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Σήμερα ημέρα Τρίτη 22 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. I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  κατά  τη  σημερινή  συνεδρίαση 
ασχολήθηκε με την από  του ραδιοφωνικού σταθμού  ENERGY 95,8 MHZ 
Νομού Κέρκυρας, ενδεχομένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 15η 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 3  παρ.  1  του Π.Δ/τος  77/2003,  κατά το  οποίο  το  ραδιόφωνο και  η 
τηλεόραση  πρέπει  να  αναγνωρίζει  και  να  σέβεται  εμπράκτως  τη  διατύπωση 
διαφορετικών απόψεων και να υπερασπίζεται την ελευθερία μεταδόσεώς τους, ενώ οι 
διαφορετικές απόψεις πρέπει να παρουσιάζονται έγκαιρα και με ίσους όρους.  

ΙΙΙ.  Το  άρθρο  9  παρ.  1  εδ.  β  του  Π.Δ.  77/2003,  κατά  το  οποίο  η  άρνηση  ενός  
προσκεκλημένου  να  συμμετάσχει  σε  εκπομπή  δεν  πρέπει  να  συνοδεύεται  από 
δυσμενή για το πρόσωπο αυτό σχόλια.

IV. Το άρθρο 9 παρ. 2 και 3 του Π.Δ/τος 77/2003 κατά το οποίο τα πρόσωπα που 
αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς 
συμπεριφοράς,  ενώ δεν επιτρέπεται  η  αλλοίωση των εκφραζομένων  απόψεων και 
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θέσεων  με  οποιονδήποτε  τρόπο,  όπως  με  αλλαγή  της  σειρά  ερωτήσεων  και 
απαντήσεων,  με αποσπασματική αναφορά των απαντήσεων,  με τη χρησιμοποίηση 
ηχητικών ή οπτικών τεχνασμάτων κ.α.

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.

Β. Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του ραδιοφωνικού σταθμού ENERGY 95,8 MHZ Νομού Κέρκυρας, του 
υποβληθέντος υπομνήματος και της παρακολουθήσεως της εκπομπής του κου Χρόνη 
Προσαλέντη που μεταδόθηκε από 19 έως 23.7.2010 και από 26 έως 29.7.2010 και 
ώρες 14.30 έως 16.00 περίπου, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Δευτέρα 19/07/2010  - Από 14:29:59- 14:59:59 
Μετά την εισαγωγή που κάνει ο κος Προσαλέντης στο ξεκίνημα της εκπομπής λέει:
Προσαλέντης (26:00): «Ο Σύλλογος εκεί, θα ακούσετε σε λίγο ηχητικά, εξαιρεί τον 
Πρόεδρο του Συνδέσμου, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι ήταν πολύ καλός ο νομάρχης 
που υπέγραφε τις άδειες και ότι φταίει ο Σύνδεσμος μόνο, εξαιρώντας τον Πρόεδρο 
του Συνδέσμου, λες και δεν έχει καμία ευθύνη, όταν είπε προεκλογικά ότι θα τα λύσει 
τα προβλήματα, ότι ξέρει τι συμβαίνει στο Τεμπλόνι, γιατί δεν προχωρήσανε λοιπόν 
στην διαχείριση των απορριμμάτων, την σύγχρονη; Σε ένα χρόνο το εργοστάσιο θα 
ήταν έτοιμο. Τώρα που φτάσαμε εδώ κυρίες και κύριοι και σφίξανε τα πράγματα ένας 
Σύλλογος βγάζει το καθαρτήριο, ε βέβαια, όποιος πάει εκεί έχει το καθαρτήριο, το 
μπουκαλάκι, το παίρνει από την Μάγδα, και γίνεται καθαρός, ο κάθε Δήμαρχος που 
πάει  το  πόδι  του  στο  Τεμπλόνι,  πηγαίνετε  και  οι  υπόλοιποι  να  σας  καθαρίσει  η 
Μάγδα Παπανικολοπούλου, εδώ καθάρισε τον Κροκίδη, καθάρισε τον Μικάλεφ τους 
έχει καθαρούς, δεν φταίνε αυτοί, φταίτε όλοι οι άλλοι λέει, και έκλεισαν εκεί πέρα 
και  από  την  άλλη  μπάζουνε,  όπως  λένε  πληροφορίες  από  τον  άλλο  Σύλλογο, 
μπάζουνε τα απορριμματοφόρα του Δήμου Κερκυραίων» 
Από 14:59:59 – 15:59:59
Προσαλέντης (19:09): «Και πάμε στην χαβούζα κυρίες και κύριοι, ο Πρόεδρος του 
Συνδέσμου μαζί με κάποιους άλλους είχε πάει στις εταιρίες και τους είχε ζητήσει, 
όπως καταγγέλθηκε στον ‘Τηλεοπτικό Αμαζόνιο’, να μην φέρουνε κάμερες, να μην 
φέρουνε  κόσμο,  παρότι  υπάρχουν  εκσυγχρονισμένες  λύσεις,  τώρα  θυμήθηκε  ότι 
πρέπει  να  πάμε  σε  εκσυγχρονισμένες  λύσεις,  πώς  θα  εξέλθει  ως  ήρωας,  πώς  θα 
μπορέσει  να  μπει  σε  κάποιο  ψηφοδέλτιο,  αν  δεν  πει  ότι  είναι  δήθεν  μαζί  με  τον 
κόσμο,  έτσι  λοιπόν  και  ένα  κομμάτι  ενός  Συλλόγου  στο  Τεμπλόνι,  γιατί  έχουν 
χωριστεί  εκεί  πέρα,  που  παίζουν  πολιτικά  παιχνίδια,  απ’  ότι  τουλάχιστον 
καταλαβαίνουμε,  έχει κλείσει το ΧΥΤΑ την χαβούζα, και εξαιρεί λέει από αυτούς 
που φταίνε  τον  Πρόεδρο του Συνδέσμου,  τον εξαιρεί  επειδή πήγε στον τόπο του 
εγκλήματος, για ακούστε την κα Παπανικολοπούλου πως τον εξαιρεί, τον βγάζει απ’ 
έξω»
Ακούμε  την  δήλωση  της  κας  Παπανικολοπούλου  :  «Παύει  την  στάση  του 
Συνδέσμου Καθαριότητος πλην εξαιρέσεων, του Προέδρου του Συνδέσμου και του 
Δημάρχου Παραλίων. Το τι έπρεπε να είχε γίνει,  τι δεν έχει γίνει και τι πρέπει να 
γίνει,  αυτά είναι γνωστά, τώρα και το ότι δεν εμφανίστει κανείς για μας σημαίνει 
πάρα πολλά, εισπράξαμε αδιαφορία και τίποτα παραπάνω, λοιπόν άρα θα πρέπει να 
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χειριστούμε  τώρα άλλον τρόπο,  θα  μου πείτε  είναι  εκβιασμός,  μα  δυστυχώς έτσι 
καταλαβαίνουμε, από ότι καταλαβαίνω, μόνο με εκβιασμό, με τίποτα άλλο».
Προσαλέντης (20:40): «Εξαιρείται ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, δεν ευθύνεται αυτός 
που πήγε στο Τεμπλόνι και τους είπε ότι τα ξέρει και θα τα λύσει τα  προβλήματα, όχι 
αυτός δεν ευθύνεται, δεν έχει μερίδιο ευθύνης καθόλου, βέβαια τα βρήκε έτσι; Τα 
βρήκε έτοιμα, τι έκανε λοιπόν για να τα αλλάξει; Μείνανε στον ίδιο σχεδιασμό τώρα 
τελευταία για να ωραιοποιηθεί τον βοηθά και η Μάγδα». 
Στην συνέχεια ακούμε τον Δήμαρχο και έπειτα τον Πρόεδρο του Συνδέσμου.
Αναφερόμενος  στον  Αντιδήμαρχο  Καθαριότητας  που  λέει  ότι  δεν  θα  μπορεί  να 
σηκώσει ούτε μια σακούλα λέει.
Προσαλέντης (23:14): «Μην ανησυχείς είναι η Μάγδα εκεί Αντρέα θα σας  ανοίξει 
εσάς»
Ακολουθεί δήλωση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας.
Προσαλέντης (23:42): «Πρέπει να γίνει ηρωποίηση πρώτα, ο Δήμαρχος από την κα 
Μάγδα και την παρέα εκεί του Συλλόγου του ενός, εξαιρείται,  πήρε το καθαρτικό 
υγρό»
Ακούμε  πάλι  την  δήλωση  της  κας  Μάγδας  Παπανικολοπούλου  που  λέει  ότι: 
«Παύει την στάση του Συνδέσμου Καθαριότητος πλην εξαιρέσεων του Προέδρου του 
Συνδέσμου και του Δημάρχου Παραλίων».
Και αμέσως μετά ακούμε ηχητικό απόσπασμα από δηλώσεις του Χίτλερ.
Προσαλέντης (27:10): «Πάντως η όλη απάντηση σε αυτά που ακούσαμε πριν πάλι η 
Μάγδα την έχει, πες την Μάγδα μου την απάντηση»
Ακούμε την δήλωση της κας Παπανικολοπούλου:  «Μάλλον έχουμε καταντήσει 
γελοίοι» και μετά ακούμε κάποιο μαγνητοσκοπημένο γέλιο. 
Προσαλέντης (27:16):  «Άκου εξαιρούνε, εξαιρούνε ανθρώπους που έπρεπε ήδη να 
έχουν κάνει δουλειά, να τρέχουνε ή να ζητάνε συγνώμη για αυτό που έχουνε φτιάξει 
στο Τεμπλόνι.  Τους  εξαιρεί  ποια  ή κα  Παπανικολε-  Παπανικολοπούλου,  πως την 
λένε, έχει και δύσκολο επίθετο ρε παιδιά έπρεπε να παίζουνε την λέξει να την λες 
πολλές φορές Παπανικολοπούλου, μάλιστα».
Επαναλαμβάνεται το απόσπασμα με την δήλωση της κας Παπανικολοπούλου και του 
Χίτλερ ακριβώς μετά και μετά μιλά και ο Δήμαρχος, αμέσως μετά μια δυνατή φωνή 
να ουρλιάζει  και  πάλι  η  κα Παπανικολοπούλου  με  την δήλωση «Μάλλον έχουμε 
καταντήσει γελοίοι»  και το γέλιο αμέσως μετά και πάλι ο Χίτλερ να μιλά.
Μιλά ακροατής στον αέρα και μεταξύ άλλων λέει ότι πρέπει η κα Παπανικολοπούλου 
να βγει και να εξηγήσει γιατί το είπε αυτό.
Στο τέλος της εκπομπής και αφού χαιρετά ο παρουσιαστής ακούμε τις δηλώσεις της 
κας Παπανικολοπούλου.
Και ενδιάμεσα ακούμε μια φωνή που λέει «Όλοι είναι για την μάσα»
Πάλι δηλώσεις της κας Παπανικολοπούλου και πάλι γέλια.
Τρίτη 20/07/2010
Από 14:29:59- 14:59:59
Μετά την εισαγωγή που κάνει ο κος Προσαλέντης.
