ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 73/1.3.2005

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 1 Μαρτίου 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
του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL
ιδιοκτησίας της
εταιρείας
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε
παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α Φεβρουαρίου 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.
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
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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 ΑLTER CHANNEL, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν τα
ακόλουθα: Κατά την 1η Φεβρουαρίου 2005, διαρκούντος του κεντρικού δελτίου
ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε σκάνδαλο που
συνετάραξε την Εκκλησία όταν ο πρώην Μητροπολίτης Αττικής Νικόδηµος είχε
παρουσιάσει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας µαγνητοταινία µε
προκλητικά ερωτικούς διαλόγους προ διετίας, µεταξύ του νυν Μητροπολίτου Αττικής
και ενός 20χρονου νεαρού. Επακολούθησε ηχητική και εικονική παράσταση του
διαλόγου, στην οποία δεν ακούγεται η φωνή των ως άνω δύο προσώπων, αλλά
υλοποιήθηκε απεικόνιση αυτής της συνοµιλίας µε συµµετοχή δύο άλλων προσώπων
στη θέση των προαναφερθέντων. Ο διάλογος έχει ως εξής:
Μητροπολίτης Αττικής: Έχω ανάγκη να σε δω να τα πούµε και να σε γ…(δεν
ακούγεται το γάµα, αλλά αναγράφεται στους διαλόγους) ρε αδελφέ. Εσύ δεν το έχεις
ανάγκη;
Νεαρός: Τώρα όχι.
Μητροπολίτης Αττικής: Καλά, άµα βρεθούµε τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τον µπιντέ
θα τον κάνεις εδώ;
Νεαρός: Θα δούµε.
Μητροπολίτης Αττικής: Ερχόµενος εδώ µπορεί και να φάµε, θα κάνεις αυτό που
θέλεις, θα σε γ…. …(δεν ακούγεται το γάµα, αλλά αναγράφεται στους διαλόγους) θα
κοιµηθούµε και µετά θα φύγεις…
Μητροπολίτης Αττικής: Τώρα πάµε. Τι µέρα πέφτει, Σάββατο; Νοµίζω Σάββατο
πέφτει. Κανόνισε το Σάββατο το µεσηµέρι.
Νεαρός: Είναι δύσκολο.
Μητροπολίτης Αττικής: Ένα καλό γ…. (ηχητική κάλυψη από το σταθµό), να το
ευχαριστηθεί και εσύ και εγώ.
Μητροπολίτης Αττικής: Όταν είσαι πιο αδύνατος πιο εύκολα γίνεται η επαφή.
Νεαρός: Λοιπόν, σε κλείνω.
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Μητροπολίτης Αττικής: Λοιπόν άντε να κοιµηθείς, τώρα µε όσα µου είπες µε
κ…..(ηχητική κάλυψη από το σταθµό). Το ξέρεις; Και µ’ αφήνεις µπουκάλα τώρα.
Να σε γ…..(ηχητική κάλυψη από το σταθµό). Πότε θα σε …..(ηχητική σήµα);
Μητροπολίτης Αττικής: ∆εν µπορούσε να κάνει τίποτα από πίσω. ΄Ηταν πολύ έντονο.
Και µετά πήγε και τις έκανε εγχείρηση. Τις έβγαλε. Οπότε από κει και πέρα δεν είχε
πρόβληµα κανένα. Και µάλιστα συνέπεσε όταν των γνώρισα να έχει περάσει µικρό
διάστηµα από τότε που είχε κάνει την εγχείρηση οπότε ήταν πια τελείως καλά …
ήταν µαζεµένος.
Νεαρός: Ακριβώς. Αλλά µετά δεν είχε κανένα πρόβληµα … µε πολύ ευκολία το κάνει
από πίσω και δεν έχει πρόβληµα.
Μητροπολίτης Αττικής: Να σε πάρω µαζί µου να έχει κάθε βράδυ, να κάνεις αυτό
που θέλεις. Κάθε βράδυ θα γ…..(ηχητική κάλυψη από το σταθµό).
Νεαρός: Γίνεται πρόστυχος.
Μητροπολίτης Αττικής: ∆εν γίνοµαι πρόστυχος. Και το Χρήστο που’χα πάρει, κάθε
βράδυ τον γ…..(ηχητική κάλυψη από το σταθµό). Μέναµε µαζί σε ένα διαµέρισµα
που µας είχε δώσει.
