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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2005 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, Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, 
Νέστορας Κουράκης.   Απόντες  ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος 
Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Ροδόλφος Μορώνης 

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

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

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 4η Οκτωβρίου 2005. 

 
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 2 παρ. 1 του Ν.2737/1999, κατά το οποίο η αφαίρεση ιστών και 
οργάνων µε σκοπό τη µεταµόσχευση, γίνεται χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγµα, 
απαγορευοµένης κάθε συναλλαγής µεταξύ λήπτη και δότη και των οικογενειών τους, 
καθώς και αυτών µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ενώ εξάλλου κατά το άρθρο 20 
παρ. 3 του αυτού νόµου, όποιος προσφέρεται δηµόσια να δώσει από το σώµα του 
µοσχεύµατα µε οποιοδήποτε αντάλλαγµα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών 
µηνών και µε χρηµατική ποινή.   

ΙΙΙ.  Το άρθρο 13 παρ. 2 του Π:∆: 77/2003, κατά το οποίο τα εγκλήµατα δεν πρέπει να 
αναδεικνύονται. 

ΙV.  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 της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, της παρακολουθήσεως της µαγνητοταινίας της 
κατωτέρω εκποµπής και του υποβληθέντος υποµνήµατος,  προέκυψαν τα ακόλουθα:    
Κατά την 13.7.2005 διαρκούσης της εκποµπής «Καληµέρα µε τον ΑΝΤ1» και από 
ώρας 08:20 έως 08:31 µεταδόθηκε ρεπορτάζ µε θέµα την πώληση νεφρού µε τον 
υπέρτιτλο «Πουλάω το νεφρό µου για να ξεχρεώσω το δάνειο». Τηλεπαρουσιαστές 
ήταν ο Σταύρος Μονεµβασιώτης και η Μάγδα Παπαγιάννη, µε προσκεκληµένους 
τους κ. Κόντο και ο Φίλιππο Φιλιππακόπουλο.  Ακολούθησε η παρακάτω συζήτηση: 
 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Θα ήθελα να σας πάω σε ένα θέµα τώρα που κατά 
καιρούς το έχουµε κουβεντιάσει  εδώ στην εκποµπή. Το έχουµε συζητήσει εδώ στον 
ΑΝΤΕΝΝΑ  και έχει να κάνει µε τους δανειολήπτες και µε το αδιέξοδο στο οποίο 
έχουν οδηγηθεί πάρα πολλοί….  
- Μάγδα Παπαγιάννη: Πάρα πολύς κόσµος είναι καταχρεωµένος, δεν ξέρει πια τι να 
κάνει για να το αντιµετωπίσει. 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Η τραγωδία είναι ότι σε ορισµένες περιπτώσεις κάποιοι 
φτάνουν σε αδιέξοδο, φτάνουν στο απόλυτο θα λέγαµε αδιέξοδο σε τέτοιο βαθµό που 
κάποιος όπως  εδώ ένας φίλος της εκποµπής ο οποίος επικοινώνησε χθες µαζί µας ο 
κ. Κώστας ο οποίος είπε ότι έχω φτάσει σε τέτοιο αδιέξοδο που πουλάω το νεφρό 
µου. Έχουµε στην τηλεφωνική µας γραµµή τον κ. Κώστα. Κύριε Κώστα, καλή σας 
ηµέρα. 
 
Σε όλη τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνοµιλίας, η οθόνη χωρίστηκε σε 2 παράθυρα. 
Στο αριστερό προβάλλονταν η µαύρη φιγούρα ενός άνδρα µε την ένδειξη «κ. Κώστας 
δανειολήπτης» και στο αριστερό η εικόνα από το στούντιο. Ακούστηκαν τα εξής: 
 
- κ. Κώστας: Καληµέρα. 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Είναι περιττό να πω ότι όταν διαβάσαµε το µήνυµά σας 
εδώ µε την Μάγδα, κυριολεκτικά παγώσαµε. 
