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Σήµερα ηµέρα Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 11:00 το Εθνικό 
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία 
παρέστησαν ο Πρόεδρος του ΕΣΡ  Ιωάννης Λασκαρίδης, ο 
Αντιπρόεδρος  Νέστορας Κουράκης και τα µέλη Εύη ∆εµίρη, Ίρις Αυδή-
Καλκάνη, Γιάννης Παπακώστας, Κωνσταντίνος Τσουράκης,  
Κωνσταντίνος Αποστολάς.    

 
Α. Iστορικό-Νοµική θεµελίωση 
 

1. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κατά τη σηµερινή συνεδρίαση 
ασχολήθηκε µε την από της εταιρείας µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., 
ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο 
ΑΝΤΕΝΝΑ  ενδεχοµένη παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας.  

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 22α  ∆εκεµβρίου 2009. 

 
3. Το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του τις ακόλουθες διατάξεις: 

 
Ι. Το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγµατος, κατά το οποίον η ραδιοφωνία και η 
τηλεόραση υπάγονται στον άµεσο έλεγχο του Κράτους. Ο έλεγχος και η επιβολή των 
διοικητικών κυρώσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Εθνικού 
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που είναι ανεξάρτητη αρχή, όπως ο νόµος ορίζει. Ο 
άµεσος έλεγχος του κράτους έχει ως σκοπό την µετάδοση πληροφοριών και 
ειδήσεων, καθώς και προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της 
ποιοτικής στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλλει η κοινωνική αποστολή της 
τηλεόρασης και η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας 
του ανθρώπου και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος.  
 
ΙΙ.  Το άρθρο 10 παρ. 2 του υπ΄αριθµ. 2/1991 Κανονισµού του Ε.Σ.Ρ. κατά το οποίο 
δεν επιτρέπεται η απεικόνιση ασυνήθιστων εργαλείων ή µεθόδων προκλήσεως πόνου 
ή κακώσεως, ιδίως όταν είναι εύκολη η αποµίµηση, εκτός αν ο σκοπός είναι 
προφανώς µορφωτικός. 
 
ΙΙΙ. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.∆/τος 100/2000, κατά το οποίο οι τηλεοπτικοί φορείς 
οφείλουν να µην µεταδίδουν προγράµµατα τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη 
σωµατική, πνευµατική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. 
 
IV. Το άρθρο 8 παρ. 3 του Π. ∆/τος 100/2000, κατά το οποίο 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 της οθόνης, σε όλη τη 
διάρκεια του προγράµµατος, ή σε καθορισµένο τµήµα αυτής. 
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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 νόµιµες κυρώσεις. 
 
