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Αριθ. 442/24.10.2011Αριθ. 442/24.10.2011

      Σήμερα ημέρα Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 11:00 το  
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην  
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης,  η  
Αντιπρόεδρος  Λίνα  Αλεξίου  και  τα  μέλη  Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς,  
Γεώργιος Στεφανάκης.

I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
την  εταιρεία  με  την  επωνυμία KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ  ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Α.Ε., ιδιοκτήτρια  του  τηλεοπτικού  σταθμού  KONTRA 
CHANNEL (πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ)  Νομού  Αττικής, παραβίαση  της 
ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2011.

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  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.

ΙΙ. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Π.Δ/τος 77/2003 κατά το οποίο το Σύνταγμα και η εν γένει 
έννομη τάξη της χώρας πρέπει να παραμένουν σεβαστά και όταν ασκείται κριτική 
στου συγκεκριμένους νόμους ή θεσμούς.

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  13  παρ.  2  του  Π.Δ/τος  77/2003  κατά  το  οποίο  τα  εγκλήματα, 
συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, η βία και 
άλλες  βάναυσες  και  απάνθρωπες  πράξεις  ή  συμπεριφορές,  δεν  πρέπει  να 
αναδεικνύονται ή να εξυμνούνται.

IV.  Τo άρθρo 5  παρ.  1  του  Π.  Δ/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. Εξάλλου κατά την παρ. 4 του αυτού άρθρου δεν επιτρέπεται η 
χρήση παραπλανητικών σκηνοθετικών τεχνασμάτων.
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V.  Το  άρθρο  9  παρ.  2  του  Π.Δ/τος  77/2003,  κατά  το  οποίο  τα  πρόσωπα  που 
αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς 
συμπεριφοράς και δεν επιτρέπεται η προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και 
της αξιοπρέπειάς τους. 

VI.  Το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους 
εκπομπές  που  μεταδίδουν  οι  τηλεοπτικοί  σταθμοί  πρέπει  να  σέβονται  την 
προσωπικότητα  την  τιμή,  την  υπόληψη,  τον  ιδιωτικό  και  οικογενειακό  βίο,  την 
επαγγελματική,….ή  άλλη  συναφή  δραστηριότητα  κάθε  προσώπου,  η  εικόνα  του 
οποίου εμφανίζεται στην οθόνη ή το όνομα του οποίου ή στοιχεία επαρκή για τον 
προσδιορισμό του οποίου μεταδίδονται.

VII. 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 ισχυρισμών του 
νομίμου  εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε., ιδιοκτήτριας  του τηλεοπτικού σταθμού με  τον 
διακριτικό  τίτλο  KONTRA CHANNEL (πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ)  Νομού Αττικής,  του 
υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της  παρακολουθήσεως  από  μαγνητοταινία  της 
εκπομπής «Μακελειό», που προβλήθηκε από τον ως άνω τηλεοπτικό σταθμό στις 2, 3 
και 9.07.2011 μεταξύ 22:00 έως 00:00 ώρας, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
ΕΚΠΟΜΠΗ «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 02.07.2011   ΑΠΟ ΤΙΣ 
22:13 ΕΩΣ ΤΙΣ 24:03.
Σήμανση: Κύκλος  σε  πλαίσιο  χρώματος  μπλε  –  κατάλληλο,  επιθυμητή  η  γονική 
συναίνεση
Παρουσιαστής: Στέφανος Χίος
Συμμετέχοντες: 
1. Γιάννης Σακκάς (Tέως Εισαγγελέας)
2. Βασίλης Χήτος (Δημοσιογράφος)
3. Αντώνης Σταματόπουλος (Πρόεδρος εργαζομένων ΜΕΤΡΟ)
4. Γιάννης Δαραβίγκας (Δημοσιογράφος)
5. Παντελής Βαϊνάς  (Δάσκαλος – Συνδικαλιστής)
6. Βαγγέλης Βλάχος  (Διασώστης) 
7. Μάρκος Τσακός (Αναπλ. Γ.Γ. εργαζομένων ΜΕΤΡΟ)
8. Κάτια Νιάκαρη (Δημοσιογράφος)
9. Κ. Βαθιώτης (ιατρός παθολόγος) 
10. Άδωνις Γεωργιάδης (βουλευτής)
Μετά  την  παρακολούθηση  της  επίμαχης  εκπομπής  και  τη  μελέτη  του 
απομαγνητοφωνημένου  υλικού  που  απέστειλε  στην  υπηρεσία  μας  η  ΕΛ.ΑΣ 
παραθέτουμε τα ακόλουθα: 
1ο μέρος: Από 22:13 – 22:52
 Η εκπομπή ξεκίνησε με το προεκλογικό βίντεο του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, 

όταν ήταν υποψήφιος για Δήμαρχος Αθηναίων, πλαισιωμένο με πλάνα από τα 
πρόσφατα επεισόδια και κυρίως με πλάνα από ενέργειες αστυνομικών. Διάρκεια 
βίντεο: 01΄:30΄΄
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 Ο παρουσιαστής  ξεκίνησε την εκπομπή αναφέροντας  ότι  υπάρχουν πολιτικές, 
αλλά  και  ποινικές  ευθύνες  για  το  «αιματοκύλισμα»  από  «γαλονάδες»  της 
Αστυνομίας  και  από  πολιτικά  πρόσωπα,  ενώ  σχολιάζει  ότι  δεν  είδε  να 
παραιτούνται  Αξιωματικοί  της  ΕΛ.ΑΣ.,  δεν  είδε  να  απολογούνται  οι  10 
εισαγγελείς που βρισκόντουσαν στο κέντρο επιχειρήσεων στη Γ.Α.Δ.Α. την ώρα 
που «τσάκιζαν και έσπαζαν στο ξύλο τους πολίτες» και ούτε είδε να κατανέμουν 
πολιτικά κόμματα στη Βουλή πολιτικές ευθύνες.

 Στη συνέχεια σχολιάζει αρνητικά τα πολιτικά κόμματα και τη στάση τους και 
αναφέρει για 3.000 δακρυγόνα που έπεσαν μέσα σε 24 ώρες και σχολίασε ότι τα 
ΜΑΤ διέλυσαν την πορεία στην πλατεία Συντάγματος.

 Ακολούθως αναφέρεται στο περιστατικό της επίθεσης κατά του βουλευτή Τσώνη 
στη Λαμία,  τον οποίο αποκαλεί  «Δημητράκη του Ελληνικού Κοινοβουλίου» , 
λέγοντας  ότι  «έφαγε  τις  ψιλές  του  και  τις  χοντρές  του  στη  Λαμία»  και  ότι  οι 
Λαμιώτες  είναι  από  τη  Ρούμελη  και  ξέρετε  «τι  έκαναν  στη  Ρούμελη  στους  
Τούρκους». 

 Στη  συνέχεια  παρουσίασε  τους  καλεσμένους  του:  κύριο  Γιάννη  Σακκά,  τέως 
Εισαγγελέα, τον δημοσιογράφο Βασίλη Χήτο, ο οποίος είπε τα εξής: «Δυστυχώς 
όλα αυτά τα χρόνια Στέφανε οι εισαγγελείς είναι τα υποχείρια της αστυνομίας σε  
εκδηλώσεις και διαδηλώσεις… Ποτέ κανείς από αυτούς δεν κατεβαίνει κάτω στον  
κόσμο να δει τι συμβαίνει και επαναπαύονται στην ασφάλεια της Γ.Α.Δ.Α. και στο  
τι θα τους πει ο κάθε αξιωματικός». 

 Ακολούθως  παρουσίασε  τους  υπόλοιπους  καλεσμένους:  τον  Αντώνη 
Σταματόπουλο,  πρόεδρο εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ, τον Γιάννη Δαραβίγκα, τον 
Παντελή  Βαϊνά  (δάσκαλος-συνδικαλιστή  της  Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας,  ο 
οποίος  ήταν  με  επιδέσμους  στο  κεφάλι),  και  υποστήριξε  ότι  έπεσε  θύμα 
αστυνομικής βίας από αστυνομικούς των ΜΑΤ σε κατάστημα (μανάβικο, στην 
οδό  Ξενοφώντος).  Για  τον  συγκεκριμένο  συνδικαλιστή  ο  Χίος  ανέφερε  ότι 
γνωρίζει  ότι  τα  τηλέφωνά  του  παρακολουθούνται  από  την  ΕΥΠ.  Ο  Βαϊνάς 
συμπληρώνοντας ανέφερε ότι  «η παρακολούθηση στο βαθμό που συμβαίνει είναι  
κομμάτι της καταστολής, και ότι η καταστολή είναι η συνέχεια μιας Κυβέρνησης  
που τη χαρακτηρίζω χούντα.» 

 Στη  συνέχεια  παρουσίασε  ως  καλεσμένο  τον  Βαγγέλη  Βλάχο  (διασώστη).  Ο 
οποίος υποστήριξε ότι στο στέκι των γιατρών στο Σύνταγμα λιποθύμησε για 3 
ώρες από τη χρήση χημικών. Υποστήριξε ότι έγινε και χρήση παραλυτικών «για 
να μη μπορούν να αντιδράσουν». 

 Ακολούθως  παρουσίασε  τον  επόμενο  καλεσμένο  Μάνθο  Τσακό  Αναπληρωτή 
Γενικό Γραμματέα των εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ.   

 Στη συνέχεια ο παρουσιαστής υποστήριξε ότι από τύχη δεν είχαμε νεκρούς στο 
Σύνταγμα, ενώ ο συνδικαλιστής Βαϊνάς ανέφερε ότι, σύμφωνα με την προσωπική 
του εμπειρία,  ήταν τέτοια η ένταση των επιθέσεων στο Σύνταγμα από τα ΜΑΤ 
που ήθελαν νεκρούς.

 Ακολούθως ο κ. Χίος με ένα σχεδιάγραμμα- γραφικό, που έφερε τίτλο «Αυτοί 
αιματοκύλισαν την Αθήνα» «εμφανίζει» πρώτον τον Πρωθυπουργό για τον οποίο 
ο Χίος αναφέρει ότι πήρε την πολιτική απόφαση και έδωσε πρώτος το ok για τα 
έκτροπα  και  την  ωμή  καταστολή  απέναντι  σε  ειρηνικούς  διαδηλωτές, 
ισχυριζόμενος ότι επιβεβαιώθηκε για όσα έλεγε το προηγούμενο διάστημα για 
προβοκάτορες και κουκουλοφόρους.

 Στη συνέχεια ο παρουσιαστής ανέφερε ότι κάποιοι στην ΕΥΠ έχουν πληροφορίες 
ή  φτιάχνουν  οι  ίδιοι  μουσαντένιες  πληροφορίες  για  να  τις  «πασάρουν»  στην 
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πολιτική  ηγεσία  σε  συνεννόηση  μαζί  τους  ότι  δήθεν  κάποιοι  εξτρεμιστές  θα 
έμπαιναν στη Βουλή.

 Ακολούθως επικαλείται σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Το ΒΗΜΑ» που 
κάνει λόγο οτι η ΕΥΠ (την οποία αποκαλεί πρώην ΚΥΠ Παπαδόπουλου) είχε 
πληροφορίες  ότι  αριστεριστές,  κουκουλοφόροι   και  άτομα των Εξαρχείων  θα 
έμπαιναν να κάψουν τη Βουλή και γι’ αυτό είπε ο Παπουτσής στον Αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ «βαράτε τους». 

 Στη συνέχεια ως δεύτερο υπεύθυνο «εμφανίζει» τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη Χρήστο Παπουτσή. Παρεμβαίνοντας ο Χήτος χαρακτήρισε τον Υπουργό 
ως άλλο Χόλμπροουκ, και καταφέρθηκε κατά του Υπουργού λέγοντας ότι έδωσε 
την εντολή σε ομαδικά «βαράτε» και  δεν θα σας πει  κανένας  τίποτα. Επίσης 
ανέφερε ότι ενώ για την περίπτωση του Γιάννη Καυκά γίνεται έρευνα, τώρα δεν 
γίνεται τίποτα, ισχυριζόμενος ότι υπάρχει μεθόδευση ώστε η λαϊκή εξέγερση να 
μην φτάσει μέχρι τη Βουλή του Μαξίμου και η Κυβέρνηση θα πέσει και δεν θα 
μπορούν να ξανακυβερνήσει τον τόπο.   

 Ακολούθως  ο  κ.  Χίος  ως  τρίτο  υπεύθυνο  «εμφανίζει»  τον   Αρχηγό  της 
Αστυνομίας και τέταρτο τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Παρεμβαίνοντας πάλι ο κ. 
Χήτος  θεωρεί  ότι  έχουν  ευθύνες,  γιατί  ήταν  στο  κέντρο  επιχειρήσεων  στο 
Αρχηγείο και σε ανοιχτή επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α. 
και  με  τον  Αττικάρχη  κ.Λιούκα.  Σε  στιχομυθία  με  τον  κ.  Χήτο,  ο  κ.  Χίος 
αναφέρει  ότι  «οι  μπάτσοι  τσάκισαν  τον  κόσμο  στο  ξύλο»,  «οι  αστυνομικοί 
αποδείχτηκαν  γουρούνια  και  μοσχάρια»  και  αναφέρει  επιπλέον  ότι  «ούτε 
κοκαΐνη  αν πάρεις  δεν  συμπεριφέρεσαι  έτσι  στον κόσμο».  Ο κ.  Χήτος  κάνει 
αναφορά στον τόπο καταγωγής του κ.  Λιούκα (από ορεινό χωριό της Άρτας) 
λέγοντας ότι έτσι είχε μάθε να περπατάει στις πέτρες και νομίζει ότι ο κόσμος 
είναι  πρόβατα και  λέει:  βαράτε τους.  Επιπλέον ο κ.  Χίος αναφερόμενος  στον 
Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., είπε ότι «εδώ δεν είναι ραχούλες ούτε πεζούλες».

 Στη  συνέχεια  ο  κ.  Χήτος  αναφέρθηκε  στον  Γενικό  Επιθεωρητή  κ.Μπαλάκο 
λέγοντας ότι ο κ. Λιούκας είχε δίπλα του τον παλιό Αττικάρχη τον κ. Μπαλάκο 
για  τον  οποίο  ο  κ.  Χίος  σχολίασε  ότι  πάει  για  Αρχηγός  από  τις  «πολλές 
υποκλίσεις».  Στη συνέχεια  ο κ.  Χίος  αναφερόμενος  στους  Αξιωματικούς  λέει 
«Να  ξεκουμπιστείτε,  να  σηκωθείτε  να  φύγετε…μαζί  με  τους  άλλους  τους 
άχρηστους που είναι μέσα στο Κοινοβούλιο.» 

 Ο κ. Χήτος σχολιάζει ότι εκεί φτάσανε την Αστυνομία, μετά τον κ. Ραχωβίτσα 
και τον κ. Μπαλάκο να μην έχουνε άλλους αξιωματικούς να κάνουν Αρχηγό. 
Ακολουθεί στιχομυθία Χίου –Χήτου ότι δόθηκαν εντολές από το κ. Λιούκα να 
χτυπήσουν και να λιώσουν τον κόσμο με τη συνδρομή της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και Δ 
του  κ.  Σταύρακα.  (Ο  παρουσιαστής  αναφέρεται  στην  ομάδα  ΔΙ.ΑΣ.  κατ’ 
επανάληψη  ως  ομάδα  ΒΙΑΣ).  Ο  κ.  Χίος  αναφέρεται  σε  καταγγελίες 
δημοσιογράφου  για  βιαιοπραγία  από  την  ομάδα  Δ,  σχολιάζοντας  ότι  «οι 
φιλήσυχοι και οι ειρηνικοί πολίτες θα βγούμε στο βουνό, θα πάρουμε τα όπλα 
και θα βγούμε στο βουνό». Λέει επίσης: «Δε με νοιάζει αν θα μείνει ακέφαλο το 
σώμα. Να το κυβερνήσει ο Χότζας. Ή ο γάιδαρος του Χότζα». 

