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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 29 Ιουλίου  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, Γιάννης 
Παπακώστας,  Κωνσταντίνος Τσουράκης και Κωνσταντίνος 
Αποστολάς.   Απούσα η  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη . 

 
 
 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό του 
τηλεοπτικού σταθµού ΗΛΕΚΤΡΑ TV Νοµού Κορινθίας παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 8η Ιουλίου 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. 
 
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  9 παρ. 2  εδ. β και 2 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο  τα πρόσωπα 
που αναφέρονται σε εκποµπές πρέπει να απολαµβάνουν δίκαιης, ορθής και 
αξιοπρεπούς συµπεριφοράς. 
 
IV. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις νόµιµες κυρώσεις. 
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Β. Αιτιολογικό 
 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου  των ισχυρισµών του τηλεοπτικού σταθµού 
ΗΛΕΚΤΡΑ TV Νοµού Κορινθίας, και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της 
εκποµπής µε τίτλο: «Προς Κορινθίους», που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό 
την 25η  Ιανουαρίου 2008, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Παρουσιαστής: κ. Λάκης Γιαννιδάκης 
Καλεσµένος: κ. Κώστας Λάµπρου 
Παρουσιαστής: Ο άνθρωπος αυτός όπως και οι συνεργάτες του, επειδή έκαναν το 
έγκληµα να αγαπήσουν υπερβολικά τον Ολυµπιακό Λουτρακίου, τον τόπο τους, τον 
αθλητισµό, το ποδόσφαιρο και έδωσαν και την ψυχή τους ακόµα, βρέθηκαν από 
κάποιους ανθρώπους κατηγορούµενοι για κακή διαχείριση χρηµάτων όταν ήταν στην  
διοίκηση του Ολυµπιακού Λουτρακίου. Η υπόθεση έχει φτάσει στην δικαιοσύνη και 
επειδή είναι σοβαρό το θέµα, ήθελα σήµερα και επειδή από κει που κατηγορούνται δεν 
τους δίνεται η ευκαιρία και ο λόγος και κατηγορούνται σχεδόν καθηµερινά, εγγράφως ή 
προφορικώς δεν τους δίνεται η ευκαιρία να απαντήσουν, να προβάλλουν τα 
επιχειρήµατά τους, να πούνε γιατί τους κατηγορούνε, ποιοι είµαστε εµείς, τι αντίλογο 
έχουµε να δώσουµε, εγώ βρέθηκα εδώ σήµερα, να δώσω την ευκαιρία στον φίλο τον 
Κώστα τον Λάµπρου να απαντήσει, να του κάνω όλες τις ερωτήσεις που πρέπει να του 
κάνω για να µάθει η κοινή γνώµη την αλήθεια, και φυσικά αν χρειαστεί µέσα από την 
σηµερινή εκποµπή και ακουστούνε ονόµατα και πράγµατα για τα οποία πρέπει να 
απαντηθούν, εγώ δηλώνω προκαταβολικά ότι για τους ανθρώπους αυτούς που θα 
θελήσουν γιατί θα εµπλακεί το όνοµά τους, γιατί θα ακουστεί το όνοµά τους, γιατί θα 
ακουστούν κάποια γεγονότα, στη διάρκεια αυτής της εκποµπής, τους δηλώνω 
κατηγορηµατικά ότι θα επαναλάβω και άλλη και άλλη εκποµπή και θα είναι δίπλα µου 
ο Κώστας ο Λάµπρου και άλλοι εµπλεκόµενοι ώστε να τους δώσω την ευκαιρία να 
έρθουν σε απευθείας αντιπαράθεση µεταξύ τους και ο καθένας να υπερασπίσει τα 
επιχειρήµατά του και τις αλήθειες που πιστεύει ότι λέει. Με αυτήν την εισαγωγή που 
έπρεπε να την κάνω, θεωρούσα και για λόγους πληροφόρησης να διασαφηνίσω γιατί 
κάνω τη σηµερινή εκποµπή και γιατί βρίσκοµαι στο Λουτράκι, τι είναι για µένα το 
Λουτράκι και οι καλοί µου φίλοι στο Λουτράκι, καλησπερίζω λοιπόν τον Κώστα τον 
Λάµπρου στην εκποµπή.  
