
Neapolis University

HEPHAESTUS Repository http://hephaestus.nup.ac.cy

School of Economic Sciences and Business Articles

1999

þÿ�¤�¿� �±�Ä�¿�¼�¹�º�Ì� �´�¹�º�±�¯�É�¼�±� �Ä�·�Â� �µ�»�µ�Å�¸�µ�Á�¯�±�Â

þÿ�µ�º�Æ�Á�¬�Ã�µ�É�Â� �º�±�¹� �·� �Ã�Å�½�±�Æ�®�Â� �À�Á�¿�Ã�Ä�±�Ã�¯�±� �Ä�¿�Å

Athanasopoulos, Constantinos GE.

þÿ�š��½�Ä�Á�¿� �•�À�¹�¼�Ì�Á�Æ�É�Ã�·�Â� �œ�µ�»�µ�Ä�Î�½� �ˆ�Á�µ�Å�½�±�Â� �º�±�¹� �‘�½�¬�À�Ä�Å�¾�·�Â

http://hdl.handle.net/11728/7151

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository



ΕΠ. ΑΠ. ΤΟΠ. ΑΥΤ. ΠΕΡ. ΑΝ. / R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV. 

Το ατομικό δικαίωμα της ελευθερίας 
'" '" '" εκφρασεως και n συvαφης προστασια του 

Του Κ. Κωνστ. ΓΕ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛον 
"κΟθηγητού Παvτε(ou ΠανεΠϊσT~K;ϊiι. Π.Ε. 

Οι Πρ/)()ρομοι της Διακηρύξεως της δεκαετίας! 1940 - 1950 

Τα ατομικά δικαιά>ματα γενικώς είχαν δεχΘεί, ως γνωστόν, σημαντικά πλήγματα 
κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου. 

Μετά την λήξη όμως του Β' Παγκοσμίου Πολέμου αρχίζει η εμφάνιση πoλιτικ~)ν 
κατοχίJρωσης και προστασίας των επί μέρους ατομικών ελευθεριών, σε επίπεδο εθνι
κών Συνταγμάτων αφ' ενός και σε διεΘνές επίπεδο αφ' ι::τ~ρoυ. 

Θετικές δράσεις προς αυτές τις κατευθύνσας πρέπει να Θεωρηθούν: 
- ΊΌ μτινυμα του Προέδρου των Η.Π.Α. F'. Rooscvclt προς το Κογκρέοοο της 

6/11 1941, διά του οποίου διεκηρύσσοντο τέσσερις ΙJασικές ελευΘι::ρίες, με πρ(.ίnη l:'κεΙνη 
της ελευθερίας του λ()γου και της εκφράσεως. 

-Ο Χάρτης του Ατλαντικοί, της] 4/8/1941. 
-Το Κείμενον της Διασκέψεως της Wcιshington του έτους 1942 μ.Χ 
-ΊΌ Κείμενον της Διακηρ{,ξεως της Φιλαδελφείας του μηνός ΜαΙου του έτους 1944 

μ .Χ . . 
-Τα Κείμενα των Διαβουλεύσεων του DuInbarton Οθks του ι~τoυς 1944 μ.χ. 
-ο Χάρτης του Οργανισμοί, Hνωμi:νων ΕΘνών της 24/ Ι 011945, στο Κεφάλαιο Ι του 

οποίου διακηρύσσονται ως εξής οι σκοποί και οι αρχές του νέου Οργανισμού. 
Κεφάλαιο Ι, Σκοποί και αρχές 
ΆρΘρο 1 
ΟΙ σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων EOvrJ)v είναι: 

2. Να αναπτύσουν μεταξύ rr.ov ΕΘν(ον φιλικές σχέσεις, που θα βασίζωνται στον σε
βα.σμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων ... 

1. Το KεJμενO αnοδiδεJ ra κυριώτεpa σnμεΙα ElσnγΏσnς σε σxετικn πμεpΙδa. περΙ m, oπoi~ έ
γινε λόγος στο τεύχος 15/1999 m, ΕΠ.Α. Τ .Α.π.Α. 
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3. Να επιδιώκουν την διεΘν11 συνεργασί.α για την επίλυση διεΟν<Αιν προβλημά.των." 
και για την ανάπτυξη και ενθάρρύνση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμδ.των 
και των Θεμελιωδών ελευΘεριcίJν για όλους τους ανθριί)πους, χωρίς διακρίσεις. 

