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Σήμερα ημέρα Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00 το Εθνικό  
Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης  συνήλθε  σε  συνεδρίαση,  στην  οποία  
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης και  τα μέλη  
Εύη  Δεμίρη,  Γιάννης  Παπακώστας,  Κωνσταντίνος  Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος  Αποστολάς,  Γεώργιος  Στεφανάκης.  Απούσα  η  
Αντιπρόεδρος Λίνα Αλεξίου.

Α. I  στορικό-Νομική θεμελίωση  

1. Το  Εθνικό  Συμβούλιο  Ραδιοτηλεόρασης   ασχολήθηκε  με  την  υπό  της 
εταιρείας με την επωνυμία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ 
Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το διακριτικό 
τίτλο EXTRA CHANNEL-3, παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγματοποιήθηκε την 17η Μαΐου 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 16 παρ.  3  του Π.Δ/τος  77/2003  κατά το  οποίο  κατά τη  μετάδοση 
διαδηλώσεων,  ταραχών  και  προεκλογικών  συγκεντρώσεων  δεν  επιτρέπονται 
σκηνοθετικά  τεχνάσματα  που  επιδιώκουν  την  παραπλάνηση  και  δεν  πρέπει  να 
προβάλλονται  τυχόν  εμπρηστικά  συνθήματα  ή  να  προτρέπεται  η  συμμετοχή  σε 
ταραχές ή άλλες παράνομες ενέργειες.

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.
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Αιτιολογικό

Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ισχυρισμών του 
εκπροσώπου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.)  ιδιοκτήτριας του τηλεοπτικού σταθμού με το 
διακριτικό  τίτλο  EXTRA CHANNEL-3, του  υποβληθέντος  υπομνήματος  και  της 
παρακολουθήσεως, από τα αρχεία της υπηρεσίας μέσω συστήματος ΠΑΝΟΠΤΗ, της 
εκπομπής  «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ»  στις  22  και  24.2.2011,  προέκυψαν  τα 
ακόλουθα:   
Ο λογότυπος του σταθμού EXTRA CHANNEL 3 υπάρχει σταθερά σε όλη τη διάρκεια  
της εκπομπής στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και όταν αρχίζει η εκπομπή καθώς  
και  μετά από κάθε διακοπή προβάλλεται  η  ακόλουθη σήμανση  :  κύκλος με  χρώμα  
πλαισίου  μπλε  μαζί  με  την  επισήμανση  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ:  ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ  Η ΓΟΝΙΚΗ  
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, στο επάνω δεξιό μέρος της οθόνης.
 Τα  αποσπάσματα  που  αφορούν  στην  εν  λόγω  καταγγελία  του  κυρίου  Απόστολου  
Αθανάσιου Τσοχατζόπουλου καταγράφονται ακολούθως:
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 22ης Φεβρουαρίου 2011
Παπαγιάννης:  Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κολλάτο. Τον φέραμε 
σήμερα γιατί αύριο Τετάρτη, που εμείς δεν θα είμαστε στον αέρα,…
Κολλάτος: Την Πέμπτη.
Παπαγιάννης:  Την Πέμπτη, την Πέμπτη, συγγνώμη. Θα είμαστε τότε στον αέρα.
Κολλάτος:Για να είστε στον αέρα.
Παπαγιάννης:  Θα  είμαστε.  Θα  το  καλύψουμε  τότε,  κύριε  Κολλάτο.  Ο  κύριος 
Κολλάτος, τι θα κάνει την Πέμπτη;
Κολλάτος: Θα  συγκεντρωθούμε  στις  τέσσερις  η  ώρα  στο  νέο  μουσείο  της 
Ακρόπολης, για να ανέβουμε στο σπίτι του Τσοχατζόπουλου. Όχι, με ντομάτες κι 
αυγά, πολιτισμένα χωρίς να πετάμε τίποτα.
Η λεζάντα που αναγράφεται στο κάτω μέρος της οθόνης είναι η ακόλουθη:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ ΑΚΗ
Παπαγιάννης:  Λοιπόν, τέσσερις η ώρα το απόγευμα της Πέμπτης απευθύνουμε κι 
εμείς κάλεσμα, θα είμαστε εκεί. Με πρωτεργάτη τον κύριο Δημήτρη Κολλάτο, πού 
είναι το ραντεβού; Στην είσοδο του νέου μουσείου της Ακροπόλεως:
Κολλάτος: Ναι.
Παπαγιάννης:  Δίνουμε ραντεβού όλοι, για να πάμε και να διαδηλώσουμε ειρηνικά. 
Έξω  από  το  σπίτι  του  κυρίου  Άκη  Τσοχατζόπουλου,  στην  οδό  Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου – μη μιλάμε μαζί, κύριε Βελόπουλε- στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου 
και να ζητήσουμε από τον κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο να φέρει όλα τα λεφτά πίσω.
Κολλάτος: Ναι, και να, καλούμε την κυβέρνηση, εάν πιστεύει πως ο Τσοχατζόπουλος  
είναι  αθώος  να  βγει  να  μας  το  πει.  [Οι  φράσεις  καταγεγραμμένες  σε  italics δεν 
ακούγονται καλά στο αρχείο.]
Παπαγιάννης:  Μισό  λεπτό.  Χορηγός  σε  αυτήν  την  προσπάθεια  του  EXTRA 3, 
χορηγός επικοινωνίας το EXTRA 3, με πρωτεργάτη τον κύριο Δημήτρη Κολλάτο. Θα 
είμαι κι εγώ εκεί, δεν ξέρω, εάν ο κύριος Τσοχατζόπουλος κλειδαμπαρωθεί μέσα ή 
όχι. Θέλω να ‘ρθείτε, όσοι περισσότεροι μπορείτε. Θα το βγάλουμε και σε… Πέμπτη, 
τέσσερις  η  ώρα  το  απόγευμα  ραντεβού  έξω  από  την  κεντρική  είσοδο  του  νέου 
μουσείου Ακροπόλεως με επικεφαλής το Δημήτρη τον Κολλάτο περπατάμε μερικά 
μέτρα και πάμε έξω από το σπίτι του Άκη Τσοχατζόπουλου.
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Κολλάτος: Θα είναι κι ο Σπύρος ο Φωκάς, που παίζει στο έργο που ανεβάζουμε στο 
Μπροντγουαίη τον Τσοχατζόπουλο και είναι και πολύ καλός.
Παπαγιάννης:  Την Πέμπτη λοιπόν η συγκέντρωση έξω από το μέγαρο του Άκη, έξω 
από την κεντρική είσοδο του νέου μουσείου της Ακρόπολης.
Κολλάτος: Αυτό είναι το σπίτι, το οποίο, λέει, το αγόρασε από…
Παπαγιάννης:  Δεν  πρόκειται  περί  πλάκας,  κύριοι,  κυρίες  και  κύριοι!  Μιλάμε 
σοβαρά.  Ελάτε  όσοι  περισσότεροι  μπορείτε!  Αφού δεν  τον  ακουμπάει  κανείς  τον 
κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο και κυρίως από το κυβερνητικό κόμμα, είναι μια καλή 
ευκαιρία να πάμε να τον ακουμπήσουμε εμείς, χωρίς να τον πειράξουμε βεβαίως.
Κολλάτος: Δεν θα πείραζε να πετάξουμε και κάνα αυγό, αλλά εντάξει.
Παπαγιάννης:  Για όλα όσα γίνονται. Τι θα πούμε εκεί πέρα.
Κολλάτος: Δεν  θα  πείραζε  να  πετάξουμε  και  κάνα  αυγό.  Εγώ  δεν  είμαι  τόσο 
ευθυνόφοβος, γιατί τα πράγματα έχουν αγριέψει πολύ. Εδώ μας πετάνε, μας έχουν 
ρεζιλέψει παντού. Εδώ χάνουμε τη χώρα μας. Ο Παπανδρέου δεν γυρίζει σελίδα στην 
ιστορία  της  Ελλάδος,  προσπαθεί  να  κλείσει  το  βιβλίο  της  ιστορίας  της  Ελλάδος. 
Λοιπόν  εγώ  έχω  γυρίσει  κι  έχω  κάνει  γεγονός  την  εκτέλεση  του  Γεωργίου 
Παπανδρέου.
Παπαγιάννης:  Για  να  δούμε,  αφού  θέλει  ο  κύριος  Κολλάτος,  ο  φίλος  μας,  να 
ξεκινήσουμε από αυτό…
Κολλάτος: Γιατί να μην είμαστε σκληροί;
Παπαγιάννης:  Έχουμε τόσα σοβαρά θέματα, αλλά αυτό τελικά είναι το πιο σοβαρό 
απ’ όλα.
Κολλάτος: Τα δικά μας είναι σοβαρά, η γειτονιά μας, το σπίτι μας να κοιτάξουμε.
Παπαγιάννης:  Η  Ελλάδα  του  Γιώργου  Παπανδρέου  με  τη  ματιά  του  Δημήτρη 
Κολλάτου. Είμαστε έτοιμοι; Ωραία, φορτώστε το βιντεάκι, για να πάμε, παρακαλώ 
πολύ!
Κολλάτος: Και  στο θέατρο είμαστε σκληροί.  Το θέατρο έχει  υποχρέωση να είναι 
σκληρό. Ακόμα και άδικο μπορεί να είναι. Ο…κι από αιώνες τώρα!
Παπαγιάννης:  Πάμε, κύριε Κολλάτο!
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης διαμορφώνεται ακολούθως:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΣΤΙΣ 16:00
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ ΑΚΗ
Ακολουθεί η προβολή σατιρικού βίντεο «Η Ελλάδα του Γιώργου Παπανδρέου» με τη  
ματιά του Δημήτρη Κολλάτου, όπως αναγράφεται και στη λεζάντα στο κάτω μέρος της  
οθόνης. Στο εν λόγω βίντεο εν μέσω απλού κοινού στο δρόμο κάποιος υποδύεται τον  
κύριο  Γιώργο  Παπανδρέου  φορώντας  ανάλογο  προσωπείο  και  ο  κύριος  Κολλάτος  
παρουσιάζεται να τον σημαδεύει με όπλο και να τον σκοτώνει, λέγοντάς του «Θα σε  
σκοτώσω, Γιωργάκη.» ενώ το κοινό  στο πεζοδρόμιο,  άλλοι  φωνάζουν μη κι  άλλοι  
επευφημούν  και  συνηγορούν  «Σκότωσέ  τον!».  «Πάει  ο  Γιωργάκης»,  αναφωνεί  ο  
κύριος  Κολλάτος  και  το  κοινό  χειροκροτεί  ζητωκραυγάζοντας  «Όπα!  Όπα!».  
Διαδραματίζεται ο παρακάτω διάλογος:
Ο  υποδυόμενος  το  Γιώργο  Παπανδρέου:Εγώ  είμαι  Αμερικανός  υπήκοος,  έχω 
αμερικάνικο διαβατήριο, έχω τον καρντάση μου, τον Ερντογάν
Κολλάτος: Θα σε σκοτώσω, Γιωργάκη. Θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω.
Ο υποδυόμενος το Γιώργο Παπανδρέου:  Μη! Μη!
Κολλάτος: Πάει ο Γιωργάκης.
Κοινό: Όπα! Όπα!
Παπαγιάννης:  Λοιπόν, το είδατε, το, ένα μέρος από το βίντεο του κυρίου Δημήτρη 
Κολλάτου. Μην το παρεξηγήσετε εσείς οι τηλεθεατές και τηλεθεάτριες που αγαπάτε 
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τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Είναι σατιρικό το βίντεο, πολιτικό, αλλά σατιρικό. 
Έτσι;
Κολλάτος: Ναι, η σάτιρα προηγείται της πραγματικότητας πολλές φορές.
Παπαγιάννης:  Ωραία.
 Κολλάτος: Ετοιμάζει.
Παναγιώτης Περάκης:   Να πω κάτι;
Παπαγιάννης:  Παρακαλώ! Παρακαλώ!
Παναγιώτης Περάκης:   Κάπου διαφωνώ σε κάτι που ακούστηκε.
Παπαγιάννης:  Για πέστε μου!
Παναγιώτης  Περάκης:    Ακούστηκε  για  το  θέμα  της  συγκέντρωσης  που 
διοργανώνεται στο σπίτι του κυρίου Τσοχατζόπουλου.
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης διαμορφώνεται εκ νέου ακολούθως:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 16:00 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ ΑΚΗ
Παπαγιάννης:  Μπροστά.
Παναγιώτης Περάκης:   Γιατί δεν τον ακουμπάει κανείς, είπατε,  από το κυβερνών 
κόμμα ή από κάποιο άλλο. Εντάξει εγώ δεν ξέρω, εάν είναι ένοχος ή αθώος, αλλά…
Κολλάτος: Ούτε εγώ το ξέρω.
Παπαγιάννης:  Δεν είπαμε κάτι τέτοιο
Κολλάτος: Ούτε εμείς ξέρουμε. Θέλουμε να μάθουμε.
Παπαγιάννης:  Εμείς βασιζόμαστε…
Κολλάτος: Θέλουμε να μάθουμε. Θέλουμε να μάθουμε.
Παπαγιάννης:  Κύριε Κολλάτο, να τον ακούσουμε!
Παναγιώτης Περάκης:   Αυτό που πρέπει να μας νοιάζει, είναι, αν είναι ένοχος, αν 
είναι αθώος, να ασχοληθεί μαζί του η δικαιοσύνη.
Κολλάτος: Και το κράτος.
Παπαγιάννης:  Μισό λεπτό, κύριε Κολλάτε!
Παναγιώτης Περάκης:   Η δικαιοσύνη. Το κράτος έχει διακεκριμένες αρχές.
Παπαγιάννης:  Κύριε Περάκη,…
Παναγιώτης  Περάκης:    Η  δουλειά  αυτή  είναι  της  δικαιοσύνης.  Έχουμε  ένα 
πρόβλημα…
Παπαγιάννης:  Όχι, είναι και πολιτική δουλειά. Κάνετε λάθος.
Κολλάτος: Αστειεύεστε τώρα! Αστειεύεστε τώρα!
Παπαγιάννης:  Κύριε  Κολλάτε,  μισό  λεπτό  για  να  ξεκινήσουμε  καλά  το  δελτίο. 
Μπορούμε  να  μην  μιλάμε  όλοι  μαζί,  παρακαλώ;  Δεν  σας  διακόπτω.  Μην  με 
διακόπτετε και εσείς. Θα έχετε όλο το χρόνο. Κύριε Περάκη, όχι. Διαφωνώ κάθετα. 
Και θα σας πω γιατί διαφωνώ, διότι ο πρωθυπουργός με το ότι δεν διαγράφει τον 
κύριο  Άκη  Τσοχατζόπουλο,  δεν  πείθει  τους  πολίτες  ότι  ενδιαφέρεται  για  την 
κάθαρση. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Τσοχατζόπουλος, κύριε Περάκη, επειδή είστε 
νέος  επιστήμονας  και  κατεβάζετε  έναν  ανεξάρτητο  συνδυασμό,  που  έχει  πολλές 
πιθανότητες να μπει στο δεύτερο γύρο απέναντι στον κύριο Βερβεσό, που υποτίθεται 
ότι  είναι  ο  εκλεκτός  του  κυβερνόντος  κόμματος,  αλλά  δεν  είναι.  Ο  κύριος 
Παπανδρέου  δεν  διέγραψε  τον  κύριο  Τσοχατζόπουλο.  Ο  κύριος  Τσοχατζόπουλος 
ζήτησε την αναστολή της κομματικής του ιδιότητας. Να ρωτήσω, δεν έπρεπε να τον 
διαγράψει;
Παναγιώτης Περάκης:   Ναι, αλλά αυτό είναι ένα πολιτικό θέμα.
Παπαγιάννης:  Πολιτικό θέμα.
Κολλάτος: Κι εμείς τι είμαστε, πολίτες δεν είμαστε;
Παναγιώτης Περάκης:   Ναι, αλλά…
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Κολλάτος: Δεν θα ελέγξουμε την κυβέρνηση; …είναι υποχρέωση του θεάτρου. Είναι 
υποχρέωση.
Παναγιώτης Περάκης:   Ναι, αλλά λειτουργούν οι θεσμοί και οι θεσμοί…
Κολλάτος: Ποιοι θεσμοί; Λειτουργούν οι θεσμοί;
Η συζήτηση συνεχίζεται  περί  θεσμών και  ακολουθούν σχόλια περί  των ηγετών του  
αφρικανικού χώρου, της Λιβύης κ.λ.π. καθώς επίσης και περί ηθικότητας των νόμων  
και κατά πόσο πρέπει να εξασφαλίζουν την ευτυχία του πολίτη.
Παπαγιάννης:  Ωραία να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα μας αυτό1
Κολλάτος: Οι νόμοι… 
Μισό  λεπτάκι,  κύριε  Κολλάτε!  Να  πούμε,  επειδή  έχει  πολύ  μεγάλη  δύναμη  και 
παρεμβατικότητα αυτό το δελτίο. Να πούμε το εξής, ότι αυτής της προσπάθειας δεν 
ηγείται κανείς. Δεν πρόκειται για μια κομματική πολιτική προσπάθεια. 
Κολλάτος: Όχι.
Παπαγιάννης:  Είναι ελεύθερο, είναι ελεύθερο, να ‘ρθεί, να επισκεφτεί-παρακαλώ 
κύριε Βελόπουλε,- όποιος θέλει μαζί με μας το σπίτι του κυρίου Τσοχατζόπουλου. 
Με χορηγό επικοινωνίας το EXTRA 3, με διοργανωτή τον κύριο Κολλάτο, πάμε την 
Πέμπτη,  και  το  λέω  από  τώρα,  μην  το  ξεχάσετε,  σημειώστε  το!  Θα  μαζευτούν 
χιλιάδες, το λέω εγώ.
Βελόπουλος (πιθανολογικά):  Εγώ λέω θα γελάσουμε.
Παπαγιάννης:  Πάμε λοιπόν την Πέμπτη, επειδή αύριο δεν έχουμε δελτίο,  επειδή 
απεργούμε.  Στις  τέσσερις  η  ώρα  συγκεντρωνόμαστε  έξω  από  το  μουσείο  της 
Ακρόπολης, έξω από την κεντρική είσοδο και πάμε ειρηνικά έξω από το σπίτι του 
κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου. Και τι λέμε εκεί; Άκη, γερά! Πάρ’ τους τα λεφτά! Τι 
λέμε, κύριε Κολλάτε;
Κολλάτος: Ναι.
Παπαγιάννης:  Άκη, γερά! Πάρ’ τους τα λεφτά! Λέμε τίποτα άλλο;
Κολλάτος: Όχι.
Παπαγιάννης:  Α! Λαός ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία, δεν το λέμε αυτό;
Κολλάτος: Και να λέμε και κάτι άλλο. Γιωργάκη, να μας απαντήσεις! Έχει ευθύνες ο 
Γιωργάκης. 
Παπαγιάννης:  Εντάξει.
Κολλάτος: Εγώ δεν ξέρω ότι ο Γιωργάκης…
Παπαγιάννης:  Γιώργο,  κύριε  Πρωθυπουργέ!  Κύριε  Πρωθυπουργέ!  Είμαστε 
ευπρεπείς άνθρωποι.
Κολλάτος: Καμία αντίρρηση. Δυστυχώς δεν είναι Γιωργάκης, είναι Γιώργος. Έχετε 
δίκιο.
Παπαγιάννης:  Λοιπόν,  Άκη,  γερά!  Πάρ’  τους  τα  λεφτά!  Λαός  ΠΑΣΟΚ  στην 
εξουσία! Απαντήστε μας, κύριε Πρωθυπουργέ! Σωστό;
Κολλάτος: Σωστό.
Παπαγιάννης:  Ωραία! Λοιπόν, την Πέμπτη τέσσερις η ώρα.
Κολλάτος: Γιατί αλλιώς θα τον εκτελέσουμε το Γιωργάκη μετά, όπως δείξαμε. Μα 
θέλουν όλοι οι πολιτικοί!
Παπαγιάννης:  Εκεί, εκεί αφορά…
Κολλάτος: Στο θέατρο  τον  εκτελούμε  κάθε  μέρα κι  ο  κόσμος χειροκροτάει  κάθε 
μέρα.
Παπαγιάννης:  Αφορά, αφορά τις αποφάσεις του ελληνικού λαού, κύριε Κολλάτε. 
Θα τον εκτελέσει ο ελληνικός λαός, αλά όταν έρθει η ώρα.
Η συζήτηση συνεχίζεται με συμμετοχή όλων από το πάνελ περί πολιτικής εκτελέσεως  
πολιτικών ως απάντηση στα εκάστοτε λάθη τους.
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Κολλάτος: Δεν  πρέπει  όμως  να  περιμένουμε  το  παρά  πέντε  για  να  εξεγερθούμε, 
δηλαδή δεν πρέπει να πεινάσουμε για να βγούμε στους δρόμους.
Παπαγιάννης:  Αύριο είναι ένα μεγάλο crash test. 
Κολλάτος: Μπράβο.
Παπαγιάννης:  Μεγάλο, ειρηνικό crash test, κύριε Κολλάτε, να το πούμε αυτό. Γιατί, 
αν είναι να καεί η Αθήνα για να…
Κολλάτος: Δεν καίγεται η Αθήνα τώρα με τον Τσοχατζόπουλο. Αστειεύεστε τώρα;
Παπαγιάννης:  Όχι, λέω αύριο στο μεγάλο συλλαλητήριο.