Παρουσιαστής:  Σε διαβεβαιώνω σε εσένα, φίλε Κώστα. Αν θίξεις ονόµατα, αν θίξεις 
ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί στη προσπάθειά σου να υπερασπιστείς αυτά που 
πιστεύεις, δηλώνω κατηγορηµατικά ότι εγώ θα τους καλέσω δηµόσια να βρεθούν 
απέναντί σου και να συζητήσετε, έτσι; Το ξεκαθαρίζω, αυτό. 
Παρουσιαστής: Ο Κώστας ο Λάµπρου ήταν µέλος της διοίκησης Μάρα και ο άνθρωπος 
που τους έχει κατηγορήσει και συνεχίζει να τους κατηγορεί είναι ο Γιώργος ο Σκούρτης 
ή «Νικηφόρος», αν προτιµάτε µε το ψευδώνυµο «Νικηφόρος», ο οποίος 
δηµοσιογραφικά εργάζεται στο τηλεοπτικό σταθµό «Super» και στον αντίστοιχο 
ραδιοφωνικό σταθµό και έχει και µία εφηµερίδα που την λένε «Ντελάλη». Λοιπόν  για 
αυτόν τον άνθρωπο θέλει να µιλήσει ο Κώστας ο Λάµπρου σε αυτόν τον άνθρωπο θέλει 
να δώσει στοιχεία, να απαντήσει και βεβαίως ξαναλέω ότι δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις 
µε τον κ. Σκούρτη αλλά παρόλα αυτά και παρόλη την πρακτική του που ακολουθεί και 
σε µας τους δηµοσιογράφους και σε συναδέλφους του, εγώ θα είµαι στη διάθεσή του, 
ό,τι θέλει και όσο χρόνο θέλει και µε όποιον θέλει απέναντί του να έρθει, να µιλήσει και 
να υπερασπίσει τον εαυτό του. 
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Παρουσιαστής: Ο βασικός κατήγορος εντός εισαγωγικών είναι ο δηµοσιογράφος, πώς 
αλλιώς να τον πω (µετά από αντίδραση του κ. Λάµπρου ότι δεν είναι δηµοσιογράφος 
ο κ. Σκούρτης ο παρουσιαστής ανασκευάζει), εντάξει, εγώ κρατάω αν θέλετε τους 
όρους της δεοντολογίας, ο άνθρωπος που ασχολείται λοιπόν µε τα ΜΜΕ, ο Γεώργιος 
Σκούρτης, ή Νικηφόρος ο οποίος παρουσιάστηκε στο Λουτράκι το 2001. ∆εν είναι 
Κορίνθιος, δεν είναι Λουτρακιώτης είναι ο άνθρωπος στην Αθήνα δεν ξέρω που 
βρισκότανε…Σηµασία είναι ότι κατάφερε το Λουτράκι να γίνει κουλουβάχατα. Και εδώ 
θα πούµε ότι εφόσον ο Νικηφόρος παρόλο που αυτός ακολουθεί µία άλλη τακτική· 
καθηµερινώς καταγγέλλει, βρίζει, αφήνει σπόντες, πολλάκις λασπολογεί  
χρησιµοποιώντας αν θέλετε εκείνο που δεν αρέσει σε µένα την ειρωνεία, χρησιµοποιεί 
αν θέλετε «Κάποιος, ο Τάδε, ο Ταβερνιάρης, ο Έτσι, ο Εκείνος». Εµείς µιλάµε µε 
ονόµατα, ποτέ δεν λέµε « ο Έτσι, ο Τάδε, ο Εκείνος», έχουµε το θάρρος να λέµε τα 
ονόµατα.  
Λάµπρου: Και µπαίνει στο συµβούλιο παρανόµως και αν δεις το πρακτικό το οποίο θα 
στο δείξω, έχω υπογράψει στη γενική συνέλευση µε ερωτηµατικό, παρείσφρησε στο 
διοικητικό συµβούλιο και ο Ανδρέας ο Σιώκος, ο οποίος ήταν τότε φίλος του Γιάννη 
του Λάµπρου, και φίλος του Νικηφόρου και φίλοι οι 3 µεταξύ τους. 
Παρουσιαστής: Τι εννοείτε παρανόµως; 
Λάµπρου: ∆εν ήταν µέλος! 
Παρουσιαστής: Α, χωρίς να είναι µέλος του συλλόγου; 
Λάµπρου: Χωρίς να είναι µέλος! Και εδώ γίνεται το εξής…. 