Η Οικουμενική Δ ιαΚΙ7ρυξη των Δ ικαιωμάτων του Α νθρr1JΠΟ!! του Ο.Η. Ε. της 

10/12/1948 

Η Γενική Συνέλευση του σΗ.Ε., εδραζομ.ένη επί των αναφερθειοών δι.ατ<ίξεων 
του εν λόγω άρΘρου 1 υιοθέτησε την 10/12/1948 την ΟικουμενΙΚ11 Διακήρυξη των Δι
καιωμά.των του Ανθριί)που, το άρθρο 19 της οποίας ορίζει τα εξrις: 

Παν άτομο έχει το δικαίωμα ελευθερίας γν(ίιμης και εκφράσεως, το οποίον περι
λαμβάνει το δικαίωμα του μη παρενοχλείσθαι διά τας γνώμας και το δικαίωμα της α
ναζητήσεως, λήψεως και μεταδόσεως ανεξαρτήτως συνόρων, των πληροφοριών και 

των ιδεών, δι' οίου δilnOtI:: μLσoυ εκφράσεως. 

Τα μετά την Οικουμενική Δ ιακιίρυξη 

Πρώτη ΘεΤΙΚ11 «παρενέργεια» της ΟικουμενικΥ]ς Διακήρυξης της 10/12/1948 θεω
ρείται η επακολουΘήσασα Ευρωπα'ίκή Σύμβασις των Δικαιωμάτων του Ανθράιπου υ
πογραφείσα εν Ρώμη το έτος 1950 μ.χ. και το επ' αυτής Πρόσθετον Πρωτόκολλον, υ
πογραφέν εν Παρισίοις το έτος 1952 μ.Χ. 

Το άρθρον 10 της Συμβ(ίσεως ορίζει τα εξ11ς: 
Παν πριΊσωπον έχει δικαίωμα ελευθερίας εκφρ(ίσεως. Το δικαίωμα τούτο περι

λαμβάνει την ελευθερίαν γνώμης και την ελευΘερίαν λήψεως ή μεταδόσεως πληροφο
ριών ή ιδειί)ν, άνευ αναμείξεως των Αρχών και ανεξαΡΤ11τως συνί)ρων. 

Πέραν αυτ(Όν η επακολουΘήσασα μετά 25cτίαν από της Συμβcωεως Δι.cίσκεψις επί 

της ασφαλείας και συνεργασίας εν Ε υρ(Αιπη, η υπογραφείσα εν Ελσί.νκι Φιν λανδίας το 
Ιτος 1975 μ.χ., προβΗπει μέτρα (')Ι Ευκολίινσεως της i)ιαi)όσεως των πληροφορι(ίιν, της 
ίωκλοψορίω:, των πρυϊόντιιιν τω\' M~:()ων Μιιζl.κΙ)ς Γ:πικ()ι .νωνίω:, κ.ί~. 

Ακ('ψη. τσ ΣυμΙ)()1Ίλιη των Ηιl()(I)πο.'ικ6)ν Κοινοτήτων f,t~i'(')(ι)nr !'ιi'ιική ()i'ιηγί(( την 

3/1 0Ι19Η9 σΧΕτl.κ(ί)ς με την διΛχυση των πληΟοφορι(ί)ν εντ()ς των Κοατ(ί)ν Μ ι:λ(ί)ν. 
Tι~λoς, επί επιπΙδου EOVLx!i)v Συνταγμάτων και νομΟΟΕοl.(ί)ν το ι'ιικαί.ωμα επί των 

πληροφοριιί)ν και της εκφρcιοιως ι"χα κατοχυρωΩι-:ί μ~' αΙΊι.κί'ς Κι.ιnιΧξεις. 

Το ΠΕριεχόμενο της ελΕυΟcρίας εκφράσεως 

Το ((τ()μικ() i'ιικαίωμυ της {.'λΠJ()ιρί«ς !.'κψρ(·((Ιιως ΙΨΙΠΙ-'l \'(( ()ιωρη(-)ι.'ί Ι'πί μ[..l)()iΙc, 

τμήμα του γενικωτέρας υφΙ1ς δικαι(Όματος τiiς Eλι;~)Oερίας των πληροφορι(ί)ν εν γένΕι, 

του οποίου φέρει τα γενικίΧ χαρακτηριστικίΧ, ιμοι: 
- Πρόκειται περί δικαιιί)ματος διεΘνώς αναγνωριζομένου και κατά συνί'πειαν προ

