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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 30 Μαΐου 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 .   

 
 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την υπό 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 16η Μαΐου 2006. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει 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 νεότητος ενώ εξάλλου κατά το άρθρο 
9 παραγρ. 1 του Συντάγµατος, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι 
απαραβίαστη.  
 
II. Τα άρθρα 5 παραγρ. 1 και 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. 
 
ΙΙΙ. Τα άρθρα 6 παρ. 3 και 8 παρ. 1 εδαφ. β  του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα οποία δεν 
επιτρέπεται η  µετάδοση εικόνων που έχουν ληφθεί χωρίς προειδοποίηση µε χρήση 
κρυφής κάµερας ενώ η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών πρέπει να γίνεται µε 
θεµιτά µέσα. 
 
ΙV.Τα άρθρα 6 παρ. 2 και 3 και 8 παρ. 1 του Π.∆/τος 77/2003, κατά τα οποία δεν 
επιτρέπεται να καταγράφονται και δηµοσιοποιούνται συνοµιλίες πολιτών χωρίς την 
άδειά τους, ενώ εξάλλου η συλλογή πληροφοριών πρέπει να γίνεται µε θεµιτά µέσα. 
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V.Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 
 

Αιτιολογικό 

 
Εκ των στοιχείων του φακέλου και των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Α.Ε. ιδιοκτήτριας του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού ALPHA του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής, προέκυψαν τα 
ακόλουθα: Κατά την 11.1.2006 διαρκούσης της εκποµπής «ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ», 
µεταδόθηκαν τα εξής:  
Παρουσιαστής: κ. Νίκος Ευαγγελάτος  
Καλεσµένοι: κ.κ. Χρύσπα, τραγουδίστρια, Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ιδιοκτήτης 
νυχτερινών κέντρων, Γιώργος Λεµπέσης, τραγουδιστής, Γιάννης Μαγκριώτης, 
βουλευτής, Νίκος Αγγελίδης, δηµοσιογράφος, Παναγιώτης Ψωµιάδης, Νοµάρχης 
Θεσσαλονίκης (σε απευθείας σύνδεση από Θεσσαλονίκη) . 
Σήµανση: Κατάλληλο – επιθυµητή η γονική συναίνεση. 
∆ιάρκεια σήµανσης: ∆ύο λεπτά στην αρχή του προγράµµατος και ένα λεπτό µετά 
από κάθε διακοπή για διαφηµιστικό διάλειµµα.  
Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος προβάλλονται συνολικά …βίντεο µε πλάνα από 
διάφορους χώρους εστιάσεως. Η κακή ποιότητα των πλάνων ως προς την εικόνα και 
τις γωνίες λήψης προδηλώνει / καταδεικνύει τη χρήση κρυφής κάµερας.  Τα πρόσωπα 
των θαµώνων και των λοιπών ατόµων που παρουσιάζονται σε ορισµένα πλάνα είναι 
καλυµµένα µε ηµιδιαφανές πλαίσιο. Οι φωνές που ακούγονται είναι ευδιάκριτες και 
δεν έχουν υποστεί καµία αλλοίωση.  
Αφού ο κύριος Ευαγγελάτος καλησπερίζει τους τηλεθεατές προλογίζει τα θέµατα της 
εκποµπής και αναφέρεται και στο ζήτηµα της διακίνησης νοθευµένων ποτών. 
Νίκος Ευαγγελάτος: Θα δείτε και κάτι άλλο το οποίο είναι εξίσου σοβαρό µε τους 

ξηρούς καρπούς: Τι γίνεται µε τα ποτά µπόµπες. Και αυτό δεν το πολυείπαµε 
µέχρι τώρα, το φυλάξαµε, γιατί υπήρχαν αρκετοί λόγοι να το κάνουµε. Θα δούµε, 
λοιπόν, αν υπάρχουν ποτά-µπόµπες στη νύχτα, σε ποια έκταση, σε ποιο βαθµό και 
τι βλάβες µπορούν να προξενήσουν στην υγεία. Αυτά σαν αρχή. Πάµε να πάρουµε 
µια πρώτη µικρή γεύση από όσα θα παρακολουθήσετε τις επόµενες δύο ώρες. 

