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Σήµερα ηµέρα Πέµπτη 28  ∆εκεµβρίου  2006 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. Απόντες ο Γιάννης 
Παπακώστας και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης. 

 
 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από των κρατικών τηλεοπτικών σταθµών ΝΕΤ, ΕΤ-1 και 
ΕΤ-3  της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε,. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 19η ∆εκεµβρίου 2006. 

 
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 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 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 το ειδικό σύµβολο 
µεταδίδεται επί της οθόνης σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος ή σε καθορισµένο 
τµήµα αυτής.  
 
ΙΙΙ. 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. 
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Β. Αιτιολογικό 
 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία µε την επωνυµία ΕΡΤ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του κρατικού τηλεοπτικού 
σταθµού ΝΕΤ, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από 
µαγνητοταινία της εκποµπής «Η Ζωή είναι παιχνίδι» που προβλήθηκε από τον 
τηλεοπτικό σταθµό την 7.11.2006 και από ώρας 16:00 έως 18:00, µεταδόθηκαν 
µεταξύ άλλων τα ακόλουθα:   
- ΄Αννα ∆ρούζα: Βεβαίως, υπάρχει και η κλασική ερώτηση, κάθε φορά γίνεται αλλά 
ισχύει φαίνεται, κι είναι έτσι αρκετά στην ελληνική νοοτροπία, για το πρωκτικό σεξ, 
αν κάνει κακό στον οργανισµό την στιγµή που η συγκεκριµένη τηλεθεάτρια δεν το 
επιθυµεί κιόλας 
- Θάνος Ασκητής: όχι, αλλά αν δεν το επιθυµεί δεν θα το κάνει. 
- ΄Αννα ∆ρούζα: ο άντρας το ζητά έντονα 
- Θάνος Ασκητής: όχι, δεν θα το κάνει αν δεν το επιθυµεί. Πολλές φορές η γυναίκα 
παραχωρεί τον εαυτόν της για να ικανοποιήσει τον άντρα της. Για όσους κάνουν 
πρωκτικό σεξ, παρότι πράγµατι ο πρωκτός δεν είναι µια περιοχή που συσχετίζεται µε 
την γενετήσια λειτουργία της γυναίκας και του άνδρα, είναι έξω από την φύση και 
πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες αυτού του είδους ότι το προφυλακτικό είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση…..το AIDS πρωκτικά είναι κίνδυνος- θάνατος…..ενώ η 
κολπική συνουσία ως έναν βαθµό προφυλάσσεται. 
- ΄Αννα ∆ρούζα: γιατί οι άνδρες το αναζητούν αυτό, εφόσον είναι έξω από την φύση; 
- Θάνος Ασκητής: γιατί δίνει µεγαλύτερη ηδονή…..διότι ο κόλπος θεωρείται από τον 
άνδρα πια ως ένα όργανο που το έχει κατακτήσει. Ο πρωκτός δηµιουργεί 1 
φαντασίωση αλλά θα’ λεγε κανείς και σε µια γλώσσα αναλυτική το σύνδροµο της 
υποταγής, ένα είδος εξουσιαστικής σεξουαλικής ικανοποίησης…..Η περιοχή του 
πρωκτού είναι φιλήδονη και στον άνδρα, δηλαδή και ο άνδρας έχει ερεθισµό στην 
περιοχή αυτή. 
- ΄Αννα ∆ρούζα: ισχύει το ίδιο για το στοµατικό σεξ; 
- Θάνος Ασκητής: ναι βέβαια, το στοµατικό σεξ είναι πολύ πιο φαντασιωτικό και για 
την γυναίκα και για τον άνδρα, δίνει ικανοποίηση και στους δύο, στο αίσθηµα της 
προσφοράς. Ο άνδρας γοητεύεται ως σκηνική εικόνα και η γυναίκα ως συµµετοχική 
εικόνα. 
 
 
Πρόκειται περί εκποµπής η οποία υλοποιήθηκε µε συµµετοχή ψυχιάτρου νευρολόγου 
καθηγητού ψυχιατρικής του Πανεσπιστηµίου Αθηνών ο οποίος απήντησε σε 
ερωτήσεις της τηλεπαρουσιάστριας σχετικές µε την ερωτική ζωή των ανθρώπων.  Η 
όλη εκποµπή, παρότι ασχολήθηκε και µε σεξουαλικές ιδιορρυθµίες, υλοποιήθηκε µε 
σοβαρότητα, πλην όµως δεν ήταν κατάλληλη για ανηλίκους και εποµένως δεν έπρεπε 
να προβληθεί σε ώρα παιδικής τηλεθέασης.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται 
όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό, η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  
Μειοψήφησε ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης κατά τον οποίο δεν θα έπρεπε 
να επιβληθεί καµία διοικητική κύρωση. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει στους κρατικούς τηλεοπτικούς σταθµούς ΝΕΤ, ΕΤ-1 και ΕΤ-3 της 
εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε, τη διοικητική κύρωση συστάσεως, όπως µη προβάλει εκποµπές 
µε θέµατα σεξουαλικών ιδιορρυθµιών σε ζώνη παιδικής τηλεθέασης, µε απειλή 
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 28η ∆εκεµβρίου 2006. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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