Παρουσιαστής: ∆ηλαδή µπήκε στο διοικητικό συµβούλιο, χωρίς να είναι µέλος του 
συλλόγου; 
Λάµπρου: Χωρίς να είναι µέλος, όπως το λέω! Βγαίνει πρόεδρος ο Μανδηλάρης και 
ταµίας, ειδικός ταµίας, µπαίνει ο κ. Σιώκος. Στο επαναλαµβάνω, χωρίς να είναι µέλος. 
Παρουσιαστής: Μιλάµε για Νοέµβριο του 2004. 
Λάµπρου: Και µόλις αναλαµβάνει ταµίας, ειδικός ταµίας ο κ. Σιώκος, παίρνει τα 
βιβλία όλα όπως τα είχαµε δώσει εµείς και τα δίνει στον «Νικηφόρο». Και την επαύριο, 
αρχίζει ο άλλος µε τα βιβλία ταµείου τα ατακτοποίητα, τα πρόχειρα τα είχαµε κλείσει 
βέβαια, αλλά τα είχαµε κλείσει…Τα κράτησα 3 βράδια στο ξενοδοχείο «Μάρας» εγώ 3 
βράδια ξενύχτισα για να µπορέσω να βρω µια άκρη. Βλακωδώς; Βλακωδώς! Κάθισα 
µόνος µου µέχρι τις 2 η ώρα τη νύχτα και στις 4 σηκωνόµουνα για να πάω στον φούρνο 
να κάτσω να τα φτιάξω για να πάµε στη γενική συνέλευση. Τα δίνει τα βιβλία λοιπόν ο 
κ. Σιώκος στον κ. Νικηφόρο χωρίς… γιατί αναφέρει µέσα το πρακτικό ότι «είχε 
λογιστικές» λέει« ικανότητες», χωρίς να είναι λογιστής. 
Παρουσιαστής: Γιατί δεν τα δίνατε σε έναν λογιστή; ∆εν έχει το Λουτράκι έγκυρους, 
έγκριτους λογιστές να αποφασίσετε να βρείτε 2 άτοµα κοινής αποδοχής αν δεν 
εµπιστευόσασταν φέρ’ ειπείν τον Γιαννιδάκη να µην τα δίνατε στον Γιαννιδάκη αν δεν 
εµπιστευόσασταν τον Αθηναίο να µην τα δίνατε στον Αθηναίο, να βρίσκατε 2 κοινής 
αποδοχής και να λέγατε «πάρτε τα βρε παιδιά που είστε έγκυροι λογιστές να τα δείτε!». 
Λάµπρου: Από την άλλη µέρα αρχίζει να κάνει εκποµπές για τα βιβλία. Έβρισκε ένα 
νούµερο; Ολόκληρη εκποµπή! Μέχρι φτάνουµε στις 11 Απριλίου πλέον του 2005. 
Έκτακτη γενική συνέλευση µε θέµα τα οικονοµικά του Ολυµπιακού. Παρουσιαζόµαστε  
η γενική συνέλευση και σηκώνεται ο κύριος -τον προσφωνεί οικονοµικό του σύµβουλο 
ο κ. Σιώκος- να κάνει οικονοµικό απολογισµό. Πρόσεξε εδώ τώρα! 
Παρουσιαστής: Ο κύριος Σιώκος τότε πρόεδρος της οµάδας; 
Λάµπρου:Είχε γίνει πρόεδρος εντωµεταξύ γιατί είχε παραιτηθεί ο  Μανδηλάρης! 
Παρουσιαστής: Μπαίνει λοιπόν ως ταµίας ο κ. Σιώκος χωρίς να είναι µέλος κάποιου 
σωµατείου. Παραιτείται ο κ. Μανδηλάρης, γίνεται και πρόεδρος!   
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Λάµπρου:Γίνεται πρόεδρος χωρίς να είναι µέλος και βάζει ταµία τον Σούλη τον Γέρου 
παλιό ποδοσφαιριστή και παρουσιάζει να κάνει γενικό απολογισµό ο Σκούρτης. Και 
βγάζει λοιπόν στον οικονοµικό του τότε απολογισµό ότι δεν έχουν περαστεί στα βιβλία 
εσόδων του ταµείου 36.000. Τα ποσά είναι εδώ. 
