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     Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Μαρτίου 2008 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 Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς. 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

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

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

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  4η  Μαρτίου 2008. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 
Ι. Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Ο άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό το 
σεβασµό της αξίας του ανθρώπου. 
 
ΙΙ. Τα άρθρα 6 παρ. 3 και 8 παρ. 1 εδαφ. β  του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα οποία δεν 
επιτρέπεται η  µετάδοση εικόνων που έχουν ληφθεί χωρίς προειδοποίηση µε χρήση 
κρυφής κάµερας ενώ η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών πρέπει να γίνεται µε 
θεµιτά µέσα. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 4 παρ.  1 στοιχ. β και ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το ΕΣΡ 
ελέγχει την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας και επιβάλλει τις από το άρθρο 
4  παρ.  1  του Ν. 2328/1995 προβλεπόµενες  κυρώσεις. 
 

 

Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας 
ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας 
του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL, του υποβληθέντος 
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υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ της 23.1.2008, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
Τίτλοι Σάλος µε την αποκάλυψη του Extra 3 για τους αποµαγνητοφωνηµένους 
διαλόγους του ∆ηµήτρη Καµπουράκη µε το Στέφανο Χίο.  Σε πολύ δύσκολη θέση το 
Μεγάλο Κανάλι ψελλίζει δικαιολογίες σε µια µακροσκελή ανακοίνωση µε την οποία 
ζητάει συγγνώµη από όλους τους εµπλεκοµένους.  Στην αντεπίθεση και ο Θέµος 
Αναστασιάδης.  Η µεγάλη νίκη της ανεξάρτητης δηµοσιογραφίας και του 
παρεµβατικού ρεπορτάζ.  Το δίληµµα για τους καυτούς διαλόγους που δεν µετέδωσε 
το «Αποκαλυπτικό ∆ελτίο» λόγω των εξαιρετικά ακραίων και υβριστικών 
χαρακτηρισµών.  Άλλα 90 δευτερόλεπτα διαρκεί ο διάλογος των δύο δηµοσιογράφων 
µε χαρακτηρισµούς ιδιαίτερα σκληρούς για εκδότες, δηµοσιογράφους και πολιτικούς 
από το ∆ηµήτρη Καµπουράκη.  Η θέση του Extra 3, η δηµοσιογραφική δεοντολογία, 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και η Ένωση Συντακτών Ηµερησίων 
Εφηµερίδων Αθηνών….. 
Λεζάντες:   - Σάλος µε την αποκάλυψη του Extra 3 
                   - Οι καυτοί διάλογοι που δεν µεταδόθηκαν 
Γ. Παπαγιάννης:  …Εδώ είµαστε στο Α.∆. που καθηµερινά δικαιώνει τη φήµη του, 
και αυτός είναι ο στόχος, να δούµε την αθέατη πλευρά των γεγονότων, της 
ειδησεογραφίας, το παρασκήνιο, µακριά από την εξουσία, µε µια απόσταση που 
πρέπει να την κρατάµε, όπως πρέπει να την κρατά κάθε δηµοσιογράφος, που σέβεται 
τον εαυτό του, σέβεται την αξιοπρέπειά του, σέβεται το επάγγελµά του, σέβεται τους 
τηλεθεατές του, τους ακροατές του, ή τους αναγνώστες του.  Χθες πρώτοι εδώ στο 
Α.∆. δηµοσιοποιήσαµε τον διάλογο, και να είστε βέβαιοι ότι αν δεν τον 
δηµοσιοποιούσαµε εµείς κανείς δεν θα τον δηµοσιοποιούσε, του δηµοσιογράφου ∆. 
Καµπουράκη µε τον Σ. Χίο.  Ασφαλώς και δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό µε τον 
συνάδελφο ∆. Καµπουράκη.  Να το διευκρινίσουµε αυτό.  Όµως, όλα όσα 
ακούστηκαν από τον συνάδελφο ήταν πάρα πολύ σοβαρά, όσα δε δεν ακούστηκαν 
ήταν ακόµα πιο σοβαρά, θα έλεγα ήταν για κλάµατα.  Η γενική διεύθυνση του 
τηλεοπτικού σταθµού Mega που αυτοπροβάλλεται ως έγκυρο, µεγάλο, ουδέτερο και 
ανεξάρτητο κανάλι, κατά πόσο είναι ουδέτερο και ανεξάρτητο είναι µια άλλη 
υπόθεση, γιατί κανάλι το οποίο σχετίζεται µε εργολαβίες του δηµοσίου ως προς την 
ιδιοκτησία του είναι ένα ερώτηµα που καλό θα είναι να το θέσουµε στο τραπέζι και 
να το συζητήσουµε όλοι, κατά πόσο είναι δηλαδή ανεξάρτητο, µε άλλα λόγια να 
αγαπιόµαστε απάντησε σήµερα, αναγνωρίζοντας το λάθος του δηµοσιογράφου, τον 
οποίον έδωσε στη βορά, έτσι, των δηµοσιογράφων και των λιµοκοντόρων της 
εξουσίας, διαποµπεύοντάς τον, παράλληλα όµως τον κράτησε στο ρεπορτάζ.  Και 
πολύ καλά έκανε που τον κράτησε.  Να δούµε όµως αν τον επόµενο ή τον 
µεθεπόµενο µήνα θα παραµείνει ο συνάδελφος ∆. Καµπουράκης στο Mega, γιατί λένε 
οι πληροφορίες ότι παραµένει το καµένο χαρτί του Μεγάλου Καναλιού, που 
αποδείχθηκε πολύ µικρό σε µια περίοδο που ο κόσµος αναζητά καλύτερη, αδέσµευτη 
και ουδέτερη ενηµέρωση.  Παίξαµε λοιπόν αυτό το cd, το ηχητικό απόσπασµα, µε 
την πλήρη εποπτεία µου και της διεύθυνσης βεβαίως του σταθµού, περικόπτοντας 
όλες εκείνες τις ακραίες και υβριστικές εκφράσεις, που περιγραφικά θα σας δώσω, 
αφορούν:  τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή.  Τη σύζυγό του Νατάσσα 
Καραµανλή.  Έναν εκ των εκδοτών, ιδιοκτητών του Mega.  Τρία πρόσωπα µέχρι 
στιγµής.  Τον Νίκο Χατζηνικολάου, το Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, πέντε τα 
πρόσωπα, έξι.  Ένα πρόσωπο το οποίο δεν καταλάβαινα, δεν είχε καλό ηχητικό σήµα 
το κινητό ποιο είναι και τον τηλεοπτικό σταθµό Alter.  Όλα αυτά σε έναν, αν θέλετε, 
διάλογο του δηµοσιογράφου µε τον ∆. Καµπουράκη που τίθεται αν θέλετε, ως 
ενδεχόµενο να υπήρξε προϊόν τηλεφωνικής υποκλοπής.  ∆εν το ξέρω, αυτοί που 
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έχουν τα τεχνικά µέσα θα το δούνε.  Λέω όµως το εξής.  Ο συνάδελφος, προκύπτει 
απ’ το cd, πως είχε ενηµερώσει στην αρχή της τηλεφωνικής επικοινωνίας τον 
δηµοσιογράφο πως θέλει να κάνει ρεπορτάζ επί τούτου.  Επειδή λοιπόν τον είχε 
ενηµερώσει, θα έπρεπε ο συνάδελφος να είναι προσεκτικός.  Ο Χίος δεν είναι κανένα 
µπουµπούκι.  Ψέµατα δε λέει αλλά µπουµπούκι δεν είναι.  Αλλά εν πάση περιπτώσει 
ας πρόσεχε ο συνάδελφος ∆. Καµπουράκης τι ακριβώς έλεγε.  Και αν υποστηρίζει και 
λέει ότι ήταν πλάκα, αλίµονο λοιπόν αν µιλάµε για τον Πρωθυπουργό, τη σύζυγο του 
Πρωθυπουργού και για συναδέλφους δηµοσιογράφους µε τέτοιο ποταπό και 
πλακατζήδικο τρόπο ακόµη και εκτός µικροφώνου.  Τότε κακώς µας έχουνε δώσει το 
δικαίωµα οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι επιχειρηµατίες, να διαχειριζόµαστε την 
