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Σήμερα  ημέρα  Δευτέρα  9  Ιανουαρίου  2012  και  ώρα  11:00  το  
Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  
οποία  παρέστησαν  ο  Πρόεδρος  του  ΕΣΡ  Ιωάννης  Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης   Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
εταιρείας με την επωνυμία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ 
Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό 
τίτλο EXTRA CHANNEL-3, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 20η Δεκεμβρίου 2011.

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. Ο 
άμεσος  έλεγχος  του  κράτους  έχει  ως  σκοπό  την  μετάδοση  πληροφοριών  και 
ειδήσεων,  καθώς  και  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. 

II.  Τo άρθρo 5 παραγρ.  1  του Π. Δ/τος 77/2003,  κατά το οποίο η μετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης.  

ΙΙΙ. Τα άρθρα 8 παρ. 1 και 15 παρ. 1 του Π.Δ/τος 77/2003 κατά τα οποία δεν πρέπει 
να  μεταδίδονται  πληροφορίες  χωρίς  να  έχουν  ελεγχθεί  ενώ εξάλλου  ειδήσεις  και 
σχόλια  πρέπει  να  διακρίνονται,  αλλά  υποθέσεις  ή  πιθανολογήσεις  δεν 
παρουσιάζονται ως γεγονότα.

IV. 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, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
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ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.)  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό  τίτλο  EXTRA CHANNEL-3, του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της 
εκπομπής «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ», που προβλήθηκε στις 30.8.2011 από ώρα 
22:00 έως 23:26, προέκυψαν τα ακόλουθα:   
Ο λογότυπος του σταθμού EXTRA CHANNEL 3 υπάρχει σταθερά σε όλη τη διάρκεια  
της εκπομπής στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και όταν αρχίζει η εκπομπή καθώς  
και  μετά από κάθε διακοπή προβάλλεται  η  ακόλουθη σήμανση  :  κύκλος με  χρώμα  
πλαισίου  μπλε  μαζί  με  την  επισήμανση  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ:  ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  Η ΓΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης.
Τα  αποσπάσματα  που  αφορούν  στην  εν  λόγω  καταγγελία  της  κυρίας  Παρασκευής  
Τατούλη καταγράφονται ακολούθως:
[22:34:36  έως  22:44:37]  (σύμφωνα  με  την  ένδειξη  όπως  αναγράφεται  στο  πάνω 
αριστερό μέρος  της οθόνης) είτε  [0:36:05 έως 0:46:06]  (σύμφωνα με την ένδειξη 
μέτρησης DVD) 
Γιάννης Παπαγιάννης:  Πριν όμως από όλα αυτά έχει προκύψει ένα πολύ μεγάλο 
θέμα.  Και  εδώ  πρωτοστάτησε  το  διαδίκτυο.  Το  ρεπορτάζ  έχει  κάνει  η  Ράνια  η 
Καρατζαφέρη. Την έχουμε και στο στούντιο 1. καλησπέρα, Ράνια.
Ράνια Καρατζαφέρη: Καλησπέρα, Γιάννη!
Σε αυτό το σημείο λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει:
EXTRA 3 - 22:34:48
επικοινώνησε τώρα: 210 5791098-099
ΔΙΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Γιάννης Παπαγιάννης:  Λοιπόν πριν μας πεις οτιδήποτε, θα ‘θελα με πολλή προσοχή 
να δούμε το ρεπορτάζ, που μας έχεις ετοιμάσει, με χαρτιά με στοιχεία. Και αφορά τον 
κύριο Τατούλη;
Ράνια Καρατζαφέρη: Τον κύριο Τατούλη.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Λοιπόν, για να δούμε, Ράνια και επιστρέφουμε για να μας 
σχολιάσεις και να μας δηλώσεις την αθέατη πλευρά αυτού του γεγονότος, που εγώ 
προσωπικά το θεωρώ εξαιρετικά προσβλητικό για όλους τους Έλληνες πολίτες. Να 
διορίζει ο πατέρας το γιο ή την κόρη…
Ράνια Καρατζαφέρη: Κατ’ επανάληψη!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Κατ’  επανάληψη στην αρχή,  στην οποία προΐσταται.  Για 
δείτε το ρεπορτάζ!
Άρχεται  ρεπορτάζ  που  διανθίζεται  από  την  προβολή  διαφόρων  στιγμιότυπων  των  
εμπλεκόμενων προσώπων, σε πρώτο πλάνο, προβολή των αναφερόμενων εγγράφων  
προς επίρρωση των λεγομένων καθώς και ανάλογων λεζαντών.
Εκφωνήτρια του ρεπορτάζ:  Ακριβώς ένα  χρόνο μετά  τη γέννηση του δεύτερου 
εγγονού του, ο οποίος μάλιστα φέρει και το όνομά του ο Πέτρος Τατούλης έκανε 
δώρο  στην  κόρη  του  την  πρόσληψή  της  ως  υπεύθυνη  τύπου  στην  περιφέρεια 
Πελοποννήσου, στην οποία ο ίδιος ως γνωστόν και όλως τυχαίως προΐσταται. 
Εκφωνήτρια του ρεπορτάζ:  Η Εύη Τατούλη έφερε στον κόσμο το δεύτερο αγοράκι 
της τον Απρίλιο του 2010 κι, όπως μπορείτε να δείτε στο σχετικό έγγραφο, η ειδική 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπεγράφη από την ίδια και το πατέρα 
της στις 6 Απριλίου του 2011. η θητεία της θα διαρκέσει όσο και η θητεία του Πέτρου 
Τατούλη, ενώ τα καθήκοντα που ασκεί είναι επιτελικά. 
Σε αυτό το σημείο λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει:
EXTRA 3 - 22:35:55 επικοινώνησε τώρα: 210 5791098-099
4000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ
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Εκφωνήτρια  του  ρεπορτάζ: Άλλη  μία  αξιοκρατική  πρόσληψη  που  καλείται  να 
πληρώσει  ο  ελληνικός  λαός.  Στην  ταμπακιέρα  τώρα,  δηλαδή  στο  μισθό  της 
δημοσιογράφου!  Όπως  φαίνεται  στη  μισθοδοσία  της  περιφέρειας  Πελοποννήσου 
στον  τραπεζικό  λογαριασμό  της  μπήκαν  για  το  διάστημα  1/7/’11  έως  31/7/’11 
3751,20€,  ενώ  στον  υφιστάμενό  της,  με  τον  οποίο  προσελήφθησαν  μαζί  μόλις 
637,23€. 
Έτερη λεζάντα ακολουθεί:
EXTRA 3 - 22:36:04 επικοινώνησε τώρα: 210 5791098-099
ΜΕ…ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗ
 Εκφωνήτρια του ρεπορτάζ:  Όμως το θέμα έχει και συνέχεια. Όπως αποκαλύπτουμε 
στο έγγραφο που βλέπετε ένα μήνα πριν από την πρόσληψη της κόρης του και ενώ 
έμπαινε η άνοιξη ο κύριος Τατούλης υπέγραψε με έμπορο χαλιών σύμβαση για την 
προμήθεια  4  ολόμαλλων  χαλιών,  κουρτινόξυλων  μπρονζέ  και  κουρτινών,  αξίας 
7.539,90€. Εκτός από τη μεγάλη αδυναμία στην κόρη του, η οποία πάντα ήταν στενή 
συνεργάτιδά  του  ακόμα  και  στο  Υπουργείο  Πολιτισμού  ο  περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου φαίνεται ότι έχει και ακριβά γούστα, ειδικά, όταν πληρώνουν άλλοι!
Οι λεζάντες στο κάτω μέρος της οθόνης διαμορφώνονται αντίστοιχα:
EXTRA 3 - 22:36:33
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ - 7500 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ και
EXTRA 3 - 22:36:49 επικοινώνησε τώρα: 210 5791098-099
ΜΠΟΥΧΑΡΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ
Ολοκλήρωση του ρεπορτάζ και επιστροφή στο στούντιο.
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Μάλιστα.  Ράνια,  πολύ  περίεργο  το  θέμα.  Ο  κύριος 
Τατούλης,  ο  οποίος  κατά  το  παρελθόν  είχε  επικαλεστεί  πολλές  φορές,  το  αν  το 
νόμιμο είναι και ηθικό, κάνει ακριβώς τα ίδια με αυτούς που κατηγορούσε μέσα στη 
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.
