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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 20 Ιουνίου 2006 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης και τα µέλη 
Εύη ∆εµίρη,  Γιάννης Παπακώστας,  Νέστορας Κουράκης, 
Κωνσταντίνος Τσουράκης.  Απόντες ο Αντιπρόεδρος  ∆ηµήτριος 
Χαραλάµπης και εκ των µελών η  Ίριδα Αυδή-Καλκάνη. 

 
 
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 

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

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

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την  6η  Ιουνίου 2006. 
 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη τις ακόλουθες διατάξεις: 
 
Ι.  Το άρθρο 15, παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 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.  
 
II. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Κανονισµού 2/1991 του Ε.Σ.Ρ., κατά το οποίο τα πρόσωπα 
που καλούνται σε δηµοσία συζήτηση ή αναφέρονται στις εκποµπές απολαµβάνουν 
δίκαιης, ορθής και αξιοπρεπούς συµπεριφοράς 
 
ΙΙI. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς 
οφείλουν να µη µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη 
σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ιδίως προγράµµατα που 
περιέχουν σκηνές άσκοπης βίας ενώ εξ΄άλλου κατά την παράγραφο 3 του αυτού 
άρθρου όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε 
τον βαθµό της δυσµενούς επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στην 
προσωπικότητα και στην εν γένει ηθική και πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων, 
γι΄αυτό σε κάθε κατηγορία αντιστοιχεί ένα ειδικό σύµβολο, το οποίο µεταδίδεται επί 
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της οθόνης, σε όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, ή σε καθορισµένο τµήµα αυτής, 
ενώ εξάλλου κατά τα άρθρα 1 και 3 της Υπουργικής Αποφάσεως 6138/Ε/17.3.2000 
όλα τα τηλεοπτικά προγράµµατα, εκτός των προγραµµάτων τηλεοπτικής διαφήµισης 
και τηλεπώλησης κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες, εκ των οποίων τα κατάλληλα 
για ανηλίκους µε επιθυµητή τη γονική συναίνεση προβάλλονται σε ζώνη παιδικής 
τηλεθέασης, ενώ τα κατάλληλα για ανηλίκους άνω των 15 ετών προβάλλονται µετά 
την 22:30 ώρα και ειδικώς Παρασκευή, Σάββατο και παραµονή αργιών µετά την 23ην 
ώρα. 
 
IV. Τα άρθρα 5 παρ. 1 και 8 παρ. 1 εδαφ. β του Π. ∆/τος 77/2003, κατά τα οποία  δεν 
επιτρέπεται η  µετάδοση εικόνων που έχουν ληφθεί χωρίς προειδοποίηση µε χρήση 
κάµερας και συλλογή στοιχείων και πληροφοριών πρέπει να γίνεται µε θεµιτά µέσα 
ενώ εξάλλου τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα 
ευθύνης. 
 
V.  Το άρθρο 4, παρ. 1, στοιχείο β, ε του Ν. 2863/2000, κατά το οποίον το Ε.Σ.Ρ 
ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 
ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 

 
 
Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας 
ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας 
του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της κατωτέρω εκποµπής, 
προέκυψαν τα ακόλουθα:  Κατά τη διάρκεια της εκποµπής «Αποκαλυπτικό ∆ελτίο» 
που προβλήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθµό  EXTRA 3, την 3η Φεβρουαρίου 2006, 
από τις 22:30 έως τις 00:30 προβλήθηκαν τα εξής: 
Σήµανση & επεξήγηση: απουσιάζουν 
Τηλεπαρουσιαστής: κ. Στέφανος Χίος 
Καλεσµένοι: κ. Μιχάλης ∆ηµητρίου (δηµοσιογράφος), κ. ∆ηµήτρης Τσίγκος (ταµίας 
Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος), κ. Κώστας Ανέστος (πρώην µέλος προεδρείου 
ΑΜΕ-ΟΤΕ, τεχνικός), κ.  Κώστας Μαραντίδης (τεχνικός εταιρίας «Secret Service») 
κ. Σολδάτος (Εµπορικός ∆ιευθυντής εταιρίας «Secret Service»).  
Συνεργάτης εκποµπής: κ. Γιάννης Παπαγιάννης 
Στις 22:50 και για τα επόµενα 7 λεπτά, κατά τη διάρκεια σύνδεσης µε δηµοσιογράφο 
της εκποµπής κ. Μαρία η οποία βρίσκεται έξω από την αµερικανική πρεσβεία για 
ρεπορτάζ, καταγράφθηκε το ακόλουθο απόσπασµα: 
κ. Χίος: Πάµε στην αµερικάνικη πρεσβεία. Έξω από την αµερικάνικη πρεσβεία 
υπάρχει η Μαρία η Πολυζωίδου. Μαρία, καλησπέρα. 
κ. Μαρία Πολυζωίδου: Καλησπέρα. Βέβαια προέκυψε και κάτι της τελευταίας 
στιγµής. Μόλις ήρθαν από την αµερικανική πρεσβεία η φρουρά, έχει ειδοποιηθεί και 
ένα περιπολικό και ζητούν τα στοιχεία µου για να µας ελέγξουν.  
κ. Χίος: Η φρουρά; Η φρουρά ποιων; Των γερακιών του πενταγώνου, ποιων; 
κ. Πολυζωίδου: ∆εν ξέρω ποιον έχουν φωνάξει… 
κ. Χίος: Για δείξε τους λίγο, δείξτε τους λίγο…∆είξε µου λίγο τα γεράκια του 
πενταγώνου! 
κ. Πολυζωίδου: Ο κύριος που έρχεται, αυτός εδώ. 
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κ. Χίος: Ποιος κύριος; Αυτός εδώ; Ο γιάνκη; Ο γιάνκη; 
κ. Πολυζωίδου: Αυτός ο κύριος µου είπε πριν από λίγα λεπτά για ποιο λόγο την 
έχουµε ανησυχήσει την πρεσβεία. 
κ. Χίος: Την έχουµε ανησυχήσει την πρεσβεία……∆ώστε το µικρόφωνο στον κύριο 
να µας πει που έχουµε ανησυχήσει την πρεσβεία. Ξέρεις, αρχίζω και βλέπω 
αµερικανούς µε πιάνει αναφυλαξία, ανεµοβλογιά. 
(Η ρεπόρτερ κινείται προς τον αστυνοµικό) 
κ.  Πολυζωίδου: Συγνώµη, µε ακούτε; Είµαστε ήδη στον αέρα. Θα θέλατε να µας 
πείτε τι πρόβληµα έχει δηµιουργηθεί; 
Αστυνοµικός: Κανένα πρόβληµα. 
κ. Χίος: Α, κανένα πρόβληµα τώρα… 
Αστυνοµικός: Απλά ένας τυπικός έλεγχος αστυνοµικής φύσεως. Τυπικός. ∆εν έχουµε 
τίποτε άλλο. 
κ.  Πολυζωίδου: Τυπικός έλεγχος γιατί; Κάναµε κάτι; Ορίστε; 
Αστυνοµικός: ∆εν έχουµε τίποτα το ιδιαίτερο. 
κ. Πολυζωίδου: ∆εν θέλει να µιλήσει, αποµακρύνεται και περιµένει µε τα χαρτιά του 
για να µε ελέγξει. 
κ. Χίος: Είναι Έλληνας αστυνοµικός ο οποίος φυλάει την πρεσβεία. 
κ. Πολυζωίδου: Είναι Έλληνας αστυνοµικός, έχει ειδοποιηθεί από το φυλάκιο της 
πρεσβείας. 
