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ΑΝΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ  ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΔΜΑ: Αίηεζε γηα ηελ κε κεηάδνζε ηεο εθπνκπήο «Ζ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΒΛΑΠΣΔΗ» ηνπ MEGA CHANNEL 

 

ΠΡΟ: 

ΔΘΝΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΡΑΖ (Δ..Ρ.)  

Παλεπηζηεκίνπ & Ακεξηθήο 5, 10564 Αζήλα  

ηει.: 210-3354500, Fax: 210-3319881   

Email:ncrtv@otenet.gr 

 

Με δπζάξεζηε έθπιεμε πιεξνθνξεζήθακε ηελ 25.9.09 

όηη ν ηειενπηηθόο ζηαζκόο MEGA CHANNEL δηαθεκίδεη 

ηελ παξαθάησ ηειενπηηθή ζεηξά κε ηνλ ηίηιν «Ζ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΒΛΑΠΣΔΗ» ! Παξαζέηνπκε ηελ ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, πνπ ζπλνδεύεηαη θαη 

από δηαθεκηζηηθό spot κε απόζπαζκα επεηζνδίνπ ηεο:   

Η ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΒΛΑΠΤΔΙ 
http://www.megatv.com/articles.asp?catid=15844&subid=2&pubid=3904743 

Η νηθνγέλεηα βιάπηεη; Λίγα ιόγηα από ηνλ Γεξάζηκν (Ππγκαιίσλ 

Γαδαθαξίδεο) : «Καιεζπέξα ζαο... Δίκαη ν Γεξάζηκνο αββίδεο θαη ΓΔΝ 
ΔΙΜΑΙ ΚΑΛΑ!!! 

Δδώ θαη πέληε κέξεο έρεη αιιάμεη όιε κνπ ε δσή ... πξνο ην ρεηξόηεξν...! 

Αλαγθάζηεθα λα δήζσ ζην ζπίηη ηεο θνπέιαο πνπ αγαπάσ (Αγγειηθή Λάκπξε) 
αθνύ έλα ιακόγην καο έθαγε ηα ιεθηά πνπ είρακε καδέςεη γηα λα αγνξάζνπκε καδί κε δάλεην πνπ ζα 

παίξλακε... Έλα δηακέξηζκα! Κη απηό ην ιακόγην είλαη ν παηέξαο ηεο αγαπεκέλεο κνπ (άθεο Μπνπιάο) ! 
ην ζπίηη ινηπόλ εθηόο από ην πξναλαθεξζέλ ιακόγην είλαη ε ιπζζάξα ζεία ηεο Χξηζηίλαο (Θσκαΐο 

Αλδξνύηζνπ) πνπ κνπ ηελ πέθηεη κε θάζε επθαηξία... ν αδειθόο ηεο Χξηζηίλαο πνπ ρξεηάδεηαη 
θαηεπεηγόλησο κεηακόζρεπζε εγθεθάινπ... ηα παηδηά ηνπ πνπ ηνλ κηζνύλ ζαλάζηκα... κε ρεηξόηεξε απ’ 

όινπο ηε κακά ηεο Χξηζηίλαο (Χξύζα Ρώπα) πνπ όρη κόλν ζέιεη λα κε δεη ζην θνύξλν κε παηάηεο, αιιά 
ζέιεη θαη λα καο ρσξίζεη γηα λα ηεο ηα μαλαθηηάμεη κε ηνλ πξώελ ηεο, πνπ είλαη θαη ην αθεληηθό ηεο 

Χξηζηίλαο (Θαλάζεο Κνπξιακπάο) ... ελώ ν παππνύο ηεο (Γηάλλεο Βνγηαηδήο) ζέιεη λα ηνπο πεηάμεη όινπο 

έμσ από ην ζπίηη ηνπ γηα λα ην πνπιήζεη θαη λα πάεη λα δήζεη κε εμσηηθέο θαιινλέο... » Έξρεηαη ε πην 
βιαβεξή ειιεληθή νηθνγέλεηα!  