Προσαλέντης (10:08):  «..ο Σύλλογος εκεί η κα Μάγδα Παπανικολοπούλου και οι 
λοιποί τεθλιμμένοι συγγενείς εξαιρούν τον κο Μικάλεφ, όπου να ‘ναι θα εξαιρέσουν 
και τον Νομάρχη από αυτούς που ευθύνονται για αυτήν την εικόνα που παρουσιάζει 
το Τεμπλόνι και η Κέρκυρα ολόκληρη…»
Ακούμε  την  κα  Παπανικολοπούλου  που  λέει  (16:04): «Παύει  την  στάση  του 
Συνδέσμου Καθαριότητος πλην εξαιρέσεων του Προέδρου του Συνδέσμου και του 
Δημάρχου Παραλίων» 
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Προσαλέντης (16:15): «Εξαιρέσεις κυρίες και κύριοι, έτσι είναι οι κάτοικοι, κάποιοι 
κάτοικοι βέβαια, όχι όλοι οι κάτοικοι, ένας σύλλογός εκεί που απαρτίζεται από λίγα 
άτομα έχει αποφασίσει να εξαιρεί ορισμένους για τους οποίους πριν λίγο καιρό, πριν 
λίγους μήνες φωνάζανε,  πριν ένα χρόνο, ότι  τους είχαν υποσχεθεί  άλλα και  άλλα 
λέγανε.  Τώρα τους  εξαιρούνε,  τώρα αρχίζει  κυρίες  και  κύριοι  το σπατουλάρισμα, 
ήρθε  η ώρα του αγώνα,  ήρθαν οι εκλογές  βλέπετε,  πρέπει  ορισμένα πρόσωπα να 
πάρουν το καθαρτήριο για να μπορούν να κατέβουνε, και τον ρόλο αυτό τον παίζει 
ένας μικρός Σύλλογος στο Τεμπλόνι, ο οποίος έκλεισε το ΧΥΤΑ αυτές τις μέρες, τη 
χαβούζα για τους άλλους, όχι για τον Δήμο Κερκυραίων, διότι αν είχε κλείσει για τον 
δήμο  Κερκυραίων,  θα  πέφταν  οι  μηνύσεις,  δεν  πέσανε  φέτος,  πως  φαίνονται  τα 
πλακάκια, έ; τα πλακάκια, παιχνίδια κυρίες και κύριοι πολιτικά, σε βάρος της υγείας, 
τόσα χρόνια …»
Ακούμε πάλι την δήλωση του Δημάρχου και της κας Παπανικολοπούλου.
Προσαλέντης (19:17):  «Η Πρόεδρος εκεί του τοπικού Συλλόγου το λέει από μόνη 
της»
Ακούμε  την  δήλωση  της  κας  Παπανικολοπούλου  «Μάλλον  έχουμε  καταντήσει 
γελοίοι»  μετά από την δήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου και τα σχόλια του 
παρουσιαστή  ακούμε  πάλι  την  δήλωση  της  κας  Παπανικολοπούλου  (25:05): 
«Παύει την στάση του Συνδέσμου Καθαριότητος πλην εξαιρέσεων του Προέδρου του 
Συνδέσμου  και  του  Δημάρχου  Παραλίων» και  μετά  από  τα  σχόλια  του 
παρουσιαστή που λέει ότι μετά από κάτι που έγινε εκεί στην περιοχή χωρίστηκαν 
οι κάτοικοι γι’ αυτό έχουν και δύο Συλλόγους και ακούμε μέλη που λεν ότι για 
πολιτικούς λόγους έγιναν όλα αυτά και ότι οι πολιτικοί βόλεψαν τους κατοίκους 
σε δουλειές και έδωσαν ρεύμα σε κτίσματα που δεν είχαν άδεια και συνεχίζει ο 
Πρόεδρος του άλλου Συλλόγου (26:30) «Μέχρι που και η κα ξυλοκόπος, που λέω, 
που αδειοδοτείται από τον Νομάρχη για να μπορεί να κάνει και εξαγωγή και ξύλων 
και τα λοιπά και τα λοιπά, θεώρησαν σκόπιμο να παραιτηθούν αυτές οι δύο και έπεσε 
ο Σύλλογος, γιατί να προσπαθήσω να συμμετέχω σε αυτόν τον Σύλλογο, εγώ είπα 
διεκδικήστε τώρα που μπορείτε ότι μπορείτε, αλλά μην φεύγετε από την προσπάθεια 
του Συλλόγου, αυτοί όμως τα έδιναν αυτοί που τα έδιναν για να φύγουν δεν τους 
έλεγαν θα σας δώσουν και να κάτσετε, και γι’ αυτό διέλυσαν τον Σύλλογο».
Ο παρουσιαστής μας λέει ότι αυτός που μιλούσε ήταν ο πρώην Πρόεδρος και ο νυν 
του νέου Συλλόγου.  Ακούμε και το υπόλοιπο της συνέντευξης  του προηγούμενου 
κυρίου.
Προσαλέντης  (29:41):  «Ακούτε  πως  εξαγοράστηκαν  όπως  καταγγέλλει  ο  πρώην 
Πρόεδρος, κος Ματιάν και νυν τώρα Πρόεδρος του Συλλόγου του Περιβάλλοντος, τι 
είπε για την κα Μάγδα Παπανικολοπούλου που παίρνει άδειες λέει από την Νομαρχία 
για ξυλοκόπος μάλλον ο σύζυγος»
Από 14:59:59 – 15:59:59
Ακούμε πάλι τον προηγούμενο κύριο που λέει(00:00): «Συμβαίνει  στην πλατεία 
του,  στο  χωριό  μας  εκεί  πέρα,  ένα  εμπόριο  ξυλείας  παράπτωμα  και  αυτό 
περιβαλλοντικό, έτσι, για τους κατοίκους, όλη μέρα να κόβεις ξύλα, να εμπορεύεσαι, 
να κάνεις, μέσα στον οικισμό εντάξει, εξαγωγή ξυλείας και τα λοιπά με την ανοχή και 
με την υπογραφή των υπηρεσιών της Νομαρχίας, η κα η ξυλοκόπος που σας είπα 
προηγούμενα, ήρθε πολλές φορές στο Σύλλογο τότε που ήμασταν, εκεί πέρα κάναμε 
συμβούλιο ας το πούμε έτσι και έλεγε ‘ξέρετε είχα σήμερα πρόταση ας πούμε να 
είμαι υποψήφια μαζί με τον κο Πουλημένο, μου κάνανε την πρόταση αυτή και μου 
την έκανε και ο κος τάδε Δήμαρχος ας πούμε και ο κος που άλλος»
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Ακούμε πάλι την δήλωση της κας Παπανικολοπούλου που λέει ότι  «Παύει την 
στάση του Συνδέσμου Καθαριότητος πλην εξαιρέσεων του Προέδρου του Συνδέσμου 
και του Δημάρχου Παραλίων»
Και συνεχίζει ο παρουσιαστής τα σχόλια ότι είναι πολιτικό παιχνίδι αυτό που 
γίνεται. 
Ακούμε και άλλη δήλωση της κας Παπανικολοπούλου.
Ο παρουσιαστής συνεχίζει με άλλα θέματα και επανέρχεται στο θέμα του ΧΥΤΑ και 
αναφέρει ότι το βράδυ θα υπάρχει μετάδοση τηλεοπτική ζωντανή σύνδεση για δύο 
ώρες και αναρωτιέται  αν η κα Παπανικολοπούλου θα εξαιρέσει  τον κο Νομάρχη. 
Ακούμε για άλλη μια φορά την δήλωση της και μετά ακούμε κάποια άλλη δήλωση 
μιας  κυρίας  από  την  Νομαρχία  που  μιλά  για  αλογόμυγες  και  ο  παρουσιαστής 
αστειεύεται με την φράση, στο τέλος ακούμε πάλι το γνωστό γέλιο.
Ακολουθεί  πάλι  η  συνέντευξη  του  προηγούμενου  κυρίου  πρώην  Πρόεδρος  του 
Συλλόγου  Τεμπλονίου.  Και  αμέσως  μετά  οι  δύο   δηλώσεις  της  κας 
Παπανικολοπούλου  και  στη  συνέχεια  το  γνωστό  γέλιο.  Ακούμε  τα  σχόλια  του 
παρουσιαστή και την συνέντευξη του Νομάρχη.
Προσαλέντης (27:33):  «Όπου να ‘ναι περιμένει και ο Νομάρχης την εξαίρεσή του, 
ρε παιδιά,  αφού κάνει  έργα, κάνει  άλματα με τις  υπηρεσίες του,  ειδικά το τμήμα 
υγιεινής, που διαπίστωσε εκεί πέρα όλα αυτά που γίνονται και η μια άδεια πέφτει 
πίσω από την άλλη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά θα εξαιρεθεί και αυτός 
πήγε και αυτός εκεί πέρα, να προσκυνήσει ..τη Μάγδα». 
Ακούμε απόσπασμα της συνέντευξή του Νομάρχη.
Ακολουθούν τα σχόλια του παρουσιαστή και λέει μεταξύ άλλων ότι: «Περιμένει ο 
Νομάρχης  να  εξαιρεθεί  κα  Μάγδα»  και  ακούμε  πάλι  την  δήλωση  της  κας 
Παπανικολοπούλου καθώς και δηλώσεις άλλων όπως Νομάρχης και Δήμαρχος.
Προσαλέντης (44:59): «….και την Μάγδα να έχει το καθαρτήριο, να τους εξαιρεί». 
Στην συνέχεια αναφέρεται σε άλλα θέματα της Κέρκυρας.  Αναφερόμενος στη 
συνέχεια για την τηλεοπτική εκπομπή που θα μεταδοθεί λέει
Προσαλέντης (48:32):  «Και μην ξεχάσετε το βράδυ στην χαβούζα με τα ούζα, την 
νέα ταινία θα έχει guest star την αλογόμυγα»
Ακολουθεί πάλι η δήλωση της κας Παπανικολοπούλου που λέει: «Μάλλον έχουμε 
καταντήσει γελοίοι» και αμέσως μετά ακούμε εμβατήριο.
Τετάρτη 21/07/2010
Από 14:29:59- 14:59:59
Μετά την εισαγωγή  που κάνει  ο  κος Προσαλέντης  αναφέρεται  στο θέμα των 
σκουπιδιών,
Προσαλέντης  (15:29):  «Αφού  η  κα  Μάγδα  Παπανικολοπούλου…ξέχασε  η 
κυρία... ..όλους τους αγώνες και τον έβγαλε λάδι τον άνθρωπο (Δήμαρχο) βλέπετε 
εκλογές έρχονται, παιχνίδια παίζονται»
Στην  συνέχεια  ακούμε  αποσπάσματα  από  την  Συνεδρίαση  που  έγινε  την 
προηγούμενη μέρα.
Και την δήλωση της κας Παπανικολοπούλου  «Παύει την στάση του Συνδέσμου 
Καθαριότητος  πλην εξαιρέσεων του Προέδρου του Συνδέσμου και  του Δημάρχου 
Παραλίων» στην συνέχεια ακούμε γέλια και την φράση από παλιά ελληνική ταινία 
«Αχα μπαμπόγρια».
Προσαλέντης (24:41): «Για να καταλάβετε ότι όλα αυτά που μας είχαν καταγγείλει 
τελευταία  για  την  κα  Παπανικολοπούλου,  και  πρώην  μέλη,  βγαίνουν  φαίνεται, 
βγαίνουν,  βγαίνουν,  δυστυχώς βγαίνουν,  δεν μπορεί  να ξεχάσει  κάποιος  ο οποίος 
αναπνέει  τον  καρκίνο  ότι  ανέπνεε  τον  καρκίνο,  ότι  έχουμε  αυτά  τα  βουνά  των 
σκουπιδιών, είναι πολύ περίεργη η στάση στελεχών ενός Συλλόγου εκεί από τους 
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δύο, πάρα πολύ περίεργη και μάλιστα πως μπορεί να είναι Πρόεδρος μια κυρία η 
οποία  ο  σύζυγος  της  παίρνει  άδειες  από  την  Νομαρχία  Κέρκυρας,  τον  Νομάρχη 
δηλαδή  για  να  κόβουνε  Κερκυραϊκές  ελιές,  να  διαλύσουμε  τον  ελαιώνα,  πόση 
ευαισθησία για το Περιβάλλον μπορεί να έχει αυτή η κυρία λοιπόν, όταν εκεί κάνουν 
μπουγιάτες,  κόβουνε  ξύλα,  κόβουνε  τις  ελιές  Κερκυραϊκές  και  τις  πουλάνε,  και 
εξαιρεί αυτή η κυρία, μπορεί να εξαιρέσει αυτούς που ευθύνονται, αυτούς που λέγαν 
πως έχουν την λύση έτοιμη προεκλογικά….»  