κ. Χίος: Α, εγώ πίστεψα ότι είναι κάποιος από µέσα, από αυτούς που για τόσα χρόνια 
ποδηγετούσαν το χώρο και νοµίζουν ότι το πεζοδρόµιο της Βασιλίσσης Σοφίας, 
Γιάννη µου, είναι ιδιοκτησία τους. Ε, δε είναι ιδιοκτησία τους το πεζοδρόµιο της 
Βασιλίσσης Σοφίας, είναι ελληνική ιδιοκτησία. ∆εν είναι τσιφλίκι τους. Ο γύρω 
χώρος. Ούτε το Μέγαρο Μουσικής, ούτε ο δρόµος της Βασιλίσσης Σοφίας. Έτσι; 
κ. Πολυζωίδου: Όπως βλέπετε, στη γωνία της αµερικανικής πρεσβείας µε alarm είναι 
το περιπολικό της αστυνοµίας που ειδοποιήθηκε για να µας ελέγξει και µάλιστα αυτό 
ήταν από τη πρώτη στιγµή που µας είπανε για ποιο λόγο είµαστε εδώ και τους 
ανησυχήσαµε. 
κ. Χίος: Για να κάνουµε ρεπορτάζ. Και αν ξυπνήσαµε την αµερικανό πρέσβη που 
σίγουρα δεν µένει εκεί, κύριε ∆ηµητρίου, να του ζητήσουµε συγνώµη. Είµαστε σε 
δηµόσιο χώρο, κύριε ∆ηµητρίου νοµίζω ότι δεν  υπάρχει κάποιο πρόβληµα,  εκτός 
και αν καταγράφουµε-  
κ. ∆ηµητρίου: Τους είδαν µε τα αυτά… ζωµένοι µε τίποτα και φοβηθήκανε…. 
κ. Χίος: Τι είπατε;  
κ. ∆ηµητρίου: Ζωµένοι µε τις µπαταρίες και θα νοµίζανε…∆ε νοµίζω… 
κ. Χίος: ∆εν µου αρέσει αυτή η νοοτροπία. Βλέπουν ένα τηλεοπτικό συνεργείο. Τι θα 
µπορούσε να κάνει το  τηλεοπτικό συνεργείο; Να βάλει βόµβες; Να βάλει βόµβες; 
κ. Παπαγιάννης: Θα παίρνουνε κατευθύνσεις από την πρεσβεία  των ΗΠΑ ή από την 
Ουάσιγκτον.  
κ. ∆ηµητρίου: Σώπα. 
κ. Παπαγιάννης: Τι «σώπα»; 
κ. ∆ηµητρίου: Για να την κοπέλα πήρανε από την Ουάσιγκτον εντολές;  
κ. Παπαγιάννης: Ξέρω γω; Πάντως για να συµπεριφέρονται κατ’ αυτό τον τρόπο, 
είναι εξαιρετικά περίεργο όταν βλέπουν ένα τηλεοπτικό συνεργείο που είναι σε 
δηµόσιο χώρο… 
κ. ∆ηµητρίου:  ∆ε θέλουν να δείξουνε ότι είναι φρουρά στην Ελλάδα. 
κ. Χίος: …το που είναι σε δηµόσιο χώρο, σε απόσταση αναπνοής, δεν εµποδίζουµε 
κανένα, κάνουµε το  ρεπορτάζ µας… 
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κ. Πολυζωίδου: Στέφανε, πάντως να σας ενηµερώσω γιατί µας ρώτησαν για ποιο 
λόγο βρισκόµαστε εδώ είπαµε για ρεπορτάζ, ρώτησαν για ποιο ρεπορτάζ, λέω όπως 
καταλαβαίνετε για το θέµα των ηµερών για τις υποκλοπές. 
κ. Παπαγιάννης: Για πήγαινε Μαρία κοντά στον αξιωµατικό που βρίσκεται εκεί πέρα. 
Μπορεί να µας πει πέντε κουβέντες; 
κ. Πολυζωίδου: ∆εν θέλει να µας µιλήσει, αποµακρύνεται…ήταν δίπλα µου αλλά 
φεύγει. 
κ. Παπαγιάννης: ∆εν πειράζει…Να δείξει η κάµερα λίγο τον κύριο….Έτσι…Για να 
δούµε λίγο τον αξιωµατικό…Φεύγει; Τι φοβάται; 
(Η κάµερα κινείται προς τον αστυνοµικό) 
κ. Πολυζωίδου: Περιµένει λίγο τα χαρτιά για να πάρει τα στοιχεία µου.  
κ. Χίος: Ποια στοιχεία; 
κ. Πολυζωίδου: Ζήτησε την ταυτότητά µου. 
κ. Χίος: Α, θέλει να σου κάνει εξακρίβωση δηλαδή. Κάτι που σηµαίνει ότι…έχεις 
ταυτότητα επάνω σου; 
κ. Πολυζωίδου: Έχω ταυτότητα.  
κ. Παπαγιάννης: Μισό λεπτό, Στέφανε, µισό λεπτό. Κάτσε να κάνουµε λίγο πλάκα 
στα αστυνοµικά όργανα…∆είξε λίγο σε παρακαλώ πολύ κύριε  καµεραµάν τον κύριο 
