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Σήμερα ημέρα Τρίτη 5 Απριλίου 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.

Ιστορικό – Νομική θεμελίωση

1. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε με την ενδεχομένη από 
την  εταιρεία  με  την  επωνυμία ΣΕΡΡΑΪΚΑ  ΜΑΖΙΚΑ  ΜΕΣΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε., ιδιοκτήτρια  του 
τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νομού 
Σερρών, 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 της Ελλάδας, κατά το οποίον η ραδιοφωνία 
υπάγεται  στον  άμεσο  έλεγχο  του  Κράτους,  ενώ  ο  έλεγχος  και  η  επιβολή  των 
διοικητικών  κυρώσεων  υπάγονται  στην  αποκλειστική  αρμοδιότητα  του  Εθνικού 
Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόμος ορίζει.

ΙΙ.  Το  άρθρο  9  παρ.  2  του  Π.Δ/τος  77/2003  κατά  το  οποίο  τα  πρόσωπα  που 
αναφέρονται στις εκπομπές πρέπει να απολαμβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς 
συμπεριφοράς.

ΙΙΙ. Το άρθρο 9 παρ. 2 εδ. γ του Π.Δ/τος 77/2003, το οποίο προβλέπει για τα άτομα 
που  συμμετέχουν  ή  αναφέρονται  σε  εκπομπές  ότι  πρέπει  να  γίνονται  σεβαστά  η 
ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, η επαγγελματική τους δραστηριότητα και το 
δικαίωμα έκφρασής τους.  

ΙV. 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 

1

ΑΔΑ: 4ΑΓΘΙΜΕ-Φ



προσωπικότητα κάθε  προσώπου,  η  εικόνα  του  οποίου  εμφανίζεται  στην οθόνη ή 
μεταδίδονται  το όνομα ή στοιχεία επαρκή για τον προσδιορισμό του.

V. Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  προβλέπονται  στην  εκάστοτε  ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.

Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου της εταιρείας με την επωνυμία ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΜΑΖΙΚΑ 
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε., ιδιοκτήτριας του 
τηλεοπτικού  σταθμού  με  το  διακριτικό  τίτλο  ΔΙΚΤΥΟ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νομού 
Σερρών, του υποβληθέντος υπομνήματος και κατόπιν παρακολουθήσεως, από  dvd 
που  απέστειλε  ο  καταγγέλλων,  της  εκπομπής  «ΣΤΟ  ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ»  κατά  την 
13.9.2010 και 16.9.2010, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Η  εκπομπή  φέρει  σήμανση  τρίτης  κατηγορίας  και  το  σήμα  της  επανάληψης. 
Καταγράψαμε τα ακόλουθα επίμαχα σημεία σύμφωνα με την καταγγελία: 
Ενδείξεις DVD 0:00΄:00΄΄-0:03΄:30΄΄
Α. Αραμπατζής  :   …Με τον πατέρα του και με τη μητέρα του, δηλαδή με τη Μαρία 
και τον Ιωσήφ… Τόσο καλοί γονείς ήταν που και το παιδί τους το έχασαν. Δηλαδή 
εάν ήταν στη σημερινή εποχή θα τους είχαν συλλάβει, τον Ιωσήφ και τη Μαρία θα 
τους είχαν συλλάβει για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου επειδή έχασαν τον Χριστό. 
Πήγαν στο πανηγύρι εκεί  για να γιορτάσουν το Πάσχα, έφυγαν από τη Ναζαρέτ, 
πήγαν στην Ιερουσαλήμ να γιορτάσουν το Πάσχα. Προφανώς τα παιδιά θα άκουγαν 
σήμερα  Σεπτέμβρης, τι Πάσχα πήγαν να γιορτάσουν αυτοί… Σου λένε τα παιδιά 
εμείς  γιατί έχουμε σχολείο… Που να καταλάβουν τι  Πάσχα γιόρταζαν τότε,  ποιο 
Πάσχα έχει σήμερα και τα λοιπά… Λοιπόν… Πήγαν στη Ναζαρέτ, από τη Ναζαρέτ 
