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Σήµερα ηµέρα ∆ευτέρα 26 Φεβρουαρίου  2007 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα 
µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, 
Νέστορας Κουράκης, Κωνσταντίνος Τσουράκης. Απών ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης. 

 
 

Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού FLASH ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Νοµού Καστοριάς 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 6η Φεβρουρίου 2006. 

 
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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. 
 
ΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 2 και 12 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίον κάθε σταθµός 
υποχρεούται να µεταδίδει διαρκώς το λογότυπό του (σήµα). 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο  9 παρ. 1  εδ. β και 2 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο η άρνηση 
ενός προσκεκληµένου να συµµετάσχει σε ειδησεογραφική εκποµπή δεν θα πρέπει να 
µεταδίδεται συνοδευοµένη από δυσµενή για το πρόσωπο αυτό σχόλια, ενώ εξάλλου 
τα πρόσωπα που αναφέρονται σε εκποµπές πρέπει να απολαµβάνουν δίκαιης, ορθής 
και αξιοπρεπούς συµπεριφοράς. 
 
IV. Το άρθρο 8 παρ. 3 εδ. α και β του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο όλα τα 
τηλεοπτικά προγράµµατα (εκτός των διαφηµιστικών µηνυµάτων και των µηνυµάτων 
τηλεπώλησης) κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της δυσµενούς 
επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στην προσωπικότητα και στην εν 
γένει ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων.  Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί 
ένα ειδικό σύµβολο ή ηχητικό σήµα, το οποίο µεταδίδεται επί της οθόνης σε όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος ή σε καθορισµένο τµήµα αυτής και σε ανάλογη ζώνη 
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εκποµπής, όπως ορίζει η υπ΄αριθµ. 6138/Ε/17.3.2000 απόφαση του Υπουργού Τύπου 
και Μ.Μ.Ε. 

 
V. 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 και των ισχυρισµών του τηλεοπτικού σταθµού 
FLASH ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Νοµού Καστοριάς, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία προγράµµατος του 
σταθµού, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 
 
Α. ∆ελτίο ειδήσεων της 19.10.2006  
Παρουσιάστρια: Ιωάννα Λούσιου 
Τα θέµατα του δελτίου κατανέµονται ως εξής:   
- 00΄:37΄΄-03΄:42΄΄ Συνέντευξη τύπου του υποψηφίου νοµάρχη Κοζάνης, Γ. 
Αποστολίδη  
- 03΄:43΄΄-06΄:30΄΄  Επίσκεψη του υποψηφίου δηµάρχου Πτολεµαϊδας Π. Λόφτσαλη 
στην εταιρεία Savel  
- Στις 06΄:31΄΄ η παρουσιάστρια αναφέρεται εκτενώς στον καταγγέλλοντα: «Να 
παραµείνουµε στην Πτολεµαϊδα. Μαζί µας στο στούντιο έχουµε τη συνάδελφο, τη 
Σοφία την Ηλιοπούλου µε την οποία θα σχολιάσουµε τη στάση του ενός εκ των δύο 
υποψηφίων δηµάρχων του κ. Τσιούµαρη Γρηγόρη µετά από πρόσκλησή µας για µια 
τηλεοπτική δηµόσια εµφάνιση µαζί µε τον συνυποψήφιο του, τον κ. Λόφτσαλη».  
(Η οθόνη χωρίζεται στη µέση. Στην αριστερή πλευρά βλέπουµε την παρουσιάστρια 
και στη δεξιά την κ. Ηλιοπούλου. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι 
ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ Ο ΓΡ. ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ) 
Παρουσιάστρια: «Σοφία καλησπέρα. Καλώς ήρθες». 
κ. Ηλιοπούλου: «Καλησπέρα Γιάννα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές µας. Να 
πάρουµε λίγο τα πράγµατα µε τη σειρά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Όπως 
κάναµε εξαρχής και την πρώτη εβδοµάδα των εκλογών και τη δεύτερη Κυριακή, 
καλέσαµε όλους τους συνυποψήφιους αν επιθυµούν σε δηµόσιο διάλογο. ∆ικαίωµα 
τους βέβαια είναι να δεχθούν, δικαίωµά τους είναι και να αρνηθούν. Κάτι παρόµοιο 
κάναµε και τη δεύτερη Κυριακή, σε δεύτερο γύρο πάει ο δήµος της Πτολεµαϊδας 
µεταξύ του κ. Τσιούµαρη και του κ. Λόφτσαλη. Ο κ. Τσιούµαρης, όµως, αντέδρασε 
πολύ έντονα σε αυτή την πρόσκληση που του κάναµε. Να διαβάσουµε προτείνω την 
επιστολή που µας έστειλε σήµερα».      
Παρουσιάστρια: «Την απάντηση». 
κ. Ηλιοπούλου: «Έπειτα από δική µας πρόσκληση να προσέλθει σε debate µαζί µε 
τον συνυποψήφιο του».  
Παρουσιάστρια: «Καταρχάς να πούµε ότι η πρόσκληση έγινε στον κ. Τσιούµαρη την 
Τετάρτη γραπτώς, εγγράφως, ενώ τη ∆ευτέρα είχε γίνει προφορικά η ίδια πρόταση 
προς τον κ. Τσιούµαρη προκειµένου να έχει και τον χρόνο µπροστά του να 
προετοιµαστεί. Η πρόσκληση για το δηµόσιο διάλογο αφορά στο αυριανό βράδυ, στις 
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έντεκα η ώρα, η οποία και ισχύει βεβαίως η πρόσκληση και θα ισχύει µέχρι αύριο. 
Όποιος από τους δύο υποψηφίους θελήσει να έρθει στο στούντιο, θα έρθει και θα 
γίνει συζήτηση µε την παρουσία και των δύο ή απόντος του ενός. Θα το δούµε αυτό 
αύριο το βράδυ». 
