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1. Εισαγωγή  
Η αξία της ελευθερίας της έκφρασης αναδεικνύεται ιδιαίτερα σε 

περιόδους κρίσης. Σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι να εξεταστεί η 
λειτουργία του δικαιώματος στις συνθήκες της ελληνικής οικονομικής 
κρίσης. Μέσα από μια σειρά υποθέσεων που αναδείχτηκαν ως 
σημαίνουσες τα τελευταία χρόνια θα αναζητηθεί το κατά πόσο οι αρχές 
της ελευθερίας της έκφρασης έγιναν σεβαστές στο δυσμενές οικονομικό 
κλίμα που βιώνουμε. Οι εξεταζόμενες υποθέσεις είναι πρώτον, η 
υποβολή μήνυσης - που οδήγησε σε διαβίβαση της δικογραφίας στην 
Βουλή - εναντίον του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για τα 
αδικήματα της εξαπάτησης εκλογέων και της διασποράς ψευδών 
ειδήσεων ή έτερης αξιόποινης πράξης σε βάρος του εκλογικού σώματος 
κατά την προεκλογική περίοδο του έτους 2009 και δη την περιβόητη 
προεκλογική δήλωση του κ. Παπανδρέου ότι «λεφτά υπάρχουν», 
δεύτερον η περίπτωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων Ιωάννη 
Πενταγιώτη, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και 
ελέγχεται για αυτό πειθαρχικά και τέλος η απόφαση του Γενικού 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Thesing και 
Bloomberg Finance κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που 
αφορούσε στην άρνηση της τελευταίας να παράσχει πληροφορίες σχετικά 
με τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας, βάσει των οποίων η χώρα 
εισήλθε στην ευρωζώνη και ενδεχομένως οδήγησαν στην ελληνική 
οικονομική κρίση. 

Θα ακολουθήσουν συμπεράσματα και θα αποπειραθούμε να 
δώσουμε απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε αρχικά. Αν δηλαδή η 
ελευθερία έκφρασης επιτέλεσε την θεμελιώδους σημασίας λειτουργία της 
στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που βιώνουμε. 

  
 *Δικηγόροι Πατρών, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Τμήμα Νομικής ΕΚΠΑ. Το 

κείμενο  βασίζεται στην εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 1ο Επιστημονικό 
Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων και περιελήφθη στο βιβλίο των 
Πρακτικών του. 
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2. Το δικαίωμα στο πολιτικό ψεύδος  
Το πρώτο ερώτημα, στο οποίο θα αναζητήσουμε απάντηση, αφορά 

στο δικαίωμα των πολιτικών προσώπων να προβαίνουν σε ψευδείς 
δηλώσεις. Αφορμή και βάση για τη συζήτηση θα αποτελέσει η δήλωση 
του Γιώργου Παπανδρέου ότι «λεφτά υπάρχουν». Ο πρώην 
πρωθυπουργός φέρεται ως ύποπτός ότι κατά την προεκλογική περίοδο 
του έτους 2009 τέλεσε το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογέων, της 
διασποράς ψευδών ειδήσεων ή έτερων αξιόποινων πράξεων γεγονός που 
συνδέεται κυρίως με την περιβόητη έκφραση «λεφτά υπάρχουν».  

Για την οικονομία της συζήτησης θα γίνει δεκτό ότι η δήλωση του 
Παπανδρέου δεν αποτελεί άποψη ή αξιολογική κρίση αλλά έκφραση 
γεγονότος, ότι το γεγονός αυτό είναι ψευδές και η αναλήθειά του είναι 
επιδεκτική απόδειξης1. Με δεδομένα λοιπόν τα παραπάνω, το ερώτημα 
έγκειται στο αν η ποινικοποίηση των ψευδών πολιτικών δηλώσεων που 
διατυπώνονται όχι μόνο από πολιτικό αλλά του νόμου μη διακρίνοντος2 
και από οποιονδήποτε άλλο ομιλητή (δημοσιογράφο ή απλό πολίτη) είναι 
συμβατή με τις αρχές της ελευθερίας της έκφρασης. 

Ο πολιτικός λόγος βρίσκεται αδιαμφισβήτητα στην καρδιά της 
ελευθερίας της έκφρασης3. Όπως έχει επαναλάβει πολλές φορές μέσα 
από τη νομολογία του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, η συζήτηση γύρω από τα πολιτικά ζητήματα απολαμβάνει 
εκτεταμένης προστασίας λόγω του ρόλου που διαδραματίζει στις 
σύγχρονες φιλελεύθερες δημοκρατίες. Η αξία της ελεύθερης πολιτικής 
συζήτησης εντοπίζεται στην σημασία που έχει η ελεύθερη διακίνηση των 
πολιτικών ιδεών, η προβολή όλων των πολιτικών απόψεων καθώς και ο 
έλεγχος των εκάστοτε κυβερνώντων για την εύρυθμη λειτουργία της 
δημοκρατίας και τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου.  

Επομένως, ο ισχυρισμός ενός πολιτικού ότι μπορούν να 
εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κρατικά έσοδα χωρίς να χρειαστεί να 
υποβληθούν οι πολίτες σε περαιτέρω θυσίες, όπως στην εξεταζόμενη 
περίπτωση, αποτελεί πολιτικό λόγο, εμπίπτει στο δημόσιο διάλογο και 

