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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 Μαΐου 2009 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, Ίρις Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης 
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 28η  Απριλίου 2009. 

 
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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης 
και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του 
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 
 
ΙΙ.  Το άρθρο 2 παρ. 1 και 5 του Κανονισµού 2/1991 του ΕΣΡ, κατά το οποίο οι 
ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές πρέπει να εξασφαλίζουν την ποιοτική στάθµη που 
επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοτηλεοράσεως και η πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας, ενώ εξάλλου πρέπει να τηρούνται οι γενικά παραδεκτοί κανόνες της 
ευπρέπειας και καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συµπεριφορά. 
 
ΙΙΙ.  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. 
 

Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία δελτίων καιρού που 
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προβλήθηκαν µετά από κεντρικά δελτία ειδήσεων των παρακάτω ηµεροµηνιών, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:   
 
∆ΕΛΤΙΟ 22.1.2009 
Γεια σας! Είµαι η Πετρούλα παντός καιρού κι αυτή είναι η δεύτερη φορά µου. [Ρίχνει 
µε νάζι το σακάκι που φορά.] Στα βόρεια και τα δυτικά προβλέπω βροχές και 
καταιγίδες ενώ κατά τόπους τα φαινόµενα θα είναι ισχυρά. Χιονάνθρωποι θα 
εµφανιστούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπω νεφώσεις µε 
βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα είναι ισχυρές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο που 
είναι και το πιο γλυκούλι. Σταδιακά ο καιρός σε όλη τη χώρα θα βελτιωθεί, οπότε θα 
µπορέσουµε να βγάλουµε λίγο πιο εύκολα τα ρούχα µας. Οι άνεµοι στα δυτικά θα 
πνέουν νοτιοανατολικοί 5 µε 6 µποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά 7 µποφόρ, ενώ βαθµιαία 
θα στραφούν σε δυτικούς µε την ίδια εφτάψυχη ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν 
νοτιοανατολικοί θυελλώδεις 8 µε 9 µποφόρ που βαθµιαία θα στραφούν σε 
νοτιοδυτικούς 7 µε 8 µποφόρ. [Όποτε αναφέρεται σε ανέµους τεχνικά εφέ φυσούν στο 
στούντιο πάνω στην παρουσιάστρια, της οποίας το φόρεµα ανεµίζει.] Η θερµοκρασία 
θα κυµανθεί στα βόρεια από 7 έως 15 βαθµούς. Στα δυτικά και τα κεντρικά από 8 έως 
16, ενώ στα ωραία νησιά µας, µε τις ωραίες µας θάλασσες και τους τέλειους 
ψαροµεζέδες από 14 έως 18 βαθµούς Κελσίου. Αττικούλα µου, σου έβαλα 
θερµόµετρο! Σε σένα λοιπόν προβλέπονται νεφώσεις µε βροχές και τοπικές 
καταιγίδες. Οι άνεµοί σου θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 µε 7 µποφόρ και τοπικά 8 
µποφόρ, ενώ βαθµιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 6 µε 7 µποφόρ. Η θερµοκρασία 
σου δεν θα ’ναι καυτή αφού η πιο µικρή θα είναι 11 και η πιο µεγάλη 18. Στη 
Θεσσαλονίκη, στην πατρίδα του Αντώνη Ρέµου και της Πετρούλας σας προβλέπω 
βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Βαθµιαία τα φαινόµενά σου θα αρρωστήσουν- 
συγγνώµη θα εξασθενίσουν. Οι άνεµοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 5 µε 6 µποφόρ και 
σταδιακά θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 µε 5. Η θερµοκρασία σου θα κυµανθεί από 
7 έως 12 βαθµούς Κελσίου. Και τώρα πάµε στα διεθνή. Στο Χαρτούµ αύριο θα έχει 
36 βαθµούς. Πώς γίνεται αυτό; Ό,τι πρέπει για ένα γρήγορο µαύρισµα. Είµαι η 
Πετρούλα και µόλις τελείωσα. [ Μας χαιρετά µε νάζι.] 
 
