
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  11//44..11..22000055  

 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 4 Ιανουαρίου 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 Γιάννης 
Παπακώστας, Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης.  

 
UIστορικό-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 21P

η
P  ∆εκεµβρίου 2004. 

 
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. Το άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. β του Ν. 21328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους 
εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα, την τιµή, την υπόληψη, τον ιδιωτικό βίο, την επαγγελµατική, 
κοινωνική, επιστηµονική, καλλιτεχνική, πολιτική ή άλλη συναφή δραστηριότητα 
κάθε προσώπου, το όνοµα του οποίου προσδιορίζεται. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 6 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο κάθε περίπτωση  
προσβολής της προσωπικότητος που µπορεί να αποκατασταθεί µε τη διαδικασία της 
παραγράφου 1, η υποβολή αίτησης επανορθώσεως αποτελεί προϋπόθεση για την 
επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων, εξ ου έπεται ότι σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η επανόρθωση η τήρηση της σχετικής διαδικασίας δεν αποτελεί προϋπόθεση 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων.  
 
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 νόµιµες 
κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995. 
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UΑιτιολογικόU 

 
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 10.9.2004 και 
διαρκούσης της εκποµπής µε τον τίτλο «SUPER STAR» από ώρας 14:00 έως 16:20 
προβλήθηκε υπότιτλος «Ποινική δίωξη στον πατέρα του Καραφώτη» και η 
τηλεπαρουσιάστρια  πραγµατοποίησε την κατωτέρω συνοµιλία µε προσκεκληµένους 
της εκποµπής: 
«Χριστίνα Λαµπίρη: Θέλω να πάµε στην είδηση, να πάµε στην είδηση και αφορά 
στον Καραφώτη. Έχω τη συνάδελφο την Άννα Τσιακτάκη στην τηλεφωνική µας 
γραµµή. Άννα, καλό µεσηµέρι. 
Άννα Τσιακτάκη: Καλό µεσηµέρι Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Ο πατέρας του 
τραγουδιστή του Fame Story Κώστα Καραφώτη, σύµφωνα µε πληροφορίες, φέρεται  
να κατηγορείται για ένα σκάνδαλο  πού συνέβη στην υπηρεσία του όπου εργάζεται 
και συγκεκριµένα στο ΤΕΒΕ Τρικάλων. Πριν από λίγους µήνες έλειψε µεγάλο ποσό 
από την υπηρεσία  µε αποτέλεσµα να διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση και το 
θέµα να πάρει τον δρόµο της δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας πάντως, Τρικάλων θα 
πρέπει να πούµε ότι άσκησε ποινική δίωξη  και σύντοµα ο Πέτρος Καραφώτης, ο 
πατέρας του Κώστα Καραφώτη  θα οδηγηθεί στο τριµελές πληµµελειοδικείο 
Τρικάλων µε την κατηγορία της παράβασης καθηκόντων κατ’ εξακολούθηση 
µάλιστα. 
Καλεσµένος εκποµπής: ∆ηλαδή αν δεν γινόταν διάσηµος ο Καραφώτης δεν θα 
πιάνανε τον µπαµπά του. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Άρα, ασκήθηκε τελικώς η  ποινική δίωξη διότι ήταν µια είδηση 
που είχε κυκλοφορήσει και λέγαµε ότι αναµένεται και το ψάχναµε λίγο,  τελικώς 
ασκήθηκε ποινική δίωξη. 
Άννα Τσιακτάκη: Μετά από ένορκη διοικητική εξέταση όπως είπαµε και από 