Παρουσιαστής: Συγνώµη, έβγαλε πόρισµα ο εισαγγελέας; 
Λάµπρου: Όχι, ο κ. Σκούρτης!  
Παρουσιαστής: Ε, ναι, ο ειδικός, ο β΄ ανακριτής! Και βγάζει λοιπόν πόρισµα ο ειδικός 
σύµβουλος του ειδικού προέδρου- 
Λάµπρου: Στις 11 Απριλίου του 2005, Λάκη γίνεται έκτακτη γενική συνέλευση. 
(λίγο αργότερα) Παρουσιαστής: Από ό,τι ξέρω εγώ όµως, έχετε κατηγορηθεί και σας 
στέλνουνε στα δικαστήρια για πάνω από 200.000 ευρώ. 
Λάµπρου: Θα πάµε Λάκη, θα πάµε. 
Παρουσιαστής: Είναι πολύ σοβαρό το θέµα.  
Παρουσιαστής:  Συνοψίζοντας να πω ότι σας έχει ο ειδικός σύµβουλος που λέγεται 
Γιώργος Σκούρτης ή Νικηφόρος του προέδρου που έχει γίνει πρόεδρος χωρίς να είναι 
µέλος του Ολυµπιακού Λουτρακίου, του Ανδρέα Σιώκου ένα ποσό γύρω στις 36.000 
µείον 9, 36 τέλος πάντων, παρουσιάζει µία επιταγή του την παραδώσατε εσείς άρα ήταν 
25.000 και φτάνουµε, η εξελεγκτική επιτροπή από ό,τι ξέρω που συµµετείχε και ο 
Γιάννης ο Λάµπρου…. 
Λάµπρου: Φεύγουµε από τις 11/4 και πάµε στην τακτική πλέον γενική συνέλευση που 
γίνεται την Κυριακή 26 Ιουνίου 2005, ενώ έχει παραιτηθεί όλο το διοικητικό συµβούλιο 
του κ. Σιώκου. Ευελπιστώντας, ο κ. Νικηφόρος ότι θα έχει πάλι τον ίδιο πρόεδρο για να 
κάνει ό,τι θέλει, τρενάρει την γενική συνέλευση –ποτέ δεν είχε γίνει 26 Ιουνίου η γενική 
συνέλευση του Ολυµπιακού, µέσα στην καρδιά (σ.σ. του καλοκαιριού) και ενώ είχαν 
αρχίσει οι µεταγραφές, τελειώνουν οι µεταγραφές-  µε θέµατα (διαβάζει) : 
«Οικονοµικός απολογισµός απερχόµενη διοίκησης, Αρχαιρεσίες, Οικονοµικός 
απολογισµός από εξελεγκτική επιτροπή 2001-2004. Τον λόγο πήρε ο Γιάννης Λάµπρου, 
µέλος εξελεγκτικής επιτροπής και είπε: Από τον έλεγχο που έγινε, υπάρχουν λάθη και 
στα 2 βιβλία ταµείου. Επίσης, υπάρχουν ποσά που έχει λάβει ο Ολυµπιακός χωρίς να 
έχουν κατοχυρωθεί στα βιβλία ταµείου. Σύνολο: 41.850». (λίγο αργότερα) «Μετά τον 
απολογισµό της εξελεγκτικής επιτροπής, τον λόγο πήρε ο κ.  Μαρίνης, ο Γιώργος (σ.σ. 
πρόεδρος εµπορικού συλλόγου). Ο κ. Μαρίνης πρότεινε όπως διαγραφεί ο κ. Σκούρτης 
ως µέλος του Ολυµπιακού Λουτρακίου», πρόσεξε, τον έχει οικονοµικό σύµβουλο ο κ. 
Σιώκος, δεν παραβρίσκεται στην γενική συνέλευση- 
Παρουσιαστής: Ο  κ.  Σιώκος λείπει εκείνη την ηµέρα; 
Λάµπρου:Όχι, ο κ. Σκούρτης. 
Παρουσιαστής: Α, ο κ. Σκούρτης δεν παρευρίσκεται. 
Λάµπρου:∆εν παρευρίσκεται, µόνο σε µία γενική συνέλευση παρευρεθεί, τον Απρίλιο. 