επικοινωνία και την ειδησεογραφία του ελληνικού λαού.  Των πολιτών δηλαδή.  Να 
παρατήσουµε τα µικρόφωνα και να πάµε να γίνουµε άλλα.  Να κάνουµε άλλο 
επάγγελµα.  Τσαγκάρηδες, περιπτεράδες, να πουλάµε γάλατα, δικηγόροι, γιατροί, 
αυτό είναι δύσκολο γιατί δεν µπορούµε να επιστρέψουµε πίσω πάλι στα θρανία και 
να σπουδάσουµε, όλα αυτά τα πράγµατα.  Θα τα εξηγήσουµε στην πορεία και θα σας 
δώσουµε και µία εξήγηση αφού καλησπερίσω την Τ. Ιακωβίδου.  Τάνια Καλησπέρα. 
Τ. Ιακωβείδου:  Καλησπέρα Γιάννη.  Πραγµατικά ήταν το κυρίαρχο θέµα της 
επικαιρότητας σήµερα αυτό το ηχητικό ντοκουµέντο που βεβαίως αποκάλυψε το Α.∆. 
και δικαιώσαµε τον τίτλο µας και δεν είναι και η πρώτη φορά, θα µου επιτρέψεις  
να σου πω πως συµβαίνει αυτό διότι αλήθεια είναι ότι µέσα από αυτό το δελτίο 
τολµάµε και συ προσωπικά, διότι σηκώνεις το βάρος το µεγαλύτερο αυτού του 
δελτίου, να βγάζεις θέµατα που οι άλλοι, θα µου επιτρέψεις να σου πω ότι θα τα 
κάνουν και γαργάρα.  Έτσι, θα το πω όσο πιο εκλαϊκευµένα γίνεται.  ∆ε θα τα 
βγάζανε ποτέ προς τα έξω για ευνόητους λόγους.  Όµως εδώ εµείς τολµάµε.  Και 
νοµίζω ότι αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο κόσµος να το εισπράττει, να µας εκτιµάει και 
να πιστεύει πάρα πολύ στο Α.∆. και στο Extra 3.  .. 
Α. Σπίνος:..Πρέπει να σου πω και ρω ότι απόψε θα παίξω, έχω αποµαγνητοφωνήσει 
τη σύσκεψη που κάναµε.  Θα την παίξω στον αέρα απόψε να µάθει ο κόσµος τι 
έλεγες στη σύσκεψη και τι λες τώρα.  .. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Εγώ θα επαναλάβω και πάλι ότι όλα συντείνουν στον 
Πρωθυπουργό.  Εκβιάζεται ο Πρωθυπουργός.  Τώρα άµα δε θέλουνε και ο φίλος µου 
ο Θοδωρής ο Ρουσόπουλος που µας έβαλε στο καναβάτσο όλους και ασχολούµεθα µε 
διάφορα άλλα θέµατα για να µην προσεγγίσει ποτέ το ρεπορτάζ το τι λέει ο 
Ζαχόπουλος για τον κ. Πρωθυπουργό, τη σύζυγό του και άλλα ισχυρά στελέχη της 
Ν.∆. την έχουµε πατήσει όλοι.  Το θέµα δεν είναι «Το θέµα», ο Μάκης, ο Θέµος, δεν 
είναι όλα αυτά τα οποία λέγονται, είναι εκεί.  Ε, εµείς µόνοι µας κάνουµε πάσα στην 
κυβέρνηση.  Μας έχει µπλέξει ο Ρουσόπουλος πάρα πολύ.  Πάρα πολύ. 
Γ. Παπαγιάννης:  Τότε Σπύρο για να σ’ απελευθερώσουµε, γιατί ετοιµάζεις και το 
«Εξπρές του Μεσονυκτίου» που τι  θα έχει σήµερα; 
Σ. Καρατζαφέρης:  Θα έχει αυτά.  Την δικαίωση της εκποµπής όταν έλεγε ότι είναι 
γυναίκα δηµοσιογράφος, και τα 4 cd που τα λέµε από την αρχή της ιστορίας και δε 
γινόµαστε πιστευτοί και τώρα έχουν επιβεβαιωθεί και έχουνε φθάσει στον ανακριτή.   
Γ. Παπαγιάννης:  Όταν λες cd εννοείς ηχητικά ντοκουµέντα, πέρα απ’ τα dvd. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Ηχητικά ντοκουµέντα, που µιλάει ο κ. Ζαχόπουλος, µε τον 
νεαρό, Λάκη τον λέω εγώ, και εκεί λέει και υποστηρίζει και ισχυρίζεται πάρα πολλά 
πράγµατα.   
Γ. Παπαγιάννης:  Μάλιστα. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Τα ίδια πράγµατα ισχυρίζεται ο κ. Ζαχόπουλος και στο dvd, 
µέρος του οποίου έχει φθάσει στον ανακριτή.  Έχουνε φτάσει 3 λεπτά, και το dvd 
αυτό είναι 42 λεπτά.   
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Γ. Παπαγιάννης:  Μάλιστα.  Πολύ πράγµα. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Ποιος έκανε το µοντάζ;  Και θέλω να πω για την επιτυχία που 
’κανες εχθές το βράδυ ότι δε µας λέει κανείς.  Η συνοµιλία του κ. Χίου µε τον κ. 
Καµπουράκη γίνεται 8 ώρες µετά το πήδηµα του κ. Ζαχόπουλου. 
Γ. Παπαγιάννης:  Ακριβώς.   
Σ. Καρατζαφέρης:  Τότε δεν γνωρίζουµε τίποτα.  Απολύτως τίποτα.  Πως ξέρει ο κ. 
Καµπουράκης τι περιέχει το dvd;  Πως ξέρει ο κ. Καµπουράκης ότι έχει 
χρησιµοποιηθεί κρυφή κάµερα 
Γ. Παπαγιάννης:  Κρυφή κάµερα.  Έτσι. 
Σ. Καρατζαφέρης: Και όχι κινητό;  Αυτά είναι πολύ απλά πράγµατα.  Για να µη µας 
τρελάνει το Mega.  Μας έχει τρελάνει το Mega.  
Γ. Παπαγιάννης:  Μας έχει τρελάνει το Mega.  Όπως το λες Σπύρο. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Και βγάζει και ανακοινώσεις.   
Γ. Παπαγιάννης: Σπύρο δεοντολογικά, επειδή άκουσα πολλά και διάφορα, οφείλαµε 
εµείς να το δηµοσιοποιήσουµε το ντοκουµέντο;   
Σ. Καρατζαφέρης:  Ασφαλώς ναι. 
Γ. Παπαγιάννης:  Μάλιστα.  Γιατί άκουσα και αυτό, ότι δεν έπρεπε Γιάννη 
Παπαγιάννη να το παίξετε. 
Σ. Καρατζαφέρης: Εδώ επειδή άκουσα για ασκήσεις ποινικών διώξεων είναι επί 
παντός, ξέρω γω, υπευθύνου, δεν είναι προσωποποιηµένες 
Γ. Παπαγιάννης:  Προς το παρόν.   
Σ. Καρατζαφέρης:  Προς το παρόν.  Εδώ µε την οµολογία κουβέντας συνέντευξη 
του κ. Καµπουράκη, που ήταν στο δελτίο, που είναι στο δελτίο, δεν κάνει µια 
εκποµπή µόνο, µετέχει στο επιτελείο των ειδήσεων,  
Γ. Παπαγιάννης:  Έτσι. 
Σ. Καρατζαφέρης:  είναι πάρα πολλά αδικήµατα.  Ψευδορκίας και άλλων.  ∆εν 
µπορεί.  Ακούστηκε ότι ο Θέµος θα είναι ένας από τους δύο κατηγορούµενους.  ∆εν 
ξέρω αν θα είναι.  Ο ανακριτής θ’ αποφασίσει.  Εάν πάει ο Θέµος όµως.  Πρέπει να 
πάει και ο κ. Ανδριανός.  Πρέπει να πάει ο κ. Ρουσόπουλος.  Ο κ. Αγγέλου και ο κ. 
Καραµανλής.  ∆ιότι το παρέλαβαν και το διακίνησαν και το είδαν.   
Γ. Παπαγιάννης:  Πάρα πολύ σωστά τα λες σε µας. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Μπήκανε στον κλωβό µέσα, τον κλωβό είναι για να µην ακούνε 
οι ωτακουστές, και τον έχει φτιάξει ο κ. Σηµίτης.  ∆εν τον έφτιαξε ο κ. Καραµανλής.  
Και µπήκανε µέσα κατ’ επανάληψη και ακούσανε και είδανε.  Λοιπόν.  Πως είναι 
δυνατό να λέγονται όλα αυτά τα πράγµατα;  Για να αποφευχθεί η αλήθεια.  Η µία 
αλήθεια είναι ότι εκβιάζεται ο Πρωθυπουργός και η άλλη αλήθεια είναι να µη βγει 
ποιος τελικώς έδωσε το dvd.   
Γ. Παπαγιάννης:  Μάλιστα. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Ο Θέµος έχει µπλέξει διότι είναι µακάκας.  Και το λέω και ας 
παρεξηγηθεί ο κ. συνάδελφος.  Εδώ, έχουν γίνει τηλεφωνήµατα, γιατί δεν ανοίγουν 
τα τηλέφωνα;  Γιατί δεν ανοίγουν του κ. Ανδριανού να δούµε ποια κυρία του 
τηλεφώνησε 13 του µηνός ηµέρα Πέµπτη.   
Γ. Παπαγιάννης:  Εξαρτάται ποιο κινητό.  Γιατί έχει ένα δικό του, ένα ο οδηγός του, 
ένα τετραψήφιο υπηρεσιακό 
Σ. Καρατζαφέρης:  Όλα τα κινητά.  Μπορούνε να τα βρούνε.  Όλα τα κινητά.  Όλα 
τα κινητά.  Μπορούνε να τα βρούνε.  ∆εν θέλουνε να βγει.  Και πως στην Ινδία 
κάνανε σύσκεψη και είπανε τι να κάνουµε, δεν µπορούµε να πούµε το άλλο πρόσωπο 
γιατί µπλέκει ο Πατριάρχης και δε στεκόµαστε, και είπανε α, σύµπτωση ο Θέµος την 
