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Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 3 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,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, Ροδόλφος Μορώνης. Απών ο 
Γιάννης Παπακώστας. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό STAR CHANNEL – ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α  Φεβρουαρίου 2005. 

 
2. 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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
µετάδοση 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 νεότητας. 
 
ΙΙ. Τα άρθρα 2 παρ. 1 και 9 παρ. 1 του Κανονισµού 2/1991, κατά τα οποία οι 
ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθµη που 
επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας, ενώ εξάλλου η παρουσίαση οιασδήποτε µη ειδησεογραφικής εκποµπής 
πρέπει να σταθµίζει την αρνητική επιρροή που µπορεί να ασκήσει στους ανηλίκους, 
αν προβληθεί σε χρόνο που συνηθίζουν να παρακολουθούν ανήλικοι. 
 
ΙΙΙ. Τα άρθρα 1 παρ. 1 εδαφ. γ και 3 παρ. 1 περιπτ. β του Ν. 2328/1995, κατά τα 
οποία οι τηλεοπτικοί σταθµοί στους οποίους χορηγούνται οι άδειες υποχρεούνται µε 
µεριµνούν για την ποιότητα του προγράµµατος, ενώ εξάλλου οι κάθε είδους εκποµπές 
που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την προσωπικότητα, την 
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τιµή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό βίο, την επαγγελµατική, κοινωνική, επιστηµονική, 
καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα κάθε προσώπου, το όνοµα του 
οποίου προσδιορίζεται. 
 
IV. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο τα πρόσωπα που 
συµµετέχουν στις εκποµπές πρέπει να απολαµβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς 
συµπεριφοράς. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητος, της 
τιµής και της αξιοπρέπειάς τους. 
 
V.  To άρθρο 8 παρ. 3 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο όλα τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της δυσµενούς 
επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στην προσωπικότητα και στην εν 
γένει ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων, ενώ εξάλλου κατά τα άρθρα 1 
και 3 της Υπουργικής Αποφάσεως 6138/Ε/17.3.2000 όλα τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα, εκτός των προγραµµάτων τηλεοπτικής διαφήµισης και τηλεπώλησης 
κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες, εκ των οποίων τα κατάλληλα για ανηλίκους µε 
επιθυµητή τη γονική συναίνεση προβάλλονται σε ζώνη παιδικής τηλεθέασης, ενώ τα 
κατάλληλα για ανηλίκους άνω των 15 ετών προβάλλονται µετά την 22:30 ώρα και 
ειδικώς Παρασκευή, Σάββατο και παραµονή αργιών µετά την 23ην ώρα. 
 
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 νόµιµες 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995. 
 
 
Αιτιολογικό
 
 
Εν προκειµένω εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου 
ισχυρισµών του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL, του 
υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της 
κατωτέρω εκποµπής αυτού προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά την 3.1.2005 και από 
ώρας 13:55 έως 16:27 προβλήθηκε εκποµπή µε τον τίτλο  «SUPER STAR» κατά την 
οποία η παρουσιάστρια της εκποµπής παρουσίασε τους προσκεκληµένους Θοδωρή 
Ρακιντζή,   Γιώργο Κοινούση, Βάσο Βλάχου, Σταύρο Κρητικού και Νίκο Στέφα. 
Υπότιτλος της εκποµπής ήταν «Το βιβλίο του Χατζηστεφάνου» και µετά ταύτο «Το 
Fame κάνει διακοπές» και «Το Fame στην Κατερίνη». Επακολούθησε ο εξής 
διάλογος: 
 
«κ. Λαµπίρη: ∆εν πίστευα αυτά που διάβαζα, γιατί η πρόκληση δεν βρίσκεται στο σεξ, 
κ. Χατζηστεφάνου που είναι άκρως προκλητικό είναι πορνό βιβλίο, δεν το συζητώ- 
κ. Χατζηστεφάνου: Γιατί είναι πορνό; Με συγχωρείτε κ. Λαµπίρη, µια στιγµή. Πορνό 
είναι η εκποµπή σας όχι το βιβλίο µου. Εσείς βγάζετε συνέχεια κοριτσάκια µε µπικίνι σε 
παραλίες να χαϊδεύονται. Εµένα το βιβλίο µου είναι ένα έργο λογοτεχνίας. 
κ. Λαµπίρη: ∆εν έχω βγάλει ουδέποτε…  καταρχάς αυτό είναι υποκειµενικό. 
κ. Χατζηστεφάνου: Πλάκα µου κάνετε. Η Στέλλα Μπετζεντάκου δηλαδή και το γεγονός 
ότι βγαίνει- 
κ. Λαµπίρη:  Πιστεύετε ότι είναι λογοτεχνικό το βιβλίο σας; Να µου πείτε ότι το κάνω 
γιατί προκαλώ  µε αυτόν τον τρόπο… 
κ. Χατζηστεφάνου: κ. Λαµπίρη µου, τι σχέση έχετε εσείς µε την λογοτεχνία; 
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κ. Λαµπίρη: Ε, τώρα δεν θα µε κρίνετε εσείς κ. Χατζηστεφάνου µου, έχω αρκετή… 
ίσως αν θέλετε έχω πολύ διαφορετική σχέση µε τη λογοτεχνία από ότι έχετε εσείς. 
