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Σήμερα ημέρα Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014. 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  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης,  
Άρης Σταθάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό της 
εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού με τον 
διακριτικό τίτλο  REAL FM Νομού Αττικής,  παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νομοθεσίας. 

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  17η Δεκεμβρίου 2013.

3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη 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 αντικειμενική και με ίσους όρους 
μετάδοση  πληροφορικών  και  ειδήσεων,  καθώς  και  προϊόντων  του  λόγου  και  της 
τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων που επιβάλλει η 
κοινωνική  αποστολή  της  ραδιοφωνίας  και  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 3 παρ. 2 περ. γ του Ν.1730/1987 κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές 
εκπομπές  διέπονται  από  την  αρχή  της  διαφύλαξης  της  ποιότητας  της  ελληνικής 
γλώσσας.

ΙΙΙ.  Το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. β΄ του Ν. 2328/1995 κατά το οποίο οι σταθμοί στους  
οποίους  χορηγούνται  οι  άδειες  υποχρεούνται  να  μεριμνούν  για  την  ποιότητα  του 
προγράμματος, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διασφάλιση της πολυφωνίας, καθώς 
και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση εκπομπών λόγου και τέχνης.

ΙV. Το άρθρο 2 παρ. 5 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, κατά το οποίο πρέπει να 
τηρούνται  οι  γενικά  παραδεκτοί  κανόνες  της  ευπρέπειας  και  καλαισθησίας  στη 
γλώσσα και στη συμπεριφορά.
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V. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίο το ΕΣΡ ελέγχει 
την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 παρ. 
1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες  κυρώσεις.

Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του  ραδιοφωνικού 
σταθμού  με  τον  διακριτικό  τίτλο  REAL FM Νομού  Αττικής,  του  υποβληθέντος 
υπομνήματος  και  της  ακροάσεως,  από  cds που  απέστειλε  στο  ΕΣΡ  ο  ως  άνω 
ραδιοφωνικός  σταθμός,  της  εκπομπής  «Ελληνοφρένεια»  της  27.3.2013,  από ώρας 
13:00 έως 14:00, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Ένδειξη: 0:06:12 
Η εκπομπή ξεκινά με το τραγούδι «Κουφάλες» του κου Πανούση. Ανάμεσα στους 
στίχους  παρεμβάλλονται  δηλώσεις  κυρίως  πολιτικών  αρχηγών,  ηθοποιών,  από 
διαφημίσεις κλπ.  Ενδεικτικά κάποιοι που αναγνωρίστηκαν αναφέρονται.  Αργότερα 
συνεχίζει με το να βάζει υπόκρουση του τραγουδιού για δευτερόλεπτα και ακολουθεί 
δήλωση πολιτικού.
Κουφάλες
-Θα ’ρθει η ώρα μας.  Θα ’ρθει η ώρα μας αλλά δεν είναι τώρα (Ασημακοπούλου)
-Περασμένα ξεχασμένα (τραγούδι),(υπόκρουση του «Κουφάλες» -2 φορές)
-Αλλά δεν είναι τώρα (υπόκρουση)
-Το μνημόνιο (3 φορές-πολιτικοί αρχηγοί)
Θα προσπαθήσω να τη βγάλω καθαρή
μπροστά στο γυάλινο τετράγωνο κουτί.
Καθρέφτη 
-Έχει φτάσει πια η ώρα να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη.
Καθρεφτάκι.
Πες μου ποιο είναι το πιο όμορφο τσουλί
-Εγώ (ξεκίνημα δήλωσης)
να παίρνει πίπες, να τινάζει το χαλί
φάρμακο και φαρμάκι.
-Εγώ τον άντρα μου τι θα του δώσω, καραμέλες;
Να 'ναι κυρία στην κουζίνα της σωστή.
Να τη θαυμάζουνε οι φίλοι κι οι γνωστοί
-Η Μέρκελ
πουτάνα στο κρεβάτι.
