ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 108/10.3.2009

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 ΑυδήΚαλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,
Κωνσταντίνος Αποστολάς.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε µε την υπό του
ραδιοφωνικού σταθµού LIFE FM Νοµού Ξάνθης ενδεχοµένη παραβίαση της
ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 24η 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 οποίος έχει σκοπό τη
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει 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 ενώ εξάλλου κατά το άρθρο
9 παραγρ. 1 του Συντάγµατος, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι
απαραβίαστη.
ΙΙ. Το άρθρο 3 παρ. 1 εδαφ. β του Ν. 2328/1995, κατά το οποίο οι κάθε είδους
εκποµπές που µεταδίδουν οι τηλεοπτικοί σταθµοί πρέπει να σέβονται την
προσωπικότητα κάθε προσώπου, η εικόνα του οποίου εµφανίζεται στην οθόνη ή
µεταδίδονται το όνοµα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισµό του.
ΙΙΙ. Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου
τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη
δηµιουργούν σύγχυση.
IV. Το άρθρο 4 παρ. 1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο
4 παρ. 1 του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες κυρώσεις.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ισχυρισµών του ραδιοφωνικού σταθµού του
ραδιοφωνικού σταθµού LIFE FM Νοµού Ξάνθης του υποβληθέντος υποµνήµατος
και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία των παρακάτω εκποµπών, προέκυψαν
τα ακόλουθα:
Α. Κατά την 11η Νοεµβρίου 2008, µεταδόθηκαν τα εξής:
- Σήµερα αποκαλύπτω µια καταγγελία πολύ σηµαντική για δύο τοπικές εφηµερίδες.
Το ίδιο πράγµα είχε κάνει και η εφηµερίδα ΕΜΠΡΟΣ πριν κάτι µήνες. ∆ιακήρυξη
εργολάβου. Κλέβουν εν ψυχρώ τους εργολάβους. Ανοιχτά τους κλέβουνε.
- Εργολάβος από την Πέρνη τους κατήγγειλε οργισµένος στο σύλλογο Εργολάβων
Εργοληπτών δηµοσίων έργων και στην ΕΙΕΕ δηλαδή στο σύλλογο ιδιοκτητών
XANTHI NEWS και Θράκη υπερτιµολογούν τις διακηρύξεις έργων. Παράγινε λεν οι
εργολάβοι. Αθηναϊκός τύπος και Μαχητής κοστολόγησαν την ίδια διακήρυξη
περίπου 158,72 ευρώ. XANTHI NEWS και Θράκη 530 και 350 ευρώ. Έχει διαφορά
και η XANTHI NEWS µε τον Καµαρίδη. ΄Εχουν και αυτοί διαφορά. Τελικά ποιος
είναι ο σωστός. Εδώ είναι το ζήτηµα. Ποιος τιµολογεί σωστά και ποιος όπως λέει
και ο νόµος «µικρό γράµµα κανονικά». ΄Ετσι για να µην εκµεταλλευόµαστε τους
εργολάβους. Κλέβουν τους εργολάβους. ΄Η είµαστε γραφεί η εφηµερίδα «Μαχητής»
τίµιοι και τιµολογούµε σύµφωνα µε το νόµο, ή κάναµε λάθος στην τιµολόγηση, ή οι
υπόλοιπες εφηµερίδες για τις οποίες αγανάκτησαν οι εργολάβοι τους κλέβουν
συνειδητά γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. ∆εν είναι η πρώτη φορά έχει φαινόµενο
πλέον καταντήσει.
- Εµείς βγήκαµε λοιπόν και καταγγείλαµε ότι κλέβουν «εν ψυχρώ» τους εργολάβους.
Το θέµα αυτό ήδη συζητείται στο σύλλογο των εργολάβων διότι υπάρχουν εδώ τα
συγκεκριµένα στοιχεία και δεν είναι η πρώτη περίπτωση.
