
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ  
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  119922//55..55..22000099  

 
 

Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 Μαΐου 2009 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.  

 
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  28η  Απριλίου 2009. 
 
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 οποίος έχει σκοπό τη 
µετάδοση προϊόντων του λόγου και της τέχνης, την εξασφάλιση της ποιοτικής 
στάθµης των προγραµµάτων που επιβάλει η κοινωνική αποστολή της τηλεόρασης και 
η πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και το σεβασµό της αξίας του ανθρώπου 
και την προστασία της παιδικής ηλικίας και της νεότητος. 
 
II. Το άρθρο 5 παρ. 1 και 2 του Π. ∆/τος 77/2003, κατά το οποίο η µετάδοση των 
γεγονότων πρέπει να είναι αληθής, ακριβής και όσο το δυνατόν πλήρης, ενώ εξάλλου 
τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται µε προσοχή και αίσθηµα ευθύνης ώστε να µην 
δηµιουργούν σύγχυση ή πανικό στο κοινό. 
 
ΙΙΙ.  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. 
 
IV.  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,  των ισχυρισµών του εκπροσώπου της εταιρείας 
ΕΞΤΡΑ ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ Α.Ε. (EXCOM A.E.) ιδιοκτήτριας 
του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθµού EXTRA CHANNEL, του υποβληθέντος 
υποµνήµατος και της παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής 
«∆ΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» που µεταδόθηκε την 18.5.2008, προέκυψαν τα 
ακόλουθα:   
Ώρα µετάδοσης:  Περίπου 21:32-23:30 
Παρουσιαστής:  Κος ∆ηµοσθένης Λιακόπουλος 
Σήµανση:  Μπλε – λευκός κύκλος.  Η σήµανση και η επεξήγηση εµφανίζονται πριν 
την έναρξη σε όλη την οθόνη για 8΄΄.  Κατά την έναρξη για 2΄ και 27΄΄.  ∆εν υπάρχει 
διαφηµιστικό διάλειµµα  
Επεξήγηση:  Κατάλληλο, επιθυµητή η γονική συναίνεση.  Εµφανίζεται κατά την 
έναρξη για 56΄΄. 
Αιτία καταγγελίας:  1) Φράση «ότι δεν έκαψα πέρσι θα τα κάψω φέτος» 
                                   2) ∆ιαφηµίζει και πουλά κατά δήλωσή του απαγορευµένα DVD 
Α.  Θέµα εκποµπής   
Από την αρχή της εκποµπής προσφέρονται πακέτο των βιβλίων γιατί και πως ζουν 
ανάµεσά µας, 2η τριλογία, µε τους ακόλουθους τίτλους στην τιµή των 29Ε συν έξοδα 
αποστολής. 

1. Το κουτί της Πανδώρας – Ζουν ανάµεσά µας 
2. Η τεχνολογία του κακού – Ζουν ανάµεσά µας 
3. Το τελευταίο ηλεκτρόνιο και ο πολέµαρχος του Θεού – Ζουν ανάµεσά µας 

