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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 105/15.3.2011

Σήμερα ημέρα Τρίτη 15 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ
Ιωάννης Λασκαρίδης, η
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου και τα μέλη Εύη Δεμίρη, Γιάννης
Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης, Κωνσταντίνος Αποστολάς,
Γεώργιος Στεφανάκης.
Α. Iστορικό-Νομική θεμελίωση
1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με την υπό της
εταιρείας με την επωνυμία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ
Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό
τίτλο EXTRA CHANNEL-3, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 10η Μαρτίου 2011.
3. Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγματος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η
τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους. Ο 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 16 παρ. 3 του Π.Δ/τος 77/2003 κατά το οποίο κατά τη μετάδοση
διαδηλώσεων, ταραχών και προεκλογικών συγκεντρώσεων δεν επιτρέπονται
σκηνοθετικά τεχνάσματα που επιδιώκουν την παραπλάνηση και δεν πρέπει να
προβάλλονται τυχόν εμπρηστικά συνθήματα ή να προτρέπεται η συμμετοχή σε
ταραχές ή άλλες παράνομες ενέργειες.

1

ΑΔΑ: 4Α18ΙΜΕ-Π

ΙΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. ε του Ν.1730/1987 κατά το οποίο οι ραδιοτηλεοπτικές
εκπομπές διέπονται από την αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και του
ιδιωτικού βίου του ατόμου.
ΙV. Το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. Γ του Π.Δ/τος 77/2003, το οποίο προβλέπει για τα άτομα
που συμμετέχουν ή αναφέρονται σε εκπομπές ότι πρέπει να γίνονται σεβαστά η
ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, η επαγγελματική τους δραστηριότητα και το
δικαίωμα έκφρασής τους.
V. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του
εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το
διακριτικό τίτλο EXTRA CHANNEL-3, του υποβληθέντος υπομνήματος και της
παρακολουθήσεως από μαγνητοταινία της εκπομπής «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ»
στις 24.2.2011, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Σήμανση: 2ης κατηγορίας, κατάλληλο, επιθυμητή η γονική συναίνεση
1ο μέρος Πριν την έναρξη της εκπομπής, μεταδίδονται σε τίτλους τα θέματα αυτής.
Στο πρώτο θέμα προβάλλονται πλάνα συγκεντρωμένου πλήθους. Η ένδειξη στο κάτω
μέρος της οθόνης είναι: 1500 ΑΤΟΜΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΚΗ
Σπηκάζ: «Εκατοντάδες πολίτες στον αγώνα κατά της διαφθοράς. 1500 άτομα έξω από
το σπίτι του Άκη Τσοχατζόπουλου σήμερα το απόγευμα. Πρωτοφανής ανταπόκριση
στο κάλεσμα του Αποκαλυπτικού Δελτίου για ειρηνικό συλλαλητήριο κατά της
διαφθοράς. “Άκη γερά, φέρε τα λεφτά” και “Κάτω οι κλέφτες πολιτικοί” τα
συνθήματα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Χαμός από την αγανάκτηση του κόσμου
παρά την καταρρακτώδη βροχή. Χωρίς προβλήματα το συλλαλητήριο παρά την
παρουσία δύο διμοιριών των ματ… Αθέατα γεγονότα της αντίδρασης των πολιτών».
Στις 0:02΄:17΄΄ (ένδειξη DVD) προβάλλεται σε όλη την οθόνη καρτέλα με τη
φωτογραφία του κ. Σημίτη και τα εξής: «Την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 16:00 μ.μ.
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Κώστα Σημίτη στην οδό
Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι».
Διάρκεια: 15 δευτερόλεπτα
Η ίδια πρόσκληση προβάλλεται φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπή.
Ενδείξεις DVD: 1ο μέρος: 0:08΄:45΄΄, 0:11΄:11΄΄, 0:16΄:22΄΄, 0:18΄:42΄΄, 0:43΄:00΄΄
2ο μέρος: 0:04΄:38΄΄, 0:08΄:52΄΄ , 0:13΄:25΄΄, 0:28΄:16΄΄
Γ. Παπαγιάννης: …να το επικοινωνήσουμε δυνατά. Πέμπτη δεν έχουμε σήμερα; Δεν
προλάβαμε… Εχθές είχαμε απεργία τα μέλη της ΕΣΗΕΑ… Παρόλα αυτά μαζεύτηκε
πάρα πολύς κόσμος και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα
παραπάνω, ούτε πολιτικοί ούτε κόμματα είμαστε ούτε καπελώνουμε συλλαλητήρια…
(Στη δεξιά πλευρά της οθόνης εμφανίζεται η παραπάνω «πρόσκληση» με τη
φωτογραφία του κ. Σημίτη)
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 16:00
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. Παπαγιάννης: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους στην ειρηνική,
πάντα ειρηνική θα είναι εκτός αν υπάρχουν προβοκάτσιες, για αυτό θέλει προσοχή…
στο ειρηνικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας έξω από την οικία του κυρίου Άκη
Τσοχατζόπουλου. Πάρα πολύς κόσμος. Ήμασταν κι εμείς εκεί παρά την
καταρρακτώδη βροχή και παρά το γεγονός ότι το διαφημίσαμε μόνο μία ημέρα. Μας
περίμεναν με άγριες διαθέσεις δύο διμοιρίες των ματ αλλά όλοι οι άνθρωποι αυτοί,
άνθρωποι του μόχθου, άνθρωποι της καθημερινής… της διπλανής πόρτας, άνθρωποι
της καθημερινότητας, οικογενειάρχες, νέοι, μεγαλύτεροι, πολύ πιο μεγάλοι έδωσαν
το παρών και που να δείτε τι θα γίνει την άλλη Πέμπτη. Ειρηνική διαμαρτυρία με
συνθήματα αφού δεν μπορεί να κάνει η αντιπολίτευση, μπορούμε να δείξουμε εμείς
τη δύναμη μας ως πολίτες, ως κοινωνία για όλα αυτά τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί
κατά καιρούς στον τύπο.
