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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9  Ιανουαρίου  2007 και ώρα 11:00 το 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην 
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα 
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.  

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης  ασχολήθηκε µε την υπό εταιρείας 
ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε 
διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 19η ∆εκεµβρίου 2006. 

 
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 ΕΣΡ που είναι 
ανεξάρτητη αρχή όπως ο νόµος ορίζει. 
 
ΙΙ. Τα άρθρα 2 παρ. 3 και 9 παρ. 2 του Π.∆/τος 77/2003 κατά τα οποία Σύνταγµα και 
η εν γένει έννοµη τάξη της χώρας πρέπει να παραµένουν σεβαστά ακόµη και όταν 
ασκείται κριτική σε συγκεκριµένους νόµους ή θεσµούς, ενώ εξάλλου, τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στις εκποµπές πρέπει να απολαµβάνουν, δίκαιης, ορθής και 
αξιοπρεπούς συµπεριφοράς.. 
 
ΙΙΙ.  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 και των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας µε 
την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού 
µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής «Καληµέρα Ελλάδα», που 
µεταδόθηκε την Πέµπτη 26 Οκτωβρίου 2006 από τις 06:25΄ έως τις 10:00΄, 
προβλήθηκαν τα εξής:   Στην έναρξη της εκποµπής, στο κάτω µέρος της οθόνης 
εµφανίζεται η ένδειξη: ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, 
ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ και αναφέρονται τα ακόλουθα:  
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- Γιώργος Παπαδάκης:  Εδώ κυρίες και κύριοι θα πρέπει να πούµε µε ένα στόµα όλοι 
εµείς οι Έλληνες πολίτες: Καλά δε ντρεπόσαστε, ρε; Μόνο έτσι. Μόνο αυτός ο 
χαρακτηρισµός τους ταιριάζει. ∆ε ντρεπόσαστε, ρε; Τι πήγαν να περάσουν προχθές 
το βράδυ στα µουλωχτά; Να βγαίνουν σε σύνταξη οι βουλευτές, οι οποίοι έχουν τρία 
χρόνια θητείας αλλά πιο µπροστά ήταν διορισµένοι σε κάποια θέση από την 
κυβέρνησή τους. Είτε της Νέας ∆ηµοκρατίας είτε του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γιατί αυτά τα δύο 
κόµµατα έχουνε περάσει από την εξουσία. Αν κάποιος δηλαδή ήτανε περιφερειάρχης 
έτσι; Ήτανε γενικός γραµµατέας σε κάποιο υπουργείο, ήτανε κάπου διορισµένος 
Πρόεδρος σε οργανισµό, είχε τρία χρόνια θητείας στη Βουλή και όχι τετραετία που 
του δίνει τη δυνατότητα σύνταξης… Με τον καινούργιο νόµο, διάταξη νόµου, που 
φέρανε στα µουλωχτά προχθές το βράδυ θα ήτανε η σύνταξη ξέρετε πόσο; 1375 
ευρώ. 1375 ευρώ. ∆εν µπορείς να λες στους δάσκαλους δεν έχω να σου δώσω. ∆εν 
