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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.    

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ALTER CHANNEL ενδεχοµένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 23η  Φεβρουαρίου 2010. 

 
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.  
 
ΙΙ.  Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου 
τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη 
δηµιουργούν σύγχυση.   
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις. 
 
 
Β. Αιτιολογικό
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού 
σταθµού ALTER CHANNEL, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία των εκποµπών «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» από 
12.10.2009 έως 15.10.2009, προέκυψαν τα ακόλουθα:    
 
Α. Κατά την διάρκεια της εκποµπής της 12.10.2009, προβλήθηκαν τα εξής: 
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Αυτιάς: Και εγώ θα ρωτήσω ευθέως τον Παναγιώτη τον Ψωµιάδη. Κύριε Ψωµιάδη, 
υπάρχει κίνδυνος διάσπασης της Ν∆; 
Ψωµιάδης: Θεωρώ ότι αυτό είναι αδιανόητο. Τότε ο ιδεολογικός χώρος της 
κεντροδεξιάς δεν θα δει ποτέ εξουσία. Εγώ αγωνίζοµαι για µια µεγάλη ενιαία αυριανή 
ενωµένη κεντροδεξιά παράταξη, όπου µέσα θα χωρούν τα πάντα. Έτσι, µου έρχεται µια 
σκέψη από το άρθρο της κυρίας Βούλτεψη να βρούµε έναν ΟΝΝΕ∆ίτη, ένα καλό παιδί 
και γύρω του να στρατευτούν όλοι. ∆εν κατάλαβα, το κόµµα τι είναι; Μητσοτακικό; 
Καραµανλικό το κόµµα; Ανήκει στον 
λαό. Κουράστηκα να ακούω «αυτός είναι Καραµανλικός, αυτός Μητσοτακικός». 
Είµαστε Νεοδηµοκράτες. Είµαστε µε τον κόσµο. 
Αυτιάς: Πρόταση, λοιπόν! 
Ψωµιάδης: Έκανα µια πρόταση. Να βρούµε έναν ΟΝΝΕ∆ίτη. Εδώ ολόκληρος Σύριζα 
βρήκε έναν Τσίπρα… 
Αυτιάς: Ωραία! Ποιος είναι αυτός ο 35άρης λοιπόν; 
Ψωµιάδης: Μα, µε συγχωρείτε, µε ειλικρίνεια, διότι εγώ θα διαφωνήσω µε την κυρία 
Βούλτεψη. Είπε «έκανα διαχωρισµό νότου-βορρά». ∆εν είναι έτσι. Ξέρω ότι υπάρχουν 
υποψήφιοι που έχουν 300 και 500 υπογραφές. Χρειάζονται τόσες υπογραφές; 50. 
Έπρεπε να έρθουν από την Θεσσαλονίκη να τα µαζέψουν όλα; Τι φοβούνται; 
Καταρχάς, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε οι υποψήφιοι… 
Αυτιάς: Είπατε, «να βρούµε έναν Τσίπρα»… 
Ψωµιάδης:…να φοβούνται την επόµενη µέρα από τον νοµάρχη. Να φοβούνται την 
επόµενη ηµέρα. 
Αυτιάς: Τι κίνδυνος υπάρχει την επόµενη ηµέρα; 
Ψωµιάδης: Αυτά αφήστε τα. Εγώ κατεβαίνω για να περάσω ένα µήνυµα, ότι υπάρχει η 
βάση. Υπάρχει η καθαρή κουβέντα, τα καθαρά χαρτιά, όχι τα σηµαδεµένα χαρτιά. 
Αυτιάς: Ένα λεπτό, πάει η Ν∆ στο συνέδριο µε σηµαδεµένα χαρτιά; 
Ψωµιάδης: Καλά, µε συγχωρείτε, τώρα…. 
Αυτιάς: Όχι, ένα λεπτό, από εσάς θέλω να το ακούσω. Από τον άνθρωπο ο οποίος 
εκφράζει αυτή τη στιγµή τη Ν∆ στην πλήρη της διάσταση. 
Ψωµιάδης: Καταρχάς, τι είπε ο κ. Κεφαλογιάννης; 
Αυτιάς: Ο κ. Κεφαλογιάννης είπε και θέλω το σχόλιό σας…  
Ψωµιάδης: Μονάρχες ήταν πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη… 
Αυτιάς: Ο Καραµανλής λειτουργούσε σαν µονάρχης λέει ο κ. Κεφαλογιάννης. Χρόνια 
σύµβουλος του κ. Καραµανλή. 
