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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Στην παρούσα υπόθεση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου εξετάζει 

αυτεπάγγελτα την από μέρους του οργανισμού πιθανή παράβαση του 

κανονισμού 21(4) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

 

Ο πιο πάνω κανονισμός προνοεί: 

21(4): Οι σταθμοί λαμβάνουν μέτρα για τήρηση των γενικά  παραδεκτών 

κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά, 

λαμβάνοντας υπόψη το είδος και  το πλαίσιο της εκάστοτε εκπομπής.  Ιδιαίτερη 

μέριμνα επιβάλλεται στα προγράμματα που μεταδίδονται σε χρόνο κατά τον 

οποίο ενδεχομένως  παρακολουθούν ανήλικοι. 

Ύστερα από σχετική απόφαση, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου με επιστολή 

της ημερομηνίας 11.2.2022 έθεσε ενώπιον του οργανισμού τη διερευνώμενη 
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παράβαση. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρονται, μεταξύ άλλων και τα πιο 

κάτω: 

 

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε τις εξηγήσεις και / ή τις παραστάσεις και / ή τις 

θέσεις σας αναφορικά με την ως άνω πιθανή παράβαση, έχετε το δικαίωμα να τις 

υποβάλετε γραπτώς και / ή προσωπικώς στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου. Η 

υποβολή των παραστάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως και / ή μέσω 

αντιπροσώπου και / ή μέσω δικηγόρου της επιλογής σας.  

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε γραπτώς τις εξηγήσεις και / ή τις 

παραστάσεις και / ή τις θέσεις σας αναφορικά με την ως άνω πιθανή παράβαση, 

καλείστε όπως τις υποβάλετε στην Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, το αργότερο 

εντός εικοσιπέντε (25) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής.  

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε προσωπικώς τις εξηγήσεις και / ή τις 

παραστάσεις και / ή τις θέσεις σας αναφορικά με την ως άνω πιθανή παράβαση, 

καλείστε να πληροφορήσετε την Αρχή, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) 

εργάσιμων ημερών από τη λήψη της παρούσας επιστολής ότι επιθυμείτε να τις 

υποβάλετε προσωπικώς, ώστε να ειδοποιηθείτε ανάλογα με ειδική επιστολή.  

 

Εάν επιθυμείτε να επιθεωρήσετε το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, 

παρακαλείστε όπως ενημερώσετε άμεσα την Αρχή και εν πάση περιπτώσει εντός 

επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας επιστολής, 

ώστε να καθοριστεί η ημερομηνία και η ώρα της επιθεώρησης.  

 

Εάν η Αρχή δεν λάβει οποιαδήποτε απάντηση μέσα στις ανωτέρω 

καθορισμένες προθεσμίες, δύναται να προχωρήσει στη λήψη απόφασης 

χωρίς την απάντησή σας. 
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Σε περίπτωση που η Αρχή, μετά την εξέταση όλων των δεδομένων της υπόθεσης, 

καταλήξει σε εύρημα παράβασης, τότε θα κληθείτε να υποβάλετε τις θέσεις σας 

αναφορικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης.  

 

Η διερευνώμενη παράβαση που τέθηκε υπόψη του οργανισμού εκτίθεται στο 

πιο κάτω υποστοιχείο: 

1. Στις 24.11.2021 μεταξύ των ωρών 18:00 – 19:00, ο οργανισμός 

μετέδωσε, εντός οικογενειακής ζώνης, το πρόγραμμα «Δελτίο 

Θυέλλης», χωρίς να λάβει μέτρα για τήρηση των γενικά 

παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη 

γλώσσα και στη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε χρόνο κατά τον οποίο 

ενδεχομένως παρακολουθούν ανήλικοι, κατά παράβαση του 

Κανονισμού 21(4) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

Το υπό αναφορά πρόγραμμα, είναι πρόγραμμα κριτικής και σχολιασμού σε ό,τι 

αφορά στην επικαιρότητα, διανθισμένο με μηνύματα από ακροατές, καθώς και 

τραγούδια.  