Σε αυτή την τριλογία έδιναν δώρο 6 dvd. («Ιλλουµινάτι», «αόρατος πόλεµος», 
«πλανήτης Χ», (;), «Λεβιάθαν», «Βιοµηχανία υποταγής συνειδήσεων»).  Επειδή όµως 
τα dvd έχουν εξαντληθεί και επειδή κλείνει δύο µήνες έκδοσης, ο παρουσιαστής δίνει 
δώρο τα dvd σε όποιον τα ζητήσει, πληρώνοντας µόνο τα έξοδα αποστολής.  Μαζί µε 
το πακέτο όµως, για µία µόνο εκποµπή επειδή καθιερώθηκε και επιπλέον, επειδή 
συµπληρώθηκαν µε το πακέτο δύο µήνες παρουσίασης, δίνεται δώρο το βιβλίο «Η 
τεχνολογία των Θεών».  Ακόµη δώρο στο πακέτο δίνονται τα «απαγορευµένα dvd» 
που είναι «ο αρχαίος εχθρός» και ο «πλανήτης φυλακή».  Σε αυτά περιλαµβάνονται 
από εξορκισµούς που έκανε ο πατήρ Σάββας Αχιλλέως, αποσπάσµατα συγκεκριµένα, 
τρεις ώρες συνέχεια, όπου αποδεικνύεται ότι ζούµε σ’ έναν πλανήτη φυλακή, 
ελεγχόµενο από τα «λαµόγια», που έχουν σαν µοναδικό σκοπό τον αφανισµό του 
ανθρωπίνου γένους.  Σύµφωνα µε τον παρουσιαστή στους εξορκισµούς τα πρόσωπα 
είναι καλυµµένα.  Στον «πλανήτη φυλακή» µε κάθε λεπτοµέρεια οµολογούν οι 
δαίµονες που µας έχουν φυλακισµένους.  Στο «αρχαίος εχθρός» για περίπου δύο ώρες 
οµολογούν το τι κάνουν στον κόσµο και πως τα οργανώνουν όλα, για τη λευκή 
αδελφότητα, για τους συµβούλους του αντιχρίστου, για τα ρυπαρά γένη.   
Το βιβλίο «η τεχνολογία των θεών» δίνει την ιστορία του κόσµου µε έγχρωµες 
φωτογραφίες και ντοκουµέντα κατάλληλα συνδυασµένα για την ύπαρξη εκπληκτικής 
αρχαίας τεχνολογίας, από την οποία ελάχιστα πράγµατα έχουν δοθεί στον σύγχρονο 
κόσµο και περιγράφονται στο βιβλίο «η τεχνολογία του κακού» (πως ελέγχεται ο 
παγκόσµιος πληθυσµός µε υποσυνείδητα µηνύµατα, µε τις τροφές, µε την 
υποχρεωτική παιδεία που πρέπει να παίρνουµε για να µαθαίνουµε συγκεκριµένα 
πράγµατα).  Το τέλος της παγκόσµιας µιζέριας περιλαµβάνεται στο βιβλίο «το 
τελευταίο ηλεκτρόνιο και ο πολέµαρχος του Θεού». 
Στο βιβλίο «το κουτί της Πανδώρας» περιγράφεται το πώς είναι στηµένος ο κόσµος 
από τη νέα τάξη πραγµάτων εναντίον των λαών.    
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Εάν κάποιος που έχει αγοράσει τα dvd που έχουν εξαντληθεί, ζητήσει το βιβλίο «η 
τεχνολογία των Θεών» µπορεί να το πάρει δωρεάν πληρώνοντας µόνο τα έξοδα 
αποστολής.  Και το αντίστροφο.  Εάν κάποιος έχει πάρει το βιβλίο και θέλει τα dvd 
που έχουν εξαντληθεί, µπορεί να τα πάρει δώρο πληρώνοντας µόνο τα έξοδα 
αποστολής. 
 
Στην εκποµπή προσφέρεται και 2ο πακέτο µε 10Ε δίνεται το βιβλίο «Τα απόκρυφα 
κείµενα της Αποκάλυψης» µαζί µε το dvd «Είδα τον άλλο κόσµο». 
 
Προβάλλονται βίντεο που επεξηγούν και στηρίζουν τις απόψεις του συγγραφέα. 
Βίντεο 1 : Προβάλλεται βίντεο µε τίτλους για την ιστορία του κόσµου (ύπαρξη του 
τριγράµµατου δηµιουργού, γέννηση των αγγέλων και τον ελοχίµ, του υλικού 
σύµπαντος, των ανθρώπων, που θα εξοντώσουν τον πενταγράµµατο εχθρό,  την 
αποστασία των αγγέλων, των ανθρώπων, των ελοχίµ, τον εκφυλισµό του άφθαρτου 
ανθρώπου και τη στροφή της φύσης εναντίον του,  τη γέννηση των νεφελίµ και των 
ελ (φιλάνθρωπων ελοχίµ - ελλήνων), τον πόλεµο ελ-ελοχίµ και τον εγκλεισµό των 
δεύτερων στα τάρταρα, τη φυλάκιση του ∆ία, την εγκατάσταση του Απόλλωνα και 
της Αθηνάς σε άλλους πλανήτες µαζί µε έλληνες.  Περιγράφεται το σχέδιο του 
αρχαίου θεού να αφανίσει τους ανθρώπους, το οποίο όµως προωθεί το σχέδιο του 
Θεού).  
Το περιεχόµενο του βίντεο υπάρχει στην τριλογία των βιβλίων και τα dvd.  
Βίντεο 2 : Παρουσιάζονται µορφές θεοτήτων και δαιµόνων διαφόρων λαών, οι οποίες 
θεωρεί ο συγγραφέας ότι αποτελούν απεικόνιση των όντων που περιγράφει, οι οποίοι 
µπορεί να γλίτωσαν από τους ελ αλλά το τέλος της ανοµίας τους πλησιάζει. (βιβλίο 
«πολέµαρχος του Θεού» αλλά και τριλογία) 
Βίντεο 3 : Παρουσιάζεται πλάσµα που µοιάζει µε τεράστια νυχτερίδα και που έχει 
σκοτωθεί σε ηλεκτρικό καλώδιο πόλης στην Ινδονησία.  Ο συγγραφέας υποστηρίζει 
ότι είναι µυθικός δαίµονας της ανατολής, ίδιος µε τους δυτικούς βρικόλακες.  Το 
πρόσωπό του έχει σκιαστεί µε pixel για να µη φαίνεται.   
Βίντεο 4 :  Ζουµάρισµα στο πλάσµα και επανάληψη βίντεο, 23:28)  Παρουσιάζεται 
απροσδιόριστη µορφή πλάσµατος που µοιάζει µε εξωγήινο και περπατάει. 
Βίντεο 5 :  Προβάλλεται ορθόδοξος ναός των Βαλκανίων και στο εσωτερικό του 
πάνω στον τρούλο, ο οποίος έχει αγιογραφία που παρουσιάζεται σε βιβλίο.  Το θέµα 
της είναι η σταύρωση.  Η κάµερα εστιάζεται στην αγιογραφία, ύστερα προβάλλει 
τους αγγέλους και στο τέλος δύο µορφές δεξιά και αριστερά µέσα σε σύννεφο που 
φαίνεται ότι χειρίζονται όργανο και παρακολουθούν την Σταύρωση.   
 