 
Β. Αιτιολογικό 
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, των ενώπιον του Συµβουλίου τούτου εξηγήσεων του 
εκπροσώπου του τηλεοπτικού σταθµού µε τον διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ, του 
υποβληθέντος υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της 
εκποµπής «Ο ∆ΙΑ∆ΟΧΟΣ ΤΟΥ URI GELLER»  της 24.10.2009 από τις 20:58 έως 
τις 23:45 προέκυψαν τα ακόλουθα: 
Παρουσιαστής: Χρήστος Φερεντίνος  
Καλεσµένοι: Άννα Καραµανλή, Ελεονόρα Μελέτη, Σπύρος Χαριτάτος, Γιώργος 
Καραµέρος. 
Ελεγκτές: (πρόκειται σύµφωνα µε τον παρουσιαστή για εκπροσώπους του κοινού 
που θα ελέγχουν τη διαφάνεια όσων παρουσιάζονται στο show): Γ.  Παπαεµµανουήλ 
(αντιδήµαρχος ∆ράµας), Π. Μπιτάκος (αντιδήµαρχος Αγ. Στεφάνου), ∆. 
Ανδριόπουλος (δικηγόρος)  
Σήµανση: κύκλος σε πλαίσιο χρώµατος µπλε (κατάλληλο, επιθυµητή η γονική 
συναίνεση)  
Περιγραφή: Κάθε εβδοµάδα, ενώπιον του Uri Geller επίδοξοι «διάδοχοι» 
ανεβαίνουν στη σκηνή και επιδεικνύουν τα χαρίσµατά τους µε τη συµµετοχή του 
κοινού και επώνυµων καλεσµένων. Σε κάθε live επεισόδιο έχουν µια ευκαιρία να µας 
καταπλήξουν και να πείσουν τον Uri Geller. Κανείς δεν ξέρει αν θα τα καταφέρουν. 
O διάσηµος mentalist θα προσφέρει “ασυλία” σε έναν από τους υποψηφίους. Όµως, 
το κοινό είναι αυτό που αποφασίζει ποιος φεύγει και ποιος συνεχίζει... Και το 
καλύτερο; Ο Uri Geller δοκιµάζει τις διαισθητικές ικανότητες των τηλεθεατών 
επικοινωνώντας µαζί τους µέσω του µοναδικού του χαρίσµατος!                 
Γνωρίστε τους 5 πρώτους υποψηφίους διαδόχους του Uri Geller:  
1. PEDRAM Ο 22χρονος mentalist είναι περσικής καταγωγής, µεγάλωσε στη 
Γερµανία και από τα 11 του χρόνια ζει στην Ελλάδα. Ασχολείται 15 χρόνια µε τις 
πολεµικές τέχνες. Έχει κατακτήσει την ικανότητα πλήρους αυτοσυγκράτησης και 
πειθαρχίας και νιώθει σίγουρος για κάθε του κίνηση. Έχει µάθει να ζει µε τον 
κίνδυνο, που θεωρεί ότι είναι ο πιο σκληρός αντίπαλός του. Ξέρει να τον προκαλεί, 
αλλά και να τον αποφεύγει.  
2. KARY NOVEL O 27χρονος «διανοούµενος» mentalist. Του αρέσει το διάβασµα, 
γράφει νουβέλες, αγαπάει τη µουσική και ισχυρίζεται ότι βλέπει όσα εµείς δε 
µπορούµε να δούµε. Μια µατιά του φτάνει για να µας διαβάσει σαν «ανοιχτό 
βιβλίο»...  
3. PHEDON Ο 35χρονος Φαίδων είναι ελληνικής καταγωγής, µεγάλωσε στο 
Καµερούν και ήρθε µε σκοπό να µας καταπλήξει µε τις ικανότητές του. Έζησε έντονη 
ζωή, γεµάτη πλούσιες εµπειρίες και γι’ αυτό εµπιστεύεται το ένστικτό του. Το µίγµα 
καµερουνέζικης, γαλλικής και ελληνικής κουλτούρας τον καθιστά µοναδικό!!!  
4. ΝΕΟΦΥΤΟΣ Κατάγεται από την Πάφο της Κύπρου και είναι 29 ετών. Η δύναµη 
του Νεόφυτου είναι η θετική ενέργεια. Πιστεύει ότι αν όλοι µας την ανακαλύψουµε, 
θα εκπλαγούµε απo αυτά που µπορούµε να καταφέρουµε. Μας προσκαλεί να 
αφεθούµε στα χέρια του και υπόσχεται να µη µας απογοητεύσει.  
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5. ZACRIS Είναι 31 ετών. Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Από 
µικρός άρχισε να αντιλαµβάνεται ότι δεν έµοιαζε µε τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας 
του... Αγαπάει το θέατρο και είναι συλλέκτης σπάνιων µεσαιωνικών αντικειµένων. 
Άλλωστε ο µεσαίωνας φαίνεται πως είναι µια εποχή που τον έχει σηµαδέψει. Το 
επιβλητικό του βλέµµα κόβει την ανάσα!  
Πριν την έναρξη της εκποµπής και µετά από κάθε διαφηµιστικό διάλειµµα 
προβάλλονται τα ακόλουθα στην οθόνη:  Οι παρουσιάσεις που θα δείτε στην εκποµπή 
αυτή εκτελούνται από εξειδικευµένους επαγγελµατίες, που έχουν την ικανότητα, την 
τεχνογνωσία και την εµπειρία για να τις εκτελέσουν µε ασφάλεια.  Η εκτέλεσή τους 
γίνεται σε απόλυτα ασφαλές και ελεγχόµενο περιβάλλον και αντικείµενα που 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεσή τους διέπονται από ειδικές προδιαγραφές 
ασφαλείας.  ΜΗΝ προσπαθήσετε να κάνετε εσείς ό,τιδήποτε από όσα θα 
παρακολουθήσετε, γιατί µπορεί να θέσετε τον εαυτό σας ή άλλους σε κίνδυνο. 
Στη σκηνή βρίσκονται και οι 11 διαγωνιζόµενοι. 
Σπηκάζ: Αυτοί είναι οι 11 mentalist που θα συµµετάσχουν στον πιο συναρπαστικό 
διαγωνισµό στην ελληνική τηλεόραση. Τις επόµενες εβδοµάδες θα κληθούν να 
δείξουν ποιος είναι ο καλύτερος. Αλλά µόνο ένας θα γίνει ο διάδοχος του Uri Geller. 
Στη σηµερινή εκποµπή παρουσιάζονται οι 5 mentalist, οι υπόλοιποι έξι παρακολουθούν 
το show και θα διαγωνιστούν στη δεύτερη εκποµπή.  
Παρουσιαστής: Μπροστά στα µάτια σας και τα µάτια µας βεβαίως θα συµβούν σε 
ζωντανή µετάδοση πράγµατα και θαύµατα. Οι επίδοξοι διάδοχοι του Uri Geller που 
είδατε λίγο πριν έχουν έναν στόχο. Να µας αφήσουν µε το στόµα ανοιχτό. Θα 
προσπαθήσουν να κάνουν πράγµατα που δε βλέπετε κάθε µέρα, που δε βλέπουµε 
κάθε µέρα. Τηλεπάθεια, τηλεκίνηση, διάβασµα της σκέψης, παιχνίδια µε τον 
κίνδυνο… Ξέρω τι σκέφτεστε. Πως πίσω από όλα αυτά που δείχνει η τηλεόραση, τα 
περίεργα και ανεξήγητα, ειδικά σαν τα δικά µας κρύβεται το µοντάζ. Εδώ κάτι τέτοιο 
δεν «παίζει». Η εκποµπή µας δεν είναι µαγνητοσκοπηµένη. Τα πάντα θα γίνουν 100% 
ζωντανά. Αµάν! Όσο για εσάς κυρίες και κύριοι δε θα είστε απλώς θεατές. Θα έχετε 
την ευκαιρία  να συµµετέχετε σε ένα ζωντανό πείραµα που έχει ετοιµάσει ο Uri 
Geller. Και φυσικά εσείς αποφασίζετε κάθε εβδοµάδα, ποιος δεν αξίζει να συνεχίσει 
το ταξίδι στο µαγευτικό κόσµο του mental. 
Παρουσιάζεται ένα βίντεο για τον Uri Geller.  
Σχετικά µε το πείραµα ο Uri Geller λέει: «Εγώ θα κάνω διαδραστικά πειράµατα µε 
εσάς που µας βλέπετε από το σπίτι κάθε εβδοµάδα. Μπορώ να σας πω ότι απίθανα 
πράγµατα θα συµβούν σε πολλούς από εσάς στο σπίτι».  
Παρουσιαστής: Περιµένουµε λοιπόν µε µεγάλη αγωνία κυρίες και κύριοι… Εάν 
συµβεί κάτι ασυνήθιστο στο σπίτι σας, θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε. Αν δείτε 
κουτάλια να λυγίζουν, ρολόγια να δουλεύουν, χαλασµένες συσκευές να λειτουργούν 
ξανά. Τώρα αν σας συµβεί κάτι άλλο άσχετο µε αυτά… δε φταίµε εµείς, έτσι; Να 
έρθει κανένας σπίτι ξέρω γω… να σας χτυπήσει την πόρτα, που δε θέλετε… Μας 
