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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 10 Μαρτίου 2009 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.  

 
 

Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας 

ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) 
ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3 ενδεχόµενη 
παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  17η  Φεβρουαρίου 2009. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη 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. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό το 
σεβασµό της αξίας του ανθρώπου. 
 
II. Τα άρθρα 2 εδαφ. δ και 5 παρ. 1 εδαφ. δ  του Π. ∆/τος 100/2000, κατά τα οποία 
απαγορεύεται η συγκεκαλυµµένη τηλεοπτική διαφήµιση, θεωρείται δε 
συγκεκαλυµµένη διαφήµιση η προφορική ή οπτική παρουσίαση σε πρόγραµµα  α) 
εµπορευµάτων, β) υπηρεσιών, γ) της επωνυµίας, του σήµατος ή των δραστηριοτήτων 
ενός παραγωγού, εµπορευµάτων ή ενός προσώπου που παρέχει υπηρεσίες, όταν η 
παρουσίαση αυτή γίνεται σκοπίµως από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα µε διαφηµιστικό 
σκοπό και ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, όσον αφορά το χαρακτήρα αυτής της 
παρουσίασης. 
 
ΙΙΙ.  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. 
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Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας 
ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας 
του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής «FAIR 
HAIR» που µεταδόθηκε την 24η και 25η Ιουνίου και της εκποµπής «DNA Test», 
προέκυψαν τα ακόλουθα:   
 
Α)  Κατά τη διάρκεια της εκποµπής «FAIR HAIR» της 24 Ιουνίου 2008, 
µεταδόθηκαν τα εξής: 
Παρουσιάστρια: κα Γιάννα Χατζηδάκη 
Λεζάντα (σταθερά στο κάτω µέρος της οθόνης): www.fairhair.gr, Αθήνα: 
2107213514, Θεσ/νικη: 2310229626  
Παρατηρήσεις:  Στο δεξί µέρος της οθόνης εναλλάσσονται κάρτες που αναγράφουν: 
«ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙ∆ΗΣΗ, Νέα ελπιδοφόρα θεραπεία. Σώζει χιλιάδες φαλακρούς. 
∆ωρεάν δοκιµή 10:00-17:00, Αθήνα Θεσ/νικη» , «Επαναστατική παγκόσµια 
καινοτοµία δίνει τέλος στον εφιάλτη της τριχόπτωσης σε όλους τους ανθρώπους.», 
«Η τριχόπτωση στον άνδρα. Λιπαρότητα, φαγούρα, πιτυρίδα ΤΕΛΟΣ», «Σβήστε τη 
λάµψη από τη φαλάκρα σας, ∆ωρεάν  δοκιµή 10:00-17:00 Αθήνα – Θεσ/νικη» 
Στο ξεκίνηµα της εκποµπής η παρουσιάστρια χαιρετίζει τους τηλεθεατές και εύχεται, 
αφού το κανάλι που τη φιλοξενεί µεταδίδεται και δορυφορικά, να µπορούσε 
αυτόµατα να µεταφραστεί η εκποµπή της σε πολλές γλώσσες ώστε να µάθουν όλοι 
για τη µοναδική αγωγή που προσφέρει. Εν συνεχεία, προλογίζει την εκποµπή της:  
Παρουσιάστρια: Αυτή την ώρα λοιπόν γίνεται µια ενηµέρωση, για να µάθει ο κόσµος 
να αποφεύγει τα λάθη και να αποφύγει τις υπερβολικές υποσχέσεις που, συνήθως, εκεί 
πονάει και το θέµα, γιατί η προσπάθεια να λύσουν το πρόβληµα και να φέρουν τα 
µαλλιά πίσω είναι που τους ξεγελάει και παρασύρονται. Πρέπει να αποφύγετε την 
πλάνη µέσα από τη  εκποµπή αυτή που σας πληροφορεί πραγµατικά. Θέλω λοιπόν να 
σας πω πάρα πολλά πράγµατα σήµερα. Πληροφορίες, την αλήθεια. Η αλήθεια είναι 
άχραντος. Ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται.  
Στη συνέχεια τονίζει την 20ετή παρουσία της στο χώρο και τις προσπάθειες σταδιακά 
που έκανε για να φτάσει εκεί που έφτασε καθώς και µας ενηµερώνει ότι σε λίγο καιρό 
κάποια προϊόντα θα αρχίσουν να παράγονται και στην Ελλάδα σε εργαστήριά της. 
Και συνεχίζει σχετικά µε αυτά που προσφέρει η εταιρεία της. 
Παρουσιάστρια: Είναι µια µοναδική θεραπεία. Αυτό είναι ένα δεδοµένο γεγονός. 
Θέλω να περάσει αυτό το µήνυµα σε όλους τους ανθρώπους…∆ίνει λύσεις σε 
ανθρώπους µε άλυτα προβλήµατα, πολλές φορές άλυτα για την επιστήµη, άλυτα και για 
τους ίδιους. Και πιστεύουν ότι είναι άλυτα, ∆εν είναι όµως έτσι τα πράγµατα. Γιατί 
πραγµατικά κάποιος αν θέλει να δει το πρόβληµά του, διότι αν λύνετε, στα τυφλά, 
επειδή είναι ένα πρόβληµα υγείας γιατί δεν διαφέρει από τα άλλα προβλήµατα, δεν 
διαφέρει το πρόβληµα των µαλλιών από το ζαχαρώδη διαβήτη, από το θυρεοειδή, από 
ένα πρόβληµα υπέρτασης, από οποιοδήποτε πρόβληµα  υγείας του οργανισµού, δεν 
διαφέρει. Η αγωγή της FAIR HAIR δεν διαφέρει. Η προσπάθεια, το ξεκίνηµα δεν 
διαφέρει σε τίποτα. ∆ιάγνωση, αγωγή, παρακολούθηση, συντήρηση, δηλαδή, κανένας 
δεν αφήνει το πρόβληµά του, ένα πρόβληµα υγείας να µη το φροντίσει, γιατί ξέρει τα 
επακόλουθα. Τα επακόλουθα λοιπόν σε µία ενδεχόµενη τριχόπτωση είναι η φαλάκρα, 
εκτός των άλλων προβληµάτων. Γι’ αυτό λοιπόν η εκποµπή αυτή σας ενηµερώνει και 
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σας λέει αυτά που πρέπει να σας πει.  Έχουν λοιπόν κυρίαρχη θέση στον αγώνα αυτόν 
για την τριχόπτωση, την πιτυρίδα, τη λιπαρότητα , τη σµηγµατόρροια και πολλά άλλα 
προβλήµατα που βασανίζουν χιλιάδες ανθρώπους, εκατοµµύρια ανθρώπους χωρίς να 
βρίσκουν λύση συχνά µε τον τρόπο που προσπαθούν, πρόχειρα . ∆εν αντιµετωπίζουν 
λοιπόν οι άνθρωποι το πρόβληµα της τριχόπτωσης µε  το ίδιο σκεπτικό όπως όταν τους 
προκύψει ένα πρόβληµα ας πούµε ο σακχαρώδης διαβήτης. Και το λέω αυτό γιατί όταν 
το πρόβληµα γίνει έντονο τότε θα καταφύγουν…καλά δεν το συζητάω, το ποσοστό των 
ανθρώπων που θα έρθει στη FAIR HAIR αµέσως είναι 0,5%. Το πιστεύετε αυτό; 
Πρώτα θα πάει στους γιατρούς οπωσδήποτε. Μετά θα εισπράξει τις συµβουλές 
οποιουδήποτε άλλου ανθρώπου, τι θα κάνει αφού δεν το έλυσε µε τα φάρµακα και µε τη 
συµβουλή του γιατρού, νοσοκοµεία, εξωτερικό…∆ιάφορα, πολλά, πολλές προσπάθειες. 
Λέει στο τέλος «Ας πάω και στην κα Χατζηδάκη να λύσω το πρόβληµα µου» Με 
επιστηµονικό και έγκυρο και ακίνδυνο τρόπο καταπολεµούν τα προβλήµατα, η FAIR 
HAIR δηλαδή, και χωρίς καµία παρενέργεια και µε µόνιµα αποτελέσµατα. Είναι πάρα 
πολύ σηµαντικό. 
Κατόπιν, εξηγεί ότι είτε νέος είτε µεγάλος δεν υπάρχει καµία δικαιολογία να µη 
φροντίσει κάποιος τα µαλλιά του αφού υπάρχει πλούσια γκάµα προϊόντων από τη 
Fair Hair όπως λοσιόν, σαµπουάν, αφρός, λακ, τζελ, το µαγικό νερό για το οποίο θα 
µιλήσει και αργότερα, όλα «φυσικής» προέλευσης (παράλληλα βλέπουµε στην οθόνη 
κάποια µπουκαλάκια και βαποριζατέρ µε την επωνυµία FAIR HAIR ορισµένα από τα 
οποία παρουσιάζει αναλυτικά ή συνοπτικά και η παρουσιάστρια). Εξηγεί επίσης πώς 
η ίδια έχει διατηρήσει τα µαλλιά της, τα φρύδια της κλπ. όπως όταν ήταν 15 χρονών 
µε τη σωστή φροντίδα. ∆εν χρειάζονται πολύπλοκα πράγµατα, υποστηρίζει, η FAIR 
HAIR προτείνει απλές µεθόδους που «µαγεύουν» µε τα αποτελέσµατά τους.  
Εν συνεχεία, αναφέρεται στη σµηγµατόρροια του προσώπου.  
Παρουσιάστρια: Η σµηγµατόρροια του προσώπου στους άντρες και στις γυναίκες που 
έχουµε ειδικά προϊόντα , εδώ έχω φέρει σήµερα και αυτό το προϊόν που είναι 
εξαιρετικό (δείχνει ένα µπουκαλάκι).  Θέλω να σας πω 2 τέτοια προϊόντα το πολύ το 
χρόνο να παίρνετε και απαλλάσσεστε από τη σµηγµατόρροια. Το φαντάζεστε αυτό; 
(Συνεχίζει και   παρουσιάζει κάποια αντρικά προϊόντα ενώ προσπαθεί να µιλήσει στο 
τηλέφωνο µε τηλεθεατή. ∆εν τα καταφέρνει οπότε συνεχίζει)  Τα κέντρα της  Fair 
Hair µε τον άρτιο εξοπλισµό τους και τα εξειδικευµένα άτοµα που βρίσκονται εκεί, ο 
γιατρός , το εξειδικευµένο προσωπικό της FAIR HAIR, εγώ, παίζω τον πρώτο ρόλο 
θέλω να σας πω, επειδή έχω κάπως κατηγορηθεί ότι «δέστε θεραπεύει κιόλας», «ότι 
είναι η µοναδική κιόλας», «ότι δεν έχει κανένας άλλος τη θεραπεία που έχει» και «λέει 
ότι  είναι η µοναδική» και όλα αυτά. Αφού είναι έτσι.  ∆εν το κατάλαβα δηλαδή. Ο γιός 
µου ο πρωτότοκος ασχολείται ενεργά µε τη FAIR HAIR. Έχει πάρει επάνω του όλο το 
βάρος, εκτός από την εκποµπή,  εκτός από διάφορα που δεν έχει τη δυνατότητα που έχω 
εγώ. Σε λίγο καιρό, ο γιος µου, που σπουδάζει γιατρός, θα αναλάβει κι εκείνος το δικό 
του τον τοµέα. Όταν λοιπόν ο γιος µου θα βγαίνει στην τηλεόραση και θα λέει «η αγωγή 
FAIR HAIR που θεραπεύει…» θα πάψει να είναι η δική µου; Η αγωγή της FAIR HAIR 
έχει πάρει το όνοµά της τελείωσε, το όνοµα Χατζηδάκη Γιάννα. Γιατί λοιπόν να 
κοροϊδευόµαστε;… Είναι µια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια… που µε 
έχει φτάσει εδώ µε τις γνώσεις, µε την εµπειρία . Βασίζεται και στα προϊόντα και στα 
µηχανήµατα και υπάρχει ένα πολύ καλό σχήµα ξεκινώντας από τη διάγνωση πάντα για 
να δούµε και να αποφανθούµε αν µπορούµε να βοηθήσουµε και πόσο.  
Έπειτα, η παρουσιάστρια απαντά σε τηλεφωνήµατα τηλεθεατών. Συνοπτικά έχουν ως 
εξής: 

