
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΦΦ  ΑΑ  ΣΣ  ΗΗ  
ΑΑρριιθθ..  113355//2244..33..22000099  

 
 

          Σήµερα ηµέρα Τρίτη 24 Μαρτίου 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 του τηλεοπτικού 

σταθµού m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε., παραβίαση της ραδιοτηλεοπτικής 
νοµοθεσίας. 

 
2. Η συζήτηση της υποθέσεως πραγµατοποιήθηκε την 10η Μαρτίου 2009.  

 
3. Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έλαβε υπόψη: 

 
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 ενώ εξάλλου κατά το άρθρο 
9 παραγρ. 1 του Συντάγµατος, η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόµου είναι 
απαραβίαστη. 
 
ΙΙ. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.∆/ος 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 ενώ εξάλλου όλα τα 
τηλεοπτικά προγράµµατα κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα µε το βαθµό της 
δυσµενούς επίδρασης που µπορεί να έχει το περιεχόµενό τους στη προσωπικότητα 
και στην εν γένει πνευµατική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. 
 
ΙII. 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 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 
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ραδιοτηλεοπτική νοµοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 
προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 
Αιτιολογικό  
 
Εκ των στοιχείων του φακέλου, της ακροάσεως των εκπροσώπων της εταιρείας µε 
την επωνυµία ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε.  ιδιοκτήτριας του ιδιωτικού τηλεοπτικού 
σταθµού m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV του υποβληθέντος υποµνήµατος και της 
παρακολουθήσεως από µαγνητοταινία της εκποµπής, «TRUE CSI», προέκυψαν τα 
ακόλουθα:  
 
Α. Κατά την διάρκεια της εκποµπής «TRUE CSI» της 26.11.2008 προβλήθηκαν 
τα εξής: 
Σήµανση: 2ης κατηγορίας, χρώµα πλαισίου µπλε- Κατάλληλο, επιθυµητή η γονική 
συναίνεση. 
∆ιάρκεια επεξήγησης: 1΄14΄΄ κατά την έναρξη, 1΄20΄΄ µετά το πρώτο διαφηµιστικό 
διάλλειµα, 1΄10΄΄ µετά το δεύτερο διαφηµιστικό διάλλειµα. 
∆ιάρκεια σήµανσης: 6΄ κατά την έναρξη, 2΄ µετά το  πρώτο διαφηµιστικό διάλλειµα, 
6΄ µετά το δεύτερο διαφηµιστικό διάλλειµα. 
Η εκποµπή ασχολείται µε υποθέσεις δολοφονίας, ξεκινώντας µε τη σκηνή του φόνου 
και παρουσιάζοντας στη συνέχεια την εξέταση των στοιχείων και τις µεθόδους που 
χρησιµοποιούνται για την αποκάλυψη του δολοφόνου. 
Σηµείωση: Η εκποµπή είναι στην αγγλική γλώσσα και έχει υπότιτλους.  
Συνοπτικά οι σκηνές βίας που µεταδίδονται είναι οι κάτωθι: 
Ένδειξη χρόνου DVD Ώρα Σκηνή 

0:06:43 7:06 Στραγγαλισµός γυναίκας (αναπαράσταση) 
0:06:54 7:06 Πτώµα µε κακώσεις (αναπαράσταση) 

0:09:45 7:09 Προβολή σηµείων µε αίµα από τον τόπο του 
εγκλήµατος (αναπαράσταση) 

0:10:24 7:10 Στραγγαλισµός γυναίκας (αναπαράσταση) 

0:12:17 7:12 
Προβολή λακκούβας µε αίµα που 

δηµιουργήθηκε από το κεφάλι γυναίκας όταν 
αυτό συνεθλίβη µε τσιµέντο (αναπαράσταση)

0:18:59 7:18 Αυτοψία πτώµατος (αναπαράσταση) 

0:19:17 7:19 Προβολή δαγκωµατιών και λακτισµάτων σε 
πτώµα γυναίκας (αναπαράσταση)   

0:20:48 7:48 Στραγγαλισµός γυναίκας (αναπαράσταση) 
0:25:57 7:25 Έντονος καυγάς συζύγων (αναπαράσταση) 

0:30:16 7:30 Βίαιος καυγάς συζύγων µε χειροδικία κατά 
της γυναίκας (αναπαράσταση) 

0:37:00 7:37 Βιασµός γυναίκας (αναπαράσταση) 
0:46:47 7:47 Βιασµός γυναίκας (αναπαράσταση) 

0:48:47 7:48 Προβολή πτώµατος γυναίκας προσφάτως 
δολοφονηµένης (αναπράσταση)  

