ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 371/27.7.2010
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 27 Ιουλίου 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 ΑυδήΚαλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό εταιρείας
CITY NEWS A.E ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε τον
διακριτικό τίτλο THΛΕ ΑΣΤΥ Νοµού Αττικής, παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 20η Ιουλίου 20010.
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. Το άρθρο 2 παρ. 4 του Π.∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η τήρηση των γενικά
παραδεκτών κανόνων που αφορούν στην ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσική
διατύπωση και εκφορά λόγου είναι απαραίτητη. Ιδιαίτερη µέριµνα επιβάλλεται, ώστε
να τηρούνται µε προσοχή στη σύνταξη, στην παρουσίαση και στους υπότιτλους των
εκποµπών οι κανόνες της γραµµατικής και του συντακτικού της ελληνικής γλώσσας.
Το αντίστοιχο ισχύει και για τη χρήση άλλων γλωσσών στο πλαίσιο ελληνικών ή
ξενόγλωσσων εκποµπών.
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες κυρώσεις.
Β. Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε
την επωνυµία CITY NEWS A.E ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε
τον διακριτικό τίτλο THΛΕ ΑΣΤΥ Νοµού Αττικής, των υποβληθέντων υποµνηµάτων
και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής «Ενεργό Οξυγόνο &
υγεία» της 17.10.2010, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Παρουσιαστής: Κύριος Ανδρέας Φικιώρης
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Σήµανση: Μπλε-λευκός κύκλος
Επεξήγηση: Κατάλληλο, επιθυµητή η γονική συναίνεση
Η σήµανση µε την επεξήγηση προβάλλονται πριν την έναρξη σε ολόκληρη την οθόνη
για 7΄΄ ενώ µετά το διαφηµιστικό διάλειµµα (το οποίο είναι παρουσίαση της
συσκευής όζοντος) για 3΄΄.
Κατά την έναρξη ο κύριος Φικιώρης προτρέπει τους θεατές να χρησιµοποιήσουν
οζονισµένο νερό ώστε να βοηθηθούν σε διάφορα προβλήµατα υγείας. Επιπλέον
προσφέρει δωρεάν µπάλα γυµναστικής κόστους 30 ευρώ και βιβλιαράκι µε ασκήσεις.
Παρακαλεί την κυρία Κωνσταντίνα, η οποία µε τη χρήση οζονισµένου νερό έλυσε
κάποια προβλήµατα υγείας και βοηθήθηκε πολύ σε άλλα, να τηλεφωνήσει στο
στούντιο. Η κυρία Κωνσταντίνα τηλεφωνεί και επιβεβαιώνει ότι µετά από ένα χρόνο
χρήσης εξαφάνισε µεγάλη πέτρα στη χολή και σταµάτησε να παίρνει φάρµακα για
εκκολπώµατα που είχε στα έντερα ενώ οι όζοι του θυρεοειδή µειώθηκαν από11-12
σε 9. Επιπλέον, µε τη χρήση βιταµινών C και E και όζοντος περνά πλέον πολύ
ελαφρά τις ιώσεις και το συνάχι. Ο σύζυγός της βοηθήθηκε στα γλυκερίδια.
(0:08:46 ώρα ένδειξης dvd)
Κος Φικιώρης: Παιδιά δεν περνάει µέρα που να µην πάρω ικανοποιήσεις από τους
ασθενείς που παίρνουνε νερό µε όζον. Εµείς λοιπόν είµαστε γιατροί. Ορκιστήκαµε
να βοηθάµε τον κόσµο. Σίγουρα τα φάρµακα χρειάζονται. ∆εν ξέραµε όµως εµείς οι
γιατροί όταν πηγαίναµε στο πανεπιστήµιο τι καλό κάνει το όζον και τι καλό κάνουνε
οι µεγάλες δόσεις των βιταµινών. Μάθαµε για την κορτιζόνη και για τα χειρουργεία.
Σήµερα λοιπόν διάλεξα, επειδή αλλάζει ο καιρός και αρχίζουνε οι πόνοι, ένα γόνατο.
Μετά τα 55, κυρίως οι γυναίκες, έχουνε βλάβες στα γόνατα. Είναι έτσι; Είναι έτσι.
Όταν δηµιουργηθεί µία βλάβη στο γόνατο βγαίνει ένα οξύ. Ο οργανισµός κάνει ένα
οξύ. Αυτό το οξύ λέγεται αραχιδονικό οξύ. Μόλις τραυµατίσουµε το γόνατο
δηµιουργείται ένα οξύ που λέγεται αραχιδονικό οξύ για να ερεθίσει το γόνατο και να
’ρθει αίµα και οξυγόνο. Άρα λοιπόν σε πρώτη φάση η φλεγµονή είναι µηχανισµός
αποκαταστάσεως. Γι’ αυτό την έκανε ο Θεός τη φλεγµονή. Για να ξαναδιορθώνει τις
βλάβες. Επαναλαµβάνω. Έχουµε τα γόνατά µας. Τα τραυµατίζουµε. Βγαίνει το
αραχιδονικό οξύ, έρχεται πολύ αίµα, πολύ οξυγόνο και φτιάχνει τη βλάβη. Σε µια
βδοµάδα φεύγει η φλεγµονή, φεύγει ο πόνος και έγινε αποκατάσταση της βλάβης.
Αυτό το έχει φτιάξει ο Θεός. Μόλις ο Θεός έφτιαξε τον Αδάµ και την Εύα έφτιαξε
και τη φλεγµονή. Τώρα λοιπόν µε το παραµικρό που θα αισθανθούµε εµείς στο
γόνατο παίρνουµε ή αντιφλεγµονώδη φάρµακα ή κάνουµε κορτιζόνη. Τι γίνεται;
Αυτά όµως τα φάρµακα µπλοκάρουνε τους µηχανισµούς αποκαταστάσεως. Μου
σταµατάνε την φλεγµονή και τον πόνο, ας πάρουµε τα αντιφλεγµονώδη. Τα
αντιφλεγµονώδη λοιπόν σταµατάνε αυτόν τον µηχανισµό.
