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          Σήµερα ηµέρα Τρίτη 13 Μαΐου 2008 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης ο 
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη,  Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας,  Κωνσταντίνος Τσουράκης 
και Κωνσταντίνος Αποστολάς.      
 

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
ALPHA ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 8η Απριλίου 2008. 

 
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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης 
και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του 
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 
 
ΙΙ.  Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο 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 µη 
δηµιουργούν σύγχυση.   
 
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. 
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Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού ALPHA του υποβληθέντος υποµνήµατος και 
της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία κεντρικών δελτίων ειδήσεων του σταθµού, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  
28/1/08    
Στάη:  … Λοιπόν.  Ιωάννα νοµίζω ότι σήµερα ήτανε µια µέρα καυτή στην 
Ευελπίδων και να πάρουµε ένα ένα τα στοιχεία τα σηµερινά µε τη σειρά.  Λοιπόν.  
Μου έλεγες πριν µπούµε στο στούντιο για να ξεκινήσουν οι ειδήσεις ότι αυτή η 
βδοµάδα µπορεί να ονοµαστεί βδοµάδα Κουκοδήµου.   
Μάνδρου:  Έτσι είναι. 
Στάη:  Πες µας λοιπόν γιατί µπορεί να ονοµαστεί βδοµάδα Κουκοδήµου, ποια είναι 
τα στοιχεία τα οποία θα αναδείξουν τον βουλευτή της Ν.∆. σε πρόσωπο το οποίο θα 
πρέπει να πει πολλά.   
Μάνδρου:  Κατ’ αρχήν είναι το γεγονός ότι αύριο είναι θέµα χρόνου να περάσει το 
κατώφλι του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις αν πράγµατι µεσολάβησε όπως λέει ο 
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος ή δεν µεσολάβησε, ανάµεσα στον ίδιον και στον 
προϊστάµενο του πρώην Σ.∆.Ο.Ε., για να καλυφθεί το θέµα του Θέµου Αναστασιάδη.  
Τα πεντέµισι εκατοµµύρια.  ∆εν θα περάσει µόνο το κατώφλι του ανακριτή.  Θα 
περάσει και το κατώφλι του εισαγγελέα.  Γιατί παράλληλα γίνεται και µία 
εισαγγελική έρευνα για το ίδιο θέµα.  ∆ύο καταθέσεις λοιπόν από τον Κώστα 
Κουκοδήµο, µία στον ανακριτή, µία στον εισαγγελέα. 
Στάη:  Και βεβαίως σ’ αυτές τις καταθέσεις Ιωάννα, θα πρέπει να διευκρινίσει τι 
ακριβώς είπε και γιατί έγινε αυτή η περίφηµη συνάντηση µε τον Μάκη 
Τριανταφυλλόπουλο και τον συνεργάτη του.  Και εδώ είναι ένα θέµα τώρα.  Ο 
συνεργάτης του Μάκη του Τριανταφυλλόπουλου είπε το όνοµα του κ. Κουκοδήµου.  
Και είπε ότι υπάρχει και ντοκουµέντο;  Πως έγινε αυτό; 
Μάνδρου:  Ναι.  ∆εν είχε απόρρητο.  ∆εν επικαλέστηκε κανένα απόρρητο όπως ο 
Μάκης Τριανταφυλλόπουλος ούτε καµία φιλία.  Ο συνεργάτης του Μάκη 
Τριανταφυλλόπουλου έδωσε κανονικά τον Κ. Κουκοδήµο και όχι µόνο τον έδωσε, 
είπε στον ανακριτή ότι έχει και στοιχεία.  Τι στοιχεία;  Ότι τον έχει ηχογραφήσει.  Ότι 
τον έχει γράψει.  Ότι τις µεταξύ τους συνοµιλίες τις έχει.  Έχει ντοκουµέντα δηλαδή 
που αποδεικνύει το ρόλο του Κώστα Κουκοδήµου σ’ αυτές τις υποθέσεις και σ’ αυτές 
τις συναντήσεις.  Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι αυτή η κατάθεση αυτού του συνεργάτη 
του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου είναι πάρα πολύ σηµαντική για τη συνέχεια της 
υπόθεσης Κώστας Κουκοδήµος – δικαιοσύνη. 