-Άπιστη γυναίκα!! (Βέγγος) 
Ραδιοφωνικός παραγωγός:  Έχουμε θέματα μεσημεριάτικα όπως καταλάβατε.  Μας 
βοήθησε σ’ αυτό ο Τζίμης Πανούσης.  Είναι το τραγούδι με τίτλο «Κουφάλες» από 
το δίσκο, το cd που κυκλοφόρησε με την προηγούμενη Real News γιατί συνεχίζεται 
το έργο, όπως έχετε ακούσει, όλα από την αρχή, ανέκδοτα, ό,τι έχει βγάλει, θα το 
πάρουμε από την εφημερίδα, αλλά από την Κυριακή που έρχεται.  Αυτό που ακούμε, 
το ’χουμε πειράξει λίγο, όχι πολύ, προσφερόταν άλλωστε, με τέτοιο τίτλο, σαν να το 
’χε βγάλει εδώ για μας, βεβαίως το ’χει βγάλει για όλους, το πειράξαμε αρκετά.  Θ’ 
αναγνωρίσετε αρκετούς μέσα εδώ στο πρώτο κομμάτι, το Σαμαρά αλίμονο, μία κυρία 
που λέει όχι, έχει έρθει η ώρα, θα έρθει η ώρα και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε 
κάτι, δεν την ξέρετε προφανώς, εκτός αν την έχετε αναγνωρίσει οι ψηφοφόροι της, 
είναι  η  Άννα  Μισέλ.   Η Άννα  Μισέλ  επίθετο  Ασημακοπούλου,  βουλευτής  Νέας 
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Δημοκρατίας απ’ τα Γιάννενα, η κυρία λοιπόν αυτή τοποθετήθηκε, επειδή ζήλεψε το 
όχι  της  Κύπρου,  αλλά το έφερε  στα μέτρα της  Ελλάδας και  ελπίζει,  δηλώνει  ότι 
κάποια στιγμή θα πούνε και αυτοί και μαζί μ’ αυτούς και εμείς, το δικό μας και δικό 
τους όχι.  
-(Άννα  Μισέλ  Ασημακοπούλου): Αυτό  που  προέχει  είναι  να  γίνουμε  δυνατοί,  να  
μείνουμε όρθιοι, να διορθώσουμε αυτά τα οποία είναι τα κακώς κείμενα σ’ εμάς που  
θα ’πρεπε να τα διορθώσουμε ούτως ή άλλως και να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι και  
ενωμένοι να είμαστε πιο δυνατοί για να παλέψουμε για την Ευρώπη που θέλουμε που  
έχει ξεφύγει απ’ την πορεία της.  Σ’ αυτήν τη μάχη δεν αμφισβητεί κανείς ότι πρέπει να  
μαχόμεθα.  Η ανατροπή πρέπει να γίνει κάποια στιγμή και
-Ωραία, ωραία.
-(Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου): και εγώ περιμένω τη στιγμή που θα μπορώ να πω όχι.  
Αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή.  Λοιπόν.  Θα ’ρθει η ώρα μας.  Θα ’ρθει η ώρα μας.  
Αλλά δεν είναι τώρα. 
(μουσική υπόκρουση) 
-Δεν θα χρειαστεί να πάρουμε πρόσθετα μέτρα. (πολιτικοί αρχηγοί)
-Αποφασίσαμε ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα.
-Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα.
-Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας.
Κουφάλες θα ανταμωθούμε στις κρεμάλες
-Πάμε (Παπανδρέου)
στων εκκλησιών τις σκάλες
μία πόζα μια ζωή.
-Να, να.  Από δω θα βγει το πουλάκι (Βέγγος)
Κουφάλες
-Εγώ, ο Γιώργος Παπανδρέου 
με ανδρείκελα λαπάδες
-Μπράβο Αντώνη.
για να χαίρονται οι παπάδες φάκα μονογαμική.
-Θα ’ρθει η ώρα μας.  Θα ’ρθει η ώρα μας (Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου)  
-Ένας ένας σας λέω.  Όποιος προλαβαίνει.
-Αλλά δεν είναι τώρα. (Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου)  
Ραδιοφωνικός παραγωγός:  Ότι θα ’ρθει η ώρα θα έρθει.  Και απ’ ότι φαίνεται κάνουν 
και αυτοί και οι προϊστάμενοί τους οι ευρωπαίοι το παν για να έρθει νωρίτερα η ώρα 
τους  και  μέχρι  τώρα λέγαμε  θα  φύγουνε  νύχτα,  μ’  αυτά  και  μ’  αυτά  μάλλον  θα 
φύγουν μέρα μεσημέρι, μ’ έναν ήλιο να πάνω από την Αθήνα και από οπουδήποτε 
αλλού κρύβονται σε κάτι σπηλιές, σε υπόγεια, σε ξερονήσια ή όπου να ’ναι εν πάση 
περιπτώσει θα βρεθούνε τόποι να δεχθούνε για λίγο όλους αυτούς που θα φύγουνε 
έτσι  όπως  θα  φύγουνε.   Η  κυρία  Άννα  Μισέλ  Ασημακοπούλου  ήταν  αυτή  που 
περιμένει την ώρα, βέβαια εμείς αλλιώς την πήραμε την ώρα, αυτή αλλιώς τη λέει, 
νομίζει  ότι  θα  ειπωθεί  ένα  όχι  από  όλους  αυτούς,  εμείς  το  θεωρούμε,  έχουμε 
διαφορετική μάλλον αντίληψη γι’ αυτήν την ώρα την οποία την περιμένουμε και θα 
είναι η πραγματική η ώρα η καλή.  Γιατί έχει παρεξηγηθεί και η φράση.  Οι Κύπριοι  
γλίτωσαν τη χρεωκοπία.  Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.  Εμείς πάντα θυμόμαστε 
τα διαγγέλματα των Προέδρων και στεκόμαστε πάντα στα λόγια τους.
-Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες ξεπερνιέται οριστικά ο κίνδυνος χρεωκοπίας της  
Κύπρου. (μουσική υπόκρουση)
-(Παπανδρέου)  Αποφύγαμε την βέβαιη χρεωκοπία. (μουσική υπόκρουση)
-Χωρίς να μπούμε στην μεγάλη περιπέτεια της επίσημης χρεωκοπίας. 
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Συνεχίζεται το τραγούδι
Θέλω να κάνουμε, αγάπη μου, παιδί
Να το βιδώσουμε μπροστά απ' την τι-βι να βλέπει
-Fatmagul.  Fatmagul.
Να του αγοράσουμε κομπιούτερ και σκυλί
-Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ
κι όταν τελειώσει τη Γερμανική Σχολή
-Γαβ, γαβ, γαβ, γαβ.
να λέει το "φύγε" "ράους".
Να του μπολιάσουμε την άδολη ψυχή
-Αλλά αντίθετα με αυτά που σπεύδουν να πουν δεν έχουμε πουλήσει την ψυχή μας.  Η  
ψυχή μας είναι στην κοινωνία (πολιτικός αρχηγός)  
Στο Ίντερνετ με της μανούλας την ευχή.
-Μάνα.
Να ακούει μόνο house.
Την ρωμιοσύνη  μην την κλαις.  
Εκεί που πάει να σκύψει νάτη- πούντη.  
-Νάτη, νάτη, νάτη πετιέται.  
-Χριστός.
-Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό.
Ραδιοφωνικός παραγωγός:  Μήνυμα ακροατή.  ΤΕΒΕ 420 ευρώ το μήνα.  Ενοίκιο 
350 ευρώ.  Λογαριασμοί 130 ευρώ, σύνολο 900 ευρώ το μήνα.  Με το που ανοίγεις το 
κλειδί του μαγαζιού.   Δε βγάζω ούτε τα μισά και αντιμετωπίζω το πρόβλημα της 
φτώχειας μπιπ, το μπιπ, της μάνας, μπιπ, μπιπ, μπιπ, αλήτες, μπιπ, συνεχίζει μετά δε 
χρειάζεται να σας τα πω, ένα μήνυμα έτσι όπως ήρθε τώρα, φαντάζομαι δεν είναι  
μόνος του, έχει μεγάλη παρέα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, διότι ήταν ένας 
μονόδρομος, κάποια στιγμή λέγαν και το πάση θυσία, στην πορεία το τράβηξαν και 
ενώ όλη η Ευρώπη συζητάει τι είναι αυτά που κάνουμε, οι λογικοί της Ευρώπης, οι 
ανεξάρτητοι  και  οι  ελεύθεροι  της  Ευρώπης  που  τουλάχιστον  μπορούν  να 
συζητήσουνε και ανά πάσα στιγμή θέτουνε στο τραπέζι οτιδήποτε, δεν δέχονται κάτι 
που  υπεγράφη  πριν  τρία,  πέντε,  δέκα  χρόνια  ως  νόμος  ή  ως  θεϊκή  εντολή.   Το 
συζητούνε,  το  μελετούνε.   Εμείς  εδώ  κανονικά  τους  έχουμε  και  τους  τρεις,  την 
Τρόικα εσωτερικού, υποταγμένη, προσκυνημένη, έχουμε και την αντιπολίτευση που 
από αυτήν περιμένουμε υποτίθεται, όσοι περιμένετε, η μόνη λύση είναι εκεί, εντός 
του ευρώ,  θα  πάμε,  θα  τους  τρίξουμε  τα  δόντια,  θα  φοβηθούνε,  μόλις  κάνεις  τη 
δεύτερη ερώτηση δεν απαντάει κανείς, και έτσι πορευόμαστε μια χαρά.  Επειδή όμως 
έχουμε διακόψει τη Ρωμιοσύνη, μες στο τραγούδι του Πανούση υπάρχει και αυτό, 
βεβαίως υπάρχει  η ρωμιοσύνη από τον ίδιον.   Εμείς  κάναμε το πάντρεμα και για 
πρώτη φορά στο πλαίσιο της εθνικής συμφιλιώσεως για άλλη μια φορά, είναι πολύ 
της μόδας η εθνική συμφιλίωση σε αυτή τη χώρα, γίνεται ανά τακτά διαστήματα, ότι 
και  καλά ξεχνάμε τα αυτά που μας διχάζουν και  προχωράμε όλοι  μαζί  ενωμένοι. 