στατευομένου επί διεΘνοίJς πεδίου. 
- Πρόκειται περί δικαιιί)ματος επιψυλασσoμLνoυ υπέρ παντός ανΟριί)που, ανεξαρ

τήτως, φύλου, φυλής, Θρησκείας, συνόρων, ιθαγενείας. 
- Πρόκειται περί δικαιώματος συγκρoτoυμLνoυ εξ επί μLρoυς ncuxcJJV, όπως: ελευ

θερίας σκέψεως και γνώμης, ελευθερίας αναζητήσεως και λήψεως πληΡΟφΟριιίJν ανε
ξαρτήτως συνόρων, ελευθερίας μεταδόσεως των πληροφοριών διά παντός μέσου, ε
λευθερίας μη υπoκειμLνης, πί,ραν συγκεκριμμένων ορίων, σε κρατικό έλεΥΧΟ. 

Κατά την κρατούσα άποψη αντικείμενο της ελευΘερίας εκφράσεως δύναται να εί
ναι: 

-Πάσα ιδΙα, άποψη, 11 γν(ί)μη του ατόμου επί οίου δ11ποτε ζητήματος.. 
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- Πάσα κρίση επί γεγονότων, προσφάτων ΤΙ μη. 
- Πάσα άποψη επί θεμάτων δημοσίας συμπεριφοράς τρίτων, και ιδία προσώπων α-

σκούντων δραστηριότητα δημοσίου χαρακτήρος. 
- Πάσα πνευματική και καλλιτεχνΙΚΙ1 εν γένει δημιουργία του ατόμου μη προσβάλ

λουσα το κοινόν περί ηθικής και περί δικαίου αίσθημα. 
- Πάσα αναμετάδοση ειδήσεων τρέχοντος χαρακτήρος, μη συνιστ(Ωσα εξ άλλης 

πλευράς εσκεμμένη παραποίηση στοιχείων ή εκ προθέσεως άνευ λόγου και άνευ νομι
κής βάσεως βλαπτική συνέργεια εις βάρος τρίτων κ.ά. 

Με δεδομένο λοιπόν το ούτω πως οριοθετηθέν περιεχόμενο του δικαι(ί)ματος της ε
λευθερΙας εκφράσεως τίθεται το αδυσ(οπητον ερ(Ωτημα της υπάρξεως ή μη λόγων διά 
τους οποίους πρέπει αυτό, προστατευόμενο νομικώς, εντός εΘνικάJν και διεΘνάJν ο
ρίων, να πραγματ(ίJνεται. 

Φοβούμαι, ότι η πραγμάτωση του δικαιώματος της ελευΘερίας εκφράσεως του α
τόμου είναι σήμερον, υπέρ πάσαν άλλην εποχι1ν, όχι απλώς ευκταία, αλλά αναγκαία 
τα μάλλα. 

Είναι γνωστόν, ότι η ζωή της συγχρόνου εποχής έχει νέους ρυθμούς, άγνωστους 
άλλοτε, επιβάλλοντες ή προκαλούντες περιστολ11 των κοινωνικών σχέσεων, μείωση 
της αμέσου επ~κoινωνίας, τ(χσεις μονήρους διαβιώσεως κ.ά. . 

. ~τσι., παρίστατ χι ανάγκη παροχής δυνατότητος στα επί μέρους άτομα να εκφρά
ζ νται . χι μονην εντnς διαπ. οσωΠΙΚ«(Jν σχέσεων, οι οποίες συρρικνσίJνται συνεΧ<JJς, 
αλλι'Ί. και εντός ευρυτέρων πλαισίων, συνιστάJντων την έννοια της μαζικής επικοινω
νίας. 

Η τελευταί,α για να πραγματωθεί απαιτεί. σειρά προϋποΘέσεων, (',πως: 
- Ύπαρξη τεχνικάJν μΙσων προσιτών2 . . 

- Ύπαρξη νόμων, ηΘών και εΘίμων διεπόντων την χρήση των τεχνικ(ί,ν μέσων. 
- Ύπαρξη διαδικασι(ον και στελεχ(ον υπο/:)οηtJούντων την δι.άχυση μηνυμ<'ι.των. 
Εάν υποτεΘεί, ('η ι πληρσίJνται οι Εν λόγω προίjποθrσεις τί.θεται το κρίσl μον {'()(;πη

μα πωc;, ενασκoυμ{~νoυ του OΙΚαl(;ψατoς εκφρ(ισεως, είναι δυνατόν τα δι ' αυτοί) μλότ,α

φερόμενα μηνύματα οίας δτιποτε μορφτις να καταστούν α.ποδεΚΤ(λ υπ() πληΟους αTlJ
μων, ι.δίως αγν(Ωστων μεταξύ των. 

