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Σήμερα  ημέρα  Πέμπτη  27  Μαρτίου  2014  και  ώρα  11:00  το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Άρης Σταθάκης. 

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε  με  την  από  τον  ραδιοφωνικό  σταθμό  με  το  διακριτικό  τίτλο 
NEXT  FM  96,1  MHZ  (ΠΡΩΗΝ  Σ’  ΑΓΑΠΩ-  ΠΡΩΗΝ  CLASSIC  96,1  
MHZ)  Νομού  Θεσσαλονίκης,  ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  Α.Ε., ενδεχομένη παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 18η Μαρτίου 2014.

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  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της  τέχνης,  την  εξασφάλιση  της 
ποιοτικής  στάθμης  των  προγραμμάτων  που  επιβάλλει  η  κοινωνική  αποστολή  της 
ραδιοτηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασμό της 
αξίας του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 

ΙΙ.  Το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. δ του Ν.1730/1987 κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές  
εκπομπές  διέπονται  από  την  αρχή  της  διαφύλαξης  της  ποιότητας  της  ελληνικής 
γλώσσας.

ΙΙΙ. Το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 κατά το οποίο πρέπει να τηρούνται οι 
γενικά  παραδεκτοί  κανόνες  της  ευπρέπειας  και  καλαισθησίας  στη γλώσσα και  τη 
συμπεριφορά, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και το πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπής με 
ιδιαίτερη μέριμνα στα προγράμματα που μεταδίδονται σε χρόνο που είναι πιθανό να 
παρακολουθούνται από ανηλίκους.

IV. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν.2328/1995 κατά το οποίο οι σταθμοί στους οποίους 
χορηγούνται  οι  άδειες  υποχρεούνται  να  μεριμνούν  για  την  ποιότητα  του 
προγράμματος.
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V. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ/τος 100/2000, κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικοί 
φορείς οφείλουν να μην μεταδίδουν προγράμματα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν 
σοβαρά τη σωματική, πνευματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων.

VΙ. 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

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισμών του εκπροσώπου του ραδιοφωνικού 
σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  NEXT  FM  96,1  MHZ  (ΠΡΩΗΝ  Σ’  ΑΓΑΠΩ-  
ΠΡΩΗΝ CLASSIC 96,1 MHZ) Νομού Θεσσαλονίκης,  ιδιοκτησίας της εταιρείας με 
την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  Α.Ε., του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  ακροάσεως,  από  cds που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω 
ραδιοφωνικός σταθμός, της εκπομπής  με τίτλο: «NEXT MORNING SHOW», που 
μεταδόθηκε  κατά  την  27.2.2013,  από  ώρας  08:18  έως  11:17  π.μ., προέκυψαν  τα 
ακόλουθα:   
Αρχείο 1ο -  Διάρκεια:01:00:01(πιθανολογικά από 00:00-01:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  «TOGETHER»  με  τη  Μαριάννα  Καρέζη:  μουσική  και  επικοινωνία  με 
ακροατές.
Αρχείο 2ο (πιθανολογικά από 01:00-02:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:16:07 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  «TOGETHER»  με  τη  Μαριάννα  Καρέζη:  μουσική  και  επικοινωνία  με 
ακροατές.
Συγκεκριμένα εντός της εκπομπής «TOGETHER» γίνεται αναφορά στο παιχνίδι του 
σταθμού «Mystery Sound» και καλούνται οι θεατές να συμμετάσχουν.
0:15:19-0:15:54 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μαριάννα  Καρέζη: Να  σας  υπενθυμίσω,  αύριο  ξυπνάμε  με  «NEXT MORNING 
SHOW» Μαίρη, Νίκο και Πλάτωνα και φυσικά παίζεται δέκα και μισή το πρωί ο 
«Mystery Sound»  για  900  ολόκληρα  ευρώ.  Μην  ξεχνάτε  λοιπόν  να  μένετε 
συντονισμένοι στο NEXT, είναι το πιο δημοφιλές παιχνίδι στο ραδιόφωνο. «Mystery 
Sound», βρίσκετε τον ήχο και 900 ευρώ γίνονται δικά σας! Αύριο 10:30, 15:30 και 
20:30 είναι οι τρεις πιθανές ώρες που μπορείτε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε τα 
λεφτά αυτά.
Αρχείο 7ο - (πιθανολογικά από 06:00-07:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μετάδοση τραγουδιών χωρίς εκφωνητή. (συνέχεια)
Αρχείο 8ο - (πιθανολογικά από 07:00-08:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μετάδοση τραγουδιών χωρίς εκφωνητή. (συνέχεια)
Αρχείο 9ο - (πιθανολογικά από 08:00-09:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -01:16:45 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μετάδοση τραγουδιών χωρίς εκφωνητή . (συνέχεια)
Σε αυτό το σημείο διαφήμιση του παιχνιδιού του σταθμού «Mystery Sound». 
0:16:45 -01:17:12 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής:  Το πιο διάσημο ραδιοφωνικό παιχνίδι είναι μόνο στον NEXT 96,1.
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Εκφωνήτρια:  «Mystery Sound»!  Άκουσε  NEXT στις  10:30,  15:30  και  20:30, 
μάντεψε τον ήχο που θα ακούσεις και κέρδισε μετρητά αμέσως! 
Εκφωνητής:  Κάθε μέρα το ποσό ανεβαίνει  50€! Μάντεψε τον ήχο και  πάρε τα 
λεφτά! Τελικά εσύ, πόσα χρήματα θα πάρεις; Σήμερα παίζεις για 900€.
0:17:12 -01:17:42 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Διαφημίσεις
0:18:08 -01:17:42 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT MORNING SHOW» με τους Μαίρη Αργυριάδου, Νίκο 
Περέτ  και  Πλάτωνα  Μουρατίδη,  με  ψιλοσυζήτηση,  επικοινωνία  με  ακροατές, 
διαγωνισμούς, παιχνίδια. 
Ειδικότερα εντός της εκπομπής «NEXT MORNING SHOW» εκφωνούνται οι τίτλοι της  
επικαιρότητας από το χρονικό σημείο [0:46:26] έως το χρονικό σημείο [0:47:42].
Στη συνέχεια αναφέρεται χαρακτηριστικά:
0:47:42-0:48:28 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μαίρη:  Αφήστε με λίγο χρόνο να τινάξω από πάνω μου, να τινάξω την πέρλα, το 
ταγιέρ…
Νίκος:  Τη βάτα. Άσε και την πένα σου κάτω.
Μαίρη:  Τώρα,  τώρα!  Τώρα  μπορώ,  τώρα  μπορώ.  Ναι.  Ναι.  Θα  έχουμε 
μικροπροβλήματα  στα  Μάλγαρα,  όπως  καταλάβατε  και  ό,τι  καινούριο  μάθουμε 
φυσικά είμαστε εδώ, για να σας το πούμε. «NEXT MORNING SHOW» είναι αυτό 
ενωμένο, δυνατό. Νίκος, Μαίρη…
Νίκος:  Ναι και καμιά φορά γυμνό.
Μαίρη:  Και καμιά φορά γυμνό ακριβώς. Νίκος, Μαίρη και Πλάτωνας μέχρι και τις 
έντεκα καθημερινά από τις οκτώ. Το καμιά φορά γυμνό μπορείτε να το κάνετε εσείς, 
παιδιά αρκεί να κάνετε ένα like στη σελίδα του . «NEXT MORNING SHOW» στο 
facebook.
Νίκος:  Γδύστε μας!
Μαίρη:  Με ένα like σας, ένα-ένα-ένα φθάνοντας στα 5.000 likeς, εμείς υποσχόμεθα, 
ότι θα κάνουμε από τούτο εδώ το στούντιο ολόγυμνοι, τσιτσίδι εκπομπή.
Ένας από τους παρουσιαστές:  Γιατί  φασούλι-φασούλι  γίνεται  η  αγουρίδα μέλι. 
Πώς το λένε; 
Αρχείο 10ο - (πιθανολογικά από 09:00-10:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT MORNING SHOW» με τους Μαίρη Αργυριάδου, Νίκο 
Περέτ  και  Πλάτωνα  Μουρατίδη,  με  ψιλοσυζήτηση,  επικοινωνία  με  ακροατές, 
διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Έπονται αναφορές σε ένα ιδιότυπο κάλεσμα προς τους ακροατές να συμμετέχουν σε  
μια ενέργεια στο facebook, όπου πατώντας like, μετά τη συγκέντρωση ενός ορισμένου  
αριθμού από likeς θα δεσμεύσουν τους παρουσιαστές της εκπομπής να κάνουν εκπομπή  
γυμνοί  και ακολούθως γίνεται  αναφορά σε μία φάρσα στα πλαίσια του  feature της 
εκπομπής «CANDID PHONE! ANSWER YOUR PHONE!».
0:17:07-0:17:47 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Νίκος:  Να ‘μαστε πάλι  εδώ. Δεύτερη ώρα στο «NEXT MORNING SHOW» με 
Νίκο, Μαίρη, Πλάτων και την Ηρώ που μας λέει, «… με δέος ακροατές περιμένουμε 
να σας δούμε με μαγιό!»
Μαίρη:  Αχ, παιδιά μου! Παιδιά μου, παιδιά μου! Οι αποκαλύψεις έχουν ξεκινήσει 
ήδη στο facebook, οι περισσότερες αποκαλύψεις δηλαδή. Τα πετάμε σιγά-σιγά κι όσο 
πληθαίνουν τα like, να δείτε, τι έχει να γίνει! Μπείτε τώρα στη σελίδα του «NEXT 
MORNING SHOW» και στη σελίδα φυσικά του  NEXT 96,1 στο  facebook, για να 
δείτε τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες που μέρα-μέρα ανεβάζουμε. Λοιπόν έχουμε 
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πολλά  και  διάφορα  σ’  αυτήν  την  ώρα,  όπως  για  παράδειγμα  μια  καταπληκτική 
φάρσα,  την  οποία  στήσαμε  σε  μια  κυρία,  η  οποία  ήταν  πωλήτρια  υφασμάτων. 
Έχουμε το mail της ημέρας, όπου σήμερα έχει να κάνει με πρώτο ραντεβού και είναι 
πάρα πολύ συγκινητικό και ωραίο… 
Επανέρχονται  στο ιδιότυπο κάλεσμα μέσω  facebook «Γδύστε  μας με ένα  like» και  
ακολουθεί  η φάρσα που είχε  προαναγγελθεί  στα πλαίσια  του  feature της  εκπομπής  
«CANDID PHONE! ANSWER YOUR PHONE!».
0:25:45-0:30:49 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Νίκος:  … στο «NEXT MORNING SHOW» δεύτερη ώρα. Μαρία με το Φώτη, που 
άρχισε τα  like και όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι για μας αυτό το  like 
φίλε μου Πλάτων, γιατί είναι για τη Μαίρη.
Μαίρη:  Όχι, παιδιά μου
Νίκος:  «Γδύστε μας με ένα like» τώρα…
Μαίρη:  Να σας πω λίγο κάτι; Είπαμε ότι καθημερινά οι πληροφορίες θα αλλάζουν 
και θα γίνονται πιο αποκαλυπτικές. 
Νίκος:  Μάλιστα.
Μαίρη:  Εσείς μπαίνετε στο facebook, κάνετε like τη σελίδα του «NEXT MORNING 
SHOW»  και  όταν  συμπληρωθούν  τα  5.000  likeς,  εμείς  υποσχεθήκαμε  ενώπιον 
facebook και όλων εσάς…
Νίκος:  Ναι.
Πλάτων:  Τσιτσίδι!
Μαίρη:  Ότι θα βγούμε τσιτσίδι, να κάνουμε εκπομπή και για σας που απορείτε, τι 
σας νοιάζει, άμα είναι στο ΜSΝ studio, θα ανεβούν φυσικά τα βίντεο πάραυτα στις 
σελίδες και του «NEXT 96,1» και του «NEXT MORNING SHOW».
