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1. Εισαγωγή: τα μέσα ενημέρωσης στις δημοκρατίες

Συχνά στις δημοκρατίες τα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται ως «δημόσιος έλεγχος» ή 
«τέταρτη εξουσία»: «δημόσιος έλεγχος» διότι βοηθούν τους πολίτες να εξετάσουν τη δράση 
αυτών που κατέχουν την εξουσία –του κράτους, της κυβέρνησης, του κοινοβουλίου, των 
κομμάτων αλλά και των οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων– παρέχοντας στους 
πολίτες σημαντικές πληροφορίες προκειμένου να κρίνουν και να λαμβάνουν ενημερωμένες 
αποφάσεις σε περίπτωση εκλογικών διαβουλεύσεων. Τα μέσα ενημέρωσης περιγράφονται,
επίσης, ως η «τέταρτη εξουσία» διότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
κοινής γνώμης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά προς το συμφέρον 
συγκεκριμένης ομάδας, συνήθως της ομάδας που κατέχει την εξουσία. Αυτός ο διαχωρισμός 
καταδεικνύει ουσιαστικά τον θετικό και αρνητικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα 
μέσα ενημέρωσης σε μια δημοκρατία. 

Τα ολοκληρωτικά και δικτατορικά καθεστώτα θέτουν συστηματικά υπό τον 
έλεγχό τους τα μέσα ενημέρωσης για να φιμώσουν επικριτικές φωνές, να αναστείλουν την 
ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης καθώς και την ελευθερία των μέσων, τα οποία 
μετατρέπονται σε «μεγάφωνα» της εξουσίας. Ο πειρασμός του ελέγχου των μέσων 
ενημέρωσης για την προώθηση της δράσης των εξουσιαστών και την αποδυνάμωση του
χώρου έκφρασης φωνών κριτικής είναι γνωστός και στις δημοκρατίες.

ΜΚΟ, ενώσεις παρακολούθησης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ, καθώς και μελέτες και ψηφίσματα του ΕΚ έχουν 
εκτεταμένα αναφερθεί στις απειλές που θέτουν οι κυβερνήσεις των κρατών για τα μέσα 
ενημέρωσης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση: μεταξύ άλλων, άμεσος ή έμμεσος πολιτικός 
έλεγχος και άσκηση επιρροής μέσω του διορισμού των επικεφαλής των μέσων ενημέρωσης ή 
ελεγκτικών οργάνων από την κυβέρνηση ή την κοινοβουλευτική πλειοψηφία· αποκλεισμός ή 
περιορισμός της πρόσβασης ορισμένων επιχειρήσεων του Τύπου στην αγορά μέσω της 
αδειοδότησης και της έγκρισης μετάδοσης· κατάχρηση και παραποίηση των κανόνων για την 
κρατική, εθνική ή στρατιωτική ασφάλεια και δημόσια τάξη ή της δεοντολογίας για την 
επιβολή λογοκρισίας και παρακώλυσης της πρόσβασης σε έγγραφα και πληροφορίες1· 
παραβίαση της αρχής της εμπιστευτικότητας των πηγών· απουσία νομοθεσίας για τη 
συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης και τη σύγκρουση συμφερόντων· χρήση διαφημίσεων 
για την άσκηση επιρροής στην εκδοτική γραμμή. 

Αυτές οι παραβιάσεις της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης πραγματοποιούνται και 
σε κράτη μέλη της ΕΕ, όπως καταδεικνύεται στις εκθέσεις ΜΚΟ που δημοσιεύτηκαν το 
2012: σύμφωνα με τον δείκτη ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα2, 
η Βουλγαρία βρίσκεται στην 80η θέση, η Ελλάδα στην 70η, η Ιταλία στην 61η, η Ουγγαρία 
στην 40η, η Γαλλία στην 38η, το Ηνωμένο Βασίλειο στην 28η, η Λιθουανία και η Λετονία 
στην 30η και 50η αντίστοιχα. Η έκθεση «Ελευθερία του Τύπου»3 της οργάνωσης Freedom 

