαη αζρέησο ζπλφξσλ. Απηφ ην Άξζξν δελ απαγνξεχεη ζηα 

Κξάηε λα επηβάιινπλ δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο κεηάδνζεο εθπνκπψλ, ηελ 

ηειεφξαζε ή ηνλ θηλεκαηνγξάθν». 
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απηφ
40

, κε ζηφρν ηελ απνθπγή πξνζβνιψλ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ 

πξνζψπνπ, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμίαο ηνπ.  

Η ΔΓΑ απνηέιεζε ην ζεζκηθφ θείκελν-έλαπζκα γηα ηελ παξαγσγή θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟70 ζηελ Δπξψπε κηαο ζεηξάο λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ, ηεο πξψηεο 

ιεγφκελεο γεληάο, ζηα νπνία θαηαηίζεληαη νη πξψηεο δεζκεπηηθέο θαλνληζηηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, σο απάληεζε ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη απνθηήζεη ε επεμεξγαζία ηεο πξνζσπηθήο 

πιεξνθνξίαο γηα ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο αιιά θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 

εγθπκνλεί γηα ηα άηνκα ε απψιεηα ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπο επί ησλ 

πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα ίδηα θαη άπηνληαη ηεο πξνζσπηθήο θαη ηδησηηθήο 

ηνπο δσήο (Mήηξνπ, 2001).Χζηφζν, ην πξψην λνκηθά δεζκεπηηθφ θείκελν ηνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, απνηειεί ε χκβαζε 108 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (28 Ιαλνπαξίνπ 

1981), ε νπνία ζπληζηά ηελ πξψηε νπζηαζηηθή -αλ θαη ειιηπή- θσδηθνπνίεζε ησλ 

αξρψλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ «ζθιεξφ ππξήλα» ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ
41

 απφ ηελ 

απζαίξεηε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ειεθηξνληθά κέζα 

(Αιεμαλδξνπνχινπ-Αηγππηηάδνπ, 2002).  

Η  ελ ιφγσ χκβαζε, παξφιν πνπ δελ ήηαλ  ακέζνπ εθαξκνγήο θαη ε ηζρχο 

ηεο ζην εζσηεξηθφ δίθαην ησλ ζπκβαιιφκελσλ ρσξψλ εμαξηηφηαλ απφ ηελ θχξσζή 

ηεο αιιά θαη ηελ ζέζπηζε εζσηεξηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ βαζηθψλ 
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Άξζξν 10, παξ. 2: «Η ελάζθεζε απηψλ ησλ ειεπζεξηψλ, θαζψο ζπλεπάγεηαη θαζήθνληα θαη επζχλεο, 

κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε δηαηππψζεηο, φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ή θπξψζεηο εθφζνλ απηέο πεξηγξάθνληαη 

ζηνλ λφκν θαη είλαη αλαγθαίεο ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία γηα ιφγνπο εζληθήο αζθάιεηαο, εδαθηθήο 

αθεξαηφηεηαο ή δεκφζηαο αζθάιεηαο, γηα ηελ απνηξνπή εθηξνπήο ή ηνπ εγθιήκαηνο, γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ησλ εζψλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ππφιεςεο ή ησλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ, 

γηα ηελ απνηξνπή ηεο θνηλνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέρζεζαλ κε εκπηζηεπηηθφηεηα, ή γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θχξνπο θαη ηεο ακεξνιεςίαο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο» 

41
Ο ζθιεξφο ππξήλαο ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζπλίζηαηαη ζε έλα ζχλνιν πνηνηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ δηαηήξεζεο θαη ρξήζεο ηνπο, πνπ εμεηδηθεχνληαη α) (ζηελ επηηαγή γηα)  ζεκηηή θαη 

λφκηκε επεμεξγαζία, β) ηε ζχλδεζε ηεο απνζήθεπζεο θη επεμεξγαζίαο ηνπο κε ηελ εμππεξέηεζε 

ζαθψλ θαη λφκηκσλ ζθνπψλ, γ) ηελ εηζαγσγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη ζπλάθεηαο κε ηνπο 

ζθνπνχο απνζήθεπζεο θη επεμεξγαζίαο ηνπο δ) ηελ νξζφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ δεδνκέλσλ, εηδηθφηεξε 

εθδήισζε ηεο νπνίαο απνηειεί ε ππνρξέσζε “επηθαηξνπνίεζεο”, δ) ηε ρξνληθή δηάζηαζε ηεο 

επεμεξγαζίαο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επηηξεπηήο επεμεξγαζίαο ζην δηάζηεκα πνπ είλαη 

αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ε) ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα 

ηελ αζθάιεηά ηνπο θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο πξνο απνθπγή θαηαζηξνθήο, απψιεηαο, θαζψο θαη κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο πξφζβαζεο, ηξνπνπνίεζεο ή δηάδνζήο ηνπο. (Βι. άξζξα 5 θαη 7 ηεο χκβαζεο). 
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αξρψλ ηεο, απνηέιεζε πξσηνπνξηαθφ θαλνληζηηθφ θείκελν δηεζλνχο θχξνπο, ζηε 

βάζε ηνπ νπνίνπ ζηεξίρζεθε ε δεχηεξε «γεληά» λνκνζεζίαο ζηελ Δπξψπε γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ ηελ απζαίξεηε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (Μήηξνπ, 2001). 

Σελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο, ε νπνία εμαθνινπζεί λα ηεο απνδίδεηαη κέρξη ζήκεξα, 

αληινχζε απφ ην γεγνλφο φηη, πέξαλ ησλ ξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχζαλ  ζηελ πνηφηεηα 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ή ζηελ αξρή ηνπ ζθνπνχ, ηηο νπνίεο 

εκπεξηείρε, πξνέβιεπε εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
42

θαη 

αλαγλψξηδε δηθαηψκαηα ζηα πξφζσπα ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ πθίζηαλην 

απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία. Παξάιιεια, έζεηε θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ αηφκσλ 

θαηά ηελ ειεχζεξε δηαζπλνξηαθή ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ (άξζξν 12)ζηε βάζε ησλ 

«Καηεπζπληεξίσλ γξακκψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ζθαίξαο ηνπ αλζξψπνπ 

θαη ηηο δηαζπλνξηαθέο ξνέο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα» ηεο χζηαζεο ηνπ 

Ο.Ο..Α. ηεο 23
εο

 επηεκβξίνπ 1980. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο χκβαζεο, ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ λέσλ αλαγθψλ πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ζηνλ επξσπατθφ ρψξν νη 

ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο θαη γεσ-πνιηηηθέο εμειίμεηο κε ηελ εληεηλφκελε 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο  θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

απηή θαη νη νπνίεο ζπλέθιηλαλ ζ‟ έλαλ θνηλφ ζθνπφ: ηελ αλάπηπμε ηνπ εκπνξίνπ, ηε 

δηεχξπλζε ησλ ειεχζεξσλ αγνξψλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηεο εληεηλφκελεο επξσπατθήο ζχγθιηζεο 

(Γέξνληαο, 2002). 

Χζηφζν, ζηαζκφ γηα ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

απνηέιεζε ε θνηλνηηθή Οδεγία 95/46/ΔΚ «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ». Η Οδεγία απηή, απνηειεί ρσξίο 

ακθηβνιία πξντφλ ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο ηεο θαη κέζνλ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ αληηθαηηθψλ αλαγθψλ  πνπ αληηκεησπίδεη ε επξσπατθή θνηλφηεηα ζηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαζψο κεηεμειίζζεηαη -ζην πιαίζην ηεο ξαγδαία 

αλαπηπζζφκελεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο ππφ ηελ θαηαιπηηθή δπλακηθή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ (Βεξγφπνπινο, 1999)- απφ 
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Άξζξν 6: «Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ απνθαιχπηνπλ ηε θπιεηηθή θαηαγσγή, ηηο 

πνιηηηθέο απφςεηο ή ηηο ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο, θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγεία ή ηε ζεμνπαιηθή δσή, δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο απηνκάησο εθηφο εάλ 

ην εζσηεξηθφ δίθαην πξνβιέπεη επαξθείο εγγπήζεηο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ πνηληθέο θαηαδίθεο». 
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δηεζλή νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ ζε κηα πξνεγκέλεο κνξθήο ππεξεζληθή δηαθπβέξλεζε 

κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο θαη δηεπξπκέλεο πνιηηηθέο θαη ζε κηα ππνινγίζηκεο 

νηθνλνκηθήο δχλακεο δηεζλή «πνιηηεία».  ‟ απηή ηεο ηε κεηάβαζε απφ κηα θαζαξά 

νηθνλνκηθή έλσζε ζε κηα ελεξγή πνιηηηθή (Μήηξνπ, 2001), είλαη ππνρξεσκέλε λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ παγθφζκηνπ νηθνλνκηθν-

θνηλσληθνχ ζθεληθνχ -ην νπνίν δηαθξίλεηαη γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ 

θαη ηεο νηθνλνκίαο, ππαθνχεη ζηε ινγηθή ησλ εληαίσλ αγνξψλ θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ αλάδεημε ηεο πιεξνθνξίαο ζε εξγαιείν νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ θαη κέζν 

θαηίζρπζεο αηφκσλ, θξαηψλ θαη ππεξθξαηηθψλ δηαθπβεξλήζεσλ- ππεξβαίλνληαο 

εκπφδηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθφςνπλ ηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

θνηλσληθν-πνιηηηθή ελνπνίεζή ηεο. 

‟ απηφ ην πιαίζην, νη πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηαηείλνπλ 

πξσηίζησο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο δηαθίλεζεο αγαζψλ, θεθαιαίνπ, 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη πξνζσπηθήο πιεξνθνξίαο, σο νηθνλνκηθά απνηηκεηνχ 

αγαζνχ, κε ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε εληαίνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηε δηεζλή ππεξνρή ηεο. Παξάιιεια, φκσο, ππαθνχνπλ θαη ζηελ εζηθή 

επηηαγή γηα αλαβάζκηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

νινέλα εληεηλφκελε απζαίξεηε επεμεξγαζία θαη αμηνπνίεζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

«αγνξάο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ», σο δηθαηψκαηνο εληαγκέλνπ ιεηηνπξγηθά ζε 

κηα ζεηξά αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ θνηλφηεηα ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη 

δηθαησκάησλ. Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ε ελ ιφγσ Οδεγία εμππεξεηεί ηνλ ζθνπφ ηεο 

ζέζπηζεο θαλφλσλ γηα ηνλ ζπγθεξαζκφ δχν αληηξξνπηθψλ αγαζψλ –γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε, πην ζπγθεθξηκέλα, αλάκεζά ηνπο (φπσο ππνδειψλεηαη ήδε ζηνλ ηίηιν 

ηεο θαη δειψλεηαη ζην άξζξν 1, παξ. 1 θαη 2)
43

θαη έρεη σο βαζηθή ηεο επηδίσμε ηελ 

πξνζέγγηζε θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ δηθαίσλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζε έλα φζν ην 

δπλαηφλ πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ  πιεξνθνξηψλ 
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Βι. Βι. Οδεγία 95/46/ΔΚ – Άξζξν 1,  παξ. 1 θαη 2: «Σα θξάηε κέιε εμαζθαιίδνπλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ 

θπζηθνχ πξνζψπνπ, θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο, έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ» / «Σα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ή λα απαγνξεχζνπλ ηελ ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ιφγνπο 