Νίκος:  Μάλιστα ανεβαίνουν κι άλλα. 
Μαίρη:  Όλα ανεβαίνουν.
Πλάτων:  Εμείς έχουμε αρχίσει εντατικά γυμναστήρια και τέτοια με το Νίκο.
Μαίρη:  Solarium, όλα αυτά.
Πλάτων:  Λιποαναρροφήσεις!
Μαίρη:  Λοιπόν, τώρα ήρθε
Νίκος:  Το δώρο για το γυμναστήριο…
Μαίρη:  Ε, βέβαια, βέβαια! Τώρα ήρθε η ώρα, παιδιά μου λατρεμένα, να προβούμε 
σε μία κοινωνική να τις πω, πώς να τη χαρακτηρίσω αυτή τη φάρσα;
Νίκος:  Ε, εντάξει, κοινωνικό…
Μαίρη:  Κοινωνικού θέματος είναι η φάρσα.
Νίκος:  Όπως και όλη η εκπομπή άλλωστε!
Μαίρη:  Και πολιτιστικού και πολιτισμικού. Τι συμβαίνει λοιπόν, όταν μια υπέροχη 
πωλήτρια υφασμάτων τα βάζει με ένα πελάτη, ο οποίος ισχυρίζεται, ότι επάνω στο 
ύφασμα που αγόρασε, για να κάνει υπέροχα μαξιλαράκια, υπήρχανε ίχνη σπέρματος.
Η φάρσα στα πλαίσια του feature της εκπομπής «CANDID PHONE! ANSWER YOUR 
PHONE!»  εκτείνεται  από  το  χρονικό  σημείο  [00:27:03]  έως  το  χρονικό  σημείο  
[00:30:02].
Με μουσική γυναικεία φωνή τραγουδιστά ακούγεται να λέει: “Candid phone turns!  
Answer your phone. It’s time for drama”.
Το τηλέφωνο χτυπά και μια γυναικεία φωνή απαντά:
Γυναίκα:  Λέγετε!
Άντρας:  Ναι, καλημέρα!
Γυναίκα:  Γεια σας! 
Άντρας:  Είσαστε το μαγαζί με τις κουρτίνες, ε;
Γυναίκα:  Ναι, ναι.
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Άντρας:  Και είστε η κυρία που με εξυπηρέτησε; Μάκης λέγομαι, είχα πάρει κάτι 
κουρτίνες και κάτι υφάσματα πριν δυο εβδομάδες.
Γυναίκα:  Ναι.
Άντρας:  Οι κουρτίνες είναι μια χαρά. Τα υφάσματα έχουν ένα πρόβλημα όμως. Μας 
έχει δημιουργήσει αλλεργίες και μένα και τη γυναίκα μου
Γυναίκα:  Ναι.
Άντρας:  Και το ‘δωσα σε ένα φίλο μου χημικό…
Γυναίκα:  Ναι.
Άντρας:  Ξέρετε, τι βρήκαμε πάνω στα υφάσματα που μου δώσατε;
Γυναίκα:  Ναι, ναι.
Άντρας:  Σπέρμα! Το να βρεθεί σπέρμα πάνω στο ύφασμα, εμένα μου βάζει άλλα 
πράγματα στο μυαλό.
Γυναίκα:  Τι λέτε; Ότι ήρθε το πανί και εδώ πέρα κάναμε κάτι και ρίξαμε σπέρμα 
στο πανί σας, Τι είναι αυτά που μου λέτε, κύριε;
Άντρας:  Δεν ξέρω, τι πρέπει να κάνετε στο μαγαζί σας, κυρία μου. Εγώ, πού να το 
ξέρω εγώ!
Γυναίκα:  Συγγνώμη, αλλά με προσβάλλει και μόνο που μου μιλάτε έτσι. Εγώ έχω 
όλη την καλή διάθεση, μα σας είπα...
Άντρας:  Ναι, και εγώ έχω την καλή διάθεση…
Γυναίκα:  Και σας είπα να μου φέρετε το πανί, να μιλήσουμε με την εταιρεία, πώς … 
και τα λοιπά…
Άντρας:  Εγώ θέλω, εγώ θέλω αποζημίωση…
Γυναίκα:  Εσείς θέλετε αποζημίωση…
Άντρας:  Για αυτό που έχω πάθει και δεν θα έρθω μόνος μου, κυρία μου. Θα φέρω 
μαζί μου και το υγειονομικό.
Γυναίκα:  Ε, ναι, φέρτε, όποιον θέλετε! Τι να σας πω; Εγώ σας λέω, εγώ υπάλληλος 
είμαι και σας λέω, ελάτε…
Άντρας:  Και εγώ είμαι πελάτης, κυρία μου.
Γυναίκα:  Βεβαίως.
Άντρας:  Και εγώ είμαι πελάτης.
Γυναίκα:  Ελάτε από δω, φέρτε να δούμε-δεν ξέρω καν, για ποιο πανί αναφέρεστε.
Άντρας:  Είχα πάρει ένα κόκκινο πανί μεγάλο, για να φτιάξω μαξιλάρια.
Γυναίκα:  Ναι, δεν ξέρω ποιο αναφέρεστε.
Άντρας:  Και αυτά τα μαξιλάρια μας προκάλεσαν φαγούρα και το πήρα, το ‘δωσα σε 
ένα φίλο μου χημικό και μου βρήκε…
Γυναίκα:  Και καλά κάνατε!
Άντρας:  Πέρα από μικρόβια και σπέρμα πάνω στο ύφασμα! 
Γυναίκα:  Πολύ καλά κάνατε!
Άντρας:  Και δεν είναι δικό μου.
Γυναίκα:  Ναι. Πολύ καλά κάνατε. 
Άντρας:  Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Γυναίκα:  Άρα θέλετε να δώσω δικό μου δείγμα σπέρματος; Αυτό μου λέτε τώρα;
Άντρας:  Άμα θέλετε, δώστε, κυρία μου!
Γυναίκα:  Εγώ σας είπα, τι να κάνουμε!
Άντρας:  Εγώ δεν ξέρω, τι κάνετε μέσα στο μαγαζί σας!
Ακούγεται  ότι  κάποιος  κλείνει  απότομα  το  τηλέφωνο  (προφανώς  η  κυρία).Και  ο  
άνθρωπος της εκπομπής ξανακαλεί.
Γυναίκα:  Ναι.
Άντρας:  Κυρία; Μου, στο Μάκη Ιωσηφίδη δεν το κλείνουν το τηλέφωνο. Με είδατε 
τόσος ευγενικό, αλλά κι εγώ έχω πάθει σοκ με αυτό το πράγμα που μου συνέβη.
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Γυναίκα:  Ναι, αλλά αυτό που…
Άντρας:  Ζητώ συγγνώμη.
Γυναίκα:  … είπατε με προσβάλλει σαν άνθρωπο. Το καταλάβατε; Τι άλλο θέλετε να 
κάνω εγώ, κύριε;
Άντρας:  Δεν είναι…
Γυναίκα:  Και συνεχίζετε και επιμένετε…
Άντρας:  Μα σας πω λιγάκι!
Γυναίκα:  Και μου λέτε, δεν ξέρω, τι κάνετε εσείς πάνω στο πανί, που…
Άντρας:  Να σας πω κάτι!
Γυναίκα:  Να σας πω κάτι; Δεν το συνηθίζουμε, να το κάνουμε πάνω στα πανιά…
Άντρας:  Ανθρώπινο είναι, κυρία μου. Δεν είναι κακό. Άλλωστε, να σας πω κάτι;
Γυναίκα:  Ποιο είναι ανθρώπινο; Να το κάνω πάνω στο πανί που θα παραδώσω στον 
πελάτη; Πάτε καλά;
Άντρας:  Επειδή είμαι πελάτης του μαγαζιού και περνάω αρκετά από έξω και βλέπω, 
ότι μπαίνει πολύς κόσμος, είπα μήπως, μήπως το σπέρμα έπεσε, επειδή όλη τη μέρα 
[σε  αυτό  το  σημείο  ηχητικό  εφέ  κάλυψης  δεν  επιτρέπει  να  ακουστεί  η  φράση]  τη 
δουλειά.
Γυναίκα:  Πάτε  και  [σε  αυτό  το  σημείο  ηχητικό  εφέ  κάλυψης  δεν  επιτρέπει  να  
ακουστεί η φράση] δυο φορές, ηλίθιε!
Και πάλι η γυναίκα κλείνει το τηλέφωνο. Επαναλαμβάνεται ωστόσο η κλήση εκ νέου.
Άντρας:  Θα σας κάνω καταγγελία.
Γυναίκα:  Λοιπόν, τότε ελάτε…
Άντρας:  Θα σας το κλείσω το μαγαζί.
Γυναίκα:  Ναι, θα μας το κλείσετε. Θα μας το κλείσετε. 
Άντρας:  Ναι, θα σας το κλείσω.
Γυναίκα:  Λοιπόν, να έρθετε, κύριε από δω πέρα, να σας δώσω κι εγώ ένα δείγμα 
από το δικό μου το σπέρμα και άμα θέλετε και πάνω σας. Ακούτε;
Άντρας:  Σας ακούω.
Γυναίκα:  Ναι.
Άντρας:  Και θα ήθελα λίγο να ηρεμήσετε.
Γυναίκα:  Ναι.
Άντρας:  Γιατί είμαστε των «NEXT MORNING SHOW».  [ Ακούγονται ιαχές και  
χειροκροτήματα.] Είσαστε στον αέρα του «NEXT 96,1».
Γυναίκα:  Αχ, δεν το πιστεύω! Δεν το πιστεύω1
Άντρας:  Νομίζω, ότι έχετε ανεβάσει πίεση.
Γυναίκα:  Τι έχω ανεβάσει πίεση, κύριέ μου; Τι πίεση έχω ανεβάσει; Τέτοια αστεία 
κάνουνε;
Άντρας:  Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άντρας σου.
Γυναίκα:  Ο άντρας μου;
Άντρας:  Ο Τάκης.
Γυναίκα:  Θα τον σκίσω, να του πείτε του άντρα μου. Έτσι να του πείτε.
Ο άντρας ξεσπά σε γέλια.
Επιστροφή στο στούντιο κι ακολουθεί σχολιασμός.
Νίκος:  Το πιστεύει, δεν το πιστεύει, μια χαρά της την έκανες τη φάρσα πάντως.
Μαίρη:  Αχ, παιδιά μου, δηλαδή το στομάχι μου έχει κάνει κοιλιακούς απ’ το γέλιο. 
Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να τη στήσετε και να τη φέρετε σε κάποιο φίλο, εχθρό, 
αγαπημένο, αφεντικό, ό,τι έχετε εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε παρά να στείλετε ένα 
email στο mms  @  next  .  gr   με τα στοιχεία του ανθρώπου, που θέλετε να φαρσώσουμε, 
το τηλέφωνό του, το τηλέφωνο και το δικό σας φυσικά και γενικότερα, βρε παιδί 
μου, κάποιες λεπτομέρειες,  κάποιες λεπτομέρειες  και τα υπόλοιπα, αφήστε επάνω 
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μας.  Και να πω σε εσάς που μας ρωτάτε,  πότε θα βγει η φάρσα, πότε θα βγει η 
φάρσα, πότε θα βγει η φάρσα, τηρούμε, παιδιά σειρά προτεραιότητας, να ξέρετε.
Πλάτων:  Ναι, γιατί έχουμε πολλές. Θα δούμε, σιγά-σιγά όλα θα τα ακούσετε.
Ειδικότερα εντός της εκπομπής «NEXT MORNING SHOW» εκφωνούνται οι τίτλοι της  
επικαιρότητας από το χρονικό σημείο [0:47:07] έως το χρονικό σημείο [0:48:20].
