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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 1 Μαρτίου 2005 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, 
Γιάννης Παπακώστας, Ίριδα Αυδή-Καλκάνη, Νέστορας Κουράκης, 
Ροδόλφος Μορώνης. 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την ενδεχοµένη από 
της εταιρείας ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. 
(EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-
3 παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α Φεβρουαρίου 2005. 

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. Ο 
άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την µετάδοση πληροφοριών και 
ειδήσεων, καθώς και 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 νεότητος.  
 
ΙΙ. Το άρθρο 9 του Συντάγµατος, κατά το οποίο η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του 
ατόµου είναι απαραβίαστη. 
 
ΙΙΙ.  Το άρθρο 3 παρ. 1 περιπτ. β και παρ. 12 του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε 
είδους εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την 
προσωπικότητα και τον ιδιωτικό βίο κάθε προσώπου, το όνοµα του οποίου ή στοιχεία 
επαρκή για τον προσδιορισµό του µεταδίδονται, ενώ εξάλλου οι τηλεοπτικοί σταθµοί 
υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους µαγνητοσκοπήσεις όλων των εκποµπών 
τους στην τελική τους µορφή και να αποστέλλουν αυτές στο ΕΣΡ µόλις τους το 
ζητήσει.  
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IV. Τα άρθρα 8 παρ. 1 και 3 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί 
φορείς οφείλουν να µη µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν 
σοβαρά την πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων, ενώ εξάλλου η 
δραµατοποιηµένη αναπαράσταση των γεγονότων κατά τη µετάδοση των δελτίων 
ειδήσεων απαγορεύεται τελείως. Τέλος όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα 
κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της δυσµενούς επίδρασης που 
µπορεί να έχει το περιεχόµενός τους στην προσωπικότητα και την εν γένει ηθική και 
πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων, ενώ κατά την υπ’ αριθ. 6138/Ε/17.3.2000 
απόφαση του Υπουργού Τύπου και ΜΜΕ τα ακατάλληλα για ανηλίκους 
προγράµµατα προβάλλονται µετά την 00:30 και έως της 06:00 ώρας. 
 
V. Τα άρθρα 4 παρ. 1 , 6 παρ. 1, 9 παρ. 2 και 14 παρ. 2 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα 
οποία δεν επιτρέπεται η παρουσίαση προσώπων µε τρόπο ο οποίος υπό τις 
συγκεκριµένες συνθήκες µπορεί να ενθαρρύνει τον εξευτελισµό, την κοινωνική 
αποµόνωση ή τις δυσµενείς διακρίσεις σε βάρος τους, βάσει ιδίως του γενετήσιου 
προσανατολισµού, ενώ εξάλλου η ιδιωτική ζωή όλων, συµπεριλαµβανοµένων και των 
δηµοσίων προσώπων και των προσώπων της επικαιρότητας, είναι σεβαστή και 
απαραβίαστη και τέλος τα πρόσωπα που αναφέρονται στις εκποµπές πρέπει να 
απολαµβάνουν αξιοπρεπούς συµπεριφοράς και να γίνεται σεβαστή η ιδιωτική τους 
ζωή, καθώς επίσης απαγορεύεται η δραµατοποιηµένη αναπαράσταση των γεγονότων 
κατά τη µετάδοση των δελτίων ειδήσεων. 
 
VI. 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,  της ακροάσεως του εκπροσώπου του τηλεοπτικού 
σταθµού EXTRA CHANNEL-3, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινίες την κατωτέρω εκποµπών µε τον τίτλο «ΕΚ-
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ», προέκυψαν τα ακόλουθα:   
 
Α. Την 3.2.2005 η εν λόγω εκποµπή προβλήθηκε µε σήµανση «κατάλληλο για 
ανηλίκους άνω των 15 ετών» και µε υπότιτλο «Καυτές συνοµιλίες». Κατά τη 
διάρκεια αυτής προβλήθηκε ο κατωτέρω διάλογος του νυν Μητροπολίτη Αττικής 
µετά νεαρού ανδρός, αλλά λόγω της κακής ποιότητας του ήχου, δεν είναι δυνατή η 
εξακρίβωση εάν πρόκειται περί της φωνής των ως άνω δύο προσώπων, ή περί 
αναπαραστάσεως της συνοµιλίας αυτών, δια παρεµβολής δύο άλλων αγνώστων 
προσώπων. Η συνοµιλία έχει ως εξής:  
 
«Μητροπολίτης: εγώ σ’ αγαπώ και σε θέλω 
Νεαρός:……ένα µήνα πρέπει να έχουµε, δεν έχουµε και δύο 
Μητροπολίτης: µην είναι και παραπάνω 
Νεαρός τώρα αν είναι παραπάνω από µήνα δεν το ξέρω 
Μητροπολίτης: εγώ το βλέπω µόνον όταν τελειώνεις τη δουλειά σου, να΄ ρχεσαι 
απευθείας από δω, να ξεκουράζεσαι……σε καταλαβαίνω απόλυτα αλλά το θέµα είναι 
ότι έχεις και συ κάποιο δικαίωµα στη ζωή. Έχεις κάποιο δικαίωµα να ξεδώσεις, έτσι 
δεν είναι; 
Νεαρός βέβαια 
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Μητροπολίτης: µα καλά δεν θα το κάνεις σήµερα θα το κάνεις αύριο  
Νεαρός τώρα ξέρεις πόσο καιρό έχω να το κάνω; 
Μητροπολίτης:ε µα γι’ αυτό σου το λέω. Έστω µια φορά την εβδοµάδα. Κάνε αυτό 
που θέλεις µια φορά την εβδοµάδα και την άλλη ξεκουράσου. Έτσι είναι. Έτσι δεν 
είναι; 
Νεαρός ……. 
Μητροπολίτης: σ’ αγαπώ και σε θέλω 
Νεαρός…..εσύ ναι 
Μητροπολίτης:αγάπη µου µ’ έχεις ταλαιπωρήσει. Να µην χαθούµε. Κάνε ένα 
διάλειµµα 
Νεαρός έχω κουραστεί όλο αυτό το διάστηµα. Ούτε µαλακία δεν τραβάω. 
Μητροπολίτης:καλά ρε ξεκουράσου. Πολλές φορές θυµάµαι τις στιγµές που 
περάσαµε µαζί στο κρεββάτι και µε ερεθίζει αυτό. ∆ε µου λες, αυτήν την εβδοµάδα 
δεν βλεπόµαστε  
Νεαρός από την άλλη εβδοµάδα τουλάχιστον; …………….. 
Μητροπολίτης: µ’ αγαπάς; 
Νεαρός ναι  
Μητροπολίτης: κι εγώ, φιλιά, καλή δύναµη 
Μητροπολίτης: και τώρα ερεθίστηκες; 
Νεαρός ναι 
Μητροπολίτης και τι θα κάνεις; 
Νεαρός: τίποτα, εντάξει, θα µου περάσει 
Μητροπολίτης: δεν κάνεις τηλεφωνικό; 
Νεαρός: α, δε µου αρέσει 
Μητροπολίτης: πρέπει όµως να βρεθούµε γιατί κι εγώ έχω ανάγκη να σε γαµήσω 
κάποια στιγµή όπως το κάναµε το καλοκαίρι 
Νεαρός να κανονίσουµε την άλλη εβδοµάδα; 
Μητροπολίτης:εντάξει την άλλη εβδοµάδα. Να φάµε το µεσηµέρι και µετά να το…… 
Νεαρός ακριβώς 
Μητροπολίτης: να είσαι κι έτοιµος από άλλες πλευρές 
Νεαρός βέβαια οπωσδήποτε 
Μητροπολίτης:και µετά να το ευχαριστηθούµε 
Μητροπολίτης όµως το καλοκαίρι που δεν ήθελες να σταµατήσει και µου έλεγες λίγο 
ακόµη. Το θυµάσαι; 
Νεαρός το θυµάµαι. Ξεχνιέται αυτό; 
Μητροπολίτης: ε, θα το κανονίσουµε εποµένως. Να βρούµε ευκαιρία, το βασικό είναι 
να προσέξεις να µην έχεις πάλι πρόβληµα. 
Νεαρός ακριβώς. Μπορεί να κανονίσουµε την άλλη πέµπτη 
Μητροπολίτης: να περάσεις από δω και µετά 
Νεαρός και µετά θα φύγω να πάω στο……. 
Μητροπολίτης:πόσες του µηνός έχουµε; 
Νεαρός: 8 
Μητροπολίτης: δυστυχώς έχουµε το Τατόι. Έχω να πάω να κάνω την ορκωµοσία στη 
Σχολή Ικάρων 
…………….. 
Μητροπολίτης καλά άµα βρεθούµε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τον µπιντέ θα τον 
κάνεις εδώ. 
Μητροπολίτης στο νιπτήρα έχω εφηµερίες. Μόνο αν συνηθίσεις να κάνεις το µπιντέ 
σου, µόνο έτσι βλέπω υπό αυτές τις συνθήκες, να µπορούµε να κάνουµε αυτό που 
θέλουµε. Αν δεν συνηθίσεις να το κάνεις εδώ, από το σπίτι σου να πας να το κάνεις 
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και να ’ρθεις περνάει η ώρα. Ενώ από κει φεύγοντας από το γραφείο, ερχόµενος εδώ, 
µπορεί να φάµε κιόλας, εδώ να κάνεις αυτό που θέλεις, να σε γαµήσω, να κάτσουµε 
να κοιµηθούµε λίγο, και µετά φεύγεις. Μόνο έτσι θα γίνει. Έτσι αν το κανονίσεις 
µπορούµε να βρισκόµαστε και µια και δύο φορές την εβδοµάδα. Οπότε κι συ θα 
ξεθυµαίνεις και γω θα ξεθυµαίνω 
Νεαρός:……………. 
Μητροπολίτης µια χαρά θα το κάνεις. Θα το συνηθίσεις. Από το Πεντάγωνο µέχρι 
εδώ είναι 10΄. Αν ξέρω ποια µέρα θα’ ρθεις, θα’ χω πάρει εγώ φαγητό, θα φας, θα 
κάνεις αυτό που θέλεις, οπότε έτσι, έχω ξεχάσει πως είναι το σώµα σου. πως είναι το 
πρόσωπό σου από τον καιρό που έχω να σε δω. Μια χαρά θα το κάνεις, θα το 
συνηθίσεις. ∆εν ξέρω, µια µέρα θα ’ρθεις εγώ θα έχω ετοιµάσει φαγητό θα κάνεις 
κείνα που θέλεις. Οπότε έτσι…… 
Νεαρός ε, καλύτερα 
Μητροπολίτης αλλά όταν είσαι πιο αδύνατος, πιο εύκολα γίνεται η σεξουαλική επαφή 
Νεαρός λοιπόν σε κλείνω 
Μητροπολίτης λοιπόν άντε να κοιµηθείς τώρα µε όσα µου είπες µε καύλωσες. Το 
ξέρεις και µε αφήνεις µπουκάλα τώρα: 
Γέλια 
Μητροπολίτης………να σε γαµήσω; Πότε θα σε γαµήσω; 
Νεαρός………….. 
Μητροπολίτης τώρα πάµε…… τι µέρα πέφτει Σάββατο; Νοµίζω Σάββατο πέφτει. 
Κανόνισε το Σάββατο το µεσηµέρι 
Νεαρός είναι δύσκολο 
Μητροπολίτης: να σου ρίξω µια καλή ώρα ένα καλό γαµήσι να το ευχαριστηθείς κι 
εσύ κι εγώ 
Νεαρός………  
Μητροπολίτης: µα αφού το έχεις ξεχάσει. Μακάρι να µπορέσεις. Αν δε µπορέσεις, ας 
κρατήσουµε την όρεξή µας για άλλη φορά 
Νεαρός……….. 
Μητροπολίτης ναι, ναι 
Νεαρός φιλάκια 
Μητροπολίτης κι εγώ φιλιά ». 
 