Στάη:  Κώστας Κουκοδήµος λοιπόν ο βουλευτής της Ν.∆., ο οποίος θα κληθεί να 
δώσει τις εξηγήσεις του και σε ανακριτή και σε εισαγγελέα όπως µας είπες. 
Μάνδρου:  Και θα έρχεται και δεύτερος. 
Στάη:  Αλλά υπάρχει και δεύτερος βουλευτής, ο οποίος Ιωάννα κατονοµάστηκε από 
τον συνεργάτη του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, από τον κ. Γκόλια στον ανακριτή 
σήµερα;  ∆ηλαδή τι είπε; 
Μάνδρου:  ∆εν κατονοµάστηκε, δεν κατονοµάστηκε, όµως έγινε η συγκεκριµένη 
αναφορά.  Είπε ότι και άλλος βουλευτής, τι είπε ο συνεργάτης του κ. 
Τριανταφυλλόπουλου.  Είπε ότι και άλλος βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος της 
Ν.∆. σαν τον κ. Κουκοδήµο, έπαιρνε κι αυτός όπως είπε το Νοέµβριο και ζητούσε 
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από τον ίδιο το συνεργάτη του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου διευκρινήσεις «µήπως 
έχετε παιδιά εκεί στην εκποµπή κάτι για τον κ. Κλαδά;». Χωρίς να δώσει 
περισσότερες λεπτοµέρειες αλλά όπως καταλαβαίνουµε άνοιξε την πόρτα και σε 
δεύτερο βουλευτή και θα δούµε ποια θα είναι η συνέχεια. 
Στάη:  Ιωάννα απ’ ότι µπορώ να αντιληφθώ, τώρα θα αρχίσει το παιχνίδι της 
κολοκυθιάς µε το ποιος είναι ο δεύτερος  
Μάνδρου:  Έτσι είναι. 
Στάη:  βουλευτής της Ν.∆.  
Μάνδρου:  Ακούγονται κάποια ονόµατα τα οποία βεβαίως  
Στάη:  Είναι δεδοµένο ότι θα ακουστεί και αυτό το όνοµα, είτε πλαγίως είτε 
καθέτως, και το ερώτηµά µας πλέον θα είναι από αύριο πως θα το χειριστεί η 
κυβέρνηση γιατί στην ιστορία του κ. Κουκοδήµου υπήρξαν πολλές αστοχίες και 
τελικά φτάσαµε στο σηµείο να αποκαλύπτεται ο κ. Κουκοδήµος αφού είχε ο ίδιος 
διαψεύσει ότι είχε υπάρξει τέτοια συνάντηση.  Λοιπόν.  Τώρα υπάρχει 
Μάνδρου:  Να προσθέσω εδώ Έλλη Στάη ότι σ’ αυτή την κατάθεση του συνεργάτη 
του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου έχει δοθεί µε πάρα πολλές λεπτοµέρειες αυτή η 
επιστολή η περιώνυµη που πήγε στην εκποµπή του πριν πάει στο µέγαρο Μαξίµου, 
όπου ο συνεργάτης του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου είπε ότι είχε στείλει άλλη στην 
αρχή, στη συνέχεια την άλλαξε κ.λ.π. 
(20:55) 
Στάη:  Λοιπόν, Ιωάννα, δύο είναι τα στοιχεία που µας έδωσες σήµερα.  
Κατονοµάστηκε ο κ. Κουκοδήµος στον ανακριτή, οπότε καλείται ο κ. Κουκοδήµος, 
αναφέρθηκε και δεύτερος βουλευτής της Ν.∆., µένει να δούµε ποιος είναι ώστε να 
κληθεί και αυτός και τώρα υπάρχουν και άλλα στοιχεία αυτής της πολύκροτης 
υπόθεσης γιατί ο συνεργάτης του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, όπως ακούσαµε και 
στο ρεπορτάζ, κατέθεσε και για το τι είχε συµβεί στο τηλεοπτικό κανάλι Mega.   
