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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 574/23.11.2010

Σήμερα ημέρα Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010 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 Δεμίρη, Ίρις Αυδή-Καλκάνη,
Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος
Αποστολάς.

Iστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από
την εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με τον
διακριτικό τίτλο BLUE SKY
Νομού Αττικής, παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 2α Νοεμβρίου 2010.
3. 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.
II. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο τα πρόσωπα που
συμμετέχουν ή αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής
και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς και δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας,
της τιμής και της αξιοπρέπειάς τους.
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III. Το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους
εκπομπές που μεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί πρέπει να σέβονται την
προσωπικότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή
μεταδίδονται το όνομα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του.
ΙV. Το άρθρο 4 παρ. 2 του Π.Δ/τος 77/2003 κατά το οποίο δεν επιτρέπεται η, δεν
επιτρέπεται η προβολή μειωτικών, ρατσιστικών και ξενοφοβικών μηνυμάτων και
γενικά δεν πρέπει να θίγονται εθνοτικές μειονότητες.
V. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του
νομίμου
εκπροσώπου
της
εταιρείας
με
την
επωνυμία
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο BLUE SKY Νομού Αττικής και του υποβληθέντος
υπομνήματος, προέκυψαν τα ακόλουθα: Μετά από την παρακολούθηση της επίμαχης
εκπομπής, η οποία μεταδόθηκε την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα από 23:00
έως 24:00 καταγράψαμε τα εξής:
Ένδειξη DVD 02΄:23΄΄-14΄:05΄΄
Σπ. Χατζάρας:«Η κατ’επάγγελμα και καθ’έξιν υποστηρίκτρια των λαθροδιακινητών
και των σωματεμπόρων, η κυρία Βήχου του ΣΥ.ΡΙΖ.Α μας πληροφόρησε σήμερα από
το Αλαφουζοκάναλο διανέμοντας από τα ερτζιανά Αλαφουζόλ στους ακροατές της
ότι από αυτή εδώ την εκπομπή εγώ καθοδηγώ το κίνημα αντίστασης των κατοίκων
στον Άγιο Παντελεήμονα. Μία άποψη, η οποία εντάσσεται στην επίθεση λογοκρισίας
κατά της εκπομπής αυτής που έχουν εξαπολύσει διάφορες πλευρές, που
ενδιαφέρονται για να μην πληροφορήστε τα πράγματα με το όνομα τους και την
αντικειμενική πραγματικότητα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι δε φαντάζομαι ότι ο
Αφγανός που επιτέθηκε με το μπουκάλι στο παιδί που αποχωρούσε από τη
συγκέντρωση του Αγίου Παντελεήμονα ήταν θεατής της εκπομπής μου και ότι
εμπνεύστηκε την ενέργεια του από την εκπομπή μου. Αντιθέτως επειδή οι παράγοντες
του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και της Κυβερνήσεως προέβλεπαν την ύπαρξη νεκρού στον Άγιο
Παντελεήμονα λόγω της εντάσεως, που προκαλείται από τις επιθέσεις των
λαθρομεταναστών, είχαν προβλέψει την ενέργεια του Αφγανού, την οποία μπορούμε
βασίμως να συνδέσουμε με τις προβλέψεις. Με τις ίδιες προβλέψεις μπορούμε να
συνδέσουμε και τις επιθέσεις με μαχαίρι που έκαναν άλλοι Αφγανοί και Πακιστανοί
επίσης στην ίδια πλατεία κατά Ελλήνων. Διαπιστώνουμε δηλαδή ότι ενώ υπάρχει
χορογραφία, υπάρχει χορογράφος, σκηνοθέτης και ενορχηστρωτής, ο οποίος
οργανώνει τις επιθέσεις κατά των Ελλήνων για να αναπαραχθούν αυτά εις τα δελτία
ειδήσεων και να τα συνδέσουμε με την αντίδραση των κατοίκων και να τα
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αποδώσουν όλα σε ρατσισμό και σε ακροδεξιές απόψεις, βλέπουμε ότι οι ίδιοι οι
φορείς του αντιρατσισμού και του ανθρωπισμού είναι αυτοί που ενορχηστρώνουν,
καθοδηγούν, εμπνέουν και μπορεί -γιατί όχι- να διατάσσουν τις επιθέσεις κατά των
Ελλήνων. Άρα βλέπετε ότι οι ένοχοι προσπαθούν αν δημιουργήσουν αντιπερισπασμό,
οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την κατάσταση, αυτοί που απολαμβάνουν ίσως και οφέλη
από αυτή τους την ανθρωπιστική και αντιρατσιστική στάση… Αναφέρομαι ιδίως σε
ορισμένους επαγγελματίες συνηγόρους των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι αμείβονται
μάλιστα και με μαύρες αμοιβές, ενισχύοντας έτσι τη φοροδιαφυγή διότι εμφανίζονται
ως εθελοντές ΜΚΟ (μη κυβερνητικών οργανώσεων). Τώρα από πού έχουν έσοδα…
Υπάρχει το εμπόριο ναρκωτικών, υπάρχει το σωματεμπόριο… Είπαμε για τις
εισαγωγές «κοινών» πως το λέμε γυναικών από τη Νιγηρία που έχουν αποδειχτεί, για
τις οποίες ενδιαφέρθηκαν ΜΚΟ, συνήγοροι και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι κατέθεσαν
ότι είναι διωκόμενες στις χώρες τους για να πάρουν, να λάβουν το καθεστώς του
πολιτικού πρόσφυγα. Και αυτά δε διερευνώνται. Αλλά επειδή η αντιρατσιστική και
ανθρωπιστική πτέρυγα, η οποία κάνει ό,τι μπορεί για την κατάληψη της χώρας,
εργάζεται για άνωθεν και έξωθεν χορηγούς, για άλλα κέντρα, που υποστηρίζουν την
πολυπολιτισμική, τη διασυνοριακή κοινωνία λένε πολλά και διάφορα. Για
παράδειγμα χθες ο παρ’ ολίγον επικοινωνιακός σύμβουλος του κυρίου Κικίλια, τον
οποίο απέλυσαν πριν καν προσλάβουν, μόλις τον προσέλαβαν, όταν κατάλαβαν τι
έγινε στη Νέα Δημοκρατία, έλεγε -σε μία εκπομπή που του έχουν παραχωρήσει- ότι
έχουν ερημώσει τα χωριά μας στα νησιά, οι γέροντες παραπονιόνται λέει ότι δεν
ακούνε μια παιδική φωνούλα και ότι καλό θα ήταν να μετακινηθούν στα νησιά μας οι
εκατοντάδες χιλιάδες λαθροέποικοι, που έχουν συσσωρευτεί και έχουν εγκατασταθεί
στην πρωτεύουσα για να ακούσουν ένα παιδικό χαμόγελο οι γερασμένοι, ηλικιωμένοι
μας στα έρημα χωριά. Λοιπόν… να δείτε τι θα γίνει με το παιδικό χαμόγελο εκεί που
υπάρχουν ακόμη Ελληνόπουλα. Θα σας πω μια συγκλονιστική είδηση για την οποία
δεν ευθύνομαι εγώ αλλά πιθανώς να ευθύνεται η κυρία Βήχου, πιθανώς να ευθύνεται
η Κυβέρνηση, πιθανώς να ευθύνονται πάρα πολλοί αλλά όχι εγώ και όχι εσείς. Και
για την οποία είδηση θα πρέπει κάτι να κάνουμε όλοι μας. Στην Κω τέσσερις
Πακιστανοί, που δεν έφυγαν από την Αθήνα ή μπορεί να είχαν φύγει καιρό πριν
επιτέθηκαν στις 7 το απόγευμα σε ένα κοριτσάκι, που έκανε βόλτα με το ποδήλατό
του στο δρόμο στην πόλη της Κω. Το άρπαξαν, το μετέφεραν σε ένα έρημο,
εγκαταλελειμμένο παλιό σπίτι και προσπάθησαν να το βιάσουν. Το κοριτσάκι έβαλε
τις φωνές, φώναζε, πάλευε, τρέξανε οι περίοικοι και γλίτωσε το παιδί το οποίο
μεταφέρθηκε με κακώσεις, κακοποιημένο στο νοσοκομείο. Είναι φρέσκια,
φρεσκότατη είδηση. Οι τέσσερις Πακιστανοί, που πήγαν στην Κω για να ακούσουν οι
γέροντες ένα χαμόγελο… Οι γέροντες άκουσαν τις κραυγές του κοριτσιού που
προσπάθησαν να βιάσουν οι προστατευόμενοι της κυρίας Βήχου. Και δεν το έκαναν
αυτό οι Πακιστανοί επειδή άκουσαν την εκπομπή μου. Επειδή αισθάνονται
προστατευμένοι από την κυρία Βήχου, επειδή αισθάνονται προστατευμένοι από την
Κυβέρνηση, επειδή αισθάνονται κατακτητές στη χώρα μας. Αυτός είναι ο λόγος και
σε αυτόν τον λόγο πρέπει να αντιδράσουμε. Ο κύριος Βαλλιανάτος και η κυρία
Βήχου και άλλοι πολλοί, η κυρία Αλ Σαλέχ και άλλοι προστάτες των λαθροεποίκων
είναι υπεύθυνοι για αυτές τις απόπειρες βιασμού. Αυτοί είναι οι ηθικοί αυτουργοί,
αυτοί είναι οι εμπνευστές και καθοδηγητές του κινήματος βίας κατά των Ελλήνων,
αυτοί φταίνε για τα μαχαιρώματα, αυτοί φταίνε για το μπουκάλι που πήγε να κόψει το
λαιμό του παιδιού στον Άγιο Παντελεήμονα, αυτοί φταίνε για τις κλοπές για τα
σπασμένα αυτοκίνητα, αυτοί φταίνε για τις ληστείες και επειδή όλα στην πολιτική
είναι η διαστρέβλωση, η διαστροφή εμφανίζονται αυτοί, οι ηθικοί αυτουργοί, οι
εμπνευστές και οι καθοδηγητές αυτής της βίας κατά των απλών πολιτών, αυτοί οι
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οποίοι ευθύνονται ηθικά για την απόπειρα βιασμού στην Κω μαζί με τα κανάλια, μαζί