Προσαλέντης (25:55): «.Και τι λέει; ότι άμα καίγεται λέει το σπίτι του διπλανού της, 
αυτή θα σβήνει μόνο το δικό της, για να καταλάβετε τι κακία κουβαλάει μέσα της». 
Ακούμε  μαγνητοσκοπημένη δήλωση της κας Παπανικολοπούλου,
Παπανικολοπούλου  (26:04):  «..Γιατί  εγώ  αυτή  την  στιγμή  λέω  το  πιο  απλό 
παράδειγμα, έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα και το δικό μου, εγώ στη φάση αυτή 
θα κοιτάξω να σώσω το δικό μου το σπίτι, όχι του γείτονα»
Προσαλέντης  (26:15):  «Μην  ρίξεις  νερό  από  εκεί  και  αν  έχει  καμία  μπουκάλα 
υγραερίου να σκάσει να γίνετε θρύψαλα όλοι, καταλάβατε λοιπόν πώς τα βλέπει τα 
πράγματα; Δεν την ενδιαφέρει που είναι τα σκουπίδια γύρω, γύρω, την ενδιαφέρει 
έξω από το σπίτι της να είναι καθαρό…..»
Και συνεχίζει ο παρουσιαστής με άλλα τοπικά θέματα.
Από 14:59:59 – 15:59:59
Προσαλέντης (18:52): «Προσέχετε εκεί στο Τεμπλόνι, μην πάρει φωτιά το σπίτι σας 
διότι η Μάγδα δεν το σβήνει λέει θα σβήσει μόνο το δικό της, οι γείτονες της Μάγδας 
να προσέχουνε». Ακολουθεί η ίδια δήλωση της κας Παπανικολοπούλου
Παπανικολοπούλου  (19:00): «..Γιατί  εγώ  αυτή  την  στιγμή  λέω  το  πιο  απλό 
παράδειγμα, έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα και το δικό μου, εγώ στη φάση αυτή 
θα  κοιτάξω  να  σώσω  το  δικό  μου  το  σπίτι,  όχι  του  γείτονα».  Ακολουθούν 
μαγνητοσκοπημένα  γέλια  και  μια  φράση  από  παλιά  ελληνική  ταινία  «Αχα 
μπαμπόγρια».
Συνεχίζει με άλλα θέματα τα οποία αφορούν τοπικά νέα. 
Προσαλέντης (49:25):  «..Αλλά τον εξάγνισε η Μάγδα, τον Σωτήρη, του έκανε το 
αφερίμ, άφεριμ, άφεριμ του είπε τρις φορές». Και αμέσως μετά η ίδια δήλωση της 
κας Παπανικολοπούλου που λέει: «Παύει την στάση του Συνδέσμου Καθαριότητος 
πλην εξαιρέσεων του Προέδρου του Συνδέσμου και του Δημάρχου Παραλίων» (δύο 
φορές  παίζεται)  και  αμέσως μετά  ακούγεται  η  φράση από παλιά  ελληνική  ταινία 
«Αχα μπαμπόγρια». Συνεχίζει τα σχόλια ο παρουσιαστής 
Προσαλέντης (53:53): «Μάλιστα, μας έφυγε και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, η άλλη 
του έβαλε το καθαρτικό υγρό η Μαγδούλα μια χαρά τα πράγματα κυρίες και κύριοι 
μην ανησυχείτε για τίποτα…» και στο τέλος της εκπομπής ακούγονται μεταξύ άλλων 
δηλώσεων  πάλι  οι  δύο  δηλώσεις  της  κας  Παπανικολοπούλου  για  το  σπίτι  του 
διπλανού που καίγεται και για την άρση της στάσης του Συνδέσμου Καθαριότητος 
πλην εξαιρέσεων του Προέδρου του Συνδέσμου και του Δήμαρχου Παραλιών και 
ακολουθούν γέλια και η φράση από παλιά ελληνική ταινία «Αχα μπαμπόγρια».
Πέμπτη 22/07/2010
Από 14:29:59- 14:59:59 μετά την εισαγωγή ο κος Προσαλέντης λέει
Προσαλέντης  (13:45):  «Εδώ που προσπαθούν να  διασωθούν  κάποιοι  και  κάνουν 
ηρωική έξοδο και άλλοι κάνουν αβάντα, αβάντα, αβάντα να βγει ο Πρόεδρος που θα 
τους σώσει. Μάγδα πες αλεύρι ο Μικάλεφ σε γυρεύει. Τι κάνει αυτό το καθαρτικό 
υγρό, έχει το ζουμί του Τεμπλονίου, το μαύρο, αυτό που μπαίνει μέσα στον υδροφόρο 
ορίζοντα, υπάρχει και καθαρτικό υγρό παιδιά, πρέπει να το βρούμε, καθαρίζει σαν το 
φόρτε, φόρτε σημαίνει δύναμη, …. και ένα κομμάτι εκεί κατοίκων υπό την Πρόεδρο 
εκεί την κα Μάγδα Παπανικολοπούλου, γνωστή και ως ξυλοκόπο, που παίρνει άδειες 

6

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΙΜΕ-Ψ



εκεί για να κόβει τις ελιές της Κέρκυρας, κάνει καλό στο περιβάλλον και αυτό, τον 
καθάρισε, είπε ότι επειδή πήγε εκεί, και επειδή τους αγκάλιασε και τους είπε ότι εγώ 
είμαι  μαζί  σας,  και  θα  λύσω  τα  προβλήματά  σας  τώρα,  όπως  τα  έλεγε  και 
προεκλογικά,  πρέπει  να  πάρει  το  καθαρτήριο,  και  είπε  ότι  εξαιρείτε,  το  παιδί 
εξαιρείτε…..»
Προσαλέντης (19:06): «Τι καλοκαίρι αυτό, καλοκαίρι με σκουπίδι, μια προσφορά 
του  Συλλόγου,  Εξωραϊστικού  Συλλόγου  Τεμπλονίου,  κυρίες  και  κύριοι  για  την 
Κέρκυρα, μια προσφορά του Συνδέσμου καθαριότητας….»
Προσαλέντης (22:56): «Έτσι που λέτε λοιπόν ο Σύλλογος εκεί  στο Τεμπλόνι,  το 
βλέπουμε στην αρχή έκανε αγώνες, φώναζε, μάζευε υπογραφές έκανε μηνύσεις και 
τώρα άρχισε και κάνει εξαγνισμούς, αλλάξαμε στυλ …..η Νομαρχία εκδίδει τις άδειες 
στην κα Πρόεδρο για να κόβει ξύλα, ελιά Κερκυραϊκή, είναι για το περιβάλλον αυτά 
όλα…κόψτε τις  όλες,  φωνάξτε  την κα Παπανικολοπούλου  να κόψει  ότι  ελιά έχει 
απομείνει,  εκεί  με  τον  συνταξιούχο  αστυνομικό,  σύζυγο  της  να  κάνουν  και 
μπουγιάτες, και τα λέω αυτά γιατί η κα μας κάνει και υποδείξεις, τι θα λέμε τι θα 
δείξουμε  στην  τηλεόραση,  δεν  πρέπει  να  δείχνουμε  τα  γουρούνια  που  σαπίζουνε 
επάνω, έχει πρόβλημα, και τώρα τελευταία μας έστειλε μήνυμα, ότι θα καταθέσει και 
μήνυση  στον  δημοσιογράφο  που  τόλμησε  να  κριτικάρει  την  κα  Μάγδα 
Παπανικολοπούλου  εκ  Πελοποννήσου,  αλήθεια  είναι  από  την  Πελοπόννησο  δεν 
ξέρω, έτσι μου είπανε, για πάρτε την κα να δούμε πως εξάγνισε τον κο Μικάλεφ, να 
εξαγνίσει και τον κο Νομάρχη που ο άνθρωπος πρέπει να εξαγνιστεί και αυτός, πως 
βγάζει  την  μπόχα  από  πάνω  από  όλους  αυτούς  που  δημιούργησαν  αυτά  τα 
προβλήματα….πρέπει να έχει το καθαρτικό υγρό…το ζητάνε στην Κίνα»
Ακούμε  να  καλεί  το  τηλέφωνο  στον  αέρα  και  ακούμε  την  φωνή  της  κας 
Παπανικολοπούλου που λέει
Παπανικολοπούλου: «Ναι»
Προσαλέντης (25:03): «Γεια σας κα Παπανικολοπούλου, από το Energy»
Παπανικολοπούλου: «Γεια σας»
Προσαλέντης (25:07): «Ο Προσαλέντης είμαι ο δημοσιογράφος, είμαστε στον αέρα»
Παπανικολοπούλου: «Ποιος, δεν σας ακούω καλά, δεν σας ακούω»
Προσαλέντης : «Ο Προσαλέντης είμαι ο δημοσιογράφος, απ’ το ραδιόφωνο για τον 
αέρα»
Παπανικολοπούλου: «Ο;»
Προσαλέντης : «Ο Προσαλέντης»
Παπανικολοπούλου: «Ααα, όχι κε Προσαλέντη, όχι»
Προσαλέντης : «Τι όχι, δεν θα μιλήσετε στους ανθρώπους που κάνετε τον αγώνα 
σας;» το τηλέφωνο στην άλλη γραμμή κλείνει 
Προσαλέντης : «Ααα, όχι λοιπόν, κοιτάξτε, κοιτάξτε επιλογές, θέλουνε χάδια κυρίες 
και κύριοι, θέλουνε χάδια, είναι η κυρία που μας έστειλε μήνυμα ότι θα κάνει και 
μήνυση  στο  δημοσιογράφο,  επειδή  είπαμε  ότι  ασχολείται  με  τα  ξύλα,  είναι 
ξυλοκόπος, όχι τίποτε άλλο, έτσι, να πάρετε μια γεύση, πως μοιράζουνε τους αγώνες 
τους, και πως υπολογίζουνε τους δημοσιογράφους που κάνουνε αγώνα για τα ίδια 
τους τα σπίτια, τόσα χρόνια, αυτή είναι συμπεριφορά, έκλεισε το τηλέφωνο, όχι σε 
μένα,  στους  ανθρώπους  απ’  έξω  που  κάνει  δηλώσεις,  πρέπει  να  είναι  δικοί  της 
δημοσιογράφοι για να κάνει δηλώσεις»
Προσαλέντης  (28:28):  «Αυτές  είναι  οι  εξελίξεις,  η  κα  που  ήταν  λαλίστατη 
παλαιότερα μαζί μας, τώρα επειδή σχολιάζει ο δημοσιογράφος και ετοιμάζεται  να 
βγάλει τα μαχαίρια, να κάνει μήνυση στο δημοσιογράφο που τόλμησε και έβγαλε το 
γουρούνι  φωτογραφία  πάνω στο  ΧΥΤΑ,  που  τόλμησε  και  αποκάλυψε  ποια  είναι 
Πρόεδρος, μια ξυλοκόπος, που κόβει τον ελαιώνα της Κέρκυρας, με την άδεια της 
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Νομαρχίας, είναι περιβάλλον και αυτό, κατά τα άλλα συνεχίζει λέει να ταλαιπωρεί 
την Κέρκυρα κοιτάξτε, ακούστε». Ακούμε την φωνή της κας
Παπανικολοπούλου:  «Ο Σύλλογός μας αποφάνθηκε την συνέχιση της κατάληψης» 
ακούμε «σσσσς» και ένα νιαούρισμα αμέσως μετά την δήλωση.
