ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 564/11.11.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Νοεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις ΑυδήΚαλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό της
εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού
τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 4η Νοεµβρίου 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.
Β. Αιτιολογικό
Η εταιρεία µε την επωνυµία GOLFIN DEVELOPMENTS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «GOLFIN
DEVELOPMENTS Α.Ε.», απηύθυνε κατά την 6.10.2008 προς τον τηλεοπτικό
σταθµό ΑΝΤΕΝΝΑ το από 6.10.2008 έγγραφο, µε το οποίο ισχυρίστηκε ότι µε τα
µεσηµβρινά και κεντρικά δελτία ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού από της
24.9.2008 και εντεύθεν, καθηµερινά, προσέβαλε την ως άνω εταιρεία και ζήτησε την
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επανόρθωση δια της προβολής στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την ίδια ηµέρα του
κατωτέρω κειµένου:
«Ο ΑΝΤΕΝΝΑ ΖΗΤΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GOLFIN
DEVELOPMENTS Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΙΜ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ DOLPHIN
CAPITAL INVESTORS LTD.
Ο ΑΝΤΕΝΝΑ ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΥΣ
ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ
ΤΟΥ
ΓΙΑΤΙ
ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΑ
ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ» ΕΚΠΕΜΠΕΙ, ΑΠΟ ΤΗΝ 19Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Α∆ΙΑΛΕΙΠΤΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΕΡΕΥΝΗΣΕΙ ΤΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΨΕΥ∆ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΚΑΘ΄
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙ∆ΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΩΝ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΧΩΣ ΒΛΑΠΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ GOLFIN DEVELOPMENTS Α.Ε., ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ DOLPHIN
CAPITAL INVESTORS,
ΤΟΥΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥΣ.
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΗΓΕ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ, ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΨΕΥ∆ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ,
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΕΣ ΕΠΕΚΑΛΟΥΝΤΟ, ΤΟ ΑΒΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟ
ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ.»
Η επιτροπή εξετάσεως αιτήσεων επανόρθωσης του τηλεοπτικού σταθµού δια της από
8.10.2008 αποφάσεώς της, απέρριψε το εν λόγω αίτηµα ως αβάσιµο. Ενόψει τούτων
εισήχθη η υπόθεση στην Ολοµέλεια του Ε.Σ.Ρ., κατά την οποία παρέστησαν
εκπρόσωποι της αιτούσης εταιρείας και του τηλεοπτικού σταθµού οι οποίοι υπέβαλαν
υποµνήµατα µετά συνηµµένων εγγράφων.
Κατά την κρατήσασα γνώµη το
προαναφερθέν έγγραφο της εταιρείας δεν είναι σαφής αίτησις επανορθώσεως διότι
απευθύνεται σε δηµοσιογράφο του σταθµού µε την ένδειξη «Κύριε Σιώζο» και σε
κάθε περίπτωση αιτείται αφενός την προβολή ολοκλήρου του τρισέλιδου κειµένου µε
την φράση «Με ανάγνωση της παρούσας στο σύνολό της και κλείνοντας ως εξής:».
Μετά την ως άνω φράση παρατίθεται το προαναφερθέν κείµενο µε κεφαλαία
γράµµατα. ΄Όµως και υπό την εκδοχήν ότι η αίτηση απευθύνεται προς τον
τηλεοπτικό σταθµό και το αίτηµα επανόρθωσης συνίσταται στο προαναφερθέν
κείµενο µε τα κεφαλαία στοιχεία, θα πρέπει να εκτεθούν τα εξής: Κατά το άρθρο 9
