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ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΣ: Ελευθερία του λόγου: Big Tech και κυβερνήσεις – Η 

ελευθερία του λόγου σε κίνδυνο; 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ελευθερία της έκφρασης και του λόγου "περιλαμβάνει όχι μόνον πληροφορίες και 

ιδέες που γίνονται ευμενώς δεκτές και θεωρούνται ουδέτερες ή αδιάφορες, αλλά και 

εκείνες που προσβάλλουν, σοκάρουν ή αναστατώνουν.[..]Το επιβάλλει ο 

πλουραλισμός, η ανεκτικότητα και το ευρύ πνεύμα, χωρίς τα οποία δεν μπορεί να 

υπάρξει δημοκρατική κοινωνία"1. Δια του ως άνω σκεπτικού, το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου καταδεικνύει την εξέχουσα σημασία της 

ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου, ως αναπόσπαστο προαπαιτούμενο για την 

επίτευξη ενός ελάχιστου βαθμού δημοκρατίας, κοινωνικής ανάπτυξης και προόδου. Η 

κατανόηση της αξίας της ελευθερίας του λόγου καθίσταται ευχερέστερη, ιδωμένη 

συνδυαστικά με την εξέλιξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εδραίωση του 

δημοκρατικού πολιτεύματος ιστορικά.  

Καίρια και πιο διαδεδομένη μορφή σύγχρονης έκφρασης συνιστά η διατύπωση 

απόψεων, ιδεών, κριτικής μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος, το οποίο και 

εκλαμβάνουν οι χρήστες ως χώρο απόλυτης ελευθερίας έκφρασης και λόγου2. Η 

ταχεία διάδοση πληροφοριών, η πρόσβαση σε πάσης φύσεως υλικό, χωρίς χρονικούς 

και χωρικούς περιορισμούς ανέδειξαν και τις τεχνολογικές επιχειρήσεις, που 

προσφέρουν τις ως άνω υπηρεσίες, σε σημαντικούς παράγοντες επιρροής της 

διεθνούς πραγματικότητας. Η επιρροή αυτή καταδεικνύεται εκ του γεγονότος, ότι δια 

των ψηφιακών τους υπηρεσιών, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν καταστεί βασικοί 

χώροι έκφρασης δισεκατομμυρίων προσώπων παγκοσμίως3, ώστε διαδραματίζουν 

σημαίνοντα ρόλο και στην επιρροή της ελευθερίας του λόγου4.  Συνεπώς, δεδομένης 

της ιδιάζουσας πραγματικότητας, που διαμορφώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, εκ της 

δράσεως των μεγάλων αυτών επιχειρήσεων, ανέκυψαν καίρια κοινωνικά, νομικά, 

αλλά και οικονομικά ζητήματα, τόσο στο πλαίσιο της σχέσεως κρατών και Big Tech, 

όσο και αναφορικά με το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου, τα οποία και χρήζουν 

διερεύνησης.  

 
1 ΕΔΔΑ, (1976), απόφαση Handyside v.United Kingdom παρ.49  
2 Βλαχόπουλος, Σ. (2017), Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 298 
3 Φαρμάκης, Γ., Χατζής, Α. (2019). Περιορίζει το Facebook την ελευθερία του λόγου. Καθημερινή. Διαθέσιμο εδώ  

[Προσπελάστηκε 17 Μαΐου, 2021]. 
4 Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί το κλείδωμα των προσωπικών λογαριασμών του πρώην προέδρου Trump από 

το Twitter και το Facebook, εξαιτίας της εισβολής οπαδών του στο Κογκρέσο την 6η Ιανουαρίου 2021. Αυτή η 

απόφαση από δύο εταιρείες οδήγησε στην απώλεια βήματος του εκλεγμένου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, 

γεννώντας θεσμικά ερωτήματα ως προς την ελευθερία του λόγου. Paul, Κ. (2021), Twitter and Facebook lock 

Donald Trump’s accounts after video address, The Guardian Available here. [Accessed 12 May,2021]. 

https://www.kathimerini.gr/opinion/1023541/periorizei-to-facebook-tin-eleytheria-toy-logoy/
https://www.theguardian.com/us-news/2021/jan/06/facebook-twitter-youtube-trump-video-supporters-capitol


 

ΙΙ. BIG TECH KAI ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

Εν πρώτοις, η σχέση κρατών και κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας χαρακτηρίζεται 

από τριβές, αλλά και ασάφεια5. Οικονομική κυριαρχία, πολιτική και κοινωνική 

επιρροή και είσοδος στις παγκόσμιες αγορές συνιστούν κεντρικούς άξονες δράσης 

κάθε εταιρείας και ειδικότερα των Big Tech, με τα κράτη ωστόσο να κρούουν τον 

κώδωνα του κινδύνου για τη δημιουργία ολιγοπωλίων, δεδομένης της έλλειψης 

σημαντικών νομοθετικών και οικονομικών περιορισμών6 7. Πέραν της αναφοράς εκ 

μέρους της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 

ελέγχου της ελευθερίας του λόγου στις διαδικτυακές πλατφόρμες, η διαρροή 

προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων χρηστών του Facebook, δυνάμει νομοθετικής 

μεταβολής του 2019, αλλά και της εξαγοράς άλλων εταιρειών, ανέδειξε πρόσθετα 

ζητήματα8. 

