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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 28 Μαρτίου 2006 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης,  ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.  

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL ενδεχοµένη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 28η Φεβρουαρίου 2006. 

 
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.  

 
II. Τα άρθρα 5 παραγρ. 1 και 9 παραγρ. 2 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα οποία η 
µετάδοση των γεγονότων πρέπει να είναι αληθής και πρέπει να παρουσιάζονται µε 
προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ενώ εξάλλου τα πρόσωπα που συµµετέχουν ή 
αναφέρονται στις εκποµπές πρέπει να απολαµβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς 
συµπεριφοράς. 

 

ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ.  1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4  παρ.  1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου της εταιρείας µε την 
επωνυµία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού 
ΑLTER CHANNEL, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από 
µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν τα ακόλουθα:   Κατά την 
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διάρκεια της εκποµπής «ΑΘΕΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»  που µεταδόθηκε την Τρίτη, 1 
Νοεµβρίου 2005 και από ώρας  23:10 προβλήθηκαν τα εξής: Ο κύριος Χαρδαβέλλας 
καλησπέρισε το τηλεοπτικό κοινό και προλόγισε το θέµα της εκποµπής: «Επιτέλους, 
σύντοµα θα έχουµε την απάντηση γιατί ορισµένοι µεγαλογιατροί και ιδιωτικές 
κλινικές που βαρύνονται µε την απώλεια ζωής κάποιων ασθενών ή που αφήνουν 
ανάπηρους άλλους ανθρώπους από αµέλεια και αδιαφορία αθωώνονται τόσο συχνά 
από τα ελληνικά δικαστήρια. Θα υπάρξει σύντοµα απάντηση. Γιατί το λέω αυτό; 
Γιατί τώρα που άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου για το παραδικαστικό κύκλωµα 
ερευνούνται πολλές υποθέσεις, όπου µεγαλογιατροί και ιδιωτικές κλινικές 
αθωώθηκαν από τα δικαστήρια ενώ υπήρχαν βαρύτατες κατηγορίες εναντίον τους για 
λάθη, για αδιαφορία, για αµέλειες που οδήγησαν κάποιους ασθενείς στο θάνατο ή 
που σε άλλους τους κατέστρεψαν για όλη τους τη ζωή. Υπάρχει ένα παραδικαστικό 
θα έλεγα και παραϊατρικό κύκλωµα. Σε λίγες µέρες που θα ολοκληρωθεί η έρευνα σε 
δίκες όπου συµµετείχαν ανακριτές και δικαστές αυτού του βρώµικου, του βρώµικου 
κυκλώµατος της δικαιοσύνης θα υπάρξουν συγκλονιστικές αποκαλύψεις και για τις 
δίκες ορισµένων µεγαλογιατρών και κλινικών. Αυτό δεν το λέω έτσι. Έχω έρθει σε 
επαφή µε αυτούς που κάνουν τις έρευνες και έχω µάθει πραγµατικά συγκλονιστικές 
λεπτοµέρειες. Θα ΄λεγα ότι επιτέλους είναι ώρα να σταµατήσει αυτή η κοροϊδία σε 
βάρος ασθενών, σε βάρος θυµάτων ασθενών που έφυγαν από τη ζωή. Μια µεγάλη 
κοροϊδία που ξεκινάει από τις κρατικές υπηρεσίες, περνάει απ’ τα δικαστήρια, φθάνει 
µετά στα πειθαρχικά συµβούλια των ιατρικών συλλόγων και βέβαια πολλές φορές 
αυτοί οι άνθρωποι δεν δικαιώνονται πουθενά. Υπάρχουν βεβαίως και έντιµοι 
δικαστές, οι οποίοι έχουν δικάσει αυτούς τους γιατρούς, έρχεται όµως µετά η ώρα 
των πειθαρχικών συλλόγων, των ιατρικών συλλόγων. Παίρνουν λοιπόν ένα 
συγχωροχάρτι από το πειθαρχικό συµβούλιο του ιατρικού συλλόγου οι 
καταδικασµένοι γιατροί, πάνε στο εφετείο, εµφανίζουν το χαρτί αυτό κι εκεί πέρα 
συχνά αθωώνονται. Οι µεθοδεύσεις είναι φοβερές. Θα τις δούµε στη σηµερινή 
εκποµπή». 
Στο σηµείο αυτό αναγράφτηκε στο κάτω µέρος της οθόνης: «ΑΘΩΟΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ 
ΓΙΑΤΡΟΙ – ΧΑΣΑΠΗ∆ΕΣ». 
- Κώστας Χαρδαβέλλας:  Θα µάθετε φέρ’ ειπείν ότι δύο καθηγητές , πανεπιστηµίου 
παρακαλώ, ο ένας µε κατηγορία για κακούργηµα, ο άλλος επίσης µε βαρύτατες 
κατηγορίες. Ο ένας µε φυλάκιση δύο ετών µε αναστολή και οι δύο διδάσκουν σε 
πανεπιστήµια, καλούνται σαν πραγµατογνώµονες σε ιατρικά λάθη και αποφασίζουν 
πάντοτε υπέρ των γιατρών και βεβαίως κάνουν και χειρουργεία.  
Στην οθόνη προβλήθηκαν παράλληλα πλάνο του κυρίου Χαρδαβέλλα που συνέχιζε 
να παρουσιάζει το θέµα της εκποµπής (κάτω δεξιά) και πλάνα εσωτερικών χώρων 
νοσοκοµείου (αριστερά) 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Ψάχνοντας αυτή την υπόθεση που έχει πάρα πολύ µεγάλη 
έκταση και πολύ µεγάλο βάθος βρήκαµε ένα πόρισµα καταπέλτη του Συνηγόρου του 
Πολίτη, αυτής της ανώτατης κρατικής αρχής προστασίας του δικαιώµατος του 
πολίτη, ένα πόρισµα που στάλθηκε πέρυσι στο υπουργείο υγείας και στον εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, τον κ. Λινό. 
(Παράλληλα στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφονταν επαναλαµβανόµενα: 
ΣΕ ΛΙΓΟ ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ 22 ΕΤΩΝ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΜΗΡΟΥΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΤΗ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ 
ΑΘΩΩΝΕΤΑΙ)  
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Ούτε λίγο ούτε πολύ, θα το δείτε, θα το παρουσιάσουµε στη 
σηµερινή εκποµπή. Λέει ότι µε το σύστηµα που επικρατεί και µε την ατιµωρησία των 
γιατρών που κάνουν λάθη εξευτελίζεται όλο το πλαίσιο του εθνικού συστήµατος 
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υγείας και βεβαίως αποτρέπονται οι πολίτες, απογοητεύονται, να πηγαίνουν και να 
καταγγέλλουν όπου πρέπει τις αµέλειες και τα λάθη των γιατρών. Ήθελα να βάλω σ’ 
αυτή την εκποµπή σαν τίτλο δύο λέξεις: φτάνει πια. Φοβήθηκα ότι µπορεί κάποιοι να 
πουν ότι λαϊκίζω. Το συναίσθηµα αυτό όµως µου βγήκε όταν έβλεπα το υλικό της 
εκποµπής και το µοντάριζα σε διάφορα βίντεο, θα τα δείτε στη διάρκειά της. Φτάνει 
πια σ’ όλο αυτό το σύστηµα όπου κάποιοι άνθρωποι που έχασαν τους ανθρώπους 
τους ή που έµειναν ανάπηροι σ’ όλη τους τη ζωή, θα δείτε παιδιά που έχουν µείνει 
ανάπηρα σε όλη τους τη ζωή από ιατρικό λάθος. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι να 
τρέχουν από εισαγγελέα σε ανακριτή, από διοίκηση νοσοκοµείου σε διευθυντή 
κλινικής, από το γιατρό που έκανε το λάθος σε κάποιον ανακριτή και να µην 
βρίσκουν πουθενά το δίκιο τους. Εννιά χρόνια κρατάει µια ιστορία τέτοια, εννιά 
χρόνια µια οικογένεια προσπαθεί να βρει το δίκιο της που έχασε το παιδί της. Η 
σηµερινή εκποµπή λοιπόν θα προσπαθήσει να φωτίσει αυτό το σύστηµα, να το 
αποκαλύψει και ίσως στο τέλος της να έχουµε φτάσει και σε κάποιες λύσεις του 
προβλήµατος, λύσεις που έτσι κι αλλιώς θα υπάρξουν όταν θα ανοιχτούν όλες αυτές 
οι ιστορίες από τον ανακριτή του παραδικαστικού κυκλώµατος που είναι στον Άρειο 
Πάγο. Όµως ήρθε η ώρα των ντοκουµέντων και η ώρα των στοιχείων αυτής της 
έρευνας, µια έρευνα που ξεκινάει σήµερα, προφανώς θα συνεχιστεί και την άλλη 
βδοµάδα διότι το πράγµα όζει, το σύστηµα υπάρχει. ∆εν µ’ αρέσει η λέξη κύκλωµα, 
ας το πω σύστηµα, ένα σύστηµα που συµµετέχουν γιατροί, δικαστές, ανακριτές, 
διάφοροι διοικητικοί υπάλληλοι και δυστυχώς εµφανίζεται το Υπουργείο Υγείας να 
µην κάνει τίποτα σε όλα αυτά που καταγγέλλονται και που βεβαίως υπάρχουν στο 
πόρισµα του συνηγόρου του πολίτη. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν αυτή την ιστορία. 
Έναρξη προβολής (µουσικά επενδυµένου) βίντεο. Προβλήθηκαν πλάνα 
ασθενοφόρου, διαφόρων νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων και αποσπάσµατα του 
εγγράφου του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη. 
Σπηκάζ (Κώστας Χαρδαβέλλας): Αίσχος! Μόνο αυτή η λέξη ταιριάζει για την 
αντιµετώπιση και προστασία του Έλληνα πολίτη από τις διοικήσεις των 
νοσοκοµείων, τους ιατρικούς συλλόγους και την πολιτεία όταν ο πολίτης πέφτει θύµα 
ιατρικής παράλειψης και αδιαφορίας και στυγνής εκµετάλλευσης. Αποκαλύπτουµε 
για πρώτη φορά απόψε ένα πόρισµα καταπέλτης του Συνηγόρου του Πολίτη για την 
τύχη που έχουν οι καταγγελίες ανθρώπων που έχασαν συγγενείς τους ή υπέστησαν 
βαριές βλάβες στην υγεία τους από ιατρικά λάθη ή την αδιαφορία των γιατρών και 
των νοσοκόµων σε διάφορες κλινικές και νοσοκοµεία. Οι καταγγελίες αυτές συνήθως 
πετιούνται στο καλάθι των αχρήστων και οι γιατροί σχεδόν πάντα αθωώνονται από τα 
πειθαρχικά συµβούλια των συλλόγων τους. 
Ακολούθησε ανάγνωση αποσπάσµατος του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη: 
«Η απουσία ενός  αξιόπιστου συστήµατος πειθαρχικού ελέγχου των ιατρών, εξάλλου 
παράγει ανασφάλεια και βέβαια δηµιουργεί δυσπιστία στους πολίτες για τη 
δυνατότητα των δηµοσίων φορέων να προασπίσουν τη νοµιµότητα, απονέµοντας 
αληθινή πειθαρχική δικαιοσύνη. Από την άλλη πλευρά οι αθεµελίωτες απαλλαγές 
από κάθε πειθαρχική ευθύνη ευτελίζουν ολόκληρο το πλαίσιο καλής λειτουργίας του 
δηµόσιου συστήµατος υγείας και αναπαράγουν µια λογική συντεχνιακής 
αλληλοκάλυψης. Σ’ αυτή τη βάση, οι συχνές εκκλήσεις προς τους πολίτες για την 
υποβολή έγγραφων και επώνυµων καταγγελιών πέφτουν στο κενό αφού όποτε αυτό 
συµβαίνει το αποτέλεσµα είναι απογοητευτικό». 
Σπηκάζ (Κώστας Χαρδαβέλλας): Το πόρισµα αυτό στάλθηκε το Νοέµβρη του 2004 
στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κ. Λινό, το Υπουργείο Υγείας και τον 
ιατρικό σύλλογο Αθηνών. Ένα χρόνο µετά, δεν υπάρχει καν απάντηση από το 
υπουργείο και τον ιατρικό σύλλογο ακόµα κι αν έλαβαν το πόρισµα από το Συνήγορο 
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του Πολίτη. Κι έτσι µένουν απροστάτευτοι και απελπισµένοι οι πολίτες να χάνουν 
ανθρώπους τους σε κλινικές και νοσοκοµεία και να µην ξέρουν µερικές φορές ποιος 
τελικά οδήγησε στο θάνατο τον άνθρωπό τους. 
Ακολούθησαν αποσπάσµατα συνεντεύξεων καταγγέλοντων συγγενών θανόντων 
ασθενών που παρουσιάζονταν στα πλάνα µε τις ακόλουθες αναγραφές: «κα. 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ - γιαγιά θύµατος ιατρικού λάθους» και «κ. ΣΤΑΘΗΣ 
ΤΟΠΟΥΖΛΗΣ – αδελφός θύµατος ιατρικού λάθους».    
Σπηκάζ: Έχουµε φτάσει στο εξωφρενικό σηµείο οι γιατροί να καταδικάζονται για 
θανάτους ασθενών, να απαλλάσσονται από τους ιατρικούς τους συλλόγους και να 
συνεχίζουν ανενόχλητοι το έργο τους (…) Αυτό το βράδυ επιτέλους θα πέσουν οι 
µάσκες για να δούµε ποιος κοροϊδεύει ποιον, γιατί είναι ώρα να σταµατήσει αυτή η 
υποκρισία µεταξύ ιατρικών συλλόγων, διοικήσεων νοσοκοµείων και κρατικών 
υπηρεσιών σε βάρος ανθρώπων που θρηνούν θύµατα. 
Τέλος προβολής βίντεο και επιστροφή στο στούντιο. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Είναι µια δύσκολη βραδιά για µένα γιατί πρέπει να στραφώ 
απέναντι σ’ έναν επιστηµονικό κλάδο. Εγώ το πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες 
γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί , το λέω και το ξαναλέω, γιατί δεν µπορούµε να 
βάζουµε όλους τους ανθρώπους µέσα στο ίδιο τσουβάλι και το έχω πει πολλές φορές 
όπως υπάρχουν κακοί δηµοσιογράφοι, κακοί δικηγόροι, υπάρχουν και κακοί γιατροί. 
Οι περισσότεροι είναι καλοί γιατροί, πολύ καλοί γιατροί. ∆εν θυµάµαι ποτέ στην 
οικογένειά µου να έχει φύγει κανείς να πάει στο εξωτερικό για να γίνει καλά. 
Μένουµε εδώ. ∆εν σηµαίνει όµως αυτό ότι δεν λειτουργεί αυτό το σύστηµα, το άθλιο, 
το βρώµικο, το σκοτεινό, ένα σύστηµα που έχει βρει τις µεθοδεύσεις –θα τις 
παρακολουθήσετε, θα τις ακούσετε τώρα- όπου πάντοτε ο γιατρός κατά το κοινώς 
λεγόµενο βγαίνει λάδι, ό,τι κι αν έχει κάνει. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις ιατρών όπου 
έχουν καταδικαστεί από τα δικαστήρια, έχουν καταδικαστεί από τα πειθαρχικά 
συµβούλια των ιατρικών συλλόγων και εκεί πέρα βεβαίως σηκώνουν τα χέρια ψηλά 
και δεν µπορούν να κάνουν τίποτα. Στο 90% όµως των περιπτώσεων έρχονται οι 
ιατρικοί σύλλογοι, τους δίνουν το συγχωροχάρτι και από κει και πέρα βεβαίως πάνε 
στα δικαστήρια και λένε, ένας δικαστής δεν είναι γιατρός δε µπορεί να ξέρει 
λεπτοµέρειες του επαγγέλµατός µου άρα αφού µε αθωώνουν τα πειθαρχικά µου 
συµβούλια θα πει ότι λάθος καταδικάστηκα και παίρνουν την αθωωτική τους 
απόφαση. 
Ο Κώστας Χαρδαβέλλας ανέφερε τα τηλέφωνα της εκποµπής για καταγγελίες και 
παρατηρήσεις. Κάλεσε το τηλεοπτικό κοινό να λάβει µέρος σε δηµοσκόπηση της 
εκποµπής µε θέµα: ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ; ΝΑΙ ή ΟΧΙ; (µέσω SMS ή κλήσης στο 
9011356328. Το κόστος κλήσης αναγράφεται στην οθόνη ευδιάκριτα). Εν συνεχεία 
παρουσίασε τους καλεσµένους της εκποµπής.  Ο Κώστας Χαρδαβέλλας ανέφερε ότι ο 
συνάδελφός του, Γιάννης Κωνσταντινόπουλος είχε διενεργήσει έρευνα για τον ιατρό 
και καθηγητή κ. Τζιγγούνη, ο οποίος είχε προφυλακιστεί (4-5 µήνες), 
αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας και σήµερα ασκεί το επάγγελµά του σε δύο 
ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Σας λέω ότι τα πράγµατα είναι λίγο βρώµικα και όζουν. Γι’ 
αυτό σας είπα για ένα κύκλωµα και ένα σύστηµα που λειτουργεί µε γιατρούς, 
µεγαλογιατρούς, δικαστές, ανακριτές, πειθαρχικά συµβούλια και πάει λέγοντας. 
Ζητήσαµε από το Υπουργείο Υγείας να µας δώσει µια απάντηση για το θέµα του 
πορίσµατος του Συνηγόρου που στάλθηκε το Νοέµβριο του 2004, ένα χρόνο ακριβώς 
πριν. Σε λίγο θα ακούσουµε κάποιον εκπρόσωπο του υπουργείου να µας λέει τι έγινε 
αυτό το πόρισµα. Ξεκινώντας, να σας δώσω µια υπόθεση θα ’λεγα κλασική, των 