ζπλαθείο κε ηελ πξνζηαζία πνπ εμαζθαιίδεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1». 
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(Καιαληδήο, 1996)
44

, θαζψο ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπο ζε εζληθφ 

επίπεδν κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε δηαζπλνξηαθή ξνή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

δεκηνπξγψληαο πξνζθφκκαηα ζηελ άζθεζε  κηαο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν
45

. 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ν θνηλνηηθφο λνκνζέηεο έζεζε ηα φξηα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ειεχζεξε δηαθξαηηθή 

θπθινθνξία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο, ζηε βάζε ησλ νπνίσλ παξέρνληαη 

ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε πεξηζψξηα πξσηνβνπιηψλ θαη επεκβάζεσλ θαζνξηζκέλσλ απφ 

ηηο «εζληθέο ηδηνκνξθίεο» θάζε επξσπατθνχ θξάηνπο. Σν πιαίζην ηεο Οδεγίαο 

πεξηιακβάλεη βαζηθέο αξρέο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
46

 

θαη έλα ζαθέο θαλνληζηηθφ πιέγκα πεξηνξηζκψλ ηεο
47

, ελψ θαηνρπξψλεη ηα 
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Βι. Οδεγία 95/46/ΔΚ, Πξννίκην 10: (Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, εθηηκψληαο) «φηη ζηφρνο ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο, φπσο επίζεο αλαγλσξίδεηαη ζην άξζξν 8 ηεο επξσπατθήο ζχκβαζεο πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαζψο θαη ζηηο γεληθέο 

αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ 7 φηη, γηα ην ιφγν απηφ, ε πξνζέγγηζε ησλ ελ ιφγσ λνκνζεζηψλ δελ 

πξέπεη λα νδεγήζεη ζηελ εμαζζέλεζε ηεο πξνζηαζίαο πνπ εμαζθαιίδνπλ αιιά, αληηζέησο, πξέπεη λα 

έρεη σο ζηφρν ηελ θαηνρχξσζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ζηελ Κνηλφηεηα». 
45

Βι. Οδεγία 95/46/ΔΚ - Πξννίκην 7: «φηη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα θξάηε κέιε σο πξνο ην 

επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ αηφκνπ, θαη ηδίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο, 

έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη δπλαηφλ λα εκπνδίζνπλ ηε 

δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ απφ ην έδαθνο ελφο ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο
. 

ηη νη 

δηαθνξέο απηέο ελδέρεηαη, ζπλεπψο, λα θέξνπλ εκπφδηα ζηελ άζθεζε πνιιψλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, λα λνζεχζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα δπζρεξάλνπλ ην έξγν 

ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ
. 

φηη απηέο νη δηαθνξέο 

πξνζηαζίαο νθείινληαη ζηηο απνθιίζεηο ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δηαηάμεσλ». 
46

Άξζξν 6, παξ. 1: «Σα θξάηε κέιε πξνβιέπνπλ φηη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη: α) λα 

πθίζηαληαη ζχλλνκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία, β) λα ζπιιέγνληαη γηα θαζνξηζκέλνπο, ζαθείο θαη 

λφκηκνπο ζθνπνχο θαη ε κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία ηνπο λα ζπκβηβάδεηαη κε ηνπο ζθνπνχο απηνχο. Η 

κεηαγελέζηεξε επεμεξγαζία γηα ηζηνξηθνχο, ζηαηηζηηθνχο ή επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο δελ ζεσξείηαη 

αζπκβίβαζηε εθφζνλ ηα θξάηε κέιε πξνβιέπνπλ θαηάιιειεο εγγπήζεηο, γ) λα είλαη θαηάιιεια, 

ζπλαθή πξνο ην ζέκα θαη φρη ππεξβνιηθά ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέγνληαη θαη 

πθίζηαληαη επεμεξγαζία, δ) λα είλαη αθξηβή θαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, λα ελεκεξψλνληαη. Πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη φια ηα εχινγα κέηξα ψζηε δεδνκέλα αλαθξηβή ή ειιηπή ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο γηα 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπιιεγεί ή πθίζηαληαη θαηφπηλ επεμεξγαζία, λα δηαγξάθνληαη ή λα δηνξζψλνληαη, 

ε) λα δηαηεξνχληαη κε κνξθή πνπ επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ ζηα 

νπνία αλαθέξνληαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ απαηηνχκελε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζθνπψλ γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπιιεγεί ή γηα ηνπο νπνίνπο αξγφηεξα πθίζηαληαη 

επεμεξγαζία. Σα θξάηε κέιε πξνβιέπνπλ θαηάιιειεο εγγπήζεηο γηα ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ δηαηεξνχληαη πέξαλ ηεο πεξηφδνπ απηήο γηα ζθνπνχο ηζηνξηθνχο, ζηαηηζηηθνχο ή 

επηζηεκνληθνχο. 
47

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο,  ε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη επηηξεπηή κφλνλ 

θαη εθφζνλ α) πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε  ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε απφ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ, β) 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο εθπιήξσζεο κηαο ζπκβαηηθήο ζρέζεο, γ) είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθπιήξσζε ππνρξέσζεο απφ ην λφκν, δ)  απνζθνπεί ζηε δηαθχιαμε δσηηθνχ ζπκθέξνληνο ηνπ 
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δηθαηψκαηα ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία αλαθέξνληαη απηά γηα ελεκέξσζε, πξφζβαζε 

θαη αληίηαμε ζηελ επεμεξγαζία ηνπο, αιιά θαη γηα κε ζπκκφξθσζε ζε λνκηθή 

απφθαζε βαζηζκέλε απνθιεηζηηθά ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε επεμεξγαζία φζσλ 

δεδνκέλσλ ζίγνπλ πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (άξζξα 10-15 ηεο Οδεγίαο).Σν 

ζεκαληηθφηεξν, ε Οδεγία αλαγλσξίδεη ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ησλ αλεμάξηεησλ 

ειεγθηηθψλ αξρψλ
48

 γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (αμηψλνληαο, κάιηζηα απφ ηνπο εζληθνχο λνκνζέηεο λα ηηο εμνπιίζνπλ 

θαη κε «απνηειεζκαηηθέο εμνπζίεο παξέκβαζεο») θαη εηζάγεη εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα 

ηελ αζθάιεηα ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ
49

. 

