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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2008 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.   

 
 
 

Ιστορικό – Νοµική θεµελίωση 
 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από 4.1.2008 

αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ 
ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού 
EUROPE ONE  Νοµού Θεσσαλονίκης, κατά της 444/1.8.2007 κυρωτικής 
αποφάσεως αυτού. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 5η Φεβρουαρίου 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 
υπάγεται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ενώ 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 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000 κατά το οποίον το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ελέγχει τη νόµιµη λειτουργία των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην παροχή τηλεοπτικών εκποµπών και επιβάλλει τις νόµιµες 
κυρώσεις. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 24 του Ν. 2690/1999 κατά το οποίον, αν από τις σχετικές διατάξεις δεν 
προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής 
κατά πράξεως της διοικήσεως, ο ενδιαφερόµενος µπορεί να ζητήσει µε αίτηση 
θεραπείας από τη διοικητική αρχή που την εξέδωσε, την ανάκληση ή την 
τροποποίηση αυτής. 
  
 

 1



 

Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, τους ισχυρισµούς του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού EUROPE ONE  Νοµού Θεσσαλονίκης και του υποβληθέντος υποµνήµατος, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Με την υπ’ αριθ. 444/1.8.2007 απόφαση του ΕΣΡ έγιναν 
δεκτά τα εξής περιστατικά: «Παρουσιαστής: κ. Κωστής Ραπτόπουλος (ή Ραπ).  
Καλεσµένοι εκποµπής: Τρέγιας, Ζάχο, (δεν πρόκειται για τα πραγµατικά τους 
επώνυµα αλλά για παρωνύµια).  Παραθέτονται χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από τις 
συζητήσεις των παρευρισκοµένων και την τηλεφωνική τους επικοινωνία µε 
φιλάθλους. 
00’:45’’ – 01’:10’’  
Ραπ: ∆υστυχώς, σήµερα στο πάνελ είµαστε µόνο τρία άτοµα διότι ο βλαξ, βλαξ, ο 
µπουγάτσας, βλαξ. 
Ζαχο: Θα’ ρθει σε λίγο, πες το. 
Ραπ: Θα’ ρθει. 
Ζαχο: Θα τα ακούσει αυτό.  
Ραπ: Ας τ’ ακούσει. Πήγε ο βλαξ στο αεροδρόµιο της Μίκρας για να πανηγυρίσει, 
λέει, την τέταρτη θέση για τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού. 
11’:20’’ – 11’:40’’ 
Ραπ: Μη µιλάτε, ρε. Καληµέρα (απευθύνεται σε τηλεθεατή) 
Ζαχο: Βλέπω λίγο, λίγο είναι ερεθισµένος ο κύριος. 
Τρέγιας: Καθόλου ερεθισµένος. Το βλέπω αντικειµενικά. Εσύ έχεις πρόβληµα. 
Ραπ: Μη µιλάτε. 
Ζαχο: Εγώ έχω πρόβληµα; Είµαι ηρεµότατος. 
Ραπ: Βρε, γαµώ το µπελά σας. Γαµώ. 
Ζαχο: Ηρέµησε, ρε. Ρε, συ. Θα έχουµε και λογοµαχία. Τι ήρθαµε; Το σταυρό µας θα 
κάνουµε εδώ; 
Ραπ: Ναι, αλλά (…………) και κόσµος. 
Ζαχο: Εντάξει, θα µιλήσει. 
Ραπ: Είστε αγενείς. 
Ζαχο: Εγώ είµαι αγενής;  
Ραπ: Ε, βέβαια. 
Ζαχο: Μιλάµε. Έχουµε µια αντιπαράθεση. 
13’:40’’ – 17’:15’’ 
Τρέγιας: Άρα είσαι ρόµπα. 
Ζάχο: Κατ’ αρχήν. 
Τρέγιας: Είσαι ρόµπα. 
Ζάχο: Άκου να δεις. 
Τρέγιας: Πες, είµαι ρόµπα. 
Ζάχο: Τελείωσες;  
Τρέγιας: Όχι, δεν τελείωσα.  
Ζάχο: Κατ’ αρχήν δεν σώθηκε ο Ηρακλής, πρώτον. 
Τρέγιας: ∆εν τελείωσα. 
Ζάχο: Θα αφήσεις να µιλήσουµε κι εµείς, (…………) ; 
Τρέγιας: Μίλα, ορίστε. 
Ζάχο: Κατ’ αρχήν, σε βλέπω λίγο νευριασµένο σήµερα. 
Τρέγιας: Όχι. 
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Ζάχο: Γιατί βλέπεις τα αρχίδια του Άρη. 
Τρέγιας: Ποια;  
Ζάχο: Τα αρχίδια του Άρη. 
Τρέγιας: Αν είχατε από αυτά που ονοµάζετε δε θα σας κάναµε παρέα. 
Ζάχο: Τα αρχίδια του Άρη. 
Τρέγιας: Παρέα δε θα σας κάναµε. 
Ζάχο: Θα βλέπεις τα αρχίδια του Άρη. Πολύ ωραία. Όταν µιλάς ρόµπες και τέτοια, 
θα παίρνεις την ανάλογη απάντηση. 
Τρέγιας: Εγώ δεν (………) 
Ζάχο: Όταν λες ρόµπα 
Τρέγιας: ∆εν (……) στο στόµα µου 
Ζάχο: Ρόµπα τι είναι; 
Τρέγιας: Αυτό που είπες 
Ζάχο: Ρόµπα είναι καλή έκφραση, κύριε Τρέγια µας; 
Τρέγιας: Αυτό που είπες, αυτό που είπες, βρε βλάκα, γιατί είσαι βλάκας, έτσι; Θα σε 
κράξουν ακόµα και οι δικοί σου. Εγώ δεν έγινα αγενής. Ούτε ηλίθιος. Έτσι; 
Ζάχο: Το ρόµπα τι είναιι, κύριε Τρέγια µας; Είναι καλή έκφραση; 
Τρέγιας: Το ρόµπα είναι αυτό που φοράς. Έτσι; 
Ζάχο: ∆εν κατάλαβα. 
Τρέγιας: Είσαι και ξεκούµπωτη ρόµπα. 