ενδιαφέρει να συµβούν περίεργα πράγµατα που έχουν σχέση µε αυτά που µας είπε ο 
Uri.      
Επαναλαµβάνει ακόµη µία φορά ότι µερικά από τα πειράµατα που θα µεταδοθούν είναι 
επικίνδυνα και για αυτό δεν θα πρέπει κανείς από το σπίτι να δοκιµάσει κάτι 
αντίστοιχο. Εµφανίζει ως παράδειγµα ένα βίντεο από την εκποµπή στο Ισραήλ όπου 
κάποιος mentalist τραυµατίζει το χέρι του µε µαχαίρι κατά τη διάρκεια κάποιου 
πειράµατος. (το ίδιο πείραµα θα παρακολουθήσουµε και στη συνέχεια από τον πρώτο 
διαγωνιζόµενο) Αναφέρει ακόµη ότι υπάρχει διαθέσιµος γιατρός και έχουν ληφθεί όλα 
τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας.     
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Στη συνέχεια εµφανίζεται ο πρώτος διαγωνιζόµενος ο PEDRAM. Πριν την παρουσία 
κάθε mentalist στη σκηνή προβάλλεται ένα βίντεο γνωριµίας, όπου παρουσιάζεται ο 
διαγωνιζόµενος, αναφέρει τις ικανότητές του και µιλούν για αυτόν η οικογένεια του 
και οι φίλοι του.       
Ο Uri Geller του λέει ότι δε θέλει να δει αίµα στη σκηνή. Ο Pedram φωνάζει την 
Άννα Καραµανλή στη σκηνή για να τον βοηθήσει. Βλέπουµε ένα τραπέζι το οποίο 
έχει επάνω 4 βάσεις και 4 κυλίνδρους. Μια από τις βάσεις δεν είναι κενή αλλά κρύβει 
όρθιο ένα µαχαίρι. Γυρίζει την πλάτη του στο τραπέζι και ζητά από την καλεσµένη να 
του κλείσει τα µάτια µε ένα µαντήλι και να ανακατέψει τους κυλίνδρους έτσι ώστε 
εκείνος να µη γνωρίζει σε ποιον βρίσκεται το µαχαίρι.  Η Άννα Καραµανλή τον 
συνοδεύει πίσω από το τραπέζι και εκείνος συγκεντρώνεται. Της ζητά να φέρει το 
χέρι του διαδοχικά πάνω από τον πρώτο κύλινδρο και στη συνέχεια πάνω από το 
δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο. Σκοπός του είναι να «δει» σε ποιον κύλινδρο 
βρίσκεται το µαχαίρι ώστε να το αποφύγει. Της ζητά να του αφήσει το χέρι και να 
αποµακρυνθεί. Χτυπά µε δύναµη το χέρι του πάνω στον τέταρτο κύλινδρο που είναι 
άδειος. Στη συνέχεια κάνει το ίδιο µε τον τρίτο κύλινδρο, που είναι και αυτός άδειος. 
Όταν χτυπά τον τρίτο κύλινδρο κατά λάθος πέφτει κάτω και ο δεύτερος κύλινδρος και 
αποκαλύπτεται στο κοινό ότι το µαχαίρι δε βρίσκεται εκεί. Αντιλαµβάνεται κάτι και 
τη ρωτά αν έγινε κάποιο λάθος. Του λέει όχι αφού έχει τα µάτια του δεµένα και δεν 
βλέπει. Της ζητά παρόλα αυτά να ανακατέψει τους δύο εναποµείναντες κυλίνδρους. 
Εκείνη το κάνει. Της ζητά να τοποθετήσει το δεξί του χέρι πάνω από τον πρώτο 
κύλινδρο και το αριστερό πάνω από τον δεύτερο κύλινδρο. Χτυπάει µε δύναµη το 
αριστερό του χέρι επάνω στον δεύτερο κύλινδρο, που είναι άδειος. Λύνει τα µάτια 
του και αποκαλύπτει το µαχαίρι, που βρίσκεται µέσα στον πρώτο κύλινδρο.    
Ο Uri Geller λέει την άποψη του για το πείραµα και στη σκηνή εµφανίζεται ο 
δεύτερος διαγωνιζόµενος ο ΦΑΙ∆ΩΝΑΣ. 
Σύµφωνα µε τα λεγόµενα του θα προσπαθήσει να συνδέσει τηλεπαθητικά δύο άτοµα 
άγνωστα µεταξύ τους. Ζητά από την Άννα Καραµανλή και τον Γιώργο Καραµέρο να 
ανέβουν στη σκηνή. Τους βάζει αντικριστά να κοιτούν ο ένας τον άλλο. Στη συνέχεια 
τους λέει να κλείσουν τα µάτια και να φανταστούν έναν καθρέπτη, µε ένα είδωλο το 
οποίο σιγά-σιγά θαµπώνει. Τους ζητά να καθαρίσουν τον θαµπωµένο καθρέπτη στην 
περιοχή των µατιών µε το ένα τους χέρι και να φανταστούν ότι τα µάτια που 
αποκαλύφθηκαν είναι του ατόµου που έχουν απέναντί τους. Τους ζητά να ανοίξουν 
τα µάτια, να κάνουν ένα βήµα πίσω και να ανοίξουν την µία παλάµη τους. Ζητά από 
την Άννα να κλείσει τα µάτια της. Πηγαίνει κοντά στον Γιώργο που έχει ανοικτά τα 
µάτια, βγάζει ένα τριαντάφυλλο και το περνά από την παλάµη του. Ζητά από την 
Άννα να ανοίξει τα µάτια της και να του πει αν ένιωσε κάτι. Εκείνη του λέει ότι 
ένιωσε ένα ελαφρύ άγγιγµα στην παλάµη. Ζητά την επιβεβαίωση του Γιώργου ότι 
κανείς δεν την άγγιξε.  Στη συνέχεια, τους ζητά να συγκεντρωθούν και πάλι ο ένας 
στα µάτια του άλλου και να γυρίσουν προς το κοινό. Ζητά από την Άννα να κλείσει 
τα µάτια της. Πηγαίνει κοντά στον Γιώργο που έχει ανοικτά τα µάτια και του χαϊδεύει 
το πρόσωπο. Ζητά από την Άννα να ανοίξει τα µάτια της και να του πει αν ένιωσε 
κάτι. Εκείνη του λέει ότι ένιωσε ένα χάδι στο πρόσωπο. Ζητά και πάλι την 
επιβεβαίωση του Γιώργου ότι δεν την άγγιξε. Ζητά και πάλι από την Άννα να κάνει 
ένα βήµα πιο µακριά τους και να καθίσει σε ένα σκαµπό που βρίσκεται στη σκηνή. 
Εκείνη το κάνει. Της ζητά να κλείσει τα µάτια, να συγκεντρωθεί και µόλις νιώσει 
κάποιο άγγιγµα να σηκωθεί αµέσως. Ζητά και από το Γιώργο να καθίσει και να κάνει 
το ίδιο. Πηγαίνει πίσω από τον Γιώργο και τον αγγίζει στον ώµο. Την ίδια στιγµή 
σηκώνονται και οι δύο όρθιοι.  (χειροκροτήµατα) 
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Στη συνέχεια λέει ότι θα προσπαθήσει να µεταφέρει µια σκέψη του Γιώργου στην 
Άννω. Της ζητά να καθίσει, να κλείσει τα µάτια και να συγκεντρωθεί. Στη µέση της 
σκηνής βρίσκεται µία γυάλα µε µερικές απλές ζωγραφιές. Ζητά από τον Γιώργο να 
πάει εκεί, να τις ανακατέψει και στη συνέχει να τραβήξει µία, να τη δει µόνο εκείνος, 
να τη βάλει στο µυαλό του και να την κρύψει στο σακάκι του χωρίς να τη δείξει 
πουθενά. Του ζητά να καθίσει και να συγκεντρωθεί σε αυτό που είδε προσπαθώντας 
να στείλει αυτή την σκέψη στην Άννα. Ακουµπά µε την παλάµη του πρώτα το κεφάλι 
του Γιώργου και µετά της Άννας θέλοντας να βοηθήσει τη σκέψη να µεταφερθεί. 
Ρωτά την Άννα αν έλαβε κάτι. Η Άννα του λέει ότι έλαβε κάτι σαν αέρα, αεροπλάνο, 
σύννεφα…  Ζητά από το Γιώργο να βγάλει από την τσέπη του σακακιού του τη 
ζωγραφιά και να τη δείξει. Είναι η εικόνα ενός αεροπλάνου. (χειροκροτήµατα)  
Στη συνέχεια ο παρουσιαστής πηγαίνει κοντά στους αντιπροσώπους του κοινού και 
τους ρωτά αν µέχρι στιγµής παρατήρησαν κάτι αφύσικο ή περίεργο ή αν γνωρίζουν 
κάποιον από τους διαγωνιζόµενους. Απαντούν πως όχι. Ο δικηγόρος λέει 
χαριτολογώντας ότι τέτοια µαγικά δε κάνουν ούτε στα δικαστήρια και ο 
παρουσιαστής του απαντά ότι δεν πρόκειται για µαγικά. 
Παρουσιάζεται ο τρίτος διαγωνιζόµενος ο KARY NOVEL. Αναφέρει ότι θα 
επιχειρήσει ένα ψυχολογικό παιχνίδι βασισµένο στη µη λεκτική επικοινωνία. Ζητά 