Πρωταγωνιστούν: Χξύζα Ρώπα, άθεο Μπνπιάο, Ππγκαιίσλ Γαδαθαξίδεο, Αγγειηθή Λάκπξε, Θσκαΐο 
Αλδξνύηζνπ, Θαλάζεο Κνπξιακπάο, Αληώλεο Κξόκπαο θαη ν Γηάλλεο Βνγηαηδήο 

Διασκεσή Σεναρίοσ: Αιέμαλδξνο Ρήγαο- Μάλνο Ψηζηάθεο  
Σκηνοθεσία: Αληώλεο Αγγειόπνπινο  

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions  

 

Παξά ηνλ ίζσο ρηνπκνξηζηηθό ή ζθσπηηθό ραξαθηήξα 

ηεο άλσ εθπνκπήο, ο ηίηλος ηης «Η ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

mailto:ncrtv@otenet.gr?subject=PUB%20COM%20%3A
http://www.megatv.com/articles.asp?catid=15844&subid=2&pubid=3904743


ΒΛΑΠΣΔΙ» δίνει ηο τειρόηερο μήνσμα ζηην κοινωνία για 

ηον ιερό ασηό θεζμό θαη ππνβαζκίδεη αθόκε 

πεξηζζόηεξν ζηε ζπλείδεζε ησλ λέσλ ην ζεκειεηώδεο 

απηό βήκα γηα ην κέιινλ ηνπο.  

Δίλαη δεδνκέλν όηη ζηα παηδηά πνπ ήδε έρνπλ 

πηθξή εκπεηξία από ελδννηθνγεηαθή βία  ή 

δηαδεπγκέλεο νηθνγέλεηεο ζα αλακνριεύζεη νδπλεξά 

βηώκαηα θαη ζα παγηώζεη αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ην 

ζεζκό. 

Αλαξσηηόκαζηε ζε πνηα ςπραγσγία ηνπ ιανύ 

ζπκβάιεη ην άλσ ζελάξην εμεπηειίδνληαο ηνλ ζεκέιην  

ιίζν ηεο θνηλσλίαο καο;  Ση ζέιεη άξαγε λα επηηύρεη  

πξνβάιινληαο δηεζηξακκέλα ηνλ ζεζκό ηεο νηθνγέλεηαο;  

Γελ είλαη επηηξεπηό, ε ηδηαίηεξε κέξηκλα πνπ 

νθείιεη λα δείρλεη ε Πνιηηεία γηα ηελ νηθνγέλεηα, σο  

ζεζκό ηνπ Κξάηνπο πνπ επηθπξώζεθε από όια ηα 

πληάγκαηά καο, λα αθπξώλεηαη θαη λα δηαζύξεηαη ελ 

νλόκαηη κηαο παξεμεγεκέλεο ειεπζεξίαο ηνπ ηύπνπ, πνπ 

δηνιηζζαίλνληαο ζε αζπδνζία πξνζβάιεη επί ρξόληα ην 

αιάλζαζην θνηλό  αίζζεκα.  

Ζ ΔΔΣΣ, σο αλεμάξηεηε Αξρή, αλ δελ έρεη θύξην 

ξόιν ηεο ηε δηακόξθσζε ηεο πνιηηηθήο κε ζεηηθέο 

ελέξγεηεο, ηνπιάρηζηνλ δεηνύκε λα ζπκβάιεη κε ηνλ 

αξλεηηθό ηεο έιεγρν ζηελ απνηξνπή ηεο δηεθζαξκέλεο 

πξνβνιήο ελόο ζεκειεηώδνπο θνηλσληθνύ ζεζκνύ θαη λα 

πξνζηαηεύζεη ηελ επαίζζεηε παηδηθή ειηθία (παξόκνηα 

νδεγία ηνπ ΔΡ 1/2001 θαη 2/2001). Να δηαθπιάμεη  

ηελ θνηλή γλώκε από ηελ πιύζε εγθεθάινπ, πνπ κπνξεί 

λα πάξεη ηνλ ραξαθηήξα ζθελνζεηεκέλεο δεκαγσγίαο, 

έλαληη ηεο νπνίνο ν ζεαηήο είλαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε 

εμ΄ αηηίαο ηνπ θαηαηγηζκνύ ησλ εληππσζηαθώλ 

κελπκάησλ πνπ δέρεηαη (πξβι ζθεπηηθό  ΔΡ 1/2003). 