                                                            
1 Η κρίση ότι η επίμαχη δήλωση αποτελεί αξιολογική κρίση ή γεγονός είναι εξαιρετικά 
σημαντική, αφού καθορίζει το κατά ποσό μπορεί να αποδειχτεί ή όχι. Αν η δήλωση είναι 
αξιολογική κρίση που εδράζεται σε πραγματικά γεγονότα, τότε δεν μπορεί να αποδειχτεί η 
αλήθεια ή η αναλήθειά της, επομένως επιτρέπεται. Αν όμως θεωρηθεί γεγονός, τότε είναι 
επιδεκτικό απόδειξης και είναι δυνατόν να θεωρηθεί ψευδές. Για το διαχωρισμό μεταξύ γεγονότων 
και αξιολογικών κρίσεων βλέπε ενδεικτικά  την απόφαση του ΕΔΔΑ Pedersen and Baadsgaard vs 
Denmark, αρ. προσφυγής 49017/1999. 
2 Βλέπε σχετικά άρθρο 133 και 187 ΠΚ. 
3 Βλέπε ενδεικτικά μεταξύ πολλών την απόφαση του ΕΔΔΑ Handyside vs the United Kingdom, 
αρ. προσφυγής 5493/1972 
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καταρχήν προστατεύεται. Απομειώνεται όμως η αξία του πολιτικού λόγου 
όταν δι’ αυτού κοινωνούνται αναληθή μηνύματα; 

Η αξία του πολιτικού λόγου δεν αναιρείται από μόνο το γεγονός ότι 
είναι ψευδής. Παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα ψεύδη δεν έχουν 
καμία αυτοτελή αξία, οι ψευδείς πολιτικές δηλώσεις, με την επιφύλαξη 
των συκοφαντικών δηλώσεων που θα εκτεθεί παρακάτω, έχουν θέση στο 
δημόσιο διάλογο και πρέπει να προστατεύονται. Και αυτό διότι ο 
πολιτικός διάλογος αφορά σε ζητήματα, για τα οποία δεν μπορεί κανείς 
να προβεί σε απόλυτες τοποθετήσεις όντας σίγουρος για την αλήθειά 
τους. Τα πολιτικά πρόσωπα, στα οποία πέραν των πολιτικών 
περιλαμβάνονται και οι δημοσιογράφοι και οι απλοί πολίτες, 
εκφράζονται επί θεμάτων, για τα οποία τις περισσότερες φορές τα 
δεδομένα είναι λίγα και τα ζητούμενα πολλά. Αν τα πολιτικά ψεύδη 
διώκονται ποινικά, τότε είναι δεδομένο ότι πολλοί εκ των ομιλητών θα 
οδηγηθούν στην αυτολογοκρισία. Η αδυναμία τους να αποδείξουν την 
αλήθεια των λεγομένων τους και η απειλή της ποινικής τους δίωξης θα 
οδηγήσουν αναμφίβολα πολλούς εξ αυτών να αποφεύγουν να 
εκφραστούν δυναμικά. Έτσι ο δημόσιος διάλογος θα συρρικνωθεί 
αδικαιολόγητα και οι πολίτες θα στερηθούν μεγάλης αξίας πληροφορίες 
γύρω από τα τεκταινόμενα στη δημόσια ζωή4. Κάτι τέτοιο όμως δεν 
μπορεί να γίνει ανεκτό. 

Είναι απαραίτητη σε αυτό το σημείο η διευκρίνιση ότι δεν θα 
πρέπει να προστατεύονται στοχευμένες συκοφαντικές πολιτικές δηλώσεις 
που αφορούν σε γεγονότα όταν λέγονται από τον ομιλητή με γνώση της 
αναλήθειάς τους και δεν έχουν σχέση με τη δημόσια συζήτηση. Η λογική 
που κρύβεται πίσω από αυτή τη θέση έγκειται στο ότι ο εκάστοτε 
ομιλητής προστατεύεται γιατί δια του λόγου του εισφέρει στο δημόσιο 
διάλογο «ανοίγοντας» ένα θέμα, το οποίο εμπίπτει στη δημόσια συζήτηση 
και ενδιαφέρει το κοινό. Αυτό που τίθεται υπό τη σκέπη του δικαιώματος 
είναι οι δηλώσεις που βρίσκονται στη γκρίζα ζώνη, για την αλήθεια ή την 
αναλήθεια των οποίων ο ομιλητής δεν είναι απολύτως βέβαιος. Το αν η 
θέση που προβάλλεται αποδειχτεί τελικά αληθής ή ψευδής δεν έχει 
σημασία, αφού έχει τεθεί σε κίνηση η διαδικασία του δημοσίου διαλόγου 
προκειμένου να διαπιστωθεί τι τελικά ισχύει. Εκεί ακριβώς εντοπίζεται η 
αξία της ελεύθερης έκφρασης. Αν όμως ο εκάστοτε ομιλητής εκ 
προοιμίου γνωρίζει ότι η δήλωσή του είναι στοχευμένα συκοφαντική και 
πάρα ταύτα προβαίνει σε αυτή, τότε ο λόγος του δεν έχει αξία, αφού 
μόνος σκοπός του είναι να προκαλέσει βλάβη σε αυτόν που συκοφαντεί 
αποπροσανατολίζοντας τη δημόσια συζήτηση και ως εκ τούτου δεν 
προστατεύεται. Ομοίως για προφανείς λόγους δεν έχει αξία μια 
                                                            
4 Πρόκειται για το λεγόμενο «chilling effect». Το ΕΔΔΑ έχει κάνει σχετικές αναφορές, ειδικά σε 
υποθέσεις που αφορούν στην προστασία των δημοσιογραφικών πηγών. Βλέπε ενδεικτικά την 
απόφαση του ΕΔΔΑ Goodwin vs the United Kingdom, αρ. προσφυγής 17488/1990.  
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συκοφαντική δήλωση που αφορά σε ιδιωτικά θέματα, τα οποία δεν 
εμπίπτουν προφανώς στη δημόσια σφαίρα. 