Ασπιρίνη,
αντιφλεγµονώδη, σταµατάνε εδώ. Εφόσον λοιπόν αυτά µπλοκάρουνε τον µηχανισµό
της φλεγµονής δεν δηµιουργούνται αυτές οι ουσίες που λέγονται προσταγλαντίνες
που κάνουνε τη φλεγµονή, δεν έχουµε φλεγµονή, δεν πονάµε. Αλλά τι γίνεται όµως.
∆εν γίνεται καινούρια η άρθρωση. Με τα αντιφλεγµονώδη και την ασπιρίνη
σταµατάµε την αποκατάσταση του γόνατος. Εάν τώρα κάνουµε την κορτιζόνη που
είναι πιο ισχυρό, η κορτιζόνη λοιπόν σταµατάει όλους τους µηχανισµούς της
φλεγµονής. Είναι πολύ ισχυρό, δεν έχουµε φλεγµονή αλλά από κει και πέρα το
γόνατο παίρνει την κατιούσα. Κάνεις την κορτιζόνη; ∆εν πονάει το γόνατο. Αλλά
σε πέντε χρόνια θα θέλει καινούργιο γόνατο. Αρθροπλαστική. Τι λέει λοιπόν τώρα ο
Φικιώρης; Τι λέει ο Φικιώρης; Ο Φικιώρης λοιπόν που τα ’χει µελετήσει όλα και τις
ασπιρίνες και τις κορτιζόνες, σου λέει έλα δω ρε φίλε. Κάνεις την ένεση του όζοντος
στο γόνατο, µέσα στο γόνατο και ενεργοποιείς (2φ), εδώ λοιπόν είναι το γόνατο που
είναι κατεστραµµένο. Ντάξει; Ωραία. Μέσα στο γόνατο υπάρχει ένας µάστορας που
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λέγεται χονδροβλάστης ή οστεοβλάστης. Έτσι λέγεται αυτός ο κτίστης, ο µάγειρας.
Όταν του δώσεις εσύ ή το νερό µε το όζον ή κάνεις ενέσεις µέσα στο γόνατο, αυτόνε
τον µάστορα τον δραστηριοποιείς. Που δεν το κάνει ούτε η ασπιρίνη ούτε η
κορτιζόνη. Μέσα στο γόνατό µας υπάρχει αυτός ο µάστορας που φτιάχνει τις βλάβες,
υπάρχει αυτός ο πυροσβέστης που σβήνει τη φλεγµονή, ο Θεός έχει βάλει ειδικό
µηχανισµό που σβήνει τη φλεγµονή. Αρκεί να τον ενεργοποιήσουµε. Και τον
ενεργοποιεί ή ενέσεις του όζοντος µέσα στο γόνατο ή πίνοντας το νεράκι µε το όζον.
Εν συνεχεία. Εν συνεχεία. Μέσα στην άρθρωση λόγω των φθορών υπάρχουνε
κάποια σκουπίδια. Ο Θεός έχει φτιάξει ειδικά κύτταρα που µαζεύουνε τα σκουπίδια.
Λέγονται µακροφάγα κύτταρα. Κάνουνε φαγοκυττάρωση. Ααα! Άρα λοιπόν, άρα
λοιπόν ενεργοποιώ τον κτίστη να µου φτιάξει την βλάβη, ενεργοποιώ τον
πυροσβέστη να µου σβήσει την φλεγµονή, ενεργοποιώ τον σκουπιδιάρη να πάρει τα
σκουπίδια και ενεργοποιώ την αστυνοµία να πιάσει πιθανόν παθογόνα µικρόβια. Μη
γίνει καµία λοίµωξη. ∆ιότι άλλο να έχω ένα πρήξιµο και άλλο να µπει µέσα ένα
µικρόβιο. Μπορεί να µπει κι ένα µικρόβιο, έτσι; Και όλα αυτά µε το όζον. Άρα
λοιπόν το όζον τι κάνει; Κάνει µία αποκατάσταση του γόνατος, µου βγαίνει η
φλεγµονή, µου βγαίνει και ο πόνος. Γιατί λοιπόν εγώ(2φ) να πάρω συνέχεια
ασπιρίνες και τα υπόλοιπα τα αντιφλεγµονώδη συν την κορτιζόνη; ∆εν το
καταλαβαίνω. Μα δεν το καταλαβαίνω. Βέβαια δεν φταιν οι γιατροί διότι όταν
πήγαµε στο πανεπιστήµιο, πιστέψτε µε, δεν µάθαµε για το όζον. ∆εν µάθαµε. Εγώ
τα τελευταία 15 χρόνια βγαίνω και µιλάω για το όζον και κάθε µέρα βγαίνουνε
δεκάδες άνθρωποι και µου λένε γιατρέ κοίταξε, µε βόηθησε στα γόνατα, µε βόηθησε
στα έντερα, µε βόηθησε στο συκώτι, µε βόηθησε στη χολή, µε βόηθησε στο
θυρεοειδή, µε βόηθησε στα ψυχολογικά µου, στο µεταβολισµό, στο ζάχαρο, στη
χοληστερίνη. Εγώ λοιπόν είµαι ένας άνθρωπος 61 χρονών. Όπως είστε και σεις. ∆ε
διαφέρω εγώ από σας. Άνθρωποι είστε σεις, άνθρωπος είµαι κι εγώ. Απλώς διάβασα
κάποια βιβλία ιατρικής. ∆εν σηµαίνει όµως επειδή διάβασα τα βιβλία της ιατρικής θα
είµαι και υγιής. 60 χρονών µε πλακώσανε τα ζάχαρα, οι πιέσεις, η χοληστερίνη. Και
όλα αυτά τα αντιµετώπισα πίνοντας νερό µε όζον, βιταµίνες, παίρνω ειδικές
βιταµίνες, περπατάω και τρώω υγιεινά. Σήµερα το πρωί ξύπνησα και προτού να πάω
για κούρεµα έφαγα δύο λωτούς και αµύγδαλα. Πήγα στην Αθήνα, κουρεύτηκα,
γύρισα στη Γλυφάδα και είχε η γυναίκα µου κολοκύθια γεµιστά µε κιµά, µε άνηθο,
κρεµµύδια και τέτοια, χωρίς ρύζι. Πλακώθηκα και µε αυγά µέσα, πλακώθηκα κι
έφαγα και µετράω τώρα το ζάχαρό µου. Ενώπιόν σας θα µετρήσω το σάκχαρό µου.
