
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 

Η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου είναι φυσικό, αναφαίρετο και 

απαραβίαστο δικαίωμα κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα στο άρθρο 14: 

1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του 

τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους.  

2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο 

απαγορεύονται. 

3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την 

κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.  

Kατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά 

την κυκλοφορία: 

α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας, 

β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, 

γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον 

εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Xώρας 

ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της 

εδαφικής ακεραιότητας του Kράτους, 

δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, 

στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. 

4. Σ' όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, 

μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την 

υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις 

ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, 

διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Tα ένδικα μέσα της έφεσης και 

της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου 

που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα. 

5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει 

δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση 

πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό 

ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το 

δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή 

μετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το 

δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η 

δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης.  

6. Tο δικαστήριο, ύστερα από τρεις τουλάχιστον καταδίκες μέσα σε μία 

πενταετία για διάπραξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 

3, διατάσσει την οριστική ή προσωρινή παύση της έκδοσης του εντύπου και, 

σε βαριές περιπτώσεις, την απαγόρευση της άσκησης του δημοσιογραφικού 

επαγγέλματος από το πρόσωπο που καταδικάστηκε, όπως νόμος ορίζει H 

παύση ή η απαγόρευση αρχίζουν αφότου η καταδικαστική απόφαση γίνει 

αμετάκλητη.  



7. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την αστική και ποινική ευθύνη του τύπου και των 

άλλων μέσων ενημέρωσης και με την ταχεία εκδίκαση των σχετικών 

υποθέσεων. 

8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τα προσόντα για την άσκηση του 

δημοσιογραφικού επαγγέλματος. 

9. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οικονομική κατάσταση και τα μέσα 

χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης πρέπει να γίνονται γνωστά, όπως 

νόμος ορίζει. Νόμος προβλέπει τα μέτρα και τους περιορισμούς που είναι 

αναγκαίοι για την πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας και της πολυφωνίας στην 

ενημέρωση. Απαγορεύεται η συγκέντρωση του ελέγχου περισσότερων μέσων 

ενημέρωσης της αυτής ή άλλης μορφής. Απαγορεύεται ειδικότερα η 

συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της 

αυτής μορφής, όπως νόμος ορίζει. Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του 

βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης μέσων 

ενημέρωσης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του 

βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχείρησης που αναλαμβάνει 

έναντι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα την 

εκτέλεση έργων ή προμηθειών ή την παροχή υπηρεσιών. Η απαγόρευση του 

προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, 

όπως συζύγους, συγγενείς, οικονομικά εξαρτημένα άτομα ή εταιρείες. Νόμος 

ορίζει τις ειδικότερες ρυθμίσεις, τις κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν μέχρι 

την ανάκληση της άδειας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού και μέχρι την 

απαγόρευση σύναψης ή την ακύρωση της σχετικής σύμβασης, καθώς και 

τους τρόπους ελέγχου και τις εγγυήσεις αποτροπής των καταστρατηγήσεων 

των προηγούμενων εδαφίων. 

 

   

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 



Οι χουντικοί δεν ήταν μόνο αυταρχικοί, αλλά έβλεπαν παντού ύποπτες σκιές 

και εχθρούς. Έτσι επιστράτευσαν και τη λογοκρισία, καθώς ήταν μια εύκολη 

λύση....  

Πέρα από όλα τα άλλα δεινά, η χούντα επέβαλλε λογοκρισία στη μουσική, στο 

θέατρο, στον κινηματογράφο, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια.  

Πάνω από 800 βιβλία Ελλήνων και ξένων συγγραφέων θεωρήθηκαν 

«επικίνδυνα» και αποσύρθηκαν από τις προθήκες των βιβλιοπωλείων ή 

καταστράφηκαν. Δεν ξέφυγαν ούτε οι μεγάλοι μας τραγικοί, Αισχύλος και 

Ευριπίδης, ούτε ο Αριστοφάνης, ούτε ο …Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο 