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περιπτώσεων που θα δούµε σήµερα. Η ∆έσποινα Τοπουζλή, µια κοπελίτσα 22 ετών, 
αθλήτρια παρακαλώ, ήθελε να είναι αδύνατη. Πήγε για λιποαναρρόφηση στους 
µηρούς αφού είδε λέει µια αγγελία ενός γιατρού στην εφηµερίδα, αλλά πέθανε κατά 
τη διάρκειας της επέµβασης λόγω αντίδρασης στο αναισθητικό και έλλειψη 
κατάλληλου εξοπλισµού του ιατρείου. Τελική απόφαση ποικικού δικαστηρίου: ένοχοι 
ο γιατρός και η αναισθησιολόγος, µε 20 µήνες φυλάκιση ο καθένας µε αναστολή. 
Έρχεται όµως το πειθαρχικό συµβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης 
και αθωώνει τους γιατρούς. ∆εν φταίνε σε τίποτα. Και έτσι, επειδή µεθοδεύτηκε και 
µια καθυστέρηση µέχρι την απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου, χάθηκε η 
προθεσµία για την έφεση. Και ελάτε τώρα στους γονείς αυτής της κοπέλας, τι µπορεί 
κανείς να τους πει; Ένα κορίτσι 22 χρόνων που χάθηκε έτσι, που µεθοδεύτηκε οι 
γιατροί ούτε καν τιµωρηθούν. Το πιο αστείο είναι ξέρετε κάτι; Ότι δεν αφαιρέθηκε 
ποτέ η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος του γιατρού και η κλινική που έγινε όλη αυτή η 
ιστορία δεν είχε τη σχετική άδεια. Πάµε λοιπόν στην υπόθεση Τουπουζλή. Ας 
ξεκινήσουµε. 
Έναρξη προβολής βίντεο. Αποστολή: Όλγα Τάντου.  Στο κάτω µέρος της οθόνης 
αναγράφτηκε: «ΠΗΓΕ ΓΙΑ ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΘΑΝΑΝ».  
Προβλήθηκαν πλάνα µε φωτογραφίες της θανούσας και από χειρουργείο.  
Προβλήθηκε η συνέντευξη του αδελφού της Τουπουζλή (στην οθόνη αναγράφηκε: 
«κ. ΣΤΑΘΗΣ ΤΟΠΟΥΖΛΗΣ – αδελφός θύµατος ιατρικού λάθους»). Ο κύριος 
Τοπουζλής ανέφερε ότι η αδερφή του ήταν λεπτή µε αθλητικό σώµα και είχε στο 
παρελθόν ξανακάνει επέµβαση για την αφαίρεση αµυγδαλών. ∆εν υποβλήθηκε σε 
καµιά εξέταση πριν την επέµβαση και ο χειρούργος έκανε µόνο κάποιες ερωτήσεις 
για το ιστορικό. Είχε, επίσης, δηλώσει ότι θα γινόταν τοπική νάρκωση, όχι ολική. Ο 
γιατρός και η αναισθησιολόγος κρίθηκαν ένοχοι από το εφετείο και καταδικάστηκαν 
σε 20 µήνες φυλάκιση ο καθένας µε αναστολή. Στις 13.11.2003 εκδόθηκε αθωωτική 
απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου. Τέλος βίντεο και διακοπή για διαφηµιστικό 
διάλειµµα. Επιστροφή στο στούντιο. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα µας, να σας πω ότι από 
τις 23:10 έχουµε ξεκινήσει µια µεγάλη πορεία για να δούµε αυτό το σύστηµα που 
λειτουργεί και που πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε αθωώνει τους γιατρούς που έχουνε 
κάνει λάθη. Είχα πει, λοιπόν, ότι στις έρευνες που γίνονται για το παραδικαστικό 
κύκλωµα έχουν βρεθεί και περιπτώσεις µεγαλογιατρών που κατηγορούνται για 
θανάτους ανθρώπων και όµως αθωώθηκαν. Είναι µια µεγάλη ιστορία που είναι 
µελαγχολική γιατί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που βασανίζονται και 
ταλαιπωρούνται προσπαθώντας να βρουν µια απάντηση γιατί χάσανε δικούς τους 
ανθρώπους από ιατρικό λάθος ή γιατί θα πρέπει να ζήσουν µια ζωή µε ένα παιδί, έναν 
αδερφό ή µε µια µάνα που έχει πρόβληµα σε όλη της τη ζωή από ένα ιατρικό λάθος. 
Και βέβαια υπάρχει πάντοτε αυτό το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη το οποίο 
είναι πραγµατικά συντριπτικό θα το ακούσετε στη διάρκεια της εκποµπής µέρος - 
µέρος που λέει ανοιχτά για έναν εξευτελισµό όλου του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 
και της απονοµής δικαιοσύνης, έναν λοιπόν εξευτελισµό ο οποίος ακριβώς 
απογοητεύει τον πολίτη στο να πάει να κάνει καταγγελία για κάποιο σφάλµα γιατρού. 
Θα ακούσετε σε µια από τις περιπτώσεις αυτές, ακόµη και προσπάθεια χρηµατισµού 
σε έναν συγγενή θύµατος για να µη µιλήσει (...)  
Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφτηκε επαναλαµβανόµενα: «ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΩΣ Ο 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ κ. ΤΖΙΓΓΟΥΝΗΣ ΑΝΤΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ 
ΦΥΛΑΚΗ, ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕ ∆ΥΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ».  Ο Κώστας Χαρδαβέλλας έδωσε το λόγο στον κύριο Μελά. Ο κύριος 
Μελάς ανέφερε ότι πράγµατι, σε πολλές περιπτώσεις αθωώνονται, υπάρχουν πολλές 
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όψεις στην αντιµετώπιση ενός προβλήµατος, τα πειθαρχικά µπορεί να επιδεικνύουν 
µια ελαστικότητα γιατί βρίσκουν λογική και την πράξη του γιατρού. ∆εν έπρεπε 
δικαστικοί να δικάζουν γιατρούς. Τα πειθαρχικά είναι ανεξάρτητα όργανα και όταν 
είναι να τιµωρήσουν, θα τιµωρήσουν.  
- Κώστας Χαρδαβέλλας: όταν ακούσετε σε λίγο τους αριθµούς, πόσοι γιατροί 
αθωώθηκαν και πόσοι έχουν καταδικαστεί απ ’τα πειθαρχικά συµβούλια των 
ιατρικών συλλόγων, θα συµφωνήσετε στην άποψη ότι έχει δίκιο ο συνήγορος του 
πολίτη που µιλάει για εξευτελισµό του πλαισίου.  
Ο ∆ηµήτρης Χατζηµιχάλης, µετά από σχετική ερώτηση του κυρίου Χαρδαβέλλα, 
ανέφερε ότι το πειθαρχικό συµβούλιο είναι ανεξάρτητο όργανο από το δικαστήριο. Ο 
κύριος Μελάς δήλωσε ότι οι κυρώσεις που επιβάλλει το πειθαρχικό συµβούλιο είναι 
από επίπληξη έως αφαίρεση άδειας επαγγέλµατος για δύο χρόνια.  Ο κύριος Ιγνατίου 
παρενέβη για να πει ότι δεν υπάρχει χειρουργική επέµβαση χωρίς ρίσκο.  
- Κώστας Χαρδαβέλλας: …αυτό είναι κατανοητό. Εκείνο που δεν είναι κατανοητό 
είναι όταν το ρίσκο αυτό αυξάνεται µε αµέλειες, µε λάθη και λοιπά  (…) ξέρετε, εµείς 
οι δηµοσιογράφοι κάνουµε ένα λάθος. Ξεκινάµε µια ιστορία, τη βγάζουµε στον αέρα, 
γίνεται φασαρία, κάποιοι µας κατηγορούν για τηλεδικαστές και τηλεεισαγγελείς και 
λοιπά, µια απίστευτη ανοησία της εποχής, ίσως θα τη κουβεντιάσουµε κάποια στιγµή. 
Τι θα πει τηλεδίκη, όταν υπάρχουν αυτά τα πράγµατα τι να πει ο δηµοσιογράφος; ∆εν 
θα δικάσουµε κανέναν, βλέπετε ότι εγώ προσπαθώ το τεκµήριο της αθωώτητας να το 
κρατήσω όσο µπορώ περισσότερο, βάζω µπιπ σε ονόµατα και λοιπά. Αλλά υπάρχουν 
πράγµατα τα οποία είναι προκλητικά για το κοινό πια. Πάµε λοιπόν στην υπόθεση 
του καθηγητή κυρίου Τζιγγούνη (…) Ήταν στο Πανεπιστήµιο Πάτρας, στη µαιευτική 
και γυναικολογική κλινική (…) µε κάποιο βοηθό, που λεγόταν Παππάς έπαιρναν 
ταβιβλιάρια ασθενών του ΤΕΒΕ ή του ΟΓΑ, βάζανε φάρµακα και µετά πηγαίνανε σε 
κάποια φαρµακεία, εισπράττανε τα χρήµατα και βεβαίως υπήρξαν και βλάβες σε 
γυναίκες που ήθελαν να τεκνοποιήσουν µετά από παραινέσεις ή λάθος προσπάθειες 
της οµάδας Τζιγγούνη. Εν πάση περιπτώσει, 17 άτοµα εµπλέκονται στην υπόθεση 
αυτή (…). 
Έναρξη προβολής βίντεο.  Προβλήθηκαν πλάνα διαφόρων εγγράφων και στην οθόνη 
αναγράφτηκε «ΤΑ «ΚΟΛΠΑ» ΤΖΙΓΓΟΥΝΗ». Παρουσιάστηκε συνέντευξη του 
κυρίου Σπαθαράκη (δηµοσιογράφος, δ/ντης εφηµερίδας «Τα γεγονότα της Αχαΐας») 
όπου αναφέρεται ότι ο κύριος Τζιγγούνης εκλήθη το Μάιο του προηγούµενου έτους 
για κατάθεση και ζήτησε αναβολή λόγω του όγκου των δικογράφων. Τον Ιούνιο, 
διαµέσω δικηγόρου του ενηµέρωσε ότι δε µπορούσε να παραστεί γιατί ήταν 
άρρωστος, Εξεδόθη ένταλµα σύλληψης του κ. Τζιγγούνη που δεν ήταν δυνατό να 
εκτελεστεί (στην οθόνη προβλήθηκε αίτηση εξαιρέσεως και παραποµπή) γιατί δεν 
ήταν δυνατό να εντοπιστεί. Όταν εντοπίστηκε επικαλέστηκε λόγους υγείας, µετά 
εκδόθηκε ένταλµα βιαίας προσαγωγής (πλάνα ασθενοφόρου), διετάχθη η 
προφυλάκισή του και µετήχθη στο νοσοκοµείο των φυλακών Κορυδαλλού και µετά 
στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Εν συνεχεία ο κύριος Τζιγγούνης ζήτησε τη διαγραφή 
του από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών και εγγράφηκε στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιά. 
Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο. Ο κύριος Χαρδαβέλλας ανέφερε ότι ο κ. 
Τζιγγούνης εργάζεται στην «Βιοιατρική» και στην κλινική «Ίαση», δικών του 
συµφερόντων. Οι συνεργάτες της εκποµπής έκλεισαν ραντεβού µαζί του για να 
πιστοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές. Έναρξη προβολής βίντεο υποτιτλισµένης 
µαγνητοφωνηµένης τηλεφωνικής συνοµιλίας της δηµοσιογράφου µε την 
τηλεφωνήτρια της «Βιοδιάγνωση Αθηνών» και µε την τηλεφωνήτρια της «Ίασις 
Πειραιά».  Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο 
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- Κώστας Χαρδαβέλλας: Νοµίζω ότι αυτή η πιστοποίηση ήταν αρκετή για να δούµε 
αν δουλεύει ή όχι γιατί από κει και πέρα θα µπορούσαµε βεβαίως µε µια κρυφή 
κάµερα να µπούµε µέσα, να τον βρούµε, αλλά εγώ έχω πει ότι η κρυφή κάµερα είναι 
ένα εργαλείο του δηµοσιογράφου αλλά σε πολύ-πολύ ειδικές περιπτώσεις. 
Τουλάχιστον σ’ αυτή την εκποµπή και στην άλλη που κάνω προσπαθώ να την 
αποφεύγω όπως ο διάολος το λιβάνι.  
Έναρξη προβολής της συνέχειας του προηγούµενου βίντεο.  Αρχικά στην οθόνη 
αναγράφηκε: «ΑΘΩΟΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΑΣΑΠΗ∆ΕΣ» και εν συνεχεία: «Ο 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΖΙΓΓΟΥΝΗΣ». Το βίντεο 
ξεκίνησε µε πλάνο που εστίασε στην υπογραφή του κυρίου Τζιγγούνη («ο 
γνωµοδοτών»). Ο κύριος Σπαθαράκης κατά τη συνέχεια της συνέντευξης ανέφερε ότι 
πολλοί υποστήριζαν τον κύριο Τζιγγούνη, όπως ο κύριος Γρηγόρης Σολωµός, πρώην 
υφυπουργός Υγείας και πρώην υποδιοικητής ΙΚΑ που είχε ζητήσει να µη δοθεί 
δηµοσιότητα στο θέµα, ο κ. Θρασύβουλος Μαυροµάτης, στέλεχος Ν.∆. και µέλος της 
διοίκησης του Νοσοκοµείου Αγ. Ανδρέας που ενδιαφέρθηκε και τάχθηκε δηµοσίως 
υπέρ κ. Τζιγγούνη και ο κ. Γιαννόπουλος, υφυπουργός Υγείας. Για τον τελευταίο ο 
κύριος Σπαθαράκης ανέφερε ότι παρατηρείται «δυστοκία» ως προς «κινήσεις που 
άλλος θα θεωρούσε περίεργες» και εκφράζει την απορία εάν έχει διαφοροποιηθεί ή 
παρέχει προστασία στον κύριο Τζιγγούνη. Τέλος δήλωσε ότι εκ των θιγοµένων 
ασφαλιστικών ταµείων, µόνο το ΤΕΒΕ έχει καταθέσει παράσταση πολιτικής αγωγής.  
Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Εγώ θα διαφωνήσω κάθετα καταρχήν µε µια άποψη που 
διατυπώθηκε γιατί δεν έχουµε κανένα στοιχείο για όλα αυτά τα πράµατα, ότι ο κύριος 
Γιαννόπουλος, ο υφυπουργός προστατεύει τον κύριο Τζιγγούνη. Αυτό δεν το δέχοµαι, 
γιατί δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο και έψαξα και την εκποµπή µου πάρα πάρα 
πολύ, την παλιά που ήταν και ο Γιαννόπουλος εδώ πέρα και δεν τον άκουσα πουθενά 
να λέει ότι είναι φίλος µου ο Τζιγγούνης 
- Παναγιώτης Μελάς: Η κλινική Ίασις είναι του Ιατρικού Κέντρου, δεν έχει καµιά 
δουλειά, το κτίριο είναι της οικογένειας Τζιγγούνη (…) δεν είναι δική του η 
επιχείρηση και έχει χειρουργηθεί(…)Επειδή το έζησα, µε φώναξαν και πήγα στην 
κλινική, µία η ώρα το βράδυ, ο καθένας έχει το τεκµήριο της αθωότητας, πολύ 
περισσότερο αφού είναι ένας γιατρός εγώ σαν πρόεδρος έπρεπε να είµαι στον γιατρό 
και να αποφασίσω στα δικαστήρια (…). Ο γκανγκστερικός τρόπος και απαράδεκτος, 
τα ΜΑΤ αναστάτωσαν την κλινική και πήραν έναν άνθρωπο φρεσκοχειρουργηµένο 
σε ένα ασθενοφόρο χωρίς ιατροδικαστή, χωρίς ιατρική συνοδεία να τον πάνε στην 
Πάτρα. 
- Γιάννης Κωνσταντινόπουλος: Ο κύριος Τζιγγούνης (…) προσπαθούσε να αποφύγει 
τη δικαιοσύνη, τον καλούσαν για ανάκριση, δεν πήγαινε. Ζητούσε αναβολή (…). Ο 
ιατροδικαστής κύριος Αϊβατίδης στην Πάτρα είχε βεβαιώσει ότι δεν υπήρχε 
πρόβληµα παρότι ο κ. Τζιγγούνης προσποιήτο τον ασθενή (…) και ότι του 
χορηγούσαν raviton για να µην εµφανίζει διαύγεια. 
Στο σηµείο αυτό ο κύριος Ιγνατίου και επισήµανε ότι ο Ιατροδικαστής θα έπρεπε να 
έχει κάνει σχετική καταγγελία στον Ιατρικό σύλλογο Πατρών.  Ο κύριος 
Κωνσταντινόπουλος συνέχισε λέγοντας ότι και ο κύριος ∆ηµόπουλος, ιατροδικαστής 
Πειραιά, βεβαίωνε ότι δεν υφίστατο σοβαρό πρόβληµα υγείας του κυρίου Τζιγγούνη 
και ότι ο προϊστάµενος της Εισαγγελίας Πειραιά, κύριος Πεπόνης, άσκησε δίωξη 
κατά των γιατρών του Νοσοκοµείου Νικαίας που βεβαίωναν ότι ο κύριος Τζιγγούνης 
ήταν βαριά ασθενής.  Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφηκε επαναλαµβανόµενα: 
«ΣΕ ΛΙΓΟ ΠΟΙΑ ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ κ. 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΖΙΓΓΟΥΝΗ».  Ακολούθησε απευθείας 
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τηλεφωνική επικοινωνία  µε τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο, δικηγόρο του κυρίου 
Τζιγγούνη.  
- Βασίλης Καπερνάρος: Προχθές βγήκε µία απόφαση από το τριµελές 
πληµµελειοδικείο Αθηνών ότι ο Παππάς καταδικάστηκε για πλαστογραφία σε 
µήνυση που του είχε κάνει ο Τζιγγούνης για την πλαστογραφία που έκανε στα 
έγγραφα του ΤΣΑΥ.   
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Ο βοηθός του Τζιγγούνη, δηλαδή 
- Βασίλης Καπερνάρος: Ο βοηθός του Τζιγγούνη… επ’ αυτού όπου εχτίστηκε όλη η 
ιστορία για να χουµε να λέµε αυτήν την εκποµπή και πίστεψε µε (…) ότι αυτή τη 
στιγµή είσαι παγιδευµένος ενόψει του πειθαρχικού συµβουλίου που θα γίνει µεθαύριο 
και θα συζητήσει ο συνάδελφος Σπυρόπουλος στο διοικητικό για το Τζιγγούνη 
πειθαρχικά. Εγώ έχω το ποινικό µέρος. 
Ο κύριος Πίνης διευκρίνησε ότι στις 10 του τρέχοντος µηνός θα εκδικαστεί από το 
Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου µια έφεση 
στην πρωτοβάθµια ποινή που του είχε επιβληθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών. 
Ο κύριος Χατζηµιχάλης ανέφερε ότι εφόσον ο κύριος Παππάς καταδικάστηκε σε 
πρώτο βαθµό εκκρεµεί εφετείο και Άρειος Πάγος, άρα δεν απαλλάσσεται ο κ. 
Τζιγγούνης, Επισήµανε ότι µέχρι να τελεσιδικήσει µια υπόθεση δεν υπάρχουν ένοχοι. 
 
Απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία µε τον κύριο Θρασύβουλο Μαυροµάτη, 
αντιπρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας.  Ο κύριος Μαυροµάτης δήλωσε ότι είχε 
επισκεφθεί τον κ. Τζιγγούνη στο νοσοκοµείο του Ρίο όπου ήταν προφυλακισµένος 
υπό «όχι τόσο καλές συνθήκες». Παρενέβη σε ανθρωπιστικό επίπεδο µε µια επιστολή 
που δηµοσίευσε στην τοπική εφηµερίδα «Πελοπόννησος» χωρίς να υπεισέλθει στη 
ποινική διάσταση του θέµατος. 
- Θρασύβουλος Μαυροµάτης: (…)Από κει και πέρα, όµως, επιτρέψτε µου να πω µια 
κουβέντα ακόµα. Αυτός ο τίτλος, για λόγους αισθητικούς, αυτοί οι «γιατροί 
χασάπηδες» µας χτυπάει σε όλους µας, µας ενοχλεί. Είναι βάναυση λέξη  
- Βασίλης Καπερνάρος: Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Μαυροµάτη. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Μάλιστα. Θα το βγάλουµε αν σας ενοχλεί. Θα το βγάλουµε. 
Αν σας ενοχλεί τόσο… Το θέµα δεν είναι ο χαρακτηρισµός, το θέµα είναι το 
πρόβληµα, έτσι; Θα τον βγάλουµε λοιπόν τον τίτλο, να σας κάνουµε το χατίρι. 
Σηµ.: Ο τίτλος συνεχίζει να προβάλλεται στο κάτω µέρος της οθόνης έως και το τέλος 
της εκποµπής. 
- Βασίλης Καπερνάρος: Όχι, να µη το βγάλετε. Να το αφήσετε έτσι, να το βλέπει όλη 
η Ελλάδα. Γιατροί Χασάπηδες. Επειδή θέλει ο Κωνσταντινόπουλος, ο Σπαθαράκης 
και οι πίσω απ’ αυτούς. 
Τέλος τηλεφωνικής συνδιάλεξης 
- Φώτης Ιγνατίου : Αυτός ο τίτλος µπορεί να ’ναι αυστηρός, µπορεί να ’ναι δύσκολος, 
να ’ναι βαρύς, αλλά σίγουρα δεν αφορά το θέµα Τζιγγούνη. ∆εν έχει χειρουργική 
επέµβαση.  
- Κώστας Χαρδαβέλλας:  Μα δεν είπα ότι αφορά τον κύριο Τζιγγούνη. ∆εν αφορά 
τον κύριο Τζιγγούνη. Αφορά κάποιους άλλους, θα τους ακούσουµε στη συνέχεια και 
θα δούµε στη συνέχεια.  (…) Θέλω να δούµε λοιπόν δύο αποσπάσµατα από το 
πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη για το θέµα που κουβεντιάζουµε σήµερα και 
είναι οι αθωώσεις κατά συρροή γιατρών που οδηγούνται στα δικαστήρια και στα 
πειθαρχικά συµβούλια των Ιατρικών Συλλόγων. Ας δούµε τι επισηµαίνει για το θέµα 
αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολούµενος µε δύο από τις πέντε περιπτώσεις που 
θα ακούσετε σήµερα.  
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Έναρξη προβολής σχετικού βίντεο.  Σπηκάζ (Κώστας Χαρδαβέλλας): «Συνήγορος 
του Πολίτη, ανεξάρτητη αρχή, κύκλος Κοινωνικής Προστασίας. Πόρισµα. Θέµα: 
∆ιερεύνηση καταγγελιών ασθενών πειθαρχική ευθύνη ιατρών. Ενδεικτικές 
περιπτώσεις.  Ακολούθησε ανάγνωση εδαφίων του πορίσµατος που αφορούν στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: Μη έγκαιρη εξέταση καταγγελίας και Μη έγκαιρη 
πειθαρχική δίωξη – Επέλευση παραγραφής». 
Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο 
- Κώστας Χαρδαβέλλας:  Αυτές είναι µόνο δύο περιπτώσεις που επισηµαίνει ο 
Συνήγορος του Πολίτη στο πόρισµά του προς το Υπουργείο Υγείας και προς τον 
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Λινό. Θα ακούσετε και άλλες τρεις 
περιπτώσεις και δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο συνήγορος του Πολίτη ο οποίος έχει κάνει 
έρευνα, χωρίς να εµφανίζει όπως βλέπετε και ο Συνήγορος ούτε ονόµατα ασθενών, 
ούτε ονόµατα ιατρών επισηµαίνει αυτά που λέµε από την αρχή. Ότι υπάρχουν 
µεθοδεύσεις για να µην φτάνουνε οι γιατροί στα δικαστήρια και να καταδικάζονται 
αυτοί που κάνουν λάθη εν πάση περιπτώσει και λέω ότι είναι λίγοι και ότι οι έλληνες 
γιατροί είναι πάρα πολύ καλοί, για όνοµα του θεού και της παναγίας, δεν έχω καµία 
πρόθεση να κλονίσω την εµπιστοσύνη του κόσµου απέναντι στον έλληνα γιατρό.  
 