Υπ() την condicio sine qua non, ότι το άτομο διά της ελευθερίας εκφράσεως, πι~ραν 
των άλλων, επιθυμεί να διαχέι-:ι πληροφορίες, να επιδιώκει επαγγελματικές δραοτη
ρι(πητες, να διαμnρφ<iJναδι('>δους διαφuγ1ις ΕΚ της καΘημερινδτητος, να επιζηΤΕί πρΩ

σκτηση κoινων~κoύ γ011τρου και να «πρω'κτι:ίνΕI» Εαllτ(', εν τω ΧΡ(Jνω. IJ ΠΡΟΟ{Ύγιοη , 
διά της ελευθέρας εκφράσεώς του (ιλλων ατόμων, είναι «εφΙΚΤΙ1», εάν αξιοποιηΟεί δ,τι 
έχουν κοινόν όλοι οι άνΘρωποι, κατά περίπτωση. 

Και, κατά την κρατούσα άπαψη, τα στοιχεία τα οποία ενυπάρχουν κοινά σε όλους 
μας ανεξαρττιτως φύλου, φυλής, θρησκείας είναι τα εξής: 

-Η πείνα με την έννοια της ενδεχόμενης στέρησης αγα(-)(Ων. 
-Ο φόβος του Οανάτου και των φυσικ(ί>ν δυνάμεων. 
- Η γενετησία επιθυμία (ικανοποιημένη, απωΘημένη, εξυψωμένη). 
-Το συγγενικό ένστικτο. 
Παρά την συνδρομΎ] όμως όλων των προαναφερθέντων είναι πιθανόν να μη πραγ-

2. Βλ. εν εκrdσεI: Kωνσr. ΓΕ. ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Η Δnporo6mrα. Ζ' έκδ. Α8Ωναι. 1998. σ. 16 
επ6μ. 
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ματώνεται το ατομικό δικαίωμα της ε

λευθερίας εκφράσεως εξ άλλων λόγων, 
όπως είναι: 

-Η Κρατική παρέμβαση, εκδηλουμέ
νη συνήθως διά της μορφής της προλη
πτικής λογοκρισίας. 

- Οικονομικοί λόγοι, συνεπαγόμενοι 
αδυναμία άσκησης του δικαιώματος, ι

δίως στην μαζική του διάσταση. 

- Θρησκευτικοί λόγοι. 
- Εξ υποκειμένου αδυναμία του ατό-

μου, Π.χ. αναλφαβητισμός. 

- Άλλοι λόγοι, όπως πολιτικές διακρί
σεις κ.τ.λ. 

Α ντί επιλόγου 

* Το αίμα το οποίον εχύθη ανά τα πέ
ρατα της Γης Ύια να «κατακτηθεί» το δι

καίωμα της ελευθερίας εκφράσεως (εκεί
νόυ του Ρήγα Φερραίου περιλαμβανομέ

νου). 

* Το διαλαμβανόμενον εις το Ευαγγέ
λιον: 

«Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λσγος ην 
παρά ιω Θεώ και u Θεός ην ο Λόγος», 
και το έτερον: 

'" «Οι δε Μαθηταί του Χριστού εξελ
Οόντες διεφημισαν διά του λόγου Αυτόν 

εν όλη τη Χώρα», καταδεικνύουν περι

τράνως την σημασία του δικαιώματος 

της ελευθερίας της εκφράσεως, το οποί

ον σ1Ηιι::ρα, ημείς κασπούμΕνοι εν μί, ση 
Δημοκρατία, πορευόμεΟα ευτυχείς μετ' 

αυτού, καταχρώμενοι συνήθως τούτου, 

συλλογικώς και ατομικώς, ως Κράτος 

και ως Πολίτες, έκαστος κατά τα έργα 
και την δυνατότητα αυτού, μερικώς, κε

καλυμμένως, ανενδισιάστως, υπερμέ

τρως ποικιλλοτρόπως, λειτουργούντες υ

πέρ ή κατά, έναντι εαυτών και αλλήλων, 

λησμονούντες, ότι το θείον χάρισμα του 
Λόγου είναι το μόνον στοιχείον, το οποί

ον διαφοροποιεί ουσιωδώς τον Ά νθρω
πον από τους άλλους ζώντες οργανι

σμούς εν των κόσμω ... 
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