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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 25 Ιουλίου 2006 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, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.    

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

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

 
1. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 18η Ιουλίου 2006. 

 
2. 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 13 παρ. 2 του Π:∆: 77/2003, κατά το οποίο τα εγκλήµατα, η βία και 
άλλες βάναυσες και απάνθρωπες πράξεις ή συµπεριφορές δεν πρέπει να 
αναδεικνύονται ή να εξυµνούνται. 

ΙΙΙ.  Το άρθρο 26 παρ. 8 του Ν. 3305/2005, κατά το οποίο όποιος µετέχει στην 
διαδικασία απόκτησης τέκνου µέσω παρένθετης µητρότητος χωρίς να τηρηθούν οι 
όροι του άρθρου 1458 Α.Κ. και 8 του Ν.3089 /2002 τιµωρείται µε ποινή φυλακίσεως 
τουλάχιστον δύο ετών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 1.500 ευρώ, ενώ µε την 
ίδια ποινή τιµωρείται όποιος δηµόσια αναγγέλλει, προβάλλει ή διαφηµίζει έστω και 
συγκεκαλυµµένα την απόκτηση τέκνου µέσω τρίτης γυναίκας, ή παρέχει κατ΄ 
επάγγελµα µε σχετικές υπηρεσίες µε οποιοδήποτε αντάλλαγµα, ή προσφέρει µε τον 
ίδιο τρόπο υπηρεσίες δικές του ή άλλου για την επίτευξη του σκοπού αυτού. 

IV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 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, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από 
µαγνητοταινία της εκποµπής «ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ» της 26.3.2006, καταγράφηκαν 
τα εξής: 
Παρουσιαστές: κ. Νικόλαος Μάνεσης , κ. Φαίη Μαυραγάνη 
Συνεργάτης: κ.  Στ. Μονεµβασιώτης (δηµοσιογράφος)   
Καλεσµένος: κ. Κωστόπουλος (Γενικός Γραµµατέας  του Υπουργείου Απασχόλησης) 
 
Λεζάντα: «Θέλω να γίνω “δανεική” µητέρα». Η γυναίκα στην οποία ανήκει η δήλωση 
αυτή, είναι µε πλάτη στην κάµερα. 
Παρουσιαστής: Κυρίες και κύριοι, µετά το διαφηµιστικό διάλειµµα, θα σας 
παρουσιάσουµε την κυρία που θα δείτε και δεν θα πω το όνοµά της. Καλή σας µέρα. 
Γυναίκα στο studio: Καληµέρα σας. 
Παρουσιαστής: Θέλω να µας πείτε εσείς, για ποιον λόγο βγαίνετε και τι θέλετε. Τι 
θέλετε να µας πείτε; Βγαίνετε για να πείτε τι; 
Γυναίκα στο studio: Για οικονοµικούς λόγους. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω 
που µε δεχτήκατε σήµερα, για οικονοµικούς λόγους καθαρά θα το κάνω. Θα ήθελα να 
κάνω µία παρένθετη εγκυµοσύνη, να γίνω µία δανεική µητέρα. 
Παρουσιαστής: Να ζητήσω λίγο υποµονή στην κυρία και εύχοµαι να βρεθεί λύση στο 
οικονοµικό σας αδιέξοδο, ούτως ώστε να µην σε καταφεύγετε σε λύσεις που 
ενδεχοµένως  να µην  επιθυµείτε . ∆ιαφηµιστικό διάλειµµα. 
Λεζάντα: «Θέλω να γίνω “δανεική” µητέρα». Η γυναίκα στην οποία ανήκει η δήλωση 
αυτή, είναι µε πλάτη στην κάµερα. Πολλές φορές η φωνή της σπάει από την 
συναισθηµατική φόρτιση. 