Προσαλέντης (29:07): «Είπε ένα σσς στο τέλος την άκουσε η γάτα, νιαούρισε, μην 
μπορεί να κάνεις αυτό το σσς το μακρόσυρτό σε ακούει η γάτα και νιαουρίζει εδώ 
μέσα ». Επαναλαμβάνεται η δήλωση με το σσς και το νιαούρισμα.
Από 14:59:59 – 15:59:59
Προσαλέντης (06:57): «…Είδατε συμπεριφορά; Αυτή είναι συμπεριφορά, ανθρώπου 
ο οποίος προΐσταται σε Σύλλογο Εξωραϊστικό για να σώσει τον τόπο του, για να 
σώσει  τους  ανθρώπους  του  εκεί  πέρα  από  τον  καρκίνο,  κάνει  επιλογές 
δημοσιογράφων η κυρία. Είναι αυτή που μας έλεγε χθες, προχθές κυρίες και κύριοι 
ότι  θα  κοιτάξει  το  σπίτι  της,  άμα  καίγεται  του  γείτονα,  και  δεν  θα  κοιτάξει  του 
γείτονα, βάλ’ την δίπλα σου, θα πνίγεσαι και δεν θα μπορεί να σε σώσει, δυστυχώς 
κυρίες και κύριοι, έτσι έχουν γίνει οι άνθρωποι, έχουμε χάσει κάθε τι ανθρώπινο που 
είχαμε  πάνω  μας  δυστυχώς,  καθετί»  ακούμε  πάλι  τη  δήλωση  της  κας 
Παπανικολοπούλου «..γιατί  εγώ  αυτή  την  στιγμή  λέω  το  πιο  απλό  παράδειγμα, 
έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα και το δικό μου, εγώ στη φάση αυτή θα κοιτάξω να 
σώσω το δικό μου το σπίτι, όχι του γείτονα». 
Προσαλέντης (08:24): «Έτσι είναι, κάποιοι κάτοικοι εκεί πέρα έχουν την αχαριστία 
μέσα τους, τους βοηθάς χρόνια, να τους σώσεις από τον καρκίνο και έρχονται αυτοί 
οι ίδιοι και χύνουν το γάλα από την καρδάρα και βγάζουνε καθαρό τον άνθρωπο που 
ήταν πρόεδρος του συνδέσμου, ο οποίος τους είχε πει και προεκλογικά ότι θα τους 
σώσει εκεί πέρα στην περιοχή, θα τους γλυτώσει, θα βγάλει το Τεμπλόνι από την 
μέση ή τουλάχιστον θα προχωρήσει σε σύγχρονη διαχείριση, κάτι που δεν έκανε και 
τώρα έρχεται να το ξαναπεί πάλι και η κα Μάγδα Παπανικολοπούλου με συνοδεία 
των θαμώνων εκεί τον εξαίρεσε»
Ακούμε  την  δήλωση  της  κας  που  λέει:  «Παύει  την  στάση  του  Συνδέσμου 
Καθαριότητος  πλην εξαιρέσεων του Προέδρου του Συνδέσμου και  του Δημάρχου 
Παραλίων, το τι θα έπρεπε να γίνει» 
Προσαλέντης (09:11): «Εξαιρούνται λοιπόν αυτοί οι δύο, ξεχνώντας η κυρία ότι τα 
βουνά των σκουπιδιών στα τελευταία δύο τρία χρόνια στην παρουσία του σηκώθηκαν 
τόσο ψηλά όσο δεν έχουν ξανασηκωθεί ποτέ, ξέχασε η κυρία ποιος έφερε τα ΜΑΤ 
στην Κέρκυρα, την μια νεκρή στην Λευκίμμη, τους δεκάδες με δικογραφίες από την 
Λευκίμμη,  τους αγώνες των Τεμπλονιωτών,  των ανθρώπων από το Τεμπλόνι,  τον 
εξαιρεί τον κύριο, δικαίωμά της να τον εξαιρέσει, αλλά θα πρέπει να ακούσει και την 
κριτική, όχι να απειλεί ότι θα κάνει και μηνύσεις και να επιλέγει δημοσιογράφους με 
ποιους θα μιλήσει και με ποιους δεν θα μιλήσει, βέβαια οι άλλοι δεν έχουν μάθει 
ακόμη για τις μπουγιάτες, όταν κάνεις μπουγιάτα κυρία Παπανικολοπούλου διοξείδιο 
του  άνθρακα  διαχέεται  στον αέρα,  όταν  κόβεις  την  Κερκυραϊκή  ελιά  για  να  την 
πουλήσεις, τον κερκυραϊκό ελαιώνα χαλάμε, θα μου πείτε κάποια δουλειά πρέπει και 
να κάνει η κυρία, ναι, αλλά τουλάχιστον ας κάτσει στην μπάντα λίγο, δεν μπορεί να 
μιλάει για το περιβάλλον και να κρατάει ομήρους και να διαλύει τον τουρισμό αυτή 
τη στιγμή …διότι αν δεν έκανε αυτήν την εξαίρεση, δεν θα φτάναμε και εμείς σε αυτό 
το  σημείο  να  το  σχολιάσουμε  και  το  σχολιάζουμε  και  το  θυμίζουμε  και  θα  το 
θυμίζουμε κάθε μέρα…. Έτσι θα επιλέγει μέσα, δημοσιογράφους, οι οποίοι θα της 
λένε  μπράβο  για  την  δουλειά  που  κάνει,  κλακαδόρους  εδώ  δεν  θα  βρείτε  κυρία 
Παπανικολοπούλου»
Προσαλέντης (12:55):  «….Τι έχει να πει η κυρία Παπανικολοπούλου, γι’ αυτό δεν 
βγαίνει στον αέρα, να σας εξηγήσω για ποιόν λόγο δεν βγαίνει στον αέρα μαζί μου; 
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Γιατί ξέρει την ερώτηση που θα λάβει, και η ερώτηση είναι μια και μοναδική, όταν ο 
ίδιος μαζί με άλλον Δήμαρχο, ως Πρόεδρος του Συνδέσμου πηγαίνει στον εκπρόσωπο 
της εταιρίας και του λέει δεν θα φέρεις κάμερες, δεν θα φέρεις τους πολίτες από το 
Τεμπλόνι, θα μας κάνετε την παρουσίαση χωρίς να τους φέρετε αυτούς, με αυτόν τον 
όρο θα δεχτούμε να έρθουμε να σας δούμε την παρουσίαση για την εκσυγχρονισμένη 
λύση  χωρίς  να  ρυπαίνετε  το  περιβάλλον,  αυτό  πως  θα  το  ξεπεράσει  η  κυρία 
ξυλοκόπος, τι θα μας πει ότι του έβαλε καθαρτικό και μετά θα το ξαναρίξει για να τον 
ξαναβρωμίσει;  Έχετε  ξεγυμνωθεί  κυρία  Παπανικολοπούλου,  έχετε  αποκαλυφθεί 
απέναντι στον κόσμο, για το τι παιχνίδι παίζεται καταλαβαίνει ο κόσμος».
Προσαλέντης (15:10):  «….κάντε όσες μηνύσεις θέλετε κυρία Παπανικολοπούλου, 
χαλάστε τα λεφτά του Συλλόγου σας,  πάρτε λίγο από τον καθέναν να κάνετε  ότι 
θέλετε, το στόμα μας δεν θα το κλείσετε όμως, όπως δεν το έχουν κλείσει όλοι όσοι  
προσπάθησαν  τα  προηγούμενα  χρόνια…..όσο  για  τις  επιλογές  αυτό  δείχνει  την 
δημοκρατικότητά σας, δεν αντέχεται να μιλήσετε με δημοσιογράφο. Οι άλλοι στους 
υπόλοιπους  δήμους,  δεν  τους  γέννησε  μάνα,  κυρία  Παπανικολοπούλου,  σας  έχει 
αποφασίσει να σας τελειώσει, πάρτε και την κρίση, πάρτε και αυτήν την κυρία να σας 
τελειώσει τις επιχειρήσεις σας, να σας τελειώσει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα 
μαγαζιά  όλα  και  δεν  θα  το  έλεγα  αν  δεν  εξαιρούσε  άτομα  από  αυτά  που 
διαχειρίστηκαν  εξουσία,  δυστυχώς  πρόδωσε  τους  ίδιους  τους  συγχωριανούς  της, 
τώρα όσοι δεν το καταλαβαίνουν και είναι μαζί της, καθίστε εκεί θα περάσετε καλά».
Προσαλέντης (18:25): «Όσο για την κυρία Παπανικολοπούλου, να επιστρέψω λίγο, 
να προσθέσω κάτι, για να δείτε τη δημοκρατικότητά της, χωρίς να καλέσει κανέναν 
από τον Σύλλογο, κανέναν από τα 25 άτομα που διέγραψε, τα διέγραψε χάλασε λεφτά 
με  εξώδικα  και  λοιπά,  με  δικηγόρους,  λεφτά  του  Συλλόγου  για  να  διαγράψει  25 
άτομα, γιατί ήθελε να περάσει φαίνεται την δική της γραμμή και έτσι χώρισε τους 
κατοίκους στα δύο κυρίες και κύριοι, και τώρα εξαιρεί αυτούς που ευθύνονται γι’ 
αυτό το έγκλημα».
Προσαλέντης (22:35):  «Κρύβεται η κυρία Παπανικολοπούλου βλέπετε, δεν έμεινε 
στον αέρα για να συζητήσουμε για το Σύλλογο, πως δουλεύει, πως τον δουλεύει, πως 
μας  δουλεύει,  τι  έχει  γίνει  με  εκείνη  την  μήνυση  που  της  έχουμε  κάνει  για 
πλαστογραφία, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αν λεν αλήθεια αυτοί που της κάναν την 
μήνυση ή έχει δίκαιο η ίδια, να μας τα πει, να μας τα εξηγήσει, της έχουνε ζητήσει 
και τον λογαριασμό, το ταμείο, ούτε αυτό το έχει παραδώσει, για το διάστημα που 
ήταν άλλος Πρόεδρος, που ήταν Γραμματέας, θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά,  
αλλά  η  μπουγιάτα,  μπουγιάτα  ε;  η  ελιά,  ελιά  κόψ’  την  και  όπως  είπε  ο  πρώην 
Πρόεδρος κε Ματιάνη, τακτοποιήσεις ατόμων, μελών του Συλλόγου, κόρες, γιοι μέσα 
στον Δήμο, στη χωματερή, παράνομες ηλεκτροδότησης, θα τα δούμε όλα σιγά, σιγά 
να μας τα πούνε, βγάλτε τα όλα αυτά για να τα πείτε, αλλά η κυρία κρύφτηκε, δεν 
μπορούσε να μας μιλήσει σήμερα, μιλάει σε άλλα κανάλια, σε άλλα ραδιόφωνα, που 
δεν την ρωτάνε τέτοια πράγματα, που της λένε τι ωραίο αγώνα κάνετε και πόσο θα 
μείνετε ανοικτή ή κλειστή. Και εξαιρεί, λες και είναι η άρχων του τόπου κυρίες και 
κύριοι, θα εξαιρέσει αυτή, αυτή θα αθωώσει πολιτικά πρόσωπα τα οποία ασκούσαν 
εξουσία και έχουν μετατρέψει το Τεμπλόνι κυρίες και κύριοι σε χαβούζα, καήκατε με 
αυτά που είπατε μόνη σας καήκατε, άλλωστε το λέτε και μόνη σας», ακολουθούν 
δύο δηλώσεις της κας Παπανικολοπουλου «μάλλον έχουμε καταντήσει γελοίοι»
Και «Ο Σύλλογός μας αποφάνθηκε την συνέχιση της κατάληψης» πάλι ακούμε ένα 
σσσσς και ένα νιαούρισμα αμέσως μετά την τελευταία δήλωση.