 Ο  κ.  Χήτος  αναφέρει  ότι  οι  κύριοι  Λιούκας  και  Σταύρακας  έχουν  φοβερά 
ερείσματα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ότι ο κ. Σταύρακας είναι ανιψιός πρώην Αρχηγού και 
ότι κάνει ό,τι θέλει και ότι δεν μπορεί κανείς να τον μετακινήσει αν και είναι 
νεότερος  από τον  επικεφαλής  της  Ζ με  τον  οποίο  τσακώνονται  τα  τελευταία 
χρόνια. Επίσης ο κ. Χήτος αναφέρει ότι ο κ. Σταύρακας είναι φίλος του Μάκη 
Τριανταφυλλόπουλου  σχολιάζοντας  ότι  (σε  άλλους  χαλεπούς  καιρούς  φεύγαν 
κάτι ραβασάκια σε βάρος άλλων Αξιωματικών). 
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 Ο κ. Χίος αναφέρει ότι η κ. Ράικου κάνει Προκαταρκτική για τα χημικά και όχι  
για το ξύλο και ότι κάνει «τη δική της πολιτική» στην Ευελπίδων, ενώ ο κ. Χήτος 
συμπληρώνει  ότι  έχει  ανάγκη  τους  αστυνομικούς  για  να  τη  φυλάνε  και  ότι 
φοβάται την τρομοκρατία. Λέει χαρακτηριστικά ότι «βλέπεις το φόβο στα μάτια 
της». 

 Ο κ. Χίος αναφέρει ως επόμενο υπεύθυνο τον κ. Παπασπύρου, επικεφαλής στη 
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής λέγοντας ότι : «φέρει και αυτός 
εάν κριθεί,  ευθύνες».  Στη  συνέχεια  εμφανίζει  ως  υπεύθυνο  τον  Σ.  Κοζυράκη 
Διοικητή των ΜΑΤ για τον οποίο ο κ. Χήτος αναφέρει ότι ο τελευταίος είναι 
ξάδερφος του Προέδρου της Βουλής Φ. Πετσάλνικου και ότι ήταν υπασπιστής 
του όταν ο Πετσάλνικος ήταν Υπ. Δημοσίας Τάξης.

 Στην συνέχεια παίρνει  το λόγο ο πρώην Εισαγγέλεας  Ιωαν.  Σακκάς ο οποίος 
κάνει  λόγο  ότι  σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  τα  οποία  είδε  από  τηλεοπτικούς 
σταθμούς εκτιμά ότι υπήρξε σχέδιο εκδίκησης εναντίον των Ελλήνων πολιτών, 
που βρίσκονταν εκεί ασκώντας το συνταγματικό τους δικαίωμα. Ανέφερε ότι στο 
ALTER ο Ν. Χατζηνικολάου έδειξε περιστατικά αδικαιολόγητης αστυνομικής 
βίας. Σχολιάζει ότι όφειλαν οι εισαγγελικές αρχές να ασκήσουν την αυτόφωρη 
διαδικασία για τους αστυνομικούς που παρανομούν  μιας και υπάρχουν ποινικές 
ευθύνες, φέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το χτύπημα στο κεφάλι από 
αστυνομικό  των  ΜΑΤ σε  βάρος  διαδηλωτή.  Προβλήθηκε  το  σχετικό  πλάνο. 
Σχολιάζει  ότι  ο  αστυνομικός  εάν  δεν  διέπραξε  απόπειρα  ανθρωποκτονίας, 
διέπραξε αυτόφωρο αδίκημα σε βαθμό πλημμελήματος και διερωτάται γιατί δεν 
ενήργησε η Εισαγγελία. 

 Ακολούθως  ο  κ.  Χήτος  αναφέρει  ότι  ο  κ.  Λιούκας  που  έχει  «δημοκρατικές 
ευαισθησίες»  έστειλε  κατηγορούμενους  δύο  Ζητάδες  μόνο  και  μόνο  από  την 
κατάθεση ενός οδηγού και τώρα δεν εμφανίζεται πουθενά. 

 Ο  κ.  Σακκάς  αναφέρει  ότι  οι  αστυνομικοί  και  σε  μια  άλλη  περίπτωση  των 
ατόμων που ήταν μπροστά στη Βουλή δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους γιατί εάν 
και ήταν οπλισμένοι δεν τους αφόπλισαν και κατηγόρησε τους Εισαγγελείς για 
έλλειψη σθένους. Επιπλέον ο κ. Σακκάς είπε ότι εάν εφαρμοζόταν ο νόμος θα 
έπρεπε να συλληφθούν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί με την αυτόφωρη διαδικασία 
και στη συνέχεια να εφαρμοζόταν ο νόμος για τα προσωπικά δεδομένα και να 
έδιναν στη δημοσιότητα τα  στοιχεία  τους  ώστε  να τους  ρωτήσουμε από πού 
πήραν αυτές τις εντολές.

Υπότιτλοι κατά τη διάρκεια του 1  ου   μέρους εκπομπής:   
ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΟΙ 10 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ ΚΥΠΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΤΕΣ
ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ
3.000 ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ΕΡΙΞΕ Η ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
«ΔΕΛΤΑΔΕΣ ΜΕ ΕΒΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ» 
37  ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕΤΑ  -  ΑΜΑΥΡΩΣΑΝ  ΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  ΟΙ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΟΥ ΤΖΕΦΡΥ
ΕΦΑΓΕ ΞΥΛΟ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ Ο «ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΜΕΤΑ  ΤΗ  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ  ΤΟΥ  ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ  ΘΕΡΜΗ  ΥΠΟΔΟΧΗ  ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΑΓΡΙΟ  ΞΥΛΟ  ΣΕ  ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ  ΚΑΙ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ  ΑΠΟ  ΕΣ-ΕΣ  ΤΟΥ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
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ΓΑΝΤΖΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ
ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.  ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΙΜΑ
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΤ Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
«ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΦΥΓΕ» ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΕΞΑΓΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΑ «ΓΑΛΟΝΙΑ» ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ
ΑΥΤΟΙ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
«ΡΟΥΚΕΤΕΣ» ΣΑΚΚΑ ΚΑΤΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
2  Ο   μέρος: Από 22:54 – 23:37  
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με ομιλία του δικτάτορα Παπαδόπουλου και με εικόνα 
που  εμφάνιζε  το  μισό  πρόσωπο  του  Παπαδόπουλου  και  το  μισό  πρόσωπο  του 
Πρωθυπουργού.  Το κείμενο  της  ομιλίας  είναι  το  εξής:  «ουδείς  εκ  των  πολιτικών  
αρχηγών ανελάμβανε να βοηθήσει τον ανώτατο άρχοντα, όστις ανεζήτει λύση εντός  
των συνταγματικών πλαισίων της ανευθυνότητάς του για να βγάλει τη χώρα από το  
αδιέξοδο».
 Ο παρουσιαστής μετά την ομιλία του δικτάτορα ανέφερε «κυρίες και κύριοι έχει 

αλλάξει τίποτα από τότε;» Ενώ στη συνέχεια είπε ότι από μηνύματα που έχει από 
τηλεθεατές  του  λένε  ότι  επί  Γιώργου  Παπαδόπουλου  περνούσε  καλύτερα  ο 
Έλληνας απ’ ότι επί Γεωργίου Παπανδρέου. 

 Ο συνδικαλιστής προσκεκλημένος κ. Βάινας καταγγέλλει αστυνομική βία  και 
μεγάλη  χρήση  χημικών  χωρίς  καμία  πρόκληση  από  τους  πολίτες.  Επίσης 
καταγγέλλει  περίεργες  διασυνδέσεις  της  Αστυνομίας  με  το  παρακράτος  και 
ένταση της κρατικής καταστολής με τη συνδρομή των δυνάμεων της FRONTEX 
και του στρατού. («δεν είναι τυχαία η άσκηση του Στρατού στο Κιλκίς»). 

 Στη  συνέχεια  περιγράφει  το  περιστατικό  της  σε  βάρος  του  επίθεσης  από 
αστυνομικούς  των  ΜΑΤ  σε  μανάβικο  στην  οδό  Ξενοφώντος  την  οποία 
χαρακτήρισε  δολοφονική  πράξη.  Αναφέρει  ακόμη επίθεση σε συνάδερφό του 
από αστυνομικούς των ΜΑΤ.  

 Στη συνέχεια ο ίδιος καταγγέλλει ότι στις 24 Μαρτίου σε μια διαμαρτυρία των 
συνδικαλιστών δασκάλων δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από ασφαλίτες και οτι 
τους οδήγησαν σαν «προληπτική προσαγωγή» στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

 Η δημοσιογράφος  Κάτια  Νιάκαρη καταγγέλλει  ότι  την  Τετάρτη  το  μεσημέρι 
δέχθηκε επίθεση από Δελτάδες που την έβρισαν χυδαία και την απείλησαν ότι θα 
την  σκοτώσουν,  την  Τετάρτη  το  μεσημέρι  στην  οδό  Πανεπιστημίου.  Τη 
χαρακτηρίζει: «γκανγκστερική επίθεση της αστυνομίας». 

 Ο  κ.  Χίος  αναφέρει  ότι  όλοι  οι  αστυνομικοί  δεν  είναι  ίδιοι  αλλά  υπάρχουν 
«αρκετά κουμάσια» στις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. και Δ του Σταύρακα και ότι παρά από 
τους αγώνες που έχει κάνει για τους αστυνομικούς, σήμερα θα αποκαλύψει το 
«προσωπείο του παρακράτους», ισχυριζόμενος ότι «αυτοί δεν ήταν αστυνομικοί, 
αλλά αστυνομικοί που είχαν κάνει κοκαΐνη, σαν να είχαν κάνει κοκαΐνη, εκτός 
εάν είχαν κάνει κοκαΐνη». 

 Ο κ.  Δαραβίγκας  με  αφορμή  τη  συζήτηση  για  τα  χημικά  ισχυρίζεται  ότι  τα 
ληγμένα χημικά δεν έχουν την ίδια ισχύ με τα κανονικά. Ο παρουσιαστής ζητά 
από την κ.  Νιάκαρη να αναφέρει τις βρισιές. Η κ. Νιάκαρη αναφέρει ότι  την 
αποκάλεσαν «καριόλα», την απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν και ότι την έσωσε η 
ιδιότητα της δημοσιογράφου. 

 Ο  κ.  Δαραβίγκας  αναφέρει  ότι  υπήρχε  σκληρότητα  από  την  πλευρά  της 
αστυνομίας  η οποία προήλθε από τη σκληρότητα των διαδηλωτών. Και ότι η 
αστυνομία πήρε εντολές να φέρεται αναλόγως της σκληρότητας των διαδηλωτών 

6

ΑΔΑ: ΒΟΖΦΙΜΕ-Ψ4Δ



αναφέροντας  ότι  «35  τόνους  μάρμαρο  φάγαν  οι  αστυνομικοί  και  ρίξαν  οι 
αστυνομικοί. Και οι 2 πλευρές ρίξαν να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους» 
επικαλούμενος  στη  συνέχεια  περιστατικά   τραυματισμών  αστυνομικών  και 
συγκεκριμένα του Διοικητή των ΜΑΤ του κ. Κοζυράκη για τον οποίο ο κ. Χίος 
αντέδρασε λέγοντας «Καλά του κάναν. Κι άλλες έπρεπε να φάει. Αυτός έδωσε 
τις εντολές να τσακίσουν τον κόσμο στο ξύλο». Στη συνέχεια ο καλεσμένος κ. 
Βλάχος καταγγέλλει ότι στο σταθμό των ιατρών στο Σύνταγμα αν και έβγαλε 
«λευκό μαντίλι»  οι άνδρες των ΜΑΤ τους επιτέθηκαν ρίχνοντας 6 χημικά και 
στη συνέχεια αναφέρει  ότι  σύμφωνα με πληροφορίες τους,  η FRONTEX που 
εδρεύει στη Λάρισα έλαβε μέρος σ’αυτά τα γεγονότα.

 Στη  συνέχεια  της  συζήτησης  ο  κ.  Χίος  αναφέρθηκε  στον  συνδικαλιστή  κ. 
Φωτόπουλο που βγήκε σαν τον «κακομοίρη» στα κανάλια και ζητούσε συγνώμη, 
ενώ  ο  καλεσμένος  κ.  Βλάχος  ανέφερε  ότι  τις  ευθύνες  για  τη  γενικότερη 
κατάσταση  (οικονομική,  κλπ)  τις  έχουν  οι  πολιτικοί  χαρακτηρίζοντάς  τους 
«προδότες που πρέπει να τους κρεμάσουν στο Γουδί και τους 300».

 Στη συνέχεια έκανε τηλεφωνική παρέμβαση ο παθολόγος Θ. Βαθιώτης ο οποίος 
μίλησε για τα χημικά επισημαίνοντας ότι τα ληγμένα χημικά δεν έχουν την ίδια 
επίδραση  με  τα  κανονικά,  ενώ  στη  συνέχεια  μίλησε  για  τις  γενικότερες 
επιπτώσεις από τη χρήση των χημικών. 

 Στη  συνέχεια  η  εκπομπή  ασχολήθηκε  με  το  βίντεο  που  προβλήθηκε  από  το 
ALTER και τους συνδικαλιστές της ΕΘΕΛ για τους οποίους ο Σακκάς ανέφερε 
ότι έπρεπε να συλληφθούν από τα ΜΑΤ γιατί ήταν οπλοφορούντες.

 Στη  συνέχεια  για  το  συγκεκριμένο  βίντεο  προβλήθηκε  ρεπορτάζ  της  Κάτιας 
Νιάκαρη, η οποία πήγε στη στοά της Όθωνος και ρώτησε άλλους εργαζόμενους 
της  ΕΘΕΛ  για  τα  συγκεκριμένα  άτομα,  χωρίς  να  λάβει  συγκεκριμένες 
απαντήσεις. Η δημοσιογράφος στο ρεπορτάζ της αναφέρει ότι τα 5 αυτά άτομα 
στο  blog  που  έχουν  στο  internet  (http://ethel-sinadelfos.blogspot.com/ - 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΘΕΛ) περιγράφοντας το περιστατικό ψεύδονται γιατί πουθενά 
δεν αναφέρουν ότι φυγαδεύτηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ οι εικόνες από το 
βίντεο τους διαψεύδουν. Η δημοσιογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πουθενά 
δεν αναφέρουν ότι με την υποστήριξη των ΜΑΤ φυγαδεύτηκαν στην αριστερή 
είσοδο του Κοινοβουλίου. Οι συντάκτες του άρθρου ψεύδονται. Δεν αναφέρουν 
τίποτα  για  το  βίντεο  ντοκουμέντο  που  προβλήθηκε  και  τους  δείχνει  να  τους 
κανακεύουν ΜΑΤατζήδες σαν να αποτελούν τμήμα τους».    

 Στη  συνέχεια  ο  κ.  Χίος  επιβεβαιώνει  τους  ισχυρισμούς  της  κ.  Νιάκαρη  και 
προβάλλοντας το βίντεο αναρωτιέται γιατί δεν συλλαμβάνουν τα άτομα αυτά τα 
οποία  οπλοφορούσαν.  Επίσης  καταγγέλλει  ότι  συνδικαλιστές  της  ΕΘΕΛ,  την 
Τετάρτη το βράδυ, μίλησαν με δύο βουλευτές του ΛΑΟΣ (Πλεύρη, Γεωργιάδη) 
και τον εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ για να «συμπλεύσουν οι γραμμές τους». 