Εξάλλου, ακόμη και αν τα πολιτικά ψεύδη είναι επιτρεπτά, οι 
αποδέκτες του πολιτικού λόγου, δηλαδή οι πολίτες, δεν μένουν σε καμία 
περίπτωση απροστάτευτοι. Η βαθιά πίστη ότι το κάθε άτομο είναι 
αυτεξούσιο και ικανό να διαμορφώσει μόνο του την κρίση του γύρω από 
τα πολιτικά ζητήματα επιβάλλει να το εμπιστευτούμε προκειμένου να 
αξιολογήσει θετικά ή αρνητικά τις θέσεις του εκάστοτε πολιτικού. Η 
αξιολόγηση της αλήθειας ή της αναλήθειας των πολιτικών δηλώσεων 
ανήκει αποκλειστικά στο άτομο5, το οποίο μέσω της δημοκρατικής 
διαδικασίας θα κληθεί τελικά να κρίνει τους πολιτικούς και τα λεγόμενά 
τους. Σε κάθε περίπτωση δεν απόκειται στη δικαιοσύνη αλλά και σε 
κανένα κρατικό φορέα γενικότερα να ορίσει ή να κρίνει τι θα πρέπει να 
ακούσουν οι πολίτες κατά την προεκλογική περίοδο και με βάση τι θα 
ψηφίσουν υπέρ του τάδε ή του δείνα υποψήφιου αλλά μόνο στους ίδιους 
τους πολίτες.   

Αλλά δεν είναι μόνο οι πολίτες κατά την περίοδο των εκλογών, 
όπου αξιολογούν τις πολιτικές δηλώσεις. Σε καθημερινή βάση οι 
αρθρογράφοι, οι γελοιογράφοι και κυρίως οι πολιτικοί αντίπαλοι ασκούν 
οξύτατη κριτική εναντίον όποιου εντοπίσουν να ψεύδεται. Υφίσταται 
δηλαδή ένας ολόκληρος μηχανισμός σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο που 
«τιμωρεί» αυτόν που προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις. Η «τιμωρία» μάλιστα 
δεν περιορίζεται στην στηλίτευση του ψεύδους μέσω της άσκησης 
κριτικής, αλλά εκτείνεται περαιτέρω και στην προβολή θέσεων που 
αναμετρώνται ευθέως με τις ψευδείς δηλώσεις και βασίζονται σε 
ορθολογικά επιχειρήματα. Η αλήθεια εξάλλου αναδεικνύεται μόνο μέσα 
από την επιχειρηματολογία και την αντιπαράθεση των αντιτιθέμενων 
απόψεων. Η απάντηση επομένως στις αναληθείς πολιτικές δηλώσεις δεν 
είναι η ποινικοποίησή τους αλλά η αντιμετώπισή τους με περισσότερο 
λόγο.  Έτσι αναδεικνύεται η αλήθεια, και τα ψεύδη τίθενται εκποδών ή 
πιο ρεαλιστικά απομειώνεται σημαντικά η δυναμική τους. 

Αξίζει τέλος να τονιστεί ότι αν γίνει δεκτή η ποινικοποίηση των 
ψευδών δηλώσεων που αφορούν στα θέματα της τρέχουσας πολιτικής 
ζωής και απευθύνονται στους εκλογείς, τότε πέραν των πολιτικών 
επηρεάζονται και όλες οι παραπάνω κατηγορίες προσώπων που έχουν ως 
ρόλο τους την κριτική των ψευδών δηλώσεων. Αυτό όμως θα είχε ως 
ανεπίτρεπτη συνέπεια, ένας σημαντικός αριθμός ομιλητών να περιοριστεί 
παραπάνω από το αναγκαίο και συνακόλουθα η δημόσια συζήτηση να 
υποβαθμιστεί.   

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι ψευδείς πολιτικές δηλώσεις έχουν 
θέση στον πολιτικό διάλογο και πρέπει να προστατεύονται, η δε 
                                                            
5 Βλέπε σχετικά United States v. Alvarez, U.S. 617 F. 3d 1198 (2013). 
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ποινικοποίηση του πολιτικού λόγου δεν συμβαδίζει με βασικές αρχές της 
ελεύθερης έκφρασης και δη με την ανάγκη ύπαρξης ενός δυναμικού 
δημοσίου διαλόγου. 

 
2. Η ελευθερία του λόγου των δικαστικών λειτουργών  
Την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012 εν μέσω των κινητοποιήσεων των 

δικαστών δημοσιεύθηκε στο μπλογκ dikastis.blogspot.gr ένα κείμενο 
από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων Ιωάννη Πενταγιώτη. Σε αυτό το 
κείμενο και με αφορμή τα νέα μέτρα που θα συμπεριλαμβάνονταν στον 
υπό διαπραγμάτευση ν. 4093/2012, ο οποίος μεταξύ άλλων 
περιλάμβανε και περικοπές αποδοχών των δικαστικών, ο εν λόγω 
εισαγγελέας άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, θεωρώντας ότι οι 
περικοπές των αποδοχών θα προκαλέσουν εξάρτηση των δικαστικών και 
κάνοντας λόγο για «…καθεστώς κατοχής που έχουν επιβάλλει η Τρόικα , 
οι σύμβουλοί τους, οι αξιωματούχοι της ευρωπαϊκής ένωσης και του ΔΝΤ 
και οι ντόπιοι και ξένοι τραπεζίτες…», για «…λειτουργία της βουλής 
οπερέτα…» και κυβέρνησης « yes men »…» αλλά και για «…βουλή των 
άθλιων εκπροσώπων μας…». Το ερώτημα που τίθεται σχετίζεται με το 
όριο της ελεύθερης έκφρασης και πολιτικού σχολιασμού των δικαστικών.  