µπορείς να λες στον συνταξιούχο, που παίρνει 400 ευρώ και 300 ευρώ, µε αυτά ζήσε 
και ο άλλος ο Μαυρογιαλούρος, ο Μαυρογιαλούρος, ο οποίος έρχεται λες και τον 
πήρα εγώ από το µανίκι για να γίνει βουλευτής. Βγήκαµε εµείς, πήγαµε στο σπίτι 
κανενός απ’έξω και του φωνάξαµε: κατέβα µανάρι µου να σώσεις την Ελλάδα; Εσύ, 
ρε κύριε, δε διαθέτεις εκατοµµύρια των εκατοµµυρίων και δεν ξέρουµε από πού 
προέρχονται για να γίνεις βουλευτής; Εµείς καθόµαστε και κάνουµε υπολογισµούς 
µερικές φορές για ορισµένους και λέµε το εξής: αν ένας άνθρωπος δαπανήσει το 
τριπλάσιο από αυτό που θα εισπράξει σε µία τετραετία γιατί θέλει να βγει βουλευτής; 
Κι όταν µάλιστα δεν έχει λεφτά; Και ποιος του δίνει τα χρήµατα για να µπορέσει να 
τα δαπανήσει στην προεκλογική περίοδο; Έτσι, λοιπόν, πήγανε σιγά-σιγά να 
περάσουνε µια ρύθµιση που θα µας πει ο Σταύρος Μονεµβασιώτης. Τι ήταν αυτή η 
ρύθµιση;  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Αυτή η ρύθµιση έλεγε το εξής: ότι θα µπορούσε κάποιος 
να έχει εκλεγεί για µια τριετία στη Βουλή έτσι; Και µετά πήγαινε στις εκλογές, δεν 
ξαναέµπαινε µέσα. Είχε, όµως, φίλο τον πρωθυπουργό ή τον υπουργό, ο οποίος θα 
τον έβαζε γενικό γραµµατέα σε ένα υπουργείο ή γενικό γραµµατέα σε µια περιφέρεια 
και αυτή τη θητεία θα µπορούσε να τη χρησιµοποιήσει για να θεµελιώσει συντάξιµα 
βουλευτική σύνταξη. Ποιος εργαζόµενος το κάνει αυτό; 
- Γιώργος Παπαδάκης: Μετά για τους δηµάρχους λέει: εάν ήσουν δήµαρχος ή 
νοµάρχης και εκλέχτηκες µόνο µια τετραετία αλλά είχες δεκαέξι χρόνια δηµοτικός 
σύµβουλος… 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Ή πριν ή µετά, ε; 
- Γιώργος Παπαδάκης:  Ή πριν ή µετά. Που το φρόντιζες. Πάλι έπαιρνες σύνταξη 
ολόκληρη. Τι σήµαινε αυτό για το ελληνικό δηµόσιο σύµφωνα µε αυτά τα οποία τους 
έδωσε το γενικό λογιστήριο του Κράτους; Ο καλός µας φίλος ο Γιώργος Κουρής 
είναι γενικός γραµµατέας, έτσι; 1.680.000.000 είναι για τους δήµαρχους και τους 
κοινοτάρχες και 382.480 ευρώ… 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Το υπολόγισα εχθές µε πληροφορίες από το υπουργείο… 
- Γιώργος Παπαδάκης: Πόσο, πόσο;  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης:: 2,5 δις ευρώ. 
- Γιώργος Παπαδάκης:  2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και 
φωτογραφική διάταξη για να πάρουν συγκεκριµένοι άνθρωποι σύνταξη. Αίσχος… 
∆εν µπορούµε να λέµε στον κόσµο δεν µπορώ… Ο πρωθυπουργός χθες, φώναξε τους 
δασκάλους τους κοίταξε στα µάτια και τους είπε: παιδιά, έχετε δίκιο αλλά δεν µπορώ. 
Στον συνταξιούχο των 300 ευρώ, δεν µπορώ, όταν το 70 % των συνταξιούχων 
παίρνει κάτω από 600 ευρώ.    
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: 600; Κάτω από 500 ευρώ. Μακάρι να έπαιρναν οι 
άνθρωποι 600.  
