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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Μαΐου 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, Κωνσταντίνος Τσουράκης.   
Απών  ο Νέστορας Κουράκης. 

 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

 
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από τον τηλεοπτικό σταθµό MEGA CHANNEL - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ 
Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 17η Απριλίου 2007. 
 
3.  Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψιν: 
 
Ι.  Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους, ο οποίος έχει σκοπό τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει 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 ενώ εξάλλου κατά το άρθρο 
9 παραγρ. 1 του Συντάγµατος, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι 
απαραβίαστη. 
 
II. Τo άρθρo 5 παραγρ. 1 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής ακριβής και όσον το δυνατόν πλήρης ενώ εξάλλου 
τα γεγονότα  πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης, ώστε να µη 
δηµιουργούν σύγχυση.   
 
III. Το άρθρο 11 παρ. 4 του Π.∆/τος 77/2003, κατά το οποίο δεν δηµοσιοποιούνται 
έγγραφα ή άλλα στοιχεία που γίνονται γνωστά στις αρµόδιες αρχές, κατά το στάδιο 
της προκαταρκτικής εξέτασης, της έκτακτης προανάκρισης και γενικότερα της 
προανακριτικής διαδικασίας. 
 
IV. Το άρθρο 13 παρ. 3 του Π.∆/τος 77/2003 κατά το οποίο η δηµοσιογραφική 
έρευνα δεν πρέπει να υποκαθιστά τις ανακριτικές αρχές. 
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V. 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 ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL και του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από DVD κεντρικών δελτίων ειδήσεων  του 
σταθµού, προέκυψαν τα ακόλουθα:  
 
Α. Κατά την διάρκεια του εντρικού δελτίου ειδήσεων, που µεταδόθηκε την Κυριακή 
11 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 20:00 – 21:00, προβλήθηκαν τα εξής:  
Μεταδίδεται ρεπορτάζ µε τίτλο ΟΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ 
Πλάνο της πόρτας του διαµερίσµατος έξω από το οποίο βρέθηκε ο κ. Ιωάννης 
Βαρθολοµαίος. 
Εκφωνήτρια: Πως περιγράφει τη σκηνή η 48χρονη στην αστυνοµία; (η ένδειξη στο 
κάτω µέρος της οθόνης είναι: ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ – ΠΩΣ Ο 
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕ ΤΟ ∆ΡΑΣΤΗ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ) 
Με φόντο το µαύρο περίγραµµα γυναικείας σιλουέτας από την αριστερή πλευρά και 
πλάνο από την πόρτα του διαµερίσµατος έξω από το οποίο βρέθηκε ο κ. Ιωάννης 
Βαρθολοµαίος από τη δεξιά, προβάλλονται τα ακόλουθα ενώ ταυτόχρονα 
εκφωνούνται από τη δηµοσιογράφο. Η ένδειξη µε κόκκινη γραµµατοσειρά στο πάνω 
µέρος της οθόνης είναι Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ. 
«Άκουσε φασαρία και φωνές, είδε από το µατάκι της πόρτας ότι οι δύο άντρες είχαν 
πιαστεί στα χέρια. Μόνο όταν έφυγε ο δράστης, άνοιξε την πόρτα γιατί φοβόταν ότι 
θα της επιτεθεί». 
Εκφωνήτρια: Στο συνήγορό του ο δράστης υποστήριξε ωστόσο ότι η σύζυγος του 
άνοιξε τελικά την πόρτα και προσπάθησε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. (πλάνο 
από την προσαγωγή του κατηγορουµένου, το πρόσωπο του οποίου καλύπτεται µε 
µωσαϊκό)  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ – ΟΙ 
ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ Η ΜΟΙΡΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ      
Με φόντο πλάνα της εξώπορτας και του εσωτερικού της πολυκατοικίας στην οποία 
βρέθηκε ο κ. Βαρθολοµαίος από την αριστερή πλευρά και πλάνο από τον 
κατηγορούµενο µε µωσαϊκό στο πρόσωπό του από τη δεξιά, προβάλλονται τα 
ακόλουθα ενώ ταυτόχρονα εκφωνούνται από το δηµοσιογράφο. Η ένδειξη µε κόκκινη 
γραµµατοσειρά στο πάνω µέρος της οθόνης είναι Η ΑΝΤΙΦΑΣΗ. 
Εκφωνητής: Χτύπησε δύο φορές το κουδούνι. Τη δεύτερη φορά βγήκε η σύζυγος και 
προσπάθησαν να τον συνεφέρουν βάζοντας µια πετσέτα κάτω από το κεφάλι.  
 
Β. Κατά τη διάρκεια του εντρικού δελτίο ειδήσεων, που µεταδόθηκε τη ∆ευτέρα 12 
Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 20:00 – 21:00, προβλήθηκαν τα εξής: 
Προβάλλεται µέρος των λεγοµένων του κατηγορουµένου ως εξής:    
«Έβλεπε στον αναλυτικό λογαριασµό του κινητού ότι σε περιόδους που έλειπε από το 
σπίτι αντάλλασσε γραπτά µηνύµατα αργά το βράδυ».  
Στη συνέχεια, παρακολουθούµε συζήτηση στο στούντιο. Η οθόνη χωρίζεται σε έξι 
παράθυρα. Επάνω εµφανίζονται ο κ. Πρετεντέρης, η παρουσιάστρια του δελτίου κ. 
Τρέµη και ο κ. Τσίµας και στα κάτω ο κ. Σόµπολος, πλάνο από την προσαγωγή του 
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κατηγορουµένου, το πρόσωπο του οποίου καλύπτεται µε µωσαϊκό και ο κ. Γκαιντές, 
σε απευθείας σύνδεση από τη ΓΑ∆Α.  
Οι ενδείξεις στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΑΛΛΑ ΛΕΕΙ Ο ∆ΡΑΣΤΗΣ – ΑΛΛΑ 
ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΣΥΖΥΓΟΣ, ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  
Καταγράφουµε τα εξής:  
Β. Γκαϊντές: Όλγα, οι αστυνοµικοί της Ασφάλειας, οι οποίοι έχουν εξετάσει τόσο το 
δράστη όσο και τη σύζυγο του, πιστεύουν ότι δεν έχουν πει -τουλάχιστον όλη- την 
αλήθεια. Αντίφαση πρώτη λοιπόν. Σύµφωνα µε την κατάθεση της 48χρονης, ο 
διάλογος ανάµεσα στο θύµα και το δράστη ήταν ο εξής, όπως τουλάχιστον τον 
άκουσε όταν βρισκόταν µέσα στο διαµέρισµα. Του είπε, λοιπόν, ο Βαρθολοµαίος: 
Κύριε, δεν σας ξέρω. Γιατί µου επιτίθεστε; Και τότε ο δράστης του είπε: Τι θες εδώ; 
Τι κάνεις εδώ Βαρθολοµαίε; Αυτά είπε η γυναίκα ότι άκουσε µέσα από το 
διαµέρισµα, µέσα από το σπίτι των γονιών της. Αντίθετα ο δράστης είπε, ότι του 
έκλεισε το δρόµο και του είπε µε ήρεµο τρόπο, µε πολιτισµένο τρόπο, του λέει: Πάµε 
στο διαµέρισµα που βρίσκεται η γυναίκα µου, να συζητήσουµε, να λύσουµε το θέµα. 
Και τότε, λέει, ο Γιάννης Βαρθολοµαίος του είπε υποτιµητικά: Άσε ρε, τον έσπρωξε 
για να περάσει και έφυγε και αυτό ήταν κάτι το οποίο τον θόλωσε. Είναι, λοιπόν, µία 
βασική αντίφαση. Αντίφαση δεύτερη. Ο δράστης είπε, ότι αφού χτύπησε µε τα χέρια 
τον Γιάννη Βαρθολοµαίο, στη συνέχεια χτύπησε µία φορά το κουδούνι της γυναίκας 
του, δεν απάντησε, βγήκε από την πολυκατοικία, ξαναχτύπησε το κουδούνι, άνοιξε η 
γυναίκα του, προσπάθησαν και οι δύο µαζί να τον συνεφέρουν… Μάλιστα είπε 
προφορικά στους αστυνοµικούς, ότι κάποια στιγµή βγήκε στο µπαλκόνι του σπιτιού 
για να καλέσει βοήθεια, δεν τα κατάφερε γιατί ήταν κλειστή η πόρτα. Από την άλλη, 
η 48χρονη λέει, ότι δεν άνοιξε ποτέ την πόρτα. Στο µατάκι της πόρτας κοιτούσε… 
Ό. Τρέµη: Από εκεί παρακολούθησε τη σκηνή. Έτσι λέει τουλάχιστον. 
Β. Γκαϊντές: Ακριβώς. Και άνοιξε την πόρτα όταν πλέον είχαν τελειώσει όλα. Όταν 
δηλαδή είχε φύγει ο σύζυγος της. Είναι δύο σηµαντικές αντιφάσεις που φαίνεται ότι 
έχουν κρύψει πράγµατα.    
Γ. Πρετεντέρης: Ένα δεύτερο είναι ότι από µία µεριά έχουµε µια γυναίκα να λέει ότι 
είχαµε µια οικογένεια -στην κατάθεση της- µε προβλήµατα, που µε ζήλευε, µε 
κυνηγούσε κλπ. ενώ στη δική του κατάθεση παρουσιάζει µια χαρά οικογένεια, µόνο 
που προέκυψε το πρόβληµα µε τον Βαρθολοµαίο κλπ. Θέλω να πω υπάρχουνε και 
αντιφάσεις και κενά στις δύο καταθέσεις των δύο πρωταγωνιστών αυτής της 
ιστορίας.  
Π. Σόµπολος: Οι αστυνοµικοί, Όλγα, πιστεύουν περισσότερο την 48χρονη και 
λιγότερο τον δράστη, γιατί ο δράστης µπορούµε να πούµε, ότι πήρε οδηγίες από το 
δικηγόρο του, από τους δικηγόρους του, ενώ η 48χρονη είπε αυτά που νόµιζε ότι 
έπρεπε να πει και παρακολουθούσε από το διαµέρισµα.          
 