Οι δικαστές είναι πρώτον άτομα, τα οποία μετέχουν στην πολιτική 
κοινότητα στα οποία τους αναγνωρίζονται πλήρως ατομικά δικαιώματα 
και το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, η οποία τίθεται σε 
εφαρμογή όχι μόνο για τις πληροφορίες ή τις ιδέες που γίνονται δεκτές 
ευνοϊκά, ή αυτές που θεωρούνται αβλαβείς ή αδιάφορες, αλλά και γι’ 
αυτές που προσβάλλουν, που εκπλήσσουν ή που ανησυχούν το Κράτος ή 
ένα οποιοδήποτε τμήμα του πληθυσμού. Αυτό αξιώνεται από την 
πολυφωνία, την ανοχή και το ανοικτό πνεύμα, χωρίς τα οποία δεν 
υπάρχει δημοκρατική κοινωνία.  

Η ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού είναι δευτερεύουσα 
ιδιότητα, η οποία κατά περίπτωση μπορεί να θέσει θεμιτούς 
περιορισμούς στην ελεύθερη έκφραση, οι οποίοι πρέπει να προβλέπονται 
στο σύνταγμα και το νόμο και να ερμηνεύονται στενά, συνδεόμενοι με 
την αμεροληψία του δικαστή και κυρίως σε σχέση με τις υποθέσεις που 
βρίσκονται υπό εκδίκαση ενώπιον του και όχι όταν σχολιάζει μια 
πολιτική θέση ή ένα νομοθέτημα ή λαμβάνει μια ερμηνευτική θέση6. 
Δημόσια σχόλια από τους δικαστές για τα γεγονότα, το εφαρμοστέο 
δίκαιο, ή την ουσία της υπόθεσης ή οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τα 
μέρη θα μπορούσε να προκαλέσει αμφιβολίες για την αντικειμενικότητα 
του δικαστή και την προθυμία του να περιμένει να καταλήξει σε κρίση 
μετά το πέρας της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, το δικαίωμα του δικαστή 

                                                            
6 Βλέπε σχετικά Halleck v. Berliner, 427 F. Supp. 1225 (D.D.C. 1977); In re Kaiser, 111 Wash. 
2d 275, 759 P.2d 392 (1988); In re Rome, 218 Kan. 198, 542 P.2d 676 (1975).  
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στην ελευθερία του λόγου σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να 
μετριάζεται για την προστασία της ακεραιότητας της διαδικασίας και την 
εμπιστοσύνη του κοινού στο δικαστικό σώμα7.  

Κάθε περιορισμός όμως που επιβάλλεται στους δικαστικούς 
λειτουργούς, δεν θα πρέπει να τους καθηλώνει στη σιωπή ή στον 
κομφορμισμό8 διότι σε μια δημοκρατική κοινωνία θεωρούμε την 
ελευθερία του λόγου ως απαραίτητη για τη συμμετοχή στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων από όλα τα μέλη της κοινωνίας9. Οι δικαστικοί 
λειτουργοί εξαιτίας της πείρας που αποκτούν από τις υποθέσεις που 
ασχολούνται μπορούν να συνεισφέρουν πολλά στον δημόσιο διάλογο.  

Η πρόβλεψη του άρθρου 29 παρ. 3 του Συντάγματος που ορίζει 
ότι απαγορεύονται απολύτως οι οποιασδήποτε μορφής εκδηλώσεις υπέρ 
ή κατά πολιτικού κόμματος στους δικαστικούς λειτουργούς και σε όσους 
υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, εισάγει 
εξαίρεση από τις γενικές αρχές που καθιερώνονται στο άρθρο 14 παρ. 1 
του Συντάγματος και θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Με την εν λόγω 
ρύθμιση καθιερώνεται η κομματική αμεροληψία των ενόπλων δυνάμεων, 
των σωμάτων ασφαλείας και των δικαστικών λειτουργών. Το Σύνταγμα 
ρητά αναφέρεται στην απαγόρευση εκδηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικού 
κόμματος και δεν μπορεί να επεκτείνεται σε άλλα πολιτικά μορφώματα, 
την κυβέρνηση ή εν γένει πολιτικές οργανώσεις10.  

Ανάλογη διάταξη συναντούμε και στο δίκαιο των ΗΠΑ και 
συγκεκριμένα στον Κώδικα Δεοντολογίας Δικαστικών του 1972 και τα 
άρθρα 2, 3Α, 3Β και 7Α. Σε μια σχετική υπόθεση, ο δικαστής του 
Δεύτερου Εφετείου Guido Calabresi μιλώντας στο συνέδριο της 
Αμερικανικής Συνταγματικής Κοινότητας στο Γέιλ και αναφερόμενος 
στην κυβέρνηση Μπους, την χαρακτήρισε ανίκανη και ζήτησε μια 
διαρθρωτική επαναβεβαίωση της δημοκρατίας, ενώ σχολιάζοντας την 
απόφαση Bush v. Gore11 την παρομοίασε με την απόφαση του Ιταλού 
Βασιλιά να ορίσει πρωθυπουργό τον Μουσολίνι και την απόφαση του 
Hindenburg να ορίσει καγκελάριο τον Χίτλερ. Αυτό οδήγησε στην 
σύσταση μιας ομάδας του Δεύτερου Εφετείου με αντικείμενο να 
διερευνήσει την διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από τον  Calabresi. 
Το συμβούλιο κατέληξε ότι ουδέν πειθαρχικό παράπτωμα τέλεσε ο 
                                                            