210-5791098 και 099. Θα ακούσουμε τηλεθεατές και τηλεθεάτριες σήμερα στο
αποκαλυπτικό δελτίο. 210 – 5791199 το φαξ του τηλεοπτικού σταθμού,
apokaliptikodeltio@yahoo.gr και βέβαια www.extra3.tv για τις τηλεθεάτριες και τους
τηλεθεατές που μας παρακολουθούνε σε ζωντανή σύνδεση. Πριν πάμε στο βίντεο που
έχει ετοιμάσει η Νατάσσα Βαρελά και σε άλλα βίντεο από τη σημερινή ημέρα, το
σημερινό απόγευμα κάτω από την καταρρακτώδη βροχή… Ένα μεγάλο ευχαριστώ
στον κόσμο… Πάμε γρήγορα-γρήγορα να πούμε την καλησπέρα μας στην Τάνια
Ιακωβίδου… Τάνια, καλησπέρα…
Τ. Ιακωβίδου: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους…
Γ. Παπαγιάννης: Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον Αντώνη τον Βλονάκη…
Α. Βλονάκης: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους…
Γ. Παπαγιάννης: Να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Δημήτρη Μουστακάτο,
δικηγόρο, υποψήφιο πρόεδρο για το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας… καλησπέρα
και καλή επιτυχία κύριε Μουστακάτο…
Δ. Μουστακάτος: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ…
Γ. Παπαγιάννης: Και να πούμε την καλησπέρα μας σε έναν άλλο ήρωα της
καθημερινότητας που είναι μακριά από κόμματα, μακριά από πολιτικές οργανώσεις,
μακριά από οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θα θεωρηθεί καπέλωμα μιας τέτοιας
προσπάθειας, τον κύριο Δημήτρη Κολλάτο. Κύριε Κολλάτο, καλησπέρα.
Δ. Κολλάτος: Καλησπέρα.
Γ. Παπαγιάννης: Λοιπόν… Δείτε με προσοχή το πρώτο βίντεο και θα καταλάβετε
πολλά. Είμαστε έτοιμοι; Παρακαλώ…
Προβάλλεται βίντεο (0:05΄:00΄΄ - 0:07΄:58΄΄) με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το σπίτι του κ. Τσοχατζόπουλου. Πλήθος συγκεντρωμένου κόσμου φωνάζει:
«Κλέφτη».
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Σπηκάζ: «Διονυσίου Αρεοπαγείτου, σήμερα τέσσερις το απόγευμα. Εκατοντάδες
πολίτες αποδέχτηκαν το κάλεσμα του γνωστού σκηνοθέτη Δημήτρη Κολλάτου και
έδωσαν το παρόν έξω από το σπίτι του «σοσιαλιστή» πολιτικού, Άκη
Τσοχατζόπουλου ή μάλλον σε ένα από τα σπίτια του κ. Τσοχατζόπουλου, ίσως αυτό
που συζητήθηκε περισσότερο».
Προβάλλεται κόσμος να διαμαρτύρεται και να φωνάζει συνθήματα του τύπου: ΤΟ
ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΜΑΤΣΩΜΕΝΟ, ΔΥΝΑΤΟ!
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
«ΒΛΑΧΑΡΑ – ΒΛΑΧΑΡΑ ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΛΑΡΑ»
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Σπηκάζ: «Εξαγριωμένοι απλοί άνθρωποι απαίτησαν με αυτή τους την κίνηση να
πληρώσει επιτέλους κάποιος για την τραγική οικονομική κατάσταση, στην οποία
βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Οι Έλληνες διαμαρτύρονται και απαιτούν να μάθουν
πως ένας συνταξιούχος απόμαχος πολιτικός έχει τόσο μεγάλο έσχες χωρίς να
γνωρίζουν το πόθεν. Πως γίνεται να έχει στην κατοχή του αυτό το νεοκλασικό
ακίνητο, που βρίσκεται σε έναν από τους ακριβότερους δρόμους της Ευρώπης και
κοστίζει περισσότερο από 6,5 εκατομμύρια ευρώ… Ένα ακίνητο, που κρυβόταν πίσω
από μία offshore. Όπως και πολλά ακόμη».
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
«ΑΚΗ ΓΕΡΑ ΦΕΡΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ»
Πλήθος συγκεντρωμένου κόσμου φωνάζει: «Κλέφτη», και «Ντροπή σας!»
Σπηκάζ: «Οι διαμαρτυρόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με διμοιρίες των ΜΑΤ, που
βρέθηκαν εκεί για να προστατέψουν την περιουσία του κυρίου Τσοχατζόπουλου. Την
επικοινωνιακή στήριξη σε αυτή την προσπάθεια διαμαρτυρίας των πολιτών παρείχε ο
δημοσιογράφος Γιάννης Παπαγιάννης και το «Αποκαλυπτικό Δελτίο» (πλάνα του
κυρίου Παπαγιάννη μαζί με το πλήθος)
Προβάλλεται απόσπασμα εκπομπής του «Αποκαλυπτικού Δελτίου»
Γ. Παπαγιάννης: «Πέμπτη 4 η ώρα χωρίς να το καπελώνει κανείς, απλώς με χορηγό
επικοινωνίας το Αποκαλυπτικό Δελτίο και το EXTRA 3, μαζευόμαστε μαζί με τον
κύριο Κολλάτο έξω από την κεντρική είσοδο… Πέμπτη, μεθαύριο 4 η ώρα στο νέο
μουσείο Ακροπόλεως και οδεύουμε με τα πόδια ειρηνικά εις την οικία του κυρίου
Άκη Τσοχατζόπουλου. Στη Διονυσίου Αρεοπαγείτου.
Να έρθει και ο κύριος Παπανδρέου…
Μακάρι να έρθει… Μεταξύ άλλων συνθημάτων που θα κυριαρχήσουν θα είναι: «Άκη
γερά, πάρ’ τους τα λεφτά» ή «φέρε πίσω τα λεφτά», «Λαός ΠΑΣΟΚ στην εξουσία»…
Σπηκάζ: «Τον Γιάννη Παπαγιάννη υποδέχτηκε θερμά το συγκεντρωμένο πλήθος».
Προβάλλονται πλάνα του παρουσιαστή με το συγκεντρωμένο πλήθος, που φωνάζει το
όνομα του και «Κλέφτες».
Σπηκάζ: Η πολυτελής ζωή κάποιων πολιτικών μας σε δύσκολες εποχές ακόμα και
ισχυρούς επιχειρηματίες εξοργίζει. Πόσο μάλλον τους απλούς πολίτες, που δεν
μπορούν πλέον να ζήσουν ανθρώπινα. Ο Δημήτρης Κολλάτος, ο Γιάννης
Παπαγιάννης και όσοι πιστοί έδωσαν το επόμενο ραντεβού τους την ερχόμενη
Πέμπτη στην οδό Αναγνωστοπούλου, στις 4 το απόγευμα μπροστά από το σπίτι του
πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη.
Επιστροφή στο στούντιο.