κ. Χατζηστεφάνου:  ∆ηλαδή; 
κ. Λαµπίρη:  Γιατί ουδέποτε θα δεχόµουν να διαβάσω… Οι ανάγκες της συνέντευξης κ. 
Χατζηστεφάνου- 
κ. Χατζηστεφάνου: Πότε διαβάσατε τελευταία φορά στη ζωή σας ένα βιβλίο, κ. 
Λαµπίρη; 
κ. Λαµπίρη: Εγώ κάνω την συνέντευξη, εσείς θα απαντάτε. 
κ. Χατζηστεφάνου: Α, όχι  µην νοµίζετε ότι κάνετε εσείς την συνέντευξη. Εγώ δεν 
υπακούω σε εσάς. ∆ιαφήµιση για το βιβλίο µου κάνω, κ. Λαµπίρη. 
κ. Λαµπίρη:. Έχετε κληθεί από τους συνεργάτες µου για να συνοµιλήσουµε, να σας 
κάνουµε µια συνέντευξη. 
κ. Χατζηστεφάνου: κ. Λαµπίρη ξέρετε ποια είναι η θέση µου. ∆ιαφήµιση για το βιβλίο 
κάνω. 
κ. Λαµπίρη: Αν θέλετε να αλλάξουµε όρους, ευχαρίστως να πάω εγώ στο link, να 
έρθετε εσείς εδώ στη θέση µου. 
κ. Χατζηστεφάνου: Αν  έχετε διαβάσει κανένα βιβλίο στη ζωή σας, εγώ  τώρα δεν σας 
φταίω. 
κ. Λαµπίρη: Εντάξει, τότε εγώ σας λέω ότι εγώ δεν έχω διαβάσει κανένα βιβλίο στη 
ζωή µου. 
κ. Χατζηστεφάνου: Ε, τότε µην ασχολείστε µε βιβλία κ. Λαµπίρη, να  ασχολείστε µε την 
Στέλλα Μπετζεντάκου. 
κ. Λαµπίρη: ∆εν γίνεται, γιατί αν αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο που θα διάβαζα στη ζωή 
µου, θα απογοητευόµουνα και είµαι σίγουρη ότι ουδέποτε θα ξανάπιανα βιβλίο στα 
χέρια µου. 
κ. Χατζηστεφάνου: Άρα είµαι εχθρός της λογοτεχνίας. 
κ. Λαµπίρη: Είναι µια ζωή που δεν έχω ζήσει, αυτό να µου πείτε, τι έχεις ζήσει από 
εµπειρίες αν θέλετε, αυτή είναι η σωστή ερώτηση, όχι τι έχω διαβάσει. 
κ. Χατζηστεφάνου: Την έχουν ζήσει όµως κάποιοι άνθρωποι. 
κ. Λαµπίρη: Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να φυτεύουν στα- 
κ. Χατζηστεφάνου: Ας πούµε τα κοριτσάκια που ήταν στο υπόγειο του κ. Ντιτρού στο 
Βέλγιο, το θυµάστε αυτό; 
κ. Λαµπίρη: Ποιοι είναι αυτοί που σκέφτονται  κ. Χατζηστεφάνου ότι επειδή είναι 
αποτυχηµένοι γιατροί σε µια επαρχιακή πόλη και το µόνο που κάνουν στην ζωή τους 
είναι εκτρώσεις- 
κ. Χατζηστεφάνου: Γιατροί; Ποιος µίλησε για γιατρούς; 
κ. Λαµπίρη: Α, συγγνώµη, δεν είναι γιατρός ο κύριος που κάνει στην κοπέλα την 
έκτρωση; 
κ. Χατζηστεφάνου: Ναι υπάρχει µια συγκεκριµένη κυρία η οποία κάνει κάποια στιγµή 
µια έκτρωση. ∆εν αποτελεί ένα κοµµάτι της πραγµατικότητας αυτό; 
κ. Λαµπίρη: Όπου η επιθυµία του γιατρού έτσι όπως περιγράφετε εσείς στο µυαλό του 
είναι µεταφορικά υποθέτω, δεν ξέρω αν κυριολεκτείτε, θέλει σε ένα χωράφι να φυτεύει 
ανθρώπινα όργανα, σώµατα... 
κ. Χατζηστεφάνου: Γιατί δεν συνέβη αυτό στα Γιάννενα πριν από τρεις µήνες; ∆εν 
συνέβη έξω από τα Γιάννενα, στα σύνορα  Αλβανίας και Ελλάδας πριν από τρεις µήνες; 
κ. Ρακιτζής: Ό,τι συµβαίνει δεν πρέπει όµως και  να το ασπαζόµαστε. 
κ. Χατζηστεφάνου: ∆ηλαδή νοµίζετε ότι εγώ κάνω προπαγάνδα υπέρ του εµπορίου 
οργάνων; 
κ. Ρακιτζής: κ. Χατζηστεφάνου, ξέρω ότι είστε ιδιαίτερα επιθετικός και πάντα την 
συζήτηση την πάτε όπου θέλετε εσείς. 
