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Α Π Ο Φ Α Σ ΗΑ Π Ο Φ Α Σ Η
Αριθ. 357/16.9.2011

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 11:00 το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και τα  
μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης  
Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης. Απούσα η 
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό της εταιρείας 
με την επωνυμία  ΘΡΑΚΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΞΑΝΘΗΣ, ιδιοκτήτριας 
του ραδιοφωνικού σταθμού LIFE FM Νομού Ξάνθης, ενδεχομένη παραβίαση 
της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η  συζήτηση  της  υποθέσεως  πραγματοποιήθηκε  την  30η  Αυγούστου  2011, 
κατά  την  οποία  δεν  εμφανίστηκε  εκπρόσωπος  της  εταιρείας,  καίτοι  είχε 
κλητευθεί  δια  της  Α.Π.  6569/18.8.2011  κλήσεως  του  Ε.Σ.Ρ.  η  οποία  έχει 
παραληφθεί από την εταιρεία δια τηλεομοιότυπου όπως προκύπτει από την εκ 
της από 19.8.2011  επιβεβαιώσεως.

 
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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  τη 
μετάδοση  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της  ποιοτικής 
στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή του ραδιοφώνου 
και 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 
ενώ  εξάλλου  κατά  το  άρθρο  9  παραγρ.  1  του  Συντάγματος,  η  ιδιωτική  και 
οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη.

ΙΙ.  Το  άρθρο  13  παρ.  2  του  Π.Δ/τος  77/2003  κατά  το  οποίο  τα  εγκλήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, η βία και 
άλλες  βάναυσες  και  απάνθρωπες  πράξεις  ή  συμπεριφορές,  δεν  πρέπει  να 
αναδεικνύονται ή να εξυμνούνται.

ΙΙΙ. Τo άρθρo 5 παρ. 1 και 2 του Π. Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο η μετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου 
τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται με προσοχή και αίσθημα ευθύνης, ώστε να μη 
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δημιουργούν  σύγχυση.  Ανακρίβειες  ή  παραπλανητικές  δηλώσεις  διορθώνονται 
αμέσως στο πλαίσιο της ίδιας ή παρόμοιας εκπομπής.   