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων, μεταδόθηκαν τα πιο κάτω: 

(18:09΄:15΄΄ – 18:11΄:03΄΄ περίπου) 

Κώστας Κωνσταντίνου: Βγαίνω χθες από την εκπομπή, έτσι; Και 

βρίσκομαι μπροστά στην ίδια κατάσταση που υπάρχει κάθε μέρα - τα 

μηνύματά σας στο 1076. Κάποιος να τηλεφωνά, να μιλά με συνάδελφο, 

να φωνάζει, να λέει αν δεν του πείτε να σιωπήσει με αυτά που λέει, που 

μας προσβάλλει – διότι είπαμε άμα πεις ηλίθιοι νοιώθουν ότι τους 

απευθύνεις το λόγο – θα έρθουμε να τον σιωπήσουμε… Του μίλησα δεν 

άντεξα παραπάνω από δύο λεπτά, δεν καταλάβαινε, του το έκλεισα 

τζιόλας. Πραγματικά. Πραγματικά δηλαδή. Απορώ με τη βλακεία 

κάποιων. Πραγματικά. Την ηλιθιότητα των ανθρώπων. Με ξεπερνά 

αυτό το πράγμα πλέον. Γράφω μια στήλη αύριο έτσι με πολύ εύθυμο 

τρόπο, γιατί ακριβώς νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε 

σοβαρά με αυτό το ζήτημα, έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να 

ασχοληθούμε παρά με τη βλακεία των συγκεκριμένων και την 

επιλεκτική κατανόηση ορισμένων από αυτούς. Διότι κάποιοι μπορεί να 

είναι βλάκες, αλλά κάποια πράγματα τα καταλαβαίνουν, απλώς κάνουν 

ότι δεν τα καταλαβαίνουν. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι 

να πω. Λέει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή, «Κωστή τα μέτρα που…». 

Άκου… συγγνώμη, πριν πάμε εκεί. Το βασικό, να το επαναλάβουμε, 

αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η άποψη της εκπομπής, η εκπομπή 

μεταφέρει τις απόψεις των επιστημόνων όπως λέγονται και όπως είναι η 
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πραγματικότητα. Όποιου δεν του αρέσει, όποιος δεν πιστεύει στον 

κορονωϊό, όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, όποιος δεν θέλει να κάνει, 

όποιος δεν θέλει να ράνει… και δεν του αρέσει οτιδήποτε από τα 

υπόλοιπα πράγματα που λέω, έχει την επιλογή να μην με ακούει. (…) 

 

(18:17΄:09΄΄ – 18:18΄:50΄΄ περίπου) 

Κώστας Κωνσταντίνου: Λέει ένα άλλο μήνυμα «Για μερικά πράγματα 

θέλουμε δικτατορία». Δεν θέλουμε δικτατορία. Θέλουμε εφαρμογή της 

δημοκρατίας. Χαίρομαι που το λέτε αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά 

δεν πρόκειται περί δικτατορίας. Είναι πολύ σημαντικό να το 

ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Πρόκειται περί προστασίας των 

υπολοίπων από την ανεύθυνη και αδιανόητη συμπεριφορά κάποιων. 

Αυτό είναι. Όπως δεν οδηγώ μεθυσμένος, με τον ίδιο τρόπο δεν νοείται 

μέσα σε συνθήκες πανδημίας, με ένα ιό σε μετάλλαξη η οποία 

μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα, ανιχνεύεται πολύ πιο δύσκολα και πολύ 

πιο αργά. Διότι υπάρχει αυτό το επιχείρημα, «εγώ κάνω τεστ κάθε δύο 

μέρες»‧ δεν είναι αρκετό να κάνεις τεστ κάθε δύο μέρες, πρέπει να 

ακούσεις και πόσες είναι οι πιθανότητες ενός εμβολιασμένου και ενός 

ανεμβολίαστου, αλλά και το πόσο καθυστερεί για να μεταδώσουν τον 

ιό, αλλά και το πόσο καθυστερεί να φανεί στο τεστ πλέον ο ιός. Πρέπει 

να ακούσεις πάρα πολλά πράγματα, τα οποία κλασσικά δεν σε αφορούν, 

δεν θα τα πιστέψεις διότι εν σε κόφτει, έτσι θέλεις. Και εάν μετά από 

όλα αυτά αποφασίσεις ότι δεν θέλεις να εμβολιαστείς, να μην 

κυκλοφοράς. Αυτό το πράγμα δεν είναι δικτατορία, αυτό το πράγμα 

είναι προστασία των υπολοίπων. Διότι δεν μπορείς να θέτεις τη ζωή του 

άλλου σε κίνδυνο, διότι εσύ είσαι μακάκας και ανόητος και εγωιστής 

και βλάκας. Και πρέπει να καταλήξει ο άλλος στην εντατική εξαιτίας 

σου. Το σύστημα και νόμος και η δημοκρατία, έχει υποχρέωση να έρθει 

και να προστατέψει τον άλλο όχι τη μακακία τη δική σου. Αυτή είναι η 

δημοκρατία, δεν πρόκειται περί δικτατορίας. Η δικτατορία είναι αυτή 

που αντιθέτως προσπαθούν να επιβάλουν αυτοί. Είναι η δικτατορία των 

ηλιθίων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με το έτσι θέλω, όχι δεν θα 