Ράνια Καρατζαφέρη: Ο κύριος Τατούλης, ο ιεροκήρυκας θα λέγαμε της διαφάνειας, 
της δεοντολογίας, ως βουλευτής της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ θυμόμαστε όλοι, ότι 
στηλίτευε  το  κόμμα,  το  οποίο  υπηρετούσε,  αφότου  βέβαια  έχασε  τη  θέση  του 
υφυπουργού στην κυβέρνηση του κυρίου Καραμανλή.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Πράγματι.
Ράνια Καρατζαφέρη: Από κει και μετά σύντομα ξέχασε τις διακηρύξεις  του περί 
ηθικής τάξεως, τώρα είναι περιφερειάρχης Πελοποννήσου, διόρισε την κόρη του με 
τον  καθόλου  ευκαταφρόνητο  μισθό  των  τριών  χιλιάδων,  επτακοσίων  πενήντα  … 
επτακοσίων πενήντα ευρώ.
Σε αυτό το σημείο λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει:
EXTRA 3 - 22:37:43 επικοινώνησε τώρα: 210 5791098-099
ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΡΝΑΕΙ ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Γιάννης Παπαγιάννης:  Και πενήντα ευρώ να έπαιρνε, Ράνια μου, σημασία έχει η 
κίνηση.
Ράνια Καρατζαφέρη: Δεν λέμε ότι είναι παράνομη.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Όταν δεν μπορεί να αντιληφθεί, ότι ο διορισμός της κόρης 
του στην περιφέρεια αποτελεί σκάνδαλο μεγάλης ηθικής διάστασης, εάν δεν μπορεί 
να το αντιληφθεί αυτό ο κύριος Τατούλης, λυπάμαι πάρα πολύ. Και πενήντα ευρώ το 
μήνα, να έπαιρνε! Ας την πλήρωνε από την τσέπη του!
Σε αυτό το σημείο η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης διαμορφώνεται σε:
EXTRA 3 - 22:38:06
επικοινώνησε τώρα: 210 5791098-099
ΜΕ…ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗ
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Ράνια Καρατζαφέρη:  Και μάλιστα σε μία περίοδο μεγάλης κρίσης και ανεργίας για 
τους δημοσιογράφους. 
Γιάννης Παπαγιάννης:  Αυτό ακριβώς.
Σε αυτό το σημείο η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης εναλλάσσεται σε:
EXTRA 3 - 22:38:11
επικοινώνησε τώρα: 210 5791098-099
ΔΙΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ράνια  Καρατζαφέρη:  Προφανώς  δεν  υπήρχαν  άλλοι  δημοσιογράφοι  στην 
Πελοπόννησο, να καλύψουν τη θέση αυτή. Ως υπεύθυνη τύπου προσέλαβε την κόρη 
του ο κύριος  Τατούλης και  μάλιστα επί  εποχής ΠΑ.ΣΟ.Κ. αυτή τη φορά. Η Εύη 
Τατούλη  δεν  είναι  η  πρώτη  φορά  που  διορίζεται.  Έχει  εργαστεί  στην  Ε.Ρ.Τ.  και 
μάλιστα, όταν ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού ο πατέρας της, πάλι εργαζόταν εκεί.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Επί κυβέρνησης ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, βεβαίως.
Επαναφορά και πάλι της παρακάτω λεζάντας στο κάτω μέρος της οθόνης:
EXTRA 3 - 22:38:38
επικοινώνησε τώρα: 210 5791098-099
ΜΕ…ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΗΣ ΤΑΤΟΥΛΗ
Χρήστος Αξελός: Θα μου επιτρέψεις όμως, Ράνια μου καλή, να σου πω, ότι όλοι οι 
δημοσιογράφοι,  όπου και  να διορίζονται,  ακολουθούν τη συλλογική  σύμβαση της 
Ενώσεως  Συντακτών  με  βάση  πάντα  την  προϋπηρεσία,  την  οποία  έχουν.  Ποια 
προϋπηρεσία  έχει-ξέρεις  πόση  προϋπηρεσία,  πόσα  χρόνια  πρέπει  να  ‘χει  για  να 
παίρνει τρία εφτακόσια; Πρέπει να ‘χει πάνω από σαράντα χρόνια!
Ράνια Καρατζαφέρη:  Έτσι!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Πες τα, Χρήστο!
Χρήστος Αξελός: Πάνω από σαράντα χρόνια! Πόση προϋπηρεσία έχει;
Ράνια Καρατζαφέρη:  Ακριβώς. Ίσως…
Νίκος Στέφος:  Και κατέλαβε και επιτελική θέση!
Χρήστος Αξελός: Και επιτελική θέση, τι; Επιτελική θέση δίνεις όσα λεφτά θέλεις, 
επειδή είναι κόρη σου;
Νίκος Στέφος:  Τι, φρόντισε το παιδί του! Τι πρόβλημα έχεις;
Χρήστος Αξελός: Α, εντάξει! Άρα δεν την πήρε σαν δημοσιογράφο, την πήρε σαν 
κόρη του!
Νίκος Στέφος:  Ε, εντάξει, πατέρας είναι!...φρόντισε το παιδί του!
Χρήστος Αξελός: Νίκο μου, ξέρεις, τι βγαίνει προς τα έξω; Ξέρεις, τι βγαίνει προς τα 
έξω; Ότι αυτή τη στιγμή ένας δημοσιογράφος πάει,  με τα όποια προσόντα έχει  η 
κυρία-δεν την ξέρω- και παίρνει τρία εφτακόσια πενήντα το μήνα!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ράνια, πρέπει να σου πω μια ιστορία που είχε συμβεί πριν 
από περίπου πέντε χρόνια, πριν εργαστώ στον «REAL FM». Άκουσέ τη με προσοχή. 
Θυμάμαι, ότι ο συχωρεμένος ο πατέρας μου, τον είχα ενημερώσει, ότι είχα δεχθεί μια 
πρόταση  από  την  τότε  ΕΡΑ,  με  είχανε  οι  άνθρωποι  φωνάξει  να  κάνω  το  τότε 
ρεπορτάζ της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Και μου είπε το εξής: Μην διανοηθείς να πας 
σε  δημόσιο  μέσο,  διότι  όλοι  θα  σε  κατηγορούν  κι  εσένα  και  εμένα,  ότι  με  τις 
γνωριμίες  μου,  που  είχα  ως  πρώην  βουλευτής  της  ΝΕΑΣ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  θα 
διοριστείς  στην ΕΡΤ, στην ΕΡΑ δηλαδή και θα σου καταλογίζουν,  ότι  μπήκες με 
βύσμα. Το θυμάμαι που μου το ‘λεγε ο μακαρίτης ο πατέρας μου.
Χρήστος Αξελός: Ο συχωρεμένος ήταν σοβαρός άνθρωπος.
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Ο  οποίος  είχε  διαχωρίσει  τα  τσανάκια  του  από  μένα, 
παντρεμένος τόσα χρόνια είμαι εγώ, έχω τα παιδιά μου, δεν με ζει αυτός. Παρ’ όλα 
αυτά μου είχε επισημάνει αυτό το πράγμα, που δεν ήταν ο ίδιος προϊστάμενος στην 
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ΕΡΤ, δεν είχε  καμία  σχέση.  Μου έλεγε  όμως μην διανοηθείς,  βρες  δουλειά  στον 
ιδιωτικό τομέα, έχεις τα προσόντα και θα τη βρεις.
Σε αυτό το σημείο η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης διαμορφώνεται σε:
EXTRA 3 - 22:40:18 επικοινώνησε τώρα: 210 5791098-099
ΠΕΤΡΟΣ ΚΕΡΝΑΕΙ ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ράνια Καρατζαφέρη:  Όπως θα έκανε κάθε έντιμος άνθρωπος που δεν θα ήθελε να 
δώσει τέτοιου είδους δικαιώματα.
Χρήστος Αξελός: Εγώ πάντως θέτω το ερώτημα και προκαλώ οποιονδήποτε θέλει να 
βγει,  προκαλώ  οποιονδήποτε  θέλει  να  βγει,  να  μας  πει  αυτό  το  τρία  εφτακόσια 
πενήντα πού βγαίνει!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Φοβερό!