Σε καµία άλλη.  (συνεχίζει την ανάγνωση) «για την απρεπή συµπεριφορά του». Ξέρεις 
τι είπε ο κ. Μαρίνης σε εκείνη την γενική συνέλευση; Ότι για αυτά που γράφει και για 
αυτά που λέει καθηµερινώς, πρέπει ρε παιδιά να τον διαγράψουµε! 
Λάµπρου: Όµως, αυτή η γενική συνέλευση δεν µπορούσε να συνεχιστεί, γιατί; Γιατί  
δεν είχε παραδώσει ο οικονοµικός σύµβουλος, ο κ. Σκούρτης, δεν είχε παραδώσει στον 
ταµία, στον νόµιµο ταµία, τα βιβλία ταµείου του συλλόγου να κάνει οικονοµικό 
απολογισµό! 
Παρουσιαστής: Τα είχε στο σπίτι του δηλαδή; 
Λάµπρου: Τα είχε σπίτι του! 
Παρουσιαστής: Κάνατε δηλαδή γενική συνέλευση χωρίς να έχετε τα βιβλία του 
ταµείου; 
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Λάµπρου: Βεβαίως! Και δίνετε εντολή στον ταµία µε εισαγγελική παραγγελία να πάει 
να πάρει τα βιβλία. Και την άλλη µέρα- 
Παρουσιαστής: Χρειάστηκε εισαγγελική παραγγελία για να πάτε να πάρετε τα βιβλία 
από τον κ. Σκούρτη; 
Λάµπρου: Βεβαίως, βεβαίως! Και την άλλη µέρα, 27 πλέον Ιουνίου, γίνεται νέα γενική 
συνέλευση παράδοσης βιβλία ταµείου από τον κ. Σκούρτη µε θέµα (διαβάζει) 
«Αρχαιρεσίες» και «Παράδοση βιβλία από τον κ. Σκούρτη». 
Παρουσιαστής: Μάλιστα. Είσαστε απίθανοι. 
Λάµπρου (διαβάζει): «Τον λόγο πήρε ο κ. Λογοθέτης, και έδωσε τον λόγο στον ταµία 
Γέρου Αναστάσιο. Ο κ. Γέρου πήρε χαρτί από τον εισαγγελέα και µε τον τρόπο αυτό 
πήρε τα βιβλία ταµείου από τον κ. Σκούρτη». 
Ο παρουσιαστής δείχνει το απόσπασµα του πρακτικού στην κάµερα: Χρειάστηκε 
χαρτί από τον εισαγγελέα για να παραδώσει ο κ. Σκούρτης - που δεν ήταν ταµίας, έτσι; 
∆εν είχε καµία σχέση µε το διοικητικό συµβούλιο; 
Λάµπρου: Προς Θεού, καµία! 
Παρουσιαστής: Είπε ο Σιώκος ότι « επειδή τον ξέρω εγώ του έδωσα να τα κοιτάξει», 
και κράταγε τα βιβλία του ταµείου στο σπίτι του! 
Λάµπρου: Μάλιστα. 
Παρουσιαστής: Και χρειάστηκε χαρτί του εισαγγελέα για να δώσει στην γενική 
συνέλευση τα βιβλία! 
Λάµπρου: Μάλιστα! Γιατί όµως; Και εδώ είναι το ζητούµενο, Λάκη και εδώ είναι ο 
λάκκος της φάβας. Τα βιβλία, ο κ. Σκούρτης αφού είδε ότι δεν βγήκε ο φίλος του 
πρόεδρος  πάλι, γιατί από τις αρχαιρεσίες αυτές, βγήκε κάποια διοίκηση. Ο κ. 
Μπολέτης, ο κ. Μαυρογόνατος, ο κ. Ρεντούλης, ο κ. Πετρίτσης, ο κ. Μπότσης. Παλιοί 
ποδοσφαιριστές, ο κ. Βασίλης ο Μπάκος…  
Παρουσιαστής: Και από ό,τι γνωρίζω λίγο πολύ όλοι τους εξαιρετικά στελέχη της 
λουτρακιώτης κοινωνίας, επιχειρηµατίες, άνθρωποι καταξιωµένοι και τα λοιπά. 