Μεταξύ άλλων, δεν ελλείπουν και συζητήσεις, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε 

κοινωνικό επίπεδο, περί αμοιβαίων διευκολύνσεων μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων 

και πολιτικών προσώπων, με τα τελευταία να επιφυλάσσουν στις Big Tech 

ευμενέστερη μεταχείριση σε περίπτωση που εκλεγούν. Ιδίως στις Η.Π.Α, οι δωρεές 

των ως άνω επιχειρήσεων προς υποστήριξη και ενίσχυση πολιτικών προσώπων 

αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, με αρκετές παρατάξεις να στηρίζουν τις προεκλογικές 

τους εκστρατείες σε αυτά τα ποσά. Υποστηρίζεται, παράλληλα, από ειδησεογραφικές 

πηγές, πως ορισμένες Big Tech, δυνάμει φορολογικών ασαφειών στη νομοθεσία 

διαφόρων χωρών, ανευρίσκουν τρόπους αποφυγής της υψηλής φορολογίας, 

μεταφέροντας τα έσοδα τους σε χώρες, που εξασφαλίζουν φοροελαφρύνσεις9 10.  

Εξ αυτού του λόγου, δεδομένης της οικονομικής κυριαρχίας, που εδραιώνουν οι Big 

Tech, πολλά κράτη προέβησαν στην ανακοίνωση, διεθνώς, προτάσεων προς το σκοπό 

περιορισμού της δράσης τους. Ενδεικτικά, η πρόταση της Γαλλίας για την επίτευξη 

συμφωνίας με τον Aμερικανό Πρόεδρο, με αντικείμενο έναν διεθνή, ενιαίο ψηφιακό 

φόρο, βρήκε σύμφωνο τον ΟΟΣΑ, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια 

οικονομικά οφέλη, που αποκόμισαν κατά την πανδημία οι Big Tech, ενθάρρυνε την 

εισαγωγή ενός ενιαίου φόρου11, προς αποφυγή διακρατικών εντάσεων12. Εντούτοις, 

δυνάμει της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κατόπιν διαμάχης 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Amazon σχετικά με ζητήματα φοροαπαλλαγών13, 

κατέστη εμφανής η προβληματική, που διέπει τη σχέση κρατών και Big Tech. Οι 

 
5 New York Times. (2020). House Lawmakers Condemn Big Tech’s ‘Monopoly Power’ and Urge Their Breakups. 

[online]. Available here. [Accessed 6 October, 2020]. 
6 BBC. (2020). EU reveals plan to regulate Big Tech. [online]. Available here. [Accessed 15 December, 2020]. 
7 Federal Trade Commission Website. (2020). FTC to Examine Past Acquisitions by Large Technology 

Companies. [online]. Available here. [Accessed by 11 February, 2020]. 
8 BBC. (2021). Facebook faces investigation over data breach. [online]. Available here. [Accessed 14 April 2021]. 
9 «Σε αυτό τον κόσμο τίποτα δεν είναι σίγουρο, εκτός από τον θάνατο και τους φόρους» έγραψε σε γράμμα του 

προς ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, ένας από του εθνοπατέρες των Ηνωμένων πολιτειών της Αμερικής. 
10 φορολογικούς παραδείσους όπως το Λουξεμβούργο χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για το ποιο φορολογικό 

συντελεστή θα πρέπει η κάθε πολιτεία/χώρα να εφαρμόσει. Available here [accessed 20 May, 2021] 
11 Banking News. (2021). Γαλλία: Αναβολή στον «ψηφιακό φόρο» προκειμένου να τα βρει με την κυβέρνηση Biden. 

[online]. Διαθέσιμο εδώ [προσπελάστηκε 21 Μαΐου, 2021]. 
12 Amy Borrett, (2021), Consensus is emerging on how to tax Big Tech. [online] Available here. [accessed 21 May, 

2021]. 
13 Μπολέτση, Α. (2021). Μεγάλη δικαστική νίκη της Amazon εναντίον της Κομισιόν. Newmoney. [online]. 

Διαθέσιμο εδώ. [Προσπελάστηκε στις 17 Μαΐου, 2021]. 

https://www.nytimes.com/2020/10/06/technology/congress-big-tech-monopoly-power.html
https://www.bbc.com/news/technology-55318225
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/02/ftc-examine-past-acquisitions-large-technology-companies
https://www.bbc.com/news/technology-56745734
https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/540950/gallia-anavoli-ston-psifiako-foro-prokeimenou-na-ta-vrei-me-tin-kyvernisi-biden-ipa
https://techmonitor.ai/leadership/strategy/consensus-emerging-on-taxing-big-tech-companies?fbclid=IwAR1k6P8TuCp0FCdCky1O14kcr17_NHlI4zW09C_oTffbcxlwSUgSXs8_J90
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/business-stories/megali-dikastiki-niki-tis-amazon-enantion-tis-komision/


κρατικές παρεμβάσεις στις εν λόγω επιχειρήσεις προκάλεσαν σε επίπεδο κοινωνίας 

σημαντικά ζητήματα, αναφορικά με την ελεύθερη πρόσβαση στις πλατφόρμες14.  