0:59:00 7:59 Πλήρης αναπαράσταση του βιασµού και της 
δολοφονίας γυναίκας 

Πιο αναλυτικά: 
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Το συγκεκριµένο επεισόδιο φέρει τον τίτλο Deadly Dance (θανάσιµος χορός) και 
ξεκινά (ένδειξη χρόνου DVD, Αρχείο 1, 0:06:25, ώρα 7:06 π.µ.) µε την κάτωθι 
ανακοίνωση (στα αγγλικά, εδώ παρατίθενται οι υπότιτλοι): 
Αυτό είναι ένα δραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ µε πραγµατικές σκηνές  και 
δραµατοποιήσεις που βασίζονται σε επίσηµα έγγραφα και µαρτυρίες γύρω από το φόνο 
της Σίρλεϊ Αντρόνοβιτς στο Γουίνιπεγκ του Καναδά το 1990. 
Αµέσως µετά, σαν εισαγωγή, γίνεται  µερική αναπαράσταση της σκηνής της 
δολοφονίας της γυναίκας. Βλέπουµε µια γυναίκα να φωνάζει ενώ προσπαθεί να την 
πνίξει κάποιος άντρας (ένδειξη χρόνου DVD Αρχείο 1, 0:06:43, ώρα 7:06 π.µ.). 
Παράλληλα γίνονται κάποια σχόλια από τον αφηγητή και άλλους που πήραν µέρος 
στις έρευνες. Αναφέρεται ότι ήταν ένα στυγνό έγκληµα και ότι η βία στο πτώµα ήταν 
φριχτή ενώ παράλληλα βλέπουµε κάποιο πτώµα µε κακώσεις (ένδειξη χρόνου DVD 
Αρχείο 1, 0:06:54, ώρα 7:06 π.µ.). 
Στη συνέχεια, προβάλλεται η αναπαράσταση της έρευνας στον τόπο του εγκλήµατος.  
Αναλαµβάνουν την υπόθεση ως ιατροδικαστικοί εµπειρογνώµονες  οι Ντον Μπουλέ 
και Κέρι Άρµιτ οι οποίοι τραβούν φωτογραφίες του χώρου και του πτώµατος αλλά 
και ψάχνουν για διάφορα στοιχεία.  Καθώς βλέπουµε εικόνες από την αναπαράσταση 
της έρευνας µαθαίνουµε είτε από τον αφηγητή είτε από την αφήγηση αυτών που 
συµµετείχαν στις έρευνες ότι το θύµα είναι µια µεσήλικας γυναίκα η οποία βιάστηκε 
πριν δολοφονηθεί. Βρέθηκε  γυµνή από τη µέση και κάτω κάτι που υποδεικνύει 
έγκληµα σεξουαλικής φύσεως. Το κεφάλι της δε συνεθλίβη µε ένα κοµµάτι 
τσιµέντου. Προβάλλονται διάφορα σηµεία του χώρου µε αίµα (ένδειξη χρόνου DVD 
Αρχείο 1, 0:09:45, ώρα 7:09 π.µ) αφού ο αφηγητής µάς ενηµερώνει ότι  το αίµα είχε 
πεταχτεί έξι µέτρα µακριά από το πτώµα. Οι ερευνητές κάνουν λεπτοµερή καταγραφή 
του χώρου. Ψάχνουν τα µατωµένα περιεχόµενα της τσάντας της γυναίκας που 
πετάχτηκαν έξω κατά τη διάρκεια του στραγγαλισµού της (βλέπουµε και πάλι 
στιγµιαία την εικόνα του στραγγαλισµού, ένδειξη χρόνου DVD Αρχείο 1, 0:10:24, 
ώρα 7:10 π.µ). Τέλος, κλείνουν το φερµουάρ µιας σακούλας που περιέχει –
υποτιθέµενα- το πτώµα της γυναίκας και ο αφηγητής µάς δίνει πληροφορίες σχετικά 
µε την  ταυτότητα της άτυχης γυναίκας. Ως τελευταία σκηνή προβάλλεται αυτή της 
λακκούβας των 5 εκ µε αίµα –σύµφωνα µε τον αφηγητή- που έγινε από το κεφάλι της 
γυναίκας την ώρα που δέχτηκε τα χτυπήµατα µε το τσιµέντο (ένδειξη χρόνου DVD 
Αρχείο 1, 0:12:17, ώρα 7:12 π.µ). 
Αµέσως µετά, παρουσιάζονται οι ντετέκτιβ Μποµπ Μάρσαλ και Ρον Όλιβερ από το 
τµήµα των ανθρωποκτονιών που ανέλαβαν την υπόθεση. Ο αφηγητής µάς  
πληροφορεί ότι το 85% των φόνων γίνονται από κάποιον γνωστό και αµέσως µετά 
βλέπουµε την αναπαράσταση της ανεπίσηµης ανάκρισης-εξέτασης του συζύγου της 
θανούσης ο οποίος υποστηρίζει ότι  ήταν µαζί το προηγούµενο  βράδυ σε κάποιο 
µπαρ αλλά ότι εκείνος έφυγε µόνος του νωρίς αφήνοντας τη να χορεύει µε κάποιον 
άντρα. Παράλληλα βλέπουµε την αναπαράσταση της µαρτυρίας αλλά και στιγµιαία 
τη στιγµή της δολοφονίας της γυναίκας.  
Έπειτα,  γίνεται η αναπαράσταση της αυτοψίας του πτώµατος. Βλέπουµε ένα πτώµα 
µε σκεπασµένο κεφάλι και κακώσεις να το εξετάζουν κάποιοι γιατροί (ένδειξη 
χρόνου DVD Αρχείο 1, 0:18:59, ώρα 7:18 π.µ.). Ο ιατροδικαστής αποφαίνεται ότι 
έχει ασκηθεί βάναυση βία στη γυναίκα. Υπάρχουν σηµάδια διάφορα στο σώµα της 
και ανθρώπινες δαγκωµατιές στον άνω βραχίονα, στα στήθη και στα γεννητικά 
όργανα (η κάµερα εστιάζει σε κάποια σηµάδια του πτώµατος, ένδειξη χρόνου DVD 
Αρχείο 1, 0:19:17, ώρα 7:19 π.µ). Επιπλέον, οι θηλές του στήθους έχουν κοπεί µε τα 
δόντια. Στο λαιµό της φέρει µελανιές από το λουρί της τσάντας της (προβάλλεται ο 
λαιµός του πτώµατος και στιγµιαία η στιγµή του στραγγαλισµού επίσης, ένδειξη 
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χρόνου DVD Αρχείο 1, 0:20:48, ώρα 7:20 π.µ) ενώ το κεφάλι της έχει συνθλιβεί από 
τσιµέντο.  
Βλέπουµε ένα κοµµάτι τσιµέντου κόκκινο ενώ λέει ο αφηγητής ότι βρέθηκαν αίµα 
και τρίχες του θύµατος στο τσιµέντο.  Έτσι, πληροφορούµαστε ότι διενεργήθηκε  και 
εξέταση του φονικού όπλου, εν προκειµένω του κοµµατιού τσιµέντου, από  ειδικό, 
τον δόκτορα Μονρό. Μας εξηγεί τις διαδικασίες ανάλυσης στοιχείων γενικά αλλά και 
τη διαδικασία ανάλυσης του τσιµέντου ειδικότερα.  
Στο µεταξύ οι ντετέκτιβ προσπαθούν να εξακριβώσουν τι έγινε τις τελευταίες ώρες 
πριν το φόνο. Ανέκριναν το Ράντι Σλόαν που χόρευε µε τη γυναίκα αλλά και  τους 
δύο φίλους του που βρίσκονταν στο µπαρ. Βλέπουµε δηλώσεις και των τριών αλλά 