πγθεθαιαηψλνληαο, ε Οδεγία95/46/ΔΚ έρεη δηζππφζηαηε αθεηεξία θαη 

θαηεχζπλζε θαη ππνδειψλεη κία νξηζκέλε θαλνληζηηθή πξνζέγγηζε: εθηφο απφ ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα, πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο, σο πξνζηαηεπφκελε πξέπεη λα 

αληηκεησπηζζεί λνκνινγηαθά θαη δηθαηηθά θαη ε ειεχζεξε θπθινθνξία απηψλ, ρσξίο, 

σζηφζν, πξνβάδηζκα έλαληη ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο. Σν αληίζεην, κάιηζηα: κε ζθνπφ 

ηελ επίηεπμε ελφο φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπο, ε 

Δπηηξνπή αλαγλσξίδεη  ζηα θξάηε κέιε ηελ επρέξεηα λα θξνληίδνπλ γηα ηε δηαξθή 

βειηίσζε απηήο, έζησ θαη εάλ ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή νδεγήζεη ζε απνθιίζεηο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ειεχζεξε ξνή πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ (Μήηξνπ, 2001)
50

.  

                                                                                                                                                                      
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ε) εμππεξεηεί ηελ εθπιήξσζε έξγνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ζη) 

θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο έλλνκνπ ζπκθέξνληνο ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο 

εθφζνλ δελ πξνέρεη ην ζπκθέξνλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Βι. θαη Μήηξνπ, 2001. 
48

Άξζξν 28, παξ. 1: «Κάζε θξάηνο κέινο πξνβιέπεη φηη κία ή πεξηζζφηεξεο δεκφζηεο αξρέο 

επηθνξηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο, ζην έδαθφο ηνπ, ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί απφ ηα θξάηε κέιε, θαη' εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Οη ελ ιφγσ αξρέο αζθνχλ ηα 

θαζήθνληα πνπ ηνπο αλαηίζεληαη κε πιήξε αλεμαξηεζία». 
49

Άξζξν 8, παξ. 1. «Σα θξάηε κέιε απαγνξεχνπλ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

πνπ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε θπιεηηθή ή εζληθή θαηαγσγή, ηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ηε ζπκκεηνρή ζε ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηελ πγεία 

θαη ηε ζεμνπαιηθή δσή». 
50

Πξννίκην 9: «φηη, ιφγσ ηεο ηζνδχλακεο πξνζηαζίαο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

εζληθψλ λνκνζεζηψλ, ηα θξάηε κέιε δελ ζα κπνξνχλ πιένλ λα εκπνδίδνπλ ηελ κεηαμχ ηνπο ειεχζεξε 

θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ειεπζεξηψλ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαη θπξίσο ηεο ηδησηηθήο δσήο. φηη ηα θξάηε κέιε ζα δηαζέηνπλ 

πεξηζψξην ρεηξηζκνχ ην νπνίν, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο, ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη 

επίζεο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο. φηη ζα κπνξνχλ ζπλεπψο λα πξνζδηνξίδνπλ, 

ζηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία, ηνπο γεληθνχο φξνπο ζεκηηήο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. φηη 

πξάηηνληαο ηνχην ηα θξάηε κέιε ζα πξνζπαζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεη ε 
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Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε Οδεγία κνηάδεη λα δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ 

πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. θαηά ηε δηαζπλνξηαθή ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζέηνληαο σο βαζηθή επηδίσμή ηεο, φπσο αλαθέξεηαη ξεηά ζην 

πξννίκηφ ηεο, ηελ εδξαίσζε θαη πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηίαο εληφο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηε βάζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ηα 

πληάγκαηα θαη ηνπο λφκνπο ησλ θξαηψλ κειψλ
51

, κηα θξηηηθή αλάγλσζή ηεο, καο 

αθήλεη ηελ εληχπσζε φηη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ είλαη αλεθηή ζην 

βαζκφ θαη φζν δελ εκπνδίδεη ηελ ειεχζεξε δηαζπλνξηαθή θπθινθνξία ηνπο. Φαίλεηαη 

ηειηθά φηη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Οδεγίαο παξακέλεη ε ειεχζεξε δηαθίλεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζην πιαίζην εγθαζίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο, ζηνλ νπνίν ππαθνχνπλ θαη ππνηάζζνληαη νη ππφινηπεο 

θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο ηεο. 

Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζπκπιεξψλεηαη, εμεηδηθεχεηαη 

θαη εληζρχεηαη πεξαηηέξσ κε δχν άιιεο Δπξσπατθέο Οδεγίεο, ηελ 97/66/Δ.Κ. θαη ηελ 

2002/58/ Δ.Κ. (επηθαηξνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο πξνεγνχκελεο), νη νπνίεο 

ζπληζηνχλ απάληεζε ζηα εηδηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ ζηνλ ρψξν ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ απφ ηελ εηζαγσγή πξνεγκέλσλ ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ ζηα δίθηπα 

ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ ζπλδξνκεηψλ θαη ησλ 

ρξεζηψλ ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο
52

.  

