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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 
Αγαπητοί/ες συμμετέχοντες/ουσες, 

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποδεχτούμε στην 7η Πανελλήνια 
Μαθητική Προσομοίωση «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», και συγκεκριμένα στην Επιτροπή 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – το Δικαίωμα στην Ελευθερία της Έκφρασης.  

Στην Επιτροπή μας θα κληθείτε ως εμπειρογνώμονες να συζητήσετε φλέγονται 
ζητήματα που αφορούν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και να προτείνετε 
πιθανές λύσεις για την διαφύλαξη και προάσπιση του δικαιώματος. Ο παρών Οδηγός 
Μελέτης αποτελεί το αρχικό υλικό μελέτης σας.  

Μέσω των πληροφοριών που σας παρέχουμε εντός του παρόντος οδηγού, της 
προτεινόμενης βιβλιογραφίας και των ερωτήσεων που θέτουμε στο τέλος ελπίζουμε να 
ενημερωθείτε, να προβληματιστείτε αλλά και να βρεθείτε στην διαδικασία να σκεφτείτε και 
να προτείνετε λύσεις για φλέγοντα ζητήματα σχετικά με το θέμα της επιτροπής μας. Κατά 
την διάρκεια του συνεδρίου  ως πολίτες του κόσμου, αλλά και ως εκπρόσωποι Κρατών - 
Μελών του ΟΗΕ, θα λάβετε καίριες αποφάσεις για κομβικά ζητήματα 

Επιπροσθέτως, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι από αυτό το σημείο πως είμαστε στην 
διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία και διευκρίνηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας σας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα ανταποκριθείτε στις προσδοκίες μας μέσα 
από την προετοιμασία, τη συνεργασία μας και τις καινοτόμες σας ιδέες κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου.  

Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση σε όλους!  

 

Με εκτίμηση, 

Παναγιώτης Κυριάκος Κολοσκόπης, Πρόεδρος  
Ελπινίκη Γαβουνέλη, Αντιπρόεδρος   
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2. Ιστορική επισκόπηση: ο Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα  

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή οργανισμό, 
που συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα ) στο Σαν 
Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945 και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, 
μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών 
μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη μέλη.  

Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται στο άρθρο 1 του 
Χάρτη, με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την «ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 
θρησκείας». 

Βασισμένη στους σκοπούς αυτούς, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε στις 16 
Δεκεμβρίου 1966, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα το οποίο 
κατοχυρώνει νομικά στο διεθνές πεδίο μια σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων του 
ανθρώπου1. Ως διεθνής σύμβαση, το Σύμφωνο δεσμεύει όλα κράτη μέρη που το έχουν 
υπογράψει και επικυρώσει. Συνολικά 168 κράτη μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του. Το 
Σύμφωνο συνοδεύουν και δυο προαιρετικά πρωτόκολλα, τα οποία επίσης δεσμεύουν όσα 
κράτη τα έχουν υπογράψει και επικυρώσει. Το πρώτο επιτρέπει την άσκηση ατομικής 
αναφοράς από άτομο ή ομάδα ατόμων κατά κράτους, όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα 
που κατοχυρώνει, ενώ το δεύτερο καταργεί τη θανατική ποινή. 

  

 
1 Νάσκου – Περράκη, Π. (2016). Δικαιώματα του Ανθρώπου: Παγκόσμια και Περιφερειακή Προστασία, σελ.112, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη. 
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3. Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: 
ρόλος και αρμοδιότητες2  

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι ένα όργανο συγκροτούμενο από 18 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και προβλέπεται από το Σύμφωνο με σκοπό να επιβλέπει 
την εφαρμογή των διατάξεών του από τα κράτη μέρη. 