Λάµπρου: Παίρνει τα βιβλία ταµείου,  βγάζει φωτοτυπίες και τις αποδείξεις που δεν 
είχαν υπογραφή «ο εισπράξας»… 
Παρουσιαστής: Ξαναλέω, κάνει όλη αυτήν την διαδικασία χωρίς να είναι µέλος του 
∆.Σ., χωρίς να είναι ταµίας- 
Λάµπρου: Τίποτα, τίποτα! Χωρίς να υπάρχει πρακτικό! 
Παρουσιαστής: Χωρίς να έχει πρακτικό ότι κρατάει τα βιβλία για κάποιο λόγο, έχει τα 
βιβλία στο σπίτι του! 
Λάµπρου: Βεβαίως! Αν είχε κάποιο πρακτικό ότι το ∆.Σ. του είχε αναθέσει την τήρηση 
των βιβλίων, θα ήταν νοµότυπο. ∆εν υπάρχει καν πρακτικό. Τα παίρνει και τα πάει 
στον εισαγγελέα, γιατί; Και δεν πάει τις 41 ή τις 36 που είχε πει ο ίδιος αλλά παίρνει 
όλες τις αποδείξεις αυτές τις απλές αποδείξεις που είχαµε υπογράψει όλοι ενώπιον του 
διοικητικού συµβουλίου όλοι µαζί όταν κλείσαµε ταµείο  και πάει για 218.000, γιατί; 
Για να µας πάει για κακούργηµα. 
Παρουσιαστής: Να ανέβει πάνω από 50 εκατοµµύρια, ναι.  
Λάµπρου: Να µας πάει για κακούργηµα. Αυτή ήταν η επιθυµία του. 
Παρουσιαστής: Μπορώ να ρωτήσω κάτι; Να ξεφύγουµε από τα πρακτικά. Τον 
άνθρωπο αυτόν δεν τον γνωρίζω. Μου έχει προξενήσει και την περιέργεια για τον 
τρόπο που µιλάει, κατηγορεί, λασπολογεί , κάνει τον εισαγγελέα, εκείνο το ύφος το έτσι, 
το αυτοκρατορικό που έχει. ∆εν τον γνωρίζω για να πω ότι τον έχω ψυχαναλύσει, τον 
έχω…Γιατί όλα αυτά; Είχε κάποιο στόχο και δεν τον πέτυχε;  
Λάµπρου: Βεβαίως. Μα, δεν κάνει τίποτα χωρίς στόχο. ∆εν κάνει τίποτα χωρίς στόχο, 
να ξέρεις. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να έχει για όλα τον πρώτο και τον τελευταίο 
λόγο. Και εσείς (σ.σ. οι δηµοσιογράφοι) θα τον βρείτε µπροστά σας. Θα τον βρείτε 
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µπροστά σας. Και σας το λέω µε όλη την παρρησία. Θα τον βρείτε µπροστά σας. Ο 
χώρος σας κινδυνεύει. Κινδυνεύει και το λέω µε όλο το θάρρος της γνώµης µου και όλο 
το θάρρος που έχω απέναντί σου. 
Παρουσιαστής: Το ακούω µε ιδιαίτερο σεβασµό και µε ιδιαίτερη προσοχή. Αν και δεν 
έχω καµία επαφή µε τον άνθρωπο. 
Λάµπρου: Θα τα δείτε σε λίγο. Το πήγε λοιπόν εκεί γιατί  ο άνθρωπος αυτός θέλει να 
έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο- 
Παρουσιαστής: Έχω ακούσει βέβαια πάρα πολλά, και για την ΑΕΚ όταν ήταν εκεί και 
για τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ µετά, έτσι λένε, ιστορίες που υπάρχουν και κυκλοφορούν. 
Λάµπρου: Θέλοντας λοιπόν αυτός να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, δεν 
συγχώρησε ποτέ ότι ο Ολυµπιακός δεν τον δέχτηκε σαν σώµα. Και όχι µόνο δεν τον 
δέχτηκε, η διοίκηση του κ. Μπολέτη τον διέγραψε. Εγώ, µε τον κ. Μαυρογόνατο είχαµε 
επιµείνει παρότι οι άλλοι µας έλεγαν «όχι», τον γράψαµε µέλος. Τον γράψαµε µέλος! Ο 
ίδιος όµως έκανε την πλαστογραφία που µας κατηγορεί εµάς, να πάει να γράψει µέλος 
και τον κ. Πέρα που έβαλε στο συµβούλιο σαν γενικό γραµµατέα και τον κ. Σιώκο. Με 
δικά του γράµµατα στο βιβλίο των µελών του συλλόγου. 