Β. Την 4.2.2005 η εν λόγω εκποµπή προβλήθηκε µε σήµανση «κατάλληλο - 
επιθυµητή η γονική συναίνεση» και µε υπότιτλο «Οι νέες καυτές συνοµιλίες του 
Μητροπολίτη Αττικής». Ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε τα εξής:  
«Έχω πάρα πολλά να πω και να δείξω και δεν ξέρω τι να πω. Θα δούµε στη σηµερινή 
εκποµπή όχι µόνο τα έργα του Παντελεήµονα αλλά και τα έργα του Γιοσάκη.». 
Ακολουθούν τα εξής τρέηλερ: Σε λίγο: ∆ιάλογος σοκ! «Σε γ…..πιο πολλές φορές 
φέτος;» ρωτά ο Μητροπολίτης τον νεαρό εραστή του. Σε λίγο: Και ιατρικές 
συµβουλές έδινε στον εραστή του ο δεσπότης «Πήγες στο γιατρό για τις 
αιµορροΐδες;» Σε λίγο: νέες καυτές κασέτες του δεσπότη. Ζητά τηλεφωνικό……σεξ 
από νεαρό και δηλώνει «Περιµένω το µάστορα….». Σε λίγο: ποιους ιεράρχες 
απείλησε σήµερα ο αµαρτωλός µητροπολίτης «Μόνον εγώ θα την πληρώσω;» 
∆ήλωσε στην Ιερά Σύνοδο. 
 «Τηλεπαρουσιαστής: Επαναλαµβάνω, αυτά που θα δείξουµε απόψε είναι άκρως 
ακατάλληλα. Γι’ αυτό να αποµακρύνετε τα παιδιά σας από 15 ετών και κάτω. Εµείς 
εδώ θα τα πούµε όλα και θα ικανοποιήσω και τους τηλεθεατές οι οποίοι µε 
τηλεφωνήµατά τους από το πρωί, εκατοντάδες τηλεφωνήµατα ζητούν να 
επαναλάβουµε τα χθεσινά ντοκουµέντα και τα χθεσινά και τα σηµερινά, τα οποία 
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είναι χειρότερα από τα χθεσινά…….  Ακολουθούν ντοκουµέντα-βίντεο ακατάλληλα 
δι’ ανηλίκους. Όσοι µπορεί να σκανδαλιστείτε, αλλάξτε κανάλι. Αρχίζουµε το 
ξετύλιγµα αυτής της πολύ άσχηµης ιστορίας.». 
Προβάλλεται ρεπορτάζ που έχει ως εικόνα σκηνή από το πάνελ της εκποµπής της 
03.02.05 µε τις εξής λεζάντες: «Σάλος για τον «Ροζ» Μητροπολίτη» και «Οι καυτές 
συνοµιλίες του Μητροπολίτη Αττικής» και ακούγονται οι µαγνητοφωνηµένες 
συνοµιλίες που προβλήθηκαν στην εκποµπή της 03.02.05. 
«Μητροπολίτης: και τώρα ερεθίστηκες; 
Νεαρός ναι 
Μητροπολίτης και τι θα κάνεις; 
Νεαρός: τίποτα, εντάξει, θα µου περάσει 
Μητροπολίτης: δεν κάνεις τηλεφωνικό; 
Νεαρός: α, δε µου αρέσει 
Μητροπολίτης: πρέπει όµως να βρεθούµε γιατί κι εγώ έχω ανάγκη να σε γαµήσω 
κάποια στιγµή όπως το κάναµε το καλοκαίρι 
Νεαρός να κανονίσουµε την άλλη εβδοµάδα; 
Μητροπολίτης: εγώ σ’ αγαπώ και σε θέλω 
Νεαρός:……ένα µήνα πρέπει να έχουµε, δεν έχουµε και δύο 
Μητροπολίτης: µην είναι και παραπάνω 
Νεαρός τώρα αν είναι παραπάνω από µήνα δεν το ξέρω 
Μητροπολίτης: εγώ το βλέπω µόνον όταν τελειώνεις τη δουλειά σου, να΄ ρχεσαι 
απευθείας από δω, να ξεκουράζεσαι……σε καταλαβαίνω απόλυτα αλλά το θέµα είναι 
ότι έχεις και συ κάποιο δικαίωµα στη ζωή. Έχεις κάποιο δικαίωµα να ξεδώσεις, έτσι 
δεν είναι; 
Νεαρός βέβαια 
Μητροπολίτης καλά άµα βρεθούµε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Τον µπιντέ θα τον 
κάνεις εδώ. 
Μητροπολίτης στο νιπτήρα έχω εφηµερίες. Μόνο αν συνηθίσεις να κάνεις το µπιντέ 
σου, µόνο έτσι βλέπω υπό αυτές τις συνθήκες, να µπορούµε να κάνουµε αυτό που 
θέλουµε. Αν δεν συνηθίσεις να το κάνεις εδώ, από το σπίτι σου να πας να το κάνεις 
και να ’ρθεις περνάει η ώρα. Ενώ από κει φεύγοντας από το γραφείο, ερχόµενος εδώ, 
µπορεί να φάµε κιόλας, εδώ να κάνεις αυτό που θέλεις, να σε γαµήσω, να κάτσουµε 
να κοιµηθούµε λίγο, και µετά φεύγεις. Μόνο έτσι θα γίνει. Έτσι αν το κανονίσεις 
µπορούµε να βρισκόµαστε και µια και δύο φορές την εβδοµάδα. Οπότε κι συ θα 
ξεθυµαίνεις και γω θα ξεθυµαίνω». 
 
«Τηλεπαρουσιαστής: έχουµε πάρα πολλά να δείξουµε, πάρα πολλά. Πήραµε µια 
γεύση από το χθεσινό…..ρωτήσαµε τους νοµικούς οι οποίοι µας είπαν ότι δε 
µπορούµε να κάνουµε χρήση διότι είναι προϊόν υποκλοπής. Αυτό είναι το θέµα; Για 
την ηθική υπόσταση της Εκκλησίας; Το νοµικό µέρος;………. Θα 
παρακολουθήσουµε τώρα ερωτική τηλεφωνική επικοινωνία του Σεβασµιότατου 
Μητροπολίτη Αττικής κ. Παντελεήµονα που ετοιµάζει γαµήλιο ταξίδι. Παρακαλώ- 
και απευθείας το σήµα από «κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15 ετών» 
µετατρέπεται σε «κατάλληλο για παρακολούθηση µόνο από ενηλίκους». 
Η τηλεφωνική συνοµιλία προβάλλεται σε µια εικόνα που είναι χωρισµένη στη µέση, 
στο ένα µέρος εµφανίζεται η εικόνα του Μητροπολίτη και στο άλλο η τηλεφωνική 
συνοµιλία. Στο κάτω µέρος της εικόνας εµφανίζεται η λεζάντα: «Συνοµιλία 
Μητροπολίτη Αττικής µε νεαρό». 
 
«Μητροπολίτης:  έχω µια απορία. ∆ε νιώθεις την ανάγκη έπειτα από τόσο καιρό; 
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Νεαρός : Τώρα έτσι που καθόµουν εδώ στο ράντζο µου ήρθε ξέρεις η διάθεση 
τρίφτηκα λίγο έτσι κι αυτά γι’ αυτό και σε πήρα 
Μητροπολίτης : Να σου πω κακίες; 
Νεαρός : πες µου 
Μητροπολίτης: αυτά που λες εσύ καµία φορά. Που µου λες ότι µόνο όταν θέλω να σε 
γαµήσω επικοινωνώ µαζί σου 
Νεαρός : δεν έχω άδικο 
Μητροπολίτης: εγώ τι να σου πω τώρα. Επειδή τρίφτηκες σου ’ρθε όρεξη για τέτοια 
µε πήρες τηλέφωνο. ∆ε µπορώ σ’ αυτό το επίπεδο. ∆εν θα το’ θελα σ’ αυτό το 
επίπεδο µόνο 
εγώ έχω πρόσκληση τώρα έκανα το γάµο ενός φίλου µου Αµερικανού, αυτού που µε 
είχε καλέσει κι εµένα ένα µήνα µαζί µε το Χρήστο. Και µε καλεί τώρα να πάω, έχει 
αυτός κι ένα κότερο ωραίο µε καλεί να πάω στην Καραϊβική. Μακάρι να είχες καιρό 
να σε πάρω µαζί µου γιατί πάντοτε παίρνω κάποιον µαζί µου για παρέα. ∆εν πάω 
ποτέ, µόνος µου τα µακρινά ταξίδια.  
Νεαρός : για πότε αυτό; 
Μητροπολίτης: ε, τώρα θα είναι µάλλον του χρόνου την Άνοιξη 
Νεαρός : ποιος ζει ποιος πεθαίνει 
Μητροπολίτης: εγώ κανονίζω την εποχή 
Νεαρός : ε, µέχρι τότε βλέπουµε. Θα έχω και άδεια. Εσύ για πόσο καιρό θα πας; 
Μητροπολίτης: ε εκεί θα πάω τουλάχιστον για ένα ήνα, 20 µέρες 
Νεαρός : 1 µήνα; Μπορείς να λείψεις τόσο καιρό απ΄ τη δουλειά; 
Μητροπολίτης: Και δύο. ∆εν έχω πρόβληµα 
Νεαρός : Σοβαρολογείς; 
Μητροπολίτης: Ποιος µε ελέγχει; ∆εν µε ελέγχει κανείς 
Νεαρός : Εγώ αν είχα ένα µήνα άδεια θα πήγαινα στο Big Brother 
Μητροπολίτης: Εκεί να σε πάρω µαζί µου να έχεις κάθε βράδυ, να κάνεις αυτό που 
θέλεις. Κάθε βράδυ θα γαµιέσαι. 
Νεαρός : Γίνεσαι πρόστυχος 
Μητροπολίτης: ∆εν γίνοµαι πρόστυχος. Και το Χρήστο που’ χα πάρει κάθε βράδυ τον 
γαµούσα. Μέναµε µαζί σ’ ένα διαµέρισµα που µας είχε δώσει… 
Νεαρός :………… 
Μητροπολίτης: όχι, όχι ήξεραν ότι τον πήρα µαζί µου ως γραµµατέα, ως υπάλληλό 
µου. ∆ε µπορώ να πάρω µαζί µου κάποιον; 
Νεαρός :…………….. 
Μητροπολίτης: ε, θα κάτσουµε λιγότερο. 15 µέρες δε µπορείς; Μεγάλο ταξίδι. 
Μακάρι, το θέλω να πάµε µαζί και δύο και τρεις µέρες. Τουλάχιστον να 
αναπληρώσουµε τα κενά των άλλων, ε; 
Νεαρός : έχουµε τόσα κενά που …………δεν αναπληρώνονται 
Μητροπολίτης: κάτι είναι κι αυτό θα αναπληρωθεί το συντοµότερο 
Νεαρός :…………… 
Μητροπολίτης: γιατί;  
Νεαρός : γιατί δεν θα ξυπνάω να έρθω…… 
Μητροπολίτης: τόσο καιρό έχουµε να µιλήσουµε 
Νεαρός : και τι να πούµε; 
Μητροπολίτης: τι να πούµε; Αύριο βράδυ τι κάνεις; Που είναι και Παρασκευή και 
την άλλη µέρα δεν έχεις δουλειά; ». 
 
∆ιακόπτεται η προβολή της τηλεφωνικής συνοµιλίας και επιστροφή στην εκποµπή. 
Παρεµβαίνει κάποιος καλεσµένος και λέει: «∆εν πάει άλλο Σπύρο, αυτά είναι 
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φρικιαστικά. ∆εν είναι ούτε απλό πορνό, ούτε πορνό, είναι σκληρό πορνό κι από έναν 
κληρικό, έναν µε το βαθµό που φέρει» 
Τηλεπαρουσιαστής: Ιεράρχης 
Καλεσµένος: ναι ιεράρχης ν’ ακούµε αυτά τα λόγια, δεν είναι ότι εξεγείρεται ο απλός 
κόσµος, εξεγείρεται όλος ο κόσµος…… µιλάµε για χοντρό πορνό, είναι ντροπή αυτό 
το πράγµα………….ούτε δευτερόλεπτα δεν έπρεπε να παραµείνει στην εκκλησία 
π. Σπυρίδων Τσάκαλος: αυτές τις κασέτες εδώ, µπορείτε να µου πείτε πως 
γράφτηκαν; 
Καλεσµένος : δια µαγείας, δια µαγείας, µε µαγνητόφωνο 
Τηλεπαρουσιαστής: αυτό είναι το πρόβληµα παπά Τσάκαλε; Ακούστε το επόµενο 
λοιπόν παπά Τσάκαλε…………θα δούµε το υπόλοιπο 
Καλεσµένος : όχι αν είναι πιο σκληρό δε µπορώ να το δω 
Τηλεπαρουσιαστής:  καλεί το νεαρό 
Καλεσµένος : όχι αν είναι πιο σκληρό δε µπορώ να το δω 
Τηλεπαρουσιαστής:  καλεί το νεαρό κι ο νεαρός του λέει δε µπορώ να έρθω γιατί 
περιµένω το µάστορα» 
 
Προβάλλεται εκ νέου η τηλεφωνική συνοµιλία: 
 
«Μητροπολίτης: τι να πούµε; Αύριο βράδυ τι κάνεις; Που είναι και Παρασκευή και 
την άλλη µέρα δεν έχεις δουλειά; 
Νεαρός : περιµένω το µάστορα 
Μητροπολίτης: ε, δεν έρχεται τη νύχτα ο µάστορας 
Νεαρός : µετά τη δουλειά, 7 η ώρα θα έρθει 
Μητροπολίτης: τι να σου κάνει 7 η ώρα; 
Νεαρός :να µου συνδέσει…….. 
Μητροπολίτης: πόση ώρα θα κάνει; 
Νεαρός :…………. 
Μητροπολίτης : κι έρχεται τόσο αργά;  
Νεαρός : αφού τότε τελειώνω τη δουλειά 
Μητροπολίτης: τι ώρα θα φύγει; 100-11; Το µεσηµέρι δε µπορείς το Σάββατο; 
Νεαρός : δεν ξέρω, δεν ξέρω δεν κανονίζω τίποτα 
Μητροπολίτης: κοίταξε, το πρόγραµµα σου το κανονίζεις εσύ. Να δω ως πότε θα σου 
κανονίζουν άλλοι το πρόγραµµά σου 
Νεαρός :αυτή τη συζήτηση θα ξεκινήσουµε; 
Μητροπολίτης: όχι δεν την ξεκινάµε, αλλά το’ χουµε πει 500 φορές 
Νεαρός : το θέµα αυτό το ξέρεις 
Μητροπολίτης: όταν 2 άνθρωποι συνδέονται έχουν ανάγκη να βρεθούνε, έτσι δεν 
είναι; 
Νεαρός :ναι 
Μητροπολίτης: εγώ λοιπόν έχω ανάγκη να σε δω. Έχω επιθυµήσει να σε δω, να τα 
πούµε, να σε γαµήσω βρε αδερφέ. Εσύ δεν το έχεις ανάγκη; 
Νεαρός :τώρα όχι 
Μητροπολίτης: καλά άµα βρεθούµε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη». 
 