Όλα τα κράτη μέρη του Συμφώνου οφείλουν να υποβάλλουν τακτικά στην Επιτροπή 
εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του Συμφώνου στο εσωτερικό τους. 
Στην πράξη, τα κράτη μέλη οφείλουν να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους με τις διατάξεις 
του Συμφώνου. Αυτές οι εκθέσεις εξετάζονται από την Επιτροπή που στη συνέχεια εκδίδει 
και αποστέλλει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέρη τις «Παρατηρήσεις» της επί αυτών. Συχνά 
η Επιτροπή ζητά από τα κράτη διευκρινίσεις ή κυρώσεις κι άλλων διεθνών συμβάσεων για 
την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επίσης, η Επιτροπή 
έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει προσφυγές για παραβιάσεις των διατάξεων του 
Συμφώνου. Οι προσφυγές αυτές μπορεί να είναι διακρατικές (άρθρο 41 του Συμφώνου) ή 
ατομικές (άρθρο 1 Πρώτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου). Τέλος, η Επιτροπή στην 
προσπάθεια της να διευκολύνει τα κράτη μέρη στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων 
της, ερμηνεύει τις διατάξεις του Συμφώνου και δημοσιεύει τα «Γενικά Σχόλια» για 
συγκεκριμένα ζητήματα και θεματικές. 

 

4. Άρθρo 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα3 
«Άρθρο 19 -  

1. Κανείς δεν πρέπει να υπόκειται σε διακριτική μεταχείριση και να παρενοχλείται για 
τις απόψεις του. 

2. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό 
περιλαμβάνει την ελευθερία της αναζήτησης, της λήψης και της μετάδοσης 
πληροφοριών και απόψεων κάθε είδους, ανεξαρτήτως συνόρων, προφορικά, 
γραπτά, σε έντυπα, σε κάθε μορφή τέχνης ή με κάθε άλλο μέσο της επιλογής του. 

 
2 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Human Rights Committee. Διαθέσιμο στο: 
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr/pages/ccprindex.aspx (Ανακτήθηκε στις 27/10/2020). 

3 Από την επίσημη μετάφραση του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, όπως 
κυρώθηκε με τον ν. 2462/1997. Διαθέσιμο στο: https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bd686e52 (Ανακτήθηκε στις 25/10/2021). 
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3. Η άσκηση των δικαιωμάτων, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 
αυτού, συνεπάγεται ειδικά καθήκοντα και ευθύνες. Μπορεί, επομένως, να υπόκειται 
σε ορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι όμως πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια 
από το νόμο και να είναι 

a. Για το σεβασμό των δικαιωμάτων ή της υπόληψης των άλλων. 

b. Για την προστασία της εθνικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας 
υγείας ή των χρηστών ηθών». «Άρθρο 8-. Τα Κράτη Μέρη οφείλουν να 
πάρουν όλα τα κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν στις γυναίκες, πάνω σε 
ίσους όρους με τους άνδρες και χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, τη δυνατότητα 
να εκπροσωπούν την Κυβέρνησή τους σε διεθνές επίπεδο και να συμμετέχουν 
στην εργασία διεθνών οργανισμών». 

 

5. Ανάλυση του άρθρου 19 του Συμφώνου με τη 
βοήθεια του αντίστοιχου Γενικού Σχολίου της 
Επιτροπής  

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στοχεύοντας σε μια πληρέστερη 
θεώρηση του άρθρου 19 δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2011 το Γενικό Σχόλιο 344 . Με το Γενικό 
Σχόλιο ορίζεται πληρέστερα το περιεχόμενο του δικαιώματος και οι ανεκτοί περιορισμοί 
του στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. 

 

5.1. Περίληψη Γενικού Σχολίου 34 
Το περιεχόμενο του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης δύναται να οριστεί 

ως η δυνατότητα που έχει ο καθένας για την ανεμπόδιστη των ιδεών του. Διακρίνεται σε 
δύο βασικές πτυχές, αφενός το δικαίωμα ελευθερίας γνώμης και αφετέρου το δικαίωμα 
στην πληροφόρηση. Το πρώτο αφορά στην δυνατότητα του ατόμου να φέρει μία άποψη 
χωρίς κάποιος να έχει την εξουσία να παρέμβει σε αυτή. Μάλιστα, το άτομο έχει την 
ελευθερία να επιλέξει εάν επιθυμεί ή όχι να εκφράσει την γνώμη του, όπως επίσης και να 
την αναθεωρήσει οποιαδήποτε στιγμή. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση, από την άλλη, 
αφορά στην δυνατότητα που παρέχεται στο άτομο να αναζητεί, να λαμβάνει και να 
μεταδίδει όποια πληροφορία επιθυμεί. Γίνεται, συνεπώς, αντιληπτό ότι λογικές εκφάνσεις 
της ελευθερίας της έκφρασης στην καθημερινότητά μας αποτελούν η ελευθερία του Τύπου, 
η ελευθερία της οπτικοακουστικής έκφρασης και η ελευθερία στο διαδίκτυο, η πολιτιστική 

