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Σήμερα  ημέρα  Πέμπτη  27  Μαρτίου  2014  και  ώρα  11:00  το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Άρης Σταθάκης. 

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
εταιρείας με την επωνυμία  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού 
τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL, ενδεχόμενη  παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 11η Μαρτίου 2014 .

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 που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  η  κοινωνική  αποστολή  της 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 

II.  Τo άρθρo 5  παρ.  1  του  Π.  Δ/τος  77/2003,  κατά  τo οποίo η  μετάδοση  των 
γεγονότων  πρέπει  να  είναι  αληθής,  ακριβής  και  όσον  το  δυνατόν  πλήρης,  ενώ 
εξάλλου τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, 
ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση στο κοινό.  

ΙΙΙ. Τα άρθρα 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003 κατά τα οποία δεν πρέπει 
να  μεταδίδονται  πληροφορίες  χωρίς  να  έχουν  ελεγχθεί  ενώ εξάλλου  ειδήσεις  και 
σχόλια  πρέπει  να  διακρίνονται,  αλλά  υποθέσεις  ή  πιθανολογήσεις  δεν 
παρουσιάζονται ως γεγονότα.

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.
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Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
MEGA CHANNEL, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από 
τα  αρχεία  της  υπηρεσίας  μέσω  συστήματος  ΠΑΝΟΠΤΗ,  του  κεντρικού  δελτίου 
ειδήσεων που μεταδόθηκε κατά την 12.10.2013,  προέκυψαν τα ακόλουθα: 
20:16΄:32΄΄ – 20:20΄:55΄΄
Παρουσιαστής: Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον πόλεμο που έχει φουντώσει για 
τη  θεωρία  των  δύο  άκρων  καθώς  ο  υπουργός  προστασίας  του  πολίτη,  ο  Νίκος 
Δένδιας επανήλθε σήμερα καλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απομονώσει τα ακραία στοιχεία 
του μια μέρα μετά τις φωτογραφικές βολές του πρωθυπουργού κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Η 
απάντηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τον κύριο Δένδια ήταν 
να τον καλέσει να καταδικάσει εκείνος το γαλάζιο «φλερτ» με τη Χρυσή Αυγή. Την 
ίδια ώρα ο πρωθυπουργός κύριος Σαμαράς έστελνε νέο μήνυμα μηδενικής ανοχής για 
το νεοναζιστικό μόρφωμα.
Προβάλλεται ρεπορτάζ.
Σπηκάζ: Αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους την εκκαθάριση της υπόθεσης 
της  Χ.Α.  δηλώνει  ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο «Βήμα της  Κυριακής» 
επισημαίνοντας ότι οδηγός είναι ο νόμος.   
Προβάλλονται  οι  ανάλογες  δηλώσεις του κ.  Σαμαρά στην εφημερίδα το «Βήμα της  
Κυριακής».  Όπως  φαίνεται  στις  φωτογραφίες  που  ακολουθούν,  η  οθόνη  είναι  
χωρισμένη στα δύο. Αριστερά προβάλλεται εικόνα του πρωθυπουργού και δεξιά πλάνα  
από πορείες της Χ.Α.
Σπηκάζ: Μόλις ένα 24ωρο πριν, ο κ. Σαμαράς κήρυξε από το βήμα της πολιτικής 
επιτροπής της ΝΔ εκστρατεία για την αντιμετώπιση της βία, με την επισήμανση ότι 
δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Σήμερα ο υπουργός προστασίας του πολίτη, Νίκος 
Δένδιας  με  συνέντευξή  του  στα  νέα  έκανε  ένα  βήμα  παραπέρα  και  αν  και  δεν 
χαρακτήρισε  τον  ΣΥΡΙΖΑ  ακραίο  κόμμα  τον  κάλεσε  να  αποκηρύξει  τα  ακραία 
στοιχεία που τον πλαισιώνουν.  
Προβάλλονται οι ανάλογες δηλώσεις του κ. Δένδια στην εφημερίδα «Τα νέα». Όπως  
