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ΑΑρριιθθ..  222277//88..55..22000077  

 
Σήµερα ηµέρα Τρίτη 8 Μαΐου  2007 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.   

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό MEGA CHANNEL - 
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 13η Μαρτίου 2007. 
 
3.  Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψιν: 
 
Ι. Το άρθρο 15 παρ.  2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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. Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τo οποίo η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης, ενώ 
εξάλλου τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, 
ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση στο κοινό. 
 
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. 
 
 

Αιτιολογικό 

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία  κεντρικών δελτίων 
ειδήσεων  µε παρουσιάστρια την Όλγα Τρέµη  προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Α. Κατά την 13.9.2006 προβλήθηκαν τα εξής: Στην έναρξη του δελτίου 
παρακολουθούµε συζήτηση στο στούντιο. Η οθόνη χωρίζεται σε πέντε παράθυρα. 
Στο επάνω αριστερά εµφανίζεται η κ. Τρέµη και δίπλα πλάνα από την προσαγωγή 
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των κατηγορουµένων για το σκάνδαλο εκβίασης της ΜΕΒΓΑΛ ενώ στα κάτω 
εµφανίζονται οι κύριοι Πρετεντέρης, Τσίµας και Παπαχελάς.   
Γ. Πρετεντέρης: ….Οι αρµόδιοι έχουν χάσει τη φωνή τους. ∆ιότι ακόµη περιµένουµε 
να ακούσουµε τον κ. Σιούφα, που διόρισε τον κ. Αδαµόπουλο, ακόµη περιµένουµε να 
ακούσουµε τον κ. Τσιτουρίδη, που είναι ο κουµπάρος του κ. Κωνσταντινίδη, ακόµη 
περιµένουµε να δούµε τι γίνεται ο κ. Ψωµιάδης που έχει εξαφανιστεί και όµως ο κ. 
Αναγνωστόπουλος, ο τρίτος Καππαδόκης ήταν γνωστός στη Θεσσαλονίκη ως ο 
Πανάγος του Πανίκα, ήταν ο εκπρόσωπος του….. (η ένδειξη στο κάτω µέρος της 
οθόνης είναι: «ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΗ» ΣΙΩΠΗ ΑΡΜΟ∆ΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ)   
Στις 1:21΄:50΄΄µεταδίδεται ρεπορτάζ για τους κατηγορουµένους για το σκάνδαλο 
εκβίασης της ΜΕΒΓΑΛ.  Ειδικότερα για τον κ. Τσιτουρίδη καταγράφουµε τα εξής:  
Εκφωνητής: …Πολύ καλό φίλο θεωρεί τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και ο 
Σάββας Τσιτουρίδης. Τον είχε σύµβουλο στο υπουργείο γεωργίας και µόλις 
τοποθετήθηκε υπουργός απασχόλησης, µέσα σε πέντε ηµέρες τον διόρισε σε δύο 
θέσεις. (Η ένδειξη στο επάνω δεξιά µέρος της οθόνης είναι: Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
«ΓΑΛΑΖΙΟΥ» ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ και στο κάτω µέρος ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
– Ο ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΙΛΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ)  
 Στις 30 Ιουνίου του 2006 διορίζεται στο διοικητικό συµβούλιο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και 
στις 5 Ιουλίου πρόεδρος στο Ταµείο Πρόνοιας των υπαλλήλων εµποροβιοµηχανικών 
επιµελητηρίων. (πλάνα των κυρίων Τσιτουρίδη και Αναγνωστόπουλου)  
Εκφωνητής: …Στο Κιλκίς λένε ακόµη ότι ο Κωνσταντινίδης ως εκπρόσωπος 
εταιριών εισαγωγής σιτηρών, ευνοήθηκε από το άνοιγµα της αγοράς.  
