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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. 

Ιστορικό-Νομική θεμελίωση

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
εταιρείας με την επωνυμία  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού 
τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL, ενδεχόμενη  παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 11η Μαρτίου 2014 .

3. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη:

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. 

II. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 5 του Π. Δ/τος 77/2003 κατά το οποίο ο κατηγορούμενος 
τεκμαίρεται  αθώος  μέχρι  την  αμετάκλητη  καταδίκη  του  και  συνεπώς  δεν 
προεξοφλείται το αποτέλεσμα της δίκης ούτε οι κατηγορούμενοι αναφέρονται άμεσα 
ή έμμεσα ως ένοχοι ενώ εξάλλου ο φερόμενος ως δράστης δεν πρέπει να αναφέρεται 
με απαξιωτικούς για το πρόσωπό του χαρακτηρισμούς.  

III. Το άρθρο 11 και 6  του Π.Δ/τος 77/2003, κατά το οποίο δεν δημοσιοποιούνται 
έγγραφα ή άλλα στοιχεία που γίνονται γνωστά στις αρμόδιες αρχές, κατά το στάδιο 
της  προκαταρκτικής  εξέτασης,  της  έκτακτης  προανάκρισης  και  γενικότερα  της 
προανακριτικής διαδικασίας.

IV.  Το άρθρο 4 παρ.  1  στοιχ.  α΄,  β΄ και  ε΄  του Ν.  2328/1995 κατά το οποίο  σε 
περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας το Ε.Σ.Ρ. επιβάλλει 
τις από αυτό προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισμών του εκπροσώπου της εταιρείας με 
την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού 
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MEGA CHANNEL και της παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω 
συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, του κεντρικού δελτίου ειδήσεων που μεταδόθηκε κατά την 
11.1.2014,  προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Ένδειξη:  0:08:58
Παρουσιαστής:  Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας τώρα, τις πολύωρες απολογίες 
των  χρυσαυγιτών  βουλευτών  Γερμενή,  Μπούκουρα  και  Ηλιόπουλου  που 
αντιμετωπίζουν  βαριές  κατηγορίες  για  ρόλο  κλειδί  στην  εγκληματική  δράση  της 
Χρυσής Αυγής.  Ο Γιώργος Γερμενής απολογείτο επί 7 ώρες από το πρωί, αυτή την 
ώρα  απολογείται  ο  Παναγιώτης  Ηλιόπουλος.   Και  οι  τρεις  τ’  αρνούνται  όλα, 
επιχειρώντας να δώσουν την εικόνα ενός νόμιμου δημοκρατικού κόμματος αλλά το 
κατηγορητήριο είναι φωτιά για τη δράση τους,  με ντοκουμέντα και μαρτυρίες για 
επιθέσεις κατά αλλοδαπών, παράνομο οπλοστάσιο, στρατιωτική εκπαίδευση μελών 
της οργάνωσης και προστασία σε νυχτερινά κέντρα.  Έξω από τον Άρειο Πάγο είναι 
συγκεντρωμένοι βουλευτές και οπαδοί της Χρυσής Αυγής.  
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης:
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ  ΓΕΡΜΕΝΗ,  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ,  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΓΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ,
«ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ»  ΤΟ  ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ  ΓΙΑ  ΓΕΡΜΕΝΗ,  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ, 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
Σπικάζ:  Ο  κατηγορούμενος  βουλευτής  της  Χρυσής  Αυγής  Γιώργος  Γερμενής 
βγαίνει από τον Άρειο Πάγο μετά την απολογία του που κράτησε επτά ώρες.  Οι 
χρυσαυγίτες που έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί, προσπαθώντας να φτιάξουν 
κλίμα, τον χειροκροτούν και φωνάζουν συνθήματα.  Ο Γερμενής έφτασε πρώτος στον 
Άρειο  Πάγο  λίγο  μετά  τις  8  και  μισή  το  πρωί  και  ακολούθησαν  οι  Στάθης 
Μπούκουρας και Παναγιώτης Ηλιόπουλος.  Και οι τρεις  κατηγορούνται σε βαθμό 
κακουργήματος  για διεύθυνση και  ένταξη σε εγκληματική  οργάνωση.   Μαζί  τους 
ήταν και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έκανε λόγο για παράνομες πολιτικές πιέσεις. 