Γ. Παπαγιάννης: Είπαμε ότι είχαμε μία μόνο ημέρα για να το διοργανώσουμε με
απλούς πολίτες, με τηλεθεάτριες και τηλεθεατές, με αγανακτισμένους ανθρώπους που
ζουν στην κοινωνία και που βλέπουν… Ποιο είναι το σύνθημα; Ποιο είναι το μήνυμα
κυρίες και κύριοι; ότι εξακολουθεί και υπάρχει ατιμωρησία.
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 16:00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Γ.Παπαγιάννης: …Εξακολουθεί και υπάρχει ασυλία, βάση πάντα των
δημοσιευμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, δημοσιοποιούνται δεξιά και
αριστερά χωρίς να διαψεύδονται από κανένα… τα στοιχεία να διαψεύδονται. Για να
ξαναθυμηθούμε τι θα γίνει την Πέμπτη. Επί μία εβδομάδα θα το κοινοποιούμε και θα
το διαφημίζουμε συνεχώς και αν βρέχει θα δείτε τι έχει να γίνει την Πέμπτη, έξω από
το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού του κ. Κώστα Σημίτη… Μιλάμε για λαό πάνω από
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5000. Και στοιχηματίζω όποιον θέλει, ότι θα πάνε 5000 άνθρωποι έξω από το σπίτι
του κυρίου Σημίτη. Για να δούμε παρακαλώ πολύ…
Προβάλλεται σε όλη την οθόνη καρτέλα με τη φωτογραφία του κ. Σημίτη και τα
εξής: «Την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 16:00 μ.μ. συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το σπίτι του Κώστα Σημίτη στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι».
Γ. Παπαγιάννης: Να πούμε, ότι εμείς δεν κλείσαμε κανένα δρόμο. Εκεί ήταν
πεζόδρομος. Όπως θα κλείσουμε για είκοσι λεπτά-μισή ώρα μία οδό, την κεντρική
οδό του Κολωνακίου την οδό Αναγνωστοπούλου γιατί δε θα χωρέσουν όλοι αυτοί
στο πεζοδρόμιο. Για πολύ λίγα λεπτά, ένα τέταρτο-είκοσι λεπτά. Όλοι είναι
ευυπόληπτοι πολίτες, όλοι είναι πολίτες που έχουν τις δουλειές τους, τις οικογένειες
τους… Πιστέψτε με κανείς δεν κατεβαίνει εκεί για να δημιουργήσει επεισόδια. Πάρτε
τώρα και ένα βίντεο με φυσικό ήχο, δείτε ένα βίντεο με φυσικό ήχο για όλα όσα
ακούστηκαν σήμερα το μεσημέρι έξω από την οικία του κυρίου Τσοχατζόπουλου.
Προβάλλεται βίντεο (0:09΄:36΄΄ - 0:11΄:10΄΄) με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το σπίτι του κ. Τσοχατζόπουλου. Πλήθος συγκεντρωμένου κόσμου φωνάζει:
«Κλέφτη», «Φέρε πίσω τα κλεμμένα».
Οι ενδείξεις στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
«ΒΛΑΧΑΡΑ – ΒΛΑΧΑΡΑ ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΛΑΡΑ»
Προβάλλεται σε όλη την οθόνη καρτέλα με τη φωτογραφία του κ. Σημίτη και τα
εξής: «Την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 16:00 μ.μ. συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το σπίτι του Κώστα Σημίτη στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι».
Επιστροφή στο στούντιο.
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 16:00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. Παπαγιάννης: Λοιπόν… Έχει πολύ δουλειά το ρεπορτάζ γιατί εκτός από το σπίτι
του κυρίου Σημίτη, θα ακολουθήσει το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού, του κυρίου
Καραμανλή, θα ακολουθήσει το σπίτι του κυρίου Μαντέλη, θα ακολουθήσει το σπίτι
του κυρίου Αλογοσκούφη και άλλων πολλών… Ειρηνική διαμαρτυρία μόνο με
συνθήματα. Χαίρομαι όμως και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος κυρίες και κύριοι, διότι
το Αποκαλυπτικό Δελτίο μαζί με τη συνδρομή του κυρίου Κολλάτου ή ανάποδα αν
θέλετε, κατόρθωσε να κάνει αυτό που δεν έκανε κανένα πολιτικό κόμμα. Να μαζέψει
αυτούς τους λίγους ανθρώπους που μάζεψε και να αποκαλούν έναν πρώην υπουργό,
υποψήφιο πρωθυπουργό, υποψήφιο πρόεδρο ενός εκ των δύο μεγαλυτέρων κλέφτη
κάτω από το σπίτι του…
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. Παπαγιάννης: …και αυτό αν θέλετε για μένα είναι η μεγαλύτερη τιμή στη
δημοσιογραφική μου καριέρα. Που να δείτε τη έχει να γίνει την επόμενη εβδομάδα…
Και παρακαλώ πολύ τους εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας, που μου
τηλεφωνούσαν σήμερα το απόγευμα ή φίλους από εκεί, να μην προσπαθούν να με
πείσουν για το αντίθετο. Το συλλαλητήριο είναι δικαίωμα, συνταγματικά
κατοχυρωμένο δικαίωμα του Έλληνα πολίτη, αρκεί να μη δημιουργεί πρόβλημα στις
συγκοινωνίες αγαπητέ κύριε Κολλάτε και να μη δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη
λειτουργία της πόλης. Εγώ αυτό ξέρω.
Δ. Κολλάτος: Κι έτσι έγινε.
Γ. Παπαγιάννης: Κι έτσι έγινε.
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Δ. Κολλάτος: Δεν εμποδίσαμε κανέναν. Τα παιδιά της αστυνομία ήταν αμήχανα.
Τους λέω: φυλάτε εσείς τον Τσοχατζόπουλο και δεν απάντησε κανένας.
