ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 602/25.11.2008

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 25 Νοεµβρίου 2008 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, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος
Αποστολάς. Απών εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη υπό
της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ALPHA CHANNEL ενδεχοµένη παραβίαση
της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 18η Νοεµβρίου 2008.
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 ΕΣΡ που είναι
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης
και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας.
ΙΙ. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς
οφείλουν να µη µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη
σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων ενώ εξ΄άλλου κατά την
παράγραφο 3 του αυτού άρθρου όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα κατατάσσονται σε
κατηγορίες ανάλογα µε τον βαθµό της δυσµενούς επίδρασης που µπορεί να έχει το
περιεχόµενό τους στην προσωπικότητα και στην εν γένει ηθική και πνευµατική
ανάπτυξη των ανηλίκων, γι΄ αυτό σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύµβολο,
το οποίο µεταδίδεται επί της οθόνης, σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ή σε
καθορισµένο τµήµα αυτής.
ΙΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 1 και 3 του Κανονισµού 2/1991 κατά το οποίο η παρουσίαση
οποιασδήποτε µη ειδησεογραφικής εκποµπής πρέπει να σταθµίζει την αρνητική
επιρροή που µπορεί η εκποµπή να ασκήσει στους ανήλικους αν προβληθεί σε χρόνο
που συνηθίζουν να παρακολουθούν ανήλικοι και οι εκποµπές δεν πρέπει να
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περιλαµβάνουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωµατική,
πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ειδικότερα προγράµµατα που
περιέχουν σκηνές άσκοπης βίας.
IV. Τα άρθρα 5 παρ. 1 και 4, 14 παρ. 1 2του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα οποία η
µετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο το δυνατόν
πλήρης, δεν επιτρέπεται η χρήση παραπλανητικών σκηνοθετικών τεχνασµάτων και
απαγορεύεται η δραµατοποιηµένη αναπαράσταση των γεγονότων κατά τη µετάδοση
των δελτίων ειδήσεων ή άλλων ενηµερωτικών εκποµπών.
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.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας µε
την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ALPHA CHANNEL, του υποβληθέντος
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής «studio
ALPHA», που µεταδόθηκε στις 8.3.2008 και από ώρα 6:48 έως 9:45, προβλήθηκαν
τα ακόλουθα:
∆ηµοσιογράφος: Κατ’ αρχάς έχουµε το θέµα του Λεωνίδα του Καπετανάκου, το
’χουµε και σε βίντεο, για τους Βούλγαρους, οι οποίοι θέλουν και αυτοί τη
Μακεδονία. Θα δούµε, έχουµε…
Στο σηµείο αυτό παρουσιάζεται η ιστοσελίδα επί της οθόνης, που περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
Και οι Βούλγαροι θέλουν τη Μακεδονία.
Μετά τα Σκόπια και οι Βούλγαροι φαίνεται ότι διεκδικούν τη Μακεδονία.
Σε κοινή ιστοσελίδα Βουλγαρίας-Σκοπίων, οι πρώτοι µιλούν για Βουλγαρικά
ανθρώπινα δικαιώµατα στη Μακεδονία. Ακόµα, παρουσιάζουν το Μέγα Αλέξανδρο
ως καταραµένο, αµφισβητούν την ελληνικότητα πολλών εδαφών ενώ από το
στόχαστρό τους δεν ξεφεύγουν ούτε οι Πόντιοι.
Περισσότερα: http://www.bulgarmak.org/makedonia.htm
κ. Μάνεσης: Αυτό έχει πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον και να πω παρακαλώ πολύ,
µια και το δείχνει η Έφη. Ένα από τα βίντεο, ένα από τα βίντεο να το φορτώσουµε
για να το έχουµε έτοιµο να το δείξουµε; Και πάµε στα περισσότερα. Το βίντεο
«Βουλγαρία», ας πούµε ή το, όχι, το βίντεο «Γ΄ Βαλκανικός Πόλεµος», το βίντεο «Γ΄
Βαλκανικός Πόλεµος». Εντάξει; Θα το δούµε σε λίγο. Ναι, έχει απίστευτο
ενδιαφέρον το προπαγανδιστικό βίντεο που κυκλοφορεί σε Βουλγάρικα blogs και
site. Βίντεο µονταρισµένο µε σκηνοθέτη, µε σπηκάζ, µε µουσική: « Γ΄ Βαλκανικός
Πόλεµος». Πώς θα διαµελίσουν- για να δείτε πού φτάνει η προπαγάνδα- τι λένε τώρα
οι, αυτοί που το γράφουν, τι λένε κάποιοι Βούλγαροι, εθνικιστές; Το ότι η Μακεδονία
δεν είναι Σκοπιανή, έτσι; Η Μακεδονία είναι Βουλγαρική. Και υπάρχει κι ένα βίντεο
κατάπτυστο, πολλά βίντεο, αλλά ένα βίντεο κατάπτυστο που προαναγγέλλει τον
Γ΄Βαλκανικό Πόλεµο, ο οποίος θα διαµελίσει την Ελλάδα. Πρόκληση! Καθαρή
πρόκληση! Θα το δείτε σε λίγο. Τι άλλο έχουµε, Έφη;
…………………………………………
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κ. Μάνεσης: Αυτό που σας έλεγα. Ελάτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, έχει πολύ
µεγάλο ενδιαφέρον. ∆εν έχει να κάνει µε όλο το Βουλγαρικό λαό, όπως δεν έχει να
κάνει και µε όλο το Σκοπιανό λαό. Έχει να κάνει µε κάποιους ακροδεξιούς, κάποιους
εθνικιστές, εθνικιστές υπάρχουν παντού, ακροδεξιοί υπάρχουν παντού. Ελάτε να
δείτε τι κυκλοφορεί στο ίντερνετ από, θύµισέ µου ποιο είναι το site, ένα από τα πολλά
site. [απευθυνόµενος στη συνεργάτιδά του δηµοσιογράφο κα. Έφη]
∆ηµοσιογράφος: Είναι…
κ. Μάνεσης: Bulgarmak, makedonia com, κάπως έτσι;
∆ηµοσιογράφος: Org.