(η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ – Ο 
ΜΕΣΑΖΩΝ ΣΙΤΕΜΠΟΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΛΙ∆ΑΤΗ ΖΩΗ)  
Βλέπουµε τον κ. Τσιτουρίδη να λέει τα εξής: «Είχα απαγορεύσει σε µία κρίσιµη 
περίοδο τις εισαγωγές δηµητριακών από Τρίτες χώρες για να δώσω την ευκαιρία στα 
ελληνικά σιτηρά να πουληθούν εντός και εκτός Ευρώπης». 
Εκφωνητής: Ήταν κουµπάρος µε τον Σάββα Τσιτουρίδη αλλά και µε τον Παναγιώτη 
Αδαµόπουλο της Επιτροπής Ανταγωνισµού. …Όταν διορίστηκε στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού, όλοι µιλούσαν µε τα καλύτερα λόγια για τον τεχνοκράτη της «παρέας 
των Βρυξελλών».  
(η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΠΑΝ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ – 
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ Ν∆ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ 
ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆Η)   
Β.  Κατά την 14.9.2006 προβλήθηκαν τα εξής:  Στην έναρξη του δελτίου 
παρακολουθούµε συζήτηση στο στούντιο. Η οθόνη χωρίζεται σε πέντε παράθυρα. 
Στα δύο επάνω εµφανίζονται η παρουσιάστρια και ο κ. Μ. Καψής ενώ στα κάτω οι 
κύριοι Γ. Πρετεντέρης, Π. Τσίµας και Α. Παπαχελάς. Οι  ενδείξεις στο κάτω µέρος 
της οθόνης είναι: ΤΟ MEGA ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ «ΦΩΤΙΑ» ΛΙΓΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ! – ΖΗΤΟΥΣΕ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗ «ΜΙΖΑ» - 
«ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ» Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   
Μ. Καψής: ….Λίγο πριν ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ο γνωστός κουµπάρος του 
Σάββα Τσιτουρίδη, λίγο πριν φθάσει και πάρει τα 250 χιλιάδες σηµαδεµένα ευρώ από 
την Ασφάλεια, κάνει ένα τηλεφώνηµα σε ένα πρόσωπο, που χρειάζεται διευκρίνιση 
γιατί και πως τηλεφώνησε. Επαναλαµβάνω. Είναι αυτό το τηλεφώνηµα. ∆εν ξέρω αν 
το βλέπετε εδώ. Εδώ είναι η λίστα των τηλεφωνηµάτων που έκανε ο Κώστας 
Κωνσταντινίδης λίγο πριν συλληφθεί από την Ασφάλεια. Εκείνη λοιπόν τη στιγµή, 
ενώ περιµένει να εισπράξει τη µίζα -για να το πούµε µε απλά ελληνικά- τηλεφωνεί σε 
έναν κύριο ονόµατι Ευγένιο Παπαδόπουλο. Ποιος είναι ο Ευγένιος Παπαδόπουλος; Ο 
Ευγένιος Παπαδόπουλος είναι ειδικός γραµµατέας στο υπουργείο του Σάββα 
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Τσιτουρίδη. Είναι στενός συνεργάτης του Σάββα Τσιτουρίδη. Ασχολείται για να το 
πω απλά -γιατί έχει ένα βαρύγδουπο τίτλο- µε τα ασφαλιστικά ταµεία. Οι άσπονδοι 
φίλοι του λένε ότι είναι ο «οµαδάρχης» του Σάββα Τσιτουρίδη. Και επαναλαµβάνω. 
Ο Κώστας Κωνσταντινίδης, ο κουµπάρος, ο άνθρωπος που θα εισπράξει τη µίζα, λίγο 
πριν συλληφθεί από την Ασφάλεια, τηλεφωνεί στον Ευγένιο Παπαδόπουλο. Εγώ 
πήρα τον Σάββα Τσιτουρίδη λίγο πριν βγούµε στο δελτίο. Τον ρώτησα πως εξηγεί 
αυτό το περίεργο τηλεφώνηµα. Ο υπουργός, λοιπόν, εργασίας µου είπε το εξής: 
Όντως ο Κωνσταντινίδης, ο κουµπάρος µου, µε έπαιρνε συχνά στο τηλέφωνο. Μου 
ζητούσε χρήµατα -ζητώ συγγνώµη- µου ζητούσε δουλειά γιατί είχε ανάγκη από 
χρήµατα. Εγώ δεν ήθελα να του βρω δουλειά, δεν µπορούσα να του βρω δουλειά…. 
