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Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου 2005 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης. 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 

ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL ενδεχοµένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α Νοεµβρίου 2005. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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.  
 
ΙΙ.  Τα άρθρα 5 παρ. 1 και 7 παρ. 2 του Π.∆. 77/2003, κατά τα οποία τα γεγονότα 
πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ενώ εξάλλου δεν 
επιτρέπεται να προβάλλονται χωρίς σπουδαίο λόγο εικόνες που προκαλούν πόνο σε 
πρόσωπα του αµέσου περιβάλλοντος. 
 
IΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4 παρ. 1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 
 

 

Αιτιολογικό 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER 
CHANNEL, της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία του κεντρικού δελτίου 
ειδήσεων του σταθµού κατά την 15 Αυγούστου 2005, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
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Κατά την  µετάδοση ειδήσεων για το αεροπορικό δυστύχηµα το οποίο έλαβε χώρα 
την κατά την προηγουµένη ηµέρα µε θύµατα τους 121 επιβάτες του αεροσκάφους, 
προβλήθηκαν εικόνες από τα συντρίµµια και µια γυναίκα συγγενής θύµατος 
µαυροφορεµένη που έκλαιγε µπροστά στις κάµερες, ως και άλλη γυναίκα συγγενής 
θύµατος που αναφωνούσε: «Πέντε, πέντε ήταν απάνω», επακολούθησε προβολή µιας 
φωτογραφίας ενός µικρού παιδιού στα συντρίµµια, άλλοι συγγενείς που φώναζαν στο 
Αεροδρόµιο της Λάρνακας και µε µαύρα γράµµατα ο υπότιτλος ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ, 
στη συνέχεια ο παρουσιαστής  ξεκίνησε το δελτίο και ακολούθως σε απευθείας 
σύνδεση µε το Γραµµατικό, ο ρεπόρτερ του σταθµού δήλωσε τα εξής……….πίσω 
µου βλέπετε το φτερό της εταιρείας HELIOS, το οποίο θυµίζει ότι ακόµη 3 άνθρωποι 
αγνοούνται, είναι τραγικό αν σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι µπορεί 
ενδεχοµένως να µην βρεθούν ποτέ, ότι οι οικογένειές τους µπορεί ήδη να βρίσκονται 
στην Αθήνα, να ψάχνουν µέσω της µεθόδου του DNA τα άψυχα κορµιά των 
συγγενών τους, κι όµως κάτι τέτοιο να µην καταστεί ποτέ δυνατόν. 
 
Ακολούθησε άλλο ρεπορτάζ µε µουσική επένδυση και υπέρτιτλο «Έρευνες στα 
αποκαΐδια και τα συντρίµµια»………….Εµφανίστηκε στην οθόνη ο ρεπόρτερ 
Κώστας Αττίας ο οποίος είπε τα εξής: «ανάµεσα στην καµένη γη και τα συντρίµµια 
παίζεται η τελευταία πράξη αυτού του αεροπορικού θρίλερ, αυτής της τραγωδίας, 
ψάχνουν ακόµα για 3 πτώµατα, τρία νεκρά κορµιά που όµως πρέπει να αποδοθούν 
στους συγγενείς τους. Το πιο τραγικό υπάρχει πιθανότητα αυτά τα τρία νεκρά κορµιά 
να µην βρεθούν ποτέ». 
Στην οθόνη προβλήθηκε ο υπέρτιτλος ΣΕ ΛΙΓΟ και στο κάτω µέρος της «Βίντεο- 
Ντοκουµέντο από πτήση αεροπλάνου της Helios», πίσω από τον πλάγιο υπότιτλο, 
τµήµατα από το αεροσκάφος, στη συνέχεια προβλήθηκε ένα γράµµα, µια 
µαυροντυµένη συγγενής να κλαίει µπροστά στις κάµερες, νέος υπότιτλος «Τι 
κατέγραψε κάµερα επιβάτη», εικόνες από τα συντρίµµια, νέες εικόνες από τα 
συντρίµµια, µια συγγενής που φώναζε «Πέντε, πέντε ήταν απάνω» και υπότιτλο «Μια 
συνοµιλία- µυστήριο µε επιβάτη του µοιραίου 737», µια φωτογραφία ενός µικρού 
παιδιού στα συντρίµµια, άλλοι συγγενείς να φωνάζουν στο Αεροδρόµιο της 
Λάρνακας. 
Ο παρουσιαστής συνοµίλησε µε τον ρεπόρτερ Κώστα Αττία σε απευθείας σύνδεση 
από το Γραµµατικό και στην οθόνη εµφανίστηκαν 4 πλαίσια, το µεγαλύτερο ήταν 
αυτό που έδειχνε τις εναλλασσόµενες σκηνές από τον τόπο του δυστυχήµατος, ενώ ο 
ενδιάµεσος τίτλος ήταν «Μυστήριο µε τρεις σωρούς». Παράλληλα υπήρχε απευθείας 
σύνδεση µε το Γουδί, στο Νεκροτοµείο Αθηνών. 
 