Ζάχο: Καλά κάνω. Και εσύ βλέπεις τα αρχίδια του Άρη. 
Τρέγιας: Αλλά µάθε να µιλάς. 
Ραπ: Μη βρίζεις. 
Ζάχο: ∆ε βρίζω. 
Τρέγιας: Μάθε να µιλάς 
Ζάχο: Όπως µε βρίζει τον βρίζω. 
Τρέγιας: Εγώ δε σε έβρισα. 
Ραπ: Σταµατήστε γιατί θα αρπαχτείτε πάλι. 
Ζάχο: Ρόµπα τι είναι;  (………) 
Τρέγιας: Άλλο να πεις ρόµπα, άλλο να πεις ρόµπα.  
Ζάχο: Αν σε πω ρόµπα τι θα πεις; Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρέγια; 
Τρέγιας: Βρε, λούλη. Άλλο να πεις ρόµπα και άλλο να πεις αυτό που είπες. 
Κατάλαβες; 
Ζάχο: Αυτό είπα, αυτό είπα. 
Ραπ: Φτάνει, φτάνει . 
Τρέγιας: Μάλλον εσύ είσαι ταραγµένος 
Ζάχο: ∆εν πειράζει.  
Τρέγιας: γιατί κέρδισε ο Ηρακλής. 
Ζάχο: Καλά έκανε. Μαγκιά του να σωθεί ο Ηρακλής 
Τρέγιας: Μαγκιά του;  
Ζάχο: Ρόµπα δε µπορείς να πεις. 
Τρέγιας: Μαγκιά του τώρα;  
Ζάχο: Ρόµπα δε µπορείς να πεις. 
Τρέγιας: Μαγκιά του; (………) εθνικούχος; 
Ραπ: Καλά, καλά, καλά. 
Ζάχο: ∆ε µπορείς να πεις. Ξύσε µου τα λίγο και µετά. 
Τρέγιας: Σου είπα. Αν είχες τέτοια δε θα σε έκανα παρέα. 
Ζάχο: ∆εν πειράζει. Ξύσε µου τα λίγο. 
Ραπ: ∆ε γίνεται δουλειά έτσι. 
Ζάχο: Ε, τι να κάνω. 
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Ραπ: Τι να κάνω εγώ, δηλαδή; 
Ζάχο: Ε, σταµάτα αυτόν. Εµένα βάζεις σε (……). Ξεκινάει, τον είδες. Από την ώρα 
που ήρθε. Ρόµπες και τέτοια και ξεκούµπωτη. 
Τρέγιας: Είσαι ρόµπα.  
Ζάχο: Είπα τίποτα; 
Τρέγιας: Είσαι ρόµπα. 
Ζάχο: Ξύσ’ τα µας. 
Τρέγιας: Ρόµπα. 
Ζάχο: Ξύσ’ τα µας. Ξύσ’ τα µας.  
Τρέγιας: Αν έχεις από αυτά που λες  
Ζάχο: ∆εν έχω. 
Τρέγιας: σήκω όρθιος µε το ένα πόδι και πες είµαι ρόµπα. 
Ζάχο: Ξύσ’ τα µας. 
Τρέγιας: Είσαι ρόµπα. 
Ζάχο: Ξύσ’ τα µας.  
Τρέγιας: Τι να σε ξύσω, ρε; Β’ εθνική. ∆υο χρόνια Β΄ Εθνική. 
Ζάχο: Καλά κάνω. Τριάντα πέντε. Τώρα ξύσ’ τα µας. 
Τρέγιας: Τίτλο έχεις να πάρεις (………).  
Ζάχο: Τώρα ξύσ’ τα µας. Τώρα ξύσ’ τα µας.  Ξύσ’ τα µας τώρα.. 
Τρέγιας: Τι να σε ξύσω, ρε. Τι να σε ξύσω, ρε. Άµα θα ψάξω εκεί κάτω δε θα βρω 
τίποτα. Χαράδρα θα βρω, να, χαραµάδα. 
Ραπ: Έλα, έλα, έλα. 
Ζάχο: Τώρα ξύσ’ τα µας. 
Ραπ: Σταµατήστε. 
Τρέγιας: Άντε τώρα. Ξεκούµπωτη.  
Ζάχο: Ε, πώς θα γίνει; 
Τρέγιας: Ε, ξεκούµπωτη ρόµπα. 
Ραπ: Θα γίνετε τώρα, ρε, λίγο ….. Είστε αγενείς και οι δύο. 
Τρέγιας: Μα αφού έγινε ρόµπα γιατί δεν το παραδέχεται. Εσύ, ρε, όταν έγινες ρόµπα 
µε το Χαλκιά δεν έβγαινε ο άλλος και σε έλεγε πες … το είπες; 
Ραπ: Είπα, ναι. 
Τρέγιας: Το είπες; Ε, εσύ έχεις από αυτά, αυτός δεν έχει. 
Ζαχο: ∆εν πειράζει. Εγώ να … µιλήσω; 
Ραπ: Να µιλήσεις. 
Τρέγιας: Ε, πάε πάρε σερβιέτες 
Ζαχο: Συνεχίζει, βλέπεις. 
Τρέγιας: Σερβιέτες πάρε. 
Ζαχο: Λοιπόν. Εγώ δεν το θέλω, εγώ θέλω να παίξει ο Ηρακλής. Το τι θέλω εγώ και 
το τι θα γίνει απάντησα σε έναν που είπε, ήµουν εδώ µε το Νίκο, γιατί γελάτε, ρε. 
Ζαχο: Καλά, δε θα πω τι έλεγες εκτός αέρα γιατί τώρα έχεις γίνει πολύ εριστικός. 
Τρέγιας: Πες, πες. 
Ζαχο: Εκτός αέρα ήθελες να πέσει ο Ηρακλής. 
Τρέγιας: Εγώ; 
Ζαχο: Εσύ; 
Τρέγιας: Είσαι ψεύτης. 
Ζαχο: Ε, καλά, ψεύτης είµαι.  
Τρέγιας: Είσαι ψεύτης. 
Ζαχο: Ε, εντάξει. 
Ραπ: Σε µένα µπροστά δεν είπε τίποτα. 
