ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 32/15.1.2008
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008 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, Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης. Απών
ο Γιάννης Παπακώστας.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε.,
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο
ΑΝΤΕΝΝΑ ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 8η Ιανουαρίου 2008.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίο 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.
II. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.∆/ος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς
οφείλουν να µην µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη
σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων ενώ εξάλλου όλα τα
τηλεοπτικά προγράµµατα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της
δυσµενούς επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στη προσωπικότητα
και στην εν γένει πνευµατική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.
ΙΙΙ. Το άρθρο 14 παρ. 1 και 2 του αυτού Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο
απαγορεύεται η δραµατοποιηµένη αναπαράσταση των γεγονότων κατά τη µετάδοση
των δελτίων ειδήσεων ή άλλων ενηµερωτικών εκποµπών.
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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Β. Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του της εταιρείας µε την επωνυµία
ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό
τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από
µαγνητοταινία του προγράµµατος του σταθµού, προέκυψε ότι κατά την εκποµπή
«ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ∆ΕΙΣ» της 16.4.2007, µε σήµανση «Κατάλληλο επιθυµητή η
γονική συναίνεση», έλαβαν χώρα τα παρακάτω περιστατικά:
Συµµετέχοντες στο πάνελ της εκποµπής είναι οι:
-Χριστίνα Μαµώλου, αδελφή θύµατος,
-Μένιος Σαµιάκος, σύζυγος θύµατος,
-Βούλα ∆ηµητριάδου, δικηγόρος Αρετής ∆ιόλατζη,
-Γιάννης Χατζηκωνσταντής, δικηγόρος Γιώργου Μπουτάρα.
Βασικός υπότιτλος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκποµπής: «Η ΟΛΕΘΡΙΑ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ». Επίσης κατά την διάρκεια της εκποµπής προβάλλονται οι
κάτωθι κυλιόµενοι υπότιτλοι, οι οποίοι επαναλαµβάνονται κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα:
«Ένα ερωτικό τρίγωνο που κατέληξε σε στυγερό έγκληµα και συγκλόνισε την
Μυτιλήνη», «Το χρονικό µιας ολέθριας σχέσης που είχε τραγικό τέλος», «Το πτώµα
της ερωµένης του Γιώργου Μπουτάρα και της συζύγου του Αρετής ∆ιόλατζη
βρέθηκε στο σπίτι τους τεµαχισµένο και καµένο», «Η αστυνοµία βρήκε στο σπίτι
ταινίες µε βιντεοσκοπηµένες ερωτικές περιπτύξεις του ζευγαριού και της ερωµένης
τους», «Τι υποστήριξαν στην απολογία τους και ποια ήταν η σχέση τους µε το θύµα
την Ευστρατία Μαµώλου», «Η γυναίκα µου την κρατούσε φυλακισµένη στο σπίτι,
ισχυρίστηκε ο Γιώργος Μπουτάρας», «Ο άντρας µου είχε αποφασίσει να κρατά στο
σπίτι δεµένη τη Μαµώλου. Της έδινε φαγητό κάθε δύο ή τρεις ηµέρες και τη βίαζε
σχεδόν καθηµερινά, υποστήριξε στην απολογία της η σύζυγός του».
Η εκποµπή ασχολείται µε έναν αποτρόπαιο φόνο που έγινε στη Μυτιλήνη. Συνοπτικά
η ιστορία έχει ως εξής: Το 2003 το ζεύγος Γιώργος Μπουτάρας και Αρετή ∆ιόλατζη
φιλοξενούσε στο σπίτι τους για σύντοµο χρονικό διάστηµα την Ευστρατία Μαµώλου,
το θύµα η οποία ήταν σε διάσταση µε το σύζυγό της και µητέρα ενός παιδιού. Κατά
την διάρκεια της συγκατοίκησης οι τρεις τους συνήψαν ερωτική σχέση και
βιντεοσκοπούσαν τις ερωτικές τους πράξεις. ∆εν είναι ξεκάθαρο το κατά πόσο αυτό
το ερωτικό τρίγωνο έγινε ή όχι µε θέληση και των δύο γυναικών. Όταν κάποια στιγµή
η Ευστρατία Μαµώλου θέλησε να φύγει από το σπίτι το ζεύγος Μπουτάρα –
∆ιόλατζη κλείδωσε το θύµα στο σπίτι, της φόρεσε χειροπέδες και την έδεσε στο
κρεβάτι. Την τάιζαν δύο φορές την εβδοµάδα, ο άντρας την βίαζε και κάποια στιγµή
την σκότωσε. Έκαψε το σώµα της στο τζάκι και έκρυψε τα κόκαλα σε ένα κασελάκι
µέσα στο σπίτι. Για 3,5 χρόνια κατάφεραν να κρύψουν το έγκληµα, µέχρις ότου η
∆ιόλατζη µίλησε σε κάποιον φίλο της για το έγκληµα ο οποίος και ενηµέρωσε την
αστυνοµία. Η υπόθεση έχει ήδη εκδικασθεί πρωτόδικα στο δικαστήριο, η ∆ιόλατζη
έχει καταδικασθεί σε 13 χρόνια κάθειρξης και ο Μπουτάρας σε ισόβια και 20ετή
κάθειρξη αντίστοιχα. Έχει γίνει έφεση η οποία και εκκρεµεί. Οι δύο δράστες
αλληλοκατηγορούνται για το φόνο.