Ποτέ δεν το ’χουμε καταφέρει  και ευτυχώς σε κάποιες περιπτώσεις,  εδώ όμως θ’ 
ακούσουμε Τζίμη και Νταλάρα μαζί. (μεταδίδονται με τον ίδιο τρόπο κάποιοι στίχοι 
και το ρεφρέν)
Ένδειξη: 0:15:49
Ραδιοφωνικός παραγωγός:  Έχει αλλάξει λίγο ο στίχος του τραγουδιού.  Επιτρέπεται 
λόγω συνθηκών, αυτό είναι το καλό με την ποίηση, με την τέχνη ότι κάθε φορά 
έρχεται και ακουμπάει στην πραγματικότητα, αντανακλά την πραγματικότητα και 
γίνεται αυτή η πολύ ωραία χημεία που ακούσαμε και εδώ, ξεχάσαμε να πούμε και το 
Σαμαρά.  Έχει επέμβει και ο Σαμαράς.  Έχει πει και ο Σαμαράς τέτοιους στίχους 
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εκτός από όλα τα άλλα τα ποιήματα και τα ποιητικά που λέει και κάνει, όχι μόνο 
λέει.  Τώρα θ’ ακούσουμε την πιο υποτελή δήλωση που έχει γίνει τις τελευταίες 
μέρες, μπορεί να είναι και όλης της χρονιάς ή της σεζόν εν πάση περιπτώσει, η πιο 
δουλοπρεπής δήλωση και ανήκει θα καταλάβετε σε ποιόν.
 Απεδείχθη ότι τα εύκολα λόγια είναι και επικίνδυνα.  Ότι ποτέ δεν υπήρξε και δεν  
υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση.  Εκτός Ευρώπης, εκτός ευρωζώνης.  Πρέπει να  
αποδεχθούμε  αυτήν  την  πραγματικότητα  (Βενιζέλος).  (ακολουθεί  μέρος  του 
τραγουδιού «κουφάλες»)
Κουφάλες
-Ναι.
Θ’ ανταμωθούμε στις κρεμάλες.  
-Δυστυχώς πρέπει να γίνουν όλα. (Βενιζέλος)  
Στων εκκλησιών τις σκάλες.
-Είμαι ευαίσθητος.
Μία πόζα μια ζωή.  
-Εγέρθητω.
Κουφάλες με ανδρείκελα λαπάδες 
-Απολύτως.
Με ανδρείκελα λαπάδες.
-Επίσης.
Με ανδρείκελα λαπάδες.
-Μισθοί και συντάξεις τελειώσανε.
Ραδιοφωνικός  παραγωγός:   Πρέπει  λοιπόν,  όπως  λέει  ο  κύριος  Βενιζέλος,  αφού, 
απεδείχθη  ότι  δεν  υπάρχει,  βιάστηκε  λίγο  να  βγάλει  το  συμπέρασμα,  δεν  έχει 
σημασία, λογικό ήταν, καταλαβαίνουμε και τη χαρά του και τη ικανοποίησή του για 
όλα τα αίσχη που γίνονται στην Κύπρο και για όλα αυτά που θα γίνουνε, διότι πρέπει 
να την πληρώσει ο εκεί λαός και ο οποιοσδήποτε άλλος λαός για να παραμείνουν στη 
θέση τους αυτή εδώ η συγκεκριμένη Τρόικα, να βυσσοδομεί όπως βυσσοδομεί, να 
υπηρετεί  και  εξυπηρετεί  όποιους  εξυπηρετεί  και  υπηρετεί  και  για  να καταδικάζει 
αυτόν που πρέπει να καταδικάζει.  Αυτούς που τους ψηφίζουνε πάντα σε ανέχεια, σε 
φτώχεια, σε εξαθλίωση, εξόντωση, πάρτε και άλλες λέξεις, βάλτε ότι θέλετε, μέσα θα 
είσαστε.  Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό εφόσον έχει αποδειχθεί και απεδείχθη ότι 
τίποτα  άλλο  δεν  μπορεί  να  γίνει.   Είναι  το  βιαστικό  συμπέρασμα  του  κυρίου 
Βενιζέλου και βγαίνει βεβαίως με το θάρρος της γνώμης του και την ευφράδεια που 
τον διακρίνει για να μας το θυμίσει, να το τονίσει όπως ο ίδιος νομίζει.   Ευτυχώς 
όμως, ευτυχώς γι’ αυτόν και για όλους τους άλλους, υπάρχει απάντηση.