Ρήγας… ο Τολστόι, ο Μπαλζάκ, η Μποβουάρ, ο Σαρτρ… και πολλά πολλά 

ακόμα. Στο Εθνικό θέατρο δόθηκε κατάλογος με έργα τα οποία μόνο 

επιτρεπόταν να ανεβάσουν ενώ απαγορεύτηκε η συμμετοχή των Αλέξη Μινωτή 

και Κατίνας Παξινού. Στη δισκογραφία  – όπως και στις άλλες κατηγορίες – οι 

δημιουργοί και οι εταιρείες δοκίμαζαν να λογοκρίνουν μόνοι τα έργα τους, 

προτού αυτά φτάσουν στο επίσημο «μαχαίρι». Οι προσπάθειές τους ήταν 

μάταιες καθώς οι λογοκριτές διύλιζαν τους στίχους λέξη προς λέξη και 

αφαιρούσαν λόγια είτε απαγόρευαν ολόκληρα τραγούδια πολλές φορές χωρίς 

ιδιαίτερο λόγο. 

Οι στιχουργοί, όντας καταπιεσμένοι από τους Συνταγματάρχες, προκειμένου να 

διαδώσουν τα μηνύματά τους χρησιμοποίησαν στα τραγούδια το αλληγορικό 

στοιχείο. Ο άκρατος λογοκριτικός μηχανισμός χωρίς να γνωρίζει εν τέλει τι ήθελε 

να ελέγξει, επέτρεπε την κυκλοφορία τραγουδιών που αλλιώτικα θα είχαν πάρει 

την ετικέτα «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ». Στην περίπτωση της πλήρους απαγόρευσης ο 

εκάστοτε δίσκος βινυλίου έβγαινε εκτός κυκλοφορίας με εικονική καταστροφή 

είτε έπαιρνε ένα αυτοκόλλητο ή γρατζουνιούνταν στο κυρίως σώμα ώστε να 

καθίσταται αδύνατη η αναπαραγωγή του. 

Ο Μίκης Θεοδωράκης είχε την τιμητική του από τους δικτάτορες. Διώχθηκε, 

φυλακίσθηκε, εκτοπίσθηκε έως ότου μετέβη στο Παρίσι. Τα έργα του ήταν 

«κόκκινο πανί» γι’ αυτούς που – ως ειρωνεία – κυνηγούσαν μέχρι τη λέξη και 

το χρώμα «κόκκινο». Δισυπόστατα τραγούδια τρίτων καλλιτεχνών είχαν 

καλύτερη τύχη χάρις στη λανθασμένη κατανόηση των στίχων τους. 

Πολλοί πνευματικοί άνθρωποι της εποχής καταδίκασαν την λογοκρισία κατά τη 

διάρκεια της χούντας. Ένας απ' αυτούς ήταν ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης με τη 

δήλωση που έκνε στο BBC: 

«Πάει καιρὸς ποὺ πῆρα τὴν ἀπόφαση νὰ κρατηθῶ ἔξω ἀπὸ τὰ πολιτικὰ τοῦ 

τόπου. Προσπάθησα ἄλλοτε νὰ τὸ ἐξηγήσω. Αὐτὸ δὲ σημαίνει διόλου πὼς μοῦ 

εἶναι ἀδιάφορη ἡ πολιτικὴ ζωή μας. Ἔτσι, ἀπὸ τὰ χρόνια ἐκεῖνα, ὡς τώρα 

τελευταῖα, ἔπαψα κατὰ κανόνα νὰ ἀγγίζω τέτοια θέματα· ἐξάλλου τὰ ὅσα 

δημοσίεψα ὡς τὶς ἀρχὲς τοῦ 1967 καὶ ἡ κατοπινὴ στάση μου - δὲν ἔχω 

δημοσιέψει τίποτα στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τότε ποὺ φιμώθηκε ἡ ἐλευθερία - 

ἔδειχναν, μοῦ φαίνεται, ἀρκετὰ καθαρὰ τὴ σκέψη μου.Μολαταῦτα, μῆνες τώρα, 



αἰσθάνομαι μέσα μου καὶ γύρω μου, ὁλοένα πιὸ ἐπιτακτικά, τὸ χρέος νὰ πῶ 

ἕνα λόγο γιὰ τὴ σημερινὴ κατάστασή μας. Μὲ ὅλη τὴ δυνατὴ συντομία, νὰ τί θὰ 

ἔλεγα: 