Ακολουθεί το παιχνίδι  «Greek the song» από το χρονικό σημείο [0:48:25] έως το  
χρονικό σημείο [0:58:42]. Με έπαθλο μια θεραπεία οξυγονοθεραπείας μαλλιών για  
άνδρες και γυναίκες από το «Medijeunesse» καλούν τους ακροατές επικοινωνώντας  
στο  τηλ.  .  2310-250961.  Οι  όροι  της  συμμετοχής  στο  παιχνίδι  αναλύονται  από τη  
Μαίρη.
Μαίρη:  Ο πρώτος που θα μας καλέσει τώρα παίζει μαζί μας αμέσως μετά «Greek the 
song»,  εμείς  τραγουδάμε,  επιλέγετε  τον  πιο  εμπνευσμένο  παίκτη  και  φυσικά 
διεκδικείτε και κερδίζετε το δώρο που σας είπε μόλις ο Νίκος.
Αρχείο 11ο - (πιθανολογικά από 10:00-11:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT MORNING SHOW» με τους Μαίρη Αργυριάδου, Νίκο 
Περέτ  και  Πλάτωνα  Μουρατίδη,  με  ψιλοσυζήτηση,  επικοινωνία  με  ακροατές, 
διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Επανέρχονται στο ιδιότυπο κάλεσμα μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like»
0:03:05-0:03:31 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Νίκος:  …  στο  «NEXT MORNING SHOW»  που  στέλνει  καλημέρα  στην 
Μπακριτζέτ, η οποία λέει, ότι έχουμε φέρει το καλοκαίρι με αυτή τη φωτογραφία που 
έχουμε σηκώσει στο facebook …
Μαίρη:  Κοιτάξτε, να δείτε, παιδιά μου, θα το λέμε και θα το ξαναλέμε συνέχεια, 
γιατί ό,τι υποσχόμαστε είναι πραγματικά μία δέσμευση, την οποία έχουμε τηρήσει. 
Είπαμε,  μόλις  συμπληρωθούν  πέντε  χιλιάδες  likeς  στη  σελίδα  του  «NEXT 
MORNING SHOW» στο facebook, εμείς θα κάνουμε τσιτσίδι εκπομπή και εδώ πέρα 
έχει και πάρα πολύ ζέστη-δεν ξέρω επίτηδες το έχετε κάνει φούρνο.
Νίκος:  Κάνουμε κλίμα.
Μαίρη:  Ναι, κάνουμε κλίμα.
Σε αυτό το σημείο γίνεται  αναγγελία  του επικείμενου  επεισοδίου  «Mary’s flowers» 
εντός της εκπομπής «NEXT MORNING SHOW».
0:12:09-0:12:13 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μαίρη:  … Και μην ξεχνάτε, ότι σε λίγο έρχεται ολοκαίνουριο επεισόδιο «Mary’s 
flowers»!
0:16:08 -01:16:38 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Διαφημίσεις
Σε αυτό το σημείο διαφήμιση του παιχνιδιού του σταθμού «Mystery Sound». 
0:17:11-0:17:39 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής:  Το πιο διάσημο ραδιοφωνικό παιχνίδι είναι μόνο στον NEXT 96,1.
Εκφωνήτρια:  «Mystery Sound»!  Άκουσε  NEXT στις  10:30,  15:30  και  20:30, 
μάντεψε τον ήχο που θα ακούσεις και κέρδισε μετρητά αμέσως! 
Εκφωνητής:  Κάθε μέρα το ποσό ανεβαίνει  50€! Μάντεψε τον ήχο και  πάρε τα 
λεφτά! Τελικά εσύ, πόσα χρήματα θα πάρεις; Σήμερα παίζεις για 900€.
Σε αυτό το σημείο εντός της εκπομπής «NEXT MORNING SHOW» γίνεται και πάλι  
αναφορά  στο  παιχνίδι του  σταθμού  «Mystery Sound»  και  καλούνται  οι  θεατές  να  
συμμετάσχουν.
0:18:49-0:18:57 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μαίρη:  … Και φυσικά, παιδιά μου, φυσικά, παιδιά μου, εννιά κατοστάρικα δίνει το 
«Mystery Sound» σήμερα.
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Νίκος:  Πω! Πω! Πω! Μετρητά!
Μαίρη:  Όχι, αστεία εδώ!
Νίκος:  Τι μου λες τώρα!
Σε αυτό το σημείο μεταδίδεται  το επεισόδιο  «Mary’s flowers» εντός της εκπομπής  
«NEXT MORNING SHOW».
0:27:20-0:30:52 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μαίρη:  … Ήρθε η ώρα, έφθασε η στιγμή, κυρίες και κύριοι για άλλο ένα επεισόδιο 
του  «Mary’s flowers»,  του  project αυτού  που  έχει  ξεκινήσει  μόνο  μέσα  από  το 
«NEXT 96,1» και συγκεκριμένα από το «NEXT MORNING SHOW» και το οποίο 
επιτέλους δείχνει, ρίχνει φως στο σκοτάδι που μπορεί να υπάρχει μέσα σε μία σχέση.
Πλάτων:  Βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους.
Μαίρη:  Λοιπόν, ήρθε η ώρα λοιπόν, να ακούσουμε το τέταρτο επεισόδιο «Mary’s 
flowers». Να πούμε το «Mary’s flowers» είναι  vial σε όλη την Ελλάδα, ειδικά το 
πρώτο επεισόδιο έχει γίνει το νούμερο 1 βίντεο και φυσικά αμέσως μετά θα πούμε 
και τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να πάρετε μέρος και 
εσείς σε αυτό το feature της εκπομπής μας.
Άρχεται το τέταρτο επεισόδιο «Mary’s flowers».
Εκφωνήτρια:  «Mary’s flowers». [ Λειτουργεί ως τίτλοι του ένθετου feature.]
Στέλλα:  Με λένε Στέλλα και αποφάσισα, να λάβω μέρος στο «Mary’s flowers», για 
να διαπιστώσω, ότι η σχέση μου εξ αποστάσεως με το Βασίλη είναι βασισμένη στην 
αγάπη και όχι στο κέρατο.
Χτυπά το τηλέφωνο και το σηκώνει ένας άντρας.
Βασίλης:  Παρακαλώ!
Μαίρη:  Καλησπέρα σας!
Βασίλης:  Καλησπέρα.
Μαίρη:  Ο κύριος …… [ Ηχητικό σήμα κάλυψης καλύπτει το όνομα. ]
Βασίλης:  Ναι.
Μαίρη:  Σας  τηλεφωνώ  από  τα  κεντρικά  της  «Black Cocky»  και  είμαστε 
ανθοπωλείο.  Αποφασίσαμε  σαν  promotion,  να  χαρίσουμε  μια  ανθοδέσμη  με 
εικοσιπέντε  κατακόκκινα τριαντάφυλλα,  την οποία αποστέλλουμε εμείς,  όπου μας 
πείτε  εσείς  με  καρτούλα,  που  θα  γράφει  ό,τι  θέλετε  εσείς.  Πού  θέλετε  να  τη 
στείλουμε;
Βασίλης:  Θέλετε, να σας πω μία οδό, πού να στείλετε μία ανθοδέσμη…
Μαίρη:  Ναι, με εικοσιπέντε…, μια οδό, ένα όνομα, για να γράψω την κάρτα.
Βασίλης:  Δεν χρεώνετε κάτι….
Μαίρη:  Όχι, δεν χρεώνουμε. Είναι promotion καθαρά. Και επειδή…
Βασίλης:  Ρromotion. [ Ηχητικό σήμα κάλυψης καλύπτει τα λεγόμενα. ]
Μαίρη:  Ορίστε;
Βασίλης:   [ Ηχητικό σήμα κάλυψης καλύπτει  τα λεγόμενα.  ] …Τελικά πρέπει  να 
γράψουμε και κάτι στην κάρτα;
Μαίρη:  Ε, βέβαια, πού θα τα στείλετε;
Βασίλης:  Στην κάρτα να γράψουμε με πολλή αγάπη στο Μαράκι.
Μαίρη:  Μισό λεπτό! Ναι;
Βασίλης:  Τόλης.
Μαίρη:  Δεν είστε εσείς.
Βασίλης:  Όχι, όχι, είναι ο φίλος μου, γιατί δεν έχω κοπέλα.
Μαίρη:  Α, εσείς δεν έχετε κοπέλα.
Βασίλης:  Μάλλον έχω,  αλλά είναι  σε απόσταση, είναι  στη Λαμία και  τώρα δεν 
ξέρω, αν μπορείτε, να τα στείλετε στη Λαμία. Θα ‘ταν ιδανικό, αλλά βεβαίως, αλλά 
δεν γίνεται. Αλλά είναι σαν να είναι για μένα, είναι σαν αδερφός μου.
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Στέλλα:  Ναι, αδερφός σου είναι, αλλά στη Μαρία τα στέλνεις. Δηλαδή, άμα θα τα 
‘στελνες στη Λαμία, θα ‘τανε κάτι το πιο… χάλια; Αφού δεν χρεώνεσαι. Ο Τόλης θα 
τα στείλει στην κοπέλα. Εσύ, τι θα στείλεις στην κοπέλα σου; Στην κοπέλα σου τι θα 
στείλεις,  που  δεν  έχεις  και  σχέση  τα  …  [  Ηχητικό  σήμα  κάλυψης  καλύπτει  τα  
λεγόμενα. ] θα στείλεις;
Βασίλης:  Τι έγινε; Ποιος φωνάζει;
Στέλλα:  Ή…
Βασίλης:  Πώς μιλάς έτσι;…
Στέλλα:  Εγώ, πώς μιλάω έτσι; Εγώ είμαι η Στέλλα, Βασίλη. Εσύ, ποιος είσαι; 
Βασίλης:  Γιατί, πού είσαι;
Στέλλα:  Λέω εγώ τώρα, πόσα πρόσωπα έχεις, τρία, τέσσερα, πέντε;
Βασίλης:  Πού είσαι, κοπέλα μου;
Στέλλα:  Πού είμαι; Βασίλη, it’s O.k. και στο χαλαρό και τα λέμε όποτε!
Βασίλης:  Δεν το κατάλαβα.
Στέλλα:  Στείλτα εσύ τώρα στη Μαρία του Τόλη και σε μένα εδώ στη Λαμία στείλε 
τα … [ Ηχητικό σήμα κάλυψης καλύπτει τα λεγόμενα. ]
Κλείνουν τα τηλέφωνα.
Μαίρη:  Βασίλη, Βασίλη, μας ακούς;
Επαναφορά στο στούντιο της εκπομπής.
Μαίρη:  Λοιπόν, όπως καταλάβατε το ζευγάρι, το οποίο έπαιξε «Mary’s flowers» 
είναι ο Βασίλης και η Στέλλα, ένα ζευγάρι, το οποίο είχανε σχέση εξ αποστάσεως.
Πλάτων:  Έχω μείνει άφωνος.
Μαίρη:  Ε,…
Πλάτων:  Έχω μείνει άφωνος.
Μαίρη:  Ναι.
Πλάτων:  Κοίτα πάντως εγώ είμαι με το μέρος του Βασίλη.
Μαίρη:  Ναι, νομίζω, ότι υπήρξε μια, επήλθε μια παρεξήγηση άνευ λόγου μεταξύ 
τους. Αυτήν την αίσθηση έχω. Τέλος πάντων!
Πλάτων:  Ναι, αλλά από τη μία δεν λες, ότι δεν έχω και σχέση.
Μαίρη:  Ναι.
Πλάτων:  Αλλά νομίζω, ότι τα παιδιά εντάξει, ξεκαθαρίστηκε το πράγμα, τώρα θα 
‘ναι , «It’s O.k.» και στο χαλαρό.
Νίκος:  Ή… σε κάνα χαντάκι.
Μαίρη:  Λοιπόν, εάν θέλετε και εσείς, να πάρετε μέρος στο «Mary’s flowers», το 
οποίο παρουσιάζουμε κάθε Τετάρτη στις δέκα και δέκα ακριβώς, δεν έχετε, παρά να 
στείλετε  τα  στοιχεία  σας  τα  δικά  σας,  αλλά  και  του  ανθρώπου  που  θέλετε  να 
στήσουμε όλη αυτήν τη … του «Mary’s flowers»…
Πλάτων:  Ναι, ναι.
