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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 4 Νοεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.   

 
 

Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL ενδεχοµένη παραβίαση της 
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 14η Οκτωβρίου 2008. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 

Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει σκοπό την 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης 
και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του 
ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας. 
 
ΙΙ. Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. ∆/τος 100/2000, κατά τα οποία 
απαγορεύεται η συγκεκαλυµµένη τηλεοπτική διαφήµιση, θεωρείται δε 
συγκεκαλυµµένη διαφήµιση η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραµµα  α) 
εµπορευµάτων, β) υπηρεσιών, γ) της επωνυµίας, του σήµατος ή των δραστηριοτήτων 
ενός παραγωγού, εµπορευµάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η 
παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίµως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα µε διαφηµιστικό 
σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της 
παρουσίασης. 

ΙΙΙ. Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου 
τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη 
δηµιουργούν υπέρµετρη ελπίδα, σύγχυση, ή πανικό στο κοινό.   
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IV.  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. 
 

 

Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής «ΚΑΘΕ 
ΜΕΡΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ» Της 16.4.2008, προέκυψαν τα ακόλουθα:  Παρουσιαστές:  
Έµυ Λιβανίου, Αντώνης Κοκορίκος  

 
Λιβανίου:… Ένα µικρό διαφηµιστικό διάλειµµα.  Μάρα Μεϊµαρίδη.  Θα µας φέρει 
όλα τα µυστικά για το πώς µπορούµε να κρατήσουµε τον άντρα µας, το σύντροφο, το 
φίλο µας για πάντα. 
-Και να αποκτήσουµε κιόλας, έτσι; 
Λιβανίου:  Και να αποκτήσουµε κιόλας. 
Κοκορίκος:  Μωρέ αν δεν το ’χετε, δεν 
Λιβανίου:  Για πάντα κοντά µας. 
Κοκορίκος:  δε βοηθάει ούτε η Μεϊµαρίδη. 
Λιβανίου:  Κρεµούλες, κρεµούλες υπάρχουνε (ακούγονται γελάκια). 
  
Λιβανίου:  …Μάγισσες της Σµύρνης.  Τι κάνεις Μάρα µου; 
Μεϊµαρίδη:  Χαίροµαι που ’µαι στην παρέα σας. 
Κοκορίκος:  Κι εµείς χαιρόµαστε. 
Λιβανίου:  ∆ε φόρεσα τους σταυρούς που µου έκανες δώρο.  Εκείνους τους 
υπέροχους.  Πέντε είναι; 
Μεϊµαρίδη:  Πέντε.  Το πεντάσταυρο. 
Λιβανίου:  Πέντε σταυροί και ποια ήτανε τα λόγια;  Ότι ότι θέλεις να σε (βρει;) 
Μεϊµαρίδη:  Τα λόγια, το πεντάσταυρο είχε πάντα µία ευχή που τη διαβάζανε στο 
γεµάτο φεγγάρι, στην πανσέληνο και το ενεργοποιούσαν έτσι να δουλέψει για αυτή 
που το φορούσε.   
Λιβανίου:  Ότι θέλεις να σε βρει κι ότι δε θέλεις να µην έρθει.  Κάπως έτσι. 
Μεϊµαρίδη:  Ότι θέλω να γίνει, ότι επιθυµήσω να το ’χω. 
Λιβανίου:  Θα τα δούµε όµως αυτά και τα µαντζούνια λέω εγώ της Μάρας 
Μεϊµαρίδη για το πώς µπορείτε να κρατήσετε το σύντροφο, να βρείτε καινούριο 
σύντροφο, να µη φύγει ποτέ ο παλιός σύντροφος.  Όλα αυτά σε λίγο.   
Κοκορίκος:  Άµα είσαι σµυρνιά και µάλιστα εκείνης της εποχής που περιγράφει στο 
βιβλίο της, 
Μεϊµαρίδη:  Ξέρανε. 
Κοκορίκος:  Ε, βοηθάνε και τα υπόλοιπα κυρίως στον ψυχολογικό τοµέα.  Άµα όµως 
δεν είσαι Σµυρνιά, κυρίως εκείνης της εποχής, που τους βλέπανε οι φαντάροι 
-Να γίνεις. 
-Γίνεσαι, γίνεσαι. 
Κοκορίκος:  όταν κατεβήκανε στη Σµύρνη και τις είδανε οι φαντάροι πάθανε πλάκα.  
Γιατί ξέρανε τις άλλες εδώ, τις αθηναίες, τις βλάχες, τις βλαχούλες.   
-Και είδαν τις σµυρνιές. 
Λιβανίου:  Άσε µας να ζούµε µε την ελπίδα, τι είναι αυτό το πράγµα. 
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Κοκορίκος:  Μόλις είδαν τις σµυρνιές να πούµε µε τα γαλλικά, τα καπελίνες. 
-Τα αρώµατα. 
-Μες στα αρώµατα. 
Μεϊµαρίδη:  Αυτές που ήταν ωραίες στη Σµύρνη ήταν οι λεβαντίνες.  Περπατούσαν 
λέει δυο-δυο µε τα καπελίνα τους, είχαν ένα σταράτο χρώµα από τον ήλιο. 
Λιβανίου:  Μάρα µου, αυτό θα το ανοίξουµε το θέµα για τις σµυρνιές, τις ωραίες που 
λέει κι ο Αντώνης αλλά και τις ωραίες αθηναίες κι όλες εσάς που µας βλέπετε, που 
µπορείτε να γίνετε σαν τις σµυρνιές σε λίγο (αλλάζει το θέµα για λίγο.) 
 
