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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2008 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,  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απών ο Αντιπρόεδρος  
∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον ραδιοφωνικό σταθµό µε τον διακριτικό τίτλο  
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 Νοµού Θεσσαλονίκης, ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 29η Ιανουαρίου 2008. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
 
Ι. Το άρθρο 15, παρ.2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους και 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 3 παρ. 3 εδ. δ του Ν.1730/1987 κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές 
εκποµπές διέπονται από την αρχή της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής 
γλώσσας. 
  
III. Το άρθρο 2 παρ. 1 και 4 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο οι ειδησεογραφικές 
και άλλες δηµοσιογραφικές και πολιτικές εκποµπές πρέπει να εξασφαλίζουν την 
ποιοτική στάθµη που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της ραδιοφωνίας, καθώς και η 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, ενώ εξάλλου η τήρηση των γενικά παραδεκτών 
κανόνων που αφορούν στην ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσική διατύπωση και 
εκφορά λόγου είναι απαραίτητη.  
 
IV.   Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε  του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ασκεí 
τον προβλεπόµενο από το Σύνταγµα άµεσο έλεγχο του κράτους στον τοµέα της 
παροχής ραδιοφωνικών υπηρεσιών κάθε είδους και επιβάλλει τις διοικητικές 
κυρώσεις, που προβλέπονται τα άρθρα 4 παρ.1  και 8 παρ. 5 του Ν. 2328/1995. 
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Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου των ισχυρισµών του εκπροσώπου του ιδιωτικού 
ραδιοφωνικού σταθµού ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 Νοµού Θεσσαλονίκης, του 
υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της 
παρακάτω εκποµπής, προέκυψαν τα ακόλουθα:   Κατά την διάρκεια της εκποµπής 
ΠΑΙΞΤΕ ΜΠΑΛΑ µε παρουσιαστή τον Γιώργο Μύρτσο της 16 Μαΐου 2007, 
µεταδόθηκαν µεταξύ άλλων τα κάτωθι:    
Μύρτσος:  Επίσης αυτή τη στιγµή, επειδή είµαι φοβερά εκνευρισµένος, και θεωρώ 
ότι αρκετοί από εσάς είστε τρελαµένοι µε το τελευταίο συµβάν, εδώ στην Ελλάδα… 
Ένας αλήτης, ένα…, ένα… υποκείµενο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω… Βασικά 
πριν χαρακτηρίσω αυτόν, που δεν µπορώ να τον χαρακτηρίσω, θα πω: Ζήτω στους 
φυλακισµένους, ζήτω στους νόµους των φυλακών. Ζήτω στους νόµους µάλλον των 
φυλακισµένων… Στις φυλακές οι φυλακισµένοι έχουν νόµους απαράβατους. 
Θυµάστε τον ∆ουρή, τον παιδεραστή που αυτοκτόνησε, ε; Ζήτω στους νόµους των 
φυλακισµένων …έχω ένα ερώτηµα στο ακροατήριο, αυτό που ακούει αυτήν την 
εκποµπή και χαίροµαι, χαίροµαι που το ενενήντα εννέα κόµµα εννέα εννέα εννέα τοις 
