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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 31 Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.   

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό της εταιρείας µε 
την επωνυµία µε την επωνυµία FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑ∆ΙΟ ΖΥΓΟΣ 
Ε.Π.Ε.ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού ΡΑ∆ΙΟ ΖΥΓΟΣ Νοµού 
Τρικάλων, ενδεχόµενη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  31η  Οκτωβρίου 2006. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 
Ι. Το άρθρο 15 παρ.  2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
και η τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η 
επιβολή των διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του 
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος 
ορίζει.  

 
 ΙΙ. Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τo οποίo η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης, ενώ 
εξάλλου τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, 
ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση στο κοινό. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 4 παρ.  1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4  παρ.  1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 
 

Αιτιολογικό 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου ισχυρισµών του 
εκπροσώπου της εταιρείας µε την επωνυµία µε την επωνυµία FM STEREO 
ΤΡΙΚΑΛΑ ΡΑ∆ΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε. ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθµού ΡΑ∆ΙΟ 
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ΖΥΓΟΣ Νοµού Τρικάλων και της υπό του Συµβουλίου ακροάσεως εκποµπής του 
ραδιοφωνικού σταθµού, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Στο χρονικό σηµείο 5min 25s από 
την αρχή του ψηφιακού ηχητικού αρχείου, αρχίζει η περιγραφή του τροχαίου 
ατυχήµατος από τον Κώστα Αργυρούση. Στο χρονικό σηµείο 5min 49s 
προαναγγέλλεται από τον Κώστα Αργυρούση η συνοµιλία µε την πεθερά του θύµατος 
του τροχαίου (κα Μπαλάφα) και αναφέρονται στοιχεία ταυτότητας και καταγωγής 
του θύµατος καθώς επίσης και το γεγονός του επικείµενου, εντός λίγων ηµερών, 
γάµου του θύµατος.  Ακολουθεί αποµαγνητοφώνηση των επίµαχων σηµείων της 
εκποµπής: 

 
 

Αργυρούσης  
 

Η πεθερά του (θύµατος) είναι θα λέγαµε δικός µας άνθρωπος, µε την έννοια 
ότι είναι από τις ακροάτριες που µας ακούνε φανατικά όλα αυτά τα χρόνια. 
Καληµέρα σας κυρία µου. 

Μπαλάφα 
(κλαίγοντας)  

Καληµέρα σας κύριε Κώστα,…είµαι η πεθερά της Μαρίας Χειµώνα και 
µόνο που θα παντρευόταν το Σάββατο στις 8 Ιουλίου… 

Αργυρούσης  Πως λέγεστε εσείς κυρία µου;  
Μπαλάφα  Μπαλάφα Βαρβάρα. 
Αργυρούσης Από πού είστε; 
Μπαλάφα  
 

Από το ∆ιαλεκτό είµαστε και θα γινόταν ο γάµος στο σπίτι µας. 
Συνεχίζει την  περιγραφή του περιστατικού µιας και υπήρξε µάρτυρας. 
Σηµειώνεται ότι µιλά µε τρεµάµενη φωνή και είναι φανερή η αναστάτωσή της. 
Στη συνέχεια περιγράφει όσα διαδραµατίστηκαν στο νοσοκοµείο. 
…ήρθε το ασθενοφόρο, το πήρε, το πήγαν στο νοσοκοµείο, κάνανε τι 
κάνανε εκεί οι γιατροί όλοι, µετά βγαίνει ο κύριος Τσιάρας και του λέω: 
«γιατρέ, τι λέει η κοπέλα;». Λέει: «δεν είµαι εγώ αρµόδιος µόνο, είναι άλλοι 
πέντε γιατροί». Του λέω: «Τη στιγµή αυτή ε γώ εσένα βλέπω µπροστά µου, 
δεν βλέπω τους πέντε τους γιατρούς. Εγώ από εσένα ζητάω µια τέτοια, να 
µου πεις τι κάνει το κορίτσι µου». Έφυγε. Μετά από κανένα µισάωρο 
ξαναπάω. Κοιτούσε τους άλλους τους ασθενείς και του λέω: «γιατρέ µου, το 
κορίτσι µου τι κάνει;» και µου λέει: «Φύγε από εδώ», µου λέει εµένα, «σου 
είπα είναι και άλλοι γιατροί» και φεύγει και κατεβαίνει κάτω στα σκαλιά, 
στο υπόγειο, κύριε Αργυρούση… και πάθαµε και φέραµε δικηγόρο, την 
αστυνοµία και έφερε…, χορηγήσανε ένα ασθενοφόρο µέχρι που κοιτάξανε 
ήταν ο ιµάντας χαλασµένος. Έφυγε αυτό το ασθενοφόρο, χάθηκε ο χρόνος. 
Μετά πότε να έρθει άλλο ασθενοφόρο από τη Λάρισα… και αν δεν φέρναµε 
δικηγόρο και αστυνοµία…, το κορίτσι από τις έντεκα έφυγε στις πεντέµισι 
από το νοσοκοµείο.        