- Μάγδα Παπαγιάννη: Και στεναχωρηθήκαµε και πάρα πολύ και µετά γι’ αυτό άρχισε 
και όλη αυτή η επικοινωνία. Θέλετε να µοιραστείτε µαζί µας και µε τους φίλους που 
µας ακούνε τι έχει συµβεί; 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Πείτε µας ακριβώς τι σας οδήγησε στο αδιέξοδο; 
- κ. Κώστας: Είχα πάρει κάποιο δάνειο για στεγαστικό µετά µου έτυχαν κάποιες 
ατυχίες, το άφησα λίγο το στεγαστικό βέβαια αυτή τη στιγµή πληρώνονται όλα 
κανονικά αλλά οι δόσεις από τα δάνεια έχουν φτάσει γύρω στα 850 ευρώ το µήνα. 
Και από διάφορες χρεώσεις που υπήρχανε και αναγκαζόµουν να πάρω κάποια 
χρήµατα από τράπεζες και αυτή τη στιγµή να βρίσκοµαι στο αδιέξοδο όπως είπατε 
και εσείς. 
- Μάγδα Παπαγιάννη: Και αυτή τη στιγµή είστε αυτό που λένε στα όριά σας. Η 
αντοχή σας πια… Γιατί σκεφτήκατε να πουλήσετε το νεφρό σας; Σας πλησίασε 
κάποιος; Σας έδωσε αυτήν την ιδέα; 
- κ. Κώστας: Όχι, όχι. Από µόνος µου. 
- Μάγδα Παπαγιάννη: Απόγνωση… 
- Φίλιππος Φιλιππακόπουλος:  Το χρέος πόσο έχει φτάσει τώρα κ. Κώστα; 
- κ. Κώστας: 44.000 ευρώ. 
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- Σταύρος Μονεµβασιώτης: 44.000 ευρώ. Έχεις έρθει σε επικοινωνία µε τις τράπεζες, 
τους έχει ζητήσει ρε παιδιά δεν µπορώ να δώσω τόσα χρήµατα, ο µισθός µου δεν 
φτάνει. Κάντε µου µια διευκόλυνση να µειωθεί λίγο η δόση. 
- κ. Κώστας: Προσπαθώ δια µέσω κάποιας τράπεζας να βγάλω κάποιο δάνειο άλλο 
σαν στεγαστικό κάπως έτσι για να µειωθούν οι δόσεις αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει 
αυτό, είναι πολύ δύσκολο πιθανώς. 
- Μάγδα Παπαγιάννη: ∆υστυχώς κ. Κώστα ανακαλύπτουµε όλη αυτή τη διάρκεια που 
κάνουµε όχι µόνο την εκποµπή και το ρεπορτάζ όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν είστε η 
µόνη περίπτωση, είναι πολύς κόσµος που είναι στη δική σας θέση και πρέπει να 
καταθέσουµε µαζί µε το Σταύρο ότι εδώ και 15 ηµέρες που έχουµε ξεκινήσει την 
πρωινή εκποµπή, είναι η δεύτερη φορά που ερχόµαστε αντιµέτωποι µε έναν πολίτη 
αυτής της χώρας ο οποίος είναι σε απόγνωση και σκέφτεται αυτό το απονενοηµένο να 
πουλήσω το νεφρό µου προκειµένου να βρω, είναι µια ακραία επιλογή (συµφωνούν 
όλοι στον στούντιο) αλλά καταλαβαίνεις Φίλιππε και κύριε Κοντέ που ακριβώς 
βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, είναι στο χείλος της καταστροφής, της οικονοµικής 
καταστροφής και δεν είναι µόνο αυτό, όταν ξεκινάει αυτό είναι και µια σωρεία άλλων 
προβληµάτων. Χάνεις την φερεγγυότητά σου ως πρόσωπο, χάνεις την φερεγγυότητά 
σου ως πολίτης, δεν σε αντιµετωπίζουν σωστά και στις οικονοµικές σου συναλλαγές 
και υπάρχει και µια σωρεία πια ψυχολογικών προβληµάτων για να λέµε τα πράγµατα 
µε το όνοµά τους. Νιώθει δηλαδή το άτοµο αποδιωγµένο από την κοινωνία, 
αποµερισµένο, αποµονωµένο και υπάρχει τεράστιο πρόβληµα. 