• Η κα Κατερίνα έχει  αλωπεκία καθολική. Η παρουσιάστρια της κάνει 
διάφορες ερωτήσεις σχετικά µε το πρόβληµά της, όπως «µε τι προσπάθεια 
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έχει βγει το χνούδι, µε κορτιζόνη;» , «είναι µαύρο το χνούδι τώρα και πιο 
µπροστά ήτανε λευκό;», «πόσα χρόνια πριν ξεκίνησε το πρόβληµα;», «υπήρχε 
επανέκφυση;», «οι προσπάθειές σας ήταν πάντα µε κορτιζόνη;» κλπ. και της 
λέει ότι δεν µπορεί να δώσει κάποια υπόσχεση αλλά της προτείνει να 
δοκιµάσει κάποια προϊόντα της, ένα σαµπουάν, µία λοσιόν ανάλογα µε το ph 
του τριχωτού καθώς και της επισηµαίνει ότι είναι  σίγουρα κληρονοµικό 
παρότι η τηλεθεάτρια το αρνείται. Τέλος συµφωνούν στο να δοκιµάσει κάποια 
δυναµωτικά προϊόντα από τα φαρµακεία που συνεργάζονται µε την εταιρεία 
καθώς και να επισκεφτεί τα καταστήµατα της FAIR HAIR χωρίς δέσµευση   

• Ο άντρας της κυρίας Ρούλας έχει ξηροδερµία στο κεφάλι, έχει χρησιµοποιήσει 
διάφορα µέχρι και ιατρικές συνταγές. Η παρουσιάστρια, εκτός του σαµπουάν 
που έχει ήδη αγοράσει η τηλεθεάτρια, προτείνει µια συστηµατική αγωγή και 
προσκαλεί την τηλεθεάτρια µε τον άντρα της στα καταστήµατα της FAIR 
HAIR για να τον δει ο γιατρός µήπως έχει και κάποιο άλλο πρόβληµα στο 
τριχωτό τη κεφαλής. Η κα Χατζηδάκη κάνει διάφορες ερωτήσεις 
εξερευνητικές όσον αφορά το πρόβληµα του κυρίου και τονίζει ότι το 
πρόβληµα µπορεί να προέρχεται από παλαιότερο τραυµατισµό ή τη χρήση 
διαφόρων χαπιών µια και ο σύζυγος της κυρίας είναι και καρδιοπαθής. Τέλος 
αποφαίνεται ότι το πρόβληµα του είναι δερµατικό και ότι χρειάζεται 
συστηµατική αγωγή. Συµφωνούν στο να κλείσουν κάποιο ραντεβού για τα 
καταστήµατα της FAIR HAIR.  

• Η κα ∆ρουµίλντα έχει φαγούρα και τριχόπτωση. Μετά από εξετάσεις της 
είπαν ότι έχει αναιµία και παίρνει βιταµίνες ενώ παράλληλα κάνει χρήση  
ειδικού σαµπουάν. Η παρουσιάστρια της προτείνει επειδή η φαγούρα έχει 
διάφορες αιτίες να επισκεφτεί τα καταστήµατα της FAIR HAIR. 

Τα τηλεφωνήµατα διακόπτονται για λίγο. Η παρουσιάστρια δηλώνει για άλλη µια 
φορά ότι η θεραπεία της είναι µοναδική γι’ αυτό όλοι ό,τι κι αν έχουν κάνει 
καταλήγουν σε αυτή και προτείνει στους τηλεθεατές να απευθύνονται στα  
συνεργαζόµενα φαρµακεία γιατί οι φαρµακοποιοί γνωρίζουν και είναι 
ενθουσιασµένοι µε τα προϊόντα της. Όνειρό της είναι να µπουν τα προϊόντα σε όλα τα 
φαρµακεία και η προσπάθεια της αυτή να ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας. Σε αυτά 
δε συµπληρώνει τα κάτωθι:  
Παρουσιάστρια: Ο κόσµος να έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί ακίνδυνα πράγµατα 
χωρίς βλάβες στο τριχωτό, χωρίς βλάβες στον οργανισµό. ∆ηλαδή, εισχωρούν φάρµακα 
και ουσίες στον οργανισµό , έναν οργανισµό που πολύ λίγα πράγµατα ξέρετε για αυτόν 
τον οργανισµό, δεν πάτε να κάνετε και διάφορες αναλύσεις και διάφορες εξετάσεις. ∆εν 
βγαίνει τίποτε. 
Τα τηλεφωνήµατα συνεχίζονται και συνοψίζονται ως εξής:  

• Κυρία ανώνυµη έχει κάνει µαστεκτοµή και χηµειοθεραπείες και είχε χάσει τα 
µαλλιά της. Τώρα έχουν αρχίσει και ξαναβγαίνουν και έχει πάρει διάφορα 
προϊόντα της κυρίας Χατζηδάκη, όµως έχει ακόµα κάποια προβλήµατα. Ρωτά 
τι πρέπει να κάνει. Αναπτύσσεται ο εξής διάλογος:  

Τηλεθεάτρια: ∆εν ξέρω ίσως  επειδή παίρνω και φάρµακα,  µου δίνουνε..  
Παρουσιάστρια: Αν είναι χηµειοθεραπευτικά θα το δηµιουργούν αυτό το 
πρόβληµα. Εσείς όµως… 
Τηλεθεάτρια: Λέγεται ζιµοµπλεξ 
Παρουσιάστρια: ∆εν γνωρίζω από φάρµακα καθόλου. Αν ξέρει κάποιος γιατρός 
να µας ενηµερώσει. Αν αυτά τα φάρµακα είναι χηµειοθεραπευτικά είναι 
αναµενόµενο. Εσείς όµως που ξέρετε τη βοήθεια που δίνουµε στους ανθρώπους δεν 
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θα σταµατήσετε τα προϊόντα για να τροφοδοτείτε το θύλακα ούτως ώστε όταν 
ξαναβγούν τα µαλλιά, γιατί ξαναβγαίνουν, να µην είναι άτονα, ατροφικά. 
Τηλεθεάτρια: Έχουν βγει τα µαλλιά µου. Στην αρχή ήταν πολύ ωραία. Αλλά µετά 
που µου δώσανε αυτά τα φάρµακα αρχίσανε…επάνω, είναι λεπτή ακόµη η τρίχα, 
στα πλαϊνά είναι σκληρή, γιατί έχω σκληρή τρίχα. 
Παρουσιάστρια: Σας είδε ποτέ ο γιατρός ή εγώ ποτέ; 
Τηλεθεάτρια: Όχι 
(Μετά από σύντοµη κουβέντα για τα µαλλιά της κυρίας) 
Παρουσιάστρια: Πρέπει ο γιατρός σας ο θεράπων… 
Τηλεθεάτρια: Του το λέω του γιατρού «πέφτουν και τα µαλλιά µου τι θα γίνει;» 
«Πρέπει να τα πάρεις και τα φάρµακα», µου λέει .Ε ,λέω, «και τι καράφλα να µείνω 
πάλι; Εδώ ίδρωσαν να βγουν τα µαλλιά µου» 
Παρουσιάστρια: Άρα το φάρµακο προκαλεί… 
Τηλεθεάτρια: Μα το γράφει και µέσα  
Παρουσιάστρια: Άρα εσείς πρέπει να προσπαθείτε…Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει 
η δυνατότητα αλλαγής φαρµάκου αφού το είπατε στο γιατρό. Κι αν υπάρχουν 
φάρµακα αντίστοιχα που να µη προκαλούν.. 
Τηλεθεάτρια: Όλα τα φάρµακα αυτά προκαλούν την αλωπεκίαση. 
Παρουσιάστρια: Μάλιστα  
Η παρουσιάστρια της λέει να συνεχίσει τη φροντίδα και την προσκαλεί να τη δει 
από κοντά  
• Η κα Άντζελα έχει πρόβληµα µε το µπροστινό µέρος του τριχωτού, δεν 

µακραίνουν τα µαλλιά της. Η κα Χατζηδάκη προτείνει τα δυναµωτικά 
προϊόντα. και µια αγωγή το µήνα στη FAIR HAIR.Ακολουθεί συζήτηση για 
τις  βαφές των µαλλιών και τη χρήση πιστολάκι . Καταλήγουν στο ότι έχει 
χρησιµοποιήσει µέχρι τώρα δεν είχε κανένα αποτέλεσµα και να ξεκινήσει να 
χρησιµοποιεί τα προϊόντα της FAIR HAIR 

• Ο κος Γιώργος έχει µια φαγούρα στο κεφάλι και τα µαλλιά του δεν στρώνουν. 
Η παρουσιάστρια ζητά ένα ιστορικό, ρωτά αν παίρνει φάρµακα , αυτός 
απαντά καταφατικά  αλλά ότι είναι πρόσφατο το πρόβληµα της φαγούρας κι 
επιδεινώνεται µε τη λακ. Η παρουσιάστρια προτείνει να µην αγοράζουν 
προϊόντα που δεν γνωρίζουν ενώ προτείνει µια ειδική σειρά δική της ακόµα 
και για το πρόσωπο. Συζητούν σχετικά µε τα προϊόντα της  FAIR HAIR που 
έχει χρησιµοποιήσει ο κύριος. 

Εν συνεχεία, η κα Χατζηδάκη διαβάζει κάποια πράγµατα που είχε γράψει σχετικά 
µε τη FAIR HAIR, την προσωπική της πορεία, τη συµβολή της καθώς και  τα 
όνειρά της. Μιλάει για το «µαγικό νερό», µια φόρµουλα που επαναφέρει το  
φυσικό χρώµα στα γκρίζα µαλλιά. ∆ιαβάζει επίσης µια επιστολή ενός 24χρονου 
που προσπαθεί να µαζέψει χρήµατα να αγοράσει τα προϊόντα της και της ζητά µια 
δωρεάν εξέταση. Με αυτήν την επιστολή ολοκληρώνεται η εκποµπή. 