εκατό είστε άνθρωποι µε ούµπαλα και γουστάρουµε που µιλάµε και λέµε την άποψή 
µας, άλλες φορές διαφωνούµε, άλλες φορές συµφωνούµε, αλλά θέλω να σας ρωτήσω 
είστε υπέρ ή κατά της θανατικής ποινής; Το ξαναθέτω το θέµα, έχω ξαναπεί…, έχω 
πει την άποψή µου για αυτό, έχω πει πως είµαι υπέρ της θανατικής ποινής, υπέρ 
(φωνάζοντας)… Πριν από λίγο µιλούσα µε κάποιους φίλους, µε τον Χάρη τον 
Γονατίδη (δεν ακούγονται µια δυο λέξεις πολύ καθαρά) … και του λέω, ρε Χάρη, το 
και το… Θα σας πω τι εννοώ, το και το, και µου λέει ότι «εγώ είµαι υπέρ του ότι 
έκανες να σου κάνουν.» Αυτοί είναι οι νόµοι. Κάτι είναι κι αυτό. Μιλώ για αυτό, 
χαρακτηρίστε τον όπως θέλετε, δεν µπορώ να τον χαρακτηρίσω…, ο οποίος έπρεπε 
να είναι ήδη εκεί που έπρεπε να είναι και όπως έπρεπε να είναι, ο οποίος βίασε ένα 
οκτάχρονο κοριτσάκι, …οκτάχρονο κοριτσάκι και εκσπερµάτωσε ξέρετε που… Είστε 
υπέρ ή κατά της θανατικής ποινής ή πρέπει, λέω, ρωτάω εγώ,… µας εξωθούν εδώ 
στην Ελλάδα στην αυτοδικία, να παίρνουµε τον νόµο στα χέρια µας; Για αυτόν τον 
λόγο λέω: Ζήτω στο νόµο των φυλακισµένων, µε οποιαδήποτε επακόλουθα έχει αυτή 
η άποψή µου, µε οποιαδήποτε επακόλουθα έχει το αύριο, που ξέρω ότι ίσως θα 
µηνυθώ και πάλι γιατί µου είναι απίστευτο και αδιανόητο αυτό που µου συµβαίνει, 
από τη µέρα που άρχισα να κάνω ραδιόφωνο και να λέω την άποψή µου, έχω φάει 
τόσες µηνύσεις, που είναι απίστευτο και ορισµένες από αυτές είναι απίστευτες οι 
µηνύσεις που έχω φάει,…δε θα σταµατήσω ποτέ όµως να λέω την άποψή µου.          
…και ρωτώ όλους εσάς, αυτούς που έχετε και αυτούς που δεν έχετε παιδιά και 
κάποια στιγµή θα κάνετε. Αν κάποια στιγµή σας βίαζαν παρά φύση το οκτάχρονο 
κοριτσάκι σας και κάνανε ό,τι κάνανε, αυτό δηλαδή το τελευταίο, τι θα κάνατε, για 
πείτε µου; Αν ο νόµος ή το κράτος δε σας προστάτευε; Είστε υπέρ ή κατά της 
θανατικής ποινής; Αυτός είναι ο πρόλογος για ότι θα επακολουθήσει στη σηµερινή 
εκποµπή. Εσείς µπορείτε να στείλετε µηνύµατα µέχρι να ανοίξουν οι γραµµές.  
…αλλά επαναλαµβάνω: Υπέρ ή κατά της θανατικής ποινής για τέτοια κοπρόσκυλα 
και ρεµάλια της κοινωνίας; Αν και προσωπικά πιστεύω ότι µας εξωθούν κάποιοι στην 
αυτοδικία.  
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…ο 910 λέει «υπέρ της θανατικής ποινής» µε κεφαλαία γράµµατα, ο 965, «πέστε 
Γιώργο, να αγιάσει το στόµα σου, είµαι υπέρ της ποινής», (στο σηµείο αυτό υπάρχουν 
παράσιτα και µια δυο λέξεις δεν ακούγονται ) …ο Στράτος, ο άλλος φίλος λέει «υπέρ 
για τους εµπόρους ναρκωτικών και τους παιδεραστές. Κρεµάλα Γιώργο». Ο άλλος 
λέει «ναι, υπέρ της θανατικής ποινής στους εµπόρους ναρκωτικών και τους 
παιδεραστές.» Ναι, πρέπει επιτέλους κάτι να φοβούνται. ∆εν µπορεί να συνεχιστεί 
αυτό το πράγµα. Να µεγαλώνεις το αγγελούδι σου και να έρχεται …, δεν µπορώ να 
τον πω αλήτη, όχι προς Θεού, και να έρχεται ο …δεν ξέρω, δεν µπορώ να τον 
χαρακτηρίσω και να σου παίρνει το αγγελούδι σου, να στο βιάζει και να του 
στιγµατίζει ολόκληρη τη ζωή και να µην υπάρχει κράτος. Ζήτω θα ξαναπώ στους 