 
4 UN Human Rights Committee (2011). General comment No. 34. Διαθέσιμο στο: 
https://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html (Ανακτήθηκε στις 29/10/2021). 
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και καλλιτεχνική έκφραση, ο διάλογος και η διδασκαλία. Παράλληλα, το δικαίωμα στην 
ελευθερία της έκφρασης αποτελεί την βάση της άσκησης της ελευθερίας του «συνέρχεσθαι 
και συνεταιρίζεσθαι». Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε την σημασία του 
δικαιώματος αυτού σε ατομικό επίπεδο, καθώς έτσι διασφαλίζεται η πλήρης ανάπτυξη του 
ατόμου ως μονάδα, θέτοντας το θεμέλιο της Δημοκρατίας. 

Τα κράτη, που έχουν υπογράψει το Διεθνές Σύμφωνο των Ατομικών και Πολιτικών 
Δικαιωμάτων, δεσμεύονται να εφαρμόσουν τους κανόνες του στο εσωτερικό δίκαιό τους. 
Αυτό σημαίνει ότι και οι τρεις κρατικές εξουσίες, νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική 
δεσμεύονται, αφενός να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής εφαρμογής 
των διατάξεών του, αφετέρου να μην επιτρέψουν την όποια προσβολή αυτών. Η αξία της 
υποχρέωσης αυτής του κράτους είναι μεγάλη, καθώς το δικαίωμα στην ελευθερία της 
έκφρασης σχετίζεται άμεσα με τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών και ιδιαίτερα με το 
δικαίωμα του εκλέγειν, είναι επομένως άρρηκτα συνυφασμένο με την ενδυνάμωση του 
δημοκρατικού πολιτεύματος και την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα 
πλαίσια αυτού. Προς αυτή την κατεύθυνση, η διαφάνεια στον τρόπο άσκησης της πολιτικής 
εξουσίας, συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας σφαιρικής άποψης, ώστε να οδηγηθεί ο 
ψηφοφόρος συνειδητοποιημένα στην επιλογή, που θεωρεί ορθότερη. Αντιλαμβανόμαστε 
επομένως την ανάγκη για την προάσπιση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ουσιαστικότερη εφαρμογή του δικαιώματος, πρέπει 
να διασφαλίζεται πως ο Tύπος, ως βασικός παράγοντας ενημέρωσης του πολίτη και 
διαμορφωτή της κοινής γνώμης, λειτουργεί ορθά/ομαλά. Αυτό τονίζει την ανεξαρτησία του, 
εστιάζοντας στην εξάλειψη κάθε ίχνους λογοκρισίας ή χειραγώγησης της ενημέρωσης και 
στον πλουραλισμό. Ταυτόχρονα, είναι υποχρεωτική η εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης 
των πολιτών στις πηγές πληροφόρησης. Το κοινό έχει το δικαίωμα να επιλέξει όποιες 
πληροφορίες επιθυμεί από τις παρεχόμενες, ενώ καθίσταται αυτονόητο πως δε μπορεί 
κανείς να παρενοχληθεί ή να υποστεί ποινικές διώξεις, λόγω συγκεκριμένου φρονήματος. 

Επιπλέον προβλέπονται και κάποιοι περιορισμοί στο δικαίωμα της ελευθερίας της 
έκφρασης. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί πως οι περιορισμοί, δύνανται να επιβληθούν 
κατ’ εξαίρεση σε ειδικές μόνο περιπτώσεις και κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις. Επίσης, 
οφείλουν να κινούνται εντός επιτρεπτών ορίων, λειτουργώντας με γνώμονα το συλλογικό 
συμφέρον. 