Νεαρός: ∆εν το γνώριζαν;
Μητροπολίτης Αττικής: Όχι, όχι, ξέραν ότι τον πήρα µαζί µου ως γραµµατέας,
υπάλληλό µου. ∆εν µπορώ να πάρω µαζί µου κάποιον;»
Η αναπαράσταση της ως άνω συνοµιλίας, γενοµένη για λόγους αύξησης της
τηλεθέασης, προβλήθηκε µε σύγχρονη απεικόνιση ασαφούς εικόνος ενός κληρικού
και ενός νεαρού ανδρός. Η αναπαράσταση διακόπηκε επανειληµµένως από σχόλια
του τέως Μητροπολίτου Αττικής Νικοδήµου. Αναµφιβόλως πρόκειται περί
παρανόµου και δραµατοποιηµένης παρεµβάσεως στην ιδιωτική ζωή του νυν
Μητροπολίτου Αττικής, η οποία, όπως η ιδιωτική ζωή κάθε προσώπου, ανεξαρτήτως
της θέσεως αυτού, είναι απαραβίαστη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο εν λόγω
Μητροπολίτης µε το από 2.2.2005 έγγραφό του ζήτησε την παρέµβαση του ΕΣΡ προς
προστασία της ιδιωτικής του ζωής. Η υπό του τηλεοπτικού σταθµού επίκληση του εκ
του άρθρου 5 Α του Συντάγµατος δικαιώµατος των πολιτών προς πληροφόρηση είναι
προσχηµατική. Τούτο δε διότι η πληροφόρηση του κοινού µπορούσε να γίνει µε
έκθεση των γεγονότων, άνευ αναπαραστάσεως και δραµατοποιήσεως αυτών.(Ι.
Καράκωστας: «Το δίκαιο των ΜΜΕ» έκδοση 2003, σελ 185). Ανεξαρτήτως όµως της
τοιαύτης εκτροπής, ο διάλογος µε το ως άνω περιεχόµενο, προβληθείς κατά τη
διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, αρξαµένου την 18:45 ώρα της ως άνω
ηµέρας, δηλαδή σε ώρα παιδικής τηλεθέασης, είναι ικανός να βλάψει 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 Μητροπολίτη
ο οποίος τέθηκε ήδη σε εξάµηνη αργία, για τις ως άνω δραστηριότητές του,
ενδιαφέρει πλήρως το κοινό, η δε προβολή πτυχών της ζωής του, έστω και µε
δραµατοποιηµένο τρόπο, βοηθά την κάθαρση της Εκκλησίας από ιεράρχες που, όπως
πιθανολογείται, έχουν παραβεί τον εκκλησιαστικό τους όρκο, ιδίως µάλιστα όταν
πρόκειται για υποθέσεις που είδαν το φως της δηµοσιότητας το έτος 2001, χωρίς
έκτοτε οι αρµόδιες αρχές να αντιδράσουν αποτελεσµατικά.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, του εκ 10,6 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,
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της εξ 61.354.439 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εξ 7.965.450,40
ευρώ ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, του
γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 196/2002,
209/2002, 6/2002, 10/2002, 11/2002, 41/2002, 51/2002, 59/2002, 60/2002,
67/14.10.02, 68/14.10.02, 69/14.10.02, 74/14.10.02, 75/14.1.2002, 90/12.11.2002,
94/19.11.2002, 98/26.11.2002, 109/3.12.2002, 113/3.12.2002, 120/17.12.02,
128/8.1.2003, 136/14.1.2003, 137/14.1.2003, 175/4.2.2003, 176/4.2.2003,
180/18.2.2003, 182/25.5.2003, 203/1.4.2003, 212/1.4.2003, 217/8.4.2003,
274/20.5.2003, 279/27.5.2003, 334/22.7.2003, 349/19.8.2003, 368/4.11.2003,
369/4.11.2003, 370/4.11.2003, 392/10.12.2003, 13/201.2004, 19/27.1.2004,
24/27.1.2004, 46/17.2.2004, 63/10.3.2004, 129/11.5.2004, 152/25.5.2004,
263/14.9.2004, 311/26.10.2004, 345/16.11.2004, 347/16.11.2004, 366/23.11.2004,
399/14.12.2004, 401/14.12.2004, 403/21.12.2004, 414/21.12.2004, 2/4.1.2005,
32/8.2.2005, 33/8.2.2005,49/15.2.2005, 57/15.2.2005 διάφορες κυρώσεις, ενδείκνυται
όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 150.000 ευρώ.
Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και το µέλος Ροδόλφος
Μορώνης, κατά τους οποίους θα έπρεπε το πρόστιµο να καθοριστεί στο ποσό των
100.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό ΑLTER CHANNEL ιδιοκτησίας της
εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε τη διοικητική κύρωση του προστίµου
των 150.000 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 εταιρίας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι
Αττικής, στην οδό Αγ. Παρασκευής 40, µε ΑΦΜ 094284618, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ
ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Κωνσταντίνου Γιαννίκου του Ανδρέα, κάτοικο Βούλας, Αττικής, στην
οδό Παπανδρέου 1, µε ΑΦΜ 030984019, ∆.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, ως Πρόεδρο
του ∆.Σ, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 1η Μαρτίου 2005.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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