Σας είπα ότι είµαι ένας άνθρωπος σαν κι εσάς. Ξεχάστε ότι είµαι γιατρός. Ξεχάστε
το. Είµαι ένας 60άρης διαβητικός. Με τα προβλήµατα του εξηντάρη. Α, θα σας πω
τι κάνω εγώ να τα κάνετε και σεις. Πως άλλο θα σας βοηθήσω; (Μετράει το
σάκχαρό του το οποίο είναι 116)… ∆εν έχω πάρει ούτε ντιαµικρόν ούτε σολόζα, ούτε
αβανταµές ούτε τα υπόλοιπα φάρµακα κατά το σάκχαρο. Πίνω το νερό µε το όζον,
παίρνω το βανάδιο, την κανέλα και το R λιποϊκό οξύ και φοράω τα παπούτσια µου τα
αθλητικά και κάνω ένα περπάτηµα. Σας τα δείχνω όλα. Γιατί να µην τα κάνετε και
σεις συνάνθρωποι; ∆ε λέω εγώ είµαι γιατρός κι εσείς είστε ασθενείς. Και γω είµαι
ασθενής κι εσείς είστε ασθενείς. Μιλάει ένας ασθενής προς ασθενή. Άστε ότι είµαι
και γιατρός. Αφού είµαι ένας ασθενής και κόντευα να ψοφήσω και µε το νερό µε το
όζον, τις βιταµίνες, το περπάτηµα, τη µπάλα πάω καλά, γιατί να µην το κάνετε; Γιατί
τόσο πολλοί έρχονται στο ιατρείο και µε στεναχωρούνε.(2φ) Έρχονται άνθρωποι µε
προβλήµατα στη µέση, στα πόδια, στα γόνατα. Μία µπαλίτσα είναι και σας την κάνω
δώρο. (Χαρίζει µπάλες και τις ασκήσεις του σε όσους πάρουν συσκευή παραγωγής
όζοντος. ∆είχνει τις ασκήσεις στο βιβλίο.)
0:19:49 ώρα ένδειξης dvd
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Κος Φικιώρης: Ένας κύριος 35 χρονών έχει ανεβασµένη χολερυθρίνη. Κοιτάξτε.
Ένας νέος άνθρωπος για να ανεβάσει χολερυθρίνη. Καταρχήν τι είναι η χολερυθρίνη.
Όταν το αίµα µας καταστρέφεται, το αίµα µας γίνεται κάθε τρεις µήνες αλλά µετά
καταστρέφεται. Και µάλιστα καθηµερινώς γίνεται µια µικρή ποσότητα. Όταν
καταστρέφεται το αίµα πηγαίνει στο συκώτι και µετατρέπεται σε χολερυθρίνη.
Μπορεί λοιπόν αυτή η χολερυθρίνη να µην αποµακρύνεται από το έντερο. Και
µπαίνει στο αίµα και κάνουµε αυτή την κιτρινίλα. Έτσι; Ωραία. Αυτό όµως για τον
συγκεκριµένο άνθρωπο µάλλον πρέπει να είναι κατασκευαστικό από τα γονίδια. ∆εν
είναι ότι φταίει αυτός και ξέρω γω παθαίνει µια καταστροφή του αίµατος που λέγεται
αιµόλυση. Έτσι; Μπορεί να πάρουµε ένα τοξικό πράγµα και να µας χαλάσει το αίµα,
ν’ ανέβει η χολερυθρίνη αλλά δε συµβαίνει αυτό σ’ αυτό τον κύριο. Είναι
κληρονοµικό. Είναι γονιδιακό. Αυτό λέγεται σύνδροµο Ζιλµπέρ. Τώρα. Το νερό µε
το όζον 1200% βοηθάει πάρα πολύ το συκώτι να κάνει αποτοξίνωση της
χολερυθρίνης. Πλακώσου στο νερό µε το όζον αγαπητέ φίλε, πάρε τη βιταµίνη, την
ισχυρή βιταµίνη B, µην παίρνετε άλλες σαχλαµάρες, µόνο αυτές που σας λέω. Θα
πάρεις το σιλιµπινίν, θα έρθεις και σε επικοινωνία µαζί µας. Εγώ λοιπόν επειδή
έχουµε αποκτήσει πλέον µία εµπιστοσύνη ο ένας στον άλλονε. Κάθε εργάσιµη µέρα
από τη ∆ευτέρα µέχρι την Παρασκευή παλουκώνουµε κι απαντάω εντελώς δωρεάν
στις ερωτήσεις σας. Έτσι. Θα µε πάρεις και τηλέφωνο να τα πούµε. Ξεκίνησε και
να παραγγείλεις ένα µηχάνηµα να ξεκινήσεις να πίνεις νερό µε όζον φίλε. Ντάξει;
Λοιπόν. Με ρωτάει κάποιος. Το βούτυρο τύπου Κερκύρας να τρώγεται ωµό ή να το
µαγειρεύουµε; Εγώ φίλε εσένα ρωτάω. Το βούτυρο είτε Κερκύρας είναι είτε είναι
αυτό το κανονικό το βούτυρο που βάζουµε στα γλυκά και τέτοια τι είναι καλύτερο;
Να το τρώµε ωµό ή να το µαγειρεύουµε; Εσένα απαντάω. ∆εν απαντάω εγώ, εσύ να
ρωτήσεις. Αφού το µαγείρεµα αλλοιώνει τα βούτυρα. Τα αλλοιώνει. Σίγουρα όµως
(2φ) δεν κάνει τόσο πολύ κακό στα καλά τα βούτυρα. Και όταν πάρεις εσύ και
κάποια αντιοξειδωτικά. Καµιά φορά εγώ κάνω µάτια αυγά µε βούτυρο Κερκύρας.