∆ιακόπτεται η προβολή της τηλεφωνικής συνοµιλίας και επιστροφή στην εκποµπή 
και βγαίνει η λεζάντα «Άσε το µάστορα……. Σε θέλω τώρα» 
 
Τηλεπαρουσιαστής: παρακαλώ, παρακαλώ, για να ηρεµήσουµε, πάµε στο video µε τις 
αιµορροΐδες, πάµε στο πρώτο video. Πάµε στο video µε τις αιµορροΐδες.». 
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«Μητροπολίτης: πήγες σ’ αυτόν τον γιατρό; Σε κοίταξε για το θέµα των αιµορροΐδων; 
Νεαρός : πάει καλά 
Μητροπολίτης: εξακολουθείς όµως τη θεραπεία; 
Νεαρός :ε, βέβαια 
Μητροπολίτης: τώρα τόσες µέρες που παίρνεις αλοιφές και αυτά δεν σου έχει…… 
Νεαρός : έχει βελτιωθεί αλλά το πρόβληµα το µεγαλύτερο ήταν εσωτερικό 
Μητροπολίτης: µέσα; 
Νεαρός : ναι 
Μητροπολίτης: η µόλυνση αυτή;  
Νεαρός : αυτό ναι 
Μητροπολίτης: ε, καλά αυτό µε την αντιβίωση θα πέρασε, δεν µπορεί να παίρνεις 1 
µήνα αντιβίωση 
Νεαρός : όχι την έχω σταµατήσει 
Μητροπολίτης: ναι, ωραία. Να κανονίσεις κάνα µεσηµέρι να δούµε ποια µέρα, αλλά 
τώρα του Αγ. ∆ηµητρίου είπες είναι Παρασκευή θα πας έξω. Κι έλεγα κι γω να 
κατέβω 1 µέρα αλλά πότε να ’ρθω Παρασκευή είναι 26 Σάββατο 27, το Σάββατο το 
απόγευµα γιορτάζει η Ελευθερώτρια. Ωραία 
Νεαρός : τώρα από ’βδοµάδα θα ’χετε καθόλου χρόνο 
Μητροπολίτης: πρέπει να βρεθούµε. Να το κοιτάξω κι εγώ να κατέβω. Η ∆έσποινα θ’ 
ανέβουν την Τετάρτη, αύριο οπωσδήποτε. Κάποια µέρα εκτός αν κι εσύ θα πας. 
Παρασκευή βράδυ ή Πέµπτη πρωί, οπότε. 
Νεαρός : στο…… θα πάω Πέµπτη βράδυ 
Μητροπολίτης: ε, δεν θα πας να χαιρετήσεις το γιατρό; 
Νεαρός : θα πάω την Παρασκευή το βράδυ 
Μητροπολίτης: θα κατέβεις και θα ξανανέβεις; 
Νεαρός : βέβαια, γιατί ο πατέρας µου πάει καθηµερινά 
Μητροπολίτης: εποµένως, θα σε πάει αυτός να µην ταλαιπωρείσαι ». 
 
∆ιακόπτεται η προβολή της τηλεφωνικής συνοµιλίας και στην οθόνη αναγράφεται ο 
υπότιτλος: «Σε ενοχλούν µόνο όταν το κάνεις;» και συνεχίζεται η συζήτηση. 
Τηλεπαρουσιαστής. ………..µέσα στους εραστές του Παντελεήµονα είναι και 
βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, καταλάβατε………..άρα 
λοιπόν……………. 
 
Και προβάλλεται εκ νέου η τηλεφωνική συνοµιλία 

 
«Μητροπολίτης: πότε θα βρεθούµε εµείς; 
Νεαρός : να το κανονίσουµε από βδοµάδα; 
Μητροπολίτης: έχουµε να βρεθούµε τόσο καιρό, ε; 
Νεαρός : ε, µα, µ΄ αυτό που έπαθα 
Μητροπολίτης: ε, καλά, αυτό είναι…… πέρασαν τόσοι µήνες, ε; 
Νεαρός : ένας µήνας 
Μητροπολίτης: παραπάνω 
Νεαρός : όχι αφού γύρω στις 22 µέρες κάνω τη θεραπεία 
Μητροπολίτης: ναι αλλά και πριν δεν είχαµε βρεθεί 
Νεαρός : είχαµε βρεθεί 
Μητροπολίτης: δεν είχαµε βρεθεί τι Σεπτέµβρη, τον Οκτώβριο; 
Νεαρός : φυσικά στις αρχές βρεθήκαµε 

 8



Μητροπολίτης: που; αφού    τον Οκτώβριο; Αφού είχαµε φύγει, δεν είχαµε φύγει από 
το…… είχαµε φύγει αρχές Οκτωβρίου. 
Νεαρός : τέλος του Σεπτέµβρη. Καλά λέω εγώ. Γύρω στις 23-24 µέρες 
Μητροπολίτης: α µπορεί γιατί αρχές Οκτωβρίου µου φαίνεται µείναµε 1-2 µέρες. 
Αλλά είχαµε επικοινωνία; 
Νεαρός : αµέ, δεν το θυµάστε; Εγώ το θυµάµαι. ∆εν τα ξεχνάω αυτά. 
Μητροπολίτης: συγγνώµη και µετά έκανες το άλλο και µολύνθηκες; 
Νεαρός : µετά. Τέλος Σεπτεµβρίου κάναµε και µετά έπαθα…… 
Μητροπολίτης: ώστε είναι αρκετός καιρός λοιπόν. Όχι τόσο. Νόµιζα ότι είναι 
περισσότερο. ∆ε νιώθεις την ανάγκη; 
Νεαρός : την ανάγκη τη νιώθω µα τη να κάνω µ’ αυτό το πρόβληµα; Είναι φορές που 
µε ενοχλεί κι εκεί που µε ενοχλεί, τσαπ µου πέφτει 
Μητροπολίτης: καταλαβαίνω. Καλά σ’ ενοχλεί µόνο όταν κάµεις. Όταν δεν κάµεις, 
δεν….. 
Νεαρός : ε ναι βέβαια 
Μητροπολίτης: εποµένως, όλον αυτόν τον καιρό, όλον αυτόν τον καιρό, δεν έκανες ε; 
Νεαρός :όταν πάω τουαλέτα 
Μητροπολίτης: α, καλά, όταν έχεις δυσκοιλιότητα. Ε, καλά δεν είναι αν περάσουν 
ακόµα µερικές µέρες. ∆ιότι το πρόβληµα είναι όταν βρεθούµε να µπορείς να το 
κάνεις 
Νεαρός : αυτό είναι….. 
Μητροπολίτης: κι εσύ µ’ αυτόν τον ερεθισµό όποτε θέλεις να ολοκληρώσεις και 
παρασύρεσαι 
Νεαρός : τώρα, πια, άπαπαπαπα, θα προσέχω! ». 
 
∆ιακόπτεται η προβολή της τηλεφωνικής συνοµιλίας και στην οθόνη αναγράφεται ο 
υπότιτλος: «Θα είναι soft και όχι βίαιο» και συνεχίζεται η συζήτηση.  
 
Προβάλλεται εκ νέου η τηλεφωνική συνοµιλία, όπου στο κάτω µέρος της οθόνης 
προβάλλεται η λεζάντα «Εγώ σ’ αγαπώ και σε θέλω…..» 
 
«Μητροπολίτης: εγώ σ’ αγαπώ και σε θέλω 
Νεαρός:……ένα µήνα πρέπει να έχουµε, δεν έχουµε και δύο 
Μητροπολίτης: µην είναι και παραπάνω 
Νεαρός τώρα αν είναι παραπάνω από µήνα δεν το ξέρω 
Μητροπολίτης: εγώ το βλέπω µόνον όταν τελειώνεις τη δουλειά σου, να΄ ρχεσαι 
απευθείας από δω, να ξεκουράζεσαι……σε καταλαβαίνω απόλυτα αλλά το θέµα είναι 
ότι έχεις και συ κάποιο δικαίωµα στη ζωή. Έχεις κάποιο δικαίωµα να ξεδώσεις, έτσι 
δεν είναι; 
Νεαρός βέβαια 
Μητροπολίτης: µα καλά δεν θα το κάνεις σήµερα θα το κάνεις αύριο  
Νεαρός τώρα ξέρεις πόσο καιρό έχω να το κάνω; 
Μητροπολίτης:ε µα γι’ αυτό σου το λέω. Έστω µια φορά την εβδοµάδα. Κάνε αυτό 
που θέλεις µια φορά την εβδοµάδα και την άλλη ξεκουράσου. Έτσι είναι. Έτσι δεν 
είναι; 
Νεαρός ……. 
Μητροπολίτης: σ’ αγαπώ και σε θέλω 
Νεαρός…..εσύ ναι 
Μητροπολίτης:αγάπη µου µ’ έχεις ταλαιπωρήσει. Να µην χαθούµε. Κάνε ένα 
διάλειµµα 
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Νεαρός έχω κουραστεί όλο αυτό το διάστηµα. Ούτε µαλακία δεν τραβάω. 
Μητροπολίτης:καλά ρε ξεκουράσου. Πολλές φορές θυµάµαι τις στιγµές που 
περάσαµε µαζί στο κρεββάτι και µε ερεθίζει αυτό. ∆ε µου λες, αυτήν την εβδοµάδα 
δεν βλεπόµαστε  
Νεαρός από την άλλη εβδοµάδα τουλάχιστον; …………….. 
Μητροπολίτης: µ’ αγαπάς; 
Νεαρός ναι  
Μητροπολίτης: κι εγώ, φιλιά, καλή δύναµη». 
 
Στο κάτω µέρος της οθόνης προβάλλεται ο υπότιτλος: «Έχεις ερεθιστεί τώρα;» και 
συνεχίζεται η προβολή της µαγνητοφωνηµένης τηλεφωνικής συνοµιλίας: 
 
«Μητροπολίτης: και τώρα ερεθίστηκες; 
Νεαρός ναι 
Μητροπολίτης και τι θα κάνεις; 
Νεαρός: τίποτα, εντάξει, θα µου περάσει 
Μητροπολίτης: δεν κάνεις τηλεφωνικό; 
Νεαρός: α, δε µου αρέσει 
Μητροπολίτης: πρέπει όµως να βρεθούµε γιατί κι εγώ έχω ανάγκη να σε γαµήσω 
κάποια στιγµή όπως το κάναµε το καλοκαίρι 
Νεαρός να κανονίσουµε την άλλη εβδοµάδα; 
Μητροπολίτης:εντάξει την άλλη εβδοµάδα. Να φάµε το µεσηµέρι και µετά να το…… 
Νεαρός ακριβώς 
Μητροπολίτης: να είσαι κι έτοιµος από άλλες πλευρές 
Νεαρός βέβαια οπωσδήποτε 
Μητροπολίτης:και µετά να το ευχαριστηθούµε 
Μητροπολίτης όµως το καλοκαίρι που δεν ήθελες να σταµατήσει και µου έλεγες λίγο 
ακόµη. Το θυµάσαι; 
Νεαρός το θυµάµαι. Ξεχνιέται αυτό; 
Μητροπολίτης: ε, θα το κανονίσουµε εποµένως. Να βρούµε ευκαιρία, το βασικό είναι 
να προσέξεις να µην έχεις πάλι πρόβληµα. 
Νεαρός ακριβώς. Μπορεί να κανονίσουµε την άλλη πέµπτη 
Μητροπολίτης: να περάσεις από δω και µετά 
Νεαρός και µετά θα φύγω να πάω στο……. 
Μητροπολίτης:πόσες του µηνός έχουµε; 
Νεαρός: 8 
Μητροπολίτης: δυστυχώς έχουµε το Τατόι. Έχω να πάω να κάνω την ορκωµοσία στη 
Σχολή Ικάρων. 
………………………….» 
 
