
ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΡΡΑΑ∆∆ΙΙΟΟΤΤΗΗΛΛΕΕΟΟΡΡΑΑΣΣΗΗΣΣ  
 
 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  111133//55..44..22000055  

 
 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 Απριλίου 2005 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, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης.  

 
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 
την εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε. ιδιοκτήτρια του 
τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 29η Μαρτίου 2005. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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 9 του Συντάγµατος, κατά το οποίο η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του 
ατόµου είναι απαραβίαστη. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους 
εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα και τον ιδιωτικό βίο κάθε προσώπου, το όνοµα του οποίου ή στοιχεία 
επαρκή για τον προσδιορισµό του µεταδίδονται.  
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IV. Τα άρθρα 8 παρ. 1 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς 
οφείλουν να µη µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά την 
πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, ενώ εξάλλου η δραµατοποιηµένη 
αναπαράσταση των γεγονότων κατά τη µετάδοση των δελτίων ειδήσεων 
απαγορεύεται τελείως. 
 
V. Τα άρθρα 4 παρ. 1 , 6 παρ. 1, 9 παρ. 2 και 14 παρ. 2 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα 
οποία δεν επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων µε τρόπο ο οποίος υπό τις 
συγκεκριµένες συνθήκες µπορεί να ενθαρρύνει τον εξευτελισµό, την κοινωνική 
αποµόνωση ή τις δυσµενείς διακρίσεις σε βάρος τους, βάσει ιδίως του γενετήσιου 
προσανατολισµού, ενώ εξάλλου η ιδιωτική ζωή όλων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
δηµοσίων προσώπων και των προσώπων της επικαιρότητας, είναι σεβαστή και 
απαραβίαστη και τέλος τα πρόσωπα που αναφέρονται στις εκποµπές πρέπει να 
απολαµβάνουν αξιοπρεπούς συµπεριφοράς και να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική τους 
ζωή, καθώς επίσης απαγορεύεται η δραµατοποιηµένη αναπαράσταση των γεγονότων 
κατά τη µετάδοση των δελτίων ειδήσεων. 
 
VI. 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,  της ακροάσεως του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού ΑΝΤΕΝΝΑ, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως 
από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
 
Α. Κατά την 5.2.2005 και ώρα 20ην  διαρκούντος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων 
του σταθµού προβλήθηκε ρεπορτάζ µε την ένδειξη «Κατάλληλο για όλους» και µε 
υπότιτλο «Γιοσάκης. Κληρικός από το κρεβάτι του ∆εσπότη». Προβλήθηκε τµήµα 
επιστολής, υποβληθείσης προ πολλών ετών από τον Αρχιµανδρίτη Ιακώβου Γιοσάκη 
προς την Ιερά Σύνοδο των παλαιοηµερολογιτών, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Παρ’ όλες τις αγαθές µου σκέψεις ευρέθην προ αδιεξόδου και κάτω από την πίεση 
του και εξαιτίας τούτου αµάρτησα µαζί του. Εκείνος σηκώθηκε όρθιος, µε βούτηξε, 
τάχα να µε ζυγίσει, µε φίλησε στο στόµα και µου είπε: «Αχ, παίδαρέ µου, τα µάτια 
σου…». Εγώ ως ήτο φυσικός τα έχασα. Επάγωσα σύγκορµος. Κι εκείνος βλέποντάς 
µε έτσι µου είπε: «Έλα βρε, αστεία το’ καµµα….». Πήγε στο µπάνιο και σε ένα 
τέταρτο βγήκε τελείως γυµνός. Με τράβηξε απότοµα στο κρεββάτι και µου είπε: 
«Γδύσου γρήγορα, σε θέλω πολύ, σε λαχταρούσα από καιρό». Άρχισε να µε τρίβει 
και να µε φιλά. Εγώ ευρέθην σε µεγάλη απόγνωση. Και µην µπορώντας να 
αντιδράσω ηναγκάσθην να ικανοποιήσω τις ορέξεις του, πέφτοντας στη φοβερή 
αµαρτία µαζί του. Μετά ταύτα µου είπε: «Είσαι γλύκας και εγώ θα σε βοηθήσω σε 
ότι θέλεις». Μετά το φαγητό µου είπε, θα έλθω στο κελί σου. Ήρθε, πέταξε το 
ζωστικό που φορούσε και µου είπε: «Έλα Παύλο σε παρακαλώ. Έλα να µου (την)… 
σε παρακαλώ…. Άρχισε να µε τρίβει και να µου κάνει στοµατικό σεξ.». 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε την προβολή του ως άνω αποσπάσµατος της επιστολής 
υλοποιήθηκε και ανάγνωση αυτής από άγνωστο πρόσωπο και κατ’ αυτόν τον τρόπο 
οι τηλεθεατές είχαν εικόνα και ήχο.    
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Β.  Κατά την 6.2.2005 και ώρα 20ην  διαρκούντος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων 
του σταθµού προβλήθηκε µε υπότιτλο «Ροζ σκάνδαλα στην Εκκλησία. Ηχητικό 
ντοκουµέντο»   τµήµα συνοµιλίας του Μητροπολίτη Αττικής µε νεαρό άτοµο το 
οποίο έχει ως εξής:  
 