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  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΘΡΑΚΙΚΗ 
ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΣΚΗΝΗ ΞΑΝΘΗΣ, ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  LIFE 
FM Νομού Ξάνθης, και της παρακολουθήσεως, από cd που απέστειλε τόσο ο ως άνω 
ραδιοφωνικός σταθμός όσο και ο καταγγέλλων, της εκπομπής: «Ανοιχτή Γραμμή», 
με  τον  κ.  Πάνο Παπαδόπουλο,  κατά  την  30.11.2010 από ώρας  13:00  έως  14:00, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  
0:08:45 Που δεν νιώθεις τον πόνο του κοσμάκη, τον πόνο των επαγγελματιών που κάθε  
μέρα βγαίνουν όλοι και σε καταριούνται, το καταλαβαίνεις Λάκη μου; Σε καταριέται ο  
κόσμος. 
0:09:50 Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν το ψωμί τους, κλείνουν μαγαζιά, σε καταριούνται  
μέρα και νύχτα.
0:10:17:  Δηλαδή ρε δήμαρχε τι θα καταλάβεις; Να μπουκάρουν μέσα στο δημαρχείο  
καμία 50αριά καταστηματάρχες, επαγγελματίες που έχουν αγανακτήσει να αρχίσουν να  
σας  φτύνουν,  να  σας  πλακώνουν  στο  ξύλο για  να  καταλάβετε  ότι  δεν  μπορείτε  να  
παίζετε με τον μόχθο, με τον ιδρώτα του κοσμάκη;
0:14:28 Αντί να βγει με την γνωστή σεμνότητα και ταπεινότητα του Λάκη Στυλιανίδη,  
γιατί εμείς στηρίζουμε τον Λάκη Στυλιανίδη τον άνθρωπο, όχι τον σημερινό δήμαρχο  
της έπαρσης και της αλαζονείας που δεν καταλαβαίνει τον πόνο και τον ιδρώτα και τον  
μόχθο των αλλωνών. Βρε, θα φάτε ξύλο από τους επαγγελματίες, από  τον κόσμο, από  
τους πολίτες.
0:26:07 (ανάγνωση άρθρων από την εφημερίδα «Φωνή της Ξάνθης»): «Πέταξαν στον 
ρομποτικό κάδο πέτρες και ξύλα διαμαρτυρόμενοι  για το ράβε-ξήλωνε». Καλά τους  
κάνανε! Πολύ καλά τους κάνανε, πολύ καλά σας κάνανε δήμαρχε! Μπράβο σε αυτούς  
που το κάνανε, που είχαν την τόλμη να το κάνουνε. Είναι και ένας τρόπος αντίδρασης,  
δεν κατάλαβα. «Πέταξαν στον ρομποτικό κάδο πέτρες και ξύλα διαμαρτυρόμενοι για το  
ράβε-ξήλωνε».  Εσύ  δεν  έλεγες  ρε  Λάκη  ότι  είναι  ευχαριστημένος  ο  κόσμος;  Τι  
διαμαρτύρεσαι; Πολύ καλά κάνανε. Ναι, διαμαρτυρία, ναι. Δεν κατάλαβα θα φάτε εσείς  
το ψωμί το δικό μου όλοι οι επαγγελματίες εκεί τα κονομάτε μέσα στο δήμο τρέχετε  για  
να βγείτε δημοτικοί σύμβουλοι για να τα κονομήσετε; Δεν το κατάλαβα!
0:44:40  Τελείωσε ο δρόμος δήθεν εδώ και κάτι  μήνες και κάθε τόσο ξανασκάβετε,  
ξανά καινούργια πράγματα. Μια για να βάλουν δεν ξέρω τον κάδο μια για να βάλουν  
μια  άλλη  μαλακία  καταλάβατε;  Και  κλείνουν  οι  άνθρωποι (σ.σ.  εννοεί  τους 
καταστηματάρχες της περιοχής).
0:45:40 Δεν είναι και το καλύτερο να έχεις ένα μαγαζί και κάθε μέρα να σου ζαλίζουνε  
μη  πω τι  και  να  μπαίνουν  εκεί…Μη το  πω καλύτερα γιατί  θα  πούνε  πάλι  ορίστε,  
ακατάλληλη εκπομπή θα με καταγγείλουν για κιτρινισμό.
0:51:33  Πολλά θα σας πετάξουνε  ακόμη και αβγά σε λίγο δήμαρχε, και αβγά.

Το αρχείο που απεστάλη από τον σταθμό, αφορά την ίδια εκπομπή με τα ίδια ακριβώς 
σχόλια όπως καταγράφηκαν ήδη από το CD του καταγγέλοντα.
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Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
εκπομπής  κατά τη διάρκεια  της  οποίας  αναδείχθηκαν  και  επιδοκιμάστηκαν βίαιες 
πράξεις πολιτών με τις φράσεις: «Μπράβο σε αυτούς που το κάνανε, που είχαν την  
τόλμη να το κάνουνε. Είναι και ένας τρόπος αντίδρασης, δεν κατάλαβα». Πρέπει να 
σημειωθεί ότι κατά το άρθρο 11 του Συντάγματος «οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να 
συνέρχονται  ησύχως».  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  να  επιβληθεί  στον 
ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφησαν τα μέλη 
Εύη Δεμίρη, Γιάννης Παπακώστας και Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους οποίους 
θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του προστίμου των 3.000 ευρώ. Εν όψει 
της ισοψηφίας υπερισχύει κατά το άρθρο 15 παρ. 1 εδ. γ  του Ν.2690/1999 η ψήφος 
του Προέδρου.

        

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΘΡΑΚΙΚΗ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ  ΣΚΗΝΗ 
ΞΑΝΘΗΣ, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού LIFE FM  Νομού Ξάνθης, την 
διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως  όπως  η  βία  και  άλλες  βάναυσες  πράξεις  ή 
συμπεριφορές, δεν πρέπει να αναδεικνύονται ή να εξυμνούνται, με απειλή επιβολής 
αυστηροτέρων κυρώσεων. 

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  16η Σεπτεμβρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 3η Οκτωβρίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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