Κοκορίκος:  …∆ε µιλάµε για κάτι πιο ευχάριστο;  Μια κι έχουµε τη Μάρα εκεί πέρα  
(έχουµε;) και τις γνώσεις της;   
Λιβανίου:  Λοιπόν.  Μέχρι να πάµε στη Μάρα Μεϊµαρίδη η οποία έχει βγάλει, 
κοιτάχτε, όλα τα µαντζούνια εκεί.  
Κοκορίκος:  Τι µαντζούνια είναι, δεν είναι µαντζούνια αυτά.   
Λιβανίου:  Κυρίες µου τι µπορείτε.  
-Τι είναι; 
Κοκορίκος:  Κεράκια.  
Μεϊµαρίδη:  Λοιπόν ετοιµαστείτε γιατί θα σας δώσω σήµερα ένα απ’ τα πιο 
ενδιαφέροντα κοµµάτια της σµυρναίικης κουλτούρας ήταν οι συνταγές τους.  Και για 
τα φαγητά αλλά και για τα µάγια.  Λοιπόν σήµερα θα σας δώσω δύο συνταγές γι αυτό 
ετοιµαστείτε, πάρτε µολύβι και χαρτί, να σηµειώσουµε.  
- Ωραία.  Μέχρι να πάρετε αγαπητές τηλεθεάτριες και αγαπητοί τηλεθεατές βεβαίως, 
µολύβι και χαρτί  
Κοκορίκος:  Αυτό στο κουτάκι συγγνώµη τι είναι, σαπούνι; 
Μεϊµαρίδη:  Ναι. 
Κοκορίκος:  Σαπούνι. 
-Έπρεπε να ’ρθεις µαζί µου που είχα πάει στο µαγαζί. 
Μεϊµαρίδη:  Θα σας τα πω µονολεκτικά  
-Κεράκια βλέπω(;), καρφίτσες βλέπω. (;) 
Μεϊµαρίδη:  Η πρώτη συνταγή ήτανε όταν ο άντρας σου είχε άλλη γκόµενα κι 
ήθελες να τους χωρίσεις αυτούς τους δύο.   
-Τι κάνεις, τι κάνεις; 
-Πολύ ωραία συνταγή αυτή.   
Μεϊµαρίδη:  Η πρώτη συνταγή.  Και η δεύτερη συνταγή ήτανε καµιά φορά που σε 
πιάνει η γκαντεµιά, που η θεία µου τη φοβόταν πολύ την γκαντεµιά. 
Λιβανίου:   Ναι, αυτό, γι’ αυτή τη συνταγή για τη γκαντεµιά.   
Μεϊµαρίδη:  Πώς να γυρίσεις την τύχη σου.   
Λιβανίου:  Αυτό.  Για την γκαντεµιά είναι αυτό το µπουκαλάκι µπροστά;   
Μεϊµαρίδη:  Αυτό εδώ το σετάκι είναι για την γκαντεµιά κι εδώ είναι για το χωρισµό 
του ζευγαριού. 
Λιβανίου:  Μάρα µου θα φύγεις χωρίς αυτό το σετάκι, το παίρνω, λοιπόν, αλλά µέχρι 
να µας πει   
-Σ’ έχουν γκαντεµιάσει; 
Λιβανίου:  Όχι, γενικά.  Θέλω έτσι γούρι.  ∆εν µ’ έχουν γκαντεµιάσει. 
-Το λέει έτσι γενικότερα κι εσύ.  
Μεϊµαρίδη(;):  ∆ε νιώθεις καµιά φορά ότι σου πάνε όλα στραβά;   
Λιβανίου:  Όχι, αλλά γιατί αν είναι κάτι που φέρνει τύχη να µην το πάρω; 
-Θετική αύρα εγώ πιστεύω γιατί κάπως έτσι είναι τα πράγµατα. 
Λιβανίου:  Θετική αύρα, έτσι είναι.  Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι για το αν υπάρχει 
τρίτο πρόσωπο, 
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-Όχι.  Το σαπούνι είναι για το τρίτο πρόσωπο.  
Λιβανίου:  Αυτό είναι για το τρίτο πρόσωπο.  Αυτό είναι για να µην τον βάλετε στο 
µάτι (αλλάζει πάλι για λίγο το θέµα). 
-Τα µπερδεύεις. 
 