 
 
Β) Κατά τη διάρκεια της εκποµπής «FAIR HAIR» της 25 Ιουνίου 2008, µεταδόθηκαν 
τα εξής: 
Παρουσιάστρια: κα Γιάννα Χατζηδάκη 
Λεζάντα (σταθερά στο κάτω µέρος της οθόνης): www.fairhair.gr, Αθήνα: 
2107213514, Θεσ/νικη: 2310229626  
Παρατηρήσεις:  Στο δεξί µέρος της οθόνης εναλλάσσονται κάρτες που αναγράφουν: 
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«Τριχόπτωση (Hair loss), Πιτυρίδα (Dandruff), Λιπαρότητα (Greasiness)» , 
«Σµηγµατόρροια (Sebaceous secretion) ,Κνησµός (Itchiness).», «Προβλήµατα του 
τριχωτού της κεφαλής (Problems of the scalp)» 
Η κα Χατζηδάκη χαιρετίζει τους τηλεθεατές και ξεκινά την παρουσίαση: 
Παρουσιάστρια: Η ενηµέρωση κυρίες και κύριοι, είµαι εδώ για αυτή την ενηµέρωση, 
γιατί είναι το σηµαντικότερο να γνωρίζετε ότι η τριχόπτωση πλέον, όχι σήµερα, αλλά 
εδώ και πολλά χρόνια, από τη Θεσσαλονίκη βεβαίως που ξεκίνησε όλη αυτή η 
προσπάθεια, η τριχόπτωση πλέον δεν είναι µια άλυτη υπόθεση, δεν είναι δηλαδή ένα 
άλυτο πρόβληµα που ανησυχεί τους ανθρώπους. Αρκεί βεβαίως να ξέρουν που θα 
απευθυνθούν. Γι’ αυτό η εκποµπή αυτή γίνεται ζωντανά αλλά και σε επανάληψη πολλές 
φορές γιατί οπωσδήποτε και ο χρόνος µου κατεβαίνοντας από τη Θεσσαλονίκη δεν 
είναι πάντα διαθέσιµος. Η ενηµέρωση λοιπόν έχει αυτό το σκοπό, της σωστής 
τοποθέτησης του προβλήµατος και του θέµατος ούτως ώστε όλοι εσείς να ξέρετε που θα 
απευθυνθείτε. Πάντα ο στόχος µου είναι και θα είναι η πρόληψη, η φροντίδα δηλαδή. 
∆εν το έχω πετύχει και νοµίζω δεν θα το πετύχω ποτέ.  Ξέρετε γιατί; Κανένας δεν θα 
πάει στο γιατρό ή κανένας δεν θα κάνει κάτι πριν του προκύψει το πρόβληµα. Αυτό 
είναι στην ψυχολογία του ανθρώπου. Αν και µε την πρόληψη για τα µαλλιά και τη 
φροντίδα δεν είναι κάτι που µπαίνουµε σε κάποια διαδικασία ιδιαίτερη γιατί, µπορούµε 
να το πούµε σήµερα, απλά κάποιος παίρνει προϊόντα τα οποία θα τα χρησιµοποιήσει 
στο τριχωτό της κεφαλής του. Μα έτσι κι αλλιώς όλοι οι άνθρωποι χρησιµοποιούν 
κάποια προϊόντα, σαµπουάν, κάποιες µάσκες, κάποιες ιδιαίτερες θεραπευτικές αγωγές 
που κάνει , που αγοράζει, µε µάσκες, µε λάδια, µε όλα αυτά τα πράγµατα. Απλά θα 
αλλάξει συνήθειες. Αυτή είναι η επιθυµία η δική µου. Όταν το µήνυµά µου περάσει, 
κυρίες και κύριοι, της πρόληψης αλλά και της αγωγής, αυτόµατα δεν θα υπάρχουν 
άνθρωποι που θα ταλαιπωρούνται ή που θα ανησυχούν. Ο στόχος, λοιπόν, της 
παρουσίασης κάθε φορά είναι η επικοινωνία µας, δηλαδή, ζωντανά µπορείτε να πάρετε 
εδώ τηλέφωνο, είναι η ενηµέρωση να περάσω ξεκάθαρα το θέµα αυτό ότι υπάρχει λύση 
της τριχόπτωσης, της κληρονοµικότητας βεβαίως αλλά και άλλων προβληµάτων. Θέλω 
να σας πω ότι η τριχόπτωση δεν έχει µία αιτία. Τις αιτίες τις βρίσκουµε εµείς στη FAIR 
HAIR, ανάλογα µε τις αιτίες, θα έλεγα ,χτυπάµε τα συµπτώµατα εκεί που υπάρχουν, στο 
τριχωτό της κεφαλής δηλαδή. 
Η παρουσιάστρια ξεκινά να απαντά σε τηλεφωνήµατα τηλεθεατών. Συνοπτικά έχουν 
ως εξής:  

•  Η κα Άννα έχει από µικρή πρόβληµα να µακρύνει το µαλλί της και όταν αυτό 
µακραίνει λεπταίνει πολύ. Η παρουσιάστρια της λέει ότι µπορεί να είναι 
πολλά τα αίτια όπως µια ξηροδερµία ή µία αφυδάτωση του τριχωτού. Η 
τηλεθεάτρια δίνει ένα µικρό ιστορικό και γίνεται µια συζήτηση σχετικά µε τις 
βαφές των µαλλιών. Ακολουθεί ο εξής διάλογος: 
Παρουσιάστρια: Τώρα εγώ τι µπορώ να πω για σας. Χωρίς να ξέρω το 
πρόβληµα, χωρίς να ξέρω τι ακριβώς συµβαίνει στο δέρµα σας… 
Τηλεθεάτρια: Θέλω να έρθω κάποια στιγµή αλλά τώρα είµαι και έγκυος. Και 
θέλω να σας επισκεφτώ για να κάνουµε µια τριχολογική εξέταση. Αλλά µέχρι 
τότε µπορώ να πάρω κάποιο σαµπουάν; 
Παρουσιάστρια: Μπορείτε, ναι. Από φαρµακεία. Θα σας πω σε ποια 
περιοχή…Και µια τονωτική λοσιόν… 
Τηλεθεάτρια: Τονωτική; Μπορώ να τη βάλω τώρα στην εγκυµοσύνη; ∆εν 
είναι, φυτική είναι… 
Παρουσιάστρια: Θέλετε να την πιείτε;  
Τηλεθεάτρια: (Γελώντας) Μπορώ, εεε; 
Παρουσιάστρια: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς  

 6



Τηλεθεάτρια: Τονωτική θα τη ζητήσω;  
Παρουσιάστρια: Έχει τονωτικές πολλές αλλά θα σας πουν στα φαρµακεία. Θα 
πάρετε ένα σαµπουάν και µία τονωτική λοσιόν. Βέβαια για να ξεκινήσει η 
φυσιολογική ανάπτυξη των µαλλιών χρειάζεται ίσως και δεύτερη λοσιόν, µπορεί 
και τρίτη, δεν το γνωρίζω, δηλαδή, αν έβλεπα το δέρµα θα σας έλεγα χρειάζεται 
αυτό και αυτό και τίποτα περισσότερο. 
Συνεχίζει µια συζήτηση σχετικά µε το τι µπορεί να έχει το τριχωτό της 
κεφαλής της  κυρίας και η παρουσιάστρια προτείνει και µια συγκεκριµένη 
αγωγή που ακολουθείται στα FAIR HAIR για την ανάπτυξη των µαλλιών ενώ 
δίνει και οδηγίες σχετικά µε τη συχνότητα χρήσης των προϊόντων της. Η 
τηλεθεάτρια ρωτά και για τους αφρούς της εταιρείας και ακολουθεί συζήτηση 
σχετικά µε τη χρήση αφρού στα µαλλιά και για την ταλαιπωρία που 
υπόκεινται τα µαλλιά από την κακή µεταχείριση. Συνεχίζει η συζήτηση 
σχετικά µε την αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει η συγκεκριµένη κυρία. 
Παρουσιάστρια: Θα αρχίσετε σιγά-σιγά να τα περιποιείστε όσο µπορείτε… 
Τηλεθεάτρια: Ναι, θέλω και να έρθω, θα ’ρθω να κάνω και µία τριχολογική 
να ξέρω που βρίσκεται 
Παρουσιάστρια: Ναι, αυτό ξέρετε θα ήταν το καλύτερο πιο µπροστά. Θα 
εντυπωσιαστείτε και θα δείτε. Γιατί εµείς ξέρουµε λίγο πολύ τι θα δούµε στα 
κεφάλια των ανθρώπων αλλά… 
Τηλεθεάτρια: Και να ξέρουµε ποια προϊόντα είναι τα κατάλληλα. 
Παρουσιάστρια: Θέλω να σας πω ότι διαρκεί 2 ώρες περίπου όλη αυτή η 
διαδικασία. Κοστίζει 146 ευρώ. Μπορώ να τα πω ξεκάθαρα γιατί τα λέω και 
κάθε φορά. ∆ηλαδή κάποιος δεν χρειάζεται να πάει να κάνει προγράµµατα 
όπως ακούµε χιλιάδες φορές από δω κι από κει. Λέει εγώ θα πάω να δω το 
κεφάλι µου βρε αδελφέ. Και πρόβληµα να µην έχει κάποιος. Πρόληψη που λέω 
κι εγώ, στην πρόληψη ήµουνα. ∆ηλαδή κάποιος που θέλει να δει το κεφάλι του 
δεν µπορεί να το δει διαφορετικά….Βλέπουµε σφαιρικά το τριχωτό και µετά 
µπορούµε να δώσουµε στον κόσµο τα προϊόντα της πρόληψης, τα προϊόντα της 
θεραπείας, να του πούµε τι πρέπει να κάνει. ∆ηλαδή ξεκινά µε αυτό το σκεπτικό. 
Και µετά όλα είναι τόσο απλά…Το ξεκίνηµα είναι το πιο δύσκολο πράγµα στον 
κόσµο. ∆ηλαδή, πώς θα πάει να χτυπήσει την πόρτα ενός γιατρού και τι θα του 
πουν, τι δεν θα του πουν. Εµείς να ξέρετε έτσι εργαζόµαστε κα δίνουµε την 
κατεύθυνση ακριβώς τι πρέπει να κάνει το άτοµο.  
Τηλεθεάτρια: Είναι και θέµα εµπιστοσύνης, δηλαδή, ακούµε τόσα πολλά, τόσα 
πολλά πράγµατα µας περιτριγυρίζουν γύρω-γύρω, ο καθένας λέει τα δικά του. 
Αρχίζουµε δηλαδή και δεν ξέρουµε ποιο είναι το σωστό. Να πάµε εκεί, να πάµε 
σε δερµατολόγο, να πάµε σε ινστιτούτο;  
Παρουσιάστρια: Ναι.. 
Τηλεθεάτρια: Τόσα και τόσα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά  
Παρουσιάστρια: Να σας πω κάτι; Η FAIR HAIR είναι ένα ινστιτούτο αλλά 
πολύ µε πειράζει, να σας πω. Αν το πω ένας χώρος και αυτό µε πειράζει , αν το 
πω κοµµωτήριο και αυτό µε ενοχλεί. Γιατί σαν κοµµωτήριο είναι. Θα καθίσει 
κάποιος να λουστεί, έχουµε τις βούρτσες ,τα πιστολάκια, τις χτένες , τα 
κλάµερς,, τα µηχανήµατα  που µπαίνει ο κόσµος µέσα. Πώς θα τον έλεγα 
λοιπόν, πώς θα τον έλεγα αυτόν τον χώρο; Είναι ένας µαγικός χώρος. Αυτή τη 
λέξη θα έπρεπε να πάρει. Τόσο απλά και όµορφα πράγµατα. Γι’ αυτό λέω σε 
όλον τον κόσµο να µε ακούσει. ∆εν έχει παρά να κάνει αυτό το ξεκίνηµα. Εγώ 
παίρνω αυτά τα χρήµατα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα πληρώσει, δεν γίνεται. 
Όπου κι αν πάει. Εµείς βέβαια κάνουµε µια διαδικασία 2 ώρες, βλέπουµε το 
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πρόβληµα, λούζουµε, βάζουµε τα προϊόντα, τα µηχανήµατα. ∆εν υπάρχει 
περίπτωση να πονέσετε , να καείτε , να δηµιουργηθεί κανένα, κανένα πρόβληµα. 
Τηλεθεάτρια: Το θέµα είναι αυτό, ότι τα πληρώνουµε. Ή σε ινστιτούτα θα 
πάµε να αδυνατίσουµε ή κάπου, αλλά στο τέλος πάντα βγαίνει…Έχουν γίνει όλα 
αναξιόπιστα. 
Παρουσιάστρια: Έτσι. Η πρώτη φορά όµως είναι πάρα πολύ σηµαντική. Γι’ 
αυτό δεν λέω στον κόσµο να ’ρθει να τον δω να κάνει εξέταση να πληρώσει και 
να φύγει. Του λέω θα κάνει κι όλα αυτά τα πράγµατα, να του δείξουµε το 
µασάζ…θα αισθανθεί τη διαφορά. Κατ’ αρχήν όσοι έχουν πιτυρίδα και φαγούρα 
την άλλη στιγµή, όχι µετά από ένα µήνα, σήµερα, τώρα, κάνουµε την αγωγή, την 
άλλη στιγµή δεν έχει φαγούρα. ∆εν θα δει πιτυρίδα την επόµενη µέρα. Η λάµψη, 
που φουντώνουν τα µαλλιά, που νοιώθει πιο ελαφρύ το τριχωτό,  δίνει στον 
κόσµο αυτήν την εµπιστοσύνη. Κυρία Άννα, τι να κάνω, µπορείτε να µου πείτε; 
Τηλεθεάτρια: Καλά εσείς δεν µπορείτε να … 
Παρουσιάστρια: Τι µπορώ εγώ… ∆εν µπορεί κανένας να µε σταµατήσει να 
λέω την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν µπορεί ποτέ να σταµατήσει. 
Τηλεθεάτρια: Αν λέτε αλήθεια το δίκιο σας θα το βρείτε. ∆ηλαδή κάποια 
στιγµή όλοι θα καταλάβουν ότι είναι… 
Παρουσιάστρια: Και πρέπει  για τη φροντίδα. Ακούω και µωρά. ∆εν ξέρω αν 
έχετε µωρά… 
Τηλεθεάτρια: Έχω ένα και περιµένω κι άλλο ένα. 
Παρουσιάστρια: Σας εύχοµαι υγιή µωρά. Βέβαια ο στόχος µου είναι να 
ξεκινήσω από τα παιδιά. Κάποια στιγµή θα βγουν και παιδικά σαµπουάν που θα 
παίρνουν οι γονείς. (Μετά από µια µικρή συζήτηση για τα µαλλιά της κόρης 
της τηλεθεάτριας συνεχίζει) Θα το λούζετε µε εξαιρετικά σαµπουάν ,όπως αν 
αγαπάµε τα παιδιά µας, που τα αγαπάµε όλοι, θα παίρνουµε τα καλύτερα, όχι τα 
καλύτερα παιχνίδια και τα ακριβότερα, τα καλύτερα αυτά που θα του 
ωφελήσουν τη ζωή του.  
Ακολουθεί µια συζήτηση για τα παιχνίδια και καταλήγουν ότι κάποια στιγµή 
η τηλεθεάτρια θα περάσει από τα καταστήµατα της FAIR HAIR. 