Β.  Εκφράσεις του παρουσιαστή 
(21:37,22:36)…για µία µόνο εκποµπή δώρο «η τεχνολογία των Θεών» επειδή δεν έχω 
τίποτε άλλο να σας δώσω, και επειδή συµπληρώνουµε τους δύο µήνες και εγώ είµαι 
πολύ ευχαριστηµένος που ο κόσµος µαθαίνει αυτά τα θέµατα, σας δίνω την 
τεχνολογία των Θεών.  Εκπληκτικά ευρήµατα αγαπητοί φίλοι, τα οποία είναι 
σκαλίσµατα πάνω στην πέτρα, σκαλίσµατα πάνω στους τοίχους αρχαίων ναών, φίλοι 
µου, και βεβαίως τοιχογραφίες αλλά και πίνακες του πρόσφατου παρελθόντος, που 
µας δείχνουν εκπληκτικά πράγµατα, όπως αυτό εδώ.  Πιάστε αυτόν τον 
αναγεννησιακό πίνακα εδώ πέρα ο οποίος έχει αυτό εδώ.  Τι είναι λέει, πέταξε η άλλη 
το καπέλο της απάνω;  Αµ δεν καταλάβατε φίλοι µου.  ∆εν καταλάβατε.  Εδώ είναι σ’ 
ένα πίνακα της Αναγέννησης ζωγραφισµένο ένα ufo.  Λέει µήπως είναι σύµπτωση;  
Για δείτε.  Έχω κι άλλους πίνακες εδώ µέσα.  Είναι κι αυτά τα δύο σύµπτωση;  Τα 
βλέπετε;  Είναι κι αυτά σύµπτωση αγαπητοί φίλοι;  Και να ’τανε µόνο αυτά;  Εδώ 
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υπάρχουνε πάρα, µα πάρα πολλοί πίνακες αγαπητοί φίλοι µ’ αυτό το αντικείµενο 
διαρκώς στον αέρα.  Πιάστε αυτό τον πίνακα, εδώ, µε τις δύο ωραίες κυρίες, κι εδώ τι 
έχει;  Για έλα κοντά.  Όπα. Αυτό δηλαδή, ο µηχανισµός παρακολούθησης αγαπητοί 
φίλοι απ’ το δαιµονικό κατεστηµένο του ανθρωπίνου γένους, είναι σίγουρος, 
δεδοµένος και πανάρχαιος.  Τι έλεγε ο δαίµονας µέσα στους εξορκισµούς;  «Από εκεί 
σας βλέπω.  Σας βλέπουµε, σας καταγράφουµε.  Από κει σας βλέπουµε».  Μ’ αυτή 
την τεχνολογία τη συγκεκριµένη.  Την «τεχνολογία των θεών», την οποία σας την 
κάνω δώρο αγαπητοί φίλοι µαζί µε το πακέτο.  Ενώ δώρο µες στο πακέτο έχω τα δύο 
dvd µε διάρκεια περίπου 3 ώρες, τα απαγορευµένα dvd, «ο πλανήτης φυλακή» και ο 
«αρχαίος εχθρός».  Εδώ µέσα περιλαµβάνονται από εξορκισµούς που έκανε ο πατήρ 
Σάββας Αχιλλέως, αποσπάσµατα συγκεκριµένα, τρεις ώρες περίπου συνέχεια 
αγαπητοί φίλοι.  Συγκεκριµένα αποσπάσµατα όπου αποδεικνύεται του λόγου το 
αληθές.  Ότι δηλαδή ζούµε σ’ ένα πλανήτη φυλακή.  Σ’ ένα πλανήτη ελεγχόµενο από 
τα λαµόγια αγαπητοί φίλοι.  Που έχουν σαν µοναδικό σκοπό τον αφανισµό του 
ανθρωπίνου γένους.  2311-240 χιλιάδες, όποιος προλάβει να τα πάρει µόνον 29 ευρώ 
συν έξοδα αποστολής.  Μες στο πακέτο δώρο είναι τα δύο απαγορευµένα dvd 
αγαπητοί φίλοι τρεις ώρες µε αποσπάσµατα εξορκισµών, εδώ να δείτε τι λένε.  Εµείς 
έχουµε τα µηχανήµατά µας.  Από κει σας βλέπουµε, σας ελέγχουµε και σας 
καταγράφουµε.  Τα δικά µας τα νέφη τα βρώµικα.  Τα νερά που πίνετε.  Τα 
δηλητήρια που σας δίνουµε.  Τα δικά µας τα δηλητήρια λέει τα παίρνετε όλα θέλετε 
δε θέλετε.  Έχουµε στήσει τον κόσµο.  Εµείς κυβερνάµε.  Να δείτε πάνω στην 
έπαρσή τους κατά τη διάρκεια των εξορκισµών τι οµολογούν τα λαµόγια.  Τρεις ώρες 
περίπου dvd, εννιακόσιες σελίδες αγαπητοί φίλοι  τα τρία βιβλία περίπου και δώρο 