Είναι καλύτερο να τηγανίζουµε τα αυγά µε βούτυρο Κερκύρας παρά µε λάδι. Ακόµα
και µε ελαιόλαδο. Γιατί; ∆ιότι το βούτυρο Κερκύρας είναι κεκορεσµένο. Λιγότερο
οξειδώνει. Αλλά σίγουρα όµως καλύτερα είναι να τα τρώµε τα βούτυρα ωµά. Όπως
είναι και το λάδι. Όπως είναι το λάδι είναι και το βούτυρο. Καλύτερα ωµά. Έτσι
φίλε;
Λοιπόν. Το όζον βοηθάει στο άσθµα; Ένα µεγάλο ναι (4φ). Φοβερό πράµα. 15
χρόνια ασχολούµαι µε το όζον κι έχω πάρει ικανοποιήσεις από το άσθµα. Κοντά
λοιπόν στο όζον που ξεκινάς µε 5-6 ποτήρια και το φτάνεις στα 8. Κάποιες παθήσεις
θέλουν πολύ όζον. Μετά πίνεις την βιταµίνη C µε κουερσετίνη πρωί βράδυ και
παίρνεις ένα θαυµατουργό βότανο που λέγεται butterbur(3φ). Πίνεις και το butterbur
πρωί και βράδυ και θα µε πάρεις να µ’ ευχαριστήσεις. Παιδιά, ξέρετε πολύς κόσµος
µου οφείλει πολλά. Πάρα πολύς κόσµος (2φ). ∆ιότι είµαι ο µοναδικός γιατρός που
πρωτοξεκίνησα το όζον και να µου έχετε εµπιστοσύνη.
Λοιπόν. Νάτος. 50 χρονών. Έχει άµµο στη χολή. Αφού είπαµε ότι η κυρία
Κωνσταντίνα από την Πετρούπολη είχε πέτρα. ∆εν θα σου φύγει εσένα η άµµος; Θα
πλακώσεις το νερό µε το όζον, θα πάρεις την βιταµίνη B, το σιλιµπινίν και το σαµ,
από τι γίνεται η άµµος στη χολή; Από τι γίνεται; Από τον κακό µεταβολισµό της
χοληστερίνης. Η χολή και η χοληστερίνη είναι το ίδιο πράγµα. Έτσι; Η χολή έχει
χοληστερίνη και άλατα. Εσύ λοιπόν πήζει η χολή και σου κάνει άµµο η πέτρα
αργότερα. Θα πλακώσεις το νερό µε το όζον, θα πάρεις την βιταµίνη B, την ισχυρή
βιταµίνη B, θα πάρεις το σιλιµπινίν και το σαµ και θα πας καλά φιλαράκο. Τώρα.
Ξυπνάς το πρωί και πίνεις ένα-δυο ποτήρια νερό µε όζον. Πάει αυτό. Μετά παίρνεις
ένα µεγάλο κουτάλι της σούπας και βάζεις λάδι. Και πίνεις και το λάδι. Καθώς
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πίνεις το λάδι κάνει µία σύσπαση η χοληδόχος κύστη και σου βγάζει τη λάσπη, την
άµµο. Ντάξει; Πάµε για διάλειµµα και τα ξαναλέµε. (Ακολουθεί διαφήµιση της
συσκευής όζοντος 0:25:44-0:28:30 ώρα ένδειξης dvd).
Στη συνέχεια ο κύριος Φικιώρης προχωρεί σε προσφορά µπάλας και ασκήσεων µαζί
µε συσκευή οζονοθεραπείας.
0:29:20
Λοιπόν. Άλλη τώρα κυρία που µ’ ευχαριστεί πάρα πολύ. Η κυρία Κατερίνα, 68
χρονών, µε πήρε από την Εύβοια (2φ) και µου ’λεγε γιατρέ µου εγώ έβγαζα από το
νύχι µου ένα υγρό που κόλλαγε. Κολλώδες υγρό. ∆εν ξέραµε τι είναι. Ήτανε
µόλυνση από µύκητες, από µικρόβιο, από τι ήτανε; Πάντως της είχανε πει ότι πρέπει
να το καθαρίσουνε µε χειρουργείο. Μέσα σε 15 µέρες που έπινε το νεράκι µε το όζον
αυτή η βρωµιά, αυτό το κολλώδες υγρό έφυγε. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι το όζον
χτυπάει τις βρωµιές. Τις µολύνσεις. Ε τι άλλο να σας πω; Σ’ ευχαριστώ κυρία
Κατερίνα. Φχαριστώ πολύ.
Ο Γιάννης. Του χρόνου θα είναι 80 χρονών(2φ). Μου λέει ότι οι αρτηρίες µου
έχουνε γίνει σαν πορσελάνες. Καταστραφήκανε. Τι να κάνω ρε γιατρέ µου; Κι
αυτός άνθρωπος είναι. Γιαννάκη εάν πίνεις στην αρχή 5-6 ποτήρια νερό µε όζον και
πάρεις την βιταµίνη C µε κουερσετίνη. Γράψε. Βιταµίνη C µε κουερσετίνη. Πάρεις
την Γ-Ε τοκοφερόλη. Πάρεις τα ιχθυέλαια και τα πίνεις πρωί, µεσηµέρι, βράδυ και
ξοδέψου Γιαννάκη. Και θα πάρεις και 3 συµπληρώµατα. Το ρόδι, τη ρεσβερατρόλη
και το λυκοπένιο. Σίγουρα θα βοηθηθείς. Μετά άρχισε να περπατάς. Οπότε λοιπόν
ο οργανισµός σου κάνει παράπλευρο κυκλοφορία. Αυτό θέλουµε. Να µπορέσουµε
λοιπόν ν’ ανοίξουµε καλύτερα τα αγγειάκια τα παράπλευρα. Έτσι; ∆εν σου λέω
100% ότι θα γίνεις Κεντέρης αλλά θα βοηθηθείς. Το ’πιασες Γιαννάκη; Και ότι δε
θυµάσαι πάρε µε τηλέφωνο. Λοιπόν. Άλλος 80ντάρης. Ο άλλος ο Γιάννης. Ο άλλος
ο Γιάννης 80 χρονών έχουνε χαλάσει τα νεφρά του. Για να φτιάξετε τα νεφρά του
80ντάρη; Μόνο το νερό µε το όζον µπορεί να σε φτιάξει Γιαννάκη. Θα βοηθηθείς
πολύ στα νεφρά, θα πέσει λίγο η κρεατινίνη και θα πέσει και αρκετά η ουρία. ∆ιότι
έτσι θα σου κάνει ζηµιά στον εγκέφαλο η ουρία. ∆εύτερον. Καθώς είναι χαλασµένα
τα νεφρά ανεβάζεις κάλιο; Θα πέσει και λίγο το κάλιο. Έτσι; Και µου λέει ότι έχει
κάνει by bass και τέτοια. Λοιπόν κύριε Γιάννη των 80 χρονών. Πέντε-έξι ποτήρια
νερό µε όζον, να φροντίζεις όµως να βλέπεις ότι τα χάνεις. Πρόσεξε. Εάν πίνετε
εσείς το νερό και δεν κατουράτε είναι κακό. Πρέπει λοιπόν να µην κάνει
κατακρατήσεις ο οργανισµός που συνήθως συµβαίνει όταν κάποιος έχει πρόβληµα
στα νεφρά του, νεφρική ανεπάρκεια ή καρδιακή ανεπάρκεια. Να προσέχεις να
ουρείς. Μετά πάρε το Q10 µε λεµόνι και την καρνοσίνη. Με εγγύηση κύριε Γιάννη
των 80 χρονών. Q10 µε λεµόνι και καρνοσίνη. Και ότι ξεχνάτε 5 µε 7 στο
τηλέφωνο.