Χρήστος Αξελός: Από πού;
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Και  πρόσεξε,  Χρήστο  την  πρόκληση!  Τρία  εφτακόσια 
πενήντα η κόρη του κυρίου Τατούλη και ο υπάλληλος εξακόσια ευρώ. Για να δούμε, 
βρε Βασίλη…
Νίκος Στέφος:  Δημοσιογράφος!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Δημοσιογράφος και αυτός!
Χρήστος Αξελός: Θέλετε να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή,…
Ράνια  Καρατζαφέρη:  Προσελήφθησαν  ταυτόχρονα,  μαζί  και  οι  δύο.  Σας  λέω 
βοηθός της κυρίας Τατούλη είναι αυτός ο άνθρωπος.
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Παιδιά,  πετάξτε  του  μπανάνες  καλύτερα  να  φάει  με 
εξακόσια ευρώ!
Χρήστος Αξελός: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μπράβο, ρε Χρήστο, πες τα, πες τα!
Χρήστος Αξελός: Γύρω στα χίλια άτομα νέοι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι άνεργοι. 
Για να μην πω πόσοι είναι αυτοί, οι οποίοι παίρνουν εξακόσια και εφτακόσια ευρώ το 
μήνα.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Έτσι, έτσι ακριβώς.
Χρήστος Αξελός: Είναι πρόκληση καραμπινάτη, για να μην πω τίποτε άλλο.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Δες εδώ, Χρήστο!
Ράνια Καρατζαφέρη:  Δείτε το!
Σε αυτό το σημείο επαναπροβάλλεται το εν λόγω έγγραφο πληρωμής.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Που είσαι και μέλος του δεοντολογικού, του διοικητικού 
συμβουλίου του δεοντολογικού της ένωσης συντακτών. Τρία εφτακόσια πενήντα ένα, 
αν βλέπω καλά, είκοσι, η κυρία Τατούλη, εξακόσια δεκαεπτά ο άλλος.
Νίκος Στέφος:  Τριάντα επτά.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Εξακόσια τριάντα επτά και είκοσι τρία λεπτά.
Νίκος Στέφος:  Το πενήντα ένα και είκοσι λεπτά, τι είναι αυτό; Ποιοι κόβουν αυτούς 
τους μισθούς;
Γιάννης Παπαγιάννης:  Δηλαδή, μιλάμε για ψίχουλα. Η κόρη του θα παίρνει τρία 
εφτακόσια κι ο άλλος στη γαλέρα εξακόσια ευρώ. Δούλευε, μακάκα!
Χρήστος Αξελός: Και υπόψη ότι βέβαια, αυτά τα νέα παιδιά που είναι και η λάντζα, 
που βγάζουνε κι όλη τη δουλειά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα! Δεν τη βγάζει αυτός, ο 
οποίος κάθεται σε μία επιτελική θέση και παίρνει τόσες χιλιάδες ευρώ το μήνα.
Νίκος Στέφος:  Για να πάρεις αυτό το μισθό όντως, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 
τριάντα χρόνια στο επάγγελμα.
Χρήστος Αξελός: Μα είπα, πάνω από τριάντα πέντε χρόνια,! 
Νίκος Στέφος:  Να είσαι μέλος της ένωσης…
Χρήστος  Αξελός: Πάνω από τριάντα  πέντε  χρόνια.  Τέλος!  Και  να  ακολουθεί  τη 
σύμβαση της ένωσης συντακτών. Ακριβώς.
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Νίκος Στέφος:  Είναι απίστευτο!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Τρομερά πράγματα!
Νίκος Στέφος:  Τρομερά πράγματα!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Φοβερά πράγματα! Ράνια,…
Ράνια Καρατζαφέρη:  Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η πολιτική στάση, γιατί εγώ 
πολιτική  τη  θεωρώ τη  στάση  του  κυρίου  Τατούλη,  εν  καιρώ  τέτοιας  κρίσης  να 
αγοράζει για το γραφείο του χαλιά ολόμαλλα και κουρτινόξυλα και κουρτίνες.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Σε περίοδο άγριας λιτότητας!
Ράνια Καρατζαφέρη:  Αξίας οκτώ χιλιάδων ευρώ!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Εδώ η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει να φάει, δεν έχει 
κονδύλια και θέλανε χαλιά και κουρτινόξυλα!
Ράνια Καρατζαφέρη:  Ο κύριος Τατούλης, που σήκωνε το λάβαρο της επανάστασης!
Χρήστος Αξελός: Να πω κάτι άλλο, Ράνια; Εγώ έχω αυτήν τη στιγμή τριάντα οκτώ 
χρόνια ταμείο. Πόσα λεφτά έπρεπε να παίρνω το μήνα;
Γιάννης Παπαγιάννης:  Βάσει αυτής της λογικής τουλάχιστον έξι χιλιάδες ευρώ.
Ράνια Καρατζαφέρη:  Όσα παίρνει η κυρία Τατούλη, υποθέτω.
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Η  κυρία  Τατούλη,  Χρήστο,  ξέρεις,  αν  είναι  μέλος  της 
ένωσης συντακτών;
Χρήστος Αξελός: Όχι, από ό,τι ξέρω, όχι. Εκτός, αν είναι με άλλο όνομα, συζυγικό. 
Πάντως με το όνομα..
Γιάννης Παπαγιάννης:  Γιατί εσύ ξέρεις.
Νίκος Στέφος:  Ανοίγουμε ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο θέμα τώρα. Ο καθένας 
μπορεί να γίνει δημοσιογράφος σε αυτήν τη χώρα, ένα επάγγελμα, το οποίο έχει.
Κύριος του πάνελ:  Ο Τσαρούχης λέει, ό,τι δηλώσεις, είσαι.
Νίκος Στέφος:  Είναι ένα επάγγελμα, το οποίο μπάζει από παντού. Η κυρία μπορεί 
να ην είναι, δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι….
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μισό λεπτό, για να ακούσουμε λίγο το Χρήστο!
Έχουμε πήξει στους συνδικαλιστές όλων των παρατάξεων, δεν μπορούν να φτιάξουν 
ένα πανηγυρικό συμβούλιο της ένωσης συντακτών!
Χρήστος Αξελός: Εδώ είναι. Εδώ.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Εδώ δεν έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση η ένωση συντακτών;
Επί  τη  ευκαιρία  ο  κύριος  Χρήστος  Αξελός  αναφέρεται  σε  καίρια  θέματα  και  
προβλήματα της ένωσης συντακτών.
Ράνια  Καρατζαφέρη:  Ένα  τελευταίο  μόνο,  αν  μου  επιτρέπεις  να  πω.  Ότι  σε 
περιπτώσεις σαν κι αυτές ταιριάζει η λαϊκή ρήση, μας δουλεύουν κανονιά και με το 
νόμο.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μάλιστα.
Ράνια Καρατζαφέρη:  Γιατί η πρόσληψη της κυρίας Τατούλη δεν είναι παράνομη, 
ηθική δεν ξέρω αν είναι.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Βεβαίως και δεν είναι παράνομη.
Ράνια  Καρατζαφέρη:  Υπάρχουν  ειδικές  διατάξεις  που  επιτρέπουν,  δίνουν  το 
δικαίωμα στους περιφερειάρχες και στον καθένα να κάνει τις προσλήψεις αυτές. Το 
θέμα νομίζω είναι περισσότερο ηθικό…
Χρήστος Αξελός: Με μηνιαίες αποδοχές ανεξέλεγκτες;
Ράνια Καρατζαφέρη:  Ως υπεύθυνη τύπου. Έχει επιτελικό…
Χρήστος Αξελός: Με μηνιαίες αποδοχές ανεξέλεγκτες; Τι πάει να πει υπεύθυνος στο 
γραφείο τύπου!
Ράνια Καρατζαφέρη:  Αναφέρεται στη σύμβασή της. Έχει επιτελικό καθήκον..
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μάλιστα, Ράνια.
Ράνια Καρατζαφέρη:  Κι έχει υφιστάμενο ένα δημοσιογράφο με εξακόσια ευρώ.
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Χρήστος Αξελός: Πίσω από μία πολύ ωραία λεξούλα λοιπόν, επιτελικό καθήκον…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Να ευχαριστήσουμε…
Κυριάκος Βελόπουλος:  Επειδή μιλήσαμε…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μισό λεπτό, να καληνυχτίσω τη Ράνια.