Δύο είναι οι κατ’ εξαίρεση περιπτώσεις που επιτρέπουν τον περιορισμό του 
δικαιώματος. Η πρώτη νομιμοποιητική βάση είναι η περίπτωση, όπου η άσκηση του 
δικαιώματος έρχεται σε αντίθεση με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα. Η δεύτερη βάση 
συνίσταται στην ανάγκη προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή της δημόσιας τάξης ή της 
δημόσιας υγείας και ηθικής. Ενδεικτικά, η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει περιπτώσεις 
όπως τη δημοσίευση πληροφοριών που σχετίζονται με την εθνική άμυνα ή δικαστικές 
εργασίες.  
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6. Ειδικότερα Θέματα 
6.1. Περιορισμός του δικαιώματος και η περίπτωση του μισαλλόδοξου 
λόγου  

 
Οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Ένα από αυτά 

τα δικαιώματα είναι το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, δικαίωμα το οποίο, μεταξύ 
άλλων, αφορά την έκθεση απόψεων, συναισθημάτων, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών. 
Το δικαίωμα αυτό μπορεί να υποστεί κάποιους περιορισμούς.  

Αρχικά, περιορισμός του δικαιώματος είναι κάθε συρρίκνωση του γενικού 
περιεχομένου, και έχει έκτακτο χαρακτήρα, δεν εφαρμόζεται πάντα, αλλά μόνο ορισμένες 
φορές5. Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα τονίζει ότι η άσκηση 
της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης «συνεπάγεται ειδικά καθήκοντα και ευθύνες», 
θέτοντας ορισμένους περιορισμούς. Συγκεκριμένα το Σύμφωνο απαγορεύει ακόμη «την 
προπαγάνδα υπέρ του πολέμου» ή «κάθε επίκληση εθνικού, φυλετικού ή θρησκευτικού 
μίσους, που αποτελεί υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας» (Άρθρο 20)6. Οι 
περιορισμοί αυτοί καλούνται να προστατεύσουν τους πολίτες/ τις ομάδες που απειλούνται 
από την καταπάτηση θεμελιωδών των δικαιωμάτων τους από το όνομα της ελευθερίας της 
έκφρασης. Τι συνιστά, όμως, την ποινικοποίηση/ περιορισμό του αντίπαλου λόγου;  

Ο μισαλλόδοξος λόγος είναι απόρροια του δικαιώματος της ελευθερίας της 
έκφρασης και αφορά τις μορφές έκφρασης που αφορούν την διάδοση, δικαιολόγηση και 
προαγωγή της ξενοφοβίας και την ρητορική μίσους έναντι συγκεκριμένων ομάδων/ 
ατόμων/ γεγονότων. Φαινομενικά ο μισαλλόδοξος λόγος πληροί της προϋποθέσεις της 
έκφρασης σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, ωστόσο διαταράσσει και προσβάλλει τα άτομα 
αυτού του πολιτεύματος. Από την μία προσβάλλει άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, κι από την 
άλλη η πιθανή ποινική του κύρωση προσβάλλει το ίδιο το δικαίωμα εκφοράς άποψης και 
αυτονομίας του ατόμου που την εκθέτει, καθώς οι ενστάσεις του εκάστοτε υποκειμένου 
μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς από κάποιο άλλο υποκείμενο7.  

Επομένως, ο περιορισμός ενός δικαιώματος, εκτός από το ότι πρέπει να γίνεται σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις8, καθίσταται ζωτικής σημασίας να είναι μια ύστατη λύση 
αντιμετώπισης ενός ζητήματος. Η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί τον όρο για μία 
ευνομούμενη πολιτεία και η ανοχή του αντίπαλου λόγου, αποτελεί την φυσική απόρροια 
απόλαυσης του συνολικού δικαιώματος. Η όποια επιβλαβής επιρροή της ιδιαίτερης 

 
5 http://www.greeklaws.com/pubs/uploads/1249.pdf 
6 https://naskouperraki.gr/wp-content/uploads/2015/01/Nask_Perraki_12_merosB.pdf 
7 Περιορίζοντας την ελεύθερη έκφραση: το παράδειγμα του μισαλλόδοξου λόγου 
https://ejournals.lib.auth.gr/projustitia/article/view/8658 
8 https://www.coe.int/el/web/echr-toolkit/la-liberte-dexpression 
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κατηγορίας της μισαλλοδοξίας καλείται να αντιμετωπισθεί με πρακτικές υπαγόμενες στα 
δημοκρατικά κριτήρια του σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.  

6.2. Ελευθερία της έκφρασης σε περιόδους κρίσης 
Κάθε εποχή το δικαίωμα της έκφρασης αντιμετωπίζει διαφορετικές κρίσεις και δίνει 

τους δικούς του αγώνες. Η οικονομική ύφεση9, η μεταναστευτική και κλιματική κρίση, η 
πανδημία10, και ο πόλεμος αποτελούν από τις πλέον σημαντικότερες προκλήσεις της 
σημερινής εποχής. Η ιστορία έχει αποδείξει πως σε περιόδους κρίσης ο περιορισμός 
ορισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προστασία άλλων, είναι αναπόφευκτος.  