Υπότιτλοι κατά τη διάρκεια του 2  ου   μέρους εκπομπής  : 
ΑΓΡΙΟ  ΞΥΛΟ  ΣΕ  ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ  ΚΑΙ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ  ΑΠΟ  ΕΣ-ΕΣ  ΤΟΥ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ «ΦΙΛΟΙ» ΤΩΝ ΜΑΤ
«ΔΕΛΤΑΔΕΣ ΜΕ ΕΒΡΙΣΑΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ»
ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 
ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ  ΘΕΜΑ  ΓΙΑ  ΛΗΓΜΕΝΟ  ΚΑΡΚΙΝΟ  ΑΠΟ  ΙΑΤΡΟΥΣ  ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ
3.000 ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ΕΡΙΞΕ Η ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΕΤΣΙ ΑΝΑΨΕ Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ
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ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ «ΣΚΛΗΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΕΛ ΠΟΥ ΜΠΑΡΟΥΤΙΑΣΑΝ 
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΝΕΣΟΤΑ 
3  ο   μέρος: Από 23:39 – 23:52  
Το τρίτο  μέρος  ξεκινά  με  εναλλαγή  εικόνων  από  την  πρόσφατη  ορκωμοσία  των 
Υπουργών, από φωτογραφίες πολιτικών αρχηγών, από συγκεντρώσεις  διαδηλωτών 
στο  Σύνταγμα  και  αποσπάσματα  από  κινηματογραφικές  ταινίες  για  το  1821,  με 
μουσική υπόκρουση τραγούδι που ερμηνεύει ο Βασ. Παπακωνσταντίνου και περιέχει 
αναφορές σε φράσεις του Γ. Καραϊσκάκη.
 Στη  συνέχεια  κάνει  τηλεφωνική  παρέμβαση  ο  βουλευτής  του  ΛΑΟΣ  Αδ. 

Γεωργιάδης  ο οποίος διαψεύδει ότι υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία του ιδίου με 
συνδικαλιστές  της  Ε.ΘΕ.Λ.  και  ζητά  να  ανακληθεί  ο  χαρακτηρισμός  που 
ακούστηκε στην εκπομπή περί «εκκόλαψης αυγού του φιδιού», που το θεωρεί 
υβριστικό και προσβλητικό για το πρόσωπό του. (23:42)

 Στη συνέχεια ο βουλευτής κ. Γεωργιάδης ισχυρίζεται ότι το θέμα με το βίντεο 
«δεν χρειάζεται να το ψάξουμε άλλο» γιατί το αποτέλεσμα από το πόρισμα της 
ΕΔΕ της ΕΛΑΣ συμπίπτει με τους ισχυρισμούς των ίδιων των συνδικαλιστών της 
ΕΘΕΛ και την εκδοχή των αναρχικών, που αναρτήθηκε στο INDYMEDIA.

 Ο  παρουσιαστής  σχολιάζοντας  τα  λεγόμενα  του  κ.  Γεωργιάδη  αναφέρει  ότι 
«δημιουργείται προβληματισμός, τι γίνεται εδώ; Σύμπλευση ΕΛ.ΑΣ- εθνικιστών 
και INDYMEDIA; Κάτι τρέχει.» 

Υπότιτλοι κατά τη διάρκεια του 3  ου   μέρους εκπομπής:   
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ
4  ο   μέρος: Από 23:54 – 24:03  
Η εκπομπή στη συνέχεια ασχολήθηκε με τα επεισόδια στο ΜΕΤΡΟ και για το αν 
έπεσαν χημικά μέσα στο Μετρό. Προβολή σχετικών βίντεο από το εσωτερικό του 
ΜΕΤΡΟ. 
 Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΜΕΤΡΟ Αντ. Σταματόπουλος κατήγγειλε ότι 

τα  ΜΑΤ  έριξαν  χημικά  στις  σκάλες  του  Μετρό  και  αναλύοντας  ένα  βίντεο 
δείχνει πως χτύπησαν με το γκλοπ στο κεφάλι τον προϊστάμενο της βάρδιας του 
Μετρό. Λέει χαρακτηριστικά: «…και πάει ο άλλος ο εγκληματίας (αναφερόμενος 
στον αστυνομικό) και τον χτυπάει στο κεφάλι», «Αυτό για μένα είναι έγκλημα». 
Επίσης ισχυρίζεται αναλύοντας το βίντεο ότι στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ υπήρχαν 
2000 άτομα χωρίς να υπάρχουν ανάμεσά τους αναρχικοί ή κουκουλοφόροι. 

 Ο παρουσιαστής λέει τα εξής: «Είναι εικόνες που θυμίζουν Hazel ή δεν είναι;» 
και  «…θέλουν  να  πατάξουν,  να  διαφθείρουν  και  να  διαβρώσουν  το 
συνδικαλιστικό κίνημα. Και έχουνε βάλει μέσα τους ρουφιάνους τους και τους 
χαφιέδες για να το ποδηγετήσουν».    

 Διαψεύδει τον εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ για οτι η Αστυνομία είχε ενημέρωση από 
την διοίκηση του Μετρό γιατί ο πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος ήρθαν στο 
Μετρό την Τετάρτη στις 20:00. 