Προσαλέντης  (26:01):  «Πρώην  συνεργάτες,  αλλά  μαζί  με  έναν  ακόμη 
δημοσιογράφο,  ο  καμεραμάν  ο  Μπάμπης  ο  Τσουκαλάς  είχαν  πάει  στο  Τεμπλόνι 
αυτές τις μέρες να καταγράψουνε την κατάσταση, τους τσίμπησε τον Ανδρέα τον 
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Ρήγγα, τον Μπάμπη τον Τσουκαλά η κυρία Παπανικολοπούλου με την αντιπρόεδρο 
εκεί την κυρία Κολλάγγη, και του είπανε, του κάναν παρατηρήσεις για το γουρούνι 
που βγάλαμε τις εικόνες κυρίες και κύριοι στο ‘ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΑΜΑΖΟΝΙΟ’ επειδή 
σας το λέω και πρέπει πάντα να επιβεβαιώνουμε αυτά που λέμε, πάμε να δούμε τι  
ακριβώς έγινε,  θα μας τα πει καλύτερα ο Μπάμπης Τσουκαλάς εικονολήπτης….», 
ακούμε στον αέρα τον κύριο Τσουκαλά και συζητούν το θέμα με τον παρουσιαστή.
Προσαλέντης (29:05): «Λοιπόν και αντί να πει ευχαριστώ για την προσπάθειά σας, 
μας έκανε και επίπληξη έτσι;» 
Τσουκαλάς: «Ναι»
Προσαλέντης  :  «…  λοιπόν  δεν  έχω  να  πω  κάτι  εγώ  παραπάνω,  η  κυρία  αυτή 
παραδίδεται σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτήν την Κέρκυρα, για να καταλάβετε, πόσο 
εύκολα  προδίδονται  οι  αγώνες,  δυστυχώς  για  τους  κατοίκους  εκεί  και  όσοι  την 
ακολουθούν»
Προσαλέντης (42:06): «…τώρα με την Μάγδα να είστε σίγουροι ότι ο αγώνας σας 
δικαιώνεται,  εξαιρεί  άτομα,  τους  βγάζει  καθαρούς,  αθωώνει  και  σε  άλλους  τους 
κλείνει το τηλέφωνο, στους πολίτες, και εάν καεί το σπίτι σας προσέχετε το ξέρετε τι 
θα κάνει», ακούμε πάλι τη δήλωση της κας Παπανικολοπούλου «..γιατί εγώ αυτή 
την στιγμή λέω το πιο απλό παράδειγμα, έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα και το 
δικό μου, εγώ στη φάση αυτή θα κοιτάξω να σώσω το δικό μου το σπίτι, όχι του 
γείτονα». 
Ακολουθούν άλλα θέματα. Στο τέλος 
Προσαλέντης (54:40): «Όποιοι δεν λειτουργούν υπέρ του Κερκυραίου πολίτη πάντα 
θα ξεβρακώνονται από αυτήν εδώ την εκπομπή….» ακούμε πάλι την δήλωση της 
κας  Παπανικολοπουλου  «Ο  Σύλλογός  μας  αποφάνθηκε  την  συνέχιση  της 
κατάληψης».
Παρασκευή 23/07/2010
Από 14:29:59- 14:59:59
Ξεκινώντας την εκπομπή του ο κος Προσαλέντης λέει μεταξύ άλλων:
Προσαλέντης  (10:08):  «Τώρα  που  τους  κάλεσε  και  η  εισαγγελέας  στο  γραφείο 
φύγανε και οι ξυλοκόποι  ,  φύγανε κυρίες και κύριοι,  φύγαν όλοι, έφυγε και η κα 
ξυλοκόπος, έφυγε και η κα Κολλάγγενα, φύγαν όλοι, και ξανά από την αρχή, και  
βέβαια αυτή η ιστορία είχε σενάριο να καταλήξει στον εξαγνισμό του Σωτήρη μας, 
τον αθώωσε η Μάγδα…»
Στην συνέχεια ο παρουσιαστής αναφέρεται σε άλλα θέματα.
Προσαλέντης (20:20):  «Το πιο αισχρό βέβαια που συνέβη εκεί πέρα με αυτήν την 
κάλυψη της δήθεν, του προβλήματος, ήταν αυτός ο εξαγνισμός, το καθαρτήριο που 
έριξε η ξυλοκόπος Πρόεδρος, που από ευαισθησία για το περιβάλλον σκίζει, κόβει 
τον Κερκυραϊκό ελαιώνα και πουλάει και τον εμπορεύεται και είναι και πρόεδρος του 
περιβάλλοντος εκεί της περιοχής, του Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου, για το 
Τεμπλόνι, δεν γίνονται τα δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη, εφόσον διαλύεται τον 
Κερκυραϊκό ελαιώνα αλλάχτε την, βάλτε μια άλλη Πρόεδρο, βάλτε την Κολλάγγενα 
που λέει να βρέξει ο Θεός για να σβήσει η φωτιά, δεν ξέρω βάλτε όποιον θέλετε …
είναι ντροπή και αίσχος για τον τόπο μας άτομα που αναπνέουν τον καρκίνο εκεί και 
λένε ότι νοιάζονται για τον τόπο τους να φέρνουνε τους υπεύθυνους εκεί και να τους 
χαϊδεύουν  ..και  όλα  αυτά  για  τις  καρέκλες  και  τα  πολιτικά  παιχνίδια  και 
πιθανολογούμε επίσης για την άδεια της ξυλοκόπου …»
Από 14:59:59 – 15:59:59
Ακολουθούν άλλα θέματα.
Δευτέρα 26/07/2010 Από 14:59:59 – 15:59:59
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Προσαλέντης (1:09): «Στην  συνάντηση πάντως αύριο με τον Περιφερειάρχη δεν 
έχουν  καλέσει  τον  ένα  Σύλλογο  από  τους  δύο  δείχνοντας  ότι  τους  ενοχλεί  τους 
ενοχλεί  ο  Σύλλογος  Περιβάλλοντος  και  αγαπάνε  πάρα  πολύ  την  κυρία  Μάγδα 
Παπανικολοπούλου, η οποία εξαγνίζει αυτούς που έχουν εξουσία και ευθύνονται που 
δεν έχουν δώσει ως σήμερα λύση …»
Προσαλέντης  (20:04):  «Έχουμε  εδώ  τους  τοπικούς  σωτήρες,  οι  οποίοι  λοιπόν 
θέλουν να σώσουν την Κέρκυρα……νομίζοντας ότι τώρα θα τους πιστέψει ο κόσμος 
ότι είναι σωτήρες, ότι ήρθαν με τον κόσμο, ότι είναι με τον λαό δήθεν, στο παιχνίδι  
και η κυρία Μάγδα, η Μάγδα η εξαγνίστρια, τους καταλάβαμε λοιπόν όλους…»
Τρίτη 27/07/2010
Από 14:30:00- 14:59:59 
Aφού ξεκινά ο παρουσιαστής με άλλα θέματα λέει
Προσαλέντης (20:39):  «Εδώ έχουμε την συνάντηση στις 6 μισή το απόγευμα, του 
Περιφερειάρχη με τον Νομάρχη με τον Σύλλογο νομίζω Αλεύχιμoν και έναν από τους 
δύο Συλλόγους, δεν μπορούμε να καταλάβουμε εδώ το γιατί, θέλουν να χτυπάν τα 
κεφάλια τους φαίνεται,  τον Σύλλογο τον άλλον τον Εξωραϊστικό που εκεί είναι η 
Μάγδα, η ξυλοκόπος, εμπόριο και κοπή ξύλων, καλέστε μας άμεσα, να της κάνουμε 
και δωρεάν διαφήμιση που δεν μας μιλάει, η ξυλοκόπος έρχεται στον χώρο σας και 
σας  κόβει  τον  ελαιώνα  σε  10  δευτερόλεπτα,  είναι  αυτή  που  εξάγνισε  και  τον 
Σωτηράκι,  με  αυτήν  θα  μιλήσουνε  ο  κύριος  Περιφερειάρχης,  θα  έχει  και  την 
γραμματέα της, την κυρία Κολλάγγενα, θα τους πάρει και το καθαρτικό υγρό, με 
αυτό που καθάρισε και τον Σωτήρη …6μιση η ώρα κυρίες και κύριοι, ετοιμάζουν τις 
τουαλέτες τους η κυρία Κολλάγγενα και η ξυλοκόπος… να συνεχίσουν τον αγώνα 
τους,  αυτόν  που  πρόδωσαν  στην  ουσία  πριν  λίγες  μέρες  με  τον  εξαγνισμό  του 
τελευταίου υπεύθυνου της καταστροφής της περιοχής, της συνέχισης του καρκίνου… 
πήγαινε να βοηθήσεις την Μάγδα να κόψεις κανένα ξύλο και εσύ, τα κλαδιά εσύ, οι 
άλλοι  τα  ξύλα  και  ο  συνταξιούχος  αστυνομικός  το  πριόνι,  το  μάθει  ο 
Παπακωνσταντίνου και θα σας κάνει ντα να πούμε που παίρνει σύνταξη και δουλεύει 
κιόλας, βοηθάει ο άνθρωπος μου λέει εδώ, βοηθάει. Μην χάσετε λοιπόν το απόγευμα 
στις 6μιση την ξυλοκόπο στην Περιφέρεια, θα μας λύσουν το πρόβλημα της χαβούζας 
και όταν χρειαστεί καθαρτικό υγρό».
Τετάρτη 28/07/2010
Από 14:29:59- 14:59:59
Προσαλέντης  (11:23):  «Είναι  η  επομένη  της  Σύσκεψης  για  την  χαβούζα  στο 
Τεμπλόνι που μας έφερε νέα ήθη και έθιμα, περίσσεψε πολύ δημοκρατία, όχι από 
πλευράς  Περιφέρειας,  από  πλευράς  Συλλόγου  Εξωραϊστικού,  η  Πρόεδρος  του 
Συλλόγου από την Πελοπόννησο, μόλις είδε φάτσες που δεν της αρέσανε, σηκώθηκε 
και έφυγε, την πήρε κατόπι και ο Δήμαρχος, πολιτικός έρωτας, ο πρώην Πρόεδρος 
του Συνδέσμου, τι ήθελε εκεί μέσα κανείς δεν ξέρει, αφού παραιτήθηκες τι ήθελες 
εκεί  μέσα,  εκτός  και  αν  όπου  πηγαίνει  η  ξυλοκόπος  πηγαίνει  και  ο  Δήμαρχος». 
Ακολουθούν άλλα θέματα.