εμβολιάζομαι και θα κυκλοφορώ. (…) 

 

(18:20΄:00΄΄ – 18:21:35΄΄ περίπου) 

Κώστας Κωνσταντίνου: Και απαντά κάποιος. Δηλ. σας λέω, το 

καταλαβαίνουν. Το συζητούσα και χθες με συναδέλφους εδώ στο 

γραφείο και μου λένε: «Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί αντιδρούν 

έτσι;». Και τους λέω, γιατί οι πλείστοι από αυτούς, εκτός από κάποιες 

πολύ κλινικές περιπτώσεις, που αυτές δεν τις σχολιάζουμε, αυτό δεν 

είναι θέμα, είναι πλέον θέμα ιατρικής  και ψυχιατρικής. Εκτός από 

κάποιες απολύτως κλινικές περιπτώσεις, οι άλλοι έχουν κάτι. Τους το 

εξήγησα ως εξής: Σκεφτείτε ότι είναι τα νεκρά και τα ζωντανά κύτταρα 

μέσα στον εγκέφαλό τους, ας πούμε είναι σαν να είναι ένα πλήθος και 

είναι εδώ. Όλοι οι γύρω του, του καμένου, του ψεκασμένου, του λένε 

«μπράβο ναι, όχι στην κατάργηση, όχι στην υγειονομική δικτατορία». 
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Υπάρχει όμως ένας στο βάθος, που το φωνάζει «Ρε! Ρε ηλίθιε, ρε 

ηλίθιε, εν βλακείες που λαλείς! Ηλίθιε!». Οπόταν τον ακούει αυτός στο 

βάθος, υπάρχει ένα ζωντανό κύτταρο, υπάρχει ακόμα που δεν 

νεκρώθηκε μέσα στον εγκέφαλό του, το οποίο του λέει το αυτονόητο, 

ότι λέει βλακείες. Διότι ακριβώς υπάρχουν δεδομένα. Και εκείνη τη 

στιγμή αρχίζει και παθαίνει πανικό. Ακριβώς για αυτό το λόγο είναι που 

αντιδρούν. «Όχι δεν είναι έτσι, είναι αυτό». «Μα γιε μου είναι 

δεδομένα, δες τα είναι εδώ, είναι μπροστά σου, όλος ο κόσμος τα 

καταλαβαίνει εσύ γιατί δεν τα καταλαβαίνεις;» Τί μπορεί να συμβαίνει 

ώστε ο περισσότερος κόσμος να μπορεί να τα καταλαβαίνει και εσύ να 

είσαι τόσο βλάκας; Ότι είσαι βλάκας. Πάρα πολύ απλό. (…) 

 

(18:52΄:57΄΄ – 18:53:05΄΄ περίπου) 

Κώστας Κωνσταντίνου (διαβάζοντας μήνυμα ακροατή):  «Ποιος 

είσαι εσύ ρε να μας πεις βλάκες;». Εγώ. Που σας λέω βλάκες γιατί 

είστε βλάκες. Μια ώρα εξηγώ γιατί είστε βλάκες. 

 

Ο οργανισμός, με επιστολή της δικηγόρου του, κ. Κάλιας Γεωργίου (ΚΑΛΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.), ημερομ. 16.2.2022, εξέφρασε την επιθυμία να 

επιθεωρήσει τον διοικητικό φάκελο της υπόθεσης. 

 

Η Αρχή, με επιστολή της ημερομ. 22.2.2022, έκανε δεκτό το αίτημα για 

επιθεώρηση και κάλεσε τον οργανισμό να επιθεωρήσει τον διοικητικό φάκελο 

στις 25.2.2022. Ο οργανισμός επιθεώρησε τον σχετικό φάκελο στις 25.2.22. 

 

Ο οργανισμός, με επιστολή της δικηγόρου του, κ. Κάλιας Γεωργίου (ΚΑΛΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε.) ημερομ. 1.3.2022(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’), υπέβαλε 

γραπτώς στην Αρχή τις εξηγήσεις και/ή παραστάσεις και/ή θέσεις του σε 

σχέση με την παρούσα υπόθεση. 