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- Γιώργος Παπαδάκης:  Κάτω από 500. Μάνι µάνι 1375 ευρώ θα έπαιρνε ο άλλος 
έχοντας δουλέψει µόνο τρία χρόνια. Αν είναι δουλειά αυτό το επάγγελµα του 
βουλευτή. Έτσι; Αν είναι.  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Το δηµοτικό συµβούλιο είναι δουλειά;  
- Γιώργος Παπαδάκης:  Τρία χρόνια µόνο να είχε κάνει στη Βουλή και θα τον έβαζε 
και θα έλεγε: επειδή αυτός ήταν στη Βουλή τρία χρόνια βουλευτής στο κόµµα σου -
αν ήταν στην εξουσία- έλεγες: βάλτε µε ρε και ένα χρόνο κάπου να συµπληρώσω να 
πάρω τη σύνταξη. Θα λέγανε τον Μήτσο να τον διευκολύνουµε, τον Γιώργο να τον 
διευκολύνουµε.  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Βάλ’τον γενικό γραµµατέα. 
- Γιώργος Παπαδάκης:   Κατευθείαν. Τι σήµαινε αυτό µε τέσσερα χρόνια δουλειάς; 
1375 ευρώ το µήνα. Και ο άλλος έχει φάει τη ζωή του στις οικοδοµές και στα 
εργοστάσια και παίρνει 400 και 350 ευρώ σύνταξη. 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Και για πέντε ένσηµα δεν του δίνουνε σύνταξη. 
- Γιώργος Παπαδάκης:   Αίσχος. Αίσχος. Αίσχος και ντροπή. Ευτυχώς το πήρανε 
χαµπάρι -γιατί έγινε χαµός- και το πήρανε πίσω.   
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Βέβαια, τι κάνανε. Πρόσεξε. Όλη αυτή η διάταξη είχε και 
κάτι αγνό µέσα.  
- Γιώργος Παπαδάκης:  Τι είχε; 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Έλεγε: σε αυτούς τους βουλευτές που έχουν προβλήµατα 
όρασης, που έχουνε σηµαντικά προβλήµατα αναπηρίας άνω του 67% εκεί να έχουµε 
πιο ανθρώπινη αντιµετώπιση για τα συντάξιµα. Ίσως το µοναδικό δίκαιο µέσα σε 
αυτή τη ρύθµιση.   
- Γιώργος Παπαδάκης:  Μάλιστα.  
Στη συνέχεια, στις 06:48΄ ο παρουσιαστής διαβάζοντας µήνυµα από τηλεθεατή 
αναφέρει τα ακόλουθα:   «Έχετε τα κότσια, λέει κάποιος, να πείτε τα ονόµατα αυτών 
που προσπάθησαν να περάσουν τη διάταξη για τις συντάξεις βουλευτών και 
δηµάρχων; Βεβαίως. Άκου τι λέει. Ο υφυπουργός, ο κ. ∆ούκας, ο υφυπουργός 
Οικονοµικών ο κ. ∆ούκας ήταν γιατί από το υπουργείο Οικονοµικών ερχόταν η 
ρύθµιση.  Προς τιµήν του αντέδρασε κυβερνητικός βουλευτής εντονότατα, ήταν ο κ. 
Μανώλης και άλλοι βουλευτές από την αντιπολίτευση».  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Εγώ έχω ρεπορτάζ για αυτό το θέµα. 
- Γιώργος Παπαδάκης:  Βέβαια υπήρξανε βουλευτές, οι οποίοι υπερασπίστηκαν αυτή 
την άποψη, όπως ο κ. Τασούλας, η κ. Φουντουκίδου…  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Κι όχι µόνο υπερασπίστηκαν…   
- Γιώργος Παπαδάκης:  Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, που υποστήριξαν 
αυτήν την άποψη…  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Πριν το φέρει στη Βουλή ο κ. ∆ούκας και στη συνέχεια 
λένε οι πληροφορίες οι δικές µου, τον εγκατέλειψαν όταν είδαν τις αντιδράσεις από 
την πλευρά άλλων συναδέλφων τους. Κι έτσι έµεινε πίσω ενώ είχε την 
διαβεβαίωση… 
- Γιώργος Παπαδάκης:  Πάντως για να µην είµαστε υποκριτές, ανάλογες ρυθµίσεις 
έχει φέρει και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ανάλογες ρυθµίσεις, το θυµάσαι; 
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Φωτογραφικές ρυθµίσεις για να βολευτούν κάποιοι; 
Άπειρες. 
