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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 20  Μαρτίου  2006 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, ΄Ιριδα Αυδή  - Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης. Απών ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 

Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό εταιρείας 
ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε 
διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 13η Μαρτίου 2007. 

 
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 Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει.  

  
ΙΙ.  Το άρθρο 11 παρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003 κατά το οποίο ο κατηγορούµενος 
τεκµαίρεται αθώος µέχρι την αµετάκλητη καταδίκη του και συνεπώς δεν 
προεξοφλείται το αποτέλεσµα της δίκης ούτε οι κατηγορούµενοι αναφέρονται άµεσα 
ή έµµεσα ως ένοχοι ενώ εξάλλου ο φερόµενος ως δράστης δεν πρέπει να αναφέρεται 
µε απαξιωτικούς για το πρόσωπό του χαρακτηρισµούς.   
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 2 του Π. ∆/τος 77/2003 κατά το οποίο τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στις εκποµπές πρέπει να απολαµβάνουν αξιοπρεπούς συµπεριφοράς. 
 
ΙV. 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. 
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Β. Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία  ANTENNA TV Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
ΑΝΤΕΝΝΑ και του υποβληθέντος υποµνήµατος, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
 
Α.  Κατά την διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, που προβλήθηκαν από τον 
τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤΕΝΝΑ στις 10.11.2006, καταγράφηκαν τα εξής:  
Παρουσιαστής: Νίκος Ευαγγελάτος 
Στις 17΄:39΄΄  o παρουσιαστής λέει τα εξής:  
«Η επόµενη είδηση είναι πραγµατικά απίστευτη. Μιλάµε για έναν άνθρωπο, ο οποίος 
κατάφερε να κλέψει χρήµατα ακόµη και από τον τραπεζικό λογαριασµό (η ένδειξη 
στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΜΕ ΒΟΥΛΑ) του υφυπουργού 
Αθανάσιου Νάκου. Υπόθεση που αποκαλύπτει απόψε ο ΑΝΤΕΝΝΑ. Στα νύχια του 
έπεσαν και αρκετοί άλλοι ανυποψίαστοι πολίτες. Ο άνθρωπος αυτός λέγεται 
Κωνσταντίνος Λαζαρίδης. Έχει συλληφθεί. Βέβαια πριν συλληφθεί, εξαπάτησε πολύ 
κόσµο παριστάνοντας πότε τον αρχιµανδρίτη και πότε το δικηγόρο, ακόµη και τον 
εισαγγελέα και είναι -θα δείτε πως- φοβερό ότι έγινε έµπιστος του υπουργού, έφθασε 
µέχρι το γραφείο του και ο κ. Νάκος τον εµπιστεύτηκε τόσο πολύ ώστε του έδινε 
ακόµη και την κάρτα αναλήψεων του και από αυτήν ο αετονύχης έβγαζε και έπαιρνε 
χρήµατα». 
Στη συνέχεια µεταδίδεται βίντεο διάρκειας 2΄:05΄΄. 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΜΕ ΒΟΥΛΑ και µε 
µεγαλύτερη γραµµατοσειρά ΕΚΛΕΨΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