ελέγχους που γίνανε στο ΤΕΒΕ Τρικάλων, τελικά ο εισαγγελέας άσκησε ποινική 
δίωξη κατά του Πέτρου Καραφώτη. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Μάλιστα. Ο µπαµπάς λοιπόν του Κώστα του Καραφώτη, το 
έτερον ήµισυ της Μάρως, αντιµετωπίζει σοβαρότατο  πρόβληµα, προβλήµατα µε τη 
δικαιοσύνη, είναι αρκετά σοβαρό αυτό. 
Ρακιντζής:  Είναι πολύ σοβαρό και µάλιστα κατ’ εξακολούθηση, που σηµαίνει ότι για 
ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα υπήρχε αυτό το πρόβληµα. Το θέµα είναι δεν µπορώ να 
καταλάβω τι γινόταν µέσα εκεί στο ΤΕΒΕ. Πώς µπορεί να καταχραστεί κάποιος µέσα 
από το ΤΕΒΕ; 
Καλεσµένος εκποµπής: Απλώς πάει κάποιος να πληρώσει στο ΤΕΒΕ και  κρατάνε.. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Άννα µου, ξέρεις ακριβώς πως γινόταν η διαδικασία και πως 
καταλήξαµε σε αυτήν την ποινική δίωξη; 
Άννα Τσιακτάκη: Ακριβώς δεν γνωρίζουµε Χριστίνα, αλλά ίσως στην πορεία της 
εκποµπής να µάθουµε περισσότερα. Θα πρέπει να πούµε ότι ήταν ένα σκάνδαλο που 
είχε συγκλονίσει την κοινωνία των Τρικάλων πριν από λίγους µήνες που είδε το φως 
της δηµοσιότητας, διότι φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ µεγάλο το ποσό. 
Ρακιντζής: Είχαµε και συµβάν µετά; Ξεσπά το σκάνδαλο πριν µερικούς µήνες. Έγινε 
µετά πάλι το ίδιο; Είχαµε υπεξαίρεση χρηµάτων; 
Άννα Τσιακτάκη:  ∆εν έγινε µετά, αφού είδε το φως της δηµοσιότητας η υπόθεση, 
ξεκίνησαν οι έλεγχοι και φαίνεται ότι τώρα ο εισαγγελέας  συγκέντρωσε τα 
απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόταν για να ασκήσει τη δίωξη.  
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Όλοι οι καλεσµένοι: Το πράγµα είναι πολύ σοβαρό… 
Ρακιντζής: Και δεν είναι θέµα εδώ επειδή ο Καραφώτης ο  υιός πήγε στο Fame Story, 
καµία σχέση, είχε ξεκινήσει πριν από πολλούς µήνες, οπότε λοιπόν.. 
Χριστίνα Λαµπίρη:Αυτό το θέµα είπες, η κοινωνία των Τρικάλων είναι µικρή 
κοινωνία, αυτό το θέµα ήταν κάτι που ακουγότανε εδώ και πάρα πολύ καιρό ή 
ξέσπασε µετά την είσοδο του Κώστα στο Fame Story; 
Άννα Τσιακτάκη: Ακουγόταν εδώ και καιρό γιατί το να καταχραστεί κάποιος τόσα 
χρήµατα από το ΤΕΒΕ ήταν µια είδηση που µαθεύτηκε αµέσως. 
Καλεσµένη εκποµπής: ∆ηλαδή είναι πολλά τα χρήµατα; 
 Χριστίνα Λαµπίρη: Είναι πολλά τα χρήµατα, είναι µεγάλο το ποσό, δεν ξέρουµε 
ακριβώς πόσα είναι τα χρήµατα αλλά είναι πολύ µεγάλο. Αυτά τα πράγµατα δεν 
µένουνε κρυφά, δεν γίνεται να µείνουνε κρυφά αυτό είναι το µόνο σίγουρο. Εγώ 
απλώς αναρωτιέµαι αν όλη αυτή ιστορία ξέσπασε αφότου  έγινε γνωστός ο 
Καραφώτης οπότε κάποιος καλοθελητής είναι αυτό που λέγαµε πριν, βρήκε την 
ευκαιρία  να πάει καρφωτά όλη αυτή η ιστορία… 
Άννα Τσιακτάκη: Πρέπει να πούµε ότι και ο πατέρας του ήταν ένας γνωστός 
άνθρωπος στην κοινωνία των Τρικάλων γιατί όπως αντιλαµβάνεστε ως προϊστάµενος 
του ΤΕΒΕ, γνώριζε και τον γνώριζε πάρα πολύ κόσµος. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Μιλάµε για θέση κλειδί τώρα, δεν µιλάµε για 
αστεία…προϊστάµενος στο ΤΕΒΕ…. 
Ρακιντζής: Σε µια µικρή πόλη, µια µικρή κοινωνία που όταν έχεις ένα τέτοιο πόστο, 
το γνωρίζουν άπαντες, ότι είναι ο προϊστάµενος του ΤΕΒΕ. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Και µιλάµε για ένα ταµείο το οποίο έτσι και δεν πληρώσεις σου 