Εν συνεχεία προβάλλεται σύντοµο σχετικό βίντεο. 
Σε λίγο στις «Αποδείξεις» 
Πως βγαίνουν τα «µαύρα» κέρδη της νύχτας 
Ληγµένα αναψυκτικά στα ποτά 
(…) Τα µυστικά της νυχτερινής διασκέδασης 
∆ιακοπή για διαφηµίσεις  
Τέλος διαφηµίσεων και επιστροφή στο στούντιο 
έχουν βάλει κρυφή κάµερα στο αυτοκίνητο για να καταγράψουν τις κινήσεις του 
παρκαδόρου όταν είναι µέσα στο αυτοκίνητο 
Νίκος Ευαγγελάτος: Αφήσαµε λοιπόν µια κάµερα µέσα στο αυτοκίνητο, όπως είχαµε 

αφήσει και στο πρώτο και διαπιστώσαµε ότι ο συγκεκριµένος παρκαδόρος έλεγχε 
το αυτοκίνητό µας.  
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«ΕΡΕΥΝΑ οι απάτες στα νυχτερινά κέντρα» 
00:17 
Σπηκάζ: Μία από τα ίδια και σε µια άλλη µεγάλη πίστα στην οδό Πειραιώς. Εκεί, 

λέγαµε στην αρχή, θα είναι οι παρκαδόροι πιο υπεύθυνοι. Για καλό και για κακό, 
όµως, αφήσαµε µέσα στο αυτοκίνητο και την κάµερα.  

Νίκος Ευαγγελάτος: Το ρεπορτάζ που θα δείτε τώρα έχει να κάνει µε ένα µπαρ. Η 
εκποµπή δεν έχει να κάνει µόνο µε τα µπουζούκια, έχει να κάνει µε όλη τη 
νυχτερινή διασκέδαση. Είναι ένα µπαρ στην περιοχή των Αµπελοκήπων αυτό που 
θα δείτε. Τι διαπιστώσαµε εδώ. Το πρώτο κοµµάτι που έχει να κάνει µε τα 
νοθευµένα ποτά. Εδώ είναι η πιο εύκολη, η πιο χαλαρή εκδοχή του. Ληγµένα 
αναψυκτικά. Φαίνεται λοιπόν ότι αρκετά νυχτερινά κέντρα είναι οι αποδέκτες των 
ληγµένων αναψυκτικών. Όπως ξέρετε τα αναψυκτικά έχουν ηµεροµηνία λήξης. 
Όταν λοιπόν από τα σούπερ µάρκετς ή από τα καταστήµατα που τα αγοράζουµε 
λήξουν, διοχετεύονται σε νυχτερινά κέντρα. Γιατί συµβαίνει αυτό; Μα για έναν 
πολύ απλό λόγο: Όταν πας σε ένα νυχτερινό κέντρο και ζητήσεις ένα ουϊσκι µε 
κόκα κόλα δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να κάτσεις να δεις την ηµεροµηνία λήξης 
του αναψυκτικού. Είναι λοιπόν ιδανικός τόπος για να διοχετευθούν τα ληγµένα.  

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Αυτό µα την Παναγία, πρώτη φορά το ακούω. ∆εν 
περίµενα ότι σερβίρουµε και ληγµένα αναψυκτικά γαµώ το κέρατό µου. 

Νίκος Ευαγγελάτος: Πρώτον, µη βρίζετε.(…) ∆εύτερον, επειδή ο κύριος 
Παπαργυρόπουλος δεν το έχει ξαναδεί, να το δούµε µαζί και να το δει και 
αυτός.(…) Μάλιστα θα δείτε και το κόλπο. Επειδή δεν είναι µία περίπτωση και το 
ξέρουν και το κάνουν συνειδητά, τα αναψυκτικά µπαίνουν κάτω από τον πάγκο 
της µπάρας του µπαρ.  