κ. Μάνεσης: Org.
∆ηµοσιογράφος: Είναι οrg, ναι.
κ. Μάνεσης: Org. Γ΄ Βαλκανικός Πόλεµος θα γίνει και θα µοιραστεί η Ελλάδα
µεταξύ Τούρκων, Βούλγαρων και Αλβανών. ∆είτε το!
Εκκινεί βίντεο µε ιδιαιτέρως υποβλητική µουσική και πολεµικές σκηνές µε τη µορφή
σκίτσων. Η οθόνη ζουµάρει διαδοχικά στους εξής τίτλους:
- 2013 µ Χ
- Γ΄ βαλκανικός πόλεµος στο ίντερνετ
- 3ος Βαλκανικός πόλεµος
- Όλοι εναντίον ενός
- Το τέλος των Ελλήνων
- Ο θάνατος της Ελλάδας
Στο σηµείο αυτό εικονίζεται ο χάρος.
- The end
Ο τελευταίος τίτλος συνοδεύεται από σταγόνες αίµατος.
Ακολουθεί το ρεπορτάζ της εκποµπής:
Ρεπόρτερ: Αιµατοβαµµένο θα είναι το τέλος της Ελλάδας σύµφωνα µε βίντεο που
κυκλοφορεί σε γνωστή ιστοσελίδα του διαδικτύου. Στο προκλητικό βίντεο
προβλέπεται ότι θα γίνει ο Γ΄ Βαλκανικός Πόλεµος το 2013, δηλαδή σε πέντε χρόνια
στη χώρα µας θα εισβάλουν Τούρκοι, Βούλγαροι και Αλβανοί.
Eπί της οθόνης προβάλλονται προς πλαισίωση των λεγοµένων οι παρακάτω
λεζάντες:
- Η αρχή γίνεται µε θερµό επεισόδιο στο Αιγαίο στην διάρκεια του οποίου
καταρρίπτονται τρία Ελληνικά και ένα Τουρκικό µαχητικό
- Η Τουρκία αντιδρά µε κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου και απόβαση στην Θράκη
- Η Βουλγαρία εισβάλει στην Μακεδονία και καταλαµβάνει την Θεσσαλονίκη
- Η Αλβανία εισβάλει την Ήπειρο και µπαίνει στα Γιάννενα
- Ο Ελληνικός στρατός κυκλώνεται και εκµηδενίζεται σε 48 ώρες
Ακολούθως εικονίζονται τανκς να εκτοξεύουν καταστροφικά βλήµατα υπό
υποβλητική µουσική.
- Σωτήριο έτος 2013
- 3ος Βαλκανικός πόλεµος
Απειλητικά τανκ που πυροδοτούν πυραύλους δεσπόζουν επί της οθόνης µε την
ακόλουθη λεζάντα στο κάτω µέρος της οθόνης:
- Εικόνα τανκ
- Σωτήριο έτος 2013
- 3ος Βαλκανικός πόλεµος
και ακολούθως:
- Εικόνα τανκ
- Τουρκία, Βουλγαρία και Αλβανία εισβάλουν στην Ελλάδα
- Εικόνα τανκ
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- Τουρκική απόβαση στην Θράκη
Τη θέση των τανκ παίρνουν αεροπλάνα και ραντάρ αναχαίτισης στο κέντρο της
οθόνης.
- Εικόνα αεροπλάνων
Αεροπορικές επιδροµές στην Βόρεια Ελλάδα
Έπεται εικόνα ολικής καταστροφής:
- Γ΄ βαλκανικός πόλεµος στο ίντερνετ
- Εικόνα ολικής καταστροφής
- Εικόνα µαχητικών αεροπλάνων
- Οι Αµερικανοί στηρίζουν τους εισβολείς
Συνεχίζεται η προβολή πολεµικών σκηνών µε πάσης φύσεως όπλα υπό ιδιαίτερα
υποβλητική µουσική.
- Εικόνα στρατευµάτων
- Η Ελλάδα καταστρέφεται
Ρεπόρτερ: Οι εισβολείς θα βοµβαρδίσουν τη χώρα µας, θα κερδίσουν τον πόλεµο και
θα παρελάσουν νικητές στην Κοµοτηνή, τη Θεσσαλονίκη και τα Γιάννενα.
- Οι νικητές γιορτάζουν στα κατακτηµένα εδάφη
Ακολούθως ακούγεται πιθανολογικά ο Τουρκικός Εθνικός Ύµνος και εικονίζονται
αξιωµατούχοι να χαιρετούν στρατιωτική παρέλαση στην Κοµοτηνή.