Απευθείας τηλεφωνική σύνδεση µε κυρία Αλεξάνδρα Παπαδιά, Γ, ∆/ντρια Υγείας 
του Υπουργείου Υγείας.  (Λίγο µετά την έναρξη της συνοµιλίας, στο κάτω µέρος της 
οθόνης αναγράφτηκε επαναλαµβανόµενα: « ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΓΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΘΥΜΑ ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΑΝΑΠΗΡΟ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗ 
ΖΩΗ»).  Ο Κώστας Χαρδαβέλλας ρώτησε εάν το Υπουργείο Υγείας έχει προβεί σε 
κάποιες ενέργειες σχετικά µε τις επισηµάνσεις του πορίσµατος του Συνηγόρου του 
Πολίτη το οποίο έφτασε στο Υπουργείο πριν ένα χρόνο. Η κυρία Παπαδιά απάντησε 
ότι έχει γίνει κάτι για τις υποθέσεις τις οποίες προλαβαίνουν, που είναι µόνο µία, 
δυστυχώς. Επίσης δήλωσε τα ακόλουθα: «Το πόρισµα δεν αφορά σε περιπτώσεις που 
εκδικάζονται, αλλά σε περιπτώσεις για τις οποίες τα αρµόδια όργανα έχουν 
αποφανθεί και το θέµα έχει µπει στο Αρχείο. Αυτό που ζητεί ο συνήγορος του πολίτη 
είναι νέα νοµοθετική ρύθµιση. Αν όµως τηρούνταν οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που ήδη 
υπάρχουν, δεν θα υπήρχε πρόβληµα». Αναφερόµενη στην περίπτωση γιατρού που 
πρωτοδικώς καταδικάστηκε από το ποινικό δικαστήριο και εξετάζεται η υπόθεση από 
το Εφετείο, ανέφερε ότι εφόσον καταδικαστεί τελεσίδικα το θέµα του θα επανέλθει 
στο αρµόδιο πειθαρχικό. Το Υπουργείο θα επαναφέρει, στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι δυνατό, όλα τα θέµατα για πειθαρχικό έλεγχο και για απόδοση διοικητικών 
ευθυνών. ∆εν υπάρχει, όµως, δυνατότητα παρέµβασης για τα θέµατα τα οποία 
τελεσιδίκως έχουν εκδικαστεί, είτε από τα ποινικά, είτε από τα πειθαρχικά όργανα. 
∆ιαφωνώντας µε τον κύριο Χατζηµιχάλη, δήλωσε ότι ένα πόρισµα δεν επηρεάζει την 
απόφαση του επόµενου πορίσµατος. Όταν ρωτήθηκε από τον κ. Χαρδαβέλλα εάν 
είναι ικανοποιηµένη µε την κατάσταση απονοµής δικαιοσύνης και το σύστηµα όπως 
λειτουργεί, απάντησε ότι δεν µπορεί να κρίνει τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα .  Ο 
κύριος Ιγνατίου ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση η κυρία Παπαδιά να απαντήσει, γιατί 
είναι δηµόσιος υπάλληλος και δεν δύναται να αναφερθεί στη πολιτική βούληση του 
Υπουργείου, του οποίου «πολιτική θέση και άποψη είναι (…) η θέσπιση του 
Συνηγόρου Υγείας».  ΄Εγινε από τους καλεσµένους αναφορά στην αναγκαιότητα 
διαφόρων πολιτικών για την Υγεία . Η κυρία Παπαδιά συνέχισε λέγοντας ότι εάν ο 
εκάστοτε υπουργός θεωρούσε ότι η ισχύουσα νοµοθεσία δεν εφαρµόζεται και εάν το 
πειθαρχικό συµβούλιο δεν λειτουργούσε σωστά, θα µπορούσε να παρέµβει και να 
αλλάξει τα µέλη.   Ο κύριος Ιγνατίου και ο κύριος Χατζηµιχάλης υποστήριξαν ότι τα 
πειθαρχικά συµβούλια είναι ανεξάρτητα όργανα δε µπορεί να παρέµβει ο υπουργός. 
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Η κυρία Παπαδιά διευκρίνισε ότι µπορεί να µιλήσει για τα νοσοκοµεία και τα 
πειθαρχικά συµβούλια του ΕΣΥ. Όταν ρωτήθηκε από τον κύριο Χαρδαβέλλα εάν το 
Υπουργείο Υγείας απάντησε στο πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη, απάντησε ότι 
όχι αν και θα έπρεπε, αλλά το αναπάντητο δεν προκαλεί ούτε θετικές ούτε αρνητικές 
επιπτώσεις, τόσο για τους ασθενείς και συγγενείς τους, όσο και για τους γιατρούς. 
Τέλος τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ο Σταµάτης Πίνης διευκρίνησε ότι υπάρχουν τρία 
διαφορετικά πειθαρχικά συµβούλια: α΄βάθµια, β΄βάθµιο και του ΕΣΥ και αναφέρεται 
στην διάρθρωση και στο τρόπο λειτουργίας τους. Ως προς τον κ. Τσιγγούνη, δήλωσε 
ότι αντιµετωπίστηκε σαν κρατούµενος.  Ο κύριος Χαρδαβέλλας έδωσε το λόγο στον 
κύριο Νταβέλα, πατέρα 6χρονου ασθενούς. Ο κύριος Νταβέλας, αναφερόµενος  στην 
περίπτωση του παιδιού του, έκανε λόγο για έγκληµα του γιατρού κατά τη διάρκεια 
του τοκετού και πρόσθεσε ότι «το ίδιο έγκληµα το συνεχίζει η δικαιοσύνη ακόµα 
σήµερα». Ο κ.Χαρδαβέλλας αναφέρθηκε σε έγγραφο που έλαβε από τους 
συνηγόρους του ιατρού, σύµφωνα µε το οποίο υπήρξαν τέσσερις τελεσίδικες 
αποφάσεις αθώωσης του ιατρού και υπάρχει εκκρεµότητα στο Εφετείο Ιωαννίνων 
- Κώστας Χαρδαβέλλας:…µου κάνουν και την παρατήρηση ότι για την κρινόµενη 
περίπτωση αποκλειστική αρµοδιότητα είχαν και έχουν τα ελληνικά δικαστήρια τα 
οποία µέχρι τώρα αποφάνθηκαν τέσσερις φορές και αθώωσαν τους γιατρούς και λένε 
αυτή την αρµοδιότητα δεν θα την εκχωρήσει κανένας στα ΜΜΕ για λόγους 
στοιχειώδους δεοντολογίας και ηθικής του νοµικού µας πολιτισµού. Τους απαντάω 
ότι ο καθένας έχει την ιστορία του και στο χώρο τον ιατρικό και στον χώρο τον 
δηµοσιογραφικό, είναι γνωστό εγώ αν σέβοµαι το νοµικό σας πολιτισµό και το 
νοµικό µας πολιτισµό και εν πάση περιπτώσει επειδή αυτές τις µέρες ακούγονται 
πάρα πολλά για τηλεδίκες και όλες αυτές τις ιστορίες θα πω στους αξιότιµους 
κυρίους δικηγόρους ότι όπως βλέπετε, εγώ τηρώ ίσες αποστάσεις, αναφέρω ότι έχει 
αθωωθεί ο συγκεκριµένος γιατρός τέσσερις φορές και παρακαλώ πολύ 
(απευθυνόµενος στον κύριο Νταβέλα) µην πείτε το όνοµά του, να σεβαστούµε αυτό, 
αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι η δηµοσιογραφική έρευνα δεν πρέπει να προχωράει και να 
αποκαλύπτει καταστάσεις άρρωστες.(…) Τι έχει το αγοράκι αυτό σήµερα; 
- Χρήστος Νταβέλλας:  Έχει εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία, λόγω 
βαριάς περιγεννητικής ασφυξίας. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Σ΄ όλη του τη ζωή θα είναι έτσι αυτό το παιδί; 
- Χρήστος Νταβέλλας:  Μάλιστα 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Γι’ αυτό είµαι σκληρός και γι’ αυτό είµαι έτσι απέναντι στις 
περιπτώσεις αυτές. Γιατί εγώ αν κάνω ένα λάθος το πολύ-πολύ να εκθέσω τον κύριο 
Μελά από λάθος µου και να του ζητήσω συγγνώµη ή να δικαστώ µε κάποιες… έστω 
σαν πληµµέληµα. Ο γιατρός όµως που θα κάνει λάθος προκαλεί χάσιµο ζωής ή 
προκαλεί τέτοιες περιπτώσεις. ∆εν έχει κανείς δικαίωµα έναν άνθρωπο να τον 
καταδικάζει σ’ όλη του τη ζωή να είναι έτσι. Θα συµφωνήσω µε τον κύριο Ιγνατίου 
που λέει ότι βεβαίως υπάρχει και το ρίσκο, υπάρχουν και οι περιπτώσεις που µπορούν 
να γίνουν ανθρώπινα λάθη. Αλλά βλέπετε, τα ανθρώπινα λάθη στους γιατρούς είναι 
βαρύτατα. Τουλάχιστον ας έχουν µεγαλύτερη προσοχή.  
Ο κος Ιγνατίου επισήµανε ότι πρόκειται για µια συζήτηση που έχει ξεκινήσει και 
στην Ευρώπη. Ο κύριος Νταβέλας αναφέρθηκε στη διαδικασία του τοκετού.  
∆ιακοπή για διαφηµιστικό διάλειµµα. Επιστροφή στο στούντιο (διάρκεια σήµανσης 
1:30΄).  Ο κύριος Χαρδαβέλλας συνόψισε και προέβη στην ανάγνωση αποσπασµάτων 
από τη µαρτυρία της κυρίας Νταβέλα. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, 
αναγράφονταν στην οθόνη το θέµα της τρέχουσας δηµοσκόπησης «ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ; ΝΑΙ 
ή ΟΧΙ» και οι τρόποι αποστολής της απάντησης. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Πίνης και 
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ο κύριος Χαρδαβέλλας τον διέκοψε λέγοντας: «Μην πάτε να κουκουλώσετε την 
ιστορία. Μην πάτε να αµβλύνετε τα πράµατα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις εγώ θα είµαι 
απέναντί σας».   Ο κύριος Πίνης ανέφερε ότι οι κινήσεις του γιατρού για να γίνει 
µετατροπή του εµβρύου, που περιγράφηκαν προηγουµένως, ήταν αρχικά 
ενδεδειγµένες.  Ο κύριος Χαρδαβέλλας τόνισε ότι ο ίδιος δικαστής δίκασε και τις 
τέσσερις φορές.  
- ∆ηµήτρης Χατζηµιχάλης: Τα µικρά δικαστήρια δεν έχουν την πολυτέλεια να 
δικάζουν πολλοί δικαστές. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Στην πρώτη δίκη καλείται ως πραγµατογνώµονας ο κύριος 
Χρήστος Αναγνωστόπουλος, µαιευτήρας-γυναικολόγος. Όταν είδαν ότι δεν τους 
βολεύουν τα πράγµατα και ότι ο Αναγνωστόπουλος λέει µερικά πράγµατα που θα 
καταλήξουν στην καταδίκη του γιατρού ή των γιατρών, βγάζουν τον 
Αναγνωστόπουλο από τη µέση και βάζουν άλλο πραγµατογνώµονα. Ποιον 
πραγµατογνώµονα; Τον κύριο Τζιγγούνη και έναν άλλο καθηγητή που είναι αυτή τη 
στιγµή στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση δύο 
ετών για το ίδιο ακριβώς λάθος. Ας ακούσουµε τι µας είπε ο κύριος 
Αναγνωστόπουλος.  
Έναρξη προβολής σχετικού βίντεο.   Στην οθόνη αναγράφτηκε: «ΠΩΣ ΣΤΗΝΕΤΑΙ Η 
ΑΘΩΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ».  Το βίντεο ξεκίνησε µε πλάνο που εστίαζε στο έγγραφο της 
Ιατρικής Γνωµοδότησης.  Κατά τη συνέντευξη, ο κύριος Αναγνωστόπουλος ανέφερε 
ότι πρέπει να έγιναν λανθασµένοι χειρισµοί κατά τη φάση του τοκετού. Στα χέρια του 
έφτασε µόνο ένα τµήµα της καταγραφής του καρδιοτοκογράφου. Η 
καρδιοτοκογράφηση φέρει επίσης «τεράστιο ποσοστό λάθους και αυτό, ένα περίπου 
40%». Ερωτώµενος σχετικά µε τα αποτελέσµατα της περιγεννητικής ασφυξίας, 
αναφέρθηκε σε εγκεφαλική βλάβη και στη συγκεκριµένη περίπτωση, σπαστική 
παραπληγία. Επίσης, παρατήρησε «βραδυκινητικότητα, ας το πούµε, πνευµατική»  
- ∆ηµοσιογράφος:  Πρωτοδίκως, ο γιατρός αθωώθηκε από το δικαστήριο. Ελήφθησαν 
υπόψη και δύο άλλες πραγµατογνωµοσύνες, από γιατρούς που καλέστηκαν απ’ τον 
ίδιο το γυναικολόγο και είναι του κυρίου Ζηκόπουλου, που είχε καταδικαστεί στο 
παρελθόν για το ίδιο αδίκηµα, τετραπληγία σε παιδάκι και του κυρίου Τζιγγούνη. 
Εσείς που τις διαβάσατε προκειµένου να βγάλετε το δικό σας πόρισµα, πιστεύετε ότι 