• Η κα Άννα (επίσης) έχει πρόβληµα τριχόπτωσης στο µπροστινό µέρος της 
κεφαλής. 

Τηλεθεάτρια: Έχει αδειάσει το κεφάλι µου εµπρός. Έχω και θυρεοειδή να σας πω. 
Παρουσιάστρια: Κι ο θυρεοειδής ευθύνεται θέλω να σας πω. 
Τηλεθεάτρια: Ναι, µα νοµίζω και λίγο η κληρονοµικότητα.  
Παρουσιάστρια: Και η κληρονοµικότητα, το Άλφα…. 
Τηλεθεάτρια: Θα ήθελα κάποια βοήθεια.  
Παρουσιάστρια: Για την πυκνότητα τώρα εσείς ζητάτε. 
Τηλεθεάτρια: Βασικά είναι το εµπρός που µε ενοχλεί.  
Παρουσιάστρια: Βέβαια, είναι δυνατόν να µην ενοχλεί; Και συνήθως αρχίζει το 
ενδιαφέρον των ανθρώπων σε ένα πρόβληµα όταν βλέπουµε και µεγαλώνει ή 
κάποιες προσπάθειες που έχετε κάνει και  δεν απέδωσαν.  
Τηλεθεάτρια: Έχω κάνει… 
Παρουσιάστρια: Που συνήθως όλος ο κόσµος κάνει. Αυτό είναι για µένα αυτό που 
µε παραξενεύει ότι ναι µεν δεν πιστεύετε, αλλά και κάτι κάνετε. Αλλά γιατί δεν 
ξεκινάει ο κόσµος αυτό το κάτι να είναι αυτό το ακέραιο, το αγνό της κυρίας 
Χατζηδάκη;  
Τηλεθεάτρια: Να σας πω κάτι. Ξεκίνησα από δερµατολόγο. 
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Παρουσιάστρια: Να σας πω και εγώ κάτι. Όλοι έτσι µου λέτε. «Εγώ, µα τι λέτε, µα 
πήγα πρώτα στο γιατρό». ∆ηλαδή το θεωρείτε τόσο σοβαρό το θέµα που πάτε στο 
γιατρό. 
Τηλεθεάτρια: Ναι, πού θα πάει κανείς όταν κάτι δεν πάει καλά;   
Παρουσιάστρια: Να πω κάτι; Όταν κάποιος δεν έχει παρακολουθήσει την 
εκποµπή µου το καταλαβαίνω. Όµως, η FAIR HAIR, από τη στιγµή που δεν έχω τη 
δυνατότητα να είµαι εκεί να εξετάζω τον κόσµο, δεν είµαι γιατρός, αλλά σας 
πληροφορώ ότι δεν µπορεί να µε φτάσει κανένας. Αυτό θέλω να το πιστέψετε γιατί 
είµαι γνώστης των πραγµάτων. Όµως στη θέση αυτή βρίσκονται γιατροί και Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη. Γιατί λοιπόν να µην εξετάσουν οι γιατροί αυτοί που είναι µόνο 
για αυτό, δεν είµαστε για τα δερµατικά, δεν είµαστε για τις σάρκες, δεν είµαστε για 
τα…, είµαστε µόνο για το τριχωτό της κεφαλής. Ένας ειδικός γιατρός µόνο για 
αυτό. ∆εν είναι πολύ σπουδαίο;  
Τηλεθεάτρια: Είναι αλλά τώρα τι να κάνουµε; 
Παρουσιάστρια: Όχι ,καλά, συζήτηση κάνουµε.    
Τηλεθεάτρια: Ότι µου είχανε δώσει να κάνω τα έβαζα αλλά κάποια στιγµή 
βαρέθηκα γιατί δεν έβλεπα.. ∆ιάβασα και µέσα ότι µάλλον κάνουν κακό λίγο στην 
καρδιά και τα παράτησα. 
Παρουσιάστρια: Βάλατε το Ριγκέιν σίγουρα, γιατί µου λέτε… 
Τηλεθεάτρια: Κάποια στιγµή ξύπνησα και είδα πιο πολύ το πρόβληµα. 
Παρουσιάστρια: Μπορείτε λοιπόν να πάτε σε κάποιο φαρµακείο να πάρετε 
προϊόντα αλλά θέλω να σας πω το πρόβληµα από τη στιγµή που έχει µεγαλώσει και 
φαίνεται χρειάζεται και θεραπείες. Τι σηµαίνει θεραπείες; 
Τηλεθεάτρια: Μα, γι’ αυτό, µόλις τώρα σας είδα και είπα να πάρω αµέσως. 
Παρουσιάστρια: Ξεκινήστε αυτό που είπα στην προηγούµενη κυρία. Θα ’ρθείτε, 
την τριχολογική εξέταση, θα κλείσετε ραντεβού, ή θα ’ρθείτε και τις µέρες που 
είµαστε εκεί, οι γιατροί … 
Ακολουθεί συζήτηση σχετικά µε τις διαδικασίες του ραντεβού και ολοκληρώνεται 
το τηλεφώνηµα. 