κ. Ηλιοπούλου: «Θα δείξει λοιπόν. Θα διαβάσουµε την επιστολή και θα σχολιάσουµε 
παράλληλα. Μας προξενεί, λέει ο κ. Τσιούµαρης, πραγµατική έκπληξη η πρόσκλησή 
σας στο debate της Παρασκευής µε δεδοµένο ότι όπως καλά γνωρίζετε είναι 
προγραµµατισµένη για το απόγευµα της Παρασκευής η τελευταία προεκλογική 
οµιλία του δηµάρχου στην κεντρική πλατεία». 
Παρουσιάστρια: «Σοφία, µέχρι εδώ να σε σταµατήσω».  
κ. Ηλιοπούλου: «Ας τα πάρουµε σιγά-σιγά». 
Παρουσιάστρια: «Ας τα πάρουµε σιγά-σιγά. Λοιπόν… Πραγµατικά είναι 
προγραµµατισµένη για αύριο το βράδυ η κεντρική οµιλία του κ. Τσιούµαρη. Να 
υπενθυµίσουµε ότι και την προηγούµενη Παρασκευή, το βράδυ της Παρασκευής 
επίσης πραγµατοποιήθηκε η οµιλία του κ. Τσιούµαρη, δεν τον εµπόδισε όµως αυτό 
βεβαίως σε τίποτα να είναι εδώ στις έντεκα η ώρα το βράδυ και να γίνει η εκποµπή 
στον Flash κανονικά όπως είχαµε προγραµµατίσει. Είχε την εµφάνιση του ο κ. 
δήµαρχος την ίδια µέρα που είχε και την οµιλία του. Άρα δεν µπορώ να καταλάβω αν 
αυτό είναι µία υπεκφυγή και µία δικαιολογία, που πιθανότατα είναι αφού οι χρόνοι 
δεν συµπίπτουν, η οµιλία θα είναι οχτώ-οχτώµιση το βράδυ, µιλάµε για µία εκποµπή 
στις έντεκα η ώρα το βράδυ, δεν έχει καµία σχέση. Εκτός αυτού, όµως, έχουµε και 
κάποια πληροφόρηση ότι ο κ. Τσιούµαρης έχει προγραµµατίσει εµφάνιση σε άλλο 
τηλεοπτικό δίκτυο την ίδια ώρα και µάλιστα αφού έγινε η δική µας πρόσκληση και 
µετά. Κάτι βέβαια που σηµαίνει ότι καµία σχέση το γεγονός ότι είναι η προεκλογική 
οµιλία µε κάποια εµφάνιση αργότερα το ίδιο βράδυ σε κάποιο τηλεοπτικό δίκτυο». 
κ. Ηλιοπούλου: «Οπότε ως επιχείρηµα καταρρίπτεται χωρίς δεύτερη σκέψη». 
Παρουσιάστρια: «Πανηγυρικά. Τώρα αν ο κ. Τσιούµαρης αποφεύγει το δηµόσιο 
διάλογο, ένα δηµόσιο διάλογο που οφείλουν να τον κάνουν οι πολιτικοί άνδρες που 
διεκδικούν αυτή τη στιγµή να πάρουν τη τύχη µιας πόλης, συγκεκριµένα της 
Πτολεµαϊδας, στα χέρια τους τότε αυτό είναι δικό του θέµα. Αλλά ας βγει ξεκάθαρα 
να πει ότι δεν θέλω το δηµόσιο διάλογο. Παρακολουθήσαµε πολλούς µονολόγους του 
κ. Τσιούµαρη. Ε, ας γίνει και κάποιος διάλογος».                      
κ. Ηλιοπούλου: «Έτσι. Και όπως είπαµε εξαρχής θα µπορούσε να το αρνηθεί. ∆εν θα 
πιέζαµε παραπάνω. Ήτανε µία και τυπική αν θέλετε πρόσκληση. Από εκεί και πέρα η 
στάση του είναι κάπως παράδοξη σε αυτή τη συγκεκριµένη στιγµή. Συνεχίζει ο κ. 
Τσιούµαρης λέγοντας ότι, ως εκ τούτου θεωρούµε την πρόσκληση άτυχη, καθώς δεν 
είναι δυνατόν να λαµβάνουµε µόλις δύο µέρες πριν ειδοποίηση για την εκποµπή 
χωρίς να υπάρχει κανενός είδους ενηµέρωση προηγουµένως».  
Παρουσιάστρια: «Λοιπόν… Καταρχάς είναι ψέµα το γεγονός ότι δεν υπήρξε άλλη 
ενηµέρωση. Όπως είπαµε και πριν προφορικά έγινε η πρόσκληση από τη ∆ευτέρα και 
εκτός αυτού οι δύο ηµέρες µιλάµε για ένα πολύ στενό χρονικό περιθώριο ούτως ή 
άλλως. Μιλάµε για µία Κυριακή σε άλλη Κυριακή. Οι δύο ηµέρες είναι ένας πολύ 
εύλογος χρόνος, ένα πολύ εύλογο χρονικό διάστηµα για να πραγµατοποιηθεί, για να 
καλεστεί µάλλον ένας υποψήφιος σε µία εκποµπή. ∆εν νοµίζω ότι χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο. Τι θέλει να κάνει ο κ. Τσιούµαρης. Από πότε θα ήθελε να το 
γνωρίζει. Πριν βγάλουµε τα αποτελέσµατα;»  
κ. Ηλιοπούλου: «Έτσι ακριβώς Γιάννα».  