Ο. Τρέµη: Και τον παρέπεµψε στον κ. Παπαδόπουλο. 
Μ. Καψής: Και αυτός άρχισε να τηλεφωνεί, λέει, στον Ευγένιο Παπαδόπουλο, το 
στενό µου συνεργάτη. Ήταν µάλιστα, µου λέει ο Σάββας…               
Ο. Τρέµη: Πάντως, να σου πω κάτι Μανόλη; Ασφαλώς και δεν λέµε ότι έχει εµπλοκή 
ο υπουργός. Αυτό είναι καθαρό από τη δική µας την πλευρά. Από την άλλη όµως δε 
µπορούµε συνεχώς να µένουµε στην αστυνοµική πτυχή των γεγονότων. 
Ασχολούµαστε µε τον Μήτσο, τον οδηγό, όταν είναι φανερό ότι εδώ υπάρχει 
πολιτικό ζήτηµα, σοβαρό πολιτικό ζήτηµα και πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. 
Γ. Πρετεντέρης: Μανόλη, η αίσθησή µου είναι ότι πέρα από υπόθεση διαφθοράς, 
αυτό είναι όπως θα λέγαµε µία περίπτωση καραµπινάτη διαπλοκής. Πολιτικής 
διαπλοκής εννοώ. ∆ιότι ασφαλώς δεν εννοούµε -ακόµη τουλάχιστον- ότι ο κ. 
Τσιτουρίδης έχει εµπλοκή στην υπόθεση, αλλά πολύς Τσιτουρίδης έχει πλακώσει σε 
αυτήν την ιστορία.  
Μ. Καψής: Και εγώ πρέπει να σας πω και µία άλλη ένσταση. ∆εν µπορώ να 
καταλάβω… Είναι ενδεχοµένως πειστικό το επιχείρηµα του κ. Τσιτουρίδη, ότι ο 
Κωνσταντινίδης έπαιρνε συνέχεια στο υπουργείο, τους συνεργάτες του, τους φίλους 
του και ζητούσε δουλειά. ∆εν καταλαβαίνω και νοµίζω ότι ο κ. Τσιτουρίδης πρέπει 
να δώσει εξήγηση, όπως πρέπει να βγει στο τηλέφωνο και ο κ. Παπαδόπουλος, τον 
οποίο τον ψάχνω από το πρωί µέχρι το βράδυ και δεν τον έχω ανακαλύψει, ούτε στο 
γραφείο του ούτε στο κινητό… ∆εν καταλαβαίνω Γιάννη, Όλγα και λοιποί 
συνάδελφοι πως ένας άνθρωπος µία ώρα πριν εισπράξει τη µίζα ενώ φαντάζοµαι ότι 
είναι σε µία κατάσταση µάλλον αναστάτωσης… 
Ο. Τρέµη: Ευφορίας γιατί θα πάρει χρήµα. 
Μ. Καψής: …παίρνει τηλέφωνο για να ζητήσει δουλειά από το φίλο του φίλου του.                  
Γ. Πρετεντέρης: ∆εν είναι αυτονόητο και χρειάζονται εξηγήσεις όχι µόνο από τον κ. 
Τσιτουρίδη, παρόλο που τώρα οι δικές του είναι ακόµη πιο κρίσιµες, ακόµη πιο 
σηµαντικές, χρειάζονται εξηγήσεις από τον κ. Σιούφα, πως διόρισε τον κ. 
Αδαµόπουλο, τον αδάµαντα αυτόν, χρειάζονται εξηγήσεις από τον κ. 