Ράνια Καρατζαφέρη:  Καλό σας βράδυ.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ράνια, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ και σε ευχαριστούμε 
για το ρεπορτάζ.
Ράνια Καρατζαφέρη:  Ευχαριστώ πολύ.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ναι, κύριε Βελόπουλε!
Κυριάκος Βελόπουλος:  Επειδή μιλάμε…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Έχουμε κι άλλα ρεπορτάζ.
Κυριάκος Βελόπουλος:  Ναι, κι αυτό είναι ρεπορτάζ και είμαι σίγουρος, ότι θα το 
κάνεις στη διασταλτική του ερμηνεία, θα το μεγαλώσεις περισσότερο. Γιατί ψάχνεις 
τα θέματα αυτά.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Παρακαλώ!
Κυριάκος Βελόπουλος:  Ξέρεις με ενοχλεί το νόμιμο και ηθικό. Όλοι ξέρουμε ότι η 
αιρετή αυτοδιοίκηση,  τοπική αυτοδιοίκηση, οι αντιδήμαρχοι αμείβονται με κάποιο 
ποσό, ξέρετε….
Η συζήτηση περιστρέφεται στις αμοιβές των αιρετών αντιπροσώπων της αυτοδιοίκησης  
και στη σύγκριση αυτών με τις αμοιβές των μελών του κοινοβουλίου.
Επισημαίνεται,  ότι  παρόλο που  η  συζήτηση απομακρύνεται  από την  περίπτωση της  
κυρίας Τατούλη, η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης παραμένει η ίδια:
EXTRA 3 - 22:48:52 επικοινώνησε τώρα: 210 5791098-099
4000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ 
Στο  χρονικό  σημείο  [0:50:26]  (σύμφωνα  με  την  ένδειξη  μέτρησης  DVD) 
ανακοινώνεται προσπάθεια παρέμβασης της κυρίας Νικολάκου, αντιπεριφερειάρχη του  
κυρίου Τατούλη για το θέμα της κυρίας Παρασκευής Τατούλη, εν μέσω της συζήτησης  
που οι υπόλοιποι του πάνελ εξακολουθούν στο στούντιο.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Θέλει να παρέμβει η κυρία Νικολάκου, αντιπεριφερειάρχης 
του κυρίου Τατούλη. Να περιμένει λίγο! Να κάνουμε το ρεπορτάζ μας και θα βγει σε 
λίγο. Παρακαλώ! Παρακαλώ1 Θα τη βγάλουμε σε λίγο. Εγώ θέλω να παρέμβει και ο 
κύριος Τατούλης, ο οποίος έχει φιλοξενηθεί αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή. Γιατί 
κύριε  Τατούλη,  δεν  μπορείτε  να  παρέμβετε;  Ντρέπεστε;  Να  μας  δώσετε  τις 
εξηγήσεις,  να  καταλάβουμε  κι  εμείς,  τι  ακριβώς  συμβαίνει.  Πριν  πάμε  στην 
αντιπεριφερειάρχη, να πούμε δύο πράγματα Νίκο Στέφο κι Αντώνη Μυλωνάκη για 
την πολύ περίεργη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Η  συζήτηση  περιστρέφεται  ακολούθως  περί  της  εν  λόγω  συνάντησης  των  κυρίων  
Σαμαρά  και  Βενιζέλου.  Ακολουθεί  ρεπορτάζ  περί  πολεοδομικών  αυθαιρεσιών  της  
κυρίας  Τίνας  Μπιρμπίλη  κι  αφήνονται  αιχμές  για  την  τοποθέτησή  της  από  τον  
Πρωθυπουργό ως εκπρόσωπο της χώρας μας στον ΟΑΣΑ στο Παρίσι, ενώ στο χρονικό  
σημείο [0:59:26] (σύμφωνα με την ένδειξη μέτρησης  DVD) η συζήτηση επανέρχεται  
στο θέμα της κυρίας Τατούλη με ένα ειρωνικό σχόλιο του κυρίου Στέφου.
Νίκος Στέφος:  Με βάση το μισθό λοιπόν της Κυρίας Μπιρμπίλη, ε και λίγα έκοψε 
για την κόρη του ο κύριος Τατούλης, έτσι;
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Για  να  ακούσουμε  την  αντιπεριφερειάρχη;  Καλησπέρα, 
κυρία Νικολάκου
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Καλησπέρα,  κύριε 
Παπαγιάννη σε σας και στους συνομιλητές σας.
Σε αυτό το σημείο η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης διαμορφώνεται σε:
EXTRA 3 - 22:56:07
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ΚΩΝ/ΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ-Αντιπερ. Πελοποννησου
4000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΤΑΤΟΥΛΗ
Γιάννης Παπαγιάννης:  Να ‘στε καλά. Να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Τατούλης δεν 
μπορούσε να βγει, να απαντήσει;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Κύριε  Παπαγιάννη, 
καταρχήν θα ήθελα να πω καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ένα πραγματικά 
αποκαλυπτικό πάντα ρεπορτάζ, όπως έχετε, και με τη δυνατότητα που μου δώσατε 
τόση  ώρα  που  περιμένω  άκουσα  πραγματικά  για  ακόμη  μια  φορά  αποκαλυπτικό 
ρεπορτάζ.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μάλιστα.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):   Θα ήθελα να σας πω, ότι 
επειδή βρίσκομαι στην Τρίπολη και δεν έχω τη δυνατότητα να σας παρακολουθήσω, 
αλλά δέχθηκα, δέχθηκα αρκετά τηλεφωνήματα σχετικά.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Πέστε μας! Πέστε μας, στο θέμα, ναι!
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Για τα όσα είπατε, θέλω να 
σας πω το εξής: Μου είπαν, ότι είπατε πως η κυρία Τατούλη παίρνει τρεις χιλιάδες 
εφτακόσια πενήντα ευρώ το μήνα.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Δεν το λέω εγώ. Δεν σας είπαν,  ότι  είπα. Σας είπαν ,ότι 
μετέφερα το επίσημο χαρτί της περιφέρειας Πελοποννήσου, που το βλέπουν τώρα οι 
τηλεθεάτριες,  τηλεθεατές,  σύμφωνα  με  το  οποίο  πληρώνεται  με  τρεις  χιλιάδες 
εφτακόσια πενήντα ένα, είκοσι ευρώ.
Το εν λόγω έγγραφο από τη «Διαύγεια» καταλαμβάνει εκ νέου την οθόνη.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Για  να  αποκαταστήσω 
λοιπόν την αλήθεια, γιατί φαντάζομαι, ότι το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, πάνω από όλα 
πρέπει να είναι αληθές, παίρνει μεικτά γύρω στα χίλια πεντακόσια ευρώ. Το χαρτί…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Και πώς δικαιολογείται το χαρτί, και πώς δικαιολογείται το 
χαρτί, το οποίο παρουσιάσαμε της περιφέρειας;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Θα  σας  πω,  θα  σας  πω 
αμέσως. Θα σας πω αμέσως. Ξέρετε ευτυχώς υπάρχει πλέον το «Διαύγεια», με το 
οποίο τα πάντα, ό,τι συμβαίνουν πλέον, αναρτώνται εκεί και μπορούν οι πολίτες ανά 
πάσα ώρα και στιγμή να γνωρίζουν έστω και το ένα ευρώ, πού πηγαίνει.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ωραία. Πέστε μας, στο θέμα!
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):   Σας λέω λοιπόν, σας λέω 
λοιπόν, στο θέμα, σας λέω λοιπόν, ότι αυτό που παρουσιάσατε δεν αφορά το μισθό 
της κυρίας Τατούλη.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Αλλά;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Αφορά  τα  μεικτά  δύο 
δημοσιογράφων που ως προβλέπεται  από το νόμο μπορούν να είναι  στο γραφείο 
τύπου της περιφέρειας Πελοποννήσου. 
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μα εδώ βλέπουμε ότι στα μεικτά, τα οποία λέτε,  το ένα 
είναι τρία εφτακόσια πενήντα ένα, είκοσι και το άλλο εξακόσια τριάντα επτά, είκοσι 
τρία.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):   Επιτρέψτε μου, να σας πω 
κάτι  και,  αν  θέλετε,  δεσμεύομαι  αύριο  να  σας  στείλω  και  να  τα  παρουσιάσετε 
ακριβώς…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ναι, αλλά θα έπρεπε να το είχατε κάνει ήδη, αγαπητή κυρία 
Νικολακάκου, Νικολάκου.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Ακριβώς,  ακριβώς  τις 
καταστάσεις. Μα κύριε Παπαγιάννη, δεν με είχατε ενημερώσει,  ότι έχετε αυτό το 
θέμα στην εκπομπή σας.