από τον Σπύρο Χαριτάτο, τον Γιώργο Καραµέρο και την Ελεονόρα Μελέτη να 
ανέβουν στη σκηνή για να τον βοηθήσουν.  ∆είχνει ένα κουτί µε κλειδαριά που 
αιωρείται πάνω από τα κεφάλια τους στη σκηνή. Αναφέρει ότι έχει βάλει µέσα κάτι, 
που το γνωρίζει µόνο εκείνος και ζητά από το κοινό να προσέχει καθ’ όλη τη 
διάρκεια του πειράµατος ότι κανείς δεν θα το ανοίξει ή θα το πειράξει µε 
οποιονδήποτε τρόπο. Αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια του διαφηµιστικού διαλειµµατος 
µοιράστηκαν από την παραγωγή 300 διαφορετικά βιβλία στο κοινό. Ζητά από το 
κοινό, να τοποθετήσει ο καθένας το βιβλίο που έχει µπροστά στο πρόσωπό του και 
ζητά από την Ελεονόρα Μελέτη να πάει και να του φέρει όποιο βιβλίο επιθυµεί 
εκείνη. Του φέρνει ένα βιβλίο που επιλέγει και κάθεται. Ο διαγωνιζόµενος σηµειώνει 
σε ένα λευκό πίνακα, που βρίσκεται στη σκηνή τον τίτλο του βιβλίου, που είναι 
«Άγγελος από ζάχαρη». Στη συνέχεια ζητά από τον Σπύρο Χαριτάτο να του πει πόσες 
σελίδες έχει το βιβλίο. Έχει 179 σελίδες. Στη συνέχεια του ζητά να φανταστεί ότι έχει 
µπροστά του έναν ουρανοξύστη µε 94 ορόφους, 672 διαµερίσµατα και 5376 ενοίκους 
και έξω από αυτό βρίσκεται ένα πανό µε έναν αριθµό. Του ζητά να φανταστεί τον 
αριθµό αυτό, ο οποίος είναι πάνω από το δέκα και µέχρι το 179. Ο Σπύρος Χαριτάτος 
αναφέρει τον αριθµό 111. Του λέει ότι έχει δικαίωµα να αλλάξει την επιλογή του ή να 
κρατήσει τον ίδιο αριθµό αν το επιθυµεί. Ο καλεσµένος επιλέγει τελικά τον αριθµό 
93. O διαγωνιζόµενος το σηµειώνει στον πίνακα. Στη συνέχεια ο mentalist ζητά από 
τον Γιώργο Καραµέρο να πάει στη σελίδα 93 του βιβλίου, µε το δεξί του δείκτη να 
κινηθεί τυχαία µέσα στο κείµενο και όταν το αισθανθεί να σταµατήσει πάνω σε µία 
τυχαία λέξη και να του την πει. Πράγµατι το κάνει και η λέξη είναι: ξεψύχησε. Tη 
σηµειώνει και αυτή στον πίνακα. Του λέει να ξανακάνει το ίδιο αυτή τη φορά όµως 
να σταµατήσει µόλις του το πει ο ίδιος. Η λέξη την οποία αναφέρει ο κ. Καραµέρος 
είναι η λέξη Ροδίνι. Τη σηµειώνει και αυτή στον πίνακα. Στη συνέχεια τους ρωτά αν 
οι επιλογές που έκαναν ήταν αυθόρµητες. Του απαντούν πως ναι. Τους λέει ότι στην 
πραγµατικότητα εκείνος τους έδινε εσωτερικές ενσωµατωµένες µη λεκτικές εντολές, 
που δεν έγιναν αντιληπτές από κανέναν και θα τους το αποδείξει. Ζητά από το κοινό 
και τους καλεσµένους να επιβεβαιώσουν ότι το κουτί δεν πειράχτηκε σε όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας. Στη συνέχεια ζητά από τον Σπύρο να κοιτάξει κάτω από 
την καρέκλα του και να ανοίξει το φάκελο που θα βρει κολληµένο κάτω από αυτή. 
Τον ανοίγει και του δίνει το κλειδί του λουκέτου που κρατά κλεισµένο το κουτί. Το 
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κουτί κατεβαίνει, ο mentalist το ανοίγει και βγάζει έναν κύλινδρο που µέσα έχει 
τυλιγµένο ένα χαρτί. Ζητά από την Ελεονόρα να τον βοηθήσει να το ξετυλίξουν. Το 
χαρτί πρώτα γράφει το τίτλο του βιβλίου «Άγγελος από ζάχαρη» και τον αριθµό 93. 
Πριν το ξετυλίξει τελείως ζητά από τον Γιώργο Καραµέρο να διαλέξει µία από τις 
δύο λέξεις που έχει γράψει στον πίνακα. Ο Γιώργος Καραµέρος επιλέγει τη λέξη 
ξεψύχησε. Ο διαγωνιζόµενος σβήνει τη λέξη Ροδίνι από τον πίνακα. Όταν ξετυλίγει 
τελείως το χαρτί βλέπουµε ότι υπάρχουν και οι δύο λέξεις (ξεψύχησε και Ροδίνι) 
αλλά η λέξη Ροδίνι είναι σβησµένη ακριβώς όπως στον πίνακα.  
Γίνεται σύνδεση µε το τηλεφωνικό κέντρο της εκποµπής και δίνονται τα τηλέφωνα 
και η ηλεκτρονική διεύθυνση προκειµένου οι τηλεθεατές να επικοινωνούν µε την 
εκποµπή και να αναφέρουν τις εµπειρίες τους. Στη συνέχεια ο Uri Geller ζητά από 
τους τηλεθεατές να φέρουν δίπλα στην τηλεόρασή τους ό,τι χαλασµένο έχουν 
(ρολόγια, συσκευές) και ένα κουτάλι διότι µετά το διαφηµιστικό διάλειµµα θα 
ακολουθήσει το διαδραστικό πείραµα.  
Μετά το διαφηµιστικό διάλειµµα ο παρουσιαστής ρωτά τον Uri Geller αν είναι 
αλήθεια ότι σταµάτησε το Big Ben. O Uri Geller του απαντά πως είναι αλήθεια και 
ότι δεν θα το φτιάξει εάν δεν επιστραφούν από τη Μ. Βρετανία τα µάρµαρα του 
Παρθενώνα. (χειροκροτήµατα)     
Ο Uri Geller ζητά από τους τηλεθεατές να βάλουν ένα κουτάλι επάνω στην 
τηλεόραση τους και να µην τροµάξουν εάν το κουτάλι κινηθεί ή πέσει από την 
τηλεόραση. Ζητά ακόµη τόσο το κοινό στο στούντιο όσο και οι τηλεθεατές να 
κρατήσουν τα χαλασµένα ρολόγια στα χέρια τους. Καλεί στη σκηνή στην οποία έχει 
τοποθετηθεί ένα τραπέζι µε πάρα πολλά χαλασµένα ρολόγια και ραδιόφωνα την 
Ελεονόρα Μελέτη και την Άννα Καραµανλή. Τους δίνει ρολόγια στα χέρια τους και 
λέει σε όλους να φωνάξουν µε το 3 «δούλεψε» και να συγκεντρωθούν σε αυτό. Το 
κάνουν και διαπιστώνουν ότι κάποια από τα ρολόγια άρχισαν να λειτουργούν. Λέει 
ότι εάν οι τηλεθεατές κατάφεραν µε αυτόν τον τρόπο να κάνουν τα ρολόγια να 
δουλέψουν ή τα κουτάλια να κινηθούν, να πάρουν τηλέφωνο και να το αναφέρουν. 
Εάν όχι να µην απογοητευτούν διότι δεν συµβαίνει πάντα.  
Παρουσιάζεται ο τέταρτος διαγωνιζόµενος ο ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ο οποίος λέει ότι θα 
προσπαθήσει να κάνει κάποιο πείραµα τηλεκίνησης. Ζητά από τον Γιώργο 
Καραµέρο, τον Σπύρο Χαριτάτο, την Ελεονόρα Μελέτη και την Άννα Καραµανλή να 
τον βοηθήσουν. Σε ένα τραπέζι στη σκηνή βρίσκεται µια γυάλα µε διάφορα 
µεταλλικά αντικείµενα. Ζητά από τον Γιώργο Καραµέρο να επιλέξει ένα από αυτά.  
Επιλέγει ένα πιρούνι. Του ζητά να το τοποθετήσει στο τραπέζι, όπως και κάνει. Ζητά 
από την Ελεονόρα να κλείσει τα µάτια της, να τρίψει τα χέρια της και µε τις παλάµες 
τις τη µία επάνω στην άλλη να κάνει µία κυκλική κίνηση προσπαθώντας να βγάλει 
όλη της την ενέργεια προς τα έξω. Στη συνέχεια της ζητά να πιάσει το χέρι του 
Γιώργου Καραµέρου. Το ίδιο ακριβώς κάνει µε τους άλλους δύο καλεσµένους. Ο 
mentalist βρίσκεται στη µέση. Οι καλεσµένοι πιάνονται από τα χέρια και η Άννα µε 
τον Γιώργο ακουµπούν τα χέρια τους στους ώµους του Νεόφυτου. Τους ζητά να 
σκεφτούν έντονα τη λέξη: κινήσου και να φαντάζονται το πιρούνι να κινείται. 
Κλείνουν τα µάτια, συγκεντρώνονται και τα χέρια του Νεόφυτου βρίσκονται πάνω 
