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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 29 Μαρτίου 2005 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, 
Ροδόλφος Μορώνης. Απόντες ήταν ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος 
Χαραλάµπης και το µέλος Νέστωρ Κουράκης, 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 7.2.2005 
αίτηση θεραπείας της ∆ηµοτικής Επιχειρήσεως Ραδιοφωνίας ∆ήµου 
Ηρακλείου Αττικής ιδιοκτήτριας του τοπικού ραδιοφωνικού σταθµού 
“ΡΑ∆ΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» κατά της 408/21.12.2004 κυρωτικής αποφάσεως 
αυτού. 

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

 
 

      3.      Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 
Ι.  Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. 
ΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόµιµη λειτουργία των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή ραδιοφωνικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
 
 
Αιτιολογικό 
 
Εν προκειµένω µε την 408/21.12.2004 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν δεκτά τα ακόλουθα 
πραγµατικά περιστατικά: «Κατά την 15.7.2004 και από της 23:00 έως της 01:00 ώρας 
της εποµένης ηµέρας πραγµατοποιήθηκε ραδιοφωνική εκποµπή από το ραδιοφωνικό 
σταθµό του αιτούντος, απευθυνοµένη κατά κύριο λόγο σε οµοφυλοφίλους, κατά την 
οποία η παρουσιάστρια της εκποµπής Μαρία Cyber είπε τα εξής:  
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«ΜΑΡΙΑ CYBER (Ενόσω ακούγονται µουσικά κοµµάτια): Καλησπέρα στη gay  
Αθήνα. Καλησπέρα στις αδελφές, στις λεσβίες, στις trans, στις bisexual που µας 
ακούνε. Καλησπέρα στην Αθήνα των Ολυµπιακών. Καλησπέρα στην Αθήνα των 
ευρωπαϊκών πρωταθλητών. Καλησπέρα από το  «Athens gay lesbian show». Στο 
µικρόφωνο η Μαρία Cyber, µέχρι το ρολόι να δείξει 1:00, µε µια καθυστέρηση οκτώ 
λεπτών. Να είναι καλά ο κ. ταξιτζής που µε έφερε γρήγορα Καλλιθέα - Ν. Ηράκλειο. 
Και αυτός είναι πρωταθλητής. Καλησπέρα και σε αυτόν. 
«Να σας πούµε ότι έχουµε νέα για το τι θα παίξει στους αγώνες. Σήµερα γίνεται ένα 
πάρτι για υγρά κοριτσάκια. Girls get wet λοιπόν στο µπαρ «Τρολ», το ακούτε το 
σποτάκι κάθε µισή ώρα. Και σας το λέµε τώρα για όσες κοπελίτσες το ακούσετε, να 
προλάβετε να πάτε. Θα µας βρείτε και εµάς εκεί µετά τη µία. Σήµερα είναι, δυστυχώς 
αυτή η εκποµπή είναι µία φορά την εβδοµάδα οπότε πρέπει να τα λέµε...» 
ΜΑΡΙΑ CYBER: «Έχουµε ένα υπέροχο γλυκύτατο αγοράκι αρκετά συναισθηµατικό, 
το οποίο ψάχνει για  παρεούλα για σήµερα το βράδυ, για αύριο το βράδυ, για 
µεθαύριο το βράδυ. Το όνοµα του είναι Γιώργος και το κινητό του το έχουµε εδώ. Αν 
θέλετε και εσείς παρεούλα, στέλνετε «gayfm» κενό, το µήνυµα σας στο 4524, λέτε 
περίπου τι ψάχνετε, πως είστε, τι θέλετε, βλέπουµε εµείς το κινητό σας και µετά 
όποιος µας πάρει τηλέφωνο στο (αριθµός τηλεφώνου του σταθµού) το δίνουµε και 
γνωρίζεστε κατευθείαν. 