που βρίσκεται εκεί. ∆ικαιούται βάσει του συντάγµατος να µας κάνει και τον νόµον 
εξακρίβωση. Για να του κάνουµε όµως  και εµείς εξακρίβωση δηµοσιογραφική. 
Πλησίασέ τον Μαρία λίγο σε παρακαλώ. (Η κάµερα κινείται προς τον αστυνοµικό) 
Πλησίασέ τον! Κυνήγησέ τον από πίσω τον κύριο! Κυνήγησέ τον να δούµε! Ζήτησέ 
του τα στοιχεία όπως οφείλει βάσει το συντάγµατος και του νόµου να µας πει ποιος 
είναι! Μη φοβάσαι, Μαρία! 
κ. Χίος: Έτσι! 
κ. Πολυζωίδου (προς τον αστυνοµικό): Σας παρακαλώ! ∆εν είναι κάτι κακό! Μα πως 
θα κάνω τη δουλειά µου! Εσείς µου είπατε για ποιο λόγο τους ανησυχήσαµε! 
Αστυνοµικός: Εγώ δεν σας είπα τίποτα. 
κ. Πολυζωίδου: Εσείς µου το είπατε! Ζητήσατε τα στοιχεία µας. 
κ. Χίος: Μαρία, τα στοιχεία του κυρίου όπως λέει ο Γιάννης. Μαρία, τα στοιχεία του 
κυρίου όπως λέει ο Γιάννης έχουµε δικαίωµα να το κάνουµε σαν πολίτες. 
κ. Πολυζωίδου: Τα δικά σας τα στοιχεία µπορείτε να µας τα δώσετε; Γιατί φεύγετε; 
(στην προτροπή έτερου καλεσµένου να αφήσουν τον αστυνοµικό, τόσο ο κ. Χίος όσο 
και ο κ. Παπαγιάννης απαντούν «Όχι, όχι «άστον», Μιχάλη…… έτσι είναι», «Όχι, 
άστονε να του πάρουµε τα στοιχεία», «Μαρία, τα στοιχεία του κυρίου») 
κ. Πολυζωίδου: Γιατί φεύγετε; Θα µου δώσετε τα δικά σας τα στοιχεία; 
κ. ∆ηµητρίου (µουρµουρίζοντας): Τι να πούµε τώρα; Τι είναι, κρυφό είναι; Τι είναι, 
αρχηγός της CIA είναι; 
Γιάννης: Μαρία, στο δεξιό πέτο του υπάρχουν τα στοιχεία. 
κ. Πολυζωίδου: Έχει έρθει για συνδροµή και δεύτερο περιπολικό. 
κ. Παπαγιάννης: Για να δούµε τι θα γίνει. Να γίνει λίγο τσαµπουκάς να έχουµε και 
πλάκα σήµερα το βράδυ. Οι µάγκες της  αµερικανικής πρεσβείας. 
κ. Χίος: Τον κύριο Πολυζωγόπουλο θα µπορούσαν να τον προστατεύσουνε όλοι 
αυτοί οι οποίοι πάνε στο τηλεοπτικό συνεργείο για να κάνουν εξακρίβωση των 
στοιχείων; Να τους τα πούµε εµείς τα στοιχεία των συναδέλφων:  Μαρία 
Πολυζωίδου, δηµοσιογράφος, Κώστας Πετροβίτσος, δηµοσιογράφος. 
κ. Πολυζωίδου: ∆εν ξέρω αν τους βλέπετε, πίσω από τα κάγκελα της αµερικάνικης 
πρεσβείας έχουν βγει και άλλα άτοµα από µέσα και παρακολουθούν τι ακριβώς έχει 
συµβεί. Έχει έρθει και δεύτερο περιπολικό εδώ, σύνολο είναι 3 αστυνοµικοί και οι 
υπόλοιποι είναι ασφαλίτες από την φρουρά εδώ της αµερικανικής πρεσβείας. 
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κ. Χίος: Όταν δέρνανε τον Πολυζωγόπουλο να τους πεις, όταν δέρνανε τον 
Πολυζωγόπουλο στο Κολωνάκι, οι 2-3 σεκιουριτάδες, ασφαλίτες, φιλιππινέζες του 
κυρίου Βουλγαράκη (παρεµβαίνει η κ. Πολυζωίδου: «δεν βγήκαν καν για να 
βοηθήσουν»), καθόντουσαν και κοιτάγανε τον Πολυζωγόπουλο που τον σκοτώνανε 
στο πεζοδρόµιο. Και τώρα για έναν δηµοσιογράφο σε δηµόσιο χώρο έχουν έρθει δύο 
περιπολικά; Αυτή είναι η αστυνοµία που ονειρευόµαστε, αγαπητή Μαρία µου; Για 
ρώτησέ τους! Αυτή είναι η αστυνοµία που ονειρεύεται ο έλληνας πολίτης; Αυτή είναι 