Τρέγιας: Πότε το είπα, ρε; 
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Ζαχο: Το είπες τώρα, εντάξει. 
Τρέγιας: Εγώ το είπα. Είσαι ψεύτης. 
Ζαχο: Εντάξει, ψεύτης. 
Τρέγιας: Είσαι ψεύτης. 
Ζαχο: Ψεύτης είµαι. 
Τρέγιας: Άντε, εντάξει. 
Ραπ: Πάµε στον κόσµο. Καληµέρα. Καληµέρα. 
Τρέγιας: Ναι, ρε µαλάκα. Να είσαι άντρας. Να µη λες ψέµατα. Γιατί µε τρελαίνεις 
τώρα. Είπα εγώ, (µε πολύ έντονο ύφος χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι) ρε µαλάκα, 
ότι θα πέσει ο Ηρακλής; 
Ζαχο: Ηρέµησε, ρε. 
Τρέγιας: Πες µου το ρε, γιατί µε τρελαίνεις. Είπα εγώ ότι θα πέσει ο Ηρακλής; 
Ζαχο: Ηρέµησε, ρε. 
Τρέγιας: Άντε, ρε, µαλάκα. Είπα εγώ ότι θα πέσει ο Ηρακλής, ρε. Πότε; 
Ζαχο: ∆ε µε νοιάζει. 
Τρέγιας: Είπα εγώ ότι θέλω να πέσει ο Ηρακλής; 
Ζαχο: Έλα, ρε, Τρέγια άσε µας τώρα. 
Τρέγιας: Άντε ρε µαλάκα. Άϊ σιχτίρ από κει. 
Ραπ: Σταµατήστε. 
Τρέγιας:  Κοπρόσκυλο να πούµε. Είπα εγώ ότι θα πέσει ο Ηρακλής; 
Ζαχο: Συνεχίζεις να βρίζεις; 
Τρέγιας: Ναι, συνεχίζω, ρε. Θες κάτι; 
Ραπ: Τι θα γίνει, ρε παιδιά; 
Τρέγιας: Θέλεις τίποτα; 
Ζάχο: Ηρέµησε τον. Ηρέµησε τον. 
Τρέγιας: Όχι, δεν ηρεµώ, ρε. Τι θέλεις; ∆εν ηρεµώ. Θέλεις κάτι; 
Ραπ: Έληξε. Έληξε. Πάµε στον κόσµο. Ηρεµήσατε; ∆ε θα ξαναµιλήσετε µεταξύ σας. 
Καληµέρα. 
17’:30’’ – 18’:30’’ 
Τηλεθεατής: Κατ’ αρχάς, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, τώρα, σήµερα; ∆εν το κατάλαβα, 
σήµερα. Ρε Τρέγια, µ’ ακούς; 
Τρέγιας: Έλα σ’ ακούω. 
Τηλεθεατής: Τι έπαθες, ρε παλικάρι µου, σήµερα; 
Τρέγιας: Τι έπαθα, ρε φίλε; 
Τηλεθεατής: Ε; 
Τρέγιας: Τι έπαθα; 
Τηλεθεατής: Νοµίζετε  ότι και εσύ και ο Ζάχο, τώρα, είστε σωστοί; Και οι δυο σας; 
Θα µ’ αφήσετε λίγο να µιλήσω; Είστε απαράδεκτοι και οι δυο για µένα. 
Τρέγιας: Τι; 
Τηλεθεατής: Είστε και οι δυο απαράδεκτοι. 
Τρέγιας: Κλείσε την τηλεόραση και µην κοιτάς ή µην παίρνεις τηλέφωνο. 
Τηλεθεατής: ∆εν το κατάλαβα. Θα µου κάνεις κουµάντο (………) 
Τρέγιας: Τι; 
Ζάχο: Έλα, ρε, εντάξει, µαλώσαµε. Γίνονται αυτά.  
Ραπ: Ηρεµήστε. Ηρεµήστε. 
Ζάχο: Μαλώσαµε στον αέρα. Τι έγινε; 
Τηλεθεατής: ∆εν κατάλαβα, δηλαδή. ∆ε µπορώ να πω την άποψη µου; 
Ζάχο: Όχι, πως δε  µπορείς. 
Τρέγιας: Μπορείς να την πεις την άποψη σου όσο θέλεις. Αλλά εµένα δε µπορεί 
κανένας να µε βγάλει ψεύτη. Εντάξει; Και σένα να σε λέγανε ψεύτη θα σε πείραζε. 
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Τηλεθεατής: Μ’ ακούς λίγο; 
Τρέγιας: Σ’ ακούω. 
Τηλεθεατής: Μ’ ακούς; 
Τρέγιας: Ναι. 
Τηλεθεατής: Εγώ, κατ’ αρχήν,  δεν έχω δικαίωµα (………) 
Τρέγιας: Πως δεν έχεις, ρε, µίλα. Περιµένω να ακούσω. 
Τηλεθεατής: Τι να ακούσεις; 
Τρέγιας: Πες τι θες, ρε φίλε. 
Τηλεθεατής: Κατ’ αρχάς τι έπαθες σήµερα, µπορείς να µου πεις; 
Τρέγιας: Τι έπαθα; 
Τηλεθεατής: Τι έχεις πάθει; 
Τρέγιας: Αυτά που λέω σε όλες τις εκποµπές αυτά λέω και σήµερα. 
Ραπ: Έχει πανσέληνο. Είναι λίγο, είναι λίγο η κατάσταση, λίγο ……… 
22’:20’’ – 23’:10’’ 
Ζάχο: Άκου να δεις. Εγώ, για να αποφορτίσω λίγο το κλίµα, ξέρεις µιλάω όπως µου 
µιλάνε. Όταν µου µιλάνε καλά, µιλάω καλά. Παρεκτράπηκε λίγο ο τέτοιος, 
παρεκτράπηκα πολύ εγώ µετά. Αλλά 
Τρέγιας: Εσύ ξεκίνησες. 