                                               
1 Αυτή η διαδικασία είναι ακόμη πιο επίκαιρη σήμερα, καθώς τα μέσα ενημέρωσης παρέχουν πληροφορίες τις 
οποίες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αποκρύψουν από τον δημόσιο έλεγχο (πληροφορίες του Wikileaks που 
δημοσιεύθηκαν από δημόσια μέσα ενημέρωσης, δημοσιογραφικές έρευνες που αποκαλύπτουν έκτακτες 
διαδικασίες παράδοσης ατόμων από την CIA και μυστικές φυλακές σε έδαφος της ΕΕ κ.λπ.)
2 Βλ. http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html 
3 Βλ. http://www.freedomhouse.org/sites/default/files/Booklet%20for%20Website.pdf
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House χαρακτηρίζει ως «μερικώς ελεύθερη» την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στην 
Ιταλία (70η θέση), τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία (78η θέση), τη Ρουμανία (86η). Η 
εκπρόσωπος για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης του ΟΑΣΕ υποβάλλει ετησίως 
έκθεση των δραστηριοτήτων της για την υπεράσπιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: 
η έκθεση του 2012 καταδεικνύει ότι εξακολουθεί να απαιτείται δράση από αρκετά κράτη 
μέλη της ΕΕ1.

Αυτή η εικόνα καταδεικνύει ότι η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε κίνδυνο στην Ευρώπη και ότι πρέπει να αναπτυχθούν κοινά πρότυπα και 
δράσεις για τη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης.

2. Από την ελευθερία της έκφρασης και την ενημέρωση στην ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης

Η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύει την 
ελευθερία της γνώμης, της έκφρασης και της ενημέρωσης. Το άρθρο 19 της Οικουμενικής 
Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελούν τις βασικές αναφορές στον τομέα. Ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ πραγματοποιεί ένα ακόμη βήμα δηλώνοντας στο άρθρο 
11 παράγραφος 2 ότι «η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία 
τους είναι σεβαστές», γεγονός το οποίο αποτελεί καινοτομία σε σχέση με προηγούμενες 
συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, 
ο Χάρτης έχει καταστεί δεσμευτικός και η υποχρέωση της ΕΕ για σεβασμό της ελευθερίας 
των μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας πρέπει να εξετάζεται υπό νέο πρίσμα, κυρίως σε 
σχέση με το άρθρο 2 (Αξίες και αρχές της ΕΕ), το άρθρο 7 και τα άρθρα 9-12 ΣΕΕ για τη 
δημοκρατία και την ιθαγένεια. 

Είναι καταρχάς καθήκον των κρατών μελών να προστατεύουν την ελευθερία της 
γνώμης, της έκφρασης, της ενημέρωσης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, διότι 
πρόκειται για αρχές που διασφαλίζονται, επίσης, στο πλαίσιο των συνταγμάτων και των 
νομοθεσιών τους. Τούτου λεχθέντος, εάν προκύψει σοβαρός κίνδυνος παραβίασης της 
ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της πολυφωνίας σε κράτος μέλος, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία βάσει των Συνθηκών και του Χάρτη και να 
επέμβει για την προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατικής και πλουραλιστικής τάξης 
και των δικαιωμάτων των πολιτών. Το ΕΚ έχει κατ’ επανάληψη υποστηρίξει αυτήν την 
ερμηνεία των Συνθηκών και του Χάρτη, ενώ το δόγμα περιέγραψε αυτήν την προσέγγιση ως 
«reversed Solange» (αντίστροφο Solange) με στόχο την προστασία της ουσίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων –και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας– που κατοχυρώνονται στο άρθ. 2 
ΣΕΕ σε όλο τον νομικό χώρο της ΕΕ έναντι των κρατών που τα παραβιάζουν σε ευρωπαϊκό 

                                               
1 Βλ. http://www.osce.org/fom
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και εσωτερικό επίπεδο1.

Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελεί έναν από τους τομείς σύγκρουσης 
αυτών των διαφορετικών ερμηνειών της Επιτροπής, του ΕΚ και των κρατών μελών. Τα όρια 
της ευρωπαϊκής επέμβασης όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ύπαρξη 
νομικής βάσης της ΕΕ για τη ρύθμιση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων 
ενημέρωσης με νομοθετικές πρωτοβουλίες, καθώς και η πολιτική δυνατότητα τέτοιας 
επέμβασης βρίσκονται υπό συζήτηση για περισσότερο από μία δεκαετία. 

3. Η ΕΕ και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει την ανησυχία του για την 
ελευθερία και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης και έχει καλέσει την Επιτροπή να 
δράσει, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, νομοθετική πρωτοβουλία για την ελευθερία και την 
πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, δεδομένου ότι το ΕΚ διαρκώς υποστηρίζει την 
αναγκαιότητα και την καταλληλότητα της νομικής και πολιτικής παρέμβασης της ΕΕ για την 
ελευθερία και πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και την ύπαρξη νομικής βάσης στις 
Συνθήκες για να πραγματοποιηθεί αυτό2. Η έκθεση Boogerd Quaak3 είναι θεμελιώδης σε 
αυτόν τον τομέα. Το ΕΚ επανέλαβε πολύ πρόσφατα τη μόνιμη έκκλησή του στο ψήφισμά του 
της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τον νόμο της Ουγγαρίας για μέσα ενημέρωσης (παρ. 6). 