00:29  
Επιµέλεια: ΕΛΕΝΗ ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ 
Ρεπορτάζ: ΝΑΣΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
Μοντάζ: ΧΑΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ 
Στην οθόνη αναγράφονται διαδοχικά τα ακόλουθα: 
«Υπάρχει κόλπο!» 
«Παντού χτυπά η επιδηµία των ληγµένων!» 
«Μη τους δει ο πελάτης!» 
«Αρκεί να µην τους πειράξει!» 
«Η παραπλάνηση της κανάτας» 
«Να κάνουν µεγάλο τζίρο!» 
«Ληγµένες οι κόκα κόλες!» 
«Έχουν λήξει 6 ηµέρες!» 
κρυφή κάµερα σε µπαρ και προβολή σχετικού ρεπορτάζ.  
00:32 
Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο. 
00:33 
∆ιακόπτοντας τον κύριο Λεµπέση που σχολιάζει το βίντεο για τα ληγµένα 
αναψυκτικά, ο κύριος Ευαγγελάτος αναφέρει: 

Ποτά µπόµπες. Κυκλοφορούν ποτά µπόµπες τη νύχτα;  
Γιώργος Λεµπέσης : Εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ δεν είµαι και πότης.  
Νίκος Ευαγγελάτος: Θα ρωτήσω τον κύριο Παπαργυρόπουλο. Στους ελέγχους που 

έγιναν πέρυσι το καλοκαίρι  στα νυχτερινά µαγαζιά σε τι ποσοστό βρέθηκαν ποτά-
µπόµπες; 

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: ∆εν το ξέρω. Ότι θα βρεθήκανε, µπορεί να βρεθήκανε.  
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Νίκος Ευαγγελάτος: Σας το λέω µε στοιχεία του Σ∆ΟΕ, υπήρχαν περιπτώσεις που [το 
ποσοστό] άγγιζε το 100%.  

Αργύρης Παπαργυρόπουλος: ∆εν το δέχοµαι µε τίποτα. 
Νίκος Ευαγγελάτος: Έλεγχοι του κράτους είναι! Η µπόµπα σύννεφο. Να δείτε που 

βρήκαµε και εµείς. Πάµε, λοιπόν, στα ποτά µπόµπες; Πάµε να τα δούµε. 
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Αυτό είναι πολύ βασικό, οι µπόµπες. 
Νίκος Ευαγγελάτος: Είναι τεράστιο θέµα και είναι το πιο σοβαρό γιατί έχει να κάνει, 

κύριε Λεµπέση, µε το άλλο πρωί. Τότε που ξυπνάς και έχεις το κεφάλι κουδούνι. 
Γιάννης Μαγκριώτης: Το ερώτηµα πρέπει να είναι εάν υπάρχουν µαγαζιά που δεν 

προσφέρουν µπόµπες.  
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Υπάρχουν πολλά µαγαζιά, όλα τα µαγαζιά που ξέρω 

εγώ δεν προσφέρει κανένας µπόµπες. 
(…) 
Νίκος Ευαγγελάτος: Εµείς ψάξαµε και βρήκαµε ποτά µπόµπες. Και τα βρήκαµε πάρα 

πολύ εύκολα. Θα ακούσετε, λοιπόν, έναν κύριο ο οποίος έχει και µια επαφή µε 
τον χώρο της διαφήµισης µεταξύ άλλων. Κουβέντα στη κουβέντα το αποκαλύπτει, 
έχουµε πάει µιληµένοι, ότι η άλλη του δουλειά είναι να φέρνει από την Ιταλία, που 
υπάρχει το κέντρο, ποτά µπόµπες και να τα διοχετεύει στα νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης. Μας εξηγεί και µας προτείνει να συνεργαστούµε µαζί του, τα κέρδη 
είναι τεράστια, µας κάνει την ανάλυση που θα την παρακολουθήσετε, µας λέει 
πολύ απλά ότι το κύκλωµα είναι πάρα πολύ εκτεταµένο, ότι λέει αυτός επί λέξη, 
προφανώς για να µας πείσει , δεν το πιστεύουµε, ότι όλοι µπόµπες σερβίρουνε και 
λέει και την χαρακτηριστική ατάκα, σιγά µην καταλαβαίνει ο καθένας τι πίνει και 
ειδικά αν πιει το πρώτο καλό τι πίνει το δεύτερο, το τρίτο ή το τέταρτο. Θα δείτε 
το πρώτο κοµµάτι και µετά θα πάµε και στο ζουµί, γιατί αγοράσαµε ποτά µπόµπες 
και µάλιστα πάρα πολύ εύκολα. 