Παρουσιαστής: Και ελάτε να πάµε στην κυρία που δεν θα αποκαλύψουµε το όνοµά της, 
Να ακούσουµε αυτά τα οποία έχει να µας πει. (στρεφόµενος προς την καλεσµένη): 
Μας είπατε πριν το διαφηµιστικό διάλειµµα, το ότι οικονοµικά προβλήµατα, 
οικονοµικοί λόγοι σας αναγκάζουν να καταφεύγετε σε ένα ύστατο µέσον. Να γίνετε 
δανεική µητέρα, να κυοφορήσετε το παιδί µιας άλλης οικογένειας. Τι σας οδηγεί σε 
αυτήν την έκκληση την οποία λέτε δηµοσίως γιατί χρειάζεστε κάποια χρήµατα. Τι σας 
οδηγεί;  
Γυναίκα στο studio: Χρέη. 
Παρουσιαστής: Έχετε χρέη. 
Γυναίκα στο studio: Ναι, ναι. 
Παρουσιαστής: Πόσα χρήµατα χρωστάτε; 
Γυναίκα στο studio: Γύρω στις 70 µε 80.000 ευρώ. 
Παρουσιαστής: Χωρίς να γίνοµαι αδιάκριτος, έχετε πάρει κάποιο στεγαστικό δάνειο, 
κάποια χρέη; 
Γυναίκα στο studio: Στην αρχή δεν πήγε καλά η δουλειά µας…. 
Παρουσιαστής: Κάποια δουλειά που είχατε, δεν πήγε καλά…. 
Γυναίκα στο studio: …και στην πορεία µετά δανειστήκαµε κάποια λεφτά από κάποιους 
τοκογλύφους, η δουλειά δεν πήγε καλά, χτύπησε πολύ πίσω και έτσι, καθυστερήσαµε 
τρεις µήνες την επιταγή του τοκογλύφου και πήγανε….  
Παρουσιαστής: Α, µπλέξατε και µε τοκογλύφους…. 
Γυναίκα στο studio: Ναι, ναι.  
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Παρουσιαστής: Ο σύζυγός σας τι λέει, συµφωνεί µε αυτή σας την… 
Γυναίκα στο studio: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. 
Παρουσιαστής: Έχετε προσπαθήσει µέσω διαφόρων κυκλωµάτων, κάνατε κάποιες 
κινήσεις για να εντοπίσετε ενδεχοµένως οικογένειες που… 
Γυναίκα στο studio: Όχι, όχι, όχι. 
Παρουσιαστής: Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε και λέτε ότι «ζητώ να κυοφορήσω το 
παιδί µιας άλλης». 
κ. Μαυραγάνη: ∆εν είναι αρκετά όµως κυρία Κατερίνα τα χρήµατα; Σας λέω 
«Κατερίνα» τώρα εγώ από την προηγούµενη κυρία, τέλος πάντων ∆εν είναι αρκετά τα 
χρήµατα που θα κληθεί να δώσει µία οικογένεια για να κυοφορήσετε εσείς το παιδί που 
θα πάρει στη συνέχεια; 
Γυναίκα στο studio: Κοιτάξτε να δείτε, µία εγκυµοσύνη δεν είναι εύκολο πράγµα. 
Όποια γυναίκα έχει γίνει µάνα και έχει περάσει δύσκολες εγκυµοσύνες… 
Παρουσιαστής: Έχετε γίνει µάνα εσείς; 
Γυναίκα στο studio: …ξέρετε ότι στον τόπο µας λέµε ότι µία γυναίκα εγκυµονούσα και 
µία λεχώνα το ένα πόδι το έχει µέσα στον τάφο και το άλλο από έξω. 
κ. Μαυραγάνη: Έχετε γίνει µάνα; 
Γυναίκα στο studio: Βεβαίως.  
Παρουσιαστής: Πόσα παιδιά έχετε; 
Γυναίκα στο studio: Έχω 4 παιδιά. 
