ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθ. 486/9.10.2007

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2007 και ώρα 11:00 το
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην
οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ Ιωάννης Λασκαρίδης, ο
Αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος Χαραλάµπης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίριδα
Αυδή-Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Νέστορας Κουράκης,
Κωνσταντίνος Τσουράκης.
Iστορικό-Νοµική θεµελίωση
1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση
ασχολήθηκε µε την από του κρατικού τηλεοπτικού σταθµού ΝΕΤ της
εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε. ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής
νοµοθεσίας.
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 2α Οκτωβρίου 2007.
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις:
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος της Ελλάδας, 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.
ΙΙ. 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.
ΙΙΙ. Το σηµείο 1 της Οδηγίας 1/2001 κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί σταθµοί οφείλουν
να λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των ανήλικων τηλεθεατών
από σκηνές ή εικόνες που ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωµατική, πνευµατική ή
την ηθική του ανάπτυξη.
ΙV. 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.
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Αιτιολογικό
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως του εκπροσώπου του κρατικού
τηλεοπτικού σταθµού ΝΕΤ της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε., του υποβληθέντος υποµνήµατος,
και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της της εκποµπής «Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι» µε παρουσιάστρια την Άννα ∆ρούζα, προέκυψαν τα ακόλουθα:
Α. Κατά την παρακολούθηση της εκποµπής που προβλήθηκε τη ∆ευτέρα 23.04.2007
στις 16:00, µε σήµανση «Κατάλληλο επιθυµητή η γονική συναίνεση», έλαβαν χώρα
τα παρακάτω περιστατικά: Συµµετέχοντες στο πάνελ της εκποµπής είναι ο Πατήρ
Νεκτάριος Ζιόµπολας, ο Άγγελος Βιαννίτης, Ψυχολόγος – Κλινικός
Υπνοθεραπευτής, ο Γιώργος Κυπριωτάκης, Ερευνητής – Συγγραφέας και ο ∆ηµήτρης
Μακρυγιάννης, Φυσικός – Συγγραφέας. Βασικό θέµα της εκποµπής είναι τα όνειρα,
τα οράµατα, τα πνεύµατα. Κατά την έναρξη της εκποµπής παρουσιάζεται
δραµατοποιηµένο εισαγωγικό βίντεο – ρεπορτάζ µε υπέρτιτλο ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ
ΟΡΑΜΑΤΑ. Κατά τη διάρκεια του βίντεο αναφέρονται τα κάτωθι:
ΣΠΙΚΑΖ: ∆είτε σήµερα ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ. Ποια είναι η σηµασία των
ονείρων; Μπορούν να υπάρξουν όνειρα προφητικά; Ποια είναι η διαφορά ανάµεσα σε
κάτι που ονειρευόµαστε και σε κάτι που οραµατιζόµαστε; Ποια σηµασία έχουν τα
θρησκευτικά όνειρα; Τι συµβαίνει όταν βλέπουµε δικούς µας ανθρώπους που έχουν
χαθεί; Οι καλεσµένοι µας, Πατέρας Νεκτάριος Ζιόµπολας, ο ψυχολόγος Άγγελος
Βιαννίτης, και ο σκηνοθέτης Γιώργος Κυπριωτάκης δίνουν τις δικές τους εξηγήσεις
και οι καλεσµένοι µοιράζονται µαζί µας τις εµπειρίες τους.
Κατά την εισαγωγή της εκποµπής η παρουσιάστρια παρουσιάζει τους καλεσµένους
στο πάνελ της εκποµπής και µεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι:
∆ΡΟΥΖΑ: … Ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσµο. Θέλω να σας πω ότι µιλάµε για όνειρα,
οράµατα, σήµερα, πνεύµατα, να δούµε τις διαφορές τους, να ξεχωρίσουµε τα
πράγµατα, να δούµε µέσα από εµπειρίες ανθρώπων που είναι καλεσµένοι σήµερα
εδώ, και βεβαίως έχουν απευθυνθεί σε εµάς και µας έχουν δηλώσει το τι έχει δει ο
καθένας, και να ξεχωρίσουµε λίγο τι είναι τι και γιατί συµβαίνει. Άλλωστε µε έρευνα
της ΚΑΠΠΑ RESEARCH που είχε γίνει για το περιοδικό ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ, το 57%
των ελλήνων πιστεύει στα πνεύµατα και το 82,7 σε υπερφυσικές δυνάµεις. Είναι
ασύλληπτο το νούµερο, 82,7.
[0:04:00] Παρουσιάζεται από τον Γιώργο Κυπριωτάκη η ραδιοαισθητική ράβδος.