- Παρέλαση Τουρκικού στρατού στην Κοµοτηνή
∆εσπόζουν τα στρατεύµατα που παρελαύνουν και εικονίζεται καθαρά η Τουρκική
σηµαία. Έπονται εικόνες από υποτιθέµενη νικηφόρο παρέλαση του Βουλγαρικού
στρατού στη Θεσσαλονίκη µε συνοδεία τον ανάλογο Εθνικό Ύµνο.
- Νικηφόρα παρέλαση Βουλγαρικού στρατού στην Θεσσαλονίκη
Και τώρα είναι η σειρά του Αλβανικού Εθνικού Ύµνου και η επέλασή τους στα
Γιάννενα.
- Οι Αλβανοί µπαίνουν νικητές στα Γιάννενα
Και µετέπειτα µε την Αλβανική σηµαία σε πρώτο πλάνο:
- Οι Αλβανοί µπαίνουν νικητές στα Γιάννενα
- news
95-VJETORI
- LAJME 24 Parade osbtaraka ne…………
Επιστροφή στο στούντιο και το λόγο λαµβάνει ο κ. Μάνεσης.
κ. Μάνεσης: Καταλάβατε τι γίνεται; Κι άλλα πολλά, θα τα δούµε στη συνέχεια γιατί
εµείς θέλουµε να τα δείχνουµε. ∆εν τα κρύβουµε. Μπορεί να αντιδράτε, να λέτε α, α,
α, απ! Θα τα δούµε. Το Υπουργείο Εξωτερικών το ξέρει, ότι υπάρχουν και
Βουλγαρικές βλέψεις προς την Αλβανία και την Ελλάδα; Μιλάµε για ιστοσελίδα που
είναι µια σοβαρή ιστοσελίδα-στο σχεδιασµό της σοβαρή-γιατί αυτά που λέει είναι
κατάπτυστα. Ποια ιστοσελίδα είναι αυτή; Τι ιστοσελίδα; [απευθυνόµενος στη
συνεργάτιδά του δηµοσιογράφο κα. Έφη]
∆ηµοσιογράφος: Είναι η bulga, η bulgarmak…
κ. Μάνεσης: ∆είξε την!
∆ηµοσιογράφος: Θα τη δείξω.
κ. Μάνεσης: Ναι. Βουλγαρική Μακεδονία…
Στο σηµείο αυτό προβάλλεται η εν λόγω ιστοσελίδα:
- MAKE∆OHNJA
- MAKEDONIA: Anyway no Greek. A detailed deconcentration
- ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ: ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΙ ΩΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ;
- Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΒΙΑΙΑ
ΤΟ 1912 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ
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κ. Μάνεσης: Αυτή είναι η ιστοσελίδα, µια εθνικιστική, εµείς δεν λέµε πως είναι κι οι
θέσεις της Βουλγαρικής κυβέρνησης, αλλά επειδή κάπως έτσι ξεκινάν τα πράγµατα,
κάπως έτσι ξεκινήσανε και την ιστορία µε τα Σκόπια, κάπως έτσι υπάρχουν
αντίστοιχες σελίδες. Λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει ένα εθνικιστικό τόξο, το οποίο
ξεκινάει από Αλβανία κι εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι η µειοψηφία του
Βουλγαρικού, του Σκοπιανού και του Αλβανικού λαού. Ορίστε η καινούρια σηµαία
της Ελλάδας! Τη βλέπετε. Ε, όλη, έχει χάρτες και τα λοιπά. Λοιπόν µια ιστοσελίδα
προπαγανδιστική που δεν έχει τύχει απάντησης και δεν έχουµε διαµαρτυρηθεί
βεβαίως. Και δεν έχουµε διαµαρτυρηθεί. Τα επίσηµα κράτη βεβαίως δεν µπορούν να
υιοθετήσουν τέτοιες απόψεις διότι θα γίνει πόλεµος και θα φτάσουµε στον Πειραιά.
Σαφέστατα. Λοιπόν, αλλά από κει και πέρα, βλέπετε χάρτες, µιλάνε µέσα για τους,
για τους Μακεδονοµάχους, να δείτε τι λένε! Τι µιλάνε για Τέλλο, τι µιλάνε, τι λένε
για Παύλο Μελά, τι λένε για τον Άγρα, τι λένε και τι δεν λένε! Τι λένε για τις µάχες
εκεί που έγιναν στους βάλτους. Λοιπόν όλα Βουλγαρικά! Οι άλλοι λένε όλα
Σκοπιανά, οι άλλοι λένε όλα Αλβανικά, τελικά τι έµεινε για τα Ελληνικά; Τίποτα.
