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Εισαγωγή 

Η ελευθερία του λόγου αποτελεί συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης 

προσωπικότητας, καθώς αποτελεί το σπουδαιότερο μέσο έκφρασης 

και επικοινωνίας των ανθρώπων. Η κατάργηση ή, έστω, ο 

περιορισμός της ελευθερίας του λόγου θίγει επομένως την ίδια την 

ανθρώπινη προσωπικότητα. Επιπρόσθετα, το δικαίωμα αυτό 

αποτελεί σημαντικό θεμέλιο της δημοκρατίας. Χωρίς την ελευθερία 

αυτή , είναι αδύνατη η ύπαρξη κάθε δημοκρατικής διαδικασίας ,για 

αυτό εξ ‘ άλλου διάφορα αντιδημοκρατικά καθεστώτα καταργούν 

αυτήν την ελευθερία προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο των 

καταστάσεων. 

Πολλοί είναι οι μελετητές που υποστηρίζουν ότι ο λόγος αξίζει και ως 

σκοπός αλλά και ως μέσο. 

Ως σκοπός, η ελευθερία του λόγου συνδέεται με την ολοκλήρωση του 

ανθρώπου ως προσωπικότητα, με την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

αλλά και των δυνατοτήτων του. 

Αν ο άνθρωπος δεν έχει την ελευθερία να σκέπτεται, όπως επιθυμεί, 

αλλά και να ανταλλάσσει τις σκέψεις και τις ιδέες του με τους 

άλλους, πώς είναι δυνατόν να πραγματώσει τους σκοπούς της 

ύπαρξής του, όντας μια μη ολοκληρωμένη προσωπικότητα; 

Από την άλλη πλευρά, ως μέσον η ελευθερία του λόγου συνιστά 

απαραίτητο στοιχείο για τη λειτουργία του δημοκρατικού 

πολιτεύματος. 

Η ελευθερία του λόγου είναι αναγκαία για την πληροφόρηση, 

για τη διαμόρφωση επιλογών αλλά και για την ίδια τη 

συμμετοχή του πολίτη. 

Επιπλέον είναι απαραίτητη, για να γίνεται έλεγχος προς την εξουσία 

αλλά και προς τα πρόσωπα που την ασκούν. 

Η ελευθερία της έκφρασης μπορεί να αποτελέσει τον σπόρο 

που εάν φυτευτεί και καλλιεργηθεί σε κατάλληλο έδαφος όπως 

στα πλαίσια μιας κοινωνίας που σέβεται τη διαφορετικότητα 

και επιδιώκει τη συναίνεση, οι καρποί -που θα αποφέρει- θα 

καταδείξουν την αξία και τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης 

ελευθερίας. Αντίθετα, η καταπίεση του λόγου δεν λύνει τα 
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προβλήματα αλλά δημιουργεί πικρίες, μίση και συνιστά απειλή 

για την κοινωνική συνοχή. 

 

 Συνταγματική κατοχύρωση ελευθερίας του 

λόγου. 

 

Το σύνταγμα του 1975 διασφαλίζει στο άρθρο 14 ,εκτός από την 

ελεύθερη έκφραση και την ελεύθερη διάδοση της γνώμης. Στη 

σημερινή συνταγματική προστασία , η βαρύτητα αυτού του 

δικαιώματος έχει αυξηθεί καθώς δεν αποτελεί μοναχά ένα ατομικό 

δικαίωμα αλλά και διαπλαστικό στοιχείο της δημόσιας γνώμης και 

της πολιτικής βούλησης του λαού. Η ύπαρξη του εν λόγω 

δικαιώματος αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο για την 

δημοκρατικότητα και το φιλελεύθερο πνεύμα ενός πολιτεύματος.  

Η ελευθερία του να εκφράζει και να διαδίδει κανείς πολιτικές 

απόψεις που αντιπαρέρχονται με την δομή του πολιτεύματος ή με το 

κοινωνικό σύστημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταλυθεί ή 

να περιοριστεί καθώς με αυτόν τον τρόπο θα παραβιαζόταν η έννοια 

της δημοκρατίας στα θεμέλια της. 

Αξίζει να αναφερθεί η υπ’ αριθμόν 7716/1977 απόφαση  βάση της 

οποίας δεν επιτρέπεται στους Έλληνες πολίτες να εκφράζουν και να 

διαδίδουν πολιτικές ιδέες ,αντίθετες προς τις αρχές που προβλέπει 

το Σύνταγμα. 