Μεϊµαρίδη:  Λοιπόν.  Το πιο ωραίο κοµµάτι παιδιά από τη σµυρναίικη κουλτούρα 
ήτανε πραγµατικά τα µαγικά.  Και ας µην ασχοληθούµε τώρα µε το µηχανισµό γιατί 
και πως πιάνουν αυτά.  ∆ιότι υπάρχει ένας τέτοιος από πίσω, έτσι;  ∆εν είναι τυχαίο.  
∆ε δένεις δηλαδή δυο κορδέλες και σου ’ρχεται ο γκόµενος πίσω.  Κάτι τρέχει.  Ε, 
αυτό το κάτι τρέχει ας µην ασχοληθούµε γιατί ασχολείται µε (;) 
Κοκορίκος:  (Όχι ασχολούµαστε;) αυτό είναι το ουσιαστικότερο.   Το πρώτο πρέπει 
να είσαι σµυρνιά. 
Μεϊµαρίδη:  Το ουσιαστικότερο είναι να ’ρθει. 
Κοκορίκος:  µάγισσα και η φήµη ήτανε ότι ήτανε και περπατηµένες οι σµυρνιές.  
∆εν καθόντουσαν στο σπίτι. 
Μεϊµαρίδη:  Λοιπόν ότι, α βέβαια.  Αφού όταν ήρθαν εδώ πέρα τις λέγανε 
βρωµοσµυρνιές και πουτάνες. 
Κοκορίκος:  Έτσι.   
-Γυρνούσανε. 
Κοκορίκος:  Έτσι. 
Λιβανίου:   Λοιπόν Μάρα µου πρόσεξε τις εκφράσεις σε πρωινή εκποµπή.  Πρόσεξε. 
Μεϊµαρίδη:  Έτσι τις λέγανε.   
Κοκορίκος:  Ακριβολογούµε, ναι. 
Μεϊµαρίδη:  Και καθόντουσαν πίσω από το Χίλτον σε  
Λιβανίου:  Ε, καλά επειδή έτσι τις λέγανε να το λέµε εµείς πιο κοµψά εδώ.  
Περπατηµένες είπε ο Αντώνης. 
Μεϊµαρίδη:  Και επειδή πίσω απ’ το Χίλτον είχε νερά τις λέγαν και καναλούδες.  Τις 
καηµένες.  Λοιπόν.  Ότι µαγικά και ξόρκια έχω γράψει σ’ αυτό το δεύτερο βιβλίο 
ήτανε δικά της.  Έτσι;  Ανήκανε στην Κατίνα, η Κατίνα ήταν Σµυρνιά, ήταν µάγισσα, 
παντρεύτηκε πέντε άντρες µε µάγια, τον έναν καλύτερο απ’ τον άλλονε, όταν 
βαριότανε παιδιά τον κάθε σύζυγο του ’δινε κι έφευγε από τη µέση. 
Λιβανίου:  Πόσους άλλαξε συζύγους; 
-Πέντε. 
Μεϊµαρίδη:  Ναι, πραγµατικά είναι αληθινή ιστορία.  Πέντε. 
Κοκορίκος:  Όχι, συζύγους.  Πέντε.  Πόσους άντρες;  Περισσότερους. 
-Για συζύγους µιλάµε τους νόµιµους.  Για την Κατίνα µιλάµε, έτσι; 
-Η Κατίνα δηλαδή πραγµατικά δηλαδή είχε πέντε άντρες µε τα µάγια;  Τους έδεσε; 
-Ναι.  Έτσι πίστευε. 
-Ε, µε τα µάγια.  Είπαµε ήτανε  και σµυρνιά και µάγισσα κιόλας. 
-Καπάτσα πρέπει να ήτανε.  Τι µάγισσα;  Καπάτσα. 
Κοκορίκος:  Ε, βέβαια. 
Μεϊµαρίδη:  Ακριβώς.  Πως θα υποστηρίξει το καπάτσα; 
Λιβανίου:  Μάρα µου, προτείνω.  Επειδή αυτό το φίλτρο που είπες για την γκαντεµιά 
θέλω να το δοκιµάσω και θέλω εδώ στον αέρα της εκποµπής. 
Μεϊµαρίδη:  Και τα δύο θα σας τα δώσω.  Και τις δύο συνταγές. 
Λιβανίου:  Καλά.  Ας το δεύτερο, τον τυλίξαµε.  Πάµε τώρα να  
-Εσύ.  Είναι κι άλλες που πρέπει να τυλίξουνε. 
Λιβανίου:  Μετά θα τυλίξει η Ελεάνα, θα τυλίξει η Μελίνα.  Εγώ µπορώ να έχω αυτό 
κανονικά να το κάνεις για την γκαντεµιά µε τα λόγια που πρέπει;  Σήκω. 
Μεϊµαρίδη:  Βέβαια.  Λοιπόν κοίτα τι κάνω. 
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Λιβανίου:  Λοιπόν κοιτάζω.  Ποτήρι. 
Μεϊµαρίδη:  Παίρνουµε ένα ποτήρι µε λίγο νερό, έτσι; 
Λιβανίου:  Ωραία, ποτήρι µε νεράκι, έτσι;  Εδώ.  
Κοκορίκος: (;) άµα έπιανε.  
Μεϊµαρίδη:  Ρίχνουµε λίγο µέσα, εδώ τα βότανά τους ήταν φοβερά.  Ρίχνουµε λίγη 
περιστερόσκονη µέσα. 
-Τι είναι η περιστερόσκονη; 
Μεϊµαρίδη:  Είναι, έχει µέσα αυγά, τσόφλια από αυγά από περιστέρια, µε σιτηρά 
κτλ.  Φιάχνουµε µόνες µας αυτό που λέγαµε το λάδι της τύχης.  Η συνταγή είναι 
µέσα.  Που θέλει ρόδα, θέλει 
Λιβανίου:  Εσύ το χεις φτιάξει για µας. 
Μεϊµαρίδη:  Ναι, το φιαξα για σας.  ∆ε βλέπεις;  Είναι χειροποίητο.  Βάζουµε λοιπόν 
Λιβανίου:  Πρόσεξε Μάρα να πεις σωστά τα λόγια, αύριο θα σε πάρω τηλέφωνο να 
σου πω τι συνέβη σήµερα. 
Μεϊµαρίδη:  Βάζουµε λοιπόν λάδι του πατρός µέσα στο νερό. 
Λιβανίου:  Λάδι του πατρός µέσα στο νεράκι, ναι. 
Μεϊµαρίδη:  Θυµάσαι τα παλιά ξεµατιάσµατα που λέγανε 
Λιβανίου:  Αν θυµάµαι λέει! 
Μεϊµαρίδη:  ότι αν το λάδι.  Και παίρνουµε και το φίλτρο το εσθήρ.  Το εσθήρ είναι 
µια µυρωδιά µε σαράντα δύο βότανα και αυτό το φτιάχνουµε µόνες µας,  και δίνουµε 
τρεις πολύ ωραίες µυρωδιές. 
Λιβανίου:  Αυτό το κάνουµε να θυµίσω ότι είναι για καλή τύχη.  Για τύλιγµα θα 
κάνει η Ελεάνα.  Εγώ τον τύλιξα.  Τελείωσα.   
Κοκορίκος:  Όχι, όχι για καλή τύχη.  Για να σπάσει η γκαντεµιά.   
Ελεάνα:  Για την γκαντεµιά είπαµε ότι είναι αυτό. 
Λιβανίου:  Α, για να φύγει η γκαντεµιά.   
Μεϊµαρίδη:  Ναι, όταν αισθάνεσαι ότι, µην το πιεις.  ∆εν πίνεται.  Θα το αλείψεις 
επάνω σου. 
-Γκαντεµιασµένη δηλαδή είναι η Λιβανίου, έτσι;   
Λιβανίου:  Ωραία.  Φέρτο. 
Μεϊµαρίδη:  Πρόσεχε, περίµενε. 
-Λοιπόν για πιες το τώρα, µονορούφι. 
Μεϊµαρίδη:  Παίρνουµε έναν κρύσταλλο κουάρτζ 
-Πιες το να δούµε τι θα πάθεις;  Λιβανίου να δούνε θα φύγει η γκαντεµιά από τη (;). 
Λιβανίου:  ∆εν τελείωσε παιδιά, δεν τελείωσε. 
Μεϊµαρίδη:  Παίρνουµε έναν κρύσταλλο κουάρτζ.  Κουαρτζ. 
Λιβανίου:  Για να το δούµε.  Εδώ, µπράβο.  Ναι, ναι, ναι, ωραία. 