Αργυρούσης  
 

Ποιόν δικηγόρο φέρατε; 

Μπαλάφα ∆εν ξέρω, δεν θυµάµαι τώρα ποιόν δικηγόρο. 
Αργυρούσης  Φέρατε δικηγόρο για ποίον λόγο; 
Παρ.  2 Για να πάρει το παιδί, να φύγει  κορίτσι… 
Μπαλάφα  
 

Για να φύγει το κορίτσι για Αθήνα. Γιατί οι γονείς λέγανε να φέρουν 
ελικόπτερο. Βρε δε χορηγεί το νοσοκοµείο ελικόπτερο; Όχι δε χορηγεί. 
Μετά πήραν δεν ξέρω που πήραν τηλέφωνο, κάποιος (δεν ακούγονται 
καθαρά µια δυο λέξεις) από εκεί µέσα λέει: «ακυρώστε το ελικόπτερο, δεν 
έχει ελικόπτερο µε ασθενοφόρο θα πάει». Μέχρι που φέραµε δικηγόρο, 
ποιος είναι δε θυµάµαι τώρα τον δικηγόρο.  
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Αργυρούσης Τον φέρανε οι συµπέθεροι τον δικηγόρο; 
Μπαλάφα  Ναι, ναι, εµείς τον φέραµε τον δικηγόρο. Γιατί το κορίτσι το είχανε επί δυο 

ώρες κάτω στο…, από πάνω από το χειρουργείο το κατέβασαν κάτω και επί 
δυο ώρες …ή ασθενοφόρο ή ελικόπτερο, ή ασθενοφόρο ή ελικόπτερο. 

Αργυρούσης ∆εν έκαναν τίποτε πάνω στο κορίτσι; 
Μπαλάφα  Ήταν όµως, ήταν πάνω στο κορίτσι. Ήταν άνθρωποι εκεί που το βοηθούσαν. 

∆εν µπορώ να πω ότι δεν ήταν. Άλλα άργησαν να φύγει το κορίτσι. 
Άργησαν το κορίτσι να το φύγουν για την Αθήνα. Για αυτό λέω τον 
Τσιάρα… ο Τσιάρας και µου λέει εµένα (φωνάζει): «Φύγε από εδώ µου λέει 
εµένα. Στο ίδιο µέρος είναι κι άλλοι γιατροί», λέει. «Ποιόν, ποιόν…» και 
γυρίζω και του λέω «ποιόν λες µωρέ», του λέω,«φύγε από εδώ;», του λέω. 
«Τη στιγµή που το κορίτσι εδώ πεθαίνει», του λέω «Ποιόν λες φύγε;» του 
λέω. Και κρύφτηκε κάτω στα σκαλιά κύριε Αργυρούση και ψάχναµε µε τον 
δικηγόρο πόσες φορές και έλεγε η συµπεθέρα «ποιος είναι ο διευθυντής 
µέσα εδώ;» ∆εν έλεγε κανείς, κανένας, νοσοκόµοι, γιατροί ρωτούσαµε. ∆εν 
έλεγε κανένας ποιος είναι ο διευθυντής. Μετά µε τον δικηγόρο πως 
παρουσιάστηκε ο Τζαστούδης µπροστά;    

Παπαγεωργόπουλος Α! εµφανίστηκε ο Τζαστούδης µετά. 
Μπαλάφα  Μετά µε τον δικηγόρο πως παρουσιάστηκε ο Τζαστούδης και µετά έφυγε το 

κορίτσι µε το ασθενοφόρο; 
Παπαγεωργόπουλος ∆ηλαδή έπρεπε να έρθει ο δικηγόρος και η αστυνοµία για να φύγει το 

κορίτσι; 
Μπαλάφα Έπρεπε να έρθει ο δικηγόρος για να φύγει. Και µετά ήρθε ο Τζαστούδης. 
Παπαγεωργόπουλος Παναγία µου. 
Μπαλάφα  Γιατί χτύπησε και η µαµά της κοπέλας.  

 
Συνεχίζει την περιγραφή για τα γεγονότα στο νοσοκοµείο 

Αργυρούσης Εσύ εντωµεταξύ είχες ακούσει από το ραδιόφωνο, γιατί µας ακούς… 
Μπαλάφα Εγώ σας ακούω Αργυρούση. Μπορεί να είµαι τέτοιος στα κλαρίνα και σ’ 

αυτά, αλλά από οκτώ και µισή µέχρι έντεκα που τελειώνεται όλες τις 
ειδήσεις σας ακούω καθηµερινά. Καθηµερινά. Σας µιλάω έχω τα πρόβατα 
και πάω στα πρόβατα.  

Αργυρούσης Έχεις ακούσει λοιπόν την περιπέτεια µε τον αδελφό µου και ήσουν ενήµερη. 
Μπαλάφα Ναι την έχω ακούσει την περιπέτεια και λέω: «Αχ τα ίδια µε τον Αργυρούση 

πάθαµε και εµείς», του λέω. Τα ίδια µε τον Αργυρούση... Και άκουσα που 
είπατε ότι δεν είχε ανεµιστήρα  µέσα στο … όταν πηγαίνατε στη 
Θεσσαλονίκη.  

Αργυρούσης ∆εν είχε αιρκοντίσιον. 
Μπαλάφα Αρκουντίσιον. Και λέω «έχετε αρκουντίσιον µέσα στο κορίτσι;», λέω. 

Φώναζαν και «εκεί άκουσα τον Αργυρούση ότι δεν είχε αρκουντίσιον», σας 
λέω. «µην σκάσει το κορίτσι µου», έλεγα. 

Αργυρούσης Έλεγες και το επίθετο αυτό εκεί εσύ; Οπότε δηµιούργησες µεγαλύτερο 
πρόβληµα στη νύφη σου. 