Μάνδρου:  Υπάρχει µια πληροφορία, η οποία βεβαίως και αυτή χωρίς όνοµα, δηλαδή 
δεν έχει κατονοµαστεί ο συνάδελφος, πάντως οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει, να το 
πούµε απλά, ∆ηµήτρης Καµπουράκης νούµερο 2 στο Mega. 
Στάη:  ∆ηλαδή; 
Μάνδρου:  ∆ηλαδή και κάποιος άλλος συνάδελφος για τον οποίο υπάρχει ηχητικό 
ντοκουµέντο ότι και κείνος λέει στη συζήτηση ότι στο Mega, στον τηλεοπτικό 
σταθµό Mega, όταν έγινε η επίσκεψη της 35χρονης, δεν ειπώθηκε προφορικά τι 
περιλαµβάνει το dvd, αλλά το δείξανε κιόλας.  Το είδαν. 
Στάη:  ∆ηλαδή Ιωάννα, κατέθεσε σήµερα στον ανακριτή λες ο κ. Γκόλιας ότι και 
άλλος δηµοσιογράφος από το Mega έχει καταγραφεί 
Μάνδρου:  Χωρίς όνοµα και χωρίς περισσότερες λεπτοµέρειες. 
Στάη:  Έχει καταγραφεί και υπάρχει ένα άλλο ηχητικό ντοκουµέντο όπου λέει ότι το 
είδαν το περίφηµο ροζ dvd.  Μάλιστα. 
Μάνδρου:  Ακριβώς. 
Στάη:  Λοιπόν.  Και επίσης υπάρχει και άρση τηλεφωνικού απορρήτου για τον Θέµο 
Αναστασιάδη;   
Μάνδρου:  Το έχει ζητήσει ο ανακριτής, δεν έχει βγει ακόµα το βούλευµα για να 
πούµε ότι έχει κινηθεί η διαδικασία. 
Στάη:  Λοιπόν.  Ιωάννα πολλές οι σηµερινές πληροφορίες, σ’ ευχαριστώ πάρα 
πολύ… 
Λεζάντες 
-«Και 2ο ντοκουµέντο: είδαν το dvd στο Mega» 
-Κατάθεση δείχνει και δεύτερο δηµοσιογράφο 
-«Ντοκουµέντο και για δεύτερο δηµοσιογράφο» 
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29/1/08   (15:53) 
Νικόλτσιου:  Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης 
Ζαχόπουλου.  Σήµερα στον ανακριτή κατέθεσε ο βουλευτής της Ν.∆. Κώστας 
Κουκοδήµος ενώ νωρίτερα είχε δώσει κατάθεση στην εισαγγελέα που ερευνά την 
καταγγελία του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου για την υπόθεση συναλλαγής σχετικά µε 
τα πεντέµισι εκατοµµύρια ευρώ.  Αιχµές για το χειρισµό της υπόθεσης Κουκοδήµου 
άφησε ο Υπουργός Άµυνας Βαγγέλης Μεϊµαράκης.  Ωστόσο, πριν δούµε όλες τις 
εξελίξεις αναλυτικά οφείλουµε να ξεκαθαρίσουµε ένα θέµα που σχετίζεται µε 
ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου για το οποίο ο Alpha δέχεται από χθες το βράδυ µία 
άδικη επίθεση από το Mega.  Ιωάννα καλό µεσηµέρι, είχες χθες µία πληροφορία την 
οποία µετέδωσες στο κεντρικό µας δελτίο.  Τι ακριβώς ειπώθηκε;   
Μάνδρου:  Η απάντησή µου Μαρία Νικόλτσιου ως δηµοσιογράφος που εργάζοµαι 
είκοσι δύο χρόνια στο ρεπορτάζ της δικαιοσύνης, είναι µόνο το ρεπορτάζ.  Και σ’ 
αυτό επιµένω και σήµερα.  Σύµφωνα λοιπόν µε τις πηγές µου που είναι αξιόπιστες 
και σύµφωνα µε τις πληροφορίες µου που είναι απόλυτα διασταυρωµένες, από την 
πρόοδο της ανάκρισης έχουν προκύψει στοιχεία ότι και άλλος δηµοσιογράφος του 
Mega, µε όσα έχει πει, επιβεβαιώνει τη θέση ότι όταν η τριανταπεντάχρονη 
επισκέφθηκε το Mega, δεν εξιστόρησε µόνον το περιεχόµενο του πολυσυζητηµένου 
dvd.  Αλλά ότι συγκεκριµένα στελέχη το είδαν και το διηγήθηκαν στους υπόλοιπους.  