για µία µόνο εκποµπή επειδή συµπληρώσαµε δύο µήνες παρουσίασης του πακέτου, 
«η τεχνολογία των θεών».  Το απόλυτο best seller της ελληνικής αγοράς αγαπητοί 
φίλοι σε µονό βιβλίο, ένα βιβλίο που παρόµοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα.  Και 
βεβαίως ούτε διεθνώς, όπου σε λίγο κυκλοφορεί στα αγγλικά.  «Η τεχνολογία των 
Θεών» λοιπόν αγαπητοί φίλοι για µία µόνο εκποµπή δώρο.  Όσο για το παγκόσµιο 
γίγνεσθαι, για να µπορέσει κανείς να το καταλάβει και να το πιάσει γιατί τι λένε τα 
λαµόγια;  Άνθρωπος λέει δεν µπορεί να πιάσει τι κάνουµε εµείς.  Εµείς λέει κάνουµε 
άλλα πράµατα, άλλα κόλπα.  Έχουµε έτσι στήσει λέει τον κόσµο, το οµολογούν στα 
δύο αυτά dvd.  Θα τους ακούσετε αγαπητοί φίλοι κατά τη διάρκεια εξορκισµών.  Που 
οι δαίµονες µιλούν µέσα από το στόµα των θυµάτων τους.  Που είναι θύµατά τους 
προσωρινά βέβαια.  ∆ιότι ο πατήρ Σάββας Αχιλέως αγαπητοί φίλοι, ο τελευταίος 
όπως οι ίδιοι λέγανε εξορκιστής που διάβαζε αγαπητοί φίλοι ευχές εναντίον των 
δαιµόνων, ας µου επιτρέψετε τη φράση, είναι ο απόλυτος terminator.  Αγαπητοί 
φίλοι, κάµερα σ’ εµένα, επιφυλάσσοµαι να δώσω στο µέλλον βίντεο που θα δείτε 
αγαπητοί φίλοι, θα τους δείτε, ε, γιατί εκεί δε θα, καλύπτουµε βέβαια τα πρόσωπα 
αλλά θα δείτε πως αγαπητοί φίλοι ο πατήρ Σάββας κάνει τον εξορκισµό.  Μπαµ, 
µπαµ, µπαµ, µπαµ, ένα, δύο, τρία, τέλος.  Μπροστά στη δύναµη του Χριστού οι 
δαίµονες δεν έχουν καµία απολύτως δύναµη… 
(21:44, 22:43)… Θέλετε αγαπητοί φίλοι µε κάθε λεπτοµέρεια να δείτε πως 
οµολογούν οι δαίµονες που µας έχουν φυλακισµένους;  Ο «πλανήτης φυλακή».  
Θέλετε αγαπητοί φίλοι για περίπου δύο ώρες να τους ακούσετε να οµολογούνε το τι 
κάνουν στον κόσµο αγαπητοί φίλοι και πως τα οργανώνουν όλα, αγαπητοί φίλοι, για 
τη λευκή αδελφότητα, για τους συµβούλους του αντιχρίστου, για τα ρυπαρά γένη που 
θα βγουν απ’ τη γη λέει να µας τρώνε κ.τ.λ., όλα µες στα δύο dvd τα απαγορευµένα 
µε διάρκεια περίπου τρεις ώρες. 
(21:58 µετά το βίντεο 2, 22:57  )  …Αγαπητοί φίλοι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν;  Τι 
ζωγράφιζαν στην αρχαιότητα;  Τι σκάλιζαν;  Τι αγάλµατα κάνανε;  Ήταν 
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φαντασιώσεις;  Φέρτε την κάµερα σε µένα.  Να σας πω κάτι;  Θα έλεγα ότι ήταν 
φαντασιώσεις κάποιου λαού.  Αυτά που σας έδειξα είναι απ’ την Ελλάδα και την 
ευρύτερη Μεσόγειο, απ’ την Αίγυπτο, απ’ τις Ινδίες και απ’ την Κίνα. Ίδια έχει στην 
Αµερική.  Πως γίνεται αγαπητοί φίλοι;  Έλα ντε!  Όλοι οι λαοί τρελάθηκαν και είχαν 
παράκρουση και βλέπανε τα ίδια πράµατα;  Κι όχι ένα λαµόγιο.  16 γένη αγαπητοί 
φίλοι είναι τα ρυπαρά.  Αυτά που λέει ο Άγιος Ανδρέας «ζώντων ανθρώπων σάρκες 
τρώγοντες και αίµα πίνοντες».  Τα ρυπαρά γένη πέραν κάθε εικασίας είναι τα µάτια 
και τα χέρια αγαπητοί φίλοι του δαιµονικού κατεστηµένου.  Είναι αυτοί οι νεφελίµ, 