- Γιώργος Παπαδάκης:  Φωτογραφικές ρυθµίσεις για να βολευτούν κάποιοι έχει φέρει 
και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο παρελθόν και πάλι είχαµε φωνάξει και πάλι είχε σταµατήσει η 
υπόθεση αυτή. Πάντως είναι απαράδεκτο σε εποχή που λένε όλοι: σφίξτε ρε παιδιά 
λίγο το ζωνάρι και κάντε λίγο υποµονή να φτιάξουµε την οικονοµία και µετά θα 
δώσουµε… 
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- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Και σε µία περίοδο που έχουνε τροµοκρατήσει τους 
ασφαλισµένους… 
- Γιώργος Παπαδάκης:  …να δίνεις αργά το βράδυ µε µία διάταξη 1375 ευρώ σε 
κάποιον, ο οποίος έχει δουλέψει τέσσερα χρόνια. Είναι προκλητικό. Γιατί εγώ έτσι το 
βλέπω. Γιατί όταν λέει τρία χρόνια βουλευτής και ένα χρόνο περιφερειάρχης, 
τέσσερα. Για τέσσερα χρόνια σύνταξη 1375 ευρώ. Α! Και το άλλο. Ότι θα είχαν 
δικαίωµα να την πάρουν αυτή τη σύνταξη και οι απόγονοί του όταν µε το καλό θα 
έφευγε από το µάταιο αυτό κόσµο. Ρε, καταλαβαίνετε τώρα; Καταλαβαίνετε τώρα 
δηλαδή; Παντρεύοµαι βουλευτή ή δεν παντρεύοµαι; Αλλά απαγορεύονται οι γάµοι 
µεταξύ αντρών.  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Πετάξου µέχρι την Ολλανδία.  
- Γιώργος Παπαδάκης:   ∆ιαφορετικά θα πήγαινα να παντρευτώ βουλευτή, να 
εξασφαλίσω το µέλλον µου. Κατάλαβες; Μέχρι και εσένα. Θα σε παντρέψω µε ένα 
βουλευτή να εξασφαλίσεις το µέλλον σου. Να πάρεις και µια σύνταξη. Καλή είναι. Ε, 
γιατί; Μια χαρά είναι.  
- Σταύρος Μονεµβασιώτης: Γιώργο, όταν µε όλα αυτά που ακούγονται για την 
αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης φεύγουν άρον άρον οι γυναίκες σε 
πρόωρη σύνταξη µε 25 και 30% λιγότερα λεφτά στην τσέπη…  
- Γιώργος Παπαδάκης:   Λοιπόν. Ο σύζυγός µου είναι παραπληγικός και παίρνει 450 
ευρώ σύνταξη. Να πάω να τους τα πετάξω στα µούτρα; (διαβάζει µηνύµατα από 
τηλεθεατές) Είµαι συνταξιούχος µε 400 ευρώ. Να αγιάσει το στόµα σας. Το στόµα το 
δικό µας να αγιάσει; Να βάλουνε µυαλό εκείνοι. ∆εν µπορούν να προκαλούν έτσι τον 
κόσµο. ∆εν µπορούν να προκαλούν έτσι µε αυτόν τον τρόπο τον κόσµο. ∆εν 
µπορούν. ∆εν µπορούν να ετοιµάζουν ρουσφέτι και να το περνάνε νύχτα. Πήγανε 
προχθές το βράδυ να το περάσουνε κατά τις δώδεκα, δώδεκα και µισή. Κατάλαβες; 
Που είναι και έτσι κάπως µερακλωµένοι, ας πούµε, γιατί πίνουνε και πολλούς 
καφέδες στο καφενείο της Βουλής….    
Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται πάλι η ένδειξη: ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ 
ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ.  Στις 07:06΄ διαβάζοντας τον 
τίτλο της εφηµερίδας ΤΟ ΕΘΝΟΣ: ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ αναφέρει:   «Ήταν αυτή η χαριστική ρύθµιση, που θα έδινε τη 
δυνατότητα µε τρία χρόνια δουλειάς σε κάποιους να πάρουν σύνταξη 1375 ευρώ. 
Εντωµεταξύ επειδή δεν πρέπει  να µιλάµε για σκοινί στο σπίτι του κρεµασµένου 
ανάλογη ρύθµιση είχε περάσει όχι για το ίδιο θέµα αλλά για άλλα θέµατα µε 
χαριστικές φωτογραφικές ρυθµίσεις και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Έτσι; Για να λέµε τα πράγµατα 
µε το όνοµά τους». Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη: ΣΑΛΟΣ ΜΕ 
ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ.   Στις 
07:41΄ διαβάζοντας τον τίτλο της εφηµερίδας ΑΥΓΗ: ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΜΕ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΝΩ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ 
αναφέρει: «Αυτό που λέγαµε. Ρουσφέτι µε τις συντάξεις. Αυτό που µε τέσσερα 
χρόνια, τρία χρόνια βουλευτής κι ένα άµα σε είχανε διορισµένο κάπου γενικό 
γραµµατέα ή περιφερειάρχη έπαιρνες σύνταξη 1375 ευρώ. Πήγαν να το περάσουν 
µουλωχτά το βράδυ… Καταλάβατε; Κι αν είσαι λέει δήµαρχος µία τετραετία κι έχεις 
εκλεγεί αλλά ήσουνα και 16 χρόνια δηµοτικός σύµβουλος πάλι παίρνεις σύνταξη. 
Γιατί ρε παιδιά;  Γιατί; Όλοι αυτοί εκπροσωπούν το λαό. Θα ευεργετηθούν επειδή 
εκπροσωπούν το λαό, ο οποίος ζητά από αυτούς να τους ευεργετήσει; Τα αυτονόητα 
ζητάει. Να µην παίρνει σύνταξη 300 και 400 ευρώ δουλεύοντας 35 χρόνια. Και ο 
άλλος… Τι 35, 40. Κι ο άλλος δουλεύοντας τέσσερα χρόνια να παίρνει 1375 ευρώ. 
Μη µου πείτε τώρα ότι λαϊκίζω. Γιατί έχω πολλά να πω. Έτσι; Και σε τελευταία 
ανάλυση κανένας δεν υποχρέωσε κανένα να γίνει βουλευτής. Σφάζονται παλικάρια 
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στις ποδιές των στελεχών των κοµµάτων προκειµένου να είναι υποψήφιοι. 
Παρακαλάνε. Θερµοπαρακαλάνε. Πάνε και γλείφουν κατουρηµένες ποδιές. Κάποιοι. 
Όχι όλοι. Έχουµε εκλεκτούς εκπροσώπους του λαού τους οποίους τιµούµε, όπως 
επίσης τη λειτουργία των κοµµάτων και το κοινοβουλευτικό µας σύστηµα το 
στηρίζουµε. Αλλά ορισµένους από αυτούς τους µπαγαπόντηδες… Για όνοµα του 
Θεού και της Παναγίας. Για όνοµα του Θεού και της Παναγίας. Τεράστια 
υποκρισία».  Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη: ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟ 
ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ.  Στις 07:51΄ 
διαβάζοντας τίτλο της εφηµερίδας ΤΑ ΝΕΑ: ΠΗΡΑΝ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-
ΠΡΟΚΛΗΣΗ αναφέρει:  «Σε έβλεπα κι εσένα χθες που τα έλεγες στο δελτίο Στρατή. 
Είναι αίσχος. Απαράδεκτο. Για µία ακόµη φορά θα πρέπει να πω». 
- Στρατής Λιαρέλλης: Και νύχτα. 