Ζάχο: Εγώ ξεκίνησα; 
Τρέγιας: Εγώ δεν είπα τη λέξη 
Ραπ: Μην ξαναµαλώνετε 
Τρέγιας: ∆εν ξαναµαλώνουµε. Εγώ είπα, είπα έναν χαρακτηρισµό 
Ζάχο: Ρόµπα δεν είναι καλός χαρακτηρισµός, θηλυπρεπής χαρακτηρισµός 
Τρέγιας: Ναι, αλλά όχι αυτό που είπες εσύ. Εσύ είπες πιο χοντρό. Πιο χοντρό. 
Ζάχο: Άκου να δεις. Μετά είπες και πολλά χοντρά τα οποία, περίµενε ρε, µιλάµε ρε 
Ραπτόπουλε, γαµώτο 
Τρέγιας: Άστο, δε θέλω να το συζητήσω, Ζάχο. Άστο. 
Ζάχο: Εντάξει, άστο. Λοιπόν. Τελείωσε. Εντάξει.. 
Τρέγιας: Εκεί που χέζεις δε θα γλείφεις. Άστο τελείωσε. Άστο τελείωσε. 
Ραπ: Ξανά πάλι. 
Ζάχο: ∆ε γλείφω καθόλου. 
Τρέγιας: Τελείωσε. Έληξε. 
Ζάχο:  ∆ε γλείφω καθόλου. 
Τρέγιας: Η άποψη σου και η άποψη µου. Αλλά ψέµατα δε θέλω να µε λες. Το ψέµα 
δεν το αντέχω. Το ψέµα, ρε Ζάχο, δεν το αντέχω. 
23’:25’’ – 32’:00’’ 
Ραπ: Μη µιλάτε, ρε. Έχουµε  κοπέλα στη γραµµή. 
Ζάχο: Μιλάµε, ρε, γιατί να µην µιλάµε 
Ραπ: Μη µιλάτε, ρε. Άµα  µε έχει τρελάνει να πούµε. Θα χειροδικήσω σήµερα. 
Τρέγιας: Άντε, χειροδίκα.   
Ραπ: Καληµέρα. 
Τηλεθεάτρια (καταγγέλουσα): Καληµέρα. 
Ραπ: Καληµέρα. 
Τηλεθεάτρια: Βασικά µια τοποθέτηση θα ήθελα να κάνω. 
Ραπ: Τι θες να κάνεις; 
Τηλεθεάτρια: Μια τοποθέτηση. 
Ραπ: Τοποθέτηση. 
Τηλεθεάτρια: ∆ιαφωνώ και µιλάω πολύ ευγενικά µε τον τρόπο που τοποθετείστε 
απέναντι στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθληµα και νοµίζω ότι είναι λίγο 
απολίτιστος ο τρόπος που το αντιµετωπίζετε. 
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Ραπ: Τι κόµµα ψηφίζετε; 
Τηλεθεάτρια: ∆εν έχει σχέση αυτό. 
Ραπ: Μπορείτε να µου πείτε; 
Τηλεθεάτρια: Να σας πω είναι προσωπικό δεδοµένο. Η ψήφος είναι µυστική. 
Ραπ: Ο υπουργός πολιτισµού σας, είστε Ελληνίδα; 
Τηλεθεάτρια: Βέβαια, τι να είµαι; 
Ραπ: Ελληνίδα είστε. Ωραία. 
Τηλεθεάτρια: Ναι. 
Ραπ: Ο υπουργός πολιτισµού σας, σε µια συγκέντρωση νεολαίας 
Τηλεθεάτρια: Και δικός σας, ναι, όλων των Ελλήνων 
Ραπ: Ναι και δικός µου, ναι. Γιατί εσύ το παίζεις ποιότητα ενώ εγώ είµαι κάφρος 
τώρα. 
Τηλεθεάτρια: Όχι, σας παρακαλώ. 
Ραπ: Περίµενε. Βαρούσε  το τύµπανο, να πούµε 
Τηλεθεάτρια: Εσείς δεν προλάβατε να ακούσετε 
Ραπ: Κάτσε, περίµενε. 
Τηλεθεάτρια: Τι θέλω να σας πω. 
Ραπ: Το ποδόσφαιρο, λοιπόν, βγάζει συναισθήµατα. Βαρούσε, λοιπόν, ο υπουργός 
σου βαρούσε το τύµπανο και έλεγε για του Γιωργάκη τη µάνα. Του Γιωργάκη του 
Παπανδρέου τη µάνα. Όχι ο υπουργός, οι µαγκίτες από κάτω. Και ο υπουργός είπε 
δεν άκουσα τίποτα. Και εγώ δεν άκουσα τίποτα. Εσύ άκουσες τίποτα; ∆εν άκουσα 
τίποτα. Το ποδόσφαιρο γλυκιά µου, άκουσε να δεις 
Τηλεθεάτρια: Επειδή είµαι και σε ποδοσφαιρική οµάδα, δε µιλάω σαν µια απλή 
γυναίκα που βλέπει τους άνδρες να κανιβαλίζονται 
Τρέγιας: Κοιτάξτε λίγο, δεσποινίς. 
Τηλεθεάτρια: Σας παρακαλώ, µη µε διακόπτετε 
Τρέγιας: ∆εσποινίς, κυρία, τι είστε. Κοιτάξτε λίγο 
Τηλεθεάτρια: Μισό λεπτό να τελειώσω 
Τρέγιας: Περίµενε, ρε παιδί µου. 
Τηλεθεάτρια: Ε, περιµένετε λίγο. Ε, τότε γιατί καλούµε; 
Τρέγιας: Να ακούσεις και µια άποψη άλλη. Τόση ώρα τι µιλάς;  Περίµενε λίγο. Εδώ 
είναι µια εκποµπή, η οποία είναι αυθόρµητη. ∆εν είναι τίποτα στηµένο. Έτσι; 
Τηλεθεάτρια: Μπράβο σας. Σας συγχαίρω γι’ αυτό. 
Τρέγιας: ∆ηλαδή, τώρα που πήρατε εσείς αν αναπτύξετε ένα θέµα θα κάτσω να το 
συζητήσω εγώ, θα κάτσει να το συζητήσει ο Ζάχο, ο κ. Ραπτόπουλος. 
Τηλεθεάτρια: Συγχαρητήρια γι’ αυτό. 