κανείς δεν ξέρει τι απέγινε η γυναίκα µετά. Γίνεται αναπαράσταση της επίσηµης 
ανάκρισης του συζύγου. Οµολογεί ότι µπορεί να την έχει σκοτώσει αλλά δεν θυµάται 
µε σιγουριά γιατί ήταν πολύ µεθυσµένος. Θυµάται ότι είχαν ένα καυγά (βλέπουµε 
αναπαράσταση του καυγά, ένδειξη χρόνου DVD Αρχείο 1, 0:25:57, ώρα 7:25 π.µ) και 
ότι αφού την χτύπησε την έβαλε στο αυτοκίνητό του και την πήγε στο προαύλιο του 
σχολείου όπου και τελικά βρέθηκε νεκρή. Ωστόσο, οι ντεντέκτιβ δεν του απαγγέλουν 
κατηγορίες αφού τα στοιχεία που έχουν δεν τεκµηριώνουν την οµολογία. Εξετάζουν 
αµέσως µετά και την κόρη του ζευγαριού. Εκείνη οµολογεί ότι οι γονείς της µάλωναν 
συχνά. Βλέπουµε την αναπαράσταση του καυγά όπου ο σύζυγος δίνει µια δυνατή 
µπουνιά στη σύζυγο και την πετάει στον τοίχο. Αυτή µένει αναίσθητη (ένδειξη 
χρόνου DVD Αρχείο 1, 0:30:16, ώρα 7:30 π.µ). 
Οι έρευνες συνεχίζονται στο σπίτι και το αυτοκίνητο του συζύγου. ∆εν προκύπτει 
όµως τίποτα ενοχοποιητικό. Επιπλέον, παίρνουν αίµα του συζύγου αλλά και 
φτιάχνουν κι ένα κέρινο ακριβές αντίγραφο της οδοντοστοιχίας του. Ωστόσο, το 
πόρισµα δείχνει πως ούτε το σάλιο που βρέθηκε στις δαγκωµατιές ταιριάζει µε το 
αίµα του συζύγου, ούτε η οδοντοστοιχία του ταιριάζει µε τις δαγκωµατιές στο πτώµα 
της γυναίκας. (Στιγµιαία βλέπουµε τη γυναίκα να στριγγλίζει, ένδειξη χρόνου DVD 
Αρχείο 1, 0:37:00, ώρα 7:37 π.µ). Ο σύζυγος αφήνεται ελεύθερος. Οι ντετέκτιβ 
αποφασίζουν να πάρουν δείγµατα σάλιου από όλους όσοι ήτανε στο  µπαρ εκείνο το 
βράδυ αλλά και πάλι τίποτα δεν ταιριάζει. Τα αποτυπώµατα στο τσιµέντο επίσης 
οδηγούν σε αδιέξοδο. 
Εν τω µεταξύ, ανακαλύπτεται ένα µήνα µετά σε κοντινό σηµείο και άλλο πτώµα, 
αυτή τη φορά µιας δεκαεξάχρονης. Ο αφηγητής µάς ενηµερώνει ότι οι δύο υποθέσεις 
έχουν πολλά κοινά αφού και οι δύο γυναίκες βιάστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και 
δαγκώθηκαν. Η αστυνοµία βρίσκει κάποιο ύποπτο που θα µπορούσε να συνδεθεί και 
µε το φόνο της πρώτης γυναίκας, ωστόσο οι κατηγορίες σύντοµα καταρρίπτονται. Η 
αστυνοµία καλεί έναν ειδικό να φτιάξει το προφίλ του δολοφόνου, το Ρον Μακέι. 
Αυτός µας πληροφορεί ότι ο δράστης πρέπει να ήταν νέος και δυνατός και ότι  το 
έγκληµα ήταν παρορµητικό και ευκαιριακό ικανοποιώντας µια βίαιη φαντασίωση  
(βλέπουµε ξανά τις δαγκωµατιές στο πτώµα καθώς και τη γυναίκα να στριγγλίζει ενώ 
κάποιος που έχει πέσει πάνω της τής ξεκουµπώνει το πουκάµισο βίαια (Ένδειξη 
χρόνου DVD Αρχείο 1, 0:46:47, ώρα 07:45 π.µ.). 
Η αστυνοµία συνεχίζει να ψάχνει  για τον ένοχο χωρίς όµως αποτέλεσµα. Με αφορµή 
την προβολή κάποιας εκποµπής στην τηλεόραση σχετικά µε τη δολοφονία  
εµφανίζεται µάρτυρας µε πληροφορίες, ο Αλ Ράιντερ. Υποστηρίζει ότι ο φίλος του, 
Μαίκ Τζάρµαν, µπορεί να είναι ο δράστης. Μένανε απέναντι από τον τόπο του 
εγκλήµατος (βλέπουµε στιγµιαία τη νεκρή γυναίκα καθώς φεύγει ο δράστης, ένδειξη 
χρόνου DVD Αρχείο 1, 0:48:47, ώρα 7:48 π.µ) και εκείνο το βράδυ ο φίλος του τού 
εξοµολογήθηκε ότι είχε σκοτώσει κάποιον ληστή. Οι ντετέκτιβ αποφασίζουν να 
ερευνήσουν το θέµα. Ο Τζάρµαν βρίσκεται στη φυλακή για διάρρηξη και τον 
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επισκέπτονται για ανάκριση.  Βλέπουµε αναπαράσταση της ανάκρισης. Οµολογεί ότι 
τη σκότωσε γιατί τον κατηγόρησε για βιασµό ενώ απλά έκαναν σεξ µε τη συναίνεσή 
της. Οµολογεί ωστόσο ότι δεν  ξέρει γιατί τις έκοψε τις θηλές, ούτε πού πήγαν αυτές 
µετά. Η αστυνοµία του παίρνει  αίµα και φτιάχνει ένα κέρινο ακριβές αντίγραφο της 
οδοντοστοιχίας του ώστε να στοιχειοθετηθεί η οµολογία του. Ο ειδικός για την 
ταυτοποίηση της οδοντοστοιχίας µάς πληροφορεί ότι οι δαγκωµατιές στις θηλές δεν 
βοηθούν και γι΄ αυτό χρησιµοποιηθήκαν οι δαγκωµατιές στα γεννητικά όργανα.   
Αρχίζει η δίκη του Τζάρµαν. Προβάλλεται µερική αναπαράσταση της δίκης και η 
εξέταση του συζύγου του θύµατος. Τελικά, ο Τζάρµαν καταδικάζεται. Τα στοιχεία 
επιβεβαιώνουν την ενοχή του. Μέσα από τη δίκη ξεκαθαρίστηκε και τι ακριβώς είχε 
γίνει το βράδυ της δολοφονίας. Προβάλλεται όλη η αναπαράσταση της βραδιάς της 
δολοφονίας (ένδειξη χρόνου DVD από 0:59:03 έως Αρχείο 2, 0:0:44  ,και ώρα από 
7:59 έως 8:01 π.µ.). Ο Τζάρµαν της επιτίθεται ενώ εκείνη αντιστέκεται. Της περνάει 
το λουρί της τσάντας γύρω από λαιµό της και προσπαθεί να την πνίξει. Τελικά την 
πετάει κάτω και της ξεκουµπώνει βίαια το πουκάµισο ενώ εκείνη φωνάζει. Μετά τη 
βλέπουµε να κείτεται στο γρασίδι. Ο δράστης παίρνει ένα κοµµάτι τσιµέντο και τον 
βλέπουµε να το χτυπά επανειληµµένα κάπου (δεν προβάλλεται η γυναίκα). Βλέπουµε 
και κάποια αίµατα.      
Το επεισόδιο τελειώνει µε κάποια σχόλια του δηµόσιου κατήγορου και ενός εκ των 
ερευνητών. 
 