Με πήρε και ο Βαγγελάκης τώρα τηλέφωνο και µου είπε «εσύ θα παντρέψεις κόσµο 
µε το που θα επιτραπούν  οι gay γάµοι. Ο Λίο Καλοµηνάς από το «10%» σε 
συνέντευξή του σε αυτό το τεύχος του γαλλικού gay περιοδικού “Ti”, που µέσα έχει 
συνέντευξη του κ. Πολ Σοφιανού, του Κωνσταντίνου από την «Πρωτοβουλία 
οµοφυλόφιλων ενάντια στην καταπίεση», του κ. Βαλλιανάτου, δικιά µου, και του Λίο 
Καλοµηνά από το «10%» . Είπε λοιπόν ο Λίο ότι όταν όλη η Ευρώπη, µιλά για gay 
γάµους εδώ οι περισσότεροι gay  µένουν µε τους γονείς τους και έχουν πρόβληµα που 
θα πάνε να το κάνουν. Πόσο αυτό απέχει από το να πας να παντρευτείς; Πρώτα λες 
να µείνω µόνος µου και µετά να πάω να παντρευτώ. Πολύ σωστή παρατήρηση.  Το 
καινούργιο τεύχος «10%» έχει  κυκλοφορήσει, το «∆έον» φυσικά έχει κυκλοφορήσει, 
µε ένα µεγάλο αφιέρωµα για τους gay ολυµπιακούς αγώνες, µιας και εµείς εδώ 
έχουµε τους άλλους ολυµπιακούς, τους συνηθισµένους ολυµπιακούς. Έχουµε ήδη 
από αυτήν εδώ την συγκεκριµένη εκποµπή κάνει ένα µικρό αφιέρωµα για τους gay 
ολυµπιακούς αγώνες, περιµένουµε να έρθουνε οι ολυµπιακοί στις 13, Παρασκευή για 
να κάνουµε ένα πολύ µεγάλο αφιέρωµα για τους gay ολυµπιακούς και πολλά άλλα θα 
σας τα πω.» 
ΜΑΡΙΑ CYBER :«Μία άλλη ∆έσποινα που δεν έχει γυναίκα και ψάχνει, η οποία και 
είναι 19 χρονών και ψάχνει για  κάποια κοπελίτσα από  19-24 χρονών. Έχουµε εδώ το 
κινητό της. Για όποια κοπελίτσα νιώθει και αυτή µόνη και είναι από 19-24 και θέλει 
να γνωρίσει τη ∆έσποινα να πάρει στο (αριθµός τηλεφώνου σταθµού) να της 
δώσουµε το τηλέφωνο της ∆έσποινας. «Gayfm», κενό, το µήνυµά σας για gay και 
lesbian αφιερώσεις.» 
ΜΑΡΙΑ CYBER (διαβάζει και σχολιάζει µήνυµα ακροατή): «∆εν έχω πρόβληµα µε 
τους gay και ελπίζω ούτε και εσείς µε µένα. Με λένε ∆ηµήτρη και µου αρέσουν οι 
λεσβίες. Είµαι 19 χρονών, είµαι πολύ εµφανίσιµος και είµαι από Ν. Ηράκλειο. Και να 
δώσω το κινητό του, -µην ετοιµάζεστε- όχι σε άντρες. ∆ηµητράκη µου αν µία gay-
lesbian εκποµπή γνώριζε straight αγοράκια που γουστάρουν λεσβίες, νοµίζω θα είχε 
απογειωθεί αυτή η εκποµπή γιατί όλοι οι άντρες σε αυτόν τον πλανήτη τρελαίνονται 
για λεσβίες. Είναι ένα απίστευτο πράγµα. Όλοι οι άντρες. ∆εν αποτελείς καµία 
εξαίρεση, παρόλα αυτά, όποιο κοριτσάκι ακούει και γουστάρει να γνωρίσει τον 
∆ηµήτρη ο οποίος είναι 19 χρονών και πολύ εµφανίσιµος, ας πάρει στο (αριθµός 
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τηλεφώνου σταθµού)  να δώσουµε το τηλέφωνο. Αν αυτό  το κοριτσάκι γουστάρει να 
γνωρίσει όµως ένα άλλο κοριτσάκι, τη ∆έσποινα, ας ξαναπάρει σε αυτό το τηλέφωνο, 
µας λέει τα γούστα του, έχουµε εδώ τηλέφωνα και δίνουµε. Και αν αγοράκι 
γουστάρει αγοράκι έχουµε το τηλέφωνο του Γιώργου». 
Σχόλιο της κ. Μαρίας CYBER στο µουσικό κοµµάτι («Έτσι είµαι εγώ», µε την 
τραγουδίστρια  «Ηρώ») που ακούγεται  από τον σταθµό: 
ΜΑΡΙΑ CYBER : «∆εν µπορώ, θα το  πω. Αυτό το κοµµάτι λέει, που λατρεύουν όλες 
