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Σήμερα ημέρα Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 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.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη υπό 
της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΚΟΥΤΑΒΑΣ  Σ.  -  Δ.  ΠΑΥΛΙΔΟΥ  Ο.Ε,  
ιδιοκτήτριας  του  ραδιοφωνικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  VETO 
(πρώην RADIO CITY 99 FM) Νομού Κοζάνης, ενδεχομένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την  1η Φεβρουαρίου 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.

ΙΙ.  Το  άρθρο  5  παρ.  5  του  Ν.  3592/2007  κατά  το  οποίο  ως  ενημερωτικά  μέσα 
νοούνται εκείνα των οποίων το ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει τακτά πρωτότυπα 
δελτία ειδήσεων καθημερινά, πολιτικό σχολιασμό και ενημερωτικές εκπομπές, όπως 
πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας.  Μη ενημερωτικά μέσα θεωρούνται εκείνα 
που  δεν  έχουν  ενημερωτικό  χαρακτήρα  και  αφορούν  ειδικούς  τομείς  ψυχαγωγίας 
επιτρεπομένης  της  εντάξεως  στο  μεταδιδόμενο  πρόγραμμα  τίτλων  ειδήσεων 
κατ΄ανώτατο όριο ενός λεπτού ανά ώρα και με την προϋπόθεση ότι αναφέρουν τις 
αναγνωρισμένες πηγές από τις οποίες προμηθεύονται τις ειδήσεις.

ΙΙΙ. 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 ισχυρισμών του εκπροσώπου της ΚΟΥΤΑΒΑΣ 
Σ. - Δ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ο.Ε,  ιδιοκτήτριας του  ραδιοφωνικού σταθμού  VETO (πρώην 
RADIO CITY 99  FM)  Νομού Κοζάνης και  της  παρακολουθήσεως  από  CD,  που 
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απέστειλε  ο  ως  άνω  ραδιοφωνικός  σταθμός,  24ωρης  ροής  προγράμματος  της 
14.6.2010, προέκυψαν τα ακόλουθα: Ανάμεσα στα τραγούδια, κάποιες διαφημίσεις 
τοπικού χαρακτήρα και το σήμα του σταθμού που μεταδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας παρατηρήθηκαν εκπομπές ενημερωτικές με ειδήσεις, σχόλια, πολιτικές 
παρεμβάσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες με πολιτικά πρόσωπα:
07:00π.μ. – 10:00π.μ.  (πραγματική ώρα) Τρίωρη δημοσιογραφική εκπομπή με τους 
Σπύρο Κουταβά και Γιάννη Παππά, οι οποίοι σχολιάζουν την επικαιρότητα. Κατά τη 
διάρκεια της εκπομπής παρεμβάλλονται αρκετά τραγούδια.
12:00μ.μ. – 13:45μ.μ. (πραγματική ώρα) Δημοσιογραφική εκπομπή με τους Σπύρο 
Κουταβά  και  Γιάννη  Παππά,  οι  οποίοι  σχολιάζουν  την  επικαιρότητα.  Κατά  τη 
διάρκεια της εκπομπής παρεμβάλλονται αρκετά τραγούδια.
18:00μ.μ. – 20:00μ.μ. Δίωρη ιστορική, λαογραφική εκπομπή της Ευξείνου Λέσχης 
Κοζάνης «Πόντος από γενιά σε γενιά» με τον Στέλιο Ιωαννίδη.
Ενδεικτικά παραθέτονται αποσπάσματα του 24ωρου προγράμματος του σταθμού.
14/6/2010 00:15:30  (2ο αρχείο)
46:52 – 47:47 (ένδειξη cd)  
Ραδιοφωνικός παραγωγός: Ήμουν ο Ισαάκ Αθανασιάδης. Μαζί τα λέγαμε από τις 10  
μέχρι και τώρα 01 και 2 πρώτα λεπτά. …. Ήσασταν συντονισμένοι στο ράδιο Veto fm 
στους  91  στα  fm ή  μέσω  διαδικτύου  στο  www.vetonews.gr και  εκεί  να  μείνετε  
συντονισμένοι ακόμα και τώρα που τελειώνουμε. Σας έχουμε εξασφαλίσει και ωραία  
κομμάτια για αρκετή ώρα από τώρα. Μέχρι και το πρωί ουσιαστικά όπου θα ξεκινήσει  
η πρωινή ειδησεογραφική ζώνη με το Γιάννη τον Παππά και το Σπύρο τον Κουταβά.
14/6/2010 07:15:38 (9ο αρχείο)
51:16 – 51:34 (ένδειξη cd)  
Κουταβάς: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Παππάς: Γεια χαρά σε όλους.