Λοιπόν δουλεύει η διεθνής προπαγάνδα. Αν βρει πρόσφορο έδαφος, το βρήκε. Όταν
σε φτωχούς κι εξαθλιωµένους λαούς µιλάς για όλες τις δυνάµεις στης περιοχής, ότι
τον πλούσιο-ποιος είναι ο πλούσιος, ρε παιδιά των Βαλκανίων; Ποιος είναι ο
Αµερικανός των Βαλκανίων; Ο Έλληνας είναι. Είµαστε µια µέση ευρωπαϊκή χώρα,
αλλά είµαστε οι προύχοντες των Βαλκανίων, έτσι; Ο καθένας κατασκευάζει την
ιστορία που θέλει, την ιστορία που θέλει. Οι Σλάβοι τη δική τους. Οι Σλάβοι έχουν
κατέβει στην περιοχή πολλούς αιώνες µετά το Μέγα Αλέξανδρο, έχουν γίνει
Μακεδόνες. Οι Βούλγαροι κατάφεραν να αναθαρρήσουν εκεί τα χρόνια του
Βυζαντίου, είναι κι αυτοί απ’ την αρχαιότητα! Λοιπόν θέµα Μακεδονίας οι
Βούλγαροι θέτουν τότε που συνεργάστηκαν µε τους Ναζί. Νωρίτερα βεβαίως µε
Βαλκανικούς πολέµους, µυρίστηκαν το ψητό κι άρχισαν να τρώνε. Με
Μακεδονοµάχους και τα λοιπά, απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη, η Βόρειος Ελλάδα
από τον Τουρκικό ζυγό, µαζεύτηκαν κι οι κοµιτατζήδες, πήγαν επάνω. Επισήµως
θέµα όµως θέτουν το ’40, που ήταν συνεργάτες µε τους Ναζί. Λοιπόν, άντε! Τέλος
πάντων, είναι πολλά. Είναι πολλά. Οι εθνικιστές των Βαλκανίων έχουν στόχο πάντα
τον ισχυρό των Βαλκανίων. [Την τελευταία φράση τη λέει γελώντας.] Θα δείτε στη
συνέχεια και θα φρίξετε. Ελάτε να επιστρέψουµε όµως στα του τριήµερου.
Εν τω µεταξύ συνεχίζεται επί της οθόνης η περιήγηση στην εν λόγω ιστοσελίδα.
- Macedonia is not Greek
- ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
- 338 πΧ: Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΓΙΝΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ
- εικόνα του Μέγα Αλεξάνδρου
- Χάρτης της Ελλάδας όπου αναγράφεται: MACEDONIA 338 BC
- ΠΡΩΗΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
- Εικονίζεται χάρτης που προσδιορίζεται ο χώρος της Μακεδονίας ως Macedonia
- Εικονίζεται σηµαία χρώµατος κόκκινου και κίτρινου που αναγράφει:
- Former MacedonianRepublic of Greece
- ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
- Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΒΙΑΙΑ
ΤΟ 1912 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ
- ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 16% ΟΙ ΕΛΛΗΝΗΖΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΤΟ 1912/13
- Mak-Truth
- ΤΑ ∆Ω∆ΕΚΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

5

-

Για πρώτη φορά στο φως η ιστορική αλήθεια
Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ
Οι αρχαίοι Μακεδόνες…………..……
Η ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΣΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ
ΠΟΛΕΜΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ…………….
- ΜΙΑ ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
- ΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ
Εικονίζονται χάρτες
- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ΗΤΑΝ… ∆ΟΣΙΛΟΓΟΙ
- ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ΜΗ
ΕΛΛΗΝΕΣ
- ΜΟΝΟ Η ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ
ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ∆ΙΑΛΕΚΤΟ ΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ
κ. Μάνεσης: Μπορώ να δω ένα προεόρτιο βίντεο για το τι θα ακολουθήσει,
παρακαλώ; Ναι, λοιπόν, εγώ θα το πω κι ας παρεξηγηθώ. Φρονώ, ως µεσήλικας, το
ότι υποψιάστηκαν πολλοί πως είµαστε ενδοτικοί-αλλιώς είναι η παροιµία, αλλά δεν
µπορώ να την πω- ότι είµαστε ενδοτικοί, πλάκωσαν και οι Βούλγαροι. Πλέον
ιστοσελίδες πολύ σοβαρές και πολύ προσεγµένες, χωρίς να είναι επίσηµες
ιστοσελίδες της Βουλγαρικής κυβέρνησης, προς Θεού! Αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες
ιστοσελίδες, αν θες να τις ελέγξεις, να τις περιορίσεις, τις περιορίζεις.. δείχνουν ένα
κλίµα. ∆εν έχει να κάνει µε την πλειοψηφία του Βουλγαρικού λαού. Έχει να κάνει
ίσως µε ένα κοµµάτι εθνικιστών και τα λοιπά και τα λοιπά. Βγαίνουν ιστοσελίδες και
θα σας παρουσιάσουµε µία κι έχουµε πολλά βίντεο, τα οποία είναι προκλητικά. Οι
οποίες λένε, τι λένε µωρέ οι Σκοπιανοί; Οι Σκοπιανοί δεν ξέρουν ιστορία. Η
Μακεδονία δεν είναι Σκοπιανή. Βεβαίως, η Μακεδονία δεν είναι Ελληνική. Η
Μακεδονία είναι γνωστό τοις πάσι, ότι είναι Βουλγαρική. ∆είτε, παρακαλώ αυτήν την
ιστοσελίδα! ∆υο στοιχεία από µία ιστοσελίδα απ’ τις πολλές που υπάρχουν, ίσως της
πιο προκλητικής. Πάµε διαφηµιστικό διάλειµµα κι επιστρέφουµε.
Εκκινεί ρεπορτάζ και παράλληλα επί της οθόνης γίνεται περιήγηση στην
προαναφερθείσα εθνικιστική ιστοσελίδα.