Μπαλάφα ∆εν ξέρω, δεν ξέρω τι να σας πω κ. Αργυρούση. Έχω τραβήξει τόσα πολλά. 
Αφού έτσι σας πήρα να σας πω για τον κύριο Τσιάρα. Κατάλαβες τώρα γιατί 
πήρα; 

Αργυρούσης Τι; Σας µιλούσε άσχηµα; Τι σας έλεγε; 
Μπαλάφα Ναι. Μα δεν µας έδινε σηµασία. ∆εν µας έδινε σηµασία ο Τσιάρας. 
Αργυρούσης ∆εν υπήρχαν άλλοι γιατροί στο χειρουργείο; 
Μπαλάφα Ήταν άλλοι γιατροί. ∆εν τους ξέρω. 
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Αργυρούσης Γιατί ασχοληθήκατε µετά µε τον συγκεκριµένο; 
Μπαλάφα Μα δεν βλέπαµε άλλο γιατρό εκεί. Μόνο τον Τσιάρα.  Τον Τσιάρα βρήκαµε 

εµείς εκείνη τη στιγµή. Μπορεί να ήταν γκάφα, δεν ξέρω 
Αργυρούσης Τι κάνει το κορίτσι τώρα; 
  

Η συζήτηση συνεχίζεται σχετικά µε την εξέλιξη της υγείας του θύµατος αλλά 
και τα συµβάντα στο νοσοκοµείο που αφορούσαν τη µητέρα του θύµατος. 
 

Αργυρούσης …και ξέρεις ποιο είναι το θέµα κυρία Μπαλάφα; Ότι οι γιατροί του 
νοσοκοµείου έχουν κάνει µήνυση εναντίον µου και εναντίον του σταθµού 
και ζητάνε 350.000€  

Μπαλάφα Το ξέρω. 
Αργυρούσης Μεγαλύτερη δικαίωση για µένα στην κοινωνία από αυτό που γίνεται τώρα 

δεν υπάρχει. 
Μπαλάφα Ναι, κύριε Αργυρούση… 
Αργυρούσης Άσχετα µε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο που πιστεύω ότι οι δικαστές θα 

µε αθωώσουν γιατί κι αυτοί άνθρωποι είναι και πέρασαν νοσοκοµείο… 
Μπαλάφα Ναι, ναι… 
Αργυρούσης Μεγαλύτερη δικαίωση από αυτό που µου λες τώρα, από αυτή τη κραυγή τη 

δική σου, την οποία εγώ…Όπως καταλαβαίνεις για µένα είναι µεγάλη 
δικαίωση… ∆ικαίωση βέβαια µπροστά σε ένα δυσάρεστο γεγονός. ∆ε θα 
ήθελα ποτέ να δικαιωθώ κάτω από αυτές τις συνθήκες, άλλα βλέπω ότι 
συνεχίζεται η ίδια κατάσταση, η ίδια συµπεριφορά απέναντι σε συγγενείς 
ασθενών.  

Μπαλάφα Μα να φωνάζει στον ασθενή που κινδυνεύει… Και γυρίζω και του λέω: 
«βρε, αν ήταν γυναίκα σου, παιδί σου, µάνα σου, έτσι θα τους φώναζες, 
όπως φωνάζεις σε εµένα αυτή τη στιγµή;» ∆ηλαδή ο συµπέθερος είχε 
καρδιά, είχε ζάχαρο, είχε τρελαθεί, έτρεχε από ‘δω και από ‘κει. Στο 
συµπέθερο να τρέχω, στη συµπεθέρα να τρέχω ή στο κορίτσι που κινδύνευε; 

Αργυρούσης Ή τον γιο σου να δεις; 
Μπαλάφα Ή τον γιο µου που ήταν…, δηλαδή δε µιλούσε καθόλου. Μέχρι να σου πω 

και το άλλο: Όταν πήγαν να το βάλουν µέσα στο ασθενοφόρο την κοπέλα 
για να φύγει να πάει για Αθήνα, µια νοσοκόµα κάνει στο γιο µου, τον 
αρραβωνιαστικό της: «φύγε από σιµά» λέει. «κοίταξε καλά», λέει ο γιος 
µου, «µέχρι τώρα ήµουν ήρεµος. Θα σε δώσω µια και θα πας πέρα…»… 
«Μέχρι τώρα ήµουν ήρεµος» του λέει. «Θα αφήσω την γυναίκα µου εγώ, να 
µην τη δω λίγο που τη βάζετε στο ασθενοφόρο», λέει. «Αν είναι δυνατόν», 
λέει ο γιος µου. Τόσο θράσος. «Φύγε από εδώ». Ποιόν έλεγαν «φύγε από 
εδώ» κύριε Αργυρούση;  

Αργυρούσης Νοσοκόµα το έκανε αυτό; 
Μπαλάφα ∆εν ξέρω, ήταν µια γυναίκα, µάλλον νοσοκόµα. Για να έχει τόσο 

ενδιαφέρον, µάλλον νοσοκόµα θα ήταν.  
Παπαγεωργόπουλος Ε! είναι γνωστές,…που το παίζουν διευθύντριες, κ.λ.π. 
Μπαλάφα ∆εν ξέρω. Ήταν µια ψηλή µε µαύρα µαλλιά. ∆εν ξέρω πως τη λένε. ∆εν 