η αστυνοµία; Σα δε ντρέπονται λιγάκι! 
κ. Παπαγιάννης:  Εξαφανίστηκαν; 
κ. Χίος: Σα δε ντρέπονται λιγάκι! 
κ. Πολυζωίδου: Όχι, δεν έχουν εξαφανιστεί, απλά έχουν φύγει από το απέναντι 
πεζοδρόµιο που είµαστε εµείς, βρίσκονται έξω ακριβώς από την πρεσβεία και 
περιµένουν προφανώς- 
κ. Χίος: Καλές εντολές δέχονται οι Έλληνες αστυνοµικοί από αµερικανούς 
υπαλλήλους στην Ελλάδα. Καλές εντολές. Έτσι τους έχει µάθει ο υπουργός τους; Να 
παίρνουν εντολές; Από τους αµερικανούς; Έλληνες είναι εδώ. Ελλάδα είµαστε! ∆εν 
είµαστε Αµερική! Ούτε Φλόριντα! Έτσι να τους πεις! Ότι εδώ είναι  Ελλάδα και ότι 
υπάρχουν και πατριώτες! Που είναι Ελλάδα! Όταν σταµατήσουµε και υποστείλουµε 
την ελληνική σηµαία, τότε θα γίνουµε προτεκτοράτο τους! 
κ. Παπαγιάννης: Υπάρχει αστυνοµικός πέριξ των δηµοσιογράφων που βρίσκεστε 
εκεί; 
κ. Πολυζωίδου: Όχι, όχι. Όλοι έχουν µεταφερθεί στο απέναντι πεζοδρόµιο πλέον. 
κ. Παπαγιάννης: Ωραία. Αυτό το περιπολικό που βλέπουµε εκεί ήταν αυτό στο οποίο- 
κ. Πολυζωίδου: Ήταν αυτό το οποίο ήρθε και οι αστυνοµικοί που βγήκαν- 
κ. Παπαγιάννης: Παρακάλεσε πολύ τον καµεραµάν, για να κάνουµε και εµείς την 
πλακίτσα µας δείξτε το νούµερο του περιπολικού να το σηµειώσουµε και εµείς και οι 
τηλεθεατές. Πηγαίνετε παιδιά και δείξτε το νούµερο του περιπολικού µπροστά ή 
πίσω! (προς καλεσµένο): Όχι «άστα», Μιχάλη! Όχι! (Η κάµερα κινείται προς το 
περιπολικό) 
κ. Χίος: Μιχάλη, ο Έλληνας πολίτης  έχει το δικαίωµα, διότι εδώ πέρα έχουν γίνει 
πολλές αστυνοµικές αυθαιρεσίες το τελευταίο διάστηµα. Έχουν συλληφθεί πολίτες 
αντί να προσαχθούν στην ασφάλεια- 
κ. Παπαγιάννης: Έτσι, έτσι! ∆είξε τις πινακίδες του περιπολικού…ΕΑ 20916. 
κ. Χίος: Για να ξέρουµε και εµείς ποιοι ίσως µας παρακολουθήσουν το βράδυ που θα 
πάµε στο σπίτι µας, ποιοι ίσως  µας προσαγάγουν στην ασφάλεια µε χειροπέδες. 
κ. Πολυζωίδου: Αυτό είναι το πρώτο περιπολικό και το δεύτερο- 
κ. Παπαγιάννης: Πάρτε και το πίσω το περιπολικό, να κάνουµεε και εµείς το ρόλο 
του αστυνοµικού. 
κ. Πολυζωίδου µαζί µε κ. Παπαγιάννη: : ΕΑ16933. 
κ. Χίος: Να πάρουµε και εµείς τα στοιχεία αυτών των ανθρώπων γιατί συνταγµατικά, 
το έχει πει ο κύριος Μανωλεδάκης, ο καθηγητής του συνταγµατικού δικαίου και ο 
κύριος Βενιζέλος, ο έγκριτος κύριος Βενιζέλος, ο πρώην υπουργός Πολιτισµού και 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ συνταγµατολόγος, ότι ο Έλληνας πολίτης κυρίες και κύριοι 
και είναι διδακτικό αυτό που κάνουµε αυτή τη στιγµή, όταν τον σταµατήσει ένας 
αστυνοµικός στο δρόµο και του πει «την ταυτότητά σου» έχει ο ίδιος ο πολίτης το 
δικαίωµα που ελέγχεται και ελέγξει και το αστυνοµικό όργανο και να πει στο 
αστυνοµικό όργανο «δώσε µου αστυνοµικό όργανο τα στοιχεία σου για να γνωρίζω 
ποιος είσαι» και κατά δεύτερον εάν τον πάει στην ασφάλεια- πρέπει να πάει ο πολίτης 