Κλείνουν δυὸ χρόνια ποὺ μᾶς ἔχει ἐπιβληθεῖ ἕνα καθεστὼς ὁλωσδιόλου 

ἀντίθετο μὲ τὰ ἰδεώδη γιὰ τὰ ὁποῖα πολέμησε ὁ κόσμος μας καὶ τόσο 

περίλαμπρα ὁ λαός μας στὸν τελευταῖο παγκόσμιο πόλεμο. Εἶναι μία 

κατάσταση ὑποχρεωτικῆς νάρκης, ὅπου ὅσες πνευματικὲς ἀξίες κατορθώσαμε 

νὰ κρατήσουμε ζωντανές, μὲ πόνους καὶ μὲ κόπους, πᾶνε κι αὐτὲς νὰ 

καταποντιστοῦν μέσα στὰ ἑλώδη στεκούμενα νερά. Δὲ θὰ μοῦ ἦταν δύσκολο νὰ 

καταλάβω πῶς τέτοιες ζημιὲς δὲ λογαριάζουν πάρα πολὺ γιὰ ὁρισμένους 

ἀνθρώπους.Δυστυχῶς δὲν πρόκειται μόνον γι᾿ αὐτὸ τὸν κίνδυνο. Ὅλοι πιὰ τὸ 

διδάχτηκαν καὶ τὸ ξέρουν πὼς στὶς δικτατορικὲς καταστάσεις ἡ ἀρχὴ μπορεῖ νὰ 

μοιάζει εὔκολη, ὅμως ἡ τραγωδία περιμένει ἀναπότρεπτη στὸ τέλος. Τὸ δράμα 

αὐτοῦ τοῦ τέλους μᾶς βασανίζει, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα, ὅπως στοὺς 

παμπάλαιους χοροὺς τοῦ Αἰσχύλου. Ὅσο μένει ἡ ἀνωμαλία, τόσο προχωρεῖ τὸ 

κακό.Εἶμαι ἕνας ἄνθρωπος χωρὶς κανένα ἀπολύτως πολιτικὸ δεσμὸ καί, 

μπορῶ νὰ τὸ πῶ, μιλῶ χωρὶς φόβο καὶ χωρὶς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τὸν 

γκρεμὸ ὅπου μᾶς ὁδηγεῖ ἡ καταπίεση ποὺ κάλυψε τὸν τόπο. Αὐτὴ ἡ ἀνωμαλία 

πρέπει νὰ σταματήσει. Εἶναι ἐθνικὴ ἐπιταγή.Τώρα ξαναγυρίζω στὴ σιωπή μου. 

Παρακαλῶ τὸ Θεὸ νὰ μὴ μὲ φέρει ἄλλη φορὰ σὲ παρόμοια ἀνάγκη νὰ ξαναμιλήσω».

 

Νίκος Καζαντζάκης: "Ο τελευταίος πειρασμός" και άλλα 

έργα που λογοκρίθηκαν 

Το, παγκοσμίως, γνωστό μυθιστόρημα(της δεκαετίας του ’50) του Καζαντζάκη δεν 

αποτελεί, δυστυχώς, το μοναδικό δείγμα θρησκευτικής(χριστιανικής) βίας στην 

Ελλάδα αλλά ένα απ' τα πιο γνωστά.  



 

Υπόθεση: 

Στο έργο "Ο τελευταίος πειρασμός" περιγράφεται το πρόσωπο του ανθρώπου 

που συνεχώς βασανίζεται και αδιάκοπα αγωνίζεται και καθώς θυσιάζεται κατά 

κάποιο τρόπο επιδιώκεται η ελευθερία οποιασδήποτε υφής και οποιουδήποτε 

ύφους: πνευματική , σωματική , ιδεολογική , κοινωνική , πολιτική και κάθε άλλη. 

Ουσιαστικά η υπόθεση του έργου αποτελεί έναν αναστοχασμό σχετικά με την 

ανθρώπινη  φύση του Ιησού , αναδιπλώνοντας και παραλλάσσοντας το 

θρησκευτικό θέμα με τη βοήθεια της  φαντασίας και  του ονείρου.   

Η πλοκή του μυθιστορήματος διαδραματίζεται στην Ιουδαία και η αφήγηση της 

ιστορίας εστιάζεται στα τελευταία χρόνια της ζωής του Ιησού. Ο Χριστός 

παρουσιάζεται ως ένας απλός ξυλουργός, κατασκευαστής μάλιστα των 

σταυρών που χρησιμοποιούν οι Ρωμαίοι για τις εκτελέσεις των Εβραίων 

επαναστατών. Αρνείται επίμονα να αναλάβει την αποστολή της ανθρώπινης 

σωτηρίας, αλλά τελικά αποφασίζει να υποταχτεί στο θείο θέλημα. 