 Σέινο, εξσηνύκε θαη ηνπο απνδέθηεο ηεο 

θνηλνπνηήζεσο:  πνηα είλαη ε ζεηηθή πξνβνιή θαη 

ζπκβνιή ηνπ MEGA - CHANNEL ππέξ  ησλ πξνηύπσλ ηεο 

ζπγθξνηεκέλεο νηθνγέλεηαο θαη  ηεο πνιπηεθλίαο;  Καη 

πνηεο είλαη νη ζεηηθέο ελέξγεηεο ηεο Πνιηηείαο πξνο 

ηελ θαηεύζπλζε απηή κέζα από ηελ παηδεία;   

Οι πολύηεκνοι διακηρύζζοσν με ηην ζωή ηοσς όηι 

απηό πνπ βιάπηεη δελ είλαη ε νηθνγέλεηα, αιιά  :  

 ε πξνβνιή ηεο δηαζηξνθήο θαη ησλ απαμησηηθώλ 

πξνηύπσλ γηα ηελ θνηλσλία 

 ε «αζπιία» εθπνκπώλ σο θαιιηηερληθώλ  

δεκηνπξγεκάησλ, αλεμάξηεηα από ην κελύκαηα πνπ 

κεηαθέξνπλ, θαη  

 ε ππεξ-θεξδνζθνπηθή δηάζεζε ησλ ΜΜΔ, πνπ ρσξίο λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ην θαηά πόζν ε ηέρλε πξνάγεη ηα 



ήζε, πξνβάιινπλ απηό πνπ λνκίδνπλ όηη «πνπιάεη» θαη 

ηαπηόρξνλα αιινηώλνπλ ζπκπεξηθνξέο.  

 

Η ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΩΦΔΛΔΙ  θαη  νινθιεξώλεη ηα άηνκα  

ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκό , ηελ 

παηδεία,  ηνλ θόζκν όιν.  

Για τοσς παραπάνω λόγοσς 

 Εεηνύκε λα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

ώζηε λα  κελ κεηαδνζεί ε άλσ εθπνκπή.  

ε δηαθνξεηηθή δε πεξίπησζε λα ηξνπνπνηεζεί ν 

δηαθεκηδόκελνο ηίηινο ηεο θαη λα δηαζθεδαζηνύλ ηα 

αξλεηηθά κελύκαηα γηα ηελ νηθνγέλεηα πνπ θαίλεηαη λα 

εκπεξηέρνληαη ην ζελάξην. 

ΓΗΑ ΣΟ Γ.. 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΜΠΔΡΗΝΣΕΖ ΞΔΝΟΦΩΝ 

 
 

Κοινοποιείηαι:  

1. MEGA CHANNEL "ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ" 

θαη δηαθξηηηθό ηίηιν "ΜΔΓΚΑ ΣΑΝΔΛ" ("MEGA CHANNEL") πνπ εδξεύεη ζηνλ 

Γήκν Αζελαίσλ Μεζνγείσλ 117 (Πνιηηεία Business Centre), πεξηνρή 

Ακπεινθήπσλ. itmega@megatv.com 

2. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΒΟΤΛΖ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ Βαζ. νθίαο 2, 100 21 Αζήλα  

infopar@parliament.gr 

3. ΑΠΔ Πι Διεπζεξίαο 22, 10553 Αζήλα, fax : 2103255363  

4. ΠΟΛΤΣΔΚΝΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΛΛΑΓΟ 

5. ΔΝΩΔΗ ΓΟΝΔΩΝ ΔΛΛΑΓΟ 

6. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΚΑΗ ΔΝΣΤΠΑ ΜΜΔ  
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