- Ο κύριος Καρυπίδης ήταν πρώην ηλεκτρολόγος της ΣΕΒΑΘ. Μπήκε λοιπόν µέσα
στον τύπο µε προοπτική βεβαίως, να «οικονοµήσει». Και Καλά κάνει. ∆εν είναι
κακό το να µπαίνεις στον τύπο, να θεωρείς ότι βγάζουν πολλά λεφτά, όταν βεβαίως
µια διακήρυξη τη χρεώνεις αντί του πραγµατικού ποσού των 158 ευρώ, τη χρεώνεις
530 ευρώ, δηλαδή µια αξία 3,5 φορές περισσότερο, είναι λογικό κυρίες και κύριοι, µε
τον ίδιο αριθµό διακηρύξεων, ο κύριος αυτό σαν εισπράττει τρεις και τέσσερις φορές
περισσότερα, από ότι όλοι οι υπόλοιποι.
Β. Κατά την 19η Νοεµβρίου 2008, µεταδόθηκαν τα εξής:
(«Να διαβάσουµε και κάποιες εφηµερίδες. ∆ιάβασα ότι θα κάνει εβδοµαδιαία
εφηµερίδα. Ο κύριος Καρυπίδης θα το ’γραψε αυτό βέβαια. Σταυράκη Καρυπίδη
περιµένουµε να δούµε την Τουρκία. Τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Σταµάτα να
παραπληροφορείς. Σταµάτα. ∆ιότι αυτά τα οποία κάνεις είναι επικίνδυνα πράγµατα.
Εγώ σε προειδοποιώ Καρυπίδη. Αυτά τα οποία κάνεις είναι επικίνδυνα. Τώρα όσο
για τα κολπάκια αυτά που δε δίνεις τιµολόγια, που δε στέλνεις υπηρεσίες και
χρεώνεις διακηρύξεις της τάξεως των 198 ευρώ 524 ευρώ και το ένα και το άλλο,
φταίνε οι δήµοι. Οι δήµοι οι οποίοι δε µετράν. Οι δήµοι οι οποίοι ανέχονται και
κάποιοι εκδότες σαν τον Καρυπίδη, και το λέω ευθέως, κύριε Καρυπίδη εδώ είναι
εισαγγελέας, το λέω σ’ εσένα ανοιχτά. Κλέβεις τους εργολάβους Καρυπίδη. ∆ικαίως
ο άνθρωπος αυτός νευρίασε, του µίλησες µε απρέπεια, δικαίως. Κλέβεις τους
εργολάβους»)
(«…τα ίδια λέω στον Καρυπίδη. Ότι ο Καρυπίδης κλέβει τους εργολάβους και θα
πρέπει να
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γίνει έρευνα στο θέµα αυτό. Βεβαίως τα λέω αυτά ύστερα από καταγγελία την
οποίαν είχα…»)
(…Ποιος έχει δίκιο; Κλέβουµε ή δεν κλέβουµε τους εργολάβους; Αυτό είναι µεγάλο
θέµα κυρίες και κύριοι. Να σας πω γιατί είναι µεγάλο θέµα. ∆ιότι όταν παίρνει ένας
άνθρωπος, όταν δίνει ένας δήµος µία διακήρυξη, την ίδια διακήρυξη και βλέπει
κανείς σε τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες, µάλλον η µία εβδοµαδιαία και οι άλλες δύο
ηµερήσιες, βλέπει δηλαδή στη µία ηµερήσια εφηµερίδα 198 ευρώ και βλέπει στην
άλλη, την Xanthi News, 524,79 ευρώ και µάλιστα διαπιστώνει ότι ο κύριος αυτός δεν
έστειλε καν τιµολόγιο, αλλά έκανε δελτίο αποστολής, κατάσταση τι έκανε, εν πάση
περιπτώσει, αύριο θα δηµοσιεύσουµε σε φωτοτυπία, ξέρετε τι γίνεται εδώ; Εδώ
υπάρχει µεγάλο κλέψιµο.)
Στην εκποµπή υπάρχουν και κάποιες επιπλέον αναφορές στο όνοµα του
καταγγέλοντος, όπως επίσης και στην εφηµερίδα του.