Β. Κατά την διάρκεια της εκποµπής «TRUE CSI» της 27.11.2008 προβλήθηκαν 
τα εξής: 
Σήµανση: 2ης κατηγορίας, χρώµα πλαισίου µπλε- Κατάλληλο, επιθυµητή η γονική 
συναίνεση. 
∆ιάρκεια επεξήγησης: 36΄΄ κατά την έναρξη, 50΄΄ µετά το πρώτο διαφηµιστικό 
διάλλειµα, 50΄΄ µετά το δεύτερο διαφηµιστικό διάλλειµα. 
∆ιάρκεια σήµανσης: 3΄  30΄΄ κατά την έναρξη, 1΄ 30΄΄ µετά το  πρώτο διαφηµιστικό 
διάλλειµα, 1΄ 30΄΄ µετά το δεύτερο διαφηµιστικό διάλλειµα. 
Η εκποµπή ασχολείται µε υποθέσεις δολοφονίας, ξεκινώντας µε τη σκηνή του φόνου 
και παρουσιάζοντας στη συνέχεια την εξέταση των στοιχείων και τις µεθόδους που 
χρησιµοποιούνται για την αποκάλυψη του δολοφόνου. 
Σηµείωση: Η εκποµπή είναι στην αγγλική γλώσσα και έχει υπότιτλους.  
Συνοπτικά µεταδίδονται οι κάτωθι σκηνές όχι βίας αλλά που πιθανώς να σοκάρουν: 
Ένδειξη χρόνου DVD Ώρα Σκηνή 