Μάλιστα σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές τα στοιχεία αυτά αποδεικνύονται και µε 
ντοκουµέντα.  Από το ρεπορτάζ, που (µετά;) αυτό το ρεπορτάζ µετέδωσα εχθές από 
το κεντρικό δελτίο του Alpha, προκαλώντας όπως και συ είπες την έντονη αντίδραση 
του Mega για λόγους που εύκολα κανείς κατανοεί.  Το Mega οχυρώθηκε πρέπει να 
πω, πίσω από τη θέση διάψευσης του δηµοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια που 
κατέθεσε χθες στον ανακριτή.  Οι πληροφορίες µου όµως δεν στηρίζονται στην 
κατάθεση του κ. Γκιόλια αλλά σε στοιχεία από την πρόοδο των δικαστικών ερευνών.  
Ο συνάδελφος, στην κατάθεση του οποίου επικουρικά και µόνον αναφέρθηκα, 
διαψεύδει το σκέλος που τον αφορά.  Προσωπικά όµως επιµένω στο ρεπορτάζ µου, 
που αφορά την ουσία της υπόθεσης, και σύντοµα θα επιβεβαιωθεί.  Σε ότι αφορά τη 
δεοντολογία του Mega, το οποίο το ίδιο επικαλείται, έχω να πω τούτο.  Προσπάθησα 
να παρέµβω πέντε φορές στην εκποµπή του συναδέλφου Γιάννη Πρετεντέρη και δεν 
µου δόθηκε η δυνατότητα, το ίδιο έγινε και µε τις πρωινές εκποµπές του καναλιού.  
Αυτά προφανώς θα µου επιτρέψεις ένα σχόλιο, δεν έχουν σχέση µε τη δεοντολογία 
και µάλιστα απέναντι σε συναδέλφους.  Πολύ περισσότερο όταν το συγκεκριµένο 
κανάλι Μαρία Νικόλτσιου, θέλει να λέγεται και να είναι κανάλι κύρους.  Όσον αφορά 
τις άδικες επιθέσεις και στον πόλεµο λάσπης που επικαλείται, εγώ τουλάχιστον και το 
Alpha απαντά µόνο µε το ρεπορτάζ.   
Νικόλτσιου:  Ήσουν απολύτως σαφής.  Ιωάννα, σ’ ευχαριστώ. 
Λεζάντες 
-Άδικη επίθεση κατά τουAlpha 
-Στην επιχείρηση λάσπης απαντάµε µε ρεπορτάζ 
 
 
 
29/1/2008 19:54 
Στάη: …Παρόλα αυτά πριν δούµε τις εξελίξεις, οι οποίες είναι καταιγιστικές και 
σήµερα στο κοµµάτι αυτό που αφορά την ανακριτική πορεία της υπόθεσης του dvd 
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και βεβαίως έχουµε και τις εξελίξεις για τη µετά Χριστόδουλο εποχή, οφείλουµε να 
ξεκαθαρίσουµε ένα θέµα το οποίο σχετίζεται µε ένα ρεπορτάζ της Ιωάννας Μάνδρου 
για το οποίο ο Alpha δέχεται από χθες το βράδυ µεγάλη επίθεση από το Mega.  Το 
θέµα αυτό αφορούσε τις αποκλειστικές πληροφορίες που έχει η ρεπόρτερ µας Ιωάννα 
Μάνδρου για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης του dvd, καλησπερίζω την Ιωάννα. 
Μάνδρου:  Καλησπέρα. 