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ: … τι ανιχνεύει, βασικά είναι κάτι παρόµοιο µε αυτό που έχουν οι
ραβδοσκόποι…
∆ΡΟΥΖΑ: … εσείς µπορείτε να πάτε σε χώρους όπου…
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ: … υπάρχει κάποια δράση, κάποια ενέργεια πλεονάζουσα, για
διάφορους λόγους, και µπορούµε να δούµε, να µετρήσουµε την ενέργεια που υπάρχει
σ’ αυτό το χώρο. … τόσο στους ραβδοσκόπους όσο και σε αυτή τη ράβδο, δεν είναι η
ράβδος αυτή η οποία µετράει. Η ράβδος είναι ουσιαστικά µία κεραία ας πούµε …
∆ΡΟΥΖΑ: … επειδή θα αναφερθούµε και σε στοιχειωµένα, τι σηµαίνει όταν
στοιχειώνεται ένας χώρος; … θέλουµε να ξεχωρίσουµε το θέµα των ονείρων, ποια
είναι προφητικά, ποια είναι προγνωστικά, ποια είναι για την υγεία. Καλά για τα
θρησκευτικά όνειρα λίγο πολύ το αντιλαµβανόµαστε όλοι… πότε είναι πρόσωπα
αγαπηµένα χαµένα, καθενός µας, που εµφανίζονται. Και βεβαίως σύµβολα … για να
µπορούµε να ερµηνεύσουµε… … κύριε Μακρυγιάννη, εσείς µιλάτε για πνεύµατα
και λέτε ότι συνήθως υπάρχουν µετά από ένα βίαιο θάνατο…
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: …πνεύµατα είναι η γενική ονοµασία όλων των οντοτήτων …
και αυτά που εµφανίζονται στις περιοχές των στοιχειωµένων σπιτιών … τα

2

στοιχειωµένα σπίτια που λέµε, είναι κατά την άποψη του πνευµατισµού, σπίτια στα
οποία έχει συµβεί ένας βίαιος θάνατος, οπότε η ψυχή του αποθανόντος δεν µπορεί να
ανυψωθεί προς τον πνευµατικό κόσµο και µένει καθηλωµένη σε εκείνο το σηµείο και
προκαλεί διάφορα φαινόµενα…
∆ΡΟΥΖΑ: … και µιλάτε µε ένα διάµεσο, ένα µέντιουµ υψηλής ποιότητας που δεν
χρηµατίζεται, µπορεί κανείς να έρθει σε επαφή;
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: Τα διάµεσα έρχονται σε επαφή µε τα πνεύµατα γενικώς. Αυτή
είναι άλλωστε η φιλοσοφία του πνευµατισµού.
∆ΡΟΥΖΑ: Και αν θέλει κανείς να διώξει ένα πνεύµα που µπορεί να στοιχειώνει έναν
χώρο;
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: … ο µόνος τρόπος για να φύγει αυτό το πνεύµα είναι να
ικανοποιηθεί και να αισθανθεί δικαιωµένο. … (αναφέρει παραδείγµατα από την
αρχαιότητα καθώς και σύγχρονα. Σε ένα σπίτι στην Αθήνα στη δεκαετία του 50, µετά
το θάνατο του ιδιοκτήτη άρχισαν να παρουσιάζονται περίεργα φαινόµενα. Οι
συγγενείς κάλεσαν διάµεσο ο οποίος επικοινώνησε µε το πνεύµα του παππού, ο
οποίος ήταν στεναχωρηµένος γιατί οι συγγενείς του δεν είχαν εκτελέσει τις εντολές
του για την διανοµή της περιουσίας του. Όταν τελικά έγινε η διανοµή της περιουσίας
σύµφωνα µε τις επιθυµίες του παππού τα φαινόµενα σταµάτησαν).
∆ΡΟΥΖΑ: … πως αντιλαµβανόµαστε ότι ένα πνεύµα υπάρχει; … ακούγονται κρότοι
… υπάρχει µυρωδιά … µε ποιους άλλους τρόπους;
Στις [0:13:00] παρουσιάζεται βίντεο –ρεπορτάζ σχετικά µε τα στοιχειωµένα σπίτια,
µε υπέρτιτλο ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ. Ο Γεώργιος Κυπριωτάκης µε την
ραβδοαισθητική του ράβδο εντοπίζει την ύπαρξη στοιχειακών.