Μα, ήταν επικεφαλής της δύναμης των ΜΑΤ, που μου δήλωσε -αν λέει αλήθεια ο
άνθρωπος, που δεν αμφιβάλλω ότι λέει αλήθεια- σοβαρός άνθρωπος, οικογενειάρχης:
Κύριε Παπαγιάννη, είμαι φανατικός τηλεθεατής σας, σας αγαπάω, σας σέβομαι, σας
παρακαλώ πολύ εμείς εδώ δεν ήρθαμε να σας δείρουμε, εμείς εδώ ήρθαμε για να
αποτρέψουμε επεισόδια. (στη δεξιά πλευρά της οθόνης προβάλλονται πλάνα από το
προηγούμενο βίντεο, που περιγράψαμε άνωθεν)
Τον διαβεβαίωσα ότι δεν πρόκειται να γίνουν επεισόδια , όπως δε θα γίνουν και στη
συνέχεια αλλά κανείς δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύσει στους πολίτες να
διαμαρτυρηθούν έξω από τα σπίτια πολιτικών. Δε γίνεται διαφορετικά κυρίες και
κύριοι… Δε γίνεται διαφορετικά… και θα περιλάβουμε και μερικούς εν ενεργεία
υπουργούς της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, που είναι μπόλικοι και τα
έχουν κάνει έτσι όπως τα έχουν κάνει.
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΚΗ
Γ. Παπαγιάννης: Ας έχουν λοιπόν υπόψη τους οι πολιτικοί κύριε Κολλάτε, ότι
υπάρχει ο πολίτης ο οποίος μπορεί να ξεσηκωθεί και δεν είναι ο πολίτης του καναπέ,
είναι ο πολίτης που μπορεί να αποκαλέσει κλέφτη τον πολιτικό. Είναι συγκλονιστικό,
έτσι; 1500 άνθρωποι να αποκαλούν έναν άνθρωπο κλέφτη κάτω από το σπίτι του.
Εγώ θα είχα αλλάξει χώρα κύριε Κολλάτε. Αν έστω κι ένας με αποκαλούσε κλέφτη όχι 1500 άνθρωποι, ένας- αν ερχόταν κάτω από το σπίτι μου και μου έλεγε:
Παπαγιάννη είσαι κλέφτης και να μπορούσε να το αιτιολογήσει βέβαια αυτό, θα
άλλαζα χώρα ή θα πήγαινα να κάνω πλαστική, να βάλω και περούκα και να μη με
ξαναδεί κανείς. Για πέστε μας μερικά από αυτά που έγιναν σήμερα…
Δ. Κολλάτος: Εγώ συγκινήθηκα… Ο πρώτος που ήρθε 15:15 ήταν ένα πολύ νέο
παιδί. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Του λέω: είσαι ο πρώτος και λέει: ναι, έρχομαι από
πολύ μακριά. Και ήρθε με τα πόδια μες στη βροχή. Ήταν το πιο συγκινητικό.
Ερχόντουσαν άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις.
Γ. Παπαγιάννης: Μα, το διευρύναμε το κίνημα. Το κίνημα είναι ακομμάτιστο, το
κίνημα είναι απολιτικ εντελώς, είναι κοινωνικό κίνημα αγανάκτησης.
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Δ. Κολλάτος: Δε μιλήσαμε πολιτικά καθόλου. Κανείς δε μίλησε πολιτικά.
Γ. Παπαγιάννης: Και δεν έπρεπε να μιλήσουμε πολιτικά.
Δ. Κολλάτος: Μα, δε μίλησε κανείς.
Γ. Παπαγιάννης: Πέντε συνθήματα φωνάξαμε… θυμάστε κάποια από αυτά:
«Βλαχάρα, βλαχάρα έξω από τη βιλάρα»…
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
«ΒΛΑΧΑΡΑ – ΒΛΑΧΑΡΑ ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΛΑΡΑ»
Γ. Παπαγιάννης: «Άκη αλήτη βγες από το φεγγίτη…», δε τα λέγαμε εμείς, τα
φωνάζανε, «Ο Διογένης έψαχνε για άνθρωπο και όχι για παλιάνθρωπο», «Άκη γερά,
φέρε τα λεφτά», «Κλέφτες, κλέφτες!»…
Δ. Κολλάτος: Εγώ είπα ένα ωραίο πάντως… αν θέλετε να σας φυλάξει η αστυνομία,
να μη λέτε ότι σας κλέψανε, να λέτε: έχουμε κλέψει πολύ, έρχονται να μας τα
πάρουνε. Οπότε έρχονται διμοιρίες να σας φυλάξουνε. Γιατί στο σπίτι του κυρίου
Τσοχατζόπουλου είχε διμοιρίες…
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: «ΑΚΗ ΓΕΡΑ, ΦΕΡΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ»
Γ. Παπαγιάννης: Για ποιο λόγο ήταν οι διμοιρίες δεν καταλαβαίνω.
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Δ. Κολλάτος: Δεν το κατάλαβα ούτε εγώ.
Γ. Παπαγιάννης: Μάλιστα εγώ άργησα να έρθω, ήρθα 16:10, 16:15 λόγω της
βροχής… Νωρίτερα εσάς που πηγαίνατε προς τα εκεί σας σταματήσανε να μην πάτε.
Δ. Κολλάτος: Ναι, να μην πάμε… και τελικά για να μη συγκρουστούμε …
αναγκαστήκανε να σπάσουνε και να μας αφήσουν να περάσουμε να φτάσουμε έξω
από το σπίτι του Τσοχατζόπουλου.
Γ. Παπαγιάννης: Λοιπόν, η κριτική μας και το συλλαλητήριο δεν έχει χρώματα. Σας
είπαμε και για τον κύριο Καραμανλή και για τον κύριο Αλογοσκούφη και για όποιον
έχει ευθύνη για την κατάσταση της χώρας που την έχει φέρει σε εκείνο το σημείο,
που την έχει φέρει.
Δ. Κολλάτος: Και να πούμε… Όλοι τους ενοχλούσε πολύ η σημαία η ελληνική που
είχε ο Τσοχατζόπουλος. Λέγανε: δεν αξίζεις, δεν έχεις δικαίωμα να σηκώσεις την
ελληνική σημαία. Ναι, για τη σημαία. Το μόνο πράγμα, που είχε ενοχλήσει πολύ,
πάρα πολύ η σημαία.
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. Παπαγιάννης: Τα άτομα που πήγαν εκεί πως τα είδατε κύριε Κολλάτε;
Δ. Κολλάτος: Δε θα φανταζόσουνα ποτέ, ότι αυτοί οι άνθρωποι θα έμεναν μέσα στη
βροχή και θα πηγαίνανε να διαμαρτυρηθούνε.
Γ. Παπαγιάννης: Καταρχήν ξέρετε τι έγινε εδώ στο κανάλι; Αν δεν υπήρχε σήμερα η
καταρρακτώδης βροχή ή η ενοχλητική αυτή βροχή εν πάση περιπτώσει θα ήταν πάνω
από 4000 άτομα. Θα είναι όμως στο σπίτι του κυρίου Σημίτη.