Η ιστορία εξελίσσεται κατά κύριο λόγο σύμφωνα με τις ευαγγελικές αφηγήσεις , 

μέχρι την στιγμή της σταύρωσης. Την στιγμή που βρίσκεται στον σταυρό , ο 

Ιησούς ανοίγει τα μάτια του και βλέπει ότι έχει μεταφερθεί κάτω από ένα 



ανθισμένο δέντρο . Ένας άγγελος του ερμηνεύει ότι ο θεός αποφάσισε να τον 

σώσει και του επιτρέψει να ζήσει μια φυσιολογική ανθρώπινη ζωή. 

Καθώς εκτυλίσσεται η ιστορία, ο Παύλος φτάνει στο σπίτι του Ιησού και του μιλά 

για την σταύρωση και την ανάσταση του Μεσσία καθώς κα για τη νέα θρησκεία. 

Ο Ιησούς εξοργίζεται και του ομολογεί την αλήθεια και ο Παύλος αναχωρεί 

αποφασισμένος να συνεχίσει το κήρυγμά του, ακόμη κι αν στηρίζεται σε μια 

ψευδοφανή αυταπάτη.  

Μετά από αρκετά χρόνια, ο γέρος πια Ιησούς έρχεται αντιμέτωπος με τους 

μαθητές του που τον κατηγορούν για προδοσία και λιποταξία και συνειδητοποιεί 

ότι ο άγγελος που του ανάγγειλε τη σωτηρία από το σταυρό δεν ήταν άλλος από 

το Σατανά, που εμφανίστηκε με τη μορφή ενός τελευταίου πειρασμού. Εκείνη 

τη στιγμή ανοίγει τα μάτια του και, καθώς διαπιστώνει ότι είναι ακόμη επάνω 

στο σταυρό, συνειδητοποιεί ότι ήταν απλά ένα όνειρο. 

Το έργο του αυτό έγινε αφορμή ώστε η ιερά σύνοδος με έγγραφό της, να ζητήσει 

από την κυβέρνηση την απαγόρευσή τους. Ο Καζαντζάκης κατηγορήθηκε ως 

ιερόσυλος και τα έργα του θεωρήθηκαν προσβολή για τα χρηστά ήθη. 

Στον «τελευταίο πειρασμό» ο συγγραφέας παρουσίαζε το Χριστό με 

ανθρώπινες αδυναμίες, ενώ στο  έργο του «ο Χριστός ξανασταυρώνεται»  

έδειχνε τις αμαρτωλές αδυναμίες των ιερέων. 

Ο «Καπετάν Μιχάλης» χαρακτηρίστηκε «αντιχριανικόν και αντιεθνικόν έργον», 

που εξευτελίζει τα ιερά και τα όσια του έθνους καθώς και τον αγώνα του 

κρητικού λαού. 

Ο συγγραφέας είχε αντίθετη άποψη: «προσπάθησα να εξαίρω όσο μπορούσα 

τους αγώνες της Κρήτης για την ελευθερία και συνάμα την ηρωική και μαρτυρική 

συμμετοχή της εκκλησίας στους αγώνες αυτούς κι όμως βρέθηκαν συνειδήσεις 

που κατασυκοφάντησαν το βιβλίο αυτό, ως ενάντιο της θρησκείας και της 

πατρίδας». 

Πολλοί υποστήριξαν ότι ο συγγραφέας δεν πολεμήθηκε για το περιεχόμενο των 

βιβλίων του, αλλά για τα φιλοκομμουνιστικά του φρονήματα. 

Οι αντιδράσεις της εκκλησίας δίχασαν την κοινή γνώμη. Πολλοί πίστεψαν ότι 

όντως ο συγγραφέας δεν έδειχνε σεβασμό στα «Θεία», ενώ άλλοι υποστήριξαν 

ότι τα έργα του ήταν συγγραφικά αριστουργήματα, που δεν είχαν καμία 

πρόθεση να προσβάλουν την εκκλησία. 