Κουταβάς: Καλή εβδομάδα σε όλους, φίλες και φίλοι. Να ’στε καλά. Εδώ είμαστε στο  
Veto 91fm. Γιάννης Παππάς και Σπύρος Κουταβάς μαζί σας σε αυτό το πρωινό μέχρι  
τις 10.
52:25 – 53:28 (ένδειξη cd)  
Κουταβάς: Λοιπόν, Γιάννη, να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας;
Παππάς: Βεβαίως.(Δίνει  τα  στοιχεία  επικοινωνίας:  σταθερό,  κινητό,  διεύθυνση 
ιστοσελίδας,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο). Πολλά  και  ενδιαφέροντα  πράγματα  θα  
διαβάσετε σε αυτή την ιστοσελίδα. …… Κουράγιο. Και σήμερα αναμένεται ιδιαίτερα  
ζεστή ημέρα.
Κουταβάς: Μέχρι και την Τετάρτη. Το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει ψηλά. ……
(συνεχίζουν σχολιάζοντας τον καιρό)
55:28 – 57:16 (ένδειξη cd)  
Κουταβάς: Αυτοί που δε φοβούνται να μη χάσουν τίποτα είναι το πολιτικό προσωπικό  
της χώρας. Τι να χάσουν αυτοί; Εδώ ο Άκης λέει τα ακίνητά του που έχει, τα οποία τα  
αγόρασε παρακαλώ όλα από εξωχώριες εταιρίες, δηλ. αυτές που λέμε offshore για να  
γινόμαστε  κατανοητοί.   Δεν  αγόρασε  ένα  σπίτι,  ρε  παιδί  μου,  από  το  Γιάννη  τον  
Παππά. Πούλησες, ρε, κάνα σπίτι;
Παππάς: Εγώ;
Κουταβάς: Ναι.
Παππάς: Εγώ δεν έχω σπίτι.
Κουταβάς: Λοιπόν. Δεν αγόρασε ένα σπίτι από έναν μεσίτη, ρε παιδί μου, που να το  
πουλάει ο τάδε. Ο Παππάς. Τέλος πάντων ο δείνα.
Παππάς: Ένας με ονοματεπώνυμο.
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Κουταβάς: Με  ονοματεπώνυμο,  όμως.   Έτσι;  Να  είναι  φυσικό  πρόσωπο  
συγκεκριμένο, γνωστό.
Παππάς: Του έτυχαν στο  δρόμο κάποιες  offshore εταιρίες,  Σπύρο.  Τι  να  κάνουμε  
τώρα;
Κουταβάς: Ναι. Λες; Έπεσε πάνω.
Παππάς: Έπεσε πάνω.
Κουταβάς: Όπως κοιτούσε την εφημερίδα έλεγε: Offshore εταιρία πωλεί ακίνητο στην  
Αρεοπαγίτου, έτσι;  Ή πωλεί ακίνητο στην Κυψέλη, ε;
Παππάς: Ναι. Κάπως έτσι.
Κουταβάς: Και ξέρεις ποια είναι η εξέλιξη. Οι αμερικανικές αρχές και οι κυπριακές  
στις  οποίες  δυο  από  τις  εταιρίες  που  αγόρασε  τα  …Αν ζούσε  τώρα  ο  αείμνηστος  
Γιαννόπουλος θα έλεγε τα κωλόσπιτα. Θυμάσαι τι είχε πει για το σπίτι της …
Παππάς: Ναι, ναι. Για το σπίτι. Το ροζ; Τι χρώμα είχε;
Κουταβάς:  Για  το  σπίτι  της  Λιάνη  τότε  εκεί.  Λοιπόν.  Αρνήθηκαν  να  δώσουν  
περαιτέρω στοιχεία για τους πραγματικούς  ιδιοκτήτες και τα ονόματα που είναι πίσω  
από τις offshore. Παρακαλώ η αμερικανική δικαιοσύνη και η κυπριακή αρνήθηκε. Και  
τώρα πρέπει να βρουν άλλες μεθόδους το ελληνικό δημόσιο και οι διωκτικές αρχές 
προκειμένου  να  εντοπίσουν  από  πού,  πώς,  τι,  γιατί  σε  σχέση  με  το  δρόμο  που 
ακολουθήθηκε για να αποκτήσει ο φίλτατος Άκης Τσοχατζόπουλος τις πολυτελείς 
κατοικίες του.
57:30 -59:45 (ένδειξη cd)  
Κουταβάς: Γιάννη, κοιτούσα ένα βίντεο του 1996. Το έχω στο αρχείο μου.
Παππάς: Ναι; Τι περιελάμβανε;
Κουταβάς: Όταν είχε έρθει ο Άκης Τσοχατζόπουλος στην Κοζάνη και μίλησε λίγο πριν  
από τις εκλογές τότε για να, αν θα αναδειχθεί ο Σημίτης ή ο ίδιος στην εξουσία. Ξέρεις  
η περιοχή τότε εδώ ήταν … Βρε παιδί μου, όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη ήταν Άκης.  