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κ. Χατζηστεφάνου: Εσείς που το ξέρετε αυτό; Μου έχετε µιλήσει ποτέ από κοντά; 
κ. Ρακιτζής: Όχι, σας βλέπω όµως σε όλες τις εµφανίσεις σας τι κάνετε ακριβώς. Και 
πραγµατικά σας θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο και είστε πάρα πολύ έξυπνος 
άνθρωπος. Εγώ λοιπόν διαβάζοντας ένα µικρό κοµµάτι από το πρώτο κεφάλαιο, ήθελα 
να δείξω ότι αυτό που µίλησε για ένα µήνα ζωής για τους ανθρώπους στο καφενείο, 
είναι ένα τίποτα µπροστά στη συνέχεια που έρχεται.  
κ. Χατζηστεφάνου: Εσείς πιστεύετε δηλαδή πως δεν ζούµε σε µια απαξιωτική εποχή. 
κ. Ρακιτζής: Ζούµε πραγµατικά σε µια εποχή που είναι απαίσια και την κάνουµε 
απαίσια εµείς µε τις σκέψεις που κάνουµε κάποιες στιγµές. 
κ. Χατζηστεφάνου: Εσείς; Ποιοι είσαστε εσείς; 
κ. Ρακιτζής: Όλος ο κόσµος ο απλός.  Και µάλιστα εσείς που το παρουσιάζεται τόσο 
πολύ απαισιόδοξα και τόσο  πολύ τρισάθλια την κοινωνία αυτή. 
κ. Χατζηστεφάνου: Εγώ δεν είµαι όλος ο κόσµος. ∆εν είναι τρισάθλια η κοινωνία; Το 
γεγονός ότι άνθρωποι δηλώνουν ότι πρέπει να απαγορευτεί το βιβλίο µου πριν καν 
κυκλοφορήσει και το διαβάσουνε δεν είναι σύµπτωµα µιας κοινωνία σε απόλυτη σήψη; 
Το γεγονός ότι µια κυρία η οποία έχει µια µεσηµεριανή εκποµπή σε ένα ελληνικό 
κανάλι το οποίο το βλέπει όλη η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν έχει διαβάσει ποτέ  στη ζωή 
της βιβλίο δεν είναι κάτι για το οποίο θα έπρεπε να ντρεπόµαστε όλοι µας;  
κ. Λαµπίρη: κ. Χατζηστεφάνου µπορείτε να πιαστείτε από όποια φράση θέλετε. Και 
βεβαίως- 
κ. Βλάχου: Σχήµα λόγου ήταν κ. Χατζηστεφάνου, δεν είναι ότι δεν έχει διαβάσει βιβλίο. 
κ. Χατζηστεφάνου (προς καλεσµένους): Μα αυτό είπε. (προς κ. Λαµπίρη): Μα σας 
έκανα µια ευθεία ερώτηση  δεν απαντάτε και όταν δεν απαντάτε δεν µπορεί να υπάρχει 
διάλογος. 
κ. Λαµπίρη: Γιατί δεν είναι…Ο ρόλος ο δικός µας  να κάνουµε τις ερωτήσεις και εσείς 
να απαντάτε. Αυτόν το ρόλο µπορείτε να τον αποδεχτείτε ή όχι. 
κ. Χατζηστεφάνου: κ. Λαµπίρη, άµα θέλω να κολλήσω στον τοίχο θα διαλέξω εγώ τον 
τοίχο στον οποίο θα µε κολλήσετε. 
κ. Βλάχου: Μα δεν είστε δάσκαλος να την ρωτάτε τι βιβλία έχει διαβάσει. 
κ. Λαµπίρη: Μα δεν κάνουµε αγώνα δρόµου ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα νικήσει. 
κ. Στέφας: Και δεν κάνουµε µαθήµατα λογοτεχνίας, νοµίζω εδώ πέρα εξάλλου.  
κ. Χατζηστεφάνου: ∆εν κάνουµε µαθήµατα λογοτεχνίας. Γιατί όχι; Θέλετε να φορέσω 
ένα µπικίνι και να παριστάνω την Στέλλα Μπετζεντάκου; 
κ. Λαµπίρη: Εγώ σας λέω ότι δεν µπορείτε να αποδεχτείτε την κριτική στο βιβλίο σας 
επειδή εσείς έχετε µια συγκεκριµένη άποψη για τη ζωή σας, δεν µπορώ και εγώ να έχω 
διαφορετική  άποψη για τη δική µου ζωή; 
κ. Χατζηστεφάνου: Σε προσωπικό επίπεδο εγώ αυτή τη στιγµή το διασκεδάζω τροµερά 
αλλά θα προτιµούσα να µιλάγαµε επί της ουσίας. Από κει και πέρα  όµως υπάρχουν 
κάποια πράγµατα τα οποία τους ανθρώπους τους παρακινούν σε ένταση. Ένα από αυτά 
τα πράγµατα είναι η ελευθερία του λόγου και των καλλιτεχνών να εκφράζονται, ακόµα 
και αν η κ. Λαµπίρη ή οποιαδήποτε κυρία το θεωρεί αυτό το πράγµα αισχρό και 
απαράδεκτο. Γι’ αυτό υπάρχει νοµοθεσία που λέει ότι απαγορεύεται η πώληση κάτω 
τον 18. Οπότε ένας ενήλικας παίρνει την ώριµη απόφαση να το διαβάσει ή όχι. Εγώ δεν 
είπα ποτέ ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν 
κάποια σχέση ή κάποια αρέσκεια µε ταινίες τρόµου ή µε  πορνό ή µε  οτιδήποτε άλλο. 