Υπότιτλοι κατά τη διάρκεια του 4 ου μέρους της εκπομπής: 
ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ ΔΕΝ ΘΡΗΝΗΣΑΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
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ΕΚΠΟΜΠΗ «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 03.07.2011   ΑΠΟ ΤΙΣ 
22:13 ΕΩΣ ΤΙΣ 24:02.
Σήμανση: Κύκλος  σε  πλαίσιο  χρώματος  μπλε  –  κατάλληλο,  επιθυμητή  η  γονική 
συναίνεση
Παρουσιαστής: Στέφανος Χίος
Συμμετέχοντες: 
1. Βασίλης Χήτος (Δημοσιογράφος)
2. Γιάννης Δαραβίγκας (Δημοσιογράφος)
3. Ιωάννης Σακκάς (Τέως Εισαγγελέας Πρωτοδικών) 
4. κ. Σιδέρη  (Ψυχολόγος)
5. Απόστολος Σουκάρας (Συνδικαλιστής ΕΘΕΛ)
6. κ. Ρηγοπούλου (Διαδηλώτρια)
7. Γιάννης (Διαδηλωτής)
Μετά  την  παρακολούθηση  της  επίμαχης  εκπομπής  και  τη  μελέτη  του 
απομαγνητοφωνημένου  υλικού  που  απέστειλε  στην  υπηρεσία  μας  η  ΕΛ.ΑΣ 
παραθέτουμε τα ακόλουθα: 
Χίος:  Για 40 μέρες  οι αγανακτισμένοι δίνουν βροντερό παρόν, παρά τα όσα έγιναν 
τις προηγούμενες μέρες  με την μπότα των Ματατζήδων  του φασιστικού κράτους του 
Παπουτσή, που πάτησε πάνω στην πλατεία Συντάγματος  και με τους προβοκάτορες 
συνδικαλιστές, τραμπούκους, χαφιέδες  και με όλα αυτά τα απίστευτα παρακρατικά 
στοιχεία,  που προσπάθησαν να αλώσουν την πλατεία Συντάγματος  και να μολύνουν 
την ιδέα των αγανακτισμένων πολιτών, που το μόνο που απαιτούν είναι κοινωνική 
δικαιοσύνη,  ελευθερία  και  καλύτερες  εργασιακές  σχέσεις  και  ανακατανομή  του 
εθνικού  πλούτου  και  δημοσίου  χρήματος.  Δείτε   τι  συμβαίνει  στην  πλατεία 
Συντάγματος  παρά  τα  χημικά  που  έπεσαν  3.000  με  3.500  χημικά,  σύμφωνα  με 
πρόχειρους  υπολογισμούς έπεσαν… Πάω στο Σύνταγμα, όπου  πληροφορηθήκαμε 
πριν από λίγο ότι τα Ματ ρίχνουν ή έριξαν λίγο νωρίτερα  πάλι  χημικά στην πλατεία 
Συντάγματος, δεν τα λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι που είναι εκεί  και φωνάζουν 40 
μέρες, η κα  Ρηγοπούλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Ρηγοπούλου (διαδηλώτρια) : Θέλω να σας   καταγγείλω,  επειδή είμαστε εδώ πέρα 
μια ειρηνική διαδήλωση, έχει πάρα πολύ κόσμο στην πλατεία… ξαφνικά στις 21:20 
έριξαν δακρυγόνα από την πλευρά της Ερμού κάτω και από την πλευρά της πλατείας 
πάνω, δακρυγόνα πάλι, υπήρχε μια αναστάτωση γιατί είμαστε εδώ όλοι ειρηνικά και 
δεν ξερουμε προς τι αυτή η τρομοκρατία.
Χήτος: Υπάρχει εξήγηση για αυτό. Ένας 53χρονος κυνηγήθηκε από ομάδα περίπου 
200 ατόμων  και στην διασταύρωση των οδών Ερμού και Νίκης  τραυματίστηκε στο 
σημείο αυτό, υποχρεώθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν εκτεταμένη χρήση 
δακρυγόνων  για  να  μπορέσουν  να  απεγκλωβίσουν  τον  53χρονο,   τον  οποίον 
κυνηγούσαν 200 άτομα, σε λίγο θα ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
Χίος: Ακούσατε κ. Ρηγοπούλου τι έχει συμβεί;
Ρηγοπούλου: Προς τι αυτή η τρομοκρατία, ενώ είναι όλα ειρηνικά;
Χήτος: Ήταν  μια καλή ευκαιρία προφανώς  για να σας διαλύσουν πάλι.
Ρηγοπούλου: Το ξέρω. Δεν πρόκειται να φύγει κανείς από την πλατεία. 
Γιάννης (διαδηλωτής): Τα  δακρυγόνα άρχισαν να πέφτουν ως εξής: Συλλάβαμε 
κάποιον, ο οποίος ήταν της ασφάλειας  και για αυτό το λόγο τον περικύκλωσαν και 
τον  πέταξαν  έξω  από  την  πλατεία.  Αμέσως  η  αστυνομία  ειδοποίησε   ότι  έχουν 
συλλάβει  έναν   ασφαλίτη,  για  αυτό  το  λόγο  έριξαν  τα  χημικά  για  να  τον 
απεγκλωβίσουν, γιατί τόσα περιστατικά γίνονται μπροστά στα μάτια τους, πεθαίνει 
κόσμος και δεν έχουν βοηθήσει ποτέ, πώς τώρα ξαφνικά κινητοποιηθήκανε όλα τα 
ΜΑΤ για να απεγκλωβίσουν αυτόν τον άνθρωπο; Ήταν ασφαλίτης μέσα στην πλατεία 
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κανονικά, έδινε αναφορά, δεν ξέρω με ποιον τρόπο… κάποιοι που ήταν πιο κοντά 
έχουν  προλάβει  και  έχουν  δει  την ταυτότητα του,  αυτό ψάξτε  το,  κάνω έκκληση 
όποιος ήταν κοντά  και έχει δει την ταυτότητα του να δώσει τα στοιχεία του.
Χήτος: Η αστυνομία για την ώρα δεν μιλάει για αστυνομικό. 
Γιάννης (διαδηλωτής) : Για την ώρα δεν μιλάει και ούτε πρόκειται να μιλήσει για 
αστυνομικό. 
Χίος: Μας λένε  για ένα 53χρονο κύριο,  που εγκλωβίστηκε  από 200 άτομα  και 
απεγκλωβίστηκε από την αστυνομία, δηλαδή ότι η αστυνομία θέλει το καλό σας και  
για να μην σας χτυπήσουν  πήγαν και τον απεγκλώβισαν τον φουκαρά, το δύστυχο 
τον 53χρονο που καλό θα είναι να μας δώσει και την ταυτότητα του… Εμείς δεν 
είμαστε εδώ πέρα  να καταγγέλλουμε και να κατηγορούμε την αστυνομία χωρίς να 
υπάρχει λόγος. 
Ο κ. Χήτος αναφέρεται και πάλι στις δηλώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για το θέμα. 
Χίος: Σε λίγο θα ξέρουμε αν αυτός ο 53χρονος  είναι ένας από αυτούς τους πολλούς 
ρουφιάνους,  που έχει σκορπίσει η  αστυνομία  ανάμεσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, 
για να το διαβρώσει  και ανάμεσα στους αγανακτισμένους για να τελματοποιήσει  τον 
αγώνα που κάνουν και την αντίσταση,  την πολύμηνη αντίσταση, που κάνουν τον 
ενάμιση μήνα στην πλατεία Συντάγματος. (πλάνα από την πλατεία Συντάγματος) Η 
αστυνομία μιλά για 4.000 κόσμο στην πλατεία Συντάγματος. Εγώ θεωρώ πως είναι 
άνω των 10.000 - 12.000. Η αστυνομία δεν ξέρει τι της γίνεται στις συγκεντρώσεις  ή 
ξέρει ακριβώς τι γίνεται  και υποβαθμίζει τα γεγονότα, γιατί η αστυνομία έχει γεμίσει 
και πιστέψτε με  ότι μέσα στους αγανακτισμένους είναι διασκορπισμένοι ρουφιάνοι 
και  κυπατζηδες  του συστήματος  και  αφήστε τα αυτά στην Κατεχάκη.  Σας  πήραν 
χαμπάρι και όποιον βλέπουν να είναι κυπατζής και ρουφιάνος θα τρώει της χρονιάς 
του.  Θα  τον  δένουν  με  ένα  σύρμα  και  θα  τον  κρεμάνε  εκεί  στα  κάγκελα.  Για 
παραδειγματισμό, όχι για να του κάνουνε κακό. Για όνομα του Θεού! ….
22:31
Χίος: Αυτούς εδώ τους ανθρώπους  (τους αγανακτισμένους) προσπάθησαν να τους 
ταπεινώσουν, να τους εξευτελίσουν , να τους εξοντώσουν αυτά τα παχύδερμα  που 
δεν ξέρω τι είχαν πάρει εκείνες τις μέρες  και τσάκιζαν, έσπαγαν κόκκαλα , έριχναν 
χημικά και έσκαγαν τον κόσμο στα δακρυγόνα. Αυτό δεν θα τους το συγχωρήσουμε 
ποτέ. Όταν σκοτώθηκαν τα 2 παιδιά της ομάδας ΔΙ.ΑΣ,  εδώ πέρα κλαίγαμε όλοι και 
τους κάναμε πολλά αφιερώματα, λυπάμαι που θα το πω, αλλά την ομάδα ΔΙ.ΑΣ  τη 
σιχαθήκαμε. Και την ομάδα  (Δ) τη σιχαθήκαμε  και δεν σιχαθήκαμε αυτά τα ηρωικά 
παιδιά  που με 800 ευρώ προσπαθούν να πατάξουν την εγκληματικότητα, αλλά μου 
στέλνουν μηνύματα και μου λένε  όπως κλάψαμε τότε, έτσι τους σιχαθήκαμε  τώρα.
Σιδέρη  (ψυχολόγος): Νιώθω  πολύ  άσχημα,  γιατί  βλέπω  ότι  παλιά  όλα  αυτά  τα 
χημικά  χρησίμευαν  για την καταστολή  της  επιθετικής  συμπεριφοράς  και  τώρα 
χρησιμοποιούνται  για  πρόληψη  ,μας  πείθουν  ότι  τα  χρησιμοποιούν  για  να 
διατηρήσουν την ηρεμία στο πλήθος, φαντάσου που πάμε δηλαδή. Λυπάμαι πάρα 
πολύ. 
Χίος: No mercy! Κανένας οίκτος. Τσακίστε τους! (για τους βουλευτές) Δεν προωθώ 
τη βία. Τους τσακίζουμε με τον τρόπο μας. Πρώτα από όλα με τις μούντζες. Είναι 
ένας  ειρηνικός  τρόπος.  Φούμο!  Μαυρίστε  τους!  Ψηφίστε  μικρά  κόμματα.  Τον 
Λεβέντη… τον Κουρουπλή. Ψηφίστε τον Δημαρά και τον κ. Κουβέλη. Μακριά από 
αυτούς που κρατάνε σημαίες. 
Δαραβίγκας: Όσον αφορά το θέμα της πλατείας ,η αστυνομία λέει ότι τον πέρασαν 
για αστυνομικό και  έγινε όλη αυτή η ιστορία, που παραλίγο να τον λιντσάρουν τον 
άνθρωπο.
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Χήτος: Δηλώνει  (ο  53χρονος)  ερευνητής  δημοσίου  θεάματος  ,  αυτό  δήλωσε, 
κυνηγήθηκε γιατί θεωρήθηκε αστυνομικός καμουφλαρισμένος .Αυτό το λέει επίσημα 
η αστυνομία, δεν είναι αστυνομικός έφαγε κάτι ψιλές, αλλά ευτυχώς έπεσε σε μια 
διμοιρία  των ΜΑΤ πίσω από το Υπουργείο Οικονομικών  και ίσα που πρόλαβαν και 
τον χτύπησαν οι διαδηλωτές.
Δαραβίγκας: Υπάρχει  και  στην  αστυνομία  υπηρεσία  δημοσίων  θεαμάτων.  Τώρα 
όσον αφορά ,όσους περνούν για αστυνομικούς  ή μοιάζουν με αστυνομικοί,  τώρα 
μην ξεσηκώσουμε τον κόσμο και τους βαράνε στο δρόμο, γιατί μπορεί να ξεφύγει η 
κατάσταση, θα αρχίσει εμφύλιος αντιπαλότητα με τους πολίτες. Δεν υπάρχει λόγος 
αυτή τη στιγμή να οξύνουμε τα πνεύματα, να δημιουργούμε προβλήματα. Όλος ο 
κόσμος αυτή τη στιγμή είναι οικονομικά καταβεβλημένος .
Χήτος: Τους δέρνουν και στην επαρχία, που γνωρίζονται και μεταξύ τους.
Δαραβίγκας: Όσον αφορά τα χημικά που ρίχνονται,  πρέπει να καταλάβει ο κόσμος 
τη σημασία τους .  Η σημασία είναι  να κρατηθεί  ο διαδηλωτής μακρυά από τους 
αστυνομικούς , για να μην έρθουν σώμα με σώμα,  γιατί αν έρθουν σώμα με σώμα θα  
έχουμε θύματα.
Σιδέρη (ψυχολόγος): Να γεμίσουν πνευμονολογικά προβλήματα… 
Χίος: Τις πέτρες γιατί τις παίρνουν οι ματατζήδες και τις πετούνε στα κεφάλια των 
διαδηλωτών;
Δαραβίγκας: Οι πέτρες είναι από τους διαδηλωτές και τις επιστρέφουν πίσω, η πέτρα 
πάει και έρχεται, αυτό γίνεται.…..
22:43
Χίος: Σε  λίγο  θα  συνομιλήσουμε  με  τον  συνδικαλιστή  της  ΕΘΕΛ   Απόστολο 
Σουκάρα  και  θα  προβάλουμε  το  σχετικό  βίντεο  που  έχει   δημιουργήσει   ντόρο. 
Βεβαίως η αστυνομία  συμπλέει και με αυτά που λένε οι συνδικαλιστές  και με αυτά 
που λένε κάποιοι άλλοι εκεί στο κύκλωμα  και θεωρούν πως δεν έγινε τίποτα εκεί 
πέρα.  Το  μόνο  που  έγινε,  φυγαδεύτηκαν  οι  άνθρωποί  αυτοί   από  τη  στοά  που 
βρίσκονταν και τους πολιορκούσαν   500 αντιεξουσιαστές  και τους πήραν και τους 
έβαλαν στη Βουλή,  χτυπώντας και κανακεύοντας τους στην πλάτη οι ματατζήδες, 
ενώ 50 μέτρα πιο πέρα συλλαμβάνανε το μέλος  της αριστεράς τον Σήφη Καυκαλά, 
που είναι αγωνιστής της δημοκρατίας.
(Προβολή  του  σχετικού  βίντεο  και  τηλεφωνική  επικοινωνία  –  συζήτηση  με  τον  Α.  
Σουκάρα.)
22:49
Χίος:  Δεν  έχετε  αναφέρει  κ.  Σουκάρα  ότι  οι  αστυνομικοί  σας  φυγάδευσαν   στη 
Βουλή και έχετε αποσιωπήσει το πιο βασικό ότι η αστυνομία σας έσωσε  από το 
μένος  500 αντιεξουσιαστών.
Ο κ. Σουκάρας το διαψεύδει. 
22:55
Χήτος: Αν πήγαινα  εγώ ή  ο  Στέφανος  στο  φυλάκιο  της  Βουλής,  υπό αυτές  τις 
συνθήκες  να μπω να ζητήσω βοήθεια,  με τις κλωτσιές  θα με έδιωχναν και μπαίνετε  
εσείς στη Βουλή έτσι; Το έχουμε δοκιμάσει και στη ΜΑΡΦΙΝ, τα ίδια μας έκαναν 
στην ΜΑΡΦΙΝ, τα κτήνη αυτά ήταν  4 νεκροί μέσα, δεν μπορούσαν να πάρουν τους 
νεκρούς  και τα έβαζαν με τους δημοσιογράφους τους διαπιστευμένους. Αφήστε το 
παραμύθι, πλάι πλάι  ήσασταν.
Χίος: K. Σουκάρα το συνδικαλιστικό κίνημα  θεωρείτε πως τα τελευταία χρόνια έχει 
διαβρωθεί   από  ρουφιάνους  και  ασφαλίτες;  Υπάρχουν   άνθρωποι  που  έχουν  και 
έμμισθη σχέση με την Ασφάλεια για να τους δίνουν πληροφορίες;
Σουκάρας: Όσο γνωρίζω όχι.
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23:17
Χήτος:  Αρχισυνδικαλιστής  της  Αστυνομίας  ήθελε  να  ελέγξει  τις  αποσκευές  του 
αρχηγού του Στρατού στο αεροδρόμιο Ε. Βενιζέλος,  που επέστρεφε από επίσημη 
επίσκεψη στο Κόσσοβο, λες και στον Έβρο, που τους αφήνουν και έχουν αλωνίσει 
όλο τον Έβρο, λες και ο Στρατός τους είπε εδώ είναι στρατιωτική ζώνη φύγετε.
Χίος: Ανάγνωση ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων 
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος,  σχετικά με τη δράση της Αστυνομίας στα πρόσφατα 
επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.
Ι.  Σακκάς  (  τ.  Εισαγγελέας   πρωτοδικών):  Οι  Εισαγγελείς  στα  κέντρα 
επιχειρήσεων δεν ασκούν έλεγχο  στις αστυνομικές επιχειρήσεις. Ο Εισαγγελέας είναι 
το  μάτι  της  ποινικής  δικαιοσύνης  και  προστατεύει  το  δημόσιο  συμφέρον  και  τα 
συνταγματικά  δικαιώματα  των   πολιτών… ως  εκ  τούτου  όταν  διαπιστώνει  ότι  η 
αστυνομική επιχείρηση εκτρέπεται θα πρέπει να κάθεται στην άκρη   και να πίνει τον 
καφέ του; Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, σε μια αστυνομική επιχείρηση δεν ελέγχει  ο 
Εισαγγελέας αν έχει εκτραπεί; Είναι αρμόδιος να ασκεί  τον έλεγχο  και την εποπτεία 
στις αστυνομικές επιχειρήσεις. (αναφέρεται στις διαδηλώσεις) 
Δαραβίγκας: Άρα σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε ο Μπρακουμάτσος, οι 
Εισαγγελείς  στα κέντρα επιχειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α.   έχουν διακοσμητικό ρόλο, είναι 
παρατηρητές.
Χίος: Να προσέχουνε μόνο γιατί μερικά παιχνίδια είναι στημένα. 
23:34
Χίος:  Πάμε σε ένα θέμα  που αφορά κάποια περίεργα φλερτ  του νυν  Γ.Γ. του 
Υ.Π.Π.   κατηγορούμενου  για  3  κακουργήματα,  στο  θέμα  της  συντήρησης  των 
πυροσβεστικών  ελικοπτέρων,  μιλάμε  για  τον  κ.  Γρηγόρη Τασούλα.  Βρήκαμε  στο 
διαδίκτυο κάποιες περίεργες συμβάσεις, οι οποίες αφορούν την πυρόσβεση ,και τις 
τελευταίες συμβάσεις που έκανε το Ελληνικό δημόσιο  με την εταιρεία ενός κυρίου 
που  λέγεται  Κων/νος   Δαφέρμος  και  είναι  επικεφαλής  της  εταιρείας  οπλικών 
συστημάτων  Scorpios Export,   ο  οποίος  είχε  συλληφθεί  το  2000  στην 
Κωνσταντινούπολη  για  λαθρεμπόριο όπλων. Αν δεν κάνω λάθος  το κατηγορητήριο 
είχε εκπέσει και ο κ. Δαφέρμος είχε αφεθεί ελεύθερος και από τότε τον συνάντησα 
και  μου  εξήγησε   πως  είχε  ξεκινήσει  μια  φοβερή  διαμάχη   με  πολλές  εταιρείες 
οπλικών  συστημάτων   στην  Αθήνα  που  αφορούσαν  την  προμήθεια   ανάλογων 
συστημάτων στο Ελληνικό δημόσιο και τώρα ξαφνικά συναντάμε τον κ. Δαφέρμο, 
σε σύμβαση του 2010  την οποία θέλω να δω και υπογράφονται από τον κ. Τασούλα, 
ο οποίος είναι κατηγορούμενος για σοβαρές  κακουργηματικές κατηγορίες  μια εκ 
των οποίων είναι η απιστία. Είναι ηθικό; Είναι πρέπον; Είναι νόμιμο; Να υπογράφει 
τέτοιες συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ; (Προβολή της σχετικής σύμβασης.) Ο οποίος 
είναι κατηγορούμενος για 3 κακουργήματα μαζί με τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής 
τον  κ.  Στεφανίδη  και  με  μερικούς  ακόμα.  (Προβολή  δεύτερης  σύμβασης)  Ο   κ. 
Δαφέρμος  έχει την εταιρεία του στην Αυστρία  και εμπορεύεται οπλικά συστήματα 
και  πυροσβεστικά  ελικόπτερα,  τα  οποία  δεν  πουλά  στο  ελληνικό  Δημόσιο…  τα 
δανείζει   με 17.000 ευρώ την πτήση . Μπορεί   ο κ.  Τασούλας να υπογράψει μια 
τέτοια  σύμβαση  ;  Σύμφωνα  με   πληροφορίες  από  κύκλους  της  Πυροσβεστικής, 
αναφέρουν ότι οι συμβάσεις αυτές έχουν απλώσει τον μανδύα της νομιμότητας  και 
πρέπει να επανεξεταστούν. Ξέρετε ποιος είναι ο κ. Δαφέρμος;  Ο κ. Δαφέρμος  και ο 
κ.  Μπαρτσώκας,  σύμφωνα  με  δημοσιεύματα  από  περιοδικά   που  αφορούν 
στρατιωτικό εξοπλισμό,  είναι τα μάτια της Μόσχας στην Αθήνα. Είναι οι άνθρωποι 
με ισχυρές διασυνδέσεις  απευθείας με τη ρωσική πρωτεύουσα , έμπιστοι της στην 
Αθήνα,   από δημοσίευμα το αλίευσα..  Πυροσβεστικοί   κύκλοι  μου λένε,   σε μια 
περίοδο που 5.500 συμβασιούχοι  Πυροσβέστες έχουν να πληρωθούν  3 μήνες, είναι 
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δυνατόν να απολαμβάνει νομιμότητας μια τέτοια σύμβαση; Και να υπογράφεται από 
τον Γ.Γ. τον κ. Τασούλα  που είναι κατηγορούμενος για 3 κακουργήματα; Για όνομα 
του Θεού και της Παναγίας. Σε ποια χώρα ζούμε, στη Ζιμπάμπουε; Στη Τανζανία; 
Χήτος: Και το κάνουν αυτό τελευταία στιγμή έτσι. Ενώ θα μπορούσε να υπάρξει 
προετοιμασία, να υπάρξει ένας δημόσιος διαγωνισμός  από το χειμώνα. Τώρα προ 
τετελεσμένων  γεγονότων,  επειδή   ήδη  έχουμε  διανύσει  την  αντιπυρική  περίοδο 
προσπαθούνε  να συμμαζέψουν, να προετοιμαστούνε για τις φωτιές.
Χίος: Δεν είναι υπόδικος ο κ. Τασούλας, είναι κατηγορούμενος. Δεν  έχει πάει ακόμη 
σε δίκη ο κ. Τασούλας. Πάντως κύκλοι  από την Πυροσβεστική με διαβεβαίωσαν  οτι 
πάσχει από το μανδύα της νομιμότητας, όχι γιατί τις υπογράφει ο κ. Τασούλας, δεν 
έχουμε κάτι  με τον αγαπημένο  baby face  των εργολάβων. Είναι ξεκάθαρο πια τι 
συμβαίνει   στο Υ.Π.Π.,   ο κ.  Τασούλας είναι  ο αγαπημένος  των εργολάβων,   το 
αγαπημένο  baby face, το παιδί των εργολάβων , με κατασκευαστική εταιρεια ,  με 
ανέγερση οικοδομών σε όλη την Αθήνα .
Χήτος: Είναι από τα πράσινα golden boys.
Δαραβίγκας: Αυτές  τις  συμβάσεις  έπρεπε  να  τις  υπογράψει  ο   Υπουργός,  αλλά 
δίνεται εντολή  βάσει του Νόμου  στον εκάστοτε  Γ.Γ.  να τις υπογράφει εκείνος,  είτε 
λέγεται Τασούλας , είτε οποιοσδήποτε. 
Χήτος: Μέχρι ενός ποσού.
Δαραβίγκας: Με εντολή Υπουργού γίνεται.
Χίος: Εγώ ρωτώ μπορεί να βάλει την υπογραφή του  ο κ. Παπουτσής; Τι ρόλο παίζει  
ο μπαμπουίνος  της Κατεχάκη;
Δαραβίγκας: Υπάρχει Νόμος που λέει  με  εντολή του Υπουργού  αυτά τα θέματα τα 
υπογράφει ο Γ.Γ..
Χίος: Ο  Υπουργός  δεν  ξέρει  ότι  κατηγορείται   ο  υφιστάμενος  του  για  3 
κακουργήματα;
Δαραβίγκας: Αφού  το  λέει  ο  Νόμος  ,  ας  αλλάξει  ο  Νόμος  και  να  λέει  να 
υπογράφονται απευθείας απο τον Υπουργό.
Χίος: Ποιος Νόμος μωρέ. Να τον χέσω το Νόμο, κατηγορείσαι για  3 κακουργήματα, 
είσαι Γ.Γ.  και τα κακουργήματα αφορούν, ο κάθε κατηγορούμενος έχει το τεκμήριο 
της αθωότητας  και σε  κατηγορούν ότι είσαι κλέφτης .
Δαραβίγκας: Η ευθύνη είναι του Υπουργού. 
Χίος: Σου φέρνουν μια λίστα να την υπογράψεις. Την υπογράφεις; Αυτό ρωτώ εγώ.
Δαραβίγκας: Αν ξέρει ο Υπουργός ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία. 
Χήτος: Δεν ξέρει ο Υπουργός.
Χίος: Αν δεν το ξέρει να πάει να κάνει μπάνιο  στην Πάρο.
Δαραβίγκας: Πως δεν το ξέρει… Όλος ο κόσμος το ξέρει. 
Χήτος: Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Τον κ. Τασούλα θέλουν σώνει και καλά να τον 
βγάλουν Βουλευτή στη Φθιώτιδα.
Χίος: Ε, όχι λοιπόν.
Χήτος: Θέλει το νέο ΠΑΣΟΚ τον κ. Τασούλα  να τον κάνει στη θέση του κ. Τσώνη 
Βουλευτή στη Φθιώτιδα.
Χήτος: Στο Μεταγωγών τον κ. Τασούλα τον έχουν σε μεγάλη υπόληψη.
Χίος: Σε υπόληψη τον έχουνε;
Χήτος: Ναι βέβαια.
Χίος: Να δεις τη καρπαζιά θα φάει. 
23:57
Προβάλλεται  μαρτυρία   γυναίκας   όπου  ισχυρίζεται  πως  αστυνομικός  της  πέταξε 
χειροβομβίδα  κρότου λάμψης μέσα στο σπίτι της.
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Χίος: Το τελευταίο (ηχητικό μήνυμα)  αφιερώνεται  στον κ. Ραχωβίτσα. Έχουμε τη 
δήλωση του κ. Ραχωβίτσα;   Είναι μια ανεπίσημη δήλωση , ανεπίσημα σχόλια που 
έχει κάνει  ο κ. Ραχωβίτσας , κ. Ραχωβίτσα σε εσάς αφιερώσαμε  το προηγούμενο,  
ακούσατε τι είπε η κυρία; Βγήκα στο μπαλκόνι  να δω τι γίνεται, που πλάκωναν  κάτι 
ανθρώπους   και  της  πέταξαν  τα  παιδιά  σας  κ.  Ραχωβίτσα,  τα  παιδιά  της  ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ. και Δ , πέταξαν κρότου – λάμψης μέσα στο σπίτι της. Το αμφισβητείτε και  
αυτό; 

Υπότιτλοι κατά τη διάρκεια της εκπομπής: 
ΤΑ ΜΑΤ «ΠΝΙΓΟΥΝ» ΠΑΛΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ
40 ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ
ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΠΑΤΖΗΔΕΣ
«ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΑΝ» ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΤ ΟΙ 10 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ  ΤΑΣΟΥΛΑΣ:  ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ  ΤΡΙΑ  ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ  «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ»  ΤΟΥ  ΤΑΣΟΥΛΑ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΕΜΠΟΡΟ  ΟΠΛΩΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΑΦΕΡΜΟ
ΡΩΣΙΚΑ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ  –  ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ Ο ΥΠΟΔΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΚΠΟΜΠΗ «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 09.07.2011   ΑΠΟ ΤΙΣ 
22:11 ΕΩΣ ΤΙΣ 24:03.