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ: … τα φαινόµενα που προκαλούν οι πνευµατοψυχές είναι
συνήθως φαινόµενα που αφορούν κάποια από τις αισθήσεις µας. Τα φαινόµενα που
προκαλούν τα στοιχειακά είναι ανάλογα του είδους του στοιχειακού … ανάλογα
προκαλούν κάποιες φυσικές αντιδράσεις… για παράδειγµα το κούνηµα των φύλλων
ενός δέντρου χωρίς να φυσάει αέρας καθόλου συνήθως προέρχεται από στοιχειακά
του αέρα… … το ποιο συνηθισµένο είναι από τα στοιχειακά της γης, και µάλιστα
από συγκεκριµένη κατηγορία, τους νάνους, οι οποίοι συνήθως λένε … είναι αυτά που
κλέβουν συνήθως κάποια µικροαντικείµενα. Καµία φορά δεν έχετε χάσει κάτι, το
ψάχνετε σε όλο το σπίτι, δεν το βρίσκετε και µετά το βρίσκετε µπροστά στα µάτια
σας; Αυτή η περίπτωση λέγεται ότι είναι συνήθως από στοιχειακά της γης, τα οποία
αρέσκονται να κάνουν τέτοιες φάρσες …να παίρνουν δηλαδή κάτι … και να το
επαναθέτουν πάλι µπροστά µας µετά από κάποιο διάστηµα….
Στο σηµείο αυτό επεµβαίνει Κυρία από το κοινό και αναφέρει ότι όταν χάνει κάτι χάνει
κάτι κάνει το σταυρό της στον Άγιο Μηνά και αµέσως µετά βρίσκει το απολεσθέν
αντικείµενο. Σύµφωνα µε τον Γεώργιο Κυπριωτάκη ο Άγιος Μηνάς στη συγκεκριµένη
περίπτωση εξαναγκάζει το στοιχειακό να επιστρέψει το αντικείµενο (θετικός
εξορκισµός). Αµέσως µετά η παρουσιάστρια ρωτάει τον Γεώργιο Κυπριωτάκη εάν
υπάρχουν πνεύµατα – στοιχειακά στο στούντιο και ο Γεώργιος Κυπριωτάκης της
απαντά:
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ: … πνεύµατα υπάρχουν παντού… είναι περισσότερο αισθητά σε
σηµεία στα οποία εγκλωβίσθηκαν για κάποιο λόγο. Συνήθως είναι αρνητικά…
Στις [0:23:00] ο κ. Παππάς, από το κοινό, αναφέρει µία προσωπική του εµπειρία την
οποία ζητάει από τους συµµετέχοντες στο πάνελ της εκποµπής να εξηγήσουν. Πιο
συγκεκριµένα αναφέρει ότι κατά το διάστηµα που υπήρχε κάποιο πρόβληµα υγείας
στην οικογένειά του, και ενώ έψαχνε κάποιο σηµάδι από το θεό να βρει δύναµη να
συνεχίσει, τράβηξε κάποια φωτογραφία. Όταν την εµφάνισε είδε σε κάποιο σηµείο
της φωτογραφίας τη µορφή ενός Αγίου, µιας οπτασίας, στον καθρέφτη. Το πρόβληµα
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υγείας αντιµετωπίσθηκε, θεωρεί ότι ο Άγιος τον βοήθησε, και ότι ήταν σηµάδι του
θεού. Η φωτογραφία παρουσιάζεται στο φακό. Ο Γιώργος Κυπριωτάκης αναφέρει ότι
είναι αρκετά συχνό φαινόµενο η αποτύπωση παρουσίας πνεύµατος σε φωτογραφίες,
ενώ ο Άγγελος Βιαννίτης επισηµαίνει ότι «αυτό για το οποίο µπορούµε να είµαστε
σίγουροι και βέβαιοι είναι ότι πολλές φορές βλέπουµε αυτά που θέλουµε να δούµε,
αυτά που είµαστε έτοιµοι να δούµε, και ότι ο νους µας πολλές φορές µας παίζει
παιχνίδια … αυτό που βλέπω εγώ από τη φωτογραφία, θα συµφωνήσω µε τον κύριο
που είπε ότι βλέπω κάτι που µοιάζει σαν έναν άγιο. Και εµένα µου φαίνεται σαν κάτι
ακαθόριστο το οποίο θα µπορούσε να το αποδώσει κανένα και στις αντανακλάσεις
του φωτός στον καθρέφτη, σε διάφορα οπτικά φαινόµενα … ίσως όµως δεν έχει και
τόση σηµασία αυτό. Αυτό που έχει σηµασία είναι η επίπτωση στη συνείδηση του
κυρίου που το είδε. Εφόσον είχε ένα θετικό αποτέλεσµα να το εκλάβουµε θετικά.
Γιατί όχι. Και η πίστη είναι µια µορφή γνώσης, ένα µονοπάτι γνώσης».