 

Έχουμε μελετήσει με μεγάλη προσοχή όλα τα ενώπιόν μας στοιχεία και 

περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων των γραπτών εξηγήσεων του οργανισμού 

όπως έχουν εκφρασθεί από τη δικηγόρο του και κατόπιν προσεκτικής 

παρακολούθησης του εν λόγω προγράμματος, κρίνουμε ότι: 

Στις 24.11.2021 μεταξύ των ωρών 18:00 – 19:00, ο οργανισμός μετέδωσε, 

εντός οικογενειακής ζώνης, το πρόγραμμα «Δελτίο Θυέλλης», χωρίς να λάβει 

μέτρα για τήρηση των γενικά παραδεκτών κανόνων της ευπρέπειας και 

της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε χρόνο 

κατά τον οποίο ενδεχομένως παρακολουθούν ανήλικοι, κατά παράβαση του 

Κανονισμού 21(4) των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών 

Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000). 

Η Αρχή χαιρετίζει το γεγονός ότι «…ούτε ο σταθμός ούτε ο δημοσιογράφος 

έχουν ως αυτοσκοπό ή πολιτική τους την χρήση τέτοιων λέξεων και 

χαρακτηρισμών, κυρίως δε μόνων τους ή χωρίς υπόβαθρο ή ότι αυτό είναι κάτι 
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που είναι σύνηθες.» και ότι «…ούτε ο δημοσιογράφος ούτε ο ραδιοσταθμός 

επιθυμούν η εκπομπή να γίνεται με την χρήση ίδιων ή παρόμοιων 

χαρακτηρισμών και ήδη λαμβάνουν μέτρα προς αποφυγή, όπως π.χ. να 

αποφεύγεται η ανάγνωση μηνυμάτων από αέρος που είτε προκαλούν 

εσκεμμένα, είτε τα ίδια περιέχουν χαρακτηρισμούς.». 

 

Σε ό, τι αφορά στους ισχυρισμούς του οργανισμού όπως αυτοί καταγράφονται 

στην ως άνω επιστολή του, ότι «…θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ληφθούν 

υπόψιν οι συνθήκες που επικρατούσαν: σε ολόκληρη την κοινωνία και όχι 

μόνο στην επίμαχη εκπομπή, βρισκόταν σε εξέλιξη δημόσιος διάλογος για την 

πανδημία και τα διάφορα επιμέρους ζητήματα της, κυρίως δε ο διάλογος αυτός 

αφορούσε την αναγκαιότητα των εμβολισμών.» και ότι «…ο δε 

δημοσιογράφος υιοθέτησε αιχμηρό λόγο, όλα χαρακτηριστικά που αφ’ εαυτών 

δεν είναι επιλήψιμα, αλλά μέσα στα πλαίσια της άσκησης του δικαιώματος της 

ελευθερίας της έκφρασης, η  οποία όπως είναι καλά γνωστό, δεν προστατεύει 

μόνο τον ήπιο, αδιάφορο ή ουδέτερο λόγο, αλλά και αυτόν που σοκάρει, 

προσβάλει και ενοχλεί.», η Αρχή τονίζει τα εξής: 

 

Καταρχάς, η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει καταδικάσει 

τη θέση που προσπάθησε να προβάλει ο δημοσιογράφος για την αναγκαιότητα 

των εμβολιασμών ούτε και τη διαφωνία του δημοσιογράφου με τους αρνητές 

του εμβολιασμού, αλλά τον τρόπο προβολής της. Η Αρχή αναγνωρίζει τη 

θετική συμβολή  της  διαλογικής συζήτησης για τέτοια θέματα που αφορούν 

στην προστασία του κοινωνικού συνόλου. 

 

Ανεξαρτήτως όμως των πιο πάνω, η Αρχή επισημαίνει ότι η προβολή και η 

κάλυψη τέτοιων θεμάτων δεν απαλλάσσει τους οργανισμούς από την 

υποχρέωση  να λαμβάνουν μέτρα για την τήρηση των γενικά παραδεκτών 

κανόνων στης ευπρέπειας και της καλαισθησίας στη γλώσσα και στη 

συμπεριφορά, ιδιαίτερα σε προγράμματα που μεταδίδονται σε χρόνο κατά τον 

οποίο ενδεχομένως παρακολουθούν ανήλικοι, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα 

του ραδιοτηλεοπτικού κοινού, μεταξύ άλλων, για ποιοτική ενημέρωση, με 

γνώμονα όχι μόνο τα άτομα που συμμετέχουν μέσω μηνυμάτων στο ζωντανό 

διάλογο με τον δημοσιογράφο – παρουσιαστή, όπως συνέβη στην παρούσα 

υπόθεση, αλλά και όλους τους ακροατές, ενήλικους και ανήλικους.       

