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ΠΡΟΣ  

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)                                                                                        

Πανεπιστημίου & Αμερικής 5 – Αθήνα  

Θέμα : «Καταγγελία για τον τηλεοπτικό σταθμό ΒΕΡΓΙΝΑ TV»  

 

Εμείς οι υπογράφοντες την παρούσα, 192 συνέταιροι - μέλη του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Βόλου (από σύνολο 223 μελών), εκτιμούμε πως είναι επιτακτικά 

αναγκαίο να προσφύγουμε στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), ως 

εποπτεύουσα ανεξάρτητη αρχή, για να αντιμετωπίσουμε την όχι απλώς ζημιογόνα, 

αλλά και οικονομικά καταστροφική συμπεριφορά και πρακτική του τηλεοπτικού 

σταθμού ΒΕΡΓΙΝΑ TV (SMILE ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΑΤΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΝΕΤ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-

ΚΡΗΤΗ TV 1, ΚΡΗΤΗ) 

Ο σταθμός αυτός με αλλεπάλληλες εκπομπές συκοφαντεί, δυσφημεί και 

διασύρει την Συνεταιριστική μας Οργάνωση και κυρίως την ‘’ατμομηχανή’’ αυτής, ήτοι 

την γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ, με σκοπό να την πλήξει οικονομικά, να την 

αποδυναμώσει, να την απαξιώσει και έτσι να την καταστήσει ευάλωτη στις ορέξεις 

των ανταγωνιστών. 

Αφού δεν κατέστη δυνατή η σύναψη συμφωνίας διαφημίσεων και δεν έγινε 

αποδεκτή από το Συνεταιρισμό η σχετική πρόταση του ως άνω τηλεοπτικού σταθμού, 

ο οποίος απαιτούσε για την παροχή (διαφημίσεις), δυσανάλογο τίμημα (αξία 

διαφημίσεων), ο τελευταίος επιδίδεται τώρα απρόκλητα και με περισσή εμμονή στη 

δυσφήμησή του, διευκολύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανταγωνιστικά συμφέροντα, 

που ενοχλούνται από την ανοδική και πετυχημένη πορεία της συγκεκριμένης 

επιχείρησης. Ο παρουσιαστής - δημοσιογράφος του σταθμού, ο οποίος μάλιστα έλκει 

την καταγωγή του από την περιοχή μας, εν αγαστή συνεργασία με κάποιους που 
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συμμερίζονται την προσέγγισή του στο συγκεκριμένο θέμα, επιτίθεται επανειλημμένα 

με απαράδεκτους και αναληθείς  ισχυρισμούς εναντίον της συνεταιριστικής 

οργάνωσης και των εκπροσώπων της.    

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου χαρακτηρίζεται, από το σύνολο των 

φορέων της χώρας, πρότυπο παραγωγικότητας, ανάπτυξης και κοινωνικής 

συνεισφοράς, αποτελεί δε κατά γενική ομολογία μία από τις καλλίτερες, αν όχι την 

καλλίτερη, συνεταιριστική επιχείρηση στην Ελλάδα. Δεν έχει οφειλές προς τρίτους, 

δεν χρειάζεται τα πάσης φύσεως, μορφής και έκτασης τραπεζικά δάνεια για να 

λειτουργήσει, κατασκεύασε νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο δυναμικότητας 50 τόνων 

γάλακτος την ημέρα, εξ ιδίων πόρων και χωρίς κανένα δανεισμό, αμείβει κανονικά και 

πλουσιοπάροχα (με bonus κάθε χρόνο) τους εργαζόμενους, σε αυτές τις δύσκολες 

στιγμές και το σημαντικότερο, εξασφαλίζει για τα μέλη του, αλλά και για χιλιάδες 

άλλους αγρότες της περιοχής τις υψηλότερες τιμές των προϊόντων τους σε όλη την 

Ελλάδα.  