«Μητροπολίτης Αττικής: Θα είναι σοφτ και όχι βίαιο. 
Νεαρός: Ναι. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Πάντως θα πρέπει να γίνεται. 
Νεαρός: Ε, βέβαια. Χρειάζεται. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Μετά από τόσο καιρό. 
Νεαρός: Μα είναι και φορές που το έχω ανάγκη. Αλλά και τι να κάνω; 
Μητροπολίτης Αττικής:  Μην ξανατολµήσεις να βάλεις κερί ή άλλο τίποτα. 
Νεαρός: Πα, πα, πα, πα… Ούτε θα το διανοηθώ… 
Μητροπολίτης Αττικής:  Είναι προτιµότερο να … 
Νεαρός: Όχι, τίποτα. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Ε, βέβαια. 
Νεαρός: Μου’ γινε µάθηµα. Το πάθηµα έγινε µάθηµα. Ε, µα φέτος το κάναµε πολλές 
φορές… Φέτος πιο πολλές από κάθε άλλη χρονιά. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Εγώ νόµιζα ότι πέρσι το είχαµε περισσότερο. 
Νεαρός: Όχι, φέτος πιο πολλές φορές. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Σε … (γάµησα, η λέξη δεν εµφανίζεται αλλά ακούγεται) πιο 
πολλές φορές εφέτος; ∆εν το πιστεύω. 
Νεαρός:Αµέ. Αφού σχεδόν κάθε εβδοµάδα. 
Μητροπολίτης Αττικής:  ∆εν το πιστεύω. 
Νεαρός: Ναι. 
Μητροπολίτης Αττικής: ∆εν το πιστεύω. 
Νεαρός:Ενώ πέρυσι εντάξει… Ήταν κάθε δεκαπέντε. 
Μητροπολίτης Αττικής: Εγώ νοµίζω ότι ήτανε και δύο φορές την εβδοµάδα πέρσι. 
Νεαρός:Από πέρσι ήτανε πιο πολλές. Το θυµάµαι. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Το θυµάσαι 
Νεαρός: Βέβαια. Βεβαίως… Και πέρσι ήταν πολύ, αλλά φέτος πιο πολύ. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Ε, ίσως φέτος είχαµε εξοικειωθεί … 
Νεαρός: Ακριβώς. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Και ίσως είχες αποβάλει τις αναστολές και το 
ευχαριστιόσουνα πιο πολύ. Θα κατέβω µια µέρα, θα κανονίσω να κατέβω µόνος µου 
να φέρω και αυτόν τον Νίκο, όλο το λέω, δεν θέλει αυτός βέβαια να τραβηχτεί από 
την εκκλησία. Ναι, έχουµε πολύ έτσι ανοιχτό, έτσι ανοιχτά…. Βέβαια…. Εκεί µε την 
«κοπέλα», άµα τον πιάσει δεν συγκρατείται…Θέλει παινέµατα, θέλει κι αυτά, άλλά… 
είναι που δεν είχαµε χρόνο… ∆εν ξέρω. Μετά από τόσον καιρό. 
Νεαρός: Έχετε κι αυτές τις συνεδρίες… 
Μητροπολίτης Αττικής:  Ε, τώρα τελειώνουµε και θα ησυχάσουµε. 
Νεαρός: Ευτυχώς. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Κι έτσι µπορούµε, να µπορώ να δω και έναν άνθρωπο βρε 
παιδί µου. 
Νεαρός: Ε, βέβαια. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Έχω σχεδόν δυο µήνες και παραπάνω να δω έναν άνθρωπο. 
Πέµπτη πλέον θα έρθω µε τον «Νίκι» µου. 
Νεαρός: Ε, βέβαια. 
Μητροπολίτης Αττικής:  Το άλλο πρόσωπο της εβδοµάδας. 
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Νεαρός: Ε, ναι. Αφού δεν µπορούµε να φάµε από το άλλο, τρώµε φαγητά και γλυκά. 
Το ρίχνω στο φαϊ και έχω ψιλοπαχύνει. 
Μητροπολίτης Αττικής: Ε, δεν πειράζει, από την άλλη βδοµάδα που θα «κάνεις» 
συνέχεια… 
Νεαρός: Θα πάθω τίποτα. 
Μητροπολίτης Αττικής:  ∆εν πειράζει, σαν γυµναστική είναι… θα «τρως» 
διαφορετικά…» 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την προβολή της ως άνω συνοµιλίας προβαλλόταν και 
έγγραφη απόδοση αυτής. Η προβολή της ως άνω επιστολής του Αρχιµανδρίτη, 
υποβληθείσα στην προαναφερθείσα σύνοδο των παλαιοηµερολογιτών προ πολλών 
ετών και η προβολή της συνοµιλίας του Μητροπολίτη Αττικής µε νεαρό άτοµο, είτε 
πρόκειται περί γνησίας συνοµιλίας, είτε πρόκειται περί αναπαραστάσεως αυτής, έγινε 
για λόγους τηλεθέασης. Αναµφιβόλως πρόκειται  περί δραµατοποιηµένης 
παρεµβάσεως στην ιδιωτική ζωή των ως άνω δύο κληρικών, η οποία, όπως η ιδιωτική 
ζωή κάθε προσώπου, ανεξαρτήτως της θέσεως αυτού, είναι απαραβίαστη. Η υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού επίκληση του εκ του άρθρου 5Α του Συντάγµατος δικαιώµατος 
των πολιτών προς πληροφόρηση είναι προσχηµατική, τούτο δε διότι η πληροφόρηση 
του κοινού µπορούσε να γίνει µε έκθεση γεγονότων εν συντοµία, άνευ προβολής της 
επιστολής του πρώτου κληρικού και µεταδόσεως λεπτοµερειών της συνοµιλίας του 
δευτέρου κληρικού. Πρόδηλον είναι ότι η διαπόµπευση και ο διασυρµός της 
ιδιωτικής ζωής των ως άνω προσώπων, καθώς και η δραµατοποίηση των γεγονότων 
δεν δικαιολογείται από την ανάγκη πληροφόρησης του κοινού (Ι. Καράκωστας «Το 
δίκαιο των ΜΜΕ» έκδοση 2003, σελ 185). Ανεξαρτήτως όµως των τοιούτων 
εκτροπών, η επιστολή και ο διάλογος  µε τα ως άνω περιεχόµενα προβληθέντα κατά 
τη διάρκεια των δύο κεντρικών δελτίων  ειδήσεων, δηλαδή σε ώρα παιδικής 
τηλεθέασης, είναι ικανά να βλάψουν σοβαρά την πνευµατική και ηθική ανάπτυξη των 
ανηλίκων. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η κύρωση του προστίµου. 
 