Ψωµιάδης: Θα φτάσω. Μονάρχες ήταν πολλοί από τους κυβερνητικούς. Πολλοί από 
τους διορισµένους δηµόσιους λειτουργούς. Μονάρχες τελικά ήταν αυτοί που ήταν γύρω 
από τον Καραµανλή. Στον Καραµανλή δυστυχώς δεν φτάναν τα µηνύµατα. Όταν εγώ 
επί 2 χρόνια ζητούσα να δω τον κ. Καραµανλή και κάποιοι δεν µου το επέτρεπαν, να το 
αποτέλεσµα! Τραγικοί απεδείχθησαν αυτοί, όχι γραφικός εγώ. Τραγικοί και σήµερα 
είναι εξαφανισµένοι. Ή σήµερα, όπως είπε και η κ. Βούλτεψη κάθονται στο τραπέζι της 
οργανωτικής επιτροπής. Έλεος βρε παιδιά! Έλεος! Εγώ δεν ήµουν µέλος αυτής της 
εγκληµατικής οµάδας. Άλλοι! Και διεκδικούν θέσεις τώρα. 
Αυτιάς: Ώπα! Εγκληµατική οµάδα; 
Ψωµιάδης: Αντιλαµβάνεσαι ότι αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, σήµερα δεν θα 
δάκρυζε, θα έκλαιγε για την κατάντια, κανείς δεν αγαπάει αυτήν την παράταξη, όλοι 
κοιτάν το τοµάρι τους. Τον λαό κανείς δεν τον υπολογίζει. Χειροκροτητές, 
νεροκουβαλητές. Όχι, κύριοι. Θα µπούµε µπροστά, θα κάνουµε την επανάσταση. 
Επανάσταση χρειάζεται η Ν∆. Από την αρχή, ανασυγκρότηση.    
Αυτιάς: Είπατε «εγκληµατική οµάδα»… 
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Ψωµιάδης: Εγκληµατική! Με 10 µονάδες, µε 10 µονάδες, εγκληµατική πολιτική οµάδα! 
Με 10 µονάδες! ∆εν έχουν απολογηθεί για τις ευρωεκλογές, για τις εθνικές εκλογές, 
κριτική δεν έγινε, πού πάµε; Να βγάλουµε αρχηγό; Το πρόβληµά µας είναι ο αρχηγός; 
Η ιδεολογία µας; Εγώ δεν ξέρω τι είµαι. Μεσαίος; Ακραίος; Κεντρώος; Κεντροδεξιός; 
Φιλελεύθερος; Νεοφιλελεύθερος; Τι είµαι; Να µην έχουµε θέσεις, να µην έχουµε 
ιδεολογία, να µην έχουµε πολιτική. 
Αυτιάς: Αυτή η οµάδα έχει όνοµα; Έχει πρόσωπο αυτή η οµάδα; Πήγες και κάθισες σε 
αυτά τα πρόσωπα όµως για να υποβάλλεις υποψηφιότητα. Γιατί δεν είπες «εγώ δεν 
κάθοµαι σε αυτούς που οδήγησαν την Ν∆»…; 
Ψωµιάδης: Οι περισσότεροι συµµετείχαν σε αυτήν την οµάδα! Είτε υπουργοί, είτε 
γραµµατείς, είτε πρόεδροι, είτε διοικητές, είτε χανουµάκια, είτε πρίγκιπες, είτε  µπέηδες, 
εµείς µατώσαµε, µάτωσε η ψυχή µου σε αυτήν την παράταξη για τον Καραµανλή. Τι 
έκανε ο κ. Καραµανλής για τον Ψωµιάδη;  
Αυτιάς: Σας ακούω πολύ θυµωµένο, πολύ οργισµένο…  
Ψωµιάδης: Θυµωµένος γιατί αγαπώ, πονώ και τον Καραµανλή και την παράταξη και 
τον κόσµο αυτό. 