Ένα από τα πρώτα δικαιώματα που προσβάλλονται με την έκρηξη μιας κρίσης 
αποτελεί αδιαμφισβήτητα το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης, προσβολή που 
αυξομειώνεται αναλογικά της πορείας της κρίσης11. Όταν συμβαίνει αυτό, πλήττεται 
αναπόφευκτα και ο δημοκρατικός χαρακτήρας του πολιτεύματος, καθώς ένας από τους 
πυλώνες του κλονίζεται. Στις περιπτώσεις αυτές είναι που αποδεικνύεται κάθε πτυχή της 
αξίας του εκτιθέμενου σε διακινδύνευση δικαιώματος12.  

Μία χώρα που βρίσκεται σε σημαντική περίοδο κρίσης και πληροί, τις προϋποθέσεις 
περιορισμού του δικαιώματος καλείται να διατηρήσει τις ισορροπίες και να προστατεύσει 
την εθνική ασφάλεια ή την δημόσια τάξη/ δημόσια υγεία ή ηθική. Ο προσεκτικός χειρισμός 
και λόγος καθίσταται απαραίτητος ώστε να μη θίγονται κοινωνικά ήθη και η ασφάλεια του 
συνόλου των πολιτών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μία λεπτή νοητή γραμμή που 
διαχωρίζει την πληροφόρηση, την προπαγάνδα και την απαγόρευση της έκφρασης, μία 
γραμμή η οποία μπορεί να δημιουργήσει ολέθριες επιπτώσεις εάν διαταραχθεί.  

6.3 Η προπαγάνδα ως ακανθώδες ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης.  
 Ως προπαγάνδα ορίζουμε την άμεση ή έμμεση παρουσίαση μιας είδησης έτσι ώστε 
να εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς προς όφελος μίας ομάδας. Η ομάδα αυτή έχει ως 
στόχο να μεταδώσει μία ψευδή πληροφορία και να επηρεάσει τους αποδέκτες.  

 Στις μέρες είναι αρκετά εύκολο να βρει πρόσφορο έδαφος η προπαγάνδα λόγω της 
ραγδαίας ανάπτυξης τόσο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (π.χ. ραδιόφωνο, τηλεόραση 
όσο και της τεχνολογικής ανέλιξης, με απόρροια να καταφέρνουν να δημοσιευθούν ψευδείς 
πληροφορίες ως μοναδική αλήθεια προκαλώντας σύγχυση. Επιπροσθέτως, η προπαγάνδα 
μπορεί να μεταδοθεί στην πολιτική σκηνή είτε στον προσηλυτισμό ψηφοφόρων είτε ως 

 
9 «Μια ματιά στο δρόμο με τα αγκάθια: Η ελευθερία έκφρασης και η ελληνική οικονομική κρίση» 
https://www.constitutionalism.gr/stavropoulos-kapotas-eleftheria-ekfrasis/ 
10 «Ελευθερία της έκφρασης και του Τύπου σε συνθήκες πανδημίας» https://www.syntagmawatch.gr/trending-
issues/eleftheria-tis-ekfrasis-kai-tou-typou-se-synthikes-pandimias/ 
11 «Θύμα της οικονομικής κρίσης η ελευθερία του Τύπου» https://www.kathimerini.gr/politics/813704/thyma-tis-
oikonomikis-krisis-i-eleytheria-toy-typoy/amp/ 
12 “Article 10: Freedom of expression”, Equality and Human Rights Committee 
https://www.equalityhumanrights.com/en/human-rights-act/article-10-freedom-expression 
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μέσο επίθεσης και διαπόμπευσης ενός πολιτικού αντιπάλου. Υπό αυτό το πρίσμα, τα ΜΜΕ 
διαδραματίζουν τον δούρειο ίππο νοθεύοντας τις ειδήσεις και υπηρετώντας όχι την 
δημοσιογραφική δεοντολογία, αλλά το συμφέρον.  