νόµους των φυλακισµένων. Ζήτω. Γιατί ξέρετε ποιοι νόµοι… Να ζήσουν τα 
παλικάρια χίλια χρόνια, που είναι στις φυλακές…     
…ο άλλος ήταν γυµναστής και ασελγούσε σε παιδάκια και δε µας δείχνανε το 
πρόσωπό του. ∆εν µου δείχνανε το πρόσωπό του… Εµένα αν µε πάνε µέσα, φυλακή, 
γιατί µου έκανε µήνυση ο χι περίεργος, θα δείχνουν, κοιτά ο Μύρτσος τον πήγαν 
φυλακή…    
Πάµε να κάνουµε ένα διάλειµµα και επανέρχοµαι για αυτό το θέµα: Υπέρ ή κατά της 
θανατικής ποινής. Προσωπική µου άποψη υπέρ της θανατικής ποινής. Εγώ, και δεν 
ντρέποµαι και δεν φοβάµαι να το πω δηµοσία: «Γιώργος Μύρτσος, υπέρ της 
θανατικής ποινής σε εµπόρους ναρκωτικών, όχι βαποράκια, ε, σε εµπόρους 
ναρκωτικών και σε παιδεραστές»…    
…για πολλούς έκανα λέει πολλές αλητείες: έπινα, κάπνιζα, ξενυχτούσα, έτρωγα τα 
λεφτά µου και πήγαινα µε γυναίκες. Γιατί πλέον στην Ελλάδα όποιος πηγαίνει µε 
γυναίκες θεωρείτε ανώµαλος. Βλέπετε Γιουροβίζιον, οι άνδρες γίνανε γυναίκες και οι 
γυναίκες άνδρες. 
…θα πω και πάλι πως µπορεί να µεγαλώνεις το αγγελούδι σου, οι περισσότεροι, όλοι 
οι γονείς µεγαλώνουν µε πόνους και µε βάσανα τα παιδιά τους, µε αγάπη, µε τρέλα, 
µε στοργή και να βρίσκεται ένα ρεµάλι της κοινωνίας και να του τελειώνει τη ζωή 
του παιδιού. Γιατί πλέον του παιδιού αυτού τελείωσε η ζωή του. Εβιάσθη στα οκτώ 
του χρόνια. Και η κοινωνία αυτή να µην τον καλύπτει. Πώς; Θάνατος …χωρίς 
εισαγωγικά.  Στον έµπορο ναρκωτικών που σκορπά τον θάνατο και στον παιδεραστή 
που σκορπά τον ψυχολογικό θάνατο, θάνατος. Αυτό πιστεύω και δε φοβάµαι να το 
πω. Μηνύστε µε όσοι θέλετε. Ξέρω ότι έχετε πατήσει τα κουµπιά, µε ηχογραφείτε. 
Τις παρουσιάζετe τις κασέτες αυτές στα δικαστήρια που θα µε µηνύσετε… Ξέρω ότι 
υπάρχουν και κάποιες αδελφές, οι οποίες ακούνε τις εκποµπές µου και θα πάνε και 
µάρτυρες κατηγορίες σε βάρος µου, οικολόγοι και εσείς… Θα έρθει η ώρα που θα πω 
τα ονόµατά σας στον κόσµο της Θεσσαλονίκης. Θα πω τα ονόµατά σας στον κόσµο 
της Θεσσαλονίκης. Στέλιο, Στελάκι, οικολόγε, για να σας µάθει η Θεσσαλονίκη όλη. 
∆ε µε πειράζει, δεν µε πειράζει γιατί τα χρόνια που θα ζήσω θέλω να είναι όπως τα 
γουστάρω εγώ και όχι όπως µου τα επιβάλλουν άλλοι. Θάνατος λέω… Εκφράζω την 
προσωπική µου άποψη και νοµίζω ότι σε αυτήν την δηµοκρατική χώρα µπορεί ο 
καθένας να εκφράζει την άποψή του. …στους εµπόρους ναρκωτικών που σκορπούν 
τον θάνατο και στους παιδεραστές που θανατώνουν ψυχολογικά τα παιδιά. ∆ιαβάζω 
κάποια µηνύµατα κι µετά θα ανοίξω γραµµές…    
 «Στα τρία µέτρα στήσιµο, Γιώργο, και πέταµα στα σκουπίδια, λέει, να τον φάνε τα 
κοράκια, ο 420.» Μαζί σου αδελφέ. «Γιώργο, θα τον βαρούσα µέχρι να (στο σηµείο 
αυτό υπάρχουν παράσιτα και µια δυο λέξεις δεν ακούγονται) …ναι, θανατική ποινή, 
αλλά σε αργό θάνατο, να τυραννιέται». Ακούστε εσείς που ακούτε, ακούστε την 
άποψη του κόσµου, την άποψή σας, τα µηνύµατα.     
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…ο 663 γράφει «για τέτοια κοπρόσκυλα δεν είµαι απλά υπέρ της θανατικής ποινής, 
αλλά υπέρ του τεµαχισµού. Το (στο σηµείο αυτό υπάρχουν παράσιτα και µια δυο 