00:35 
Έναρξη προβολής σχετικού βίντεο. 
Ρεπορτάζ: ΜΠΕΤΤΥ ΓΙΑΝΝΑ 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΦΟΥΛΗ 
Εικόνες από µπαρ;  
Άνω δεξιά στην οθόνη αναγράφεται «ΜΠΟΜΠΕΣ»….ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
Οι συνοµιλίες είναι υποτιτλισµένες: 
- Όλα τα ποτά βγαίνουν µπόµπα! 
- Όλα τα ποτά. Στο ξαναλέω και πάλι. 
Στο κέντρο της οθόνης αναγράφεται: «Όλα µπόµπες!» 
- Άµα πιεις δύο από τη µπόµπα έχεις ξεφύγει τελείως! 
- Μην πεθάνουµε και τον κόσµο. Αµαρτία είναι. 
Στο κέντρο της οθόνης αναγράφεται «Βόµβες οι… µπόµπες!» 
Εγώ µόλις στα παραδώσω καθάρισα! 
Στο κέντρο της οθόνης αναγράφεται: «Το κύκλωµα της νοθείας!» 
- Εγώ δίνω σε κάβες! Έχω ένα ευρώ κέρδος στο κάθε κιβώτιο.  

Σπηκάζ: όπως καταλάβατε, δεν µιλάµε µε όποιον και όποιον. Συνοµιλητής µας είναι 
ένας γνωστός επιχειρηµατίας από το χώρο της διαφήµισης που παράλληλα διοχετεύει 
στην αγορά νοθευµένα ποτά. Το κυνήγι του εύκολου χρήµατος, βλέπετε! 
Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφεται: Επιχειρηµατίας-λαθρέµπορος! 
Τα µυστικά του κυκλώµατος! 
Κουβέντα στη κουβέντα, ο συνοµιλητής µας πρότεινε να συνεργαστούµε. Να πως 
- θα σου φέρω ένα κιβώτιο να δεις πως είναι. Το τι θα βγάλετε, είναι δικό σας 

θέµα. Το πόσο θα πουλήσετε είναι δικό σας! 
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∆ε θέλαµε και πολύ. Άλλωστε ήταν µια καλή ευκαιρία να µάθουµε τα µυστικά του 
κυκλώµατος. 
Στο κάτω µέρος της οθόνης αναγράφεται: Στα άδυτα του κυκλώµατος! 
Πως δηλαδή λαθρέµποροι έχουν γεµίσει την αγορά µε νοθευµένα ποτά.  Ας πάρουµε 
λοιπόν τα πράγµατα µε τη σειρά, ξεκινώντας από το δροµολόγιο. 
-από Ιταλία έρχονται αυτά; 
-Μπράβο! 
Μπόµπες…Ιταλικές! 
Τα νοθευµένα ποτά λοιπόν έρχονται από την Ιταλία. Τώρα για το πώς έρχονται… 
- τι σε ενδιαφέρει εσένα; Εσύ τη µέρα που θα έχουµε ραντεβού θα έρθεις στον 
Ασπρόπυργο, θα φορτώσεις και θα φύγεις.  
Ε, µη τα θέλουµε και όλα. Κάποια πράγµατα δε λέγονται µε τίποτα. Και µετά το 
δροµολόγιο ας περάσουµε στο τιµολόγιο για να καταλάβετε πως η αγορά µόνο τυχαία 
δεν έχει γεµίσει µε …µπόµπες.  
Η… αλυσίδα των νοθευµένων! 
Εγώ δίνω σε κάβες. Έχω ένα ευρώ κέρδος στο κάθε κιβώτιο! Είναι 48 ευρώ η κούτα! 
Εδώ ακριβώς ας σταθούµε λίγο.  
Κάνουν υπολογισµούς και καταλήγουν ότι το ένα µπουκάλι κοστίζει 4 ευρώ. 
Οι πιο πολλές κάβες, τα 4[ευρώ] τα πουλάνε στους επιχειρηµατίες 10[ευρώ]. Ο 
επιχειρηµατίας ξέρει ότι δίνει 10 και ξέρει ότι είναι δεύτερη ποιότητα.  
Ο επιχειρηµατίας ξέρει αλλά γιατί να αντιδράσει; Όπως ακούσατε αγοράζει δέκα 
ευρώ το µπουκάλι και στη συνέχεια το πουλάει από ογδόντα µέχρι διακόσια ευρώ. 
Ανάλογα το µαγαζί. 
Προβάλλουν και σχετική κάρτα στην οθόνη για να συνοψίσουν.  
«Οι µπόµπες… συµφέρουν!» 
Και φτάσαµε στο κρίσιµο σηµείο. Στις αντοχές του ανθρώπινου οργανισµού.  
-Άµα πιεις δύο από τη µπόµπα έχεις ξεφύγει.  
Αυτά είναι τα όρια. Όχι όµως για όλες τις µπόµπες. Τι εννοούµε; Μπόµπα από 
µπόµπα διαφέρει. Υπάρχουν δύο διαφορετικές ποιότητες µετά το καθαρό ποτό.  
«2 ποιότητες…νοθευµένων ποτών!!» 
Πρώτη ποιότητα είναι το µη νοθευµένο ποτό. Εµείς θα ασχοληθούµε µε τις άλλες 
δύο. Ας ξεκινήσουµε λοιπόν από την Τρίτη.  
- η Τρίτη είναι για να µεθύσεις κάποιον. Μην πεθάνουµε τον κόσµο, αµαρτία 