 Ηλίας  Κασιδιάρης,  βουλευτής  Χρυσής  Αυγής:  Ευελπιστούμε  πως  σήμερα  η 
ελληνική δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος της και δεν θα υποκύψει στις παράνομες 
πολιτικές πιέσεις.
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης:
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
«ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΜΕ» ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ
Σπικάζ:  Ο Γιώργος Γερμενής κατηγορείται ότι είχε κεντρικό ρόλο στη στρατιωτική 
εκπαίδευση  των  μελών  της  Χρυσής  Αυγής.   Μάλιστα  σύμφωνα  με  κατάθεση 
καταπέλτη προστατευόμενου μάρτυρα ο Γερμενής μάθαινε τα νεοσύλλεκτα μέλη να 
σκοτώνουν.  
Στο πάνω μέρος της οθόνης:
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΓΕΡΜΕΝΗ
Στο  κάτω  μέρος  της  οθόνης  εμφανίζεται  κείμενο  το  οποίο  διαβάζεται  από 
δημοσιογράφο.
Οι  σωματικές  δοκιμασίες  περιλάμβαναν  βασανιστήρια,  τα  οποία  αποκαλούσαν  
«σωματική  βελτίωση».   Στις  δοκιμασίες  αυτές  μας  γρονθοκοπούσαν,  μας  
χτύπαγαν με γκλομπς και μας μάθαιναν τακτικές επίθεσης, άμυνας και διάφορες  
μεθόδους διάπραξης εγκλημάτων (π.χ. πώς να ρίχνουμε μαχαιριές με θανατηφόρο  
αποτέλεσμα,  πώς μπορούμε να κάψουμε ανθρώπους ζωντανούς με καπνογόνα).  
Στην ένταξη του τάγματος και αρχικά Λοχαγός του Τάγματος, εκείνη την περίοδο  
βρισκόταν  ο  βουλευτής  της  Β΄  Περιφέρειας  Αθηνών  Γεώργιος  Γερμενής.   Ο  
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συγκεκριμένος  στη  συνέχεια  προήχθη  σε  ταγματάρχη…   Τελικός  κριτής  των  
δοκιμασιών ήταν ο Γεώργιος Γερμενής, ο οποίος έλαβε και την απόφαση για την  
ένταξή μου στο τάγμα εφόδου.  Εμείς τα λέγαμε ΤΑΕ – Τμήμα Άμεσης Επέμβασης,  
όπως ακριβώς στο στρατό.  
Σπύρος  Γερμενής,  πατέρας  Γιώργου  Γερμενή:  Αυτά  είναι  παντελώς  ψέματα, 
μυθεύματα, δηλαδή ούτε στο αστείο δεν πάνε αυτά τα πράματα.  Ποτέ δεν είχαμε 
εμείς τέτοια ονόματα στρατιωτικά.  
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ  «ΦΩΤΙΑ»  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ  ΟΤΙ  ΔΙΑΚΙΝΟΥΣΕ  ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΕ ΟΠΛΙΣΜΟ
Σπικάζ:  Στοιχεία φωτιά περιλαμβάνει η κατάθεση άλλου προστατευόμενου μάρτυρα 
και  για  τον  Στάθη  Μπούκουρα,  ο  οποίος  σύμφωνα  με  έγγραφο  που  έστειλαν  οι 
ανακριτές  στη  Βουλή  ζητώντας  την  άρση  ασυλίας  των  τριών  βουλευτών  ο 
Μπούκουρας  διακινούσε  και  αποθήκευε  οπλισμό,  οργάνωνε  επιθέσεις  εναντίον 
αλλοδαπών στην περιοχή της Κορίνθου και πωλούσε προστασία μαζί με στελέχη της 
Χρυσής Αυγής σε μαγαζιά.  
Εμφανίζεται επί της οθόνης και διαβάζεται από δημοσιογράφο:  
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
Γνωρίζω ότι ο Μπούκουρας διατηρεί άγνωστο αριθμό πιστολιών ZASTAVA 635.  