 

Η Αρχή ξεκαθαρίζει στον οργανισμό ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι 

ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του κοινού ή/και κρατικών φορέων από 

τα ΜΜΕ σε ευαίσθητα θέματα. Η  μετάδοση και οι επανάληψη 

χαρακτηρισμών όπως «ηλίθιοι» και «βλάκες», παραβιάζουν δικαιώματα 

τρίτων ή/και δεν εξυπηρετούν στο δημόσιο συμφέρον, δεν βοηθούν στην 

επίτευξη του πιο πάνω στόχου αλλά και ενδέχεται να επιφέρουν αντίθετα 

αποτελέσματα.  
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Ως εκ τούτου, η Αρχή σε καμία περίπτωση δεν κάνει αποδεκτή ως δικαιολογία, 

τη θέση του οργανισμού περί ισχυρής πρόκλησης που δέχτηκε ο 

δημοσιογράφος εκ μέρους ακροατών, μέσω μηνυμάτων. Υποχρέωση του 

δημοσιογράφου και κατ΄επέκταση του οργανισμού, είναι να εκφράζει τις 

όποιες θέσεις και απόψεις του, όσο αιχμηρές και αν είναι αυτές, χωρίς τη 

χρήση χαρακτηρισμών, που ως αποτέλεσμα έχουν την παραβίαση της 

νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του οργανισμού. Η Αρχή τονίζει για 

ακόμη μια φορά ότι η ευπρέπεια του λόγου - ο οποίος δεν επιβάλλεται να είναι 

απαραιτήτως πολιτικά ορθός, αλλά γενικότερα η ευπρέπεια του λόγου που 

χαρακτηρίζεται από την ελευθερία της έκφρασης - αποτελεί αδιαπραγμάτευτη 

αρχή για την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης. Η όποια θεμιτή κριτική οφείλεται να 

γίνεται εντός αξιοπρεπών πλαισίων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορεί να 

επιλέξει κανείς για να μεταδώσει ένα μήνυμα ή μια ιδέα. Συνεπώς, βάσει της 

πιο πάνω Νομοθεσίας που από τη μία η Αρχή οφείλει να διαφυλάττει και από 

την άλλη οι οργανισμοί οφείλουν να σέβονται και να τηρούν, θα πρέπει να 

επιλέγεται η πλέον ευπρεπής χρήση της γλώσσας για τη μετάδοση του όποιου 

μηνύματος ή κριτικής. 

Συνεπώς ναι μεν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης είναι μια 

θεμελιώδης ατομική ελευθερία, η κατάκτηση της οποίας συνδέεται άρρηκτα με 

την εδραίωση της δημοκρατίας, ωστόσο το εν λόγω δικαίωμα σε καμία 

περίπτωση δεν είναι απόλυτο. 

 

Η ελευθερία της έκφρασης διασφαλίζεται από το Άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και από το Άρθρο 19 του 

Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα το Άρθρο 19 (1) και 

(2) ορίζει ότι: 

 

1. Έκαστος έχει το δικαίωμα ελευθερίας του λόγου και της καθ’ οιονδήποτε 

τρόπον εκφράσεως. 

2. Το δικαίωμα τούτο περιλαμβάνει την ελευθερίαν της γνώμης, της λήψεως και 

μεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών άνευ επεμβάσεως οιασδήποτε δημοσίας 

αρχής και ανεξαρτήτως συνόρων. 

 

Το συνταγματικό δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης, το 

οποίο περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης, λήψης και μετάδοσης 

πληροφοριών και ιδεών, εν τούτοις, μπορεί να υποβληθεί σε διατυπώσεις, 

όρους, περιορισμούς ή ποινές, ως προβλέπει η παράγραφος 3 του Άρθρου 19 

του Συντάγματος (η έντονη γραφή δική μας): 

3. Η ενάσκησις των δικαιωμάτων, περί ων η πρώτη και δευτέρα παράγραφος του 

παρόντος άρθρου, δύναται να υποβληθή εις διατυπώσεις, όρους, 

περιορισμούς ή ποινάς προδιαγεγραμμένους υπό του νόμου και αναγκαίους 

μόνον προς το συμφέρον της ασφαλείας της Δημοκρατίας ή της συνταγματικής 

τάξεως ή της δημοσίας ασφαλείας ή της δημοσίας τάξεως ή της δημοσίας υγείας 

ή των δημοσίων ηθών ή προς προστασίαν της υπολήψεως ή των 

δικαιωμάτων άλλων ή προς παρεμπόδισιν της αποκαλύψεως πληροφοριών 
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ληφθεισών εμπιστευτικώς ή προς διατήρησιν του κύρους και της αμεροληψίας 

της δικαστικής εξουσίας. 