Γ. Κατά την διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, που µεταδόθηκε την Τετάρτη  
14 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 20:00 – 21:00, προβλήθηκαν τα εξής: 
1ο απόσπασµα:  
Μεταδίδεται ρεπορτάζ, στο οποίο παρουσιάζονται τα ευρήµατα της εκθέσεως 
αυτοψίας ως εξής:  
Εκφωνήτρια: Οι αστυνοµικοί έστειλαν στα εγκληµατολογικά εργαστήρια για 
εξέταση, δείγµα από όλες τις κηλίδες αίµατος που είχαν βρεθεί στο πλατύσκαλο του 
πρώτου ορόφου, όπου έπεσε νεκρός ο Γιάννη Βαρθολοµαίος.  Σήµερα οι αξιωµατικοί 
της Ασφάλειας ενηµερώθηκαν, ότι µία από τις κηλίδες ανήκει στο δράστη. Έτσι, τα 
ερωτηµατικά για το αν υπήρξε πάλη τελικά ανάµεσα σε δράστη και θύµα πληθαίνουν. 
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(πλάνο από την προσαγωγή του κατηγορουµένου, το πρόσωπο του οποίου καλύπτεται 
µε µωσαϊκό)  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΝΕΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΗΜΑ – 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΗΛΙ∆Α ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ∆ΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΦΟΝΙΚΟΥ.  
Παρακολουθούµε τη ρεπόρτερ να λέει τα ακόλουθα ενώ βρίσκεται έξω από την 
πόρτα του διαµερίσµατος, στο οποίο βρέθηκε ο κ. Βαρθολοµαίος.   «Σύµφωνα, 
λοιπόν, µε την έκθεση αυτοψίας, υπήρχαν κηλίδες αίµατος στο πάτωµα (κοντινό 
πλάνο της κάµερας στο πάτωµα) αλλά κηλίδες αίµατος, όµως, υπήρχαν και στον 
τοίχο. (κοντινό πλάνο της κάµερας στον τοίχο) Μάλιστα, στην πλευρά του τοίχου, 
που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ασανσέρ. Σύµφωνα, λοιπόν, µε το πόρισµα 
από τα εγκληµατολογικά εργαστήρια της Ασφάλειας, οι κηλίδες αίµατος, που 
βρέθηκαν στο πάτωµα, ανήκουν στο θύµα. Όµως, οι κηλίδες αίµατος που βρέθηκαν 
στον τοίχο ανήκουν στον δράστη».   
Εκφωνήτρια: Αµέσως µετά την παράδοσή του ο κατηγορούµενος εξετάστηκε από 
ιατροδικαστή. Όµως, δεν έχει εντοπιστεί κανένας µώλωπας ή κάποια εκδορά.  
(πλάνο από την προσαγωγή του κατηγορουµένου, το πρόσωπο του οποίου καλύπτεται 
µε µωσαϊκό)  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – ΤΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΕΓΙΝΕ ΠΑΛΗ ΘΥΜΑΤΟΣ-
∆ΡΑΣΤΗ.  
Στη συνέχεια, προβάλλεται η γνωµάτευση του ιατροδικαστή για το δράστη ως εξής:  
«Εξωτερικώς εκ του σώµατος του δεν διαπίστωσα καµία πρόσφατη κάκωση και 
γενικά δεν έφερε σηµεία προηγηθείσας σωµατικής βίας ή πάλης, ούτε τραύµατα 
αµύνης». 
Ο κ. Αποστολόπουλος δήλωσε: «Το πόρισµα της κηλίδας δεν περιλαµβάνεται στη 
δικογραφία και για αυτό το λόγο δε θα χρησιµοποιήσω αυτό το στοιχείο». 
Παρακολουθούµε συνάδελφο του κατηγορουµένου να λέει τα εξής: «∆εν είναι 
δολοφόνος. ∆εν έχει κάνει αυτό το πράγµα. Ήταν µια άτυχη στιγµή… Τον αγαπάµε 
και θα τον στηρίξουµε». 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – Ο 
ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΙΧΕ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΕΚ∆ΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΑΣΤΗ 
Εκφωνήτρια: Η οικογένεια του δράστη θα ορίσει το δικό της πραγµατογνώµονα. Όχι 
όµως για να γίνει νέα εκταφή και νέα εξέταση αλλά για να παρακολουθεί την 
υπόθεση από κοντά. (πλάνο από την προσαγωγή του κατηγορουµένου, το πρόσωπο 
του οποίου καλύπτεται µε µωσαϊκό)  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – Η 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΡΑΣΤΗ ΒΑΖΕΙ ∆ΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ               
Παρακολουθούµε τη ρεπόρτερ να λέει τα ακόλουθα ενώ βρίσκεται στη σκάλα της 
πολυκατοικίας, στην οποία βρέθηκε ο κ. Βαρθολοµαίος.    
«Σε άλλο σηµείο της έκθεσης αυτοψίας αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι στη σκάλα, 
που οδηγεί από τον πρώτο στο δεύτερο όροφο, στο τέταρτο, πέµπτο καθώς επίσης και 
στο ένατο σκαλοπάτι, οι αστυνοµικοί εντόπισαν κάποιες κηλίδες. Μόνο που δεν 
µπορούσαν να διαπιστώσουν αν µιλούσαµε για κηλίδες αίµατος. Αυτό το πόρισµα θα 
το βγάλει τις επόµενες ηµέρες το εργαστήριο της Ασφάλειας. Αυτό, όµως, που είναι 
επίσης εντυπωσιακό είναι ότι στο πέµπτο σκαλοπάτι, οι αστυνοµικοί εντόπισαν 
κέρµατα ευρώ σαν από κάποιον να έπεσαν από την τσέπη του, την ώρα που θα 
έπρεπε να φύγει βιαστικά».      
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΝΕΑ ΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ – Ο 
ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΙΧΕ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙ ΕΚ∆ΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΑΣΤΗ 
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Εκφωνήτρια: Πως λοιπόν βρέθηκαν τα κέρµατα αυτά στη σκάλα που οδηγεί στο 
δεύτερο όροφο τη στιγµή που και η έκθεση αυτοψίας της αστυνοµίας αλλά και η 
κατάθεση του ΕΚΑΒ αναφέρει για το που βρέθηκε το πτώµα του Γιάννη 
Βαρθολοµαίου… (πλάνο από την πόρτα του διαµερίσµατος έξω από το οποίο 
βρέθηκε ο κ. Ιωάννης Βαρθολοµαίος) 
«Είδαµε έναν άνθρωπο πεσµένο µε το κεφάλι στο πλατύσκαλο του πρώτου ορόφου 
και το σώµα στα σκαλοπάτια που κατεβαίνουν προς το ισόγειο».  
Εκφωνήτρια: Οι αστυνοµικοί έχουν πλήρη εικόνα για τις κηλίδες αίµατος που 
βρέθηκαν στο χώρο. 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΝΕΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ – 
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΗΛΙ∆ΕΣ «ΚΑΣΤΑΝΕΡΥΘΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ» 
Στη συνέχεια, προβάλλεται απόσπασµα της έκθεσης αυτοψίας ως εξής: 
«Στην άκρη της κουπαστής παρατηρήθηκαν κηλίδες αίµατος, από την οποία ελήφθη 
δείγµα. ∆ίπλα στη σκάλα, στο σηµείο αυτό βρίσκεται η πόρτα του ανελκυστήρα και 
δίπλα από αυτήν είσοδος διαµερίσµατος».  
Εκφωνήτρια: Μυστήριο, όµως, αποτελούσαν και δύο κουµπιά που βρέθηκαν. Όπως 
αποδείχθηκε τελικά τα κουµπιά ήταν του Γιάννη Βαρθολοµαίου. (πλάνο από το 
εσωτερικό της πολυκατοικίας στην οποία βρέθηκε ο κ. Βαρθολοµαίος) 
«Μπροστά από την είσοδο του ανελκυστήρα βρέθηκε ένα λευκό κουµπί πουκαµίσου 
και σε κοντινή από αυτό απόσταση άλλο ένα ίδιο κουµπί».  
2ο απόσπασµα:  
Παρακολουθούµε συζήτηση στο στούντιο. Η οθόνη χωρίζεται σε έξι παράθυρα. Στα 
επάνω εµφανίζονται ο κ. Πρετεντέρης, η κ. Τρέµη και ο κ. Τσίµας ενώ στα κάτω οι 
κύριοι Οικονοµέας, πλάνο από το εσωτερικό της πολυκατοικίας στην οποία βρέθηκε 
ο κ. Βαρθολοµαίος και ο κ. Σόµπολος. Οι ενδείξεις στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: 
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΧΑΠΙΑ ΣΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ; - ΤΟ MEGA 
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ - Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ∆ΡΑΣΤΗ - ΤΙ ΘΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ Ο ∆ΡΑΣΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ - «ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΙΣΩΣ 
ΠΡΟ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ» 
Ό. Τρέµη: Πάντως ο δράστης, ο οποίος επιµένει στην εκδοχή ότι, τελικά είναι το 
θύµα -εντός εισαγωγικών- της υπόθεσης, Γιώργο, λέει ότι δεν είχε καµία πρόθεση να 
σκοτώσει τον Γιάννη Βαρθολοµαίο στο υπόµνηµα, το οποίο πρόκειται να καταθέσει 
αύριο ο δικηγόρος του και επίσης περιγράφει πολύ αναλυτικά από ό,τι µαθαίνουµε 
και τα αίτια… ή µάλλον τα στοιχεία εκείνα, τα οποία του δηµιούργησαν την πολύ 
συγκεκριµένη φορτισµένη ψυχική κατάσταση, που είχε όταν βρέθηκε στον τόπο του 
εγκλήµατος.  
Γ. Οικονοµέας: Και σηµειώνει και κάτι, που δεν το έχει ξεκαθαρίσει πολύς κόσµος, 
ότι κράτησε µόλις 1,5 λεπτό όλη αυτή η ιστορία που οδήγησε σε αυτό το µοιραίο 
αποτέλεσµα, κράτησε µόνο 1,5 λεπτό.   
Έχουµε, λοιπόν, ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόµνηµα, το οποίο θα κατατεθεί 
αύριο στην ανακρίτρια -το έχω εδώ στα χέρια µου- ένα υπόµνηµα, οι πρώτες σελίδες 
του οποίου επιχειρούν µε αναφορές και στο Σοφοκλή και στον Ντοστογιέφσκι να 
φωτίσουν τα αίτια, που οδήγησαν τον κατηγορούµενο σε αυτή την πράξη, σε αυτή 
την φόρτιση αν θέλετε. (δείχνει στην κάµερα τα χαρτιά που έχει στα χέρια του) Έχει 
πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και για την προϊστορία και για την ιστορία, και για 
εκείνη τη στιγµή. Να διαβάσουµε µερικά αποσπάσµατα… Έχουµε ετοιµάσει µερικές 
κάρτες. Λέει, λοιπόν, για το γάµο του… Περιγράφει το γάµο του και λέει ότι «σε 
αυτό το ψυχολογικό στάδιο και σε αυτό το θλιβερό βήµα της συζυγικής πορείας 
γίνεται η µοιραία συνάντηση της … συζύγου του µε τον πολιτικό της προϊστάµενο. 
Από την ώρα εκείνη -να συνεχίσουµε την κάρτα- η γυναίκα είναι ζωντανή, γεµάτη 
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πάθος, σφρίγος, δυναµισµό και λάµψη για τον εραστή της -σηµειώνει ο 
κατηγορούµενος- και νεκρή για το σπίτι της. Ζει κυριολεκτικά σε άλλο κόσµο». Σε 
άλλο σηµείο παρακάτω σηµειώνει ότι «όταν συνειδητοποίησε τον έρωτα και το πάθος 
αυτών των προσώπων θύµωσε και οργίστηκε. Για τον κατηγορούµενο πάντα µιλάµε. 
Αξιολόγησε την κατάσταση ως προϊόν και παράγωγο συναλλαγής και 
εκµετάλλευσης». Σε άλλο σηµείο πιο κάτω σε αυτό το υπόµνηµα λέει «υπέστη 
σκοτοδίνη, έχασε από µπροστά του κυριολεκτικά το φως, -αφού τον είχε σπρώξει ο 
Βαρθολοµαίος βίαια και υπεροπτικά όπως περιγράφει µέσα-  βρέθηκε εκτός τόπου 
και χρόνου και σε αυτή τη διαταραγµένη κατάσταση ευρισκόµενος του έδωσε δύο-
τρεις γροθιές, ίσως και παραπάνω, µε τα χέρια του. Έπεσε κάτω…» 
Ό. Τρέµη: Βέβαια εδώ σε αυτό το σηµείο να θυµίσουµε ότι η σύζυγος του δράστη 
έχει καταθέσει στην αστυνοµία και περιγράφει τη στιγµή του φονικού και δίνει µια 
εντελώς άλλη εκδοχή για τα πράγµατα.  
Γ. Οικονοµέας: Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή την κατάθεση της συζύγου του, ο 
κατηγορούµενος την αµφισβητεί. Λέει ότι εκτελούσε εν πλάνη και ότι µόλις 1,5 
λεπτό κράτησε όλο αυτό και καλύτερα η ανακρίτρια να την πιέσει να θυµηθεί 
περισσότερα τη σύζυγό του… Αν είχε ακούσει πάντως -σηµειώνει στο απολογητικό 
του υπόµνηµα- «αν είχε ακούσει τα διαµειφθέντα ή είχε αντιληφθεί διαπληκτισµό θα 
παρεµβάλλετο αποφασιστικά και µόνη η παρουσία της ήτο ικανή να ηρεµήσει τα 
πνεύµατα και να αποκαταστήσει συνθήκες νηφαλιότητας και επικοινωνίας». Έτσι 
κάπως δίνει και µια απάντηση στην απορία του κόσµου, γιατί η γυναίκα κλειδώθηκε 
µέσα στο σπίτι και δε βγήκε έξω, όπως περιµένει κανείς µε την λογική των 
πραγµάτων, να τους χωρίσει να τους ηρεµήσει… ∆εν άκουσε λέει τίποτα, κράτησε 
µόλις 1,5 λεπτό όλη αυτή η ιστορία.  
Ό. Τρέµη: Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να επιστρέψουµε στα αίτια του θανάτου του 
εκλιπόντος. Να συνδεθούµε, λοιπόν, στο σηµείο αυτό µε τον κ. Στειακάκη, ο οποίος 
είναι καθηγητής ιατροδικαστικής… Να σας καλησπερίσω κ. Στειακάκη και να σας 
ρωτήσω το εξής: Υπάρχει πιθανότητα τα φάρµακα αυτά τα οποία βρέθηκαν, τα χάπια 
αυτά τα οποία βρέθηκαν στον Γιάννη Βαρθολοµαίο… Αν υποθέσουµε, ότι ήταν 
χάπια, που προκαλούν διέγερση, να έχουνε συµβάλει στο ότι ο άνθρωπος αυτός 
εξέπνευσε;             
(Υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία µε τον ιατροδικαστή, κ. Στειακάκη)  
κ. Στειακάκης: Καταρχάς καλησπέρα σε όλους σας. ∆εν ξέρω τι χάπια ήταν αυτά, 
όµως οποιαδήποτε φαρµακευτική ουσία, η οποία επηρεάζει τη ροή του αίµατος, 
επηρεάζει το µυϊκό τόνο του τοιχώµατος των αγγείων και το οινόπνευµα ακόµα, είναι 
παράγοντες, οι οποίοι διευκολύνουν µετά από ελαφρά ίσως χτυπήµατα -µε τα χέρια 
εννοώ- µπορούν να διευκολύνουν την εκδήλωση µιας τραυµατικής αιτιολογίας, 
αιµορραγία, εγκεφαλική αιµορραγία. 
Ό. Τρέµη: Επειδή έχει πάρει κάποιο χάπι, το οποίο έχει προκαλέσει διέγερση των 
αγγείων δηλαδή λέτε. Προκαλείται σε αυτές τις περιπτώσεις η εγκεφαλική 
αιµορραγία πολύ πιο εύκολα από ότι αν δεν είχε πιει το συγκεκριµένο χάπι.   
κ. Στειακάκης: Βεβαίως. Πολύ πιο ευπαθής….  
      