πήγανε είπαμε στην Ιερουσαλήμ, όπως πάμε στην πανήγυρη που πάμε στις … και 
στο δρόμο ο μπαμπάς με τη μαμά περπατούσαν, κάποια στιγμή περπάτησαν… μια 
μέρα ολόκληρη  περπατούσαν… «πού είναι  ο  Χριστός» λέει,  «που  είναι  το  παιδί 
μας;»… να προκομμένοι, το έχασαν το παιδί. Το έχασαν το παιδί. Δώδεκα χρονών το 
έχασαν το παιδί. Γυρίζουν πίσω στα Ιεροσόλυμα, σου λέει που να πάμε. Γυρίζουν 
από  εδώ,  γυρίζουν  από  εκεί…  τελικά  πήγαν  το  βρήκαν  στο  ναό,  στο  ναό  του 
Σολομώντος, σε ένα ναό της Ιερουσαλήμ. … Λοιπόν… Και τους λέει ο Χριστός: 
«Καλά λέει…»
Παρουσιάστρια  :   Τι με ψάχνετε;
Α. Αραμπατζής  :   …Τι με ψάχνετε;»  (διαβάζει το αντίστοιχο χωρίο της Αγίας Γραφής 
με έμφαση και σχολιάζει) Τρεις ημέρες το είχαν χάσει! Να μπαμπάς και μαμά. Παιδί 
μου λέει τι έκανες εσύ λέει… Γιατί χάθηκες; εγώ και ο πατέρας σου λέει οδυνώμενοι, 
υποφέραμε πάρα πολύ λέει… (συνεχίζει  το διάβασμα του αντίστοιχου χωρίου της 
Αγίας Γραφής) Να, γιατί καμιά φορά λέω… Είχε δίκιο που ήθελε ο Χριστόδουλος, ο 
Μακαριστός να κάνει τα Ευαγγέλια στη δημοτική; Πάλι δε θα άκουγαν τα παιδιά… 
Δεν με ικανοποιήσανε γιατί τα έβλεπα λίγο έτσι… Βέβαια σήμερα μετά από αυτή 
εδώ τη χαρά, για μένα σήμερα είναι καταραμένη μέρα, είναι γιατί δε μου άρεσε εκεί 
στο πρώτο σχολείο που πήγα η εικόνα…
Παρουσιάστρια  :   Στο Γυμνάσιο;
Α. Αραμπατζής  :   Ναι.
Παρουσιάστρια  :    Γιατί; 
Α. Αραμπατζής  :   Δε μου άρεσε.
Παρουσιάστρια  :    Τι δε σας άρεσε;
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Α. Αραμπατζής  :   Ήθελα να ήμουν κάτω εγώ στα παιδάκια.
Παρουσιάστρια  :   Γιατί δεν κατεβήκατε κάτω πάλι στα παιδάκια;
Α. Αραμπατζής  :   Κατέβηκα.  Πήγα και στην τάξη μου… (προβάλλεται  βίντεο από 
επίσκεψη του σε σχολείο) ……..
Ενδείξεις DVD 0:24΄:08΄΄-0:24΄:23΄΄
Α. Αραμπατζής  :   Έχω ακούσει τον κύριο Μηλίδη, τον υποψήφιο, τον ΧΡΙΣΜΕΝΟ, 
τον ΧΡΙΣΜΕΝΟ από τη Νέα Δημοκρατία… Μας το έβαλαν. Διαλέγουν πριν από 
εμάς  για  εμάς.  Και  θέλετε  να  ψηφίσω  εγώ  τουλάχιστον  αυτόν  που  διάλεξαν  τα 
κομματόσκυλα των Αθηνών. ……..
Ενδείξεις DVD 0:41΄:30΄΄-0:44΄:30΄΄
Α. Αραμπατζής  :   Επ!  Εχθές  έμαθα και  σύσκεψη είχατε  κεκλεισμένων των θυρών 
κύριε Αϊ Σιχτίρ. Τι θα πει κεκλεισμένων των θυρών…
Παρουσιάστρια  :   Δεν ήταν σύσκεψη. Ήταν ένα περίεργο πράγμα.
Α. Αραμπατζής  :   Περίεργο… Όλοι οι περίεργοι εκεί μαζεύτηκαν. Εκεί να καταλάβω 
τώρα…  Ο  κύριος  Αϊ  Σιχτίρ  κοινώς  Φωτιάδης,  ο  κύριος  Φωτιάδης,  Δήμαρχος 
υποψήφιος και Νομάρχης έκανε σύσκεψη. Τώρα εκεί στο Ακροπόλ μαζεύονται. Και 
ήταν κεκλεισμένων των θυρών.
Παρουσιάστρια  :    Διακήρυξη…
Α.  Αραμπατζής  :   Διακήρυξη  της  3  του  Σεπτέμβρη  προφανώς…  Λοιπόν…  Εκεί 
λοιπόν στην κλειστή αυτή συγκέντρωση -πως τη λέτε- και τα λοιπά, πληροφορήθηκα 
ως δημοσιογράφος ότι ήταν και ο κύριος Μητλιάγκας. Ο κύριος Μητλιάγκας είναι ο 
νεκροθάφτης του Αϊ Γιάννη, των νερών του Αϊ Γιάννη. Είναι ο άνθρωπος, ο οποίος 
κατέστρεψε  το  φυσικό  κάλλος  του  Αϊ  Γιάννη.  Ο  αρχηγός  σου  σήμερα  κύριε 
Μητλιάγκα, ο κύριος Φωτιάδης έχει κάνει δήλωση προσφάτως προς χάριν για να… 
πως λέγεται αυτό… το Θείον για να το κάνει… να μην είναι οργισμένο το Θείον… 
Όταν είναι τα Θεία οργισμένα κάνει σπονδές… 
Παρουσιάστρια  :    Σπονδή ή θυσία.