Εμείς δεν μπορούμε και δεν το κάναμε προεκλογικά να πούμε ότι έχουμε το μαγικό  
ραβδί και θ’ αλλάξουμε όλα.  Όμως αυτό που υποσχεθήκαμε είναι ότι με σθένος θα  
πάμε στην Ευρώπη και θα διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει για να σταματήσει αυτή η  
κατηφόρα. (Τσίπρας)  
(μουσική υπόκρουση από «κουφάλες»)
Με σθένος θα πάμε στην Ευρώπη και θα διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει και να  
σταματήσει αυτή η κατηφόρα.(Τσίπρας)  
Ραδιοφωνικός παραγωγός:  Είναι το περίφημο σθένος του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο τρέμουν 
όλοι και όταν το δούνε αυτό το σθένος τρέμουνε όλοι και είναι λογικό.  Πόσο μάλλον 
οι Ευρωπαίοι οι οποίοι έχετε δει πως λειτουργούνε και πως υπολογίζουν τους εαυτούς 
τους,  το  σύστημα  το  οποίο  καλούνται  να  το  υπερασπιστούνε,  τον  περίφημο 
καπιταλισμό, τους λαούς, τους δικούς τους, τους απέναντι, τους πιο κάτω, εμάς εδώ 
που μας θεωρούν Αφρική, αλλά ευτυχώς υπάρχει αυτό το σθένος,  άρα τα πράγματα 
είναι πάρα πάρα πολύ θετικά κι έχει μείνει και ο Κουβέλης, και αυτός στις δηλώσεις 
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του, μιλώντας για τα όσα γίνονται και έγιναν στην Κύπρο, να τονίζει ότι ήταν πολύ 
δύσκολα τα πράγματα.  Όμως, όμως εντός Ευρώ δόθηκε η λύση την ίδια ώρα που 
ξαναλέμε που σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μία έντονη συζήτηση και ανεβαίνει αυτή η 
συζήτηση για το αν είμαστε λογικοί και ανεχόμαστε όλα αυτά που ανεχόμαστε.  
-Αναμφισβήτητα είναι μία πολύ σκληρή απόφαση αυτή που έλαβε το Γιουρογκρούπ.  
Είναι μία απόφαση όμως και μία λύση, επαναλαμβάνω επώδυνη για τους Κυπρίους, για  
τους αδελφούς Κυπρίους αλλά εντός του ευρώ.  
(μουσική υπόκρουση)
-Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, θα ξαναβρούμε τα πόδια μας, θα πετύχουμε.  
(κύπριος πολιτικός)
-Άντε καλέ.  
-Με δυο λόγια είμαστε
Κουφάλες θ’ ανταμωθούμε στις κρεμάλες.
-Άντε καλέ.
Στων εκκλησιών τις σκάλες μία πόζα μια ζωή.
-Εγέρθητω.
-Με δυο λόγια είμαστε
Κουφάλες
-Με δυο λόγια είμαστε
με ανδρείκελα λαπάδες 
-Να μην το ξεχνούτε.
Για να χαίρονται οι παπάδες φάκα μονογαμική.
Κουφάλες και ήταν χθες 
λες και ήταν χθες που φιλάκια σου ’δινα στ’ αρχίδια τα βελούδινα
-Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο.
Και στις αμμουδιές στις πιτσικουλιές.
Ραδιοφωνικός  παραγωγός:   … Και  τώρα  τι  έχουμε;   Έχουμε  ένα  μικρό  μάθημα 
ιστορίας γιατί εμείς  εδώ κάνουμε μαθήματα.  Παραδίδουμε δωρεάν όμως, δωρεάν 
μαθήματα.   Ήταν ο Σημίτης  τότε  που έλεγε  θα σας  βάλω στο ευρώ μαζί  με  τον 
Παπαδήμο μας είχε βάλει στο ευρώ και έλεγε τα δικά του και τον ψηφίσαμε και τον 
ξαναψηφίσαμε  διότι  περιμέναμε  και  ελπίζαμε  ως  λαός  ότι  θα  πάνε  όλα  καλά. 