Τρέγιας: Καταλάβατε; Οπότε είναι εύλογο σε µια εκποµπή, η οποία δεν είναι 
στηµένη και  είναι αυθόρµητη να γίνονται κάποιες παρεκτροπές.  
Ζάχο: Να γίνονται και αυτά. Εντάξει. Τι να κάνουµε; 
Τρέγιας: Εντάξει; Παραφερθήκαµε, παραφερθήκαµε, ναι  
Τηλεθεάτρια: Μπράβο. Απλά  επειδή το ποδόσφαιρο είναι συναίσθηµα 
Τρέγιας: Το παραδεχόµαστε και οι δυο, ναι, παραφερθήκαµε. Αυτό µας βγήκε, αυτό 
κάναµε. 
Τηλεθεάτρια: Μπράβο σας, κύριε µου. Αλλά επειδή  το ποδόσφαιρο είναι 
συναίσθηµα και  όχι λογική δεν υπάρχει, εκτός και αν αγαπάµε το ποδόσφαιρο, δεν 
υπάρχει λόγος να τα αντιµετωπίζουµε όλα µε τη λογική, να κανιβαλιζόµαστε για 
λάθος ενέργειες εκτός κι αν θέλουµε να βλέπουµε καλό ποδόσφαιρο. Αν θέλουµε να 
βλέπουµε καλό ποδόσφαιρο δεν µπορούµε να τα αντιµετωπίζουµε όλα τόσο 
αυθόρµητα. 
Ζάχο: Εµείς  είµαστε και λίγο οπαδοί, όµως, δεν είµαστε φίλαθλοι. 
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Ραπ: Είναι και οπαδοί. 
Ζάχο: Εµείς είµαστε και οπαδοί. 
Τηλεθεάτρια: Ποια είναι η διαφορά, κύριε µου, του οπαδού και του φιλάθλου; 
Ζάχο: Ποια είναι η διαφορά; Τα βλέπουµε λίγο τα πράγµατα µονόπλευρα. Αυτή είναι 
η διαφορά. Θέλουµε να κερδίσει η οµάδα µας ανεξαρτήτως αν παίζει καλύτερα. 
Τηλεθεάτρια: Εσείς ένας κύριος που ασχολείστε µε το ποδόσφαιρο τόσο ενεργά 
πρέπει να τα βλέπετε τόσο µονόπλευρα; Αν ήσασταν πραγµατικός και σωστός που 
αγαπάτε το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να συγχαίρετε 
Ζάχο: Ποιος είπε ότι αγαπάµε; Την οµάδα µας αγαπάµε. 
Ραπ: Αυτοί δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο. 
Ζάχο: Τι µας νοιάζει; Ποιο ποδόσφαιρο; 
Τηλεθεάτρια: Και θα ήθελα να περάσω και ένα µήνυµα. 
Ραπ: Ναι 
Τηλεθεάτρια: Εσείς, ποια είναι η γνώµη σας για τους χουλιγκανισµούς, για τα 
διάφορα έκτροπα που γίνονται στα γήπεδα; Γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι 
µονόπλευροι, οι οποίοι δεν βλέπουν τίποτα άλλο πέρα από το καλό της οµάδας τους. 
Ζάχο: Μονόπλευροι είµαστε, χαζοί δεν είµαστε, όµως. 
Τηλεθεάτρια: Μπράβο σας, εντάξει. Απλά νοµίζω ότι µε το να γίνονται τέτοια, να 
λέγονται τέτοια λόγια στις εκποµπές 
Ζάχο: Προάγουµε τη βία, δηλαδή; 
Τηλεθεάτρια: Όχι εσείς προσωπικά απλά, απλά περνάµε λάθος µηνύµατα. 
Καταλάβατε; Με το να λέµε δεν µ’ αρέσει το ποδόσφαιρο αλλά η οµάδα µου. Γιατί η 
οµάδα σας είναι ποδοσφαιρική πρώτα απ’ όλα. Καταλάβατε; 
Ζάχο: ∆εν είπαµε δεν µας αρέσει 
Ραπ: Εσείς υποστηρίζετε κάποια οµάδα; 
Τηλεθεάτρια: Όχι. Εµένα µ’ αρέσει γενικά το ποδόσφαιρο. 
Ραπ: Παίζετε, είπατε, ποδόσφαιρο; 
Τηλεθεάτρια: Βεβαίως. 
Ραπ: Αυτό είναι αντισέξουαλ, κυρία µου. 
Ζάχο: Το άθληµα. 
Τηλεθεάτρια: Και ποιος σας είπε, δεν κατάλαβα, και ποιος ορίζει τους κανόνες του 
σέξουαλ και του αντισέξουαλ; 
Ραπ: Εγώ τους ορίζω τους κανόνες. Είστε αντισεξουαλική. 
Τηλεθεάτρια: Εσείς ποιος είστε, κύριε; 
Ζάχο: Πού το ξέρεις; Την έχεις δει την κοπέλα; 
Ραπ: ∆ε µπορεί να είσαι θηλυκό όταν κλωτσάς µια µπάλα. 
Τηλεθεάτρια: Και τι θα πει θηλυκό; Σε πληροφορώ ότι αν µε δεις, κύριε µου 
Ραπ: Θηλυκό θα πει να’ χεις χάρη, τσακπινιά, αυτό. Εσύ τώρα άµα κάνεις  tackling 
και 
Τηλεθεάτρια: Ποιος τα ορίζει (………) 
Ραπ: Άκουσε τώρα αυτό γιατί είσαι και µικρή.  
Τηλεθεάτρια: ∆εν είµαι µικρή. 
Ραπ: Η γυναίκα, η οποία έχει επαφή µε άθληµα στο οποίο δεν είναι, το οποίο υπάρχει 
επαφή µε το σώµα, δηλαδή, µπάσκετ, ποδόσφαιρο και οτιδήποτε άλλο έχει επαφή µε 
το σώµα γίνεται αντισέξουαλ η γυναίκα. Αυτή είναι η δική µου άποψη και το λένε 
και επιστήµονες. Αν εσύ νιώθεις θηλυκό και σεξουαλικά 
Τηλεθεάτρια: Ποιοι επιστήµονες; Συγκεκριµένα να µου πείτε. 