κ. Λαµπίρη: Άρα µιλάτε για ένα συγκεκριµένο κοινό. 
κ. Στέφας: κ. Χατζηστεφάνου µπορώ να σας κάνω µια ερώτηση; Ο κ. Στέφας είµαι. Ο 
άναρχος σουρεαλισµός µε την εµπορική χυδαιότητα τι σχέση έχει, µπορείτε να µου 
απαντήστε; 
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κ. Χατζηστεφάνου: Ο άναρχος σουρεαλισµός…Ο σουρεαλισµός καταρχήν δεν είναι 
άναρχος, ο σουρεαλισµός είναι ένα καλλιτεχνικό κίνηµα το οποίο- 
κ. Στέφας: Αυτό είναι δική σας γνώµη, δεν θέλω µαθήµατα σουρεαλισµού και 
λογοτεχνίας. 
κ. Χατζηστεφάνου: ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιείτε καταχρηστικά όρους οι οποίοι 
είναι ιστορικοί, κύριε. 
κ. Στέφας: Να σας πω και κάτι; Ξεχάσαµε και τον Ανδρέα Εµπειρίκο γιατί έχετε 
επηρεαστεί και από Ανδρέα Εµπειρίκο. 
κ. Χατζηστεφάνου: ∆εν έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή µου Εµπειρίκο. 
κ. Λαµπίρη: Χάνετε. 
κ. Στέφας: Επιτρέψετε να µην σας πιστέψω. 
κ. Χατζηστεφάνου: Άµα δεν έχω διαβάσει Εµπειρίκο τι να πω, ψέµατα ότι έχω 
διαβάσει; 
κ. Κρητικός: Μπορώ να πω κάτι στον κ. Χατζηστεφάνου; Ο οποίος µου είναι πάρα 
πολύ συµπαθής άνθρωπος, όταν βλέπω να είναι ήρεµος ένας ήρεµος άνθρωπος, αλλά 
δεν ξέρω το περιεχόµενο το εσωτερικό σας και της καρδιάς σας είναι να βγάζετε όλα 
αυτά τα άσχηµα µήπως δεν είστε εσείς αλλά είναι κάποιος άλλος; 
κ. Χατζηστεφάνου: Σας τροµάζω δηλαδή. 
κ. Κρητικός: Όχι, δεν µε τροµάζετε, µε χαλάει το γεγονός ότι είστε ένας τόσο γλυκός 
άνθρωπος και βγάζετε- 
κ. Χατζηστεφάνου: Που το ξέρετε εσείς αυτό, ότι είµαι γλυκός άνθρωπος; 
κ. Κρητικός: Μα και τώρα που σας βλέπω…αν ήµασταν και από κοντά θα ήσασταν 
ακόµη καλύτερος. 
κ. Χατζηστεφάνου: Τα φαινόµενα απατούν κύριε, κάνετε λάθος δεν είµαι καθόλου 
γλυκός άνθρωπος, αντιθέτως είµαι πικρόχολος και πολύ επιθετικός. 
κ. Λαµπίρη: Μην του χαλάτε την εικόνα του τώρα. 
κ. Κρητικός: Όχι, έχει εικόνα, εκτός αν παίρνει κάποια χάπια τώρα που µιλάµε και 
είναι γλυκός. Αυτό µου βγάζει εµένα ο άνθρωπος. 
κ. Ρακιτζής: κ. Χατζηστεφάνου, θέλω να πω το εξής: ότι πραγµατικά είναι ωραίο να 
έχεις µια άποψη να την εκφράζεις και γράφοντας και µάλιστα εγώ λέω όχι βέβαια δεν 
πρέπει να απαγορέψει σε κανέναν κανένας να βγάλει ένα βιβλίο όπως είναι το δικό 
σας. Όµως- 
κ. Χατζηστεφάνου: Πως είναι το δικό µου το βιβλίο; Πως θα το χαρακτηρίζατε; 
κ. Ρακιτζής: Έχει µία συγκεκριµένη άποψη.  
κ. Χατζηστεφάνου: Ποια είναι η άποψη αυτή; 
κ. Ρακιτζής: Ποια είναι η άποψη που έχετε εσείς; ∆εν θα ήθελα να αναφερθώ γιατί 
είναι πολύ ακραία. Θα ήθελα όµως από εσάς να µην είστε ο απόλυτος ότι αυτή είναι η 
ζωή όπως βλέπουν τα δικά σας µάτια και όχι όπως βλέπουν τα δικά µου µάτια. Εγώ 
είµαι λίγο πιο αισιόδοξος, πιο αθώος, έχω δει λιγότερα πράγµατα στη ζωή µου, γιατί 
βλέπω ότι και εσείς οι εµπειρίες είπατε είναι και από  εµπειρίες ζωής.  
κ. Χατζηστεφάνου: Γράψτε ένα βιβλίο µε ανέκδοτα κύριε. 
κ. Ρακιτζής:  Έχω γράψει να σας το στείλω µε αφιέρωση άµα θέλετε κιόλας για να 
γελάσετε  πάρα πολύ. 
κ. Χατζηστεφάνου: Εγώ να γελάσω µε ανέκδοτα; Εγώ τους ανθρώπους που γελάνε µε 
ανέκδοτα τους έχω για να τους ρίχνω καρπαζιές. 