Παρουσιάστρια: «∆εν µπορώ να καταλάβω τον όρο ατυχής πρόσκληση. ∆ηλαδή σε τι 
ήταν ατυχής η πρόσκλησή µας;»  
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κ. Ηλιοπούλου: «∆εν ξέρω. Αν τελικά ίσως δεν υπήρχε αυτή η πρόσκληση να 
προφασιζότανε το αντίθετο, ότι τελικά δεν ήταν καλεσµένος. Εµείς κάναµε το χρέος 
µας. Και θεωρήσαµε πραγµατικά ενδιαφέρον να έρθουν και οι δύο συνυποψήφιοι, να 
ανοίξουν τα χαρτιά τους και να µιλήσουν. ∆εύτερη Κυριακή. Τα πράγµατα είναι 
κρίσιµα και για τους δύο. Συνεχίζει ο κ. Τσιούµαρης και λέει: Παρακαλούµε επίσης 
στο πλαίσιο της ίσης µεταχείρισης να µας παραχωρήσετε ίσο χρόνο παρουσίας στις 
εκποµπές και στα δελτία ειδήσεων, προκειµένου να µπορέσουµε να παρουσιάσουµε 
τις προγραµµατικές θέσεις του συνδυασµού µας. Αν ανατρέξει ο κ. Τσιούµαρης στο 
αρχείο του Flash, θα δει όχι ένα και δύο αλλά δεκάδες αν όχι εκατοντάδες ρεπορτάζ 
που αφορούν στον ίδιο». 
Παρουσιάστρια: «Έτσι». 
κ. Ηλιοπούλου: «Οπότε δε νοµίζω να έχει το δικαίωµα και τη δικαιολογία…» 
Παρουσιάστρια: «…να λέει για ίση µεταχείριση. Καταρχάς νοµίζω ότι είχε πολύ 
χρόνο και του δώσαµε στη διάθεσή του πολύ χρόνο, ίσως περισσότερο και από τους 
συνυποψηφίους του, να αναλύσει όλες τις προγραµµατικές του θέσεις, να κάνει τον 
απολογισµό του έργου του… Τα ρεπορτάζ που προβάλλαµε ήταν ουκ ολίγα, είτε ως 
δήµαρχος είτε ως υποψήφιος του κ. Τσιούµαρη. Αυτόν τον όρο για την ίση 
µεταχείριση δεν µπορώ να την αντιληφθώ καθώς όχι απλά υπήρξε ίση µεταχείριση 
προς τον κ. Τσιούµαρη, ίσως και κάτι περισσότερο. Η συµπεριφορά του καναλιού 
µας απέναντι στον δήµαρχο την προηγούµενη τετραετία και τώρα υποψήφιο, κ. 
Τσιούµαρη, ήταν ιδιαίτερα προσεκτική όλο το χρονικό διάστηµα, ήταν ίση και 
αµερόληπτη. Όταν ο κ. Τσιούµαρης βαλλόταν πανταχόθεν από όλα τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, από όλους τους δηµοσιογράφους, από όλους τους πολιτικούς του 
εχθρούς, ο Flash είχε κρατήσει µία πολύ δίκαιη στάση απέναντι στον κ. Τσιούµαρη. 
∆είξαµε, προβάλλαµε τις θέσεις του, όταν κανένας άλλος δεν προέβαλλε τις θέσεις 
του γιατί πιστεύαµε ότι ως θεσµός ο δήµαρχος θα πρέπει να έχει το δικαίωµα 
τουλάχιστον να δίνει και τις απαντήσεις που θέλει σε όσους τον κατηγορούν και θα 
πρέπει εν πάση περιπτώσει να γίνονται κατανοητά κάποια πράγµατα, να φαίνονται 
και οι δύο πλευρές, να εµφανίζονται και οι δύο πλευρές. Και αυτό κάναµε. Και αυτό 
προσπαθούµε να κάνουµε και αύριο. ∆ηλαδή, καλούµε δύο υποψηφίους. Εννοείται 
και είναι σαφές ότι θα έχουν τον ίδιο χρόνο στη διάθεσή τους, να µπορέσουν να 
θέσουν τα επιχειρήµατά τους, να θέσουν τις προγραµµατικές τους θέσεις, ούτως ώστε 
να καταλάβει ο πολίτης ποια είναι η µία και ποια η άλλη πλευρά και να επιλέξει ποιον 
θεωρεί καταλληλότερο και καλύτερο». 
κ. Ηλιοπούλου: «Τι πιο φυσιολογικό».     
Παρουσιάστρια: «Τι πιο φυσιολογικό».                                          
κ. Ηλιοπούλου: «Μας προκαλεί επίσης, λέει ο κ. Τσιούµαρης, εντύπωση το γεγονός 
ότι δεν προβάλλατε τα εγκαίνια του ανθρωπολογικού και λαογραφικού µουσείου της 
Πτολεµαϊδας, ενός σηµαντικότατου γεγονότος, στον επίλογό του». 
Παρουσιάστρια: «Τι να πούµε…»  
κ. Ηλιοπούλου: «Τώρα, δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω». 
Παρουσιάστρια: «Καταρχάς, σύµφωνα µε τον νόµο απαγορεύεται η προβολή των 
έργων προεκλογικά. Αυτό είναι το δεδοµένο που υπάρχει. Πέραν αυτού, όµως, 
υπάρχει µία πρόταση την οποία θα κάνω σήµερα δηµοσίως στον κ. Τσιούµαρη. Να 
έρθει στο κανάλι µας, να του δώσουµε τη θέση του αρχισυντάκτη για να µας πει τι θα 
προβάλλουµε και τι δεν θα προβάλλουµε αφού θέλει να έχει λόγο στα ρεπορτάζ που 
προβάλλει ο Flash. Σαφώς δεν είµαστε ποτέ υποχρεωµένοι, αν κρίνουµε…» 
κ. Ηλιοπούλου: «Για κανέναν έτσι;»  
Παρουσιάστρια: «Έτσι. Εκτός αν τίθεται θέµα φυσικά δεοντολογίας και πρέπει να 
µιλήσει κάποιος…» 
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κ. Ηλιοπούλου: «Σίγουρα».  
Παρουσιάστρια: «…ή πρέπει να απαντήσει σε κάποιον. Μιλάµε για τα εγκαίνια ενός 
έργου, απαγορεύεται αυτού του είδους η προβολή προεκλογικά και αναρωτιέται 
ακόµη ο κ. Τσιούµαρης για ποιο λόγο δεν προβάλλαµε το συγκεκριµένο ρεπορτάζ; Η 
θέση του αρχισυντάκτη είναι ανοιχτή για σας κ. Τσιούµαρη. Ελάτε να τη καταλάβετε 
εάν και εφόσον βεβαίως δεν εκλεγείτε δήµαρχος».  