Στις [0:34:00] παρουσιάζεται άλλη φωτογραφία που έχουν στείλει προσκυνητές που
επισκέφθηκαν τη Μονή Ιβήρων, στο Άγιο Όρος. Οι προσκυνητές είχαν χαθεί για
αρκετή ώρα µέσα στα χιόνια, και όταν επιτέλους κατάφεραν να βρουν το δρόµο τους
έβγαλαν αναµνηστική φωτογραφία, στην οποία διακρίνονται κάποιες φιγούρες, από
πίσω τους και στα δέντρα (οι φιγούρες αυτές δεν είναι ευκρινείς). Ο ∆ηµήτρης
Μακρυγιάννης και ο πατέρας Νεκτάριος Ζιόµπολας υποστηρίζουν, ο µεν πρώτος ότι
πρόκειται για αγγελικές µορφές που βοήθησαν τους προσκυνητές να βρουν το δρόµο
τους και να µην παγώσουν µέσα στο δάσος, ο δε δεύτερος ότι πρόκειται για θεία
εµφάνιση. Ακολουθεί συζήτηση µεταξύ του πατέρα Νεκτάριου Ζιόµπολα και του
∆ηµήτρη Μακρυγιάννη σχετικά µε τα πνεύµατα. Ο πρώτος υποστηρίζει ότι τα
πνεύµατα είναι δαιµονικά, ενώ ο δεύτερος υποστηρίζει ότι υπάρχουν θετικά και
αρνητικά πνεύµατα. Ο πατέρας Νεκτάριος Ζιόµπολας περιγράφει το πώς εµφανίζεται
ο σατανάς στους ανθρώπους και µεταξύ άλλων αναφέρει τα κάτωθι:
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: … όταν λοιπόν βοηθάει (ο κληρικός) ανθρώπινες ψυχές να
ξεφύγουν από πάθη, από αδυναµίες … τότε λοιπόν αυτός ο ιερέας που κάνει αυτόν
τον αγώνα και γίνεται το όργανο να ξεφύγουν αυτοί από αυτά όλα, θα πληρώσει ο
ιερέας. … θα ορµά και θα ζητάει γιατί έχασε ο διάβολος. Και πλέον δεν ησυχάζει µε
τίποτε γιατί κάτι που το είχε χρόνια … το έχασε. Οπότε την πληρώνει ο ιερέας κατά
παραχώρηση θεού.
∆ΡΟΥΖΑ: Και πως δέχεται την επίθεση ο ιερωµένος;
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: … καταρχήν να πω κάτι προσωπικό. ∆εν κοιµάµαι ποτέ χωρίς φως.
Μην σας φανεί παράξενο. ∆εν κοιµάµαι ποτέ χωρίς φως… όσο πιο πολύ περνάει η
ώρα … και τότε κοιµηθεί κανείς, τότε οι επιθέσεις είναι πολύ πιο έντονες. Αλλά
καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ η επίθεσή του …
∆ΡΟΥΖΑ: Μέσα από τα όνειρά σας, πως γίνονται οι επιθέσεις αντιληπτές και
µάλιστα έντονες;
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: … πας να κοιµηθείς και σε αρπάζει και αν του ξεφύγεις ξέφυγες. Αν
δεν του ξεφύγεις είσαι δεµένος στα χέρια, στη γλώσσα … πραγµατικά, εν πλήρη
συνείδηση πλέον. Σε αρπάζει την ώρα που πας να κοιµηθείς. … όταν ο ιερέας κάνει
υπεύθυνα τη δουλεία του.
∆ΡΟΥΖΑ: Εσείς δηλαδή έχετε νιώσει να µην έχετε δύναµη να ξεφύγετε ενώ δεν
είσαστε δεµένος;
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Ασφαλώς ναι. Η ατµόσφαιρα είναι άσχηµη, αυτό κρατάει από 1-10
δευτερόλεπτα, µπορεί να φθάσει και µέχρι 2-3 λεπτά… του πορτατίφ να ανάψει το
φως. Πιο πολύ φως δηλαδή. Οπότε µετά εξαφανίζεται. Ή αν η γλώσσα του µπορέσει
να ανοίξει, να πει παναγία µου, να κάνει σταυρό, οπότε έχει ελευθερωθεί. Με άλλα
λόγια αυτές οι στιγµές είναι στιγµές, µορφές αιωνίου κολάσεως. Αυτά λοιπόν όλα
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ενισχύουν και αυτόν που τα υφίσταται, και όσοι τα ακούν, ότι Τα πράγµατα δεν είναι
απλά, έτσι. Ότι υπάρχει ο εχθρός και ανά πάσα στιγµή.
∆ΡΟΥΖΑ: … εσείς έχετε µαρτυρίες και από άλλους ανθρώπους να τους συµβαίνουν
τα ίδια όπως και σε εσάς έχουν προκύψει; Που δεν είναι όµως ιερείς.
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: … όµως µιλάµε τώρα για ανθρώπους που είναι κάτω από κατοχή.
∆ΡΟΥΖΑ: Εσείς δεν έχετε εµπειρίες τέτοιες ακούσει άλλες φορές στη ζωή σας;
ΒΙΑΝΝΙΤΗΣ: Έχω ακούσει πολλές τέτοιες … όχι από ιερείς, από απλούς
ανθρώπους.