- κ. Κόντος: Να πούµε και αυτό που γίνεται η πολύ διαφήµιση. Χωρίς ενοίκιο 
παίρνεις… 
- Φίλιππος Φιλιππακόπουλος:  Οι τράπεζες την δουλειά τους κάνουνε.  
- κ. Κόντος: Παρασύρεται κατά έναν τρόπο ευκολόπιστα, µια ατυχία. Η λέξη που είπε 
ο κύριος ήταν «ατυχία». Ο άνθρωπος καλώς είχε ξεκινήσει να δώσει τα χρήµατα, του 
τύχανε 2 ατυχίες, πάει και το σπίτι, πάει και ο… αυτά δηλαδή είναι σκέψεις…  
- Μάγδα Παπαγιάννη: Αυτοί όµως είναι απρόβλεπτοι παράγοντες, κ. Κώστα. 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Η περίπτωση του κ. Κώστα δεν είναι η µοναδική. Έχουµε 
στην τηλεφωνική µας γραµµή τον κ. Πάρη Αναστασάκο ο οποίος είναι δικηγόρος 
δανειοληπτών, έχει ασχοληθεί µε το θέµα πάρα πολλές φορές. Κύριε Αναστασάκο, 
καλή σας ηµέρα. 
- Πάρης Αναστασάκος: Καληµέρα σε σας και στους τηλεθεατές σας. 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Έχω την εντύπωση ότι σε ανάλογο αδιέξοδο µε αυτό του 
φίλου τηλεθεατή µας έχουν έρθει πάρα πολλοί δανειολήπτες αυτήν την περίοδο γιατί 
ακούµε και διαβάζουµε ότι τελικά ποτέ δεν είχαν σταµατήσει οι πλειστηριασµοί όλη 
αυτήν την περίοδο από την αρχή του κόσµου µέχρι τώρα. Ισχύει; 
- Πάρης Αναστασάκος: Πράγµατι η παρατήρησή σας είναι πάρα πολύ εύστοχη 
δεδοµένου ότι στον κόσµο είχε δηµιουργηθεί η πεποίθηση ότι µε την νέα νοµοθετική 
διάταξη που ψηφίστηκε πέρυσι το καλοκαίρι αναστέλλονταν οι πλειστηριασµοί µέχρι 
ότου να βρεθεί µια κοινή φόρµουλα µεταξύ των τραπεζών και τον δανειοληπτών και 
τα αποπληρωθούν οι οφειλές όσες αυτές προέκυπταν µετά την αφαίρεση των 
πανωτοκίων, ωστόσο µετά από µια προσωρινή αναστολή των πλειστηριασµών η 
οποία προβλέπονταν στην νοµοθετική διάταξη µέχρι το τέλος του προηγούµενου 
έτους, από την αρχή του 200, οι τράπεζες χωρίς καµία διάκριση ξεκίνησαν τους 
πλειστηριασµούς, ουσιαστικά δηλαδή συνέχισαν τις διαδικασίες των πλειστηριασµών 
οδηγώντας πάρα πολλούς δανειολήπτες στο δίληµµα ή χάνω το σπίτι µου ή πηγαίνω 
να πληρώσω στην τράπεζα το ποσό το οποίο µου ορίζει η τράπεζα χωρίς να έχει την 
δυνατότητα όµως ο δανειολήπτης ούτε να το ελέγξει, ούτε να διεκδικήσει την 
αφαίρεση των εξόδων και των πανωτοκίων που οι ίδιες οι νοµοθετικές διατάξεις 
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ρητώς αφαιρούν και κυρίως χωρίς να έχουν την δυνατότητα οι δανειολήπτες να 
ζητήσουν να ευεργετηθούν ως προς την χρονική ρύθµιση διότι σύµφωνα µε την νέα 
νοµοθετική διάταξη ακόµα και εκείνοι οι οποίοι δέχονται ότι χρωστούν κάποιο ποσό 