∆ΕΛΤΙΟ 23.1.2009 
Καλησπέρα! Είµαι η Πετρούλα και είµαι πλέον έµπειρη. Σήµερα θα σας διδάξω ό,τι 
έχω µάθει από την Ε.Μ.Υ. για τον καιρό. Στα βόρεια και τα δυτικά προβλέπω 
νεφώσεις µε βροχές και άγριες καταιγίδες για απροστάτευτα κοριτσάκια στα 
βορειοδυτικά. Στα κεντρικά προβλέπω λίγες νεφώσεις τοπικά αυξηµένες. Στο Αιγαίο, 
που είναι και το πιο βαθύ, θα υπάρχουν νεφώσεις µε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες 
καταιγίδες. Η ορατότητα κατά τόπους θα ’ναι περιορισµένη στα βόρεια και τα 
κεντρικά, οπότε γουρλώστε τα µατάκια σας και θα τα δείτε όλα! [Αφήνει να πέσει 
κάτω µε χάρη το γούνινο αξεσουάρ που καλύπτει τους ώµους της.] Οι άνεµοι θα 
πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, µέτριοι µέχρι ισχυροί 4 µε 6 µποφόρ. Η θερµοκρασία θα 
κυµανθεί στα βόρεια από 5 έως 15, στα δυτικά και τα κεντρικά από 9 ως 17 ενώ στα 
όµορφα νησιά µας από 12 ως 18 βαθµούς οργής. Και λέω οργής γιατί τώρα σκέφτηκα 
τους καηµένους µας τους αγρότες που εν µέσω κακοκαιρίας είναι στο δρόµο και 
παλεύουν µε το βοριά. Την Κυριακή προβλέπω λίγες νεφώσεις ενώ η ορατότητα θα 
είναι τοπικά περιορισµένη. Οι άνεµοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί από 1 και 2 και 3 και 4 
έως 5 µποφόρ. [Μιµείται εδώ στην εκφορά του λόγου µε τραγουδιστή φωνή το γνωστό 
τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά»: Θα ήθελα να είχα και ένα και δύο και τρία και 
τέσσερα παιδιά…] Η θερµοκρασία σου, Αθηνούλα µου θα είναι η πιο µικρή 12 και η 
πιο µεγάλη 17. Στης Θεσσαλονίκης τα στενά προβλέπω νεφωσούλες ενώ αργότερα θα 

 2



ρίξει και βροχούλα που θα ταιριάζει πάρα πού µε κρασί και τζάκι. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 µε 4 µποφόρ. Η θερµοκρασία σου θα κυµανθεί από 
10 έως 15 βαθµούς. Και τώρα διεθνές ρεπορτάζ µε την έγκυρη υπογραφή της 
Πετρούλας. Αύριο προβλέπω χιόνι στο Μιλάνο και καταιγίδα στην Αντίς Αµπέµπα. 
Έβγαλα τα µατάκια µου στο ίντερνετ για να τα βρω. Είµαι η Πετρούλα και σας 
εύχοµαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης σας ενηµερώνω ότι µόλις τελείωσα. [ 
Μας χαιρετά µε νάζι.] 
 