Α. Αραμπατζής  :   Ναι,  έκανε μια θυσία… Δεν το λένε έτσι,  αλλιώς… Είπε ότι θα 
αναδείξει  τα  νερά  του  Αϊ  Γιάννη.  Εσείς  συμφωνείτε  κύριε  Μητλιάγκα,  οθνείε 
Δήμαρχε,  συμφωνείτε  ότι  θα  αναδείξετε  τα  νερά,  ότι  τα  νερά  αυτά  τα 
καταπλακώσατε εσείς και θα έρθει ο κύριος νέος… γιατί εσείς πάτε από εμπάθεια… 
Εγώ δεν είμαι εμπαθής. Εσείς είστε εμπαθής. Πάτε με το κύριο Φωτιάδη, συμμαχείτε 
γιατί; Για να πλήξετε τον κύριο Αγγελίδη. Πες το μέσα από την καρδιά σου και θα σε 
παραδεχτώ.  Και  θα  πω  πράγματι  αξίζεις  να  είσαι  υπηρέτης  του  Πλάτωνα,  του 
Θουκυδίδη  και  του  Σοφοκλή.  Αλλιώς  πως  δεν  θέλω  να  έρχομαι  εκεί  πέρα  στα 
μαθήματα που κάνεις. Γιατί η ζωή είναι πράξη. Και ήταν και άλλοι δικοί σου εκεί  
πέρα. Και ο κύριος  Παπαδόπουλος και  ο κύριος  Νικόλαος… Πως λέγεται… που 
είναι γυναικολόγος…
Παρουσιάστρια  :    Ο κύριος Γρηγοριάδης λέτε.
Α. Αραμπατζής  :   Όχι.         
Παρουσιάστρια  :  Ποιος; Δεν είναι γυναικολόγος ο κύριος Γρηγοριάδης. Είναι γιατρός.
Α. Αραμπατζής  :   Γυναικολόγος είναι. Με το μουστάκι…
Παρουσιάστρια  :    Ο κύριος Αργυριάδης;
Α. Αραμπατζής: Αργυριάδης. Ναι. Λοιπόν πάρτε θέση. Εδώ είναι που λένε πάρτε 
θέση  βασιλιά…  θα  αναδείξετε  τα  νερά  του  Αϊ  Γιάννη;  Ναι  ή  ου;  Έχουμε  ένα 
πρόβλημα. Λοιπόν… σας καλώ τα εξής να λάβετε υπόψιν σας ………..
Ενδείξεις DVD 0:49΄:10΄΄-0:52΄:40΄΄
Α.  Αραμπατζής  :   Λοιπόν  φίλοι  τηλεθεατές.  Είπαμε  ότι  ο  κύριος  Αϊ  Σιχτίρ  ή 
υποψήφιος  Δήμαρχος  Σερρών  και  Νομάρχης  κύριος  Στέφανος  Φωτιάδης  σε 
κεκλεισμένων των θυρών σύσκεψη που είχαν, διακήρυξη και τα τοιαύτα, ήταν και ο 
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κύριος  Μητλιάγκας  εκεί.  Για  τώρα  να  τους  βάλω  εγώ  μπροστά  να  τους 
ξεμπροστιάσω. Όταν ήταν Δήμαρχος Λευκώνος ο κύριος Φωτιάδης και Δήμαρχος 
Σερρών ο οθνείος  κύριος  Ζήσης Μητλιάγκας… Να ακούτε  κύριε  Μητλιάγκα και 
εσείς κύριε Φωτιάδη. Και άμα πω ένα ψέμα, θα έρθω να με σταυρώσετε έτσι… Το 
ότι θέλετε να με σταυρώσετε, περί αυτού δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία…  Εγώ όμως 
δε θέλω να σας σταυρώσω. Εγώ απλώς θέλω να σας ξεβρακώνω. Τι ωραία! Οποία 
διαφορά! Λοιπόν… Τότε ο κύριος Μητλιάγκας ως Δήμαρχος της πόλεως Σερρών, 
γιατί τότε έτσι  ήταν το καθεστώς,  επέλεξε  έναν χώρο πάνω λίγο προς το… στην 
περιοχή των διοικητικών ορίων του Λευκώνα, νομίζω Καπετανούδι, αν το θυμάμαι 
καλά… Αλλά ήταν στα διοικητικά όρια του δήμου Λευκώνα… Ο κύριος Φωτιάδης 
ως  Δήμαρχος  Λευκώνος  πήρε  ένα  τζιπ  ολόκληρο  και  είχε  βιβλία  περίπου  πέντε 
τόμους. Βιβλιοθήκες… Για να αποδείξει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ότι εκεί επάνω 
δεν  πρέπει  να  γίνει  ο  ΧΥΤΑ,  που  επέλεξε  ο  τότε  οθνείος  Δήμαρχος  κύριος 
Μητλιάγκας. Έγινε μία θυελλώδης συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, λάθος στο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο… Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει τότε την εποχή εκείνη… Και το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο έκανε δεκτές τις απόψεις του κυρίου Φωτιάδη. Ακόμη και 
χαρτιά είχε φέρει… Τα είχε φέρει όλα τα χαρτιά αυτά σε μένα ο κύριος Φωτιάδης. 
