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Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 11 Απριλίου 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  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 
του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL  ιδιοκτησίας της 
εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 29η Μαρτίου 2005. 

 
3. 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 Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. Ο 
άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την µετάδοση πληροφοριών και 
ειδήσεων, καθώς και 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 νεότητος.  
 
ΙΙ. Το άρθρο 9 του Συντάγµατος, κατά το οποίο η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του 
ατόµου είναι απαραβίαστη. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους 
εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα και τον ιδιωτικό βίο κάθε προσώπου, το όνοµα του οποίου ή στοιχεία 
επαρκή για τον προσδιορισµό του µεταδίδονται.  
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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. 

 
 

Αιτιολογικό 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  της ακροάσεως του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού MEGA CHANNEL, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  Κατά την 5.2.2005 και διαρκούντος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του 
ως άνω τηλεοπτικού σταθµού προβλήθηκε τµήµα καταγγελίας του Αρχιµανδρίτου 
Ιάκωβου Γιοσάκη, την οποία είχε αποστείλει κατά το 1983 στην Ιερά Σύνοδο των 
Παλαιοηµερολογητών. Το τµήµα αυτό έχει ως εξής:  
 
«……Μου επρότεινε να τον βοηθήσω να µεταφέρουµε τις αποσκευές του ως το 
ξενοδοχείο …που διέµενε. Μετά πολύς προθυµίας εδέχθειν την πρότασιν και τον 
βοήθησα µέχρι το ξενοδοχείον, αφού πήγαµε στο υπνοδωµάτιόν του µου προσέφερε 
µιαν πορτοκαλάδαν και ανοίξαµε συζήτησιν για τις σπουδές µου και τις σκέψεις µου 
για το µέλλον. Εκείνος σηκώθηκε όρθιος και µου είπε για να σε ζυγίσω και µε 
βούτηξε τάχα να µε ζυγίσει και µε φίλησε στο στόµα. Έλα βρε, αστεία το έκαµα και 
µε χτύπησε στην πλάτη. Εγώ κοκκίνισα και µη µπορώντας να κάτσω άλλο τον 
χαιρέτησα και έφυγα µε πολλές αµφιβολίες για το άτοµό του. …Εκείνος γύρισε και 
µε µια απάθεια µου είπε: «Άντε βρε, θεοί είµαστε; Άνθρωποι µε σάρκα και µε πάθη 
και επιθυµίες. Η Ορθοδοξία δεν βρίσκεται µέσα στα παντελόνια. Ο Θεός κατοικεί 
στην καρδιά και όχι στα σώβρακα. Κατόπιν χαιρετιστήκαµε και έφυγα. Κάθε πρωί µε 
έπαιρνε σε διάφορες περιοχές για να µε ξεναγήσει. Μία των ηµερών επήγαµε εις τας 
Σέρρας και αφού εφθάσαµε εις την πόλη, µου πρότεινε να πάω σε κάποιο περίπτερο 
να αγοράσω περιοδικό µε οµοφυλοφιλικές εικόνες.».  
 
Βεβαίως στο τµήµα αυτό της καταγγελίας εκτίθεται η επιλήψιµη συµπεριφορά 
επισκόπου των Παλαιοηµερολογητών και όχι του καταγγέλλοντος. Παρά ταύτα όµως 
η προβολή αυτού του τµήµατος δια της τηλεοράσεως, συνιστά παρέµβαση στην 
ιδιωτική ζωή του κληρικού. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η κύρωση της συστάσεως.  
 
 
 

 
Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.  ιδιοκτήτρια του 
τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο MEGA CHANNEL  τη διοικητική 
κύρωση της συστάσεως, όπως  µη παρεµβαίνει στην ιδιωτική ζωή των πολιτών, µε 
απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
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Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η Απριλίου 2005. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 

 

 3