ξέρω ποια είναι. 
Αργυρούσης Πως νιώθει ο Σάκης ο Παπαδόπουλος που κατεβαίνει για υποψήφιος 

Νοµάρχης, µε αυτά που γίνονται στο νοσοκοµείο; 
Μπαλάφα ∆εν ξέρω, δεν ξέρω κύριε Αργυρούση… Ήθελα να σας πάρω εκείνη τη 

µέρα, αλλά «δεν κάνει εκποµπή ο κύριος Αργυρούσης σήµερα», (µου είπαν). 
Γιατί άκουσα το συµβάν µε τον αδελφό σου και λέω το τυχερό του 
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Αργυρούση έχουµε και εµείς… 
 
Κλαίει και δεν ακούγονται καθαρά δυο φράσεις 

Αργυρούσης Να κάνεις κουράγιο. Να πάνε όλα καλά. 
 
Η συζήτηση συνεχίζεται για λίγο ακόµη και σε λίγο ξεκινούν σχόλια των 
δηµοσιογράφων. 

Παπαγεωργόπουλος Να χαίρονται την κατάσταση της υγείας στα Τρίκαλα, που για να 
µεταφερθεί ένα άτοµο από ένα νοσοκοµείο σε ένα άλλο, σοβαρά 
τραυµατισµένο, πρέπει να παέι δικηγόρος και αστυνοµία. Συγχαρητήρια. 
Τίποτε άλλο. 

Αργυρούσης ∆έκα η ώρα χτύπησε η κοπέλα και µεταφέρθηκε στις πεντέµισι το απόγευµα. 
Παπαγεωργόπουλος Και ευελπιστούµε οι συνδικαλιστές γιατροί θα έχουν την ευθιξία να το 

ψάξουν λίγο το θέµα. 
Αργυρούσης Εγώ, Γιώργο, το έχω ζήσει αυτό. Εγώ τώρα, ο Αργυρούσης ο Κώστας, και 

δεν µπορούσα να µεταφέρω τον αδελφό µου. Θα µεταφέρουν τώρα αυτοί οι 
φουκαράδες οι άγνωστοι από την Αθήνα και αυτή η φουκαριάρα η 
Μπαλάφα. Είναι τροµερό. ∆εν είναι να µπλέξεις µε νοσοκοµεία.    

Παπαγεωργόπουλος Μα είναι εγκληµατικό τώρα. Με συγχωρείς, Κώστα. 
Αργυρούσης Είναι απίστευτο τι µπορεί να σου συµβεί. 
Παπαγεωργόπουλος Μα βέβαια, ναι! Ο τρόπος, ο τρόπος… Ξαναζούµε πάλι τον εφιάλτη του 

τρόπου… ο άλλος έχει το πρόβληµά του. ∆ηλαδή δεν αντιλαµβάνεται αυτός 
που είναι εκείνη την ώρα ότι έχεις το πρόβληµά σου. Ενδεχοµένως µπορεί 
να πεις και κάτι παραπάνω. Χρειάζεται και µια κατανόηση. Χρειάζεται µια 
ανθρωπιά. 

Αργυρούσης Πάντως στην περίπτωση τη δική µας, επειδή εγώ είµαι πάρα πολύς 
στεναχωρηµένος µε αυτήν την εξέλιξη, θα …τέλοσπάντων. ∆εν θέλω τώρα 
να εκµεταλλεύοµαι τον πόνο των ανθρώπων, αλλά καλό θα ήταν αυτή η 
γυναίκα να δώσει µια συµπληρωµατική κατάθεση στην όλη υπόθεση που 
αφορά τη δικαστική διαµάχη που έχουν ξεκινήσει οι γιατροί εναντίον του 
ΡΑ∆ΙΟ-ΖΥΓΟΣ και εναντίον µου. Βασικά εναντίον µου ήταν. Ο ΡΑ∆ΙΟ-
ΖΥΓΟΣ ξέρεις τώρα πληρώνει τις δικές µου αµαρτίες. Ο ΡΑ∆ΙΟ-ΖΥΓΟΣ 
είναι µια εταιρεία, µια Ε.Π.Ε. Να σβήσει η εταιρεία δεν είναι και τίποτε. 
Αυτοί θέλουν να σβήσουν τον Αργυρούση. Γιατί άµα σβήσει η εταιρεία δεν 
έχει νόηµα, ξαναφτιάχνω µια άλλη εγώ. Το θέµα είναι να φιµώσουν εµένα. 
Αυτό φοβούνται. Αλλά τους έχω πει ότι εγώ και µε µεγάφωνο να βγω σε 
ταράτσα πάλι την ίδια ακροαµατικότητα θα έχω. Λοιπόν εγώ δεν µπορώ να 
κάνω εκποµπή τώρα. Γιατί ξύπνησε µέσα µου ο εφιάλτης, ξύπνησε µέσα µου 
όλη αυτή η ταλαιπωρία που υπέστην πέρυσι τέτοιον καιρό. Γιατί πέρυσι 1η 
Ιουλίου είχε τρακάρει ο αδελφός µου … Λοιπόν και έζησα αυτόν τον 
εφιάλτη στο νοσοκοµείο Τρικάλων, που δεν µου έδινε σηµασία κανένας και 
να βλέπω τον αδελφό µου να καταρρέει. Έτσι. Και τον έφτασα µε δυο 
αναπνοές στη Θεσσαλονίκη. Με ασθενοφόρο που δεν είχε αιρκοντίσιον και 
δεν του ‘βάλαν και καθετήρα. Τέλος πάντων, ακούει τώρα ο άνθρωπος και 
δε θα µπορεί και να δουλέψει. Λοιπόν σε δυο λεπτά κοντά σας, για να 
συνέλθω και εγώ. Γιατί δεν µπορώ να κάνω εκποµπή µετά από αυτό. Έτσι. 
Αλλά είναι φοβερό να δικαιώνεσαι µέσα από την ίδια την περιπέτεια των 
ανθρώπων. Λοιπόν, κύριε Τζαστούδη, να χαίρεστε το νοσοκοµείο σου. 
Κύριε, …ο νέος ∆ΥΠΕ-άρχης που είναι και φίλος µου, ο Κόκκινος, να 
χαίρεται και αυτό τη δηµόσια υγεία στο νοµό Τρικάλων. Λοιπόν σε λίγο 
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κοντά σας  
Παπαγεωργόπουλος Όσα κτήρια και αν γίνουν, όσες καινούριες µονάδες κι αν γίνουν, αν δεν 