Μεταδίδονται πλάνα από αίθουσα δικαστηρίου, τραπέζι µε χρήµατα και σκίτσο 
προφανώς του κ. Λαζαρίδη.  
Εκφωνητής: «Απατεώνας µε δικαστική βούλα». 
Σε µαύρη οθόνη εµφανίζονται τέσσερα παράθυρα. Στο πρώτο υπάρχει το πλάνο από 
την αίθουσα δικαστηρίου, στο δεύτερο πλάνο κάποιου διπλώµατος οδήγησης, στο 
τρίτο χρήµατα και στο τέταρτο το σκίτσο του κ. Λαζαρίδη. Στο κάτω µέρος της 
οθόνης η ένδειξη µε λευκή γραµµατοσειρά είναι «ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ» - 
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ  
Εµφανίζεται ο κ. Νάκος να λέει τα παρακάτω. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης 
είναι ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΘΑ ΤΟΝ Ε∆ΕΡΝΑ»  
«Του είπα φύγε για να µη σε δείρω γιατί εγώ δεν ήξερα το πόσο µεγάλος απατεώνας 
ήτανε. Λέω: θα µου φέρεις τα χρήµατα που µου έκλεψες…» 
Εµφανίζεται µία γυναίκα να µιλά στο δηµοσιογράφο µε την πλάτη γυρισµένη στην 
κάµερα. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι Α∆ΕΛΦΗ ΘΥΜΑΤΟΣ 
ΑΠΑΤΗΣ «ΜΑΣ ΠΗΡΕ 100.000 ΕΥΡΩ»  
∆ηµοσιογράφος: «Για τι ποσά µιλάµε;»  
Γυναίκα: «Πάνω από 100.000 ευρώ». 
∆ηµοσιογράφος: Σας πήρε;  
Γυναίκα:  Μας πήρε σε χρονικό διάστηµα δύο ετών. 
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Σε µαύρη οθόνη εµφανίζονται τέσσερα παράθυρα. Στο πρώτο υπάρχει το πλάνο από 
την αίθουσα δικαστηρίου, στο δεύτερο πλάνο κάποιου διπλώµατος οδήγησης, στο 
τρίτο χρήµατα και στο τέταρτο το σκίτσο του κ. Λαζαρίδη. Στο κάτω µέρος της 
οθόνης η ένδειξη µε λευκή γραµµατοσειρά είναι ΤΟ … ΦΕΣΙ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ 
Στη συνέχεια, εµφανίζεται µία υπεύθυνη δήλωση µε υπογραµµισµένο ένα 
συγκεκριµένο κοµµάτι.  
Εκφωνητής: «Ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης κατάφερε να καταχραστεί χρήµατα ακόµη 
και από τον τραπεζικό λογαριασµό του σηµερινού υφυπουργού, Θανάση Νάκου». 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΜΕ ΒΟΥΛΑ και µε 
µεγαλύτερη γραµµατοσειρά ΕΚΛΕΨΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
Εµφανίζεται ο κ. Νάκος να λέει τα παρακάτω. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης 
είναι ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΗΤΑΝ ΚΛΕΦΤΗΣ 
ΜΕ…ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ»  
«Είχε ένα βιογραφικό καταπληκτικό, συστατικές επιστολές καταπληκτικές ακόµη και 
του αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και ερχόταν και βοηθούσε στο γραφείο µου επί 
χρονικό διάστηµα δύο-τριών µηνών. Και ήταν και καλός στη δουλειά του». 
(προβάλλονται πλάνα µε δεσµίδες χαρτονοµισµάτων) 
Εµφανίζεται ο κ. Νάκος να λέει τα παρακάτω. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης 
είναι ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΜΕ ΒΟΥΛΑ και µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά ΕΚΛΕΨΕ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