Ραπ: Τι ποιοι επιστήµονες; 
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Τηλεθεάτρια: Ποιοι επιστήµονες; ∆εν έχει αποδεδειχθεί καθόλου επιστηµονικά ότι 
γεννιόµαστε άντρας ή γυναίκα. Και σας πληροφορώ ότι αν δείτε πολλές από τις 
συµπαίκτριες µου και εµένα την ίδια θα αναθεωρήσετε αν είµαι αντισέξουαλ. 
Ραπ: Έχω δει ποδοσφαιρίστριες 
Τηλεθεάτρια: Και εγώ ποδοσφαιριστές γκέι. Τι πάει να πει αυτό; 
Ραπ: Ε, ναι. ∆εν έχω δει µια ωραία ποδοσφαιρίστρια. 
Τηλεθεάτρια: Ε, ελάτε να δείτε εµένα. 
Ζάχο: Εµείς να’ ρθούµε, λίγο δύσκολο. 
Ραπ: ∆εν έχω δει, ρε παιδί µου, να σου πω και κάτι. Όχι φατσικώς, σωµατικώς είναι 
άγαρµπες οι περισσότερες. ∆ηλαδή 
Τηλεθεάτρια: Και ποιος ορίζει τους κανόνες του ποδοσφαίρου ότι πρέπει να είµαστε 
Ραπ: Ε, άµα περπατάς κυρά µου σαν τον αλέφαντο στο δρόµο ε, δε γίνεται δουλειά 
έτσι. Πως θα γίνει; 
Τηλεθεάτρια: Γιατί ποιόν ενοχλώ, κύριε µου,  αν περπατώ σαν τον αλέφαντο; 
∆ικαίωµα µου είναι. 
Ραπ: Κοπέλα µου δεν ενοχλείς κανέναν. Απλά σου λέω. ∆εν ενοχλείς. Ούτε εµένα µ’ 
ενοχλείς. Απλά είσαι αντισέξουαλ. Είσαι αντιθηλυκό. Και να στο πω και πιο χοντρά; 
Τηλεθεάτρια: Τώρα θα κάτσω, δεν κάθοµαι να ακούω 
Ραπ: Γλυκιά µου, να στο πω και πιο χοντρά; 
Τηλεθεάτρια: Όχι,  όχι, µισό λεπτό. ∆ε θα κάτσω να πω σε κανέναν είµαι 
αντισέξουαλ ή όχι, ο οποίος έχει τέτοιες απόψεις για τις γυναίκες ότι δε µπορούν να 
παίζουν ποδόσφαιρο κι αυτά. ∆ηλαδή 
Ραπ: Θεωρώ πολύ αντισεξουαλικό να βλέπω γυναίκες να παίζουν ποδόσφαιρο. Είστε 
αντισεξουαλικές. 
Τηλεθεάτρια: Κι εγώ αντισεξουαλικό  έναν άντρα να µαγειρεύει. 
Ραπ: Τι πράγµα είναι; 
Τηλεθεάτρια: Αντισεξουαλικό έναν άντρα να µαγειρεύει. 
Ραπ: Αντισεξουαλικό. 
Τρέγιας: Οι µεγαλύτεροι σεφ είναι άντρες. 
Τηλεθεάτρια: ∆ηλαδή, επειδή αρέσει σε έναν άντρα εγώ να βγάζω τα πόδια µου και 
να µην έχω γάµπα ποδοσφαιρική σηµαίνει ότι είµαι αντισεξουαλική; 
Ραπ: Όχι, κυρία µου. Απλά η συµπεριφορά σας και έξω από το γήπεδο 
ανδροπρεπίζει. Καταλαβαίνεις;  
Τηλεθεάτρια: Κατ’ αρχήν, εµένα προσωπικά δεν ανδροπρεπίζει. 
Ραπ: ∆εν ανδροπρεπίζει. 
Τηλεθεάτρια: Το ποδόσφαιρο, κύριε µου, γι’ αυτό σας τηλεφώνησα, είναι ένα 
άθληµα. Τι πάει να πει ανδροπρεπίζει; 
Τρέγιας: Να σας κάνω µια ερώτηση εγώ κυρία, δεσποινίς, τι είστε; 
Ραπ: ∆εσποινίς θα είναι. Πού να’ ναι κυρία; 
Τηλεθεάτρια: Μάλιστα. Όλες κυρίες είναι. ∆εν υπάρχουν δεσποινίδες. 
Ραπ: Από πότε; Από τότε που 
Τρέγιας: Καλά θα µας µάθεις και τι είναι τώρα. Να σας κάνω µια ερώτηση, λοιπόν; 
Τηλεθεάτρια: Γιατί είστε τόσο αρνητικός; Ο κύριος εδώ που βλέπω στην οθόνη, ο 
προηγούµενος, είναι πολύ θετικός. Εσείς είστε πολύ αρνητικός. 
Τρέγιας: Ναι. Να σας κάνω µια ερώτηση; 
Ραπ: Εγώ είµαι αρνητικός; 
Τηλεθεάτρια: Όχι, εσείς θετικός είστε. 
Ραπ: Α, εγώ είµαι θετικός. Εσύ είσαι αρνητικός. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά. 
Τρέγιας: ∆εν πειράζει. 
Τηλεθεάτρια: Ο κύριος µε το κόκκινο. Ο άλλος ο κύριος σκεπτικό τον βλέπω. 
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Ραπ: Είναι (……).  Σε ποια οµάδα παίζετε; 
Τρέγιας: Κάτσε. Να τη ρωτήσω κάτι ήθελα, ρε. 
Τηλεθεάτρια: Έπαιζα στο εξωτερικό. ∆εν έχει σχέση. 
Τρέγιας: Που έπαιζες; 
Τηλεθεάτρια: Στο εξωτερικό.  Τώρα ερασιτεχνικά. 
Ραπ: ∆ε µου λες. Κοντρόλ µε το στήθος πώς κάνεις; 
Τηλεθεάτρια: Με το στήθος. 
Ραπ: ∆ηλαδή, χτυπάει η µπάλα στα βυζιά σου 
Τηλεθεάτρια: Όπως κάνει και ο άντρας (………) για να προστατευτεί. 