Μαίρη:  Στο mms  @  nextfm  .  gr   ή να μας καλείτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο 
2310250961 και  να αφήνετε  τα στοιχεία  σας  στον εκάστοτε  παραγωγό.  Ξαναλέω 
mms  @  nextfm  .  gr  . 
Προχωρούν σε υπενθύμιση του επικείμενου παιχνιδιού «Mystery Sound» σε λίγο.
Μαίρη:  Λοιπόν σε  λίγο  παίζουμε  «Mystery Sound»  και  διεκδικείτε  για  σήμερα 
εννιακόσια ευρώ, εννιακόσια ευρώ.
Πλάτων:  Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη.
Μαίρη:  Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη!
Νίκος:  Ναι, ναι.
Ειδικότερα  εντός  της  εκπομπής  «NEXT MORNING SHOW»  μαθαίνουμε  για  την  
κίνηση και  τον καιρό με τον ιδιαίτερο χιουμοριστικό τρόπο που χαρακτηρίζει  τους  
παρουσιαστές από το χρονικό σημείο [0:34:38] έως το χρονικό σημείο [0:35:57].
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Προχωρούν σε υπενθύμιση του επικείμενου παιχνιδιού «Mystery Sound» σε λίγο.
0:35:57-0:36:00 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μαίρη:  «Mystery Sound» σε λίγο χαρίζει εννιακόσια ευρώ.
Εκ νέου προχωρούν σε υπενθύμιση του επικείμενου παιχνιδιού «Mystery Sound» σε 
λίγο.
0:41:45-0:41:56 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Πλάτων:  Θέλετε εννιακόσια ευρώ; Θέλετε εννιακόσια ευρώ;
Όλοι μαζί:  Ναι!!!!
Πλάτων:  Θέλουμε εννιακόσια ευρώ; Τα θέλετε, ε; Σε λίγο θα παίξουμε «Mystery 
Sound». Τώρα όμως… [χα!, χα! χα! γελούν]
Νίκος:  Πώς μας γείωσες έτσι; «Mystery Sound» σε λίγο!
Ειδικότερα εντός της εκπομπής «NEXT MORNING SHOW» εκφωνούνται οι τίτλοι της  
επικαιρότητας από το χρονικό σημείο [0:49:05] έως το χρονικό σημείο [0:50:26].
Ακολούθως εκ νέου προχωρούν σε υπενθύμιση του επικείμενου παιχνιδιού «Mystery 
Sound».
0:50:35-0:51:16 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μαίρη:  Αλλά αυτό που δεν πρέπει  να αποφύγετε  είναι  το «Mystery Sound», το 
οποίο σήμερα χαρίζει εννιακόσια ευρώ!! 2310250961.
Πλάτων:  250961 με το 2310 στην αρχή πάντα, έτσι;
Μαίρη:  Εννοείται, Πλάτωνά μου. Ο πρώτος ή πρώτη που θα μας καλέσει σε αυτό το  
νούμερο που μόλις είπαμε παίζει μαζί μας «Mystery Sound» και διεκδικεί εννιακόσια 
ζεστά και μετρητά ευρώ!!!
Πλάτων:  Ξέρω, ότι σου αρέσει αυτό το τραγούδι, γιατί σου θυμίζει καλοκαίρι.
Μαίρη:  Ναι, ναι.
Πλάτων:  Τότε ήσουν κατάμαυρη και κοίτα τώρα να αρχίζεις να μαυρίζεις,  γιατί 
όπου να ‘ναι τώρα….
Μαίρη:  Παιδιά μου, ήδη έχω ξεκινήσει το μαύρισμα, με δέρνει ο Πλάτωνας πρωί-
μεσημέρι-βράδυ.
Ακολουθεί  το  τραγούδι  «I’m the one».  Και  μετά  σειρά  έχει  το  παιχνίδι  «Mystery 
Sound».
0:54:27-0:56:37 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Ακούγεται γυναικεία φωνή που αναγγέλλει: «Mystery Sound».
Μαίρη:  Γεια σου, Ελένη.
Ελένη:  Καλημέρα, τι κάνετε;
Μαίρη:  Τι κάνεις;
Ελένη:  Καλά είμαι.
Μαίρη:  Καλά είσαι;
Ελένη:  Μια χαρά. Εσύ;
Μαίρη:  Ελένη, τι φοράς; Καλά είμαι κι εγώ.
Ελένη:  Φοράω ένα λαχανί μπλουζάκι και ένα τζιν παντελόνι.
Μαίρη:  Α! Κοντομάνικο είναι το μπλουζάκι το λαχανί;
Ελένη:  Όχι, όχι. Είναι μακρυμάνικο.
Μαίρη:  Α!!! Τι μαλλιά έχεις; Τι χρώμα;
Ελένη:  Ξανθά.
Μαίρη:  Ξανθά!
Πλάτων:  Για χρώματα ψάχνεις, βρε συ;
Μαίρη:  Όχι, παιδί μου, αλλά θέλω…
Ελένη:  Σαν τα δικά σου.
Μαίρη:  Σαν τα δικά μου.
Πλάτων:  Θέλω να με αποκαταστήσεις.
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Ελένη:  Χα! Χα!
Μαίρη:  Θέλω καταρχήν να σας αποκαταστήσω τελειώνοντας τη σεζόν. Πρώτον!
Πλάτων:  Α!!!
Μαίρη:  Δεύτερον, θέλω να κάνω εικόνα τώρα με τον άνθρωπο που μιλάω, να τον 
βλέπω.
Πλάτων:  Α, μάλιστα.
Μαίρη:  Λοιπόν, είσαι έτοιμη…
Ελένη:  Είμαι πρόθυμη να σε αντικαταστήσω πάντως. Μην στενοχωριέσαι!
Μαίρη:  Α!!! Ποιον απ’ τους δυο διαλέγεις; Δύο έχω. 
Ελένη:  Ποιον απ’ τους δύο;
Ελένη:  Ναι. 
Ελένη:  Ε, από ποιον; Είστε τρεις.
Μαίρη:  Όχι, εννοώ, βρε παιδί μου, όχι, εάν ήθελες να αποκατασταθείς με ένα – εγώ 
είμαι γυναίκα, δεν πιάνω.
Πλάτων:  Γιατί; Μια χαρά!
Μαίρη:  Αν ήθελες να…
Πλάτων:  Ξέρεις…
Μαίρη:  Να σε αποκαταστήσουμε και  σένα με  κάποιον,  ποιον  από τους  δύο θα 
διάλεγες;
Ελένη:  Α, όχι! Τα αγόρια τα θέλω.
Μαίρη:  Και τα δύο;
Ελένη:  Και τα δυο.
Μαίρη:  Α!!!
Πλάτων:  Τι μυαλά!
Ελένη:  Τον Πλάτωνα τον έχω γνωρίσει.
Μαίρη:  Α!!!
Πλάτων:  Ναι. Απογοητεύτηκες.
Μαίρη:  Λοιπόν,  ήρθε  η  ώρα,  να  παίξεις  «Mystery Sound»  μαζί  μας  και  να 
διεκδικήσεις και εσύ εννιακόσια ευρώ. Είσαι έτοιμη, να ακούσεις τον ήχο;
Ελένη:  Είμαι έτοιμη. Άντε, να ακούσω!
Μαίρη:  Να τον ακούσουμε τώρα;
Ελένη:  Ναι.
Ακούγεται ο «Mystery Sound».
Πλάτων:  Τι νομίζεις, ότι είναι, Ελενάκι;
Ελένη:  Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε δύο.
Πλάτων:  Για πες!
Μαίρη:  Πες το πιο ισχυρό.
Πλάτων:  Έχε υπόψη σου όμως, ότι θα πεις ένα. Το ένα θα μετρήσει.
Ελένη:  Ένα θα πω, ένα θα πω. Ε, τώρα δεν ξέρω, αν θα γελάσετε κιόλας, αλλά θα 
μου πεις με τόσα που έχετε ακούσει.
Μαίρη:  Ε, βέβαια.
Ελένη:  Α, λοιπόν, μήπως, όταν παίρνει ε, με τη μίζα, όταν παίρνει μπροστά-ξέρω 
εγώ το αμάξι; Κάτι τέτοιο μου ήρθε. 
Ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος αποτυχίας.
Ελένη:  Όχι.
Μαίρη:  Δυστυχώς, Ελενάκι. 
Ελένη:  Όχι, όχι. Δύο κιόλας!
Πλάτων:  Γιατί περιμέναμε να απαντήσεις, ποιον απ’ τους δύο θέλεις. Δεν γελάσαμε 
εμείς πάντως. Είδες;
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Μαίρη:  Μπορεί να μην κέρδισες το «Mystery Sound», αλλά κέρδισες την αδυναμία 
του Πλάτωνα και του Νίκου, έχω να σου πω. Πολλά φιλιά, καλημέρα!
Ελένη:  Α, ευχαριστώ. Πολλά φιλιά και σε σας. Καλημέρα.
Μαίρη:  Να πούμε φυσικά, ότι «Mystery Sound» μπορείτε να παίζετε τρεις φορές 
την ημέρα. Και μέσα από το «NEXT MORNING SHOW» στις δέκα και μισή, τώρα 
δηλαδή. Και μέσα από την εκπομπή της Κρίστη, το «Κρίστη in the city» στις τρεις 
και μισή και μέσα από την εκπομπή του Αιμίλιου Καλπατζή το «Next beach» στις 
οκτώ και μισή ακριβώς.
Πλάτων:  Σαν αντιβίωση. Τρεις φορές την ημέρα. 
Αρχείο 12ο - (πιθανολογικά από 11:00-12:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:12:00 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT MORNING SHOW» με τους Μαίρη Αργυριάδου, Νίκο 
Περέτ  και  Πλάτωνα  Μουρατίδη,  με  ψιλοσυζήτηση,  επικοινωνία  με  ακροατές, 
διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Στην αποφώνηση της εκπομπής επανέρχονται στο ιδιότυπο κάλεσμα μέσω  facebook 
«Γδύστε μας με ένα like»
0:11:37-0:11:55 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μαίρη:  … Και φυσικά, μην ξεχνάτε, αν θέλετε να γδύσετε τούτο το πρωινό, δεν 
έχετε παρά να μπείτε στην σελίδα του «NEXT MORNING SHOW» στο facebook, να 
πατήσετε  like και εμείς ναι, το ορκιζόμαστε και το υποσχόμαστε ενώπιον  facebook 
και ακροατών, ότι μόλις πατήσουμε τα 5.000  like, θα κάνουμε εκπομπή μέσα από 
τούτο το στούντιο τσιτσίδι όλοι.
Νίκος και Πλάτων μαζί:  Δέσμευση! Δέσμευση!
Ακολουθεί η δέσμευση των τριών παρουσιαστών να υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους να  
κάνουν γυμνοί  εκπομπή, εφόσον οι  ακροατές  ανταποκριθούν στο ιδιότυπο κάλεσμά  
τους μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like».
0:16:11-0:16:38 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής:   Special announcement.
Νίκος:  Εγώ, ο Νίκος Περέτ,
Μαίρη:  Εγώ η Μαίρη Αργυριάδου,
Πλάτων:  Εγώ ο Πλάτων Μουρατίδης,
Νίκος, Μαίρη και Πλάτων μαζί:  Υπόσχομαι ενώπιον  facebook και ακροατών του 
«NEXT MORNING SHOW», ότι μόλις συμπληρωθούν 5.000  like στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW» , θα κάνω εκπομπή χωρίς ρούχα.
Εκφωνήτρια:   Χωρίς ρούχα.
0:17:37 -00:12:00 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT CAFÉ» με τη Μάγδα Ζουλίδου,  με  ψιλοκουβεντούλα, 
επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια.
Ακολουθεί εκ νέου η δέσμευση των τριών παρουσιαστών να υλοποιήσουν την υπόσχεσή  
τους  να  κάνουν  γυμνοί  εκπομπή,  εφόσον  οι  ακροατές  ανταποκριθούν  στο  ιδιότυπο  
κάλεσμά τους μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like».