Ρεπόρτερ: Και οι Βούλγαροι διεκδικούν τη Μακεδονία. Στην ιστοσελίδα
bulgarmak.org, δηλαδή Βουλγαρία και Μακεδονία, οι συγγραφείς έχουν αναρτήσει
δεκάδες χάρτες, αλλά σε κανέναν δεν υπάρχει το όνοµα Ελλάδα, Ελλάς ή Greece και
κάνουν λόγο για Βουλγαρικά ανθρώπινα δικαιώµατα στη Μακεδονία.
- Bulgarian Human Rights in Macedonia
- Εικονιζόµενο σύµβολο
- Macedonia is not Greek
- ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
- BULGARIAN HUMAN RIGHTS IN MACEDONIA
Ακολουθεί πληθώρα χαρτών µε επεξηγηµατικό κείµενο δίπλα και µετέπειτα γίνεται
ζουµ σε ένα συγκεκριµένο χάρτη, ο οποίος περιγράφεται αναλυτικά από τον
ρεπόρτερ ακολούθως:
Ρεπόρτερ: Σε έναν απ’ αυτούς βλέπουµε ολόκληρη τη Μακεδονία ενσωµατωµένη
στη Βουλγαρία κι ένα κοµµάτι της Ηπείρου στην Αλβανία. Χαρακτηριστική φράση
είναι η εξής: « Η Βουλγαρία είναι η µοναδική χώρα στον κόσµο που συνορεύει µε
τον εαυτό της, τη Μακεδονία.»
Η φράση αυτή επισηµαίνεται και επί της οθόνης σε ειδικό πλαίσιο.
- Bulgarian Human Rights in Macedonia
- Εικονιζόµενο σύµβολο
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Macedonia is not Greek
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
BULGARIAN HUMAN RIGHTS IN MACEDONIA
«Η Βουλγαρία είναι η µοναδική χώρα στον κόσµο που συνορεύει µε τον εαυτό της,
την Μακεδονία»
Ρεπόρτερ: ∆ιαβάζοντας διάφορες ενότητες φθάνουµε σε µία που γράφει «
Αλέξανδρος ο καταραµένος κι απεικονίζεται µε το σπαθί στο χέρι και γεµάτος αίµατα
στο πρόσωπο. [ Στο κέντρο της οθόνης δεσπόζει η εικόνα που περιγράφεται.] Ο
συγγραφέας του κειµένου κάνει λόγο για µία ιστορική προπαγάνδα. Σε µία άλλη
ενότητα ο χρήστης του διαδικτύου µπορεί να διαβάσει πώς εξελληνίστηκε βίαια η
Μακεδονία. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το διάστηµα 1918 ως 1970 οι ελληνικές
αρχές κατοχής άλλαξαν 1700 Βουλγαρικά ονόµατα και τοπωνύµια στην Αιγιακή
Μακεδονία. Στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα φιλοξενούνται και µηνύµατα υπέρ των
Σκοπίων, οι οποίοι έχουν αναρτήσει χάρτη του 1913 και δείχνει τη Μακεδονία να
καταλαµβάνει ακόµη και τη Χαλκιδική.
Ρεπόρτερ: Από το στόχαστρο των ανιστόρητων συγγραφέων δεν ξεφεύγουν ακόµη
και οι Πόντιοι που τους αναφέρουν ως «µία εκχριστιανισµένη φυλή Λαζών µε
επιµειξίες Αρµένιων, Σελτζούκων, Κούρδων και Γεωργιανών, οι οποίοι διεκδικούν
αδέξια τα πρωτεία του καθαρόαιµου Ελληνισµού και της απόλυτης
ελληνοφροσύνης.» Και πιο κάτω γράφει χαρακτηριστικά ότι οι Πόντιοι είναι µία
ανύπαρκτη εθνότητα.
- Πως οι Πόντιοι, µια εκχριστιανισµένη φυλή Λαζών µε επιµιξίες Αρµενίων,
Σελτζούκων, Κούρδων και Γεωργιανών, διεκδικούν αδέξια τα Πρωτεία του
καθαρόαιµου Ελληνισµού και της Απόλυτης ελληνοφροσύνης
- The pontians
- ΠΟΝΤΙΟΙ: ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΛΑΖΟΙ
- ΜΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΕΘΝΟΤΗΤΑ
- Unveiling Laitian origins of Pontians
- YALANI PONTOS- ΨΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΝΤΟΣ
Ρεπόρτερ: Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάµε και την προπαγάνδα στην επίσηµη
ιστοσελίδα των «Γκρίζων Λύκων», όπου σύµφωνα µε χάρτη που έχουν αναρτήσει, η
Κύπρος ανήκει ολοκληρωτικά στην Τουρκία.
Στο κέντρο της οθόνης δεσπόζει ο αναφερόµενος χάρτης. Τέλος του ρεπορτάζβίντεο. ∆ιακοπή της εκποµπής για διαφηµίσεις.