Στην εκποµπή συµµετέχουν ο σύζυγος και µία εκ των αδελφών του θύµατος. Ο µεν
σύζυγος υποστηρίζει πως οι δράστες ήταν η αιτία του χωρισµού του µε το θύµα,
Ευστρατία Μαµώλου, η δε αδελφή του θύµατος δεν πιστεύει τα όσα αναφέρονται
στις απολογίες των δύο δραστών και θεωρεί ότι «έχουν κάνει τη δουλειά και οι δύο
µαζί». Επίσης στο δεύτερο µέρος της εκποµπής στο πάνελ προστίθεται η δικηγόρος
της Αρετής ∆ιόλατζη, Βούλα ∆ηµητριάδου και γίνεται σύνδεση µε τον δικηγόρο του
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Γιώργου Μπουτάρα, Γιάννη Χατζηκωσταντή. Κατά τη διάρκεια της εκποµπής
παρουσιάζονται βίντεο – ρεπορτάζ, α) µε δραµατοποιηµένη απεικόνιση της ιστορίας,
β) µε αποσπάσµατα των απολογιών των δύο δραστών, γ) µε συνέντευξη του Γιώργου
Μπουτάρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ρεπορτάζ προβάλλονται τα πρόσωπα των
δραστών Μπουτάρη – ∆ιόλατζη, καθώς και φωτογραφίες του θύµατος και γίνεται
αναφορά στα ονόµατά τους. Αναφορά στα παιδιά των Μαµώλου – Σαµιάλου και
Μπουτάρη – ∆ιόλατζη γίνεται τόσο από το σύζυγο και την αδελφή του θύµατος όσο
και από την παρουσιάστρια. Πιο συγκεκριµένα οι αναφορές στα παιδιά είναι οι
ακόλουθες:
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: … εκεί λοιπόν ένα ζευγάρι, παντρεµένοι, έγγαµοι µε παιδί, ο
Γιώργος Μπουτάρας και η Αρετή ∆ιόλατζη γνώρισαν την 27χρονη κοπέλα…
ΣΑΜΙΑΚΟΣ: … αυτό το ζευγάρι µπήκε ανάµεσά µας, κατάφεραν να αφήσει το
παιδί της και εµένα…
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΟΥ: … το παιδί της ήταν µοναχοπαίδι; … πως το άφησε; …. Πόσο
χρονών ήταν το παιδί;
ΣΑΜΙΑΚΟΣ: … δεν έρχονταν να δει το παιδί, αυτό µε ενδιέφερε πάνω απ’ όλα…
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι στο τέλος της εκποµπής πραγµατοποιείται τηλεφωνική
επικοινωνία µε τον Γιώργο Μπουτάρα, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή, η
παρουσιάστρια αναγγέλλει ότι επειδή ο χρόνος της εκποµπής τελειώνει η συζήτησή
τους θα µαγνητοσκοπηθεί και θα παρουσιασθεί στην εκποµπή της επόµενης µέρας.