Ωραία. Λοιπόν. Μου λένε οι καπνισταί. Γιατρέ µου εµείς καπνίζουµε και δεν
µπορούµε να το κόψουµε. Άλλοι δε θέλουν άλλοι δεν µπορούνε. Μπορούµε εµείς να
βοηθηθούµε από το όζον; Μπορείτε. ∆ιότι το όζον βοηθάει τους µηχανισµούς
αποτοξίνωσης. Από τη µια µεριά βρωµίζετε τα πνευµόνια µε το κάπνισµα από την
άλλη το όζον τα βοηθάει. Κάθε µέρα τα βρωµίζετε, το όζον τα καθαρίζει. ∆εν είναι
όµως τόσο πολύ αποτελεσµατικό όσο αν το κόβατε. ∆εν µπορεί το όζον να
ξεκαθαρίσει τόσο πολύ τα πνευµόνια διότι αν εσείς καπνίζετε έστω και 10 τσιγάρα
δεν έχει τόσο πολύ τη δύναµη το όζον να σου καθαρίσει. Τότε λοιπόν θα λέγαµε.
Μη στενοχωριέστε. Α, πίνετε νερό µε όζον και καπνίζετε. Όχι. Θα ήµουνα κακός
γιατρός και απατεώνας. Εγώ λοιπόν σας λέω περιορίστε ή κόψτε το τσιγάρο, πίνετε
νερό µε όζον να ξεβροµίζουν τα πνευµόνια, πάρτε και τη βιταµίνη C και να σας
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σταυρώσω να σας έρθει το µυαλό. Τι να κάνω; Κι εγώ το γιο µου κάθε µέρα τον
σταυρώνω να κόψει το τσιγάρο. Τι να κάνω; (2φ)
Λοιπόν. Έχω µία κυρία 43 χρονών. Κι έχει 10 κιλά παραπάνω. Όλος ο κόσµος θέλει
ν’ αδυνατίσει. Είναι έτσι Ιφιγένεια µου; Όλος ο κόσµος. Και λέει πως θ’
αδυνατίσει;(3φ). Κυρία µου, για ν’ αδυνατίσεις θέλει θυσίες. Είσαι αποφασισµένη
για θυσίες; Τότε τι να σε κοροϊδεύω. ∆ε βγαίνω σ’ αυτό το κανάλι να κοροϊδεύω
τους ανθρώπους. Βοήθεια. Πλάκωσε 8, 10 κιλά, µε παίρνουνε άνθρωποι και µου
λένε γιατρέ, έτσι κι εγώ αδυνάτισα. Θα πλακώσεις 8 µε 10 ποτήρια νερό µε όζον,
κάθε µία ώρα θα πίνεις κι ένα ποτήρι νερό µε όζον για να δραστηριοποιείται ο
µεταβολισµός. Το πρωί κουκλάρα µου, µωρό µου, φάε εσύ ένα τηγάνι οµελέτα.
Πλάκωσε και βάλε µέσα ζαµπόν, τυριά. Χωρίς ψωµί. Έτσι. Αν δε θέλεις να φας
οµελέτα φάε ένα µανάβικο. Φάε όσα θέλεις µήλα, αχλάδια, όσα θέλεις. Πάει αυτό.
Το µεσηµέρι, κάτσε και φάε ξέρω ’γω, 5 κιλά σουτζουκάκια. Ένα αρνί. 32 κιλά
παϊδάκια. Χωρίς πατάτες, χωρίς ψωµί. Με σαλάτα. Και το βράδυ φιλενάδα λίγο
ψαράκι ή κοτοπουλάκι. Έτσι; Ενδιάµεσα της βδοµάδας πλακώνεις κι από έναν
τέντζερε φακή, έναν τέντζερε φασόλια, έναν τέντζερε ρεβίθια, περπατάς και 2, 3
χιλιόµετρα την ηµέρα και υπογραφή και σφραγίδα σε 4 µήνες έχεις χάσει τα 10 κιλά.
Συνεχίζεις και αυτόν τον τρόπο διατροφής και µένεις λεπτή. ∆ιαφορετικά πες ότι τα
χάνεις, αν ξαναρχίσεις τα γλυκά, τα παγωτά, τις σοκολάτες και τέτοια, ξαναπαχαίνεις.
Ανδρέας Φικιώρης, έχασα 35 κιλά. Αφού δε µου κάνουν τα σακάκια. Έχασα 35
κιλά, τα διατηρώ εδώ 6 χρόνια αλλά πως; Όχι µε µάγια. Έτσι; Με καλό φαγητό το
πρωί, καλό φαγητό το µεσηµέρι και το βράδυ το βουλώνω. Έτσι παιδιά; Για να
συνεννοούµαστε. Γιατί ούτε τον έξυπνο κάνω, ούτε τον Ηρακλή. Ένας άνθρωπος
που δε θέλω να πεθάνω. Απ’ αυτή τη ζωή µια φορά θα περάσουµε. Στο χέρι σας
είναι να πεθάνετε πιο γρήγορα. Το κάπνισµα; Σε στέλνει πιο γρήγορα. Το ζάχαρο;
Το ίδιο. Και γενικά η σαβουροφαγία και τα υπόλοιπα. Μην τα ξαναλέω.