Δ. Κολλάτος: Δεν το πίστευαν αυτό το πράγμα. Μου έλεγαν άλλοι: ερχόμασταν
χωρίς να πιστεύουμε ότι θα γίνει…
Γ. Παπαγιάννης: Δεν το πίστευε ο κόσμος.
Δ. Κολλάτος: Δεν ήταν σίγουροι αν ήταν αλήθεια. Είναι εντυπωσιακό αυτό γιατί
ήρθανε χωρίς να είναι σίγουροι ότι θα είμαστε εκεί.
Γ. Παπαγιάννης: Επί μία εβδομάδα λοιπόν, μέχρι την άλλη Πέμπτη, θα παίζουμε το
teaserάκι το οποίο θα δείτε, αυτό το μικρό ηχητικό για το τι θα γίνει την επόμενη
Πέμπτη έξω από την οικία του πρώην πρωθυπουργού. Παρακαλώ…
Προβάλλεται σε όλη την οθόνη καρτέλα με τη φωτογραφία του κ. Σημίτη και τα
εξής: «Την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 16:00 μ.μ. συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το σπίτι του Κώστα Σημίτη στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι».
Γ. Παπαγιάννης: Παρακαλώ κύριε Κολλάτε…
Δ. Κολλάτος: Στο θέατρο, στο Broadway έχουμε ένα κομμάτι με τον
Τσοχατζόπουλο. Ο Φωκάς κάνει τον Τσοχατζόπουλο και είναι πάρα πολύ καλός,
είναι και μια πολύ ωραία κυρία η Αγάπη, παίζει τη γυναίκα του Τσοχατζόπουλου.
Όσοι δε θέλουνε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μόνο με 10 ευρώ να έρθουνε να
γλεντήσουνε με τον Τσοχατζόπουλο και να πιούμε ένα ποτό στην υγεία του.
Γ. Παπαγιάννης: Που αλλού θα πάμε;
Δ.Κολλάτος: Μετά το Σημίτη; Αν πάρουμε πρωθυπουργούς, έχουμε τον Καραμανλή.
Γ. Παπαγιάννης: Μετά; Έχει ωραίες ταβέρνες η Ραφήνα.
Δ. Κολλάτος: Ναι, έχει ωραίες ταβέρνες, μπορούμε να το διασκεδάσουμε. Να τους
στείλουμε το λογαριασμό όμως.
Γ. Παπαγιάννης: Μα, αυτό έλειπε να πληρώσουμε εμείς το λογαριασμό τους. Τότε
θα ήμασταν μεγάλα κορόιδα.
Δ. Κολλάτος: Να συνεννοηθούμε με τα καφενεία του Κολωνακίου, να μας
προσφέρουν τον καφέ.
Γ. Παπαγιάννης: Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτό το κίνημα ξεκίνησε με διάθεση για
κριτική. Στην αρχή του συζητούσαμε για πλάκα εμείς… Θα με θυμηθείτε. Θα
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μετατραπεί σε ποτάμι οργής που θα συμπαρασύρει όχι μόνο τους κλέφτες… για αυτό
να βγούνε οι έντιμοι να καταγγείλουν τους κλέφτες… όλους όσοι με τον έναν ή τον
άλλον τρόπο έφεραν τη χώρα εκεί που την έφεραν κύριε Κολλάτε.
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 16:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. Παπαγιάννης: Διότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ευχόμαστε
όλοι να αποφύγουμε τέτοιο ενδεχόμενο αλλά αυτή τη χρεοκοπία να μη τη χρεώνεται
ο πολίτης. Σηκωθείτε λοιπόν από τους καναπέδες, πάμε να διαμαρτυρηθούμε με
ουσία απέξω από τα σπίτια των πολιτικών για να τους δείξουμε ποιοι είναι οι κύριοι
πολιτικοί μας. Τουλάχιστον αυτοί που έχουν την ευθύνη για το δραματικό χάλι που
μας έχουνε φέρει.
Δ. Κολλάτος: Ήταν ωραίο επίσης ότι ανταλλάσσανε τηλέφωνα, γνωριζόντουσαν
άνθρωποι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γινόντουσαν φιλίες…
Γ. Παπαγιάννης: Κλαμπ θα κάνουμε. …
Προβάλλεται βίντεο (0:18΄:18΄΄ - 0:18΄:41΄΄) με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το σπίτι του κ. Τσοχατζόπουλου. Πλήθος συγκεντρωμένου κόσμου φωνάζει:
«Κλέφτη». Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Προβάλλεται σε όλη την οθόνη καρτέλα με τη φωτογραφία του κ. Σημίτη και τα
εξής: «Την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 16:00 μ.μ. συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το σπίτι του Κώστα Σημίτη στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι».
Επιστροφή στο στούντιο.
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι: ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 16:00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. Παπαγιάννης: Θα αρχίσει τώρα τα τηλέφωνα ο Σημίτης δεξιά αριστερά… έχει να
γίνει της παλαβής. Θα κάνουνε συσκέψεις στην αστυνομία…
Δ. Κολλάτος: Αναγνωστοπούλου πόσο;
Γ. Παπαγιάννης: Δε θυμάμαι… Αναγνωστοπούλου 10… ή 10 ή 15, δε θυμάμαι τον
αριθμό. Κατεβαίνοντας αριστερά, λίγο πριν την πλατεία, λίγο πριν, 10 μέτρα πριν την
πλατεία Κολωνακίου αριστερά θα το δουν. Υπάρχουν και άνδρες της ασφάλειας του
πρώην πρωθυπουργού, υπάρχουν τα αυτοκίνητα του εκεί. Να διαμαρτυρηθούμε, για
να του δείξουμε να καταλάβει ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για το κακό χάλι που
έφερε τη χώρα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα είτε τους αρέσει είτε δεν
αρέσει σε κάποιους άλλους. Και θα το συνεχίσουμε κυρίες και κύριοι με μια
ολόκληρη λίστα πολιτικών… Διαμαρτυρόμεθα ειρηνικά, τα συλλαλητήρια μας δεν
έχουν πολιτικό ή κομματικό χαρακτήρα, έχουν ανθρώπινο, κοινωνικό και πάνω από
όλα πατριωτικό για τη χώρα μας, για την Ελλάδα. Αφού δεν το κάνουν οι πολιτικοί
θα το κάνουμε εμείς. Έτσι γίνεται η αντιπολίτευση κύριε Σαμαρά, έτσι γίνεται η
αντιπολίτευση κύριε Σαμαρά. … Έτσι γίνεται η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση
γίνεται στους δρόμους. Έτσι όπως κάναμε κι εμείς…
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΚΗ
Περνάνε σε επόμενο θέμα. ………….