7 Βλέπε σχετικά ROSS WILLIAM GEORGE, Extra-Judicial Speech: Navigating Perils and 
Avoiding Pitfalls, 38 Court Review: The Journal of the American Judges Association (2001), σελ. 
38-40. 
8 Βλέπε σχετικά LEONARD E. GROSS, Judicial Speech: Discipline and the First Amendment, 
26 SYRACUSE L. REV. 1181 (1986) και ERWIN CHEMERINSKY, Is It the Siren’s Call? Judges 
and Free Speech While Cases Are Pending, 28 LOYOLA L.A. L. REV. 831 (1995). 
9 Βλέπε σχετικά HOWARD R. The Limitations on Judicial Free Speech, The Justice System 
Journal, 27 (3), σελ. 350-353 (2006). 
10 Βλέπε σχετικά ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική 
Βιβλιοθήκη, σελ. 302 (2012).  
11 Βλέπε σχετικά Bush vs Gore, 531 U.S. 98 (2000). 
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Calabresi, διότι παρόλο που οι δηλώσεις του και η σύγκριση της εκλογής 
Μπους και Χιτλερ αποδεικνύουν γενικά πολιτική μεροληψία και το 
σχόλιο ήταν δηκτικό και πιθανόν άδικο αυτό από μόνο του δεν συνιστά 
πειθαρχικό αδίκημα, υπολογίζοντας και το γεγονός ότι ο Calabresi 
ζήτησε και συγνώμη για τις εκφράσεις του. Επισήμαναν δε ότι η 
προκατάληψη για το εάν θα μπορεί ή δεν θα μπορεί να δικάσει μια 
μελλοντική υπόθεση που να αφορά τον πρόεδρο, σε εκείνο το σημείο θα 
ήταν πρόωρο να συζητηθεί, διότι γιατί δεν υπάρχει τέτοια εκκρεμότητα 
στο Εφετείο. Όσον αφορά τις επικρίσεις στην απόφαση Bush v. Gore, το 
συμβούλιο σημείωσε ότι η οριακή πλειοψηφία 5-4 στην συγκεκριμένη 
υπόθεση και οι πολυάριθμες αναλύσεις για την υπόθεση αυτή, έδειξαν 
ότι μπορούσε να υπάρξει εύλογη διαφωνία σχετικά με την ορθότητα της 
γνώμης της πλειοψηφίας12. 

Έτσι και στην υπόθεση Ιωάννη Πενταγιώτη, οι τυχόν άστοχες 
εκφράσεις του δεν συνιστούν πειθαρχική παραβίαση, διότι κύριο λόγο 
εμπεριέχουν πολιτική κριτική σε μια κρίσιμη για τους δικαστές χρονική 
συγκυρία. Η διάταξη του άρθρου 91 του ν. 1756/1988 περί κατάστασης 
των δικαστικών λειτουργών, καταγράφει τα πειθαρχικά παραπτώματα των 
δικαστικών λειτουργών. Η έκφραση γνώμης δημόσια, δεν συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωμα εκτός αν γίνεται με προφανή σκοπό τη μείωση 
του κύρους της δικαιοσύνης ή εκφράζεται υπέρ ή κατά ορισμένου 
κόμματος ή άλλης ορισμένης πολιτικής οργάνωσης, ενώ πειθαρχικό 
παράπτωμα συνιστά και η αναξιοπρεπής ή απρεπής εντός ή εκτός 
υπηρεσίας συμπεριφορά. Η κριτική του Πενταγιώτη ασκήθηκε προς την 
κυβέρνηση και όχι προς πολιτικό κόμμα, ενώ η έκφραση περί «των 
σοφών του ΣτΕ», έγινε με ειρωνική πιθανόν διάθεση, αλλά δεν προκύπτει 
σκοπός να προσβληθεί το κύρος της δικαιοσύνης. Ενώ είναι πρόδηλο το 
ενδιαφέρον για τους νομικούς, σχετικά με την θεμελιώδη απόφαση που 
έκρινε την συνταγματικότητα του Μνημονίου. Σε κάθε δε περίπτωση οι 
περιορισμοί στο δικαίωμα λόγου μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων θα 
μπορούσε να λεχθεί ότι δύνανται να διαφοροποιούνται διότι ο δικαστής 
είναι ο τελικός κριτής σε μια υπόθεση και δεν υπόκειται ιεραρχικά σε 
κανέναν για την άσκηση του ρόλου του. Αντιθέτως, ο εισαγγελέας 
πρωτοδικών, σε πολλές περιπτώσεις υπόκειται ιεραρχικά στον 
προϊστάμενό του, για την άσκηση του ρόλου του, αλλά και στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης που μπορεί να εντέλλεται από αυτόν να ασκήσει ποινική 
δίωξη ή να διατάζει προκαταρτική έρευνα (βλέπε αρ. 29, 30, 35ΚΠΔ)13. 

Τέλος, το χρονικό σημείο της δημοσίευσης της επιστολής 
Πενταγιώτη ταυτίζεται με την εποχή της κορύφωσης, της έστω και 
παράνομης μερικής αποχής από τα καθήκοντά τους (εάν μπορεί να 
                                                            
12 Βλέπε σχετικά όπως παραπάνω, υποσημείωση υπ’ αρ.8. 
13 Βλέπε σχετικό άρθρο της ΒΙΒΙΑΝ ΤΙΜΠΑΝΟΥ και του ΜΙΧΑΛΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ με τίτλο 
Διάλογος: Ελευθερία του Λόγου των Δικαστών, διαθέσιμο στο tsakyrakis.wordpress.com (2012).  



  8 

θεωρηθεί παράνομη) των δικαστικών λειτουργών η οποία σχετιζόταν και 
με τις επικείμενες μειώσεις των αποδοχών τους. Πολλοί τους 
κατηγορούσαν ότι η μερική αποχή από τα καθήκοντά τους ήταν 
παράνομη14 και θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε το δικαίωμα να 
απαντήσουν στις εν λόγω αιτιάσεις.  

Έτσι, η κριτική στην κυβερνητική εξουσία ακόμα και από 
δικαστικούς λειτουργούς βρίσκεται εντός του συνταγματικού 
προστατευτικού πλαισίου και κάθε περιορισμός θα πρέπει να είναι 
στενός15, διότι η κριτική ασκείται προς το όργανο που έχει την 
εκτελεστική εξουσία και την αρμοδιότητα να εισάγει προς ψήφιση 
νομοθετήματα δηλαδή στην ουσία να διαχειρίζεται όπως επιθυμεί την 
πολιτική εξουσία. Ο αποκλεισμός ενός τμήματος της πολιτικής 
κοινότητας από τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας δεν μπορεί να γίνει 
ανεκτός. Ο τόνος και το ύφος της κριτικής όσο και να προκαλεί την 
αισθητική κάποιου δεν είναι ζήτημα του νόμου να το διαμορφώσει εάν 
δεν ξεπερνά και κάποια ακραία όρια αλλά προσωπικό ζήτημα 
αυτοσυγκράτησης.  