∆ΕΛΤΙΟ 26.1.2009 
Καλησπέρα σας! Είµαι η Πετρούλα και σήµερα µπήκα στη δεύτερη εβδοµάδα µου. 
∆εν έχω άγχος, έχω συνηθίσει και µου ’χει ανοίξει η όρεξη για προβλέψεις. [Αφήνει 
µε χάρη να πέσει από τους ώµους της το σακάκι που φορά.] Επίσης να σας πω ότι ο 
καιρός µου ξεκίνησε στις 21 Ιανουαρίου, οπότε είναι Υδροχόος µε ωροσκόπο 
Τοξότη. Σήµερα προβλέπω στα βόρεια και τα κεντρικά τοπικά αυξηµένες και βροχές 
κατά τόπους, οπότε καλό είναι να ’χετε και µία οµπρελίτσα, µη µου γίνετε και 
µούσκεµα! Στα δυτικά προβλέπω βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ θα χιονίσει στα 
ορεινά. Γι’ αυτό το λόγο είναι µια καλή ευκαιρία να πάρετε αλυσίδες. Επίσης εξαιτίας 
του χιονιού ας προσέξουµε γιατί µπορούµε να εκτροχιαστούµε. Στο Αιγαίο θα 
υπάρχουν νεφώσεις ενώ θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες. Οι άνεµοι στα δυτικά 
θα πνέουν αρχικά νότιοι 5 µε 7 µποφόρ κι αργότερα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 4 
µέχρι 6 µποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 µε 6 µποφόρ και 
βαθµιαία 7 µποφόρ. Η θερµοκρασία θα κυµανθεί στα βόρεια από 4 έως 15, στα 
δυτικά και τα κεντρικά από 6 ως 19 ενώ στα νησιά του έρωτα από 11 έως 20 βαθµούς 
Κελσίου. Αχ! Αρχίζει και ζεσταίνει βλέπω! Αττικούλα µου, επειδή εσύ δεν έχεις 
κινητό, θα σου τα πω από την τηλεόραση. [Σ’ αυτό το σηµείο βγάζει µε νάζι από το 
κεφάλι της την κουάφ µε φτερά που φορά και την αφήνει να πέσει κάτω.] Άνοιξε τα 
αυτάκια σου, φιλενάδα µου διότι τώρα αρχικά σε κόβω για αίθριο καιρό, αλλά 
αργότερα θα αναπτυχθούν νεφώσεις που βαθµιαία θα αυξηθούν και θα σηµειωθούν 
βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεµοι θα πνέουν νότιοι 4 µε 6 µποφόρ και 
βαθµιαία 7 µποφόρ. Η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 9 έως 16, 17, 18, ωπ! Στοπ! 
Εκεί καλά είµαστε. Στην ωραία, ερωτική Θεσσαλονίκη προβλέπω λίγες νεφώσεις που 
βαθµιαία θα αυξηθούν και θα σηµειωθούν τοπικές βροχούλες και καταιγίδες. Μη 
στενοχωριέσαι Θεσσαλονίκη µου! Τίποτα δεν µπορεί να πνίξει τη λίµπιντό σου, ούτε 
καν µια καταιγίδα! Οι άνεµοι θα πνέουν νότιοι- νοτιοανατολικοί 3 µε 5 µποφόρ ενώ η 
θερµοκρασιούλα µας θα κυµανθεί από 7 έως 13 βαθµούς Κελσίου. Στον υπόλοιπο 
πλανήτη θα έχουµε βροχές µέχρι ζέστες τόπους-τόπους. Είµαι η Πετρούλα και σας 
εύχοµαι να έχετε µια υπέροχη εβδοµάδα. Ελπίζω να καταλάβατε ότι µόλις τελείωσα. 
 