Τηλεπαρουσιαστής ……ειρήνη υµίν (αναφέρεται στους καλεσµένους που µιλούν 
όλοι µαζί)…….. τέλος, τέλος, παρακαλώ όταν σήµερα αποκαλύπτονται όσα 
αποκαλύπτονται…..σας παρακαλώ να µην αδικούµε το θέµα. Έχω γυρίσει όλο τον 
κόσµο, αλλά αυτό, έρωτας µε κερί της εκκλησίας µας και µάλιστα από Ιεράρχη, αν το 
έχετε ακούσει. Το video παρακαλώ. 
 
«Μητροπολίτης: πρέπει να προσέχεις. Ή θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις 
Νεαρός: ναι…….. 
Μητροπολίτης:: Θα είναι soft και όχι βίαιο. 
Νεαρός: Ναι. 
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Μητροπολίτης:Πάντως θα πρέπει να γίνεται. 
Νεαρός: Ε, βέβαια. Χρειάζεται. 
Μητροπολίτης:Μετά από τόσο καιρό. 
Νεαρός: Μα είναι και φορές που το έχω ανάγκη. Αλλά τι να κάνω. 
Μητροπολίτης:Μην ξανατολµήσεις να βάλεις κερί. 
Νεαρός: …Πα, πα, πα, πα… 
Μητροπολίτης:Είναι προτιµότερο να …. 
Νεαρός: Όχι, τίποτα. Μου έγινε µάθηµα. Το πάθηµα έγινε µάθηµα. 
Μητροπολίτης:Ύστερα κοίταξε να δεις όταν το κάνεις κανονιά, έστω και µε απαλό 
τρόπο δεν έχεις την ανάγκη να κάνεις άλλα πράγµατα. 
Νεαρός: Ε, µα φέτος το κάναµε πολλές φορές…. Φέτος πιο πολλές φορές από κάθε 
άλλη χρονιά. 
Μητροπολίτης:Εγώ νόµιζα ότι πέρυσι το είχαµε περισσότερο. 
Νεαρός: Όχι, φέτος πιο πολλές φορές. 
Μητροπολίτης:Σε γάµησα πιο πολλές φορές εφέτος; ∆εν το πιστεύω. 
Νεαρός:Βέβαια, αµέ. Αφού σχεδόν κάθε βδοµάδα. 
Μητροπολίτης:∆εν το πιστεύω. 
Νεαρός:Ενώ πέρυσι, εντάξει, ήταν κάθε 15. 
Μητροπολίτης:Εγώ νοµίζω ότι ήτανε και δύο φορές την εβδοµάδα πέρσι. 
Νεαρός: Από πέρσι ήταν πιο πολλές. Το θυµάµαι. 
Μητροπολίτης:Το θυµάσαι; 
Νεαρός: Βέβαια. Βεβαίως… 
Μητροπολίτης:Έ, ίσως εφέτος είχαµε εξοικειωθεί…. 
Νεαρός: Ακριβώς. 
Μητροπολίτης:Κι ίσως είχες αποβάλει τις αναστολές και το ευχαριστιόσουνα πιο 
πολύ. 
Νεαρός: ακριβώς αλλά την πάτησα µετά 
Μητροπολίτης: ε, ναι κι εγώ το ευχαριστιόµουνα 
Νεαρός: αλλά εγώ……… 
Μητροπολίτης: εσύ είχες το πρόβληµα 
Νεαρός: ………… 
Μητροπολίτης: ε αυτό ακριβώς το σφάλµα σου. Άλλη φορά να ασκείσαι 
Νεαρός : µα δεν το ήξερα. Τώρα που την έπαθα » 
 
∆ιακόπτεται η προβολή της τηλεφωνικής συνοµιλίας στο κάτω µέρος της οθόνης, 
προβάλλεται ο υπότιτλος: «Παπά µου….. µάτωσα» 
 
Κλείνοντας την εκποµπή ο παρουσιαστής αναφέρει τα εξής: «∆εν έχω άλλο χρόνο. 
Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαµε. Ευχαριστώ τους καλεσµένους, ευχαριστώ 
τους συναδέλφους. ∆εν πρόλαβα να δείξω όλα τα  video ένα θα σας πω που θα το 
δούµε την ∆ευτέρα. ∆εν είναι µόνο ότι είχε εραστές ο Παντελεήµων είχε και δύο και 
τρεις και θα ακούσετε και ζήλιες. Ζήλια, µην το µάθει ο ∆ηµήτρης µην το µάθει ο 
Βασίλης και κρυβότανε από τον ένα εραστή στον άλλο. Αυτά όµως τη ∆ευτέρα µε 
άλλα, πολλά, πολλές αποκαλύψεις. ∆ιότι δεν θα σταµατήσουµε µέχρι να πεισθούµε 
ότι οι άγιοι εντός εισαγωγικών Πατέρες θα κάνουν αυτοκάθαρση. Μόνο ένας τρόπος 
υπάρχει: οι Κυρίες της Ιεραρχίας να πάνε στην κουζίνα. Καλή σας µέρα». 
 

Γ. Την 7.2.2005 η εν λόγω εκποµπή προβλήθηκε µε σήµανση «κατάλληλο - 
επιθυµητή η γονική συναίνεση» και εν συνεχεία περί ώραν 22:30 µε τη σήµανση 
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«κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15 ετών» και µε υπότιτλο« Όταν ερεθίζεται ο 
Παντελεήµων». Ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε τα εξής:  
 
«Γι’ αυτό είπα στην αρχή, µόνο αυτό να δούνε εκεί οι άγιοι ρασοφόροι, και οι 81 να 
το δούνε, γιατί, κουδουνίστρες, εγώ το λέω, είναι οι 40. Και τι κουδουνίστρες! 
Κουδουνίστρες! …δεν είναι µόνο οι κουδουνίστρες και οι υποστηρικτές της 
κουδούνας, υπάρχουν και στην θρησκεία µας έντιµοι άνθρωποι....οι συνεργάτες µου 
έχουν λαχάνιασµα όπως ο Παντελεήµονας που σας έχω δείξει και κάνανε λάθος στο 
βίντεο.…η διοίκηση της εκκλησίας κατηγορεί τον δηµοσιογράφο που κάνει τις 
αποκαλύψεις και δεν λέει υπεύθυνοι γι’ αυτό το ρεζιλίκι είναι οι Παντελεήµονες, οι 
Κότες, οι Σάσες, η Φωφώ, η Σουλτάνα του Αιγαίου, η Τάγκα, ο Σόλων κτλ που 
ξέρουµε. ∆ηλαδή µην τρελαθούµε. Μαζέψτε παιδιά τις κουδουνίστρες και θα είµαστε 
µία χαρά. …και µάλιστα ένας είχε σχέσεις µε µητροπολίτη και ίσως γι’ αυτό βγήκε 
και βουλευτής. Σχέσεις στενού τύπου. Και φαίνεται ότι επειδή είναι άγιος αυτός είναι 
και το αυτό του άγιο, και τον έκανε βουλευτή. …καλά να είµαστε και όλες αυτές τις 
µέρες έχουµε και για Κότες, και για Τάγκα, και για µυστικές υπηρεσίες… …οι 
µπαγάσηδες (αναφερόµενος στους Μητροπολίτες) πρέπει να πάνε σε µοναστήρια, σε 
σπηλιές, σε λαγούµια, και να τους σφραγίσουνε κιόλας γιατί µπορεί να περάσει και 
καµιά κατσίκα απ’ έξω……τώρα ξεκινάει το ιερό πορνό. Θα παρακαλέσω να 
αποµακρύνετε τα παιδιά, 15 και άνω, γιατί τώρα ξεκινάει το ιερό πορνό…. Αρχίζει το 
ιερό πορνό µετά το διαφηµιστικό διάλειµµα.» 
 
Επακολούθησε ρεπορτάζ µε υπότιτλο «Απάντηση µε ντοκουµέντα στον 
Αρχιεπίσκοπο» και κατά την διάρκεια του εν λόγω ρεπορτάζ προβλήθηκε 
αποµαγνητοφωνηµένο ηχητικό ντοκουµέντο συνοµιλίας του Μητροπολίτη Αττικής 
µε νεαρό που έχει ως εξής: 
 
«Νεαρός: …εσύ, …ναι. 
Μητροπολίτης Αττικής: Αγάπη µου µ’ έχεις ταλαιπωρήσει. Να µην χαθούµε. Κάνε 
ένα διάλειµµα. 
Νεαρός: Έχω ξεκουραστεί όλο αυτό το διάστηµα. Ούτε µαλακία δεν τραβάω. 
Μητροπολίτης Αττικής: Καλά, κάτσε ξεκουράσου. Πολλές φορές θυµάµαι τις στιγµές 
που περάσαµε µαζί στο κρεβάτι και µε ερεθίζει αυτό. ∆εν µου λες, αυτή τη βδοµάδα 
δεν βλεπόµαστε. 
Νεαρός: Από την άλλη βδοµάδα τουλάχιστον; 
Μητροπολίτης Αττικής: Εσύ µε θυµάσαι καθόλου; 
Νεαρός: Ναι. 
Μητροπολίτης Αττικής: Μ’ αγαπάς; 
Νεαρός: Ναι. 
Μητροπολίτης Αττικής: Κι εγώ. Φιλιά. Καλή δύναµη. 
[… 

Νεαρός: Ναι. 
Μητροπολίτης Αττικής: Θα είναι soft και όχι βίαιο. 
Νεαρός: Ναι. 
Μητροπολίτης Αττικής: Πάντως θα πρέπει να γίνεται. 
Νεαρός: Ε, βέβαια. Χρειάζεται. 
Μητροπολίτης Αττικής: Μετά από τόσο καιρό. 
Νεαρός: Μα είναι και φορές που το έχω ανάγκη. Αλλά τι να κάνω. 
Μητροπολίτης Αττικής: Μην ξανατολµήσεις να βάλεις κερί. 
Νεαρός: …Πα, πα, πα, πα… 
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Μητροπολίτης Αττικής: Είναι προτιµότερο να …. 
Νεαρός: Όχι, τίποτα. Μου έγινε µάθηµα. Το πάθηµα έγινε µάθηµα. 
Μητροπολίτης Αττικής: Ύστερα κοίταξε να δεις όταν το κάνεις κανονιά, έστω και µε 
απαλό τρόπο δεν έχεις την ανάγκη να κάνεις άλλα πράγµατα. 
Νεαρός: Ε, µα φέτος το κάναµε πολλές φορές…. Φέτος πιο πολλές φορές από κάθε 
άλλη χρονιά. 
Μητροπολίτης Αττικής: Εγώ νόµιζα ότι πέρυσι το είχαµε περισσότερο. 
Νεαρός: Όχι, φέτος πιο πολλές φορές. 
Μητροπολίτης Αττικής: Σε γάµησα πιο πολλές φορές εφέτος; ∆εν το πιστεύω. 
Νεαρός:Βέβαια, αµέ. Αφού σχεδόν κάθε βδοµάδα. 
Μητροπολίτης Αττικής:  ∆εν το πιστεύω. 
Νεαρός: Ενώ πέρυσι, εντάξει, ήταν κάθε 15. 
Μητροπολίτης Αττικής: Εγώ νοµίζω ότι ήτανε και δύο φορές την εβδοµάδα πέρσι. 
Νεαρός:Από πέρσι ήταν πιο πολλές. Το θυµάµαι. 
Μητροπολίτης Αττικής: Το θυµάσαι; 
Νεαρός: Βέβαια. Βεβαίως… 
Μητροπολίτης Αττικής: Έ, ίσως εφέτος είχαµε εξοικειωθεί…. 
Νεαρός: Ακριβώς. 
Μητροπολίτης Αττικής: Κι ίσως είχες αποβάλει τις αναστολές και το 
ευχαριστιόσουνα πιο πολύ.… 
…………. 
Νεαρός: Μπορείς να λείψεις καιρό απ΄ τη δουλειά; 
Μητροπολίτης Αττικής: Και δύο. ∆εν έχω πρόβληµα. 
Νεαρός:Σοβαρολογείς; 
Μητροπολίτης Αττικής: Ποιος µε ελέγχει; ∆εν µε ελέγχει κανείς. 
Νεαρός: Εγώ αν είχα ένα µήνα άδεια θα πήγαινα στο Big Brother. 
Μητροπολίτης Αττικής: Εκεί να σε πάρω µαζί µου να έχεις κάθε βράδυ, να κάνεις 
αυτό που θέλεις. Κάθε βράδυ θα γαµιέσαι. 
Νεαρός:Γίνεσαι πρόστυχος. 
Μητροπολίτης Αττικής: ∆εν γίνοµαι πρόστυχος. Και το Χρήστο που’ χα πάρει κάθε 
βράδυ τον γαµούσα. Μέναµε µαζί σ’ ένα διαµέρισµα που µας είχε δώσει… 
………… Στον νιπτήρα έχω εφηµερίδες. Μόνον αν συνηθίσεις να κάνεις εδώ τον 
µπιντέ σου, µόνον έτσι βλέπω υπό αυτές τις συνθήκες να µπορούµε να κάνουµε αυτό 
που θέλουµε. Εάν δεν συνηθίσεις να το κάνεις εδώ, απ’ το σπίτι σου να πας να το 
κάνεις και να’ ρθεις περνάει η ώρα. Ενώ από εκεί φεύγοντας από το γραφείο σου, 
ερχόµενος εδώ, µπορεί να φάµε κιόλας εδώ, να κάνεις αυτό που θέλεις, να σε 
γαµήσω, να κάτσουµε να κοιµηθούµε λίγο και µετά φεύγεις. Μόνον έτσι θα γίνει. 
Έτσι αν το κανονίσεις, µπορούµε να βρισκόµαστε και µια και δυο φορές την 
εβδοµάδα. Οπότε και συ θα ξεθυµαίνεις και εγώ θα ξεθυµαίνω.». 
 