ίδια µέρα τον είδαµε στο Βυζαντινό να πούµε το Θέµο. 
Γ. Παπαγιάννης:  Μάλιστα. … 
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Σ. Καρατζαφέρης:  Έχουµε να πούµε πολλά.  ∆ιότι κάποιος έδωσε σε κάποιον το 
dvd ολόκληρο για να πάει στη Χαριλάου Τρικούπη.  Η Χαριλάου Τρικούπη έχει 
ολόκληρο το dvd. 
Γ. Παπαγιάννης:  Κατάλαβα. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Αυτός που το ’δωσε πάει κατηγορούµενος.   
Γ. Παπαγιάννης:  Και ο Θεός βοηθός. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Και ο Θεός βοηθός….Το ενάµισι λεπτό θα το βγάλεις; 
Γ. Παπαγιάννης:  Ε, δε θα το βγάλω Σπύρο και αυτό ακριβώς θα εξηγήσω γιατί δε 
θα το βγάλω. 
Σ. Καρατζαφέρης:  ∆ιότι, θέλω να σου πω Γιάννη µου, εχθές στις 4:15 µου χτύπησε 
το κουδούνι κάποιος κύριος και µου ’φερε ένα φάκελο όπου ήτανε αυτό το cd.  Το 
οποίο φέραµε και σ’ εσένα βεβαίως.  Και το ’βαλα και τ’ άκουσα.  ∆εν έχει το 
ενάµισι λεπτό.   
Γ. Παπαγιάννης:  Το ’χαν κόψει. 
Σ. Καρατζαφέρης:  ∆εν ξέρω.  Πάντως το ενάµισι λεπτό το οποίο λες εσύ που δεν το 
ξέρω εγώ.  ∆εν το έχει. 
Γ. Παπαγιάννης:  Θ’ ακούσεις µερικά σ’ αυτά που προσθέσαµε στο ρεπορτάζ.  Γιατί 
προσθέσαµε µερικά, τα οποία µπορούν να ακουστούν. 
Σ. Καρατζαφέρης:  ∆εν αµφισβητώ εσένα.  
Γ. Παπαγιάννης:  Προφανώς. 
Σ. Καρατζαφέρης:  ∆εν αµφισβητώ.  Λέω. 
Γ. Παπαγιάννης:  Τι παιχνίδι παίζεται. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Άρα, αυτός που τα έστειλε τα dvd και είχε κάποιο συµφέρον για 
να µας τα δώσει, δεν µας τα ’στειλε στα σπίτια µας για να περάσει η ώρα.  Φαίνεται 
ότι έχει βάλει το χεράκι του.   
Γ. Παπαγιάννης:  Σίγουρα.  ∆ιότι 
Σ. Καρατζαφέρης:  Άρα, άρα  
Γ. Παπαγιάννης:  Εµένα το dvd δεν µου το έδωσε ο Χίος.  Μου εστάλη.  Το cd 
σωστά. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Ούτε µου το έδωσε ο Χίος και µένα το cd.  Εγώ είπα χτύπησε 
ένας κύριος, λέει χαίρετε, αυτό.  Από πού είστε;  Καληνύχτα σας µου λέει.   
Γ. Παπαγιάννης:  Τι πρακτορίστικα παιχνίδια παίζονται.  Τι cd και dvd πάνε και 
ρχονται.   
Σ. Καρατζαφέρης:  Το βάζω στη σιντιέρα και ακούγεται αυτό το πράγµα.  4:20 για 
την ακρίβεια. 
Γ. Παπαγιάννης:  Είναι και 7 λεπτά και 
Σ. Καρατζαφέρης:  Είναι 6 λεπτά το δικό µου. 
Γ. Παπαγιάννης:  6 λεπτά ακριβώς. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Μάλιστα. 
Γ. Παπαγιάννης:  Εµάς είναι 7 λεπτά και 2 δευτ.  7 λεπτά και 2 δευτ.  Μπορεί να’ 
ναι και 9 (λεπτά) και 10 δευτ.  ή 8 και 5 δευτ.   
Σ. Καρατζαφέρης:  ∆εν ξέρω. 
Γ. Παπαγιάννης:  ∆εν το ξέρουµε. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Πάντως αν είναι έτσι, έχει και εδώ λαθροχειρία όπως έχει στο 
dvd.   
Γ. Παπαγιάννης:  Πολύ φοβάµαι Σπύρο, επειδή δεν ακούγεται το καλησπέρα και το 
καληνύχτα, ότι µπορεί να είναι από 7 λεπτά που γνωρίζουµε, µέχρι 20.   
Σ. Καρατζαφέρης:  Μπορεί.  Βεβαίως µπορεί. 
Γ. Παπαγιάννης:  ∆εν το ξέρει κανείς. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Μπορεί.  Σ’ αυτές τις υποθέσεις, από πείρα το λέω,  
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Γ. Παπαγιάννης:  Μισό λεπτό να σας παρουσιάσω. 
Κ. Κωλέτση:  Το ερώτηµα είναι ένα (δε διακρίνεται).   
Σ. Καρατζαφέρης:  Από πείρα το λέω.  ∆εκαετίες έχω.  Όταν µπλέκονται, σ’ όποιο 
στάδιο εµπλακούν οι µυστικές υπηρεσίες, θα δούµε τα τέρατα.   
Γ. Παπαγιάννης:  Μάλιστα. 
Σ. Καρατζαφέρης:  Τα τέρατα θα δούµε…. 
Κ. Κωλέτση:  Πετάχτηκα τώρα γιατί είναι πιστεύω το προφανές.  Αν είναι όλη αυτή 
η ιστορία µε τα cds. 
Γ. Παπαγιάννης:  Από τον κ. Χίο κατατέθηκε το δικό µας απόσπασµα συν ενάµισι 
λεπτό.  Γιατί τον ρώτησα. 
Κ. Κωλέτση:  Γιατί αν κυκλοφορεί, γιατί εσείς αφήνετε απορίες αν υπάρχουν και 
άλλα λεπτά. 
Γ. Παπαγιάννης:  Βεβαίως. 
Κ. Κωλέτση:  Ο κύριος υπεύθυνος να γνωρίζει είναι ο κ. Σ. Χίος.  Εποµένως αυτός 
όφειλε να καταθέσει ολόκληρο το cd.  ∆εν µπορεί να το έκοψε.  Έτσι πιστεύω.   
Γ. Παπαγιάννης:  Ο Χίος είπε ότι είναι 7 λεπτά και 2 και 3 δευτ.  Εµείς παίξαµε χθες 
τα 5:33 περίπου. 
Κ. Κωλέτση:  Άρα λοιπόν είναι αυτό που έχετε και σεις.   
Γ. Παπαγιάννης:  Τώρα, πρέπει να παίξουµε το dvd;  Το cd µάλλον.  Το ηχητικό 
ντοκουµέντο το επιπλέον;  Το λοιπό;  Ακούστε να δείτε.  Από τον διάλογο, για να 
δώσω την περιγραφή, που ακούγεται, ο κ. Καµπουράκης, σε αυτό που έχουµε εµείς, 
µιλάει µε ακατονόµαστες εκφράσεις για πρόσωπα.  Άρα πρώτον δεν προσφέρουµε 
στην ενηµέρωση.  ∆εδοµένο αυτό.  ∆εύτερον.  Προσφέρουµε στην εκπαίδευση του 
πολίτη, των τηλεθεατών;  ∆εν προσφέρουµε.  Τι πρέπει να κάνουµε;  ∆εν πρέπει να 
περικόψουµε µε πολλά µπιπ όλα αυτά τα οποία ακούγονται και αρχίζουν από γ, από 
µ, από π, κι ούτω κάθε εξής;  Πρέπει να το κάνουµε κι αυτό.  Πέµπτον.  Πρέπει να 
ρωτήσουµε την ιδιοκτησία;  Πρέπει να τη ρωτήσουµε.  Έκτον.  Πρέπει να ρωτήσουµε 
τη διεύθυνση;  Πρέπει να τη ρωτήσουµε.  Έβδοµον.  Πρέπει να ρωτήσουµε τη νοµική 
υπηρεσία του καναλιού;  Και δόξα τω Θεώ, έχουµε 4-5 πολύ αξιόλογους νοµικούς.  
Πρέπει να τη ρωτήσουµε.  Όλα αυτά λοιπόν µας οδήγησαν, αν θέλετε, στην απόφαση 
να µην δηµοσιοποιήσουµε αυτούς τους ποταπούς διαλόγους που εκθέτουν πρόσωπα, 
γελοιοποιούν την κοινωνία µας, και αν θέλετε προσπαθούν µε έναν τελείως ποταπό, 
τιποτένιο και εξευτελιστικό τρόπο να χαρακτηρίσουνε προσωπικότητες όπως είναι ο 
Πρωθυπουργός, όπως είναι ο ιδιοκτήτης του µεγάλου, ένας εκ των ιδιοκτητών του 
Μεγάλου Καναλιού, και άλλοι πολλοί οι οποίοι συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτή την 
κασέτα.  Σ’ αυτό το cd.  Ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο Μάκης ο Τριανταφυλλόπουλος.  
Ο τηλεοπτικός σταθµός Alter.  Λοιπόν.  Εγώ δεν παίρνω την ευθύνη το κανάλι να 
πληρώσει 200 και 300.000 ευρώ πρόστιµο.  Γιατί θα το πληρώσει.  Μ’ αυτά που 
ακούγονται.  Ούτε παίρνω εγώ την ευθύνη να µε τρέχει η Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων εµένα και το κανάλι εκεί που να µας τρέχει και να µας 
επιβάλει πρόστιµο.  Θέλετε να την πάρετε εσείς την ευθύνη;  Να το συζητήσουµε 
στην πορεία.  Πάµε να δούµε τώρα ξανά το ηχητικό ντοκουµέντο, εµπλουτισµένο µε 
µερικά σηµεία από το ενάµισι λεπτό, τα οποία µπορούµε να παίξουµε.  ∆εν µπορείτε 
δηλαδή, δεν θα δηµιουργήσει πρόβληµα στους τηλεθεατές αλλά και σε εµάς τους 
ίδιους. 
Λεζάντες :  -    Γιατί δεν µεταδίδουµε το υπόλοιπο ηχητικό ντοκουµέντο 

