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           Σήµερα ηµέρα Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.  
 
 
 

Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

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

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 24η  Φεβρουαρίου 2009. 

 
1. 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 οποίος έχει σκοπό τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει 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. 
 
II. Το άρθρο 8 παρ. 3 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο όλα τα τηλεοπτικά 
προγράµµατα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε τον βαθµό της δυσµενούς 
επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στην προσωπικότητα και στην εν 
γένει ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων, γι΄αυτό σε κάθε κατηγορία 
αντιστοιχεί ένα ειδικό σύµβολο, το οποίο µεταδίδεται επί της οθόνης, σε όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος, ή σε καθορισµένο τµήµα αυτής. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς 
οφείλουν να µην µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη 
σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. 
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IV. 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. 
 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού ALTER CHANNEL, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής TV WEEKEND της 24.1.2009 
από ώρας 13:45 έως 16:15, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Σήµανση: 2ης κατηγορίας (κατάλληλο-επιθυµητή η γονική συναίνεση). 
∆ιάρκεια επεξήγησης: κατά την έναρξη για  30 δευτερόλεπτα. 
∆ιάρκεια σήµανσης: κατά την έναρξη περίπου για 2 λεπτά, µετά την 1η διακοπή για 
διαφηµιστικό διάλειµµα επί 2 λεπτά, µετά την 2η για 2 λεπτά, µετά την 3η για 1 λεπτό, µετά 
την 4η διακοπή για 1 λεπτό. Η σήµανση πέφτει σε διαφηµίσεις ένθετες, σε φόντο της 
εκποµπής πριν αυτή επανέλθει από το διαφηµιστικό διάλειµµα. 
Παρουσιάστρια: κ. Βάσια Λόη 
Πριν τη διακοπή για το 1ο διαφηµιστικό διάλειµµα περνά κατά διαστήµατα κυλιόµενη ταινία 
στο πάνω µέρος της οθόνης (1η ένδειξη DVD 0:05:13): ∆είτε σε λίγο στο «TV Weekend»: Η 
δυναµική επιστροφή της «Στιγµής της αλήθειας». Οι ερωτήσεις που σόκαραν. Οι απαντήσεις 
που πάγωσαν το κοινό. Η συγκίνηση της Ευγενίας Μανωλίδου και ο σάλος που προκάλεσε το 
σκληρό ριάλιτι τηλεπαιχνίδι. 
Πριν το 1ο διαφηµιστικό διάλειµµα, προβάλλεται «προσεχώς» το απόσπασµα από την 
εκποµπή «Η στιγµή της αλήθειας» (ένδειξη DVD 0:15:14). Λεζάντα: «Σε λίγο στο TV 
Weekend: Σάλος για τη Στιγµή της Αλήθειας» 
Σπηκάζ: Η δυναµική επιστροφή της Στιγµής της Αλήθειας. Οι ερωτήσεις που σόκαραν. Οι 
απαντήσεις που πάγωσαν το κοινό. Η συγκίνηση της Ευγενίας Μανωλίδου και ο σάλος που 
προκάλεσε το σκληρό ριάλιτι τηλεπαιχνίδι. Κατά τη διάρκεια του σπηκάζ προβάλλονται πλάνα 
από την εκποµπή «Η Στιγµή της Αλήθειας» της 22ης Ιανουαρίου 2009 συνοδεία µουσικής 
υπόκρουσης. 
14:45 (ένδειξη DVD 1:00:30) Λεζάντα: «Η επιστροφή της «Στιγµής της Αλήθειας». Οι 
σκληρές ερωτήσεις, οι αναπάντεχες απαντήσεις και η συγκίνηση της Μανωλίδου». 
Παράλληλα µε τον σχολιασµό στο στούντιο και µε το σπηκάζ στη συνέχεια προβάλλονται σε 
µέρος της οθόνης πλάνα από το εν λόγω επεισόδιο της εκποµπής.  