Στο  χρονικό  σημείο  22:24:20  9  (σύμφωνα  με  τη  χρονική  ένδειξη  του  ίδιου  του  
καναλιού  στο  πάνω  αριστερό  μέρος  της  οθόνης)  κλείνει  προσωρινά  το  θέμα  
Τσοχατζόπουλου και καλούνται οι άνθρωποι από όλες τις παρατάξεις να συμμετάσχουν  
ειρηνικά στην επικείμενης πορεία  της  Τετάρτης  και  η λεζάντα  στο κάτω μέρος της  
οθόνης ενημερώνει για :
ΦΟΒΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Η συζήτηση συνεχίζεται με διάφορες εκτιμήσεις για την έκταση, τη διοργάνωση και την  
εξέλιξη της πορείας της Τετάρτης. Κατόπιν η εκπομπή αναφέρεται σε διάφορα άλλα  
θέματα.
Στο θέμα της κλήσης του κοινού για συμμετοχή στη συγκέντρωση έξω από το σπίτι του  
κυρίου Τσοχατζόπουλου την Πέμπτη, την επομένη της γενικής απεργίας επανέρχεται ο  
κύριος Παπαγιάννης στο χρονικό σημείο 22:37:13 (σύμφωνα με τη χρονική ένδειξη του  
ίδιου του καναλιού στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης), πριν συνεχιστεί η εκπομπή  
με άλλα θέματα. Παράλληλα προβάλλεται εκ νέου η ακόλουθη λεζάντα στο κάτω μέρος  
της οθόνης.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ 
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 16:00 Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ ΑΚΗ
Παπαγιάννης:  Πριν πάμε στο ρεπορτάζ της Τάνιας να επαναλάβω το εξής. Επειδή, 
σας το λέω ότι η συμμετοχή θα είναι πάρα- πάρα πολύ μεγάλη, την Πέμπτη, αύριο 
δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων, όπως δεν θα έχετε ενημέρωση από κανένα μέσο μαζικής 
ενημέρωσης λόγω της απεργίας της ένωσης συντακτών. Πέμπτη, τέσσερις η ώρα,- 
δεν πρόκειται περί πλάκας είναι σοβαρή είδηση με χορηγό επικοινωνίας το EXTRA 
3. Μαζί με τον κύριο Κολλάτο κι εμένα και άλλους συναντιόμαστε στην κεντρική 
είσοδο  του  νέου  μουσείου  Ακροπόλεως  και  διαδηλώνουμε  ειρηνικά  πηγαίνοντας 
κάτω από το σπίτι του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου. Απέχει περίπου εκατόν πενήντα 
μέτρα νομίζω από εκεί. Διονυσίου Αρεοπαγίτου, θα είναι πολύ ωραίος ο περίπατος, 
θα κεράσουμε και καφεδάκι… χωρίς ζάχαρη, 
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Να σου πω …….
Παπαγιάννης:  Χωρίς ζάχαρη, έτσι; Όπως στα μνημόσυνα αμέσως μετά, με δίσκους.
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Να σου πω, επειδή χιούμορ θα ‘χει, πλάκα θα ‘χει αυτό….
Παπαγιάννης:  Πλάκα θα ‘χει. Βεβαίως θα ‘χει πλάκα.
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Για πλάκα το κάνετε. 
Κολλάτος: Όχι, δεν το κάνω για πλάκα.
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Σε παρακαλώ δεν το γυρνάς, δεν το ρίχνεις στη θεατρική 
παράσταση μέσα;
Παπαγιάννης:  Όχι, δεν κάνουμε καθόλου πλάκα.
Κολλάτος: Βγάζει γέλιο. Η θεατρική παράσταση…
Παπαγιάννης:  Στη θεατρική  παράσταση είναι  πλάκα.  Αυτό που θα κάνουμε την 
Πέμπτη δεν είναι πλάκα. Καθόλου πλάκα.
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Σπύρος  Καρατζαφέρης:  Θα είναι  πλάκα  γιατί  ο  Τσοχατζόπουλος,  δεν  το  ξέρω, 
υποθέτω τώρα που το είπε ο Γιάννης ο Παπαγιάννης, θα πάρει τη γυναίκα του…
Παπαγιάννης:  Και θα φύγει, θα πάει στον Κόρφο Κορινθίας. Εντάξει, ας πάει!
Κολλάτος: Το θέμα είναι ότι έτσι, με αυτή τη λογική δεν θα πάει ποτέ σπίτι του, γιατί  
θα πηγαίνει κάθε μέρα κόσμος.
Παπαγιάννης:  Γιατί θα πηγαίνουμε κάθε μέρα.
Κολλάτος: Γιατί ο κόσμος έχει θυμώσει πια. 
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Κάθε μέρα θα πηγαίνει;
Κολλάτος: Λοιπόν, αν δεν πηγαίνει σπίτι του, τότε γιατί το ‘χει το σπίτι;
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Πού τον είδες τον κόσμο και έχει θυμώσει;
Κολλάτος: Θα το δούμε.
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να του κάνουνε για να βγει μονίμως 
στους  δρόμους;  Τι  άλλο πρέπει  να του κάνουνε;  Τα νέα μέτρα της  Μέρκελ;  Δεν 
ντρεπόμαστε λίγο! Μιλάμε για το λαό και τον κόσμο. Ποιο κόσμο, μωρέ;
Κολλάτος: Εγώ έχω θυμώσει.
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Δεν τολμάτε να τα πείτε;
Κολλάτος: Εγώ έχω θυμώσει.
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Βγαίνουνε στον Παπαγιάννη και λένε ό,τι λένε, βγάζουν 
ένα θυμό και μετά πίνουν το ουισκάκι;
Παπαγιάννης:  Τι να κάνουν ρε Σπύρο; Να πάρουν τα ρόπαλα και να βγουν στην 
πλατεία Συντάγματος;
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Ναι, να μη μείνει τίποτα.
Παπαγιάννης:  Μα θα είναι μια ευκαιρία αύριο να βγούνε, τι άλλο να κάνουνε;
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Θα το δούμε. Μακάρι να βγούνε, μακάρι να βγούνε!
Παπαγιάννης:  Να βγουν με τα ρόπαλα και να πλακώνουν τον κόσμο στο ξύλο;
Έτερος κύριος του πάνελ:  Όχι, με τα ρόπαλα όμως.
Παπαγιάννης:  Όχι, με τα ρόπαλα, βεβαίως όχι με τα ρόπαλα.
Εκφράζονται διάφορες αντιδράσεις στην πρόταση του κυρίου Καρατζαφέρη για μάχιμο  
ξεσηκωμό του κόσμου και η εκπομπή συνεχίζεται με άλλα θέματα.
Παπαγιάννης:  Να  ευχαριστήσουμε  τέλος  και  τον  κύριο  Κολλάτο.  Να  το 
επαναλάβουμε,  αύριο  δεν  παίζει  κανένα  μέσο  μαζικής  ενημέρωσης  λόγω  της 
εικοσιτετράωρης  απεργίας  που  έχει  κηρύξει  η  ένωσή  μας,  η  ένωση  συντακτών 
ημερησίων εφημερίδων.  [Παρεμβάλλεται σχόλιο που κατακρίνει  την προκήρυξη της  
απεργίας των συντακτών την ίδια μέρα μη τη γενική απεργία των εργαζομένων την  
Τετάρτη καθώς έτσι δεν καθίσταται ικανή η άμεση πληροφόρηση για την συγκεκριμένη  
απεργία.] Λοιπόν  και  την  Πέμπτη  τώρα,  να  βλέπω  τον  κύριο  Κολλάτο,  Πέμπτη 
τέσσερις η ώρα, όσοι από σας θέλετε, ελεύθερη διακίνηση ιδεών και συμπεριφοράς 
έχουμε στη σύγχρονη οικονομία της αγοράς, Πέμπτη τέσσερις η ώρα, χωρίς να το 
καπελώνει κανείς, απλώς με χορηγό επικοινωνίας το «Αποκαλυπτικό δελτίο» και το 
EXTRA 3, μαζευόμαστε μαζί με τον κύριο Κολλάτο έξω από την κεντρική είσοδο, 
Πέμπτη μεθαύριο τέσσερις η ώρα, του νέου μουσείου Ακροπόλεως και οδεύουμε με 
τα πόδια ειρηνικά εις την οικία του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου, οδός Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου.
Σπύρος  Καρατζαφέρης:  Θα  ‘ρθει  κι  ο  κύριος  Παπανδρέου,  που  είναι  της 
διαφάνειας!
Παπαγιάννης:  Μακάρι να ‘ρθει.
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Επειδή είναι της διαφάνειας.
Παπαγιάννης:  Μεταξύ άλλων συνθημάτων που θα κυριαρχήσουν θα είναι:  «Άκη 
γερά, πάρ’ τους τα λεφτά!», ή φέρε πίσω τα λεφτά,  [όπως εισηγείται κάποιος από  
τους  παρευρισκομένους],  «Λαός,  ΠΑΣΟΚ στην εξουσία!»,  «Κύριε Πρόεδρε,  τι  θα 
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κάνετε με τον Άκη;», θα τον κρατήσετε, θα τον διαγράψετε; Θα θέτουμε ρωτήματα 
εμείς. Σωστός, κύριε Κολλάτε;
Κολλάτος: Ασφαλώς!
Παπαγιάννης:  Πάμε μαζί λοιπόν! Να ‘στε καλά, κύριε Κολλάτε.
Κολλάτος: Πάντως  μετά  από  αυτά  που  άκουσα  από  την  κυρία  Ιακωβίδου, 
[αναφέρεται  στη  διασπάθιση  δημόσιου  χρήματος  μέσω διαφόρων μη  κυβερνητικών  
οργανώσεων], φεύγω πιο οργισμένος από ό,τι ήρθα.
Παπαγιάννης:  Εννοείται αυτό! Όποιος κάθεται και παρακολουθεί «Αποκαλυπτικό 
Δελτίο» …
Κολλάτος: Πολύ πιο  οργισμένος!
Παπαγιάννης:  …..και συμμετέχει σε αυτό και φεύγει πιο ευτυχισμένος από ό,τι ήταν 
πριν, σημαίνει δεν παίξαμε σωστά το ρόλο μας.
Κολλάτος: Άρα λοιπόν η δολοφονία του Γιωργάκη, η θεατρική που έκανα, είναι το 
λιγότερο που μπορώ να κάνω πια. Το λιγότερο!
Παπαγιάννης:  Ξέρετε, κύριε Κολλάτε, πότε θα επιτελέσουμε σωστά τα ρόλο μας;
Κολλάτος: Θα τον σκοτώσουμε το Γιωργάκη!
Παπαγιάννης:  Όταν  θα  σπάνε  οι  τηλεθεατές  από  την  αγανάκτησή  τους  για  τα 
λαμόγια του δημοσίου τις τηλεοράσεις τους. Θα παρακολουθούν τα ρεπορτάζ και θα 
σπάνε τις τηλεοράσεις από την αγανάκτηση.
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Ρε συ, δουλειά στον Κωτσόβωλο στέλνεις; Άμα σπάνε τις 
τηλεοράσεις, θα πάνε…
Παπαγιάννης:  Του κάνει και διαφήμιση.
Κολλάτος: Μπορούν να πάνε να σπάσουν σπίτια πολιτικών.
Παπαγιάννης:  Τι παλιά ιστορία είναι αυτός! Λοιπόν πάμε να κλείσουμε! 
Κολλάτος: Να σπάσουνε σπίτια πολιτικών.
Παπαγιάννης:  Σπύρο, να ‘σαι καλά! Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά,! 
Καλό σας βράδυ και προσοχή στο δρόμο.
Τέλος εκπομπής.
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 24ης Φεβρουαρίου 2011
Η εκπομπή εκκινεί  με  στιγμιότυπα από τη  συγκέντρωση έξω από το σπίτι  του Άκη  
Τσοχατζόπουλου. Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης διαμορφώνεται αναλόγως:
1500ΑΤΟΜΑ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΚΗ
Παπαγιάννης:  Εκατοντάδες πολίτες σήμερα στον αγώνα κατά της διαφθοράς. 1500 
άτομα  έξω  από  το  σπίτι  του  Άκη  Τσοχατζόπουλου  σήμερα  το  απόγευμα. 
Πρωτοφανής  ανταπόκριση  στο κάλεσμα  του  αποκαλυπτικού  δελτίου  για  ειρηνικό 
συλλαλητήριο  κατά  της  διαφθοράς.  «Άκη,  γερά,  φέρε  τα  λεφτά!»  και  «Κάτω  οι 
κλέφτες  πολιτικοί!»,  τα  συνθήματα  στη  Διονυσίου  Αρεοπαγίτου.  Χαμός  από  την 
αγανάκτηση  του  κόσμου  παρά  την  καταρρακτώδη  βροχή.  Χωρίς  προβλήματα  το 
συλλαλητήριο  παρά  την  παρουσία  δύο  …[  Προφανώς  υπάρχει  κάποια  αστοχία  
εγγραφής  του  αρχειακού  υλικού  σε  αυτό  το  σημείο.]  Ο  Δημήτρης  Κολλάτος  στο 
στούντιο  του  «Αποκαλυπτικού  Δελτίου  αποκαλύπτει  τα  αθέατα  γεγονότα  της 
αντίδρασης των πολιτών.
Στη  συνέχεια  αναφέρεται  η  εκπομπή συνοπτικά  σε  άλλα  θέματα  της  επικαιρότητας  
μέχρι  το  χρονικό  σημείο  0:02:20  (ένδειξη  μέτρησης  DVD),  όταν  ακολουθεί  νέο  
κάλεσμα παράστασης διαμαρτυρίας από την εκπομπή, αυτή τη φορά έξω από το σπίτι  
του  πρώην  πρωθυπουργού  Κώστα  Σημίτη.  Υπό  υποβλητική  μουσική  και  χωρίς  
εκφώνηση καρτέλες με τη φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού στο αριστερό μέρος  
της  οθόνης  και  καταγεγραμμένη  την  πρόσκληση  διαμαρτυρίας  στο  άλλο  μέρος  
δεσπόζουν στην οθόνη.
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Παπαγιάννης:  Να  το  επικοινωνήσουμε  δυνατά;  Για  μια  βδομάδα.  Πέμπτη  δεν 
έχουμε  σήμερα  γιατί  δεν  προλάβαμε,  χθες  είχαμε  απεργία,  τα  μέλη  της  ένωσης 
συντακτών, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρ’ όλα αυτά μαζεύτηκε πάρα πολύς 
κόσμος και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα παραπάνω 
ούτε πολιτική ούτε κόμματα είμαστε ούτε καπελώνουμε συλλαλητήρια, ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σ’ αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν σήμερα στην ειρηνική, πάντα 
ειρηνική  θα  ‘ναι,  εκτός,  αν υπάρχουν προβοκάτσιες-για αυτό θέλει  προσοχή- στο 
ειρηνικό  συλλαλητήριο  διαμαρτυρίας  έξω  από  την  οικία  του  κυρίου  Άκη 
Τσοχατζόπουλου.  Πάρα  πολύς  κόσμος!  Ήμασταν  κι  εμείς  εκεί  παρά  την 
καταρρακτώδη βροχή και παρά το γεγονός ότι το διαφημίσαμε μόνο μία ημέρα. Μας 
περίμεναν με άγριες διαθέσεις δύο διμοιρίες των ΜΑΤ, αλλά όλοι οι άνθρωποι αυτοί,  
άνθρωποι του μόχθου, άνθρωποι της καθημερινής, της διπλανής πόρτας, άνθρωποι 
της καθημερινότητας, οικογενειάρχες, νέοι, μεγαλύτεροι, πολύ πιο μεγάλοι έδωσαν 
το παρόν και πού να δείτε τί θα γίνει την άλλη Πέμπτη! Ειρηνική διαμαρτυρία με 
συνθήματα, αφού δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση η αντιπολίτευση, μπορούμε να 
δείξουμε εμείς τη δύναμή μας ως πολίτες, ως κοινωνία για όλα αυτά, τα οποία έχουν 
δημοσιοποιηθεί κατά καιρούς στον τύπο.
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης που πλαισιώνει τα παραπάνω λόγια του κυρίου  
Παπαγιάννη έχει διαμορφωθεί ακολούθως:
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 16:00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Δίνονται τα τηλέφωνα και η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με την εκπομπή.
Παπαγιάννης:  Πριν πάμε στο βίντεο που έχει ετοιμάσει η Νατάσσα Βαρελά, αλλά 
και σε άλλα βίντεο από τη σημερινή ημέρα, από το σημερινό απόγευμα κάτω από την 
καταρρακτώδη βροχή ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, πάμε γρήγορα-γρήγορα να 
πούμε την καλησπέρα μας………….
Σ’ αυτό το σημείο παρουσιάζονται  οι  συντελεστές  και οι  καλεσμένοι  της σημερινής  
εκπομπής, μεταξύ των οποίων κι ο κύριος Δημήτρης Κολλάτος.
Παπαγιάννης:  Και  να  πούμε  την  καλησπέρα  μας  σε  έναν  άλλο  ήρωα  της 
καθημερινότητας, που είναι μακριά από κόμματα, μακριά από πολιτικές οργανώσεις, 
μακριά  από  οτιδήποτε  εν  πάση  περιπτώσει  θα  θεωρηθεί  καπέλωμα  μιας  τέτοιας 
προσπάθειας, τον κύριο Δημήτρη Κολλάτο. Κύριε Κολλάτε, καλησπέρα.
Κολλάτος: Καλησπέρα.
Παπαγιάννης:  Λοιπόν, δείτε με προσοχή το πρώτο βίντεο και θα καταλάβετε πολλά. 
Είμαστε έτοιμοι; Παρακαλώ!
Το πλήθος παρουσιάζεται σε πρώτο πλάνο να αναφωνεί: «Κλέφτη!», «Κλέφτη!» ενώ η  
λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αναγράφει:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ 
ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Εκφωνήτρια του βίντεο:  Διονυσίου Αρεοπαγίτου σήμερα τέσσερις  το απόγευμα. 
Εκατοντάδες  πολίτες  αποδέχθηκαν  το  κάλεσμα  του γνωστού σκηνοθέτη  Δημήτρη 
Κολλάτου και έδωσαν το παρόν έξω από το σπίτι  του σοσιαλιστή πολιτικού Άκη 
Τσοχατζόπουλου ή μάλλον σε ένα από τα σπίτια του κυρίου Τσοχατζόπουλου, ίσως 
αυτό που συζητήθηκε περισσότερο.
Ο κύριος Κολλάτος παρουσιάζεται με ντουντούκα να αναφωνεί: «… το βαθύ ΠΑΣΟΚ,  
το αληθινό ΠΑΣΟΚ.» και οι παρευρισκόμενοι τον καλούν: «Δώσε σύνθημα!». 
Κάποιοι άλλοι αναφωνούν: «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ματσωμένο, δυνατό!»
ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΡΕΛΑ
Ρεπορτάζ
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Εκφωνήτρια του βίντεο:  Εξαγριωμένοι απλοί άνθρωποι απαίτησαν με αυτήν τους 
την κίνηση να πληρώσει επιτέλους κάποιος για την τραγική οικονομική κατάσταση, 
στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Οι Έλληνες διαμαρτύρονται κι απαιτούν 
να μάθουν πώς ένας συνταξιούχος απόμαχος πολιτικός έχει τόσο μεγάλο «έσχες», 
χωρίς να γνωρίζουν το « πόθεν». 
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης διανθίζεται με ανάλογα συνθήματα:
ΒΛΑΧΑΡΑ-ΒΛΑΧΑΡΑ
ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΛΑΡΑ
Εκφωνήτρια του βίντεο:  Πώς γίνεται να έχει στην κατοχή του αυτό το νεοκλασικό 
ακίνητο, που βρίσκεται σε έναν από τους ακριβότερους δρόμους της Ευρώπης και 
κοστίζει περισσότερο από 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ακίνητο, που κρυβόταν πίσω 
από μια off-shore, όπως και πολλά ακόμη.
Η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης μεταβάλλεται ακολούθως:
ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΗ
ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΚΗ
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ 
ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Έντονα  επαναλαμβανόμενα  συνθήματα  του  τύπου:  «Κλέφτη!»,  «Κλέφτη!»,  και  
«Ντροπή  σου!»  ακούγονται  καθαρά  στο  εν  λόγω  βίντεο  της  συγκέντρωσης  και  η  
λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αλλάζει για άλλη μια φορά μορφή.
ΑΚΗ ΓΕΡΑ ΦΕΡΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ
Εκφωνήτρια του βίντεο:  Οι διαμαρτυρόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με διμοιρίες των 
ΜΑΤ,  που  βρέθηκαν  εκεί  για  να  προστατέψουν  την  περιουσία  του  κυρίου 
Τσοχατζόπουλου.  Την  επικοινωνιακή  στήριξη  σε  αυτήν  την  προσπάθεια 
διαμαρτυρίας των πολιτών παρείχε ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαγιάννης και  το 
αποκαλυπτικό δελτίο.
Προβάλλονται  αποσπάσματα  της  εκπομπής  του  «Αποκαλυπτικού  Δελτίου»  της  22ης 