φαίνεται στην φωτογραφία που ακολουθεί, η οθόνη είναι χωρισμένη στα δύο. Αριστερά  
προβάλλεται εικόνα του κ. Δένδια και δεξιά πλάνα από τα έδρανα της Βουλής.   
«Έχω  πει  επανειλημμένα  ότι  υπάρχουν  μέσα  στο  κόμμα  της  αξιωματικής 
αντιπολίτευσης  ακραία  στοιχεία.  Και  έχω  καλέσει  το  κόμμα  της  αξιωματικής 
αντιπολίτευσης να τα απομονώσει και να τα αποβάλλει. Αν με ρωτάτε όμως αν είμαι 
έτοιμος  να  δεχθώ  ότι  όλος  ο  ΣΥΡΙΖΑ,  στο  σύνολό  του,  είναι  «άκρο»  αυτό 
αξιωματικά  δεν  μπορεί  να  το  δεχθεί  κάποιος.  Ειδικά  εάν  συνυπολογίσει  ότι  ο 
ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει την ψήφο του 27% του ελληνικού λαού».
Σπηκάζ: Ο  ΣΥΡΙΖΑ  σήκωσε  το  γάντι  και  κάλεσε  τον  υπουργό  προστασίας  του 
πολίτη να καταδικάσει τις δηλώσεις στελεχών της ΝΔ που έβλεπαν τη Χ.Α ως πιθανό 
κυβερνητικό εταίρο. 
Προβάλλεται η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερά προβάλλονται πλάνα από πορείες  
της Χ.Α.      
«Αντί  να προβεί  σε αυτοκριτική  για το ότι  ο  ίδιος  υποσχόταν μηνύσεις  σε ξένες 
εφημερίδες για τις αποκαλύψεις τους, την ίδια στιγμή που άφηνε τη Χ.Α. να αλωνίζει 
ελεύθερα  κλείνοντας  τα  μάτια  στις  δεκάδες  καταγγελίες  του  ΣΥΡΙΖΑ  αλλά  και 
διεθνών οργανισμών, φτάνει στο σημείο να κατηγορήσει τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ που 
δεν έδρασε στη θέση του. (…) Επίσης καλούμε τον ίδιο, έστω και με καθυστέρηση, 
να καταδικάσει τις δηλώσεις στελεχών του κόμματός του που φλέρταραν με την ιδέα 
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μιας πιθανής συγκυβέρνησης με το εγκληματικό αυτό μόρφωμα και να απομονώσει 
έστω και εκ των υστέρων τα άκρα που βρίσκονται εντός της Ν.Δ.» 
Σπηκάζ: Παράλληλα ο Πάνος Σκουρλέτης δήλωσε ότι οι επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ δεν 
έχουν καμία σχέση με τη βία. 
Προβάλλονται οι ανάλογες δηλώσεις του κ. Σκουρλέτη  στον ρ/σ  Alpha 9,89. Όπως 
φαίνεται στην φωτογραφία που ακολουθεί, η οθόνη είναι χωρισμένη στα δύο. Αριστερά  
προβάλλεται εικόνα του κ. Σκουρλέτη και δεξιά πλάνα από συγκεντρώσεις μελών της  
Χ.Α.    
«Πάντοτε ήμασταν ξεκάθαροι ότι οι επιλογές μας είναι αντίθετες με τις επιλογές της 
βίας  και  σαν  αντίληψη  και  σαν  κοσμοθεωρία.  (…)  Είναι  πολύ  επικίνδυνο  να 
προσπαθείς  να  αξιοποιήσεις  φαινόμενα  βίας  για  να  ενοχοποιήσεις  τις  κοινωνικές 
αντιστάσεις». 
Προβάλλεται  η  απάντηση   του  κ.  Δένδια.   Όπως  φαίνεται  στις  φωτογραφίες  που  
ακολουθούν, η οθόνη είναι χωρισμένη στα δύο. Αριστερά προβάλλεται εικόνα του κ.  
Δένδια και δεξιά πλάνα αρχικά από συγκεντρώσεις μελών της Χ.Α. και στη συνέχεια  
από την πυρκαγιά στην Marfin τον Μάιο του 2010. (20:19΄:29΄΄ – 20:19΄:36΄΄)   
«Με  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  πληροφορηθήκαμε  από  τον  εκπρόσωπο  τύπου  του 
ΣΥΡΙΖΑ κ. Πάνο Σκουρλέτη ότι για το κόμμα του δεν υπάρχει καλή και κακή βία. 
Ελπίζουμε  να  το  ανακοινώσει  και  σε  όσα  στελέχη  του  ΣΥΡΙΖΑ,  με  την  πρώτη 
ευκαιρία, διαχωρίζουν τη βία ανάλογα με την προέλευσή της ή και τη δικαιολογούν 
ακόμα».
Σπηκάζ: Αποστάσεις  από  τη  θεωρία  των  δύο  άκρων  λαμβάνει  και  το  ΠΑΣΟΚ, 
αφήνοντας ωστόσο αιχμές για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη βία ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Προβάλλεται  η  ανακοίνωση  του  ΠΑΣΟΚ.  Αριστερά  προβάλλονται  πλάνα  από  
συγκεντρώσεις μελών της  Χ.Α.      
