
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  443344//1199..99..22000066  

 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου  2006 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απών  ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
ALPHA ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 31η Αυγούστου 2006. 

 
2. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει.  
 
ΙΙ.  Το άρθρο 10 παρ. 2 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο απαγορεύεται απολύτως η   
παρουσίαση ανηλίκου ως δράστη εγκληµατικών ενεργειών ή ως υπαιτίου 
δυστυχήµατος 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 13 παρ. 3 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο η δηµοσιογραφική 
έρευνα δεν πρέπει να υποκαθιστά τις ανακριτικές αρχές. 
 
IV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις. 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του της εταιρείας ALPHA 
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθµού ALPHA, και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία του κεντρικού 
δελτίου ειδήσεων της 4.6.2006, προέκυψαν τα ακόλουθα:    Στο δελτίο ειδήσεων που 
προβλήθηκε από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό του Alpha στις 4.6.2006 
µεταδόθηκε η είδηση της εξαφάνισης του ανήλικου Άλεξ από τη Βέροια. Οι 

 1



υπότιτλοι ήταν: «Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ» και «Το πρόσωπο-“κλειδί”», µε 
σύγχρονη προβολή της εικόνας του Άλεξ.   Στο 22΄ προβλήθηκαν πλάνα της 
προσαγωγής ενός ανηλίκου φεροµένου ως δράστη που εισέρχεται σε αυτοκίνητο: το 
κεφάλι του ήταν καλυµµένο µε αδιαφανή µεµβράνη ώστε να µην αναγνωρίζεται.  Η 
σκηνή αυτή επαναλήφθηκε στο 23΄, 28΄, 29΄, 30΄, 32΄, 48΄, 49΄, 50΄, 53΄ κ.λ.π. του 
δελτίου. Επακολούθησαν οι υπότιτλοι: «Νέες καταθέσεις µαθητών», «Τι προδίδουν 
τα καµένα ρούχα», «Μετέφεραν τον Άλεξ νεκρό σε καρότσι;», «Ο Alpha 
αποκαλύπτει»,  «Μυστικά και…ψέµατα» µαζί καθώς επίσης το πρόσωπο του Άλεξ 
και της µητέρας του. Προβλήθηκε σύντοµη συνέντευξη της µητέρας του 
εξαφανισθέντος ανήλικου Άλεξ Νατέλας Σιαΐνη, του θετού του πατέρα ∆ηµήτρη 
Σιαΐνη και του δικηγόρου της οικογένειας Π. Ιερόπουλου. Ο υπότιτλος ήταν: «Η 
έκκληση της µητέρας του Άλεξ». Στο 28΄ του δελτίου ακούστηκε τηλεφωνική 
συνέντευξη του διευθυντή του 1ου ∆ηµοτικού σχολείου Βέροιας Θωµά ∆ηµητράκη. 
Ακολούθως προβλήθηκε ρεπορτάζ του Γ. Σαρικά από την αστυνοµική διεύθυνση 
Βέροιας µε υπότιτλους «Το 6ο πρόσωπο-κλειδί», «Νέες καταθέσεις µαθητών». 
Παρενέβησαν ο δηµοσιογράφος Σπ. Καρατζαφέρης και ο ιδιωτ. αστυνοµικός Γ. 
Τσούκαλης.   Στο 32΄ ο υπότιτλος ήταν «Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ µε τον Άλεξ», 
ενώ στο 34΄ προβλήθηκε συνέντευξη στο συνεργάτη του σταθµού Π. Κατσιώτη της 
µητέρας ανηλίκων φεροµένων ως δραστών: η γυναίκα είχε την πλάτη γυρισµένη στο 
φακό, η φωνή της ακούγονταν καθαρά. Ο υπότιτλος ήταν «Τα παιδιά µου δεν είναι 
εγκληµατίες». Στη ροή του λόγου της η µητέρα αποκαλεί το ένα της παιδί-ανήλικο 
φερόµενο ως δράστη- µε το µικρό του όνοµα(«…Ο Λευτέρης είχε 39 πυρετό…»).  
Στο 35΄ του δελτίου προβλήθηκε συνέντευξη που έχει ληφθεί από δύο ανηλίκους-
φερόµενους ως δράστες- οι οποίοι έχουν την πλάτη στο φακό και αδιαφανή µεµβράνη 
στο κεφάλι, ακούγεται η φωνή του ενός καθαρά. Ο υπότιτλος ήταν  «Τον 
χτυπούσαµε, δεν τον σκοτώσαµε». Ακολούθησε συνέντευξη µε γυναίκα που 
προκύπτει εκ των υστέρων ότι είναι η γιαγιά των ανωτέρω ανηλίκων: η γιαγιά έχει 
την πλάτη στο φακό, η φωνή της ακούγεται καθαρά. Απόσπασµα της συνέντευξης 
προβλήθηκε και στο 38΄.   Στο 36΄ ο ρεπόρτερ ακούγονταν να λέγει ότι έχει τη 
σύµφωνη γνώµη της µητέρας των ανηλίκων για να πάρει συνέντευξη από αυτούς. 
Παρουσιάστηκε συνέντευξη ανηλίκου φεροµένου ως δράστη ο οποίος είχε την πλάτη 
γυρισµένη στο φακό, αδιαφανή µεµβράνη στο κεφάλι, η φωνή του ακούγονταν 
καθαρά: στη διάρκεια της συνέντευξης ο ανήλικος αναφέρονταν σε άλλους ανηλίκους 
επίσης υπόπτους για εγκληµατική ενέργεια και τους αποκαλεί µε τα µικρά τους 
ονόµατα(«…ο Νάσος…ο Στέλιος…»). Ταυτόχρονα προβλήθηκε εικόνα του 
εξαφανισθέντος ανηλίκου Άλεξ. Η συνέντευξη συνεχίστηκε µε τον αδελφό του 
πρώτου ανηλίκου, επίσης ανήλικο: είχε την πλάτη γυρισµένη στο φακό, αδιαφανή 
µεµβράνη στο κεφάλι, η φωνή του ακούγονταν καθαρά.  Στο 39΄ στο στούντιο 
διεξάχθηκε συζήτηση για το θέµα µεταξύ της παρουσιάστριας, της δικηγόρου Ελ. 
Βόζεµπεργκ, του Σπ. Καρατζαφέρη, της ψυχολόγου Α. Καπάτου και του ιδιωτ. 
αστυνοµικού Γ. Τσούκαλη. Ο υπότιτλος ήταν «Καταθέσεις και ανακρίσεις 
ανηλίκων».  Στο 43΄ του δελτίου προβλήθηκε συνέντευξη 13χρονου ανήλικου από 
την Αλβανία-φερόµενου ως δράστη-. Ο υπότιτλος ήταν «είπαµε ψέµατα, δεν 
σκοτώσαµε τον Άλεξ»: ο ανήλικος είχε την πλάτη γυρισµένη στο φακό, αδιαφανή 
µεµβράνη στο κεφάλι, η φωνή του ακούγονταν καθαρά. Ο ρεπόρτερ τον αποκάλεσε 
13χρονο Αλέξανδρο που αρνείται κάθε εµπλοκή, ενώ παρουσιάστηκε και συνέντευξη 
µε το θείο του 13χρονου το πρόσωπο του οποίου φαίνονταν καθαρά. Στο 45΄ και ενώ 
συνεχίζονταν η συνέντευξη µε τον 13χρονο ανήλικο αλβανικής καταγωγής στο 
δωµάτιο σπιτιού(µάλλον πατρικού του), φάνηκε µια πόρτα από την οποία εισήλθε µια 
γυναίκα το πρόσωπο της οποίας προβλήθηκε καθαρά: φάνηκε να είναι συγγενής του 
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ανωτέρω ανήλικου. Μετά παρουσιάστηκε εικόνα του Άλεξ.   Στο 48΄ στο στούντιο 
συνεχίστηκε η συζήτηση µεταξύ των καλεσµένων του δελτίου. Στο πάνελ 
προστέθηκε η Χ. Μαυράκη παιδοψυχολόγος στην οργάνωση «Χαµόγελο του 
Παιδιού». Ο υπότιτλος ήταν «Ανήλικοι παραβάτες, ένοχη σιωπή;» και στο 54 «Πού 
στρέφονται οι έρευνες». Ακολούθησε ρεπορτάζ στους δρόµους της Βέροιας µε 
απαντήσεις των κατοίκων σχετικά µε το συµβάν. Ο υπότιτλος ήταν «Σοκ στην 
κοινωνία της Βέροιας».  
 