∆. Κατά την διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, που µεταδόθηκε την Πέµπτη 
15 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 20:00 – 21:00, προβλήθηκαν τα εξής: 
 
Μεταδίδεται ρεπορτάζ διάρκειας 3΄:17΄΄.  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ Ο ∆ΡΑΣΤΗΣ – 
«ΗΤΑΝ Η ΚΑΚΙΑ ΩΡΑ» ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ Ο 59ΧΡΟΝΟΣ 
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Εκφωνήτρια: Έχοντας στο πλευρό του συγγενείς και φίλους, που ήρθαν µε πούλµαν 
από την Αιτωλοακαρνανία, ο δράστης της δολοφονίας του Γιάννη Βαρθολοµαίου 
προσπάθησε το πρωί να δώσει εξηγήσεις στην ανακρίτρια για τις συνθήκες της 
δολοφονίας και τα κίνητρά του. (πλάνα έξω από τα δικαστήρια)  
Σε ένα διάλειµµα της ανάκρισης τον πλησιάσαµε παρουσία του συνηγόρου του και 
ρωτήσαµε:  

- Πως φτάσατε σε αυτή την πράξη;  
- Ήταν ένα αιφνίδιο και βίαιο περιστατικό. Η κακιά η ώρα που λέµε. Με δύο ή 

τρεις µπουνιές δε σκοτώνεται κανείς. Κάτι παθολογικό είχε το θύµα.  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ – 
«ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΜΠΟΥΝΙΕΣ ∆Ε ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ-ΚΑΤΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΕΙΧΕ ΤΟ ΘΥΜΑ» 
Εκφωνήτρια: Αυτή ήταν και η θέση του ενώπιον της ανακρίτριας. Για να καταδείξει 
µάλιστα ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει επανέλαβε αυτό που είπε λίγο αργότερα 
στους δηµοσιογράφους.   