είναι! 
Όπως καταλάβατε η Τρίτη ποιότητα δεν είναι µπόµπα αλλά βόµβα. 
(…)  
- η δεύτερη ποιότητα, πίνεις δύο ποτά και φτιάχνεις το κέφι σου δηλαδή πιο 

γρήγορα από το καθαρό.  
Για να συνοψίσουµε λοιπόν. Μέσα σε µισή ώρα µάθαµε ότι τα νοθευµένα ποτά 
έρχονται από την Ιταλία ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές ποιότητες, ότι όλοι όσοι 
εµπλέκονται θησαυρίζουν και ότι οι καταναλωτές δε µπορούν να καταλάβουν τι 
πίνουν. Ποιος λοιπόν να αντιδράσει; Οι καταναλωτές που αγνοούν ή µήπως το 
κύκλωµα που θησαυρίζει;  
 «οι µπόµπες ξεγελάνε τους πελάτες» 
 00:41  
Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο. 
Νίκος Ευαγγελάτος: Το πράγµα αρχίζει και σοβαρεύει.  
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Αυτός είναι εγκληµατίας. Πρέπει να φεύγει αύριο ο 

εισαγγελέας να τον κλείσει µέσα. Είναι παλιοτόµαρο και εγκληµατίας. 
Θέλω να  
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00:41 στο σηµείο αυτό διακόπτεται η ροή του προγράµµατος επί µερικά 
δευτερόλεπτα.  
Νίκος Ευαγγελάτος: Μπόµπα είναι και όλο το παιχνίδι γίνεται κάτω απ’ το τραπέζι. 

∆είτε το ξανά. Είναι η µαρτυρία του ανθρώπου που όπως θα δείτε στην πορεία 
µας έφερε µπόµπες. Έτσι; ∆εν είναι στα λόγια µόνο. Το επόµενο βίντεο είναι να 
µας παραδίδει ποτά.  

Ανακεφαλαιώνει για το κόστος της διακίνησης 
Νίκος Αγγελίδης: Και ο δεύτερος (Κάβα) ξέρει ότι είναι µπόµπα αυτό που αγοράζει. 
Νίκος Ευαγγελάτος: µα όλοι το ξέρουνε. Σκεφτείτε µόνο ότι πάει και αγοράζει δέκα 

ευρώ το µπουκάλι. Ξέρει τι αγοράζει.  
Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Μα τόσο κάνει το µπουκάλι. Η κανονική του τιµή αυτή 

είναι. Εν τέλει ή γνήσιο, ή µπόµπα είναι η ίδια τιµή.  
Παναγιώτης Ψωµιάδης: το µεγαλύτερο ποσοστό των µεγάλων νυχτερινών κέντρων 

αποκλείεται να πουλάει ποτά µπόµπες. Πουλάνε, πιστεύω, κάποια καταστήµατα 
περιφερειακά και καταστήµατα νυχτερινά σε εθνικούς ή επαρχιακούς δρόµους. 