Πολλά θρησκευτικά σωματεία υποστήριζαν, ότι ο Καζαντζάκης με τα έργα του 

«θέλει να κάμη τους αναγνώστας του να ζουν ζωή πολύ κατωτέραν και από 

αυτήν των ζώων. 

Ο συγγραφέας με επιστολή  απάντησε απάντησε δημόσια στις απειλές της 

εκκλησίας ότι θα τον αφορίσει: «Μου δώσατε μια κατάρα, Άγιοι Πατέρες, σας 
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δίνω μια ευχή: Σας εύχομαι να “ναι η συνείδησή σας τόσο καθαρή όσο η δική 

μου και να “στε τόσο ηθικοί και θρήσκοι όσο είμαι εγώ». 

Οι αντιδράσεις στις απαιτήσεις της εκκλησίας 

Το αίτημα της εκκλησίας για αφορισμό του Καζαντζάκη προκάλεσε αντιδράσεις 

στον πολιτικό αλλά και συγγραφικό κόσμο. 

Ο νεαρός τότε βουλευτής Κωνσταντίνος Μητσοτάκης επέκρινε την 

«επιχειρούμενη δίωξη του πνεύματος». 

Ο δήμος Αθηναίων ζήτησε την αποτροπή οποιασδήποτε δίωξης των έργων του 

συγγραφέα ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι Θεσσαλονίκης χαρακτήρισαν την 

απαγόρευση «πλήγμα για τον πολιτισμό». 

Πάνω από 30 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου, ο διάσημος 

Αμερικανός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε αποφάσισε, προς μεγάλη έκπληξη 

πολλών, να κάνει τον «Τελευταίο Πειρασμό» ταινία. Σπάνια μία ταινία ξεσηκώνει 

εξίσου μεγάλες ή και μεγαλύτερες αντιδράσεις σε σχέση με το βιβλίο στο οποίο 

βασίστηκε. Το «The Last Temptation of Christ» (1988) του Σκορσέζε είναι μία 

από αυτές τις περιπτώσεις. 

Στην Ελλάδα αρχικά, οι αρχές αρνήθηκαν να ενδώσουν στις αναμενόμενες 

πιέσεις της Εκκλησίας για απαγόρευση της ταινίας. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του 

1988, διαδηλωτές, υπό την καθοδήγηση ενός ιερέα, εισέβαλαν σε μία αίθουσα 

που πρόβαλε την ταινία, συνεπλάκησαν με αστυνομικούς και κατέστρεψαν τον 

κινηματογραφικό εξοπλισμό. Μετά από αυτά τα ευτράπελα, αποφασίστηκε 

δικαστικώς να απαγορευθεί η προβολή της ταινίας στη χώρα μας. Τα 

δικαστήρια δικαιολόγησαν την απόφασή τους, αναφέροντας ότι η ταινία 

«προσβάλλει τη δημόσια αξιοπρέπεια και τις θρησκευτικές ευαισθησίες» και 

πως «το βασικό της μήνυμα είναι ανήθικο». Έτσι, ο «Τελευταίο Πειρασμός» του 

Σκορσέζε πέρασε στην ιστορία ως μία από τις ελάχιστες ταινίες των οποίων η 

προβολή απαγορεύτηκε στην Ελλάδα. Θεωρούμενο μέχρι σήμερα 

προσβλητικό για τον Χριστιανισμό, το έργο του Καζαντζάκη και η 

κινηματογραφική, διά χειρός Σκορσέζε, εκδοχή του, αποτελούν ωστόσο, μία 

από τις ισχυρές, ίσως ακριβώς λόγω της ανορθόδοξης προσέγγισής τους, 

ιστορίες θρησκευτικής πίστης. 



 

 

 

ΜΑΚΑΡΘΙΣΜΟΣ 

«Είστε ή έχετε ποτέ υπάρξει μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος;». Αυτή 

ήταν η «τρομερή» ερώτηση που απηύθυνε η διαβόητη επιτροπή, κατά τα 

χρόνια που «μεγαλούργησε» στο Χόλιγουντ με επικεφαλής τον γερουσιαστή 

Μακ Κάρθι. Τα μέλη της επιτροπής, από τις αρχές της δεκαετίας του '40 είχαν 

αρχίσει να «εντοπίζουν» τον κομμουνιστικό δάκτυλο στη μαζικότερη μορφή 

διασκέδασης, τον κινηματογράφο. Ετσι, το 1943, με την ταινία «Αποστολή: 

άκρως απόρρητον» («Αποστολή στη Μόσχα» είναι ο πρωτότυπος τίτλος), 

που σκηνοθέτησε ο Μάικλ Κέρτιζ, θεωρήθηκε ότι είχε φτάσει ο καιρός να 

ληφθούν αυστηρά μέτρα. 