Παπαθανασίου… 
Στη συνέχεια, µεταδίδεται ρεπορτάζ µε τίτλο ∆ΙΑΦΘΟΡΑ – ΚΟΝΤΡΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΣΟΚ  Ακολουθεί συζήτηση στο στούντιο. Η οθόνη χωρίζεται σε 
πέντε παράθυρα. Στα δύο επάνω εµφανίζονται η παρουσιάστρια και η κ. Σπυράκη 
ενώ στα κάτω οι κύριοι Γ. Πρετεντέρης, Π. Τσίµας και Α. Παπαχελάς. Οι  ενδείξεις 
στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ-
ΜΥΣΤΗΡΙΟ, ΑΛΛΑ ΛΕΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΑΛΛΑ Η ΡΗΓΙΛΛΗΣ, «ΤΗ 
∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ», ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ-
ΠΟΥ ΑΠΟΨΙΛΩΝΕΤΑΙ, ΣΤΟ «ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ» Ο ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ, 
«∆ΕΙΧΝΕΙ» ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ Ο ΤΣΙΤΟΥΡΙ∆ΗΣ, ΟΙ…∆ΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
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Ο. Τρέµη: Λέγαµε πριν ότι αναζητούµε από το πρωί τον κ. Παπαδόπουλο, ο οποίος 
δεν ανευρίσκεται. Έχουµε συνδεθεί και καλησπερίζω τη Μαρία Σπυράκη. Υπάρχει 
µια αντίδραση Μαρία από την πλευρά του εντωµεταξύ.  
Μ. Σπυράκη: Συγγράφει αυτή την ώρα γραπτή δήλωση… Οι πληροφορίες λένε ότι ο 
κ. Παπαδόπουλος θα πει ότι δηλώνει ρητά και κατηγορηµατικά ότι ουδεµία 
τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία είχε στις 11 Σεπτεµβρίου, την ηµέρα που έγινε η 
σύλληψη µε τον καταγγέλλοντα. Τυχόν καταγραφή αναπάντητης κλήσης, όπως λέει ο 
κ. Παπαδόπουλος, είναι µια από τις πολλές κλήσεις που δέχεται. Θα αιτιολογεί ο κ. 
Παπαδόπουλος στη γραπτή του δήλωση ότι ο συγκεκριµένος έψαχνε δουλειά και για 
αυτό του τηλεφώνησε. 
Ο. Τρέµη: Μάλιστα. Εδώ πάντως υπάρχουνε πολλά κενά σε αυτή την ιστορία.  
Γ. Πρετεντέρης: Και όποιος ψάχνει για δουλειά, από αύριο να παίρνει τον κ. 
Παπαδόπουλο, που από ότι καταλαβαίνουµε είναι γραφείο ευρέσεως εργασίας. 
Κάνουµε έκκληση στο 11% των ανέργων που έχει η Ελλάδα, να τους δώσουµε και το 
κινητό του να τον παίρνουνε από αύριο αφού αυτή είναι η διαδικασία τον κ. Ευγένιο 
Παπαδόπουλο για να τους δώσει καµιά δουλειά.  
Ο. Τρέµη: Και να κάνουν αναπάντητες κλήσεις και θα διευθετηθεί το θέµα  
Γ. Πρετεντέρης: Θα τους παίρνει πίσω αυτός. Μην ανησυχείς. Θα τους παίρνει πίσω 
ο κ. Παπαδόπουλος. 
Ο. Τρέµη: Το άλλο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι τελικά, Παύλο, στο επίκεντρο 
αυτής της υπόθεσης µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκεται ο κ. Τσιτουρίδης. 
Π. Τσίµας: Ναι. Και µάλιστα για δεύτερη φορά µέσα σε λίγα χρόνια. Θυµίζω ότι ο κ. 
Τσιτουρίδης είχε βρεθεί εκτός κυβέρνησης από µια ιστορία, που αφορούσε µία 
µετάθεση της κόρης του από µία σχολή, από ένα πανεπιστήµιο σε άλλο. 
Γ. Πρετεντέρης: Του γιου του, Παύλο. 