Φεβρουαρίου 2011, όπου έγινε και η πρόσκληση του κοινού.
Παπαγιάννης:  Πέμπτη τέσσερις η ώρα, όσοι από σας θέλετε, ελεύθερη διακίνηση 
ιδεών  και  συμπεριφοράς  έχουμε  στη  σύγχρονη  οικονομία  της  αγοράς,  Πέμπτη 
τέσσερις η ώρα, χωρίς να το καπελώνει κανείς, απλώς με χορηγό επικοινωνίας το 
«Αποκαλυπτικό δελτίο» και το EXTRA 3, μαζευόμαστε μαζί με τον κύριο Κολλάτο 
έξω από την κεντρική είσοδο, Πέμπτη μεθαύριο τέσσερις η ώρα, του νέου μουσείου 
Ακροπόλεως  και  οδεύουμε  με  τα  πόδια  ειρηνικά  εις  την  οικία  του  κυρίου  Άκη 
Τσοχατζόπουλου, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Σπύρος  Καρατζαφέρης:  Θα  ‘ρθει  κι  ο  κύριος  Παπανδρέου,  που  είναι  της 
διαφάνειας!
Παπαγιάννης:  Μακάρι να ‘ρθει.
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Επειδή είναι της διαφάνειας.
Παπαγιάννης:  Μεταξύ άλλων συνθημάτων που θα κυριαρχήσουν θα είναι:  «Άκη 
γερά, πάρ’ τους τα λεφτά!», ή φέρε πίσω τα λεφτά,  [όπως εισηγείται κάποιος από  
τους παρευρισκομένους], «Λαός, ΠΑΣΟΚ στην εξουσία!», ……»
Εκφωνήτρια  του  βίντεο:  Το  Γιάννη  Παπαγιάννη  υποδέχθηκε  θερμά  το 
συγκεντρωμένο πλήθος.
Και για του λόγου το αληθές παρουσιάζονται οι συγκεντρωμένοι να επευφημούν τον  
προσερχόμενο δημοσιογράφο, ζητωκραυγάζοντας: «Παπαγιάννης! Παπαγιάννης!» και  
ακολούθως οι διαμαρτυρίες του κοινού να κλιμακώνονται με δηλώσεις του τύπου: «Θα  
φάνε ξύλο! Θα φάνε ξύλο!» Ο κύριος Παπαγιάννης επιδίδεται μαζί με το υπόλοιπο  
κοινό στην επαναληπτική και ρυθμική αναφώνηση χαρακτηρισμών, όπως: «Κλέφτες!  
Κλέφτες!» 
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Εκφωνήτρια του βίντεο:  Η πολυτελής ζωή κάποιων πολιτικών μέσα σε δύσκολες 
εποχές  ακόμα  και  ισχυρούς  επιχειρηματίες  εξοργίζει,  πόσο  μάλλον  τους  απλούς 
πολίτες  που δεν μπορούν πλέον να ζήσουν ανθρώπινα.  Ο Δημήτρης Κολλάτος,  ο 
Γιάννης  Παπαγιάννης  και  όσοι  πιστοί  έδωσαν  το  επόμενο  ραντεβού  τους  την 
ερχόμενη Πέμπτη στην οδό Αναγνωστοπούλου στις 4 το απόγευμα μπροστά από το 
σπίτι του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη.
Επαναφορά σε αυτό το σημείο στο στούντιο της εκπομπής.
Παπαγιάννης:  Είπαμε  ότι  είχαμε  μόνο  μία  ημέρα  για  να  το  διοργανώσουμε  με 
απλούς πολίτες, με τηλεθεάτριες και τηλεθεατές, με αγανακτισμένους ανθρώπους που 
ζουν στην κοινωνία και που βλέπουν, ποιο είναι το σύνθημα, ποιο είναι το μήνυμα, 
κυρίες  και  κύριοι;  Ότι  εξακολουθεί  και  υπάρχει  ατιμωρησία.  Εξακολουθεί  και 
υπάρχει  ασυλία,  βάσει  πάντα  των  δημοσιευμάτων  που  βλέπουν  το  φως  της 
δημοσιότητας,  δημοσιοποιούνται  δεξιά  κι  αριστερά,  χωρίς  να  διαψεύδονται  από 
κανένα.
Συνεχίζεται η εκπομπή με έμφαση στο κάλεσμα του κοινού έξω από το σπίτι του πρώην  
πρωθυπουργού, κυρίου Κώστα Σημίτη μέσω της πρόσκλησης από τον ίδιο τον κύριο  
Παπαγιάννη και ειδικά διαμορφωμένες καρτέλες.
 Ακολουθεί  βίντεο  με  φυσικό  ήχο  από  τη  σημερινή  συγκέντρωση  στη  Διονυσίου  
Αρεοπαγίτου.
Παπαγιάννης:  Να  πούμε  ότι  εμείς  δεν  κλείσαμε  κανένα  δρόμο.  Εκεί  ήταν 
πεζόδρομος. Όπως θα κλείσουμε για είκοσι λεπτά-μισή ώρα μία οδό, την κεντρική 
οδό του Κολωνακίου, την οδό Αναγνωστοπούλου, γιατί δεν θα χωρέσουν όλοι αυτοί 
στο  πεζοδρόμιο  για  πολύ  λίγα  λεπτά,  για  ένα  τέταρτο-είκοσι  λεπτά.  Όλοι  είναι 
ευυπόληπτοι πολίτες, όλοι είναι πολίτες που έχουν τις δουλειές τους, τις οικογένειές 
τους. Πιστέψτε με, κανείς δεν κατεβαίνει εκεί για να δημιουργήσει επεισόδια. Πάρτε 
τώρα κι  ένα βίντεο με  φυσικό ήχο,  δείτε  ένα βίντεο  με φυσικό ήχο για όλα όσα 
ακούστηκαν  σήμερα  το  μεσημέρι  έξω  από  την  οικία  του  κυρίου  Άκη 
Τσοχατζόπουλου.
Προβάλλονται στιγμιότυπα από την εν λόγω συγκέντρωση
Αμέσως  μετά  το  πέρας  της  προβολής  του  βίντεο  έξω  από  το  σπίτι  του  κυρίου  
Τσοχατζόπουλου προβάλλονται εκ νέου οι ειδικές καρτέλες κάλεσμα για την επικείμενη  
συγκέντρωση έξω από το σπίτι του πρώην πρωθυπουργού, κυρίου Κώστα Σημίτη. Η  
λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης διαμορφώνεται αναλόγως σε:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Παπαγιάννης:  Λοιπόν έχει πολύ δουλειά το ρεπορτάζ γιατί εκτός από το σπίτι του 
κυρίου  Σημίτη  θα  ακολουθήσει  το  σπίτι  του  πρώην  πρωθυπουργού,  του  κυρίου 
Καραμανλή, θα ακολουθήσει το σπίτι του κυρίου Μαντέλη, θα ακολουθήσει το σπίτι 
του  κυρίου  Αλογοσκούφη  και  άλλων  πολλών  ,ειρηνική  διαμαρτυρία  μόνο  με 
συνθήματα. Χαίρομαι όμως και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος, κυρίες και κύριοι διότι 
το  «Αποκαλυπτικό  δελτίο»  μαζί  με  τη  συνδρομή  του  Δημήτρη  του  Κολλάτου  ή 
ανάποδα, αν θέλετε, κατόρθωσε, αυτό που δεν κατόρθωσε να κάνει κανένα πολιτικό 
κόμμα, να μαζέψει αυτούς τους λίγους ανθρώπους που μάζεψε και να αποκαλούν 
έναν  πρώην  υπουργό,  υποψήφιο  πρωθυπουργό,  υποψήφιο  πρόεδρο  ενός  εκ  των 
μεγαλυτέρων κομμάτων «κλέφτη» κάτω από το σπίτι του. Και αυτό, αν θέλετε για 
μένα, είναι η μεγαλύτερή μου τιμή στη δημοσιογραφική μου καριέρα. Πού να δείτε, 
τι έχει να γίνει την επόμενη εβδομάδα! Και παρακαλώ πολύ τους εκπροσώπους της 
ελληνικής αστυνομίας,  που μου τηλεφωνήσαν, που μου τηλεφωνούσαν σήμερα το 
απόγευμα ή φίλους από εκεί, να μην προσπαθούν να με πείσουν για το αντίθετο. Το 
συλλαλητήριο είναι  δικαίωμα,  συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του Έλληνα 
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πολίτη, αρκεί να μη δημιουργεί πρόβλημα στις συγκοινωνίες, αγαπητέ κύριε Κολλάτε 
και να μη δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης. Εγώ αυτό ξέρω.
Κολλάτος: Κι έτσι έγινε.
Παπαγιάννης:  Κι έτσι έγινε.
Κολλάτος: Δεν ενοχλήσαμε κανέναν. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, τα παιδιά της 
αστυνομίας  ήταν  αμήχανα.  Τους  λέω,  φυλάτε  εσείς  τον  Τσοχατζόπουλο  και  δεν 
απάντησε κανένα. Νιώθαν άσχημα, νιώθαν άσχημα.
Παπαγιάννης:  Μα ο ίδιος ο επικεφαλής της δύναμης των ΜΑΤ, που μου δήλωσε, αν 
λέει αλήθεια ο άνθρωπος-που δεν αμφιβάλλω ότι λέει αλήθεια- σοβαρός άνθρωπος, 
οικογενειάρχης, «κύριε Παπαγιάννη, είμαι φανατικός τηλεθεατής σας, σας αγαπάω, 
σας σέβομαι, σας παρακαλώ πολύ, εμείς εδώ δεν ήρθαμε για να σας δείρουμε, εμείς 
εδώ ήρθαμε για να αποτρέψουμε επεισόδια.» Και τον διαβεβαίωσα ότι δεν πρόκειται 
να γίνουν επεισόδια, όπως δεν θα γίνουν και στη συνέχεια, αλλά κανείς δεν έχει το 
δικαίωμα,  να  απαγορέψει  στους  πολίτες  να  διαμαρτυρηθούν  έξω  από  τα  σπίτια 
πολιτικών. Δεν γίνεται διαφορετικά, κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται διαφορετικά. Και 
θα περιλάβουμε και μερικούς εν ενεργεία υπουργούς της κυβέρνησης του Γιώργου 
Παπανδρέου, που είναι μπόλικοι, μπόλικοι και τα έχουν κάνει, έτσι, όπως τα έχουν 
κάνει. 
Κολλάτος: Ακριβώς.
Σε αυτό το σημείο η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης παίρνει την ακόλουθη μορφή:
ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΗ
ΒΡΟΧΗ ΚΙ ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΚΗ
Η οθόνη  είναι χωρισμένη στα τρία, με τον κύριο Κολλάτο και τον κύριο Παπαγιάννη  
σε  διαφορετικά  πλαίσια  τον  ένα  κάτω  από  τον  άλλο  στο  αριστερό  της  μέρος  να  
συνομιλούν και προβολή στιγμιότυπων από την εν λόγω συγκέντρωση έξω από το σπίτι  
του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου στο  δεξί  μέρος,  ενώ στο  κάτω μέρος  της  οθόνης  
εναλλάσσονται σε λεζάντες τα συνθήματα που ακούστηκαν.
Παπαγιάννης:  Ας έχουν λοιπόν υπόψη τους οι πολιτικοί, κύριε Κολλάτε, ότι υπάρχει 
ο πολίτης, ο οποίος μπορεί να ξεσηκωθεί και δεν είναι ο πολίτης του καναπέ, είναι ο  
πολίτης που μπορεί να αποκαλέσει κλέφτη τον πολιτικό. Είναι συγκλονιστικό, έτσι;
Κολλάτος: Και ο οποίος δεν λειτουργεί μόνο μια φορά το χρόνο με την ψήφο.
Παπαγιάννης:  Χίλιοι πεντακόσιοι άνθρωποι να αποκαλούνε έναν άνθρωπο κλέφτη 
κάτω από το σπίτι του. Εγώ θα είχα αλλάξει χώρα, κύριε Κολλάτε. Αν και ένας έστω 
με αποκαλούσε κλέφτη, όχι χίλιοι πεντακόσιοι άνθρωποι, ένας, αν ερχόταν κάτω από 
το σπίτι μου και μου ‘λεγε, «Παπαγιάννη, είσαι κλέφτης» και να μπορούσε να το 
αιτιολογήσει βέβαια αυτό, θα άλλαζα χώρα. Θα πήγαινα να κάνω πλαστική, να βάλω 
και  περούκα για να μην με ξαναδεί  κανείς.  Για πέστε μας  μερικά,  από αυτά που 
γίνανε σήμερα! Πώς τα είδατε;
Κολλάτος: Εγώ συγκινήθηκα. Ο πρώτος που ήρθε τρεις και τέταρτο ήταν ένα πολύ 
νέο παιδί και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Του λέω, είσαι ο πρώτος που έρχεσαι. Λέει, ναι  
και  έρχομαι  από  πολύ  μακριά.  Και  ήρθε  με  τα  πόδια  μες  στη  βροχή.  Ήταν 
συγκινητικό. Ερχόντουσαν άτομα από όλες τις κοινωνικές τάξεις.
Παπαγιάννης:  Θα  το  διευρύνουμε  το  κίνημα.  Το  κίνημα  είναι  ακομμάτιστο,  το 
κίνημα είναι απολιτίκ εντελώς, είναι κοινωνικό κίνημα αγανάκτησης.
Κολλάτος: Δεν μιλήσαμε πολιτικά καθόλου. Δεν μιλήσαμε πολιτικά καθόλου. Κανείς 
δεν μίλησε πολιτικά.
Παπαγιάννης:  Και δεν έπρεπε να μιλήσουμε πολιτικά.
Κολλάτος: Και δεν μίλησε κανείς, κανείς.
Παπαγιάννης:  Πέντε συνθήματα φωνάξαμε. Θυμάστε μερικά από αυτά; «Βλαχάρα-
βλαχάρα, έξω από τη βιλάρα!», …