Νίκος Ευαγγελάτος: Πρέπει απλώς να θυµίσω ότι στους ελέγχους του Σ∆ΟΕ το 
καλοκαίρι ειδικά µπόµπες βρέθηκαν σε µεγάλα µαγαζιά. 

Παναγιώτης Ψωµιάδης: Η δικιά µου υπηρεσία το 2005, δεν ξέρω τι γίνεται στην 
Αθήνα, άλλη κοινωνία είναι φαίνεται στην Αθήνα, έκανε εβδοµήντα πέντε 
ελέγχους σε ποτά. Από τους εβδοµήντα πέντε ελέγχους βρέθηκαν εβδοµήντα δύο 
κανονικά ποτά και τρία µε ενδείξεις.  

Νίκος Ευαγγελάτος: Το στοιχείο είναι σηµαντικό και επιµένω να λέω ότι µακάρι τα 
πράγµατα να είναι έτσι. Πάµε τώρα στην παράδοση της µπόµπας. Θέλω να σας 
θυµίσω ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα οι έλεγχοι του Σ∆ΟΕ έβγαλαν τα τελείως 
ανάποδα αποτελέσµατα. Μακάρι να είναι της Αθήνας και να µην είναι της 
Θεσσαλονίκης. Και έγιναν αρκετοί έλεγχοι πέρυσι. Πάµε τώρα στην παράδοση της 
µπόµπας. ∆ηλαδή, πάµε εκεί όπου µας φέρνει ως δείγµα το µπουκάλι και οφείλω 
να σας πω εδώ ότι από ’κει και πέρα το χάσαµε λίγο γιατί έπρεπε να πάµε πιο 
βαθιά και το κύκλωµα είναι πολύ σκληρό και επικίνδυνο. Μας έφερε λοιπόν τα 
τρία δείγµατα για να δοκιµάσουµε. 