λέξεις δεν ακούγονται) στην ψυχή ενός αγγέλου». Ακούτε;  
…ο 498 λέει «µην τα λες αυτά γιατί µε προκαλούνε να πάω να  (στο σηµείο αυτό 
υπάρχουν παράσιτα και µια δυο λέξεις δεν ακούγονται) για κάθε τέτοιο ανώµαλο. Σε 
λίγο, λέει, εκεί θα φτάσουµε, αν δεν µας προστατεύσει το κράτος», λέει 
…ο 191 γράφει ορχεκτοµή δια νόµου και µετά άστο σε µια πλατεία στον κόσµο. 
Κόψιµο τα κάκαλα χωρίς αναισθησία. Ο 040 γράφει και το ονοµά του, δε θα το 
διαβάσω, φαντάζοµαι φίλε δεν θέλεις. «Θα πεθάνει µέσα στις φυλακές, το τέρας 
αυτό. Υπερ της θανατικής ποινής αν και σε αυτήν την κωλοχώρα και αυτήν την ποινή 
λάθος θα …(στο σηµείο αυτό υπάρχουν παράσιτα και µια δυο λέξεις δεν ακούγονται). 
Ο 8444 γράφει πρώτα να τον βιάσουν και µετά να τον αυτοκτονήσουν. Έχει γεµίσει ο 
κόσµος µε ανώµαλα αποβράσµατα». Αφού δεν τιµωρούν δε θα γεµίσει;… 
…«υπέρ λέει, Μύρτσο, για να καθαρίσει η βρώµα από τον κόσµο. Κι αυτοί που 
βιάζουν να τους κόψουν τα κάκαλα και µετά το κεφάλι.» Φίλε πες τα µπας και 
ξυπνήσουν αυτοί που µας κυβερνάνε… 
«Γιώργο, υπέρ της θανατικής ποινής, αλλά πριν τον εκτελέσουν να του τα κόψουν και 
να τα µαγειρέψουν και να του τα δώσουν να τα φάει.» Γεια σου Αντώνη. 
«Γιώργο, εγώ δεν είµαι υπέρ της απλής θανατικής ποινής, είµαι υπέρ της κρεµάλας 
στην πλατεία, όπως παλιά». Εκεί φτάσαµε, ακούτε…   
…θα διαβάσω και τα αντίθετα. Ο 824 γράφει: «τον κακό σου τον καιρό 
παλιοφασίστα Μύρτσο, που είσαι υπέρ της θανατικής ποινής. Άµα ήταν έτσι ο 
καθένας να παίρνει τον νόµο στα χέρια του τότε θα είχαµε λέει χειρότερα». Λοιπόν, 
εγώ θα σου µιλήσω όµορφα. Σε ρωτώ, παλικάρι µου και …(στο σηµείο αυτό υπάρχουν 
παράσιτα και µια δυο λέξεις δεν ακούγονται) τον κακό µου τον καιρό, παλιοφασίστα, 
κ.λ.π. Να σου εξηγήσω ότι είµαι αριστερός εγώ. Έτσι. Λοιπόν. Παλιά, τώρα δεν 
υπάρχει ιδεολογία οπότε δεν είµαι τίποτε. Αν αύριο κάνεις παιδάκι και έρθω εγώ, 
…δεν µπορώ να το πω, …και έρθει κάποιος και στο βιάσει εσένα 824, αν κάνεις 
παιδάκι και δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, πρέπει να είσαι πιτσιρικάς για αυτό σου 
µιλάω έτσι όµορφα, κάνεις ένα παιδάκι και έρθει κάποιος και στο βιάσει, τι θα κάνεις, 
πες µου; Πες µου, ε, πες µου 824. Αν κάνεις αύριο το παιδάκι σου και το µεγαλώσεις 
όπως τα µεγαλώνουµε αόλοι τα παιδάκια µας, µε κόπους, µε βάσανα, και έρθει 
ένας… δεν µπορώ να τον χαρακτηρίσω… και στο βιάσει τι θα κάνεις; Ερώτηµα σου 
λέω. Λοιπόν πάω σε γραµµές. 
«Υπέρ και µε βασανισµό χωρίς έλεος». Αλλά τι να λέµε… 
«Πρώτα θα τον βίαζα για να νιώσει πως είναι και µετά θα τον έπνιγα», λέει ο 362. 
«Γιώργο , εγώ …(στο σηµείο αυτό υπάρχουν παράσιτα και µια δυο λέξεις δεν 
ακούγονται) τον Άρη δυο λώκους και άσε το ΕΣΡ να πει µπιµπ». 
«Γιώργο στην επταετία, ’67-’74 τέτοια πράγµατα γινότανε; Έµεινε ατιµώρητος 
κανένας, όπως σήµερα; Απάντησε, σε παρακαλώ. Νοσταλγός του τότε». ∆εν 
χρειάζεται να σου απαντήσω απλά να σου πω ότι και εγώ είµαι νοσταλγός του τότε. 
∆υστυχώς είµαι νοσταλγός του τότε.  
 