Η κα Χατζηδάκη συνεχίζει αναφερόµενη στη FAIR HAIR: 
Παρουσιάστρια: Είναι ένας χώρος που θέλω να τον σέβεστε, θα έλεγα ότι εκεί 
γίνονται θαύµατα γιατί για θαύµατα πρόκειται από τη στιγµή που η τριχόπτωση δεν 
σταµατά µε τα συµβατά φάρµακα  και διάφορα που κυκλοφορούν στην αγορά. Τι 
σηµαίνει αυτό; Βασανίζονται πάρα πολλοί άνθρωποι από την απολέπιση, από την 
ξηροδερµία, από τη σµηγµατόρροια, από δερµατίτιδες στο τριχωτό, πληγές, υγρά που 
τρέχουν ,οροί που τρέχουν από τριχωτό, αίµατα…Βλέπουµε τραγικά πράγµατα, πίσω 
από τα αυτιά, εδώ στο πρόσωπο, και για το πρόσωπο έχουµε ειδικά προϊόντα, για τη 
σµηγµατόρροια του προσώπου, θα τα δούµε σε λίγο. Αυτός είναι ο σκοπός της 
εκποµπής, της ενηµέρωσης µε τον απλό και κατανοητό τρόπο. Ξεκάθαρα τα πράγµατα, 
ξεκάθαρα περνάω λοιπόν το µήνυµα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο στόχος µου είναι 
αυτός, η όλη αυτή αφάρµακη γκάµα των προϊόντων να πάει σε όλο τον κόσµο. ∆εν είναι 
µόνο η Ελλάδα που έχει προβλήµατα. Θέλω να σας πω ότι εκεί που δεν υπάρχει ήλιος 
τα προβλήµατα τα δερµατικά είναι περισσότερα και στο σώµα αλλά και στο τριχωτό, 
εγώ βεβαίως ασχολούµαι µε το τριχωτό. Θέλω να σας πω ότι η αγωγή αυτή που σας 
προτείνω είναι µια αγωγή, ένα σύστηµα, µια θεραπεία. Αλλά όχι µε φάρµακα αλλά µε 
προϊόντα τα οποία είναι εξαιρετικά ακίνδυνα, αγνά. ∆εν είναι προϊόντα που πιάνουµε 
το γουδί και τα κάνουµε, είναι µελετηµένα, είναι προϊόντα  εισαγόµενα, προς το παρόν, 
γιατί ο στόχος… είναι ένα µέρος των προϊόντων, όχι όλα, …το θεραπευτικό τµήµα, 
µέρος, και πάλι από κείνα ένα µέρος, να κατασκευάζονται στην Ελλάδα, στη 
Θεσσαλονίκη, τα πράγµατα από κει ξεκίνησαν όλα στο να αλλάξει το ρου της ιστορίας 
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στο να µην αποκτά κάποιος φαλάκρα, στο να µην υποφέρει κάποιος από τη 
βασανιστική φαγούρα. Αυτό µπορεί να το δει κάποια από την πρώτη ηµέρα. ∆εν 
χρειάζεται να κάνει χιλιάδες πράγµατα. Τι να σας πω, τι να διαβάσω (ψάχνει τα χαρτιά 
που βρίσκονται µπροστά της ). ∆ηλαδή είναι απαραίτητο οι άνθρωποι να κάνουν τα 
χίλια πράγµατα, να κάνουν αναλύσεις και εξετάσεις για να έχουν τα αποτελέσµατα;  
Άδικος κόπος. Θέλω να σας πω ότι, και το υπογράφω αυτό, ό,τι κι αν κάνετε, όποια 
µέθοδο κι αν ακολουθήσετε δεν θα το αντιµετωπίσετε το πρόβληµά σας. Για λίγο, 
ελάχιστα, ανεπαίσθητα, µπορεί κάτι να δείτε. Και ξέρετε γιατί το βλέπετε; Τι 
αποτέλεσµα, καλό ή κακό; Θα έχουµε µία παρενέργεια, γιατί όλα τα φάρµακα έχουν 
παρενέργειες. Έχουµε παρενέργεια λίγο καιρό αφού βάλουµε κάποια φάρµακα; Έχουµε 
παρενέργειες, κατακράτηση υγρών και προβλήµατα καρδιάς και γενικότερα; ∆ερµατικά 
προβλήµατα; Πάρα πολλοί άνθρωποι µού έχουν έρθει που έχουν αποκτήσει δερµατικά 
προβλήµατα από ακατάλληλες αγωγές. Εγώ δεν είµαι εδώ για να κατηγορήσω, εγώ 
είµαι εδώ για την ενηµέρωση. ∆υσανασχετώ όταν είµαι υποχρεωµένη να πω  για 
κάποιο προϊόν ή να λέω ότι δεν κάνουν κάτι αυτά τα πράγµατα. Αν έκαναν όµως δεν θα 
ήταν το πιο εύκολο; Συνταγή του γιατρού, πάτε στα φαρµακεία, πληρώνετε τη 
συµµετοχή σας και παίρνετε…, γιατί τα προϊόντα της FAIR HAIR, δυστυχώς, αν θέλετε 
να τα δείτε εδώ που είναι µια οµάδα προϊόντων (η κάµερα δείχνει µια σειρά από 
µπουκαλάκια και άλλες συσκευασίες µε την επωνυµία FAIR HAIR και τη 
φωτογραφία της κυρίας Χατζηδάκη). Θέλω να σας πω τα πιο πολλά προϊόντα έχουν τη 
φωτογραφία µου, αυτά τα προϊόντα δεν είναι φάρµακα και δεν συνταγολογούνται. Με 
κανένα τρόπο. Όπως βλέπετε εδώ, είναι η θεραπευτική µέθοδος, εδώ που βλέπετε τα 
προϊόντα  αυτά (δείχνει κάποια συσκευασία).   
Η παρουσίαση διακόπτεται από τηλεφωνήµατα τηλεθεατών. 

• Η κα Πηνελόπη έχει πάρα πολλά λευκά µαλλιά κα θέλει να µάθει αν θα 
υπάρχει αποτέλεσµα µε το «µαγικό νερό» δεδοµένου ότι τα βάφει καιρό. Η 
παρουσιάστρια πιστεύει ότι δεν είναι χρήσιµο στην περίπτωσή της. Γίνεται 
συζήτηση σχετικά µε τις βαφές και  τη χρήση του µαγικού νερού αλλά και για 
άλλα προϊόντα της εταιρείας που έχει χρησιµοποιήσει ήδη η τηλεθεάτρια ή 
θέλει να προµηθευτεί. Αρχίζει να εξηγεί την κατάστασή της.  
Τηλεθεάτρια: Όταν είναι οι κάµπιες το χειµώνα στα πεύκα κι αυτές ανοίγονται 
και περπατάνε µε πιάνει κνησµός σε όλο το σώµα και αναγκαστικά ξύνοµαι και 
στα µαλλιά. Έχω πάει δηλαδή σε δερµατολόγους για το σώµα το µόνο που µου 
δίνουν ένα «ζιντέξ» και µία τοπική αλοιφή εκεί που γίνεται το…,δεν το έχω 
νικήσει αυτό , είναι παρά πολλά χρόνια, όταν είναι ένα µήνα οι κάµπιες. 
Παρουσιάστρια: Τότε αν είστε διατεθειµένη να ’ρθείτε  να δούµε το πρόβληµά 
σας πριν βάλετε οτιδήποτε. Θέλω να σας πω εγώ δεν θέλω να πάρω τη δουλειά 
των γιατρών, αυτό σε καµιά περίπτωση, αλλά αν σας πω πόσοι άνθρωποι έχουν 
απαλλαγεί…, τι είπατε λίγο πριν; ∆εν το νίκησα, κάτι µου είπατε… 
Τηλεθεάτρια: Ναι, αυτό δηλαδή επανέρχεται την εποχή της κάµπιας. 
Παρουσιάστρια: Μπορούµε να κάνουµε κάτι στο τριχωτό; Γιατί µπορεί να 
ξεκινά από το τριχωτό. 
Τηλεθεάτρια: Όχι το τριχωτό πολύ, ο κνησµός είναι στο σώµα πιο πολύ. 
Παρουσιάστρια: Από κει ξεκινάει. Από πάνω ξεκινάνε τα προβλήµατα. 
Τηλεθεάτρια: Ξέρετε από πού ξεκινάει; ∆ηλαδή αν εγώ βάλω τα χέρια µου 
στον κήπο και σκάψω θα ξεκινήσει στα µπράτσα και µετά όλη αυτή η ενόχληση 
πάει παντού.  
Παρουσιάστρια: Είναι αλλεργικό δηλαδή.. 
Τηλεθεάτρια: Είναι αλλεργικό. Αλλά κρατά 15-20 µέρες µέχρι να κινηθούν να 
φύγουνε. Εγώ τώρα τη λοσιόν τη ζητάω γιατί εντάξει είµαι και σε κάποια ηλικία 
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και µου αρέσει το φουντωτό µαλλί, έχω πολλά µαλλιά και θέλω κάτι πρόληψη. 
Παίρνω το σαµπουάν, είµαι ευχαριστηµένη αλλά η λοσιόν δεν θα µε πειράξει 
πουθενά κι αν τη βάλω, έτσι;   
Παρουσιάστρια: Τι λέτε; Κυριολεκτώ όταν λέω να την πιούµε. 
Τηλεθεάτρια:: Και κάποια στιγµή θέλω να κάνω και την εξέταση αυτή. 
Παρουσιάστρια: Έτσι, όταν ξεκινήσουν τα προβλήµατα που λέµε, τότε να 
δούµε ακριβώς τι συµβαίνει στο τριχωτό. 
Κουβεντιάζουν σχετικά µε άλλα προϊόντα που έχει χρησιµοποιήσει η 
τηλεθεάτρια, για µια νέα λοσιόν που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόµα, για τα 
καταστήµατα της  FAIR HAIR και την εµπειρία της κυρίας Χατζηδάκη. Σε 
ερώτηση της τηλεθεάτριας αν έχει προϊόντα για το σώµα η παρουσιάστρια 
απαντά αρνητικά .  

• Η κυρία Μαρία είχε κάποιο πρόβληµα µε το σαµπουάν της εταιρείας. Τα 
µαλλιά της µπερδεύονταν και της παρουσιάστηκε τριχοφυΐα στα φρύδια και 
τις φαβορίτες. Η παρουσιάστρια το αρνείται ενώ η τηλεθεάτρια επιµένει.  
Αναπτύσσεται ο εξής διάλογος: 
Παρουσιάστρια: Αν βάζετε κάποια κρέµα στο πρόσωπο ή αν κάνετε κάποια 
θεραπεία … 
Τηλεθεάτρια: Όχι τίποτα απολύτως. 
Παρουσιάστρια: Η αντισύλληψη συνήθως δηµιουργεί τέτοια προβλήµατα ή και 
οι κορτιζόνες ακόµα, αλλά το σαµπουάν σίγουρα δεν προκαλεί τέτοια 
αλλιώς…αλίµονο. Εκατοµµύρια άνθρωποι χρησιµοποιούν αυτά τα σκευάσµατα, 
τα δικά µου. 
Τηλεθεάτρια: Το χρησιµοποίησα για ενάµισι µήνα περίπου και λουζόµουνα 
δύο ή τρείς φόρες την εβδοµάδα. 
 Η παρουσιάστρια προτείνει να αλλάξει το σαµπουάν η τηλεθεάτρια και να 
χρησιµοποιεί και κρέµα. Όσον αφορά την τριχοφυΐα, η παρουσιάστρια 
συνεχίζει να το αρνείται κατηγορηµατικά. 

• Η κυρία Έφη έχει από µικρή πρόβληµα αραίωσης στο µπροστινό µέρος της 
κεφαλής καθώς και σµήγµα αλλά και κάτι σαν ακµή στο πρόσωπο. Ακολουθεί 
συζήτηση για το πρόβληµα:  
Παρουσιάστρια: Κατεβαίνει δηλαδή το σµήγµα, ένας ερεθισµός στο πρόσωπο; 
Τηλεθεάτρια: Ναι. 
Παρουσιάστρια: Υπάρχουν κάποια προϊόντα που είναι για το πρόσωπο. Τα 
φαρµακεία δεν τα έχουν. 
Τηλεθεάτρια: Θέλω να έρθω να µε δείτε για το µαλλί και να δείτε το άλλο το 
πρόβληµα. 
Παρουσιάστρια: Τη σµηγµατόρροια, η οποία δεν ξέρω αν προκαλεί φαγούρα., 
η τριχόπτωση είναι δεδοµένη όταν υπάρχει σµηγµατόρροια, είναι δεδοµένη γιατί 
είναι ένα από τα συµπτώµατα. Και φαγούρα πολλές φορές και κακοσµία… 
Τηλεθεάτρια: Για το πρόσωπο µαζί µε το µαλλί είναι καλό να έρθω δηλαδή;  
Παρουσιάστρια: Εγώ γιατί είµαι εδώ λέτε; Στην Αθήνα. 
Τηλεθεάτρια: Θα έρθω σε επαφή µαζί σας ή θα είναι συνεργάτες; 
Παρουσιάστρια: Είναι οι γιατροί που θα σας δουν. (Αναφέρεται στις ώρες 
λειτουργίας) Αλλά ο γιατρός δεν είναι όλες τις ώρες εκεί. Αλίµονο. 
Τηλεθεάτρια: Ο γιατρός είναι δερµατολόγος δηλαδή. Σίγουρα. 
Παρουσιάστρια: Ο γιατρός τον έχω εκπαιδεύσει εγώ. 
Τηλεθεάτρια: Α, ωραία, εντάξει 
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Παρουσιάστρια: Έτσι είναι. Και της Θεσσαλονίκης και εδώ γιατί και 
δερµατολόγος να ήτανε  δεν θα µπορούσε να ακολουθήσει τα δεδοµένα της 
Ιατρικής µε φάρµακα και τα λοιπά, δεν γίνονται αυτά στη FAIR HAIR.  
Τηλεθεάτρια: Θα έχω κάτι καλό µετά, αν κάνω αυτά που µου πείτε;  
Παρουσιάστρια: Μα φυσικά, αφού δούµε ακριβώς τι χρειάζεται το τριχωτό θα 
απαλλαγείτε, από την ίδια στιγµή θα νοιώσετε τη διαφορά. Γιατί αλλιώς δεν θα 
’ρχόταν ο κόσµος. 
Τηλεθεάτρια: Θα αυξηθούνε κάπως τα µαλλιά µου; 
Παρουσιάστρια: Αυτό µε τον καιρό. 
Ολοκληρώνεται το τηλεφώνηµα. 

