
  

ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2002 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, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Αργύρης Καρράς, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του τηλεοπτικού 
σταθµού ALTER CHANNEL - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ενδεχοµένη 
υποβάθµιση του προγράµµατος, από την οποία µπορεί να επέλθει σοβαρή βλάβη της 
ηθικής αναπτύξεως των ανηλίκων. 
 
2. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η τηλεόραση υπάγεται στον 
άµεσο έλεγχο του Κράτους, ο δε έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων υπάγονται στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ενώ εξάλλου, 
αυτός ο έλεγχος έχει σκοπό την εξασφάλιση  της ποιοτικής στάθµης των 
προγραµµάτων και την προστασία της παιδικής ηλικίας. 
 
ΙΙ. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.∆./τος 100/2000 κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς 
οφείλουν να µη µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά την 
ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισµού 2/1991 «περί ραδιοτηλεοπτικών 
προγραµµάτων» κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές πρέπει να 
διασφαλίζουν την ποιοτική στάθµη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της 
ραδιοτηλεοράσεως και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ενώ κατά την παρ. 5 του 
αυτού άρθρου πρέπει να τηρούνται οι γενικά παραδεκτοί κανόνες της ευπρέπειας και 
της καλαισθησίας στη γλώσσα και τη συµπεριφορά, επιβάλλεται δε ιδιαίτερη µέριµνα 
στα προγράµµατα που µεταδίδονται σε χρόνο που η τηλεόραση είναι πιθανό να 
παρακολουθείται από ανηλίκους. Τέλος, κατά το άρθρο 9 παρ.3 του αυτού 
Κανονισµού οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθµοί οφείλουν να µην περιλαµβάνουν  
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προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά την ηθική ανάπτυξη των 
ανηλίκων. 
 
ΙV. Το άρθρο 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1866/1989, κατά το οποίο το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης ασκεί τον άµεσο έλεγχο του Κράτους επί της τηλεοράσεως 
προκειµένου να εξασφαλισθούν η ποιότητα των προγραµµάτων.  
 
V. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β, ε του Ν. 2863/2000 
 
VI. Το άρθρο 4 παρ 1 στοιχ. γ, αα, στ στ του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει. 
 
 
Αποδεικτικά στοιχεία 
 
 
Εν προκειµένω από τα στοιχεία του φακέλου, της υπό του Συµβουλίου 
παρακολουθήσεως τα των βιντεοταινιών του κατωτέρου προγράµµατος και των 
ενώπιον του αυτού Συµβουλίου εξηγήσεων του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού ALTER CHANNEL και του υποβληθέντος υποµνήµατος προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  
 