0:48:06-0:48:33 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής:   Special announcement.
Νίκος:  Εγώ, ο Νίκος Περέτ,
Μαίρη:  Εγώ η Μαίρη Αργυριάδου,
Πλάτων:  Εγώ ο Πλάτων Μουρατίδης,
Νίκος, Μαίρη και Πλάτων μαζί:  Υπόσχομαι ενώπιον  facebook και ακροατών του 
«NEXT MORNING SHOW», ότι μόλις συμπληρωθούν 5.000  like στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW» , θα κάνω εκπομπή χωρίς ρούχα.
Εκφωνήτρια:   Χωρίς ρούχα.
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0:49:00 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT CAFÉ» με τη Μάγδα Ζουλίδου,  με  ψιλοκουβεντούλα, 
επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Αρχείο 13ο - (πιθανολογικά από 12:00-13:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:14:42 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT CAFÉ» με τη Μάγδα Ζουλίδου,  με  ψιλοκουβεντούλα, 
επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Σε αυτό το σημείο διαφήμιση του παιχνιδιού του σταθμού «Mystery Sound». 
0:15:17 -00:15:44 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής:  Το πιο διάσημο ραδιοφωνικό παιχνίδι είναι μόνο στον NEXT 96,1.
Εκφωνήτρια:  «Mystery Sound»!  Άκουσε  NEXT στις  10:30,  15:30  και  20:30, 
μάντεψε τον ήχο που θα ακούσεις και κέρδισε μετρητά αμέσως! 
Εκφωνητής:  Κάθε μέρα το ποσό ανεβαίνει  50€! Μάντεψε τον ήχο και  πάρε τα 
λεφτά! Τελικά εσύ, πόσα χρήματα θα πάρεις; Σήμερα παίζεις για 900€.
Έπεται διαφήμιση του σταθμού για τις φάρσες που οργανώνει στα πλαίσια του feature 
της  εκπομπής  «NEXT MORNING SHOW»:  «CANDID PHONE!  ANSWER YOUR 
PHONE!».
0:15:44 -00:16:12 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνήτρια  :    «CANDID PHONE TURNS! ANSWER YOUR PHONE!»
Εκφωνητής:  Θέλεις να κάνεις πλάκα στο φίλο σου, την κολλητή σου, τον εχθρό 
σου; Μην ανησυχείς το «CANDID PHONE» του «NEXT MORNING SHOW» είναι 
εδώ. Στείλε mail στο mms  @  nextfm  .  gr   ή κάλεσε στο 2310250961, δώσε τα στοιχεία 
του θύματος και τα υπόλοιπα, άστα πάνω μας!
0:16:12 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT CAFÉ» με τη Μάγδα Ζουλίδου,  με  ψιλοκουβεντούλα, 
επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Αρχείο 14ο - (πιθανολογικά από 13:00-14:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:15:31 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT CAFÉ» με τη Μάγδα Ζουλίδου,  με  ψιλοκουβεντούλα, 
επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
0:16:04 -01:16:34 (ένδειξη μέτρησης DVD)Διαφημίσεις
Ακολουθεί η δέσμευση των τριών παρουσιαστών να υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους να  
κάνουν γυμνοί  εκπομπή, εφόσον οι  ακροατές  ανταποκριθούν στο ιδιότυπο κάλεσμά  
τους μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like».
0:16:34-0:17:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής  :     Special announcement.
Νίκος:  Εγώ, ο Νίκος Περέτ,
Μαίρη:  Εγώ η Μαίρη Αργυριάδου,
Πλάτων:  Εγώ ο Πλάτων Μουρατίδης,
Νίκος, Μαίρη και Πλάτων μαζί:  Υπόσχομαι ενώπιον  facebook και ακροατών του 
«NEXT MORNING SHOW», ότι μόλις συμπληρωθούν 5.000  like στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW» , θα κάνω εκπομπή χωρίς ρούχα.
Εκφωνήτρια:   Χωρίς ρούχα.
0:17:29 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT CAFÉ» με τη Μάγδα Ζουλίδου,  με  ψιλοκουβεντούλα, 
επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Σε αυτό το σημείο εντός της εκπομπής «NEXT CAFÉ» γίνεται αναφορά στο παιχνίδι 
του σταθμού «Mystery Sound» και καλούνται οι θεατές να συμμετάσχουν.
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0:51:27-0:51:47 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μάγδα:  … Και εκτός από αυτό στις τρεις και μισή παίζετε «Mystery Sound». Το 
ποσό έχει φτάσει στα εννιακόσια ευρώ, τα οποία λιγουρεύομαι, λιγουρεύομαι, αλλά 
δεν μπορώ να παίξω. Θα μου πεις και να μπορούσες να παίξεις, ξέρεις τον ήχο; Όχι, 
δεν τον ξέρω, λέμε τώρα, εννιακόσια ευρώ είναι αυτά πάντως. Στις τρεις και μισή 
παίζετε, αλλιώς στις οκτώ και μισή στην εκπομπή του Αιμίλιου.
Αρχείο 15ο - (πιθανολογικά από 14:00-15:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:15:27 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική «NEXT CAFÉ» με τη Μάγδα Ζουλίδου,  με  ψιλοκουβεντούλα, 
επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Στην αποφώνηση της εκπομπής «NEXT CAFÉ» γίνεται εκ νέου αναφορά στο παιχνίδι 
του σταθμού «Mystery Sound» και καλούνται οι θεατές να συμμετάσχουν.
0:15:20-0:15:24 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Μάγδα:  … Ενώ ακριβώς στις τρεις  και μισή παίζετε για εννιακόσια λαχταριστά 
ευρώ στο «Mystery Sound».
Σε αυτό το σημείο διαφήμιση του παιχνιδιού του σταθμού «Mystery Sound». 
0:15:27-0:15:54 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής:  Το πιο διάσημο ραδιοφωνικό παιχνίδι είναι μόνο στον NEXT 96,1.
Εκφωνήτρια:  «Mystery Sound»!  Άκουσε  NEXT στις  10:30,  15:30  και  20:30, 
μάντεψε τον ήχο που θα ακούσεις και κέρδισε μετρητά αμέσως! 
Εκφωνητής:  Κάθε μέρα το ποσό ανεβαίνει  50€! Μάντεψε τον ήχο και  πάρε τα 
λεφτά! Τελικά εσύ, πόσα χρήματα θα πάρεις; Σήμερα παίζεις για 900€.
Έπεται διαφήμιση του feature της εκπομπής του σταθμού «NEXT MORNING SHOW» 
με τίτλο «Mary’s flowers». 
0:15:54-0:16:21 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνήτρια:  «Mary’s flowers».
Μαίρη:  Νομίζεις,  ότι  σε  απατά;  Αν  θέλεις  να  διαπιστώσεις,  αν  βρίσκεται 
πραγματικά στη δουλειά του ή έχει άλλη δουλειά,  σ’ αγαπά, δεν σ’ αγαπά; Πάρε 
μέρος στο «Mary’s flowers» και μαζί θα ανακαλύψουμε την αλήθεια. Στείλε μας τα 
στοιχεία  σου  και  του  συντρόφου  σου  στο  mms  @  nextfm  .  gr   ή  κάλεσέ  μας  στο 
2310250961.
0:16:46 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «CHRISTY AND THE CITY»  με  τη  Κρίστυ  Γιαλδώρη,  για 
gossip, επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια.
Στα  πλαίσια  της  εκπομπής  της  «CHRISTY AND THE CITY»  η  Κρίστυ  Γιαλδώρη  
προχωρά σε υπενθύμιση του επικείμενου παιχνιδιού «Mystery Sound»
0:17:12 -00:17:26 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Κρίστη:  … Σας έχω και «Mystery Sound» στις τρεισήμισι. Σήμερα παίζουμε για 
εννιακόσια  ευρώ!  …  για  να  δούμε,  τι  θα  γίνει.  Υποψιάζεστε  τίποτα;  Θα  δείξει 
βέβαια, εμείς δεν λέμε τίποτα.
Αρχείο 16ο - (πιθανολογικά από 15:00-16:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:16:48 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «CHRISTY AND THE CITY»  με  τη  Κρίστυ  Γιαλδώρη,  για 
gossip, επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια.
0:17:56 -00:48:36 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «CHRISTY AND THE CITY»  με  τη  Κρίστυ  Γιαλδώρη,  για 
gossip, επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Σειρά έχει το παιχνίδι «Mystery Sound» εντός της εκπομπής «CHRISTY AND THE 
CITY» .
0:47:26-0:48:30 (ένδειξη μέτρησης DVD)
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Κρίστη:  … Εγώ έχω στη γραμμή μου φυσικά την Εύη,  η οποία ετοιμάζεται  να 
παίξουμε …
Σε αυτό το σημείο ακούγεται γυναικεία φωνή που αναγγέλλει: «Mystery Sound».
Κρίστη:  Γεια σου Εύη. Τι κάνεις; 
Εύη:  Καλά είμαι. Εσύ τι κάνεις;
Κρίστη:  Πού μένεις;
Εύη:  Στη Νέα Κρήνη.
Κρίστη:  Νέα Κρήνη; Τι καιρό έχει εκεί;
Εύη:  Ε, ήλιος είναι…λίγο ήλιο…
Κρίστη:  Έτσι… γιατί είμαστε λίγο πιο…
Εύη:  Όχι, ακόμα, όχι, ακόμα.
Κρίστη:  Για να δούμε, τι γίνεται. Όχι ακόμα, ετοιμάζεται.
Εύη:  Όχι ακόμα, ετοιμάζεται.
Κρίστη:  Εδώ έχει ακόμα ήλιο. Εδώ πέρα προς τη Θέρμη κι αυτά, μμμ, κάτι κάνει.  
Λοιπόν, πες μου, πότε είσαι έτοιμη, να ακούσεις τον ήχο;
Εύη:  Αμέσως τώρα.
Κρίστη:  Τώρα, ε; Αμέσως. O.k..
Ακούγεται ο μυστηριώδης ήχος.
Κρίστη:  Για πες μου!
Εύη:  Ναι. Μήπως είναι μοτοσυκλέτα; 
Ακούγεται ηχητικό σήμα λανθασμένης απάντησης.
Κρίστη:  Δυστυχώς δεν είναι, Εύη μου. Φιλιά πολλά.
Εύη:  Καλώς. Καλή συνέχεια.
Κρίστη:  Όποιος θέλει φυσικά να παίξει, μπορεί να δοκιμάσει στις οκτώμισι με τον 
Αιμίλιο Καλπακτσή, αλλά και αύριο το πρωί, που θα είναι 950€ το ποσό, αν δεν το 
βρει κανένας σήμερα-λέω εγώ τώρα- στο «NEXT MORNING SHOW».
Έπεται διαφήμιση του feature της εκπομπής του σταθμού «NEXT MORNING SHOW» 
με τίτλο «Mary’s flowers». 
0:48:36-0:49:02 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνήτρια:  «Mary’s flowers».
Μαίρη:  Νομίζεις,  ότι  σε  απατά;  Αν  θέλεις  να  διαπιστώσεις,  αν  βρίσκεται 
πραγματικά στη δουλειά του ή έχει άλλη δουλειά,  σ’ αγαπά, δεν σ’ αγαπά; Πάρε 
μέρος στο «Mary’s flowers» και μαζί θα ανακαλύψουμε την αλήθεια. Στείλε μας τα 
στοιχεία  σου  και  του  συντρόφου  σου  στο  mms  @  nextfm  .  gr   ή  κάλεσέ  μας  στο 
2310250961.