-Θα το καταπιείς αυτό Λιβανίου. 
Μεϊµαρίδη:  Τον βάζουµε µέσα στο φίλτρο και το βάζουµε µπροστά σε ένα καντήλι 
που την τρίτη ηµέρα της νέας σελήνης, το νιο φεγγάρι, 
Λιβανίου:  Τώρα σε ποια µέρα ήµαστε; 
Μεϊµαρίδη:  Ε, τώρα είµαστε στη γέµιση αλλά έχει προχωρήσει αρκετά. 
Λιβανίου:  ∆εν πιάνει τώρα που θα το κάνουµε; 
Μεϊµαρίδη:  Μα πρέπει να κάνεις την τελετή.  ∆ηλαδή η τελετή είναι αυτή που θα σε 
βάλει σε µία διαδικασία. 
Ελεάνα:  Έτσι θες εσύ να φύγει η γκαντεµιά; 
Μελίνα:  Είναι θέµα ψυχολογίας, ψυχοσύνθεσης. 
-Αυτό θέλει, θέλει φαστ φουντ.   
Μεϊµαρίδη:  Λοιπόν µετά όταν  
- Σε φαστ φουντ δεν έχεις κάτι; 
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Μεϊµαρίδη:  Έφερα ότι φανταζόµουνα ότι θα σας ενδιέφερε,  
Λιβανίου:  Μας ενδιαφέρει αυτό. 
Μεϊµαρίδη:  Και ειλικρινά αν δεν βάλεις τον εαυτό σου σε µία διαδικασία δεν 
µπορείς να παλέψεις τίποτε.  Πρέπει εσύ να µπεις στη διαδικασία αυτή.  Αυτό λοιπόν 
το πολύ πολύ εύκολο και ωραίο υγρό, το οποίο είναι και µυρωδάτο, µ’ ένα ωραίο 
λάδι θα το κρατήσεις σ’ ένα µπουκαλάκι όµορφο για λάδι του µασάζ.  Τη δε πέτρα 
του κουάρτζ θα την έχεις απάνω σου 
-Θα είναι µάγια δύο σε ένα.  Μάγια και µασάζ.  Ωραία. 
Μεϊµαρίδη:  Έτσι.  Κάνεις και ένα ωραίο µασάζ.  Το έχεις για λάδι του µασάζ.   
Λιβανίου:  Ωραία.  Αυτό λοιπόν είναι το λαδάκι.   
-Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις και µασάζ.   
-Μπορείς να έχεις κάποιον που ξέρει. 
-Αλλιώς θα σε φάει η γκαντεµιά. 
Λιβανίου:  Λοιπόν.  Τα λόγια θα τα δούµε σε λίγο. 
Μεϊµαρίδη:  Όπως µοσχοβολάει το φάλι, το φαλ, φαλ είναι στα τούρκικα η µοίρα, 
έτσι;   
Ελεάνα:  Εδώ λέει πάντως κάποιος κ. Μεϊµαρίδου, ένα µαντζούνι για τον Αντώνη 
τον κούκλο.   
Μεϊµαρίδου:  Τι είναι το Αντώνη; 
Ελεάνα: Να το το Αντώνη.   
Κοκορίκος:  ∆εν υπάρχει αυτό. 
Ελεάνα:  Θέλουν ένα µαντζούνι παιδί µου. 
Κοκορίκος:  Αυτό το που θα γίνει ας πούµε λάδι µασάζ δε θα πιάσει έστω και λίγο 
άµα την αλείψουµε λίγο; 
Μεϊµαρίδη:  Λοιπόν ακούστε τα λόγια.  Λοιπόν αν το κάνει και βάλει στο µυαλό της 
αυτό που θέλει να πετύχει θα το πετύχει.   
Κοκορίκος:  Να σπάσει η γκαντεµιά, αυτό.  Λοιπόν λούσου.  Μπορείς να λουστείς µ’ 
αυτό; 
Μεϊµαρίδη:  Γιατί τα λόγια λένε όπως µοσχοβολάει το φάλι έτσι να µοσχοβολήσει κι 
η τύχη µου.  
-Καν της µασάζ µε το λάδι τώρα. 
Μεϊµαρίδη:  Όπως λάµπει ο ήλιος έτσι να λάµπει και η πέτρα, το κουάρτζ δηλαδή, 
για µένα.  Όσο ερωτευµένο είναι ένα περιστέρι έτσι να είµαι κι εγώ ερωτευµένη µε 
τον άνθρωπο που επιθυµώ.  Και λέγοντας αυτά αλείφεις απάνω σου το διάλυµα αυτό 
του λαδιού 
Λιβανίου:  Ωραία λόγια έχει.  
Κοκορίκος:  Από πάνω µέχρι κάτω. 
Μεϊµαρίδη:  και µοσχοβολάς  
Ελεάνα:  Θα το πάρει, δεν αντέχει. 
-∆ηλαδή αυτόν που θέλεις να δέσεις µε τα µάγια τον έχεις µόνο στο µυαλό σου;   
-∆ε δένουµε τώρα.  Φεύγει η γκαντεµιά παιδί µου.   
-Φεύγει η γκαντεµιά, αλλάζει η τύχη. 
-Στο δέσιµο εσύ έχεις µείνει. 
-Οι Σµυρνιές  
Λιβανίου:  Εγώ τελείωσα.  Τα µυστικά του τυλίγµατος µπορείς στις ανύπαντρες εκεί 
της εκποµπής;   
Κοκορίκος:  Όχι τώρα σήµερα, έχουµε άλλη ιστορία εκεί. 
Μεϊµαρίδη:  Οι Σµυρνιές είχανε πάρα πολλά ξόρκια για την γκαντεµιά διότι είχανε 
και πάρα πολλές έχθρες.  ∆ηλαδή αν δείτε τα µαγικά πως είναι γραµµένα κι είναι 
πολλά, το κάθε ένα αντιστοιχεί σε κάθε ανθρώπινη επιθυµία ή φόβο, έτσι;  Θέλεις τον 
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άντρα σου πίσω;  Υπήρχε το κατάλληλο ξόρκι.  Θέλεις ν’ αποκτήσεις τύχη, θέλεις να 
πας ένα ταξίδι και να µην κινδυνεύσεις, τα πάντα, κάθε ανθρώπινη επιθυµία είχε κι 
ένα µαγικό.  Ετούτο εδώ τώρα.  Θέλετε να σας πω γι’ αυτό εδώ; 
-Ναι, ναι.  Θέλουµε. 
Κοκορίκος:  Ναι, ναι, για πες µας, ναι.  Αυτό δεν πιάνει, σου ορκίζοµαι. 
Μεϊµαρίδη:  Λοιπόν αυτό είναι πιο δύσκολο. 
Κοκορίκος:  Το ’χουν δοκιµάσει πολλές αλλά δεν έχει πιάσει (γελούν). 
-Σε σένα.  Μπορεί να πιάνει σ’ άλλους. 
Κοκορίκος:  ∆εν είπα σε µένα.   
Λιβανίου:  Τώρα λοιπόν είναι τα µυστικά του τυλίγµατος; 
Μεϊµαρίδη:  Τα υλικά είναι τα εξής.   
Λιβανίου:  Είναι τα µυστικά του τυλίγµατος Μάρα; 
Κοκορίκος:  Όχι, είναι του ξετυλίγµατος.  Για να φύγει η παρείσακτη. 
Μεϊµαρίδη:  Πολλές φορές ο άντρας σου τα ’χει µπλέξει µε κάποια άλλη.  Ένα τρίτο 
πρόσωπο δηλαδή στην ιστορία.   
-Και τέταρτο και πέµπτο πολλές φορές. 
Μεϊµαρίδη:  Και συ θέλεις να χωρίσουν αυτοί και να τον πάρεις πίσω. 
-Αντί να χωρίσεις εσύ. 
Κοκορίκος:  Να πάρεις τον λουκουµά µόνη σου. 
-Έτσι µπράβο.  Σωστός.   
Μεϊµαρίδη:  Λοιπόν.  Γράφτε.  ∆εκατρία µαύρα κεριά.   
Κοκορίκος:  ∆εκατρία µαύρα κεριά. 