12

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΙΜΕ-ΗΤΖ



Κολλάτος: «Τσοχατζόπουλο….
Παπαγιάννης:  «Άκη, αλήτη, βγες από το φεγγίτη!» 
Κολλάτος: «Ο Διογένης έψαχνε άνθρωπο, …
Παπαγιάννης:  Δεν τα λέγαμε εμείς, τα φωνάζανε.
Κολλάτος: «Ο Διογένης έψαχνε για άνθρωπο κι όχι για παλιάνθρωπο!»
Παπαγιάννης:  «Ο Διογένης έψαχνε για άνθρωπο κι όχι για παλιάνθρωπο!» «Άκη 
γερά, φέρε τα λεφτά!»
Κολλάτος: Εγώ είπα ένα ωραίο πάντως και γέλασε ο κόσμος.
Παπαγιάννης:  «Κλέφτες, κλέφτες!»
Κολλάτος: Αν θέλετε να σας φυλάξει η αστυνομία, να μη λέτε ότι σας κλέψανε, να 
λέτε, ότι έχουμε κλέψει πολύ, έρχονται να μας τα πάρουνε. Οπότε έρχονται διμοιρίες 
να μας φυλάξουνε, γιατί ο κύριος Τσοχατζόπουλος είχε διμοιρίες για τα κλεμμένα.
Παπαγιάννης:  Για ποιο λόγο ήρθαν οι διμοιρίες δεν κατάλαβα.
Κολλάτος: Δεν το κατάλαβα ούτε εγώ.
Παπαγιάννης:  Μάλιστα εγώ άργησα να ‘ρθω, ήρθα τέσσερις και δέκα, τέσσερις και 
τέταρτο λόγω της βροχής. Νωρίτερα εσάς που πηγαίνατε προς τα κει…
Κολλάτος: Μας σταματήσανε.
Παπαγιάννης:  Σας σταματήσανε να μην πάτε.
Κολλάτος: Ναι, ναι, να μην πάμε. Και τελικά για να μην συγκρουστούμε, γιατί ήταν 
πάρα  πολύς  ο  κόσμος,  αναγκαστήκανε  να  σπάσουνε  και  να  μας  αφήσουν  να 
περάσουμε, να φτάσουμε έξω από το σπίτι του Τσοχατζόπουλου.
Παπαγιάννης:  Λοιπόν, η κριτική μας και το συλλαλητήριο δεν έχει χρώματα. 
Σε αυτό το σημείο στο δεξί μέρος της οθόνης, όπου προβάλλονται στιγμιότυπα από την  
εν  λόγω  διαδήλωση  εμφανίζεται  στο  κάτω  αριστερό  μέρος  του  πλαισίου  η  λέξη: 
FIMOTRO.
Παπαγιάννης:  Σας  είπαμε  και  για  τον  κύριο  Καραμανλή  και  για  τον  κύριο 
Αλογοσκούφη και για όποιον έχει ευθύνη για την κατάσταση της χώρας, που την έχει 
φέρει σε εκείνο το σημείο, που την έχει φέρει.
Κολλάτος: Και κάτι να πω που μου έκανε εντύπωση, ότι όλοι, τους ενοχλούσε πολύ η 
σημαία η ελληνική που είχε ο Τσοχατζόπουλος. Του λέγανε δεν αξίζεις, δεν έχεις 
δικαίωμα να σηκώσεις την ελληνική σημαία.
Παπαγιάννης:  Τον βρίζανε.
Κολλάτος: Ναι, για τη σημαία. Θέλανε να την κατεβάσουν, το πρώτο πράγμα που 
είχε ενοχλήσει πολύ, πάρα πολύ, η σημαία.
Παπαγιάννης:  Τα άτομα που πήγαν εκεί, πώς τα είδατε, κύριε Κολλάτε;
Κολλάτος: Από όλες, δεν φανταζόσουνα ποτά ότι αυτοί οι άνθρωποι θα παίρνανε μες 
στη βροχή και θα παγαίνανε να διαμαρτυρηθούνε.
Παπαγιάννης:  Αν δεν υπήρχε βροχή, καταρχήν ξέρετε, τι έγινε εδώ στο κανάλι; Αν 
δεν υπήρχε σήμερα η καταρρακτώδης βροχή ή ενοχλητική εν πάση περιπτώσει αυτή 
βροχή, θα ήταν πάνω από τρεις με τέσσερις χιλιάδες άτομα. Θα είναι όμως έξω από 
το σπίτι του κυρίου Σημίτη.
Κολλάτος: Δεν το πιστεύανε ότι θα το κάνουνε, δεν το πιστεύανε ότι θα το κάνουνε. 
Μου λέγαν άλλοι, ερχόμασταν, χωρίς να πιστεύουμε ότι θα γίνει.
Παπαγιάννης:  Ναι, δεν το πίστευε ο κόσμος. 
Κολλάτος: Τους  φάνηκε,  δεν  είμαστε  σίγουροι,  λέει,  ότι  ήταν  αλήθεια.  Είναι 
εντυπωσιακό αυτό, ότι ήρθανε, χωρίς να είναι σίγουροι, ότι θα είμαστε εκεί.
Παπαγιάννης:  Επί μία εβδομάδα λοιπόν μέχρι  την άλλη Πέμπτη θα παίζουμε το 
ντιζεράκι, το οποίο θα δείτε, αυτό το μικρό ηχητικό, για το τι θα γίνει την επόμενη 
Πέμπτη έξω από την οικία του πρώην πρωθυπουργού. Παρακαλώ!