0:49:02 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «CHRISTY AND THE CITY»  με  τη  Κρίστυ  Γιαλδώρη,  για 
gossip, επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Αρχείο 17ο - 2013-(πιθανολογικά από 16:00-17:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:15:38 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «CHRISTY AND THE CITY»  με  τη  Κρίστυ  Γιαλδώρη,  για 
gossip, επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Στα  πλαίσια  της  εκπομπής  της  «CHRISTY AND THE CITY»  η  Κρίστυ  Γιαλδώρη  
αναφέρεται  στο  ιδιότυπο  κάλεσμα  μέσω  facebook «Γδύστε  μας  με  ένα  like»  των 
συντελεστών της εκπομπής του σταθμού «NEXT MORNING SHOW» και καλεί τους  
ακροατές να ανταποκριθούν.
0:08:12-0:08:56 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Κρίστη:  … Να στείλετε χαιρετίσματα στο Γιώργο, ο οποίος λέει,  κάντε  like στο 
«NEXT MORNING SHOW».  Όντως,  παιδιά  κάντε  like στο  «NEXT MORNING 
SHOW» και … [πνιγμένη στα γέλια] τσιτσίδι να σας δούμε. Η Μαίρη, ο Πλάτωνας 
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και ο Νίκος λοιπόν υποσχέθηκαν ενώπιον  facebook και ακροατών, ότι  θα κάνουν 
εκπομπή μόνο με μαγιό, εάν μαζέψουν πέντε ολόκληρα χιλιάδες likes στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW», οπότε μπείτε και πατήστε like τώρα. Είναι ένα θέαμα, 
το οποίο δεν πρέπει σε ουδεμία περίπτωση να χάσουμε. Άλλωστε, γιατί να λέμε όχι 
σε ένα στριπτίζ, ειδικά με τον Πλάτωνα, το Νίκο και τη Μαίρη Αργυριάδου, γιατί … 
με τη φωτογραφία που έβαλαν στο … του «NEXT MORNING SHOW»-σοβαρά σας 
μιλάω.
0:16:10 -01:16:40 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Διαφημίσεις
Ακολουθεί η δέσμευση των τριών παρουσιαστών να υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους να  
κάνουν γυμνοί  εκπομπή, εφόσον οι  ακροατές  ανταποκριθούν στο ιδιότυπο κάλεσμά  
τους μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like».
0:16:40-0:17:07 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής  :     Special announcement.
Νίκος:  Εγώ, ο Νίκος Περέτ,
Μαίρη:  Εγώ η Μαίρη Αργυριάδου,
Πλάτων:  Εγώ ο Πλάτων Μουρατίδης,
Νίκος, Μαίρη και Πλάτων μαζί:  Υπόσχομαι ενώπιον  facebook και ακροατών του 
«NEXT MORNING SHOW», ότι μόλις συμπληρωθούν 5.000  like στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW» , θα κάνω εκπομπή χωρίς ρούχα.
Εκφωνήτρια:   Χωρίς ρούχα.
0:17:33 -00:44:32 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «CHRISTY AND THE CITY»  με  τη  Κρίστυ  Γιαλδώρη,  για 
gossip, επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Ακολουθεί εκ νέου η δέσμευση των τριών παρουσιαστών να υλοποιήσουν την υπόσχεσή  
τους  να  κάνουν  γυμνοί  εκπομπή,  εφόσον  οι  ακροατές  ανταποκριθούν  στο  ιδιότυπο  
κάλεσμά τους μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like».
0:44:32-0:44:59 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής  :     Special announcement.
Νίκος:  Εγώ, ο Νίκος Περέτ,
Μαίρη:  Εγώ η Μαίρη Αργυριάδου,
Πλάτων:  Εγώ ο Πλάτων Μουρατίδης,
Νίκος, Μαίρη και Πλάτων μαζί:  Υπόσχομαι ενώπιον  facebook και ακροατών του 
«NEXT MORNING SHOW», ότι μόλις συμπληρωθούν 5.000  like στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW» , θα κάνω εκπομπή χωρίς ρούχα.
Εκφωνήτρια:   Χωρίς ρούχα.
0:45:31 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «CHRISTY AND THE CITY»  με  τη  Κρίστυ  Γιαλδώρη,  για 
gossip, επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Αρχείο 18ο - (πιθανολογικά από 17:00-18:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:15:38 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «CHRISTY AND THE CITY»  με  τη  Κρίστυ  Γιαλδώρη,  για 
gossip, επικοινωνία με ακροατές, διαγωνισμούς, παιχνίδια. (συνέχεια)
Σε αυτό το σημείο διαφήμιση του παιχνιδιού του σταθμού «Mystery Sound». 
0:16:10-0:16:37 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής:  Το πιο διάσημο ραδιοφωνικό παιχνίδι είναι μόνο στον NEXT 96,1.
Εκφωνήτρια:  «Mystery Sound»!  Άκουσε  NEXT στις  10:30,  15:30  και  20:30, 
μάντεψε τον ήχο που θα ακούσεις και κέρδισε μετρητά αμέσως! 
Εκφωνητής:  Κάθε μέρα το ποσό ανεβαίνει  50€! Μάντεψε τον ήχο και  πάρε τα 
λεφτά! Τελικά εσύ, πόσα χρήματα θα πάρεις; Σήμερα παίζεις για 900€.
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0:17:03 -00:46:50 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «MR MUSIC SHOW» με  το  Γιώργο  Χαριζάνη,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits,  επικοινωνία  με  ακροατές,  διαγωνισμούς,  παιχνίδια.  Στα 
πλαίσια της εκπομπής του «MR MUSIC SHOW» ο Γιώργος Χαριζάνης αναφέρεται 
στο νέο διαγωνισμό της εκπομπής «BEAT THE SONG».
0:17:27 -00:17:38 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Γιώργος :   Ενώ από σήμερα επιστρέφει ο διαγωνισμός «BEAT THE SONG». Θα 
‘χετε την ευκαιρία να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι, ακούγοντας την εισαγωγή και να 
κερδίσετε σούπερ δώρα από τα T.G.I. Friday's. Λεπτομέρειες θα σας δώσω σε λίγο.
Έπεται διαφήμιση του σταθμού για τις φάρσες που οργανώνει στα πλαίσια του feature 
της  εκπομπής  «NEXT MORNING SHOW»:  «CANDID PHONE!  ANSWER YOUR 
PHONE!».
0:46:50 -00:47:17 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνήτρια  :    «CANDID PHONE TURNS! ANSWER YOUR PHONE!»
Εκφωνητής:  Θέλεις να κάνεις πλάκα στο φίλο σου, την κολλητή σου, τον εχθρό 
σου; Μην ανησυχείς το «CANDID PHONE» του «NEXT MORNING SHOW» είναι 
εδώ. Στείλε mail στο mms  @  nextfm  .  gr   ή κάλεσε στο 2310250961, δώσε τα στοιχεία 
του θύματος και τα υπόλοιπα, άστα πάνω μας!
0:47:17 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «MR MUSIC SHOW» με  το  Γιώργο  Χαριζάνη,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits,  επικοινωνία  με  ακροατές,  διαγωνισμούς,  παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Αρχείο 19ο - (πιθανολογικά από 18:00-19:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:15:19 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «MR MUSIC SHOW» με  το  Γιώργο  Χαριζάνη,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits,  επικοινωνία  με  ακροατές,  διαγωνισμούς,  παιχνίδια. 
(συνέχεια)
0:15:52 -01:16:22 (ένδειξη μέτρησης DVD)Διαφημίσεις
0:16:48 -00:44:40 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «MR MUSIC SHOW» με  το  Γιώργο  Χαριζάνη,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits,  επικοινωνία  με  ακροατές,  διαγωνισμούς,  παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Στα  πλαίσια  της  εκπομπής  του  «MR MUSIC SHOW»  ο  Γιώργος  Χαριζάνης 
αναφέρεται εκ νέου στο νέο διαγωνισμό της εκπομπής «BEAT THE SONG».
0:17:08 -00:17:29 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Γιώργος :   Σε σαράντα περίπου λεπτά από τώρα θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε 
μέρος  στο  νέο  διαγωνισμό του «MR MUSIC SHOW» το  «BEAT THE SONG». 
Ακούτε την εισαγωγή ενός τραγουδιού και κατά τη διάρκεια της εισαγωγής θα πρέπει 
να μαντέψετε, ποιο είναι το τραγούδι. Έτσι και το βρείτε – που θα ‘ναι και εύκολο- 
τότε θα κερδίσετε ένα δωρεάν γεύμα μαζί με ένα φίλο σας στα  T.G.I.  Friday's στο 
Mediterranean Cosmos ή στην Πλατεία Αριστοτέλους 3.
Έτερη αναφορά στο νέο διαγωνισμό «BEAT THE SONG» στα πλαίσια της εκπομπής  
«MR MUSIC SHOW».
0:40:00 -00:40:20 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Γιώργος : Μην ξεχνάτε, στις έξι παρά είκοσι περίπου παίζουμε «BEAT THE SONG» 
και κερδίζετε δωροεπιταγή για δύο άτομα, για να περάσετε τέλεια, υπέροχο γεύμα 
στο  T.G.I.  Friday's, αρκεί να αναγνωρίσετε το τραγούδι, ακούγοντας την εισαγωγή 
τραγουδιού. Πανεύκολο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία σήμερα, οπότε το αναγνωρίζετε 
εύκολα και θα κερδίσετε το σούπερ δώρο από το T.G.I. Friday's.
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Ακολουθεί η δέσμευση των τριών παρουσιαστών να υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους να  
κάνουν γυμνοί  εκπομπή, εφόσον οι  ακροατές  ανταποκριθούν στο ιδιότυπο κάλεσμά  
τους μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like».
0:44:40-0:45:07 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής  :     Special announcement.
Νίκος:  Εγώ, ο Νίκος Περέτ,
Μαίρη:  Εγώ η Μαίρη Αργυριάδου,
Πλάτων:  Εγώ ο Πλάτων Μουρατίδης,
Νίκος, Μαίρη και Πλάτων μαζί:  Υπόσχομαι ενώπιον  facebook και ακροατών του 
«NEXT MORNING SHOW», ότι μόλις συμπληρωθούν 5.000  like στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW» , θα κάνω εκπομπή χωρίς ρούχα.
Εκφωνήτρια:   Χωρίς ρούχα.
0:45:45 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «MR MUSIC SHOW» με  το  Γιώργο  Χαριζάνη,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits,  επικοινωνία  με  ακροατές,  διαγωνισμούς,  παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Εκ νέου αναφορά στο νέο διαγωνισμό «BEAT THE SONG» στα πλαίσια της εκπομπής  
«MR MUSIC SHOW».
0:50:05 -00:50:15 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Γιώργος :   Σε λίγο σημειώστε το τηλέφωνο: 2310250961. Θα το χρειαστείτε,  αν 
θέλετε να παίξετε μαζί μου το «BEAT THE SONG» και να κερδίσετε το σούπερ 
δώρο από τα T.G.I. Friday's, O.k.;
Καλούνται ακολούθως οι ακροατές να λάβουν μέρος στο νέο διαγωνισμό «BEAT THE 
SONG» στα πλαίσια της εκπομπής «MR MUSIC SHOW». Στο background ακούγεται  
γυναικεία φωνή που προτρέπει: «Call NEXT and win.»
0:57:08 -00:57:54 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Γιώργος :   Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μου τηλεφωνήσετε, για να παίξουμε 
για  πρώτη  φορά  στον  «NEXT»  το  αγαπημένο  μου  και  δικό  σας  «BEAT THE 
SONG». Τηλεφωνήστε στο 2310250961, 2310250961. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε 
ένα τραγούδι,  ακούγοντας  την εισαγωγή και  πρέπει  να μου απαντήσετε,  ποιος  το 
ερμηνεύει και ποιο τραγούδι είναι. Φυσικά είναι το τραγούδι που παίζει συνέχεια ο 
«NEXT»  κι  αν  απαντήσετε  σωστά,  τότε  κερδίζετε  δωροεπιταγή  από  τα  T.G.I. 