∆ΡΟΥΖΑ: … και να νιώθουν ότι είναι δεµένοι …
ΒΙΑΝΝΙΤΗΣ: να νιώθουν ότι δεν µπορούν να µιλήσουν, να νιώθουν µία παράλυση,
να νιώθουν ένα βάρος στο στήθος, να νιώθουν πάρα πολλά…
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ: … εγώ είχα πάθει αυτή την εµπειρία … όπως πολύ σωστά είπε ο
πατέρας Νεκτάριος είχα βοηθήσει κάποιον κάποτε να απαλλαγεί από πραγµατικά ένα
πονηρό πνεύµα. Ας το πούµε έτσι. Το οποίο υπέφερε και είχε πραγµατικά πάρα πολύ
µεγάλο πρόβληµα. Τον βοήθησα λοιπόν να απαλλαγεί … στο ίδιο σηµείο στο δρόµο
… πάθαινε συνεχώς ατυχήµατα, είχε διάφορα προβλήµατα και οράµατα, και
επιθέσεις στο σπίτι του κλπ. Είχε πραγµατικά πολύ µεγάλο πρόβληµα. … τον
βοήθησα λοιπόν να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις. Μόλις ξεπέρασε εκείνος τις ενοχλήσεις
µου συνέβη ακριβώς αυτό που περιέγραψε ο πατέρας Νεκτάριος.
∆ΡΟΥΖΑ: Εσείς πως τον βοηθήσατε;
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ: Τον βοήθησα µε κάποιες συµβουλές που του έδωσα, τι να κάνει,
ας το πούµε έτσι. ∆εν έχει σηµασία. Σηµασία έχει ότι τον βοήθησα και απηλλάγη.
Μόλις τον βοήθησα και απηλλάγη είχα εγώ την επίθεση.
∆ΡΟΥΖΑ: Και τι νιώσατε;
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ: Ακριβώς αυτά που περιέγραψε ο πατέρας Νεκτάριος.
∆ΡΟΥΖΑ: Για κάντε µας περιγραφή… τι νιώσατε όµως;
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ: Ήµουν στο κρεβάτι, πήγαινα να ξαπλώσω. Πραγµατικά ήταν µε
χαµηλωµένο φως, …και ξαφνικά ένιωσα σαν να µε είχαν ακινητοποιήσει ακριβώς
πάνω στο κρεβάτι, δεν µπορούσα να κινηθώ, ένα τεράστιο βάρος στο στήθος µου, δεν
µπορούσα να αναπνεύσω, δεν µπορούσα να µιλήσω, µία πίεση σε ολόκληρο το σώµα
και το κεφάλι. … µε πολύ µεγάλη νοητική δύναµη… κατάφερα µετά από ακριβώς
ένα λεπτό κράτησε αυτή η ιστορία, δηλαδή ήξερα που αν κρατούσε περισσότερο ίσως
δεν επιζούσα.
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Στιγµή κολάσεως λέγεται.
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ: Ήταν πραγµατικά µία φρικτή στιγµή, που µετά όταν το ξεπέρασα
ελευθερώθηκα.
∆ΡΟΥΖΑ: Από µόνο του έφυγε. ∆εν ανάψατε πιο πολύ ένα φως ή κάτι άλλο να
κάνετε;
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ: Για να µπορέσεις να ανάψεις το φως πρέπει να µπορείς να κάνεις
κίνηση…
ΒΙΑΝΝΙΤΗΣ: Απλά θέλω να πω ότι πράγµατι και εγώ έχω ακούσει και µου έχουν
αφηγηθεί πολλές τέτοιου είδους εµπειρίες. Αλλά πρέπει να τονίσω το εξής. Το 95%
αυτών των εµπειριών τα έχω ακούσει από άτοµα τα οποία υποβάλλονται σε
ψυχοθεραπεία, έχουν ψυχικές διαταραχές, αναπτύσσουν ιδεοληψίες, παράνοιες, και
είναι µία από τις πιο κοινές µορφές. Μου φαίνεται ότι και σήµερα δεν συµβάλλουµε
θετικά σε αυτό γιατί το να δίνουµε ένα ζόφο για το κακό που µας περιµένει στην
κρεβατοκάµαρα πριν κοιµηθούµε, ακριβώς βάζουµε ένα σπόρο µέσα ώστε οι
άνθρωποι που θα πέσουν να κοιµηθούνε, κατά πολύ µεγάλη πιθανότητα ένα εύπιστο
άτοµο, θα νιώσει τέτοιου είδους συµπτώµατα τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η
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γόνιµη και πλούσια φαντασία του η οποία εσωτερικεύεται και τα αποδίδει έτσι. …δεν
είναι η εξήγηση η δικιά µου, είναι η εξήγηση της ψυχολογίας…
Στις [0:07:00 section 2] µία κυρία από το κοινό αναφέρει µία παρόµοια εµπειρία.