υπάρχουν πέντε άνθρωποι εκεί να ξέρουν να µιλάνε δεν γίνεται τίποτε. 
Αργυρούσης ∆εν γίνεται τίτοτε. 
 Ακούγεται µουσική και διαφηµίσεις για λίγο 
Αργυρούσης Για το περιστατικό που καταλαβαίνετε ότι συγκλόνισε για µια  ακόµη φορά 

την πόλη των Τρικάλων… Και οι πολίτες είναι πολύ ευαίσθητοι σε τέτοια 
ζητήµατα… Γιατί όλοι λίγο-πολύ κάποια στιγµή στη ζωή τους πέρασαν από 
µια τέτοια περιπέτεια… δεν θέλουν ποτέ να την ξαναζήσουν… και κάποιοι 
που δεν την έζησαν ποτέ και βιώνουν µέσα από το ραδιόφωνο… Ζητήσαµε 
από τον κύριο Τζαστούδη να τοποθετηθεί. Ο κύριος Τζαστούδης είναι στον 
επίτροπο αυτήν την ώρα για να ρθυµίσει κάποια θέµατα για τις εφηµερίες 
των γιατρών προφανώς, για τα λεφτά δηλαδή, και δεν µπορεί να µας 
µιλήσει. Θα µπορούσε να µας µιλήσει όµως ο κύριος Τζαστούδης γιατί δεν 
είναι δυνατόν να παρεµβαίνει δικηγόρος και αστυνοµία στο νοσοκοµείο 
Τρικάλων προκειµένου να µεταφερθεί στην Αθήνα µια γυναίκα η οποία είχε 
σοβαρό, σοβαρότατο πρόβληµα. Επίσης ψάχνουµε να βρούµε τον δικηγόρο, 
ο οποίος κλήθηκε από την οικογένεια της κοπέλας, κάνει µια προσπάθεια 
τώρα η κυρία Μπαλάφα να επικοινωνήσει µε τους συµπεθέρους στην Αθήνα 
για να µάθει ποιος είναι ο δικηγόρος. Έχει αξία να ακούσουµε λοιπόν από το 
στόµα του δικηγόρου να µας λέει κάτω από ποιες συνθήκες παρενέβη ως 
δικηγόρος στην διαδικασία νοσηλείας αυτής της γυναίκας στο νοσοκοµείο 
Τρικάλων…       

Παπαγεωργόπουλος …και γενικά τι άποψη είχαν στο νοσοκοµείο, γιατί δηλαδή δεν µετέφεραν 
την κοπέλα όσο το δυνατόν νωρίτερα και ήθελαν όλη αυτή τη διαδικασία 
την γραφειοκρατική. Αλλά επαναλαµβάνω ότι πιο σοβαρό από όλα αυτά, 
ακόµα ας πούµε αν θες και για το θέµα του ασθενοφόρου είναι η 
συµπεριφορά. ∆ηλαδή την ώρα που έχεις το πρόβληµά σου θες, ας πούµε, 
και µια κουβέντα συµπαράστασης. Τώρα να βλέπεις αυτήν την επίθεση… 
Εγώ εκεί εστιάζω Κώστα. ¨όλα τα άλλα…, δεν είµαστε αρµόδιοι να 
µιλήσουµε, ούτε για ιατρικές παραλήψεις είτε για οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν 
το ξέρουµε. Το θέµα είναι µια κουβέντα ανθρώπινη, µια συµπάθεια, µια 
κάτι…   

Αργυρούσης Μα και στη περίπτωση του άτυχου (υπάρχει διακοπή του ήχου και δεν 
ακούγεται ποιόν αναφέρει) όλη η φασαρία και από τον πατέρα του παιδιού 
και από εµάς και από τον υπόλοιπο κόσµο... Εν πάση περιπτώσει, αν µας 
ακούει ο δικηγόρος γιατί δεν έχουµε τρόπο να επικοινωνήσουµε αλλιώς µαζί 
του, ας µας πάρει ένα τηλέφωνο στο 38460 ή στο 38940. Θα ήταν πολύ 
χρήσιµη η παρέµβασή του σήµερα στην εκποµπή. Όπως επίσης και ο κύριος 
Τζαστούδης µπορεί να αφήσει… να βγει έξω από το γραφείο του επιτρόπου, 
πάρε τον κύριο Τζαστούδη τηλέφωνο ξανά, έξω από το γραφείο του 
επιτρόπου, να µας πει δυο κουβέντες πως και βρέθηκε χθες στο νοσοκοµείο; 
Τον κάλεσαν; Ήρθε από την Λάρισα, γιατί Σάββατο δεν είναι στο 
νοσοκοµείο; Έτυχε να βρίσκεται εκεί; Γιατί έπρεπε να γίνει παρέµβαση 
δικηγόρου και αστυνοµίας;   
 