- Γιώργος Παπαδάκης:  Νύχτα, όπως είχε γίνει και την προηγούµενη φορά επί 
κυβερνήσεως του ΠΑ.ΣΟ.Κ, επεχειρήθη να περάσει διάταξη φωτογραφική για 
ορισµένους, που έδινε τη δυνατότητα να πάρουν 1375 ευρώ σύνταξη δουλεύοντας 
µόνο τέσσερα χρόνια. Ήτανε κάποιοι, οι οποίοι εξελέγησαν βουλευτές αλλά η θητεία 
τους ήταν τριετής γιατί έγιναν εκλογές. 
- Στρατής Λιαρέλλης: Όσοι εξελέγησαν το ’93, το ’93 , οι πιο πολλοί. 
- Γιώργος Παπαδάκης:   Οι πιο πολλοί. Σου λέει τώρα. Εµένα µου λείπει ένας χρόνος 
ρε παιδί µου. ∆εν θα πάρω σύνταξη; Και ερχότανε αυτή η διάταξη και του έλεγε: 
βεβαίως, µε την προϋπόθεση ότι έχεις κάνει και ένα χρόνο γενικός γραµµατέας, 
περιφερειάρχης. ∆ηλαδή αυτός, ο οποίος είχε µία θητεία τρία χρόνια, όταν δεν 
έβγαινε την επόµενη φορά πήγαινε και έλεγε ρε πρόεδρε δε µου δίνεις την ευκαιρία… 
- Στρατής Λιαρέλλης: Βολεύονται Γιώργο και πολλοί από τους τώρα που δε θα 
βγουν… 
- Γιώργος Παπαδάκης:  Τέσσερα χρόνια, 1375 ευρώ σύνταξη. Γιατί να µη βγει στο 
δρόµο το γεροντάκι των 400 ευρώ µε 40 χρόνια δουλειάς; Και γιατί να µη 
χαρακτηρίσει Μαυρογιαλούρους αυτούς, οι οποίοι ήθελαν να ψηφίσουν αυτή τη 
διάταξη; Είναι έτσι Στρατή ή δεν είναι;  
- Στρατής Λιαρέλλης: Είναι απολύτως έτσι.  
- Γιώργος Παπαδάκης:  Πάµε παρακάτω. 
- Στρατής Λιαρέλλης: Και βολεύονται και αυτοί που είναι τώρα γιατί αν γίνουν 
πρόωρες εκλογές θα τους βάλουν µετά ένα χρόνο κάπου και θα πάρουν τη σύνταξη. 
- Γιώργος Παπαδάκης:  Καταλάβατε τι λέει τώρα ο Στρατής; Θα γίνουνε πρόωρες 
εκλογές. Ας πούµε ότι γίνονται πρόωρες εκλογές. Αν γίνουνε µέσα στο 2007 και όχι 
στο 2008 θα έχουν τρία χρόνια θητεία. Εάν δεν εκλεγούν, λοιπόν, από τις εκλογές οι 
οποίες θα γίνουν του χρόνου  -αν γίνουν πρόωρες εκλογές του χρόνου- θα έχουν τρία 
χρόνια αντί για τέσσερα. Σύνταξη δεν παίρνουν. Θα πάνε λοιπόν και θα πούνε στο 
κόµµα τους -αν έχει εκλεγεί το κόµµα τους- δε µε βάζεις περιφερειάρχη, γραµµατέα ή 
σε κάποιο οργανισµό να συµπληρώσω ένα χρόνο για να πάρω σύνταξη;  
- Στρατής Λιαρέλλης: Ένα χρόνο µωρέ… 
- Γιώργος Παπαδάκης:  Σου λένε: έλα ο Παπαδάκης είναι, δικός µας είναι, 
καταλάβατε; Και αυτό θα γινότανε µε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Με την κυβέρνηση 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, οι δικοί µας. Με την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ, οι δικοί µας. 