                                                                                                                                                                      

ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπο. φηη, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ πεξηζσξίνπ θαη ζχκθσλα κε ην θνηλνηηθφ δίθαην, 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο κέινπο φζν θαη 

ζηελ Κνηλφηεηα». 
51

Βι. Οδεγία 95/46/ΔΚ – Πξννίκην 1: «φηη νη ζηφρνη ηεο Κνηλφηεηαο … ζπλίζηαληαη ζηελ επηδίσμε 

φιν θαη κεγαιχηεξεο ελφηεηαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ιαψλ, ζηελ αλάπηπμε ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Κνηλφηεηαο, ζηελ εμαζθάιηζε, κέζσ θνηλήο πξνζπάζεηαο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο πξνφδνπ, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ θξαγκψλ πνπ ρσξίδνπλ ηελ Δπξψπε, ζηελ πξνψζεζε ηεο 

δεκνθξαηίαο κε βάζε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηα ζπληάγκαηα θαη ηνπο 

λφκνπο ησλ θξαηψλ κειψλ θαζψο θαη ηελ επξσπατθή ζχκβαζε πεξί πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ» 
52

Οδεγία 97/66/ΔΚ, Πξννίκην 3: (Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην εθηηκψληαο)φηη ήδε 

εηζάγνληαη ζηελ Κνηλφηεηα λέεο πξνεγκέλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο ζηα δεκφζηα ηειεπηθνηλσληαθά 

δίθηπα, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ εηδηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ ρξήζηε, φηη ε αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θαζηέξσζε λέσλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, φηη ε επηηπρήο 

δηαζπλνξηαθή αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ, φπσο ην “βίληεν θαηά βνχιεζε” θαη ε δηαινγηθή 

ηειεφξαζε εμαξηψληαη ελ κέξεη απφ ηελ πεπνίζεζε ησλ ρξεζηψλ φηη δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ηδησηηθή 

ηνπο δσή». 
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Η έθδνζε θαη ησλ νδεγηψλ απηψλ ππαθνχεη κάιινλ ζηε ινγηθή ησλ 

ειεχζεξσλ αγνξψλ θαη ππαγνξεχεηαη απφ ηελ επηδίσμε νινθιήξσζεο ηεο εληαίαο 

επξσπατθήο αγνξάο κέζσ ηεο απξφζθνπηεο δηαθίλεζεο αγαζψλ, ππεξεζηψλ, 

θεθαιαίνπ θαη αλζξψπσλ, φπσο ζπλάγεηαη θαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηνπο ζηε ξχζκηζε ζρέζεσλ κεηαμχ ηδησηψλ. Παξ‟ φια ηαχηα, είλαη 

εκθαλήο ε βαξχηεηα πνπ απνδίδεη ε Δ.Δ. ζην δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, σο έθθαλζεο είηε ηνπ ηδησηηθνχ βίνπ, είηε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, θαη πξνθαλήο ε εδξαησκέλε πξνζήισζή ηεο ζηε δηαζθάιηζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ απηνθαζνξηζκνχ ησλ πνιηηψλ ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο ζην 

πιαίζην ηεο εζηθήο ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ αξρψλ ηεο Γεκνθξαηίαο. 

Απνηππψλνληαη πεξαηηέξσ κε ζαθήλεηα ηφζν ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1999), 

ζηελ νπνία εηζάγεηαη ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θαλφλσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θνηλνηηθψλ νξγάλσλ κε ηελ παξάιιειε πξφβιεςε γηα ηελ ίδξπζε ελφο αλεμάξηεηνπ 

«επνπηηθνχ νξγάλνπ» επηθνξηηζκέλνπ κε ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ νπζηαζηηθψλ 

ξπζκίζεσλ (Μήηξνπ, 2001) φζν θαη ζηελ πηνζέηεζε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ 

Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο κηαο ζεηξάο πζηάζεσλ πξνο ηα κέιε θξάηε 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζην Γηαδίθηπν (Καιαληδήο, 1996), αλάκεζα ζηηο 

νπνίεο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη ε χζηαζε R (99) 5. 

Hζεκαζία ηεο ελ ιφγσ χζηαζεο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη εθηηκψληαο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί γηα ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ ε 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε γελίθεπζε ηεο ζπιινγήο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο «ιεσθφξνπο ηεο πιεξνθνξίαο»
53

, αλαγλσξίδεη ηελ 

ππνρξέσζε ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ λα ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο ηνπο, θαη κάιηζηα, ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη 

                                                                                                                                                                      
Οδεγία 2002/58/ΔΚ, Πξννίκην 4: (Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην εθηηκψληαο φηη) «ε  

νδεγία 97/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1997, 

πεξί επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο 

ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα, απέδσζε ηηο αξρέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ νδεγία 95/46/ΔΚ κε ηε 

κνξθή ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ γηα ηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ. Η νδεγία 97/66/ΔΚ πξέπεη λα 

πξνζαξκνζζεί ζηηο εμειίμεηο ησλ αγνξψλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ, πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ηεο ηδησηηθήο δσήο ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηψλ επηθνηλσληψλ δηαζέζηκσλ ζην θνηλφ, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίεο. Η ελ ιφγσ νδεγία ζα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα θαηαξγεζεί θαη 

λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ παξνχζα νδεγία». 
53 χζηαζε R (99) 5 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπξψπεο. Πξννίκην: 

«Λακβάλνληαο, σζηφζν, ππφςε φηη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε γελίθεπζε ηεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο ιεσθφξνπο επηθνηλσλίαο θέξεη θηλδχλνπο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ». 
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ην απφξξεην ηεο αιιεινγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρεη ε 

Δπξσπατθή πλζήθε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα
54

. ην πιαίζην απηφ, ραξάζζεη 

ζαθείο θαηεπζπληήξηεο αξρέο, ελζσκαησκέλεο ζην Παξάξηεκά ηεο,  γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ φζνλ αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηεο ηδησηηθφηεηάο ηνπο 