Σπηκάζ: «Η Στιγµή της Αλήθειας» επέστρεψε. Πιο σκληρή. Προβάλλεται το κάτωθι 
απόσπασµα από την εκποµπή: «Θα δεχόσουν 5 εκατοµµύρια ευρώ αν αυτό σήµαινε ότι ο 
πατέρας σου θα έχανε 5 χρόνια από τη ζωή του;» Παίκτης προς τον πατέρα του: Κοίταξέ µε 
µία φορά, όταν ρωτάει για σένα κοιτάς συνέχεια κάτω, κοίταξέ µε µια φορά. ∆έξου ό,τι 
ακούσεις, ό,τι άκουσες πριν. Μην κοιτάς κάτω, αποφεύγεις. 
Σπηκάζ: Πιο διεισδυτική. Προβάλλεται η  κάτωθι ερώτηση της εκποµπής: «Αποφεύγεις να 
φέρνεις κόσµο στο σπίτι σου επειδή ντρέπεσαι να δουν που µένεις». 
Σπηκάζ: Και µε την παρουσιάστρια Ευγενία Μανωλίδου να λυγίζει, σε ένα συναισθηµατικό 
ξέσπασµα στο οποίο οµολογουµένως δεν µας είχε συνηθίσει. Προβάλλεται το κάτωθι 
απόσπασµα από την εκποµπή: «Θα «έτρωγες» µια σφαίρα….(η παρουσιάστρια δακρύζει 
καθώς διατυπώνει την ερώτηση και σχολιάζει «Συγνώµη, είµαι λίγο...» 
Σπηκάζ: Ο παίκτης ήταν έτοιµος για όλα και συντελεστές της εκποµπής άδραξαν την ευκαιρία. 
Ένας εκπρόσωπος της γενιάς των 700 ευρώ πού θα έφτανε και τι θα θυσίαζε για τα χρήµατα 
και το ποσό των 100.000 ευρώ που τελικά κέρδισε; Προβάλλονται οι κάτωθι ερωτήσεις  της 
εκποµπής: «Αν έβρισκες ένα µεγάλο χρηµατικό ποσό θα τα παρέδιδες στην αστυνοµία», 
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«Έχει περάσει από το µυαλό σου να κλέψεις χρήµατα», «Έχεις προσπαθήσει να γίνεις 
συνοδός κυριών», «Έχεις σκεφτεί ποτέ να έχεις σεξουαλικές σχέσεις µε γυναίκα προκειµένου 
να σε βοηθήσει επαγγελµατικά». 
Σπηκάζ: Οι θετικές απαντήσεις ανεβάζουν το ποσό και αµέσως ανέβηκε και η διάθεση 
εισβολής στην προσωπική ζωή, την οικογένεια και τις σχέσεις µέσα σε αυτήν. Προβάλλονται οι 
κάτωθι ερωτήσεις της εκποµπής: «Σε βολεύει να κατηγορείς τον πατέρα σου για την 
κατάσταση της οικογένειάς σας», «Θα εγκατέλειπες την οικογένειά σου για 1 εκατοµµύριο 
ευρώ». 
Σπηκάζ: Η Ευγενία Μανωλίδου παραµερίζει την ψυχρότητα που επιβάλλει ο ρόλος της και 
συγκινείται. Οι λέξεις βγαίνουν δύσκολα. Προβάλλεται το κάτωθι απόσπασµα από την 
εκποµπή: «Θα «έτρωγες» µια σφαίρα για να σώσεις τη µητέρα σου (η παρουσιάστρια δακρύζει 
καθώς διατυπώνει την ερώτηση και σχολιάζει «Συγνώµη, είµαι λίγο συγκινηµένη». 
Σπηκάζ: Ακόµη και η µάνα του παίκτη αντιδρά. ∆εν θέλει να δει τον γιο της να απαντά σε µια 
ερώτηση που την αφορά και πατάει το κουµπί. Προβάλλεται η κάτωθι δήλωση της µητέρας 
του παίκτη από την εκποµπή: ∆εν ήθελα να ακούσω εγώ αν το παιδί µου θα πέθαινε για να 
σώσει εµένα. 
Σπηκάζ: Η Ευγενία Μανωλίδου δήλωσε στον «Πρωινό Καφέ» πόσο ενθουσιασµένη είναι µε το 
νέο ύφος της εκποµπής. Αυτή τη φορά έδειξε να νιώθει απόλυτα ικανοποιηµένη µε το 
αποτέλεσµα. Προβάλλονται οι κάτωθι δηλώσεις της κ. Μανωλίδου στην εκποµπή «Πρωινός 
Καφές»: Είναι πολύ δυνατά επεισόδια µε ανθρώπους πλέον εντελώς συνειδητοποιηµένους γιατί 
έχουν δει το παιχνίδι., ξέρουν τι έχουν να αντιµετωπίσουν…Βλέποντας τι γίνεται εκτός  
παιχνιδιού και στην πραγµατική ζωή και το πόσο ύπουλα κινούνται όλα, «Η Στιγµή της 
Αλήθειας» είναι κάτι τόσο ξεκάθαρο, τόσο δηµοκρατικό… 
Σπηκάζ: Αλλά και ο παίκτης δεν έδειξε να µετανιώνει ούτε στιγµή για την συµµετοχή του. 
Μάλιστα παραδέχτηκε ότι οι σχέσεις στην οικογένειά του καλυτέρευσαν και λίγο. 
Προβάλλονται οι κάτωθι δηλώσεις του παίκτη στην εκποµπή «Πρωινός Καφές»: 
Παρουσιάστρια: Είσαι ο άνθρωπος που πάντα λες την αλήθεια µε όποιο κόστος;  