(03:00) Θα έχουµε ενδιαφέροντα θέµατα σήµερα και σήµερα µέσα από την εκποµπή
µας. Ενδιαφέροντα θέµατα γιατί έχετε αντιληφθεί φαντάζοµαι ότι απέναντί µας
πλέον έχουµε έρθει σε µετωπική ρήξη µε το µπλοκ του υπόλοιπου τύπου, θα
υπάρχουν από δω µία σειρά πολύ ενδιαφέροντων δικαστηρίων και παράλληλα χθες
και το δικαστήριο του Καράνταη για το οποίο θα σας δώσω λεπτοµέρειες µέσα από
την εκποµπή µου και θα σας πω πως έχει η αλήθεια έτσι ώστε να µην υπάρχουν
άναρθρες κραυγές όπως αυτή του κυρίου Καρυπίδη, τον οποίο προσωπικά εγώ
του το λέω σήµερα µέσα από την εκποµπή µου θα µηνύσω για διασπορά ψευδών
ειδήσεων διότι είναι απαράδεχτο να βγαίνει µία εφηµερίδα παραµονές ενός
δικαστηρίου και να επιχειρεί να τροµοκρατήσει τη δικαιοσύνη λέγοντας ότι η
Τουρκία θα διαµαρτυρηθεί για τις κατασχέσεις κάποιων ραδιοφωνικών
σταθµών που ανήκουνε σε µουσουλµάνους και το ένα και το άλλο, όταν όλα αυτά
είναι βεβαίως µπούρδες, διότι τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά διότι η Τουρκία δεν
έχει καµία σχέση µε την ελληνική νοµοθεσία, κάνω και σχετικό ερώτηµα στον
Πρόεδρο του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού συµβουλίου διότι πράγµατι το φαινόµενο
αυτό είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξανασυµβεί, διότι πρόκειται περί τριών µουσικών
σταθµών, οι δύο εκ των οποίων ήτανε και είναι παράνοµοι, παρά το γεγονός ότι ο κος
Καράνταη παίζει κολπάκια κι εξακολουθεί να παίζει κολπάκια, για τα οποία βεβαίως
θα πάρει την ανάλογη απάντηση…
(0:10:15) Ο κύριος Καρυπίδης λοιπόν θα πρέπει να χει το θάρρος πρώτον να λέει τα
πράγµατα µε τ’ όνοµά τους, δεύτερον να µην παρακινδυνολογεί, να µην αναµιγνύει
την Τουρκία σε θέµατα που αφορούνε καθαρά την ελληνική νοµοθεσία, κι όπως σας
είπα µετά το χθεσινό περίεργο και πρωτοφανές κείµενο, στο οποίο ο κύριος
Καρυπίδης, πρώην ηλεκτρολόγος της Σ.Ε.Β.Α.Θ., µιλάει και λέει, διότι δε µιλάει,
µιλάει για ένα δεδοµένο, λέει η Τουρκία θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο, µιλάει για
ένα δεδοµένο που µας ανησύχησε όλους. Λέµε γι γίνεται εδώ, η Τουρκία θα
αναµιχθεί διότι δύο παράνοµοι ραδιοσταθµοί κατασχέθηκαν τα µηχανήµατά τους και
έκλεισαν µε παρέµβαση ενός οργάνου το οποίο λειτουργεί, είναι αυτόνοµο και
λειτουργεί µε τη δική του αυτονοµία; ∆εν έχω ξαναδιαβάσει τέτοιο αισχρό κείµενο
κύριε Καρυπίδη. Γι’ αυτό το λόγο και πρέπει να πάρεις την απάντησή σου. Τα
ψέµατα µας τελείωσαν. Το λέω έτσι ανοιχτά.