- Πως αντιδράσατε µόλις είδατε τον Γιάννη Βαρθολοµαίο να πέφτει;  
- Μόλις τον είδα να µελανιάζει, ένιωσα ότι πεθαίνω εγώ. Άρχισα να τρέχω, να 

καλώ σε βοήθεια. Αν δε µε είχε σπρώξει και δε µε κοιτούσε υποτιµητικά, δε 
θα τον χτυπούσα.  

Παρακολουθούµε τη δηµοσιογράφο έξω από τα δικαστήρια να λέει τα εξής: «Η 
απολογία του κατηγορούµενου διήρκεσε πέντε ώρες. Ωστόσο η ανακρίτρια 
αναγκάστηκε να τη διακόψει δύο φορές καθώς όταν ζητήθηκε από τον 
κατηγορούµενο να απαντήσει σε ερωτήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού, 
εκείνος ξέσπασε σε κλάµατα». (Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΤΙ ΕΙΠΕ 
Ο ∆ΡΑΣΤΗΣ – ∆ΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΧΤΥΠΟΥΣΑ ΑΝ ∆ΕΝ ΜΟΥ ΜΙΛΟΥΣΕ 
ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΑ)  
Εκφωνήτρια: Παρά τις πολύωρες εξηγήσεις ο 59χρονος κατηγορούµενος δεν έπεισε 
ανακριτή και εισαγγελέα. Και οι δύο έκριναν ότι ο δράστης της δολοφονίας του 
Γιάννη Βαρθολοµαίου πρέπει να προφυλακιστεί. (πλάνο από την προσαγωγή του 
κατηγορουµένου, το πρόσωπο του οποίου καλύπτεται µε µωσαϊκό)  
Παρακολουθούµε τον συνήγορο του κατηγορουµένου, κ. Ευάγγελο Αποστολόπουλο 
να λέει τα εξής:   
«Η προφυλάκιση, κατά την εκτίµησή µου, θα µπορούσε να έχει αντικατασταθεί µε 
περιοριστικούς όρους. Όµως, σας είπα και πάλι, ότι η δικαιοσύνη ούτε βιάζεται ούτε 
εκδικείται».  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΤΙ ΕΙΠΕ Ο 59ΧΡΟΝΟΣ – ΒΟΥΡΚΩΣΕ 
ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΗΚΕ ΟΤΙ «ΑΘΩΩΝΕΙ» ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ    
Εκφωνήτρια: Η ανακρίτρια ρώτησε τον 59χρονο για τη σχέση του µε τη σύζυγό του 
και την κοινή πορεία της ζωής τους. Ο κατηγορούµενος ακόµη και σε αυτή τη 
δύσκολη για αυτόν στιγµή προσπάθησε να τη δικαιολογήσει γιατί δεν παρενέβη στον 
τσακωµό µεταξύ των δύο αντρών. (πλάνο από την προσαγωγή του κατηγορουµένου, 
το πρόσωπο του οποίου καλύπτεται µε µωσαϊκό και πλάνο από την πόρτα του 
διαµερίσµατος έξω από το οποίο βρέθηκε ο κ. Ιωάννης Βαρθολοµαίος) 
«Αντικειµενικά δεν είχε την ευχέρεια ούτε να ακούσει ούτε να παρακολουθήσει τα 
διαδραµατιζόµενα. Είχε πλήρη βεβαιότητα ότι αν είχε αντιληφθεί το διαπληκτισµό, 
θα παρεµβάλλετο αποφασιστικά». 
Εκφωνήτρια: Όταν τον ρωτήσαµε για το ίδιο θέµα απέφυγε εµφανώς συγκινηµένος 
να απαντήσει. (πλάνα του κατηγορουµένου, το πρόσωπο του οποίου καλύπτεται µε 
µωσαϊκό) 
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- Στην απολογία σας προστατεύετε την σύζυγό σας. Το κάνετε για τα παιδιά 
σας;  

- [….] (αποχωρεί συγκινηµένος) 
- Το αίµα, που βρέθηκε στον τοίχο έξω από το διαµέρισµα είναι δικό σας. Πως 

το δικαιολογείτε;  
- (δείχνει τα χέρια του στους δηµοσιογράφους και λέει) ∆εν ξέρω τι να σας πω. 

∆είτε τα χέρια µου.  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΤΙ ΕΙΠΕ Ο 59ΧΡΟΝΟΣ – «∆ΕΝ ΞΕΡΩ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ. ∆ΕΝ ΕΧΩ ΑΜΥΧΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ» 
Εκφωνήτρια: Στα αποτελέσµατα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων 
ρίχνει τώρα το βάρος η υπεράσπιση του δράστη, η οποία µάλιστα έχει διορίσει δικό 
της τεχνικό σύµβουλο. Οι δικηγόροι του 59χρονου αµφισβητούν τη νεκροψία-
νεκροτοµή που διαπίστωσε, ότι ο θάνατος του Γιάννη Βαρθολοµαίου προήλθε από 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ζητούν να ερευνηθεί εάν το µοιραίο προήλθε από 
καρδιακή ανακοπή ή λήψη διεγερτικών χαπιών. (πλάνα του κατηγορουµένου, το 
πρόσωπο του οποίου καλύπτεται µε µωσαϊκό) 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΠΙΑ – ΖΗΤΟΥΝ 
ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ  
Παρακολουθούµε τον συνήγορο του κατηγορουµένου, κ. Ευάγγελο Αποστολόπουλο 
να λέει τα εξής:   
«Όταν δοθεί από τους ιατροδικαστές η απάντηση στα αναµενόµενα κρίσιµα 
ζητήµατα,  γιατί ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση τώρα στη 
δικογραφία…» 
Ακούµε απόσπασµα τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τον κ. Γιάννη Στειακάκη, 
ιατροδικαστή, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθµού στις 14.02.07: 
«Οποιαδήποτε φαρµακευτική ουσία, η οποία επηρεάζει τη ροή του αίµατος, 
επηρεάζει το µυϊκό τόνο του τοιχώµατος των αγγείων και το οινόπνευµα ακόµα είναι 
παράγοντες, οι οποίοι διευκολύνουν µετά από ελαφρά ίσως χτυπήµατα -µε τα χέρια 
εννοώ- µπορούν να διευκολύνουν την εκδήλωση µιας τραυµατικής αιτιολογίας, 
αιµορραγία, εγκεφαλική αιµορραγία».  
Εκφωνήτρια: Τα αποτελέσµατα της ιατροδικαστικής έρευνας θα προσκοµισθούν στην 
ανακρίτρια στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας.         
Ακολουθεί συζήτηση στο στούντιο. Η οθόνη χωρίζεται σε έξι παράθυρα. Στα επάνω 
εµφανίζονται ο κ. Πρετεντέρης, η κ. Τρέµη και ο κ. Σόµπολος ενώ στα κάτω οι κύριοι 
Οικονοµέας, πλάνο από τα δικαστήρια και η κ. Σπυράκη. Οι  ενδείξεις στο κάτω 
µέρος της οθόνης είναι: ΦΩΣ ΣΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΧΑΠΙΑ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ; - ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ 
∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΑ ΧΑΠΙΑ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ;   
Καταγράφουµε τα εξής:  
Ό. Τρέµη: Άρα, αυτό το οποίο περιµένει ο κατηγορούµενος και η υπεράσπισή του να 
δει είναι πρώτον, αν υπήρχαν προβλήµατα στην καρδιά του εκλιπόντος… 
Π. Σόµπολος: Στην καρδιά, και αν… 
Ό. Τρέµη: Και αν αυτό το γεγονός, είχε µια αιτιώδη συνάφεια -όπως λέµε- µε το 
θάνατο του… 
Π. Σόµπολος: …που δεν τη γνώριζε ο ίδιος.       
Ό. Τρέµη: Ή αν υπήρχε… Και αν σε αυτό το πεδίο, που είναι ήδη ένα βεβαρηµένο 
πεδίο, υπήρχε και η λήψη ουσιών τέτοιων διεγερτικών, που θα µπορούσαν να 
πολλαπλασιάσουν τον κίνδυνο για να επέλθει ο θάνατος.     
Π. Σόµπολος: Ο οργανισµός γίνεται πιο ευάλωτος. 
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Γ. Οικονοµέας: Επ’αυτού Όλγα, για να µην πάει χαµένο το τι λένε οι επιστήµονες - 
γιατί οι επιστήµονες είναι κατηγορηµατικοί- αν παίρνεις τέτοια χάπια, Viagra ή δεν 
ξέρω τι άλλο κυκλοφορεί, που διευρύνουν τα αγγεία, έχεις µεγαλύτερο κίνδυνο από 
ότι όταν δεν τα παίρνεις σε περίπτωση που υπάρξει ένα χτύπηµα. Ο κ. Στειακάκης το 
πρωί µας έλεγε, ότι είναι επικίνδυνα αυτά τα χάπια, κάτι που εξάλλου το γράφουνε 
µέσα και τα χαρτιά, εκεί µε τις παρενέργειες … Εφόσον βέβαια υπάρξει κάποιος 
καβγάς και υπάρξει κάποιο χτύπηµα βίαιο. 
Ό. Τρέµη: Μάλιστα. Αν, λοιπόν, υπήρξε χρήση τέτοιων ουσιών, τέτοιων φαρµάκων. 
∆ιότι αυτή τη στιγµή δεν είµαστε σε θέση να το γνωρίζουµε.  
 