«∆ιαπίστωσα, όµως, κάποια στιγµή ότι έκλεβε την κάρτα µου από τον χαρτοφύλακά 
µου, αναλήψεων του ΑΤΜ, είχε µάθει προφανώς µε κάποιο τρόπο τον κωδικό… 
Κατά καλή µου τύχη υπήρχε βιντεοκάµερα στο ΑΤΜ και από εκεί ανακάλυψα ότι 
ήταν αυτός». 
Σε µαύρη οθόνη εµφανίζονται τέσσερα παράθυρα. Στο πρώτο υπάρχει το πλάνο από 
την αίθουσα δικαστηρίου, στο δεύτερο πλάνο κάποιου διπλώµατος οδήγησης, στο 
τρίτο χρήµατα και στο τέταρτο το σκίτσο του κ. Λαζαρίδη. Στο κάτω µέρος της 
οθόνης η ένδειξη µε λευκή γραµµατοσειρά είναι «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ … ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ». 
Εµφανίζεται ο δηµοσιογράφος του ρεπορτάζ, που σύµφωνα µε τη λεζάντα στο κάτω 
µέρος της οθόνης είναι ο Βασίλης Χήτος να λέει τα εξής: «Ο αρχιµανδρίτης, που 
υποτίθεται έγινε δικηγόρος και βρέθηκε στο ακροατήριο να υπερασπίζεται πελάτη, 
παράτησε τη δικηγορία για χάρη του δικαστικού σώµατος». 
Στο κάτω µέρος της οθόνης η ένδειξη είναι ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΜΕ ΒΟΥΛΑ και µε 
µεγαλύτερη γραµµατοσειρά ΑΓΟΡΕΥΣΕ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 
ΘΡΑΣΟΣ 
Εµφανίζεται µία γυναίκα να µιλά στο δηµοσιογράφο µε την πλάτη γυρισµένη στην 
κάµερα. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι Α∆ΕΛΦΗ ΘΥΜΑΤΟΣ  «ΑΠΟ 
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ…ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ» 
«Ο κύριος αυτός είχε παρουσιαστεί στον αδερφό µου σαν δικηγόρος, στη συνέχεια 
µας είπε ότι τελείωσε τη σχολή δικαστών Θεσσαλονίκης και είναι 
αντιεισαγγελέας…» 
Στη συνέχεια έχουµε τηλεφωνική επικοινωνία.  Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης 
είναι ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ – ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ 
 Τα λεγόµενά του παρουσιάζονται µε τη µορφή υπότιτλων στο κάτω µέρος της 
οθόνης. Προβάλλονται πλάνα από το κτίριο Ασφάλειας Αττικής.  
«Εµένα σαν δικηγόρος πρώτα και µου είπε ότι είναι Αρχιµανδρίτης. Ότι έχει 
χειροτονηθεί Αρχιµανδρίτης. Μετά µου είπε ότι έχει βγάλει σχολή στρατιωτικών, 
Ευελπίδων, Σχολή Ευελπίδων. Και µετά από όλα αυτά, εισαγγελέας».  
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Σε µαύρη οθόνη εµφανίζονται τέσσερα παράθυρα. Στο πρώτο υπάρχει το πλάνο από 
την αίθουσα δικαστηρίου, στο δεύτερο πλάνο κάποιου διπλώµατος οδήγησης, στο 
τρίτο χρήµατα και στο τέταρτο το σκίτσο του κ. Λαζαρίδη. Στο κάτω µέρος της 
οθόνης η ένδειξη µε λευκή γραµµατοσειρά είναι «∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ» ΤΟΥ … 
∆ΙΑΒΟΛΟΥ 
Εκφωνητής: «Ο δικηγόρος του διαβόλου εδώ και λίγες ηµέρες είναι έγκλειστος στις 
φυλακές Κορυδαλλού για απάτες και πλαστογραφίες». 
Εµφανίζεται έγγραφο από τη διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου αναφέρονται οι 
κατηγορίες της πλαστογραφίας και της κλοπής.  
 