Μάλιστα κάποιοι πυρηνάρχες έχουν συλληφθεί  να φέρνουν παρανόμως τα όπλα  
αυτά και έχουν κατηγορηθεί για παράνομη οπλοφορία.  Έχω ακούσει ακόμα για  
διατήρηση  οπλισμού  σε  κάποιο  εγκαταλελειμμένο  μοναστήρι  στις  αρχαίες  
Κλεωνές.   Στο  σημείο  έχουν  κρύψει  και  τρόφιμα  για  περιπτώσεις  έκτακτης  
ανάγκης.  
Στάθης  Μπούκουρας,  κατηγορούμενος  βουλευτής  Χρυσής  Αυγής:  Βρίσκομαι 
εδώ βάσει ενός ψευδομάρτυρα, όλα αυτά τα ψέματα θα καταπέσουν, η αλήθεια θα 
λάμψει.
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης
ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ
ΑΡΝΕΙΤΑΙ  ΟΤΙ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΕ  ΟΠΛΙΣΜΟ  ΚΑΙ  ΟΤΙ  ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ  ΣΕ 
ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
Σπικάζ:  Στο  απολογητικό  του  υπόμνημα  ο  Μπούκουρας  αρνήθηκε  όλες  τις 
κατηγορίες και φυσικά αρνήθηκε ότι αποθήκευε παράνομο οπλισμό, επικαλούμενος 
μάλιστα το γεγονός ότι στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του δε βρέθηκε τίποτα.  Λες 
και όποιος κατέχει παράνομο οπλισμό θα τον κρύβει στο σπίτι του.  
Εμφανίζεται στην οθόνη και η απολογία διαβάζεται από δημοσιογράφο:
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ
…Ο ισχυρισμός αυτός, όπως και οι προηγούμενοι κατέρρευσε από το σύνολο των  
εγγράφων  της  δικογραφίας  και  συγκεκριμένα  από  την  έκθεση  έρευνας  και  
κατάσχεσης που πραγματοποιήθηκε στην οικία μου και διαπιστώθηκε η ύπαρξη  
μόνο  του  όπλου  για  το  οποίο  είχα  νόμιμη  άδεια  οπλοφορίας,  όπως  και  μίας  
δηλωμένης κυνηγητικής καραμπίνας.  
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης:  
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ  ΝΕΩΝ  ΜΕΛΩΝ  Ο  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ
Σπικάζ:  Την  ίδια  υπερασπιστική  γραμμή  με  το  Γερμενή  και  τον  Μπούκουρα, 
αρνούμενος όλες τις κατηγορίες ακολούθησε στην απολογία του και ο Παναγιώτης 
Ηλιόπουλος,  ο  οποίος  σύμφωνα  με  το  κατηγορητήριο  είχε  σημαντικό  ρόλο  στην 
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ιδεολογική εκπαίδευση και την κατήχηση νέων μελών της οργάνωσης καθώς και των 
νεοσύλλεκτων  μελών  των  ταγμάτων  εφόδου  τα  οποία  ειδοποιούσε  για 
προαποφασισμένες επιθέσεις της οργάνωσης.  
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ-ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
Εμφανίζεται επί της οθόνης και διαβάζεται από δημοσιογράφο:
Υπήρξα  οργανωμένο  στέλεχος  της  ΧΑ  μέχρι  πρόσφατα.   Εντάχθηκα  στην  
οργάνωση σε νεαρή ηλικία.  Η πρώτη μου θέση για εκπαίδευση ήταν στα κεντρικά  
των Αθηνών, που τότε ήταν στην οδό Σολωμού.  Εκεί γνώρισα για πρώτη φορά  
όλα  τα  ηγετικά  στελέχη  της  Χρυσής  Αυγής  πολλά  από  τα  οποία  κατέχουν  
νευραλγικές θέσεις μέχρι και σήμερα.  Τότε γνώρισα τον Ηλία Κασιδιάρη ο οποίος  
ήταν πυρηνάρχης, τον Ηλία Παναγιώταρο, σημαντικό στέλεχος ήδη από την εποχή  
αυτή, τον Παναγιώτη Ηλιόπουλο σε χαμηλότερη βαθμίδα, τον Γερμενή ο οποίος  
ήταν στο ίδιο ιεραρχικό επίπεδο με τον Ηλιόπουλο…
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Ο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ
Παναγιώτης  Ηλιόπουλος,  κατηγορούμενος  βουλευτής  Χρυσής  Αυγής:  Οι 
προστατευόμενοι μάρτυρες, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, εμφανίστηκαν για τρεις-
τέσσερις μέρες και αμέσως μόλις ξεκίνησε η κανονική διαδικασία εξαφανίστηκαν.