Στάη:  Και Ιωάννα νοµίζω ότι πρέπει να σε ακούσουµε γιατί είσαι κατηγορηµατική 
για τις χτεσινές σου πληροφορίες.   
Μάνδρου:  Έλλη Στάη να πούµε ότι µένουµε στο ρεπορτάζ και επιµένουµε σ’ αυτό.  
Τα στοιχεία που µεταδώσαµε και χθες είναι από πηγές αξιόπιστες και είναι 
διασταυρωµένα, τι λένε µε δυο λόγια: ότι η δικαστική έρευνα για την υπόθεση 
Ζαχόπουλου σ’ αυτή την έρευνα υπάρχουν πληροφορίες πως και άλλος 
δηµοσιογράφος του Mega απ’ όσα έχει πει, προκύπτει ότι όταν η τριανταπεντάχρονη 
επισκέφθηκε το κανάλι, δεν περιορίστηκε µονάχα να περιγράψει το επίµαχο dvd αλλά 
ότι κάποιοι ελάχιστοι το είδαν και το περιέγραψαν σε άλλους.  Αυτό το ρεπορτάζ 
µετέδωσα απ’ το χθεσινό δελτίο του Alpha και επιµένω και σήµερα, αυτό το 
ρεπορτάζ όπως είπες και συ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Mega, το Mega 
βέβαια στάθηκε σε µία διάψευση.  Του συναδέλφου του Σωκράτη Γκιόλια που 
αφορούσε µόνο το σκέλος της κατάθεσής του.  Όµως για την τεκµηρίωση του 
ρεπορτάζ µου, µόνο επικουρικά πρέπει να πω αναφέρθηκα στην κατάθεση αυτή, τα 
στοιχεία δεν προέρχονται από την κατάθεση Γκιόλια, όπως δόθηκε η εντύπωση, αλλά 
από τη δικαστική έρευνα την οποία παρακολουθούµε πλέον από δύο µήνες.  Και αυτό 
Στάη:  Ιωάννα θα σε ρώταγα γιατί δεν έχεις παρέµβει µέχρι στιγµής στο τηλεοπτικό 
σταθµό Mega, όπου δέχεσαι αυτήν την επίθεση. 
Μάνδρου:  ∆εν έχω παρέµβει γιατί δε µου δόθηκε η δυνατότητα.  Πρέπει να πω 
Έλλη Στάη ότι προσπάθησα πέντε φορές και επιµόνως να παρέµβω και να πω τις 
απόψεις µου στην εκποµπή του Γιάννη Πρετεντέρη, ενός συναδέλφου που και τον 
εκτιµώ και τον θαυµάζω, αλλά δεν κατέστη δυνατόν και το ίδιο προσπάθησα και 
σήµερα το πρωί και στις δύο ενηµερωτικές εκποµπές.  Βεβαίως τι σχέση έχει αυτό, η 
συµπεριφορά αυτή µε τη δεοντολογία, ας το κρίνει ο κόσµος, και µάλιστα από ένα 
κανάλι που θέλει να λέγεται ότι είναι κύρους και πιστεύουµε ότι είναι κύρους.   
Στάη:  Μάλιστα.  Εγώ δε θέλω να προχωρήσουµε σε κανένα σχόλιο που αφορά άλλο 
κανάλι Ιωάννα, εκείνο το οποίο θέλω να επαναλάβω, 
Μάνδρου:  Να συµπληρώσω Έλλη  
Στάη:  είναι ότι επιµένεις στην εγκυρότητα των πληροφοριών σου και βεβαίως αυτό 
απευθύνεται στους τηλεθεατές του Alpha, 
Μάνδρου:  Και να συµπληρώσω.  Να συµπληρώσω Έλλη Στάη ότι δεν είχαµε, από 
τον Alpha τουλάχιστον, ούτε σε πόλεµο µπαίνουµε µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
ούτε είχαµε κάποια πρόθεση να θίξουµε 
Στάη:  Εννοείται αυτό. 
Μάνδρου:  ανθρώπους από το Mega ή από άλλο κανάλι, εµείς κάνουµε ρεπορτάζ, 
λέµε την αλήθεια, κάνουµε τη δουλειά µας και µένουµε µόνο σ’ αυτό. 