Πραγµατοποιήθηκαν  ζωντανές συνοµιλίες µε ακροατές που τηλεφωνούσαν στον 
σταθµό.  Ακολουθούν χαρακτηριστικές συνοµιλίες µε ακροατές: 
Κώστας : Ο Κώστας ο τετραξονικός είµαι. 
Μύρτσος : Γεια σου ρε τετραξονικέ Κώστα. 
Κώστας : ∆εν έχω παιδιά. Είµαι 28 στα 29 αλλά έχω τρία ανιψιά και έναν ξάδελφο, ο 
οποίος είναι τώρα στα 6. Αν βρισκόταν κανένας, να µην τον χαρακτηρίσω και έκανε 
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το οτιδήποτε, ίσως τα άγγιζε µόνο, δεν ξέρω τι θα του έκανα, ίσως να τον περνούσα 
και µε τις τέσσερις από πάνω. 
Μύρτσος : …(στο σηµείο αυτό υπάρχουν παράσιτα και µια δυο λέξεις δεν 
ακούγονται), φίλε 
Κώστας :  Θα τον περνούσα και µε τις τέσσερις από πάνω. Μόνο στη σκέψη λέω ότι 
θα έκανε κάτι τέτοιο θα τον περνούσα και µε τις τέσσερις από πάνω, θα τον… 
Μύρτσος : Τελικά µου φαίνεται ότι οι φυλακισµένοι έχουν πιο δυνατούς νόµους από 
εµάς τους ευυπόληπτους πολίτες.       
Κώστας : Όχι απλώς πιο δυνατούς. Είναι πιο σωστοί. Υπάρχουν καποιο 
φυλακισµένοι που έχουν και τσίπα και φιλότιµο και κάκαλα µαζί. 
 