Αυτό είναι που βλέπει ο λαός και λέει… Και εδώ δεν λαϊκίζουµε ούτε είµαστε κατά 
του κοινοβουλευτικού µας συστήµατος, το οποίο εµείς προστατεύουµε. Γιατί; Γιατί 
πιστεύουµε ότι υπάρχουν αξιόλογοι πολιτικοί. Και χτυπώντας τους ρεµπεσκέδες 
προστατεύουµε και εκείνους. Θα έρθουν οι Μαυρογιαλούροι να φωνάξουνε; Ας το 
κάνουνε. Αλλά ξέρετε όταν τα κριτήρια επιλογής των προσώπων, που θα µπουν στη 
Βουλή είναι η αναγνωρισιµότητα τους τα τελευταία χρόνια… ∆ηλαδή να µε πάρουνε 
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εµένα να µε κάνουν βουλευτή. Να µου κάνουν πρόταση, που έχουν γίνει προτάσεις. 
Έτσι; Θα βγω. Πρόεδρος δεν θα βγω. Θα βγω.  
- Στρατής Λιαρέλλης: Θα βγεις, πως δεν θα βγεις 
- Γιώργος Παπαδάκης:  Είναι σίγουρο. Μωρέ έχω την ικανότητα να πάω στη Βουλή; 
Άσε που θα τα κάνω µπάχαλο. Γιατί δε θα µπορέσω να πειθαρχήσω. Εσύ µε ξέρεις 
προσωπικά. Όχι γιατί είµαι µάγκας. Εδώ δεν µπορούσε να µε κάνει καλά η µάνα µου. 
Έλεγε: είναι αγύριστο κεφάλι ο Γιωργάκης. Η γυναίκα µου: είναι αγύριστο κεφάλι ο 
Γιώργος µου. Θα µε κάνει ο πρόεδρος της Βουλής; 
Στο κάτω µέρος της οθόνης εµφανίζεται η ένδειξη: ΣΑΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΓΙΑ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ 
 
Πρόκειται περί  εκποµπής κατά την οποία ο τηλεπαρουσιαστής σχολιάζοντας 
πρόταση νόµου και συζήτηση επ΄ αυτής ευνοούσης την σύντοµη συνταξιοδότηση 
βουλευτών αναφέρθηκε απαξιωτικά µε την φράση «Καλά δε ντρεπόσαστε, ρε; Μόνο 
έτσι. Μόνο αυτός ο χαρακτηρισµός τους ταιριάζει. ∆ε ντρεπόσαστε, ρε; Τι πήγαν να 
περάσουν προχθές το βράδυ στα µουλωχτά;».  Αυτοί και οι ως άνω εν συνεχεία 
αναφερόµενοι  χαρακτηρισµοί του ως άνω τηλεπαρουσιαστού για τον οποίο 
ευθύνεται ο τηλεοπτικός σταθµός, εκφεύγουν των ορίων της κριτικής και ενέχουν 
έλλειψη σεβασµού προς τα πρόσωπα των βουλευτών τα οποία σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να απολαµβάνουν αξιοπρεπούς συµπεριφοράς.   Για την εν λόγω εκτροπή 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό, η διοικητική κύρωση της 
συστάσεως.  Μειοψήφησαν εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη και ο Κωνσταντίνος 
Τσουράκης κατά τους οποίους θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 70.000 και 50.000 ευρώ αντιστοίχως. 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ την διοικητική 
κύρωση της συστάσεως όπως κατά την διάρκεια των εκποµπών γίνεται σεβαστή η 
έννοµη τάξη της χώρας και παραµένουν σεβαστά τα πρόσωπα του Κοινοβουλίου, 
ακόµα και όταν ασκείται κριτική για συγκεκριµένες ενέργειες αυτών, ενώ εξάλλου 
αυτά τα πρόσωπα πρέπει να απολαµβάνουν δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς 
συµπεριφοράς, µε απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.. 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η  Ιανουαρίου 2007. 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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