Υπάρχει επίσης ένα µείζον θέµα κυρίες και κύριοι, το οποίο σήµερα θα ξεδιαλύνω µε
τον εργολάβο κύριο Τριανταφυλλίδη, από την Πέρνη. Ύστερα από όσα έγιναν και
ύστερα από το αυτόφωρο το οποίο γλίτωσα διότι εχθές διάβασα ότι ο κύριος
Καµαρίδης, εκδότης εφηµερίδας Θράκη έφθασε σε σηµείο να πει ότι λόγω φόρτου
εργασίας εγώ γλίτωσα ένα αυτόφωρο. ∆ηλαδή ότι µε κατήγγειλε στον εισαγγελέα για
τα όσα έγραψα, για τη µια καταγγελία ενός εργολάβου από την Πέρνη, ο οποίος ήρθε
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οργισµένος στην κυριολεξία στην εφηµερίδα, οργισµένος, και κατήγγειλε ότι, ευθέως
µας χαρακτήρισε όλους µας, όλους τους εκδότες ως κλέφτες, διότι υπήρχε τεράστια
διαφορά στην τιµολόγηση. Κυρίες και κύριοι τα πράγµατα είναι πάρα πολύ απλά.
Ουδείς υπεράνω των νόµων. Χθες τηλεφώνησα εγώ τον κύριο Τριανταφυλλίδη.
Μου ανέφερε χαρακτηριστικά το επεισόδιο το οποίο είχε µε τον εκδότη της
εφηµερίδας Xanthi News, τον κύριο Καρυπίδη. Τον σκαιότατο τρόπο µε τον
οποίο του µίλησε και το γεγονός ότι ο κύριος Καρυπίδης για τη συγκεκριµένη
εντολή δεν έστειλε. ως όφειλε, τιµολόγιο αλλά έστειλε ένα απλό, πως µου το είπε,
µια κατάσταση λέει, κατάσταση την οποία µάλιστα, µου είπε σήµερα θα µου
φέρει στην εφηµερίδα. Όταν του είπα για την εφηµερίδα Θράκη διότι µε
εντυπωσίασε, µε παραξένεψε, ο άνθρωπος ας το πούµε, ο κύριος Τριανταφυλλίδης,
ενώ στην εφηµερίδα µίλησε για δύο εφηµερίδες επιπλέον του µαχητή, ηµερήσιες, τη
Θράκη και την εφηµερίδα Xanthi News, χθες το βράδυ, κατά τις 11 η ώρα που του
τηλεφώνησα, µου είπε, όταν βρήκα το κινητό του, µου είπε ότι η µία εφηµερίδα είναι
εβδοµαδιαία. Εάν πράγµατι συµβαίνει αυτό, τότε οφείλω να ζητήσω δηµόσια
συγγνώµη εφόσον είναι έτσι, από την εφηµερίδα την οποία αδίκησα. Περιµένω όµως
τον κύριο Τριανταφυλλίδη να µου φέρει τα στοιχεία γιατί σήµερα όταν ρθει από την
Αθήνα πρόκειται να µου φέρει τα στοιχεία, προκειµένου να λυθεί αυτή η διαφορά και
να καταγγείλω βεβαίως την άλλη εφηµερίδα, εβδοµαδιαία, όπως έγινε και µε την
καταγγελία του κύριου Εκµετζή, η οποία δεν ήρθε σ’ εµένα αλλά ήρθε στον Πρόεδρο
εργοληπτών τον κύριο Πιαλόγλου, ο κύριος Εκµετζής δεν ήρθε σε επαφή µαζί µου, δε
γνωρίζω, απλά και µόνο διαµαρτυρήθηκε για την υπερτιµολόγηση επίσης µίας
διακήρυξης, την οποία εγώ προσωπικά δεν είδα, αλλά αφορούσε δύο εφηµερίδες, την
εφηµερίδα Ακρίτας και την εφηµερίδα Θράκη...