Μειοψήφησε το µέλος Νέστωρ Κουράκης, κατά τον οποίον δεν θα έπρεπε να 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό καµιά κύρωση, διότι η ιδιωτική ζωή του 
Αρχιµανδρίτη, ο οποίος τελεί υπό προσωρινή κράτηση και η ιδιωτική ζωή του 
Μητροπολίτη, ο οποίος  τέθηκε ήδη σε εξάµηνη αργία, για τις ως άνω 
δραστηριότητές του, ενδιαφέρει πλήρως το κοινό, η δε προβολή πτυχών της ζωής 
τους, έστω και µε δραµατοποιηµένο τρόπο, βοηθά την κάθαρση της Εκκλησίας από 
κληρικούς που, όπως πιθανολογείται, έχουν παραβεί τον εκκλησιαστικό τους όρκο, 
ιδίως µάλιστα όταν πρόκειται για υποθέσεις που είδαν το φως της δηµοσιότητας προ 
ετών, χωρίς έκτοτε οι αρµόδιες αρχές να αντιδράσουν αποτελεσµατικά.  
 
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, 
400/14.12.2004, 13/11.1.2005, 55/15.2.2005, 98/22.3.2005, 102/29.3.2005 διάφορες 
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κυρώσεις, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 100.000 
ευρώ. 

 
Μειοψήφησαν τα µέλη Γιάννης Παπακώστας, Εύη ∆εµίρη και Ροδόλφος Μορώνης, 
κατά τους οποίους το προσήκον πρόστιµο για την εν λόγω εκποµπή γενοµένη σε ώρα 
µεγάλης τηλεθέασης θα έπρεπε να είναι από το ποσό των 150.000 ευρώ. Πρέπει να 
σηµειωθεί ότι ενόψει της ισοψηφίας περί του ύψους του προστίµου υπερισχύει, κατά 
το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 2690/1995, το οποίο εφαρµόζεται εν προκειµένω κατά το 
άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2863/2000, η άποψη στην οποία έχει προσχωρήσει ο 
Πρόεδρος. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε. ιδιοκτήτρια του 
τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ  τη διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 100.000 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 5η Απριλίου 2005. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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