στην ασφάλεια για να µην υπάρξει αντίσταση κατά της αρχής και θεωρηθεί ότι είναι 
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παράνοµος- αλλά πηγαίνοντας στην ασφάλεια δεν έχει δικαίωµα να κρατηθεί 
παραπάνω από µισή ώρα µέχρι να γίνει η εξακρίβωση. 
κ. Παπαγιάννης: Έτσι µπράβο! ∆ε µου λες Μαρία! Σου είναι εύκολο µαζί µε την 
κάµερα να πάρετε το µικρόφωνο και να πάτε στο τζάµι του περιπολικού; 
κ. Πολυζωίδου: Όπως βλέπω Γιάννη έχει µπει ήδη οι αστυνοµικοί και στα δύο 
περιπολικά και ετοιµάζονται να φύγουν, αυτό δείχνουν τουλάχιστον. 
κ. Χίος: Εντάξει. 
1η Λεζάντα (για τα πρώτα 2 λεπτά): Το τρίγωνο…. των «ρουφιάνων» 
2η Λεζάντα (από το 2o λεπτό και µέχρι το τέλος ): «”Ανησυχήσαµε» την πρεσβεία 
των Η.Π.Α.”  
Στις 23:16 (ένδειξη µαγνητοταινίας 0:45) και για τα επόµενα 4 λεπτά ακολουθεί  
τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Σπ. Σαµουρίδη (πρόεδρο Ελλήνων Ντετέκτιβ) µε τον 
τηλεπαρουσιαστή: 
κ. Χίος: Με ενηµερώνουν ότι θέλει να παρέµβει ο κύριος Σπύρος Σαµουρίδης, ο 
οποίος είναι πρόεδρος των ελλήνων ντετέκτιβ. Είναι και συνδικαλισµένοι οι 
ντέτεκτιβ, κύριε Σαµουρίδη; 
κ. Σαµουρίδης: Καλησπέρα σας! 
κ. Χίος: Καλησπέρα. 
κ. Σαµουρίδης: Κύριε Χίου και σε σας και σε όλο το πάνελ….  
κ. Χίος: Χίος λέγοµαι, δε λέγοµαι Χίου.  
κ. Σαµουρίδης: …σας ευχαριστώ.  
κ. Χίος: Χίος λέγοµαι, Χίος. 
κ. Σαµουρίδης: Ναι, κύριε Χίου. Σε ξεύρω, Στέφανε, σε ξεύρω. 
κ. Χίος: Χίος, είναι στην ονοµαστική, κύριε Σαµουρίδη. Ένα λεπτό, κύριε Σαµουρίδη, 
ένα λεπτό. Έχετε γραφείο κάπου εκεί προς τα δυτικά προάστια; 
κ. Σαµουρίδης: Ναι. Είµαι στην Κολοκοτρώνη 12, Άγιοι Ανάργυροι. 
κ. Χίος: Που; Σε ποια περιοχή; 
κ. Σαµουρίδης: Στην Άγιοι Ανάργυροι, κύριε Χίου. 
κ. Χίος: Στους Αγίους Αναργύρους. 
κ. Σαµουρίδης: Μάλιστα. 
κ. Χίος: Είχατε αναλάβει αν δεν κάνω λάθος µία υπόθεση µίας κυρίας που έψαχνε να 
βρει το παιδί της γιατί είχε πέσει στα ναρκωτικά; 
κ. Σαµουρίδης: Μάλιστα. Και θυµάµαι και πάρα πολύ- 
κ. Χίος: Ένα λεπτό, κύριε Σαµουρίδη. Θα µου απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάω. 
κ. Σαµουρίδης: Ναι. 
κ. Χίος: Βοηθήσατε καθόλου αυτή τη κυρία; 
κ. Σαµουρίδης: Πάρα πολύ, και- 
κ. Χίος: Της πήρατε και λεφτά βεβαίως, ε; 
κ. Σαµουρίδης: …αυτή τη στιγµή εγώ δεν πήρα κύριε Χίου για  να  δώσουµε… 
κ. Χίος: Είδατε που τα πράγµατα είναι γνωστά στον δηµοσιογραφικό κόσµο και την 
ξέρω την υπόθεση για µία γυναικούλα που έψαχνε να βρει το παιδί της µέχρι και στο 
νεκροταφείο…. 
κ. Σαµουρίδης: Μάλιστα. 
κ. Χίος: …και που την κοροϊδεύατε;  
κ. Σαµουρίδης: Μα, όχι! Κάνετε µεγάλο λάθος! Αυτό είναι µεγάλη προσβολή αυτή τη 
στιγµή που µου δίνετε, διότι… 
κ. Χίος: «∆ιότι». Θυµίζουµε λίγο και τη φωνή του Παπαδόπουλου. 
κ. Σαµουρίδης: …αυτή η κυρία Αντωνία συγκεκριµένα, ήταν µία πολύ καλή για µένα 
κυρία, δεν έχω κανένα πρόβληµα, εδώ δεν ήρθα να µιλήσουµε για υποθέσεις κύριε 