Αυτιάς: Γιατί δεν µπήκες στην…  
Ψωµιάδης: Τα λέµε είκοσι µήνες, τα λέµε είκοσι µήνες, κύριε Αυτιά; Πόσους µήνες τα 
λέµε; 
Αυτιάς: Όταν εµφανιστήκατε µπροστά σε αυτήν την οµάδα που οργανώνει τώρα το 
συνέδριο έπρεπε να τους πείτε, κύριοι επειδή έχει αποτύχει, παραιτηθείτε, αναθέστε σε 
10 παιδιά της ΟΝΝΕ∆ καθαρά, ξάστερα, χωρίς κανένα λεκέ επάνω τους και µόνο µε 
αυτά τα παιδιά θα τραβήξω εγώ στο συνέδριο. 
Ψωµιάδης: Τι έχουµε κάνει για την ΟΝΝΕ∆, τι κάναµε για αυτά τα παιδιά, τα παιδιά 
του 80, τι κάνουµε για την ελληνική νεολαία; Τα παιδιά πεθαίνουν στους δρόµους και 
δε µίλησε κανένας προεκλογικά για τα κοινωνικά προβλήµατα, για την κατάντια των 
αξιών, για τα ναρκωτικά, για την νεολαία, τι κάναµε; Μιλάµε για τα οικονοµικά, ποια 
οικονοµικά κύριε Αυτιά, άσε µε να µιλήσω τώρα. Για ποια οικονοµικά; Από το 74 
καλείται ο ελληνικός λαός να καλύψει τα ελλείµµατα  τα οικονοµικά. Ο λαός ευθύνεται; 
Και ακούω τώρα αυξήσεις. Αυτά τα ψίχουλα που θα πάρει ο ελληνικός λαός µπαίνουµε 
γενναία, µε γενναιότητα όλοι µπροστά. Όλα τα κόµµατα να συµφωνήσουν για µια 
µεγάλη, δυνατή, µεγάλη αύξηση για τον ελληνικό λαό. Μιλάµε για τα stage αυτές τις 
µέρες. Ποια stage; 380 ευρώ το µήνα; Και τα παιδιά αυτά αύριο θα µείνουν στον 
δρόµο; Ακούσατε τις προάλλες τον κύριο Πιπερόπουλο. Εχθές ήµουν µε τον κ. 
Πιπερόπουλο. Η Ν∆ θέλει µια ψυχανάλυση. Να πάρει έναν κοινωνιολόγο να µιλήσουν 
αυτοί που θέλουν να ηγηθούν της Ν∆. Για αυτό σας είπα: δεν ξέρω αν συµµετέχω, δεν 
ξέρω αν είµαι µέλος αύριο της Ν∆. Κουράστηκα να µατώνω για ανθρώπους που δεν 
είναι άξιοι.   
Αυτιάς: Σας βλέπω να είστε έτοιµος να καταγγείλετε την οργανωτική επιτροπή 
συνεδρίου και να τα βροντήξετε. Έχω αυτήν την αίσθηση… 
Ψωµιάδης: Εγώ σας είπα, να ηγηθεί µετά το έκτακτο συνέδριο ως προεδρεύων ο 
∆ηµήτρης ο Σιούφας. Για 1,2,3 µήνες. Να µπούµε και να κάνουµε όλες τις διαδικασίες 
για να βγούµε νικητές από αυτό το συνέδριο το τακτικό, αλλιώς θα πάµε σε βαθιά 
κρίση. Κραδασµοί, αναταράξεις, δεν το καταλαβαίνετε; 
Αυτιάς: Το θέµα είναι να το καταλάβουν και όλοι αυτοί που τώρα ζητούν την ψήφο των 
απλών Ν∆κρατών οι οποίοι ξέρετε πολύ καλά ότι πονάνε, κύριε Ψωµιάδη. Ότι είναι 
ιδιαίτερα λυπηµένοι. 
Ψωµιάδης: Μπορώ να µου επιτρέψετε να πάω να εγκαινιάσω ένα σχολείο, σχολείο για 
το οποίο εγώ µάτωσα να φέρω χρήµατα στους δηµάρχους και οι δήµαρχοι 
προσκύνησαν την Αθήνα κυρία Βούλτεψη. Καταλάβατε; 
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Αυτιάς: Ποιους προσκύνησαν;  Ποιους; 
Ψωµιάδης: Εγώ έφερα χρήµατα στην Θεσσαλονίκη, δεν φέρανε αυτοί. 