0:03:04 6:58 
Βλέπουµε έναν άντρα νεκρό να κείτεται στο 

πάτωµα ενώ οι αστυνοµικοί παίρνουν 
φωτογραφίες (αναπαράσταση). 

0:12:35  7:07 Βλέπουµε πτώµα άντρα σε τραπέζι αυτοψίας 
(αναπαράσταση). 

0:13:55 7:09 
Βλέπουµε σκηνές από µια γυναίκα µε 

εσώρουχα να χορεύει στη σκηνή γύρω από 
µια µπάρα σε ένα κλαµπ στριπτίζ 

0:29:35 7:24 Βλέπουµε πτώµα άντρα στο νεκροτοµείο 
(αναπαράσταση) 

0:45:40 7:40 
Βλέπουµε το δολοφονηθέντα να καπνίζει 

ναρκωτικά υπό την απειλή όπλου 
(αναπαράσταση) 

0:49:43 7:44 Βλέπουµε πτώµα άντρα στο ιατροδικαστικό 
κρεβάτι (αναπαράσταση) 
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Πιο αναλυτικά: 
Το συγκεκριµένο επεισόδιο φέρει τίτλο «High Rollers» ( µτφ. τζογαδόροι υψηλών 
ποσών) και ξεκινά (ένδειξη χρόνου DVD,  0:00:40, ώρα 6:55 π.µ βάσει ώρας 
σταθµού στην οθόνη) µε την κάτωθι ανακοίνωση (στα αγγλικά, εδώ παρατίθενται οι 
υπότιτλοι): 
Η ταινία περιέχει αληθινά στιγµιότυπα καθώς και αναπαραστάσεις βασισµένες σε 
καταγραφές, επίσηµα έγραφα και µαρτυρίες για το θάνατο του Τεντ Μπίνιον στο Λας 
Βέγκας το 1998.  
Κατά την έναρξη του επεισοδίου πληροφορούµαστε ότι ένας ιδιοκτήτης καζίνο 
βρίσκεται δολοφονηµένος στο Λας Βέγκας και κατηγορούνται για το φόνο του η φίλη 
του Σάντι Μέρφι και ο εραστής της Ρικ Τάρµπις . Ο Τζεφ Γκέρµαν, δηµοσιογράφος 
στο Βέγκας, δηλώνει ότι «είναι µια ιστορία που τα είχε όλα: σεξ, ναρκωτικά, αγάπη, 
προδοσία, κρυµµένο θησαυρό». Ο αφηγητής αναρωτιέται αν τελικά ήταν αυτοκτονία, 
υπερβολική δόση ή στυγνή δολοφονία.  
Στη συνέχεια µάς παρατίθενται όλα τα στοιχεία που ανακάλυψε η αστυνοµία, η 
σήµανση, ο ιατροδικαστής και άλλοι εµπειρογνώµονες που επιλήφθηκαν της 
υπόθεσης καθώς και µαρτυρίες διαφόρων προσώπων που εµπλεκόταν µε κάποιο 
τρόπο στη συγκεκριµένη δολοφονία. ∆εν προβάλλονται σκηνές βίας παρά µόνο 
σκηνές µε το πτώµα του δολοφονηθέντος άντρα ή του ιδίου, πριν πεθάνει, να κάνει 
χρήση ναρκωτικών - πάντα σε αναπαράσταση. 
Τα στοιχεία είναι ασαφή, ωστόσο προσάγονται η Σάντι και ο Ρικ σε δίκη και 
καταδικάζονται από τους ενόρκους σε 20ετη κάθειρξη για φόνο εκ προµελέτης. Μετά 
από κάποια χρόνια σε µια δεύτερη δίκη τελικά αθωώνονται λόγω αµφιβολιών και 
έλλειψης στοιχείων.   
 