13

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΙΜΕ-ΗΤΖ



Εκ νέου προβάλλεται το εν  λόγω κάλεσμα στη διαμαρτυρία έξω από την οικία του  
κυρίου  Σημίτη,  το  ντιζεράκι,  όπως  το  απεκάλεσε  ο  κύριος  Παπαγιάννης.  Και  η  
συζήτηση συνεχίζεται.
Παπαγιάννης:  Παρακαλώ, κύριε Κολλάτε!
Κολλάτος: Στο θέατρο,  στο Μπρόντγουαίη  παίζουμε,  έχουμε ένα κομμάτι  με  τον 
Τσοχατζόπουλο. Ο Φωκάς κάνει τον Τσοχατζόπουλο και είναι πάρα πολύ καλός και 
μια πολύ ωραία κυρία η Αγάπη παίζει τη γυναίκα του Τσοχατζόπουλου. Όσοι θεατές 
θέλουν, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή μόνο με δέκα ευρώ θέλουν να ‘ρθούνε, να 
γλεντήσουν με τον Τσοχατζόπουλο και  να περάσουν να πιούμε ένα ποτήρι κρασί 
στην υγεία του.
Παπαγιάννης:  Εντάξει. Πού αλλού θα πάμε;
Κολλάτος: Μετά  το  Σημίτη;  Αν  πάρουμε  από  πρωθυπουργούς  έχουμε  τον 
Καραμανλή.
Παπαγιάννης:  Μετά, έχει κι ωραίες ταβέρνες στη Ραφήνα.
Κολλάτος: Ναι, έχει κι ωραίες ταβέρνες, μπορούμε να το διασκεδάσουμε. Να του 
στείλουμε το λογαριασμό μόνο.
Παπαγιάννης:  Μα αυτό έλειπε! Να πληρώσουμε εμείς για λογαριασμό τους! Τότε 
θα ήμασταν μεγάλα κορόιδα.
Κολλάτος: Να συνεννοηθούμε με τα καφενεία του Κολωνακίου να μας προσφέρουν 
τον καφέ.
Παπαγιάννης:  Λοιπόν,  ξέρετε  ότι  αυτό  το  κίνημα  ξεκίνησε  από τη  διάθεση για 
κριτική. Στην αρχή το συζητούσαμε για πλάκα εμείς. Μετά βλέπετε ότι ξεκίνησε από 
διάθεση για κριτική και θα με θυμηθείτε,  θα μετατραπεί σε ποτάμι οργής, που θα 
συμπαρασύρει όχι μόνο τους κλέφτες – για αυτό να βγουν οι έντιμοι να καταγγείλουν 
τους κλέφτες – όλους όσοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έφεραν τη χώρα εκεί που 
την έφεραν, κύριε Κολλάτε. Διότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. 
Ευχόμαστε όλοι να αποφύγουμε τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά αυτήν τη χρεοκοπία δεν τη 
χρεώνεται  ο  πολίτης.  Σηκωθείτε  λοιπόν  από  τους  καναπέδες,  πάμε  να 
διαμαρτυρηθούμε με ουσία απέξω από τα σπίτια των πολιτικών και να τους δείξουμε 
ποιοι είναι οι κύριοι πολιτικοί μας, τουλάχιστον αυτοί, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη 
για το δραματικό χάλι που μας έχουν φέρει.
Κολλάτος: Και  ήταν  ωραίο  επίσης  ότι  ανταλλάσσαν  τηλέφωνα,  γνωριζόντουσαν 
άνθρωποι, δηλαδή δεν υπήρχε…
Παπαγιάννης:  Club θα κάνουμε.
Κολλάτος: Ήταν πάρα πολύ ωραία, γινόντουσαν φιλίες, έγιναν φιλίες.
Παπαγιάννης:  Για να μαρκάρει ο Βασίλης ένα-δύο συνθήματα από το βιντεάκι έτσι 
να δούμε τι έγινε σήμερα το απόγευμα στις 4 η ώρα υπό καταρρακτώδη βροχή και με 
άσημες καιρικές συνθήκες έξω από το σπίτι του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου στην 
οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Πάμε!
Προβάλλονται  στιγμιότυπα  από την εν  λόγω συγκέντρωση,  όπου  το  συγκεντρωμένο  
πλήθος αναφωνεί»Κλέφτης! Κλέφτης!» και αμέσως μετά επαναλαμβάνεται η προβολή  
του καλέσματος για την επικείμενη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του  
κυρίου Σημίτη.
Παπαγιάννης:  Θα αρχίσει τα τηλέφωνα τώρα ο Σημίτης δεξιά-αριστερά!. Έχει να 
γίνει της παλαβής! Θα κάνουν συσκέψεις στην αστυνομία!
Δίνονται λεπτομέρειες για την τοποθεσία της οικίας του κυρίου Σημίτη και τονίζεται  
από  τον  κύριο  Παπαγιάννη  ότι  το  εν  λόγω  κίνημα  διαμαρτυρίας  αποτελεί  μια  
πραγματική  μορφή  αντιπολίτευσης,  όπως  επισημαίνεται  ιδιαίτερα  προς  τον  κύριο  
Σαμαρά. Η εκπομπή συνεχίζεται με άλλα θέματα μέχρι το χρονικό σημείο 22:27:14  
(σύμφωνα με τη χρονική ένδειξη του ίδιου του καναλιού στο πάνω αριστερό μέρος της  
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οθόνης),  όπου η συζήτηση επανέρχεται στον απόηχο της συγκέντρωσης έξω από το  
σπίτι  του  κυρίου  Τσοχατζόπουλου,  στο  πλαίσιο  μάλιστα  δεκάδων  οικονομικών  
σκανδάλων  που  αποκαλύπτονται  από  το  «Αποκαλυπτικό  Δελτίο»  και  καλείται  η  
πολιτική ηγεσία να τον διαγράψει υπό το βάρος της αγανάκτησης του κόσμου για όσα  
έχει διαπράξει.
Παπαγιάννης:  Δηλαδή, όχι πέντε χιλιάδες, βλέπω πέντε εκατομμύρια να μαζεύονται 
έξω από τα σπίτια των πολιτικών ανεξαρτήτως χρώματος, πράσινο, γαλάζιο, κυρίως 
τα δύο κόμματα εξουσίας βεβαίως, τα μικρότερα κόμματα έχουν μικρότερη ευθύνη 
έως ελάχιστη- τι να λέμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους- και να τους πάρει 
με  τις  πέτρες.  Δεν  πρέπει  να  τους  πάρει  με  τις  πέτρες,  αλλά  να  εκφράσει  την 
αγανάκτησή του. Ναι, Αντώνη!
Αντώνης  Μυλωνάκης:  Έχουμε  μια  υπόσχεση από δω.  Την έχεις  δώσει  εσύ,  τη 
δίνουμε κι εμείς, ότι δεν θα μείνει σκάνδαλο για σκάνδαλο που δεν θα περάσει από 
αυτό το τραπέζι.
Παπαγιάννης:  Αντώνη μου,  το ζητούμενο είναι  ότι  δεν υπάρχει  διάθεση από τη 
σημερινή κυβέρνηση, δεν υπάρχει διάθεση…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Υπάρχει όμως από την εισαγγελία πλέον.
Παπαγιάννης:  Βεβαίως. Εκεί έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, στο 90% 
του συνόλου  της  ελληνικής  δικαιοσύνης.  Δεν  θα  ‘πρεπε  σήμερα  με  αυτήν  τη  μη 
οργανωμένη –γιατί έγινε στην πλάκα, θα δείτε την άλλη Πέμπτη, τι θα γίνει, είναι έξω 
από  το  σπίτι  του  κυρίου  Σημίτη-  γιατί  θα  αναλάβω  κι  εγώ  να  το  προμοτάρω 
δημοσιογραφικά, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μπορείς να 
μου πεις,  αν μετά  από αυτό το εξευτελιστικό  βίντεο,  που παίξαμε με  ανθρώπους 
πενήντα  και  εξήντα  ετών,  που  δεν  ήταν  ούτε  αλήτες  ούτε  ναρκομανείς  ούτε 
περιθωριακοί ούτε αναρχικοί ούτε, ούτε, ούτε, απλοί πολίτες ήταν αυτοί, άνθρωποι 
της καθημερινής πόρτας από όλες τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Μπορείς 
να μου πεις κάποιος από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., που είδε αυτό το βίντεο και αποκαλούσαν, 
αυτοί οι άνθρωποι, που αποκαλούσαν κλέφτη ένα σύντροφό τους, θα του περάσει από 
το μυαλό η φαεινή ιδέα να προτείνει, να εισηγηθεί στον πρωθυπουργό μας, τον κύριο 
Γιώργο  Παπανδρέου  –  ρε,  παιδιά,  μήπως  αυτόν  τον  άνθρωπο  πρέπει  να  τον 
διαγράψουμε από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Για να μην ξεφτιλιστούμε εντελώς και στις επόμενες 
εκλογές  πάρουμε  15%!  Τι  δεκαπέντε,  πέντε  θα  πάρει,  15%  γιατί  ο  κόσμος  έχει 
αγανακτήσει. Θα μου δώσει κανείς απάντηση σε αυτό; Καλά δεν ντρέπονται!
Τάνια  Ιακωβίδου:  Όχι,  δεν  υπάρχει  απάντηση.  Διότι  να  σου  πω  κάτι;  Στην 
προκειμένη περίπτωση, η αλήθεια είναι, ότι και πέρα από τη διαμαρτυρία αυτή έχουν 
υπάρξει το προηγούμενο διάστημα εκατοντάδες δημοσιεύματα σε βάρος του πρώην 
υπουργού,  του  κυρίου  Τσοχατζόπουλου  και  μην  μου  πεις  τώρα,  ότι  δεν  γίνεται 
αποδελτίωση στο γραφείο του Πρωθυπουργού!
Παπαγιάννης:  Πώς δεν γίνεται!  Το «Αποκαλυπτικό Δελτίο» απομαγνητοφωνείται 
και επί Καραμανλή και επί Παπανδρέου και του πάνε όλα, όλα , ό,τι λέμε.
Τάνια Ιακωβίδου:  Ε, λοιπόν, δεν τα έχει δει τα ρεπορτάζ που έχεις βγάλει εσύ από 
δω  ή  τα  τόσα  δημοσιεύματα  δεν  τα  έχει  δει;  Είναι  δυνατόν  να  μην  γνωρίζει  ο 
πρόεδρος  του  ΠΑ.ΣΟ.Κ.,  τι  ακριβώς  συμβαίνει  σε  σχέση  με  τον  κύριο 
Τσοχατζόπουλο! Δεν το πιστεύω κι αν δεν το γνωρίζει, τότε σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορώ να το δεχθώ ότι είναι αφελής αυτός ο πρωθυπουργός και δεν γνωρίζει,  ας 
πούμε  έτσι,  τι  του  γίνεται.  Γιατί  για  αφέλεια  θα  μιλάμε.  Άρα  στην  προκειμένη 
περίπτωση σίγουρα γνωρίζει και στην προκειμένη περίπτωση σίγουρα δεν θέλει, δεν 
θέλει να αγγίξει το κεφάλι του κυρίου Τσοχατζόπουλου.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Να του σφίξει τα λουριά, καλείται τώρα.
Παπαγιάννης:  [ζητώντας συγγνώμη από το κοινό επειδή βήχει] Δεν θέλει, δεν θέλει.
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Τάνια  Ιακωβίδου:  Και  το  ερώτημα  είναι,  γιατί  δεν  θέλει  να  αγγίξει  τον  κύριο 
Τσοχατζόπουλο.
Παπαγιάννης:  Δεν πειράζει, θα πάρει το μήνυμα και την άλλη Πέμπτη. Θα στείλω 
το μήνυμα στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, στον κύριο Οικονόμου, τον οποίο 
σέβομαι και θεωρώ ότι είναι ένα αξιόλογο στέλεχος, από τους καλύτερους αρχηγούς, 
που  είχε  ποτέ  η  ΕΛ.ΑΣ.  τα  τελευταία  χρόνια,  και  να  του  πω,  κύριε  Λευτέρη 
Οικονόμου,  μην  διανοηθείτε  να  απαγορεύσετε  μια  ειρηνική  διαδήλωση  χιλιάδων 
πολιτών  έξω  από  το  σπίτι  του  κυρίου  Σημίτη,  κύριε  Κολλάτε,  που  δεν  θα 
δημιουργήσουν ούτε ένα πρόβλημα.
Κολλάτος: Σίγουρο αυτό.
Παπαγιάννης:  Εκτός κι αν η αστυνομία απαγορεύει - σας το λέω γιατί έχω ήδη πάρει 
μηνύματα  από  το  απόγευμα  και  μετά-  εκτός  κι  αν  απαγορεύουν  την  ελεύθερη 