Αυτιάς: Προσκύνησαν τους άλλους υποψήφιους; Τους 3; 
Ψωµιάδης: Και οπωσδήποτε, όταν χρειάζεται 50 υπογραφές και συγκεντρώσεις 500 
υπογραφές, αντιλαµβάνεσαι τι συµβαίνει. 
Αυτιάς: Αυτοί σας έπαιρναν τηλέφωνο και σας λέγανε µη βάζεις υποψηφιότητα; 
Ψωµιάδης: Όχι, σας είπα: επιχειρηµατίες, εκδότες, δηµοσιογράφοι, στελέχη άλλα. 
Αυτιάς: ∆ηµοσιογράφοι αθηναϊκών εφηµερίδων σας τηλεφώνησαν και σας είπαν «µην 
βάζεις υποψηφιότητα Παναγιώτη Ψωµιάδη»; 
Ψωµιάδης: Ναι, από αυτούς που είναι µεταµφιεσµένοι 365 µέρες και έχουν ένα έργο, 
εκτελούν µια αποστολή. Εγώ ντύθηκα Ζορό και θα ξαναντυθώ Ζορό, γιατί έναν Ζορό 
θέλει η Ελλάδα, έναν Τσε Γκεβάρα θέλει η Ελλάδα.  
Αυτιάς: Θα κάνεις πίσω καθόλου στην υπόθεση αυτή; 
Ψωµιάδης: Αφήστε µε λίγο τις επόµενες ηµέρες διότι αν νοµίζει ο κ. Σιούφας ότι 
συγκεντρώνονται έτσι οι υπογραφές, µέσα σε δύο µέρες τώρα δεν υπάρχουν 
καταστάσεις, πάµε σε συνέδριο χωρίς αν έχουµε καταστάσεις; Χωρίς να ξέρουµε ποιοι 
δικαιούνται να συµµετέχουν; Τι είναι αυτά που λέτε; Και σε δυο  µέρες θα κάνουν, τι θα 
κάνουν; 
Αυτιάς: Μέσα σε δυο µέρες λοιπόν εσείς πρέπει να συγκεντρώσετε και τα άτοµα και να 
δείτε και  ποιοι είναι; 
Ψωµιάδης: Μα υπογραφές τις έχω συγκεντρώσει, από την άλλη Ελλάδα, από την άλλη 
Ελλάδα. 
Αυτιάς: Άρα τους 50 τους έχετε. 
Ψωµιάδης: Τους έχω, αλλά δεν είναι φρόνιµο, καταλάβατε; Γιατί τέτοια πίεση; Μήπως 
κατευθυνόµαστε κάπου; 
Αυτιάς: Οι άλλοι υποψήφιοι γιατί δεν έχουν αντιδράσει κύριε νοµάρχα; 
Ψωµιάδης: Τις είχαν τις καταστάσεις προ πολλού. 
Αυτιάς: Ώπα! Ένα λεπτό! Αυτό είναι σοβαρό που λέτε! 
Ψωµιάδης: Γιώργη, δεν προλαβαίνω, πρέπει  να πάω να εγκαινιάσω και ένα σχολείο. 
Αυτιάς: Λοιπόν, να πάτε να εγκαινιάσετε το σχολείο, εγώ κρατάω όλα αυτά τα 
σηµαντικά τα οποία λέτε. Ακούστε, κ. Ψωµιάδη και θέλω να σας πει µια καληµέρα ένα 
από τα πιο σηµαντικά, ιστορικά στελέχη της Ν∆ σε λίγο θα είναι µαζί µας. Και αυτός 
είναι ο πάλαι ποτέ αρχηγός της ΟΝΝΕ∆, ο κ. Μιχαλολιάκος. Ελάτε, κύριε 
Μιχαλολιάκο. Ελάτε, ένα λεπτό να πείτε µια καληµέρα. 
Ψωµιάδης: Εγώ υποκλίνοµαι στο µεγαλείο του ανθρώπου Βασίλη Μιχαλολιάκου. Όταν 
ο Μιχαλολιάκος έµπαινε µπροστά έτρεµαν τα πεζοδρόµια, δεν υπήρχε απέναντί µας 
κανένας. Ο Μχαλολιακος έχει δώσει ένα κοµµάτι της ζωής του και αυτός και η 
οικογένειά του, µε σεβασµό τον ευχαριστώ για αυτά που έκανε για την Ν∆ είτε ως 
νεολαίος, είτε ως πολιτικός είτε ως υπουργός. Από τους πολύ καλούς υπουργούς. Από 
εκεί και πέρα επιτρέψτε µου, δεν θέλω να ανοίξω συζήτηση πάλι από την αρχή, ο 
Βασίλης θα τα πει. 