Μύρτσος : Καλησπέρα, έλα. 
Αγνωστος : …ε, απαράδεκτος 
Μύρτσος : Εγώ, αυτός που το έκανε 
Αγνωστος : …αλλά αν το έκαναν αυτό σε εσένα, ειλικρινά θα τον γαµούσα… 
Μύρτσος : Κόβεται ο κύριος. Κόβεται ο κύριος. Να προσέχετε τις εκφράσεις σας. 
 
Αγνωστος 3 : …φιλαράκι, οικοδόµος στο επάγγελµα. Θα τον έπιανα τον µπαγλαµά 
µε το τρυπάνι, ρε. Θα του τα τρυπούσα. Θα του τα τρυπούσα του µπαγλαµά και θα 
του τα έκοβα φέτες για να τα φάει. 
 
Μύρτσος : …στην Εύβοια κάποια κωλοπαιδάκια, από κάποιες αλήτικες οικογένειες 
βίασαν ένα κοριτσάκι, µια Βουλγάρα. Το έπαιξαν το θέµα µιάµιση µέρα τα κανάλια 
και επειδή τα παιδάκια ήταν κάποιων σηµαινόντων προσώπων της κοινωνίας εκεί, 
πνίγηκε… Το κοριτσάκι πήγε σε ιδιωτικό κολέγιο στην Αθήνα, η µάνα έπιασε 
δουλειά στο δηµόσιο και έχουνε και δικό τους σπίτι και τελείωσε το έργο. 
 
Άγνωστος 4 : …και λέω τρεις εις θάνατον, ρε πούστη. 
… 
Μύρτσος :  δεν πειράζει, ρε πούστη λέγεται. Γιατί γίναµε πολύ ηθικολόγοι τελικά. 
Εντάξει, ρε πούστη µου είπε, και τι να κάνουµε. Το ρε απαγορεύεται, ορίστε… 
 
Μύρτσος : … ότι κάνουν να τους κάνουν 
Άγνωστος 5: … ότι κάνουν να τους κάνουν. Με αυτόν τον τρόπο που κάναν στα 
παιδάκια δεν πεθαίνει ο µεγάλος άνθρωπος.   
Μύρτσος : Αν πεθαίνει λέει… ∆ώστο µου σε εµένα, όχι εγώ προσωπικά, θα πάρω 
κάτι γκλοπς που υπάρχουν ειδικά και θα τον έχω από το πρωί µέχρι το βράδυ 
συνεχώς    
Άγνωστος 5:  …επειδή δεν έχω παιδάκι αλλά προσπαθώ µε την γυναίκα µου να 
κάνω… 
Μύρτσος : Στο εύχοµαι ειλικρινά θα αλλάξει όλη σου η ζωή 
Άγνωστος 5: …να είσαι καλά ευχαριστώ… 
Μύρτσος : Από το πρωί µέχρι το βράδυ άµα µπαινοβγαίνει το γκλοπ, κάποια στιγµή 
θα συµβεί. 
 