 
 
Β.  Κατά την διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, που προβλήθηκαν από τον 
τηλεοπτικό σταθµό ΑΝΤΕΝΝΑ στις 11.11.2006, καταγράφηκαν τα εξής:  
Παρουσιάστρια: Φαίη Μαυραγάνη 
Στις 19΄:18΄΄ (ένδειξη DVD) η παρουσιάστρια αναφέρει τα εξής: «Τη ταυτότητα του 
δικηγόρου Γιώργου Πολίτη είχε πλαστογραφήσει ο µεγαλοαπατεώνας Γιώργος 
Λαζαρίδης, ο οποίος εµφανιζόταν στις δικαστικές αίθουσες ως συνήγορος, 
εξαπατώντας ακόµα και όσους είχε πελάτες. (Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης 
είναι ΜΟΥΣΙ … ΑΠΑΤΕΩΝΑ)   
Ο ίδιος, που έλεγε ότι είναι και αρχιµανδρίτης, είχε πλαστογραφήσει και την 
υπογραφή εισαγγελέα για να δοθεί τέλος στη δίωξη πελάτη του, ο οποίος φέρεται να 
είχε εξαγοράσει τη δεκάχρονη ποινή του».  
    Στη συνέχεια µεταδίδεται βίντεο διάρκειας 2΄:04΄΄ 
Προβάλλεται σκίτσο προφανώς του κ. Λαζαρίδη και η δικηγορική ταυτότητα του κ. 
Γιώργου Πολίτη µε τη φωτογραφία του. Στη συνέχεια, στη θέση της φωτογραφίας 
του κ. Πολίτη µπαίνει το σκίτσο του κ. Λαζαρίδη. Η ένδειξη στο πάνω µέρος της 
οθόνης είναι: ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ «ΜΑΪΜΟΥ»     
Εκφωνητής: «∆ικηγόρος µαϊµού, που πρόσφερε τις υπηρεσίες του µε το αζηµίωτο». 
Εµφανίζεται µία γυναίκα να µιλά στο δηµοσιογράφο µε την πλάτη γυρισµένη στην 
κάµερα. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι ΜΟΥΣΙ … ΑΠΑΤΕΩΝΑ και µε 
µεγαλύτερη γραµµατοσειρά Ο «ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ» ΑΓΟΡΕΥΕ ΚΑΙ ΣΕ 
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
Γυναίκα: Εµένα προσωπικά µου είχε πει ότι ήταν νοµικός σύµβουλος του 
Πατριαρχείου Ιεροσολύµων…  
∆ηµοσιογράφος: Εµφανιζόταν και στα δικαστήρια ως δικηγόρος;  
Γυναίκα: Ναι, εµφανιζόταν στα δικαστήρια ως δικηγόρος µε πλαστή δικηγορική 
ταυτότητα.  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι Α∆ΕΛΦΗ ΘΥΜΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗ 
ΠΟΤΑΜΙΤΗ και µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά «ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ» 
Εκφωνητής: «Ο πολυµήχανος Κωνσταντίνος Λαζαρίδης χρησιµοποιούσε πλαστή 
ταυτότητα στο όνοµα του δικηγόρου Γιώργου Πολίτη». 
Προβάλλεται και πάλι η δικηγορική ταυτότητα του κ. Γιώργου Πολίτη µε τη 
φωτογραφία του. Στη συνέχεια, στη θέση της φωτογραφίας του κ. Πολίτη µπαίνει το 
σκίτσο του κ. Λαζαρίδη. 
Η ένδειξη στο πάνω µέρος της οθόνης είναι ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ «ΜΑΪΜΟΥ» και στο κάτω 
µέρος της οθόνης ΜΟΥΣΙ … ΑΠΑΤΕΩΝΑ και µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά Ο 
«ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ» ΑΓΟΡΕΥΕ ΚΑΙ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
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Εµφανίζεται ο κ. Πολίτης να λέει τα παρακάτω. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της 
οθόνης είναι ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ – ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ / ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ και µε 
µεγαλύτερη γραµµατοσειρά «ΕΒΑΛΕ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΟΥ».      
«Είναι πλέον δυνατόν να βγάλεις… να φωτοτυπήσεις το χάρτινο πλαίσιο αυτής της 
ταυτότητας, να προσθέσεις τη φωτογραφία σου και µετά να την πλαστικοποιήσεις». 