- MEGA - ΛΗ «Πλάκα» µε τον Καµπουράκη 
- Τα πάνω-κάτω στην υπόθεση Ζαχόπουλου από το ντοκουµέντο του 

Extra 3 
- «Καίει» την κυβέρνηση η υπόθεση Ζαχόπουλου 
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- Τι περιέχει το υπόλοιπο ηχητικό ντοκουµέντο 
Ακολουθεί απόσπασµα ηχητικού διαλόγου που µεταδόθηκε στις 22:50:49 σύµφωνα 
µε την ώρα ένδειξης που φαίνεται αριστερά πάνω στην οθόνη του dvd το οποίο 
µεταδίδεται ηχητικά και µε υπότιτλους.  Σε αυτό, εξαιτίας της εγγραφής υπάρχουν 
κάποιες µικρές διαφορές µεταξύ ηχητικού διαλόγου και υπότιτλων, οι οποίες όµως 
δεν αλλοιώνουν το νόηµα. 
Χίος:  Ότι έγινε µια αναφορά σε µια γυναίκα και µια αναφορά από τον 
Χατζηνικολάου απόψε. 
Καµπουράκης:  Ναι. 
Χίος:  Που ήρθε στο MEGA 
Καµπουράκης:  Ήρθε µια γυναίκα στο MEGA πριν 2 µήνες και έφυγε και βρήκε 
στην Τρέµη. 
Χίος:  ∆εν είδε εσένα; 
Καµπουράκης:  Την Τρέµη είδε.  Με την Τρέµη µιλούσε και το είχαµε κουβεντιάσει 
τότε.  Εγώ δεν έτυχε να την δω.  Αλλά το κουβεντιάσαµε τότε.  Βρήκε την Τρέµη.  
Λοιπόν, έλεγε ότι έχω µια κασέτα, την είχε στα χέρια της µε τον δικηγόρο της.  Τον 
κύριο Νικολιτσόπουλο.   
Χίος:  Πως; 
Καµπουράκης:  Νικολιτσόπουλος.  Αυτός της ΓΣΕΕ. 
Χίος:  Ο γνωστός; 
Καµπουράκης:  Ο γνωστός, ο Νικολιτσόπουλος. 
Χίος:  Τι λες ρε; 
Καµπουράκης:  Ναι ρε παιδί µου, γιατί άκουσε να σου πω.  Αυτή ήταν 
συµβασιούχος στο υπουργείο Πολιτισµού.   
Χίος:  Ναι. 
Καµπουράκης:  Άλλο που ήτανε Νεοδηµοκράτισσα και στην παρέα του Καραµανλή 
και στην παρέα του Ζαχόπουλου και λοιπά.  Ήταν συµβασιούχος η γυναίκα.  
Προφανώς τώρα πίστευε ότι θα την κάνουνε µόνιµη, είτε η παράταξη, είτε ο 
Ζαχόπουλος ο ίδιος.  Αυτή πήγε µε την σωρό των υπολοίπων, δεν την κάνανε, δεν 
µπορέσανε, δεν θελήσανε, την γράφανε στα π… τους και τα λοιπά, και κάποια στιγµή 
λοιπόν η κυρία άρχισε, ήρθε στο MEGA και έφερε µια κασέτα.   
Χίος:  Μάλιστα. 
Καµπουράκης:  Στην οποία φαινότανε ο Ζαχόπουλος. 
Χίος:  Video ή ηχητικό; 
Καµπουράκης:  Video. 
Χίος:  Α, video! 
Καµπουράκης:  Video ρε παιδί µου.  Αυτή είχε µια κάµερα.  Κάµερα όχι κινητό.  
Κάµερα.   
Χίος:  Καλά, κρυφή; 
Καµπουράκης:  Μάλλον, προφανώς.  Κάπου την είχε στήσει. 
Χίος:  Και που την βρήκε; 
Καµπουράκης:  Που να σου πω τώρα;  Τι να σου πω; 
Χίος:  Πες µου, εσύ την είδες την κασέτα; 
Καµπουράκης:  Εγώ δεν την είδα.  Την είδε η Όλγα όµως. 
Χίος:  Την είδε. 
Καµπουράκης:  Ναι. 
Χίος:  Και τι φαινότανε εκεί µέσα; 
Καµπουράκης:  Εκεί φαινόταν ο Ζαχόπουλος, ο οποίος έλεγε, µε τα σώβρακα, ο 
οποίος έλεγε, είδε κάτι άντρες ας πούµε, που έχει δίπλα του ο Καραµανλής γι’ αυτό 
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γ… καλά, κάτι τέτοιες µ…, και τον έπαιζε.  Και τι άντρας είναι ο Καραµανλής, τι 
αντράρας είναι.  Και έλεγε µ… αυτός, έπαιζε νόµιζε και αυτή τον έγραφε.   
Χίος:  Πω, πω! 
Καµπουράκης:  Μετά από αυτό όµως, επειδή φαίνεται, είδε κάποιας διάρκειας, δεν 
ξέρω, λέει η Όλγα, «µισό λεπτό, τι άλλο έχει;  «Λέει έχει που πηδιούνται µετά.   
Χίος:  Πηδιούνται; 
Καµπουράκης:  Ναι.  Όµως πρόσεχε.  Λέει η Όλγα, δεν θέλω να δω το πήδηµα.  
Προκύπτει από κάπου;  ∆ιότι αυτός την έφερε λέγοντας ότι αυτή και αυτός, ο 
δικηγόρος και αυτή, την έφερε λέγοντας ότι… Με πήδηξε υποσχόµενός µου 
µονιµοποίηση.  Ναι, γι’ αυτό πήγε και το αφαίρεσε ο Νικολιτσόπουλος, ο οποίος 
είναι, έχει όλους τους συµβασιούχους.   
Χίος:  Είναι ποινικό αδίκηµα.  Σεξουαλική παρενόχληση. 
Καµπουράκης:  Μπράβο, λοιπόν, παρενόχληση, ότι κατάλαβες.  Λοιπόν…(…)  Και 
αφού δεν ακούγεται, δεν µας ενδιαφέρει το υλικό του αέρα.  ∆εν µπορούµε να το 
δείξουµε εµείς αυτό το πράγµα.   
Χίος:  Σωστοί είστε. 
Καµπουράκης:  Και την πήρε και έφυγε.  Μα δεν θα το έπαιζε ποτέ αυτό το πράγµα.  
Αν έλεγε, κάπου, µωρό µου, ναι, θα δω, θα σε κάνω µόνιµη κι έτσι.   
Χίος:  Θα το έπαιζε. 
Καµπουράκης:  Μπορούσε να το αποµονώσει αυτό, να βάλει µοζαϊκ… αφού δεν 
υπήρχε αυτό, δεν στοιχειοθετείται κατηγορία ή ποινικό αδίκηµα.  Τι να την κρατήσει 
αυτήν την κασέτα;   
Χίος:  Ήταν στο επίπεδο της συνουσίας. 
Καµπουράκης:  Τώρα τι να σου πω;  
Χίος:  Για λεφτά την πήδηξε. 
Καµπουράκης:  Άκου να σου πω κάτι, δεν έφτασε η διαπραγµάτευση σε αυτό το 
επίπεδο.  Γι’ αυτό σου λέω, προφανώς.  ∆ηλαδή, πιθανόν.   
Χίος:  Όπως. 
Καµπουράκης:  Θα ήθελε λεφτά συν εκδίκηση, προσωπική.  Να σε ξεφτιλίσω π…η.  
Με πήδηξες, δεν µε µονιµοποίησες λοιπόν.  Αυτό ήταν το στόρι.   
Χίος:  Βεβαίως, ∆ηµήτρη δεν µπορούµε να χαρακτηρίσουµε την γυναίκα ως µη 
αξιόπιστη.  Για να στα έχει πει αυτά, σηµαίνει ότι ισχύουν;   
Καµπουράκης:  Μα δεν το είπε µόνο σε εµένα.  Ήρθε και µας το διηγιόταν σε όλους, 
κατάλαβες; 
Χίος:  Η γκόµενα; 
Καµπουράκης:  Όχι ρε παιδί µου, η Τρέµη. 
Χίος:  Α, η Τρέµη. 
Καµπουράκης:  Ναι, το είδε η Τρέµη, τελείως άσχετα, πριν 2 µήνες.  Κατάλαβες;  
∆ηλαδή και λέει ρε παιδιά, τον Ζαχόπουλο, τον γνωστό Γενικό Γραµµατέα και εµάς 