Προσαλέντης (26:30): «Έχουμε λοιπόν μια δημοκράτισσα από την Πελοπόννησο, η 
οποία είναι Πρόεδρος στο Σύλλογο τον Εξωραϊστικό στο Τεμπλόνι, η οποία μόλις 
πάτησε το πόδι του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, πρώην τώρα, του είπε έλα εδώ αγόρι 
μου,  είσαι  καθαρός  εσύ,  ήρθες  εδώ,  οι  άλλοι  δεν  ήρθαν,  του  ‘ριξε  το  υγρό  το 
καθαρτικό, τον καθάρισε από τις ευθύνες του 3 χρόνια, και άνοιξε ένας καινούριος 
μεγάλος  πολιτικός  έρωτας,  όπως  είπε  σήμερα  ο  Χρήστος  ο  Μερκούρης  ένας 
καινούριος πολιτικός έρωτας, ήταν φαίνεται και η αιτία όταν αποχώρησε η κα Μάγδα 
Παπανικολοπούλου,  μόλις  είδε  τις  φάτσες  που  δεν  της  αρέσανε,  αυτό  σημαίνει 
δημοκρατία,  διάλογος, μέσα στην σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη,  σηκώθηκε,  την 
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ρωτά ο Περιφερειάρχης πού πάτε, ήρθανε λέει τούτοι εδώ δεν μας το ‘πατε. Δηλαδή 
οι άλλοι κάτοικοι στο Τεμπλόνι δεν πρέπει να έχουνε λόγο, όλους τους εκπροσωπεί η 
κυρία  ξυλοκόπος,  είναι  η  κυρία  που  κάνει  εμπόριο  ξυλείας  και  μεταφοράς  στην 
Ιταλία, Κερκυραϊκής ελιάς, μαζί με τον συνταξιούχο αστυνομικό σύζυγό της, χτυπάνε 
εκεί, πελεκάνε στην πλατεία γίνονται μπουγιάτες, είναι οικολόγος φαίνεται και αυτοί, 
την  ενδιαφέρει  πάρα  πολύ  το  περιβάλλον  και  η  6μηνη  άδεια  που  της  δίνει  ο 
Νομάρχης. Έτσι λοιπόν τα έβαλε με τον άλλο Σύλλογο να μην έχουν δικαίωμα λέει 
αυτοί να μιλάνε και έφυγε. Μαζί με την κυρία Παπανικολοπούλου, την ξυλοκόπο, 
ήταν η κυρία Κολλάγγενα, η γραμματέας του Συλλόγου και άλλα δύο πρόσωπα, δεν 
ξέρουμε ποια ήταν αυτά, δεν είχαν ταμπέλα επάνω, πινακίδα. Η κυρία Κολλάγγενα 
μόλις μπήκε μέσα άνοιξε το βιβλίο της, έκανε μια τέτοια κίνηση κάτι κοίταξε μέσα 
και λέει τι δουλειά έχουνε τούτοι εδώ, εδώ μέσα, για τον Μερκούρη και τους άλλους 
από τον Σύλλογο Περιβάλλοντος, τι δουλειά έχουνε, έτσι περισσεύει η δημοκρατία 
κυρίες και κύριοι, ακούστε λοιπόν το ηχητικό πώς αποχωρήσαν, τα έλεγε σε Μέσω 
Μαζικής Ενημέρωσης που μέχρι λίγο καιρό το έφτυνε, τώρα άρχισε και το γλύφει».
Ακούμε  την  δήλωση  της  κυρίας  Παπανικολοπούλου:«Αποχωρίσαμε  διότι 
βρεθήκαμε προ εκπλήξεως, δηλαδή εμείς ξέραμε ότι είχαμε ραντεβού με τον κύριο 
Γενικό,  με  τον  Σύνδεσμο,  με  τον  Νομάρχη,  Αντινομάρχη  και  λοιπά,  εμείς  όταν 
πήγαμε  εκεί,  ξαφνικά  είδαμε  και  τον  Περιβαλλοντικό  Σύλλογο  το  Τεμπλόνι, 
κινηθήκαμε έντονα, χωρίσαμε, είχε προταθεί από τον κύριο Γενικό πριν ακόμα φύγει 
για το Περιβαλλοντικό Συμβούλιο και είπαμε ότι οι δύο Σύλλογοι δεν έχουμε καμία 
σχέση  μεταξύ  μας,  αγωνιζόμαστε  για  εντελώς  διαφορετικά  πράγματα,  με 
κατατεθειμένες  τις  απόψεις  και  του ενός  και  του άλλου Συλλόγου,  του μιλήσαμε 
ξεκάθαρα και του είπαμε, εμείς δεν είναι δυνατόν και το επίπεδό μας δεν επιτρέπει να 
παραμείνουμε σε αυτήν την συζήτηση»
Ακολουθεί φράση από ελληνική ταινία «έχουμε δημοκρατία άλλα απαγορεύεται να 
λέμε την γνώμη μας» και ακολουθούν γέλια.
Από 14:59:59 – 15:59:59
Προσαλέντης  (00:07):  «Καίριος  ο  Σταυρίδης,  έχουμε  δημοκρατία  αλλά 
απαγορεύεται οι άλλοι να λένε την γνώμη τους, τους εκπροσωπεί όλους η ξυλοκόπος, 
το επίπεδό της δεν την αφήνει να καθίσει εκεί μέσα λέει, δηλαδή υποβάθμισαν και 
τον  Γενικό  Γραμματέα  και  τον  θεσμό  του  Περιφερειάρχη,  του  Νομάρχη,  του 
Δημάρχου αν θέλετε,  τους έγραψαν όλοι κανονικά και σηκωθήκανε και φύγανε,  η 
κυρία Παπανικολοπούλου, η Κολλάγγενα και οι λοιποί συγγενείς, δεν έχουνε λέει,  
πως το είπανε αυτό για τους δύο Συλλόγους για ξανα ρίχτω εκεί, να το ακούσουμε, 
εκεί που λέει για τους δύο Συλλόγους».
Ακολουθεί η δήλωση της κυρίας Παπανικολοπούλου:  «Περιβαλλοντικό Σύλλογο 
το Τεμπλόνι, κινηθήκαμε έντονα, χωρίσαμε, είχε προταθεί από τον κύριο Γενικό πριν 
ακόμα φύγει για τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο και είπαμε ότι οι δύο Σύλλογοι δεν 
έχουμε καμία σχέση μεταξύ μας, αγωνιζόμαστε για εντελώς διαφορετικά πράγματα, 
με κατατεθειμένες»
Προσαλέντης (01:29): «Εγώ ξέρω ότι ο Σύλλογος το Περιβάλλον και οι πολίτες …
αγωνίζονται για να μην αναπνέουν τον καρκίνο, για να μην υπάρχει ρύπανση…αν η 
κυρία  Παπανικολοπούλου  αγωνίζεται  για  άλλο  λόγο  παραδείγματος  χάρη,  για  να 
πάρει την άδεια της για να κόβει τα ξύλα, ας μας το πει, αν αγωνίζεται για να παίρνει  
την άδεια και να δουλεύει ο συνταξιούχος αστυνομικός δίπλα της, να μας τα πει, αν 
αγωνίζονται,  γιατί  όπως  μας  είπε  ο  κύρος  Πρόεδρος,  ο  πρώην  Πρόεδρος  του 
Συλλόγου του Εξωραϊστικού,  για να πάρουν ρεύμα κάποια σπίτια παράνομα,  που 
καταγγέλθηκε εδώ ότι χορηγήθηκε ρεύμα σε σπίτια που δεν δικαιούνταν, να μας τα 
πει,  αν  αγωνίζεται  επίσης  για  να  βάλει  μέσα  μερικά  παιδιά  και  κόρες  στο  Δήμο 
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Κερκυραίων και να βάλει και τη Χωματερή επίσης να δουλεύουνε ας μας τα πει, αυτά 
έχουν  καταγγελθεί,  δεν  ξεχώρισε  η  κυρία  Παπανικολοπούλου  λοιπόν,  γιατί 
αγωνίζεται,  ο  ένας  Σύλλογος  δεν βάζει  μέσα κυρία  Παπανικολοπούλου,  ούτε  την 
κόρη  τους,  ούτε  το  παιδί  τους,  ούτε  τα  βάζουν  να  δουλέψουνε  ούτε  τα  βάζουν 
καπίκια, και χάρες από τον Δήμαρχο ή από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου. Η διαφορά 
κυρίες και κύριοι είναι ότι η κα Παπανικολοπούλου και η Κολλάγγενα και δύο άλλοι 
τύποι που είναι μαζί εκεί πέρα, δεν ξέρουμε από τον Σύλλογο, κατεβαίνουν μόνοι 
τους, κλείνουν συμφωνίες μόνοι τους και δεν καλούν τον κόσμο του Τεμπλονίου, 
τους  πολίτες  δηλαδή  να  πάρουν  θέση  και  να  γίνεται  μια  λαϊκή  συνέλευση,  σε 
αντίθεση με τον Σύλλογο Τεμπλονίου, τον άλλο Σύλλογο, ο οποίος παρουσιάστηκε 
στην περιφέρεια με τους πολίτες, δίνει λόγο σε αυτούς που έχουν το πρόβλημα, δεν 
κάνουν μόνοι τους συμφωνίες, ούτε το παίζουν ότι τα γνωρίζουν όλα, αυτή είναι η 
διαφορά κυρίες και κύριοι, η κυρία Παπανικολοπούλου δεν κάνει επιλογή μόνο όσον 
αφορά τους πολίτες, κάνει και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε ποια θα μιλήσει 
και θέλει εκ τον προτέρων φαίνεται να την χαϊδεύουν, γιατί εδώ όταν την πήραμε 
τηλέφωνο,  όχι  σε  εμάς  δεν  μας  πειράζει  εμάς,  αλλά έκλεισε  το  τηλέφωνο  στους 
ακροατές, στους πολίτες που δήθεν εκπροσωπεί, και όταν τους γράφεις τους πολίτες 
αγαπητή μας ξυλοκόπος, σημαίνει ότι δεν σέβεσαι ούτε την δημοκρατία, ούτε τους 
θεσμούς,  με  αυτήν  την  αποχώρηση,  ούτε  θέλεις  να  λύσεις  το  πρόβλημα,  λοιπόν 
δημιουργούνται ερωτηματικά, πραγματικά ερωτηματικά για την στάση της, και από 
αυτές τις  καταγγελίες  που ήδη έχουμε συμμαζέψει  εδώ πέρα για ηλεκτροδοτήσεις 
παράνομες, για κάποια άτομα που μπήκανε μέσα σε δουλειές, αυτό που προκύπτει 
τουλάχιστον  μέχρι  στιγμής  είναι  ότι  κάποιοι  βολεύονται,  κάποιοι  βολεύονται, 
βολεύουν τα συμφέροντα τους και η ίδια βολεύεται με την άδεια από ότι δείχνει η 
κατάσταση,  διότι  δεν  νοείται  να  μην  θέλει  να  απαντήσει  στην  κλήση  μας,  στα 
τηλεφωνήματα  μας  και  στην  πρόσκλησή  μας,  όταν  κρύβατε  κάποιος  κρύβει  και 
συμφέροντα, οι άλλοι δεν κρύβονται, εμφανίζονται, μιλάνε και εμφανίζονται μαζί με 
τους πολίτες  όχι  μια κλειστή  ομάδα, ένα κλειστό  γκρουπ.  Και  μέσα σε όλα όταν 
σηκώθηκε να φύγει, ο μεγάλος έρωτας που γεννήθηκε, ακολούθησε και ο Δήμαρχος, 
που  δεν  είχε  λόγο  να  βρίσκεται  εκεί  βέβαια,  αφού  έχει  παραιτηθεί  και  τον  έχει 
εξαγνίσει  με  το  καθαρτικό  υγρό  η  κυρία».  Ακολουθεί  η  δήλωση  της  κυρίας 
Παπανικολοπούλου: «Αποχωρίσαμε διότι βρεθήκαμε προ εκπλήξεως, δηλαδή εμείς 
ξέραμε ότι είχαμε ραντεβού με τον κύριο Γενικό, με τον Σύνδεσμο, με τον Νομάρχη, 
Αντινομάρχη  και  λοιπά,  εμείς  όταν  πήγαμε  εκεί,  ξαφνικά  είδαμε  και  τον 
Περιβαλλοντικό Σύλλογο το Τεμπλόνι, κινηθήκαμε έντονα, χωρίσαμε, είχε προταθεί 
από  τον  κύριο  Γενικό  πριν  ακόμα  φύγει  για  τον  Περιβαλλοντικό  Συμβούλιο  και 
είπαμε ότι οι δύο Σύλλογοι δεν έχουμε καμία σχέση μεταξύ μας, αγωνιζόμαστε για 
εντελώς διαφορετικά πράγματα, με κατατεθειμένες τις απόψεις και του ενός και του 
άλλου Συλλόγου, του μιλήσαμε ξεκάθαρα και του είπαμε, εμείς δεν είναι δυνατόν και 
το  επίπεδό  μας  δεν  επιτρέπει  να  παραμείνουμε  σε  αυτήν  την  συζήτηση, 
αντιλαμβάνεστε όμως τι συμβαίνει και τι παίζεται πίσω από όλα αυτά»
Ακούμε πάλι φράση από ελληνική ταινία «τι κάνεις μωρή κάμπια εκεί πάνω, τζιτζίκια 
μαζεύεις;»
Ακούμε τηλεφωνική επικοινωνία ζωντανά στον αέρα τον Πρόεδρο Περιβάλλοντος να 
λέει μεταξύ άλλων,
Μερκούρης  (19:53):  «Προκαλώ  δημόσια  την  κυρία  Παπανικολοπούλου  και  την 
κυρία Κολλάγγη να βγουν ευθέως στον κόσμο και να τα πούνε, αυτά τα συμφέροντα 
που έχει ο Σύλλογος μας, διαφορετικά ευθύνονται οι κυρίες αυτές, όταν βγαίνεις και 
ανακοινώνεις  ότι  ο  Σύλλογος  αυτός  έχει  (δεν  ακούγεται  η  λέξη)  συμφέροντα  να 
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βγούνε να τα πούνε γιατί να (δεν ακούγεται η λέξη)» συνεχίζεται η κουβέντα με τον 
παρουσιαστή και μιλώντας για τον λόγο που δεν τα πάνε καλά οι δύο Σύλλογοι.