Χίου, (στην επανάληψη της προσφώνησης «κύριε Χίου», ο τηλεπαρουσιαστής γελά 
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πνιχτά και µονολογεί προς το πάνελ, το οποίο επίσης γελά, «άντε πάλι!») όλων των 
συναδέρφων µου και των συνεργατών µου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
κ. Χίος: Σας ακούω. 
κ. Σαµουρίδης: Αυτό όµως που έχει µεγάλη σηµασία είναι και πρέπει σε όοοολους 
τους τηλεθεατές σας, σε σας που σας εκτιµώ…  
κ. Χίος: Και εγώ κύριε Σαµουρίδη. 
κ. Σαµουρίδης: …σε όλο το πάνελ, είναι…Συγγνώµη, επειδή έχω µια βραχνίτιδα 
λόγω µιας γρίπης γι’ αυτό σας µιλάω έτσι, δεν έχω καµία πρόθεση να παρεξηγήσω 
κανέναν… 
κ. Χίος: Εντάξει κύριε Σαµουρίδη, πείτε µας. 
κ. Σαµουρίδης: …αλλά µε το θέµα αυτό το οποίο τώρα τελευταία αγαπητέ -ο 
δηµοσιογράφος είναι πάντοτε συνεργάτης µαζί µας-… 
κ. Χίος: Εγώ συνεργάτης µε τους ντετέκτιβ δεν είµαι. 
κ. Σαµουρίδης: …όλα τα ρίχνετε στην ελληνική αστυνοµία, στην ελληνική 
δικαιοσύνη, αλλά το λέω ευθέως κύριε Χίου. 
κ. Χίος (προς τους καλεσµένους): Κάτι µου θυµίζει αυτή η φωνή. 
κ. Σαµουρίδης: Σε εµένα, είπατε για κάααααποια κυρία που το θυµηθήκατε που ο γιος 
της έπεσε στα ναρκωτικά. Και κλείνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που µε 
ακούσατε και εσείς και οι τηλεθεατές σας.  
κ. Χίος: Για ποιο λόγο πήρατε κύριε Σαµουρίδη; 
κ. Σαµουρίδης (φωνάζοντας): Γιατί δεν ρωτάτε τον πρόεδρο της Vodafone;  
κ. Χίος: Τον; 
κ. Σαµουρίδης (φωνάζοντας): Τον πρόεδρο της Vodafone! Τι διευθύνων σύµβουλο, 
τι, τι τι….; Τέλος. Ο κύριος Λινός, τέως παλιά ο κύριος (δεν ακούγεται το επώνυµο 
που αναφέρει) ο κύριος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όπως και ο παλιός, ο κύριος 
Γιώργος, ο, ο, το -για να µην…επειδή έχω λίγο νευριάσει µε αυτά που ακούω µε όλο 
το σεβασµό που έχω αλλά είναι πράγµατα- ο κύριος Κώστας, ή ο κύριος 
Παπαγγελόπουλος….  
κ. Χίος: Κύριε Σαµουρίδη, λυπάµαι πολύ, δεν µπορώ να σας ακούσω άλλο. ∆εν 
καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Ηρεµήστε παρακαλώ.  
κ. Σαµουρίδης: …ρίχνουµε σε όλα τα βάρη στην αστυνοµία….. 
κ. Χίος: Κύριε Σαµουρίδη! Κύριε Σαµουρίδη! Ακούστε µε παρακαλώ γιατί είστε και 
κάποιας ηλικίας, ακούστε µε 
κ. Σαµουρίδης: …. ρίχνουµε τα βάρη στο υπουργείο δικαιοσύνης, κύριε Χίου και δεν 
ρωτάµε κάτι· (φωνάζοντας) Ποιος είναι ο πρόεδρος της Vodafone; 
κ. Χίος: Κύριε Σαµουρίδη! Ακούστε µε! Ας µη εκθέσουµε άλλο τον κύριο 
Σαµουρίδη. Τον ευχαριστούµε πολύ για την δυνατότητα να επικοινωνήσει µαζί µας 
δεν µπορούµε να τον ακούσουµε άλλο διότι ο κύριος Σαµουρίδης είναι σε µία 
σύγχυση, δεν θυµάται µερικά πράγµατα, έχουµε απέραντο σεβασµό στο πρόσωπό 
του, ξέρω πολλές υποθέσεις που έχει αναλάβει ο κύριος Σαµουρίδης, άλλες 
επιτυχηµένες, άλλες αποτυχηµένες. Πάµε να συνεχίσουµε το ρεπορτάζ και να πάµε 
στην ιστορία του Κολωνού. 
 