κ. Ηλιοπούλου: «Πάντως, Γιάννα, να πούµε ότι καλούµε εκ νέου τον κ. Τσιούµαρη 
να ανταποκριθεί αν θέλει στην πρόσκληση, µία τυπική υπόθεση, θα µπορούσε να 
λήξει χωρίς τόσο θόρυβο και χωρίς να εκτεθεί από µόνος του ο κ. Τσιούµαρης». 
Παρουσιάστρια: «∆εν βλέπω το λόγο για τον οποίο υπάρχει τέτοιου είδους άρνηση 
από την πλευρά του. Θα µπορούσε κάλλιστα να αρνηθεί, να πει ότι δεν επιθυµώ να 
συµµετέχω σε ένα δηµόσιο διάλογο, που και πάλι είναι σαν γεγονός απαράδεκτο, 
γιατί κάποια στιγµή πρέπει να γίνονται και διάλογοι Σοφία. Κάποια στιγµή πρέπει και 
οι δύο πλευρές να κάθονται σε ένα τραπέζι και να λένε τα προβλήµατα, να λένε τις 
απόψεις τους, να λένε τα προγράµµατά τους για να επιλέξει ο κόσµος. Γιατί φοβάται 
ο κ. Τσιούµαρης το δηµόσιο διάλογο;»  
κ. Ηλιοπούλου: «Σίγουρα, θέλω να σηµειώσω ότι ήτανε και µία πρόκληση και από 
την πλευρά του κ. Λόφτσαλη, όταν θεωρεί κάποιος τον εαυτό του ως ένα δυνατό και 
άξιο συνυποψήφιο δεν θα είχε και λόγο να αρνηθεί ένα δηµόσιο διάλογο. Είναι και οι 
δύο πολύ έντονες προσωπικότητες. Ο κ. Λόφτσαλης και χθες -αν θυµάµαι καλά-
έκανε και αυτός ανοιχτή πρόσκληση στον συνυποψήφιο του… Αναρωτιέµαι γιατί…» 
Παρουσιάστρια: «Αν ο κ. Τσιούµαρης θέλει να το βάλει στα πόδια, σε αυτήν την 
περίπτωση ας το κάνει αλλά η ευθύνη είναι δική του και οι πολίτες πρέπει να είναι 
γνώστες αυτής της κατάστασης προκειµένου να επιλέξουν. Στην τηλεφωνική µας 
γραµµή έχουµε τον Σωκράτη τον Μουτίδη, ο οποίος θα µας ενηµερώσει για την 
οµιλία του κ. Λόφτσαλη, που έγινε πριν από λίγη ώρα στην Πτολεµαϊδα (στην οθόνη 
παρουσιάζονται τρία παράθυρα: το ένα µε την παρουσιάστρια, το δεύτερο µε την κ. 
Ηλιοπούλου, και το τρίτο µε τη φωτογραφία του κ. Μουτίδη όπου αναγράφεται δίπλα 
το όνοµά του και ο τόπος που βρίσκεται: Πτολεµαϊδα) όπου νοµίζω ότι και πάλι έγινε  
µια αναφορά και µία πρόσκληση από την πλευρά του κ. Λόφτσαλη προς τον κ. 
Τσιούµαρη για ένα δηµόσιο ανοιχτό διάλογο. Σωκράτη καλησπέρα». 
κ. Μουτίδης: «Γιάννα, Σοφία, κυρίες και κύριοι καλησπέρα από την Πτολεµαϊδα, η 
οποία χορεύει από τη ∆ευτέρα σε έντονους προεκλογικούς ρυθµούς όσο πλησιάζουµε 
προς τις εκλογές του δεύτερου γύρου της Κυριακής. Θα φθάσω και σε αυτό που είπες 
εσύ Γιάννα… Πριν όµως θέλω λίγο να πούµε δυο πράγµατα για την οµιλία του κ. 
Λόφτσαλη, -σήµερα ήταν η βραδιά του άλλωστε- ο οποίος σε µία συγκέντρωση που 
τελείωσε γύρω στις οκτώ και µισή µε παλµό και δυναµική είπε και τις τελευταίες του 
κουβέντες, αν µπορώ να το πω έτσι, σχετικά µε την εκλογική αναµέτρηση του 
δεύτερου γύρου. Ο επικεφαλής του συνδυασµού Ώρα Πτολεµαϊδας ολοκλήρωσε την 
οµιλία του στις οχτώ και µισή το βράδυ, στην οποία άσκησε δριµεία κριτική στον νυν 
δήµαρχο και αντίπαλο του, τον Γρηγόρη Τσιούµαρη. Ο κ. Λόφτσαλης από την 
κεντρική πλατεία της Πτολεµαϊδας µίλησε για το τι θα πράξει αυτός και ο 
συνδυασµός του εφόσον αναδειχθούν νικητές σε όλους τους τοµείς. Μίλησε για την 
καθηµερινότητα, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, την κοινωνική µέριµνα, 
εξαπολύοντας συνέχεια τα βέλη του προς τον κ. Τσιούµαρη, κατηγορώντας τον για 
ανυπαρξία και ανικανότητα. Παρουσία των βουλευτών Ν∆ του νοµού Κοζάνης 
Μιχάλη Παπαδόπουλου και Νίκου Καρτσιώνη, ο κ. Λόφτσαλης απηύθυνε ανοιχτό 
κάλεσµα προς τους αντιπάλους του να τον στηρίξουν και να πορευθούν µαζί του 
όπως είπε για την επίλυση των προβληµάτων του δήµου. Και τέλος, να φτάσω σε 
αυτό που είπες Γιάννα, κλείνοντας την οµιλία του, κάλεσε σε ανοιχτό δηµόσιο 
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διάλογο και τον νυν δήµαρχο και συνυποψήφιο Γρηγόρη Τσιούµαρη, κατηγορώντας 
τον για δειλία και όπως είπε χαρακτηριστικά κρύβεται». 