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης:
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ  ΤΟ  ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ  ΓΙΑ  ΓΕΡΜΕΝΗ,  ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ  ΚΑΙ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
Ακολουθεί σύνδεση με δημοσιογράφο που βρίσκεται στον Άρειο Πάγο.
Παρουσιαστής:  …  Καταρχήν  συνεχίζει  την  απολογία  του  ο  2ος χρυσαυγίτης 
βουλευτής, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος Κωνσταντίνα;
Εφετείο-Κων/να Καζαντζή:  Ναι σωστά, καλησπέρα, ακόμα είμαστε στην απολογία 
του 2ου, του Ηλιόπουλου, η οποία ξεκίνησε στις 4 η ώρα το απόγευμα, είναι 8 και 15 
και 20 και συνεχίζει.  Ενώ πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο επέστρεψε εδώ στον 
Άρειο Πάγο και ο έτερος κατηγορούμενος,  ο Γιώργος Γερμενής,  ο οποίος ήταν ο 
πρώτος που απολογήθηκε από τις 9 η ώρα το πρωί, ολοκληρώθηκε στις 4, έφυγε για 
λίγο από τον Άρειο Πάγο, ήταν εδώ δίπλα σε κάποια καφετέρια και πριν από λίγο 
λοιπόν  επέστρεψε,  ενώ  ακόμα  δεν  έχει  ολοκληρωθεί  η  απολογία  του  Παναγιώτη 
Ηλιόπουλου.  Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα Νίκο την ώρα που σας μιλάω.
Παρουσιαστής:  Ναι ακούμε.  Φωνές χρυσαυγιτών.
Εφετείο-Κων/να Καζαντζή:  Υπάρχουν ακόμα ναι υποστηριχτές εδώ της Χρυσής 
Αυγής και μέλη, είναι από τις 8 η ώρα το πρωί, παραμένουν, φωνάζουν συνθήματα, 
είδαμε και αρκετούς βουλευτές της Χρυσής Αυγής που έδωσαν εδώ το παρόν, σας 
αναφέρω ενδεικτικά  τον Ηλία Κασιδιάρη,  τον Μίχο,  τον  Μπαρμπαρούση και  την 
Ελένη τη Ζαρούλια, τους ακούτε, παραμένουν εδώ και φωνάζουν συνθήματα.
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης
7  ΩΡΕΣ  Η  ΑΠΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΡΜΕΝΗ-ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  16.00  Ο 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Παρουσιαστής:  Τώρα έχεις περισσότερες πληροφορίες για το τι λένε και τι δε λένε 
Κωνσταντίνα στις απολογίες τους οι Χρυσαυγίτες.  
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης
ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΠΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Εφετείο-Κων/να Καζαντζή:  Μέχρι στιγμής Νίκο από τις πληροφορίες που έχουμε 
από τους δύο που ο ένας έχει ήδη απολογηθεί και ο άλλος είναι ακόμη σε εξέλιξη, 
ξέρουμε  ότι  αρνούνται  το  κατηγορητήριο,  λένε  δεν  αποδέχονται  καμία  από  τις 
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πράξεις που τους αποδίδονται, δεν είναι συγκεκριμένοι ως προς τις κατηγορίες που 
τους αποδίδονται, αυτά για τους δύο που είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε τον 3ο, τον 
Μπούκουρα  να  απολογηθεί  σε  λίγο,  ενδεικτικά  θα  σας  πω  ότι  ο  Παναγιώτης 
Ηλιόπουλος σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε χαρακτηρίζει αυθαίρετη την 
υιοθέτηση  του  ρόλου  του  καθοδηγητή  που  του  αποδίδουν  οι  μάρτυρες  οι 
προστατευόμενοι  λέγοντας  ότι  οι  καταθέσεις  τους  είναι  αναξιόπιστες  και 
μεροληπτικές.  Μάλιστα επιτίθεται και στην δικαιοσύνη λέγοντας ότι η δίωξή του 
είναι πολιτική και χαρακτηρίζει απαράδεκτο και αντισυνταγματικό το να εμπλέκονται 
οι δικαστές σε πολιτική διαμάχη.