κ. Μαυραγάνη:  Να ρωτήσω κάτι; Επειδή και εγώ έχω γίνει µάνα και δεν µπορώ να 
δεχτώ  ότι το παιδί που κουβαλάς στην κοιλιά και σου δίνει τα µηνύµατα κατά κάποιο 
τρόπο κάποια στιγµή θα κληθείς να το δώσεις σε µία άλλη γυναίκα. Το θεωρώ πάρα 
πολύ σκληρό. 
Γυναίκα στο studio: Το έχω συνειδητοποιήσει.  
Παρουσιαστής: Κύριε Κωστόπουλε, µε συγχωρείτε. Νοµικά µπορεί να γίνει; Καταρχήν 
εγώ θα ήθελα επειδή είναι λύση ανάγκης να βρεθεί µια άλλη λύση. Αλλά, νοµικά µπορεί 
να γίνει αυτό; Μήπως πρόκειται για παράνοµη υιοθεσία; Νοµικά στέκει; Σας 
αιφνιδιάζω βέβαια… 
κ. Κωστόπουλος: Ναι µε αιφνιδιάζετε, δεν ξέρω, αλλά νοµίζω ότι είναι ένα σύνηθες 
φαινόµενο…. 
Παρουσιαστής: Θα έπρεπε να είναι ήδη ρυθµισµένα, αλλά θα έπρεπε ούτως ή άλλως 
και η πολιτεία να είναι δίπλα και σε κάποιους που αναγκάζονται να πάνε στους 
τοκογλύφους για να….  
κ. Κωστόπουλος: ∆υστυχώς…. 
Παρουσιαστής: Εγώ δεν µπορώ να πω τίποτα για την κυρία, να την αποτρέψω διότι 
σκέφτοµαι ότι µε αυτήν την κίνηση απόγνωση, απελπισίας, θα δώσει χαρά σε µία µάνα 
που η επιστήµη- 
Γυναίκα στο studio: Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Σκέφτηκα τις τόσες µητέρες που πετάνε τα 
παιδιά τους στα σκουπίδια, που κάνουν εκτρώσεις, που τα κακοποιούν, που τα καίνε µε 
τσιγάρα, σκέφτηκα ότι αν είχα µείνει έγκυος άθελά µου και έκανα έκτρωση, δεν θα ήταν 
το χειρότερο πράγµα; 
κ. Μαυραγάνη: Κυρία Κατερίνα, αν βρεθεί µία γυναίκα, µία οικογένεια, µία µάνα, µία 
γυναίκα η οποία θέλει να γίνει µάνα και της το στερεί η φύση αυτό το δικαίωµα και 
κάνατε εσείς την ενδιάµεση, την παρένθετη όπως λέγεται. Είστε σίγουρη ότι δεν θα σας 
βγει η ανάγκη, το ένστικτο, αυτό που έτσι και αλλιώς υπάρχει µέσα στη µάνα, να θέλετε 
να το δείτε; 
Γυναίκα στο studio: Αν ήταν δικό µου το παιδί και του συζύγου και το υιοθετούσε; 
Πάω δηλαδή σε όλες τις εκδοχές. 
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κ. Μαυραγάνη: Είστε σίγουρη όµως ότι µετά δεν θα θέλατε να το ψάξετε, να το βρείτε 
να το αγκαλιάσετε; 
Γυναίκα στο studio: Θα το σκέφτοµαι απλά. Θα µου πείτε, πως το λέω έτσι αναίσθητα; 
Η ψυχή µου το ξέρει. 
κ. Κωστόπουλος: Πρέπει να έχει φτάσει σε αδιέξοδο. 
Γυναίκα στο studio: Βεβαίως. Πάντως νοµικά είναι δικό τους το παιδί, είναι του 
ζευγαριού του οποίου θα µου δώσουν το ωάριό τους. 