Σήμανση: Κύκλος  σε  πλαίσιο  χρώματος  μπλε  –  κατάλληλο,  επιθυμητή  η  γονική 
συναίνεση
Παρουσιαστής: Στέφανος Χίος
Επιβεβαιώνεται το απομαγνητοφωνημένο υλικό που έχει αποσταλεί στην υπηρεσία 
μας από την ΕΛ.ΑΣ. 
Χίος: Όπως  έχουν  πει  έγκυροι  οικονομολόγοι  αυτή  η  Κυβέρνηση  προσπαθεί  να 
χτυπήσει, να τσακίσει, να διαλύσει, να εξουθενώσει και να καταργήσει την μεσαία 
κοινωνική  τάξη,  τη  γνωστή  μεσαία  τάξη  αστική,  που  υπήρχε  στην  χώρα.  Αν 
καταργηθεί η  μεσαία τάξη, έχει διαλυθεί ο κοινωνικός ιστός. Αυτό προσπαθεί να το 
πετύχει  αυτή  η  κυβέρνηση  και  δείχνει  να  τα  καταφέρνει.  Σθεναρές  αντιστάσεις 
κρατάνε  συγκεκριμένοι  κοινωνικοί  πυρήνες,  που  ο  κ.  Παπουτσής  τους  αποκαλεί 
αναρχοαυτόνομους στη βουλή και δεν έχει ντροπή και τσίπα να ζητήσει συγνώμη. Ο 
κύριος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ έχει κάνει και ένα ακόμη μοιραίο λάθος, στα μεγάλα λάθη που 
κάνει, στα κατά συρροήν λάθη, γιατί είναι ένας κατά συρροήν πολιτικός δολοφόνος. 
Σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στην εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ αναφέρει ότι η νόμιμη 
άσκηση κρατικής βίας αποτελεί μέσο επιβολής του νόμου σε κάθε σύγχρονο κράτος. 
Ακούτε  κυρίες  και  κύριοι,  με  αυτόν τον  τρόπο προσπαθούν  κάποια  τσιράκια  της 
εξουσίας να ποδηγετήσουν τον λαό, και σε μία δεύτερη αποστροφή των λόγων του, 
αναφέρει  ότι  δεν  θα  επιτρέψουμε  εξαιτίας  παρατεταμένων  κοινωνικών  κρίσεων, 
δηλαδή η Ελλάδα κινδυνεύει από το λαό, από το λαό που αναδεικνύει ηγέτες και τους 
βάζει  στο  κοινοβούλιο,  από  αυτούς  κινδυνεύει  η  χώρα,  ή  από  εσάς  ανίκανοι 
εξουθενωμένοι πολιτικοί ηγέτες που καταστρέψατε τη χώρα. Αναφέρει λοιπόν αυτός, 
ο οποίος αιματοκύλησε την πλατεία Συντάγματος ο σύγχρονος φασίστας ο σύγχρονος 
εκτελεστής των μνημονίων του Χίτλερ, το πειθήνιο όργανο της εξουσίας, αναφέρει 
ότι  εξαιτίας   παρατεταμένων  κοινωνικών  κρίσεων  δεν  θα  επιτρέψουμε  να 
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εγκλωβιστεί  η  Ελλάδα  στο  φαύλο  κύκλο  της  βίας  και  της  ανομίας.  Ποιος;  Ο κ. 
Παπουτσής. Μην υπενθυμίσω τι είχε πει. Η Αθήνα απέχει πάρα πολλά τετραγωνικά 
χιλιόμετρα από την Πάρο, όταν υπήρχαν 82 νεκροί στο μεγάλο ναυάγιο του Εξπρές 
Σαμίνα.  Αυτή  είναι  η  υποχρέωση  κάθε  δημοκρατικής  κυβέρνησης  προς  στην 
κοινωνία.  Συγχαρητήρια  κ.  Παπουτσή.  Να  σας  χειροκροτήσουμε  και  να  σας 
συγχαρούμε  από  τηλεοράσεως  για  όλα  αυτά  που  κάνετε  στη  χώρα,  για  όλες  τις 
υπηρεσίες  που  προσφέρετε  στην  Πατρίδα.  Θέλω  να  καλησπερίσω  χωρίς  άλλους 
προλόγους και θα ξετυλίξουμε απόψε ένα πολύ μεγάλο κουβάρι, πάντα στο επίπεδο 
της σωστής πολιτικής ζύμωσης και αναζήτησης μέσα από αυτή την εκπομπή. Γιατί 
εμείς  εδώ  έχουμε  μάθει  να  μιλάμε  με  επιχειρήματα  και  να  κάνουμε  γνήσιο 
δημοσιογραφικό  ρεπορτάζ   που  θέλει  ο  πολίτης  για  να  μας  ακούει  και  να 
καταλαβαίνει….
Δαραβίγκας: Στέφανε  είπες  ότι  είπε  ο  Παπουτσής  το  εξής:  Η  νόμιμη  άσκηση 
κρατικής βίας αποτελεί μέσο επιβολής του νόμου σε κάθε σύγχρονο κράτος. Είπες 
εσύ αυτό. Αλλά δεν είπες στη συνέχεια τι άλλο είπε.
 Χίος: Τι άλλο είπε;
Δαραβίγκας: Πάντοτε όμως, με σεβασμό στους περιορισμούς που θέτει το κράτος 
δικαίου. Το είπε και αυτό. Πρέπει να τα λέμε όλα. 
Χίος: Σεβάστηκε το κράτος δικαίου.
Δαραβίγκας: Όχι πρέπει να τα λέμε όλα.
Χήτος: Οι εικόνες λένε άλλα πάντως. 
Χίος: Να καλησπερίσω και τον κ. Σταύρο Βιτάλη, πολύτιμη η συμμετοχή του και η 
παρουσία  του  εδώ  απόψε.  Καλησπέρα  κ.  Βιτάλη.  Είναι  ο  εκπρόσωπος  του 
Πατριωτικού Μετώπου. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. 
Βιτάλης:  Καλησπέρα κ. Χίο. Ζούμε δραματικές στιγμές ως λαός και ως γένος, όπως 
πολύ σωστά το λέτε. Ως γένος λοιπόν. Και θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μαζί, όλος ο 
Ελληνικός λαός που είμαστε το 90% πια του Ελληνικού λαού, σε αυτή την δραματική 
πορεία  που  έχουν  πάρει  τα  πράγματα,  να  συσπειρωθούμε,  να  συνεννοηθούμε,  να 
διώξουμε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς, το οποίο έχει εκχωρήσει την λαϊκή εντολή 
σε  κέντρα  εξουσίας  πέρα  των  Εθνικών  συνόρων.  Έχει  παραβιάσει  κάθε  έννοια 
νομιμότητας. Εμείς από την πλευρά μας ως Πατριωτικό Μέτωπο  και ως Συμμαχία 
για την Ελλάδα, ο ευρύτερος φορέας, ομπρέλα στον οποίο συσπειρώνονται όλες οι 
δημοκρατικές  και  οι  πατριωτικές  οργανώσεις,  δεν  αναγνωρίζουμε  τη  νομιμότητα 
αυτού του καθεστώτος  και  πολύ φοβούμαστε  ότι  με  αυτές  τις  δηλώσεις  του ο κ. 
Παπουτσής, σπρώχνει τα πράγματα προς περαιτέρω εκτροπή. Οι πληροφορίες μας 
μιλάνε για συνεννοήσεις με αυτό το     κατασκεύασμα που λέγεται “Eurogent Form”. 
Η στρατοχωροφυλακή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επίσης θα γνωρίζετε 
προφανώς για την ενεργοποίηση της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας του Κιλκίς, 
η οποία  τελεί υπό τις Νατοϊκές οδηγίες. Είμαστε αυτοί που πρώτοι δώσαμε το βίντεο 
αυτό  το  περίφημο,  ο  Στρατός  κάνει  ασκήσεις  εναντίον  Ελλήνων  πολιτών.  Οι 
άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι επικίνδυνοι και θα πρέπει ως λαός να φροντίσουμε να 
τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε, γιατί μας έκλεψαν την ψήφο με ψέμα.  
Χίος: Ο κ. Βιτάλης θέλω να επισημάνω ότι είναι ο άνθρωπος, ο οποίος κατέθεσε, αν 
δεν κάνω λάθος κ. Βιτάλη, προχθές στην Ανακρίτρια, στην Εισαγγελία, καλώντας την 
να προσαγάγει τον Αρχηγό της ΕΛ. ΑΣ. τον κ. Οικονόμου, για να καταθέσει για όλα 
όσα γνωρίζει γι΄ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση βίας και αιματοχυσίας, που υπήρξε 
στην πλατεία Συντάγματος. Όπως επίσης να καλέσει η κ. Ανακρίτρια για κατάθεση 
όλους τους επικεφαλής των ΥΜΕΤ και των ΜΑΤ καθώς και τους διμοιρίτες για να 
δώσουν λόγο  γι΄ αυτά που γνωρίζουν, για τα αποτελέσματα της έκρηξης βίας στο 
Σύνταγμα από την πλευρά της Αστυνομίας. Και ο κ. Βιτάλης ζήτησε αν υπάρξουν 
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ποινικά  αδικήματα,  γιατί  ο Ανακριτής  και  ο Εισαγγελέας  το αποφασίζει  αυτό,  να 
συλληφθούν παραυτά, το ακούτε αγαπητέ κ. Δαραβίγκα.
Δαραβίγκας: Εγώ ακούω πολλά.
Βιτάλης: Και επώνυμα κύριε Χίο και όχι μέσα από αυτή τη διαδικασία που υπέδειξε 
ο  κ.  Τσίπρας  και  κάποιοι  άλλοι  συντεχνιακοί  εκπρόσωποι.  Συγγνώμη  λίγο  να 
ολοκληρώσω αν μου επιτρέπετε. 
Δαραβίγκας: Εσείς κάνατε μήνυση στον κ. Παπουτσή.
Χίος:  Είναι  ο  Εκπρόσωπος  του  ΛΑ.Ο.Σ,  του  κόμματος  της  Δημόσιας  Τάξης,  κ. 
Βιτάλη.
Βιτάλης: Με αφήνει παγερά αδιάφορο. 
Χίος: Και εμένα προσωπικά επίσης παγερά αδιάφορο. 
Δαραβίγκας: Και ο κ. Βιτάλης ήταν στο ΛΑ.Ο.Σ νομίζω.
Βιτάλης: Έφυγα τρέχοντας όμως, όπως γνωρίζετε, και σας συμβουλεύω να φύγετε 
τρέχοντας και εσείς. 
Δαραβίγκας: Ήσασταν και υπεύθυνος αγροτικού, αν δεν κάνω λάθος.
Βιτάλης:  Σας  συμβουλεύω  λοιπόν  να  φύγετε  τρέχοντας,  και  αν   θέλετε  να 
συζητήσουμε  για  τα  καλαμπόκια  των  φίλων  του  κ.  Καρατζαφέρη  και  τον  κ. 
Γκλαβάκη τον φίλο του, αν θέλετε να ανοίξουμε κ. Χίο, υπάρχει μια σελίδα η οποία 
πρέπει  να  ανοίξει  κάποια  στιγμή.  Αλλά  θα  αλλάξουμε  θέμα  συζήτησης.  Σας 
παρακαλώ πολύ.
Χίος: κ. Βιτάλη μπορείτε να πείτε ότι θέλετε και να ανοίξουμε ότι σελίδα θέλετε. 
Εδώ έχουμε ελεύθερο διάλογο και δεν λογοκρίνουμε κανέναν. Μη μιλάτε όλοι μαζί. 
Παρακαλώ κ. Δαραβίγκα θα σας δώσω τον λόγο.κ. Βιτάλη εδώ δεν λογοκρινόμαστε, 
αυτολογοκρινόμαστε.
Βιτάλης: Ζητήσαμε  λοιπόν  κ.  Χίο,  επειδή  προσπάθησαν  όπως  ο  κ.  Τσίπρας  και 
κάποιες  συντεχνίες  ,  να θολώσουν τα νερά,  προσφεύγοντας  στον Εισαγγελέα  του 
Αρείου Πάγου, σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά 
από την εμπειρία σας ότι τέτοιου είδους μηνύσεις οδηγούνται στο αρχείο.
Χίος: Από τις λίγες νομικές γνώσεις που έχω.
Βιτάλης: Εμείς είπαμε ότι το έγκλημα που έγινε στο Σύνταγμα έχει ονοματεπώνυμο. 
Να κληθούν λοιπόν όλοι οι διμοιρίτες…. Και όσοι εν πάσει περιπτώσει Αξιωματικοί, 
Υπαξιωματικοί  και  Αστυνομικοί  της  ΕΛ.ΑΣ.  να  οδηγηθούν  στην  φυλακή.  Γιατί 
κάποια στιγμή και αυτά τα νέα παιδιά, που με πολύ ευκολία, επειδή το αφεντικό που 
φοράει πολιτική στολή τους στέλνει να παραβιάσουν το κοινό ποινικό δίκαιο. Πρέπει 
να μαθαίνουν  στις  Σχολές  τους,  το ότι  είναι  ορκισμένοι  στο Σύνταγμα και  στους 
νόμους  του  Ελληνικού  Κράτους  και  όχι  στον  οποιονδήποτε  αρματοφορεμένο 
Υπουργό.  Αυτό  λοιπόν ζητήσαμε  και  πιστεύουμε  η  κ.  Μανιατοπούλου,  είναι  μια 
εξαίρετη  Ανακρίτρια,  και  πιστεύουμε  ότι  τα  πράγματα  θα  πάνε  καλά,  γιατί 
πιστεύουμε από τη συνάντηση που είχαμε με την κυρία Ανακρίτρια, ότι Ανακριτές 
και  Δικαστές  υπάρχουν.  Η  κ.  Ανακρίτρια,  η  κ.  Μανιατοπούλου  μας  τίμησε 
Σαρτζετάκη,  Τερτζέτη  και  Πολυζωίδη.  Είμαστε  δίπλα  της  και  ευχόμαστε   από 
εβδομάδα,  όπως  δεσμεύτηκε  να  καλέσει  όλους  τους  Αξιωματικούς  , 
συμπεριλαμβανομένου του κ. Οικονόμου να προσαχθεί ενώπιον του Ανακριτή.
Χίος: Ένα λεπτό, είναι σοβαρό αυτό που μας λέτε.
Βιτάλης: Και να απαντήσει ο κ. Οικονόμου: α) Ποιος έδωσε εντολή για το κτύπημα 
και β) Ποιοι διέπραξαν τις ποινικές αυτές παραβάσεις του κοινού ποινικού δικαίου.
Χίος: Όταν λέμε το κτύπημα για να διευκρινίσουμε αγαπητέ κ. Βιτάλη, το κτύπημα 
του να ριχτεί απίστευτη ποσότητα χημικών, ούτως ώστε κάποιοι μπαχαλάκηδες και 
κουκουλοφόροι  να φύγουν  από κάτω από την πλατεία  και  να αναμειχθούν  με  το 
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πλήθος, ώστε να διαλυθεί η μεγάλη συγκέντρωση των αγανακτισμένων πολιτών και 
του πλήθους που διαδήλωνε ειρηνικά, αυτό εννοούμε.  Να διευκρινιστεί αυτό.
Βιτάλης: κ. Χίο. Βεβαίως. Δύο μέρες πριν είχα συνάντηση μαζί με τον Εκπρόσωπο 
Τύπου του Πατριωτικού Μετώπου, με τον Υποστράτηγο κ. Παπασπύρου, τον Αρχηγό 
των  ΜΑΤ.  Ο  κύριος  Παπασπύρου  ενώπιον  του  Ταξιάρχου,  του  Αστυνομικού 
Διευθυντού, των υπολοίπων Ανώτατων Αξιωματικών που διοικούν τα ΜΑΤ και τα 
ΥΜΕΤ , δεσμεύτηκε και μάλιστα δώσαμε τα χέρια και αγκαλιαστήκαμε, ως Έλληνες 
πολίτες. 
Χίος: Δώσατε τα χέρια και αγκαλιαστήκατε.
Βιτάλης:  Βεβαίως.  Και  αυτό  είναι  καταγεγραμμένο.  Και  δεσμεύτηκε  ότι,  στο 
ερώτημά  μας,  γιατί  επιτρέπει  αυτούς  τους  συγκεκριμένους  προβοκάτορες  να 
κουβαλιόνται  από  την  Κολοκοτρώνη  και  να  εισέρχονται  μέσα  στο  πλήθος  που 
διαδηλώνει ειρηνικά, δεσμεύτηκε πως θα κρατήσει αυτή τη φορά μακριά αυτό εδώ το 
κομμάτι των περίφημων αυτών προβοκατόρων με τις κουκούλες ή μη…… Αμέσως 
μετά, ακολουθώντας την τακτική, να ολοκληρώσω επιτρέψετε μου είναι πάρα πολύ 
σημαντικό  αυτό,  ακολουθώντας  την  τακτική  σπιράλ  όπως  λέμε  στη  γλώσσα  των 
επιχειρήσεων, την επιχειρησιακή, μετέφερε από την Κολοκοτρώνη στη Σταδίου τους 
κυρίους, αυτούς τους συγκεκριμένους με τις κουκούλες, από τη Σταδίου τους χώρισε 
σε δύο κομμάτια με το αλληλοκτύπημα, την ανταλλαγή και τα λοιπά, μετέφερε στη 
Σταδίου, να ολοκληρώσω μου επιτρέπετε; Μετέφερε λοιπόν από την Όθωνος και από 
την Καραγεώργη Σερβίας στο κέντρο και εκεί έδωσε μαζική εντολή κτυπήματος του 
λαού.  
Χίος: Είναι γνωστά κ. Βιτάλη. Ορίστε κ. Δαραβίγκα. 
Δαραβίγκας: Θέλω να ρωτήσω τον κ. Βιτάλη το εξής: Κάνατε αγωγή μήνυση στον 
Αρχηγό της Αστυνομίας, θέλετε να κάνετε δεν ξέρω τι κάνατε. Γιατί δεν κάνετε στον 
Παπουτσή;
Βιτάλης:  Γιατί η υπόθεση θα πάει στο άσυλο, θα πάει στην Επιτροπή της Βουλής. 
Κοιτάξτε αυτά τα πολιτικάντικα παιχνίδια του Συστήματος που εκφράζετε, με αφήνει 
παγερά αδιάφορο. 
Χίος: Πολύ άστοχο το ερώτημά σου. 
Δαραβίγκας : Ο Παπουτσής είναι εκείνος που δίνει τις εντολές. 
Βιτάλης: Αυτό το στυλ θα πάμε στη Βουλή και θα ζητήσουμε να δικαστεί πολιτικός 
την ώρα που γνωρίζουμε ότι θα πάει στην Επιτροπή Ασύλου και μπει στο αρχείο . 
Δαραβίγκας :Μα τι  φταίει ο Αστυνομικός; Οι Στρατηγοί κάνουν καλά τι δουλειά 
τους, όπως σας είπε και ο κ. Παπασπύρου.
Βιτάλης:  Κοιτάξτε δεν μπορείτε να κοροϊδεύετε πια τον κόσμο. Τελείωσε αυτή η 
περίοδος πολιτικής ιστορίας. Δεν θα πάει κανένας με το υπάρχον νομικό πλαίσιο, 
κανένας πολιτικός πουθενά.
Δαραβίγκας:  Θα πάει ο Οικονόμου λέτε εσείς. Έχετε την εντύπωση ότι θα πάει ο 
Οικονόμου.
Βιτάλης:  Θα πρέπει να πάνε όλοι οι Αστυνομικοί, οι οποίοι παραβίασαν το κοινό 
ποινικό δίκαιο, όπως πάει κάθε πολίτης  εξ΄ ημών, και να πάει φυλακή.
Δαραβίγκας: Εσείς τους ξέρατε;
Βιτάλης:  Εμένα κύριε με χτυπήσανε. Εμένα με χτυπήσανε και με βόμβα και με τα 
γκλοπς τους. Λοιπόν, πως θα τον διαλέξω φόραγε μάσκα κύριε, φόραγε μάσκα . Πώς 
θα τον διαλέξω; Γι΄αυτό και ζητάω τα ονόματα όλων αυτών των διμοιριτών. Δεν 
μπορεί το κράτος να φοράει μάσκα κύριε. Μάλλον έτσι σας βολεύει και έτσι θέλετε 
να τα περνάτε τα πράγματα. Έτσι όπως τα λέει ο κ. Παπουτσής. Τα έχετε βρει όλοι 
σας μέσα στη Βουλή και περνάτε μια χαρά. Και εξαπατάτε τον κόσμο.
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Δαραβίγκας: Θα την πληρώσει ο απλός Αστυνομικός των 700 ευρώ, γιατί εσείς έτσι 
σας κάπνισε. Λοιπόν αφήστε τα αυτά .Εμείς τα ξέρουμε τα κόλπα αυτά. Βρήκατε 
εσείς  τώρα  Πατριωτικό  Μέτωπο  και  ιστορίες.  Εγώ  είμαι  εκτός  Βουλής.  Απλός 
πολίτης είμαι….. Πήγατε να κοπανήσετε εσείς αυτή τη στιγμή μηνύσεις στων 700 
ευρώ  τους  ανθρώπους.  Λοιπόν  αυτοί  δεν  είναι  αγανακτισμένοι;  Αυτοί  είναι  πιο 
αγανακτισμένοι  κύριε  μου  που  τρέχουν  με  τα  χημικά.  Τους  βρίζετε  εσείς,  τους 
βρίζετε  όλοι.  700  ευρώ  παίρνουν,  τρώνε  τα  χημικά  και  έχουν  του  κόσμου  τις 
αρρώστιες  επάνω  και  κατά  τα  άλλα  εντάξει.  Βάλτε  τις  μηνύσεις  σε  αυτούς  και 
αφήστε  τους  άλλους  τους  πολιτικούς  έξω.  Και  βγήκατε  από την καρέκλα  σας  να 
κάνετε μηνύσεις. 
Βιτάλης: Επειδή λέει ότι του κατέβει ο κύριος, εγώ ήμουν αυτός που έφερα μισό 
τόνο ροδάκινα και βερίκοκα από την περιοχή μου, από τον Νομό Πέλλας. Καθίστε 
λιγάκι να ακούσετε. Εγώ ήμουν λοιπόν αυτός και το γνωρίζουν όλοι οι Αστυνομικοί 
που έφερα μισό ροδάκινα και βερίκοκα από το Νομό Πέλλας από τους αγρότες της 
περιοχής και τα μοίρασα δωρεάν σε όλους τους Αστυνομικούς. Για να ξέρουμε τι 
λέμε. 
Δαραβίγκας: Τώρα θέλετε να τους μηνύσετε. 
Βιτάλης: Αυτούς τους οποίους με χτύπησαν κύριε, πρέπει να πάνε φυλακή βεβαίως. 
Δαραβίγκας: Είχαν τίποτα εναντίον σας και σας χτύπησαν;
Χίος:  Τι σημαίνει είχαν κάτι εναντίον του; Άσε αυτή την καραμέλα. Εγώ θέλω να 
κρατήσω μια ουδέτερη στάση αλλά με προκαλείς τόση ώρα. Ένα λεπτό Γιάννη. Ο 
πολίτης δεν έχει το δικαίωμα να μηνύσει αυτόν που τον χτυπάει.
Δαραβίγκας: Εγώ θέλω να πω ότι οι Αστυνομικοί δέχονται εντολές. Από την στιγμή 
που δέχονται εντολές όπως εσύ όπως ο [α], [β] δέχεστε εντολές. Ο κάθε υπάλληλος 
δέχεται εντολές. Από εκεί και πέρα πρέπει να τα βάλουμε με την κεφαλή. 
Βιτάλης: Τα  ίδια  λέγανε  κ.  Χίο  για  τους  βασανιστές  της  Χούντας.  Δεχόμασταν 
εντολές. Αλλά πήγανε φυλακή. 
Χίος: Χωράει πολύ συζήτηση. Κυρία Σιδέρη πείτε μια κουβέντα να προχωρήσουμε. 
Σιδέρη:  Θέλω  να  κάνω  μια  τελευταία  ερώτηση  στον  κ.  Δαραβίγκα.  Απ’  όσο 
γνωρίζετε κ. Δαραβίγκα, όταν είστε δημόσιος υπάλληλος και πάρεις εντολή από τον 
πολιτικό παράγοντα που είναι πάνω από εσένα, γιατί κάθε φορά αλλάζει η πολιτική 
ηγεσία  μπορείς  και  να  αρνηθείς.  Και  πας  σπίτι  σου.  Μάλιστα  πας  σπίτι  σου  κ.  
Δαραβίγκα, δεν κατάλαβα δεν είναι άνδρες αυτοί. Δηλαδή θα επιλέξουν να δείρουν 
ολόκληρη την Ελλάδα για να μην πάνε σπίτι τους;
Δαραβίγκας: Τα παιδιά των 700 ευρώ πρέπει να πάνε σπίτι τους;
Σιδέρη: Όχι τα παιδιά των 700 ευρώ. Οι διευθυντάδες τους όμως, αν είναι άνδρες να 
φορούν παντελόνια και να προτιμήσουν να πάνε σπίτι τους, από το να βάλουν τα 
παιδιά αυτά να καταστραφούν.
Δαραβίγκας: Και να πεινάει η οικογένεια τους. Έχετε δίκιο. Καλά τα λέτε μπράβο.
Σιδέρη: Τι λέτε κ. Δαραβίγκα; Σοβαρά μιλάτε;
Δαραβίγκας: Ο Παπουτσής έδωσε , αυτός να πάει σπίτι του. 
Σιδέρη: Ξέρετε κανέναν Υπουργό να πηγαίνει σπίτι του;
Δαραβίγκας: Κατά τα  άλλα να σας πω, μιας και θέλετε να ακούσετε. Αυτά που μας 
είπατε προηγουμένως για την Αερομεταφερόμενη και τα λοιπά αυτή  είναι η τακτική 
που γίνεται εδώ και χρόνια.
Χίος: Γιάννη μου σε παρακαλώ. Λοιπόν αν πιάσουμε αυτή τη συζήτηση ποιος φταίει, 
αν φταίει ο Παπουτσής και λοιπά. Εγώ κύριε ένα πράγμα ξέρω και απευθύνομαι και 
σε όλο τον κόσμο. Έφτασε ο κύριος Παπουτσής , με την φασιστική λογική που έχει 
απέναντι στην αντιμετώπιση της φοβερής βίας του λαού, αν είναι δυνατόν ο λαός, να 
βιάζει  κάποιον,  30,  50,   150  κουκουλοφόροι  που  δεν  μπόρεσαν  να  τους 
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απομονώσουν. Αφήστε τα αυτά τα παραμύθια. Αυτά που ξέρετε να τα αφήσετε. Τους 
κλαυθμούς και τους οδυρμούς, ότι κινδυνεύει η οικογένειά σας να τα αφήσετε στην 
άκρη. Όχι εδώ δεν περνάνε. Οι Ξανθόπουλοι και οι Βασιλάκηδες και οι Καϊλες δεν 
περνάνε εδώ. Αυτά Παπουτσή να πας να τα πεις  εκεί  που σε παίρνει.  Στα Μέσα 
Ενημέρωσης που σε φιλοξενούνε για να κάνει δηλώσεις. Αφού λοιπόν ο λαός είναι 
τόσο κακός , δείτε ένα βίντεο, που δεν έχει παίξει ακόμα στον αέρα και αφορά την 
αντιστροφή των λόγων του κ. Παπουτσή. Τον λαό που δέρνει αγανακτισμένος, όπως 
θα  δείρει  και  εσένα.  Νίκος  Τσώνης,  Βουλευτής  Φθιώτιδας,  ο  Σαλαμπάσης  του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ το βίντεο. 
Ακολουθεί  προβολή βίντεο από τους προπηλακισμούς στον κ.  Τσώνη και από τις 
δηλώσεις του στο κοινοβούλιο
Χίος: Κυρίες  και  κύριοι  αυτός  είναι  ο  Σαλαμπάσης  του  ΠΑΣΟΚ,  ορίστε  κ. 
Ντουκάκη, θέλετε να κάνετε σχόλιο, σας άρεσε το τραγούδι, σας θύμισε τα νιάτα μας. 
Ένα λεπτό η ομοιότης είναι  φανταστική.  Δίνω τα ρέστα μου σαν δημοσιογράφος. 
Υποκλίνομαι στον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή Γιώργο Σαλαμπάση. Ποιος από τους 
δύο είναι; Ο κύριος Σαλαμπάσης έχω μεγάλη εκτίμηση για τον τραγουδιστή. Πολύ 
μεγάλη  εκτίμηση.  Και  τον  θαυμάζω.  Μια  μεγάλη  σουξεδάρα  της  δεκαετίας  του 
‘80΄που σάρωσε χρυσούς και ασημένιους δίσκους. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να 
συγχαρώ αριστερά της οθόνης τον κ. Νίκο Τσώνη, τον μεγάλο ευεργέτη του Έθνους , 
τον Εθνικό ευεργέτη της Λαμίας, τον άνθρωπο που έτρωγε τις καρπαζιές και νόμιζε 
ότι ψιχαλίζει. Και επειδή είναι γιατρός. Σπαζοεισπρακτοράς αυτή την ειδικότητα έχει. 
Ο Δημητράκης  ο  Φον  Δημητράκης.  Γιώργο  μου  σε  εκτιμώ.  Για  τον  Σαλαμπάση 
μιλάω.   Σε  αγαπάω  φίλε  Γιώργο,  της  δεκαετίας  του  ΄80.  Χρησιμοποιώ  την 
φωτογραφία  σου  με  την  άδεια  σου,  ελπίζω  να  μην  έχω  ποινικές  κυρώσεις  αλλά 
τούτος εδώ είναι  από άλλο ανέκδοτο Γιώργο μου και ελπίζω να έχεις χιούμορ, και 
σαν  τραγουδιστής  και  σαν  άνθρωπος.  Είναι  δυνατόν  κύριοι  αυτή  η  πολιτική 
προσωπικότητα  να  εκπροσωπεί  και  να  έχει  εκλεγεί  κύριε  Βιτάλη  στο  Ελληνικό 
Κοινοβούλιο; Διακωμωδώ λίγο τα πράγματα για να μην τρελαθούμε.
Βιτάλης: Η εικόνα σου είναι κοινωνία και σου μοιάζω. Πρέπει να αναλογιστούμε και 
εμείς τις δικές μας ευθύνες. 
Χίος: Έλεος κύριοι, έλεος δηλαδή σε τι χώρα ζούμε; Έχει το θράσος ο κ. Παπουτσής 
να σηκώνει το ανάστημά του, να επιστρατεύει τα βαποράκια του να κάνει δηλώσεις 
για κοινωνική βία, ποια κοινωνική βία ρε κακομοίρη. Με τις λεμονόκουπες θα σας 
πάρουν όπως καταντήσατε. Ο άλλος δεν μπορεί να πει μια λέξη ελληνικά. Πρέπει να 
του βάλεις από κάτω 8 τραγούδια Σαλαμπάση και άλλα 5 από τη Ρόδα Τσάντα και 
Κοπάνα και τούτος εδώ ο κωλοτούμπας θεωρείται ότι σας εκπροσωπεί. Πού θα πάτε 
ρε σε καιρό προεκλογικής περιόδου να κάνετε προεκλογική περιοδεία; Πού θα σας 
πετάξουνε τέτοιο γιαούρτι που θα γίνετε κάτασπροι σαν…….
Ντουκάκης: Λένε ότι θα μιλάνε μόνο στα Αστυνομικά Τμήματα και θα καλούνε εκεί  
τους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ. Έτσι είναι  σοβαρά σου μιλάω. Ότι  το κόμμα λέει  θα 
πηγαίνει  μόνο  στα  Αστυνομικά  Τμήματα,  το  ακούς  κ.  Δαραβίγκα,  μόνο  στα 
Αστυνομικά Τμήματα και θα έρχονται δέκα οπαδοί. Και θα κρατάνε και το χαρτί 
αυτό ότι πληρώσανε την εισφορά τους για να τους αφήσουν να μπούνε μέσα. Μην 
είναι κανένας από άλλη παράταξη. 
Χήτος: Στο αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ εκεί έχει χώρο. Ο Αττικάρχης δικός τους είναι. 
Χίος: Στο  αμφιθέατρο  της  ΓΑΔΑ.  Έχει  χώρο  πάνω  από  χίλια  τετραγωνικά. 
Μαζεύονται εκεί πέρα 1000 – 1500 και τους κερνάτε και τις πορτοκαλάδες που είναι 
ληγμένες.
Χήτος: Από το καψιμί. 
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Χίος: Από το καψιμί της ΓΑΔΑ και κάνουμε μία ωραία προεκλογική περίοδο. Φτάνει 
επειδή πρώτη φορά έρχεστε στην εκπομπή. Βλέπετε ότι εδώ πέρα μιλάμε ανοιχτά και 
μιλάμε ελεύθερα γι’ αυτό και ζούμε  και αναπνέουμε. 
Βιτάλης: Μακάρι να ήταν τόσο χαρούμενα τα πράγματα, όπως πολύ όμορφα και 
ευχάριστα τα περιγράφουμε. 
Χίος: Μα θέλω να τα διακωμωδώ κ. Βιτάλη μου. 
Βιτάλης: Δυστυχώς εμείς πήγαμε πέρυσι στην Αργεντινή και καθίσαμε 22 μέρες με 
μια  επιστημονική  επιτροπή και  είδαμε  το  δράμα  εκεί  που  βίωσε  εκείνος  ο  λαός. 
Δυστυχώς το βάθος του τούνελ κ. Χίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτοί οι άνθρωποι 
δεν αστειεύονται. Έχουν αφεντικά πάρα πολύ σοβαρά, τα οποία είναι  αποφασισμένα 
να  τα  προστατεύσουν   και  θα  χρησιμοποιήσουν,  αν  θέλουν  πραγματικά  να 
αποκωδικοποιήσουμε αυτά που λέει ο κ. Παπουτσής και οι υπόλοιποι . Σκοπεύουν να 
χρησιμοποιήσουν ότι περνάει από το χέρι τους. Οι άνθρωποι αυτοί που ενεχυρίασαν 
την λαϊκή εντολή λέγοντάς  μας  ψέμματα,σε  κέντρα εξουσίας  πέραν των Εθνικών 
Συνόρων , είναι αποφασισμένοι για πολύ δύσκολα πράγματα. Δυστυχώς έτσι είναι τα 
πράγματα  και  θα  πρέπει  από  την  εμπειρία  που  αποκομίσαμε  ειδικά  από  την 
Αργεντινή , θα πρέπει να φροντίσουμε ως λαός, όπως έκανε και ο Αργεντίνικος λαός 
το 2001, ο κ. Παπανδρέου να φύγει με ελικόπτερο πάνω από τη Βουλή. Αλλά  αυτό  
είναι  δικιά  μας  υπόθεση  του  Ελληνικού  λαού,  εφαρμόζοντας  το  άρθρο  120 
παράγραφος 4 του Συντάγματος. Παίρνοντας δηλαδή κ. Χίο την υπόθεσή μας στα 
χέρια μας. 
Χίος: Για να προχωρήσουμε όμως κυρίες και κύριοι. Γιατί στο ίδιο μήκος κύματος 
προχτές  το  βράδυ  στον  Υπουργό  Οικονομικών  τον  κ.  Βενιζέλο,  επιφυλαχθεί  μια 
θερμότατη  υποδοχή,  στο γραφείο του στη Θεσσαλονίκη.  Για παρακολουθείστε  το 
ρεπορτάζ, ρεπορτάζ το οποίο επιβεβαιώνει τα λεγόμενα βεβαίως του κ. Παπουτσή. 
Απειλείται το σπίτι του, η οικογένειά του. Τι λες ρε; Είπαμε εμείς ότι τασσόμαστε 
υπέρ  των  ανθρώπων,  οι  οποίοι  απειλούν  το  σπίτι  σου  και  την  οικογένειά  σου, 
παλιοβλαχαδερό, είπαμε τέτοιο πράγμα εμείς, βλαχομπαρόκ Υπουργέ της Κατεχάκη. 
Εμείς τασσόμαστε εναντίον τέτοιων κινήσεων, αλλά τούτη εδώ την εικόνα ποιος  τη 
δημιούργησε κ. Παπουτσή, Υπουργέ της βίας, πάλι οι 30-  50 του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.; Κύριε 
Καρχιμάκη δωσίλογε κουκουλοφόρε. Για δείτε το να δείτε χάλια.  
Δαραβίγκας: Ολόκληρο σύνταγμα φρουρούς έχει ο Παπουτσής, ποιος τον απειλεί;
Χίος: Για δείτε το λοιπόν γιατί πάλι ενορχηστρωμένη η αντίδραση του λαού εναντίον 
του Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργάρας.
Δαραβίγκας: Μήπως είναι Συριζέοι. 
Χίος:  Της  τρελής αγελάδος της 20.58 της Κυβέρνησης. Μπα μη τη θίξουμε.  Για 
δείτε εδώ δείτε τα χάλια του.
Ακολουθεί προβολή βίντεο με συγκεντρωμένους διαδηλωτές.
Χίος:  Λοιπόν τα ίδια και χειρότερα έπαθε η κ. Γκερέκου, που εχθές το βράδυ στην 
Κέρκυρα όταν οι φίλοι της στο νησί, οι οποίοι ξέραμε ότι μέχρι τώρα ήταν άνθρωποι 
ήπιοι και γενικότερα άνθρωποι σκεπτόμενοι πριν αποφασίσουν να κάνουν κάτι. Όμως 
αυτή  τη  φορά  επειδή  έφτασε  ο  κόμπος   στο  κτένι,  στη  διάρκεια  εκδήλωσης  της 
πρώτης μέρας του φεστιβάλ τεχνών Κέρκυρας, στα ανάκτορα Μιχαήλ και Γεωργίου, 
γιατί η Κέρκυρα έχει ακόμα ανάκτορα, άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά της 
κυβερνητικής πολιτικής αλλά και της ίδιας της Βουλευτού. Μάλιστα οι φωνές και οι 
αντιδράσεις  ανάγκασαν την πρώην Υπουργάρα, την πρώην Υπουργάρα του ΠΑΣΟΚ, 
που ανακαλύφθηκε ότι ο άνδρας της χρώσταγε της μιχαλούς και εκείνη έκανε ότι 
τάχα δεν ήξερε τίποτα. 
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Δαραβίγκας: Μας την είχανε κηρύξει  ανεπιθύμητη και της είχαμε στείλει επιστολές 
να μην πάει. 
Χίος: Η κ. Γκερέκου λοιπόν επειδή κατάλαβε ότι εκεί πέρα κάτι τρέχει και ότι μπορεί 
να τις φάει τις καρπαζιές της και αυτή. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο κόσμος είναι μέχρι 
εδώ. Μέχρι εδώ είναι. Λοιπόν την έκανε από την πίσω είσοδο των ανακτόρων και 
ειδοποιήθηκε και  ισχυρή αστυνομική.  Ε,  βέβαια ισχυρή αστυνομική  δύναμη είναι 
δυνατόν να μην ειδοποιηθούνε. Τα παιδάκια με τα ροπαλάκια, όπως λέγαμε στους 
ποδοσφαιρικούς αγώνες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.  Είσαστε μη..  έτσι;  Με τα 
ροπαλάκια θυμάστε τώρα τι λέγαμε για τα ΜΑΤ. ΜΑΤ και ΜΕΑ για μια Ελλάδα νέα. 
Έτσι, λοιπόν και  ισχυρή αστυνομική δύναμη βεβαίως φυγάδευσε την κ. Γκερέκου. 
Χήτος: Και βγαίνει και παμψηφεί στην Κέρκυρα η κ. Γκερέκου. 
Χίος: Θα δούμε αν βγει πάλι παμψηφεί. 
(Ακολουθεί  προβολή  βίντεο  με  αποσπάσματα  από  την  ελληνική  ταινία  η 
Χαραυγή  της  Νίκης,  όπου  παρουσιάζει  τον  κ.  Παπουτσή  ως  δωσίλογο  των 
Γερμανών)
Χίος: Καταλάβατε κυρίες και κύριοι μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. 
Θυμάστε την περίφημη ταινία. Τα αποσπάσματα είναι από τη ταινία «η Χαραυγή της 
Νίκης»  και  βεβαίως  εκεί  πρωταγωνιστούσε  μια  γνωστή  πλειάδα  ηθοποιών  και 
βεβαίως εμείς προσπαθήσαμε να εικονογραφήσουμε ανθρώπους, οι οποίοι ομοιάζουν 
πραγματικά με τους τότε κατακτητές. Μόνο που αυτοί οι άνθρωποι έχουν Ελληνικό 
πρόσωπο. Έχουν πρόσωπο Έλληνα και λυπούμαι  πάρα πολύ που τα λέω αυτά τα 
πράγματα.  Ο Παπουτσής έχει  οδηγηθεί,  έχει  οδηγήσει  τη Χώρα   μαζί  με τον κ. 
Παπανδρέου, ο οποίος του δίνει εντολές σε πολύ άσχημες ατραπούς . Και θέλει να 
καθιερώσει ένα αμφιπολεμικό κλίμα, το οποίο να ξέρετε κυρίες και κύριοι δεν θα 
τους  βγει  αυτούς  σε  καλό.  Γιατί  όταν  βάζεις  Έλληνα  να  χτυπάει  Έλληνα,  με 
αποτέλεσμα  να  υπάρχουν  περίεργες  πληροφορίες  που  να  λένε  ότι  επίκειται 
τρομοκρατική ενέργεια ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως ενέργεια με στόχο ατομικό. 
Για  να  ξαναδούμε  τις  ίδιες  εικόνες  μάνα  αστυνομικών  να  θρηνούν  πάνω από  το 
μνήμα των παιδιών τους και με αποτέλεσμα να στρογγυλεύει  ο κύκλος του αίματος 
και με αποτέλεσμα με όσα ελεεινά και τρισάθλια στον πολιτικό του λόγο είπε ο κ. 
Παπουτσής, ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστεί ο πρασινοφρουρός ή ο υπηρέτης του 
κόμματος  του  ΠΑΣΟΚ  να  προστατεύσει,  δηλαδή  ψηφοφόρους,  τους  ίδιους  τους 
πολιτικούς τους, από αυτούς τους οποίους ασκούν βία εναντίον τους, τί καλλιεργεί ο 
κ. Παπουτσής;  Ο ορκωτός του κ. Παπανδρέου. Την πολιτική βία, την ωμή βία. Να 
χτυπάει  Έλληνας  Έλληνα.  Αυτά  Βασίλη  Χήτο  και  Μανούσο  Ντουκάκη  είναι 
απαράδεκτες  μεθοδολογίες.  Ακούσαμε  όλοι  τις  απόψεις  του  κ.  Παπουτσή.  Ο 
πολιτικός κρίνετε επικίνδυνος.
Χήτος: Με αυτή τη λογική η βία φέρνει βία την έχουνε και οι ένοπλες οργανώσεις. 
Και όπως πολύ σωστά είπες,  επειδή η Κυβέρνηση ποντάρει τώρα μέχρι τις αρχές 
Σεπτεμβρίου στα μπάνια του λαού, κάποιες οργανώσεις γυαλίζουν τα οπλάκια τους. 
Το ξέρουν αυτό οι κύριοι της Κατεχάκη. Γιατί εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα  με 
τη βία και με τις ομάδες βίας που υπάρχουν στον κόσμο και επειδή με δεδομένο ότι 
έχουμε καιρό να δεχτεί  η  Αθήνα τρομοκρατικό χτύπημα,  πλησιάζουν οι  μέρες  με 
αυτά που γίνονται.
Χίος: Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά Βασίλη.  
Δαραβίγκας: Και λέει ο Παπουτσής θέλει και Αξιωματικό Αστυνόμο Α΄  επικεφαλής 
φρουράς του. Φανταστείτε που έχουμε φτάσει. 
Χίος:  Γιάννη εμένα δεν μου αρέσουνε αυτά τα πράγματα Είναι  εμφυλιοπολεμικά 
κηρύγματα, υποβόσκουσες εμφυλιοπολεμικές διαταραχές, οι οποίες δεν κάνουν καλό 
στην κοινωνία. Η βία δεν εκπορεύεται από την κοινωνία και τα κοινωνικά στρώματα. 
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Η κοινωνία απαντά στην κρατική βία. Εγώ αυτό νομίζω και δίνω αμέσως τον λόγο 
στον κ. Ντουκάκη για να προχωρήσουμε σε αυτό που μας καίει κ. Ντουκάκη.   