Πήγανε,  δεν το συζητάμε.   Αμέσως μετά  ήρθε  ο Καραμανλής που έλεγε  για την 
επανίδρυση  του  κράτους  και  έτσι  με  τον  στόμφο  που  τον  διέκρινε  και  την 
αυτοπεποίθηση  που  είχε  ο  Καραμανλής,  ο  ανιψιός,  έλεγε  ότι  θα  κάνουμε  ένα 
οικονομικό θαύμα, τον ψηφίσαμε και τον ξαναψηφίσαμε, εγκρίναμε τα όσα μας έλεγε 
δύο φορές.  Μετά ήρθε ο Γιώργος.  Με το που λέει λεφτά υπάρχουν αμέσως, 43% με 
τη μία  ενώ βλέπαμε όλοι  ότι  και  ο  πλανήτης  και  η  Ελλάδα πάει  για  χρεωκοπία. 
Παρόλα αυτά τον ψηφίσαμε, τον καταψηφίσαμε με τις γνωστές ιαχές.  Μετά ήρθε ο 
Σαμαράς,  προσπερνάμε  τους  ενδιάμεσους,  Πικραμένο  και  Παπαδήμο,  ήρθε  ο 
Σαμαράς,  διαβεβαίωσε  ότι  δε  θα  πάρει  άλλα  μέτρα  γιατί  αρκετά  έχει  πάρει  ο 
ελληνικός  λαός,  αρκετά έχουμε στην ελληνική κοινωνία,  δεν μπορούμε άλλα, δεν 
αντέχεται,  το  τρίτο  μνημόνιο  το  ψήφισε,  το  καταψήφισε,  όχι.   Το  ψήφισε,  το 
υπερψήφισε,  εμείς  τον  ψηφίσαμε  και  τον,  δεν  ξέρω  αν  θα  τον  ξαναψηφίσουμε. 
Μάλλον  τον  ψηφίσαμε  και  τον  ξαναψηφίσαμε  μέσα  σ’  ένα  μήνα  πέρυσι.   Τώρα 
έρχεται  και  ο Αναστασιάδης στην Κύπρο,  είναι  του ελληνισμού από ότι  φαίνεται 
φαινόμενο αυτό και συνήθειο, με το που λέει πριν τις εκλογές δε θα ανεχτώ εγώ ως 
Νίκος Αναστασιάδης να κοπούν και να κουρευτούν οι καταθέσεις σας τον ψήφισαν 
και τον ξαναψήφισαν και εκεί από δύο, όλοι αυτοί έχουν από δύο φορές τουλάχιστον.  
Αυτή την ιστορία, αυτό το μικρό μάθημα θέλουμε να θυμηθούμε και σας καλούμε 
όλους μαζί να το μοιραστούμε.  
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-Οι έλληνες πολίτες, μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
μοιράζονται  το κοινό νόμισμα.   (βελάσματα).   Μοιράζονται  επίσης τη σταθερότητα  
(βελάσματα) που χαρακτηρίζει την ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό  
το κοινό νόμισμα.
Και στις αμμουδιές στις πιτσικουλιές 
-Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό  
θαύμα (Καραμανλής).
-Τι πράγμα, τι είπες;
Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει (βελάσματα) οικονομικό θαύμα. (Καραμανλής) 
Και στις αμμουδιές (βελάσματα) στις πιτσικουλιές.
-Όχι  απλώς  πού  θα βρούμε  τα  λεφτά  αλλά πού  πηγαίνουν  τα  λεφτά.   Γιατί  λεφτά  
υπάρχουν. (Παπανδρέου)(βελάσματα) 
Και στις αμμουδιές
-Λεφτά υπάρχουν (Παπανδρέου).  
Στις πιτσικουλιές.
-Όχι άλλους φόρους, όχι άλλες μειώσεις (βέλασμα), όχι άλλες απολύσεις  
(Παπανδρέου).
-Το δέχονται οι ευρωπαίοι αυτό;
-Και σ’ αυτό είμαι ξεκάθαρος ότι είναι η δικιά μας η θέση (βέλασμα) η οποία θα είναι  
και κοφτή θέση από δω και  πέρα σε όλα τα ζητήματα. (πολιτικός αρχηγός)
Και στις αμμουδιές στις πιτσικουλιές.
-Δεν πρόκειται και το υπογραμμίζω (βέλασμα) ο Νίκος Αναστασιάδης να υπογράψει το  
όποιο μνημόνιο (βέλασμα) που θα περιέχει οποιαδήποτε πρόνοιαν (βέλασμα) για  
κούρεμα καταθέσεων.