Παρουσιαστής: Είναι του ζευγαριού, βεβαίως. Να ρωτήσω κάτι: αυτή τη στιγµή για να 
καταλάβω, απειλείται η ζωή σας από κάποιους τοκογλύφους ή δανειστήκατε από 
τράπεζες για να ξεπληρώσετε τους τοκογλύφους; 
Γυναίκα στο studio: Ναι, αρκετές φορές, αρκετές φορές. 
Παρουσιαστής: Το χρέος δηλαδή τώρα δεν είναι προς τους τοκογλύφους, αλλά προς τις 
τράπεζες. 
Γυναίκα στο studio: Ναι. Έχω πάρει τα δάνεια να πληρώσω τους τοκογλύφους και 
τώρα κινδυνεύω να µείνω στο δρόµο, να χάσω τα πάντα.  
κ. Μαυραγάνη: Κάποιος διακανονισµός δεν µπορεί να γίνει; 
Παρουσιαστής: Κινδυνεύετε να µείνετε στο δρόµο, να χάσετε το σπίτι.  
Γυναίκα στο studio: Ναι, ναι. 
Παρουσιαστής: ∆ιακανονισµός; 
κ. Μαυραγάνη: ∆εν µπορεί να γίνει κάποιος διακανονισµός, ή τα έχετε ψάξει όλα τα 
ενδεχόµενα; 
Γυναίκα στο studio: Όχι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει. 
Παρουσιαστής: Αν επιτρέπετε, χωρίς να µου πείτε δουλειά, περιοχή και τα λοιπά, ο 
σύζυγος πόσα χρήµατα βγάζει; 
Γυναίκα στο studio: Τώρα τελευταία είχε ένα τροχαίο, το οποίο δεν µπορεί να δουλέψει 
τουλάχιστον για ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.  
Παρουσιαστής: Πως ζείτε; 
Γυναίκα στο studio: Με δανεικά, µε…τι να σας πω, είναι µεγάλη ιστορία…. 
κ. Κωστόπουλος: Όλα τα καλά µαζί…. 
κ. Μαυραγάνη: Τι να σας πούµε τώρα, κυρία Κατερίνα, είµαστε από έξω  από το 
πρόβληµα, µακάρι ό,τι είναι καλύτερο για σας. 
Γυναίκα στο studio: Σκέφτηκα ότι θα κάνω µία οικογένεια ευτυχισµένη και εγώ θα 
σώσω τα δικά µου παιδιά. 
κ. Κωστόπουλος: Είναι µία φιλοσοφία. 
Παρουσιαστής: Τι να πω τώρα…Αυτό που µπορώ να πω είναι όποια κυρία 
αντιµετωπίζει πρόβληµα υγείας και θέλει να την φέρουµε σε επαφή µε την κυρία 
«Κατερίνα» όπως την ονοµάσαµε, να το πράξουµε αν και θεωρώ ότι κάποια ζητήµατα 
όπως τα οικονοµικά, τα οικονοµικής φύσεως ζητήµατα θα πρέπει να είναι, δηλαδή αυτή 
η φωνή απόγνωσης πιστεύω ότι θα µπορούσε να συγκινήσει τον οποιοδήποτε τραπεζίτη 
από τη µια και από την άλλη αυτή η φωνή απελπισίας θα έπρεπε να έχει συγκινήσει την 
πολιτεία γιατί τώρα αυτή η οικογένεια δεν έχει να φάει. Ένα ατύχηµα  ο σύζυγος και-  
Γυναίκα στο studio: Να σας πω κάτι; Έχω χτυπήσει πολλές πόρτες βουλευτών και µε 
θυµούνται την τελευταία βδοµάδα των εκλογών. 
Παρουσιαστής: Ζητάτε µία δουλειά από τους βουλευτές; 
Γυναίκα στο studio: Και εγώ και ο σύζυγος. 