 

ΙΙΙ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 

Ο τρόπος λειτουργίας σε επίπεδο αγοράς των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών 

χαρακτηρίζεται ολιγοπωλιακός, δεδομένης της δυσκολίας ή και αδυναμίας 

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων να «επιβιώσουν», ενώ σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η 

εξαγορά των ασθενέστερων οικονομικά επιχειρήσεων, προς εξάλειψη τυχόν 

κινδύνων, που θα κλόνιζαν την οικονομική θέση των Big Tech15. Εξαιτίας της 

επάρκειας νομικών και οικονομικών μέσων, που διαθέτουν οι εν λόγω εταιρείες, ώστε 

να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στο πεδίο του ανταγωνισμού, δεν είναι απίθανη η 

πρόκληση ζημίας σε έτερες επιχειρήσεις, που αδυνατούν να «διαβιώσουν» μαζί τους 

στην αγορά16. Παράλληλα, η υιοθέτηση εκ μέρους τους ενός οικονομικού μοντέλου, 

βασισμένου στις διαφημίσεις μέσω αλγορίθμων17, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή 

παραμονή του χρήστη στις πλατφόρμες, συνιστά μέθοδο αύξησης των εσόδων τους, 

αφού οι αλγόριθμοι παρουσιάζουν και προωθούν υλικό, επί τη βάση των προσωπικών 

επιθυμιών και ενδιαφερόντων του εκάστοτε χρήστη18.  

Οι χρησιμοποιούμενοι αλγόριθμοι αποτελούν ένα πλέγμα κανόνων, που συλλέγει, 

κατατάσσει και εμφανίζει περιεχόμενο, αντίστοιχο των προσωπικών προτιμήσεων19 

του χρήστη, ενώ, κατά τα αναφερόμενα στους όρους λειτουργίας τους, οι εν λόγω 

επιχειρήσεις προτάσσουν τη χρησιμότητα των αλγορίθμων επί τη βάση της 

αμεσότητας, που προσφέρουν στους χρήστες, της ταξινόμησης βάση προτιμήσεων 

και επιθυμιών, κυρίως εξαιτίας του τεράστιου, διαθέσιμου όγκου πληροφοριών στο 

διαδικτυακό περιβάλλον (Όροι λειτουργίας Google, 2021). Την ως άνω θετική 

λειτουργία των αλγορίθμων αντισταθμίζει η πολιτική, που ακολουθούν οι Big Tech, 

ώστε να διατηρήσουν, αλλά και να αυξήσουν τον αριθμό των χρηστών τους, δια του 

λεγόμενου ηχοθαλάμου20, που προωθούν, ενισχύοντας φαινόμενα διαδικτυακής 

πόλωσης. 

Καθίσταται σαφές, πως με την ως άνω περιγραφόμενη λειτουργία των αλγορίθμων, 

ήτοι τη διαρκή εμπλοκή τους σε κάθε διαδικτυακή κίνηση των χρηστών, ανακύπτουν 

ζητήματα ευθύνης των δημιουργών, δεδομένης της ιδιάζουσας επιρροής τους, τόσο 

 
14 New Economy. (2021). Που οδηγεί ο πόλεμος των Big Tech με τις κυβερνήσεις;. Neweconomy. [online] 

Διαθέσιμο εδώ. [Προσπελάστηκε 20 Μαΐου, 2021]. 
15 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης WhatsApp και Instagram15 

από το Facebook, μόλις η τελευταία αντιλήφθηκε την δύναμη και την απειλή που θα μπορούσαν αυτές οι 

πλατφόρμες να αποτελέσουν για την ίδια στο μέλλον από πλευράς ανταγωνισμού. BBC, 2014, Facebook to buy 
messaging app WhatsApp for $19bn, Διαθέσιμο εδώ. [Προσπελάστηκε στις 20 Μαΐου, 2021]  
16 Rajshree Agarwal, 2020, Why A Big Government Cure Would Be Worse Than Big Tech Διαθέσιμο εδώ 

Control,.forbes.com/sites/rajshreeagarwal/2020/09/22/why-a-big-government-cure-would-be-worse-than-bi 
17 Η ως άνω διάσταση κινήτρων δράσεως των εν λόγω επιχειρήσεων και των χρηστών ανέδειξε το λεγόμενο 

«πρόβλημα των αλγορίθμων17». 
18 Μαντζούφας Π. (2021). Η επιρροή των εταιριών του διαδικτύου στην ελευθερία του λόγου και στην πολιτική 

αντιπαράθεση: Πεδία σύγκρουσης και πιθανοί κίνδυνοι. Lawspot. [online]. Διαθέσιμο εδώ. [προσπελάστηκε 20 

Μαΐου, 2021.] 
19 Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι αλγόριθμοι δεν συναντώνται μόνο στις θετικές επιστήμες  αλλά υπάρχουν 

παντού στην καθημερινότητά μας, π.χ. το βούρτσισμα των δοντιών 
20 Διαδικτυακό περιβάλλον εντός του οποίου το άτομο συναντά μόνο πεποιθήσεις ή απόψεις που συμπίπτουν με 