από το πιρούνι χωρίς να το ακουµπούν. Πίσω τους βρίσκεται µια γιγαντοοθόνη,  που 
προβάλλει το πιρούνι επάνω στο τραπέζι ώστε να είναι δυνατόν το κοινό να 
παρακολουθεί κάθε κίνηση που ενδεχοµένως προκύψει. Το πιρούνι κινείται. Ο 
Νεόφυτος το δίνει στην Ελεονόρα για να ελέγξει ότι δεν έχει γίνει κάτι περίεργο. 
Εκείνη το επιβεβαιώνει. Στη συνέχεια λέει ότι είχε ζητήσει από κάποιον από τους 
καλεσµένους να φέρει κάτι δικό του, µη µεταλλικό. Η Ελεονόρα του δίνει µια ξύλινη 
κουτάλα. Γίνεται η ίδια διαδικασία µε περισσότερα άτοµα µέσα από το κοινό, που 
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επιλέγονται από το Γιώργο Καραµέρο, διότι ο mentalist λέει ότι χρειάζεται 
περισσότερη ενέργεια. Και η ξύλινη κουτάλα κινείται.  
Πριν την έναρξη του τελευταίου πειράµατος γίνεται σύνδεση µε το τηλεφωνικό 
κέντρο της εκποµπής. Η υπεύθυνη αναφέρει ότι υπήρξαν πάρα πολλά τηλεφωνήµατα 
από τηλεθεατές, που ανέφεραν ότι δια µέσου του διαδραστικού πειράµατος του Uri 
Geller κουτάλια έπεσαν από τις τηλεοράσεις, ρολόγια δούλεψαν και ηλεκτρικές 
συσκευές επαναλειτούργησαν.      
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τελευταίος mentalist ως εξής:   
Παρουσιαστής: Θα πρέπει να σας πω ότι έχουµε ακόµη ένα πείραµα. Τα παιχνίδια 
γενικότερα µε τον κίνδυνο είναι από τα κοµµάτια του mental. Κάποιες φορές γίνονται 
ακραία και αυτό εξιτάρει πολλούς mentalist. Εγώ προσωπικά δυσκολεύοµαι να σας 
παρουσιάσω το επόµενο πείραµα γιατί όταν µου είπαν περί τίνος πρόκειται, 
προβληµατίστηκα πάρα πολύ, σχεδόν σοκαρίστηκα. Από την άλλη όµως θέλω και να 
το δω. Λέτε να είµαι διχασµένη προσωπικότητα; Η ουσία πάντως είναι ότι έχουµε 
λάβει όλα τα µέτρα. Το είπαµε και στο πρώτο πείραµα, που είδαµε µε τον PEDRAM 
µε το µαχαίρι, µε τον κύλινδρο και το µαχαίρι, το οποίο ευτυχώς πήγε πάρα πολύ 
καλά. Έχουµε λάβει όλα τα µέτρα. Έχουµε εδώ και το γιατρό µας. Υπάρχει 
ασθενοφόρο. …Το διαγνωστικό κέντρο ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ να ευχαριστήσουµε 
(εικόνα του ασθενοφόρου έξω από το στούντιο). Υπάρχει κάθε ιατρική βοήθεια,. 
Επαναλαµβάνω ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει αυτά που βλέπει στην τηλεόραση. 
Γενικότερα να µην επηρεάζεται από την τηλεόραση αλλά να µην κάνει τα αντίστοιχα. 
Οι άνθρωποι, οι mentalist είναι πολύ έµπειροι που τα εκτελούν αλλά και για αυτούς 
υπάρχει κίνδυνος. Πάµε να γνωρίσουµε τον ZAKRIS και αµέσως µετά θα δούµε το 
πείραµα, το πολύ δύσκολο που θα εκτελέσει.  
Προβάλλεται βίντεο µε την παρουσίαση του ZAKRIS. 
Εµφανίζεται στη σκηνή ο mentalist. Στο πλατό υπάρχει µία κρεµάλα, ένα stand µε 
πέντε θηλιές, και ένα κάθισµα σαν θρόνος.  
Uri Geller: Zakris, τι είναι αυτό; Τι θα προσπαθήσεις να µας δείξεις απόψε;          
Zakris: Θα προσπαθήσω να αποδείξω σε εσάς αλλά και στον κόσµο τις πνευµατικές 
µου ικανότητες αποφεύγοντας τον απόλυτο κίνδυνο.  
Uri Geller: Zakris, µόνο κοιτώντας αυτή την κρεµάλα, πραγµατικά τροµάζω. Αυτό 
είναι ένα ζωντανό show. Αν θέλεις να αλλάξεις γνώµη και να µην προχωρήσεις, 
πρέπει να µου το πεις τώρα αµέσως.  
Zakris: Εµπιστεύοµαι απόλυτα το ένστικτό µου και για αυτό το λόγο θέλω να το 
κάνω.  
Uri Geller: Κοίτα… Πριν κάνεις ο,τιδήποτε, θα ήθελα να προειδοποιήσω όσους µας 
βλέπουν και ειδικά τα παιδιά. Ποτέ µην προσπαθήσετε κάτι τέτοιο στο σπίτι. Zakris, 
η σκηνή είναι δική σου! 
Ο mentalist κάθεται στο θρόνο και συγκεντρώνεται. 
Zakris: Ξέρετε πως ο θάνατος δι’ απαγχονισµού υπάρχει ακόµη σαν µέθοδος 
εκτέλεσης σε 58 χώρες του κόσµου. Ανάµεσα τους και µερικές πολιτείες της 
Αµερικής.  Ο απαγχονισµός υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. 
Zakris: Όλοι θυµόµαστε την κατάληξη του Ιούδα. Ή αν θέλετε ακόµη πιο πρόσφατα, 
την Πρωτοχρονιά του 2007 µε το θάνατο του Σαντάµ Χουσείν. Απόψε θα ρισκάρω τη 
ζωή µου, θέτοντάς τη στα χέρια κάποιων άλλων. Αυτό είναι κάτι που ποτέ και κανείς 
δε πρέπει να δοκιµάσει να κάνει. Ασχολούµαι πολλά χρόνια για να το καταφέρω και 
πιστέψτε µε δεν είναι κάτι εύκολο. Με την πάροδο των χρόνων ανακάλυψα πως το 
ένστικτό µου ήταν ακόµη πιο βαθύ. Και από τότε το εµπιστεύοµαι απόλυτα. Όπως 
απόψε θα εµπιστευτώ και δύο από τους καλεσµένους µας. Την Ελεονώρα και την 
Άννα. Παρακαλώ ελάτε εδώ…  
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Η Ελεονώρα Μελέτη και η Άννα Καραµανλή ανεβαίνουν στη σκηνή. 
Zakris: Θα ήθελα στην αρχή να σας παρακαλέσω και τις δύο να προσπαθήσετε να 
µην έχετε άγχος… 
Ε. Μελέτη: Πως; ∆ε γίνεται. Εγώ τρέµω αυτή τη στιγµή. 
Zakris: …για να πάνε όλα καλά. Είναι πού σηµαντικό. ∆ίπλα µου υπάρχει ένα stand, 
όπου βρίσκονται πέντε κρεµάλες. Πέντε θηλιές, τέσσερις από τις οποίες είναι 
κανονικές αλλά υπάρχει και µία η οποία είναι ψεύτικη. Έχει δηλαδή αυτόν εδώ τον 
µαγνήτη. (παίρνει τη µία θηλιά και την κόβει στη µέση, φαίνεται ότι οι δύο της άκρες 
έχουν ενωθεί µε µαγνήτη και όταν τραβηχτεί σπάνε) Ωραία; 
Ε. Μελέτη-Ά. Καραµανλή: Ωραία. 
Zakris: Θα ήθελα λοιπόν τώρα να έρθετε και οι δύο από αυτήν εδώ τη µεριά και να 
ελέγξετε τις υπόλοιπες τέσσερις θηλιές για να επιβεβαιώσετε και στον κόσµο ότι δεν 
έχουν τίποτα το παράξενο ή το περίεργο επάνω τους.  
Ε. Μελέτη-Ά. Καραµανλή: Ωραία.  
Zakris: Για καθεµία που ελέγχετε, θέλω να µου τη δίνετε στο χέρι. Παρακαλώ… 
Ε. Μελέτη-Ά. Καραµανλή: Πάµε… 
Ελέγχουν µία-µία τις υπόλοιπες τέσσερις θηλιές και τις δίνουν στα χέρια του Zakris. Τις 
αφήνει επάνω στο θρόνο. 
Zakris: Θα ήθελα λοιπόν τώρα να σου δώσω Άννα τη ψεύτικη θηλιά και να σου 
ζητήσω να πας στην άκρη της σκηνής  και να µείνεις εκεί µέχρι να σου πω εγώ τι 
άλλο πρέπει να κάνεις.  
Το κάνει. 
Zakris: Θα γυρίσω το stand από τη άλλη. Έχω φέρει µαζί µου ένα µαύρο µαντήλι µε 
το οποίο σε λίγο θα ζητήσω από την Ελεονώρα να µου δέσει τα µάτια. Πρώτα όµως 
πρέπει και η ίδια να επιβεβαιώσει ότι δεν µπορεί να δει τίποτα µέσα από αυτό εδώ το 
µαντήλι.  
Της κλείνει τα µάτια µε το µαντήλι και εκείνη επιβεβαιώνει ότι δε βλέπει τίποτα µέσα 
από αυτό. 