Ε. Κατά την διάρκεια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, που µεταδόθηκε την 
Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2007 και ώρα 20:00 – 21:00, προβλήθηκαν τα εξής: 
1ο απόσπασµα 
Στην έναρξη του δελτίου, η παρουσιάστρια λέει τα εξής: «…∆ραµατική τροπή 
παίρνει η υπόθεση του θανάτου του Γιάννη Βαρθολοµαίου µετά τα πρώτα 
αποτελέσµατα από τις ιστολογικές εξετάσεις, καθώς αποκαλύπτεται, ότι ο πρώην 
διοικητής του ΙΚΑ έπασχε από βαριά στένωση των στεφανιαίων αρτηριών. Ο 
ιατροδικαστής θα περιµένει βέβαια και τις τοξικολογικές εξετάσεις για να δει, αν ο 
Γιάννης Βαρθολοµαίος έκανε χρήση και χαπιών αλλά ήδη η υπεράσπιση του 
κατηγορουµένου για τη δολοφονία κάνει λόγο για θάνατο, που επήλθε από την 
καρδιά και που δεν έχει καµία σχέση µε τα χτυπήµατα, τα οποία δέχτηκε ο πρώην 
διοικητής».  
Μεταδίδεται ρεπορτάζ. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: Γ. 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ – ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ   
Εκφωνήτρια: Τη στιγµή, που ο Γιάννης Βαρθολοµαίος δέχεται τις γροθιές του 
59χρονου στο κεφάλι, όχι µόνο µε τα χέρια, αλλά ίσως και µε το κινητό του 
τηλέφωνο, πιθανότατα δε γνωρίζει ότι πάσχει από στένωση των στεφανιαίων 
αρτηριών. Η ιστολογική εξέταση, που βρίσκεται από το µεσηµέρι στα χέρια του 
ιατροδικαστή Κουτσάφτη όµως, διαπίστωσε και καρδιολογικό πρόβληµα, που 
συνδέεται µε το θάνατο του διοικητή του ΙΚΑ, χωρίς όµως να είναι αυτό η κύρια 
αιτία του µοιραίου αποτελέσµατος. Ο προϊστάµενος της ιατροδικαστικής υπηρεσίας 
Φίλιππος Κουτσάφτης, διευκρίνισε στο MEGA τα αποτελέσµατα της ιστολογικής 
εξέτασης. (εναλλάσσονται πλάνα του κατηγορουµένου, του οποίου το πρόσωπο είναι 
καλυµµένο µε µωσαϊκό και του εκλιπόντος)  
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΗΣ – ΚΑΙ ΤΑ 
ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ΗΤΑΝ ΣΟΒΑΡΑ 
«Ο Γιάννης Βαρθολοµαίος έπασχε από στένωση των στεφανιαίων αρτηριών. Τα 
χτυπήµατα, που δέχθηκε, είναι σοβαρά και σηµαντικά και µετατράπηκαν σε 
θανατηφόρα λόγω της νόσου. Η στεφανιαία νόσος συµµετέχει στο θάνατο, χωρίς να 
είναι η κύρια αιτία. Πιθανότατα, αν ένας νεότερος άνθρωπος δεχόταν αυτά τα 
χτυπήµατα, να µην είχε καταλήξει. Από µόνη της ωστόσο, η ιστολογική εξέταση δεν 
µπορεί να αξιολογηθεί και θα περιµένουµε τα αποτελέσµατα και των τοξικολογικών 
εξετάσεων». 
2ο απόσπασµα 
Μεταδίδεται ρεπορτάζ. Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ 
∆ΡΑΣΤΗ – Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ∆ΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ 
Εκφωνήτρια: Οι πληροφορίες αποτέλεσαν άσσο στο µανίκι της υπεράσπισης του 
δράστη, η οποία υποστήριξε ότι ο Γιάννης Βαρθολοµαίος δεν πέθανε από τα 
χτυπήµατα που του κατάφερε ο κατηγορούµενος αλλά τον πρόδωσε η καρδιά του.  
(πλάνα του κατηγορουµένου, του οποίου το πρόσωπο είναι καλυµµένο µε µωσαϊκό) 
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«Τα ευρήµατα των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων σε καµία περίπτωση δε συνιστούν 
τη µόνη ενεργό αιτία θανάτου. Προφανώς ο θάνατος επήλθε µε το πρώτο πλήγµα ή 
και χωρίς αυτό λόγω καρδιακού συµβάντος και οι κακώσεις είτε είναι προθανάτιες 
είτε µεταθανάτιες, είναι αναιτιώδεις ως προς το αποτέλεσµα». 
Ακούµε απόσπασµα από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον δικηγόρο κ. Αλέξη Κούγια:   
«Από τη στιγµή, κατά την οποία η ιατροδικαστική έκθεση προσδιορίζει, ότι αιτία 
θανάτου είναι τα χτυπήµατα στο κεφάλι, εξαιτίας των οποίων υπέστη προβλήµατα η 
εγκεφαλική ουσία, τότε όλα τα άλλα έχουν περισσότερο φιλολογικό ενδιαφέρον παρά 
ουσιαστικό ενδιαφέρον».  
Ακούµε απόσπασµα από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον ιατροδικαστή, κ. Γιάννη 
Στειακάκη:   
«Το σοκ από τα χτυπήµατα εκδηλώθηκε µε εγκεφαλική αιµορραγία, η οποία 
πυροδότησε… Οι δύο αυτοί παράγοντες πυροδότησαν την εκδήλωση της καρδιακής 
αυτής ανακοπής». 
Εκφωνήτρια: Το πρωί, ο 59χρονος δράστης οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. 
Σιωπηλός, αν και πολύ συνεργάσιµος, οδηγήθηκε στο κελί του, ενώ λίγο αργότερα 
κατέβηκε στο προαύλιο των φυλακών. Στο άκουσµα των αποτελεσµάτων της 
ιστολογικής εξέτασης προέβη σε µία δήλωση µέσω του δικηγόρου του λέγοντας… 
(πλάνα του κατηγορουµένου, του οποίου το πρόσωπο είναι καλυµµένο µε µωσαϊκό) 
Η ένδειξη στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ∆ΡΑΣΤΗΣ – ΜΗΝ ΧΤΥΠΗΣΕΤΕ 
ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΕ ΓΡΟΘΙΕΣ 
«Με πόνο και οδύνη σηκώνω το βαρύ φορτίο. Φωνάζω για όλους τους συµπολίτες 
µου: Ποτέ βιαιοπραγίες. Όπου και αν βρεθείτε, στα γήπεδα, στους δρόµους, στο 
πάρκινγκ, µην αντιδράσετε. ∆εν ξέρουµε που µπορεί να οδηγήσει µια στιγµιαία 
απώλεια ψυχραιµίας».    
Ακολουθεί συζήτηση στο στούντιο. Η οθόνη χωρίζεται σε έξι παράθυρα. Στα επάνω 
εµφανίζονται ο κ. Πρετεντέρης, η κ. Τρέµη και ο κ. Σόµπολος ενώ στα κάτω ένας 
ιατροδικαστής, ένας καθηγητής καρδιολογίας και µία εγκληµατολόγος. Στη συνέχεια, 
τη θέση της εγκληµατολόγου στο παράθυρο παίρνει ένας δικηγόρος, ο οποίος δεν 
σχετίζεται µε την υπόθεση και τη θέση του ιατροδικαστή παίρνει η εγκληµατολόγος. 
Ακολούθως τη θέση του δικηγόρου παίρνει πάλι ο καθηγητής καρδιολογίας. Ακόµη 
υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία µε τον ιατροδικαστή, κ. Στειακάκη. Οι  ενδείξεις 
στο κάτω µέρος της οθόνης είναι: ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ; - ΜΕ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΡ∆ΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Ο 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ – ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ;  -  ΑΠΟ ΤΙ 
ΠΕΘΑΝΕ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ – ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΠΗ Ο 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ; - ΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΟΘΙΕΣ ΕΝΑΣ ΥΓΙΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ; -  ΤΑ ΧΑΠΙΑ ΕΠΕΤΕΙΝΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ; - ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ 
ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΡΑΣΤΗ; - ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΘΥΤΗΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑ 
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ – «ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟ Ο ∆ΡΑΣΤΗΣ»   
Καταγράφουµε τα εξής:  
Ό. Τρέµη: …Υπάρχει πιθανότητα ο εκλιπών να πέθανε και λόγω του γεγονότος ότι 
είχε το στεφανιαίο νόσηµα ή για να το πω αλλιώς ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι 
υγιής, ο οποίος δεν πάσχει από την καρδιά του µπορεί να πεθάνει από τα χτυπήµατα 
αυτά τα συγκεκριµένα που έφερε ο εκλιπών;    
Ιατροδικαστής: Για να εκφέρει, κ. Τρέµη, κάποιος µια επιστηµονική γνώµη έγκυρη, 
οφείλει να έχει εικόνα άµεση και των νεκροτοµικών ευρηµάτων και των ιστολογικών 
εξετάσεων. Όταν λέµε βαριές κακώσεις, εννοούµε ένα κάπως ευρύ φάσµα κακώσεων. 
Οπωσδήποτε πάντως η χρονική σύµπτωση του θανάτου µε το επεισόδιο είναι 