(17:13) Εδώ λοιπόν οφείλουµε να πούµε και οφείλω να διευκρινίσω ότι για όλα αυτά
τα ρεπορτάζ έχω τις συγκεκριµένες τιµές και τα συγκεκριµένα τιµολόγια, δύο
αθηναϊκές εφηµερίες και η εφηµερίδα Μαχητής, τιµολόγησαν την ίδια διακήρυξη του
δήµου Σελέρου περίπου 198 ευρώ. Έχω τα τιµολόγια, έχω αποδείξεις φωτοτυπίες
των τιµολογίων. ∆ύο εφηµερίδες, η εφηµερίδα Xanthi News τιµολόγησε την ίδια
διακήρυξη 524 και 79 ευρώ. Και µάλιστα χωρίς να έχει δώσει τιµολόγιο, δεν
έστειλε καν τιµολόγιο, αλλά µία κατάσταση. Την εφηµερίδα Xanthi News ο
εργολάβος κύριος Τριανταφυλλίδης την κατήγγειλε ήδη στην Εφορία. Η άλλη
εφηµερίδα είναι η εφηµερίδα Ακρίτας….Ο νόµος αναφέρει χαρακτηριστικά το πώς
πρέπει να τιµολογούνται κάποιες διακηρύξεις…Εδώ λοιπόν λέµε ότι κλέβουµε τους
εργολάβους, κάποιοι λοιπόν συνάδελφοί µας κλέβουν τους εργολάβους, ανοιχτά
το λέω, διότι αυτές οι τιµές είναι υπέρογκες… (Κάποιοι;) έχουµε απέναντί µας
κάποιους εργολάβους οι οποίοι παίρνουν ένα εργάκι της τάξεως των 15.000, των
20.000, των 30.000 κι είναι ζήτηµα πολλές φορές αν βγάζουν και τα έξοδά τους. Αν
είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει τέτοια ληστεία και γι’ αυτό το λόγο έχουνε
ξεσηκωθεί… Εµείς δεν στρεφόµαστε εναντίον καµιάς εφηµερίδας. Παρά το γεγονός
ότι αυτές έχουνε µπλοκ, έχουνε κάνει µπλοκ εναντίον του µαχητή. Εµείς δε
στρεφόµαστε εναντίον καµιάς εφηµερίδας αλλά δεν είµαστε διατεθειµένοι να
κλείσουµε και να φιµώσουµε οποιαδήποτε καταγγελία. Όσοι έχουνε δίκιο και η δική
µας εφηµερίδα γιατί και κάτι άλλο που πρέπει να σας διευκρινίσω, ότι εγώ στη ζωή
µου δεν έχω κάνει ποτέ τιµολόγηση διακήρυξης. ∆ε γνωρίζω. ∆εν έχω τιµολογήσει
ποτέ διακήρυξη. Όλα αυτά τα έχουν αναλάβει οι στενοί συνεργάτες µου, αυτοί
τιµολογούνε, τους έχω απόλυτη εµπιστοσύνη και τους έχω πει θα τηρείτε το νόµο.
Ακόµα και αν κάνουν οι στενοί µου συνεργάτες λάθος και η εφηµερίδα κάνει κάτι
παρόµοιο, στείλει δηλαδή τιµολόγιο που αθηναϊκές εφηµερίδες και ’γω το
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τιµολογούµε π.χ. 198 ευρώ και βάζουµε χρεώσεις της τάξεως των 524 ευρώ, οφείλετε
να µας καταγγείλετε. Οφείλετε να ’ρθείτε και να µας καταγγείλετε.
(24:45) …ο οποίος ανέβηκε ο άνθρωπος επάνω στη Χρύσα και του φέρθηκε
σκαιότατα ο κύριος Καρυπίδης. Ας καταλάβουνε ότι δεν υπάρχουνε κάποιοι, ότι δεν
υπάρχουν µονοπώλια στην Ξάνθη. Και ο κύριος Καρυπίδης ας καταλάβει ότι ο τύπος
δεν είναι Σ.Ε.Β.Α.Θ…
(28:34) Είναι µεγάλη δηµοσιογραφία. Αξίζει κανείς να διαβάζει Καρυπίδη. Μεγάλη
πένα. Πολύ µεγάλη.