Και στις αμμουδιές στις πιτσικουλιές.
(μπαίνει τραγούδι: έπαιξαν τις πιτσικουλιές στα μαρμαρένια αλώνια.  Και παίζει 
ο πρώτος δεξιά).
-Δεν θα υπάρξουν άλλα μέτρα λιτότητας (πολιτικός αρχηγός).  
(ο δεύτερος στο κέντρο)
-Δεν πρόκειται λοιπόν να υπάρξουν νέα μέτρα (πολιτικός αρχηγός)
(και ο τρίτος παίζει αριστερά)
-Τη σημαία μόνον η Δημοκρατική Αριστερά του κώλου μπορεί σήμερα αξιόπιστα να την  
σηκώσει.
(ώρε και τέταρτο δεν έχει)
-Ο λαός είναι κυρίαρχος.  Τι κουβέντα είναι αυτή.
(Πτου.  Πού βαρούν και τα κλαρίνα.)
-Εδές θαύμα κι αντίθαμα παράξενο μεγάλο.  Εβγήκαν όλοι νικητές και χάσαν όλοι οι  
άλλοι). 
Μετά τη διακοπή (0:28:46)
(Για δευτερόλεπτα ακούγεται υπόκρουση του τραγουδιού)
-Ποτέ δεν υπήρξε και δεν υπάρχει πραγματική εναλλακτική λύση.  Εκτός Ευρώπης,  
εκτός Ευρωζώνης.  Πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την πραγματικότητα (Βενιζέλος).  
Ραδιοφωνικός παραγωγός:  Τι ωραίο που ακούγεται έτσι πολύ ελληνικό και ελεύθερο 
και κυπριακό.  Πρέπει να αποδεχθούμε αυτή την πραγματικότητα.  Όταν θα γυρίσει, 
γιατί θα το γυρίσουν όλοι αυτοί, να ’στε σίγουροι, είναι θέμα μηνών, βλέποντας την 
καταστροφή,  όχι  της  Ελλάδας,  δε  νοιάζονται  γι’  αυτήν,  βλέποντας  απέξω  ότι  οι 
προϊστάμενοι αναθεωρούνε τα πράγματα, θα είναι ο πρώτος που θα βγει και θα πει 
εγώ σας τα ’λεγα, δεν έπρεπε να τα κάναμε έτσι, έχει αρχίσει και ψιλολέει κάποια 
αλλά επειδή τώρα πρέπει να βγει και το συμπέρασμα γρήγορα από τα όσα γίνονται  
στην Κύπρο βγήκε και είπε αυτό.  Θα είναι λοιπόν ο πρώτος, θα τα βάλουμε τότε 
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αλλά δεν έχει καμία σημασία πια διότι πολλοί θα θαυμάζετε την στροφή αυτή την 
πατριωτική του Ευάγγελου Βενιζέλου σε κανά δυο-τρεις μήνες όταν θα συμβεί.  …
Συνεχίζει  με  απάντηση σε  ερώτημα ακροατή,  δήλωση της  κας  Ρένας  Δούρου,  τη 
σχολιάζει, βγάζει ακροατές στον αέρα, ακολουθεί μικρή διακοπή και στη συνέχεια:
0:40:14 (υπόκρουση του τραγουδιού για δευτερόλεπτα)
-Από τις στερήσεις μου φύλαγα για να ’χει ένα καλύτερο μέλλον το παιδί μου και τώρα  
δε δέχομαι από κανένα να μου πάρει τα λεφτά του γιου μου.  Διότι αν έρθω εγώ και  
βάλω το χέρι μου στην τσέπη σας και βάλω λεφτά θα με πείτε κλέφτισσα.  Γι’ αυτούς τι  
είναι, νομοσχέδιο; (Κύπρια)
Ραδιοφωνικός παραγωγός:  Ναι, είναι νομοσχέδιο.  Είναι κύπρια η κυρία, η οποία 
είναι απ’ την παρέλαση, την είχαμε και χτες αλλά επειδή σας άρεσε και μας άρεσε να 
την ακούμε, καλό μας κάνει.  … (συνεχίζει με δήλωση του Βασίλη Βασιλικού για τη 
ΔΗΜΑΡ, με ακροατές, μικρή διακοπή). 
0:50:04 (υπόκρουση του τραγουδιού για δευτερόλεπτα)
-Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ένα σενάριο γιατί το να βγεις απ’ το  
ευρώ και να πεινάς υπερήφανα δεν είναι λύση (Δούρου).  