Ο τηλεπαρουσιαστής αναφερόµενος σε δηλώσεις του  Μητροπολίτη Άνθιµου 
ανέφερε τα εξής: «…ποιόν υποστηρίζετε Σεβασµιότατε, τον Παντελεήµονα και αύριο 
την Κότα και το Καλαµπόκι, και µεθαύριο την Τάγκα, και µεθαύριο την Φωφώ, τη 
Σάσα, τη Σουλτάνα του Αιγαίου, αυτούς θα υποστηρίξετε;». Λίγο πιο κάτω, 
αναφερόµενος σε δήλωση του Νοµάρχη Θεσ/νίκης, κ. Ψωµιάδη, ανέφερε τα εξής:« 
…λέω µπορεί να σκέφτηκε και έτσι ο άγιος Νοµάρχης της Θεσ/νίκης. Και για την 
ταµπακέρα δεν µας λέει τίποτα. ∆εν µας λέει τίποτα για την ταµπακέρα. ∆εν µας λέει 
απολύτως τίποτα για τον Παντελεήµονα, γιατί για τον Παντελεήµονα έχουµε µέχρι 
τώρα. Αύριο θα δούµε και κάτι γείτονές του εκεί. Καλαµπόκι, Τάγκα, Φωφώ, 
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Σουλτάνα, Σάσα. Και να δούµε ποιος έκρυψε την Σάσα όταν η κοινή γνώµη είχε 
ξεσηκωθεί και ήθελε να τον πετροβολήσει.» 
Συνεργάτης δηµοσιογράφος: Ποιοι, όχι ποιος. 
Τηλεπαρουσιαστής : Ποιοι, καλά ο ένας λέω… 
Συνεργάτης δηµοσιογράφος: Έχει πολλούς καλούς φίλους. 
Τηλεπαρουσιαστής : Τον έναν λέω που τον βλέπω στις τηλεοράσεις Ράνια και 
τρελαίνοµαι, και µας κάνει ηθική…….∆εν λέω, λέω για έναν… 
Συνεργάτης δηµοσιογράφος: Η Σάσα, η Πάντυ…. 
Τηλεπαρουσιαστής : Η Τοντούλα, η Ντέλλα, ο Τόντος, Τόντος, Τοντούλα. Και πάνε 
τα παιδιά µας εκεί και τους φιλάνε τα χέρια και αυτοί προηγουµένως κάνανε 
πεολειχίες σε παιδάκια. Για να µην αγανακτήσουµε. …όπου ξέρουµε πολύ καλά τι 
γίνεται. Ξέρουµε πολύ καλά. Και θα βγάλουµε ένα ρεπορτάζ της Ράνιας 
Καρατζαφέρη, έναν Αρχιµανδρίτη που τα λέει όλα, τι γίνεται µέσα στις 
εκκλησιαστικές σχολές, «Πήδα µε να σε πηδώ, να ανεβούµε στο χωριό». … Νοµίζετε 
έτσι, ναι, µε σκληρή γλώσσα Μακαριότατε. Μοναδική ευκαιρία για εσάς να γράψετε 
ιστορία, να καθαρίσετε την ιεραρχία από τους πόρνους που προσβάλλουν το 
θρησκευτικό µας αίσθηµα. Και από την µια µεριά, παρούσα, παίξε µε τις κούκλες 
σου, Φωφώ κάτσε κάτω, και από την άλλη άγιε αδελφέ, άγιε αδελφέ. Μα δεν 
ντρεπόµαστε. 
Συνεργάτης δηµοσιογράφος: …υπάρχουν πληροφορίες πολύ βάσιµες ότι ιερέας που 
προΐσταται σε πολύ µεγάλο ναό των Αθηνών, κάνει πιάτσα σε κεντρική λεωφόρο. 
Τηλεπαρουσιαστής :Μην το πεις, µην το λες, φτάνει… 
Συνεργάτης δηµοσιογράφος: Με πακιστανούς. 

 
Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται ο υπότιτλος «Ιερέας κάνει Πιάτσα µε 
Πακιστανούς». 

 
Ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε ακόλουθα: «… αν δεν πει ο άνθρωπος (αναφερόµενος 
στις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου) σκοτεινές δυνάµεις δεν καλύπτεται η Νταίζυ, η 
Ντόροθι, τι θα γίνει; …∆ιότι δεν φτάνει µόνο που είναι Ντόροθι, θέλει να µας πει και 
πως θα µεγαλώσουµε τα παιδιά µας…» 
 
Ακολουθεί ρεπορτάζ µε υπότιτλο, «Όταν ερεθίζεται ο Παντελεήµων» κατά την 
διάρκεια του οποίου προβάλλεται απόσπασµα του αποµαγνητοφωνηµένου ηχητικού 
ντοκουµέντου της συνοµιλίας του Μητροπολίτη Αττικής µε νεαρό. 
«… 
Μητροπολίτης Αττικής: Και τώρα ερεθίστηκες; 
Νεαρός:  Ναι. 
Μητροπολίτης Αττικής: Και τι θα κάνεις; 
Νεαρός:   Τίποτα, εντάξει θα µου περάσει. 
Μητροπολίτης Αττικής: ∆εν κάνεις τηλεφωνικό: 
Νεαρός:   Α, δεν µου αρέσει. 
Μητροπολίτης Αττικής: Πρέπει όµως να βρεθούµε γιατί και εγώ έχω ανάγκη να σε 
γαµήσω κάποια στιγµή όπως το κάναµε το καλοκαίρι. 
Νεαρός:  Να κανονίσουµε την άλλη βδοµάδα. 
… 
Μητροπολίτης Αττικής: …που λες όταν εξοικειώνεται κανείς δεν έχει αναστολές. 
Νεαρός:  Ε όχι βέβαια. 
Μητροπολίτης Αττικής: Και δίνεται ολόκληρα. Ε στην αρχή όσο να’ ναι εσύ είχες 
ορισµένους δισταγµούς. 
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Νεαρός:   ήτανε και… 
Μητροπολίτης Αττικής: Τώρα δεν έχεις τέτοιο πρόβληµα. 
Νεαρός:  Ε, όχι τώρα. 
Μητροπολίτης Αττικής: Ερεθίζεσαι εύκολα; 
Νεαρός:   Ε βέβαια, ερεθίζοµαι και… 

      … 
Μητροπολίτης Αττικής: Έχω µία απορία. ∆εν νιώθεις την ανάγκη έπειτα από τόσο 
καιρό; 
Νεαρός:   Τώρα έτσι που καθόµουνα εδώ στο ράντζο µου ήρθε ξέρεις η διάθεση, 
τρίφτηκα λίγο έτσι, και αυτά, γι’ αυτό σε πήρα. 
Μητροπολίτης Αττικής: Να σου πω κακίες; 
Νεαρός:   Πες µου. 
Μητροπολίτης Αττικής: Αυτά που λες εσύ καµιά φορά. Που λες ότι µόνο όταν θέλω 
να σε γαµήσω επικοινωνώ µαζί σου. 
Νεαρός:  ∆εν έχω άδικο. 
Μητροπολίτης Αττικής: Εγώ τι να πω τώρα, επειδή τρίφτηκες σου’ ρθε η όρεξη για 
τέτοια, µε πήρες τηλέφωνο. ∆εν µπορώ σε αυτό το επίπεδο. ∆εν θα το’ θελα σ’ αυτό 
το επίπεδο µόνο.». 

…] 
Κλείνοντας την εκποµπή ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε τα εξής: «…κυρίες και κύριοι 
πριν κλείσω πρέπει να σας πω ότι αύριο θα έχουµε συγκλονιστικά ντοκουµέντα, 
ηχητικά ντοκουµέντα. Αυτά που είδατε σήµερα πταίσµατα είναι. Εκεί µιλάνε για 
αιµορροΐδες και µατώµατα. ∆ηλαδή χυδαιότητες θα έλεγα. Θα τα δείξω λίγο αργά για 
να έχω βγάλει το σήµα.». 
 
∆. Την 8.2.2005 η εν λόγω εκποµπή προβλήθηκε µε σήµανση «κατάλληλο - 
επιθυµητή η γονική συναίνεση» και εν συνεχεία  µε την σήµανση «κατάλληλο για 
ανηλίκους άνω των 15 ετών». Ο τηλεπαρουσιαστής κάνει την εξής εισαγωγή : «Και 
αρχίζουν οι σηµερινές αποκαλύψεις και έχουµε πάρα πολλές αποκαλύψεις…» Και 
προβάλλονται οι υπότιτλοι «Μπήκαµε στη βίλα των οργίων του Μητροπολίτη 
Αττικής Παντελεήµων», «Νέες κασέτες του Μητροπολίτη Αττικής». 
 
Στη συνέχεια ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε τα εξής: «Και τώρα µετά τον πάταγο 
ζητάνε φίµωση. ∆εν θα την έχουνε. Εµείς θα τα λέµε όλα. Και ας ετοιµαστούν, ας 
ετοιµαστούν για κάποιο «Άγιο» ο οποίος κατέστρεψε µια οικογένεια ενός –αποφεύγω 
να λέω άγιος- καταπληκτικού ιερέα µε 7 µπάι πας, κυνήγησε τα παιδιά του, 
στρατιωτικούς γιατί δεν του κάνανε παράνοµα ρουσφέτια γιατί δεν απήλλαξαν από 
στρατό τον υποψήφιο εραστή του! Θα τα λέω εγώ, και για µια δεύτερη δόση επειδή 
δεν υπέκυψε ο νεαρός µοναχός µε το λίγον… ο ίδιος ιεράρχης πήρε τον ίδιο 
αξιωµατικό πήρε τον ίδιο παπά και ζήτησε να συλληφθεί ως αποφεύγων την 
στράτευση γιατί αρνήθηκε στις ορέξεις του. Όλα αυτά µε ντοκουµέντα Μακαριότατε! 
Και το ξέρετε, από χρόνια,  ήρθε κλαίγοντας ο παπάς, ζήτησε την βοήθεια σας και 
του είπατε δεν µπορώ να σε βοηθήσω, ο οικείος µητροπολίτης, ποιος δηλαδή ο 
Πόρνος! Πήγε ο µοναχός ο ιεροµόναχος έστειλε χαρτιά µε ταχυδροµείο µε courier µε 
σφραγίδες, φωνή βοώντος Μακαριότατε, όπως γνωρίζει η Σύνοδος και για τον 
άλλονε που έφυγε για ανήθικη συµπεριφορά -είναι νωρίς ακόµα τα λέω σεµνά- (και 
κοιτάει το ρολόι του) 10 χρόνια στην Αµερική ξαναγύρισε πίσω ήτανε του κλίµατος 
Χρυσοπηγή και τον κάνατε µητροπολίτη και για να µήπως δεν θυµάστε είναι η κότα 
µε το καλαµπόκι. Βάλτε όση φίµωση θέλετε Μακαριότατε εµείς θέλουµε να σας 
στηρίξουµε αν ξεκαθαρίσετε την ιεραρχία….. Η δεν γνωρίζετε τα όσα 
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αποκαλύπτονται για τον Παντελεήµονα Αττικής και δεν µιλάω για τα ανήθικα, µιλάω 
για τα χρήµατα και για τα οµόλογα. Εσείς δεν στείλατε Μακαριότατε άνθρωπό σας να 
τον δει…. Ο άνθρωπός σας δεν τον ρώτησε για τις κασέτες  γιατί δεν προσφεύγει 
στην ασφάλεια για να αποδειχθεί η πλαστότητα και αυτός απάντησε: «Είσαι καλά 
βρε; αφού είναι αληθινές οι συνοµιλίες σε ποια ασφάλεια να τη στείλω;» 
Τα γνωρίζατε Μακαριότατε όπως γνωρίζατε και για τη βίλα του κυρίου 
Παντελεήµονα στην Κερατέα και µάλιστα εκεί στους διαδρόµους της Συνόδου και 
της ιεραρχίας αποκαλείται Βίλα των Οργίων.». 
 