ζπζηήλνληαο ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηελ επξεία δηαζπνξά απηψλ ησλ 

αξρψλ ηφζν ζε ρξήζηεο (Καζηαλάο, 2001) φζν θαη ζε παξνρείο ππεξεζηψλ ζην 

Γηαδίθηπν
55

 (ησλ νπνίσλ επηζεκαίλεη ηηο επζχλεο αιιά θαη ηα εθ ηνπ λφκνπ 

απνξξένληα δηθαηψκαηα) κε ηελ πξννπηηθή λα ελζσκαησζνχλ ή λα πξνζαξηεζνχλ ζε 

θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο. Καη παξ‟ φιν πνπ ε παξαπάλσ χζηαζε δελ έρεη λνκηθή 

δεζκεπηηθφηεηα, ζεσξείηαη θξίζηκεο ζεκαζίαο  γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θαλφλσλ 

πξνζηαζίαο ηνπ πξνζψπνπ απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο απεηιέο / πξνζβνιέο πνπ 

δεκηνπξγεί ην ζχγρξνλν ηερλνινγηθφ ηνπίν, θαζψο «εηζάγεη» ηελ εθαξκνγή ησλ 

βαζηθψλ αξρψλ πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηνλ ρψξν ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

κε ζηφρν ηελ επέθηαζε θαη εμεηδίθεπζε ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηνλ ςεθηαθφ 

θφζκν ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 

4.3.2. Σο ελληνικό νομολογιακό και κανονιζηικό πλαίζιο ηοσ δικαιώμαηος  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

δελ δηακνξθψζεθε λνκνινγηθά ζηελ Διιάδα, αιιά κεηαθέξζεθε απφ ηελ Δπξψπε 

έρνληαο δηαλχζεη θαηά ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα  ζην πεδίν ηεο επξσπατθήο έλλνκεο 

ηάμεο  κία ηέηνηα πνξεία  πνπ ην έρεη αλαγάγεη, ελ ηέιεη, ζε έλα θαζεαπηφ ζεκειηψδεο 

δηθαίσκα θαη δηαζέηνληαο έλαλ ηθαλφ αξηζκφ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηα νπνία 

                                                           
54

χζηαζε R (99) 5 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπξψπεο. Πξννίκην: «Γλσξίδνληαο 

φηη νη επηθνηλσλίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε βνήζεηα ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ, 

νθείινπλ, επίζεο, λα ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη ην απφξξεην ηεο αιιεινγξαθίαο, ζχκθσλα κε ηηο 

εγγπήζεηο ηνπ Άξζξνπ 8 ηεο Δπξσπατθήο πλζήθεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα». 
55

πζηήλεη ηελ επξεία δηαζπνξά ησλ Καηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ηεο 

παξνχζαο ζχζηαζεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, εηδηθά ζε ρξήζηεο θαη παξνρείο 

ππεξεζηψλ ζην Γηαδίθηπν, θαζψο θαη ζε θάζε εζληθή αξρή αξκφδηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ 

πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
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δηθαηνινγνχλ ηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ ηνπ απνδφζεθε  θαη ηελ αλαγλψξηζε πνπ ηνπ 

επηθπιάρζεθε σο ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο (Βξπμέιιεο, 1999). Οχηε θαη 

θαηνρπξψζεθε λνκηθά, εμάιινπ, σο νπζηαζηηθφ, ηδηαίηεξν δηθαίσκα πξηλ ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ην 2001.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ν Ν. 2472/1997, ν νπνίνο πξνεγήζεθε ηεο αλαζεψξεζεο 

κεηαθέξνληαο ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε ηηο ξπζκίζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 

95/46/ΔΚ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, παξ‟ φιν πνπ 

ζπληζηά κέζνλ αληαπφθξηζεο ζηηο κεηαβνιέο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζχγρξνλνπ 

πνιηηηζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν, δελ ζεζπίδεη εηδηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ γηα ηε ξχζκηζε 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  ζέηνληαο λφκηκνπο φξνπο θαη φξηα ζηηο 

ηερλνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ ηα απεηινχλ θαη ηα πξνζβάιινπλ. Αλ θαη 

νη ξπζκίζεηο ηνπ απνηεινχλ ηφπν ζπλάληεζεο πνιιψλ θιάδσλ ηνπ δηθαίνπ θαη 

απάληεζε ηεο λνκηθήο επηζηήκεο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ηεο απεπζχλεη ε θνηλσλία ηεο 

πιεξνθνξίαο, ζ‟ απηέο ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ έρεη 

ηε κνξθή αμηψζεσλ νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ηα ήδε θαηνρπξσκέλα ζπληαγκαηηθά 

ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ην 

αλζξψπηλν ζψκα θαη, θπξίσο, απφ ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή (Αθξηβνπνχινπ, 

2011). Χζηφζν, είλαη απηφο ν λφκνο πνπ πξνεηνίκαζε ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ελζσκάησζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην 

αλαζεσξεκέλν ειιεληθφ χληαγκα ηνπ 2001 σο εμεηδηθεπκέλνπ, εκθαηηθά 

επηβεβαησκέλνπ θαη ηππνπνηεκέλνπ ηζρχνληνο δηθαηψκαηνο ηνπ πξνζψπνπ 

(Υξπζφγνλνο, 2001), ζε κηα παλεγπξηθή επαλαδηαηχπσζή ηνπ –παξάγσγν ησλ 

πξνζπαζεηψλ αληαπφθξηζεο ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο (Βηδάιεο – Μήηξνπ – Σάθεο, 2006). 