µας έλεγε αυτόν που είχε κάνει την Νατάσσα µε το διδακτορικό και τα λοιπά.  Ξέρεις, 
γιατί ο Ζαχόπουλος, ήταν από την οµάδα των καθηγητών που πήρε τη Νατάσσα από 
νηπιαγωγό και την έκανε χειρουργό.   
Χίος:  Ναι. 
Καµπουράκης:  Κατάλαβες γιατί είχε πολύ δύναµη εκεί µέσα; 
Χίος:  Αυτός τι καθηγητής είναι ρε ∆ηµήτρη; 
Καµπουράκης:  Αυτός, τώρα δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. 
Χίος:  ∆εν είναι γιατρός, έτσι; 
Καµπουράκης:  Όχι.  Θα σε γελάσω. 
Χίος:  Και βοήθησε στο διδακτορικό. 
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Καµπουράκης:  Την βοήθησε στο διδακτορικό και της πιστοποίησε ότι µπορεί από 
εκεί να πάει στην ιατρική και από την ιατρική να κάνει χειρουργεία.  Αλλά επ’ αυτού 
τώρα να µην σου δώσω… 
Χίος:  Θέλω να σε ρωτήσω το εξής επειδή εσύ τώρα είσαι ένας πολύ αξιόπιστος 
άνθρωπος, αυτή ήρθε εκεί πέρα, θεωρώντας ότι ο Ζαχόπουλος την εξαπάτησε όσον 
αφορά ότι την πήδηξε και της υποσχότανε τη σύνταξη.   
Καµπουράκης:  Ναι, ναι, ναι. 
Χίος:  Αυτό όµως δεν προκύπτει από την κασέτα. 
Καµπουράκης:  Από την κασέτα δεν προκύπτει. 
Χίος:  Άρα ήταν γκοµενοδουλειά. 
Καµπουράκης:  Ήταν γκοµενοδουλειά, πιθανόν σαν να ήλπιζε αυτή.  Σου λέει 
ευκολόπιστος.   
Χίος:  Και ο άλλος γιατί φούνταρε;  Τι πιστεύεις εσύ; 
Καµπουράκης:  Εγώ δεν πιστεύω ότι πρόκειται για οικονοµικές ατασθαλίες.  Και 
µ… τέτοιες.  Και οικονοµικές ατασθαλίες να υπάρχουνε, δηλαδή να είχε οικονοµήσει 
και να το ξέρει ο Λιάπης και να το είπε στον Καραµανλή. (…)  Υπήρχαν 
πληροφορίες ότι αυτή η κασέτα είχε καταλήξει στο ALTER.   
Χίος:  Στον Μάκη. 
Καµπουράκης:  Την πήρε ο Μάκης, προφανώς ο Χατζηνικολάου, ένας από τους δυο, 
ο Μάκης, ο Νίκος, δεν ξέρω ποιος.   
Χίος:  Θα παίξεις τίποτα αύριο από αυτά εσύ; 
Καµπουράκης:  Όχι. 
Χίος:  Εννοώ σαν πληροφορίες, το πρωί; 
Καµπουράκης:  Ε, δεν έχω και τίποτα µην νοµίζεις.  ∆εν ξέρω αν θα βγάλω τίποτε 
άλλο.   
Χίος:  Μ..α, έχει καλό θέµα. 
Καµπουράκης:  Ε, ωραίο είναι ρε, είσαι καλά; 
Χίος:  Παίξτο. 
Γ. Παπαγιάννης:  Μ’ αρέσει που ο Χίος του λέει παίξτο, παίξτο, παίξτο λέει.  
Λοιπόν.  Είναι πολύ σοβαρό το θέµα εδώ.  ∆ε γίνεται πλάκα.  Αν εσείς απ’ αυτό που 
καταλάβατε νοµίζετε ότι γίνεται πλάκα και κάνει πλάκα ο Καµπουράκης εγώ δεν το 
κατάλαβα αυτό.  Θα ’ρθούµε στους συναδέλφους.  Λοιπόν.  Πάµε να δούµε τι έγινε 
πριν από λίγο 
∆. Ιατρόπουλος:  Έχει πλάκα ο Καµπουράκης.  ∆εν κάνει πλάκα. 
Γ. Παπαγιάννης:  Έχει πλάκα. 
Κ. Κωλέτση:  Εδώ είπε µερικά σοβαρά πράγµατα τα οποία δεν είναι σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες που έχουµε στο dvd που κατατέθηκε στον ανακριτή.  Εδώ υπάρχει ένα 
χάσµα.  Οι πληροφορίες αυτές δεν ακούγονται ότι είναι µέσα στους διαλόγους που η 
αστυνοµία πιστοποίησε, εξέτασε. 
Γ. Παπαγιάννης:  Ακριβώς.  Ακριβώς.  Αυτό το προσθέσαµε. 
Α. Βέλλιος:  Με την τροπή που έχει πάρει αυτή η υπόθεση, αυτά που ακούγονται από 
τον συνάδελφο τον ∆ηµήτρη τον Καµπουράκη, είναι πληροφορίες έτσι;  Φωτίζουν 
µία 
Κ. Κωλέτση:  Πληροφορίες σε ανύποπτο χρόνο όµως. 
Α. Βέλλιος:  Φωτίζουν µία πτυχή της διακίνησης του περιβόητου dvd.  Άρα είναι 
υλικό πληροφόρησης τολµώ να πω, έτσι; 
Γ. Παπαγιάννης:  Τεράστιο.   
(Κάποιος: Ανακριτικό υλικό) 
Γ. Παπαγιάννης:  Πάµε λοιπόν να δούµε και πως εξηγήσαµε, τον λόγο που δεν 
µπορούµε να παίξουµε όλο το υπόλοιπο ηχητικό ντοκουµέντο, πριν από λίγο στο 
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κεντρικό δελτίο ειδήσεων του συναδέλφου Νίκου Ευαγγελάτου, όπου ο Θέµος 
Αναστασιάδης άστραψε και βρόντηξε εκτοξεύοντας ρουκέτες προς όλες τις 
κατευθύνσεις και ειδικά προς επιχειρηµατίες των Μ.Μ.Ε.  Παρακαλώ. 
Ν. Ευαγγελάτος:  …Να πούµε κιόλας, ένα λεπτό για την αλήθεια ότι η συνοµιλία 
που παρουσιάσαµε σήµερα πρωτοπαίχτηκε, αποκαλύφθηκε αν θέλετε χθες το βράδυ 
από τον τηλεοπτικό σας σταθµό. 
Γ. Παπαγιάννης:  Να ’στε καλά κ. Ευαγγελάτο.  Να πούµε δεν διεκδικούµε ξέρετε 
ρεκόρ σε τέτοιου είδους δυστυχώς δυσάρεστα ειδησεογραφικά γεγονότα. 
Ν. Ευαγγελάτος:  Πάµε στην ουσία. 
Γ. Παπαγιάννης:  Λοιπόν.  Η τηλεφωνική συνοµιλία δεν είναι 25 λεπτά. Είναι 7΄ και 
2΄΄.  Εµείς χθες µεταδώσαµε τα 5 λεπτά και 33 και 34 περίπου δευτερόλεπτα.  
Υπάρχει άλλο ενάµισι λεπτό.  Ενάµισι λεπτό στο οποίο κ. Ευαγγελάτο και αγαπητοί 
κ. συνάδελφοι, ακούγονται πράγµατα και θάµατα.  ∆εν µεταδόθηκε από µας, διότι 
δεν είχαµε την έγκριση της νοµικής υπηρεσίας του τηλεοπτικού µας σταθµού ούτε 
της ιδιοκτησίας.  Όπως αντιλαµβάνεστε οι διάλογοι οι οποίοι ακούγονται και µερικά 
µπιπ βάλατε και σεις στο ρεπορτάζ το οποίο κάνατε, είναι εξαιρετικά ποταποί και 
ακραίοι.  Ποιους αφορούν οι διάλογοι αυτοί; 
Στρ. Λιαρέλλης:  Θα µεταδοθεί σήµερα;  Θα µεταδοθεί σήµερα; 
Γ. Παπαγιάννης:  Κ. Λιαρέλλη µε πολύ µεγάλη ευχαρίστηση θα ήθελα να το 
µεταδώσω, δυστυχώς η νοµική υπηρεσία του καναλιού και η ιδιοκτησία δεν µου το 
επιτρέπει.   
Στρ. Λιαρέλλης:  Σεβαστό. 