κόβει τα πόδια, σε πάει µέσα.. 
Ρακιντζής: Οπότε λοιπόν µεγάλη υπόθεση να είναι φίλος µου ο κ. Καραφώτης, ο 
προϊστάµενος του ΤΕΒΕ θα µε σώσει… 
Καλεσµένη εκποµπής: Εστιάστηκε η προσοχή περισσότερο βεβαίως γιατί ήταν  ο 
Καραφώτης και  το γνωρίζουν όλοι πια. 
Ρακιντζής: Πιστεύω εγώ ότι  ξεκίνησε πριν, το θέµα αυτό. 
Χριστίνα Λαµπίρη:  Ήτανε πριν όµως, απλώς βγήκε τώρα στη δηµοσιότητα. Αυτό 
ήταν από πριν, η  ιστορία και… 
Ρακιντζής: Ναι, αλλά λέει ότι η µικρή κοινωνία των Τρικάλων όµως, και γενικά της 
Θεσσαλίας είχε ταρακουνηθεί  από αυτό το σκάνδαλο πριν µερικούς µήνες. 
Καλεσµένη εκποµπής: Ναι αλλά ο  πατέρας Καραφώτης δεν περίµενε να γίνει 
γνωστός στα Τρίκαλα από τον υιό Καραφώτη, ήταν γνωστός ήδη, ήταν προϊστάµενος 
στο ΤΕΒΕ. Είναι φυσικό σε µια µικρή κοινωνία, είναι λίγες οι θέσεις κλειδιά ας 
πούµε, και είναι φυσικό να είναι πολύ γνωστός. 
Ρακιντζής: Οπότε ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό, στον κόσµο του ΤΕΒΕ. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Να ρωτήσω κάτι άλλο, Άννα µου;  Η ζωή της οικογένειας 
Καραφώτη είχε κινήσει υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά; ∆ηλαδή έκαναν σχετικά, για 
έναν δηµόσιο υπάλληλο,  πόσο µπορεί να παίρνει ένας προϊστάµενος του ΤΕΒΕ; Να 
παίρνει έναν καλό µισθό. Αλλά δεν µπορεί να παίρνει έναν καταπληκτικό µισθό. 
Όταν δεν πάει κάτι καλά σε αυτές τα περιπτώσεις το αντιλαµβάνεσαι από το πώς ζει 
κάθε οικογένεια. Το σπίτι που έχει χτίσει τα αυτοκίνητα που έχει (παρέµβαση κ. 
Ρακιντζής: «Υπήρχε πλούτος»;) , γιατί βέβαια το να σπουδάζει ο Κώστας στη 
Ρουµανία, στη Βουλγαρία που σπούδασε και να εργάζεται…(ενν. δεν είναι 
επιβαρυντικό στοιχείο) 
Άννα Τσιακτάκη: Εγώ βέβαια  ούτε άκουσα κάτι ούτε…. 
Στις 14:39 κλείνει προσωρινά το θέµα λόγω έκτακτης επικαιρότητας άλλου θέµατος, 
η παρουσιάστρια παρακαλεί την κ. Άννα Τσιακτάκη  να παραµείνει στην τηλεφωνική 
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γραµµή. Πράγµατι, η εκποµπή και επανέρχεται  στο θέµα της ποινικής δίωξης του κ. 
Πέτρου Καραφώτη στις 14:41. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Να επιστρέψουµε στο θέµα του Πέτρου Καραφώτη, του πατέρα 
του γνωστού παίκτη του Fame Story Κώστα Καραφώτη, ο οποίος φέρεται να είναι 
αναµεµειγµένος σε ένα οικονοµικό σκάνδαλο, που αφορά στο ΤΕΒΕ της περιοχής 
του, στο ΤΕΒΕ Τρικάλων. Ως προϊστάµενος λοιπόν εκεί, υπήρξαν κάποιες, την 
περίοδο που ήταν προϊστάµενος κάποιες ατασθαλίες οικονοµικές, φέρεται λοιπόν  
µάλλον δεν φέρεται απλώς υπάρχει  µια ποινική δίωξη όπως µας ενηµέρωσε η Άννα η 
Τσιακτάκη, εναντίον του Πέτρου Καραφώτη. Είχα µείνει λοιπόν στο εξής, Άννα. Η 
ζωή της οικογένειας σας έδινε εσάς ενδείξεις τέτοιες που να πάει το µυαλό σου στο 
κακό; 
Ρακιντζής: Είδατε αλλαγές; 
Άννα Τσιακτάκη: Όπως είπα και πριν Χριστίνα, δεν διαπίστωσα κάτι, ούτε άκουσα 
κάτι τέτοιο, όσες φορές τουλάχιστον χρειάστηκε να ασχοληθώ µε το ρεπορτάζ που 
αφορούσε στον Καραφώτη. Και µάλιστα θα πρέπει να πω ότι όταν το θέµα πήρε το 
φως της δηµοσιότητας στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης, δεν ακούστηκε, δεν 
σχολιάστηκε καν ότι είναι ο πατέρας του Κώστα του Καραφώτη, απλά  αναφερόταν 
σαν ο προϊστάµενος του ΤΕΒΕ. 
Καλεσµένος εκποµπής: Κανά CavalliTP