Zakris: Μπορείς να το κρατήσεις. Πριν µου δέσεις τα µάτια θέλω να επιβεβαιώσω και 
σε εσένα αλλά και στον κόσµο ότι δεν έχω τίποτα στο αυτί µου που ενδεχοµένως θα 
µπορούσε να µε βοηθήσει. Θέλω όταν µου δέσεις τα µάτια να ξαναεπιστρέψεις σε 
αυτή τη θέση που βρίσκεσαι τώρα. Μπορείς τώρα να µου δέσεις τα µάτια. 
Του δένει τα µάτια. 
Zakris: Άννα, θα ήθελα να πας και να σταθείς πίσω από το stand. Όταν πας, 
ενηµέρωσέ µε.  
Ά. Καραµανλή: Είµαι πίσω. 
Zakris: Θα δεις λοιπόν πέντε καρτελάκια µε νούµερα από το 1 έως το 5. 
Ά. Καραµανλή: Ναι. 
Zakris: Θέλω να βάλεις ένα στο µυαλό σου και στη συνέχεια σε αυτό το νούµερο που 
επέλεξες, θέλω να βάλεις τη ψεύτικη θηλιά. Όταν το κάνεις ενηµέρωσε µε. 
Ά. Καραµανλή: Το έκανα. 
Zakris: Θέλω τώρα να πάρεις και τις υπόλοιπες θηλιές που βρίσκονται στο θρόνο µου 
και να τις βάλεις στις θέσεις που αποµένουν.  
Ά. Καραµανλή: Το έκανα. 
Zakris: Άννα, θα σου ζητήσω να κάνεις ένα πράγµα ακόµη.  
Ά. Καραµανλή: Ναι. 
Zakris: Θέλω να ξαναπάς στη άκρη της σκηνής και θέλω από εδώ και πέρα να 
κοιτάζεις µόνο µπροστά. ∆ε θέλω σε καµία περίπτωση το βλέµµα σου να γυρίσει 
προς τα πίσω. Είναι πολύ σηµαντικό αυτό και θέλω να ρωτήσω αν είναι κατανοητό.  
Ά. Καραµανλή: Είναι κατανοητό αλλά δεν θα πάθεις και κάτι… Λογικά…  
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Zakris: Θέλω µόνο κοιτάζεις µπροστά. 
Ά. Καραµανλή: Εντάξει. Θα κοιτάω µπροστά. 
Zakris: Για να το κάνουµε ακόµη πιο επικίνδυνο ή πιο ενδιαφέρον αν προτιµάτε θα 
ήθελα να ζητήσω και από την Ελεονόρα να πάει και αυτή πίσω από το stand.  
Ε. Μελέτη: Είµαι πίσω από το stand.  
Zakris: Ελεονόρα βλέπεις και εσύ τα ταµπελάκια µε τα νούµερα;   
Ε. Μελέτη: Ναι. 
Zakris: Μπράβο. Θέλω λοιπόν να πάρεις τα ταµπελάκια και όχι τις θηλιές και να 
ανακατέψεις τη θέση που βρίσκονται.  
Ε. Μελέτη: Μάλιστα. 
Zakris: Είναι επάνω σε ένα καρφάκι και θα είναι εύκολο. Μπορείς να τα βάλεις σε 
όποια σειρά επιθυµείς εσύ. Όταν το κάνεις ενηµέρωσε µε.        
Ε. Μελέτη: Εντάξει. 
Zakris: Θέλω τώρα να έρθεις µπροστά από το stand και θέλω να το γυρίσεις ούτως 
ώστε να το βλέπουν όλοι εκτός από την Άννα. Πολύ προσεκτικά όµως. Θέλω επίσης 
να ζητήσω από τον κόσµο που βρίσκεται εδώ µέσα να κάνει απόλυτη ησυχία για να 
µπορέσω να συγκεντρωθώ. Έχω να πάρω µία δύσκολη απόφαση στην οποία κρίνεται 
η ίδια µου η ζωή.  
Συγκεντρώνεται. 
Zakris: Ελεονόρα… 
Ε. Μελέτη: Ναι… 
Zakris: Θέλω τη θηλιά που βρίσκεται στο ταµπελάκι 3 και 5 να τις βγάλεις από τη 
θέση τους και να τις αφήσεις κάτω στο πάτωµα µπροστά από το stand. 
Ε. Μελέτη: 3 και 5;  
Zakris: 3 και 5. Ναι. Όταν το κάνεις ενηµέρωσε µε. 
Ε. Μελέτη: Εντάξει. 
Zakris: Και το 2. 
Ε. Μελέτη: Το 2 µου είπες…    
Zakris: Το 2. Ναι. Θα βγάλουµε και το 2.  
Ε. Μελέτη: Εντάξει. 
Zakris: Πες µου λίγο ποια νούµερα έχουνε µείνει.  
Ε. Μελέτη: Έχει µείνει το νούµερο 1 και το νούµερο 4.  
Zakris: Πιστέψτε µε. Μου είναι αρκετά δύσκολο να διαλέξω µία από αυτές τις δύο… 
Το 4. 
Ε. Μελέτη: Να το βγάλω και να το αφήσουµε κάτω; 
Zakris: Να το αφήσουµε κάτω. 
Ε. Μελέτη: Το 4 µου λες.  
Zakris: Ναι. Είναι κάτω; 
Ε. Μελέτη: Ναι. Είναι κάτω. 
Βγάζει το µαντήλι από τα µάτια του.  
Zakris: Αν λοιπόν το ένστικτό µου είναι σωστό αυτή εδώ η θηλιά δε θα πρέπει να 
είναι καµία από τις αληθινές. Αλλά υπάρχει µόνο ένας τρόπος για να το µάθουµε 
αυτό.  
Παίρνει τη θηλιά στα χέρια του και ζητάει από την Άννα να πάει κοντά στην Ελεονόρα. 
Παίρνει τη θηλιά και την περνάει από τη κρεµάλα. (υποβλητική µουσική, κοντινά 
πλάνα, στη θηλιά και στα σκαλιά που οδηγούν την κρεµάλα)  
Περνάει το κεφάλι του από τη θηλιά, τη σφίγγει γύρω από το λαιµό του και πηδάει. Η 
θηλιά σπάει και πέφτει στο πάτωµα.   
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Παρουσιαστής: Εντάξει όλα; µας ψυχοπλάκωσες φίλε µου. Zakri. Τι να σου πω… 
εγώ δεν µπορούσα να το δω εύκολα. ∆εν ξέρω τα κορίτσια… Για ελάτε κυρίες µου… 
Για πείτε µου.  Ικανοποιηµένος είσαι εσύ; 
Ε. Μελέτη: Εγώ δεν θα το ξαναέκανα αυτό ποτέ στη ζωή µου, να το ξέρεις. Ήτανε 
µία για χάρη σου.  
Παρουσιαστής: Τι να ξανακάνεις; Να ξαναέρθεις στην εκποµπή;    
Ε. Μελέτη:  ∆εν… ∆εν ξέρω,,, 
Παρουσιαστής: ∆εν ξαναέρχοµαι στην εκποµπή σας µετά από αυτό που είδα… 
(γέλια) Α, πα, πα! ∆εν θα ξαναέρθει άνθρωπος.  Λοιπόν… Να πιστέψω δηλαδή 
πραγµατικά ότι ήταν επικίνδυνο; Σε ξαναρωτώ. Να πιστέψω ότι ήταν τόσο επικίνδυνο 
όσο έδειχνες ή όλο αυτό ήταν µια παράσταση; 
Zakris: Ήταν αρκετά αληθοφανές για αυτό ελέγξανε και τις θηλιές. Και 
οποιοσδήποτε θέλει µπορεί να τις ελέγξει.  
Ά. Καραµανλή: Μα, έγινε µούσκεµα. ∆ε βλέπεις που είναι ιδρωµένος;  
Παρουσιαστής: Πραγµατικά οι θηλιές ήταν αληθινές. Λοιπόν… θα συνεχίσουµε. Θα 
σε αφήσω στο Uri. Κυρίες µου µπορείτε να κάτσετε. Σας ευχαριστούµε για άλλη µια 
φορά. Λοιπόν… Η ετυµηγορία του Uri. Για να ακούσουµε... 
Uri Geller: Zakris, απόψε εδώ έβαλες σε κίνδυνο τη ζωή σου. Αυτό δείχνει πόσο 
αποφασισµένος είσαι να κερδίσεις αυτό το διαγωνισµό.  Υπήρχε τόση ένταση επάνω 
στη σκηνή που πραγµατικά φοβήθηκα κι εγώ για τη ζωή σου. Ήταν όντως 
τροµακτικό αλλά και πάρα πολύ εντυπωσιακό.  
Ολοκληρώθηκαν τα πειράµατα από τους mentalist. Ο παρουσιαστής ρωτά τους 
καλεσµένους για την άποψή τους. Ο παρουσιαστής λέει και πάλι ότι το τελευταίο 
πείραµα ήταν ακραίο και ότι δε συµφωνεί καθόλου. Λέει ακόµη ότι εκείνος προσωπικά 
δεν θα άφηνε τα παιδιά του να το παρακολουθήσουν. Αναφέρεται και πάλι ότι κανείς δε 
θα πρέπει να δοκιµάσει κάτι αντίστοιχο στο σπίτι.  
Ο Γιώργος Καραµέρος ρωτά τον Uri Geller αν σε αντίστοιχο πείραµα σε show στο 
εξωτερικό  υπήρξε κάποιο ατύχηµα. O Uri Geller απαντά ότι στη Γερµανία µία 
mentalist παραλίγο να πνιγεί. Προσθέτει ότι και οι mentalist είναι άνθρωποι µε 
ανησυχίες και φόβους και κάνουν και αυτοί λάθη. 
Στο τέλος του show ο Uri Geller επιλέγει τον Φαίδωνα, ως τον mentalist που τον 
εντυπωσίασε λιγότερο, ο οποίος µπαίνει στη διάθεση του κοινού. Στην επόµενη 
εκποµπή θα παρουσιαστούν και οι υπόλοιποι 6 mentalist και ο Φαίδωνας µαζί µε έναν 
ακόµη θα τεθεί σε ψηφοφορία προς αποχώρηση.   
 