Ν. Ευαγγελάτος:  Συνεχίστε όµως γιατί αντιλαµβάνοµαι ότι κάποια περιγραφή 
πραγµάτων θέλετε να κάνετε.   
Γ. Παπαγιάννης:  Λοιπόν.  Σε αυτή την περιγραφή των πραγµάτων στη συνοµιλία 
Χίου – Καµπουράκη, όπου ο Χίος δεν τοποθετείται αλλά ρωτά, ο κ. Καµπουράκης 
αναφέρεται στους δύο δηµοσιογράφους για άλλη µια φορά που αναφερόταν σ’ 
αυτούς που είπατε και σεις, δηλαδή στον κ. Αναστασιάδη, στον κ. 
Τριανταφυλλόπουλο, µε συγχωρείτε, και στον κ. Χατζηνικολάου.  Αναφέρεται για 
µια ακόµη φορά στον τηλεοπτικό σταθµό Alpha, αναφέρεται σε έναν εκδότη, µεγάλο 
εκδότη, έναν εκ των ιδιοκτητών του τηλεοπτικού σταθµού στον οποίον εργάζεται ο κ. 
Καµπουράκης και αναφέρεται στον πρωθυπουργό Κ. Καραµανλή, στη σύζυγό του, 
περιγράφοντας αυτά που είχε δει η κ. Τρέµη κατά τον κ. Καµπουράκη στην ερωτική 
περίπτυξη των δύο, του κ. Ζαχόπουλου και της 35χρονης. 
Ν. Ευαγγελάτος:  Μην, θέλω να πω ότι δεν µας ενδιαφέρει τίποτα από όλα αυτά, 
αντιλαµβάνοµαι τι µπορεί να υπονοείτε, δε θέλω να το συζητήσουµε καθόλου.  Με 
καταλαβαίνετε και το λέω, 
Γ. Παπαγιάννης:  Μάλιστα.  Γι’ αυτό το επιβεβαιώνουµε, δεν το δείχνουµε κι εµείς. 
Ν. Ευαγγελάτος:  Το λέω για τον ίδιο λόγο που και η νοµική υπηρεσία του καναλιού 
σας  
Γ. Παπαγιάννης:  Ακριβώς. 
Γ. Παπαγιάννης:  σας είπε ότι αυτό δεν πρέπει να συζητηθεί.   
Γ. Παπαγιάννης:  Μάλιστα.  Αυτά έγιναν και ευτυχώς ο συνάδελφος Νίκος 
Ευαγγελάτος κατάλαβε ποιο ακριβώς είναι το πρόβληµα για να µεταδοθούν τέτοιοι 
ποταποί διάλογοι.  Τι θέλατε να πείτε κ. Βέλλιο;  Το χειριστήκαµε καλά, όσο πιο 
αξιοπρεπώς 
Α. Βέλλιος:  Νοµίζω ότι κατ’ αρχήν εσύ το χειρίστηκες πολύ καλά 
Γ. Παπαγιάννης:  Έτσι Αλέξανδρε. 
Α. Βέλλιος:  Και θα έλεγα πολύ ειλικρινά.  Υπάρχει θέµα έγκρισης από την 
ιδιοκτησία, υπάρχει κυρίως θέµα νοµικής έγκρισης από τους υπεύθυνους νοµικούς 
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του καναλιού και όχι µόνο θέµα δεοντολογίας.  Αυτό που άκουσα πάντως στο 
ντοκουµέντο είναι πράγµατι ενηµερωτικό, έτσι;  Ο ∆. Καµπουράκης σε ανύποπτο 
χρόνο φωτίζει ένα κοµµάτι από τη διακίνηση του περιβόητου dvd. 
Γ. Παπαγιάννης:  Τώρα θέλετε να σας πω κάτι µεταξύ σοβαρού και αστείου;  Έµαθα 
µια πληροφορία ότι ο συνάδελφος ∆. Καµπουράκης πήγε το απόγευµα στο δηµαρχείο 
ξέρετε γιατί;  Για να µετατρέψει το επώνυµό του από Καµπουράκης σε 
Καλαµπουράκης.  ∆υστυχώς εκεί φτάσαµε.   
Α. Βέλλιος:  Αναγκάστηκε εκεί.  Τώρα βέβαια το θέµα της υποκλοπής της 
συνοµιλίας Χίου – Καµπουράκη  
Γ. Παπαγιάννης:  Αν πρόκειται για υποκλοπή. 
Α. Βέλλιος:  Αν πρόκειται για παγίδευση του Καµπουράκη από τον Χίο είναι άλλο 
θέµα δεοντολογίας 
Γ. Παπαγιάννης:  Ακριβώς. 
Α. Βέλλιος:  Που αφορά τις πρακτικές και µεθοδεύσεις του κ. Χίου, έτσι;  Αλλά σε 
ότι αφορά το ενηµερωτικό βάρος αυτού του ηχητικού ντοκουµέντου είναι 
αναµφισβήτητο.   
Γ. Παπαγιάννης:  Μάλιστα. 
Κ. Κωλέτση:  Είναι αναµφισβήτητο  
Α. Βέλλιος:  Και καλώς παίχτηκε δηλαδή.  Αυτό θέλω να πω. 
Κ. Κωλέτση:  Και είναι ερώτηση απάντηση.  ∆εν είναι κουβεντούλα.  Είναι 
ερώτηση, έχει λογική ροή  
(Κάποιος):  Είναι κλασική συνέντευξη.  Είναι συνέντευξη µεταξύ συναδέλφων 
Κ. Κωλέτση:  και είναι πολύ πρόθυµος ο φίλος µας ο ∆ηµήτρης να δώσει 
πληροφορίες σε ανύποπτο χρόνο, έχει σηµασία. 
Α. Βέλλιος:  Ναι.  Αντιλαµβάνεστε ότι η κ. Τρέµη, η κ. Τρέµη, δεν είπε ακριβώς 
ψέµατα.  Ξεκίνησε να βλέπει το dvd, είδε µισό λεπτό, είπε έχει τίποτε άλλο από 
προσωπικές στιγµές;  Έχει µια καταγγελία που ενδιαφέρει; Της είπαν όχι.  ∆εν το 
θέλω. 
Κ. Κωλέτση:  Τότε πως ο Καµπουράκης ήξερε λεπτοµέρειες και περιγραφές; 
Α. Βέλλιος:  Φαντάζοµαι από την περιγραφή αυτού που είδε  
Κ. Κωλέτση:  Του ενός λεπτού; Του ενός λεπτού; 
Α. Βέλλιος:  Που του έκανε, που της έκανε, ναι, του ενός λεπτού. 
Κ. Κωλέτση:  Είπε για τη Νατάσσα, που έγινε γιατρός, είπε για Καραµανλή, 
Γ. Παπαγιάννης:   Και τι δεν είπε, για σώβρακα είπε 
Κ. Κωλέτση:  Είπε ότι είναι άντρας ο Καραµανλής, είναι δυνατόν;  ∆ηλαδή, εδώ πια 
εµπλέκεται το Μαξίµου πολύ σοβαρά διότι 
Α. Βέλλιος:  Εν πάση περιπτώσει.  ∆ε θεωρώ ότι είναι.  Το Μαξίµου είναι µια άλλη 
ιστορία.  Αλλά εδώ προσπαθούνε διάφοροι 
Κ. Κωλέτση:  Πολύ σοβαρά. 
Α. Βέλλιος:  κύκλοι να µετακυλίσουν το όλο θέµα σε επίπεδο ευθυνών του Mega.  
Είδε ή δεν είδε η κ. Τρέµη όλο το dvd, το µισό ή ένα κοµµάτι του;  Είναι ή δεν είναι 
ποινικό αδίκηµα το να το είδε από δηµοσιογραφική ή έστω και προσωπική 
περιέργεια;  Και έτσι, και µε αυτό τον τρόπο θάβουµε το πραγµατικό, το ουσιαστικό 
σκάνδαλο και τις 
Κ. Κωλέτση:  Που είναι το πολιτικό µεγάλο ζήτηµα 
Α. Βέλλιος:  ευθύνες του Μαξίµου κάτω από διάφορα στοιχεία αποπροσανατολισµού 
που δεν αφορούνε αυτό καθ’ αυτό.   
Γ. Παπαγιάννης:  Πάντως έχει σηµασία Αλέξανδρε αν η κ. Τρέµη είπε πράγµατι, δεν 
είπε την αλήθεια, και στον ανακριτή που κατέθεσε ότι δεν έχει δει το dvd το έχει δει, 
Α. Βέλλιος:  Υπάρχει ένα θέµα ψευδορκίας. 