Σε µαύρη οθόνη εµφανίζονται τέσσερα παράθυρα. Στο πρώτο υπάρχει το πλάνο από 
την αίθουσα δικαστηρίου, στο δεύτερο πλάνο κάποιου διπλώµατος οδήγησης, στο 
τρίτο χρήµατα και στο τέταρτο το σκίτσο του κ. Λαζαρίδη. Στο κάτω µέρος της 
οθόνης η ένδειξη µε λευκή γραµµατοσειρά είναι … ΑΙΣΘΗΜΑ ΜΟΥ ∆ΥΝΑΤΟ. 
Εµφανίζεται ο δηµοσιογράφος του ρεπορτάζ, που σύµφωνα µε τη λεζάντα στο κάτω 
µέρος της οθόνης είναι ο Βασίλης Χήτος να λέει τα εξής: «Ο τριάντα-τριάχρονος µε 
τα πολλά πρόσωπα ισχυρίστηκε, ότι παρίστανε το συνήγορο για να κατακτήσει µία 
γυναίκα που είχε αδυναµία στους δικηγόρους. Όπως ο ίδιος καταθέτει, η κοπέλα αυτή 
είχε «λόξα» µε τους δικηγόρους». 
Προβάλλεται σελίδα από κατάθεση και υπογραµµισµένο το σηµείο, στο οποίο 
αναφέρεται ο δηµοσιογράφος. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι ΜΟΥΣΙ … 
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ και µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά Ο «ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ» 
ΑΓΟΡΕΥΕ ΚΑΙ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
Εµφανίζεται ο κ. Πολίτης να λέει τα παρακάτω. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της 
οθόνης είναι ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ – ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ / ΘΥΜΑ ΑΠΑΤΗΣ και µε 
µεγαλύτερη γραµµατοσειρά «ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΙ».      
«Του άρεσε η ιδέα να µπορεί να λέει ότι είναι δικηγόρος».  
Εκφωνητής: «Ο απατεώνας ξεγέλασε ακόµη και τον υφυπουργό Θανάση Νάκο».  
Εµφανίζεται ο κ. Νάκος να λέει τα παρακάτω. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης 
είναι ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 10/11/2006 «ΠΗΓΑ 
ΝΑ ΤΟΝ ∆ΕΙΡΩ»  
«Του είπα φύγε για να µη σε δείρω, γιατί εγώ δεν ήξερα το πόσο µεγάλος απατεώνας 
ήτανε…» 
Εκφωνητής: «Ο Λαζαρίδης είχε τέτοιο θράσος, που εµφανίστηκε στην ασφάλεια 
Ζακύνθου ως δικηγόρος ισχυριζόµενος µε πλαστό δικαστικό έγγραφο, ότι έχει 
εξαγοράσει την ποινή του πελάτη του ∆ηµήτρη Ποταµίτη, ύψους 130.000 ευρώ». 
Προβάλλεται έγγραφο από την εισαγγελία εφετών Πειραιά µε υπογραµµισµένα 
συγκεκριµένα σηµεία. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι ΜΟΥΣΙ … 
ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ και µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά Ο «ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ» 
ΑΓΟΡΕΥΕ ΚΑΙ ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ. 
Στη συνέχεια, έχουµε τηλεφωνική επικοινωνία του δηµοσιογράφου µε τον 
κρατούµενο ∆ηµήτρη Ποταµίτη. Τα λεγόµενά τους παρουσιάζονται µε τη µορφή 
υπότιτλων στο κάτω µέρος της οθόνης. 
∆ηµοσιογράφος: Σας είπε τίποτα για τα Ιεροσόλυµα;  
∆ηµήτρης Ποταµίτης: Ναι, µου είπε ότι ήταν γραµµατέας του… Αρχιεπισκόπου εκεί 
πέρα, Ιεροσολύµων. 
∆ηµοσιογράφος: Του Ειρηναίου;  
∆ηµήτρης Ποταµίτης:  Ναι, ναι. 
∆ηµοσιογράφος: Για τον Βαβύλη σας είχε πει τίποτα;  
∆ηµήτρης Ποταµίτης: Μου είπε ότι τον γνώριζε. 
Εµφανίζεται µία γυναίκα να µιλά στο δηµοσιογράφο µε την πλάτη γυρισµένη στην 
κάµερα. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι Α∆ΕΛΦΗ ΘΥΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΟΤΑΜΙΤΗ και µε µεγαλύτερη γραµµατοσειρά «ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΑ» 