Παρουσιαστής:  Άρα  καταλαβαίνω,  γι’  αυτό  είπα  Κωνσταντίνα  τι  δε  λένε  στις 
απολογίες τους οι Χρυσαυγίτες, ότι δεν απαντούν επί της ουσίας σε συγκεκριμένες 
κατηγορίες  του  βαρύτατου  κατηγορητηρίου.   Μιλούν  γενικά  για  ψευδομάρτυρες, 
μιλούν γενικά για σκευωρία, μιλούν γενικά για στημένη υπόθεση, αλλά συγκεκριμένα 
τι απαντούν σ’ αυτό που καταθέτει συγκεκριμένος μάρτυρας προστατευόμενος.  Τι 
λένε για ευρήματα συγκεκριμένα, για ντοκουμέντα που υπάρχουν στο κατηγορητήριο 
δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση.    
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης
«ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ Ν’ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Εφετείο-Κων/να  Καζαντζή:  Μέχρι  στιγμής  δεν  έχουμε  τέτοια  πληροφόρηση, 
αρνούνται  τις  κατηγορίες,  λένε  ότι  είναι  φτιαχτό  το  κατηγορητήριο  από 
ψευδομάρτυρες, αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η 
Χρυσή Αυγή δεν είναι εγκληματική οργάνωση και ότι είναι κόμμα. (;)  
Παρουσιαστής:  Και  προκύπτει  και  από  τα  πολυσέλιδα  απολογητικά  τους 
υπομνήματα τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί εδώ και λίγη ώρα. 
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης
7  ΩΡΕΣ  Η  ΑΠΟΛΟΓΙΑ  ΓΕΡΜΕΝΗ-ΑΠΟΛΟΓΕΙΤΑΙ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  16.00  Ο 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Εφετείο-Κων/να Καζαντζή:  Ακριβώς.  Και να σας πω και πριν από λίγο που είχαμε 
και κάποιες πληροφορίες για το τι πρόκειται να πει ο 3ος κατηγορούμενος, ο Στάθης 
Μπούκουρας, είναι ενδεικτικό ότι πρόκειται να αναφερθεί,  αν οι πληροφορίες μας 
είναι σωστές, στο οπλοστάσιο που φέρεται ένας προστατευόμενος μάρτυρας να λέει 
ότι είχε, διατηρούσε στο σπίτι του, η απάντηση που ενδεχομένως να δώσει σύμφωνα 
με τις πληροφορίες μας είναι ότι δεν βρέθηκε τίποτα στο σπίτι μου πέραν του ενός 
όπλου που είχα με νόμιμη άδεια.
Παρουσιαστής:  Καταλαβαίνω Κωνσταντίνα ότι είναι πολύωρες οι απολογίες των 
κατηγορουμένων βουλευτών της Χρυσής Αυγής διότι τα απολογητικά υπομνήματα 
ουσιαστικά δεν απαντούν επί της ουσίας, γι’ αυτό και οι δύο ανακρίτριες που έχουν 
αναλάβει την υπόθεση στο βαθμό του εφέτη υποβάλλουν αλλεπάλληλα ερωτήματα 
επιχειρώντας να πάρουν και συγκεκριμένες απαντήσεις επί του κατηγορητηρίου.  Και 
όχι γενικές και αφοριστικές.