Πρόκειται περί εκποµπής κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν οι φερόµενοι 
ως δράστες εγκλήµατος ή υπαίτιοι δυστυχήµατος εις βάρος του γνωστού ΄Αλεξ.  Και 
ναι µεν τα πρόσωπα των εν λόγω ανηλίκων είναι ήδη γνωστά στο πανελλήνιο, πλην 
όµως η δια της τηλεοράσεως παρουσίαση αυτών των ανηλίκων υπό την ως άνω 
ιδιότητά των είναι απολύτως απαγορευµένη.  ΄Όµως πλέον τούτων, προστηθέντες του 
τηλεοπτικού σταθµού προέβησαν σε ερωταποκρίσεις προς τους ανηλίκους και το 
περιβάλλον τους για την δήθεν εξιχνίαση του εν λόγω εγκλήµατος ή δυστυχήµατος.  
Αποδεικτικό του ότι προστηθέντες του τηλεοπτικού σταθµού οικειοποιήθησαν 
ανακριτικά καθήκοντα, συνιστούν οι υπότιτλοι της εκποµπής «Καταθέσεις και 
ανακρίσεις ανηλίκων».   Για τις ως άνω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ALPHA 
CHANNEL τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως  
Α. µη παρουσιάζει ανηλίκους ως δράστες εγκληµατικών ενεργειών ή ως υπαιτίου 
δυστυχήµατος 
και 
Β. µη υποκαθιστά τις ανακριτικές αρχές. 
µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 19η  Σεπτεµβρίου  2006. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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