έκφραση των πολιτών.
Κολλάτος: Μες στο δρόμο να περπατήσουν;
Παπαγιάννης:  Δεν ξέρω, το λέω, ξέρω, τι λέω εγώ. Είδατε σήμερα, τι έγινε. Εσείς τι  
λέτε, κύριε Μουστακάτε; Είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση του κόσμου;
Δημήτρης Μουστακάτος (Δικηγόρος-Υποψήφιος πρόεδρος Δ.Σ.Α.):  Η αγανάκτηση 
του κόσμου είναι απολύτως δικαιολογημένη διότι το σύστημα το πολιτικό δεν έχει 
λάβει τα μηνύματα και αντί να προχωρήσει σε μια θεσμική ανανέωση, κινδυνεύουμε 
να οδηγηθούμε σε μια θεσμική εκτροπή. Εάν δεν γίνει αλλαγή στον τρόπο έκφρασης 
πολιτικής  κι  αν δεν καταλάβουν ότι  ο  ελληνικός  λαός  βρίσκεται  σήμερα σε όρια 
απόγνωσης, αυτό θα οδηγήσει σε λαϊκιστικά ξεσπάσματα και το πολιτικό σύστημα θα 
είναι αδύνατον να διαχειριστεί την κρίση.
Παπαγιάννης:  Η συμπεριφορά των ανθρώπων που ήταν σήμερα, που πήγαν σήμερα 
έξω από το σπίτι του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου, σας το λέω, ήταν υποδειγματική. 
Δεν ενόχλησε κανείς κανέναν.
Κολλάτος: Φάνηκε.
Παπαγιάννης:  Ήταν  υποδειγματική.  Το  τι  έλεγε  καθένας,  το  τι  εκστόμιζε  ως 
σύνθημα, κάτι το οποίο δεν το ‘ξερα εγώ, δεν ήμουνα εκείνη τη στιγμή εκεί, ήρθα 
στις  τέσσερις  και  δέκα  και  τέταρτο,  αφορά  τον  εαυτό  του,  εκτός,  αν  θέλουν  να 
κάνουν λογοκρισία. Ας απευθυνθεί στους πολίτες ο κύριος Άκης Τσοχατζόπουλος κι 
ας  τους  καταθέσει  μήνυση  κι  αγωγή,  όπως  έκανε  εις  βάρος  μου,  που  ζητάει 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ από εμένα και πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ από το κανάλι, 
επειδή, άκουσον, άκουσον, τολμήσαμε να πούμε, αυτό που αποκαλύφθηκε μετά. ¨ότι 
έχει σχέση με το σπίτι της Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Τάνια  Ιακωβίδου:  Είναι  δημοκρατικό  δικαίωμα  του  καθενός  να  μπορεί  να 
διαμαρτύρεται δημόσια.
Κολλάτος: Υπήρχε όμως οργή, υπήρχε θυμός.
 Παπαγιάννης:  Πολύ θυμός.
Τάνια Ιακωβίδου:  Να δείχνει το πώς ακριβώς αισθάνεται για τα πεπραγμένα αυτή τη 
στιγμή στην Ελλάδα, έτσι;
Παπαγιάννης:  Αγανάκτηση.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Κίνημα αγανάκτησης, κίνημα αγανακτισμένων ανθρώπων.
Τάνια Ιακωβίδου:  Κίνημα αγανακτισμένων πολιτών.
Κολλάτος: Και δεν έφευγε ο κόσμος μετά.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Έτσι ξεκίνησαν τα…
Παπαγιάννης:  Α,  δεν  το  ξέρεις  το  άλλο,  Αντώνη.  Έκανα  ό,τι  μπορούσα,  ό,τι 
μπορούσα,  με  παρακάλεσε  ο επικεφαλής  της,  ε,  των αστυνομικών  δυνάμεων που 
ήταν εκεί να αποχωρήσουν ειρηνικά…
Κολλάτος: Και δεν φεύγανε.
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Παπαγιάννης:  Και δεν φεύγανε. Και τους παρακαλούσα, πάμε τώρα να διαλυθούμε, 
μισή  ώρα  συλλαλητηρίου,  συγκέντρωσης  φωνών  ήταν  αρκετό,  δεν  χρειάζεται 
παραπάνω,  για  να  μην  καταντήσουμε  και  γραφικοί.  Και  δεν  φεύγανε!  Ήταν 
αγανακτισμένοι οι άνθρωποι.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Κάπως έτσι ξεκίνησαν…
Παπαγιάννης:  Δεν φεύγανε, κύριε Παπαγιάννη!
Αντώνης Μυλωνάκης:  Τα κινήματα των αγανακτισμένων ανθρώπων και από την 
Τρίπολη, και απ’ τη Λιβύη και απ’ την Υεμένη και από όλες τις χώρες…
Παπαγιάννης:  Θα γίνει της Αιγύπτου. Αν δεν μπουν, αγαπητέ μου Αντώνη, κάποιοι 
στη  φυλακή,  δεν  λέω να  μπουν  οι  έντιμοι  πολιτικοί-που είναι  αρκετοί  οι  έντιμοι 
πολιτικοί και στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και στην Αριστερά και 
στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό- αν δεν μπουν φυλακή κι αν δεν φέρουν τα λεφτά 
πίσω, το κίνημα αγανάκτησης κι οργής θα διογκώνεται μέρα με τη μέρα. Και θα γίνει 
στο τέλος της Αιγύπτου.
Αντώνης Μυλωνάκης:  Έτσι. Ακριβώς έτσι, όπως τα είπες.
Παπαγιάννης:  Δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγουμε αυτό ή της Λιβύης.
Τάνια Ιακωβίδου:  Πάντως εγώ αυτό που βλέπω…
Αντώνης Μυλωνάκης:  Εκτός, αν δεν κυκλοφορούμε στο δρόμο.
Τάνια Ιακωβίδου:  …δεν μπορώ να αντιληφτώ και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι 
γιατί εφόσον καταγράφεται σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα και ειδικά στο εξοπλιστικά 
προγράμματα υπάρχει ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που είναι διαρκές το έγκλημα, 
έτσι δεν είναι, γιατί δεν πάμε σε μία λογική να το εφαρμόσουμε αυτό στην πράξη, 
δηλαδή, εφόσον προκύπτει το συγκεκριμένο αδίκημα και να πάμε σε δήμευση των 
περιουσιακών στοιχείων των πολιτικών προσώπων που έχουν εμπλακεί μα τον άλφα 
ή βήτα τρόπο σ’ αυτά τα μεγάλα σκάνδαλα.
Παπαγιάννης:  Αυτό ακριβώς. Και να πάμε σε άμεση…
Τάνια Ιακωβίδου:  Δεν το αντιλαμβάνομαι, γιατί δεν γίνεται αυτό.
Παπαγιάννης:  Να πάμε και σε ποινικές διώξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Τάνια Ιακωβίδου:  Το επιχείρημα, ποιο είναι από πλευράς δικαστικών αρχών στην 
προκειμένη περίπτωση και δεν προχωρούν άμεσα τις διαδικασίες;
Παπαγιάννης:  Υπάρχει κάποιος δικαστής που φοβάται, Τάνια μου;
Τάνια Ιακωβίδου:  Δεν ξέρω! Δεν ξέρω!
Παπαγιάννης:  Να ασκήσει ποινικές διώξεις…
Τάνια Ιακωβίδου:  Δεν ξέρω!
Παπαγιάννης:  …με το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος…
Τάνια Ιακωβίδου:  Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω!
Παπαγιάννης:  …που είναι διαρκές και δεν παραγράφεται;
Τάνια Ιακωβίδου:  Δεν το γνωρίζω!
Κολλάτος: Τα δυο μεγάλα κόμματα…
Τάνια  Ιακωβίδου:  Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα,  βλέπω ότι  όσον αφορά τα 
φυσικά πρόσωπα έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες, στα πολιτικά καθόλου.
Παπαγιάννης:  Μα έχετε ακούσει τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ να κάνει κάτι; Δηλαδή 
αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι το εξής, κύριε Κολλάτε. Έχετε ακούσει 
τη  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  πέρα  από  μία  ανακοίνωση  που  εξέδωσε  ο  κύριος 
Μιχελάκης, να ασχολείται με τον κύριο Τσοχατζόπουλο;
Κολλάτος: Όχι.
Παπαγιάννης:  Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Η δε δήλωση του κυρίου Μιχελάκη 
έπαιξε σε ένα μονόστηλο πάνω από τα φαρμακεία, πριν από περίπου πέντε-έξη μέρες, 
όταν η «REAL NEWS» του κυρίου Χατζηνικολάου παρουσίασε επιπλέον στοιχεία 
πολύ σημαντικά που εμπλέκουν το δεξί του χέρι με μίζες ενός εκατομμυρίου ευρώ.
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Τάνια Ιακωβίδου:  Πάντως στη διαδικασία της κάθαρσης οφείλει…
Παπαγιάννης:  Τι κάνει η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δηλαδή; 
Κολλάτος: Τον καλύπτει.
Παπαγιάννης:  Τον καλύπτει διά της σιωπής της.
Η συζήτηση συνεχίζεται  περί  ευθύνης της  κυβέρνησης για το νομοθετικό  έργο περί  
ευθύνης  υπουργών  καθώς  επίσης  και  αναφορικά  με  τους  δημοσιογράφους  
παπαγαλάκια, εναντίον των οποίων αναμένεται πως στο μέλλον θα στραφεί το κίνημα  
των αγανακτισμένων πολιτικών. Η εκπομπή προχωρά με άλλα θέματα.
Στο χρονικό σημείο 22:52:38 (σύμφωνα με τη χρονική ένδειξη του ίδιου του καναλιού  
στο  πάνω αριστερό μέρος  της  οθόνης)  στην  ενότητα  της  εκπομπής  «Η ΩΡΑ ΤΩΝ  
ΤΗΛΕΘΕΑΤΩΝ» μια τηλεθεάτρια αναφέρεται στα τεκταινόμενα της συγκέντρωσης έξω  
από το σπίτι του κυρίου Τσοχατζόπουλου.
Παπαγιάννης:  Πάμε  να  ακούσουμε  τηλεθεατές,  πάμε  να  ακούσουμε  την  κυρία 
Μαυρίκου. Καλησπέρα, κυρία Μαυρίκου.
Μαυρίκου:  Καλησπέρα, κύριε Παπαγιάννη.
Παπαγιάννης:  Καλησπέρα σας.
Μαυρίκου:  Συγχαρητήρια και το ευχαριστηθήκαμε σήμερα μαζί σας μια χαρά.
Παπαγιάννης:  Ήσασταν και εσείς;
Μαυρίκου:  Μας τα χάλασε η βροχή μόνο και η σημαία του Τσοχατζόπουλου. Εγώ 
δεν μπορούσα να τη βλέπω να κυματίζει, πώς να το κάνουμε δηλαδή αυτό το πράγμα! 
Μου  προκαλούσε  αηδία,  εμετό.  Η  βλαχάρα  απ’  τη  Μαλεσίνα  μου  έχει  μια  βίλα 
δισεκατομμυρίων. Δεν ξέρει πού να βάλει, πού να απλώσει τα πόδια της! Κι αυτή κι ο 
Τσοχατζόπουλος. Ένα αυτό. Δεν θα ‘ρχόταν μόνο, δεν θα ‘ρχόταν χίλια πεντακόσια 
άτομα. Πέντε χιλιάδες άτομα, αλλά να σας πω, τι πάθαμε την προηγούμενη ημέρα με 
το συλλαλητήριο. 
Η τηλεθεάτρια αναφέρεται ακολούθως στην απειλητική στάση των αστυνομικών στις  
πορείες  απέναντι  σε  μεγάλους  ανθρώπους  κι  εκφράζει  τους  φόβους  της  για  
προβοκάτσια εναντίον του κινήματος αγανάκτησης πολιτών. Ο κύριος Παπαγιάννης  
επισημαίνει πως χρειάζεται προσοχή για να μην δίνονται δικαιώματα για προβοκάτσια.  
Ακολουθούν  άλλοι  τηλεθεατές  και  στο  χρονικό  σημείο  23:03:29  (σύμφωνα  με  τη  
χρονική ένδειξη του ίδιου του καναλιού στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης) γίνεται  
και  πάλι  αναφορά  στο  θέμα  της  συγκέντρωσης  έξω  από  το  σπίτι  του  κυρίου  