Αυτιάς: Ένα σχόλιο θα κάνει. Κύριε Μιχαλολιάκο, είπε ο κ. Ψωµιάδης ότι η Ν∆ πάει 
σε συνέδριο µε σηµαδεµένη τράπουλα. Εκτιµάτε και εσείς το ίδιο; 
Μιχαλολιάκος: Εγώ να πω ότι εκτιµώ και αγαπώ πολύ τον Παναγιώτη Ψωµιάδη, όχι 
για αυτά που είπε αλλά για αυτά που έχει κάνει και για τους αγώνες που δίνει. Είναι 
ένας αυθεντικός αγωνιστής της παράταξης, διαχρονικός, γόνιµος και χρήσιµος. Θα 
συµφωνήσω µόνο εν µέρει. Ορισµένοι επιχειρούν να οδηγήσουν την Ν∆ σε σηµαδεµένο 
συνέδριο. Αλλά θα αποτύχουν. 
Αυτιάς: Ένα λεπτό! Είπατε ορισµένοι…  
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Ψωµιάδης: Κύριε Αυτιά,  δεν είναι δυνατόν, µε περιµένουν παιδάκια εγώ θα πρότεινα 
ακόµη και για πρόεδρο  τον κ. Μιχαλολιάκο. 
Αυτιάς: Α, είναι άλλη ιστορία αυτή τώρα. 
Ψωµιάδης: Τι θέλει η Ν∆; Θέλει έναν επαναστάτη, έναν επαναστάτη θέλει. Να’ στε 
καλά, Βασίλη να’ σαι καλά. 
Μιχαλολιάκος: Να’ σαι καλά Παναγιώτη. 
Αυτιάς: Καλή σας µέρα κ. Ψωµιάδη, ευχαριστώ πολύ. 
 
Β. Κατά την διάρκεια της εκποµπής της 13.10.2009, προβλήθηκαν τα εξής: 
Αυτιάς: Θύµωσε ο Ψωµιάδης, χθες που ήταν εδώ, ε; 
Συµπαρουσιάστρια: Γιατί; 
Αυτιάς: Θύµωσε; Έλα να πάρουµε µια γεύση. ∆υο λεπτά είναι εκεί που χτύπαγε µικρόφωνα, 
χάλαγε τον κόσµο, πάµε  ελάτε. 
Ψωµιάδης: Μονάρχες ήταν πολλοί από τους κυβερνητικούς. Πολλοί από τους διορισµένους 
δηµόσιους λειτουργούς. Μονάρχες τελικά ήταν αυτοί που ήταν γύρω από τον Καραµανλή. Στον 
Καραµανλή δυστυχώς δεν φτάναν τα µηνύµατα. Όταν εγώ επί 2 χρόνια ζητούσα να δω τον κ. 
Καραµανλή και κάποιοι δεν µου το επέτρεπαν, να το αποτέλεσµα! Τραγικοί απεδείχθησαν 
αυτοί, όχι γραφικός εγώ. Τραγικοί και σήµερα είναι εξαφανισµένοι. Ή σήµερα, όπως είπε και η 
κ. Βούλτεψη κάθονται στο τραπέζι της οργανωτικής επιτροπής. Έλεος βρε παιδιά! Έλεος! Εγώ 
δεν ήµουν µέλος αυτής της εγκληµατικής οµάδας. Άλλοι! Και διεκδικούν θέσεις τώρα. 
Ψωµιάδης: Αντιλαµβάνεσαι ότι αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, σήµερα δεν θα 
δάκρυζε, θα έκλαιγε για την κατάντια, κανείς δεν αγαπάει αυτήν την παράταξη, όλοι κοιτάν το 
τοµάρι τους. Τον λαό κανείς δεν τον υπολογίζει. Χειροκροτητές, νεροκουβαλητές. Όχι, κύριοι. 
Θα µπούµε µπροστά, θα κάνουµε την επανάσταση. Επανάσταση χρειάζεται η Ν∆. Από την αρχή, 
ανασυγκρότηση.    