Παρουσιαστής: ∆ηλαδή, αυτή τη στιγµή, θα-  
κ. Μαυραγάνη: Εσείς είστε άνεργη; ∆εν δουλεύετε πουθενά; 
Γυναίκα στο studio: Ναι. Με 4 παιδιά που να πάω; Όταν δεν υπάρχουν και άλλοι να 
δίπλα σε βοηθήσουνε, γονείς και αυτά.  
κ. Μαυραγάνη: Τα δικά σας τα παιδάκια είναι µικρά; 
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Γυναίκα στο studio: Ναι. Είναι όλα στο δηµοτικό. 
Παρουσιαστής: Μείνετε µαζί µας. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι ζήτηµα δουλειάς… 
κ. Κωστόπουλος: Έτσι, επειδή υπάρχουν διάφοροι φίλοι επιχειρηµατίες, θα 
παρακαλέσω να έχω το τηλέφωνο της κυρίας χωρίς να υπόσχοµαι τίποτα, να κάνω µία 
προσπάθεια, µήπως βρεθεί µία δουλειά για τον σύζυγο. 
κ. Μαυραγάνη:Μακάρι, µακάρι. 
Παρουσιαστής: Θα σας φέρω σε επαφή. Γιατί αν είναι µια συνειδητή επιλογή το να 
είναι δανεική µητέρα, παρένθετη µητέρα, εντάξει. Εδώ είναι µία βιαστική επιλογή και 
µε πόνο καρδιάς το κάνει. 
Καλεσµένος 2:  Και τα χρέη, πιέζουν τα χρέη. Όποια δουλειά και αν της βρει ο κάθε 
κύριος Κωστόπουλος, αποκλείεται να της εξασφαλίσει τα 60.000 ευρώ. 
κ. Κωστόπουλος: Να ζήσουν τα παιδιά. 
Γυναίκα στο studio: Ναι, βέβαια δεν θα….. Μέχρι το Πάσχα θα βγω στον δρόµο. 
κ. Κωστόπουλος: Να ζήσουν τα παιδιά. 
Παρουσιαστής: Κινδυνεύετε και µε έξωση; 
Γυναίκα στο studio: Ναι. Έχω δικό µου σπίτι, αλλά το χάνω. 
Παρουσιαστής: Τα 60.000 ευρώ είναι όλα-όλα τα χρέη; 
Γυναίκα στο studio: 70, 80.000 ευρώ, ναι.  
Παρουσιαστής: Πόσο; 80 µου είπατε; 
Γυναίκα στο studio: Ναι, ναι. 70 µε 80.000 ευρώ. 
Παρουσιαστής: 70 µε 80.000 ευρώ, όλα, όλα τα χρέη; 
Γυναίκα στο studio: Ναι. Όλα, όλα. 
Παρουσιαστής: Το ποσό που είναι απαιτητό για µην χάσετε το σπίτι, πόσα είναι; Πέντε, 
δέκα χιλιάδες; 
Γυναίκα στο studio: Είναι γύρω στις 45.000 χιλιάδες το σπίτι και τα υπόλοιπα είναι 
τράπεζες. 
Παρουσιαστής: Μάλιστα. Μείνετε µαζί µας, αφήστε λίγο χρόνο να επικοινωνήσουν και 
οι τηλεθεατές µαζί µας, να αλλάξουµε για λίγο θέµα, να πάµε λίγο στον κύριο Μάτση 
τον καλό φίλο και να πάµε λίγο στη Ρόδο. 
Λεζάντα: «Θέλω να γίνω “δανεική” µητέρα». Η γυναίκα στην οποία ανήκει η δήλωση 
αυτή, είναι µε πλάτη στην κάµερα. 