Στη συνέχεια προβλήθηκαν στις οθόνες σελίδες από το ηµερολόγιο µαθήτριας που 
βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήµατος. Τα τµήµατα του ηµερολογίου που 
ανεγνώσθησαν, έχουν ως εξής: «Καθόµαστε µε την Ηρώ στο δωµάτιό µου και 
κάναµε τα µαθήµατά µας. Της αγόρασα σοκολατάκια και κόκα κόλα αφού είχε φύγει 
ο µπαµπάς. Μετά βάλαµε χαµηλή µουσική και µιλάγαµε. Έφτασε η ώρα που η Ηρώ 
έπρεπε να φύγει. Την συνόδεψα µε τα πόδια, παίξαµε και τελικά έφαγα και 
µεσηµεριανό εκεί. µετά έφυγε και τώρα κάθοµαι σπίτι και δεν έχω τι να κάνω. 
Βαριέµαι για άλλο γράψιµο. Γεια!!!!. Με πνίγει το δίκιο γι’ αυτό τώρα είµαι πολύ 
στεναχωρηµένη. Ε, δεν είναι και λίγο να ακούς τον πατέρα σου να λέει στη µαµά ότι 
δεν κάνω τίποτα στο φροντιστήριο και ότι τσάµπα έδωσε τόσα λεφτά για το πτυχίο. 
Ειλικρινά είµαι πολύ στεναχωρηµένη και νιώθω κάπως παράξενα που τους 
απογοήτευσα. Αφού µε πονάει και η κοιλιά µου από την στεναχώρια. Υπόσχοµαι πως 
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από δω και πέρα θα διαβάζω περισσότερο αγγλικά (όχι ότι πριν δεν διάβαζα, αλλά 
λέµε) Καληνύχτα……..» 
Ο ρεπόρτερ συνέχισε: «Είπε καληνύχτα και έκλεισε τα αθώα της µάτια. Οι γονείς της 
δεν θα την µαλώσουν ξανά για τα αγγλικά. Χάθηκαν µαζί της αφού ταξίδευαν και 
αυτοί µε την µοιραία πτήση και αυτό γιατί την τελευταία στιγµή άλλαξαν το 
πρόγραµµά τους…….. την εποµένη πτήση, η οποία όµως δεν έφτασε ποτέ. 
…………τραγικότατο παιχνίδι της µοίρας για ακόµη µια οικογένεια……η κοπέλα 
που εργαζόταν σε τράπεζα του Σχιµαταρίου και ο 30χρονος άντρας της θα έφταναν το 
πρωί της Κυριακής στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί τους περίµενε ο πατέρας του 
νεαρού, δεν τους είδε όµως ποτέ και τώρα είναι υποχρεωµένος να αναγνωρίσει τις 
σωρούς τους……..η µεγάλη αγάπη που είχαν ο ένας για τον άλλο αλλά και το 
τραγικό παιχνίδι της µοίρας τους ήθελαν µαζί στη ζωή και στο θάνατο………». 
 
 Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία προβλήθησαν τµήµατα ηµερολογίου 
θύµατος του αεροπορικού δυστυχήµατος χωρίς αίσθηµα ευθύνης µε αποτέλεσµα την 
επίταση του πόνου των προσώπων του αµέσου περιβάλλοντος του θύµατος.  Για την 
εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική 
κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφησαν εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας και ο 
Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους δεν θα έπρεπε να επιβληθεί καµία 
κύρωση. 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL τη διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως κατά την µετάδοση των δελτίων ειδήσεων, παρουσιάζονται τα 
γεγονότα δυστυχηµάτων µε αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µην επιτείνουν τον πόνο των 
προσώπων που συνδέονται µε τα θύµατα. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 5η ∆εκεµβρίου 2005. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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