∆ΕΛΤΙΟ 27.1.2009 
Καλησπέρα ! Είµαι η Πετρούλα, ένα παιδί της βροχής, το κορίτσι της άνοιξης, ο 
ανθός του καλοκαιριού, το πρώτο φύλλο του φθινοπώρου. Αχ, διάβαζα ποίηση όλο το 
βράδυ και δεν κατάλαβα κιόλας πότε ήρθε η Τρίτη. Σε όλη τη χωρούλα προβλέπω 
νεφώσεις µε βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά και τα νησιά του 
µεγάλου ανατολικού Αιγαίου θα είναι κατά τόπους ισχυρές, αλλά τα φαινόµενα σιγά-
σιγά θα εξασθενήσουν, όπως κι εξασθενεί και ο έρωτας µετά το πρώτο ψέµα. [Αφήνει 
να γλιστρήσει κάτω το πανωφόρι που είχε ριγµένο στους ώµους της.]Οι άνεµοι στα 
δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι 4 µε 5 µποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν 
νοτιοδυτικοί 3 µε 5 και πρόσκαιρα 1 ακόµη, δηλαδή 6. Η θερµοκρασία θα κυµανθεί 
στα βόρεια από 1 έως 13, στα δυτικά και τα κεντρικά από 4 έως 16- να σηµειώσω 
εδώ για τους µαθητές ότι η τετραγωνική ρίζα του δεκαέξι είναι το… τέσσερα- και 
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τέλος στα νησιά από 9 έως 16 βαθµούς Κελσίου. Καλέ Αθηνούλα µου, σε είδα στον 
ύπνο µου κι έτρωγες ψάρι κι αυτό δεν είναι καλό. Αύριο θα βρέξει και θα ’χει 
καταιγίδες, οπότε επαληθεύτηκε το όνειρο. Καηµενούλα µου! Οι άνεµοι θα πνέουν σε 
σένα νοτιοδυτικοί 3 µε 5 µποφόρ κι η θερµοκρασία σου θα είναι από 10έως 16 
βαθµούς µόνο. Ηρέµησε όµως! Σε έξι µήνες καταφθάνει από το εξωτερικό ο Ιούλιος. 
Θεσσαλονίκη µου, µου άνοιξες την όρεξη. Προβλέπω νεφώσεις για σένα µε βροχές 
και σταδιακή βελτίωση των καιρικών σου φαινοµένων. Οι άνεµοί σου θα πνέουν 
δυτικοί-νοτιοδυτικοί 3 µε 4 καράτια. Αχ, συγγνώµη! Απλά λατρεύω τα κοσµήµατα. Η 
θερµοκρασιούλα σου θα κυµανθεί από 7 έως 13 βαθµούς Κελσίου. Πάµε τώρα στο 
διεθνές ρεπορτάζ. Καλέ ακούστε, τι διάβασα! Στο Κατµαντού λέει, αύριο το πρωί θα 
’χει 21 βαθµούς, ενώ το βράδυ θα ’χει µόνο 2. 19 ολόκληροι βαθµοί, πού θα πάνε; 
Είµαι η Πετρούλα και µόλις τελείωσα. [Εκτελεί τον χαρακτηριστικό ναζιάρικο 
χαιρετισµό της.] 
 
∆ΕΛΤΙΟ 28.1.2009 
Καλησπέρα ! Αχ, γιατί να µην υπάρχει Υπουργείο Καιρού; Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν 
είναι καταπληκτική ιδέα; Εγώ η Πετρούλα, σας υπόσχοµαι ότι αν µε επιλέξετε για 
Υπουργό καιρού θα δουλέψω σκληρά για το µέλλον του κλίµατος και δεν θα 
εµπλακώ ποτέ σε κανένα σκάνδαλο. Αχ, κύριε Κώστα µου, σας παρακαλώ! [Την ίδια 
στιγµή αφήνει τη γούνινη εσάρπα της  ναζιάρικα να πέσει στο έδαφος.] Για σήµερα 
σε όλη την άστατη χωρούλα προβλέπω άστατο καιρούλι µε βροχές και κατά 
περιόδους πρόσκαιρες καταιγίδες στα θαλάσσια και τα παραθαλάσσια τµηµατάκια. 
Οι άνεµοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 µε 6 µποφόρ που αργότερα 
θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 3 µε 5 µποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεµοι θα πνέουν 
νοτιοδυτικοί 3 µε 5 µποφόρ που σταδιακά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς µε το 
ίδιο volume, δηλαδή ένταση. Η temperature, δηλαδή η θερµοκρασία θα κυµανθεί στα 
βόρεια από 1 έως 13 βαθµούς, στα δυτικά και τα κεντρικά από 6 ως 13, ενώ στα 
πανέµορφα νησιά µας από 9 ως 15 βαθµούς Κελσίου. Όσοι ταξιδεύετε µε αυτοκίνητο, 
έχετε µαζί σας σαντουϊτσάκια για τους αγρότες που θα συναντήσετε. Αγαπηµένο µου 
είναι µε πέστο -ντοµάτα –µοτσαρέλα. Πάµε τώρα σε µια ψηλόλιγνη, κοµψή κυρία. 
Αθηνούλα µου, δεν λέω υπερβολές. Αν και γυναίκα, είµαι αντικειµενική. Είσαι θεά. 
Για σένα λοιπόν προβλέπω νεφώσεις µε τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεµοι θα 
πνέουν µεταβλητοί 3 µε 4 µποφόρ, οπότε, αν γνωρίσετε κάποιον σήµερα, θα σας πει 
στο µέλλον ότι είχε παλιόκαιρο τη µέρα που σας γνώρισε. Η θερµοκρασία σου θα 
κυµανθεί από 10 έως 15 βαθµούς Κελσίου. Η στενή συγγενής µου Θεσσαλονίκη θα 
’χει νεφώσεις τοπικά αυξηµένες µε πολλές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια. 
Γι’ αυτό, αν µένετε εκεί, πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις. Οµπρέλες εννοώ, µόνο 
οµπρέλες! 
[Για  του λόγου το αληθές παρουσιάζει παιχνιδιάρικα µια ροζ οµπρέλα.] Οι άνεµοι 
κούκλα µου, θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 4 µποφόρ. Η θερµοκρασία σου 
θα κυµανθεί από 4 έως 13 βαθµούς Κελσίου. Αχ, επιτέλους! Έγινα και διεθνής. Για 
όλους τους φίλους µου στην Καµπούλ, που ενηµερώνονται για τον καιρό µόνο από 
την Πετρούλα, να σηµειώσω ότι η θερµοκρασία αύριο θα κυµανθεί από 5 έως 9 
βαθµούς Κελσίου και η υγρασία της θα φτάσει το 46%. Ποσοστό αυτοδυναµίας 
βλέπετε. Είµαι η Πετρούλα και µόλις τελείωσα. [Εκτελεί τον χαρακτηριστικό 
ναζιάρικο χαιρετισµό της.] 
 