Ραπ: Τι κάνει λέει; 
Τηλεθεάτρια: Ο άντρας γιατί προστατεύεται στο, δηλαδή, οι γυναίκες και οι άντρες 
έχουν όλοι κάποια ευαίσθητα όργανα. 
Ραπ: Α, µάλιστα. Το ευαίσθητο σηµείο. 
Τηλεθεάτρια: Ναι, ναι. 
Ζάχο: Ας έρθει η κοπέλα την άλλη εβδοµάδα από δω να τη δούµε. 
Ραπ: Τέλος πάντων. 
Τρέγιας: Συγγνώµη, λίγο. Όταν παίζατε εσείς ποδόσφαιρο 
Τηλεθεάτρια: Βεβαίως. 
Τρέγιας: Και κάποια στιγµή, δε µπορεί θα αδικήθηκε η οµάδα σας 
Τηλεθεάτρια: Βεβαίως. 
Τρέγιας: Πώς αντιδρούσατε; 
Ραπ:  (………)  κανά διαιτητή; 
Τηλεθεάτρια: Όχι, δεν είναι του στυλ µου. Και πιστεύω ότι ούτε οι ποδοσφαιριστές 
πρέπει να το κάνουν αυτό. 
Τρέγιας: Και τι κάνατε; Του τραβούσατε τα µαλλιά του διαιτητή για να τον 
τιµωρήσετε; 
Ραπ: Τι του λέγατε; Βρε ξεφτιλισµένε, δεν ντρέπεσαι  
Ζάχο: Λοιπόν, για να αποδείξετε ότι οι γυναίκες 
Τηλεθεάτρια: Λοιπόν, ακούστε κύριε µου. Κανένας άνθρωπος όταν αδικείται το 
πρώτο πράγµα που κάνει δεν πρέπει να βρίζει. (……) στον αγώνα έχω βρίσει, έχω 
κάνει κάποιες φασαρίες αλλά γενικά πολιτισµένα. Τι πάει να πει ποδόσφαιρο 
Ραπ: ∆ε µου λες, δηλαδή, εσύ δε θα έβγαινες µε έναν άνδρα που βρίζει; 
Τηλεθεάτρια: Ε, εντάξει. Τώρα αυτό δεν έχει καµία σχέση πιστεύω. 
Ραπ: Α, αυτό είναι άλλο. 
Ζάχο: Για να αποδείξετε στον κ. Ραπτόπουλο ότι οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο, 
δεν είναι αντισεξουαλικές, όπως λέει, ελάτε την άλλη εβδοµάδα εδώ στο στούντιο να 
σας δει 
Τηλεθεάτρια: Ε, καλά τώρα. Τι; Θα’ ρθω εγώ για να 
Ζάχο: Όχι, γιατί αποδείξτε το. 
Τηλεθεάτρια: Ε, δε χρειάζεται να αποδείξουµε αν είµαστε αντισεξουαλικές. 
Ραπ: Πάντως, λέτε ότι ο τηλεοπτικός κανιβαλισµός δεν είναι σωστός ποδοσφαιρικά, 
ας πούµε και πρέπει να είµαστε πιο ψύχραιµοι. 
Τηλεθεάτρια: Βεβαίως. 
Ραπ: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστούµε πολύ.  
Τηλεθεάτρια: Και µια τελευταία ερώτηση.  
Ραπ: Πώς; 
Τηλεθεάτρια: Μια τελευταία ερώτηση.  
Ραπ: Ναι. 
Τηλεθεάτρια: Ειλικρινά, δεν κάνω πλάκα. Γιατί φοράτε γυαλιά; 
Ραπ: Γιατί φοράµε γυαλιά; 
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Τηλεθεάτρια: Ναι. 
Ραπ: Γιατί είµαι φαλακρός και έχει πολλές λάµπες εδώ και φωτίζει πιο πολύ. 
Τηλεθεάτρια: Ο άλλος ο κύριος γιατί; Αφού έχει σκουφάκι. 
Ραπ: Ποιος έχει σκουφάκι; 
Τηλεθεάτρια: Ο σκεπτικός ο κύριος. 
Ζάχο: Χιονίζει. Χιονίζει. 
Ραπ: Α, χιονίζει. Γειά σου. Να’ σαι καλά. 
Ζάχο: Εδώ στο στούντιο χιονίζει κοπελιά. 
Ραπ: Γειά χαρά. Γειά χαρά. 
50’:50’’ – 51’:10’’ 
Τηλεθεατής: Ραπτόπουλε, εσύ πόσες φορές τη βδοµάδα κάνεις έρωτα; 
Ραπ: Έρωτα; 
Τηλεθεατής: Ναι. 
Ραπ: Με τη γυναίκα µου; 
Τηλεθεατής: Ε, δεν ξέρω. Είσαι πιστός; 
Ραπ: Πιστός να είµαι; Και άµα δεν είµαι πιστός, τι περιµένεις; Να πω στον αέρα ότι 
δεν είµαι πιστός; Πλάκα έχεις, ρε. Το µπαγάσα να πούµε. Bye, bye. 
Τηλεθεατής: Να’ σαι καλά. 
Ραπ: Γειά χαρά. 
01:38’:30’’ – 01:40’:00’’ 
Ραπ: Καληµέρα σας. 
Τηλεθεατής: Έλα, γειά σου. 
Ραπ: Τι έγινε µεγάλε; 
Τηλεθεατής: Το µπουκωµένο θέλω. 
Ραπ: Τον; 
Τηλεθεατής: Το µπουκωµένο. 
Ραπ: Το µπουκωµένο. 
Τηλεθεατής: Μπουκωµένε, τι έγινε; 
Τρέγιας: Καλά, αµπούκωτε, εσύ; 
Τηλεθεατής: Αµπούκωτος; 
Τρέγιας: Ναι. Για πες µου, θες να µιλήσουµε για ευρωπαϊκή πορεία µήπως; 
Τηλεθεατής: Όχι, να µιλήσουµε λίγο για (………) 
Τρέγιας: Για πες µου. Γιατί είµαι µπουκωµένος, πες µου. 