 
4. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση στην εποχή της κρίσης  
Μια άλλη υπόθεση που είχε ως αφορμή την οικονομική κρίση 

είναι η υπόθεση που δικάστηκε ενώπιον του ΔΕΕ και οδήγησε στην 
έκδοση της απόφασης Gabi Thesing και Bloomberg Finance κατά της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Thesing είναι δημοσιογράφος που 
εργάζεται στον δημοσιογραφικό όμιλο Bloomberg. Στις 20 Αυγούστου 
2010, η Thesing ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να της 
παραχωρήσει πρόσβαση σε δύο έγγραφα. Το πρώτο έγγραφο 
(SEC/GovC/X/10/88a), είχε τον τίτλο «Η επίπτωση στο δημόσιο 
έλλειμμα και χρέος από τις εκτός αγοράς συμφωνίες ανταλλαγής: η 
ελληνική περίπτωση» (The impact on government deficit and debt from 
off-market swaps: the Greek case). Το δεύτερο έγγραφο είχε ως τίτλο 
«…Οι συναλλαγές Τίτλος και άλλες παρόμοιες συναλλαγές που 
επηρεάζουν το δημόσιο έλλειμμα και χρέος στην ζώνη του Ευρώ…». Τα 
έγγραφα αυτά σχετιζόταν με έρευνα της ΕΚΤ για πιθανές ενέργειες της 
ελληνικής κυβέρνησης κατά την περίοδο πριν την είσοδο στο Ευρώ, που 
θα είχαν ως αποτέλεσμα την μάλλον τεχνητή μείωση του δημοσίου 
χρέους και ελλείμματος ώστε να επιτύχει την είσοδό της στη Ζώνη του 
Ευρώ. Το αίτημα απορρίφθηκε από την ΕΚΤ και επανυποβλήθηκε από 

                                                            
14 Βλέπε σχετικά ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ, Εφημερίδα “Τα Νέα” στις 10 Νοεμβρίου 2012 καθώς 
και ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΙΡΤΖΟΓΛΟΥ, http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=19189 
15 Βλέπε σχετικά MONROE FREEDMAN, Free Speech for Judges: A Commentary on Lubet et 
al. v. Posner, COURT REVIEW, σελ. 4-5 (Winter 2001), καθώς και STEVEN LUBET, Free 
Speech and Neutrality: A Reply to Professor Freedman, COURT REVIEW, σελ. 6-7 (Winter 
2001). 
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το Μπλούμπεργκ ώστε να απορριφθεί εκ νέου την 21 Οκτωβρίου 2010. 
Οι Thesing και Bloomberg προσέφυγαν για την ακύρωση της 
απορριπτικής απόφασης.   

 Η ΕΚΤ αρνούμενη την πρόσβαση, επικαλέστηκε στην προστασία 
του δημοσίου συμφέροντος, καθόσον στα έγγραφα αναφέρονταν 
ζητήματα που αφορούσαν την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Ελληνικής Δημοκρατίας και ότι θα προστάτευε τις 
εσωτερικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις της ΕΚΤ, βασιζόμενη στο 
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 (1) (α) και το άρθρο 4 (3) της απόφασης 
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ2004/258). Όσον αφορά μόνο το δεύτερο 
έγγραφο, η άρνηση βασίστηκε επίσης, στην προστασία των εμπορικών 
συμφερόντων ενός συγκεκριμένου φυσικού ή νομικού προσώπου, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 (2) της εν λόγω απόφασης, το 
οποίο ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας που φερόταν αναμεμιγμένη 
στην διαχείριση του δημοσίου χρέους και ελλείμματος. 

 Οι προσφεύγοντες επικαλέστηκαν κακή ερμηνεία και κακή 
εφαρμογή των διατάξεων, για την επίκληση του δημοσίου συμφέροντος 
που οδηγεί στον αποκλεισμό από την πρόσβαση σε κάποιο έγγραφο που 
κατέχει η ΕΚΤ.  

Το Δικαστήριο απορρίπτοντας την αίτηση ακύρωσης και αφού 
ζήτησε να έρθουν στα χέρια του και τα δύο έγγραφα, μεταξύ άλλων 
υποστήριξε ότι, κατά τον χρόνο εκδόσεως της άρνησης της ΕΚΤ, οι 
ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές ήταν σε πολύ ευάλωτο 
περιβάλλον, κυρίως λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κατάστασης στην Ελλάδα. Υποστήριξε επίσης ότι οι πληροφορίες που 
περιέχονται στο πρώτο έγγραφο ήταν παρωχημένες (outdated) και θα 
μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό και τους συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές (παρ. 56-57). Ένα τέτοιο σφάλμα θα 
μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες όσον αφορά την πρόσβαση στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, και θα μπορούσε, 
επομένως, να επηρεάσει την αποτελεσματική άσκηση της οικονομικής 
πολιτικής στην [Ελλάδα] και την Ένωση» (παρ. 58). Έτσι, η εκτίμηση της 
ΕΚΤ ότι η δημοσιοποίηση του πρώτου εγγράφου θα μπορούσε να 
υπονομεύσει την οικονομική πολιτική της ΕΕ και της Ελλάδας ήταν 
σωστή. (παρ. 59). Ενώ για το δεύτερο έγγραφο έκρινε ότι το περιεχόμενο 
του ήταν στενά συνδεδεμένη με εκείνο του πρώτου εγγράφου, και ότι η 
κρίση της ΕΚΤ ήταν ορθή για τους ίδιους λόγους (παρ. 63). 