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Εσάς, γιατί να σας ενημερώσουμε; Τον κύριο Τατούλη, θα έπρεπε να ενημερώσουμε.
Χρήστος Αξελός: Κυρία Νικολάκου, να σας κάνω μια ερώτηση;
Γιάννης Παπαγιάννης:  Είναι ο κύριος Χρήστος Αξελός, ο συνάδελφος.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Ό,τι θέλετε! Είναι ο κύριος, 
συγγνώμη; Δεν μπορώ
Γιάννης Παπαγιάννης:  Χρήστος Αξελός, ο συνάδελφος δημοσιογράφος.
Χρήστος Αξελός: Η κυρία Τατούλη δηλαδή, παίρνει  αυτά τα λεφτά, τα χρήματα, 
πληρώνεται και για τους άλλους δύο συνεργάτες, που έχει στο γραφείο Τύπου;
Γιάννης Παπαγιάννης:  Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Η κυρία Τατούλη…
Χρήστος Αξελός: Πληρώνεται δηλαδή η ίδια και τους τα δίνει; Πώς, έχει εταιρεία; 
Πώς γίνεται;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Αφήστε με σας παρακαλώ, 
να σας πω!
Χρήστος Αξελός: Για πέστε μου! Ναι.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Η κυρία Τατούλη λαμβάνει 
χίλια εκατόν ενενήντα ευρώ καθαρά, ο μισθός της μεικτές αποδοχές είναι γύρω στα 
χίλια πεντακόσια ευρώ. Η κυρία Τατούλη…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Για να μας πείσετε, κυρία Νικολάκου, έπρεπε ήδη, έπρεπε 
να μας είχατε στείλει τη μισθολογική κατάσταση.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):   Κοιτάξτε, να δείτε, κύριε 
Παπαγιάννη, τέτοια ώρα που είναι, θα σας την είχα στείλει πραγματικά…
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Ναι,  αλλά  πώς  θα  πείσετε;  Εμείς  παρουσιάζουμε  ένα 
έγγραφο επίσημο της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εσείς μας το λέτε στα λόγια.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Το  έγγραφο  που 
παρουσιάζετε…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Από τη «Διαύγεια» είναι αυτό.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Λοιπόν,…
Χρήστος Αξελός: Όχι, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα, Γιάννη. Πολύ σημαντικό!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Τώρα θα το πούμε. Μισό λεπτό!
Χρήστος Αξελός: Διαψεύδετε, το διαψεύδετε;
Γιάννης Παπαγιάννης:  Δεν την ακούμε την κυρία. Παρακαλώ!
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):   …Επειδή δεν σας βλέπω, 
δυσκολεύομαι. Δώστε μου λίγο το χρόνο, να σας πω.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Παρακαλώ!
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Ότι  πλέον  και  θα  το 
επαναλάβω  αυτό,  δεν  αρκεί  το  «Διαύγεια».  Πρέπει  αυτά  που  βγαίνουν  στο 
«Διαύγεια», να ξέρουμε και να τα διαβάζουμε.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Είναι λάθος δηλαδή;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Όχι, κύριε Παπαγιάννη!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Τι είναι ακριβώς;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Εσείς  το,  εσείς  το 
διαβάζετε λάθος.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Εγώ το διαβάζω λάθος; Ναι!
Χρήστος Αξελός: Θα μας πει τώρα, ότι δεν ξέρουμε καλή αριθμητική!
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Είναι και το λέω ξεκάθαρα 
και το λέω ξεκάθαρα…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Δηλαδή μισό λεπτάκι, γιατί θα τρελαθώ, κυρία Νικολάκου! 
Μισό λεπτό! Ακούστε με! Μην μιλάει κανείς, για να την καταλαβαίνουμε την κυρία. 
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Εμφανίζεται…Να δούμε το έγγραφο! Τρεις χιλιάδες, εφτακόσια πενήντα ένα, είκοσι 
συν εξακόσια τριάντα επτά, είκοσι τρία. Αυτό μας κάνει, ξέρετε πόσο;
Χρήστος Αξελός: Είναι τυπογραφικό λάθος;
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Τέσσερις  χιλιάδες,  τετρακόσια  ευρώ περίπου.  Εσείς  μας 
λέτε, ότι παίρνει χίλια πεντακόσια. Δηλαδή ο άλλος παίρνει τα υπόλοιπα;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Αυτά  τα  λεφτά,  κύριε 
Παπαγιάννη δεν είναι της κυρίας Τατούλη μόνο. Υπάρχει κι άλλος δημοσιογράφος 
που εργάζεται.
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Ε,  ωραία,  δύο  δημοσιογράφοι!  Διά  τέσσερα  διακόσια, 
τέσσερα διακόσια διά δύο μας κάνει, πόσο μας κάνει;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Κύριε Παπαγιάννη,..
Γιάννης Παπαγιάννης:  Δύο εκατό.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Θα ‘πρεπε να ξέρετε, ότι ο 
μισθός εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση και τα χρόνια του καθενός.  Ο 
άλλος δημοσιογράφος λοιπόν…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Α, μας τα αλλάζετε. 
Χρήστος Αξελός: Δεν είπαμε αυτό, ναι!
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):   Ο άλλος  δημοσιογράφος 
λοιπόν  παίρνει  πολύ  περισσότερα  λεφτά  από  την  κυρία  Τατούλη,  γιατί  έχει 
περισσότερα παιδιά και περισσότερα χρόνια.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Α, ο άλλος παίρνει τα πολλά και η κυρία Τατούλη τα λίγα. 
Ωραία.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Κανείς  δεν  παίρνει  τα 
πολλά. Παίρνουν και οι δύο ό,τι προβλέπει ο νόμος, κύριε Παπαγιάννη. 
Γιάννης Παπαγιάννης:  Εγώ, κυρία Νικολάκου…Μισό λεπτό, Χρήστο!
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Δεν  πληρώνεται  κανείς 
κατά το δοκούν. 
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ωραία! 
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):   Υπάρχει νόμος, βάσει του 
οποίου πληρώνεται οποιοσδήποτε εργάζεται.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Τα ξέρουμε πολύ καλά, κυρία Νικολάκου. Πέστε μου κάτι 
λοιπόν! Ας υποθέσουμε, ότι λέτε εσείς αλήθεια κι εμείς διαβάζουμε λάθος το χαρτί..
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):   Κύριε Παπαγιάννη, είναι 
ακριβώς, όπως σας τα λέω.
Ακούστε με λίγο! Δεν τελείωσα την ερώτηση, κυρία Νικολάκου. Ακούστε με,  να 
τελειώσω  την  ερώτηση.  Αυτό  είναι  το  ζητούμενο  για  σας;  Ή  το  γεγονός,  ότι 
προσλήφθηκε από τον πατέρα της σε δημόσια θέση;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Να  πάμε  λοιπόν  στο 
δεύτερο θέμα. Να σας πω τη δική μου…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μα, μήπως έπρεπε να ξεκινήσουμε κι από αυτό;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Συγγνώμη  έπρεπε  να 
αποκαταστήσω, με συγχωρείτε πάρα πολύ και θεωρώ…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Δεν έχετε αποκαταστήσει τίποτα. Στα λόγια τα λέτε αυτά. 
Θα μας στείλετε τη μισθολογική, κατάσταση μισθοδοσίας εδώ…
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Εννοείται!
Γιάννης Παπαγιάννης:  … και θα πειστούμε.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Εννοείται,  κύριε 
Παπαγιάννη. Εννοείται αυτό!
Χρήστος Αξελός: Κυρία Νικολάκου, συγγνώμη…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ένα λεπτό, να απαντήσει. Κάτι ρώτησα.
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Χρήστος Αξελός: Παρακαλώ!
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Εννοείται,  ότι  θα  σας 
στείλω και εννοείται, ότι και εσείς από τη στιγμή που θα σας στείλω, εκείνο που θα 
σας στείλω, θα το προβάλετε και…
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Έχω  ακούσει  σ’  αυτό  το  επάγγελμα,  δεκαπέντε-είκοσι 
χρόνια  που  είμαι  δημοσιογράφος,  ξέρετε,  πόσα  θα,  κυρία  Νικολάκου;  Θα  σας 
στείλω! Θα σας δείξω! Θα δεις, τι θα σου κάνω!