τις δικές του, έτσι ώστε οι υπάρχουσες απόψεις των χρηστών  να ενισχύονται και να μην λαμβάνονται υπόψη 

εναλλακτικές ιδέες. Oxford Lexico, Διαθέσιμο εδώ [ Προσπελάστηκε στις 20 Μαΐου 2021]  

https://www.google.com/intl/el/search/howsearchworks/algorithms/
https://new-economy.gr/2021/02/19/pou-odigi-o-polemos/
mailto:https://www.forbes.com/sites/rajshreeagarwal/2020/09/22/why-a-big-government-cure-would-be-worse-than-big-tech-control/?sh=2e67e21a134c
mailto:https://www.lawspot.gr/nomika-nea/i-epirroi-ton-etairion-toy-diadiktyoy-stin-eleytheria-toy-logoy-kai-stin-politiki
https://www.lexico.com/definition/echo_chamber


στο πεδίο των προσωπικών αναγκών όσο και των πεποιθήσεών των χρηστών. 

Στοχεύοντας, αφενός, στην προσωποποιημένη διαφήμιση και ενεργή απασχόληση 

του χρήστη στις πλατφόρμες και προβάλλοντας, αφετέρου, παρεμφερές των 

πεποιθήσεων του προσώπου περιεχόμενο, ο χρήστης περιορίζεται στο στενό πλαίσιο 

μονομερών πεποιθήσεων. Εξ αυτού του λόγου κρίθηκε αναγκαία η επέμβαση των 

κρατών, προς αποφυγή χειραγώγησης της πολιτικής έκφρασης21 και προς πρόληψη 

περιστατικών, όπως του ζητήματος της Cambridge Analytica και των αμερικανικών 

εκλογών του 201522. 

 

ΙV. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ BIG TECH  

Η επισκόπηση των αναφυόμενων ζητημάτων προϋποθέτει, πέρα των ως άνω 

αναλυθέντων και την ειδικότερη αναφορά στη δράση των Big Tech σχετικά με 

ζητήματα ελευθερίας του λόγου. Ενόψει των καταιγιστικών τεχνολογικών εξελίξεων 

και της ανάδειξης σε παγκόσμια κλίμακα των ως άνω επιχειρήσεων, ανέκυψαν 

φαινόμενα περιορισμού και υπερβολικής περιστολής του δικαιώματος της ελευθερίας 

της έκφρασης και του λόγου, ιδίως υπό τη μορφή της αφαίρεσης δημοσιεύσεων και 

του αποκλεισμού προσώπων από τη χρήση των ψηφιακών τους υπηρεσιών, με 

προεξάρχουσα περίπτωση την «απομάκρυνση» από γνωστές διαδικτυακές 

πλατφόρμες του πρώην Προέδρου των Η.Π.Α. Donald Trump23. Παρά τις αντιδράσεις 

πολλών χρηστών, η συχνότητα των προαναφερθέντων πρακτικών, που έχουν 

υιοθετήσει οι περισσότερες Big Tech, αιτιολογείται εκ της επιθυμίας τους να 

«απαλλάξουν» τις πλατφόρμες τους από  αναρτήσεις προσβλητικού ή βίαιου 

περιεχομένου, ρητορικής μίσους ή περιεχομένου παραπληροφόρησης24. Εντούτοις, 

συχνά αναφύονται δυσκολίες, αναφορικά με την ανεύρεση των επιτρεπόμενων ορίων 

και των θεμιτών περιορισμών της ελευθερίας του λόγου, ειδικά ενόψει των 

αντιτιθέμενων συμφερόντων επιχειρήσεων και χρηστών.   

 

Η δυσκολία προσδιορισμού σαφών ορίων μεταξύ ελευθερίας του λόγου και 

λογοκρισίας, σε συνδυασμό με την επιθυμία επίτευξης κερδών από τις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις, ενισχύει την προβληματική. Πληθώρα χρηστών, αναγνωρίζοντας την 

κομβική θέση, που κατέχουν πλέον οι Big Tech στη διαμόρφωση του δημοσίου 

διαλόγου, εντοπίζει φαινόμενα περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασής ιδίως στο 

πεδίο της δημοσιοποίησης πολιτικών κρίσεων. Παρότι η πλειοψηφία των χρηστών 

εμφανίζεται σκεπτική απέναντι, τόσο στην προώθηση, όσο και τον περιορισμό της 

εκφοράς πολιτικών κρίσεων από τις πλατφόρμες, μία διόλου αμελητέα μειοψηφία 

 
21 Σύμφωνα, μάλιστα, με ειδικές έρευνες διάφορα συναισθηματικά φορτισμένα σχόλια και δημοσιεύματα φαίνεται 

να επηρεάζουν το χρήστη προς μία αντίστοιχη κατεύθυνση, γεγονός που μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνο σε 

μία οικονομία της προσοχής, όπως αυτή που αφορά τις big tech, καθώς για να διατηρήσουν τη σύνδεση του 

χρήστη στην πλατφόρμα για μεγαλύτερο διάστημα του παρουσιάζουν εικόνες και σκέψεις που να μην μπορεί 

απλώς να προσπεράσει και να αδιαφορήσει για αυτές αφού θα του έχουν δημιουργήσει έντονα συναισθήματα 

λόγω του ιδιαίτερου περιεχομένου τους.  Proceedings of the national academy of sciences of the United States of 

America (2014), Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks, [online]. 