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι σαν κοπέλα του κατηχητικού, ζούσε στον ύπνο της
αυτή την εµπειρία και κατάφερνε να απελευθερωθεί όταν έλεγε το πάτερ ηµών. Ο
Άγγελος Βιαννίτης εξηγεί τις αντιδράσεις αυτές ως αυθυποβολή. Επίσης αναφέρει ότι
η αίσθηση της πίεσης ή της παράλυσης κατά τη διάρκεια του ύπνου έχει µία
βιολογική ρίζα, πέφτει η πίεση και η θερµοκρασία του σώµατος, και πολλές φορές
συνδέεται και µε άγχος. Στις [0:08:00 section 2] νεαρός από το κοινό, ο Στυλιανός,
αναφέρει ότι είδε όραµα, του εµφανίσθηκε µία οντότητα, µάλλον κάποιος άγιος.
Σύµφωνα µε τον Στυλιανό πρόκειται για τον Άγιο Νεκτάριο στον οποίο είχε
προσευχηθεί για να τον βοηθήσει να µπει σε θεολογική σχολή. Ο ∆ηµήτρης
Μακρυγιάννης ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για όραµα αλλά για υλοποιηµένη
οντότητα. Το όραµα δεν γίνεται αντιληπτό µε τα φυσικά µάτια αλλά µε το τρίτο µάτι.
Στις [0:13:00 section 2] παρουσιάζεται βίντεο – ρεπορτάζ όπου ο πατέρας Ανδρέας
Ντότσικας αφηγείται ένα θαύµα. Νεαρός έπεσε από σκαλωσιά, υπέστη σοβαρές
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολτοποιηµένο µυελό. Οι γιατροί θεωρούσαν
ελάχιστες τις πιθανότητες να γίνει καλά. Ένα µήνα µετά το ατύχηµα, επισκέφθηκε
τον ασθενή κάποιος καρδιολόγος. Βγαίνοντας ο καρδιολόγος από την εντατική, η
µητέρα είδε να βγαίνει δίπλα του και ο άγιος Νεκτάριος. Ο νεαρός τελικά επανήλθε
και έγινε καλά, και αφηγήθηκε ότι από τη στιγµή του ατυχήµατος και µετά ήταν
συνεχώς δίπλα του ένας µοναχός, ένας καλόγερος. Και σε αυτή τη περίπτωση ο
∆ηµήτρης Μακρυγιάννης ισχυρίζεται ότι δεν πρόκειται για όραµα, αλλά για
υλοποίηση οντότητας. Η εκποµπή συνεχίζεται µε παραπλήσιες εµπειρίες του κοινού
τις οποίες οι συµµετέχοντες στο πάνελ της εκποµπής προσπαθούν να εξηγήσουν και
αναπτύσσουν ο καθένας τις θεωρίες του.
Β. Κατά την παρακολούθηση της εκποµπής που προβλήθηκε την Τετάρτη 02.05.2007
στις 16:00, µε σήµανση «Κατάλληλο επιθυµητή η γονική συναίνεση», έλαβαν χώρα
τα παρακάτω περιστατικά: Συµµετέχοντες στο πάνελ της εκποµπής είναι ο Πατήρ
Νεκτάριος Ζιόµπολας, ο Άγγελος Βιαννίτης, Ψυχολόγος – Κλινικός
Υπνοθεραπευτής, ο Γιώργος Κυπριωτάκης, Ερευνητής – Συγγραφέας και ο ∆ηµήτρης
Μακρυγιάννης, Φυσικός – Συγγραφέας.
Κατά την έναρξη της εκποµπής
παρουσιάζεται µικρής διάρκειας δραµατοποιηµένο εισαγωγικό βίντεο – ρεπορτάζ.
Βασικός υπέρτιτλος της εκποµπής είναι ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΑ.
Κατά την εισαγωγή της εκποµπής η παρουσιάστρια παρουσιάζει τους καλεσµένους
στο πάνελ της εκποµπής και µεταξύ άλλων αναφέρονται τα κάτωθι:
∆ΡΟΥΖΑ: … εάν καταλάβατε από αυτό το βίντεο που είδαµε, από τα γράµµατα και
τις εικόνες, το θέµα µας σήµερα είναι η εξήγηση ονείρων, οραµάτων και πνευµάτων.