κ. Μάνεσης: Λοιπόν το ζήτηµα είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προβληµατισµός
νέων ανθρώπων και δικός σας. Προβληµατισµός νέων ανθρώπων και δικός σας, ήπια
χωρίς κραυγές. Μήπως τελικά, ρε παιδιά το πρόβληµα είναι γιατί ξυπνάνε, ας πούµε,
ξέρω εγώ, ακραία τµήµατα των, οµάδες, ξέρω εγώ, εθνικιστές των Βαλκανίων και
διεκδικούν. Μήπως το πρόβληµα τελικά είναι το ότι είµαστε πολύ καλά παιδιά και τα
καλά παιδιά στην τελική φάση τα λένε και κάποια άλλη λέξη; Μήπως, ξέρω εγώ, θα
πρέπει να µην είµαστε τόσο καλά παιδιά; Να αγριεύουµε, να υψώνουµε καµιά φωνή;
∆ιότι µε αυτή την ιστοσελίδα που σας δείξαµε λίγο πριν το διάλειµµα, λίγο να
ψάξεις- και σας καλούµε να µπείτε για να εξοργιστείτε. Λίγο, να ψάξεις, βλέπεις
κάποια βίντεο, που είναι µε σκηνοθέτες , µε ηθοποιούς και τα λοιπά, τα οποία
συγκεκριµένα βίντεο είναι άκρως προκλητικά- δεν λέµε ότι θα υλοποιηθεί, δεν λέµε
ότι θα γίνει. Σου λένε οι Σκοπιανοί, η Μακεδονία είναι Σκοπιανή. Το συµφέρον τους
κοιτάνε, το δίκιο τους. Σου λένε και οι Βούλγαροι ότι η Μακεδονία είναι
Βουλγαρική. Το συµφέρον τους κοιτάνε, το δίκιο τους. Σε λίγο µπορεί να ξεσηκωθεί
κι η Ρουµανία διότι βρέθηκε ένας Ρουµανοκοµιτατζής, ξέρω εγώ, επί Μακεδονικού
και µπορεί ένα κοµµάτι… Λοιπόν, είµαστε πολύ καλά παιδιά. Προτείνω να
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τοποθετηθείτε, [απευθυνόµενος στον κ. Ά. Γεωργιάδη που βρίσκεται στο στούντιο]
αφού δούµε το επόµενο βίντεο, γιατί είµαι σίγουρος ότι θα εξοργιστείτε, γιατί στο
βίντεο που υπάρχει, σε ένα από τα δεκάδες βίντεο που υπάρχουν στην ιστοσελίδα
αυτή, όπου ως συµµορίτες προβάλλονται ο Άγρας, ο Παύλος Μελάς και τα λοιπά και
τα λοιπά, υπάρχουν εν µέσω πολλών βίντεο κι ένα βίντεο άκρως προπαγανδιστικό και
προκλητικό, το οποίο λέει…
κ. Ά. Γεωργιάδης: Εγώ θέλω απλώς να σας προειδοποιήσω…
κ. Μάνεσης: Παρακαλώ.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Ότι προβλέπω στην επόµενη ανακοίνωση του Ελληνικού
Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι να σας κατηγορούν ως ακροδεξιό.
κ. Μάνεσης: Ενδεχοµένως.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Και θέλω να σας προστατέψω.
κ. Μάνεσης: Αυτό που βλέπετε είναι η επόµενη ελληνική σηµαία. Η κόκκινη, έτσι, η
κόκκινη – κίτρινη, η επόµενη ελληνική σηµαία. [Αναφέρεται στη σηµαία που
εικονίζεται στην εν λόγω ιστοσελίδα : http://www.bulgarmak.org, η οποία προβάλλεται
στο δεξί µέρος της οθόνης.] Ενδεχοµένως, αλλά δεν έχει σηµασία, δεν έχει καµιά
σηµασία.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Ας δούµε το βίντεο και θα πω την άποψή µου, θα πω εγώ την
άποψή µου.
κ. Μάνεσης: Εγώ δεν θα πω το ότι υπάρχει ένα διεθνές οργανωµένο κλίµα.
Εγείρονται διαθέσεις.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Ακούστε! Στην ιστορία, στην ιστορία, η ιστορία τι είναι; Είναι οι
συγκρούσεις µεταξύ διαφόρων συµφερόντων για διάφορους χώρους. ∆εν είναι κάτι
καινούριο, να ξέρετε.
κ. Μάνεσης: Όχι.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Η Βουλγαρία διεκδικεί τη Μακεδονία εδώ κι έναν αιώνα. Ο
Μακεδονικός Αγώνας εναντίον των Βουλγάρων έγινε.
κ. Μάνεσης: Σωστά.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Τους Βούλγαρους κοµιτατζήδες πολεµήσαµε. Περί αυτού
πρόκειται.
κ. Μάνεσης: Απόλυτα σωστό.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Αυτά δεν είναι καινούρια.
κ. Μάνεσης: Όχι, όχι.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Το ερώτηµα είναι γιατί ξαφνικά τώρα όλοι έχουν ξυπνήσει και
διεκδικούν απ’ την Ελλάδα. Να σας φέρω ένα παράδειγµα; Η Λιβύη, ένα φιλειρηνικό
παράδειγµα, δεν είναι εχθρικό…
κ. Μάνεσης: Πάει να διεκδικήσει την Κρήτη;
κ. Ά. Γεωργιάδης: Όχι, διεκδικεί τα χωρικά ύδατα κάτω από την Κρήτη.
κ. Μάνεσης: Κάτω απ’ την Κρήτη!
κ. Ά. Γεωργιάδης: Τα διεκδικεί, δεν είναι η Λιβύη.
κ. Μάνεσης: Το συµφέρον της κοιτάει.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Όχι, σου λέει η Λιβύη, αφού όλοι διεκδικούν απ’ την Ελλάδα,
πάω να πάρω κι εγώ κάτι.