Και μερικοί μαϊντανοί τώρα που παριστάνουν το Γιώργο Παπανδρέου και αυτοί Άκης  
ήταν. Έτσι; Και θυμάμαι τις αγκαλιές τους έξω από το σινεμά. Στη Λέσχη Αξιωματικών  
είχε έρθει τότε. Είναι επίκαιρο. Κάποια στιγμή θα το σηκώσουμε στην ιστοσελίδα. Γιατί  
νομίζω ότι από την ιστορία πρέπει να διδασκόμαστε. 
Παππάς:  Ε,  είπαμε  και  τις  προάλλες  ότι  ο  Άκης  Τσοχατζόπουλος  είναι  ένας  
εκπρόσωπος μιας παλιάς γενιάς πολιτικών, των τελευταίων των Μοϊκανών, έτσι δεν  
είναι; Και η εξέλιξη αυτή …
Κουταβάς: Κοίταξε. Το λες έτσι σα να λες ότι όλοι αυτοί οι πολιτικοί.
Παππάς: Όχι αλλά…
Κουταβάς: Δηλαδή τους ενδιέφερε το να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία, το να τα  
κάνουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μέσω το ότι το νόμιμο είναι και ηθικό που έλεγε  
και ο Βουλγαράκης. Δηλαδή σα να το λες έτσι. Έτσι; Δεν είναι έτσι, όμως.
Παππάς:  Δεν  το  λέω  έτσι  με  την  ισοπεδωτική  έννοια  του  όρου  έτσι  όπως  το  
καταλαβαίνεις.
Κουταβάς: Δηλαδή και ο Σημίτης είναι εκπρόσωπος της παλιάς γενιάς των πολιτικών
Παππάς: Ναι, εντάξει. 
Κουταβάς: Αλλά βόμβες έβαζε. Έτσι; Βόμβες έβαζε ο Σημίτης. Τι έβαζε επί χούντας  
και  πιο  πριν;  Ένα  σπίτι  έχει  στο  Κολωνάκι  και  άλλο  ένα  εξοχικό  στους  Αγίους  
Θεοδώρους. Έτσι; Και το μισθό του που είχε ως καθηγητής που το έδινε στην Πάντειο  
του το φάγανε οι ίδιοι οι Πασόκοι. Του το τρώγανε. Το μασουλούσανε.
Παππάς:  Πολιτικός  πιο  κοντά  στον  Ανδρέα  Παπανδρέου  ποιος  είναι  από  τους  
σημερινούς;
Κουταβάς: Κοίταξε. Με την έννοια της υποτακτικότητας, το ότι «ό, τι πεις, 
κ. Πρόεδρε», δηλαδή «τι ώρα είναι Άκη;» «Ό, τι πεις εσύ, Πρόεδρε». 
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Παππάς: Δηλαδή εγώ έχω ταυτίσει τον Άκη Τσοχατζόπουλο.
Κουταβάς:  Είναι  ο  Άκης  ο  Τσοχατζόπουλος.  Με την  έννοια  της  υποτακτικότητας,  
έτσι;
Παππάς: Σαν συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου. Στο πλευρό του, δηλαδή.
Κουταβάς:  Ε,  εντάξει, ρε παιδί μου. Με την έννοια της υποτακτικότητας. Ναι. Αυτό  
είναι αλήθεια.
14/6/2010   -   08:15:39  (10ο αρχείο)
00:20 – 02:11 (ένδειξη cd)  
Παππάς:  Αλλά  μόνο  αυτό  είναι,  Σπύρο;  Μόνο  αυτό  είναι;  Εδώ  βλέπεις  όλο  το  
πολιτικό σύστημα ταράσσεται συθέμελα.
Κουταβάς: Τραντάζεται. Τραντάζεται.
Παππάς:  Αλλά όπως λέγαμε και τις προηγούμενες  μέρες,  Σπύρο, ο κόσμος νομίζω  
άρχισε να κουράζεται και να εξοργίζεται. Να κουράζεται και να εξοργίζεται από αυτά  
που ακούει, από αυτά που βλέπει τη στιγμή που ο ίδιος αδυνατεί να τα βγάλει πέρα  
στην  καθημερινότητά  του.  Βρίσκεται  αντιμέτωπος  καθημερινά  με  ένα  βουνό  
προβλήματα, με πολύ σκληρά μέτρα, με το εισόδημα του να συρρικνώνεται, με τη ζωή  
να ακριβαίνει και το κακό είναι ότι βλέπει στον ορίζοντα ακόμα χειρότερες μέρες να  
έρχονται. Δε βλέπει φως στο τούνελ.