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Δεν  διαφωνώ,  κύριε 
Παπαγιάννη, αλλά…
Χρήστος Αξελός: Κυρία Νικολάκου!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ναι, δεν απάντησε σε αυτό. Ναι.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία): Θα  ήθελα  να  σας 
διαβεβαιώσω, ότι αυτό…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Γιατί δεν κάνετε το εξής, κυρία Νικολάκου;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Ότι, αυτό που σας λέω, θα 
γίνει.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μισό λεπτό! Κυρία Νικολάκου!
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Ναι, ναι.
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Το  φαξ  του  τηλεοπτικού  σταθμού  είναι,  έχουμε  ακόμα 
περίπου μισή ώρα δελτίο. 5791199. Να μας στείλετε τώρα και να το δείξουμε.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Συγγνώμη,  πιστεύετε, 
πιστεύετε, κύριε Παπαγιάννη, ότι είναι δυνατόν να σας το στείλω τώρα;
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Καλά,  με  τον  κύριο  Τατούλη  μιλάτε.  Συνεργάτιδά  του 
είσαστε. Δεν έχει ένα δελτίο παροχής, να σας το δώσει, μια προσωπική κατάσταση;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   …Ή  φαντάζεστε,  ότι  ο 
κύριος Τατούλης αυτήν τη στιγμή έχει σταματήσει οποιαδήποτε δραστηριότητά του, 
για να στείλει…
Χρήστος Αξελός: Όχι, όχι, κυρία Νικολάκου! Κυρία Νικολάκου! Αν μου επιτρέψετε, 
θα σας διευκολύνω.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μισό λεπτό! Γιατί δουλεύει τόσο πολύ, κυρία Νικολάκου;
Χρήστος Αξελός: Θα σας διευκολύνω, αν μου επιτρέπετε.
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Θα  έπρεπε  να  είχε  σταματήσει  οποιαδήποτε 
δραστηριότητα…αυτό, το οποίο έκανε.
Χρήστος Αξελός: Κυρία Νικολάκου,…
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Κύριε Παπαγιάννη! Ξέρετε, 
κύριε Παπαγιάννη, η περιφέρεια Πελοποννήσου κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο. 
Χρήστος Αξελός: Κυρία Νικολάκου,…
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Κάνει  ένα  πολύ  μεγάλο 
έργο…
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Κάτσε Χρήστο!  Μισό λεπτό!  Βάλατε  την  κασέτα  τώρα, 
κυρία Νικολάκου;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Αφήστε με, να σας πω μία 
κουβέντα μόνο!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Απάντηση δεν έχετε δώσει, μόνο!. Μπορείτε, να μας πείτε, 
τι ακριβώς συμβαίνει;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Σας  είπα!  Σας  είπα,  ότι 
αυτά  που  είπατε,  είναι  στοιχεία  μη  αληθή  και  δεσμεύτηκα,  ότι  αύριο  θα  σας 
αποστείλω …
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ωραία, αύριο.
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Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   …τη  μισθολογική 
κατάσταση της κυρίας…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ωραία, απαντήστε μας τώρα και για ποιο, απαντήστε μας…
Χρήστος Αξελός: Μισό λεπτό!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μισό λεπτό, Χρήστο! Θα σου δώσω το λόγο. Απαντήστε 
μας τώρα και για ποιο λόγο διόρισε την κόρη του, αν θέλετε.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Λοιπόν,  λοιπόν,  να 
περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα. 
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ναι.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Η κυρία Τατούλη, η οποία 
έχει δημοσιογραφική εμπειρία είναι ένα άτομο, το οποίο…
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Κυρία  Νικολάου,  σε  δημοσιογράφο  μέλος  της  ένωσης 
συντακτών μιλάτε. Μην σκάσω στα γέλια.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Αφήστε να απαντήσω, σας 
παρακαλώ. Αφήστε με σας παρακαλώ!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Την ξέρουμε καλά την πιάτσα όλοι μας.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Κύριε  Παπαγιάννη,  δεν 
ξέρω εγώ από πιάτσες. Εγώ θέλω να σας πω τη προσωπική μου άποψη σε αυτό που 
με ρωτήσατε.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Α, την προσωπική σας άποψη. Μάλιστα.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):   Δεν  ξέρω  από  πιάτσες. 
Είμαι ένα άτομο, το οποίο επί αρκετά χρόνια έχω το σεβασμό και την εμπιστοσύνη 
των πολιτών.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ωραία.! Απαντήστε μου! Είναι ηθικό να διορίζει την κόρη 
του;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Και σας παρακαλώ! Λοιπόν 
δεν ξέρω από πιάτσες…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Είναι ηθικό κυρία Νικολάκου, να διορίζει την κόρη του;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):   Κύριε Παπαγιάννη, αφού 
αποκαταστήσαμε το μισθό, σας λέω, ότι οτιδήποτε…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Δεν αποκαταστήσαμε τίποτα. Θα μας στείλετε το χαρτί για 
να αποκατασταθεί.
Νίκος Στέφος:  Μας είπε, ότι παίρνει και για λογαριασμό άλλων η κυρία Νικολάκου.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μάλιστα, πέστε μας τώρα…
Νίκος Στέφος:  Δεν καταλάβαμε, κυρία!
Χρήστος Αξελός: Κυρία Νικολάκου, να σας διευκολύνω λίγο;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Δεν  θέλω  να  με 
διευκολύνετε!
Χρήστος Αξελός: Να σας κάνω μια ερώτηση απλά.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία): Θέλω να με ακούσετε απλά.
Χρήστος Αξελός: Να σας κάνω μια…
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία): Κάντε μου, ό,τι θέλετε!
Χρήστος Αξελός: …κάνω μία ερώτηση.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία): Βεβαίως.
Χρήστος Αξελός: Η κυρία Τατούλη είναι υπεύθυνη του γραφείου τύπου. Εσείς είστε 
υπεύθυνη του γραφείου τύπου της κυρίας Τατούλη;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία): Ακούστε, να δείτε κάτι!
Χρήστος Αξελός: Με συγχωρείτε, απαντήστε μου, αυτό που σας ρωτάω.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Θα σας απαντήσω, μα δεν 
μου δίνετε το δικαίωμα
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Χρήστος Αξελός: Γιατί δεν βγαίνει η ίδια; Εφόσον εσείς δεν έχετε τα στοιχεία αυτά, 
για να αντιστρέψετε…
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Έχω  όλα  τα  στοιχεία. 
Ακούστε να δείτε κάτι!
Χρήστος Αξελός: Για  να  αντιστρέψετε  την  αναλήθεια  που δείχνει  στον κόσμο ο 
Παπαγιάννης, …
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Και μην προσπαθείτε, σας 
παρακαλώ πάρα πολύ!
Χρήστος Αξελός: Γιατί δεν βγαίνει η ίδια αυτή τη στιγμή;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Σας παρακαλώ πάρα πολύ! 
Η κυρία Τατούλη είναι, είναι στο γραφείο τύπου του περιφερειάρχη, ως προβλέπει ο 
«Καλλικράτης»…
Χρήστος Αξελός: Μάλιστα.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Και  εγώ  είμαι  υπεύθυνη 
αντιπεριφερειάρχης στον τομέα ενημέρωσης. Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Χρήστος Αξελός: Μάλιστα.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Και  για  αυτόν  λοιπόν  το 
λόγο…
Χρήστος Αξελός: Δημιουργείται σήμερα ένα θέμα γύρω από το όνομά της.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Δεν  δημιουργείται  θέμα 
γύρω από το όνομά της.