(29:34) Απίστευτα πράγµατα. Ο εκδότης της εφηµερίδας Xanthi News µιλάει σε
δήθεν αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας. Τον πήρε προφανώς τηλέφωνο ο
τούρκος πρόξενος τον κύριο Καρυπίδη. Ξέρω κι εγώ; Η πρόκειται περί διασποράς
ψευδών ειδήσεων; Κύριε εισαγγελέα; Η τον πήρε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας.
Για να του πει τι γίνεται εκεί; Θ’ αντιδράσουµε. ∆ιότι δύο παράνοµους µουσικούς
σταθµούς παρακαλώ, οι οποίοι µάλιστα παίζουν ελληνική µουσική, διαµαρτυρήθηκε
η Τουρκία. Κατά τον κύριο Καρυπίδη. Αντίδραση λέει…
(00:37).. εδώ οι άλλοι αγοράζουνε και χαλάλι τους, όπως ο κύριος Καρυπίδης για
παράδειγµα, αγοράζει BMW πολυτελείας, µπράβο, και προοδεύουνε, κάνουν,
ράνουν, εσύ κινδυνεύεις να χάσεις το σπίτι σου; Ε, βέβαια. Όταν µία διακήρυξη ας
το πούµε, την τιµολογώ εγώ σύµφωνα µε το νόµο 198 ευρώ και ο κύριος Καρυπίδης
την ίδια διακήρυξη 525 ευρώ, κάτι δεν πάει καλά. Κι αν εδώ, εν πάση περιπτώσει
κάτι δεν πάει καλά. Στο τέλος δηλαδή αρχίζουµε και λέµε τι γίνεται. ….Είναι
τροµερά µεγάλες οι διαφορές. Η µία εφηµερίδα δηλαδή και οι αθηναϊκές να
συµβαδίζουνε, 198 ευρώ κυρίες και κύριοι αθηναϊκή εφηµερίδα. 189 ευρώ άλλη
αθηναϊκή εφηµερίδα, εµείς 198 ευρώ, 524,79 Xanthi News, 396,27 Ακρίτας. Οι
διαφορές είναι τεράστιες. Είναι κάτι το οποίο δεν µπορεί εύκολα κάποιος να το
περάσει έτσι στην πλάκα που λέµε…
(46:37) Κυρίες και κύριοι είµαστε σε µία περίοδο µεγάλων ανακατατάξεων και
µεγάλων ρήξεων. Είναι η εποχή που έχουµε ρήξεις. Και αυτό ας το αντιληφθούνε
ένθεν ένθεν. Μάχαιραν έδωσες, µάχαιραν θα λάβεις. Αυτό το µήνυµα στέλνω στο
µπλοκ των απέναντι εφηµερίδων. Και ξεκίνησα σήµερα µε την εφηµερίδα Xanthi
News… Σήµερα δηµοσιεύω αποκαλυπτικά αποσπάσµατα από το νόµο. Λέω ότι αυτά
που κάνει ο κύριος Καρυπίδης να στέλνει όχι τιµολόγιο αλλά καταστάσεις είναι
παράνοµες, δε θα κάνουµε BMW σε βάρος των εργολάβων και σε βάρος των
πελατών µας και µάλιστα υπερβαίνοντας τη νοµιµότητα…
(48:41)… τα πρόστιµα είναι µέχρι 10.000 ευρώ κύριε Καρυπίδη. Τα πρόστιµα είναι
µέχρι 10.000 ευρώ. Και κει δεν ξέρω αν εσένα, όπως τον κύριο Καράνταη θα
διαµαρτυρηθεί η Τουρκία για τις κατασχέσεις, άλλο µεγάλο γεγονός, για µένα αυτό
το γεγονός είναι πελώριο. Να βγαίνει εφηµερίδα και να απειλεί ουσιαστικά τη
δικαιοσύνη και να λέει η Τουρκία θα αντιδράσει; Τον πήρε δηλαδή ο τούρκος
πρόξενος; Ποιος του τα ’πε αυτά του Καρυπίδη; Τον πήρε ο Τούρκος πρόξενος; Για
τις κατασχέσεις τριών σταθµών που ήταν παράνοµοι;.. Για να µάθουµε τις πηγές του
κυρίου Καρυπίδη. Γιατί εδώ υπάρχουν πολλά ευτράπελα.