οι λεσβίες και η κούκλα εδώ πέρα η Ηρώ τραγουδάει «έτσι είµαι εγώ και δεν θέλω να 
αλλάξω», καλά θα είναι στις συνεντεύξεις της να δηλώνει πώς ακριβώς είναι και να 
µην δηλώνει άλλα αντί άλλων». 
ΜΑΡΙΑ CYBER (διαβάζει και σχολιάζει µήνυµα ακροατή): «Κάποια µέρα λέει, θα το 
κάνουµε λαµπόγυαλο. Ο ναζισµός ζει. Αυτό το έστειλαν τώρα το µήνυµα.» 
ΜΑΡΙΑ CYBER: «Φαντάζοµαι ότι αυτός που το έγραψε είναι άντρας. Ελπίζω να 
περνάει πάρα πολύ καλά να είναι ευτυχισµένος από  τη ζωή του και να αφήσει και 
τους υπόλοιπους να περνάνε καλά. Και να µην έχει απωθηµένα µε κανέναν σε αυτόν 
τον πλανήτη και αν θέλει να πάει να τιµωρήσει κάποιους να σκεφτεί την τσέπη του, 
να σκεφτεί αν έχει λεφτά, να σκεφτεί αν µπορεί να κάνει αυτά που θέλει στη ζωή του, 
να σκεφτεί αν έχει δίπλα του την γκόµενα που γουστάρει. Γενικά ας ασχοληθεί µε το 
να  είναι αυτός λίγο καλύτερα αντί να επιτίθεται στον οποιοδήποτε. Επίσης του 
αφιερώνουµε αυτό το τραγούδι και ελπίζουµε να απολαµβάνει τη µουσική µας αφού 
ακούει την εκποµπή µας. Και να µας πει και το όνοµά του να του αφιερώνουµε 
προσωπικά. Όσο για το αν ο ναζισµός ζει, το ξέρουµε και το  βλέπουµε καθηµερινά. 
Φυσικά και ζει και ο ναζισµός ζει και η αυταρχικότητα ζει και όλα τα κακά σε αυτόν 
τον πλανήτη ζουν. Τα καλά δεν ζουν. Και µόλις αποφασίσαµε, ένα τελευταίο σχόλιο, 
τον καλούµε, είναι ευπρόσδεκτος εδώ στην εκποµπή να του δώσουµε και µικρόφωνο 
και να αναπτύξει, να µην πληρώνει και τα sms να µας τα πει εδώ τις απόψεις του να 
κάνουµε µια ωραία κουβεντούλα, να κεράσουµε και ποτάκι». 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι προ και µετά  την ανωτέρω εκποµπή πραγµατοποιήθηκαν 
διαφηµίσεις του µπαρ «Τρόλ» για οµοφυλόφιλους και λεσβίες, καθώς και για 
προφυλακτικά «στοπ». Πρόκειται αναµφισβητήτως περί υποβαθµισµένης εκποµπής, 
η οποία δεν ανταποκρίνεται στην εκ του προαναφερθέντος άρθρου του Συντάγµατος 
αξιουµένη ποιότητα. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί η κύρωση 
του προστίµου. 
Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά έχει επιβληθεί στον ως άνω ραδιοφωνικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου των 5.000 ευρώ. Από τους ισχυρισµούς 
του εκπροσώπου του αιτούντος και των υφισταµένων στοιχείων δεν προέκυψαν 
περιστατικά διάφορα από εκείνα που έγιναν δεκτά µε τη κυρωτική απόφαση και 
εντεύθεν δε συντρέχει λόγος ανακλήσεως της εν λόγω αποφάσεως. Η υπό κρίση 
αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την από 7.2.2005 αίτηση θεραπείας της ∆ηµοτικής Επιχειρήσεως 
Ραδιοφωνίας ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής ιδιοκτήτριας του τοπικού ραδιοφωνικού 
σταθµού “ΡΑ∆ΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» κατά της 408/21.12.2004 κυρωτικής αποφάσεως 
αυτού. 
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Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 29η  Μαρτίου 2005. 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
 
 

 4