Χρήστος Αξελός: Γιατί δεν βγαίνει η ίδια;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία): Με ψευδή στοιχεία…
Χρήστος Αξελός: Μπορείτε μισό λεπτό…
Νίκος Στέφος:  Δεν έχετε καταλάβει, κυρία Νικολάκου, ότι το κάνετε χειρότερο, ότι 
όσο συνεχίζετε, ότι το κάνετε χειρότερο;
Χρήστος Αξελός: Μπορείτε να με ακούσετε μισό λεπτό;
Νίκος Στέφος:  Ότι ο κύριος Τατούλης απόψε με το να σας βγάλει στον αέρα έχει 
δυσχεράνει τη θέση του περισσότερο και τη δική του και της κόρης του;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Να  με  βγάλει;  Σας 
παρακαλώ, κύριε  Παπαγιάννη! Τι νομίζετε;  Κύριε Παπαγιάννη,  τι  νομίζετε;  Όταν 
μιλάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι εννοείτε να με βγάλει; Πληροφορήθηκα…
Νίκος Στέφος:Καταρχήν δεν είμαι ο κύριος Παπαγιάννης.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Πληροφορήθηκα, 
πληροφορήθηκα..
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ακούστε, κυρία Νικολάκου!
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Σας παρακαλώ πάρα πολύ 
γιατί με προσβάλλετε με αυτό που λέτε.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Εσάς προσβάλλουμε, κυρία μου;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Πληροφορήθηκα, 
πληροφορήθηκα, ότι λένε..
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Εσείς  προσβάλλετε  τους  τηλεθεατές.  Απαντήστε!  Δεν 
έχουμε πολύ χρόνο, κυρία Νικολάκου.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Δεν  με  έβαλε  κανένας, 
κύριε Παπαγιάννη. Δεν με έβαλε κανένας, κύριε Παπαγιάννη!
Χρήστος Αξελός: Κυρία Νικολάκου!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μισό λεπτό, Χρήστο! Παρακαλώ!
Χρήστος Αξελός: Μα γιατί δεν βγαίνει η ίδια, να διαψεύσει αυτό το λάθος;
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Γιατί φωνάζετε όλοι μαζί; 
Σας παρακαλώ!
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Γιάννης Παπαγιάννης:  Σας παρακαλώ, μη μιλάτε όλοι μαζί! Κυρία Νικολάκου…
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία): Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Βασίλη, σε μένα η κάμερα! Μπορείτε να μου απαντήσετε, 
εάν είναι ηθικό…
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Συγγνώμη,  συγγνώμη! 
Εσάς…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Με ακούτε, κυρία Νικολάκου;
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Κύριε  Παπαγιάννη, 
συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη! Παρακαλώ μόνο λίγο ησυχία!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Απαντήστε για να κλείσουμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Εσείς έχετε θέμα να βγει η 
ίδια ή να γίνει, να μάθετε την αλήθεια, ποια είναι;
Γιάννης Παπαγιάννης:  Απαντήστε μου,  κυρία Νικολάκου! Είναι  ηθικό,  αυτό το 
οποίο έκανε ο κύριος Τατούλης, να διορίσει την κόρη του, έστω και με το μισθό που 
ισχυρίζεστε εσείς; Αυτό θέλω να απαντήσετε.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Σ’ αυτό θα σας απαντήσω 
και θα σας πω την προσωπική μου άποψη.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Παρακαλώ!
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία): Η θέση του περιφερειάρχη ή 
οποιουδήποτε εκ των πολιτικών εκπροσωπεί ένα θεσμό, στο ποιον θα διορίσει σε ό,τι 
αφορά  στο  γραφείο  τύπου  του,  του  περιφερειάρχη,  γιατί  έτσι  αναγράφεται  στον 
«Καλλικράτη», είναι θέμα που αφορά αυτόν που το υπηρετεί.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Τον ίδιο. Ωραία.
Δημήτρης Στρατούλης:  Όχι, δεν είναι θέμα, κύριε Παπαγιάννη! Με συγχωρείτε, 
είναι δημόσιο χρήμα.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία):  Σας λέω λοιπόν, ότι πρέπει 
να είναι ένα άτομο απολύτου εμπιστοσύνης του και τίποτε άλλο.
Δημήτρης Στρατούλης:  Όχι,  δεν  είναι  έτσι.  Είναι  δημόσιο χρήμα.  Ακούστε  με, 
κυρία αντιπεριφερειάρχισσα! Ο ελληνικός λαός με απλές κουβέντες λέει αυτό που 
σας ρώτησε ο κύριος Παπαγιάννης, ότι τέτοια φαινόμενα, ένα πολιτικό πρόσωπο να 
διορίζει στο γραφείο του την κόρη του ή το γιο του ή τη γυναίκα του ή την αδερφή  
του, αυτό ο ελληνικός λαός το λέει οικογενειοκρατία. Και πιο επιστημονικά εμείς 
στην πολιτική το λέμε νεποτισμό. Κι αυτό είναι απαράδεκτο. Εμένα προσωπικά δεν 
με ενδιαφέρει, αν το κορίτσι αυτό παίρνει χίλια ευρώ, ένα ευρώ ή τέσσερεις χιλιάδες 
ευρώ.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Προφανώς.
Δημήτρης Στρατούλης:  Και ένα ευρώ να παίρνει από δημόσιο χρήμα και να γίνεται 
ο διορισμός με τέτοια διαδικασία,  η οποία είναι  ανήθικη στην πολιτική,  αυτό για 
μένα είναι το πολιτικό πρόβλημα. Καταλάβατε; Είναι πολιτικό πρόβλημα.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική επικοινωνία):  Θέλετε  να μου πείτε  με 
ποιον μιλάω.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ο κύριος Στρατούλης.
Δημήτρης Στρατούλης:  Μπορεί να είναι χίλιες φορές νομικό, αλλά είναι ανήθικο 
αυτό το πράγμα. Και κανονικά ο κύριος Τατούλης θα έπρεπε να βγει στην εκπομπή 
και να μιλήσει πολιτικά και με τους δημοσιογράφους και με τους πολιτικούς που 
εκπροσωπούνται εδώ.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Κοιτάξτε,  μη  λέτε  τόσο 
μεγάλες λέξεις, ανήθικο και όλα αυτά τα πράγματα!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ωραία. Κυρία Νικολάκου, δεν έχω άλλο χρόνο.
Δημήτρης Στρατούλης:  Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα.
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Γιάννης Παπαγιάννης:  Ακούστε, γιατί εγώ δεν έχω τίποτε προσωπικό μαζί σας ούτε 
και με τον κύριο Τατούλη. Θα παρακαλούσα πολύ.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία):  Αλλοίμονο,  κύριε 
Παπαγιάννη,  το  ξέρω  πολύ  καλά,  ότι  δεν  έχετε,  απλώς  θα  ήθελα  κι  εγώ  να 
κατανοήσετε.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ακριβώς. Εμείς το ρεπορτάζ παίξαμε Ακούστε με, να δείτε! 
Θέλω παρακαλώ πολύ  όμως  αύριο  να  τιμήσετε  και  να  τηρήσετε  αυτό,  το  οποίο 
είπατε. Στο 5791199, 210 μπροστά, να μας στείλετε την κατάσταση μισθοδοσίας και 
ευχαρίστως εμείς να το σχολιάσουμε. 
Δημήτρης Στρατούλης: Κύριε Παπαγιάννη, έχουν γίνει και καταγγελίες για αυτό και 
είναι κάτι σωστό.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Το ξέρω.
Δημήτρης Στρατούλης: Εμένα με ειδοποίησε τώρα ο περιφερειακός σύμβουλος, ο 
Θανάσης ο Πετράκος, που είναι επικεφαλής εκεί του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., εκλεγμένος και μου 
είπε, ότι ήδη έχει κάνει θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο, άλλο ότι τα τοπικά μέσα 
ενημέρωσης δεν το ανέδειξαν.
Χρήστος Αξελός: Άρα ήτανε σωστό το χαρτί.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ωραία.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία): Σας  παρακαλώ,  κύριε 
Παπαγιάννη,…
Δημήτρης Στρατούλης: Όχι για το μισθό δεν μου είπε, για το ζήτημα το ηθικό και το 
πολιτικό του διορισμού της, συγγενή. 
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία): Κύριε Παπαγιάννη!
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ναι,  κυρία Νικολάκου.  Πάμε να κλείσουμε!  Δεν έχουμε 
χρόνο, κυρία Νικολάκου.
Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία): Θα μου επιτρέψετε να πω 
μόνο μία τελευταία κουβέντα, γιατί είμαι και τηλεθεάτριά σας εγώ, όταν είμαι στην 
Αθήνα. Θα πω μία τελευταία κουβέντα.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μα δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί σας, κυρία Νικολάκου.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία): Ακούστε!  Ακούστε! 