Υποθυρεοειδισµό; Στην Παρασκευή που είναι 18 χρονών κοριτσάκι και έχει και
παραπανίσια κιλά. Ε, ο υποθυρεοειδισµός σίγουρα βοηθάει στην παχυσαρκία. Αλλά
ήτανε το δέντρο λέει στραβό, το ’φαγε κι ο γάιδαρος. Παρασκευούλα µου
πλακώνεσαι και συ µε τα γλυκά και παραφουσκώνεις. Και έχεις και χαµηλή
φερριτίνη. ∆ιότι πιθανόν να µην κάνει και καλή απορρόφηση το έντερό σου, πιθανόν
να µην τρως και κρεατάκι, όλα τα λέω πιθανώς. ∆ιότι ο υποθυρεοειδισµός κάνει
κακή απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. Παρασκευούλα πίνε 5,6 ποτήρια νερό
µε όζον, εντάξει και θα τρως λίγο κρεατάκι παραπάνω µε λεµόνι. Και κούκλα µου
από τη ∆ευτέρα σε περιµένω εντελώς δωρεάν να τηλεφωνηθούµε, να πάρω το
ιστορικό σου, να σε βοηθήσω µε τις γνώσεις µου όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι
αγάπη µου; Στη διάθεσή σου είµαι. Α, κοίταξε. Θα πάρεις και µία µπάλα. Α,
σήµερα λοιπόν έχω µαζί µου 100 µπάλες (2φ) και τις δίδω στους τηλεθεατάς. ∆εν
θέλω να ξαναβρώ άνθρωπο που να λέει ωχ, ωχ, ωχ η µέση µου. Η µέση θέλει λίγο
γυµναστική. 5 µε 10 λεπτά στην µπάλα. (2φ) 5 µε 10 λεπτά. ∆εν έχεις 5 λεπτά να
καθίσεις πάνω στην µπάλα και να κουνηθείς, να µην πονάει η µέση σου; Και µετά
πίνεις και τα όζοντα, πίνεις και τις βιταµίνες και πας καλά. ∆εν µπορώ να κοροϊδεύω
εγώ τον κόσµο. Θέλει και λίγο γυµναστικούλα.
Να. 54 ετών και έχει χονδροπάθεια, έτσι; Τι θα βοηθήσει; Ενέσεις µε όζον(3φ). Με
εγγύηση διότι έχω πείρα. Είµαι αναισθησιολόγος και στο ιατρείο µου έρχονται
τέτοιες περιπτώσεις. Θα κάνεις ενέσεις µε όζον. Θα πίνεις το νεράκι µε το όζον και
θα πάρεις την πολυθρεπτική φόρµουλα. Η πολυθρεπτική φόρµουλα, το λέει και η
λέξη. Φτιάχνει καινούριο χόνδρο. Με εγγύηση.
Λοιπόν. Μία κυρία 48 χρονών µου λέει γιατρέ εγώ έβαλα εµφυτεύµατα. Τα
εµφυτεύµατα θέλουνε καλή υγιεινή. Σκίζουνε τα ούλα, βάζουνε µέσα µία βίδα και
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πάνω σ’ αυτή τη βίδα βάζουνε το δόντι. Έτσι. Εκεί λοιπόν που ενώνεται το δόντι µε
τη βίδα µπορεί να πάει βρωµιά. Στόµα είναι. Και θέλει πολύ καλή υγιεινή. Το όζον
είναι ότι πρέπει για την υγιεινή του στόµατος. Ότι πρέπει. Ότι πιο θαυµατουργό
γίνεται στο στόµα. Εσύ λοιπόν πλένεις τα δόντια σου µε ένα αντισηπτικό διάλυµα.
Έτσι. Κάνεις µε µεσοδόντιο βουρτσάκι να καθαρίζουνε καλά και µετά βάζεις όζον.
Τότε λοιπόν τι γίνεται; Και οτιδήποτε µικρόβιο και βρωµιά φεύγει αλλά και εν
συνεχεία σφίγγει τα ούλα. Με εγγύηση σου λέω. Με εγγύηση. Σφραγίδα και
υπογραφή. Εγγύηση. Σε γλυκοφιλώ.
67 χρονών. Έχει άσθµα (2φ). Ξέρετε πόσος κόσµος έχει βοηθηθεί µε το νερό µε το
όζον; Κουκλάρα µου. Θα ξεκινήσεις και θα πίνεις 5, 6 ποτήρια µε νερό µε όζον, το
συνηθίζει ο οργανισµός και µετά το κάνεις και 8. Έτσι; Και θα πα ν’ αγοράσεις
βιταµίνη C µε κουερσετίνη. Πρωί βράδυ και το βότανο butterbur (2φ). ∆εν υπάρχει
περίπτωση σε 20 µέρες το πολύ ένα µήνα, σε 20 µέρες να µη µε πάρεις τηλέφωνο και
να µ’ ευχαριστήσεις κυρία των 67 χρονών. Με εγγύηση. Το έχω ανάγκη. Γιατί κι
εγώ προσφέρω. Έτσι; Σε γλυκοφιλώ.
Ρευµατοειδή αρθρίτιδα. Εδώ. Εγώ δεν είµαι ρευµατολόγος αλλά είµαι γιατρός που
χτυπάω τον πόνο. Κι έχω µεγάλη πείρα. ∆εν σου λέω αµέσως κόψε τα φάρµακά
σου, τι πίνεις, αλλά εάν αρχίσεις και πίνεις το νεράκι µε το όζον, τα ιχθυέλαια ρε
παιδιά, πρωί, µεσηµέρι, βράδυ, το msn που έχει θειάφι πρωί µεσηµέρι βράδυ και το
βράδυ 5-Loxin, µε µαθηµατική ακρίβεια θα χρειάζεσαι λιγότερα απ’ αυτά τα
δραστικά φάρµακα. Μπορεί να κόψεις και τη µεθοτρεξάτη. Μπορεί την κορτιζόνη
να την κάνεις µέχρι 2,5 milligram. Πόσο πολύ σας βοηθάω! Τι άλλο να σου πω; Και
κάτι άλλο. ∆εν θέλω να τρως ότι έχει γάλα. Το γάλα φουντώνει τα ρευµατικά. ∆εν
θέλω να τρως ζάχαρη. Η ζάχαρη φουντώνει τα ρευµατικά. Έτσι αγάπη µου; Και
βέβαια αν µπορείς όσο γίνεται να τρως λιγότερο ψωµί. Αλλά γάλα και ζάχαρη
µακριά.