Αυτιάς: Ε, σε αυτό έχει δίκιο ο Παναγιώτης ο Ψωµιάδης. 
Ψωµιάδης: Εγκληµατική! Με 10 µονάδες, µε 10 µονάδες, εγκληµατική πολιτική οµάδα! Με 10 
µονάδες! ∆εν έχουν απολογηθεί για τις ευρωεκλογές, για τις εθνικές εκλογές, κριτική δεν έγινε, 
πού πάµε; Να βγάλουµε αρχηγό; Το πρόβληµά µας είναι ο αρχηγός; Η ιδεολογία µας; Εγώ δεν 
ξέρω τι είµαι. Μεσαίος; Ακραίος; Κεντρώος; Κεντροδεξιός; Φιλελεύθερος; Νεοφιλελεύθερος; 
Τι είµαι; Να µην έχουµε θέσεις, να µην έχουµε ιδεολογία, να µην έχουµε πολιτική. 
Αυτιάς: Αυτή είναι η εξέλιξη που µας δίνει ο Παναγιώτης ο Ψωµιάδης… 
Ψωµιάδης: Οι περισσότεροι συµµετείχαν σε αυτήν την οµάδα! Είτε υπουργοί, είτε γραµµατείς, 
είτε πρόεδροι, είτε διοικητές, είτε χανουµάκια, είτε πρίγκιπες, είτε  µπέηδες, εµείς µατώσαµε, 
µάτωσε η ψυχή µου σε αυτήν την παράταξη για τον Καραµανλή. Τι έκανε ο κ. Καραµανλής για 
τον Ψωµιάδη;  
Αυτιάς (σε full screen): Αλήθεια, τι έκανε ο κ. Καραµανλής για τον Ψωµιάδη; Πήρατε µια 
γεύση των όσων είπε χθες φίλες και φίλοι ο Παναγιώτης ο Ψωµιάδης ο οποίος πρότεινε  
Μιχαλολιάκο, Μιχαλολιάκος πρότεινε άλλους και καταλαβαίνετε τι σηµαίνει η εξέλιξη.  
 
Γ. Κατά την διάρκεια της εκποµπής της 14.10.2009, προβλήθηκαν τα εξής: 
Αυτιάς: Ένα λεπτό! Τι θέλει να πει ο νοµάρχης από την Θεσσαλονίκη από το στούντιο; Κάτι 
θέλει να πει. Τι θέλετε να πείτε, κύριε νοµάρχα! Υπάρχει κάτι που πρέπει  να πούµε τώρα; 
Ψωµιάδης: Μονάρχες ήταν πολλοί από τους κυβερνητικούς. Πολλοί από τους διορισµένους 
δηµόσιους λειτουργούς. Μονάρχες τελικά ήταν αυτοί που ήταν γύρω από τον Καραµανλή. Στον 
Καραµανλή δυστυχώς δεν φτάναν τα µηνύµατα. Όταν εγώ επί 2 χρόνια ζητούσα να δω τον κ. 
Καραµανλή  
Αυτιάς: Ναι… 
Ψωµιάδης: και κάποιοι δεν µου το επέτρεπαν,  
Αυτιάς: Ναι.. 
Ψωµιάδης: να το αποτέλεσµα! Τραγικοί απεδείχθησαν αυτοί, όχι γραφικός εγώ. Τραγικοί και 
σήµερα είναι εξαφανισµένοι.  
Αυτιάς: Ποιοι; 
Ψωµιάδης: Ή σήµερα, όπως είπε και η κ.  
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Αυτιάς: Ναι…Βούλτεψη 
Ψωµιάδης: Βούλτεψη κάθονται στο τραπέζι της οργανωτικής επιτροπής. Έλεος βρε παιδιά! 
Έλεος! Εγώ δεν ήµουν µέλος αυτής της εγκληµατικής οµάδας. Άλλοι! Και διεκδικούν θέσεις 
τώρα. 
Αυτιάς: Ένα λεπτό! Εγκληµατική οµάδα; Είναι σοβαρό! 
Ψωµιάδης: Αντιλαµβάνεσαι ότι αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής,  
Αυτιάς: Ναι… 
Ψωµιάδης: …σήµερα δεν θα δάκρυζε, θα έκλαιγε για την κατάντια, κανείς δεν αγαπάει αυτήν 
την παράταξη, όλοι κοιτάν το τοµάρι τους. Τον λαό κανείς δεν τον υπολογίζει. Χειροκροτητές, 
νεροκουβαλητές. Όχι, κύριοι. Θα µπούµε µπροστά, θα κάνουµε την επανάσταση. Επανάσταση 
χρειάζεται η Ν∆. Από την αρχή, ανασυγκρότηση.    