Ραδιοφωνικός  παραγωγός:   Υπάρχουν σενάρια πάρα πολλά.   Γίνονται  και  ταινίες 
κάποια από αυτά με πολύ μεγάλη επιτυχία.  Το τραγούδι που ακούμε σήμερα είναι οι 
κουφάλες του Τζίμη Πανούση που κυκλοφόρησε με τη Real News της προηγούμενης 
Κυριακής σ’ αυτό το cd, τα ξέρετε εδώ, το διαφημίζαμε κτλ κλτ.  …
Συνεχίζει με δήλωση του κου Δένδια, μήνυμα ακροάτριας και ακροατές στον αέρα.
Στο 0:56:23 κλείνει με το ρεφρέν που μεταδίδεται με τον ίδιο τρόπο, με δηλώσεις 
εμβόλιμες στους στίχους.
Κουφάλες, θ ’ανταμωθούμε στις κρεμάλες
Στων εκκλησιών τις σκάλες μία πόζα μια ζωή,
Κουφάλες, με ανδρείκελα λαπάδες 
Για να χαίρονται οι παπάδες 
Φάκα μονογαμική.
Κουφάλες και ήταν χτες, λες και ήταν χτες
Που φιλάκια σου ’δινα στ’ αρχίδια τα βελούδινα
Και στις αμμουδιές στις πιτσικουλιές 
Σημείωση:  Στην έναρξη, (12:05) και μετά το τέλος, στις διαφημίσεις αναφέρεται ότι 
την  επόμενη  Κυριακή  με  τη  Real News προσφορά  θα  είναι  ο  Τζιμάκος  και  οι 
Μουσικές  Ταξιαρχίες.   Για  πρώτη  φορά  σε  cd η  παράνομη  κασέτα  «Ντίσκο 
τσουτσούνι».  Επιπλέον, ξεκινά συλλογή τα original masters από την ΕΜΙ με cd της 
Βίκυ Μοσχολιού και 5 τυχεροί αναγνώστες θα κερδίσουν από 10 χιλιάδες μετρητά.

Πρόκειται περί μαγνητοφωνημένης σατυρικής εκπομπής η οποία μεταδόθηκε σε ώρα 
παιδικής  ακροάσεως.  Κατά  τη  διάρκεια  της  εκπομπής  μεταδόθηκε  διάλογος  και 
μονόλογος με φράσεις  όπως: «Κουφάλες  θ’ ανταμωθούμε στις  κρεμάλες»,  «Φάκα 
μονογαμική»,  «φιλάκια σου ’δινα στ’ αρχίδια τα βελούδινα» και άλλες παρόμοιες 
λέξεις και φράσεις και μάλιστα κατ’ επανάληψη. Η σατυρική εκπομπή δεν είναι κατ’ 
ανάγκη χυδαία ούτε υβριστική. Σε κάθε περίπτωση και η σατυρική εκπομπή πρέπει 
να έχει την από το Σύνταγμα επιβαλλομένη ποιότητα, η οποία πρέπει να αποσκοπεί 
στην προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. Εν όψει του ότι η εκπομπή 
δεν ήταν ζωντανή, είχε τη δυνατότητα ο εκφωνητής να παραλείψει λέξεις και φράσεις 
χυδαίες.  Δια  της  εκπομπής  παραβιάστηκε  και  η  προαναφερθείσα  διάταξη  του 
Συντάγματος και η τήρηση των κανόνων καλαισθησίας στο πλαίσιο της σατυρικής 
εκπομπής.  Η  άδεια  λειτουργίας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  χορηγείται,  κατά  το 
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άρθρο 1 παρ. 1 του Νόμου 2328/1995, για την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος 
και  η  χρήση της  συχνότητας  συνιστά παραχώρηση δημοσίας  λειτουργίας  η  οποία 
πρέπει  να  ασκείται  με  τον  προσήκοντα  σεβασμό.  Για  τις  εν  λόγω  εκτροπές, 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της 
συστάσεως. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία  με  την  επωνυμία  ΑΛΗΘΙΝΟ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια  του  ραδιοφωνικού 
σταθμού με τον διακριτικό τίτλο REAL FM Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση 
της συστάσεως όπως α) οι εκπομπές του έχουν την από το Σύνταγμα επιβαλλομένη 
ποιότητα και β) κατά τις εκπομπές να τηρούνται οι γενικά παραδεκτοί κανόνες που 
αφορούν  στην  ορθή,  ευπρεπή  και  καλαίσθητη  γλωσσική  διατύπωση  και  εκφορά 
λόγου, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.  

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  8η Ιανουαρίου  2014,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 21η Φεβρουαρίου 2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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