Available here. [ accessed 20 May, 2021] 
22 φαίνεται αρκετοί πολίτες συγκεκριμένου πολιτικού προφίλ να επηρεάστηκαν υπέρ του πρώη προέδρου Trump.  

Μαντζούφας, Π. (2021), Η επιρροή των εταιριών του διαδικτύου στην ελευθερία του λόγου και στην πολιτική 

αντιπαράθεση: Πεδία σύγκρουσης και πιθανοί κίνδυνοι [online]. Διαθέσιμο εδώ. [προσπελάστηκε 20 Μαϊου,2021] 
23Από ότι φαίνεται, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αποδεικνύονται «ανησυχητικά 

ισχυρές»(Κ.Μαυραγάνης,2021) αποτελώντας κύρια απειλή για τη δύναμη των δημοκρατικά εκλεγμένων 

κυβερνήσεων. Donald Trump 
24 Ως παραπληροφόρηση ορίζεται η λανθασμένη πληροφορία που προωθείται ως πραγματική  

https://www.pnas.org/content/111/24/8788?fbclid=IwAR1K8I9YIs_SDaEnslQt4hmhrhsIDRHyxsUgWHNest6Vap1_4E3E24OCSYw
https://www.lawspot.gr/nomika-nea/i-epirroi-ton-etairion-toy-diadiktyoy-stin-eleytheria-toy-logoy-kai-stin-politiki#footnote14_s4raqsm
https://www.kathimerini.gr/world/561220570/anastelletai-monima-i-leitoyrgia-toy-logariasmoy-toy-tramp-sto-twitter/


διαβλέπει μία σαφή «προτίμηση» των εν λόγω επιχειρήσεων να προωθούν 

περισσότερο φιλελεύθερες απόψεις στις πλατφόρμες τους, λαμβάνοντας σαφή θέση 

για την ύπαρξη και διάδοση πολιτικού περιεχομένου σε αυτές25. Ανεξαρτήτως, 

ωστόσο, πολιτικών πεποιθήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών συγκλίνει 

προς την παραδοχή της παρεμπόδισης εκ μέρους των Big Tech του δημοσίου 

διαλόγου και της εκ μέρους τους υιοθέτησης μεροληπτικών πρακτικών, 

επισημαίνοντας φαινόμενα λογοκρισίας των απόψεών τους κατά τη χρήση των 

υπηρεσιών. 

 

V. ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Δυνάμει των ως άνω, και προς εξασφάλιση της ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου 

πλέγματος προστατευτικών διατάξεων26, πηγή προστασίας, πλέον, του δικαιώματος 

της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου δεν αποτελούν μόνο τα εθνικά 

συντάγματα των διαφόρων εννόμων τάξεων, αλλά και το διεθνές και το ενωσιακό 

δίκαιο, τα οποία είναι εξοπλισμένα με υπέρτερη τυπική ισχύ έναντι των κοινών 

νόμων. Συγκεκριμένα, πέραν της συνταγματικώς κατοχυρωμένης προστασίας του 

άρθρου 14 που εξασφαλίζει η ελληνική έννομη τάξη, το εν λόγω δικαίωμα 

κατοχυρώνεται, τόσο στο άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όσο και 

στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του ανθρώπου27. Εκφάνσεις 

του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης συνιστούν, μεταξύ άλλων, η ελευθερία 

διατύπωσης και εκφοράς λόγου τόσο σε πραγματικό όσο και σε διαδικτυακό επίπεδο, 

η ελεύθερη ανάπτυξη ιδεών, γνώμης και διάνοιας, η ελευθεροτυπία, έντυπης ή 

ηλεκτρονικής μορφής (που κατά κανόνα δεν δύναται να περιοριστεί καθ΄ οιονδήποτε 

τρόπο), αλλά και η ελευθερία άσκησης κριτικής εντός των συνταγματικώς 

προβλεπόμενων ορίων28.  

Ιδιαίτερη προστασία επιφυλάσσει στην ελευθερία της έκφρασης και η 1η τροπολογία 

του Αμερικανικού Συντάγματος, ισχύουσα από το 1791, δυνάμει της οποίας 

εξασφαλίζεται, ότι το Κογκρέσο δεν θα ψηφίσει νόμο, περιοριστικό της ελευθερίας 

του λόγου και του τύπου29. Η Τροπολογία, που κατοχυρώνει την προστασία των 

Αμερικανών πολιτών έναντι της κρατικής λογοκρισίας, ερμηνεύεται από τα 

αμερικανικά δικαστήρια διασταλτικά, ώστε να περικλείει και την ελευθερία της 

έκφρασης εντός του διαδικτυακού χώρου, και μάλιστα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

εντάσσονται στο πεδίο προστασίας και οριακές εκδηλώσεις του δικαιώματος 

(περιπτώσεις ακραίου λόγου, ρητορικής μίσους,fake news). Το Ανώτατο Δικαστήριο 

των ΗΠΑ, στην υπόθεση Reno v. ACLU (1997)30 επεσήμανε, ότι στην Τροπολογία, 

πέραν του Τύπου, υπό την κλασική του μορφή εντάσσεται και το διαδίκτυο, ενώ η 

μοναδική περίπτωση εξαίρεσης από την προστασία συνιστά η υποκίνηση βίας ή 

υποκίνηση προς τέλεση αξιοποίνων πράξεων, ως απόρροια της ρητορικής μίσους. 