ήταν διαφωτιστικές γι’ αυτήν την εκδίκαση; 
- κ. Αναγνωστόπουλος: Οι συνάδελφοι ανέλυσαν το θεωρητικό τµήµα της 
περιγεννητικής ασφυξίας και κατά τη γνώµη µου δεν υπεισήλθαν στα γεγονότα και τα 
στοιχεία τα οποία έχουνε.  
Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Ο άνθρωπος που ακούσατε δεν έχει καµιά άµεση σχέση 
ούτε µε την οικογένεια Νταβέλα, ούτε µε τους γιατρούς, ούτε µε κανέναν. Ήταν ένας 
επιστήµονας, ένας πραγµατογνώµων που κλήθηκε από το δικαστήριο, αλλά επειδή 
δεν τους βόλευε τον αλλάξανε και φέρανε τους άλλους δύο. 
- ∆ηµήτρης Χατζηµιχάλης: Τον αλλάξανε ή ήταν τεχνικοί σύµβουλοι οι άλλοι;  
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Όχι, τον αλλάξανε και ήρθανε µετά οι άλλοι. Έτσι δεν είναι; 
Πως έγινε; Ήταν τεχνικοί σύµβουλοι. 
- Χρήστος Νταβέλλας:  Οι άλλοι δύο είχαν δώσει στον κύριο Κοσιφά, συγγνώµη, 
στον γιατρό µου δύο βεβαιώσεις ότι έπραξε σωστά, ο οποίος τις πήγε στο δικαστήριο. 
Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τον κύριο Αναγνωστόπουλο και ορίσανε τρίτο 
πραγµατογνώµονα.  
- ∆ηµήτρης Χατζηµιχάλης: ∆ηλαδή ο δικαστής περιέργως δεν δέχτηκε την 
πραγµατογνωµοσύνη του πραγµατογνώµονα που ορκίστηκε και διορίστηκε απ’ το 
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δικαστήριο και δέχτηκε την άποψη των δύο γιατρών που είχε ζητήσει τη γνωµάτευσή 
τους, ας πούµε, ο γιατρός. 
Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφονταν επαναλαµβανόµενα: «ΣΕ ΛΙΓΟ ΕΝΑ 
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».  Ακολούθησε συζήτηση µεταξύ των 
καλεσµένων της εκποµπής περί της αίτησης εξαίρεσης που είχε υποβάλει η 
οικογένεια Νταβέλα και περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
- Κατερίνα Κολέτση :  Είναι προκλητικό [ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί να 
γνωµατεύει για µια ίδια περίπτωση]. 
Ο κύριος Χαρδαβέλλας ρώτησε τον κύριο Νταβέλα εάν υπάρχει προοπτική 
βελτίωσης της υγείας του ασθενούς.  Ο κύριος Νταβέλας αναφέρθηκε στο υψηλό 
κόστος της θεραπείας:  «Πρέπει να κάνει κάθε µέρα φυσιοθεραπεία αλλά εγώ δεν τα 
έχω αυτά τα χρήµατα να κάνει φυσιοθεραπεία και δεν τα οφείλει κανένας να τα 
πληρώσει, ούτε ο απλός πολίτης αλλά να τα πληρώσει ο γιατρός που µου έκανε το 
έγκληµα. Γιατί µιλάω µε στοιχεία. Έχω το χαρτί εδώ πέρα, το πρώτο χαρτί  που πήρα 
µόλις πήγα στα Γιάννινα. Ξέρετε τι πίεση δέχτηκε ο εγκέφαλος του παιδιού µου; 1676 
όταν το ανώτερο είναι 100. Το πρώτο 24ωρο της ζωής του. Το λέει το χαρτί και το 
δικαστήριο λέει δεν έχουµε στοιχεία». 
Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος έκανε λόγο για συντεχνιακή νοοτροπία των ιατρών και 
αναφέρθηκε σε άλλο περιστατικό τοκετού: «χάθηκε ένα παιδί στον τοκετό από λάθος 
των γιατρών, ο εισαγγελέας ο Χριστόπουλος, ο οποίος δεν υπάρχει πια γιατί έχει 
τιµωρηθεί έχει αποπεµφθεί από το Σώµα, κράτησε την υπόθεση να παραγραφεί, µέχρι 
που παραγράφηκε».  
∆ιακοπή για διαφηµιστικό διάλειµµα. Επιστροφή στο στούντιο.  Ο κύριος 
Χαρδαβέλλας παρουσίασε µια άλλη υπόθεση επέµβασης για εξωυπατικές κύστες και 
ανέφερε το ιστορικό: Ο γιατρός, σύµφωνα µε την καταγγελία των συγγενών, 
χρησιµοποίησε χωρίς να τους ενηµερώσει µια πειραµατική µέθοδο και τη 
βιντεοσκόπησε για να την προβάλει σε φοιτητές. Πρωτόδικα καταδικάστηκε για 
ανθρωποκτονία εξ αµελείας. Άσκησε έφεση που δεν έχει εκδικαστεί ακόµη. Από το 
πειθαρχικό έχει αθωωθεί και έχει επιχειρήσει να χρηµατίσει την οικογένεια του 
θύµατος ώστε να µην καταγγείλουν το γεγονός. 
Έναρξη προβολής σχετικού βίντεο. Στην οθόνη αναγράφτηκε: «ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΝ». Προβλήθηκε συνέντευξη του κ. Μανώλη 
Ντισπιράκη (στην οθόνη αναγράφτηκε «Αδελφός θύµατος ιατρικού λάθους») στον 
κύριο Χαρδαβέλλα. Ο κύριος Ντισπιράκης ανέφερε ότι δεν διεξήχθη Ένορκη 
∆ιοικητική Εξέταση από το νοσοκοµείο και ότι η οικογένεια του «πολιορκούταν για 
να δεχτούν χρηµατισµό και να σταµατήσουν την έρευνα».  Τους ενηµέρωσαν µετά 
από τέσσερις µήνες ότι διετάχθη Ε∆Ε αλλά δεν δέχτηκε κανένας να αναλάβει τη 
διεξαγωγή της.  Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου έκανε παρέµβαση στον τοπικό Τύπο 
υπέρ του Βενιζέλιου Νοσοκοµείου και εν συνεχεία ζήτησε από την οικογένεια 
Ντισπιράκη, διαµέσω ιατρού γνωστού της οικογένειας, να συµβιβαστεί.  Αναφέρθηκε 
σε ψευδή απάντηση νοσοκοµείου ότι «κλήτευσε σε απολογία το γιατρό και 
αναµένεται να επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις».  Απευθύνθηκε στον Συνήγορο 
του Πολίτη που ανταποκρίθηκε δεόντως και εξέδωσε σχετικό πόρισµα. Η οικογένεια 
δικαιώθηκε αστικά και ποινικά. Υπάρχουν δύο καταδικαστικές αποφάσεις: µια για το 
γιατρό (ποινικό µέρος υπόθεσης – έχει ασκηθεί έφεση) και µία για το νοσοκοµείο 
(αστικό µέρος υπόθεσης).  
- Μανώλης Ντισπιράκης : Θεωρώ ότι είναι επιβεβληµένη η προσωπική παρέµβαση 
του κυρίου Υπουργού στην συγκεκριµένη υπόθεση, διότι όταν τίθεται θέµα 
ασφάλειας πλέον και κινδύνου, να συνεχίζονται πειραµατικές επεµβάσεις στο 
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συγκεκριµένο νοσοκοµείο, ο κύριος αυτός παραµένει στη θέση του και αυτά δεν τα 
λέω µόνο εγώ, τα λέει και ο Συνήγορος του Πολίτη στο πόρισµα το οποίο έστειλε στο 
Βενιζέλειο, µπαίνει ένα ζήτηµα κοινής ασφάλειας των πολιτών. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Κινδυνεύουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι προφανώς, ίσως, 
που χειρουργούνται µε τις µεθόδους αυτές. 
Ο κύριος Ντισπιράκης δήλωσε ότι η υπόθεση θα τελεσιδικήσει στα ευρωπαϊκά 
δικαστήρια. 
Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο.  Εν συνεχεία προβλήθηκε βίντεο όπου ο 
κύριος Χαρδαβέλλας προέβη στην ανάγνωση µέρους του πορίσµατος του Συνηγόρου 
του Πολίτη που αφορά σε παράλειψη διενέργειας έρευνας – αντίφαση µε δικαστική 
απόφαση. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Αποτέλεσµα. Ο συγκεκριµένος γιατρός που καταδικάστηκε 
και λοιπά, εργάζεται ανενόχλητος και σήµερα στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο 
Ηρακλείου. Απάντηση καµία δεν δόθηκε ούτε από το Υπουργείο, ούτε από πουθενά 
αλλού, στη παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, το δε Βενιζέλιο νοσοκοµείο 
εκείνο που έκανε ήταν να ασκήσει έφεση τον Αύγουστο του 2005 για την χρηµατική 
αποζηµίωση των θυµάτων.Ωραία; 
- Κατερίνα Κολέτση : Υπάρχουν ανίκανοι γιατροί και πως προφυλάσσεται ο ασθενής 
πολίτης; 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Προφανώς δεν προφυλάσσεται. Γι’ αυτό στον πρόλογο 
έλεγα ότι τώρα που έχουν αρχίσει να ψάχνουν και τις δίκες γιατρών και νοσοκοµείων 
έχει να βγει απίστευτος οχετός, διότι έτσι είναι φανερό ότι µεθοδεύονται τα πράγµατα 
ούτως ώστε να µην δικαιώνεται κανείς Νταβέλας, να σέρνεται στα δικαστήρια, να 
εξαντλείται οικονοµικά…  
Ο κύριος Χατζηµιχάλης δήλωσε ότι ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει συστήσει 
ειδική επιτροπή και σύντοµα θα έχει και πόρισµα βάσει καταθέσεων παραπόνων 
δικηγόρων και πολιτών.  (Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφτηκε 
επαναλαµβανόµενα: «ΣΕ ΛΙΓΟ Η ΑΘΩΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ»). 
- Σταµάτης Πίνης: Επειδή ακούστηκαν από το συγγενή της θανούσης, κατ’ αρχάς µου 
φαίνεται λίγο παράλογο ότι ο ιατρικός σύλλογος έβαλε µεσίτη για να πιάσει. Όχι ο 
ιατρικός σύλλογος και µη µπλέκουµε θεσµικά όργανα. Αυτή η εγχείρηση που 
υποθέτω και είχα ακούσει τότε τι είναι, δεν γίνονται πειραµατικές εγχειρήσεις στο 
συγκεκριµένο νοσοκοµείο και η συγκεκριµένη εγχείρηση είναι ό,τι πιο µοντέρνο 
γίνεται σε όλη την Ευρώπη. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Τώρα εσείς πάτε να αθωώσετε το γιατρό που καταδικάστηκε 
σε δυόµισι χρόνια φυλακή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είναι αυτό που λέει και ο 
Συνήγορος του Πολίτη. Συντεχνιακή αλληλοκάλυψη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. 
Υπάρχει µια καταδίκη δυόµισι ετών στον γιατρό και εσείς λέτε ότι γίνονται αυτές οι 
πειραµατικές… 
- Σταµάτης Πίνης: ∆εν είναι πειραµατικές. ∆εν ξέρω τι λέει ο Συνήγορος του Πολίτη. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Μα για πειραµατική αυτή καταδικάστηκε. ∆εν είναι ο 
Συνήγορος του Πολίτη, για το δικαστήριο µιλάµε. ∆υόµισι χρόνια φυλακή Από την 
αρχή προσπαθείτε να στρογγυλέψετε τα πράγµατα. Αντί να πείτε ότι ναι υπάρχει 
πρόβληµα, να πάµε σε µια αυτοκάθαρση. Εµείς οι δηµοσιογράφοι που υπάρχει 
πρόβληµα στο επάγγελµά µας, ζητάµε… 
- Σταµάτης Πίνης: Η λαπαροσκοπική χειρουργική για την οποία µιλάµε, γίνεται σε 
όλο τον κόσµο και δεν είναι πειραµατική.  
Εν συνεχεία, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κυρίου Χαρδαβέλλα, ο κύριος 
Πίνης ανέφερε  ότι έχει καταδικαστεί το 70% των γιατρών που έχουν φθάσει στο 
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Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, συµπεριλαµβανοµένων και άλλων υποθέσεων. Ο 
κύριος Χαρδαβέλλας επέµεινε να µάθει συγκεκριµένα για τις υποθέσεις ιατρικών 
λαθών µόνο. 
- Σταµάτης Πίνης: Όσα µας ήρθαν, δεν είµαι πρόχειρος να απαντήσω αυτή τη στιγµή 
αριθµητικά, και ήταν τεκµηριωµένα, όλοι καταδικαστήκανε.   
 