κ. Ρακιτζής: Η ζωή δεν έχει µόνο µια πλευρά και ούτε δεύτερη, πολλές πλευρές έχει και 
δεν είναι µόνο η δική σας πλευρά. 
κ. Χατζηστεφάνου: Κάνετε λάθος κύριε. Ξεκινά το Χατζηστεφανικό καθεστώς 
παγκοσµίως και θα έπρεπε να φοβάστε. 
κ. Λαµπίρη: Ποιο καθεστώς; Ένα λεπτάκι, µου άρεσε αυτό. 
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κ. Χατζηστεφάνου: Το Χατζηστεφανικό καθεστώς ξεκινά παγκοσµίως. Αυτά που 
ξέρατε, τελείωσαν. Από δω και πέρα ξεκινά ένα καθεστώς όπου συνέχεια θα είσαστε 
όλοι σας σε ένταση απέναντι στο πρόσωπό µου. 
κ. Λαµπίρη: Χαιρόµαστε πάρα πολύ που θα µας δίνετε δουλειά. Χαίροµαι απεριόριστα.  
κ. Χατζηστεφάνου: Θα διαλύω τα πάντα.  
κ. Λαµπίρη: Αφού και η στεναχώρια µου µε τον Νίκο Μουρατίδη ήταν που τον είδα δυο 
βδοµάδες να ησυχάζει, γιατί ο κάθε ένας παίζει το ρόλο του. Αν εγώ λοιπόν χάσω τον 
Χατζηστεφάνου και αυτά που λέει τα ωραία, πάει, το κλείσαµε το µαγαζί να πάµε σπίτι 
µας. 
κ. Κρητικός: Έχει µεγάλη τρέλα ο κ. Χατζηστεφάνου.  
κ. Λαµπίρη: Μια χαρά είναι ο κ. Χατζηστεφάνου.   
κ. Κρητικός: Έχει µεγάλη τρέλα, µια τρέλα µεγάλη και όταν λέω τρέλα δεν το λέω  µε 
την έννοια την κακή. 
κ. Χατζηστεφάνου: Καλέ, αυτοί δεν έχουν βγάλει το δηµοτικό και µε βγάζουν και 
τρελό, ρε συ. Ξέρεις να το γράφεις το όνοµά σου φίλε µου; 
κ. Κρητικός: Βρε, έχεις τρέλα µεγάλη, σου λέω έχεις τρέλα και παρεξηγείσαι. 
κ. Χατζηστεφάνου: Άσε µε ρε κακοµοίρη µου που θα µου πεις εσύ εµένα….Κοίτα κάτι 
νούµερα που δεν έχουν βγάλει το δηµοτικό και µου µιλάνε κιόλας  για λογοτεχνία. 
κ. Λαµπίρη: κ. Χατζηστεφάνου, να ηρεµήσουµε τώρα και να πάµε στο αγαπηµένου 
θέµα, που είναι το Fame Story. 
κ. Χατζηστεφάνου: Όχι, το αγαπηµένο σας, είναι, δεν είναι το δικό µου.  
κ. Λαµπίρη: Έστω. Ναι, κ. Κοινούση. 
κ. Κοινούσης: Εγώ από αυτά που άκουγα και δεν µιλούσα κατάλαβα ένα πράγµα, ότι 
και φτιαχτό να ήταν όλο αυτό το πράγµα που αρχίζουµε και µιλάµε ήταν µια πάρα πολύ 
ωραία ευκαιρία να γίνει διαφήµιση και στον  άνθρωπο αυτόν τον οποίο δεν ξέρω αλλά 
και στο βιβλίο του. Μην πέσουµε λοιπόν στην παγίδα αυτή. 
κ. Χατζηστεφάνου: Μα πέσατε ήδη κ. Κοινούση. Κύριε Κοινούση, σας προτείνω να 
πάτε να κάνετε κανέναν εξορκισµό. Και επίσης αναρωτιέµαι αν σας παρακολουθεί 
κανένας για το Αλτσχάιµερ που έχετε. Ρε συ Λαµπίρη, δεν ντρέπεσαι να εκµεταλλεύεσαι 
έναν άνθρωπο που είναι ψυχικά άρρωστος; 
κ. Λαµπίρη:Θα απαντάτε στις ερωτήσεις.  
κ. Χατζηστεφάνου: Το θεωρείς ηθικό αυτό που κάνεις τώρα Χριστίνα µου; Αφού ο 
άνθρωπος δεν είναι µε τα καλά του, µιλάει µε τον Θεό σου λέει, θα µιλήσει για το 
βιβλίο µου; 
κ. Λαµπίρη: Είµαι πάρα, πάρα πολύ ηθική. Είναι πάρα πολύ καλά (ενν. ο κ. 
Κοινούσης) και σας απαγορεύω να µιλάτε έτσι, κ. Χατζηστεφάνου. Και αν  βρίσκετε 
την ευκαιρία να ξεφύγετε από όλη την κουβέντα και θέλετε απλώς να αποχωρήσετε 
µπορείτε ειλικρινά να το πείτε, από το να προσβάλλετε τον κόσµο και να µε 
υποχρεώσετε να σας βγάλω από την σύνδεση δεν κερδίζετε κάτι. Νοµίζω πιο πρακτικό 
είναι να κάνουµε διάλογο. Εκτός αν βαρεθήκατε και δεν θέλετε να µιλήσουµε άλλο. 