Στάη:…Λοιπόν, το µόνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο Alpha είναι τελείως έξω 
από την υπόθεση του dvd και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι.  Και ο Alpha 
και προσωπικά εγώ είµαστε εντελώς απέξω.  Τα στοιχεία που µεταδίδει η Ιωάννα 
Μάνδρου είναι ρεπορτάζ.  Και το ρεπορτάζ της Ιωάννας, όπως και η ίδια µας 
διαβεβαιώνει, είναι κάτι το οποίο θα αποδειχτεί η αλήθεια του από το ανακριτικό 
υλικό.  Έτσι δεν είναι Ιωάννα; 
Μάνδρου:  Βεβαίως.   
Στάη:  Πότε θα δοθεί το ανακριτικό υλικό;   
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Μάνδρου:  Κοντός ψαλµός αλληλούια.  Θα λέγαµε σε δέκα, δεκαπέντε µέρες το 
πολύ;  Τίποτα δε µένει κρυφό από τις δικογραφίες που σχηµατίζονται, για µικρότερες, 
µεγάλες ή µεγαλύτερες υποθέσεις και συγκεκριµένα και γι’ αυτήν.   
Στάη:  Μάλιστα.  Λοιπόν.  Νίκο. 
Κακαουνάκης:  Συµφωνώ µ’ αυτά που είπες, πιστεύω ότι δε χρειάζεται η κ. 
Μάνδρου την υπεράσπισή µου, δεν πρέπει να ενοχοποιούµε το ρεπορτάζ, περνάµε 
κρίση µεγάλη σαν επάγγελµα, είναι γεγονός κ. Στάη ότι πολλές πηγές είναι θολές, 
κακά τα ψέµµατα, και πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ προσεκτικοί, 
επαναλαµβάνω, και ψύχραιµοι.   
Στάη:  Ναι.  Είµαστε ψύχραιµοι.  Εµείς είµαστε πολύ ψύχραιµοι.   
Κακαουνάκης:  Εγώ θα επαναλάβω αυτό που έχω πει, ότι µ’ έχει τιµήσει και τιµώ το 
Mega, τι ήθελε τις αγωγές, δεν µπορώ να το καταλάβω, δεν έχουµε διαφορές ούτε θ’ 
ανοίξουµε µε το Mega, η µόνη µας διαφορά και είναι γεγονός αυτό, το βλέπει ο 
κόσµος, ότι αυτοί έχουνε σχόλια και µεις έχουµε ρεπορτάζ.  Αυτά. 
Στάη:  Μάλιστα.  Γιώργο Κύρτσο. 
Κύρτσος:  Εγώ απορώ που διαµαρτύρεται η κ. Μάνδρου που δεν της δώσανε την 
ευκαιρία, εµένα µ’ έχουν κόψει απ’ το Mega απ’ το 2002.  Εποµένως είµαι παλιός σ’ 
αυτήν την κατηγορία των κοµµένων ή τέλος πάντων σ’ αυτούς που δεν προσφέρεται 
ελεύθερο βήµα.  Θεωρώ ότι το Mega σ’ αυτή τη φάση και µε τα εσωτερικά του 
προβλήµατα δε, δεν είναι σε θέση 
Κακαουνάκης:  Γιατί είχες πρόβληµα και έπρεπε να σε βάλουν εάν δεν έχεις 
πρόβληµα; 
Στάη:  Γιώργο, ειλικρινά δε θέλω προσωπικά να µπούµε σε κανένα σχόλιο για 
κανένα κανάλι.  Είπα µόνο µία φράση, ότι ο Alpha είναι ένα κανάλι που έχει µείνει 
εντελώς απέξω από την υπόθεση του dvd, θα παραµείνει απέξω, θα µείνει στο 
ρεπορτάζ του και θα παραµείνει και ψύχραιµο. 
Κύρτσος:  Σύµφωνοι.  Αυτό είναι το σχόλιο του Alpha. 