Από τη στιγμή που η ΕΕ επέμβει στον τομέα της ελευθερίας και της πολυφωνίας στα 
μέσα ενημέρωσης μέσω της θέσπισης νομικής πράξης η οποία αποτελεί αναμφισβήτητη 
αρμοδιότητα της Επιτροπής, ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών», προκειμένου να ελέγξει 
την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, θα διευρυνθούν οι δυνατότητες 
επέμβασης της ΕΕ για την αντιμετώπιση απειλών σε αυτόν τον τομέα και θα διασφαλισθεί ότι 
οι υποχρεώσεις του Χάρτη για τον σεβασμό της ελευθερίας και πολυφωνίας στα μέσα 
ενημέρωσης εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθούσε πάντοτε μια πιο «μετριοπαθή» προσέγγιση ως 
προς το ζήτημα και δεν έδινε συνέχεια στα αιτήματα του ΕΚ. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
είχαν καταρτίσει σχέδιο οδηγίας για την προστασία της πολυφωνίας (πρωτοβουλία Monti-
Bangemann 1996/7), αλλά στη συνέχεια αποφάσισαν το 1997 να αναστείλουν την πρόταση 
διότι δημιούργησε εσωτερική και εξωτερική πολιτική αντίσταση και στη συνέχεια δήλωσαν 

                                               
1 Το δόγμα υποστηρίζει ουσιαστικά αυτήν την άποψη, βλ. Carlino Antpφhler, Armin Von Bogdandy, Johanna 
Dickschen, Simon Hentrei, Matthias Kottmann, Maja Smrkolj, 'Reverse Solange–Protecting the essence of 
fundamental rights against EU Member States' (2012) 49 Common Market Law Review, τεύχος 2, σ. 489–519.
2 Ψηφίσματα της 20ης Νοεμβρίου 2002 για τη συγκέντρωση των μέσων ενημέρωσης, ΕΕ C 25 E της 29.1.2004, 
σ. 205, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ, ΕΕ C 76 E 
της 25.3.2004, σ. 412, της 4ης Σεπτεμβρίου 2003 για την τηλεόραση χωρίς σύνορα, ΕΕ C 76 Ε της 25.3.2004, σ. 
453, της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 για την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/EΟΚ («Τηλεόραση 
χωρίς σύνορα»), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/EΚ, για την περίοδο 2001-2002, ΕΕ C 193 Ε της 
17.8.2006, σ. 117, της 22ας Απριλίου 2004 σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης, στην ΕΕ και ιδιαίτερα στην 
Ιταλία, των δικαιωμάτων της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης (άρθρο 11 παράγραφος 2 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (έκθεση Boogerd Quaak), ΕΕ 104 E της 30.4.2004, σ. 1026της 
25ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη συγκέντρωση και την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης στην ΕΕ, ΕΕ C 8 
Ε της 14.1.2010, της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία, P7_TA(2011)0094.
3 ΕΕ 104 E της 30.04.04, σ. 1026.
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ότι αμφιβάλλουν εάν υπάρχει επαρκής νομική βάση1. 

Μετά από επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις του ΕΚ, η Επιτροπή θέσπισε στις 16 Ιανουαρίου 
2007 την αποκαλούμενη «προσέγγιση 3 βημάτων» που περιελάμβανε: 1) την κατάρτιση 
εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, 
το οποίο εκδόθηκε το 2007 και ανέφερε ότι «δεν θα ήταν σκόπιμο να υποβάλει κοινοτική 
πρωτοβουλία για την πολυφωνία»· 2) την εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης για την πολυφωνία 
στα μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ για τον καθορισμό δεικτών αξιολόγησης της 
πολυφωνίας στα μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ: η μελέτη δημοσιεύθηκε το 2009· 
3) ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους δείκτες για την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης στα κράτη μέλη της ΕΕ –η οποία δεν δημοσιεύθηκε ποτέ– συνοδευόμενη από 
δημόσια διαβούλευση –η οποία δεν πραγματοποιήθηκε2. Το «Παρατηρητήριο για την 
πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης», ένα εργαλείο παρακολούθησης με βάση τον κίνδυνο το 
οποίο αναπτύχθηκε από την ανεξάρτητη μελέτη, επίσης δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη. 
Ουσιαστικά η Επιτροπή διέκοψε την «προσέγγιση 3 βημάτων» που είχε ανακοινωθεί από τις 
Επιτρόπους Reding και Wallström καταργώντας το 3ο βήμα και ολόκληρη την πρωτοβουλία. 