 
25Pew Research Center (2020). Most Americans think social media sites censor political viewpoints. [online] 

Διαθέσιμο εδώ. [προσπελάστηκε 19 Αυγούστου 2020]   
26 Βλαχόπουλος, Σ. (2017), Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 8-9 
27 Ηλιοπούλου-Στράγγα, Τζ. (2012), Κώδικας Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Αθήνα, Νομική 

Βιβλιοθήκη,        σελ. 114,169 
28 Βλαχόπουλος, Σ. (2017), Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ 297 
29 De-Facto Team. (2021), Αμερικανικό Σύνταγμα και Τροπολογίες |Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών | 27 

τροπολογίες. De-Facto. [online] Διαθέσιμο εδώ. [προσπελάστηκε 20 Μαΐου, 2021]. 
30 Aclu.org (2017). Reno V. ACLU (1997). Challenge to censorship provisions in the communications Decency 

Act. [online]. Διαθέσιμο εδώ  

mailto:https://de-facto.gr/constitution-of-the-united-states/
mailto:https://de-facto.gr/constitution-of-the-united-states/
https://www.aclu.org/cases/reno-v-aclu-challenge-censorship-provisions-communications-decency-act


Αφετέρου, το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας κατοχυρώνεται σε εθνικό 

επίπεδο στο άρθρο 5 παρ.1 του Συντάγματος και σε υπερεθνικό επίπεδο στα άρθρα 3 

παρ.3 ΣΕΕ, 16 του Χάρτη31. Εκφάνσεις του δικαιώματος συνιστούν τόσο η 

επιχειρηματική ελευθερία, υπό τη μορφή της ίδρυσης και λειτουργίας ΝΠΙΔ, αλλά 

και η συμβατική ελευθερία, ήτοι το δικαίωμα ενός προσώπου να επιλέγει τον 

αντισυμβαλλόμενό του, να καθορίζει τον τύπο, τους όρους και το περιεχόμενο της 

σύμβασης32. Εν προκειμένω, η προβληματική επί των συμβάσεων μεταξύ 

τεχνολογικών κολοσσών και φυσικών προσώπων εντοπίζεται στην ασθενέστερη 

διαπραγματευτική ισχύ των προσώπων έναντι των εν λόγω επιχειρήσεων. 

Υποστηρίζεται από τη νομική θεωρία, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ότι τα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενόψει της αυξημένης επιρροής και του μονοπωλιακού 

τους χαρακτήρα, υποκαθιστούν τη δημόσια σφαίρα διαλόγου,  επιτρέποντας τη 

διεξαγωγή «δημοσίων» συζητήσεων33. Η σύγκρουση των ως άνω δικαιωμάτων, 

ενόψει της δημόσιας, πλέον λειτουργίας, που επιτελούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

επιλύεται δια της σταθμίσεως τους34, με γνώμονα την τυχόν τέλεση αξιοποίνων 

πράξεων και την περιστολή του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου, λαμβάνοντας 

υπόψη το ρόλο που διαδραματίζει το εκάστοτε μέσο για το δημόσιο διάλογο. 

Στοχεύοντας στην καταπολέμηση φαινομένων, όπως της κυκλοφορίας ψευδών 

ειδήσεων και της ρητορικής μίσους, οι εν λόγω επιχειρήσεις υιοθέτησαν μηχανισμούς 

ελέγχου του περιεχομένου της πλατφόρμας τους, προς δυσαρέσκεια των χρηστών, οι 

οποίοι έκαναν λόγο για αδικαιολόγητους περιορισμούς της ελευθερίας του λόγου 

τους, κατόπιν της αφαίρεσης δημοσιεύσεων τους. Ενόψει της δυσαρέσκειας αυτής και 

προς ενίσχυση της αμεροληψίας και αντικειμενικότητάς τους, ορισμένα από αυτά 

προέβησαν σε μεταρρυθμίσεις του τρόπου λειτουργίας τους. Χαρακτηριστικότερη 

περίπτωση συνιστά η δημιουργία, στο πλαίσιο μιας πολιτικής αυτορρύθμισης και 

προς εξασφάλιση της διαδικασίας, του λεγόμενου Oversight Board, ήτοι μίας 

Ανεξάρτητης Επιτροπής Επίβλεψης, αποτελούμενη από πρώην δικαστές, καθηγητές 

Νομικών Σχολών και ακαδημαϊκούς διεθνούς βεληνεκούς.  