Εκτός όμως από την ελευθερία της έκφρασης το Σύνταγμα 

κατοχυρώνει και την αρνητική ελευθερία της έκφρασης. Ο 

καθένας δηλαδή , έχει δικαίωμα να μην εκφράσει την γνώμη του εάν 
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ο ίδιος δεν θελήσει . Όχι όμως και τις γνώσεις του.. Σε περίπτωση 

ανακρίσεως για παράδειγμα , είναι υποχρεωμένος  να παρέχει απλές 

πληροφορίες ,γνώσεις ή σημαντικά στοιχεία. 

Ελευθερία του τύπου 

 

Εφ’ όσων υπάρχει ελευθερία της έκφρασης , εννοείται πως υπάρχει 

και η ελευθεροτυπία .Η ελευθερία του τύπου ,αναγνωρίζεται τόσο ως 

ατομικό δικαίωμα όσο και ως θεσμική εγγύηση. Παρά το γεγονός ότι 

το δικαίωμα ελευθερίας του τύπου υπόκειται στους περιορισμούς 

του Συντάγματος, είναι απαλλαγμένο από νομικά καθήκοντα.  

 Το κράτος μπορεί να παρεμβαίνει ρυθμιστικά για την άσκηση της 

ελευθερίας του τύπου με δύο συστήματα: το προληπτικό και το 

κατασταλτικό. 

 

1.Προληπτικό.  

Κατά το προληπτικό σύστημα το κράτος μπορεί να παρεμβαίνει πριν 

την έκφραση ,επιτρέποντας ή απαγορεύοντας την εκδήλωσή της. 

Κάποια από τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί είναι: 
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Α. Η λογοκρισία.  

 
Συνίσταται στον έλεγχο  των χειρογράφων που πρόκειται να 

τυπωθούν ώστε η εκτύπωσή τους να πραγματοποιείται μόνο από 

προηγούμενη άδεια της αρχής. Η λογοκρισία χαρακτηρίζεται ως το 

κυριότερο και δραστικότερο μέσο και απαγορεύεται από το 

Σύνταγμα. 

Ακολουθεί βίντεο  από την εκπομπή «Μηχανή του Χρόνου» με θέμα 

«η λογοκρισία στη Χούντα» : 

https://www.youtube.com/watch?v=70_HHUW

wbRQ&nohtml5=False 
Β.Η προηγούμενη άδεια της αρχής , για την έκδοση περιοδικού 

εντύπου. Διαφέρει από την λογοκρισία διότι δίνεται εφάπαξ για την 

έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού. 

Γ. Η εγγυοδοσία που συνίσταται στην κατάθεση ορισμένου 

χρηματικού ποσού από τον εκδότη ως εγγύηση που μπορεί να 

καταπέσει υπέρ του δημοσίου , αν με τα καταχωριζόμενα στην 

εφημερίδα ή στο περιοδικό παραβιάζονται διατάξεις των νόμων 

Και διάφορα άλλα όπως για παράδειγμα ο περιορισμός στην 

κυκλοφορία των εντύπων ή η παύση έκδοσης αυτών είτε προσωρινά 

είτε οριστικά ή και ακόμα ο καθορισμός των προϋποθέσεων που 

πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει εκδότης ( πχ ιθαγένεια 

,εκπαίδευση , ηλικία κλπ).. 
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2.Κατασταλτικό  

Κατά το κατασταλτικό σύστημα, το κράτος επεμβαίνει έπειτα από 

την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης με σκοπό την επιβολή 

κυρώσεων για τυχόν παρεμβάσεις. Το σύνταγμα απαγορεύει την 

οποιαδήποτε κατάσχεση εντύπων είτε πριν την έκδοση τους έιτε 

έπειτα ΜΟΝΟ εκτός εάν υπάρξει εντολή εισαγγελέως μετά την 

έκδοση του. 

Γενικότερα , η Ελευθερία του τύπου είναι μια ευκαιρία που χαρίζεται 

απλόχερα στον καθένα για να εκφράσει τις απόψεις και τις 

ιδεολογίες του χωρίς να κρίνεται. Δεν βλέπουν όλοι όμως κάτι θετικό 

σε αυτό . Υπάρχουν αρκετοί που στο παρελθόν επωφελήθηκαν από 

τον περιορισμό της ελευθερίας αυτής ,περνώντας τα δικά τους 

μηνύματα μέσω προπαγάνδας.. Για αυτό λοιπόν το Σύνταγμα 

απαγορεύει ξεκάθαρα την λογοκρισία ,αφού σίγουρα θα οδηγήσει σε 

αρνητικά αποτελέσματα. 