Ένδειξη DVD: 0:30΄:12΄΄
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 16:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Γ. Παπαγιάννης: Να στείλω το μήνυμα στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,
στον κύριο Οικονόμου, τον οποίο σέβομαι και θεωρώ ότι είναι ένα αξιόλογο
στέλεχος, από τους καλύτερους αρχηγούς που είχε ποτέ η ΕΛ.ΑΣ τα τελευταία χρόνια
και να του πω: κύριε Λευτέρη Οικονόμου, μη διανοηθείτε να απαγορεύσετε μία
ειρηνική διαδήλωση χιλιάδων πολιτών έξω από το σπίτι του κυρίου Σημίτη, κύριε
Κολλάτε, που δεν θα δημιουργήσουν ούτε ένα πρόβλημα.……….
Δ. Κολλάτος: Σίγουρο αυτό. Εκτός αν η αστυνομία απαγορεύει… σας το λέω γιατί
έχω ήδη πάρει μηνύματα από το απόγευμα και μετά. Εκτός αν απαγορεύουν την
ελεύθερη έκφραση των πολιτών. Μα, στο δρόμο μας θα περπατήσουν; Δεν ξέρω…
Το λέω… Ξέρω τι λέω εγώ… είδατε σήμερα τι έγινε. Εσείς τι λέτε κύριε
Μουστακάτε; Είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση του κόσμου;
Δ. Μουστακάτος: Η αγανάκτηση του κόσμου είναι απολύτως δικαιολογημένη, διότι
το σύστημα το πολιτικό, δεν έχει λάβει τα μηνύματα και αντί να προχωρήσει σε μια
θεσμική ανανέωση, κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μια θεσμική εκτροπή. Εάν δε
γίνει αλλαγή στον τρόπο έκφρασης πολιτικής και αν δεν καταλάβουν ότι ο ελληνικός
λαός βρίσκεται σήμερα σε όρια απόγνωσης, αυτό θα οδηγήσει σε λαϊκιστικά
ξεσπάσματα και το πολιτικό σύστημα θα είναι αδύνατον να διαχειριστεί την κρίση.
Γ. Παπαγιάννης: Η συμπεριφορά των ανθρώπων που ήταν σήμερα, που πήγαν
σήμερα έξω από το σπίτι του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου, σας το λέω ήταν
υποδειγματική. Δεν ενόχλησε κανείς κανέναν. Ήταν υποδειγματική. Το τι έλεγε ο
καθένας και το τι εκστόμιζε ως σύνθημα, κάτι που δεν το ήξερα εγώ, δεν ήμουνα
εκείνη τη στιγμή εκεί… ήρθα στις 16:10 με 16:15, αφορά τον εαυτό του. Εκτός αν
θέλουν να κάνω λογοκρισία. Ας απευθυνθεί στους πολίτες ο κύριος Άκης
Τσοχατζόπουλος και ας τους καταθέσει μήνυση και αγωγή όπως έκανε εις βάρος μου,
που ζητάει 500.000 ευρώ από εμένα, 500.000 ευρώ από το κανάλι επειδή άκουσον
άκουσον τολμήσαμε να πούμε αυτό που αποκαλύφθηκε μετά. Ότι έχει σχέση με το
σπίτι της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
(μιλούν όλοι μαζί)
Γ. Παπαγιάννης: Α! δεν το ξέρεις το άλλο Αντώνη. Έκανα ό,τι μπορούσα… ό,τι
μπορούσα, με παρακάλεσε ο επικεφαλής των αστυνομικών δυνάμεων που ήτανε εκεί,
να αποχωρήσουνε ειρηνικά και δε φεύγανε. Και τους παρακαλούσα: πάμε τώρα να
διαλυθούμε… Μισή ώρα συλλαλητηρίου συγκέντρωσης ήταν αρκετό. Δε χρειάζεται
παραπάνω για να μην καταντήσουμε και γραφικοί. Και δε φεύγανε. Ήταν
αγανακτισμένοι οι άνθρωποι. «Δε φεύγουμε κύριε Παπαγιάννη».
Α. Βλονάκης: Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα κινήματα των αγανακτισμένων ανθρώπων
και από την Τρίπολη και από την Υεμένη και από όλες…
Γ. Παπαγιάννης: Θα γίνει της Αιγύπτου. Αν δεν μπούνε κάποιοι στη φυλακή, δε λέω
να μπούνε οι έντιμοι πολιτικοί, που είναι αρκετοί οι έντιμοι πολιτικοί και στο
ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ και στην Αριστερά και στον ΛΑΟΣ… αν δεν μπουν φυλακή και
αν δε φέρουνε τα λεφτά πίσω, το κίνημα αγανάκτησης και οργής θα διογκώνεται
μέρα με τη μέρα. Και θα γίνει στο τέλος της Αιγύπτου. Δεν υπάρχει περίπτωση να το
αποφύγουμε αυτό. Ή της Λιβύης. ………
Ένδειξη DVD: 0:53΄:10΄΄
Βγαίνει στον αέρα τηλεθεάτρια και μιλά για την συγκέντρωση, στην οποία
συμμετείχε. Μιλά κυρίως για τη στάση των αστυνομικών δυνάμεων και εκφράζει
τους φόβους της ότι στην επόμενη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, έξω από το σπίτι του
κυρίου Σημίτη θα προκληθούν κατευθυνόμενα επεισόδια από κουκουλοφόρους.
Είναι ιδιαίτερα αγανακτισμένη. Μάλιστα σε κάποιο σημείο λέει τα εξής: «Μα, το
Θεό… Έτσι μου έρχεται όποιον βρω μπροστά μου με ότι έχω να τον πιάσω και να τον
αποκεφα… να του βγάλω τα μάτια. Δεν υποφέρονται αυτοί οι άνθρωποι». Ο
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παρουσιαστής της λέει ότι αυτό δε γίνεται, ότι μπορούνε να φωνάζουνε αλλά δεν θα
πρέπει να ακουμπάνε κανέναν. Η τηλεθεάτρια αναφέρεται στις δυνάμεις των ΜΑΤ.
Στη συνέχεια λέει τα εξής: «Δεν ντρέπονται λίγο οι αλήτες; Κράτος είναι αυτό;
Συμμορία. Να τσακιστούν και να φύγουν από πάνω μας. Να τσακιστούν Παναγία
μου». Ο λόγος της είναι ιδιαιτέρως φορτισμένος και κάποια στιγμή ο παρουσιαστής
τη διακόπτει για να «μιλήσουν και άλλοι τηλεθεατές».