Αυτιάς: Βαρύ αυτό βέβαια, έτσι; Εγκληµατική οµάδα και ανασυγκρότηση όπως λέτε. 
Ψωµιάδης: Εγκληµατική! Με 10 µονάδες, µε 10 µονάδες, εγκληµατική πολιτική οµάδα! Με 10 
µονάδες! ∆εν έχουν απολογηθεί για τις ευρωεκλογές, για τις εθνικές εκλογές, κριτική δεν έγινε, 
πού πάµε; Να βγάλουµε αρχηγό; Το πρόβληµά µας είναι ο αρχηγός; Η ιδεολογία µας; Εγώ δεν 
ξέρω τι είµαι. Μεσαίος; Ακραίος; Κεντρώος; Κεντροδεξιός; Φιλελεύθερος; Νεοφιλελεύθερος; 
Τι είµαι; Να µην έχουµε θέσεις, να µην έχουµε ιδεολογία, να µην έχουµε πολιτική. 
Αυτιάς: Αυτό είναι σηµαντικό που λέτε το να µην υπάρχει ιδεολογία.  
Ψωµιάδης: Οι περισσότεροι συµµετείχαν 
Αυτιάς: Ναι! 
Ψωµιάδης: Οι περισσότεροι συµµετείχαν σε αυτήν την οµάδα! Είτε υπουργοί, είτε γραµµατείς,  
Αυτιάς: Ονόµατα, όµως! 
Ψωµιάδης: είτε πρόεδροι, είτε διοικητές, είτε χανουµάκια, είτε πρίγκιπες, είτε  µπέηδες, εµείς 
µατώσαµε, µάτωσε η ψυχή µου σε αυτήν την παράταξη για τον Καραµανλή. Τι έκανε ο κ. 
Καραµανλής για τον Ψωµιάδη;  
Αυτιάς (σε full screen): Αλήθεια, τι έκανε ο κ. Καραµανλής για τον Ψωµιάδη; Έκρηξη λοιπόν  
Ψωµιάδη, φίλες και φίλοι, απογοητευµένος όπως αντιλαµβάνεστε και  µε το δίκιο του, αυτή 
είναι η πραγµατικότητα. 
 
∆. Κατά την διάρκεια της εκποµπής της 15.10.2009, προβλήθηκαν τα εξής: 
Αυτιάς: Τι θέλει ο κ. Ψωµιάδης παιδιά; Τι ακριβώς θέλετε κ. νοµάρχα; Καληµέρα! Πού είναι ο 
νοµάρχης, παιδιά; Θέλει κάτι; Ε; 
Ψωµιάδης: Μονάρχες ήταν πολλοί από τους κυβερνητικούς. Πολλοί από τους διορισµένους 
δηµόσιους λειτουργούς. Μονάρχες τελικά ήταν αυτοί που ήταν γύρω από τον Καραµανλή. Στον 
Καραµανλή δυστυχώς δεν φτάναν τα µηνύµατα. Όταν εγώ επί 2 χρόνια ζητούσα να δω τον κ. 
Καραµανλή και κάποιοι δεν µου το επέτρεπαν, να το αποτέλεσµα! Τραγικοί απεδείχθησαν 
αυτοί, όχι γραφικός εγώ. Τραγικοί και σήµερα είναι εξαφανισµένοι. Ή σήµερα, όπως είπε και η 
κ. Βούλτεψη  
Αυτιάς: Βούλτεψη… 
Ψωµιάδης: κάθονται στο τραπέζι της οργανωτικής επιτροπής. Έλεος βρε παιδιά! Έλεος! Εγώ 
δεν ήµουν µέλος αυτής της εγκληµατικής οµάδας. Άλλοι! Και διεκδικούν θέσεις τώρα. 
Αυτιάς: Ε, όχι και εγκληµατική οµάδα! 
