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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 23 Μαρτίου 2010 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, Γιάννης 
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς. 
Απούσα η Ίρις Αυδή-Καλκάνη. 

 
 

 
Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 28.1.2010 

αίτηση θεραπείας του Χρήστου Γεωργούλα ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού 
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο STAR FM Νοµού Ιωαννίνων,  κατά της  
456/29.9.2009  αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  9η  Μαρτίου 2010. 

 
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 οποίος έχει σκοπό την 
αντικειµενική και µε ίσους όρους µετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων. 
 
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 τηλεοπτικών 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 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο STAR FM Νοµού Ιωαννίνων, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την υπ΄αριθµ. 456/29.9.2009  απόφαση έγιναν δεκτά 
τα εξής: «Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου αυτού του 

 1



ραδιοφωνικού σταθµού STAR FM Νοµού Ιωαννίνων και της ακροάσεως από 
ψηφιακό δίσκο ροής προγράµµατος του σταθµού κατά την 26η Απριλίου 2009, 
προέκυψαν τα ακόλουθα: Κατά τη διάρκεια της εκποµπής, µεταδόθηκε τραγούδι σε 
παράφραση των στίχων γνωστού τραγουδιού των «GOIN’ THROUGH” µε τίτλο 
«ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α»: 
«Καληµέρα Ελλάδα. 
  Γαµώ την Αλβανία! 
  Τους δώσαµε φαΐ κι ελληνική παιδεία. 
  Όλα τ’ Αλβανάκια πιάνουν χώρο στα θρανία  
  και στα ΤΕΙ τα Ελληνάκια µένουν έξω απ’ την εστία. 
  ∆εν πρέπει να µείνουν, δεν µε νοιάζει κι αν πεινάνε. 
  Μου τη σπάει που βρωµάνε, µου τη σπάει όπως µιλάνε. 
  Να πετάξουν! Να φύγουν! Στο διάολο να πάνε! 
  Υπάρχουν Έλληνες να δουλέψουνε, να φάνε. 
  Καληµέρα Ελλάδα.  
  Ψηφίστε τώρα νόµους! 
  Όχι σ’ Αλβανούς και στους ξένους παρανόµους! 
  Κοίταξε Ελλάδα και λίγο τα παιδιά σου! 
  Αλβανέ, τράβα στο διάολο! Εκεί είναι η µεριά σου. 
  Να µου ζήσεις Ελλάδα και αυτούς να σβήσεις! 
  Κι όταν αυτοί χτυπάνε, την πόρτα να τους κλείσεις. 
  ∆εν θέλω στα διόδια καφέ, πορτοκαλάδα. 
  Εµείς έχουµε Ιλιάδα και γι’ αυτούς Καιάδα. 
   (Χορωδία) 
  Ελλάδα, συγγνώµη! 
  Αν θες ν’ αλλάξω γνώµη, 
  Πρέπει κι εσύ να µάθεις ν’ αγαπάς. 

- Γεια σου Ελλάδα! 
    (Χορωδία) 
Πάψε να µε παιδεύεις και να µε κοροϊδεύεις 
και τα’ όνειρά µου Ελλάδα, µη σκορπάς! 
Καληµέρα Ελλάδα. 
Εσύ κι ο Πακιστανός σου 
για τους µουσουλµάνους γαµείς τους Χριστιανούς σου. 
Τζαµί να χτίσουν θέλουν κι εσύ γουστάρεις.»     

  «Συγγνώµη, Ελλαδίτσα µου, συγγνώµη, αλλά ντοπάρεις. 
  Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευταί  
  κι εσύ µαλάκα, ξεκολιάρη Αλβανέ! 
  ∆εν παν’ να γαµηθείτε, στα αρχίδια µου σας γράφω, 
  Αφού σας ψήφισα καλά να πάθω. 
  Ελλάδα σηµαίνει πατρίς, οικογένεια, θρησκεία. 
  Γαµώ τους Αλβανούς, γαµώ και την Αλβανία! 
  ∆εν είµαι ρατσιστής, Έλληνας µόνο είµαι, 
  ανώτερος απ’ όλους νιώθω κι έτσι σίγουρα είναι. 
  Είχαµε Παρθενώνα κι αυτοί ζούσανε στις σπηλιές, 
  µανδύες εµείς φοράγαµε κι αυτοί προβιές. 
  Αλέξανδρο είχαµε και Λεωνίδα και Περικλή 
  κι αυτοί ήταν ξυπόλητοι χωρίς γραµµατική. 
    (Χορωδία) 
Ελλάδα, συγγνώµη! Αν θες ν’ αλλάξω γνώµη, 
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πρέπει κι εσύ να µάθεις ν’ αγαπάς! 
-Τα παιδιά σου.» 

Πρόκειται περί εκποµπής εξόχως ακραίας και προκλητικής, επιπλέον δε υβριστικής 
και περιφρονητικής των Αλβανών η οποία αναµφιβόλως ενθαρρύνει ακραία 
αντικοινωνική συµπεριφορά κατά των Αλβανών που βρίσκονται στη χώρα µας». Με 
βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά, επιβλήθηκε µε την ως άνω απόφαση στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου των 5.000 ευρώ.  ∆εν 
προσκοµίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούν την αλήθεια των δια της ως άνω 
απόφασης του Ε.Σ.Ρ. γενοµένων δεκτών πραγµατικών περιστατικών.  Η υπό κρίση 
αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Απορρίπτει την αίτηση θεραπείας του Χρήστου Γεωργούλα ιδιοκτήτη του 
ραδιοφωνικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο STAR FM Νοµού Ιωαννίνων,  κατά 
της  456/29.9.2009  αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 23η Μαρτίου 2010. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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