Εγώ εκείνο το οποίο δεν µπορώ να ξεπεράσω, ας µου καταλογίζουν 
διάφορα, και µου τα καταλογίζουν αυτοί που δεν έχουν καθίσει ποτέ στο 
εδώλιο του κατηγορουµένου στη ζωή τους, ήταν και η συµπεριφορά στη 
συνέχεια των γιατρών στο πρόσωπό µου και στο πρόσωπο του σταθµού, ένα 
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πράγµα το οποίο το βίωσες και εσύ γιατί εγώ είχα γυρίσµενη την πλάτη 
καθώς κοιτούσα τον πρόεδρο και δεν έβλεπα την συµπεριφορά αυτών των 
ανθρώπων. Την συµπεριφορά, ας πούµε, του Σάκη του Παπαδόπουλου. Την 
συµπεριφορά του Κώστα του Χάιδου. Την συµπεριφορά γιατρών που ήρθαν 
εκεί να καταδικάσουν τον δηµοσιογράφο για ένα θέµα το οποίο 
αντιµετωπίζουν καθηµερινά όλοι τους και θα το βρουν µπροστά τους γιατί η 
ζωή συνεχίζεται. Γιατί ο κόσµος έχει προβλήµατα και πάει στο νοσοκοµείο.  
  

Παπαγεωργόπουλος Είναι κατανοητό ότι θέλουν να τον στηρίξουν συναδεφικά, αλλά… 
Αργυρούσης Αυτή είναι η φοβερή ιστορία. Πως µπορούν να γίνουν οι ίδιοι αξιόπιστοι 

απέναντι στον κόσµο και απέναντι στην κοινωνία, που τους κρίνει συνεχώς;   
 Ανακοινώνουν ότι κάνουν προσπάθεια να βρουν τον δικηγόρο και 

αναφέρονται στο µεταξύ σε κάποιο πολιτιστικό γεγονός στην περιοχή. 
 

  
Αργυρούσης Πάµε να µιλήσουµε όµως µε τον δικηγόρο, ο οποίος εκλήθη από την 

οικογένεια για να παρέµβει προκειµένου να µεταφερθεί η κοπέλα στο 
νοσοκοµείο, ο κύριος Νίκος Αλεξίου. Κύριε Αλεξίου, καληµέρα σας  

∆ικηγόρος Καληµέρα κύριε Αργυρούση, καληµέρα κύριε Παπα-γεωργόπουλε. 
Αργυρούσης Είσαι ο γιο ς του Γιώργου; 
∆ικηγόρος Όχι. 
Παπαγεωργόπουλος Α, τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Καληµέρα Νίκο. 
Αργυρούσης Ο Γιώργος σε κατάλαβε, εγώ ακόµη όχι. Για πες µας τι συνέβη το Σάββατο. 
∆ικηγόρος Εγώ εκλήθην κάποια στιγµή τηλεφωνικά… 
Αργυρούσης Έλα Νίκο, εσύ είσαι τώρα… 
∆ικηγόρος Ναι, για αυτό, µου έκανε και εµένα εντύπωση, αλλά 
Αργυρούσης Ναι αγόρι µου, χίλια συγνώµη… 
∆ικηγόρος Εκλήθην κάποια στιγµή κατά τις έντεκα περίπου από κάποιους οικείους της 

κοπέλας. Μου ανέφεραν ότι υπήρχε κάποιο τροχαίο. Εκείνη την ώρα δεν 
µου δείξανε ας πούµε την σοβαρότητα, ή εγώ δεν την κατανόησα πλήρως 
γιατί ήµουν και εκτός Τρικάλων. Κάποια στιγµή όταν επέστρεψα το 
µεσηµέρι, δύο η ώρα, δύο και, έλαβα εκ νέου ένα τηλεφωνηµα και ήταν 
ιδιαίτερα ανήσυχοι λόγω του γεγονότος ότι δεν υπήρχε διακοµιδή της 
κοπέλας σε άλλο νοσοκοµείο. Και µου ζητήσανε να πάω στο νοσοκοµείο για 
να δούµε, ας πούµε, τι γίνεται και γιατί υπήρχε αυτή η καθυστέρηση. Εγώ 
πήγα στο νοσοκοµείο, πράγµατι, εκεί υπήρχε µια κατάσταση άσχηµη από 
την πλευρά των γονέων της κοπέλας και των οικείων της, που ήταν 
απολύτως κατανοητή βέβαια από την πλευρά τους. Κατευθύνθηκα στους 
γιατρούς εκεί στον θάλαµο που ήταν η κοπέλα και υπήρχε πραγµατικά 
τουλάχιστον προς εµένα άµεση ενηµέρωση. Τότε, ας πούµε, µπήκαν και οι 
γονείς µέσα και η µητέρα της και ο πατέρας της…  