Παρουσιάστρια: «Έτσι. Μάλιστα. Σωκράτη, να σε ευχαριστήσουµε πολύ». 
κ. Μουτίδης: «Καλό βράδυ». 
Παρουσιάστρια: «Καλό βράδυ».  
κ. Ηλιοπούλου: «Πάντως Γιάννα η Πτολεµαϊδα ζει πιο έντονα τη δεύτερη Κυριακή».  
Παρουσιάστρια: «Σίγουρα. ∆εδοµένο. Να πούµε ότι και ο κ. Λόφτσαλης, Σοφία να 
επαναλάβουµε ότι κατηγόρησε για δειλία τον κ. Τσιούµαρη, είπε ότι κρύβεται 
χαρακτηριστικά. (Η οθόνη χωρίζεται στη µέση. Στην αριστερή πλευρά βλέπουµε την 
παρουσιάστρια και στη δεξιά την κ. Ηλιοπούλου. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της 
οθόνης είναι ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ∆ΙΑΛΟΓΟ Ο ΓΡ. ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ) 
«Νοµίζω ότι εάν δεν εµφανιστεί ο κ. Τσιούµαρης πραγµατικά θα δώσει δικαίωµα και 
στον συνυποψήφιό του αλλά και σε όλους τους πολίτες να λένε κάτι ανάλογο. Να πω 
ότι έντεκα η ώρα αύριο το βράδυ, ο κ. Λόφτσαλης έχει ήδη απαντήσει θετικά, θα 
βρίσκεται στην Καστοριά, θα κάνουµε την εκποµπή, παρόντος ή απόντος του κ. 
Τσιούµαρη. Ελπίζουµε να αναθεωρήσει και ο ίδιος τις απόψεις του και να έρθει, να 
µη χρειαστεί να προβάλλουµε µαύρη καρέκλα αλλά πέραν αυτού να πούµε ότι καλό 
θα ήταν τουλάχιστον να µην κάνει κάποια άλλη εµφάνιση αν αποφασίσει να µην 
έρθει γιατί θα φανεί ακριβώς το τι γίνεται και στον κ. Τσιούµαρη και στην οµάδα του, 
που κάνει αυτού του είδους τις επιλογές. Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ και εσένα 
που ήσουνα κοντά µου».  
κ. Ηλιοπούλου: «Καλό βράδυ». 
Παρουσιάστρια: «Καλό βράδυ». 
Παρατήρηση: Κατά τη διάρκεια του δελτίου δεν εµφανίζεται το σήµα του 
τηλεοπτικού σταθµού ούτε σήµανση. Πριν την έναρξη και µετά τη λήξη καθώς και 
ανάµεσα στις διαφηµιστικές διακοπές προβάλλεται filler µε το λογότυπο του 
τηλεοπτικού σταθµού.    
 
 
Β. Εκποµπή ∆ηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές της 20.10.2006  
 
 
Παρουσιάστρια: Ιωάννα Λούσιου 
Στις 13΄:19΄΄ και αφού έχει προηγηθεί συζήτηση µε τον υποψήφιο δήµαρχο 
Καστοριάς Γ. Καπαχτσή και ένα σύντοµο διαφηµιστικό διάλειµµα, η παρουσιάστρια 
λέει τα εξής:   
«Επιστρέφουµε στην εκποµπή µας και στο πολυσυζητηµένο πλέον debate µεταξύ των 
δύο υποψηφίων του δήµου Πτολεµαϊδας του κ. Τσιούµαρη Γρηγόρη και του κ. 
Παναγιώτη Λόφτσαλη. ∆ύο υποψήφιοι, οι οποίοι διεκδικούν στη δεύτερη εκλογική 
αναµέτρηση το δήµο της Πτολεµαϊδας, έναν αρκετά µεγάλο δήµο της δυτικής 
Μακεδονίας. Να πούµε βέβαια ότι έχουµε προσκαλέσει τους δύο υποψηφίους εδώ και 
αρκετό καιρό, από το απόγευµα της Τετάρτης, να πούµε όµως ότι είµαστε ακόµη εν 
αναµονή του κ. Τσιούµαρη Γρηγόρη. Περιµένουµε, θα περιµένουµε λίγο ακόµα 
µήπως και εµφανιστεί τελικά ο κ. Τσιούµαρης στην εκποµπή καθώς θεωρούµε ότι δεν 
έχει δικαίωµα να στερήσει από τους δηµότες της Πτολεµαϊδας ένα δηµόσιο διάλογο 
µεταξύ των δύο υποψηφίων δηµάρχων γιατί ο πολίτης είναι αυτός που θα κρίνει µε 
την ψήφο του την Κυριακή που µας έρχεται ποιος θα διοικήσει το δήµο της 
Πτολεµαϊδας. Έτσι, λοιπόν, θα δώσουµε ένα ακόµη µικρό χρονικό περιθώριο στον κ. 
Τσιούµαρη. Περιµένουµε την εµφάνισή του. Πάµε σε ένα σύντοµο διαφηµιστικό 
διάλειµµα και επιστρέφουµε. Αν δεν εµφανιστεί βεβαίως ο κ. Τσιούµαρης θα 
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κάνουµε όπως και πριν την εκποµπή µε τον µοναδικό υποψήφιο, που µας έκανε την 
τιµή να προσέλθει τον κ. Λόφτσαλη. Τον κ. Λόφτσαλη, που φαίνεται ότι τελικά δε 
φοβάται το δηµόσιο διάλογο. Πάµε σε ένα σύντοµο διαφηµιστικό και επιστρέφουµε». 
Ακολουθεί διαφηµιστική διακοπή. 
Όταν επιστρέφουµε από το διαφηµιστικό διάλειµµα παρακολουθούµε τα εξής:  
Η κάµερα κάνει κοντινό πλάνο σε µία άδεια µαύρη καρέκλα στο στούντιο. 