έχουν την δυνατότητα να το πληρώσουν σε τµηµατικές δόσεις µέχρι 7 ετών και 
καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι ένας δανειολήπτης µπορεί στην συγκεκριµένη 
περίπτωση να µην µπορεί να καταβάλει το σύνολο της  οφειλής του, δίνεται όµως η 
δυνατότητα σε τµηµατικές δόσεις και χωρίς η τράπεζα να χάνει χρήµατα διότι οι 
δόσεις αυτές είναι έντοκες  δίνει την δυνατότητα να τα καταβάλει σε 7 χρόνια. 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Ουσιαστικά µας λέτε ότι η ρύθµιση για τα πανωτόκια δεν 
προχώρησε καθόλου. Να ρωτήσω στο σηµείο αυτό κάτι, κύριε Κώστα εσείς 
επιχειρήσατε µήπως µπορέσετε να αξιοποιήσετε αυτήν την τελευταία ρύθµιση που 
έδωσε η κυβέρνηση να επικοινωνήσετε µε τις τράπεζες και να πείτε ρε παιδιά 
κοιτάξτε να δείτε,  εντάξει αυτά που έχουµε πει µέχρι τώρα, αλλά τώρα υπάρχει ένας 
καινούργιος νόµος, υπάρχει µια δυνατότητα που µου δίνεται µέσα σε µια επταετία να 
ξεπληρώσω… 
- Μάγδα Παπαγιάννη: Ακριβώς, να διεκδικήσετε δηλαδή το νόµιµο δικαίωµά σας.  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Κάνατε αίτηση, πήγατε; 
- κ. Κώστας: Όχι, όχι. 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Γιατί, τι ήταν αυτό που σας απέτρεψε; 
- κ. Κώστας: Όχι, δεν ήξερα κάποια πράγµατα. 
- Μάγδα Παπαγιάννη: ∆εν το γνωρίζατε, δεν είχατε ενηµερωθεί για όλα αυτά. 
- κ. Κώστας: Όχι, όχι. 
- Μάγδα Παπαγιάννη: Τώρα που σας το λέµε, θα µπορέσετε να πάτε ξανά να 
διεκδικήσετε κάποια πράγµατα; 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Και να µας πει και ο κ. Αναστασάκος αν έχει το 
δικαίωµα τώρα… 
- Πάρης Αναστασάκος: Αν µου επιτρέπετε να παρατηρήσω κάτι και δράττοµαι της 
ευκαιρίας δεδοµένου ότι και φέτος το καλοκαίρι πολύ σηµαντικά νοµοσχέδια 
επελέγησαν να ψηφισθούν τέτοιες µέρες που ο κόσµος κακά τα ψέµατα λόγω της 
ζέστης, λόγω της κούρασης όλης της χρονιάς σκέφτεται τις διακοπές του, ο 
προηγούµενος νόµος, ο νόµος για τον οποίο αναφερόµαστε ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε 
στις αρχές του Αυγούστου. Θέλω να πω µε αυτό το πράγµα ότι πολύς κόσµος 
πιάστηκε στον ύπνο. Κανείς δεν γνώριζε ότι τη στιγµή που φεύγουν για διακοπές 
ψηφίστηκε για αυτούς ένας νόµος ο οποίος αν θέλετε και στις εφηµερίδες πέρασε στα 
ψιλά γράµµατα. Ενώ θα έπρεπε να είναι συνέχεια στην πρώτη σελίδα, αφορούσε 
500.000 δανειολήπτες, τις οικογένειές τους, τις επιχειρήσεις τους, τους εµπόρους, 