 10



δεδοµένη. Και συνεπώς η αιτιώδης συνάφεια των κακώσεων µε τον θάνατο είναι 
επίσης δεδοµένη. Τώρα πρέπει να µάθουµε αν ειδικότερα… 
Ό. Τρέµη: Λέτε δηλαδή ότι τα χτυπήµατα έπαιξαν ρόλο.  
Ιατροδικαστής: Έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο. ∆ιότι είτε µε τη συναισθηµατική φόρτιση 
είτε µε τις κακώσεις αυτές καθαυτές, έπαιξαν ουσιαστικό ρόλο. Εντούτοις, όµως, και 
η καρδιά -εφόσον είχαµε πλήρη ιστολογική εξέταση- να δούµε αν πλην της 
στενώσεως υπήρξε και µία οξεία ισχαιµία του µυοκαρδίου… 
Γ. Πρετεντέρης: Το λέει.  
Ό. Τρέµη: Υπάρχει. Το λέει, το λέει το πόρισµα. Το λέει κ. ιατροδικαστά.         
Γ. Πρετεντέρης: Ισχαιµική µυοκαρδιοπάθεια.  
Ιατροδικαστής: Πώς είπατε;  
Γ. Πρετεντέρης: Αναφέρεται σε… εκτός από στένωση στεφανιαίων αρτηριών και 
ισχαιµική µυοκαρδιοπάθεια.  
Ιατροδικαστής: Αυτές είναι χρόνιες καταστάσεις. Εµάς µας ενδιαφέρει η οξεία 
ισχαιµία. 
Ό. Τρέµη: Η οξεία. 
Ιατροδικαστής: Η οξεία ισχαιµία εκείνη την ώρα. Πάντως βέβαια και από το γεγονός 
του ότι ο θάνατος ήτανε ταχύς, µας κάνει να υποπτευόµαστε… 
Ό. Τρέµη: Είναι σύνηθες αυτό σε τέτοιου είδους καταστάσεις κ. ιατροδικαστά; Είναι 
σύνηθες να πεθαίνει αµέσως αυτός που δέχεται τα χτυπήµατα;  
Ιατροδικαστής: Ναι… ∆εν είναι το σύνηθες. ∆εν είναι αδύνατον αλλά δεν είναι το 
σύνηθες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τίθεται η υπόνοια της καρδιακής συµµετοχής.  
Ό. Τρέµη: Να το πάµε ένα βήµα παραπέρα; Επειδή ξέρουµε, έχουµε υπ’ όψιν µας 
ορισµένα πολύ συγκεκριµένα στοιχεία. Η παρακνωηδής αιµορραγία, λέει το πόρισµα, 
ότι υπήρχε στη συγκεκριµένη περίπτωση. Πεθαίνει κανένας αµέσως από την 
παρακνωηδή αιµορραγία κ. ιατροδικαστά; 
Ιατροδικαστής: Όχι, τόσο γρήγορα. Η παρακνωηδής αιµορραγία είναι και 
παθολογικής αιτιολογίας, είναι και τραυµατικής ενίοτε, αλλά συνήθως ο άρρωστος 
περιπίπτει σε µία κωµατώδη κατάσταση -ανάλογα και µε τη βαρύτητα- κα µπορεί να 
επιζήσει και πολλές ηµέρες.  
Ό. Τρέµη: Έχουµε ένα νεότερο πόρισµα… Το πρώτο έλεγε πράγµατι για βαριές 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά αυτό, το οποίο έχουµε σήµερα στα χέρια µας, λέει 
ότι οι κακώσεις αυτές εξελίχθηκαν σε θανατηφόρες λόγω της στεφανιαίας νόσου. Και 
µε αυτήν την αφορµή θα ήθελα να σας ρωτήσω εσάς, κ. Στεφανάδη εάν πιστεύετε ότι 
η στεφανιαία νόσος έπαιξε ρόλο στην κατάληξη του Γιάννη Βαρθολοµαίου.    
Γ. Πρετεντέρης: Κ. καθηγητά, εγώ έχω µια άλλη απορία. Εδώ, από το πόρισµα 
έχουµε µία πολύ επιβαρηµένη κατάσταση του Βαρθολοµαίου. Μιλάει για στένωση 
των στεφανιαίων αρτηριών, για βαριά στένωση και λέει επίσης για ισχαιµική 
µυοκαρδιοπάθεια. Είναι δυνατόν να τα είχε όλα αυτά και να µην το ήξερε; 
Συµπτώµατα δεν θα είχε; Κάτι;            
Ό. Τρέµη: Άρα -για να πάµε στο επόµενο βήµα… Αν υποθέσουµε ότι ο άνθρωπος 
αυτός, ο εκλιπών, δεν γνώριζε ότι έχει νόσηµα καρδιακό και άρα δεν έπαιρνε 
φαρµακευτική αγωγή και αντιθέτως µπορεί να έπαιρνε -και αυτό είναι κάτι που 
περιµένουµε να µας το πει η τοξικολογική εξέταση- αντιθέτως, λοιπόν, µπορεί να 
έπαιρνε χάπια διεγερτικά. Αυτό στο ήδη επιβαρηµένο περιβάλλον θα µπορούσε να 
δηµιουργήσει περαιτέρω πρόβληµα;  
Καθηγητής καρδιολογίας: Μιλάτε κάποια… 
Ό. Τρέµη: Ναι. Viagra… τα διάφορα αυτά.  
Καθηγητής καρδιολογίας: Ακούστε.  
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Ό. Τρέµη: Κοιτάξτε. Έτσι λέει η άλλη πλευρά. Έτσι λέει δηλαδή η πλευρά του 
κατηγορουµένου. Υπάρχει αυτό στο απολογητικό του υπόµνηµα και η τοξικολογική 
εξέταση εξετάζει το ενδεχόµενο να είχε πάρει κάποιες άλλες ουσίες ο πρώην 
διοικητής του ΙΚΑ.  
Ό. Τρέµη: Κ. Ραγκούση, έχουµε ανατροπή των δεδοµένων από νοµικής πλευράς 
εφόσον έχουµε στα χέρια µας πια ένα πόρισµα που λέει ότι -το επαναλαµβάνω- οι 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξελίχθηκαν σε θανατηφόρες λόγω της στεφανιαίας 
νόσου;    
∆ικηγόρος:  Κοιτάξτε. Μετατροπή δεν µπορούµε να έχουµε σε αυτό το στάδιο. Η 
δίωξη ασκήθηκε για ανθρωποκτονία µε ήρεµη ψυχική διάθεση και έτσι θα παραµείνει 
η κατηγορία αυτή µέχρι τη διαδικασία του συµβουλίου. Από εκεί και πέρα θα 
εξεταστούνε όλα αυτά τα δεδοµένα… Κατά πόσο υπάρχει µια πολύ θεαµατική -θα 
έλεγα- ανατροπή από πλευράς ανακριτικού υλικού, διότι υπάρχει περίπτωση να 
έχουµε µία ανθρωποκτονία και εξ αµελείας. 
Ό. Τρέµη: Να συνδεθούµε στο σηµείο αυτό και µε τον κ. Γιάννη Στειακάκη, τον 
ιατροδικαστή. Καλησπέρα και σε σας. 
κ. Στειακάκης: Καλησπέρα σε όλους σας. 
Ό. Τρέµη: Τι εικόνα έχετε; Είχε εγκεφαλικό οίδηµα καταρχήν;  
κ. Στειακάκης: Βεβαίως και βαριές κακώσεις εγκεφαλικής ουσίας.  
Ό. Τρέµη: Μάλιστα. Αυτό από µόνο του θα µπορούσε να είναι αίτιο θανάτου;  
κ. Στειακάκης: Συν τα χτυπήµατα, έτσι;  
Ό. Τρέµη: Ναι. 
κ. Στειακάκης: Βεβαίως.  
Ό. Τρέµη: Θα µπορούσε. 
κ. Στειακάκης: Ε, βέβαια. 
Ό. Τρέµη: Η καρδιά εποµένως… Το πρόβληµα που εντοπίστηκε σε ό,τι αφορά την 
καρδιά… Έχει συµµετοχή κατά τη δική σας άποψη;  
κ. Στειακάκης: Ένα συνοδό εύρηµα και τίποτα παραπέρα.  
Ό. Τρέµη: ∆ηλαδή;  
κ. Στειακάκης: Τίποτα. Έχει ενός βαθµού στένωση, που δεν ξέρουµε το ποσοστό τοις 
εκατό της στένωσης αλλά δεν είναι αυτή, η οποία προκάλεσε το θάνατο.  
κ. Σόµπολος: Όχι ενός βαθµού κ. Στειακάκη. Λέει βαριά στένωση των στεφανιαίων 
αρτηριών.   
κ. Στειακάκης: Ναι, που σηµαίνει ότι µπορεί να ήταν και 80% η απόφραξη. 
Ό. Τρέµη: Ναι, καλά. Τώρα το ποσοστό δεν µπορούµε να το εικάσουµε αλλά εγώ 
θέλω να θέσω υπόψιν σας, ότι στο αποτέλεσµα της ιστολογικής εξέτασης αναφέρεται, 
ότι αυτές οι κακώσεις, που είχε ο εκλιπών, εξελίχθηκαν σε θανατηφόρες λόγω της 
στεφανιαίας νόσου. Μπορείτε να µας εξηγήσετε τι σηµαίνει αυτό το πράγµα; ∆ηλαδή  
δεν ήταν πριν θανατηφόρες αλλά λόγω της στεφανιαίας νόσου, έγιναν θανατηφόρες, 