Π. Τσίµας: Ο κ. Τσιτουρίδης τότε είχε κατηγορήσει ανθρώπους, που βρίσκονταν 
κοντά στον πρωθυπουργό, είχε κατηγορήσει το Μέγαρο Μαξίµου ότι τον 
χρησιµοποίησαν ως αποδιοποµπαίο τράγο και επηρέασαν τον πρωθυπουργό εναντίον 
του. Τους τα είχε µαζεµένα. Τώρα έχω την εντύπωση ότι ο κ. Τσιτουρίδης ή 
τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω από το περιβάλλον του και πάλι τα έχει µε κάποιους 
στο Μέγαρο Μαξίµου, τους καταλογίζει ότι τον βγάζουνε στη σέντρα και 
προσπαθούν να τον εξωθήσουν σε παραίτηση. Προσπαθούν να τον εξωθήσουν σε 
εκπαραθύρωση. Αποδίδει µάλιστα όλο αυτόν τον θόρυβο -οµολογώ ότι δεν 
καταλαβαίνω γιατί, γιατί τα στοιχεία είναι αντικειµενικά αλλά εν πάση περιπτώσει- 
καταλαβαίνω γιατί ο κ. Τσιτουρίδης τον αποδίδει σε ανθρώπους, οι οποίοι φοβούνται 
ότι επρόκειτο να πολιτευθεί στη Θεσσαλονίκη τις επόµενες εκλογές, ότι φοβόντουσαν 
ότι φτιάχνει µηχανισµό µέσω όλων αυτών των αδαµάντων και του Πανάγου και των 
υπολοίπων, ότι φτιάχνει µηχανισµό για να κατεβεί θριαµβευτικά στη Θεσσαλονίκη 
και να διεκδικήσει έδρα και µάλιστα πολύ ψηλά και συνεπώς προσπαθούνε να τον 
πριονίσουνε. Αυτό από την πλευρά του κ. Τσιτουρίδη.  
Ο. Τρέµη: Πάντως δηµοσίως η κυβέρνηση τον στηρίζει Παύλο.  
Α.Παπαχελάς: Πάντως Όλγα πρέπει να σου πω και κατ’ ιδίαν από κυβερνητικούς 
κύκλους, που γνωρίζουν πως σκέφτεται ο πρωθυπουργός, λένε ότι δεν υπάρχει θέµα 
Τσιτουρίδη και ότι εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει θέµα αποποµπής του αυτή τη 
στιγµή. 
Ο. Τρέµη: ∆εν υπάρχει θέµα Τσιτουρίδη. Για την κυβέρνηση όντως αυτή τη στιγµή 
δεν υπάρχει θέµα Τσιτουρίδη. 
Γ. Πρετεντέρης: ∆εν υπάρχει ακόµα. Μη βιάζεστε. ∆εν υπάρχει έως τώρα. Στις οκτώ 
και δέκα σήµερα. 
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Ο. Τρέµη: ∆εν υπάρχει θέµα Τσιτουρίδη αυτή τη στιγµή αλλά από την άλλη πλευρά ο 
κ. Τσιτουρίδης από τη µια είναι κουµπάρος µε τον κ. Κωνσταντινίδη, από την άλλη 
αποκαλύπτεται ότι ο περίφηµος Πανάγος έχει επαφές επαγγελµατικού τύπου µε τον 
αδερφό Τσιτουρίδη. Θα µου πείτε µπορεί κανένας να ποινικοποιήσει τη φιλική ή τη 
συγγενική ή την επαγγελµατική σχέση; Ασφαλώς και όχι. Αλλά από την άλλη πλευρά 
υπάρχει πολιτικό ζήτηµα, θα επιµείνω και αυτό ακριβώς το ζήτηµα διερευνούµε. Να 
δούµε το ρεπορτάζ.  