 Η σχέση μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος 
στην πληροφόρηση είναι κάτι περισσότερο από θεωρητική. Η ικανότητα 
των ατόμων, των ομάδων συμφερόντων και των οργανώσεων να 
συμμετάσχουν ενεργά σε πολιτικές συζητήσεις και αποφάσεις για 
διάφορα θέματα σχετικά με τη δημόσια ατζέντα, καθώς και η ίδια η 
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δυνατότητα προώθησης θεμάτων στη δημόσια ατζέντα, είναι στενά 
συνδεδεμένη με την ικανότητά τους να λάβουν τις σχετικές πληροφορίες. 
Το δικαίωμα στην πληροφόρηση είναι συνυφασμένο με το Κράτος 
Δικαίου16, πολλαπλώς κατοχυρωμένο σε διεθνή κείμενα και το Σύνταγμα 
και η συζήτηση για αυτό πολύ παλιά. Αν αποδεχθούμε ότι η διαφάνεια 
είναι ζωτικής σημασίας για την εποπτεία της δημόσιας εξουσίας, 
αποδεχόμαστε μια πρόσθετη αιτιολόγηση στο δικαίωμα στην 
πληροφόρηση. Η ελευθερία στην πληροφορία ενθαρρύνει τη διαφάνεια 
και διασφαλίζει την ορθή πρακτική σε καθημερινή βάση. Ως εκ τούτου, 
η ελευθερία της πληροφορίας (ή «δημοσιότητα»), μπορεί να νοείται ως το 
«καλύτερο απολυμαντικό» για τα δημόσια δεινά, σύμφωνα με τα λόγια 
του δικαστή Luis Brandeis17. Ο Madison18 υποστήριζε ότι: «…Μια 
κυβέρνηση του λαού, χωρίς πληροφορίες, ή τα μέσα να τις αποκτήσει, 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο πρόλογος σε μια φάρσα ή τραγωδία ή, ίσως 
και τα δύο. Η γνώση πάντα θα κυριαρχεί της άγνοιας: Και ένας λαός που 
θα κυβερνά τον εαυτό θα πρέπει να οπλιστεί με τη δύναμη που δίνει η 
γνώση….».  

 Οι πληροφορίες που κατείχε η ΕΚΤ και σχετίζονταν με την είσοδο 
της Ελλάδας στην ευρωζώνη, ήταν πληροφορίες που κατέχει ένας 
δημόσιος οργανισμός. Το δικαίωμα του δημοσιογράφου να επιτελέσει τον 
ρόλο του ελεγκτή της δημοσίας εξουσίας και του κοινού να 
πληροφορηθεί για ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση της 
δημόσιας εξουσίας και αν αυτή ασκήθηκε επαρκώς, ειδικά για ζητήματα 
που σχεδόν εκτροχίασαν την μέχρι τότε ακολουθούμενη πολιτική της 
ΕΕ, έφεραν την Ελλάδα στο χείλος της πτώχευσης και οδήγησαν τους 
Ευρωπαίους φορολογούμενους στο να δανείσουν την Ελλάδα, 
υπερισχύει κάθε επίκλησης περί δημοσίου συμφέροντος. Το δημόσιο 
συμφέρον εν προκειμένω ταυτίζεται με την διαφάνεια στην άσκηση της 
πολιτικής. Την δεδομένη χρονική στιγμή, το κυρίαρχο ζήτημα συζήτησης 
στα ΜΜΕ στον κόσμο, ήταν η οικονομική κρίση και η πιθανή 
παραποίηση των στοιχείων εισόδου της Ελλάδας στην ευρωζώνη, έτσι το 
ισχυρό ενδιαφέρον του κοινού για το σημαντικό ζήτημα που κυριαρχεί 
στη δημόσια σφαίρα θα έπρεπε να συνυπολογιστεί19.  Όπως θα έπρεπε 
να συνυπολογιστεί ο κύριος ρόλος που παίζει ο τύπος σε µία 
δημοκρατική κοινωνία που συνίσταται στην μετάδοση των πληροφοριών 

                                                            
16 Βλέπε σχετικά ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ, Το δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων, 
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., σελ. 8 επ. (2006). 
17 Βλέπε σχετικά LOUIS BRANDEIS, Other People’s Money and How the Bankers Use It 92 
(1913) Και πιο συγκεκριμένα επί λέξει: “Publicity is justly commended as a remedy for social 
and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants, electric light the most 
efficient policeman.” 
18 Βλέπε σχετικά The Writings of James Madison, Gaillard Hunt ed., σελ. 103 (1910). 
19 Βλέπε σχετικά FRANK MICHELMAN, The Supreme Court and Litigation Access Fees: The 
Right to Protect One’s Right—Part II, Duke L.J. 527, 534 (1974). 
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ώστε να επιτελέσει τον ρόλο του «φύλακα»20 ιδίως πάνω σε όλα τα 
ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος21.  

Η κρίση του Δικαστηρίου, ότι οι περιεχόμενες πληροφορίες στα 
έγγραφα, ήταν αποσπασματικές ή παρωχημένες και θα μπορούσαν να 
παραπλανήσουν το κοινό και τους συμμετέχοντες στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές, βασίζεται σε μια πατερναλιστική θεώρηση, 
ότι δήθεν το κοινό δεν έχει την ικανότητα να αξιολογήσει τις πληροφορίες 
που λαμβάνει. Αντιθέτως, η ίδια η απαγόρευση δίνει την ευκαιρία στην 
καλλιέργεια θεωριών που πιθανόν να μην ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα, και να βασίζονται σε εικασίες για το περιεχόμενο των 
εγγράφων και τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. Οι πληροφορίες που 
περιέχονταν στα ζητούμενα έγγραφα, θα μπορούσαν να τύχουν 
επεξεργασίας και σχολιασμού από τα ΜΜΕ με τους εξειδικευμένους 
συνεργάτες τους ή διαφόρους οργανισμούς και να διεξαχθεί διάλογος σε 
σχέση με αυτά. Το κοινό όποιο και αν ήταν το περιεχόμενο των εγγράφων 
είτε παρωχημένο, είτε αναληθές, είτε αποσπασματικό, είχε δικαίωμα να 
γνωρίζει ώστε να διαμορφώσει άποψη με όρους διαφάνειας για το μείζον 
αυτό πολιτικό ζήτημα. 