Η εν λόγω Επιτροπή συνιστά κατά τη θεωρία οιονεί δικαιοδοτικό όργανο, αφού η 

πρώτη της απόφαση της 28ης Ιανουαρίου του 2021 έχει χαρακτήρα αναγκαστικό, 

μόνο, όμως, αναφορικά με τους χρήστες της πλατφόρμας35. Ανακύπτει, ωστόσο, το 

ερώτημα, κατά πόσο το Οversight Board ή παρόμοια όργανα θα πληρούν τελικώς τα 

κριτήρια του αντικειμενικού και αμερόληπτου, δεδομένου, ότι η επιλογή των 

αρμόδιων προσώπων εξαρτάται από την ίδια την ιδιωτική επιχείρηση. Έτερες 

πλατφόρμες προβαίνουν αντιθέτως σε αυτοέλεγχο, απορρίπτοντας τη θέσπιση 

παρόμοιων οργάνων. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, τα δικαιώματα των χρηστών τριτενεργούν έναντι και των 

ιδιωτών, άρα και έναντι των big tech, υπό την έννοια, ότι αξίωση δικαστικής 

προστασίας διαθέτουν, όσα πρόσωπα υφίστανται προσβολές των θεμελιωδών τους 

 
31 EUROPA-LEX. (2012). Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. [online]. Διαθέσιμο 

εδώ. [προσπελάστηκε 19 Μαΐου, 2021] 
32 Δαγτόγλου, Π. (2012), Ατομικά Δικαιώματα, Αθήνα/Θεσσαλονίκη, Σάκκουλας, σελ. 779 
33 Μαντζούφας Π. (2021). Η επιρροή των εταιριών του διαδικτύου στην ελευθερία του λόγου και στην πολιτική 

αντιπαράθεση: Πεδία σύγκρουσης και πιθανοί κίνδυνοι. Lawspot. [online]. Διαθέσιμο εδώ. [προσπελάστηκε 20 

Μαΐου, 2021.] 
34 Βλαχόπουλος, Σ. (2017), Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 24 
35 Γιαννακόπουλος Κ.,(2021),Το «Ανώτατο Δικαστήριο» του Facebook και η κρυφή γοητεία του ιδιωτικού 

ψηφιακού συνταγματισμού, Όμιλος ‘‘Αριστόβουλος Μάνεσης’’. Διαθέσιμο εδώ [Προσπελάστηκε 20 Μαΐου 2021]  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT
mailto:https://www.lawspot.gr/nomika-nea/i-epirroi-ton-etairion-toy-diadiktyoy-stin-eleytheria-toy-logoy-kai-stin-politiki
https://www.constitutionalism.gr/2021-02-27-yannakopoulos-ob-facebook/


δικαιωμάτων από τη χρήση των υπηρεσιών των εν λόγω επιχειρήσεων, ιδίως του 

δικαιώματος της έκφρασης και του λόγου. Σύμφωνα με την οδηγία 31/2000/ΕΕ, οι 

φορείς παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίοι προβαίνουν σε «απλή 

μετάδοση», «αποθήκευση σε κρυφή μνήμη» ή φιλοξενία φορέων παροχής υπηρεσιών 

δεν ευθύνονται για τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή φιλοξενούν, εφόσον πληρούν 

συγκεκριμένες, κατά το νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις36. 

Η νομολογία εντούτοις, εμφανίζεται διχασμένη αναφορικά με την ευθύνη των εν 

λόγω επιχειρήσεων, καθώς, ναι μεν, στην απόφαση του ΕΔΔΑ το 2016 αναγνώρισε 

ευθύνη της εταιρίας Newsportal της Εσθονίας για υβριστικούς χαρακτηρισμούς 

χρηστών της ιστοσελίδας, απέρριψε όμως με πρόσφατη απόφαση του ευθύνη των 

εταιριών Index.Hu και ΖΤΕ με παρεμφερή ιστορική βάση, υποστηρίζοντας διαφορά 

μεταξύ των πραγματικών περιστατικών  των δύο υποθέσεων. Σύμφωνα με το 

σκεπτικό της απόφασης οι ιστότοποι δεν ευθύνονται για τις πληροφορίες που 

μεταδίδουν ή φιλοξενούν, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις (εφόσον δεν 

γνωρίζουν πραγματικά, ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, 

και εάν αποκτήσουν αυτή τη γνώση ή αντιληφθούν τα προαναφερθέντα, αποσύρουν 

αμέσως τις πληροφορίες). 

Ορισμένες Big Tech, συχνά  συμμορφώνονται στις υποδείξεις κρατών, αναφορικά με 

περιοριστικά, της ελευθερίας της έκφρασης των χρηστών, μέτρα και προς αποφυγή 

κυρώσεων, ιδίως, όταν μέσω της πλατφόρμας τους ασκείται κριτική σε κρατικές 

ενέργειες ή αναπτύσσονται αντιπολιτευτικές πρωτοβουλίες, γεγονός που συνιστά 

ευθεία παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ωστόσο, συχνά, οι εταιρίες αυτές 

συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις, επί τη βάση της προώθησης προσωπικών 

δεδομένων πολιτών και γενικότερα της πρόληψης απειλών της εθνικής ασφάλειας37. 

Χαρακτηριστικά δείγματα του φαινομένου αποτελούν τόσο η εμπλοκή του Facebook 

στις έρευνες της εθνικής υπηρεσίας ασφάλειας των ΗΠΑ  σχετικά με τηλεφωνικές 

υποκλοπές όσο και του προγραμματιστή Σνόουντεν ο οποίος κατηγορείται ότι 

αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο δεδομένα πολιτών διοχετεύονταν στην υπηρεσία 

εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA). 