Γ. Κατά την διάρκεια της εκποµπής «TRUE CSI» της 28.11.2008 προβλήθηκαν 
τα εξής: 
Σήµανση: 2ης κατηγορίας, χρώµα πλαισίου µπλε- Κατάλληλο, επιθυµητή η γονική 
συναίνεση. 
∆ιάρκεια επεξήγησης: 1΄23΄΄ κατά την έναρξη, 30΄΄ µετά το πρώτο και  δεύτερο 
διαφηµιστικό διάλλειµα. 
∆ιάρκεια σήµανσης: 3΄ κατά την έναρξη, 1΄ µετά το  πρώτο διαφηµιστικό διάλλειµα, 
2΄ µετά το δεύτερο διαφηµιστικό διάλλειµα. 
Η εκποµπή ασχολείται µε υποθέσεις δολοφονίας, ξεκινώντας µε τη σκηνή του φόνου 
και παρουσιάζοντας στη συνέχεια την εξέταση των στοιχείων και τις µεθόδους που 
χρησιµοποιούνται για την αποκάλυψη του δολοφόνου. 
Σηµείωση: Η εκποµπή είναι στην αγγλική γλώσσα και έχει υπότιτλους.  
Συνοπτικά οι σκηνές βίας που µεταδίδονται είναι οι κάτωθι: 
Ένδειξη χρόνου DVD Ώρα Σκηνή 

1:00:42 7:05 Βλέπουµε πτώµα µέσα στο χώµα ανάσκελα 
(αναπαράσταση) 

1:01:08 7:06 Βλέπουµε έναν άντρα να πέφτει νεκρός 
(αναπαράσταση)  

1:01:36 7:06 Βλέπουµε ένα πτώµα στο νεκροτοµείο 
(αναπαράσταση) 

1:02:01 7:07 
Βλέπουµε στιγµιαία αναπαράσταση 
δολοφονίας καθώς και µεταφοράς και 

θαψίµατος πτώµατος  
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1:02:16 7:07 

Βλέπουµε µια γραµµή στραγγαλισµού στο 
λαιµό του πτώµατος ενώ στιγµιαία βλέπουµε 
και στραγγαλισµό ανθρώπου µε σκοινί. 

(αναπαράσταση) 

1:03:16 7:08 Βλέπουµε πτώµα ηµίγυµνο σε κρεβάτι 
ιατροδικαστού (αναπράσταση)  

1:04:00 7:09 
Βλέπουµε κάποιον να δένει και να 

στραγγαλίζει µε σκοινί κάποιον άντρα  
(αναπαράσταση)   

1:07:12 7:12 Βλέπουµε ένα πτώµα ηµι-θαµµένο σε 
αποσύνθεση (αναπαράσταση) 

1:07:57 7:13 Γίνεται αναπαράσταση πρόχειρης ταφής 
πτώµατος  

1:17:53 7:22 Βλέπουµε πτώµα σε νεκροτοµείο 
(αναπαράσταση) 

1:29:59 7:34 Βλέπουµε ένα πτώµα ηµι-θαµµένο. 
(αναπαράσταση) 

1:50:00 7:54 
Βλέπουµε άντρα στιγµιαία να κόβει µε  
ξυράφι  το µηρό του για να αυτοκτονήσει 

(αναπαράσταση) 
 