Α. Την 3η Σεπτεµβρίου 2002 και ώρα 14:30 κατά τη διάρκεια της εκποµπής «ΦΥΛΛΟ 
ΦΤΕΡΟ» µεταδόθηκε σχόλιο µε αφορµή ένα τραγούδι του hip-hop συγκροτήµατος 
«ΣΚΟΤΑ∆ΙΣΤΕΣ», το οποίο αναφερόταν στην προσωπική ζωή γνωστών 
καλλιτεχνών. Η παρουσιάστρια της εκποµπής ανέφερε ότι τα µέλη του 
συγκροτήµατος αυτού σχολιάζουν γνωστούς καλλιτέχνες και πρόβαλε το «βίντεο 
κλιπ» του τραγουδιού, το οποίο περιέχει τις κατωτέρω µελοποιηµένες φράσεις: « να 
είσαι σταρ του τραγουδιού και γκοµενίτσα του κάθε αφεντικού» µε προβολή της 
εικόνας του τραγουδιστή Γιάννη Πάριου, «υποφέρεις, υποφέρεις πολύ όταν κάθεσαι 
πάνω στο µαγικό ραβδί του κάθε µάγκα που σε γεµίζει µε πολλά φράγκα» µε 
προβολή της εικόνας της τραγουδίστριας ∆έσποινας Βανδή, «αδελφή σαν τον Ρέµο, 
τον Τσαλίκη, τον Πλούταρχο, τον Γιάννη το γκέϊ, να είσαι ρε καθίκι και σε καίει». Σε 
συνέχεια η παρουσιάστρια παρουσίασε τα µέλη του συγκροτήµατος για να 
σχολιάσουν το τραγούδι τους. Πρέπει να επισηµανθεί η επιµονή της παρουσιάστριας 
σε ερωτήσεις, σχετικά µε την προσωπική ζωή των καλλιτεχνών που αναφέρονται στο 
τραγούδι, για να προκαλέσει απαντήσεις αναλόγου µε τους στίχους του περιεχοµένου 
του τραγουδιού. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι εξής ερωτήσεις της 
τηλεπαρουσιάστριας: «Γιατί γκέϊ ο Ρέµος και ο Πλούταρχος;», «Θα επιµείνω γιατί 
γκέϊ ο Ρέµος και ο Πλούταρχος;», «΄Εχετε σκεφθεί την αντίδραση του Ρέµου και του 
Πλούταρχου όταν τους αποκαλείτε οµοφυλόφιλους;», «Λέτε ότι ο Πάριος είχε 
σεξουαλική σχέση µε τη Βανδή για να την προωθήσει. Πού ακούσατε ότι ο Πάριος 
είχε ερωτική σχέση µε τη ∆έσποινα Βανδή για να την προωθήσει;», «Λέτε επίσης ότι 
ο Τσαλίκης παντρεύεται για τα µάτια του κόσµου;», «Αποκαλείτε γνωστούς 
καλλιτέχνες, όπως ο Ρέµος, ο Τσαλίκης και ο Πλούταρχος γκέϊ». Επακολούθησε 
τηλεφωνική παρέµβαση του πρώην Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
της Ιονιδίου Σχολής, ο οποίος είπε τα εξής: « Κυρία Στεφανίδου δεν υπάρχει λόγος να 
αγανακτούµε. Τα παιδιά είναι δείγµα πού πάει η κοινωνία. Αυτός ο αλήτης ο µεσαίος, 
αυτός ο τσόγλανος ο χονδρός, αυτό το κωλόπαιδο µε το κίτρινο καπέλο, αυτά τα 
τσογλάνια και τα τρία µαζί, τα οποία βγαίνουν να χρησιµοποιήσουν το δηµόσιο 
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αγαθό που λέγεται τηλεοπτική συχνότητα, θέλουν µόνον µια τιµωρία. ΄Οποιος τους 
δει µόλις βγούν από εκεί, να τους πλακώσει στο ξύλο. Θέλουν ένα χέρι ξύλο στα 
κωλαράκια, να γίνουν «σωµόν» όπως είναι το σκηνικό σου. Αληταράδες, σας 
προκαλώ να µου κάνετε µήνυση. Τσογλάνια, τσογλάνια …..». 
Β. Την 3η και 4η Σεπτεµβρίου 2002 κατά την αυτή εκποµπή η παρουσιάστρια 
αναφέρθηκε στο πρωτοσέλιδο του περιοδικού «ΧΑΪ» µε τη φωτογραφία της 
Βαλεντίνας Τσεµπάντη και στο εµπεριστατωµένο ρεπορτάζ του περιοδικού. ΄Εγινε 
παρουσίαση της Βαλεντίνας Τσεµπάντη, υποψηφίας στο διαγωνισµό «Top Model of 
the year», η οποία ισχυρίστηκε ότι ο διοργανωτής του διαγωνισµού Σταύρος 
Ρακιντζόπουλος της πρότεινε να συνοδεύσει Κουβετιανούς επιχειρηµατίες στη 
Μύκονο. Επακολούθησε παρέµβαση του Σταύρου Ρακιντζόπουλου και ο εξής 
διάλογος αυτού µε την Βαλεντίνα Τσεµπάντη: 
 