εξελίχθηκαν σε θανατηφόρες άρα φταίει η στεφανιαία νόσος για την κατάληξη του 
Βαρθολοµαίου;  
κ. Στειακάκης: Θα έλεγα ότι είναι πιο ευαισθητοποιηµένος, πιο ευαίσθητος ο 
οργανισµός σου κάτω από τις συνθήκες αυτές της βαριάς στένωσης των στεφανιαίων 
αρτηριών.  
∆ικηγόρος: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι; Το οίδηµα προκλήθηκε λόγω της στενώσεως ή 
λόγω των χτυπηµάτων;     
κ. Στειακάκης: Το οίδηµα του εγκεφάλου προκλήθηκε από τα χτυπήµατα, τα 
κατευθείαν χτυπήµατα στο κεφάλι.   
∆ικηγόρος: Άρα η στένωση πως λειτούργησε… 
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Ό. Τρέµη: Επειδή το επόµενο στάδιο, αυτό το οποίο περιµένουµε και το συζητάγαµε 
και προηγουµένως κ. Στειακάκη είναι τι θα περιλαµβάνει το αποτέλεσµα της 
τοξικολογικής εξέτασης. Να σταθούµε λοιπόν λίγο σε αυτό… Εάν -υποθέτουµε- 
αποδειχθεί ότι υπήρξε λήψη άλλων φαρµάκων, φαρµάκων δεν εννοώ για τη νόσο της 
καρδιάς αλλά για διεγερτικά φάρµακα µιλάω. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά τη δική 
σας γνώµη, τι αποτέλεσµα έχουµε;    
κ. Στειακάκης: Υποθετικά µιλώντας πάντα. Έτσι;  
Ό. Τρέµη: Πάντα υποθετικά. Ναι.   
κ. Στειακάκης: Κάθε ουσία φαρµακευτική, η οποία επηρεάζει τη δυναµική ροή του 
αίµατος και τον µυϊκό τόνο των αγγείων σίγουρα επηρεάζει. 
Ό. Τρέµη: Επηρεάζει. ∆ηλαδή µε ποιο τρόπο;    
κ. Στειακάκης: Θετικά. 
Ό. Τρέµη: Τι είπατε;  
κ. Στειακάκης: Θετικά, θετικά. 
Ό. Τρέµη: Θετικά, τι;  
κ. Στειακάκης: Θετικά την εκδήλωση… 
κ. Σόµπολος: …προς το κακό. 
κ. Στειακάκης: …προς το κακό βέβαια.  
Ό. Τρέµη: Ξέρετε γιατί; Γιατί ο καθηγητής, ο κ. Στεφανάδης… Εννοείτε δηλαδή, ότι 
µε µεγαλύτερη ευκολία δηµιουργούνται -να το ρωτήσω αν το καταλαβαίνω κι εγώ- 
δηµιουργούνται εγκεφαλικά οιδήµατα σε αυτές τις περιπτώσεις;  
κ. Στειακάκης: Ρήξη αρτηριών, ρήξη αγγείων µε µεγαλύτερη ευκολία.  
Ό. Τρέµη: Έχουµε ρήξη αρτηριών. ∆ηλαδή οι εγκεφαλικές αιµορραγίες είναι πιο 
εύκολο να συµβούν από ότι αν δεν έπαιρνε φάρµακα.  
κ. Στειακάκης: Ακριβώς. Ακριβώς. Τόσο οι παθολογικές αιµορραγίες, όσο και οι 
µετατραυµατικές αιµορραγίες. Σε αυτό το σηµείο… 
Ό. Τρέµη: Κ. Στεφανάδη, λίγο να το διευκρινίσουµε αυτό γιατί λίγο µπλεχτήκαµε. 
Καθηγητής καρδιολογίας: Το τι λέει η βιβλιογραφία …αυτές οι ουσίες, στις οποίες 
αναφέρεστε… Της οµάδας Viagra και των άλλων. Εάν ένας δεν παίρνει νιτρώδη, όχι 
µόνο δεν έχουν επιβαρυντική δράση… 
Ό. Τρέµη: Για την καρδιά, όµως, κ. Στεφανάδη. 
Καθηγητής καρδιολογίας: Έχουν θετική.  
Ό. Τρέµη: Για την καρδιά. 
Καθηγητής καρδιολογίας: Τι είπατε;  
Ό. Τρέµη: Για την καρδιά. 
Καθηγητής καρδιολογίας: Για την καρδιά µιλάµε.  
Ό. Τρέµη: Εδώ, όµως, ο κ. Στειακάκης δε λέει για την καρδιά. Τελικά καταλαβαίνω 
ότι δε διαφωνείτε. Ο κ. Στειακάκης δε µιλάει για την καρδιά. Ο κ. Στειακάκης µιλάει 
για το ενδεχόµενο… 
Καθηγητής καρδιολογίας: Μπορώ να πω κάτι;  
Ό. Τρέµη: Ναι, πέστε µου. 
Καθηγητής καρδιολογίας: Να τελειώσω. Επειδή είπε ο κ. Στειακάκης, ότι κάνουν 
αιµορραγίες. ∆εν υπάρχει καµιά βιβλιογραφική αναφορά από τις 3000 
βιβλιογραφικές αναγνώσεις, ότι κάνει αιµορραγία το Viagra ή οτιδήποτε άλλο. 
Ό. Τρέµη: Μάλιστα. Αυτό είναι διαφωνία.             
Καθηγητής καρδιολογίας: Απλώς είπα. Η µόνη αντένδειξη είναι να το πάρει κάποιος, 
ο οποίος παίρνει και νιτρώδη. Εκεί, επειδή πέφτει, κατακρηµνίζεται η … µπορεί να 
έχει καρδιαγγειακά επεισόδια. Αλλά ότι κάνει αιµορραγίες, οτιδήποτε άλλο, ρήξη 
αγγείων δεν υπάρχει καµία αναφορά. 
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Ό. Τρέµη: Κ. Στειακάκη, εσείς τι απαντάτε σε αυτό; Εδώ έχουµε εντελώς άλλη 
ιατρική γνώµη.  
κ. Στειακάκης: ∆εν έχουµε καµία διαφωνία µε τον κύριο Στεφανάδη… 
Ό. Τρέµη: Πως δεν έχετε.       
κ. Στειακάκης: Να σας πω αµέσως. Να σας εξηγήσω. Εγώ δεν είπα, ότι κάνει 
αιµορραγίες το Viagra. Εγώ είπα, ότι καθιστά τα αγγεία πιο ευάλωτα κάτω από 
συνθήκες χτυπηµάτων.      
Ό. Τρέµη: Έτσι είναι κ. Στεφανάδη;  
Καθηγητής καρδιολογίας: ∆εν υπάρχει καµία αναφορά σε αυτό. Όχι. Το Viagra κάνει 
αγγειοδιαστολή. Ρίχνει την αρτηριακή πίεση σε λογικά επίπεδα. Σας είπα όταν το 
λαµβάνει κανείς χωρίς άλλα φάρµακα µε τα οποία κάνει συνέπεια. Το ότι κάνει 
ευάλωτα τα αγγεία στις πλήξεις είτε ότι κάνει αιµορραγίες, δεν υπάρχει αναφορά 
αυτή τη στιγµή. Στη βιβλιογραφία τουλάχιστον.  
Ό. Τρέµη: Άρα µε αυτό, που µας λέτε κ. Στεφανάδη, δεν έχουµε κανένα λόγο να 
περιµένουµε το αποτέλεσµα της τοξικολογικής εξέτασης. ∆ηλαδή ακόµη και αν 
αποδειχθεί, ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει κάποια τέτοια ουσία, δεν παίζει κανένα 
ρόλο για το θάνατό του. Αντιθέτως αυτό, το οποίο λέτε και εσείς και είπαν και οι 
άλλοι συνάδελφοί σας, ότι παίζει ρόλο είναι το πρόβληµα µε την καρδιά. Ότι 
µπορεί… 
κ. Πρετεντέρης: Ο ιατροδικαστής είπε τώρα ότι ούτε αυτό παίζει κανένα ρόλο. Ο 
κύριος ιατροδικαστής µας είπε, ότι από τη στιγµή που τον χτύπησε στο κεφάλι, είχε 
δεν είχε πρόβληµα… Έτσι δεν είπατε κ. Στειακάκη; Μήπως δεν κατάλαβα καλά;  
Ό. Τρέµη: Ο κ. Βούρδας είχε άλλη άποψη. 
Καθηγητής καρδιολογίας: Μου επιτρέπετε; Νοµίζω ότι δεν είναι… Είναι περίπου 
συναφείς οι απόψεις. Αυτή τη στιγµή έχουµε… να δεχθούµε ότι υπάρχουν βαριές 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Εάν ένας έχει φυσιολογική καρδιά -έχουµε 
παραδείγµατα- µπορεί να µείνει φυτό επί µήνες, επί χρόνια. Όµως, λειτουργεί η 
καρδιά. Η πάσχουσα καρδιά θα σταµατήσει ενδεχοµένως σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα. 
κ. Πρετεντέρης: Αλλά η αιτία του θανάτου δεν είναι η καρδιά. Είναι οι κακώσεις.     
Καθηγητής καρδιολογίας: Ναι. Σας λέω. Εάν είναι έτσι. Εγώ µιλάω υποθετικά.  