Κουταβάς:  Ε, πάντως, κάποιοι έχουν αρχίσει και μιλούν με αισιόδοξα λόγια για το  
μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Ότι μέσα σε δυο, δυόμισι χρόνια θα μπορέσουμε να  
βγούμε από αυτή την τρελή στενωπό στην οποία έχουμε μπει. Αυτές είναι έτσι κάποιες  
πολύ  ενθαρρυντικές  προβλέψεις,  τις  οποίες  κάνουν  ορισμένοι.  Καλό  είναι  αυτό.  
Εντάξει.  Δε  σημαίνει  θα  επανέλθουμε  στα επίπεδα  του ’98.  Του  τρόπου ζωής που  
είχαμε τότε. Έτσι; Είναι αδύνατον. Απλά θα βγούμε από αυτή τη δίνη την οποία έχουμε  
περιέλθει  και  που δεν ξέρουμε τι  μπορεί  να μας ξημερώσει.  Με την έννοια  ότι  θα  
σταθεροποιηθούν κάποια πράγματα. Δε θα είναι η καθημερινή ζωή μας υπό την απειλή  
νέων μέτρων, ενός μπαμπούλα που μπορεί και λίγο να μας πουν ότι δε θα βγαίνετε στα  
65 σας σε σύνταξη, θα βγαίνετε στα 75, ξέρω εγώ. Έτσι; 
18:50 – 20:11 (ένδειξη cd)  
Κουταβάς: Για να καταλάβεις ότι είμαστε η χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας. Προχτές  
κάνανε γαμήλια δεξίωση ή πάρτι, τέλος πάντων, και χόρευαν διάφορες κυρίες εκεί  με  
μίνι, μάξι, ψηλά, κοντά, μακριά, μεσαία τακούνια πάνω από τα κανόνια του θωρηκτού  
Αβέρωφ. Έτσι. Δηλαδή είμαστε η χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας. 
Παππάς: Σε ποιανού γάμο;
Κουταβάς:  Εντάξει. Ένας τηλεαστέρας της τηλεόρασης, ένας αστέρας τέλος πάντων,  
μαζί με τη σύζυγο του.
Παππάς: Και τι; Ανέβηκε επάνω στο …;
Κουταβάς:  Ναι. Τέλος πάντων δεν ανέβηκαν παρανόμως, δεν κάνανε κατάληψη στο  
θωρηκτό. Έτσι; Πήρανε άδεια και ανέβηκαν. Αλλά τώρα ο κ. Βενιζέλος διέταξε ΕΔΕ, 
Παππάς: ΕΔΕ, ε;
Κουταβάς: Έτσι;
Παππάς: Πολλές ΕΔΕ.
Κουταβάς:  ΕΔΕ διέταξε ο κ. Βενιζέλος για να δει πώς και τι. Εντάξει, δεν πήρανε  
άδεια από το Βενιζέλο για να ανέβουν στο θωρηκτό. Έδωσε κάποια υπηρεσία εκεί που  
χειρίζεται… Το Αβέρωφ είναι μουσείο. Έτσι; Το θωρηκτό. Να δει ποιος έδωσε την  
άδεια και αυτό κτλ. κτλ. 
Παππάς: Πώς δεν επετράπησαν και οι κανονιοβολισμοί;
Κουταβάς:  Εντάξει.  Δεν  ξέρω  τώρα  αν  έριχναν  κανονιοβολισμούς  εκεί  ή  οι  
προσκεκλημένοι που είχαν πάει αλλά αν δω από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται  
σε διάφορα blog στο διαδίκτυο…δηλαδή, εντάξει. 
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20:22 – 23:40 (ένδειξη cd)  
Παππάς:  Ωχ,  τι  βλέπω  εδώ  πρωί  πρωί  στη  ΝΕΤ;  Την  κ.  Μαριλίζα  
Ξενογιαννακοπούλου; Τι να πει τώρα;
Κουταβάς: Εμείς πάντως παραμένουμε χωρίς παιδιατρικές εδώ.
Παππάς: Διαβάσαμε όλο αυτό το διάστημα την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν  
περιέλθει τα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας, δημόσια νοσοκομεία, από ελλείψεις  
απαραίτητων υλικών μέχρι…εντάξει πέρα από τις ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό  
προσωπικό. Διαβάσαμε μέχρι και για αναβολές χειρουργείων προγραμματισμένων.
Κουταβάς:  Τακτικών. Προγραμματισμένων τακτικών χειρουργείων. Κοίταξε. Γίνεται  
ένα  περίεργο  παιχνίδι  αυτή  τη  στιγμή  ανάμεσα  στους  προμηθευτές  στους  οποίους  
οφείλει  το  Υπουργείο  εκατοντάδες  εκατομμύρια  ευρώ,  οι  οποίοι  προμηθεύουν  τα  
νοσοκομεία με …
Παππάς: Ύλες.