Παρουσιαστής: Είναι µεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε. Θεωρείτε ότι έχει γίνει 
πλαστογραφία για να γραφτούν αυτοί µέλη;  
Λάµπρου: Πλαστογραφία: Μήπως θέλετε να σας την δείξω κ. Γιαννιδάκη; 
Παρουσιαστής: Αν είναι εύκαιρη και αν την έχετε µπροστά σας, βεβαίως θα ήθελα να 
την δω. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. 
Λάµπρου: Έχει γράψει µε δικά του γράµµατα και τον κ. Σιώκο, µέλος και τον κ. Πέρα! 
Παρουσιαστής: Σε πρακτικό δηλαδή µέσα τους έχει περάσει; 
Λάµπρου: Όχι! Στο βιβλίο µελών του συλλόγου. 
(λίγο αργότερα) 
Παρουσιαστής: Μπορώ να το δω λιγάκι αυτό; 
Λάµπρου: Αυτό είναι το αντίγραφο από το βιβλίο µητρώου µελών. Τα γράµµατά του.  
Παρουσιαστής: Και γιατί λέτε ότι το έχει πλαστογραφήσει; 
Λάµπρου: Γιατί; Γιατί δεν ήταν µέλος! Και προκειµένου να τον κάνει… 
Παρουσιαστής: Έχει σβήσει κάποιον άλλον; 
Λάµπρου: ∆εν έχει σβήσει! Τον έχει γράψει µε γράµµατά του! Ορίστε! (δίνει στον 
παρουσιαστή το εν λόγω έγγραφο) 
Παρουσιαστής: Εδώ, τα κάτω γράµµατα δεν είναι δικά του. 
Λάµπρου: Είναι δικά µου όλα τα άλλα, τα άλλα τα µέλη είναι δικά µου.  
Παρουσιαστής: Αυτός ο γραφικός χαρακτήρας είναι δικό σας; 
Λάµπρου: Είναι δικός µου.  
Παρουσιαστής: Και ξαφνικά, παρουσιάζεται ένα όνοµα εδώ πέρα… 
Λάµπρου: Μπράβο…και αυτό…. 
Παρουσιαστής: Α! Και αυτό θα το δείξουµε. Και αυτά τα γράµµατα είναι δικά σας, 
εδώ; 
Λάµπρου: Όλα, όλα. Γραµµατέας ήµουνα. 
Παρουσιαστής: Θα το δείξουµε. (προβάλλει το έγγραφο στην κάµερα µε την 
καταχώρηση του ονόµατος του κ. Σιώκου και του κ. Πέρα). Υπάρχει λοιπόν µητρώο 
µελών. Εδώ υπάρχει µία σελίδα που έχει διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα, µας λέει ο κ. 
Λάµπρου ότι είναι ο δικός του γραφικός χαρακτήρας, που έχει περάσει δεκάδες µέλη 
γιατί από ό,τι µου δείχνει εδώ, µου δείχνει πολλές σελίδες. Ξαφνικά, υπάρχει µόνο ένα 
όνοµα στο πάνω µέρος που είναι µε τον γραφικό χαρακτήρα του κ. Σκούρτη και έχει 
βαφτίσει ως µέλος –το λέω «βαφτίσει» εντός εισαγωγικών γιατί ο κ. Λάµπρου 
καταγγέλλει ότι δεν ήταν µέλος, έτσι; 
Λάµπρου: Όχι! 
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Παρουσιαστής: … τον κ. Σιώκο Ανδρέα. Για να µπορεί φυσικά αφού είναι µέλος να 
γίνει και πρόεδρος αργότερα. 
Λάµπρου: Και αν είχαµε και το πρωτότυπο, Λάκη θα βλέπαµε ότι ενώ όλα τα γράµµατα 
αυτά είναι µε κόκκινο στυλό, αυτά είναι µε µπλε.  