 

Ραδιοτηλεόραση , κινηματογράφος. 

 

Στο άρθρο 15 του Συντάγματος προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για 

την ραδιοτηλεόραση. Δεν θεσπίζεται ελευθερία εκπομπής 
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ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ,κατοχυρώνεται όμως η 

ελευθερία του « πληροφορείσθαι δια της τηλεοράσεως»  η οποία 

απορρέει από τη συνταγματική προστασία της ελευθερίας της 

πληροφορίας. Μπορεί ο κρατικός έλεγχος να είναι ασυμβίβαστος με 

την ελευθερία του τύπου. Δεν σημαίνει όμως ότι το ίδιο ισχύει για 

την ραδιοτηλεόραση καθώς το Σύνταγμα δεν επιβάλλει αλλά ούτε 

αποκλείει το κρατικό μονοπώλιο της ραδιοτηλεόρασης . 

Καθώς ο κινηματογράφος δεν αποτελούσε ξεκάθαρα «τύπο» , ήταν 

πολύ εύκολη η επιβολή της λογοκρισίας  και ορισμένοι 

εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία αυτή αφού ήταν φανερό ότι ασκούσε 

μεγάλη επιρροή στο κοινό και ήταν πολύ εύκολο να επηρεαστεί ο 

οποιοσδήποτε , ιδιαίτερα οι νέοι. 

 

Η ελευθεροτυπία στο Internet 

 

Είναι γνωστό πως το internet παρέχει απεριόριστες δυνατότητες σε 

όλους τους τομείς και πρώτα από όλα στην ελευθερία της έκφρασης. 

Διότι χωρίς αυτήν , δεν θα είχε τόση μεγάλη πληθώρα πληροφοριών 

και σίγουρα δεν θα αποτελούσε το πλέον βασικότερο μέσο 

ενημέρωσης.  

Υπάρχει όμως και η άποψη πως αυτή η απεριόριστη ελευθερία που 

παρέχει το διαδίκτυο επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα όπως για 

παράδειγμα την παραπληροφόρηση και τη προσβολή της ιδιωτικής 
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ζωής. Για αυτό λοιπόν , έχει τεθεί ζήτημα για δημιουργία θεσμού που 

θα επιβλέπει το διαδίκτυο σε παγκόσμια κλίμακα αποτελώντας ένα 

είδος εποπτείας. Οι απόψεις όμως διίστανται καθώς προκαλείται 

αντίδραση των υπολοίπων που είναι υπέρμαχοι της ελευθερίας της 

έκφρασης. 

Παρ ’όλα αυτά , σε κάποιες χώρες το ίντερνετ είναι περιορισμένο. Για 

παράδειγμα ,στη Βόρεια Κορέα. Εκεί το διαδίκτυο χρησιμοποιείται 

μόνο για άσκηση προπαγάνδας, οι χρήστες του μπορούν να κάνουν 

χρήση μόνο με εξουσιοδότηση και υπό έλεγχο όπως επίσης είναι 

απαγορευμένη η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης  καθώς 

είναι ευρέως γνωστό πως το διαδίκτυο είναι μια ατελείωτη πηγή 

πληροφόρησης και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εξέγερση απέναντι 

στις αντιλήψεις του δικτάτορα. Με τη στέρηση αυτών των 

πληροφοριών όπως ακόμα και άλλων ελευθεριών , οδηγείται στον 

απόλυτο έλεγχο του κράτους που διοικεί.  

 

Περίληψη – Συμπέρασμα 

Εν τέλει , το δικαίωμα της ελευθερίας του εκφράζεσθαι είναι ένα από 

τα πολυτιμότερα αγαθά για τον άνθρωπο ,για αυτό άλλωστε πολλοί 

προσπαθούν να το καταργήσουν με κάθε δυνατό μέσον ώστε να 

καταφέρουν να ελέγχουν την σκέψη του λαού. Διότι , ένας άνθρωπος 

χωρίς δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης , είναι φερέφωνο απόψεων 

χωρίς να έχει δική του κοσμοθεωρία και ιδεολογία και έτσι είναι 

ευκολότερο να υπακούσει σε διαταγές.  Είναι σημαντικό να τονιστεί 

πως το δικαίωμα αυτό είναι απαραίτητο θεμέλιο της δημοκρατίας 

και προσφέρει στον καθένα την δυνατότητα να αλλάξει τις 

καταστάσεις μέσω των απόψεών του με σκοπό ένα καλύτερο αύριο.  

 