τους ξενοδόχους, ήταν µια νοµοθετική διάταξη η οποία είχε πολυδιαφηµιστεί πολύ 
πριν τις εκλογές µια διάταξη που µε όσες ατέλειες και αν έχει έδωσε την δυνατότητα 
στους δανειολήπτες να αποτανθούν στις τράπεζες και είτε να διεκδικήσουν το 
δικαίωµα της εξόφλησης είτε να διεκδικήσουν το δικαίωµα της τµηµατικής 
αποπληρωµής. Εδώ τώρα στο ερώτηµα που κάνατε· φυσικά έχει την δυνατότητα ο 
δανειολήπτης ακόµα και τώρα να καταθέσει µια αίτηση χωρίς αυτό όµως δυστυχώς 
να σηµαίνει ότι µε την κατάθεση της αίτησής του  θα έχει την δυνατότητα να πετύχει 
αυτό που διεκδικεί. ∆ιότι το µεγαλύτερο ζήτηµα και το µεγαλύτερο πρόβληµα που 
αυτή τη στιγµή ανακύπτει είναι η αναλγησία των τραπεζών, χωρίς να εξαιρώ καµία, 
όπου ερµηνεύοντας κατά το δοκούν το νόµο αυτό επιχείρησαν και συνεχώς 
καθηµερινά επιχειρούν να πείσουν τους δανειολήπτες το εξής: ναι µεν ψηφίστηκε 
ένας νόµος για σας αλλά εσείς συγκεκριµένα κ. Κώστα, να πάρω το παράδειγµα του 
δανειολήπτη, εξαιρείσθε δηλαδή εδώ υπάρχει η πεποίθηση ότι ακόµα και ο 
δανειολήπτης που ήταν µέσα στην προθεσµία, που ενηµερώθηκε από τον δικηγόρο 
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του ή από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και αποτάνθηκε στην τράπεζα, κατέθεσε την 
αίτηση το 85-90% των απαντήσεων των τραπεζών είχαν την εξής κλισαρισµένη 
φράση: δεν εξυπηρετείστε, εξαιρείσθε από τον νόµο δεν δύνεται η τράπεζα να σας 
υπαγάγει, ουσιαστικά λοιπόν ψηφίσθηκε κάτι, ο κόσµος παραπλανήθηκε ότι αυτός ο 
νόµος  αποτελεί… 
- Μάγδα Παπαγιάννη: Αυθαιρετούν οι τράπεζες δηλαδή και έχουν όλη τη δύναµη στα 
χέρια τους κύριε Αναστασάκο. 
- Φίλιππος Φιλιππακόπουλος:   Πατάνε σε συγκεκριµένα πράγµατα νοµίζω κ. 
Αναστασάκο, κάποια παραθυράκια έχουνε βρει έτσι δεν είναι; 
- Πάρης Αναστασάκος: Αν µου επιτρέπετε, η ίδια η νοµοθετική διάταξη είχε αρκετά 
νοµοθετικά κενά γι’ αυτό και ο κάθε δανειολήπτης προκειµένου να σιγουρέψει την 
δυνατότητά του, το δικαίωµά του να πετύχει την υπαγωγή θα πρέπει δυστυχώς να 
αποτανθεί στο δικαστήριο και αυτό αν µου επιτρέπεται είναι και η φιλοσοφία της 
τράπεζας.  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Μάλιστα. Από την πλευρά του κόσµου βλέπω ότι αυτά 
που λέτε τα συµµερίζεται ο κόσµος, λέει και εµείς έχουµε συνέχεια οχλήσεις από τις 
τράπεζες, άλλος λέει δεν µε βάλανε στη ρύθµιση κινδυνεύω να χάσω το σπίτι µου, 
δεν ξέρω τι θα κάνω αν θα µπορούσα να κάνω εκ των υστέρων µια αίτηση κάποιος 
που λέει δεν κατάλαβε τι έγινε. 