Η παρουσιάστρια διαβάζει κάτι που είχε γράψει το 1999 ενώ παράλληλα κάνει και 
κάποια σχόλια. 
Παρουσιάστρια: Θα σας πω κάτι πολύ σηµαντικό. Όταν τα µαλλιά σας είναι υγιή και 
γερά πρέπει να το τιµήσετε, δηλαδή να λάβετε όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη 
διαφύλαξη αυτής της υγείας και πρέπει να διαφυλάξετε αυτή την υγεία µε κάθε τρόπο. 
Χρειάζεται γι’ αυτό γνώση για να ξέρετε πώς θα ενεργήσετε, τι µέτρα θα λάβετε, πώς θα 
γλυτώσετε από τις παγίδες. ∆υστυχώς βέβαια όταν θα αρρωστήσουν τα µαλλιά σας 
αναζητάτε τη θαυµατουργή συνταγή των θαυµατουργών φαρµάκων που θα σώσουν τα 
µαλλιά σας στην κρίσιµη ώρα µε τρόπο τεχνικό, αφύσικο, εµπειρικό. Αυτό γίνεται και 
κάθε µέρα το βιώνουµε. Ο κόσµος λοιπόν πρέπει να οπλιστεί µε τη σωστή γνώση από 
την παιδική ηλικία. Και πόσες φορές δεν έχω πει και έχω κάνει έκκληση στους γονείς 
να πάρουν ένα σαµπουάν της FAIR HAIR, που είναι ακίνδυνα τα σαµπουάν και αγνά 
για τα παιδιά τους, και αυτό δεν έχει εισακουστεί. Ποτέ! Και λέω οι γονείς δεν αγαπούν 
τα παιδιά τους. Είναι µια σκληρή πραγµατικότητα. Είναι µία σκληρή λέξη. ∆εν είναι 
έτσι, βέβαια, αλλά ωστόσο αυτό διαπιστώνω τελικά, ότι οι γονείς ενδιαφέρονται για 
πάρα πολλά άλλα πράγµατα για τα παιδιά τους, αλλά όχι για την υγεία του τριχωτού. 
Από την κορυφή ξεκινάνε πάρα πολλά προβλήµατα δερµατικά για όλο το σώµα, στο 
πρόσωπο, στα φρύδια, η σµηγµατόρροια, πίσω από τα αυτιά, εδώ στις παρυφές και 
γενικότερα µέχρι και τα νύχια των ποδιών. Όχι πάντα, αλλά παρά πολλές φορές. Η 
αγωγή FAIR HAIR είναι το µόνο µέσο στη λύση της τριχόπτωσης. Αυτό δεν είναι 
υπερβολή. ∆εν θα µε τιµούσε εµένα που είµαι τόσο σεµνή να κάνω µια διαπίστωση και 
να λέω τέτοια πράγµατα. ∆εν είναι καλό. ∆εν λέω ό,τι να’ ναι. Αυτά τα πράγµατα 
ισχύουν. Όχι για λίγο, αλλά για πάντα.  
 Η κα Χατζηδάκη σταµατά και ανακοινώνει ότι θέλει να πει πολλά πράγµατα και για 
την πρόληψη και δείχνει κάποιο χειρόγραφο µε τίτλο «Προληπτική Ιατρική» ενώ 
παράλληλα µας ενηµερώνει ότι αυτά που διαβάζει τα γράφει η ίδια στο αεροπλάνο, 
στο αυτοκίνητο κλπ. ∆ιαβάζει λοιπόν και αυτό κάνοντας και κάποια επεξηγηµατικά ή 
και προσωπικά σχόλια. 
Παρουσιάστρια: Προληπτική Ιατρική. Η Ιατρική, πανάρχαια τέχνη που θεραπεύει, 
από τον 18ο αιώνα άρχισε να σηµειώνει πρόοδο, η Ιατρική, στον τοµέα αυτό. ∆ηλαδή 
την πρόληψη των ασθενειών παράλληλα µε τον τοµέα της θεραπείας. ∆ηλαδή να 
µπορέσουµε να κάνουµε πρόληψη και όταν αυτό δεν το προλαβαίνουµε να µπορέσουµε 
να κάνουµε θεραπεία. Θέλω εδώ να σταθώ και να πω ότι είναι η µόνη θεραπευτική 
αγωγή για πρόβληµα, να το πούµε υγείας, γιατί δεν είναι νόσος για να κάνουµε ενέσεις, 
να πάρουµε φάρµακα και να λύσουµε το πρόβληµα. Ας το πούµε ότι είναι νόσος , που 
είπα δεν είναι. Κάποιος πάει και παίρνει φάρµακα να πούµε για αυτή τη νόσο της 
τριχόπτωσης, της δερµατίτιδας, της ψωρίασης, του εκζέµατος, τις πληγές, φαγούρα όλα 
αυτά. Ας πούµε ότι πάει και παίρνει ένα φάρµακο κι αρχίζει και κάνει την επάλειψη, τις 
θεραπείες κατά πως του λέει το φάρµακο, ο γιατρός ή ο ειδικός. Ξεκινάει λοιπόν και 
βλέπει αποτέλεσµα. Λίγο, πολύ, τι θα κάνει µετά; Θα συνεχίσει αυτό το φάρµακο; Για 
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µια ζωή; Αυτά τα προβλήµατα τα έχουµε εσαεί. ∆εν φεύγουν. Αν αυτό το πρόβληµα που 
το έχει ο πατέρας το κληρονοµήσει ο γιος, µπορεί να κάνει πρόληψη; Για τη  FAIR 
HAIR, βεβαίως, είναι δεδοµένο ότι µπορεί να κάνει πρόληψη. Αν κάποιος 
κληρονοµήσει το σακχαρώδη διαβήτη από τους γονείς του, από τους συγγενείς του, 
µπορεί να κάνει πρόληψη; Από την ηµέρα που γεννιέται; Εδώ είναι η διαφορά. Και 
είναι η επανάσταση. Και είναι το µαγικό. Και που θέλω να περάσει αυτό. Πότε θα 
περάσει κυρίες και κύριοι;  Πότε θα εισακουστώ εγώ; Πώς πρέπει να το πω; Όχι µόνο 
στον κόσµο αλλά και γενικότερα στους υπεύθυνους. Θέλω να βγει το θέµα αυτό και 
πρέπει να βγει από τα  Μ.Μ.Ε. ελληνικού και ξένου τύπου. Πρέπει να βγει γιατί πρέπει 
να σωθούν και πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα αγοράσουν προϊόντα, θα αλλάξουν τα 
προϊόντα τους. ∆εν κάνουν κάτι τροµερό και φοβερό.  
Στη συνέχεια αφηγείται ένα όνειρο που είδε και παραπονιέται ότι τα κανάλια της 
έχουν γυρίσει την πλάτη και δεν µπορεί να ακουστεί το µήνυµα της πανελλαδικά. 
Έπειτα, απαντά σε τηλεφώνηµα τηλεθεατή. 

• Ο κ. Χαράλαµπος εδώ και χρόνια χάνει λίγο-λίγο τα µαλλιά του ενώ τον 
τελευταίο χρόνο έχει χάσει τα µπροστινά. Φυτρώνουν καινούρια αλλά οι 
τρίχες είναι πολύ αδύνατες και έχει και φαγούρα. Η παρουσιάστρια προτείνει 
κάποια δυναµωτικά προϊόντα από φαρµακείο της περιοχής του κυρίου αλλά 
και να επικοινωνήσει µε τα καταστήµατα της FAIR HAIR ώστε να πάρουν 
ένα ιστορικό για να ξέρουν τι θα του δώσουν. Κατόπιν, αναπτύσσεται ο εξής 
διάλογος: 
Τηλεθεατής:  Να µου πείτε, θα σας ήµουν ευγνώµων γιατί βλέπω τα µαλλιά 
µου…και µάλιστα µου είχε πει ένας γιατρός δερµατολόγος «πρέπει να πάρεις το 
συγκεκριµένο φάρµακο, τα µαλλιά σου δεν έχουν νεκρωθεί, οι θύλακες, γιατί 
βγάζουν καινούριες τρίχες και µεγαλώνουν όπως τα παλιά, δεν βγαίνει νεκρό 
και µένει µικρό». Όπως οι µεγάλες τρίχες οι παλιές, έτσι µεγαλώνουν αλλά είναι 
αδύναµες και πονάει το κεφάλι µου. Ο θύλακας δεν έχει καταστραφεί απλώς 
θέλεις υποστήριξη.  
Παρουσιάστρια: Έτσι ακριβώς. Αυτή την υποστήριξη που πρέπει να την έχετε 
µε ακίνδυνα προϊόντα, αγνά προϊόντα, θα σας πω εγώ τι θα κάνετε. 
Γίνεται συζήτηση σχετικά µε τα διαδικαστικά των ραντεβού και 
ολοκληρώνεται το τηλεφώνηµα. Η παρουσιάστρια συνεχίζει λίγο ακόµα µε το 
κείµενο που διάβαζε πριν. 
Παρουσιάστρια: Γι’ αυτούς τους λόγους σηµειώθηκε αυτή η πρόοδος, δηλαδή 
για την πρόληψη και τη θεραπεία, όµως δεν µπορεί κάποιος που θα 
κληρονοµήσει το ζαχαρώδη διαβήτη η το θυρεοειδή µόλις γεννηθεί να κάνει 
πρόληψη. Με τα προϊόντα της FAIR HAIR, όµως, µπορεί ο πατέρας που έχει το 
πρόβληµα το παιδί του να το φροντίσει. Οι λόγοι είναι οι παρακάτω: Είναι 
περισσότερο ανθρωπιστικό να βοηθάς τον άνθρωπο να µην αρρωστήσει από το 
να θεραπεύεις τον άρρωστο και να αντιµετωπίζεις τη δυστυχία που συνοδεύει 
την αρρώστια. ∆εύτερον, η θεραπεία κοστίζει στα άτοµα, στις οικογένειες στο 
κοινωνικό σύνολο πολύ ακριβότερα από την πρόληψη. ∆εν κοστίζει; Ποιος τα 
πληρώνει; Όλα αυτά ποιος τα πληρώνει; Όλοι εµείς.  
Ο χρόνος τελειώνει και η παρουσιάστρια υπόσχεται ότι θα το ολοκληρώσει 
στην επόµενη εκποµπή. 
 