Οπότε να το κάνουµε.  
κ. Χατζηστεφάνου (ταυτόχρονα µε την κ. Λαµπίρη): Χριστίνα µου, το δικό µου το 
βιβλίο γαµάει και δέρνει. 
κ. Βλάχου (προς την κ. Λαµπίρη, ενν. για τον κ. Χατζηστεφάνου): Όχι, όχι, νευρίασε, 
νευρίασε και γι’ αυτό µιλάει έτσι. 
κ. Χατζηστεφάνου: Έχω κερδίσει ήδη, Χριστίνα. Ο µόνος τρόπος να κερδίσω 
περισσότερα είναι να πλακωθούµε. Απλά σου δίνω ευκαιρία να µην πλακωθούµε on air 
αλλά δεν την πιάνεις. 
κ. Κοινούσης: Τώρα εγώ µπορώ να συνεχίσω- 
κ. Χατζηστεφάνου: Γέρο! Πήγαινε σπίτι σου! 
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κ. Λαµπίρη: Λοιπόν, εντάξει είναι πολύ επικίνδυνα τα όρια καµία φορά του 
αυθορµητισµού και της µαγκιάς µέχρι την γραφικότητα, κ. Χατζηστεφάνου. 
κ. Χατζηστεφάνου: Ναι, ναι, κοίτα ποια µιλάει µωρή, µια γελοία που βγάζει τα βυζιά 
της στα 50 της. Κοίτα ποια µιλάει. 
κ. Λαµπίρη: 55 παρακαλώ, να τα λέτε σωστά τα χρόνια µου. 
κ. Χατζηστεφάνου: Ρε Λαµπίρη, είσαι πολύ νούµερο κούκλα µου.  
κ. Λαµπίρη: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και για έναν 
ακόµα λόγο. ∆εν είναι ότι µας βλέπει όλος ο κόσµος τώρα το µεσηµέρι και περνάει 
καλά µαζί µας, είναι πόσες εκποµπές θα κάνουν αναπαραγωγή του συγκεκριµένου 
επεισοδίου. Οπότε  και από κει κερδισµένος είστε. 
κ. Χατζηστεφάνου: Μακάρι. «Επώνυµη» λέγετε το βιβλίο και κυκλοφορεί στις 6 του 
µηνός. 
κ. Ρακιτζής: Θέλω να µε ακούσετε λίγο. Πραγµατικά- 
κ. Χατζηστεφάνου: Το τι θέλεις εσύ δεν µε ενδιαφέρει φίλε µου. Τι µου είσαι εσύ για να 
µε ενδιαφέρεις; 
κ. Ρακιτζής: Νοµίζω ότι δεν σε ενδιαφέρει τίποτα σε αυτήν την ζωή. Το µόνο που σε 
ενδιαφέρει είναι να γίνουµε όλοι Χατζηστεφάνου (ο κ. Χατζηστεφάνου παρεµβάλλεται: 
«Είναι να πουλήσω το βιβλίο µου αυτή τη στιγµή, φίλε µου»). Αυτό δεν πρόκειται να 
γίνει ποτέ. ∆ιότι αν εσύ λοιπόν που έχει µια συγκεκριµένη άποψη για την ζωή που λες 
ότι όλοι έχουν µια  αξία, και ιδιαίτερα εσύ έχεις µεγάλη αξία, τότε λοιπόν µην αφαιρείς 
την αξία των άλλων. 
κ. Χατζηστεφάνου: Εγώ έχω περισσότερη αξία από εσένα φίλε µου, αυτό λέω. 
κ. Ρακιτζής ∆εν έχω πρόβληµα σε αυτό εγώ. Ανάλογα που έχεις αξία περισσότερη από 
εµένα. Γιατί κάπου έχω εγώ περισσότερη, κάπου εσύ δεν έχεις. 
κ. Χατζηστεφάνου: Λοιπόν, µόκο και στον πληθυντικό. Μόκο και στον πληθυντικό σου 
είπα. 
κ. Λαµπίρη: Λοιπόν, κ. Χατζηστεφάνου, πάµε σε Fame Story να κάνουµε ένα 
διάλειµµα, να ανασυνταχθούµε και εσείς κυρίως, να δούµε που πάνε τα παιδιά, (ενν. 
τους παίχτες του Fame Story 3), µπορούµε να έχουµε πλάνα, Αλεξάνδρα µου; 
κ. Λαµπίρη ( αναφερόµενη σε παίκτη του «Fame Story 3»): Πάντως, κάτι βρίσκει, κ. 
Χατζηστεφάνου, ο κόσµος και τον κρατά µέσα στο παιχνίδι. 
κ. Χατζηστεφάνου: Ρε συ Χριστίνα, εδώ ο κόσµος πάει και πληρώνει να δει την Στέλλα 
Μπετζεντάκου, πλάκα µου κάνεις; ∆ηλαδή επειδή εκατοµµύρια µύγες µαζεύονται πάνω 
από σκατά,  τα σκατά είναι καλή τροφή; 
κ. Λαµπίρη: Ε, τώρα, γιατί δεν µιλάτε τώρα κόσµια; 
κ. Χατζηστεφάνου: Μα τι είναι τώρα αυτός ο τύπος,  µε συγχωρείς πλάκα µου κάνεις; 
Ένας τυχάρπαστος είναι, τι είναι τώρα, τραγουδιστής είναι; 
κ. Βλάχου: Και εσείς ο ίδιος το αποδεχτήκατε γιατί  µπήκατε κριτής σε αυτό το 
παιχνίδι, το reality. Το αποδεχτήκατε.  