Παρουσιάστρια: «∆υστυχώς και µε λύπη µας διαπιστώνουµε ότι ο κ. Τσιούµαρης δεν 
είχε και δεν έχει καµία διάθεση να συνοµιλήσει δηµοσίως µε τον συνυποψήφιο του, 
τον κ. Παναγιώτη Λόφτσαλη και είµαι για δεύτερη µέρα σήµερα υποχρεωµένη να 
ασχοληθώ µε µία επιστολή που έχει αποστείλει προς το κανάλι µας ο υποψήφιος 
δήµαρχος της Πτολεµαϊδας, όπου µας επισηµαίνει τα εξής: Η πρόσκλησή σας για 
συµµετοχή µου σε τηλεοπτική εκποµπή του σταθµού σας τυγχάνει άκαιρη διότι όπως 
καλά γνωρίζετε για το απόγευµα της Παρασκευής είναι προγραµµατισµένη η 
τελευταία προεκλογική οµιλία µου στην κεντρική πλατεία της πόλης µας. Αυτή 
βέβαια η πρόταση ακριβώς υπήρχε και στο χθεσινό έγγραφο που µας έστειλε ο κ. 
Τσιούµαρης ωστόσο προσθέτει σήµερα, ότι ακολουθεί ήδη προγραµµατισµένη 
παρουσία µου σε άλλο τηλεοπτικό σταθµό, όπου θα παρουσιάσω τις προγραµµατικές 
θέσεις του συνδυασµού µας. Σήµερα, λοιπόν, προσθέτει νέα στοιχεία ο κ. 
Τσιούµαρης, κάτι βεβαίως που το αναφέραµε και εµείς εχθές. Προφανώς θεώρησε ότι 
ήταν υποχρεωµένος να το κάνει γιατί εφόσον θα εµφανιστεί σε ένα άλλο τηλεοπτικό 
δίκτυο, δεν µπορεί να έχει τη δικαιολογία της προεκλογικής οµιλίας, άρα λοιπόν 
καταρρίπτεται η συγκεκριµένη δικαιολογία και µας µένει λοιπόν ο µονόλογος. Ο 
µονόλογος, που θα κάνει σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο ο κ. Τσιούµαρης. Τα πάει πολύ 
καλά στους µονολόγους. Το έχει αποδείξει άλλωστε και στο παρελθόν. Θα συνεχίσω, 
όµως, διότι προσθέτει και άλλα ο κ. Τσιούµαρης. Είναι αυτονόητο ότι ως δήµαρχος 
και νέος υποψήφιος µπορώ να οργανώνω το πρόγραµµα µου, δίχως να λαµβάνω 
υπόψη µου υποτιθέµενες ή ενδεχόµενες εκποµπές σας… Η εκποµπή φυσικά δεν είναι 
υποτιθέµενη, είναι υπαρκτή, την παρακολουθεί ο κόσµος της Πτολεµαϊδας αυτή τη 
στιγµή ενώ για τη συγκεκριµένη εκποµπή -τη δική µας- έλαβε γνώση µόλις την 
Πέµπτη, ισχυρίζεται ο κ. Τσιούµαρης, στις 19 Οκτωβρίου στις µία το µεσηµέρι και 
όταν έφτασε στα χέρια µου η πρόσκληση σας, η οποία εστάλη την Τετάρτη 18 
Οκτωβρίου και ώρα 17:07. Να πούµε ότι την πρόσκληση πραγµατικά ο Flash την 
απέστειλε στις 18 Οκτωβρίου, ηµέρα Τετάρτη. Τώρα γιατί ο κ. Τσιούµαρης πήρε την 
πρόσκληση την επόµενη µέρα, αυτό είναι θέµα δικό του και των συνεργατών του και 
της διοργάνωσης του γραφείου του. ∆εν µπορούµε να επέµβουµε. Εµείς ήµασταν 
µέσα στα πλαίσια τα τυπικά, που πρέπει να προσκαλέσουµε έναν υποψήφιο. ∆ύο 
ηµέρες δεν είναι καθόλου λίγες. Αν ο κ. Τσιούµαρης πήρε την πρόσκληση την 
επόµενη ή τη µεθεπόµενη ή αν θα την έπαιρνε µετά τις εκλογές, αυτό είναι δικό του 
πρόβληµα. Να πούµε, όµως, ότι συνεχίζει και λέει, ότι άλλωστε µια τέτοια εκποµπή 
θα µπορούσε και θα έπρεπε να οργανωθεί από την εποµένη των εκλογών της 15ης 
Οκτωβρίου και όχι την Τετάρτη αργά το απόγευµα ενώ αν οργανώθηκε νωρίτερα εγώ 
γιατί έλαβα γνώση µόλις την Πέµπτη; Το µόλις την Πέµπτη, το είπαµε και πριν, και 
βέβαια να πούµε ότι πληροφορήσαµε προφορικά τον κ. Τσιούµαρη –αυτό 
ενδεχοµένως ήταν λάθος µας θα έπρεπε απευθείας να στείλουµε την έγγραφη 
πρόσκληση αλλά δεν περιµέναµε να φτάσει σε αυτό το σηµείο ο κ. Τσιούµαρης και 
να στέλνει έγγραφα µε άκαιρες δικαιολογίες, µε δικαιολογίες, οι οποίες δεν έχουνε 
καµία βάση πραγµατικότητας. Έκπληξη, συνεχίζει ο κ. Τσιούµαρης, προξενεί και το 
γεγονός ότι εξ όσων γνωρίζω προβήκατε σε παράνοµη διαφήµιση της εκποµπής… Τι 
εννοείτε κ. Τσιούµαρη παράνοµη διαφήµιση της εκποµπής; Προβάλλαµε µία πολύ 
συγκεκριµένη εκποµπή, την οποία προγραµµατίσαµε εφόσον είχαµε στείλει 
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προσκλήσεις και στους δύο υποψηφίους, είχαµε σκοπό να κάνουµε την εκποµπή 
ούτως ή άλλως, ακόµη και αν δεν ερχόταν ο ένας από τους δύο, εµείς ήµασταν 
υποχρεωµένοι όπως κάναµε και πριν για το δήµο της Καστοριάς, όπως κάναµε χθες 
για το δήµο Αγ. Τριάδος, είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε την εκποµπή παρουσία ή 
απουσία του ενός από τους δύο υποψηφίους. Αν ο ένας υποψήφιος, ο οποίος διεκδικεί 
ολόκληρο δήµο δεν έχει το θάρρος να παραστεί σε ένα δηµόσιο διάλογο, δεν φταίµε 
εµείς σε τίποτα. Παρακαλεί ο κ. Τσιούµαρης να αναγνωσθεί η συγκεκριµένη 
επιστολή στην έναρξη της εκποµπής, την αναγνώσαµε. Μάλιστα λέει παράνοµη 
διαφήµιση της εκποµπής µετά από γνωστοποίηση από µέρους µου της προθέσεως 
µου να µην παρευρεθώ στην τηλεοπτική εκποµπή σας. Είχαµε την ελπίδα, κ. 