Προσαλέντης  (20:31):  «Μήπως  επειδή  δεν  πήγατε  να  ξεσκονίσετε  τον  κύριο 
Μικάλεφ όταν πήγε επάνω που πήγε εκεί η κυρία Κολλάγγενα και η άλλη και τον 
ξεσκονίσανε και του βαλαν καθαρτικό υγρό;» 
Προσαλέντης  (20:41):  «Μήπως  επειδή  δεν  τον  χαϊδέψατε  γι’  αυτό  έχετε 
διαφορετικές πολιτικές;»
Μερκούρης: «…Εννοείται μπορεί να τους χαλάμε και την σούπα …την προκαλώ και 
πάλι μέσα από το ραδιόφωνό σας,….να βγουν και να κατονομάσουν τα συμφέρονται 
που έχει ο Σύλλογος..»
Προσαλέντης : «Κρύβονται κύριε Μερκούρη, την καλέσαμε και κρύβεται.. θέλει να 
προσκυνήσετε και εσείς τον μεγάλο σωτήρα». Συνεχίζεται η συζήτηση.
Προσαλέντης (22:16): «….Ναι έχουμε προσφέρει αλλά η κυρία Παπανικολοπούλου 
και η κυρία Κολλάγγενα μας έκανε παρατήρηση μέσω συνεργάτη μας, συναδέρφου 
ότι  επειδή  δείξαμε  το  γουρούνι  στις  εικόνες  στον  τηλεοπτικό  ‘Αμαζόνιο’ 
ενοχλήθηκαν  …σκεφτείτε  στον  αγώνα  αυτό  θα  μας  πει  και  ποιες  εικόνες  θα 
βγάλουμε, αυτό λέγεται προδοσία των αγώνων των ανθρώπων εκεί πέρα» 
Προσαλέντης (23:03): «Κάτι παίζεται εκεί, προσέχετε διότι εδώ πέρα βλέπουμε ότι 
τα κάνουν πλακάκια με τους υπεύθυνους».
Προσαλέντης  (28:04):  «….Αλλάξτε  τον  σχεδιασμό…τέτοιο  έγκλημα  έχουν 
διαπράξει κυρίες και κύριοι και τολμάνε και μιλάνε και κάνουν και υποχωρήσεις και 
διαλέγουν ποιοι είναι οι καθαροί και ποιοι είναι οι βρώμικοι και πετάνε λάσπη, μόνο 
και  μόνο  από  ότι  αποδεικνύεται  μέχρι  στιγμής  για  δικά  τους  συμφέροντα  να 
βολευτούνε ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί και η κυρία να πάρει την άδεια της, η  
άδεια της ξυλοκόπου που έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί μόνο και μόνο που έχει αυτή 
τη σχέση με τη Νομαρχία και με το Περιβάλλον, η κυρία Κολλάγγενα το πούλησε το 
σπίτι, γλύτωσε από την μια πλευρά, ένα σπίτι που είχε στο Τεμπλόνι, ένας, ένας, μια,  
μια  φτιάχνονται,  οι  καταγγελίες  για  τις  παράνομες  ηλεκτροδοτήσεις,  για  τους 
βολεψάκηδες, ποιοι βολεύτηκαν, και τώρα τι θέλει, μας αφήνει να υποθέσουμε ότι 
ίσως να θέλει καμιά χρηματοδότηση για τον Σύλλογο, να κάνουν κανένα πανηγύρι, 
να ψήσουν αρνιά, πρόβατα, σουβλάκια, έλα κάνε και μια μπουγιάτα εκεί τώρα».
Ακούμε την δήλωση της κυρίας Παπανικολοπούλου (30:19): «Αποχωρίσαμε γιατί 
βρεθήκαμε προ εκπλήξεως, δηλαδή εμείς ξέραμε ότι είχαμε ραντεβού με τον κύριο 
Γενικό,  με  τον  Σύνδεσμο,  με  τον  Νομάρχη,  Αντινομάρχη  και  λοιπά,  εμείς  όταν 
πήγαμε  εκεί,  ξαφνικά  είδαμε  και  τον  Περιβαλλοντικό  Σύλλογο  το  Τεμπλόνι, 
κινηθήκαμε έντονα, χωρίσαμε, είχε προταθεί από τον κύριο Γενικό πριν ακόμα φύγει 
για τον Περιβαλλοντικό Συμβούλιο και είπαμε ότι οι δύο Σύλλογοι δεν έχουμε καμία 
σχέση  μεταξύ  μας,  αγωνιζόμαστε  για  εντελώς  διαφορετικά  πράγματα,  με 
κατατεθειμένες  τις  απόψεις  και  του ενός  και  του άλλου Συλλόγου,  του μιλήσαμε 
ξεκάθαρα και του είπαμε, εμείς δεν είναι δυνατόν και το επίπεδό μας δεν επιτρέπει να 
παραμείνουμε σε αυτήν την συζήτηση» ακολουθεί φράση από ελληνική ταινία «τώρα 
είναι ώρα να φάμε, δεν θα φάμε»
Ακούμε την δήλωση της κυρίας Παπανικολοπούλου (39:18) :  «..Γιατί εγώ αυτή 
την στιγμή λέω το πιο απλό παράδειγμα, έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα και το 
δικό μου, εγώ στη φάση αυτή θα κοιτάξω να σώσω το δικό μου το σπίτι, όχι του 
γείτονα» ακολουθεί φράση από ελληνική ταινία «αχα, μπαμπόγρια»
Προσαλέντης (40:38): «….Όποιος κάτοικος πάει με τον άλλο Σύλλογο του κόβουν 
και  το  κεφάλι,  ένας  άνθρωπος  ο  οποίος  είχε  ανάγκη  από  δουλειά  ο  Σπύρος  ο 
Μεριανός  έχει  7  -8  παιδία,  νομίζω  ένα  ανάπηρο,  δούλευε  εκεί  πέρα  στο  Δήμο 
Κερκυραίων και επειδή πήγε με τον άλλο Σύλλογο τον απολύσανε, και δεν κοιτάξανε 
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που  έχει  7  –  8  παιδιά,  έτσι  παίζονται  τα  παιχνίδια,  να  είναι  καλά  η  Μάγδα  η 
ξυλοκόπος, θα σώσει το Τεμπλόνι, εδώ έσωσε τον άλλωνε που είχε τις ευθύνες, την 
πείραξε το γουρούνι, οι εικόνες, και όχι τα βουνά των σκουπιδιών»
Ακολουθούν άλλα θέματα.
Προσαλέντης (51:30):  «….Ελάτε εδώ, ελάτε (στην Κέρκυρα) έρχονται οι Κινέζοι, 
μάθανε ότι υπάρχει εδώ η ξυλοκόπος και η Κολλάγγενα και έρχονται και οι Κινέζοι 
να δούνε τι γίνεται ρε παιδί μου…»
Ακούμε την δήλωση της κυρίας Παπανικολοπούλου (51:59): «..Γιατί εγώ αυτή την 
στιγμή λέω το πιο απλό παράδειγμα, έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα και το δικό 
μου, εγώ στη φάση αυτή θα κοιτάξω να σώσω το δικό μου το σπίτι, όχι του γείτονα» 
ακολουθεί φράση από ελληνική ταινία «αχα, μπαμπόγρια».
Ακολουθούν άλλα θέματα.
Προσαλέντης (55:22):  «Επ’ ευκαιρία εάν έχετε ελιές  να κόψετε,  ειδοποιήστε την 
ξυλοκόπο,  θα  έρθει  άμεσα  με  τον  συνταξιούχο  αστυνομικό  εκεί  να  κάνει  το 
τσεκάρισμα,  μόλις  υπογράψει  η  Νομάρχης  βέβαια  την  άδεια,  την  καινούρια  την 
6μηνη, επίσης ο Δήμος ας χρηματοδοτήσει τον Σύλλογο να κάνει το πανηγύρι να 
ψήσουνε πρόβατα, γίδες, αρνιά, δημοκρατία κυρίες και κύριοι, όποιες φάτσες δεν της 
αρέσουνε  και  όποια  ραδιόφωνα  και  δημοσιογράφοι,  δεν  βγαίνουνε,  δεν  μιλάνε, 
φεύγουνε, αυτό σημαίνει δημοκρατία, περισσεύει, και όταν καίγεται λέει το σπίτι του 
διπλανού δεν το σβήνει είναι καινούριες αυτές πρακτικές, γι’ αυτό μην αγοράσετε 
δίπλα  σπίτι,  καταλαβαίνετε  τι  θα  πάθετε,  άμα  αγοράσετε  δίπλα  σπίτι,  ζήτω  που 
καήκατε, σας κάηκε εκ των προτέρων».
(56:20)  Ακούμε την δήλωση της κυρίας Παπανικολοπούλου «..Γιατί εγώ αυτή την 
στιγμή λέω το πιο απλό παράδειγμα, έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα και το δικό 
μου, εγώ στη φάση αυτή θα κοιτάξω να σώσω το δικό μου το σπίτι, όχι του γείτονα» 
ακολουθεί φράση από ελληνική ταινία «τι κάνεις μωρή κάμπια εκεί απάνω, τζιτζίκια 
μαζεύεις;» και ακολουθούν γέλια.