(1:03) ...∆ιότι σήµερα βγήκε ο κύριος Καρυπίδης και πανηγύριζε διότι του έδωσε
λέει ο κοντός σ’ αποκλειστικότητα την τροπολογία του Αλογοσκούφη. Κάτσε βρε
Καρυπίδη. Πριν από τρεις µέρες βγήκε ο (Τένις;) ο Καµαρίδης και πανηγύριζε ότι θα
’χει αυτός την αποκλειστικότητα της τροπολογίας. Τι µεσολάβησε ο κοντός κι
άλλαξε σε µία µέρα κι αντί να δώσει την αποκλειστικότητα στον Καµαρίδη και στη
Θράκη την έδωσε στον Καρυπίδη και στο Xanthi News. Μία τροπολογία που
ενάµισι υποτίθεται ότι θα την έδινε σε µένα και δε διαµαρτύροµαι. Έβαλα την είδηση
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πρωτοσέλιδα, λέω όπου να ’ναι θα δηµοσιεύσουµε την τροπολογία, δε µου την
έστειλε ο Υπουργός, καλά έκανε. Με γεια του και χαρά του…
Πρόκειται περί δύο ηµερήσιων εκποµπών οι οποίες ασχολήθηκαν µε την εφηµερίδα
της Ξάνθης µε τον τίτλο XANTHI NEWS ιδιοκτησίας του Σταύρου Καρυπίδη. Κατά
τις εκποµπές αναφέρθηκε κατ΄ επανάληψιν το όνοµα του εν λόγω εκδότου
εφηµερίδος και προβλήθηκε από τον τηλεπαρουσιαστή ο ισχυρισµός ότι η εφηµερίδα
χρεώνει διακηρύξεις µε χρηµατικά ποσά υπέρτερα εκείνων µε τα οποία χρεώνουν τη
δηµοσίευση διακηρύξεων άλλες τοπικές εφηµερίδες. ΄Όµως οι εκποµπές δεν
περιορίστηκαν στην επισήµανση των διαφορετικών κοστολογήσεων των
δηµοσιεύσεων των διακηρύξεων αλλά αναφέρθηκαν ονοµαστικά στον εκδότη της
εφηµερίδος µε φράσεις όπως «κλέβεις τους εργολάβους», ότι «µπήκε στον τύπο µε
προοπτική βεβαίως να οικονοµήσει», ότι «οι δήµοι ανέχονται κάποιους εκδότες “ σαν
τον Καρυπίδη”» και άλλες σχετικές φράσεις. Οι εκποµπές δεν είχαν το επιβαλλόµενο
από το νόµο ύφος σεβασµού προς την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου το οποίο
προσδιορίζεται, ούτε εξάλλου ήταν πλήρης, εφόσον δεν κλήθηκε ο εκδότης της
εφηµερίδος για να εκθέσει τις απόψεις του. Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται να
επιβληθεί στον ραδιοφωνικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, το πρόστιµο πρέπει να
καθοριστεί στο ποσόν των 5.000 ευρώ. Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ
Κουράκης και ο Κωνσταντίνος Αποστολάς, κατά τους οποίους το πρόστιµο θα
έπρεπε να περιοριστεί στο ποσόν των 3.000 ευρώ.
Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στην εταιρεία ΘΡΑΚΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΞΑΝΘΗΣ, ιδιοκτήτριας
του ραδιοφωνικού σταθµού LIFE FM Νοµού Ξάνθης, την διοικητική κύρωση του
προστίµου των 5.000 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 ΘΡΑΚΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΞΑΝΘΗΣ ιδιοκτήτριας του
ραδιοφωνικού σταθµού LIVE FM Νοµού Ξάνθης µε ΑΦΜ 090128108 ∆.Ο.Υ. Α΄
Ξάνθης.
2. Του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 10η Μαρτίου 2009.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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