κ. Πρετεντέρης: Όχι, διευκρινίζω για να καταλάβω, γιατί έχω µπερδευτεί για να είµαι 
ειλικρινής.  
Ό. Τρέµη: Γιάννη, είναι φυσικό να έχεις µπερδευτεί. Εδώ έχουµε το πόρισµα, που 
λέει αυτό το πράγµα.  
Καθηγητής καρδιολογίας: Υπάρχει συνέπεια. Έχουµε έναν συγκεκριµένο ασθενή, ο 
οποίος έχει στεφανιαία νόσο, κάποιας βαρύτητας -δεν ξέρουµε ποιας. Θα αποτυπωθεί 
στην ιατροδικαστική εξέταση. Και υφίσταται κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις µιας 
βαρύτητας -δεν ξέρω ποιας. Στην πάσχουσα καρδιά αυτές οι κακώσεις…µπορεί να 
πυροδοτήσουν αρρυθµίες, οι οποίες δεν θα γινόντουσαν σε µία φυσιολογική καρδιά 
και να πεθάνει. ∆ε σηµαίνει ότι αιτία θανάτου είναι η καρδιοπάθεια.  
Ό. Τρέµη: Μάλιστα. ∆ηλαδή λέτε, ότι απλώς µπορεί να επισπεύτηκε ο θάνατος και 
όχι ότι είναι η βασική αιτία θανάτου ή ότι είναι συναυτουργός -αν θέλετε- στο θάνατο 
του Γιάννη Βαρθολοµαίου και το πρόβληµα µε την καρδιά του.  
Καθηγητής καρδιολογίας: Κάπως έτσι. Κάνω µια υπόθεση. Με αυτά τα υποθετικά 
γεγονότα που ακούω, κάνουµε µια υπόθεση.  
Ό. Τρέµη: Μάλιστα. Αλλά καλύτερα νοµίζω είναι να περιµένουµε να δούµε ακριβώς 
το µέγεθος των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, για να καταλάβει κανείς και να 
αξιολογήσει πως συνλειτούργησαν αυτά τα δύο µαζί µε το καρδιακό πρόβληµα.  
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Πρόκειται περί δελτίων ειδήσεων τα οποία ασχολήθηκαν µε τον θάνατο του τέως 
∆ιοικητικού του ΙΚΑ Γιάννη Βαρθολοµαίου.  Κατά τη διάρκεια των δελτίων 
ειδήσεων δηµοσιοποιήθηκαν στοιχεία της ποινικής προδικασίας, δηλαδή στοιχεία της 
προανακρίσεως και της ανακρίσεως και ειδικότερα ευρήµατα της εκθέσεως αυτοψίας 
της ιατροδικαστικής εκθέσεως, καθώς και της καταθέσεως του φεροµένου ως 
κατηγορουµένου ενώπιον της ανακρίτριας.  Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι 
δηµοσιοποιήθηκε τόσο το ερώτηµα της ανακρίτριας «πώς φτάσατε σε αυτή τη 
πράξη;» και η απάντηση του φεροµένου ως κατηγορουµένου «ήταν ένα αιφνίδιο και 
βίαιο περιστατικό …».  Πλέον της δηµοσιοποιήσεως στοιχείων της ποινικής 
προδικασίας, τα δελτία ειδήσεων, εµφανίζουν εικόνα ανακριτικής έρευνας, µε 
ερωταποκρίσεις περί το πού βρέθηκαν οι κηλίδες αίµατος, από τίνος ένδυµα 
προήλθαν τα ευρεθέντα κουµπιά,  περί της µη ανευρέσεως εκδορών στο σώµα του 
δράστη, περί των φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που βρέθηκαν στα θυλάκια του 
θύµατος, περί του ενδεχοµένου αυτά να συνετέλεσαν σε καρδιακή προσβολή, περί 
του εάν είχε γίνει αντιληπτός ο διαπληκτισµός των δύο ανδρών, περί του εάν ήταν 
συµπτωµατικό ή βίαιο το περιστατικό, περί του τρόπου αντιδράσεως του θύµατος, 
περί ερεύνης για διεγερτικά χάπια, περί των ευρηµάτων κρανιοεγκεφαλικών 
κακώσεων, περί του εάν αυτά συνιστούν τη µόνη αιτία του θανάτου, περί του εάν ο 
παθών έπασχε από στένωση των στεφανιαίων αρτηριών και άλλα.  ΄Όµως από τα ως 
άνω δελτία ειδήσεων προκύπτει ότι, εκτός του ότι δι΄ αυτών υποκαταστάθηκαν οι 
ανακριτικές αρχές, παρουσιάστηκαν τα γεγονότα χωρίς αίσθηµα ευθύνης και 
σεβασµού προς τη δικαιοσύνη και τα εµπλεκόµενα πρόσωπα, µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία συγχύσεως στο κοινό περί του ποιος τελικά είναι αρµόδιος να αποφανθεί 
περί των αιτίων του θανάτου του προαναφερθέντος προσώπου.     Για τις εν λόγω 
εκτροπές, ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση 
του προστίµου.   
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εκ 17,5 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2003, 
της εξ 193.422.393 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2003, του εκ 
32.107.234,59 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις 68/8.10.2002, 79/16.10.2002, 204/1.4.2003, 218/8.4.2003, 316/1.7.2003, 
330/22.7.2003, 344/29.7.2003, 352/23.9.2003, 371/11.11.2003, 373/11.11.2003, 
11/20.1.2004, 21/27.1.2004, 48/17.2.2004, 53/17.2.2004, 88/30.3.2004, 
134/11.5.2004, 151/25.5.2004, 169/9.6.2004, 183/22.6.2004, 250/3.8.2004, 
4/4.1.2004, 5/4.1.2005, 27/25.1.2005, 54/15.2.2005, 128/11.4.2005, 156/26.4.2005, 
167/10.5.2005, 187/17.5.2005, 192/24.5.2005, 251/29.6.2005, 252/29.6.2005, 
253/29.6.2005, 352/20.9.2005, 396/11.10.2005, 401/11.10.2005, 411/18.10.2005, 
478/5.12.2005, 479/5.12.2005, 4/4.1.2006, 167/3.4.2006, 174/4.4.2006, 237/9.5.2006, 
306/20.6.2006, 314/27.6.2006, 336/11.7.2006, 337/11.7.2006, 350/18.7.2006, 
391/29.8.2006, 459/10.10.2006, 499/10.11.2006, 509/14.11.2006, 4/9.1.2007, 
44/29.1.2007, 167/27.3.2007, 227/8.5.2007 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει 
να καθοριστεί στο ποσόν των 40.000 ευρώ.  Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος 
∆ηµήτρης Χαραλάµπης κατά τον οποίο το πρόστιµο θα έπρεπε να περιοριστεί στο 
ποσόν των 20.000 ευρώ, και εκ των µελών η ΄Ιρις Αυδή – Καλκάνη, κατά την οποία 
το πρόστιµο θα έπρεπε να είναι 60.000 ευρώ. 
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Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ  Α.Ε. ιδιοκτήτρια του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού MEGA CHANNEL την διοικητική κύρωση του 
προστίµου των 40.000 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 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, στην Λεωφ. 
Μεσογείων & Ρούσου 4, µε ΑΦΜ 094253918, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών. 

2. Του Ηλία Ευσταθίου Τσίγκα, κάτοικο Αθηνών, στην οδό Ρούσου 4, µε 
Α.Φ.Μ. 013080402, ∆.Ο.Υ. Ψυχικού, ως ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ. και 
νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 15η Μαΐου 2007. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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