Μου  τα  είχε  φέρει  στο  σπίτι.  Έτσι  δεν  είναι  κύριε  Φωτιάδη;  Μόνος  σου  τα 
κουβαλούσες και μετά από ένα μήνα πάλι ήρθες και τα πήρες. Χαρτιά ότι υπάρχουν 
πολεμοφόδια,  στρατός,  αποθήκες,  από εδώ από εκεί… Τα νερά θα χαλάσουν,  τα 
πτηνά, τα όρη και τα βουνά. Και την επομένη ο κύριος Μητλιάγκας διότι έχασε το 
παιχνίδι αυτό, έκανε την περίφημη δήλωση. Σε αυτό τον τόπο, υπάρχουν ορισμένοι 
μάγκες,  που  κυβερνούν  αυτόν  τον  τόπο.  Και  την  επομένη  κάνατε  αλλαξοκωλιά. 
Τουτέστιν τι… Απαγορεύσατε τον κύριο Δήμαρχο Λευκώνος να φέρνει τα σκουπίδια 
να τα πετάει τσάμπα στο ΧΥΤΑ τον δικό μας. Και εσείς σε αντίποινα και ο κύριος 
Φωτιάδης εις  αντίποινα δεν σας επέτρεπε να παίρνετε  τσάμπα αμμοχάλικα.  Αυτά 
έχουν γραφεί και έχουν ειπωθεί  αλλά άχνα δε βγάζετε.  Υπάρχει κάποια ένσταση; 
Εδώ είμαι! Εδώ είμαι! …...…
Ενδείξεις DVD 0:52΄:45΄΄-0:53΄:58΄΄
Α. Αραμπατζής  :   Μεθαύριο θα γιορτάσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση… Τι ωραίο 
δες!  Πω,  πω τι  ωραίο  πρόγραμμα.  Διαβάζω:  Ελληνική  Δημοκρατία,  Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Σερρών.  Γραφείο  Τύπου  Δημοσίων και  Διεθνών  σχέσεων.  Δηλαδή 
όπως είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, τόση εξουσία που έχει, τα ίδια γράμματα 
και  για  το  Γραφείο  Τύπου  και  Δημοσίων  σχέσεων.  (κοντινό  πλάνο στο εν  λόγω 
πρόγραμμα)  Αυτό  είναι  πρωτοφανές.  Πρωτοφανές.  «Η  Σμύρνη  πριν  την 
καταστροφή». Θα έρθω αύριο και θα σας κάνω μάθημα. Θα σας πω: πότε έγινε η 
καταστροφή της Σμύρνης. Και θα σας ρωτώ: ποιος ήταν Πατριάρχης και Δεσπότης, 
πως λεγόταν ο αρμοστής, πως εκείνο… Τι ώρα ξεκίνησαν, ποια στρατεύματα ήταν 
και τα λοιπά. Πρόγραμμα επετείου.  Ημέρα εθνικής  μνήμης της γενοκτονίας ΤΩΝ 
Ελλήνων.  (κοντινό  πλάνο  στο  εν  λόγω  πρόγραμμα  στο  οποίο  διακρίνουμε 
ορθογραφικό λάθος). Θα το δει ο Νικολάκης τώρα, που πάει πρώτη Δημοτικού θα 
λέει το των Ελλήνων, το των θέλει όμικρον. Αφού σου λέει η Νομαρχία το γράφει… 
Λάθος  θα  πείτε  είναι  τυπογραφικό.  Συμφωνώ εκατό  τοις  εκατό.  Αλλά ένα  χαρτί 
βγάλατε, έπρεπε να το δείτε. Ένα χαρτί βγάλατε. Μη λέτε Ελληνική Τρομοκρατία… , 
Δημοκρατία, Νομαρχιακή μη Αυτοδιοίκηση Σερρών και τα λοιπά. Γιατί εγώ θα σας 
πιάσω. Ποιος άλλος θα σας πιάσει… Τα κωλόχαρτα σας ουδείς τα διαβάζει άλλος. 
Μόνο εγώ τα παίρνω λέξη προς λέξη. …….
Ενδείξεις DVD 0:55΄:45΄΄-0:56΄:50΄΄
Σε ερώτηση τηλεθεατή  για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα των Δημάρχων απαντά ως 
εξής:
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 Α. Αραμπατζής  ::   Αγαπητέ κύριε τηλεθεατή, δεν υπάρχει Κράτος.