Παρουσιαστής: Την κυρία «Κατερίνα» όπως την ονοµάσαµε, δεν λέγεται Κατερίνα 
αλλά δεν έχει σηµασία το όνοµά της, δεν την βγάζουµε για να κάνουµε µία δηµοπρασία 
ποιος θα δώσει τα πιο πολλά λεφτά για να γίνει δανεική µητέρα, δεν την βγάλαµε για να 
βρούµε, για να κάνουµε το dealing, να κάνουµε το deal αν θέλετε, να κάνουµε τις 
διαπραγµατεύσεις για να δώσετε το χρήµα αν έχετε πρόβληµα υγείας και να… αλλά 
ουσιαστικά προβάλλουµε τους λόγους απόγνωσης που οδηγούν µία κυρία, µία µητέρα, 
µία σύζυγο, µία γυναίκα, τους λόγους απόγνωσης στο να ζητήσει να βγάλει χρήµατα 
κυοφορώντας το παιδί κάποιας άλλης γιατί βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Κυρία Κατερίνα 
πείτε µου, οι τράπεζες έχουν στείλει χαρτί έξωσης από το σπίτι σας; 
Γυναίκα στο studio: Έχουν αρχίσει και έρχονται τα εξώδικα. 
Παρουσιαστής: Τα εξώδικα…δεν έχει έρθει ακόµα δικαστικός επιµελητής για να σας 
επιδώσει κάποιο χαρτί για έξωση; 
Γυναίκα στο studio: Όχι, όχι, όχι ακόµα. Μέχρι το Πάσχα µου είπαν όµως  ότι πρέπει 
να πληρωθεί το σπίτι. 
κ. Μονεµβασιώτης: Εσείς έχετε συµβουλευτεί δικηγόρο; 
Παρουσιαστής: Πώς θα τον πληρώσει τον δικηγόρο; 
Γυναίκα στο studio: Τι λέτε τώρα, αυτά είναι πολυτέλεια για µας. 
κ. Μονεµβασιώτης: Σε κάποιο σύλλογο πολυτέκνων που δεν πληρώνουν;  
κ. Κωστόπουλος: Έχουνε φτάσει σε αδιέξοδο. 
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Παρουσιαστής: Πόσα παιδιά, θυµίστε µου,  έχετε; 
Γυναίκα στο studio: Τέσσερα. 
Παρουσιαστής: Τέσσερα. Αποφανθήκατε στον σύλλογο πολυτέκνων που έχει νοµική… 
Γυναίκα στο studio: Όχι, όπως σας είπε και η προηγούµενη  κυρία πριν, µας δώσανε 
ένα κιλό τυρί  τα Χριστούγεννα, ένα σακουλάκι ρύζι…. 
Παρουσιαστής: Πήγατε στον σύλλογο πολυτέκνων και σας δώσανε ένα κιλό τυρί και 
ρύζι. Αυτήν ήταν η παροχή. 
Γυναίκα στο studio: Ναι, ναι, ναι. 
Παρουσιαστής: Τα χρήµατα τα οποία είναι άµεσα απαιτητά, από τις τράπεζες 
είναι…πόσες χιλιάδες µου είπατε; 
Γυναίκα στο studio: 5.000 ευρώ, να γλιτώσω τουλάχιστον για το σπίτι. 
κ. Μαυραγάνη: Από την ένωση δανειοληπτών υπάρχει δυνατότητα να βγάλει κάποια 
άκρη; 
κ. Μονεµβασιώτης: Υπάρχει νοµική κάλυψη, µόνο αυτό, δεν…  
κ. Μαυραγάνη: Κυρία Κατερίνα µήπως αυτό σας έδινε µία µικρή βοήθεια για το πώς 
θα πρέπει να κινηθείτε; 
Παρουσιαστής:  Το ζήτηµα είναι η γυναίκα δεν µπορεί να περάσει το Πάσχα στο 
δρόµο, που θα πάει τα παιδιά; Μετά, δεν έχει ούτε λεφτά για ενοίκιο, το σπίτι είναι δικό 
τους, ιδιόκτητο.  
κ. Μαυραγάνη: Αν υπάρχει νοµική κάλυψη, να µπλοκάρει τουλάχιστον επί του 
παρόντος. 