τα 16 γένη, αυτοί οι συνεργάτες λέει των δαιµόνων χωρίς τους οποίους οι ασώµατοι 
δαίµονες δεν µπορούσαν να καταφέρουν και πολλά πράγµατα.  Τι τους υποσχέθηκαν 
και τους πείσανε;  Ότι θα τους ξαναβγάλουν έξω από την κοίλη γη στην οποία 
αγαπητοί φίλοι, ο σωτήρ Ζευς σύµφωνα µε όλες τις µυθολογίες όλων των λαών τους 
έκλεισε µετά από ένα πολύ µεγάλο πόλεµο, την τιτανοµαχία-γιγαντοµαχία.  ∆εν 
ξέρετε πολλά πράγµατα γι’ αυτόν τον πόλεµο γιατί αγαπητοί φίλοι αυτά που έχουνε 
µείνει στις βιβλιοθήκες, έτσι, απ’ τους αρχαίους έλληνες συγγραφείς όσα άφησαν 
είναι λίγα.  Ο Θεός να µας έχει καλά, θα µάθετε όλες τις λεπτοµέρειες πάρα πολύ 
σύντοµα αγαπητοί φίλοι, για τους τρεις µεγάλους πολέµους που έδωσε ο Ζευς µε το 
Φοίβο Απόλλωνα και την Αθηνά και την Άρτεµη εναντίον τους αγαπητοί φίλοι και 
τον Άρη κ.τ.λ., τον δεύτερο µεγάλο πόλεµο που ήρθε ο ∆ιόνυσος αγαπητοί φίλοι µε 
τον Ηρακλή και δώσανε σε Ασία και Αµερική και τον τρίτο µεγάλο πόλεµο που 
έκανε ο µέγιστος των Ελλήνων.  Και τις τρεις φορές απ’ την ίδια φάρα χάσαν τα 
λαµόγια.  Απ’ τους ελ και από µας τους έλληνες, τους απογόνους τους.  Γι αυτό εµάς 
αγαπητοί φίλοι µέσα σ’ αυτό το παγκόσµιο τρελοκοµείο που επικρατεί, αν και λένε 
ότι είµαστε δήθεν τόσο πολύ λίγοι µας έχουν σε ειδική περιποίηση για να µας έχουν 
χαϊβανιασµένους.  Για να µας έχουν αγαπητοί φίλοι αποβλακωµένους… 
(22:07, 23:07)  …Και µάλιστα σε µία αγιογραφία µπορώ να δείξω εδώ της 
Σταύρωσης, προσέξτε, το ’χω µέσα στην τεχνολογία των θεών, εδώ, εδώ και εδώ 
πάνω υπάρχουνε δύο οχήµατα που παρακολουθούν.  Μέσα στα δύο απαγορευµένα 
dvd οµολογούν οι δαίµονες κατά τη διάρκεια των εξορκισµών.  Όταν ο εξορκιστής 
λέει ρίξε Παναγία µου όλους τους δορυφόρους του αντιχρίστου και όλα του τα 
µηχανήµατα, λένε οι δαίµονες από κει σας βλέπουµε.  Από κει σας παρακολουθούµε.  
Από κει σας καταγράφουµε.  Για να δούµε λοιπόν τι βλέπαν στην αρχαιότητα;  Για να 
το δούµε λίγο αυτό πάνω απ’ την αγιογραφία της Σταύρωσης;  Τι είναι αυτό;  Από κει 
σας βλέπω.  Για έλα κοντά (3φ).  Εδώ, αυτός ο τύπος µέσα έχει χειριστήρια.  
Χειρίζεται, τα χέρια τα ’χει σε καντράν.  Χειρίζεται κάτι.  Πως είναι δυνατόν 
αγαπητοί φίλοι στην αναγέννηση να απέδωσε κάτι την εποχή της σταύρωσης το οποίο 
είχε µέσα χειριστήρια και πετούσε;  Η τεχνολογία των θεών είναι κάτι που σας δίνω 
αγαπητοί φίλοι µέσα στο πακέτο.  Μόνον 29ε το πακέτο, τρία βιβλία εκπληκτικά, το 
κουτί της Πανδώρας αγαπητοί φίλοι, η τεχνολογία του κακού, το τελευταίο 
ηλεκτρόνιο και ο πολέµαρχος του θεού, 2 dvd περίπου 3 ώρες µε εξορκισµούς ο 
αρχαίος εχθρός και ο πλανήτης φυλακή, κάµερα σ’ εµένα εδώ, θέλω να ξεκαθαρίσω 
κάτι, στις τρεις αυτές ώρες των δύο dvd δεν δίνω όλο τον εξορκισµό να περιµένετε να 
δείτε κάτι µέσα.  ∆ίνω το ζουµί κατευθείαν αγαπητοί φίλοι στα δύο αυτά dvd.  
Επιλεγµένα αποσπάσµατα να δείτε τις οµολογίες τους. …  
  