Μεταδίδεται ρεπορτάζ διάρκειας περίπου δύο λεπτών. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της 
οθόνης είναι: ΠΑΝ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΑΝΕ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 
Εκφωνήτρια: Όποια πέτρα και αν σηκώσεις στη Θεσσαλονίκη, ο Πανάγος βρίσκεται 
από κάτω. Ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, πρώην πρόεδρος της νοµαρχιακής της 
Ν∆ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πριν γίνει γνωστός στο πανελλήνιο, έκανε 
δουλειές µε άλλα γαλάζια παιδιά στη ΕΒΖ. Όπως λένε στη Θεσσαλονίκη, στην παρέα 
του Πανάγου ήταν ο τότε διευθύνων σύµβουλος της βιοµηχανίας Κώστας 
Τσουτσοπλίδης, νυν γενικός γραµµατέας στο υπουργείο του Σάββα Τσιτουρίδη και ο 
αδερφός του υπουργού απασχόλησης Γιάννης Τσιτουρίδης. Ο Πανάγος έπαιρνε από 
τη βιοµηχανία ζάχαρης τη µερίδα του λέοντος στους εκτελωνισµούς. (πλάνα του κ. 
Αναγνωστόπουλου) 
Ιδού ένα δείγµα. 120.000 τόνοι ζάχαρη εισαγωγή από τη Συρία, 80.000 τόνοι ζάχαρη 
εισαγωγή από τη Σερβία.  
Εκφωνήτρια: Μάλιστα ορισµένοι ισχυρίζονται ότι είχε εµπλακεί και σε υπόθεση 
λαθρεµπορίου. (η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΠΑΝ. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΙΧΕ ΘΕΣΕΙ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ Ο ΠΡΩΗΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ) 
Βλέπουµε τον κ. Τσιτουρίδη να λέει τα εξής: «Ό,τι είχα να πω για το θέµα αυτό 
παιδιά, το έχω πει. Από εκεί και πέρα µπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι από τον 
Μάρτιο του 2004 -επειδή ακούω διάφορες ανακρίβειες- καµία περίπτωση 
λαθρεµπορίου στη βιοµηχανία ζαχάρεως δεν υπήρχε». 
Εκφωνήτρια: Η κυριαρχία του Πανάγου ενόχλησε τον πρώην πρόεδρο της ζάχαρης 
Χρήστο Κοσκινά, που έθεσε το θέµα στο διοικητικό συµβούλιο, ζητώντας να 
διενεργείται διαγωνισµός. Μάλιστα ο κ. Κοσκινάς απέστειλε και επιστολή στο 
διοικητικό συµβούλιο αλλά ουδέποτε έλαβε απάντηση. Όµως, ο Πανάγος δεν είχε 
απλώσει µόνο το χέρι στη ζάχαρη. Είναι στενός φίλος του νοµάρχη Θεσσαλονίκης 
Παναγιώτη Ψωµιάδη για αυτό και τον διόρισε στα Κ.Ε.Π και στο κέντρο πολιτισµού 
της νοµαρχίας. (η ένδειξη στο κάτω µέρος ης οθόνης είναι: ΠΑΝ. 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΤΟΝ ∆ΙΟΡΙΣΕ Ο ΠΑΝ. ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑ Κ.Ε.Π. ΤΗΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ) Βλέπουµε την κ. Πατουλίδου να λέει τα εξής: «Τον εκπροσώπησε 
οπουδήποτε χρειάστηκε. Ο νοµάρχης δεν ήταν εκεί αλλά ήταν ο εκπρόσωπός του, ο 
κ. Πανάγος -έτσι τον ξέρουµε εµείς- Πανάγος Αναγνωστόπουλος». 
Εκφωνήτρια: Ο Παναγιώτης Ψωµιάδης µετά το ξέσπασµα του σκανδάλου έχει 
εξαφανιστεί από προσώπου γης.  
Βλέπουµε τον κ. Χατζησάββα-νοµαρχιακό σύµβουλο να λέει τα εξής: «Ίσως είναι 
ίδιον του χαρακτήρα του. Πάντα το έκανε αυτό. Όταν κάπου κάτι µυρίζει, 
εξαφανίζεται». 
∆ηµοσιογράφος: Θέλω να ρωτήσω αν κάποιος από την κυβέρνηση επικοινώνησε µε 
τον κ. Ψωµιάδη, γιατί ο κ. Ψωµιάδης δεν έχει απαντήσει µέχρι τώρα δηµοσίως ποιες 
ήταν οι σχέσεις που τον συνέδεαν µε τον Πανάγο.  