 
Πρόκειται περί εκποµπής κατά τη διάρκεια της οποίας προβάλλονται διάφορα 
ασυνήθη γεγονότα.  Στην αρχή της εκποµπής προβάλλονται πέντε κύλινδροι εκ των 
οποίον µόνον ο ένας αποτελεί την βάση µάχαιρας και ο χειριστής του παιχνιδιού µε 
κλειστά τα µάτια χτυπά το χέρι του πάνω στον ένα από αυτούς µε κίνδυνο να 
τραυµατιστεί.  Στο τέλος της εκποµπής προβάλλονται πέντε αγχόνες εκ των οποίων η 
θηλιά της µιας είναι ακίνδυνη διότι είναι κοµµένο το σχοινί και ενώνεται µε µαγνήτη.  
Ο χειριστής του παιχνιδιού µε κλειστά τα µάτια µπαίνει στην ακίνδυνη θηλιά και 
πηδάει στο κενό χωρίς να υποστεί βλάβη.  Ενδεικτικόν της επικινδυνότητος είναι ότι 
υπάρχει γιατρός κατά τη διάρκεια της εκποµπής και επιπλέον ενδεικτικό του κινδύνου 
µιµήσεως είναι η επισήµανση προς τους τηλεθεατές να µη µιµηθούν τις ως άνω 
κινήσεις.  Ανεξαρτήτως της επικινδυνότητος ή µη του παιχνιδιού και των υποδείξεων, 
βέβαιον είναι ότι  έχουν προβληθεί ασυνήθιστα εργαλεία κακώσεων και θανάτου, των 
οποίων η αποµίµηση είναι εύκολη.  Εξάλλου η εκποµπή µεταδόθηκε µε την ένδειξη 
«ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ», ενώ λόγω της 
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επικινδυνότητος έπρεπε να προβληθεί µε την ένδειξη «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ» και να προβληθεί µετά το µεσονύκτιο.  Η εκποµπή ήταν ικανή να 
έχει δυσµενή επίδραση στους ανηλίκους οι οποίοι είναι ευεπίφοροι σε µίµηση και 
εντεύθεν να βλάψει τη σωµατική ακεραιότητα αυτών.  Για την εν λόγω εκτροπή, 
ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του 
προστίµου.    
 