- Πάρης Αναστασάκος: Στην ίδια την επιστολή, στο µήνυµά του ο δανειολήπτης  
ουσιαστικά συµφωνεί µε αυτό που σας είπα προηγουµένως· έκανε αίτηση και η 
τράπεζα δεν τον έβαλε στην ρύθµιση. Ποιος ελέγχει όµως την τράπεζα αν εφήρµοσε 
σωστά τον νόµο; Οι τράπεζες πιστεύουν ότι στέλνουν 100 απαντήσεις σε 100 
δανειολήπτες, οι 90 εξ αυτών δεν έχουν την δυνατότητα ή έχουν την παλιά αντίληψη 
ότι η τράπεζα το λέει δίκιο θα έχει που να τα βάλω εγώ µε την πανίσχυρη τράπεζα… 
- Μάγδα Παπαγιάννη: Σωστό είναι αυτό που λέτε τώρα θίγετε ένα πολύ µεγάλο θέµα, 
ακριβώς. 
- Πάρης Αναστασάκος: Ειδικά στην επαρχία, όπου οι σχέσεις των τραπεζικών µε τον 
κόσµο είναι πολύ στενές, ο κόσµος προκειµένου να αποτανθεί σε έναν δικηγόρο και 
να ανοίξει έναν δικαστικό αγώνα στο δικαστήριο της πόλης, της κωµόπολης και να 
έρθει σε ευθεία ρήξη µε την συγκεκριµένη τράπεζα επιλέγει να µην έρθει, επιλέγει 
τελικώς να δανειστεί για να πάει να πληρώσει την τράπεζα προκειµένου να µην τα 
χαλάσει µε τον διευθυντή. 
- Μάγδα Παπαγιάννη: ∆εν είναι όλα ψυχρά τα οικονοµικά θέµατα, είναι όλα 
συνυφασµένα και µε τις κοινωνικές δοµές. 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Κύριε Αναστασάκο σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. Κύριε 
Κώστα εδώ τα µηνύµατα που παίρνουµε για σας από όλη την Ελλάδα είναι µηνύµατα 
συµπαράστασης, µας λένε να µην το βάλετε κάτω, να µην πουλήσει ο κ. Κώστας το 
νεφρό του αλλά να το παλέψει να βρει το δίκιο του και θα το βρει, λένε εδώ οι φίλοι 
µας που µας παρακολουθούν. Καλή δύναµη να ευχηθούµε και ό,τι καλύτερο, εµείς θα 
είµαστε µαζί…  
- Μάγδα Παπαγιάννη: Οι µαχητές κ. Κώστα είναι οι νικητές της ζωής, οι µαχητές. 
Ποτέ δεν πρέπει να το βάζουµε κάτω. Την καληµέρα µας στον κ. Κώστα, 
επανερχόµαστε στο στούντιο. 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Έχει ταλαιπωρηθεί… 
- Μάγδα Παπαγιάννη: Είναι µια αλήθεια αυτό όµως τελικά, πρέπει να έχεις πολύ γερό 
στοµάχι στην Ελλάδα  του σήµερα. 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Όταν σε κυνηγάνε όµως τόσα πράγµατα, δεν τον 
κυνηγάνε µόνο οι τράπεζες, τον κυνηγά η καθηµερινότητα. 
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Πρόκειται αναµφιβόλως, περί δηµοσίας προσφοράς µοσχεύµατος µε αντάλλαγµα και 
εντεύθεν περί αξιοποίνου πράξεως, η οποία προβλήθηκε και αναδείχθηκε µε την 
επίµαχη εκποµπή.  Ο ισχυρισµός του εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ότι η 
εκποµπή απέβλεπε στην ανάδειξη του οικονοµικού προβλήµατος του προσφέροντος 
το µόσχευµα και όχι της αξιοποίνου πράξεως δεν ανταποκρίνεται στα πράγµατα διότι 
η οικονοµική δυσχέρεια του εν λόγω προσώπου µπορούσε να αναδειχθεί, 
παραλειποµένης της αξιοποίνου πράξεως.  Για την παραπάνω εκτροπή ενδείκνυται να 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  
Μειοψήφησε εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη, κατά την οποία θα έπρεπε να επιβληθεί 
διοικητική κύρωση προστίµου 30.000 ευρώ. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στην εταιρεία της εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., 
ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, την 
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως µη αναδεικνύει αξιόποινες πράξεις, µε 
απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 11η Οκτωβρίου 2005. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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