κ. Αντώναρος: ∆εν έχετε παρά να το κάνετε εσείς.  
Στις 2:41΄:07΄΄  καταγράφουµε τα ακόλουθα:  
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Ο. Τρέµη: Και έχει δηµιουργήσει αίσθηση Μανόλη η αποκάλυψη του MEGA, αυτή 
που κάναµε στην αρχή του δελτίου µας, ότι επικοινώνησε (ο Κωνσταντινίδης) λίγο 
πριν πάει να πάρει τη µίζα τηλεφωνικά µε τον ειδικό γραµµατέα του υπουργείου 
απασχόλησης. (η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 
MEGA ΓΙΑ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ-ΦΩΤΙΑ)  
Μ. Καψής: Τηλεφώνησε… 
Ο. Τρέµη: Την αναπαράγουν την είδηση και άλλα κανάλια εντωµεταξύ…  
Μ. Καψής: Η σωστή διατύπωση είναι τηλεφώνησε γιατί έχουµε τη δήλωση του 
Ευγένιου Παπαδόπουλου, του ειδικού γραµµατέα του υπουργείου του κ. Τσιτουρίδη, 
ο οποίος λέει τα εξής: «δηλώνω ρητά και κατηγορηµατικά ότι ουδεµία τηλεφωνική ή 
άλλη συνοµιλία είχα µε τον κ. Κωνσταντινίδη την 11η Σεπτεµβρίου όπως 
αναφέρθηκε. ∆ιευκρινίζω ότι τυχόν καταγραφή κλήσης αφορά προφανώς, λέει, σε 
αναπάντητη, αφού δεν ανταποκρίθηκα όπως δεν ανταποκρίνοµαι σε κλήσεις που 
δέχοµαι καθηµερινά. Οι επανειληµµένες προσπάθειες -εδώ είναι το ζουµί- του 
συγκεκριµένου κυρίου στο παρελθόν να διοριστεί σε οποιοδήποτε διοικητικό 
συµβούλιο και η συνεχής από µέρους του επιµονή προς το πρόσωπό µου δεν 
απέδωσαν. Πρέπει να σου πω Όλγα, ότι και ο Σάββας Τσιτουρίδης µιλώντας 
νωρίτερα µαζί του, µου είπε ότι όντως τηλεφώνησε ο κ. Κωνσταντινίδης στον 
Ευγένιο Παπαδόπουλο, δεν ανταποκρίθηκε, λέει, ο ειδικός γραµµατέας του 
υπουργείου… 
Ο. Τρέµη: Τώρα o κουµπάρος έγινε ο εν λόγω κύριος; Για να καταλάβουµε 
καταρχήν. Να τα λέµε όλα. Ο κουµπάρος έγινε ο εν λόγω κύριος;  
Μ. Καψής: ∆εν αρνήθηκε την κουµπαριά ο Σάββας Τσιτουρίδης. Ο «συγκεκριµένος 
κύριος» είναι διατύπωση του Ευγένιου Παπαδόπουλου. Πάντως παραµένει το 
ερώτηµα πως είναι δυνατόν µία ώρα πριν… 
Ο. Τρέµη: Πριν δε λέγαµε ότι ο κ. Τσιτουρίδης τον παρέπεµψε στον κ. Παπαδόπουλο 
επειδή ήταν πολύ φορτικός και τα λοιπά;  
Μ. Καψής: Στο παρελθόν, όχι την ίδια συγκεκριµένη µέρα… 
Π. Τσίµας: Όχι τη µέρα αλλά σας φαίνεται πειστικό ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος 
εµπλέκεται σε µια τέτοια ιστορία και πρόκειται σε µία ώρα να κάνει την κρίσιµη 
συναλλαγή να παίρνει τηλέφωνο τον ειδικό γραµµατέα του υπουργείου για να του 
υπενθυµίσει ότι εκτός από τη µίζα, θέλω και δουλειά;  
Ο. Τρέµη: Μπορεί να τηλεφώνησε και στον ΟΑΕ∆. ∆εν το ξέρουµε αυτό.  