Λιβανίου:  Λοιπόν αυτό, ένα λεπτό για να βάζουµε τους τίτλους σωστά.  Εδώ είναι 
για να γυρίσει ο άντρας πίσω από την ερωµένη. 
Μεϊµαρίδη:  Για να χωρίσει µε την γκόµενα.  Να χωρίσεις αυτούς τους δύο. 
Λιβανίου:  Να χωρίσει από την ερωµένη λοιπόν ο σύζυγος δεκατρία κεριά. 
Μεϊµαρίδη:  Μαύρα κεριά. 
Λιβανίου:  Μαύρα κεριά δεκατρία για να γυρίσει πίσω απ’ την ερωµένη. 
Μεϊµαρίδη:  Σαράντα απλές καρφίτσες. 
Λιβανίου:  Καινούργιος τίτλος λέω.  Πώς να αφήσει την ερωµένη.   
Μεϊµαρίδη:  Φτιάχνουµε το λάδι της σύγχυσης, εντάξει; 
-Αυτό είναι.  Το λάδι της σύγχυσης. 
Μεϊµαρίδη:  Εντάξει;  Με µαύρο πιπέρι.  Εύκολο είναι κι αυτό.  Έχουµε ένα κοµµάτι 
πάπυρο.  Αυτός είναι ο πάπυρος.  Πάπυρος αιγυπτιακός.  Και βέβαια ένα τσάντορ το 
λέγανε αυτό, είναι αυτό που βάφανε και τα φρύδια τους κτλ, το οποίο είναι µε µαύρο 
µελάνι σουπιάς το φτιάχνανε για να γράψουνε επάνω στο σαπούνι.  Τι κάνανε λοιπόν.  
Όταν το φεγγάρι τώρα ήτανε στη χάση.  Και σε µονή ώρα.  Γιατί τα καλά µαγικά 
γινόντουσαν σε γέµιση, έτσι;  Όταν το φεγγάρι γέµιζε.  Και τα άσχηµα µαγικά, τα 
επιθετικά, ήτανε στη χάση.  Και σε µονή ώρα, ζυγή ώρα ήτανε όταν θέλανε έναν 
γκόµενο να τον φέρουνε κοντά τους και σε µονή ώρα όταν έπρεπε να χωρίσουνε. 
Λιβανίου:  Να δούµε τον καινούργιο τίτλο;  Πώς να επιστρέψει ο σύζυγος σ’ εσάς;  
Τόσο απλά. 
Κοκορίκος:  (;) Στα µονά για να φύγει. 
Μεϊµαρίδη:  Γράφανε λοιπόν πάνω σ’ αυτό το σαπούνι το οποίο φτιάχνανε µόνες 
τους, µε ποτάσα και αλισίβα, θυµάστε παλιά, έτσι;  Ποτάσα και αλισίβα.  Νάτριο, 
υδρογόνο, οξυγόνο.  Και βάζανε λοιπόν.  Πως λέγανε.  Πέστε ας πούµε πιο ζευγάρι 
θέλουµε να χωρίσουµε.   
-Κική. 
Μεϊµαρίδη:  Κική. 
Κοκορίκος:  Κοκό, ξέρω γω. 
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Μεϊµαρίδη:  Κική της.  Βλέπεις αυτό γράφει κιόλας µαζί.  Κική της, της µάνας της 
το όνοµα, έτσι;   
Κοκορίκος:  Ναι.  Της Μαριγώς ξέρω γω. 
Μεϊµαρίδη:  Και από την άλλη µεριά τον άντρα τους.  Θεόδωρος, ξέρω και γω, της 
Ελένης. 
Λιβανίου:  Μάρα, µόλις µου ήρθε ένα µήνυµα από µια φίλη µου, όταν θέλεις να 
µείνει µε την ερωµένη ο σύζυγος, τι κάνεις; 
Κοκορίκος:  Αυτό άλλη µέρα.  Θα το µάθουµε αυτό άλλη µέρα. 
Μεϊµαρίδη:  Το φυλάς το σαπούνι ως κόρη οφθαλµού.  ∆εν το λιώνεις. 
-Και µετά; 
Μεϊµαρίδη:  Λοιπόν.  Μέσα στον πάπυρο, παίρνανε ένα δοχείο, γράφανε στον 
πάπυρο.   
-∆ύσκολο. 
Μεϊµαρίδη:  ∆ύσκολο το βλέπεις; 
-Ε, αυτό είναι πιο περίπλοκο. 
Μεϊµαρίδη:  Ναι, είναι. 
-Πας την ξεµαλλιάζεις και τελειώνει το θέµα. 
Κοκορίκος:  ∆εν τελειώνει, αµ δεν τελειώνει. 
-Και δεν πιάνει κιόλας, άστο. 
Μεϊµαρίδη:  Όχι.  Εκεί δεν τελειώνει.  Ειλικρινά. 
-Γίνεται το αντίθετο κιόλας. 
Μεϊµαρίδη:  Ακριβώς.  Ο σύζυγος θα την προστατεύσει. 
-Νοµίζεις.  Υπάρχει µία επιλογή µέσα. 
Κοκορίκος:  Όχι, όχι, δεν τελείωσε.  Περίµενε να δεις πως λιώνει το σαπούνι και 
µετά. 
Μεϊµαρίδη:  Λοιπόν το µαγικό ξεκινάει στη χάση, έτσι;  Μονή ώρα διαβάζεις τα 
λόγια, λες όπως είναι γραµµένα µέσα, όπως λιώνει αυτό το σαπούνι έτσι να λιώσει ο 
έρωτας που έχει ο άντρας µου τάδε από την τάδε, να διαλύσουν, να χωρισθούν, τα 
γράφεις τα λόγια στον πάπυρο, παίρνεις ένα δοχείο, γεµίζεις µε το λάδι της σύγχυσης, 
ανάβεις τα κεριά, τα κεριά πρέπει ν’ ανάβουνε κάθε βράδυ της χάσης για δεκατρία 
λεπτά. 
-Μάλιστα. 
Κοκορίκος:  Πόσες µέρες;   
Μεϊµαρίδη:  Στη χάση. 
Λιβανίου:  Λοιπόν κυρίες και κύριοι εµείς να πούµε και να διευκρινίσουµε Στέφανε 
ότι εδώ µιλάµε για ένα βιβλίο, για τις «Μάγισσες της Σµύρνης», η Μάρα η 
Μεϊµαρίδη έχει γράψει πολύ ωραίο βιβλίο και σε καµία περίπτωση δεν προτρέπουµε 
τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες να τα κάνουνε αυτά πέραν από το βιβλίο, έτσι; 
Κοκορίκος:  Εκτός κι αν (;)  στο βιβλίο.  ∆ηλαδή µαζί µε όλα τα υπόλοιπα. 
Μεϊµαρίδη:  Πρόκειται για µία κουλτούρα ενός λαού, ο οποίος δυστυχώς δεν 
υπάρχει πια.   
Λιβανίου:  Άρα µαθαίνοντας θα έλεγα εγώ. 
Μεϊµαρίδη:  Παρόλο ότι έχω πλακωθεί µε τη µάνα µου η οποία θύµωσε γιατί όλα 
αυτά βγήκαν προς τα έξω και δηµοσιεύτηκαν 
Κοκορίκος:  Τα µάθαν όλοι. 
Μεϊµαρίδη: κι ενώ τα θεωρούσε οικογενειακά κειµήλια, εγώ πιστεύω δύο πράγµατα 
Έµυ και θα ’θελα να συµφωνήσεις µαζί µου.  Πρώτον.  Επειδή τα βρήκα.  Αν πεθάνω 
εγώ θα πεθάνουν κι αυτά. 
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Κοκορίκος:  Αυτό είναι πολύ σηµαντικό όµως, να µην το αφήσουµε έτσι.  Να πάµε 
σ’ ένα διάλειµµα για διαφηµίσεις και να µας τα πεις τα µαγικά γιατί είναι πραγµατικά 
πολιτισµός. 
-Όντως. 
Κοκορίκος:  που χρειάστηκε χρόνια εκατοντάδες, χιλιάδες για να διαµορφωθεί και 
τώρα δεν υπάρχει.  Μην περνάµε τις λέξεις που λέει η Μάρα έτσι µε µια κι έξω. 
-Σωστό…   
 