Οι πρώτες ανακρίσεις, ωστόσο, διεξήχθησαν από την Επιτροπή 

Αντιαμερικανικών Ενεργειών όχι νωρίτερα από το 1947. Μια σειρά από 

σκηνοθέτες, ηθοποιούς και σεναριογράφους ανακρίθηκε, με σκοπό τον 

εντοπισμό μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε αυτή την πρώτη περίοδο 

δράσης της επιτροπής, κλήθηκαν 19 κινηματογραφικοί δημιουργοί. Δέκα απ' 

αυτούς αρνήθηκαν να δώσουν αποδείξεις και δήλωσαν ότι θεωρούν την 

επιτροπή αντισυνταγματική. Αποτέλεσμα, ήταν να φυλακιστούν. Εχουν μείνει 

στην ιστορία ως οι «Δέκα του Χόλιγουντ» και είναι οι: Αλβα Μπέσι, Χέρμπερτ 

Μπίμπερμαν, Λέστερ Κόουλ, Εντουαρντ Ντμίτρικ, Ρινγκ Λάρντνερ Τζούνιορ, 

Τζον Χάουαρντ Λόσον, Αλμπερτ Μαλτζ, Σάμιουελ Ορνιτζ, Εντριαν Σκοτ και 

Ντάλτον Τράμπο. Το δεύτερο κύμα καταθέσεων στην επιτροπή σημειώθηκε το 

1951, όταν όλοι όσοι κλήθηκαν, πιέστηκαν να καταδώσουν συναδέλφους τους 

για αντιαμερικανική συμπεριφορά. 

Η μαύρη λίστα 



Συνολικά, η μαύρη λίστα του Χόλιγουντ περιελάμβανε 324 ονόματα, ενώ 

περίπου 200 ακόμη άνθρωποι του κινηματογράφου αναγκάστηκαν με άλλους 

τρόπους να εγκαταλείψουν τον χώρο. Με τον τρόπο που γίνονταν οι 

καταθέσεις, προκαλούσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, ο Λάρι 

Παρκς (που στη συνέχεια εξαφανίστηκε από τον κινηματογράφο) ήταν ο 

μοναδικός ηθοποιός, που βρισκόταν ανάμεσα στους πρώτους 19 μάρτυρες. 

Παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε κομμουνιστική οργάνωση και ανέφερε στην 

επιτροπή ονόματα «υπόπτων», όπως της Αν Ρεβίρ, του Τζέιμς Κάγκνεϊ, του 

Τζον Γκάρφιλντ, του Στέρλινγκ Χέιντεν, του Γκρέγκορι Πεκ, του Χάμφρεϊ 

Μπόγκαρτ, του Εντουαρντ Τζ. Ρόμπινσον και του Λι Τζ. Κομπ. Στο επόμενο 

σκαλί της κλίμακας βρέθηκε ο Κομπ. Για δυο χρόνια τον πίεζαν να καταδώσει 

συναδέλφους του, μέχρι που υποχώρησε και ανέφερε ονόματα, ανάμεσά τους 

εκείνο του Λόιντ Μπρίτζες. 

Από τις κυρίαρχες φιγούρες σε αυτή την ταραγμένη εποχή, ήταν ο Ελία Καζάν, 

ο οποίος, προκειμένου να προστατέψει την καριέρα του, προτίμησε να 

κατονομάσει ανθρώπους του περιβάλλοντός του. H αποφασιστικότητά του 

ήταν εκείνη που τον έκανε μια από τις πιο μισητές προσωπικότητες στην 

κινηματογραφική βιομηχανία, με μια φήμη που δεν ξεχάστηκε ούτε καν με τον 

θάνατό του. Σε άλλες περιπτώσεις, αρκετοί δημιουργοί αναγκάστηκαν να 

εργάζονται με ψευδώνυμο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Ντάλτον 

Τράμπο, ο οποίος με το όνομα Ρόμπερτ Ριτς κέρδισε δύο Οσκαρ σεναρίου. 

