ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 221/6.5.2008

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 6 Mαΐου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης ο
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης
και Κωνσταντίνος Αποστολάς.

Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την από 23.1.2008
αίτηση της Λυδίας Καρρά και του Κωνσταντίνου Καρρά προς τον τηλεοπτικό
σταθµό ALTER CHANNEL ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., µε την οποία ζήτησαν την επανόρθωση της
προσβληθείσης τιµής των.
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2008.
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. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό το
σεβασµό της αξίας του ανθρώπου.
ΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 1, 2 και 5 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο κάθε πρόσωπο
του οποίου από το περιεχόµενο τηλεοπτικής εκποµπής προσβάλλονται δικαιώµατα
όπως η προσωπικότητα, η τιµή, η υπόληψη, ο ιδιωτικός και οικογενειακός βίος
δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση από το σταθµό που µετέδωσε την επίµαχη
εκποµπή και αν το αίτηµα απορριφθεί, διαβιβάζεται υποχρεωτικώς µε την
αιτιολογηµένη απορριπτική απόφαση στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το
οποίο αποφασίζει µε αιτιολογηµένη απόφασή του, περί αποδοχής ή όχι της αιτήσεως
προς αποκατάσταση της τιµής του αιτούντος.
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Β. Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ALTER
CHANNEL, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από
µαγνητοταινία της εκποµπής ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ της 8ης Ιανουαρίου 2008,
προέκυψαν τα ακόλουθα: Η Λυδία Καρρά και ο Κωνσταντίνος Καρράς υπέβαλλαν
προς τον ως άνω τηλεοπτικό σταθµό την από 23.1.2008 αίτησή των µε την οποίαν
ισχυρίστηκαν ότι δια της εκποµπής µε τον τίτλο ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ της 8.1.2008
έχει προσβληθεί η τιµή και η υπόληψή τους, γι΄ αυτό και ζήτησαν την κατά την
προαναφερθείσα διάταξη του νόµου αποκατάστασή τους δια της προβολής κατά την
ώρα της ως άνω εκποµπής του εις την αίτησή των διαλαµβανοµένου κειµένου. Η
επιτροπή επανόρθωσης του τηλεοπτικού σταθµού εξέδωσε την υπ΄αριθµ.
14/28.1.2008 απόφασή της µε την οποία δέχθηκε ότι κατά την ως άνω εκποµπή δεν
έγινε µνεία των ονοµάτων των αιτούντων και ως εκ τούτου απέρριψε την αίτηση
επανορθώσεως. Η υπόθεση έχει εισαχθεί στην Ολοµέλεια η οποία αφού άκουσε
τους εκπροσώπους του τηλεοπτικού σταθµού και έλαβε υπόψη το κατατεθέν
υπόµνηµα κατέληξε στην κρίση ότι δια της επίµαχης εκποµπής έχει καταστεί έκδηλη
η ταυτότητα των αιτούντων και έγινε αναφορά περί παρανόµου κατασκευής στην
κατοικία αυτών. Βεβαίως η αναφορά αυτή έγινε κατά τη διάρκεια ερεύνης των
πράξεων και παραλείψεων του τέως Γενικού Γραµµατέως του Υπουργείου
Πολιτισµού, γι΄ αυτό και η εκποµπή δεν αναφέρθηκε µόνο σε αυτή την περίπτωση,
αλλά αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις υπολαµβανοµένων εκτροπών που
πραγµατοποιήθησαν κατά τη διάρκεια υπηρεσίας του ως άνω Γενικού Γραµµατέως.
Πρέπει να γίνει µνεία ότι οι αιτούντες είχαν υποβάλει και άλλη καταγγελία εκτροπής
της αυτής εκποµπής, γενοµένης κατά την 31.1.2006 και επί της καταγγελίας αυτής
έχει εκδοθεί η 392/29.8.2006 απόφαση του Ε.Σ.Ρ., µε την οποία έχει επιβληθεί στον
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως µη προσβάλλει την
προσωπικότητα φυσικών προσώπων, µε την απειλή επιβολής αυστηροτέρων
κυρώσεων. Ενόψει τούτων πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση επανορθώσεως
και να υποχρεωθεί ο τηλεοπτικός σταθµός εις την εις το διατακτικό επανόρθωση.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο τηλεοπτικός σταθµός δια του υποµνήµατός του συνήνεσε
προς την εις το διατακτικό επανόρθωση.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Υποχρεώνει τον τηλεοπτικό σταθµό ΑLTER CHANNEL ιδιοκτησίας της εταιρείας
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε όπως κατά την έναρξη της πρώτης µετά την
κοινοποίηση της παρούσης αποφάσεως εκποµπή του µε τον διακριτικό τίτλο
ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ επανορθώσει την προσβληθείσα προσωπικότητα των Λυδίας
Καρρά και Κωνσταντίνου Καρρά δια της προβολής του κάτωθι κειµένου: «Κατά τη
διάρκεια της εκποµπής ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ που µεταδόθηκε την 8η Ιανουαρίου
2008 προβλήθηκε ρεπορτάζ που αφορούσε στην υπόθεση Ζαχόπουλου. Στο πλαίσιο
αυτό έγινε γενικόλογη αναφορά σε υποθέσεις µε τις οποίες είχε ασχοληθεί
παλαιότερα η εκποµπή και οι οποίες συνδέονταν µε πράξεις και παραλείψεις των
αρµοδίων διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισµού. Στην αρχή της εκποµπής
προβλήθηκε ολιγόλεπτο βίντεο µε φωτογραφίες από αρχαιολογικές τοποθεσίες,
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µεταξύ των οποίων και κάποια µακρινά πλάνα από οικίες µε πισίνες στην Πλάκα,
χωρίς ωστόσο να προκύπτουν τα στοιχεία των ιδιοκτητών τους. Η εκποµπή δεν είχε
κανένα λόγο να θίξει τον κύριο και την κυρία Καρρά, οι οποίοι θεώρησαν ότι από την
προβολή των συγκεκριµένων πλάνων προσεβλήθη το δικαίωµα επί του ιδιωτικού
τους βίου. Για το λόγο αυτό δεν έγινε καµία ονοµαστική αναφορά σε αυτούς. Τα
σχόλια που ακούστηκαν κατά την εναλλαγή των εικόνων δεν αφορούσαν στον κύριο
και την κυρία Καρρά, οι οποίοι, όπως υποστηρίζουν µε αναφορά σε συγκεκριµένα
στοιχεία, είχαν τηρήσει τις νόµιµες διαδικασίες για την κατασκευή κολυµβητικής
δεξαµενής στην οικεία τους».
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 6η Μαΐου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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