∆ΕΛΤΙΟ 29.1.2009 
Καλησπέρα, είπε ο ∆ον Ντόλας, µόλις µπήκε στην έπαυλη. Η Πετρούλα καθόταν στο 
ανάκλιντρο κι απολάµβανε µια κούπα ζεστό τσάι Κεϋλάνης. Στο πικάπ έπαιζε τζαζ. 
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[Ανάλογη µουσική επενδύει τη γλαφυρή περιγραφή της Πετρούλας.] Τα φύλλα των 
δέντρων έκαναν έναν περίεργο θόρυβο και η σιωπή που απλώνονταν στο χώρο 
ανάµεσα στο ∆ον Ντόλας και την Πετρούλα αναµίχθηκε λίγο αργότερα µε τις πρώτες 
σταγόνες της βροχής. Η Πετρούλα έπρεπε να φύγει. Ήταν η ώρα να πει τον καιρό. 
Για αύριο λοιπόν σε όλη τη χώρα η Πετρούλα προβλέπει άστατο καιρό µε βροχές 
κατά περιόδους και καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τµηµατάκια. Ενώ 
ροµαντικές χιονόµπαλες αναµένονται στα µοναχικά ορεινά της Μακεδονίας και της 
Θράκης, όπως και της παραπονεµένης µου Ηπείρου, που παράγει την ωραία φέτα που 
τόσο τρελαίνει τον Ντον Ντόλας. [Αφήνει να πέσει µε νάζι το κοντό πανωφόρι που 
είχε στους τους ώµους της.] Οι άνεµοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 µε 5 
µποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 µε 6 και πρόσκαιρα 7 
τραγούδια θα σου πω. Η θερµοκρασία στα βόρεια θα κυµανθεί από 1 έως 12 
βαθµούς. Στα κεντρικά από 3 έως 14 ενώ στα islands από 9 έως 15 βαθµούς Κελσίου. 
Επίσης στα νησιά µάλλον θα φυσάει, οπότε στη Μύκονο οι πελεκάνοι θα πηγαίνουν 
πέρα-δώθε, πέρα-δώθε. Στην Αθήνα και την ώρα που ο Ντον Ντόλας περιµένει την 
Πετρούλα να τελειώσει, θα ’χουµε νεφώσεις µε τροπικές βροχές και καταιγίδες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 µε 5 µποφόρ και η θερµοκρασία θα κυµανθεί 
από 5 έως 14 βαθµούς. Στην πατρίδα του Ζορό, του κυρίου Ψωµιάδη µου, που ακόµη 
να πει κάτι για µένα- γιατί, κύριε Νοµαρχούλη µου; [Παραπονιέται µε νάζι.] 
Προβλέπω νεφώσεις παροδικά αυξηµένες µε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες 
καταιγίδες. Οι ωραίοι Θεσσαλονικείς άνεµοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 µε 
5 µποφόρ κι η θερµοκρασία θα είναι από 4 έως 10 βαθµούς Κελσίου. Κύριε 
Παναγιώτη µου, φορέστε το µπουφανάκι σας γιατί δεν θέλω να µου αρρωστήσετε! 
Αχ! ∆ες µυστικό. Στην Γκουάντα Λαχάρα αύριο η θερµοκρασία θα σκαρφαλώσει 
στους 26 βαθµούς. Γι’ αυτό κάτω από την ντουλάπα σας το σοµπρέρο σας. Είµαι η 
Πετρούλα και µόλις τελείωσα. [Εκτελεί τον χαρακτηριστικό ναζιάρικο χαιρετισµό 
της.] 
 