00:43 
Ρεπορτάζ: ΜΠΕΤΤΥ ΓΙΑΝΝΑ 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΦΟΥΛΗ 
Έναρξη προβολής σχετικού βίντεο 
-Τσούζει! 
-Ναι, γιατί είναι µαϊµού. Στο ξαναλέω, δεν είναι οριτζινάλε!   
«Ουίσκι… µαϊµού!» 
ούτε οινόπνευµα να πίναµε. Αυτή η γουλιά θα µας µείνει αξέχαστη. Ας προσέχαµε, 
όµως. ∆ε φτάνει που δοκιµάσαµε, το ήπιαµε και σκέτο. Φυσικά, δε µιλάµε για ένα 
τυχαίο ουίσκι.  
«Μπόµπες…ξεροσφύρι!» 
δε µπορώ να τη πιω σκέτη ρε παιδί µου. 
Βάλε λίγη στο καπάκι ρε παιδί µου. 
Το πρωί επιχειρηµατίας το βράδυ λαθρέµπορος.  
Η…κρυψώνα µε τα νοθευµένα! 
Βγάζει τα ποτά από το αυτοκίνητο. Να τα λοιπόν. Καλά κρυµµένα στο πορτ µπαγκάζ 
του αυτοκινήτου. Τρία µπουκάλια. Έτσι, για δοκιµή. Για την έναρξη της συνεργασίας 
µας. Ουίσκι, βότκα και τεκίλα. Απ’ όλα µας έφερε ο άνθρωπος. Ας τα πάρουµε µε τη 
σειρά. 
Πιο…µπόµπα η βότκα! 
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Η βότκα λοιπόν είναι τρίτης διαλογής. Η χειρότερη ποιότητα νοθευµένου ποτού. 
«Βότκα δηλητήριο!» 
Να τη λοιπόν η τρίτη ποιότητα. Μέσα σ’ αυτό το µπουκάλι. Που να καταλάβεις την 
απάτη; ∆εν είναι, βλέπετε, µόνο το µπουκάλι αλλά και οι ταινίες ασφαλείας. 
Ακούστε.  
«Φτιάχνουν και ταινίες ασφαλείας!» 
οι ταινίες είναι φυσιολογικές. 
Αυτές εδώ οι ταινίες, αλλάζουνε! 
«Όλα νοθεύονται…» 
Αυτό είναι το µέγεθος της απάτης. Στο εσωτερικό του µπουκαλιού νοθευµένο ποτό 
και εξωτερικά πλαστές ταινίες ασφαλείας 
«Μέσα νοθευµένο ποτό. Έξω πλαστές ταινίες» 
Μετά τη βότκα το ουίσκι.  
∆εύτερη ποιότητα το ουίσκι. Η καλύτερη ποιότητα, δηλαδή, νοθευµένου ποτού. Ας 
δοκιµάσουµε και απ’ αυτό.  
∆οκιµάζουν και ουίσκι και τεκίλα. 
Τέλος η… επίδειξη! 
Πες µου τι λεφτά σου χρωστάω. 
Τίποτα! Τα παίρνεις και φεύγεις. 
Ε, έτσι γίνεται συνήθως. ∆εν παίρνεις λεφτά στις επιδείξεις. Αν και στην περίπτωσή 
µας η επίδειξη τα είχε όλα. Μπόµπες, πλαστές ταινίες, µα πάνω απ’όλα µε το νι και 
µε το σίγµα όλον τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώµατος.  
00:45 
Τέλος βίντεο και επιστροφή στο στούντιο. 
Μας τα κεράσανε για να γίνουµε πελάτες.  
Ο Μαγκριώτης λέει ότι πρέπει ο Νοµάρχης να κάνει πιο συστηµατικούς και 
αιφνιδιαστικούς ελέγχους. ∆εν θεωρεί ότι οι δηλώσεις του Ψωµιάδη ανταποκρίνονται 
στην πραγµατικότητα. Ο καταναλωτής πρέπει να προσέχει.  
Ζητάει από τον κύριο Κατσαρό να µιλήσει για τα προβλήµατα υγείας που µπορεί να 
προκαλέσει η κατανάλωση νοθευµένου ποτού.  
Νίκος Κατσαρός, ∆/ντης ερευνών «∆ΗΜΟΚΡΟΥ»: Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή 

που έχει αντί για την αλκοόλη τη κοινή, µεθυλική αλκοόλη η οποία είναι 
νευροτοξική, προκαλεί σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο και τύφλωση. Η άλλη 
κατηγορία είναι η χειρότερη απ’ όλες. Είναι αυτή που έρχεται από την Ιταλία και 
από άλλες ανατολικές χώρες όπου παίρνουν χρώµατα, µπογιές ο,τιδήποτε περιέχει 
αλκόολη, ληγµένα καλλυντικά, αποστάζουν από αυτά την αλκοόλη µαζί µε την 
αλκοόλη περνάνε όλες οι τοξικές ουσίες και αυτός που το πίνει και προκαλεί 
σοβαρές βλάβες στο συκώτι και τα νεφρά και τον εγκέφαλο και είναι αυτό που 
εµφανίζεται την επόµενη µέρα. 

Νίκος Ευαγγελάτος: Στην Ελλάδα έχετε βρει εσείς τέτοια δείγµατα; 
Νίκος Κατσαρός: Από το καλοκαίρι. Εβρέθηκαν σε σηµαντικό αριθµό από µαγαζιά 

που ανακοίνωσε το Σ∆ΟΕ ότι είχαν αυτού του είδους τα ποτά, της τρίτης 
κατηγορίας, τα πολύ επικίνδυνα. 

Νίκος Ευαγγελάτος: ∆ε θέλω να αµφισβητήσω αυτό που λέει ο κύριος Ψωµιάδης, 
θεωρώ ότι είναι έτσι, αλλά απ’την άλλη µεριά αυτά είναι επίσηµα στοιχεία για να 
καταλάβουµε ότι η έκταση της µπόµπας στη νύχτα είναι εκρηκτική και ότι κάποια 
στιγµή, κύριε Παπαργυρόπουλε, εσείς οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες της νύχτας πρέπει 
να σταµατήσετε να ποτίζετε τον κόσµο θάνατο. Γιατί κάποιοι από ’σας, όχι όλοι, 
αυτό κάνετε.  
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Αργύρης Παπαργυρόπουλος: Γιατί ψάχνετε ένα-ένα µαγαζί και δεν ψάχνουµε να 
βρούµε το κέντρο, ποιος είναι αυτός που διανέµει τα ποτά. Έναν τον έχουµε εδώ. 
Αλλά να σας πω κάτι. Αυτός αν δεν είχε πελατεία δεν θα υπήρχε.  
(…) Ψάχτε αυτούς τους αετονύχηδες που κάνουν τις εισαγωγές που περνάνε τις 
νταλίκες µέσα.  