 
5. Συμπεράσματα  
Συμπερασματικά, όπως αναδείχτηκε από την ανάλυση που 

προηγήθηκε, το αγαθό της ελευθερίας της έκφρασης δεν αξιοποιήθηκε 
όσο θα έπρεπε στο πλαίσιο της ελληνικής οικονομικής κρίσης - 
τουλάχιστον έως σήμερα, αντιθέτως περιορίστηκε. O πολιτικός λόγος, 
όπως στην περίπτωση του πρώην πρωθυπουργού, υπέστη απαράδεκτες 
διώξεις. Άσχετα με την ορθότητα των λεγομένων των πολιτικών, ακόμα 
και η αίτηση για την άρση της ασυλίας του για αδίκημα που σχετίζεται 
με το πολιτικό ψεύδος είναι ανεπίτρεπτη. Και αυτό διότι ο πολιτικός 
λόγος δεν είναι άσπρο – μαύρο. Εκτείνεται γύρω από ζητήματα, για τα 
οποία δεν υπάρχουν απολυτότητες που αποδεικνύονται ευχερώς. Η 
απειλή της ποινικής καταδίκης είναι δεδομένο ότι θα εμποδίσει τον 
εκάστοτε ομιλητή να τοποθετηθεί με δηλώσεις, για την ορθότητα των 
οποίων δεν θα είναι απολύτως βέβαιος. Έτσι ο δημόσιος διάλογος θα 
συρρικνωθεί. Το κόστος από την ύπαρξη αναληθών δηλώσεων στο 
δημόσιο διάλογο αντισταθμίζεται από τα οφέλη που προκύπτουν από μια 
δυναμική δημόσια συζήτηση που βασίζεται στον ουσιαστικό αντίλογο με 
τη μορφή δομημένων και στέρεων επιχειρημάτων. Μόνο έτσι το ψευδές 
των δηλώσεων θα αναδειχτεί και ο δημόσιος διάλογος θα αναβαθμιστεί.     

Περαιτέρω, ο δημόσιος διάλογος παρέμεινε εγκλωβισμένος, αφού 
η κριτική γύρω από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές περιορίστηκε 

                                                            
20 Bergens Tidende και λοιποί κατά 40. Νορβηγίας, αριθ. 26132/95, § 49, CEDH 2000-IV.  
21 (Bladet Tromso και Stensaas κατά Νορβηγίας [GC], αριθ. 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). 
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σημαντικά σε μια χρονική συγκυρία που καθίσταται επιβεβλημένο το να 
ακουστούν όλες οι φωνές, ιδιαίτερα αυτές που προέρχονται από 
πρόσωπα που ασκούν θεσμικό ρόλο, όπως στην υπόθεση Πενταγιώτη οι 
δικαστικοί λειτουργοί. Έτσι όμως το δικαίωμα του καθενός στην 
αυτοκυβέρνηση, η δυνατότητά του δηλαδή να διαμορφώνει - δια του 
λόγου του και ανάλογα με το ειδικό του βάρος – το πλαίσιο άσκησης της 
εξουσίας, καθώς και το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού γύρω από τα 
θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, υπέστησαν έναν περιορισμό που 
είναι αδικαιολόγητος για τα δεδομένα μιας σύγχρονης φιλελεύθερης 
δημοκρατίας. 

Τέλος, η πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση, και πιο 
συγκεκριμένα σε κρίσιμες πληροφορίες που αφορούν στις αιτίες που 
ενδεχομένως οδήγησαν στην ελληνική οικονομική κρίση εμποδίστηκε, 
όπως στην υπόθεση της δημοσιογράφου του Bloomberg,  
υποβαθμίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανάγκη του κοινού να 
πληροφορηθεί το πώς φτάσαμε ως εδώ. Έτσι κατέστη εν τοις πράγμασι 
αδύνατο να καταλογιστούν ευθύνες σε όσους τις φέρουν, να 
αναγνωριστούν τα λάθη του παρελθόντος και να χαραχθεί με ταχύτητα 
και ευθυκρισία ένα σχέδιο προκειμένου αυτά να μην επαναληφθούν. 

Σίγουρα η προστασία της ελευθερίας του λόγου στην Ελλάδα δεν 
είναι υποβαθμισμένη. Η ελληνική έννομη τάξη προστατεύει σε 
ικανοποιητικό βαθμό το δικαίωμα του καθενός στην έκφραση σε όλες 
του τις εκφάνσεις. Υφίστανται όμως δομικά προβλήματα, τα οποία 
αναδείχτηκαν στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κρίσης. Ο 
εντοπισμός των παθογενειών και η ορθολογική αντιμετώπισή τους βάσει 
των γενικών αρχών της ελευθερίας της έκφρασης είναι ο μόνος τρόπος 
για να εξασφαλιστεί ότι αυτό το θεμελιώδους σημασίας αγαθό θα 
αξιοποιηθεί πλήρως. Η πιθανότητα να επαναληφθούν τα ίδια λάθη στο 
μέλλον θα μειωθεί σημαντικά και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για μια πιο 
στέρεα πορεία της χώρας προς τα εμπρός. 