Κοκορίκος:  Είναι η ώρα να ολοκληρώσει και η Μάρα η Μεϊµαρίδη τη συνταγή, η 
οποία είναι ότι αν ο φίλος σας ή ο άντρας σας έχει µπλέξει µε κάποιαν άλλη 
-Βρίσκεις άλλον εσύ. 
Κοκορίκος:  Το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνετε,  
-Να βρεις άλλον. 
Κοκορίκος:  θέλει διδασκαλία ολόκληρη.  ∆εν µπορεί να πάρεις εδώ πέρα το 
σαπούνι και να νοµίζεις ότι κάτι θα γίνει.  Όχι.  ∆εν βρίσκεις άλλον.   
-Γιατί; 
Κοκορίκος:  Πρώτον λέει τον αφήνεις να το ζήσει. 
-Α, έχεις άλλη θεωρία εσύ. 
-Αυτές είναι Κοκορίκου οι συνταγές. 
Κοκορίκος:  Όχι εγώ παιδιά, συγγνώµη.   
-Εσύ την έχεις τη θεωρία αυτή. 
Κοκορίκος:  Πες τα, πες τα Μάρα.    
Μεϊµαρίδη:  Έλεγε η θεια µου το εξής.  Ότι αν ο άντρας σου έχει βρει µια άλλη 
γκόµενα κι έχει φύγει,  
Λιβανίου:  Πες την ερωµένη χριστιανή µου πρωί-πρωί. 
Μεϊµαρίδη:  Α, η γκόµενα είναι η σµυρναίικη λέξη.  Είναι απ’ το woman, η 
γούµεννα.   
Κοκορίκος:  Και σηµαίνει ωραία γυναίκα βέβαια.  Γιατί δε θα πήγαινε µε καµιά 
δεύτερη ο άντρας. 
-Ε, καλά.  Σωστό.  Αλίµονο. 
Μεϊµαρίδη:  Η µεγαλύτερη καταδίκη είναι να το ζήσει αυτό που, οπότε βλέπει ότι 
αυτό που τον ενθουσίασε στην αρχή είναι µία πατάτα.  Οπότε θα επιστρέψει πίσω 
στην ασφάλεια. 
-Ή του αρέσει και συνεχίζει, έτσι; 
-Κι αν του αρέσει; 
-Μετά από κάποια στιγµή βαριέσαι όµως. 
Κοκορίκος:  Μετά αρχίζεις και αυθυποβάλλεσαι κι όλα αυτά. 
Λιβανίου:  Όχι, Μάρα µου αν του αρέσει πες µου τι γίνεται.  Αν του αρέσει και θέλει 
να µείνει και θέλει να εγκαταλείψει την οικογένεια, ε; 
Μεϊµαρίδη:  Αν του αρέσει; 
Κοκορίκος:  Το ζει µερικές µέρες παραπάνω. 
-Και µήνες. 
-Ακόµα καλύτερα. 
Λιβανίου:  Κι αν σου πει διαζύγιο στις µερικές µέρες παραπάνω; 
Μεϊµαρίδη:  Τίποτα σ’ αυτή τη ζωή δεν υπάρχει για αιώνια.  Καµία σχέση δεν είναι 
αιώνια.  Κι η µάνα µου κι ο πατέρας µου ήταν παντρεµένοι πενήντα χρόνια, πέθανε ο 
πατέρας µου, πάει η σχέση. 
Κοκορίκος:  Τελείωσε. 
Μεϊµαρίδη:  Τελείωσε.  Τίποτα δεν είναι αιώνιο.  Και ποτέ µη λέτε ότι εγώ παίρνω 
έναν άντρα για µια ζωή.  ∆εν ισχύει. 
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Κοκορίκος:  Έτσι.  ∆ε γίνεται αυτό.  Αλλά και το αντίστροφο.  Εάν ξέρεις ότι δεν θα 
τον πάρεις για µία ζωή, πάλι πρέπει να τον πάρεις.  
-Γιατί; 
Κοκορίκος:  Αφού είναι δικός σου, σου ταιριάζει, πως το λένε, ξέρεις τι θα περάσεις.  
∆ε συµφωνείς; 
-Έχει κάνει πανεπιστήµιο στη Σµύρνη. 
Κοκορίκος:  Σωστό. 
Μεϊµαρίδη:  Πας να αγοράσεις ένα ψυγείο και σου λέει ο πωλητής κυρία, λέει, αυτό 
θα κρατήσει µια ζωή.  Ε, στα τρία χρόνια το βαριέσαι το ψυγείο.  
Κοκορίκος:  Ναι, το πετάς. 
Μεϊµαρίδη:  Το πετάς.  Το πετάς εσύ. 
Λιβανίου:  Μάρα µου ωραιότατα µας τα είπες.  Θα µας πεις κι άλλα στη συνέχεια.  
Σε πάω επειδή είσαι µια γυναίκα γκλαµουράτη, µια γυναίκα που λάµπεις, µια γυναίκα 
που αν δείξουµε τα κοσµήµατα που φοράει στα χέρια της, αστράφτουν τα µατάκια 
µου και τα µατάκια σας µόλις τα δείτε.   
Κοκορίκος:  Να πω την αλήθεια εγώ δεν τα πρόσεξα γιατί λάµπει µόνη της. 
Μεϊµαρίδη:  Ε, είδες τι καλή (;) 
Λιβανίου:  Εδώ πέρα φερ’ τα χέρια σου.  Άστα κει τα χεράκια σου.  Έτσι.  Επειδή 
λοιπόν είσαι καλόγουστη   
Μεϊµαρίδη:  Α, βλέπεις αυτά;  Αυτό είναι, ξέρεις πως λέγεται αυτό;  Αυτό λέγεται 
τριαστρία.  Είναι η ζώνη του Ωρίωνα.  Άλλο µαγικό. 
Λιβανίου:  Ότι φοράει έχει κι ένα νόηµα. 
-Κι εγώ θέλω µια τριαστρία. 
Λιβανίου:  Έτσι.  Είσαι απαστράπτουσα και λαµπερή… (αλλάζει το θέµα). 
 