∆ΕΛΤΙΟ 30.1.2009 
Καλησπέρα, παιδάκια µου! Είµαι η νέα σας δασκάλα. Πετρούλα µε λένε και ήρθα 
από πολύ µακριά. Μαζί θα κάνουµε το µάθηµα του καιρού. Αν είστε καλοί µαζί µου 
και διαβάζετε τα µαθηµατάκια σας, θα σας περάσω όλους. Θέµο παιδί µου, άσε τα 
brownies στη σάκα σου και πέρνα στο πρώτο θρανίο! [µε αυστηρό ύφος, χτυπώντας το 
χάρακα που κρατά στα χέρια της] Θέλω να σε βλέπω. Παπουτσάκη, κορίτσι µου, πάλι 
στο θρανίο του Καραφώτη; Μυρµήγκια έχει το δικό σου; Για αύριο, παιδιά, 
προβλέπω βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια 
τµηµατάκια ενώ άσπρο αφράτο χιόνι αναµένεται στα ορεινά καθώς και στις βόρειες 
περιοχές της χώρας µε το χαµηλό σαν θάµνο υψόµετρο. Οι άνεµοι στα δυτικά θα 
πνέουν βορειοδυτικοί 3 µε 5 µποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 µε 5 
µποφόρ και πρόσκαιρα 6 µποφόρ. Ξέρεις τι είναι το µποφόρ, Καµπουράκη µου; 
[ανασηκώνοντας µε ύφος τα µυωπικά γυαλιά που φορά] Μη βοηθάς, Γιώργο από 
δίπλα! Η θερµοκρασία θα κυµανθεί στα βόρεια από -1 έως 9, στα δυτικά και τα 
κεντρικά από 3 έως13 ενώ στα νησιά µας και στην Κρήτη µε το ωραίο γαµοπίλαφο 
από 8 έως 14 βαθµούς Κελσίου. Μενεγάκη κορίτσι µου, έχεις καµία απορία; Τι; ∆εν 
έχεις; Πες µας, Ελένη µου τότε, ποια είναι η πρωτεύουσά µας; Μπράβο! Η Αθήνα. 
Ένα χειροκρότηµα στην Ελένη! [Ακούγεται χειροκρότηµα.] Αχ, αχ, αχ! Στην 
Αττικούλα µας λοιπόν προβλέπω νεφώσεις µε βροχές κατά περιόδους και χιόνια στην 
Πάρνηθα που µένει και µια φίλη µου. Οι άνεµοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 µε 5 
µποφόρ και η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 4 έως 12 βαθµούς Κελσίου. Μ,µµµµµ! 
Ποιο παιδάκι από τη Θεσσαλονίκη θα έρθει στον πίνακα; Βίκυ µου, άσε το πακέτο 
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σου και συγκεντρώσου! Στην πόλη σου προβλέπω νεφώσεις µε τοπικές βροχούλες 
και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεµοι στο Λευκό τον Πύργο θα πνέουν 
βορειοανατολικοί 3 µε 4 µποφόρ ενώ η θερµοκρασιούλα θα κυµανθεί από 2 έως 9 
βαθµούς Κελσίου. Όπως βλέπετε την υγρόγειο, συγγνώµη την υδρόγειο, το ένα 
µεγάλο µέρος είναι η Αµερική κι αύριο θα ’χει κρύο εκεί, οπότε δεν θα µπορέσουµε 
να πάµε µονοήµερη. Είµαι η δασκάλα Πετρούλα και µόλις τελείωσα. Φιλάκια στην 
Καµπούλ. 
 