Γ. Πρετεντέρης: Όχι. Εγώ θέλω να πω πάντως… Πρέπει να έχει δίκιο ο κ. 
Παπαδόπουλος, που λέει ότι ο άνθρωπος ζητούσε να τον διορίσουν σε διοικητικά 
συµβούλια και δεν τον διορίζανε. Γιατί είχανε διορίσει τον Πανάγο σε όλα τα 
διοικητικά συµβούλια και δεν είχε µείνει καµία θέση για τον Κωνσταντινίδη. Οπότε 
ευλόγως ο Κωνσταντινίδης διαµαρτυρότανε τηλεφωνικά λέγοντας γιατί στον Πανάγο 
δέκα διοικητικά συµβούλια, που είµαστε του ιδίου θηράµατος, και µένα µε έχετε στην 
απέξω; Είναι και αυτό µία εξήγηση για το τηλεφώνηµα. Έτσι;  
 
Κατά τη διάρκεια του ως άνω δελτίου ειδήσεων ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε ότι το 
έτος 2004 ο τότε Υπουργός Γεωργίας Σάββας Τσιτουρίδης διόρισε τον Παναγιώτη 
Αναγνωστόπουλο ως σύµβουλό του στο ως άνω Υπουργείο.  Βέβαιον είναι ότι η ως 
άνω αναφορά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια διότι ο Παναγιώτης 
Αναγνωστόπουλος δεν διορίστηκε σύµβουλος στον προαναφερθέν Υπουργείο από 
τον ως άνω Υπουργό.  Πρόκειται περί µεταδόσεως πληροφορίας άνευ προηγουµένου 
ελέγχου και του προσήκοντος αισθήµατος ευθύνης, µε αποτέλεσµα τον διασυρµό του 
προαναφερθέντος Υπουργού.  Για την εν λόγω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.   
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Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 17,5 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003, 
της εξ 193.422.393 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ 
32.107.234,59 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις 68/8.10.2002, 79/16.10.2002, 204/1.4.2003, 218/8.4.2003, 316/1.7.2003, 
330/22.7.2003, 344/29.7.2003, 352/23.9.2003, 371/11.11.2003, 373/11.11.2003, 
11/20.1.2004, 21/27.1.2004, 48/17.2.2004, 53/17.2.2004, 88/30.3.2004, 
134/11.5.2004, 151/25.5.2004, 169/9.6.2004, 183/22.6.2004, 250/3.8.2004, 
4/4.1.2004, 5/4.1.2005, 27/25.1.2005, 54/15.2.2005, 128/11.4.2005, 156/26.4.2005, 
167/10.5.2005, 187/17.5.2005, 192/24.5.2005, 251/29.6.2005, 252/29.6.2005, 
253/29.6.2005, 352/20.9.2005, 396/11.10.2005, 401/11.10.2005, 411/18.10.2005, 
478/5.12.2005, 479/5.12.2005, 4/4.1.2006, 167/3.4.2006, 174/4.4.2006, 237/9.5.2006, 
306/20.6.2006, 314/27.6.2006, 336/11.7.2006, 337/11.7.2006, 350/18.7.2006, 
391/29.8.2006, 459/10.10.2006, 499/10.11.2006, 509/14.11.2006, 4/9.1.2007, 
44/29.1.2007, 167/27.3.2007 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί 
στο ποσόν των 40.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης Χαραλάµπης 
και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να ήταν 
20.000 ευρώ, καθώς και η Εύη ∆εµίρη κατά την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να 
ήταν 80.000 ευρώ. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτρια του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL την διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 40.000 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 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, στην Λεωφ. 
Μεσογείων & Ρούσου 4, µε ΑΦΜ 094253918, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 

2. Του Ηλία Ευσταθίου Τσίγκα, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Ρούσου 4, µε 
Α.Φ.Μ. 013080402, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, ως ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ. και 
νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 8η Μαΐου 2007. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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