Ο κύριος Χαρδαβέλλας παρουσίασε την επόµενη υπόθεση, της κυρίας Κεχαΐδου. Η 
κυρία Κεχαΐδου είχε υποβληθεί σε επέµβαση ανόρθωσης στήθους.  
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Στη διάρκεια της επέµβασης έπαθε σηψαιµία και η κοπέλα 
πέθανε. Ο γιατρός δεν είχε την ειδικότητα πλαστικού χειρούργου. Παρ’ όλα αυτά 
έκανε την εγχείρηση. Μας µιλάει η ίδια. ΟΚ, έπαθε µεγάλο πρόβληµα.  
Ο κύριος Χαρδαβέλλας στην συνέχεια ανέφερε ότι η Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 
δεν διέθετε άδεια για τέτοιου είδους επεµβάσεις κατά τη χρονική στιγµή που 
πραγµατοποιήθηκε η επέµβαση. Ποινικά ο γιατρός κρίθηκε ένοχος και 
καταδικάστηκε σε 15 µήνες φυλάκισης µε αναστολή.  Πειθαρχικά σύµφωνα µε τον 
Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης κρίθηκε αθώος. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας:  Έκανα λάθος και είπα ότι η κοπέλα πέθανε, η κοπέλα 
ευτυχώς ζει. Ας την ακούσουµε η ίδια πως περιγράφει την κατάστασή της. 
 