κ. Χατζηστεφάνου: Ενώ εσύ…βρε κοριτσάκι µου άκουσέ να δεις, δεν είναι σοβαρό 
πράγµα το Fame Story, της πλάκας είναι. 
κ. Βλάχου: Εσείς  γιατί πήγατε σε κάτι που δεν είναι σοβαρό; 
κ. Χατζηστεφάνου: Για να βγάλω λεφτά µωρή χαζή! 
κ. Βλάχου: ∆εν είµαι χαζή, ούτε µωρή. 
κ. Λαµπίρη: Γιατί κάνετε χαρακτηρισµούς τώρα; 
κ. Χατζηστεφάνου: ∆εν είσαι χαζή και µωρή; Καλέ βούρλο είσαι για να είσαι 
µεσηµεριάτικα στο Star Channel. Πληρώνεσαι; 
κ. Βλάχου: Εσύ είσαι βούρλο που σε βγάζουµε και σε κάναµε και διάσηµο τώρα.  Άντε! 
κ. Ρακιτζής: κ. Χατζηστεφάνου δεν µας φταίει ο κόσµος σε τίποτα. Λίγο κόσµια να 
µιλάµε. 
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κ. Χατζηστεφάνου: Γιατί να µιλάµε κόσµια φιλαράκο, που νοµίζεις ότι είσαι, στην 
γαλλική πρεσβεία; Σε ένα µπουρδέλο είσαι. 
 
κ. Κρητικός (προς κ. Λαµπίρη): Ξέρεις τι θέλει τώρα ο Χατζηστεφάνου; Ξέρεις τι 
θέλει;  
 κ. Λαµπίρη: Μην το λέτε. 
κ. Κρητικός: Όχι, να σου πω εγώ τι θέλει ο Χατζηστεφάνου τώρα. Για να συνέλθει- 
κ. Χατζηστεφάνου(προς τον κ. Ρακιτζή): Ρε συ το κανάλι στο οποίο δουλεύεις είναι 
γελοίο.  
κ. Ρακιτζής: ∆ηλαδή στη γαλλική τηλεόραση µόνο µιλάνε καλά; Εδώ δεν µπορούν να 
µιλήσουν καλά στην ελληνική; 
κ. Χατζηστεφάνου: Όχι δεν θέλω να µιλήσω καλά. 
κ. Βλάχου: Να πάτε στην Γαλλία, κ. Χατζηστεφάνου. 
κ. Ρακιτζής: Σας παρακαλώ κ. Χατζηστεφάνου. Είστε ένας άξιος συνοµιλητής 
χαµηλώστε λίγο τους τόνους και προχωράµε. 
κ. Χατζηστεφάνου: Όταν µου λέει µια γελοία εκεί κάτι µαλακίες για το Fame Story, δεν 
µιλάω σοβαρά, είναι µια ηλίθια και τη βρίζω. Οι ηλίθιοι θα την ακούνε. 
κ. Λαµπίρη: Μόνο εµένα να βρίζετε, κ. Χατζηστεφάνου και κανέναν άλλον. 
κ. Χατζηστεφάνου: Γιατί είσαι ηλίθια Χριστίνα µου; Εσύ Χριστίνα µου παίρνεις όσα 
λεφτά παίρνουν εκεί µέσα µαζεµένοι όλοι αυτοί, άρα είσαι η πιο έξυπνη.  
κ. Λαµπίρη: Και παραπάνω µπορώ να σας πω. 
κ. Χατζηστεφάνου: Και παραπάνω. Οπότε άσε να το παίζει ηλίθια σε µένα. 
κ. Λαµπίρη: Εµένα µπορείτε να µε βρίσετε όσο θέλετε, είναι η δουλειά µου εξάλλου γι’ 
αυτό πληρώνοµαι τόσο καλά, για να µε βρίζουν. 
κ. Χατζηστεφάνου: Να µην αφήνεις τις κακοµοίρες να µου µιλάνε. Το ότι αυτά είναι 
θύµατα  της ψωναρίας και εσύ τις εκµεταλλεύεσαι, δεν µε αφορά εµένα. 
κ. Λαµπίρη: Τώρα θέλετε να το χαλάσουµε, θέλετε να κλείσουµε την επικοινωνία; Αυτό 
προσπαθείτε να κάνετε; Κρίµα δεν είναι; 
κ. Κρητικός:  Να σου πω, ξέρεις πως θα συνέλθει αυτός ο άνθρωπος; (κ. Λαµπίρη: 
«Προσέξτε τι θα πείτε.») Να βγαίνει κάθε µέρα από το σπίτι του και να τρώει 
γιαουρτώµατα και κλωτσιές, να δεις σε δυο µέρες πως ψαρώνει  και του φύγει και η 
µαγκιά και τα πίσω και τα µπροστά. 
κ. Χατζηστεφάνου: Κοίτα τον µαλάκα που βγήκε ένας συγγραφέας να µιλήσει για 
λογοτεχνία και θέλει να µε γιαουρτώσει.  
κ. Κρητικός Αϊ µωρή, τρελή. 