Άγνωστος 5: …επίσης να σου πω κάτι άλλο, ε…  
Μύρτσος : Τους φυλακισµένους τους γουστάρω πάρα πολύ γιατί είναι πιο αρσενικοί 
από εµάς, γιατί εκεί µέσα έχουν τους νόµους τους ιερούς για αυτούς τους 
παιδεραστές. Συγχαρητήρια, κι ας µην ακούν. 
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Άγνωστος 5: Έχω κάποιον άνθρωπο εκεί µέσα. Έχουν τους νόµους τους, όπως τα 
είπες, πραγµατικά. Επειδή δεν έχω παιδάκι, αλλά µπορώ να καταλάβω πως είναι… 
εγώ για παράδειγµα, αν τον θανατώσουν αυτόν τον άνθρωπο, θα τον κοιτάξεις και 
σου πουν εκεί, …και τον δεις ότι πέθανε…    
Μύρτσος : και να πιάσω και τους σφυγµούς του, να είµαι σίγουρος. 
Άγνωστος 5: …ακριβώς. Εσύ όταν θα βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο να πεθαίνει δε θα 
στεναχωρηθείς; 
Μύρτσος :  Καθόλου.  
Άγνωστος 5: Καθόλου;   
Μύρτσος : Θα πανηγυρίζω, θα πιω κιόλας στην υγειά του και µπορεί κιόλας και να 
χέσω και πάνω από τον τάφο του. 
 
 
 
Πρόκειται περί εκποµπής της 16.5.2007, η οποία µεταδόθηκε από της 14:00 έως της 
16:00 ώρας, δηλαδή σε ζώνη παιδικής ακροαµατικότητος.  Ο προστηθής υπό του 
ραδιοφωνικού σταθµού εκφωνητής ασχολήθηκε µε το βιασµό παιδίσκης.  Κατά την 
ανάπτυξη όµως του θέµατος και τη συζήτηση µε παρεµβάντα τρίτα πρόσωπα, 
εκτράπηκε σε χαρακτηρισµούς και φράσεις απαράδεκτες όπως:   «ένας αλήτης», «ένα 
υποκείµενο», «ρεµάλια της κοινωνίας», «άνθρωποι µε ούµπαλα», «κοπρόσκυλα», «το 
τέρας», «κωλοχώρα», «να τους κόψουν τα κόκαλα και µετά το κεφάλι», 
«αποβράσµατα», «Γιώργο, υπέρ της θανατικής ποινής, αλλά πριν τον εκτελέσουν να 
του τα κόψουν και να τα µαγειρέψουν και να του τα δώσουν να τα φάει.», «τον κακό 
σου τον καιρό παλιοφασίστα Μύρτσο», «υπέρ και µε βασανισµό χωρίς έλεος», 
«πρώτα θα τον βίαζα για να νιώσει πώς είναι και µετά θα τον έπνιγα»,  «αν το έκαναν 
αυτό σε εσένα, ειλικρινά θα τον γαµούσα», «κωλοπαιδάκια, από κάποιες αλήτικες 
οικογένειες»,  «να χέσω και πάνω από τον τάφο του» και άλλες.  Αναµφιβόλως δεν 
τηρήθηκε η υποχρέωση της ευπρεπούς και καλαίσθητης γλωσσικής εκφοράς του 
λόγου και σε κάθε περίπτωση παραβιάστηκε η υποχρέωση του ραδιοφωνικού 
σταθµού όπως εξασφαλίσει την αξιωµένη από το Σύνταγµα ποιοτική στάθµη της 
εκποµπής η οποία θα πρέπει να προωθεί την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.  Για 
την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθµό η 
διοικητική κύρωση του προστίµου.  
 
 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχει 
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθµό µε την υπ΄αριθµ. 597/11.12.2007 απόφαση του 
Ε.Σ.Ρ. η διοικητική κύρωση της συστάσεως. το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο 
ποσό των  5.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν εκ των µελών ο Νέστωρ Κουράκης και ο 
Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να περιοριστεί 
στο ποσόν των 3.000 ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον Παύλο Ανδρώνη, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθµού µε τον 
διακριτικό τίτλο  ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 95,5 Νοµού Θεσσαλονίκης, την διοικητική 
κύρωση του προστίµου των 5.000 ευρώ.   
 
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά του Παύλου Ανδρώνη του 
Χαραλάµπους, ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθµού, που µένει στην οδό Κ.Παλαµά 
6 Α στη Θεσσαλονίκη, µε Α.Φ.Μ. 028625636, ∆.Ο.Υ. Τούµπας Θεσσαλονίκης. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 5η  Φεβρουαρίου 2008. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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