«Δυστυχώς ακόμη και σήμερα κάποια κόμματα δεν έχουν αποδεχτεί τη λογική του 
συνταγματικού τόξου. Διότι λένε: ο στόχος μας είναι η Χρυσή Αυγή αλλά στόχος μας 
είναι και το μνημόνιο. Όπου “μνημόνιο” εννοούν την κυβερνητική πολιτική και την 
κυβερνητική  πλειοψηφία  και  κυρίως  το  ΠΑΣΟΚ  που  είναι  ο  εγγυητής  της 
σταθερότητας  της  χώρας.  Δεν  πιστεύουμε  και  δεν  δεχόμαστε  τη  θεωρία  των  δύο 
άκρων διότι “η βία δεν μπορεί να διαχωριστεί σε επιμέρους άκρα”.»
Προβάλλεται  η  ανακοίνωση  της  ΔΗΜΑΡ.  Αριστερά  προβάλλονται  πλάνα  από  
συγκεντρώσεις μελών της  Χ.Α.      
«Ακόμη  και  για  το  σοβαρό  πρόβλημα  της  βίας  η  ΝΔ  και  ο  ΣΥΡΙΖΑ,  αντί  να 
ακολουθήσουν  την  κοινή  λογική  της  καταδίκης  τέτοιων  πράξεων  με  πολιτική 
νηφαλιότητα, επιλέγουν τη στείρα αντιπαράθεση παλαιοκομματικού τύπου η οποία 
δεν υπηρετεί τη δημοκρατική ομαλότητα».    
Προβάλλεται  η  ανακοίνωση  του  ΚΚΕ.  Αριστερά  προβάλλονται  πλάνα  από  
συγκεντρώσεις μελών της  Χ.Α.      
«Το ΚΚΕ έγκαιρα αποκάλυψε ότι η Χ.Α. είναι μια ναζιστική, φασιστική, ρατσιστική, 
αντεργατική και αντικομμουνιστική οργάνωση με αδίστακτη, εγκληματική πρακτική 
στην  υπηρεσία  του  σάπιου  συστήματος.  Καλεί  το  εργατικό  και  λαϊκό  κίνημα  να 
θωρακιστεί απέναντι στην δολιότητα της ναζιστικής Χ.Α. και να την πετάξει έξω από 
τους τόπους δουλειάς και τις εργατικές συνοικίες».
SUPER   στο κάτω μέρος της οθόνης:   
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: ΘΑ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙ Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α ΤΟΥΣ ΑΚΡΑΙΟΥΣ
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: ΑΛΛΟΙ ΦΛΕΡΤΑΡΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΠΑΣΟΚ:  ΤΟ  ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ  ΜΕΤΩΠΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΕ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΣΥΡΙΖΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ  
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Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
κεντρικού δελτίου ειδήσεων κατά τη διάρκεια του οποίου ενώ προβαλλόταν δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού,  του Υπουργού Προστασίας  του Πολίτη και  εκπροσώπου του 
πολιτικού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ, προβλήθηκαν συγχρόνως στο ήμισυ της οθόνης σκηνές 
βίας και εκδηλώσεων του παρελθόντος, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν σύγχυση 
των  πολιτικών  προσώπων  που  προβλήθηκαν  με  τα  προβληθέντα  επεισόδια. 
Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  δελτίου  ειδήσεων  το  οποίο  προβλήθηκε  άνευ 
διακρίσεως των ειδήσεων από τα παρελθόντα περιστατικά και άνευ της προσηκούσης 
προσοχής και αισθήματος ευθύνης ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στο κοινό. Για 
την  εν  λόγω  εκτροπή  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  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL, τη  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως όπως μεταδίδει τις ειδήσεις με σαφή διαχωρισμό από άσχετα γεγονότα, 
ενώ  εξάλλου  τα  γεγονότα  πρέπει  να  παρουσιάζονται  με  προσοχή  και  αίσθημα 
ευθύνης  ώστε  να  μη  δημιουργείται  σύγχυση  στο  κοινό,  με  απειλή  επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  27η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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