Friday's. Δώστε μια γλυκοπικάντικη γεύση στην ημέρα σας με Jack Daniels chicken 
με  την  αυθεντική  Friday's  Jack Daniels συνταγή  μυστική  από  το  Τεννεσί. 
2310250961, θα επιστρέψω με ακροατές στον αέρα, αφού ακούσουμε το…
Αρχείο 20ο - (πιθανολογικά από 19:00-20:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:16:24 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική  «MR MUSIC SHOW» με το  Γιώργο Χαριζιάνη,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits,  επικοινωνία  με  ακροατές,  διαγωνισμούς,  παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Και τώρα ώρα για το παιχνίδι «BEAT THE SONG» στα πλαίσια της εκπομπής «MR 
MUSIC SHOW».
0:00:27 -00:02:10 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Γιώργος :   «MR MUSIC», Γιώργος Χαριζάνης, είμαστε στον αέρα. Το όνομά σου 
θύμισέ μου πάλι!
Ηλιάνα:   Ηλιάνα με λένε.
Γιώργος :   Είναι γνωστό, ότι έχω διαλείψεις με τη…, με τα ονόματα δεν τα πάω και 
πολύ καλά. [απευθυνόμενος στο συνεργάτη του] Νίκο, θα πραγματοποιήσεις αυτό που 
όλη μέρα λέμε σήμερα και από χθες ξεκίνησε, ότι θα κάνεις εκπομπή γυμνός;
Ηλιάνα:   Ποιος;
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Νίκος :   Έτσι λέμε… [μιλά στο παρασκήνιο]
Γιώργος :   Όχι, λέω τώρα κάτι στο Νίκο. Α, 5.000. O.k.. Λοιπόν, μου τηλεφώνησες, 
Ηλιάνα είπες;
Ηλιάνα:   Ναι, Ηλιάνα, Ηλιάνα.
Γιώργος  :   Ωραία.  Μου  τηλεφώνησες  Ηλιάνα,  για  να  παίξουμε  «BEAT THE 
SONG», να αναγνωρίσεις δηλαδή ένα τραγούδι, ακούγοντας μόνο την εισαγωγή.
Ηλιάνα:   Μάλιστα.
Γιώργος  :   Και  εάν  απαντήσεις  σωστά,  τότε  κερδίζεις  μία  δωροεπιταγή  για  να 
περάσεις τέλεια μαζί με ένα φίλο σου, τρώγοντας καταπληκτικά στα T.G.I. Friday's.
Ηλιάνα:   Λατρεύουμε.
Γιώργος :   Εγώ θα πρέπει να σου πω, ότι η εισαγωγή του τραγουδιού που διάλεξα 
σήμερα έχει διάρκεια δεκαοκτώ δευτερόλεπτα.
Ηλιάνα:   Αχά!
Γιώργος :   Θα πρέπει κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, όχι μετά να μου πεις, πώς 
ονομάζεται το τραγούδι και ποιος το ερμηνεύει, για να κερδίσεις τη δωροεπιταγή.
Ηλιάνα:   Εντάξει.
Γιώργος :   Οπότε πες μου, πότε είσαι έτοιμη, για να ξεκινήσουμε να παίζουμε την 
εισαγωγή.
Ηλιάνα:   Ωραία λοιπόν, Βάλτε την! Και ο Θεός βοηθός.
Γιώργος :   Ωραία! Καλή επιτυχία!
Παίζεται το τραγούδι.
Γιώργος :   Σου λέει κάτι, Ηλιάνα;
Ηλιάνα:   Πρέπει να είναι της Αντέλ το «Skyfall».
Γιώργος :   Σωστά!
Ηλιάνα:   Α! Χα! Χα!
Γιώργος :   Πολύ γρήγορα κιόλας απάντησες. «Skyfall»!
Ηλιάνα:   Ε, μα είναι τραγουδάρα. Είναι δυνατόν, να μην την ξέρουμε;
Γιώργος :   Ε, μα έλεος δηλαδή! Άμα δεν το καταλάβαινες και αυτό! Έλεος! Έχεις  
κερδίσει, μένεις στη γραμμή σου, να σου πω το δώρο. Συγχαρητήρια. Θα περάσεις 
τέλεια.
Ηλιάνα:   Ευχαριστώ πολύ. Σας ακούμε κάθε μέρα.
Γιώργος :   Τέλεια! Γεια χαρά!
Σε αυτό το σημείο διαφήμιση του παιχνιδιού του σταθμού «Mystery Sound». 
0:16:57-0:17:24 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής:  Το πιο διάσημο ραδιοφωνικό παιχνίδι είναι μόνο στον NEXT 96,1.
Εκφωνήτρια:  «Mystery Sound»!  Άκουσε  NEXT στις  10:30,  15:30  και  20:30, 
μάντεψε τον ήχο που θα ακούσεις και κέρδισε μετρητά αμέσως! 
Εκφωνητής:  Κάθε μέρα το ποσό ανεβαίνει  50€! Μάντεψε τον ήχο και  πάρε τα 
λεφτά! Τελικά εσύ, πόσα χρήματα θα πάρεις; Σήμερα παίζεις για 900€.
0:17:51 -00:45:05 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική  «MR MUSIC SHOW» με το  Γιώργο Χαριζιάνη,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits,  επικοινωνία  με  ακροατές,  διαγωνισμούς,  παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Ακολουθεί η δέσμευση των τριών παρουσιαστών να υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους να  
κάνουν γυμνοί  εκπομπή, εφόσον οι  ακροατές  ανταποκριθούν στο ιδιότυπο κάλεσμά  
τους μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like».
0:45:05-0:45:32 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής  :     Special announcement.
Νίκος:  Εγώ, ο Νίκος Περέτ,
Μαίρη:  Εγώ η Μαίρη Αργυριάδου,
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Πλάτων:  Εγώ ο Πλάτων Μουρατίδης,
Νίκος, Μαίρη και Πλάτων μαζί:  Υπόσχομαι ενώπιον  facebook και ακροατών του 
«NEXT MORNING SHOW», ότι μόλις συμπληρωθούν 5.000  like στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW» , θα κάνω εκπομπή χωρίς ρούχα.
Εκφωνήτρια:   Χωρίς ρούχα.
0:46:00 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική  «MR MUSIC SHOW» με το  Γιώργο Χαριζιάνη,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits,  επικοινωνία  με  ακροατές,  διαγωνισμούς,  παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Αρχείο 21ο - (πιθανολογικά από 20:00-21:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:14:07 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή μουσική  «MR MUSIC SHOW» με το  Γιώργο Χαριζιάνη,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits,  επικοινωνία  με  ακροατές,  διαγωνισμούς,  παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Στην αποφώνηση της εκπομπής του «MR MUSIC SHOW» ο Γιώργος Χαριζάνης 
αναφέρεται για άλλη μία φορά στο νέο διαγωνισμό «BEAT THE SONG» καθώς και 
στο έτερο παιχνίδι του σταθμού το «Mystery Sound».
0:08:46 -00:09:09 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Γιώργος :   Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη σας συμμετοχή και 
σήμερα και στο  TOP SIX και στο νέο σούπερ διαγωνισμό, αποκλειστικά στο «MR 
MUSIC SHOW» το  «BEAT THE SONG»,  όπου  κερδίζετε  γεύμα  από  το  T.G.I. 
Friday's. Σε λίγο έρχεται και ο Αιμίλιος Καλπακτσής, φέρνει και 900€ στο «Mystery 
Sound» που παίζετε μαζί του στις οκτώ και μισή και στις δέκα η Μαριάννα Καρέζη 
και το «TOGETHER».
Σε αυτό το σημείο διαφήμιση του παιχνιδιού του σταθμού «Mystery Sound». 
0:15:06-0:15:33 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής:  Το πιο διάσημο ραδιοφωνικό παιχνίδι είναι μόνο στον NEXT 96,1.
Εκφωνήτρια:  «Mystery Sound»!  Άκουσε  NEXT στις  10:30,  15:30  και  20:30, 
μάντεψε τον ήχο που θα ακούσεις και κέρδισε μετρητά αμέσως! 
Εκφωνητής:  Κάθε μέρα το ποσό ανεβαίνει  50€! Μάντεψε τον ήχο και  πάρε τα 
λεφτά! Τελικά εσύ, πόσα χρήματα θα πάρεις; Σήμερα παίζεις για 900€.
0:15:33-0:16:03 (ένδειξη μέτρησης DVD)Διαφημίσεις
0:16:29-01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «NEXT BEAT»  με  τον  Αιμίλιο  Καλπακτσή,  για  μουσικές 
πληροφορίες, super hits, επικοινωνία με ακροατές, δώρα, διαγωνισμούς, παιχνίδια.
Στα πλαίσια της εκπομπής του «NEXT BEAT» ο Αιμίλιος Καλπακτσής αναφέρεται στο  
παιχνίδι του σταθμού, το «Mystery Sound».
0:16:58 -00:17:02 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Αιμίλιος :   …«Mystery Sound» για 900€ σήμερα! Άραγε θα βρεθεί ο τυχερός; Για 
να δούμε, τι θα συμβεί!
Και  έτερη  αναφορά  από  τον  Αιμίλιο  Καλπακτσή  στο  παιχνίδι  του  σταθμού,  το 
«Mystery Sound» στα πλαίσια της εκπομπής του «NEXT BEAT.
0:41:22 -00:41:31 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Αιμίλιος :   …Σε λίγο σας έχω  και «Mystery Sound». Φθάνουμε στις οκτώ και μισή, 
οπότε  διεκδικείτε  σήμερα  900  ολόκληρα  ευρώ.  Ελπίζω  να  βρεθεί  επιτέλους  ο 
τυχερός. 
Ακολουθεί  το παιχνίδι  το «Mystery Sound» στα πλαίσια  της  εκπομπής του «NEXT 
BEAT.
0:52:25 -00:53:55 (ένδειξη μέτρησης DVD)
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Αιμίλιος:   …Αιμίλιος Καλπακτσής στο μικρόφωνο και έφθασε η στιγμή να παίξουμε 
«Mystery Sound».
Μια γυναικεία φωνή αναγγέλλει την έναρξη του παιχνιδιού: «Mystery Sound».
Αιμίλιος:   Στη γραμμή μας έχουμε το Στέφανο. Στέφανε, μας ακούς;
Στέφανος:   Ναι.
Αιμίλιος:   Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνό σου!
Στέφανος:   Το ‘κλεισα.
Αιμίλιος:   Τέλειος! Τι κάνεις, Στέφανε; Πώς είσαι; Πώς ήταν η μέρα σου;
Στέφανος:   Ε, μια χαρά. Εντάξει, λίγο άρρωστος, αλλά…
Αιμίλιος:   Περαστικά σου, Στέφανε! Τι έχεις;
Στέφανος:   Ίωση. Γαστρεντερίτιδα.
Αιμίλιος:   Ίωση. Προσοχή θέλει, προσοχή. Anyway! Στέφαμε, παίζεις για 900€. Το 
ξέρεις, φαντάζομαι.
Στέφανος:   Ναι.
Αιμίλιος:   Ωραία.  Θα  ακούσεις  τον  ήχο  μία  φορά,  οπότε  θέλω  να  είσαι  πολύ 
συγκεντρωμένος.
Στέφανος:   O.k.. 
Αιμίλιος:   Και μόνο η πρώτη σου απάντηση θα γίνει δεκτή, οπότε θέλω να ‘σαι και 
πολύ συγκεκριμένος.
Στέφανος:   Ναι.
Αιμίλιος:   Όταν είσαι έτοιμος, μου λες και ακούμε τον ήχο.
Στέφανος:   Έτοιμος, τώρα!
Αιμίλιος:   Καλή σου επιτυχία!
Ακούγεται ο ήχος.
Αιμίλιος:   Για πες μου, εσένα τι σου θυμίζει;
Στέφανος:   Μήπως είναι δύο μπαλόνια που τρίβονται;
Αιμίλιος:   Μπαλόνια που τρίβονται. 
Ακολουθεί ηχητικό σήμα που δηλώνει αποτυχία.