Η σημερινή Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει ένα βήμα προόδου προς την 
αντιμετώπιση της απειλής του κυβερνητικού ελέγχου των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων 
ενημέρωσης, ξεκινώντας από την κρίση στην Ουγγαρία: κάλεσε τις ουγγρικές αρχές να 
αναθεωρήσουν τη νομοθεσία τους για τα μέσα ενημέρωσης ώστε να συμμορφωθεί προς την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜ) και 
τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ιδίως τις συστάσεις του Επιτρόπου αρμόδιου για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Επιτροπής της Βενετίας.

Ταυτόχρονα και προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανησυχίες, η Επίτροπος 
Kroes δημιούργησε μια ομάδα υψηλού επιπέδου για την ελευθερία και την πολυφωνία 
των μέσων ενημέρωσης της οποίας στόχος είναι «η ανάλυση της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης και του Τύπου, συμπεριλαμβανομένου του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και… 
η αξιολόγηση της ανάγκης για δράση, προτείνοντας συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης 
των κινδύνων για την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης"3. Η εν λόγω 
ομάδα θα διατυπώσει συστάσεις για να διασφαλισθεί η ελευθερία του Τύπου και των μέσων 
ενημέρωσης στον κόσμο του διαδικτύου και να καθορισθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των 
κινδύνων, και μέσω της νομοθεσίας, της καλύτερης εφαρμογής και άλλων μέτρων, και σε 
ποιο επίπεδο. Τα αποτελέσματα του έργου της ομάδας υψηλού επιπέδου αναμένονται πριν 
από το τέλος του έτους. 
Η ομάδα υψηλού κινδύνου θα συνεργαστεί με το Φόρουμ για το μέλλον των μέσων 
ενημέρωσης στην ΕΕ (EU Media Futures Forum) – έργο του οποίου είναι η εξέταση του 
αντικτύπου της ψηφιακής επανάστασης για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες μέσων ενημέρωσης, 
των συνακόλουθων κινδύνων και δυνατοτήτων και των αναδυόμενων νέων επιχειρηματικών 

                                               
1 Βλ. αιτιολογική έκθεση της έκθεσης Boogerd Quaak. Μέχρι στιγμής η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει 
γνωμοδότηση νομικής υπηρεσίας ώστε να ελέγξει την ύπαρξη ή όχι νομικής βάσης στο κοινοτικό δίκαιο για 
νομοθετική πρωτοβουλία και ακόμη εξετάζει το ζήτημα
2 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/52
3 Βλ. όρους αναφοράς της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης http://ec.europa.eu/information_society/media_taskforce/doc/pluralism/hlg/hlg_tor.pdf
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μοντέλων1 – καθώς και με το Κέντρο για την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων 
ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στη Φλωρεντία το οποίο θα 
εκδώσει, περί τα τέλη Ιουλίου, έγγραφα εργασίας για το ζήτημα των αρμοδιοτήτων της ΕΕ 
σχετικά με την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.

Παράλληλα, ΜΚΟ εξακολουθούν να ζητούν πρωτοβουλία της ΕΕ για την ελευθερία 
και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. Βρίσκεται υπό συζήτηση μια Πρωτοβουλία των 
ευρωπαίων πολιτών για την πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης με σκοπό την έναρξή της, 
σύμφωνα με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να εκδώσει νομοθετική πρωτοβουλία για 
την εναρμόνιση των εθνικών κανόνων για την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης με σκοπό 
την προστασία της πολυφωνίας και την κατάλληλη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είτε 
μέσω νέας οδηγίας ή τροποποίηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. 
Ουσιαστικά οι συζητήσεις για το ζήτημα της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων 
ενημέρωσης και του τρόπου προστασίας τους στα κράτη μέλη και την ΕΕ λαμβάνουν νέα 
ώθηση στην οποία προτίθεται να συμβάλει η υφιστάμενη έκθεση για τον «Χάρτη της ΕΕ:
πρότυπες διευθετήσεις σχετικά με την ελευθερία των μέσων στην ΕΕ».

                                               
1 Βλ. ανακοινωθέν του Τύπου 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1506&format=HTML&aged=0&language=EN&
guiLanguage=en