Κακαουνάκης:  Θα πρέπει όµως να επιµείνουµε όλοι ότι πολλές πηγές είναι θολές. 
Κύρτσος:  Ναι.  Λοιπόν αυτό είναι το σχόλιο, γι’ αυτό 
Στάη:  Καλά αυτό είναι δεδοµένο γι’ αυτό και το σήµα κατατεθέν 
Κακαουνάκης:  Έτσι. 
Στάη:  είναι ότι γίνεται ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ αποδεικνύεται στην πράξη. 
Κακαουνάκης:  Και θέλει µεγάλη προσπάθεια.   
Στάη:  Το αποδεικνύουν τα γεγονότα. 
Κύρτσος:  Εσείς κάνατε το σχόλιο του Alpha, κυρία Στάη, εγώ κάνω το σχόλιο του 
Κύρτσου, και ο Κύρτσος λέει ότι είναι απ’ το 2002 κοµµένος απ’ το Mega.  Για 
λόγους που αυτοί ξέρουνε και αυτό δεν έχει σχέση µε τη δεοντολογία τη 
δηµοσιογραφική.   
Στάη:  Ωραία. 
Κύρτσος:  Τους προκαλώ αν θέλουνε να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, είµαι 
ανοιχτός στο διάλογο, θεωρώ όµως ότι καλύτερα τα κανάλια να δίνουνε τη µάχη των 
ιδεών και τη µάχη των 
Κακαουνάκης:  Σε βλέπω (πάλι;) 
Στάη:  Να µην το χάσουµε το Γιώργο τον Κύρτσο τώρα γιατί νοµίζω ότι πρέπει, ότι 
πρέπει 
Κακαουνάκης:  Σε βλέπω στον Καµπουράκη. 
Στάη:  Νοµίζω ότι πρέπει να χαµογελάµε κιόλας γιατί αυτοί 
Κύρτσος:  Προφανώς χαµογελώ.  Πέντε χρόνια χαµογελώ. 
Κακαουνάκης:  Ψυχραιµία. 
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Στάη:  γιατί αυτοί οι οποίοι έχουν αίσθηση του χιούµορ έχουνε και καθαρότητα στη 
σκέψη.   
Κύρτσος:  Εγώ είµαι υπέρ της µάχης των ρεπορτάζ, της άµιλλας των ρεπορτάζ και 
της µάχης των ιδεών, αυτά ανεβάζουν τα µέσα ενηµέρωσης και όχι υπέρ της µάχης 
των καναλιών.  
Στάη:  Λοιπόν.  Επειδή µένουµε σταθερά απέξω απ’ αυτή την υπόθεση και 
µπαίνουµε µέσα µόνο στο ρεπορτάζ, να δούµε τις εξελίξεις οι οποίες είναι όπως 
είπαµε πολλές,… 
Λεζάντες:  
-Άδικη επίθεση κατά του Alpha 
-Στον «πόλεµο λάσπης» ο Alpha απαντά µε ρεπορτάζ 
 
Κατά την διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της 28.1.2008, η προστηθείσα  
από τον τηλεοπτικό σταθµό δηµοσιογράφος αναφέρθηκε σε δήθεν κατάθεση ενώπιον 
του ανακριτού, του δηµοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια κατά την οποία στελέχη του 
τηλεοπτικού σταθµού MEGA είχαν δει το επίµαχο DVD στο οποίο εικονιζόταν ο 
τέως Γενικός Γραµµατεύς του Υπουργείου Πολιτισµού, µε υπάλληλο της αυτής 
υπηρεσίας.  ΄Όµως ο εν λόγω δηµοσιογράφος, διέψευσε ότι η κατάθεσή του είχε το 
προαναφερθέν περιεχόµενο.  Εποµένως η ως άνω πληροφόρηση του κοινού από τον 
τηλεοπτικό σταθµό ήταν ανακριβής,  γι΄ αυτό πρέπει να επιβληθεί η διοικητική 
κύρωση του προστίµου. Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος Ιωάννης Λασκαρίδης και ο 
Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης κατά τους οποίους, ενόψει του ότι η 
δηµοσιογράφος κατά το µεσηµβρινό  και το κεντρικό δελτίο της εποµένης ηµέρας 
αποσαφήνισε το περιεχόµενο της ως άνω ειδήσεως και διόρθωσε την ανακρίβεια, έχει 
εφαρµογή η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του Π.∆/τος 77/2003 και δεν θα πρέπει να 
επιβληθεί καµιά διοικητική κύρωση.   Μειοψήφησε επίσης εκ των µελών η ΄Ιρις 