Παρουσιάστρια  :   Όλοι τα κυκλοφορούν κανονικά.  
Α. Αραμπατζής  :   Όλοι τα κυκλοφορούν. Γιατί δεν υπάρχει Κράτος. Είναι το Κράτος 
-θα το πω μου φαίνεται μόλις θα γίνει 12:01-  Είναι το Κράτος μ-π-ο-υ-ρ-δ-ε- και τα 
λοιπά…και  τα  λοιπά  πολλά.  Δεν  υπάρχει  Κράτος.  Ο  κάθε  ένας  παίρνει  το 
αυτοκίνητο, πηγαίνει όπου θέλει, το οδηγεί ο ίδιος… Τίποτε δε λογαριάζουν. Τίποτε. 
Οι Ο.Τ.Α είναι  εκτροφεία  διαφθοράς.  Καλώ και προκαλώ πλην δύο Δημάρχων ή 
τριών. Όλοι οι Δήμαρχοι να τα θέσουν υπ’όψιν του Σερραϊκού λαού, των δημοτών 
τους πόσα έργα έκαναν στην τετραετία με απευθείας ανάθεση. Εγώ να έχετε υπ’ όψιν 
σας τα έχω τα στοιχεία. ………         
Εκπομπή «ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ» της 16.09.2010 
Καταγράψαμε τα ακόλουθα επίμαχα σημεία σύμφωνα με την καταγγελία: 
1ο απόσπασμα:  
Α. Αραμπατζής  :   Λοιπόν… Στη συνέχεια… (διαβάζει φύλλο εφημερίδας) «Όρθιοι οι 
βουλευτές…  Όρθιοι  οι  βουλευτές».  «Καθημερινή»,  17  Ιανουαρίου.  «Όρθιοι  οι 
βουλευτές προσπαθούσαν να επιβληθούν με τον τόνο και το ύψος της φωνής τους 
στους  πολιτικούς  αντιπάλους  τους  και  σχεδόν  ουδείς  μπορούσε  να  διακρίνει  τι 
ελέγετο κάθε στιγμή». Δηλαδή φαντάζομαι τι ήταν εκεί μέσα. Χαμαιτυπείο το κάνατε 
εκεί  μέσα.   «Ήταν  περισσότερο  από  προφανές  ότι  η  Πρόεδρος  είχε  χάσει  τον 
έλεγχο». Πω, πω, πω Θεέ μου! Να μου πουν έτσι να τρελαθώ εγώ! Πρέπει να πάρω 
τέσσερις ντουζίνες καραμελίτσες μετά.   
Παρουσιάστρια  :   Και δεν είναι κάποιοι δημοσιογράφοι. Το λένε όλες οι εφημερίδες.
Α. Αραμπατζής  :   Και δεν θα εμφανιστώ! Δε θα εμφανιστώ πουθενά. Να ανοίξει η γη 
να με καταπιεί. «Χρειάστηκε αφενός μία ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης και 
αφετέρου η ανάληψη στη συνέχεια χρέη Προεδρεύοντος από τον ίδιο τον  Πρόεδρο 
της  Βουλής  κύριο  Σιούφα  προκειμένου  να  διαμορφωθεί  ένα  περιβάλλον 
στοιχειώδους  συνεννόησης».  Καθημερινή.  Να  πάψετε  τώρα  εδώ να  λέτε  ότι  την 
περίμενα την ερώ… και τι ερώτηση πρέπει να σας κάνουμε… Τι ωραία που είναι τα 
παπούτσια Καλογήρου που φοράτε; Ωραία ήταν… Ποιος δε λέει. Σας συγχαίρω για 
αυτό το πράγμα. Την περίμενα λέει την ερώτηση αυτή. Αυτό μόνο στον κομουνισμό 
έλεγαν  έτσι.  Εγώ  θυμάμαι  τον  ρώτησα  κάποτε  τον  Ζίφκοφ  τότε  που…  Σε  μια 
συνέντευξη τύπου για τον … και λέει: επειδή την περίμενα αυτή την ερώτηση ήταν 
έτοιμος…
Παρουσιάστρια  :   Δεν έφυγε από την αίθουσα.
Α. Αραμπατζής  :   Διάβασε όλο το… Όχι παιδί μου, πώς να φύγει… 
Παρουσιάστρια: Ούτε έκλεισε κανένα τηλέφωνο.
Α. Αραμπατζής  :   Αυτοί που ντεμέκ είναι δημοκράτες δέχονται το διάλογο. Οι ντεμέκ, 
έστω και πολιτικοί δέχονται τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και δεν κλείνουν το 
τηλέφωνο και δε φεύγουν. Την περίμενα από εσένα την ερώτηση. Τι ήθελε να σου 
πει  δηλαδή;   Από εσένα θα περιμένει.  Από ποιον θα περιμένει;  Από τα άλλα τα 
παπαγαλάκια; Τα ξεσκονιστήρια; Από ποιον να περιμένει; Από τους άλλους που…
Παρουσιάστρια  :   Αυτό είναι τιμή μου. Είναι η μόνη ερώτηση που έπρεπε να γίνει. 