κ. Χατζηστεφάνου: Κοίτα τον Ελληνάρα ρε, κοίτα τον  γύφτο! Ώρε Ελληνάρες,  καλά 
κάνουν και θα σας φάνε ζωντανούς, βρε! 
κ. Κρητικός: Μωρέ Ελληνάρας είµαι, και χωριάτης είµαι, και βλάκας είµαι, και ότι θες 
είµαι. Εσύ τι είσαι ρε που ζεις σε αυτήν την χώρα; Και δεν πας να ζήσεις σε µιαν άλλη 
χώρα; 
κ. Χατζηστεφάνου:…φασιστόµουτρο που θέλεις να µε γιαουρτώσεις,  σκατοµαλάκα, 
άντε µωρέ νούµερο µαλάκα από κει χάµω, που µε απειλείς κιόλας, µουνόπανο. 
κ. Λαµπίρη (προς το control): Μπορούµε να κλείσετε τουλάχιστον το µικρόφωνο 
παρακαλώ πάρα πολύ; 
κ. Κρητικός (προς τον κ. Χατζηστεφάνου): Ε, τρελοκοµείο! Σαχλαµάρα! 
κ. Βλάχου (προς τον κ. Χατζηστεφάνου): Καραγκιόζη, ε Καραγκιόζη! 
κ. Κρητικός (προς τον κ. Χατζηστεφάνου): Ρε, αϊ σιχτίρ από κει!» 
 
Και εν τέλει ο κ. Χατζηστεφάνου είπε: «Νοµίζεις ότι εµένα µε ενδιαφέρει τί θα 
γίνουν αυτά τα κωλόπαιδα φίλε µου; Χεσµένα τα έχω. ∆εν πάνε να ψοφήσουν όλα 
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τους; Το βιβλίο µου θέλω να πουλήσω». Αναφισβητήτως πρόκειται περί εκποµπής 
υποβαθµισµένης, µή ανταποκρινοµένης στην υπό της προαναφερθείσης διατάξεως 
του Συντάγµατος επιβαλλοµένη ποιότητα. Πλέον τούτου η τηλεπαρουσιάστρια, 
καίτοι είχε καθήκον να προστατεύσει τα συµµετάσχοντα πρόσωπα , παρέλειψε τούτο 
µε αποτέλεσµα την ανταλλαγή προσβλητικών και οξέων χαρακτηρισµών µεταξύ των 
συµµετασχόντων στην εκποµπή. Η τηλεπαρουσιάστρια ανέχθηκε αυτή την 
ανταλλαγή υβριστικών χαρακτηρισµών για περίπου 15΄  της ώρας και µόνον κατά τα 
τελευταία 5΄  της συζητήσεως επεχείρησε να επαναφέρει τον κ. Χατζηστεφάνου στην 
τάξη. Η συγκεκριµένη εκποµπή προβλήθηκε µε τη σήµανση «κατάλληλο-επιθυµητή 
η γονική συναίνεση». ΄Οµως η εκποµπή αναµφιβόλως ήταν ακατάλληλη για 
ανηλίκους κάτω των 15 ετών και ήταν ικανή να επιδράσει αρνητικώς στην ηθική και 
πνευµατική ανάπτυξη αυτών. Εποµένως δεν θα έπρεπε να προβληθεί στην ως άνω 
ζώνη παιδικής τηλεθέασης, αλλά θα έπρεπε να προβληθεί µε την ένδειξη «κατάλληλη 
για ανηλίκους άνω των 15 ετών» και στην αντίστοιχη ζώνη από 22:30, ειδικώς δε την 
Παρασκευή, Σάββατο και την προηγουµένη αργιών από της 23ης ώρας και εκείθεν. 
Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η 
διοικητική κύρωση του προστίµου. 

 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 12,1 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,  
της εξ 101.186.262 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εξ 
20.720.927.188 δραχµών ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις 8/10.7.2002, 42/1.8.2002, 76/14.10.2002, 77/22.10.2002, 116/3.12.2002, 
117/3.12.2002, 119/10.12.2002, 126/17.12.2002,  174/4.2.2003, 178/11.2.2003, 
206/1.4.2003, 300/24.6.2003, 329/22.7.2003, 345/29.7.2003, 355/23.9.2003, 
356/30.9.2003, 357/30.9.2003, 390/10.12.2003, 15/20.1.2004, 18/27.1.2004, 
50/17.2.2004, 51/17.2.2004, 105/20.4.2004, 127/11.5.2004, 168/9.6.2004, 
187/22.6.2004, 247/28.7.2004, 291/12.10.2004, 355/16.11.2004, 356/16.11.2004, 
405/21.12.2004, 1/4.1.2005, 56/15.2.2005, 75/3.3.2005 διάφορες κυρώσεις, το εν 
λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  30.000 ευρώ.  
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό STAR CHANNEL – ΝΕΑ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 30.000 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 «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει στο Ταύρο Αττικής, 
στην οδό ∆ήµητρος 37, µε ΑΦΜ 094281721, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 
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2. Του Καρόλου Αλκαλάι του Νισήµ, κατοίκου Ταύρου Αττικής, στην οδό 
∆ήµητρος 37, µε ΑΦΜ 015603551, ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Πρόεδρο ∆.Σ. και 
νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 3η  Μαρτίου 2005. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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