Στη συνέχεια προβλήθηκε ρεπορτάζ, µε τον υπότιτλο : «Η βίλα των οργίων του 
Παντελεήµονα» όπου ο σταθµός προβάλλει εικόνες από παραθαλάσσια  κατοικία και 
δείχνει πλάνα από όλα τα σηµεία και τους εξωτερικούς χώρους που περιβάλλουν την 
βίλα (τις διάφορες εισόδους, τα µπαλκόνια, την πισίνα κλπ). Ταυτόχρονα ο ρεπόρτερ 
του σταθµού σχολιάζει την πολυτέλεια του οικήµατος και την ύπαρξη πισίνας σε 
τέτοιο σπίτι. Μετά το βίντεο, ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε τα εξής: «Θα ήθελα να 
µου πουν πόσα µέλη µας ιεραρχίας έχουνε περάσει από αυτή τη βίλα να πιούνε καφέ 
να πιούνε ένα ποτό πως και τι βρήκανε; 6µηνη αργία, σου λέει θα κουραστεί ο 
Καρατζαφέρης, 6 µήνες θα ξεχαστεί,  θα ξαναφέρουµε τον αδελφό µας πίσω… τώρα, 
τον αδελφό µας; Την αδελφή µας; ∆εν έχει σηµασία…. γιατί πολλοί µε λένε και 
Αντίχριστο και εγώ λέγω ότι πιστεύω περισσότερο από µας, πιστεύω περισσότερο, 
εγώ κλαίω όταν έρχεται η ώρα µας εκποµπής αλλά η δουλειά µου είναι να τα 
αποκαλύψω πλέον, και για να µας πιέσω επιτέλους, να αφυπνιστούν, να σώσουµε 
αυτό που 2000 χρόνια και έχουµε, την θρησκεία µας, γιατί αυτοί πάνε να την κάνουνε 
εε πως το λένε, τσίρκο! Όχι όλοι, υπάρχουνε και καταπληκτικοί ιεράρχες και αυτοί 
είναι η ελπίδα…». 
 
Ακολούθως προβλήθηκε βίντεο µε τον υπότιτλο: «Συνοµιλία Μητροπολίτη Αττικής 
µε νεαρό». 
«……… 
Μητρ. Αττικής: Πήγες σ’ αυτό το γιατρό, σε κοίταξε για το θέµα των αιµορροΐδων;  
Νεαρός : Πάει καλά 
Μητρ. Αττικής: Εξακολουθείς όµως τη θεραπεία;  
Νεαρός : Ε, βέβαια. 
Μητρ. Αττικής: Τώρα τόσες µέρες που παίρνεις αλοιφές κι αυτά δεν σου έχει… 
Νεαρός: Έχει βελτιωθεί αλλά το πρόβληµα το µεγαλύτερο ήταν εσωτερικό.  
Μητρ. Αττικής: Μέσα; 
Νεαρός: Ναι  
Μητρ. Αττικής: Η µόλυνση αυτή 
Νεαρός : αυτό ναι  
Μητρ. Αττικής: Ε καλά αυτό µε αντιβίωση θα πέρασε. ∆εν µπορεί να παίρνεις ένα 
µήνα αντιβίωση.  
Νεαρός: Όχι, την έχω σταµατήσει 
Μητρ. Αττικής: Ναι ωραία. Να κανονίσεις κανένα µεσηµέρι, να δούµε ποια µέρα, 
αλλά τώρα του Αγίου ∆ηµητρίου είπες είναι Παρασκευή θα πας έξω. Κι έλεγα κι εγώ 
να κατέβω µια µέρα αλλά πότε να ‘ρθω. Παρασκευή είναι 26, Σάββατο 27, το 
Σάββατο το απόγευµα γιορτάζει η Ελευθερώτρια. Ωραία. 
Νεαρός : Τώρα από βδοµάδα θα ‘χετε καθόλου χρόνο. 
Μητρ. Αττικής: Πρέπει να βρεθούµε Να το κοιτάξω κι εγώ να κατέβω. Η ∆έσποινα θ’ 
ανέβουν την Τετάρτη, αύριο οπωσδήποτε. Κάποια µέρα, εκτός αν κι εσύ θα πας 
Παρασκευή βράδυ ή Πέµπτη πρωί, οπότε.  
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Νεαρός: Στο… θα πάω Πέµπτη βράδυ.  
Μητρ. Αττικής: Ε, δεν θα πας να χαιρετίσεις το γιατρό;  
Νεαρός: Θα πάω την Παρασκευή το βράδυ.  
Μητρ. Αττικής: Θα κατέβεις και θα ξανανέβεις; 
Νεαρός: Βέβαια. Γιατί ο πατέρας µου πάει καθηµερινά.  
Μητρ. Αττικής: Α, εποµένως θα σε πάει αυτός να µην ταλαιπωρείσαι εσύ». 
 
Στη συνέχεια ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε τα εξής: « ακόµα παρακάτω θα δούµε 
χειρότερα, µην βιάζεστε µην εκτίθεστε, και οι αιµορροΐδες …. Έβαλα το πιο απαλό 
τώρα, µετά έχει µεγαλύτερο πάθος η αιµορροΐδα έχει και αίµατα µετά….. θα 
φτάσουµε στις κασέτες σοκ εάν µέχρι τώρα έχετε σοκαριστεί µια φορά θα 
σοκαριστείτε πολλαπλάσια και γι’ αυτό άφησα να περάσει, παρόλο που από τις 10:30 
µπορούσα λόγω του σήµατος είπα όσο πιο αργά τόσο καλύτερα!» 
 
Ακολούθησε προβολή βίντεο µε τον υπότιτλο: «Συνοµιλία Μητροπολίτη Αττικής µε 
νεαρό». 
«….. 
Μητροπολίτης Αττικής : Πότε θα βρεθούµε εµείς; 
Νεαρός : Ε, να το κανονίσουµε από βδοµάδα; 
Μητροπολίτης Αττικής: Έχουµε να βρεθούµε τόσο καιρό έ; 
Νεαρός: Ε, µα µε αυτό που έπαθα 
Μητροπολίτης Αττικής: Ε καλά αυτό είναι… πέρασαν τόσοι µήνες ε;  
Νεαρός: Ένας µήνας  
Μητροπολίτης Αττικής: Παραπάνω 
Νεαρός: Όχι αφού γύρω στις 22 µέρες κάνω τη θεραπεία  
Μητροπολίτης Αττικής: Ναι αλλά και πριν δεν είχαµε βρεθεί  
Νεαρός: Είχαµε βρεθεί  
Μητροπολίτης Αττικής: ∆εν είχαµε βρεθεί. Το Σεπτέµβρη τον Οκτώβριο; 
Νεαρός : Φυσικά στις αρχές βρεθήκαµε  
Μητροπολίτης Αττικής: Πού; Αφού…. Τον Οκτώβριο; Αφού είχαµε φύγει, δεν 
είχαµε φύγει απ’το … Είχαµε φύγει αρχές Οκτωβρίου 
Νεαρός: Τέλος του Σεπτέµβρη. Καλά λέω εγώ γύρω στις 23-24 µέρες  
Μητροπολίτης Αττικής: Α, µπορεί γιατί αρχές Οκτωβρίου µου φαίνεται µείναµε 1-2 
µέρες. Αλλά είχαµε επικοινωνία; 
Νεαρός: Αµέ, δεν το θυµάστε, εγώ το θυµάµαι. ∆εν τα ξεχνάω αυτά.  
Μητροπολίτης Αττικής: Συγνώµη. Και µετά έκανες το άλλο και µολύνθηκες;  
Νεαρός: Μετά, τέλος Σεπτεµβρίου κάναµε και µετά έπαθα…. 
Μητροπολίτης Αττικής: Ώστε είναι αρκετός καιρός λοιπόν. Όχι τόσο, νόµιζα ότι είναι 
περισσότερο. ∆ε νιώθεις την ανάγκη; 
Νεαρός: Την ανάγκη τη νιώθω µα τι να κάνω µε αυτό το πρόβληµα; Είναι φορές που 
µε ενοχλεί. Κι εκεί που µ’ενοχλεί τσαπ µου πέφτει.  
Μητροπολίτης Αττικής: Καταλαβαίνω. Καλά σε ενοχλεί µόνο όταν κάµεις. Όταν δεν 
κάµεις δεν….  
Νεαρός: Ε, ναι βέβαια 
Μητροπολίτης Αττικής: Εποµένως όλον αυτό τον καιρό όλο αυτό τον καιρό δεν 
έκαµες; Ε;  
Νεαρός: Όταν πάω τουαλέτα  
Μητροπολίτης Αττικής: Α, καλά όταν έχεις δυσκοιλιότητα. Ε, καλά δεν είναι να 
περάσουν ακόµα µερικές µέρες. ∆ιότι το πρόβληµα είναι όταν βρεθούµε να µπορείς 
να το κάνεις.  
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Νεαρός : Αυτό είναι…  
Μητροπολίτης Αττικής: Κι εσύ µ’ αυτό τον ερεθισµό οπότε θέλεις να ολοκληρώσεις 
και παρασύρεσαι  
Νεαρός: Τώρα πια α παπα θα προσέχω…. ». 
 
Ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε τα εξής: «Θέλω να ρωτήσω τον γιατρό της παρέας µας 
τον κύριο Βαθιώτη αυτό, ας φύγουµε απ’ το σκάνδαλο, µε τις αιµορροΐδες  
(γέλια) µη γελάτε, θέλω να κάνω σοβαρή ερώτηση: µπορούν να µεταφερθούν 
ασθένειες επικίνδυνες; Όχι γιατί δεν είναι, να ακούσουµε και κάτι ιατρικό… Τι λέτε 
τώρα το προφυλακτικό; Κάνουν το σταυρό τους και φεύγουν όλα!... Παρακαλώ, 
παρακαλώ πηγαίνοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα του, σταµάτησε στο πάρκινγκ της 
Εθνικής Οδού και έκανε πεολειχία στον οδηγό του και τον πιάσανε, αυτό δεν σας 
σοκάρει;..» 
 
Ακολούθως προβλήθηκε βίντεο µε υπότιτλο: « Συνοµιλία Αττικής µε νεαρό» η οποία 
στη συνέχεια αλλάζει µε τον υπότιτλο: «Θα είναι Soft και όχι βίαιο». 
 
«…. 
Μητροπολίτης Αττικής: Πρέπει να προσέχεις. Ή θα το κάνεις ή δεν θα το κάνεις  
Νεαρός: Ναι. 
Μητροπολίτης Αττικής: Θα είναι soft και όχι βίαιο. 
Νεαρός: Ναι. 
Μητροπολίτης Αττικής: Πάντως θα πρέπει να γίνεται. 
Νεαρός: Ε, βέβαια. Χρειάζεται. 
Μητροπολίτης Αττικής: Μετά από τόσο καιρό. 
Νεαρός: Μα είναι και φορές που το έχω ανάγκη. Αλλά τι να κάνω. 
Μητροπολίτης Αττικής: Μην ξανατολµήσεις να βάλεις κερί. 
Νεαρός: …Πα, πα, πα, πα… 
Μητροπολίτης Αττικής: Είναι προτιµότερο να …. 
Νεαρός: Όχι, τίποτα. Μου έγινε µάθηµα. Το πάθηµα έγινε µάθηµα. 
Μητροπολίτης Αττικής: Ύστερα κοίταξε να δεις όταν το κάνεις κανονιά, έστω και µε 
απαλό τρόπο δεν έχεις την ανάγκη να κάνεις άλλα πράγµατα. 
Νεαρός: Ε, µα φέτος το κάναµε πολλές φορές…. Φέτος πιο πολλές φορές από κάθε 
άλλη χρονιά. 
Μητροπολίτης Αττικής: Εγώ νόµιζα ότι πέρυσι το είχαµε περισσότερο. 
Νεαρός: Όχι, φέτος πιο πολλές φορές. 
Μητροπολίτης Αττικής: Σε γάµησα πιο πολλές φορές εφέτος; ∆εν το πιστεύω. 
Νεαρός: Βέβαια, αµέ. Αφού σχεδόν κάθε βδοµάδα. 
Μητροπολίτης Αττικής: ∆εν το πιστεύω. 
Νεαρός: Ενώ πέρυσι, εντάξει, ήταν κάθε 15. 
Μητροπολίτης Αττικής: Εγώ νοµίζω ότι ήτανε και δύο φορές την εβδοµάδα πέρσι. 
Νεαρός: Από πέρσι ήταν πιο πολλές. Το θυµάµαι. 
Μητροπολίτης Αττικής: Το θυµάσαι; 
Νεαρός: Βέβαια. Βεβαίως… 
Μητροπολίτης Αττικής: Έ, ίσως εφέτος είχαµε εξοικειωθεί…. 
Νεαρός: Ακριβώς. 
Μητροπολίτης Αττικής: Κι ίσως είχες αποβάλει τις αναστολές και το 
ευχαριστιόσουνα πιο πολύ. 
Νεαρός: Ακριβώς. Αλλά την πάτησα µετά  
Μητροπολίτης Αττικής: Ε ναι κι εγώ το ευχαριστιόµουν.  
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Νεαρός: Αλλά εγώ… 
Μητροπολίτης Αττικής: Εσύ είχες το πρόβληµα…. 
Νεαρός: ….. 
Μητροπολίτης Αττικής: Ε, αυτό ακριβώς το σφάλµα σου. Άλλη φορά να ασκείσαι.  
Νεαρός: Μα δεν το ‘ξερα. Τώρα που την έπαθα.». 
 