Παίκτης: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να είµαι καθαρός.  
Παρουσιάστρια: Όταν κάνεις ένα παιδί όµως και πες π.χ. έπαίζε αυτήν την ερώτηση και σου 
έλεγε «ναι, θα έκοβα 5 χρόνια»,  πώς θα αισθανόσουν; ∆εν θα ήταν…;  
Παίκτης: Αν είχα κάνει τα λάθη που έκανε ο πατέρας µου, θα το δεχόµουν.  
Σπηκάζ: Η ίδια η κυρία Μανωλίδου δείχνει ενθουσιασµένη από το αποτέλεσµα και υπόσχεται 
ακόµα περισσότερες αποκαλύψεις στα επόµενα επεισόδια. Προβάλλεται η κάτωθι δήλωση της 
κ. Μανωλίδου από την εκποµπή: Ελπίζω να µπορέσεις να πραγµατοποιήσει τα όνειρά του και 
κυρίως εύχοµαι να αποκαταστήσει τις σχέσεις του µε όλα τα µέλη της οικογένειάς του. 
Σπηκάζ: Ο στόχος επετεύχθη και τα 100.000 ευρώ πήγαν στην τσέπη του παίκτη. Τα 
συµπεράσµατα δικά σας. 
Κατά τον σχολιασµό στο στούντιο που διαρκεί 4 λεπτά αναφέρεται ο  εξής διάλογος: 
(ένδειξη DVD 1:07:10): ∆ρούτσα: Για µένα αυτή η εκποµπή δεν θα έπρεπε να προβάλλεται 
στις δέκα η ώρα το βράδυ. 
Λόη Υπάρχει όµως η σήµανση Εύη µου και γι’ αυτό δεν µπορούµε αυτήν την ώρα να παίξουµε 
τις απαντήσεις. Βλέπεις ότι είχαµε µόνο τις ερωτήσεις. Θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον να 
είχαµε τις απαντήσεις του παίκτη που ήταν όλες θετικές, από ό,τι ξέρω γι’ αυτό και κέρδισε το 
ποσό των 100.000 ευρώ. 
15:42 (ένδειξη 1:57:36) Ο κ. Περρής επί 4 λεπτά σχολιάζει το συγκεκριµένο επεισόδιο της 
«Στιγµής της Αλήθειας» µε παράλληλη προβολή αποσπασµάτων του επεισοδίου σε µέρος της 
οθόνης. Λεζάντα: «Ο Βαγγέλης Περρής σχολιάζει τη «”Στιγµή της Αλήθειας”».  
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Με την υπ΄αριθµ. 601/25.11.2008 απόφαση του Ε.Σ.Ρ. έχει επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο ANTENNA TV η διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 200.000 ευρώ για την προβολή της εκποµπής µε τον διακριτικό τίτλο 
Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.  Η εκποµπή αυτή είχε προβληθεί µε την ένδειξη 
«ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» και εποµένως δεν 
µπορούσε να µεταδοθεί σε ζώνη παιδικής τηλεθέασης, καθώς και 30 λεπτά πριν και 
µετά την ζώνη.  Παρά ταύτα ο τηλεοπτικός σταθµός κατά την 24.1.2009 προέβαλε 
τµήµα της εκποµπής από της  13:45 έως της 16:15, δηλαδή σε χρόνο παιδικής 
τηλεθέασης.  Είναι αληθές ότι η προβολή αυτού του τµήµατος πραγµατοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια συζητήσεως για ζητήµατα της επικαιρότητος, τούτο όµως δεν 
δικαιολογεί την εκποµπή αυτού του τµήµατος της επίµαχης εκποµπής σε ζώνη 
παιδικής τηλεθέασης.   Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος 
Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη και η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη 
κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική 
κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL. την διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως µη προβάλλει σε ζώνη παιδικής τηλεθέασης πρόγραµµα µε την 
ένδειξη «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ», µε απειλή 
επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.  
 
 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η  Μαρτίου 2009. 

  
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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