γ) Εκποµπή «DNA TEST»:  
Σηµείωση: Εκτός των καταγγελθέντων εκποµπών εντοπίστηκε επίσης µετάδοση  µε 
τον τίτλο «Κώδικας Υγείας και Οµορφιάς» στη ροή προγράµµατος της 25ης Ιουνίου 
2008. Η συγκεκριµένη µετάδοση προβάλλεται µε την ίδια µορφή και περιεχόµενο 3 
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φορές εντός χρονοθυρίδων τηλεπώλησης. Αφορά υπηρεσίες που προσφέρουν τα 
ινστιτούτα οµορφιάς και αδυνατίσµατος Medi Πρίνου. Προβάλλεται στις 08:38:04, 
στις 13:26:36 και στις 20:05:50. Κατά την πρώτη µετάδοση παρουσιάζεται η µέθοδος 
«Liftmassage» που αφορά το πρόσωπο ενώ κατά τη δεύτερη και την τρίτη, πέραν του 
«Liftmassage», παρουσιάζεται και η µέθοδος «Lipotherapy» που αφορά το 
αδυνάτισµα. Όπως προκύπτει από τη µερική αποµαγνητοφώνηση που περιλαµβάνεται 
στην επιστολή της Ε.Ε.Ε.∆.Α. (σ.3), η µετάδοση που αφορά το «Liftmassage», επειδή 
επίσης άπτεται δερµατολογικών και ιατρικών θεµάτων,  θεωρείται άξια εξέτασης.  
«ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ»  
Μετά από σύντοµη κάρτα που αναγράφει «Κώδικας Υγείας και Οµορφιάς», στην 
οθόνη παρουσιάζονται 2 κυρίες να συνοµιλούν. Προβάλλεται λεζάντα που 
αναγράφει: «Liftmassage, Αναδόµηση της επιδερµίδας, Medi Πρίνου τηλ. 
επικοινωνίας 801 801 1035». Η έχουσα το ρόλο της παρουσιάστριας, η κα 
Μαρκετάκη, προλογίζει την «εκποµπή».  
Παρουσιάστρια: Γεια σας κυρίες και κύριοι, θέλετε να δείχνετε όσο νέοι αισθάνεστε; 
Liftmassage , αναδόµηση της επιδερµίδας η λύση που προτείνουν τα Medi Πρίνου και 
το θέµα της σηµερινής µας εκποµπής. Το καλοκαίρι έχει  ήδη αρχίσει και η ψυχολογία 
µας αλλάζει γιατί νοιώθουµε την ανάγκη τελικά να ανανεωθούµε. Όλες µας και όλοι 
µας θέλουµε να γυρίσουµε το ρολόι του χρόνου πίσω και να δείχνουµε µικρότερες και 
µικρότεροι σε ηλικία µε ένα δέρµα φωτεινό, χωρίς ρυτίδες και χαλάρωση. 
Στη συνέχεια παρουσιάζει την καλεσµένη της την κα Πρίνου, πρόεδρο των 
επιχειρήσεων Πρίνου. 
Παρουσιάστρια: Κύρια Πρίνου χαίροµαι ιδιαίτερα και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιµή 
µου που είστε κοντά µου σήµερα στην εκποµπή «Κώδικας Υγείας και Οµορφιάς». Θα 
µοιραστείτε µαζί µας τους τρόπους που εσείς διατηρείτε την οµορφιά σας και τους 
οποίους εφαρµόζετε επιτυχώς στους χώρους σας.  
Ρ. Πρίνου: Ευχαριστώ πολύ για το κοµπλιµάν. Εκείνο που θα ήθελα να απαντήσω έτσι 
απλά είναι ότι πολλές γυναίκες έρχονται και λένε: «Πώς ξαφνικά άρχισε να χαλαρώνει 
η επιδερµίδα µου, πώς ξαφνικά άρχισα να βλέπω µια επιδερµίδα η οποία είναι 
αφυδατωµένη;».Πώς µία επιδερµίδα έχει αρχίσει να γίνεται όλο  µε ρυτίδες, γύρω από 
τα µάτια , ρινοπαρειακή αύλακα; ∆εν είναι έτσι απλά τα πράγµατα, πρέπει κανείς να 
νοιαστεί , να ενδιαφερθεί πραγµατικά για να έχει ένα αποτέλεσµα και να προλάβει αυτό 
που λέµε τα γηρατειά. Σήµερα δεν υπάρχουν γηρατειά , δεν υπάρχουν άσχηµες γυναίκες. 
Υπάρχουν µόνο γυναίκες που δεν σκέπτονται να ενδιαφερθούν σοβαρά και υπεύθυνα σε 
ένα χώρο όπως είναι τα Medi Πρίνου που 43 ολόκληρα χρόνια βρίσκοµαι κοντά σας. 
Συµβουλεύω, αποκτώ εµπειρία ακόµη µεγαλύτερη ,εφαρµόζω τις θεραπείες αυτές εγώ η 
ίδια, έρχονται µέλη τα οποία είναι κοντά µου εδώ και 42 ολόκληρα χρόνια. Το 
φαντάζεστε; Κι όµως είναι αλήθεια.  Είναι µεγάλη τιµή για µένα, είναι µεγάλη τιµή να 
έρχεστε και να µου λέτε: «Χίλια ευχαριστώ που βρίσκεστε κοντά µας, που µας εξηγείτε 
τι ακριβώς πρέπει να κάνουµε»,  γιατί πιστεύω απόλυτα και εγώ ότι σήµερα δεν υπάρχει 
ηλικία γηρασµού αλλά υπάρχει µία φροντίδα µε την οποία η κάθε γυναίκα µπορεί να 
διατηρείτε νέα και πραγµατικά να αισθάνεται καλά µε τον εαυτό της. 
Παρουσιάστρια: Υπάρχει τρόπος αποτελεσµατικός να αυξήσουµε την ελαστικότητα 
του δέρµατος στην οποία νοµίζω ότι οφείλεται και η νεανική όψη που παρουσιάζει το 
δέρµα; 
Ρ. Πρίνου: Θα συνεχίσω να απαντήσω ότι αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις που βλέπουµε 
ένα πρόσωπο να είναι  αφυδατωµένο, να είναι εγκαταλελειµµένο, να έχει χαλάρωση, να 
έχει αυτή που λέµε την φωτογήρανση, όλα αυτά προέρχονται από το ότι οι ινοβλάστες  
δεν παράγουν κολλαγόνο και ελαστίνη. Όταν λοιπόν οι ινοβλάστες αυτοί οι οποίοι είναι 
τα κύτταρα τα οποία παράγουν την ελαστίνη και το κολλαγόνο, ατονήσουν, δεν 
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λειτουργούν δηλαδή όπως λειτουργούσαν σε πιο νεαρά ηλικία, εκεί ακριβώς επέρχεται 
όλη αυτή η πτώση και η αφυδάτωση του δέρµατος. Όταν λοιπόν ενεργοποιήσουµε τους 
ινοβλάστες τότε τα πράγµατα αλλάζουν. Και βέβαια δεν υπάρχει ηλικία. Μπορεί ένα 
δέρµα να αρχίσει να αφυδατώνεται, να εγκαταλείπει τη σφριγηλότητα και τη 
νεανικότητα ανεξαρτήτως ηλικίας. Άρα λοιπόν ελάτε κοντά µας. ∆εν έχω να πω τίποτα 
άλλο. Απλά ελάτε κοντά µας να το συζητήσουµε µε τους ειδικούς επιστήµονες, να 
κάνουµε µία δερµοανάλυση, να δούµε εν τω βάθει τι ανάγκες έχει το πρόσωπό σας και 
από κει και πέρα να δώσουµε πραγµατικά εντυπωσιακές λύσεις.        
Παρουσιάστρια: Έχω ακούσει µια αποτελεσµατικότατη θεραπεία την οποία εσείς 
εφαρµόζετε στους χώρους σας και υποσχέθηκα βέβαια και στους φίλους τηλεθεατές ότι 
για αυτή σήµερα θα κουβεντιάσουµε, τη µέθοδο «Liftmassage». Τι ακριβώς είναι και 
πώς εφαρµόζεται;  
Παράλληλα βλέπουµε την εφαρµογή της µεθόδου: µία κυρία µε µπουρνούζι και 
σκουφάκι βρίσκεται καθισµένη ενώ από δίπλα της µια άλλη κυρία µε λευκή ποδιά-
στολή χειρίζεται κάποιο µηχάνηµα στο πρόσωπο της πρώτης. 
Ρ. Πρίνου: Η µέθοδος «Liftmassage» θα ήθελα να πω ότι όλοι στα Medi Πρίνου 
προσπαθούµε να έχουµε υπηρεσίες υψηλής αποτελεσµατικότητας. Βρισκόµαστε λοιπόν 
δίπλα σε κάθε γυναίκα για να υπενθυµίζουµε ότι η οµορφιά, πιστέψτε µε ειλικρινά, δεν 
έχει εποχή ούτε ηλικία. Άρα λοιπόν κάθε γυναίκα πρέπει να αγαπάει το πρόσωπό της, 
να χαίρεται την ατοµικότητά της ανεξάρτητα από την ηλικία της. Ένα όµορφο πρόσωπο 
που το αγαπάµε χτίζει και την αυτοεκτίµησή µας. Με την πρώτη επίσκεψη λοιπόν που 
θα κάνουµε στους χώρους µας θα κάνουµε µία δερµοανάλυση µε µία εδική συσκευή 
ανίχνευσης της φυσικής κατάστασης της επιδερµίδος. Έτσι θα καθορίσουµε ακριβώς τη 
θεραπεία την οποία θα πρέπει να εφαρµόσουµε. Με το  «Liftmassage» λοιπόν 
µπορούµε να πετύχουµε σήµερα ότι µας φαινόταν ουτοπία, να µεγαλώνουµε αλλά να µη 
γερνάµε. Όπως ακριβώς τ’ ακούτε. Σήµερα µία κυρί, µία γυναίκα  µπορεί να µεγαλώνει 
αλλά να µη γερνά. Πρόκειται λοιπόν για µία µέθοδο που λειτουργεί εν τω  βάθει µε την 
πιο προηγµένη τεχνολογία για την αντιµετώπιση της χαλάρωσης του δέρµατος 
αυξάνοντας την ελαστικότητα του. 
Η επίδειξη της εφαρµογής τελειώνει και η παρουσιάστρια στη συνέχεια ανακοινώνει 
ότι εκµεταλλευόµενη την παρουσία της κυρίας Πρίνου θα έπρεπε να δώσουν την 
ευκαιρία και το κίνητρο στους τηλεθεατές να δοκιµάσουν τη συγκεκριµένη θεραπεία.  
Παροτρύνει λοιπόν τους τηλεθεατές να τηλεφωνήσουν στο 801.801.1035 για µια 
δωρεάν συνεδρία  «Liftmassage» ενώ παράλληλα βλέπουµε στην οθόνη κάρτα µε 
αυτά τα στοιχεία. Η παρουσιάστρια συνεχίζει τις ερωτήσεις. 
Παρουσιάστρια: Σήµερα είµαστε πολύ απαιτητικοί και πολύ απαιτητικές. Θέλουµε να 
οµορφαίνουµε χωρίς να ταλαιπωρούµεθα, να πηγαίνουµε αµέσως στη δουλειά µας και 
να έχουµε µία ωραία αίσθηση από τη θεραπεία. Αυτά µπορεί να µας τα προσφέρει η 
συνδυαστική µέθοδος  «Liftmassage»; 
Ρ. Πρίνου: Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η εφαρµογή της θεραπείας 
«Endermologie». «Endermologie» είναι µια θεραπεία που κινείται σε διεθνή επίπεδα, 
πιστέψτε µε ειλικρινά. Η Γαλλία ήταν η πρωτοπόρος, το Παρίσι, για τη συγκεκριµένη 
θεραπεία και πιστέψτε µε ότι  είµαστε οι πρώτοι οι οποίοι εφαρµόσαµε και 
εφαρµόζουµε τη θεραπεία αυτή. Παγκόσµια γνωστή είναι πλέον η µέθοδος 
«Endermologie», η οποία µπορεί και διεγείρει τους ινοβλάστες ούτως ώστε να 
παράγουν κολλαγόνο και ελαστίνη και να δώσουν αυτή τη σφριγηλότητα, τη 
νεανικότητα, τη λάµψη στο πρόσωπο κάθε γυναίκας. Έτσι λοιπόν, µπορείτε και εσείς να 
αποκτήσετε ένα σφριγηλό και νεανικό δέρµα εφαρµόζοντας τη θεραπεία αυτή και 
ακόµη χρησιµοποιούµε ειδικές κεφαλές οι οποίες κινούνται διαφορετικά στο πρόσωπο, 
διαφορετικά στο λαιµό και στο ντεκολτέ.  
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Παρουσιάστρια: Τι θα µπορούσαµε να πούµε τελικά ότι είναι η ειδοποιός   διαφορά , 
η µεγάλη διαφορά, που κάνει τόσο διαφορετική τη συγκεκριµένη µέθοδο για την οποία 
σήµερα κουβεντιάζουµε από τις άλλες; 
Ξαναβλέπουµε τη εφαρµογή της µεθόδου για λίγο όσο µιλά η κα Πρίνου. 
Ρ. Πρίνου: Η διαφορά είναι αυτό που είπα η λειτουργία των ινοβλαστών, είναι το άλφα 
και το ωµέγα, χωρίς να έχουµε αύξηση φυσιολογική του κολλαγόνου και  ελαστίνης δεν 
µπορούµε να έχουµε τα αποτελέσµατα τα οποία µας κάνουν να φαινόµαστε πιο νέες, πιο 
ωραίες, πιο δροσερές µε µία πιο νεανική επιδερµίδα. Άρα λοιπόν θα πρέπει κανείς να 
εφαρµόζει τις θεραπείες αυτές και να µην κάνει επεµβάσεις  οι οποίες θα µας 
δηµιουργήσουν πιθανότατα άλλα προβλήµατα ,το να µείνουµε στο σπίτι µας, κα 
Μαρκετάκη ,διότι µε τη θεραπεία του «Liftmassage» δεν έχει κανείς τη δέσµευση του 
να µείνει στο σπίτι γιατί έχει αποκτήσει µελανιές, γιατί έχει αποκτήσει  ένα πρόσωπο το 
οποίο έχει αλλάξει  η δοµή του αλλά πραγµατικά να κάνει τη θεραπεία και εν συνεχεία 
να πάει στο γραφείο του. Τα αποτελέσµατα είναι εντυπωσιακά από τις πρώτες κιόλας 
επισκέψεις και πιστέψτε µε το λέω µε όλη την εµπειρία την οποία φέρω τα 43 χρόνια 
αυτά που εργάζοµαι, γιατί σε όλη µου τη ζωή δεν ξέρω τίποτα άλλο εκτός το να είµαι 
δοσµένη µε µεγάλο έρωτα σε αυτό που λέγεται αισθητική. Άρα λοιπόν ό,τι καλύτερο 
έχουµε να κάνουµε το εφαρµόζουµε στα Medi Πρίνου, γι’ αυτό προκαλώ όλες εσάς  που 
θα κάνετε τη θεραπεία αυτή  θα δείτε πόσο ευχαριστηµένοι θα είστε και αν θέλετε 
συνεχίζετε, αν δεν θέλετε πολύ απλά σταµατάτε και λέτε «ευχαριστώ πολύ τα Medi 
Πρίνου για την ευκαιρία αυτή που µας έδωσε, το να δοκιµάσουµε τη θεραπεία 
Liftmassage».  
Παρουσιάστρια: Πώς λειτουργεί η συγκεκριµένη µέθοδος «Liftmassage» και 
αντιµετωπίζει τελικά τόσο αποτελεσµατικά τη χαλάρωση που µας ταλαιπωρεί και µας 
δίνει αυτή την εντύπωση του γερασµένου προσώπου στο πρόσωπό µας;  
Ξαναβλέπουµε τη εφαρµογή της µεθόδου για λίγο όσο µιλά η κα Πρίνου. 
Ρ. Πρίνου: Η θεραπεία την οποία εφαρµόζουµε είναι ότι το  «Liftmassage» είναι µία 
ισχυρή και µη επεµβατική τεχνική. Ενισχύει µε φυσικό τρόπο τη δυναµική νεανικότητα 
του δέρµατος χωρίς τεχνητό τρόπο, χωρίς χειρουργικό νυστέρι ή επικίνδυνες και 
τοξικές πρόσθετες ουσίες. Τα πραγµατικά συστατικά για µία όµορφη και νεανική 
εµφάνιση είναι 100% φυσικά και βρίσκονται σε σας. Η τεχνολογία «Liftmassage» 
διεγείρει τους ιστούς µε τον κατάλληλο τρόπο που θα έπρεπε να διεγερθεί µε 
αποτέλεσµα ένα δέρµα λείο κι αναδοµηµένο. Η λάµψη και η νεανική εµφάνιση 
αποκαθίστανται χωρίς καµία απολύτως απώλεια της φυσικής έκφρασης  ή αλλαγής των 
χαρακτηριστικών, που κακά τα ψέµατα πολλές κυρίες φοβούνται αν κάνουν αυτές τις 
επεµβάσεις δηλαδή τις χειρουργικές µήπως και παραµορφωθούν, µήπως και 
αποκτήσουν χείλη τα οποία είναι διογκωµένα, µήπως αποκτήσουν ένα τέντωµα της 
επιδερµίδος, θα έλεγα, το οποίο παραµορφώνει την όλη έκφραση του προσώπου . Έτσι 
λοιπόν µε τη µέθοδο του «Liftmassage» δεν έχουµε τέτοιους κινδύνους, πιστέψτε µε 
ειλικρινά, και θα µου επιτρέψετε να πω και πάλι ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα 
χιλιάδες µέλη, θα µπορούσα να πω ακόµα και τα εκατοµµύρια τα οποία έχουν περάσει 
από το χώρο της αισθητικής στα Medi Πρίνου και πραγµατικά έχουµε αυτά τα τόσο 
ευχάριστα αποτελέσµατα χωρίς να έχουµε κανένα κίνδυνο. 
Η παρουσιάστρια στη συνέχεια επαναλαµβάνει ότι εκµεταλλευόµενη την παρουσία 
της κυρίας Πρίνου θα έπρεπε να δώσουν την ευκαιρία και το κίνητρο στους 
τηλεθεατές να δοκιµάσουν τη συγκεκριµένη θεραπεία.  Παροτρύνει λοιπόν τους 
τηλεθεατές να τηλεφωνήσουν στο 801.801.1035 για µια δωρεάν συνεδρία  
Liftmassage ενώ παράλληλα βλέπουµε στην οθόνη κάρτα µε αυτά τα στοιχεία. 
Παρουσιάστρια: Κα Πρίνου.., εσείς µας συστήνετε να εφαρµόσουµε, έτσι µε το χέρι 
στη καρδιά, τη συγκεκριµένη µέθοδο για να δείχνουµε πιο νέοι και πιο νέες; 
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Ρ. Πρίνου: Εγώ δεν θα ήθελα να µιλήσω για άλλα µέλη, µιλάω προσωπικά για τον 
εαυτό µου, ότι οποιαδήποτε είναι η µέθοδος αυτή την οποία φέρνουµε στα Medi Πρίνου 
είναι αυτή την οποία εφαρµόζω κι εγώ προσωπικά και χαίροµαι ιδιαιτέρως όταν 
έρχονται τα µέλη και µου λένε «Κα Πρίνου µπράβο σας», «Κα Πρίνου µεγαλώνετε αλλά 
δεν… 
Παρουσιάστρια: …µεγαλώνετε και οµορφαίνετε…» 
Ρ. Πρίνου: Ε, εντάξει… 
Παρουσιάστρια: Την αλήθεια λέµε. 
Ρ. Πρίνου: Ευχαριστώ πάρα πολύ ,λοιπόν…µεγαλώνετε αλλά πραγµατικά µας φέρνετε 
όλο και καινούριες θεραπείες και αυτό είναι ακριβώς που κάνω. Ότι τις θεραπείες 
αυτές τις εφαρµόζω εγώ πρώτη στο πρόσωπο µου, εγώ έρχοµαι κοντά σας και σας δίνω 
απαντήσεις στα ερωτήµατα που µου κάνετε και πραγµατικά είναι η µεγαλύτερη 
ικανοποίησή µου το να βλέπω µέλη που είναι κοντά µας όλα αυτά τα χρόνια., 43 
ολόκληρα χρόνια υπάρχουν µέλη τα οποία ξεκινήσαµε µαζί και τα οποία  συνηθίζουν 
να έρχονται και να είναι µέλη τα οποία είναι ευχαριστηµένα από όλες τις θεραπείες τις 
οποίες κάνουµε και κυρίως ότι εγώ είµαι αυτή η οποία πρωτοπορώ, γιατί είµαι, µη 
ξεχνάτε, πρωτοπόρος στο χώρο της αισθητικής, και ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν ξέρω να 
κάνω τίποτα άλλο παρά να αγαπάω την αισθητική και να εφαρµόζω ό,τι καλύτερο 
γίνεται 
Παρουσιάστρια: Στο σηµείο αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω κα Πρίνου 
για τη συµµετοχή σας σε αυτήν την εκποµπή και  για ολ’ αυτά τα ενδιαφέροντα και 
πολύτιµα που µας είπατε. 
 