Πιο αναλυτικά: 
Το συγκεκριµένο επεισόδιο φέρει τον τίτλο Killer Commando (δολοφόνος κοµάντο) 
και ξεκινά (ένδειξη χρόνου DVD 0:57:45, ώρα 7:03 π.µ.) µε την κάτωθι ανακοίνωση 
(στα αγγλικά, εδώ παρατίθενται οι υπότιτλοι): 
Αυτό είναι ένα δραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ βασισµένο σε επίσηµα έγγραφα και 
µαρτυρίες για τις «Εξαφανίσεις του Μουρµελόν» στη βορειονανατολική  Γαλλία τη 
δεκαετία του ’80. 
Κατά την έναρξη του επεισοδίου βλέπουµε έναν άντρα να κάνει ωτοστόπ. Ο 
αφηγητής µάς πληροφορεί ότι 8 άντρες έχουν εξαφανιστεί σε 8 χρόνια στην περιοχή 
του Μουρµελόν. Οι περισσότεροι ήταν στρατιώτες που απλά θεωρήθηκαν 
λιποτάκτες. Η περιοχή γίνεται γνωστή ως το Τρίγωνο του Θανάτου. 
Στη συνέχεια βλέπουµε όλες τις ενέργειες της γαλλικής αστυνοµίας είτε σε 
αναπαράσταση είτε µέσω των µαρτυριών των αληθινών πρωταγωνιστών του 
συµβάντος ώστε να συλληφθεί ο δολοφόνος.  
Ένα πτώµα ανακαλύπτεται πρόχειρα θαµµένο σε έναν επαρχιακό δρόµο της Γαλλίας. 
Ο ιατροδικαστής αποφαίνεται ότι πρόκειται για νεαρό άντρα που έχει στραγγαλιστεί 
µε σκοινί ενώ ήταν δεµένος. Κρίνει ότι δεν είναι τυχαίος θάνατος αλλά 
προµελετηµένος φόνος. Παράλληλα, βλέπουµε την  ιατροδικαστική εξέταση σε 
αναπαράσταση καθώς και στιγµιαίες εικόνες από το φόνο και την ταφή του 
πτώµατος.    
Το πτώµα αναγνωρίζεται και ανήκει σε έναν Ιρλανδό υπήκοο, τον Ο’ Κιφ. 
Αναλαµβάνει τη υπόθεση ένας αστυνοµικός, ο Ζοέλ Βαγιάν, που ερευνά και µια 
παρόµοια υπόθεση που είχε προκύψει πριν από 5 χρόνια. Βλέπουµε και πάλι ένα 
πτώµα ηµι-θαµµένο σε αποσύνθεση και πληροφορούµαστε ότι λόγω της ύπαρξης 
εντόµων και σκουληκιών στο κεφάλι του, που σηµαίνει µεγάλη συγκέντρωση αίµατος 
σε αυτό, η αιτία θανάτου είναι επίσης στραγγαλισµός. 
Κατά την πορεία των ερευνών προκύπτει ότι έχουν εξαφανιστεί από τη συγκεκριµένη 
περιοχή από τον Ιανουάριο του 1980 και άλλοι άντρες των οποίων οι υποθέσεις 
ξανανοίγουν. Ήταν όλοι στρατιώτες και ονοµάστηκαν «Οι εξαφανισµένοι του 
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Μαρµελόν». Ο Βαγιάν υποστηρίζει ότι πρόκειται για δολοφόνο κατά συρροή ενώ δύο 
ειδικοί που φτιάχνουν το προφίλ του δολοφόνου καταλήγουν ότι πρόκειται για 
κάποιο οµοφυλόφιλο στρατιωτικό εν ενεργεία µε απωθηµένα. 
Γίνονται πολλές ανακρίσεις, συλλαµβάνεται και κάποιος ύποπτος, ωστόσο η υπόθεση 
δεν καταλήγει πουθενά και οι έρευνες σταµατούν για λίγο.   
Ένα χρόνο µετά το θάνατο του νεαρού Ιρλανδού σε τυχαίο έλεγχο συλλαµβάνεται ο 
Πιερ Σανάλ, στρατιωτικός καριέρας επειδή στο φορτηγάκι του βρέθηκε δεµένος αλλά 
ζωντανός νεαρός Ούγγρος τουρίστας. Ο Σανάλ υποστηρίζει ότι απλά είναι γκέι και 
ότι τους αρέσει το «σκληρό σεξ». Ο τουρίστας όµως επιµένει ότι τον κρατά δια της 
βίας και ότι θα τον σκότωνε. Όπως πληροφορούµαστε από τον αφηγητή, µετά από 
έρευνα στο φορτηγάκι του βρέθηκαν δονητές, ένα τεχνητό αιδοίο κι άλλα 70 
αντικείµενα όπως σκοινιά, αλυσίδες και 32 αντρικά εσώρουχα. Υπήρχε επίσης κι ένα 
στρώµα γεµάτο τρίχες και σπέρµα. Στο δωµάτιο του βρέθηκε εξοπλισµός βίντεο 
υψηλής τεχνολογίας και πορνογραφικό υλικό. Βλέπουµε την αναπαράσταση της 
ανάκρισης του Σανάλ όπου ο ίδιος αρνείται τα πάντα αλλά βρίσκεται σε σύγχυση και 
δεν έχει και άλλοθι για τις ηµέρες των δολοφονιών. Τελικά προσάγεται σε δίκη µόνο 
για την απαγωγή του Ούγγρου ταξιδιώτη, αφού δεν οµολογεί και τα στοιχεία δεν 
είναι επαρκή για να τον συνδέσουν µε τους φόνους.  
Αφήνεται ελεύθερος µετά από 5 χρόνια για καλή διαγωγή. Οι οικογένειες των 
θυµάτων είναι πολύ απογοητευµένες και ζητούν επανεξέταση της υπόθεσης. 
Αναλαµβάνει ένας νέος δικαστής ο οποίος ζητά επανεξέταση των ευρηµάτων από το 
φορτηγάκι  δεδοµένου ότι έχει προχωρήσει και η τεχνολογία. Αναλύονται οι τρίχες 
και το δέρµα που είχε βρεθεί σε αυτό και ταυτοποιούνται µε το DNA τριών από τα 
θύµατα. Επίσης το φτυάρι που είχε βρεθεί το φορτηγάκι είχε ίχνη του χώµατος που 
είχε θαφτεί ο Ιρλανδός τουρίστας. 
Το 2003 ξεκινά η δίκη του Σανάλ για τους φόνους. Αρνείται να παραστεί στη δίκη 
και κάνει απεργία πείνας. Τελικά, τον βλέπουµε (σε αναπαράσταση και στιγµιαία) να 
αυτοκτονεί κόβοντας µε ξυράφι  το µηρό του. Η αλήθεια δεν αποκαλύφτηκε ποτέ.    
 