Η δε γαλακτοβιομηχανία ΕΒΟΛ, το όνομα της οποίας έγινε συνώνυμο με τον 

τόπο, και η οποία ανήκει στον εν λόγω συνεταιρισμό, είναι η πλέον υγιής επιχείρηση 

με δυναμική παρουσία στην αγορά, συνεχώς αυξανόμενο όγκο πωλήσεων και με νέα 

προϊόντα υψηλής ποιότητας. 

Ακόμη, αποδεικνύει καθημερινά και έμπρακτα την αίσθηση της κοινωνικής 

ευθύνης τροφοδοτώντας ημερησίως με γάλα νηπιαγωγεία, σχολικές μονάδες και 

ευαγή ιδρύματα, σε βάση 100 τόνων ετησίως. Μάλιστα, στο πλαίσιο της διαρκούς 

πρόθεσής της στήριξης και ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας, προέβη κατά το τρέχον 

έτος στις κάτωθι δωρεές : α) ενός υπερσύγχρονου μηχανήματος λιθοτριψίας στο 

Νοσοκομείο του Βόλου, αξίας 60.000,00 €, β) ενός ασθενοφόρου στο Γενικό 

Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείου Βόλου, αξίας 54.000 € , γ) ενός ασθενοφόρου στο 

Κέντρο Υγείας  Βελεστίνου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, αξίας 54.000 €, δ) δωρεάν 

παροχή σε αγρότες και κτηνοτρόφους  την διεκπεραίωση του έργου του  ΟΣΔΕ, που 

ξεπερνάει σε κόστος τις 300.000 €, ε) υποτροφίες σε φοιτητές της περιοχής μας, 

αξίας 54.000€, στ) χορηγία σε εξοπλισμό στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, 

αξίας 18.000,€ και ζ) διατακτικές για αγορά ειδών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του 

τόπου μας, αξίας 30.000 €.  

Να τονίσουμε δε ότι στο τέλος κάθε χρόνου χορηγούνται συμπληρωματικές 

τιμές στα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, προκειμένου να στηριχθεί το 

εισόδημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Για το 2016 δόθηκε συμπληρωματική 

τιμή 2 λεπτών ανά κιλό επιπλέον (συνολικής αξίας 60.000 €), σε όλους ανεξαιρέτως 

τους σιτοπαραγωγούς που παρέδωσαν το προϊόν τους στον Συνεταιρισμό, για δε 
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τους κτηνοτρόφους δόθηκε συμπληρωματική τιμή 1 λεπτού ανά κιλό (συνολικής 

αξίας 100.000 €) για όλα τα είδη γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι τιμές στο γάλα που δίνει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 

Βόλου είναι, διαχρονικά, οι καλλίτερες σε όλη την Ελλάδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα 

δημητριακά.  

Η επίμονη, κακόβουλη και συκοφαντική εκστρατεία του προαναφερόμενου 

τηλεοπτικού σταθμού, προκύπτει από απανωτές, πολύωρες εκπομπές. Ειδικότερα, 

στην εκπομπή με τίτλο «Σχολιάζοντας την επικαιρότητα», που μεταδόθηκε στις 19-6-

2017 (Σχετικά βίντεο εδώ : https://www.youtube.com/watch?v=tJHdUBwQBys και 

https://www.youtube.com/watch?v=iGgDHmfYXfQ ), καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, 

οι κάτωθι αναφορές από τον παρουσιαστή κ. Καλόγηρο, καθώς και τον κ. Ντάσκα 

που παρευρίσκονταν  στην εν λόγω εκπομπή, ήτοι : 

 «… θυμίζει τις χειρότερες στιγμές της Χούντας …» (15:08΄) 

«Αποκαλύπτουμε δικαστικές αποφάσεις που μαρτυρούν σκάνδαλα» (19:00’ – 

τρέϊλερ).  