 5



«Μας είχε πει… δούλευε ένα διάστηµα για τη Μοσάντ, και για την ΕΥΠ». 
Εκφωνητής: «Από Αρχιµανδρίτης και δικηγόρος, ο Λαζαρίδης τελευταία παρίστανε 
και το δικαστή». Προβάλλονται πλάνα αίθουσας δικαστηρίου. 
Σε µαύρη οθόνη εµφανίζονται τέσσερα παράθυρα. Στο πρώτο υπάρχει το πλάνο από 
την αίθουσα δικαστηρίου, στο δεύτερο πλάνο κάποιου διπλώµατος οδήγησης, στο 
τρίτο χρήµατα και στο τέταρτο το σκίτσο του κ. Λαζαρίδη. Στο κάτω µέρος της 
οθόνης η ένδειξη µε λευκή γραµµατοσειρά είναι «ΕΓΩ ΕΙΜΙ … ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ» 
Εκφωνητής: «Εγώ ειµί εισαγγελέας, έλεγε, παραφράζοντας λέξεις από τη ρύση του 
Ιησού: Εγώ ειµί το φως σας».     
 
Κατά τα ως άνω δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού, ο 
τηλεπαρουσιαστής αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Λαζαρίδη ο οποίος είχε 
καταδικαστεί από το Πρωτοβάθµιο Ποινικό ∆ικαστήριο αλλά είχε ασκήσει έφεση 
κατά της εν λόγω αποφάσεως και εποµένως η κατηγορία εκκρεµούσε ενώπιον του 
∆ευτεροβαθµίου Ποινικού ∆ικαστηρίου.  Παρότι εντεύθεν το αποτέλεσµα της δίκης 
ήταν αβέβαιο, ο τηλεπαρουσιαστής αναφέρθηκε στον κατηγορούµενο κατά τον 
προεκτεθέντα τρόπο και µε υποτίτλους «ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΜΕ ΒΟΥΛΑ», 
«ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ», «ΗΤΑΝ ΚΛΕΦΤΗΣ ΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ», 
«ΑΓΟΡΕΥΣΕ ΣΕ ∆ΙΑΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΘΡΑΣΟΣ» κ.α.  Πρόδηλον 
είναι ότι παραβιάστηκε το τεκµήριο της αθωότητος του κατηγορουµένου µέχρι της 
αµετακλήτου καταδίκης του και αφετέρου, έγινε αναξιοπρεπής αναφορά στο 
πρόσωπο του κατηγορουµένου.  Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.   
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 21,5 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003, 
της εκ 221.654.907 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ 
5.852.763,05 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω 
σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις  
7/3.7.2002, 68/14.10.2002, 118/14.12.2002, 205/1.4.2003, 333/22.7.03, 
343/29.7.2003, 358/30.9.2003, 372/11.11.2003, 391/10.12.2003, 410/23.12.03, 
411/23.12.2003, 5/13.1.2004, 6/13.1.2004, 14/20.1.2004, 20/27.1.2004, 47/17.2.2004, 
140/18.5.2004, 150/25.5.2004, 182/22.6.2004, 192/22.6.2004, 301/19.10.2004, 
400/14.12.2004, 13/11.1.2005, 55/15.2.2005, 98/22.3.2005, 102/29.3.2005, 
113/5.4.2005, 138/12.4.2005, 141/19.4.2005, 143/19.4.2005, 158/26.4.2005, 
168/10.5.2005, 169/10.5.2005, 170/10.5.2005, 262/5.7.2005, 285/19.7.2005, 
320/30.8.2005, 344/13.9.2005, 397/11.10.2005, 414/18.10.2005, 454/15.11.2005, 
457/22.11.2005, 482/5.12.2005, 506/13.12.2005, 5/4.1.2006, 52/31.1.2006, 
56/1.2.2006, 57/1.2.2006, 58/1.2.2006, 86/14.2.2006, 92/21.2.2006, 142/27.3.2006, 
143/27.3.2006, 144/27.3.2006, 145/27.3.2006, 236/9.5.2006, 263/30.5.2006, 
312/20.6.2006, 313/20.6.2006, 317/27.6.2006, 338/11.7.2006, 339/11.7.2006, 
356/18.7.2006, 366/25.7.2006, 367/25.7.2006, 368/25.7.2006, 421/5.9.2006, 
438/19.9.2006, 457/3.10.2006, 458/3.10.2006, 463/10.10.2006, 490/7.11.2006, 
500/10.11.2006, 511/14.11.2006, 6/9.1.2007, 16/9.1.2007, 30/23.1.2007, 
100/26.2.2007 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 
30.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν εκ των µελών ο Νέστορας Κουράκης και ο 
Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να καθοριστεί 
στο ποσόν των 20.000 ευρώ. 
 
 

 6



Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ την διοικητική 
κύρωση του προστίµου των 30.000 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 εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην 

οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 094281456 , ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 
2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αµαρουσίου Αττικής, στην 

οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 019203337, ∆.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος ∆.Σ. 
και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 20η Μαρτίου 2007. 

 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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