Τσοχατζόπουλου.
Παπαγιάννης:  Τώρα πάμε να πάρουμε μια γεύση από αυτά που γίναν σήμερα το 
μεσημέρι  από  αγανακτισμένο  κόσμο,  πολίτες,  πολίτες  της  διπλανής  πόρτας,  ούτε 
τραμπούκους ούτε κουκουλοφόρους ούτε ακραία πολιτικά και άλλου είδους στοιχεία, 
από ανθρώπους κάποιας ηλικίας-υπήρχαν και νέοι άνθρωποι-μόνοι τους αποφάσισαν 
να πάνε να διαμαρτυρηθούν,  γιατί  νομίζετε;  Επειδή το ‘πα εγώ;  Επειδή το ‘πε ο 
Κολλάτος; Όχι, βέβαια. Τι είμαστε πνευματικοί, πολιτικοί ταγοί εμείς; Επειδή βρήκαν 
ευκαιρία οι άνθρωποι αυτοί να κάνουν κάτι που δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι 
τους. Αυτό είναι το έναυσμα που πρέπει να δώσουμε εμείς. Να πάνε όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι μόνοι τους,  ώστε να υπάρχει όλη αυτή η κάλυψη η δημοσιογραφική,  η 
επικοινωνιακή  κι  οποιαδήποτε  άλλη,  η  σατιρική  του  κυρίου  Κολλάτου  για  να 
φωνάξουν και να βγάλουν τα απωθημένα τους γιατί παιδιά μας φάγατε πολλά λεφτά. 
Για πάρτε μια γεύση!
Προβάλλεται βίντεο της εν λόγω συγκέντρωσης. Το πλήθος παρουσιάζεται σε πρώτο  
πλάνο να αναφωνεί: «Κλέφτη!», «Κλέφτη!» ενώ η λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης  
αναγράφει:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ 
ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Κι ακολούθως: ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΓΝΟΗΣΑΝ ΤΗ
ΒΡΟΧΗ ΚΙ ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΚΗ
Αμέσως μετά πέφτει το ντιζεράκι που αποτελεί κάλεσμα του κοινού για συγκέντρωση  
διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του τέως πρωθυπουργού, κυρίου Σημίτη και η εκπομπή  
προχωρά σε  άλλα  θέματα.  Στο  χρονικό  σημείο1:14:32  (ένδειξη  μετρήσεως  DVD)ο 
κύριος Παπαγιάννης παρουσιάζει αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας των πολιτών ως μορφή  
αντιπολίτευσης και δίνει μαθήματα αντιπολίτευσης στον κύριο Σαμαρά.. Η κυρίαρχη  
λεζάντα που συνοδεύει τα λεγόμενά του εμφανίζεται ως εξής:
1500 ΑΤΟΜΑ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ ΕΞΩ ΑΠΟ 
ΤΟ «ΜΕΓΑΡΟ» ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Παπαγιάννης:  Τώρα  σήμερα  ένας  φίλος  μου  με  πήρε  το  απόγευμα,  αργά  το 
απόγευμα, επειδή είδε από τα  blogs δημοσιοποιημένα βίντεο από αυτά που έγιναν 
σήμερα έξω από το σπίτι του κυρίου Άκη Τσοχατζόπουλου –που επαναλαμβάνω οι 
περισσότεροι δεν ήρθαν γιατί νόμιζαν ότι κάνουμε πλάκα, μια φορά το είπαμε την 
προηγούμενη,  πριν  από  δυο  μέρες  ήταν  την  προηγούμενη  Τρίτη  και  χθες  είχαμε 
απεργία, δεν το επαναλάβαμε. Μου λέει, ρε συ Γιάννη, μου λέει, συνάδελφε, παλιό 
εκσυγχρονιστικό παπαγαλάκι, μήπως έτσι στοχοποιούμε πολιτικούς. Μα του λέω, εσύ 
ρε μεγάλε, γράφεις σε μια από τις μεγαλύτερης κυκλοφορίας εφημερίδες κάθε μέρα 
για κάθαρση, για κάθαρση και για κάθαρση. Η κάθαρση δεν έχει ονοματεπώνυμο; 
Ναι,  αλλά μήπως δεν πρέπει  να στοχοποιούμε τους πολιτικούς.  Όχι,  πολύ μεγάλο 
λάθος. Τους πολιτικούς που έχουν φέρει τη χώρα, την πατρίδα σ’ αυτό το σημείο, σε 
αυτό το άθλιο σημείο, θα πρέπει, όχι απλά να τους στοχοποιούμε, βάλτε τη λέξη σε 
εισαγωγικά,  να  τους  φωτογραφίζουμε  και  να  ξέρουμε  σε  ποιον  διαμαρτυρόμεθα. 
Διαφορετικά τι νόημα έχει η επιταγή κάθαρση εδώ και τώρα! Κύριε Σαμαρά, έτσι 
γίνεται η αντιπολίτευση, κύριε Σαμαρά. Θα σας κάνουμε εμείς, θα σας παραδώσουμε 
εμείς  μαθήματα  αντιπολίτευσης,  πώς  γίνεται  η  αντιπολίτευση.  Έτσι  γίνεται  η 
αντιπολίτευση.  Δεν  γίνεται  με  μονόστηλα  και  με  ανακοινώσεις  που  δεν  διαβάζει 
κανείς διότι πλέον οι εφημερίδες, τουλάχιστον οι καθημερινές έχουν φθάσει σε ένα 
επίπεδο πολύ χαμηλό και πουλάνε πέντε-έξη χιλιάδες φύλλα κάθε μέρα. Έτσι γίνεται 
η αντιπολίτευση. Έτσι δεν γίνεται η αντιπολίτευση, κύριε Κολλάτε;
Κολλάτος: Εγώ συμφωνώ ασφαλώς, γιατί δίνεις τη δυνατότητα στον πολίτη να πει 
παρόν.
Παπαγιάννης:  Ακριβώς. Και τι αντιπολίτευση! Να μαζεύεις κόσμο από όλους τους 
πολιτικούς χώρους, από όλες τις κοινωνικές ομάδες, να μην σε συνδέει δηλαδή με τον 
κόσμο αυτό το συμφέρον, ο διορισμός της κόρης και του γιου σου, το ιδεολογικό ή 
κομματικό  λάβαρο  του  κάθε  κόμματος.  Στοχοποίηση  λοιπόν,  όπως  οι  πολιτικοί 
στοχοποιούν τον πολίτη. Συμφωνούμε;
Κολλάτος: Ασφαλώς.  Είδατε  τι  ατμόσφαιρα φιλίας  υπήρχε;  Είναι  σαν  να  ‘μαστε 
φίλοι όλοι, γίναμε φίλοι γρήγορα, που δεν γνωριζόμασταν. Ήταν εκπληκτικό αυτό.
Παπαγιάννης:  Για να δούμε, θυμάστε τα συνθήματα που είπαν. Ναι, τα ‘χει βάλει 
στο βίντεο η Νατάσσα. Να το ξαναδούμε προς το τέλος;
Κολλάτος: Ναι, είπαν πολύ ωραία πράγματα.
Παπαγιάννης:  Ωραία πράγματα, έτσι;
Κολλάτος: Οι γυναίκες ήταν πιο σκληρές.
Στο κάτω μέρος της οθόνης παρουσιάζονται μερικά από τα εν λόγω συνθήματα.
ΒΛΑΧΑΡΑ- ΒΛΑΧΑΡΑ
ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΛΑΡΑ
Παπαγιάννης:  Οι γυναίκες ήταν πιο σκληρές. Μου έκανε εντύπωση κι εμένα. Πιο 
σκληρές απ’ τους άντρες κι είχε πάρα πολλές γυναίκες.
Κολλάτος: Ναι, και σκληρές πολύ, Παναγιά μου!
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Παπαγιάννης:  Τι  ώρα  μαζευτήκατε  στην  είσοδο  του  κεντρικού  μουσείου  της 
Ακρόπολης;
Κολλάτος: Εγώ ήμουνα τρεις και τέταρτο.
Παπαγιάννης:  Υπήρξαν άνθρωποι που ήρθαν απ’ τη Γορτυνία.
Κολλάτος: Ναι, ένα νέο παιδάκι ήρθε πρώτο, το οποίο ήρθε από πολύ μακριά με τα 
πόδια.
Παπαγιάννης:  Σοβαρά;
Κολλάτος: Ναι, και συγκινήθηκα. ‘Ήταν νέο παιδί ξανθό και…
 Παπαγιάννης:  Α, τον είδα το νεαρό.
Κολλάτος: Ναι, ένας πολύ ωραίος…
Παπαγιάννης:  Ναι, εντάξει, είχαμε και μερικούς άνδρες της ασφάλειας τώρα εκεί 
μέσα!
Κολλάτος: Ο νεαρός δεν πρέπει να ήταν.
Παπαγιάννης:  Όχι, δεν λέω για το νεαρό. Κάποιους άλλους δεν τους είδατε που…
Κολλάτος: Ήταν τόσο η ατμόσφαιρα φιλική, τόσο ωραία η ατμόσφαιρα που δεν τη 
χάλασαν παραδείγματος χάριν, δεν τη χάλασαν.
Παπαγιάννης:  Όχι, δεν τη χάλασαν, απλώς παρακολουθούσανε.
Κολλάτος: Ήταν πολύ ωραία.
Η  εκπομπή  συνεχίζεται  με  άλλα  θέματα.  Στο  χρονικό  σημείο  [23:25:23]  
επαναπροβάλλεται το εν λόγω βίντεο της συγκέντρωσης έξω από το σπίτι του κυρίου  
Τσοχατζόπουλου  κατ’  απαίτηση  τηλεθεατών  σύμφωνα  με  δήλωση  του  κυρίου  
Παπαγιάννη.
Παπαγιάννης:  Λοιπόν  πάμε,  μας  το  ξαναζητήσανε  πάρα  πολλοί,  εκατοντάδες 
τηλεθεατές  στο  τηλεφωνικό  κέντρο,  να  ξαναδούμε  το  βίντεο  με  αυτά,  τα  οποία 
διαδραματίστηκαν  σήμερα  το  απόγευμα  έξω  από  το  σπίτι  του  τιτανο-τεράστιου 
μεγασοσιαλιστή Άκη Τσοχατζόπουλου. Παρακαλώ πολύ!
Εκφωνήτρια του βίντεο:  Διονυσίου Αρεοπαγίτου σήμερα τέσσερις  το απόγευμα. 
Εκατοντάδες  πολίτες  αποδέχθηκαν  το  κάλεσμα  του γνωστού σκηνοθέτη  Δημήτρη 
Κολλάτου και έδωσαν το παρόν έξω από το σπίτι  του σοσιαλιστή πολιτικού Άκη 
Τσοχατζόπουλου ή μάλλον σε ένα από τα σπίτια του κυρίου Τσοχατζόπουλου, ίσως 
αυτό που συζητήθηκε περισσότερο.
Ο κύριος Κολλάτος παρουσιάζεται με ντουντούκα να αναφωνεί: «… το βαθύ ΠΑΣΟΚ,  
το αληθινό ΠΑΣΟΚ.» και οι παρευρισκόμενοι τον καλούν: «Δώσε σύνθημα!». 
Κάποιοι άλλοι αναφωνούν: «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ματσωμένο, δυνατό!»
ΝΑΤΑΣΣΑ ΒΑΡΕΛΑ
Ρεπορτάζ
Εκφωνήτρια του βίντεο:  Εξαγριωμένοι απλοί άνθρωποι απαίτησαν με αυτήν τους 
την κίνηση να πληρώσει επιτέλους κάποιος για την τραγική οικονομική κατάσταση, 
στην οποία βρίσκεται σήμερα η χώρα μας. Οι Έλληνες διαμαρτύρονται κι απαιτούν 
να μάθουν πώς ένας συνταξιούχος απόμαχος πολιτικός έχει τόσο μεγάλο «έσχες», 
χωρίς να γνωρίζουν το « πόθεν». 
Εκφωνήτρια του βίντεο:  Πώς γίνεται να έχει στην κατοχή του αυτό το νεοκλασικό 
ακίνητο, που βρίσκεται σε έναν από τους ακριβότερους δρόμους της Ευρώπης και 
κοστίζει περισσότερο από 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ακίνητο, που κρυβόταν πίσω 
από μια off-shore, όπως και πολλά ακόμη.
Έντονα  επαναλαμβανόμενα  συνθήματα  του  τύπου:  «Κλέφτη!»,  «Κλέφτη!»,  και  
«Ντροπή  σου!»  ακούγονται  καθαρά  στο  εν  λόγω  βίντεο  της  συγκέντρωσης  και  η  
λεζάντα στο κάτω μέρος της οθόνης αλλάζει για άλλη μια φορά μορφή.
ΑΚΗ ΓΕΡΑ ΦΕΡΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ
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Εκφωνήτρια του βίντεο:  Οι διαμαρτυρόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με διμοιρίες των 
ΜΑΤ,  που  βρέθηκαν  εκεί  για  να  προστατέψουν  την  περιουσία  του  κυρίου 
Τσοχατζόπουλου.  Την  επικοινωνιακή  στήριξη  σε  αυτήν  την  προσπάθεια 
διαμαρτυρίας των πολιτών παρείχε ο δημοσιογράφος Γιάννης Παπαγιάννης και  το 
αποκαλυπτικό δελτίο.
Προβάλλονται  αποσπάσματα  της  εκπομπής  του  «Αποκαλυπτικού  Δελτίου»  της  22ης 