Αργυρούσης Από ποιους γιατρούς, ποιοι γιατροί ήταν; 
∆ικηγόρος Εκείνη την ώρα ήταν µια αναισθησιολόγος, δεν θυµάµαι ακριβώς τώρα το 

όνοµά της και ήταν κάποιοι ειδικευόµενοι… 
Αργυρούσης Μάλιστα . 
∆ικηγόρος Την κοπέλα την παρακολουθούσανε βεβαίως, ήταν στο διπλανό θάλαµο, 

ήταν οι γιατροί εκεί… Από κει και πέρα το µείζον… 
Αργυρούσης Είχε τις αισθήσεις η κοπέλα; 
∆ικηγόρος Είχε τις αισθήσεις εκείνη την ώρα. Έτσι τουλάχιστον είπαν σε εµάς, 

παρουσία και των γονέων και του συζύγου της, του αρραβωνιαστικού της. 
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Το µείζον θέµα ήταν εκείνη την ώρα η διακοµιδή για εµάς.  
Αργυρούσης Εσύ εκλήθης για ποιόν λόγο; 
∆ικηγόρος Εγώ εκλήθην γιατί δεν µπορούσαν να έχουν κάποια επαφή µε τους γιατρούς, 

τουλάχιστον άµεση για να ξέρουν, ας πούµε, τι γίνεται. 
Αργυρούσης Και χρειάστηκε η δική σου παρέµβαση για να µιλήσουν µε τους γιατρούς; 
∆ικηγόρος ∆εν το γνωρίζω. Εγώ πάντως όταν πήγα, µπορέσαµε και µπήκαµε µέσα  και 

µιλήσαµε. 
Παπαγεωργόπουλος Χρειάστηκε δηλαδή δικηγόρος για να κάνει τις διαπραγµατεύσεις, Νίκο. 

Αυτό µας λες 
∆ικηγόρος Εγώ σας λέω ότι πήγα και αµέσως µόλις πήγα, εεε…  
Αργυρούσης Επενέβη και η αστυνοµία; 
∆ικηγόρος Υπήρχε η αστυνοµία εκεί γιατί προφανώς , από ότι κατάλαβα εγώ και µου 

µεταφέρανε και κάποιο άλλοι εκεί που ήταν, υπήρχε ένταση έντονη γιατί 
θέλανε οι γονείς να φύγει η κοπέλα µε ένα ελικόπτερο. 

Αργυρούσης Ε, δεν ήταν λογικό;  
∆ικηγόρος Ήταν απολύτως λογικό. Τι έγινε όµως. Το ελικόπτερο εκείνη την ώρα που 

πήγα εγώ, δηλαδή δυο µε δυόµισι η ώρα, αν καλούνταν εκείνη την ώρα το 
ελικόπτερο θα έκανε τέσσερις ώρες µε πέντε για να έρθει. Όπως µας είπε, 
ήταν και ο κύριος Βαρδούλης κάποια στιγµή που κατέβηκε εκεί. Και 
κρίθηκε εκείνη την ώρα καθώς ήρθε και ένα ασθενοφόρο που ήταν µια 
κινητή µονάδα που µπορούσε να καλύψει το περιστατικό, κρίθηκε καλό για 
να µην χάνει χρόνο και η κοπέλα, για να φύγει… 

Αργυρούσης Να µεταφερθεί µε το ασθενοφόρο. 
∆ικηγόρος Έτσι, µε την κινητή µονάδα. Ήρθε βεβαίως και ένα άλλο ασθενοφόρο πριν, 

δεν ξέρω γιατί δεν είχε µπορέσει να…   
Αργυρούσης Είχε χαλάσει ο ιµάντας… 
∆ικηγόρος Ναι, είχε χαλάσει, αυτό µας είπαν και εµάς, είχε χαλάσει ο ιµάντας… Αυτό 

είχε έρθει πριν πάµε εµείς. ∆ηλαδή περίπου µισή ώρα, µια ώρα πριν. Τώρα 
βεβαίως έγινε η διακοµιδή µετά. Από ότι έµαθα και εγώ µετά, µεταφέρθηκε 
η κοπέλα κάτω στην Αθήνα. Έχει µια σταθερή κατάσταση. Εκείνο που 
προέχει βασικά είναι να δούµε την κατάσταση της υγείας της και τα άλλα 
µετά. 

Παπαγεωργόπουλος Το συγκλονιστικό, Νίκο, είναι… 
Αργυρούσης Το γεγονός είναι πρωτοφανές στα χρονικά της ειδησιογραφικής παρουσίας 

µας εδώ στα Τρίκαλα να παρεµβαίνει δικηγόρος προκειµένου να 
εξασφαλίσει…   

Παπαγεωργόπουλος …τα αυτονόητα 
Αργυρούσης …διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στους γονείς και στους γιατρούς. ∆ιότι οι 

γονείς ήταν σε αδιέξοδο, δεν έβρισκαν άκρη από ό,τι τους έλεγαν οι γιατροί, 
ήθελαν το κορίτσι τους να φύγει, το έβλεπαν να σπαρταράει, ήξεραν την 
κατάσταση… 

∆ικηγόρος Εντάξει, οι γονείς είναι κατανοητό εκείνη την ώρα ήταν σε µια κατάσταση οι 
άνθρωποι, οι οποίοι δεν µπορούσανε… 

Παπαγεωργόπουλος Μα είναι λογικό, Νίκο, να ανακατεύονται τώρα… Το θέµα είναι τι 
νοσοκοµείο έχουµε… Πως µπορούνε να δροµολογήσουν τα πράγµατα. Εδώ 
χάνεται µια ψυχή… 

Αργυρούσης Σου εδόθη εντολή να υποβάλλεις µηνύσεις; 
∆ικηγόρος Ακόµη όχι και φρονώ ότι αυτές τις πρώτες στιγµές καλά είναι να κοιτάξουνε 

λίγο την κατάσταση υγείας και από κει και πέρα όλα θα ερευνηθούν από 
τους γονείς γιατί υπάρχει θέληση από εκείνους. 