Τσιούµαρη, ότι δεν θα στερήσετε τους δηµότες της Πτολεµαϊδας από ένα τέτοιο 
δηµόσιο διάλογο, που θα έκρινε ενδεχοµένως και τον επόµενο υποψήφιο δήµαρχο. 
Γιατί όχι, κ. Τσιούµαρη; Γιατί θέλετε να στερήσετε τους δηµότες της Πτολεµαϊδας 
από µία τέτοια εκποµπή; Ποιος είναι ο λόγος; Σωκράτη θέλω να έρθω σε σένα µιας 
και ασχολείσαι µε τα πράγµατα της Πτολεµαϊδας, δε χρειάζεται νοµίζω να σε 
συστήσω στους πολίτες, σε γνωρίζουνε πολύ καλά, ο Σωκράτης ο Μουτίδης, ο 
συνάδερφος που ασχολείται µε το ρεπορτάζ της Πτολεµαϊδας. Να συστήσουµε στο 
σηµείο αυτό και τον υποψήφιο, ο οποίος είχε το θάρρος, το σθένος να έρθει σε αυτήν 
την εκποµπή, να αντιµετωπίσει τον συνυποψήφιο του. Κ. Λόφτσαλη, δε σας δίνεται η 
ευκαιρία δυστυχώς. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε». 
κ. Λόφτσαλης: «Θα µας δοθεί η ευκαιρία την Κυριακή το βράδυ».  
Παρουσιάστρια: «Πολύ ευχαρίστως…. Σωκράτη, τα δικά σου σχόλια καταρχάς για 
την απουσία του κ. Τσιούµαρη». 
κ. Μουτίδης: «Καλησπέρα και από µένα. Καλησπέρα και από µένα καταρχάς. Να 
καλωσορίσω κι εγώ τον κ. Λόφτσαλη στο στούντιο, τα έχουµε ξαναπεί άλλωστε. 
Αυτό που θέλω να πω Γιάννα είναι ότι όλο αυτό το διάστηµα, τα τελευταία δυόµισι 
χρόνια σχεδόν, που επαναδραστηριοποιήθηκε ο Flash στην περιοχή, προσπαθήσαµε 
όλοι µας, το κανάλι και το τηλεοπτικό συνεργείο της Κοζάνης να σταθεί επάξια σε 
αυτό που λέγεται τηλεόραση Flash και στην αντικειµενική ενηµέρωση. Πιστεύω, ότι 
τηρήσαµε στο έπακρο τη δηµοσιογραφική δεοντολογία και την αντικειµενικότητα. 
Από εκεί και πέρα αυτό που έχω να πω είναι, ότι ο κ. Λόφτσαλης είναι σήµερα εδώ, ο 
κ. Τσιούµαρης απουσιάζει. Όπως είπες και εσύ πριν, δράττοµαι από αυτό που είπες 
ότι την Κυριακή οι κάλπες θα ανοίξουν στις επτά το απόγευµα και θα δούµε το 
αποτέλεσµα που θα κρίνει ο κόσµος. Εµείς πάντως πιστεύω, ότι αυτό που είχαµε να 
κάνουµε, το κάναµε. Αυτό που έπρεπε να κάνουµε, το κάναµε. Τα αρχεία του 
σταθµού µας είναι ανοιχτά προς όλους σε οποιονδήποτε µπορεί να έρθει, να 
ανατρέξει στο αρχείο µας, να δει το υλικό µας, τις εκποµπές µας, τα ρεπορτάζ µας και 
από εκεί και πέρα…» 
Παρουσιάστρια: «Ναι, να έρθει και να µας πει και ποια θέµατα να προβάλλουµε γιατί 
ο κ. Τσιούµαρης θέλει να κάνει και τον αρχισυντάκτη στο κανάλι µας. Θέλει να µας 
λέει ποια ρεπορτάζ πρέπει να προβάλλουµε και ποια όχι. Εν πάση περιπτώσει εµείς 
κρατάµε και αυτή τη θέση ανοιχτή, όπως βλέπετε και η καρέκλα σας περιµένει κ. 
Τσιούµαρη και η θέση του αρχισυντάκτη, µπορείτε να έρθετε και να καταλάβετε 
όποια από τις δύο θέλετε και γιατί όχι και τις δύο. Κ. Λόφτσαλη, εγώ λυπάµαι 
ιδιαίτερα που λείπει ο συνυποψήφιος σας, ο οποίος µάλιστα, ο κ. Τσιούµαρης 
επιτέθηκε και κατά του καναλιού γιατί τολµήσαµε, είχαµε το θράσος να τον 
καλέσουµε σε ένα δηµόσιο διάλογο. ∆εν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το πρόβληµα του. 
∆εν µας δόθηκε η ευκαιρία να το µάθουµε άλλωστε. Θα ήθελα, όµως, και τα δικά σας 
σχόλια για την άδεια καρέκλα δίπλα σας».  