Φεβρουαρίου 2011, όπου έγινε και η πρόσκληση του κοινού.
Παπαγιάννης:  Πέμπτη τέσσερις η ώρα, όσοι από σας θέλετε, ελεύθερη διακίνηση 
ιδεών  και  συμπεριφοράς  έχουμε  στη  σύγχρονη  οικονομία  της  αγοράς,  Πέμπτη 
τέσσερις η ώρα, χωρίς να το καπελώνει κανείς, απλώς με χορηγό επικοινωνίας το 
«Αποκαλυπτικό δελτίο» και το EXTRA 3, μαζευόμαστε μαζί με τον κύριο Κολλάτο 
έξω από την κεντρική είσοδο, Πέμπτη μεθαύριο τέσσερις η ώρα, του νέου μουσείου 
Ακροπόλεως  και  οδεύουμε  με  τα  πόδια  ειρηνικά  εις  την  οικία  του  κυρίου  Άκη 
Τσοχατζόπουλου, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
Σπύρος  Καρατζαφέρης:  Θα  ‘ρθει  κι  ο  κύριος  Παπανδρέου,  που  είναι  της 
διαφάνειας!
Παπαγιάννης:  Μακάρι να ‘ρθει.
Σπύρος Καρατζαφέρης:  Επειδή είναι της διαφάνειας.
Παπαγιάννης:  Μεταξύ άλλων συνθημάτων που θα κυριαρχήσουν θα είναι:  «Άκη 
γερά, πάρ’ τους τα λεφτά!», ή φέρε πίσω τα λεφτά,  [όπως εισηγείται κάποιος από  
τους παρευρισκομένους], «Λαός, ΠΑΣΟΚ στην εξουσία!», ……»
Εκφωνήτρια  του  βίντεο:  Το  Γιάννη  Παπαγιάννη  υποδέχθηκε  θερμά  το 
συγκεντρωμένο πλήθος.
Και για του λόγου το αληθές παρουσιάζονται οι συγκεντρωμένοι να επευφημούν τον  
προσερχόμενο δημοσιογράφο, ζητωκραυγάζοντας: «Παπαγιάννης! Παπαγιάννης!» και  
ακολούθως οι διαμαρτυρίες του κοινού να κλιμακώνονται με δηλώσεις του τύπου: «Θα  
φάνε ξύλο! Θα φάνε ξύλο!» Ο κύριος Παπαγιάννης επιδίδεται μαζί με το υπόλοιπο  
κοινό στην επαναληπτική και ρυθμική αναφώνηση χαρακτηρισμών, όπως: «Κλέφτες!  
Κλέφτες!» 
Εκφωνήτρια του βίντεο:  Η πολυτελής ζωή κάποιων πολιτικών μέσα σε δύσκολες 
εποχές  ακόμα  και  ισχυρούς  επιχειρηματίες  εξοργίζει,  πόσο  μάλλον  τους  απλούς 
πολίτες  που δεν μπορούν πλέον να ζήσουν ανθρώπινα.  Ο Δημήτρης Κολλάτος,  ο 
Γιάννης  Παπαγιάννης  και  όσοι  πιστοί  έδωσαν  το  επόμενο  ραντεβού  τους  την 
ερχόμενη Πέμπτη στην οδό Αναγνωστοπούλου στις 4 το απόγευμα μπροστά από το 
σπίτι του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη.
Πέφτει ακολούθως το ντιζεράκι που αποτελεί  κάλεσμα του κοινού για συγκέντρωση  
διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του τέως πρωθυπουργού, κυρίου Σημίτη και η εκπομπή  
μετά την αποφώνηση από τον κύριο Παπαγιάννη φθάνει στο τέλος της. 
 
Τo ΕΣΡ με την υπ’ αριθμ. 105/15.3.2011 απόφασή του έχει επιβάλει στον τηλεοπτικό 
σταθμό για την δεύτερη των ως άνω εκπομπών της 24.2.2011 τη διοικητική κύρωση 
του προστίμου των 80.000 ευρώ. Είναι αληθές ότι στο αιτιολογικό της αποφάσεως 
αναφέρεται μόνο η συγκέντρωση έξω από το σπίτι του τέως πρωθυπουργού Κώστα 
Σημίτη  και  όχι  η  συγκέντρωση  έξω  από  το  σπίτι  του  τέως  Υπουργού  Άκη 
Τσοχατζόπουλου. Όμως παρά ταύτα, η διοικητική κύρωση έχει επιβληθεί για την όλη 
εκπομπή της 24.2.2011 και τη δι’ αυτής γενομένη προβολή εμπρηστικών μηνυμάτων 
και προτροπή συμμετοχής του κοινού σε ταραχές και  άλλες παράνομες  ενέργειες. 
Εντεύθεν παρά την παράλειψη της αναφοράς στο αιτιολογικό του ονόματος του τέως 
Υπουργού  δεν  δικαιολογείται  επιβολή  νέας  διοικητικής  κυρώσεως  για  την  ίδια 
εκπομπή. Προηγήθηκε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού κατά την 22.2.2011 κατά 
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την  οποία  έγινε  συζήτηση,  μεταξύ  του  τηλεπαρουσιαστή  και  του  Δημητρίου 
Κολλάτου, περί συγκεντρώσεως διαμαρτυρίας έξω από την οικία του τέως Υπουργού. 
Είναι αληθές ότι την πρωτοβουλία της συγκεντρώσεως είχε ο Δημήτριος Κολλάτος, 
πλην όμως ο τηλεπαρουσιαστής απεύθυνε και  ο ίδιος έκκληση προς το κοινό για 
συμμετοχή στην εν λόγω διαμαρτυρία. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι κατ’ επανάληψη 
προβλήθηκε  ο  υπότιτλος:  «ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ,  ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ, ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΟΥ 
ΑΚΗ».  Αναμφιβόλως  πρόκειται  περί  προβολής  εμπρηστικών  συνθημάτων  και 
προτροπής του κοινού για συμμετοχή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την 
οικία του τέως Υπουργού, με κίνδυνο ταραχών. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται 
όπως  επιβληθεί  στον  τηλεοπτικό  σταθμό  η  διοικητική  κύρωση  της  συστάσεως. 
Μειοψήφησε  το  μέλος  Εύη  Δεμίρη  κατά  την  οποία  θα  έπρεπε  να  επιβληθεί  η 
διοικητική κύρωση του προστίμου των 80.000 ευρώ. Επίσης μειοψήφησαν τα μέλη 
Κωνσταντίνος Αποστολάς και Γεώργιος Στεφανάκης κατά τους οποίους η υπόθεση 
θα έπρεπε να τεθεί στο αρχείο.   

Για τους λόγους αυτούς
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

Επιβάλλει  στην  εταιρεία με  την  επωνυμία ΕΞΤΡΑ  ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθμού EXTRA 
CHANNEL-3, τη διοικητική κύρωση της συστάσεως όπως μη προβάλλει εμπρηστικά 
συνθήματα   και  μη  προτρέπει  το  κοινό  προς  συμμετοχή  σε  ταραχές  ή  άλλες 
παράνομες ενέργειες, με απειλή επιβολής αυστηροτέρων κυρώσεων.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε  την  20η Ιουνίου  2011,  καθαρογράφτηκε  και 
δημοσιεύθηκε κατά την 7η Ιουλίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.          

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
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