Επανερχόµαστε, είχαµε κάνει πρόσφατα µία ανάλογη εκποµπή, όλοι όσοι ήταν εδώ
καλεσµένοι δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν, να µοιραστούν όλες τους τις εµπειρίες
µαζί µας. Κρίσιµο λοιπόν είναι να καταλάβουµε από την σηµερινή εκποµπή πως
µπορούµε να ξεχωρίζουµε, µάλλον ξέρουµε όλοι τι είναι το όνειρο, αλλά ποιοι είναι
οι συµβολισµοί που βλέπουµε στα όνειρα. Πότε είναι προφητικά, πότε µας µιλούν για
την υγεία µας, για πρόσωπα δικά µας, αγαπηµένα, τι είναι τα οράµατα και βεβαίως τι
είναι τα πνεύµατα…
… (αναφερόµενη στον πατέρα Νεκτάριο Ζιόµπολα)
µοιραστήκατε την προηγούµενη φορά µια µοναδική προσωπική εµπειρία και είπατε
ότι κάθε φορά, λόγω βεβαίως της ιδιότητάς σας ως ιερέας βοηθάτε …. Βοηθώντας
όµως άλλους ανθρώπους και προσφέροντας καλό στους άλλους … όµως µε αυτό τον
τρόπο υπάρχει σε εσάς ένα επακόλουθο.
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ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Κόστος. … το οποίο το αντιµετωπίζω, πώς να πω, µε ψυχραιµία, δεν
το βάζω κάτω…
∆ΡΟΥΖΑ: Ισχυρισθήκατε λοιπόν στη προηγούµενη εκποµπή ότι κάθε φορά που
βοηθάτε και κάνετε καλό σε κάποιους, σε κάποιον…
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: …αντίδραση, γιατί µου παίρνεις τον…
∆ΡΟΥΖΑ: … αντίδραση από το κακό πνεύµα λοιπόν, που εσείς βεβαίως το
ονοµάζετε διάβολο…
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: …100% και εδώ δεν συµβιβάζοµαι µε τίποτα, διότι ο πνευµατισµός
δεν έχει καµία σχέση, είναι στη µέση πίσω ο διάβολος, µπορεί να έχει στη µέση και
επιστηµονικά πράγµατα αλλά …
∆ΡΟΥΖΑ: … από την επιβολή της δύναµής του λοιπόν χάνετε ένα µέρος από τον
άνθρωπο που εσείς βοηθήσατε και παλεύει µετά µε εσάς.
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Κάνει χρήση του περιθωρίου που έχει.
∆ΡΟΥΖΑ: Αλλά έρχεται και επιτίθεται σε εσάς. … εσείς είπατε ότι βοηθώντας έναν
άνθρωπο και βλέποντας εκείνος καλό, τότε επιτίθεται σε εσάς ο διάβολος.
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Ο διάβολος το ξέρει καλύτερα το πώς απωθείται, εγώ δεν το ξέρω.
Κάνω την εξοµολόγηση, αν η εξοµολόγηση είναι ειλικρινής δηλαδή, αν αυτός κόψει
τη βλαστήµια π.χ., θα δεχθώ επίθεση.
∆ΡΟΥΖΑ: Και µιλήσατε για συγκεκριµένο τρόπο που δέχεστε την επίθεση. Νιώθετε
να είστε δεµένος, που δεν είσαστε στην πραγµατικότητα … νιώθετε ένα βάρος στο
στήθος, νιώθετε παραλυσία…
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Στιγµές κολάσεως, και εκείνη τη στιγµή προσπαθώ µε τις µυϊκές
µου δυνάµεις να ελευθερωθώ και στα χέρια, και στη γλώσσα, να πω µια φράση, να
πω χριστέ µου, παναγία µου, και δεν ξέρω τώρα στο περιβάλλον µου, γιατί βάζω
φωνές, τι αντίχτυπο έχει. Παλεύω όµως να είµαι συγκρατηµένος.
∆ΡΟΥΖΑ: Ο στόχος είναι να πεθάνετε;
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Όχι.
∆ΡΟΥΖΑ: Να µην µπορείτε να προσφέρετε έργο, καλό;
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Μα δεν µπορεί, δεν έχει περιθώριο. Απλώς αντιδρά, και µάλιστα
έχει στριγκλιάρικη φωνή, µια γέρικη φωνή,
∆ΡΟΥΖΑ: Ακούτε κιόλας δηλαδή.
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Ασφαλώς, κάποιες φορές. Και µάλιστα όπως οι υπηρεσίες έχουν
ειδικότητες έτσι και εδώ έχω αντιληφθεί ότι δεν είναι πάντα τα ίδια δαιµόνια.
Ανάλογα µε το αντικείµενο της βλασφηµίας.