(22:10, 23:09 καθώς προβάλλεται το βίντεο 5)  …Το βλέπετε και δεξιά και αριστερά 
είναι αυτά τα οποία σας έλεγα.  Και τι λέει ο δαίµονας;  Από κει σας βλέπω.  Από κει 
σας παρακολουθώ.  Ποια θα ρίξεις βρε λέει.  Εύκολο είναι να τα ρίξεις; … Να το 
αγαπητοί φίλοι µέσα από το βίντεο παγωµένο και το χω και στο βιβλίο. …Ποιοι είναι 
εκείνοι που είχαν τέτοια τεχνολογία εκείνη την εποχή;  Ποια είναι τα λαµόγια που 
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γουστάριζαν µε τη σταύρωση του Χριστού;  Και νόµιζαν αγαπητοί φίλοι κάτι θα 
κάνουνε.  Αν το ξέραµε λένε, αν το ξέραµε τι κάνουµε εκείνη την ώρα δε θ’ αφήναµε, 
αυτά τα λέγαµε την µεγάλη εβδοµάδα στις εκποµπές.  ∆ε θ’ αφήναµε να σταυρωθεί ο 
Χριστός.  Αν ξέραµε τι κάνουµε µ’ αυτό το πράγµα.  Στο 2311-240 χιλιάδες αγαπητοί 
φίλοι η πραγµατική ιστορία του κόσµου (περιεχόµενο της τριλογίας)…Σε πρόσφατο 
εξορκισµό που έγινε µάλιστα στην Ηλεία και θέλω να το πω αυτό, αισθάνοµαι την 
υποχρέωση να το πω και έχω και βίντεο ντοκουµέντο.  Έχω βίντεο ντοκουµέντο που 
λέει κατά τη διάρκεια του εξορκισµού ο δαίµονας και αυτό πρέπει να το λάβουν όλοι 
καλά υπόψιν, εγώ να σας πω κάτι;  Κύριε Καραµανλή µου σ’ εσένα απευθύνοµαι 
πολύ σοβαρά αυτή τη στιγµή.  Αν 1/1.000.000, ξανά το λέω, 1/1.000.000 ο δαίµονας 
αυτός κατά τη διάρκεια του εξορκισµού αυτό που λέει ισχύει, 1/1.000.000 βρε παιδί 
µου, εντάξει µπορεί να ’ναι τρέλες αυτά, έτσι, που λεν µερικοί, λέω εγώ 1/1.000.000 
κατά λέξη κι έχω βίντεο-ντοκουµέντο στη διάθεση όποιου θέλει, και θα το βγάλω 
αυτό το βίντεο κάποια στιγµή, λέει «ότι δεν έκαψα πέρσι θα τα κάψω φέτος».  Κι ο 
εξορκισµός γινόταν στην Ηλεία.  Το ξαναλέω.  Ότι δεν έκαψα λέει πέρσι θα τα 
κάψει φέτος.  Κι εγώ λέω αν αυτό 1/1.000.000 ισχύει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή.  
Αισθανόµουν την υποχρέωση να το πω και το είπα αγαπητοί φίλοι.   
(22:20, 23:19 µετά το βίντεο 1)  …Αυτή είναι η κατάσταση του ανθρωπίνου γένους 
αγαπητοί φίλοι σήµερα.  Οι άνθρωποι χωρισµένοι σε έθνη, σε φυλές, σε κόµµατα, σε 
ποδοσφαιρικές οµάδες σε συνδικαλιστικές παρατάξεις, σε ξέρω ’γω τι άλλο θέλετε να 
διαλέξετε ρε παιδιά να ’µαστε χωρισµένοι, χωρισµένοι σε χίλια κοµµάτια, 
τρωγόµαστε µεταξύ µας αγαπητοί φίλοι αντί οι ηγεσίες, τις οποίες εµείς υποτίθεται 
ότι επιλέγουµε, υποτίθεται κάνουµε εκλογές, (λέει;) ψηφίζουµε και βγαίνει ας πούµε 
ο κατάλληλος ηγέτης.  Σε πόσα κράτη, σε πόσα κράτη αγαπητοί φίλοι θεώρησαν 
αµέσως µετά ότι ο ηγέτης δεν ήταν κατάλληλος;  Σε πόσα κράτη ήταν όλοι οι 
κοψοχέρηδες, µετά λέει παπ ψηφίζω και το ’κοψα λέει το χέρι µου, σε πόσα κράτη 
νοµίζετε γίνονται αυτά;  Παντού.  ∆εν υπάρχει ούτε ένα µέρος του κόσµου αγαπητοί 
φίλοι που οι άνθρωποι να (είναι; Μείνουν;) ευχαριστηµένοι από τις ηγεσίες τους;  
Ξέρετε γιατί;  Όχι γιατί οι ηγεσίες είναι ανίκανες.  Αλλά γιατί οι ηγεσίες είναι δέσµιες 
και αιχµάλωτες του πονηρού κατεστηµένου που κυβερνά αυτή τη στιγµή τον κόσµο.  
Που κυβερνά αγαπητοί φίλοι µε τη µέθοδο η οποία βγήκε όταν άνοιξε το σύγχρονο 
κουτί της Πανδώρας.  Πάρτε να διαβάσετε τι παίζεται.  Πάρτε να διαβάσετε ποια 
είναι η τεχνολογία που µας δώσανε.  Όλη την τεχνολογία µας την δώσανε αυτοί.  
Γιατί είχανε µπόλικια τεχνολογία.  Κι όταν ο πολέµαρχος του θεού εµφανιστεί 
αγαπητοί φίλοι γιατί και αυτός ζει ανάµεσά µας τότε να δείτε τι έχει να γίνει.  Μαζί 
µε τα τρία βιβλία τα δύο απαγορευµένα dvd δώρο αγαπητοί φίλοι.  ∆ώρο τα δύο 