Ψωµιάδης: Αντιλαµβάνεσαι ότι αν ζούσε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής,  
Αυτιάς: Ναι…τι θα γινότανε; 
Ψωµιάδης: σήµερα δεν θα δάκρυζε, θα έκλαιγε για την κατάντια, κανείς δεν αγαπάει αυτήν την 
παράταξη, όλοι κοιτάν το τοµάρι τους. Τον λαό κανείς δεν τον υπολογίζει. Χειροκροτητές, 
νεροκουβαλητές. Όχι, κύριοι. Θα µπούµε µπροστά, θα κάνουµε την επανάσταση. Επανάσταση 
χρειάζεται η Ν∆. Από την αρχή, ανασυγκρότηση.    
Αυτιάς: Ε, δεν έχετε και άδικο τώρα σε αυτό. Επανάσταση και ανασυγκρότηση λέτε, ε; 
Ψωµιάδης: Εγκληµατική! Με 10 µονάδες, µε 10 µονάδες, εγκληµατική πολιτική οµάδα! Με 10 
µονάδες! ∆εν έχουν απολογηθεί για τις ευρωεκλογές, για τις εθνικές εκλογές, κριτική δεν έγινε, 
πού πάµε; Να βγάλουµε αρχηγό; Το πρόβληµά µας είναι ο αρχηγός; Η ιδεολογία µας; Εγώ δεν 
ξέρω τι είµαι. Μεσαίος; Ακραίος; Κεντρώος; Κεντροδεξιός; Φιλελεύθερος; Νεοφιλελεύθερος; 
Τι είµαι; Να µην έχουµε θέσεις, να µην έχουµε ιδεολογία, να µην έχουµε πολιτική. 
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Αυτιάς: Έτσι είναι, έτσι είναι. Πες του και άλλα! 
Ψωµιάδης: Οι περισσότεροι συµµετείχαν σε αυτήν την οµάδα! Είτε υπουργοί, είτε γραµµατείς, 
είτε πρόεδροι, είτε διοικητές, είτε χανουµάκια, είτε πρίγκιπες, είτε  µπέηδες,  
Αυτιάς: Πάµε στα τηλέφωνα τώρα! 
Ψωµιάδης: εµείς µατώσαµε, µάτωσε η ψυχή µου σε αυτήν την παράταξη για τον Καραµανλή. Τι 
έκανε ο κ. Καραµανλής για τον Ψωµιάδη;  
Αυτιάς (σε full screen): Αλήθεια, τι έκανε; Εδώ είναι το θέµα λοιπόν. Είδατε αυτήν την έκρηξη 
του Παναγιώτη του Ψωµιάδη. Σήµερα, γιατί δείξαµε τον Παναγιώτη; Γιατί σήµερα  θα 
ανακοινώσει επισήµως την υποψηφιότητά του και βέβαια είδατε τα µαχαίρια πώς πέφτουν από 
κάτω, ε; 
 
 
Κατά τη διάρκεια της πρωινής εκποµπής του τηλεοπτικού σταθµού της 12.10.2009 
προβλήθηκε ζωντανή συνοµιλία σε παράθυρα, του τηλεπαρουσιαστή µε τον δήµαρχο 
Θεσσαλονίκης.  ΄Όµως και κατά τις επόµενες τρεις µέρες, κατά τη διάρκεια της αυτής 
πρωινής εκποµπής, προβλήθηκε και πάλι ζωντανή συνοµιλία των αυτών δύο 
προσώπων, ενώ τοιαύτη ζωντανή συνοµιλία δεν έλαβε χώρα αλλά απλώς προβλήθηκε 
ο τηλεπαρουσιαστής µε διαφορετική εκάστοτε ενδυµασία και η εικόνα και οµιλία του 
δηµάρχου όπως είχε κατά την πρώτη εκποµπή.   ∆εν πρόκειται περί αστειότητος όπως 
ισχυρίστηκε ο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθµού.  Κατά την προαναφερθείσα 
διάταξη του νόµου η µετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής και κατά τις ως 
άνω τρεις τελευταίες εκποµπές η εν λόγω διάταξη παραβιάστηκε.    Για την εν λόγω 
εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση 
της συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης, η Εύη ∆εµίρη και 
η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 ευρώ. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL. την διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως η µετάδοση των γεγονότων από τον τηλεοπτικό σταθµό να είναι 
αληθής, ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ώστε να µην δηµιουργούν σύγχυση, µε 
απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.  
 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η Μαρτίου 2010. 
  
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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