Λοιπόν. Νάτη. 69 χρονών. Μετά τα 60 όλες οι γυναίκες έχουνε πρόβληµα στα
γόνατα. Τι; Θα τις χειρουργήσουµε όλες; Αφού το χειρουργείο έχει επιτυχία αλλά
είναι χειρουργείο, παθαίνεις και αγκύλωση, ααα. Ενεσούλες µε όζον. Κάνεις ενέσεις
µε όζον, πίνεις το νεράκι µε το όζον και παίρνεις και την πολυθρεπτική φόρµουλα.
Και θα σου πω εγώ αν πας ή δεν πας καλά. Με εγγύηση ο γιατρός ο
αναισθησιολόγος Ανδρέας Φικιώρης. Με εγγύηση. Το ίδιο. Ο ∆ηµήτρης. Πόνους
στα κάτω άκρα. Τι να κάνει; Όζον. Όπου υπάρχει πόνος υπάρχει και φλεγµονή.
Όπου υπάρχει φλεγµονή και πίνετε νερό µε όζον φεύγουν οι πόνοι. Με εγγύηση ρε
∆ηµήτρη, µε εγγύηση.
Κίρρωση του ήπατος. 45 χρονών. Έτσι; Τώρα. Πως την έπαθε την κίρρωση δεν το
ρωτάω. Μπορεί να ’ν το ποτό, µπορεί από ιό, δεν το ρωτάω. Εγώ όµως αγαπητέ
κύριε των 45 χρονών θα σου πω ότι είχα µία, έχω µάλλον, µία πελάτισσα από το
Κερατσίνι(3φ). Η κυρία λοιπόν αυτή είχε κίρρωση του ήπατος και µάλιστα
µαζευόντουσαν υγρά στην κοιλιά. Που λέγεται ασκίτις (2φ). Κόντευε να φύγει.
Άρχισε να πίνει νερό µε το όζον και επανήλθε σε πολύ καλή κατάσταση το συκώτι.
Ούτε και γω δεν το πίστευα (2φ) Φιλαράκο αυτά µόνο σου λέω. Πλάκωσε το νερό
µε το όζον και µετά κάνε και το σταυρό σου. Γιατί ένα τέτοιο περιστατικό είχα.
Έτσι; ∆εν έχω ανθρώπους µε κίρρωση να σου πω ότι ξέρω 100 ανθρώπους. Είχα ένα
περιστατικό και στο αναφέρω. Πλακώσου το νερό µε το όζον και µην πίνεις. Μην
πίνεις.
Λοιπόν. Νάτο. Εκκολπώµατα σε έναν κύριο 44 ετών. ∆εν άκουσες τι είπε η κυρία
Κωνσταντίνα; Ότι είχε πόνους από τα εκκολπώµατα και το νερό µε το όζον την
έκανε να µην έχει πόνους; Ε, το ίδιο θα κάνεις κι εσύ. Νεράκι µε το όζον 5,6
ποτήρια αγαπητέ φίλε.
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27 χρονών. Προστατίτιδα. Για να δούµε τι θα κάνουµε σ’ αυτό το παιδί;. Ας πάει σε
5.000 ουρολόγους. Θα του δώσουνε κάθε λίγο και λιγάκι Ciproxin. Είναι έτσι ρε
φίλε; Σ’ έχουνε, έτσι. Να πάρεις το Ciproxin για µια φορά. Θα πάρεις το Ciproxin,
θα πλακώνεις το νερό µε το όζον και θα πεις bye bye προστατίτιδα. Bye bye. ∆ιότι
άµα δεν πιείς νερό µε όζον θα την έχεις 37,47,57,67,77, όλα σου τα χρόνια θα έχεις
προστατίτιδα, ε; Κι εγώ είχα προστατίτιδα, bye bye. Λοιπόν. Ξαναλέω. Σήµερα
έχω έρθει µε µία έµπνευση(2φ). Ήθελα να βοηθήσω τους έλληνες. Ήθελα. Έκανα
κι εγώ λάθη. Και στο ιατρείο µου τους κάνω ενέσεις και πάνε καλά. Και τους έλεγα.
Κυρία Μαρία, κύριε Αντώνη πάρτε µια µπαλίτσα να βάλετε την κορµάρα σας πάνω
και να σας φύγουν οι πόνοι. Και κανένας δεν την αγόραζε. 30 ευρώ είχε. Κανένας
(5φ). Όλοι λοιπόν θέλανε ενέσεις, χάπια και στο φυσιοθεραπευτή για µασάζ. Αυτά
θέλανε. Απηύδησα και γω και λέω δεν ξαναµιλάω για µπάλα. Τη φέρνω λοιπόν εδώ
και τη δίνω σ’ εσάς. Και λέω εδώ παιδιά. Όσοι σήµερα αρχίσετε να πίνετε νερό µε
όζον και όσοι κάνετε ασκήσεις πάνω σ’ αυτή τη θαυµατουργή µπάλα θα φτιάξετε
καινούρια σπονδυλική στήλη, θα φτιάξετε καινούρια γόνατα, καινούριους µηρούς,
καινούριες κνήµες. Έχω λοιπόν φτιάξει µερικές ασκήσεις. Πόσο µπορώ να σας
βοηθήσω. Τσάµπα σας το δίνω. Λοιπόν. Φέρε καµιά ερωτησούλα ακόµα.