∆ΡΟΥΖΑ: Σας µιλούν δηλαδή κιόλας;
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Ναι, αλλά όχι πάντα. Και οι εµφανίσεις τους είναι…
∆ΡΟΥΖΑ: Και τι λένε όταν µιλούν;
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: ∆εν µπορώ να πω, χυδαιολογούν κλπ, δεν λέγονται αυτά. ∆ηλαδή
καταλαβαίνει κανείς ότι έχει να κάνει µε ένα πνεύµα που είναι ο διάβολος κακό που
έχει παγιωθεί απόλυτα στο κακό. Και δεν δέχεται ούτε λεπτό ο διάβολος, δεν γίνεται
καλός. Ούτε ο άγγελος γίνεται διάβολος, ούτε ο διάβολος γίνεται άγγελος. Είναι
παγιωµένες και οι δύο καταστάσεις εκεί που είναι. …
∆ΡΟΥΖΑ: … και όλοι οι άνθρωποι που βλέπουν αγγέλους;
ΖΙΟΜΠΟΛΑΣ: Μήπως είναι ο έξω από δω µε κέρατα. Μην είστε τόσο εύπιστοι, µη
δέχεστε τέτοια πράγµατα…
Στις [0:11:00] γίνεται αναφορά και παρουσιάζεται βίντεο –ρεπορτάζ σε απόσπασµα
συνέντευξης της ηθοποιού Αλέκας Παϊζη στην εφηµερίδα LIFO όπου κάνει αναφορά
στα όνειρά της. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ένα βράδυ ήρθε η µητέρα της στον
ύπνο της και την έσπρωξε. Υπήρχε ένα θαµπό φως σα σούρουπο. Ήταν σαν µήνυµα.
Την άλλη µέρα έµαθε πως η µητέρα της πέθανε. Στις [0:14:00] παρουσιάζεται η
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εµπειρία της Σοφίας Νέρας, η οποία έχασε τον αδελφό της σε ηλικία 18 ετών σε
τροχαίο δυστύχηµα. ∆ύο µέρες πριν από τα 9µερα του αδελφού της αισθάνθηκε ένα
ψυχρό ρεύµα και είδε θολή τη µορφή του αδελφού της. Την έσπρωξε για να την
αναγκάσει να κάτσει, και της είπε «γιατί κλαις, εγώ είµαι καλά». Ο Βαγγέλης
επισκέφθηκε ξανά την αδελφή του προκειµένου, σύµφωνα µε την Σοφία, να την
προειδοποιήσει για ένα τροχαίο που θα της συνέβαινε την επόµενη µέρα. Ήταν
ντυµένος στα µαύρα, πάρα πολύ σοβαρός, και κράταγε ένα µαραµένο τριαντάφυλλο
που το άφησε σε ένα σκαµπό δίπλα στο κρεβάτι της. Αµέσως µετά το ατύχηµα είδε
στο χώρο έναν άντρα όµοιο µε τον αδελφό της που φορούσε ακριβώς τα ίδια ρούχα
που φορούσε ο Βαγγέλης στο όνειρό της. Πιστεύει πως πρόκειται για όραµα. Οι
συµµετέχοντες στο πάνελ συζητούν για το αν πρόκειται για όνειρο ή όραµα.
∆ΡΟΥΖΑ: … υπάρχει δηλαδή κίνδυνος όταν δούµε µαυροφορεµένες µε κεριά και…
ΒΙΑΝΝΙΤΗΣ: Όχι, να µην περάσουµε τέτοιο µήνυµα. Ο άνθρωπος στα σύµβολά
του, στα όνειρά του, είναι προσωπικά, έχουν προσωπικές έννοιες.
Στις [1:10:00] παρουσιάζεται δραµατοποιηµένο βίντεο – ρεπορτάζ µε την εµπειρία
της Μαρίας Βιρβίλη η οποία είδε σε όραµα την πεθαµένη της γιαγιά, την παρουσία
της οποίας αντιλήφθηκε και ο πατριός της.
Πρόκειται περί εκποµπής µε αναφορές σε οράµατα, φαντάσµατα, πνεύµατα,
επικοινωνίες µε νεκρούς και άλλα παρεµφερή φανταστικά και εξωπραγµατικά
φαινόµενα τα οποία είναι ικανά να βλάψουν σοβαρά την πνευµατική ανάπτυξη των
ανηλίκων. Για την εν λόγω εκτροπή ενδείκνυται όπως επιβληθεί η διοικητική
κύρωση της συστάσεως. Μειοψήφησαν εκ των µελών ο Γιάννης Παπακώστας, η
΄Ιριδα Αυδή Καλκάνη και ο Νέστωρ Κουράκης, κατά τους οποίους θα έπρεπε να
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµων των 30.000,
15.000 και 10.000 αντιστοίχως.
Για τους λόγους αυτούς
το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Επιβάλλει στον τηλεοπτικό σταθµό ΝΕΤ της εταιρείας ΕΡΤ Α.Ε., την διοικητική
κύρωση της συστάσεως όπως µη µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να
βλάψουν σοβαρά την πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων, µε απειλή επιβολής
αυστηροτέρων κυρώσεων.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 9η Οκτωβρίου 2007.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.
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