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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 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. Απών  
το μέλος Άρης Σταθάκης.

   I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την από της εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού STAR CHANNEL, ενδεχομένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 29η Ιανουαρίου 2013.

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 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, καθώς και το σεβασμό της αξίας 
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

ΙΙ. Το άρθρο 2 παρ. 4 εδ. ατου Π.Δ/τος 77/2003 κατά το οποίο η τήρηση των γενικά  
παραδεκτών κανόνων που αφορούν στην ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσική 
διατύπωση και εκφορά λόγου είναι απαραίτητη.     

ΙΙΙ. 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.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την  επωνυμία ΝΕΑ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του  τηλεοπτικού  σταθμού 
STAR CHANNEL, του υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως, από 
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τα αρχεία  της  υπηρεσίας  μέσω συστήματος  ΠΑΝΟΠΤΗ, της  εκπομπής «ΜΙΛΑ», 
που προβλήθηκε από τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό κατά την 25.6.2012, προέκυψαν 
τα ακόλουθα:  
«ΜΙΛΑ», Δευτέρα 25.06.2012
Από: 15:31΄
Έως: 17:12΄
Σήμανση:  κύκλος  σε  πλαίσιο  χρώματος  μπλε  (κατάλληλο,  επιθυμητή  η  γονική 
συναίνεση)  
Παρουσιάστρια: Τατιάνα Στεφανίδου
Στην έναρξη της εκπομπής η παρουσιάστρια αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Λοιπόν αγαπητοί… Πολλά θέματα έχουμε σήμερα… Α! Να μην ξεχάσω να πω τα 
παράπονα μου για το αεροδρόμιο της Σαντορίνης. Παιδιά… δεν είναι δυνατόν! Είναι 
το ωραιότερο μέρος σε όλο τον κόσμο. Είναι ελληνικό. Είναι ένα ελληνικό νησί. Εδώ 
είναι  το  ωραιότερο  μέρος  του  κόσμου.  Σαντορίνη.  Με  την  ωραιότερη  θέα.  Την 
Καλντέρα. Το πιο ερωτικό νησί. Πάει λοιπόν… Έρχεται ο Έλληνας τουρίστας… Και 
εγώ εσωτερική τουρίστρια ήμουνα για δυο μέρες…και πάει να φύγει από αυτό το 
αεροδρόμιο. Πάει να μπει μέσα στο αεροδρόμιο ο άνθρωπος, ο τουρίστας πρωί-πρωί 
με τη τσίμπλα στο μάτι που δεν έχει φάει πρωινό γιατί φεύγει πρωί η πτήση… Πάει 
να πάρει καφέ. Σε ένα άθλιο τέτοιο που πουλάει καφέ… Άθλιο! Άθλιο! Ο καφές ο 
γαλλικός έχει 3,5 ευρώ. Ο γαλλικός καφές. Δηλαδή για δύο καφεδάκι πληρώνεις 7 
ευρώ φεύγοντας. Αφού λοιπόν παίρνεις αυτόν τον πανάκριβο καφέ, λες ό,τι να’ ναι… 
Άχρωμος, άοσμος, νερουλός… 3,5 ευρώ και να είναι και χάλια. Ζάχαρη, γάλα; Ε, 
εκεί παρακαλώ, σου λέει η κυρία. Πας εκεί σε ένα τραπεζάκι στη γωνία που είναι 
γεμάτο  τυρόπιτες  και  βρωμιές  και…  Ένα  άθλιο  πράγμα.  Παίρνεις  την  πρώτη 
εμπειρία. Και μετά… Μην τολμήσεις και φύγεις από το ξενοδοχείο αγαπητέ τουρίστα 
χωρίς να έχεις πάει τουαλέτα. Μην τολμήσεις και ξεχαστείς και δεν πας τουαλέτα και 
πας στο αεροδρόμιο. Διότι εκεί φαίνεται ο πολιτισμός μας. Και έβλεπα τους ξένους 
εκεί τους τουρίστες που είχαν έρθει, να είναι καλά… Μερικοί έρχονται ακόμη στην 
Ελλάδα. Είναι μερικοί που λένε «δε βαριέσαι, θα πάω στην Ελλάδα». Και λέω: τι 
ντροπή! Εγώ τους κοίταγα και ντρεπόμουν σαν να είναι το σπίτι μου ρε παιδιά… 
Πραγματικά σαν να είναι το σπίτι μου. Επειδή αισθανόμουνα ότι εμείς οι Έλληνες 
τους φιλοξενούμε και έχουνε έρθει στη χώρα μας, σκεφτόμουνα οι άνθρωποι αυτοί 
στην  τουαλέτα  αυτού  του  αεροδρομίου  πως  πάνε;  Γιατί  βέβαια  το  μοναδικό 
αεροδρόμιο που έχουμε που δεν είναι κρατικό είναι το μόνο που δουλεύει καλά, είναι 
το Ελευθέριος Βενιζέλος γιατί το δουλεύουν οι Γερμανοί. Που τους βρίζουμε… Που 
δε  μας  αρέσουν  οι  Γερμανοί,  η  Μέρκελ…  Οι  Γερμανοί  που  δουλεύουν  το 
αεροδρόμιο,  φυσάει το Ελευθέριος Βενιζέλος.  Πας και είσαι περήφανος που είσαι 
Έλληνας και περπατάς μέσα. Τα άλλα που είναι κρατικά είναι –συγγνώμη- πορνεία 
μέσα. Ούτε να κάνεις πιπί σου δεν μπορείς. Λοιπόν… Αυτή είναι η Ελλάδα, ας το 
καταλάβουμε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Ζούμε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου και δεν 
μπορούμε ως Έλληνες να το εκμεταλλευτούμε σωστά. Να το προβάλλουμε σωστά, να 
πουλήσουμε σωστά τον πολιτισμό μας, αυτό που έχουμε. Να το προβάλλουμε όπως 
πρέπει. Λοιπόν… Ευχόμαστε κάτι να αλλάξει». 
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Το Ε.Σ.Ρ. έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελιών ιδιώτη. Πρόκειται περί 
εκπομπής  κατά  τη  διάρκεια  της  οποίας  η  τηλεπαρουσιάστρια  αναφερομένη  σε 
επαρχιακά  αεροδρόμια,  προκειμένου  να  επισημάνει  την  άθλια  κατάσταση  των 
εγκαταστάσεων εξυπηρετήσεως του κοινού, εξομοίωσε αυτές με πορνεία. Πρόκειται 
περί  απαραδέκτου  απρέπειας  και  για  την  εν  λόγω  εκτροπή,  ενδείκνυται  όπως 
επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως. 
Μειοψήφησε εκ των μελών η Εύη Δεμίρη, κατά την οποία θα έπρεπε να επιβληθεί η 
διοικητική κύρωση του προστίμου 15.000 ευρώ.   

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία  ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού σταθμού STAR CHANNEL την διοικητική κύρωση της συστάσεως 
όπως τηρεί τους γενικά παραδεκτούς κανόνες που αφορούν στην ορθή, ευπρεπή και 
καλαίσθητη  γλωσσική  διατύπωση  και  εκφορά  λόγου,  με  απειλή  επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  11η Φεβρουαρίου  2013,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 15η Φεβρουαρίου 2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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