Κολίτιδα(2φ). Για βρέστε µου λοιπόν πολλούς γιατρούς να σας φτιάχνουν την
κολίτιδα. Μόνο το νερό µε το όζον. Μόνο το νερό. 34 χρονών και δεν τολµά λέει να
φάει τίποτε. Την πειράζουν. Ρε φιλεναδίτσα σε παρακαλώ. Σε καναδυό, τρεις µήνες
θα σου ’χουνε φύγει όλα αυτά. Αλλά θέλω να µε πάρεις τηλέφωνο. ∆ιότι
πραγµατικά αυτή τη στιγµή σε σώζω. Όταν λέµε σε σώζω, σε σώζω. Είσαι 37
χρονών και σε λίγο θ’ αρχίζουνε λοιπόν να ατροφείς. Το δέρµα σου, τα µαλλιά σου,
χάλια θα γίνεις. Νεράκι µε όζον.
Λίπος στο συκώτι. 53 χρονών. Ε. Κι εγώ λοιπόν που έτρωγα κι έπινα πολύ έκανα
λίπος στο συκώτι. Τώρα εσύ θα πρέπει να πλακώσεις το νερό µε το όζον, ξεκίνα µε
7, µε 8 ποτήρια, πολύ νερό µε το όζον, θα πάρεις την σούπερ βιταµίνη B, τη σούπερ,
τη σούπερ. Θα πάρεις το σιλιµπινίν να σου βοηθάει το συκώτι, έτσι; Αυτά, αλλά τι
γίνεται; Αν όµως δεν σταµατήσεις για δύο µήνες το ποτό, δεν είναι πολύ ή λίγο.
Μαχαίρι. Μαχαίρι επί δύο µήνες, δεν πρόκειται να φτιάξεις το συκώτι σου µε τίποτε.
Και σε πληροφορώ για να συνεννοούµαστε. Το λιπώδες ήπαρ, το λίπος στο συκώτι
κάνει καρκίνο. Και µετά φεύγεις. Μεταµοσχεύσεις και τέτοια ούτε ο Χριστόδουλος
δεν πρόλαβε. Φίλε σε φοβίζω για να σου βάλω µυαλό.
70 χρονών. Α. Έχει ζάχαρο και κάνει ινσουλίνη. Τι θα βοηθήσει; Έχει λέει, δεν έχει
και στύση. Τι να κάνει; Άσε. Την στύση την κουβεντιάζουµε λίγο αργότερα.
Λοιπόν. Εγώ είµαι 60 χρονών και συ είσαι 70. Στα 60 σου ρε φίλε(2φ) δεν είχες
µυαλό να προσέχεις τη διατροφή σου, να πίνεις νερό µε όζον και να παίρνεις και τις
σωστές βιταµίνες. Εγώ που ’µαι 60 χρονών προσέχω. Το τι τρώω, τις βιταµίνες και
το νερό µε το όζον. Οπότε λοιπόν στα 70 µου δε θα έχω καταστραµµένα αγγεία. Και
θα µου σηκώνεται. Εσύ λοιπόν καταστραφήκανε τα αγγεία σου και δεν θα πηδήξεις
µε τίποτε. Με τίποτε. Εκτός κι αν αγοράσεις κάτι ενέσεις που τις κάνεις πάνω στο
πέος σου και σηκώνεται. Ντάξει; Για να συνεννοούµαστε. ∆ε σου λέω καλά έπαθες.
Απλώς δεν είχες την φιλοσοφία της πρόληψης. Τώρα δεν µπορώ να σε κοροϊδέψω
εγώ. Πήγαινε αγόρασε Viagra, cialities(;), όλα αυτά και προσπάθησε να βρεις τη
στύση σου. Πάντως είναι καταστραµµένα τα αγγεία σου. Πίνε το νεράκι µε το όζον
και πάρε µε και τηλέφωνο. Υπάρχει ένα βοηθητικό για τη στύση, φυτικό, που
λέγεται χρυσίνη (3φ). Αλλά δε σου υπόσχοµαι θεαµατικά αποτελέσµατα.
30 χρονών. Έχει ηυξηµένο αιµατοκρίτη. 50. Χαµηλή φερετίνη και µου λέει τι να
κάνει, τι να κάνει; Για να δούµε τι να κάνεις. Για να ξύσω το κεφάλι µου για να δω
τι θα κάνεις. Για να ξύσω το κεφάλι µου. Να µην καπνίζεις ρε τριαντάρη. Όσοι
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καπνίζουνε ανεβάζουνε τον αιµατοκρίτη. Λεβέντη µου. Πίνε το νεράκι µε το όζον
και να παίρνεις ιχθυέλαια(3φ) για να µην πάθεις κανένα εγκεφαλικό. Έτσι; Τώρα για
τη χαµηλή φεριτίνη τρώγε λίγο κρεατάκι και πάρε µε και τηλέφωνο. Τι άλλο να σου
πω; Αυτή τη στιγµή πρέπει να πάρω λίγο το ιστορικό σου. Αλλά ο αιµατοκρίτης
ανεβαίνει από το κάπνισµα. Αυτό µε εγγύηση. (τέλος της εκποµπής)

Πρόκειται περί εκποµπής η οποία ασχολείται µε προβλήµατα υγείας και
παρουσιάζεται από επιστήµονα ιατρό. ΄Όµως κατά τη διάρκεια των λεγοµένων ο
ιατρός χρησιµοποιεί λέξεις και φράσεις που δεν συµπορεύονται µε την ιατρική
ορολογία όπως «µου σηκώνεται», «κουκλάρα µου», «κορµάρα» και άλλα σχετικά.
Ασφαλώς παραβιάζεται η υποχρέωση του προστηθέντος από τον τηλεοπτικό σταθµό
όπως τηρεί τους κανόνες που αφορούν την ορθή, ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσική
διατύπωση. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί η διοικητική
κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των
µελών ο Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τους οποίους, ο λόγος του ως άνω ιατρού
είναι ιδιόρρυθµος, δεν είναι όµως χυδαίος, ούτε ακαλαίσθητος, γι΄αυτό δεν θα έπρεπε
να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό διοικητική κύρωση.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία CITY NEWS A.E ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού τηλεοπτικού
σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο THΛΕ ΑΣΤΥ Νοµού Αττικής µε την επωνυµία την
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως τηρεί τους κανόνες που αφορούν την ορθή,
ευπρεπή και καλαίσθητη γλωσσική διατύπωση µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων
κυρώσεων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 27η Ιουλίου 2010.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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