Πρόκειται περί εκποµπής η οποία πραγµατοποιήθηκε από της 13:00 και µετά ώρας
της 16.4.2007. Κατ΄ αυτήν εκτός από τη συζήτηση για το λεπτοµερώς αναφερθέν
έγκληµα, υλοποιήθηκε δραµατοποιηµένη απεικόνιση του εγκλήµατος µε
αποσπάσµατα των απολογιών των δύο κατηγορουµένων, καθώς και προβολή των
προσώπων αυτών, ως και φωτογραφίες του θύµατος. Αποκλειστικός σκοπός της
εκποµπής δεν ήταν η αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας, αλλά η αύξηση της
τηλεθεάσεως παρότι η όλη παρουσίαση της εκποµπής σε ώρα παιδικής τηλεθέασης
ήταν ικανή να βλάψει σοβαρά την πνευµατική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.
Ενόψει του προαναφερθέντος περιεχοµένου της εκποµπής, αυτή θα έπρεπε σύµφωνα
µε την 6138/Ε/17.3.2000 απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. να προβληθεί
µε τη σήµανση «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» και
εντεύθεν να προβληθεί µετά την 21:00 ώρα. Η εκποµπή προβλήθηκε µε την σήµανση
«ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ», σήµανση η οποία δεν
είναι αντίστοιχη προς το περιεχόµενο της εκποµπής. Για τις εν λόγω εκτροπές,
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του
προστίµου. Κατά τον Αντιπρόεδρο ∆ηµήτρη Χαραλάµπη και τα µέλη ΄Ιριδα Αυδή
Καλκάνη και Κωνσταντίνο Τσουράκη θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση
της συστάσεως. Εν όψει της ισοψηφίας υπερισχύει κατά το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ
του Ν.2690/1999 η ψήφος του Προέδρου.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 21,5 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,
της εκ 221.654.907 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ
5.852.763,05 ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω
σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις
7/3.7.2002,
68/14.10.2002,
118/14.12.2002,
205/1.4.2003,
333/22.7.03,
343/29.7.2003, 358/30.9.2003, 372/11.11.2003, 391/10.12.2003, 410/23.12.03,
411/23.12.2003, 5/13.1.2004, 6/13.1.2004, 14/20.1.2004, 20/27.1.2004, 47/17.2.2004,
140/18.5.2004, 150/25.5.2004, 182/22.6.2004, 192/22.6.2004, 301/19.10.2004,
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400/14.12.2004, 13/11.1.2005, 55/15.2.2005, 98/22.3.2005, 102/29.3.2005,
113/5.4.2005, 138/12.4.2005, 141/19.4.2005, 143/19.4.2005, 158/26.4.2005,
168/10.5.2005, 169/10.5.2005, 170/10.5.2005, 262/5.7.2005, 285/19.7.2005,
320/30.8.2005, 344/13.9.2005, 397/11.10.2005, 414/18.10.2005, 454/15.11.2005,
457/22.11.2005, 482/5.12.2005, 506/13.12.2005, 5/4.1.2006, 52/31.1.2006,
56/1.2.2006, 57/1.2.2006, 58/1.2.2006, 86/14.2.2006, 92/21.2.2006, 142/27.3.2006,
143/27.3.2006, 144/27.3.2006, 145/27.3.2006, 236/9.5.2006, 263/30.5.2006,
312/20.6.2006, 313/20.6.2006, 317/27.6.2006, 338/11.7.2006, 339/11.7.2006,
356/18.7.2006, 366/25.7.2006, 367/25.7.2006, 368/25.7.2006, 421/5.9.2006,
438/19.9.2006, 457/3.10.2006, 458/3.10.2006, 463/10.10.2006, 490/7.11.2006,
500/10.11.2006,
511/14.11.2006,
6/9.1.2007,
16/9.1.2007,
30/23.1.2007,
100/26.2.2007, 140/20.3.2007, 174/29.3.2007, 181/3.4.2007, 226/8.5.2007,
243/15.5.2007, 244/15.5.2007, 245/15.5.2007, 342/19.6.2007, 397/10.7.2007,
398/10.7.2007, 425/31.7.2007, 426.31.7.2007, 440/1.8.2007, 499/16.10.2007,
527/6.11.2007, 555/20.11.2007, 558/20.11.2007 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο
πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 15.000 ευρώ. Μειοψήφησε η Εύη ∆εµίρη κατά
την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 30.000 ευρώ και προς συγκρότηση
πλειοψηφίας κατά το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ του Ν.2690/1999 προσχωρεί στην άποψη
των 15.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ την διοικητική
κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 094281456 , ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αµαρουσίου Αττικής, στην
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 019203337, ∆.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος ∆.Σ.
και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 15η Ιανουαρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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