Έναρξη προβολής βίντεο.  Στην οθόνη αναγράφτηκε «ΑΘΩΟΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ 
ΧΑΣΑΠΗ∆ΕΣ».  Προβλήθηκε συνέντευξη της κυρίας Αναστασίας Κεχαϊδου 
(αναφέρεται ως «θύµα Ιατρικού λάθους»).   Η κυρία Κεχαΐδου ανέφερε ότι 
απευθύνθηκε σε γνωστό γιατρό. Μετά την επέµβαση παρουσιάστηκε σηψαιµία 
(αναφέρεται στα συµπτώµατα). Ακολούθησαν άλλες δύο αποτυχηµένες επεµβάσεις. 
Ακολούθησε Τρίτη, πετυχηµένη, µε άλλο χειρούργο στην Αθήνα. 
- Αναστασία Κεχαΐδου: … τιµωρήθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο ο γιατρός και στη 
συνέχεια για τον ίδιο λόγο από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης αθωώθηκε, στο 
Πειθαρχικό. Από ποινικής πλευράς όµως, όταν έγινε τελευταία το δικαστήριο, 
τιµωρήθηκε µε δεκαπέντε µήνες φυλάκιση.  
Προβλήθηκαν πλάνα εξωτερικού χώρου ιατρείου και εν συνεχεία της Γενικής 
Κλινικής Θεσσαλονίκης. 
Η  Αναστασία Κεχαΐδου επίσης ανέφερε ότι η  δ/ντρια της κλινικής κατέθεσε ψευδώς 
στην πταισµατοδίκη της Θεσσαλονίκης ότι το 1999 στην κλινική δεν έγινε καµιά 
επέµβαση.  
- ∆ηµοσιογράφος:  Η υπόθεση η ποινική εκδικάζεται και στο εφετείο. Τι θα 
προσδοκούσατε; 
- Αναστασία Κεχαΐδου: Θα προσδοκούσα, όπως και όλοι οι έλληνες πολίτες µια 
καλύτερη δικαιοσύνη η οποία θα µεριµνήσει σωστά για το θέµα αυτό. 
Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο.  Ο κύριος Χαρδαβέλλας παρουσίασε τα 
αποτελέσµατα της δηµοσκόπησης που διενήργησε η εκποµπή («Πιστεύετε ότι 
προστατεύεται ο πολίτης στις περιπτώσεις ιατρικών λαθών;»). Οι τηλεθεατές 
απάντησαν «όχι» σε ποσοστό 92.92% και «ναι» σε ποσοστό 7,08%. 
Έναρξη προβολής βίντεο όπου ο κύριος Χαρδαβέλλας προέβη στην ανάγνωση 
εδαφίων του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη που αφορούν σε παράλειψη 
ουσιαστικής αναζήτησης και απόδοσης ευθύνης και σε επιβολή δυσανάλογα ελαφρώς 
πειθαρχικής ποινής  Τέλος προβολής βίντεο. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας:  Έχω αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει ένα πλαίσιο νοµοθετικό, 
δεν µπορεί να µην υπάρχει, και για την λειτουργία των πειθαρχικών συµβουλίων και 
της απονοµής της δικαιοσύνης, αλλά αυτές οι περιπτώσεις που ακούµε και αυτές οι 
παρεµβάσεις που γίνονται από τον Συνήγορο του Πολίτη δείχνουν ακριβώς ότι αυτό 
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το πράγµα είναι πάρα πολύ άρρωστο. Και θα λέω και θα το ξανάλεω, ότι αυτό δεν 
αφορά όλους τους έλληνες γιατρού,ς ούτε όλα τα νοσοκοµεία και ιδιωτικές κλινικές. 
Αφορά ένα κοµµάτι του ιατρικού σώµατος που δυστυχώς δείχνει αυτή την 
απάνθρωπη αδιαφορία απέναντι σ’ ορισµένους ανθρώπους τύπου Νταβέλα, που τους 
καταδικάζουν σ’ όλη τους τη ζωή να προσπαθούνε να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα 
ενός παιδιού που έχει αυτά τα προβλήµατα και να αποστεώνονται και να 
αποδυναµώνονται οικονοµικά.  
Ακολούθησε παρέµβαση και σχόλιο από τον κύριο Σγουρίδη για τον αριθµό των 
περιστατικών που καθηµερινά εξετάζονται από τους ιατρούς του Νοσοκοµείου «Αγία 
Σοφία» (κατά µέσο όρο 600). Ανέφερε ότι οι ιατροί είναι πολύ προσεκτικοί και η 
διοίκηση τους πιέζει συχνά για συντοµότερους  χρόνους εξέτασης. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας:  Έχω και εγώ πολύ καλή εικόνα για το νοσοκοµείο. Αλλά οι 
περιπτώσεις αυτές δεν σηµαίνει ότι αφορούν ολόκληρη την λειτουργία του 
νοσοκοµείου. Έτσι; Μιλάµε για µια συγκεκριµένη περίπτωση. 
Ακολούθησαν σχόλια από τους κ.κ. Σγουρίδη και Μελά σχετικά µε τις δύσκολες 
συνθήκες εργασίας των ιατρών και παράθεση χαρακτηριστικών παραδειγµάτων. 
∆ιακοπή για διαφηµιστικό διάλειµµα. 
Επιστροφή στο στούντιο.  Ακολούθησε απευθείας τηλεφωνική παρέµβαση του 
κυρίου Αθανασίου Παππά, πρώην συνεργάτη του κυρίου Τζιγγούνη 
- Αθανάσιος Παππάς: Έχω να εκφράσω άλλη µια φορά τη στενοχώρια µου και τη 
λύπη µου γιατί δυστυχώς µέσα από την εκποµπή σας, παρότι την εκτιµώ και εκτιµώ 
και εσάς προσωπικά, έγινε αφορµή να διασυρθώ ως πλαστογράφος (…) ο κύριος 
Καπερνάρος πρόλαβε να κατονοµάσει εµένα πλαστογράφο για να επικαλεστεί την 
αθωότητα του κυρίου Τζιγγούνη και εγώ γνωρίζω πάρα πολλά πράγµατα και γνωρίζω 
την πρεµούρα του και του οικογενειακού περιβάλλοντος του κυρίου Τζιγγούνη οι 
οποίοι θέλουν να βρουν ένα εξιλαστήριο θύµα στην περιπέτεια στην οποία έχουν 
οδηγήσει εµένα και άλλες είκοσι οικογένειες της Πάτρας. Στο δικαστήριο στο οποίο 
αναφέρθηκε ο κύριος Καπερνάρος, δεν παρέστην διότι δεν εκλητεύθηκα. (…) Έχω 
προσφύγει σε όλα τα νοµικά µέσα έτσι ώστε να ακυρώσουν αυτή την απόφαση και να 
κατονοµάσουν τον πραγµατικό πλαστογράφο (…) σας λέω µόνο ότι είναι της άµεσης 
οικογενείας της συζύγου του κυρίου Τζιγγούνη. 
(Στην οθόνη αναγράφτηκε επαναλαµβανόµενα: «ΣΕ ΛΙΓΟ ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΟΪ∆ΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ») 
- Αθανάσιος Παππάς:  Χρειάστηκαν τρία χρόνια από αυτή την περιπέτεια που έχω 
µπει εγώ και η οικογένειά µου για να αποδείξω ότι δεν πουλούσα φάρµακα και ούτε 
έδινα βιβλιάρια σε φαρµακεία.. Ήµουν ιατρός και συνεργάτης του κυρίου Τζιγγούνη, 
στη µαιευτική πανεπιστηµιακή κλινική της Πάτρας. Νοµίζω ότι εν τη ρύµη του λόγου 
σας και στην υπόθεση γενικώς αναφερθήκατε και κάνατε αυτή την παρασπονδία. 
Νοµίζω, λοιπόν, ότι οφείλω να το αποκαταστήσω αυτό, διότι ο τρόπος µε τον οποίο 
διεξήχθη η ανάκριση, όπου όλες οι γυναίκες, το 95%, είπαν ότι έλαβαν τη θεραπεία 
τους και ο τρόπος µε τον οποίο αποφυλακίστηκα όπου µε βούλευµα (…) νοµίζω  ότι 
είναι ένα δείγµα µε το οποίο απέδειξα ότι δεν πουλούσα φάρµακα και ότι δεν έδινα 
πουθενά βιβλιάρια. Ήµουν γιατρός και εξυπηρέτησα ορισµένους ασθενείς, χωρίς 
όµως να έχω διαπράξει καµία κατάχρηση κατά του ∆ηµοσίου και χωρίς να έχω 
κανένα περιουσιακό όφελος. ∆ιεσήρθην και έχω την οικογένεια µου σπιλωµένη και 
το παιδί µου ακόµη και σήµερα να αντιµετωπίζει στο σχολείο του τον πατέρα ενός 
πλαστογράφου. Συγγνώµη για τη φόρτιση. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Απ’ ότι καταλαβαίνω θα υπάρξει µια εξέλιξη αυτής της 
υπόθεσης δικαστική και ελπίζω εκεί τα πράγµατα να φωτιστούν ακόµη περισσότερο.  
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Ο Κώστας Χαρδαβέλλας παρουσίασε την περίπτωση της κυρίας Ευθυµίου: «Μια 
γιαγιά χάνει το εγγόνι της γιατί είχε καταπιεί ένα κέρµα.  (…) ∆υστυχώς το παιδάκι 
δεν ζει πλέον, χάθηκε. Εννιά µήνες αυτή τη γυναίκα, µια ηλικιωµένη γυναίκα, την 
παίζουν µπαλάκι µεταξύ τους όλοι. Γιατροί, υπηρεσίες, διοικητικοί υπάλληλοι, 
εισαγγελείς, φαρισαίοι, όλοι αυτοί και δεν της λένε τι έγινε. Ας το δούµε». 
Έναρξη προβολής σχετικού βίντεο.  Στην οθόνη αναγράφτηκε: «ΒΑΣΑΝΙΖΑΝ ΜΙΑ 
ΓΙΑΓΙΑ ΓΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ».  Προβλήθηκε η συνέντευξη της κυρίας Βασιλικής 
Ευθυµίου (αναφέρθηκε ως «Γιαγιά θύµατος ιατρικού λάθους») και εν συνεχεία του 
κυρίου Μαρίνου Ευθυµίου (αναφέρθηκε ως «Πατέρας θύµατος ιατρικού λάθους»). Οι 
συγγενείς του θανόντος αναφέρθηκαν στη νοσηλεία του συγγενούς τους και στην 
επέµβαση στην οποία υπεβλήθη.  Ανέφεραν, επίσης, ότι πληροφορήθηκαν 9 µήνες 
αργότερα σχετικά µε την αιτία θανάτου. ∆εν τους έδιναν το φάκελο και τις εξετάσεις 
του συγγενούς τους. Η γιαγιά του θανόντος απευθύνθηκε στον αρµόδιο γιατρό για το 
πόρισµα και αυτός την παρέπεµψε στον Πρόεδρο του ΠΕΣΥΠ. ∆ηλώνει ότι την 
αντιµετώπιζαν απαξιωτικά και κάνει λόγο για ρατσισµό απέναντί της και για 
γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Τελικά, κατέφυγε στον εισαγγελέα και µετά την 
παρέµβαση του, προέκυψε ότι οι ακτινογραφίες είχαν αρχειοθετηθεί και δεν είχαν 
αποσταλεί στον αρµόδιο.  
Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο.  Ο κύριος Πίνης εξέθεσε το 
γραφειοκρατικό / διαδικαστικό µέρος (Ο α΄ βαθµού συγγενής παίρνει πιστοποιητικό 
νοσηλείας ή εξετάσεως ή αποβιωτήριο. Για περισσότερα στοιχεία πρέπει να κινείται 
η διαδικασία µόνο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας).  Ακολούθησε βίντεο σχετικά 
µε βασικές διαπιστώσεις του πορίσµατος του Συνηγόρου του Πολίτη και ανάγνωση 
των σχετικών εδαφίων. Σύµφωνα µε το πόρισµα της ως άνω Αρχής, το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου νοσοκοµείων και οι πειθαρχικές διαδικασίες αντιµετωπίζουν 
σοβαρά προβλήµατα. Οι συχνές εκκλήσεις προς τους πολίτες για την υποβολή 
«έγγραφων και επώνυµων καταγγελιών» πέφτουν στο κενό, αφού όποτε αυτό 
συµβαίνει το αποτέλεσµα είναι απογοητευτικό. Ο κύριος Χαρδαβέλλας σχολίασε το 
πόρισµα: «Για ’µένα αυτή η τελευταία παράγραφος που λέει ο ΣτΠ ότι τελικά το 
αποτέλεσµα είναι να απογοητεύεται ο κόσµος, είναι το χειρότερο απ’ όλα. Έτσι 
δηµιουργούµε ένα λαό ο οποίος υποµένει όλα αυτά και έχει την αίσθηση ότι όπου και 
να πάει δεν πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Έτσι λοιπόν µπορεί να διαιωνίζεται 
αυτό το κακό, µε πολίτες που έχουν απογοητευτεί και δεν πιστεύουν ότι πουθενά 
µπορούν να βρουν το δίκιο τους».  Ακολούθησε η παρουσίαση του επόµενου βίντεο 
(Περίπτωση Πετρίδη). 
- Κώστας Χαρδαβέλλας:  Πολλά έχουµε πει για τους δικαστές, αλλά υπάρχουν και 
έντιµοι δικαστές. Θα δείτε, λοιπόν, έναν εισαγγελέα που παρεµβαίνει όταν αθωώνεται 
µία καραµπινάτη περίπτωση κακουργήµατος από ένα γιατρό.  
Έναρξη προβολής βίντεο.  Στην οθόνη αναγράφτηκε: «ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ». Ακολούθησε συνέντευξη της συζύγου και της κόρης του θανόντος 
(η κυρία Χαρούλα Πετρίδου αναφέρθηκε ως «κόρη θύµατος ιατρικού λάθους»). Οι 
συγγενείς αναφέρθηκαν στο ιατρικό ιστορικό του θανόντος, στη διάγνωση 
πνευµονικής εµβολής  και στη διαδικασία µεταφοράς του ασθενούς αρχικά στην 
Κατερίνη και εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη (Νοσοκοµείο «Παπανικολάου») και στο 
«Ιπποκράτειο» για σπινθηρογράφηµα.   Τέλος βίντεο και αµέσως διακοπή για 
διαφηµιστικό διάλειµµα  Επιστροφή στο στούντιο  
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Είναι φανερό ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα σύστηµα 
άρρωστο, σε ένα βαθµό άρρωστο, που θέλει µια άµεση παρέµβαση.Να ξεκινήσω 
όµως από τον κύριο Νταβέλα, από την ανθρώπινη ιστορία της σηµερινής εκποµπής. 
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Ένας άνθρωπος που έχει ένα προβληµατικό παιδί πλέον µετά από µια κακή επέµβαση 
(…) Τι θα θέλατε να πείτε σε όλο αυτό τον κόσµο, γιατρούς, δικαστές; 
- Χρήστος Νταβέλλας: Κάποιος πρέπει να σταµατήσει αυτούς τους γιατρούς για να 
µη το ζήσει και άλλη οικογένεια το δράµα που ζω εγώ σήµερα. Κάποιος πρέπει να 
σταµατήσει αυτούς τους εγκληµατίες, γιατί είναι εγκληµατίες (…) 
- ∆ηµήτρης Χατζηµιχάλης: Οι γιατροί είναι άνθρωποι και θα κάνουν λάθη. Το 
ζήτηµα είναι (…)γενικά το σύστηµα να λειτουργεί σωστά.  
Ο κύριος Χατζηµιχάλης έδωσε συγχαρητήρια στο Συνήγορο του Πολίτη και στον 
κύριο Χαρδαβέλλα που θέτουν αυτό το ζήτηµα, καθώς και στον Υπουργό Υγείας που 
θεσµοθετεί τον Συνήγορο της Υγείας. Αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας, 
κύριος Παπούλιας, απήλλαξε δικηγόρο που είχε καταδικαστεί για απιστία. 
Επισηµαίνει ότι πρέπει να ασφαλίζονται οι γιατροί. 
Ο κύριος Κωνσταντινόπουλος δήλωσε ότι εάν οι γιατροί ασκούσαν λειτούργηµα και 
όχι κερδοφόρο επάγγελµα τα λάθη, αν και πάντα υπάρχουν, θα ήταν λιγότερα. Οι 
περισσότεροι γιατροί κάνουν σωστά τη δουλειά τους αλλά υπάρχουν και πολλοί που 
δεν ασκούν λειτούργηµα. Ευθύνεται και η κακή λειτουργία της δικαιοσύνης γι’ αυτό. 
Υπάρχει διαπλοκή που έχει σχέση µε το κερδοφόρου του επαγγέλµατος 
Ο κύριος Ιγνατίου ανέφερε ότι υπάρχει κενό, ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας και  
ο Συνήγορος Υγείας είναι καλές προσπάθειες αλλά όχι αρκετές. Ανέφερε ότι πρέπει 
να ασφαλίζονται οι γιατροί και έχουν πραγµατοποιηθεί δειλά βήµατα στην Ευρώπη. 
Κατά πλειοψηφία οι γιατροί είναι καλοί και κάνουν µεγάλη προσπάθεια.  
Η κυρία Κωλέτη σχολίασε ότι το πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη δείχνει την 
έλλειψη σεβασµού στον απλό πολίτη, µια κατάσταση που παρατηρείται και σε 
άλλους τοµείς, όχι µόνο της υγείας. Υποστηρίζε ότι δεν υπάρχει νοµοθετικό κενό, 
αλλά δεν εφαρµόζονται οι νόµοι. Η τιµωρία χρειάζεται για παραδειγµατισµό και 
θεωρεί ότι η λήψη προληπτικών µέτρων θα ήταν αποτελεσµατικότερη από την 
καταστολή.  Ο κύριος Πινής δήλωσε ότι τα πειθαρχικά συµβούλια προσπαθούν να 
λειτουργήσουν όσο το δυνατό καλύτερα και αποδίδουν δικαιοσύνη. Οι περισσότεροι 
ιατροί ασκούν ευόρκως το επάγγελµα. Ζήτησε να αποσυρθεί η αναγραφή ΑΘΩΟΙ 
ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ- ΧΑΣΑΠΗ∆ΕΣ: 
- Σταµάτης Πίνης: Το πλείστον των ελλήνων γιατρών ασκούµε την ιατρική ευόρκως 
και για χάρη αυτών των γιατρών, κύριε Χαρδαβέλλα, θα ’θελα να παρακαλέσω αυτή 
η λέξη «χασάπηδες» που είχατε βάλει στην επιγραφή σας, αν είχατε την καλοσύνη, 
να την αποσύρετε. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Τον αποσύραµε.    
Σηµ: Η φράση «ΑΘΩΟΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ- ΧΑΣΑΠΗ∆ΕΣ» προβάλλονταν καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκποµπής, ακόµη και όταν ο κύριος Χαρδαβέλλας απάντησε  ότι 
έχει αποσυρθεί. 
- Κώστας Χαρδαβέλλας: Θυµάστε τι είπα στον πρόλογο; Πόσο εκτιµώ τον έλληνα 
γιατρό; Πόσο πιστεύω ότι έχουµε καλούς γιατρούς; Και είπα κάτι συγκεκριµένο. 
Στην οικογένεια µου εδώ και δυο-τρεις γενιές δεν θυµάµαι ποτέ να έχει πάει κανένας 
έξω για να γίνει καλά. 
- Σταµάτης Πίνης: Επειδή ακούστηκε όµως πριν ότι και πολλοί γιατροί δεν κάνουν 
σωστά, είναι ελάχιστοι όπως και σε όλες τις δουλειές.  
Ο κύριος Πίνης συνεχάρη τον κύριο Χαρδαβέλλα για το θέµα της εκποµπής και 
εξέφρασε την ελπίδα ότι ο κώδικας που πρόκειται να ψηφιστεί θα συµβάλει στη 
βελτίωση της κατάστασης  Ο κύριος Μελάς ζήτησε εµπιστοσύνη στον έλληνα γιατρό 
και για τις γνώσεις και την ευαισθησία του καθώς και να αναπτυχθούν τα 
περιφερειακά νοσοκοµεία και να επανδρωθούν επαρκώς.  Ο κύριος Χαρδαβέλλας 
ευχαρίστησε τους καλεσµένους και έκλεισε την εκποµπή απευθυνόµενος στους 