Συνεχίζεται η συζήτηση µε αφορµή το βίντεο προκειµένου να σχολιάσουν οι 
καλεσµένοι το ντοκουµέντο. Ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε: Πατέρα Μάξιµε, εγώ θα 
σας πάω στην πραγµατικότητα! και ζητώ συγνώµη απ’ όλους τους προσκεκληµένους 
και τους τηλεθεατές. Αυτά τα σύµβολα τα ιερά που µεγαλώσαµε και πεθαίνουµε µ’ 
αυτά, και να τα βάζει στο στόµα του να τα πιάνει στο χέρι του, αυτός που κάνει 
πεολειχία! Και δεν αγανακτείτε!  
Πατήρ Μάξιµος : Ποιος δεν αγανακτεί; Αλλά µην µπερδεύουµε τα πράγµατα!  
Τηλεπαρουσιαστής: Τι να µπερδεύουµε; Ποιος µπερδεύεται; Εγώ την κάνω την 
πεολειχία για να µπερδεύοµαι; … 
 
Σε επόµενο σηµείο ο παρουσιαστής διαβάζει ένα έγγραφο το οποίο υποστηρίζει ότι 
είναι δελτίο τύπου που εξέδωσε η Μητρόπολη Γλυφάδας την 6η Μαΐου 2004.   
«Ακούστε, ακούστε σας παρακαλώ, φέρτε και τα γυαλάκια, α παπα µου τα  ‘βγαλε τα 
µάτια ο Παντελεήµονας! (γέλια) ακούστε, αγαπάτε αλλήλους, και εδώ να µου πείτε… 
Ιερά Μητρόπολης Γλυφάδας, ∆ελτίο Τύπου, η εξέλιξη, έχουµε και δελτίο τύπου, 
όπως το είπατε.. (έτος;) Πρόσφατο… ααα 6/5/2004. (διαβάζει το κείµενο: Τον τρόπο 
µε τον οποίον εκφράστηκε ο Μητροπολίτης Ζακύνθου κύριος Χρυσόστοµος στην 
έκτακτη ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 26 Απριλίου, απευθυνόµενος 
προς τον Μητροπολίτη Γλυφάδας, δεν προτιθέµεθα να τον σχολιάσουµε, δεδοµένου 
ότι ο χώρος των Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου είναι χώρος Ιερός.)  Τακ, τραβήξαµε 
τον κάναµε Ιερό κι αυτόνανε αµέσως. Επειδή κάθισαν οι δεσποτάδες τον κάναµε 
ιερό! 
Πατήρ Μάξιµος: Να µην συγχέετε τους θεσµούς µ’ αυτό  
Παρουσιαστής: Παρακαλώ αφήστε…  
Πατήρ Μάξιµος : Σας παρακαλώ δεν είναι Ιερός ο χώρος της Ιεράς Συνόδου, µα τι 
λέτε τώρα;  
Παρουσιαστής : Ανάλογα µε το ποιοι πισινοί κάθονται!  
Πατήρ Μάξιµος : Τι ανάλογα δεν έχει σηµασία όποιοι και να κάθονται! Είναι 
Αρχιερείς και όταν είναι αρχιερεύς….  
Παρουσιαστής: Ααα τι λέτε! Τι λέτε επειδή είναι αρχιερέας!  
Πατήρ Μάξιµος: Βεβαίως, είναι αρχιερέας και είναι εις τόπον και εις τύπον Χριστού 
έτσι; Ό ‘τι και να ‘ναι αυτός. Μπορεί να ‘ναι ανάξιος, µπορεί να ‘ναι ανήθικος αλλά 
δεν παύει να ‘ναι αρχιερέας. 
Παρουσιαστής: Ωραία Κι επειδή είναι αρχιερέας; Ακούστε, ακούστε, ακούστε για τον 
ιερό χώρο που λέτε! 
Πατήρ Μάξιµος : Όχι είναι Ιερός Χώρος, τι ν’ ακούσω, ό ‘τι και να πείτε είναι…. 
Παρουσιαστής : Είπατε την άποψή σας. (και συνεχίζει την ανάγνωση του κειµένου: 
Γίναµε µάρτυρες της υποτροπής της αήθους επιθέσεως του Μητροπολίτη Ζακύνθου –
στον ιερό χώρο τώρα µιλάµε έτσι;- µε τη δηµοσία επιβεβαίωση της αυτής φράσεως 
σε τηλεοπτική εκποµπή και της οποίας το περιεχόµενον ήτο: Πάψε εσύ να µιλάς και 
πήγαινε να παίξεις µε τις κούκλες σου! Και παρά την απογοήτευση και την πικρία και 
τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά…)  Επειδή ο πατήρ Μάξιµος µίλησε για Ιερό 
Χώρο και θέλω να πω και το ξέρετε κι εσείς κύριε Ελευθεριάδη, και το ξέρει και ο 
παπά Σταύρος και θέλω να πιστεύω ότι το ξέρει και ο πατέρας Μάξιµος, όταν 
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προσφωνούνται στον Ιερό τόπο µε γυναικεία ονόµατα, όταν φωνάζει ο µακαριότατος 
από πάνω ένα όνοµα ιεράρχη και λέει «Παρούσα!»  
 
Στο σηµείο αυτό ο υπότιτλος που µέχρι εκείνη την ώρα ήταν : «Μην ξανατολµήσεις 
να βάλεις κερί» γίνεται: «Παίξε µε τις κουκλίτσες σου αγαπητή µου…» 
 
Ο πατήρ Μάξιµος επεµβαίνει για να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία µε ονόµατα και ο 
παρουσιαστής δηλώνει ότι αποδεικτικό έγγραφο είναι αυτό που µόλις διάβασε και 
λέει : Αυτό, αυτό! Παίξε µε τις κούκλες σου αγαπητή µου! Παίξε µε τις κουκλίτσες 
σου! Στον ιερό χώρο µέσα!  
Ο διάλογος γίνεται πιο έντονος και στη συνέχεια ο τηλεπαρουσιαστής εκνευρισµένος 
φωνάζει : Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ βάλτε µου µια αιµορροΐδες! Βάλε µου µια 
αιµορροΐδες!  
 
Προβάλλεται βίντεο µε συνοµιλία και τον υπότιτλο : «Συνοµιλία Μητροπολίτη 
Αττικής µε νεαρό» 
«… 
Μητροπολίτης Αττικής: Εγώ είχα την εντύπωση ότι πέρσι ήµασταν πιο συχνοί. ∆ιότι 
ήτανε κι οι πρώτες επαφές και στις πρώτες είναι πιο, πώς να το πει κανείς, πιο…  
Νεαρός: Όχι σε µένα συµβαίνει το αντίθετο. Όταν εξοικειώνοµαι….  
Μητροπολίτης Αττικής: ∆ίνεσαι. 
Νεαρός: Ναι τότε. Εγώ φέτος το ευχαριστήθηκα πολύ περισσότερο.  
Μητροπολίτης Αττικής: Κι εγώ  
Νεαρός: Πολύ περισσότερο  
Μητροπολίτης Αττικής: Ωραία ήτανε. Αλλά πρέπει να ξανακάνουµε τώρα γιατί 
έχουµε τόσο καιρό… 
ΝΕΑΡΟΣ : Βέβαια και θα το ξανακάνουµε.. 
Μητροπολίτης Αττικής: Τι; 
Νεαρός: …. 
Μητροπολίτης Αττικής: Όχι βέβαια. ∆εν τρελάθηκα…. Αν µε πάρει χαµπάρι 
∆ηµήτρης θα µε κυνηγήσει µετά. ΘΑ µου πει µην ξανάρθεις άµα κάνεις κάτι τέτοιο.  
Νεαρός: Καλά ναι, αλλά πρέπει κι εσύ να ‘χεις τον ερωτικό σου σύντροφο.  
Μητροπολίτης Αττικής: Ε, ναι  
Νεαρός: Ε βέβαια. Είναι ανθρώπινη ανάγκη 
Μητροπολίτης Αττικής: Ε, τι να κάνουµε, είναι. 
Νεαρός : Ωραία ήτανε. Όταν εξοικειώνεσαι δίνεσαι ολοκληρωτικά  
Μητροπολίτης Αττικής: Ε, βέβαια. Έχω αφήσει και αναµµένο το φως µέσα στο 
µπάνιο. Μισό λεπτό, µισό λεπτό µην κλείσεις. Έτσι που λες, πήγα το ‘κλεισα γιατί το 
είχα αφήσει αναµµένο από το µεσηµέρι και πήγα το ‘κλεισα γιατί θα καούν οι 
λάµπες. Που λες όταν εξοικειώνεται κανείς δεν έχει αναστολές.  
Νεαρός: Ε όχι βέβαια.  
Μητροπολίτης Αττικής: Και δίνεσαι ολοκληρωτικά. Ενώ στην αρχή εσύ είχες 
ορισµένους δισταγµούς.  
Νεαρός : Ήτανε και…. 
Μητροπολίτης Αττικής: Τώρα δεν έχεις τέτοιο πρόβληµα . 
Νεαρός: Ε όχι τώρα. 
Μητροπολίτης Αττικής: Ερεθίζεσαι εύκολα;  
Νεαρός: Ε βέβαια ερεθίζοµαι και…. 

…] 
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Ο υπότιτλος αλλάζει πάλι «Παίξε µε τις κουκλίτσες σου αγαπητή µου…») και ο 
τηλεπαρουσιαστής λέει: …. είναι πολλά τα βίντεο γιατί ο Παντελεήµων αλλάζει τους 
εραστές σαν τα πουκάµισα! » 
 
Ε. Την 9.2.2005 η εν λόγω εκποµπή προβλήθηκε µε σήµανση «κατάλληλο - 
επιθυµητή η γονική συναίνεση» και εν συνεχεία από 03:00 ώρα µε την σήµανση 
«κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 15 ετών». Προβλήθηκε η εκποµπή της 
προηγουµένης ηµέρας και στη συνέχεια ο τηλεπαρουσιαστής αναφέρθηκε στη δίωξη 
του Αρχιµανδρίτη Ιακώβου Γιοσάκη και επακολούθησε συζήτηση µε τους 
προσκεκληµένους µε τον υπότιτλο «Σόδοµα και Γόµορρα στις εκκλησιαστικές 
σχολές» και εν συνεχεία µε υπότιτλο « Πρώην Αρχιµανδρίτης  :Ήθελαν να µε γ…..». 
 
ΣΤ. Την 10.2.2005 η εν λόγω εκποµπή προβλήθηκε µε σήµανση «Κατάλληλο – 
απαραίτητη η γονική συναίνεση» και εν  συνεχεία µε τη σήµανση «κατάλληλο για 
ανηλίκους άνω των 15 ετών», µε υπότιτλο «Σχεδίαζαν να δολοφονήσουν τον 
Πατριάρχη Ειρηναίο» και εν συνεχεία µε τον υπότιτλο «Ο δεσπότης µε το τάνγκα». Ο 
τηλεπαρουσιαστής κάνει την εξής εισαγωγή: «….. τέλειωσε το µοντάζ σε λίγο 
αρχίζουµε τον ∆εσπότη µε την τάγκα, µε το τάγκα, πω πω πω πολύ πράγµα……. ∆εν 
βγήκε το σήµα ακατάλληλο για ανηλίκους, σε λίγο που θ’ αρχίσει η τάγκα, τάγκα, 
τάγκα, τα παιδιά να πάνε για ύπνο παρακαλώ, γιατί …….. πράξεις δεσποτικές και 
άγιες είναι, δεν παύει όµως να σοκάρουν.……. παρακαλώ, παρακαλώ, τάγκα, τάγκα, 
τάγκα, δεσπότης µε τάγκα, µε ζαρτιέρες, έλα κόσµε, αχ Παναγία µου, ο Θεός να µας 
συγχωρέσει». 
Στο κάτω µέρος της οθόνης προβλήθηκε ο υπότιτλος «Ο ∆εσπότης µε το τάγκα». 
 