Υπότιτλοι κατά τη διάρκεια της εκπομπής: 
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ
ΕΝΑ ΤΑΓΜΑ ΦΡΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ
ΠΑΓΩΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΝΙΑ ΤΩΝ ΜΑΤ
ΠΡΩΗΝ ΜΠΑΡΓΟΥΜΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ  ΑΡΧΗΓΟΥ  ΤΗΣ  ΕΛ.ΑΣ  ΖΗΤΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
«ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ ΓΙΑ 
ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ»
ΤΗΝ  ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ  ΑΡΧΗΓΟΥ  ΤΗΣ  ΕΛ.ΑΣ  ΖΗΤΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ
ΟΙ ΚΑΡΠΑΖΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΠΑΞΕ Ο ΤΣΩΝΗΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο «ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
ΑΠΟ ΚΡΑΞΙΜΟ ΣΕ ΚΡΑΞΙΜΟ Ο ΤΖΕΦΡΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ
«ΕΚΑΝΕΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΠ…. ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ»
ΛΑΚΙΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ Η ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Το ΕΣΡ έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν των από 5 και 13.7.2011 καταγγελιών 
από το Αρχηγείο της Ελληνικής αστυνομίας. Πρόκειται περί τεσσάρων ενημερωτικών 
εκπομπών. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εκπομπής της 2.7.2011 ο τηλεπαρουσιαστής 
αναφέρθηκε στον βουλευτή Λαμίας Δημήτριο Τσώνη λέγοντας ότι  «έφαγε τις ψιλές  
του και τις χοντρές του στη Λαμία»  και ότι οι Λαμιώτες είναι από τη Ρούμελη και 
ξέρετε «τι έκαναν στη Ρούμελη στους Τούρκους», και εν συνεχεία αναφέρθηκε στην 
κυβέρνηση, την οποία χαρακτήρισε «χούντα». Η εκπομπή συνεχίστηκε με αναφορά 
στον  Υπουργό  Προστασίας  του  Πολίτη,  τον  οποίο  χαρακτήρισε  «ως  άλλο 
Χόλμπροουκ» και  στους αστυνομικούς  με τις  φράσεις:  «οι  μπάτσοι  τσάκισαν τον 
κόσμο  στο  ξύλο»,  «οι  αστυνομικοί  αποδείχτηκαν  γουρούνια  και  μοσχάρια»  και 
αναφέρει  επιπλέον  ότι  «ούτε  κοκαΐνη  αν  πάρεις  δεν  συμπεριφέρεσαι  έτσι  στον 
κόσμο».Συγχρόνως προβλήθηκαν οι ακόλουθοι  υπότιτλοι:  «ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 
ΣΕ  ΣΟΒΑΡΑ  ΠΟΙΝΙΚΑ  ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ  ΟΙ  10  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ»,  «ΓΕΜΙΣΑΝ  ΤΟ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ  ΚΥΠΑΤΖΗΔΕΣ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΙΤΕΣ»,  «ΓΕΜΙΣΑΝ  ΤΑ 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΦΙΕΔΕΣ», «3.000 ΧΗΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 24 
ΩΡΕΣ  ΕΡΙΞΕ  Η  ΕΛ.ΑΣ.  ΣΤΟ  ΣΥΝΤΑΓΜΑ,  «ΔΕΛΤΑΔΕΣ  ΜΕ  ΕΒΡΙΣΑΝ  ΚΑΙ  ΜΕ 
ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ», «37 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - ΑΜΑΥΡΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΤΟΥ ΤΖΕΦΡΥ»,  «ΕΦΑΓΕ ΞΥΛΟ 
ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ Ο «ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ» ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ», «ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ  ΘΕΡΜΗ  ΥΠΟΔΟΧΗ  ΚΑΙ  ΣΤΗΝ  ΚΟΖΑΝΗ»,  «ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ  ΣΕ 
ΔΡΟΜΟΥΣ  ΚΑΙ  ΠΛΑΤΕΙΕΣ  ΟΙ  ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ»,  «ΑΓΡΙΟ  ΞΥΛΟ  ΣΕ 
ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ  ΚΑΙ  ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ  ΑΠΟ  ΕΣ-ΕΣ  ΤΟΥ  ΠΑΠΟΥΤΣΗ», 
«ΓΑΝΤΖΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», 
«ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΤΩΝ  ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ  ΤΗΣ  ΕΛ.ΑΣ.  ΓΙΑ  ΤΗ  ΒΙΑ  ΚΑΙ  ΤΟ 
ΑΙΜΑ»,  «ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΤ Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.», 
««ΠΑΠΟΥΤΣΗ  ΦΥΓΕ»  ΑΠΑΙΤΟΥΝ  ΟΙ  ΕΞΑΓΡΙΩΜΕΝΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ»,  «ΜΕ 
ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  ΤΑ  «ΓΑΛΟΝΙΑ»  ΤΩΝ  ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ  ΤΗΣ  ΕΛ.ΑΣ», 
«ΑΥΤΟΙ  ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΑΝ  ΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ»,  ««ΡΟΥΚΕΤΕΣ»  ΣΑΚΚΑ  ΚΑΤΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ». Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής προβλήθηκε 
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φωτογραφία με πρόσωπο, εκ του οποίας το ήμισυ ανήκε στον πρωθυπουργός της 
χώρα  και  το  έτερο  ήμισυ  στον  δικτάτορα  Παπαδόπουλο,  ταυτίζοντας  τον 
πρωθυπουργός  της  χώρας  με  τον  δικτάτορα.  Επιπλέον  ο  τηλεπαρουσιαστής 
αναφέρθηκε στους αστυνομικούς με τη φράση: «αυτοί δεν ήταν αστυνομικοί, αλλά 
αστυνομικοί που είχαν κάνει κοκαΐνη, σαν να είχαν κάνει κοκαΐνη, εκτός εάν είχαν 
κάνει κοκαΐνη» και επιπλέον αναφέρθηκε στον τραυματισμό του διοικητή των ΜΑΤ 
με τις φράσεις: «καλά του κάναν, κι άλλες έπρεπε να φάει». Προβλήθηκαν υπότιτλοι 
όπως::  «ΑΓΡΙΟ ΞΥΛΟ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣ-ΕΣ ΤΟΥ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗ»,  «ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΙ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ «ΦΙΛΟΙ» 
ΤΩΝ  ΜΑΤ»,  «ΔΕΛΤΑΔΕΣ  ΜΕ  ΕΒΡΙΣΑΝ  ΚΑΙ  ΜΕ  ΑΠΕΙΛΗΣΑΝ  ΟΤΙ  ΘΑ  ΜΕ 
ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ»,  «ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ  ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΕΥΘΥΝΕΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ», «ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΛΗΓΜΕΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ»,  «3.000  ΧΗΜΙΚΑ  ΜΕΣΑ  ΣΕ  24  ΩΡΕΣ  ΕΡΙΞΕ  Η  ΕΛ.ΑΣ.  ΣΤΟ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ»,  «ΕΤΣΙ  ΑΝΑΨΕ  Η  ΦΩΤΙΑ  ΣΤΟ  ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ»,  «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ  ΤΟ ΣΤΕΚΙ  ΤΩΝ «ΣΚΛΗΡΩΝ» ΤΗΣ ΕΘΕΛ ΠΟΥ 
ΜΠΑΡΟΥΤΙΑΣΑΝ  ΤΟ  ΣΥΝΤΑΓΜΑ»,  «ΟΛΗ  Η  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΓΙΑ  ΤΟΥΣ 
ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ»,  «ΣΤΑ  ΧΝΑΡΙΑ  ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΟ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΑΚΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΝΕΣΟΤΑ». 

Κατά  τη  διάρκεια  της  δεύτερης  εκπομπής  της  3.7.2011  ο  τηλεπαρουσιαστής 
αναφέρθηκε στα αστυνομικά όργανα με τις φράσεις: «Αυτούς εδώ τους ανθρώπους 
(τους αγανακτισμένους) προσπάθησαν να τους ταπεινώσουν, να τους εξευτελίσουν , 
να τους εξοντώσουν αυτά τα παχύδερμα που δεν ξέρω τι είχαν πάρει εκείνες τις μέρες 
και  τσάκιζαν,  έσπαγαν  κόκκαλα,  έριχναν  χημικά  και  έσκαγαν  τον  κόσμο  στα 
δακρυγόνα». «Κανένας οίκτος. Τσακίστε τους!» και στον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη με τη φράση «ο μπαμπουίνος της Κατεχάκη», «Ποιος Νόμος μωρέ. Να τον 
χέσω το Νόμο», επιπλέον δε, σε υφιστάμενο του Υπουργού με τη φράση: «να δεις τι  
καρπαζιά θα φάει». Προβλήθηκαν υπότιτλοι όπως: «ΤΑ ΜΑΤ «ΠΝΙΓΟΥΝ» ΠΑΛΙ ΤΟ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ», «40 ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΙ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ», 
«ΓΕΜΙΣΑΝ  ΤΟ  ΣΥΝΤΑΓΜΑ  ΜΕ  ΡΟΥΦΙΑΝΟΥΣ  ΚΑΙ  ΚΥΠΑΤΖΗΔΕΣ», 
««ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΑΝ»  ΤΗΝ  ΑΛΗΘΕΙΑ  ΟΙ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ  ΤΗΣ  ΕΘΕΛ», 
«ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ», «ΕΚΛΕΙΣΑΝ 
ΤΑ  ΜΑΤΙΑ  ΣΤΗ  ΒΙΑΙΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΜΑΤ  ΟΙ  10  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ»,  «ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΤΑΣΟΥΛΑΣ:  ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ  ΤΡΙΑ  ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ», «ΠΕΡΙΕΡΓΑ «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» ΤΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ 
ΟΠΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΑΦΕΡΜΟ»,  «ΡΩΣΙΚΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ – 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ  ΕΥΡΩ  Ο  ΥΠΟΔΙΚΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΤΑΣΟΥΛΑΣ». 

Κατά τη διάρκεια της τρίτης εκπομπής της 9.7.2011 ο τηλεπαρουσιαστής αναφέρθηκε 
στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με τις φράσεις: «ο σύγχρονος φασίστας», «ο 
σύγχρονος  εκτελεστής  του  μνημονίου  του  Χίτλερ»,  «τον  λαό  που  δέρνει 
αγανακτισμένος, όπως θα δείρει και εσένα», «που θα πάτε ρε σε καιρό προεκλογικής 
περιόδου  να  κάνετε  προεκλογική  περιοδεία;».  Επακολούθησε  προβολή  βίντεο  με 
απόσπασμα από την ελληνική ταινία: «Η χαραυγή της νίκης», κατά τη διάρκεια της 
οποίας  παρουσιάζεται  ο  Υπουργός  ως  δοσίλογος  των  Γερμανών  και  υπότιτλοι: 
«ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», «ΕΝΑ ΤΑΓΜΑ 
ΦΡΟΥΡΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ  ΤΟΥ  ΕΞΠΡΕΣ  ΣΑΜΙΝΑ»,  «ΠΑΓΩΣΑΝ  ΚΑΙ  ΟΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΜΑΝΙΑ  ΤΩΝ  ΜΑΤ»,  «ΠΡΩΗΝ  ΜΠΑΡΓΟΥΜΑΝ  ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ»,  ‘ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΤΗΣ  ΕΛ.ΑΣ  ΖΗΤΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ  ΜΕΤΩΠΟΥ»,  «ΝΑ 
ΣΥΛΛΗΦΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΑ 
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ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ»,  «ΤΗΝ  ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ  ΤΟΥ  ΑΡΧΗΓΟΥ  ΤΗΣ  ΕΛ.ΑΣ  ΖΗΤΑ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ», ΟΙ ΚΑΡΠΑΖΙΕΣ ΠΟΥ ΑΡΠΑΞΕ Ο 
ΤΣΩΝΗΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ», ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο «ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ» ΤΟΥ 
ΠΑΣΟΚ», «ΑΠΟ ΚΡΑΞΙΜΟ ΣΕ ΚΡΑΞΙΜΟ Ο ΤΖΕΦΡΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ», «ΕΚΑΝΕΣ 
ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΜΠ…. ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ».

Κατά  τη  διάρκεια  των  εκπομπών,  εξομοιώθηκε  ο  εκλεγμένος  Πρωθυπουργός  και 
Υπουργός  Προστασίας  του  Πολίτη  με  δικτάτορες  και  επιπλέον  προβλήθηκε  η 
προαναφερθείσα απαράδεκτη φωτογραφία του πρώτου και υβριστικές φράσεις κατά 
του δευτέρου,  με αποτέλεσμα οι εκπομπές να μην έχουν τον απαιτούμενο από το 
Νόμο σεβασμό της έννομης τάξεως. Χρησιμοποιήθηκε το ανεπίτρεπτο τέχνασμα της 
προβολής της φωτογραφίας του Πρωθυπουργού και του δικτάτορος Παπαδόπουλου 
και  επιπλέον  αναδείχθηκαν  και  εξυμνήθηκαν  βίαιες  πράξεις  κατά  πολιτικών 
προσώπων. Εν γένει ο τηλεπαρουσιαστής δεν είχε την ψυχραιμία και τη νηφαλιότητα 
για αντικειμενική παράθεση των γεγονότων, ούτως ώστε τα αναφερθέντα πρόσωπα 
να τύχουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς αντιμετωπίσεως, όπως επιβάλλει ο νόμος. 
Όμως  κατά  το  άρθρο  1  παρ.  1  του  Νόμου  2328/1995  επιτρέπεται  η  ίδρυση  και 
λειτουργία  ιδιωτικών  τηλεοπτικών  σταθμών  για  την  εξυπηρέτηση  δημοσίου 
συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημοσία λειτουργία. Επομένως επιβάλλεται 
από το νόμο η χρήση του εκχωρηθέντος διαύλου με τον προσήκοντα σεβασμό προς 
εκπλήρωση δημοσίας λειτουργίας και στις εν λόγω εκπομπές δεν έγινε χρήση της 
εκχωρηθείσης δημοσίας λειτουργίας με τον επιβαλλόμενο σεβασμό. Για τις εν λόγω 
εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική κύρωση 
του προστίμου.

Ενόψει  των  εκτεθέντων  πραγματικών  περιστατικών,  λαμβανομένης  υπόψη  της 
βαρύτητος της παραβάσεως και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό 
με  τις  αποφάσεις  171/4.2.2003,  276/20.5.2003,  26/29.1.2004,  148/25.5.2004, 
273/12.7.2005,  520/20.12.2005,  159/28.3.2006,  437/19.9.2006,  76/6.2.2007, 
583/4.12.2007,  169/14.4.2009,  538/18.11.2009,  139/23.3.2010,  542/2.11.2010, 
74/1.3.2011,  110/22.3.2011  διάφορες  κυρώσεις,  ενδείκνυται  όπως,  το  πρόστιμο 
καθορισθεί στο ποσό των 70.000 ευρώ. Μειοψήφησαν εκ των μελών ο Κωνσταντίνος 
Τσουράκης και ο Γεώργιος Στεφανάκης, κατά τους οποίους το πρόστιμο θα έπρεπε 
να καθοριστεί στο ποσό των 30.000 ευρώ.

 Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην εταιρεία  με  την επωνυμία KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού KONTRA CHANNEL 
(πρώην  ΤΗΛΕΦΩΣ)  Νομού  Αττικής,  τη  διοικητική  κύρωση  του  προστίμου  των 
70.000 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: 
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1.  Της  εταιρείας  KONTRA MEDIA ΜΕΣΑ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού  KONTRA CHANNEL (πρώην ΤΗΛΕΦΩΣ) 
Νομού Αττικής, με έδρα στον Ταύρο Αττικής, στην οδό Δήμητρος 31, με Α.Φ.Μ. 
999401047, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ.

2. Του Γεώργιου Τσιρογιάννη του Ιωάννη με ΑΦΜ 035185131, Δ.Ο.Υ. Ζωγράφου, 
ως νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  24η Οκτωβρίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 15η Νοεμβρίου 2011.

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 7η Φεβρουαρίου 2012. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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