Παρουσιαστής (παρουσιάζει πάλι το έγγραφο στην κάµερα): Εδώ παρουσιάζεται ο 
Πέρας Σωτήρης στο τελευταίο µέρος, αυτό εδώ, µε άλλο γραφικό χαρακτήρα και όπως 
λέει ο Κώστας ο Λάµπρου και δεν έχω λόγο να τον αµφισβητώ, όλα είναι µε κόκκινο 
στυλό περασµένα εκτός από τα γράµµατα του κ. Σκούρτη που είναι περασµένα µε µπλε 
στυλό. Πάρα πολύ ωραία πράγµατα! (λίγο αργότερα) Φτάσατε λοιπόν όλοι εσείς οι 
Λουτρακιώτες να τίθεστε σε αµφισβήτηση από έναν άνθρωπο που ήρθε το 2001 στο 
Λουτράκι σας ανακάτεψε όλους, σας έκανε κουλουβάχατα, αµφισβήτησε την εντιµότητά 
σας,  αµφισβήτησε την διαδροµή σας, αµφισβήτησε την ιστορία σας, έχετε τέτοια 
στοιχεία…εντάξει θα µου πείτε κάποια στιγµή αφού δεν µας δίνανε τον λόγο, απόψε 
τουλάχιστον ήρθατε στην εκποµπή µου, σωστό. 
Παρουσιαστής: Η βαλίτσα από ότι καταλαβαίνετε θα πάει µακριά. Εγώ δεσµεύοµαι και 
κάλεσα τον καινούργιο πρόεδρο, τον σηµερινό πρόεδρο, τον Γιάννη τον Μπολέτη και 
τους συνεργάτες του να κάνουµε µία επόµενη εκποµπή. Σας διαβεβαιώνω για πολλοστή 
φορά· τα ονόµατα που ακούστηκαν σήµερα στην εκποµπή είτε είναι του κ. Γιάννη 
Λάµπρου, είτε είναι του κ. Σούλη Γέρου, είτε είναι του Σιώκου του Ανδρέα, του 
Μανδηλάρη, όσα ονόµατα ακούστηκαν µέσα στην εκποµπή και θέλουν να 
τοποθετηθούνε, θα έχουν απεριόριστο χρόνο στη διάθεσή τους και µάλιστα και σε 
αντιπαράθεση µε τον Κώστα τον Λάµπρου για να αντικρούσουν οτιδήποτε  θέλουν από 
τα λεγόµενα τα σηµερινά. 
 
 
Πρόκειται περί εκποµπής η οποία είχε µαγνητοσκοπηθεί και µετά ταύτα µεταδόθηκε 
από τον τηλεοπτικό σταθµό την 25 Ιανουαρίου 2008.  Κατά την διάρκεια της 
εκποµπής, ο τηλεπαρουσιαστής υπάλληλος του τηλεοπτικού σταθµού συνοµίλησε µε 
τον Κωνσταντίνο Λάµπρου ο οποίος αναφέρθηκε σε αξιόποινες πράξεις του 
καταγγέλλοντος Ανδρέα Σιώκου.  ΄Όµως στοιχειώδες αίσθηµα ευθύνης για την 
πληρότητα της εκποµπής επέβαλε όπως ο τηλεπαρουσιαστής ½καλέσει και τον 
καταγγέλλοντα να αντικρούσει τους ισχυρισµούς του Κωνσταντίνου Λάµπρου.   
Ενόψει τούτων η εκποµπή δεν είχε την από τον νόµο επιβαλλοµένη πληρότητα ούτε 
την επιβαλλοµένη δικαία µεταχείριση του αναφερθέντος στην εκποµπή και 
καταγγελλοντος Ανδρέα Σιώκου.  Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό, η διοικητική κύρωση του προστίµου. 
 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος των παραβάσεων και  του εξ  262.920,77ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, το ως άνω 
πρόστιµο καθορίζεται στο ποσό των 15.000 ευρώ.  Μειοψήφησε η Εύη ∆εµίρη κατά 
την οποία το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 30.000 ευρώ. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ιδιοκτήτρια του ιδιωτικού 
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τηλεοπτικού σταθµού ΗΛΕΚΤΡΑ TV Νοµού Κορινθίας 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 ΠΕΛΟΠΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ που εδρεύει στην Κόρινθο, στην οδό 
Πυλαρινού 11, µε ΑΦΜ 094210955, ∆.Ο.Υ. Κορίνθου. 

2. Του Γεώργιου Ναστούλη του Ευαγγέλου, µε ΑΦΜ  043282281, ∆.Ο.Υ. 
Κορίνθου, ως νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 

 

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 29η  Ιουλίου 2008. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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