Επακολούθησε συζήτηση του τηλεπαρουσιαστή και της συνεργάτιδός του, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
Συνεργάτης: είναι η ιστορία του Μητροπολίτη Τάνγκα, ε……. 
Τηλεπαρουσιαστής: ο Μητροπολίτης Τάνγκα; 
Συνεργάτης: είναι ο Μητροπολίτης ∆ιδυµοτείχου, Ορεστιάδος και Συοφλίου, ο 
εκλεκτός κ. Νικηφόρος, ο οποίος δικαίως λέγεται Νικηφόρος γιατί κατακτά νίκες απ’ 
ό,τι  φαίνεται τουλάχιστον µέχρι σήµερα. 
Συνεργάτης: εδώ υπάρχει αίµα, σπέρµα κλπ. στην ιστορία αυτή θα δείτε……. Το 
πρώτο video έχει να κάνει µ’ έναν άνθρωπο που ήθελε να γίνει καλόγερος, ήταν νέος 
ζούσε στο εξωτερικό και εκκρεµούσε η στρατιωτική του θητεία, να ξεκινήσουµε απ’ 
αυτό να καταλάβουµε πως εξελίσσεται στη συνέχεια  
Τηλεπαρουσιαστής: να ξεκινήσουµε απ’ αυτό το video, για την τάνγκα του δεσπότη, 
τάνγκα, τάνγκα, ……… αυτό που µας ενδιαφέρει είναι ότι και οι 3 αυτοί άνθρωποι 
επιβεβαιώνουν το ποιόν του Τανγκανίκα…… 
Συνεργάτης: ή αλλιώς τινγκιτάγκας……….. 
Τηλεπαρουσιαστής: το video, παρακαλώ 
Συνεργάτης: τους ισχυρισµούς του πρώην καλόγερου µου τους επιβεβαίωσε ο 
στρατιωτικός . 
 
Ακολούθησε απόσπασµα της τηλεφωνικής συνοµιλίας του στρατιωτικού µε την 
συνεργάτιδα του τηλεπαρουσιαστή: 
 
«Ταγµατάρχης : ……. Μετά από 2-3 χρόνια διαβάζω στον Αδέσµευτο Τύπο την 
ιστορία αυτού του µοναχού, η οποία σε ό,τι αφορούσε αυτό το θέµα ήταν όπως τα 
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περιέγραφε. Ότι δηλαδή άρχισε κάποια στιγµή όταν να µην ενδίδει στις ερωτικές 
τέτοιες του Μητροπολίτη να τον πιέζει δι’ άλλων οδών και δη του στρατού. 
Καταλάβατε τι εννοώ; Εν τω µεταξύ αυτόν τον καλόγερο τον άνθρωπο, εγώ δεν τον 
ξέρω ακόµη και κείνη την ηµέρα θυµάµαι που πήρε ο ∆εσπότης και του λέω: «Μα 
Σεβασµιότατε τον έχετε χειροτονήσει καλόγερο» και µου λέει: «Άσε ρε, καλόγερο, µε 
3 πάτερ ηµών θα τον ξεκάνω». Ακούτε; 
Συνεργάτης:Ακούω……… 
Ταγµατάρχης : του λέω «Τι 3 πάτερ ηµών, πλάκα µου κάνετε;» Εγώ από µικρός είµαι 
µαθηµένος στην Εκκλησία δεν ξέρω µε πάτερ ηµών να ξεγίνεται ο άλλος από 
καλόγερος». 
 
Ο τηλεπαρουσιαστής ανέφερε χαρακτηριστικά: Σεβασµιότατε την ευλογία σας αλλά 
από µακριά, από µακριά, σας παρακαλώ 
Συνεργάτης: Να πούµε Σπύρο ότι δεν αρχίσαµε ακόµη –ταυτόχρονα προβάλλεται η 
λεζάντα «∆εσπότης Α- τάνγκα και επιτόπου» …… αυτά είναι µια πρόγευση 
Τηλεπαρουσιαστής : εγώ λέω να περάσουµε στο άλλο video που είναι απόπειρα 
εισαγωγής……..η Σάσα, η Φωφώ, η Ντόροθυ, ο Ντόντος, η Ντοντούλα, η Σουλτάνα 
του Αιγαίου…..βάλε τώρα που γυρίζει…….πισωγλέντηδες 
Συνεργάτης: εδώ σ’ αυτό το βίντεο, από δω αρχίζει το πέσιµο, το χαΐδεµα και θα 
δούµε και τις στενές σχέσεις του ∆ιδυµοτείχου µε τον Ζακύνθου. 
 
Στη συνέχεια προβλήθηκε  ο υπότιτλος: «∆εσπότης α- τάνγκα και επιτόπου» ενώ στη 
συνέχεια προβάλλεται άλλος υπότιτλος «Αυτοκτόνησε για να µην τον βιάσουν στο 
Άγιο Όρος» 
 
Προβλήθηκε και πάλι το βίντεο µε την δηµοσιογράφο να λέει: «Θύµα του 
Σεβασµιότατου δεν ήταν µόνο ο καλόγερος αλλά κι ένας έντιµος κι αγνός ιερέας. Ο 
πατέρας του στρατιωτικού από τον οποίο ο Μητροπολίτης ζήτησε την τακτοποίηση 
του τότε υποψήφιου καλόγερου.  
 
Ο τηλεπαρουσιαστής αναφέρει: «Απευθύνοµαι στην 3µελή επιτροπή των Ιεραρχών -
και παράλληλα προβάλλεται ο υπότιτλος « Ο Τάνγκας πήγε να ……..πεθάνει ιερέα»- 
που κάνει τις έρευνες για την κάθαρση, απευθύνοµαι στον Μακαριώτατο 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. κ. Χριστόδουλο…….για να γεννηθείς, 
πρέπει να πληρώσεις και για να παντρευτείς πρέπει να πληρώσεις ποιους; Τους 
τάνγκα. Το βίντεο… 
 
Προβάλλεται και πάλι το βίντεο και παράλληλα βγαίνει ο υπότιτλος « Ο Τάνγκας 
πήγε να ……..πεθάνει ιερέα». Στο βίντεο παρουσιάζεται η τηλεφωνική συνοµιλία του 
ιερέα µε την συνεργάτιδα του τηλεπαρουσιαστή. Ο ιερέας αναφέρεται στις ύβρεις του 
Μητροπολίτη προς το πρόσωπό του και στη συνέχεια φαίνεται στην οθόνη η 
απαντητική επιστολή του Αρχιεπισκόπου στην έγγραφη καταγγελία που είχε 
αποστείλει ο ιερέας στον Αρχιεπίσκοπο σχετικά µε τις ύβρεις του Μητροπολίτη. 
 
Ακολουθεί εκ νέου απόσπασµα της τηλεφωνικής συνοµιλίας του ιερέα µε την 
συνεργάτιδα του τηλεπαρουσιαστή. 
 
Συνεργάτης: ξέρετε γι’ αυτόν τον άνθρωπο ακούγονται και πάρα πολλά πράγµατα 
άλλα 
Ιερέας: πολλά 
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Συνεργάτης: για σχέσεις µε νεαρούς 
Ιερέας: µα αυτό ακριβώς. Κι εγώ ακούω, αλλά δε µπορώ να το αποδείξω. Και τώρα 
συνεχίζει 
Συνεργάτης: συνεχίζει ακόµη 
Ιερέας: κάποιος πρέπει να τον παρακολουθήσει. ∆εν είµαι σε θέση να τον 
παρακολουθήσω, καταλάβατε; 
 
Επιπλέον πρέπει να εκτεθούν τα εξής: 
 

Το ΕΣΡ είχε εκζητήσει από τον τηλεοπτικό σταθµό µαγνητοταινίες των ως 
άνω εκποµπών και ο τηλεοπτικός σταθµός µε το από 18.2.2005 έγγραφό του 
απέστειλε µαγνητοταινίες άνευ ήχου και µε παροχή πολύ κακής εικόνος. Η αποστολή 
αυτών των µαγνητοταινιών δεν συνιστά εκπλήρωση της υποχρεώσεως του 
τηλεοπτικού σταθµού να αποστείλει µαγνητοταινίες µε τις ως άνω εκποµπές στην 
τελική τους µορφή.  

Πρόκειται περί υποβαθµισµένων εκποµπών, µε επαναλήψεις 
σκανδαλοθηρικών διαλόγων, απαξιωτικούς υποτίτλους και  προσέγγιση των θιγέντων 
ζητηµάτων κατά τρόπο  που δεν ανταποκρίνεται στην επιβαλλοµένη σοβαρότητα. Οι 
επαναλήψεις,   οι απρεπείς χαρακτηρισµοί και οι γενικεύσεις έγιναν για λόγους 
αύξησης της τηλεθέασης. Εξάλλου η αναπαράσταση της συνοµιλίας του 
Μητροπολίτου Αττικής µετά νεαρού ανδρός έγινε κατ’ επανάληψη και κατά τρόπο 
που συνιστά δραµατοποίηση. Αναµφιβόλως πρόκειται περί παρανόµου παρεµβάσεως 
στην ιδιωτική ζωή του Μητροπολίτου Αττικής, η οποία, όπως η ιδιωτική ζωή κάθε 
προσώπου, ανεξαρτήτως της θέσεως αυτού, είναι απαραβίαστη. Η υπό του  
τηλεοπτικού σταθµού επίκληση του εκ του άρθρου 5 Α του Συντάγµατος 
δικαιώµατος των πολιτών προς πληροφόρηση είναι προσχηµατική. Τούτο δε διότι η 
πληροφόρηση του κοινού µπορούσε να γίνει µε έκθεση των γεγονότων, άνευ 
αναπαραστάσεως, δραµατοποιήσεως και επαναλήψεως αυτών. (Ι. Καράκωστας: «Το 
δίκαιο των ΜΜΕ» έκδοση 2003, σελ 185).  

Η επί έξι συνεχόµενες εργάσιµες ηµέρες προβολή των  ως άνω εκποµπών µε 
πρόσχηµα την ενηµέρωση των πολιτών συνιστά σκανδαλοθηρική προσέγγιση της 
επικαιρότητας, η οποία ασφαλώς µπορεί να επιφέρει σοβαρή βλάβη στην ηθική και 
πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων.  

Όλες οι ως άνω εκποµπές έπρεπε να προβληθούν µε τη σήµανση 
«ακατάλληλο για ανηλίκους» και η προβολή τµηµάτων αυτών µε τη σήµανση 
«κατάλληλο – επιθυµητή η γονική συναίνεση» ή «κατάλληλο για ανηλίκους άνω των 
15 ετών» είναι παράνοµη.  
 
Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η 
κύρωση του προστίµου. 
 
 
Μειοψήφησε το µέλος Νέστωρ Κουράκης, κατά τον οποίον δεν θα έπρεπε να 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό καµιά κύρωση, διότι η ιδιωτική ζωή Μητροπολίτη 
ο οποίος τέθηκε ήδη σε εξάµηνη αργία, για τις ως άνω δραστηριότητές του, 
ενδιαφέρει πλήρως το κοινό, η δε προβολή πτυχών της ζωής του, έστω και µε 
δραµατοποιηµένο τρόπο, βοηθά την κάθαρση της Εκκλησίας από ιεράρχες που, όπως 
πιθανολογείται, έχουν παραβεί τον εκκλησιαστικό τους όρκο, ιδίως µάλιστα όταν 
πρόκειται για υποθέσεις που είδαν το φως της δηµοσιότητος το έτος 2001, χωρίς 
έκτοτε οι αρµόδιες αρχές να αντιδράσουν αποτελεσµατικά.  
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Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 0,7-1% % µεριδίου τηλεθέασης που 
συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η παράβαση, της εξ 
86.763,05 ευρώ  αξίας του µεριδίου αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1.1.2003-30.4.2003 που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθµός, του 
εκ 2.864.925,20 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις  115/3.12.2002, 169/4.2.2003, 295/10.6.2003, 79/30.3.2004, 80/30.3.2004, 
81/30.3.2004, 244/27.7.2004, 338/9.11.2004, 346/16.11.2004 διάφορες κυρώσεις 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 250.000 ευρώ. 
 
Μειοψήφησαν εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας και η Εύη ∆εµίρη, κατά τους 
οποίους θα έπρεπε το πρόστιµο να καθοριστεί στο ποσό των 450.000 ευρώ. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 

Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
 

Επιβάλλει στην εταιρεία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. 
(EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3 τη 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 250.000 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  ΕΧCOM A.E  που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό 
Τσαλαβούτα 9,  µε ΑΦΜ 094316866, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Ηλία Γεωργουλέα του Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών, στην οδό ∆ηµ. 
Αιγηνίτου 8, µε ΑΦΜ 109830193, ∆.Ο.Υ. Ε΄ Αθηνών, νοµίµου εκπροσώπου 
της εταιρείας. 

 
 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 1η Μαρτίου 2005. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
           
 
 
 
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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