2ο μέρος
Δύο ακόμη τηλεθεάτριες αναφέρουν ότι θα ήθελαν να πάνε και έξω από το σπίτι του
πρωθυπουργού, του κ. Παπανδρέου, του «Γιωργάκη» όπως χαρακτηριστικά τον
αποκαλούν και να διαμαρτυρηθούν διότι κατά την άποψή τους είναι και εκείνος
υπεύθυνος για την τωρινή κατάσταση της χώρας.
Ένδειξη DVD 0:03΄:17΄΄ Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. Παπαγιάννης: Τώρα πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτά που γίνανε σήμερα το
μεσημέρι, από αγανακτισμένο κόσμο, πολίτες, πολίτες της διπλανής πόρτας ούτε
τραμπούκους ούτε κουκουλοφόρους ούτε ακραία πολιτικά ή κάθε είδους στοιχεία…
από ανθρώπους κάθε ηλικία, υπήρχαν και νέοι άνθρωποι. Μόνοι τους αποφάσισαν να
πάνε να διαμαρτυρηθούν. Γιατί νομίζετε; Επειδή το είπα εγώ; Ή επειδή το είπε ο
Δ. Κολλάτος Όχι βέβαια. Τι είμαστε, πνευματικοί ή πολιτικοί ταγοί εμείς; Επειδή
βρήκαν ευκαιρία οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν κάτι, που δεν μπορούν να το κάνουν
μόνοι τους. Αυτό είναι το έναυσμα που πρέπει να δώσουμε εμείς. Να πάνε οι
άνθρωποι αυτοί μόνοι τους. Ώστε να υπάρχει η κάλυψη η δημοσιογραφική,
επικοινωνιακή και οποιαδήποτε άλλη -σατιρική του κυρίου Κολλάτου- για να
φωνάξουν και να βγάλουν τα απωθημένα τους. Γιατί παιδιά μας φάγατε πολλά λεφτά.
Για πάρτε μια γεύση.
Προβάλλεται ακόμη μία φορά βίντεο από τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
σπίτι του κυρίου Τσοχατζόπουλου, όπως περιγράψαμε άνωθεν.
Προβάλλεται σε όλη την οθόνη καρτέλα με τη φωτογραφία του κ. Σημίτη και τα
εξής: «Την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 16:00 μ.μ. συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το σπίτι του Κώστα Σημίτη στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι».
Ένδειξη DVD 0:13΄:45΄΄
Γ. Παπαγιάννης: Καταλαβαίνετε τώρα τον κύριο Σημίτη, τον πρώην πρωθυπουργό τι
έχει να γίνει… θα χάσει τον ύπνο του, έτσι; Θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποτρέψει το
συλλαλητήριο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη
τέτοιου είδους δράση των πολιτών.
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 16:00 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Γ. Παπαγιάννης: …Τους πολιτικούς, που έχουν φέρει τη χώρα, την πατρίδα σε αυτό
το σημείο, σε αυτό το άθλιο σημείο θα πρέπει όχι απλά να τους στοχοποιούμε, βάλτε
τη λέξη σε εισαγωγικά, να τους φωτογραφίζουμε για να ξέρουμε σε ποιον
διαμαρτυρόμεθα. Διαφορετικά τι νόημα έχει η επιταγή «κάθαρση εδώ και τώρα;»
Κύριε Σαμαρά… Έτσι γίνεται η αντιπολίτευση κύριε Σαμαρά… Θα σας κάνουμε
εμείς, θα σας παραδώσουμε εμείς μαθήματα αντιπολίτευσης. Πως γίνεται η
αντιπολίτευση. Έτσι γίνεται η αντιπολίτευση. Δε γίνεται με μονόστηλα και με
ανακοινώσεις που δε διαβάζει κανείς. Διότι πλέον οι εφημερίδες τουλάχιστον οι
καθημερινές έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ χαμηλό, πουλάνε 5000-6000 φύλλα
κάθε μέρα. Έτσι γίνεται η αντιπολίτευση. Έτσι δε γίνεται η αντιπολίτευση κύριε
Κολλάτο;
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Δ. Κολλάτος: Εγώ συμφωνώ ασφαλώς. Γιατί δίνεις τη δυνατότητα στον πολίτη να
είναι παρών.
Γ. Παπαγιάννης: Ακριβώς. Και τι αντιπολίτευση. Να μαζεύεις κόσμο από όλους τους
πολιτικούς χώρους, από όλες τις κοινωνικές ομάδες να μη σε συνδέει δηλαδή με τον
κόσμο αυτόν το συμφέρον, ο διορισμός της κόρης και του γιου σου, το ιδεολογικό ή
κομματικό λάβαρο του κάθε κόμματος. Στοχοποίηση λοιπόν όπως οι πολιτικοί
στοχοποιούν τον πολίτη. Συμφωνούμε;
Δ. Κολλάτος: Ναι, ασφαλώς. Και είδα και τι ατμόσφαιρα φιλίας υπήρχε. Ήταν σαν
να ήμασταν φίλοι όλοι. Γίναμε φίλοι γρήγορα, που δεν γνωριζόμασταν.
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
«ΒΛΑΧΑΡΑ – ΒΛΑΧΑΡΑ ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΛΑΡΑ»
Γ. Παπαγιάννης: Θυμάσαι μερικά από τα συνθήματα που είπανε; Τα έχει βάλει στο
βίντεο η Νατάσσα. Να το ξαναδούμε προς τα τέλος;
Δ. Κολλάτος: Ναι, είπαμε πολύ ωραία πράγματα.
Γ. Παπαγιάννης: Ωραία πράγματα, έτσι;
Δ. Κολλάτος: Οι γυναίκες ήταν πιο σκληρές.
Γ. Παπαγιάννης: Οι γυναίκες ήταν πιο σκληρές. Μου έκανε εντύπωση και μένα. Πιο
σκληρές από τους άντρες. Και είχε πάρα πολλές γυναίκες σήμερα.
Δ. Κολλάτος: Και σκληρές πολύ. Παναγία μου!
Γ. Παπαγιάννης: Τι ώρα μαζευτήκατε στην είσοδο του μουσείου της Ακρόπολης;
Δ. Κολλάτος: Εγώ ήμουν 15:15.
Γ. Παπαγιάννης: Υπήρχαν άνθρωποι που ήρθαν από τη Γορτυνία.