 

VI. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

Περιορισμοί στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και του λόγου ωστόσο, δεν 

εντοπίζονται αποκλειστικά στο πεδίο δράσης τεχνολογικών κολοσσών, αλλά και σε 

επίπεδο αυταρχικών κυβερνήσεων, ιδίως υπό τη μορφή του περιορισμού της 

διαδικτυακής ελευθερίας. Ενδεικτικά η τουρκική κυβέρνηση προέβη στην έκδοση 

ενός αμφιλεγόμενου για τη συνταγματικότητά του νόμου τον Ιούλιο του 2020, που 

ενισχύει σημαντικά  τον έλεγχο των αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με στόχο 

την μελλοντική «προστασία της προσωπικότητας» στις διαδικτυακές 

πλατφόρμες.(Νόμος-Τουρκία,2020), ο οποίος και εξελήφθη από μεγάλη μερίδα των 

 
36 Κανέλλος Γ. (2021). Νέοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ψηφιακές πλατφόρμες - Ριζικές αλλαγές στο 

ψηφιακό τοπίο, Lawspot, Διαθέσιμο εδώ [Προσπελάστηκε 20 Μαΐου 2021]   

 
37 Μια από τις συνέπειες αυτής της δωρεάν πρόσβασης των πολιτών στα ΜΚΔ είναι η πιθανή ένταση της 

επιτήρησης  από τα συνεργαζόμενα κράτη. 
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πολιτών «ως ευθεία επίθεση κατά της ελευθερίας του λόγου και του τύπου38». 

Επιπροσθέτως, έτερες χώρες της Ανατολής (π.χ. Κίνα) προέβησαν στην επιβολή 

περιορισμών σε γνωστές Big Tech, υπό το επιχείρημα της προστασίας των πολιτών 

τους, και ιδίως της προστασίας της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης39.   

VII. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Οι εντεινόμενες προσπάθειες αυτοελέγχου και αυτοπεριορισμού των ιδιωτικών 

πλατφορμών δεν λειτουργούν απαραιτήτως περιοριστικά του δικαιώματος της 

ελευθερίας του λόγου. Ωστόσο, προς αποφυγή αυθαιρεσιών καθίσταται αναγκαία η 

θέσπιση ενός διακρατικού ρυθμιστικού πλαισίου(κώδικας δεοντολογίας) για την 

λειτουργία των τεχνολογικών κολοσσών επί τη βάση της προστασίας των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων40. Προτείνεται παράλληλα ο δικαστικός έλεγχος των οιονεί 

δικαιοδοτικών οργάνων ως αντιστάθμισμα στην έκδοση αποφάσεων που θίγουν 

θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και προς περιορισμό της ενδεχόμενης  αύξησης 

της ισχύος των εν λόγω οργάνων. Προς επίλυση και των ανωτέρω ζητημάτων 

εισήχθη προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόταση Κανονισμού για τις 

ψηφιακές υπηρεσίες, με κύριους άξονες την προστασία των χρηστών και της 

διαδικτυακής ασφάλειας41. Σημαίνοντα ρόλο  κατά τα προβλεπόμενα στην πρόταση 

διαδραματίζουν οι ρυθμίσεις για τη διαφάνεια, τη διευκόλυνση των χρηστών κατά τη 

χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, την πρόβλεψη μέτρων προς διασφάλισή, όσων το 

περιεχόμενο έχει διαγραφεί λανθασμένα, να αμφισβητήσουν το περιεχόμενο της 

απόφασης. Τα κράτη μέλη θα έχουν κυρίαρχο ρόλο και θα υποστηρίζονται από ένα 

νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. 

 

 

 

 
38 «Δεν πρόκειται για πρόληψη κατά ενδεχόμενων προσβολών ή για την προστασία του δικαιώματος στην 

προσωπικότητα. Αυτός ο νόμος διευκολύνει την παρακολούθηση των πολιτών μέσα από τα social media»,όπως 

αναφέρει και  ο Φαρούκ Καγίρ από την ΜΚΟ «Πρωτοβουλία για Εναλλακτική Γνώση».  
39 Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει μπλοκάρει τα Google, Facebook, Twitter και Instagram αλλά και χιλιάδες άλλες 

ιστοσελίδες ανά τον κόσμο, με τη χώρα να επιβάλει τη χρήση των αντίστοιχων Κινέζικων ιστοσελίδων που 

προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες και άφθονη λογοκρισία σε μια προσπάθεια της Κινεζικής κυβέρνησης να 

“προστατεύσει” τους πολίτες της. 
40 Γιαννακόπουλος Κ.,(2021),Το «Ανώτατο Δικαστήριο» του Facebook και η κρυφή γοητεία του ιδιωτικού 

ψηφιακού συνταγματισμού, Όμιλος ‘‘Αριστόβουλος Μάνεσης’’,Διαθέσιμο εδώ [Προσπελάστηκε στις 20 Μαΐου 

2021] 
41 Κανέλλος Γ. (2021). Νέοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ψηφιακές πλατφόρμες - Ριζικές αλλαγές στο 

ψηφιακό τοπίο, Lawspot, Διαθέσιμο εδώ [Προσπελάστηκε 20 Μαΐου 2021]   
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