Κουταβάς:  Τα λεγόμενα «πρώτη ύλη» από επιθέματα, βαμβάκι τα κλασικά μέχρι και  
ειδικά εμφυτεύματα, τα οποία βάζουν οι ιατροί στις εγχειρίσεις. Από σπονδυλοθεσίες  
μέχρι στεντ που κάνουν στις εγχειρίσεις ανοιχτής καρδιάς. Έτσι; Αλλά και αυτοί, βρε  
παιδί μου, 300% επιπλέον τα πήραν το ελληνικό κράτος το στεντ από ό, τι το πληρώνει  
το γερμανικό δημόσιο. Δηλαδή, με συγχωρείς, να πούμε.
Παππάς: Έτσι. Έτσι.
Κουταβάς:  Λοιπόν,  ως  χώρα αποφασίσαμε,  μάλλον,  γιατί  μας μπήκε  η  θηλιά  στο  
λαιμό. Πράγματα τα οποία έπρεπε να κάνουμε τα τελευταία 25 χρόνια ως κράτος να τα  
κάνουμε σε αυτή την τετραετία που θα είναι ο Παπανδρέου. Ο οποίος δήλωσε στην  
τελευταία  του  παρουσία,  νομίζω στην Αρκαδία ήταν,  σε  συνεδρίαση  της  ΟΚΕ,  της  
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής  ότι «δε με ενδιαφέρει για το αν θα είμαι ως  
πρωθυπουργός».
Παππάς: «Αν θα συνεχίσω να είμαι πρωθυπουργός».
Κουταβάς: «Αν θα συνεχίσω να είμαι πρωθυπουργός. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη  
στιγμή  είναι  να  σωθεί  η  χώρα  και  να  μπορεί  να  σταθεί  όρθια».  Δηλαδή  να  μην  
πτωχεύσει.  Λοιπόν,  αυτά  που  δεν  κάναμε  τα  προηγούμενα  20-25  χρόνια,  να  
εκσυγχρονίσουμε το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, τους θεσμούς, μια σειρά  
άλλα  πράγματα,  αδυναμίες  που  χτίσαμε  εμείς  οι  ίδιοι.  Ή  τις  αδυναμίες  αυτές  τις  
μεγεθύναμε γιατί τέλος πάντων κλείσαμε τα μάτια μας ή γιατί λειτούργησε το πολιτικό  
παίγνιο, προσπαθούμε να τα κάνουμε τώρα σε αυτή την τριετία ή τετραετία που έχουμε  
μπροστά μας. Εντάξει, δεν ξέρω ποια θα είναι τα θύματα αυτής της ιστορίας γιατί θα  
υπάρξουν θύματα. Και βεβαίως τα θύματα δε θα είναι οι μεγάλοι εισοδηματίες, δε θα  
είναι οι πλούσιοι, οι έχοντες και κατέχοντες. Τα θύματα αυτής της υπόθεσης θα είναι  
φτωχοί  άνθρωποι,  οι  οποίοι  δε  θα  καταφέρουν  να  σταθούν  όρθιοι.  Αυτή  είναι  η  
ιστορία.
30:32 – 31:00 (ένδειξη cd)  
Παππάς: Εντάξει, έχουν πει πως μας ζαλίζουν αυτό το διάστημα οι εξελίξεις στα δυο  
μεγάλα σκάνδαλα Βατοπεδίου και  Siemens. Σήμερα θα συζητηθεί στην ολομέλεια της  
Βουλής το απόγευμα το πόρισμα της Εξεταστικής για το Βατοπέδι και όπως δείχνουν  
όλα δε θα υπάρξει μυστική ψηφοφορία για το αν θα συσταθεί προανακριτική επιτροπή. 
32:38 – 33:08 (ένδειξη cd)  
Κουταβάς: Πάντως, Γιάννη, έχει αρχίσει και η φιλολογία εδώ στην περιοχή. Έτσι; Σε  
ό, τι αφορά τις αυτοδιοικητικές εκλογές ονόματα έχουν αρχίσει πια και σερβιρίζονται  
ανοιχτά στο τραπέζι. 
Παππάς:  Σήμερα  θα  επιχειρήσουμε  να  μιλήσουμε  με  το  Ρούση  Αλεξανδρή,  το  
γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ εδώ στην Κοζάνη, να μας δώσει νεότερα από  
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την κατάθεση. Έληγε χθες η κατάθεση των υποψηφιοτήτων. Ναι.  Έχουν αρχίσει  τα  
ονόματα.