με την Κυβέρνηση, μαζί με την UNCHR (Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες) και
διάφορους άλλους ανθρωπιστές, οι οποίοι υποκριτικά εμφανίζονται ότι ενδιαφέρονται
για τον άνθρωπο. Δεν ενδιαφέρονται για κανένα άνθρωπο. Γιατί αν ενδιαφέρονταν θα
είχαν ενδιαφερθεί για τα θύματα της βίας, που μας φέρνουν οι κακοποιοί που
εισάγονται. Αλλά δεν ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο. Και δεν ενδιαφέρονται για τον
Έλληνα άνθρωπο. Ενδιαφέρονται για την προστασία του στρατού κατοχής και για
την ολοκλήρωση του έργου τους. Φερέφωνα… Και όλοι εμείς οι πολίτες, που
υφιστάμεθα αυτή τη βία θα πρέπει να αντιδράσουμε για να προστατεύσουμε το
μέλλον και το μέλλον των παιδιών. Γιατί το ένα κοριτσάκι στην Κω θα γίνει πολλά
κοριτσάκια στην Κω. Οι μέρες θα γίνουν χειρότερες. Αλλά δεν είναι μόνο η
εγκληματικότητα. Υπάρχει και το όφελος. Υπάρχει το όφελος. Και με έχετε ακούσει
πολλές φορές που έχω πει ότι πίσω από τη ραγδαία εισβολή και εγκατάσταση
εποίκων στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας βρίσκονται οικοπεδικά συμφέροντα,
οικοπεδοφάγοι, επενδυτές γης, εργολάβοι, η Μαφία. Στοιχεία που συγκεντρώνονται
δείχνουν ότι στην περιοχή από τη Σταδίου και κάτω, όπου ωθούνται και συνωθούνται
οι κακοποιοί, οι λαθροέποικοι και λοιπά γίνονται ραγδαίες αγορές σε πολύ χαμηλές
τιμές συγκεκριμένων εργολάβων, οι οποίοι όμως έχουν επαγγελματικές διασυνδέσεις
με Σαουδάραβα επιχειρηματία, ο οποίος ζει και κατοικεί εις τα βόρεια προάστια.
Αυτό που σας λέω είναι απόλυτα διασταυρωμένο, θα προχωρήσω και σε
περισσότερες καταγγελίες προστατεύοντας τα συμφέροντα του σταθμού και τον
εαυτό μου από κακόβουλες προσφυγές. Ό,τι λέμε εδώ είναι απόλυτα έγκυρο και
διασταυρωμένο. […]

Πρόκειται περί δελτίου ειδήσεων κατά τη διάρκεια του οποίου ο τηλεπαρουσιαστής
χαρακτήρισε τη δημοσιογράφο Μαρίνα Βήχου ως «καθ΄ έξιν υπστηρίκτρια των
λαθροδιακινητών και των σωματεμπόρων» με αποτέλεσμα την προσβολή της
αξιοπρεπείας της. ΄Όμως πλέον τούτου, όπως προκύπτει από το σύνολο της
εκπομπής που εκτίθεται παραπάνω, ο τηλεπαρουσιαστής αναφέρθηκε στους
μετανάστες κατά τρόπο μειωτικό και ξενοφοβικό με αποτέλεσμα την προσβολή των
εν λόγω ευάλωτων και ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων. Για τις εν λόγω εκτροπές
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση του
προστίμου. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των μελών ο
Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον
τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 2.061.077,96 ευρώ
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό και του
γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις 280/27.5.2003,
138/11.5.2004, 252/31.8.2004, 224/14.6.2005, 285/6.6.2006, 509/10.11.2009,
100/9.3.2010, 500/5.10.2010 διοικητικές κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται
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στο ποσό των 15.000 ευρώ. Αρχικά η Εύη Δεμίρη και η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη
ψήφησαν να επιβληθεί πρόστιμο 20.000 και 30.000 ευρώ αντιστοίχως, στη συνέχεια
προσχώρησαν στο ποσόν των 15.000 προς συγκρότηση πλειοψηφίας.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό
τίτλο BLUE SKY Νομού Αττικής, τη 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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., η
οποία εδρεύει στο Ν. Ηράκλειο Αττικής, στην οδό Ευριπίδου 55, με ΑΦΜ
094352318, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Νικηφόρου Κισσανδράκη του Ηρακλή, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, στην
οδό Εϋνάρδου 11, με ΑΦΜ 011258864, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΑΘΗΝΩΝ, ως νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 23η Νοεμβρίου 2010, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 9η Δεκεμβρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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