 8



Αργυρούσης Όπως καταλαβαίνεις η είδηση είναι µεγάλη. Αν γινόταν αυτό το πράγµα 
στην Αθήνα, θα ήταν πρώτο θέµα στα κανάλια και τις εφηµερίδες, …να 
καλείτε δικηγόρος σε νοσηλευτικό ίδρυµα δηµόσιου χαρακτήρα, όπως είναι 
το νοσοκοµείο, και αστυνοµία για να παρέµβει προκειµένου να γίνει 
διαπραγµάτευση ανάµεσα στους γονείς και τους γιατρούς για να φύγει το 
παιδί τους… 

Παπαγεωργόπουλος Πάντως χάθηκε και πολύτιµη ώρα, δηλαδή το τροχαίο έγινε το πρωί , έντεκα 
η ώρα… 

∆ικηγόρος Ακολούθησε επέµβαση βέβαια στην κοπέλα.  
Παπαγεωργόπουλος Α! για αυτό δεν µπορούσε να φύγει αµέσως. 
∆ικηγόρος Θεωρώ ναι, αλλά είναι και κάποια ιατρικά τώρα τα οποία και εµείς δεν 

ξέρουµε και (δεν ακούγεται καθαρά διότι διακόπτεται από τον 
Παπαγεωργόπουλο) 

Παπαγεωργόπουλος Καλά σίγουρα, σίγουρα. Ας τα αφήσουµε τα ιατρικά. Το ζήτηµα είναι ότι 
εσύ κλήθηκες γιατί δεν µπορούσαν να γίνουν διαπραγµατεύσεις, να τα 
βρουν…  

∆ικηγόρος Εγώ κλήθηκα διότι δεν µπορούσανε… υπήρχε ένα πρόβληµα στην 
συνεννόηση για το πώς θα φύγει πότε θα φύγει και δεν είχαν πλήρη 
ενηµέρωση. Και µε καλέσανε προκειµένου να µπορέσουν να διασφαλίσουν 
αυτό το πράγµα και να δούνε τι γίνεται. Και πραγµατικά µπορώ να πω ότι 
µετά ακολουθήθηκε κάποια διαδικασία και ξεµπλόκαραν κάποια πράγµατα.  

Παπαγεωργόπουλος Να το ξέρουµε για άλλη φορά. Άµα τύχει τίποτε να φωνάξουµε και 
δικηγόρο. Ε, µα έτσι, τώρα όπως πάει το πράγµα. 

∆ικηγόρος Εγώ δε θα ήθελα να λάβω τέτοια θέση, καταλαβαίνετε,, 
Αργυρούσης Ευχαριστούµε πάρα πολύ και συγνώµη που δε σε αναγνώρισα. Ήµουν 

συγχυσµένος, διότι  ζωντάνεψε µέσα µου ο εφιάλτης ο περυσινός… 
 
 
 
 
 
Πρόκειται περί εκποµπής η οποία ασχολήθηκε µε την καθυστερηµένη µεταφορά 
τραυµατισµένης γυναικός από τροχαίο ατύχηµα εκ του Κρατικού Νοσοκοµείου 
Τρικάλων σε κατάλληλο νοσοκοµείο Αθηνών.  ∆εν είναι βέβαιον ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται στον ιατρό του νοσοκοµείου Αργύριο Τσάρα, ή σε αρµόδιο όργανο του 
νοσοκοµείου Τρικάλων.  Η προβολή του περιστατικού από τον ραδιοφωνικό σταθµό 
έπρεπε να γίνει και µε συµµετοχή του ως άνω ιατρού ή της διευθύνσεως του 
νοσοκοµείου και εν πάση περιπτώσει µε αίσθηµα ευθύνης ώστε να µην δηµιουργείται 
σύγχυση στο κοινό.   Για την παραπάνω εκτροπή, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  Μειοψήφησαν ο Πρόεδρος 
Ιωάννης Λασκαρίδης και εκ των µελών ο Νέστωρ Κουράκης και ο Κωνσταντίνος 
Τσουράκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 3.000 ευρώ.  
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 
Επιβάλλει στηΝ εταιρεία µε την επωνυµία µε την επωνυµία FM STEREO ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΡΑ∆ΙΟ ΖΥΓΟΣ Ε.Π.Ε. ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθµού ΡΑ∆ΙΟ ΖΥΓΟΣ 
Νοµού Τρικάλων τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως η προβολή των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης, ενώ 
εξάλλου τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, 
ώστε να µην δηµιουργείται σύγχυση στο κοινό, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων 
κυρώσεων. 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 31η Οκτωβρίου 2006. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 10