34:19 – 37:10 (ένδειξη cd)  
Κουταβάς: Και διαπιστώνω ότι περνάει και ο καιρός. Δε βλέπω αποτελέσματα και  
από  την  ΕΔΕ  που  είχε  κάνει  ο  περιφερειάρχης  εδώ  στην…  ξέρεις  για  αυτή  την  
απίστευτη ιστορία σπατάλης πακτωλού χορού εκατομμυρίων ευρώ στην περιφέρεια.  
Και έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως πάει το πράγμα μήπως φτάσουμε και στις εκλογές  
και ακόμα ο περιφερειάρχης έχει την ΕΔΕ στο συρτάρι. Έτσι; Δεν ξέρω αν θα το έχει  
κλειδωμένο μέχρι τότε το συρτάρι αλλά εμείς οφείλουμε να δηλώσουμε την ανησυχία  
μας. Έχουμε, όμως, πληροφορίες ότι υπήρξε μια κινητικότητα το Σαββατοκύριακο.
Παππάς: Πάντως και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας, Σπύρο, στις δημόσιες εμφανίσεις  
του έδειξε ότι και κατανοεί το ζήτημα και διαπιστώνει εντός ή και εκτός εισαγωγικών  
ατασθαλίες, έτσι; Προβλήματα. Ο ίδιος μίλησε για κακοδιαχείριση και δήλωσε ότι θα  
κινηθούνε όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Το θέμα είναι ο χρόνος. Έτσι;
Κουταβάς: Ναι. Αλλά πρόσεξες τι είπε στον κ. Πλιάτσο στην συνέντευξη που έδωσε  
στο  Top και  στον  Πρωινό  Λόγο;  Έκανε  μόνο  λόγο  για  διασπάθιση  χρήματος,  για  
πολιτικές ευθύνες για αυτό το θέμα και έμεινε εκεί. Και είπε ότι σύμφωνα με το νόμο  
θα προχωρήσω, γιατί μου το δίνει το δικαίωμα ο νόμος, σε απολογίες. Σε απολογίες  
σημαίνει αν είναι 20 άτομα αυτά τα οποία έχουν δώσει κατάθεση στην ΕΔΕ. Έχουν  
περάσει από την ΕΔΕ. Εάν ζητήσει τώρα για κάθε εβδομάδα, ζητάει  και μια απολογία  
γραπτή να του φέρουνε, δηλ. 20 απολογίες θέλουμε 2 μήνες τώρα. Δυόμισι. Άρα μια  
χαρά. Θα πάμε μέχρι παραμονή εκλογών με αυτή την ιστορία. Ε, δεν πάει έτσι, όμως.  
Δε νομίζω ότι είναι σωστό. Θα πρέπει να επιλέξουν μια άλλη τακτική και λογική. Μια  
εβδομάδα διορία και όλοι να φέρουν τις απολογίες τους στο συρτάρι του Γενικού. Και  
από εκεί και μετά αν θέλει ας επιβάλλει πειθαρχικές ποινές, διώξεις, κυρώσεις. Δεν  
ξέρω  εγώ,  τι  θέλει  να  κάνει.  Ειδάλλως  ο  φάκελος  όπως  είναι  απευθείας  στον  
εισαγγελέα. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. 
Παππάς: Πάντως, ο κ. Κύρκος σε συνέντευξη που είχε δώσει στο Top στην κ. Τσιούρα 
μίλησε για κατασπατάληση, Σπύρο. Αρκετών χιλιάδων ευρώ. Και πόσο ανάλογα με τις  
ευθύνες που υπάρχουν και το μέγεθος τους, αυτές θα αποδοθούν όπως προβλέπει η  
νομοθεσία. Θα δούμε.
 14/6/2010 08:15:39  (10ο αρχείο) 51:00 – 59:59 (ένδειξη cd)  
                  &   09:15:40  (11ο αρχείο) 00:01 – 04:25 (ένδειξη cd)   
Ακολουθεί ανάγνωση των πρωτοσέλιδων του Τύπου για 14 λεπτά περίπου από το 
Σπύρο Κουταβά και Γιάννη Παππά με σχόλια.
14/6/2010 - 09:15:40  (11ο αρχείο)
38:08 – 39:00 (ένδειξη cd)  
Παππάς:  Όπως είπαμε σήμερα και πολλά πρωτοσέλιδα το φιλοξενούν αυτό, Σπύρο,  
έρχονται τα κλιμάκια ελέγχου από ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Κεντρική  
Τράπεζα.  Θα τους  βρει,  βέβαια,  ο καύσωνας.  Θα βρουν υψηλές θερμοκρασίες  στη  
χώρα  μας.  Θα  ελέγξουν,  κυρίως,  τα  έσοδα  και  τις  κρατικές  δαπάνες.  Βέβαια,  θα  
υπάρξουν και όλες οι επαφές με τα σημαντικά υπουργεία. Και θα επανέλθει το κλιμάκιο  
στα τέλη Ιουλίου. Τότε δηλαδή που θα πάμε να πάρουμε τη δεύτερη δόση του δανείου  
ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ.
