
 

 

 

     

 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ, κ Στέλιο Πέτσα 

 

Θέμα: «Παρέμβαση ΕΣΡ για BIG BROTHER» 

 

Το απόγευμα της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκίνησε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο 

βίντεο με έναν εκ των παικτών του ριάλιτι του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, Big Brother, να 

αναφέρει σε άλλους δύο άνδρες-συμπαίκτες του, ότι εάν δεν συνευρεθεί καθημερινά με 

γυναίκα, προχωρά σε βιασμό.  

Με ανάρτησή σας στο Twitter αναφέρετε ότι έχετε ζητήσει παρέμβαση του Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), για τον διάλογο "με περιεχόμενο χυδαία σεξιστικό 

που παραπέμπει ακόμα και σε εγκληματική πράξη". Η ακριβής σας ανάρτηση ήταν «Με 

αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με διάλογο σε τηλεοπτικό ριάλιτι, με περιεχόμενο χυδαία 

σεξιστικό που παραπέμπει ακόμα και σε εγκληματική πράξη, έχω ζητήσει την άμεση 

διερεύνηση από το ΕΣΡ. Επικοινώνησα επίσης με τον τηλεοπτικό σταθμό και θεωρώ 

αυτονόητη την άμεση αντίδρασή του.» 

Λίγες ώρες μετά ο συγκεκριμένος παίκτης απομακρύνθηκε από το ριάλιτι, με ανακοίνωση 

που του έγινε στο πλαίσιο των διαδικασιών του παιχνιδιού. Με άλλα λόγια, ο 

συγκεκριμένος σταθμός ενέταξε ακόμα και την αποπομπή του παίκτη στο πλαίσιο του 

παιχνιδιού και δεν προέβη σε κάποια κίνηση που να καταδεικνύει πως συνειδητοποίησε 

πόσο ποινικά κολάσιμη ήταν η φράση αυτή. 

Η ανακοίνωση του ΕΣΡ που εκδόθηκε σήμερα αναφέρει «Στο Συμβούλιο έχει περιέλθει 

πλήθος καταγγελιών (πλέον των διακοσίων) για διάπραξη (διοικητικού) αδικήματος κατά 

την διάρκεια εκπομπής τηλεοπτικού σταθμού μέσω του διαδικτυακού του ιστοτόπου. 

Κάποιοι από τους καταγγέλλοντες διαμαρτύρονται και διερωτώνται "γιατί σιωπά το ΕΣΡ", 

η δε απάντηση σ’ αυτό είναι απλή: Διότι το ΕΣΡ έχει νομική υποχρέωση να σιωπά! Και 
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τούτο επειδή, ως κρατική αρχή που κρίνει (και αποφασίζει) επί καταγγελιών (υποχρεούται 

να) ομιλεί -μετά από τήρηση νόμιμων διαδικασιών- μόνο με τις αποφάσεις του και όχι 

προκαταβολικώς, εμφανιζόμενο στην συνέχεια (και) ως αντικειμενικός κριτής θεμάτων για 

τα οποία ήδη έχει εκφρασθεί. Για το συγκεκριμένο πάντως ζήτημα σχηματίσθηκε ήδη 

φάκελος και ορίσθηκε εισηγητής». 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υφυπουργός: 

1. Ποια ακριβώς διαδικασία θα ακολουθηθεί αναφορικά με τον φάκελο που 

δημιουργήθηκε στο ΕΣΡ επί του συγκεκριμένου περιστατικού; Πόσο χρονικό 

διάστημα απαιτείται για να εκδοθεί απόφαση; 

2. Η διαδικασία απομάκρυνσης του παίκτη, ως μέρος του ριάλιτι, συνιστά την 

απάντηση του σταθμού στην παρέμβασή σας; Θεωρείτε, δηλαδή, πως ένα τέτοιο 

περιεχόμενο χυδαία σεξιστικό που παραπέμπει ακόμα και σε εγκληματική πράξη,  

όπως το χαρακτηρίζετε, επιλύεται στο πλαίσιο ενός ριάλιτι; 

3. Το ΕΣΡ αναφέρεται σε διοικητικό αδίκημα, εσείς σε περιεχόμενο χυδαία σεξιστικό 

που παραπέμπει ακόμα και σε εγκληματική πράξη. Ο ΣΚΑΪ θα ελεγχθεί για τη 

διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των παικτών; Έγιναν ψυχομετρικά τεστ και 

ψυχολογικές αξιολογήσεις ώστε να κρίνουν την καταλληλότητα εγκλεισμού των 

συγκεκριμένων ατόμων; 

4. Ποιες οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ στην εποχή της ψηφιακής τηλεόρασης; Έχουν 

διευρυνθεί ή θα διευρυνθούν για να συμπεριλάβουν τις προκλήσεις της νέας 

ψηφιακής εποχής, με δεδομένο ότι πολλά τηλεοπτικά κανάλια μεταξύ αυτών κ η 

ΕΡΤ έχουν ψηφιακή μετάδοση;  

5. Θα υπάρξει εισαγγελική παρέμβαση για το ζήτημα; 

6. Ο συγκεκριμένος παίκτης θα διερευνηθεί σχετικά ώστε να διαπιστωθεί αν τα 

λεγόμενά του δύνανται να έχουν προεκτάσεις κοινωνιοπάθειας ή αν ήταν μια 

άστοχη επίδειξη ανδρισμού; 



 

 

7. Θεωρείτε πως τα συγκεκριμένα άτομα αποτελούν υλικό προς τηλεοπτική 

κατανάλωση και μάλιστα σε 23ωρη βάση μέσω live streaming στη σελίδα του 

συγκεκριμένου καναλιού;  

8. Αυτά είναι τα πρότυπα που χρειαζόμαστε ή η τηλεόραση οφείλει να προσφέρει τα 

πάντα αρκεί να υπάρχει η ανάλογη διαφημιστική δαπάνη; 

9. Αυτά τα άτομα θεωρείτε ότι αποτελούν αντανάκλαση του μέσου Έλληνα; 

10. Ο συγκεκριμένος σταθμός επιτηρεί συνεχώς το υλικό που εκπέμπει και αν ναι, 

ποιος είναι υπεύθυνος για να κρίνει το περιεχόμενο που διατίθεται ελεύθερα ακόμα 

και σε μικρά παιδιά; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