Σταύρος Ρακιντζόπουλος: «Μήπως πήρες ένα εξώφυλλο; Αυτός δεν ήταν ο σκοπός 
σου:» 
Βαλεντίνα Τσεµπάντη: «Οι γυναίκες δεν είναι ένα κοµµάτι κρέας». «Με πήρε µια 
µέρα και µου έκανε µια ανήθικη πρόταση να πάω µε άλλα τρία κορίτσια …….1100 
ευρώ για µια εβδοµάδα». «∆εν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Οι άνθρωποι είναι πολύ 
πλούσιοι». 
Σταύρος Ρακιντζόπουλος: «Κυρία µου, δεν έχει ανάγκη το πουλί µου, για να δεις το 
πουλί µου θα χρειαστείς πολλά χιλιόµετρα για να φτάσεις στο ύψος του». 
Βαλεντίνα Τσεµπάντη: «Πολύ θα ήθελες να σου κάτσω». 
 
Η θεµατολογία της πρώτης εκποµπής, ο τρόπος που η παρουσιάστρια χειρίστηκε τα 
θέµατα των δύο εκποµπών και κυρίως οι χυδαίες φράσεις που µεταδόθηκαν σε αυτές, 
συντελούν στην αναµφισβήτητη υποβάθµιση της εκποµπής «ΦΥΛΛΟ ΦΤΕΡΟ». ∆εν 
υπάρχει αµφιβολία ότι η εκποµπή αυτή µπορεί να βλάψει σοβαρά την ηθική 
ανάπτυξη των ανηλίκων. Τούτο δε, διότι η εκποµπή πραγµατοποιείται σε ώρα, κατά 
την οποία παρακολουθούν τηλεόραση οι ανήλικοι. Ενδείκνυται η µετάθεση της 
εκποµπής από την ως άνω ώρα στην 23:00 ώρα, κατά την οποία δεν παρακολουθούν 
τηλεόραση οι ανήλικοι. Προς τούτο πρέπει να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η 
κύρωση της συστάσεως προς µετάθεση της ώρας πραγµατοποιήσεως της εκποµπής 
ως και η εις το διατακτικό ηθική κύρωση. Μειοψήφισαν ο αντιπρόεδρος και εκ των 
µελών η Ίρις Αυδή-Καλκάνη, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί από τούδε η 
κύρωση του προστίµου και η ως άνω ηθική κύρωση. 
 

 
Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό  ALTER CHANNEL - ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. : 
α) τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως εντός δέκα (10) ηµερών από της 
νοµίµου κοινοποιήσεως της παρούσης, µεταθέσει την εκποµπή «ΦΥΛΛΟ ΦΤΕΡΟ» 
από την 14:00 ώρα στην 23:00 ώρα µε προειδοποίηση επιβολής άλλων κυρώσεων. 
β) την ηθική κύρωση της µεταδόσεως επί δύο (2΄) λεπτά της ώρας περιλήψεως του 
αιτιολογικού και το διατακτικό της παρούσης αποφάσεως, την 14:00 ώρα επί 5 
ηµέρες από της κοινοποιήσεως της παρούσης αποφάσεως. 
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Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 8η Οκτωβρίου  2002. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 60/8.10.2002 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΡ 
 
 
 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης µε την απόφασή του υπ΄ αριθ. 60/8.10.2002 
διαπίστωσε ότι η εκποµπή «ΦΥΛΛΟ ΦΤΕΡΟ» του τηλεοπτικού σταθµού ALTER 
CHANNEL µπορεί να βλάψει σοβαρά την πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων  
 
Για τους λόγους αυτούς επέβαλε στον τηλεοπτικό σταθµό: 
 
 
ALTER CHANNEL - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. : 

 
α) τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως εντός δέκα (10) ηµερών από της 
νοµίµου κοινοποιήσεως της παρούσης, µεταθέσει την εκποµπή «ΦΥΛΛΟ ΦΤΕΡΟ» 
από την 14:00 ώρα στην 23:00 ώρα µε προειδοποίηση επιβολής άλλων κυρώσεων. 
β) την ηθική κύρωση της µεταδόσεως επί δύο (2΄) λεπτά της ώρας περιλήψεως του 
αιτιολογικού και το διατακτικό της παρούσης αποφάσεως, την 14:00 ώρα επί 5 
ηµέρες από της κοινοποιήσεως της παρούσης αποφάσεως. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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