dvd τρεις ώρες όπου θα δείτε µέσα από αποσπάσµατα από εξορκισµούς πόσα απίδια 
πιάνει ο σάκος.  Να δείτε που λένε εµείς λέει σας ελέγχουµε εµείς τα κάναµε όλα.  
Εµείς, εµείς ακολουθούµε τα πάντα.  Εµείς παρακολουθούµε, σας καταγράφουµε.  
Εµείς δώσαµε την τεχνολογία.  Εµείς κάνουµε τους ψεκασµούς.  Εµείς σας βάζουµε 
τα δηλητήρια στα νερά, στα φαγητά που τρώτε.  Θα τα παίρνετε τα δικά µας τα 
δηλητήρια λέει.  Και δεν µπορείτε ούτε καν να πιάσετε τι κάνουµε εµείς.  Ακούστε 
τους να οµολογούν τα πάντα.  Σηκωθείτε από καρέκλες, ντιβάνια, πολυθρόνες, τώρα 
είναι η ώρα.  Πότε;  Η ώρα τώρα (3φ)  Τώρα θα µάθετε αγαπητοί φίλοι, πέρασαν δυο 
µήνες, τελειώνει το πακέτο… 
(22:27, 23:26 µετά το βίντεο 2)  Αγαπητοί φίλοι λαµόγια ΕΠΕ.  Παγκόσµια στηµένη.  
Λαµόγια ΕΠΕ.  Πάρτε να µάθετε τι παίζεται.  Και µάλιστα υπάρχουν εκείνοι οι 
οποίοι έχουν από µέσα τους ανησυχίες αλλά δεν µπορούν να ερµηνεύσουν όλα αυτά 
που βλέπουν γιατί δεν έχουνε αγαπητοί φίλοι εκείνο το γενικό πατρόν επιτρέψτε µου 
να πω πάνω στο οποίο βάζοντας τα διάφορα είτε ευρήµατα, είτε γνώσεις είτε 
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δοξασίες των λαών να µπορούν όλα να δώσουνε τη γνώση.  Την οποίαν εγώ σας τη 
δίνω µόνον 29Ε.  ∆εν την δίνω αγαπητοί φίλοι (529;) ούτε 1029 όπως στο εξωτερικό 
θα πουλούσαν αυτά τα βιβλία λόγω της απόλυτης γνώσης που περιλαµβάνουνε.  
Μόνον 29Ε.  Τρεις τόµοι και τα δύο απαγορευµένα dvd µε 3 ώρες από επιλεγµένα 
κοµµάτια εξορκισµών κατευθείαν στην οµολογία του δαίµονα αγαπητοί φίλοι.  Και 
δώρο µόνο γι αυτήν την εκποµπή η τεχνολογία των θεών.  Για παράδειγµα για να 
καταλάβετε τι γίνεται …(προβάλλεται φωτογραφία και βίντεο µε «γκρι δούλο»)…  
Βρε µάθετε τον κόσµο πως είναι να χαλαρώσετε.  Μάθετε τι γίνεται να ηρεµήσει η 
καρδούλα σας εκεί πέρα.  Μάθετε τι παίζεται διότι αυτοί µάλιστα έχουν εµφυσήσει 
αγαπητοί φίλοι το λεγόµενο αρχαίο φόβο.  Ο φόβος.  Ποιος είναι ο φόβος;  Να έχει 
τέτοιο τρόµο µέσα στο dna του ο άνθρωπος, γιατί όπως είχε πει ο Πλάτωνας, η γνώση 
είναι ανάµνηση.  Τέτοιο τρόµο απ’ την εποχή που οι νεφελίµ κατασπάραζαν τους 
ανθρώπους αγαπητοί φίλοι και στην κυριολεξία έπιναν το αίµα των λαών, που δε 
θέλει καν να σκέφτεται ότι υπάρχουν αυτοί και οι δαίµονες.  Αυτός είναι ο αρχαίος 
φόβος.  Πω, πω, πω, πω τέτοια πράγµατα δε θέλω να σκέφτοµαι.  Α πα πα πα 
φοβάµαι.  Πόσοι από σας, σε πόσους από σας λέει η γυναίκα σας όχι, όχι αυτά τα 
dvd, ωραία τα βιβλία, τα dvd να µην τα δούµε, δείξε τα dvd τα απαγορευµένα, δείξτα, 
δείξτα στον αέρα στον αέρα, όχι φοβάµαι, φοβάµαι, φοβάµαι, απαπαπα να δείτε τι 
βίντεο έχει µέσα στο you tube που βλέπει ο άλλος κάποια που είχαµε προβάλει 
αγαπητοί φίλοι αργά το βράδυ και ακούγεται η κυρία από µέσα ή η κοπελίτσα που 
λέει παπαπα φοβάµαι, φοβάµαι, φοβάµαι.  Τι φοβάστε ρε τα λαµόγια;  Τα λαµόγια 
φοβούνται εµάς.  Λαµόγια επε αυτοί είναι.  Εµείς είµαστε οι άνθρωποι.  Εµείς εδώ 
στην Ελλάδα είµαστε οι απόγονοι των ελ.  Εµείς είµαστε τα αφεντικά όλου του 
σύµπαντος.  Όχι οι έλληνες.  Όλη η ανθρωπότητα αγαπητοί φίλοι….Φοβάµαι λέει.  
Νάτο.  Άρα δικαιώνοµαι.  Φοβάµαι λέει δε θέλω να τ’ ακούω αυτά.  Στον τρόµο µας 
αγαπητοί φίλοι τον φυτεµένο µες στο dna βασίζονται για να µένουνε κρυφοί.  Για να 
µην τους σκέφτεται κανένας και να κάνουν τη δουλειά τους αγαπητοί φίλοι άνετα.  
Και τι λένε τα λαµόγια;  Εµείς;  (Καν;) δεν ξέρουνε ότι υπάρχουµε και λειτουργούµε 
ελεύθερα… 
 