∆ΕΛΤΙΟ 2.2.2009 
Αχ! Αλτσαντηριώτες και Αλτσαντηριώτισσες, καλησπέρα! [Έχει µισο-καλύψει το 
πρόσωπό της µε µια διαφανή εσάρπα που κουνά µε χάρη µπροστά από το σώµα της 
πριν την περάσει πάνω από τους ώµους της και την κρατήσει πίσω από τη µέση της.] 
Είµαι η Πετρούλα, φίλη του Λάκη, Υδροχόος και έχω µια ιδέα. Μιας και λείπει για 
λίγο ο Λάκης, είπα να κάνω εγώ παρέα σε σας, το 70% που τον παρακολουθεί. 
Λακούλη µου, σε πειράζει πολύ να κάτσω στο πόστο σου για λίγο; Σε παρακαλώ! 
Ανθούλα µου, πού είσαι; Θα µ’ εµψυχώσεις και µένα; Λάκη µου µην ανησυχείς! Η 
Πετρούλα θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. [Με µια εντυπωσιακή κίνηση ρίχνει κάτω την 
εσάρπα που κρατούσε.] Για αύριο, Τριτούλα, Ανθούλα µου, προβλέπω σε όλη τη 
χώρα τοπικές νεφώσεις, τοπικά πυκνές µε πιθανοτητούλα σποραδικών βροχών. Οι 
σικάτοι άνεµοι θα πνέουν δυτικά νοτιοανατολικοί 6 µε 8 µποφόρ και τοπικά στο 
καταπράσινο-συγγνώµη καταγάλανο Ιόνιο 9. Στα ανατολικά οι άνεµοι θα πνέουν 
περιέργως νοτιοανατολικοί 4 µε 6 µποφόρ και τοπικά 8. Η θερµοκρασιούλα της 
Ελλάδας θα κυµανθεί στα βόρεια από 2 έως 13. Στα δυτικά και τα κεντρικά από 4 έως 
19 ενώ στο Αιγαίο και την Κρητούλα που φλέγεται σήµερα από την κατάφωρη αδικία 
από 12έως 20 βαθµούς.  [ Παρατηρείται τεχνικό πρόβληµα σε αυτό το σηµείο και δεν 
ακούγεται ένα µικρό µέρος του δελτίου.] ……Κι ήθελα κι εγώ να είχα ένα, να 
κατέβαινα για συµπαράσταση, αλλά δεν έχω. Αλτσαντηριώτες της Αττικούλας µου, 
αύριο θα  έχουµε αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές µε πιθανότητα βροχών. 
Οπότε όσοι είστε βιοπαλαιστές στη στέγη, πάρτε οµπρελίτσα! ∆εν θέλω να µου 
βραχείτε. Αχ, Λάκη, Λάκη, οι άνεµοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 µε 5 µποφόρ κι 
αργότερα σε 6 µποφόρ κι η θερµοκρασιούλα θα κυµανθεί από 8 έως 19 βαθµούς 
Κελσίου. Καληµέρα γλυκιά Θεσσαλονίκη, θα ’χεις νεφώσεις τοπικά αυξηµένες µε 
πιθανότητα βροχών και οι καρντάσηδες άνεµοί σου θα πνέουν νοτιοανατολικοί έως 5 
µποφόρ. Το θερµόµετρό σου θα δείξει από επτά έως 11 βαθµούς. Λάκη µου, εξαιτίας 
σου σήµερα δεν θα κάνω διεθνές ρεπορτάζ, αλλά θα σου κάνω ένα καυτό-καυτό 
δώρο. Πρόγνωση για την πατρίδα σου τη Λαρισούλα. Λάρισά µου, αύριο εσύ θα ’χεις 
λίγες βροχούλες, λίγο ήλιο, η θερµοκρασία σου θα κυµανθεί από 7 έως 15 βαθµούς. 
Είµαι η Πετρούλα και µόλις τελείωσα. [Εκτελεί τον χαρακτηριστικό ναζιάρικο 
χαιρετισµό της.] 
 