 

Σε ένα δημοκρατικό καθεστώς πρέπει να υπάρχει ένα ισοζύγιο μεταξύ της 

ελευθερίας της έκφρασης και του σεβασμού άλλων -εξίσου σημαντικών- 

δικαιωμάτων και ελευθεριών. Αδιαμφισβήτητα η ελευθερία και η ευθύνη είναι 

έννοιες αδιαχώριστες. Η ελευθερία έκφρασης ενός προσώπου δεν μπορεί να 

χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την καταπάτηση δικαιωμάτων άλλων 

προσώπων και μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία οφείλει να εγγυάται και 

να διασφαλίζει περί τούτου.  

 

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου τονίζει για ακόμα μια φορά ότι αναγνωρίζει 

και υπερθεματίζει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης σε κάθε 

δημοκρατική κοινωνία και επ' ουδενί δεν επιθυμεί να σταθεί τροχοπέδη στην 

εφαρμογή της.  

 

Σε σχέση και με τα όσα αναφέρονται στην επιστολή του οργανισμού, ημερομ. 

1.3.2022, ότι «...η χρήση χαρακτηρισμών υπό προϋποθέσεις και ανάλογα με τα 

δεδομένα κάθε περίπτωσης σύμφωνα με  πάγια νομολογία του ΕΔΑΔ…», η 

Αρχή τονίζει ότι οι περιορισμοί της ελευθερίας της έκφρασης πρέπει να 

ερμηνεύονται αυστηρά, ως εξάλλου έχει διατυπωθεί και σε αποφάσεις του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Η Αρχή έχει 

γνώση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, τις σέβεται, τις εφαρμόζει και πάντοτε 

τηρεί την αρχή της αναλογικότητας στη λήψη των αποφάσεών της. Γι' αυτό και 

πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Αρχή σταθμίζει τα συμφέροντα που 

διακυβεύονται σε κάθε περίπτωση, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα της ελεύθερης 

έκφρασης των δημοσιογράφων και τα δικαιώματα του ραδιοτηλεοπτικού 

κοινού. 

 

Η Αρχή  υπενθυμίζει στον οργανισμό ότι κάθε υπόθεση, αξιολογείται και 

κρίνεται βάσει των δικών της μοναδικών γεγονότων. Το ίδιο πράττει και η 

Αρχή, ως διοικητικό όργανο, σε κάθε υπόθεση που τίθεται ενώπιον της. 

 

Περαιτέρω, η Αρχή υπενθυμίζει στον οργανισμό ότι εκτός από τη στάθμιση / 

εξισορρόπηση όλων όσα διακυβεύονται σε κάθε υπόθεση που εξετάζει, πριν τη 

λήψη οποιασδήποτε απόφασης, λαμβάνει πάντα υπόψη τη φύση, τη βαρύτητα, 

τη διάρκεια και τη σοβαρότητα των παραβάσεων.  

 

Ενόψει των ανωτέρω, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, αφού έλαβε σοβαρά 

υπόψη της όλα τα ενώπιόν της στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των 

γραπτών απόψεων του οργανισμού αποφασίζει όπως επιβάλει στον οργανισμό, 

για την παράβαση του κανονισμού 21(4) των περί Ραδιοφωνικών και 

Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών του 2000 (Κ.Δ.Π. 10/2000) που έγινε στις 

24.11.2021 (υποστοιχείο 1), την κύρωση της Προειδοποίησης.  
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Η Αρχή καλεί τον οργανισμό να είναι πιο προσεκτικός στο μέλλον, καθώς 

στην περίπτωση που τυχόν θα υποπέσει σε παρόμοιας φύσεως παράβαση, δε 

θα επιδείξει την ίδια επιείκεια.                                                              

                              

 

 

 

                                                                                (ΡΟΝΑ ΚΑΣΑΠΗ) 

.                                                                                                                                  Πρόεδρος 

                       Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

 

 
Χ.Π 