Πρόκειται περί εκποµπής λόγου και εντεύθεν κατά το άρθρο 1 του Π.∆/τος 77/2003 
υπόκειται στους από το ∆ιάταγµα τούτο προβλεποµένους περιορισµούς.  Με αφορµή 
εκδιδόµενα βιβλία ο τηλεπαρουσιαστής αναλύεται σε επιχειρηµατολογίες, σε 
«κοινωνία ελεγχοµένη από λαµόγια», «πλανήτη φυλακή», «αρχαίο εχθρό»,  
«τεχνολογία του κακού»,  «µορφές θεοτήτων και δαιµόνων», «ανοµία που 
πλησιάζει», «µηχανισµούς παρακολούθησης από το υπερπέραν», και άλλα 
φαντασιώδη πράγµατα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται σύγχυση στους τηλεθεατές.  
Αναµφιβόλως πρόκειται περί εκποµπής στην οποία εκτίθενται ανακρίβειες χωρίς 
στοιχειώδες αίσθηµα ευθύνης.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εκποµπή µεταδόθηκε µε τη 
σήµανση «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» ενώ, λόγω του 
περιεχοµένου της, έπρεπε να προβληθεί µε τη σήµανση «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ» και να προβληθεί κατά την 6138/Ε/17.3.2000 
απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. µετά την 22.:30.      Για τις εν λόγω 
εκτροπές ενδείκνυται όπως επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση 
του προστίµου.   Μειοψήφησε ο Κωνσταντίνος Τσουράκης 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 
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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, 
307/20.6.2006, 455/3.10.2006, 456/3.10.2006, 517/21.11.2006, 209/24.4.2007, 
235/15.5.2007, 309/11/2007, 488/9.10.2007, 489/9.10.2007, 160/18.3.2008, 
402/22.7.2008, 437/9.9.2008, 464/23.9.2008, 479/30.9.2008, 526/21.10.2008,  
527/21.10.2008, 554/11.11.2008, 600/25.11.2008, 605/2.12.2008, 3/8.1.2009, 
107/10.3.2009 διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσό των 
30.000 ευρώ στο οποίο προσεχώρησε και το µέλος Εύη ∆εµίρη προς συγκρότηση 
πλειοψηφίας καίτοι αρχικώς είχε ψηφίσει υπέρ της επιβολής προστίµου 50.000 ευρώ.  
Μειοψήφησαν ο Αντιπρόεδρος Νέστωρ Κουράκης και ο Κωνσταντίνος Αποστολάς 
κατά τους οποίους το πρόστιµο θα έπρεπε να περιοριστεί στο ποσό των 15.000 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. 
 
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 5η  Μαΐου 2009. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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