39:45 – 40:10 (ένδειξη cd)  
Κουταβάς:  Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 10 και έτσι θα πάμε. Λίγο χαλαρά.  
Εμείς θα είμαστε μαζί σας πάλι στις 12 το μεσημέρι με το Γιάννη Παππά. Εσείς, όμως,  
θα μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Veto 91 fm. Καλημέρα. Καλημέρα.
Παππάς: Να ’στε καλά
Κουταβάς: Να είστε καλά. Ραντεβού στις 12. 
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14/6/2010 - 11:15:42  (13ο αρχείο)
52:10 - 55:14 (ένδειξη cd)  
Κουταβάς: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ στο Veto 91 fm. Σπύρος Κουταβάς στο  
μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 13:45μ.μ. Να  
θυμίσουμε  τους  τρόπους  επικοινωνίας………(δίνει  σταθερό,  κινητό,  διεύθυνση 
ιστοσελίδας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Επί του πιεστηρίου πριν από λίγο ο κ. Κιλτίδης έδωσε, την ανακοίνωση, μάλλον, ο  
Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Πετσάλνικος αφ’ ότου ο κ. Κιλτίδης του έδωσε επιστολή  
όπου του γνωστοποιεί ότι θέλει να παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητος βουλευτής. 
Ο κ. Κιλτίδης ήταν Υφυπουργός της ΝΔ στην κυβέρνηση Καραμανλή, ήταν Υφυπουργός  
Γεωργίας,  είχε  έρθει  και  αρκετές  φορές  εδώ  στην  περιοχή  μας,  ήταν  Υφυπουργός  
Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως, το όνομα του όπως και του κ. Κοντού είχε εμπλακεί  
στην υπόθεση των ανταλλαγών με τη μονή Βατοπεδίου, το σκάνδαλο το οποίο διερευνά  
αυτή την περίοδο η Βουλή. 
Να σημειώσουμε ότι οι εργασίες του Κοινοβουλίου ξεκινούν σήμερα με τη συζήτηση  
επί του πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση της μονής Βατοπεδίου  
και το περιεχόμενο της επιστολής θα γίνει γνωστό νωρίς το απόγευμα μόλις ξεκινήσουν  
οι  εργασίες  της  Βουλής  οπότε  ο  κ.  Πετσάλνικος,  όπως  είθισται  σε  αυτές  τις  
περιπτώσεις,  θα  διαβάσει  την  επιστολή  του  κ.  Κιλτίδη,  ο  οποίος  δηλώνει  ότι  θα  
παραμείνει ανεξάρτητος βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου και ότι αποχωρεί από  
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να δούμε τι λέει η Ρηγίλλης. Η Ρηγίλλης  
λέει ότι ήταν αναμενόμενη η απόφαση τους τέως Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης  
και ότι δεν υπήρξε καμία έκπληξη για τη ΝΔ και ότι  ο κ. Κιλτίδης ακολούθησε το  
δρόμο που είχε χαράξει από καιρού. Αυτό σημειώνει η ΝΔ σε ανακοίνωση που εξέδωσε  
πριν από λίγο. Μια λιτή ανακοίνωση που νομίζω τα λέει όλα.
14/6/2010 - 12:15:43  (14ο αρχείο)
00:42 -19:50 (ένδειξη  cd)   τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον  κ.  Στεφανίδη, 
Αντινομάρχη Ν. Κοζάνης.  Θέμα συζήτησης: το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με 
αφορμή το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του σταθμού σε ό, τι αφορά την έλλειψη 
χάρτου Α4, τις κόλλες δηλαδή που γράφουνε προκειμένου να κάνει σωστά το κέντρο 
διαφοροδιάγνωσης,  διάγνωσης και  υποστήριξης  μαθητών με  ειδικές  εκπαιδευτικές 
ανάγκες του Ν. Κοζάνης.
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ακολουθούν σχόλια από τους παρουσιαστές της 
εκπομπής.
28:44 – 36:40 (ένδειξη cd)  
Ο Γιάννης Παππάς μεταφέρει το κλίμα της συνέντευξης που έδωσε στο πολιτικό του 
γραφείο ο κ. Κασαπίδης, βουλευτής ΝΔ στο Ν. Κοζάνης. Καθώς, επίσης, αναφέρεται  
και στα θέματα που ακούστηκαν στη συνέντευξή του.
14/6/2010 13:15:44  ( 15ο αρχείο)
02:40 – 25:50 (ένδειξη  cd)   τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον  πρώην  πρόεδρο  του 
ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) κ.  Γιάννη Βάρκα και τον νυν πρόεδρο του 
ΤΕΕ κ. Δημήτρη Μαυροματίδη.
Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ακολουθούν σχόλια από τους παρουσιαστές της 
εκπομπής.
38:45 – 39:10 (ένδειξη cd)  
Κουταβάς:  Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 2. Σήμερα πήγαμε λίγο παραπάνω.  
Δεν πειράζει. Είχαμε αυτά τα έκτακτα γεγονότα. Μείνετε, όμως, εσείς συντονισμένοι  
εδώ στο Veto 91 fm.
Παππάς: Πλούσιο πρόγραμμα ακολουθεί.
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Κουταβάς:  Εμείς  θα  είμαστε  μαζί  σας  αύριο  το  πρωί  στις  8:00  πιστοί  εδώ  στις  
επάλξεις και στο ραντεβού.
Παππάς: Να ’στε καλά. 
Κουταβάς:  Γιάννης  Παππάς  και  Σπύρος  Κουταβάς.  Λοιπόν,  καλή  συνέχεια,  καλή  
ξεκούραση …
14/6/2010   17:15:49  (19ο αρχείο), 18:15:50  (20ο αρχείο) &  19:15:51 (21ο αρχείο)
Από 54:10 (ένδειξη cd)   (19ου αρχείου) έως και  45:50 (ένδειξη cd)  (21ου αρχείου)
Κάθε Δευτέρα 18:00μ.μ. – 20:00μ.μ. προβάλλεται η ιστορική, λαογραφική εκπομπή 
της Ευξείνου Λέσχης Κοζάνης «Πόντος από γενιά σε γενιά», την οποία επιμελείται 
και  παρουσιάζει  ο  Στέλιος  Ιωαννίδης.  Πρόκειται  για  μια  εκπομπή  γνώσης  και 
ενημέρωσης,  μουσικής  και  λόγου.  Η  εκπομπή  αναφέρεται  στην  ιστορία  και  τον 
πολιτισμό  του  Πόντου,  στους  λυράρηδες  και  την  ποντιακή  λύρα.  Μεταδίδονται 
τραγούδια ποντιακά.
Πρόκειται περί ραδιοφωνικού σταθμού ο οποίος κατά την από 6.11.2007 υπεύθυνη 
δήλωση του εκπροσώπου του είναι μη ενημερωτικός. Πάρα ταύτα σχεδόν ολόκληρο 
το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού είναι ενημερωτικό με δημοσιογραφικές 
εκπομπές και πολιτικές συνεντεύξεις και συζητήσεις. Άξιον παρατηρήσεως είναι ότι 
με  την  480/19.10.2009  απόφαση  του  ΕΣΡ  απορρίφθηκε  αίτηση  δικτυώσεως  του 
ραδιοφωνικού σταθμού με τον ενημερωτικό σταθμό REAL FM 97,8 Νομού Αττικής 
για να αποφευχθεί η αλλοίωση της μορφής του υπό κρίση ραδιοφωνικού σταθμού 
από μη ενημερωτικό σε ενημερωτικό. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου. 
Μειοψήφησαν η Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και το μέλος Γεώργιος Στεφανάκης, 
κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό η διοικητική 
κύρωση της συστάσεως.  
Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του ύψους της επένδυσης 
που έχει πραγματοποιηθεί από το σταθμό, ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιμο 
καθορισθεί  στο  ποσό  των  5.000  ευρώ.  Μειοψήφησε  το  μέλος  Κωνσταντίνος 
Τσουράκης,  κατά τον οποίο το πρόστιμο θα έπρεπε να καθοριστεί  στο ποσό των 
3.000 ευρώ.

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στην εταιρεία ΚΟΥΤΑΒΑΣ Σ. - Δ.  ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ο.Ε.,  ιδιοκτήτριας του 
ραδιοφωνικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο VETO (πρώην RADIO CITY 99 FM) 
Νομού Κοζάνης τη διοικητική κύρωση του  προστίμου των 5.000 ευρώ.
Κατά το  άρθρο 4  παράγραφος  3 του  Ν.  2328/1995,  όπως έχει  μετά  την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόμενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά:

1. Της  εταιρείας  ΚΟΥΤΑΒΑΣ  Σ.  -  Δ.  ΠΑΥΛΙΔΟΥ  Ο.Ε.,  ιδιοκτήτριας  του 
ραδιοφωνικού σταθμού  VETO FM, που εδρεύει στην Κοζάνη, στην οδό Β. 
Φόρη 3,  με ΑΦΜ 998168757, Δ.Ο.Υ. Κοζάνης.

2. Του Κουταβά Σπυρίδωνα του Γερασίμου, κατοίκου Πρωτοχωρίου Κοζάνης, 
με  ΑΦΜ  038666313,  Δ.Ο.Υ.  Κοζάνης,  ως  νομίμου  εκπροσώπου  της 
εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  22α Μαρτίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η  Απριλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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