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως, του εξ 15,4 % µεριδίου 
τηλεθεάσεως που συγκέντρωσε το πρόγραµµα, κατά την περίοδο 2008-2009 της εκ 
167.659.255 ευρώ διαφηµιστικής δαπάνης έτους 2008, του εκ 5.852.763,05 ευρώ  
ύψους της επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον εν λόγω σταθµό, και του 
γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις  7/3.7.2002, 
68/14.10.2002, 118/14.12.2002, 205/1.4.2003, 333/22.7.03, 343/29.7.2003, 
358/30.9.2003, 372/11.11.2003, 391/10.12.2003, 410/23.12.03, 411/23.12.2003, 
5/13.1.2004, 6/13.1.2004, 14/20.1.2004, 20/27.1.2004, 47/17.2.2004, 140/18.5.2004, 
150/25.5.2004, 182/22.6.2004, 192/22.6.2004, 301/19.10.2004, 400/14.12.2004, 
13/11.1.2005, 55/15.2.2005, 98/22.3.2005, 102/29.3.2005, 113/5.4.2005, 
138/12.4.2005, 141/19.4.2005, 143/19.4.2005, 158/26.4.2005, 168/10.5.2005, 
169/10.5.2005, 170/10.5.2005, 262/5.7.2005, 285/19.7.2005, 320/30.8.2005, 
344/13.9.2005, 397/11.10.2005, 414/18.10.2005, 454/15.11.2005, 457/22.11.2005, 
482/5.12.2005, 506/13.12.2005, 5/4.1.2006, 52/31.1.2006, 56/1.2.2006, 57/1.2.2006, 
58/1.2.2006, 86/14.2.2006, 92/21.2.2006, 142/27.3.2006, 143/27.3.2006, 
144/27.3.2006, 145/27.3.2006, 236/9.5.2006, 263/30.5.2006,  313/20.6.2006, 
317/27.6.2006, 338/11.7.2006, 339/11.7.2006, 356/18.7.2006, 366/25.7.2006, 
367/25.7.2006, 368/25.7.2006, 421/5.9.2006, 438/19.9.2006, 457/3.10.2006, 
458/3.10.2006, 463/10.10.2006, 490/7.11.2006, 500/10.11.2006, 511/14.11.2006, 
6/9.1.2007, 16/9.1.2007, 30/23.1.2007, 100/26.2.2007, 140/20.3.2007, 174/29.3.2007, 
181/3.4.2007, 226/8.5.2007, 243/15.5.2007, 244/15.5.2007, 245/15.5.2007, 
342/19.6.2007, 397/10.7.2007, 398/10.7.2007, 425/31.7.2007, 426.31.7.2007, 
440/1.8.2007, 499/16.10.2007,  527/6.11.2007, 555/20.11.2007, 558/20.11.2007, 
32/15.1.2008. 33/15.1.2008, 34/15.1.2008, 112/26.2.2008, 134/13.3.2008, 
224/6.5.2008, 284/27.5.2008, 323/10.6.2008, 407/22.7.2008, 538/4.11.2008, 
539/4.11.2008, 573/18.11.2008, 601/24.11.2008, 618/9.12.2008, 619/9.12.2008, 
41/27.1.2009, 105/10.3.2009, 133/24.3.2009, 170/14.4.2009, 198/5.5.2009, 
268/2.6.2009, 350/14.7.2009, 426/25.8.2009, 433/26.8.2009, 434/26.8.2009, 
491/2.11.2009, 568/15.12.2009, 570/15.12.2009, 580/15.12.2009 διάφορες κυρώσεις, 
το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των 30.000 ευρώ.   Μειοψήφησαν η 
Εύη ∆εµίρη, ο Γιάννης Παπακώστας και η ΄Ιρις Αυδή Καλκάνη, κατά τους οποίους 
το πρόστιµο θα πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν των  40.000 ευρώ. 
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
Επιβάλλει στην εταιρεία µε την επωνυµία ANTENNA TV Α.Ε., ιδιοκτήτρια του 
ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθµού µε διακριτικό τίτλο ΑΝΤΕΝΝΑ την 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 ΑΝΤΕΝΝΑ TV Α.Ε., που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 094281456 , ∆.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ. 

2. Του Μηνά Κυριακού του Ξενοφώντος, κατοίκου Αµαρουσίου Αττικής, στην 
οδό Κηφισίας 10-12, µε ΑΦΜ 019203337, ∆.Ο.Υ. Κρανιδίου, πρόεδρος ∆.Σ. 
και νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

     Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 12η Ιανουαρίου 2010. 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 
 
 
 
 

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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