 Στο σημείο αυτό, πρέπει να επικρατήσει η ατομική ευθύνη. Εκεί είναι που ο πολίτης 
οφείλει να αντισταθεί στην προπαγάνδα και την καταστροφολογία, και αφού ακούσει 
διαφορετικές απόψεις και συζητήσει με ειδήμονες του χώρου, να διαμορφώσει την δική του 
άποψη, παραμένοντας φυσικά ενήμερος για ενδεχόμενη μεταβολή στα δεδομένα. 
Παράλληλα, ευθύνη του κράτους είναι η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης 
στους πολίτες τόσο για την πρόοδο ή την επιδείνωση και τις επιπτώσεις του φαινομένου, 
όσο και για τα κυβερνητικά μέτρων που λαμβάνονται προς αντιμετώπισή του. Στον αγώνα 
αυτό του κράτους οφείλουν να τάσσονται και οι επιστήμονες, ασκώντας εποικοδομητική 
κριτική και παρέχοντας σχολιασμό επί των εξελίξεων. 

 
 

7. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες 
1) Είναι αναγκαία η επιβολή περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης ώστε να 
προστατευτούν άλλα θεμελιώδη δικαιώματα καθώς και συγκεκριμένες ευάλωτες 
ομάδες; Τι είδους περιορισμοί πρέπει να είναι αυτοί; Ποιοι φορείς πρέπει να τους 
λάβουν; 

2) Πώς αξιολογείται ο αποκλεισμός πρόσβασης σε πλατφόρμες ανταλλαγής 
απόψεων, υπό το πρίσμα του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης αλλά και 
της υποχρέωσης παροχής έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης ; 

3) Πώς μπορούν τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ελευθερία έκφρασης λόγου 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με ποιον τρόπο μπορεί να ελεγχθεί, η 
λογοκρισία που ασκείται σε αυτά; 

8. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη 
1. Η ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, η οποία 

παρουσιάζει τον ΟΗΕ, την ιστορία του, τους σκοπούς του και τη δομή του με μια 
σύντομη εισαγωγή απευθυνόμενη σε μαθητές: 
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-
%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/ 
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2. Η µμηχανή αναζήτησης σχετικά µε το ποιες διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων έχει υπογράψει και κυρώσει κάθε κράτος του ΟΗΕ. Έμφαση πρέπει 
να δοθεί στο αν το συγκεκριμένο κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει το Διεθνές 
Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα: 
https://www.amnesty.gr/news/articles/article/23168/ekthesi-gia-tin-eyropi-i-diethnis-
amnistia-episimainei-tin-simasia-tis 

3. 3) Οι εκθέσεις των κρατών μελών του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και 
Πολιτικά Δικαιώματα για την εφαρμογή των υποχρεώσεών τους από αυτό. (µε 
έμφαση κάθε εμπειρογνώμονας στο κράτος το οποίο εκπροσωπεί στην Επιτροπή) 
που είναι διαθέσιμες στο: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en
&TreatyID=8&DocTypeID=45&DocTypeID=29 

4. Οι "Παρατηρήσεις" (µε έμφαση στο κάθε κράτος που εκπροσωπεί ο κάθε 
εμπειρογνώμονας) της Επιτροπής για τα κράτη μέρη που είναι διαθέσιμες στο: 
https://docs.google.com/document/d/1s7iLk3tuu6tANg9M2E7-
scq3asy49_Gb/edit?Lang=en&TreatyID=8&DocTypeID=5 

5. Το άρθρο 19 για το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης. Διαθέσιμο στο: 
https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bd686e52  

6. UNESCO και ελευθερία έκφρασης. Διαθέσιμο στο: 
https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-
%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-
%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/ 

7. 7) Η ελευθερία  έκφρασης σε περιόδους κρίσεων. Διαθέσιμο στο: 
https://indicators.ohchr.org/ 

8. 8) Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των «ψευδών ειδήσεων» σχετικά με 
την κατάσταση της πανδημίας και την εξέλιξη της πορείας του κορονοϊού. 
Διαθέσιμο στο: 
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/society/20200326STO75917/pa 
rapliroforisi-pos-na-anagnorizete-tis-pseudeis-eidiseis-gia-ton-covid-19 . 

9. Περιορίζοντας την ελεύθερη έκφραση: το παράδειγμα του μισαλλόδοξου λόγου 
https://ejournals.lib.auth.gr/projustitia/article/view/8658 

10.  
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