Δ. Κολλάτος: Ναι, ένα παιδάκι ήρθε πρώτο, το οποίο ήρθε από πολύ μακριά με τα
πόδια.
Γ. Παπαγιάννης: Σοβαρά;
Δ. Κολλάτος: Ναι, και συγκινήθηκα. Ήταν νέο παιδί, ξανθό.
Γ. Παπαγιάννης: Α! Τον είδα τον νεαρό. Ε, εντάξει είχαμε και μερικούς άνδρες
ασφάλειας τώρα εκεί μέσα…
Δ. Κολλάτος: Ο νεαρός δεν ήταν.
Γ. Παπαγιάννης: Όχι, δε λέω για το νεαρό. Κάποιους άλλους. Δε τους είδατε που…
Δ. Κολλάτος: Ήταν τόσο η ατμόσφαιρα φιλική, που δε τη χάλασαν πάντως. Κανείς
δε τη χάλασε.
Γ. Παπαγιάννης: Όχι…
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης είναι:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Ένδειξη DVD 0:25΄:06΄΄
Γ. Παπαγιάννης: Λοιπόν, πάμε… μας το ξαναζητήσανε πάρα πολλοί, εκατοντάδες
τηλεθεατές στο τηλεφωνικό κέντρο, να ξαναδούμε το βίντεο με αυτά τα οποία
διαδραματίστηκαν σήμερα το απόγευμα έξω από το σπίτι του τιτανοτεράστιου
μεγασοσιαλιστή Άκη Τσοχατζόπουλου. Παρακαλώ πολύ.
Προβάλλεται ακόμη μία φορά το πρώτο βίντεο (διάρκειας 2΄:58΄΄) που περιγράψαμε
στην αρχή του εγγράφου.
Προβάλλεται σε όλη την οθόνη καρτέλα με τη φωτογραφία του κ. Σημίτη και τα
εξής: «Την Πέμπτη 3 Μαρτίου στις 16:00 μ.μ. συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από
το σπίτι του Κώστα Σημίτη στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι».
Σημείωση: Την επόμενη ημέρα, 25.02.2011 η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη
από τις 05:56 έως τις 07:27.
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Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία
ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος και η
χρήση τους συνιστά δημοσία λειτουργία. Εξάλλου κατά το επόμενο τμήμα της ίδιας
διατάξεως του νόμου, η οποία έτυχε και συνταγματικής κατοχυρώσεως, οι
τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεούνται να μεριμνούν για την αντικειμενική ενημέρωση,
τη διασφάλιση της πολυφωνίας και την προαγωγή του πολιτισμού με τη μετάδοση
εκπομπών λόγου και τέχνης. Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την επίμαχη
εκπομπή, προβλήθηκε κατ’ επανάληψη η εικόνα του τέως πρωθυπουργού Κώστα
Σημίτη, με την ένδειξη: «Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του Κώστα
Σημίτη στην οδό Αναγνωστοπούλου στο Κολωνάκι». Δεν πρόκειται περί
διοργάνωσης συγκεντρώσεως από κάποιον φορέα και επομένως περί ειδήσεως, αλλά
περί πρωτοβουλίας του τηλεοπτικού σταθμού προς διοργάνωση της συγκεντρώσεως
και η πρωτοβουλία αυτή είναι ασφαλώς έξω από τα πλαίσια της λειτουργίας του,
όπως αυτά καθορίζονται από την ως άνω διάταξη του Νόμου και του Συντάγματος.
Όμως πλέον τούτου, η αναφορά του τηλεπαρουσιαστή στην ως άνω συγκέντρωση με
τις φράσεις: «θα γίνει στο τέλος της Αιγύπτου ή της Λιβύης», συνιστά σύνθημα
εμπρηστικό το οποίο απαγορεύεται από το άρθρο 16 παρ. 3 του Π.Δ/τος 77/2003,
ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται περί διαδηλώσεων ή ταραχών ή προεκλογικών
συγκεντρώσεων σε εξέλιξη ή τοιούτων εκδηλώσεων που έχουν εξαγγελθεί. Η όλη
εξαγγελία της συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας θεωρεί ως δεδομένη την υπό του τέως
πρωθυπουργού διάπραξη παρανόμων πράξεων, οι οποίες δικαιολογούν τη
διαμαρτυρία και εντεύθεν ενέχει προσβολή της προσωπικότητας αυτού. Για τις εν
λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική
κύρωση του προστίμου.

Ενόψει των εκτεθέντων πραγματικών περιστατικών και λαμβανομένης υπόψη 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, 7/4.1.2005,
34/8.2.2005, 69/1.3.2005, 74/1.3.2005, 115/5.4.2005, 142/19.4.2005, 163/26.4.2005,
185/17.5.2005, 186/17.5.2005, 193/31.5.2005, 194/31.5.2005, 236/28.6.2005,
237/28.6.2005, 290/26.7.2005, 292/26.7.2005, 298/26.7.2005, 305/23.8.2005,
321/30.8.2005, 322/30.8.2005, 356/20.9.2005, 412/18.10.2005, 444/8.11.2005,
38/24.1.2006, 193/11.4.2006, 204/18.4.2006, 244/16.5.2006, 287/6.6.2006,
307/20.6.2006, 455/3.10.2006, 456/3.10.2006, 517/21.11.2006, 209/24.4.2007,
235/15.5.2007, 309/11/2007, 488/9.10.2007, 489/9.10.2007, 160/18.3.2008,
402/22.7.2008, 437/9.9.2008, 464/23.9.2008, 479/30.9.2008, 526/21.10.2008,
527/21.10.2008, 554/11.11.2008, 600/25.11.2008, 605/2.12.2008, 3/8.1.2009,
107/10.3.2009, 192/5.5.2009, 193/5.5.2009, 494/2.11.2009, 567/15.12.2009,
581/22.12.2009, 93/9.3.2010, 140/23.3.2010, 243/18.5.2010, 245/18.5.2010,
418/14.9.2010, 596/14.12.2010, 52/8.2.2011, 75/1.3.2011 διάφορες κυρώσεις, το
πρόστιμο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 80.000 ευρώ.
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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 80.000 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, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ.
2. Του Σνούντα Ναμπίλ του Σάμι, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, στην οδό
Τσαλαβούτα 9, με ΑΦΜ 105677744, Δ.Ο.Υ. ΙΘ΄ Αθηνών, νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 15η Μαρτίου 2011, καθαρογράφτηκε και
δημοσιεύθηκε κατά την 28η Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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