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(Η οθόνη χωρίζεται σε τρία παράθυρα. Ένα µε την παρουσιάστρια, ένα µε τον κ. 
Μουτίδη και ένα µε πλάνο του κ. Λόφτσαλη και της άδειας καρέκλας δίπλα του) 
κ. Λόφτσαλης: «Το ότι είναι άδεια η καρέκλα… Καταρχάς θα πρέπει να σας 
ευχαριστήσω κ. Λούσιου και τον κ. Μουτίδη, που µου δίνετε την ευκαιρία σε αυτή  
τη δηµόσια έτσι εµφάνιση, µε την απουσία του απερχόµενου δηµάρχου, να 
τολµήσουµε να βγούµε στο λαό της Πτολεµαϊδας και να διαµορφώσει µία άποψη πριν 
την Κυριακή κατέλθει στις κάλπες για να κρίνει ποιος είναι ο καταλληλότερος 
δήµαρχος για την επόµενη τετραετία. ∆ε µου δηµιουργεί κανένα προβληµατισµό. 
Τέσσερα χρόνια κρυβότανε. Τέσσερα χρόνια ήταν κλειδωµένος στο γραφείο του µε 
πόρτες ηλεκτρονικής ασφάλειας, µε µατάκι από µέσα και ανάλογα µε ποιον θα 
µπορούσε να βρεθεί, να τον επισκεφθεί, αυτή ήταν η διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια, 
η συµπεριφορά του». 
Παρουσιάστρια: «Ήταν κλειστή η πόρτα του δηµαρχείου κ. Λόφτσαλη δηλαδή;»  
κ. Λόφτσαλης: «Κοιτάξτε να δείτε… ∆εν ξέρω αν µπορείτε να έχετε παρέµβαση στην 
εκποµπή σας αυτή τη στιγµή. Να µαρτυρήσουνε οι κάτοικοι του δήµου 
Πτολεµαϊδας…» 
Παρουσιάστρια: «Νοµίζω ότι ο χρόνος σας ανήκει πλέον αφού ο κ. Τσιούµαρης τον 
απαξίωσε. Ο χρόνος σας ανήκει. ∆εν τίθεται θέµα παρέµβασης». 
κ. Λόφτσαλης: «…και των δηµοτικών διαµερισµάτων. Εγώ όταν επισκέφθηκα το 
δηµαρχείο προεκλογικά, στα πλαίσια τον επισκέψεων, πέρασα τρεις πόρτες στην 
κυριολεξία. Και µε ανθρώπους έξω που περιµένανε… ∆ε θέλω να τους ονοµάσω 
πόσοι ήτανε. Ήταν κλειδωµένος στο γραφείο µέσα και κάποιοι άνθρωποι άνοιξαν την 
πόρτα και µπήκα µέσα και πραγµατικά…» 
Παρουσιάστρια: «Μεσαιωνικό κάστρο δηλαδή; Σιδεριές;»   
κ. Λόφτσαλης: «∆εν ξέρω…» 
Παρουσιάστρια: «Ένοπλοι φρουροί; Αν είναι δυνατόν…» 
κ. Λόφτσαλης: «Όχι. Ηλεκτρονική πόρτα. Πραγµατικά ηλεκτρονική πόρτα, που δε 
δεχότανε τέσσερα χρόνια τους κατοίκους». 
Παρουσιάστρια: «Αν είναι δυνατόν».  
κ. Λόφτσαλης: «∆εν µου δηµιουργεί κανένα πρόβληµα. Προβλήµατα έχει ο ίδιος και 
εκτιµώ ότι κάποια στιγµή θα πρέπει να τα λύσει. Τα δικά του προβλήµατα, τη στιγµή 
που δε µπορεί να λύσει της πόλης».  
Παρατήρηση: Κατά τη διάρκεια της εκποµπής δεν εµφανίζεται το σήµα του 
τηλεοπτικού σταθµού ούτε σήµανση. Μεταξύ των διαφηµιστικών διακοπών  
προβάλλεται filler µε το λογότυπο του τηλεοπτικού σταθµού.    
 

 
Πρόκειται περί δύο εκποµπών της 19 και 20.10.2006 µε αντικείµενο τις ∆ηµοτικές 
και Νοµαρχιακές εκλογές της 15.10.2006.   Είχε κληθεί από τον τηλεοπτικό σταθµό 
να συµµετάσχει στις εκποµπές και ο υποψήφιος ∆ήµαρχος Πτολεµαΐδος Γρηγόρης 
Τσιούµαρης, ο οποίος δεν αποδέχτηκε την πρόσκληση.  Ο τηλεοπτικός σταθµός 
σχολίασε δυσµενώς την εν λόγω άρνηση, µε φράσεις «γιατί φοβάται ο κύριος 
Τσιούµαρης τον δηµόσιο διάλογο», «ο κύριος Τσιούµαρης θέλει να το βάλει στα 
πόδια» και µε υπότιτλο «Αρνείται τον διάλογο ο Γρηγόρης Τσιούµαρης».  Πλέον 
τούτου, κατά τις ως άνω εκποµπές δεν προβλήθηκε το λογότυπο του σταθµού, καθώς 
επίσης δεν προβλήθηκε η ειδική σήµανση καταλληλότητος. Για τις εν λόγω 
εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό, η διοικητική κύρωση 
της συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των µελών 
ο Νέστορας Κουράκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική 
κύρωση του προστίµου. 
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Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 
 
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθµό FLASH ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Νοµού 
Καστοριάς την διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως  
Α. µη συνοδεύει από δυσµενή σχόλια την άρνηση προσκεκληµένου όπου 
συµµετάσχει σε ειδησεογραφική εκποµπή,  
Β. να µεταδίδει διαρκώς το λογότυπό του 
Γ. να προβάλλει το ειδικό σύµβολο καταλληλότητος, 
µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων. 
 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 26η  Φεβρουαρίου 2007. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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