Τηλεθεατής: Το γαλατάκι σου το ήπιες; 
Τρέγιας: Απάντησε µου, αγόρι µου. 
Τηλεθεατής: Το γαλατάκι σου το ήπιες; 
Τρέγιας: Γιατί, γιατί ονοµάζεις αυτή τη στιγµή µπουκωµένο; 
Τηλεθεατής: Το γαλατάκι σου το ήπιες; 
Τρέγιας: Έχεις επιχείρηµα να αιτιολογήσεις; 
Τηλεθεατής: Το γαλατάκι σου το ήπιες; 
Τρέγιας: Έχεις επιχείρηµα να αιτιολογήσεις αυτό που λες; 
Τηλεθεατής: Λέγε. Το γαλατάκι σου το ήπιες; 
Τρέγιας: Αν δεν έχεις είσαι βλάκας γιατί 
Τηλεθεατής:  (………) γουστάρω τη µανούλα σου (………) 
Τρέγιας: Τι πράµα; 
Τηλεθεατής: Αυτό που άκουσες. Το γαλατάκι σου το ήπιες; 
Τρέγιας: Τι είπες; Είπες για τη µάνα µου κάτι; 
Τηλεθεατής: Φιλάκια έχεις. 
Τρέγιας: Ε; 
Τηλεθεατής: Φιλάκια έχεις. 
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Τρέγιας: Είπες για τη µάνα µου κάτι; 
Τηλεθεατής: Ναι. Φιλάκια έχεις. 
Ραπ: Κόψ’ το λίγο. Άστο. Θα του απαντήσω εγώ. Άµα θέλεις 
Τρέγιας: Όχι, δε θα του απαντήσεις εσύ (του κρατάει το στόµα µε το χέρι του). Της 
µάνας σου 
Ραπ: Μη, µη. Εντάξει, εντάξει. Μη, µη. 
Τρέγιας: Της µάνας σου, να µην πω τίποτα, ε; Κωλόπαιδο που θα µιλήσεις για τη 
µάνα µου.  
Ραπ: Σταµάτα, ρε. Σταµάτα. 
Τρέγιας: Σκατόφλωρε. Ε, σκατόφλωρε.   
Ραπ: Γιατί µε (………)  ρε; 
Τρέγιας: Να µη σε πω τίποτα παραπάνω γιατί θα φάµε και καµιά µήνυση. 
Σκατοφλωράκι πίσω από τα σύρµατα. 
Ραπ: Έσπασε το σαγόνι µου. 
Τρέγιας: Κουραδοµηχανή. Βλαχοκαουµπόι.  
Ραπ: Α, (πιάνει το σαγόνι του). Καληµέρα. 
Τρέγιας: Μη σου γαµήσω 
2ος Τηλεθεατής: Ναι. 
Ραπ: Σ’ ακούω, φίλε. 
2ος Τηλεθεατής: Τι γίνεται; 
Ραπ: Άσ’ τον (………) 
Τρέγιας: Όχι, τρελαίνοµαι όταν παίρνουν και πουλάνε µαγκιά πίσω από το 
τηλεφωνάκι 
Ραπ: Ξέρω, ξέρω. Εντάξει. 
Τρέγιας: Η κουράδα. 
Ραπ: Έλα βρε ποπάυ. Σταµάτα. 
Τρέγιας: Κουραδίτσα. 
Ραπ: Σταµάτα. Το ξέρω. 
Κατά τη διάρκεια της εκποµπής, ο τηλεπαρουσιαστής, εκφράστηκε για συγκεκριµένο 
πρόσωπο µε το ψευδώνυµο «Μπουγάτσας»  που δεν είχε συµµετάσχει στην εκποµπή 
µε τις φράσεις: «ο βλαξ Μπουγάτσας», «πήγε ο βλαξ στο αεροδρόµιο της Μίκρας» 
κ.λ.π.  Επίσης κατά τη διάρκεια της συνοµιλίας ο τηλεπαρουσιαστής κατ΄ επανάληψη 
χρησιµοποίησε απαράδεκτες φράσεις όπως: «βρε γαµώ το µπελά σας», «θα 
χειροδικήσω σήµερα», αλλά και κατά συνοµιλία µε τηλεφωνικώς παρεµβάσα 
τηλεθεάτρια, «είστε αντισεξουαλικές», χρησιµοποίησε φράσεις όπως: «είσαι 
αντιθηλυκό», «είσαι αντισέξουαλ», «δηλαδή χτυπάει η µπάλα στα βυζιά σου», «βρε 
ξεφτιλισµένε», κ.α.  Γενικώς ο τηλεπαρουσιαστής επέτρεψε τον εκχυδαϊσµό της 
συζητήσεως και εντεύθεν την υλοποίηση εκποµπής υποβαθµισµένης και µη 
ανταποκρινοµένης στην υπό του Συντάγµατος αξιουµένης ποιότητος.  Το γεγονός ότι 
πρόκειται περί εκποµπής µε πρόσωπα ενδιαφερόµενα για το ποδόσφαιρο δεν 
δικαιολογεί τον εκχυδαϊσµό της συζητήσεως».   
 
Με βάση αυτά τα πραγµατικά περιστατικά επιβλήθηκε στον ως άνω ραδιοφωνικό 
σταθµό µε την εν λόγω απόφαση, η διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 
ευρώ.  ∆εν προσκοµίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία που αναιρούν την αλήθεια των δια 
της ως άνω απόφασης του Ε.Σ.Ρ. γενοµένων δεκτών πραγµατικών περιστατικών.  Η 
υπό κρίση αίτηση θεραπείας είναι ουσία αβάσιµη και πρέπει να απορριφθεί.  
Μειοψήφησε εκ των µελών ο Νέστωρ Κουράκης, κατά τον οποίο θα έπρεπε να γίνει 
εν µέρει δεκτή η αίτηση θεραπείας και να µετατραπεί το πρόστιµο στο ποσόν των 
10.000 ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση θεραπείας της εταιρείας µε την επωνυµία 
ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΑ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε., ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού 
EUROPE ONE  Νοµού Θεσσαλονίκης, κατά της 444/1.8.2007 κυρωτικής 
αποφάσεως αυτού. 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 12η  Φεβρουαρίου 2008. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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