1
PT η µαµά  φόραγε, ένα κάτι…. 

Χριστίνα Λαµπίρη: Ένα Cavalli , πράγµατι… Ο πατέρας του Κώστα Καραφώτη θα 
πρέπει να πούµε ότι ήταν ένας άνθρωπος  πολύ χαµηλών τόνων. Ένας άνθρωπος που 
κυνηγήθηκε πάρα πολύ από τα µέσα είχε µιλήσει σε εµάς, ήταν η πρώτη φορά που 
είχε µίλησε και αν δεν κάνω λάθος θα πρέπει να ήταν άλλη µια φορά που µίλησε 
αλλά γενικά ήταν ένας άνθρωπος  που απείχε από την δηµοσιότητα (παρέµβαση κ. 
Άννας Τσιακτάκη: «Όπως και  η µητέρα του επίσης, το ίδιο»). 
Ρακιντζής: Και εδώ τώρα συνδυάζω και την επίσκεψη την χθεσινή της µαµάς και του 
πατέρα Καραφώτη που είχαµε στα «Άστρα» (ενν. στο κέντρο όπου εµφανίστηκαν 
στον Βόλο), οπότε µάλλον εκεί θα συζητήθηκε το θέµα αυτό, γιατί είναι σοβαρό και 
έχει αντίκτυπο και στο παιδί αυτό το θέµα. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Εγώ λοιπόν επιµένω ότι ήταν άνθρωποι πολύ χαµηλών τόνων δεν 
ήθελαν να παίρνουν έτσι  µέρος σε όλο αυτό το παιχνίδι δηµοσιότητας που γινόταν µε 
το παιδί τους.  
Άννα Τσιακτάκη: Η αδερφή του θα πρέπει να πούµε ότι εργάζεται σαν στρατιωτικός. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Θα µπορεί να ξέρει και για τον Παπακαλιάτη (ενν.. σύνδεση µε 
άλλο θέµα που εξετάζει η εκποµπή της 10P

η
P Σεπτεµβρίου). 