Χρύσπα: Μου έχει τύχει να αγοράσω µπόµπα από το σούπερ µάρκετ.  
(…) 
Γιάννης Μαγκριώτης: Ο ανταγωνισµός τη νύχτα είναι άγριος. Είναι βέβαιο ότι πάρα 

πολλοί θέλουν να έχουν υγιή δραστηριότητα, όταν όµως ένας µεγάλος αριθµός 
χρησιµοποιεί τη µπόµπα, χτυπάει τον ανταγωνισµό και τους αναγκάζει όλους να 
µπουν. Έστω σ’ ένα ποσοστό.  

Με τα µαγαζιά αυτά που ελέγχθηκαν από το Σ∆ΟΕ τι έγινε; Τίποτα δεν έγινε.  
Άλλος: γιατί να το πάρω όταν και το γνήσιο κάνει δέκα ευρώ. 
00:59 
θέµα γαρύφαλλα ∆είχνει εικόνες από κέντρο. Πλάνα µε θαµώνες, τα πρόσωπα των 
οποίων καλύπτονται µε ηµιδιαφανές πλαίσιο.  
01:14 
∆ιακοπή για διαφηµίσεις 
01:22 
Τέλος διαφηµίσεων και επιστροφή στο στούντιο. 
 
Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία προβλήθηκε µαγνητοταινία η οποία είχε 
υλοποιηθεί µε αθέµιτο µέσο δηλαδή µε κρυφή κάµερα εν αγνοία των υπευθύνων του 
συγκεκριµένου καταστήµατος.  ∆εν υπήρχε δηµόσιο συµφέρον που δικαιολογούσε 
την λήψη και την προβολή του εν λόγω αθεµίτου αποδεικτικού υλικού.  Τούτο δε 
διότι αφ΄ενός οι ηµεροµηνίες λήξεως των ποτών καλυπτόταν µε µωσαϊκό και 
εποµένως δεν αποδεικνυόταν η προσφορά ποτών των οποίων είχε λήξει η ηµεροµηνία 
κατανάλωσης και αφετέρου δεν αποδείχτηκε η προσφορά και κατανάλωση ποτών 
χαρακτηριζοµένων ως «µπόµπες».  Η περί τοιούτων εκτροπών από κέντρα 
διασκεδάσεως συζήτηση µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να προβληθεί το 
παρανόµως υλοποιηθέν υλικό µε κρυφή κάµερα.  Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του 
προστίµου.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι µε τις υπ΄αριθµ. 93/2006, 192/2006 αποφάσεις 
του Ε.Σ.Ρ. έχουν ήδη επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό διοικητικές κυρώσεις  
προστίµου για παρόµοιες εκτροπές. Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος ∆ηµήτρης 
Χαραλάµπης και εκ των µελών ο Νέστωρ Κουράκης και ο Κωνσταντίνος Τσουράκης 
κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως. 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 13,3 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003, 
της εξ 105.525.033 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, 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, 
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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 διάφορες 
κυρώσεις, το εν λόγω πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των  40.000 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  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 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 Γεωργίου Ψαρρά του Ιωάννου, κάτοικο Μελισσίων Αττικής, στην οδό 
Κορυτσάς 20, µε ΑΦΜ 015484902, ∆.Ο.Υ. Αµαρουσίου, ως νόµιµο 
εκπρόσωπο της εταιρείας. 

3. Του Ιωάννη Καληµέρη του Εδουάρδου, κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, στην οδό 
Μπουµπουλίνας 8, µε ΑΦΜ 028125760 ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, ως νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 30η Μαΐου 2006. 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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