Όλα τα άλλα ήταν ιστορίες.    
Α.  Αραμπατζής  :   Βεβαίως.  Την  κατήργησε  ο  Πρόεδρος.   Είναι  ψέμα  ότι  την 
κατήργησε;
Παρουσιάστρια  :   Δεν ξέρω.
Α.  Αραμπατζής  :   Σε  κατήργησε.  Γιατί  δεν  μπόρεσες  να  διευθύνεις  τη  συζήτηση. 
Απλούστατο αυτό το πράγμα. Έκανες τη δουλειά όχι όπως όφειλες να την κάνεις. Ή 
αν μπορούσες να την κάνεις. Φοβούμαι ότι δεν μπορούσες να την κάνεις. Διότι το 
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βιβλίο αυτό πολύ διάβασμα θέλει. Ο κανονισμός της Βουλής. (δείχνει στην κάμερα 
το βιβλίο)
Παρουσιάστρια  :   Ισχύει το άρθρο 41 περισσότερο από τα άλλα άρθρα; 
Α. Αραμπατζής  :   ….Δικηγορικά Σερρών αυτά είναι. Επιπέδου…
Παρουσιάστρια  :   Κι εγώ τώρα το συνειδητοποίησα.
Α. Αραμπατζής  :   Μια φορά στη Βουλή μιλούσε ο Παπανδρέου.
Παρουσιάστρια  :   Ποιος Παπανδρέου;
Α.  Αραμπατζής  :   Ο  αείμνηστος  ο  Ανδρέας  Παπανδρέου.  Και  σηκώθηκε  ένας 
υπουργός του, ο οποίος ήταν από τους επιμελής… και λέει κάτι ο Παπανδρέου και ο 
υπουργός  του  για  να  τον  βοηθήσει  του  πήγε  και  το  βιβλίο  και  του  κάνει  ο 
Παπανδρέου έτσι… Και την άλλη τη μέρα τον κατήργησε και από υπουργό. 
Παρουσιάστρια  :   Ε, βέβαια είναι προσβολή αυτό.
Α.  Αραμπατζής  ::   Κατάλαβες;  Σε  κατήργησε  από  υπουργό.  Διότι  μέσα  γινόταν 
ΜΠΑΧΑΛΟ. Ήταν καφενείο, χαμαιτυπείο είχε γίνει μέσα.  Καμία τάξη δεν υπήρχε 
μέσα. Έτσι γράφουν οι εφημερίδες. Όλες οι εφημερίδες.
Παρουσιάστρια  :   Ναι. Καμία δεν έγραψε το αντίθετο. 
Α. Αραμπατζής  :   Όλες οι εφημερίδες. Πλην ημών. Που το λέμε εδώ.  ………
2ο απόσπασμα:  
Α. Αραμπατζής …Φίλες και φίλοι τηλεθεατές... Πολλές φορές όταν εκφράζομαι εδώ 
«Στο  στόχαστρο»,  δείχνω  μία  έπαρση  για  την  οποία  ειλικρινά  σας  λέω 
στεναχωρούμαι και δεν το κάνω μέσα από την ψυχή μου ή ότι αποτελεί πιστεύω μου 
ή ότι έτσι συμπεριφέρομαι. Αλλά ως άνθρωπος πολλές φορές παρασύρομαι επειδή 
δέχομαι κάποια ερεθίσματα από ανθρώπους, οι οποίοι είναι κοινοί απατεώνες, κοινοί 
απατεώνες,  από  ανθρώπους,  οι  οποίοι  είναι  αχάριστοι  και  αγνώμονες,  από 
ανθρώπους που είναι υποκείμενα και θέλουν ας πούμε να με θίξουν καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο. Εγώ όχι ότι δε δέχομαι την κριτική. Δέχομαι πάρα πολύ την κριτική. Και δε 
θα  πω αυτό που λένε  συνήθως,  την  καλόπιστη  κριτική.  Αυτό  είναι  παραμύθι.  Η 
κριτική όταν ενοχλεί, ενοχλεί. Και καμιά κριτική δεν είναι καλόπιστη, ντεμέκ είναι 
καλόπιστη.  Δε  θέλω  όμως  κακοήθειες,  κακότητες,  συκοφαντίες,  δε  θέλω 
αναμοχλεύσεις σκευωριών, δε θέλω λάσπη. Θέλω έτσι πρόσωπο με πρόσωπο να τα 
λέμε και να θέλουν να με αντιμετωπίζουν με πραγματικά γεγονότα και κυρίως με 
γεγονότα, τα οποία είναι σύμφυτα, δεμένα, κολλημένα με την αλήθεια. Δέχομαι… 
Καταρχάς είναι λάθος να λέμε δέχομαι… Τι θα πει δέχομαι; Δέχεσαι, δε δέχεσαι, θα 
δέχεσαι… Με ευχαρίστηση θέλω να ακούω κριτική. Διότι όταν σε κριτικάρουν, τότε 
σε διορθώνουν. Αλλά όταν όμως ακούς κακοήθειες, όταν ακούς βλακείες, όταν ακούς 
ανοησίες  από  κοινούς  απατεώνες  εκεί…  Από  κοινούς  απατεώνες…  Και  από 
χρεοκόπους  και  από  ανθρώπους  που  χρωστούν  σε  όλη  την  αγορά.  Λοιπόν… Οι 
χρεοκόποι,  οι  απατεώνες  να  μη  μιλούν  λοιπόν…  Και  να  μην  αναμοχλεύουν 
πράγματα,  τα  οποία  έχουν  κριθεί  γιατί  θα  βρεθούν  σε  κανένα  σκαμνί  και  θα 
παρακαλούν να τους παρακαλούσε κάποιος άλλος,  ο οποίος έχασε κάθε  είδους… 
ίχνος αξιοπρέπειας επάνω του. Λίγο παρασύρθηκα και ζητώ συγγνώμη.