 
Πρόκειται περί δύο εκποµπών µε τον διακριτικό τίτλο «FAIR HAIR» και µιας 
εκποµπής µε τον διακριτικό τίτλο DNA.  Κατά τη διάρκεια αυτών έγινε συζήτηση για 
τη λιπαρότητα, πιτυρίδα, φαγούρα και τριχόπτωση και για τον τρόπο θεραπείας των.  
΄Όµως η εκποµπή δεν περιορίστηκε στη συζήτηση αλλά κατά τη διάρκεια αυτής 
προβλήθηκε σειρά θεραπευτικών σκευασµάτων, καθώς και ο αριθµός τηλεφώνου µε 
προτροπή προς τους τηλεθεατές να επικοινωνήσουν για να δοκιµάσουν τη 
συγκεκριµένη θεραπεία.  Αναµφιβόλως πρόκειται περί συγκεκαλυµµένης 
διαφηµίσεως θεραπευτικών σκευασµάτων και επιχειρήσεως.     Για την εν λόγω 
εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση 
του προστίµου.   
 
 
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, 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, 
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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 
διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 15.000 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 15.000  ευρώ. 
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

1. Της εταιρείας  ΕΧCOM A.E  που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, στην οδό 
Τσαλαβούτα 9,  µε ΑΦΜ 094316866, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Σνούντα Ναµπίλ του Σάµι, κατοίκου Περιστερίου Αττικής, στην οδό 
Τσαλαβούτα 9, µε ΑΦΜ 105677744, ∆.Ο.Υ. ΙΘ΄ Αθηνών, νοµίµου 
εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 
 
     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η Μαρτίου 2009. 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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