Λιβανίου:  … θα ήθελα µε την κ. Μάρα Μεϊµαρίδη, πριν πάµε στην Ίνα τη φίλη µου, 
να κάνουµε, να πούµε κάτι για τις Σµυρνιές Μάρα µου, ότι σε καµία περίπτωση η 
εκποµπή δεν, πρέπει να 
Κοκορίκος:  Να το πω εγώ; 
Λιβανίου:  Να το πεις εσύ παρακαλώ.   
Κοκορίκος:  Μερικές φορές πραγµατικά συµβαίνει αυτό και στην τηλεόραση και στο 
ραδιόφωνο.  Άλλα λες κι άλλα ακούνε.  ∆ηλαδή κάποιοι θεωρήσανε ότι 
κατηγορήσαµε τις Σµυρνιές.  Ίσα-ίσα τις εξυψώσαµε.  Τις ανεβάσαµε. 
Μεϊµαρίδη:  Όχι για όνοµα του Θεού.  Ποιος είπε κάτι τέτοιο; 
Κοκορίκος:  Έτσι.  Απλώς εδώ που 
Λιβανίου:  Μιλάµε για έναν ολόκληρο πολιτισµό, έναν 
-Που στήριξε και τη νέα Ελλάδος (;).  Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθανε εδώ. 
Λιβανίου:  Ακριβώς. 
Κοκορίκος:  Εδώ που ήρθανε τους λέγανε διάφορα, όπως για όλους τους πρόσφυγες 
λέγανε.  Τους λέγανε τουρκόσπορους, τους λέγανε διάφορα. 
Μεϊµαρίδη:  Όταν ήρθανε ένα εκατοµµύριο κόσµος το ’22 κι εδώ ήτανε πεντακόσιες 
χιλιάδες 
-Έδωσε ώθηση στην οικονοµία όµως, την ελληνική τότε. 
Μεϊµαρίδη: φέρανε µαζί τους πολιτισµό.  Αυτό είναι αλήθεια. 
Λιβανίου:  Έτσι µπράβο.  Κι εσύ ανυψώνεις αυτόν τον πολιτισµό και τον εξυψώνεις 
και τον θαυµάζουµε και 
Μεϊµαρίδη:  Όχι µόνο τον υψώνω, τον σώζω.  Τον σώζω. 
Λιβανίου:  Τον σώζεις και µέσα από τα βιβλία σου  
Μεϊµαρίδη:  Ήµουνα τόσο τυχερή να βρω πράγµατα που πραγµατικά δεν πρέπει να 
πάνε χαµένα. 
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Λιβανίου:  Έτσι.  Έναν θησαυρό. 
-Όπως επίσης να πούµε ότι δεν προτρέπουµε επουδενί τους τηλεθεατές να κάνουν 
κάποια µάγια.  Λέµε τι έκαναν τότε οι Σµυρνιές και πράγµατι επειδή κατάγοµαι από 
οικογένεια κι εγώ Μικρασιατών, αυτά τα συζητούσαν στο σπίτι συνέχεια.  Έτσι έκανε 
η γιαγιά µου, η προγιαγιά µου κτλ. 
-Μαντζούνια. 
Κοκορίκος:  Αυτή την κουλτούρα λοιπόν είναι καλό και να τη διασώσουµε και να τη 
µοιραστούµε. 
-Ακριβώς. 
Μεϊµαρίδη:  Υπάρχει µία φράση που θα ήθελα να σας την πω κι αυτή.   
-Μην είναι πάλι κανένα µπιπ.  Μη βάλουµε.   
-Είναι απλή. 
Μεϊµαρίδη:  Όταν µία γυναίκα πονάει, εγώ θέλω να ’µαι δίπλα της.  Και δεν έχει 
σηµασία σε ποιο κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο ανήκει, όλες µας κάποια στιγµή 
έρχεται µία στιγµή στη ζωή µας και πονάµε.  Τότε είµαστε πάρα πολύ ευάλωτες.  Και 
δεν έχει σηµασία 
Κοκορίκος:  Εκεί βρίσκουµε ευκαιρία εµείς οι άλλοι 
Μεϊµαρίδη:  πόσο έξυπνη είσαι ή πόσο µορφωµένη είσαι, ζητάς βοήθεια.  Και 
τρέχεις στις χαρτούδες, στις µάγισσες, σ’ αυτά προκειµένω, προκειµένω, προκειµένω 
-Κορόιδο πιάνεσαι. 
-Να πάρεις µια δύναµη. 
-Και κείνες βέβαια  
Λιβανίου:  Σε καµία περίπτωση δε στέλνουµε εµείς κόσµο στις χαρτούδες και στις 
µάγισσες και στις καφετζούδες. 
Μεϊµαρίδη:  Γράφοντας λοιπόν, συγκεντρώνοντας αυτή τη σµυρναίικη κουλτούρα 
είναι σα να τους λες κορίτσια για ελάτε εδώ.  Κανείς δεν ξέρει τίποτα παραπάνω.  
Αυτά ήταν τα λόγια, αυτά τα µαγικά, αυτά.  Μπορείτε και µόνες σας.  Και µάλιστα 
εµείς µέσα µας είµαστε µάγοι.  Εµείς έχουµε τις δυνάµεις. 
Λιβανίου:  Φτιάχνουµε την τύχη µας.  Αυτό κρατάω από σένα Μάρα µου και πολύ 
έχω αγαπήσει τα βιβλία σου γιατί σώζεις έναν ολόκληρο πολιτισµό, σ’ ευχαριστούµε 
που ήσουν σήµερα µαζί µας.    
Μεϊµαρίδη:  Έτσι.  Μπορούµε κι επεµβαίνουµε και φτιάχνουµε την τύχη µας.  Να 
’στε καλά κι εγώ σας ευχαριστώ.   
Λεζάντες:   
Σε λίγο.  Τα ερωτικά φίλτρα µιας σµυρνιάς… «µάγισσας» 
Μάρα Μεϊµαρίδη:  Τα ερωτικά φίλτρα µια σµυρνιάς … «µάγισσας» 
Μάρα Μεϊµαρίδη:  Μυστικά για να «δέσετε» τον σύντροφό σας 
 
Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία µε το πρόσχηµα συζητήσεως ηθογραφικών 
περιστατικών της Σµύρνης, προβλήθηκε το βιβλίο της Μάρας Μεϊµαρίδη «Μάγισσες 
της Σµύρνης» και τα δι΄ αυτού διαφηµιζόµενα ερωτικά φίλτρα.  Εξάλλου µε την εν 
λόγω εκποµπή δεν επισηµάνθηκε η αναποτελεσµατικότητα των ως άνω «µαγικών 
φίλτρων» και εκ τούτου δηµιουργήθηκε σύγχυση και ελπίδα στο κοινό ότι τα εν λόγω 
φίλτρα είναι αποτελεσµατικά.  Για τις εν λόγω εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί 
στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.   
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 10,5 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά την τηλεοπτική περίοδο 2006-
2007,  της εξ 116.067.040 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2006, του εξ 
20.720.927.188 δραχµών ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
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λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις 8/10.7.2002, 42/1.8.2002, 76/14.10.2002, 77/22.10.2002, 116/3.12.2002, 
117/3.12.2002, 119/10.12.2002, 126/17.12.2002,  174/4.2.2003, 178/11.2.2003, 
206/1.4.2003, 300/24.6.2003, 329/22.7.2003, 345/29.7.2003, 355/23.9.2003, 
356/30.9.2003, 357/30.9.2003, 390/10.12.2003, 15/20.1.2004, 18/27.1.2004, 
50/17.2.2004, 51/17.2.2004, 105/20.4.2004, 127/11.5.2004, 168/9.6.2004, 
187/22.6.2004, 247/28.7.2004, 291/12.10.2004, 355/16.11.2004, 356/16.11.2004, 
405/21.12.2004, 1/4.1.2005, 56/15.2.2005, 75/3.3.2005, 76/3.3.2005, 119/5.4.2005, 
157/26.4.2005, 166/10.5.2005, 172/10.5.2005, 207/7.6.2005, 254/29.6.2005, 
278/12.7.2005, 286/19.7.2005, 416/18.10.2005, 456/22.11.2005, 1/4.1.2006, 
59/1.2.2006, 110/28.2.2006, 154/28.3.2006, 180/4.4.2006, 310/20.6.2006, 
464/10.10.2006, 557/12.12.2006, 15/9.1.2007, 58/5.2.2007, 129/6.3.2007, 
236/15.5.2007, 319/12.6.2007, 321/12.6.2007, 345/19.6.2007, 443/1.8.2007, 
482/2.10.2007, 599/11.12.2007, 605/18.12.2007, 138/13.3.2008, 159/18.3.2008, 
283/27.5.2008, 334/24.6.2008, 335/24.6.2008, 336/24.6.2008, 337/24.6.2008, 
365/8.7.2008, 394/15.7.2008, 405/22.7.2008, 418/29.7.2008, 445/9.9.2008, 
536/4.11.2008  διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 
15.000 ευρώ.   

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία  ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.  ιδιοκτήτριας 
του τηλεοπτικού σταθµού STAR CHANNEL την διοικητική κύρωση του προστίµου 
των 15.000 ευρώ.  
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

1. Της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» που εδρεύει στο Ταύρο Αττικής, 
στην οδό ∆ήµητρος 37, µε ΑΦΜ 094281721, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 

2. Του Καρόλου Αλκαλάι του Νισήµ, κατοίκου Ταύρου Αττικής, στην οδό 
∆ήµητρος 37, µε ΑΦΜ 015603551, ∆.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Πρόεδρο ∆.Σ. και 
νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 4η Noεµβρίου 2008. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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