Πέμπτη 29/07/2010
Από 14:29:59- 14:59:59
Προσαλέντης  (26:20):  «….και  έχουμε  και  εκείνον  τον  ωραίο  Σύλλογο  που 
αποκαλύφθηκε η Πρόεδρός του να είναι έμπορος, κυρίες και κύριοι, ελαιοδέντρων 
της Κέρκυρας, κοπή και εμπορεία ελαιοδέντρων, να της δίνει άδεια ο Νομάρχης, να 
γλύφει τον Μικάλεφ, να τον σαλιώνει, και να τον βγάζει αθώο, η ξυλοκόπος, με την 
κυρία λοχαγό, έχει και λοχαγό βέβαια, έχει το λοχαγό ο Σύλλογος, την Κολλάγγενα, 
χθες το βράδυ, διώξανε μέσα μαζικής ενημέρωσης, διώξανε τηλεοράσεις, προχθές, 
πριν  λίγες  μέρες  που  την  πήραμε  τηλέφωνο  δεν  ήθελε  να  βγει,  διαλέγει  και 
δημοσιογράφους η κυρία, διαλέγει Μέσα, για ένα θέμα που είναι για την Κέρκυρα, 
όχι μόνο για το Τεμπλόνι, όπως η ίδια έλεγε, κλείνει την πόρτα σε δημοσιογράφους, 
σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στην τηλεόραση ακόμη, έτσι κάνουν την δουλειά 
τους κυρίες και κύριοι, τα είχε πει ο πρώην Πρόεδρος, βολέψανε κάποια άτομα στον 
Δήμο, βολέψαν κάποια άτομα στη χαβούζα, να δουλεύουνε να παίρνουν επί πληρωμή 
για κάποιες ώρες, κάποιες καταγγελίες υπάρχουν για ηλεκτροδοτήσεις παράνομες, η 
κυρία παίρνει την άδεια της κάθε 6 μήνες από τον Νομάρχη, και αθωώνει μια τον 
Νομάρχη,  μια  τον  Σωτήρη,  γεννήθηκε  μεγάλος  πολιτικός  έρωτας,  σηκώθηκε  και 
έφυγε από την περιφέρεια γιατί είδε κάποιες φάτσες που δεν της αρέσανε από τον 
άλλο Σύλλογο, λες και οι κάτοικοι οι υπόλοιποι δεν έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης, 
θα τους εκπροσωπεί η ξυλοκόπος, ή η λοχαγός, και άμα σου καεί το σπίτι, δεν το 
σβήνει λέει η κυρία, προσέχτε μην αγοράσετε σπίτι δίπλα της, κάνει και μπουγιάτες 
άμα λάχει».
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Ακούμε την δήλωση της κυρίας Παπανικολοπούλου «..Γιατί εγώ αυτή την στιγμή 
λέω το πιο απλό παράδειγμα, έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα και το δικό μου, εγώ 
στη φάση αυτή θα κοιτάξω να σώσω το δικό μου το σπίτι,  όχι  του γείτονα» και 
ακολουθούν γέλια από ελληνική ταινία.
Προσαλέντης (28:17): «Μπα που να έχει μέσα λίγο υγραέριο, να ανατιναχτείτε όλοι 
μαζί, έτσι για να λες τι έπαθα και δεν το έσβησα, να έχει δέκα μπουκάλες υγραέριο 
μέσα το διπλανό σπίτι»
Από 14:59:59 – 15:59:59
Προσαλέντης (00:13): «…Και ήρθε η Μάγδα η ξυλοκόπος και έβγαλε τόσα σάλιατα 
για να τον καθαρίσει,  δεν καθαρίζει  κυρία μου με τόσα σάλιατα,  γιατί  όλοι  τους 
επάνω έχουνε πολλές φτυσιές, τους βλέπουνε στην τηλεόραση και τους φτύνουνε και 
για να δεις τηλεόραση μετά θέλεις σφουγγαρόπανο στην τηλεόραση επάνω να την 
καθαρίσεις, ένας φίλος μου πέταγε αυγά χθες στην τηλεόραση….»
Προσαλέντης (01:13): «…Έχω έναν φίλο που έχει κάτι κολοκύθες θέλει να πετάξει, 
με τα σπόρια μαζί, μήπως φυτρώσει  και τίποτα πάνω στην τηλεόραση και βγάλει 
άλλες κολοκύθες, πιο μικρές και τις πετάει και στους διπλανούς και δίπλα θα είναι το 
σπίτι της Μάγδας»
Προσαλέντης  (10:34):  «…Τα  Μετέωρα  φτιάχνουνε,  οι  δίδυμοι  πύργοι,  με  τα 
σκουπίδια, το τέλος δεν ξέρετε θα πάρει η Μάγδα και η λοχαγός ένα αεροπλάνο και  
θα πέσουν επάνω στους δίδυμους πύργους τα σκουπίδια, έτσι θα λυθεί το ζήτημα, 
πάμε,  πάμε,  Μάγδα η ξυλοκόπος και  λοχαγός είναι και από πίσω έρχεται  ο Μπιν 
Λάντεν, τώρα θα έρθει ο Νομάρχης να του βγάλετε τα σάλιατα, που θα υπογράψει, 
αυτές τις μέρες δεν μπορεί γιατί παίρνει το αγόρι του, το παιδάκι  του, από κανάλι σε 
κανάλι για να το μάθει η Κέρκυρα…»
Στην συνέχεια ο παρουσιαστής σχολιάζει άλλα θέματα και λίγο πριν την διακοπή για 
διάλειμμα 
Ακούμε την δήλωση της κυρίας Παπανικολοπούλου (29:15):   «..Γιατί εγώ αυτή 
την στιγμή λέω το πιο απλό παράδειγμα, έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα και το 
δικό μου, εγώ στη φάση αυτή θα κοιτάξω να σώσω το δικό μου το σπίτι, όχι του 
γείτονα» και ακολουθούν γέλια από ελληνική ταινία και μια φωνή πάλι από ελληνική 
ταινία η φράση «ποια είσαι εσύ μωρή». 
Αμέσως  μετά  τις  διαφημίσεις  ακούμε  την  δήλωση  της  κυρίας 
Παπανικολοπούλου  (38:11):  «..Γιατί  εγώ  αυτή  την  στιγμή  λέω  το  πιο  απλό 
παράδειγμα, έπιασε φωτιά το σπίτι του γείτονα και το δικό μου, εγώ στη φάση αυτή 
θα  κοιτάξω να  σώσω το  δικό  μου  το σπίτι,  όχι  του γείτονα»  και  ακολουθεί  από 
ελληνική ταινία η φράση «ποια είσαι εσύ μωρή». 
Προσαλέντης (44:24):  «…Ενώ οι δίδυμοι πύργοι στο Τεμπλόνι θα έχουν σηκωθεί 
ακόμη 10 μέτρα, κάνει προπόνηση η λοχαγός με την ξυλοκόπο να πέσουν επάνω να 
τους διαλύσουν».
 Προσαλέντης (58:44):  «…Βέβαια και έναν ειδικό χαιρετισμό στην ξυλοκόπο και 
την λοχαγό ετοιμάζονται για εξόρυξη στα ζαγοροχώρια του Τεμπλονίου»

Το Ε.Σ.Ρ. έχει επιληφθεί της υποθέσεως κατόπιν της από 29.7.2010 αναφοράς του 
Σωματείου  με  την  επωνυμία  «Εξωραϊστικός  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Τεμπλονίου». 
Πρόεδρος  του  Συλλόγου  είναι  η  Μάγδα  Παπανικολάου,  η  οποία  είχε  προβεί  σε 
δηλώσεις  υπέρ  του  δημάρχου  Παραλίων  και  μετά  ταύτα  στη  δήλωση:  «Μάλλον 
έχουμε  καταντήσει  γελοίοι».  Ο ραδιοπαρουσιαστής  σχολίασε ειρωνικά την πρώτη 
δήλωση: «Τώρα που φτάσαμε εδώ κυρίες και κύριοι και σφίξανε τα πράγματα ένας 
Σύλλογος βγάζει το καθαρτήριο, ε βέβαια, όποιος πάει εκεί έχει το καθαρτήριο, το 
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μπουκαλάκι, το παίρνει από την Μάγδα, και γίνεται καθαρός, ο κάθε Δήμαρχος που 
πάει  το  πόδι  του  στο  Τεμπλόνι,  πηγαίνετε  και  οι  υπόλοιποι  να  σας  καθαρίσει  η 
Μάγδα Παπανικολοπούλου, εδώ καθάρισε τον Κροκίδη, καθάρισε τον Μικάλεφ τους 
έχει καθαρούς, δεν φταίνε αυτοί, φταίτε όλοι οι άλλοι λέει, και έκλεισαν εκεί πέρα 
και  από  την  άλλη  μπάζουνε,  όπως  λένε  πληροφορίες  από  τον  άλλο  Σύλλογο, 
μπάζουνε τα απορριμματοφόρα του Δήμου Κερκυραίων» και μετά ταύτα συνόδευσε 
τη δεύτερη δήλωση με ηχητικό απόσπασμα από δηλώσεις του Χίτλερ και γέλια. Ο 
ειρωνικός τρόπος σχολιασμού συνεχίστηκε κατά την πρώτη εκπομπή, αλλά και κατά 
τις  επόμενες  εκπομπές.  Αναμφισβήτητο  είναι  ότι  είχε  στοχοποιηθεί  από  τον 
ραδιοαρουσιαστή η  προαναφερθείσα  Πρόεδρος του  Σωματείου,  αναφερθείσα κατ’ 
επανάληψη ως ¨ξυλοκόπος¨, λόγω της ασκήσεως εμπορίας ξύλου από τον σύζυγό της. 
Όμως  η  άρνηση  της  Προέδρου  να  συμμετάσχει  στη  συγκεκριμένη  εκπομπή  δεν 
έπρεπε να συνοδεύεται από τα ως άνω δυσμενή σχόλια και σε κάθε περίπτωση αυτή 
έπρεπε να απολαύσει αξιοπρεπούς συμπεριφοράς. Κατά το άρθρο 6 παρ. 1 του Νόμου 
2328/1995 «οι άδειες λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθμών χορηγούνται για την 
εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά δημοσία λειτουργία». 
Είναι εκτός του πλαισίου του Νόμου η στοχοποίηση της ως άνω Προέδρου από τον 
υπό  κρίση  ραδιοφωνικό  σταθμό  επί  σειρά  ημερών.  Για  την  εν  λόγω  εκτροπή, 
ενδείκνυται  όπως  επιβληθεί  ομόφωνα  στον  ραδιοφωνικό  σταθμό  η  διοικητική 
κύρωση του προστίμου. 

Λαμβανομένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως και του ύψους της επένδυσης 
του ραδιοφωνικού σταθμού, το εν λόγω πρόστιμο καθορίζεται στο ποσό των 5.000 
ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στον  ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟ,  ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού 
ENERGY 95,8 MHZ Νομού Κέρκυρας, την 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  του  Αρτινόπουλου 
Γεωργίου του Κωνσταντίνου, με ΑΦΜ 052937828, Δ.Ο.Υ. Β’ Κέρκυρας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  10η Μαρτίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 1η Απριλίου 2011.

Η ορθή επανάληψη κρίθηκε και δημοσιεύτηκε την 20η Μαΐου 2011. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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