 
 
Πρόκειται περί ζωντανής εκποµπής µε αναµετάδοση καταστάσεως που επικρατούσε 
έξω από την Αµερικανική Πρεσβεία.  Αστυνοµικός, ασκών τα καθήκοντά του, 
προέβη σε σχετικό έλεγχο της ενεργούσης για λογαριασµό του τηλεοπτικού σταθµού 
δηµοσιογράφου και ο τηλεπαρουσιαστής µεγιστοποίησε το ζήτηµα, λέγοντας 
«νοµίζουν ότι το πεζοδρόµιο της Βασιλίσης Σοφίας …είναι ιδιοκτησία τους …δεν 

 7



είναι τσιφλίκι τους ο γύρω χώρος …και αν ξυπνήσουµε τον αµερικανό πρέσβη που 
σίγουρα δεν µένει εκεί να του ζητήσουµε συγνώµη …τον κύριο Πολυζωγόπουλο θα 
µπορούσαν να προστατεύσουν όλοι αυτοί …σεκιουριτάδες, ασφαλίτες φιλιππινέζες 
του κυρίου Βουλγαράκη καθόντουσαν και κοιτάγανε τον Πολυζωγόπουλο που τον 
σκοτώνανε στο πεζοδρόµιο» κ.α.  Ασφαλώς πρόκειται περί µεταδόσεως γεγονότων 
χωρίς αίσθηµα ευθύνης.  Κατά την διάρκεια της εκποµπής, παρενέβη ο Πρόεδρος του 
συνδικαλιστικού οργάνου των ιδιωτικών αστυνοµικών ο οποίος θέλησε να 
υπεραµυνθεί της θέσεως των αστυνοµικών οργάνων, ο τηλεπαρουσιαστής 
παρεµπόδισε την παροχή αποσαφηνίσεων, αναφέρθηκε σε παρελθόντα περιστατικά 
και ειρωνεύθηκε τον παρεµβάντα ότι η λέξη «διότι» την οποία εξεστόµισε θυµίζει 
λίγο την φωνή του Παπαδόπουλου.  Τέλος, η εκποµπή µεταδόθηκε άνευ ουδεµιάς 
σηµάνσεως.  Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό 
σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.  Μειοψήφησε εκ των µελών ο Γιάννης 
Παπακώστας κατά τον οποίο θα έπρεπε να επιβληθεί η διοικητική κύρωση της 
συστάσεως. 
 
 
 
Ενόψει των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών και λαµβανοµένης υπόψη της 
βαρύτητος της παραβάσεως, του από 0,7-1% % µεριδίου τηλεθέασης που 
συγκέντρωσε το πρόγραµµα, στο πλαίσιο του οποίου τελέστηκε η παράβαση, της εξ 
86.763,05 ευρώ  αξίας του µεριδίου αγοράς των τηλεοπτικών υπηρεσιών κατά το 
χρονικό διάστηµα από 1.1.2003-30.4.2003 που έχει αποκτήσει ο ως άνω σταθµός, του 
εκ 2.864.925,20 ευρώ  ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν 
λόγω σταθµό, και του γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις 
αποφάσεις  115/3.12.2002, 169/4.2.2003, 295/10.6.2003, 79/30.3.2004, 80/30.3.2004, 
81/30.3.2004, 244/27.7.2004, 338/9.11.2004, 346/16.11.2004, 7/4.1.2005, 
34/8.2.2005, 69/1.3.2005, 74/1.3.2005, 115/5.4.2005, 142/19.4.2005, 163/26.4.2005, 
185/17.5.2005, 186/17.5.2005, 193/31.5.2005, 194/31.5.2005, 236/28.6.2005, 
237/28.6.2005, 290/26.7.2005, 292/26.7.2005, 298/26.7.2005, 305/23.8.2005, 
321/30.8.2005, 322/30.8.2005, 356/20.9.2005, 412/18.10.2005, 444/8.11.2005, 
38/24.1.2006, 193/11.4.2006, 204/18.4.2006, 244/16.5.2006, 287/6.6.2006 διάφορες 
κυρώσεις ενδείκνυται όπως το εν λόγω πρόστιµο καθορισθεί στο ποσό των 30.000 
ευρώ.  Μειοψήφησε εκ των µελών η Εύη ∆εµίρη, κατά την οποία το πρόστιµο θα 
έπρεπε να καθορισθεί στο ποσό των 40.000 ευρώ . 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
 

Επιβάλλει στην εταιρεία ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. 
(EXCOM A.E.) ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL-3 τη 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 30.000  ευρώ. 
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Κατά το άρθρο 4 παράγραφος 3 του Ν. 2328/1995, όπως έχει µετά την δια του 
άρθρου 23 παρ. 5 εδαφ. β του Ν. 3166/2003 αντικατάστασή της, η παρούσα απόφαση 
κατά την προαναφερόµενη κύρωση, είναι εκτελεστή κατά: 

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

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

 
 
 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την   20η Ιουνίου   2006. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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