Παρουσιάστρια  :   Λοιπόν, να περάσουμε στα θέματα;
Α. Αραμπατζής  :   Διότι … Αλλά όχι να λες ότι η συνεργάτιδα σου αδιαθετεί σήμερα 
και δε θα έρθει. Και να μη λες μετά ανόητε ότι ελπίζω η αδιαθεσιμότητα της να τη 
δούμε αν θα περάσει.  Γιατί εκείνη την ώρα πρέπει να σπάσει η τηλεόραση.  Και 
φυσικά  αν  είσαι  και  δικηγόρος  και  λες  ότι  απεμπολίζεται  αυτό  το  πράγμα 
καταλαβαίνει  ότι  εγώ λίγο… Και τα πτυχία σας και τα πάντα. Είναι απεμπολάω-
απεμπολώ… Δεν πάει απεμπολίζεται. Διότι η τηλεόραση… έχουμε και μία ιδιαίτερη 
υποχρέωση. Να καλλιεργούμε και να σεβόμαστε την ελληνική γλώσσα και να μην 
την  κακοποιούμε.  Και  φυσικά…  να  μη  με  φωνάζουνε  Ξανθόπουλο  εμένα…  Το 
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καλύτερο  παλικάρι  είναι.  Μπλοφάρω.  Έτσι  μου  αρέσει  να  μπλοφάρω  για  να 
ενοχλούνται οι απατεώνες. Γιατί εγώ σας έδωσα καμιά επιταγή ακάλυπτη; Όχι, έτσι; 
Εσύ ξέρεις ποιος έδωσε. Και αυτός ξέρει. Διότι άλλωστε έχω πει ότι είμαι ο μόνος 
Έλληνας που δεν… έχω κινητό τηλέφωνο, είμαι ο μόνος που πληρώνω που δεν έχω 
στη διάθεση μου κινητό τηλέφωνο και ο μόνος Έλληνας ο οποίος δεν έχω μπλοκ 
επιταγών.  Διότι  είμαι  αναξιόχρεος  και  αναξιόπιστος.  Δεν  είμαι  σαν  κάτι  άλλα 
υποκείμενα. Δεν είμαι σαν κάτι άλλα υποκείμενα.  
Τηλεφωνική συνομιλία αντινομάρχη Καλαθά με Α. Αραμπατζή
Καλαθάς: …στο γραφείο μου να μου ζητήσει 15000 ευρώ για την εκδήλωση του 
«δέντρου της αγάπης», ναι ή όχι;
Α. Αραμπατζής  :   Εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά που μου λέτε. 
Καλαθάς: Ακούστε με κύριε Αραμπατζή. Τα ξέρετε μια χαρά. Λοιπόν… Αν λοιπόν 
φλερτάρετε με αυτή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως το λέω εγώ, με αυτήν εδώ 
ζητώντας κομμάτι από την πίτα, θα μάθετε ότι πρέπει να μπείτε στη γραμμή. Η πίτα 
στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μοιράζεται με οριζόντια λογική. Αυτές οι τακτικές 
σας να μας βάζετε κάτω από το πόδι της βίας και της τρομοκρατίας από τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης κύριε Αραμπατζή σε εμάς δεν περνάνε.                    