Ακούστε! Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή όλοι μας απ’ τη θέση που υπηρετούμε ο 
καθένας αυτές τις δύσκολες στιγμές, θα πρέπει να είμαστε απολύτως συνεπείς και 
προσεκτικοί. Εγώ δεσμεύτηκα στον αριθμό που μου είπατε να στείλω πραγματικά, 
αυτό που πρέπει να στείλω.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Πολύ ωραία.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία): Και  σεις  σας  παρακαλώ 
πάρα πολύ,  αυτό το οποίο  θα  σας  στείλω και  θα το δείτε,  να ενημερώσετε  τους 
τηλεθεατές σας που σήμερα σας παρακολούθησαν.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Βεβαίως και θα το κάνω. Βεβαίως και θα το κάνω, κυρία 
Νικολάκου.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία): Σας  ευχαριστώ  πάρα 
πολύ…
Γιάννης  Παπαγιάννης:  Χωρίς  αυτό  να  σημαίνει,  ότι  δεν  θα  καταγγέλλω  την 
απαράδεκτη  πολιτική  πράξη  κατά  τη  γνώμη  μου  διορισμού  θυγατέρας  από  τον 
πατέρα πολιτικό προϊστάμενο.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία): Αυτό  κύριε  Παπαγιάννη, 
που λέτε, είναι μια δική σας άποψη. Εγώ έχω μια δική μου άποψη. Ο καθένας μπορεί 
να έχει μια δική του άποψη, αλλά…
Γιάννης Παπαγιάννης:  Εσείς δηλαδή λέτε ναι στο διορισμό των παιδιών από τους 
πατέρες;
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Κωνσταντίνα Νικολάκου(σε τηλεφωνική επικοινωνία): …τα πραγματικά γεγονότα 
είναι άλλα.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Αυτό λέγαμε. Ναι στους διορισμούς των παιδιών από τους 
περιφερειάρχες. Εντάξει, κυρία Νικολάκου.
Κωνσταντίνα  Νικολάκου(σε  τηλεφωνική  επικοινωνία): Κύριε  Παπαγιάννη,  είπα 
κάτι άλλο κι όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
Δημήτρης Στρατούλης: Εδώ υπουργός  της  ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έφυγε,  γιατί 
είχε κάνει μια απλή μεταγραφή του παιδιού του. Δεν το θυμάστε;
Γιάννης Παπαγιάννης:  Ο Τσιτουρίδης.
Δημήτρης Στρατούλης: Ο Τσιτουρίδης.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Εντάξει, κυρία Νικολάκου. Περιμένουμε τα νέα σας αύριο. 
Να είστε καλά, κυρία μου. Καλό βράδυ. Λοιπόν για να προλάβουμε, γιατί έχουμε να 
παίξουμε κι άλλα ρεπορτάζ και θα δώσουμε συνέχεια αύριο, αν και εφόσον φθάσει το 
χαρτί, επειδή έχουν δει πολλά τα μάτια μου, μην είστε τόσο σίγουροι, ότι θα φθάσει.
Νίκος Στέφος: Πάντως είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι ο μισθός της αυτός, 
ότι παίρνει για άλλους, για άλλους δημοσιογράφους παίρνει τα χρήματα η ίδια. Το 
καταλάβαμε;
Γιάννης Παπαγιάννης:  Πώς δεν το καταλάβαμε!
Νίκος Στέφος: Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σοβαρό. 
Γιάννης Παπαγιάννης:  Θα τα δούμε αύριο.
Νίκος Στέφος: Και το οποίο δεν ξέρουμε, αν είναι και νόμιμο.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Θα τα δούμε στο χαρτί της μισθοδοσίας, για να δούμε και 
πώς θα χειριστούμε το θέμα.
Τέλος του εν λόγω θέματος στο χρονικό σημείο [23:11:40] (σύμφωνα με την ένδειξη  
όπως αναγράφεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης) είτε  1:13:03 (σύμφωνα με  
την  ένδειξη  μέτρησης  DVD).  Προβολή  δελτίου  ειδήσεων   και  διαφημίσεων  στο  
ενδιάμεσο  κι  επαναφορά  στο  θέμα  στο  χρονικό  σημείο  1:22:13  (σύμφωνα  με  την  
ένδειξη μέτρησης DVD).
Γιάννης Παπαγιάννης:  Μία ερώτηση απλώς να κάνω στο έγγραφο, το οποίο δείξαμε 
πριν από λίγο και το σκεφτόμουνα τώρα.
Επανέρχεται το εν λόγω έγγραφο επί της οθόνης.
Γιάννης Παπαγιάννης:  Εδώ μιλάει, πως σας διαβιβάζω, λέει, πως σας διαβιβάζουμε 
δικαιολογητικά πληρωμής της Τατούλης Παρασκευής, της Τατούλη Παρασκευής και 
του  κυρίου  τάδε  που  προσλήφθηκαν  ως  δημοσιογράφοι  στην  περιφέρεια 
Πελοποννήσου  με  ειδική  σύμβαση  εργασίας  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά.  Σας 
παρακαλούμε  για  την  έκδοση του  σχετικού  εντάλματος  πληρωμής  σε  βάρος  των 
κατώτερων ειδικών φορέων και τα λοιπά. Κράτησέ το, λίγο Βασίλη! Εγώ ξέρω, ότι 
ποτέ δεν γίνεται  κατάθεση του μεικτού μισθού στο λογαριασμό του εργαζόμενου, 
παρά  μόνο  των  καθαρών  μηνιαίων  αποδοχών.  Άρα  αυτά  είναι  καθαρές  μηνιαίες 
αποδοχές , των δύο. Όπως λέει η κυρία αντιπεριφερειάρχης, είναι λιγότερα από αυτά, 
τα  οποία  είπε  η  Ράνια  η  Καρατζαφέρη στο ρεπορτάζ  της.  Πρόκειται  πάντως  για 
καθαρές  αποδοχές των δύο.  Τρία εφτακόσια πενήντα ένα λοιπόν συν έξι  τριάντα 
επτά,  μας  κάνει  τέσσερα  τριακόσια  τόσο.  Τέσσερα  τριακόσια  τόσο  σύνολο.  Και 
βέβαια  το  μεγάλο  και  ηθικό  ζήτημα,  γιατί  προσέλαβε  την  κόρη  του,  ο  κύριος 
Τατούλης στην περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά, κυρίες και 
κύριοι…!
Ένας κύριος εκ του πάνελ της εκπομπής: Πελοποννήσου, όχι Αττικής !
Τέλος του θέματος στο χρονικό σημείο 1:23:19 (σύμφωνα με την ένδειξη μέτρησης DVD).
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Τo ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν της από 11.5.2011 καταγγελίας της 
Παρασκευής  Τατούλη.  Κατά  τη  διάρκεια  της  εκπομπής  ο  τηλεπαρουσιαστής 
αναφέρθηκε στην από 6.4.2011 σύμβαση του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη με την 
καταγγέλλουσα θυγατέρα του, προς παροχή εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Προβλήθηκε 
συγχρόνως το σχετικό δημόσιο έγγραφο και υπότιτλος: «4.000 ευρώ το μήνα για την 
κόρη του  Τατούλη».  Πρόκειται  περί  ανακριβούς  ανακοινώσεως  διότι  το  εν  λόγω 
χρηματικό ποσό συνιστούσε μηνιαία αμοιβή της καταγγέλλουσας και συναδέλφων 
της  στο  Γραφείο  Τύπου  του  ως  άνω  περιφερειάρχη.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως.  Μειοψήφησε  ο  Πρόεδρος  Ιωάννης  Λασκαρίδης  και  το  μέλος 
Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους οποίους, εν όψει του ότι αρμόδιος υπάλληλος 
της εν λόγω υπηρεσίας παρενέβη κατά τη διάρκεια της εκπομπής και αποκατέστησε 
την αλήθεια, θα έπρεπε η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ  Α.Ε. 
(EXCOM A.E.)  ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  EXTRA CHANNEL-3  τη 
διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως η μετάδοση των γεγονότων είναι αληθής 
ακριβής  και  όσον  το  δυνατόν  πλήρης,  ενώ  εξάλλου  δεν  πρέπει  να  μεταδίδονται 
πληροφορίες χωρίς να έχουν ελεγχθεί, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  9η Ιανουαρίου  2012,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 26η Ιανουαρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.          

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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