Αλλοι, σαν τον Ζυλ Ντασσέν και τον Τζόζεφ Λόουζι, προτίμησαν να 

εγκαταλείψουν την Αμερική και να αυτοεξοριστούν. 



 

Τα "Κόκκινα κανάλια" (red channels), εκδόθηκαν το 1950 στις Η.Π.Α. με σκοπό να καταδείξουν 

'κομμουνιστικές' επιρροές στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 

 

Διάφορες εκδηλώσεις λογοκρισίας συναντάμε και σήμερα. Συνήθως 

λογοκρισία συναντάμε σε θέματα τέχνης ή θρησκείας. 

Tο φθινόπωρο του 2012, με μικρή χρονική διαφορά, εκτυλίχθηκαν δύο 

συναφείς υποθέσεις: αφενός η σύλληψη και ποινική δίωξη του Φίλιππου 

Λοΐζου, δημιουργού της σατιρικής ιστοσελίδας «Γέρων Παστίτσιος», αφετέρου 

οι διαμαρτυρίες εναντίον της παράστασης Corpus Christi, στο θέατρο 

Χυτήριοκαι η δίωξη του σκηνοθέτη και συντελεστών της. Στις δύο υποθέσεις, 

εκτός από τη χρονική εγγύτητα, υπάρχουν σημαντικά κοινά στοιχεία: η 

«προσβολή των θείων», η κινητοποίηση ακραίων εκκλησιαστικών και 

ακροδεξιών στοιχείων, η άσκηση ποινικής δίωξης με αποτέλεσμα την 

κατάργηση της ιστοσελίδας και το κατέβασμα της παράστασης, με 

αποτέλεσμα ένα σοβαρό πλήγμα στην ελευθερία της έκφρασης. 

οι αντιδράσεις αρθρώνονται κατά κανόνα γύρω από το γνωστό τρίπτυχο 

Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια, με την προσθήκη, συχνά, και ενός τέταρτου 

όρου:της Ηθικής, με έμφαση σε ζητήματα σεξουαλικότητας. 



Δεύτερον, η δίωξη και οι διαμαρτυρίες πάνε χέρι-χέρι. Αφ' ενός, οι 

διαμαρτυρίες οργανώνονται με βάση το αίτημα της δίωξης, του ποινικού 

κολασμού και της απαγόρευσης (του έργου, του βιβλίου, της παράστασης 

κ.ο.κ.). Αφ' ετέρου, οι διώξεις και οι απαγορεύσεις, οι οποίες συνήθως 

ακολουθούν, επικαλούνται, στο σκεπτικό τους, τις αρχικές αντιδράσεις και τη 

διαμαρτυρία της «κοινής γνώμης». 

Τρίτον, στις εκστρατείες που αναπτύσσονται (οι οποίες, ορισμένες φορές 

παίρνουν τη μορφή «ηθικού πανικού») κυριαρχούν υπερσυντηρητικοί, 

υπερδεξιοί και ακροδεξιοί κύκλοι. Εδώ θα συναντήσουμε, επίσης, ως 

σταθερούς πρωταγωνιστέςτην Εκκλησία και τις (παρα)χριστιανικές 

οργανώσεις - και αυτό όχι μόνο σε περιπτώσεις όπου (υποτίθεται) ότι θίγεται η 

θρησκεία, κάτι που θα ήταν μάλλον αναμενόμενο, αλλά γενικότερα, σε μια 

πολύ ευρύτερη γκάμα ζητημάτων παιδείας, ηθικής, επιστημονικής και 

καλλιτεχνικής έκφρασης: το πράττουν με την ιδιότητά τους ως θεματοφυλάκων 

της ηθικής, του έθνους και των συντηρητικών αξιών.

 

 

Κάτι ανάλογο έγινε στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου με το έργο 

"Η ισορροπία του Nash" γραμμένη από κείμενα του Σάββα Ξηρού ύστερα από 

τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από συγγενείς των θυμάτων της 17 

Νοέμβρη αλλά και πολιτικά κόμματα.  