 17



τηλεθεατές: «Ευχαριστώ και εσάς που µας είδατε, σε µια εκποµπή οδυνηρή λιγάκι, 
στενάχωρη, αλλά πρέπει µερικά πράγµατα να τα αναδεικνύουµε και να τα δείχνουµε. 
Έχουµε ένα πολύ πλούσιο υλικό πλέον από τα εκατοντάδες τηλεφωνήµατα που 
πήραµε. Αύριο το πρωί θα ’χουµε πολλή δουλειά, να αποδελτιώσουµε όλες αυτές τις 
ιστορίες που µας καταγγέλετε και να δούµε στην επόµενη εκποµπή πως θα 
προχωρήσουµε το θέµα αυτό». 
Τέλος εκποµπής 
 
Πρόκειται περί εκποµπής µε την οποία γενικεύονται ιατρικά λάθη, χαρακτηρίζονται 
οι γιατροί «χασάπηδες» και αναφέρεται ότι παρά τα ιατρικά τους λάθη αθωώνονται 
από τα δικαστήρια.  Αυτές οι γενικεύσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα 
και είναι αποτέλεσµα ελλείψεως ευθύνης του προστηθέντος από τον τηλεοπτικό 
σταθµό, τηλεπαρουσιαστού. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  Μειοψήφησαν ο 
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας 
κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητας της παραβάσεως, του εκ 10,6 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003,  
της εξ 61.354.439 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εξ 7.965.450,40 
ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό,  του 
γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 196/2002, 
209/2002, 6/2002, 10/2002, 11/2002, 41/2002, 51/2002, 59/2002, 60/2002, 
67/14.10.02, 68/14.10.02, 69/14.10.02, 74/14.10.02, 75/14.1.2002, 90/12.11.2002, 
94/19.11.2002, 98/26.11.2002, 109/3.12.2002, 113/3.12.2002, 120/17.12.02, 
128/8.1.2003, 136/14.1.2003, 137/14.1.2003, 175/4.2.2003, 176/4.2.2003, 
180/18.2.2003, 182/25.5.2003, 203/1.4.2003, 212/1.4.2003, 217/8.4.2003, 
274/20.5.2003, 279/27.5.2003, 334/22.7.2003, 349/19.8.2003, 368/4.11.2003, 
369/4.11.2003, 370/4.11.2003, 392/10.12.2003, 13/201.2004, 19/27.1.2004, 
24/27.1.2004, 46/17.2.2004, 63/10.3.2004, 129/11.5.2004, 152/25.5.2004, 
263/14.9.2004, 311/26.10.2004, 345/16.11.2004, 347/16.11.2004, 366/23.11.2004, 
399/14.12.2004, 401/14.12.2004, 403/21.12.2004, 414/21.12.2004, 2/4.1.2005, 
32/8.2.2005, 33/8.2.2005,49/15.2.2005, 57/15.2.2005, 73/1.3.2005, 123/11.4.2005, 
124/11.4.2005, 154/26.4.2005, 165/10.5.2005, 206/7.6.2005, 238/28.6.2005, 
296/26.7.2005, 394.11.10.2005, 395.11.10.2005398/11.10.2005, 413/18.10.2005, 
429/25.10.2005, 430/25.10.2005, 462/22.11.2005, 483/5.12.2005, 515/20.12.2005,  
516/20.12.2005, 40/24.1.2006, 71/7.2.2006, 115/16.3.2006 διάφορες κυρώσεις, 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 15.000 ευρώ. 

 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 

Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε  
ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού ΑLTER CHANNEL την διοικητική κύρωση 
του προστίµου των 15.000 ευρώ. 
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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 εταιρίας «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει στο Περιστέρι 

Αττικής, στην οδό Αγ. Παρασκευής 40, µε ΑΦΜ 094284618, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ 
ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Κωνσταντίνου Γιαννίκου του Ανδρέα, κάτοικο Βούλας, Αττικής, στην 
οδό Παπανδρέου 1, µε ΑΦΜ 030984019, ∆.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ, ως Πρόεδρο 
του ∆.Σ, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 28η Μαρτίου 2006. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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