«… να κοιμίζουν τη δικαιοσύνη ή να έχουν τη δικαιοσύνη στο τσεπάκι τους με 

βάση κάποιους δικαστές … ο πανίσχυρος συνεταιρισμός … να πει στο δικαστή άστο 

μωρέ, μην εφαρμόζεις το αυτόφωρο, κάνε ότι δεν καταλαβαίνεις …» (5:53’). 

Ένας εκ των υποτίτλων δε («σουπεράκι») της εκπομπής, ο οποίος 

αναγραφόταν στην οθόνη κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ήταν : «Μεγάλη έρευνα 

για τις αθλιότητες στην ΕΒΟΛ». 

 Τα έωλα επιχειρήματά τους και οι απροκάλυπτοι συκοφαντικοί ισχυρισμοί, 

ειπώθηκαν εκ νέου και στις εκπομπές με τον ίδιο ως άνω τίτλο, που μεταδόθηκαν 

στις 20-6-2017 και 21-6-2017 αντίστοιχα (Σχετικά βίντεο εδώ : 

https://www.youtube.com/watch?v=SuHzd47oK60 , https://www.youtube.com/watch?v=iXC2ZktzIMo , 

https://www.youtube.com/watch?v=sPsVig7jJYM , https://www.youtube.com/watch?v=KhHNzWPr4p4 )  

αλλά και σε αυτήν που μεταδόθηκε στις 26-6-2017.  

Μάλιστα τις τελευταίες μέρες παρατηρείται και ρήψη στους δρόμους φέιγ-

βολάν με συκοφαντικό περιεχόμενο. 

Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή άρχισε να έχει τα αρνητικά της αποτελέσματα, 

αφού οι εν λόγω μεταδόσεις, αναμεταδόσεις, τα δήθεν ενημερωτικά δελτία και εν 

γένει η σκανδαλολογία που έχει αναπτυχθεί, επέφερε επιφυλακτικότητα στο 

καταναλωτικό κοινό. Ήδη σημειώνεται μικρή, αλλά σταθερή κάμψη των πωλήσεων. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ενώπιον των 

https://www.youtube.com/watch?v=tJHdUBwQBys
https://www.youtube.com/watch?v=iGgDHmfYXfQ
https://www.youtube.com/watch?v=SuHzd47oK60
https://www.youtube.com/watch?v=iXC2ZktzIMo
https://www.youtube.com/watch?v=sPsVig7jJYM
https://www.youtube.com/watch?v=KhHNzWPr4p4
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αρμοδίων δικαστηρίων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Παράλληλα, τόσο ο 

Πρόεδρος, όσο και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, με δηλώσεις τους και συνεντεύξεις 

προσπαθούν  ν’ αντιμετωπίσουν την κατάσταση. 

Θέλουμε να σας δηλώσουμε ότι η Οργάνωσή μας είναι ανοιχτή και θεωρεί 

ευπρόσδεκτο κάθε έλεγχο από την Πολιτεία, την Δικαιοσύνη, τις ασφαλιστικές και 

φορολογικές αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Προσφεύγουμε σ’ εσάς και ζητούμε, αφού διερευνήσετε την υπόθεση σε 

βάθος και πεισθείτε για την ακρίβεια των καταγγελιών μας, να μας προστατέψετε από 

τον ανήθικο και αθέμιτο ανταγωνισμό και προπάντων από έναν έρποντα προκλητικό 

κιτρινισμό. 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :  

1) Γραφείο κ. Πρωθυπουργού  

2) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

3) Αρχηγούς πολιτικών κομμάτων  

4) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου 

5) Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 

6) Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

7) Δήμαρχο Βόλου  

8) Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου  

9) Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)  

10) Τηλεοπτικός Σταθμός ΒΕΡΓΙΝΑ TV 

11) Μ.Μ.Ε. (έντυπου & ηλεκτρονικού τύπου) 

 

Με εκτίμηση 

Τα 192 Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου (ΕΒΟΛ),  

τα ονόματα των οποίων έχουν κατατεθεί στο ΕΣΡ 

 

 

 