κ. Μάνεσης: Ναι, κόψ’ τους το βήχα, ας πούµε!
κ. Ά. Γεωργιάδης: Το µεγαλύτερο πρόβληµα από την ήττα µας από τα Σκόπια-από τη
διπλή ονοµασία, είναι ήττα στην πραγµατικότητα, αφού φύγαµε από την εθνική θέση
του ’92- δεν είναι µόνο αυτό καθεαυτό το όνοµα της Μακεδονίας, πώς θα λένε. Είναι
ότι δίνουµε την εντύπωση σε όλους, ότι είµαστε διατεθειµένοι ως έθνος…
κ. Μάνεσης: Έτσι.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Να υποστούµε πάσα υποχώρηση.
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κ. Μάνεσης: ∆είξε τι βρήκαµε για τα Σκόπια. Μας το στείλανε, ένας τηλεθεατής. Τι
βρήκαµε για τα Σκόπια, το ’χεις; [απευθυνόµενος στη συνεργάτιδά του-δηµοσιογράφο
κα. Έφη]
∆ηµοσιογράφος: Τι βρήκε τηλεθεάτρια απ’ το Λονδίνο.
κ. Μάνεσης: Η τηλεθεάτρια απ’ το Λονδίνο, τι λέει;
∆ηµοσιογράφος: Επισήµως τα Σκόπια έχουν καταχωρίσεις στους «TIMES», στους
χθεσινούς «TIMES».
Στο σηµείο αυτό παρουσιάζεται επί της οθόνης το µήνυµα της εν λόγω
τηλεθεάτριας.
- Έφτασαν µέχρι τους «Times»
- Μήνυµα αναγνώστριας: Στους «TIMES» της Μεγάλης Βρετανίας, σήµερα. Για να
δείτε τι προπαγάνδα γίνεται στο εξωτερικό.
Και η οθόνη επικεντρώνεται στον τίτλο της δηµοσίευσης των «TIMES».
- REPUBLIC OF MACEDONIA DESERVES NATO MEMBERSHIP
κ. Μάνεσης: Προπαγάνδα, κύριε Γεωργιάδη!
κ. Ά. Γεωργιάδης: Μπράβο τους όµως! Να σου πω κάτι; Γιατί δεν κάναµε τίποτα
εµείς;
κ. Μάνεσης: Εγώ δεν κατηγορώ τα Σκόπια για αυτό.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Καθόλου. Το συµφέρον τους κοιτάνε. Κύριε Μάνεση, γιατί η
ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε αντίστοιχες καταχωρήσεις; Είναι το …αυτό για την
Ελλάδα;
κ. Μάνεσης: ∆είτε! Τι λέει, κυρία …, παρακαλώ;
∆ηµοσιογράφος: Ότι η ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας αξίζει µια θέση στο «ΝΑΤΟ».
Πρέπει να γίνει µέλος του «ΝΑΤΟ».
κ. Μάνεσης: Ορίστε! Και πολύ καλά κάνουν! ∆είτε τώρα παρακαλώ στη βουλγάρικη
ιστοσελίδα, που σας παρουσιάσαµε λίγο πριν, ένα εξοργιστικό βίντεο, για να ξέρετε
το ότι έχει ανοίξει η όρεξη πολλών. ∆εν σηµαίνει ότι θα απειληθούµε, ότι θα γίνει
κάτι. Τίποτα δεν θα γίνει, αλλά πρέπει να ξέρουµε ότι ανοίγει η όρεξη πολλών για να
γίνουν και κάποιες νότες διαµαρτυρίας, κάποιες εντός εισαγωγικών επιθέσεις σε
διαδικτυακούς τόπους, να δοθούν κάποιες απαντήσεις, να ενηµερωθούν οι
επιστήµονες και να δώσουν απαντήσεις σε διάφορες κατάπτυστες ιστοσελίδες διότι ο
Έλληνας ιστορικός θα το κάνει, δεν µπορεί να το κάνει κανείς άλλος.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Κύριε Μάνεση, να σας πω κάτι;
κ. Μάνεσης: Ναι.
κ. Ά. Γεωργιάδης: Πού είναι τα ελληνικά πανεπιστήµια; Τα ελληνικά πανεπιστήµια
κάνουνε µεν συνέδριο για τους Τσάµηδες- προσέξτε την ηµεροµηνία της
απελευθερώσεως των Ιωαννίνων, κάνουν αυτοί οι δήθεν καθηγητές συνέδριο για τους
Τσάµηδες στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, την ηµεροµηνία της απελευθερώσεως των
Ιωαννίνων. Και λέω εγώ, πού είναι τα Ελληνικά πανεπιστήµια να κάνουν συνέδρια
για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
κ. Μάνεσης: Λοιπόν, δείτε αυτό!
κ. Ά. Γεωργιάδης: Για το Μέγα Αλέξανδρο, για το Φίλιππο. Πού είναι;
κ. Μάνεσης: ∆είτε αυτό το βίντεο! Σας λέω από τώρα ότι αυτό το βίντεο που θα δείτε
και θα εξοργίσει πολλούς εµείς θα το αφήσουµε ασχολίαστο, απαρατήρητο,
αναφαίρετο δικαίωµά τους να λένε ό,τι θέλουνε και αναφαίρετο δικαίωµά µας είναι
να φτύνουµε ότι βλέπουµε. ∆είτε το!