Πρόκειται περί τριών εκποµπών οι οποίες ασχολήθηκαν µε υποθέσεις δολοφονιών 
και προβλήθηκαν σκηνές µε στραγγαλισµούς, πτώµατα, βιαίους διαπληκτισµούς, 
βιασµούς, πτώµατα σε αποσύνθεση και άλλες σχετικές παρουσιάσεις.  Αναµφιβόλως 
πρόκειται περί εκποµπών οι οποίες είναι ακατάλληλες για ανηλίκους και 
προβλήθηκαν µε τη σήµανση «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ – ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ Η ΓΟΝΙΚΗ 
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ».  Εντεύθεν και ανεξαρτήτως του ότι η σήµανση δεν ανταποκρίνεται 
στο περιεχόµενο της εκποµπής, οι εκποµπές δεν µπορούσαν να προβληθούν σε ζώνη 
παιδικής τηλεθέασης, δηλαδή από τις 07:00 έως της 08:00 π.µ., οπότε προβάλλονται 
παιδικά προγράµµατα και οι τηλεθεατές είναι ανήλικοι.  ΄Όµως πλέον του ότι οι 
εκποµπές δεν µπορούσαν να προβληθούν από την 07:00 έως 08:00 πρωϊνή, αυτές, ως 
εκ του τροµακτικού περιεχοµένου τους, είναι ικανές να βλάψουν σοβαρά την 
πνευµατική ανάπτυξη των ανηλίκων.  Για τις εν λόγω εκτροπές ενδείκνυται όπως 
επιβληθεί στον τηλεοπτικό σταθµό η διοικητική κύρωση του προστίµου.   
 
Λαµβανοµένης υπόψη της βαρύτητος της παραβάσεως,  της εκ 1.334.891 ευρώ 
διαφηµιστικής δαπάνης του έτους 2008, του εκ 9.527.515,16 ευρώ  ύψους της 
επένδυσης που έχει πραγµατοποιηθεί από τον προαναφερόµενο σταθµό, και του 
γεγονότος ότι έχουν επιβληθεί στον αυτό σταθµό µε τις αποφάσεις 331/22.7.2003, 
16/20.1.2004, 23/27.1.2004, 123/6.5.2004, 128/11.5.2004, 185/22.6.2004, 
259/7.9.2004, 368/23.11.2004, 409/21.12.2004, 346/13.9.2005, 347/13.9.2005, 
85/14.2.2006, 114/16.3.2006, 215/2.5.2006, 241/165.2006, 348/18.7.2006, 
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474/30.10.2006, 491/7.11.2006, 106/26.2.2007, 417/24.7.2007, 533/13.11.2007, 
288/27.5.2008, 415/20.7.2008, 28/20.1.2009, 115/17.3.2009, διάφορες κυρώσεις,  το 
εν λόγω πρόστιµο διάφορες κυρώσεις, το πρόστιµο πρέπει να καθοριστεί στο ποσόν 
των 20.000 ευρώ.    
 
 

Για τους λόγους αυτούς 
Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 

 
 
Επιβάλλει στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθµό m.TV-ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε. την 
διοικητική κύρωση του προστίµου των 20.000 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  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV Α.Ε. που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην 
οδό 26ης Οκτωβρίου 90, Porto Center, µε ΑΦΜ 094296181  ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

2. Του Γεωργίου Ξανθόπουλου του ∆ηµητρίου, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, 
στην οδό Αναλήψεως 28, µε ΑΦΜ 019060322, ∆.Ο.Υ. ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ, ως 
νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας. 

 
 

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δηµοσιεύθηκε κατά την 24η Μαρτίου 2009. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ. 

 

 

            ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ 
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