Τίτλος στο κάτω μέρος της οθόνης
ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΠΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Εφετείο-Κων/να  Καζαντζή:  Ώρες  πολλές  και  πρέπει  να  σας  πω  εδώ  ότι  οι 
απολογίες  δίνονται  παρουσία  του  κυρίου  Ντογιάκου,  του  εισαγγελέα,  αυτό 
ενδεχομένως  μας  το  μετέφρασαν  κάποιοι  ότι  γίνεται  για  λόγους  του  να  μην 
καθυστερήσουμε πάρα πολύ, γίνονται λοιπόν οι απολογίες παρουσία και του κυρίου 
Ντογιάκου  και  των  βεβαίως  των  δύο  ανακριτριών,  περιμένουμε  τώρα  να 
ολοκληρωθεί  η  απολογία  του  Ηλιόπουλου  ώστε  να  μπει  στη  συνέχεια  και  ο 
Μπούκουρας.
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Παρουσιαστής:  Τελευταία  ερώτηση  Κωνσταντίνα.   Θα  αποφανθούν  οι  δύο 
ανακρίτριες  και  ο  εισαγγελέας  και  για  τους  τρεις  αν  θα  προφυλακιστούν  οι 
κατηγορούμενοι  ή όχι ή πρώτα για τους δύο πρώτους και μετά για τον τρίτο που 
ακόμα δεν έχει ακόμα απολογηθεί;  
Εφετείο-Κων/να Καζαντζή:  Αυτό που μαθαίνουμε τώρα Νίκο, πριν από λίγα λεπτά 
έγινε γνωστό είναι ότι ο Μπούκουρας ο Στάθης ζητά να απολογηθεί σήμερα, οπότε 
εάν δεν θέσουν οι δύο ανακρίτριες θέμα κόπωσης τότε θα ολοκληρωθεί η απολογία 
και του Στάθη Μπούκουρα και η γνωμοδότηση θα είναι κοινή για τους τρεις.  Οπότε
Παρουσιαστής:  Σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε απόφαση τα ξημερώματα για το αν 
θα προφυλακιστούν ή όχι οι τρεις.
Εφετείο-Κων/να Καζαντζή:  Ενδεχομένως ναι να πάρει πολλή ώρα.  Ενδεχομένως 
θα πάρει ακόμα ώρα.
Παρουσιαστής:  Θυμίζουμε ότι είναι άλλοι τρεις χρυσαυγίτες ήδη στον Κορυδαλλό 
και ο επικεφαλής της οργάνωσης, ο Νίκος Μιχαλολιάκος μεταξύ αυτών.  (ευχαριστεί 
την κα Καζαντζή, αναφέρει ότι σε νεώτερες πληροφορίες θα επανέλθει και αλλάζει το 
θέμα).

Πρόκειται περί δελτίου ειδήσεων κατά τη διάρκεια του οποίου προβλήθηκαν τμήματα 
ενόρκων  καταθέσεων  μαρτύρων  ενώπιον  ανακριτικών  αρχών.  Δεν  πρόκειται  περί 
σχολιασμών των τηλεπαρουσιαστών αλλά περί  αυτουσίων  τμημάτων  των ως  άνω 
ενόρκων καταθέσεων.  Τούτο προκύπτει  με βεβαιότητα διότι τα αποσπάσματα των 
καταθέσεων διατυπώνονται σε πρώτο πρόσωπο του καταθέτοντος. Ενδεικτική είναι 
και η επανειλημμένη προβολή των εν λόγω τμημάτων μαρτυρικών καταθέσεων. Για 
την  εν  λόγω  εκτροπή  ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό σταθμό  η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησαν η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και 
εκ των μελών ο Γεώργιος Στεφανάκης και ο Άρης Σταθάκης, κατά τους οποίους δεν 
θα έπρεπε να επιβληθεί καμία διοικητική κύρωση και η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε.  ιδιοκτήτριας  του 
ιδιωτικού  τηλεοπτικού  σταθμού  MEGA CHANNEL, τη  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως όπως μη  δημοσιοποιεί  ενόρκους καταθέσεις,  έγγραφα ή άλλα στοιχεία 
που  γίνονται  γνωστά  στις  αρμόδιες  αρχές,  κατά  το  στάδιο  της  προκαταρκτικής 
εξέτασης,  της  έκτακτης  προανάκρισης  και  γενικότερα  της  προανακριτικής 
διαδικασίας, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  27η Μαρτίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 24η Απριλίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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