Σε όλα τα δελτία καιρού παρουσιάζεται στο κάτω µέρος της οθόνης κυλιόµενη 
λεζάντα που ενηµερώνει: ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗ 
ΣΕΛΙ∆Α 140 ΤΟΥ STAR-TELETEXT. Η Πετρούλα είναι πάντοτε ιδιαίτερα ελαφριά 
ενδεδυµένη, υιοθετεί µια ορισµένη στάση σώµατος µε προτεταµένο το στήθος προς 
τα µπρος και τη λεκάνη προς τα πίσω κι οµιλεί µε ιδιαίτερα χρωµατισµένη φωνή και 
νάζι. Το δελτίο ολοκληρώνεται µε έναν χαρακτηριστικό ναζιάρικο χαιρετισµό της: 
«Είµαι η Πετρούλα και µόλις τελείωσα».   Συχνά παρουσιάζεται να ενσαρκώνει 
µικρούς ρόλους που καµία σχέση µε τον καιρό δεν έχουν, όπως όταν προσποιείται τη 
δασκάλα. Επίσης εντάσσονται στοιχεία δραµατοποίησης της παρουσίασης όπως για 
παράδειγµα η τακτική να φυσούν άνεµοι πάνω της την ώρα που ανακοινώνονται οι 
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εντάσεις τους ανά περιοχή, κάνοντας µάλιστα συχνά τα ρούχα της να ανεµίζουν 
καθώς κι άλλα ηχητικά στοιχεία. Ο λόγος της είναι διανθισµένος µε πολλά 
υποκοριστικά και απέχει το συγκεκριµένο δελτίο καιρού κατά πολύ από µια 
επιστηµονική παρουσίασή του, αν και παρουσιάζονται µετεωρολογικοί χάρτες πίσω 
από αυτά που παρουσιάζει µε ενδείξεις θερµοκρασιών και άλλων µετεωρολογικών 
στοιχείων. 
 
Πρόκειται περί δελτίου καιρού το οποίο προβάλλεται από νεαρή τηλεπαρουσιάστρια 
η οποία µε κινήσεις και φράσεις υποβαθµίζει το προβαλλόµενο δελτίο καιρού.    Για 
την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφησαν τα µέλη Εύη ∆εµίρη και Γιάννης 
Παπακώστας και ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η 
διοικητική κύρωση του προστίµων των 70.000, 70.000 και 100.000 ευρώ 
αντιστοίχως, µε την ακόλουθη αιτιολογία:  Η µόλις 19 ετών Πετρούλα Κωστίδου 
προσλήφθηκε από τον Τ7V STAR  για να παρουσιάζει το ∆ελτίο Καιρού µε σκοπό 
όµως όχι την ενηµέρωση του κοινού αλλά την αύξηση της τηλεθέασης µέσα από την 
«αξιοποίηση» των σωµατικών της προσόντων.  ΄Ετσι, η Πετρούλα παρουσιάζει τη 
συγκεκριµένη εκποµπή µε σεξουαλικά προκλητική συµπεριφορά και λεκτικά 
σεξουαλικά υπονοούµενα.  Χρησιµοποιείται δηλαδή ως σεξουαλικό αντικείµενο 
αποξενωµένη από την όλη της προσωπικότητα, παρά τις αντίθετες σχετικές διεθνείς 
συµβάσεις, την εθνική νοµοθεσία µας για τα ΜΜΕ και την συνταγµατική επιταγή για 
την κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης.  Θλιβερό είναι και ότι η Πετρούλα µπορεί 
να αποτελέσει πρότυπο για κάποιες νεαρές που θα θελήσουν να την µιµηθούν βέβαιες 
ότι «αξιοποιώντας» τα σωµατικά τους προσόντα θα µπορέσουν να πετύχουν την 
οικονοµική και την συνυφασµένη µε αυτήν κοινωνική τους άνοδο και καταξίωση. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL την διοικητική κύρωση της συστάσεως 
όπως κατά τη προβολή του δελτίου καιρού εξασφαλίζεται η ποιοτική στάθµη που 
επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της 
χώρας, καθώς και ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου και η προστασίας της 
παιδικής ηλικίας και της νεότητας, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 
 

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 5η  Μαΐου 2009. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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