Αυδή – Καλκάνη, κατά την οποία θα έπρεπε να επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η 
διοικητική κύρωση της συστάσεως. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 14,1 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα κατά την τηλεοπτική περίοδο 2006-
2007, της εξ 134.843.233 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2006, του εξ 
28.370.985.524. δραχµών  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις  201/2002, 203/2002, 214/2002, 4/2002, 68/2002, 78/2002, 91/2002, 
108/2002, 114/2002, 127/8.1.2003, 207/1.4.2003, 219/8.4.2003, 328/22.7.203, 
335/22.7.2003, 336/22.7.2003, 387/2.12.2003, 393/10.12.2003, 409/23.12.2003, 
10/20.1.2004, 17/27.1.2004, 126/6.5.2004, 188/22.6.2004, 245/27.7.2004, 
246/27.7.2004, 317/2.11.2004, 348/16.11.2004, 406/21.12.2004, 95/22.3.2005, 
11/5.4.2005, 125/11.4.2005, 126/11.4.2005, 127/11.4.2005, 139/12.4.2005, 
155/26.4.2005, 164/10.5.2005, 216/13.6.2005, 263/5.7.2005, 326/6.9.2005, 
355/20.9.2005, 370/20.9.2005, 415/18.10.2005, 431/25.10.2005, 455/15.11.2005, 
480/5.12.2005, 481/5.12.2005, 514/20.12.2005, 10/4.1.2006, 51/31.1.2006, 
61/1.2.2006, 93/21.2.2006, 124/16.3.2006, 192/11.4.2006, 194/11.4.2006, 
202/18.4.2006, 203/18.4.2006, 227/8.5.2006, 228/8.5.2006, 265/30.5.2006, 
266/30.5.2006, 288/6.6.2006, 297/13.6.2006, 298/13.6.2006, 299/13.6.2006, 
308/20.6.2006, 309/20.6.2006, 316/27.6.2006, 322/4.7.2006, 323/4.7.2006, 
324/4.7.2006, 351/18.7.2006, 353/18.7.2006, 385/1.8.2006, 386/1.8.2006, 
387/1.8.2006, 388/1.8.2006, 390/28.8.2006, 427/12.9.2006, 434/19.9.2006, 
461/10.10.2006, 467/10.10.2006, 493/7.11.2006, 494/8.11.2006, 495/8.11.2006, 
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498/10.11.2006, 588/28.12.2006, 5/9.1.2007, 41/29.1.2007, 56/5.2.2007, 
86/13.2.2007, 136/13.3.2007, 228/8.5.2007, 238/15.5.2007, 344/19.6.2007, 
442/1.8.2007, 500/16.10.2007, 534/13.11.2007, 70/5.2.2008, 135/13.3.2008 
158/18.3.2008, 161/18.3.2008, 225/6.5.2008, 226/6.5.2008 διάφορες κυρώσεις, το εν 
λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των 15.000 ευρώ.   
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
Α.Ε ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού µε το διακριτικό τίτλο ALPHA 
CHANNEL τη διοικητική κύρωση του προστίµου των 15.000 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 ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. που εδρεύει στην 

Αθήνα, στο 40,2 χιλιόµετρο Αττικής Οδού ΣΕΑ 1 Μεσογείων-Παιανία, µε 
ΑΦΜ 094438520, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 

2. Του  Γεώργιου Σουβατζή του Χαραλάµπους, κατοίκου Παιανίας Αττικής, στο 
40,2ο χλµ της Αττικής οδού, µε ΑΦΜ 022318742 ∆.Ο.Υ. Αγ.Στεφάνου, ως 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 
     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 13η Μαΐου  2008. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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