Ρακιντζής: Βέβαια να πούµε ότι δεν θα έχει πρόβληµα η αδερφή, ο µόνος που θα έχει 
πρόβληµα είναι ο Κώστας ο Καραφώτης.  
Ρακιντζής: Το θέµα είναι Χριστίνα ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό, και είναι το timing 
που λέγαµε πριν, ότι είναι πάρα πολύ κακό που έγινε στην οικογένεια Καραφώτη 
τώρα αυτό.  Αυτό δυστυχώς θα παρασύρει και τον Κώστα Καραφώτη µαζί. 
Χριστίνα Λαµπίρη: ∆εν ξέρω η Μάρω τι λέει για όλα αυτά.. 
Ρακιντζής: Η Μάρω δεν έχει πρόβληµα, είναι η απόλυτη σταρ… 
Χριστίνα Λαµπίρη: Τι γίνεται Άννα: Όλα τα φώτα είναι στραµµένα εκεί στην περιοχή 
σας τουλάχιστον, στην οικογένεια Καραφώτη, φαντάζοµαι ότι είναι όλο το κους-κους 
της περιοχής σας, δεν ξέρω αν έχετε άλλο θέµα να συζητήσετε… 
Άννα Τσιακτάκη: Πιστεύω ότι τώρα έγινε γνωστό και µάλιστα πολύς κόσµος πιστεύω 
ότι το πληροφορήθηκε από µας, αυτήν την στιγµή, οπότε από δω και στο εξής θα  
είναι το θέµα συζήτησης για τα Τρίκαλα. 
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Ρακιντζής: Θα ήθελα να είµαι σε µια καφετέρια στα Τρίκαλα σήµερα το βράδυ να 
ακούω συζητήσεις. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Μα εγώ γι’ αυτό ρώτησα την Άννα γιατί η εικόνα που µου ήρθε 
είναι ξέρεις η εικόνα και είναι λογικό,  στη Σαρωνίδα ας πούµε, δεν µένει τίποτα 
κρυφό, στις µικρές περιοχές, όπου είναι λίγος ο κόσµος….  
Καλεσµένος εκποµπής: Και για παϊδάκια στα Καλύβια να πας δεν µένει κρυφό.  
Χριστίνα Λαµπίρη: Μπράβο, αυτό είναι γνωστό. Πήγα, εσύ που το ξέρεις;  
Καλεσµένος εκποµπής: Έχω και εγώ σπίτι  κοντά. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Τίποτα δεν µένει κρυφό σε αυτόν τον κόσµο, αυτό είναι, γι’ αυτό  
να φοβάστε εσείς (γελώντας). 
Ρακιντζής: ……….. το πρώτο θέµα συζήτησης  Χριστίνα, να ξέρεις θα είναι αυτό. Η 
οικογένεια Καραφώτη. Γι’ αυτό είπα ότι θα παρασυρθεί ο Κώστα Καραφώτης. Θα 
ακουστεί πάρα πολύ αυτό το θέµα και νοµίζω ότι η χθεσινή επίσκεψη της οικογένειας 
Καραφώτη δεν ήταν τυχαία(παρέµβαση κ.. Χριστίνας Λαµπίρη: «∆εν ήταν τυχαία»).  
Καλεσµένη εκποµπής: Ήθελε να ενηµερώσει προφανώς τον υιό για το πρόβληµα. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Τι ακριβώς συνέβη και τι στρατηγική θα πρέπει να  ακολουθήσει, 
τι πορεία θα πρέπει να ακολουθήσει. 
Καλεσµένη εκποµπής: ∆εν νοµίζω ότι πήγε για να δείξει κάτι. Εγώ δεν θέλω να 
πιστεύω  ότι σε µια απλή οικογένεια των Τρικάλων υπάρχουν τέτοια πράγµατα, να 
πάω να δείξω κάτι. ∆εν είναι η Βανδή, για  να πάω να δείξω το Cavalli µου ή το….  
Χριστίνα Λαµπίρη Όχι βέβαια. Αυτό συζητούσαµε µε την Άννα πριν, η εικόνα 
πάντως της οικογένειας δεν µου δίνει την αίσθησης  σπάταλης οικογένειας 
(παρέµβαση κ. Ρακιντζή: «∆εν άλλαξαν σπίτι»). Ο Κώστας ο Καραφώτης είπαµε 
σπούδαζε στη Βουλγαρία, δεν σπούδαζε πια και στο πιο ακριβό µέρος του κόσµου, 
δούλευε τα βράδια στα µπουζούκια για το χαρτζιλίκι του.  
Ρακιντζής: ∆εν είχαν τα αυτοκίνητα µεγάλης αξίας για να πεις ότι εδώ κάτι γίνεται 
έχουν λεφτά. ∆εν φαινόταν µια οικογένεια η οποία  είναι πλούσια, ήταν µια µέση 
οικογένεια. 
Χριστίνα Λαµπίρη: Άννα, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν, σε λίγο θα έχουµε και 
νέα σύνδεση να δούµε τι ακριβώς συνέβη , τι εξέλιξη έχουµε στο ρεπορτάζ και να 
πάµε λίγο στην Καλοµοίρα η οποία δηλώνει ερωτευµένη.». 
Πρόδηλον είναι ότι πρόκειται περί ενηµερωτικής εκποµπής περί του ότι είχε ασκηθεί 
ποινική δίωξη εναντίον υπαλλήλου του ΤΕΒΕ για το έγκληµα της υπεξαιρέσεως. 
Ουδείς λόγος υπήρχε να αναφερθεί το όνοµα τραγουδιστή, ο οποίος είναι υιός του 
φεροµένου ως τελέσαντος το ως άνω έγκληµα. Η αναφορά στο ονοµατεπώνυµο και 
στην επαγγελµατική ιδιότητα του τραγουδιστή έγινε για λόγους εντυπωσιασµού, 
αλλά συνιστά αδικαιολόγητη προσβολή της προσωπικότητός του και παρέµβαση 
στην οικογενειακή και επαγγελµατική του ζωή. Η υφισταµένη συγγένεια µεταξύ των 
δύο προσώπων είναι αναµφισβήτητη και εποµένως δεν πρόκειται περί ανακριβούς 
δηλώσεως του τηλεπαρουσιαστού, δυναµένης να αναιρεθεί και εποµένως να 
επανορθωθεί η γενοµένη προσβολή. Ενόψει τούτων συγχωρείται η άνευ της 
προηγουµένης υποβολής αιτήσεως προς επανόρθωση, επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων στον τηλεοπτικό σταθµό  για παράνοµη προσβολή της προσωπικότητος 
και του οικογενειακού και επαγγελµατικού βίου του τραγουδιστή. Για την εν λόγω 
εκποµπή 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 
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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,  
διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  50.000 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 50.000 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. 

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 4P

η
P  Ιανουαρίου 2005. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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