 11



Γ. Παπαγιάννης:  διότι αν θέλεις τη γνώµη µου, χωρίς να το παίρνω πάνω µου.  Και 
χωρίς να αποτελεί, αν θέλετε, µία εκτίµηση γενικόλογη.  Θεωρώ απίθανο η κ. Τρέµη, 
χωρίς να µπορώ να το επιβεβαιώσω, να µη έχει δει το dvd. 
Α. Βέλλιος:  Εγώ θα ’χα την περιέργεια να το δω. 
Γ. Παπαγιάννης:  Έτσι. 
Κ. Κωλέτση:  Και ’γω θα το έβλεπα.   
Α. Βέλλιος:  Από αυτή την έννοια το λέω.  
Γ. Παπαγιάννης:  Μπορεί να µην το είδε η κ. Τρέµη. 
Α. Βέλλιος:  Η κ. Τρέµη και το Mega, λογικό πάλι ήτανε, να θέλουν να τραβήξουν 
την ουρά τους έξω από τη βρώµικη υπόθεση µε τις διαστάσεις που πήρε. 
Γ. Παπαγιάννης:  Βεβαίως ο χαρακτηρισµός περί µεγάλου, έγκυρου και αξιόπιστου 
καναλιού νοµίζω ότι κατέπεσε µετά τα όσα τραγελαφικά δηµοσιοποιήθηκαν. 
Κ. Κωλέτση:  Εγώ δε συµφωνώ σ’ αυτό Γιάννη γιατί δεν πέφτει ένας χαρακτηρισµός 
από µια πορεία 18, πόσο είναι 16 χρόνια,  
Γ. Παπαγιάννης:  Η πορεία είναι πορεία αλλά και το παρόν είναι παρόν πάντως. 
Κ. Κωλέτση:  Και τα νέα ήταν κάποτε το νερό του Καµατερού αλλά ξεχάστηκε. 
Α. Βέλλιος:  Και πάντως συνετά φέρθηκε το κανάλι και αρνήθηκε να δεχθεί το dvd 
αυτό, να σπεκουλάρει µε αυτό ή να το χρησιµοποιήσει κατ’ οποιονδήποτε 
Γ. Παπαγιάννης:  Ας το πάρουµε στα θετικά αυτό, βεβαίως. 
Α. Βέλλιος:  στο παρασκήνιο ή στο προσκήνιο.  Είναι θετική δηµοσιογραφική 
αντίδραση αυτή.   
∆. Ιατρόπουλος:  Είναι έµπειρη, είναι έµπειρη, Αλέξανδρε. 
Γ. Παπαγιάννης:  Βεβαίως είναι έµπειρη και χειρίζεται πολύ καλά τη 
δηµοσιογραφία.  Βεβαίως το πόσο έµπειρη είναι φάνηκε από την εξευτελιστική για το 
Mega Channel ανακοίνωση όπου ζητούσαν συγγνώµη και πολύ καλά κάνανε, και απ’ 
το Νίκο Χατζηνικολάου και από τον Μάκη τον Τριανταφυλλόπουλο, έτσι; 
Κ. Κωλέτση:  Αυτό δεν είναι εξευτελιστικό. 
Γ. Παπαγιάννης:  Ε, τι είναι τώρα αυτό; 
Κ. Κωλέτση:  ∆ηλαδή όταν είσαι αξιοπρεπής, καταλαβαίνεις το λάθος σου και ζητάς 
συγγνώµη δεν είναι εξευτελισµός. 
Γ. Παπαγιάννης:  Μα το θέµα είναι να µην κάνεις λάθος.  Η τηλεόραση είναι ένα 
σπορ που δεν πρέπει να κάνεις λάθη ακόµα και όταν είσαι Ο.Κ (δε διακρίνεται 
ακριβώς). 
Κ. Κωλέτση:  Ναι, αλλά όταν κάνεις λάθος δεν το καταπίνεις και το παίζεις ότι δεν 
έκανες λάθος.  Το αναγνωρίζεις. 
Γ. Παπαγιάννης:  Το αναγνωρίζεις. 
Κ. Κωλέτση:  Και το λες δηµόσια.  Αυτό δεν είναι εξευτελισµός. 
Γ. Παπαγιάννης:  Ναι, αλλά αν το αναγνώριζε και έλεγε την πραγµατικότητα θα 
έπρεπε στην ανακοίνωσή του ο διευθυντής ειδήσεων του Μεγάλου Καναλιού να πει 
πως, τι να πει, να πει ότι δεν έκανε πλάκα ο κ. Καµπουράκης και να πει την αλήθεια.  
Που δεν την είπε. 
Κ. Κωλέτση:  Μα ο ίδιος ο ∆ηµήτρης από το πρωί, από χθες κιόλας, όπου βγαίνει κι 
όπου σταθεί λέει ότι έκανε πλάκα.  Βεβαίως η ροή της συζήτησης 
Γ. Παπαγιάννης:  Μάλιστα. 
Π. Ιατρόπουλος:  Πλάκα µε ποιόν;  Με τον Χίο ή µε τον ανακριτή;  Μπορώ να ξέρω 
κι εγώ; 
Κ. Κωλέτση:  Με τον Χίο λέει ότι έκανε πλάκα. 
Π. Ιατρόπουλος:  Ναι, αλλά ο ανακριτής είναι ανακριτής όµως, έτσι; 
Κ. Κωλέτση:  Η ουσία είναι ότι τον καλεί ο ανακριτής εκ νέου, η ουσία είναι ότι έχει 
πάρει άλλο δρόµο µετά από τη χτεσινή ιστορία που παρουσίασε ο Γιάννης εδώ στο 
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δελτίο το διάλογο αυτό.  Όλη η ιστορία, ο Θέµος επανήλθε στην επικαιρότητα βαριά 
µεν αλλά βγήκε και στον Alpha και στον Antenna ξανά, ο Μάκης 
Τριανταφυλλόπουλος απειλεί θεούς και δαίµονες, όσοι τον κατηγόρησαν, προφανώς 
τον Άκη Λαζόπουλο ότι αύριο βράδυ θα κάνει αποκαλύψεις παρότι λέει ότι δεν είναι 
εκδικητικός, 
Π. Ιατρόπουλος: Άρα λοιπόν ο χορός καλά κρατεί µε δύο λόγια. 
Γ. Παπαγιάννης:  Ο χορός καλά κρατεί, έχει να γίνει αύριο στην εκποµπή του Μάκη 
του Τριανταφυλλόπουλου 
Π. Ιατρόπουλος:  44,1% θέλεις να πεις έχει να γίνει. 
Κ. Κωλέτση:  Περιµένω, τρέµω που θα εξελιχθεί.  Τρέµω που θα εξελιχθεί αυτή η 
ιστορία. 
Γ. Παπαγιάννης:  Και παραπάνω. 
∆. Ιατρόπουλος:  ∆ιότι το νόηµα ξέρετε κάτω απ’ αυτά, κάτω απ’ αυτά, είναι το 44% 
της AGB, είναι η διαφήµιση, τα δισεκατοµµύρια που τρέχουνε απ’ τον κοσµάκη που 
παρακολουθεί το αλληλοσφάξιµο υποτίθεται και όλα αυτά 
Κ. Κωλέτση:  Εµείς και ο κοσµάκης είµαστε όλοι ηλίθιοι. 
Γ. Παπαγιάννης:  Λοιπόν.   
Κ. Κωλέτση:  Γιατί καθόµαστε και βλέπουµε ηλιθιότητες. …  
Λεζάντες:  