Α. Αραμπατζής  :   Εγώ ξέρετε τι λέω;
Καλαθάς: Ο κύριος Νομάρχης προηγουμένως ήταν σαφής … 
Α. Αραμπατζής  :   Ξέρεις τι λέω εγώ; 
Καλαθάς: Άφησε να φανούν οι επιδιώξεις σας… Λοιπόν… 
Α. Αραμπατζής  :   Ξέρεις τι λέω εγώ; 
Καλαθάς: Αφήστε λοιπόν τα κροκοδείλια δάκρυα για τα χρήματα των πολιτών…
Α. Αραμπατζής  :   Ξέρετε τι λέω εγώ; 
Καλαθάς: Όχι, θα με ακούσετε τώρα. Αφήστε με να μιλήσω. … Έχετε πει… Έχετε 
την ευκαιρία να μιλάτε επί ώρες. 
Α. Αραμπατζής  :   Εγώ; 
Καλαθάς: Μονολογώντας. 
Α. Αραμπατζής  :   Να σας πω κάτι.
Καλαθάς: Θέλω να με ακούσετε λιγάκι… Θέλω ένα πράγμα ακόμη να σας πω. Και 
μετά μπορώ να σας ακούσω. Αν πονάτε τα χρήματα των συμπολιτών μας, εμείς τα 
πονάμε δέκα φορές παραπάνω. Χειριζόμαστε τα έργα και τις αγωνίες τους με τέτοιο 
τρόπο,  που  εσείς  δε  θα  τα  χειριζόσασταν  ποτέ.  Αλλά  τις  ιδιοτέλειες  σας  κύριε 
Αραμπατζή… για αυτό κραυγάζετε και φωνάζετε. Λοιπόν… Σταματήστε με αυτό το 
παιχνίδι σε αυτή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Παρακαλώ σας ακούω.
Α. Αραμπατζής  :   Τελειώσατε;
Καλαθάς: Τελείωσα, σας ακούω.     
Α. Αραμπατζής  :   Άντε να είσαι καλά, γεια σου…
Καλαθάς: Μπράβο είσαι ωραίος.  

Σημείωση: Κάποια από τα λεγόμενα των συνομιλητών δεν ακούγονται καθαρά. 

Το  ΕΣΡ  έχει  επιληφθεί  της  υποθέσεως  κατόπιν  της  από  5.10.2010  ανωνύμου 
καταγγελίας  υποψήφιου  του  Δημοτικού  Συμβούλου  του  συνδυασμού  Δυναμική 
Πορεία  Ανάπτυξης.  Πρόκειται  περί  εκπομπών  κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων  ο 
τηλεπαρουσιαστής  αναφέρθηκε  στο  Νομάρχη  και  υποψήφιο  Δήμαρχο  Σερρών 
Στέφανο Φωτιάδη αποκαλώντας αυτόν κατ’ επανάληψη  ως «κύριο Αϊ Σιχτίρ» και 
εκφραζόμενος περιφρονητικώς  περί αυτού. Ο ισχυρισμός του τηλεπαρουσιαστή ότι 
η  φράση  αυτή  απευθύνθηκε  εναντίον  του  από  τον  ως  άνω  υποψήφιο  κατά 
τηλεφωνική του συνομιλία δεν δικαιολογεί την προαναφερθείσα συμπεριφορά. Κατά 
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το  άρθρο  1  παρ,  1  του  Ν.  2328/1995  οι  δίαυλοι  εκχωρούνται  σε  ιδιωτικές 
επιχειρήσεις  προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος και η χρήση τους συνιστά 
άσκηση δημοσίας λειτουργίας. Επομένως δεν συγχωρείται η χρήση του διαύλου για 
προσωπικές  αντεκδικήσεις,  ούτε  εξάλλου  συγχωρείται,  από  την  προαναφερθείσα 
διάταξη του Νόμου, η αναφορά από τον τηλεπαρουσιαστή του ως άνω υποψηφίου 
δημάρχου κατά τρόπο που δεν εξασφάλισε την αξιοπρεπή αντιμετώπισή του. Για την 
εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό η διοικητική 
κύρωση του προστίμου. Μειοψήφησε το μέλος Κωνσταντίνος Τσουράκης κατά τον 
οποίο θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της συστάσεως.  

Λαμβανομένης  υπόψη  της  βαρύτητος  της  παραβάσεως,  του  εκ  365.268,03  ευρώ 
ύψους της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον εν λόγω σταθμό, και του 
γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθμό με τις αποφάσεις  40/27.1.2009, 
275/16.6.2009, 218/4.5.2010, 70/1.3.2011 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιμο πρέπει να 
καθοριστεί στο ποσόν των 20.000 ευρώ. 
  

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθμό  ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ  Νομού Σερρών, την 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 20.000 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 ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε., με ΑΦΜ 094516250 Δ.Ο.Υ. Α΄ Σερρών, ως ιδιοκτήτριας του 
τηλεοπτικού σταθμού.
2.  Της  Φωτεινής  Αραμπατζή  του  Αθανασίου,  με  ΑΦΜ  059177322,  Δ.Ο.Υ.  Α΄ 
Σερρών, ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  5η Απριλίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 18η Απριλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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