παρ. 3 του Π.∆/τος 100/2000, το κείµενο της επανόρθωσης δεν πρέπει να συνιστά
αξιόποινη πράξη ή να θεµελιώνει αστική ευθύνη του σταθµού. ΄Όµως το
προαναφερθέν κείµενο αναµφισβητήτως συνιστά οµολογία αξιοποίνου πράξεως και
θεµελιώνει αστική ευθύνη του τηλεοπτικού σταθµού έναντι της εταιρείας. Είναι
αληθές ότι έχει δεχθεί το Ε.Σ.Ρ. ότι µπορεί να υποχρεωθεί τηλεοπτικός σταθµός εις
επανόρθωση δια κειµένου το οποίον συνιστά τµήµα του αιτηθέντος κειµένου από το
οποίο δεν προκύπτει ποινική ή αστική ευθύνη του σταθµού ή όταν συµφωνήσουν τα
ενδιαφερόµενα µέρη σε νέα διατύπωση του κειµένου επανορθώσεως που δεν
θεµελιώνει ποινική ή αστική ευθύνη του τηλεοπτικού σταθµού. Στην προκειµένη
περίπτωση εκ του δηλωθέντος κειµένου δεν δύναται να εξαχθεί τοιούτον µερικό
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κείµενο, ούτε προέκυψε κατά την συζήτηση της υποθέσεως συµφωνία των µερών
περί προβολής άλλου κειµένου επανόρθωσης. Το υπό της κατωτέρω µειοψηφίας
προτεινόµενο κείµενο επανόρθωσης δεν αποτελεί τµήµα του αιτηθέντος κειµένου,
ούτε υπήρξε συµφωνία των µερών περί προβολής αυτού. Κατά την γνώµη του
Αντιπροέδρου Νέστορα Κουράκη και εκ των µελών του Γιάννη Παπακώστα και του
Κωνσταντίνου Τσουράκη θα έπρεπε να γίνει δεκτή η αίτηση και να υποχρεωθεί ο
τηλεοπτικός σταθµός σε επανόρθωση δια της προβολής του κατωτέρω κειµένου:
“Σχετικά µε καταγγελίες που µεταδόθηκαν στα δελτία ειδήσεων του σταθµού
µας την 24.9.2008 και τις επόµενες µέρες και αφορούσαν την αγορά και την
µίσθωση εκτάσεων στο Νοµό Μαγνησίας, η εταιρεία «Golfin Developments
Α.Ε», υποστηρίζει τα παρακάτω:
1. Σύµφωνα µε την από 18.9.1952 σύµβαση µεταξύ Ο∆ΕΠ και ∆ηµοσίου «περί
εξαγοράς υπό του ∆ηµοσίου κτηµάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της
Ελλάδος προς αποκατάσταση ακτηµόνων», η οποία κυρώθηκε την 26.9.1952
(ΦΕΚ 289/08-10-1952), συµφωνήθηκε η µεταβίβαση µέρους της περιουσίας
της Εκκλησίας στο ∆ηµόσιο για την αποκατάσταση ακτηµόνων. Σε εκτέλεση
της συµβάσεως αυτής το ∆ηµόσιο συνέταξε τον από 10.3.1959
Κτηµατολογικό Πίνακα ∆ιανοµής, υπέρ δε της Ιεράς Μονής Ξενιάδος
διαχωρίστηκαν 2.797 στρέµµατα. Από τα 2.797 αυτά στρέµµατα, 875,5
στρέµµατα ήταν ελαιώνες και αγροί, 67,75 στρέµµατα βάλτοι και 1.853,5
στρέµµατα αγριελεαιώνες. Επί πλέον των ανωτέρων η Ι.Μ.Ξενιάδος
απόκτησε, µε βάση µεταγενέστερο τίτλο, επιπλέον 119,6 στρέµµατα.
Εποµένως, ουδέποτε µέχρι σήµερα «καταπατήθηκε δηµόσια έκταση» από την
ανωτέρω εταιρεία.
2. Εξάλλου, αναφορικά
µε την δήθεν «προσπάθεια
παρανόµου
αποχαρακτηρισµού εκτάσεων» που αγοράστηκαν ή µισθώθηκαν από την
εταιρεία στην Νηές Σούρπης, η καταγγελία αυτή είναι αόριστη και δεν
στηρίζεται σε κανένα συγκεκριµένο πραγµατικό περιστατικό ή στοιχείο. Η
GOLFIN DEVELOPMENTS Α.Ε. ρητά δηλώνει ότι ουδέποτε ζήτησε τον
αποχαρακτηρισµό δηµόσιας δασικής έκτασης, οι δε εκδοθείσες από το
∆ασαρχείο Αλµυρού πράξεις χαρακτηρισµού δεν αµφισβητήθηκαν ποτέ και
από κανέναν”.
Μετά ταύτα, κατά την κρατήσασα γνώµη ορθώς, αν και µε διαφορετική αιτιολογία
απορρίφθηκε η αίτηση επανορθώσεως.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Αποφαίνεται ότι ορθώς η από 6.10.2008 αίτηση της εταιρείας µε την επωνυµία
GOLFIN DEVELOPMENTS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά της εταιρείας µε την επωνυµία ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε. ιδιοκτήτριας
του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ έχει απορριφθεί από τον
τηλεοπτικό σταθµό.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η Noεµβρίου 2008.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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