-     Τα πάνω-κάτω στην υπόθεση Ζαχόπουλου από το ντοκουµέντο του Extra 3 
-     MEGA - ΛΗ «Πλάκα» µε τον Καµπουράκη 
Γ. Παπαγιάννης:… να δώσω µια σηµαντική πληροφορία.  Σύµφωνα µε πληροφορίες 
µου, αύριο συνεδριάζει εκτάκτως, αύριο συνεδριάζει εκτάκτως το Εποπτικό 
Συµβούλιο ∆εοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών 
µε θέµα τις παράνοµες ηχογραφήσεις δηµοσιογράφων από δηµοσιογράφους.  
Εξαιρετικά γρήγορα τα αντανακλαστικά της ΕΣΗΕΑ, τώρα δεν πιστεύω να ’ναι 
τυχαίο ότι ο κ. Σόµπολος που είναι Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ είναι και στο Mega, 
φαντάζοµαι πως δεν έχει σχέση αυτό, αλλά είναι πολύ καλοί, πολύ γρήγορα αν θέλετε 
τα αντανακλαστικά της ΕΣΗΕΑ.  Αύριο λοιπόν συνεδριάζει το εποπτικό συµβούλιο, 
το Εποπτικό Συµβούλιο ∆εοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων 
Εφηµερίδων Αθηνών για τις µαγνητοφωνήσεις – ηχογραφήσεις συναδέλφων.   
Γ. Παπαγιάννης:  Θα κλείσουµε µε τι άλλο;  Με το ηχητικό ντοκουµέντο το οποίο 
έχει εµπλουτιστεί σε δύο σηµεία του, µεγέθους 7-8 περίπου δευτερολέπτων, τα όσα 
ειπώθηκαν µεταξύ του Στ. Χίου και του ∆ηµ. Καµπουράκη, σε µία αν θέλετε 
συνοµιλία, που κάθε άλλο παρά πλακατζήδικη µου φάνηκε εµένα και εδώ στους 
συνεργάτες µας.   
Ακολουθεί το ίδιο απόσπασµα ηχητικού διαλόγου. Εάν υπάρχουν εµπλουτισµένα 
στοιχεία, τα οποία µεταδίδονται χωρίς υπότιτλους, δεν ακούγονται καθαρά και δεν 
µπορώ να τα διακρίνω.  Ο διάλογος σε υπότιτλους εµφανίζεται ακριβώς όπως 
προηγουµένως. 
 
Πρόκειται περί εκποµπής κατά την οποία µεταδόθηκε τηλεφωνική συνοµιλία των 
δηµοσιογράφων Γιώργου Καµπουράκη και Στέφανου Χίου την οποία υλοποίησε ο 
δεύτερος χρώµενος της συναδελφικής τους ιδιότητος, εν αγνοία του πρώτου ότι 
µαγνητοφωνείται η εν λόγω συνοµιλία.  Ενδεικτικόν είναι ότι η εν λόγω παρανόµως 
µαγνητοφωνηθείσα συνοµιλία δεν προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό στον 
οποίο εργάζεται ο δεύτερος εκ των δηµοσιογράφων, αλλά προβλήθηκε από τον 
προαναφερθέντα τηλεοπτικό σταθµό EXTRA CHANNEL εν γνώσει της παρανόµου 
µαγνητοφωνήσεως.  Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον 
τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  Μειοψήφησε ο 
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Κωνσταντίνος Τσουράκης, κατά τον οποίο δεν θα έπρεπε να επιβληθεί καµία 
κύρωση. 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 0,7-1% % µεριδίου τηλεθέασης που 
συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η παράβαση, της εξ 
86.763,05 ευρώ  αξίας του µεριδίου αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1.1.2003-30.4.2003 που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθµός, του 
εκ 2.864.925,20 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις  115/3.12.2002, 169/4.2.2003, 295/10.6.2003, 79/30.3.2004, 80/30.3.2004, 
81/30.3.2004, 244/27.7.2004, 338/9.11.2004, 346/16.11.2004, 7/4.1.2005, 
34/8.2.2005, 69/1.3.2005, 74/1.3.2005, 115/5.4.2005, 142/19.4.2005, 163/26.4.2005, 
185/17.5.2005, 186/17.5.2005, 193/31.5.2005, 194/31.5.2005, 236/28.6.2005, 
237/28.6.2005, 290/26.7.2005, 292/26.7.2005, 298/26.7.2005, 305/23.8.2005, 
321/30.8.2005, 322/30.8.2005, 356/20.9.2005, 412/18.10.2005, 444/8.11.2005, 
38/24.1.2006, 193/11.4.2006, 204/18.4.2006, 244/16.5.2006, 287/6.6.2006, 
307/20.6.2006, 455/3.10.2006, 456/3.10.2006, 517/21.11.2006, 209/24.4.2007, 
235/15.5.2007, 309/11/2007, 488/9.10.2007, 489/9.10.2007 διάφορες κυρώσεις 
ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 70.000 ευρώ.  
Μειοψήφησαν η Εύη ∆εµίρη και ο Γιάννης Παπακώστας, κατά τους οποίους το 
πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 100.000 ευρώ. 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. 
(EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3 τη 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 70.000  ευρώ. 
 
Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

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

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

 
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την  18η Μαρτίου  2008. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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