Παρουσιαστής: Πληρώνουν το λάθος µιας ζωής. 
Γυναίκα στο studio: Πόσο, ένα χρόνο είναι απλήρωτα, και άλλο να µε περιµένουνε; 
Παρουσιαστής: Γιατί πήγατε στους τοκογλύφους; 
Γυναίκα στο studio: Γιατί πιστεύαµε ότι η δουλειά θα πάει καλά. 
Παρουσιαστής: Και δεν πήγε. 
Γυναίκα στο studio:  Ε, βέβαια. 
Παρουσιαστής: Τι ήταν, κάποιο µαγαζί, ας πούµε; 
Γυναίκα στο studio: Ναι, ναι. 
Παρουσιαστής: Το οποίο δεν δούλεψε καθόλου. 
Γυναίκα στο studio: Υπάρχουν οι καλοθελητές που… 
Παρουσιαστής: Πάντα υπάρχουν καλοθελητές. 
Γυναίκα στο studio: Βέβαια. 
Παρουσιαστής: Είµαστε σε επαφή για οτιδήποτε προκύψει. 
Γυναίκα στο studio: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Παρουσιαστής. Εγώ ευχαριστώ που κοινοποιήσατε το πρόβληµά σας, µακάρι να βρεθεί 
λύση. 
κ. Μαυραγάνη: Μακάρι να βρεθεί λύση, κυρία Κατερίνα και να µην χρειαστεί να 
φτάσετε σε αυτό που προτείνετε αλλά…. 
Παρουσιαστής: Μακάρι ό,τι µπορούµε, να κάνουµε. Μην φύγετε, µην φύγετε 
τουλάχιστον µήπως βρεθεί για τον σύζυγο ή για εσάς κάποια δουλειά, για τα προς το 
ζην δηλαδή τα καθηµερινά δηλαδή, µε τη βοήθεια των γνωριµιών που έχει ο….  
Γυναίκα στο studio: Πρέπει να σας πω ότι είµαστε από επαρχία και πρέπει να 
φεύγουµε, αλλά λέγαµε αν κάποιο ζευγάρι που να δέχεται, είµαστε διατεθειµένοι  ακόµη 
και να έρθουµε και κοντά τους. 
κ. Μαυραγάνη: Να’ στε καλά, να χαίρεστε τα παιδάκια σας και µακάρι να βγείτε από 
τα προβλήµατα που έχετε µπει. 
Γυναίκα στο studio: Ευχαριστώ. 
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Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία εµφανίστηκε γυναίκα, που προσφέρθηκε να 
αποκτήσει τέκνο άλλης γυναικός δια δανεισµού της µήτρας της έναντι αµοιβής, η 
οποία αµοιβή απαγορεύεται από το άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 3305/2005.  
Αναµφιβόλως πρόκειται περί αξιοποίνου πράξεως, η οποία αναδείχθηκε κατά την ως 
άνω τηλεοπτική εκποµπή.  Για την ως άνω εκτροπή,  ενδείκνυται όπως επιβληθεί η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης 
και ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης κατά τους οποίους αντικείµενο της 
τηλεοπτικής εκποµπής ήταν η προβολή της οικονοµικής δυσπραγίας και όχι ο 
δανεισµός της µήτρας της ως άνω γυναικός, της οποίας σε κάθε περίπτωση 
εµφανίστηκε µόνον η πλάτη και κανένα προσδιοριστικό στοιχείο της ταυτότητός της, 
γι΄ αυτό δεν θα έπρεπε να επιβληθεί καµία διοικητική κύρωση. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε. ιδιοκτήτρια του 
τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ  την διοικητική κύρωση της 
συστάσεως όπως µη προβάλει πρόσωπα τα οποία προσφέρονται προς κυοφορία 
τέκνου άλλης γυναικός, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 25η Ιουλίου 2006. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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