Αιμίλιος:   Δεν  είναι  απόψε  σωστά  δυστυχώς  τα  μπαλόνια.  Δεν  πειράζει.  Σε 
ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου.
Στέφανος:   O.k.. 
Αιμίλιος:   Καλό σου βράδυ και περαστικά.
Στέφανος:   Επίσης.
Αιμίλιος:   Γεια!  Γεια!  Ο  Στέφανος  λοιπόν  δεν  μάντεψε  σωστά,  πράγμα  που 
σημαίνει, ότι το  jackpot ανεβαίνει στα 950€! Για να δούμε, θα βρεθεί επιτέλους ο 
τυχερός;  Δεν  αντέχω  άλλο.  Δεν  έχω  άλλη  υπομονή.  Φυσικά  «Mystery Sound» 
παίζουμε στις εξής ώρες: 10:30 στο «NEXT MORNING SHOW», 3:30 το μεσημέρι 
στο «CHRISTY AND THE CITY» και 8:30 κάθε απόγευμα μαζί μου στο «NEXT 
BEAT». Αύριο λοιπόν διεκδικείτε 950€. Για να δούμε, τι θα γίνει!
Αρχείο 22ο - (πιθανολογικά από 21:00-22:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:15:30 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «NEXT BEAT»  με  τον  Αιμίλιο  Καλπακτσή,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits, επικοινωνία με ακροατές, δώρα, διαγωνισμούς, παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Στα πλαίσια της εκπομπής του «NEXT BEAT» ακολουθεί παρότρυνση του Αιμίλιου  
Καλπακτσή  προς  τους  ακροατές  να  ανταποκριθούν  στο  ιδιότυπο  κάλεσμά  των  
παρουσιαστών του  «NEXT MORNING SHOW» στο  facebook «Γδύστε  μας  με  ένα  
like».
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0:12:10-0:12:38 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Αιμίλιος:   Ετοιμαστείτε,  να ζήσουμε  the wildest moments, καθώς Νίκος, Μαίρη, 
Πλάτωνας  έχουν  υποσχεθεί  ενώπιον  facebook και  ακροατών,  ότι  μόλις 
συμπληρωθούν 5.000 likes στην official page του «NEXT MORNING SHOW» στο 
facebook, θα κάνουν εκπομπή χωρίς ρούχα. Θα … αυτά, μόλις συμπληρωθούν 5.000 
likes στην  σελίδα  του  «NEXT MORNING SHOW»  στο  facebook,  θα  κάνουν 
εκπομπή τσιτσίδι, ολόγυμνοι. Θα τους απολαύσουμε, θέλω πάρα πολύ να το ζήσω, 
οπότε μπείτε στο facebook, «NEXT MORNING SHOW» η σελίδα και κάντε like.
Ακολουθεί η δέσμευση των τριών παρουσιαστών να υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους να  
κάνουν γυμνοί  εκπομπή, εφόσον οι  ακροατές  ανταποκριθούν στο ιδιότυπο κάλεσμά  
τους μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like».
0:16:07-0:16:34 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής  :     Special announcement.
Νίκος:  Εγώ, ο Νίκος Περέτ,
Μαίρη:  Εγώ η Μαίρη Αργυριάδου,
Πλάτων:  Εγώ ο Πλάτων Μουρατίδης,
Νίκος, Μαίρη και Πλάτων μαζί:  Υπόσχομαι ενώπιον  facebook και ακροατών του 
«NEXT MORNING SHOW», ότι μόλις συμπληρωθούν 5.000  like στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW» , θα κάνω εκπομπή χωρίς ρούχα.
Εκφωνήτρια:   Χωρίς ρούχα.
0:16:34-0:17:04 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Διαφημίσεις
0:17:29 -00:44:33 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «NEXT BEAT»  με  τον  Αιμίλιο  Καλπακτσή,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits, επικοινωνία με ακροατές, δώρα, διαγωνισμούς, παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Έπεται διαφήμιση του feature της εκπομπής του σταθμού «NEXT MORNING SHOW» 
με τίτλο «Mary’s flowers». 
0:45:00-0:45:27 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνήτρια:  «Mary’s flowers».
Μαίρη:  Νομίζεις,  ότι  σε  απατά;  Αν  θέλεις  να  διαπιστώσεις,  αν  βρίσκεται 
πραγματικά στη δουλειά του ή έχει άλλη δουλειά,  σ’ αγαπά, δεν σ’ αγαπά; Πάρε 
μέρος στο «Mary’s flowers» και μαζί θα ανακαλύψουμε την αλήθεια. Στείλε μας τα 
στοιχεία  σου  και  του  συντρόφου  σου  στο  mms  @  nextfm  .  gr   ή  κάλεσέ  μας  στο 
2310250961.
0:45:27 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «NEXT BEAT»  με  τον  Αιμίλιο  Καλπακτσή,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits, επικοινωνία με ακροατές, δώρα, διαγωνισμούς, παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Αρχείο 23ο - (πιθανολογικά από 22:00-23:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:15:00 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  μουσική  «NEXT BEAT»  με  τον  Αιμίλιο  Καλπακτσή,  για  μουσικές 
πληροφορίες,  super hits, επικοινωνία με ακροατές, δώρα, διαγωνισμούς, παιχνίδια. 
(συνέχεια)
Στην αποφώνηση της εκπομπής του «NEXT BEAT» ακολουθεί αναφορά στο «Mystery 
Sound».
0:11:05-0:11:11 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Αιμίλιος:   Και δεν ξεχνάτε, ότι αύριο το «Mystery Sound» σας χαρίζει 950€. Για να 
δούμε, αν θα βρεθεί άραγε ο τυχερός.
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Ακολουθεί η δέσμευση των τριών παρουσιαστών να υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους να  
κάνουν γυμνοί  εκπομπή, εφόσον οι  ακροατές  ανταποκριθούν στο ιδιότυπο κάλεσμά  
τους μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like».
0:15:00-0:15:27 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής  :     Special announcement.
Νίκος:  Εγώ, ο Νίκος Περέτ,
Μαίρη:  Εγώ η Μαίρη Αργυριάδου,
Πλάτων:  Εγώ ο Πλάτων Μουρατίδης,
Νίκος, Μαίρη και Πλάτων μαζί:  Υπόσχομαι ενώπιον  facebook και ακροατών του 
«NEXT MORNING SHOW», ότι μόλις συμπληρωθούν 5.000  like στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW» , θα κάνω εκπομπή χωρίς ρούχα.
Εκφωνήτρια:   Χωρίς ρούχα.
0:15:27-0:15:57 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Διαφημίσεις
0:16:24 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  «TOGETHER»  με  τη  Μαριάννα  Καρέζη:  μουσική  και  επικοινωνία  με 
ακροατές.
Αρχείο 24ο - (πιθανολογικά από 23:00-24:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -00:14:22 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  «TOGETHER»  με  τη  Μαριάννα  Καρέζη:  μουσική  και  επικοινωνία  με 
ακροατές. (συνέχεια)
Ακολουθεί η δέσμευση των τριών παρουσιαστών να υλοποιήσουν την υπόσχεσή τους να  
κάνουν γυμνοί  εκπομπή, εφόσον οι  ακροατές  ανταποκριθούν στο ιδιότυπο κάλεσμά  
τους μέσω facebook «Γδύστε μας με ένα like».
0:14:22-0:14:49 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκφωνητής  :     Special announcement.
Νίκος:  Εγώ, ο Νίκος Περέτ,
Μαίρη:  Εγώ η Μαίρη Αργυριάδου,
Πλάτων:  Εγώ ο Πλάτων Μουρατίδης,
Νίκος, Μαίρη και Πλάτων μαζί:  Υπόσχομαι ενώπιον  facebook και ακροατών του 
«NEXT MORNING SHOW», ότι μόλις συμπληρωθούν 5.000  like στη σελίδα του 
«NEXT MORNING SHOW» , θα κάνω εκπομπή χωρίς ρούχα.
Εκφωνήτρια:   Χωρίς ρούχα.
0:14:49-0:15:19 (ένδειξη μέτρησης DVD)Διαφημίσεις
0:16:11 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  «TOGETHER»  με  τη  Μαριάννα  Καρέζη:  μουσική  και  επικοινωνία  με 
ακροατές. (συνέχεια)
Αρχείο 25ο - 2013-(πιθανολογικά από 24:00-01:00 πραγματική ώρα)
0:00:00 -01:00:01 (ένδειξη μέτρησης DVD)
Εκπομπή  «TOGETHER»  με  τη  Μαριάννα  Καρέζη:  μουσική  και  επικοινωνία  με 
ακροατές. (συνέχεια)
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Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη. Πρόκειται περί 
ψυχαγωγικής εκπομπής κατά τη διάρκεια της οποίας, λόγω αστειότητος, επικοινωνεί 
ο εκφωνητής με πρόσωπο το οποίο καλείται και του θέτει ορισμένα ερωτήματα επί 
ανυπάρκτων πραγματικών περιστατικών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εκφωνητής 
κάλεσε υπάλληλο εμπορικού καταστήματος και της είπε ότι έχει αγοραστεί από το 
κατάστημα  ύφασμα  στο  οποίο  υπάρχει  ανδρικό  σπέρμα.  Η  υπάλληλος  έμεινε 
έκπληκτη  και  αμφισβήτησε  το  περιστατικό  αλλά  οι  ερωτήσεις  συνεχίστηκαν  με 
σεξουαλικό περιεχόμενο και εν τέλει προκάλεσαν την αγανάκτηση της υπαλλήλου. Η 
εκπομπή, εν όψει του περιεχομένου της και της ώρας προβολής της, παρακολουθείται 
από ανηλίκους και είναι ικανή να βλάψει σοβαρά την πνευματική και ηθική ανάπτυξη 
αυτών. Όμως πλέον τούτου δια της εκπομπής παραβιάστηκε ο κανόνας δικαίου με 
τον  οποίο  επιβάλλεται  η  διαφύλαξη  της  ποιότητας  της  ελληνικής  γλώσσας  και  η 
τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη 
γλώσσα. Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Νόμου 2328/1995 οι σταθμοί στους οποίους 
χορηγούνται άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ασκούν κατά παραχώρηση 
δημοσία λειτουργία και οφείλουν να ασκούν το δημόσιο λειτούργημά τους για την 
προαγωγή του  πολιτισμού  και  όχι  τον  αστεϊσμό και  τον  εμπαιγμό εις  βάρος  των 
ακροατών.  Είναι  αναμφισβήτητο  ότι  η  εκπομπή  δεν  έχει  την  από  το  Σύνταγμα 
επιβαλλομένη ποιότητα, η οποία πρέπει να αποσκοπεί στην πολιτιστική ανάπτυξη της 
χώρας,  στο  σεβασμό  της  αξίας  του  ανθρώπου  και  στην  προστασία  της  παιδικής 
ηλικίας και της νεότητος. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.

Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στο ραδιοφωνικό σταθμό με το διακριτικό τίτλο  NEXT FM 96,1 MHZ 
(ΠΡΩΗΝ  Σ’  ΑΓΑΠΩ-  ΠΡΩΗΝ  CLASSIC  96,1  MHZ)  Νομού  Θεσσαλονίκης,  
ιδιοκτησίας  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
Α.Ε., τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως μη προβάλλει εκπομπές που: α) δεν 
έχουν  την από το Σύνταγμα επιβαλλομένη ποιότητα,  η  οποία  να εξασφαλίζει  την 
πολιτιστική  ανάπτυξη  της  χώρας,  το  σεβασμό  της  αξία  του  ανθρώπου  και  την 
προστασία  της  παιδικής  ηλικίας  και  της  νεότητος,  β)  δεν  τηρούν  τους  γενικά 
παραδεκτούς κανόνες της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στην ελληνική γλώσσα, 
και  γ)  ενδέχεται  να  βλάψουν  σοβαρά  την  ηθική  και  πνευματική  ανάπτυξη  των 
ανηλίκων, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  27η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 5η Μαΐου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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