Η πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην πξν ηεο 

αλαζεσξήζεσο χληαγκα, ην νπνίν, φκσο, ηελ ελέηαζζε ζηελ πξνζηαζία ησλ -ζηε 

βάζε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ- θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπ 

ηδησηηθνχ βίνπ θαη ηεο ειεχζεξεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Σν αλαζεσξεκέλν 

χληαγκα πξνεθηείλεη θαη εμαηνκηθεχεη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ -αλαγλσξίδνληαο ζπκβνιηθά ην κέγεζνο ησλ 

δηαθηλδπλεχζεσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην ππνθείκελν απφ ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζβνιψλ ηηο νπνίεο πθίζηαηαη απφ ηελ απεξηφξηζηε ζπιινγή 
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επεμεξγαζία θαη δηάδνζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα- κέζσ ηεο ζέζπηζεο 

λέσλ ζπληαγκαηηθψλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο θαηνρπξψλνπλ ην δηθαίσκα ηεο 

πιεξνθνξηαθήο απηνδηάζεζεο (Άξζξα 5Α θαη 9Α αλαζ. πλη.) ζπλεηζθέξνληαο 

πξφζζεηεο εγγπήζεηο γηα ηελ άζθεζή ηνπ (Άξζξα 19-25 αλαζ. πλη.) θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ κεηαμχ αηφκσλ θη εμνπζίαο (Βηδάιεο, 2001). 

Η θαηνρχξσζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, ηα νπνία ην αλαζεσξεκέλν χληαγκα δηαζηέιιεη λνεκαηηθά θαη ζεζκηθά 

απφ ηνλ ηδησηηθφ βίν επηθεληξψλνληαο, θπξίσο, ζ‟ απηφ ηεο πιεξνθνξηαθήο 

απηνδηάζεζεο, δελ εγγπάηαη απιά ηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε 

θαζεζηψο θπξηαξρίαο ηεο ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο Γέξνληαο, 2002 / Ιγγιεδάθεο, 

2003). Δμαζθαιίδεη, επηπιένλ ηελ πιεξνθνξηαθή ζπγθξφηεζε ηεο θνηλσλίαο θαη 

δηαζθαιίδεη ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηηξέπνληαο, ζην πιαίζην ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ απηνθαζνξηζκνχ ησλ πξνζψπσλ, ηε δξαζηήξηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηα 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηεο 

αηνκηθήο πξσηνβνπιίαο θαη δξάζεο ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ξαγδαίαο 

ηερλνινγηθήο εμέιημεο θαη επξείαο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο ηφζν απφ ηελ 

θξαηηθή φζν θαη ηελ ηδησηηθή εμνπζία (Βεληδέινο, 2002).  

Τπ‟ απηή ηελ άπνςε, ε απηνηειήο αμία ηεο ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην αλαζεσξεκέλν 

ειιεληθφ χληαγκα, έγθεηηαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπ λα εμαζθαιίδεη γηα ην ζχλνιν ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο ηδησηηθήο θαη πξνζσπηθήο ζθαίξαο ηνπ αηφκνπ κηα λέα ζχγρξνλε 

γξακκή άκπλαο απέλαληη ζηηο θαηλνθαλείο δηαθηλδπλεχζεηο πνπ γελλνχλ γηα ην 

πξφζσπν ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε (Αθξηβνπνχινπ, 

2011), κε πξννπηηθή ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο –εληαγκέλεο ζηελ νηθνγέλεηα ησλ κεηαλεσηεξηθψλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 

Καηά ηνχην, ζην ελ ιφγσ δηθαίσκα,κε ηε ζχλζεηε, παξάγσγε θαλνληζηηθφηεηα θαη 

ηνλ εηεξναλαθνξηθφ ραξαθηήξα, φπσο αλαγλσξίδεηαη ζην άξζξν 9Α πλη., 

απνηππψλεηαη ν δπλακηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηθαησκάησλ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζαξκφδνληαη ζηελ θνηλσληθή εμέιημε θαη κεηαβνιή, κε ακεηαθίλεην ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή εμαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ πξνζψπνπ σο 

ππνθεηκέλνπ θαη φρη αληηθεηκέλνπ ηνπ δηθαίνπ.  
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ΕΠΙΛΟΓΟ: 

 πγθεθαιαηψλνληαο, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα έλαληη ησλ δηαθηλδπλεχζεσλ πνπ ε ζχγρξνλε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο γελλά γηα ηελ αμία θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αλζξψπνπ, πξνζεγγίδεηαη σο 

δηθαίσκα κε απηνηειέο, δηαθξηηφ (Μήηξνπ, 2001) θαη ζεκειηψδεο (Μαληδνχθαο, 

2006) πεξηερφκελν ζηελ θπξίαξρε εξκελεπηηθή ηνπ νπηηθή, ππφ ην πξίζκα ηεο νπνίαο 

ππνζηεξίδεηαη ε απηνλφκεζή ηνπ απφ ηα ππφινηπα ηεο πξνζσπηθήο – ηδησηηθήο 

ζθαίξαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, ζηεξείηαη νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ρσξίο 

απηφ λα κεηψλεη ηελ θαλνληζηηθφηεηά ηνπ, ε νπνία απνξξέεη απφ ηελ εζηθή ηνπ 

ζεκειίσζε ζηελ απηνλνκία ηνπ πξνζψπνπ -άιινηε, ζηελ αξλεηηθή ηεο εθδνρή σο 

πιεξνθνξηαθή απηνδηάζεζε θαη άιινηε, ζηε ζεηηθή ηεο σο πιεξνθνξηαθφο 

απηνθαζνξηζκφο - θαη απφ ηελ πξνζηαζία ηελ νπνία παξέρεη ζε  πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εμαηνκίθεπζε θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ ή ηελ ηδησηηθή ηνπ δσή, 

αληίζηνηρα (Αθξηβνπνχινπ, 2011). Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, εληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο 