Επαναλαµβάνεται η προβολή του βίντεο που είχε παρουσιαστεί στην αρχή της
εκποµπής.
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Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία έγινε συζήτηση για ιστοσελίδα και βίντεο
το οποίο κυκλοφόρησε στη Βουλγαρία µε προπαγανδιστικό περιεχόµενο. Ο
τηλεοπτικός σταθµός δεν περιορίστηκε σε αναφορές στο βίντεο και την ιστοσελίδα
αλλά δραµατοποίησε το περιστατικό µε τον τίτλο «ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ», προβάλλοντας βουλγαρικά στρατεύµατα να παρελαύνουν στην
Θεσσαλονίκη, τουρκικά στρατεύµατα να παρελαύνουν στην Κοµοτηνή και Αλβανικά
στρατεύµατα να παρελαύνουν στα Ιωάννινα. Η επανειληµµένη προβολή αυτών των
υποθετικών γεγονότων και η διάνθιση αυτών µε πολεµικά εµβατήρια και αναλόγους
υποτίτλους απέβλεπε αποκλειστικώς στην αύξηση της τηλεθεάσεως. ΄Όµως η
εκποµπή αυτή υλοποιήθηκε σε ώρα που παρακολουθούν τηλεόραση οι ανήλικοι, ήταν
ικανή να επιφέρει σύγχυση στο τηλεοπτικό κοινό και σε κάθε περίπτωση προβλήθηκε
κατά τρόπο που καταδεικνύει έλλειψη ευθύνης από τον τηλεοπτικό σταθµό κατά την
προβολή ευαισθήτων εθνικών ζητηµάτων τα οποία δηµιουργούν προβλήµατα ιδίως
στον πληθυσµό της βορείας Ελλάδος. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.
Μειοψήφησαν η Ίριδα Αυδή-Καλκάνη και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους
οποίους έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 14,1 % µεριδίου
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα κατά την τηλεοπτική περίοδο 20062007, της εξ 134.843.233 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2006, του εξ
28.370.985.524. δραχµών ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις
αποφάσεις 201/2002, 203/2002, 214/2002, 4/2002, 68/2002, 78/2002, 91/2002,
108/2002, 114/2002, 127/8.1.2003, 207/1.4.2003, 219/8.4.2003, 328/22.7.203,
335/22.7.2003, 336/22.7.2003, 387/2.12.2003, 393/10.12.2003, 409/23.12.2003,
10/20.1.2004, 17/27.1.2004, 126/6.5.2004, 188/22.6.2004, 245/27.7.2004,
246/27.7.2004, 317/2.11.2004, 348/16.11.2004, 406/21.12.2004, 95/22.3.2005,
11/5.4.2005, 125/11.4.2005, 126/11.4.2005, 127/11.4.2005, 139/12.4.2005,
155/26.4.2005, 164/10.5.2005, 216/13.6.2005, 263/5.7.2005, 326/6.9.2005,
355/20.9.2005, 370/20.9.2005, 415/18.10.2005, 431/25.10.2005, 455/15.11.2005,
480/5.12.2005, 481/5.12.2005, 514/20.12.2005, 10/4.1.2006, 51/31.1.2006,
61/1.2.2006, 93/21.2.2006, 124/16.3.2006, 192/11.4.2006, 194/11.4.2006,
202/18.4.2006, 203/18.4.2006, 227/8.5.2006, 228/8.5.2006, 265/30.5.2006,
266/30.5.2006, 288/6.6.2006, 297/13.6.2006, 298/13.6.2006, 299/13.6.2006,
308/20.6.2006, 309/20.6.2006, 316/27.6.2006, 322/4.7.2006, 323/4.7.2006,
324/4.7.2006, 351/18.7.2006, 353/18.7.2006, 385/1.8.2006, 386/1.8.2006,
387/1.8.2006, 388/1.8.2006, 390/28.8.2006, 427/12.9.2006, 434/19.9.2006,
461/10.10.2006, 467/10.10.2006, 493/7.11.2006, 494/8.11.2006, 495/8.11.2006,
498/10.11.2006,
588/28.12.2006,
5/9.1.2007,
41/29.1.2007,
56/5.2.2007,
86/13.2.2007, 136/13.3.2007, 228/8.5.2007, 238/15.5.2007, 344/19.6.2007,
442/1.8.2007, 500/16.10.2007, 534/13.11.2007, 70/5.2.2008, 135/13.3.2008
158/18.3.2008, 161/18.3.2008, 225/6.5.2008, 226/6.5.2008, 244/13.5.2008,
268/20.5.2008, 368/8.7.2008, 420/29.7.2008, 519/14.10.2008, 541/4.11.2008,
599/25.11.2008 διάφορες κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των
50.000 ευρώ.
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Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Α.Ε ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ALPHA
CHANNEL τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 50.000 ευρώ.
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:
1. Της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην
Αθήνα, στο 40,2 χιλιόµετρο Αττικής Οδού ΣΕΑ 1 Μεσογείων-Παιανία, µε
ΑΦΜ 094438520, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών.
2. Του Γεώργιου Σουβατζή του Χαραλάµπους, κατοίκου Παιανίας Αττικής, στο
40,2ο χλµ της Αττικής οδού, µε ΑΦΜ 022318742 ∆.Ο.Υ. Αγ.Στεφάνου, ως
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 25η Νοεµβρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
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