 

 

 

 

Σάτιρα και πρόστιμα από ΕΣΡ 

Η σάτιρα επιχειρεί τον εμπαιγμό κάποιας έννοιας ή προσώπου που ο 

σατιρικός καλλιτέχνης θεωρεί ότι αξίζει τέτοια αντιμετώπιση με σκοπό συχνά 

τη βελτίωση του αντικειμένου. Εξαιτίας της αυστηρής λογοκρισίας που 

υφίσταται στον ελληνικό ραδιοτηλεφωνικό χώρο  

Η σάτιρα πολύ συχνά τιμωρείται με υψηλά πρόστιμα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Λ. Λαζόπουλο, 

γνωστό ειδησεογραφικό site αναφερει : "Με την σφραγίδα του Συμβουλίου 

Επικρατείας δεν είχε ποιοτική στάθμη η εκπομπή του  Λάκη Λαζόπουλου «Αλ 

Τσαντίρι Νιουζ» της 25ης Οκτωβρίου 2011, κατά την οποία παρουσιάστηκε  

σατιρικά η οικονομική κατάσταση της χώρας και οι υπαίτιοι της κατάστασης 

αυτής. 
 

Για το λόγο αυτό οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι καλώς επιβλήθηκε από 

το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) πρόστιμο 30.000 ευρώ στον 

τηλεοπτικό σταθμό Αλφα, ο οποίος υποχρεούται να το πληρώσει. 
 

Κατά τη επίμαχη εκπομπή παρουσιάστηκε η κυβέρνηση σαν πλοίο και ο κ. 

Λαζόπουλος ως μούτσος του πλοίου ο οποίος συζητώντας με συνεργάτη του 

χρησιμοποίησε λέξεις και φράσεις άσχετες με την πολιτική κατάσταση και τη 

διακωμώδηση αυτής, όπως είναι  λέξεις και φράσεις χυδαίες, σύμφωνα με την 

απόφαση του ΕΣΡ." 

 



Άλλες περιπτώσεις υπέρογκων προστίμων είναι οι εξής: 

Το ομοφυλικό φιλί των 100.000 ευρώ, 2003. Στη σειρά του Χριστόφορου 

Παπακαλιάτη «Κλείσε τα μάτια», δυο εκ των πρωταγωνιστών της σειράς, ο 

Περικλής Ασημακόπουλος και ο Κώστας Κάππας φιλήθηκαν. Το ΕΣΡ μίλησε 

για σκηνή «χυδαία και απαράδεκτη» και επέβαλε πρόστιμο 100.000 ευρώ. Το 

περίφημο πρόστιμο έγινε μέχρι και ρεπορτάζ στο BBC. Το πρόστιμο 

ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2006. Η διαμάχη του 

Μπoμπ Σφουγγαράκη, 2007. Το ΕΣΡ υποστήριξε ότι «στη συγκεκριμένη 

εκπομπή προβλήθηκε υλικό που βλάπτει την πνευματική και ηθική ανάπτυξη 

των ανηλίκων», ενώ ο ίδιος ο Μπομπ έχει «συγκεκριμένο σεξουαλικό 

προσανατολισμό». Όλα αυτά, ενώ ο «Μπομπ ο Σφουγγαράκης» παιζόταν στο 

Κανάλι 9. Το κλείσιμο του ραδιοσταθμού Best, 2005. Επικαλούμενο 

«συνεχόμενη χαμηλή ποιοτική στάθμη προγραμμάτων μετά από σειρά 

χυδαίων εκφράσεων» και μετά από τα καυστικά σχόλια του Γρηγόρη 

Ψαριανού για τα εκκλησιαστικά σκάνδαλα, το ΕΣΡ αποφάσισε να κλείσει έναν 

από τους καλύτερους ραδιοσταθμούς της Αθήνας. Άλλη μια απόφαση που 

ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρόστιμο 1.500.000 στον 

Alpha, 2006. Ένα από τα μεγαλύτερα πρόστιμα της δεκαετίας, για παράνομες 

δανειοδοτήσεις του καναλιού από τον μεγαλομέτοχό του Δημήτρη Κοντομηνά. 

ΕΣΡ και Τατιάνα Στεφανίδου. Μια σχέση που κρατάει χρόνια, με συστάσεις και 

πρόστιμα να πέφτουν βροχή. Υπάρχει μέλλον εδώ, είναι σαφές.  
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http://www.hit-channel.com/ta-apagorevmena-tragoudia-pou-egkrithikan-kata-lathos-apo-ti-logokrisia-tis-diktatorias/89774
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