ζχγρξνλεο λνκνινγηαθέο ζεσξίεο, ζε κηα λέα γεληά δηθαησκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηα 

εθζπγρξνληζκέλα ζπληαγκαηηθά θείκελα, ηα νπνία δηθαηψκαηα έρνπλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη, αληί λα ιεηηνπξγνχλ σο νπζηαζηηθέο πηπρέο ηεο απηνλνκίαο θαη 

ειεπζεξίαο ηνπ πξνζψπνπ, επηθεληξψλνληαη ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαη ζηελ 

ελίζρπζε αμηψζεσλ θαη ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ή ηππνπνηνχλ πξνζβιεηηθέο 

γηα ηα δηθαηψκαηα πξαθηηθέο παξαπέκπνληαο ζηελ νπζία ζε άιια δηθαηψκαηα, κε ηα 

νπνία ζπλδένληαηάξξεθηα (Αθξηβνπνχινπ, 2011). 

 Η εηεξναλαθνξηθφηεηα πνπ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ πξνζδίδεη ζην δηθαίσκα 

ηεο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη ζπλάξηεζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ 

πνπ βηψλνπκε κε ηελ αικαηψδε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία αλέδεημε ην 

Γηαδίθηπν ζε θεληξηθή πεγή πιεξνθνξίαο -άξα εμνπζίαο- θαη ζε θπξίαξρν 

δηακεζνιαβεηή πιεξνθφξεζεο θη επηθνηλσλίαο ακβιχλνληαο ηα φξηα κεηαμχ 

δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο ζθαίξαο θαη θαζηζηψληαο ην άηνκν ππάγσγν ζε 

δηαθηλδπλεχζεηο θαη πξνζβνιέο ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ απφ 

ηνλ θπβεξλνρψξν. Πνιχ πεξηζζφηεξν, πνπ ν ςεθηαθφο θφζκνο ιεηηνπξγεί, ζηε βάζε 

ηνπ ηνπιάρηζηνλ, κε άγξαθνπο λφκνπο, θαζψο ην Ίληεξλεη απνηειεί εθ ηεο θχζεο ηνπ 

άλαξρν δίθηπν επηθνηλσλίαο (Μήηξνπ, 2002)  –δπζδάκαζην, θαηά ζπλέπεηα, ρψξν γηα 
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ηελ επηβνιή ζπγθεθξηκέλσλ λφκσλ θαη δενληνινγηθψλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο απηνλνκίαο ηνπ πξνζψπνπ.  

Τπ‟ απηή ηελ άπνςε, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αλαγλσξίδεη θαη πξνζηαηεχεη ην ππνθείκελν σο «ςεθηαθφ 

κσζατθφ» πιεξνθνξηψλ (Κακίλεο, 2008) απνθηψληαο ην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελφ ηνπ 

θαη αληιψληαο ηελ αμηνινγηθή ηνπ λνκηκνπνίεζε θαη ηελ εζηθή ηνπ ζεκειίσζε απφ ην 

γεγνλφο φηη, δηεξρφκελν έκκεζα κέζα απφ ηα δηθαηψκαηα ζηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθήο δσήο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο, δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο απηνλνκίαο, ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ εληζρχνληαο, ελ ηέιεη, ηελ αμία ηνπ 

σο αλζξψπνπ.  

Καηά ζπλέπεηα, ε παξαβίαζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν 

ζπληζηά «έγθιεκα» φρη κφλνλ γηαηί πξνζβάιιεη απφιπηεο εζηθέο αξρέο, φπσο ε ηηκή, 

ε αμηνπξέπεηα θαη ε ειεπζεξία ηνπ ππνθεηκέλνπ, πνπ έρνπλ αλπςσζεί γηα ιφγνπο 

ηζηνξηθνχο ζε ππέξηαηεο ζπληαγκαηηθέο αμίεο πξνζηαηεπφκελεο απφ 

νινθιεξσκέλνπο, πιένλ, θαη δεζκεπηηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ. Αιιά θαη γηαηί κέζσ ηεο 

πξνζβνιήο ηνπο θαηαζηξαηεγνχληαη βαζηθέο αξρέο ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηηθήο 

παξάδνζεο, ε απηνλνκία, ε ηζφηεηα θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα, πνπ απνηεινχλ ηηο βάζεηο 

γηα κηα νξγαλσκέλε θνηλσληθή ζπκβίσζε θαη, θαη‟ επέθηαζε, γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε κηαο θνηλσλίαο ε νπνία βαζίδεη ηελ χπαξμή ηεο ζηελ 

ελεξγή ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζηηο δηεξγαζίεο ηεο.  

Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, ε παξαβίαζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ζηνλ θπβεξλνρψξν είηε απφ ηελ θξαηηθή είηε απφ ηελ ηδησηηθή εμνπζία, ζπληζηά φρη 

κφλνλ κείδνλ εζηθφ δήηεκα ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο ςεθηαθήο 

πιεξνθνξίαο, αιιά θαη θξίζηκν θνηλσληθφ ζέκα. Υξήδεη, θαηά ζπλέπεηα, άκεζεο θαη 

δξαζηηθήο αληηκεηψπηζεο απφ ηνλ λνκνζέηε ζην πιαίζην κηαο αλζξσπνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο –επηβεβιεκέλεο ηφζν απφ ην εζηθφ θαζήθνλ φζν θαη απφ ηελ θνηλσληθή 

ηνπ ππεπζπλφηεηα, ψζηε λα κεηαιιαρζνχλ νη πξνεξρφκελνη απφ ηελ πιεξνθνξηθή 

ηερλνινγία θίλδπλνη ζε έιινγεο δηαθηλδπλεχζεηο (Αιηβηδάηνο, 2004). 
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